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 اإلنسان بني احلرية والعبودية
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 16/8/2019تاريخ الخطبة: 

 

َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم يَن ُقْل يَا ِعَباِدَي الَّذِ )أّما بعد، فيا أيّها املسلمون؛ يقول ربّنا جّل شأنه يف كتابه الكرمي: 
يًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  َوَقَضٰى َربَُّك َأالَّ ) وقال سبحانه: (ال تَ ْقَنطُوا ِمْن َرْْحَِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَ ْغِفُر الذُّنُوَب َجَِ

َواْلَعْبُد  احلرّ بِ  احلرّ  ۖ   اْلَقت َْلى ِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص يف كُ ) وقال سبحانه: (تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا
اَمِة: ه جل شأنه فيما رواه البخاري: ))َثََلثَةٌ أَنَا َخْصُمُهْم يَ ْوَم اْلِقيَ يرويه عن ربّ  ويف حديث للنيب  .(بِاْلَعْبدِ 

ًًاَفَأَكَل ثََ  ،َرُجٌل أَْعَطى ِب، مث َغَدَر، وَرُجٌل بَاَع ُحرًّا  (.(فَاْستَ ْوََف ِمْنُه، وََلْ يُ ْعِطِه َأْجَرهُ  ،َنُه، وَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِج

هي  ان وبني اهلل والعبد. العَلقة بني اإلنس احلرّ صوص اليت قرأهتا كلمة ها املسلمون؛ تستوقفين يف النّ أيّ 
 شاء اهلل تعاىل. يما يأيت إنضح فوكما سيتّ  .أو االختياريّ  مبعىن عَلقة اخلضوع القسريّ  عبوديّة؛عَلقة 

 وكلّ  ،خَليا جسمكخلّيٍة من  تنطق هبا كلّ  عبوديّةهذه ال .عبوديّةهي عَلقة ال عَلقة اإلنسان باهلل 
شئت أم أبيت. ويف   هلل  فأنت عبدٌ  ؛يصعد أو يهبط بني حناياك فسٍ نَ  وكلّ  ،من نبضات قلبك نبضةٍ 

ُقْل يَا ِعَباِدَي )ْحة كقوله تعاىل: حتمل معىن الرّ  ،النداء" يا"عندما يسبقها  "عبد"كلمة   ؛كتاب اهلل تعاىل
لقدسي: ))يَا ِعَباِدي ِإِّني َحرَّْمُت ويف احلديث ا (يَا ِعَباِد فَات َُّقونِ )وكقوله تعاىل:  (الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهمْ 

َنكُ   .ْم ُُمَّرَماً((الظُّْلَم َعَلى نَ ْفِسي، َوَجَعْلُتُه بَ ي ْ

حتمل  ..ةلعزّ وهي أيضاً حتمل معىن ا .ْحةا حتمل معىن الرّ فإنّ ب "يا" النداء، ما وجدت كلمة عباد مسبقوة كلّ 
ًه ،فالذي يكون عبداً خلالقه. الكرامةمعىن  سجد إال ملن خلقها. تأىب هامته أن تو  ،تأىب هامته أن تنحين لغ
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ال تنحين إال ملن  عةٌ مرتف هلل هامةٌ  عبوديّةبال وهامة من أقرّ  ،لغً من خلقهالعبد هلل ال يكون خاضعاً ذليًَل 
د صدق فق ،هنا تشً إىل عَلقة اإلنسان بأخيه اإلنسان"حّر" وكلمة  "..حرّ "خلقها. نعم ورأينا كلمة 

هو أخوك  .( أنت لست عبداً ألخيك؟!عمر عندما قال: )مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً 
 ،وعناموض آخر ال عَلقة له بسياق فموضوعٌ  ،ا العبد مبعىن الرقيقأمّ  .سيداً لشأنكال وليس مالكاً ألمرك و 

 أخرى. ض له يف مناسبةٍ وقد نتعرّ 

بني  طاهرةٍ  عَلقةٍ  ..بويكعَلقٍة مباركٍة بني أ ثرة أن تكون ه وتعاىلاهلل سبحان رمنذ قدّ  أقول: أنت عبدٌ 
وال اختيار  ،ليهاك عوال ألمّ  ،يف مراحل ال سلطان ألبويك عليها مترّ ، فمضغةً  فعلقةً  صرت نطفةً  .أبويك

