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كيف تكون مسلماً

بقلم
حممد سعيد رمضان البوطي
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل املوفق واهلادي إىل طريق الرشاد ،والصالة
على سيدنا حممد وآله وصحبه وبعد:
فهذه صفحات يسرية تتضمن بياناً سهالً جامعاً
ملعىن اإلسالم ،كتبته للمتطلعني إليه والسائلني عنه من
غري املسلمني.
أسأل اهلل أن جيعله سبيل الوصول إىل ما يبتغون
وأن يهدينا مجيعاً إىل دينه القومي وصراطه املستقيم.
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 من هو اإلنسان؟
 هو أكرم املخلوقات ،بسبب املزايا اليت يتمتع هبا .وأجلّها مزية العقل والفكر ،ومزية توجهاألنظمة الكونية اليت تتحرك من حوله إىل خدمته وحتقيق مصاحله.
 من الذي خلقه وميزه بهذا التكريم؟
 هو اهلل الذي أبدع هذه املكونات كلها ،وقد دلت عليه مصنوعاته العجيبة يف نظامهاوأهدافها.
 يقرر العلم أن كل المخلوقات المختلفة التي من حولنا لها وظائف فهي عاكفة
عليها .أليس لإلنسان المتميز عليها جميعاً وظيفة ُكلِّف بها؟
ِ
كرمه.
 بلى ،هو مكلف بوظيفة قدسية هامة ،من قبَل إهله الذي خلقه و ّ فما هي وظيفته؟
 مها وظيفتان :إحدامها علمية اعتقادية ،والثانية سلوكية عملية. ما هي الوظيفة العلمية؟
هي أن يتأمل فيعلم احلقائق التالية:
أوالً :أن يعرف نفسه خملوقاً ومملوكاً هلل عز وجل ،يتحرك بقدرته ،ويعيش حتت محايته
وألطافه ،وهذا معىن كونه (عبداً هلل).
ثانياً :أن يعلم أن اهلل الذي خلقه واحد ال شريك له يف األلوهية والرعاية.
ثالثاً :أن يعلم أن اهلل له مالئكة ذوو أجسام روحانية ال يعصون اهلل ما أمرهم ،وأن هلم
وظائف قائمون على أدائها.
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املتصرمة ،وكان آخرهم حممد
رابعاً :أن يعلم أن اهلل أرسل رسالً إىل أقوامهم ،خالل العصور ّ
عليه الصالة والسالم ولكنه أرسل إىل الناس مجيعاً ،وأن يؤمن بنبوة من ذكر القرآن أمساءهم
منهم.
خامساً :أن يعلم أن اهلل بعث معهم إىل الناس كتباً عن طريق (جربيل) تتضمن دعوة الناس
إىل اإلميان بأن اهلل واحد وهو إله الكون كله (ومعىن اإلله مالك الكون واملتصرف به) ،وتتضمن
دعوته إىل اإلميان بأن اهلل سيميت كالً منهم عند حلول أجله ،وأنه سيعيدهم إىل احلياة ،وأنه
سيثيبهم على اخلري ويعاقبهم على الشر ،وأن يعلموا أن اجلنة َعا ََل كبري فيه كل أصناف النعيم
أع ّد للصاحلني ،وأن جهنم عا ََل من العذاب أع ّد لألشرار.
مث إن معرفة هذه األمور اخلمسة واليقني هبا تسمى (اإلميان).
 وما هي وظيفة اإلنسان السلوكية؟
هي االلتزام بالواجبات التالية:
املوزعة على ساعات اليوم والليلة.
 -1إقامة الصلوات اخلمس ّ
املفصلة يف القرآن ويف بيان حممد صلى اهلل عليه وسلم.
 -2صيام شهر رمضان بالطريقة ّ
 -3احلج إىل بيت اهلل احلرام (الكعبة) وأداء املناسك املعروفة اليت بيّنها القرآن وحممد عليه
الصالة والسالم ،إن استطاع ذلك جبسده ومالِه.
 -4إخراج نسبة حمددة من ماله للمحتاجني كل سنة (الزكاة) إن بلغت ممتلكاته قدراً معيناً.
 -5أن يشهد بلسانه أن ال إله إال اهلل ،وأن حممداً رسول اهلل .وأن يعزم على تنفيذ سائر
شرائعه وأحكامه اليت جاء هبا القرآن وشرحها لنا رسول اهلل ،جهد االستطاعة وكلها واجبات
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إنسانية حتقق احلب والعدل ،مث إن االلتزام هبذه الوظائف واالستسالم الفكري هلا يسمى
(اإلسالم)
 هل بعث األنبياء كلهم بهذه التعليمات ذاتها؟
 أما الوظائف العلمية والفكرية اليت تسمى (العقائد) فإن مجيع الرسل واألنبياء بدءاً منأوهلم (آدم) عليه السالم إىل آخرهم (حممد) عليه السالم بعثوا بعقيدة واحدة أََمروا الناس هبا،
خلصتها لك يف احلقائق اخلمس اليت جيب اإلميان هبا.
وهي هذه العقيدة اليت ّ
وأما الشرائع واألحكام السلوكية ،فقد اختلفت ما بني نيب وآخر ،ألن األحكام السلوكية
احملرمات ،املباحات) إمنا يراعي الشارع فيها  -وهو اهلل  -مصاحل الناس ،ومصاحلهم
(الواجباتّ ،
ختتلف ما بني زمان وآخر ،وما بني منطقة وأخرى.
 ما الفرق بين الشرائع التي بعث بها محمد صلى اهلل عليه وسلم ،والتي بعث بها
بقية الرسل من قبله؟
 الفرق هو أن الشريعة اليت بعث هبا حممد عليه الصالة والسالم عامة للناس مجيعاً،ومستمرة إىل يوم القيامة ،ألنه خامت الرسل وآخرهم ،وألنه أرسل للناس مجيعاً .أما الرسل الذين
جاؤوا من قبله ،فإمنا أرسل كل منهم إىل قومه ،فشريعته خاصة هبم ،وملدة حمدودة.


