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 العبودية .. روح العبادة

 31/7/0223تاريخ الخطبة: 

 

وجهك  لالِ  ياربنا لك احلمد كما ينبغي جل ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال اهلل لوأشهُد أن ال إ ،كولعظيم سلطانك, سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله اهللُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دنا ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ  ال شريك له وأشهُد أنّ  وحدهُ 
ِ سيّ  ،كلٍّه بشرياً ونذيراً  لالماً دائمني متلالزمني وس صلالةً   دنا حممدالّلهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وعلى آ

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى اهلل ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 ..فيا عباد اهلل أّما بعدُ 

به كان خالياً ولكن قل ،هلل سبحانه وتعاىلوالطاعات من العبادات  إذا رحل إىل اهلل عز وجل بأوقارٍ  إن املسلم
فهو من مصريه  ،وجلز بداً له عععن معىن عبوديته هلل سبحانه وتعاىل بعيداً عن التذلل واالنكسار ملواله وخالقه 

ولو أن اإلنسان املسلم رحل إىل اهلل عز وجل وهو متجلبب برداء عبوديته هلل  .الذي هو مقبل عليه على خطر
ه من لوسخطه حىت ومل يكن فإنه يف منجاة من عذاب اهلل سبحانه وتعاىل ، عز وجل ذاًل وانكسارًا وصغاراً 
  .العبادات والطاعات إال الفرائض

الظاهرة  العبادة هي الطاعات .روح العبادة أيها اإلخوة ينبغي أن يعلم كل مسلٍم هذه احلقيقةالعبودية هي 
 ،ان وقلبهأما العبودية فهي الشعور الذي يصبغ به كيان اإلنس ،اليت تتبدى على أعضائنا ويف حركاتنا وسكناتنا

غارة من معىن االنكسار اهلل واحلقارة والصوالعبادات ولكن قلبه كان خالياً فإذا كان اإلنسان مكثراً من الطاعات 
ألهواء لفإن طاعاته هذه ستكون أو يكون أكثرها هنباً  ،كان خالياً من مهابة العبد للرب،  والذِ على أعتاب اهلل

 .والشهوات والغرائز
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قاِ  وأنبيائه مث عن طائفة من رسلهولقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل النخبة الصاحلة املفضلة من عباده حتدث 
َرات  َوإ قَاَم الصَّلاَلة  َوإ يَتاَء " :عنهم َنا إ لَْيه ْم ف ْعَل اْْلَي ْ " هذه هي الطاعات لزََّكاة  اَوَجَعْلَناُهْم أَئ مًَّة يَ ْهُدوَن ب َأْمر نَا َوَأْوَحي ْ

كانوا هبا "   اليت وصف اهلل رسله وأنبياءههذه هي الصفة العظمى  ."وكانوا لنا عابدينمث قاِ " ،هذه هي العبادات
 وجل كتاب اهلل عز وجل عن أن يكون فيه تكرار ال معىن ،هذه الصفة ختتلف عن الصفة األوىل ،"لنا عابدين

" مث توج ذلك اةوإقام الصلالة وإيتاء الزكفأوحينا إليهم فعل اْلريات " :حتدث عن طاعاهتم وعباداهتم أوالً فقاِ ،له
روح  ،وح الطاعات" تلك هي ر وََكانُوا لََنا َعاب د ينَ " :فقاِنتحدث عنها واليت هي صفة العبودية بالصفة اليت 

  .العبادات

 ،ا الكربميكن أن يتصيدهالعبادة إذا انفكت عن روحها أال وهي العبودية الواجفة هلل عز وجل  :أيها اإلخوة
  .يتكرب العبد بطاعاته وعباداته على اآلخرين ،فتنمحي هذه الطاعة يف ضرام هذا الكرب

وحصن من العبودية ميكن أن يتخطفها العجب يُعجب يؤديها اإلنسان دون أن يكون هلا روح العبادة اليت 
لذي ميارس ميكن هلذا ا .تتمزق هذه الطاعة وتذوب وتنمحيفويتباهى هبا على أقرانه هذا اإلنسان بطاعته 

