
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 هل تبحث عن السعادة ؟

 

 "السعادة" هي الغاية اليت يسعى كل من على وجه األرض لتحقيقها.

وقد حرص الناس مجيعهم -عاملهم وجاهلهم- على البحث عن أسباب حصوهلا، وأتعبوا 
 أنفسهم يف اخرتاع ما يُذهب عنهم شبح الضيق واألمل والشقاء.

إ  أن الواق  أن اللو  املرروحة مل تصل بم إىل مبتغاهم، فهم يقصدون السعادة بكل 
سبب ممكن من هلو أو متعة أو غريها؛ وقد حيصلون على لذة ما، لكنها لذة مؤقتة؛ وعن 

 قريب يستفيقون على شيء يف داخلهم يكدر عليهم ففو حياتم.

وهذه الكلمات اليت بني يديك قد تفتح لك بابا إىل السعادة القيقية، وتأخذ بيدك إىل 
 الراحة النفسية وا طمئنان التام.

وقبل أن تسرتسل يف إكماهلا أمتىن أن تقف وقفة م  نفسك وحتاو  أن تفتح عقلك وقلبك 
 هلا، والعاقل هو الذي يبحث عن القيقة مهما كان قائلها.

إن القيقة اليت   ينكرها أي إنسان جترد من األهواء: أن السعادة الدائمة   تكون إ  
بامياان باهللا الذي خلق اللق، وا هتداء بديه؛ ألنه هو الذي خلق الناس، وهو العامل مبا 

 يسعدهم ويشقيهم، وينفعهم ويضرهم. 

وكثري من علماء النفس قد قرروا أن امينسان املتدين هو الذي يعيش -وحده- السعادة 
 والرمأنينة .

 وإذا كان امياان باهللا هو مكمن السعادة فكيف الرريق إليه؟



لقد تعددت الديانات واملعتقدات وتنوعت، والناظر فيها يالحظ أن ا ختالفات بينها 
 اختالفات جذرية، و  اكن حبا  أن تكون مجيعها حقاً .

 فما الدين الصواب منها؟ 

 وما هي العقيدة اليت حيبها اهللا وحيب أن نعتنقها؟ 

 وما هو الذي يكفل لنا منها السعادة يف الدنيا واآلخرة؟

قبل اميجابة على هذه التساؤ ت  بد من وض  أساس فحيح يُنرلق منه إىل ا ختيار 
الصحيح للدين الصحيح؛ إذ أعتقد جازماً أن مجي  العقالء يوافقون على أن نشأة امينسان 
على دين معني، وكون أبيه وأمه وجمتمعه عليه   يد  بالضرورة على أنه الدين الق ما مل 

 تد  األدلة املقنعة على ذلك، ويصل العقل إىل اطمئنان ويقني بذلك.

وإذا كان العقل هو الفارق بني امينسان و اليوان؛ فإن على فاحبه أن يستعمله يف النظر يف 
 هذه القضية اليت هي أهم القضايا وأخررها.

وإن رحلة قصرية يف عامل األديان والتوو  بني معتقداتا قد يكون وسيلة جيدة للوفو  إىل 
 اجلواب املأمو .

وحىت أختصر عليك الوقت واجلهد فإين أقو  لك بكل ثقة وشفقة: إنك مهما حبثت ونقبت 
فلن تصل إ  إىل حقيقة واحدة، هي: الدين الق هو (اميسالم)، والسعادة القيقية هي يف 

 (اميسالم).

وقبل أن تتعول برد هذه الكلمات وتقر  إكماهلا  حظ أن إكماهلا لن يضرك شيئاً، وقد 
 تستفيد بذلك فائدة ما ..

 وقبل ذلك أنت فاحب عقل متيز به األشياء، وتعرف الصواب من الرأ.

  



 لماذا اإلسالم هو الدين الحق؟

سؤا  قد يررحه القارئ؛ وهو سؤا  جيد ومهم، ويد  على أن فاحبه ذو عقل ناضج 
 وفكر مستنري. 

