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Abstract 

Celestial Messages do not contradict each other, actually, they complete each other. People 

who believe in one God share the same belief despite the differences in rites. 

 :تقديـ
كليست هتقاطعة، رساالت تؤكد أىً ال ديف غير اإلسبلـ جاهعا إف الرساالت السهاكية السابقة كمٍا اهتداد لبعضٍا 

لمقمكب، كهكحدنا لمصفكؼ، كهىقذنا لؤلهـ هف الفتف كالخطكب ها ظٍر هىٍا كها بطف، إىً الديف الذم هتى تخمفت عىً أهة إال 
 كطكحت في سراديب الغكاية، كهستىقعات الضبللة.

ك ديف كاحد في األكليف كاآلخريف ال تختمؼ إف الرساالت السهاكية السابقة كمٍا تؤكد أف ا إلسبلـ ٌك ديف ا تعالى ٌك
ذا ها جاء بً رسؿ ا كأىبياؤي جهيعا: اإليهاف با الكاحد األحد،  إال صكري كهظاٌري، أها ركحً كحقيقتً فكاحدة ال تتغير، ٌك

لهىشط كالهكري، كاإليهاف برسمً ككتبً كهبلئكتً كعالـ كاإلخبلص لً في العبادة، كاالىقياد لً في األهر كالىٍي، كالطاعة لً في ا
 الغيب، كهساعدة الىاس بعضٍـ لبعض في الخير ككؼ أذاٌـ عف إخكاىٍـ.

ديف قاعدتً الحؽ، كهف ثـ فٍك كاحد ال يتغير، جاء ليجهع البشر كمٍـ عمى أصكؿ كدعائـ كثكابت كأخبلؽ كآداب 
 مى رب الىاس كخالقٍـ، كليزيؿ الخبلؽ الكاقع بيف اإلىساىية كمٍا.كاضحة كشاهمة ككاهمة كعالهية؛ ليجهع الىاس ع

كىظرا إلى األٌهية التي يكتسيٍا ٌذا الهكضكع في ٌذا العصر الذم بمغ فيً االختبلؼ أكجً، أحببت أف أخصً ببحث 
ا كأشكالٍا، كأف ف اختمفت بعض هظاٌٌر ا كاحد سكاء في  أؤكد فيً أف كؿ الرساالت السهاكية السابقة اهتداد لبعضٍا كا  ٌر جٌك

 العقيدة أك في أصكؿ التشريع.
 كلتتضح هعالـ ٌذا الهكضكع سأتىاكلً في الهباحث اآلتية:

 حقيقة اإلسبلـ؛ -
 الخصائص العاهة لئلسبلـ؛ -
 رسالة اإلسبلـ رسالة جهيع أىبياء ا كرسمً عميٍـ السبلـ. -
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 المبحث األكؿ
 حقيقة اإلسبلـ

هعاجـ المغة: "االىقياد كالخضكع كاإلذعاف كاالستسبلـ كاالهتثاؿ ألهر اآلهر كىٍيً ببل إف هعىى كمهة "اإلسبلـ" في 
. كقاؿ الشيخ العربي (1)ٌػ(:"كحد اإلسبلـ االستسبلـ كاالىقياد "493اعتراض"، قاؿ أبك بكر هحهد بف سابؽ الصقمي )ت

 . (2)المكي:"اإلسبلـ هطمؽ االستسبلـ كاالىقياد"
خبلص العبادة لً سبحاىً كتصديؽ  كقد سهى ا تعالى الديف الحؽ اإلسبلـ ألىً طاعة كاىقياد ألهري ببل اعتراض، كا 

 .خبري كاإليهاف بً، كأصبح اسـ اإلسبلـ عمها عمى الديف الذم جاء بً سيدىا هحهد 
ذعاف ألهري كالخضكع الكاهؿ لً بالجكارح كاإلسبلـ بهعىاي العاـ، ٌك إسبلـ الكجً  تعالى، بهعىى التذلؿ لطاعتً كاإل

ًي أىٍجرييي ًعٍىدى  ٌيكى هيٍحًسفه فىمى ًً كى ًي ًلمَّ ٍى ٍكؼه  ظاٌرا كباطىا كالخمكص هف الشرؾ، بكؿ صكري كأشكالً، ﴿بىمىى هىٍف أىٍسمىـى كىٍج ًً كىالى خى بّْ رى
﴾ ]البقرة:  ـٍ يىٍحزىىيكفى ٌي ـٍ كىالى  ًٍ  [.112عىمىٍي

هختمؼ الدياىات إىها سهيت بأسهائٍا إها ىسبة إلى اسـ رجؿ خاص أك أهة هعيىة ظٍرت كجهيع ها في األرض هف 
كترعرعت بيف ظٍراىيٍا أك بمد ىشأت فيٍا، فاليٍكدية ىسبة إلى يٍكدا، كالىصراىية ىسبة إلى الىاصرة، كالبكذية ىسبة إلى بكذا، 

 كالزرادشتية ىسبة إلى حاهؿ لكائٍا زرادشت...
الدعكة العاهة لمىاس جهيعا التي ختـ ا تعالى بٍا الرساالت السابقة كمٍا، فإىً ال يىتسب إلى أهة بعيىٍا، أها اإلسبلـ، 

ىها يدؿ اسهً عمى صفة خاصة يتضهىٍا هعىى كمهة اإلسبلـ.  كال إلى بمد ظٍر فيً، كال إلى الىبي الذم أىزؿ عميً، كا 
ىها غاية ٌذا كهها يظٍر هف ٌذا االسـ: أىً لـ يؤسسً رجؿ هف الب شر، كليس خاصا بأهة هعيىة دكف سائر األهـ، كا 

ـ فٍك هسمـ، كيككف  الديف أف يحمي أٌؿ األرض جهيعا بصفة اإلسبلـ، فكؿ هف اتصؼ بٍذي الصفة هف غابر الىاس كحاضٌر
 هسمها كؿ هف سيتحمى بٍذا في الهستقبؿ.

ك الديف الذم إف اإلسبلـ دعكة الحؽ كديف الخميقة جهيعٍا، كديف الفطرة دكف  هىازع، كديف تكحيد ا الكاحد األحد، ٌك
ك الديف الذم أكصى بتعاليهً في أصكلً كشريعتً إلى رسكؿ ا سيدىا هحهد  ، ككمفً بتبميغً لمىاس أجهعيف كدعكتٍـ إليً، ٌك

يعالج قضايا صالحة ارتضاي ا لمىاس هىذ خمقٍـ حتى يرث األرض كهف عميٍا، يقـك عمى حقائؽ ثابتة، كأصكؿ راسخة، ك 
ـً ًديىنا فىمىٍف ييٍقبىؿى هً  ٍسبلى ٍيرى اإلًٍ هىٍف يىٍبتىًغ غى ا رب السهكات كاألرض كرب العالهيف، قاؿ ا تعالى: ﴿كى ٌيكى ًفي كهصمحة، هصدٌر ًي كى ٍى

﴾ )آؿ عهراف:  اًسًريفى ٌيكى 85اآٍلىًخرىًة ًهفى اٍلخى يـى  ًٌ ـٍ ًإٍبرىا ٌىذىا ًليىكيكفى  (، كقاؿ جؿ ذكري: ﴿ًهمَّةى أىًبيكي ًفي  ٍسًمًهيفى ًهٍف قىٍبؿي كى ـي اٍلهي اكي سىهَّ
ٍىدىاءى عىمىى الىَّاًس﴾ )الحج: هف اآلية:  تىكيكىيكا شي ـٍ كى يدنا عىمىٍيكي ًٍ  (.78الرَّسيكؿي شى

 كال شؾ أف اإلىساف باإلسبلـ يككف أحسف حاال، كأسعد هآال، كأبعد عف الهآثـ كالضبلالت، كبالشرؾ يككف شر هكاىا
 كأضؿ سبيبل.

كها الشٍادتاف كالصبلة كالزكاة كالصياـ كالحج إال هظاٌر يراد هىٍا إعبلف الطاعة  تعالى، كال تيقبؿ إال ههف دخؿ في 
ًي ًلمَّ  ٍى ًً ديف اإلسبلـ كاعيا طكعا. أها هخبر اإلسبلـ الحؽ، فٍك اإلخبلص  الكاحد األحد. قاؿ جؿ جبللً: ﴿بىمىى هىٍف أىٍسمىـى كىٍج

﴾ )البقرة: كى  ـٍ يىٍحزىىيكفى ٌي ـٍ كىالى  ًٍ ٍكؼه عىمىٍي ًً كىالى خى بّْ ًي أىٍجرييي ًعٍىدى رى ـٍ ىىبىأى ىيكحو ًإٍذ قىاؿى 112ٌيكى هيٍحًسفه فىمى ًٍ (، كقاؿ عز هف قائؿ: ﴿كىاٍتؿي عىمىٍي
تىٍذًكيًرم ًبآىيىاًت المَّ  ـٍ هىقىاًهي كى افى كىبيرى عىمىٍيكي ًً يىا قىٍكـً ًإٍف كى ـٍ ًلقىٍكًه ـٍ عىمىٍيكي ـٍ ثيَـّ الى يىكيٍف أىٍهريكي اءىكي شيرىكى ـٍ كى كٍَّمتي فىأىٍجًهعيكا أىٍهرىكي ًً تىكى ًً فىعىمىى المَّ

كًف ) كا ًإلىيَّ كىالى تيٍىًظري ًً كىأي71غيهَّةن ثيَـّ اٍقضي ـٍ ًهٍف أىٍجرو ًإٍف أىٍجًرمى ًإالَّ عىمىى المَّ أىٍلتيكي ا سى لٍَّيتيـٍ فىهى ٍسًمًهيفى ( فىًإٍف تىكى ًهٍرتي أىٍف أىكيكفى ًهفى اٍلهي
ٌيكى هيٍحًسفه فىقىًد اٍستىٍهسىؾى ًبالٍ 72) ًً كى ًي ًإلىى المَّ ٍى ـٍ كىٍج هىٍف ييٍسًم ثٍقىى ( ﴾ )سكرة يكىس(، كقاؿ عز اسهً كتقدست كمهاتً: ﴿كى ًة اٍلكي عيٍركى

                                                                 
تونس،  كتاب الحدود الكبلمٌة على رأي أهل السنة األشعرٌة ومعه مسؤلة الشارع فً القرآن، تحقٌق وتقدٌم: محمد الطبرانً، دار الؽرب اإلسبلمً، (1)

 .146م، ص1/2008ط
 .46ص، 1995المؽرب، ط/-مطبعة الحداد، تطوانالرابد فً علم العقابد،  (2)
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اًقبىةي اأٍليهيكًر﴾ )لقهاف: ًً عى لىى المَّ لى كاتجً بعبكديتً إليً كحدي فقد سمؾ الهىٍاج الصحيح كالطريؽ (، أم هف أخمص  تعا22كىاً 
 الهستقيـ الذم يىجي صاحبً هف الهٍالؾ في الدىيا كاآلخرة.

