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Der vergessene Monotheismus - Teil 1 
Was bedeutet Islam? 

 
 :آل عمرانسورة  

ُوُتنَّ ِإَلَّ واأانُتم   (102مُّْسِلُمونا )َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واَلا َتا

 
 :البقرةسورة  

 (21َيا أاي ُّهاا النَّاُس اْعُبُدوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم واالَِّذينا ِمن ق اْبِلُكْم لاعالَُّكْم ت ات َُّقونا )

 

 صحيح البخاري:
: كاانا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما   ُه ِجْْبِيُل عاْن أاِب ُهرايْ راةا، قاالا رِزًا ي اْوًما لِلنَّاِس، فاأاَتا َبا

ِتِه، واُكُتِبِه، وابِِلقاائِِه، واُرُسِلِه وا  : »اإِلميااُن أاْن تُ ْؤِمنا َِبَّللَِّ واماالاِئكا : ماا اإِلميااُن؟ قاالا تُ ْؤِمنا ف اقاالا
: " اإِلْسالاُم: أاْن ت اْعُبدا   : ماا اإِلْسالاُم؟ قاالا ًئا، واتُِقيما َِبْلب اْعِث«. قاالا اَّللَّا، واَلا ُتْشرِكا بِِه شاي ْ

 ...ماْفُروضاةا، واتاُصوما راماضاانا " الصَّالاةا، واتُ ؤادِ يا الزَّكااةا ال

 

 سورة األنبياء:



 (25واماا أاْرساْلناا ِمْن ق اْبِلكا ِمْن راُسوٍل ِإَلَّ نُوِحي إِلاْيِه أانَُّه َلا ِإلاها ِإَلَّ أاَنا فااْعُبُدوِن )

 

 سورة النحل:
 ُ ُهْم ماْن هاداى اَّللَّ والاقاْد ب اعاثْ ناا ِف ُكلِ  أُمٍَّة راُسوًَل أاِن اْعُبُدوا اَّللَّا وااْجتاِنُبوا الطَّاُغوتا فاِمن ْ
بِ  لاُة فاِسريُوا ِف اْْلاْرِض فااْنظُُروا كاْيفا كاانا عااِقباُة اْلُمكاذِ  ُهْم ماْن حاقَّْت عالاْيِه الضَّالا نيا واِمن ْ

(36) 

 

 سورة الفاحتة:
( مااِلِك ي اْوِم 3( الرَّْْحاِن الرَِّحيِم )2( اْلْاْمُد َّللَِِّ رابِ  اْلعاالاِمنيا )1ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحاِن الرَِّحيِم )

يِن ) كا ناْستاِعنُي )4الدِ  كا ن اْعُبُد واِإَيَّ  (5( ِإَيَّ

 

 صحيح البخاري:
: قاالا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما: »أُمُّ الُقْرآِن ِهيا عاْن أاِب ُهرايْ راةا  ُ عاْنُه، قاالا راِضيا اَّللَّ

 ماثااِن واالُقْرآُن العاِظيُم« السَّْبُع ال

 

 صحيح البخاري:
: ُكْنُت ُأصالِ ي  عاْن أاِب ساِعيِد ْبِن ال ُ عاْنُه، قاالا فامارَّ ِب راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ ُمعالَّى راِضيا اَّللَّ

: " ماا مان اعاكا أاْن َتاِْتا؟ أاَلْا   ُتُه، ف اقاالا ي اُقِل عالاْيِه واسالَّما فاداعااِن، ف الاْم آتِِه حاَّتَّ صالَّْيُت ُُثَّ أات اي ْ



ُ: }َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا اْستاِجيُبوا َّللَِِّ والِلرَُّسوِل ِإذاا دا  : 24عااُكْم{ ]اْلنفال:  اَّللَّ [ " ُُثَّ قاالا
ُعالِ مانَّكا أاْعظاما ُسوراٍة ِف الُقْرآِن ق اْبلا أاْن أاْخرُجا«  ...  »ْلا

 

 سورة الذارايت:
 (56واماا خالاْقُت اْلِْنَّ وااإْلِْنسا ِإَلَّ لِي اْعُبُدوِن )

 

 سورة البينة:
ةا وايُ ْؤتُوا الزَّكااةا واذاِلكا واماا أُِمُروا ِإَلَّ لِي اْعُبُدوا اَّللَّا  ينا ُحن افااءا وايُِقيُموا الصَّالا ُُمِْلِصنيا لاُه الدِ 

 (5ِديُن اْلقايِ ماِة )

 

 لسان العرب:
لِْلجانَِّة: دار   والسَّالُم ِف اْلاصل: السَّالمُة، يُ قااُل: ساِلما ياْسلاُم ساالماً وساالمًة، واِمْنُه ِقيلا 

