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أنــا مســلٌم، وذلــك يعنــي أن دينــي هــو اإلســام، واإلســاُم كلمــٌة عظيمــٌة 
ــُة  ــذه الكلم ــم؛ وه ــى آخره ــم إل ــن أوله ــاُء -�- م ــا األنبي ــٌة توارثه س مقدَّ
تحمــل معانــَي ســاميًة وِقَيًمــا عظيمــًة؛ فهــي تعنــْي االستســاَم، واالنقياد 
ــْلَم، والســعادَة، واألمــاَن، والراحــَة  ــق، وتعنــي الســاَم، والسِّ والطاعــَة للخال

للفــرد والمجمــوع.
ــي  ــات وروداً ف ــر الكلم ــن أكث ــام م ــاِم واإلس ــاُت الس ــت كلم ــذا كان وله
ــُة المســلمين  شــريعة اإلســام؛ فالســام اســٌم مــن أســماء اهلل، وتحي
ــا  فيمــا بينهــم هــي الســام، وتحيــُة أهــل الجنــة )ســام(، والمســلُم حّقً
مــن َســِلَم المســلمون مــن لســاِنه ويــِده؛ فاإلســاُم ديــُن الخيــر للنــاس 
جميًعــا؛ فهــو يََســُعُهم، وهــو طريــُق ســعادتهم فــي الدنيــا واآلخــرة؛ ولهذا 
جــاء خاتًمــا شــامًا واســًعا واضًحــا مفتوًحــا لــكل أحــد ال يميــز ِعْرقــًا علــى 
ِعــْرق، وال لونــًا علــى لــون، بــل ينظــر للنــاس نظــرًة واحــدًة، وال يتميــز أحــٌد فــي 

اإلســام إال بقــدر أخــذه بتعاليمــه.
ولهــذا تَْقَبُلــه جميــُع النفــوس الســويَّة؛ ألنــه موافــٌق للِفْطــرة؛ فــكلُّ إنســاٍن 
ا بأنــه المعبوُد  ــا لربه، مقــّرً يولــد مفطــوًرا علــى الخيــر، والعــدل، والحريــة، محّبً
المســتحق للعبــادة وحــده دون مــن ســواه؛ وال ينصــرف عــن هــذه الِفْطــَرِة 
أحــٌد إال بصــارٍف يُغيِّرهــا، وهــذا الديــن ارتضــاه للنــاس خالــُق النــاس، وربُّهــم، 

ومعبوُدهم.  
ودينــي اإلســام يعلمنــي أننــي ســأعيُش فــي هــذه الدنيــا، وبعــد موتــي 
ســأنتقل إلــى داٍر أخــرى، وهــي داُر البقــاِء التــي يكــون مصيــُر النــاس فيهــا إمــا 

إلــى جنــة أو إلــى نــار.
ودينــي اإلســام يأمرنــي بأوامــَر وينهانــي عــن نــواٍه؛ فــإذا ُقْمــُت بتلــك 
ــُت  ط ــرة، وإذا َفرَّ ــا واآلخ ــي الدني ــُعْدُت ف ــَي َس ــك النواه ــُت تل ــِر، واجتنب األوام

فيهــا َحَصَلــِت الشــقاوة فــي الدنيــا واآلخــرة بقــدر تفريطــي وتقصيــري.
ــاداً  ــد اعتق ــهد، وأعتق ــا أش ــُد اهلِل؛ فأن ــاُم توحي ــه اإلس ــي ب ــا أمرن ــم م وأعظ
ــا لــه، وخوًفــا مــن  جازمــًا أن اهلل خالقــي، ومعبــودي؛ فــا أعبــد إال اهلل؛ حّبً
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عقابــه، ورجــاًء لثوابــه، وتــوكًا عليــه، وذلــك التوحيــد يتمثــل بالشــهادة هلل 
بالوحدانيــة، ولنبيــه محمــد -ملسو هيلع هللا ىلص- بالرســالة؛ فمحمــد هــو خاتــم األنبيــاء؛ 
أرَســَلُه اهلُل رحمــًة للعالميــن، وختــم بــه النبــوَة والرســاالِت؛ فــا نبــيَّ بعــده، 