ملغامنه  ،هلل سبحانه وتعاىل أن يوظف طاعاته وعباداته ملصاحله الدنيويةالطاعات بعيدة عن جذور العبودية 
  .ألغراضه العاجلة كما جند كثرياً كثرياً  ،الشخصية

ذي لما الذي جيعل عبادتك يا أيها املسلم حمصنة ضد ذلك؟ ما الذي جيعل عبادتك حمصنًة ضد الكرب ا
ضد توظيف الطاعات لألغراض الدنيوية املختلفة؟ إن الذي حيصن طاعاتك  ،ضد العجب الذي ميزقها ،يزهقها

 .هلل سبحانه وتعاىلأال وهو شعورك بأنك عبٌد مملوك ذليل حقري وعباداتك شيٌء واحد 

العبادة حركات  ،همانكبري بيوكأين بكم تسألون ما معىن العبودية وهل العبودية إال العبادة؟ نعم فرق كبري  
 ،االنكسار هلل عز وجل أن أكون دائمعبودييت هلل  ،أما العبودية فشعور يهيمن على القلب ،تتلبس هبا األعضاء

 بقبضة الرمحن وأنين ،ال شيء عبودييت هلل عز وجل تدعوين إىل أن أتذكر أنين دائماً  ،دائم الذِ على أعتاب اهلل
احلاِ اليت تذكرين  عبودييت هلل سبحانه وتعاىل هي تلك .إن أكرمين فبفضله وإن عاقبين فبعدله ،سبحانه وتعاىل

أبداً أمام طاعات ُوفقت  وال تضعين ،تذكرين باملعاصي اليت تلبست هبا وانزلقت إليها ،تذكرين بذنويب ،بأخطائي
 مهابتهعني عبودية اإلنسان هلل عز وجل هي م .هبا ألفرح هبا وأتباهى هباإليها وأمام عباداٍت أكرمين اهلل عز وجل 

وحنن  -هذه هي العبودية بدون هذه العبودية ال يصل العبد  ..هي مصدر حبه له ،هي مصدر خوفه منه ،منه
 .اىلإىل اهلل سبحانه وتع - نسميه العبد
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على ن أذالء حن ،فنحن كذلكهبذه العبودية شعورًا أم مل نصطبغ هبا اصطبغنا  والواقع أيها اإلخوة أننا إن
حنن مستحقون  .عرفنا ذلك أم مل نعرف ،حنن مبنتهى الصغار يف قبضة اهلل ،عرفنا ذلك أم مل نعرف ،أعتاب اهلل

لكن املطلوب  ،عرفنا ذلك أم مل نعرفللعقاب  -إن مل يتكرم اهلل عز وجل علينا بسابٍغ من فضله وإحسانه  -
  .دائم االنكسار والذِ هلل سبحانه وتعاىل احلقيقة فيكون من املسلم أن ُيشعر نفسه هبذه

ده على وكيف يريب إهلنا وخالقنا عب ،وكم هو حفٌي بعبده ،الحظوا أيها اإلخوة كم هو لطيٌف ربنا عز وجل
  .طبعاً بعد اإلميان به وبعد اليقني بوجوده ووحدانيته -أن يتيقظ هلذه العبودية هلل سبحانه وتعاىل 

من عادة الرب سبحانه وتعاىل إذا وفق عبده املؤمن  ،املاضية يف عباد هلل عز وجلانظروا إىل هذه السنة 
 يشبه عطرًا فواحًا تفوح رائحته ذات اليمني وذات ماواْلريات أن جيعل من طاعاته هذه للطاعات واملربات 

 ساعاٌت حىت ما هي إالوهكذا ف ،جيعل اهلل عز وجل لطاعة أحدنا إذا وفق عليها طنيناً ورنيناً يف اآلفاق ،الشماِ
لكنه عز وجل و  ،فيلهجون بالثناء عليك ،وعباداتك إىل مسع جريانك إخوانك أصدقائك تتسرب أخبار طاعاتك

طئ بالليل فأنا أخ ،كل ابن آدم خطاء إال الرسل واألنبياء  ،قضى بأن يسرت املعاصي اليت تصدر من هذا العبد
من عادة ريب وموالي عز وجل أن يضفي سرتًا وكنفًا على هذه املعاصي  ،أنا أعصي اهلل تِز يب القدم ،والنهار

