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 إله... وعبد

 حقيقة األلوهية
 السبيل إىل االنشغال باهلل عز وجل يف كل وقت

 العبودية حقيقة
 وبعد.. وسلم.. حممد صلى اهلل عليه بعده.. والصالة والسالم على من ال نيب وحده.احلمد هلل 

دور إجيايب  وال يستطيع أن يكون له فاعلة،وال يستطيع أن يكون قوة  األرض،أن يكون شيئا يف هذه  ال ميلكإن اإلنسان 
ولذلك فإن  أللوهية،اوعقله حبقيقة  وقلبه،إال أن ميتلئ حسه  اهلل،وال يستطيع أن حيقق غاية وجوده كما أرادها  احلياة،يف 

. وجوُده الذي .كذلكوحبضوره   -سبحانه-. هو الشعور بوجود اهلل الكرمي.الشعور الذي خيرج به العبد من قراءة القرآن 
. ويف أي ال.ح. يف أي وضع ويف أي الدائم.. وحضورُه الفانية.ء احلادثة ال مياثله وجوٌد آخر من وجود األشياء واألحيا

 ربه.و . إهنا العالقة بني العبد عالقة.. وما بينهما من والعبودية.. إهنا حقيقة األلوهية هنار.حلظة من ليل أو 

 حقيقة األلوهية

طون خيلطون حقا بباطل . وآخرون متخبالفهم.ة . بعضهم يراها قريبلوهية.ألاينشغلون حبقيقة  اجتاهاهتمالناس مجيعاً بشىت 
ديهم من . وهناك ملحدون نفضوا أيالرأي.. ويؤدي هبم ذلك إىل الكذب واالفرتاء وفجاجة التناقض.وصوابا خبطأ مستهم 

َحَياتُ َنا ِهَي ِإالا  ِإن  ﴿ وقالوا:. وصمت.مسألة اخلالق ورفضوها وعاشوا ليومهم ال ينتظرون بعده شيئا إال الفناء يف سكون 
ن  َيا ََنُوُت َوََن َيا َوَما ََن ُن  ُعوِثنيَ الدُّ كل إنسان أن   التفكري وتدفعو . ولكن هذه احلقيقة الثقيلة ترغم اجلميع على التدبر .﴾ِبَب  

 فيه فإن فريقا من الناس يهتدي إىل احلق يف هذه املسألة ال شك. ومما هدف.يتخذ موقفا وحيدد طريقا ويسعى إىل 
قِّ ِإالا الضااَلُل  . . .﴿. شىت.. ويضل اآلخرون ضالالت ومقتضياهتا.ويفهمون أبعادها   .﴾. . . ۖ  َفَماَذا بَ ع َد احلَ 

تطلبات هذه باء مهي مدار انشغال اخللق مجيعا واهتمامهم لكي يستطيعوا أن يقوموا بأع ويجب أن تكون هذه القضية
عادة الدارين . ويفوزوا برضوان اهلل وبسالعظيم.احلقيقة وحيققوا غاية وجودهم وغاية خلقهم فيحققوا بذلك مراد اخلالق 
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َن الناِبيِّنَي أَن  َعَم اللاُه َعَلي ِهم مِّ  َمَع الاِذينَ  فأولئكيُِطِع اللاَه َوالراُسوَل  َوَمن﴿ والصاحلني:وصحبة النبيني والصديقني والشهداء 
يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصااحِلِنَي  ُل ِمَن اللاِه  َرِفيًقا أُولََِٰئكَ  َوَحُسنَ  ۖ  َوالصِّدِّ ِلَك ال َفض   .﴾َعِليًما بِاللاهِ  َكَفىَٰ َو  ۖ  * ذََٰ

شهد . إهنا جيب أن تتصدر وحدها متفردة كل املوانشغال.آن لنا أن نعلم ما تستحق هذه احلقيقة من تقدير واهتمام  لقد
ة من . ينبغي أن حتوز على كل ذر واالنشغال.وأن حتوز على كل ما َنلك من قوى الوعي واالعرتاف والتقديس واإلجالل 

