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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل وكفى وسالم على عباده الذيين اطذىفى ,وأشذهد أ ال إلذه إال اهلل وحذده الشذريه لذه ,أمذر بالصذدو واامانذة
والوفى ,وأشهد أ النبي المصىفى والرسول المجتبى سيد أهل الورع والتقذى محمذد -طذلى اهلل عليذه وسذلم ,-اللهذم
طل عليه وعلى آله وأزواجه وأطحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا ومذن تبذأ أهذرهم
واقتفى ,أما بعد:
فإخوتي في اهلل ..أخواتي في اهلل ..أشهد اهلل أني أحبكم جميعا فذي اهلل ,واهلل أسذلل أ يجمعنذي بكذم دا مذا وأبذدا فذي
الذذدنيا علذذى هاعتذذه ,وفذي اآلخذذرف فذذي دار كرامتذذه ومقامتذذه مذذأ النبيذذين والصذذديقين واللذذهدان والصذذالحين وحسذذن أول ذذه
رفيقا ..أحبتي في اهلل هيا عو ٌد حمي ٌد إلى برنامجكم "رسالة إلى "..وفي هيه الليلة المباركة عنوا الحلقة:
"ماذا تعرف عن اإلسالم؟"

لمن أتوجه برسالة اليوم وحلقة اليوم؟
أتوجذذه بهذذيه الحلقذذة إلذذى كذذل مسذذلم ليعذذرف ف ذذل اهلل عليذذه عنذذدما اختذذاره لرسذذالم واختذذار اإلسذذالم لذذه ,قذذال تعذذالى:
لذان وي ْختَذار مذا َكذا َ لَهذم ال َ
ْخيَذ َذرفُ " القصذ  , 86:قذال تعذالى حاكيذا قذول إبذراهيم -عليذه السذالم:-
" َوَربُّ َ
ه يَ ْخلُ ُق َما يَ َ ُ َ َ ُ َ
ُُ
ين فَالَ تَ ُموتُ َّن إَالَّ َوأَنتُم ُّم ْسلَ ُمو َ " البقرف231:
"يَا بَنَ َّي إَ َّ اللّهَ ْ
اطىََفى لَ ُك ُم الد َ
الحمد هلل اليي اختارنا لرسالم والحمد هلل اليي اختار واطىفى اإلسذالم لنذا ,هذيه الحلقذة أتوجذه بهذا إلذى كذل مسذلم
ليعرف نعمة اهلل عليه عندما جعله مسلما هم أتوجه بها إلى كذل أحذد مذن يذر المسذلمين أُعرفذه مذا هذو اإلسذالم وأدعذوه
من خاللها إلى اإلسالم.
أتوجه بهيا الكالم إلى نصارى مصر ابتدان انهم شركاؤنا في الوهن ونحن وهم َد َر ْجنَذا علذى تذراب بل اذد واح اذد وشذببنا
علذذى أرو وه ذ ان واحذذد ,وااقربذذو أولذذى بذذالمعروف وأبذذر البذذر لييذذر المسذذلمين أ نذذدعوهم إلذذى اإلسذذالم ,واهلل تبذذار
َ
َ
َّ َ
َّ
وه ْم َوتُذ ْق َسذىُوا إَلَ ْذي َه ْم"
ين لَ ْذم يذُ َقذاتَلُوُك ْم فذي الذدي َن َولَ ْذم يُ ْخ َر ُجذوُكم مذن ديَذا َرُك ْم أَ تَذبَذ ُّذر ُ
وتعالى قال " َال يَذ ْنذ َها ُك ُم اللذهُ َعذ َن الذي َ
الممتحنة , 6:وأبر البر أ ندعوا الناس إلى الحق ,وأبر البذر أ ننهذى النذاس عذن الباهذل ,هذيه الحلقذة أتوجذه بهذا إلذى
كل نصارى مصر وأتوجه بها إلى كل إنسا ا في هيه الدنيا ,هيه الحلقة أتوجذه بهذا إلذى كذل إنسذا سذوان أكذا يهوديذا
أو نصرانيا أو بوذيا أو ملحدا أو عابد بقر ,أتوجه بهيه الحلقة للجميأ.
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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أيها الناس ماذا تعرفو عن اإلسالم؟
ذوذي مذا هذو دينذه؟
اني أو ب ٌ
اإلسالم دين اهلل اليي ال يقبذل ديذن سذواه ..أيهذا المسذلم تذرى لذو سذلله يه ٌ
ذودي أو نصذر ٌ
فقلت له :إ ديني اإلسالم ,فقذال لذه :ومذا هذو اإلسذالم؟ حذدهني عذن اإلسذالم ,كلمنذي عذن هذيا الذدين ,فبذلي ج ا
ذواب
ستجيب وبلي ا
رد سترد؟
ودخلت إلى أي كلية وأعىيت لكل ا
هالب وهالبة من أبنا نذا وبناتنذا ورقذة وقلذت لهذم :يذا شذباب
ذهبت إلى الجامعة
لو
ُ
ُ
او وأور ا
اكتبوا كل ما تعرفونه عذن اإلسذالم فذي هذيه الورقذة ,يذا تذرى هذل سذتمتلو ااوراو ويحتذاجو إلذى أور ا
او وأوراو؟

أم أ الواحد منهم سيكتب علرف أسىر وي أ نقىة وي أ القلم؟!
يا مسلم ماذا تعرف عن اإلسالم؟ ما هو اإلسالم؟

َ
ين َعنذ َد اللّذ َذه
 اإلسذ ُذالم ديذ ُذن اهلل -عذذو وجذذل -الذذيي ال يَقبذذل يذذره وال يردذذى بذذدي ان سذذواه ,قذذال عذذو مذذن قا ذذل "إ َّ الذذد َ
ا َإل ْسالَ ُم" آل عمرا  ,21 :قال جل جالله " َوَمن يَذ ْبتَ َغ َْيذ َر ا َإل ْسالََم َدينا فَذلَن يذُ ْقبَ َل َم ْنهُ" آل عمرا 68 :
ما هو اإلسالم؟ اإلسالم دين اهلل اليي ال يردى بييره وال يقبل سواه.
ما هو اإلسالم؟
اإلسالم دين جميأ الرسل من آدم -عليه السالم -إلى مسه الختام وختام المسه محمذد -طذلى اهلل عليذه وسذلم-
واهلل مذذا كذذا آلدم ديذذن إال اإلسذذالمَ ,
َ
واهلل مذذا كذذا نذذوم وإب ذراهيم وإدريذذل وعيسذذى وموسذذى ولذذو وطذذالح وإسذذحاو
وإسذذماعيل وهذذود لذذم يكذذن ل نبيذذان أي دي ذ ان سذذوى اإلسذذالم ,اإلسذذالم ديذذن اهلل الذذيي ال يقبذذل يذذره وال يردذذى بسذذواه,
اإلسالم دين كل الرسل ,دين جميأ اانبيان

طذ ْيذنَا بَ َذه
ذه" يعنذي يذا محمذد " َوَمذا َو َّ
ع لَ ُكم م َن الدي َن َما َو َّ
طذى بَ َذه نُوحذا َوالَّ َذيي أ َْو َح ْيذنَذا إَلَْي َ
قال رب اارو والسمان " َش َر َ
َ
َ َ
َ
ين َوَال تَذتَذ َف َّرقُوا فَ َيه" اللورى ,23 :اهلل -عو وجل -يقذول إ ديذن نذوم وإبذراهيم
يم َوُم َ
يسى أَ ْ أَق ُ
يموا الد َ
وسى َوع َ
إبْذ َراه َ
دين واحد وهو اإلسالم ,كلهم كانوا على اإلسالم.
وموسى وعيسى ودينه يا محمد ٌ
َ
قال تعالى" َوَمن يَذ ْر َب َعن ملَّ َة إَبْذر َاه َ
سهُ" َح َك َم اهلل بذلي أح اذد يذدين بذدي ان يذر ديذن إبذراهيم بلنذه سذفيه
ُ
يم إالَّ َمن َسفهَ نَذ ْف َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
" َوَمن يَذ ْر َب َعن ملَّ َة إَبْذراه َ
اطىََف ْيذنَاهُ في ُّ
ين * إَ ْذ قَ َ
الدنْذيَا َوإَنَّهُ في اآلخ َرف لَ َم َذن َّ
ذال لَذهُ
سهُ َولََقد ْ
الصذالح َ
ُ
يم إالَّ َمن َسفهَ نَذ ْف َ
َ َ
ال أَسلَم ُ َ
ربُّه أ َ
طى بَها إَبذر َاه َ َ
َ
ين فَذالَ تَ ُمذوتُ َّن
وب يَا بَنَ َّذي إَ َّ اللّذهَ ْ
َُ ْ
يم بَنيه َويَذ ْع ُق ُ
َسل ْم قَ َ ْ ْ
اطذىََفى لَ ُك ُذم الذد َ
ت ل َرب ال َْعالَم َ
ين * َوَو َّ َ ْ َ ُ
إَالَّ َوأَنتُم ُّم ْسلَ ُمو َ " البقرف ,231:231اهلل أكبر! دين كل الرسل هو اإلسالم.
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ اإلسالم دين اهلل اليي ال يقبل يره وال يردى بسواه ,اإلسالم دين جميذأ الرسذل مذن آدم

