الف�صل الثاني

العبادات
مقدمة

عجب�ت لمن آمن باهلل رب� ًا وخالق ًا كيف ال يعبده حق عبادته،
ُ

ب�ل كي�ف ال يع ّظم ش�عائره...﴿ ،ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ﴾ [ الح�ج  ،] 32 :والتق�وى كما َع َّرفه�ا اإلمام علي

ب�ن أب�ي طالب كرم اهلل وجهه هي« :الخوف م�ن الجليل ،والعمل
بالتنزيل ،والقناعة بالقليل ،واالستعداد ليوم الرحيل».

غالب ًا ما يقس�م العلم�اء العبادات إل�ى مجموعتين :العبادات

المتعدية التي
الذاتي�ة الت�ي ينتف�ع به�ا صاحبها فق�ط ،والعب�ادات
ّ

يتعدى نفعها إلى اآلخرين ،ولها أهميتها في تطور ونمو المجتمع.

فاألولى تضم الصالة والصوم والحج ألنها في ذاتها نفعية لصاحبها
ويتعدى نفعها إلى المجتمع أحيان ًا ،والثانية
أوالً وبش�كل مباش�ر،
ّ

تش�مل ال�زكاة وف�روض الكفاي�ة واألم�ر بالمع�روف والنهي عن
موجه ومباش�ر في المجتمع،
المنكر ،هي في األس�اس ذات نفع ّ

كما تعود بالنفع على صاحبها أيض ًا.
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« .1الطهور شطر اإليمان»:

والطه�ور نظاف�ة ،وم�ن الطه�ارة المحم�ودة ش�رع ًا العناي�ة

بالنظافة الش�خصية ،وهي نظافة البدن والثياب وإصالح الش�عر،
وإزال�ة الش�عث من البدن ،الذي يكون س�بب ًا في انبع�اث الرائحة

الكريه�ة ،وتطهي�ر الفم واألس�نان واس�تعمال الطيب والس�واك.
فقد ورد في الحديث الش�ريف عن أبي مالك الحارث بن عاصم
األش�عري ،قال :قال رس�ول اهلل ص ّل�ى اهلل عليه وس� ّلم« :الطهور

ش�طر اإليمان ،والحم�د اهلل تمأل الميزان ،وس�بحان اهلل والحمد
اهلل تملآن – أو :تملأ – م�ا بين الس�ماء واألرض ،والصالة نور،
والصدقة برهان ،والصبر ضياء ،والقرآن حجة لك أو عليك ،كل

الناس يغْدو ،فبائع نفس�ه فمعتقُها أو موبقُها» (رواه مس�لم) .وقد

تقدم�ت الطه�ارة في هذا الحديث على م�ا بعدها ألهميتها ،فهي
ش�رط لصحة الصالة ،ولما فيها من تحصيل النظافة والنزاهة من

القاذورات .فالوضوء للدخول في الصالة طهارة ،ألن فيه غسلاً
ألكثر األعضاء عرض ًة لالتس�اخ .يقول رس�ول اهلل ص ّلى اهلل عليه
توضأ فأحس�ن الوضوء خرجت خطاياه من جس�ده
وس�لم« :من ّ
حتى تخرج من تحت أظافره» (رواه مسلم) .فالطهارة في الوضوء
الحسي واألذى المعنوي ،وتتكرر في اليوم
هي طهارة من األذى
ّ

خم�س م�رات أو أكث�ر .يض�اف إلى ذل�ك نظافة البيت والش�ارع
وم�كان العم�ل ،حي�ث أكد رس�ول اهلل ص ّلى اهلل عليه وس�لم بأن
إماطة األذى عن الطريق ش�عبة من شعب اإليمان ،في حديثه عن
30

أبي هريرة رضي اهلل عنه« :اإليمان بضع وستون شعبة (وفي رواية
بضع وس�بعون شعبة) أعالها :ال إله إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى

ع�ن الطريق ،والحياء ش�عبة من ش�عب اإليم�ان» .ولذلك يمكننا
القول بأن الشريعة اإلسالمية التي هي خاتمة الشرائع ،هي أكثرها
عناي�ة وتأكي�د ًا على طه�ارة الباطن ،ونظافة الظاه�ر ،وعلى نظافة

المجتم�ع بش�وارعه ودس�اكره و ...﴿ ....ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ﴾ [ البقرة .] 222 :

ومعل�وم أن األوروبيي�ن كان�وا ال يغتس�لون إال ن�ادر ًا جد ًا.

