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 "األول": ـقــال يف هــذه اجملـــالس، -إن شـــاء اهللا تـعــاىل-ه ؤ بالعبــادات، وهـــو اـلــذي ســنقر-رمحـــه اهللا-بــدأ 
 .من األشياء اليت يدور عليها الفقه يف العبادات: أي
: ًرابعـا .الصـوم: ًثالثـا.الزكـاة: ًثانيـا  .الصـالة: ًأوال:  وهـي خمسـة،األول فـي العبـادات": رمحـه اهللاولهق

 ".هادالج: ًخامسا.الحج
ـــم يـبــد ون يف بـيــان األحكـــام ببـيــان أحكـــام ءال خـــالف ـبــني العلمـــاء عـلــى اخـــتالف تصـــانيفهم الفقهـيــة أ

العبادات، فالبداءة بالعبادات تتفق عليها كل املـدونات الفقهيـة، بعـض الفقهـاء يـذكرون يف مقدمـة كتـبهم 
 يف رسالته الشهرية، لكن هـذا مـن -هللارمحه ا-ًالفقهية شيئا مما يتعلق بالعقائد، كما فعل أبو زيد القريواين 

 ذكـروا فيهــا ـمـا يتصــل ؛ٍالنـادر يف مؤلـفـات الفقهــاء؛ ألن مـا يتعـلـق بالعقاـئـد خصــه العلمـاء مبؤلـفـات خاصــة
بأصول اإلميان باهللا واملالئكة وما إىل ذلك من بقية األصـول، وتوحيـد الربوبيـة واإلهليـة، ومـا يتعلـق بتوحيـد 

م يبتـــدئون فيـــه بالعبـــادات العمليـــة، ابتـــداء  خصـــوه مبؤل،األمســـاء والصـــفات ًفـــات خاصـــة، وأمـــا الفقـــه فـــإ
 .بالصالة فما بعدها من العبادات

عليــه العلمــاء مــن البــداءة بالعبــادات قبــل املعــامالت، وســبب جــرى مــا علــى  جــرى -رمحــه اهللا-فــاملؤلف 
وىل مما يتعلـق بصـالح الـدنيا، أن العبادات مما يتعلق باآلخرة، فالبداءة مبا حيصل به صالح اآلخرة أ: ذلك

ًولـــذلك ابتـــدأ الفقهـــاء بأحكـــام العبـــادات؛ اهتمامـــا بـــاألمور الدينيـــة، وتقـــدميا هلـــا علـــى األمـــور الدنيويـــة،  ً
ُفاملقصــود بالعـبـادات التحصــيل األخــروي وهــو مــن أهــم مــا خـلـق مــن أجـلـه اإلنســان، كمــا ـقـال اهللا تعــاىل ُ :

َّوما خلقت اْلجن واإلنس إال﴿ ِِ َ َ ََّ ِ ُ ْ َ َ ِ ليـعبدونَ ُ ُ َْ  .]٥٦: الذاريات[﴾ ِ
ٌاسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنـة، : والعبادات مجع عبادة، وهي ٌ

ٌاسـم جـامع لكـل مـا حيبـه اهللا ويرضـاه مـن األعمـال الظـاهرة : ٍالواجبة واملستحبة، هذا أمجع تعريـف للعبـادة
َّ، وأعمال اجلـوارح، الواجبـة واملسـتحبة، وقـد عـد الفقهـاء العبـادات علـى حنـو أعمال القلوب: والباطنة؛ أي

ٍبنـي اإلســالم علـى خـمـس«: ترتيبهـا يف حـديث عـبـد اهللا بـن عمـر يف بـنـاء اإلسـالم، حـيـث قـال ْ َ َ َ ُ َ ْ ِْ َ ِشــهادة : ُِ َ َ َ
ِأن ال إـلـه إال الـلـه، وأن محمــدا رســول الـلـه َّ َُّ ُ َ ًَ َّ ََ ُ َّ َ َُ ََِّ َِ َوإـقـام الصــالة، وإيـتـاء الزكــاة، وصــوم رمضــان، «: ، ـقـال»ْ َ ََ َ َ َِ ْ َ ِ ََِّ ِ َ ِ َِ َّ ِ َ

ًوحــج اْلبــيـت ـمـن اســتطاع إلـيـه ســبيال ِ َ ِ ْ َِْ َ َ َ ْ ِ َ َِ َ ِّ كرهــا يف ِـفـذكروا يف ترتـيـب الفقــه وأبواـبـه مــا جــرى علـيـه ترتـيـب ذ. »َ
َبني اإلسالم على خ«: حديث عبد اهللا عمر يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم َ َ ُ َ ْ ِْ َ ٍمسُِ ْ«. 

م بعـض أهـل َّ يف مجلـة مـا ذكـر مـن أبـواب العبـادات ذكـر اجلهـاد، وقـد تـوه-رمحـه اهللا-وقد ذكر املصـنف 
والصـواب أن اجلهـاد . ِالعلم أن ذكر اجلهاد لكونه الركن السادس مـن أركـان اإلسـالم، وقـال ذلـك بعضـهم

:  يف حـديث معـاذ-هللا عليـه وسـلمصـلى ا-ًليس ركنا من أركان اإلسالم، بل هـو يف املنزلـة كمـا قـال النـيب 
ِذروة ســـنام اإلســـالم« َِ ُْ ِْ َ َ َ ْ الصـــالة، والزكـــاة، : ً لكـنــه ـلــيس ركـنــا مـــن أركاـنــه، فأركـــان اإلســـالم العملـيــة أربعـــة،»ِ

 -جـــل وعـــال-ألن الغاـلــب فـيــه التعـبــد هللا  والصـــوم، واحلـــج، وإـمنــا ذكـــر العلمـــاء اجلهـــاد يف قســـم العـبــادات
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ُ عـــن الرجـــل يقاتـــل يبتغـــي األجـــر -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-لرجـــل النـــيب والتقـــرب إليـــه، ولـــذلك ملـــا ســـأل ا
ُال شيء له؛ إنما يـتـقبل الله من اْلعمل مـا كـان خالصـا، وابـتغـي بـه وجهـه«: والذكر، ما له؟ قال ُ ُ َ ُُ ْ َْ َ َ َِ ِ َ ِ ً َِ َ َ َ ََ َِ َ ِ َّ ُ َّ َِّ َ َ ْ َ  يف ،»َ

 .آخر جوابه صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
 فقهـاء  ضمن أبواب العبادات فقهاء احلنفيـة ومتـأخرو فقهـاء احلنابلـة، وأمـاوقد جرى على تصنيف اجلهاد

 ال يف قســم ،الشــافعية واملالكيــة فيــذكرون كتــاب اجلهــاد أو مــا يتعلــق بأحكــام اجلهــاد يف قســم املعــامالت
 ففقهــــاء احلنفـيـــة ومـتـــأخرو فقهــــاء احلنابـلـــة صــــنفوا اجلهــــاد ضــــمن العـبـــادات، ـفـــذكروه يف قســــم .العـبـــادات

 .داتالعبا
 


