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إن جميع المسلمين متفقون على ّ
أن العبادة مختصة با تعالى  ،ومن صرفھا لغيره كان
مشركا ً خارجا ً عن دائرة اإلسالم  ،وال يكون المسلم مسلما ً إال بعد تسليمه بذلك  ،وخالفنا مع
الوھابية ليس في شرك من صرف العبادة لغير ﷲ تعالى  ،بل في تحديد أفراد العبادة وما
تنطبق عليه العبادة االصطالحية  ،فلذلك ال بد من تعريف العبادة تعريفا ً جامعا ً مانعا ً  ،يجمع
أفرادھا ويمنع أفراد غيرھا من الدخول فيھا  ،ليتم لنا بعد ذلك الحكم الصحيح على بعض
األفعال التي ع ّدھا الوھابية داخلة في العبادة االصطالحية  ،وخالفھم في ذلك بقية المسلمين ،
فأقول مستعينا ً با تعالى :
العبادة من حيث اللغة ھي الخضوع واالتذلل والطاعة  ،جاء في المخصص عند "العبادة"
ج: ٣
) أصل العبادة في اللغة التّذليل من قولھم :طريق ُم َعبﱠد :أي ُم ّذلﱠل ، ...والعبادة والخضوع
والتّذلل واالستكانة  ،قرائب في المعاني ( .
وجميع التعريفات اللغوية تدور حول ھذه المعاني السابقة ..
ّ
لكن الخضوع والتذلل ال يصح أن يكون تعريفا ً اصطالحيا ً للعبادة  ،فقد أُ ِمرنا بالطاعة
والخضوع لكثير من أصحاب الحقوق علينا ..كالنبي –صلى ﷲ عليه وسلم -والوالدين  ،فلو
كان مجرد التذلل والطاعة عبادةً لكان الشرع قد أمرنا بالشرك! والشرع ال يأمر بالفحشاء .

أ ّما العبادة من حيث االصطالح  ،فقد عرّفھا بعض العلماء تعريفا ً اصطالحيا ً يغلب عليه
التعريف اللغوي  ،إال ّ
أن التعريف اللغوي ال يصلح أن يكون حداً للعبادة االصطالحية ،
لورود كثير من اإلشكاالت عليه  ،فقد ع ّرف التھانوي العبادةً في "كشاف اصطالحات
الفنون" قائالً :
ألن العبادة غلب استعمالھا في تعظيم ّ
) والطاعة أع ّم من العبادة ّ ،
ﷲ تعالى غاية التّعظيم،
والطّاعة تستعمل موافقة أمر ّ
ﷲ تعالى وأمر غيره .والعبودية إظھار التّذلّل.
والعبادة أبلغ منھا ألنّھا غاية التّذلّل  ،والطّاعة فعل المأمور ولو ندبا ،و ترك المنھيّات و لو
كراھة .فقضاء ال ّدين واإلنفاق على الزوجة و نحو ذلك طاعة ّ
ﷲ ،و ليس بعبادة .وتجوز
ﷲ في غير المعصية ،و ال تجوز العبادة لغير ّ
الطاعة لغير ّ
ﷲ تعالى.
و القربة أخصّ من الطّاعة العتبار معرفة المتقرّب إليه فيھا ،و العبادة أخصّ منھما .ھكذا
في كليات أبي البقاء ( .
فقد فرّق بين العبادة  ،والطاعة  ،والقربة  ،فكل عبادة وقربة طاعة  ،وكل عبادة طاعة وقربة
 ،فال بد للطاعة من فعل المأمور أو ترك المنھي  ،أ ّما القربة فال بد لھا حتى تكون قربة أن
يُعرف المتقرب فيھا أيضا ً  ،وأ ّما العبادة فال بد للفعل حتى يكون عبادة من التذلل .
إال أن اإلشكال ھنا يكمن في وجود بعض األفعال التي تدخل تحت التذلل ومعرفة من يتذلل
إليه  ،لكنھا ال تعتبر عبادة  ،فقد يأمر السج ُ
ّان األسي َر بالسجود على األرض  ،فيفعل األسير
ذلك لكنّه ال يعتبر عابداً للسجان  ،وقد يُقبّل الول ُد قد َم والده –وھذا غاية في التذلل -لكنّه ال
يعتبر عابداً له  ،وقد سجد المالئكةُ لسيدنا آدم لكنّھم لم يعبدوه  ،وقد سجد إخوة سيدنا يوسف
وأبويه له لكنّھم لم يعبدوه  ،فتعريف العبادة بغاية التذلل ال يمنع دخول األغيار فيھا  ،فال بد
من قيد جامع مانع من دخول غير العبادة في ح ّدھا .

التعريف االصطالحي للعبادة :
تطلق العبادة ويراد بھا معنيان :
أ -المعنى المصدري  :وھو نفسُ فعل التعبّد ،أي فع ُل العابد للعبادة .
ب -المعنى االسمي  :وھي المفعول من فعل التعبّد  ،فتكون العبادة بالمعنى االسمي ھي
األفعال المتعبّد بھا كالسجود والطواف والدعاء  ،فالفعل الذي يصح وقوعه على وجه التعبّد
يُسمى عبادة .
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ّ
إن الخضوع والتذلل ال يكون تعبّدًا بھذا المعنى إال إذا تحقق فيه أحد قيدين :
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وھذا يتضّح من اآليات التي فصّلت عقيدة المؤمنين وعبادتھم  ،وعقيدة المشركين وعبادتھم ،
إذ يتبيّن من خالل استعراضھما أن المؤمن يعبد ﷲ تعالى عبادة نابعة من اعتقاده بأنه تعالى
ينصره  ،قال تعالى َ )) :و َما النﱠصْ ُر إِ ﱠال ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ
يز ْال َح ِك ِيم((  -آل عمران. ١٢٦ :
ﷲِ ْال َع ِز ِ
أ ّما المشرك فيعبد الوثن عبادة نابعة من اعتقاده بأنّه ينصره ..
قال تعالى َ )) :واتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدو ِن ﱠ
ُون((  -يس٧٤ :
صر َ
ﷲِ آلِھَةً لَ َعلﱠھُ ْم يُ ْن َ
والمؤمن يعبد ﷲ تعالى عبادة نابعة من اعتقاده بأنه تعالى يحفظه ويمنعه ...
قال تعالى )) :فَ ﱠ
اُ َخ ْي ٌر َحافِ ً
ين((  -يوسف٦٤ :
ﱠاح ِم َ
ظا َوھُ َو أَرْ َح ُم الر ِ
أ ّما المشرك فيعبد الوثن عبادة نابعة من اعتقاده بأنّه يحفظه ويمنعه ...

