
- خصائص اإلسالم العامة:
: الربـانیة

أن الدین اإلسالمي، مـادتھ ومنشـأه ونھایتـھ من الرب سبحانـھ وتعالى، فاإلسالم شریعتھ : المراد بالربانیة
: ربانیة من وجھین

: ربانیة المصدر والمنھج: أوًال
؛ ألن مصدره وحي اهللا إن المنھج الذي رسمھ اإلسالم للوصول إلى غایاتھ وأھدافھ منھج رباني خالص

. تعالى إلى خاتم رسلھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم
لم یأت ھذا المنھج نتیجة إلرادة فرد، أو أسرة، أو طبقة، أو حزب، أو شعب، وإنما جاء نتیجة إلرادة اهللا 

ا أیھا الناس قد ی{: كما قال تعالى. الذي أراد بھ الھدى والنور، والبیان والبشرى، والشفاء والرحمة لعباده
]. 174: النساء[} جاءكم برھان من ربكم وأنزلنا إلیكم نورًا مبینًا 

} یا أیھا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وھدى ورحمة للمؤمنین {: وقال تعالى
]. 57: یوسف[

: ربانیة الغایة والوجھة: ثانیًا
ل غایتھ األخیرة وھدفھ البعید ھوحسن الصلة باهللا تبارك وتعالى، والحصول على إن اإلسالم یجع

مرضاتھ، فھذه ھي غایة اإلسالم، وبالتالي ھي غایة اإلنسان، ومنتھى أملھ وسعیھ وكدحھ في الحیاة، قال 
]. 6: االنشقاق[} یا أیھا اإلنسان إنك كادٌح إلى ربك كدحًا فمالقیھ {: تعالى

]. 42: النجم[} وأن إلى ربك المنتھى {: لىوقال تعا
وكل ما في اإلسالم من تشریع وتوجیھ وإرشاد، إنما یقصد إلى إعداد اإلنسان لیكون عبدًا خالصًا هللا، ال 

. ولھذا كان روح اإلسالم وجوھره ھو التوحید. ألحد سواه
بھذه الحقیقة، وأمره أن یعلنھا ویبلغھا للناس، ولقد خاطب اهللا تعالى رسولھ محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم 

قل إنّ . قل إنني ھداني ربي إلى صراط مستقیم دینًا قیمًا ملة إبراھیم حنیفًا، وما كان من المشركین{: فقال
قل أغیر . بذلك أمرت وأنا أول المسلمینصالتي ونسكي ومحیاي ومماتي هللا رب العالمین، الشریك لھ و

]. 163-161: األنعام[} ربُّ كل شيء اهللا أبغي ربًا وھو 

في اإلسالم تشریع ومعامالت، ولكن المقصود منھا ھو تنظیم حیاة الناس وتحریرھم من الصراع على 
. المتاع األدنى، وتوحید وجھتھم إلى الغایة األسمى؛ عبادة اهللا وطاعتھ

]. 29: األنفال[} حتى ال تكون فتنة ویكون الدین كلھ هللا {: وفي اإلسالم جھاد وقتال لألعداء، ولكن الغایة

وفي اإلسالم حث على المشي في مناكب األرض، واألكل من طیباتھا ولكن الغایة ھي القیام بشكر نعمة 
]. 15: سبأ[} ورب غفور كلوا من رزق ربكم، واشكروا لھ بلدة طیبة{: اهللا وأداء حقھ

وما خلقت الجن {: إن الغایة الكبرى من خلق الجن واإلنس ھي عبادة اهللا بمعناھا الشامل، قال تعالى
} ما أرید منھم من رزق وما أرید أن یطعمون إن اهللا ھو الرزاق ذو القوة المتین * واإلنس إال لیعبدون 

]. 58-56: الذاریات[
منھج رباني، سلم من تحریف البشر بالزیادة أو النقصان، بخالف األدیان األخرى التي إما أن فاإلسالم إذًا

تكون في أساسھا من وضع البشر، فھي قاصرة عن الوفاء بسعادتھم، ألنھا متأثرة بقصور واضعیھا 
، ثم دخلھا لھا من عند اهللاوجھلھم وأھوائھم، كالدیانات الوضعیة على اختالف أنواعھا، أو تكون في أص

. التحریف والتبدیل فذھبت عنھا قداستھا وصفتھا الربانیة، كالیھودیة والنصرانیة
]. 9: الحجر[} إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون {: قال عز وجل
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