بسم هللا الرحمن الرحٌم
العبودٌة سبٌل الحرٌة الحقة

أٌها اإلخوة المؤمنون ...من معانً العبودٌة ،العبودٌة الحقة سبٌل إلى الحرٌة الحقة.
إذا عبدت هللا وحده فعبادتك هلل هً عٌن حرٌتك ،وسبٌل حقٌقً إلى سٌاتدك ،لذلك من عبد هللا أصبح حراً
من رق المخلوقٌن ،من رق الشهوات ،من رق النزوات ،من رق الحاجات ،أصبح حراً،
كن عبد هللا فعبد هللا حر
اإلنسان بحاجه إلى إله ٌعبده:
أٌها اإلخوة المؤمنون ...فً قلب كل إنسان ،وهذا جزء من فطرته ،حاجة ذاتٌة إلى إله ٌعبده ،إلى معبود
ٌتعلق به ،وٌسعى إلٌه ،وٌعمل على مرضاته ،فإذا لم ٌكن معبود اإلنسان هو هللا البد من أن ٌتجه إلى معبود آخر،
فقد ٌعبد نفسه ،وقد ٌعبد هواه ،وقد ٌعبد زٌداً ،وقد ٌعبد عبٌداً ،وقد ٌعبد هذه الشهوة،
فً قلب كل إنسان حاجة فطرٌة ملحة إلى أن تعبد معبوداً ،إلى أن تسعى إلٌه ،إلى أن تعمل من أجله ،إلى
أن تبتغً رضاه ،وال ٌلٌق باإلنسان أن ٌعبد غٌر هللا ،ألنه هو الخالق ،هو المصور ،هو المبدأ هو المعٌد ،هو
الرافع هو الخافض ،هو المعطً هو المانع ،هو القابض هو الباسط ،هو المعز هو المذل ،هو الرزاق ذو القوة
المتٌن.
اع ُبدُوا َر َّب ُك ُم الَّذِي َخلَ َق ُك ْم
اس ْ
ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّن ُ
(سورة البقرة )12

إما أن تعبد هللا أو تعبد غٌره:
ٌا أٌها اإلخوة المؤمنون ...إما أن تعبدوا هللا وحده وهذا الذي ٌلٌق بك ،وإما أن تعبد زٌد أو عبٌد أو شهوة أو
حاجة أو شًء من سوى هللا عزوجل ،إما أن تعبد هللا وإما أن تعبد شٌئا ً ٌرى أو ال ٌرىٌ ،عقل أو ال ٌعقل ،موجود
أو غٌر موجود ،والدٌانات الوثنٌة األرضٌة التً تطفح بها البشرٌة الجاهلة تؤكد هذه الحقٌقة ،إما أن تعبد هللا أو
تعبد البقرة ،كما هً الحال فً بعض بالد شرقً آسٌا ،إما أن تعبد هللا وإما أن تعبد صنماً ،إما أن تعبد هللا وإما أن
تعبد شهوة ،البد وأن تتجه إلى ما تظنه أنه عظٌم ،فلٌكن هذا الذي تتجه إلٌه هو هللا رب العالمٌن.
ٌا أٌها اإلخوة المؤمنونٌ ...قول أحد العلماء:
كل من استكبر عن عبادة هللا البد من أن ٌعبد غٌر هللا،

