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.عبداً هللا   

 .م٢٠٠٠-٦-١٩: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

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

ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا    إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا

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

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

  
  

في  ،، مع السابع السادس والتسعين من دروس مدارج السالكينألخوة الكراما اأيه

، فإذا وصلت إلى على وشك االنتهاء من هذه الدروس ، ونحنياك نعبد وإياك نستعينمنازل إ

ننتهي من هذه المجموعة من الدروس، أردت أن تكون الدروس المائة بتوفيق اهللا عزوجل 

في منازل إياك نعبد وإياك  ،عة من دروس مدارج السالكينتلخيصاً لهذه المجمو األخيرة

، إليكم طائفة من اآليات الكريمة التي تبين ن أيدينا كالم اهللا عز وجل، أعظم كتاب بينستعين

كل و، خُلق ليعبد اهللا، والعبادة تشمل كل أوقاته، بادة هي كل شيء في حياة اإلنسانأن الع

ن على اإلطالق أن يكون إن أعلى مرتبة يصل إليها اإلنسا، بل وكل حركاته وسكناته، أحواله

  : ل اهللا عز وجل، يقوعبداً هللا

َدِتِه لَْن َيْستَنِْكفَ الَْمِسيُح َأْن َيكُوَن َعْبداً ِللَِّه َولَا الَْملَاِئكَةُ الُْمقَرَُّبوَن َوَمْن َيْستَنِْكفْ َعْن ِعَبا﴿

  ﴾َجِميعاًَوَيْستَكْبِْر فََسَيْحشُُرُهْم ِإلَْيِه 
  ]١٧٢: اآلية سورة النساء[

  : هذا مقام األنبياء، قال تعالى

َدِتِه لَْن َيْستَنِْكفَ الَْمِسيُح َأْن َيكُوَن َعْبداً ِللَِّه َولَا الَْملَاِئكَةُ الُْمقَرَُّبوَن َوَمْن َيْستَنِْكفْ َعْن ِعَبا﴿

  ﴾َوَيْستَكْبِْر فََسَيْحشُُرُهْم ِإلَْيِه َجِميعاً
  ] ١٧٢: اآلية النساءسورة [

  :وقال تعالى

  ﴾ِإنَّ الَِّذيَن ِعنَْد َربَِّك لَا َيْستَكْبُِروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسبُِّحونَُه َولَُه َيْسُجُدوَن﴿
  

  ]٢٠٦: اآلية سورة األعراف[
  

 :إليكم هذه الطائفة من اآليات التي تبين أن العبادة هي كل شيء في حياة اإلنسان 
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باإلنسان المتجبر مان ، اإليفي هذا العصر مفهوم التألّق، هذا المفهوم جاءنا من الغرب

، لذي يبني مجده على تدمير اآلخرين، اأنقاض اآلخرين ، الذي يعيش علىالقوي المتغطرس

، له ذجه من الغرب يتناقض مع العبودية، المسلم عبد هللاهذا اإلنسان المتألق الذي جاء نمو

ه، يطبق ما قض، يعتقد ما في القرآن و يرفض ما يناوله كتاب، وله سنة، مقيد بالشرع، منهج

  . يخالفهويرفض ما  جاء به النبي العدنان

أنت ألنك مسلم فأنت عبد هللا، ليس معنى أنك عبد هللا : أنا أؤكد على مفهوم العبودية

بمدد من اهللا  قد تكون شجاعاًبعلم اهللا، و قد تكون عليماًأنك ضعيف، قد تكون قوياً بقوة اهللا، و

، وفي لحكمةفي أعلى درجات اي أعلى درجات القوة، ودوا اهللا هم ف، هؤالء الذين عبعز وجل

يذّل  ،وجل ، أو يعبد جهة دون اهللا عزاعة، أما حينما يعبد المرء شهوتهأعلى درجات الشج

  : وجل فأوكله اهللا إلى نفسه، قال تعالى ، ألنه ترك اهللا عزويضعف أيما ضعف، أيما إذالل

  ﴾كْبُِروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسبُِّحونَُه َولَُه َيْسُجُدوَنِإنَّ الَِّذيَن ِعنَْد َربَِّك لَا َيْستَ﴿
  

  ]٢٠٦: اآلية سورة األعراف[
  

  
  

  : وقال تعالى

  ﴾تُُروَنُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر لَا َيفْ *َوَمْن ِعنَْدُه لَا َيْستَكْبُِروَن َعْن ِعَباَدِتِه َولَا َيْستَْحِسُروَن ﴿
  

  ]٢٠-١٩: اآلية سورة األنبياء[

  :وقال تعالى

   ﴾َوَمْن ِعنَْدُه لَا َيْستَكْبُِروَن َعْن ِعَباَدِتِه﴿
  ]١٩: اآلية سورة األنبياء[

