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  اناجأو یطبعھ م، لمن أراد أن یترجمھ ا نعمال ( 
  ) ر فیھ شیئایال یغأعلى 



  

والصالة والسالم على ، مالك يوم الدين، الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني
  .نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، املبعوث رمحة للعاملني

فهي مل توجد مث ، املوجودات املمكنة حمدثة وجدت بعد العدمفإن ، أما بعد
  .ومل تكن مث كانت، وجدت

وهذا أمر مشاَهد؛ فلم يكن هناك مطر مث وجد مطر، ومل تكن هناك مسوات مث 
  . وهكذا، ومل يكن هناك إنسان مث وجد اإلنسان، وجدت السموات

ا حمَدثة يدل على وجود حمِدث هلا   .وكو
من ضربين؛ : فلو أن إنسانا ضرب طفال، فالطفل سيقول، الفطرةوهذا أمر يدرك ب

  .ألن الضرب حمَدث وال بد له من حمِدث، فال بد من ضارب
، فكل خملوق حمَدث مسبوق بعدم، واملوجودات ال بد أن تنتهي إىل أول أوجدها

فقطعا للتسلسل ال بد أن تنتهي إىل أول غري مسبوق ، وكل خملوق له خالق أوجده
  .وال يلحقه فناء، بعدم

، أو خلقها خالق، أو ُخلقت صدفة، خلقت نفسها والمخلوقات إما أن تكون
  ٣٥: الطور M  B  A  @  ?  >  =    <  ;  :L  :كما قال تعاىل

  :والمخلوق يستحيل أن يكون قد خلق نفسه من جهتين
مه فعد، أن املخلوق ممكن الوجود ال واجب الوجود؛ لكونه مسبوقا بالعدم :األولى

وما كان قابال للوجود والعدم مل ، ووجوده ينفي عدمه، قبل وجوده ينفي وجوبه
  .يكن وجوده بنفسه
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احملَدث يستحيل أن يوجد نفسه؛ ألنه يلزم أن يكون موجودا قبل إجياده  :الثانية
  .وهذا ممتنع، لنفسه

  .فالناس كلهم جبلوا على اإلقرار به، ووجود اهللا أمر متقرر يف فطر اخللق كلهم
كما ، ويعلم ما يصلحهم، وهو املتصرف فيهم، واهللا سبحانه هو الذي خلق اخللق

  ١٤: الملك M  3     2  1   0  /  .  -   ,L  :قال اهللا يف القرآن

م   . وقد أنزل اهللا كتبه؛ لبيان ما ُيصِلح الناس وينفعهم يف دنياهم وآخر
وجعل فيها صالح العباد ، فأنزل التوراة واإلجنيل والقرآن وغريها من الكتب

م   .والتحاكم إليها، وأمر الناس بتحكيمها، وسعاد
كما ، وملقتضى حكمته سبحانه جعل التوراة واإلجنيل حيفظهما الربانيون واألحبار

M  Z  Y  X  WV  U   T  S  R  Q  :قال تعاىل يف القرآن

^     ]  \  [    e    d  c  b  a  `  _

h  g  f ٤٤: المائدة  

م الزمن حرفوا هذه : وحصل هلم من البعد عن أوامر اهللا ما حصل، فلما طال 
ا من سلطان؛ فارتفع عنها أن تكون  ، الكتب وأدخلوا فيها أشياء ما أنزل اهللا 

وأشياء ومهية ختالف العقل ، وتضمنت أمورا متناقضة، كتب هداية وإصالح
  .ريحالص

وما ، سخ التوراة واإلجنيل رأى ما بينها من التفاوت والتناقضوكل من وقف على نُ 
  .خيالف العقل الصريح؛ مما جيعل الناظر فيها يقطع بالتحريف والتبديل



  

كما قال ، واحلجة الباقية تكفل اهللا حبفظه، وملا كان القرآن هو اآلية اخلالدة     
  ٩: الحجر M    j  i  h  g       m   l  kL  :تعاىل يف القرآن

فسلم من ، ومل يأته الباطل ال من بني يديه وال من خلفه، فلم يدخله حتريف
  .وخمالفة العقل الصريح، التناقض