قال تعالى )) :أَ ْم لَھُ ْم آلِھَةٌ تَ ْمنَ ُعھُ ْم ِم ْن ُدونِنَا((  -األنبياء. ٤٣ :
والمؤمن يعبد ﷲ تعالى عبادة نابعة من اعتقاده بأنه تعالى ينفع ويضر ..
ك ﱠ
ك بِ َخي ٍْر فَھُ َو َعلَى ُك ﱢل
ﷲ ُ بِ ُ
ف لَهُ إِ ﱠال ھُ َو َوإِ ْن يَ ْم َس ْس َ
اش َ
قال تعالى َ )) :وإِ ْن يَ ْم َس ْس َ
ض ﱟر فَ َال َك ِ
َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر((  -األنعام١٧ :
أ ّما المشرك فيعبد الوثن عبادة نابعة من اعتقاده بأنّه ينفع ويضر  ،فقد قالوا لسيدنا ھود –عليه
السالم -كما أخبر القرآن الكريم :
ك بَعْضُ آلِھَتِنَا بِسُو ٍء ((  -ھود. ٥٤:
))إِ ْن نَقُو ُل إِ ﱠال ا ْعتَ َرا َ
والمؤمن يعبد ﷲ تعالى عبادة نابعة من اعتقاده بأنّه تعالى وليﱡه ...
قال تعالى )) :فَ ﱠ
اُ ھُ َو ْال َولِ ﱡي((  -الشورى٩ :
أ ّما المشرك فيعبد الوثن عبادة نابعة من اعتقاده بأنّه وليﱡه ...
ين اتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدونِ ِه أَ ْولِيَا َء ﱠ
ﷲُ َحفِيظٌ َعلَ ْي ِھ ْم َو َما أَ ْن َ
ت َعلَ ْي ِھ ْم بِ َو ِكي ٍل (( -
قال تعالى َ )) :والﱠ ِذ َ
الشورى٦ :
والمؤمن يعبد ﷲ تعالى عبادة نابعة من اعتقاده بأن ﷲ تعالى يعز ويذل..
قال تعالى )) :إِ ﱠن ْال ِع ﱠزةَ ِ ﱠِ َج ِميعًا ((  -يونس٦٥ :
أ ّما المشرك فيعبد الوثن عبادة نابعة من اعتقاده بأنه يعز ويذ ّل ..
قال تعالى َ )) :واتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدو ِن ﱠ
ﷲِ آلِھَةً لِيَ ُكونُوا لَھُ ْم ِع ًّزا ((  -مريم٨١:
والمؤمن يعبد ﷲ تعالى عبادة نابعة من اعتقاده بأنّه تعالى يرزقه ..
ون((  -سبأ:
اس َال يَ ْعلَ ُم َ
قال تعالى )) :قُلْ إِ ﱠن َربﱢي يَ ْبسُطُ الر ْﱢز َ
ق لِ َم ْن يَ َشا ُء َويَ ْق ِد ُر َولَ ِك ﱠن أَ ْكثَ َر النﱠ ِ
٣٦
أ ّما المشرك فيعبد الوثن عبادة نابعة عن اعتقاده بأنّه يرزقه ..
ون لَ ُك ْم ِر ْزقًا فَا ْبتَ ُغوا ِع ْن َد ﱠ
ون ِم ْن ُدو ِن ﱠ
ق(( -
ﷲِ الر ْﱢز َ
ﷲِ َال يَ ْملِ ُك َ
ين تَ ْعبُ ُد َ
قال تعالى )) :إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
العنكبوت١٧ :
والمؤمن يعبد ﷲ تعالى عبادة نابعة عن محبته إياه  ،والمشرك يعبد الوثن عبادة نابعة عن
محبته إياه ...
ﷲِ أَ ْن َدادًا ي ُِحبﱡونَھُ ْم َكحُبﱢ ﱠ
اس َم ْن يَتﱠ ِخ ُذ ِم ْن ُدو ِن ﱠ
ين آ َمنُوا أَ َش ﱡد ُحبًّا
ﷲِ َوالﱠ ِذ َ
قال تعالى َ )) :و ِم َن النﱠ ِ
ِ ﱠِ((  -البقرة١٦٥ :

والمؤمن يعبد ربّه عبادة نابعة من خوفه إياه ..
اف َمقَا َم َربﱢ ِه َجنﱠتَا ِن((  -الرحمن. ٤٦ :
قال تعالى َ )) :ولِ َم ْن َخ َ
أ ّما المشرك فيعبد الوثن عبادة نابعة من خوفه إياه ..
ين ِم ْن ُدونِ ِه ((  -الزمر٣٦ :
ك بِالﱠ ِذ َ
قال تعالى َ )) :وي َُخ ﱢوفُونَ َ
والمؤمن يعبد ربّه عبادة نابعة من اعتقاده بأنّه تعالى ين ّزل الغيث  ،والمشرك يعبد الوثن
عبادة نابعة من اعتقاده بأنّه ينزل الغيث  ،فقد روى البخاري ومسلم عن عن َز ْي ِد ْب ِن َخالِ ٍد
صلﱠى لَنَا َرسُو ُل ﱠ
ْح بِ ْال ُح َد ْيبِيَ ِة َعلَى إِ ْث ِر َس َما ٍء َكانَ ْ
ت ِم َن
ﷲِ -صَ -
ْال ُجھَنِ ﱢى أَنﱠهُ قَا َلَ :
صالَةَ الصﱡ ب ِ
ُون َما َذا قَا َل َر ﱡب ُك ْم «  .قَالُوا ﱠ
ﷲُ َو َرسُولُهُ
اس فَقَا َل » ھَلْ تَ ْدر َ
ص َر َ
اللﱠ ْيلَ ِة  ،فَلَ ﱠما ا ْن َ
ف أَ ْقبَ َل َعلَى النﱠ ِ
أَ ْعلَ ُم  .قَا َل » أَصْ بَ َح ِم ْن ِعبَا ِدى ُم ْؤ ِم ٌن بِى َو َكافِ ٌر  ،فَأ َ ﱠما َم ْن قَا َل ُم ِطرْ نَا بِفَضْ ِل ﱠ
ﷲِ َو َرحْ َمتِ ِه
ك َكافِ ٌر بِى َو ُم ْؤ ِم ٌن
ب َ ،وأَ ﱠما َم ْن قَا َل بِنَ ْو ِء َك َذا َو َك َذا فَ َذلِ َ
فَ َذلِ َ
ك ُم ْؤ ِم ٌن بِى َو َكافِ ٌر بِ ْال َك ْو َك ِ
ب« .
بِ ْال َك ْو َك ِ
فاعتقاد اإلنسان بوجود موجود يضر وينفع ويعطي ويمنع  ،يدفعه فطريا ً للتقرب من ھذا
الموجود وعبادته  ،فعلمه بمصدر للتصرف والتدبير يقودانه لتعظيم ذلك المصدر ورؤية
استحقاقه للتعظيم والخضوع  ،فھذا التعظيم والخضوع المقصود  ،النابع عن العلم بتصرف
المعبود وقدراته ھو )العبادة(  ،فأي خضوع نابع عن اعتقاد خاصيّة من خصائص الربوبية
يعتبر )عبادة( .
فإن كان التعظيم والخضوع ليس نابعا ً عن اعتقاد شيء من ذلك فال يعتبر عبادة  ،بل يعتبر
تكريما ً وتعظيما ً  ،وقد تكون مظاھر ھذا التكريم والتعظيم مباحة وقد تكون محرّمة  ،إال أنّه
ال يعتبر عبادة على ك ّل حال  ،فمن التكريم المباح سجود المالئكة لسيدنا آدم –عليه السالم، -
وسجود إخوة سيدنا يوسف وأبويه له  ،ومن التكريم المباح أن النبي –صلى ﷲ عليه وسلم-
ما تنخم نخامة إال وقعت في ّ
كف رجل من الصحابة فدلك بھا وجھه  ،وإذا تكلموا خفضوا
أصواتھم عنده  ،ومن التكريم المباح تقبيل الولد أرجل والديه  ،فھذا التعظيم والخضوع
صد به التعبد  ،ومن التعظيم
والتذلل ليس عبادة ألنه ليس نابعا ً عن اعتقاد الربوبية وال قُ ِ
والخضوع المحرم السجود للنبي – صلى ﷲ عليه وسلم -كما سجد إخوة يوسف ليوسف –
عليه السالم ، -إذ ّ
إن ذلك منسوخ في شريعتنا  ،إال أنّه ليس بشرك .

