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 الخضوع واالستسالم هلل

 !وجل؟ عز هلل ومستسلم خاضع أنت هل
  ..نفعل ما وحقيقة.. نقول ما حقيقة إىل نظرة

 منا؟ اهلل يريده الذي واالستسالم اخلضوع هو ما
 اهلامة؟؟ القضية هذه من الناس موقف هو ما

 ..اهلل إىل الفقراء أنتم

 وبعد.. .وسلم. حممد صلى اهلل عليه بعده.. والصالة والسالم على من ال نيب وحده.احلمد هلل 

 وجل؟!عز  ومستسلم هللخاضع هل أنت 

ومستسلم ع خاضنعم أنا  واللحظة: أن جييب يف التو   تقريباً،لقد اعتاد كل من يسمع هذا السؤال 
 جواب؟!هل هذا سؤال حيتاج إىل حبث أو  ويقول:مث يتعجب يف نفسه . وجل.عز  هلل

ٌع وجواب، فلينظر أحدنا إىل حقيقة إجابته من أن ه خاضنعم إنه سؤال مهم وخطري حيتاج إىل حبث 
 أقواله أو أفعاله.اعتقاده أو ومستسلٌم هلل سواًء يف 

هل  جل!!و خاضع ومستسلم هلل عز نعم أنا  مسرعاً:يا من تتعجل اإلجابة على السؤال وتقول  نعم:
  و تفعله؟تعكس حقيقة ما تعتقده أو تقوله أوهل إجابتك املتسرعة هذه  تقول؟!نظرت إىل حقيقة ما 
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 .نفعل.. وحقيقة ما نقول.حقيقة ما  إلىنظرة 
  عليك!!يل باهلل  العزيز: قل ئأيها القار 
 الشارع ومع  بييت وعملي ويف يف:وأنا ال ألتزم مبا يأمرين اهلل به وينهاين عنه  كيف أعيش

  هلل!خاضع ومستسلم أنا  أقول:مث  وأصدقائي؛األقارب واجلريان ومع أهلي 
  أقول أنا  يريه؛ مثتغال أستنكر احلياة فيه وال أحاول و كيف أعيش يف جمتمع ال يقيم شرع اهلل

 هلل!مستسلم خاضع و 
  أو خيون  فيغش ويكذبكيف ميكن أن يتصور املسلم أنه يستطيع أن خيالف تعاليم ربه

لى زوجته أو وال يغار ع احلرام،ويقبل املال  احملرمة،ويتجاوز املتاع املباح إىل املتعة  وخيدع،
يًا يف تعامله مث يكون قاس اجملتمع،إحدى بناته وهي خترج سافرة حتت شعار املوضة وتقاليد 

 مسكني،د وصدقة يضعها يف ي النهار،ويتصور بعد ذلك كله أن بضع ركعات يف  والديه،مع 
  هلل!خاضع ومستسلم أنا  يقول:مث  اهلل؛ميكن أن تسقط عنه تبعاته أمام 

  رج عارية وخت غتاب،وتوحتقد  رهبا،أهنا تستطيع أن ختالف تعاليم  املرأةكيف ميكن أن تتصور
 عاملة،أة مر اجة أهنا حب أوالدها،وهتمل يف تربية  زوجها،وتقصر يف حق  تعرض فتنتها يف الطريق

 مث تظن بعد ذلك أن النية الطيبة يف داخل قلبها ميكن أن تسقط عنها اجملتمع،فاملرأة نصف 
 هلل!لمة تسمسخاضعة و نعم أنا  تقول:مث  اهلل؛تبعاهتـا أمام 

  كل شامل يف خضوع. و هلل.من طاعة كاملة . هلل.اخلضوع واالستسالم كيف حتول مفهوم 
شمـل الشارع والبيت والرجل واملرأة واحلاكم واحملكوم واألسرة واجملتمع ي.... اجتاهات احلياة 

 . .....والعواطف والسلوك والدنيا واآلخرة 
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هل أنت  حد:أوحني يسألنا ..  شعائر تعبديةجمرد فقط لكي يصبح كيف حتول هذا املفهوم 
ي ونتصدق إله إال اهلل ونصل النقول ننا إ هتكم:خنمش وجهه ونقول يف  هلل؟!خاضع ومستسلم 

 احلرام!!ونصوم رمضان بل وحنج إىل بيت اهلل 
  نفوس الناس إىل يف اخلضوع واالستسالم هلل عز وجل وحتول مفهوم. كيف تغري العاملني.يا إله 

 ؟؟هذا احلد

يعًا قـَْبَضُتُه يـَْومَ  َقَدُروا َوَما﴿ َوالسَّماَواُت َمْطوِيَّاٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه  اْلِقَياَمةِ  اللََّه َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض َجَِ
 ﴾ُيْشرُِكونَ  َعمَّا َوتـََعاىَل 

 ؟واالستسالم الذي يريده اهلل منا ما هو الخضوع
هلل . كما حيبه اوجل.ما هو مدلول اخلضوع واالستسالم هلل عز لنعرف . موضوعنا.نعود إىل    

 ويرضاه؟

. .اهلل(وأن حممداً رســـول  اهلل،ال إله إال  شـــهادة:  أنال خيفى على أحد منا أن اإلســـالم هو  -1
 وأن  االميان يقني بالقلب وقول باللسان وعمل باجلوارح.