فق�د كان�وا كريه�ي الرائح�ة ،حتى إ ّن مبع�وث روس�يا القيصرية

وصف ملك فرنسا لويس الرابع عشر بقوله «إن رائحته أقذر من
رائح�ة الحيوان الب�ري» .ويروى أن الملك�ة إيزابيال األولى التي

قتلت المس�لمين في األندلس لم تس�تحم في حياتها إال مرتين،
وقامت بتدمير الحمامات األندلسية ،التي أحدثها المسلمون في

األندل�س .وي�رى بعض الباحثي�ن أن أكبر الم�دن األوروبية مثل
باريس ولندن كان يصل تعداد س�كانها إلى  30أو  40ألف ًا بس�بب

الق�ذارة المنتش�رة بينم�ا كانت المدن اإلسلامية تتع�دى حاجز
الملي�ون .ويق�ول الم�ؤرخ دريب�ار« :نح�ن األوروبي�ون مدينون
للمسلمين بأنهم ع ّلمونا كيف نحافظ على نظافة أجسادنا ،وكانوا

عكس األوروبيين الذين ال يغيرون ثيابهم إال بعد أن تتسخ وتفوح
منه�ا روائ�ح كريه�ة .فقد بدأن�ا نق ّلدهم خل�ع ثيابنا وغس�لها...
وع ِرف عن قرطبة أنها كانت تزخر بحماماتها الثالثمئة ،في حين
ُ
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كان�ت كنائ�س أوروبا تنظر إل�ى االس�تحمام كأداة كفر وخطيئة.
(مذكرات الكاتب ساندور ماراي – وثائق رسمية من اسبانيا بين

 1561و.)1761

 .2الصالة
عجبت لمن آمن باهلل رب ًا وخالق ًا ،كيف ال يصلي لربه ،والصالة
ُ

سميت صالة ألنها صلة العبد بربه وخالقه .والصالة عماد الدين

م�ن أقامه�ا فق�د أق�ام الدين ،وم�ن تركها فق�د هدم الدي�ن .يقول

تعال�ى...﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾
[ النس�اء  .] 103 :وقد فرضها اهلل خمس م�راتٍ في اليوم والليلة،
صاحبها عن الفحشاء والمنكر ،كما جاء في
محطاتٍ إيمانية ،تنهى
َ
س�ورة العنكبوت – « : 45إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر»،
وع�ن عب�د اهلل بن مس�عود ق�ال« :من لم تنهه صالته عن الفحش�اء

والمنكر فال صالة له».

ذك�ر هلل وطمأنين�ة للنف�س...﴿ ،ﰏ ﰐ ﰑ
والصلاة ٌ

ﰒ ﰓ﴾ [ الرع�د  .] 28 :أض�ف إل�ى ذل�ك أنه�ا رياضة

بدني�ة تناس�ب جمي�ع األعم�ار ،وقد أثب�ت العلم�اء أن قليالً من
م�رات ،هي أفضل أنواع الرياضة
الرياض�ة المتكررة كل يوم عدة ّ
غي�ر المجهدة للجس�م ،والقليل الدائم خير م�ن الكثير المنقطع.
أما الس�جود في الصالة فهو يس�اعد على التخلص من الشحنات