 . ينبغي أن ينصب كل تفكرينا ووعينا وشعورنا وحبنا وإجاللنا وخوفنا وخشيتنا ورجاءنا وأملنا وثقتنا وخضوعناحياتنا.
. فال شيء يف هذا الوجود يستحق أن ننشغل به وأن يأخذ من كياننا أو طاقاتنا أي العاملني.وسجودنا وركوعنا هلل رب 

 حلالة:اويقول عز وجل يف وصف هذه  إليها ...قدر ولو كان مثقال ذرة إال أن يكون من متطلبات هذه احلقيقة أو مؤديا 
ِلِمنيَ  أَوالُ  َوأَنَا ر تُ أُمِ  وبذلك ۖ  َي َومَمَاِت لِلاِه َربِّ ال َعاَلِمنَي * اَل َشرِيَك َلُه ِإنا َصاَلِت َوُنُسِكي َوحَم َيا ُقل  ﴿ َر  ال ُمس  * ُقل  َأَغي  

ٍء   .﴾. . . ۖ  اللاِه أَب ِغي َربًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشي 

 وقتالسبيل إلى االنشغال باهلل عز وجل في كل 

. وهذا ت.وامللكو اهلل معرفة كاملة ومن مث اليقني أنه اهلل خالق كل شيء وحاكم كل شيء وصاحب امللك  معرفة أواًل:
. فال لمة.كاليقني ال يكون بالعقل فقط وإَنا ينبغي أن يسكن القلب وميأله حىت تتشكل به كل حركة وكل شعور وكل  

وديته اخلالصة طمئن ليحقق مراد ربه وهبذا تتحقق عبيالبسه شك وحني يتحقق ذلك ينطلق املؤمن إىل غايته وهو سعيد م
 العاملني.هلل رب 

ن يُعظمم . فاإلنسان مطبوع على االنشغال ِبسخطه.. وجتنب اهلل.. من خالل االنشغال ِبا يرضي اهلل.العيش مع  ثانياً:
نسان أن يستبدل ع اإل. وهذا حيدث يف عامل البشر بعضهم إزاء بعض وهم كائنات كثرية ومتغرية ويستطيوجيل.وحيب 

. خلقنا ه.بيدي. فاهلل هو الذي ليس كمثله شيء وهو الذي خلقنا كذلك.. ولكن األمر مع اهلل ليس  بآخر.واحدا منهم 
رتتبط به قلوبنا . فحق علينا أن َنسن االنشغال به فأحدا.لنعبده وطلب منا أن خنلص له وال نعبد سواه وال نشرك يف حمبته 

 ريه.غونرضيه وننشغل به وهبذا َنقق عبوديتنا اخلالصة له سبحانه ونزهد يف كل شيء وَنبه ونشتاق إليه 
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مث  . وعلى حب هذه التكاليف ومنكلها.. هو الذي ميد العبد بالطاقة على التكاليف  وجل.وهذا االنشغال باهلل عز 
ه رجاال ل هو الذي يصنع من عباد. وهذا االنشغال باهلل عز وجصعبا.يسعى العبد إىل طاعة اهلل يف كل جمال ولو كان 

 اهلل.مؤمنني صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فيبذلون أنفسهم يف سبيل 

كمال . وهو الذي يتصف بكل صفات الشيء.حمبة اهلل عز وجل والشوق إليه سبحانه وهو الذي ليس كمثله  ثالثا:
ابدة تنطلق يف . فإن النفس الطاهرة التقية العويرضيه.. حيبه ويرضى عنه بعبده. النعم الرؤوفواجلمال وهو املنعم بكل 

 وتسبيحه.كره . والراحة يف السجود بني يديه والفرح بذ ِبناجاته.طريق احملبة هلل والشوق إيل اهلل والتلذذ بذكره واألنس 
. ألن بها.ومتاع. وهو الذي يهومن على املؤمن ابتالءات األرض املخلصني.إن مقام احملبة هو من أعلى مقامات العابدين 

ًرايُ َوَمن يَ تاِق اللاَه جَي َعل لاُه ِمن  أَم رِِه  . . .﴿ وجل:اهلل وعد املتقني أن جيعل حياهتم ميسرة حيث قال عز   .﴾س 
ادى يل وليًا فقد من ع قال:إن اهلل تعاىل } وسلم:يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه . البخاري.رواه ويف احلديث القدسي 

