
 إن تحقي�ق العبودي�ة لل�ه،  وم��ا خلق�ت الج��ن والن��س إل ليعب��دون  :ق��ال ا�� تع��الى
 مطل��ب ش��رعي لب��د م��ن تحقيق��ه، ب��ل إن ا�� ع��ز وج��ل خل��ق الكائن��ات كله��ا لعب��ادته، م��ن
 إن�س وج�ن وملئك�ة وحي�وان ونب�ات وجم�اد، وغيره�ا م�ن الموج�ودات، فطره�ا س�بحانه عل�ى
 توحي�ده والع�تراف ب�ألوهيته والق�رار بفقره�ا واحتياجه�ا وخض�وعها ل�ه ج�ل وعل، إل إنن�ا نج�د
 العج��ب م��ن أم��ر ه��ذا النس��ان م��ن انص��رافه وبع��ده ع��ن العبودي��ة الحق��ة لل��ه، وانش��غاله
 بمل�ذات ال�دنيا وش�هواتها، ول�ذا فق�د ك�ان ه�ذا النس�ان ف�ي مجموع�ة أق�ل الكائن�ات عبودي�ة،

 –  قت�ل النس�ان م�ا أكف�ره  :وأكثره�ا معص�ية وأش�دها اس�تكبارا عل�ى مق�ام العبودي�ة
 ولق�د بعثن�ا ف�ي ك�ل أم�ة  إن الغاي�ة م�ن دع�وة الرس�ل جميع�ا لق�وامهم ه�م العبودي�ة

 فموس�ى علي�ه الس�لم ك�ان أول م�ا أوح�ى ا�  رس�ول= أن اعب�دوا ا� واجتنب�وا الط�اغوت
 وأول م�ا  إنن�ي أن�ا ا� ل ال�ه إل أن�ا فاعب�دني وأق�م الص�لة ل�ذكري  تع�الى ب�ه إلي�ه

 وإن ا� رب�ي وربك�م فاعب�دوه ه�ذا ص�راط  :نط�ق ب�ه عيس�ى علي�ه الس�لم أم�ام ق�ومه
 واعب�د رب�ك ح�تى  :ونبين�ا محم�د ص�لى ا� علي�ه وس�لم ق�ال ا� تع�الى ل�ه  مس�تقيم

 فك��ان علي��ه الص��لة والس��لم قم��ة المث��ال ال��ذي يقت��دي ب��ه ف��ي تحقي��ق  يأتي��ك اليقي��ن
 العبودي�ة فوص�ل إل�ى أعل�ى مراتبه�ا وأس�مى منازله�ا فك�ان أح�ق م�ن يوص�ف به�ذا الوص��ف
 وأهله��ا دون غي��ره م��ن البش��ر، نع��ود إل��ى موض��وع ه��ذا النس��ان وعب��وديته لل��ه ع��ز وج��ل،
 وس��يكون لن��ا مع��ه ح��ديث خ��اص لك��ن قبل��ه لنس��تعرض كائن��ات ومخلوق��ات أخ��رى غي��ر
 النس�ان، وم�ا م�دى قربه�ا وبع�دها م�ن تل�ك العبودي�ة ع�ن ج�ابر ب�ن عب�د ا� رض�ي ا� تع�الى

 إن�ه لي�س م�ن ش�يء بي�ن الس�ماء(( :ق�ال رس�ول ا� ص�لى ا� علي�ه وس�لم: عن�ه ق�ال
 تس�بح ل�ه  :ق�ال ا� تع�الى ))والرض إل يعل�م أن�ي رس�ول ا� إل عاص�ي الج�ن والن�س

 الس��ماوات الس��بع والرض وم��ن فيه��ن وإن م��ن ش��يء إل يس��بح بحم��ده ولك��ن ل تفقه��ون
 فلنب�دأ بع�رض بع�ض الص�ور م�ن عبودي�ة الحيوان�ات  تس�بيحهم إن�ه ك�ان حليم�ا= غف�ورا=

 إن ه��ذه الحيوان��ات له��ا عبودي��ات تخص��ها، تش��ترك ف��ي بعض��ها م��ع النس��ان ف��ي. وال��دواب
 وك�ثير م�ن ه�ذه الحيوان�ات تق�دم عبوديته�ا لخالقه�ا أحس�ن: الس��م وتختل��ف ف��ي الكيفي��ة