عليه السالم -إلى مسه الختام وختام المسه محمد -طلى اهلل عليه وسلم. -ماذا تعرف عن اإلسالم؟
هو دين يلمرنا باإليما بجميأ الرسل وجميأ الكتب المنولة عليهم.
دين يلوم كل أتباعه
اإلسالم دين أمر أتباعه باإليما بكل كتب السمان المنولة على جميأ الرسل واانبيان ,اإلسالم ُ
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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بإحترام كل الرسل وبتوقير جميأ الرسل وباإليما بجميأ الرسذل واانبيذان ,ال توجذد أمذة علذى وجذه اارو اآل تذ من
بكل كتب السمان وبجميأ الرسل واانبيان إال أمة اإلسالم.
واهلل ,يكفذذر اليهذذود بعيسذذى -عليذذه السذذالم -ويسذذبونه بللفذذا ا
س ذ ال :هذذل ي ذ من اليهذذود بعيسذذى -عليذذه السذذالم-؟ ال َ
جلود أهل اإليما .
تقلعر منها ُ
ا
بمحمد -عليه السالم-؟ الجواب :ال
س ال :هل ي من اليهود
س ال :هل ي من اليهود بالقرآ واإلنجيل؟ الجواب :ال.
س ال :هل ي من النصارى بالقرآ الكريم؟ الجواب :ال,
س ال :هل ي من اليهود بالقرآ الكريم؟ الجواب :ال ,يكفرو بالقرآ ,
س ال :هل ي من النصارى بالنبي محمد؟ الجواب :ال ,يكفرو به.
س ال :هل ي من اليهود بالنبي محمد؟ الجواب :ال ,يكفرو به.
والس ال :هل ي من المسلم بالتوراف واإلنجيل والقرنا والوبور المنول علذى داود وطذحإ إبذراهيم وموسذى؟ الجذواب:
ا
بكتاب من هذيه الكتذب ,نعذم نذ من بذالتوراف المنولذة علذى موسذى ,والتذي نذ من
إسالم إذا كفر المسلم
نعم ,بل ال يصح
ٌ
وحرفت بعد موسى بوما  ,ن من باإلنجيل المنول علذى عيسذى -عليذه السذالم -والذيي نذ من أ يذد
أي ا أنه عُبث بها ّ

البلر عبثت وحرفت فيه كمذا أخبذر ربنذا فذي القذرآ  ,نذ من بذالوبور المنذول علذى داود ,نذ من بصذحإ إبذراهيم وموسذى,

ن من بالقرآ .
س ال :هل ي من المسلم بعيسى -عليه السالم-؟ الجواب :نعم ,هذو عبذد اهلل ورسذوله لذيل إلذه وال ابذن إلذه وال هالذث
هالهة وال نصفه ناسوت وال نصفه الهوت ,عبد اهلل ورسول اهلل وروم مذن اهلل وكلمتذه التذي ألقاهذا إلذى مذريم ,نذ من بكذل
الرسذل ,افذرو مسذلم قذال :أنذا مذ من بذ دم وموسذى وعيسذذى ومحمذد لكنذي ال أؤمذن بإسذماعيل ..هذل هذيا مسذلم؟ هذذيا
كافر لم يسلم أطال ,افرو مسلم قال :أنا أؤمذن بذالتوراف والقذرآ والوبذور وال أؤمذن باإلنجيذل مىلقذا هذل هذيا مسذلم؟
هيا كافر لم يسلم ,ال توجد أمة على وجه اارو ت من بكل كتب السمان وبجميأ الرسل واانبيان إال أمة اإلسالم.
َ
َ َ َ َ َ ََ
ََ َ
َح اذد مذن
الر ُس ُ
آم َن َّ
آم َذن بَاللَّذذه َوَم َال َكتذه َوُكتُبَذه َوُر ُسذله َال نذُ َفذر ُو بَذ ْذي َن أ َ
ول بَ َما أُن َو َل إَلَْيذه مذن َّربذه َوال ُْم ْ منُذو َ ُكذل َ
قال تعالى " َ
ُّر ُسلَ َه" البقرف,168 :
ال نفرو بينهم في اإليما واادب والتوقير واالحتذرام ,هذل تجذد مسذلم يذيكر نبيذا إال ويسذبق اسذمه بقذول سذيدنا ويتبذأ
اسذذمه بقولذذه -عليذذه السذذالم ,-قذذال سذذيدنا عيسذذى -عليذذه السذذالم , -قذذال سذذيدنا موسذذى -عليذذه السذذالم ,-قذذال سذذيدنا
لو -عليه السالم ,-قال سيدنا نوم -عليه السالم ,-قمة اادب ,قمة التوقير ,قمة االحترام.
تعرفو أ العهد القديم ,تعرفو أ التذوراف فيهذا مخذازي! تصذإ اانبيذان بالمخذازي! التذوراف العهذد القذديم الذيي يذ من
به اليهود والنصارى تصإ لوها بلنه شارب خمر! وبلنه زنذى بابنتيذه! والقذرآ يقذول عذن لذو وعذن آل لذو أنهذم كذانوا
أهل ههر ونقان "أَ ْخ َرجوا َ ا
َ
َّرو َ " النمل88 :
ُ
آل لُو من قَذ ْريَت ُك ْم إَنذَّ ُه ْم أُنَ ٌ
اس يَذتَىَه ُ
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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ما في كتاب يمدم اانبيان ويحترم اانبيان وينقل ما كا من طفا هم ونقا هم بصدو إال القرآ .
ماذا تعرف عن اإلسالم؟
اإلسالم دين اهلل اليي ال يقبل يره وال يردى بسواه ,دين جميذأ الرسذل ,ديذن يذلمر أهلذه باإليمذا بكذل كتذب السذمان
وباإليمذذا بجميذذأ الرسذذل واانبيذذان ,ويعلمنذذا ديننذذا أننذذا لذذو كفرنذذا برسذ ا
ذول واحذذد أو كذذيبنا رسذذول واحذذد فقذذد كفرنذذا بكذذل
َ
ين" اللعران ,21 :والس ال كذم رسذول بعثذه اهلل إلذى
ت قَذ ْو ُم نُ ا
الرسل ,اسمأ إلى هيه اآلية يقول تعالى " َك َّيبَ ْ
وم ال ُْم ْر َسل َ
َ
ين" اللعران218 :
ت قَذ ْو ُم نُ ا
قوم نوم؟ لم يبعث ربنا إلى قوم نوم إال نوم ,فلماذا قال ربنا " َك َّيبَ ْ
وم ال ُْم ْر َسل َ
اإلسالم دي ٌذن يلذوم أتباعذه
كل الرسل ا من كيب رسوال فقد كيب كل الرسل ,من كفر برسول فقد كفر بكل الرسل,
ُ
باإليما بكل الكتب المنولة وبجميأ الرسل واانبيان المرسلة .ما اإليما ؟

