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ﭘﺪر ﻣﻦ اﺻﺎﻟﺘﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ و ﺗﺒﻌﻪی آﻣﺮﯾﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎدرم ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ درﺑﺎرهی اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدهام و اﮐﻨﻮن
ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل دارم واﻗﻌﺎ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم .ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﻢ اﻣﺎن دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﯾ از ﻣﺤﺎﺳﻦ و وﯾﮋﮔﻫﺎی اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪه و ﭘﺮودﮔﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ اﺳﺖ و از دﯾﺮ
ﻣﺤﺎﺳﻦ آن اﯾﻦ ﮐﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮاﺳﻢ و ﻃ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﺻ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮ وﺟﻮد دارد و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺴ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ اﺳﻼم آوردن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧ وﻟﻮ آﻧﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ دور ﯾﺎ اﺗﺎﻗ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ آن اﺳﺖ
و ﻫﻤﻪاش ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن دو ﺟﻤﻠﻪی زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﻌﺎﻧ اﺳﻼم را در ﺧﻮد دارد و در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪهی اﻗﺮار ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﮔ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اوﺳﺖ ،و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻨﻪ او ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﻮﻻ و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و اﯾﻨﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪهی اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از او در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وی از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرش وﺣ ﺷﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ او از
اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ را از روی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺸﺘﻪ و از ﻫﻤﻪی ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺷﻮد و وﻇﺎﯾﻔ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی وی
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﺪه و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎﻧﻪ در وﻗﺖ
آن و روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و دﯾﺮ واﺟﺒﺎت ﻣﭘﺮدازد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺴﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ و ﺑﻮﯾﯿﺪ :أﺷﻬﺪُ أﻧﻼ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻪ وأﺷﻬﺪُ
أنﱠ ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒﺪُه ورﺳﻮﻟُﻪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﻼم آوردن در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺮ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ و ﮔﺎمﻫﺎﯾﺘﺎن را اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارزاﻧ
دارد .واﻟﺴﻼم ﻋﻠ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪی.
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