 السَّالمِة ِمنا اْْلفااِت.  السَّالِم ْلاهنا دار

 

 سورة الزمر:
ِن ماثااًل اْلْاْمدُ  ُ ماثااًل راُجاًل ِفيِه ُشراكااُء ُمتاشااِكُسونا واراُجاًل سالاًما ِلراُجٍل هاْل ياْستاِوَيا  ضارابا اَّللَّ

 (29َّللَِِّ باْل أاْكث اُرُهْم َلا ي اْعلاُمونا )

 



 تفسري الطربي:
، وايُِطيُع َجاااعاًة ِمنا ي اُقوُل ت اعااَلا ذِْكرُُه:   ُ ماثااًل لِْلكااِفِر َِبَّللَِّ الَِّذي ي اْعُبُد آِِلاًة شاَّتَّ ماثَّلا اَّللَّ

ُ ماثااًل   الشَّيااِطنِي، وااْلُمْؤِمُن الَِّذي َلا ي اْعُبُد ِإَلَّ اَّللَّا اْلوااِحدا، ي اُقوُل ت اعااَلا ذِْكرُُه: ضارابا اَّللَّ
ا اْلكااِفِر راُجاًل   ِفيِه ُشراكااُء ي اُقوُل: ُهوا بانْيا َجاااعاٍة مااِلِكنيا ُمتاشااِكِسنيا، ي اْعِِن ُُمْتاِلِفنيا ِِلاذا

قُ ُهْم، ِمْن ق اْوِِلِْم: راُجٌل شاِكٌس: ِإذاا كاانا سايِ ئا اْْلُُلِق، واُكلُّ وااِحٍد  ُمت اناازِِعنيا، سايِ ئاٌة أاْخالا
ُهْم ياْستاْخِدُمُه ِبقاْدِر ناِصي ِبِه واُمْلِكِه ِفيِه، واراُجاًل سالاًما لِراُجٍل، ي اُقوُل: واراُجاًل خاُلوًصا ِمن ْ

، َلا ي اْعُبُد غارْياُه واَلا ياِديُن ِلشاْيٍء ِسوااُه   لِراُجٍل ي اْعِِن اْلُمْؤِمنا اْلُمواحِ دا الَِّذي أاْخلاصا ِعبااداتاُه َّللَِِّ
 ... َِبلرُّبُوبِيَِّة  

 

ِن ماثااًل{ ]هود:  ...   [ ي اُقوُل ت اعااَلا ذِْكرُُه: هاْل ياْستاِوي ِمْثُل هاذاا 24واق اْولُُه: }هاْل ياْستاِوَيا
قُ ُهْم ُُمْتاِلفاٌة ِفيِه ِْلِْدماِتِه ماعا ُمناازاعاِتِه ُشراكااءاُه فِ  يِه الَِّذي َياُْدُم َجاااعاًة ُشراكااءا سايِ ئاٌة أاْخالا

اِحًدا َلا يُ ناازُِعُه ِفيِه ُمناازٌِع ِإذاا أاطااعاُه عارافا لاُه ماْوِضعا طااعاِتِه واأاْكراماُه، واِإذاا واالَِّذي َياُْدُم وا 
ْيِن أاْحساُن حااًَل واأاْرواُح ِجْسًما واأاقالُّ ت اعاًبا  أاْخطاأا صافاحا لاُه عاْن خاطاِئِه، ي اُقوُل: فاأايُّ هاذا

 واناْصًبا؟

 

 سورة البقرة:
 (131الا لاُه رابُُّه أاْسِلْم قاالا أاْسلاْمُت لِرابِ  اْلعاالاِمنيا )ِإْذ قا 

 

 سورة النمل:



اق اي ْهاا قاالا ِإنَُّه صارٌْح ُمُارَّدٌ  ِمْن   ِقيلا ِلااا اْدُخِلي الصَّرْحا ف الامَّا راأاْتُه حاِسب اْتُه ْلًَّة واكاشافاْت عاْن سا
 (44ن اْفِسي واأاْسلاْمُت ماعا ُسلاْيماانا َّللَِِّ رابِ  اْلعاالاِمنيا )ق اواارِيرا قاالاْت رابِ  ِإِن ِ ظالاْمُت  

 

 سورة البقرة:
ْن واقااُلوا لاْن ياْدُخلا اْلْانَّةا ِإَلَّ ماْن كاانا ُهوًدا أاْو ناصااراى تِْلكا أاماانِي ُُّهْم ُقْل هااتُوا بُ ْرهااناُكْم إِ 

