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َم ه مَّةَ َلَ ائَ سَ رَ 
َ(ةَ ن يَ الث َّاَةَ الَ سَ رَ ال)

 مُ لَ ع  ا نَـ يمَ فِ  ايـَُؤلَّف  ِمثـ ُلهَ  م  ـَهِذِه رَِساَلٌة لَ 
 ة(دَ ي  قِ )عَ          

 
 دالَلُة الُقرآِن الُمِبْين 

 النَِّبي ِّْينَجِمْيِع َعلى َأنَّ اإِلْسالَم ِدْيُن 
 المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  مُ هِ ي  لَ عَ 

ِ اإِلساْلم   ﴿  ﴾ ِإنَّ الدِّينَ عِندَ اَّللَّ
 

 ِرَساَلٌة في بَ َياِن بُْطالِن َقوِل بَ ْعِضِهم:
 «اأَلْديَاُن السََّماِويَُّة الثَّالثَةُ » 

 

ّ  الُ   عبدِ الرؤوفِ  دَارُ اإلِمَامِ  اوِ
 اَنَ

 
 َعْدنَاَن ال ُمناِوي  َأبُو الطيِِّب يُوُسُف بُن 

 يُج ُكلَِّيِة اإِلَماِم اأَلوزاِعيِّ في الدِّراَساِت اإِلْسالِميَّةِ رِّ خِ 
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َعُة اأُلوَلى   الطَّب ْ
 1031 - ه3414

 
 َعَمالا بَِأْحكاِم الشَّْرِع اإلْسالِميِّ 

 اِشرِ ُحُقوُق الطَّْبِع لَْيَسْت مقصورةا على الُمَؤلِِّف وال النَّ 

 
ِر َهِذِه الرَِّساَلَة وَتص وي رِها وِطَباَعِتهَ  ةِ ادَ عَ أحٌد ِمن  إِ ال ُُي َنُع   اهَ وزيعِ ا وتَ َنش 

 َشر َط اَِلَمانَِة يف النـَّق لِ  وَلو  ِِلَغ راٍض ِِتارِيَّةٍ 
  

 ِلَمْن َأراَد ُمراَسَلَة الُمَؤلِّفِ 
almunawi@hotmail.com  

 
 يِّ اوِ نَ المُ  امِ مَ اإلِ  عِ قِ وْ مَ  نْ مِ  اللُ  اءَ شَ  نْ ا إِ يبا رِ قَ  فِ لِّ ؤَ المُ  بِ تُ كُ   نْ ا مِ هَ يرِ غَ وَ  ةِ الَ سَ الرِّ  هِ ذِ هَ  لُ يْ مِ حْ تَ  نُ كِ مْ يُ 

www.almunawi.com 
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ْيُن النَِّصْيَحةُ ﴿   ﴾1الدِّ
                                                 

يُن »لََّم: سَ ِه وَ ي  لَ النَِِّبِّ صلَّى الُل عَ  قولِ اُب يف َصِحي ِحِه: بَ  ُه اللُ َرِحَ  َشرِي ٌف، قَاَل الُبَخارِي   َحِديثٌ   1 الدِّ
 ،وبةِ ]ُسورَة التَّ تـََعاىل: ﴿ِإَذا َنَصُحوا لِل َوَرُسولِِه﴾  هِ وَقولِ ، «املسِلِمنَي وعامَِّتِهمالنَِّصيَحُة لِل ولَرُسولِِه وِلَئِمَِّة 

ِلٍم )9/42ج 24اَب اإِلُياِن باب تَ انظُر  كِ  [19اآلية  ( عن  ََتِيٍم الدَّارِيِّ أَنَّ النَِّبَّ َصلَّى 9/42. ويف َصِحيِح ُمس 
يُن النَِّصيَحةُ »الُل َعَلي ِه َوَسلََّم، قَاَل:  ؟ قَاَل: « الدِّ ِلِمنَي »قـُل َنا: ِلَمن  لِل َوِلِكَتابِِه َولَِرُسولِِه َوِِلَئِمَِّة ال ُمس 

مذي  وَ اوُ و دَ بُ ُد وأَ ح َ اُم أَ مَ يًضا اإلِ أَ  اهُ وَ ورَ «. َوَعامَِّتِهم    النََّساِئي  بَِنحِو َذِلَك.َد والِّتِّ
َقالِن  يف َشرِح َحِديِث قَاَل الَعالََّمُة اب ُن َحَجٍر ا يُن النَِّصيَحةُ »لَعس   :«الدِّ

ظِّ لِل َمن ُصوِح لَهُ  :َخطَّاِب  ـقَاَل ال   بَل  لَي َس يِف  ،َوِهَي ِمن  َوِجيِز ال َكاَلمِ  ،النَِّصيَحُة ِكل َمٌة َجاِمَعٌة َمع َناَها ِحَياَزُة اْلَ 
َرَدٌة  تَـو ََف ال َكاَلِم ِكل َمٌة ُمف  ََحاِديِث الَِِّت ِقيَل ِفيَها  .َعن  َمع ََن َهِذِه ال َكِلَمةِ  ِِبَا ال عَِباَرةُ ُتس  ِديُث ِمَن اِل  َوَهَذا اْلَ 

َماُم  ،ِإنَـَّها َأَحُد أَر بَاِع الدِّينِ  ُه ِفيَها اإل ِ َلَم الط وِسي  َوِمَّن  َعدَّ ٌل َدُه ُُمَصِّ َبل  ُهَو َوح   :النـََّوِوي  َوقَاَل  .ُُمَمَُّد ب ُن َأس 
يِن ُكلِّهِ  ُُموِر الَِِّت ذََكَرهَ ِِلَنَُّه ُمن َحِصٌر يف  ،ِلَغَرِض الدِّ  ا.اِل 

ُفُه  فَالنَِّصيَحُة للِ  لٌ َوص  َبُة ِمن   ،َحابِِّه بِِفع ِل طَاَعِتهِ ـَوالرَّغ َبُة يِف مَ  ،َواْل ُُضوُع َلُه ظَاِهرًا َوبَاِطًنا ،ِبَا ُهَو َلُه أَه  َوالرَّه 
َهاُد يف َردِّ ال َعاِصنَي إِلَي هِ  ،َمَساِخِطِه بِتَـر ِك َمع ِصَيِتهِ  َأِب ُُثَاَمَة َعن  َعب ِد ال َعزِيِز ب ِن رُفـَي ٍع َعن  الثَـّو رِي  َوَرَوى  . َواْلِ 

َوارِي وَن لِِعيَسى قَاَل  :قَالَ َعِليٍّ َصاِحِب  ُم َحقَّ : ؟ قَالَ للِ  ُروَح الِل َمِن النَّاِصحُ يَا  :َعَلي ِه السَّاَلمُ اْلَ  الَِّذي يـَُقدِّ
  .َعَلى َحقِّ النَّاسِ الِل 

 ،َوتـََفه ُم َمَعانِيهِ  ،َوََت رِيـُُرَها يِف ال ِكَتابَةِ  ،َوإِقَاَمُة ُحُروِفِه يِف التِّاَلَوةِ  ،َوتـَع ِليُمهُ  ،تـََعل ُمهُ  َوالنَِّصيَحُة ِلِكَتاِب اللِ 
ُظ ُحُدوِدهِ  َوَنص رُُه َحيًّا  ،تـَع ِظيُمهُ  َوالنَِّصيَحُة ِلَرُسوِلهِ  .َوَذب  ََت رِيِف ال ُمب ِطِلنَي َعن هُ  ،َوال َعَمُل ِبَا ِفيهِ  ،َوِحف 

َياُء ُسنَِّتِه بِتَـَعل ِمَها َوتـَع لِيِمَها ،َوَميًِّتا النَِّصيَحُة وَ  .َوَُمَبَُّتُه َوَُمَبَُّة أَتـ َباِعهِ  ،لِهِ َوااِلق ِتَداُء بِِه يف أَقـ َوالِِه َوأَفـ َعا ،َوِإح 
َلِة، َوَسد  خَ  ُلوا ال ِقَيامَ َما ُحِّ ِإَعانـَتُـُهم  َعَلى  أِلَئِمَِّة اْلُمْسِلِمينَ  َوةِ بِِه، َوتـَن ِبيُهُهم  ِعن َد ال َغف  َف  َوََج ُع  ،لَِّتِهم  ِعن َد اْل 

َسنُ  ،َوَرد  ال ُقُلوِب النَّاِفَرِة ِإلَي ِهم   ،ال َكِلَمِة َعَلي ِهم   َوِمن   .َوِمن  أَع َظِم َنِصيَحِتِهم  َدفـ ُعُهم  َعِن الظ ل ِم بِالَِِّت ِهَي َأح 
ِتَهادِ  ِلِمنَي أَئِمَُّة ااِلج  ِر َمَنا ،َوتـََقُع النَِّصيَحُة َْلُم  بَِبثِّ ُعُلوِمِهم   ،َُج َلِة أَئِمَِّة ال ُمس   .َوََت ِسنِي الظَّنِّ ِِبِم   ،ِقِبِهم  َوَنش 

ُعُه َعَلي ِهم   ،الشََّفَقُة َعَلي ِهم   َوالنَِّصيَحُة ِلَعامَِّة اْلُمْسِلِمينَ  َفُعُهم   ،َوالسَّع ُي ِفيَما يـَُعوُد نـَف  وََكف   ،َوتـَع ِليُمُهم  َما يـَنـ 
ََذى َعنـ ُهم   ِسهِ َوأَن  ُيُِبَّ َْلُم  َما ُيُِب  لِ  ،ُوُجوِه اِل  ِسهِ  ،نَـف  رَُه لِنَـف  َرَه َْلُم  َما َيك   اهـ .َوَيك 
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 ُسوُل الِل َصلَّى اللُ َعَلي ِه َوَسلََّم:قاَل رَ 
 2 «ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه فَانْ َتِظِر السَّاَعةَ  ِإَذا ُوسَِّد اأَلْمرُ »

 
 وقاَل أَيًضا:

ِبُض الِعل َم بَِقب ِض الُعَلَماِء، حَ » ِبُض الِعل َم ان ِتزَاًعا يـَن َتزُِعُه ِمَن الِعَباِد، َوَلِكن  يـَق  َّتَّ ِإنَّ الَل اَل يـَق 
 3«َفُسِئُلوا فََأفْ تَ ْوا بِغَْيِر ِعْلٍم، َفَضل وا َوَأَضل واُجهَّااًل،  ِإَذا لَـم  يـُب ِق َعاِلًما اَّتَََّذ النَّاُس ُرُءوًسا

                                                 
َنَما النَِّب  َصلَّى الُل َعَلي ِه َوَسلََّم يِف ََم ِلٍس 9/49ِحِه )ي  الُبَخاري  يف َصحِ  َرَوى  2 ( َعن  َأِب ُهَريـ رََة قَاَل: بـَيـ 

السَّاَعُة؟ َفَمَضى َرُسوُل الِل َصلَّى الُل َعَلي ِه َوَسلََّم ُُيَدُِّث، فـََقاَل ُُيَدُِّث الَقو َم، َجاَءُه أَع رَاِبٌّ فـََقاَل: َمََّت 
َمع ، َحَّتَّ ِإَذا َقَضى َحِديثَُه قَ  َع َما قَاَل َفَكرَِه َما قَاَل، َوقَاَل بـَع ُضُهم : بَل  َلَ  َيس   -أَي َن »اَل: بـَع ُض الَقو ِم: َسَِ

، قَاَل:  «فَِإَذا ُضيـَِّعِت اَِلَمانَُة فَانـ َتِظِر السَّاَعةَ »قَاَل: َها أَنَا يَا َرُسوَل الِل، قَاَل: « اَعةِ السَّاِئُل َعِن السَّ  -أُرَاُه 
ِلِه فَانـ َتِظِر السَّاَعةَ »َكي َف ِإَضاَعتُـَها؟ قَاَل:  ُر ِإىَل َغْي ِ أَه  اهـ قاَل ابُن َحَجٍر يف فـَت ِح الَبارِي: « ِإَذا ُوسَِّد اَِلم 

ِنَد َوُجِعَل يف َغِْي أَه  لُُه ِإذَ قـَو   ِديِد ويُـَخفَُّف َأي  أُس  َمُر ِبَضمِّ أَوَّلِِه َوالتَّش  َدِة الَقارِي َشر ِح ا ُوسَِّد اِل  ِلِه. ويف ُعم 
ُُموِر الَِِّت تتَـَعلَّ  (:4/4َصِحيِح الُبَخاريِّ ) ُر( الـُمرَاُد بِِه ِجن ُس اِل  َم  ُق بِالدِّيِن كاِْلالفَِة َوال َقَضاِء قـَو لُُه )ِإَذا ُوسَِّد اِل 

 َوََن ِو َذِلَك. اهـ واإِلفْ َتاءِ 
َرَجُه ُمسِلٌم يف الِعل  9/19َرواُه الُبَخاري  يف َصِحي ِحِه )  3  . 4741ِم وقَبِضِه َرَقم ِع الِعل  ف  ِم، باب رَ ( وَأخ 
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 اإلِهْدَاءُ 
َرٌة َعلى ِدْيِن اللِ   ِإلى ُكلِّ َمْن ِعْنَدُه َغي ْ

 وَعلى ُسنَِّة نَِبيِّهِ  وَعلى ِكَتاِب اللِ 
 عليِه الصَّالُة والسَّالمُ 

 «اأَلْديَاُن السََّماِويَُّة الثَّالثَةُ »في بَ َياِن بُْطالِن َقوِل: لَِنْسَع في َنْشِر َهِذِه الرَِّساَلةِ 
  َِِته  ،طََلًبا ِلَمر َضاِة الِل وَرح 
  :ْي ِ َويَأ ُمُروَن وَطَمًعا يف الد ُخوِل ََت َت َقوِل الِل تـََعاىل ُعوَن ِإىَل اْلَ  ﴿َول َتُكن مِّنُكم  أُمٌَّة يَد 

َهو َن  ِلُحوَن﴾بِال َمع ُروِف َويـَنـ  لِِه  [922ة اآليَ  ،املاِئَدة ُسورَةَ ] َعِن ال ُمنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم ال ُمف  َوقـَو 
َهو َن َعِن ال ُمنَكِر﴾تـََعاىل:  رَِجت  لِلنَّاِس تَأ ُمُروَن بِال َمع ُروِف َوتـَنـ  َر أُمٍَّة أُخ   ُسورَةَ ] ﴿ُكنُتم  َخيـ 

 ، [992 اآلية ،املائَِدة
  :َكانُوا  اَل يـَتَـَناَهو َن َعن م نَكٍر فـََعُلوُه لَِبئ َس َما  وِلَكي  ال َنُكوَن كالذيَن َوَصَفُهُم الُل بَِقولِِه﴿

َعُلوَن﴾  ، [41 اآلية ،املاِئَدة ُسورَةَ ] َكانُوا  يـَف 
  ِا ال ُمن َكَر ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رَأَوُ »الَوارِد يف َحِديِث النَِّبِّ َعَلي ِه الصَّالُة والسَّالُم:  وَحَذرًا ِمَن الَوعيد

 .4«فـََلم  يـَُغيـُِّروُه، يُوِشُك َأن  يـَُعمَُّهُم اللُ ِبِعَقابٍ 

                                                 
يِق َسََِع  َحَجٍر ما َنص ُه:(. ويف فـَت ِح الَبارِي الب ِن 9/022َصِحي ح ابِن ِحبَّاَن )  4 ٍر الصِّدِّ "َحِديُث َأِب َبك 

ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رَأَُوا ال ُمن َكَر فـََلم  يـَُغيـُِّروُه أَو َشَك أَن  يـَُعمَُّهُم اللُ »َرُسوَل الِل َصلَّى الُل َعَلي ِه َوَسلََّم يـَُقوُل: 
َر بـََعُة َوَصحََّحهُ  «ِبِعَقابٍ  َرَجُه اِل   اب ُن ِحبَّاَن". اهـ َأخ 
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َت ْمه ْيدَ ََ
 ْيَ غَ  ذَ خَ ـاتَّ  نِ مَ  نَّ أَ  رَ بَـ خ  أَ ، وَ المِ س  اإلِ  نِ ي  دِ وَ  دِ ي  وحِ التَّ  ةِ وَ ع  دَ ا بِ يعً َجَِ  هُ اءَ يَ بِ ن  أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللُ  ثَ عَ بَـ 

الذي  ينُ الدِّ  وَ هُ  المِ س  اإلِ  ينُ دِ ، فَ رينَ اسِ اْلَ  نَ مِ  ةِ رَ يف اآلخِ  وَ هُ وَ  هُ ن  مِ  لَ بَ ق  يُـ  ن  لَ ا فَـ نً يـ  دِ  المِ س  اإلِ 
 . هِ اعِ بَ اتّـِ بِ  هُ ادَ بَ عِ  رَ مَ أَ وَ  اللُ  هُ يَ ضِ رَ 

يُن اَْلق  الِذي ال يَأ بَاُه ِإالَّ َهاِلٌك. َبُل الُل َغْيَُه، َوُهَو الدِّ َوُنُصوُص  َفِديُن الِل َواِحٌد، ال يـَق 
َبل تَأ ِوي اًل.  الُقرآِن الَكرمِِي َدالٌَّة َعَلى َذِلَك بِـَما ال يـَق 

 اىلعَ تَ  اللُ  الَ قَ 
ِط اَل ِإَلَه ِإالَّ هُ ﴿ ُلوا  ال ِعل ِم قَاِئًما بِال ِقس  َو ال َعزِيُز َشِهَد اللَُّه أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوال َمالِئَكُة َوأُو 

ِكيُم  يَن ِعنَد اللَِّه . اْلَ  تَـَلَف الَِّذيَن أُوتُوا  ال ِكَتاَب ِإالَّ ِمن بـَع ِد  اإِلْسالمُ ِإنَّ الدِّ َما َوَما اخ 
َساِب  ُفر  بِآيَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع اْلِ  نَـُهم  َوَمن َيك  فَِإن  َحاج وَك فـَُقل  . َجاَءُهُم ال ِعل ُم بـَغ ًيا بـَيـ 

ِهَي لِلَِّه َوَمِن اتَـّبَـَعِن َوُقل لِّلَِّذيَن أُوتُوا  ال ِكَتاَب َواِلُمِّيِّنَي  َأْسَلْمتُ  فـََقِد  َأْسَلُمواْ فَِإن   َأَأْسَلْمُتمْ َوج 
َا َعَلي َك ال َبالُغ َواللَُّه َبِصٌْي بِال ِعَبادِ  َتَدو ا وَِّإن تـََولَّو ا فَِإَّنَّ -91 اآليَات، انَ رَ ِعم   آلِ  ُسورَةَ ﴾ ]اه 

42.] 

