
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

 ))من أراد السعادة األبدية فعليه بلزوم عتبة العبودية((.  اإلسالم:يقول شيخ 

 :ل صىل اهلل عليه وسلم االعبودية هلل تعاىل ال ينفك عنها كائن من الكائنات، وال خملوق من املخلوقات، قو

ِمْن   ٌء  ََشْ َفَيْبَقى  ْمُس  الشَّ َتْسَتِقلُّ  َبنِي  ))َما   
ِ
َوَأْغبَِياء ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  َكاَن  َما  إاِلَّ  بَِحْمِدِه،  اهللَ  َسبََّح  إاِلَّ  اهللِ  َخْلِق 

 .آَدَم((، ومعنى َتْسَتِقلُّ أي ترتفع

السموات ومن يف   لكل من يف  ْْحَِن    إِنْ }األرض:  عبودية عامة  الرَّ آِِت  إاِلَّ  َواألَْرِض  َمَواِت  السَّ يِف  َمْن  ُكلُّ 

 .[93مريم:]{اَعْبد  

له   ل العلامء: سجود عام وخضوع لكل الكائنات قاوهذه العبودية ال تستوجب جنة وال نارا، بل هي كام  

 .[ 116]البقرة:{ُكلٌّ َلُه َقانُِتونَ }، قال تعاىل:  سبحانه وتعاىل 

الكائنات عبودية،  وبعده عن العبودية احلقة هلل، لذا كان اإلنسان أقل    انرصافهبالعجب من أمر اإلنسان  و

نَساُن َما َأْكَفَرهُ }: وأكثرها معصية، وأشدها استكبارا عىل مقام العبودية   .[17عبس: ] {ُقتَِل اإْلِ

 :هللأدلة من القرآن عىل عبودية الكائنات  

 : تسبيح الكائنات كلها هلل- 1

ْبُع  }يقول تبارك وتعاىل:   َمَواُت السَّ  إِالَّ ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه َوَلكِْن  ُتَسبُِّح َلُه السَّ
ٍ
ء َواألَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ َوإِْن ِمْن ََشْ

ُه َكاَن َحلِيام  َغُفورا    .  [44]اإلرساء:{ال َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَّ

ْ }به،  علم اهلل سبحانه وتعاىل كل كائن من هذه الكائنات كيفية التسبيح اخلاصة  و  ُيَسبُِّح َلُه َمْن  َتَر َأنَّ اهللََّ   َأَل

اٍت ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصالَتُه َوَتْسبِيَحهُ  َمَواِت َواألَْرِض َوالطَّْْيُ َصافَّ وصالهتم ليست بالرضورة ، [41]النور:{يِف السَّ

 .إياه، وإنام هو تسبيح خاص أهلمها اهلل عز وجل  كصالتنا

حانه وتعاىل امتن عىل سليامن بنعمة خصه هبا عىل  وأما ملاذا ال نفقه تسبيحهم فألهنا بخالف لغتنا، واهلل سب

فقال:   الناس  ْْيِ }سائر  الطَّ َمنطَِق  ْمنَا  ُعلِّ النَّاُس  َا  َأُّيُّ َيا  َوَقاَل  داوَد  ُسَلْياَمُن  ففهم كالم [16]النمل:   {َوَوِرَث   ، 

 كان يقف يسبح ف ، وكان اهلل أطلع أباه داود عليه السالم عىل تسبيح اجلبالالنملة،  اهلدهد، كام فهم منطق



 

 

ِِب َمَعُه َوالطَّْْيَ }اهلل عز وجل، فيجاوبه كل َشء، الطيور يف السامء واجلبال:              َوَأَلنَّا  َيا ِجَباُل َأوِّ

َباَل َمَعُه }، ويقول:[ 19]ص:{اٌب َوالطَّْْيَ ََمُْشوَرة  ُكلٌّ َلُه َأوَّ }ويقول تعاىل:  ،  [ 10]سبأ:  {َلُه احْلَِديدَ  ْرَنا اجْلِ إِنَّا َسخَّ

اِق  َوإِنَّ ِمنَْها  }:هذه اجلبال التي منها ُّيبط ويتصدع وينشق من خشية اهلل،  [18]ص:{ُيَسبِّْحَن بِاْلَعِِشِّ َواإِلْْشَ

 .[74]البقرة: {ملََا َُّيْبُِط ِمْن َخْشَيِة اهللَِّ 

 :واألرضعبودية الساموات -2

 َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل هَلَا َولأَِلْرِض اِْئتَِيا َطْوعا  َفَقاَل هَلَا َولأَِلْرِض اِْئتِيَ }رك وتعاىل:  يقول تبا
ِ
اَمء ا  ُثمَّ اْسَتَوى إِىَل السَّ

 .[11]فصلت:{َطْوعا  َأْو َكْرها  َقاَلَتا َأَتْينَا َطائِِعيَ 

تعاىل:   َعَلْيِهْم  }ويقول  َبَكْت  َواألَْرُض َفاَم  اَمُء  عىل  [29]الدخان:{السَّ يبكيان  ال  أهنام  فيه  العلامء:  بعض  قال   ،

