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 . اإلسالم هو رسالة اهلل إىل انلاس مجيعاً، فهو الرسالة اإلهلية اخلادلة.1

 . واإلسالم ليس ديناً خاصاً جبنس أو قوم بل هو دين اهلل للناس لكهم.2

مكملاة لرساا   ابياياات . اإلسالم هو الرسالة اإلهلية اليت جاات  3
 واملرسلني السابقني عليهم الصالة والسالم إىل أممهم.

 . ابيايات عليهم السالم دينهم واحد ورشائعهم خمتلفة.4

كما داع لُك ابيايات: يوح وإبراهيم وموىس وساليما  -. اإلسالم يدعو 5
الاراق  إىل اإليما  بأ  الرب هاو اهلل اخلاال  -وداود وعيىس عليهم السالم

 املحيي املميت مالك امللك، وهو اذلي يدبر ابمر، وهو الرؤوف الرحيم.

. اهلل سبحايه وتعاىل هو اخلال  وهو املستح  للعبادة وحده، وأ  يُعبد 6
 معه أحد غريه.

. اهلل هو اخلال  للك ما يف الكو  مما ياراه ومماا   ياراه، وا ماا ساواه 7
  السماوا  وابرف يف ستة أيام.خملو  من خملوقاته، وَخلََ  اهلل

. واهلل سبحايه وتعاىل ليس هل رشيك يف ملكه أو خلقاه أو تادبريه أو 8
 عبادته.
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 . واهلل سبحايه لم يدل ولم يودل وليس هل كفواً و  مثياًل.9

 . واهلل سبحايه وتعاىل   حيل يف يشت، و  يتجسد يف يشت من خلقه.11

وف رحايم بعبااده ذلا أرسال الرسال وأيا   . اهلل سبحايه وتعااىل رؤ11
 الكتب.

. اهلل هو الرب الرحيم هو وحده اذلي سيحاسب اخلالئ  يوم القياماة 12
حينما يبعثهم مجيعاً من قبورهم، فيج ي لك شخص بما عمال مان خاري أو 
رش، فمن عمل الصاحلا  وهو مؤمن فله انلعيم املقيم، ومان ففار وعمال 

 م يف اآلخرة.السيئا  فله العذاب العظي

. اهلل سبحايه وتعاىل خل  آدم من تراب، وجعال رريتاه تتر ار مان 13
بعده، فانلاس لكهم يف أصلهم سواساية، و  فلال سانس ن جانس، و  

 لقوم ن قوم إ  باتلقوى.

 . وا مولود يودل ن الفطرة.14

 . وليس أحد من الارش يودل خمطئاً أو وار اً خلطيئة غريه.15

 والغاية من خل  انلاس يه: عبادة اهلل وحده. .16
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م اإلنساا  17  حقوقاه، اكمال هل وكفال -ونسااتً  رجاا ً –. اإلسالم َكرَّ
 أي مسؤويلة وحيّمله وترصفاته، وأعماهل اختياراته سائر عن مسؤو ً  وجعله

 .باآلخرين يرض أو بنفسه يرض عمل

  ات واوثواب.. وجعل الرجل واملرأة سوات من حيث املسؤويلة واس18

م اإلسالم املرأة، واعترب النساات شاقائ  الرجاا ، وألا م الرجال 19 . َكرَّ
بانلفقة عليها إرا اك  قادراً، فتجب يفقة ابلنت ن أبيهاا، وابم ن ودلهاا 

 إرا اك  بالغاً قادراً، وال وجة ن قوجها.

مال إىل . واملو  ليس هو الفنات اببدي، بل هو ا يتقا  مان دار الع21
دار اس ات، واملو  يتناو  اسسد والروح، ومو  الروح مفارقتها للبد ،  ام 
تعود إيله بعد ابلعث يوم القيامة، و  تنتقل الروح بعد املو  إىل جسد آخر، 

 و  تستنسخ يف جسد آخر.

. اإلسالم يدعو إىل اإليما  بأصو  اإليماا  الكاربى، ويه اإليماا  21
قبال -يما  بالكتب اإلهلية اكتلوراة واإلجنيل وال بور باهلل ومالئكته، واإل

ميع ابيايات واملرسلني علايهم الساالم، وأ   -حتريفها والقرآ ، واإليما  جبج
يؤمن خباتمهم وهو حممد رسو  اهلل خاتم ابيايات واملرسلني، واإليما  بايلوم 

ة والوجود عبثاً اآلخر، ويعلم أ  احلياة ادلييا لو اكيت يه انلهاية؛ لريت احليا
 خالصاً، واإليما  بالقلات والقدر.
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. وابيايااات معصااومو  علاايهم السااالم فيمااا يبلغويااه عاان اهلل، 22
ومعصومو  عن لك ما خيالف العقل أو يرفله اخلُل  السليم، وابيايات هام 
امللكفو  بتبليغ أوامر اهلل لعباده، وابيايات لايس هلام يشت مان خصاائص 

وهية؛ بال هام  رشا كساائر الارشا ياوع اهلل تعااىل إيلهام الربوبية أو ابل
 برسا ته.