فإذا  أحبه،ىت وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل ح عليه،مما افرتضت  إىلوما تقرب إيل عبدي بشيء أحب  حبرب،آذنته 
 ألعطينه،وإن سألين  هبا، ورجله اليت ميشي هبا،ويده اليت يبطش  به،وبصره الذي يبصر  به،أحببته كنت مسعه الذي يسمع 

 .{يكره املوت وأنا أكره مساءته املؤمن،وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس  ال عيذنه،ولئن استعاذين 
ي أن خيشى اهلل حق . فينبغوالكمال.. فاملسلم على يقني من تفرد اهلل باأللوهية واجلالل اهلل.اخلوف واخلشية من  رابعا:

م اجلليل لعبد الذي يعرف مقام سيده العظي. وهذا هو حال ايديه.اخلشية وميتلئ رهبة وخشوعا حني يذكره ويقف بني 
فإنه بقدر ما يأنس إليه وحيبه ويكدح يف إرضائه فإنه ميتلئ باخلشية والرهبة واإلجالل واحلذر من غضب مواله واخلوف من 

 هلل . وهكذا جيتمع يف القلب احملبة والشوق مع اخلشية واإلجالل وهبذا تتم العبوديةيكرهه.أن يطلع مواله منه على شيء 
 وجل.عز 

وفاء . فاهلل ال يقول إال احلق وال يصدر عنه إال الصدق والبه.واملسلم البد أن يكون على ثقة بكل ما يعده اهلل  خامسا:
وعودا كثرية يف القرآن  . واهلل وعد عباده املؤمننيضوئه.فإذا وعده شيئا وثق بوعده وركن إليه وأيقن به وتعامل يف احلياة على 

 را:عاب.  نذكر بعضها ذكرا خلفه.. الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من احلكيم.الكرمي وهو كتابه 
. .  ۖ  َن آَمُنوا  َعِن الاِذياللاَه يَُداِفعُ  ِإنا ﴿. أن حيبهم ويقرهبم إليه ويدافع عنهم وينصرهم ويثبتهم أطاعوه.إن  وعدهم:فهو 

.﴾ 
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َر ِض أُِعدات  ِإىَلَٰ َمغ ِفَرٍة مِّن رابُِّكم  َوَجناٍة َعر ُضَها َكَعر ِض الساَماِء وَ  َساِبُقوا﴿وات واألرض اجبنة عرضها السم وعدهم:وهو  األ 
 .﴾. . . ۖ  لِلاِذيَن آَمُنوا بِاللاِه َوُرُسِلِه 

ُر  . . .﴿أن ينجيهم من كل كرب ومن كل ضيق  وعدهم:وهو  َنا َنص   .﴾ال ُمؤ ِمِننيَ وََكاَن َحقًّا َعَلي  
َر ِض ِإالا َعَلى اللاِه رِز قُ َها َويَ ع َلُم مُ  َوَما﴿أن رزقهم مضمون ال ميلك أحد املساس به  وعدهم:وهو  تَ َقراَها ِمن َداباٍة يف األ  س 

تَ و َدَعَها   .﴾مُِّبنيٍ  ِكَتابٍ  يف  ُكل   ۖ  َوُمس 
َر اللاهُ نَ ف   َوَلن﴿أن األجل حمدد بلحظة معينة ال تتقدم وال تتأخر فاألقدار كلها بيده  وعدهم:وهو   ۖ  ًسا ِإَذا َجاءَ َأَجُلَها يُ َؤخِّ
 .﴾تَ ع َمُلونَ  ِبَا َخِبريٌ  َواللاهُ 

ٍء فَ ُهَو خُي   .. . ﴿. عليهم.أهنم إذا أنفقوا شيئًا يف سبيله فإنه خيلفه  وعدهم:وهو  ُتم مِّن َشي  ُر َخي    َوُهوَ  ۖ  ِلُفُه َوَما أَنَفق 
 .﴾الراازِِقنيَ 

. ولن نتتبع كل الوعيد .حمالة. فهو واقع ال أيضاً.وكما يثق املسلم يف وعود اهلل سبحانه ينبغي أن يثق يف وعيده  سادسًا:
 الوعيد:ولكن يكفي أن نقول بعضاً من هذا 

