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   دمحم حكمت العبيدي   د.
 فرحان محمود التميمي أ.د    

 يةسالمجامعة تكريت/ كمية العموم اإل
 المقدمة
 كصحبهِ  الهِ آكالمرسميف كعمى  بنياا الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األ    

 اما بعد: .فالى يـك الدي، كاهتدى يهداه كدعا يدعكته كعمى مف سار عمى بنهجه ،اجمعيف
 بنساف، كاكضح اف هللا تعالى خمق اإلالعقائد االامابناة كاركابنها أصكؿي قرآبنالف المبنهج فقد يي      

كافقا ما في هذا الككف مكل   ، كخمق فيها خمافة التي جعمه كاعمار االرض،لعبادته دكف غيره
شباع لدامكمة حااته لكجكده  ، حاله في الدبناا كاالخرة حصمِ له مف الديف ما اُ  عرَ كشَ  ،حاجاتهكا 

ـٍ كتشريعاٍت ييبنها بما أبنزله عمى ُرسمِه كأبنيااِئه مف ُكتٍب  ه كتعامالتهه كاخالقَ دد سمككَ حَ ك  بأحكا
 .الكريـ قرآفكأصدقها ال كمف أكثقها ،سماكا ة كُصحٍف الها ة

 طرة، فجا ت الفِ عمى ديف التكحيد بنسافاف هللا تعالى فطر اإلأاضًا هذا المبنهج االلهي  كد  كأ    
 مبنها كميثاقا أً هدعإلعتراؼ ككاف ذلؾ  ،لكهيتهيخالقيته كأُ  ئهامعترفة اماـ بار  ،مجيكلة عمى ذلؾ

ت كثيرا مف االمـ كالشعكب كاالقكاـ فر لتكحيد الخالق. لكف كبفعل عكامل عديدة كاسباب كثيرة ابنح
مالت بنحك الشرؾ كالكثبناة ك  ،حكالطريق الصحا، هج السماـفطرتها الصافا ة فغي رت هذا المبنعف 

 كامر ،بهتَ كُ  عميها ه كابنزؿسمَ رُ  لهاهللا تعالى ارسل . لذا  كثيرةً  كعيدت الهةً  عديدة، اأداابنفاتخذت 
ه سمِ رُ  كدعكاتِ  باهلل فَ مَ بنيذ االبنحراؼ كآالمغفرة لمف اخذ باالمر االلهي ك  تقايمهاكي بالتكبة  البناس
العبادة  خالصإليدعكبنهـ امهـ ك هـ كاقالى امم بنياا ألكا لئؾ الرسلك أُ . لقد ارسل هللا تعالى كابنياائهِ 

 .بشرائعه  كالعمل ،ى اإلاماف يكجكده تعالىال كيهدكبنهـ له
 احدد السييل قرآفجا  المبنهج ال فقد ،عبنها ، كالشرؾ ابنحراؼفطري ة ةكاذا كاف الديف غريز     

 أداافابنت االمـ كاالقكاـ قد دابنت با ككالدعكة الصحاحة لديف الحق... كاذ امافإلالكاضح ل
ها، شرائعا كتخبط كقصكره داافي زيف تمؾ األقرآبنالمبنهج ال فقد كضح   ،كشرائع مختمفة ،عديدة
ليااف كحدة الديف الحق الى السعادة في الداريف.. كابنطالقا مما تقدـ ك  بنسافل باإلتِص  كابنها ال
عمى المسائل مشتمال البحث  جا  . فقدجه القكاـالكريـ بمبنه قرآفال ه كما يي ف ذلؾأصكلبأركابنه ك 

 اة:اآلت
 
 

في بيان وحدة  قرآنمنهج ال
 األديان
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 الديف كتعريفاته. -اكال:
 ة السمامة.ا  بنسابنة اإلطرَ الفِ ِديف ثابناا: 
 ي.قرآبنكالرسل كما جا  في المبنهج ال بنياا : دعكة األاً ثالث
 السماكاة. : كحدة الرساالتاً رابع
 ركع.كاالختالؼ في الف صكؿفي األ دااف: اتفاؽ األساً خام

 .معها كمبنهجه في التعامل مف الكتب السماكّاة قرآف: مكقف السادساً 
ي كشػػمكليته فػػي قرآبنػػة المػػبنهج الق ػػضػػحت دِ ك ألػػؾ مػػف المسػػائل ذات العالقػػة التػػي كسػػكى ذ 

 ه كجهػهبنبغػي مػف كرا  ة، كال بندعي ابنبنا قدمبنا بحث متميػزا كلكػف جهػداالمسائل العقدا  معالجة ادؽ 
 .كثكابه..كجزيل رحمته ،  تعالى

 العالميف .                               رب   هللِ  ف الحمدُ دعكابنا أ خرُ كآ                         
 : تعريف الدين في المغة والصطالح أولا 
 لغًة:   الِديفُ : أ   

الطاعػػة،  ، كمػػا ُاطمػػق عمػػى عػػدِة معػػافٍ مختمفػػة مبنهػػا:بػػهِ  هللاُ  يػػد  عَ تَ اسػػـ عػػاـ ُاطمػػق عمػػى ُكػػلِّ مػػا يُ 
 ؾ، كالسػػمطاف، كالحسػػاب كالجػػزا ، كالعػػادة كالقضػػا ، كالمػػذهب كالممػػةكالخضػػكع كاالستسػػالـ، كالُمْمػػ

 .(ٔ)كالشريعة
ٺ  ٺ    ٺ  چ كالُمكاَفئػُة، كالحسػاب، كمبنػه قكلػه تعػالى:  يُف: الجػزا   الػدِّ  :(ٕ)جا  في لساف العػرب

ُتجػػاِز  ُتجػػازى، كدابنػػه ديبنػػًا: أ  جػػازاه، قػػاؿ ، كجػػا  فػػي المثػػل: كمػػا تَػػِديُف تُػػداف: أ  كمػػا (ٖ)چٺ   
 .يكف حاسَ كف كمُ جزَ أ : مُ  .(ٗ) چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ تعالى: 
)عماػػػه  ، ككرد فػػػي كػػػالـ االمػػػاـ عمػػػيكالمحبػػػةُ  سػػػالـ: اإلأاضػػػاً  يفُ كالػػػدِ  .كِدبنػػػت َلػػػُه: أطعتػػػه ،كِدبنتَػػػهُ 

 .هللا: ابنما هك طاعته كالتعيد له يفُ ، كدِ كالشأفُ يف: العادة ُ كالدِ  .السالـ(: ِديٌف ُيداُف به

                                                           

(، دار االماـ االعظـ بنعماف ٔط) ،رشد  دمحم عمااف ،قحطاف عيدالرحمف الد كر   :يسالمالديف اإل أصكؿ (ٔ)
 ٛٔـ(، صػ:ٕٔٔٓ -هػ ٕٖٗٔليبناف)-يف ثايت، ييركت

 ،هػ(:ٔٔٚ-ٖٓٙريقي المصر  ايف مبنظكر)العالمة ايك الفضل جماؿ الديف دمحم يف مكـر االف:لساف العرب (ٕ)
(، دار احاا  الكتب العرباة، مؤسسة ٖاعتبنى يتصحاحه)اميف دمحم عيدالكهاب، دمحم صادؽ العييد ( ط)

 ، مادة )ديف(ٔٙٗ-ٛ٘ٗ/ٗليبناف، يدكف سبنة طبع،  -التاريخ العربي، ييركت
 ٗالفاتحة/  (ٖ)
 ٖ٘الصافات/ (ٗ)
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يفُ  ، كِدبنتػػُه: ممكتػػُه، كِدبنتػػُه (ٔ) چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  چ : القضػػا : جػػا  فػػي التبنزيػػل كالػػدِّ
ااف: مف اسما  هللا عز ك  ـُ القاضػي، القكـ: كليته سااستهـ، كالّدااف: السائس، كالد  جل معبناه: الَحَكػ

 .به الرجلُ  ديفُ تَ يف: ما يَ كالدِ 
 :(ٕ)امكف ارجاع المعابني لكممة)ديف( الى ثالثة معاف متالزمة تتضمف ثالثة افعاؿ هيك 
 ،هُ بَ كحاَسػ رهُ َهػكقَ  رهُ كدي ػ هُ كساَسػ هُ مَ كَ كحَ  هُ كَ مَ كهي تعبني مَ  ،يبنًا( أ  فعل متعٍد يبنفسهدِ  هُ يبنَ دِ يَ  هُ )دابنَ  -ٔ

مػؾ كالتصػرؼ كمبنػه قكلػه لمُ ، كالمعبنى هبنا يدكر حكؿ معػابني اهِ ، كقضى في شأبنِ أهُ ، ككافَ ازاهُ كجَ 
 ٖ چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ تعالى 

يف هبنػػػا الخضػػػكع لػػػه فالػػػدِ  عَ َضػػػكخَ  طاعػػػهُ أَ متعػػػٍد بػػػالالـ، كاعبنػػػي الفعػػػل هبنػػػا  ( أ  فعػػػللػػػهُ  )دافَ  -ٕ
 كالطاعة كالعبادة كالكرع

 .كاعتاده يبنًا كمذهبًا، أ  اعتقدهأ  فعل متعد بالبا ، كاعبني هبنا اتخذه دِ  (هِ بِ  دافَ ) -ٖ
يف( عبنػد العػرب تؤكػد عمػى كجػكد عالقػة يػيف طػرفيف اف لفظػة )الػدِ  :القكؿ في هذه المعػابنيكجممة 

 فَ ِص ف كُ ا  كؿ كابنت تعبني خضكعا كابنقاادًا، ك يها الطرؼ اال فَ ِص اعظـ احدهما االخر، فأف كُ 
كسمطابنًا كحكمًا، كاذا بُنظر الى الرابط الجامع ييف الطرفيف  اً يها الطرؼ الثابني كابنت تعبني امر 

 .ـ لتمؾ العالقةبنظِ ت تعبني الدستكر المُ كابن
 لديف في االصطالح:ب_ ا

متقاربة االلفاظ كهي تعريفات تختمف  ،ة المعبنىحدِّ كممة )الديف( يتعريفات متعددة متعرؼ العمما  
 باختالؼ بنظرة هؤال  العمما  الى الديف مبنها:

كبنهػا قائمػة عمػى اكامػر قاؿ: )الديف هك الشعكر يكاجباتبنا مػف حيػث ك"  KENT"بنت(يتعريف )ك -
 .(ٗ) الهاة(
 .(٘) الديف: كضع الهي يدعك اصحاب العقكؿ الى قيكؿ ما عبند الرسكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( -
 

                                                           

ييركت،  -ط: دار الجيل ،دمحم فؤاد عيد الباقي، الكريـ قرآفال، كقارف مع المعجـ المفهرس أللفاظ ٙٚيكسف/ (ٔ)
 ، مادة: )ديف(ٕٛٙـ(، صػ: ٜٛٛٔ-ٛٓٗٔكدار الحديث القاهرة)

 ٜٔ-ٛٔص:  ي قحطاف الدكر ، كزميمه،سالمالديف اإل أصكؿ (ٕ)
 4سورة الفاتحة/ (3) 

 ٜٕ(، عف تاريخ االدااف، الهاشمي صKentكيبنت):الدكلة في حدكد العقل (ٗ)
ق كضع ٙٔٛالجرجابني،)السيد الشريف ايي الحسف عمي يف دمحم يف عمي الحسيبني الحبنفي ت :التعريفات (٘)

ـ( ٕٕٓٓ-هػٕٗٗٔليبناف)-(، دار الكتب العمماة، ييركتٕط) حكاشاه كفهارسه دمحم باسل عيكف السكد،
 ٜٓٔص:
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 .(ٔ)الديف: كضع الهي يرشد الى الحق في االعتقادات كالى الخير في السمكؾ كالمعامالت -
بنػزؿ ييف لمديف المُ سالممى تعريف اإلكاالحع عمى التعريفيف االخيريف كضع قيد )الهي(، لمتأكيد ع

الكػريـ  قػرآفيبنًا( مع اف الالكضعاة الطياعاة )دِ  داافككأبنهـ ال اسمكف األ ،مف هللا تعالى دكف سكاه
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ يبنًا( قاؿ تعالى: سماها )دِ 