زء الثاين فهو . أما اجلشريك.وحده بال  اخلضوع واالستسالم هللفاجلزء األول من الشهادة يتمثل يف 
 ال والذي. م.االستسالا اخلضوع وذلك اهلل عليه وسلم يف كيفية هذ اهلل صلىالتلقي عن رسول 

 معاً.ين أهبذين اجلز يتحقق يف حياة الفرد أو اجملتمع إال 

 وكتبه . فاإلميان مبالئكة اهللمعاً. شطريهاكلها تقوم على هذه الشهادة بو اإلميان  م فأركان اإلسال
 احلرام،و مث احلالل  واحلج،ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره وكذلك الصالة والزكاة والصيام 
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هلل  تسالماخلضوع واالسإمنا تقوم على قاعدة  كلها،واملعامالت والتشريعات والتوجيهات اإلسالمية  
 عليه ما بلغه لنا رسول اهلل صلى اهلل .الطاعة.يف هذا اخلضوع وهذه وبشرط أن يكون املرجع  وحده،

 .ن: خالصاً صواباً ال يكون مقبوالً إال إذا كافالعمل  العاملني؛وسلم عن رب 

نا نبينا حممد صلى كما بلغه ل  اهلل، صوابا: فهومن اهلل وإىل اهلل فال يبتغي به إال رضى  خالصا: فهو
 وسلم.اهلل عليه 

. وهو سبحانه "اخلالق" ال شريك له يف انيته.دوحله يف  شريك " الإن اهلل تعاىل هو "اإلله الواحد
. العليم .ملكه. وهو سبحانه املتصرف يف امللك." املالك" ال شريك له يف  سبحانه وهو. اخللق.
 خبلقه.اخلبري 

هو وحده  ،خبلقهالعليم اخلبري  ملكه،املتصرف يف  شيء،املالك لكل  شيء،فاخلالق لكل  إذاً:
يما . وهو وحده الذي جيب أن يطاع فوخللقه.يف وضع املنهج الذي يرتضيه مللكه  احلق صاحب
 َواأْلَْمُر﴾.َأاَل َلُه اخْلَْلُق ﴿. وخللقه.مللكه  ارتضاه

إنه حقاً أمر واضح ال يغيب عن فهم أي  وبسيط؟!أم هو أمر سهل  ومعقد؟!فهل هذا أمر غامض 
 إنسان.

ألنه سبحانه  .اجملتمع.ب حلياة اإلنسان ونظام هو وحده الذي يضع املنهج املناس. سبحانه.إن اهلل 
نهج إال إذا آمن والتزم بامل. هلل. خاضعًا ومستسلماً ال شريك وال يكون اإلنسان بهو اإلله الواحد 

اأْلَْرِض إَِلٌه  َوُهَو الَِّذي يف السََّماِء إَِلٌه َويف ﴿. اجملتمع.الذي وضعه اإلله الواحد حلياة اإلنسان ونظام 
 .﴾َوُهَو احلَِْكيُم اْلَعِليمُ 
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ريك أنا أعبد اهلل وحده بال ش القول:حقيقة هذا ف وجلخاضع ومستسلم هلل عز أنا فعندما أقول 
يف هذه الطاعة بني العقيدة والشعرية والشريعة فكلها من عند  أفرق فال شيء،وأطيعه وحده يف كل 

 هلل.ا. وهذه الطاعة الكاملة ال آخذ بكيفيتها إال كما بلغها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اهلل.

.  ولكن خيفى على كثري منا أن احلكم مبا أنزل اهلل وحده دون سبق.ال خيفى على أحد منا كل ما 
تـَْعُبُدوْا ِإالَّ  َأالَّ  ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِل ِه أََمرَ ﴿. وجل.مظاهر اخلضوع واالستسالم هلل عز أهم  من .سواه.

يُن اْلَقيُِّم َولَـِكنَّ  ع ال وجل مل يأذن باحلكم والتشري .. فاهلل عز﴾النَّاِس اَل يـَْعَلُمونَ  َأْكثـَرَ  ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ
مبلغ عن  . وإمنا ألنهلشخصه.. حىت طاعة الرسول فهي ليست طاعة مرسل.وال لنيب  مقرب،مللك 

 ربه.

 ..ونالظامل ..الكافرونلذلك تصف اآليات القرآنية الذين ال حيكمون مبا أنزل اهلل بأهنم هم 
 الفاسقون.

