د .محمد توفيق رمضان البوطي

بين اإلفراط والتفريط

اإلنسان بني احلرية والعبودية
د .حممد توفيق رمضان البوطي
تاريخ الخطبة2019/8/16 :
أما بعد ،فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا جل شأنه يف كتابه الكرمي( :قُل يا ِعب ِاد َّ ِ
َسَرفُوا َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم
ين أ ْ
ّ
ّ
ي الذ َ
َْ َ َ
ّ ّ
ِ
َجيعا إِنَّه هو الْغَ ُفور َّ ِ
ِ ِ
ِ
الذنُ ِ
ك أََّال
ض ٰى َربُّ َ
يم) وقال سبحانهَ ( :وقَ َ
ال تَ ْقنَطُوا م ْن َر ْْحَة اللَّه إِ َّن اللَّهَ يَ ْغف ُر ُّ َ
ُ
وب َ ً ُ ُ َ
الرح ُ
ِ
ِ
صاص ِيف الْ َقْت لَى ۖ ِ
ِ ِ
ِ ِ
احلر َوالْ َعْب ُد
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ ُ
احلر ب ّ
ّ
تَ ْعبُ ُدوا إَّال إيَّاهُ َوبِالْ َوال َديْ ِن إ ْح َسانًا) وقال سبحانهُ ( :كت َ
ِ
ص ُم ُه ْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة:
بِالْ َعْبد) .ويف حديث للنيب  يرويه عن ربّه جل شأنه فيما رواه البخاري(( :ثَََلثَةٌ أَنَا َخ ْ
ِ
ِِ
ِ
َجَرهُ)).
َر ُج ٌل أ َْعطَى ِِب ،مث َغ َد َرَ ،ور ُج ٌل بَ َ
استَ ْو ََف مْنهُ ،وََلْ يُ ْعطه أ ْ
استَأْ َجَر أَج ًًا ،فَ ْ
اع ُحًّرا ،فَأَ َك َل َثَنَهَُ ،ور ُج ٌل ْ
احلر والعبد .العَلقة بني اإلنسان وبني اهلل  هي
أيّها املسلمون؛ تستوقفين يف النّصوص اليت قرأهتا كلمة ّ
االختياري .وكما سيتّضح فيما يأيت إن شاء اهلل تعاىل.
القسري أو
عَلقة عبوديّة؛ مبعىن عَلقة اخلضوع
ّ
ّ
ٍ
كل
كل خليّة من خَليا جسمك ،و ّ
عَلقة اإلنسان باهلل  هي عَلقة العبوديّة .هذه العبوديّة تنطق هبا ّ
ٍ
كل نَ ٍ
فس يصعد أو يهبط بني حناياك؛ فأنت عب ٌد هلل  شئت أم أبيت .ويف
نبضة من نبضات قلبك ،و ّ
ِ ِ
ي
الرْحة كقوله تعاىل( :قُ ْل يَا عبَاد َ
كتاب اهلل تعاىل؛ كلمة "عبد" عندما يسبقها "يا" النداء ،حتمل معىن ّ
َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت
َسَرفُوا َعلَى أَنْ ُفس ِه ْم) وكقوله تعاىل( :يَا عبَاد فَاتَّ ُقون) ويف احلديث القدسي(( :يَا عبَادي إِ يِّن َحَّرْم ُ
ين أ ْ
الذ َ
الظُّْل َم َعلَى نَ ْف ِسيَ ،و َج َع ْلتُهُ بَْي نَ ُك ْم ُُمَّرَماً)).

لعزة ..حتمل
كلّما وجدت كلمة عباد مسبقوة ب "يا" النداءّ ،
الرْحة .وهي أيضاً حتمل معىن ا ّ
فإنا حتمل معىن ّ
معىن الكرامة .فالذي يكون عبداً خلالقه ،تأىب هامته أن تنحين لغًه ،وتأىب هامته أن تسجد إال ملن خلقها.
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أقر بالعبوديّة هلل هامةٌ مرتفعةٌ ال تنحين إال ملن
العبد هلل ال يكون خاضعاً ذليَلً لغً من خلقه ،وهامة من ّ
"حر" هنا تشً إىل عَلقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ،فقد صدق
حر" ..وكلمة ّ
خلقها .نعم ورأينا كلمة " ّ
عمر عندما قال( :مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً؟!) أنت لست عبداً ألخيك .هو أخوك
وليس مالكاً ألمرك وال سيداً لشأنكّ .أما العبد مبعىن الرقيق ،فموضوعٌ آخر ال عَلقة له بسياق موضوعنا،
ٍ
مناسبة أخرى.