وقد حاول بعض الوھابية القول ّ
بأن سجود المالئكة آلدم – عليه السالم -وسجود إخوة سيدنا

يوسف وأبويه له ليس عبادة ّ ،
ألن ﷲ تعالى أمرھم بذلك  ،ولو كان سجودھم دون أمر ﷲ
لكان فعلھم عبادة حتى وإن قصدوا التكريم!!
وھذا من أبرد التأويالت وأر ّكھا  ،بل ھو تع ﱟد على ﷲ تعالى وقو ٌل بأنّه يأمر بالشرك  ،فإذا
كان مجرّد السجود عبادة ذاتية –وھو ما ال يتغير عن كونه عبادة باعتقاد -وقد أمر ﷲ تعالى
أن ﷲ تعالى أمر بعبادة غيره ّ ،
فإن ذلك يعني ّ
بالسجود آلدم ّ ،
وأن الشرك با وعبادة غيره
ل ّما كانت بأمره تعالى لم تكن شركا ً! وھذا من أبطل الباطل ّ ،
فإن ﷲ تعالى ال يأمر بعبادة
ون َعلَى ّ
غيره  ،قال تعالى" :إِ ﱠن ّ
ون" )االَعراف|.(٢٨
ﷲِ ما ال تَ ْعلَ ُم َ
ﷲَ ال يَأْ ُم ُر بِ ْالفَحْ شا ِء أَتَقُولُ َ
فلو كان السجود عبادة ذاتية لما أمر ﷲ تعالى بأدائه لغيره  ،فإن أداء العبادة الذاتية للمخلوق
شرك على ك ّل حال  ،والقول ّ
بأن ﷲ تعالى أمر بالسجود لغيره مع القول بأنّه عبادة ذاتية ،
فيه اتھام  تعالى باألمر بالشرك  ،تعالى ﷲ ع ّما يقول الظالمون .
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بيّن القرآن الكريم ّ
أن المشركين خضعوا ألصنامھم باعتقاد أنّھا آلھة  ،وقد كانوا يصرحون
بأنھم اتخذوھا آلھة لھم  ،والخضوع لمخلوق باعتقاد أنه إله عبادة له  ،فقد قال تعالى عنھم :
)) َواتﱠ َخ ُذوا ِم ْن ُدو ِن ﱠ
ُون(( يس . ٧٤
صر َ
ﷲِ آلِ َھةً لَ َعلﱠھُ ْم يُ ْن َ
وأخبر القرآن الكريم ّ
أن المشركين اعتقدوا األلوھية في أصنامھم  ،فقال تعالى )) :أَئِنﱠ ُك ْم
ُون أَنﱠ َم َع ﱠ
اح ٌد َوإِنﱠنِي بَ ِري ٌء ِم ﱠما
لَتَ ْ
ش َھد َ
ﷲِ آلِ َھةً أُ ْخ َرى قُلْ َال أَ ْشھَ ُد قُلْ إِنﱠ َما ھُ َو إِلَهٌ َو ِ
ون(( األنعام . ١٩
تُ ْش ِر ُك َ
اح ًدا إِ ﱠن ھَ َذا لَ َش ْي ٌء ُع َجابٌ ((
وأنھم استنكروا وحدانية اإلله  ،قال تعالى )) :أَ َج َع َل ْاآللِ َھةَ إِلَ ًھا َو ِ
ص.٥
فھذه اآليات دالة على ّ
أن خضوع المشركين ألصنامھم كان باعتقادھم ألوھيتھا

.
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إذا نظرنا إلى بعض األفعال -كالسجود والطواف مثال -وجدنا أنّھا يمكن أن تقع على وجه
ً
أفعاال متعبّدًا بھا في ك ّل حال  ،وال
العبادة ويمكن أن تقع على غير وجه العبادة  ،فليست
يُعتبر أداؤھا لغير ﷲ تعالى عبادة له وشر ًكا با في ك ّل حال  ،فقد سجد المالئكةُ لسيدنا آدم
ولم يشركوا با تعالى  ،وسجودھم ھذا لم يكن تعبّدًا لغير ﷲ تعالى  ،فھناك قي ٌد يجعل ھذا
الفعل -الذي يصح أن يقع كعبادة -عبادةً أو غير عبادة  ،وھذا القيد يتّضح عند تَأ ﱡمل بعض
األعمال المشتركة في الصورة مع اختالفھا في الحكم  ،فقد يقوم الجندي بين يدي رئيسه
ساعات وساعات امتثاالً ألمره وحبّا ً له وتأدبا ً معه ّ ،
لكن ھذا القيام ال يعتبر عبادة للرئيس ،
ويقوم المصلي بين يدي ربّه بض َع دقائق فيكون ھذا القيام عبادة  تعالى  ،وقد سجد المالئكة
لسيدنا آدم عليه السالم ّ
لكن سجودھم لم يكن عبادة له  ،وقد سجد عبّاد الشمس للشمس فكان
سجودھم عبادة لھا  ،وقد يسجد المسجون بين يدي سجّانه وال يكون سجوده عبادة  ،وقد يسجد
قارئ القرآن سجود تالوة ويكون سجوده عبادة  ،وقد يذبح المؤمن شاةً في عيد األضحى
فيكون ذبحه عبادة   ،وقد يذبح الوثني شاةً في عيدھم فيكون ذبحه عبادة للوثن  ،وقد يمسك
رجل عن الطعام في رمضان من الفجر حتى المغرب فيكون إمساكه عبادة  ،وقد يمسك
مريض عن الطعام من الفجر حتى المغرب استطبابا ً فال يكون ذلك عبادة  ،وقد يستغيث ول ٌد
بوالده في قضاء دينه وال يكون فعله عبادة  ،وقد يستغيث ھندكي بسيّده في قضاء دينه ويكون
فعله عبادة  ،وقد يلوذ جندي بحجر كبير عند الخوف وال يكون فعله عبادة  ،وقد يلوذ وثني
بالصنم عند الخوف ويكون فعله عبادة  ،وقد يطوف المسلم حول الكعبة في الحج فيكون
طوافه عبادة  ،وقد يطوف حول الكعبة باحثا ً عن حاجة أضاعھا وال يكون طوافه عبادة  ،وقد
يسعى المسلم بين الصفا والمروة في الح ّج فيكون سعيه عبادة  ،وقد يسعى بين الصفا والمروة
لمالقاة شخص يعرفه وال يكون سعيه عبادة  ،فھذه األعمال متشابھة في الصورة والظاھر ،
فما الذي جعل بعضھا عبادة  تعالى وبعضھا عبادة لغيره؟ وما الذي جعل بعضھا عبادة
وبعضھا ليس عبادة؟
من الواضح بأدنى تأ ّمل ّ
أن ما جعل سجود المالئكة آلدم تكريما ً وجعل سجود الصابئة للشمس
عبادة  ،ھو اختالف القصد والنيّة  ،فالمالئكة لم تسجد آلدم بقصد التعبّد  ،بخالف الصابئة
الذين سجدوا للشمس بقصد عبادتھا  ،وھذه "النية" ھي ما فرّق بين جميع األعمال السابقة
المتشابھة ظاھراً في كون أحدھا عبادة واآلخر ليس عبادة  ،فوقوف الجندي أمام قائده
ساعات ليس عبادةً ألنّه لم يقصد التعبّد  ،ووقوف ھذا الجندي في الصالة لبضع دقائق عبادةٌ
ص َد التعبّد  ،وإمساك الرجل عن الطعام في رمضان عبادة ألنه قصد بذلك التعبّد ،
ألنه قَ َ
وإمساك الرجل عن الطعام لالستطباب ليس عبادة ألنّه لم يقصد التعبّد  ،واستغاثة الولد بوالده
ليعينه في قضاء دينه ليست عبادة ألنه لم يقصد التعبّد  ،واستغاثة الھندكي بسيّده في قضاء
دينه عبادة ألنه قصد التعبّد  ،وھكذا ...