. واإلسالم يدعو إىل عبادة اهلل وحده بأصو  العبادا  الكربى ويه: 23
ْكار هلل و ناات علياه وداعت، يُصال يها  الصالة اليت يه قيام وركوع وسجود ورج

لارئيس املرت لك يوم مخس مرا ، وت و  فيهاا الفاوار  فاالغا والفقاري وا
وف  -واملرؤوس يف صف واحد يف الصالة، وال اكة ويه مقدار يسري من املا  

واجبة يف ما  ابغنيات ترصاف للفقارات  -الرشوط واملقادير اليت قدرها اهلل
وغريهم، مرة واحدة يف العام، والصيام وهو: اإلمساك عن املفطرا  يف يهاار 

واحلج وهو: قَْصُد بيات اهلل يف  شهر رملا ، يَُرِّب  يف انلفس اإلرادة والصرب،
مكة املكرمة مرة يف العمر ن القاادر املساتطيع، وه هاذا احلاج يتسااوى 

 اسميع يف اتلوجه للخال  سبحايه، وت و  فيه الفرو  وا يتماتا .

. ومن أعظم ما يما  العباادا  يف اإلساالم أ  كيفياتهاا ومواقيتهاا 24
وبلََّغها رسوهل صا  اهلل علياه وسالم، ورشوطها رشعها اهلل سبحايه وتعاىل 

ولم يتدخل بها الارش قيادة و  يقصاً إىل ايلوم، وا هذه العبادا  الكاربى 
 داع إيلها مجيع ابيايات عليهم السالم.
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. رسو  اإلسالم هو حممد بن عبد اهلل من ررية إسماعيل بن إباراهيم 25
ا، وهااجر إىل املديناة، ولام م، وُبعجث به571عليهم السالم، ُودلج يف مكة اعم 

يشارك قومه يف أمور الو نية، لكنه اك  يشاكك معهام يف ابعماا  اسليلاة، 
واك  ن ُخلُ  عظيم قبل بعثته، واك  قومه يسمويه ابمني، وبعثه اهلل ملا بلغ 
أربعني سنة، وأيده اهلل باآلياا  ااملعجا ا ا العظيماة، وأعظمهاا القارآ  

ابيايات، وهو اآلية ابلاقية مان آياا  ابياياات إىل  الكريم، وهو أعظم آيا 
ايلوم، وملا أكمل اهلل هل ادلين، وبلغاه الرساو  صا  اهلل علياه وسالم  ياة 
ابلالغ توه وعمره  الث وستو  سنة، ودفن باملدينة انلبوية ص  اهلل علياه 

عثه وسلم، والرسو  حممد ص  اهلل عليه وسلم هو خاتم ابيايات واملرسلني، ب
اهلل باهلدى ودين احل  يلُخرج انلاس من ظلما  الو نية والكفار واسهال 

 إىل يور اتلوحيد واإليما ، وشهد اهلل هل بأيه بعثه داعيًا إيله بإريه.

. ورشيعة اإلسالم اليت جات بها الرسو  حممد صا  اهلل علياه وسالم 26
الكماا ، وفيهاا  يه خاتمة الرسا   اإلهلية والرشائع الربايية، ويه رشيعاة

صالح دين انلاس وديياهم، ويه حتافظ بادلرجاة ابو  ن: أدياا  انلااس 
ودمائهم وأمواهلم وعقوهلم وررياتهم، ويه ياسخة للك رشيعاة ساابقة، كماا 

 نسخت الرشائع السابقة بعلها بعلاً.
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. واهلل سبحايه وتعاىل   يقبل ديناً غري اإلسالم اذلي جات به الرسو  27
 ص  اهلل عليه وسلم، ومن يعتن  غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه.حممد 

. القرآ  الكريم هو الكتاب اذلي أوحاه اهلل إىل الرسو  حمماد صا  28
ى اهلل اإلناس واسان أ  ياأتوا  اهلل عليه وسلم وهو الكم رب العاملني، حتادَّ