ًً يىٍبغيكفى  كاإلسبلـ ٌك الخضكع  تعالى كاإلذعاف لً كاالستسبلـ لعظهتً كجبركتً، قاؿ تبارؾ كتعالى: ﴿أىفىغىٍيرى ًديًف المَّ
ًي أىٍسمىـى هىفٍ  لى ﴾ )آؿ عهراف:  كى عيكفى ًً ييٍرجى لىٍي ٍرٌنا كىاً  كى ا كى اكىاًت كىاأٍلىٍرًض طىٍكعن ( فإسبلـ الككف  تعالى يعىي خضكعً لً، 83ًفي السَّهى

 كاالىقياد لحكهً، كسيري تبعا لسىف ا تعالى كىكاهيسً الثابتة.
ء كالىكر كالظبلـ كالحرارة كالشجر كالحجر فاإلسبلـ ديف الككف أجهع، فالشهس كالقهر كاألرض هستسمهة، كالٍكاء كالها

كاألىعاـ هستسمهكف، بؿ إف اإلىساف الذم ال يعرؼ ربً كيجحد كجكدي كيىكر آياتً، أك يعبد غيري كيشرؾ بً سكاي، ٌك هستسمـ 
 هف حيث فطرتً التي فطر عميٍا.

 إذا أدركت ٌذا فستجد أف اإلىساف يتىازعً أهراف:
اس عميٍا هف االستسبلـ  تعالى، كهحبتً كطاعتً كالتقرب إليً، كهحبة هف يحبً ا هف أكلٍها: الفطرة التي ا الى

الحؽ كالخير كالصدؽ، كبغض ها يبغضً ا هف الباطؿ كالشر كالجكر كالظمـ، كها يتبع ذلؾ هف دكاعي الفطرة هف هحبة 
 ياـ أعضاء الجسـ بكظائفٍا البلزهة لٍا.األٌؿ كالكلد، كالرغبة في األكؿ كالشرب كالىكاح، كها يتطمبً ذلؾ هف ق

ها: هشيئة اإلىساف كاختياري، كقد أرسؿ ا إليً الرسؿ، كأىزؿ الكتب ليهيز بيف الحؽ كالباطؿ كالٍدل كالضبلؿ  آخٌر
ات كالخير كالشر، كأهدي بالعقؿ كالقمب ليككف عمى بصيرة في اختياري، فإف شاء سمؾ طريؽ الخير فقادي إلى الحؽ كالٍدل كجى

ف شاء سمؾ سبؿ الشر فقادتً إلى الخزم كالبكار.  الىعيـ، كا 
فإذا ىظرت إلى اإلىساف باعتبار األهر األكؿ كجدتً هجبكال عمى االستسبلـ، هفطكرا عمى التزاهً كال هحيد لً عىً شأىً 

 شأف غيري هف الهخمكقات.
ذا ىظرت إليً باعتبار األهر الثاىي كجدتً هختارا يختار ها يشاء فإ ا كا  ها أف يككف كافرا:  ﴿ًإهَّ ها أف يككف هسمها، كا 

ا كىفيكرنا ﴾ )اإلىساف هف اآلية  هَّ اًكرنا كىاً   (.3شى
ك االستسبلـ كاالىقياد   مقىً ألجمً، كبً أرسؿ رسمً جهيعا كأىزؿ كتبً، ٌك مىؽ خى كعميً، فإف اإلسبلـ ٌك ديف ا الذم خى

ف بدكف عهؿ، كال يىفع عهؿ بدكف إيهاف كاعتقاد صحيح، كها أف العهؿ ال يقبؿ إال في القكؿ كاالعتقاد كالعهؿ، فبل يستقيـ إيها
 .إذا كاف صالحا خالصا  تعالى هكافقا لسىة الىبي 

( ًإفَّ 1كقد بىيَّف لىا ا تعالى في سكرة العصر هقتضيات اإلسبلـ كاإليهاف، حيث يقكؿ سبحاىً في ذلؾ: ﴿كىاٍلعىٍصًر )
افى لىفً  ٍىسى ٍسرو )اإلًٍ ٍبًر )2ي خي ٍكا ًبالصَّ تىكىاصى ؽّْ كى ٍكا ًباٍلحى تىكىاصى اًت كى اًلحى ( ﴾. كقد دلت ٌذي السكرة عمى 3( ًإالَّ الًَّذيفى آىهىىيكا كىعىًهميكا الصَّ

كجكب اإليهاف كالعهؿ الصالح كالتكاصي بالحؽ كالتكاصي بالصبر عميً، فٍي هيزاف لمهؤهف يزف بٍا ىفسً فيعرؼ ربحً هف 
 : "لك فكر الىاس فيٍا لكفتٍـ"اٌػ.ً، كسعادتً هف شقاكتً، كلٍذا قاؿ اإلهاـ الشافعي خسارت

طَّاًب األسس التي بىي عميٍا ٌذا الديف في حديث جبريؿ  كها بيف رسكؿ ا  ا  :  فعف عيهىرى ٍبًف اٍلخى : بىٍيىىهى قىاؿى
 ًً سيكًؿ المَّ ًً أىثىري ا ىىٍحفي ًعٍىدى رى ؿه شىًديدي بىيىاًض الثّْيىاًب، شىًديدي سىكىاًد الشَّعىرً، الى ييرىل عىمىٍي ، ًإٍذ طىمىعى عىمىٍيىىا رىجي ًي ذىاتى يىٍكـو لسَّفىًر، كىالى يىٍعًرفي

مىسى ًإلىى الىبي  تَّى جى ده، حى عى كىفَّيٍ  ًهىَّا أىحى ضى كى ًً، كى ًً ًإلىى ريٍكبىتىٍي . فىقىاؿى فىأىٍسىىدى ريٍكبىتىٍي هَّدي أىٍخًبٍرًىي عىًف اإًلٍسبلىـً : يىا هيحى قىاؿى ًً، كى ٍي ًً عىمىى فىًخذى
 ًً سيكؿي المَّ تيٍؤًتيى : »رى بلىةى كى تيًقيـى الصَّ ًً، كى سيكؿي المَّ هَّدنا رى ًي كىأىفَّ هيحى ًى ًإالَّ المَّ ٍىدى أىٍف الى ًإلى ااإًلٍسبلىـي أىٍف تىٍش كـى رىهىضى تىصي اةى، كى جَّ الزَّكى تىحي ، كى فى

ًبيبلن  ًً سى : «. اٍلبىٍيتى ًإًف اٍستىطىٍعتى ًإلىٍي اًف. قىاؿى : فىأىٍخًبٍرًىي عىًف اإًليهى ًي. قىاؿى دّْقي ييصى ًي كى ًي يىٍسأىلي . قىاؿى فىعىًجٍبىىا لى دىٍقتى : صى ًً »قىاؿى أىٍف تيٍؤًهفى ًبالمَّ
ًً كىاٍليىٍكـً اآلًخًر كى  سيًم ري ًً كى تيًب كي ًً كى ًت هىبلىًئكى شىرّْيً كى ٍيًرًي كى : «. تيٍؤًهفى ًباٍلقىدىًر خى اًف. قىاؿى : فىأىٍخًبٍرًىي عىًف اإًلٍحسى . قىاؿى دىٍقتى : صى ًى »قىاؿى أىٍف تىٍعبيدى المَّ
ًي يىرىاؾى  ـٍ تىكيٍف تىرىايي فىًإىَّ أىىَّؾى تىرىايي فىًإٍف لى : «. كى اعىًة. قىاؿى : فىأىٍخًبٍرًىي عىًف السَّ ٍسؤكؿي »قىاؿى ا اٍلهى اًئؿً هى ٍىا ًبأىٍعمىـى ًهفى السَّ ٍى قىاؿى فىأىٍخًبٍرًىي «. عى
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 : ٍىا. قىاؿى ًت ارى ليكفى ًفي اٍلبيٍىيىا»عىٍف أىهى اًء يىتىطىاكى اءى الشَّ فىاةى اٍلعيرىاةى اٍلعىالىةى رًعى ٍىا، كىأىٍف تىرىل اٍلحي بَّتى : ثيَـّ اٍىطىمىؽى فىمىًبٍثتي «. فً أىٍف تىًمدى األىهىةي رى قىاؿى
؟»ثيَـّ قىاؿى ًلي:  هىًميِّا اًئؿي : «. يىا عيهىري أىتىٍدًرل هىًف السَّ ًي أىٍعمىـي. قىاؿى سيكلي رى ًي كى : المَّ ـٍ ًديىىكيـٍ »قيٍمتي ـٍ ييعىمّْهيكي ًي ًجٍبًريؿي أىتىاكي  .(1)«فىًإىَّ

ي ثبلث: اإلسبلـ كاإليهاف كاإلحساف؛ حيث ب أسس  يف رسؿ ا فٍذا الحديث الىبكم الشريؼ ييبيّْف لىا هراتب الديف ٌك
 كؿ هرتبة:

 فبيف أسس اإلسبلـ الهتبلزهة ككحدتً الهتهاسكة التي تضهىت قكؿ المساف كاعتقاد القمب كعهؿ الجكارح.
ٌذا، كهجهؿ القرآف الكريـ كالسىة الىبكية يرداف اإلسبلـ إلى األعهاؿ الظاٌرة التي يهكف أف يؤديٍا الهىافؽ كاألعرابي 

في قمبً، بيىها يقتضي التحمي بشعب اإليهاف، قكال كعهبل، أف يككف القمب هحط األهاىة، هىً تىبعث الذم لها يدخؿ اإليهاف 
هعاىي الصدؽ كاإلخبلص كاإلرادة كالىية التي بدكىٍا تككف األعهاؿ لغكا كعهبل ال يقبمً ا تعالى؛ ألف ا تعالى إىها يتقبؿ هف 

 الهتقيف.
تبيف لىا أف هعىى اإلسبلـ أعـ هف اإليهاف، ألف أحدٌها استسبلـ بالظاٌر كاآلخر كاىطبلقا هف الحديث السابؽ كذلؾ ي 

 إذعاف بالباطف، كقد يجتهعاف إذا تطابؽ الظاٌر كالباطف عمى أهر كاحد فكاف القكؿ كالعهؿ بً هصداقا لبلعتقاد لً.
أهر. كيراد باإليهاف التصديؽ بخبر  فاإليهاف يراد بً هطمؽ التصديؽ بحؽ أك باطؿ، كيراد باإلسبلـ هطمؽ االىقياد ألم
 السهاء الهىزؿ عمى األىبياء عميٍـ السبلـ، كيراد هف اإلسبلـ خصكص االىقياد  تعالى.

 .فسر اإلسبلـ باألعهاؿ الظاٌرة، كاإليهاف باألصكؿ الخهسة، كها كرد في حديث جبريؿ  كرسكؿ ا 
ذي الهكاصفات الثبلث الهذككرة في الحديث تعطيى مقً كتعاهمً هع اآلخر، فالهؤهف ٌك ا الهؤهف الصالح في ىفسً كخي

الصالح عبلقتً بربً عبلقة إحساىية: يستحضر هراقبتً كال يفتر عف ذكري كطاعتً كعبادتً، يىفع الىاس كيحسف هعاهمتٍـ، كيهيط 
 األذل هف طريقٍـ، كال يؤذم أحدا هىٍـ، كذلؾ تعاهمً هف األشياء كمٍا.

﴾ )آؿ عهراف: فبل إيهاف ببل إسبل ًي ييًحبُّ اٍلهيٍحًسًىيفى  (.134ـ، كال إحساف ببل إيهاف: ﴿كىالمَّ
 المبحث الثاني

 الخصائص العامة لئلسبلـ
ك هىٍاج حياة الذم ال  الذمإف اإلسبلـ ٌك الديف  ارتضاي ا تعالى لمعالهيف كأخبر سبحاىً أىً ال يقبؿ هف أحدو سكاي، ٌك

ديف كاهؿ ال ىقصاف فيً، كشاهؿ شهكال يستكعب الزهاف كمً  يأتيً الباطؿ هف بيف يديً كال هف خمفً تىزيؿ هف حكيـ حهيد،
كالتشريعات، كعالهي أم ليس ألهة بعيىٍا كال لجهاعة لكحدٌا إىها  كالحياة كمٍا ككياف اإلىساف كمً، كجاهع لكؿ القيـ كاألخبلؽ

 لئلىساىية كمٍا بهختمؼ أطيافٍا كألكاىٍا كألسىتٍا كأصكلٍا كقبائمٍا كأههٍا، كديف األكلى كاآلخرة.
 لذلؾ خصً ا بخصائص كههيزات كصفات اىفرد بٍا عف غيري هف الدياىات كالهىاٌج الهمؿ كالهعتقدات.

 أجهؿ أٌـ ٌذي الخصائص فيها يأتي: كيهكف أف
 إف أٌـ خصيصة لئلسبلـ: الرباىية؛ رباىية الهقصد كالغاية، كرباىية الهصدر كالهىٍاج. :الربانية -1

اًدحه  افي ًإىَّؾى كى ٍىسى ٍىا اإلًٍ ى  ًإلى فرباىية الهقصد كالغاية تعىي أف اإلسبلـ يجعؿ غايتً العميا كهقصدي ا كالدار اآلخرة: ﴿يىا أىيُّ
ًً﴾ )االىشقاؽ:  ًقي ا فىهيبلى ٍىى﴾ )الىجـ: 6رىبّْؾى كىٍدحن ٍىتى (. ٌذا ٌك الهقصد األساس كاألسهى لئلسبلـ: ىيؿ 42(، ﴿كىأىفَّ ًإلىى رىبّْؾى اٍلهي

 رضى ا تعالى كالسعي في كؿ ها يرضيً.
خدـ الغاية الكبرل، كتسعى كال شؾ أف لئلسبلـ هقاصد أخرل ككسائؿ هتىكعة في التشريع كالهعاهبلت، لكىٍا كمٍا ت

ا. كصد ا حيث يقكؿ  لتحقيقٍا، ليككف اإلىساف عبدا خالصا  تعالى، ال عبدا لمشٍكات كالهمذات كزخرؼ الدىيا كغركٌر
ا هخاطبا حبيبً كىبيً كصفكتً هف خمقً سيدىا هحهد  ٍستىًقيـو ًديىنا ًقيىهن ٌىدىاًىي رىبّْي ًإلىى ًصرىاطو هي ا : ﴿قيٍؿ ًإىًَّىي  هى ًىيفنا كى يـى حى ًٌ ًهمَّةى ًإٍبرىا

                                                                 
 .8اللفظ لمسلم، كتاب اإلٌمان، باب معرفة اإلسبلم واإلٌمان واإلحسان، ح( رواه الشٌخان فً صحٌحٌهما وؼٌرهما، و1)
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ٍشًرًكيفى ) افى ًهفى اٍلهي ًً رىبّْ اٍلعىالىًهيفى )161كى اًتي ًلمَّ هىهى هىٍحيىامى كى ىيسيًكي كى ًتي كى بلى ؿي 162( قيٍؿ ًإفَّ صى ًبذىًلؾى أيًهٍرتي كىأىىىا أىكَّ ًي كى ًريؾى لى ( الى شى
( ٍسًمًهيفى ًً أىٍبغً 163اٍلهي ٍيرى المَّ ٍىا كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل ثيَـّ إً ( قيٍؿ أىغى ٌيكى رىبُّ كيؿّْ شىٍيءو كىالى تىٍكًسبي كيؿُّ ىىٍفسو ًإالَّ عىمىٍي بِّا كى ـٍ ي رى بّْكي لىى رى

( ًً تىٍختىًمفيكفى ٍىتيـٍ ًفي ا كي ـٍ ًبهى ـٍ فىييىىبّْئيكي ٍرًجعيكي  ( ﴾ )سكرة األىعاـ(.164هى
مىٍقتي اٍلًجفَّ إف اإلىساف لـ يخمؽ ليأكؿ كيشر  ا خى هى مؽ لغاية ساهية كهقصد ساـ: ﴿كى ب كيمٍك كيمعب كالدكاب، إىها خي

ٍىسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكًف ) ا أيًريدي أىٍف ييٍطًعهيكًف )56كىاإلًٍ هى ـٍ ًهٍف ًرٍزؽو كى ٍي ا أيًريدي ًهٍى ًتيفي )57( هى ًة اٍلهى زَّاؽي ذيك اٍلقيكَّ ٌيكى الرَّ ًى  ة ( ﴾ )سكر 58( ًإفَّ المَّ
الذاريات(. بالهحبة كالعبادة يتحرر اإلىساف هف العبكدية لؤلىاىية الهستعمية كالشٍكات الىفسية، فالحرية الحقيقية ٌي أف يككف 

 اإلىساف عبدا  تعالى، ال عبدا لمٍكل كالىفس كالشيطاف.
دافً هىٍاج رباىي خالص، ألف أها رباىية الهىٍاج كالهصدر: فتعىي أف الهىٍاج الذم رسهً اإلسبلـ لتحقيؽ غاياتً كأٌ

هصدري الكحي الهىزؿ عمى رسؿ ا عميٍـ السبلـ. ال هىٍاج بشر أك فرد هف األفراد أك هجهكعة هف الهجهكعات، إىها هىٍاج 
ًسـ في السهاء كطبقً خير البرية كسيد الكجكد  ـٍ بيٍرٌىافه ًهٍف رىبّْكي  ري اءىكي ٍىا الىَّاسي قىٍد جى ـٍ ىيكرنا في األرض: ﴿ يىا أىيُّ ـٍ كىأىٍىزىٍلىىا ًإلىٍيكي

ًبيىنا ) ـٍ ًإلىيٍ 174هي ًٍ ًٍٍدي يى فىٍضؿو كى ًي كى ـٍ ًفي رىٍحهىةو ًهٍى ٍي ييٍدًخمي ًً فىسى هيكا ًب ًً كىاٍعتىصى ا الًَّذيفى آىهىىيكا ًبالمَّ ا)( فىأىهَّ ٍستىًقيهن (﴾)سكرة 175ًً ًصرىاطنا هي
ٍيىىا إً  كىذىًلؾى أىٍكحى ًً هىفٍ الىساء(. كقاؿ تعالى: ﴿كى ًٍٍدم ًب عىٍمىىايي ىيكرنا ىى لىًكٍف جى افي كى يهى ا اٍلًكتىابي كىالى اإلًٍ ا كيٍىتى تىٍدًرم هى ا ًهٍف أىٍهًرىىا هى كحن  لىٍيؾى ري

ٍستىًقيـو ) ًٍٍدم ًإلىى ًصرىاطو هي ىَّؾى لىتى اءي ًهٍف ًعبىاًدىىا كىاً  اكىاًت كى 52ىىشى ا ًفي السَّهى ًي هى ًً الًَّذم لى ًً تىًصيري ( ًصرىاًط المَّ ا ًفي اأٍلىٍرًض أىالى ًإلىى المَّ هى
(  (﴾ )سكرة الشكرل(.53اأٍليهيكري

كعميً، فاإلسبلـ هىٍاج رباىي عقيدة كشريعة، أدبا كخمقا، عبادة كىظاها... كبٍذا ييعصـ ديف ا هف التىاقض كالتطرؼ، 
 كالتحيز كالٍكل، كيتحرر اإلىساف هف عبكديتً لئلىساف.