ولذلك قال الشاطبي في الموافقات )٣ج: (٩-٧/
) المسألة األولى  :إن األعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات
والعادات واألدلة على ھذا المعنى ال تنحصر .
ويكفيك منھا أن المقاصد تفرق بين ما ھو عادة وما ھو عبادة  ،وفي العبادات بين ما ھو
واجب وغير واجب  ،وفي العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم
والصحيح والفاسد وغير ذلك من األحكام  ،والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة ،
ويقصد به شيء آخر فال يكون كذلك  ،بل يقصد به شيء فيكون إيمانا  ،ويقصد به شيء آخر
فيكون كفرا كالسجود  أو للصنم .
وأيضا فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به األحكام التكليفية  ،وإذا عري عن القصد لم يتعلق
به شيء منھا كفعل النائم والغافل والمجنون ( .
فالقيد الذي يجعل الفعل عبادة ھو ) نية التعبّد (  ،فإذا خال من ھذا القيد فال يعتبر عبادة ،
وھذا ما يمنع دخول أي فعل ليس بعبادة في تعريف العبادة  ،وقد نظمه بعضم عندما فرّق بين
العبادة والقربة والطاعة بقوله )كما في حاشية البجيرمي على الخطيب( :
طا َعةٌ بِ ِاال ْمتِثَا ِل َكالنﱠ َ
َو َ
ف َربﱢ ْالبَ َش ِر
ار ِ
ظ ِر == َوقُرْ بَةٌ ِم ْن َع ِ
ث َجا َء ْ
ِعبَا َدةٌ لِنِيﱠ ٍة ُم ْفتَقِ َر ْه == َحقَائِ ُ
ت ُش ْھ َر ْه
ق الثﱠ َال ِ
فالطاعة ھي مجرد امتثال األمر  ،والقربة ال بد لمعرفة المتقرب إليه فيھا  ،أ ّما العبادة فال بد
لھا من نيّة التعبد وإال لم تكن عبادة  ،فكل فعل فيه تذلل بنيّة التعبّد فھو عبادة  ،أما إن خال
الفعل عن قصد التعبّد فال يصح أن يطلق عليه أنّه عبادة .
وتعريف العبادة عند كثير من العلماء يد ّل على ذلك  ،وإليك بعض أقوالھم :

 -قال العالمة الجمل في حاشيته :

اإلس َْال ِم:
ْخ ْ ِ
ح ْال ُم ْنفَ ِر َج ِة لِ َشي ِ
) ) فَائِ َدةٌ ( فِي َشرْ ِ
ْرفَ ِة
ْرفَ ِة ْال َم ْعبُو ِد َ ،و ْالقُرْ بَة َ :ما تُقُ ﱢر َ
ب بِ ِه بِ َشرْ ِط َمع ِ
ْال ِعبَا َدةُ َ :ما تُ ُعبﱢ َد بِ ِه بِ َشرْ ِط النﱢيﱠ ِة َو َمع ِ
وج ُد بِ ُدونِ ِھ َما فِي
ب إلَ ْي ِه َ ،والطﱠا َعةُ َغ ْي ُرھُ َما ؛ ِألَنﱠھَا ا ْمتِثَا ُل ْاألَ ْم ِر َوالنﱠھ ِْي  .قَا َل َوالطﱠا َعةُ تُ َ
ْال ُمتَقَ ﱠر ِ
ْرفَ ِة ﱠ
ص ُل بِالنﱠ َ
النﱠ َ
وج ُد بِ ُدو ِن ْال ِعبَا َد ِة فِي
ْرفَتُهُ إنﱠ َما تَحْ ُ
ظ ِر َ ،و ْالقُرْ بَةُ تُ َ
ﷲِ ْ ،إذ َمع ِ
ظ ِر ْال ُم َؤدﱢي إلَى َمع ِ
ف .ا ْنتَھَى .
ق َو ْال َو ْق ِ
ْالقُ َر ِ
ب الﱠتِي َال تَحْ تَا ُج إلَى نِيﱠ ٍة َك ْال ِع ْت ِ
َو ُو ِج َد بِ َخ ﱢ
ور َما نَصﱡ هُ  :فَ َ
ظھَ َر أَ ﱠن بَي َْن
ْض ْالفُ َ
ْخ ْ ِ
اإلس َْال ِم ْال َم ْذ ُك ِ
ط بَع ِ
ض َال ِء بَ ْع َد نَ ْقلِ ِه لِ َك َال ِم َشي ِ
ق فَبَي َْن الطﱠا َع ِة َو ُك ﱟل ِم ْن ْال ِعبَا َد ِة َو ْالقُرْ بَ ِة ُع ُمو ٌم
ُوم َ ،وأَ ﱠما بِ َح َس ِ
ث تَبَايُنًا بِ َح َس ِ
الثﱠ َال ِ
ب ْال َم ْفھ ِ
ب التﱠ َح ﱡق ِ
ُم ْ
س  ،فَالطﱠا َعةُ
ق َعلَ ْي ِه أَنﱠهُ َ
طلَ ٌ
ق َعلَ ْي ِه أَنﱠهُ ِعبَا َدةٌ أَ ْو قُرْ بَةٌ يَصْ ُد ُ
ق  ،فَ ُكلﱡ َما يَصْ ُد ُ
طا َعةٌ َو َال َع ْك َ
أَ َع ﱡم ِم ْن الثﱠ َالثَ ِة َ ،و ْال ِعبَا َدةُ أَ َخصﱡ ھَا َ ،و ْالقُرْ بَةُ أَ َع ﱡم ِم ْن ْال ِعبَا َد ِة َوأَخَصﱡ ِم ْن الطﱠا َع ِة فَ ِھ َي أَ ْو َسطُھَا ا
ھـ فَتَ َدبﱠرْ ( .