ُغوَن َوَلُه  ﴿ َر ِديِن اللَِّه يـَبـ  . َمن يف السََّماَواِت َواَِلر ِض َطو ًعا وََكر ًها َوإِلَي ِه يـُر َجُعوَن  َأْسَلمَ أَفـََغيـ 
َحاَق َويـَع ُقوَب َواِلَ  َاِعيَل َوِإس  َنا َوَما أُنزَِل َعَلى ِإبـ رَاِهيَم َوِإَس  َباِط ُقل  آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل َعَليـ  س 

ُهم  َوََن ُن َلُه َوَما أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبي وَن مِ  َ َأَحٍد مِّنـ  م  اَل نـَُفرُِّق بـَني  َوَمن .  ُمْسِلُمونَ ن رَِّبِِّ
َر  َبَل ِمن ُه َوُهَو يف  اإِلْسالمِ يـَب َتِغ َغيـ  َاِسرِينَ ِديًنا فـََلن يـُق  ، انَ رَ ِعم  آِل  ُسورَةَ ﴾ ] اآلِخرَِة ِمَن اْل 

 [.10-11 اآليَات
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َحاَق َويـَع ُقوَب وَ ﴿ َاِعيَل َوِإس  َنا َوَما أُنزَِل ِإىَل ِإبـ رَاِهيَم َوِإَس  َباِط ُقوُلوا  آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل إِلَيـ  اَِلس 
ُهم  َوََن نُ  َ َأَحٍد مِّنـ  م  اَل نـَُفرُِّق بـَني  َلُه  َوَما أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَ النَِّبي وَن ِمن رَِّبِِّ

ِفيَكُهُم . ُمْسِلُمونَ  َا ُهم  يف ِشَقاٍق َفَسَيك  َتَدو ا وَِّإن تـََولَّو ا فَِإَّنَّ فَِإن  آَمُنوا  ِبِث ِل َما آَمنُتم بِِه فـََقِد اه 
 [914و 917 اآلية، ةِ رَ قَ البَـ  ُسورَةَ ] ﴾اللَُّه َوُهَو السَِّميُع ال َعِليمُ 

إِلَي ِه ِمن رَّبِِّه َوال ُمؤ ِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل نـَُفرُِّق آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنزَِل ﴿
رَاَنَك َربَـَّنا َوِإلَي َك ال َمِصْيُ  ع َنا َوأَطَع َنا ُغف  َ َأَحٍد مِّن ر ُسِلِه َوقَاُلوا  َسَِ  ةاآليَ ، ةِ رَ قَ البَـ  ُسورَةَ ] ﴾بـَني 

410] 

َهُه لِلَّه َوُهَو ُُم ِسٌن َواتَـَّبَع ﴿ َلَم َوج  َسُن ِديًنا ِمَِّّن  َأس  َحِنيًفا َواَّتَََّذ اللَُّه  ِملََّة ِإبـ رَاِهيمَ َوَمن  َأح 
 [940 ةاآليَ ، اءِ سَ النِّ  ُسورَةَ ] ﴾ِإبـ رَاِهيَم َخِليالً 

َنا إِلَي َك َأِن ﴿ رِِكنيَ اتَِّبع  ِملََّة ِإبـ رَاِهيَم ُُثَّ أَو َحيـ  ِل، ] ﴾َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش  ة اآليَ ُسورََة النَّح 
941] 

، اءِ يَ بِ ن  اِلَ  ُسورَةَ ] ﴾َوَما أَر َسل َنا ِمن قـَب ِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَي ِه أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ أَنَا فَاع ُبُدونِ ﴿
 [40 ةاآليَ 
َنا بِِه ِإبـ رَاِهيَم َوُموَسى﴿ َنا إِلَي َك َوَما َوصَّيـ  يِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَو َحيـ   َشرََع َلُكم مَِّن الدِّ

يَن َوال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ َوِعيَسى أَن    [،91 ةاآليَ الش وَرى،  ُسورَةَ ] ﴾أَِقيُموا الدِّ

َعى ِإىَل ﴿ ِدي ال َقو َم  اإِلْسالمِ َوَمن  أَظ َلُم ِمَِّن افـ تَـَرى َعَلى اللَِّه ال َكِذَب َوُهَو يُد  َواللَُّه ال يـَه 
 [4 ةاآليَ ، فِّ الصَّ  ُسورَةَ ] ﴾الظَّاِلِمنيَ 
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 ب  يا رَ 
 من قرأ هذه الرسالة على كامل اإلميان،كل أحبابي وأقربائي ووتوفاَني  

 بهذه الرسالة يف اآلخرة، انفعاَنابه الصاحلني، و كرمتمبا  وأكرماَنا 
 ا كل من قرأها أو أعان على نشرهانفع بهاو 

 ني والؤماَناتاَناللهم ارحم آباءنا وأمهاتاَنا الؤم
 واحشرنا وإياهم آماَنني يوم القيامة 

 آمني 
 مني من صاحل دعواتكوال تاَنس أختي الكرمية أخي الكريم

 الاَُناوِّ    عَدْنَانَ   بنُ   يُوسُفُ   الطي بِ   أَبُو
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َمةٌ   ُمَقدِّ

َ مِ الَ مُد لِل ربِّ العَ حَ ـال   َ لِ سَ ر  مُ ـى َأشَرِف اللَ الُم عَ الُة والسَّ  والصَّ ني  َ بِ ِبِه الطَّيِّ ى آلِِه َوَصح  علَ  وَ ني   ني 
 يَن.اِهرِ الطَّ 

اويَُّة اُن السَّمَ يَ دْ األَ »َي: هِ اِطلٌة وَ َكِلمٌة بَ اِس النَّ  نَ َنِة كثٍْي مِ لسِ ى أَ لَ َر عَ هَ اشتَـ  دِ قَ ُد، فَـ ع  ا بَـ مَّ أَ 
 .5يَّةَ انِ رَ يََّة والنَّص  ودِ اليَـهُ وَ  المَ س  اإلِ  ونَ يَقِصدُ ، «ثَةُ اَل الثَّ 

ِع ي  ُن َجَِ ي  الِم، وهَو دِ س  ُن اإلِ ي  َد هَو دِ ي  حِ يَن السَّماويَّ الوَ نَّ الدِّ ُه أَ ن  يَد عَ حِ ـواْلق  الذي ال مَ 
اِِتُ خَ  وَ الِميَّ هُ س  يَن اإلِ نَّ الدِّ اَل إِ قَ ن  يُـ ح  أَ َك ال َيصِ لِ ذَ لِ اٍء، وَ نَ ثـ  ال استِ ِة بِ كَ الئِ مَ ـالُن ي  دِ اِء وَ يَ بِ ن  اِلَ 
ي ُن اَِلوَّلُ َو ل  هُ ، بَ ةِ اويَّ السَّمَ  يانِ د  اِلَ  اَءُه. يَ يُن الوحيُد الذي َرِضَيُه الُل وبـََعَث بِه أَنبِ َو الدِّ هُ ، وَ الدِّ

َ يـِّ بِ ًة فـَبَـَعَث الُل النَّ دَ احِ اَن النَّاُس أُمًَّة وَ ﴿كَ قاَل الُل تعاىل:  البَـَقرَة،  ُسورَةَ ]  ُمَبشِّريَن َوُمنِذرِيَن﴾ني 
لَّى . َوقَاَل َرُسوُل الِل صَ 6رِ م  ايِة اِلَ الِم يف ِبدَ اَن النَّاُس كل ُهم َعَلى ِدي ِن اإِلس  ي  كَ ، أَ [491 اآلية

َن ِبَياءُ »ِه وَسلََّم: ي  لَ اللُ عَ  َوةٌ  اِل  تٍ  ِإخ  ارِي  اُه الُبخَ وَ َث، رَ ي  دِ اْلَ  «َواِحدٌ  َوِدينـُُهم   َشَّتَّ  أُمََّهاتـُُهم   ،لَِعالَّ
اِلَنِبياُء ِإخوٌة ِمن  » اَل:الُم قَ الُة والسَّ يِه الصَّ لَ وَل الِل عَ سُ نَّ رَ ٍم أَ لِ س  ِح مُ ي  حِ يف َصِحي ِحِه ويف صَ 

                                                 

، المِ س  اإلِ  نَ مِ  جٌ ِر خ  ـمُ  فرٌ ذا كُ هَ ، وَ اآلنَ  اا هَُ مَ كَ   ةَ يَّ انِ رَ ص  والنَّ  ةَ يَّ ودِ هُ اليَـ  دُ صِ ق  يَـ  ةَ ارَ بَ العِ  هِ ذِ هَ  لُ مِ ع  ستَـ يَ  ن  مَ  بعضُ  5 
 ةَ ارَ بَ العِ  هِ ذِ هَ  ولُ قُ يَـ  ن  مَ  ضَ ع  بَـ  نَّ كِ لَ ، وَ اللِ والضَّ  كِ ر  لى الشِّ عَ  نِ المِ تَ ش  تَ  اآلنَ  اا هَُ مَ كَ   ةَ يَّ انِ صرَ والنَّ  ةَ يَّ ودِ هُ اليَـ  نَّ ِلَ 
 نَّ أَ م هِ ادِ قَ اعتِ  عَ الم، مَ والسَّ  الةُ م الصَّ هِ ي  لَ ى عَ سَ ي  عِ  ةَ عَ يـ  رِ ى وشَ وسَ مُ  ةَ عَ يـ  رِ شَ َشرِيـ َعَة َسيِِّدنَا ُُمَمٍَّد و  ونَ دُ صِ ق  يَـ 
 نَّ إِ فَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ ، وَ المِ س  اإلِ ِديِن ا بِ يَ تَـ أَ  -َعَليِهما وَعلى نبيِّنا أَفضُل الصَّالِة والسَّالِم  - ىسَ ي  ى وعِ وسَ مُ 

 .ظِ ف  ا اللَّ ذَ هَ  القُ ط  إِ  ح  صِ ال يَ  كَ لِ ذَ لِ قٌّ، فَ حَ  ومَ اليَ  ةُ يَّ انِ رَ ص  والنَّ   ةُ يَّ ودِ هُ اليَـ  هِ ي  لَ ا عَ مَ  نَّ أَ  مُ وهِ يُ  ْيَ بِ ع  ا التـَّ ذَ هَ  ِإطالقـَُهم
ُن الـُمن ِذِر وابُن أب حاِتٍِ وأبو يَعلى َج اب  رَ خ  أَ  :أثورِ مَ ـالوِر يف التَّفسِْي بِ ثُ ن  مَ ـالد رِّ الي  يف وطِ يُ الس   الَ قَ   6

 اهـ ُكل ُهم. المِ اإِلسْ ى لَ اَل: عَ اَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة﴾ قَ ﴿كَ  :ابِن عبَّاٍس قالَ  نِ والطَّرباِن  ِبَسَنٍد َصحيٍح عَ 
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ٍت، َوأُمََّهاتـُُهم   . 7«َوِديـ نـُُهم َواِحدٌ ، َشَّتَّ َعالَّ
الَِّة عَ  َض اآلياتِ عْ ِذِه الرِّساَلِة ب َ ْدُت في هَ رَ وْ وَقْد أَ  َد هَو ِدي ُن ي  حِ يَن الَسَماِويَّ الوَ نَّ الدِّ ى أَ لَ الدَّ

ِل أَ  م  ـالصَّالُة والسَّالُم، ولَ  مُ هِ ي  لَ ياِء عَ بِ ن  يُن َجيِع اِلَ اإِلسالِم، وهَو دِ  ِثر  ِمن  نـَق  قواِل املفسِّريَن أُك 
الِة عَ  زادَة اَء االستِ رآِن الصَّريِح، َوَمن  شَ بَِنصِّ القُ  -يف الَغالِب  -ُت ي  فَ تَـ ك  ا َك، بل  لِ لى ذَ الدَّ

 فـَل يَـر ِجع  إىل َتفاِسْي ِ أهِل الِعل ِم. 
َمها  سَ اِت الِت أَ ِض اآليَ ع  بَـ ِح لِ ي  حِ  الصَّ ْي ِ سِ ف  التـَّ اُن يَ ا بَـ هَ نـ  ، مِ ةٍ لَ ي ْ لِ جَ  دَ وائِ فَ بِ  كَ لِ ذَ  تُ عْ ب َ ت ْ أَ  ثمَّ  اَء فـَه 
َر دِ ظَن وا أَ اِس، فَ ٌر ِمَن النَّ يـ  ثِ كَ  ا َتُدل  على َأنَّ الَل أَنـ َزَل ِديـ ًنا َغيـ   نْ مِ  رٌ ي ْ ذِ حْ ا تَ هَ ن ْ مِ وَ  ،ِن اإِلس المِ ي  َّنَّ
 .8«ِإْتَمام ال ن ِّْعَمةِ »بُِعْنواِن  وِطيِّ يُ لس  ِلإِلَماِم اٍة َمْنُسوبٍَة الَ سَ رِ 

 

                                                 
ِلٍم: ي  حِ ي  يف َشرِح صَ وِ اَل النـَّوَ قَ   7 ِت  :قاَل الُعَلَماءُ "ِح ُمس  مِ  -أَوالُد الَعالَّ ِ ال ُمهَمَلِة وَتشِديِد الالَّ  بَِفت ِح الَعني 
 ."ٍب ِمن  أُمََّهاٍت َشَّتَّ وُة ِِلَ اإِلخ   ُهمُ  -

8
 .ِديُن ََجيِع اِلَن ِبَياءِ َمَع إِثـ َباِت أَنَُّه  لَي َس ِدي َن اِلَُمِم السَّابَِقةِ ذُِكَر يِف تِل َك الرَِّساَلِة أَنَّ اإِلس الَم  
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 المُ سْ َو اإلِ اِء هُ يَ بِ نْ ِع األَ يْ مِ نَّ ِديَن جَ ِذْكُر آياٍت تُدل  عَلى أَ 
 [.91 ةاآليَ ان، رَ ِعم   آلِ  ُسورَةَ ﴾ ]المُ سْ اإلِ َد الِل ن  َن عِ ي  اىل: ﴿إنَّ الدِّ عَ تَـ  اللُ  الَ قَ 

َر اىلعَ تَـ  وقالَ  َبَل ِمن ُه َوُهَو يف اآلِخَرِة ِمَن اْلَ  المِ اإِلسْ : ﴿َوَمن  يـَب َتِغ َغيـ  اِسرِيَن﴾ ِديًنا فـََلن  يـُق 
 [.10 اآليَة، انَ رَ آِل ِعم   ُسورَةَ ]
سالِم فهَو  اإلِ ْي ِ اَن على غَ ِلموَن، َِلنَّ َمن  كَ اِء ُمس  يَ نبِ لَّ اِلَ اِن َأنَّ كُ يَ اِن يف بَـ تَ يَ افِ كَ  انِ تَ اِن اآليَـ اتَ هَ 

 .9ينَ رِ اسِ َن اْلَ ِة مِ رَ يف اآلخِ 

َنا ِإلَي َك َوَما ﴿ :اىلعَ تَـ  اللِ  ولُ قَ  كَ لِ ذَ كَ َو  يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَو َحيـ  َشرََع َلُكم مَِّن الدِّ
َنا بِِه ِإبـ رَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأن   يَن َوال تَ تَ َفرَُّقوا ِفيهِ َوصَّيـ   اآليَةالش وَرى،  ُسورَةَ ] ﴾َأِقيُموا الدِّ

اَلُم.[91  ، يَُدل  َعَلى َأنَّ ِدي َن اِلَن ِبَياِء ُهَو اإِلس 

َم َوالن بـُوََّة ُُثَّ يـَُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا  ِعَباًدا ﴿اىل: عَ تَـ  هُ ولُ وقَ  ك  تَِيُه اللَُّه ال ِكَتاَب َواْلُ  َما َكاَن لَِبَشٍر َأن يـُؤ 
ُرُسونَ َربَّانِيِّنَي ِبَا ُكنُتم  تـَُعلُِّموَن ال ِكتَ ِّلِّ ِمن ُدوِن اللَِّه َوَلِكن ُكونُوا   َواَل يَأ ُمرَُكم  .  اَب َوِبَا ُكنُتم  َتد 

                                                 
َوِإذ  َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق النَِّبيِّنَي ﴿اىل: عَ تَـ  ، قَاَل اللُ ةُ اآليَ  هِ ذِ ا هَ هَ يـ  فِ  ت  دَ رَ  وَ الِِت  اتِ اآليَ  اقَ يَ سِ  رميَ ي الكَ خِ أَ  ر  ظُ ان   9

ِمُننَّ بِهِ  ِمن  ِكَتابٍ َلَما َآتـَي ُتُكم   َمٍة ُُثَّ َجاءَُكم  َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكم  لَتُـؤ  ُِت   َوِحك  َولَتَـن ُصرُنَُّه قَاَل أَأَقـ َرر ُِت  َوَأَخذ 
َهُدوا َوأَنَا َمَعُكم  ِمَن الشَّاِهِديَن . َعَلى َذِلُكم  ِإص رِي َفَمن  تـََوىلَّ بـَع َد َذِلَك َفُأولَِئَك ُهُم  قَاُلوا أَقـ َرر نَا قَاَل فَاش 

رَ ال َفاِسُقوَن .  ُغوَن َوَلُه َأْسَلمَ  َأفَ َغي ْ َر ضِ  ِديِن اللَِّه يَ ب ْ َطو ًعا وََكر ًها َوإِلَي ِه يـُر َجُعوَن . ُقل   َمن  يِف السََّمَواِت َواِل 
َنا َوَما أُنزَِل َعلَ  َباِط َوَما أُوِتَ ُموَسى آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل َعَليـ  َحاَق َويـَع ُقوَب َواَِلس  َاِعيَل َوِإس  ى إِبـ رَاِهيَم َوِإَس 

ُهم  َوََن ُن لَُه  َ َأَحٍد مِّنـ  َر  ُمْسِلُمونَ َوِعيَسى َوالنَِّبي وَن ِمن رَِّبِِّم  اَل نـَُفرُِّق بـَني  ِديًنا فـََلن  اإِلْسالمِ . َوَمن يـَب َتِغ َغيـ 
َبَل ِمن هُ  َاِسرِينَ  يـُق   [10-19 اآليَات ،انَ رَ َة آِل ِعم  ]ُسورَ  ﴾َوُهَو يِف اآلِخرَِة ِمَن اْل 
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ِر بـَع َد ِإذ  أَنُتم  آِل  ُسورَةَ ] 10﴾م ْسِلُمونَ أَن تـَتَِّخُذوا  ال َمالِئَكَة َوالنَِّبيِّنَي أَر بَابًا أَيَأ ُمرُُكم بِال ُكف 
  [12و 41 اآليَة، انَ رَ م  عِ 

ِر  رَُع اآلَن يف ذِك  ي ُن الِذي بـََعَث اللُ  الِت يَاتِ الـَمزِيِد ِمَن اآلَوَنش  َتُدل  َعَلى َأنَّ اإِلس الَم ُهَو الدِّ
 بِِه أَن ِبَياَءُه.