إما أن تكون عبداً هلل ،وإما أن تكون عبداً لعبد لئٌم ،كل من استكبر عن عبادة هللا البد من أن ٌعبد غٌر هللا،
ألن اإلنسان له إرادة ،وهذه اإلرادة تقتضً أن ٌكون له مراد ،ما دام له إرادة فله مراد ،فإذا لم ٌكن هللا مراده فالبد
من أن ٌتجه بإرادته إلى مخلوق لٌرضٌه ولٌسعى له ،ولٌعمل من أجله.
فٌا أٌها اإلخوة المؤمنون ...أنت بٌن خٌار صعب إما أن تعبد هللا وإما أن تعبد غٌره ،أما أن ال تعبد هللا وال
تعبد أحداً سواه ،هذا مستحٌل فً فطرة اإلنسان ،ركبت فطرة اإلنسان على التوجه إلى جهة ما على السعً لها
على الطواف حولها ،على إرضائها ،على العمل من أجلها ،فطوبى لمن عرف ربه ،طوبى لمن عبده ،طوبى لمن
اطمأنت نفسه بذكر هللا.
معرفة هللا هدف مصٌري:
أٌها اإلخوة المؤمنون ...اإلسالم دٌن الفطرة ،هذه النفس اإلنسانٌة ،ال تستطٌع أن تسعد ،ال تطمئن ،ال
تستقر ،ال تهدأ ،ال تعود إلى الدار اآلخرة سالمة إال إذا عرفت ربها ،معرفة هللا أٌها اإلخوة هدف مصٌري
لإلنسان،
ابن آدم اطلبنً تجدنً ،فإذا وجدنً وجدت كل شًء ،وإن فتك فاتك كل شًء ،وأنا أحب إلٌك من كل
شًء.
العاقل من عبد هللا:
أٌها اإلخوة المؤمنون ...لٌس أشرف لإلنسان العاقل من أن ٌعبد الذي خلقه ،أٌعبد مخلوقا ً من دون هللا ،ال
ٌنفعه وال ٌضره ،أٌعبد جهة من الجهات ،ال تملك له نفعا ً وال ضراً ،وال موتا ً وال حٌاة ،وال نشوراً ،ال تستمع إلٌه،
وإذا استمعت ال تستجٌب له ،أهذا ٌلٌق باإلنسان ؟ لٌس أشرف لإلنسان العاقل من أن ٌعبد الذي خلقه ،فسواه فعدله،
وأن ٌطرح كل عبادة من سواه ،ولٌس أجلب للسعادة
قال علٌه الصالة والسالم:
ص ِة.
ار َو َع ْب ُد الد ِّْره َِم َو َع ْب ُد ا ْل َخمٌِ َ
َتع َ
ِس َع ْب ُد الدٌِّ َن ِ
(صحٌح البخاري ٖ)ٕ76

وٌستنبط من هذا الحدٌث وسعد عبد هللا.
العابد هلل حراً من الهموم:
أٌها اإلخوة ،لٌس أشرف ،ولٌس أجلب للسعادة ،ولٌس أجلب للسالمة مع الضمٌر من أن تتوجه الهم كله إلى
هللا ،قال علٌه الصالة والسالم:

ال َّ
َمنْ َج َعل َ ا ْل ُه ُمو َم َه ًّما َوا ِحدًا َه َّم آخ َِرتِ ِه َك َفاهُ َّ
هللا ُ َه َّم ُد ْن ٌَاهُ َو َمنْ َت َ
ال ال ُّد ْن ٌَا لَ ْم ٌُ َب ِ
ش َّع َب ْت ِب ِه ا ْل ُه ُمو ُم فًِ أَ ْح َو ِ
هللا ُ
ي أَ ْو ِد ٌَتِ َها َهلَ َك.
فًِ أَ ِّ
( ابن ماجه )

وقد قال علٌه الصالة والسالم:
اعمل لوجه واحد ٌكفك الوجوه كلها.
العابد هلل حر من رق المخلوقٌن:
أٌها اإلخوة المؤمنون ...ربنا سبحانه وتعالى فً القرآن الكرٌم ٌضرب لنا هذا المثل،
ٌقول هللا عزوجل:
ض َر َب َّ
ان َم َثالً
ش َر َكا ُء ُم َت َ
هللا ُ َم َثالً َر ُجالً فٌِ ِه ُ
سونَ َو َر ُجالً َ
شا ِك ُ
َ
سلَما ً ل َِر ُج ٍل َهلْ ٌَ ْس َت ِو ٌَ ِ
(سورة الزمر )ٕ2