 .الكافرين، ومفهومه أهنام يبكيان عىل املؤمني، وفراق الصاحلي 

 واألدلة من السنة عىل عبودية املخلوقات مستفيضة جدا: 

ُه َلَيْسَتْغِفُر لِْلعَ رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:    قال-1 يَتاُن يِف  ))َوإِنَّ َمَواِت َواأْلَْرِض، َحتَّى احْلِ اِلِ َمْن يِف السَّ

 ))  َجْوِف اْلَبْحِر، َحتَّى النَّْمَلَة يف ُجْحِرَها َوَحتَّى احلُوَت َلُيَصلُّوَن َعىَل ُمَعلِِّمي النَّاِس اخلَْْيَ

َة َكاَن ُيَس قال صىل اهلل عليه وسلم:  -2 ا بَِمكَّ لُِّم َعََلَّ َقْبَل َأْن ُأْبَعَث، َوإِِّنِّ أَلَْعِرُفُه اْْلَن((، ))إِِّنِّ أَلَْعِرُف َحَجر 

 فكان إذا رآه قال له: السالم يا رسول اهلل. 

بُّنَا َوُنِحبُُّه(( وكذلك أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم عن جبل أحد:  -3
 ،  ))َهَذا ُأحٌد َجَبٌل ُُيِ

اهلل عليه وسلم  -4 لرسول اهلل صىل  اجلذع حن  فإذا  كذلك  العادة،  إليه كام هي  يستند  املنرب، ول  ملا صنع 

املنرب،   عىل  من  السالم  عليه  الرسول  نزل  حتى  املسجد،  أرجاء  مجيع  يف  يسمع  وكان صوته  يبكي  باجلذع 

 .وضم اجلذع إليه، وربت عليه إىل أن سكن 

  .اء كالعاقلفهذا يثبت أن اهلل سبحانه وتعاىل قد خيلق يف اجلامدات من اإلدراك ما تعي به أشي

، َفَأَمَر بَِقْرَيِة النَّْمِل  :  عن تسبيح النمل  النبي صىل اهلل عليه وسلمدثنا  وُي -5
ِ
))َقَرَصْت َنْمَلٌة َنبِيًّا ِمَن األَْنبَِياء

ة  ِمَن األَُمِم   ُتَسبُِّح((. َفُأْحِرَقْت، َفَأْوحى اهللُ إَِلْيِه َأْن َقَرَصْتَك َنْمَلٌة َأْحَرْقَت ُأمَّ

َْحََل َعليها، الَتَفَتْت  :  خيربنا عليه الصالة والسالم عن إدراك ومتييز البقرو  -6 َبَقَرة قد  ))بينام َرُجل َيُسوُق 

با وَفَزعا أبقرة َتَكلَُّم؟   إِليه، فقالْت: إِِّن ل ُأْخَلْق هلذا، ولكني ُخلِْقُت لِْلَحْرِث، فقال الناس: سبحان اهلل! َتعجُّ

   اهلل عليه وسلم: َفإِِّن ُأوِمن به، وأبو بكر وعمُر((.فقال صىل 



 

 

عن    -7       أخربنا  اإلبلوكذلك  ومتييز  دخل  إدراك  فقد  من  :  لرجل  حائطا   وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي 

وسلم  عليه  اهلل  صىل  فأتاه  عيناه،  وذرفت  حّن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  رأى  فلام  مجل،  فإذا  األنصار، 

إىل سنام فتى  من  فمسح رساته  هذا اجلمل؟ فجاء  الصالة والسالم: من رب  عليه  فقال  ه وذفراه فسكن، 

األنصار فقال: هو يل يا رسول اهلل! فقال: أال تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملكك اهلل إياها؟ فإنه شكا إيّل 

 ، يعني: تتعبه بالشغل،  (أنك جتيعه وتدئبه(

تي هاجر عليها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ملا اقرتبت من كذلك أيضا  يف قصة اهلجرة، فإن الناقة ال 

الصالة  عليه  الرسول  ينزل  أن  يريدون  الصحابة  من  طائفة  وكل  بزمامها،  يمسكون  الصحابة  كان  املدينة 

والسالم   الصالة  عليه  الرسول  ينزل  أن  ويطلبون  الزمام  يمسكون  فكانوا  عليهم،  ينزل  ما  أول  والسالم 

َا َمْأُموَرٌة((هلم الرسول عليه الصالة والسالم:  عليهم، فيقول   .))َخلُّوا َسبِيَلَها؛ َفإِهنَّ

)ال تسبوا الديك؛ فإنه يدعو )صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:    هصح عن فقد   :الديك إدراك ومتييز  وكذلك    -8