 السَّالمُ يِه الصَّالُة وَ لَ يِِّدنا نُوٍح عَ يُن سَ الُم دِ سْ اإلِ 
ي امِ م َمقَ كُ ي  لَ اَن َكبـَُر عَ ن  كَ اَل لَقوِمِه يا قوِم إِ ِإذ  قَ  وحٍ نُ م  نـََبَأ هِ ي  لَ ات ُل عَ اىل: ﴿وَ عَ اَل الُل تَـ قَ 
ُغمًَّة  م  كُ ي  لَ م عَ مرُكُ ُكن  أَ مَّ ال يَ ـثُ  م  اءَكُ ُشركَ وَ  م  كُ َر م  َِجُعوا أَ أَ وكَّل ُت فَ َتذِكْيي بِآيَاِت الِل فـََعلى الِل تَ وَ 
ال َعلى الِل وأُمر َت َأن  َي إِ رِ ج  ن  أَ ٍر إِ ج  ُكم ِمن  أَ ألتُ ا سَ لَّيُتم َفمَ وَ ن  تَـ إِ وِن. فَ مَّ اق ُضوا إِّلَّ وال تـُن ِظرُ ـثُ 
 [.44و  49 اآليَة، يُوُنسَ  ُسوَرةَ ﴾ ]ِلِمينَ ال ُمسْ وَن ِمَن كُ أَ 

                                                 
 ةِ ادَ بَ عِ بِ  م  كُ َر مُ أ   يَ اَل وَ  ي  أَ  ﴾تـَتَِّخُذوا  ال َمالِئَكَة َوالنَِّبيِّنَي أَر بَابًاَواَل يَأ ُمرَُكم  أَن ﴿ :يرٍ ثِ كَ   نِ ابْ  يرِ سِ فْ ت َ يف  اءَ جَ  10

ِر بـَع َد ِإذ  أَنُتم ﴿ بٍ رَّ قَ مُ  كٍ لَ ال مَ وَ  لٍ سَ ر  مُ  ِبٍّ ، ال نَ اللِ  ْي ِ غَ  دٍ حَ أَ  ، كَ لِ ذَ  لُ عَ ف  ال يَـ  ي  أَ  ﴾م ْسِلُمونَ أَيَأ ُمرُُكم بِال ُكف 
 اللِ  ةُ ادَ بَ عِ  وَ هُ ، وَ يمانِ اإلِ بِ  ونَ رُ أمُ ا يَ مَ  نَّ إِ  نبياءُ األَ ، وَ رِ فْ كُ إلى الْ  اعَ دَ  دْ قَ ف َ  اللِ  رِ يْ غَ  ةِ ادَ بَ ى عِ لَ ا إِ عَ دَ  نْ مَ  نَّ ِِلَ 
أَر َسل َنا ِمن قـَب ِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَي ِه أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ أَنَا َوَما ﴿: اىلعَ تَـ  الَ ا قَ مَ ، كَ هُ لَ  كَ ي  رِ ال شَ  هُ دَ ح  وَ 

تَِنُبوا  ﴿: اىلعَ تَـ  الَ قَ وَ [ 40 ، اآليَةاءِ يَ بِ ن  اِلَ ُسورََة ] ﴾ فَاع ُبُدونِ  َوَلَقد  بـََعثـ َنا يف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِن اع ُبُدوا  اللََّه َواج 
َأل  َمن  أَر َسل َنا ِمن قـَب ِلَك ِمن ر ُسِلَنا َأَجَعل َنا ِمن ﴿: اىلعَ تَـ  الَ قَ وَ [ 17 اآليَة ،لِ ح  النَّ ُسورََة ]﴾ الطَّاُغوتَ  َواس 

َوَمن يـَُقل  ِمنـ ُهم  ﴿: ةِ كَ الئِ مَ ـال نِ ا عَ ارً بَ خ  اىل إِ عَ تَـ  الَ قَ وَ [ 20 اآليَة ،فرُ خ  الز  ُسوَرَة ] ﴾ُدوِن الرَّح َِن آِْلًَة يـُع َبُدونَ 
 اهـ [41 اآليَة ،اءِ يَ بِ ن  اِلَ ُسورََة ] ﴾لظَّاِلِمنيَ ِإِنِّ إَِلٌه مِّن ُدونِِه َفَذِلَك ََن زِيِه َجَهنََّم َكَذِلَك ََن زِي ا

 أَ رَ قَـ وَ ، ارً يـ  زَ عُ ى وَ سَ ي  عِ  ِن ع  يَـ  رُ شَ البَ  مُ كُ َر مُ أ   يَ اَل وَ  ي  ، أَ رِ شَ البَ  ْيُ مِ ضَ  وفيهِ  ﴾َواَل يَأ ُمرَُكم  ﴿ :يِّ بِ طُ رْ القُ  يرِ سِ فْ ت َ ويف 
 مُ كُ ُر مُ أ  ال يَ وَ  ي  ، أَ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللِ  اسمِ  ْيُ مِ ضَ  هِ ي  فِ ، وَ لِ وَّ اِلَ  مِ اَل الكَ  نَ مِ  عِ ط  القَ وَ  افِ نَ ئـ  تِ ى االس  لَ عَ  عِ ف  الرَّ بِ  ونَ اقُ البَ 
َتِضي  أَنَّ واذُ خِ تَّ تَـ  ن  أَ  اللُ    اِلَن ِبَياَء َعَلي ِهُم الصَّالُة َوالسَّالُم َكانُوا َعَلى ِدي ِن اإِلس الِم.. اهـ َوَهَذا يـَق 
: واالُ قَ  ينَ الذِ ى ارَ صَ النَّ لى عَ  ةٌ ادَّ رَ  ةُ اآليَ ، وَ ىسَ ي  عِ ىل إِ  ةُ ارَ شَ اإلِ  هُ رُ يـ  غَ وَ  اشُ قَّ النَـّ  الَ قَ وَ  :طِ يْ حِ مُ  ال رِ حْ ي البَ وفِ 
 اهـ .هِ رِ امِ وَ ىل أَ إِ  ةٌ دَ نِ تَ س  مُ  ةٌ عَ ر  شِ  يَ هِ  هُ تَ ادَ بَ عِ  نَّ وا أَ عَ ادَّ ، وَ "هٌ لَ إِ ى سَ ي  عِ "
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 ا الصَّالُة والسَّالمُ ِهمَ يْ لَ َل عَ يْ اعِ مَ سْ وإِ  يمَ اهِ رَ ب ْ يِِّدنا إِ يُن سَ اإِلْسالُم دِ 
ايـَُهوِديًّا َواَل َنص رَانِيًّا َوَلِكن َكاَن َحِنيًفا  ِإبْ َراِهيمُ َما َكاَن الُل تعاىل: ﴿ الَ قَ  َوَما َكاَن ِمَن  م ْسِلما

رِِكنيَ   [.74 اآليَة، انَ رَ م  آِل عِ  ُسورَةَ ﴾ ]ال ُمش 

َاِعيُل َربَـَّنا تـََقبَّل  ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَِّميُع وقاَل تعاىل: ﴿ َوِإذ  يـَر َفُع ِإبـ رَاِهيُم ال َقَواِعَد ِمَن ال بَـي ِت َوِإَس 
َعل َنا الَعليُم.  نَ  م ْسِلَمةا َلَك َوِمن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة  ُمْسِلَمْينِ َربَـَّنا َواج  ا ِإنََّك لََّك َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتب  َعَليـ 

 [.941و944 ةاآليَ ة، رَ قَ البَـ  ُسورَةَ الرَّحيم﴾ ] أَنَت التـَّوَّابُ 

 َل وإْسَحَق َويَ ْعُقوَب واأَلْسَباِط يْ َماعِ سْ يِِّدنا إْبراِهيَم وإِ ُن سَ يْ الُم دِ سْ اإلِ 
 يهِم الصَّالةُ والسَّالمُ لَ عَ 

يُن الذِ  وَ هُ وَ   ا بِاتِّباِعهِ اَءُهمَ ي َوصَّى إبَراهيُم ويَعُقوُب أَبنَ الدِّ
نـ َيا  مِّلَِّة ِإبْ َراِهيمَ َوَمن يـَر َغُب َعن اىل: ﴿عَ تَـ  اللُ  قالَ  َناُه يف الد  َسُه َوَلَقِد اص طََفيـ  ِإالَّ َمن َسِفَه نـَف 

َوَوصَّى ِِبَا . ِلَربِّ ال َعاَلِمنَي  َأْسَلْمتُ قَاَل  َأْسِلمْ َوِإنَُّه يف اآلِخرَِة َلِمَن الصَّاْلِِنَي ِإذ  قَاَل َلُه َرب ُه 
يَن َفاَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم  َويَ ْعُقوبُ بَِنيِه  ِإبْ َراِهيمُ  . أَم    م ْسِلُمونَ يَا َبِنَّ ِإنَّ اللََّه اص طََفى َلُكُم الدِّ

ُدوَن ِمن بـَع ِدي قَاُلوا  نـَع ُبُد ِإَْلََك ال َمو ُت ِإذ  قَاَل لَِبِنيِه َما تـَع بُ  يَ ْعُقوبَ ُكنُتم  ُشَهَداء ِإذ  َحَضَر 
. تِل َك أُمٌَّة َقد  َخَلت   ُمْسِلُمونَ ِإَْلًا َواِحًدا َوََن ُن َلُه  ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاقَ َوإَِلَه آبَاِئَك 

أَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَع مَ  ُلوَن . َوقَاُلوا  ُكونُوا  ُهوًدا أَو  َنَصاَرى َْلَا َما َكَسَبت  َوَلُكم مَّا َكَسب ُتم  َواَل ُتس 
رِِكنَي . ُقوُلوا  آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزِلَ  َتُدوا  ُقل  َبل  ِملََّة ِإبـ رَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن ال ُمش  َنا َوَما تـَه   إِلَيـ 

َب َواأَلْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوَما ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقو أُنزَِل ِإىَل 
ُهم  َوََن ُن َلُه  ُأوِتَي النَِّبي ونَ  َ َأَحٍد مِّنـ  م  اَل نـَُفرُِّق بـَني   اآليَات، ةِ رَ قَ البَـ  ُسورَةَ ﴾ ]ُمْسِلُمونَ ِمن رَِّبِِّ

912-917.] 
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َنا َوَما أُنزَِل َعَلى : ﴿اىَل عَ اَل تَـ قَ وَ  ِإبْ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ُقل  آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنزَِل َعَليـ 
ُهم   َويَ ْعُقوَب َواأَلْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبي ونَ  َ َأَحٍد مِّنـ  م  اَل نـَُفرُِّق بـَني  ِمن رَِّبِِّ

َر ُمْسِلُمونَ َوََن ُن َلُه  َاِسرِيَن﴾  اإِلْسالمِ . َوَمن يـَب َتِغ َغيـ  َبَل ِمن ُه َوُهَو يف اآلِخرَِة ِمَن اْل  ِديًنا فـََلن يـُق 
 [10و 12 اآليَة ،انَ رَ م  عِ  آلِ  ُسورَةَ ]

 ديُن سيِِّدنا لوٍط عليِه الصَّالُة والسَّالمُ ُم اَل سْ اإلِ 
َنا َمن َكاَن ِفيَها ِمَن : ﴿المُ الُة والسَّ الصَّ  عليهِ  وطٍ لُ ِت ي  قِّ بَـ اىل يف حَ عَ الُل تَـ  قالَ  َرج  فََأخ 

َر بـَي ٍت مَِّن  نَا ِفيَها َغيـ  ِمِننَي . َفَما َوَجد   [.17و 10 اآليَة، اتِ الّذارِيَ  ُسورَةَ ﴾ ]اْلُمْسِلِمينَ ال ُمؤ 

 ليِه الصَّالُة والسَّالمُ عَ  فَ وسُ يِِّدنا يُ يُن سَ دِ ُم اَل سْ اإلِ 
َربِّ َقد  آتـَي َتِن ِمَن ال ُمل ِك عليِه الصالُة والسالُم: ﴿ يوسفَ إخبارًا عن ِسيِِّدنا اىل عَ الُل تَـ  قالَ 

نـ َيا َواآلِخرَِة تـََوفَِّن  َتِن ِمن تَأ ِويِل اَِلَحاِديِث فَاِطَر السَّمَواِت َواَِلر ِض أَنَت َولِيِّي يف الد   َوَعلَّم 
ا ِن  ُمْسِلما ق   [.929 اآليَة، فَ وسُ يُ  ُسورَةَ ﴾ ]بِالصَّاْلِِنيَ َوَأْلِ 

 عليِه الصَّالُة والسَّالمُ  ىوسَ يُن سيِِّدنا مُ ْسالُم دِ اإلِ 
﴾ م ْسِلِمينَ يَا قـَو ِم ِإن ُكنُتم  آَمنُتم بِاللَِّه فـََعَلي ِه تـَوَكَُّلوا  ِإن ُكنُتم  ُموَسىَوقَاَل : ﴿الُل تعاىل قالَ 

 هِ ينِ دِ  باعِ باتِّ  كَ لِ ، فذَ نيَ سلمِ مُ  وا بهِ نُ آمَ  ى الذينَ وسَ مُ  اعُ بَ تـ  أَ  انَ كَ   ن  إِ [. فَ 12 اآليَة، سَ ونُ يُ  ُسورَةَ ]
 .المُ س  اإلِ  وَ هُ وَ  المُ والسَّ  الةُ الصَّ  عليهِ 

ٌر مََّكر َُتُوهُ تعاىل: ﴿ وقالَ  يف ال َمِديَنِة  قَاَل ِفر َعو ُن آَمنُتم بِِه قـَب َل أَن آَذَن َلُكم  ِإنَّ َهَذا َلَمك 
َلَها َفَسو َف تـَع َلُموَن . ِلَُقطَِّعنَّ أَي ِدَيُكم  َوأَر ُجَلُكم مِّن  ِخالٍف ُُثَّ ُِلَصلِّبَـ  َها أَه  رُِجوا  ِمنـ  نَُّكم  لُِتخ 

اِت َربّـَِنا َلمَّا َجاَءتـ َنا َربَـَّنا َأَج َِعنَي . قَاُلوا  ِإنَّا ِإىَل َربّـَِنا ُمنَقِلُبوَن . َوَما تَنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأن  آَمنَّا بِآيَ 
رًا َوتـََوفَـَّنا  َنا َصبـ   [.947-941 اآليَاتعراِف، اِلَ  ُسورَةَ ﴾ ]ُمْسِلِمينَ أَف رِغ  َعَليـ 
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 هُ سَ ف  نَـ  فَ صَ وَ  المُ والسَّ  الةُ الصَّ  هِ ي  لَ ى عَ وسَ مُ  اللِ  ِبِّ نَ لِ  هُ اعَ بَ اتّـِ  نَ لِ ع  يُـ  ن  أَ  ادَ ا أرَ مَّ لَ  نَ و  عَ ر  فِ  نَّ إِ  ل  بَ 
َر فَأَتـ بَـَعُهم  ِفر َعو ُن َوُجُنوُدُه بـَغ ًيا اىل: ﴿عَ اَل الُل تَـ قَ د  قَ ، فَـ المِ س  اإلِ بِ  رَائِيَل ال َبح  َوَجاَوز نَا بَِبِن ِإس 

رَائِيَل َوأَ  ًوا َحَّتَّ ِإَذا أَد رََكُه ال َغَرُق قَاَل آَمنُت أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنت  ِبِه بـَُنو ِإس  نَا  ِمَن َوَعد 
ِسِدينَ . آآلَن َوَقد   اْلُمْسِلِمينَ   .[19و 12 اآليَة، يُوُنسَ  ُسورَةَ ﴾ ]َعَصي َت قـَب ُل وَُكنَت ِمَن ال ُمف 

اِة، حيُث ال اْليَ  نَ ِس مِ أ  ِت واليَ و  مَ ـَد ُحضوِر الن  ُه قاَل ذلَك عِ نَّ وَن ِلَ رعَ اُن فِ مَ ـي  يُقَبل  إِ  م  ـ: لَ يهٌ بِ نْ ت َ 
 ُة.وبَ تُقَبُل التَّ 

 التَّوراِة وا بِ مُ َحكَ  اِء الذينَ يَ يُن األنبِ دِ ُم اَل سْ اإلِ 
لِلَِّذيَن  النَِّبي وَن الَِّذيَن َأْسَلُمواْ ِإنَّا أَنزَل َنا التـَّو رَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َُي ُكُم ِِبَا قاَل الُل تعاىل: ﴿

ِفظُوا  ِمن ِكَتاِب اللَِّه وََكانُوا   ُتح  َباُر ِبَا اس  ، املاِئَدةِ  ُسورَةَ ﴾ ]َعَلي ِه ُشَهَداءَهاُدوا  َوالرَّبَّانِي وَن َواَِلح 
 [.22 اآليَة

 عليِه الصَّالُة والسَّالمُ  انَ يمَ يُن سيِِّدنا ُسلَ ُم دِ اَل سْ اإلِ 
قَاَلت  يَا أَيـ َها ال َمََلُ ِإِنِّ أُل ِقَي ِإَِّلَّ ِكَتاٌب َكِرمٌي . : ﴿َمِلكِة َسَبأٍ  سَ بِل ِقي خباًرا عن  عاىل إِ تَ الُل  قالَ 

ِم اللَِّه الرَّح َِن الرَِّحيِم . َأالَّ تـَع ُلوا َعَليَّ َوأ تُوِن  ُسَلْيَمانَ ِإنَُّه ِمن   ُسورَةَ ﴾ ]ُمْسِلِمينَ َوِإنَُّه ِبس 
وَُّر أن  يكوَن صَ ، وال يـُتَ 11ُسليماُن ِإىل اإلسالمِ [. فـََقد  َدعاُهم َسيُِّدنا 19-41 اآليَاتالنَّمِل، 

دُعو ِإىل يُؤدِّي إىل القوِل بأنَُّه كاَن يَ ِِلَنَّ َذِلَك سالِم، ْيِه للِ و غَ عُ د  يَ  الِم وهوَ س  على غِْي اإلِ 
 .12غِْي ِدي ِنهِ 

                                                 
َدانِيَِّة  ﴾ُمْسِلِمينَ َوأ تُوِن ﴿َوقـَو لُُه: : (91/21)قَاَل الطَّرَبِي  يف تـَف ِسْيِِه  11 ِعِننَي لِلَِّه بِال َوح  يـَُقوُل: َوأَق ِبُلوا ِإَِّلَّ ُمذ 

 . اهـَوالطَّاَعةِ 
فـََلمَّا َجاَءت  ِقيَل أََهَكَذا َعر ُشِك قَاَلت  َكأَنَُّه ُهَو َوأُوتِيَنا ال ِعل َم ِمن قـَب ِلَها ﴿اىل: عَ تَـ  اللِ  ولَ قَ أَي ًضا  ر  ظُ ان   12