َنا ملَّْ حَيُْكم مبَا أَنَزَل الل ُه فَُأْولَـِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن ، َوَمن ﴿  َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس بِالنـَّْفِس َواْلَعنْيَ  وََكَتبـْ
َق ِبِه فـَُهَو َكفَّارَةٌ ِقَصاٌص َفَمن  َواجْلُُروحَ  َواألَنَف بِاألَنِف َواأُلُذَن بِاأُلُذِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ  بِاْلَعنْيِ   لَُّه َتَصدَّ

َنا حَيُْكم َوَمن ملَّْ  قًا لَِّما  َعَلى مبَا أنَزَل الل ُه فَُأْولَـِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ،َوقـَفَّيـْ آثَارِِهم بَِعيَسى اْبِن َمْرََيَ ُمَصدِّ
َناُه اإِلجِنيَل ِفيِه ُهًدى وَ  التـَّْورَاةِ  بـَنْيَ َيَدْيِه ِمنَ  َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة  بـَنْيَ  نُوٌر َوُمَصدِّقاً لَِّماَوآتـَيـْ

 أَنَزَل الل ُه فَُأْولَـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  مبَا َأْهُل اإِلجِنيِل مبَا أَنَزَل الل ُه ِفيِه َوَمن ملَّْ حَيُْكم َوْلَيْحُكمْ  لِّْلُمتَِّقنَي ،
﴾. 
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لم وإال فهو الكفر والظ .سواه.على وجوب احلكم مبا أنزل اهلل وحده دون  انص فالسياق القرآين ينص
 والفسق.

م خاضع ومستسلهل أنت  سؤالنا:بداية أن ال. لذلك قلنا يف خطري.من أجل ذلك فإن األمر جد 
فشريعة  واء،سهو هو يف األمر الكبري  صغري،فإن رفض شرع اهلل يف أمر  وخطري!!سؤال مهم  هلل،

أنا  ويقول:به  ؤمنيين الذي ارتضاه اهلل ملن . فكلها يف جمموعها تكون املنهج الربايتجزأ.اهلل كل ال 
 يقول.. وهو يعلم متاماً حقيقة ما هلل.خاضع ومستسلم 

ج من هذا إنه خرو  كله،كاخلروج عليه    منه،عن هذا املنهج الرباين يف أي جزئية  ولذلك فإن اخلروج
و استبدال أ اهلل،أو عدم الرضى بشيء من شرع  اهلل،رفض شيء من شرع  أنع هذا إىل . ويرجالدين.

داء . إنه اعتواحدة.فكل ذلك ليس له إال داللة  .....شيء من شرع اهلل بشرع من صنع البشر 
اخلروج  اهلل:من دين  اخلروج وضوح:. وهذا معناه بكل .ألوهيتهورفض  األرض، على سلطان اهلل يف

 وجل.الطاعة واخلضوع واالستسالم هلل عز من 

 الهامة؟؟ما هو موقف الناس من هذه القضية 
ني دون أن جملرد أنه ينطق بالشهادت هلل،خاضع ومستسلم نعم أنا  بلسانه:وهنا فال قيمة ملن يقول 

وقف مع ودون أن يت اهلامة،ودون أن يراجع موقفه من هذه القضية  الصحيح،يدرك معناها ومدلوهلا 
  ويتساءل:نفسه 

  من عند  ال لشيء سوى أنه تفصيالته،هل أنا مستسلم وخاضع لشرع اهلل ونظامه أياً كانت
 وامللكوت.اهلل مالك امللك 
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  وكلما مهمت بأمر ذهبت إىل منهج اهلل من خالل   سابقة،هل أتعامل مع دين اهلل دون أجندة
وأعمل مبا  .ه.باهلل فيما مهمت  ُحْكمَ ألعلم  وسلميه صلى اهلل علتابه وهدي رسوله الكرَي ك

 وطمأنينة.يف سعادة  سبحانهيقضى به 
  س الطريق وهو هو نف .باجلنة.والفوز هل أنا على يقني أن دين اإلسالم هو الطريق إىل اآلخرة

 حياي لذلك أسعى لتطبيقه يف سواه،لتحقيق الفردوس يف األرض منهجا متفردا وحده دون 
 اجملتمع.وال أرضى به بديال يف هذا  واخلاصة،العامة 

فلينظر   !!هللخاضع ومستسلم أنا  قولنا:وهذا هو حقيقة  .وجل.اخلضوع واالستسالم هلل عز هو  هذا
 هلل؟!اخلضوع واالستسالم أين هو من  احلقيقة؟!كل واحد منا أين هو من هذه 

 ..اهللأنتم الفقراء إلى 
يستسلموا و  دينهخيضعوا ل. أو أن عباده.. وليس حباجة إىل طاعة العاملني.إن اهلل تعاىل غين عن 

َغيِنٌّ َعنُكْم َواَل يـَْرَضى  اللَّهَ  ِإن َتْكُفُروا فَِإنَّ  عباده.. ﴿. وإمنا هذا من متام نعمته سبحانه على ملنهجه.
. وقال رسول مَّْرِجُعُكْم﴾. َلُكْم َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى مثَّ ِإىَل رَبُِّكم يـَْرَضهُ  لِِعَباِدِه اْلُكْفَر َوِإن َتْشُكُروا

. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عبادي.يا } تعاىل:قال  وسلم:اهلل صلى اهلل عليه 
كم آخر . لو أن أولكم و عبادي.يا  شيئا،على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي 

رواه { وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا
 مسلم.