ُتْم صااِدِقنيا ) أاْسلاما واْجهاُه َّللَِِّ واُهوا ُُمِْسٌن ف الاُه أاْجرُُه ِعْندا راب ِِه واَلا خاْوٌف ( ب الاى ماْن  111ُكن ْ
 (112عالاْيِهْم واَلا ُهْم َياْزانُونا )

 

 تفسري الطربي:
ِم: ا ْذعااِن ِْلاْمرِِه. واأاْصُل اإْلِْسالا ِم اْلواْجِه التَّذاُللا ِلطااعاِتِه وااإْلِ ُم؛ فاِإنَُّه ي اْعِِن ِبِِْسالا َِلْسِتْسالا

ُضوُع ِْلاْمرِِه. واِإَّنَّاا ُسِ يا اْلُمْسِلُم ُمْسِلًما ِِبُُضوِع  ِْلانَُّه ِمِن اْستاْسلاْمُت ِْلاْمرِِه، واُهوا اْلُْ
 جاواارِِحِه ِلطااعاِة رابِ هِ 

 
ُ جالَّ ث انااُؤُه َِبْلْاْباِ عامَّْن أاْخْباا عاْنُه بِقاْولِِه: }ب ا ...   { واخاصَّ اَّللَّ لاى ماْن أاْسلاما واْجهاُه َّللَِِّ

ِم واْجِهِه لاُه ُدونا ساائِِر جاواارِِحِه؛ ِْلانَّ أاْكراما أاْعضااِء اْبِن آداما 112]البقرة:   [ ِبِِْسالا
وا واجاواارِِحِه واْجُهُه، واُهوا أاْعظاُمهاا عالاْيِه ُحْرماًة واحاقًّا، فاِإذاا خاضاعا ِلشاْيٍء واْجُهُه الَِّذي هُ 

أاْكراُم أاْجزااِء جاساِدِه عالاْيِه ف اغارْيُُه ِمْن أاْجزااِء جاساِدِه أاْحراى أاْن ياُكونا أاْخضاعا لاُه. واِلذاِلكا 
تاْذُكُر اْلعاراُب ِف ماْنِطِقهاا اْلْاْباا عاِن الشَّْيِء ف اُتِضيُفُه ِإَلا واْجِهِه واِهيا ت اْعِِن ِبذاِلكا ن اْفسا 

 ناهُ الشَّْيِء واعاي ْ 



 

 سورة األنعام:
ِنيًفا واماا أاَنا ِمنا اْلُمْشرِِكنيا )  (79ِإِن ِ واجَّْهُت واْجِهيا لِلَِّذي فاطارا السَّمااوااِت وااْْلاْرضا حا

 

 تفسري الطربي:
 واكاماا قاالا زاْيُد ْبُن عاْمرِو ْبِن نُ فاْيٍل:

َلا واأاْسلاْمُت واْجِهي ِلماْن أاْسلاماْت ... لاُه    اْلُمْزُن َتاِْمُل عاْذًَب ُزَلا

 

 سرية ابن إسحاق:
 وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضاً:

 أسلمت وجهي ملن أسلمت ... له اْلرض َتمل صخراً ثقاَل

 وأسلمت وجهي ملن أسلمت ... له املزن َتمل عذَبً زَلَل

 إذا هي سيقت إَل بلدة ... أطاعت فصبت عليها سجاَل

 ت ... له الريح تصرف حاَل فحاَلوأسلمت وجهي ملن أسلم

 

 تفسري الطربي:



َتاِْويُل 112واأامَّا ق اْولُُه: }واُهوا ُُمِْسٌن{ ]البقرة:  اِل ِإْحساانِِه. وا [ فاِإنَُّه ي اْعِِن بِِه ِف حا
ِم: ب الاى ماْن أاْخلاصا طااعاتاُه َّللَِِّ واِعبااداتاُه لاُه ُُمِْسًنا ِف ِفْعِلِه    ذاِلكا اْلكاالا

 

 مصنف ابن أيب شيبة:
: كاانا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه  عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن عاْبِد الرَّْْحاِن ْبِن أابْ زاى، عاْن أابِيِه، قاالا

ِة   ِم، واكاِلما : »أاْصباْحناا عالاى ِفْطراِة اإْلِْسالا ِص واِديِن ناِبيِ ناا ُُمامٍَّد واسالَّما ِإذاا أاْصباحا، قاالا اإْلِْخالا
ِنيًفا ُمْسِلًما واماا كاانا ِمنا اْلُمْشرِِكنيا«  صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، واِملَِّة أابِيناا ِإبْ رااِهيما، حا

 

 سورة آل عمران:
ِنيًفا مُ  ْسِلًما واماا كاانا ِمنا اْلُمْشرِِكنيا ماا كاانا ِإبْ رااِهيُم ي اُهوِدَيًّ واَلا ناْصراانِيًّا والاِكْن كاانا حا

(67) 