ِل، اآليَة  ةَ ]ُسورَ  ﴾ُمْسِلِمينَ وَُكنَّا   [، َوأق واَل الـُمَفسِّرِيَن ِفي ِه.24النَّم 
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يَا أَيـ َها ال َمََلُ أَي ُكم  يَأ تِيِن قَاَل الصَّالُة والسَّالُم: ﴿يماَن عليِه لَ ِدنا سُ ا عن سيِّ ارً بَ خ  وقال تعاىل إِ 
ِل،  ُسورَةَ ] 13﴾ُمْسِلِمينَ  بَِعر ِشَها قـَب َل َأن يَأ تُوِن   [11 اآليَةالنَّم 

رَب رب نا تبارَك وتَعاىل عن   ا سَ بِل ِقيوقد  أخ  ُت نـَف ِسي ﴿ َأَّنَّ َمَع  َوَأْسَلْمتُ قَاَلت  َربِّ ِإِنِّ ظََلم 
َ﴾ ]لِل ُسَلي َماَن  لِ  ُسورَةَ َربِّ الَعاَلِمني   [.22 اآليَة، النَّم 

 السَّالمُ ِه الصَّالُة وَ يْ لَ عَ  ىسَ يْ ِديُن سيِِّدنا عِ ُم اَل سْ اإلِ 
َوارِي وَن  ِعيَسىفـََلمَّا َأَحسَّ  اىل: ﴿عَ تَـ الُل  قالَ  َر قَاَل َمن  أَنَصارِي ِإىَل اللَِّه قَاَل اْلَ  ُهُم ال ُكف  ِمنـ 

َهد  بِأَنَّا   [.04 اآليَة، انَ رَ آِل ِعم   ُسورَةَ ﴾ ]ُمْسِلُمونَ ََن ُن أَنَصاُر اللَِّه آَمنَّا بِاللَِّه َواش 
َهد  بِأَنَـَّنا : ﴿أَي ًضا اىلعَ تَـ  وقالَ  َوارِيِّنَي َأن  آِمُنوا  ِب َوِبَرُسوِّل قَاُلوا  آَمنَّا َواش  َوِإذ  أَو َحي ُت ِإىَل اْلَ 

ى [. فقد  كانوا على اإلسالِم باتّـَِباِعِهم ِديَن َسيِِّدنا ِعيسَ 999 اآليَةِة، دَ املائِ  ُسورَةَ ﴾ ]ُمْسِلُمونَ 
 .14اإِلس المِ  َعليِه الصَّالُة والسَّالُم وهَو ِدينُ 

                                                 
َلُه: : (91/70) قَاَل الطَّرَبِي  يف تـَف ِسْيِهِ  13  ،يـَُقوُل: طَائِِعنيَ  ﴾ُمْسِلِمينَ  قـَب َل أَن يَأ تُوِن ﴿َعِن اب ِن َعبَّاٍس، قـَو 

اَلَم الَِّذي ُهَو َدي ُن اللَّهِ َوقَاَل آَخُروَن: بَل  َمع ََن َذِلَك قـَب َل أَن  يَأ تُوِن  ِلِمنَي اإل ِس   اهـ  .ُمس 
َوارِيِّنَي أَن  َءاِمُنوا  ِِ َوبَِرُسوىِل قَاُلواا  ءَاَمنَّا اىَل عَ وِل الِل تَـ ِْي قَ سِ ف  قاَل ابُن َكِثٍْي يف تَـ  14 : ﴿َوِإذ  أَو َحي ُت ِإىَل لْلَ 

َهد  بِأَنَـَّنا  نَُّه بـََعَث ُرُسَلُه باإِلسالِم، ولِكنَـُّهم  أَ اىَل عَ َر تَـ بَـ خ  أَ [ فَ 999 اآليَة، مائَِدةِ ـ]ُسورَة ال ﴾ُمْسِلُمونَ َولش 
ىل َأن  نُِسَخت  ِبَشرِيَعِة ُُمَمٍَّد صلَّى اللُ ِِبََسِب َشرائِِعِهم اْلَاصَِّة الِت يـَن َسُخ بـَع ُضها بـَع ًضا، إِ ُمتَـَفاِوتُوَن فيِه 

 اهـ الُمَها َمن ُشوَرًة إىل ِقَياِم السَّاَعِة.ع  وأَ  ،عليِه وَسلََّم الِت ال تـُن َسُخ أَبََد اآلِبِديَن، وال تـَزَاُل قَائَِمًة َمن ُصوَرةً 
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رُ   ِلآليَاِت  الصَِّحْيحُ  الت َّْفِسي ْ
َر اإِلْسالمِ عْ التي تَ َوهََّم ب َ  َها َأنَّ الَل أَنْ َزَل ِديْ ناا َغي ْ  ُض النَّاِس ِمن ْ

َم البَـ ُه آياٌت تَـ ن  رآِن الكرمِي يف َمواِضَع مِ ورَد يف القُ   نِ ي  َر دِ يـ  ًنا غَ يـ  َل دِ زَ نـ  نَّ الَل أَ ا أَ هَ نـ  ُض مِ ع  َوهَّ
ي ما َمرَّ ذِكرُُه مَن اآلياِت يف بياِن بُطالِن هذا التـََّوه ِم، ولكنَّا مَع هذا فِ ك  د  كاَن يَ قَ لَ الِم، وَ س  اإلِ 

 ُ اٍر، لكي ال يتمسََّك ُمتَـَوهٌِّم َح ْلذِه اآلياِت باخِتصَ ي  حِ التَّفسَْي الصَّ  يف َهِذِه الرَِّساَلةِ نـُبَـنيِّ
ِمِه الفاسِ  الُة ُم الصَّ يهِ لَ عَ  -نبياِء لِّ اِلَ نَّ ديَن كُ رُيَة الِت تُثِبُت أَ ياِت الصَّ ِد فيَـُردَّ اآلبَِفه 

 هو ديُن اإلسالِم. -المُ والسَّ 
َل ال ِكَتابِ : ﴿الىولُُه تعَ ذِه اآلياِت قَ َفِمْن هَ  ِة مواِضَع يف القرآِن الكرمِي، حَ يَا أَه  ُث ي  ﴾ يف ِعدَّ

ِميتَـُهم  َل »تـََوهََّم البعُض أنَّ َتس  ِة ِديِنِهم، والصَّواُب أنَّ الَل َسَّاهم « الكتابِ َأه  َتُدل  على ِصحَّ
َل » م يـََتمسَّكوَن بالتَّوراِة واإلَنيِل.  «الكتابِ أَه  م َيدَُّعوَن أَّنَّ  اذَ ويُدل  على بُطالِن هَ ِلَّنَّ

َل  اللَّهِ  َم َتْكُفُروَن بِآيَاتِ  يَا َأْهَل اْلِكَتاِب لِ ﴿قولُُه تعاىل: التَّوه ِم  َهُدوَن . يَا َأه  َوأَنُتم  َتش 
قَّ َوأَنُتم  تـَع َلُموَن﴾ ]ـال ِكَتاِب لِ  ُتُموَن اْلَ  قَّ بِال َباِطِل َوَتك  ، اآلية انَ رَ آِل ِعم   ُسورَةَ َم تـَل ِبُسوَن اْلَ 

 [49و 42
﴾ َواللَُّه َشِهيٌد َعَلى َما تـَع َمُلون َتْكُفُروَن بِآيَاِت اللَّهِ َم  لِ يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ُقل  وقولُُه تعاىل: ﴿

ِر بآياِت الِل، 11 ، اآليةانرَ ِعم  آِل  ُسورَةَ ] [، فقد  َسَّاهم الُل أهَل الكتاِب وَوَصَفُهم بالُكف 
م كافروَن، وكذِلَك قولُُه تعاىل: ﴿  الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتابِ م  َيُكِن ـلَ فَدلَّ على أَّنَّ

رِِكنَي ُمنَفكِّنَي َحَّتَّ تَأ تِيَـُهُم ال بَـيـَِّنُة﴾ ]  [9 اآليَة، ةِ نَ يـِّ البَـ  ُسورَةَ َوال ُمش 
اُب أنَّ وَ [، والصَّ 944و 24 اآليَة، ةِ رَ قَ البَـ  ُسورَةَ ﴾ ]َوَأِنِّ َفضَّل ُتُكم  َعَلى ال َعاَلِمنيَ ﴿ الى:عَ وقولُُه ت َ 

رائيَل، فأولئَك َفضََّلُهم الُل على الَعاَلِمنَي أَ  ن  راَد َمن  كاَن ِمَن املؤمننَي مَ مُ ال   سالِفِهم ِمن  َبن إس 
ِمن  أهِل َزَمانِـِهم، ال َعلى ُكلِّ اْلَل ِق يف كلِّ َزَماٍن، فَِإنَّ أُمََّة َسيِِّدنا ُمـَحمٍَّد عليِه الصالُة 

رَِجت  لِلنَّاِس، َكَما وَرَد يف القُ  ُر أمٍَّة أُخ   رآِن الَكرمِي.والسَّالُم هَي َخيـ 
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ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا  َوالَِّذيَن َهاُدوا  َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنَي َمن  آَمَن بِاللَِّه َوال يَـو ِم اآلِخِر ﴿ الى:عَ وَقولُُه ت َ 
م  َواَل َخو ٌف َعَلي ِهم  َواَل ُهم  َُي َزنُونَ  ُرُهم  ِعنَد َرِبِِّ  اآليَة، البَقرَةِ  ُسورَةَ ] ﴾َوَعِمَل َصاِْلًا فـََلُهم  َأج 

74]  
ى ارَ ِة الَيهوِد والنَّصَ اِن الِفَرِق الثَّالثَ يـمَ مَن الَقوِل بإِ  ال َتُدل  على ما تَ َوهََّمُه البعضُ هذِه اآليُة 

يف الَعِقيدِة، وَقد  ذُِكَر يف  الصالُة والسَّالمُ  ليهمُ نبياُء عَ م ُمـَخالُِفوَن ِلَما َعَليِه اِلَ ئنَي، فإَّنَّ والصَّابِ 
ُة أَ ِة عِ اآليَ  م املؤمِ يـَر ِجُع إِ قواٍل لِلُمَفسِّريَن، ُخالَصُتها دَّ ِلُمونَ  ونَ نُ ىل َأَّنَّ ا ِدنَ ِمن  أَتـ َباِع سيِّ  الـُمس 

ِلُمونَ  ،ىعيسَ ا ِدنَ أَتـ َباِع سيِّ و ى، موسَ  ويِّ غَ فسِْي البَـ كما يف تَ ،  15نيَ ئِ ابِ الصَّ  نَ مِ  والـُمؤِمُنوَن الـُمس 
َرى ْي ِ وغْيِِه، أَو أَنَّ ال ُمراَد َمن  آَمَن ِمن  َهؤالِء الَكَفرَِة َكما يف تَفسِ  ، وُهَناك أقـ َواٌل أخ   النََّسِفيِّ

 يُـمِكُن لِـَمن  َشاَء َأن  يـَن ظَُرها يف ُكُتِب التَّفسِْي.
رَُكوا  َولََتِجَدنَّ أَقـ َربـَُهم  ـلِّ لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ﴿ الى:عَ وقولُُه ت َ  لَِّذيَن آَمُنوا  ال يَـُهوَد َوالَِّذيَن َأش 
َبانًا ـمََّودًَّة لِّ  ُهم  ِقسِّيِسنَي َورُه  َوأَنَـُّهم  اَل لَِّذيَن آَمُنوا  الَِّذيَن قَاُلوا  ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ ِمنـ 

ربُونَ  َتك  قِّ . َوِإَذا َسَُِعوا  َما َيس  ِع ِمَّا َعَرُفوا  ِمَن اْلَ  أُنزَِل ِإىَل الرَُّسوِل تـََرى أَع يـُنَـُهم  تَِفيُض ِمَن الدَّم 
قِّ  َنا َمَع الشَّاِهِديَن . َوَما لََنا اَل نـُؤ ِمُن بِاللَِّه َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَ  ُتبـ  َوَنط َمُع أَن  يـَُقوُلوَن َربَـَّنا آَمنَّا فَاك 

ِخَلَنا َربـ   ِم الصَّاْلِِنَي . فَأَثَابـَُهُم اللَُّه ِبَا قَاُلوا  َجنَّاٍت َِت رِي ِمن ََت ِتَها اِلَنـ َهاُر َخاِلِدينَ يُد   َنا َمَع ال َقو 
ِسِننَي﴾ ]  [ 10-14اآليات  ،ةِ الـَماِئدَ  ُسورَةَ ِفيَها َوَذِلَك َجزَاء ال ُمح 

 ِمث ِل النََّجاِشيِّ وَأص َحابِِه. اهـاآليُة فيَمن  أسَلَم ِمن هم يف تَفسْيِِه:  قال البَ َغِوي  

                                                 
تُِلَف يِف الصَّابِِئنَي، فـََقاَل يف تـَف ِسْيِِه:  ِِب  طُ ر  القُ  قالَ  15 ِل ال ِكَتاِب، َوقَالَُه  :الس دِّي  َواخ  ُهم  ِفر قٌَة ِمن  أَه 

َوي هِ  َحاُق اب ُن رَاه  َِليلُ  ِإس  َلتَـ : َوقَاَل اْل  ِبُه ِدينُـُهم  ِديَن النََّصاَرى، ِإالَّ َأنَّ ِقبـ  ٌم ُيش  َُنوبِ ُهم  قـَو  ، ُهم  ََن ُو َمَهبِّ اْل 
َسُن َواب ُن َأِب َنَِيحٍ َوقَاَل َُمَاِهٌد  ،َعَلي ِه السَّاَلمُ يـَز ُعُموَن أَنَـُّهم  َعَلى ِديِن نُوٍح  َ تـَرَكَّ ُهم  قـَو ٌم  :َواْلَ  َب ِدينُـُهم  بـَني 

َسُن أَي ًضا َوقـََتاَدةُ  ،ال يَـُهوِديَِّة َوال َمُجوِسيَّةِ  رَ  :َوقَاَل اْلَ  َلِة، َويـَق  ٌم يـَع ُبُدوَن ال َماَلِئَكَة، َوُيَصل وَن ِإىَل ال ِقبـ  وَن ؤُ ُهم  قـَو 
ِتَصارٍ الزَّبُورَ    . انتَـَهى بِاخ 
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، قاَلُه ابُن عباٍس وابُن ـمَّا أسَلُموالَ  هَ ابَ حَ ص  وأَ  اَد النََّجاِشيَّ رَ أَ يف زاِد الـَمسِْي:  وقاَل ابُن الجوِزيِّ 
اَرى، وليَس  ِة َمْدَح النَّصَ ِه اآليَ ذِ ورب َّما َظنَّ َجاِهٌل أنَّ في هَ وقاَل نـََقاًل عن  بعِضِهم:  ُجبَـْي ٍ.

ُهم، ويَ  َدَح َمنْ َك، ألنَُّه ِإن َّما مَ كذلِ   .ذِلكَ  ُدل  عليِه ما بَعدَ آَمَن ِمن ْ
وِل سُ اًل ِإىل رَ جُ اِبِه ثالثنَي رَ ياِر أصحَ َث النَّجاِشي  ِمن  خِ عَ ٍْي: بَـ يُد بُن ُجبَ عِ وقاَل أيًضا: وقاَل سَ 

، وأسَلُموا، "نـَع ِرُف واللِ "ليِهُم الُقرآَن فَبَكوا َوَرق وا، َوقالوا: وسلََّم. فَقَرَأ عَ ليِه الِل صلَّى الُل عَ 
 َوِإَذا َسَُِعوا  َما أُنزَِل ِإىَل الرَُّسوِل﴾﴿، فأنَزَل الُل فيهم: فأسَلمَ وَذهبوا ِإىل النَّجاِشيِّ فأخربُوُه 

الر هباِن، فلمَّا  نَ مِ  ةً سَ َخ  الِقسِّيسنَي، وَ  نَ مِ  ةً عَ بـ  ُجاًل؛ سَ كانُوا اثـ َن عَشَر ر اَل الس دِّي :  قَ اآلية. وَ 
 وُل الل صلَّى اللُ عليِه وَسلََّم الُقرآَن، َبَكوا َوآَمُنوا، فـَنَـزََلت  هِذِه اآليَُة ِفي ِهم. اهـسُ قرأَ عليِهم رَ 

 
ِل ال ِكَتاِب َلَمن يـُؤ ِمُن ﴿ َعالى:َوَقولُُه ت َ  بِاللَِّه َوَما أُنزَِل ِإلَي ُكم  َوَما أُنزَِل إِلَي ِهم  َوِإنَّ ِمن  َأه 

م  ِإنَّ اللَّ  ُرُهم  ِعنَد َرِبِِّ لَِئَك َْلُم  َأج  تَـُروَن بِآيَاِت اللَِّه َُثًَنا قَِلياًل أُو  َه َسرِيُع َخاِشِعنَي لِلَِّه اَل َيش 
َساِب﴾ ] رَ  ُسورَةَ اْلِ   .[911 اآليَة ،انَ آِل ِعم 

 تَ ْنِبْيهٌ 
ِم اَل ا الكَ ذَ ، َوليَس يف هَ «ىِديُن ِعيسَ »و «ِديُن ُموَسى»ولُـُهم: اِء قَ مَ الِم بـَع ِض الُعلَ َد يف كَ رَ وَ 

الِم،  َمُل الشَّرِ ُمراُدهُ  َبل  َتصريٌح بأنَُّه غُْي ِدي ِن اإلس  ى بِه سيُِّدنا تَ لَّ ما أَ ي  كُ َة، أَ عَ يـ  م ما َيش 
كاٍم، فَ ٍة وَ يدَ َعقِ  ن  مِ ى يسَ عِ ِه سيُِّدنا ى بِ تَ أَ لَّ ما وكُ ى ُموسَ  ِديُن »ولَـُهم: َك قَ لِ َأطَلُقوا على ذَ َأح 

كَ «ِديُن ِعيسى»و «ُموسى َمُل كالُمُهم ، فِإنَّ الشَّرائَع خمتِلَفٌة يف بعِض اَِلح  اِم كَما بيـَّنَّا، فُيح 
 .على ما بـَيـَّنَّا

ِل الِعلمِ  هُ ِمثلُ  قولٌ  ُوِجدَ ن  إِ يـَُقاُل َك لِ ذَ َوِمث ُل  ى لَ ِه عَ ي  بِ ن  التـَّ  عَ نِبٍّ آَخَر، مَ  َأيِّ  يف َحقِّ  يف ُكُتِب أَه 
ِتع َماُل َهَذا اللَّف ظِ   ِلَما ِفي ِه ِمن  ِإيـ َهاٍم. الَعَوامِّ  اِمعِ لى َمسَ عَ  أَنَُّه ال يـَن َبِغي اس 
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 ُمَتالزَِمانِ فَاِئَدٌة ُمِهمٌَّة ِفي بَ َياِن َأنَّ اإِلْسالَم َواإِلْيَماَن 
َفَة َرِضَي اللُ  -َأخي الَقارَِئ  -اع َلم   َأنَّ اإِلس الَم َواإِلُياَن ُمَتالزَِماِن، فـََقد  قَاَل اإِلَماُم أَبُو َحِنيـ 