لو أن رجالً ٌأتمر علٌه أناس عدة ،هذا ٌأمره بكذا ،وهذا ٌأمره بكذا ،وكثٌراً ما تتضارب هذه األوامر ،كثٌراً
ما تتناقض هذه األوامر ،ماذا ٌفعل ؟ أٌرضً زٌداً أم ٌرضً عبٌداً ،أٌرضً فالنا ً أم ٌرضً عالناً ،كٌف ٌفعل إذا
جاءت األوامر متضاربة ،والتوجٌهات متضاربة ،ماذا ٌفعل ؟ كٌف ٌتجه ؟ إلى أٌن ٌسعى ،هذه الحٌرة ،وهذا
القلق ،وهذا التخبط ،وهذا الصراع المؤمن معافى منه ،ألنه توه إلى هللا وحده ،وما سوى هللا بٌد هللا.
اع ُبدْ هُ َو َت َو َّكلْ َعلَ ٌْ ِه
َوإِلَ ٌْ ِه ٌُ ْر َج ُع ْاْلَ ْم ُر ُكلُّ ُه َف ْ
(سورة هود ٖٕٔ)

إذاً من أجل أن تكون حراً من رق المخلوقٌن ،من أجل أن تكون حراً من الشهوات المكبلة ،من أجل أن
تكون حراً من الصراع ،من الضٌق ،من الحرج ،من البحث إلرضاء زٌد أو عبٌدٌ ،جب أن تجعل همك كله أن
ترضً هللا عزوجل.
َو َّ
ضوهُ
سول ُ ُه أَ َح ُّق أَنْ ٌُ ْر ُ
هللا ُ َو َر ُ
(سورة التوبة ٕ)7

ٌا أٌها اإلخوة المؤمنون ....اإلنسان إذا ترك ربه ،إذا أعرض عنه صار موزعا ً بٌن المخلوقٌن ،صار
مشتتاً ،صار مبعثراً ،صار ممزقاً ،وقع فً الصراع ،ولن تستغنً عن المخلوقٌن ،إال فً حالة واحدة ،إال إذا
اتجهت إلى هللا رب العالمٌن ،لن تستغنً عن المخلوقٌن،
احتج إلى الرجل تكن أسٌره ،واستغنً عنه تكن أمٌره،
لن تستطٌع أن تستغنً عن المخلوقٌن إال إذا اتجهت إلى هللا رب العالمٌن ،لذلك ٌقول هللا عزوجل على لسان
سٌدنا داود:
ون ( )55إِ ِّنً َت َو َّك ْل ُ
هللا َر ِّبً َو َر ِّب ُك ْم َما مِنْ دَا َّب ٍة إِ َّال ه َُو آَ ِخ ٌذ ِب َناصِ ٌَتِ َها إِنَّ
ت َع َلى َّ ِ
َفكٌِدُونًِ َجمٌِعا ً ُث َّم َال ُت ْنظِ ُر ِ
ٌِم ()57
َر ِّبً َعلَى صِ َراطٍ ُم ْس َتق ٍ
(سورة هود)

فً العبادة السعادة:
ٌا أٌها اإلخوة المؤمنون ...آٌة فً كتاب هللا ،آٌة محكمة ٌقول هللا عزوجل:
َو َما َخلَ ْق ُ
ُون ()57
جنَّ َو ْاإلِ ْن َ
ت ا ْل ِ
س إِ َّال لِ ٌَ ْع ُبد ِ
(سورة الذارٌات)

والعبادة :
طاعة طوعٌة ممزوجة بمحبة قلبٌة أساسها معرفة ٌقٌنٌة تفضً إلى سعادة أبدٌة،
العبودٌة سبٌل إلى الحرٌة ،الحرٌة مطلب كل إنسان ،الحرٌة مطلب كل مخلوق ،وال تتحقق هذه الحرٌة إال
بعبادتك هلل عزوجل.
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