هكيا سلل جبريل -عليذه السذالم -نبذي اهلل محمذد -طذلى اهلل عليذه وسذلم -لذيعلم الصذحابة "مذا اإليمذا ؟ فقذال :أ
ت من باهلل ومال كته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره" طححه االباني ,الكتذب :التذوراف واإلنجيذل والقذرآ
الر ُسل ,واليوم اآلخر والقدر.
والوبور ,ورسله :كل ُ
ماذا تعرف عن اإلسالم؟
اإلسذذالم ديذذن الفىذذرف ,ديذذن ال يصذذىدم أبذذدا بذذالفىرف ,ال رهبانيذذة فذذي اإلسذذالم ,ال يصذذح فذذي الذذدين أ ي ذذل شذذخ
أعوب إلى أ يمذوت ,لمذاذا ال يصذح هذيا فذي اإلسذالم؟ انذه يصذىدم بذالفىرف ,اإلسذالم ديذن أعىذى البذد حقذه وح ذه
بذالحالل الىيذب ,وأعىذى الذروم حقهذا بالعبذادات التذي تسذعد الذروم وتلذرم الصذدر وتفذرم القلذب ,إنمذا رهبانيذة؟ هذيا
طذذدام بذذالفىرف ,تح ذريم مذذا أحذذل اهلل؟ هذذيا اطذذىدام بذذالفىرف ,واإلسذذالم ديذذن الفىذذرف ال يختلذذإ مذذأ العقذذل أبذذدا ,وال
يصىدم بالفىرف أبدا.
ان ر إلى كل حكم أمرنا اهلل به تجد فيه كل الخير ,ان ر إلى كل أمر نهانا اهلل عنه تجد فيذه ش ٌذر محذو أو يف ذي إلذى
َ
ذه لَلذدي َن حنَيفذا فَىْذر َ َّ َ ََّ
يل
شر ,اإلسالم دين الفىرف ,اسذمأ قذال تعذالى "فَذلَقَ ْم َو ْج َه َ
َ
ت اللذذه التذي فَىَ َذر النَّ َ
َ
ذاس َعلَْيذ َهذا َال تَذ ْبذد َ
ين الْ َقي ُم َولَذَٰ َك َّن أَ ْكثَذ َر الن َ
َّاس َال يَذ ْعلَ ُمو َ " الروم31:
لَ َخل َْق اللَّ َذه ََٰذلَ َ
ه الد ُ
دين الفىرف ال يصىدم بالفىرف ,وال يصىدم بالعقل ,قال رسول اهلل -طلى اهلل عليه وسلم -في الحديث الصحيح
"ما من مولود إال يولد على الفىرف ,فلبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" طحيح البخاري
لماذا لم يقل أو يمسلمانه؟ انذه ولذد مسذلما أطذال ,لمذاذا يذُ َعمذدو الىفذل فذي الكنذا ل بعذد مذيالده؟ لمذاذا يذُ َعمدونذه؟
لمذذاذا ينصذذرونه؟ انذذه ولذذد علذذى اإلسذذالم أطذذال "مذذا مذذن مولذذود إال يولذذد علذذى الفىذذرف ,فذذلبواه يهودانذذه ,أو ينص ذرانه ,أو
يمجسانه".
مذذاذا تعذذرف عذذن اإلسذذالم؟ اإلسذذالم ديذذن اهلل الذذيي ال يقبذذل يذذره وال يردذذى بسذذواه ,اإلسذذالم ديذذن جميذذأ الرسذذل,
اإلسذذالم ديذذن يلذذوم أتباعذذه باإليمذذا بكذذل الكتذذب المنولذذة مذذن السذذمان وباإليمذذا بجميذذأ الرسذذل واانبيذذان ,اإلسذذالم ديذذن
الفىرف ال يصىدم مأ العقل السليم وال يصادم حاجات النفل التي خلقها اهلل -عو وجل.-
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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ماذا تعرف عن اإلسالم؟
اإلسالم دين يحترم العقل ويلمر بالفكر وال يصادر على العقل أبدا ,لَ َك ْم قال اهلل "أَفَ َال يَن ُُرو َ " الياشية2١:
لَ َك ْم قال اهلل "أَفَ َال تَذتَذ َف َّك ُرو َ " اانعام 81 :لَ َك ْم قال اهلل "قُ ْل َس ُيروا فَي ْاا َْر َ
و فَان ُُروا" النمل81 :
و وا ْخذذتَ َال َ
ذات اُولَذذي ْااَلْبذ َ َّ َ
ف اللَّْيذ َذل والنذَّهذذا َر َآليذ ا
َ
ين يَذ ْي ُك ُرو َ اللّذذهَ قَيَامذا
قذذال تعذذالى "إَ َّ فَذذي َخ ْلذ َذق َّ
َ
َ َ َ
السذ َذم َاوات َو ْاا َْر َ َ
ذاب الذذي َ
ذت هذيا ب َ
ذاهال سذبحانَ َ َ
َ
السذماو َ
َ
ات َواا َْر َ
اب النَّذا َر"
ه فَقنَذا َعذ َي َ
ُْ َ
و َربَّذنَذا َمذا َخلَ ْق َ َ َ
َوقُذعُودا َو َعلَ َى ُجنُوب َه ْم َويَذتَذ َف َّك ُرو َ في َخ ْل َذق َّ َ َ
آل عمرا 212:211 :
السذذمان َكيذ َ َ
ذإ نُ َ
ذت وإَلَذذى ال َ
ْجبَذ َ
قذذال تعذذالى " أَفَذ َذال يَن ُذ ُذرو َ إَلَذذى َْ
ت َوإَلَذذى ْاا َْر َ
و
صذذبَ ْ
ذال َك ْيذ َ
ذإ ُخلَ َقذ ْ
اإلبَذ َذل َك ْيذ َ
ذت َوإَلَذذى َّ َ ْ
ذإ ُرف َعذ ْ َ
ت" الياشية11:2١
إ ُس َى َح ْ
َك ْي َ
اسلَلُوا أ َْه َل الي ْك َر إَ ُكنتُ ْم َال تَذ ْعلَ ُمو َ " النحل٣3 :
دين يحترم العقل ,دين يلمر أتباعه أ يسللوا أهل العلم "فَ ْ
ذل الذذي ْك َر إَ ُكنذذتُ ْم َال تَذ ْعلَ ُمذذو َ "
لذذيل فذذي ديننذذا ..مذذن يعتذذرو يُىذ َذرد! لذذيل فذذي ديننذذا مذذن يعتذذرو يُىذ َذرد! ال "فَ ْ
اس ذلَلُوا أ َْهذ َ
النحل٣3 :

َ َّ َ
ذت لَلنَّ َ
ْحذ " البقذرف:
والقرآ فيه يسللونه ..يسللونه ..يسذللونه  2٣مذرف "يَ ْسذلَلُونَ َ
ذل َه َذي َم َواقَي ُ
ذاس َوال َ
ه َعذ َن ْااَهلذة قُ ْ
سذان فَذي ال َْم َح َ
ه َعذ َن ال َْم َح َ
ه َعذ َن َّ
الل ْذه َر
ذيو" البقذرف" , 111:يَ ْسذلَلُونَ َ
َ " ,261ويَ ْسذلَلُونَ َ
ذيو قُ ْ
ذل ُه َذو أَذى فَذا ْعتَ َولُواْ الن َ
الْحر َام " البقرف 12١ :يسللونه ..يسللونه "وإَ َذا سلَلَ َ َ َ
يب" البقرف268 :
ه عبَادي َعني فََإني قَ َر ٌ
َ َ
ََ
أس لة من الصحابة ليتعلموا وليعرفوا العلل من ااحكام ,وليفهموا هيا الدين ,اإلسالم دين العقل.
ماذا تعرف عن اإلسالم؟
اإلسذالم ديذن العلذم والعمذذل ,ديذن يحذب العلذذم ,يحتذرم العلمذان ,يمذدم هلبذذة العلذم ,يذلمر بذذالعلم والذتعلم ,اإلسذالم ديذذن
العلذذم ,نعذذم نذذتعلم علذذوم الل ذريعة ونذذتعلم علذذوم الذذدنيا ,نريذذد ااسذذتاذ المسذذلم والىبيذذب المسذذلم والمهنذذدس المسذذلم
والمختذذرع المسذذلم ,اإلسذذالم ديذذن العلذذم ,يلذذهد لهذذيا أ أول آيذذة فذذي القذذرآ نولذذت قذذال رب العذذالمين فيهذذا "اقْ ذ َذرأْ"
العلق.2:

ديذذن العلذذم ,أول آيذذة قذذال ربنذذا فيهذذا :اقذرأ ,يكفذي أ عنذذدنا فذذي القذذرآ سذذورف اسذذمها القلذذم ,أقسذذم اهلل فيهذذا بذذالقلم "
َوالْ َقلَ َم َوَما يَ ْسىُُرو َ " القلم  ,2:اهلل أقسم بالقلم والقلم أداف العلم ,عندنا فذي القذرآ قرابذة ال ذ 61آيذة يمذدم ربنذا فيهذا
َّ َ
َّ َ
ين َال يَذ ْعلَ ُمذذو َ "
ين يَذ ْعلَ ُمذذو َ َوالذذي َ
ذل يَ ْسذذتَ َوي الذذي َ
ذل َهذ ْ
العلمذذان والعلذذم وهلبذذة العلذذم ,ويلذذنأ علذذى الجهذذل والجهذذالن "قُذ ْ
َٰ
الومر , 1:اهلل جعل العلمان شهود على وحدانيته ,جعلهم شهود على أجذل ملذهود قذال تعذالى َ ":شذ َه َد اللَّذهُ أَنَّذهُ َال إَلَذهَ
إََّال هذذو والْم َال َ َك ذةُ وأُولُذذو ال َْع ْلذ َذم قَا َمذذا بَال َْقسذ َ
ذَٰ َال إَ َٰلَذذهَ إََّال هذذو الْع َويذذو ال َ
فع ذ َّد َل العلمذذان وقبذذل
ذيم" آل عم ذرا َ , 26:
َُ َ ُ َ
ْ
َ
َُ َ َ
ْحكذ ُ
شهادتهم عليه ,وقر شهادتهم بلهادته وبلهادف المال كة ,ويكفى هيه اآلية دليال على أ ديننا دين العلم.

ورحذذم اهلل زمانذذا كذذا ااوروبذذي إذا أراد أ يذذتعلم فيذذه الفيويذذان أو الىذذب أو الهندسذذة أو الجيولوجيذذا أو الريادذذة أو علذذوم
الفله كا يتعلم أوال لية العرب ,هم ييهب ويجلل تحت أقدام أجدادنا فذي جامعذة اانذدلل اإلسذالمية التذي أقامذت
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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ح ذذارف ومنذذارف فذذي أوروبا,كذذا ااوروبذذي يجلذذل تحذذت أقذذدام أجذذدادنا المسذذلمين يذذتعلم علذذوم الذذدنيا ,وح ذذارف أوروبذذا
قامذذت فذذي ركذذن كبيذذر منهذذا علذذى أكتذذاف ح ذذارف أجذذدادنا اإلسذذالمية ,وإلذذى اآل مذذا زالذذت مراجذذأ أجذذدادنا فذذي أعذذرو
جامعات أوروبا وأمريكا ,كتب الىب لذ "ابذن سذينا" ,كتذب "الفذارابي",كتذب "الحسذن بذن الهيذثم" ,اإلسذالم ديذن العلذم,
اإلسالم دين يحرو على العلم ويحو على العلذم ,تعرفذو أ النصذارى فذي أوروبذا ..رجذال الذدين فذي أوروبذا -ولذيل
في اإلسالم رجال دين ,كلنا رجال دين ,ليل في اإلسالم كهنوت ,ال يوجد أحد واسىة بيننذا وبذين اهلل -رجذال الذدين
النصارى في أوروبا حاربوا العلم ,أحرقوا العلمان ,كل مذن يختذرع اختراعذا يحرقونذه بحكذم الكنيسذة ويرمونذه بالهرهقذة!
فثار الناس عليهم فلسقىوهم ,وحذق لهذم أ يسذقىوهم انهذم حذاربوا العلذم وأحرقذوا العلمذان ,أمذا اإلسذالم ديذن العلذم,
اإلسذذالم يحذذو علذذى الذذتعلم ,اإلسذذالم يحذذث علذذى االختذراع ,اإلسذذالم يحذذث علذذى االبتكذذار ,وشذذتا بذذين الليذذل والنهذذار
وبين ال لمات والنور ,اإلسالم دين العلم.
ماذا تعرف عن اإلسالم؟
اإلسذذالم ديذذن يحتذذرم العمذذل ,اإلسذذالم ديذذن العمذذل ,اإلسذذالم ال يحذذب الكسذذالى ,اإلسذذالم ال يحذذب التنابلذذة ,اإلسذذالم ال
يحب العجوف ,اإلسالم ال يحب المتسولين ,اإلسذالم ال يحذب الذيين يعيلذو عالذة علذى النذاس ,اإلسذالم ديذن العمذل,
دين يقدس العمل ,فمذأ أ رزقنذا فذي السذمان "وفَذي َّ َ
وعذ ُدو َ " الذياريات , 11:إال أ الذرزاو أمرنذا
الس َذمان َرْزقُ ُك ْذم َوَمذا تُ َ
َ