ىي بٍذي الخصيصة الهكاىة التي خصصٍا اإلسبلـ لئلسبلـ في أٌدافً كهقاصدي كغاياتً، فرسالة اإلسبلـ : كىعاإلنسانية -2
سعادي في الداريف بفكزي برضا ا تعالى  غايتٍا تحقيؽ الخير لئلىساف كالسهك بً، كالحيمكلة بيىً كبيف االىحراؼ كالسقكط.. كا 

 .خمؽ ا أجهعيف سيدىا هحهد كالىعيـ الهقيـ في جكار رب العالهيف كصحبة خير 
كتتجمى ٌذي اإلىساىية في استخبلؼ ا تعالى لئلىساف في األرض، كخمقً في أحسف تقكيـ، كتهييزي بالركح العمكم، 

 كتسخير الككف لخدهتً، كتحريري هف كؿ الهعتقدات الضالة هف هعتقدات اليٍكد كالىصارل كاألهـ الغابرة...
ا فىرٍَّطىىا ًفي اٍلًكتىاًب ًهٍف شىٍيءو( )سكرة األىعاـ هف اآلية قاؿ  الشمكؿ كالتكامؿ: -3 (. فاإلسبلـ ديف شاهؿ 38الحؽ جؿ كعبل: )هى

 لجهيع ىكاحي الحياة، سكاء تعمؽ األهر باإلىساف في عبلقتً بربً )فقً العبادات( أـ باإلىساف هع أخيً )فقً الهعاهبلت(.
فرسالة اإلسبلـ رسالة الهستقبؿ الهديد، كالهاضي البعيد،  رسالة لكؿ األزهىة كاألجياؿ، كلمعالـ كمً، غير هحدكدة بعصر 
كال أهة كال جيؿ، كال بهكاف كال بشعب كال بطبقة، رسالة اإلىساف في كؿ هجاالت الحياة بجكاىبٍا الهختمفة )السياسية، 

كالعمهية...(، رسالة شاهمة في تعاليهٍا، شاهمة في عقيدتٍا، شاهمة في هعاهبلتٍا كعباداتٍا،  كاالقتصادية، كاالجتهاعية كالتربكية
 ىبي، كال بعد القرآف كتاب. شاهمة في أخبلقٍا كآدابٍا، ليس بعدٌا رسالة كال شريعة، كليس بعد خاتـ الىبييف 

لتكازف بيف طرفيف هتقابميف، هثؿ: الركح كالهادة، كالفرد : كىقصد بالكسطية العدؿ كاالستقاهة كالخيرية، كالتعادؿ كاالكسطية -4
كالجهاعة، كالكاقعية كالهثالية، كالثبات كالتغير... كأف يعطى لكؿ طرؼ حقً بالقسط، ببل ككس كال شطط، كال غمك كال 

 تقصير، كال إفراط كال تفريط.
 يكىاف كال ٌك يهيؿ لمهتطرفيف الهتشدديف.كتتجمى كسطية اإلسبلـ في االعتقاد، فبل ٌك يجىح لمخرافييف كأساطير ال

كسطية في العبادات كالشعائر، فمـ يكمؼ اإلسبلـ الىاس ها ال يطيقكف، بؿ فرض عميٍـ عبادات كشعائر تطيقٍا أىفسٍـ، 
 كترتاح فيٍا أركاحٍـ، كتسعدٌـ في دىياٌـ كأخراٌـ.
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بىة  كسطية في الركحاىية كالهادية، فٍك يرفض أف يككف اإلىساف كاألىعاـ ٌهً الهادة كهمذات الدىيا الفاىية، كها يرفض الٌر
 كاالىعزاؿ عف الحياة. فالكسطية كالتكازف هطمب شرعي.

كسطية في التشريع؛ فٍك كسط في التحميؿ كالتحريـ بيف اليٍكدية التي أسرفت في التحريـ، كبيف الىصراىية التي أسرفت في 
، كلكىً لـ يجع ؿ التحميؿ كال التحريـ هف حؽ البشر، بؿ هف حؽ خالؽ الشر، كلـ يحـر إال اإلباحة، فاإلسبلـ قد أحؿ كحـر

ًي هىٍكتيكبنا  الخبيث الضار، كها لـ يحؿ إال الطيب الىافع، قاؿ الحؽ عز كجؿ: ﴿الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى الىًَّبيَّ اأٍليهّْيَّ الًَّذم يىًجديكىى
ٍىجً  ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كىاإلًٍ ٌي بىاًعٍىدى ـي اٍلخى ًٍ ـي عىمىٍي رّْ ييحى ٍيـي الطَّيّْبىاًت كى ييًحؿُّ لى ًر كى ٍىكى ـٍ عىًف اٍلهي ٌي ٍىا يىٍى كًؼ كى ـٍ ًباٍلهىٍعري ٌي ـٍ يًؿ يىٍأهيري ٌي ـٍ ًإٍصرى ٍي ٍى عي عى يىضى ًئثى كى

كيي كىاتَّ  ري ىىصى كيي كى ري ًً كىعىزَّ ـٍ فىالًَّذيفى آىهىىيكا ًب ًٍ اىىٍت عىمىٍي ؿى الًَّتي كى ﴾ )سكرة األعراؼ: كىاأٍلىٍغبلى كفى ٌيـي اٍلهيٍفًمحي ًي أيكلىًئؾى  بىعيكا الىُّكرى الًَّذم أيٍىًزؿى هىعى
(. كقاؿ هخاطبا الذيف يضعكف أىفسٍـ هكاف الهشرع يحممكف كيحرهكف كيكفركف كيبدعكف كييخرجكف هف همة اإلسبلـ هف 157

ذاية رىاـه  يشاءكف تقكال عمى ا كافتراء عميً كتجرؤا عمى خمؽ ا كا  ٌىذىا حى ؿه كى بلى ٌىذىا حى ـي اٍلكىًذبى  ا تىًصؼي أىٍلًسىىتيكي لٍـ: ﴿كىالى تىقيكليكا ًلهى
كفى ) ًً اٍلكىًذبى الى ييٍفًمحي كفى عىمىى المَّ ًً اٍلكىًذبى ًإفَّ الًَّذيفى يىٍفتىري كا عىمىى المَّ ـٍ عىذىابه أىًليـه )116ًلتىٍفتىري ٍي لى تىاعه قىًميؿه كى  ( ﴾ )سكرة117( هى

 الىحؿ(.
: كتعىي هراعاة كاقع الككف هف حيث ٌك حقيقة كاقعية، ككجكد هشٍكد، لكىً يدؿ عمى الحقيقة الكبرل كالغاية الكاقعية -5

 العظهى: كجكد ا تعالى.
كهراعاة كاقع الحياة هف حيث ٌي هرحمة حافمة بالخير كالشر، تىتٍي بالهكت، كبعد الهكت الحساب، كبعد الحساب الجزاء 

 ؿ.العد
كهراعاة كاقع اإلىساف، هف حيث ٌك هخمكؽ هف هخمكقات ا تعالى هزدكج الطبيعة، فٍك ىفخة هف ركح ا في غبلؼ هف 

 الطيف، ففيً العىصر السهاكم كالعىصر األرضي.
كذا فاإلسبلـ يكجً اإلىساف إلى الغاية الكبرل ليدرؾ أف لٍذا الككف خالقا يجب أف يعبد ا كال يشرؾ بً شي ء، ثـ يكجًٍ  ٌك

 ليككف عىصرا فاعبل في الحياة يسير عمى صراط سكم.
 كتتجمى ٌذي الكاقعية في:

 اإليهاف بكؿ أركاف: اإليهاف با، اإليهاف برسؿ ا كأىبيائً ككتبً كهبلئكتً كاليـك اآلخر كالقضاء كالقدر.-
كالسهاء، كأرسؿ الرسؿ كاألىبياء، كأىزؿ الكتب لٍداية فبل خياؿ الركهاف كال أساطير اليكىاف، بؿ إيهاف بهف خمؽ األرض 

 الىاس إلى الٍدل كديف الحؽ.
قاـ الصبلة كالصياـ كالزكاة - العبادات؛ كتتجمى كاقعية العبادات فيها فرضً ا تعالى عمى اإلىساف هف الشٍادتيف كا 

ا؛ فشرع لمهسافر القصر، كشرع لمىفساء كالحج... فراعى اإلسبلـ ظركؼ اإلىساف كشرع لكؿ حالة هف حاالتً ها يىاسبٍ
كالحائض اإلفطار كترؾ الصبلة حتى تتطٍرا، كفطر الحاهؿ كالهرضع إف خافتا عمى ىفسيٍها الٍبلؾ، كفطر الشيخ الكبير 

 كالهرأة العجكز إف عجزا عف الصياـ هع الفدية، كشرع التيهـ لمهريض كالجريح إف كاف الهاء يضري...
خبلؽ كالتربية، كالتشريعات االجتهاعية، كالتحميؿ كالتحريـ، فكاف كؿ ذلؾ كفؽ قكاعد كاقعية: أضؼ إليً كاقعية في األ

 التدرج كالتيسير كالتخفيؼ كرفع الحجر.
 : كىعىي بً كضكح أصكؿ اإلسبلـ كقكاعدي كدعائهً الكبرل كعباداتً كهعاهبلتً...الكضكح -6

اف بالرسؿ كالرساالت الهىزلة عميٍـ، الجزاء األخركم... كضكح كضكح األصكؿ االعتقادية: تكحيد ا عز كجؿ، اإليه
 الشعائر التعبدية: فأركاف اإلسبلـ كمٍا كاضحة.
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كضكح األصكؿ األخبلقية: كؿ ها أهر بً الشرع هف أهٍات األخبلؽ كالفضائؿ كالخصاؿ الحهيدة كاضحة، هف اإلحساف 
اف إلى الكالديف، كاألبىاء كالزكجات، كالصدؽ كاألهاىة، كالكفاء كالهحبة، إلى اليتاهى كالهساكيف كالفقراء، كذكم القربى، كاإلحس

 كالعفاؼ كالحياء، كالسخاء كالشجاعة، كالحمـ كاإليثار، كالعفك كالسهاحة، كالتعاكف عمى البر كالتقكل...
ت، كاآلثاـ كالغيبة كها ىٍى عىً الشرع كاضح: ىٍى عف الفحشاء كالهىكر كالبغي، كالفساد كالزىى، كالكبائر كالهكبقا

 كالىهيهة، كسكء الظف، كالخكض في األعراض، كاتٍاـ األبرياء، كقذؼ الهحصىات، كتكفير الىاس كبغض أٌؿ القبمة...
 أضؼ إلى ٌذا كذاؾ كضكح أٌدافً كغاياتً كتشريعاتً كآدابً كهىاٌجً كطرقً كأصكلً...