ولإلجابة على هذا السؤا  أقو : إن دين اميسالم دين اجتمعت فيه خصائص ومميزات   
توجد يف دين سواه، وهي أدلة مقنعة تد  على أنه الدين الق املنز  من عند اهللا، و اكن 

 التحقق من فدق ذلك أو كذبه بالنظر فيها بعمق وهدوء.

ومميزات اميسالم وخصائصه من الكثرة حبيث يصعب حصرها يف كلمات معدودة، لكن 
 اكن إجياز ذلك فيما يأيت:

من أعظم مميزات اميسالم أنه يشب  الناحية الروحية يف امينسان ، وجيعل من يعتنقه ذا  -1
فلة باهللا تعاىل دائما؛ فيورثه ذلك الرمأنينة والراحة النفسية، وحيميه من الفوضى والضياع 

 والفراغ الروحي وا ضررابات النفسية.

من مميزات اميسالم أيضاً أنه متوافق م  العقل متاماً ، فومي  أحكامه وشرائعه مقبولة  -2 
عقالً ، و  اكن أن يكون بينها تناقض أبداً ، ولذلك ملا أسلم أحد األشخاص سئل : ملاذا 

أسلمت ؟ فقا  : ما أمر اميسالم بشيء فقا  العقل ليته مل يأمر به ، و  �ى عنه فقا  
 العقل ليته مل ينه عنه .

وإذا كانت كثري من الديانات يصعب قبو  الكثري من مبادئها ، ويقف العقل حائراً أمام كثري 
من مسلماتا ؛ فإننا جند اميسالم حيرتم العقل ويأمر بالتفكري ، وينهى عن اجلهل ويذم 

 التقليد األعمى . 

أن اميسالم ازج بني الدين والدنيا ، ويعتين بالروح والبدن مجيعاً ، و  يعين ا لتزام  -3 
 باميسالم ا نفراد بيئة معينة ، أو حترمي طيبات الياة .



بل يف اميسالم اكن لإلنسان أن يكون متديناً ، وهو م  ذلك اارس حياته العملية على 
 أحسن أحواهلا ، بل ويصل إىل أعلى منصب وحيوز أرف  شهادة .

من مميزات اميسالم أيضاً : أنه دين مشويل؛ فكل جانب من جوانب الياة فلإلسالم فيه  -4 
تنظيم ، وكل مشكلة فلها يف اميسالم حل . ولذلك فيمكن تربيقه واعتناقه يف كل زمان 

 ومكان .

وكيف   يكون اميسالم كذلك وقد نظم هذا الدين ووض  القواعد واألحكام املناسبة يف كل 
الا ت ، ابتداًء بأحكام القضاء وفصل النزاعات ، ومروراً بأحكام البي  واملعامالت التوارية 
وتنظيم العالقات ا جتماعية والياة الزوجية ، وانتهاًء بأحكام التحية وآداب الرريق وتنظيم 
تصرفات املرء م  نفسه من نوم وأكل وشرب ولباس ... إخل ، كل ذلك ليس بصورة إمجالية 
، بل بتفصيل دقيق يقف العقل عنده متعوباً، ولك أن تعلم أن اميسالم يوجه املسلم حىت 
يف كيفية لبس الذاء وخلعه، وحيثه على استعما  اليد اليمىن يف األكل والشرب واملصافحة 
واألخذ واميعراء ، وأما األمور املستكرهة – كقضاء الاجة مثالً – فُتستعمل فيها اليد 

 اليسرى .

 وإذا جاء وقت النوم فلإلسالم توجيٌه بدي  يف كيفية النوم وا ستيقاظ. 

وإذا التقى املسلمان يف الرريق فاميسالم ينظم كيفيه السالم بينهما؛ فالراكب ينبغي أن يبدأ 
بالسالم على املاشي ، والصغري هو الذي يبادر الكبري ، واجلماعة القليلة عليها أن تلقي 

 التحية على اجلماعة األكثر منها.

 وهذا قليٌل من أحكامه الكثرية الشاملة واملنظمة جلمي  مناحي الياة.