فيشعر ، واشتمل على حياة الروح والبدن، فهو كتاب هداية ونور وشفاء للناس
مقبال عليه تاليا له وكلما كان اإلنسان ، القارئ فيه باألنس واللذة والراحة والسعادة

  .واسرتاحت نفسه، حق تالوته اطمأن قلبه
وقد اشتمل هذا القرآن مع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على تعاليم 

  .اإلسالم الذي ال يقبل اهللا دينا سواه
بل عنايته بالقلب ، وإمنا خياطب القلب والبدن، واإلسالم ال خياطب البدن فقط

فأعمال البدن ، البدن؛ ألن القلب أصل ألعمال البدنأبلغ وأعظم من عنايته ب
  .تابعة ملا قام بالقلب

كما أن اإلسالم يأمر ويرغب أن ُجتَعل الدنيا مزرعة لآلخرة مع عدم نسيان أن 
  .يأخذ املرء بنصيبه من الدنيا

وعمل ملا بعد ، واآلخرة فيها النعيم املقيم الذي ال ينفد ملن أطاع اهللا يف الدنيا
  .املوت

فاحلياة اآلخرة أكمل من ، وهذه حقيقة مهمة دعا إليها اإلسالم وبينها غاية البيان
والناس فيها إما ُمنَـعَّمون نعيما ، وهي احلياة اخلالدة اليت ال موت فيها، احلياة الدنيا

  .أو ُمَعذَّبون عذابا عظيما، ال ينقطع
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يكون من أهل  واهللا قد جعل السبيل الوحيد ملن يريد الفوز بنعيم اآلخرة أن
  .وأن يلتزم تعاليمه، اإلسالم

ال إىل املنتسبني إليه؛ ، عليه أن ينظر إىل تعاليمه: واإلسالم ملن أراد أن حيكم عليه
ال إىل ، وأخطاؤهم إمنا تنسب إليهم، إذ إن املنتسبني إليه بشر خيطئون ويصيبون

  .الدين الذي ينتسبون إليه
وإال لو محلت ، باء ال جيعل الطب خطأفأخطاء بعض األط، وهذا يدركه كل عاقل

  .أخطاء املنتسبني للشيء على الشيء لفسدت األشياء كلها
وال يقدح يف ، وعدم التزام بعض املسلمني بتعاليم اإلسالم يعود عليهم بالنقص

وعدم الفجور يف ، وعدم الغدر، واألمانة، اإلسالم؛ ألنه قد دعا إىل الصدق
أربٌع من كنَّ فيه كان : ( صلى اهللا عليه وسلمالنيب حممد كما قال ، اخلصومة

منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلٌة منهن كانت فيه خصلٌة من النفاق حىت 
 )إذا اؤمتن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر: يدَعها

  ].أخرجه البخاري[
وقد اشتمل على بيان أن ، واإلسالم ملن ال يعرفه مبين على الرمحة والرفق والعدل

وهو الذي ، اهللا هو املعبود وحده؛ ألنه هو الذي أوجد املوجودات من عدم
  .ويف عبوديتهم له، فهم حمتاجون إليه احتياجا ذاتيا يف إجيادهم ويف أفعاهلم، خلقها

م إليه من الصالة والزكاة والصوم ، كما اشتمل على بيان عبادات حيبها اهللا وتقر
ا يتلذذون ويأنسون، ري ذلكإىل غ، واحلج   .و



  

وحسن التعامل مع ، واحلث على حسن اخللق، واشتمل أيضا على إصالح القلوب
ى عن الفحشاء واملنكر والبغي؛ قال ، كما أمر بالعدل واإلحسان، الناس و
M     U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K: تعاىل

W  VX    \   [  Z  YL ٩٠: النحل  

  .إلسالم وعدلهوهذا من رمحة ا
وإن الناظر يف تعاليم اإلسالم جيدها حتقق املقصود من خلقهم وهو عبادته 

ا حتقق مصاحل العباد، سبحانه وحده   .كما أ
، وحرم عليهم ما فيه هالكهم، فمن رمحة اهللا خبلقه أن شرع هلم ما فيه صالحهم

