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حقيقة العبادة والعبادة : ١٠٠-٠٩١الدرس  -مدارج السالكين - التربية اإلسالمية

.المطلقة   

 .م٢٠٠٠-٥-١ :تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
 

  
السالم على سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين،   لحمد هللا رب العالمين، والصالة وا            

ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا    ا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنااللهم ال علم لنا إال ما علمتن

واجعلنـا  ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابـه ، زدنا علماًو

 .ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
  

  
  

مقام إياك نعبـد و  : منزلة عامة حول إياك نعبد وإياك نستعين، فقد قال بعض العلماء

أنفـع   :عند هؤالء القومالصنف األول  ،-؟يعني ما حقيقة التعبد-ناف، إياك نستعين أربعة أص

  .ضلها أشقُّها على األنفس وأصعبهاأفالعبادات و

  :مطلوبة لذاتها، وقد قيلعند هؤالء المشقة  يعني

  .األجر على قدر المشقة

   .؛ أي أصعبها وأشقهاأفضل األعمال أحمرها: وورد حديث ال أصل له

ن الناس هم أهل المجاهدات والجور على النفـوس، أسـاس العبـادة    هؤالء الفريق م

ـ  ، أساس الالمشقة ان عبادة أن تُحمل النفس ما ال تطيق، أساس العبادة تجشُم الصـعاب، حرم

، و ين تصوروا أن المشقة أصل العبـادة ، هؤالء فريق من المؤمنالنفس، تحميلها فوق طاقتها

، فال تسـتقيم  لمشقة، إذ طبعها الكسل والمهانة واإلخالد إلى األرضعلَّلوا بأن النفوس تستقيم با

 ة ال، ألن المشـق اُهللا أعلم ليسوا على صوابصنف و، هذا تحمل المشاقإال بركوب األهوال و

  .ال دين عسر يمكن أن تكون مطلوبة لذاتها، وألن دين اهللا عز وجل دين يسر

ما  :فَقَاَل ،رُجلًا ُيهادى بين رُجلَينِ -صلَّى اللَُّه علَيِه وسلَّم-رَأى النَّبِيُّ (( :عن َأنَسٍ قَاَل

  .))ِإن اللَّه غَِني عن تَعِذيبِ هذَا نَفْسُه ُمرُه فَلْيركَب :قَاَل ،نَذَر َأن يمِشي ِإلَى بيِت اللَِّه :قَالُوا ؟هذَا

، أن تذهب أما حينما تُفرض علينا نرحب بها ،تكون مطلوبة لذاتهافالمشقة ال يمكن أن 

وال ترقـى  ، ليست مطلوبة لذاتهاو، لى األقدام هذه مشقة ال تُحتملع إلى بيت اهللا الحرام مشياً

 :  أنفع العبادات وأفضلها أشقها على األنفس وأصعبها : الصنف األول-١

 :ما حقيقة التعبد؟ 
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، أما حينما ُيطلـب  لإلنسان وسائل المواصالت السريعةوجل قد سخَّر  أن اهللا عز ، ما دامبها

طواف اإلفاضة هناك ازدحام ومشقة، فهـذه المشـقة فرضـتها    من المؤمن أن يطوف البيت 

عطش والحـر  قد يحتمل ما ال يطيق من الجوع و ال ،حينما يذهب المؤمن إلى الجهادالعبادة، و

فرضها الجهاد أهالً بها ومرحباً، أما أن أبحث عنها أنا، أما ذه مشقة ، هوالقر ومكابدة األعداء

اُهللا أعلم مشقة ال ترضـي  و ، فهذهعل المشقة طريقاً إلى عبادة اهللا، أما أن أجأن أريدها لذاتها

  .، ألنه شيء مفتعلاهللا
  

  
  

ي الدنيا، والتقلـل منهـا غايــة    العبــادة أفضلها التجرد والزهد ف: قسم آخر قالوا

ها، المشقة تحمل الصعاب، أما الزهد وعدم االكتراث بكل ما هو من ،وطرح االهتمام ،اإلمكان

  .العزوف عن الدنيا

يعني أخشن طعام، أخشن لباس، أصغر بيت، حياة فيها حرمـان، ال يوجـد اهتمـام    

  .بشيء

، فشمروا إليه ،التجرد غايةة، وعوامه ظنوا أن الزهد غاي: هؤالء الفريق قسمان: قالوا

  : اوقالو .ودعوا الناس إليه، عملوا عليهو

في الدنيا غاية كل عبـادة ورأسـها،   ، فرأوا الزهد العبادةهو أفضل من درجة العلم و

لمقصود به العكوف على اهللا عز أن ا، واصهم رأوا هذا مقصوداً لغيره، أما خوهؤالء عوامهم