وقــد جــاء بديــٍن عــام صالــٍح لــكل زمــاٍن، ومــكاٍن، وأمــٍة.
ودينــي يأمرنــي أمــراً جازًمــا باإليمــاِن بالمائكــِة، وجميــِع الرســل، وعلــى 

.-�- نــوٌح، وإبراهيــُم، وموســى، وعيســى ومحمــٌد  رأســهم 
ويأمرنــي باإليمــاِن بالكتــِب الســماوية التــي أُنِزلــت علــى الرســل، واتَِّبــاِع 

آخِرهــا، وخاتَِمهــا، وأعظمهــا وهــو )القــرآن الكــرمي(.
النــاُس علــى  الــذي يجــاَزى فيــه  ودينــي يأمرنــي باإليمــان باليــوم اآلخــر؛ 
أعمالهــم، ويأمرنــي باإليمــاِن بالقــدِر، والرضــا بمــا يكــون لــي فــي هــذه 

الحيــاة مــن خيــر وشــر، والســعِي فــي األخــِذ بأســباِب النجــاة.
واإليمــان بالقــدر يمنحنــي الراحــة، والطمأنينــة، والصبــر، وتــرك التحســر 
علــى مــا فــات؛ ألننــي أعَلــم علــم اليقيــن أن مــا أصابنــي لــم يكــن ليخطئنــي، 
ــن اهلل  ــوب م ــدٌر ومكت ــيء مق ــكل ش ــي؛ ف ــن ليصيبن ــم يك ــي ل ــا أخطأن وم

ومــا علــيَّ إال األخــُذ باألســباِب، والرضــا بمــا يكــون بعــد ذلــك. 
واألخــاِق  الصالحــة،  األعمــال  مــن  روحــي  ــي  يزكِّ بمــا  يأمرنــي  واإلســاُم 
العظيمــة التــي ترضــي ربــي، وتطهــر نفســي، وتســعد قلبــي، وتشــرح صــدري، 

ــع. ــي المجتم ــًا ف ــواً نافع ــي عض ــي، وتجعلن ــر طريق وتني
وأعظــُم تلــك األعمــاِل: توحيــُد اهلل، وإقامــُة الصلــواِت الخمــِس فــي اليــوِم 
والليلــِة، وأداُء زكاِة المــال، وصــوُم شــهٍر فــي الســنة، وهــو شــهُر رمضــاَن، 

. وحــجُّ البيــت الحــرام فــي مكــة لمــن اســتطاع الحــجَّ
ومــن أعظــم مــا أرشــدني إليــه دينــي ممــا يشــرح الصــدر كثــرُة قــراءة 
ــه،  ــكام وأعظم ــل ال ــث، وأجم ــدق الحدي ــو كام اهلل، وأص ــذي ه ــرآن ال الق
وأفخمــه المشــتمل علــى علــوم األوليــن واآلخريــن؛ فقراءتــه أو االســتماع 
ــارُئ أو  ــو كان الق ــب، ول ــي القل ــعادَة ف ــَة والس ــكينَة والراح ــل الس ــه تدخ إلي

ــلم. ــر مس ــة أو غي ــن العربي ــتمع ال يحس المس

)1 ( كلمة ُكِتَبْت للتعريف باإلسالم.
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ومن أعظم ما يشرح الصدر كثرة ذكر اهلل  -�-.
وقــد أرشــدني نبيــي -ملسو هيلع هللا ىلص- إلــى كيفيــة ذكــر اهلل، وعلمنــي أَْفَضــَل مــا يُْذكــر 
اهلُل بــه، ومــن ذلــك: الكلمــاُت األربــُع التــي هــي أفضــل الــكام بعــد القــرآن، 

ــر(.  ــه إال اهلل، واهلل أكب ــد هلل، وال إل ــبحان اهلل، والحم ــي: )س وه
وكذلك )أستغفر اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل(. 

فلهــذه الكلمــات تأثيــر عجيــب فــي انشــراح الصــدر، ونــزول الســكينة فــي 
القلــب.  