من مميزات اميسالم : أنه يف مجي  أحكامه حيقق الري لإلنسان ويدف  عنه الضرر ،  -5 
 فأحكام اميسالم ترج  منفعتها لإلنسان نفسه وجمتمعه.

فإذا من  اميسالم المر واملخدرات - مثالً – فلما فيها من ضرر كبري على عقله وفحته ، 
 وأنت ترى حا  السكران وأنه أفبح بغري امينسان أشبه منه بامينسان . 



وما كانت كثري من حا ت القتل أو املشاجرات أو حوادث السيارات أو ا غتصاب أن 
 حتصل لو  تناو  هذه املذهبات للعقو  . 

وإذا من  اميسالم العالقات اجلنسية خارج عقد الزواج فلتونيب امينسان األمراض الفتاكة 
كامييدز والزهري وغري ا ، ولتونب التم  ويالت ا نفالت الُلقي ، ونشوء جيل من 

 اللقراء فاقدي حنان األم وتربية األب فيكونون عبًء على التم  ووبا ً عليه . 

وإذا أمر اميسالم املرأة بعدم إظهار مفاتنها أمام الرجا  الغرباء فألنه يراها درة مصونة غالية 
الثمن ، ليست سلعة رخيصة تعرض على الررقات أمام كل أحد ، وليحميها من ذئاب 
البشر الذين   هم  هلم إ  حتصيل شهواتم ولو كانت على حساب كرامة املرأة وقيمتها 

 وطهارتا . 

ويف املقابل أباح اميسالم كل شراب ناف  غري ضار ، كما أباح استمتاع كل من اجلنسني 
 باآلخر مبقتضى عقد الزوجية ، وداخل بيت أسري سعيد .

والالفة : أن اميسالم مل يأت بكبت الريات والرغبات ، وإمنا جاء بضبرها وتنظيمها مبا 
 يعود نفعه على امينسان وعلى جمتمعه وعلى العامل أمج  .

من اجلوانب املشرقة يف اميسالم : عنايته بالقيم واألخالق واآلداب الميدة ، و�يه عن  -6 
 الظلم وا عتداء وكل خلق سيء .

فاميسالم دين احملبة وا جتماع والرمحة ، نظم عالقة امينسان بوالديه وأقاربه وجريانه وأفدقائه 
 وسائر الناس ، وزرع يف نفوس معتنقيه أمثل األخالق وأرف  اآلداب .

إن اميسالم ينهى امينسان عن أن يعيش لنفسه فقط ، ويربيه على مساعدة غريه ومراعاة 
شعورهم ؛ فالفقري واليتيم وكبري السن واألرملة هلم يف اميسالم حقوق   يؤديها املسلم على 

 أ�ا أمر ثانوي ، و  يشعر حينذاك باملنة والتفضل؛ بل هي من واجباته وما يلزمه .



ففي اميسالم -مثال- يُعد من الذنوب العظيمة أن ينام امينسان شبعان وهو يعلم أن جاره 
جائ  ، كما أن اميسالم ينهى أن يتحدث اثنان  ساً وثالث يف اللس   يسمعهما؛ مراعاة 

 لشعوره .

 بل جتاوز اميسالم ذلك؛ إذ أوجب الرفق باليوان وحرم أذيته أو اميضرار به.

ومن دقائق اميسالم يف ذلك أنه ان  الذابح أن يذبح الشاة مثالً واألخرى تنظر إليها ، أو أن 
 حيد السكني أمامها حىت   يقتلها مرتني .

إن الصدق واألمانة والشواعة والكرم والياء والوفاء بالوعد أخالٌق حث عليها اميسالم كثرياً 
، كما أن عيادة املريض وتشيي  اجلنائز وبر الوالدين وزيارة األقارب واجلريان والسعي يف قضاء 

 حاجات اآلخرين: آداب دعا إليها وأمر با .

ويف املقابل فإن اميسالم قد من  املسلم أشد املن  من الظلم والكذب والتكرب والسد 
 وا ستهزاء باآلخرين أو سبهم أو خيانتهم .