واالشـتغال   ،ريغ القلب لمحبته، واإلنابة إليه، والتوكـل عليـه  وجل، وجمع الهمة عليه، وتف

العبادات اجتماع القلب على اهللا، ودوام ذكر اهللا بالقلب واللسـان،   ، فرأوا أن أفضلبمرضاته

يشتته عن اهللا، فأهل الزهـد والحرمـان   ل ما يفرق القلب و، والبعد عن كواالشتغال بمراقبته

ي رزقنـا  ، وعن الطيبات التعن نعيم الحياة وعن رفاه العيش أهل البعد ،دنيااالنسحاب من الو

  .اهللا منها، هؤالء عوام وخواص

ـ   العوام لجهله رم م توهموا أن الحرمان مقصود لذاته، وأن الحرمان هـو العبـادة، اح

الشراب البارد، والفراش الوثير، اجهد أن تكون محرومـاً،  و، نفسك كل شيء؛ الطعام الطيب

 :وجل قـال  ، ألن اهللا عزعلى صواب ، اُهللا أعلم أنهم ليسواه هي العبادةاحرم من حولك، فهذ

  .﴾ قُْل من حرم زِينَةَ اللَِّه الَِّتي َأخْرج ِلِعباِدِه والطَّيباِت ِمن الرزِق﴿

خلق اهللا الشيء الذي يـريح   الماذ ؟من حرمها؟ لماذا خلق اهللا الورد؟ للكفار فقــط

   ؟فقط النفس؟ للكفار

ا جاء األمر والنهي بادروا إليه، ولـو  ، إذعارفون متّبعون: قسمان ثم إن هؤالء أيضاً

 ...: ها التجرد والزهد في الدنيالالعبادة أفض: الصنف الثاني-٢
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واحد منهم في حالة طيبة مع اهللا، مستغرق بكمال اهللا، ُدعـي إلـى    ، أيفرقهم وأذهب جمعهم

، أمـا هـذا   ليسوا على حق، ألن العمل الصالح يرقى بـك  ، هؤالء أيضاًعمل صالح، رفض

  .هذه السعادة ال ترقى بكركون إلى ال

، رأى -صلى اهللا عليـه و سـلم  -د رسول اهللا كان معتكفاً في مسج ،ابن عباسسيدنا 

،     ما أطيق سدادها ديــون لزمتني، بن عباسيا : ما لي أراك كئيباً؟ قال: كئيباً، قال له رجالً

، عباس من معتكفه ، فخرج ابنإذا شئت: أتحب أن أكلمه لك؟ قال: لفالن، قال :لمن؟ قال: قال

  .؟يا بن عباس أنسيت أنك معتكف: قال له رجل

االعتكاف فيه راحة نفسية، أنت تصلي، وتقرأ القــرآن، مستغرق، منسجم، مسرور، 

ألنـــه   بعض هـؤالء ال يسـتجيب  ، جاءك إنسان يستغيثك، يريد أن تخدمه، يريد أن تعينه

قيقة هؤالء الذين توهموا أن ح يب، وبعضهم يستجيفضل سروره باعتكافه على خدمـة الخلق

أمـا إذا  ، أكـرم وأن أنِعم  ؛م إذا ُدعوا إلى عمل صالح بادروا، لكنهالعبادة هي الزهد والتجرد

هؤالء الذين ال يلتفتون لعمل  ،تنصلوا من عمل صالح، هؤالء أيضاً ليسوا على الحق اهللا أعلم

  :ن الشعر يستشهدون بهلهم بيت م ،صالح وهم معتكفون

  ؟لَب باألوراد من كان غافال        فكيف بقلب كلُّ أوقاته وِرديطا

ء موجودون في بعـض  ، وهؤالهو سعادته بأوراده فقط، والعمل الصالح ال يعبـأ به

، يتـرك الفـرائض و   قسم منحرف أشد االنحراف: بالد المسلمين، بل إن هؤالء أيضاً قسمان

  لصالة؟أنا مع اهللا دائمـاً فأين ا :ويقول، الواجبات

ـ ويبتعد وهؤالء كُثر، أنا مـع اهللا يتوهم و اإلنسان إذا ترك الجماعة ينحرف يء ، الش

: وإيمانك في قلبك؟ يقـــول ، أنا إيماني في قلبي، ال تصلي: المألوف عند المتفلتين يقولـون