 -وفي حاشية قليوبي وعميرة :

ت َولَ ْو نَ ْدبًا َوتَرْ ُ
ار
ك ْال َم ْن ِھيﱠا ِ
) َوالطﱠا َعةُ فِ ْع ُل ْال َمأْ ُمو َرا ِ
ت َولَ ْو َك َراھَةً َ ،وأَ ُخصﱡ ِم ْنھَا ْالقُرْ بَةَ ِال ْعتِبَ ِ
ب إلَ ْي ِه فِيھَا َ ،و ْال ِعبَا َدةُ أَ َخصﱡ ِم ْنھُ َما َمعًا ِألَنﱠھَا يُ ْعتَبَ ُر فِيھَا النﱢيﱠةُ ( .
ْرفَ ِة ْال ُمتَقَ ﱠر ِ
َمع ِ

 -وفي حاشية العدوي :

ضافَةُ لِ ْلبَيَا ِن َ ،و َعبﱠ َر بِ ِه إ َشا َرةً إلَى أَنﱠهُ َال يُ ْشتَ َرطُ فِي ِه النﱢيﱠةُ ؛
اإل َ
)] قَ ْولُهُ َ :علَى َوجْ ِه ْالقُرْ بَ ِة [ ْ ِ
ب إلَ ْي ِه َ ،وإِ ْن لَ ْم يَحْ تَجْ لِنِيﱠ ٍة َ ،والطﱠا َعةُ ا ْمتِثَا ُل
ْرفَ ِة ْال ُمتَقَ ﱠر ِ
ِألَ ﱠن ْالقُرْ بَةَ َما يُتَقَرﱠبُ بِ ِه بِ َشرْ ِط َمع ِ
ْاألَ ْمر َ ،وإِ ْن لَ ْم يَعْر ْ ْ
ْرفَ ِة ْاآل ِم ِر َو َم َع النﱢيﱠ ِة ( .
ف ْال َمأ ُمو ُر َ ،و ْال ِعبَا َدةُ ا ْمتِثَا ُل ْاألَ ْم ِر َم َع َمع ِ
ِ
ِ

 -وفي شرح مختصر خليل :

ت لِتَ َعدﱢي نَ ْف ِع ِه ،
ت ( أَيْ الطﱠا َع ِة ْال َم ْن ُدوبَ ِة بَلْ ھُ َو أَ ْف َ
) قَ ْولُهُ ِ ) :م ْن أَ ْف َ
ض ُل الطﱠا َعا ِ
ض ِل الطﱠا َعا ِ
ت الﱠتِي تُ ْ
طلَبُ فِيھَا ال ﱠر َواتِبُ َك َما يَ ُدلﱡ َعلَ ْي ِه َك َال ُم
َوھُ َو أَ ْف َ
اص ِر َ ،خ َال ْاألَ ْوقَا ِ
ض ُل ِم ْن النﱠ ْف ِع ْالقَ ِ
ب َ ،حي ُ
ْث قَا َل  :يَ ْنبَ ِغي لِ َ
ب َ ،والطﱠا َعةُ ِھ َي
ب ْال ِع ْل ِم أَ ْن يُ ِدي َم َعلَى ال ﱠر َواتِ ِ
طالِ ِ
ْض أَئِ ﱠم ِة ْال َم ْذھَ ِ
بَع ِ
ع أَ ْو َال َكالنﱠ َ
ف ْال ُم َ
طا ُ
ْرفَ ِة
ْرفَتِ ِه َ ،و ْالقُرْ بَ ِة ِھ َي َما تَ َوقﱠ َ
ا ْمتِثَا ُل ْاألَ ْم ِر َع َر َ
ف َعلَى َمع ِ
ظ ِر ْال ُم َؤدﱢي لِ َمع ِ
ب إلَ ْي ِه َوإِ ْن لَ ْم يَتَ َوقﱠ ْ
ْرفَ ِة ْال َم ْعبُو ِد َوالنﱢيﱠة (
ق َ ،و ْال ِعبَا َد ِة َما تَ َوقﱠ َ
ْال ُمتَقَ ﱠر ِ
ف َعلَى نِيﱠ ٍة َك ْال ِع ْت ِ
ف َعلَى َمع ِ
.

 وقال ابن عالن دليل الفالحين :) أي زوجته ومستولدته )وأوالده المميزين( المراد منھم ما يشمل بناته المميزات والتذكير
للتغليب وشرف الذكور )وسائر من في رعيته( من العبيد واإلماء )بطاعة ﷲ تعالى( أي
امتثال أمره ونھيه وھي غير العبادة والقربة ،والعبادة :ما تعبد به بشرط النية ومعرفة
المعبود ،والقربة :ما تقرّب به بشرط معرفة المتقرّب إليه ،فالطاعة توجد بدونھا في النظر
المؤدي إلى معرفةﷲ ،إذ معرفته إنما تحصل بتمام النظر ،والقربة توجد بدون العبادة في
القرب التي ال تحتاج إلى نية كالعتق والوقف ،كذا في األضواء البھجة(
يتبيّن من نصوص العلماء السابقة أنه ال بد من التفريق بين "الفعل العبادي" مجرداً وبين
"الفعل العبادي" بقصد التعبد  ،وأعني بالفعل العبادي ما يمكن أن تظھر فيه العبادة ويمكن
أداؤه تقربا ً إلى ﷲ وص ّح أن يكون أداؤه عبادة  ،فأداء الفعل العبادي لغير ﷲ -كالطواف
مثال -بقص ٍد آخر غير قصد التعبّد ال يكون شركا ً  ،أما أداؤه بقصد التعبد لغير ﷲ تعالى
فيعتبر شركا ً  ،ومن المعلوم أن أجلى األفعال العبادية ھو السجود  ،فمن سجد لغير ﷲ تعالى
دون قصد التعبّد فال يعتبر مشركا ً  ،كما في سجود المالئكة لسيدنا آدم عليه السالم  ،أ ّما أداؤه
لغيره تعالى بقصد التعبد فھو شرك وصرف للعبادة لغيره سبحانه  ،فالذي يجعل صرف
الفعل لغير ﷲ تعالى شركا ً أو ال  ،ھو نية التعبّد بھذا الفعل  ،وقد بي ُ
ّنت سابقًا ّ
أن التعبّد ھو
الخضوع باعتقاد األلوھية أو شيء من خواص الربوبية في المخضوع له .

