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: قال اهللا تعالى
ِإَلْیَك َوَما َوصَّْیَنا ِبِھ ِإْبَراِھیَم َوُموَسى َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّیِن َما َوصَّى ِبِھ ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْیَنا"

ِإَلْیِھ اللَُّھ َیْجَتِبي ِإَلْیِھ وا ِفیِھ َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكیَن َما َتْدُعوُھْمالدِّیَن َوَلا َتَتَفرَُّقَوِعیَسى َأْن َأِقیُموا
" َمن َیَشاء َوَیْھِدي ِإَلْیِھ َمن ُیِنیُب
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َوُمَھْیِمًنا َعَلْیِھ َفاْحُكم َبْیَنُھم ِبَما ِمَن اْلِكَتاِباْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا لَِّما َبْیَن َیَدْیِھ َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك"
َوِمْنَھاًجا َوَلْو َشاء َأْھَواءُھْم َعمَّا َجاءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًةَأنَزَل الّلُھ َوَال َتتَِّبْع

َمْرِجُعُكْم َجِمیًعا ْم ِفي َمآ آَتاُكم َفاْسَتِبُقوا الَخْیَراِت ِإَلى اهللالَِّیْبُلَوُكالّلُھ َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَلـِكن
" َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفیِھ َتْخَتِلُفوَن
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:التحلیل

:مفھوم الشرائع السماویة1

: تعریف الشرائع
من الشریعة أو الشرعة أي المورد: لغة

اهللا عز و جل إلى رسلھ علیھم الصالة و السالم من توجیھات كل ما أوحى بھ: اصطالحا
.شرعیة لیبلغوھا إلى أقوامھمعقدیة و أوامر و نواھي

:تعریف اإلسالم
االستسالمالخضوع و االنقیاد و:لغة

:معاني3یطلق على:اصطالحا
<اإلسالماهللاإن الدین عند>:یطلق على الدین لقولھ تعالى•
(اإلحسان- اإلیمان- اإلسالم) یطلق على مرتبة من مراتب الدین•
نواھیھیطلق على االمتثال ألوامر اهللا واجتناب•
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:السماویةمحاور الشرائع2

و ھذا المحور . التصدیق بھاو یھتم بالقضایا الغیبیة التي یطلب من المؤمن: محور العقیدة-
. ع السماویةھو قضیة ثابتة بكل الشرائ

.و یھتم بتنظیم شؤون اإلنسان الدنیویة قصد تحقیق سعادتھ: الشریعةمحور-
بین محوري العقیدة و الشریعة لتحقیق العبودیة هللا عز و جلضرورة التكامل

:السابقةعالقة اإلسالم بالشرائع السماویة3

:على مستوى العقیدة
و لذلك خاطب ، بإلى عبادة اهللا وحده و عدم اإلشراكدعوة كل الرساالت السماویة -

(اعبدوا اهللا ما لكم من إلـــــــھ غیره(الرسل أقوامھم ب

:على مستوى الشریعة
: السماویة السابقة مثلتأكید شریعة اإلسالم على بعض األحكام الواردة في الرساالت-

.التأكید على وجوب الصیام
تحریم اإلسالم الیمین الغموس الذي : فیھا تحریف مثلتصحیح بعض األحكام التي وقع

.أباحھ الیھود مع غیرھم
التخفیف عن المذنب بالتوبة بدل قتل: بعض األحكام الواردة في الرساالت السابقة مثلنسخ

.النفس كما كان واردا في شریعة موسى علیھ السالم

:یةاإلسالمممیزات الشریعة4
.تأكیدھا على بعض ما ورد في الرساالت السماویة السابقة

.تصحیحھا لما وقع فیھ تحریف
.نسخھا لبعض األحكام

.أحكامھاشمولیة
.صالحیتھا لكل زمان ومكان

.ھیمنتھا على سابقاتھا

:الرساالت السماویة السابقةالتوجیھات اإلسالمیة لمعاملة أتباع5
.لسواء و ھي عبادة اهللا وحدهدعوتھم إلى الكلمة ا

.بالتي ھي أحسن إال من ظلم منھم و اعتدىمجادلتھم
<الدینال إكراه في> معایشتھم وفق مبدأ

.احترام آرائھم في القضایا الخالفیة
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