الخضوع واالستسالم هلل
هل أنت خاضع ومستسلم هلل عز وجل؟!
نظرة إىل حقيقة ما نقول ..وحقيقة ما نفعل..
ما هو اخلضوع واالستسالم الذي يريده اهلل منا؟
ما هو موقف الناس من هذه القضية اهلامة؟؟
أنتم الفقراء إىل اهلل..
احلمد هلل وحده ..والصالة والسالم على من ال نيب بعده ..حممد صلى اهلل عليه وسلم ..وبعد.
هل أنت خاضع ومستسلم هلل عز وجل؟!
لقد اعتاد كل من يسمع هذا السؤال تقريباً ،أن جييب يف التو واللحظة :نعم أنا خاضع ومستسلم
هلل عز وجل ..مث يتعجب يف نفسه ويقول :هل هذا سؤال حيتاج إىل حبث أو جواب؟!
نعم إنه سؤال مهم وخطري حيتاج إىل حبث وجواب ،فلينظر أحدنا إىل حقيقة إجابته من أنه خاض ٌع
ومستسلم هلل سواءً يف اعتقاده أو أقواله أو أفعاله.
ٌ
نعم :يا من تتعجل اإلجابة على السؤال وتقول مسرعاً :نعم أنا خاضع ومستسلم هلل عز وجل!! هل
نظرت إىل حقيقة ما تقول؟! وهل إجابتك املتسرعة هذه تعكس حقيقة ما تعتقده أو تقوله أو تفعله؟

اخلضوع واالستسالم هلل
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نظرة إلى حقيقة ما نقول ..وحقيقة ما نفعل..
أيها القارئ العزيز :قل يل باهلل عليك!!

 كيف أعيش وأنا ال ألتزم مبا يأمرين اهلل به وينهاين عنه يف :بييت وعملي ويف الشارع ومع
األقارب واجلريان ومع أهلي وأصدقائي؛ مث أقول :أنا خاضع ومستسلم هلل!
 كيف أعيش يف جمتمع ال يقيم شرع اهلل وال أستنكر احلياة فيه وال أحاول تغيريه؛ مث أقول أنا
خاضع ومستسلم هلل!

 كيف ميكن أن يتصور املسلم أنه يستطيع أن خيالف تعاليم ربه فيغش ويكذب أو خيون
وخيدع ،ويتجاوز املتاع املباح إىل املتعة احملرمة ،ويقبل املال احلرام ،وال يغار على زوجته أو
إحدى بناته وهي خترج سافرة حتت شعار املوضة وتقاليد اجملتمع ،مث يكون قاسياً يف تعامله
مع والديه ،ويتصور بعد ذلك كله أن بضع ركعات يف النهار ،وصدقة يضعها يف يد مسكني،
ميكن أن تسقط عنه تبعاته أمام اهلل؛ مث يقول :أنا خاضع ومستسلم هلل!
 كيف ميكن أن تتصور املرأة أهنا تستطيع أن ختالف تعاليم رهبا ،وحتقد وتغتاب ،وخترج عارية
تعرض فتنتها يف الطريق وتقصر يف حق زوجها ،وهتمل يف تربية أوالدها ،حبجة أهنا امرأة عاملة،
فاملرأة نصف اجملتمع ،مث تظن بعد ذلك أن النية الطيبة يف داخل قلبها ميكن أن تسقط عنها
تبعاهتـا أمام اهلل؛ مث تقول :نعم أنا خاضعة ومستسلمة هلل!
 كيف حتول مفهوم اخلضوع واالستسالم هلل ..من طاعة كاملة هلل ..وخضوع شامل يف كل
اجتاهات احلياة  ....يشمـل الشارع والبيت والرجل واملرأة واحلاكم واحملكوم واألسرة واجملتمع
......
واآلخرة
والدنيا
والسلوك
والعواطف
اخلضوع واالستسالم هلل
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كيف حتول هذا املفهوم لكي يصبح فقط جمرد شعائر تعبدية  ..وحني يسألنا أحد :هل أنت
خاضع ومستسلم هلل؟! خنمش وجهه ونقول يف هتكم :إننا نقول ال إله إال اهلل ونصلي ونتصدق
ونصوم رمضان بل وحنج إىل بيت اهلل احلرام!!