فيتبيّن مما سبق أن الخضوع حتى يكون عبادة ال بد من مالزمته أحد القيود التالية :
أوالً :االعتقاد بشيء من خواص الربوبية .
ثانيا ً :االعتقاد بألوھية المخضوع له .
ثالثا ً :نية التعبّد .
فإن خال الخضوع من أحد ھذه القيود لم يكن عبادة  ،وعلى ھذا يمكن تعريف العبادة على
أنّھا :
 الخضوع باعتقاد خواص الربوبية في المخضوع له  ،أو : الخضوع باعتقاد األلوھية في المخضوع له  ،أو : الخضوع بقصد التعبّد للمخضوع له .وفي الحقيقة أنني وجدت التعريف األو َل والثالث يرجعان إلى التعريف الثاني..
وذلك ّ
ألن التعريف األول ھو الخضوع باعتقاد ألوھية المخضوع له  ،فيُقال  :إن كانت
األلوھية ھي كونه إلھا  ،فما معنى اإلله؟ فإن قيل أن معناه ھو المعبود  ،فيُقال  :ما ھي العبادة
حتى نعرف معنى المعبود؟ فنرجع إلى البحث عن معنى التعبّد أيضًا .
والتعريف الثالث ھو الخضوع بنية التعبد للمخضوع له  ،فيُقال  :ما ھو التعبّد ال َم ْن ِوي ھذا؟
فنرجع إلى البحث عن معنى التعبّد!
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قال العالمة المحقق الشيخ سالمة العزامي القضاعي في )فرقان القرآن( ص: ١١٤-١١١
) ّ
ستحلت بھا دما ُء ال
إن الغلط في تفسير العبادة  ،المزلقةُ الكبرى والمزلﱠة العظمى  ،التي أُ ِ
تحصى  ،وانتھكت بھا أعراض ال تعد  ،وتقاطعت فيھا أرحام أمر ّ
ﷲ بھا أن توصل  ،عياذاً
ّ
با من المزالق والفتن  ،والسيما فتن الشبھات.
فاعلم أنّھم فسّروا العبادة با ِالتيان بأقصى غاية الخضوع  ،و أرادوا بذلك المعنى اللغوي  ،أ ّما
معناھا الشرعي فھو أخصّ من ھذا كما يظھر للمحقّق الصبّار على البحث  ،من استقراء
مواردھا في الشرع  ،فإنّه ا ِالتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا ً باعتقاد ربوبية المخضوع له ،
فإن انتفى ذلك االعتقاد لم يكن ما أتى به من الخضوع الظاھري من العبادة شرعا ً  ،في كثير
وال قليل مھما كان المأتي به و لو سجوداً.

ومثل اعتقاد الربوبية اعتقاد خصيصة من خصائصھا كاالستقالل بالنفع والض ّر  ،و كنفوذ
المشيئة ال محالة ولو بطريق الشفاعة لعابده عند الربّ الّذي ھو أكبر من ھذا المعبود.
و إنّما كفر المشركون بسجودھم الَوثانھم و دعائھم إيّاھم وغيرھما من أنواع الخضوع
لتحقّق ھذا القيد فيھم  ،وھو اعتقادھم ربوبية ما خضعوا له  ،أو خاصة من خواصھا كما
سيأتيك تفصيله.
وال يص ّح أن يكون السجود لغير ّ
ﷲ فضالً ع ّما دونه من أنواع الخضوع بدون ھذا االعتقاد،
عبادة شرعا ً -كسجود المالئكة آلدم ، -فإنّه حينئ ٍذ يكون كفراً وما ھو كفر فال يختلف باختالف
ﷲ ع ّز وج ّل به )) ،قُلْ إِ ﱠن ّ
الشرائع  ،وال يأمر ّ
ﷲَ ال يَأْ ُم ُر بِ ْالفَحْ شا ِء(( االَعرافَ )) ، ٢٨ -و ال
يَرْ ضى لِ ِعبا ِد ِه ْال ُك ْفر(( الزمر ، ٧-وذلك ظاھر إن شاء ّ
ﷲ.
وھا أنت ذا تسمع ّ
يس أَبى َو
ﷲ تعالى قد قال للمالئكة)) :ا ْس ُج ُدوا آل َد َم فَ َس َج ُدوا إِالّ اب ِل ْ◌ َ
ا ْستَ ْكبَ َر (( البقرة ، ٣٤-وقال)) :أَنَا َخ ْي ٌر ِم ْنهُ(( االَعراف ،١٢-وقالَ )) :ءأَ ْس ُج ُد لِ َم ْن َخ ْل ْق َ
ت
ِطينا ً(( ا ِالسراء ، ٦١-والقول ّ
بأن آدم كان قبلة قول ال يرضاه التحقيق ويرفضه التدقيق في
فھم اآليات كما ينبغي أن تفھم.
فإن تعسّر عليك فھم ھذا -وھو ليس بعسير إن شاء ّ
ﷲ تعالى ، -فانظر إلى نفسك فانّه قد
يقضي عليك أدبك مع أبيك واحترامك له أن ال تسمح لنفسك بالجلوس أو االضطجاع بين يديه
 ،فتقف أو تقعد ساعة أو فوقھا  ،و ال يكون ذلك منك عبادة له  ،لماذا الَنّه لم يقارن ھذا الفعل
منك اعتقاد شيء من خصائص الربوبية فيه  ،و تقف في الصالة قدر الفاتحة وتجلس فيھا
قدر التشھد و ھو قدر دقيقة أو دقيقتين فيكون ذلك منك عبادة لمن صلّ َ
يت له  ،و س ّر ذلك ھو
ّ
َ
خضعت له
أن ھذا الخضوع الممثّل في قيامك و قعودك يقارنه اعتقادك الربوبية لمن
ع ّزوجل.
وتدعو رئيسك في عمل من االَعمال أو أميرك أن ينصرك على باغ عليك أو يغنيك من أزمة
نزلت بك و أنت معتقد فيه انّه ال يستقل بجلب نفع أو دفع ضر ،و لكن ّ
ﷲ جعله سببا ً في
مجرى العادة يقضي على يديه من ذلك ما يشاء فضالً منه سبحانه ،فال يكون ذلك منك عبادة
لھذا المدع ّو ،و أنت على ما وصفنا ،فإن دعوتَه و أنت تعتقد فيه أنّه مستقل بالنفع ،أو الضرّ،
ﷲ ال محالة ،كنت له بذلك الدعاء عابداً ،و بھذه العبادة أشركته مع ّ
أو نافذ المشيئة مع ّ
ﷲ
ع ّزوجلّ ،الَنّك قد اعتقدت فيه خصيصة من خصائص الربوبية ،فانّاالستقالل بالجلب أو الدفع

