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Abstract: 

The study examined the relationship between habit and 

worship in terms of the starting points and the consequences 

of distinguishing between them, and attempted to conduct an 

interview between what is considered to be worship and what 

habits are to help in classifying the developments and the 

resulting rulings and jurisprudence, and showed the controls 

that lead to this clear separation between what is my arrest 

Pure does not accept ijtihad as acts of worship, and between 

what is going on with his cause as he was according to the 

rules of customs  . It concluded that the law include Altoqavi 

, who can not help anyone diligence in it, and what is my 

explanation accepted diligence and renewal according to 

the new variables of time and place it is likely, based on this 

approach is illustrated by the concept of innovation and what 

is called, in addition to the emergence of the status of 

the custom in the legislation and its impact In the 

jurisprudence of jurists, the study touched upon the 

relationship between custom and custom and the effect of 

their classification on eliciting practical judgments. 
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 :هقذهت 

 :البحذ  هشكلت 

 أسئلت الذراست: 

1- 

 البحذ:أهذاف 
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  الذراسبث السببقت:
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 :بحذهٌهج ال

 خطت الذراست:
ادلبحذ األول:

ًً:ادلبحذ الزب
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 ادلبحذ األول
 حقٍقت العبدة والعببدة وهكبًخهوب يف الخشزٌع اإلسالهً

 :والً: هفهىم العبدة أ 
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ب: هفهىم العببدة
ً
 ربًٍ

 ُ ِإِّيَاكَ وَعْبُدُ وَإِّيَاكَ وَسْتحَع   ْإِنْ كُتُ  ََته

فِي السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَا آجِي الّرَحْمَهِ عَبْتداا 

 : العببدة يف االصطالح
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ب: العالقت بني العبدة والعببدة
ً
.ربلز

ب: هفهىم البذعت بني العبدة والعببدة 
ً
 رابع

البذعت لغةت
 ََُُا كُنْثُ بِدَعاً َِهَ الّرُسُُق}

  بَتدِّيُُ السَتمَاوَاتِ وارَرض}

البذعت شزعبً 
الةزأي األول
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ملسو هيلع هللا ىلص



الزأي الزةبًً
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http:// www.dar-
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ب: العالقت بني العبدة والعزف 
ً
 خبهس

    وصَتاحِبُُْمَا فِتي التدُوْ َا ََعّرُوفَتا

                                                           



 م 0202) يىنيى (   لعدد السابع عشرمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيىط ـ ا

                                                                  

 

عالقت العادة بالعبادة وضىابط التمييز 
 بينهما

 

 

 

                                                           



 م 0202) يىنيى (   لعدد السابع عشرمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيىط ـ ا

                                                                  

 

عالقت العادة بالعبادة وضىابط التمييز 
 بينهما

 

 

                                                           



 م 0202) يىنيى (   لعدد السابع عشرمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيىط ـ ا

                                                                  

 

عالقت العادة بالعبادة وضىابط التمييز 
 بينهما

 

 ًادلطلب الزبً
 هكبًت العبدة يف الخشزٌع اإلسالهً

 أوالً: مشىلٍت أحكبم اإلسالم جلىاًب احلٍبة


         َْتْ ُمْد ِوْعَمِحتي َوَرِ ت ُث ََْجَمْمتُث َع ْْتُث َلُمتْد ِنّيتَنُمْد َو ََْكَم  ََ ْْ اْلَ ت

لَمُتدُ الِِْسْتَْاََ نِّيناتا   

   َوَََتا ََرْسَتْْنَاك

لِْْعَالَمِ َ إِلَا رَحْمَةً 
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 ربًًٍب: حجٍت العبدة وعالقخهب ببألدلت الشزعٍت
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:ربلزًب: العبدة والعزف بني الزىابج وادلخغرياث

 - أ

 - ب
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https://islamsyria.com/


 م 0202) يىنيى (   لعدد السابع عشرمجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيىط ـ ا

                                                                  

 

عالقت العادة بالعبادة وضىابط التمييز 
 بينهما

 

 رابعًب: حبذل األحكبم بخبذل األعزاف والعبداث:
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 الزبًً ادلبحذ
 حصٌٍف العببدة والعبدة وضىابط الخوٍٍز بٌٍهوب 

 ادلطلب األول
 وأًىاعهب الخوٍٍز بني العببدة والعبدة 

 أوالً: حصٌٍف العببدة والعبدة

1- 

2- 
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 ميكي  حصٌٍف العبدة  على الٌحى الخبيل : ربًًٍب: أًىاع العبدة
 

 - أ
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 ربلزًب: أًىاع العزف هي حٍذ االعخببر وطزٌقت االسخذالل
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 الٌىع األول: العزف الذي ٌكىى دلٍالً على هشزوعٍت احلكن ظبهزاً 

الٌىع الزبًً: العزف الذي ٌزجع إلٍه يف حطبٍق األحكبم ادلطلقت على 
 احلىادد
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 الٌىع الزبلذ: العزف الذي ٌٌزل هٌزلت الٌطق ببألهز ادلخعبرف



 ىع الزابع: العزف القىيلالٌ
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 ادلطلب الزبًً
 ضىابط العببدة والعبدة 

 أوالً: ضىابط العببدة  
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 ربًًٍب: ضىابط العبدة:
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 - أ
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 ادلطلب الزبلذ
 أرز العبدة يف االجخهبد الفقهً 

ٌببط القىاعذ الفقهٍت هي الفةزوعأوالً: أرز العبدة يف اسخ

ربًًٍب: أرز العبدة يف ختزٌج الفزوع الفقهٍت

 - أ
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 اخلبمتت:
1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 
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 حىصٍبث الذراست:

1- 

2- 

3- 
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ادلصبدر وادلزاجع
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