المسائل االربع التي يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة
.األولى :العلم
.وهو معرفة هللا ،ومعرفة نبيه ،ومعرفة دين اإلسالم باألدلة
.الثانية :العمل به
.الثالثة :الدعوة إليه
الرابعة :الصبر على األذى فيه
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 /1.من ربك؟ فقل ربي هللا الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه ،وهو معبودي ليس لي معبود سواه
ّين}
والدليل قوله تعالىْ { :ال َحمْ ُد ّ ه ّ
َلِل َربِّ ْال َعا َلم َ
/1 .
 /2معرفة دين اإلسالم باألدلة ،وهو االستسالم َلِل بالتوحيد ،واالنقياد له بالطاعة ،والبراءة من الشرك وأهله
ب َت َعالَ ْوا إّ َلى َكلّ َم ٍة َس َوا ٍء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم أَ هال َنعْ ُب َد إّ هال ه
ك ّب ّه َش ْي ائا َوال َي هت ِّ َذ َبعْ ُ
ُ َنا {
قُ ْل َيا أَهْ َل ْال ّك َتا ّ
هللاَ َوال ُن ْش ّر َ
][30
ُون
ون ه ّ
هللا َفإّنْ َت َوله ْوا َفقُولُوا ا ْش َه ُدوا ّبأ َ هنا مُسْ لّم َ
َ }.بعْ ُاا أَرْ َباباا ّمنْ ُد ّ

 ،وهو محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم ،وهاشم من قريش ،وقريش من العرب ،عرفة نبيكم محمد
والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الِليل عليه وعلى نبيا أفُل الصالة والسالم .وله من العمر ثالث
وستون سنة .منها أربعون قبل النبوة ،وثالث وعشرون نبيا رسوالُ .نب َِّئ بـ {ا ْق َر ْأ} وأُرْ سّ َل بالمدثر .وبلده
مكة ،وهاجر إلى المدينة .بعثه هللا بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد،
هللا إّلَ ْي ُك ْم َجمّيعاا
}قُ ْل َيا أَ ُّي َها ال هناسُ إّ ِّني َرسُو ُل ه ّ