 .(ٖ)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ :كقاؿ تعالى .(ٕ) چ
ي تعريفاتهـ لمديف اقتصركا عمى الديف الصحاح المبنزؿ مف هللا تعالى اما غيػره مػف اف المسمميف ف

باطمػػة بغػػض البنظػػر  أداػػافالكضػػعاة كاليهكداػػة، كالكثبناػػة، كسػػكاها فهػػي مػػف كجهػػة بنظػػرهـ  داػػافاأل
 .(ٗ)عف فحكاها كمضاميبنها

قػػػكؿ: ديػػػف ت، فلشػػػريعة كالمػػػذهب كممػػػات مترادفػػػةيف كالممػػػة كاالػػػبعض مػػػف المسػػػمميف الػػػدِ  كعػػػد      
 سػالـفاإل سالـاعـ مف اإل يفَ لكف الدِ .(٘)سالـ، كمذهب اإلسالـ، كشريعة اإلسالـ، كممة اإلسالـاإل

 ًا، ككذلؾ الديف اعـ مف الممة كالشريعة كالمذهب...إسالمديف، كلاس كل ديف 
عػالى: ال غيػر، يػدليل قكلػه ت سالـمعبنى الديف عبند المسمميف فأصبح اقصد به اإل َص ثـ ُخِص     

كقكلػػػػػػػػػػه  .(ٚ)چ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ كقكلػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػالى:  .(ٙ)چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 
 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی   چ تعػػػػػػػػالى: 

ـ فػػي عػػرؼ البنػػاس كاصػػطالحهـ: هػػك الػػديف الػػذ  شػػرعه هللا لعبػػاده عمػػى لسػػاف خػػات سػػالـفاإل .(ٛ)
د لمػػػػا جػػػػا  بػػػػه البنيػػػػي الكػػػػريـ )صػػػػمى هللا عماػػػػه (، كالمسػػػػمـ هػػػػك الػػػػذ  اذعػػػػف كابنقػػػػارسػػػػمه دمحم )

 .(ٜ)كسالـ(
عمػى المػؤمبنيف كالكػافريف كاإلستسػالـ كالتي تعبني الخضػكع كاالبنقاػاد  سالـكقد اطمقت لفظة اإل    
چ فقػػاؿ تعػػالى:  .يػػكاأَ اـ  يػػذلؾ ااػػاهـ رضػػكا حكػػـ خمقػػهبا البنهػػـ خاضػػعكف هلل كمبنقػػادكف لػػه جماعػػ

                                                           

 ٜٔص  ،قحطاف عيدالرحمف الدكر ، كزميمه ،ي:سالمالديف اإل أصكؿ (ٔ)
 ٛ٘راف/ اؿ عم (ٕ)
 ٙالكافركف/  (ٖ)
    ٕٓقحطاف: الدكر  عمااف، رشد  دمحم عمااف صػ ي:سالمالديف اإل أصكؿيبنظر،  (ٗ)
 المصدر السايق كالصفحة ، كالدكر  كزميمه:ٜٓٔيبنظر، الجرجابني: التعريفات، صػ:  (٘)
 ٖالمائدة/ (ٙ)
 ٜٔاؿ عمراف/  (ٚ)
 ٕٛالفتح/ (ٛ)
، باب ٕٚ، الجرجابني،:التعريفات  صٕٔلرحمف، مصدر سايق، صي قحطاف عيداسالمالديف اإل أصكؿ (ٜ)

 االلف
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ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     

هػػك الػػذ   :قصػػرت هػذه المفظػػة فػػي االسػتعماؿ عمػػى مػػف اسػمـ كجهػػه هلل طكعػػًا، فالمسػمـ ثػـ.(ٔ) چ
كبهػػػذا المعبنػػػى تطمػػػق كممػػػة )المسػػػمـ( عمػػػى كػػػل مػػػف خضػػػع هلل تعػػػالى،  ،رضػػػي بطاعػػػة هللا تعػػػالى

( مسممكف، ثـ ـ كمكسى كعاسى كدمحم)كإيراها بنياا فأتباع جماع األ.هأبنياا كاطاع أ  بنيي مف 
 دمحم كأكحػاه الػى رسػػكله شػرعه هللا لعبػػاده هػذه المفظػػة فػي االسػتعماؿ بالػػديف الػذ  خصػاصجػرت ت

()(ٕ). ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ : لقكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػالى

 .(ٖ)چ
لعممػا  الػػى شػػتى، اختمفػت بػػاختالؼ بنظػرة هػػؤال  ا يتعريفػاتٍ  كا الػػديفَ ُفػر  كالػذ  أرآه اف العممػا  قػػد عَ 

تظهػر التػي  شػعائره كطقكسػه: فابنػه يبقػى لكػل ديػف ،الديف بنفسه كلكف مهمػا قيػل فػي تعريػف الػديف
 تباع الداابنات االخرى.أتباعه عف بقاة أز يّ مَ في طرؽ العبادة التي تُ 

  .السميمة يَّةنسانة اإل طر  الفِ ِدين ا:  نيثا
قات جماعا كمتصرفة كمديرة لجماع االككاف إّف االاماف يكجكد ذات غيياة عمكّاة خالقة لممخمك     

؛ إذ اف فطرّيػػػة ثايتػػػة فػػػي البنفػػػكس البشػػػرية ، جػػػديرة بالعبػػػادة كالطاعػػػة هػػػك حقاقػػػةبنسػػػافكشػػػئكف اإل
اة كمسػػػػػتقر فػػػػػي بنسػػػػابنفطػػػػػر  مػػػػكدع فػػػػػي الػػػػػبنفس اإل مػػػػاف يػػػػػذات الهاػػػػة كعبادتهػػػػػا هػػػػػك تصػػػػكراالا

 .(ٗ)صمامها
ه االكلػػػى عبنػػػد أصػػػكلقيمػػػت فػػػي سػػػيب التػػػديف ك  كرغػػػـ التبػػػايف فػػػي البنظريػػػات كاآلرا  كاالقػػػكاؿ التػػػي

مػػػػع عمػػػػى اف التػػػػديف شػػػػعكر فطػػػػر  مغػػػػركز فػػػػي الػػػػبنفس اة، إاّل ابنهػػػػا تكػػػػاد تجبنسػػػػابنات اإلالمجتمعػػػػ
نظريةةة يبنظريػػة تسػػمر يػػػ ) الً سػػتدالإ ،اة، كاف فكػػرة التكحيػػد هػػي اكؿ داابنػػة عرفتهػػا البشػػريةبنسػػابناإل

ة اف الكثبناػة لاسػت سػكى اعػراض طارئػة هػذه البنظريػ تاثيتػحيػث (** التوحيد الفطةري او البةدا ي
 الكصفي( يرى اف فكرة حتى اف شميدت )كهك مف اصحاب المذهب  .(٘)اة السمامةبنسابنلمفطرة اإل

                                                           

 ٖٛاؿ عمراف/  (ٔ)
-هػ٘ٓٗٔاالردف )-( مكتبة المبنارٔ: عكدة خميل ايك عكدة: ط)قرآفالتطكر الداللي ييف لغة الشعر كلغة ال (ٕ)

 ٕٗ٘-ٖٕ٘ـ(، ص ٜ٘ٛٔ
 ٛ٘اؿ عمراف/  (ٖ)
  ٜٙٔالتعريفات، ص  :جابنيالفطرة: الِجيم ة المتهيئة لقيكؿ الديف. الجر  *
، كقارف: ٔٓٔ، صػ ٜٓٛٔ(، دار الشركؽ، ٔاة شعبة البنجاة، ط)سالمعاسى، دمحم كماؿ عاسى: العقيدة اإل (ٗ)

 .٘ٔ٘الكريـ، ص  قرآفااللكهاة في العهد القداـ كال
ص القدامة القسـ االكؿ الداابنات رشد  عمااف كسعدكف السامكؾ،  االدااف دراسة تاريخاة مقاربنة، :يبنظر (٘)

ٕٖ. 
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 .(ٔ)اةبنسابنكف مف اقدـ االجبناس اإلد  عَ الشعكب الذيف اُ له االعظـ( تكجد عبند جماع )األِ 
الػػػػػػػديف لػػػػػػػدى المجتمعػػػػػػػات فأصػػػػػػػحاب بنظريػػػػػػػة )التكحيػػػػػػػد الفطػػػػػػػر ( كاف قػػػػػػػالكا يتطػػػػػػػكر فكػػػػػػػرة     

ج فػػػػػي ر  دَ يمػػػػػذ فػػػػػي ذلػػػػػؾ الكمػػػػػاؿ كمػػػػػا تَػػػػػ بنسػػػػػافكاف اإل ،البشػػػػػرية الػػػػػى اف يمغػػػػػت مرحمػػػػػة التكحيػػػػػد
عمكمػػػػػه كصػػػػػبناعته بنحػػػػػك الكمػػػػػاؿ، اال ابنهػػػػػـ يثيتػػػػػكف فكػػػػػرة التكحيػػػػػد كاالعتقػػػػػاد يكجػػػػػكد إلػػػػػه خػػػػػالق 
قػػػػػد فطػػػػػر بنفػػػػػكس البنػػػػػاس عمػػػػػى االقػػػػػرار يتكحيػػػػػده كعبادتػػػػػه، كلكػػػػػف بسػػػػػيب كثيػػػػػر مػػػػػف الظػػػػػركؼ 

عكامػػػػػػل االجتماعاػػػػػػة كالسااسػػػػػػاة كاالقتصػػػػػػاداة كغيرهػػػػػػا ابنتشػػػػػػرت الكثبناػػػػػػة، كابنحرفػػػػػػت الشػػػػػػعكب كال
 .(ٕ)عف فطرتها السمامة، ثـ عادت مف جديد حتى يمغت التكحيد مف جديد

كقػػػػػد اسػػػػػتدؿ اصػػػػػحاب هػػػػػذه البنظريػػػػػة كايػػػػػرزهـ )ابنػػػػػدرك البنػػػػػج( ك )شػػػػػميدت( يجممػػػػػة ابحػػػػػاث     
اة يػػػػػػػدأت يػػػػػػػديف بنسػػػػػػػابناف اإل تثيتػػػػػػػأكثيػػػػػػػرة  حػػػػػػػاثبأبات السػػػػػػػابقة كقػػػػػػػامكا ابنتقػػػػػػػدكا فيهػػػػػػػا البنظريػػػػػػػ

كلكػػػػػػف فػػػػػػي بنفػػػػػػكس البشػػػػػػر كابنػػػػػػت مغػػػػػػركزة فكرتػػػػػػه  أفكابنهػػػػػػا كابنػػػػػػت مقصػػػػػػكرة عماػػػػػػه، ك  التكحيػػػػػػد
ة ادـ( اخفػػػػػػػت معػػػػػػػالـ تمػػػػػػػؾ ػػػػػػػػػػ)خطيئيػا فػػػػػػػي الػػػػػػػداابنات السػػػػػػػماكاة ػػػػػػػػػػػػػػػػػالخطيئػػػػػػػة التػػػػػػػي رمػػػػػػػزكا اليه

الشػػػػػػريرة كهػػػػػـ يػػػػػركف اف االفكػػػػػار كرة ػػػػػػػػػػػػػػفتمػػػػػػؾ الى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبنسابنل اإلػػػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػة فمػحقاقػػػػػػػػال
كالػػػػػبنظـ الديبناػػػػػة التػػػػػي تضػػػػػمبنت الخرافػػػػػات كالسػػػػػخافات كظػػػػػكاهر السػػػػػحر كالكثبناػػػػػة مػػػػػا  ،المختمفػػػػػة

 .(ٖ)البناس عميها هللا هي اال ابنتكاسات في تاريخ البشرية كخركج عف الفطرة التي فطر
_  كالبنيك اتلمسألة الكحي  ابنكارهإل_  هذه البنظرية الى  تكجهكرغـ االبنتقادات التي 

ال تيتعد كثيرًا عف  جابنب مبنها؛ اال ابنها في لصبناعات عمى العمـك كالفبنكف كا داافاألكقااسها 

                                                                                                                                                                      