ولكنا نرى أن الديانة التي بعث بها موسى عليه الصالة والسالم ،والتي بعث بها

عيسى عليه الصالة والسالم ،والتي بعث بها محمد عليه الصالة والسالم ،يختلف بعضها
عن بعض في التعاليم الفكرية أيضاً وهي التي تسمى (االعتقاد)
 إن االختالف الذي تراه ،أمور است ِحدثت مع الزمن ،واختلقها بعض رجال الدين من
عندهم ،وَل تكن موجودة ال يف التوراة اليت أوحى اهلل هبا إىل موسى عليه السالم ،وال يف اإلجنيل
الذي أوحى اهلل به إىل عيسى عليه السالم ،ولو طرحنا ما استحدثه بعض رجال الدين اليهودي
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واملسيحي ورجعنا إىل ما أوحى به اهلل إىل كل من موسى وعيسى ،لعلمنا أن املبادئ اإلميانية
اخلمسة اليت خلّصت هبا الوظيفة العلمية االعتقادية اليت يتحقق هبا (اإلميان) بعث هبا سائر الرسل
إىل أقوامهم دون أي اختالف.
 إن اهلل فيما نقرؤه في اإلنجيل مكون من أقانيم ثالثة :األب واالبن وروح القدس،
وإن اهلل فيما نقرؤه في القرآن واحد ال شريك له،فكيف نوفق بين الرسالتين وقد علمت
منك أنهما من عند اهلل؟
 قلت لك :اإلجنيل احلقيقي الذي أنزل على عيسى ال خيتلف يف مبادئ العقيدة عندس وتطوير وتبديل لإلجنيل ال سيما على يد (بولس الرسول)
نظريها يف القرآن ،ولكن جرى ّ
أوهم أن بني القرآن واإلجنيل خالفاً يف املعتقدات.