الكهرومغناطيس�ية ومن التش ّنجات العضلية في الرقبة .وقد حث
32

اإلسلام على صالة الجماعة ،وخصوص ًا في المس�اجد ،لما فيها

من حرص على األداء في وقتها ،وهذا ما يس�اعد كثير ًا في تنظيم

وق�ت اإلنس�ان .والجماعة في المس�جد ،تس�اعد عل�ى التواصل

والتقارب بين المس�لمين والتراحم في ما بينهم ،إذ يقفون جميع ًا

غنيهم وفقيره�م ،وال فرق بين
ف�ي صف�وف منتظمة ،ال ف�رق بين ّ

كبيره�م وصغيره�م ،وق�د وجه�وا وجوهه�م جميع� ًا نح�و قبلة

واح�دة وخلف إم�ام واحد .وفي ذلك تتجل�ى روح الجماعة في
اإلسلام ،وقوته�ا وانضباطه�ا وتماس�كها .ولذل�ك كانت صالة

ضعف على صالة الرجل في بيته أو في س�وقه ،خمس�ة
الجماعة ُت ّ

وعش�رين ضعف ًا ،كما ورد في الحديث الشريف .وصالة الجمعة
حد ذاتها .يقول تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
محطة إيمانية في ّ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [ الجمع�ة  ،] 9 :ولق�د فرضها
اهلل تعال�ى لتؤ ّدى في المس�جد وقت الظه�ر .وفيها خطبة الجمعة
يق�وم به�ا عال�م من علماء المس�لمين ،فيه�ا عظة لما ي�راه حاجة

للمس�لمين ،وق�د اع ُتب�رت ه�ذه الخطبة من أهم وس�ائل اإلعالم
ِ
لم دعو َته للمس�لمين لما فيه خيرهم وفالحهم
التي
ينش�ر بها العا ُ
ُ
بد للدخ�ول في الصالة من
وصالحه�م ف�ي الدنيا واآلخ�رة .وال ّ

تعرض ًا للغبار
الوض�وء ،والوضوء طه�ارة ونظافة لألعضاء األكثر ّ
واألوساخ.
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 .3الصيام

عجب�ت لم�ن آمن باهلل رب ًا وخالق ًا ،كي�ف ال يصوم ،وللصوم
ُ

تحدث عنها األطباء ف�ي العديد من الحاالت
فوائ�د صحي�ة كثيرة ّ

الم َرضية وتنطبق على عموم الناس .يقول تعالى...﴿ :ﮏ ﮐ
َ

ﮑ ﮒ [ ﴾...البقرة  .] 184 :وقد ورد في دراسة علمية حديثة
في مجلة علمية ( )discoverأنه عندما يتوقف اإلنس�ان عن األكل

والشرب لمدة  8إلى  16ساعة في اليوم ،يقوم جسده بأكل نفسه ،أي

بعملية تنظيف لنفس�ه بإزالة الخاليا الس�رطانية وخاليا الشيخوخة
والزهايمر ،ويحافظ على شبابه ويحارب أمراض السكر والضغط
والقلب .وذلك عن طريق تكوين بروتينات تتجمع بشكل انتقائي
ح�ول الخالي�ا الميت�ة والس�رطانية والمريض�ة وتح ّلله�ا وتعيدها

إل�ى خالي�ا يس�تفيد منها الجس�م (بما يش�به تدوي�ر المخلفات أو

يوم ْين
 .)recyclingونصحت الدراس�ة بممارسة الجوع والعطش َ
سن رسول اهلل ص ّلى اهلل
أو ثالثة أسبوعي ًا من  8إلى  16ساعة .وقد ّ

عليه وسلم صيام يومي اإلثنين والخميس من كل أسبوع ،أو صيام
يوم وإفطار آخر لمن يطيق .وقال في حديث ضعيف رواه الطبراني
وغي�ره «صوم�وا تصحوا» .والصي�ام ليس فقط امتناع� ًا عن األكل
ُ

والشرب من الفجر إلى الغروب ،بل هو أيض ًا صوم الجوارح عن

كل م�ا نه�ى اهلل عن�ه ،كما يق�ول النبي عليه الصالة والسلام« :إذا
أصبح أحدكم يوم ًا صائم ًا ،فال يرفث ،وال يجهل ،فإن امرؤ شاتمه
أو قاتل�ه فليق�ل إني صائم ،إن�ي صائم» (رواه البخاري ومس�لم).
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والصيام كذلك صوم اللس�ان عن الكذب والغيبة والنميمة ،وعن
ش�هادة الزور ،وعن الس�خرية ،وعن الس�باب والفحش وغيره من