  

كل المخلوقات في  ماذا تعني؟ أي في ملكه، هل هناك مخلوق خارج عن ملكه؟ عنده

  : وجل ملك اهللا عز

  ﴾َدِتِه َولَا َيْستَْحِسُروَنلَا َيْستَكْبُِروَن َعْن ِعَبا﴿
  ]١٩: اآلية سورة األنبياء[

  

  
  

 : ه؟اءبماذا وصف اهللا أنبي

 :ماذا تعني؟  :عنده، ﴾.... ﴿ومن عنده ال يستكبرون: ل تعالىيقو

 :مما يتناقض مع العبودية هللا 
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  :وقال تعالى

   ﴾َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمشُوَن َعلَى الَْأْرضِ َهْوناً﴿
  ]٦٣: اآلية سورة الفرقان[

  

ذه اآلية إلى ُأضفنا في ه ، نحنرفأضيف العباد إلى الرحمن إضافة ش :عباد الرحمن

هذا من عندي، وهذا يخصني، هذا منتمٍ إلي، هذا محسوب علي، وقال : الرحمن، كأن تقول

  :  تعالى

  ﴾َعْيناً َيشَْرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه ُيفَجُِّرونََها تَفْجِيراً﴿
  ]٦: اآلية سورة اإلنسان[

  : عباد اهللا، وقال تعالى   

   ﴾َواذْكُْر َعْبَدنَا َداُووَد﴿
  ]١٧: اآلية رة صسو[

  

صفوا بأنهم عبيد المرسلون الكرام واألنبياء العظام و :عبدنا، وصف بأنه عبد هللا، إذًا

  .؟هللا عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف

  : وقال تعالى

   ﴾َواذْكُْر َعْبَدنَا َأيُّوَب﴿
  ]٤٠: اآلية سورة ص[

  :وقال تعالى

   ﴾َيْعقُوَبَواذْكُْر ِعَباَدنَا إْبَراِهيَم َوِإْسَحاقَ َو﴿
  ]٤٤: اآلية سورة ص[

  : وقال تعالى

   ﴾ِنْعَم الَْعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب﴿
  ]٢٩: اآلية سورة ص[

  : وقال تعالى

   ﴾ِإْن ُهَو ِإلَّا َعْبٌد َأنَْعْمنَا َعلَْيِه﴿
  ]٥٩: اآلية سورة الزخرف[

  : وقال تعالى

   ﴾كُنْتُْم ِفي َرْيبٍ ِممَّا نَزَّلْنَا َعلَى َعْبِدنَا﴿
  ]٢٣: اآلية سورة البقرة[

  :السالم، وقال تعالىعلى محمد عليه الصالة و

   ﴾تََباَرَك الَِّذي نَزََّل الْفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه﴿
  ]١: اآلية سورة الفرقان[
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  : ال تعالىقو

   ﴾الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأنَْزَل َعلَى َعْبِدِه الِْكتَاَب﴿
  ]١: اآلية سورة الكهف[

  

 ، كلّهم عباد هللا عز، وسيدنا إبراهيم، وأيوب، وموسى-ه الصالة والسالمعلي-نبينا 

  .وجل
  

  
  

أعلى مرتبة علمية الدكتوراه مثالً، فالن حاز لقب الدكتوراه، أنت : كيف تقول اآلن

هو : تقول ،بأعلى مرتبة دينية ، في الدنيا إن أردت أن تصف إنساناًوصفته بأعلى مرتبة علمية

متواضع، يتواضع لكل الخلق، منصف ال يجحد، ، عبد هللا، ولماذا يحب المؤمن؟ ألنه عبد هللا

؟ عفيف ال يفجر، صادق ال يكذب، وأمين ال يخون، لماذا يحب الناس المؤمن، شكور ال يكفر

  .سماء اهللا الحسنى كماالت عاش بهااشتق من أ نهأل
  

  
  

  : بل إن اآلية الكريمة

   ﴾َوِللَِّه الَْأْسَماُء الُْحْسنَى فَاْدُعوُه بَِها﴿
  ]١٨٠: اآلية سورة األعراف[

  

لن تستطيع أن و، لن تستطيع أن تتصل بهو، وجل أنت لن تستطيع أن تدعو اهللا عز

  :ليه إال بكمال مشتق من كمال اهللاتقبل ع

  .إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي

بلك الرحيم ينبغي أن تكون رحيماً، إن أردت أن أن يقلى الرحيم وبل عإن أردت أن تق

قبلك العادُل ينبغي أن تكون عدالً، فتجد المؤمن منصفاً، يقول الحق ولو يتقبل على العادل و

، ال كن منتبهاً لهذا الموضوع فسامحوني، لم أواعذروني ،على نفسه، يكثر من كلمة أخطأت