هما فعلتها ميف حني أنين إذا قمت بطاعٍة من الطاعات  ،وأخرج إىل الناس وإذا هبم ال يعلمون من أخبارها شيئاً 
  .فإن اهلل عز وجل جيعل منها خرباً سارياً بني الناس ،يف كٍن مستور ومكاٍن مغمور

هذه الرتبية م؟ ما هي مثرة هذه الرتبية يف حيايت وحياتك أيها املسل ،ريب الباري عز وجل عبده عليهاهذه تربية ي
أويين الليل إىل يأنا عندما  ،أنا أدرى الناس بدخيلة نفسي ،هي اللجئة اليت توقظ عبوديتك هلل إذا كانت راقدة

يف ساعة   عة كذا وعصيته يف ساعة كذا وعصيتهأدبر أنا أعلم أنين عصيت اهلل يف سافراشي وأتذكر النهار الذي 
حياً وأمسع كلالم الناس ثناًء علي ومد... أجل  ،لضغائناالستكبار العجب احلقد ا ،عدا املعاصي اْلفيةكذا هذا 

أذعت ونشرت  يا رب إنك :ألطم نفسي أقِو ،هنا تستيقظ مشاعر عبودييت هلل ،ألهنم ال يعلمون حقيقيتيل 
ترى ما مصريي  ،اليت ارتكبتها وسرتت العظيم والعظيم من املعاصي واألوزاراألشياء التافهة من طاعايت وخبأت 

ين بطاعايت وميدحونغدًا إذا وقفت بني يديك وكيف ستكون حايل إذا افتضحت أمام هؤالء الذين يثنون علي 
  ؟ومربايت وخريايت اليت أقوم هباوقربايت 

أن  هلل عز وجل يف هذه احلاِ هنا مهما أثىن الناس علي ال ميكنالحظوا أيها اإلخوة كيف تستيقظ عبودييت 
ن مفأراها شر اْللالئق من املؤمنني طبعًا أعود إىل نفسي  ،ذلك ألهنم ال يعلمون عين ما أعلم ،يغرين ثناؤهم
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ليت ارتكبتها اأنين عندما أعود إىل دخيلة نفسي فأرى األوزار أجل والنتيجة األخرى هلذه الرتبية الربانية  ،املسلمني
 ،وأنظر إىل الناس من حويل فأراهم مربئني من هذه املعاصي ألن اهلل ستري ،أرى اإلساءات اليت سجلت علي
واألودية املهاوي  ال أرى أهنم قد انزلقوا يف ،فلال أجد أهنم فعلوا شيئاً مما فعلت ،ألتفت إىل زملالئي أصدقائي أقاريب

دعوين هذا احلاِ يوإمنا أعود إىل نفسي فأجد أن ركاماً من السيئات قد تراكم يف كياين  ،السيئة اليت انزلقت فيها
ورحم اهلل عمر إذ كان يقِو يف كل  ،وأن كل الذين من حويل هم أفضل مين ،إىل أن أعلم أنين أسوء الناس

 :من الناس يف مناسبة إال ويلطم نفسه قائلالً قوم به إنسان ما يرى عملاًل صاحلًا ي ،الناس خري منكمناسبة كل 
 .وهذه هي آثارهاتلك هي حقيقة العبودية هلل سبحانه وتعاىل  ،كل الناس خرٌي منكوحيك يا عمر  

 ،إىل اهلل عز وجل إال وأنت على خطر من مصريكأن ترتدي جلباب هذه العبودية ال ميكن أن ترحل  بدون
جل  وأنت متجلبب بذِ عبوديتك هلل عز و وأنت ال تدري يف أي حلظة تكون الرحلة ولكن إذا رحلت إىل ربك 

إذا كنت تؤدي الواجبات األساسية فإن عبوديتك هلل فإن طاعاتك مهما كانت قليلة  ،كما قلت وشرحت لك
  .ستكون شفيعاً لك يوم القيامة