المنك�رات .والصوم جهاد كبير ،بل هو الجهاد األكبر كما يس�ميه
العلم�اء ،ألن�ه جه�اد النفس ،وهو الطري�ق إلى التق�وى ،كما قال

تعالى﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [ البق�رة  .] 183 :وكما يقول
اهلل تعال�ى في الحديث القدس�ي« :كل عمل اب�ن آدم له إال الصوم

فإن�ه لي وأنا أجزي به» (رواه البخاري ومس�لم) ،وكل ذلك لعظم
شأن الصيام.

 .4الحج
عجب�ت لم�ن آم�ن باهلل رب� ًا وخالق� ًا ،كيف ال ي�ؤدي فريضة
ُ

الحج ،وهو ركن من أركان اإلسلام «لمن اس�تطاع إليه س�بيالً».
والحج مؤتمر س�نوي يلتقي فيه المس�لمون من كافة أنحاء العالم،

يتعارفون فيما بينهم ويتدارس�ون أمور دينهم ودنياهم ،ويتس�اوون
فيما بينهم غنيهم وفقيرهم ،ملكهم وخادمهم ،كبيرهم وصغيرهم،

وليس عليهم من حطام الدنيا سوى قطعتين من القماش األبيض،

ويدع�ون ربه�م بم�ا ش�اؤوا ،مؤمني�ن
يس�ترون بهم�ا عوراته�مْ ،
برحمت�ه ،ويخاف�ون عذابه .ويوم عرفة ،يخط�ب بهم وقت الظهر،

عالم جليل يتناول فيه ش�ؤون األمة اإلسلامية وشجونها .والحج

بأم عينيه الكعبة،
كذلك س�ياحة دينية ال قرين لها .فيه يرى الحاج ّ
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بي�ت اهلل الح�رام ،وما لها من هيبة وجالل تفوق الوصف ،فيطوف

حولها ،ويدعو ربه بما ش�اء ،ويس�عى بين الصف�ا والمروة ويتذكر
الس�يدة هاجر وابنها الرضيع إس�ماعيل ،بعد أن تركهما خليل اهلل

إبراهيم عليه السالم في هذه البقعة ،القاحلة في حينها ،وهي مؤمنة
بأن اهلل لن يضيعهما ،في ِ
رجلي الولد الرضيع ماء
خرج ال ّٰل ُه من بين
ُ
ّ
ْ
ِ
زم�زم ،معج�ز َة ال ّٰله ف�ي أرضه التي لم ولن تنض�ب حتى يرث اهلل
األرض وما عليها .فتدب الحياة في هذه األرض المباركة ،ويأتيها

الحجاج والمعتمرون بعش�رات الماليين في كل عام .ومثل ذلك

م�ن الذكريات المفعمة باإليمان الصادق ،كرجم إبليس اس�تنكار ًا

ورفض ًا لفعله مع أبي األنبياء إبراهيم عليه السلام عندما وس�وس

ل�ه الش�يطان عدم االمتث�ال ألم�ر رب العالمين .وزي�ارة قبر النبي
األعظم عليه أفضل الصالة والسالم في المدينة المنورة ،وما فيها

من أنوار س�اطعة ،ومحطات مش�رقة في تاريخ الدعوة يعجز عنها
الوصف واللسان.