رَبِ  َعن هُ  ِه اَِلك  رِ ُهَما كَ فَـ  ،ال َيُكوُن ِإي َماٌن ِباَل ِإْسالٍم َوال ِإْسالٌم ِباَل ِإي َمانٍ »: يف الِفق   عَ مَ  الظَّه 
 .«الَبط نِ 

ِل الِعل ِم بَقولِِه تـََعاىل َنا َمن َكاَن ِفيَها ِمَن ﴿ :وَقِد اسَتَدلَّ بعُض أَه  َرج  . َفَما  اْلُمْؤِمِنينَ َفَأخ 
َر بـَي ٍت مَِّن  نَا ِفيَها َغيـ  ِلَم  [17و 10 اآليَة، اتِ ارِيَ الذَّ  ُسورَةَ ] ﴾اْلُمْسِلِمينَ َوَجد  َعَلى َأنَّ ال ُمس 

ِمَن هَو املسِلُم، فَِلَذِلَك ال يـَُقاُل َكَما َشاَع على أَلِسَنِة بـَع ِض الَعَوامِّ: "ُفالٌن ؤ  مُ ـِمُن، والؤ  مُ ـهَو ال
ِمًنا". ِلٌم َوَلِكنَُّه لَي ِس ُمؤ   ُمس 

رًا: "ُمس    ت  رََّماِت الِت لَي سَ حَ مُ ـَويـَُقال ِلَمن  َقصََّر يف أََداِء الَفرَاِئِض َأو  َوَقَع يف ال ِلٌم َعاٍص" ُكف 
فال يُط َلُق إالَّ  "اِملُ ِلُم الكَ س  مُ ـال"و "ِمُن الَكاِملُ ؤ  مُ ـال"َو"ُمؤ ِمٌن َعاٍص"، َو"ُمؤ ِمٌن نَاِقٌص"، َوأَمَّا 

 على َمن  َكاَن ِمَن اِلَت ِقَياِء.
ِكُل  َتش  ِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا قَاَلِت اَِلع َراُب الِل تـََعاىل: ﴿ َقولِ لِ البَـع ُض َهَذا َورُبَـَّما َيس  آَمنَّا ُقل َلَّ  تـُؤ 

ُخِل اإِلُيَاُن يف قـُُلوِبُكم   َنا َوَلمَّا يَد  َلم   [.92ة ، اآليَ اُْلُجراتِ  ُسورَةَ ﴾ ]َأس 
َوَن الُبَخاِري  في َصِحْيِحِه بَِقْوِلِه:  والَجواُب َكَما َعن ْ

، وكاَن على االسِتْسالِم أِو الَخوِف ِمَن الَقتلِ  ،ةِ قَ ي ْ قِ ْم يُكِن اإِلْسالُم على الحَ بَاُب ِإَذا لَ 
َنا﴿لَِقولِِه تَعاىل:  َلم  ِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأس   اهـ ﴾ قَاَلِت اَِلع رَاُب آَمنَّا ُقل َلَّ  تـُؤ 

َناَوَلِكن ُقوُلوا  ﴿: نَّ َقوَلُه تعاىلأَ الُبَخارِيِّ هَذا ما يُفيُد  ويف َكالمِ  َلم  الُم اإِلس  ، يُراُد بِِه ﴾َأس 
ُبوُل عنَد اللِ  لُُه )باُب ِإذا الل َغِوي  ال اإِلس الُم الشَّر ِعي  ال َمق  َقالِن : قـَو  ، فـََقد  قَاَل اب ُن َحَجٍر الَعس 

لِِه "ِإَذا" لِل ِعل ِم بِِه، م  ـلَ  َقِة( َحَذَف َجواَب قـَو  كاَن َكأَنَُّه يـَُقوُل: ِإَذا   يُكِن اإِلس الُم َعلى اَْلِقيـ 
َتَدلَّ بهِ  ،اإِلس الُم َكَذِلَك َل يـَن َتِفع  ِبِه يف اآلِخرَةِ  اإِلس الَم يُط َلُق ويُراُد بِِه َأنَّ  َوُُمَصَُّل ما ذََكرَُه واس 

لُُه تـََعاىل:  َد الِل،ن  اَن ويَنَفُع عِ مَ ـي  ، َوُهَو الذي يُراِدُف اإلِ اْلقيَقُة الشَّر ِعيَّةُ  يَن ﴿إنَّ الدِّ وَعليِه قـَو 
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َر بـَي ٍت مَِّن ﴿وقولُُه تَعاىل: ﴾ المُ س  اإلِ َد الِل ن  عِ  نَا ِفيَها َغيـ  ِلِمنيَ َفَما َوَجد  ويُطَلُق ويُراُد ، ﴾ال ُمس 
، فاْلقيَقُة يف َكالِم ال ُمَصنِِّف ُهَنا هي واالسِتس المِ  ُهَو ُمـَجرَُّد االن ِقَيادِ َقُة الل َغِويَُّة وَ يـ  قِ ِه اْلَ بِ 

الَم سِلَم يُطَلُق على َمن  َأظ َهَر اإِلس  مُ ـالظاِهرٌَة ِمن  َحي ُث ِإنَّ  الشَّر ِعيَُّة، َوُمناَسَبُة اْلديِث لِلتَـر ََجَةِ 
ِمًنا ، َفال َيُكونُ َوِإن  لَـم  يـُع َلم  بَاِطُنهُ  يَقُة الشَّر ِعيَُّة، َوأَمَّا قِ َتص ُدق  َعَليِه اْلَ  م  ـمَّن  لَ ـِلَنَُّه مِ  16ُمؤ 

 .انَ َتهى َكالُم اْبِن َحَجرٍ الل َغِويَُّة فَحاِصَلٌة. 

ِكُلُه بـَع ُضُهم مِ ى مَ لَ وِِبذا ُُياُب عَ  َتش   17يف اْلِدي ِث الذي يف َصِحي ِح الُبَخارِيِّ ا وَرَد مَّ ـا َقد  َيس 
َرِضَي الُل عنُه َأنَّ َرُسوَل الِل صلَّى اللُ  َسع دٍ عن  َوُهَو َما َرَواُه الُبَخارِي   ،يف الَباِب ال َمذ ُكورِ 

عليِه َوَسلََّم أَع َطى َرَهطًا، َوَسع ٌد َجاِلٌس، فـَتَـَرَك َرُسوُل الِل َصلَّى الُل َعَلي ِه َوَسلََّم َرُجاًل ُهَو 
ِمًناالِل وَل الِل َما َلَك َعن  ُفالٍن فـَوَ أَعَجبـُُهم ِإِّلَّ، فـَُقل ُت يا َرسُ  أي النَِّب   -، فـََقاَل ِإِنِّ َِلرَاُه ُمؤ 

ِلًما -عليِه الصَّالُة والسَّالُم  ُت ِلَمقاَلِتأَو  ُمس   ، َفَسَكت  قَلياًل، ُُثَّ َغَلبن َما أَع َلُم ِمن ُه، فـَُعد 
ِمًنا، فـََقاَل فـَُقلُت َما لَ  ِلمً َك َعن  ُفالٍن َفوالِل ِإِنِّ َِلرَاُه ُمؤ  ، ُُثَّ َغَلَبن َما أَع َلُم ِمن ُه، اَأو  ُمس 

ُت ِلَمقاَلِت َوَعاَد َرسوُل الِل َصلَّى الُل َعَلي ِه َوسلََّم، ُُثَّ قَال:  يَا َسع ُد ِإِنِّ ُِلع ِطي الرَُّجَل »فـَُعد 
َيَة َأن  َيُكبَُّه اللُ يف النَّارِ  رُُه َأَحب  ِإِّلَّ ِمن ُه َخش   .«َوَغيـ 

ِلًماَقولُُه )فـََقاَل:  قاَل ابُن َحَجٍر: َي لِلتَـن ِويِع، اِو ال بَِفت ِحَها، َفِقي َل هِ اِن الوَ كَ ( ُهو بِإس  َأو  ُمس 
َوُط، َويـَُرد  هَ  َوقَالَ  رِي ِك، َوأَنَُّه أََمرَُه َأن  يـَُقوَْلَُما َمًعا ِِلَنَُّه َأح   ايَُة اب نِ َذا رِوَ بَعُضُهم ِهَي لِلَتش 

اجَ اَِلع رَابِّ يف ُمع   ِلٌم( فـََوَضَح َأَّنَّ ِلِلض رَاِب،  ِمِه يف َهَذا اَْلديِث فـََقاَل: )ال تـَُقل  ُمؤ ِمٌن، َبل  ُمس 
رََة الَباِطَنَة  م ُُي َتبَـر  َحالُهُ ـسِلِم َعلى َمن  لَ مُ ـِإط الَق الََن َأنَّ ع  مَ ـَولَي َس َمع َناُه اإِلن كاَر، َبِل ال الـِخبـ 

ِم الظَّاِهِر. املؤ ِمنِ أَو ىل ِمن  ِإط الِق   .انَ َتهى َكالُم اْبِن َحَجرٍ ، َِلنَّ اإِلس الَم َمع ُلوٌم ِِبُك 
                                                 

راِر ق  َع اإلِ  مَ ِِب  ل  ُق القَ ي  دِ ُه التَّص  ن  ، وأمَّا َمن ُوِجَد مِ ِِب  الَقل   يقُ دِ التَّص   هُ ن  وَجد  مِ يُ  م  ـل ًنا ِإن  مِ ؤ  وُن مُ كُ نَُّه ال يَ ي أَ أَ   16
 ِلٌم.س  ٌن مُ مِ ؤ  َو مُ هُ بالشَّهاَدتنِي فَـ 

 اِة.كَ ِحِه يف ِكَتاِب الزَّ ي  ًضا يف َصحِ ي  سِلٌم أَ اُه مُ وَ رَ وَ   17
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ِلٌم َولَي َس بِـُمؤ ِمٍن"، ِإذ  يـُؤَ  ُُه البَـع ُض ِمن  أَنَُّه َيِصح  َأن  يُقاَل: "ُفالٌن ُمس  دِّي  َولَي َس ِفيِه َما يـَتَـَوهَّ
ِي اإِليـ َماِن َعمَّ  رِِه، َبل  فِ َذِلَك ِإىل نـَف  الُم َولَـم  َيظ َهر  ِمن ُه َما يـَق ِضي  ِبُكف  ِه َأنَّ ي  ن  ظَاِهرُُه اإِلس 

ِلٌم"، َوال نـَُقوَل: "فُ اَِلو ىل َأن  نـَُقوَل:  َترب  َحاَلهُ "ُفالٌن ُمس  رََة  الٌن ُمؤ ِمٌن" ِإن  ُكنَّا لَـم  نَـخ  الـِخبـ 
َبُل َأَحُدُهَا ِعن َد الِل ِبُدوِن  اإِلْسالَم َواإِليْ َماَن ُمَتالزَِمانِ َوَهَذا ال يُ َناِقُض َأنَّ ، الَباِطَنةَ  ال يـُق 

 اآلَخِر. 
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 تَ ْحِذيْ رٌ 
ِدي َن َأنَّ  رجَّحَ  َؤلِّفَ مُ ـال ِمن ُه وُهَو أنَّ  بُ َعج  تـَّ ال َيطُولُ  المٌ ، كَ 18 يوِطيِّ لس  لِ ٍة َمن ُسوبٍَة الَ سَ َد يف رِ رَ وَ 

الُم، وهذا الَكالُم  َجـِميًعا اِلَنبياءِ  ِدي نَ  َمَع ِإقـ رَارِِه بَِأنَّ ِدي ِن اإِلس الِم،  َغْيُ أَت باِع اِلَنبياِء  ُهَو اإِلس 
ـَمِعنيَ  ُهما بَِني ِه َأج  رُُه ِمَن اآليَاِت، الِت فيها َأنَّ إب راِهيَم ويـَع ُقوَب َوصَّى ُكلٌّ ِمنـ   - يـَُرد ُه ما مرَّ ذِك 

قـَو ُل أَو الِد و  ﴾،م ْسِلُمونَ َفالَ ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم بَِقولِه: ﴿ - َمن  َكاَن ِمنُهم نَِبيًّايٍص لِ ِمن  َغِْي ََّتصِ 
: سَ بِل ِقي﴾، وَقوُل ُمْسِلِمينَ َوأ تُوِن ، وقوُل سيِِّدنا ُسَلي َماَن ﴿﴾ُمْسِلُمونَ َوََن ُن َلُه يـَع ُقوَب: ﴿

َ﴾، وقوُل السََّحرَِة الذيَن آَمُنوا بِ لِل َمَع ُسَلي َماَن  َوَأْسَلْمتُ ﴿ َربَـَّنا أَف رِغ  وَسى: ﴿مُ ـَربِّ الَعاَلِمني 
رًا َوتـََوفَـَّنا  َنا َصبـ  َ: ﴿ ﴾،ُمْسِلِمينَ َعَليـ  َهد  بِأَنَّا وَقوُل اَْلَوارِيّـِني   ﴾.ُمْسِلُمونَ َواش 

َمِة تِلَك الرَِّساَلِة قوُل املؤلِِّف:  ل  يُطَلُق اإلسالُم على ُكلِّ اختَـَلَف الُعلماُء هَ "وَقد  جاَء يف ُمَقدِّ
ِ ِدي ٍن َحقٍّ أو َُي َتص  ِِبِذِه ال ِملَِّة الشَّريَفِة؟ َعلى َقولَ  َدلَّ تَ . ُثَّ َساَق آياٍت اس  " أَر َجُحُهما الثَّاِنني 

 ِِبا ِبَا ال ُيَسلَّم لُه بِه.
َ سيِِّدنَا ِإب راهيَم لَـم  َيكونوا ُمس  ن  يـَُقاَل ِإنَّ أَتباَع وِمَن الَعَجِب أَ  ، َوإنَّ أتباَع َسيِِّدنا ُموسى 19ِلِمني 

                                                 
يِن الس    18 رَِة، لِلهجَرِة، 199وِطي  الـُمتَـَوَفَّ عاَم يُ ُهَو اإلماُم َجالُل الدِّ َهِذِه َلَعلَّ و  َصاِحُب الَتآلِيِف الَكِثيـ 

 ِهيَ (، أَو  َلهُ  َعِديَدٌة لَيَست   ُمَصنَّفاتُ ُنِسَبت  إِلَيِه  د  يَّ قَ وطِ يُ َوِمَن الـَمع لوِم أَنَّ الس  ) الرَِّساَلِة لَيَست  ِمن  تَأ لِي ِفهِ 
 لِـَما َسَيأ ِت.  َؤلََّفاِت الِت َرَجَع عنها،مُ ـِمـَن ال

ُر َهِذِه الرَِّساَلِة يف ُمَؤلََّفاِت ا  نَ مِ  دٌ دَ عَ  اهَ نـ  مِ يُوَجُد ؛ و (4/940): اللِ  ةِ مَ ع  نِ بِ  ثِ د  حَ التَّ  يف ِكَتابِهِ  يِّ وطِ يُ لس  َوَرَد ذِك 
، 9112 َعامَ  ةِ يَّ ْيِ نِ مُ ـال ةِ عَ بَـ ط  مَ ـ، الةِ رَ اهِ يف القَ  ت  عَ بِ طُ وَ  ،(ِبِّ رَ العَ  بِ دِ اريخ اِلَ تَ : بروكلمان، ر  ظُ ان  ) ةِ يَ طِّ اْلَ  خِ سَ الن  
 بِتَـع ِليقِ  ت  عَ بِ طُ (؛ وَ 410-4/491)ي: اوِ تَ اوي للفَ اْلَ  نَ م  ، ضِ 9101 َعامَ  ،ةِ ادَ عَ السَّ  ةِ طبعَ ، مَ ةِ رَ اهِ القَ يف  ت  عَ بِ طُ وَ 

 9111 عامَ  ت،ي  وَ ، الكُ ةِ وبَ العرُ  ارِ ة دَ بَ تَ ك  د، مَ حَ أَ  رِ القادِ  ة وعبدِ عَ َجُ  رميِ د عبدالكَ الِ خَ 
َاِعيُل رَبَـَّنا تـََقبَّل  ِمنَّا ﴿: اىَل عَ تَـ  اللِ  ولِ قَ  ن  عَ َعِظي َمٌة  ةٌ لَ ف  غَ  هِ ذِ هَ وَ  19 َوِإذ  يـَر َفُع ِإبـ رَاِهيُم ال َقَواِعَد ِمَن ال بَـي ِت َوِإَس 

لََّك َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتب   ُذرِّيَِّتَنا أُمَّةا م ْسِلَمةا  َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمنرَبَـَّنا . ِإنََّك أَنَت السَِّميُع ال َعِليُم 
َنا ِإنََّك أَنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ َعلَ   [.941و 944]ُسوَرَة البَـَقَرِة، اآلية  ﴾يـ 
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يَن وَ يَ بِ ن  يف َسائِِر اِلَ ِمث ُل َذِلَك  الَ يـُقَ  َوَأن  يكونوا على ديِنِه وهَو اإلسالُم، لَـم   فُهم اللُ صَ اِء الذِّ
ل  يكونوَن هَ ٌت، فَـ ثابِ  وَ ا هُ مَ كَ   المَ س  اإلِ اِء نبيَ اِلَ يِع َجَ ُن ي  اَن دِ ِإن  كَ يِز، فَ زِ ِه العَ ابِ تَ الِم يف كِ س  باإلِ 

 َدَعوا َمن  آَمَن ِِبِم إىل َأن  َيكونوا َعَلى غِْي ديِنِهم الذي هَو اإِلسالُم؟
لي ُل السَّابِ »: َقوُل الُمَؤلِّفِ ومن  َُج َلِة َما َوَرَد يف تلَك الرِّساَلِة  َرَجُه  عَ الدَّ  أب ابنُ َعَشَر: َما َأخ 

عُ  بنِ  اللِ  َعبدِ ن  عَ اَن بَّ حِ  نُ و الشَّيِخ اب  بُ أَ وَ ، مٍ ـاتِ حَ  ٍة مَ يَِّة ِبَكلِ الَيهودِ بِ وُد هُ اليَـ اَل: َتَسمَِّت قَ  ودٍ َمس 
نَا إِ ى: ﴿ُموسَ اَْلا قَ  ﴿َمن  ى: ِعيسَ ٍة قاَْلا بالنَّصرانِيَِّة ِبَكِلمَ ى النََّصارَ َك﴾، َوَتَسمَِّت ي  لَ إنَّا ُهد 

َوارِي وَن ََن ُن أَنَصاُر اللَِّه﴾، فَـ أَنَصارِي  ُهم نَـّ يف أَ  20ا َصريٌح ذَ هَ ، َتَسمَّوا بالنَّص رانِيَّةِ ِإىَل اللَِّه قَاَل اْلَ 

                                                 
ُض ع  اَن بَـ ن  كَ اُر الِل، وإِ صَ ن  نَـُّهم أَ أَ ُفُهم بِ ا َوص  هَ يـ  ل  فِ اَرى، بَ م وا َنصَ ـم سُ نَـّهُ أَ ُح بِ ي  رِ ِة التَّص  َس يف هِذِه اآليَ ي  لَ   20