إنســانيتي  ينــزل  القــدِر بعيــداً عمــا  أكــوَن رفيــَع  بــأن  يأمرنــي  واإلســاُم 
ــل  ــن العم ــه م ــت ل ــا ُخِلق ــي فيم ــي وجوارح ــتعمَل عقل ــي، وأن أس وكرامت

النافــع فــي دينــي ودنيــاي.
واإلســاُم يأمرنــي بالرحمــِة، وُحْســِن الخلــِق، وطيــِب المعاملــِة، واإلحســاِن 

إلــى الخلــِق بمــا أســتطيع بالقــول والفعــل.
ــي  ــي يأمرن ــن؛ فدين ــقُّ الوالدي ــِق ح ــوق الخل ــن حق ــه م ــْرُت ب ــا أُِم ــم م وأعظ
همــا، وحــبِّ الخيــر لهمــا، والحــرِص علــى إســعاِدهما، وتقديــِم النفــع  ِبِبرِّ
المجتمعــات  فــي  واألب  األم  تــرى  ولهــذا  الِكبــر؛  عنــد  خصوصــًا  لهمــا؛ 
ــل  ــن ِقَب ــِة م ــراِم، والخدم ــِر واالحت ــن التقدي ــٍة م ــٍة رفيع ــامية بمنزل اإلس
، أو أُصيبــا بمــرٍض، أو عجــٍز زاد بــرَّ  ــنِّ أوالدهمــا، وكلمــا َكِبــَر الوالــدان فــي السِّ

األوالد بهمــا.
وعلمنــي دينــي أن للمــرأة كرامــًة عاليــًة، وحقوقــًا عظيمــًة؛ فالنســاُء فــي 
ــُر النــاِس خيُرهــم ألهلــه؛ فالمســلمُة فــي  اإلســام شــقائُق الرجــال، وخي
طفولتهــا لهــا حــقُّ الرضــاع، والرعايــة، وإحســان التربيــة، وهــي فــي ذلــك 

ــا.  ــا وإخوانه ــؤاد لوالديه ــرة الف ــن، وثم ــرة العي ــت ق الوق
وإذا كبــرت فهــي المعــززُة المكرمــة، التــي يغــار عليهــا وليُّهــا، ويحوُطهــا 
ــأذى، وال أعيــٌن  ــٍد بســوء، وال ألســنٌة ب برعايتــه، فــا يرضــى أن تمتــد إليهــا أي

ــة. بخيان
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ــت  ــي بي ــون ف ــظ؛ فتك ــه الغلي ــِة اهلل، وميثاق ــك بكلم ــْت كان ذل َج وإذا تََزوَّ
ــف  ــا، وك ــان إليه ــا، واإلحس ــا إكراُمه ــى زوجه ــب عل ــوار، وواج ــزِّ ج ــزوج بأع ال

األذى عنهــا. 
هــا مقرونــًا بحــق اهلل - تعالــى - وعقوُقهــا واإلســاءُة  ــًا كان برُّ وإذا كانــت أمَّ

إليهــا مقرونــًا بالشــرك بــاهلل، والفســاد فــي األرض. 
وإذا كانــت أختــًا فهــي التــي أُمــر المســلم بصلتهــا، وإكرامهــا، والغيــرِة 

عليهــا، وإذا كانــت خالــًة كانــت بمنزلــِة األم فــي البــر والصلــة. 
وإذا كانــت جــدًة، أو كبيــرًة فــي الســن زادت قيمتهــا لــدى أوالدهــا، وأحفادهــا، 

ه لهــا رأٌي.  وجميــع أقاربهــا؛ فــا يــكاد يـُـَردُّ لهــا طلــب، وال يَُســفَّ
وإذا كانــت بعيــدًة عــن اإلنســان ال يدنيهــا قرابــٌة أو جــواٌر كان له حق اإلســام 