أ نلخي بااسباب ونسعى ونجتهد ونكد ونعرو ون رب في اارو.
َ
ور" المله 28:
لوا فَي َمنَاكَبَ َها َوُكلُوا َمن رْزقَ َه َوإَلَْي َه النُّ ُ
و ذَلُوال فَ ْام ُ
قال تعالى " ُه َو الَّيي َج َع َل لَ ُك ُم ْاا َْر َ
لُ
َ َ
اهلل يقول "فََإذَا قُ َ ي َ
الص َالفُ فَانتَ َل ُروا فَي ْاا َْر َ
لص َذالفَ َمذن
ي لَ َّ
ت َّ
َ
و" الجمعة , 21:بعد طالف الجمعة انتلذروا "إذَا نُذود َ
يذوَم ال َ
اس َع ْوا إَلَ َٰى َذ ْك َر اللَّ َه َوذَ ُروا الْبَذ ْي َذأ" الجمعذة  , 1:طذحيح ,فذإذا ق ذيت الصذالف قذال "فَانتَ َل ُذروا فَذي ْاا َْر َ
و
ْج ُم َعة فَ ْ
َْ ُ
َوابْذتَذيُوا َمن فَ ْ َذل اللَّ َذه" الجمعذة  , 21 :اسذعوا ,خذيوا بااسذباب ,اعملذوا ,اكذدحوا ,ادذربوا فذي اارو ,النبذي محمذد
ط ذذلى اهلل علي ذذه وس ذذلم -يق ذذول" :إ قام ذذت الس ذذاعة وف ذذي ي ذذد أح ذذدكم فسذ ذيلة فذ ذإ اس ذذتىاع أال تق ذذوم حت ذذى ييرس ذذهافلييرسها" طححه االباني ,هيا الحديث يكفينا لندلل به على أ اإلسالم ديذن يقذدس العمذل ,لذو قامذت القيامذة وفذي
يذذدي فسذذيلة -أطذذل نخلذذة -النبذذي قذذال لذه ا رسذذها ,اهلل أكبذذر! لذذو أنذذه ختمذذت حياتذذه بعمذ اذل حذذالل ال يلذذيله عذذن
واجب أوجبه اهلل فقد ُختَ َم له بحسن العمل ,بحسن الخاتمة" ,إ قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فذإ اسذتىاع
أال تقوم حتى ييرسها فلييرسها".
رسولنا الكريم -طلى اهلل عليه وسلم -يحث الصحابة على العمل
جذان "عبذد اهلل بذذن رواحذة" فمذذد النبذي يذذده لذه ليصذذافحه فتثاقذل "ابذذن رواحذة" هذذم طذافح النبذذي ,فسذلله النبذذي عذن تثاقلذذه
وخ َلذذنَة
قذال :يذا رسذول اهلل خلذذيت -كرهذت -إ أؤذى يذد بيذدي ,يذذده خلذنه مذن العمذل ,يذذده منتفخذة وبهذا جذروم َ
وال يريد أ ي ذى يد النبي "فقال النبي له هيه يد يحبها اهلل ورسوله".

اهلل يحب اليين يكدحو  ,يحب أطحاب اليد العليا التي تكسب رزقها بالعمل ,بالسعي ,ال يحب أطحاب اليد
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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السفلى الكسالى ,اليين يقدرو على الكسب ويحبو أ يعيلوا عالة على الناس.
لمذا جذذان رجذذل إلذى النبذذي -طذذلى اهلل عليذذه وسذلم -وقذذال :يذذا رسذول اهلل تصذذدو علذذي ,فقذذال لذه النبذذي -طذذلى اهلل عليذذه
وسلم :-أما في بيته شين؟ قال :ليل في بيتي إال قعب نلرب به المان وحلل نبسذَٰ بع ذه ونلتحذإ ببع ذه ,قذال
النبذذي :ا تنذذي بهمذذا ,فجذذانه بهمذذا قذذال :مذذن يلذذتري هذذيين ,قذذال أحذذدهم :اشذذتريهما بذذدينار ,قذذال اآلخذذر :وأنذذا اشذذتري
بدينارين َ -
واهلل ما يساوي القعب والحلل دينار وال دينارين إنما أخوف اإلسالم ,يريدو مساعدف أخيهم-
قذذال النبذذي :خذذيهما وأعىنذي الذذدينارين ,يذذا هذذيا خذذي دينذذار واذهذذب واشذذتري بذذه هعامذا اهلذذه واشذذتري بالذذدينار اآلخذذر
قدوما وا تني به فجذان الرجذل بالقذدوم -رأس الفذل -فلذد النبذي بيذده عذودا فذي القذدوم ,فقذال :خذيه واذهذب واحتىذب
وبذذأ وال أرينذذه إال بعذذد خمسذة علذذر يومذذا ,الراجذذل ذذاب أسذذبوعين ورجذذأ بقذذى مذذا شذذان اهلل ت هذذر عليذذه مخايذذل النعمذذة,
يرتدي مالبل جديدف وي هر على وجهه اللبأ ,وجهه متورد ويبدو ن يفا ,فقذال لذه النبذي" :هذيا خيذر مذن أ تذلتي فذي
اآلخرف وفي جبينه نكتذه سذودان" كذا قذادر علذى أ يعىيذه طذدقة ولكذن وجذده يقذدر علذى الكسذب ,النبذي ال يحذب
المسلم أ يحيا عالة.
حال الصحابة الكرام من العمل والجد واالجتهاد لكسب الرزو:
وهكذيا كذذا الصذذحابة ,لمذذا هذذاجر علذي -ردذذي اهلل عنذذه -مذذن مكذذة إلذذى المدينذذة كذذا -ردذذي اهلل عنذذه -فقيذرا رقيذذق
الحال جدا ,فيهب يعمل ,أبى أ يعيش عالة على النبي ,ذهب يعمل فوجد عمال عند يهودية ,قالذت :عملذه عنذدي
أ تنقل لي دالن المان من أرو كيا من ب ر كيا إلى أردي في مكا كذيا ,ولذه علذى كذل دلذو مذان تمذرف! يهذود! تنقذل
لي مثال بكل دلو مياه مذن الب ذر فذي أرو كذيا اردذي فذي مكذا كذيا  -بيذنهم  3أو  ٣كيلذو  -بكذل دلذو ميذاه تمذرف!
سذذيدنا علذي محتذذاف فقبذذل ,ونقذذل لهذذا حذذوالي 2١دلذذوا مذذن دالن المذذان حتذذى مجلذذت يذذده! تلذذققت يذذده مذذن حبذذل الليذذإ
اليي يحمل به الدلو ,هم ذهب إلى النبي ومعه التمر ونثره بين يدي النبذي ,وحكذى لذه الذيي كذا  ,وأكذل مذأ النبذي هذم
قال:
لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إل ّي من منن الرجال

قالوا لي فذ ذي الكسب ع ذ ذ ذ ذار قلت الع ذ ذ ذار فذ ذي ذل الس ال
يا ليت كل شبابنا يحف و هيين البيتين..
العار أ أمدد يدي لييري وأنا أقدر على العمل ,العار أ يكو لي شذارب وهذولي كسذارية المسذجد ومازلذت أحصذل
علذذى نفقتذذى الخاطذذة مذذن أبذي وأم ذي ,هذذيا هذذو العذذار! اعمذذل أي عمذذل ولذذو أ تجمذذأ القمامذذة مذذن اللذذوارع بذذلجر ,هذذيا
أف ل من أ تحيا متسوال ,اعمل ولو أ تسله البالوعات ,هيا أف ل من أ تعذيش عالذة علذى أبويذه ,اعمذل ,اليذوم
اللذذباب أنذذت تعذذرف يقول ذو ل ذه مذذاذا أعمذذل؟ تريذذدني أ أعمذذل ف ذي مىعذذم مذذثال وأقذذوم بيسذذل ااهبذذاو؟! يذذا أخ ذي أنذذا
حاطل على بكالوريوس زراعة قسم ذرف عويجة ,أ سل أهباو؟! وما الملكلة في أ تحصذل علذى ماجسذتير وال تجذد
عمل؟!
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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اعمل أي عمل ما دام حالال ,اإلسالم يلمر بهيا ويحو على هيا ,اإلسالم دين العلم ,اإلسالم دين العمل.
ماذا تعرف عن اإلسالم؟
اإلسالم دين َس ْم ٌحَ ,س ْم ٌح يعني :سهل ,أيسر شذريعة نولذت علذى نبذي ..شذريعة النبذي محمذد -طذلى اهلل عليذه وسذلم,-

