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 العبودية للمال أو لغريه من اخلصال
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد
 .أن كمال املخلوق يف حتقيق العبودية" العبودية"فقد ذكر شيخ اإلسالم يف كتاب 

 .-صالة والسالمعليهم ال-وساق آيات فيها كمال عبودية األنبياء 
 (:25-25ص)مث قال يف 

 فصل "
إذا تبني ذلك، فمعلوم أن الناا  يتاالالون يف هااا البااب تاالاالم ع،يماام، وهاو تاالالهم 
يف حقيقة اإلميان، وهام ينقسامون فياه إا عاام و ااص، واااا كاناا إاياة الارب اام فيهاا عماوم 

 ".النملأ اى من دبيب " و صوص، وااا كان الشرك يف هاه األمة 
تعا  عباد الادرهم تعا  : " أناه قاال  -صالى اهلل علياه وسالم-عن النيب " الصحيح " ويف 

عبد الدينار، تع  عبد القطيااة، تعا  عباد اصميصاة، تعا  واناتوإذ ، وإذا شايك فاال انا اتوقذ ، 
 .( )" إن أعطي رلي، وإن منع سخط

ر، وعبااد القطياااة، وعبااد عبااد الاادرهم، وعبااد الاادينا: -صاالى اهلل عليااه وساالم-فسااماه الناايب 
 ".تع  وانتإ ، وإذا شيك فال انتق : "اصميصة، وذكر ما فيه دعاءم و ربما، وهو قوله 

 .ما خيرج به الشوكة : واملنقاش. إ راج الشوكة من الرجل: والنق 
وهااااه حااااال ماااان إذا أصااااابه شاااار ك خياااارج منااااه وك يالااااح لإونااااه تعاااا  وانااااتإ ، فااااال نااااال 

 .ملإروه، وهاه حال من عبد املالاملطلوب، وال  لص من ا
وماانهم ماان : ) وقااد وصااك ذلااك بانااه إذا أعطااي رلااي، وإذا منااع سااخط، كمااا قااال تعاااا

ساااورة ]، (يلمااايفك يف الصااادقات فااامن أعطاااوا منهاااا رلاااوا وإن ك يعطاااوا منهاااا إذا هااام يساااخطون 

                                 
 (.15 6)حديث " اليفهد"، وابن ماجه يف (5882)حديث " اجلهاد والسري"أ رجه البخاري يف (   )



 2 

 .( )، فرلاهم لغري اهلل وسخطهم لغري اهلل[ 28: التوبة
برئاساة أو بصاورة، و او ذلاك مان أهاواء ناساه، إن حصال لاه  وهإاا حال من كان متعلقاام 

رلي، وإن ك حيصل له سخط، فهاا عبد ما يهاواه مان ذلاك، وهاو رقياق لاه، إذ الارق والعبودياة 
 :هو رق القلب وعبوديته، فما اسرتق القلب واستعبده فالقلب عبده، وااا يقال: يف احلقيقة

 العبد حر ما قنع واحلر عبد ما طمع
 :القائل وقال 

 أطعاو مطامعي فاستعبدتين ولو أين قنعا لإنا حرًّا
الطماااع يفااال يف العناااق وقياااد يف الرجااال، فااامذا زال الغااال مااان العناااق زال القياااد مااان : ويقاااال 

 .الرجل
الطمااع فقاار، واليااا  يفاا ، وإن : "أنااه قااال -رلااي اهلل عنااه-ويااروع عاان عماار باان اصطاااب 

 " .أحدكم إذا يئ  من شيء استغ  عنه
أمر جيده اإلنسان من ناسه فمن األمر الاي يياا  مناه ال يطلباه، وال يطماع فياه، وال وهاا 

وأما إذا طمع يف أمر مان األماور ورجااه، فامن قلباه يتعلاق . يبقى قلبه فقريا إليه، وال إا من ياعله
به، فيصري فقريام إا حصوله، وإا من ي،ن أنه سابب يف حصاوله، وهااا يف املاال واجلااه والصاور 

 .يفري ذلكو 
فاااابتغوا عنااد اهلل الااارزق واعباادوه واشاااإروا لااه إلياااه : ) -صاالى اهلل علياااه وساالم-قااال اصليااال 

 [ . 2 : سورة العنإبوت( ]ترجعون 
فالعبااد ال بااد لااه ماان رزق، وهااو كتاااج إا ذلااك، فاامذا طلااب رزقااه ماان اهلل صااار عباادام هلل، 

ق فقاااريام إلياااه، واااااا كاناااا مساااالة فقاااريام إلياااه، وإذا طلباااه مااان الاااوق صاااار عبااادام لاااالك املخلاااو 
" ويف النهاااى عنهاااا أحادياااث ك ااارية يف .  (5)املخلاااوق كرماااة يف األصااال، وإلاااا أبيحاااا لل ااارورة 