تتفق بنظرية )التكحيد الفطر ( مع باقي البنظريات التي تقـك عمى اساس فكرة التطكر كاف الديف يدأ يدااة  **
اخذ يرتقي في ديبنه عمى مدى اجااؿ حتى كصل الكماؿ فاه  بنسافهمجاة تعتمد الخرافة كاالساطير، كاف اإل

ته اال اف هذه البنظريػػػػػػػػػػػػػػػػة تختمف مع ما سبقتها في يمكغه التكحيد كما تدرج بنحك الكماؿ في عمكمه كصبناعا
البنتيجة... فقد تػػػػػػػػكصل اصحاب هػػػػػذه البنظرية = الى القكؿ باف فكرة التكحيد اك األله االعمى هي اليدااة 

يرها لذا الحقاقاة لبنشأة الديف، كاف هذه اليدااة كابنت بنقاة صافاة ثـ فسدت يتأثير الظركؼ االجتماعاة كغ
يرتقي بعقائده كفي مبنهجه لمديف  بنسافاة، ثـ اخذ اإلبنسابنابنتشرت عكامل الشرؾ كالكثبناة في المجتمعات اإل

 الى اف ابنتهى بالتكحيد
قحطاف الدكر  :يسالمالديف اإل أصكؿ. ٖٛٔ-ٖٚٔالخشاب: صػ: :يبنظر: الخشاب: االجتماع الديف (ٔ)

      Fchmidit. Our. Cite ,p. 30ٕٛ-ٕٚص: كرشد  عمااف 
، دمحم كماؿ جعفر: في الديف المقارف، دار الكتب الجامعاة، ٖٔٔ -ٔٔٔ الخشاب: االجتماع الديف، ص (ٕ)

 ٜٜٙٔمطبعة السعادة بمصر،  ،بحكث ممهدة لدراسة تاريخ االدااف دمحم عيدهللا دراز، ،، الديفٜٓٚٔ
، كقارف مع ٖٛٔ -ٖٚٔاع الديف، صػ: كالخشاب: االجتمThe having of religin Langلممزيد راجع      (ٖ)

، في الديف المقارف كجعفر، دمحم ٖٖٗمماحة عكبناالقصيرصػ ،معف خميل العمر:الى عمـ االجتماعدخل الم
 ٔٗٔص ، كالهاشمي: تاريخ االدااف، ٘٘صػ:  ،كماؿ
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)الّذر( ك)الميثاؽ( الذ  اخذه هللا تعالى عمى الخالئق كالبنفكس البشرية كهي اك بنظرية مسألة 
 .ا يربكبيته كخالقيته كالكهيتهطكر الّذر باشهادها كاعترافه

الكريـ في اااته المباركة اف هللا سبحابنه كتعالى فطر البناس عمى التكحيد، كاف  قرآفكقد أكد ال    
ۇۇ  ۆ  ڭ  ڭ  ڭ چ  تعالى: فقاؿ   تعالى كتكحيده عمى االاماف باهلل البنفس مجيكلة 

ائ  ەئ       ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ        

 .(ٔ) چەئ  
فػػػػي كهػػػػي لػػػػـ تػػػػزؿ كابنػػػػه تعػػػػالى قػػػػد اخػػػػذ عمػػػػى تمػػػػؾ البنفػػػػكس عهػػػػدًا كميثاقػػػػا مػػػػف يدااػػػػة خمقهػػػػا     

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ اصػػػػػػػػػػػػػػالب يبنػػػػػػػػػػػػػػي ادـ فقػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػالى:

 .(ٕ) چڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
، َشػػػػػاِهِديَف كاقػػػػػكؿ ايػػػػػف كثيػػػػػر: )ُيْخِيػػػػػُر تَ      ـْ ـَ ِمػػػػػْف َأْصػػػػػاَلِيِه ي ػػػػػَة َيبنػػػػػي آَد َعػػػػػاَلى َأبن ػػػػػُه اْسػػػػػَتْخَرَج ُذرِّ

، َكَأبن ػػػػُه اَل ِإَلػػػػَه ِإال  ُهػػػػَك. َكَمػػػػا َأبن ػػػػُه َتَعػػػػاَلى َفَطػػػػَرُهـْ  ـْ ـْ َكَمِمػػػػاُكُه ـْ َأف  ه َ َرب ُهػػػػ َعَمػػػػى َذِلػػػػَؾ  َعَمػػػػى َأبْنُفِسػػػػِه
ـْ َعَمْاِه( َكَجَيَمُه
 (ٖ). 

ـَ )ُكػػػػل  حاحيف عػػػػف ايػػػػي هريػػػػرة )الصػػػػكفػػػػي      ِ َصػػػػم ى ه ُ َعَمْاػػػػِه َكَسػػػػم  ( قػػػػاؿ: َقػػػػاَؿ َرُسػػػػكُؿ ه 
سػػػػػػابنه، َكَمػػػػػػا ُتكَلػػػػػػُد اْلَيِهاَمػػػػػػُة َيِهاَمػػػػػػًة  ػػػػػػرابنه كُاَمجِّ دابنػػػػػػه كُيبَنصِّ َمْكُلػػػػػػكٍد ُيكَلػػػػػػُد َعَمػػػػػػى اْلِفْطػػػػػػَرِة، َفػػػػػػَأَيَكاُه ُيَهكِّ

كف ِفيَها ِمْف جَ   .(ٗ)ْدَعاَ ؟(َجْمعا ، َهْل ُتِحس 
: َصػػػػػم ى ه ُ  ـَ كركى مسػػػػػمـ عػػػػػف عاػػػػػاض يػػػػػف حمػػػػػار قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػػكؿ هللا َصػػػػػم ى ه ُ َعَمْاػػػػػِه َكَسػػػػػم 
ـْ  ػػػػػػَااِطيُف َفاْجتَػػػػػػاَلْتُه ـُ الش  ػػػػػػي َخَمْقػػػػػػُت ِعَبػػػػػػاِد  ُحبَنَفػػػػػػا ، َفَجػػػػػػاَ ْتُه عماػػػػػػه كسػػػػػػمـ:) َاُقػػػػػػكُؿ ه ُ َتَعػػػػػػاَلى: ِإبنِّ

، كَحر َمْت عَ  ـْ (َعْف ِديبنِه ـْ ـْ َما َأْحَمْمُت َلُه َمْيِه
 (٘). 

ديثيف كاضػػػػػحة فػػػػػػي اف هللا سػػػػػبحابنه كتعػػػػػالى خمػػػػػق البنػػػػػػاس عمػػػػػى ديػػػػػف التكحيػػػػػػد كداللػػػػػة الَحػػػػػ    
 ُض لهػػػػػػػا مػػػػػػػف العػػػػػػػكارض المختمفػػػػػػػة كاألسػػػػػػػبابعػػػػػػػػػػػػػرِ كهػػػػػػػك ديػػػػػػػف الفطػػػػػػػػػػرة، كهػػػػػػػذه الفطػػػػػػػرة قػػػػػػػد اَ 

 اعة المجتمعات كغير ذلؾ ػف، كطيػػػػيػػاطػػيػػػة، كالشػػػاديػصػتػة، كاالقػػيػاعػمػتػكاالج ،ةػػيػػاسػػيػالس
 

                                                           

(ٔ)  ،  ٖٓالرـك
 ٕٚٔاالعراؼ، (ٕ)
هػ(: ٗٚٚل يف كثير القرشي الدمشقي المتكفى سبنة ايف كثير)االماـ الحافع عماد الديف، ايك الفدا  اسماعي (ٖ)

 ٕٓ٘/ٕليبناف،  -، دار الجيل، ييركتٕالعظاـ، ط: قرآفتفسير ال
 ٖٚٔ/ٖ، قرآف، كاليخار  بحاشاة السبند  كتاب تفسير الٕٛ٘ٙ/ٕٕصحاح مسمـ، كتاب القدر، (ٗ)
 ٕ٘ٙٛرقـ الحديث  ٖٙ، ٙ/٘ركاه مسمـ كتاب الجبنة،  (٘)
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 .(ٔ)فتفسدها كتخرجها عف اصل التكحيد
أ  اف ) تمػػؾ الفطػػرة السػػمامة البنقاػػة قػػد تفسػػد بفسػػاد الييئػػة، كتتعػػرض لالبنحػػراؼ بفعػػل عكامػػل     

 هالؿ فتصػػػرفه عػػػف الكجػػػضػػػالسػػػتعداد البشػػػر  لمهػػػدى كالاخارجاػػػة، كظػػػركؼ، كمالبسػػػات تسػػػتغل 
كمػػرض  -سػػمامة الػػى جابنػب الشػػرؾ كتعػػدد االلهػة، كبػػذلؾ تصػػبح تمػؾ الفطػػرة  مريضػػة  القكامػة ال
 .(ٕ) فال تؤد  كظافتها الحقاقاة ( -االيداف 
اكػدت ذلػؾ قػد ق، ك ِمػكقدامػة مػذ خُ  بنسػافبنزعة التكحيػد كجػدت مػع كجػكد اإل ف  أَ كيتأكد لبنا يذلؾ     

 اإلجتماعّاة الحديثة. كأثَيتتُه البنظريات ،اة الكريمة كاالحاديث المباركة الشريفةقرآبناآلاات ال
كتػاريخ االمػـ كأقػركا مػف خػالؿ  داػافى ذلػؾ اجمػع البػاحثكف كالدارسػكف فػي عمػـ االجتمػاع كاألعمك 

اة السػػمامة مكجػػكدة يػػل هػػي حقاقػػة ثايتػػة، بنسػػابندراسػػاتهـ كابحػػاثهـ بػػاف التػػديف قػػداـ، كاف الفطػػرة اإل
الزمبنة اليد اف يتديف يديف، كيتعيد بشريعة، كيؤمف يإله كمبنذ اقدـ العصكر كا بنسافكجدكا اإل كابنهـ

حتػػى قػػاؿ احػػد المػػؤرخيف: ) لقػػد كجػػدت فػػي التػػاريخ مػػدف بػػال قصػػكر، كال مصػػابنع، كال حصػػكف، 
 .(ٖ) كلكف لـ تكجد مدف بال معايد(

اة السػػمامة قػػد تمػػرض كمػػا ذكربنػػا فتتعػػرض لالبنحػػراؼ كالفسػػاد بفعػػل بنسػػابنكاذا كابنػػت الفطػػرة اإل     
 ل كاسباب كثيرة، فهل اكل هللا تعالى عباده الى تمؾ الفطرة؟ عكام
كالرسػػل مبشػػريف  بنياػػا اف مػػف رحمتػػه تعػػالى بعبػػاده ابنػػه لػػـ يتػػركهـ سػػدى، يػػل ارسػػل الػػيهـ األ     

كمبنػػذريف لػػئال اكػػكف لمبنػػاس حجػػة عمػػى هللا بعػػد الرسػػل، فكابنػػت الرسػػاالت السػػماكاة الػػى البشػػر قيػػد 
كمالتػػا الػػى الشػػرؾ  تػػا عػػف كجهتمػػا الصػػحاحةالفطػػرة اذا مػػا ابنحرفار العقيػػدة ك ضػػامف لتصػػحاح مسػػ

 دته كقدرته كعبنايته.اكمكجد الكائبنات كالعكالـ، يإر  ،كأبنكرتا اإلله الحق خالق الخمق ،كالكثبناة
متديبنة كمكحدة، كقد فطر هللا تعالى ُخِمقت ها االكلى أصكلتضح لبنا مما سيق اف البشرية في ي    

 (.      سالـاإل )ة طرَ يف الفِ التكحيد كهك دِ كارتضى لهـ ديف البناس عمى التكحيد، 
كاف غػػػالييتهـ  داػػػافكغيػػػرهـ كتصػػػبنافاتهـ لأ ييفسػػػالماإلكقػػػد اطمعبنػػػا عمػػػى تقسػػػامات العممػػػا  مػػػف 

 .(ٗ)هما جعمها صبنفيف

                                                           

 ٜٖٔص ٖ، كسيد قطب: الظالؿ، ـ/ٕٔ-ٕٓ/ٗٔيبنظر: القرطيي،  (ٔ)
 ٜٖٗٔ/ٖسيد قطب: الظالؿ،  (ٕ)
 ٚٓٔاة،   /سالمدمحم، كماؿ: العقيدة اإل(ٖ)
هػ( مراجعة كتصحاح: احمد ٛٗ٘يبنظر: الممل كالبنحل: الشهرستابني )االماـ ايي الفتح دمحم يف عيدالكريـ ت  (ٗ)