نتعرض له يف
وقد ّ

كة بني أبويكٍ ..
عَلقة مبار ٍ
أقول :أنت عب ٌد منذ ق ّدر اهلل سبحانه وتعاىل أن تكون ثرة ٍ
عَلقة طاهرةٍ بني
ألمك عليها ،وال اختيار
متر يف مراحل ال سلطان ألبويك عليها ،وال ّ
أبويك .صرت نطفةً فعلقةً فمضغةًّ ،
كل حلظة من حلظات وجودك يف
يت و َ
لك فيها ،فهل كنت حراً يومئذ؟! تغ ّذ َ
منوت وأنت يف رحم ّأمكّ ،
رحم ّأمك تقول لك" :أنت يف قبضة من يرعاك ويتوىل أمرك" .مث ق ّدر اهلل بعد ذلك بفرتةٍ ُمددةٍ اقتضاها
نظام احلياة والوالدة أن تولد ،ليس بإرادة ّأمك وال بإرادتك ،ولكن بإرادة من نظّم شأنك يف رحم ّأمك،
الرحم.
ظل عنايته يف هذا ّ
وق ّدر لك فرتًة ُمدد ًة تكون فيها يف ّ
وانفصلت عن ّأمك ،وإذ بصدر ّأمك ميتلئ غذاءً لك .هل هي اليت صنعته أم أنت الذي صنعته؟ ح ّدثين
تقر باحلقيقة.
حراً عندما ّ
باهلل! أخربِّن وكن ّ
كل حلظة من
إ ّن الذي مأل صدر أمك بغذائك هو الذي ّ
يتوىل أمرك؛ هو الذي أنت له عبد .تنطق ّ
حلظات وجودك بالعبوديّة له .من الذي علّمك أن تلتقم ثدي ّأمك؟! من الذي أهلمك أن تلتقم ثديها
وت حىت إذا
األم حناناً عليك ليكون سبباً يف رعايتك .وَمن َ
فتمتص ذلك الغذاء بإتقان؟ وأودع يف قلب ّ
ّ
حباجة إىل ٍ
ٍ
إضايف؛ وَل يعد لنب ّأمك كافياًَ ،منَت لك أسنا ٌن واستع ّدت معدتك الستقبال
غذاء
أصبحت
ي
ٍ
أغذية إضافيّ ٍة تتكامل فيها احتياجاتك.
ح ّدثين ..هل هذه األسنان زرعت من قبل أبويك؟ أم أنت زرعتها؟ أم ّإنا من تدبً من ميلك أمرك ومن
إليه مصًك ومن بيده األمر كلّه .أنت عب ٌد ..عب ٌد ولست حراً ..إذا كنت حراً ،فاملك أمر حياتك.
عجيب ليس لك سلطان عليه .ليس لك أي ٍ
عَلقة أو مت ّك ٍن أو متلّ ٍ
مثّ ينمو هذا اجلسم ٍ
ٍ
ك
غذائي
بنظام
ّ
ّ
له .هذا الغذاء الذي التقمته بني ف ّكيك ،انتهى سلطانك عليه ومضى إىل املعدة .هل أنت الذي أصدرت
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تصب العصارات اهلاضمة إىل هذا الطعام؟ بل إنّك ال تدري بذلك وال تشعر به وال
األوامر إىل املعدة أن ّ
خاضع
تعلم به .نعم؛ ألنّك يف قبضة من ميلك أمرك؛ فهل أنت حر يف ذلك؟ أنت عب ٌد يف ذلك .أنت
ٌ
ويسً حياتك ويدبّر لك احتياجاتك ويرعاك أّميا رعاية.
ملن ميلك أمرك ّ
فتظن أنك سيّد املوقف؛ فهل أنت
الساعد وتقوى منك إمكاناتكّ ،
ّ
وتشب عن الطّوق ويشت ّد منك ّ
كذلك؟ أرِّن نفسك عندما يتسلّل املرض إىل أوصالك ،فرتتفع حرارتك ويضعف جسمك وتوهن ّقوتك،
طبيب ومن دو ٍاء إىل دو ٍاء؛ فهل أنت حر؟! ح ّدثين بصدق ..أنت عب ٌد يف كل ٍ
طبيب إىل ٍ
وتسارع من ٍ
حلظة
وتظن نفسك سيداً
وتظن نفسك قادراً ّ
ب عن الطّوقّ ،
من حلظاتك ،منذ كنت يف رحم ّأمك إىل أن تش ّ
وأنت يف حقيقتك عب ٌد.
