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اإلســـالم هـــو رســـالة هللا إلـــى النـــاس جميعـــًا، فهو الرســـالة 
اإللهية الخالدة.

واإلســـالم ليـــس دينـــًا خاصـــًا بجنـــس أو قوم بل هـــو دين هللا 
للناس كلهم. 

اإلســـالم هـــو الرســـالة اإللهيـــة التي جـــاءت مكملة لرســـاالت 
األنبيـــاء والمرســـلين الســـابقين عليهم الصالة والســـالم إلى 

أممهم.

األنبياء عليهم السالم دينهم واحد وشرائعهم مختلفة.

اإلســـالم يدعو - كمـــا دعـــا كُل األنبياء: نوح وإبراهيم وموســـى 
وسليمان وداود وعيسى عليهم السالم - إلى اإليمان بأن الرب 
هو هللا الخالق الرازق المحيي المميت مالك الملك، وهو الذي 

يدبر األمر، وهو الرؤوف الرحيم.

اإلســـالماإلســـالم
نبذة موجزة عن اإلسالم كما جاء في القرآن الكريم 

والسنة النبوية

1 يوجـــد من هذه الرســـالة نســـخة أخرى مـــزودة باألدلة من القـــرآن الكريم 
والســـنة النبويـــة علـــى كل مســـألة فيهـــا لالطـــالع عليهـــا عبـــر الرابـــط 

.https://islamhouse.com/ar/books/2830071 1

1



هللا سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المستحق للعبادة 
وحده، وأال ُيعبد معه أحد غيره.

هللا هو الخالق لكل ما في الكون مما نراه ومما ال نراه، وكل ما 
ســـواه مخلوق من مخلوقاته، وَخَلَق هللا الســـماوات واألرض 

في ستة أيام.

وهللا ســـبحانه وتعالـــى ليس له شـــريك في ملكـــه أو خلقه أو 
تدبيره أو عبادته.

وهللا سبحانه لم يلد ولم يولد وليس له كفوًا وال مثيًال.

وهللا ســـبحانه وتعالى ال يحل في شيء، وال يتجسد في شيء 
من خلقه.

هللا ســـبحانه وتعالـــى رؤوف رحيـــم بعباده لذا أرســـل الرســـل 
وأنزل الكتب.

هللا هـــو الـــرب الرحيم هو وحـــده الذي سيحاســـب الخالئق يوم 
القيامـــة حينمـــا يبعثهـــم جميعـــًا مـــن قبورهـــم، فيجـــزي كل 
شـــخص بما عمل من خير أو شـــر، فمن عمل الصالحات وهو 
مؤمـــن فلـــه النعيم المقيـــم، ومن كفـــر وعمل الســـيئات فله 

العذاب العظيم في اآلخرة. 

هللا سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، وجعل ذريته تتكاثر من 
بعده، فالناس كلهم في أصلهم سواســـية، وال فضل لجنس 

على جنس، وال لقوم على قوم إال بالتقوى.
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وكل مولود يولد على الفطرة.

وليس أحد من البشر يولد مخطئًا أو وارثًا لخطيئة غيره.

والغاية من خلق الناس هي: عبادة هللا وحده.

اإلســـالم َكرَّم اإلنسان –رجاًال ونســـاًء- وكفل له كامل حقوقه، 
وجعلـــه مســـؤوًال عـــن ســـائر اختياراتـــه وأعمالـــه وتصرفاتـــه، 

ويحّمله مسؤولية أي عمل يضر بنفسه أو يضر باآلخرين. 
وجعـــل الرجل والمرأة ســـواء من حيـــث المســـؤولية والجزاء 

والثواب.

َكرَّم اإلسالم المرأة، واعتبر النساء شقائق الرجال، وألزم الرجل 
بالنفقـــة عليهـــا إذا كان قـــادرًا، فتجـــب نفقة البنت علـــى أبيها، 

واألم على ولدها إذا كان بالغًا قادرًا، والزوجة على زوجها.
والموت ليس هو الفناء األبدي، بل هو االنتقال من دار العمل 
إلـــى دار الجـــزاء، والموت يتناول الجســـد والـــروح، وموت الروح 
مفارقتهـــا للبـــدن، ثـــم تعود إليه بعـــد البعث يـــوم القيامة، وال 
تنتقل الروح بعد الموت إلى جسد آخر، وال تستنسخ في جسد 

آخر.