 يا إله العاملني ..كيف تغري وحتول مفهوم اخلضوع واالستسالم هلل عز وجل يف نفوس الناس إىل
هذا احلد؟؟
ِ ِِ
﴿وما قَ َدروا اللَّه ح َّق قَ ْد ِرهِ و ْاألَرض َِ
ضتُهُ يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
َجيعاً قَـْب َ
ماو ُ
ات بِيَمينه ُسْب َحانَهُ
َ ْ ُ
ََ ُ َ َ
الس َ
َوتَـ َع َاىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َن﴾
ما هو الخضوع واالستسالم الذي يريده اهلل منا؟
نعود إىل موضوعنا ..لنعرف ما هو مدلول اخلضوع واالستسالم هلل عز وجل ..كما حيبه اهلل
ويرضاه؟
 -1ال خيفى على أحد منا أن اإلس ــالم هو ش ــهادة :أن ال إله إال اهلل ،وأن حممداً رس ــول اهلل)..
وأن االميان يقني بالقلب وقول باللسان وعمل باجلوارح.

فاجلزء األول من الشهادة يتمثل يف اخلضوع واالستسالم هلل وحده بال شريك ..أما اجلزء الثاين فهو
التلقي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف كيفية هذا اخلضوع وذلك االستسالم ..والذي ال
يتحقق يف حياة الفرد أو اجملتمع إال هبذين اجلزأين معاً.
فأركان اإلسالم و اإلميان كلها تقوم على هذه الشهادة بشطريها معاً ..فاإلميان مبالئكة اهلل وكتبه
ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره وكذلك الصالة والزكاة والصيام واحلج ،مث احلالل واحلرام،
اخلضوع واالستسالم هلل
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واملعامالت والتشريعات والتوجيهات اإلسالمية كلها ،إمنا تقوم على قاعدة اخلضوع واالستسالم هلل
وحده ،وبشرط أن يكون املرجع يف هذا اخلضوع وهذه الطاعة ..ما بلغه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم عن رب العاملني؛ فالعمل ال يكون مقبوالً إال إذا كان :خالصاً صواباً.
خالصا :فهو من اهلل وإىل اهلل فال يبتغي به إال رضى اهلل ،صوابا :فهو كما بلغه لنا نبينا حممد صلى
اهلل عليه وسلم.
إن اهلل تعاىل هو "اإلله الواحد" ال شريك له يف وحدانيته ..وهو سبحانه "اخلالق" ال شريك له يف
اخللق ..وهو سبحانه " املالك" ال شريك له يف امللك ..وهو سبحانه املتصرف يف ملكه ..العليم
اخلبري خبلقه.
إذاً :فاخلالق لكل شيء ،املالك لكل شيء ،املتصرف يف ملكه ،العليم اخلبري خبلقه ،هو وحده
صاحب احلق يف وضع املنهج الذي يرتضيه مللكه وخللقه ..وهو وحده الذي جيب أن يطاع فيما
اخلَْل ُق َو ْاأل َْمُر﴾.
ارتضاه مللكه وخللقه﴿ ..أََال لَهُ ْ
فهل هذا أمر غامض ومعقد؟! أم هو أمر سهل وبسيط؟! إنه حقاً أمر واضح ال يغيب عن فهم أي
إنسان.
إن اهلل سبحانه ..هو وحده الذي يضع املنهج املناسب حلياة اإلنسان ونظام اجملتمع ..ألنه سبحانه
هو اإلله الواحد بال شريك وال يكون اإلنسان خاضعاً ومستسلماً هلل ..إال إذا آمن والتزم باملنهج
الس َم ِاء إِلَهٌ َوِيف ْاأل َْر ِ
الذي وضعه اإلله الواحد حلياة اإلنسان ونظام اجملتمعَ ﴿ ..وُه َو الَّ ِذي ِيف َّ
ض إِلَهٌ
وهو ا ْحل ِكيم الْعلِ
يم﴾.