العــام مــن كــف األذى، وغــض البصر ونحــو ذلك. 
الرعايــة،  الحقــوق حــقَّ  زالــت مجتمعــاُت المســلمين ترعــى هــذه  ومــا 
ــر  ــات غي ــد المجتمع ــا عن ــد له ــاراً ال يوج ــًة واعتب ــرأة قيم ــل للم ــا جع مم

المســلمة. 
ثــم إن للمــرأة فــي اإلســام حــقَّ التملــك، واإلجــارة، والبيــع، والشــراء، وســائر 
العقــود، ولهــا حــق التعلــم، والتعليــم، والعمــل، بمــا ال يخالــف دينهــا، بــل إن 

مــن العلــم مــا هــو فــرض عيــن يأثــم تاركــه ذكــراً كان أم أنثــى. 
بــل إن لهــا مــا للرجــال إال بمــا تختــص بــه مــن دون الرجــال، أو بمــا يختصــون 
بــه دونهــا مــن الحقــوق واألحــكام التــي تائــم ُكّاً منهمــا علــى نحــو مــا هــو 

ــل فــي مواضعــه. ُمَفصَّ
وأخوالــي،  وعماتــي،  وأعمامــي،  وأخواتــي،  إخوتــي،  بمحبــة  دينــي  ويأمرنــي 
وخاالتــي، وجميــع أقاربــي، ويأمرنــي بالقيام بحقــوق زوجتــي، وأوالدي، وجيراني.

وخلقــي،  بعقلــي،  يرتقــي  مــا  كل  علــى  ويحثنــي  بالعلــم،  يأمرنــي  ودينــي 
وتفكيــري.

والرزانــِة،  بالحيــاِء، والحلــِم، والســخاِء، والشــجاعِة، والحكمــِة،  ويأمرنــي 
الخيــِر  وحــبِّ  والوفــاِء،  والنزاهــِة،  والعفــِة،  والتواضــِع،  واألمانــِة،  والصبــِر، 
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وعيــادِة  المســاكين،  علــى  والعطــِف  الــرزِق،  لكســِب  والســعِي  للنــاِس، 
بالبشاشــِة،  النــاِس  الــكاِم، ومقابلــِة  الوعــِد، وطيــِب  المرضــى، وإنجــاِز 

والحــرص علــى إســعادهم بمــا أســتطيع.
وفــي مقابــل ذلــك يحذرنــي مــن الجهــل، وينهانــي عــن الكفــِر، واإللحــاد، 
والعصيــاِن، والفواحــِش، والزنــا، والشــذوِذ، والِكْبــِر، والحســِد، والِحْقــِد، وســوِء 
الظــن، والتشــاؤِم، والحــزن، والكــذِب، واليــأس، والبخــل، والكســل، والُجْبــن، 
ــَفه، واإلســاءة إلــى النــاس، وكثــرة  ْيــش، والسَّ والَبَطالــِة، والَغَضــِب، والطَّ
الــكام بــا فائــدة، وإفشــاء األســرار، والخيانــة، وإخــاف الوعــد، وعقــوق 
ــًا. ــِق عموم ــار والَخْل ــة الج ــال األوالد، وأذي ــم، وإهم ــة الرح ــن، وقطيع الوالدي

ــدرات،  ــي المخ ــكرات، وتعاط ــرب المس ــن ش ــًا- ع ــام -أيض ــي اإلس وينهان
، والخديعــِة، وترويــِع النــاِس،  وعــن المقامــرة بالمــال، والســرقِة، والغــشِّ

ــع عوراتهــم. والتجســِس عليهــم، وتََتبُّ
ودينــي اإلســام يحفــظ األمــواَل، وفــي ذلــك إشــاعٌة للســاِم واألمــاِن؛ ولهذا 
ــة، وأثنــى علــى أهلهــا، ووعدهــم بطيــب العيــش، ودخــول  حــث علــى األمان
ــا  ــي الدني ــة ف ــا بالعقوب ــد فاعله ــرقة، وتوعَّ م الس ــرَّ ــرة، وح ــي اآلخ ــة ف الجن

واآلخــرة.
ــداَء  ، واالعت ــقٍّ ــر ح ــِس بغي ــَل النف م قت ــرَّ ــذا َح ــَس، وله ــظ األنف ــي يحف ودين