دك يف حلظة من حلظات وجو  كلّ   ،كوأنت يف رحم أمّ  ومنوتَ  يتَ فهل كنت حراً يومئذ؟! تغذّ  ،لك فيها
اقتضاها دٍة دُم ر اهلل بعد ذلك بفرتةٍ . مث قدّ "أنت يف قبضة من يرعاك ويتوىل أمرك" :ك تقول لكرحم أمّ 

 ،كم شأنك يف رحم أمّ بإرادة من نظّ  ولكن ،وال بإرادتكك ليس بإرادة أمّ  ،نظام احلياة والوالدة أن تولد
 حم. عنايته يف هذا الرّ  تكون فيها يف ظلّ  ُمددةً  ر لك فرتةً وقدّ 

ثين حدّ  ؟أم أنت الذي صنعتهميتلئ غذاًء لك. هل هي اليت صنعته ك بصدر أمّ  ك، وإذوانفصلت عن أمّ 
 باحلقيقة.  اً عندما تقرّ وكن حرّ  أخربِّن !باهلل

 حلظة من هو الذي أنت له عبد. تنطق كلّ  ؛ أمركهو الذي يتوىّل  بغذائكالذي مأل صدر أمك  نّ إ
ها من الذي أهلمك أن تلتقم ثدي !؟كمك أن تلتقم ثدي أمّ له. من الذي علّ  عبوديّةحلظات وجودك بال

حىت إذا  وتَ ومنَ  .حنانًا عليك ليكون سببًا يف رعايتك وأودع يف قلب األمّ  ؟ذلك الغذاء بإتقان فتمتصّ 
دتك الستقبال ت معواستعدّ  ت لك أسنانٌ منََ  ،ك كافياً َل يعد لنب أمّ و  ؛إضايفي  إىل غذاءٍ  أصبحت حباجةٍ 

 . تتكامل فيها احتياجاتك ةٍ إضافيّ  أغذيةٍ 

من ا من تدبً من ميلك أمرك و أم إنّ  ؟أم أنت زرعتها ؟هل هذه األسنان زرعت من قبل أبويك ..ثينحدّ 
ًك ومن بيده األمر كلّ    .كفاملك أمر حيات ،إذا كنت حراً  ..ولست حراً  عبدٌ  ..أنت عبدٌ  .هإليه مص

ٍك متلّ أو  نٍ كّ متأو  عَلقةٍ  ليس لك أيّ  .ليس لك سلطان عليه عجيبٍ  غذائيّ  ينمو هذا اجلسم بنظامٍ  مثّ 
أصدرت  الذي هل أنت .ومضى إىل املعدة انتهى سلطانك عليه ،يكالذي التقمته بني فكّ هذا الغذاء  له.
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ه وال ك ال تدري بذلك وال تشعر بإنّ  بل ؟العصارات اهلاضمة إىل هذا الطعام األوامر إىل املعدة أن تصبّ 
 خاضعٌ نت يف ذلك. أ يف ذلك؟ أنت عبدٌ  فهل أنت حر   ؛ك يف قبضة من ميلك أمركألنّ  ؛تعلم به. نعم

 ا رعاية.ر لك احتياجاتك ويرعاك أميّ  حياتك ويدبّ ويسًّ  ملن ميلك أمرك

هل أنت  ف ؛د املوقفأنك سيّ  فتظنّ  ،اعد وتقوى منك إمكاناتكمنك السّ  وق ويشتدّ عن الطّ  وتشبّ 
 ،كتفرتتفع حرارتك ويضعف جسمك وتوهن قوّ  ،ل املرض إىل أوصالككذلك؟ أرِّن نفسك عندما يتسلّ 

 يف كل حلظةٍ  دٌ .. أنت عبثين بصدقحدّ  !؟فهل أنت حر  ؛ إىل دواءٍ  ومن دواءٍ  إىل طبيبٍ  وتسارع من طبيبٍ 
سك سيداً نف نفسك قادراً وتظنّ  وتظنّ  ،وقعن الطّ  بّ ك إىل أن تشمنذ كنت يف رحم أمّ  ،من حلظاتك

 .وأنت يف حقيقتك عبدٌ 

 ،وإذا بك قد ضعفت منك القوى والنت منك العزمية ..هذه امللكات تلني وإنّ  ،ة تضعفهذه القوّ  مث إنّ 
د عن يف ذلك؟ إذا كنت حرًا فأبعحر  ؟ هل أنت فهل أنت حر   ،وشعرت بالشيخوخة تسري يف كيانك
ْرهُ نُ َنكيْسهُ )قال تعاىل: . نفسك وهن الشيخوخة وضعف اجلسم قانوٌن أرساه من خلقك  (اخْلَْلقِ  يف  َوَمن ن َُّعمي