 .5الزكاة
عجب�ت لم�ن آم�ن باهلل رب� ًا وخالق ًا كي�ف ال يزكّ �ي ،والزكاة
ُ

وغنى
ورقي،
وس�مو
ركن من أركان اإلسلام ،وهي تزكية للنفس
ّ
ّ
ً
عند اهلل .وبإخراجها – وفق النصاب والش�روط ،وفي مصارفها –

ينعم المجتمع ،ويتآلف أفراده ويتكافلون ويتكاتفون ،وقد وردت
ف�ي الق�رآن الكريم مقرونة بالصالة ألهميتها ،وذلك في عش�رات
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عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه
ف ُ
اآليات .وقد َع َر َ
رخ�اء ال مثي�ل له في أرق�ى المجتمعات الحديث�ة ،بفضل الزكاة،
ً

حي�ث كان يؤت�ى بمال الزكاة ُفيعطى منها الفقراء والمس�اكين ،ثم
ٍ
المجاهدون في سبيل اهلل ،ثم من استدان بغير سفه من المسلمين،
ث�م م�ن أراد الزواج من الش�باب ،ويبقى الكثير ،حت�ى إن الخليفة

عمر ،أمر بش�راء الحبوب ونثرها على رؤوس الجبال لتأكل الطير
م�ن خي�ر المس�لمين ....وكل ذل�ك بفضل اإليم�ان الصادق عند

المزكّ ي�ن ،والقناع�ة بالقليل عند ذوي الحاج�ات المختلفة ،وهما
صفت�ان زرعهم�ا اإلسلام ف�ي نف�وس العب�اد .يقول اإلم�ام علي

ك�رم اهلل وجه�ه« :إن اهلل فرض عل�ى األغنياء في
ب�ن أب�ي طالبّ ،
أمواله�م ،بقدر ما يكف�ي فقراءهم ،فإن جاعوا أو َعروا ،أو َج ِهدوا

فبمنع األغنياء عنهم».

وقد شرع اهلل في الزكاة حدود ًا ومقادير معينة ،تتراوح بين ربع

العشر كحد أدنى ،والعشر كحد أقصى ،حسب نوع المال المزكى،

وأعالها ،أي العش�ر ،هو في الزرع الذي ُيس�قى بماء المطر ،وهي
ف�ي الصناعة ق�در ،وفي التجارة قدر آخر ،وفي ذلك ِ
وفضل
حكَ ٌم
ٌ
فصلها العلماء في كتب الفقه.
من اهلل تعالىّ ،

 .6فروض الكفاية

عجب�ت لم�ن آمن باهلل رب� ًا وخالق ًا وال ي�درك أهمية فروض
ُ

الكفاي�ة وما تحقّقه من كفاي�ة مجتمعية .يقول تعالى﴿ :ﯧ ﯨ
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ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
عرف العلماء فرض الكفاية بأنه
ﯽ﴾ [ التوب�ة  .] 122 :وقد ّ

كل أمر مهم ُيقصد في الشرع اإلسالمي على جهة اإللزام ،للحاجة
إليه في بناء نهضة المجتمع ،من غير تعيين فاعله؛ فإذا تركه الجميع
أثموا ،وإذا فعله البعض كفى وس�قط عن الباقين .ويضرب اإلمام

الغزال�ي رحم�ه اهلل مثلاً عل�ى ذلك بقول�ه« :لو أن ناحي� ًة فيها مئة
ِ
طبي�ب واحد للحق اإلث�م الجميع».
عال�م بالش�ريعة ،وليس فيها
ٌ
وبذلك ُيس�تدل على باق�ي العلوم الكونية واإلداري�ة واالقتصادية

ويس�حب أيض ًا على إقامة المؤسسات االقتصادية والمالية
وُ ،....
والمصرفية في إطار الش�ريعة اإلسلامية ،وبناء المعاهد التعليمية

ومؤسس�ات البح�ث العلمي وتش�ريع النظم الكفيل�ة بوضع هذه

األبحاث موضع التطبيق بهدف النفع المباشر في المجتمع ،والقيام

بكل ما يكفل تطور المجتمع اإلسالمي ليكون هذا المجتمع رائد ًا

في مسيرة الحضارة اإلنسانية ،وهذا قوام االستخالف في األرض
وعمارتها ،كما أراد اهلل تعالى في شرعه الحنيف.

لذلك فإ ّن عملية النهوض باألمة اإلسالمية ،من الواقع المرير

ال�ذي تعيش فيه ،ال تك�ون إال بإحياء الفروض الكفائية في نفوس

المس�لمين ،وتفعيله�ا في حياتن�ا العملية ،وهي تب�دأ من تصحيح
الفهم والفقه بالمقاصد ،حتى تصبح عالج ًا للتخلف الذي نعيشه.