تحب و، س البشرية تكره الصفات الخسيسة، النفوال يبالغ، يتعنت يركب رأسه، وال يكابر، وال

  :قال تعالى .الكماالت البشرية

  ﴾َوَأنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَاُدوا َيكُونُوَن َعلَْيِه ِلَبداً﴿
  ]١٩: اآلية سورة الجن[

  

 :لن تستطيع أن تدعو اهللا وأن تتصل به إال بكمال مشتق من كماله 

 : ؟لماذا يحب الناس المؤمن
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  : وقال تعالى

   ﴾َرى بَِعْبِدِه لَْيالًي َأْسُسْبَحاَن الَِّذ﴿
  ]١: ةاآلي سورة اإلسراء[

  

وهو  ،ما وصف وهو في سدرة المنتهىنحي -السالمعليه الصالة و- أرايتم أن النبي 

  : ؟ قال تعالىفي أعلى مقام وصله مخلوق على اإلطالق

  ﴾َما كَذََب الْفَُؤاُد َما َرَأى *فََأْوَحى ِإلَى َعْبِدِه َما َأْوَحى ﴿
  

  ]١١-٩: اآلية ورة النجمس[

  

و إذا تحرك نح ، العالقة الطردية أن شيئاًأن هناك عالقة عكسيةهناك عالقة طردية، و

و األمام تقدم عالقة العكسية الشيء إذا تقدم نح ، أما الاألمام تبعه الثاني نحو األمام، تتابع

وى ، كلما ارتفع مستترابطيةية هللا وبين العزة عالقة ، فالعالقة بين العبودالثاني نحو الخلف

  .تعبدك هللا عزوجل أعزك اهللا

، المؤمنون الكرام رأوا من العز ما ال العظام رأوا من العز ما ال يوصفاألنبياء 

  : قال تعالى، يوصف

   ﴾فَِإنََّك بَِأْعُيِننَا﴿
  ]٤٨: اآلية سورة الطور[

؟اهللا ترعاك من يستطيع أن يطالك إذا كانت عين.  

  .؟وإذا كان اهللا عليك فمن معك ،اهللا فمن عليك عإذا كنت م
  

  
  

لثالثة فكالت له ، تزوج اظلم زوجتين اثنتين ،-رحمه اهللاتوفي -كان يزورني شخص 

  : شدة ما تقسو عليه زوجته الثالثة، قال تعالى يبكي من، يأتي والصاع عشرة أصوع

   ﴾ُه ِمْن ُمكْرِمٍَوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَ﴿
  ]١٨: اآلية سورة الحج[

  

من ربيته أنت و، ، قد يتطاول عليك من أنجبته أنتعليك أقرب الناس إليكقد يتطاول 

 إن لم تكناهللا يأتي عدوك اللّدود فيخدمك، إن كنت مع اهللا خدمك عدوُّك، و، أما إذا كنت مع 

  .معه تطاول عليك أقرب الناس إليك

 :مشكلة زوج 

 :هذه عالقة الترابط بين العبودية هللا وبين العزة 
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  :في حديثالسالم كما يقول عليه الصالة و

 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-َأن رسوَل اللَّه  ،-رضي اللَّه عنْه-عن عمر  ،عن ابنِ عباسٍ

فَِإنَّما َأنَا عبد اللَّه  ،تُطْروني كَما َأطْرتْ النَّصارى عيسى بن مريم علَيه السالم ال((: قَاَل

ولُهسرو(( .  

  :مرة خطيب قال له كما جاء في حديث

صلَّى اللَّه -َأن يهوديا َأتَى النَّبِي  ،عن قُتَيلَةَ امرَأة من جهينَةَ ،عن عبد اللَّه بنِ يسارٍ

لَّمسو هلَيَوتَقُولُوَن ،َما شَاَء اللَُّه َوِشْئتَ :تَقُولُوَن ،َوِإنَّكُْم تُشْرِكُوَن ،ُدوَنِإنَّكُْم تُنَدِّ(( :فَقَاَل - ع: 

َوَربِّ  :َأْن َيقُولُوا ،ِإذَا َأَراُدوا َأْن َيْحِلفُوا -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-فََأَمَرُهْم النَّبِيُّ  ،َوالْكَْعَبِة

  ))للَُّه ثُمَّ ِشْئتََما شَاَء ا :َوَيقُولُوَن ،الْكَْعَبِة
  ]في سننه النسائي أخرجه[

  

بل أن يخضع الناس له المؤمن الصادق ال يقو ؟!ا شاء اهللا وشئتم: ما هذا القول

  .وجل ، هذا مقام اهللا عزخ من أخوانه أن يرفعه فوق مقامه، ال يرضى ألخضوع العبيد

 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-ن رسوَل اللَّه َأ ،-رضي اللَّه عنْه-عن عمر  ،عنِ ابنِ عباسٍ

فَِإنَّما َأنَا عبد اللَّه  ،ال تُطْروني كَما َأطْرتْ النَّصارى عيسى بن مريم علَيه السالم(( :قَاَل

ولُهسرو(( .  
  