فإذا كانت المبادئ االعتقادية التي بعث بها موسى وعيسى ومحمد واحدة في

األصل والحقيقة ،فلماذا تكون هذه المعتقدات الواحدة أدياناً متعددة؟
 األنبياء كلهم بعثوا بدين واحد ،متثله املعتقدات اخلمسة اليت ذكرهتا لك يف تعريف اإلميان.ولكن ملا دخل التبديل والتغيري يف كل من التوراة واإلجنيل لظروف وأسباب ال جمال لذكرها ،حتول
الدين الواحد الذي بعث اهلل به كل األنبياء إىل أديان خمتلفة متناقضة ،وأصبح الناس يتلقوهنا
على أساس ذلك.
 إذن لماذا تسمى أدياناً سماوية؟
 هي تسمية شائعة ولكنها غري صحيحة ،إذ كيف تكون مساوية آتية إىل الناس من عنداهلل ،وهي متناقضة؟! ..كيف يوحي اهلل إىل عيسى بأن اهلل ثالث ثالثة (اآلب واالبن وروح
أي ذي عقل
القدس) مث يوحي إىل حممد ّ
الرد على ذلك والتأكيد بأنه واحد ال شريك له؟!ّ ..
يوقن بأن اهلل أوحى بكال هذين النقيضني إىل الناس؟!..
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 ما هو المصدر الذي جاءت منه الشريعة اإلسالمية ،أي األحكام السلوكية حسب
تعبيرك؟
 املصدر الذي جاءت منه الشريعة اإلسالمية ،هو القرآن أوالً ،وهو كالم اهلل نزل لفظاًومعىن على حممد رسول اهلل ،مث شروح حممد وبياناته التفصيلية للقرآن وتسمى (السنة) وألفاظها
اليت خاطب هبا رسول اهلل الناس صاغها من عنده .أما املعاين اليت تتضمنها فهي وحي من عند
اهلل .وهذا هو الفرق بني القرآن والسنة.


هل من الواجب على الناس االلتزام بسائر أحكام (الشريعة) في كل الظروف وهل

هي ثابتة ال تقبل التغيير والتطوير؟
 روعيت يف أحكام الشريعة حتقيق مصاحل الناس على أساس من العدالة التامة.تعرب عنه نصو قاطعة يف داللتها ال تقبل
واألحكام اليت تضمن حتقيق مصاحلهم ،منها ما ّ
تأويالً وال تدل على أكثر من معىن واحد ،وهي اليت تتناول مصاحل ثابتة ال تتغري وال حيتاج
اإلنسان إىل تبديلها أو تطويرها .فهذه أحكام ثابتة مستمرة ال جيوز تغيريها.
ومنها ما تعرب عنها نصو ظنية الداللة حتتمل التأويل ،وهي اليت تتناول مصاحل تتغري
حسب تغري الظروف واألحوال .فهذه النصو خاضعة لالجتهاد والتطوير حسب ما تقتضيه
مصاحل الناس .وعلماء الشريعة اإلسالمية مكلفون باالجتهاد يف ذلك.
 هل يخرج المسلم عن اإلسالم إن شك أو أنكر مسألة من مسائل اإليمان الخمس
أو مسألة من مسائل الشريعة (السلوكية) أو أبى أن يلتزم بأحكام الشريعة أو ببعض منها؟
 أما مسائل اإلميان واإلسالم االعتقادية ،فإن إنكار واحدة منها أو الشك فيها يكونسبباً للخروج عن اإلسالم إىل الكفر .وأما عدم االلتزام بأحكام الشريعة ،فإن كان سببه إنكار
صحتها أو إنكار صالحيتها أو وجودها ،فهو أيضاً يكون سبباً للخروج من اإلسالم إىل الكفر،
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وأما إن كان سبب عدم االلتزام هبا جمرد التقصري والتهاون مع اليقني بوجوهبا وصالحيتها ،فإن
ذلك ال يكون سبباً للخروج عن اإلسالم .بل يع ّد ذلك معصية قد يعاقب اهلل عليها وقد يعفو.
 هل المسلمون كلهم بدرجة واحدة عند اهلل؟
 تتفاوت درجات املسلمني عند اهلل حسب درجات أعماهلم الصاحلة املفيدة للناس فقط.فال فرق فيما وراء العمل الصاحل بني الرجل واملرأة والعريب وغري العريب ،والغين والفقري واألمري
واألجري.
 أخبرني اآلن عن الموت ما هو ،وما الذي سيكون بعده مما يتعلق باإلنسان؟
 املوت هو انفصال الروح عن اجلسد ،ويتم ذلك يف ميقات حمدد حبكم اهلل وقضائهويسخر لذلك ملك من املالئكة أطلق القرآن عليه اسم (ملك املوت) .والروح تظل باقية متمتعة
ّ
بشعورها وإحساسها ،إىل اليوم الذي قضى اهلل أن تعود فيه أرواح الناس إىل أجسادها وهو ما
يسميه القرآن (يوم القيامة).
 ما الشعور الذي تنتاب الروح في هذه المرحلة ،أي مدة انفصالها عن الجسد؟
 أخربنا القرآن ،أن روح اإلنسان تتعرض ،بعد موته ،للنعيم أو للعذاب .فإن كان اإلنسانمؤمناً باهلل يف حياته اليت عاشها ،ملتزماً باألعمال الصاحلة جهد استطاعته متع اهلل روحه بالنعيم
وأراه مقّره الذي أع ّده اهلل له يف جنان اخللد يوم القيامة .وإن كان جاحداً باهلل مستكرباً عليه يف
حياته اليت عاشها ،تعرضت روحه أللوان من العذاب وأراه اهلل مقره الذي ينتظره يف عاَل
اجلحيم .هبذا أخربنا القرآن ورسول اهلل حممد عليه الصالة والسالم.