و نفوذ المشيئة ال محالة ھو من خصائص الربوبية ،والمشركون إنّما كفروا بسجودھم
الَصنامھم و نحوه العتقادھم فيھا االستقالل بالنفع ،أو الض ّر ونفوذ مشيئتھم المحالة مع ّ
ﷲ
تعالى ،و لو على سبيل الشفاعة عنده ،فانّھم يعتبرونه الربّ االَكبر و لمعبوداتھم ربوبية دون
ربوبيته ،و بمقتضى ما لھم من الربوبية وجب لھم نفوذ المشيئة معه ال محالة.
ويدل لما قلنا آيات كثيرة كقوله تعالى)) :أَ ﱠم ْن ھ َذا الﱠ ِذي ھُ َو ُج ْن ٌد لَ ُك ْم يَ ْنصُر ُك ْم ِم ْن ُدو ِن الرﱠحم ِن
ُور(( الملك  ، ٢٠-و قوله )) :أَ ْم لَھُ ْم آلِھَةٌ تَ ْمنَ ُعھُ ْم ِم ْن ُدونِنا ال
إِ ِن ْالكافِ َ
رون إِالّ في ُغر ٍ
ُون(( االَنبياء ،٤٣-و االستفھام في اآليتين
ُون نَصْ َر أَ ْنفُ ِس ِھ ْم َو ال ھُ ْم ِم ْنھا يَصْ َحب َ
يَ ْستَ ِطيع َ
إنكاري على سبيل التوبيخ لھم على ما اعتقدوه.
وحكى ّ
ك بَعْضُ آلِھَتِنا بِسُو ٍء((
ﷲ عن قوم ھود قولھم له )عليه السالم( )) :إِ ْننَقُو ُل إِالّا ْعتَرا َ
ت َعلَى ّ
ھود ، ٥٤-وقوله لھم)) :فَ ِكي ُدوني َجميعا ً ثُ ﱠم ال تُ ْن ِظرُو ِن*إِنّي تَ َو َك ْل ُ
ﷲِ َربﱢي َو َربﱢ ُك ْم((
ھود٥٥-ـ. ٥٦
و كقوله تعالى موبخا ً لھم يوم القيامة على ما اعتقدوه لھا من االستقالل بالنفع ووجوب نفوذ
ون* ِم ْن ُدو ِن ّ
ُون(( الشعراء٩٢-ـ٩٣
ﷲِ ھَلْ يَن ُ
صر َ
مشيئتھا)) :أَي َْن ما ُك ْنتُ ْم تَ ْعبُ ُد َ
صرُونَ ُك ْم أَ ْو يَ ْنتَ ِ
 ،وقولھم و ھم في النار يختصمون يخاطبون من اعتقدوا فيھم الربوبية و خصائصھا )) :تَ ّ
اِ
مين(( الشعراء٩٧-ـ ، ٩٨فانظر إلى ھذه التسوية
ضال ٍل ُمبي ٍن* إِ ْذنُ َس ﱢوي ُك ْم بِ َربﱢ ْالعالَ َ
إِ ْن ُكنّا لَفِي َ
التي اعترفوا بھا حيث يصدق الكذوب  ،ويندم المجرم حين ال ينفعه ندم .فالتسوية المذكورة
إن كانت في إثبات شيء من صفات الربوبية فھو المطلوب  ،و من ھذه الحيثية شركھم و
كفرھم  ،الَن صفاته تعالى تجب لھا الوحدانية بمعنى عدم وجود نظير لھا في سواه ع ّز وج ّل.
وإن كانت التسوية في استحقاقھا للعبادة فھو يستلزم اعتقاد االشتراك فيما به االستحقاق ،
وھو صفات االَلوھية أو بعضھا ،و إن كانت في العبادة نفسھا فھي ال تكون من العاقل إالّلمن
يعتقد استحقاقه لھا كربّ العالمين  ،تعالى ّ
ﷲ ع ّما يشركون.
وكيف يُنفى عنھم اعتقاد الربوبية بآلھتھم وقد اتّخذوھا أنداداً و أحبوھا كحب ّ
ّﷲ كما قال
ﷲِ أَ ْنداداً ي ُِحبﱡونَھُ ْم َكحُبﱢ ّ
اس َم ْن يَتﱠ ِخ ُذ ِم ْن ُدو ِن ّ
ﷲِ(( البقرة ، ١٦٥-و
تعالى فيھمَ )) :و ِم َن النّ ِ
االَنداد جمع "ند" وھو على ما قاله أھل التفسير واللغة :المثل المساوي  ،فھذا ينادي عليھم
أنّھم اعتقدوا فيھا ضربا ً من المساواة للح ّ
ق تعالى ع ّما يقولون(  .اھـ
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التعريف األول والثاني :
يقول صالح آل الشيخ في التمھيد )الباب التاسع( :
ك َوا ْن َحرْ { ] الكوثر  [ ٢ :فأمر بالصالة  ،وأمر بالنحر  ،وإذا
ص ﱢل لِ َربﱢ َ
) قال  :وقوله  } :فَ َ
أمر به فھو داخل في حد العبادة ؛ ألن العبادة  :اسم جامع لكل ما يحبه ﷲ ويرضاه  ،من
األقوال واألعمال الظاھرة والباطنة  .فأمره  -جل وعال  -بالصالة دليل على أنھا محبوبة
لديه  ،وأمره سبحانه بالنحر دليل على أنه محبوب له  ،ومرضي  ،فتكون الصالة والنحر إ ًذا
عبادة   -جل وعال . -
وعلى التعريف اآلخر  ..إن العبادة ھي  :كل ما يتقرب به العبد إلى ﷲ  -جل وعال  -ممتثال
به األمر والنھي  .ويكون النحر عبادة أيضا ؛ ألنه يُعمل تقربا إلى ﷲ  -جل وعال  -بامتثال
األمر الوارد فيه ( .
فللعبادة تعريفان في الكالم السابق :
األول  :اسم جامع لكل ما يحبه ﷲ ويرضاه  ،من األقوال واألعمال الظاھرة والباطنة
الثاني  :كل ما يتقرب به العبد إلى ﷲ  -جل وعال  -ممتثال به األمر والنھي .
لكن يَ ِر ُد على ھذين التعريفين ما يلي :

أوالً

ّ :
أن ھذين التعريفين ال ينطبقان على ك ّل مصاديق العبادة ؛

أ (( -فھناك أقوام يعبدون أصنامھم بالجلوس أمامھا على ھيئة التربع لساعات طوال دون

حراك  ،وھناك من يعبد إلھه بالتلطخ ببوله والجلوس تحته!  ،وھناك من يعبد صنمه بالتدلي
قبالته جاعالً رأسه في األسفل وقدميه في األعلى  ،وك ّل ھذه األفعال عبادة  ،لكنّھا ال يحبھا
ﷲ ويرضاھا  ،وال تقرب إلى ﷲ بامتثال أمره ونھيه!!
ب (( -قد يعبد المسلم ﷲَ تعالى بفع ٍل لم يرد في الشرع  ،فيكون فعله عبادة  ،لكنّھا عبادةٌ
فاسدة غير مقبولة ألنھا بغير ما شرع .