اإلسالم يدعو إلى اإليمان بأصول اإليمان الكبرى، وهي اإليمان 
باللـــه ومالئكتـــه، واإليمـــان بالكتـــب اإللهية كالتـــوراة واإلنجيل 
جميـــع األنبيـــاء 

ِ
والزبـــور -قبـــل تحريفهـــا- والقـــرآن، واإليمـــان ب

والمرســـلين عليهم الســـالم، وأن يؤمن بخاتمهم وهو محمد 
رســـول هللا خاتـــم األنبياء والمرســـلين، واإليمان باليـــوم اآلخر، 
ونعلـــم أن الحيـــاة الدنيـــا لو كانـــت هـــي النهاية؛ لكانـــت الحياة 

والوجود عبثًا خالصًا، واإليمان بالقضاء والقدر.

3
نبذة موجزة عن اإلسالم كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية

(نسخة مجردة من األدلة)



واألنبيـــاء معصومون عليهم الســـالم فيمـــا يبلغونه عن هللا، 
ومعصومـــون عـــن كل مـــا يخالـــف العقـــل أو يرفضـــه الُخلق 
الســـليم، واألنبيـــاء هـــم المكلفـــون بتبليـــغ أوامـــر هللا لعباده، 
واألنبياء ليس لهم شـــيء من خصائـــص الربوبية أو األلوهية؛ 

بل هم بشر كسائر البشر يوحي هللا تعالى إليهم برساالته. 

واإلســـالم يدعو إلى عبادة هللا وحـــده بأصول العبادات الكبرى 
ْكر لله وثناء عليه 

ِ
وهي: الصالة التي هي قيام وركوع وسجود وذ

يهـــا المـــرء كل يـــوم خمس مـــرات، وتـــزول فيها  ودعـــاء، ُيصلِّ
الفـــوارق فالغني والفقير والرئيس والمرؤوس في صف واحد 
فـــي الصـــالة، والـــزكاة وهـــي مقـــدار يســـير مـــن المـــال -وفـــق 
الشـــروط والمقاديـــر التي قدرهـــا هللا- واجبة في مـــال األغنياء 
تصرف للفقـــراء وغيرهم، مرة واحدة في العام، والصيام وهو: 
بِّي في  اإلمســـاك عـــن المفطرات فـــي نهار شـــهر رمضـــان، ُيَر
النفـــس اإلرادة والصبـــر، والحج وهو: َقْصـــُد بيت هللا في مكة 
المكرمة مرة في العمر على القادر المستطيع، وفي هذا الحج 
يتســـاوى الجميـــع فـــي التوجـــه للخالـــق ســـبحانه، وتـــزول فيه 

الفروق واالنتماءات. 

ومـــن أعظـــم مـــا يميـــز العبـــادات فـــي اإلســـالم أن كيفياتهـــا 
َغها  ومواقيتها وشـــروطها شـــرعها هللا ســـبحانه وتعالى وبلَّ
رســـوله صلى هللا عليه وسلم، ولم يتدخل بها البشر زيادة وال 
نقصـــًا إلى اليوم، وكل هـــذه العبادات الكبرى دعـــا إليها جميع 

األنبياء عليهم السالم.
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رســـول اإلسالم  هو محمد بن عبد هللا من ذرية إسماعيل بن 
ث بها، 

