
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ْنَس إَِّلَّ لَِيْعُبُدوِن َما ُأِريُد ِمنُْهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُد َأْن ُيْطِعُموِن إِنَّ }: قال اهلل تعال   نَّ َواْْلِ  اهللََّ  َوَما َخَلْقُت اْْلِ

اْلَْتِيُ  ِة  اْلُقوَّ ُذو  اُق  زَّ الرَّ مطلب  ف  [58-57-56]الذاريات:    {ُهَو  هلل،  العبودية  وتعالتحقيق  سبحانه  ألنه   رباين 

 . خلق الكائنات كلها لعبادته

من اْلنسان وانرصافه وبعده عن العبودية احلقة هلل،  وكلها خضعت هلل تعال واستكانت، غري أنك تعجب  

وشهواهتا،  بوانشغاله   عىل  كانفالدنيا  استكبارا  وأشدها  معصية  وأكثرها  عبودية،  الكائنات  مقام    أقل 

ْنَساُن َما َأْكَفَرهُ } قال تعال  العبودية   [ 17]عبس/  {ُقتَِل اْْلِ

ولقد بعثنا يف كل أمة رسوَّلً   }قال تعال   العبوديةي حتقيق  إن الغاية من دعوة الرسل مجيعا ألقوامهم ه و 

إِنَّنِي َأَنا اهللَُّ ََّل  } إليهفموسى عليه السالم كان أول ما أوحى اهلل تعال به   {أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت

اَلَة لِِذْكِري  َوإِنَّ اهللََّ    } :وأول ما نطق به عيسى عليه السالم أمام قومه [14]طه/{إَِلَه إَِّلَّ َأَنا َفاْعُبْديِن َوَأِقِم الصَّ

ُمْسَتِقيمٌ  اٌط  ِِصَ َهَذا  َفاْعُبُدوُه  ُكْم  َوَربُّ صىل   [36]مريم/{َرِّبي  حممد  تعال  ونبينا  اهلل  قال  وسلم  عليه  اهلل 

اْلَيِقيُ } :له َيْأتَِيَك  َحتَّى  َربََّك  يُ  [99]احلجر/{َواْعُبْد  الذي  اْلثال  به يف ى  قتدفكان عليه الصالة والسالم قمة 

 .  حتقيق العبودية فوصل إل أعىل مراتبها وأسمى منازهلا 

   :تلك العبوديةل  اامتثاهل لنستعرض كائنات وخملوقات أخرى غري اْلنسان، ومدى و 

تعال  ََّل } :قال  َوَلكِْن  بَِحْمِدِه  ُيَسبيُح  إَِّلَّ   
ٍ
ء ََشْ ِمْن  َوإِْن  فِيِهنَّ  َوَمْن  َواأْلَْرُض  ْبُع  السَّ ََمَواُت  السَّ َلُه   ُتَسبيُح 

ُه َكاَن َحلِيًَم َغُفوًرا ختصها، تشرتك يف بعضها    ية عبودهذه احليوانات هلا  ف [44]اَّلرساء/  {َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَّ

ََمَواِت َوَما يِف } :مع اْلنسان يف اَّلسم وختتلف يف الكيفية، فهذه الدواب تسجد لرهبا َوهللَِِّ َيْسُجُد َما يِف السَّ

ونَ  َكُة َوُهْم ََّل َيْسَتْكِِبُ
ٍة َواْلاََْلئِ  .[49]النحل/ {اأْلَْرِض ِمْن َدابَّ

من   يوم اْلمعة، وكثري  تقوم  الساعة  بأن  تعلم  يوم اْلمعة ألهنا  الدواب ختاف من  أن هذه  ومن عبوديتها 

غفلة،   يف  أنف اْلنس  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أبى  قال  ه عن  وسلم  عليه  اهلل  َوِهَي  )) :صىل  إَِّلَّ  ٍة  َدابَّ ِمْن  َما 



 

 

اَعِة. إَِّلَّ  َيْوَم اْْلُُمَعِة، ِمْن ِحيِ   -أي منصتة ومستمعة    -ُمِصيَخةٌ  ْمُس، َشَفقًا ِمَن السَّ  ُتْصبُِح َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