 فما هي األحداث التي يواجهها اإلنسان يوم القيامة؟
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 خيربنا القرآن مع ما يبيّنه لنا حممد رسول اهلل باألحداث التالية:أوالً :تعود األرواح إىل أجسادها ،وذلك خبلق جديد لتلك األجساد.
ثانياً :تتالقى سلسلة أجيال الناس من فجر الوجود اإلنساين على صعيد واحد ال يعلم مدى
اتساعه إال اهلل.
ثالثاً :تبدل األرض غري األرض والسماوات غري السماوات وخيضعها اهلل لنظام جديد.
رابعاً :يوقَف الناس للحساب ،بني يدي اهلل ،وتكون الشواهد والبيّنات ممثلة يف سجالت
تعيد أمام اإلنسان صورة أيامه اخلوايل وأعماله اليت عملها وسيئاته اليت اقرتفها ،كما تكون ممثلة
يف نطق أعضاء اإلنسان :يده ،رجله ،عيناه ،مسعه ،شفتاه ،تشهد لصاحبها أو عليه ،ويوضع
ميزان توزن به األعمال.
مير الناس مجيعاً من فوقه،
خامساً :املرور على الصراط (جسر منصوب على جهنم) ّ
فالسعداء الذين رجحت حسناهتم على سيئاهتم يتجاوزونه إىل جنان اخللد ،واألشقياء الذين
ويهوون إىل اجلحيم.
رجحت سيئاهتم على حسناهتم يرتحنون فوقه ْ
هبذا كله أخرب القرآن بعبارات ذات دالالت قاطعة ال تقبل التأويل ،وزاده بياناً وتأكيداً
رسول اهلل يف أحاديثه اليت وصلت إلينا بطرق صحيحة.