القوة تضعف ،وإ ّن هذه امللكات تلني ..وإذا بك قد ضعفت منك القوى والنت منك العزمية،
مث إ ّن هذه ّ
وشعرت بالشيخوخة تسري يف كيانك ،فهل أنت حر؟ هل أنت حر يف ذلك؟ إذا كنت حراً فأبعد عن
اخلَْل ِق) قانو ٌن أرساه من خلقك
نفسك وهن الشيخوخة وضعف اجلسم .قال تعاىلَ ( :وَمن ن َُّع يم ْرهُ نُنَ يك ْسهُ ِيف ْ
ومن أنت له عب ٌد .شئت أم أبيت ..رضيت أم كرهت ..أقررت أم بغبائك أنكرت.
ٍ
عجيب ٍ
ٍ
ٍ
ونظام ٍ
مصادفة ،النّظام ال ميكن أن يأيت عن
مذهل .والنّظام ال يأيت عن
برتتيب
كل ذلك
نعمّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
كل شؤونك وحياتك وهضمك
عفويّة وال عن مصادفة ،بل عن تدبً وحكمة وإرادة وقدرة .فأنت يف ّ
مظهر للخضوع هلل .
منوك وتفكًك وخَليا جسمك؛ أنت ٌ
وّ
السريع الذي يسري يف كيانك؟ ال ّدورة ال ّدموية؛ هذا ال ّدم هو الربيد ال ّسريع الذي
أرأيت إىل ذلك الربيد ّ
فيوزعه إىل َجيع خَليا جسمك ،ويأخذ منها
الرئة ّ
ينشر يف أوصالك معىن احلياة ،يأخذ األوكسجني من ّ
ثاِّن أكسيد الكربون ليطرحها عن طريق رئتك .ويف طريقه ،يف هذه املهمة العجيبة يف كل ٍ
نبضة من نبضات
ّ
كل
قلبك ،حيمل األغذية اليت تصل إليه عن طريق املعدة واألمعاء ،فينشرها يف أوصال جسدك ،يعطي ّ
ٍ
مظهر هليمنة خا ٍلق حكي ٍم مدبٍّر بيده األمر كلّه؟ كن عاقَلً
جزء احتياجاته .هل أنت يف ذلك حر؟ أم أنت ٌ
وكن حراً يف إقرارك بأنك عب ٌد.
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ط مظاهر العبوديّة أن يكون اإلنسان عبداً هلواه ،عبداً لنزواته تسً به
ولكن لست عبداً إلنسان .إ ّن أح ّ
ويدمر عليه
ذات اليمني وذات الشمال ،وترمي به يف أودية هَلكه .عندما يتح ّكم هواه به ،يشقيه ويهلكه ّ
عاقل فَل تكن عبداً هلواك ،كن عبداً ملن ميلك أمرك .كما ال ينبغي أن تكون
أسباب سعادته .أما وإنّك ٌ
عبداً لغًه ..لغً اهلل  ،أل ّن من املهانة أن تكون عبداً ملن ال ميلك أمره ،فكيف تسلّمه أمرك؟ وكيف
تذل نفسك لغً اهلل ؟ إل ٍ
نسان ال ميلك أنفاسه وال ميلك حياته.
ّ
كن حراً ..ومبقدراً ما تكون عبداً هلل أنت حر وسيّ ٌد يف هذا الكون .ومبقدار ما تكون جاهَلً لعبوديتك
مهني ألهوائك أو ملن يستب ّد بك.
هلل ،أنت عبد ٌ
نعم؛ أقول :أنت عب ٌد هلل بالقهر واالضطرار .فأوامر اهلل نوعان :أوامر تكوينيّة ،جتري عليك وال ُجتريها،
منوك وهضمك وخَلياك ونشاط ال ّدورة ال ّدموية فيك ونشاط األجهزة اليت
كاألمور اليت شرحتها وبينتها؛ ّ
الصارم يف إخضاعك ألوامره .هذه أوامر تكوينيّة،
مظهر حلكمته وقراره ّ
فيك ،كلّها تأمتر بأمر اهلل  وهي ٌ
وهناك أوامر تكليفيّة .أنزهلا اهلل  على أنبيائه لتنظّم حياتنا على النحو الذي ينسجم مع تكويننا،
وينسجم مع بناء حياتنا لتكون سبباً النسجامنا مع ذواتنا ،ال مظهراً الصطدام اإلنسان مع حقيقة نفسه.
وتعز نفوسنا عن أن تنحين
الرشد وأن يرزقنا عبوديّةً ترفع هامتنا عن أن ن ّ
ذل لغًهّ ،
أسأل اهلل أن يلهمنا ّ
هاماتنا لغًه.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين.
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