يف اميسالم   جيوز أن تذكر شخصاً غائباً بسوء ولو كنت فادقاً ، كما أنه يدعو يف 
 امينفاق إىل التوسط بني اميسراف والبخل .

إنه يف الوقت الذي تشكو فيه كثري من التمعات من جفاف املشاعر وطغيان املادية وغلبة 
 حب الذات جند اميسالم يض  العالج الناج  لكل تلك املشكالت .

وبعد ... فإذا كانت الكلمات السابقة قد أعرت نبذة يسرية عن اميسالم وبعض خصائصه 
؛ فإنه من املناسب التذكري بأن اميسالم دين واضح ، وفمهه ميسور لكل أحد ، كما أنه 

 دين مفتوح األبواب ،   يغلق يف وجه من يريد اعتناقه .

وإذا كان استيعاب أحكام اميسالم مجيعها يف كلمات يسرية ممتنعاً ؛ فإن إطاللة يسرية على 
 أهم مبادئه قد تزيد فورته وضوحاً لدى من يريد التعرف عليه .



إن مجي  أحكام اميسالم وتعليماته مهمة ، غري أن منها ما هو أهم من غريه، وهذه األحكام 
 ( األهم ) ستة جيب أن تُعتقد بالقلب ، ومخسة عملية .

 أما الستة ا عتقادية فهي : 

 امياان باهللا وحده   شريك له . -1

وذلك بأن يؤمن امينسان بأن اهللا تعاىل وحده خالق هذا الكون جبمي  ما فيه ، وأنه وحده 
املتصرف فيه مبا يشاء ، وإذا كان األمر كذلك فإن العبادة   تكون إ  له وحده. وهذه 
 العبادة هي العمل بأحكام اميسالم وشعائره، م  اعتقاد أن أي دين غريه فهو دين باطل.

 - امياان باملالئكة.2

واملالئكة َخْلٌق من خلق اهللا   نراهم يف الدنيا، وهم قائمون بعبادة اهللا، و  يعصونه أبداً ، 
واهللا سبحانه يأمر املالئكة بالقيام بكثري من شئون هذا الكون؛ مثل جربيل عليه السالم، 

ومهمته نقل وحي اهللا تعاىل -أي كالمه- بني اهللا وأنبيائه، ومنهم ميكائيل عليه السالم وهو 
املوك ل بشأن املرر، ومنهم مالئكة وظيفتهم إحصاء أعما  العباد وكتابتها حىت حياسبوا عليها 

 يوم القيامة، إىل غري ذلك من الوظائف الكثرية.

وجيب إن يُعتقد أن هؤ ء املالئكة الكرام إمنا يتصرفون بأمر اهللا تعاىل، و  يفعلون إ  ما 
 يريده.

 - امياان بالكتب.3

وذلك بأن يُعتقد أن اهللا تعاىل أنز  على عباده كتباً هي كالمه الذي فيه سعادة البشر وبيان 
ما حيبه اهللا تعاىل وما يكرهه، والذي ينقل هذا الوحي إىل النيب هو جربيل عليه السالم -

 الذي هو أعظم املالئكة- والنيب يبلغ ذلك إىل الناس.



والكتب اليت أنزهلا اهللا كثرية، منها: التوراة وقد أنزله اهللا على موسى عليه السالم، والزبور 
الذي أنزله اهللا على داود عليه السالم، واميجنيل الذي أنزله اهللا على عيسى عليه السالم، 

 والقرآن الذي أنزله اهللا على حممد فلى اهللا عليه وسلم.

وجيب أن يُعتقد أن مجي  هذه الكتب قد نسخها القرآن، مبعىن: أنه القرآن هو وحده الذي 
جيب العمل به بعد بعثة النيب حممد فلى اهللا عليه وسلم،  سيما وأن هذا القرآن قد مج  

 كل مميزات الكتب اليت قبله وزاد عليها.