  
  

ثنين على وجه اإلطالق كعالقة سيدنا رسول اهللا و أنه ما من عالقة بين ا :هل تصدق

، إال أخي إلى اإلسالم إال كانت له كبوة ما دعوت أحداً((: ، قالصديق، أعطاه ماله كلهسيدنا ال

  .))أبا بكر

  .))ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر((: قال عليه الصالة والسالم

ؤلف الكتاب أحصى ثالثمائة حديث ، مع تحت يدي كتاب في فضائل الصحابةوق

الصالة و عليه - مع ذلك حينما مات النبي هللا في الثناء على سيدنا الصديق، وصحيح لرسول ا

  :ماذا قال الصديق؟ أتصور أن قلبه تفطّر، قال -السالم

 ،-ال رسول اهللاهكذا محمد، ال كلمة نبي اهللا و-من كان يعبد محمداً فمحمد قد مات

  .أراد ترسيخ التوحيد ، فإن اهللا حي ال يموتومن كان يعبد اهللا

 :؟ في هذا الموطن ماذا تستنتج من موقف أبي بكر

 :هذا المؤمن الصادق 



 

 .أعلى مرتبة أن تكون عبداً هللا : ١٠٠- ٠٩٧الدرس  - مدارج السالكين -التربية اإلسالمية

  

  
  

، أمير المؤمنين- ؟ِلم عزلتني يا أمير المؤمنين: فقال له، سيدنا عمر عزل سيدنا خالدا

أن هناك وِزراً قد ارتكبه  :معنى ذلك ،عسكرياً حينما يعزل قائداً ،ثاني الخلفاء الراشدينو

واِهللا إني : يا أمير المؤمنين ِلم عزلتني؟ فقال له :-اد أن يطمئن على نفسهد، أرسيدنا خال

واِهللا ما : لم عزلتني؟ قال: قال له، واِهللا إني ألحبك، وللمرة الثالثة: ألحبك، ِلم عزلتني؟ فقال له

  .لكثرة ما أبليت في سبيل اهللا ،عزلتك يا بن الوليد إال مخافة أن يفتتن الناس بك

 أن  ، أرادناس أن معركة فيها خالد ال تُهزم، خاف على الناس من الشركم التوه

  .؟ هو اهللايرسخ التوحيد فعزل خالداً والنصر مستمر، من هو الذي ينصر إذًا

والنبي عليه  ؟كانوا على أعلى درجة من التوحيد كيف ،أرأيتم إلى أصحاب رسول اهللا

  :يرسخ هذا المعنى، يقولالسالم الصالة و

  .))أجلس كما يجلس العبدو، آكل كما يأكل العبد ؛أنا عبد((

عمر بن عبد العزيز كان عنده ضيف، والسراج انتهى زيته فانطفأ، فقام عمر  وسيدنا

عندي : أنا أتمنى أن أفعل هذا عنك، قال له: ، فالضيف استحيا، قال لهوأمال المصباح زيتاً

يف، واستخدامك من اللؤم، قمت وأصلحت ته نائماً كرهت أن أوقظه، أما أنت فضخادم رأي

    .عدت وأنا عمرو ،السراج وأنا عمر

كان يصغي ويرفو ثوبه، و، يحلب شاتهو، كان عليه الصالة والسالم يخصف نعله

كان عليه  ، هكذاذ بيده فتمشي فيلحقها إكراما لهاوكانت الجارية الصغيرة تأخ ،اإلناء للهرة

  .الصالة والسالم
  

  
  

  : وجل بشّر عباده، فقال تعالى بل إن اهللا عز

  ﴾الَِّذيَن َيْستَِمُعوَن الْقَْوَل فََيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه *فََبشِّْر ِعَباِد ﴿
  

  ]١٨-١٧: اآلية سورة الزمر[

  : قال تعالى، ثم يخاطب اهللا عباده الطائعين

  ﴾الَِّذيَن َآَمنُوا بَِآَياِتنَا َوكَانُوا ُمْسِلِميَن *لَا َأنْتُْم تَْحَزنُوَن َيا ِعَباِد لَا خَْوفٌ َعلَْيكُُم الَْيْوَم َو﴿
  

  ]٦٩- ٦٨: اآلية سورة الزخرف[

  : قال اهللا له، أما هذا الشيطان الذي أراد أن يغوي بني آدم

 : انظر إلى هذا الخطاب الرباني لعباد اهللا الطائعين

 : هذا ما كان عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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  ﴾ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَاٌن ِإلَّا َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الْغَاوِيَن﴿
  