احمذذدوا اهلل عل ذذى اإلس ذذالم أيه ذذا المس ذذلمو  ,واهلل الع ذذيم م ذذا ف ذذي دي ذذن أس ذذهل م ذذن ديذذنكم ,م ذذا ف ذذي شذ ذريعة أيس ذذر م ذذن
"وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم فَي الدي َن َم ْن َح َر اف" الح ١6 :
شريعتكم ,اقرؤوا معي قول اهلل تعالى َ
قال تعالى "يُ َري ُد اللَّذهُ بَ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ َري ُد بَ ُك ُم الْعُ ْس َر" البقرف268 :
إ َعن ُك ْم َو ُخلَ َق َْ
د َعيفا" النسان16 :
قال تعالى "يُ َري ُد اللَّذهُ أَ يُ َخف َ
نسا ُ َ
اإل َ
إ اللَّذهُ نَذ ْفسا إََّال ُو ْس َع َها" البقرف168 :
قال اهلل تعالى َ
"ال يُ َكل ُ
اها" الىالو١ :
قال اهلل تعالى " َال يُ َكل ُ
إ اللَّذهُ نَذ ْفسا إََّال َما آتَ َ
ذت بالحنيفيذ َذة السذ َ
ذمحة" طذذححهاالباني ,النبذذي يقذذول لنذذا :ج ذذت لكذذم
قذذال رسذذول اهلل -طذذلى اهلل عليذذه وسذذلم" :-بُعثذ ُ
رسول َ
بدي ان ا
اهلل
سهل ,شريعة يسيرف ,لقد ج تكم بالحنيفية السمحة ,قالت أمنا عا لة -ردي اهلل عنها" :-ما ُخيذ َر ُ
َ َّ
َّ
أيسرهما ,ما لم يكن إهما" طحيح مسلم
أيسر من اآلخ َر ,إال َ
اختار َ
-طلى اهللُ عليه وسل َم -بين أمري َن ,أحدهما ُ

أسذذهل شذريعة ..شذريعة اإلسذذالم ,أيسذذر ديذذن ..ديذذن اإلسذذالم ,اهلل تعذذالى أمرنذذا إذا أردنذذا أ نصذذلي الفري ذذة أ نقذذإ فذذي
الصذالف ,قذال "وقُ ََّ َ ََ
ين" البقذذرف 136 :فالقيذام فذي طذالف الفري ذة ركذذن ,إذا جلسذت مذأ قذدرته علذى القيذذام
َ ُ
ومذوا للذذه قَذانت َ
في الفري ة فصالته باهلة ,أما إذا طليت الفري ة جالسا لمرو فلنت معيور ,إذا طليت السنة جالسا مذأ قذدرته
على القيام طالته طحيحة لكنها بنصإ طالف ,في الفري ة البد البد من أ أقإ وأنا أقرأ القذرآ فذي الفري ذة فذي
كذذل ركعذذة ,أنذذا مذريو يذذا رب ..لتذذرى هنذذا سذذهولة اإلسذذالم ,يسذذر اللذريعة ,أنذذا مذريو يذذا رب ..طذذل قاعذذدا ,ال أقذذدر أ
أطلي قاعداَ ..
استلق على ظهر وطل ,ال أستىيأ ..طل كيفما استىعت ,اهلل أكبر اهلل أكبر!!
دخذل علينذا رم ذذا  ,المذريو لذذه أ يفىذر ,إ كذا المذذرو مومنذا يىعذذم عذن كذل يذذوم مسذكين  ,إ كذذا المذرو يرجذذى
شفاؤه عندما يلفى يصوم ,مسافر ..له أ يفىر إذا كا الصذوم يلذق عليذه فذي السذفر ,بذل لذه أ يفىذر إ كذا يقذوى
على الصوم في السفر ,وإ كا الصوم في السفر لمن قوي عليه أف ل ,لكن أنت بالخيار ,أنت حر.
ُخ َذر" البقذرف , 26٣ :المذرأف حادذت ,الحذيو دذعإ,
قال تعالى "فَ َمن َكا َ َمن ُكم َّم َري ا أ َْو َعلَ َٰى َس َف ار فَ َع َّدفٌ م ْن أَيَّ اام أ َ
لها أ تفىر ,واجب عليها أ تفىر ,ال تصذلي مادامذت فذي حي ذها ,فذإذا ههذرت تق ذي الصذيام وال تق ذي الصذالف ,
َ
ط َذعيدا
اهلل أكبر! أيسر شريعة ,يجب علي أ أتودل إذا أردت الصالف ,ال أجد مذان ..ت َّ
ذيمم "فَذلَ ْذم تَجذ ُدوا َمذان فَذتَذيَ َّم ُمذوا َ
هَيبا" الما دف8 :
المان موجود والليل بذرده شذديد وال يوجذد عنذدي مذا أسذخن بذه المذان و لذب علذى ظنذي أنذي إ ا تسذلت بالمذان البذارد

تيمم..
في اليوم البارد سلموتَّ ..
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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تيمم ,أيسر شريعة ..شريعة النبي محمد ,اذكر لي أمر
عملية جراحية وإذا ا تسل سي ره المان ..ي َّ

واح ذذد أم ذذر اهلل ب ذذه يل ذذق علين ذذا ,اام ذذر إذا ش ذذق عل ذذى اإلنس ذذا يتن ذذول ليواف ذذق ق ذذدرف اإلنس ذذا ا رب اإلنس ذذا ق ذذال
إ اللَّذهُ نَذ ْفسا إََّال ُو ْس َع َها" البقرف.168 :
َ
"ال يُ َكل ُ

مذذاذا تعذذرف عذذن اإلسذذالم؟ اإلسذذالم ديذذن اهلل الذذيي ال يقبذذل يذذره وال يردذذى بسذذواه ,اإلسذذالم ديذذن جميذذأ الرسذذل,

اإلسذذالم ديذذن يلذذوم أتباعذذه باإليمذذا بكذذل الكتذذب وباإليمذذا بكذذل الرسذذل  ,اإلسذذالم ديذذن الفىذذرف ,اإلسذذالم ديذذن يقذذدس
العلم ,اإلسالم دين يقدس العمل  ,اإلسالم دين شريعته سمحة سهلة يسيرف ,فالحمد هلل على نعمة اإلسذالم وكفذى بهذا
نعمة .
ماذا تعرف عن اإلسالم؟

اإلسذذالم ديذذن يحتذذرم المذرأفَ ,
واهلل الع ذذيم مذذا رأت المذرأف عذوا وال شذذموخا وال كرامذذة وال سذ ددا إال فذذي اإلسذذالم ,المذرأف

فذذي اليذذرب سذذحقوها ,أذلوهذذا ,أهانوهذذا ,اسذذتيلوها أسذذوأ اسذذتيالل ,اسذذتخدموها فذذي تجذذارف الرقيذذق اابذذيو ,وكذذل بذذالد
أوروبذذا مذذواخير الذذدعارف فذذي شذذوارع معلومذذة ,مجذذالت البيذذان تبذذاع علذذى اارطذذفة ,القبذذل وااح ذذا فذذي اللذذوارع ,أسذذوأ
استيالل! تجد إعال عن إهارات السيارات ,إعال عن مبيدات الحلرات ,إعذال عذن من ذإ لذدورات الميذاف ,تجذد
عليه فتاف شبه عارية وتجدها ترق

وتتمايل لتروف الب اعة! ما هيه العبودية؟! ما هيا اليل اليي أهانوا به المرأف؟!

المذرأف المسذذلمة ملكذذة متوجذذة ,كانذذت تذوري فذذي الجاهليذذة فصذذارت تَذ َري ,كانذذت كسذقَٰ متذذاع فذذي الجاهليذذة فصذذار لهذذا

قيمة وكرامة ,نحن لدينا سورف باسم امرأف "مريم" ,وسورف باسم نوع النسان اسمها "النسان" ,ليل عندنا سذورف الرجذال,
وسورف نولت بسبب شكوى امرأف! اهلل مله الملو سمأ للكوى امرأف وأنذول قرآنذا لينصذفها! ألذيل هذيا عذو وشذمو
وس دد؟! " قَ ْد س َمأ اللَّذهُ قَذو َل الَّتَي تُج َ
ه فَي َزْو َج َها َوتَ ْلتَ َكي إَلَى اللَّ َذه" المجادلة2 :
ادلُ َ
َ
ْ
َ َ
َ
ذب
المرأف في اإلسالم لها ذمة مالية مستقلة ,لو أ رجذال متووجذا مذن امذرأف تكسذب فذي اللذهر مليذو دوالر وهذو يكس ُ
ال قَذ َّو ُامو َ َعلَى الن َ َ
َّل اللَّذذهُ بَذ ْع َ ُذه ْم
في اللهر ألإ جنيه ,فاإلسالم أوجب على من؟ ينفق على من؟! "الر َج ُ
َ
سان ب َما فَ َ
َعلَ َٰى بَذ ْع ا
و َوبَ َما أَن َف ُقوا َم ْن أ َْم َوالَ َه ْم " النسذان , 3٣ :أنذت الرجذل واجذب عليذه أ تنفذق ,ولذو أخذيت مذن مالهذا درهمذا
بيير رداها فقد أكلت حراما ,يا اهلل!