كرساالتً، أكدع فيً عىصر الثبات كالخمكد، كعىصر الهركىة كالتطكر : إف اإلسبلـ الذم ختـ ا بً شرائعً الثبات كالمركنة -7
 هعا، فٍك صالح لكؿ زهاف كهكاف كلكؿ األجياؿ.

ثبات في األحكاـ كالقكاعد التي ال يهكف لمهسمـ كال لغيري التصرؼ فيٍا فقٍا كعهبل، ألىٍا ثابتة بىصكص قطعية، كهركىة 
 صر هف العصكر، تسهى )فقً الهتغيرات(.في قكاعد تجعؿ شرائع اإلسبلـ هكاكبة ألم ع

ميقية، كهركىة في الكسائؿ كاألساليب كالفركع كالجزئيات  ثبات الهقاصد كالغايات كاألصكؿ كالكميات كالقيـ الديىية كالخي
األهكىة كاألحكاؿ كالشؤكف الدىيكية كالعمهية... كلذلؾ يردد عمهاؤىا الًجمَّة دائها القاعدة اآلتية: "الفتكل تتغير بتغير األزهىة ك 

 كالعكائد" اٌػ.
: إف ديف اإلسبلـ رسالة سهاكية بعث ا بٍا جهيع أىبيائً كرسمً هف آدـ إلى خاتـ الىبييف رسكؿ ا كحبيبً العالمية -8

ا  كصفكتً هف خمقً سيدىا هحهد  هى أىٍرسىٍمىىاؾى إلى الىاس كافة بهختمؼ أجىاسٍـ كألكاىٍـ كلغاتٍـ كقبائمٍـ، قاؿ ا عز اسهً: ﴿كى
﴾ )األىبياء:  لىًكفَّ أىٍكثىرى الىَّاًس الى يىٍعمىهي 107ًإالَّ رىٍحهىةن ًلٍمعىالىًهيفى ىىًذيرنا كى افَّةن ًلمىَّاًس بىًشيرنا كى ا أىٍرسىٍمىىاؾى ًإالَّ كى هى ﴾ (، كقاؿ جؿ ثىاؤي: ﴿كى كفى

 (.28)سكرة سبأ: 
 كيتكجً اإلسبلـ بخطابً إلى ىكعيف هف الىاس:

لذيف استجابكا لربٍـ كصدقكا برسالة السهاء، كآهىكا بٍا كاتبعكا الىكر الذم أىزلت بٍا، فيخاطبٍـ بها يترتب عمى األكؿ: ا
إيهاىٍـ كحبٍـ لىبيٍـ كصدقٍـ بالىبكة هف أحكاـ كتشريعات كتىظيهات كسمكؾ كتربية كجٍاد... أك يخاطبٍـ هبيىا لٍـ ها أعدي ا 

 قيـ جزاء إيهاىٍـ كصدقٍـ كىصرتٍـ لديىٍـ كىبيٍـ...لٍـ في دار القرار هف الىعيـ اله
كاآلخر: الذيف أعرضكا عف ربٍـ، كلـ يؤهىكا برسالة ىبيٍـ، كلـ يصدقكي فيها أتى بً هف عىد ربً هف هعجزات كآيات 

 .بيىات، فيكجً خطابٍـ إليٍـ ليدخمكا في ديف اإلسبلـ، ليقكا أىفسٍـ حر الجحيـ، أك يبيف لٍـ ها لٍـ كها عميٍـ
كلٍذا فرسالة اإلسبلـ رسالة عالهية، اهتدت طكال حتى شهمت كؿ األزهاف، كاهتدت عرضا حتى اىتظهت آفاؽ األهـ، 

 كاهتدت عهقا حتى استكعبت شئكف األكلى كاآلخرة.
إف الديف بعقائدي كشرائعً كآدابً كأخبلقً، إىها ٌك غذاء لؤلخكة اإلىساىية، كأداة لهد كشيجة الهكدة كالرحهة بيف  األخكة: -9

 الهسمهيف.
ففي ركف الصبلة يتكاصؿ الهسمهكف يكهيا خهس هرات في اليـك كالميمة تجهعٍـ بيكت ا تعالى في صبلة الجهاعة، كها 

كع، ثـ يتكاصمكف هرة في العاـ عالهيا في بيت ا الحراـ الكعبة الهشرفة ألداء فريضة يتكاصمكف في فريضة الجهعة كؿ أسب
 الحج.

أها ركف الصياـ؛ فإف الهسمهيف يحققكف فيً الرحهة كالهكدة بيىٍـ، يكاسكف الفقراء كالهساكيف، كيفطركف الصائهيف، كيتآلفكف 
 بيىٍـ كيتكحدكف في صياهً في شٍر رهضاف الهبارؾ.

ركف الزكاة، فيقـك األغىياء باإلىفاؽ عمى الفقراء، ألف ا تعالى أكدع حقكؽ الفقراء في صىاديؽ األغىياء، كقاؿ  ثـ يأتي
ـٍ﴾ )سكرة الىكر هف اآلية  ًً الًَّذم آىتىاكي اًؿ المَّ ـٍ ًهٍف هى ٌي  (.33لؤلغىياء: ﴿كىآىتيك
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كاصؿ كالتآلؼ كالرحهة بيف الهسمهيف، فبل شؾ أف ذلؾ إف شجرة الديف كمٍا بجذكعٍا كأغصاىٍا كثهراتٍا ٌي غذاء لٍذا الت
 يتطمب هف كؿ إىساف أف يبذؿ الىفس كالىفيس في سبيؿ تغذية ٌذا التراحـ كالتآلؼ كالتكاصؿ كالتكاد...

ـ  ٌذا ٌك السبيؿ الكحيد لتكحيد األهة كجهع شهمٍا... فها عمى الهسمهيف إال أف يتحابكا فيها بيىٍـ، كيطرحكا كراء ظٍكٌر
ها كها فٍهٍها الهعاصركف مكـ التأكيبلت البعيدة لمىصكص الشرعية هف كتاب ا تعالى كسىة ىبيً الكريـ ت ، كأف يفٍهٌك

 لمتىزيؿ، كأف يجعمكا أٌكاءٌـ تبعا لديىٍـ كال يجعمكا ديىٍـ تبعا ألٌكائٍـ.
ذي الخصيصة هف أٌـ ها تهيز بً اإلسبلـ عف باقي الهمؿ كالىحؿ كالهعتقدات هف   قبؿ كهف بعد.ٌك

 كيبقى اإلسبلـ ٌك الراعي األكؿ لؤلسرة اإلىساىية كمٍا، كالضاهف لٍا، كالحافظ لحقكقٍا.
 المبحث الثالث

 الرساالت السماكية كاحدة كاألنبياء دينيـ كاحد
هاكية... إف هف العبارات الشائعة عمى ألسىة الباحثيف كالكتاب كالتي تتردد بدكف كعي أك عف غفمة عبارة: الدياىات الس

ىقكلٍا في هكاجٍة الحديث عف الهعتقدات الكثىية، أك الفكر اإللحادم الذم سقط في حهأتً بعض البشر، ظىا هىٍـ أف فيً 
  !سعادتٍـ في الحياة، كحبل لكؿ هشكبلتٍـ فيٍا... لكف ٌيٍات

كاإلسبلـ، كباليٍكدية جاء كيخطئ بعض الباحثيف حيف يتصكر أف الدياىات السهاكية ثبلث: اليٍكدية كالىصراىية، 
 .، كباإلسبلـ جاء الىبي هحهد ، كبالىصراىية جاء الهسيح عيسىهكسى

هع أف الحقيقة التي يسجمٍا القرآف الكريـ أف ا تعالى بعث رسمً كأىبياءي جهيعا باإلسبلـ، فٍك الديف الحؽ عىدي، كليس لً 
ٍسبلى ديف سكاي: ﴿ ًً اإلًٍ [ كأم ديف غير ديف اإلسبلـ فٍك هردكد عمى صاحبً، كأم سير عمى 19﴾ ]آؿ عهراف: ـي ًإفَّ الدّْيفى ًعٍىدى المَّ

ٌيكى غير هىٍاج رسؿ ا جهيعا فىٍايتً التيً كالضبلؿ. يقكؿ ربىا تبارؾ كتعالى: ﴿ ًي كى ـً ًديىنا فىمىٍف ييٍقبىؿى ًهٍى ٍسبلى ٍيرى اإلًٍ هىٍف يىٍبتىًغ غى كى
اًسًري  [.58﴾ ]آؿ عهراف: فى ًفي اآٍلىًخرىًة ًهفى اٍلخى

كفي القرآف الكريـ العشرات هف اآليات تدعـ ٌذي الحقيقة كتؤكد أف اإلسبلـ ٌك الديف الذم ارتضاي ا لمبشرية جهعاء هف 
 .إلى خاتـ أىبيائً سيدىا هحهدا  آدـ 

ؽَّ كهف ٌذي اآليات قكلً عز اسهً:  ًى حى ٍىا الًَّذيفى آىهىىيكا اتَّقيكا المَّ ﴾﴿يىا أىيُّ ٍسًمهيكفى ًً كىالى تىهيكتيفَّ ًإالَّ كىأىٍىتيـٍ هي [. 102]آؿ عهراف:  تيقىاًت
 إىٍا دعكة إلى الىاس جهيعا ليحيكا باإلسبلـ كيهكتكا عمى اإلسبلـ.