نَّ  ْنَس  اْْلِ       .((  َواْْلِ

َحتَّى  ))  صىل اهلل عليه وسلم:  قالاحليتان:    لك ذوك اأْلَْرِض،  يِف  َوَمْن  ََمَواِت  السَّ يِف  َمْن  لِْلَعاِِلِ  َلَيْسَتْغِفُر  ُه  إِنَّ

اْلَبْحرِ  يِف  يَتاِن  روايةو ((احْلِ َمَواِت  )) :يف  السَّ َوَأْهَل  َوَماَلئَِكَتُه  اهللََّ  ُجْحِرَها  إِنَّ  يِف  النَّْمَلَة  َحتَّى  َواألََرِضَي 

اخلرَْيَ  النَّاِس  ُمَعليِم  َعىَل  َلُيَصلُّوَن  احلُوَت  يقدرون فضل  ((َوَحتَّى  والنملة يف جحرها،  البحر  احليتان يف  إن 

  العلَمء والدعاة واْلصلحي، ومعلمي الناس اخلري.

تسرتيح    أهنا  لرهبا  الدواب  هذه  عبودية  عجيب  األرض:ومن  هذه  يف  فاجر  رجل  مات  َعَلْيِه  ))  إذا  ُمرَّ 

اُح ِمنْ يُح َواْلُْْسرَتَ
اٌح ِمنُْه، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َما اْلُْْسرَتِ يٌح، َوُمْسرَتِ ُه؟ َقاَل: اْلَعْبُد اْلُْْؤِمُن  بِِجنَاَزٍة، َفَقاَل: ُمْسرَتِ

إَِل  َوَأَذاَها،  ْنَيا  الدُّ َنَصِب  ِمَن  يُح  َجُر  َيْسرَتِ َوالشَّ َواْلباَِلُد،  اْلِعَباُد  ِمنُْه  يُح  َيْسرَتِ اْلَفاِجُر  َوالَعْبُد  اهللِ،  َرْْحَِة   

َوابُّ   ((.  َوالدَّ

الديك   عبودية  الدواب  عبودية  اْلمام   وأنهومن  رواه  فيَم  والسالم  الصالة  عليه  قال  للصالة،  يوقظ 

إِ ))  أْحد: َيْدُعو  ُه  َفإِنَّ يَك  الدي َتُسبُّوا  اَلةِ ََّل  الصَّ الصالة،  َل  إل  يدعو  ألنه  جيوز  َّل  الديك  سب  كان  إذا   ،))

 وإل صالحهم وفالحهم يف الدنيا واآلخرة؟! إل الصالة هم  من يدعو ونيسب ن فكيف بالذي

النباتات فأمر عجب، فهذا الشجر، الذي نص اهلل جل وتعال بسجوده له بقوله: َوالنَّْجُم  }  أما عبوديات 

َيْسُجَدانِ  َجُر  َوَسلََّم، ))  أنه قال:  بن عباساحديث    منو  ]الرْحن/[  {َوالشَّ َعَلْيِه  النَّبِيي َصىلَّ اهللُ  ِعنَْد  ُكنُْت 

َفقَ  َشَجَرٍة،  َأْصِل  إَِل  ُأَصِّلي  َكَأيني  النَّائُِم،  َيَرى  فِيََم  اْلَباِرَحَة،  َرَأْيُت  إِيني  َفَقاَل:  َرُجٌل  ْجَدَة  َرْأُت  َفَأَتاُه  السَّ

َجَرُة لُِسُجوِدي، َفَسِمْعُتَها َتُقوُل: اللَُّهمَّ اْحُطْط َعنيي هِبَا ِوْزًرا، َواْكُتْب ِِل   هِبَا َأْجًرا،  َفَسَجْدُت، َفَسَجَدِت الشَّ

ْجَدَة َفَسَجَد، َفَسِمْعُتُه  َواْجَعْلَها ِِل ِعنَْدَك ُذْخًرا ، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفَرَأْيُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه وَ  َقَرَأ السَّ َسلََّم 

َجَرةِ  ُجُل َعْن َقْوِل الشَّ ُه الرَّ ِذي َأْخَِبَ ن الشجر يلبي مع تلبية احلاج واْلعتمر ، بل إ ((َيُقوُل يِف ُسُجوِدِه ِمْثَل الَّ

َيمِ )) قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: َعْن  َلبَّى  إَِّلَّ  يلبي  ُمَلٍب  ِمْن  َأْو َما  َشَجٍر  َأْو  َحَجٍر  ِمْن  َوِشََملِِه  ينِِه 