 ولل�ه يس�جد م�ا ف�ي الس�ماوات وم�ا ف�ي  :م�ن ك�ثير م�ن البش�ر، فه�ذه ال�دواب تس�جد لربه�ا
 وم�ن عبوديته�ا أن ه�ذه ال�دواب تخ�اف م�ن  الرض م�ن داب�ة والملئك�ة وه�م ل يس�تكبرون

 ي�وم الجمع�ة لنه�ا تعل�م ب�أن الس�اعة تق�وم ي�وم الجمع�ة، وك�ثير م�ن الن�س ف�ي غفل�ة، روى
 الم�ام أحم�د بس�ند ص�حيح ع�ن أب�ى هري�رة رض�ي ا� عن�ه أن الن�بي ص�لى ا� علي�ه وس�لم

ي��وم الجمع��ة خش��ية أن– (( :ق��ال  م��ا م��ن داب��ة إل وه��ي مص��يخة أي منص��تة ومس��تمعة 
 وم�ن عجي�ب عبودي�ة ه�ذه ال�دواب لربه�ا أنه�ا تس�تريح إذا م�ات رج�ل ف�اجر ))تق�وم الس�اعة

 ف��ي ه��ذه الرض روى البخ��اري ف��ي ص��حيحه أن الن��بي ص��لى ا�� علي��ه وس��لم م��ر علي��ه
 ي�ا رس�ول ا�، م�ا المس�تريح وم�ا المس�تراح: مس�تريح ومس�تراح من�ه، فق�الوا(( :جن�ازة فق�ال



 إن العب�د الم�ؤمن يس�تريح م�ن نص�ب ال�دنيا وأذاه�ا إل�ى رحم�ة ا� تع�الى، والعب�د: من�ه؟ ق�ال
 إن ال�دواب تن��زعج م�ن وج�ود الف�اجر ))الف�اجر يس�تريح من�ه العب�اد والبلد والش�جر وال�دواب

 ف�ي الرض لن�ه مب�ارز لل�ه ع�ز وج�ل، ل�ذا ف�إذا م�ات الف�اجر، اس�تراحت من�ه البه�ائم، س�بحان
.ا، حتى البهائم والدواب تميز بين أولياء ا وأعداء ا، وكثير من النس في غفلة

:أيها المسلمون

 – روى البخ�اري ف�ي ص�حيحه–  البق�رة   بينم�ا رج�ل يس�وق(( :فم�ن ه�ذه ال�دواب والحيوان�ات 
 سبحان: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فقال الناس: بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت

 فالبقرة ))فأني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر: ا بقرة تتكلم، فقال عليه الصلة والسلم
 تكلم�ت ب�أمر ا� ع�ز وج�ل، إل�ى ه�ذا الرج�ل لتفهم�ه، س�وء اس�تخدامه له�ا وان ه�ذا يتن�افى
 م�ع العبودي�ة لل�ه، وأنه�ا ل تض�رب ب�دون م�برر، وأنه�ا إنم�ا خلق�ت للح�رث ونح�وه، وأنه�ا ت�ؤدي

.العبودية التي أمرت بها

 إن�ه(( :ص�لى ا� علي�ه وس��لم: روى اب�ن م��اجه ق��وله: الحيت��ان: وم��ن عبودي��ات ال��دواب
 وعن�د ))ليس�تغفر للع�الم م�ن ف�ي الس�ماوات وم�ن ف�ي الرض ح�تى الحيت�ان ف�ي البح�ر

 إن ا�� وملئكت��ه وأه��ل الس��ماوات والرض، ح��تى النمل��ة ف��ي جحره��ا وح��تى(( :الترم��ذي
 إن الحيت�ان ف�ي البح�ر والنمل�ة ف�ي جحره�ا، ))الح�وت، ليص�لون عل�ى معل�م الن�اس الخي�ر