ِ
د فـــي مكة عـــام 571م، وُبع

ِ
إبراهيـــم عليهم الســـالم، ُول

وهاجـــر إلى المدينة، ولم يشـــارك قومه في أمـــور الوثنية، لكنه 
كان يشـــترك معهـــم فـــي األعمـــال الجليلـــة، وكان علـــى ُخُلـــق 
عظيم قبل بعثته، وكان قومه يسمونه األمين، وبعثه هللا لما 
بلغ أربعين ســـنة، وأيـــده هللا باآليات (المعجـــزات) العظيمة، 
وأعظمهـــا القـــرآن الكريم، وهو أعظم آيـــات األنبياء، وهو اآلية 
الباقيـــة من آيـــات األنبياء إلى اليـــوم، ولما أكمـــل هللا له الدين، 
وبلغه الرسول صلى هللا عليه وسلم غاية البالغ توفي وعمره 
ثالث وســـتون ســـنة، ودفـــن بالمدينـــة النبوية صلـــى هللا عليه 
وســـلم، والرســـول محمـــد صلـــى هللا عليـــه وســـلم هـــو خاتم 
األنبيـــاء والمرســـلين، بعثـــه هللا بالهـــدى وديـــن الحـــق لُيخـــرج 
النـــاس مـــن ظلمـــات الوثنية والكفـــر والجهل إلى نـــور التوحيد 

واإليمان، وشهد هللا له بأنه بعثه داعًيا إليه بإذنه. 

وشـــريعة اإلسالم التي جاء بها الرسول محمد صلى هللا عليه 
وســـلم هي خاتمة الرســـاالت اإللهية والشـــرائع الربانية، وهي 
شـــريعة الكمـــال، وفيهـــا صالح ديـــن النـــاس ودنياهـــم، وهي 
تحافـــظ بالدرجة األولى على: أديان النـــاس ودمائهم وأموالهم 
وعقولهم وذرياتهم، وهي ناســـخة لكل شـــريعة ســـابقة، كما 

نسخت الشرائع السابقة بعضها بعضًا.

وهللا ســـبحانه وتعالـــى ال يقبل دينًا غير اإلســـالم الـــذي جاء به 
الرســـول محمـــد صلـــى هللا عليـــه وســـلم، ومـــن يعتنـــق غيـــر 

اإلسالم دينًا فلن يقبل منه.
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القـــرآن الكريم هـــو الكتاب الذي أوحاه هللا إلى الرســـول محمد 
ى هللا  صلـــى هللا عليـــه وســـلم وهـــو كالم رب العالميـــن، تحـــدَّ
اإلنـــس والجـــن أن يأتـــوا بمثلـــه أو بســـورة من مثلـــه، وال يزال 
التحـــدي قائمـــًا إلـــى اليـــوم، والقـــرآن الكريم يجيب على أســـئلة  
ـــر المالييـــن مـــن النـــاس، والقـــرآن العظيم  مهمـــة كثيـــرة تحيِّ
محفـــوظ إلى اليوم باللغة العربية التي نزل بها، لم ينقص منه 
حـــرف، وهـــو مطبوع منشـــور، وهو كتـــاب عظيم معجـــز جدير 
ة الرسول محمد  بالقراءة أو قراءة ترجمة معانيه، كما أن ُســـنَّ
صلى هللا عليه وســـلم وتعاليمه وســـيرته محفوظة ومنقولة 
وفق سلســـلة مـــن الـــرواة الموثوقين وهي مطبوعـــة باللغة 
العربيـــة التـــي تحـــدث بهـــا الرســـول صلـــى هللا عليـــه وســـلم 
ة الرسول  ومترجمة إلى كثير من اللغات، والقرآن الكريم وُســـنَّ
صلـــى هللا عليه وســـلم هما المصـــدر الوحيد ألحكام اإلســـالم 
األفـــراد  تصرفـــات  مـــن  يؤخـــذ  ال  فاإلســـالم  وتشـــريعاته، 
المنتسبين إليه؛ وإنما يؤخذ من الوحي اإللهي: القرآن العظيم 

والسنة النبوية. 

واإلســـالم يأمـــر باإلحســـان إلـــى الوالديـــن، حتـــى ولـــو كانـــا غير 
مسلمين، وبالوصية باألوالد. 

اإلسالم يأمر بالعدل في القول والعمل حتى مع األعداء.