َتسِمَيِتِهم َنَصارى أَنَـُّهم قَالوا َذِلك، ولكنَّ َتسِمَيتَـُهم َنَصاَرى تـُؤ َخُذ ِمن  آياٍت َب بَ هِل الِعلِم قاَل ِإنَّ سَ أَ 
نَا ِإلَي َك، لَي َس فيِه التَّص   ، َوِإن  كاَن قاَل بِه اِعِه يَهودَ بَ تـ  أَ ِة يَ مِ س  تَ يُح بِ رِ ُأخَرى، وَكَذِلَك قوُل سيِِّدنا موسى ُهد 

َ  ، َوَهَذابـَع ُض أِهل الِعل مِ  ِلِمني  َ ُمس  ِمَيَة أَتـ َباِع اِلَن ِبَياِء السَّاِبِقني   .ِإن  َصحَّ فَِإنَُّه ال يـَن ِفي َتس 
َني  بنِ  اللِ  دِ ب  عَ  طَرِيقِ  ن  مِ  أب َحاِتٍِ  َواب نُ  ريرٍ جَ  اب نُ  جَ رَ خ  أَ : (9/914) ورِ ثُ أ  مَ ـالبِ  ْيِ سِ ف  يف التـَّ  ورِ ثُ ن  مَ ال   رِّ الد  َفِفي 

َا سُ  َعليٍّ  َعن    . ﴾ا ِإلَي كَ نَ د  إِنَّا هُ ﴿م قَاُلوا: هُ ال يَـُهود ِلَنَـّ  تِ يَ مِّ ـقَاَل: ِإَّنَّ
ُعودٍ  بنِ  اللِ  َعن عبدِ  أب َحاِتٍِ  اب نُ  جَ َوأخرَ   ،ةِ يَّ ودِ هُ باليَـ  ال يَـُهودُ  تِ مَّ سَ تَ  أَي نَ  ن  مِ  النَّاسِ  مُ لَ ع  أَ  قَاَل: ََننُ  َمس 

ِعيَسى َعَلي ِه  ةِ مَ لِ كَ   ن  مِ  ،ةِ يَّ انِ رَ ص  النََّصاَرى بالنَّ  تِ مَّ سَ تَ  مَ ـَولِ  ﴾ا ِإلَي كَ نَ د  ِإنَّا هُ ﴿ِبَكِلَمة ُموَسى َعَلي ِه السَّاَلم 
 اللَّهِ  أَن َصارَ  ُكونُوا يَا أَيـ َها الَِّذيَن َآَمُنوا: ﴿. ]املذكوُر يف الُقرآِن الكرمِي قولُُه تـََعاىلاللِ  ارَ صَ ن  ونُوا أَ السَّاَلم كُ 

َوارِي وَن  اللَّهِ  أَن َصارِي ِإىَل َكَما قَاَل ِعيَسى اب ُن َمر مَيَ لِل َحَوارِيِّنَي َمن    ﴾[اللَّهِ  أَن َصارُ  ََن نُ قَاَل اْلَ 
ُعودٍ  اب نِ  َعنِ  َوأخرج أَبُو الشَّي خِ   تِ مَّ سَ تَ  مَ ـَولِ  ةِ يَّ ودِ هُ اليَـ بِ  ال يَـُهودُ  تِ مَّ سَ تَ  أَي نَ  ن  مِ  النَّاسِ  مُ لَ ع  أَ  قَاَل: ََننُ  َمس 

َا تَ  ةِ يَّ صرانِ النََّصاَرى بالنَّ  فـََلمَّا َماَت قَاُلوا  ،﴾نَا إِلَي كدِإنَّا هُ ﴿قَاَْلَا ُموَسى  ِبَكِلَمةٍ  ةِ يَّ ودِ هُ باليَـ  ال يَـُهودُ  تِ مَّ سَ ِإَّنَّ
 ن  مَ ﴿َها ِعيَسى ـقَالَ  ةٍ مَ لِ كَ لِ  ةِ يَّ انِ رَ ص  النََّصاَرى بالنَّ  تِ مَّ سَ َما تَ ـَوِإنَّ  ،وا ال يَـُهودَ مَّ سَ تَ فَـ  ،هُ بُ جِ ع  تُـ  َكاَنت    َهِذه ال َكِلَمةُ 

 .ةِ يَّ انِ رَ ص  النَّ وا بِ مَّ سَ تَ فَـ  ﴾اللِ  ارُ صَ ن  أَ  ََننُ  ونَ ي  ارِ وَ قَاَل اْلَ  أَن َصارِي ِإىل اللِ 
َا َُس   قـََتاَدةَ  َعن   يرٍ رِ جَ  اب نُ  جَ رَ خ  َوأَ   فـَُهَو اس مٌ  ،َمر ميََ  ها ِعيَسى بنُ ـلُ زِ ن  ة يَـ رَ اصِ َْلَا نَ  يـَُقالُ  ةٍ يَ ر  قَ َنَصاَرى بِ وا قَاَل: ِإَّنَّ
 .وا بِهِ رُ مَ ؤ  يُـ  م  ـوا بِِه َولَ مَّ سَ تَ 
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ِد نَِبيِِّهَما، َولهَ ـُسـم وا بِ  ِ ِمن  َعه  ِلِمنَي َقط ، وال نُِقَل ذَ َـ َذيِن االَس َني  َك َعن  َأَحٍد لِ م ُيَسمَّو ا بِالـُمس 
ُهم، فكيَف يُدََّعى لَ وال  َهِذِه ِعَبارَُة . اهـ «م َيدَُّعوه ُهم  ِلَنـ ُفِسِهمَـ م َوص ٌف شريٌف لهُ ـَعنـ 

 الُمَؤلِِّف.
ِه الرَِّساَلِة، فَِإنَّ يف ذلَك ِإن كاَر أَنَـُّهم َسـمَّوا أَنـ ُفَسُهم ذِ وَهذا ِمن  أع َجِب ما َوَجدتُُه يف هَ 

َمَل هِذِه اآليَة لَظَهَرت  ُمَناَقَضُتُه ِمنَي، وَهذا الَقوُل لِ س  مُ ـبِال َلٌة َعِظيَمٌة ِمن  قَائِِلِه، فَِإنَُّه َلو َأك  َغف 
م قَالُ الَكرميِ  لِلُقرآنِ  َهد  بِأَنَّا ، فَِإَّنَّ  ﴾. ُمْسِلُمونَ وا: ﴿ََن ُن أَنَصاُر اللَِّه آَمنَّا بِاللَِّه َواش 

َنَصاَرى، وَلِكن  ال ِإنَـُّهم سيِِّدنا ِعيسى عليِه الصَّالُة والسَّالُم  أَت باعِ يف نـََعم، ال نـُن ِكُر أنَُّه يـَُقاُل 
ُهم َوصَفُهم  بِاإِلس الِم، وِمث ُل ذلَك يُقاُل يف أَت باِع َسيِِّدنا ُموَسى َعليِه الصَّالُة والسَّالُم.  نَنِفي َعنـ 

ذا الـَموِضِع لَِّف ذََكَر يف غِْي هَ ا َأنَّ املؤَ هَ نـ  دٍَّة، مِ َع عَ واضِ لَك الرسالِة تَناُقًضا يف مَ نَّ يف تِ ا أَ مَ كَ 
َ ِمَن الرَِّساَلِة املذُكورَِة  َهد  بِأَنَّا  :َقوَل اَْلوارِيّـِني  َصُفوا د  أقرَّ بأَنَـُّهم وَ قَ ﴾، فَـ ُمْسِلُمونَ ﴿َواش 

َ َسائًِغا َجَعَل َوص َفُهم  بأَ و وِضٍع آَخَر، َك يف مَ أنكَر ذلِ و ، ِلِمنيَ م بأنَـُّهم ُمس  أنـ ُفَسهُ  نَـُّهم ُمسِلِمني 
، وَهذا 21بَِناًء على َأنَّ فيِهم أَنبياَء، فـََيكوُن ِإطالُق اسِم ال ُمسِلِمنَي َعَليِهم ِمن  باِب التـَّغ ليبِ 

 .22ال ُيَسلَُّم َلُه ِبهِ  الَكالمُ 
                                                                                                                            

َا َُسِّ  َعبَّاسٍ  اب نِ  َعنِ  ريرٍ جَ  َواب نُ  هِ اتِ قَ بَـ يِف طَ  دٍ ع  سَ  اب نُ  جَ رَ خ  َوأَ   ِعيَسى َكاَنت   قـَر يَةَ  النََّصاَرى ِِلَنَّ  تِ يَ قَاَل: ِإَّنَّ
 الن َّْقُل ِمَن الد رِّ ال َمْنُثوِر.. اهـ ةرَ اصِ ى نَ مَّ سَ تُ 

21
م ـفإنَُّه لَ ، بِ ي  لِ غ  ريِق التَـّ طَ ح  بِ صِ ٍم يَ لِ س  مُ ـِف اإلسالِم على َمن  ليَس بِ ص  نَّ إطالَق وَ ادَِّعاُء أَ َجِب العَ  نَ ومِ  

ى وسَ ن  أمَِّة سيِِّدنا مُ يُقاَل عَ َيِصح  أَن   هأنّ  يُوِهمُ  ولُ ِل الِعل ِم، وهذا القَ ه  أَ اِل يف كالِم مَ ع  ُل هذا االستِ ث  َهد  مِ يـُع  
، َِلنَّ ِفي ِهم َنِِبَّ الِل ُموَسى وَنِبَّ الِل َهاُروَن َعَلي ِهَما الصَّالُة َوالسَّالمُ  بِ ي  ريِق التَّغلِ طَ مثاًل "ِإنَـُّهم أَن ِبياُء" بِ 

 أَع َجبُ  وَ ٌل، وهُ اقِ ولُُه عَ قُ الٌم ال يَـ ا كَ ذَ وهَ  "،ونَ مُ لِ س  مُ  م  هُ ٌم "إنَـّ لِ س  مُ  ِفيِهم  اَل يف قوٍم كفَّاٍر يـُقَ  ن  حََّة أَ ويُوِهُم صِ 
 عَلمُ ا يُ مَّ ـمِ  وَ هُ نَـُّهم َحَنابَِلٌة"، وَ ِب الشَّافعيِّ بَينَـُهم واِحٌد َحن َبِليٌّ "إِ هَ ذ  اِس على مَ اعٍة من النَّ من  أن  يُقاَل يف َجََ 

 ِة.يهَ دِ البَ النُُه بِ ط  بُ 
ِتَماَل َكونِ  يـَُقوِّيوِما   22  ْي ِ سِ ف  يف الد رِّ املنثوِر يف التـَّ وِطيِّ قولُُه أليِف الس يُ ت  من  تَ سَ ي  لَ  هِذِه الرِّساَلةِ  اح 

َوارِيِّنيَ  ِإىَل  أَو َحي تُ  َوِإذ  ﴿اىل: عَ الِل تَـ ِل و   قَـ ْي ِ سِ ف  وِر يف تَـ ثُ أ  مَ ـالبِ  َهد   آَمنَّا قَاُلواا   َوِبَرُسوِّل  ِب  آِمُنوا   أَن   لْلَ   بِأَنَـَّنا َولش 
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َنا بِـُموَسى: ﴿ السََّحَرِة الِذي َن آمُنواوِمن  أوضِح اِلدلَِّة َعلى َردِّ هذا التـَّع ِلي ِل قـَو ُل  َربَـَّنا أَف رِغ  َعَليـ 
رًا َوتـََوفَـَّنا  ِكُنُه ادِّعاُء أَنَُّه ِمن  [947-941 اآليَاتراِف، ع  اِلَ  ُسوَرةَ ] ﴾ُمْسِلِمينَ َصبـ  ، فإنَُّه ال يُـم 

 بَاِب التـَّغ ِلي ِب، ِإذ  ال َشكَّ أَنَُّه لَـم  َيُكن  أحٌد ِمَن السََّحرَِة نَِبيًّا.
 هُ ن  يَلَزُم مِ وَ ، م  هُ عَ مَ  ُهم  يـَّ بِ ا نَ نَ ل  مِ ـشَ  ن  إِ  نيَ مِ لِ س  مُ  م  هِ تِ يَ مِ س  تَ  وازَ جَ  ةِ الَ سَ الرِّ  كَ ل  يف تِ  فُ لِّ ؤَ مُ ال   رَ كَ ذَ  َوَقد  
 وَ هُ ، وَ م  وا ِبِِ نُ آمَ م وَ هُ اءَ يَ بِ ن  أَ وا عُ بَـ اتَـّ  الذينَ  ةِ قَ ابِ السَّ  مِ مَ اِلُ  نِ ي  ى دِ لَ عَ  «المِ س  اإلِ  ِدي نِ » القِ ط  إِ  ةُ حَّ صِ 

َتِضي َ مِ لِ س  وا مُ انُ كَ   م  هُ لَّ كُ   ةَ قَ ابِ السَّ  ةَ نَ مِ ؤ  مُ ـال مَ مَ اِلُ  نَّ إِ  ولَ قُ نَـ  ن  أَ  وازَ جَ  يـَق  ال ، فَ يبِ لِ غ  التـَّ  ابِ بِ  ن  مِ  ني 
 .23ةِ يَ مِ س  التَّ  هِ ذِ هَ  ارُ كَ ن  إِ  َلهُ  وغُ سُ يَ 

َنا فَِإن   َن اآليَاِت، وٌد بِـَما َمرَّ ذكرُُه مِ فَِإنَُّه َمردُ  ،اإِلَماِم الس ُيوِطيِّ  َعنِ  المِ ذا الكَ هَ َت ُبو ثُـ  َسلَّم 
َحاُب اَرى ال َموُجوِديَن الَيوَم أَ ِلَمن  يَدَِّعي َأنَّ اليَـُهوَد والنَّصَ  ِفي هِ فَِإنَُّه ال ُمَتَمسََّك َوَمَع َذلَك  ص 

األَنِْبَياِء  َأنَّ أتْ َباَع َأنَّ ِدْيَن ُكلِّ األَنِْبَياِء اإِلْسالُم، وَ  َلْم يُ ْنِكرْ لَِّف المؤَ ، َكَما َأنَّ ِدي ٍن َسـَماِويٍّ 
وأنَّ ِدْيَن اليَ ُهوِد والنََّصاَرى  كانُوا ُكل ُهم عَلى َعِقْيَدِة التَّوِحيِد ال َيخَتِلُفوَن في َذِلَك،

ال َمْوُجوِديَن اآلَن ُهَو ِدْيٌن باطٌل َوَأنَّ اليَ ُهوَد والنََّصاَرى ُكفَّاٌر ُم َخلَُّدوَن في النَّاِر ِإْن َماتُوا  
ٌم آَخُر اِلَن ِبَياِء اِع بَ تـ  َن أَ ي  أَنَّ دِ ادِّعاُء َلِكن  َغايَُة ما يف تِلَك الرَِّساَلِة وَ  ،َكَذِلكَ  السَّابِقنَي َلُه اس 

 . «المِ س  اإلِ » ْيُ غَ 
رَِة َمن  ُنِسَب إِلَ َوَلوال أَن  يـَتَـَوهََّم ُمتَـَوهٌِّم ِصحََّة هَذا القَ   م  ـأَو  َأن  يَُظنَّ أنَّنا لَ  هِ ي  وِل ِبَسَبِب ُشه 

                                                                                                                            

ولِِه ن الس دِّيِّ يف قَ ٍم وأبو الشَّيِخ عَ ـاتِ ٍر وابُن أب حَ ي  رِ َج ابن  جَ رَ خ  أَ  [991]ُسوَرَة الـَمائَِدة، اآليَة  ﴾ُمْسِلُمونَ 
َوارِيِّنيَ ﴿ َوِإذ  أَو َحي ُت ِإىَل ﴿ن  قَتاَدَة ُد بُن ُحَيٍد عَ ب  َج عَ رَ خ  لوِِبم. وأَ يقوُل: َقَذف ُت يف قُ  ﴾َوِإذ  أَو َحي ُت ِإىَل لْلَ 

َوارِيِّنيَ  ٍف يف قُلوِِبم ح  قاَل: وَ  ﴾لْلَ  ٌي تَ يَ ح  ُي وَ ، والَوح  وَّةٍ ب ُ ِي ن ُ حْ ليَس ِبوَ ُي َقذ  ُة، كَ الئِ مَ ـِه اليُء بِ جِ ـاِن: َوح 
ْن َن مِ يْ مِ لِ م ُمسْ هُ  نَّ أَ م بِ َفهُ صْ وَ  ْجَعلْ  َ ي مْ وِطيَّ لَ نَّ الس يُ ى أَ لَ ا يُدل  عَ ذَ هَ وَ ِد. اهـ ب  العَ ٌي يُقَذُف يف قَلِب ح  وَ وَ 
 اُء.أَنِبيَ  ِهمْ يْ َس فِ يْ ارِيِّيَن لَ وَ حَ  نَّ الأَ ا بِ نَ رََّح هُ ْد صَ ْذ قَ ِب، إِ يْ لِ اِب الت َّغْ بَ 

َعن  أَت باِع اِلَنِبياِء  الَ قَ يُـ  ن  أَ  ةَ حَّ ى صِ عَ ادَّ  ةِ الَ سَ الرِّ  كَ ل  تِ  فَ لِّ ؤَ مُ  نَّ أَ  رادُ مُ ال  ، وَ امِ زَ ل  اإلِ  ابِ بَ  ن  مِ  اللُ د  هذا االستِ  23
 ظَاِهٌر. ضٌ اقُ نَ تَـ  هِ المِ ي كَ فِ ، فَ نيَ مِ لِ س  مُ  ونَ مَّ سَ م ال يُ هُ نَـّ أَ بِ  هُ لَ و  قَـ  ضُ قُ نـ  ا يَـ ذَ هَ ، وَ بِ ي  لِ غ  التـَّ  قِ ي  رِ طَ بِ  "نَ و ملِ س  مُ "ِإنَـُّهم  
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رِِه يف َهِذِه الرَِّساَلِة، ي  لَ َنطَِّلع  عَ  َنا َعن ذِك  َ الصَّواَب يففِه َِلع َرض  ُر َأن  نـُبَـنيِّ هذه  اقـ َتَضى اَِلم 
لَك ما َوَرَد يف تِ  ُكلِّ   علىِإىل الرَّدِّ يف َهِذِه الرَِّساَلِة  أَتَطرَّق  ـم  ولَ  24، فَاَْلق  َأَحق  َأن  يـُتََّبَع.املسأََلةِ 

                                                 
 عن   ونِ نُ الظ   فِ ش  كَ َفِفي   ه، 111فرََغ منَها عاَم  -أي الس ُيوِطيَّ - ِة أنَّ املؤلِّفَ الَ سَ ورَد يف آخِر هذِه الرِّ   24