  ...﴾ۖ  م  َعَذاٌب َشِديٌد َكَفُروا لَُ   الاِذينَ ﴿الشديد  أمره بالعذابمن يكفر به أو يشرك أو خيالف عن  يتوعدسبحانه: فاهلل 
رِي فَِإنا َلهُ  َوَمن  ﴿بأن العاصني والكافرين لم حياة شقية معذبة  يتوعد سبحانه:واهلل   ...﴾َمِعيَشًة َضنًكا َأع َرَض َعن ِذك 
ن  َيا  َفَأَذاقَ ُهمُ ﴿أن خيذل من ال يطيعه أو خيشاه  يتوعدسبحانه: واهلل  ََياِة الدُّ ز َي يف احل     ...﴾ۖ  اللاُه اخلِ 
نَا ِبَذنِبهِ  َفُكالًّ ﴿يتوعد باالنتقام الشديد من األقوام الذين كذبوا رسله وعصوهم  سبحانه:واهلل   أَر َسل َنا مان   َفِمن  ُهم ۖ   َأَخذ 
َر َض َوِمن  ُهم مان  َأغ َرق  َنا َوِمن  هُ  الصاي َحةُ  َأَخَذت هُ  مان   َوِمن  ُهم َحاِصًبا َعَلي هِ  َنا ِبِه األ   َولََِٰكن لَِيظ ِلَمُهم   اللاهُ  َكانَ  َوَما ۖ  م مان  َخَسف 
 .﴾َيظ ِلُمونَ  أَنُفَسُهم   َكانُوا

 طه وأنأن حيذر غضب اهلل وسخ . وعلى العبدفيه. ال شك. وكذلك وعيد اهلل واقع فيه.وهكذا فوعد اهلل حٌق ال مراء 
 .﴾َحاِمَيةٌ ا ِهَيه  * نَاٌر أَد رَاَك مَ  َوَما﴿. وما أدراك ما هو عذاهبا والكافرين.لنفسه وحيذر تلك النار اليت تنتظر العاصني  يحتاط
راً إذا عرف املسلم مقام اهلل اجلليل العظيم فإنه ينبغي عليه أن يوقن أن العزة هلل مجيعاً وأن العبد لن يكون عزيزاً منتص سابعاً:

لِلاِه ال ِعزاُة َوِلَرُسولِِه وَ  . . .﴿.  يقول اهلل عز وجل سبحانه.غالبًا إال بااللتجاء إىل اهلل واالستناد عليه واالعتزاز جبنابه 
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يعً   َمن﴿. ويقول .﴾يَ ع َلُمونَ ِمِننَي َولََِٰكنا ال ُمَناِفِقنَي اَل َولِل ُمؤ   اللاُه  َكَتبَ ﴿. ويقول .﴾. . . ۖ  ا َكاَن يُرِيُد ال ِعزاَة فَِللاِه ال ِعزاُة مجَِ
 .﴾َعزِيزٌ  َقِوي   اللاهَ  ِإنا  ۖ  أَلَغ ِلََبا أَنَا َوُرُسِلي 

ظهورهم مؤقتاً فإن . وال يوهنه غلبة الكافرين و أمجعني.وحقيقة العزة أن يشعر املؤمن أنه بدينه وعبوديته هلل هو أعز اخللق 
ُكم  قَ ر ٌح فَ َقد  َمسا ال َقو َم قَ ر ٌح مِّث  ُلُه  ِإن﴿نصر اهلل آلت    للمتقني.. فالعاقبة .﴾. . . ۖ  مَي َسس 

ور حيب أن خيلص كما أنه غي  عنه،ار أن يتعدى العبد حدوده وأن يرتكب الفواحش وما هنى إن اهلل العظيم اجلليل يغ ثامناً:
. ويضيق صدره ايا.واخلط. فمن أجل ذلك يغضب املسلم ويكره من يقرتفون الفواحش فيه.قلب عبده له فال يشاركه أحد 

هلل يف أن يسعى إلزالة كل ما يغضب ا. فيجب أن يغار املسلم و باهلل.. أو أن يكفر ويشرك اهلل.بأن يتعدى أحد حدود 
ه وأن . فال ينازعه أحد فيها وهذا ما خلقنا اهلل ألجله أن نعبده وحدهلل.األرض ليكون الدين كله هلل وتكون األلوهية كلها 