 يق�درون فض�ل العلم�اء وال�دعاة والمص�لحين، ومعلم�ي الن�اس الخي�ر، ورواي�ة اب�ن م�اجه تش�عر
 ب��أن ك��ل الكائن��ات علويه��ا وس��فليها، حيوانه��ا ونباته��ا وجماده��ا، تق��در من���زلة أه��ل العل��م
 وأه�ل ال�دعوة والحريص�ين عل�ى مص�الح الن�اس ومعلم�ي الن�اس الخي�ر فه�ي تس�تغفر له�م،
 وس��بحان ا�� وك��ثير م��ن الن��س ف��ي غفل��ة ع��ن علم��ائهم ودع��اتهم ومش��ايخهم ومعلم��ي

 .الناس الخير

 روى الم�ام أحم�د بس�ند ص�حيح ع�ن: عبودي�ة ال�ذئب: وم�ن ص�ور عبودي�ة ال�دواب العجيب�ة
 ع�دا ال�ذئب عل�ى ش�اة فأخ�ذها فطل�ب الراع�ي: أب�ى س�عيد الخ�دري رض�ي ا� عن�ه ق�ال

 أل تتق�ي ا� تن�زع من�ي رزق�ا س�اقه ا�: فانتزعه�ا من�ه، ف�أقعى ال�ذئب عل�ى ذنب�ه، ق�ال
 أل أخبرك: يا عجبي ذئب مقع` على ذنبه يكلمني كلم النس، فقال الذئب: إلي، فقال

 ب��أعجب م��ن ذل��ك؟ محم��د ص��لى ا�� علي�ه وس�لم بي��ثرب، يخ�بر الن��اس بأنب��اء م��ا ق�د س��بق،
 ق�ال فاقب�ل الراع�ي يس�وق غنم�ه ح�تى دخ�ل المدين�ة، فزواه�ا إل�ى زاوي�ة م�ن زواياه�ا، ث�م
 أت��ى رس��ول ا�� ص��لى ا�� علي��ه وس��لم ف��أخبره، ف��أمر رس��ول ا�� ص��لى ا�� علي��ه وس��لم

 الص�لة جامع�ة، ث�م خ�رج فق�ال للراع�ي، أخ�برهم ف�أخبرهم فق�ال رس�ول ا� ص�لى: فن�ودي
.))صدق والذي نفسي بيده(( :ا عليه وسلم



 وم��ن عبودي�ة ال��دواب عبودي�ة ال�ديك واأن�ه ي�وقظ للص��لة، ق�ال علي�ه الص��لة والس��لم فيم�ا
 فإنه(( :، وفي رواية أبى داود))ل تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلة(( :رواه المام أحمد

 إذا ك�ان س�ب ال�ديك ل يج�وز لن�ه ي�أمر ب�المعروف وي�دعو إل�ى الص�لة، فكي�ف ))ي�وقظ للص�لة
 إن التع�رض ل�ديك ل يج�وز، لن�ه. بال�ذي يس�ب م�ن ي�دعو إل�ى الص�لة م�ن أص�حاب الهيئات

مم��ن ي��دعو للص��لة–   ي��دعو للص��لة وه��ذا أم��ر بمع��روف، فكي��ف ب��التعرض لغي��ر ال��ديك 
 ولغيره��ا م��ن أب��واب المع��روف، وينه��ى ع��ن أب��واب المنك��ر المختلف��ة والمنتش��رة ف��ي
 مجتمع�ات المس�لمين وال�تي ل ع�د له�ا ول حص�ر، ل ش�ك ب�أن التع�رض له�ؤلء أقب�ح وأبغ�ض

.عند ا عز وجل

:أيها المسلمون

 أم�ا عبودي�ات النبات�ات ف�أمر عج�ب، فه�ذا الش�جر، ال�ذي ن�ص ا� ج�ل وتع�الى بس�جوده ل�ه
 والعج�ب ح�ديث ب�ن عب�اس ف�ي س�نن اب�ن م�اجه  والنج�م والش�جر يس�جدان  :بق�وله

 إن�ي: كن�ت عن�د الن�بي علي�ه الص�لة والس�لم فأت�اه رج�ل فق�ال(( :وس�نده ص�حيح أن�ه ق�ال
 رأي��ت البارح��ة فيم��ا ي��رى الن��ائم ك��أني اص��لي إل��ى ش��جرة فق��رأت الس��جدة، فس��جدت
 فس��جدت الش��جرة لس��جودي، فس��معتها تق��ول ا�� احط��ط عن��ي به��ا وزرا، واكت��ب ل��ي به��ا