له ما لعقبة بن عامر رضي اهلل عنه وقد سأليه وسلم ماذا قاِ صلى اهلل عانظروا أيها اإلخوة إىل رسِو اهلل 
كيف النجاة يا   أي ؟ما النجاة ؟ سؤاِ كبري يطلب من رسِو اهلل أن جييب عنه برسالة صغريةالنجاة يا رسِو اهلل

قي وابن أيب هي" رواه الرتمذي والبأمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك" :رسِو اهلل؟ قاِ
إىل نفسك  عد ،ال ختض يف أحواِ الناس ،ال ختض يف أعراض الناسعليك لسانك  أمسك ،الدنيا بسند صحيح

ارك لتعود إىل أي اعتكف يف دوليسعك بيتك  ،جتد أن أوىل من ينبغي أن يتحرك لسانه بقالة سوء عنه هو أنت
 .وابك على خطيئتك ،واقع حالك

 ،تكوليسعك بيتك وابك على خطيئأمسك عليك لسانك  :نسيج العبودية يتكون من هذه األمور الثلالثة
غفل عن عندما أ :أتكلم عن نفسي ،عندما أنسى خطيئيت أيها اإلخوة أنا أتكلم نفسي وال أمثل أجل ال أمثل

ضلالً عن األخطاء عن اإلساءات ف ،اليت ارتكبتها عن التقصريات اليت وقعت فيها يف جنب اهلل عز وجل املعاصي
وأسفه أنتقد هذا  ،عندما أغفل عن هذا كله مث أضع املناظري على عيين ألراقب الناس ،عن األمراض القلبية ،اْلفية

عندما يكون هذا  ،وأقِو ذلك كله يف جنوة منهم بعيدًا عن مسامعهموأستخف هبذا  ،وأسخر من ذاك ،ذاك
علم يف أي ال أ شأين ويستمر يب احلاِ على هذا املنواِ كيف يكون قدومي على اهلل؟ وأنا ال أعلم أيها اإلخوة

بل حلظات بقائك  ،قائلالً: انتهت أيام بقائكستكون رحليت من هذه الدنيا إىل اهلل إذا صادفين ملك املوت حلظٍة 
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وإمنا اجته إىل  ،وأنا غريق هذه احلالة بعيٌد تائه عن املعاصي اليت حشيت يف كياين ،هنا وحان قدومك على اهلل
يف الفاسقني وهذا يف املارقني وهذا يف السادرين وهذا يف صنف هذا الناس وأراقبهم ألعلق على أخطائهم وأل

ني يدي املادة وقد وضع اهلل عز وجل ب ،عز وجلأين أنا من عبودييت هلل  ،الظاملني وهذا يف التائهني إىل ما هنالك
 ؟ ما هي هذه املادة؟ اليت أوقظ هبا عبودييت كما قلت لكم

ن اهلل ستري الناس ال يعلمون أل ،عفونة من املعاصي ترتاكم يف كياينأنين إذا رجعت إىل نفسي سأكتشف أن 
ك هبا ومعاصيك عن الناس ولكنين بصرتلقد سرتت فضائحك وأخطاءك وكأن اهلل يقِو يا عبدي  ،ولكين أعلم

 ل هذه املادةهكذا يقِو يل اهلل عز وج ،فلال تنسها وال تظن سرت اهلل عليك يعين غياب هذه املعاصي عن كيانك
  :ورحم اهلل الشافعي إذ يقِو ،هي اليت توقظين إىل عبودييت هلل سبحانه وتعاىل

 .لشر الناس إن مل تعفو عين.... يظن الناس يب خرياً وإين 

ا هي هذه متغنيك عن تعاريج طريق طويل إليه أيها اإلخوة خطوة واحدة ختطوها إىل اهلل توصلك إليه  .أجل
 ،ليت قاهلااأي أن تتحقق بنصائح رسِو اهلل صلى اهلل عليه وسلم الثلالث  ،هللأن تصطبغ بذِ عبوديتك اْلطوة؟ 

حلتك عندما تصطبغ هبذه النصائح فاطمئن باالً أن ر  ،أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك
ه هي هذ .بعد غياٍب طويل: كعودة الغائب إىل أهله إىل اهلل سبحانه وتعاىل ستكون كما قاِ سلمة بن دينار

