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 ؟كيف ولماذا اعتنقوا اإلسالم

 الدكتور محمد بن إبراهيم الحسن 

 الدكتور إبراهيم بن صالح المعتاز

 

 مقدمة

المصطفى محمد خاتم  الم علىسيليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة وال داحم هللالحمد 

 األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

ال وال جنة بعد الموت فتقرار، سإيمان يعتبر شخصا ال طموح له وال ا بدونان سوبعد فإن اإلن

ان مادي يعيش لحظته ويحاول كسب سالقاصر سس فهو إن وتصورهحسب وجهة نظره - ابسح

الشعوب الملحدة  بين واالنحاللر الفساد شينتلذا  ادة وهمية ولو كانت مؤقتة مهما كلفه ذلك.عس

عن بالدها. فهم لماذا يدافعون  علدفاوا سوالحماية وتفقد الطموح فسوالعقد النر فيها المشاكل كثوي

ال جنة للشهداء، وهذا ما حدث عندما اجتاحت ،وث بعد الموت عب ويموتون وهم يظنون أنه ال

حدا بزعيمها  مماتي في الحرب العالمية الثانية، يوفساإلتحاد ال يأراضالجيوش األلمانية النازية 

يه أن فومما الشك  .الوقت مر بعدم التعرض للدين واإلله بسوء في ذلكتالين بأن يأسالملحد 

ا من الطمأنينة والراحة النفسية والعادة التي يصعب تحقيقها عند انعدام وعنيعطي هلل باان يماإل

عادة الحقيقية والتخلص سا للوصول إلى الحناج نفسياجا يعتبر عال هللبااإليمان وبذلك فإن اإليمان 

 .اباالكتئمن 

وحديثها.  قديمهاائر األمم سلم يقابله غبش وانحراف التصور لدى ستقد لدى المعالموصفاء 

في الدين اإلسالمي  يمانئز اإللركامناقشة الكريم في الجزء األول من هذا الكتاب  ئالقاريجد سو

اإلسالم تطرق إلى جانب من محاسن ستوالمعتقدات البالية كما  األديانرنة ذلك لدى بعض اومق

مل الجزء الثاني من هذا شيسومين اإلسالم. لسلمالتي كان لها دور في اعتناق كثير من غير ا

لمون(( في أعداد متفرقة كنماذج مضيئة سها جريدة ))المتأجرالكتاب عددا مختارا عن مقابالت 

 .إلى طريق الحق، اإلسالمهللا لمن هداهم 
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