الفصل في الممل كاالهكا   ،٘/ٔـ( ٕٚٓٓ -هػ ٕٛٗٔييركت )-(، دار الكتب العمماةٚط: ) ،فتحي دمحم
)العالمة االماـ ايف حـز االبندلسي الظاهر  :كالبنحل تحقيق: ايك عيدالرحمف عادؿ يف سعد، ط:  ،(ايف حـز

 ٜٚ-ٜٕ  ـ( صٕ٘ٓٓ -هػ ٕٙٗٔ(، دار ايف الهيثـ، القاهرة)ٔ)
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ـ ػػػػاة كتبنظػػبنسػابنتالمػس الفطػرة اإل صػحاحة أداػافكهػي :المكحى يها مػف هللا تعػالى  داافاالكؿ: األ
  .فاما ييبنهـكما تبنظـ كسائل تعاممهـ تمعات كعالقتهـ مع ربهـ كخالقهـ اة المجحا

التػػػي كضػػػعها البشػػػر سػػػكا  كػػػابنكا افػػػرادًا اـ  داػػػافكهػػػي األ:الطياعاػػػة )الكضػػػعاة(  داػػػافالثػػػابني: األ
 .تدعك لسااسة البناس كتبنظاـ امكرهـ، كفق هكى الكاضعيف داافككابنت تمؾ األ ،جماعات

ؿ مػػف هللا بنػػزَ المُ عمػػى الػػديف المػػكحى بػػه ك الػػديف الحػػق  المسػػمميف  اقصػػركف  عممػػا  أفكاالحػػع    
عف طريق ابنياائه كرسمه الكراـ الذيف اختارهـ تعالى لتيماذ رساالته كهذا الِديف هك  سبحابنه كتعالى
يبنفسػػػه فهػػػـ ال  بنسػػػافالكضػػػعاة )الطياعاػػػة( التػػػي كضػػػعها اإل داػػػاف، امػػػا األ(سػػػالـديػػػف الِفطػػػرة )اإل

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ تعػػالى:  إسػػتدالاًل بقكلػػهيبنػػًا، اسػػمكبنها دِ 

 .(ٕ) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ كقكله  .(ٔ) چچ  چ   
 :بنكعيف مف الديف  كجكد  يتأكُد لبناكدالالتها اة الكريمة قرآبنال كمف فحكى اآلاات 

ديػػػػػػف  كهػػػػػػك، لعبػػػػػػاده : الػػػػػديف الحػػػػػػق كهػػػػػػك الػػػػػػديف الػػػػػذ  ابنزلػػػػػػه هللا تعػػػػػػالى كارتضػػػػػاهالنةةةةةةوع الو 
 (.سالـ)اإل طرةالفِ 

 .بغض البنظر عف فحكاه  ،بنساف: الديف الباطل كهك الديف الذ  كضعه اإلالنوع الثاني
 .يقرآنمنهج الالفي  لوحدة الدينوالرسل  نبيا األ  دعوات:  اثالث
مػػػػػة رسػػػػػكاًل مػػػػػف ابنفسػػػػػػهـ أُ هللا فػػػػػػي خمقػػػػػه اف يبعػػػػػث فػػػػػي كػػػػػػل  ةَ بن  ُسػػػػػ يقرآبنػػػػػالاعػػػػػرض المػػػػػبنهج    
 ،ديهـ الػػػػى طريػػػػق الحػػػػق، طريػػػػق التكحيػػػػد كاالامػػػػاف كيبعػػػػدهـ عػػػػف طريػػػػق الشػػػػرؾ كاالبنحػػػػراؼيهػػػػ

العػػػػػػػاش الكػػػػػػػريـ فػػػػػػػي  احقػػػػػػػق مصػػػػػػػالحهـ كيػػػػػػػدر  عػػػػػػػبنهـ المفاسػػػػػػػد كاكػػػػػػػكف سػػػػػػػيب اسػػػػػػػعادهـلمػػػػػػػا 
 إااهـ.كاعمارهـ االرض كالتبنعـ بالخيرات التي كهيها هللا تعالى 

يتهـ، كلػػػػػـ تخمػػػػػك امػػػػػة مػػػػػف االمػػػػػـ ـ لهػػػػػداكامهكالرسػػػػػل الػػػػػى اقػػػػػ بنياػػػػػا لقػػػػػد ارسػػػػػل هللا تعػػػػػالى األ    
ک   ک  چ ، فقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: (ٖ)الػػػػػػى هللا كيرشػػػػػػدها الػػػػػػى الحػػػػػػق يػػػػػػدعكها أك بنيػػػػػػي مػػػػػػف رسػػػػػػكؿ 

كأكػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػبحابنه كتعػػػػػػػػػػػػػالى بعثػػػػػػػػػػػػػه  .(٘) چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ كقػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى:  .(ٗ)چ  ک
كاقػػػػػػػػػػػػػكؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى  .(ٙ)چڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ كالرسػػػػػػػػػػػػػل فقػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى:  بنياػػػػػػػػػػػػا األ

                                                           

 ٘ٛاؿ عمراف/  (ٔ)
 ٙالكافركف/  (ٕ)
 ٖ٘ٓٔ/ٛسيد قطب:  :الظالؿ يبنظر (ٖ)
 ٚٗكبنس:ي (ٗ)
 ٚالرعد/  (٘)
 ٕٗفاطر: (ٙ)
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 يقرآبنػػػػػػػػػػػكحػػػػػػػػػػػدد المػػػػػػػػػػػبنهج ال .(ٔ)چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ ( : طبػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػكله )مخا
اإللػػػػه المكجػػػػد الخػػػػػالق الػػػػػدعكة الػػػػى عبػػػػادة هللا سػػػػػبحابنه ابنهػػػػا  بنياػػػػا الغااػػػػة مػػػػف بعػػػػث الرسػػػػػل كاأل

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ : تعػػػػػالى كبنيػػػػػذ عبػػػػػادة االلهػػػػػة الباطمػػػػػة، اك االشػػػػػراؾ فػػػػػي عبػػػػػادة هللا فقػػػػػاؿ

 .(ٕ)چ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ
تهـ اه بػػػػػػالمعجزات* داللػػػػػػة عمػػػػػػى صػػػػػػدؽ دعػػػػػػك أبنياػػػػػػا لقػػػػػػد ايػػػػػػد هللا سػػػػػػبحابنه كتعػػػػػػالى رسػػػػػػمه ك     

 .(ٖ)كالزاما لمعابنديهـ يإقامة الحجة عميهـ
محققػػػػػػة لػػػػػػذات الهػػػػػػدؼ كهػػػػػػك كحػػػػػػدة الػػػػػػديف الحػػػػػػق  صػػػػػػكؿتهـ متحػػػػػػدة فػػػػػػي األافجػػػػػػا ت دعػػػػػػك     

جػػػػػػػه الفطػػػػػػػرة كاالامػػػػػػػاف بػػػػػػػاهلل الكاحػػػػػػػد االحػػػػػػػد المتصػػػػػػػف بصػػػػػػػفات الكمػػػػػػػاؿ المكجبػػػػػػػة لذاتػػػػػػػه، كمك 
ها الصػػػػحاحة أصػػػػكلف اة كجهتهػػػػا السػػػػمامة كاعػػػػادة صػػػػمتها بػػػػاهلل تعػػػػالى كػػػػاال تبنحػػػػرؼ عػػػػبنسػػػػابناإل

 .الشرؾ كالكثبناة كتعدد االلهة الباطمة ثفكتتردى في يرا
زت )عميهـ السالـ( رك   بنياا ي يتضح لبنا اف دعكات الرسل كاألقرآبنكمف خالؿ المبنهج ال    

كهك االمر الذ   ،كدعكة االمـ الى عبادة هللا تعالى كتكحيده ،بصكرة اساساة عمى كحدة االلكهاة
ال اقكـ شي  صالح يدكبنها في حااة البشر؛ لذا كابنت تمؾ الدعكات متعاقبة كمما تضل امة اك 
. تبنحرؼ عف الفطرة السمامة كعقيدة التكحيد يرسل هللا تعالى اليها بنياًا اك رسكاًل لتصحاح ابنحرافها 

گ    ک ک کچ(:ؿ تعالى عمى لساف بنكح))عماه السالـ( لقكمه: قا وحدعوة ن_: تمؾ كابنت 

 .(ٗ)ڱ  ڱ  گ      گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

                                                           

 ٗٙالبنحل/ (ٔ)
 .ٕٛسبأ/  (ٕ)

 .* المعجزة: لغة: مأخكذة مف العجز ضد القدرة
عمى كجه ُاعِجز  ،عمى مف يدعي البنيكة، عبند تحد  المبنكريفخالؼ العادة اظهر يكاصطالحا: هي امر    

تككف امرا مف هللا تعالى لاصدؽ  اشترط لها المحققكف شركطا مبنها: افكقد . المبنكريف عمى اإلتااف بمثمه
يل مقاربنة لها  ،أف ال تككف متقدمة عمى دعكى البنيكة ،أف تككف عمى يد مدعي البنيكة اك الرسالة، ةمدعي البنيك 

 ،أف ال تككف مكذبة له ،كاف تككف خارقة لمعادة، كاف تككف مكافقة لدعكى البنيكة،أك متأخرة عبنها يزمف اسير
شرح  :.التفتازابني ككف في زماف بنقض العادة كزماف طمكع الشمس مف مغربهاكاف ال ت كأف تتعذر معارضته،

، ٕٕٔ  : مصدر سايق، صعمااف كرشد الدكر   قحطاف  :يسالمالديف اإل أصكؿك  ،ٙٙٔالعقائد البنسفاة/
  ٕٕ٘:التمامي فرحاف محمكد :ـالكري قرآفااللكهاة في العهد القداـ كال

( ٔهػ(: ط)ٜٕٗالستاذ ايي مبنصكر عيد القاهر يف طاهر التمامي تلبغداد )االماـ اا :الديف أصكؿ (ٖ) 
 ٖٚٔصػ:،ـ(ٕٜٛٔ-هػٖٙٗٔاستابنيكؿ)تركاا( ) -مطبعة الدكلة

 ٚٓٔ-٘ٓٔ، الشعرا /ٖٔ-ٕ٘،هكد/ٕٗ-ٖٕالمؤمبنكف/ :، كقارف معٖ-ٕبنكح/ (ٗ)
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ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې       چ( قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: )دعةةةةةةةوة  ةةةةةةةودكػػػػػػػذلؾ _

 .(ٔ) چىى  ائ  ائ   ەئ  
ۆۆ   ڭ  ۇ  ۇ چ ( تؤكػػػػػػػد ذات الهػػػػػػػدؼ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: ) دعةةةةةةةوة صةةةةةةةال ككابنػػػػػػػت _

 .(ٕ)چ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
ڄ  ڄ  ڄ  چ ( قكمػػػػػػه الػػػػػػى ذات المعبنػػػػػػى فقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى )نبةةةةةةي    ةةةةةةعي كدعػػػػػػا _

 .(ٖ)چ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ لقكمػػػػػػػه ... قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:  () دعةةةةةةةوة ابةةةةةةةرا يمكػػػػػػذلؾ كابنػػػػػػػت _

ڤ   ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ 

 .(ٗ)چ  ڤ  ڦ
دعػػػػػا قكمػػػػػه لعبػػػػػادة هللا كحػػػػػده كتػػػػػرؾ عبػػػػػادة االكثػػػػػاف كاالصػػػػػبناـ كاعمػػػػػف يرا تػػػػػه ( )كاف ايػػػػػراهاـ

ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڦ  چ عبنػػػػػػػػه ذلػػػػػػػػؾ فقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى:  قػػػػػػػػرآفمبنهػػػػػػػػا فحكػػػػػػػػى ال

 .(٘) چڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ 
  فػػػػػػي المػػػػػػكاف الفاحشػػػػػػة فقػػػػػػاؿ تقػػػػػػكى هللا كالترفػػػػػػع عػػػػػػف التػػػػػػرد قكمػػػػػػه الػػػػػػى( ) لةةةةةةو كدعػػػػػػا _