ــا. ــو كان لفظّيً ــداِء ول ــن االعت ــوٍع م ــأيِّ ن ــن ب ــى اآلخري عل
ــد  ــان أن يفس ــْز لإلنس ــم يُِج ــه؛ فل ــى نفس ــاُن عل ــدَي اإلنس م أن يعت ــرَّ ــل ح ب

ــه. ــَل نفَس ــه، أو يقت ــر صحَت ــه، أو يدمِّ عقَل
ــرٌّ  ــام ُح ــي اإلس ــان ف ــا؛ فاإلنس ــاِت، ويضبُطه ــل الحريَّ ــام يكف ــي اإلس ودين
فــي تفكيــره، وفــي بيعــه، وشــرائه، وتجارتــه، وتنقاتــه، وُحــرٌّ فــي االســتمتاع 
بطيبــات الحيــاة مــن مأكــوٍل، أو مشــروٍب، أو ملبــوس، أو مســموع مــا لــم 

ــا يعــود عليــه أو علــى غيــره بالضــرر. يرتكــب محرّمً
ودينــي يضبــط الحريــات؛ فــا يســمح أن يتعــدى أحــٌد علــى غيــره، وال أن 
ينطلــق اإلنســان فــي ملذاِتــه المحرمــة التــي تقضــي علــى أمواِلــه، وســعادِته، 
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وإنسانيِته.
ولــو نظــرَت إلــى اللذيــن أطلقــوا ألنفســهم الحرية فــي كل شــيء، وأعطوها 
ــن، أو عقــل -  كل مــا ترغــب مــن الشــهوات دون أن يردعهــم وازع مــن دي
ــم  ــترى بعضه ــق، وس ــقاء والضي ــط دركات الش ــون أح ــم يعيش ــت أنه لرأي

يرغــب فــي االنتحــار؛ رغبــة فــي التخلــص مــن القلــق. 
وديني يعلمني أرقى اآلداب في األكل والشرب، والنوم، ومخاطبة الناس.

ــوق،  ــي الحق ــِة ف ــراء، والمطالب ــِع والش ــي البي ــماحَة ف ــي الس ــي يعلمن ودين
ويعلمنــي التســامَح مــع المخالفيــن فــي الديــن؛ فــا أَْظِلُمهــم، وال أســيُء 

إليهــم، بــل أحســن لهــم، وأتمنــى وصــوَل الخيــر إليهــم.
وتاريــُخ المســلمين يشــهد لهــم بالتســامح مــع المخالفيــن تســامًحا 
لــم تعرْفــه أمــٌة قبلهــم؛ فقــد عايــش المســلمون أَُمـــًما مختلفــة األديــان، 
ودخلــت تحــت ســلطان المســلمين؛ فــكان المســلمون - مــع الجميــع - 

علــى أحســن مــا تكــون بــه المعاملــُة بيــن البشــر.
وبالجملــة فقــد علمني اإلســام مــن دقائــق اآلداِب، ومحاســِن المعاماِت، 
ومــكارِم األخــاق مــا يصفــو بــه عيشــي ويتــم ســروري، ونهانــي عــن كل مــا 
يكــدر حياتــي، ومــا يَُضــرُّ بالهيئــِة االجتماعيــة، أو النفــس، أو العقــل، أو المــال، 

أو الشــرف، أو الِعــْرض.
التعاليــم تعظــم ســعادتي، وبحســب تفريطــي  وبحســب أخــذي بتلــك 
وتقصيــري بشــيء منهــا تنقــص ســعادتي بقــدر مــا انتقصــت مــن تلــك 

التعاليــم.
يراعــي  ــر؛ فدينــي  أَُقصِّ أخطــئ، وال  أننــي معصــوٌم ال  مــا مضــى  يعنــي  وال 
طبيعتــي البشــريَة، وضعفــي فــي بعــض األحيــان، فيحصــل منــي الخطــأ، 
والتقصيــر، والتفريــط؛ ولهــذا فتــح لــي بــاب التوبــة، واالســتغفار، والرجــوع إلــى 