هل مستند هذه األحداث الغيبية هو خبر القرآن وبيان محمد رسول اهلل ،أليس

كذلك؟
 نعم إن مجيع األخبار الغيبيّة اليت تتحدث عن وقائع املاضي البعيد أو املستقبل البعيد إمناتستند إىل اخلرب الصادق ،هذا ما يقرره العلم ،سواء كانت متعلقة بالدين أو غريه .ولقد ثبت
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بيقني أن القرآن كالم اهلل ،وأن حممداً الذي ن ّزل عليه القرآن رسول اهلل .إذن فكل ما أخرب به
يقرها العلم.
القرآن أو أخرب به حممد رسول اهلل وصلنا بطريق علمي صحيح ،فهو حقيقة ّ
 واآلن ،أخبرني ما معنى القضاء والقدر؟
 القضاء :علم اهلل بكل ما سيجري يف الكون مستقبالً ،سواء يف ذلك أحداث الطبيعةوالتصرفات الصادرة من اإلنسان ،سواء ما كان منها باختياره وقصده ،وما كان منها جرباً بدون
قصده ،كالوالدة واملرض واملوت  ..وال َق َدر وقوع األحداث الكونية على اختالفها مطابقة للعلم
اإلهلي السابق هبا.

 هل يجب على المسلم أن يؤمن بكل من القضاء والقدر؟
 نعم .جيب على املسلم أن يعلم بيقني أن كل ما يقع يف الكون من أحداث ،وكل ماميارسه اإلنسان من تصرفات اختيارية وكل ما يواجهه من أحداث قسرية ،فهو داخل يف قضاء
اهلل وقدره.
 ما مصير اليهودي الذي آمن بالتوراة والمسيحي الذي آمن باإلنجيل ،دون أن يؤمنا
بنبوة محمد عليه الصالة والسالم ،يوم القيامة؟
 اليهودي الذي َل يؤمن بنبوة حممد عليه الصالة والسالم ،غري مؤمن بالتوراة اليت أنزلتعلى سيدنا موسى ،ألن التوراة احلقيقية تتضمن إخباراً عن خامت األنبياء حممد عليه الصالة
والسالم ،وأمراً للناس مجيعاً مبعرفته واإلميان به .واملسيحي الذي ال يؤمن مبحمد عليه الصالة
والسالم غري مؤمن باإلجنيل الذي أنزل على عيسى عليه الصالة والسالم ،ألنه ينص على بعثة
حممد خامت األنبياء ويدعو إىل اإلميان به .فهو يف احلقيقة كافر.
 ما مصير المسلم الذي آمن بأن القرآن كالم اهلل دون أن يؤمن بكل من موسى
وعيسى عليهما السالم يوم القيامة؟
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 املسلم الذي ال يؤمن بنبوة موسى والتوراة اليت أنزلت عليه ،وال يؤمن بنبوة عيسى واإلجنيلالذي أنزل عليه ،غري مسلم يف احلقيقة ،ألنه غري مصدق بالقرآن الذي ينص يف أكثر من مناسبة
على نبوة كل منهما ،وعلى أن التوراة واإلجنيل كالم اهلل املنزل عليهما .فهو يف احلقيقة كافر غري
مؤمن.
 من هو الكافر؟ وما مصيره؟
مر ذكرها ،أو بواحدة منها .واجلاحد
 الكافر هو اجلاحد حبقائق اإلميان اخلمس اليت ّمر ذكرها أو بواحدة منها ،وهو خملد يف العقاب يوم القيامة.
حبقائق اإلسالم اخلمس اليت ّ
 ما المراد بالجاحد؟
املراد باجلاحد من يعلم حقائق اإلميان واإلسالم ،ولكنه ينكرها استكباراً أو عناداً وعصبية،
ِ
استَ ْي َقنَْت َها أَنفسه ْم ظ ْلماً
كشأن اجلاحدين الذين قال اهلل عنهم يف القرآن ( َو َج َحدوا هبَا َو ْ
َوعل ّواً)[النمل]41 :