فضي إىل وليس هناك ما ي، فليس هناك ما يفضي إىل مصلحة راجحة إال وأمر به
ى عنه   .مفسدة راجحة إال و

وتطهري ، وحتقيق األلفة بني الناس، فتعاليم اإلسالم مبنية على الرمحة والعدل
م إىل ما يسعدهم، النفوس وما حيصلون به منافعهم يف الدنيا ، والوصول 
  .واآلخرة

فكلما أقبل العبد على الصالة ، حتقق الصلة بني العبد وربه: فتجد الصالة مثال
مطمئن القلب بالوقوف بني ، منشرح الصدر باللجوء إليه، وجد نفسه قريبا من اهللا

ا تدعوا إىل االجتماع واأللفة بني املسلمني، يديه فتجدهم يصلون وراء ، كما أ
  .ويسجدون بسجوده، ويركعون بركوعه، إمام واحد يكربون بتكبريه

  !.فما أعظمه من تآلف واجتماع 
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، ة ما يدعو إليه اإلسالم من الرمحة والرفق واللني واحملبةوهذه الصالة تبني حقيق
  .والوحدة، واالجتماع، والتآلف

وسد حاجات ، ومواساة الفقراء، وجتد الزكاة حتقق هدفا عظيما وهو التآخي
واملقتدر ، والشبعان يطعم اجلائع، احملتاجني؛ فتجد الغين يتصدق على الفقري

، يرتتب على هذا وجود جمتمع متكامليكسو العاري من غري منة وال أذى؛ ف
  .واحملبة، تسوده الرمحة واأللفة

ويذكره بنعم اهللا عليه؛ ، وجتد الصيام يريب املسلم على أعظم األخالق وأحسنها
كما أن ، ويقرب العبد من ربه؛ فيأنس ويطمئن، فيعظم يف نفسه اإلنفاق واجلود

  .وحفاظا له من األمراض واألسقام، فيه تقوية للبدن
وجيتمع فيه الناس من كل بلد بلباس ، وجتد احلج تتحقق فيه العبودية هللا عز وجل

وحيصلون على منافعهم ، يقصدون أمكنة واحدة؛ فيتحقق اجتماع الكلمة، واحد
  .الدنيوية واألخروية

، والعدل والرفقوهي كلها تقوم على الرمحة ، هذه هي أركان اإلسالم ودعائمه
  .وختاطب الروح والبدن، وحتقق غايات عظيمة

متيقنا ، فرحا بتوفيق اهللا له، مطمئنا، ولذا جتد املسلم احملقق هلذه التعاليم سعيدا 
  .بثواب اهللا

  !وما أعظمها من عيشة، فما أمجلها من حياة
  .وتعاليم اإلسالم حتفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال



  

والنهي ، بإجياب الواجبات الباطنة والظاهرة اليت فيها سعادة اإلنسانفتحفظ الدين 
  .عن التلبس باحملرمات اليت فيها شقاوة اإلنسان

وحترمي قتل النفس بغري ، وحتفظ النفس بتحليل الطيبات؛ واألمر باألكل والشرب
  .والنهى عن كل ما يؤذيها، واالعتداء عليها، حق

  .وحترمي كل ما ُيذهبه، التدبروحتفظ العقل بإعماله بالتفكر و 
، واألمر بإعطاء احلقوق للزوجني، والرتغيب إليه، وحتفظ النسل بتشريع النكاح

ووجود أوالد ال أب ، وحترمي الزنا ووسائله ومقدماته اليت تدعو إىل ضياع األنساب
  .وترويع الناس، وال مأوى يأويهم؛ فتنتشر اجلرمية، هلم وال أم

وإباحة الكسب ، واحلثَّ على إنفاقه يف اخلري، احملافظة عليهوحتفظ املال باألمر ب
  .وإتالف املال، والنهي عن اإلسراف، وحترمي السرقة، احلالل

ومل ينههم ، فلم يأمرهم إال مبا فيه صالحهم، وهذا احلفظ من رمحة اإلسالم باخللق
  .إال عما فيه هالكهم

  ١٠٧: األنبیاء M d  c         b  a  ̀        eL : وقد قال اهللا يف القرآن

أن اهللا سبحانه من رمحته بعباده أن  :ومن الرحمة الموجودة في تعاليم اإلسالم
اهم عن أكل أمواهلم بينهم بالباطل؛ ألن ذلك يوجب العداوة والبغضاء 