  ]٤٢: اآلية سورة الحجر[

  : وقال تعالى

  ﴾ِإنََّما ُسلْطَانُُه َعلَى الَِّذيَن َيتََولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهْم بِِه ُمشْرِكُوَن﴿
  ]١٠٠: اآلية سورة النحل[

  

  
  

جعل اإلحسان أعلى مراتب اإليمان، هناك  -السالمعليه الصالة و-بل إن النبي 

   :قال تعالى، سالم وهناك اإليمان وهناك اإلحسان، وهذه مصطلحاتاإل

  ﴾قَالَِت الَْأْعَراُب َآَمنَّا قُْل لَْم تُْؤِمنُوا َولَِكْن قُولُوا َأْسلَْمنَا َولَمَّا َيْدخُِل الِْإيَماُن ِفي قُلُوبِكُْم﴿
   

  ]١٤: اآلية سورة الحجرات[

  واإليمان ثانياً، وثم اإلحسان، فما اإلحسان؟ ، اإلسالم أوالً

  .أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

علة وجودك على وجه ، اإلحسان أن تعبد اهللاأن تكون حسناً، و :أعلى درجات القرب

  : ض أن تعبد اهللا، قال تعالىاألر

   ﴾ا ِلَيْعُبُدونَِوَما خَلَقْتُ الْجِنَّ َوالِْإنَْس ِإلَّ﴿
  ]٥٦: اآلية سورة الذاريات[

  

  
  

و  ،، ثم تخبو فورتهاإلنسان له فورة، في البدايات يتألّق: هنا نقطة دقيقة نحتاجها اليوم

  : وجل يقول ، اهللا عزوتنقلب عباداته إلى عادات، تبرد همته

  ﴾َيِقيُنَواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك الْ﴿
  ]٩٩: اآلية سورة الحجر[

  :أن تعبد اهللا من المهد إلى اللحد، ألن اهللا عز وجل يقوليجب 

  ﴾َوكُنَّا نُكَذُِّب بَِيْومِ الدِّينِ﴿
  ]٤٦: اآلية سورة المدثر[

  :أهل النار

  ﴾َحتَّى َأتَانَا الَْيِقيُن﴿
  ]٤٧: اآلية سورة المدثر[

 :نقطة دقيقة 

 :مصطلحات إسالمية 
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  :ما هو اليقين؟ الموت

  ﴾َحتَّى َأتَانَا الَْيِقيُن *ُب بَِيْومِ الدِّينِ َوكُنَّا نُكَذِّ﴿
  ]٤٧-٤٦: اآلية سورة المدثر[

  : هو الموت بإجماع المفسرين، فإذا قال اهللا عز وجل :اليقين

  ﴾َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك الَْيِقيُن﴿
  ]٩٩: اآلية سورة الحجر[

  .أنه الموت: معنى ذلك

أما عثمان ((: لنبي أنه توفي، فقال عليه الصالة والسالمبلغ ا، سيدنا عثمان بن مظعون

   .))فقد جاءه اليقين
  

  
  

، ألنك تتيقن عند الموت من كل حقيقة ق لطيف لسبب تسمية الموت باليقينهناك تعلي

  .جاء بها األنبياء

  :الالذي قأنا ربكم األعلى، و: فرعون الذي قال

   ﴾لَكُْم ِمْن ِإلٍَه غَْيرِي َما َعِلْمتُ﴿
  ]٣٨: اآلية سورة القصص[

  

  : دركه الغرق أيقن بما جاء به موسى، قال تعالىفرعون نفسه حينما أ

  ﴾َآَمنَتْ بِِه َبنُو ِإْسَراِئيَل َوَأنَا ِمَن الُْمْسِلِميَن﴿
  ]٩٠: اآلية سورة يونس[

  

ولكن تُكشف له بعد فوات  ه الحقائق التي جاء بها األنبياء،أي إنسان يموت تُكشف ل

  .لمؤمن تُكشف له في الوقت المناسب، أما ااألوان
  

  
  

  : لذلك حينما قال اهللا عز وجل

  ﴾َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك الَْيِقيُن﴿
  ]٩٩: اآلية سورة الحجر[

  .أي من المهد إلى اللحد، يعني ما أدري أن الشيء انقرض

من بلغ اليقين سقطت عنه التكاليف، أنه  :اك في بعض العصور من يتوهم شطحاًهن

  : قال

 : ةمسألة تكفيري

 :تعليق لطيف 
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  .من يقول بهذا فهو زنديق كافر

وال إلى غض بصر، وال إلى ، ال أحتاج إلى صالة، درجة من الرقيألنه أنا بلغت 

  .حتى يأتي الموت  ،ب أن تعبد اهللا حتى يأتيك اليقين، يجفعل المعروف
  

  
  