بعد أف هكىً ا هف خزائف األرض  ثـ يؤكد ها تحدثىا عىً دعاء األىبياء لتختـ حياتٍـ باإلسبلـ، فٍذا يكسؼ الصديؽ 
﴿رىبّْ قىٍد آىتىٍيتىًىي ًهفى همؾ كالحكهة كالىبكة، دعا ربً بأف يهيتً عمى ديف اإلسبلـ، كعمى عبكدية خالصة  رب العالهيف: كأتاي ال

ٍىيىا كىاآٍلى  ًليّْي ًفي الدُّ اكىاًت كىاأٍلىٍرًض أىٍىتى كى اًديًث فىاًطرى السَّهى ﴾ًخرىًة تىكى اٍلهيٍمًؾ كىعىمٍَّهتىًىي ًهٍف تىٍأًكيًؿ اأٍلىحى اًلًحيفى ا كىأىٍلًحٍقًىي ًبالصَّ ٍسًمهن  فًَّىي هي
 [.111]يكسؼ: 

كيزيد ٌذي الحقيقة تأكيدا كصية خميؿ ا إبراٌيـ عميً الصبلة كالسبلـ بىيً بالهكت عمى ديف اإلسبلـ ككذلؾ كصى يعقكب 
  :ًلى بىي ًي كى ًى ىىٍفسى يـى ًإالَّ هىٍف سىًف ًٌ هىٍف يىٍرغىبي عىٍف ًهمًَّة ًإٍبرىا اًلًحيفى ﴿كى ًي ًفي اآٍلىًخرىًة لىًهفى الصَّ ىَّ ٍىيىا كىاً  ًإٍذ ( 130) قىًد اٍصطىفىٍيىىايي ًفي الدُّ

ـٍ قىاؿى أىٍسمىٍهتي ًلرىبّْ اٍلعىالىًهيفى  ًي أىٍسًم بُّ ًي رى ـي ( 131)قىاؿى لى ًى اٍصطىفىى لىكي يىٍعقيكبي يىا بىًىيَّ ًإفَّ المَّ ًً كى يـي بىًىي ًٌ ٍىا ًإٍبرىا ى ًب صَّ كى الدّْيفى فىبلى تىهيكتيفَّ  كى
ٍسًمهيكفى  ا تىٍعبيديكفى ًهٍف بىٍعًدم قىاليكا ىىٍعبيدي إً ( 132) ًإالَّ كىأىٍىتيـٍ هي ًً هى رى يىٍعقيكبى اٍلهىٍكتي ًإٍذ قىاؿى ًلبىًىي ضى ٍىدىاءى ًإٍذ حى ٍىتيـٍ شي ـٍ كي ًى آىبىاًئؾى أى لى ٍىؾى كىاً  لى

اؽى إً  ٍسحى اًعيؿى كىاً  ٍسهى يـى كىاً  ًٌ ٍسًمهيكفى ًإٍبرىا ًي هي ىىٍحفي لى ٍنا كىاًحدنا كى  ]سكرة البقرة[. ﴾ (133) لى
ك يبىي أكؿ بيت لئلسبلـ في هكة الهكرهة: يـي اٍلقىكىاًعدى  كها دعا الخميؿ إبراٌيـ عميً الصبلة كالسبلـ ربً ٌك ًٌ ٍذ يىٍرفىعي ًإٍبرىا ﴿كىاً 

بَّىىا تىقىبٍَّؿ ًهىَّا ًإىَّ  اًعيؿي رى ٍسهى ٍسًمهىةن لىؾى كىأىًرىىا  (127)ؾى أىٍىتى السًَّهيعي اٍلعىًميـي ًهفى اٍلبىٍيًت كىاً  يًَّتىىا أيهَّةن هي ًهٍف ذيرّْ ٍيًف لىؾى كى ٍسًمهى بَّىىا كىاٍجعىٍمىىا هي رى
تيٍب عىمىٍيىىا ًإىَّؾى أىٍىتى التَّكَّابي الرًَّحيـي  ىىا كى ىىاًسكى  ]سكرة البقرة[. ﴾ (128)هى
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ـ إليً:  كقبؿ كؿ ٌؤالء يؤكد ىبي ا ىكح  ًً يىا لقكهً أىً أيهر باإلسبلـ، كجاء يدعٌك ـٍ ىىبىأى ىيكحو ًإٍذ قىاؿى ًلقىٍكًه ًٍ ﴿كىاٍتؿي عىمىٍي
كٍَّمتي فىأىٍجًهعيكا أىٍهرىكي  ًً تىكى ًً فىعىمىى المَّ تىٍذًكيًرم ًبآىيىاًت المَّ ـٍ هىقىاًهي كى افى كىبيرى عىمىٍيكي ـٍ ثيَـّ قىٍكـً ًإٍف كى اءىكي شيرىكى ـٍ غيهَّةن ثيَـّ ـٍ كى ـٍ عىمىٍيكي الى يىكيٍف أىٍهريكي

كفً  كا ًإلىيَّ كىالى تيٍىًظري ٍسمً ( 71) اٍقضي ًً كىأيًهٍرتي أىٍف أىكيكفى ًهفى اٍلهي ـٍ ًهٍف أىٍجرو ًإٍف أىٍجًرمى ًإالَّ عىمىى المَّ أىٍلتيكي ا سى لٍَّيتيـٍ فىهى  ﴾ (72)ًهيفى فىًإٍف تىكى
 ]يكىس[.

اٌك فرعكف بعدها أدركً  الغرؽ كأجرل ا تعالى األىٍار هف فكقً بعد ظف أىً تجرم هف تحتً كالخطر هحدؽ بً هف كؿ ٌك
ًً بىىيك ًإٍسرىاًئيؿى كىأىىىا جاىب:  ىىٍت ًب ًى ًإالَّ الًَّذم آىهى ًي الى ًإلى ًي اٍلغىرىؽي قىاؿى آىهىٍىتي أىىَّ تَّى ًإذىا أىٍدرىكى ﴾ ﴿حى ٍسًمًهيفى  [. إذف فديف90]يكىس: ًهفى اٍلهي

 هكسى الذم دعا الىاس إليً ٌك اإلسبلـ.
دعا إلى ديف اإلسبلـ، كقصتً هع  كاىت كتاب إسبلـ، كالىبي سميهاف  كالتكراة التي أىزلٍا ا عمى كميهً هكسى 

ًً الرٍَّحهىًف الرًَّحيـً  همكة سبأ خير شاٌد عمى ٌذا: ًي ًبٍسـً المَّ ىَّ افى كىاً  ًي ًهٍف سيمىٍيهى ٍسًمًهيفى  أىالَّ  (30) ﴿ًإىَّ  ﴾ (31)تىٍعميكا عىمىيَّ كىٍأتيكًىي هي
ـ إلى ديف اإلسبلـ لككىً ديف أىبياء ا كرسمً جهيعا.  ]الىهؿ[. إىً يدعٌك

، كدعكة إلى كاإلىجيؿ الهىزؿ عمى ىبي ا عيسى ابف هريـ عميٍها السبلـ كتاب إسبلـ كتبشير بىي اإلسبلـ سيدىا هحهد 
ٍيتي اإلسبلـ:  ٍذ أىٍكحى ٍسًمهيكفى ﴾ ﴿كىاً  ٍىٍد ًبأىىَّىىا هي ىَّا كىاٍش سيكًلي قىاليكا آىهى ًبرى كىاًريّْيفى أىٍف آىًهىيكا ًبي كى [... يعمف الحكاريكف 111]الهائدة:  ًإلىى اٍلحى

 كيشٍدكىً عمى ذلؾ. إسبلهٍـ أهاـ ىبي ا عيسى الهسيح 
اكىاًت كىاأٍلىٍرًض كيستىكر ا تعالى عمى الذيف يتبعكف غير ديف اإلسبلـ بقكلً: ﴿أى ًي أىٍسمىـى هىٍف ًفي السَّهى لى ًً يىٍبغيكفى كى فىغىٍيرى ًديًف المَّ

﴾]آؿ عهراف:  عيكفى ًً ييٍرجى لىٍي ٍرٌنا كىاً  كى ا كى  [.83طىٍكعن
لى ديف اإلسبلـ دعا سيدىا هحهدا  بىيٍ :  كا  ٌٍؿى اٍلًكتىاًب تىعىالىٍكا ًإلىى كىًمهىةو سىكىاءو بىٍيىىىىا كى ًى كىالى ىيٍشًرؾى ﴿قيٍؿ يىا أى ـٍ أىالَّ ىىٍعبيدى ًإالَّ المَّ ىىكي

ٍىديكا ًبأىىَّا هي  لٍَّكا فىقيكليكا اٍش ًً فىًإٍف تىكى ا أىٍربىابنا ًهٍف ديكًف المَّ ىىا بىٍعضن ٍيئنا كىالى يىتًَّخذى بىٍعضي ًً شى ﴾ ًب  [.64]آؿ عهراف: ٍسًمهيكفى
أكؿ الهسمهيف، كاألسكة كالقدكة في عقيدة اإلسبلـ  تؤكد أىً   كفي القرآف الكريـ شكاٌد كثيرة عمى لساف سيدىا هحهد

 كعبادتً كشرائعً كسمككً كأخبلقً.
في هطمع القرف السابع الهيبلدم ديىا جديدا، إىها  سيدىا هحهد رسكؿ ا  إليًأضؼ إليً، فمـ يكف اإلسبلـ الذم دعا 

اـ كضبلالت  كاف تجديدا لديف ا الحؽ، اإللً الكاحد ذم الديف الكاحد، كذلؾ بعد أف تعرض لتشكيً كاىحراؼ كدخمت عميً أٌك
 هف صىع البشر.