 .(ٙ)چڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  چ  :تعالى
ٻ  ٻ  ٱچكدعا قكمه الى طاعته كعبادة هللا تعالى الذ  ارسمه اليهـ لهدايتهـ فقاؿ تعالى: 

 .(ٚ)ٿ  ٹ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٻ  ٻ  
( الػى قكمػه يبنػي اسػرائيل كالػى فرعػكف مصػر الػذ  طغػى فأيػده هللا ) دعوة موسىثـ جػا ت _

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ تعػػالى بػػالمعجزات البػػاهرات كبنصػػره عمػػى فرعػػكف كسػػحرته فقػػاؿ تعػػالى: 

 .(ٛ) چې    ې   ې  ې   
                                                           

 ٗٔ-ٖٔ، فصمت/ٕ٘ٔ-ٕٔٔ، قارف مع: الشعرا /٘ٙاالعراؼ/ (ٔ)
 ٜٗٔ-ٖٗٔ، كالشعرا /٘ٚ-ٖٚ/،كقارف مع: االعراؼٔٙهكد/ (ٕ)
 ٛٚٔ-ٙٚٔ، الشعرا /ٙٛ-٘ٛ، كقارف مع: االعراؼ/ٗٛهكد/ (ٖ)
 ٗٔ-ٕٔالعبنكيكت/ (ٗ)
 ٚٙ-ٜٙ، الشعرا /ٚٙ-ٙٙ/بنياا ، كقارف مع األٕٗ-ٔٗمريـ/ (٘)
 ٔٛاالعراؼ/  (ٙ)
 ٖٙٔ-ٓٙٔالشعرا /  (ٚ)
 ٗٓٔ-ٖٓٔاالعراؼ/ (ٛ)
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مهـ هللا ألقػكامهـ لهػػدايتهـ الػذيف ارسػ بنياػا ييبنػا فػي ايػراد اسػما  مػف األ قػرآفكػذلؾ كػاف مػبنهج ال    
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ ( فػػي قكمػػه فقػػاؿ تعػػالى ) دعةةوة اليةةا فػػذكر 

كذلؾ  .(ٔ)چەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ى  ى  ائ  ائ  
 هللا كرسمه كفق ذات المبنهج كبنحك ذات الهدؼ. أبنياا كابنت دعكات بقاة 

عمى مبنهج اخكتػه السػابقيف فػدعا الػى مػا دعػكا الاػه، ( فقد سار )والرسل دمحم نبيا خاتم األ اما _
كابنػػت .(ٕ)كبنػػادى فػػي قكمػػه اف اعيػػدكا هللا كحػػده كاجتبنيػػكا الطػػاغكت ككػػل مػػا اعيػػد مػػف دكبنػػه تعػػالى

ة كقػػد ( تقػػرر التكحيػػد كتػػرفض عبػػادة الشػػرؾ كاالكثػػاف، كتؤكػػد عمػػى سػػالمة الفطػػرة البنقا ػػدعكتػػه )
ف تمػؾ الػدعكة سػكا  كػاف فػي المجتمػع المكػي اـ بعػد ي كاضحا فػي ذكػر مضػاميقرآبنكاف المبنهج ال

ڳ    چ: سػبحابنه ارها خػارج جزيػرة العػرب فقػاؿابنتشػاليهػا ثػـ ذلؾ في المديبنػة المبنػكرة بعػد الهجػرة 

 .(ٖ) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    
ـ عمى  قرآفكأكد ال     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱ  ٻ چ : ( فقاؿ تعالىرسالة دمحم)صدؽ الكري

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹٹ  ٹ             ٹ    ڤ  ڤ     ٺ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ پ  پ 

 .(ٗ)  چڤ  ڤ  
كالمرسمكف ككحدة  بنياا ي قد ييف لبنا كحدة الدعكة التي جا  يها األقرآبنيتضح لبنا اف المبنهج ال   

ڃ   ڃ ڄ ڄ ڃچالمصدر ككحدة السييل الذ  ساركا عماه جماعا، دليل ذلؾ قكله تعالى: 

چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ڃ  چ  چ  چ  

 .(٘) چژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  ک  گ  
 وحدة  الرسالت السماوية:  اا رابع
فػػي عرضػػه لمسػػائل الػػديف الحػػق كالعقيػػدة السػػمامة، اف مصػػدر البنيػػكات  يقرآبنػػالاقػػرر المػػبنهج     

الشػػػرعاة،  بأحكامػػػهده كااللتػػػزاـ كالمرسػػػميف لهدااػػػة البنػػػاس لتكحيػػػ بنياػػػا كاحػػػد، فػػػاهلل تعػػػالى ارسػػػل األ
اف المػؤمبنيف مػف  يقرآبنػال... كأكػد المػبنهج بنياػا ككابنت الكتب السماكاة كحاه الى اكلئؾ الرسػل كاأل

اة اف تتكحػػػد بنسػػػابنأ  امػػػة اك قػػػكـ اك جػػػبنس هػػػـ عبػػػاد هللا الصػػػادقكف، كاف مػػػف كاجػػػب البشػػػرية اإل
                                                           

 ٕٙٔ-ٖٕٔالصافات/ (ٔ)
( دكف ذكر مكاف الطبع، ٔط)حمكش  مأمكف  :الصحابة كالتابعيف لهـ يإحسافاصل الديف كاالاماف عبند  (ٕ)

 ٙ٘ٙ-٘٘ٙ/ٔـ( ٕٕٓٓ-هػٖٕٗٔ)
 ٖٕاالسرا / (ٖ)
 ٕ-ٔدمحم/ (ٗ)
 ٖٙالبنحل/ (٘)
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لكحػدة مصػدره كهػك ديػف الفطػرة الػذ  اخػذ  ،هـكحى اليأُ ك  بنياا ـ الذ  جا  به الرسل كاألبالديف القاِّ 
چ  چ  چ  چ  ڇ    چهللا عهدا عمى البشرية بااللتزاـ به كعدـ االبنحراؼ عف تعالامه قاؿ تعالى: 

چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک

(ٔ). 
بنة لِسػػأَ تختمػػف عمػػى ة لػػـ عمػػيهـ السػػالـ لػػديف كاحػػد كممػػة كاحػػدة كتمػػؾ الػػدعك  بنياػػا لقػػد دعػػا األ    
فػػػديف هللا كاحػػػد فػػػي  ،كالمرسػػػميف )عمػػػيهـ السػػػالـ( يجماػػػع المراحػػػل كعبنػػػد مختمػػػف االقػػػكاـ بنياػػػا األ

كاف تبايبنػػت فاػػه الفػػركع اك الشػػرائع، كذلػػؾ امػػر طياعػػي بنظػػرًا الخػػتالؼ االمكبنػػة كاالزمبنػػة،  ،هأصػػكل
ركة كجكد هذا االختالؼ يػيف اة المباقرآبنال كتفاكت حاجات البناس كمصالحهـ، حيث اكدت االاات

چ  االمـ كاالقكاـ كالمجتمعات كتبعا لظركؼ الزمػاف كالمكػاف كاشػباع حاجػات االفػراد فقػاؿ تعػالى:

 .(ٕ)چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
كيكضػػح ايػػف تاماػػة )رحمػػه هللا( ذلػػؾ بقكلػػه: )ديػػف رب العػػالميف هػػك الحقاقػػة التػػي اتفػػق عميهػػا     
 .(ٖ) ـ شرعة كمبنهاجا (كالمرسمكف كاف كاف لكل مبنه بنياا األ
فهػػك ديػػف  بنياػػا المبنػػزؿ عمػػى جماػػع األ سػػالـي اف ديػػف هللا الحػػق هػػك اإلقرآبنػػكقػػد يػػيف المػػبنهج ال    

ه، كاف أصػكلك  أركابنػهكالمرسػميف بنػادكا يكحدتػه فػي  بنياػا كجماػع األ. كاحد ارتضاه هللا تعالى لعباده 
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  چ ( قػػػاؿ تعػػػالى: ( الػػػى دمحم )ختمفػػت شػػػرائعه مػػػف ادـ )ا

ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

 .(ٗ)چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
( كحػػػدة الػػػديف لكحػػػدة مصػػػدره فقػػػاؿ عماػػػه الصػػػالة كالسػػػالـ: )بنحػػػف الرسػػػكؿ دمحم )كقػػػد يػػػيف     

 .(٘) اكالد عالت ديبنبنا كاحد ( بنياا معاشر األ
ف الفطػػرة التػػي فطػػر هللا البنػػاس عميهػػا لتكحيػػده كاالقػػرار يربكبيتػػه كااللتػػزاـ فالػديف كاحػػد كهػػك ديػػ     

( دمحم ) ف الرسػكؿ كال .سػالـبعبادته دكف غيره، كهذا هك الخضكع كالطاعػة، كاالستسػالـ هػك اإل
فقػػػد تضػػػمف مػػػف االحكػػػاـ  ،الكػػػريـ هػػػك خػػػاتـ الكتػػػب السػػػماكاة قػػػرآفكال ،كالمرسػػػميف بنياػػػا خػػػاتـ األ

                                                           

 ٖٔالشكرى/  (ٔ)
 ٛٗالمائدة/ (ٕ)
مكتبة الفرؽ ييف اكلاا  الرحمف كاكلاا  الشاطاف، ايف تاماة: تصحاح كتعميق دمحم عيد الكهاب، مبنشكرات  (ٖ)

 ٓٛـ( صػ: ٜٜٓٔالعراؽ )-بساـ، مكصل
 ٖٙٔالبقرة/  (ٗ)
 (ٖٕ٘ٙرقـ الحديث ) ٗٗٔ،ٕ٘ٔ/٘ركاه مسمـ، الفضائل،  (٘)
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حقائق الكيرى كالعمكـ الككبناة المختمفة ما جعمه اصمح لكل زماف كمكاف فقد احتكى كالتشريعات كال
كاالبنجيل كالصػحف كاضػاؼ اليهػا الكثيػر مػف  ةتكرا هذا الكتاب العزيز ما احتكته الكتب السابقة كال

جماعػا دليػل ذلػؾ االحكاـ كالتشػريعات لمػا فاػه صػالح العبػاد فػي الػداريف لػذا اصػبح مهامبنػا عميهػا 
 .(ٔ)چ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئچ  تعالى قكله

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  چ كقكلػػه تعػػالى:  .(ٕ)چ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ كقكلػػه تعػػالى: 

 .(ٖ) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
 بنياػػػػا كأكجػػػػب االامػػػػاف يرسػػػػاالت األ ،السػػػػماكاة السػػػػابقة داػػػػافالكػػػػريـ باأل قػػػػرآفلقػػػػد اعتػػػػرؼ ال     

  .الديف كاركاف االاماف لممسمميف أصكؿاممهـ كاقكامهـ يل ذلؾ مف  السابقيف الى
ي فػػػي تبناكلػػػه لمكضػػػكع الػػػديف اكػػػد عمػػػى اف ديػػػف هللا فػػػي االرض كاحػػػد هػػػك قرآبنػػػكمػػػا اف المػػػبنهج ال

عمػػيهـ السػػالـ جماعػػا )بنػػكح، ايػػراهاـ، مكسػػى، عاسػػى، دمحم كجماػػع  بنياػػا الػػذ  جػػا  بػػه األ سػػالـاإل
كدعػكاتهـ لأعتقػاد يػديف هللا  ي تسمسػل البنيػكةقرآبنػكقػد اسػتعرض المػبنهج ال.عميهـ السالـ()( بنياا األ

 ككالتالي:كالرسل  بنياا اة كاشفة لدعكات األقرآبنفجا ت االاات ال ،سالـاإل : الحق
لػذا فهػك اقػكؿ لقكمػه كمػا كرد فػي قكلػه  سالـاكد اف الديف الذ  اكحى به هللا هك اإل ()بنكح  _

چ  چ      چ  چ    ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

 .(ٗ) چڎ   
 
فقػػػاؿ تعػػػالى عمػػػى  سػػػالـكذريتػػػه عمػػػى اإل يجعمػػػهُ  ( كػػػاف حبنافػػػا مسػػػمما دعػػػا ربػػػه افكايػػػراهاـ )_