 .أيها اإلخوةاحلقيقة اليت ينبغي أن نعلمها 

مساء أمسع من  صباح ،صباح مساء أمسع من يثين علي إنين أقِو هذا ألين أعيش يف أتون هذه احلالة اْلطرية
 واهلل الذي ال إله إال هو ،هللكتولو أنين ركنت إىل هذا الكلالم دقائق .. عن أعمايل وما إىل ذلك  تحدثي

خيلتك الناس ال يعلمون د ،عد إىل نفسك :كأنه يقِو  ،اهلل رحيمولكن  ،ولكن اهلل رؤوف ،أقوهلا جبد وصدق
استخفافك  ،تكربك على عباد اهلل ،تذكر يف هدأة الليل بعدك عن اهلل شرودك عن صراط اهلل ،عد إىل واقعك

  .بك ألنك تدري أهنم خمدوعون ،هنم ال يعلمون،ألنك تعلم  ،املادحنيلن يضرك عندئٍذ مدح .. تذكر هذا  ،هبم

 ،كن ترى ما الذي يوفقين هلذا؟ أيضًا كرم اهلل كل ذلك من عند اهلل هذه العبودية تلمسوها أيها اإلخوةل
إنين ال  :ئلاوال يقولن ق ،اجعلوا منها زادكم يف رحلتكم إىل الديان غداً  ،اجعلوا منها زادكم يف رحلتكم إىل اهلل

 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدريمن أدراك؟  .أزاِ يف ريعان الشباب بيين وبني املوت مراحل طويلة
 .ذنكمن شحمة أأخفى اهلل عز وجل ذلك عن عباده بل افرتض أن املوت أدىن إليك  ،نفس بأي أرض متوت
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 شاٌب يف العشرينات من عمره كان يغشى درساً دائماً  ،عربة لنفسيالذي جعلت منه ورحم اهلل ذلك الشاب 
ضر وكان يأيت من مكاٍن بعيد بعيٍد على دراجته ليح ،مث دنكزدائماً مستمراً يف مسجٍد امسه مسجد السنجقدار 

اً عرفت أن حادث ،وملا سألنا واستوضحنا ،فجأة غاب هذا الشاب عن الدروس اليت كان حيضرها ،هذا الدرس
ضوي وال ع تجه يف دراجته بسرعة إىل الدرس وقع من دراجته ميتًا ال حلادث مادي وال الرتطامكان يأودى به  

وجاء من ينبش ما كان معه من أمتعٍة  ،ألن ملك املوت جاءه يف الوقت احملدد له عندما جاء أهله.. لشيء 
ي وصية ألبويه رقعة فهفُتحت هذه ال ،رؤيت يف جيبه رقعة قدمية ،وأموٍر من أجل التحقيق يف شأنه ومصريه

عز وجل  يدعو هلما بأن يكرمهما بلذة العبودية اليت أذاقه اهلل ،ينصحهما بأن يسريا يف الطريق الذي يسري فيه
طق به إال لقد أبكتين هذه الوصية ورأيت فيها كلالماً قل ما ين ،يسرتضيهما بعد موته ،يسرتمحهما لنفسه ،طعمها

ضاِ بعد شيخوخة؟ أفكانت رحلته إىل اهلل بعد مرض عأفكانت رحلة هذا اإلنسان إىل اهلل  .العارفون والصديقون
عندما أعلن جرس امليقات احملدد على أذن ملك املوت أن يذهب أنذره؟ ال أيها اإلخوة كانت رحلته إىل اهلل 

  .ويأخذ ويقبض روح عبد اهلل فلالن يف الساعة احملددة ويف اللحظة احملددة

ن بأنكم مصطبغون أأنتم متأكدو  ،الرجل ينبغي أن نتوقع املوت يف كل حلظة فتلمسوا جلباب العبودية كلنا ذاك
ة رداًء واجعلوا نسيج هذا الرداء من سدى وحلم وإال فانسجوا من هذه العبودية ،إذًا فرحلتكم آمنة إىل اهلل ؟به

  ."أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك قِو رسِو اهلل " 

 .أقِو قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم
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