القرآ  الكاريم بمثله أو  سورة من مثله، و  ي ا  اتلحدي قائماً إىل ايلوم، و
جييب ن أسئلة مهمة كثرية حتري  املالياني مان انلااس، والقارآ  العظايم 
حمفوظ إىل ايلوم باللغة العربية اليت ي   بها، لام يانقص مناه حارف، وهاو 
مطبوع منشور، وهو كتاب عظيم معجا  جادير باالقراتة أو قاراتة ترمجاة 

وسالم وتعايلماه وساريته معاييه، كما أ  ُسنَّة الرسو  حممد ص  اهلل علياه 
حمفوظة ومنقولة وف  سلسالة مان الارواة املو اوقني ويه مطبوعاة باللغاة 
العربية اليت حتدث بها الرسو  ص  اهلل عليه وسلم ومكمجة إىل كثاري مان 
اللغا ، والقرآ  الكريم وُسنَّة الرسو  ص  اهلل علياه وسالم هماا املصادر 

سالم   يؤخذ من ترصافا  ابفاراد الوحيد بحرم اإلسالم وترشيعاته، فاإل
 املنتساني إيله؛ وإيما يؤخذ من الوع اإلليه: القرآ  العظيم والسنة انلبوية.

. واإلسالم يأمر باإلحسا  إىل الوادلين، حىت ولو اكيا غاري مسالمني، 29
 وبالوصية بابو د.

 . اإلسالم يأمر بالعد  يف القو  والعمل حىت مع ابعدات.31
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إلسالم يأمر باإلحسا  إىل اخلَلْ  اكفة، ويدعو إىل مررم ابخال  . وا31
 وحماسن ابعما .

. واإلسالم يأمر بابخال  املحمودة اكلصد  وأدات ابماية والعفااف 32
واحليات والشجاعة وابلذ  والكرم وإاعية املحتاج وإ  ة امللهاوف، وإطعاام 

 باحليوا .اسائع، وحسن اسوار، وصلة ابرحام، والرف  

َماَر بطهاارة القلاب 33
َ
. اإلسالم أحّل الطيبا  من املأكل واملرشب، وأ

وابلد  واملزن  وذللك أحلَّ انلرح، كما أمر بذلك ابيايات علايهم الساالم، 
 فهم يأمرو  بكل طيب.

م أصو  املحرما  اكلرشاك بااهلل والكفار، وعباادة 34 . واإلسالم حرَّ
تْال انلفاس املحكماة، ابصنام، والقو  ن اهلل بال ََ تْل ابو د، و ََ  علم، و

واإلفساد يف ابرف، والسحر، والفواحش الظاهرة وابلاطنة وال يا واللاواط، 
م حلم اخلزنير،  م أكل امليتة، وما ُربح لألصنام وابو ا ، وحرَّ م الربا، وحرَّ وحرَّ

م أكال ماا  ايلتايم، واتلطفياف بالك يال وسائر انلجاسا  واخلبائث، وحارَّ
م قطع ابرحام. وابيايات عليهم الساالم مجايعهم متفقاو  ن  والوق ، وحرَّ

 حتريم هذه املحرما .
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. اإلسالم ينىه عن ابخاال  املذموماة اكلكاذب والغاش والغادر 35
واخلياية واخلداع واحلسد واملكر اليست والرسقة وابليغ والظلم، وينىه عن 

 لك ُخلُ  خبيث.

با أو رضر أو َغَرر أو . اإلسالم ينىه عن ا36 ملعامال  املايلة اليت فيها رج
ُظلم أو غش، أو تؤدي إىل انلكبا  والرضار العاام باملجتمعاا  والشاعوب 

 وابفراد.

. اإلسالم جات حبفظ العقل وحتريم لك ماا يفساده كرشاب اخلمار، 37
ورفع اإلسالُم شأَ  العقل وجعله مناَط اتللكيف، وحرره من أغال  اخلرافاة 

و نيا . وليس يف اإلسالم أرسار أو أحرم ختص طبقة دو  أخارى، وا وال
أحرمه ورشائعاه موافقاة للعقاو  الصاحيحة، ويه وفا  مقتدا العاد  

 واحلكمة.

. وادليايا  ابلاطلة إرا لم يستوعب أتباُعهاا ماا فيهاا مان اتلنااق  38
فاو   وابمور اليت ترفلها العقو ، أوهام رجااُ  ادليان ابتبااَع أ  ادليان

العقل، وأ  العقل   جما  هل يف فهم ادلين واستيعابه. بينماا اإلساالم اعتارب 
ادلين يوراً ييضت للعقل طريقه؛ فأصحاب ادلياياا  ابلاطلاة يريادو  مان 
اإلنسا  أ  يتخ  عن عقله ويتبعهم، واإلسالم يريد من اإلنسا  أ  ياوقظ 

 عقله؛ يلعرف حقائ  ابمور ن ما يه عليه.
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لْم الصحيح، وحيث ن ابلحاث العلال املتجارد . اإل39 سالم يعّظم العج
عن اهلوى، ويدعو إىل انلظار واتلفكار يف أيفسانا وه الكاو  مان حونلاا، 

 وانلتائج العلمية الصحيحة للعلم   تتعارف مع اإلسالم.