، من حوله كال بعد، كال بعد: مام أحمد بن حنبل قبل موته كان يقوليروى أن اإل

يا : رآه بعضهم في المنام، قال -لىرحمه اهللا تعا-؟ فلما توفي تعجب، ما معنى هذا الكالم

، ال كال بعد: لقد نجوت يا أحمد، قلت :فقال لي، جاءني الشيطان: قال ؟كال بعد: سيدي ِلم قلت

  : ، قال تعالىأنجو إال حينما أموت على اإليمان

   ﴾َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك الَْيِقيُن﴿
  ]٩٩: اآلية سورة الحجر[

  .، حتى الموتحتى النهاية
  

  
  

  
  

،   ، أقبل أم أدبرأبى، آمن أم كفرما من مخلوق شاء أم : ، العامةالعبودية عامة وخاصة

  .، واحد منا هل يدري متى سيموت؟صدق أم كذّب إال وهو عبد هللا

، في أقل من ال يشكو شيئاً إطالقاً، قبل أيام لي صديق عمره أقل من خمسين سنة

من منا  ؟وتى، فهو عبد هللا إذًا، هل يملك حياته؟ من منا يملك حياتهعشر دقائق كان من الم

  ؟ اء حركتهيملك بق

في بعض أوعية الدماغ شّل ، إذا تجمدت لدم أقل من عشر الميليمتر المكعبخثرة من ا

، وال نملك وال نملك بصرنا، ال نملك نطقنا، ال نملك سمعناو، ال نملك بقاء حركتنا ؛اإلنسان

  .تناذاكر

  من أنت؟ : فقال له، دخل عليه ابنه ،، ضعفت ذاكرتهأحسبه صالحاًرجل 

وال دسامات قلبك، ، ال نطقكو، ال ذاكرتكو، ال بصركو، ال سمعك، وتكال تملك قو

ال الشريان التاجي، وال عمل الكليتين، من منا يملك جهازاً من أجهزته ريان األبهر وال الشو

سان في حياة هي كالجحيم ال يطاق، إذًا نحن عبيد، دخل اإلن ،وأي جهاز إذا تعطل ؟إذا تعطَّل

، يتكلم ألن اهللا سمح له أن يتكلم ،يتحرك ألن اهللا سمح له أن يتحرك ان، أي إنسنحن عبيد قهر

 :عبودية عامة -١

 :بودية أنواع الع

 :رؤيا عن اإلمام أحمد بن حنبل 



 

 .أعلى مرتبة أن تكون عبداً هللا : ١٠٠- ٠٩٧الدرس  - مدارج السالكين -التربية اإلسالمية

اً آخر ية لحظة يريد اهللا شيئأفي يأكل ألن اهللا سمح له أن يأكل، ينام ألن اهللا سمح له أن ينام، و

ت خثرة دم ، واإلنسان الملحد لو تجمدتتعطل أجهزته، إذًا هذه عبودية، ولكن هذه عبودية القهر

فأصيب بالشلل، هذا الملحد هو عبد هللا، هو في قبضة اهللا، هذه عبودية القهر، كيف في دماغه 

  : ، قال تعالىعبر عنه القرآن؟ عبر عنها بكلمة عبيد

  ﴾َوَما َربَُّك بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد﴿
  ]٤٦: اآلية سورة فصلت[

  

  
  

فاستقام ، فعلم أن لهذا الكون إلهاً عظيماً ،رضاألهذا الذي فكّر في خلق السموات و أما

النفيس، والنفس و، الرخيصوبذل الغالي و، عمل الصالحاتو، قبل عليهوأ، أحبهو، على أمره

د شكر، وكلمة عبد الشكر المؤمن عبو، هذا عبد آخر، هذا عبد الشكر، كل مخلوق عبد قهرٍ

  : يجمع على عباد، قال تعالى

   ﴾الَِّذيَن َيْمشُوَن َعلَى الَْأْرضِ َهْوناً َوِعَباُد الرَّْحَمنِ﴿
  ]٦٣: اآلية سورة الفرقان[

  : وقال تعالى

   ﴾ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَاٌن﴿
  ]٤٢: اآلية سورة الحجر[

  

لوجدت في األعم األغلب أن كلمة عباد تعني جمع  ،تتبعت كلمة عباد في القرآن لو

عبد  لوجدت أن كلمة عبيد تعني جمع ،لمة عبيد في أكثر آيات القرآنلو تتبعت كو، عبد الشكر

، ترض، رضيت أم لم هللا شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، آمنت أم لم تؤمن ، فأنت عبدالقهر

  .أما عبد الشكر فشيء آخر
  

  
  