 فرأي�ت الن�بي ص�لى ا� علي�ه وس�لم ق�رأ: أج�را واجعله�ا ل�ي عن�دك ذخ�را، يق�ول اب�ن عب�اس
 الس��جدة، فس��جد فس��معته يق��ول ف��ي س��جوده مث��ل ال��ذي أخ��بره الرج��ل ع��ن ق��ول

 إذا(( :هذا الشجر يسمع الذان ويشهد للمؤذن فعن أبى سعيد الخدري قال ))الشجرة
 :كنت في البوادي فارفع صوتك بالذان فإني سمعت رسول ا صلى عليه وسلم يقول

 ان ه�ذا الش�جر يل�بي م�ع تلبي�ة ))ل يس�معه ج�ن ول إن�س ول ش�جر ول حج�ر إل ش�هد ل�ه
 م�ا م�ن قل�ب يل�بي إل ل�بى م�ا(( :الح�اج والمعتم�ر ق�ال رس�ول ا� ص�لى ا� علي�ه وس�لم

 إن ))ع�ن يمين�ه وش�ماله م�ن حج�ر أو ش�جر أو م�در ح�تى تنقط�ع الرض م�ن ههن�ا وههن�ا
 ه��ذا الش��جر ل��ه ف��ي تحقي��ق عبودي��ة إن ه��ذا الش��جر س��ينطقه ا�� ع��ز وج��ل، س��يتكلم
 الش�جر عبودي�ة لل�ه، وولء ل�ه وللمس�لمين، وب�راء م�ن اليه�ود، ح�تى الش�جر ل يرض�ى بوج�ود

 ي�ا مس�لم ي�ا عب�د ا� ه�ذا يه�ودي خلف�ي تع�ال: اليه��ود، فيري��د أن يعج�ل المس�لم بقتل�ه
 ف�اقتله، فم�ا بالن�ا ل نك�ون ح�تى بمس�توى بع�ض الش�جار تج�اه اليه�ود، إن أولئك الغرق�ديون،
 أمره�م مفض�وح، لن العنص�ر اليه�ودي منب�وذ ح�تى م�ن الش�جر والحج�ر، لك�ن عجب�ا لبع�ض

.البشر من الغراقدة إن صح التعبير أدنى بكثير في عبوديتهم لربهم من الشجر والحجر

 أم�ا البح�ر فل�ه عبودي�ات ع�دة، لك�ن م�ن أعجبه�ا م�ا ج�اء ف�ي مس�ند الم�ام أحم�د ع�ن عم�ر ب�ن
 الخط�اب رض�ي ا� عن�ه، أن الن�بي ص�لى ا� علي�ه وس�لم ق�ال ف�ي الح�ديث القدس�ي ع�ن

 لي��س م��ن ليل��ة إل والبح��ر يش��رف فيه��ا ثلث م��رات يس��تأذن ا�� تع��الى أن(( :رب الع��زة



 م�ا م�ن ي�وم إل والبح�ر يس�تأذن رب�ه ان(( :وف�ي رواي�ة ))ينتض�ح عليه�م فيكف�ه ا� ع�ز وج�ل
 فيا ))يغرق ابن آدم، والملئكة تعاجله وتهلكه، والرب سبحانه وتعالى يقول دعوا عبدي

 س�بحان ا�، البح�ر يقع�ر ويغض�ب، ويس�تأذن ا� ف�ي ك�ل ليل�ة أن يهل�ك ويغ�رق الن�اس ه�ل
 تعلم��ون بس��بب م��اذا؟ ان��ه بس��بب معاص��ي اب��ن آدم، وع��دم تحقي��ق اب��ن آدم العبودي��ة
 المطلوب��ة منه��م، فيعظ��م عل��ى البح��ر أن ي��رى اب��ن آدم وه��و يعص��ي ا�� فيت��ألم ل��ذلك
 ويتمن��ى هلك اب��ن آدم، لك��ن ا�� ج��ل وتع��الى بحلم��ه وعطف��ه ورحمت��ه بن��ا يق��ول، دع��وا

.عبدي

 نس��أل ا�� ج��ل وتع��الى أن يرح��م ض��عفنا وأن يج��بر نقص��نا وأن يعف��و عن��ا وأن ل يؤاخ��ذنا
. .أقول قولي هذا واستغفر ا  بأعمالنا،