 يِّ وطِ يُ لس  لِ  ةٌ الَ سَ رِ  «ةِ مَّ اِلُ  هِ ذِ ِبَِ  المِ س  اإلِ  اصِ صَ يف اختِ  ةِ مَ ع  النـِّ  امُ مَ ـت  إِ » (9/9) :ونِ نُ والفُ  بِ تُ ي الكُ امِ سَ أَ 
  اهـ .111 ةَ نَ ال، سَ وَّ ا يف شَ هَ بَـ تَ كَ ،  رٍ كِ ن  مُ  الِ ؤَ سُ  ن  يها عَ فِ  ابَ جَ أَ ، ورِ كُ ذ  مَ ال  
َدى طَبَـَعاِت لى ُض َمن  علَّق عَ ع  َر بَـ كَ ذَ وَ  ِن احملاَضرَِة »ابِِه تَ ذُكر ها يف كِ َل يَ  الس ُيوِطيَّ سالِة أنَّ لَك الرِّ تِ ِإح  ُحس 

َن مؤلََّفاتِِه ولَعلَّ السَّ  «يف تاريِخ ِمص َر والَقاِهرةِ  ِن احملاَضرَةِ »ليِف أ  ن  تَ أخِّرًة عَ تَ ا مُ هَ ـونُ َب كَ بَ ِضم    . اهـ«ُحس 
ُت جَ  وَ ِن ولكنَّ   ِن احملاَضَرةِ »هِ ابِ تَ يف كِ  الس ُيوِطي  د  ذَكَر قَ ، فَـ ِخالَف َذِلكَ  يـُث ِبتُ ما د  لت  صَ َحواِدَث حَ  «ُحس 

ِمن  ِة الَ سَ ِه الرِّ ذِ هَ َكوِن  ادِّعاءَ ، وهذا يؤدِّي إىل أنَّ ه 121اَم َنًة، أي عَ سَ  ةَ رَ ش  خبمَس عَ  ه 111بعَد عاِم 
 ارِفنيَ يَِّة العَ دِ يف هَ  ي  ادِ دَ غ  ة يف َكش ِف الظ نوِن، والبَـ يفَ َحاِجي َخلِ  وِإن  كانَ الس ُيوِطيِّ فيِه َنظٌَر،  تَأ لِي فِ 

َر تِلَك الرَِّساَلِة يف ُمَؤلََّفاِت قد َنَسباها َلهُ  (9/010) ، «التََّحد ِث بِِنع َمِة اللِ » هِ تِ الَ سَ الس ُيوِطيِّ يف رِ . بَل  إنَّ ذِك 
ِن احملاَضرَةِ »ا يف هَ رِ ك  ذِ  الَ فَ غ  وإِ  َنا َكونَـَها –ا َّنَّ يَّد أَ ؤَ ، يُـ «ُحس   عَ جَ رَ ا وَ اهَ الِت ُمَ  لِ ائِ سَ الرَّ  نَ مِ  - هُ لَ  ِإن  َسلَّم 
ِن ال»يف  قَالَ ه نَّ إِ نها، فَ عَ   لى اآلنَ اتي إِ فَ لَّ ؤَ مُ  تْ غَ لَ "ب َ : هُ ص  ا نَ مَ  ه 121 َعامَ  هُ يفَ ألِ تَ  َِتَّ الذي أَ  «اَضرَةِ حَ مُ ـُحس 
  يف فٍ نَّ صَ مُ  ةِ ئَ امِ سِ َخ  وَ  نيَ الثِ ىل ثَ إِ ، مَع َكونِِه أَو َصَل ُمَؤلََّفاتِِه "هُ نْ عَ  تُ عْ جَ رَ وَ  هُ تُ لْ سَ ى ما غَ وَ سِ  تابٍ كِ   ةِ ئَ امِ الثَ ثَ 

  .لِّ قَ اِلَ  عَلى واتٍ نَ سَ  عِ بـ  سَ بِ  ذلكَ  قبلَ  نهُ ى مِ هَ الذي انتَـ  «اللِ  ةِ مَ ع  نِ ث بِ د  حَ التَّ » هِ ابِ تَ كِ 
ِن ال»الس ُيوِطيِّ اِب وهذِه ُصورٌة من ِكتَ  اريِخ تأليُفُه عِن التَّ  خَّرَ أَ تَ  هذا الِكَتابَ  تُثِبُت أنَّ  «اَضَرةِ حَ مُ ـُحس 

 الِة.ابِة تِلَك الرِّسَ تَ لكِ  ذُكورِ مـال

 
 ز ِء الثَّاِن جُ ـَذِلَك يف اله وَ  111اَم َحِد الُقَضاِة عَ اَة أَ فَ َر وَ ِر َجواِمِع ِمص  ك  َل ذِ ي  اِب قـُبَـ ِس الِكتَ ف  ا ذََكرَ يف نَـ مَ كَ 

 :417ص 
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ِتَفاءً ، وَ 25ارِ الخِتصَ طََلًبا لِ  الرِّساَلةِ  رُُه ِمَن اَِلِدلَِّة الَقاِطَعِة َعَلى َأنَّ ِدي َن اِلَن ِبياِء  اك  بِـَما َمرَّ ذِك 
   َوِديَن َمن  آَمن  بِـِهم يف ُكلِّ َزَماٍن ُهو اإِلس الُم.

نَّ ى أَ وَ عْ دَ  لِلس ُيوِطيِّ ْنُسوبَِة ِذِه الرِّساَلِة المَ َس في هَ يْ لَ ُه نَّ أَ  وَ وهُ َوَُي ُدُر التـَّن ِبي ُه ُهَنا َعَلى أمٍر 
اَع بَ ت ْ نَّ ُمَؤلَِّفها َنصَّ فيها ِبَصريِح الَقوِل على أنَّ أَ ا أَ مَ ِن اإلسالِم، كَ يْ يناا غيَر دِ الَل أنزَل دِ 

ِلَمن  ٌة وال ُمستَنٌد جَّ ذِه الرِّساَلِة حُ يَس يف هَ لَ فَـ  ِد،يْ وحِ ِة التَّ دَ يْ قِ ى عَ لَ عاا عَ ي ْ مِ وا جَ انُ اِء كَ يَ بِ األَنْ 
عَد ى بَ يَن النََّصارَ دِ وِد وَ َن اليَـهُ ي  َأنَّ دِ  ارَةِ بَ العِ  هِ ُمريًدا ِبذِ  ،«اِويَُّة الثَّالثَةُ ياُن السَّمَ د  اِلَ »وُل قُ يَـ 

، َبل  َمن اعتَـَقَد َذِلَك فـََقَد َكذََّب الُقرآَن ِد اللِ ن  ن  عِ يَناِن ُمنَزالِن مِ ا دِ ِف والتَّب ِديِل هُ ي  رِ التَّح  
ِر َوالِعَياُذ بِالِل تـََعاىل  .26الَكرِيـَم َوَخرََج ِمن ِديِن اإِلس الِم َوَوَقَع يف الُكف 

َرأَ ُسورََة الَفاتِ 27َونـَُقوُل ِلَمن  َيدَِّعي َأنَّ اليَـُهوَد والنََّصاَرى ُمؤ ِمُنونَ  َحِة ـ: ِلَماَذا ََنُن َمأ ُموُروَن َأن  نـَق 
َوَصَف وَ  «يِهمُضوِب َعلَ غْ لمَ ا»  اليَ ُهوَد بِ  َقْد َوَصفَ  اللُ  َألَْيسَ ٍة؟ يف ُكلِّ ركَعٍة ِمن  ِكلِّ َصاَل 

فَ بَ ْعَد َذِلَك َكيَف َيْجُرُؤ بَ ْعُض َمْن َيدَُّعوَن اإِليَماَن َواإِلْسالَم َأْن  ؟«الضَّالَّينَ »  النََّصاَرى بِ 
 يَ ُقوُلوا: "ِإنَّ اليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى ُمْؤِمُنوَن أِلَن َُّهم َأْهُل ِكَتاٍب"؟

                                                 
َتِمٍل َعَلى  ِبُمْلَحقٍ  ةَ الَ سَ الرِّ  هِ ذِ هَ أَتْ بَ ْعُت  دْ قَ وَ  25 َوِهَي ََن ُو  -ِمن  ُكُتِب اإِلَماِم الس ُيوِطيِّ  نـُُقولٍ  ةِ دَّ عِ ُمش 

 َ َها َقولََناتـَُؤيُِّد  - َثالِثني   .ِإنَّ تِْلَك الرَِّساَلَة لَْيَسْت ِمْن تَْألِْيِفِه أو ِإنَّها ِم َن الرََّساِئِل التي رََجَع َعن ْ
26

َحاُب الَعَمائِِم الذيَن يُِطل ونَ   تَـ  فـَل َيتَِّق الَل َأص  لوَن ِعَباراٍت ُتَصرَُّح أَو  تُوِهُم أَنَّ مِ ع  َعلى َشاَشاِت التِّلَفاِز َوَيس 
ُل ِكَتاٍب، َول َيتَِّق الَل َمن  يـَُقولُ  "ُهم  ُكفَّاٌر ِعن َدنَا َكَما أَنَـَّنا ُكفَّاٌر ِعن َدُهم  :اليَـُهوَد َوالنََّصاَرى ُمؤ ِمُنوَن ِِلنَـُّهم أَه 

اِوي ِمنَي لَـُهم  ُيسَ لِ َْي الـُمس  فِ ُموِهًا َأنَّ َتك   ،أَن  أَغ َضَب ِمنـ ُهم ِإن  قَالوا ِّل أَن َت َكاِفٌر"َوَهذا ال يـَق َتِضي 
ِتهاٌد، بَِل نَي، َو مِ لِ ْيَُهم  لِلُمس  َتكفِ  َهُة نَظٍَر أو اج  ُكفَّاٌر ِعْنَد الِل َوِعْنَد ال َحق  َأْن يُ َقاَل ُهْم  َكَأنَّ اَِلم َر وج 
 .ْؤِمِنينَ ال مُ 
َحيُث نـََقل ُت  ،«اءِ يَ بِ ن  اِلَ  ةِ ئَ رب ِ تَ بِ  اءِ يَ تقِ اِلَ  ةُ رَ صِ ب  تَـ » اِب تَ كِ   والنََّصاَرى ودِ هُ اليَـ  دِ ائِ قَ عَ  ةَ فَ رِ ع  مَ  ادَ رَ أَ  ن  مَ  ر  ظُ ن  يَـ ل  وَ  27

 ُنُصوَص ُكُتِبِهم الـُمَحرََّفَة بِـَما ال يَدَُع َشكًّا يف أَنَـُّهم َكَفُروا بِالِل َوُرُسِلِه.
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 َصةُ الُخاَل 
اِء، يَ بِ ن  يِع اِلَ ُن َجَ ي  َو دِ هُ وَ  ،َد اللِ ن  بوُل عِ ق  مَ ـيُن الالَم هَو الدِّ س  نَّ اإلِ أَ ُة بِ اُت املذكورَ رََّحِت اآليَ صَ 

ِ يِ ع  التـَّ اُت بِ ِذِه اآليَ صَّت  هَ وقد  نَ  نُوٌح، الُم: س  َو اإلِ اُؤُهم هُ مَ ـس  اِء اآلتيِة أَ يَ بِ ن  َن اِلَ ي  نَّ دِ ى أَ لَ  عَ ني 
ٌط، وِعيَسى، وْ لُ اُن، وَ مَ يْ ُسلَ ى، وَ وُب، ويُوُسُف، وُموسَ قُ ْسَحُق، ويَ عْ إِ ُل، وَ يْ اعِ ْسمَ إِ ُم، وَ يْ اهِ رَ ب ْ وإِ 
ِلمنَي الِذيَن  يَ بِ ًة إىل اِلَن  افَ ضَ إِ  الُم،السَّ الصَّالُة وَ  مُ هِ يْ لَ عَ  ُكمُ كانُوا اِء الـُمس  اِء نَ بـ  اِة، وأَ رَ و  التـَّ وَن بِ يَـح 
ُهم   - وبَ قُ ع  يَـ  وا ِمن  قوِم ى، والذيَن آمنُ وسَ مُ ـُنوا بِ آمَ  نَ ي  السََّحرَِة الذِ وَ  - اِمنييَ وبِنـ   يُوُسفُ  َوِمنـ 
َك لِ ، وبذَ نيَ مِ ـالَ بِّ العَ رَ  للِ   انَ يمَ لَ سلَمت  مَع سُ الِت أَ  بِل ِقيسَ ى، و سَ ي  اِع عِ تبَ ّينَي أَ ارِ وَ اْلَ ى، وَ وسَ مُ 

َ أَ  اِء يَ بِ يِع اِلن  ُن َجَ ي  َو دِ مٌَّد عليِه الصَّالُة والسَّالُم، هُ ُدنا ُمُ يِّ ِه سَ الِم الذي أَتى بِ َن اإلس  ي  نَّ دِ تَبنيَّ
ًعاِمن  قـَب ِلهِ  يـ   .، َوِدي ُن أَتـ َباِعِهم  َجَِ

َر كَ ي َأنَّ القرآَن الكرمَي ذَ الِم: أال َيكفِ ِن اإِلس  ي  ِْي دِ غَ اِء أََتوا بِ يَ بِ َض اِلن  ع  نَّ بَـ ويُقاُل لِـَمن  يَدَِّعي أَ 
تًما وخَ  28وحٍ ًءا بنُ الُم، بَد  س  اإلِ ينَـُهم ي َأنَّ دِ ا يَقتضِ مَ ـبِ  -اِئِهم مَ ـس  أَ بِ  -اِء يَ بِ ن  َعَشرًة مَن اِلَ 

نَُّه ِلَ  ونُ ارُ هَ يًضا سيُِّدنا اُف أَ ُيضَ الُم؟ وَ الُة والسَّ الصَّ  مُ هِ ي  لَ عَ  ٍد،مَّ حَ مُ ِدنا ى إضافًة إىل سيِّ سَ ي  عِ بِ 
نَّ ِكَتابـَُهما إِ ِه، فَ ي  خِ ِن أَ ي  ِْي دِ ى غَ لَ وَن عَ كُ ال يـَُتَصوَُّر أن  يَ ِة، فَ الَ سَ ى يف الرِّ وسَ الِل مُ  ِبِّ نَ ارٌِك لِ ُمشَ 

وُع مُ اِء الِل الصَّالُة والسَّالُم. فَيِصُْي ال َمج  يَ بِ ن  يِع أَ ا وعلى َجَ مَ هِ ي  لَ اِحدٌة، عَ ا وَ ُهمَ َشرِيـ َعتَـ اِحٌد وَ وَ 
يِهم لَ وَب عَ قُ ع  يَـ  م ِمن  ُذرِّيَّةِ اِط وهُ بَ س  يَن كاِلَ رِ اَء آخَ يَ بِ ن  افًة إىل أَ ـَمائِِهم، ِإضَ س  أَ ا بِ يًّ بِ َعَشَر نَ  َن  اثـ  

 وَن بالتَّورَاِة. ُكمُ وا يَـح  الصَّالُة والسالُم، والنَِّبيِّنَي الذيَن كانُ 
َر عَ تَـ  هُ ولَ ﴾ وقَ المُ سْ اإلِ َد الِل ن  يَن عِ وال َشكَّ أنَّ قوَل الِل تعاىل: ﴿إنَّ الدِّ  اىل: ﴿َوَمن  يـَب َتِغ َغيـ 

َبَل ِمن ُه  اإِلسالمِ  ُن  ي  دِ  وَ الَم هُ س  نَّ اإلِ أَ رِّحاِن بِ صَ يُ اِسرِيَن﴾، َوُهَو يف اآلِخرَِة ِمَن اْلَ ِديًنا فـََلن  يـُق 

                                                 
َ مِ لِ س  مُ ـال اعِ َج َ إِ بِ  المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  هِ ي  لَ عَ  مُ ا آدَ نَ دُ يِّ سَ  وَ هُ  اءِ يَ بِ نْ األَ  لُ وَّ أَ : هٌ ي  بِ ن  تَـ  28  سَ ي  لَ  "وحٍ نُ ا بِ ءً د  بَ " :ِّل و  قَ ، فَـ ني 
يف  هِ ـمِ اس  بِ  حَ ي  رِ ص  التَّ  تُ د  جَ وَ )َزَمًنا(  َنِبٍّ  لُ وَّ أَ  ُمرَاِدي  أَنَّهُ  ل  ، بَ المُ والسَّ  الةُ الصَّ  مُ هِ ي  لَ عَ  اءِ يَ بِ ن  اِلَ  لُ وَّ أَ  هُ نَّ أَ  هِ بِ  ادُ رَ مُ ـال

 .المِ س  اإلِ  نِ ي  ى دِ لَ عَ  بِأَنَّهُ  هِ فِ ص  وَ ا بِ نً ِّتَِ ق  مُ  رآنِ القُ 
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ِمن  ِإن ٍس  اىلعَ تَـ ارَك وَ بَ نَد الِل تَـ يٌّ عِ ضِ ر  مَ وٌل وَ بُ ق  َو مَ ن  هُ لِّ مَ ُن كُ ي  دِ  وَ نبياِء بال اسِتث ناٍء، وهُ لِّ اِلَ كُ 
 .َوِجنٍّ َوَمالِئَكةٍ 

، وَ عَ د  تَـ قَ اُم الَعَمِليَُّة، َكَعَدِد الصَّلواِت فَـ كَ ح  اِلَ  ُع وهيَ ائِ رَ ا الشَّ وأمَّ  اَل: يـُقَ  ن  ح  أَ َيصِ َك لِ ذَ لِ دَّدت 
ى، وسَ ا مُ ِدنَ يِ ِة سَ عَ يـ  رِ وشَ  ،مَ ي  اهِ رَ بـ  ِدنا إِ يِّ ِة سَ ريعَ وشَ  ،مَ ا آدَ ِدنَ يِّ ِة سَ عَ يـ  رِ شَ ، كَ 29«يَّةُ اوِ مَ ُع السَّ ائِ رَ الشَّ »

الُة اِء الصَّ يَ نبِ ِر اِلَ ائِ لى سَ وعَ  ٍد عليهِ مَّ حَ ـا مُ ِدنَ يِّ ِة سَ ريعَ ِع شَ ائِ رَ ِة الشَّ مَ ـاتِ ى، وخَ يسَ ا عِ ِدنَ يِّ ِة سَ عَ يـ  وشرِ 
 الُم. والسَّ 

الُم الُة والسَّ وَب عليِه الصَّ قُ ع  ِة يَـ عَ يـ  رِ نَّ الَل تعاىل أَحلَّ يف شَ ِع أَ ائِ رَ الِف الشَّ تِ ى اخ  لَ ِة عَ لَ ثِ م  َن اِلَ ومِ 
َ َع بَـ م  اْلَ  ِ تَـ خ  اِلُ  ني  د  قَ الُم فَـ الُة والسَّ ِه الصَّ لي  ٍد عَ مَّ حَ ـا مُ ِدنَ يِّ ِة سَ عَ يـ  رِ ا يف شَ مَّ اِج، وأَ وَ ِد الزَّ ق  عَ  بِ ني 