مره أن يجلس يأ، تحت أمر قائد القطعة ، طبعاًجندي في قطعة عسكرية: مثل بسيط

، أما لو أن جنديا أحب أن ينام فينام، أن يأكل فيأكل، أن يزحف فيزحف، تحت أمره، فيجلس

، هذا المجنَّد له ألقى بنفسه وأنقذه، رأى في بعض األيام ابنه على وشك الغرقو، جماً قائده حباً

، فهذا هو وضحى بحياته عند قائد الثكنة، ألنه قدم شيئاً، أنقذ ابنه من الغرق مكانة كبيرة جداً

  .له مكانة كبيرة عند قائد السرية ، لكن هذا العبدسرية نافذ فيهفي الحقيقة أمر قائد ال

، بحسب مجند غر التحق بلواء، بآمرية لواء، على رأس هذا اللواء لواء، قائد كبير

 :ماذا تستنتج من هذين المثالين؟ 

 : عبودية خاصة-٢
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وأعطاه  باً، قدم طلطيع مجنّد غر أن يدخل على اللواء، هناك تسلسلالتسلسل العسكري ال يست

ائد هذا اللواء يكاد ، أما لو أن هذا المجند رأى ابن قله بالدخول، بعد شهرين يسمح ألعلى منه

  : الي أن يدخل عليه من دون استئذان؟ قال تعالى، أال يستطيع في اليوم التيغرق فأنقذه

  ﴾شْرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه َأَحداًفََمْن كَاَن َيْرُجوا ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَمْل َعَمالً َصاِلحاً َولَا ُي﴿
  

  ]١١٠: اآلية سورة الكهف[

  :أبواب اهللا مفتحة

  .ق إلى الخالق بعدد أنفاس الخالئقالطر

  .اعمل صالحاً؟ أتحب أن تلتقي مع اهللا؟ أن تتصل به

أما علمت أنني جليس : ؟ قالكيف ذلك يا ربي: يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال

  .لتمسني عبدي وجدني؟كرني، وحيثما امن ذ
  

  
  

هناك عبد القهر وهناك عبد الشكر، عبد القهر تجمع على عبيد، وعبد الشكر تجمع 

استقام و، أحبهو، آمن بهو، في قبضة اهللا، أما عبد الشكر تفكر في كونه، عبد القهر على عباد

  :لك قال اهللا تعالىأقبل عليه وسعد بقربه، لذ، واصطلح معه، على أمره

   ﴾فَِإنََّك بَِأْعُيِننَا﴿
  ]٤٨: اآلية سورة الطور[

  .لطفناأنت بعنايتنا و
  

  
  

  
  

والعلم العلم باهللا  :مراتب العلم فمرتبتان، فأما لعلم والعملللعبودية مراتب بحسب ا

  .بأمره

  : الىهناك آيتان، قال تع

  ﴾يراًفَاْسَأْل بِِه خَبِ﴿
  ]٥٩: اآلية سورة الفرقان[

  

  : نهيه، من أجل أن تعرف أمره وأجل أن تعرف اهللا فاسأل به خبيراًمن 

 : المراتب العلمية-١

 :هذا الفرق بين عبد القهر وبين عبد الشكر 

 :مراتب العبودية 
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  ﴾فَاْسَألُوا َأْهَل الذِّكْرِ ِإْن كُنْتُْم لَا تَْعلَُموَن﴿
  ]٧: اآلية سورة األنبياء[

  

كبري في كتاب إعراب القرآن ، لذلك قال العن أردت أن تعرفه فاسأل به خبيراًإ

  : الكريم

  .وتؤخذ معانيه ممن يعانيه، تؤخذ ألفاظه من حفاظه

 ، كلماوضعها مع زوجها خطر، على وشك أن يطلقها، قراً ال تنجبأن امرأة عا لو

 ض األدباء اسمها، هناك قصة لبعألنها حرمت هذه النعمةت أما تحتضن ابنها تذوب ألماً، ورأ

، لو أن هذه المرأة العاقر قرأت قصة  لمشاعر المرأة العاقر دقيق جداًفيها وصف  ،العاقر

يقوله مؤلف هذه القصة تعانيه هي، ألنه يعزف على  ألن ما ،أنا متأكد أنها ستبكي ،العاقر

، فتأثُّر هذه مشكلتها، وألنه يحلل أوتار قلبها، ألنه يضع يده على جرحها، وألنه يصف تجربتها

، لو شيء يذكره الكاتب في هذه القصة ألنها تعاني كل، العاقر كبير جداًرأة العاقر بقصة الم

  .هذا مثل تمهيدي، وقرأت هذه القصة ال تتأثر أبداً ،أن امرأة عندها أوالد كثُر

يبكي  ، تجد رجالً يبكي، ورجالً آخر الواستمع إلى كتاب اهللا، اآلن اجلس في المجلس

  .ه مع اهللا معاناة، ل تجربةأبداً، وكأنه حائط، الذي بكى له مع اهللا
  

  
  