واإلســـالم يأمر باإلحســـان إلى الَخْلـــق كافة، ويدعـــو إلى مكارم 
األخالق ومحاسن األعمال. 
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واإلســـالم يأمـــر باألخـــالق المحمـــودة كالصـــدق وأداء األمانة 
والعفـــاف والحياء والشـــجاعة والبذل والكـــرم وإعانة المحتاج 
وإغاثـــة الملهـــوف، وإطعـــام الجائـــع، وحســـن الجـــوار، وصلة 

األرحام، والرفق بالحيوان. 

اإلســـالم أحّل الطيبات مـــن المأكل والمشـــرب، وَأَمَر بطهارة 
القلـــب والبـــدن والمنـــزل ولذلـــك أحـــلَّ النـــكاح، كما أمـــر بذلك 

األنبياء عليهم السالم، فهم يأمرون بكل طيب. 

واإلسالم حرَّم أصول المحرمات كالشرك بالله والكفر، وعبادة 
األصنام، والقول على هللا بال علم، وَقْتل األوالد، وَقْتل النفس 
والفواحـــش  والســـحر،  األرض،  فـــي  واإلفســـاد  المحترمـــة، 
م الربا، وحرَّم أكل الميتة،  الظاهرة والباطنة والزنا واللواط، وحرَّ
وســـائر  الخنزيـــر،  لحـــم  وحـــرَّم  واألوثـــان،  لألصنـــام  ُذبـــح  ومـــا 
النجاســـات والخبائث، وحرَّم أكل مال اليتيم، والتطفيف بالكيل 
والوزن، وحرَّم قطع األرحام. واألنبياء عليهم السالم جميعهم 

متفقون على تحريم هذه المحرمات. 

اإلسالم ينهى عن األخالق المذمومة كالكذب والغش والغدر 
والخيانة والخداع والحســـد والمكر الســـيء والســـرقة والبغي 

والظلم، وينهى عن كل ُخُلق خبيث. 

با أو ضرر أو 
ِ
اإلســـالم ينهى عن المعامالت المالية التي فيها ر

َغـــَرر أو ُظلـــم أو غـــش، أو تـــؤدي إلـــى النكبـــات والضـــرر العـــام 
بالمجتمعات والشعوب واألفراد.
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اإلســـالم جاء بحفـــظ العقل وتحريم كل ما يفســـده كشـــرب 
الخمـــر، ورفع اإلســـالُم شـــأَن العقـــل وجعله منـــاَط التكليف، 
وحرره من أغالل الخرافة والوثنيات. وليس في اإلسالم أسرار 
أو أحـــكام تخـــص طبقـــة دون أخـــرى، وكل أحكامـــه وشـــرائعه 
موافقـــة للعقـــول الصحيحـــة، وهـــي وفـــق مقتضـــى العـــدل 

والحكمة.

والديانـــات الباطلـــة إذا لـــم يســـتوعب أتباُعهـــا مـــا فيهـــا مـــن 
التناقـــض واألمـــور التـــي ترفضها العقـــول، أوهم رجـــاُل الدين 
األتبـــاَع أن الديـــن فوق العقل، وأن العقل ال مجال له في فهم 
الديـــن واســـتيعابه. بينمـــا اإلســـالم اعتبـــر الديـــن نـــورًا يضيء 
للعقـــل طريقـــه؛ فأصحـــاب الديانـــات الباطلـــة يريـــدون مـــن 
اإلنســـان أن يتخلـــى عن عقلـــه ويتبعهـــم، واإلســـالم يريد من 
اإلنســـان أن يوقـــظ عقلـــه؛ ليعرف حقائـــق األمور علـــى ما هي 

عليه.

ْلم الصحيـــح، ويحث علـــى البحث العلمي 
ِ

اإلســـالم يعّظـــم الع
المتجرد عن الهوى، ويدعو إلى النظر والتفكر في أنفســـنا وفي 
الكون من حولنا، والنتائج العلمية الصحيحة للعلم ال تتعارض 

مع اإلسالم.