  .، لكن اإليمان في القلبحج وال بالزكاةال بالالشيء ليس بالصالة وال بالصوم و

المؤذن  إذا أذَّن: فقال، سأل بعض هؤالء شيخًا عارفاًلسنن والنوافل، ومنهم من يترك ا

فأنا في جمعيتي على اهللا، فإن قمت وخرجت تفرقت، وإن بقيت على حالي بقيت، فما األفضل 

أجب داعي اهللا، ثم عـد إلـى   حت العرش فقم وأنت تإذا أذّن المؤذن و: في حقي؟ فقال الشيخ

، ومن آثر اهللا حظ الروح والقلب، وإجابة الداعي حق الرب ألن الجمعية علىهذا و، موضعك

، هؤالء الذين يقصرون من أهل إياك نعبد وإياك نستعين فليس ،حق حظ روحه على حق ربه

  .ابتعدوا عن الصالة ، هؤالء أيضاًتهم بدعوى أنهم مجموعون على اهللافي عبادا
  

  
  

فرأوا أفضـل  ، أفضلها ما كـان فيه نفع متعدأنفع العبادات و رأوا أن: الصنف الثالث

 ... : أفضلها ما كان فيه نفع متعدرأوا أن أنفع العبادات و: الصنف الثالث-٣
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واالشتغال بمصالح ، ن تخدم الخلق، فرأوا خدمة الفقراءأ :النفع المتعدي، من ذي النفع القاصر

، و وقضاء حوائجهم، ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عليه، الناس

  :-لى اهللا عليه و سلمص-رد عن النبي احتجوا بما و

  .))أنفعهم لعياله أحبهم إليهالخلــق كلهم عيال اهللا، و((

ه، وعمل النفّاع متعد إلـى غيـره، و أيـن    واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفس

  .؟أحدهما من اآلخر

بين بذل وعبادة الحق، و، بين خدمة الخلق هو أن تجمع :وسطاً أنا أعتقد أن هناك رأياً

  : -عليه الصالة والسالم-النبي بقول  احتجوا أيضاًو ،الجهد

ناِء عدرُسوِل اللَِّه  ،َأبِي الدر نع-لَّمسِه ولَيلَّى اللَُّه عُسوَل اللَِّه (( :قَاَل -صتُ رِمعس-

لَّمسِه ولَيلَّى اللَُّه عقُوُل -صي: تَِغي ِفيِه ِعلًْما سبطَرِيقًا ي لَكس ننَّـةِ ماللَُّه بِِه طَرِيقًا ِإلَى الْج لَك، 

وِإن الْعاِلم لَيستَغِْفُر لَُه من ِفي السمواِت ومن  ،وِإن الْملَاِئكَةَ لَتَضُع َأجِنحتَها رِضاًء ِلطَاِلبِ الِْعلْمِ

 ،وفَضُل الْعاِلمِ علَى الْعابِِد كَفَضِل الْقَمرِ علَى ساِئرِ الْكَواِكبِ ،ِفي الَْأرضِ حتَّى الِْحيتَاُن ِفي الْماِء

فَمن َأخَذَ بِِه  ،ِإنَّما ورثُوا الِْعلْم ،ِإن الَْأنْبِياء لَم ُيورثُوا ِدينَاًرا ولَا ِدرهًما ،ِإن الُْعلَماء ورثَةُ الَْأنْبِياِء

  . ))واِفرٍ َأخَذَ بِحظٍّ

لئن (( :بأنه قال لعلي بن أبي طالب -لسالمعليه الصالة وا-وقد ورد عن النبي : وقالوا

  .))النعمخير لك حمر  ،واحداً يهدي اهللا بك رجالً

: بقول النبي عليه الصـالة و السـالم  ، واحتجوا ا التفضيل إنما هو للنفع المتعديوهذ

  .ةمن حقيقة العباد فشيئاً نقترب نحن شيئاً

كَان  ،من دعا ِإلَى ُهًدى(( :قَاَل -صلَّى اللَُّه علَيِه وسلَّم-َأن رُسوَل اللَِّه  ،عن َأبِي ُهريرةَ

كَـان   ،ومن دعا ِإلَى ضلَالٍَة ،لَا ينْقُُص ذَِلك ِمن ُأُجورِِهم شَيًئا ،لَُه ِمن الَْأجرِ ِمثُْل ُأُجورِ من تَبِعُه

ُهعتَبِع نالِْإثْمِ ِمثُْل آثَامِ م ِه ِمنًئا ،لَيشَي آثَاِمهِم ِمن نْقُُص ذَِلكلَا ي(( .  