اهم أيضا عن قتل أنفسهم، وهو ظلم وبغي، والتشاحن بني العباد تعاىل قال ، و
;  >  =  <  ?  @  M   :  9     B  A : يف القرآن

G  F  E  D  CH  K  J  IL     R  Q  P         O  N  M

L ٢٩: النساء  
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|  M  :وقد وصف اهللا نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم بقوله يف القرآن

  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }

  «  ª  ©    ¨L ١٢٨: التوبة  

كان غالم : فعن أنس رضي اهللا عنه، قال، وكان حريصا على هداية الناس مجيعا 
يهودي خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمرض، فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: ، فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له»أسلم«: يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له
فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم  أطع أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم، فأسلم،

  أخرجه البخاري» احلمد هللا الذي أنقذه من النار«: وهو يقول
: يا رسول اهللا ادع على املشركني قال: قيل: وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال

  أخرجه مسلم» إين مل أبعث لعانا، وإمنا بعثت رمحة«
ويفرح ، ن يسبه ظلما وجوراويدعوا باهلداية حىت ملن كا، وكان يصرب على األذى

ا : فعن أيب هريرة، قال، بإسالمه كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مشركة، فدعو
يوما فأمسعتين يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول اهللا إين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم 

ا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره، فادع اهللا أن يهدي أم أيب هريرة فتأىب علي،  فدعو
فخرجت » اللهم اهد أم أيب هريرة«: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مستبشرا بدعوة نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما جئت فصرت إىل الباب، فإذا 
ريرة ومسعت مكانك يا أبا ه: هو جماف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت

فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن مخارها، ففتحت : خضخضة املاء، قال



  

يا أبا هريرة أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده : الباب، مث قالت
ورسوله، قال فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتيته وأنا أبكي من 

استجاب اهللا دعوتك وهدى أم أيب يا رسول اهللا أبشر قد : قلت: الفرح، قال
 .أخرجه مسلم» هريرة، فحمد اهللا وأثىن عليه وقال خريا 

ا النيب صلى اهللا عليه وسلم رمحة للخلق كلهم   .وتعاليم اإلسالم اليت جاء 
M  c  :قال تعاىل يف القرآن، أن حرم قتل النفس بغري حق :ومن رحمة اإلسالم

  m  l   k  j  i  h  g  f   e  d

n    s  r  q     p  oL ٩٣: النساء  

لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه، ما مل «: وقال النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
  ]أخرجه البخاري[»يصب دما حراما

MÈ  ÇÉ    Í  Ì  Ë    Ê  :كما حرم اهللا االعتداء؛ فقال تعاىل

   Ï  ÎL ١٩٠: البقرة  

كما قال ، ا العفو األجر من اهللاوجعل جزاء هذ، ورغب يف العفو عند املقدرة
  ٤٠: الشورى M§  ¦  ¥  ¤   £  ¢¨    ®  ¬  «    ª   ©L : تعاىل

فهي ، رابطة الدين: أن جعل أعظم رابطة تربط الناس هي :ومن رحمة اإلسالم
وقد امنت اهللا على صحابة حممد صلى ، والقبيلةَتفُضل وَتعُظم على رابطة النسب 

م على هذه الرابطة العظيمة ا؛ إذ ألف قلو وأخرب سبحانه يف ، اهللا عليه وسلم 
ا؛ وذلك يف قوله تعاىل ا من نَِعم اهللا اجلليلة اليت ينبغي أن يُذَكَّروا  M : القرآن أ



    دین رحمة وعدلاإلسالم  

 T  S  R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  HL 
  ١٠٣: عمرانآل 

يأكل قويهم ، احلروب بينهم دامية طويلة، فقد كانوا قبل ذلك أعداء يقتتلون
حىت جاء اهللا باإلسالم فألف به بني ، وجيهز شريفهم على حقريهم، ضعيفهم
  .وربط به بني العرب والعجم، القلوب