ولك أن تعلم أن هذا القرآن من أعظم األدلة على أن هذا الدين حٌق منزٌ  من عند اهللا 
تعاىل؛ إذ قد ُأُ◌نز  القرآن قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة؛ ومن ذلك الوقت وإىل اآلن مل 

 ُيكتشف فيه خرأ أو تناقض ولو يف كلمة واحدة.

و  تزا  ا كتشافات العلمية يف هذا العصر تتواىل، وكثري من تلك ا كتشافات قد وردت يف 
 القرآن منذ ذلك الوقت البعيد.

كما أنه من ذلك الوقت وإىل اآلن مل يُزد عليه ومل يُنقص منه كما حصل للكتب األخرى، 
ولذا فإن املصحف الذي جتده يف أقصى الشرق   خيتلف عن املصحف الذي جتده يف 
أقصى الغرب، ولو اطلعت على مصحف عمره مئات السنني فإنك   جتده خيتلف عن 

املصحف املربوع هذا العام ولو يف حرف واحد، وهذا من حفظ اهللا هلذا الكتاب، الذي هو 
 كتاب الدين الامت جلمي  األديان.

إن الكالم عن القرآن كالم طويل، لكن يكفي أن تعلم أنه   مثيل له مرلقاً من حيث 
 األسلوب، ومن حيث تأثريه على النفوس، ومن حيث إخباره عن املغيبات.

 - امياان بالرسل.4

وذلك بأن يؤمن امينسان بأن اهللا تعاىل اختار بشراً هم أفضل البشر، وأنز  عليهم وحيه، 
 وأمرهم بتبليغ دينه إىل الناس.



والرسل كثريون، منهم: نوح وإبراهيم وداود وسليمان ولوط ويوسف وموسى، وغريهم كثري 
 عليهم الصالة والسالم.

ومنهم عيسى بن مرمي عليه السالم الذي جيب امياان بأنه رسو  كرمي، وأنه من أفضل 
الرسل، فيوب امياان بنبوته، وحمبته واحرتامه، ومن أبغضه أو مل يؤمن بنبوته فليس له نصيب 

َلك 
َ
يف اميسالم. كما جيب اعتقاد أن اهللا تعاىل خلقه من أم بال أب؛ حيث أرسل اهللا امل

 ونفخ يف برن مرمي فكان منه عيسى عليه السالم.

و  جيد املسلم يف نفسه ما ان  من تصديق ذلك، فليس اهللا سبحانه عاجزاً عن خلق عيسى 
 من أم بال أب، كما مل يعوز عن خلق آدم من غري أم و  أب.

 وبذا نعلم أن عيسى عليه السالم رسو  كرمي، وليس هو اهللا وليس ابناً هللا.

وقد جاء عيسى عليه السالم بالبشارة بالنيب الذي جييء بعده، وهو حممد بن عبداهللا عليه 
 الصالة والسالم، الذي ختم اهللا به الرسل، فال رسو  بعده.

وهذا الرسو  (حممد بن عبد اهللا فلى اهللا عليه وسلم) الذي بعثه اهللا قبل ألف وأربعمائة عام 
أفبح واجباً على مجي  الناس الذين ُوجدوا بعد بعثته وإىل قيام الساعة أن يؤمنوا به ويعتقدوا 

 برسالته ويريعوه فيما يأمر به أو ينهى عنه.

وقد أمج  كل من اطل  على سرية هذا الرسو  وتارخيه أنه شخصية عظيمة، قد أعراه اهللا 
من كرمي اللق ونبيل الصفات ما مل يوجد يف أحد قبله أو بعده، ولعل أدىن اطالع على ما 

 ُكتب عنه يؤكد فحة ما أقو .

كما أن اهللا تعاىل قد آتاه من األدلة والرباهني على فدق نبوته ما جيعل التشكيك يف ذلك 
من املستحيالت العقلية. ومن مل يؤمن بصدق النيب حممد عليه الصالة والسالم م  ما آتاه 

 اهللا من الد ئل والرباهني فإنه   اكن أن يدعي ثبوت نبوة غريه من األنبياء إطالقا.