  الئم.نبلغ الناس دينه وندعوهم إليه وأن جناهد يف سبيل اهلل ال تأخذنا يف ذلك لومة 
على املسلم أال خياف إال اهلل وال خيشى غريه وال يعمل حساباً ألي قوة من قوى األرض ألهنا كلها بيده سبحانه  تاسعاً:

ملؤمنني حينما . وكان قول ااهلل.وهي صفة أساسية من صفات الذين يبلغون رساالت اهلل أهنم خيشونه وال خيشون أحد إال 
  .حسبنا اهلل ونعم الوكيل لوا:فقا. فاخشوهم.قيل لم أن الناس قد مجعوا لكم 

ب العاملني األول . اخللوص هلل ر تعاىل.. ال يرى إال وجه اهلل املؤمن.. اخللوص الذي جيعل العاملني.هلل رب  اخللوص عاشرًا:
. اخللوص الذي جيعل املؤمن حييا يف كل حلظة مع كتاب اهلل لريتشف شيء.واآلخر والظاهر والباطن الذي ليس كمثله 

ِكَمت   ِكَتابٌ ﴿الشفاء والنور والثبات والعلم واحلق والقوة واليقني من كلمات اهلل العلي اجلليل الذي يقول يف كتابه احلق و  ُأح 
رَِك َحرٌَج مِّن هُ لِتُنأُنزَِل ِإلَي َك َفاَل َيُكن يف  ِكَتابٌ ﴿ سبحانه:ويقول  ،﴾َخِبريٍ آيَاتُهُ مُثا ُفصَِّلت  ِمن لاُدن  َحِكيٍم   وذكرىِذَر ِبِه  َصد 

 .﴾لِل ُمؤ ِمِننيَ 
أي السلطة   ،هلل. أن تنشأ األمة الواحدة العابدة هلل أو ِبعىن أدق أن يكون الدين كله هلل.توابع اإلميان وهذا اخللوص  ومن

ا . من هنا يكون إرسال األنبياء لدعوة البشرية كلهالكون.كلها هلل يف األرض ويف حياة البشر كما هي يف بقية هذا 
. ومن هنا كان البالغ والصدع بكلمة احلق هو جوهر .-أي يكونوا مسلمني هلل رب العاملني  -للدخول يف السلم كافة 

 بإحسان.عمل األنبياء ومن تبعهم 
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. حيسون أهنم أمة معها. دافعة اجلاهلية والصراعواملؤمنون وهم يف سعيهم احلثيث إىل حتقيق العبودية ويف أثناء معاناهتم يف م
اق اإلميان . وهم ميارسون أمجل ما يف هذه احلياة بعد مذاآلسن.واحدة تواجه البشرية املتخبطة يف الظالم الدامس واملستنقع 

. كما عباده.على  ا. ميارسون حقائق اإلخوة اليت يصنعها اإلسالم ويباركها اهلل جل وعال ومين هبوالعزة.واإلسالم واليقني 
َوانًا  . . .﴿جاء يف قوله تعاىل  ُتم بِِنع َمِتِه ِإخ  َبح  ر احلب الصايف الراقي األخوة ومشاع مزاقات. نعم ال تتحقق .﴾. . .َفَأص 

  أوليائه.واإليثار الواسع إال باإلخوة اإلميانية اليت يصنعها هذا الدين يف قلوب 

 حقيقة العبودية

 واالتباع.ي الذل واخلضوع والطاعة ه اللغة:العبودية يف 
نا  َوَما﴿ اريات:الذواهلل عز وجل قد أخربنا يف كتابه العزيز أنه سبحانه قد خلقنا لعبادته يقول عز وجل يف سورة  َخَلق ُت اجلِ 

نَس ِإالا   . وجل.. والعبادة اليت أمرنا اهلل عز وجل هبا تقتضي أيضًا احملبة هلل عز .﴾لِيَ ع ُبُدونِ َواإل ِ
.. فتتضمن العبادة ﴾راِحيمٌ  َغُفورٌ  َواللاهُ  ۖ  ِإن ُكنُتم  حتُِبُّوَن اللاَه فَاتاِبُعوين حُي ِبب ُكُم اللاُه َويَ غ ِفر  َلُكم  ُذنُوَبُكم   ُقل  ﴿ تعاىل:يقول 