ثانيا ً  :يريد الوھابية بھذين التعريفين أن ما ص ّح أن يحبه ويرضاه ﷲ أو أن يُتقرب به إليه
بامتثال األمر والنھي  ،إذا صرف  تعالى فھو عبادة له  ،وإذا صُرف لغير ﷲ تعالى فھو
شرك با تعالى وعبادة لغيره  ،وھذا يرد عليه ما يلي :
أ (( -ھناك كثير من األفعال التي يحبھا ﷲ ويرضاھا وتُقرّب إليه  ،كإطعام الجائع وإماطة
األذى عن الطريق  ،لكنّھا إذا أُديت لغير ﷲ تعالى ال تكون شركا ً با وعبادة لغيره  ،فقد
يميط شخصٌ األذى عن الطريق ال للتقرب إلى ﷲ بل للتقرب من أحد المسؤولين  ،لكنّه مع
ذلك ال يكون عابداً للمسؤول!
ومن نظر إلى سجود المشرك للصنم فسيقول أنه عبادة لغير ﷲ ّ ،
لكن ھذا المشرك إذا أطعم
جائعا ً من أجل أن يتقرب إلى أحد المسؤولين فال نقول أنّه عبد غير ﷲ تعالى !.
ب (( -ورد في الشرع ّ
أن ھناك بعض األفعال التي يحبھا ﷲ ويرضاھا  ،أ ّديت لغير ﷲ تعالى
لكنّھا لم تكن شركا ً  ،فإن السجود م ّما يُحبّه ﷲ ويرضاه ويقرب إليه إذا فعل له ّ ،
لكن المالئكة
سجدت لسيدنا آدم –عليه السالم -ولم تكن مشركة بذلك!!  ،وسجد إخوة سيدنا يوسف له –
عليه السالم -ولم يشركوا أيضا ً .
ج (( -من المعلوم ّ
ُ
المؤمن ﷲَ تعالى أمراً م ّما
أن سؤال المؤمن ربّه تعالى عبادة  ،فقد يَسأ ُل
يستطيع البشر التسبب فيه فيكون سؤاله عبادة  ،فقد قالت أم المؤمنين السيدة عائشة –رضي
ﷲ عنھا) " -سلوا ﷲ كل شيء حتى شسع النعل( ّ ،
لكن ھذا الشخص قد يَطلبُ نفس الطلب
الذي دعا ﷲ به من شخص آخر وال يكون عابداً له!!
فالقيود التي وضعوھا للعبادة في التعريفين السابقين  ،تصلح قيوداً للعبادة بالمعنى األعم وھو

ي لغير ﷲ تعالى كان شركا ً  ،فإن العبادة
الطاعة والقربة  ،ال بالمعنى األخص الذي إذا أُ ّد َ
بالمعنى األعم ما يقع صحيحا ً دون قصد التقرب إلى ﷲ تعالى ..لكن ال يثاب عليه إال إذا
قصد به وجه ﷲ  ،كالزواج والطالق والبيع والشراء واإلنفاق على األبناء وعيادة المرضى
وإتقان العمل  ،فھذا أداؤه لغير ﷲ تعالى ليس شركا ً  ،والعبادة بالمعنى األخص ھي الخضوع
الذي يحصل به الثواب وكان بقصد التعبّد  ،وال يقع صحيحا ً إال بنية التعبد  ،فمن أ ّدى العبادة
بھذا المعنى لغير ﷲ تعالى فقد أشرك  ،فترى أن القوم لم يفرقوا بين العبادة بالمعنى األعم
وھي القربة والطاعة  ،وبين العبادة بالمعنى األخص وھي التذلل بقصد التعبّد .
ثم إنّھم لم يفرقوا بين أداء الفعل -كالطواف مثال -بن ّي ّ◌ة التعبد وأدائه بغير تلك النيّة  ،وجعلوا
أداء أي منھما لغير ﷲ تعالى شركا ً  ،فلم يراعوا القيد المھ ّم في تعريف العبادة وھو ) :قصد
التعبّد بذلك الفعل(  ،فمدار األعمال على نياتھا  ،فيكون الطواف والسجود شركا ً إذا فُعل لغير
ﷲ تعالى بقصد التعبد  ،وال يكون شركا ً إذا لم يقصد به التعبد  ،فسجود الخادم للملك بقصد
التعبد يعتبر شركا ً  ،وسجود إخوة سيدنا يوسف وأبويه له بغير قصد التعبد ال يعتبر شركا ً ،
مع أن السجود له نفس الصورة في كال الحالين .

التعريف الثالث :
العبادة  :ھي الحب مع الذل ؛ فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون ﷲ فأنت عابد له.

)مدارج

السالكين (١٨٢/٢

وھذا التعريف منقوض بكثير من األفعال التذللية التي يؤديھا المسلم لغير ﷲ تعالى مع حبّه
إياه  ،فقد أ َم َرنا الشر ُ
ع بالتذلل للنبي –صلى ﷲ عليه وسلم -وتوقيره وحبّه  ،وأ َم َرنا بالتذلل
للمؤمنين وحبّھم  ،وأ َم َرنا بالتذلل للوالدين مع حبّھم  ،أفيكون الشرع آمراً بعبادة غير ﷲ
تعالى؟!!
إذن  ،ھذا تعريف ليس بجامع وال مانع

.

التعريف الرابع :
العبادة تجمع أصلين  :غاية الحب بغاية الذل والخضوع  ،والعرب تقول :طريق معبد أي
مذلل ،والتعبد التذلل والخضوع ،فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له ،ومن
خضعت له بال محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا) .مدارج السالكين . (٧٤/١
وھذا التعريف منقوض بكثير من عبادات المسلمين  ،بل عبادات أكثر المسلمين  ،فإن غاية
الخضوع مع غاية الذ ّل مرتبة ال يصلھا إال األنبياء و ُخلّص األولياء! وعبادات أكثر المسلمين
ال تشتمل على غاية الذل والخضوع  ،وقد ال تشتمل على غاية الحب  ،فقد ثبت عن النبي –
صلى ﷲ عليه وسلم -أنه قال فيما رواه أحمد وغيره ) :إن العبد ليصلي الصالة ما يُكتب له
منھا إال عشرھا  ،تسعھا  ،ثمنھا  ،سبعھا  ،سدسھا  ،خمسھا  ،ربعھا  ،ثلثھا  ،نصفھا!!( .
فھل جميع عبادات المسلمين التي لم تصل إلى الغاية في الخضوع أو الحب  ،خارجة عن ح ّد
العبادة؟!
وكذلك كثي ٌر من المشركين يعبدون آلھتھم دون أن تكون عبادتھم مشتملة على غاية الحب أو
غاية الخضوع  ،ومع ذلك فھي عبادة!
ومعلوم ّ
أن غاية الحبّ وغاية الخضوع ال تكون إال باعتقاد الربوبية واأللوھية في المخضوع
له  ،فال يكون الفعل حينئذ عبادة إال بذلك االعتقاد  ،والوھابية أنفسھم ال يقولون بذلك!!  ،بل
يرون ّ
أن بعض مظاھر الخضوع عبادة بقطع النظر عن االعتقاد والنية .
فھذا أيضا ً تعريفٌ غير جامع لمصاديق العبادة .