 - امياان باليوم اآلخر.5



وذلك با عتقاد اجلازم بأن بعد هذه الياة اليت نعيشها حياة أخرى أكمل منها، وأن هناك 
جزاًء ونعيماً وعقاباً ، أما النعيم ففي دار امسها (اجلنة)، وأما العقاب ففي دار امسها (جهنم). 
فمن آمن بدين اميسالم وعمل به فمصريه إىل (اجلنة) اليت فيها من أفناف النعيم والسعادة 

ما  خيرر بالبا ، وكل نعيم بالدنيا   يساوي من نعيم اجلنة شيئاً ، ومن دخل اجلنة فإنه 
 يتنعم فيها إىل ما  �اية؛ إذ   موت فيها.

وأما من مل يؤمن بدين اميسالم وخالف أحكامه فمصريه إىل (جهنم) اليت فيها من النريان 
وأفناف العذاب ما  خيرر بالبا . ومجي  نريان الدنيا وأفناف عذابا   تساوي أمام 

 عذاب جهنم شيئاً .

و وجود الساب والنعيم والعذاب بعد هذه الياة قضيٌة مقبولة عقالٌ؛ ألنه يستحيل أن 
توجد هذه الدنيا مبا فيها مث تنتهي وتتالشى و شيء بعد ذلك! فهذا نوع من العبث، وربنا 

 الالق سبحانه منزٌه عن هذا.

 - امياان بالقدر.6

وذلك بأن يُعتقد أن كل ما يف هذا الكون من حركة أو سكون فهو بعلم اهللا وإرادته، فال 
يق  إ  ما يريده، وما  يريده فال يق ، وقد كتب اهللا سبحانه يف كتاب عظيم هو (اللوح 

 احملفوظ) كل ما سيق  يف هذا الكون.

 كما يتضمن امياان بالقدر اعتقاد أن اهللا خالق كل شيء.

 أما األمور المسة العملية األهم يف اميسالم فهي:

أن يقو  امينسان مجلة هي مفتاح الدخو  يف اميسالم، وهي عهد بني امينسان وربه أنه  -1
 على هذا الدين، وهذه اجلملة هي: أشهد أ  إله إ  اهللا وأشهد أن حممداً رسو  اهللا.



وهي تعين: اميقرار وا عرتاف وا لتزام بأداء العبادة هللا وحده، واميقرار بأن دين اميسالم هو 
الدين الق وأن اميله الذي يستحق العبادة هو اهللا وحده، وما سواه من املعبودات فباطل، 

 وما سوى اميسالم من األديان فهو باطل.

 وكذلك اميقرار بأن حممداً رسو  اهللا، وأنه يراع وُيصّدق يف كل ما يقوله.

 الصالة. -2

وهي أقوا  وأفعا  ودعوات بيئة معينة، تُفعل مخس مرات كل يوم، و  تستغرق وقتاً طويالً ، 
 بل   تستغرق الصالة الواحدة إ  حنو مخس دقائق.

 إن الصالة فلة بني العبد وربه، وتشعر املسلم بالثقة والرمأنينة والراحة النفسية.

 الزكاة. -3 

وهي أن يدف  املسلم فاحب األموا  مبلغاً يسرياً من ماله كل عام للفقراء، هو رب  الُعشر 
(اثنان ونصف يف املائة) فقط من ماله، وهو مبلغ يسري، لكنه جيعل التم  املسلم جمتمعاً 

 متآلفاً مرتامحاً ، تشي  معاين األخوة والعرف واحملبة بني أهله.

 وأكرر ما ذكرته سابقاً : الزكاة إمنا تلزم األغنياء، وأما الفقراء فال تلزمهم.

 الصيام -4 

واملقصود به أن اتن  امينسان عن الرعام والشراب واملعاشرة الزوجية خال  شهر رمضان كل 
 عام ما بني طلوع الفور إىل غروب الشمس.

ويُعفى عن املريض واملسافر وبعض أفحاب األعذار األخرى؛ فلهم أن يأكلوا ويشربوا يف 
رمضان، وعليهم أن يصوموا بد ً عن ذلك بعد انتهاء العذر بقدر األيام اليت مل يصوموها يف 

 أي وقت من العام.