بأهنا اسم جامع  دة:العبا. وقد عرف العلماء وجل.أن جيتمع يف العبد الذل مع حبه هلل عز  فالبدمعىن الذل واحلب معاً 
شرع اهلل كله  . وهبذا فإنشيء.. وهذا التعريف يشمل كل والظاهرة.لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة 

 العبادة.يدخل يف مضمون 
 اخلضوع.هي متام احلب مع متام  العلماء:. فالعبادة كما عرفها للعبادة.. شرط .اهللومحبة 

 ورسوله من كان اهلل اإلميان:ثالث من كن فيه وجد حالوة }. أمرمها.. وإتباع لما.وحب اهلل ورسوله ال يكون إال بالوالء 
ا ومن كان يكره أن يرجع إىل الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه كم هلل.. ومن كان حيب املرء ال حيبه إال سوامها.أحب إليه مما 

 ليه.عمتفق  {يكره أن يلقى يف النار
ومن أعطى منها  .والكره.فعلى املسلم أن يفرد اهلل عز وجل بالعبادة واخلضوع والطاعة والتوكل واخلوف والرجاء واحلب 

  تعاىل:. يقول الكتاب.. ويف وصف أهل غريه.شيئاً لغري اهلل فقد أشرك باهلل 
َبانَ ُهم  أَر بَابًا مِّن ُدوِن اللاهِ  اَّتاَُذوا﴿ َباَرُهم  َورُه   ُسب َحانَهُ  ۖ   ُهوَ  ِإالا  ِإلََٰهَ  الا  ۖ  ا َواِحًدا َوال َمِسيَح اب َن َمر مَيَ َوَما أُِمُروا ِإالا لِيَ ع ُبُدوا ِإلًََٰ  َأح 

رُِكونَ  َعماا  .﴾يُش 



 

 7/8  نشر احملتوى مسموح بشرط نسبته للمصدر وعدم تعديله  إله... وعبد

ها فقال . ملا سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم عنية.آلاويف املسند وصححه الرتمذي عن عدي بن حامت يف تفسري هذه 
ه عليهم احلرام وحرموا عليهم احلالل فأطاعوهم وكانت هذ }أحلوا :صلى اهلل عليه وسلم. فقال النيب عبدوهم.ما  عدي:

 إياهم{.عبادهتم 
لرسل إال قوالً واحداً . ومل يقل هؤالء اله.. وتعبيد اخللق رض.ألا. لتقرير ألوهية اهلل يف الكتب.ولقد أرسل اهلل الرسل وأنزل 

ية مركوزة يف نبياء مل يأتوا للخلق ليخربوهم بوجود اهلل فهذه قضأل. فا.﴾ۖ  اع ُبُدوا اللاَه َما َلُكم مِّن  ِإلٍََٰه َغي  رُُه  . . .﴿وهو 
خلضوع لسلطانه . وىف إعطاء اهلل حقه بالعبودية له وااهلل.تعاملها مع  يفيعدلوا مسار البشرية  لكيالفطرة إَنا جاء االنبياء 

. وطاعته تكون نه.ع. فعبادة اهلل تكون بطاعته فيما أمر واجتناب ما هنى اهلل كلها.يف شئون حياهتم  والتلقي منه وحده 
. .هلل. واخلالص أن يكون صواباً.. ولذا ال يقبل اهلل من العمل إال ما كان خالصًا . صلى اهلل عليه وسلم باتباع رسوله

 .صلى اهلل عليه وسلموالصواب أن يكون على سنة رسوله 
 لسواه يف كل . هي أن يستسلم العبد هلل ال لغريه وأن خيضع له الكتبه.وحقيقة اإلسالم اليت أرسل اهلل هبا رسله وأنزل هبا  

ملمتنع عن االستسالم . وأما اوجل.. فاملستسلم له ولغريه يكون مشركاً باهلل عز السواء.شئون حياته صغريها وكبريها على 
 وجل.. فقد كفر باهلل عز اهلل.بادة له فهو مستكرب ومن استكرب عن ع