عند الوواف الرجذل يذيهب إلذى بيذت المذرأف ويقذول معسذول الكلمذات لذولي المذرأف ,ويملذو شذروههم ونريذد ذهبذا بكذيا
ومهرا بكيا ,وأنت من يلذتري المسذكن هبعذا وكذل ااهذاي وكذيا وكذيا ألذيل هذيا إكذرام؟! يذر المسذلمة ال تذرى هذيا,
المرأف فذي الهنذد هذي التذي تذدفأ المهذر لووجهذا! المذرأف ااوروبيذة أو اامريكيذة كذل شذين مناطذفة! الرجذل يجعذل زوجتذه
تذذدفأ نصذذإ فذذاتورف التليفذذو ! نصذإ فذاتورف الكهربذذان! نصذذإ همذذن الىعذذام! لذذو ذهبذذا لمىعذذم وشذربا كذذوبين مذذن العصذذير
فكل منهما يدفأ همنها لنفسه!
اإلسالم دين يحترم المرأف ,اإلسالم قدم المرأف "اام" على الرجل "ااب"..
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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"يذذا رسذذول اهلل ,مذذن أحذذق النذذاس بحسذذن طذذحابتي؟ قذذال :أمذذه .قذذال :هذذم مذذن؟ قذذال :هذذم أمذذه قذذال :هذذم مذذن؟ قذال :هذذم
أمه .قال :هم من؟
قال :هم أبو " طحيح البخاري
المرأف مقدمة في اإلسالم كذلم هذالي مذرات علذى الرجذل ااب ,اهلل أكبذر! ألذيل هذيا إكذرام؟! المذرأف قبذل اإلسذالم كذا
إذا بلر بها أبوها قتلها وا تم واسود وجهه ,فجان اإلسالم فقال النبي محمد" :من عال جاريتين حتى يبليذا ,كنذت أنذا
وهذذو فذي الجنذذة ,كهذذاتين" طذذححه االبذذاني ,النبذذي يقذذول للرجذذال مذذن رزقذذه اهلل مذذنكم ببنذذات فالجنذذة فذذي بيتذذه! مذذن لديذذه
بنات الجنة في بيته.
متذذى كذذا أكبذذر مذ تمر عذذالمي خىذذب فيذذه النبذذي؟ فذذي حجذذة الذذوداع ,وقذذإ يخىذذب فذذي أكتذذر مذذن ما ذذة ألذذإ إنسذذا ,
وتكلذ ذذم عذ ذذن أهذ ذذم الق ذ ذذايا ,وكذ ذذا يلذ ذذعر بذ ذذدنو ااجذ ذذل بذ ذذدليل أنذ ذذه قذ ذذال" :لعلذ ذذي ال ألقذ ذذاكم بع ذ ذ َد عذ ذذامي هذ ذذيا" وقذ ذذال
"واستوطوا بالن َ
سان خيرا" حسنه االباني
يوطذي بالنسذذان فذذي أكبذذر مذ تمر إسذذالمي عذذالمي قبيذذل أ يمذوت ,يقذذول استوطذذوا بالنسذذان خيذرا ,اتقذذوا اهلل فذذي النسذذان,
المذرأف أمذذي وأختذذي وخذذالتي وزوجتذذي وابنتذذي ,المذرأف ,طذذالم الذذدنيا موقذذوف علذذى طذذالم النسذذان ,اإلسذذالم ديذذن يحتذذرم
المرأف ,دين يحترم النسان.
الحجذذاب الذذيي أمذذر اإلسذذالم بذذه المذرأفَ ,
واهلل مذذا هذذو إال طذذورف مذذن طذذور تكذريم اإلسذذالم للمذرأف ,مذذا هذذو إال طذذورف مذذن
طذذور احتذذرام الم ذرأف ,الم ذرأف فذذي اإلسذذالم درف مصذذو  ,ل ل ذ مكنذذو  ,وااشذذيان الياليذذة تحذذا بسذذياف مذذن الرعايذذة ومذذن
العناية ,أال ترو أ اليهب يُحفظ في الخوا ن؟ أال ترو أ الذيهب يودذأ فذي علذب القىيفذة؟ أال تذرو أ الىمذاهم
تلقى هكيا على العربات في ااسواو يعإ عليها اليباب؟

المذرأف فذذي اإلسذذالم اليذذة جذذدا جذذدا جذذدا ,يذذا أخذي ,النبذذي محمذذد -طذذلى اهلل عليذذه وسذذلم -قذذال "ومذذن قتذذل دو أهلذذه
فهو شهيد" طححه االباني
لو أنه قمت تدفأ ااذى عن مسلمة ف ُقتلذت فلنذت شذهيد! يعنذي أمذوت وال تذ ذى مسذلمة! يكفذي هذيا الذن

للداللذة

على أ اإلسالم دين يحترم المرأف ويكرم المرأف ,يا أخذي ,الجيذو سذيرها النبذي مذن أجذل كرامذة امذرأف مسذلمة خرجذت

إلى سوو اليهود تلتري ,فقال لها يهودي :اكلفي عن وجهه ,فلبت..
فلمذذا جلسذذت تلذذتري ربذذَٰ خمارهذذا ف ذي جلبابهذذا ,فلمذذا قامذذت انحصذذر الثذذوب اعلذذى فكلذذإ جذذون يسذذير مذذن سذذاقها
فصذذرخت :وااسذذالمااه ,فقذذام مسذذلم وقتذذل اليهذذودي فذذاجتمأ يهذذود علذذى المسذذلم فقتلذذوه ,فعلذذم النب ذي بذذيله فحذذر
الجيذو وأجلذى يهذذود عذن المدينذة إنصذذافا إلمذرأف المذرأف فذي اإلسذالم اليذة ,عويذذوف ,تذاف الذرأس ,وإنسذذا العذين وهمذذرف
القلب وفليف الكبد.
اإلسالم دين يحترم المرأف ,اإلسالم دين العمل ,اإلسالم دين العلم ,اإلسالم دين العقل..

ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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ماذا تعرف عن االسالم؟
اإلسالم دين يحترم ااقليات ,أفي لم يهودي في ظل دولة اإلسالم؟ محال ,أفي لم نصذراني فذي ظذل حكذم اللذريعة؟
َّ َ
َّ
ين لَذ ْذم
محذذال محذذال ,اإلسذذالم ديذذن يحتذذرم يذذر المسذذلمين ,اسذذمأ إلذذى القذذرنا قذذال تعذذالى " َّال يَذ ْنذ َهذذا ُك ُم الل ذذهُ َع ذ َن الذذي َ
َ َ
َ
َ
ين" الممتحنذذة6:
وه ْم َوتُذ ْق َسذىُوا إَلَذ ْذي َه ْم إَ َّ اللَّذذهَ يُ َحذ ُّ
يذُ َقذذاتَلُوُك ْم فذذي الذذدي َن َولَذ ْذم يُ ْخ َر ُجذذوُكم مذذن ديَذذا َر ُك ْم أَ تَذبَ ذ ُّذر ُ
ذب ال ُْم ْقسذذى َ
كلمة البر هيه الكلمة استخدمها اهلل في عالقة الولد بلبويه ,بر الوالدين ,أمذر أ تعامذل يذر المسذلمين بذالبر ,والبذر

جماع الخير ,يعني أ تعامل ير المسلم -اليي يعذيش فذي كنفذه أو هذو مذن جيرانذه– تعاملذه بكذل خيذر وتمنذأ عنذه
كل شر ,وال ت لمه أبدا ,قال تعذالى "وَال يجذ َرمنَّ ُكم َشذنَ ُ قَذذوام َعلَ َٰذى أ ََّال تَذع َذدلُوا ا ْع َذدلُوا هذو أَقذْذر َ
ب للتَّذ ْق َذو َٰى َواتَّذ ُقذوا اللَّذذهَ
ْ
َُ َ ُ
ْ
َ َْ َ ْ
إَ َّ اللَّذهَ َخبَ ٌير بَ َما تَذ ْع َملُو َ " الما دف,6:
اعدلوا هو أقرب للتقوى ,نصراني من جيراني هذل يجذوز أ أهذدي للنصذراني هديذة؟ يجذوز ,وكذا "عبذد اهلل بذن عمذرو"

إذا ذبحت في بيته اللاف قبذل أ يلكذل يقذول :هذل أهذديتم منهذا لجارنذا اليهذودي فذإني سذمعت النبذى -طذلى اهلل عليذه
وسلم– يقول" :ما زال جبريل يوطينى بالجار حتى ظننت أنه سيورهه" طحيح البخاري
س ال  :هل لو مات والد جاري النصراني هل لي أ أعويه؟ نعم تعويه وتهديه ,وتقبل منه الهديذة وتىعمذه مذن هعامذه,
وتلكذذل مذذن هعامذذه الذذيي مذذا حرمذذه اهلل عليذذه ,النبذذى ُدع ذي إلذذى هعذذام اليهذذود وأكذذل ,النب ذي قبذذل هديذذة المقذذوقل ع ذذيم

القبَٰ ,النبي أطحابه كانوا يهدو لييذر المسذلمين ,كذل هذيه اامذور التذي فيهذا تعذايش بذين المسذلمين و يذر المسذلمين
ما داموا يعيلو على وهن واحد -أمر بها اإلسالم.اإلسالم دين يحترم ااقليات ,دين ال ي لم في جواره أحد ,كلكم يحفظ ماذا فعل "عمر بن الخىاب" مذأ "عمذرو بذن