فحرم كل ، أعظم صيانة -رابطة الدين  -وقد جاء اإلسالم بصيانة هذه الرابطة 
فحرم املشي بالنميمة؛ ملا فيه من إيقاع العداوة والبغضاء ، يقدح فيها أو ينقصهاما 

  .كما حرم احتقار املسلم ألخيه املسلم، وحرم الظلم واالعتداء، بني أهل اإلميان
إياكم والظن، فإن الظن أكذب «: ويف هذا املعىن يقول حممد صلى اهللا عليه وسلم

وال حتاسدوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وكونوا احلديث، وال حتسسوا، وال جتسسوا، 
  ]أخرجه البخاري[»عباد اهللا إخوانا

: مث علل وبنيَّ وجه حترمي تلك األمور فقال، فنهى عما يقدح يف األخوة اإلميانية
  "وكونوا عباد اهللا إخوانا"

م إذا تركوا التحاسد   .كانوا إخوانا، والتدابر، والتباغض، وهذا فيه إشارة إىل أ
  .فهذه هي تعاليم اإلسالم

ويف هذا ، بل جعل النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم أهل اإلسالم كاجلسد الواحد
، ويرمحه، إشارة إىل أن كل فرد من أفراد املسلمني حين على أخيه املسلم ويتودد إليه

  .بل وأعظم، كما حين كل عضو من أعضاء اجلسد على العضو اآلخر



  

ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل «: وسلمقال صلى اهللا عليه 
أخرجه [»اجلسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى

  ]البخاري
وجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم من مجلة خصال اإلميان أن حتب ألخيك املؤمن 

ال اإلميان فمن مل حيب ألخيه ما حيب لنفسه فقد انتفى عنه كم، ما حتب لنفسك
ويف ذلك خسارة أميا خسارة؛ يقول احلبيب املصطفى حممد صلى اهللا ، الواجب

أخرجه [»ال يؤمن أحدكم، حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه«: عليه وسلم
  ]البخاري

  !!فما أعظمه من دين
، ولما كانت تعاليمه مشتملة على الحق والرحمة والعدل انتشر بين الناس

م، وأخذ بلب ذوي األلباب ومل ينتشر بالسيف كما يزعم ذلك ، وسيطر على قلو
ومل ُيكرَه أحد يف الدخول فيه؛ ، وإمنا دخل الناس فيه طوعا واختيارا، من يزعم

  .٢٥٦: البقرة MÔ  Ó    Ò  ÑÕ  L  :لقوله تعاىل يف القرآن

ومل ، وأبقاهم على دينهم، وقد صاحل النيب صلى اهللا عليه وسلم اليهود يف املدينة
  .تلهم إال بعد نقضهم العهديقا

كما قال اهللا ، ومل ينه عن الذين مل يقاتلوا املسلمني يف الدين أن يـَُربوا وحيسن إليهم
M  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K      J  I : يف القرآن

Y  XZ    _      ̂ ]  \  [L ٨: الممتحنة  



    دین رحمة وعدلاإلسالم  

ا ، فمن مسعها وهو يريد احلق فسيخضع هلا ،إن حجج اإلسالم دامغةمث  ويقتنع 
  .من غري أن ُحيتاج إىل إكراهه

أن اليهود والنصارى ملا عاشوا يف   :ومما يقطع بأن اإلسالم دين رحمة وعدل
بعد أن كانوا مضطهدين ذليلني يف كنف ، كنف املسلمني كانوا يف أمن واستقرار

  .ريخ يشهد بذلكوالتا، غري املسلمني
وكان تشريعه؛ ألجل ، أن شرع اجلهاد يف سبيل اهللا :ومن رحمة اإلسالم وعدله

M  G  F  :قال تعاىل، ال إلكراه الناس يف الدخول يف الدين، إعالء كلمة اهللا

M   L      K    J  I  HN    V          U     T        S  R    Q  P  OL ١٩٣: البقرة  

!  "  #  $  %  M : كما قال تعاىل، ل ونبذ الظلم ودفعهوألجل إقامة العد
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  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4      3L النساء :