واملسلم عليه أن يتوجه هلل عز وجل ويستغين عن كل ما سواه باحلب هلل والوالء لدينه وتفريغ القلب من كل ما ال يرضيه 
  هلل.سبحانه وعدم التعلق إال به فعبد اهلل هو من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع 

 تعبد قلبه صار عبداً لغري اهلل حىت ولو كان املستعِبد للقلب صورة مباحة كزوجة أوأن يس -غري اهلل  -فمن مسح ألحد 
تعس  .الدرهم.تعس عبد } قال:. عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ماجة.. روى البخاري وابن ذلك.أوالد أو غري 

رضي وإن ُمنع   ان  تَ َقش إن أُعطي. تعس عبد اخلميصة ... تعس وانتكس وإذا ِشي ك فالالقطيفة.. تعس عبد الدينار.عبد 
  .{سخط

 ُكنُتم  ﴿ وجل:ز . يقول اهلل عمر.ألا. وهذه هي خريية هذه املنكر.والعبد يغار على حرمات اهلل فيأمر باملعروف وينهى عن 
َهو َن َعِن ال ُمنَكِر َوتُ ؤ ِمُنوَن بِاللاِه  رَِجت  لِلنااِس تَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َوتَ ن   َر أُماٍة ُأخ   .﴾. . . ۖ  َخي  

العبودية الكاملة  .رض.ألا. ويعلموا أن مهمتهم يف هذه الواحد.إن البشر مجيعًا حيتاجون إىل تعميق إمياهنم بألوهية اهلل 
. فلو أردت أن كبرية.و . وآية هذه العبودية هو التسليم املطلق هلل سبحانه وتعاىل يف كل صغرية لعاملني.االشاملة هلل رب 
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أن أرفعها إىل فمي إال إذا أذن  أستطيع. وال اهلل.أشرب شربة ماء أعلم أن يدي لن متدد ايل هذا الكوب إال أن يأذن 
 هلل.حياتنا هو الذي حيقق العبودية بل بكل ذرة يف  شيء. وهذا اليقني الذي حييط بكل اهلل.

ص إمساعيل عليهما السالم حينما رأى إبراهيم رؤيا يف املنام أنه يذبح ابنه واهلل يق وابنهولنأخذ مثاًل لذلك موقف إبراهيم 
ا بُ يَنا ِإينِّ أََرىَٰ يف ال َمَناِم َأينِّ أَذ حَبَُك يَ فَ َبشار نَاُه ِبُغاَلٍم َحِليٍم * فَ َلماا بَ َلَغ َمَعُه الساع َي قَاَل  ﴿علينا القصة يف سورة الصافات : 

َلَما َوتَ لاُه لِل َجِبنِي * َونَاَدي  َناُه * ف َ  الصااِبرِينَ  ِمنَ  اللاهُ  َشاءَ  ِإن َسَتِجُدين  ۖ   تُ ؤ َمرُ  َما اف  َعل   أََبتِ  يَا قَالَ  ۖ  فَانظُر  َماَذا تَ َرىَٰ  َلماا َأس 
يَا  ق َت الرُّؤ  ِلكَ  ِإناا ۖ  َأن يَا ِإب  رَاِهيُم * َقد  َصدا ِسِننيَ  جَن زِي َكذََٰ  . ﴾ ال ُمح 

 م.سالال. من إبراهيم وإمساعيل عليهما اهلل.. إنه اخلضوع واالستسالم ألمر هلل.. إنه التسليم والعبودية نعم.
بحانه . أننا لن نطيع إال اهلل يف أمرنا كله ولن خنضع إال له سوجل.. أن نقرر لكي نكون عبيداً هلل عز الناس.فعلينا أيها 

. مطعمنا لها.ك. مث َنضي بعد ذلك لنحقق هذه العبودية يف حياتنا  ودينه.ولن نتلقى يف شئون حياتنا كلها إال من شرعه 
نته ويف جواره يف . ونفوز جبوجل.. لكي ننال رضا اهلل عز وبرائنا.ومشربنا وملبسنا وأفراحنا وأحزاننا وحبنا وكرهنا ووالئنا 

  خرة.آلا
 العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

 

 