العذذا " و "ابذذن عمذذرو" لمذذا ظلذذم "ابذذن عمذذرو" رجذذال قبىيذذا مذذن أهذذل مصذذر ,كلكذذم يعذذرف أ القادذذى "ش ذريح" ق ذذى
بالدرع لليهودي وكا خصمه في الق ية الريل أمير الم منين "سيدنا على"! هيا هو اإلسالم.
"ابذذن تيميذذة" لمذذا ذهذذب لملذذه التتذذار يىلذذب منذذه فكذذا ااسذذرى ,قذذال ملذذه التتذذار :فكذذوا أسذذارى المسذذلمين ,قذذال ابذذن

تيمية" :بل أهل ذمتنا قبل أهل قبلتنا" ,النصارى أوال! فُذ َّ
ه أسذرى النصذارى أبنذان بلذدنا ووهننذا أوال! هذيا هذو اإلسذالم,

أهذذل ذمتنذذا قبذذل أهذذل قبلتنذذا ,قبذذل أهذذل ملتنذذا " ,طذذالم الذذدين اايذذوبي" كذذا ف ذي سذذجنه نصذذارى وقذذد حوطذذر "طذذالم
الدين" وقل الىعام ,وكانوا يىعمو ااسارى من أف ل الىعام كما أمر اهلل "ويى َْعمو َ الىَّعام َعلَ َٰى حب َذه َمس َ
ذكينا َويَتَيمذا
ََ
ُ ْ
َُ ُ
وأ َ
َسيرا" اإلنسا 6 :
َ
قال بعذو القذادف :يذا طذالم نحذن محاطذرو والىعذام قذد قذل والمسذلمو فذي جذوع ونىعذم هذ الن؟ أفذال نقذتلهم؟ قذال

طالم الدين :ال ,بل أهلقوا سراحهم! نىلق سرام الصليبيين اليين كانوا يقاتلوننا؟! سيقاتلونه دا يا طالم الذدين!
دعهم يموتو في السجن من الجوع ,قال" :ال ,أهلقذوهم ,ا يقذال أهلذق طذالم الذدين ال ذلُسارى وعفذا عذنهم أف ذل

من أ يقال مات أسارى طالم الدين جوعا في سجنه" ,هيا هذو اإلسذالم ,اإلسذالم ديذن يحتذرم المذرأف ,اإلسذالم ديذن
يقدس العلم ,اإلسالم دين يقدس العمل ,اإلسالم دين يحترم ااقليات.
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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ماذا تعرف عن اإلسالم؟
اإلسالم منهاف حياف ,قلت في الحلقة المادية وأكرر :يجرم اليي يريد أ يفصل الدين عن الحيذاف ,يجذرم الذيي يريذد
أ يحبل اإلسالم في المساجد ,يجرم اليي يريد أ يحصر اإلسالم في اللعا ر التعبدية ,ال ..اإلسالم سوا
ومدفأ ,اإلسالم طالف وطيام وجهاد ,اإلسالم شرا أ وشعا ر ,اإلسالم منهاف حياف..
َ ََّ َ
" قُذذل إَ َّ طذ َذالتَي ونُ َ
ََ
َ
ين"
ه أ َُمذ ْذر ُ
يه لَذذهُ َوبَ ذ ََٰيلَ َ
ين * َال َش ذ َر َ
َ
ت َوأَنَ ذا أ ََّو ُل ال ُْم ْس ذذلم َ
ذاي َوَم َم ذذاتي لل ذذه َرب ال َْعذذالَم َ
سذذكي َوَم ْحيَذ َ
ْ
َ ُ
اانعام283:281 :
المس ذذلم إذا ع ذذا يع ذذيش هلل ,وإذا م ذذات ال يم ذذوت إال عل ذذى هاع ذذة اهلل ,حت ذذى فذ ذي الله ذذو ,حت ذذى فذ ذي اللع ذذب الب ذذد أ
نستح ر نوايا تردي اهلل -سبحانه وتعالى ,-منهاف حياف.
اإلس َالم َدينذا فَمذ َن ا ْ َ
ت َعلَْي ُكم نَ ْعمتَي ور َ
ص اذة َْيذذر متَجذانَ ا
إ
د ُ
ْت لَ ُك ْم َدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
"الْيَذ ْو َم أَ ْك َمل ُ
يت لَ ُك ُم َْ ْ َ
دذىَُّر فذي َم ْخ َم َ َ ُ َ
َ
ْ َ ََ
َإلهْ ام فََإ َّ اللَّذه َ ُف َ
صلْنَاهُ تَذ ْف َ
صيال" االسران21:
يم" الما دفَ " ,3:وُك َّل َش ْي ان فَ َّ
َ ٌ
ور َّرح ٌ
"إَ َّ ه ذَٰ َيا الْ ُقذرآ َ يذ ْه َذدي لَلَّتَذي َهذي أَقذْذوم" اإلسذران" ,1:ونَذ َّولْنَذا َعلَي َ َ
ذاب تَْبذيَانذا ل ُكذل َش ْذي ان َو ُهذدى َوَر ْح َمذة َوبُ ْل َذرى
َ
ْ
ذه الْكتَ َ
َ َُ
ْ َ
َ
لَل َ َ
ين" النحل61:
ُ
ْم ْسلم َ
" َّما فَذ َّرهْنَا فَي ال َ
ْكتَ َ
اب َمن َش ْي ان" اانعام  , 36:آياتَ ,عندنا في القذرآ خمسذما ة آيذة اسذمها "آيذات ااحكذام" فيهذا
قذذوانين اقتصذذادية ,قذذوانين وقواعذذد عسذذكرية حربيذذة ,فيهذذا قذذانو العقوبذذات ,خمسذذما ة آيذذة فيهذذا قذذوانين تذذن م العالقذذة
ااسرية ,قوانين تن م المعاملة المالية ,أين نيهب بها؟! القرنا منهاف حياف ,اإلسالم منهاف حياف.
قال أبو ذر" :لم يمت رسول اهلل -طلى اهلل عليه وسذلم -وهذا ر يىيذر بجناحيذه إال وتذر لنذا منذه علمذا" ,وعنذد اإلمذام
مسلم وأبي داود جان يهودي وقذال :يذا سذلما علمكذم نبذيكم كذل شذين حتذى الخذرانف -حتذى آداب دخذول الخذالن–
قال سلما " :أجل علمنا أال نستقبل القبلة بيا َٰ أو ببول وأال نستنجي باليمين"
الحديث ,والس ال هنا :أفيعلمنا اإلسالم طيا ر اامور وييفذل عذن معذالي اامذور؟! ييفذل عذن تن ذيم حياتنذا السياسذية,
الق ا ية ,العسكرية ,اإلعالمية ,الفنية ,اادبية ,ااسرية ,ال يذا سذيدي! اإلسذالم منهذاف حيذاف ,ماعنذدنا فذي اإلسذالم:
قَ ْسذ ُذم الذذدنيا بذذين اهلل وقيصذذر! دع مذذا لقيصذذر لقيصذذر ومذذا هلل هلل! يعن ذي قيصذذر نذذد هلل قسذذمنا الذذدنيا بينذذه وبذذين اهلل؟! ال,
اإلس ذذالم في ذذه أ قيص ذذر عب ذذد هلل ,وقيص ذذر وم ذذا يمل ذذه مل ذذه هلل "قُذذل إَ َّ ط ذ َذالتَي ونُ َ
ذاي َوَم َم ذذاتَي لَلَّذ ذ َذه َرب
َ
س ذذكي َوَم ْحيَ ذ َ
ْ
َ ُ
َ
ين" اانعام .281:
ال َْعالَم َ
ماذا تعرف عن اإلسالم؟
اإلسذذالم منهذذاف حيذذاف ,اإلسذذالم ديذذن المسذذاواف ,لذذيل عنذذدنا عنصذرية فذي اإلسذذالم ,تعلمذذو إلذذى وقذذت قريذذب كذذا بعذذو
المىذذاعم فذي أمريكذذا وفذي أوروبذذا مكتذذوب عليهذذا "ممنذذوع دخذذول الكذذالب والسذذود"! عنصذذريو  ,حتذذى اليذذوم مع ذذم بذذالد
أوروبا ال يسمح أ يبنى فيها م ينة على مسجد للمسلمين! ممنوع!
ال يسمح في كل دول أوروبا أ ي ذ الم ذ في الميكروفو للصالف! تجد دول أوروبية عدد المسلمين فيها علرف
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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ماليين وتسعة ماليين وهمانية ماليذين وال يسذمح لهذم بذاآلذا فذي الميكروفذو ! نصذارى مصذر لهذم قنذوات يقولذو فيهذا
ما شاؤوا ,وتبنى الكنا ل كيفما شاؤوا ,وتدو ااجراس بالليل والنهار متى شاؤوا.
ديننا دين مساواف ,ليل عندنا ها فية وال عنصرية ,ديننا دين ال يفرو بين ااحمر واابيو وااسود ,وال القرشي وال
َ
الحبلذي إال بذذالتقوى والعمذذل الصذذالح قذذال تعذالى "يَذذا أَيذُّ َهذذا النَّذ َ
ذل
ُ
ذاس إنَّذذا َخلَ ْقنَذذا ُكم مذن ذَ َكذ ار َوأُنثَذ َٰذى َو َج َعلْنَذذا ُك ْم ُشذذعُوبا َوقَذبَا ذ َ
َ
َ
َ
َ
يم َخبَ ٌير" الحجرات23:
لتَذ َع َارفُوا إَ َّ أَ ْك َر َم ُك ْم عن َد اللَّذه أَتْذ َقا ُك ْم إَ َّ اللَّذهَ َعل ٌ
قال رسول اهلل -طذلى اهلل عليذه وسذلم" :-إ اهلل ال ين ذر إلذى طذوركم وأمذوالكم ولكذن ين ذر إلذى قلذوبكم وأعمذالكم"
طحيح مسلم
قال رسول اهلل -طلى اهلل عليه وسلم" :-ال ف ل لعربي علذى عجمذي وال لعجمذي علذى عربذي وال ابذيو علذى أسذود
وال اسود على أبيو إال بالتقوى" طححه االباني
اختلذذإ أبذذو ذر يومذا مذذأ بذذالل -ردذي اهلل عنذذه -وقذذال أبذذو ذر الحسذذيب النسذذيب ل ذ بذذالل الحبلذي العبذذد الذيي أعتقذذه
الصديق ,قال أبو ذر :حتى أنت يا ابن السودان؟ -كلنه بيقول له :القوالب نامت واالنصا