ــي.  ــد رب ــي عن ــع مقام ــري، وترف ــار تقصي ــو آث ــة تمح اهلل؛ فالتوب
وآداب، ومعامــات  وأخــاق،  اإلســامي مــن عقائــد،  الديــن  تعاليــم  وكلُّ 

المطهــرة. والســنة  الكريــم،  القــرآن  مصدرهــا 
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ــى  ــم عل ــي العال ــكان ف ــي أي م ــاٍن ف ــع أيُّ إنس ــو اطل ــًا: ل ــول جازم ــراً أق وأخي
حقيقــة ديــن اإلســام بعيــن العــدل والتجــرد لمــا َوِســَعه إال اعتناقــه، ولكــنَّ 
ــض  ــاُل بع ــُة، أو أعم ــاُت الكاذب ــوهه الدعاي ــام تش ــن اإلس ــَة أن دي المصيب

ــه. ــذون ب ــن ال يأخ ــه مم ــبين إلي المنتس
ــا  ولــو نظــر أحــٌد إلــى حقيقتــه كمــا هــو، أو إلــى أحــوال أهلــه القائميــن بــه حّقً
ــِه، والدخــوِل فيــه، وســيتبين لــه أن اإلســام يدعــو إلــى  لمــا تــردد فــي قبوِل

إســعاد البشــر، وإضفــاء الســام واألمــن، وإشــاعة العــدل واإلحســان.
ــْت أو كثــرت- فــا يجــوز  أمــا انحرافــاُت بعــض المنتســبين إلــى اإلســام -َقلَّ
ــراٌء  ــو ب ــل ه ــا، ب ــاب به ــن، أو أن يع ــى الدي ــب عل ــوال أن تحس ــن األح ــال م بح
منهــا، وتَِبَعــُة االنحــراِف تعــود علــى المنحرفيــن أنفســهم؛ ألن اإلســاَم لــم 

يأمرهــم بذلــك؛ بــل نهاهــم وزجرهــم عــن االنحــراف عمــا جــاء بــه.
ــام،  ــق القي ــن ح ــن بالدي ــال القائمي ــي ح ــر ف ــأن يُنظ ــي ب ــدَل يقتض ــم إن الع ث
والمنفذيــن ألوامــره وأحكامــه فــي أنفســهم وفــي غيرهــم؛ فــإن ذلك يمأل 
القلــوَب إجــااًل ووقــاراً لهــذا الديــن وأهلــه؛ فاإلســام لــم يغــاِدْر صغيــرًة وال 
ر  كبيــرًة مــن اإلرشــاد والتهذيــب إال حــثَّ عليهــا، وال رذيلــًة أو مفســدًة إال حــذَّ

منهــا، وصــدَّ عــن ســبيلها.
وبذلــك كان المعظمــون لشــأنه، المقيمــون لشــعائره أســعَد النــاِس، وفي 
ــَيِم، ومــكارم  أعلــى طبقــٍة مــن أدب النفــس، وتربيتهــا علــى محاســن الشِّ

األخــاق، يشــهد لهــم بذلــك القريــُب والبعيــُد، والموافــُق والمخالــُف. 
طيــن فــي دينهــم، الناكبيــن  أمــا مجــرد النظــر إلــى حــال المســلمين المفرِّ
عــن صراطــه المســتقيم - فليــس مــن العــدل فــي شــيء، بــل هــو الظلــم 

بعينــه.
وأخيــراً هــذه دعــوة لــكل مــن ليــس بمســلم أن يحــرص علــى معرفــة 

اإلســام، والدخــول فيــه. 
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ومــا علــى مــن يريــد الدخــول فــي اإلســام إال أن يشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأنَّ 
محمــداً رســول اهلل، ويتعلــم مــن الديــن مــا يقــوم مــن خالــه بمــا أوجبــه 
اهلل عليــه، وكلمــا ازداد تعلمــًا وعمــًا ازدادْت ســعادتُه، وَعَلــْت درَجُتــه عنــد 

ربــه.

بقلم  د. محمد بن إبراهيم الحمد