األىٍىًبيىاءي »لؾ الكحدة الكبرل لمديف: في حقيقة ديف األىبياء عميٍـ السبلـ، كأىً اإلسبلـ ليعمف بذ كلٍذا قاؿ سيد الكجكد 
ةه ًلعىبلَّتو  ًإٍخكى
ـٍ كىاًحده (1) ٍي ًديىي ـٍ شىتَّى، كى ٍي ٍىاتي  .(2) «، أيهَّ

ي التي تجعؿ األهة الهسمهة األهة  تمؾ الكحدة الكبرل بيف الرساالت كرسؿ ا جهيعا، ٌي قاعدة في التصكر اإلسبلهي، ٌك
ديف ا في األرض، الهكصكلة بٍذا األصؿ العريؽ، السائرة عمى درب الٍدل كالىكر، كالتي  الكارثة لتراث العقيدة القائهة عمى

تجعؿ هف الىظاـ اإلسبلهي الىظاـ العالهي الذم يهمؾ الجهيع الحياةى في ظمً دكف تعصب كال اضطٍاد، كالتي تجعؿ هف 
 الهجتهع اإلسبلهي هجتهعا هفتكحا لمىاس جهيعا في هكدة كسبلـ.

كذا تت بهٍهتـ الكبرل  -هف ثـ–مقى األهة الهسمهة تراث الرسالة كمً، كتقـك عمى ديف ا في األرض، كيشعر الهسمهكف ٌك
 في األرض تحقيقا لسىة االستخبلؼ.

إلى عيسى  ثـ يدعك ا تبارؾ كتعالى الهسمهيف إلعبلف الكحدة الكبرل لمديف هف لدف أبي األىبياء خميؿ ا إلبراٌيـ 
ا إلى دعكة اإلسبلـ األخيرة، كيدعك أٌؿ الكتاب إلى اإليهاف بٍذا الديف الكاحد:  ابف هريـ  هى ا أيٍىًزؿى ًإلىٍيىىا كى هى ًً كى ىَّا ًبالمَّ ﴿قيكليكا آىهى

                                                                 
َراِبر، َوأَْصله أَنا مَ 1) ت ِبفَْتِح اْلُمْهَملَة الضا ِت": َواْلَعبلا ََ أُْخَر  َكؤَناُه َعلا( قال ابن حجر العسقبلنً: "اأْلَْنِبٌَاء إِْخَوة لَِعبلا وا ََ ََ ِاْمَرأَة ُُما تَ وا ََ ِمْنهَا، َواْلَعلَلل  ْن تَ

هَاتهْم شَتاى. فتح الباري شرح صحٌح البخاري، ط/ ت اإْلِْخَوة ِمْن اأْلَب َوأُما
 .6/489بٌروت، -هـ، دار المعرفة1379الشُّْرب بَْعد الشُّْرب ، َوأَْواَلد اْلَعبلا

 .2365، حم، كتاب الفضابل، باب فضابل عٌسى . صحٌح مسل3259( صحٌح البخاري، كتاب األنبٌاء، باب واذكر فً الكتاب مرٌم، ح2)
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ا أيكتً  هى ا أيكًتيى هيكسىى كىًعيسىى كى هى يىٍعقيكبى كىاأٍلىٍسبىاًط كى اؽى كى ٍسحى اًعيؿى كىاً  ٍسهى يـى كىاً  ًٌ دو أيٍىًزؿى ًإلىى ًإٍبرىا ـٍ الى ىيفىرّْؽي بىٍيفى أىحى ًٍ بّْ يى الىًَّبيُّكفى ًهٍف رى
﴾ ]البقرة:  ٍسًمهيكفى ًي هي ىىٍحفي لى ـٍ كى ٍي  [.136ًهٍى

بكمهة كاحدة ٌي كمهة التكحيد،  -سبحاىً كتعالى–هف عىد هرسؿ كاحد  -عميٍـ السبلـ–لقد جاء الرسؿ كاألىبياء جهيعا 
 ٌك قاعدة كؿ دياىة جاء بٍا هف عىد ا رسكؿ. كدعكة كاحدة ٌي دعكة التكحيد، فالتكحيد

ا في قصة كؿ ىبي أك رسكؿ، كعمى لساف كؿ كاحد هىٍـ،  كيقرر ا تعالى في كتابً الحكيـ ٌذي الحقيقة كيؤكدٌا كيكرٌر
ا إجهاال عمى كجً القطع كاليقيف: ًً فىقىاؿى يىا قىٍكـً ا كها يقرٌر ا ًإلىى قىٍكًه اؼي ﴿لىقىٍد أىٍرسىٍمىىا ىيكحن ٍيرييي ًإىّْي أىخى ًو غى ـٍ ًهٍف ًإلى ا لىكي ًى هى ٍعبيديكا المَّ

ـٍ عىذىابى يىٍكـو عىًظيـو  ﴾[. 59]األعراؼ: عىمىٍيكي ٍيرييي أىفىبلى تىتَّقيكفى ًو غى ـٍ ًهٍف ًإلى ا لىكي ًى هى ٌيكدنا قىاؿى يىا قىٍكـً اٍعبيديكا المَّ ـٍ  ٌي ا ادو أىخى لىى عى ]األعراؼ:  كىاً 
[... إىٍا دعكة إلى التكحيد هفتاح دعكة رسؿ ا جهيعا، كأكؿ ها يدخؿ بً الهرء في اإلسبلـ كآخر ها يخرج بً هف الدىيا، 65

 فٍك أكؿ كاجب كآخر كاجب.
هيعا، كلذلؾ كاف اإليهاف برسؿ ا جهيعا، دكف تفريؽ بيىٍها، ٌك شرط اإليهاف، كعدـ اإليهاف بكاحد هىٍـ ٌك كفر بٍـ ج

إذ اإليهاف ال يتجزأ، فعىدها يكفر الهرء بكاحد هف الرسؿ يككف قد كذب ا الذم أرسمً كألف جهيع الرسؿ عميٍـ السبلـ جاءكا 
 بكمهة التكحيد، كهف هصدر كاحد ٌك هصدر الرساالت السهاكية جهيعا.

ًً  ﴿ًإفَّ الًَّذيفى  أخرج اإلهاـ الطبرم عف قتادة قاؿ في تفسيري لقكلً تعالى: ييًريديكفى أىٍف ييفىرّْقيكا بىٍيفى المَّ ًً كى سيًم ري ًً كى كفى ًبالمَّ يىٍكفيري
﴾ ]الىساء:  ًبيبلن ييًريديكفى أىٍف يىتًَّخذيكا بىٍيفى ذىًلؾى سى ىىٍكفيري ًببىٍعضو كى يىقيكليكفى ىيٍؤًهفي ًببىٍعضو كى ًً كى سيًم ري [ قاؿ: أكلئؾ أعداء ا اليٍكد 150كى

ٍكد بالتكراة كهكسى، ككفركا باإلىجيؿ كعيسى. كآهىت الىصارل باإلىجيؿ كعيسى، ككفركا بالقرآف كبهحهد كالىصارل. آهىت الي
ًسم ك ديف ا الذم بعث بً ري ها بدعتاف ليستا هف ا، كترككا اإلسبلـ ٌك  .(1). فاتخذكا اليٍكدية كالىصراىية، ٌك

ا في القرآف الكريـ كثير تؤك ك الديف الذم دعا فكؿ الشكاٌد السابقة كغيٌر د أف اإلسبلـ ٌك ديف ا، كليس  ديف سكاي، ٌك
 إليً أىبياء ا جهيعا أقكاهٍـ كأههٍـ.

ك هأخكذ هف ٌاد إلى الشيء يٍكد إليً ٌكدا رجع إليً، كهىً قكلً تعالى:  أها اسـ اليٍكدية فقد ابتدعً بىك إسرائيؿ، ٌك
سى  ٍىيىا حى ٌىًذًي الدُّ ﴾﴿كىاٍكتيٍب لىىىا ًفي  ٌيٍدىىا ًإلىٍيؾى ًفي اآٍلىًخرىًة ًإىَّا   [.156]األعراؼ:  ىىةن كى

كلعمٍـ اختاركا ٌذا اإلسبلـ ألىٍـ رأكا في الخركج هف هصر هع ىبي ا هكسى رجكعا إلى ها كاىكا عميً، كعكدة إلى ا، 
 كتكبة إليً.

 قبائمٍـ اإلثىى عشرة.، كرأس قبيمة هف أك ىسبة إلى "يٍكذا" أحد أبىاء ىبي ا يعقكب 
 أيا ها كاف أصؿ الىسبة فالدافع إليٍا ٌكل بشرم غالب.

أها الىصراىية فترجع ىسبتٍا إلى الىاصرة، بمدة في فمسطيف بدأ فيٍا ىبي ا عيسى ابف هريـ عميٍها السبلـ دعكتً إلى 
 اإلسبلـ.