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابنه: 

 .(٘)چڄ  ڄ  
ذ ابنػػه هػػك الػػذ  سػػماهـ المسػػمميف قػػاؿ اة اسػػالم( ذا فضػػٍل عمػػى االمػػة اإلككػػاف ايػػراهاـ )    

 .(ٙ) چڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ تعالى: 

                                                           

 ٜ، كقارف مع: الصف/ٕٛالفتح/ (ٔ)
 ٜٔاؿ عمراف/  (ٕ)
 ٖٔالشكرى/  (ٖ)
 ٕٚيكبنس/  (ٗ)
 ٕٛٔالبقرة/ (٘)
 ٛٚالحج/ (ٙ)
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( عبنػػػدما حضػػػره المػػػكت فقػػػاؿ سػػػالـ( كػػػاف يكصػػػي يبناػػػه بالثبػػػات عمػػػى هػػػذا الػػػديف )اإلكابنػػػه )
ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳      ﮴  ﮵  ﮶ چ تعػػػػػػػالى

 .(ٔ)چ
﮷  ﮸  چ فقػاؿ تعػالى:  سػالـيػدعكهـ لمثبػات عمػى اإل( كصى يبناه يهػذه الكصػاة كاعقكب )_

﮹  ﮺  ﮻  ﮼     ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                     

 .(ٕ)  چ                   
  چ( كاف يدعك هللا اف يتكفاه مسمما كاف يمحقه بالصالحيف فقاؿ تعالى عمى لسابنه: كيكسف)_

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  

 .(ٖ) چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
( ابنجػػػاه هللا سػػػبحابنه كتعػػػالى مػػف العػػػذاب الػػػذ  حػػػل بقكمػػه لعػػػدـ اسػػػتجايتهـ لدعكتػػػه كلػػكط )_

ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  چ باالاماف باهلل كترؾ مكاطف الفسق كالفجكر ييبنهـ فقاؿ تعالى: 

 .(ٗ)چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ي، كقػد دعػا قكمػه كفرعػكف مصػر الطاغاػة الػى عبػادة سالم( كاف مؤمبنا بالديف اإلمكسى )ك _

ڳ  ڳ  چ  ديبنػػا لهػػـ قػػاؿ تعػػالى: سػػالـهللا تعػػالى كعػػدـ المبنػػاداة بألكهاػػة البشػػر الكاذبػػة كاتخػػاذ اإل

 .(٘)چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  ڻ  
 سالـيديف اسمه )الديف اليهكد ( كابنما جا  باإل ( لـ اأتِ كبهذا بنستدؿ اف مكسى)

ے  چ  ( كػػاف مسػػمما مكحػػدًا يػػدعك البنػػاس لالامػػاف يهػػذا الػػديف الحبنيػػف قػػاؿ تعػػالىكسػػماماف )_

 .(ٙ) چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   
ې  چ ه كدليػػل ذلػػؾ قكلػػه تعػػالىإسػػالم( كػػة سػػبأ )يمقػػاس( اكػػد سػػماماف )كعبنػػدما جا تػػه مم    

 .(ٚ) چەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ        ې  ې      ى  ىائ  ائ  ەئ   
                                                           

 ٕٖٔالبقرة/ (ٔ)
 ٖٖٔالبقرة/ (ٕ)
 ٔٓٔيكسف/  (ٖ)
 ٖٙالذاريات/ (ٗ)
 ٗٛيكبنس/  (٘)
 ٖٔالبنمل/  (ٙ)
 ٕٗالبنمل/  (ٚ)
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ذاه يبنػك اسػرائيل دعػا آ، لػذا حيبنمػا سػالـ تعػالى كهػك اإل( كاف يدعك ااضػا لػديف هللاكالمساح )_
ەئ   ەئ     چالكػػريـ  قػػرآفمػػف ابنصػػار  الػػى هللا؟ اجابػػه الحكاريػػكف كمػػا كرد ذلػػؾ فػػي ال :قكمػػه قػػائال

ىئ  ی  ی  ی  ی  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  

 .(ٔ) چجئ  حئ   
ارتػػػبط مبنهاجػػػه بمبنهػػػاجهـ قػػػد ( فهػػػك الحمقػػػة االخيػػػرة الباقاػػػة فػػػي سمسػػػمة البنيػػػكة ك مػػػا بنييبنػػػا دمحم )ا_

اسػتقكف مػف  أبنياػا ً رسػال ك  ،هكدعكته يدعكاتهـ، كهـ جماعا مف خيرة خمقه تعػالى كامبنػا  عمػى كحاِّػ
 احدكمف مصدر كاحد كيدعكف لعبادة هللا الك  ،مشكاة كاحدة

رتػكزت ك  ،االامافعمى مبنهجه  قاـف   ()البنيي دمحم مف عبنهـختكلـ ي هػدؼ التكحيد ك عمى دعكته ا 
ة اصػػدراف مػػف قالسػػاب داػػاف( كابنػػه كأأل سػػالـاإلرسػػالته بػػالغ البنػػاس يكجػػكد هللا تعػػالى كديبنػػه الحػػق )

ٻ    ٻ     پ   ٻ     ٻ    چ(مخاطبػا البنيػي )قاؿ تعالى الحق ة ف داافكحدة األمشكاة كاحدة، أ  

 .(ٕ) چ پ   پ  پ  ڀ  ڀ
الػػديف الػػذ  ارتضػػاه لعبػػاده  أصػػكؿالكػػريـ كاضػػحا فػػي الػػدعكة لكحػػدة  قػػرآفكبػػذلؾ كػػاف مػػبنهج ال    
 ،كا االمابنػة_ فػأد  سػالـالػى ديػف الفطػرة  _اإل ا جماعػادعػك ( الػذيف )ه كرسػمه أبنياا ك كحاه الى كه
ديبنػػػه  أصػػػكؿشػػػريعاته ك لتػػػزاـ بأحكػػػاـ هللا سػػػبحابنه كتلال ،كبنصػػػحكا االمػػػـ كالشػػػعكب ،كا الرسػػػالةُغػػػكبم  
 به اليهـ مف هللا سبحابنه كتعالى.كحى المُ 
 والختالف في الفروع.  والركان صو في األ ديانسا :اتفاق األخام
ر يكالتفس قرآفلكطكائف مف المختصيف بعمـك ا ،المقارف  داافاجمع الباحثكف كالدارسكف لعمـ األ   

 :(ٖ)السماكاة جماعا تقـك عمى ثالثة اركاف هي داافف األعمى ا كالعقيدة
 االاماف يإله كاحد-ٔ
 العمل الصالح في الحااة الدبناا  -ٕ
 االاماف باليـك االخر -ٖ

                                                           

 ٕ٘اؿ عمراف/ (ٔ)
 ٙٙٔ-ٖٙٔالبنسا /  (ٕ)
تكامل الرساالت السماكاة: عيدالرحمف البنجار،  ،ٜٔ٘الكريـ، التمامي ص قرآفااللكهاة في العهد القداـ كال( (ٖ

اة بالقاهرة، سالملمشؤكف اإل األعمى، اصدار المجمس ٖٜٚٔ( ٖٓ( السبنة)ٕالعدد) سالـمجمة مبنير اإل
كاالدااف االخرى بنقاط االتفاؽ كاالختالؼ، لكا  احمد عيدالكهاب،:مكتبة التراث  سالـ، اإلٕٚٔصػ:
 ٜٕ ي، مصر يدكف تاريخ طبع، صسالماإل
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لاسػػػت ك ربعػػػة ح االركػػػاف ابػػػالبنيكات لتصػػػب االعتقػػػادكاضػػػاؼ بعػػػض العممػػػا  ركبنػػػا رابعػػػًا كهػػػك      
لػػه  فػػي حااتػػه الػػدبناا ك االخػػرة كاقػػاـ بنسػػافعادة لإلسػػهػػذه االركػػاف الاإلامػػاف يحقػػق حيػػث ا ،(ٔ)ثالثػػة

 .تكازبنًا عاداًل كمقيكاًل ييف غرائزه كتفكيره، فاعمل بما يراه صحاحًا كيرفض ما يراه باطالً 
كهػػػك هللا، كابنػػػه ارسػػػل رسػػػمه  :الحقػػػة كاحػػػد داػػػافيػػػيف اف مصػػػدر األلي يقرآبنػػػالكجػػػا  المػػػبنهج      

ف كحاػه الػى عبػاده الصػالحيف فػي مختمػف االمػـ إلقامػة ديػف ه، كابنزؿ كتبه السماكاة كمها مأبنياا ك 
هللا فػػي االرض كعبادتػػه دكف غيػػره، كال ضػػير اف تختمػػف الشػػرائع كالفػػركع يػػيف اصػػحاب الػػداابنات 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چكتفاكت مصالح االمـ لذا قاؿ تعالى:  الختالؼالسماكاة تبعا 

  (ٕ)چ  ک  ک  ک  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  السػػػماكاة فقػػػاؿ تعػػػالى داػػػافلأتعػػػدد الشػػػرائع كالفػػػركع  يقرآبنػػػالالمػػػبنهج  أكػػػد  

 (ٖ)چ  ں

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        چ  عمى كحدابناة هللا تعالى فقاؿ كاكد ااضاً     

 (ٗ) چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

 لػهُ اإل. هِ ِتػمَ ظَ فػي عَ  مػاـَ كالغَ  ؾَ كبنِتػعُ فػي مَ  السػما َ  بُ رُكػ. يَ كفُ كرُ ُشػبَ اا هللاِ  لَ ْثػمِ  كجا  في التكراة: )لاَس 
 (٘)...(كاأِلْذُرُع اأَلَيِداُِّة ِمف َتْحتُ  أُ مجَ مَ  القداـُ 

ت ، (ٙ)شبه تعػادلكف بػه...( كأ : )بمف تشيهكف هللا أف  هللا لاس كمثمه شي  فجا  فيها ااضا كبنص 
 .(ٚ)د قط(االبنجيل اف )هللا لـ يره احكذكر 
) رغػـ ابنهػا ال تقػكؿ كػالبنيكات  قػرآفالتػي أكػد عميهػا ال صكؿاأل كذا االبنجيلالتكراة ك  لقد احتكت    

كهػػي قكاسػػػـ مشػػتركة يػػػيف  ،كالعمػػػل الصػػالح كالسػػػمكؾ كاالخػػالؽ كاالامػػػاف بػػاليـك االخػػػر بالبنسػػخ (
 صدرها.ال تتـ العيكداة هلل تعالى اال مف خالؿ االعتقاد يها كاالاماف بم داافاأل
العػػالـ السػػػائدة عبنػػد بنزكلػػه فػػي كممػػػات مػػكجزات معجػػزات لػػػـ  أداػػافالكػػػريـ  قػػرآفكقػػد لخػػص ال    

ڀ  ڀ  چ اف يكردها يتمؾ الدقة كااليجاز فقاؿ تعالى:  داافاك مختص بعمـ األ إبنسافاستطع أ  

                                                           

 ٜٕكاالدااف االخرى: المصدر السايق، ص سالـاإل( (ٔ
 ٖٔالشكرى/(ٕ) 
 ٛٗالمائدة/(ٖ) 
 ٕ٘/بنياا األ (ٗ)
 ٕٚ-ٕٙ/ٖٖ ثبناةسفر الت (٘)

 ٛٔ/ٗ  سفر اشعاا(ٙ) 
 ٛٔ/ٔابنجيل يكحبنا (ٚ)
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ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  

 .(ٔ)چ ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ 
فػػي جزيػػرة العػػرب كابنػػت معتقػػدًا لكثيػػر مػػف  أداػػافالمباركػػة كجػػكد عػػدة  اآلاػػةكبنسػػتدؿ مػػف هػػذه     

البنػػاس فكػػاف المكحػػدكف االحبنػػاؼ عمػػى ديػػف ايػػراهاـ )عماػػه السػػالـ( كقػػد ذايػػكا مػػع المسػػمميف الػػذيف 
ي قرآبنػػااؽ السػػكمػػا افهػػـ مػػف المػػف ف آضػػمف َمػػ ليهػػكد كالبنصػػارى اككػػاف  .()امبنػػكا يرسػػالة دمحم 