ب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصـاحب  ، واحتجوا بأن صاحأحاديث كلها صحيحة

ثـوا  نمـا ُبع احتجوا بأن األنبياء إدام نفعه الذي نُسب إليه مستمراً، و ، ماالنفع ال ينقطع عمله

ا بـالخلوات و  لـم ُيبعثـو  ونفعهم في معاشهم ومعادهم، و، باإلحسان إلى الخلــق، وهدايتهم

على أولئك النفـر   -السالمعليه الصالة و-ولذلك أنكر النبي  ،االنقطـاع عن الناس والترهُّب

نفـع  و، هؤالء التفرق في أمـر اهللا رأى وترك مخالطة الناس، و، نقطاع للتعبدالذين هموا باال

إن العبادة هي نفع يصل : أفضل من الجمعية عليه من دون ذلك، وقالواواإلحسان إليهم  ،ادهعب

  .، ثم انتقلنا إلى النفع المتعديأي الزهد ؛قة فانتقلنا إلى التجرد، كنا في المشاآلخرينإلى 
  

  
إن أفضل عبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى :الصنف الرابع-٤
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 :إن أفضل عبـادة : واهؤالء قال: قال، ع، ولعل هؤالء على صوابأما الصنف الرابو

الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك، بما يقتضيه الوقت ووظيفتـه، و   ةالعمل على مرضا

  .هذا أرقى اتجاه

  .لعبادات في وقت الجهاد هو الجهادا: قالوا

اد، ولو آل هـذا إلـى تـرك    ، الجهعدو اقتحم علينا بالدنا، أول عبادة أن نقاوم العدو

  .وصيام النهار، بل ومن ترك النوافل، من صالة الليل ،األوراد

واالشتغال به عن الـورد المسـتحب،   ، هالعبادة في وقت حضور الضيف القيام بحقو

  .أوالدهاأداء الزوجة حقَّ زوجها وأهلها وكذلك في و

ن ، إنسان استرشدك إلى مكـا ستغفاراالوقت السحر للصالة والقرآن والدعاء والذكر و

، أنـت  اهل أرادك عليك تعليم هذا الجاهل، أنت لك هويـة ، جانأول عبادة أن ترشده إلى المك

تكون غنياً أول عبـادة إنفـاق مالـك،    ، أنت رجل قد كون ابناً أول عبادة برُّ والديكرجل قد ت

ِك زوجة أول عبادة نصرة الضعيف، أقام ، أقامك اهللا قوياًأقامك اهللا عالماً أول عبادة تعليم العلم

ب ، األاألوالد، هذه هويتك، في ظرف ُوضعت فيه، ظرف استثنائيأول عبادة رعاية الزوج و

جـة  ، الزومريض أول عبادة العناية باألب، االبن عنده امتحان، أول عبـادة معاونـة االبـن   

بادة إكرام الضيف، أن تعبد اهللا فيما ، عندك ضيف أول عمريضة أول عبادة تمريض الزوجة

مان الذي أظلَّك، أفضل عبـادة وقـت قـراءة    وفي الظرف الذي وضعك فيه، وفي الز، أقامك

أن تفهمها حتـى تشـعر كـأن اهللا    القرآن، أن تجمع قلبك على اهللا، وأن تتدبر آيات القرآن و

  .يخاطبك فتجمع قلبك عليه 

هاد في التضرع والـدعاء والـذكر دون الصـوم    االجت :أفضل عبادة في وقت عرفة

عبد والسيما التكبيـر و  اإلكثار من الت :حجةيام عشر ذي الأ، أفضل عبادة في المضِعف للجسم

  .التحميد  فهو أفضل من الجهاد غير المتعين التهليل و

الخلوة واالعتكـاف دون  لزوم المسجد و: أول عبادة في العشر األخيـر من رمضان

إقـراء  أفضل من اإلقبال على تعليم العلم، وحتى إنها  ،لمخالطة الناس واالشتغال بهمالتصدي 

  .عند كثير من العلماءالقرآن 

شييعه تأو موته عيادته أو حضور جنازته ووأول عبادة في وقت مرض أخيك المسلم 

  .جمعيتك ، وتقديم ذلك على خلواتك و

صبر مع خلطتك بهم أداء واجب ال ،الناس لك ءذايإو، وأول عبادة وقت نزول النوازل

أذاهم أفضـل مـن الـذي ال    يصبر على دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس و

  .ال يصبر على أذاهم يخالطهم و
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أن تؤثر مرضاة اهللا فيما أقامك، وفي الظرف الذي وضعك فيه، وفي الزمن : الملخص