'  )  (  *   +    &!  "  #  $  %M : وقال تعالى، ٧٥
7  6  5   4       3  2       1  0  /  .  -  ,8  ;  :  9  
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؛ فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يوصي من تداءواالع ،املراد منه االنتقاموليس 
أخرجه [ ...))وال تقتلوا وليدا ، وال متثلوا، وال تغدروا : ((ره على اجليشمِّ ؤَ يُـ 

  .]مسلم
، من قاتل املسلمني يدعو إىل قتالوإمنا  ،إىل سفك الدماء اإلسالم وال يتشوف

  .حيرم قتل الصغري واملرأة والشيخو 
  M 1  2   3  4  5   6 :قال تعاىل اكم، مونكرَ ما األسرى فيُ أو 

7   8  L ٨: اإلنسان  
قال ، بني ثالثة أمور على مقتضى املصلحة يف األسرى احلاكماإلسالم  خريقد و 

  _  ^  [  \  ]  M R  S   T  U        V  W   X   Y     Z :تعاىل

`  a  b  c  d    ef  L ٤: محمد  
وحجز الرمحة ، تسويغ قتال من منع إقامة العدل يف الناس: العقلومن مقتضى 

  .عنهم
وإقامة احلدود ال تنايف رمحة ، أن أمر بإقامة احلدود :ومن رحمة اإلسالم وعدله

: بل تؤكد رمحة اإلسالم وعدله؛ ألن مقصد الشارع من إقامة احلدود، اإلسالم
تمع بأكمله م ،حياة ا فهي زاجرة لغري من ارتكب ذنبا من اجلناة ، والرمحة 

ا حتقق العدل وترفع الظلم واالعتداء ، وجابرة ملن ارتكب الذنب، واملعتدين كما أ
تمع   .يف ا
 M  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤L  :قال تعاىل

  ١٧٩: البقرة



    دین رحمة وعدلاإلسالم  

تمعات اليت تطبق فيها احلدود تعيش يف أمن واستقر  وتقل فيها ، ارولذا جتد ا
  .وهذا هو العدل والرمحة، اجلرمية واالعتداء

فلو نظرنا إىل  ، وإمنا تكون بقدر الذنب، وليس يف احلدود املقدرة يف اإلسالم جتاوز
ويشهر عليهم ، ويروع اآلمنني، كون القاتل مثال يُقِدم على إزهاق نفس بريئة

  .السالح عرف أن حد القتل مناسبا جلرمه
وحنو ، والسرقة، كقتل النفس، تب عليها احلد يف اإلسالم قليلةوالذنوب اليت ر 

تمع، ذلك   .وإمنا رُتب عليها احلد ملفاسدها العظيمة على الفرد وا
  

إذا كانت سعادة اإلنسان يف الدارين معلقة مبعرفة دين اإلسالم على  :وختاما
ليم دين حقيقته فيجب على كل من أراد لنفسه النجاة والفالح أن يبحث عن تعا

  .اإلسالم ويطلع عليها
  .مث يدخل فيه 

وأن حممدا رسول ، أشهد أن ال إله إال اهللا:"والدخول فيه يكون بالنطق بالشهادتني
  ".اهللا

أعتقد بقليب وأنطق  :معناها" أشهد أن ال إله إال اهللا"والجملة األولى     
  .بلساين أنه ال معبود حبق إال اهللا

أعتقد بقليب وأنطق  :معناها" د أن محمدا رسول اهللاأشه"والجملة الثانية      
  .بلساين أن حممدا أرسله اهللا؛ ليبلغ وحيه



  

فعن ابن عمر رضي اهللا عنه عن النيب  وقد بُني اإلسالم على خمسة أركان؛     
على أن يوحد اهللا، وإقام : بين اإلسالم على مخسة: ( صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ].أخرجه البخاري ومسلم) [ة، وصيام رمضان، واحلج الصالة، وإيتاء الزكا
  

من أجل أن يتلذذوا ، أسأل اهللا أن يهدي الناس للدخول يف اإلسالم        
  .ويفوزوا بنعيم اجلنة، ويأنسوا بأحكامه، بتعاليمه

  
  

  :كتبه                                           
  أمحد حممد الصادق النجار.د                            

  هـ١٦/٢/١٤٣٧                                     
  gmail.com@abuasmaa١٢: الربيد االلكرتوين             

 