  أنكرت. بغبائكأقررت أم  ..رضيت أم كرهت ..شئت أم أبيت .ومن أنت له عبدٌ 

ن يأيت عن ظام ال ميكن أالنّ  ،ظام ال يأيت عن مصادفةٍ النّ و  .مذهلٍ  ونظامٍ  عجيبٍ  ذلك برتتيبٍ  كلّ   ،نعم
ًٍ  ،مصادفةٍ ال عن و  ةٍ عفويّ  ضمك شؤونك وحياتك وه وقدرة. فأنت يف كلّ  وإرادةٍ  وحكمةٍ  بل عن تدب
ًكومنوّ   . للخضوع هلل  أنت مظهرٌ  ؛وخَليا جسمك ك وتفك

ريع الذي سّ م هو الربيد الهذا الدّ ؛ مويةورة الدّ الدّ  ؟ريع الذي يسري يف كيانكأرأيت إىل ذلك الربيد السّ 
ويأخذ منها  ،عه إىل َجيع خَليا جسمكئة فيوزّ يأخذ األوكسجني من الرّ  ،ينشر يف أوصالك معىن احلياة

من نبضات  كل نبضةٍ   ة العجيبة يفيف هذه املهمّ . ويف طريقه، ثاِّن أكسيد الكربون ليطرحها عن طريق رئتك
 يعطي كلّ  ،فينشرها يف أوصال جسدك ،حيمل األغذية اليت تصل إليه عن طريق املعدة واألمعاء ،قلبك
َلً ه؟ كن عاقلّ بيده األمر ك رٍ مدبّ  حكيمٍ  لقٍ هليمنة خا ؟ أم أنت مظهرٌ هل أنت يف ذلك حر   .احتياجاته جزءٍ 

 .وكن حراً يف إقرارك بأنك عبدٌ 
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ه تسً به عبداً لنزوات، أن يكون اإلنسان عبداً هلواه عبوديّةمظاهر ال أحطّ  إنّ  .ولكن لست عبداً إلنسان
ر عليه ه ويدمّ يشقيه ويهلك ،م هواه بهعندما يتحكّ  .ذات اليمني وذات الشمال، وترمي به يف أودية هَلكه

أن تكون  كما ال ينبغي. كن عبداً ملن ميلك أمرك  ،فَل تكن عبداً هلواك ك عاقلٌ أما وإنّ  .سعادتهأسباب 
ًه كيف و  ؟مه أمركفكيف تسلّ  ،من املهانة أن تكون عبداً ملن ال ميلك أمره ألنّ  ،لغً اهلل  ..عبداً لغ

 وال ميلك حياته. ال ميلك أنفاسه  نسانٍ إل؟ اهلل لغً نفسك  تذلّ 

وديتك ومبقدار ما تكون جاهًَل لعب. يف هذا الكون دٌ وسيّ  ومبقدرًا ما تكون عبداً هلل أنت حر   .كن حراً.
 بك. أو ملن يستبدّ  ألهوائك مهنيٌ  أنت عبد   ،هلل

  ،ريهاوال جتُ  جتري عليك، ةأوامر تكوينيّ  :فأوامر اهلل نوعان .هلل بالقهر واالضطرار أنت عبدٌ  :أقول ؛نعم
زة اليت موية فيك ونشاط األجهدّ ورة الك وهضمك وخَلياك ونشاط الدّ منوّ  ؛كاألمور اليت شرحتها وبينتها

 ،ةنيّ هذه أوامر تكوي .ارم يف إخضاعك ألوامرهوقراره الصّ  حلكمته وهي مظهرٌ  ها تأمتر بأمر اهلل كلّ   ،فيك
 ،انسجم مع تكوينني يعلى النحو الذم حياتنا ه لتنظّ ئعلى أنبيا أنزهلا اهلل . ةوهناك أوامر تكليفيّ 

 قة نفسه.دام اإلنسان مع حقيطال مظهراً الص ،ينسجم مع بناء حياتنا لتكون سبباً النسجامنا مع ذواتناو 

ًه ذلّ نترفع هامتنا عن أن  عبوديّةً شد وأن يرزقنا يلهمنا الرّ أسأل اهلل أن  وسنا عن أن تنحين نف وتعزّ  ،لغ
ًه.  هاماتنا لغ

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين.