َهُهنَا َوِمْن  َهُهنَا  ِمْن  اأْلَْرُض  َتنَْقطَِع  َحتَّى  الالوَّلء والِباء    يف حتقيق    موقفا  له  بل إن (( ُمَدَر  فهم  يهود،  مع 

وسلم:   أفضل عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول  قال  منهم  ويتقربون  ودَّهم،  ويطلبون  لليهود،  يتزلفون  ََّل  ))  ممن 

اْلَيُهوِديُّ  َتبَِئ  ََيْ َحتَّى  ُموَن، 
اْلُْْسلِ َفَيْقُتَلُهُم  اْلَيُهوَد،  اْلُْْسلُِموَن  ُيَقاتَِل  َحتَّى  اَعُة  السَّ احْلََجِر،    َتُقوُم  َوَراَء  ِمْن 



 

 

ََيُوِدي   َهَذا  اهللِ،  َعْبَد  َيا  ُمْسلُِم،  َيا  َجَرُة:  الشَّ َأِو  احْلََجُر،  َفَيُقوُل  َجَرِة،  اْلَغْرَقَد  َوالشَّ إَِّلَّ  َفاْقُتْلُه،  َفَتَعاَل  َخْلِفي،   

ُه ِمْن َشَجِر اْلَيُهودِ   ((.  َفإِنَّ

، جاء عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال يف ه عجيبةأما البحر فعبوديت

اٍت َعىَل اأْلَْرِض، َيْسَتْأِذُن  َلْيَس ِمْن َلْيَلٍة إَِّلَّ َواْلَبْحُر  ))  احلديث القديس عن رب العزة: ُف فِيَها َثالَث َمرَّ ُيْْشِ

ُه اهللُ َعزَّ َوَجلَّ  فيا سبحان اهلل، البحر يغضب، ويستأذن اهلل يف كل ليلة أن  ،  ((اهللَ يِف َأْن َينَْفِضَخ َعَلْيِهْم، َفَيُكفُّ

آدم العبودية اْلطلوبة منهم، فيعظم عىل البحر أن    يعايص ، وعدم حتقيق بناْلبسبب  ،  َيلك ويغرق الناس 

يرى ابن آدم وهو يعيص اهلل فيتأِل لذلك ويتمنى هالك ابن آدم، لكن اهلل جل وتعال بحلمه وعطفه ورْحته 

 بنا يقول، دعوا عبدي. 

َأنَّ اهللََّ َيْسُجُد َلُه    َأَِلْ َترَ } تعال:ومن عبوديات الكائنات، عبودية اْلبال هلل تعال: أما سجودها ففي قول اهلل  

َوَكثِ  َوابُّ  َوالدَّ َجُر  َباُل َوالشَّ َوالنُُّجوُم َواْْلِ َواْلَقَمُر  ْمُس  ََمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض َوالشَّ النَّاِس َمْن يِف السَّ ِمَن  رٌي 

  [18]احلج/  {إِنَّ اهللََّ َيْفَعُل َما َيَشاءُ َوَكثرٌِي َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن َُيِِن اهللَُّ َفََم َلُه ِمْن ُمْكِرٍم 

َباَل ُيَسبيْحَن َوالطَّرْيَ َوُكنَّا َفاِعلِيَ } تعال:  هوأما تسبيحها ففي قول
ْرَنا َمَع َداُووَد اْْلِ وأما  ،  [79]األنبياء/    {َوَسخَّ

ًعا ِمْن َخْشَيِة اهللَِّ  َلْو َأْنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعىَل َجبَ } عن خشية اْلبال فعجب من العجب: ٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدي

ُرونَ  َيَتَفكَّ ُهْم  َلَعلَّ لِلنَّاِس  هُبَا  َنْْضِ اأْلَْمَثاُل  عز   [21]احلْش/  {َوتِْلَك  هلل  ختشع  وقسوهتا  صالبتها  مع  فاْلبال 

 وجل، ومرة أخرى، وكثري من اَّلنس يف غفلة  

قد   هبا  نشعر  التي  الرياح  هذه  عبودي ثم  عجيب  ومن  هبا،  يليق  إدراكا  هلا  أن  نعلم  حي  أهنا   تهانستغرب 