وال يقبـــل هللا العمـــل وال يثيـــب عليه في اآلخـــرة إال ممن آمن 
ق ُرُســـله عليهم الصالة والسالم، وال يقبل  بالله وأطاعه وَصدَّ
هللا مـــن العبـــادات إال مـــا شـــرعه، فكيـــف يكفر اإلنســـان بالله 
ويرجـــو أن يكافئـــه؟ وال يقبـــل هللا إيمان أحد من النـــاس إال إذا 
آمن باألنبياء عليهم السالم جميعًا، وآمن برسالة محمد صلى 

هللا عليه وسلم.
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إن هدف جميع الرســـاالت اإللهية هو: أن يتسامى الدين الحق 
باإلنســـان فيكـــون عبدًا خالصـــًا لله رب العالميـــن، ويحرره من 
العبودية لإلنسان أو للمادة أو للخرافة، فاإلسالم -كما ترى- ال 
س األشـــخاص ويرفعهـــم فـــوق منزلتهـــم، وال يجعلهم  يقـــدِّ

أربابًا وآلهة.

َشـــَرع هللا التوبة في اإلسالم وهي: إنابة اإلنسان إلى ربه وترك 
ْنب، واإلســـالم يهدم ما كان قبله من الذنوب، والتوبة َتُجبُّ  الذَّ
مـــا كان قبلهـــا مـــن الذنـــوب، فـــال حاجـــة لالعتـــراف أمام بشـــر 

بخطايا اإلنسان، 

ففي اإلســـالم تكون العالقة بين اإلنســـان وبين هللا مباشرة، 
فـــال تحتاج إلى أحد ليكون واســـطة بينك وبين هللا، فاإلســـالم 
يمنـــع أن نجعـــل البشـــر آلهة أو مشـــاركين لله فـــي ربوبيته أو 

ألوهيته.

فـــي آخر هـــذه الرســـالة نتذكر أن النـــاس على اختـــالف أزمانهم 
وقومياتهـــم وبلدانهم بل المجتمع اإلنســـانّي كله مختلٌف في 
 
ٍ
أفـــكاره ومقاصده، متبايٌن في بيئاته وأعماله، فهو في ضرورة
 يحميه، وكان الّرســـل 

ٍ
 يجمعه، وحاكم

ٍ
 يوّجهـــه، ونظام

ٍ
إلـــى هاد

الكـــرام -عليهم الصالة والســـالم- يتوّلون ذلـــك بوحي من هللا 
والّرشـــاد،  الخيـــر  طريـــق  إلـــى  الّنـــاس  يهـــدون  -ســـبحانه-، 
ويجمعونهـــم علـــى شـــريعة هللا، ويحكمـــون بينهـــم بالحـــّق، 
فتســـتقيم أمورهم بحسب استجابتهم لهؤالء الّرسل، وُقْرب 
عصرهم من الّرســـاالت اإللهّية، وَخَتم هللا الرســـاالت برســـالة 
الرســـول محمـــد صلـــى هللا عليـــه وســـلم، وكتـــب لهـــا البقاء، 
وجعلهـــا هـــدى للنـــاس ورحمـــة ونـــورًا وإرشـــادًا إلـــى الطريق 

الموصل إليه سبحانه.
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لذا أدعوك أيها اإلنســـان أن تقوم لله قيامًا صادقًا متجردًا من 
التقليـــد والعـــادة، وتعلم أنك بعـــد موتك راجع إلـــى ربك، وأن 
تنظر في نفســـك وفي اآلفاق من حولك، فاســـلم تســـعد في 
دنياك وأخراك، وإن أردت الدخول في اإلسالم فما عليك إال أن 
تشـــهد أن ال إله إال هللا، وأن محمدًا رســـول هللا، وأن تتبرأ من 
كل مـــا يعبد من دون هللا، وتؤمن أن هللا يبعث َمْن في القبور، 
وأن الحســـاب والجزاء حق، فإذا شـــهدت هذه الشـــهادة فقد 
أصبحت مســـلمًا، فعليك بعد ذلك أن تعبد هللا بما شرع من 

صالة وزكاة وصيام، وحج إن استطعت إليه سبيال.
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