وهذه الفروض تشكل في جوهرها أركان التنمية الشاملة والتنمية
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المس�تدامة الت�ي انطلق�ت وازده�رت وحققت نجاحات س�طرها

التاريخ في زمن الحضارة اإلسالمية .وفيها اجتمع الدين مع الدنيا

مر األزمان والعص�ور .ولعل في ذلك
ف�ي نموذج ّ
ق�ل نظيره على ّ
حماية وصيانة للمصير الجماعي لألمة اإلسالمية.

مث�ال عل�ى ذل�ك ،م�ا قال�ه الخليف�ة األول الراش�د أب�و بكر

الصدي�ق رض�ي اهلل عن�ه ،ف�ي أول خطاب سياس�ي وجه�ه لألمة:

ولس�ت بخيركم ،إن أحس�نت
«أيه�ا الن�اس ،إني قد و ّليت عليكم
ُ

فقوموني» ،وفي هذا القول الصغير بكلماته،
فأعينوني ،وإن أسأت ّ

الكبير بمعانيه ،دعوة وتكريس ألمر الش�ورى في أمور الدنيا ،وما

تتطلب�ه من علوم في ش�تى المجاالت وش�تى العل�وم والمعارف،
ال يمك�ن لفرد ٍ مهما آت�اه اهلل من قدرات أن يملكها بمفرده .لذلك

حض عليها اإلسالم ،هم المستشارين
كانت البطانة الصالحة التي ّ

كل منه�م في جانب م�ن جوانب العلوم
المؤتمني�ن ،الذي�ن تفق�ه ٌّ

والمعارف لتس�تفيد منها األمة ف�ي قطاعاتها اإلنتاجية والخدماتية
سيدة بين باقي األمم.
وإداراتها المختلفة ،وتكون ّ

 .7األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عجب�ت لم�ن آم�ن باهلل رب� ًا وخالق� ًا ولم ي�درك أهمي�ة األمر
ُ

أمر من اهلل تعالى ويش�كل في
بالمع�روف والنهي عن المنكر ،وهو ٌ
ذاته قوام خيرية األمة اإلسلامية ،حس�ب ما ورد في اآلية الكريمة

﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
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ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ [ ﴾...آل عمران  ،] 110 :وهو عبادة

يتعام�ل به�ا المس�لمون ف�ي مجتمعه�م ،فيتناصح�ون ويتذاكرون،
ويتحدث�ون ،وف�ي كل ذل�ك خي�ر وتط�ور ونم�اء وقوة
ويتحاب�ون
ّ
ّ
للمجتم�ع (أي بالمع�روف وبالحس�نى) .وقد أجم�ع العلماء على
ض�رورة أن يك�ون األم�ر بالمع�روف معروف� ًا ،والنهي ع�ن المنكر

معروف� ًا أيض� ًا .وقد ورد في الحديث الش�ريف قول�ه صلى هلل عليه
فليغيره بيده (وذل�ك للحاكم وولي
وس� ّلم« :م�ن رأى منكم منك�ر ًا ّ

األمر) ،فإن لم يس�تطع فبلسانه (وذلك للدعاة والعلماء والحكماء،
ويكون بالحس�نى وبالحجة والبرهان) ،فإن لم يستطع فبقلبه وذلك

أضع�ف اإليم�ان» (رواه مس�لم) ،وفي حديث آخ�ر ُيعرف بحديث
الس�فينة يش�به الرس�ول علي�ه الصالة والسلام المجتم�ع ومن فيه
ويظهر في�ه أهمية األمر
م�ن ح�كام ودع�اة وعلماء وعام�ة الن�اسُ ،

بالمع�روف والنه�ي ع�ن المنكر بقول�ه« :مثل القائم ف�ي حدود اهلل

استهموا على سفينة (أي ركبوا في السفينة)
والواقع فيها كمثل قوم
ّ
فص�ار بعضهم أعالها (وه�م الحكام والعلماء) ،وبعضهم أس�فلها