  .، هذا أرقى أنواع العبادةلذي حّل بك، وفي الوضع االستثنائي االذي أظلك
  

  
  

صناف قبلهم أهل العبد المقيد، هناك تعبد مطلق، و ألاهؤالء هم أهل التعبد المطلق، و

يرى نفسه كأنه قـد  ، ، فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقهتعبُّد مقيد

  .ادة، ألنه يعبد اهللا على وجه واحدترك العبنقض و

ذي نفـع  و ، فإذا قام بعمل جليل وخطيـر العبادة فقط أن تذكر اهللاأن  :لو واحد غذَّيناه

يشعر بالخطأ الشديد، هذا غُذِّي خطأ، هناك وقت للذكر، وقت للعمـل  ، لكنه ترك ذكره ،عظيم

قت لكسب الرزق، وقـت  ، واألوالد ، وقت لتربيةالصالح، وقت ألن تكون مع األهل واألوالد

، هـذه العبـادة   ت للعمل الصالح، وقت لراحة الجسد، وقلتؤنس أخوانك، وقت للدعوة إلى اهللا

  .مطلقةال

م إلى مقام، ومن منزلة إلـى  ، ومن مقاالمطلقة ينتقلون من حال إلى حال أهل العبادةو

، خر فأقبل عليها، قلَّمـا ُيصـاب بالملـل   الح له نوع آ ،كلما اشتغل بنوعٍ من العبادةو، منزلة

لعبادة المطلقة فهم فـي  ، أما أصحاب ايدة يصابون بالملل والسأم والضجرأصحاب العبادة المق

إلـى  ، إلى إنفاق مـال  ،إلى تشييع جنازة ،إلى عيادة مريض ،إلى ذكر ،، من صالةتجدد دائم

بالوالدين، أمامه مجال واسع  إلى بر ،إلى كسب للرزق ،، إلى زيارة لألقاربجلوس مع األهل

 ، إن رأيت العلماء رأيت هذا اإلنسان معهمعبادة وهو مقبل عليها راغب فيها يفعل كلجداً، و

المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيتـه   رأيت، وإن رأيت العباد رأيته معهم ، وإن

ت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب القلوب رأيته معهم، هو ، وإن رأيمعهم

العبد المطلق، الذي لم تملكه الرسوم المقيدة، وال النماذج الرتيبة، ولم يكن عمله علـى مـراد   

لعبادة المطلقة هـي علـى   ا ،، وما فيه لذتها وراحتها في العبادات، بل هو على مراد ربهنفسه

  .، ال على مراد حظ النفسمراد اهللا
  

  
  

نستعين، يا رب نعبدك فيمـا  إياك المتحقِّق في منزلة إياك نعبد و هذا اإلنسان هو: قال

تنا فيه، نعبدك في الزمان الذي أظلّنا، نعبدك فـي وقـت   نعبدك في الظرف الذي وضع، أقمتنا

، وال ضاتك في عبادتـك ، نؤثر مرراحتنا، ووقت تعبنا ونصبنا، نعبدك في كل ظرف استثنائي

 : متحقق في منزلة إياك نعبد وإياك نستعيناإلنسان ال هذا

 :ما هي العبادة المطلقة؟ 
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  .نؤثر حظوظ نفسنا في عبادتك

، اشتغاله هذا هو المتعبد حقًا، القائم بالعبادة صدقاً، ملبسه ما تهيأ له، مأكله ما تيسر له

ومجلسه حيث انتهى به المكان، ووجده خالياً، ال تملكه  ،ره اهللا به في كل وقت من وقتهأم بما

، وال يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع األمر حيث دار، يدين بدين وال يتعبده قيد ،إشارة

أنَّى توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يـأنس بـه كـلُّ ُمحـق، و     ، اآلمر

ه كلُّ مبطل، كالغيث إذا وقع نفع، وكالنخلة ال يسقط ورقها، وكلهـا منفعـة حتـى    يستوحش ب

، اهللالغضب إذا انتهكت محـارم  و، الغلظة منه، على المخالفين ألمر اهللا ، وهو موضعشوكها

 ،مـع اهللا  ، بل إذا كانصحب اَهللا بال خَلق، وصحب الناس بال نفس، ومع اهللا، فهو هللا، وباهللا

، عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها ،كان مع خلقه، وإذا ن البين وتخلى عنهمعزل الخالئق ع

بل ما أعظم أنسه بـاهللا وفرحـه بـه،    ، ه بين الناس، وما أشد وحشته منهمفواًها له ما أغرب

  .!!سكونه إليهوطمأنينته و
  .الحمد هللا رب العالمينو

  

  

 