إلنسان له عمل طيب جداً، له أعمال كالجبال في خدمة الناس  قدسياً مرة ذكرت حديثاً

   :، إطعام جائعيهم، والعناية بمرضاهم، قلت

تقبل الصالة لمن تواضع لعظمتي، وكف شهواته عن  ، إنماليس كل مصل مصليا((

وكسا العريان، ورحم المصاب، وآوى ، ، ولم يصر على معصيتي، وأطعم الجائعمحارمي

  .))ور وجهه ألضوأ عندي من نور الشمسعزتي و جاللي إن نالغريب، كل ذلك لي، و

ترجيح أن كل هذا ب :، إذًالصالح، أن هذا الحديث أشعره بعمله ابكى بكاء خفت عليه

قرب من اهللا تذوب شوقا إليه، تبكي إذا سمعت ني ال، إذا كنت تعامعانيه تؤخذ ممن يعانيه

  : كالمه، تتأثر إذا سمعت كالم نبيه، أما إذا كنت بعيداً، فقال تعالى

  ﴾ُأولَِئَك ُينَاَدْوَن ِمْن َمكَانٍ َبِعيٍد﴿
  ]٤٤: اآلية سورة فصلت[

  

  
  

 :هذه مراتب العبودية بحسب العلم بشكل تفصيلي 

 :حديث قدسي 
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 ،العلم باهللا :ماإحداه :مرتبتان العمل، مرتبة العلملم وفالعبودية لها مراتب بحسب الع

  :تغطيها آية كريمة

  ﴾فَاْسَأْل بِِه خَبِيراً﴿
  ]٥٩: اآلية سورة الفرقان[

  :والعلم بأمره :الشيء الثاني        

  ﴾فَاْسَألُوا َأْهَل الذِّكْرِ ِإْن كُنْتُْم لَا تَْعلَُموَن﴿
  ]٧: اآلية سورة األنبياء[

  

أسمائه وتنزيهه عما ال العلم بذاته وصفاته وأفعاله وف، تعالىأما العلم بذاته سبحانه و

  :أمره الشرعي وهو الصراط المستقيم، العلم بهنهيأما العلم بأمره و ،يليق به

  ﴾ِصَراطَ الَِّذيَن َأنَْعْمتَ َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمغُْضوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالِّيَن* اْهِدنَا الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم ﴿
  

  ]٧- ٥: اآلية ة الفاتحةسور[

  

حكام الجزائية المتضمنة الثواب والعقاب، كل معصية مع العلم باأل :الشيء الثانيو

  .عقابها

هناك العلم باهللا وبأمره ونهيه، العلم باهللا بذاته وبأسمائه وصفاته وأفعاله و  فصار

خالف هذا الجزاء الذي يتوعد كل من يه الصراط المستقيم ووالعلم بأمره ونهي ،تنزيهه

  .لصراطا
  

  
  

أما  ؛عملية فهناك مرتبة ألصحاب اليمين، ومرتبة للسابقين المقربينأما المراتب ال

الواجبات وترك المحرمات، مع ارتكاب المباحات وبعض أداء : بة أصحاب اليمينمرت

ناجح مقبول حول المكروهات، وترك بعض المستحبات، هذه مرتبة أصحاب اليمين، أي 

ون ويدعون المحرمات، لكن يتوسعون في المباحات، وقد يقعون ، أصحاب اليمين يؤدالمعدل

 ،، أما السابقون السابقون أؤلئك المقربونفي بعض المكروهات، وقد يتركون بعض المستحبات

م في زاهدين فيما ال ينفعه ،المكروهاتويدعون المحرمات و، يقومون بالواجبات والمندوبات

  : عما يخافون ضرره، قال تعالى متورعين ،معادهم

  ﴾َوالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّغْوِ ُمْعرُِضوَن *الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاِتهِْم خَاِشُعوَن  *َأفْلََح الُْمْؤِمنُوَن ﴿
   

  ]٣-١: اآلية سورة المؤمنون[

  

 : المراتب العملية-٢
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 ، وهناك مقبول، جيد جداًمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هناك مرتبة شرف أولى

  .ن أولئك المقربون في جنات النعيمالسابقون السابقو، فأهل اليمين مقبولون عند اهللا، و

وي بطعامه ، إذا أكل ينربات بالنيةن انقلبت في حقهم طاعات وقوخاصة هؤالء المقرب

  .، بينما المنافقون عباداتهم آثامالتقوية على طاعة اهللا، المباحات عندهم عبادات
  .د هللا رب العالمين الحمو 

  

  
 