ال تااايفال املساااالة : "  -صااالى اهلل علياااه وسااالم-كقولاااه " املساااانيد " و " السااانن " و " الصاااحا  

                                 
  .دينءنعوذ باهلل من أحوال هاا النوع ال ( )

فاين عباد املال واجلاه من هاه الرتبية العالية، وأين هم من فقه اإلسالم والشرف، وما هي ال رورة  (5)
اليت دعتهم لاتح جيوهبم وأفواههم وبطوهنم ألموال السحا وااها من سادهتم ومستعبديهم من أهل 

 .األهواء
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ماان سااال النااا  ولااه مااا : " ، وقولااه "باحاادكم حاايت ياااا يااوم القيامااة ولااي  يف وجهااه ميفعااه حلاام
ال حتاال : " وقولااه ". يغنيااه جاااءت مسااالته يااوم القيامااة  دوشااا أو اوشااا أو كدوشااا يف وجهااه

قذع  املسالة إال لاي يفور م موا ،ذع، أو دم مووجع أو فقر مود 
 ".الصحيح " وهاا املع  يف "  ( )

ه ماان أن يسااال النااا ، ألن يا ااا أحاادكم حبلااه فياااهب فيحتطااب  ااري لاا: " وفيااه أي ااا 
 ".أعطوه أو منعوه 

مااا أتاااك ماان هاااا املااال وأنااا يفااري سااائل وال مستشاارف فخاااه ومااا ال فااال تتبعااه : " وقااال 
 .، فإره أ اه من سؤال اللسان واستشراف القلب"ناسك 

ه اهلل، : " وقال يف احلديث من يستغن يغنه اهلل، ومن يستعاك يوعذاَّه اهلل، ومان يتصاربَّ يصاربا
 . (5)" أعطي أحد عطاء  ريام وأوسع من الصرب  وما

 ".أن ال يسالوا النا  شيئا"وأوصى  واص أصحابه 
ناااولين إياااه، : أن أبااا بإاار كااان يسااقط السااوف ماان يااده، فااال يقااول ألحااد " املسااند " ويف 
 ".إن  ليلي أمرين أال أسال النا  شيئام : "ويقول 
بايعاه " -صلى اهلل عليه وسالم-النيب  ويفريه عن عوف بن مالك أن" صحيح مسلم " ويف 

، فإااان بعاال أولئااك النااار "أن ال يسااالوا النااا  شاايئام : " يف طائاااة، وأساار إلاايهم كلمااة  ايااة 
 . (1)ناولين إياه : يسقط السوف من يد أحدهم وال يقول ألحد 

وقاد دلاا النصاوص علاى األمار  ساالة اصاالق والنهاي عان مساالة املخلاوق يف يفاري مولاع،  
 [. 2سورة الشر  ] ، (فمذا فريفا فانصب وإا ربك فاريفب: )ه تعااكقول

إذا ساالا فاساال اهلل، وإذا اساتعنا : " البان عباا   -صالى اهلل علياه وسالم-وقول النايب 
 ".فاستعن باهلل 

فااابتغوا : ، وك يقاال [  2 سااورة العنإبااوت] ، (فااابتغوا عنااد اهلل الاارزق: )ومنااه قااول اصلياال
                                 

لنبوية العالية اليت وعاها الصحابة الإرام ومن أين هؤالء احل االت األكالون للسحا من هاه الرتبية ا(   )
 .تبعهم بمحسان

 .هاه التوجيهات النبوية ال يعيها إال كبار الناو  الشرفاء، ال األراذل التافهون(  5)

 نهجاه يف الرتبياة  فيا اا مان أناا  شارياة عيفيايفة كرمياة، وفذيااة ببيعاة نبيهاا مناااة لوصااياه الغالياة وملتيفماة  (1)
 .، وبعدام وسحقام لعبااد املال األذالء(وهلل العيفة ولرسوله وللمؤمنني)ة والشرف واإلباء، على العيف 
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ال تبتغاوا الاارزق إال : ن تقاادل ال،ارف يشاعر باال تصاااص واحلصار، كاناه قااال الارزق عناد اهللل أل
 .اها [ "  15سورة النساء( ] واسالوا اهلل من ف له: ) عند اهلل، وقد قال تعاا

رحم اهلل شيخ اإلسالم وسلاه الشرفاء الإرام ومان ساار علاى هنجهام الع،ايم يف كال : أقول
 .الدنيا واملال ومن صدق يف األقوال واألفعال امليادين من ثبات على احلق وزهد يف

 .وصلى اهلل على نبينا كمد وعلى آله وصحبه وسلم
 

 كتبه
 ربيع بن هادي عمير المدخلي
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