منافق،   ْلوت  َجابٍِر:  ف هاجت  َتْدفُِن  ))َعْن  َتَكاُد  ِريٌح  َفَهاَجْت  َسَفٍر  يِف  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  النَّبِيي  َمَع  ُكنَّا 

اكَِب، َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه وَ  ٍق، َفَلَمَّ َرَجْعنَا إَِل اْلَِْدينَِة َوَجْدَنا  الرَّ
يُح ْلَِْوِت ُمنَافِ َسلََّم: ُبِعَثْت َهِذِه الري

 أدرى ، فال  ((وِت َماَت يِف َذلَِك اْلَيْوِم ُمنَافٌِق َعظِيُم النيَفاِق، َفَسِمْعُت َأْصَحاَبنَا َبْعُد َيُقوُلوَن: ُهَو َرافُِع ْبُن التَّابُ 

 . ؟ماننا هذا عىل دراية هبذا احلديثزا هل منافقو

السَموات واألرض   عبودية  مطيع أومن  الطاعةتهنَم  متام  لرهبَم  تعال  ان  َوِهَي } : قال   
ِ
ََمء السَّ إَِل  اْسَتَوى  ُثمَّ 

ومن عجيب عبوديتهَم، أهنَم َّل    [11]فصلت/{ُدَخاٌن َفَقاَل هَلَا َولِْْلَْرِض اْئتَِيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا َأَتْينَا َطائِِعيَ 

يرضيان بالْشك، فعندما نسب النصارى الولد إل اهلل، وقالوا بأن عيسى ابن اهلل، فَم إن سمعت السَموات  

ْْحَُن َوَلًدا َلَقْد ِجْئُتْم }  واألرض ذلك اَّلفرتاء الكاذب حتى كادت هتد هدا، قال عز وجل:  ََذ الرَّ َوَقاُلوا اختَّ



 

 

ا    إِدًّ َوَلدً َشْيًئا  ْْحَِن  لِلرَّ َدَعْوا  َأْن  ا  َهدًّ َباُل 
اْْلِ رُّ 

َوخَتِ اأْلَْرُض  َوَتنَْشقُّ  ِمنُْه  َيَتَفطَّْرَن  ََمَواُت  السَّ َينَْبِغي  َتَكاُد  َوَما  ا 

ْْحَِن َعْبًدا  ََمَواِت َواأْلَْرِض إَِّلَّ آِِت الرَّ ْْحَِن َأْن َيتَِّخَذ َوَلًدا إِْن ُكلُّ َمْن يِف السَّ  .[93-88]مريم/{لِلرَّ

َفََم  } تعال:بل واألعجب يف عبوديتهَم، هو بكاء السَموات واألرض عىل فراق اْلؤمني الصاحلي، قال اهلل  

ُمنَْظِرينَ  َكاُنوا  َوَما  َواأْلَْرُض  ََمُء  السَّ َعَلْيِهُم  اْلنافقي    إهنَم  [29]الدخان/{َبَكْت  الكفار وَّل عىل  يبكيان عىل  َّل 

 لْشيعة اهلل، بل يبكيان عىل فراق اْلؤمن الصالح هلذه الدنيا.  وَّل عىل اْلحاربي

 إن اْلنافقي والعلَمنيي عىل خطر عظيم. 

التي نميش عليها ونط  يوما حتدث أخبارها، وهذا من عبوديتها  ؤإن هذه األرض  بأقدامنا سيأِت عليها  ها 

هلا  بأن ربك أوحى  ابن فالن فعل كذا وكذا يف يوم كذا وكذا،  بأن َّل تقبل بأن فالن  هلا رهبا  ، وقد يوحى 

أجساد أصناف من البْش ْلرائم فعلوها عىل ظهرها، وقد تقبلهم األرض، فتشتعل عليهم وهم يف بطنها،  

فتفتك  يأمرها سبحانه  فقد  عبوديتها  من  األنبياء وهذه  أجساد  تأكل  أن  األرض  قد حرم عىل  اهلل  أن  فكَم 

به اْلنسان من األرض، وليعمل عليها خريا، وليجتنب حمارم اهلل،  ببعض الناس جزاًء هلم عىل أعَمهلم، فلينت

 وليحقق عبوديته ْلوَّله عىل هذه األرض فإن األرض أيضا هلا عبودية َّلبد وأن تؤدَيا. 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل ِل ولكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