تاب، مف اهل الك قرآفجعمهـ ال ،بغير كجه حق بنياا كلكبنهـ لتحريفهـ الكمـ عف مكضعه كقتمهـ األ
مف المػؤمبنيف لقػكلهـ بالشػرؾ كاتخػاذهـ الهػة اخػرى، ككػاف   إخراجهـاما الصايئة كالمجكس فقد تـ 

القدامػػػة،  هبنػػػاؾ المشػػػرككف مػػػف اصػػػحاب الػػػداابنات الكضػػػعاة كالداابنػػػة البايماػػػة القدامػػػة، كالمصػػػرية
 هـ الخاصػػػة كالأداػػػابنلهػػػـ  فهػػػؤال كاالغريقاػػػة القدامػػػة، كعيػػػدة االكثػػػاف، كاالصػػػبناـ كااللهػػػة الباطمػػػة 

 .(ٕ)يدخمكف تحت مسمى )الذيف امبنكا(
كهذا  ي قد َأك َد عمى أف  ديف هللا كاحد بنزؿ عمى جماع ابنياائه،قرآبنؾ يتضح لبنا أف المبنهج الكبذل   

الزمػاف كالمكػاف كطياعػة  الخػتالؼتخضػع  ألبنها تككف شرائعه مختمفة.كربما  ه كاحدة،أصكلالديف 
 ا ة.بنسابنالمجتمعات اإل

 السابقة. ديانالكريم من الكت  السماوية واأل قرآن: موقف الادسسا
 قيل التحريف -ا

 التي اكحى يها هللا تعالى الى صػفكة خمقػهالكريـ كجكد الرساالت السابقة  قرآفلقد ييف مبنهج ال    
كالرسػل الػذيف اختػارهـ مػف يػيف اقػكامهـ لحمػل تمػؾ الرسػاالت كأمػرهـ يتيماغهػا أُلممهػـ  بنياػا مف األ
المسػػمـ كغيػػر  بنسػػافاإليجعػػل  مػػا كهػػذا ،السػػابقيف بنياػػا بالكتػػب المبنزلػػة عمػػى األ كاعتػػرؼ ،كأقػػكامهـ
بعيػػدًا عػػف  عمكمػػا اطالعػػًا مبنفتحػػاً  داػػافيتكجػػه لالطػػالع عمػػى تمػػؾ الشػػرائع كالمعتقػػدات كاألالمسػػمـ 

ة تمػػػؾ العقائػػػد اة االكائػػػل لدراسػػػسػػػالماإل األمػػػةالتعصػػػب كالتحجػػػر كالتطػػػرؼ، لػػػذا تصػػػدى عممػػػا  
كال  ،كمكضكعاة في المبناقشػة كالحػكار كالجػدؿ ،ة مكسعة تستبند الى فهـ كاعٍ قاقاكالداابنات دراسة ح
كتػه تمػؾ الكتػب مػف إحت مػا ـ  بالكتب السماكاة السابقة كابنػه ضػ الكريـ اعترؼ قرآفغرك في ذلؾ فال
كاضػػاؼ اليهػػا الشػػي  الكثيػػر، كابنػػه جػػا  مصػػدقًا كمؤكػػدًا لمػػا يػػيف يداػػه مػػف تمػػؾ  احكػػاـ كتشػػريعات
 ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ الكتب فقاؿ تعالى

                                                           

 ٕٙكقارف مع: البقرة/ ٚٔالحج/  (ٔ)
(، دار كائل لمبنشر، ٔط) :سعدكف محمكد السامكؾ ،، دراسة اكاداماةقرآفالمعتقدات كاالدااف كفق مبنهج ال (ٕ)

 ٜ:صـ(،ٕٙٓٓاالردف)-عماف
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 .(ٔ)چڤ 
الصػػػحاحة العقيػػػدة  أصػػػكؿالكػػػريـ جػػػا  مكافقػػػًا لمػػػا فػػػي الكتػػػب السػػػماكاة السػػػابقة مػػػف  قرآففػػػال    

السػػػمكؾ كاالخػػػالؽ القكامػػػة،  أصػػػكؿكعبادتػػػه دكف غيػػػره، كالمعػػػاد، كالبنيػػػكات، ك  )تكحيػػػد هللا تعػػػالى،
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ  فقػػػاؿ هللا تعػػػالى:، كاالداب المحترمػػػة كرعااػػػة مصػػػالح البنػػػاس(

 .(ٕ)ڄ  ڃ  
عمى أَ بنه ( يل ااحكامها التي بنزلت عمى مكسى )ي جا  مصدقًا لمتكراة ك قرآبنالاف المبنهج     
كابنصفها مف يبني اسرائيل الذيف ابنكركا احكامها صراحة اك  ،كرفع مكابنتها ،شأبنهاك قدرها مف 

باالبنجيل الذ  بنزؿ عمى عاسى )عماه  ي عمى االعتراؼقرآبن، كذلؾ عمل المبنهج الاكتيداالتأكااًل 
ـ( فقاؿ تعالى ، يل اف ٖ()چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ السال

بنالها التيديل كالتحريف فجعل يبالكتب السماكاة السابقة قيل اف ي يكجب االاماف قرآبنال المبنهج
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :اف االاماف لممسمميف فقاؿ تعالىاالاماف يها احد ارك

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  

 .(ٗ) چک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  
عبػاده المػػؤمبنيف اػأمر هللا تعػالى :)فاقػكؿ الكريمػة ه لالاػػاتحمػه هللا( فػي تفسػير ايػف كثيػر )ر  كيػذهب

هذا مف باب تحصيل الحاصل ،  اماف كشعبه كأركابنه كدعائمه كلاسبالدخكؿ في جماع شرائع اإل
ڇ  ڍ  ڍ   چ : تعػالى ...َكَقْكُلػهُ يل مف باب تكميػل الكامػل كتقريػره كتثييتػه كاالسػتمرار عماه

 اْلُكتُػب َجِماػع َاْشػَمل ِجػبْنس َكَهػَذا چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  قرآفبني: الْ َاعْ   چڌ  ڌ  
َمِة(  .(٘)اْلُمَتَقدِّ

عتػػراؼ ي معترفػًا بػػالتكراة محػػذرًا مػػف ابنكارهػػا اك حتػى جػػز  مبنهػػا كهػػذا االقرآبنػػلقػد جػػا  المػػبنهج ال    
قػػاؿ  اها مػػف اسػػفار العهػػد القػػداـ( التػػي بنزلػػت عماػػه كحاػػًا دكف سػػك يبنصػػب عمػػى تػػكراة مكسػػى )

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چتعػػػػػػػػػػػػػػالى: 

 .(ٙ)چٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   
                                                           

 ٚ٘ٔ، كاالعراؼ/ٗٗ، كراجع: المائدة/ٖٗاؿ عمراف/  (ٔ)
 ٗٗ-ٖٗالمائدة/ (ٕ)
 44المائدة/  (3)

 ٖٙٔالبنسا /  (ٗ)
 ٖٙ٘/ٔالعظاـ: ايف كثير:  قرآفايف كثير: تفسير ال (٘)
 ٙٗالعبنكيكت/  (ٙ)
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 بعد التحريف -ب
يكقكع التحريف في الكتب السػابقة سػكا  كػاف ذلػؾ تحريفػًا لفظاػًا اك معبنكاػًا  يقرآبنالأكد المبنهج     

ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۉ  ې  ې  ې  ې    چ)تأكااًل( فقاؿ تعالى: 

 .(ٔ) چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  
چ كثيػرة حقاقػة التحريػف التػي كصػف اليهػكد يهػا فقػاؿ تعػالى:  آاػاتفي  يقرآبنالكبيف المبنهج     

 .(ٕ) چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
يػػده طالػػت التػػكراة كاإلبنجيػػل ككػػاف تأكذكػػر ابنكاعػػًا اخػػرى مػػف التحريػػف  يقرآبنػػالكمػػا اف المػػبنهج     

لبػػػػػاس الحػػػػػق إ عمػػػػػى دكر اليهػػػػػكد فػػػػػي تحريػػػػػف التػػػػػكراة الحقاقاػػػػػة بصػػػػػكر كأشػػػػػكاٍؿ شػػػػػتى مبنهػػػػػا :
كتحريػف الكػالـ عػف  .(ٙ)كلػي المسػاف.(٘)كاخفػا  الحػق .(ٗ)ككتمػاف الحػق.(ٖ)كالباطل بالحق،بالباطل

كصػدقها،  داػافكاضحًا في تبناكؿ حقاقػة األ يقرآبنالاف المبنهج  كييدك لبنا. عف مكاضعه كسكى ذلؾ
كهػك ديػف  هػك الػديف الحػق،فجعل ما كػاف مبنهػا مصػدره الػكحي  ،ميز ييف الحق مبنها كالباطلكابنه 
  ،كاحد

 .كتعالى هسبحابنألف مصدره كاحد كهك هللا 
اك  ،كسااسػة امػكر دبناػاهـ ،كضػعه البشػر لتبنظػاـ العالقػات االجتماعاػة ييػبنهـ الػذ  ديفال أماك     

 ديبنػاً  قػرآفسػماه الكمػع ذلػؾ  ،ك ديػف باطػلفهػ ،فات االلكهاػة الحقػةلمتعيد لمخمكقات ال تتصف بصػ
كهػػذا يبنػػدرج تحػػت رحمػػة هللا تعػػالى الػػداابنات كمعتبنقيهػػا  ككضػػع اسسػػًا لمتعامػػل مػػع اصػػحاب تمػػؾ

 ِلمػا عميبنا دعكتهـ فهـ بشر مف خمق هللا، مع الغير لكحدة الخمق كاالدماة، سالـيخمقة كتسامح اإل
 كهللا تعالى يتكلى حسايهـ...... ،ُاِحييهـ
 مة والنتا جالخات
 ما تضمبنه مف دراسة كتاصيلك بابنجاز هذا البحث المتكاضع عميبنا هللا تعالى  ف  مَ إف بعد     

في تبناكله لمسالة  يقرآبنالتي تكضح المبنهج ال ،لمباركةاة اقرآبنال لالاات عٍ تبَ كتَ كاستقصا  كمبناقشة 

                                                           

 ٘ٚالبقرة/  (ٔ)
 ٙٗالبنسا /  (ٕ)
 ٘ٔالمائدة/  (ٖ)
 ٕٗالبقرة/  (ٗ)
 ٘ٔالمائدة/  (٘)
 ٛٚاؿ عمراف/  (ٙ)
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ا قيل بشابنه مف تصكرات ، كمالديف كالتديف، كاصمه كفحكاه كغايته، كما دار حكله مف بنقاش كارا 
 بنظريات تكصمبنا الى البنتائج التالاة:ك 

،عبند فديُ تَ الَقضا ة  :ة هيلة عقدا  كاضحا في التاصيل إلهـ مسأ يقرآبنالمبنهج ال لـ َيَزؿ -:اول
يف مف أااألفراد ك  ركاف أُلمـ كالمجتعات كبمختمف الِحَقِب كالمراِحل التأريخا ة. فَيي ف َأف الدِّ

اة مف هذا بنسابناإلمف االمـ اك مجتمع مف المجتمعات  مةُ كلـ تخل أُ  ،امافالعقيدة كاال
 .اإلعتقاد

 يف به.دِ يَ  كأ بنسافبه اإل دُ عيَ تَ الطاعة كالخضكع كاالستسالـ كما يَ عبند إطالقه :يف : اعبني الدِّ ثانيا
 ،بنشؤه كتطكرهكافاة كبنظريات كتصبنافات في اصل الديف ك كدراسات را  : ظهرت عدة آثالثا

ة،  كاالجتماع هذه المسالة داافتبناكؿ الباحثكف مف عمما  األك  هل اف الديف مف زكااا ِعدِّ
ا تتطكر الصبناعات كالعمـك مراحل متطكرة كم يَمَغُه َعْيرَ  بنساف؟، اك أف  اإلاصمه سماك  

مفطكر عمى التديف كاالعتقاد بقكة  بنسافغالياة تمؾ الدراسات اف اإل االخرى؟ كقد أَكّدت
 المخمكقات.األككاف ك ة خالقة لممكجكدات متصرفة كمديرة لجماع عمكا  ة غيياّ 