ألف ديف ا ال يىتسب لهكاف كال يدعى  ، كفكرة االبتداع في االسـ كاضحة؛كالهسيحية ىسبة إلى الهسيح عيسى 
ري كتبىى عميً عقيدتً كشريعتً. ىها اسـ الديف الحؽ يحهؿ دائها الهعىى الكبير الذم يقـك عميً جٌك  لشخص، كا 

ةن ًلمًَّذيفى ﴿لىتىًجدىفَّ أىشىدَّ الىَّاًس عىدىاكى كالهتأهؿ في األسمكب القرآىي يدرؾ أىً يدهغ ٌاتيف التسهيتيف؛ حيث يقكؿ ا جؿ ذكري: 
ةن ًلمًَّذيفى آىهىىيكا الًَّذيفى قىاليكا ًإىَّا  دَّ ـٍ هىكى ٍي بى لىتىًجدىفَّ أىٍقرى ٍيكدى كىالًَّذيفى أىٍشرىكيكا كى ـٍ الى آىهىىيكا اٍليى ٍي ٌٍبىاىنا كىأىىَّ ري ـٍ ًقسّْيًسيفى كى ٍي ارىل ذىًلؾى ًبأىفَّ ًهٍى ىىصى

﴾ كفى  [.72]الهائدة:  يىٍستىٍكًبري
كريـ حيف يصؼ اليٍكد يصفٍـ بالعداكة الشرسة لمذيف آهىكا كيجعمٍـ في خط كاحد هع الهشركيف، كذلؾ تحت فالقرآف ال

ك اليٍكدية.  شعار االسـ الذم ابتكركي، ٌك
                                                                 

 .9/354( جامع البٌان فً تؤوٌل القرآن )تفسٌر الطبري(، 1)
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باسـ الىصارل يذكر ذلؾ في رقة بالغة؛ حيث يقكؿ تقدس  كعىدها يتحدث عف أتباع ىبي ا عيسى الهسيح ابف هريـ 
ارىل﴾﴿الًَّذيفى قى قكلً:   بٍذا يىفي أىٍا تسهية إلٍية. -سبحاىً–ككأىً  اليكا ًإىَّا ىىصى

كها ىمحظ أف القرآف الكريـ إذا تحدث عف هساكئ ٌؤالء كأكلئؾ، ككصؼ اىحرافاتٍـ في عقيدتٍـ كسمككٍـ الديىي يذكر ذلؾ 
 كضبلؿ. في إطار ٌذا التعبير: قالت اليٍكد... كقالت الىصارل.. كها في هقكالتٍـ إال بغي كزيغ

أها إذا تحدث عها لٍـ هف هحاسف فإىً يذكر ذلؾ تحت اسـ: أٌؿ الكتاب، أك يككف الهكقؼ هكقؼ تجهؿ هعٍـ، كلك لـ 
 تكف لٍـ فيً حسىة.

 كفي كتاب ا تعالى أهثمة كثيرة كشكاٌد جهة تؤكد ٌذي الحقيقة:
ٍيكًديِّا كىالى ىىٍصرى يقكؿ ا عز اسهً:  يـي يى ًٌ افى ًإٍبرىا ا كى ﴾﴿هى ٍشًرًكيفى افى ًهفى اٍلهي ا كى هى ا كى ٍسًمهن ًىيفنا هي افى حى لىًكٍف كى  [.67]آؿ عهراف:  اًىيِّا كى

فرغـ تأخر التسهيتيف عف خميؿ ا إبراٌيـ، فإف ا تعالى ىفى أف يككف خميمً يٍكديا أك ىصراىيا، ألف اليٍكد كالىصارل 
ٌٍؿى الٍ دائها يحاجكف بً كها في قكلً تعالى:   ٍىًجيؿي ًإالَّ ًهٍف بىٍعًدًي أىفىبلى ﴿يىا أى ا أيٍىًزلىًت التٍَّكرىاةي كىاإلًٍ هى يـى كى ًٌ كفى ًفي ًإٍبرىا اجُّ ـى تيحى ًكتىاًب ًل

﴾  [.65]آؿ عهراف:  تىٍعًقميكفى
ىها أراد أىٍها ليستا هف عىد ا، كها يفيد إثبات اإل سبلـ لً أضؼ إليً أىً لـ يىؼ عىً التسهيتيف لككىٍها هتأخرتيف عىً، كا 

 أىً الديف الذم اختاري ا كارتضاي.
ةً : » قاؿ: قاؿ الىبي  عف أبي أهاهة  ًىيًفيًَّة السٍَّهحى لىًكىّْي بيًعٍثتي ًباٍلحى ٍيكًديًَّة كىالى ًبالىٍَّصرىاًىيًَّة، كى ـٍ أيٍبعىٍث ًباٍليى  .(1)«ًإٌىي لى

كالذم يؤكد أف ٌذيف االسهيف )اليٍكدية كالىصراىية( هبتدعاف هف أٌكاء أصحابٍها رفض كؿ هىٍها السـ اآلخر كهىٍجً، 
ـٍ يى يصؼ ذلؾ القرآف الكريـ فيقكؿ:  ٌي ٍيكدي عىمىى شىٍيءو كى ارىل لىٍيسىًت اٍليى قىالىًت الىَّصى ارىل عىمىى شىٍيءو كى ٍيكدي لىٍيسىًت الىَّصى قىالىًت اٍليى تٍميكفى ﴿كى

﴾  .(2) [113]البقرة:  اٍلًكتىابى
كخبلصة الهراـ في تحقيؽ الهقاـ: فالديف كاحد كالعقيدة كاحدة، كالشرائع هختمفة في األكاهر كالىكاٌي، فقد يككف الشيء في 

تختمؼ  ٌذي الشريعة حراـ ثـ يحؿ في الشريعة األخرل، كبالعكس، كقد يككف خفيفا فيزداد بالشدة في الشريعة األخرل، كقد
ذي قد تختمؼ هف  طرائؽ العبادة لكف الهعبكد كاحد، إذ أف الشريعة تأتي لتمبية حاجة الىاس كحفظ هصالحٍـ في الدىيا كاآلخرة، ٌك
أهة ألخرل، كها تختمؼ الشرائع في شهكلٍا لبعض األحكاـ هها لـ يكف هىصكصا عميً في شريعة سابقة خاصة، ألف شريعة 

باف كالىاس.الحقة إىها جاءت هكهمة أك   هكضحة لشريعة سابقة أك هصححة لها كقع فيٍا هف اىحراؼ عمى أيدم األحبار كالٌر
ىها االختبلؼ في -رحهً ا-يقكؿ الشيخ كلي ا الدٌمكم : "إف أصؿ الديف كاحػد اتفؽ عميً األىبياء عميٍـ السبلـ، كا 

ا عمى تكحيد ا تعالى: عبادة كاستعاىة، كتىزيًٍ عها ال يميؽ الشرائػع كالهىاٌج، تفصيؿ ذلؾ: أف األىبياء عميٍـ السبلـ أجهعك 
ٍـ كقمكبٍـ  بجىابً، كتحريـ اإللحاد في أسهائً، كأف حؽ ا عمى عبادي أف يعظهكي تعظيها ال يشكبً تفػريط، كأف يسػمهكا كجٌك

أف  هبلئكة ال يعصػكف ا فيهػا أهر كيفعمكف إليً، كأف يتقربكا بشعائر ا إلى ا، كأىً قػدر جهيع الحكادث قبؿ أف يخمقٍا، ك 
ها يؤهركف، كأىً يىزؿ الكتاب عمى هف يشاء هف عبادي، كيفرض طاعتً عمى الىاس... فٍذا أصؿ الديف، كلذلؾ لـ يبحػث القػرآف 

ىها ا الختبلؼ في صكر ٌذي العظيـ عف همية ٌذي األشياء، إال ها شاء ا، فإىٍا كاىت هسمهة فيهف ىزؿ القرآف بألسىتٍـ، كا 
األهكر كأشباٌٍا، فكاف في شريعة هكسى عميً السبلـ الرجـ فقط، كجاءت شريعتىا بالرجـ لمهحصف كالجمد لغيري، كجاء في 

القصاص فقط، كجاءت شريعتىا بالقصاص كالدية جهيعا، كعمى ذلؾ اختبلفٍـ في أكقات الطاعات كآدابٍا  شريعة هكسى 
 كأركاىٍا.

 .(3)فاألكضاع الخاصة التي هٍدت كبيىت بٍا أىػكاع البر كاالرتفاقات ٌي الشرعة كالهىٍاج"كبالجهمة: 
                                                                 

 .5/266( مسند أحمد بن حنبل، 1)

 وما بعدها. 139، ص 46( اإلسبلم دعوة الحق، السٌد رَق الطوٌل، سلسلة دعوة الحق، رقم 2)
 .87-1/86( حجة هللا البالؽة، 3)
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 خاتمة:
 إىً هف خبلؿ الهحاكر السابقة ىصؿ إلى االستىتاجات اآلتية:

اهتداد لمرساالت السهاكية السابقة كهٍيهىا عميٍا، كرقيبا عمى سائر الكتب الهحفكظة هف  -الرسالة الهحهدية–اإلسبلـ  -
ر أنصكؿ شرائعٍا كها يتأبد هف فركعٍا، كيعيّْف أحكاهٍا الهىسكخة ببياف اىتٍاء  التغيير ألىً يشٍد بالصحة كالثبات كيقرّْ

 هشركعيتٍا الهستفادة هف تمؾ الكتب كاىقضاًء كقت العهؿ بٍا.
ا كهقصدٌا، فٍي جهيعا هف عىد ا تعالى ا - لذم أرسؿ الرسؿ تتفؽ الرساالت السهاكية السابقة جهيعا في هصدٌر

 كأىزؿ الكتب لغاية كاحدة، ٌي تكحيد ا تعالى، كتعبيد الىاس لً.
إف العقيدة في الرساالت السهاكية كاحدة، كأصكؿ التشريع كاحدة، كعمى ٌذا فالديف الذم دعا إليً األىبياء كالرسؿ في  -

 كؿ عصر كهصر كىادكا إليً ٌك ديف اإلسبلـ.
تىزيًٍ عف الشرؾ في أسهائً كصفاتً كأفعالً ٌك قاعدة العقيدة التي بعث ا بٍا إف تكحيد ا سبحاىً كتعالى ك  -

 أىبياءي كرسمً.
 كالحمد هلل في البدء كالختاـ كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد خير األناـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