َ َُ َ ُ َ ُ
اخلضوع واالستسالم هلل
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فعندما أقول أنا خاضع ومستسلم هلل عز وجل فحقيقة هذا القول :أنا أعبد اهلل وحده بال شريك
وأطيعه وحده يف كل شيء ،فال أفرق يف هذه الطاعة بني العقيدة والشعرية والشريعة فكلها من عند
اهلل . .وهذه الطاعة الكاملة ال آخذ بكيفيتها إال كما بلغها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اهلل.
ال خيفى على أحد منا كل ما سبق . .ولكن خيفى على كثري منا أن احلكم مبا أنزل اهلل وحده دون
ِِ
ْم إِالَّ لِل ِه أ ََمَر أَالَّ تَـ ْعبُ ُدواْ إِالَّ
سواه ..من أهم مظاهر اخلضوع واالستسالم هلل عز وجل﴿ ..إن ا ْحلُك ُ
ِ ِ
ك الدِّين الْ َقيِّم ولَ ِ
ـك َّن أَ ْكثَـَر الن ِ
َّاس الَ يَـ ْعلَ ُمو َن﴾ ..فاهلل عز وجل مل يأذن باحلكم والتشريع ال
إيَّاهُ َذل َ ُ ُ َ
مللك مقرب ،وال لنيب مرسل ..حىت طاعة الرسول فهي ليست طاعة لشخصه ..وإمنا ألنه مبلغ عن
ربه.
لذلك تصف اآليات القرآنية الذين ال حيكمون مبا أنزل اهلل بأهنم هم الكافرون ..الظاملون..
الفاسقون.
﴿ ومن َّمل َحي ُكم ِمبَا أَنزَل الله فَأُولَـئِ
َن النَّـ ْفس بِالنَّـ ْف ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن َ ،وَكتَْبـنَا َعلَْي ِه ْم فِ َيها أ َّ
ني
َ
ََ ْ ْ
س َوالْ َع ْ َ
َ ُ ْ
َ
الس ِّن وا ْجلروح قِصاص فَمن تَصد َ ِ
َنف بِاأل ِ
َنف واألُذُ َن بِاألُذُ ِن و ِّ ِ
بِالْ َع ْ ِ
ني َواأل َ
َّق بِه فَـ ُه َو َك َّف َارةٌ لَّهُ
الس َّن ب ِّ َ ُُ َ َ ٌ َ َ
َ
َ
ومن َّمل َحي ُكم ِمبا أنزَل الله فَأُولَـئِك هم الظَّالِمو َن ،وقَـ َّفيـنا علَى آثَا ِرِ
ِ
ِ
صدِّقاً لِّ َما
م
َي
ر
م
ن
اب
ى
يس
ع
ب
م
ه
َ
ُ َ َْ َ
َ
ْ
َْ ُ َ
َ َ
ََ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ
بـني ي َدي ِه ِمن التـَّوراةِ وآتَـيـنَاه ا ِإل ِجنيل فِ ِ
م
و
ور
ن
و
ى
د
ه
يه
ني يَ َديِْه ِم َن التـ َّْوَراةِ َوُه ًدى َوَم ْو ِعظَةً
ُ
ً
صدِّقاً لِّ َما بَـ َْ
َْ َ َ ْ َ َْ َ ْ ُ
َ ُ َ ٌ َُ َ
لِّْلمت َِّقني  ،ولْيح ُكم أَهل ا ِإل ِجن ِيل ِمبَا أَنزَل الله فِ ِيه ومن َّمل َحي ُكم ِمبَا أَنزَل الله فَأُولَـئِك هم الْ َف ِ
اس ُقو َن
َ ُ ََ ْ ْ
َ ُ ْ َ ُُ
ُ َ ََ ْ ْ ْ ُ
﴾.
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فالسياق القرآين ينص نصا على وجوب احلكم مبا أنزل اهلل وحده دون سواه ..وإال فهو الكفر والظلم
والفسق.