عماه  هللا كقد اخذ ،هللا تعالى هخمق مفطكر عمى التكحيد مذْ  بنسافف اإل:أي قرآبنالمبنهج ال : اكد  رابعا
 ربكبيته كالكهيته.كحدابنيته ك كجكده ك يعهدا كميثاقا لالعتقاد 

كثيرة  كألسبابكعبادته كلكبنها  لتكحيد هللا تعالى ةُ هتكجماة السمامة بنسابن: كابنت الفطرة اإلخامسا
 باطمة ةكضعا   أدااف ، كمالت بنحك الشرؾ كالكثبناة، فظهرتبنحرفت عف كجهتها الصحاحةإ

رة كتعيدت يُالكهاات كثلذا اعتقدت ب اتخذتها كثير مف االمـ كاالقكاـ يداال عف ديف الحق
 .آلله ُمتعددة

الى االمـ كاالقكاـ كالشعكب لهدايتهـ الى الديف  ()كالمرسميف ياا بنبعث هللا تعالى األ :سادسا
 يدهـ بالمعجزات.كارسل معهـ الكتب السماكاة كأَ  ،الحق كعبادة هللا دكف غيره

ه متفقة كاف أصكلجا كا يديف كاحد  ()كالرسل بنياا اف جماع األ ي،قرآبند المبنهج ال: أك  سابعا
لسما  بنزؿ عمى جماع كهك ديف ا سالـاإل :لديف كاحد هكاختمفت فركعه العمماة كشرائعه، فا

 كأَكد  تحريف بعض، متبايبنة كمختمفة حسب الزماف كالمكاف هشرائعه كاحدة ك أصكل، بنياا األ
كَأي َد ما بقي  كبي ف ُبطالف ما َحر فكه تباعها،الصحاح مف ِقَيِل أ الكتب السماكاة عف اصمها 

 صحاحًا مبنها.
 َتديفُ  أدااف، كاف هبناؾ (سالـ)اإل كهك ديف الحق سالـاإل:ي اف ديف هللا قرآبنبنهج الف الميي  -ثامنا:

 باطمة. أدااف الكريـ بأبنها قرآفلقد كصفها ا ،مـ كشعكب كاقكاـيها  أُ 
الػػػػذ  جػػػػا  بػػػػه جماػػػػع الرسػػػػل  سػػػػالـي الػػػػى االلتػػػػزاـ يػػػػديف الحػػػػق اإلقرآبنػػػػ: يػػػػدعك المػػػػبنهج التاسةةةةعا

 ،بالحكمػة كالمكعظػة الحسػبنة ،سػالـاإل :الباطمػة الػى اػافداصحاب األ كيدعك ))بنياا كاأل
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هـ اعتبناؽ هذا الديف، كضركرة التعامػل معهػـ بالمركبنػة كالتسػامح باعتبػار كعدـ اجبارهـ عمى 
الػػػى الحػػػق كهللا تعػػػالى يجػػػاز  البنػػػاس عمػػػى  دعػػػكتهـفهػػػـ بشػػػر كعميبنػػػا اة بنسػػػابناإلفػػػي خػػػكة ا

 اعمالهـ.
 المصادر والمراجع

 .الكريم  قرآنال -اولا 
 الكت  المطبوعة : –ثانيا 
 ،مطبعة القاهرة الحديثة ،(ٕط) ،مفاهامه البنظرية كتطياقاته العمماه : أحمد الخشاب :جتماع الديبنياإل -ٔ

 (.ٜٙٗٔالقاهرة )
الداابنات القدامة : رشد  عمااف كسعدكف السامكؾ ف مجمكعة  ،القسـ األكؿ ،دراسة تأريخاة مقاربنة داافاأل -ٕ

 ـ( .ٜٚٙٔالديف ) أصكؿجامعة بغداد ف قسـ  ،لقيت عمى طمبة المرحمة الرابعة بكماة األدابمحاضرات ا
 ،مصر ،يسالممكتبة التراث اإل،بنقاط التقا  كاألختالؼ : لكا  أحمد عيد الكهاب،األخرى  داافكاأل سالـاإل -ٖ

 يدكف تأريخ طبع.
البنعماف يف ثايت،ييركت  ،األعظـ ،دار األماـٔط ،رشد  عمااف ،ي : قحطاف الدكر  سالمالديف اإل أصكؿ -ٗ

 ـ (.ٕٔٔٓ-هػ ٖٕٗٔليبناف ) –
دكف ذكر لمكاف الطبع ،ٔط ،الديف كاألاماف عبند الصحابة كالتابعيف لهـ بأحساف : مأمكف حمكش أصكؿ -٘

 ـ (.ٕٕٓٓ-هػ ٖٕٗٔ)
مطبعة الدكلة  ،ٔهػ (،ط ٜٕٗالديف البغداد  ) االماـ األستاذ أيي مبنصكر يف طاهر التمامي ت أصكؿ -ٙ

 ـ (.ٕٜٛٔ -هػ ٖٙٗٔتركاا ) ،ستابنيكؿأ
هػ ٖٕٗٔ) ،دكف مكاف الطبع ،أصل الديف كاألاماف عبند الصحابه كالتابعيف لهـ بأحساف : مؤمكف حمكش -ٚ

 ـ ( .ٕٕٓٓ-
أطركحة دكتكراة )غير مبنشكرة(تقدـ يها فرحاف محمكد شهاب  ،الكريـ قرآفاأللكهاة في العهد القداـ كال -ٛ

مطيكعة عمى االلة الكاتبة بأشراؼ أ.د سعدكف  ،جامعة بغداد ،اةسالماإلـ التمامي الى مجمس كماة العمك 
 ـ( .ٜٜٚٔ –هػ ٛٔٗٔسبنة )  ،السامكؾ

-هػ ٘ٓٗٔمكتبة المبنار األردف ) ،ٕط ،عكدة خميل أيك عكدة :قرآفالتطكر الداللي ييف لغة الشعر كلغة ال -ٜ
 ـ(.ٜ٘ٛٔ

هػ( ٙٔٛدمحم يف عمي الحسبني الحبنفي ت التعريفات : الجرحابني )السيد الشريف ايي الحسف عمي يف  -ٓٔ
 -هػ ٕٗٗٔٓليبناف  –ييركت  ،دار الكتب العمماة ،ٕط ،كضع حكاشاه كفهارسه دمحم باسل عيكف السكد

 ـ( . ٕٕٓٓ
يف كثير ) االماـ الحافع عماد االديف أيك الفدا  أسماعيل يف كثير القريشي إالعظاـ :  قرآفتفسير ال -ٔٔ

 دار الجيل ف ييركت ليبناف . ،ٕطهػ( ٗٚٚالمتكفي سبنة ) ،الدمشقي
 ـ .ٖٜٚٔ ،(ٖالسبنة) ،(ٕالعدد) ،سالـمجمة مبنير اإل ،عيد الرحمف البنجار :تكامل الرسالت السماكاة  -ٕٔ
دار الكتب  ،(ٔط) ،هػ ( ٔٚٙالقرطيي ) االماـ دمحم يف أحمد األبنصار  ت  ،قرآفالجامع ألحكاـ ال -ٖٔ

                                                                                    (.            ٜٛٛٔ-ٓٗٔليبناف )ق ،ييركت ،العمماة



 317  
 

 دمحم حكمت العبيدي     د.          مجمة العموم اإلسالمية             األديانفي بيان وحدة  قرآنمنهج ال
 أ.د فرحان محمود التميمي        (  9( السنة )83العدد )                                           

 

دار الكتب  ،ٔط ،تحقيق أيراهاـ شمس الديف ،هػ(ٕٖٔزد  )ت الحسف يف دريد األ جمهرة المغة: -ٗٔ
 ـ (  ٕ٘ٓٓ -هػ ٕٙٗٔييركت ليبناف )  ،العمماة

 ـ .ٜٜٙٔ ،مصر ،مطبعة السعادة ،عيدهللا دراز: دمحم  داافبحكث ممهدة لدراسة تأريخ األ ،الديف -٘ٔ
بحاشاة ،هػ (ٕٙ٘) أيك عيدهلل دمحم يف ايي الحسف أسماعيل يف إيراهاـ الجعفي ت ،صحاح اليخار   -ٙٔ

 ،ليبناف ،دار الفكر ييركت ،هػ(ٖٛٔٔالسبند  ) األماـ أيك الحسف بنكر الديف دمحم يف عيد الهاد  ت 
 ـ .ٜٛٛٔ

المسمى : المبنهاج شرح صحاح  ،هػٙٚٙالديف البنكك  المتكفي سبنة صحاح مسمـ : بشرح االماـ محيي  -ٚٔ
 ،ليبناف ،دار المعرفة لمطباعة كالبنشر ييركت ،ٖٔط ،تحقيق خميل مأمكف شاحا ،مسمـ يف الحجاج

 ـ.ٕٙٓٓ -هػٕٛٚٗٔ
 .( ٜٓٛٔ  )الشركؽ  دار ٔط ، كماؿ عاسىدمحم ،سفيبنة البنجاة اةسالماإلالعقيدة  -ٛٔ
مبنشكرات  ،تصحاح كتعميق دمحم عيد الكهاب ،ف كاكلاا  الشاطاف : أيف تاماةييف أكلاا  الرحم ؽُ رْ الفَ  -ٜٔ

 ـ . ٜٜٓٔمكصل الكحة   ،مكتبة بساـ
ٕٓ- ( أيك  ،العالمة األماـ ايف حـز األبندلسي الظاهر  ( تحقيق ٓالفصل في الممل كاالهكا  كالبنحل : ايف حـز

 ـ (. ٕ٘ٓٓ -هػ ٕٙٗٔالقاهرة ) ،دار ايف  الهيثـ ،ٔط ،عيد الرحمف عادؿ يف سعد
 (.ٜٓٚٔدار الكتب الجامعاة ) ،في الديف المقارف : دمحم كماؿ جعفر -ٕٔ
 ـ(.ٜٔٚٔ) ،ييركت  ليبناف ،دار أحاا  التراث العربي ،ٚط ،: سيد قطب قرآففي ظالؿ ال -ٕٕ
البنسخة اليركتستابنتاة مترجمة الى المغة العرباة مف  ،كتب العهد القداـ كالعهد الجديد ،الكتاب المقدس -ٖٕ

ـ ٜٙٚٔاصدار الكتاب المقدس في العالـ العربي ف ييركت ليبناف )  ،ت العيرابناة كالكمدابناة كاليكبنابناةالمغا
.) 

مراجعة كتصحاح اميف دمحم عيد الكهاب ك دمحم  ،هػ (ٔٔٚ –هػ ٖٓٙلساف العرب : لمعالمة أيف مبنظكر ) -ٕٗ
يدكف سبنة  ،ليبناف ،يركتي ،مؤسسة التاريخ العربي ،دار احاا  التراث العربي ،ٖط ،الصادؽ العييد 

 طبع .
عماف  ،دار الكائل لمبنشر ،ٔط ،دراسة أكاداماة : سعدكف السامكؾ ،قرآفكفق مبنهج ال داافلمعتقدات كاألا -ٕ٘

 ـ(.ٕٙٓٓاألردف ) –
 ،مراجعة خمكؽ احمد الجدعاف القصير،ف عك  مماحةك  ،ع : معف خميل العمرالمدخل الى عمـ االجتما -ٕٙ

 ـ.ٜٔٛٔ ،مطبعة جامعة بغداد
ليبناف كدار  –ييركت  ،مطبعة دار الجميل ،دمحم فؤاد عيد الباقي :الكريـ  قرآفـ المفهرس أللفاظ المعجال -ٕٚ

 ـ( .ٜٛٛٔ -هػ ٛٓٗٔالقاهرة ) ،الحديث
هػ (، مراجعة كتصحاح ٛٗ٘) االماـ أيف أيي الفتح دمحم يف عيد الكريـ ت  ،مل كالبنحل : الشهرستابنيالمِ  -ٕٛ

 ـ( .ٕٚٓٓ -هػ ٕٛٗٔ)  ،ليبناف ،ييركت ،لعمماةدار الكتب ا ،ٚط ،احمد فتحي دمحم
 