إن للصوم فوائد فحية ونفسية واجتماعية كثرية، منها: إراحة اجلهاز اهلضمي بعض الوقت، 
ومنها شعور املسلم بالسمو الروحي وا عتدا  الُلقي، ومنها شعوره بغريه من إخوانه الفقراء 
الذين   جيدون ما يكفيهم من الرعام طوا  العام؛ فتتواض  نفسه وتبادر بتقدمي املساعدة 

 هلم.

 الج. -5 

وهو عبارة عن أداء عبادات معينة يف (مكة)، وهو واجب مرة واحدة يف العمر، ومن   جيد 
 النفقة أو كان مريضاً فإنه يُعذر يف تركه.

ويف الج فوائد عظيمة، منها: اجتماع املسلمني من أطراف األرض يف مكان واحد وتعارفهم 
وإشاعة احملبة بينهم، هذا عدا ما يكسبه املسلم يف نفسه من ففاء النفس وتذيب اللق 

 بسبب ما يعيشه من أجواء إاانية يف ظال  الج.

  وبعد ..

 فلعل ما سبق من الديث يكون كافياً يف توضيح فورة خمتصرة عن اميسالم.

وإنين أدعوك يا من مل تدخل بعد يف اميسالم .. امس  نداًء من قلب فادق مشفق: أدرك 
 نفسك قبل أن يفوأك املوت فتموت على غري اميسالم فتكون السارة الكربى.

تدري ماذا يعين موتك على غري اميسالم؟ إنه يعين دخولك (جهنم) وتعذيبك فيها أبداً إىل 
ما   �اية .. هكذا توعد اهللا كل من مات على غري اميسالم، فلماذا تُغامر يف قضية خررية 

 كهذه؟

سأسألك سؤا ً أجب عنه بصدق: ما الذي ستخسره إن دخلت يف اميسالم؟ نعم .. ماذا 
 ستخسر بدخولك يف اميسالم؟

إنك إن اعتنقت اميسالم ستمارس حياتك ا عتيادية، لكن بصورة أكثر ففاًء وسعادة 
 وانتظاماً .. وبعد املوت تنتظرك السعادة الكربى والنعيم األبدي.



 إذا كنت وفلت إىل قناعة بصحة اميسالم، لكن ختشى أن دخولك فيه انعك من لذات   
تستري  ا ستغناء عنها، فعليك باملقارنة بني اللذة الوقتية الرارئة، والنعيم واللذة األبدية .. 

 فأيهما أوىل بالتقدمي؟

مث إنك اكن أن تدخل يف اميسالم وحتاو  تركها تدرجيياً ، وإذا دعوت اهللا بصدق فسوف 
 يعينك على تركها.

وعلى أسوأ األحوا : لو بقيت عليها بعد دخولك يف اميسالم فستكون مسلماً خمرئاً أو 
 مقصراً، وهذا خٌري من أن   تكون مسلماً .

أما إذا كانت العقبة أمام اعتناقك هذا الدين هي ضعف شخصيتك وعدم قدرتك على اختاذ 
القرار، أو خوفك من كالم أحد أو سخريته .. فاعلم أن هذه تو ات   حقيقة هلا، ولست 
أو  من يدخل اميسالم من غري املسلمني، كثٌري غريك اختذوا هذا القرار ومل تتحرم حياتم 

ومل خيسروا شيئاً ومل يندموا، مث هل يُعقل أن ُتضحي بنفسك وبسعادتا الدنيوية واألخروية من 
 أجل كالم أحد أو سخريته أو عتابه؟

  إن هذا املوضوع جديٌر بأن تقف عنده كثرياً .. وأن تتأمله طويالً .

  كلميت األخرية لك: إياك أن ختسر نفسك.

 أسأ  اهللا تعاىل أن َاُن  عليك باهلداية للحق.

  كتب هذه الكلمات: من حيب لك الري

 د. فاحل بن عبد العزيز.

 