. و  يقبل اهلل العمل و  يثيب علياه يف اآلخارة إ  ممان آمان بااهلل 41
رُُسله عليهم الصالة والسالم، و  يقبل اهلل مان العباادا   وأطاعه وَصدَّ 

إ  ما رشعه، فكيف يكفر اإلنسا  باهلل ويرجو أ  يكافئه؟ و  يقبل اهلل 
إيما  أحد من انلاس إ  إرا آمان بابياياات علايهم الساالم مجيعااً، وآمان 

 برسالة حممد ص  اهلل عليه وسلم.

هااو: أ  يتساااي ادلياان احلاا   . إ  هاادف مجيااع الرسااا   اإلهليااة41
باإلنسا  فيكو  عبداً خالصاً هلل رب العاملني، وحيرره من العبودية لإلنسا  

س ابشاخا  ويارفعهم  -كما ترى-أو للمادة أو للخرافة، فاإلسالم    يقد 
 فو  مزنتلهم، و  جيعلهم أرباباً وآهلة.

ع اهلل اتلوبااة يف اإلسااالم ويه: إيابااة اإلنسااا 42 إىل ربااه وتاارك  . رَشَ
يْب، واإلسالم يهدم ما اك  قبله من اذليوب، واتلوبة ََتُبُّ ماا اك  قبلهاا  اذلَّ

 من اذليوب، فال حاجة لالعكاف أمام  رش خبطايا اإلنسا ،
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. فيف اإلسالم تكو  العالقة بني اإلنسا  وباني اهلل مباارشة، فاال 43
م يمناع أ  جنعال حتتاج إىل أحد يلكو  واسطة بيناك وباني اهلل، فاإلساال

 الارش آهلة أو مشاركني هلل يف ربوبيته أو ألوهيته.

. يف آخاار هااذه الرسااالة يتااذكر أ  انلاااس ن اخااتالف أقمااايهم 44
وقومياتهم وبدلايهم بل املجتمع اإلنسايّن لكه خمتلاف  يف أفارره ومقاصاده، 

جيمعاه،  متباين  يف بيئاته وأعمااهل، فهاو يف رضورةإ إىل هاادإ يوّجهاه، ويظاامإ 
يتولّاو  رلاك  -عليهم الصالة والسالم-وحافمإ حيميه، واك  الّرسل الكرام 

، يهدو  انّلاس إىل طري  اخلري والّرشاد، وجيمعويهم -سبحايه-بوع من اهلل 
ن رشيعة اهلل، وحيكمو  بينهم باحلّ ، فتستقيم أمورهم حبسب استجابتهم 

اإلهلّياة، وَخاتَم اهلل الرساا    هلؤ ت الّرسل، وقُْرب عرصهم من الّرساا  
برسالة الرسو  حممد ص  اهلل عليه وسلم، وكتب هلا ابلقات، وجعلهاا هادى 

 للناس ورمحة ويوراً وإرشاداً إىل الطري  املوصل إيله سبحايه.

. ذلا أدعوك أيهاا اإلنساا  أ  تقاوم هلل قيامااً صاادقاً متجارداً مان 45
تك راجع إىل ربك، وأ  تنظر يف يفساك اتلقليد والعادة، وتعلم أيك بعد مو

وه اآلفا  من حولك، فاسلم تسعد يف دييااك وأخاراك، وإ  أرد  ادلخاو  
يف اإلسالم فما عليك إ  أ  تشهد أ    هلإ إ  اهلل، وأ  حمماداً رساو  اهلل، 
وأ  تتربأ من لك ما يعبد من دو  اهلل، وتؤمن أ  اهلل يبعث َماْن يف القباور، 

اس ات ح ، فإرا شهد  هذه الشهادة فقد أصابحت مسالماً، وأ  احلساب و
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فعليك بعد رلك أ  تعبد اهلل بما رشع مان صاالة وقاكة وصايام، وحاج إ  
 استطعت إيله سايال.

 كتبه األستاذ ادلكتور

 حممد بن عبد اهلل السحيم
 أستاذ العقيدة يف قسم ادلراسات اإلسالمية )سابقا(

 عودلكية الرتبية، جامعة امللك س

 الرياض، اململكة العربية السعودية

 