إذا فاملنكر حلقائق اإلميان واإلسالم جهالً منه هبا معذور وال يسمى جاحداً أو كافراً .وهم
الذين يسمون (أهل الفرتة) أي الذين َل يتح هلم أن يدركوا النيب السابق وال النيب الالحق،
فعاشوا يف جهالة مطبقة ،وي ُّ
عد يف حكمهم الناس الذين َل تساعدهم ظروفهم على معرفة
اإلسالم وسرية الرسل واألنبياء ،ككثري ممن يعيشون يف جماهل أفريقيا ،بل يف أمريكا وأمريكا
الالتينية وغريها.
 أخيراً حدثني عن الفرق بين حياة المسلم وغيره وعن أثر اإلسالم في نفسية
اإلنسان.
 أما املسلم ،فالشأن فيه أن يستأنس باحلياة وأن يطمئن باالً أياً كانت احلالة اليت يتقلبفيها ،ألنه عرف نفسه عبداً مملوكاً هلل الذي يتصف باللطف والرمحة ،واحلكمة يف قضائه وتدبريه
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لعباده ،وألنه علِم منهاج رحلته يف هذه احلياة الدنياِ ،
ممر إىل
َ
َ
ومرها ّ
وعلم أن هذه الدنيا حبلوها ّ
املقر الذي ينتظره يوم القيامة عند اهلل .والشأن يف املسلم أنه يظل على صلة دائمة بالقرآن الذي
ّ
هو خطاب اهلل لإلنسان ،إنه يقرأ فيه اخلطاب اإلهلي الذي يعِده مبغفرة ذنوبه إن هو طلب منه
ذلك ،ويعده بشرح صدره ومحايته من أسباب الشقاء ،ويطمئنه بأنه مكلوء بوالية اهلل له ،ويؤكد
له أن الدنيا بكل ما فيها ال قيمة هلا ،أمام سائر أنواع النعيم اخلالد الذي سيمتّعه هبا يوم القيامة
يل الَّ ِذين آمنواْ خيْ ِرجهم ِّمن الظُّلم ِ
ات إِ َىل
جسداً وروحاً .إنه يقرأ خطاب اهلل له القائل( :اللّه َوِ ُّ َ َ
َ َ
النُّوِر)[البقرة ]752 :ويقرأ خطابه القائل( :من ع ِمل ص ِ
احلاً ِّمن ذَ َكر أ َْو أنثَى َوه َو م ْؤِمن فَلَن ْحيِيَ نَّه
َْ َ َ َ
حياةً طَيِّبةً)[النحل ]72 :ويقرأ كالمه املطمئن( :قل يا عِب ِاد َّ ِ
َسَرفوا َعلَى أَنف ِس ِه ْم َال تَ ْقنَطوا
ين أ ْ
ََ َ
ي الذ َ
َْ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
الذنوب َِ
مجيعاً)[الزمر]55 :
من َّر ْمحَة اللَّه إِ َّن اللَّهَ يَ ْغفر ُّ َ
إذن فاملسلم مشدود النسب إىل اهلل يف كل األحوال ،يثق بلطفه به ورمحته له وحبكمته يف كل
ما يأتيه من عنده ،وإهنا لسعادة ال يناهلا اإلنسان إال يف رحاب اإلسالم
بسر وجوده،
وأما غري املسلم ،فالشأن فيه أن يعيش يف حياته الدنيا ضائعاً عن ذاته ،جاهالً ّ
وترده أحداث الدنيا دون أن يدرك مصدراً أو معىن هلا ،يغامر يف
غافالً عن مصريه ،تأخذه ّ
ويل ،فإذا أوغل يف احلياة
البحث عن مالذّها والفرار من آالمها ،كيتيم غريب ليس له من راع وال ّ
واجتاز معظم عمره ودنا منه املوت ،سيطرت الوحشة على كيانه وتفاقم اخلوف من املصري
اجملهول على نفسه ،ورمبا تعرض أللوان من األمراض النفسية وآفات الكآبة اليت تطغى على
مشاعره.
إذن فالغائب عن معرفة مواله ،وهو اهلل ،الب ّد أن يعاين من شقاء النفس وإن تقلب يف
مظاهر النعيم.
اللهم أسعدنا مبعرفتك والقرب منك ،وال تشقنا جبهالتنا لك وبعدنا عنك.
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