مروا
(وهم عامة الناس) ،وكان الذين في أس�فلها إذا اس�تقوا الماء ّ
عل�ى م�ن فوقه�م فقالوا« :لو أنّا خرقنا في نصيبن�ا خرق ًا ولم نؤذ ِ َمن
فوقن�ا ،فل�و أنه�م تركوه�م وم�ا أرادوا هلك�وا جميع� ًا ،وإن أخذوا
ونجوا جميع ًا» (رواه البخاري ومس�لم) .ويقول
عل�ى أيديهم نجوا
ْ

تعال�ى﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾...

[ األنفال  .] 25 :ويقول عليه الصالة والسلام« :والذي نفسي بيده،
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ليوش�كن ال ّٰل ُه أن يبعث
لتأم�ر ّن بالمع�روف ولتنهو ّن عن المنكر ،أو
ّ
عليكم عذاب ًا منه ،فتدعونه فال يستجيب لكم» (رواه الترمذي).

ويرى اإلمام الشاطبي رحمه اهلل ،أن األمر بالمعروف والنهي

ومكمل لجميع أبواب الشريعة اإلسالمية،
شامل
أمر
ٌ
ٌ
عن المنكرٌ ،
ألن�ه يش�مل جميع نواحي الحي�اة فالنقد الس�ليم ،والتصحيح في

مختلف نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها
هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ،وبذل الشورى ،والتحذير من

اإلخفاقات في مجال اإلدارة ،والس�عي لتقويم األداء في مختلف

أمر
قطاع�ات المجتم�ع ،من طرف أهل العلم والخب�رة ،هو أيض ًا ٌ
ونهي عن المنكر ،وهو واجب ديني ودنيوي ،يش�كّ ل
بالمع�روف
ٌ
القيام به رفعة وتقدم ًا ورقي ًا لألمة اإلسلامية في مجموعها .وهذا

م�ا ي�راه الدكتور عب�د الباقي عبد الكبير في كت�اب األمة عدد 105

حي�ث ي�رى أن األم�ر بالمع�روف والنهي ع�ن المنك�ر فرض من
الفروض الكفائية الكثيرة.
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خاتمة الفصل الثاني
مما تقدم يتبين لنا أن العبادات التي دعا إليها اإلسالم وجعلها

فريضة من فرائضه ،تشكل في ذاتها محطات تنقية زمنية لكل منها
توقيته�ا وطبيع�ة أدائها ودورها ف�ي التنقية الروحي�ة والمادية عند

اإلنس�ان .فالصلاة خمس مرات ف�ي اليوم والليلة ،له�ا أثرها في
بناء شخصية اإلنسان ،وتذكيره بما أمر اهلل به ونهى عنه ،فال يغيب
ذلك عن باله وهو يقف بين يدي اهلل عز وجل .وصالة الجمعة مرة

في األس�بوع وخطب�ة الجمعة فيها معالجة ألم�ور الناس اإليمانية

والحياتية« ،والصلوات الخمس ،والجمعة إلى الجمعة ،كفارة لما

غش الكبائر» (رواه مس�لم) .والصيام شهر ًا كامالً في
بينهن ،مالم ُت َ

العام ،وأجواء رمضان اإليمانية ،تساهم في تجديد الروح اإليمانية
عام ًا بعد عام وتزكيتها .وأداء فريضة الزكاة تجعل المس�لم يش�عر

مع إخوانه الفقراء والمس�اكين ،وينهض بهم وبالمجتمع .والحج

محطة تنقية أساس�ية ،ألنه «من حج ولم يرفث ولم يفس�ق ،رجع

كيوم ولدته أمه» (متفق عليه) .وفروض الكفاية أمر كبير يغفل عنه
كثير من المس�لمين ،وفيه من الخير الكبير ،واألخذ بأس�باب القوة

المادية والمعنوية ،والمنعة الذاتية ،ما يحقق به المس�لمون الريادة
في المجتمعات وبين األمم.
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