من أجل ذلك فإن األمر جد خطري ..لذلك قلنا يف البداية أن سؤالنا :هل أنت خاضع ومستسلم
هلل ،سؤال مهم وخطري!! فإن رفض شرع اهلل يف أمر صغري ،هو هو يف األمر الكبري سواء ،فشريعة
اهلل كل ال يتجزأ ..فكلها يف جمموعها تكون املنهج الرباين الذي ارتضاه اهلل ملن يؤمن به ويقول :أنا
خاضع ومستسلم هلل ..وهو يعلم متاماً حقيقة ما يقول.
ولذلك فإن اخلروج عن هذا املنهج الرباين يف أي جزئية منه ،كاخلروج عليه كله ،إنه خروج من هذا
الدين ..ويرجع هذا إىل أن رفض شيء من شرع اهلل ،أو عدم الرضى بشيء من شرع اهلل ،أو استبدال
شيء من شرع اهلل بشرع من صنع البشر  .....فكل ذلك ليس له إال داللة واحدة ..إنه اعتداء

على سلطان اهلل يف األرض ،ورفض ألوهيته ..وهذا معناه بكل وضوح :اخلروج من دين اهلل :اخلروج
من الطاعة واخلضوع واالستسالم هلل عز وجل.
ما هو موقف الناس من هذه القضية الهامة؟؟
وهنا فال قيمة ملن يقول بلسانه :نعم أنا خاضع ومستسلم هلل ،جملرد أنه ينطق بالشهادتني دون أن
يدرك معناها ومدلوهلا الصحيح ،ودون أن يراجع موقفه من هذه القضية اهلامة ،ودون أن يتوقف مع
نفسه ويتساءل:
 هل أنا مستسلم وخاضع لشرع اهلل ونظامه أياً كانت تفصيالته ،ال لشيء سوى أنه من عند
اهلل مالك امللك وامللكوت.
اخلضوع واالستسالم هلل
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 هل أتعامل مع دين اهلل دون أجندة سابقة ،وكلما مهمت بأمر ذهبت إىل منهج اهلل من خالل
ْم اهلل فيما مهمت به ..وأعمل مبا
كتابه وهدي رسوله الكرَي صلى اهلل عليه وسلم ألعلم ُحك َ
يقضى به سبحانه يف سعادة وطمأنينة.
 هل أنا على يقني أن دين اإلسالم هو الطريق إىل اآلخرة والفوز باجلنة ..وهو هو نفس الطريق
لتحقيق الفردوس يف األرض منهجا متفردا وحده دون سواه ،لذلك أسعى لتطبيقه يف حياي
العامة واخلاصة ،وال أرضى به بديال يف هذا اجملتمع.
هذا هو اخلضوع واالستسالم هلل عز وجل ..وهذا هو حقيقة قولنا :أنا خاضع ومستسلم هلل!! فلينظر
كل واحد منا أين هو من هذه احلقيقة؟! أين هو من اخلضوع واالستسالم هلل؟!
أنتم الفقراء إلى اهلل..
إن اهلل تعاىل غين عن العاملني ..وليس حباجة إىل طاعة عباده ..أو أن خيضعوا لدينه ويستسلموا
ضى
ين َعن ُك ْم َوَال يَـ ْر َ
ملنهجه ..وإمنا هذا من متام نعمته سبحانه على عباده ﴿ ..إِن تَ ْك ُفُروا فَِإ َّن اللَّهَ َغ ِ ٌّ
ِِ ِِ
ُخَرى ُمثَّ إِ َىل َربِّ ُكم َّم ْرِج ُع ُك ْم﴾ ..وقال رسول
لعبَاده الْ ُك ْفَر َوإِن تَ ْش ُكُروا يَـ ْر َ
ضهُ لَ ُك ْم َوَال تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال تعاىل{ :يا عبادي ..لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا
على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ،يا عبادي ..لو أن أولكم وآخركم
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا} رواه
مسلم.
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