 .، ويف رواية: )فإنه يوقظ للصالة((إىل الصالة( 

  :العامليعبودية األشجار لرب  -

َفإِذَ  بِِه،  َيْسَترِتُ  َشْيئ ا  َيَر  َفَلْم  َفنََظَر  َحاَجَتُه  َيْقِِض  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  َرُسوُل  ))َذَهَب  الصحيح:  ا  ففي 

اْنَقادِ  َفَقاَل:  َأْغَصاهِنَا  ِمْن  بُِغْصٍن  َفَأَخَذ  ا  إِْحَداُُهَ إِىَل  َفاْنَطَلَق  اْلَواِدي  ِئ 
بَِشاطِ َتَعاىَل.   يَشَجَرَتاِن  بِإِْذِن اهللَِّ  َعىَلَّ 

َجَرَة األُْخَرى، َفَأَخَذ بُِغْص  ِذى ُيَصانُِع َقائَِدُه َحتَّى َأَتى الشَّ ٍن ِمْن َأْغَصاهِنَا  َفاْنَقاَدْت َمَعُه َكاْلَبِعِْي املَْْخُشوِش الَّ

َتَعاىَل.   اهللَِّ  بِإِْذِن  َعىَلَّ  اْنَقاِدي  َيْعنِى  َفَقاَل:  َبْينَُهاَم  ألََم  َبْينَُهاَم  فِياَم  بِاملَْنَْصِف  َكاَن  إَِذا  َحتَّى  َكَذلَِك  َمَعُه  َفاْنَقاَدْت 

َنْفِسى   ُث  ُأَحدِّ َفَجَلْسُت  َجابٌِر  َقاَل  َفاْلَتَأَمَتا  َتَعاىَل.  بِإِْذِن اهللَِّ  َعىَلَّ  اْلَتئاَِم  َفَقاَل:  َلْفَتةٌ مَجََعُهاَم  ِمنِّى  َأَنا  َفَحاَنْت  َفإَِذا   

َقَتا، َفَقاَمْت ُكلُّ َواِحَدٍة ِمنُْهاَم عَ  َجَرَتاِن َقِد اْفرَتَ  .ىَل َساٍق(( بَِرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم ُمْقبٌِل َوإَِذا الشَّ

 :هللعبودية األرض  -

اِر َقْد َقَرَأ اْلَبقَ  َصىلَّ اهللُ  -َرَة َوآَل ِعْمَراَن، َوَكاَن َيْكُتُب لَِرُسوِل اهللَِّ  َعْن َأَنٍس َقاَل: ))َكاَن ِمنَّا َرُجٌل ِمْن َبنِي النَّجَّ

َق بَِأْهِل اْلكَِتاِب، َقاَل: َفَرَفُعوُه َقاُلوا: َهَذا َكاَن َيْكُتُب   ا َحتَّى حَلِ ٍد َوُأْعِجُبوا بِِه.  َعَلْيِه َوَسلََّم، َفاْنَطَلَق َهاِرب  َُحمَّ
ملِ

اهللَُّ  َقَصَم  َأْن  َلبَِث  َعاُدوا َفاَم  ُثمَّ  َوْجِهَها،  َعىَل  َنَبَذْتُه  َقْد  اأْلَْرُض  َفَأْصَبَحِت  َوَواُروُه،  َلُه  َفَحَفُروا  فِيِهْم،  ُعنَُقُه   

ا((  ُكوُه َمنُْبوذ    .َفَحَفُروا َلُه َوَواُروُه، َفَأْصَبَحِت اأْلَْرُض َقْد َنَبَذْتُه َعىَل َوْجِهَها، َفرَتَ

 :هلل عبودية النار  -



 

 

 .، فخاطب اهلل النار فأطاعت أمره[ 69]األنبياء:{ُقْلنَا َيا َناُر ُكوِِّن َبْردا  َوَسالما  َعىَل إِْبَراِهيمَ }ل تعاىل:  اق      

والدليل عىل ذلك أيضا : أن عادة األنبياء يف األمم السابقة يف الغنائم أهنم كانوا إذا مجعوها بعد اجلهاد تنزل 

فإذا أكلت النار هذه الغنائم فهذه عالمة عىل أن اهلل تقبلها، فيكون ذلك نار من السامء فتحرق هذه الغنائم،  

 .عالمة عىل قبوهلا، ويكون عالمة عىل أنه ل يقع غلول، والغلول هو: الرسقة من الغنائم

مجيع العلامء عىل أن اإلدراك   فإن  كاإلنسان؛أهنا عاقلة    اسبق لبيان عبودية الكائنات هلل وليس إثبات  ماتنبيه:  

الذي   الغريزي،  العقل    الفارق بي اإلنسان واحليوان،   هو الذي ركبه اهلل عز وجل يف احليوانات ليس هو 

 َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى }سبحانه: التي قال عنها داية وإنام هي اهل
ٍ
ء نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ ََشْ  .  [50طه/] {َقاَل َربُّ

 عبوديتنا هلل بإطاعة أمره وعدم خمالفة هنيه. فحري بعد كل ما سمعناه أن نربهن عن 

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