قامت ,وا ّال إيه؟ -حتذى

أَنت؟ هل نسيت من أنت أم ماذا؟! حتى أنت يا ابن السودان؟ فلكاه " بالل " للنبى -طذلى اهلل عليذه وسذلم -فقذال
النبي ل ذ ذ أبي ذر" :أعيرته بلمه؟ إنه امرؤ فيه جاهلية" طحيح البخاري
هل نحن لدينا في اإلسالم يا أبا ذر أبيو وأسود؟ وعربي وأعجمي؟ و ني وفقير؟
َ
َ
َ
يم َخبَ ٌير" الحجرات 23:إنذه امذرؤ فيذه جاهليذة ,وذهذب أبذو ذر
قال تعالى " إ َّ أَ ْك َر َم ُك ْم عن َد اللَّذه أَتْذ َقا ُك ْم إَ َّ اللَّذهَ َعل ٌ
تعإ عنذي أو تىذل علذى وجهذي بنعلذه قذال :فذر اهلل لذي ولذه عفذوت
وجعل طدره على التراب وقال :يا بالل "إما أ
ُ

عنه يا أخي".

هيا هو اإلسالم ,دين المساواف.
ماذا تعرف عن اإلسالم؟
الملذَٰ ,ال ف ذل إلحذد علذى أحذد  ,يقذول
اإلسالم دين العدل ,اإلسذالم ديذن العذدل ,كلنذا فذى اإلسذالم سذوان كلسذنا ُ
النبى اليى علم العالم العدل "لو أ فاهمة بنت محمد سرقت لقىعت يدها" طحيح البخاري

لذذيل عنذذدنا فذي اإلسذذالم وزيذذر وخفيذذر ,أو نذي أو فقير,كلنذذا سذذوان أمذذام اهلل ,المخىذذو أيذذا كذذا يُعاقذذب ,ال يُحذذابَى أحذذد

أبدا ,اإلسالم دين العدل ,الكبير والصيير ,والوزير والخفير ,واليني والفقير أمام اإلسالم سوان.
ماذا تعرف عن اإلسالم؟

اإلسالم دين ااخالو ,اإلسالم دين الخلق ,النبي -طلى اهلل عليه وسلم -يقول "إنمذا بُعثذت اتمذم مكذارم ااخذالو"

طححه االباني

قلت أكثر من مرف إ ق ية ااخالو في اإلسالم ق ية جنة ونار ,من الممكن أ تعمل حسنات كالجبال وتدخل
ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..

( صفحة  13من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

النار بسبب سون ااخالو ,قال رسول اهلل "أتدرو ما المفلل؟ قالوا :المفلل فينا من ال درهم له وال متاع ؛ قذال إ
المفلل من أمتى يلتى يوم القيامة بصالف وطيام وزكاف" مقىَّذأ السذجادف! ,ط ّذوام ,ق ّذوام "ويذلتي وقذد شذتم هذيا" أخالقذه

هعا أخالقه سذي ة ,النتيجذة "فيُعىذى هذيا
سي ة "وقيف هيا ,وأكل مال هيا وسفه دم هيا ودرب هيا" سبّاب ّلعا ّ
من حسناته وهيا من حسناته فإ فنيت حسناته قبل أ يق ي ما عليه أخي من خىايذاهم فىرحذت عليذه هذم هُذرم فذى
النار" طحيح مسلم

"قذال رجذل يذذا رسذول اهلل إ فالنذذة يذيكر مذن كثذذرف طذالتها وطذذدقتها وطذيامها يذر أنهذذا" أخالقهذا سذذي ة "تذ ذي جيرانهذذا
بلسانها قال :هي في النار" ال طالف نفعت وال طذيام! "قذال :يذا رسذول اهلل فذإ فالنذة يذيكر مذن قلذة طذيامها وطذدقتها
وطالتها" تصلي الفرا و فقَٰ وال تُكثر من الصيام ,رم ا فقَٰ "وإنها تتصدو بااهوار من اإلقَٰ" تخذرف بعذو مذن
قىذذأ الجذذبن كذذل فتذذرف طذذدقة ..مسذذكينة "وال ت ذ ذي جيرانهذذا بلسذذانها" يعن ذي تكذذإ ااذى ع ذن النذذاس "قذذال :ه ذي فذذى
الجنة" طححه االباني
بذذل قذذال النب ذي "إ مذذن أح ذبكم إلذ ّذي وأق ذربكم من ذي مجلس ذا يذذوم القيامذذة" َم ذن؟ أهذذولكم لحيذذة؟ ال ,أكثذذركم علمذذا؟ ال,
أ نذذاكم؟ ال ,أقذذواكم؟ ال ,أع مكذذم حسذذبا؟ ال ال ال ,إذ َمذذن؟ "إ مذذن أح ذبكم إلذ ّذي وأقذربكم من ذي مجلسذا يذذوم القيامذذة

أحاسنكم أخالقا" طححه االباني ,اإلسذالم ديذن الخلذق ,اإلسذالم ديذن اادب ,اإلسذالم هذدانا إلذى أتذم اادب ,وإلذى
أكمل الخلق.
ماذا تعرف عن اإلسالم؟
اإلسالم دين يحترم اإلبذداع ,يحتذرم اإلبذداع ,لكذن يريذد مذن هذيا اإلبذداع أ ين ذبَٰ بذالقرآ والسذنة ,أال يكذو فيذه مذا
يُسخَٰ اهلل ,هل من اإلبداع أ يُ لإ م لإ مخبول رواية اسمها وليمة أعلاب البحر؟! اإلبداع البد وأ يكذو كذالم

ينلر أخالو وال يُليأ فاحلة ,اإلسالم ديذن اإلبذداع ,النبذي كذا لذه شذاعر ,كذا اللذاعر يقذول اللذعر بذين يذدي النبذي

فذي الكعبذذة ,قالذذه ابذذن رواحذذة بذذين يذذدي النبذي فذي الكعبذذة ,حسذذا بذذن هابذذت شذذاعر الرسذذول كذذا لذذه منبذذر يقذذإ عليذذه فذي
مسجد النبي يقول اللعر عند استقبال الوفود.
اإلسالم دين الن افة والجمال ,أجمل إنسا المسلم ,ديننا كله جميل.
الص ْفح ال َ
يل" الحجر ,68:
"إ اهلل جميل يحب الجمال" طحيح مسلم" ,فَ ْ
اط َف َح َّ َ َ
ْجم َ
َ
يل" يوسإْ " , 26:اه ُج ْرُه ْم َه ْجرا َج َميال" المومل. 21:
"فَ َ
ص ْبذ ٌر َجم ٌ
أي طذذالف تتودذذل قبلهذذا ,إذا أجنبذذت البذذد أ تيتسذذل ,البذذد أ تتىيذذب ,السذذوا  ,اإلسذذالم ديذذن الن افذذة ,اإلسذذالم ديذذن
الجمال.

ماذا تعرف عن اإلسالم؟ من سلسلة "رسالة إلى"..
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اختم ما قلته في نقا .
ماذا تعرف عن اإلسالم؟
اإلسالم دين اهلل اليي ال يقبل يره وال يردى بسواه ,دين كل الرسل ,دين يُلوم أتباعه باإليما بكل الكتب وبجميأ

الرسل ,دين يحترم المذرأف ,ديذن يُقذدس العلذم ,ديذن يُقذدس العمذل ,ديذن يحتذرم ااقليذات ,ديذن المسذاواف ,ديذن العذدل,
دين الحرية.

يقول رستم ل ذ "ربعي بن عامر"" :من اليي ابتعثكم؟ قال" :ابتعثنا اهلل لنُخرف العباد مذن عبذادف العبذاد لعبذادف رب العبذاد
ومن جور ااديا إلى عدالة اإلسالم".

اإلسالم دين ااخالو ,اإلسالم دين اآلداب ,اإلسالم دين يحترم اإلبداع ,أسلل اهلل –عو وجل -أ يُمسكني وإيذاكم

باإلسالم حتى نلقاه عليه.

أحبكم في اهلل ,أقول قولي هيا وأستيفر اهلل لي ولكم والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنلر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الىريق إلى اهلل تف لوا ُهنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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