َمعوا بَـ أَ اىل: ﴿وَ عَ وِل الِل تَـ قَ َك بِ لِ ُحرَِّم ذَ  َ ن  تَـج  ِ تَـ  اُِلخ  ني   النَِّساِء،َة ورَ سُ ] ا َقد  َسَلَف﴾ مَ الَّ  إِ ني 
 . [41 اآليَة
اِيِر يف ِم الـُمغَ َمَل باُْلك  َسُخ العَ ن  يَـ ُة، قَ حِ ُة الالَّ عَ يـ  رِ ِه الشَّ ي  لَ َم الذي تـَُنص  عَ ك  م  أنَّ اْلُ لَ ول يـُع  
يِه الصَّالُة لَ مٍَّد عَ ا ُمـحَ ِة َسيِِّدنَ يعَ اتِّباِع َشرِ  ن  يُعِرَض َعنِ ٍد أَ حَ وُز ِِلَ ِة، فال ُيُ قَ ابِ ِة السَّ يعَ الشَّرِ 

َكَشرِيـ َعِة ُموَسى َوَشرِيـ َعِة ِعي َسى َعَلي ِهَما   َلهُ بـ  وٍل قَـ سُ رَ يـ َعَة رِ يـَتَِّبَع شَ  ن  يُد أَ رِ نَُّه يُ ى أَ وَ ع  دَ والسَّالُم بِ 
تُوا  ال ِكَتاَب َواِلُمِّيِّنَي اىل: ﴿عَ ، قاَل الُل تَـ الصَّالُة والسَّالمُ  ُتم  َوُقل لِّلَِّذيَن أُو  َلم  َلُموا  فَِإن  أََأس  َأس 

َا َعَلي َك ال َبالُغ َواللَُّه َبِصٌْي بِال ِعَباِد﴾ ]فـََقِد  َتَدوا  وَِّإن تـََولَّو ا فَِإَّنَّ  [42 اآليَة ،انَ رَ َة آِل ِعم  ورَ سُ اه 
اُه اإِلَماُم َأح َُد وَ . رَ «اِعياتّـِبَ  الَّ ا َوِسَعُه إِ ى َحيًّا مَ وسَ اَن مُ و كَ لَ »وقاَل صلى الُل عليِه وسلََّم: 

َهِقي    .والبَـيـ 
 

                                                 
الُكُتُب الِت أَنـ َزلَـها الُل َعزَّ َوَجلَّ َعَلى بـَع ِض ُرُسِلِه  أي «يَّةُ اوِ مَ السَّ  بُ تُ الكُ » يُ َقالَ  نْ ا أَ ضا يْ أَ  ح  صِ ويَ  29

َهُرَها الُقرآُن والتَّورَاُة واإِلنـ ِجيُل والزَّبُوُر، وال يُوَجُد ِكَتاٌب َسـَماوِ  عو ِإىل َغِْي َعَلي ِهُم الصَّالُة والسَّاَلُم، َوَأش  يٌّ يَد 
اَلِم. وال يُوَجد اآلَن يف   اَِلر ِض ِكَتاٌب َسـَماِويٌّ لَـم  يُـَحرَّف  ِإالَّ الُقرآَن الَكر يـَم. ِدي ِن اإِلس 
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 ةٌ مَ اتِ خَ 
َ بَـ تَـ  د  قَ  الَفِتِه لِـُمخَ  ،«ةُ يَُّة الثَّالثَ اوِ مَ اُن السَّ يَ دْ األَ »اِس: ِض النَّ عْ وِل ب َ الُن قَ طْ بُ رُُه، ك  رَّ ذِ ا مَ مَ ـ بِ نيَّ

الِت تُوِهُم أنَّ ِة ارَ بَ َك العِ ل  َماِل تِ اسِتع   ةِ ورَ ب ُه إىل ُخطُ نَ ي التـَّ غِ بَ ن  َف. ويَـ ي  َث الشَّرِ ي  دِ مَي واْلَ رِ القرآَن الكَ 
ن ِه مِ ي  لَ َع ما اشَتَمال عَ يَّاِن، مَ اوِ اِن َسََ نَ يـ  وَم، ها دِ َن اليَ ي  وُجودِ مَ ـى الارَ يَن النَّصَ هوِد ودِ ِديَن اليَ 

 . 30الشِّرِك والضَّاللِ 
، ةِ اَِتَ َة الفَ ورَ ﴾ ]سُ الضَّالِّنيَ ال م وَ هِ ي  لَ عَ وِب ضُ غ  مَ ـ الْي ِ اىل: ﴿غَ عَ تَـ  ِل اللِ و   قَـ ََن ع  مَ  اَل يَِغي ََبَّ َعنَّاوَ 

َ مِ الَ بِّ العَ ن  رَ َب مِ لُ ط  نَ فَـ ٍة، لِّ ركعَ َك يف كُ لِ ذَ  أَ رَ ق  ن  نَـ أَ  ونَ ورُ مُ أ  ُن مَ ح  ـُث نَ ي  [، حَ 4اآليَة  ن   أَ ني 
  .31ىارَ النَّصَ  مُ الضَّالِّنَي وهُ وَ  - ودُ اليَـهُ  مُ هُ وَ  - ميهِ لَ وِب عَ ضُ غ  مَ ـاَط الرَ يُـَجنِّبَـَنا صِ 

ِ لٍّ من  هاتَـ ُن كُ ي  اَن دِ و كَ لَ فَـ  ِ تَـ فَ  الطَّائِ ني  ن  اىل َأن  يُـَجنَِّبنا أَ عَ ُه تَـ ن  ُلَب مِ ط  قًّا َلَما أََمَرنا الُل َأن  نَ  حَ ني 
 ٍة ُكلَّ يَوٍم.عَ ك  لِّ َر الٍة ويف كُ م يف ُكلِّ صَ وَن ِمثـ َلهُ كُ نَ 

َعاِء  رِي ِر هذه الرِّسالِة َراجي الد  َ َفرَغ ِمن  تَـح  ِو الِل وَ قِ الفَ  ُمـِحب  الصَّاْلِِني  ِتِه أَبو ح َ رَ ُْي إىل َعف 
ِر َشوَّاٍل  السَّاِبعَ  اِوي  يفاَن الـُمنَ نَ د  بُن عَ ُف وسُ يِِّب يُ ـالطَّ  راِبِع لا ه9212اَم عَ َعَشَر ِمن  َشه 
رِينَ وال وراا في قَبِري ِعْنَدَما الرَِّسالَة نُ ِه ذِ َأْسأُل الَل َأْن يجعَل هَ  .4291اَم عَ  آبِر ه  ن  شَ مِ  ِعش 

َفَع ِبها ُكلَّ َمْن قَ َرَأَها َأو َأَعاَن َعَلى َنْشرَِها، َوَما َذِلَك على الِل بَعزيٍز.  َأْخُلو ِبَعَملي، َوَأْن يَ ن ْ

 عَمَّا يَصِفُونَ وََسالمٌ عَلَى الْمُرْسَلنِيَ  ةِ ز بَْحانَ رَب كَ رَب  الْعِ سُ 
 لِلَّهِ رَب  الْعَالَمنِيَ وَالْحَمْدُ 

                                                 
َلِة  ن  ومِ  30  اءَ شَ  ن  مَ ، وَ كَ لِ ذَ  ْيِ وغَ  رِ م  خَ ـال بِ ر  شُ ا وَ نَ الزِّ م بِ هُ امُ هَ ـواتِّ  اللِ  اءِ يَ بِ ن  أَ  ضِ ع  لى بَـ عَ  اتُ اءَ ِّتَِ االف   كَ لِ ذَ ُجـم 

ِئَِة اِلَن ِبياءِ »َعَلي ِهُم الصَّالُة والسَّالُم:  اءِ يَ بِ ن  اِلَ  ةِ مَ ص  يف عِ  هُ تُ ب  تَ الذي كَ  ابَ تَ الكِ  رِ ظُ يَـن  لفَ   .«تَبصرُِة اِلَتقياِء بَِترب 
َ خَ  مُ لَ ع  : اَل أَ أب َحاِتٍِ  (: قَاَل اب نُ 9/24) أثورِ مَ ـالوِر يف التَّفسِْي بِ ثُ ن  مَ ـالد رِّ اليف  ي  وطِ يُ قال الس   31  الفًا بـَني 

 . اهـىارَ صَ بالنَّ  ﴾﴿الضَّالِّنيَ وَ  ودِ هُ باليَـ م﴾ هِ ي  لَ وِب عَ ضُ غ  مَ ـ﴿ال يِف تـَف ِسْيِ  رينَ ال ُمَفسِّ 
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  م لْــحَــــق  

  اءِ يَ بِ نْ األَ ِع َجِميْ أَْتباِع  نُ يْ دِ  المَ اإِلسْ الس ُيوِطيِّ بَأنَّ  رِيحُ َتصْ 
 اءِ يَ بِ ن  اِع اِلَ أَتـ بَ  نُ ي  دِ ُهَو الَم اإِلس   نَّ أَ  اتُ بَ ثـ  ا إِ هَ يـ  فِ  يِّ وطِ يُ الس   مِ اَل كَ   ن  مِ  ولِ قُ النـ   عضُ بَ ِفي َما يَِلي 

أن  َتكوَن ُنِسَبت  إِليِه َخطًَأ،  إمَّا ةَ ورَ كُ ذ  مَ ـال ةَ الَ سَ الرِّ  نَّ ا أَ نَ نـَّ ظَ  دُ يِّ ؤَ يُـ ، ِمَّا َعَلي ِهُم الصَّالُة والسَّالمُ 
ِن ي  الَم يُطَلُق على دِ َأنَّ اإِلس  بِ  صريحُ التَّ ُكُتِبِه   يف ذ  َتَكرَّرَ إِ  ،هان  الِت َرَجَع عَ الرََّساِئِل ِمـَن  َتكونَ أو 

 :الُم، َوِمن  ذلكَ الُة والسَّ ٍد عليِه الصَّ مَّ ا ُمَُ ِدنَ يِّ َل سَ ب  انوا قَـ كَ   ن  مَّ ِـ اِء ميَ بِ ن  أَت باِع اِلَ 
ِن احملاَضرَةِ »قولُُه يف  َفةِ زِء اَِلوَِّل جُ ـيف ال «ُحس    :01 يف الصَِّحيـ 

 
 اتِـَحِة:الفَ  ُسورَةِ ِْي سِ ف  يف تَـ  «ورِ ثُ أ  مَ ال  بِ  فسْيِ يف التَّ  ورِ ثُ ن  مَ ـال رِّ الد  »ْيِِه سِ ًضا يف تـَف  ي  اَل أَ قَ وَ 

 سالمِ اإلِ  غيرِ  دينٍ  لَّ كُ   نَّ ألَ  سالمِ اإلِ  ينَ دِ يعن  ﴾مَ ي  قِ تَ س  مُ ـال اطَ رَ الصِّ ﴿ا نَ د  شِ ر  أَ  ﴾انَ دِ اه  ﴿
 بيينَ النَّ  يعن بهِ  ﴾مهِ ي  لَ عَ  تَ م  عَ نـ  أَ  الذينَ  اطَ رَ صِ ﴿ وحيدُ التَّ  فيهِ  الذي ليسَ  يمٍ قِ ستَ مُ  بِ  ليسَ فَ 

: ولُ قُ يَـ  ﴾مهِ ي  لَ عَ  وبِ ضُ غ  مَ ـال ْيِ غَ ﴿ ةِ وَّ بُـ والن   المِ سْ اإلِ بِ  مْ عليهِ  اللُ  مَ عَ ن ْ أَ  الذينَ  ؤمنينَ والمُ 
ى صارَ النَّ  مُ هُ وَ  ﴾نيَ الِّ  الضَّ اَل وَ ﴿ ودُ هُ اليَـ  مُ م وهُ هِ ي  لَ عَ  تَ ب  ضِ غَ  ينَ الذِ  الءِ ؤُ هَ  ينِ دِ  رَ يـ  ا غَ نَ د  شِ ر  أَ 
 ى.دَ اْلُ  دَ ع  بَـ  اللُ  مُ هُ لَّ ضَ أَ 

 قَّ وا اْلَ سُ بِ ل  ال تَـ وَ ﴿ هِ ولِ يف قَ  ةَ ادَ تَ ن قَـ عَ  يدٍ حَُ  نُ ب   رج عبدُ خ  أَ : وَ ةِ رَ قَ البَـ  ةِ ورَ سُ  ْيِ سِ ف  يف تَـ  الَ وقَ 
 اللِ  ينَ دِ  نَّ أَ  ﴾ونَ مُ لَ عْ ت َ  مْ تُ ن ْ أَ وَ ﴿ المِ اإلسْ بِ  ةَ يَّ رانِ صْ والنَّ  ةَ يَّ ودِ هُ وا الي َ سُ بِ لْ ال ت َ ال: قَ  ﴾لِ اطِ البَ بِ 

 .﴾ونَ مُ لَ ع  تَـ  م  تُ نـ  أَ وَ  قَّ اْلَ  ونَ مُ تُ ك  تَ وَ ﴿ اللِ  نَ مِ  تْ يسَ لَ  ةٌ عَ دْ بِ  ةَ يَّ انِ رَ صْ والنَّ  ةَ يَّ ودِ هُ الي َ  نَّ أَ وَ  سالمُ اإلِ 
: الَ قَ  ﴾يمَ اهِ رَ بـ  إِ  ةِ لَّ ن مِ عَ  بُ غَ ر  ن يَـ مَ وَ ﴿ هِ ولِ يف قَ  ةِ يَ الِ أب العَ  ن  عَ  اِِتٍ أب حَ  ابنُ وقَاَل: ]َرَوى[ 

وا كُ َر تَـ وَ  اللِ  نَ مِ  ت  سَ ي  لَ  ةً عَ د  بِ  ةَ يَّ انِ رَ ص  والنَّ  ةَ يَّ ودِ هُ وا اليَـ ذُ واَّتََّ  ،هِ تِ لَّ مِ  نْ ى عَ صارَ والنَّ  ودُ هُ الي َ  تْ بَ غِ رَ 
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 جَ رَ خ  أَ وَ ، يمَ راهِ ب  إِ  ةِ لَّ مِ ـبِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ ي  لَ عَ  ى اللُ لَّ ا صَ دً مَّ ُمَُ  هُ يَّ بِ نَ  اللُ  ثَ عَ بَـ  كَ لِ ذَ بِ وَ  ،المَ س  اإلِ  يمَ اهِ رَ بـ  إِ  ةَ لَّ مِ 
 .هُ لَ ثـ  مِ  ةَ ادَ تَ قَـ  ن  عَ  يدٍ حَُ  نُ ب   دُ ب  عَ 
 ﴾هِ يْ نِ بَ  مُ يْ اهِ رَ ب ْ ا إِ هَ ى بِ صَّ وَ وَ ﴿ هِ لِ و  يف قَـ  اسٍ بَّ عَ  ابنِ  نِ عَ  اِِتٍ أب حَ  نُ واب   ريرٍ جَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ : وَ الَ قَ وَ 
 .كَ لِ ذَ  لَ ثْ مِ  هِ يْ نِ بَ  وبُ قُ عْ ى ي َ صَّ وَ وَ  المِ سْ اإلِ بِ  مْ اهُ صَّ : وَ الَ قَ 
ا هَ اءَ نَ بـ  أَ  غُ بَ ص  تَ  ودَ هُ اليَـ  نَّ : إِ الَ قَ  ةَ ادَ تَ قَـ  ن  عَ  رِ ذِ ن  مُ ـال نُ اب  وَ  يرٍ رِ جَ  نُ اب  وَ  دٍ ي  حَُ  نُ ب   دُ ب  عَ  رجَ خ  أَ : وَ الَ قَ وَ 
 ن  مِ  نُ سَ ح  أَ  ةَ غَ بـ  ال صِ وَ  ،المُ س  اإلِ  اللِ  ةَ غَ بـ  صِ  نَّ إِ ى وَ ارَ صَ ا نَ هَ اءَ نَ بـ  أَ  غُ بَ ص  ى تَ ارَ صَ النَّ  نَّ إِ و  ودَ هُ يَـ 

 نَ مِ  هُ دَ عْ ب َ  انَ كَ   نْ مَ ا وَ وحا نُ  هِ بِ  ثَ عَ ي ب َ الذِ  اللِ  نُ يْ دِ  وَ هُ وَ  ،رُ هَ ط  وال أَ  ،المسْ اإلِ  اللِ  ةِ غَ بـ  صِ 
 .اءِ يَ بِ نْ األَ 
 ﴾ةً ادَ هَ شَ  مَ تَ كَ   ن  ِمَّ  مُ لَ ظ  أَ  ن  مَ وَ ﴿ هِ ولِ يف قَ  ةَ ادَ تَ قَـ  ن  عَ  يرٍ رِ جَ  نُ اب  وَ  دٍ ي  حَُ  نُ ب   دُ ب  عَ  جَ رَ خ  أَ وَ  :الَ قَ وَ 

 ةَ يَّ ودِ هُ وا اليَـ ذُ اَّتََّ وَ  اللِ  ينُ دِ  هُ نَّ أَ  ونَ مُ لَ ع  يَـ  م  هُ وَ  المَ سْ اإلِ وا مُ تَ كَ   ،تابِ الكِ  لُ ه  أَ  كَ ولئِ : أُ الَ قَ  ،اآلية
 .َصلَّى اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  اللِ  ولُ سُ رَ  هُ نَّ أَ  ونَ مُ لَ ع  يَـ  م  هُ وَ  ادً مَّ وا ُمُ مُ تَ كَ َو  ةَ يَّ انِ رَ ص  والنَّ 

 قال: كانَ  ﴾هِ اللَّ  نَ مِ  هُ دَ ن  عِ  ةً ادَ هَ شَ  مَ تَ كَ   ن  ِمَّ  مُ لَ ظ  أَ  ن  مَ وَ ﴿ هِ ولِ يف قَ  نِ سَ اْلَ  نِ عَ  يرٍ رِ جَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ وَ 
 .ةِ يَّ انِ رَ ص  والنَّ  ةِ يَّ ودِ هُ اليَـ  نَ مِ  ءُ آرَ بُـ  هُ اءَ يَ بِ ن  أَ  نَّ أَ  ةُ ادَ هَ شَ  اللِ  نَ مِ  ومِ القَ  دَ ن  عِ 
ُتُموَن َما  هِ ولِ يف قَ  ةَ ادَ تَ قَـ  ن  عَ  يرٍ رِ جَ  نُ واب   دٍ ي  حَُ  نُ ب   دُ ب  عَ وَ  دٍ ع  سَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ وَ  اَل:قَ وَ  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيك 

َُدى﴾  ابِ تَ الكِ  لُ ه  أَ  كَ ولئِ : أُ الَ قَ  ،اآلية [901البَـَقرَِة، اآليَة  ُسورَةَ ] أَنزَل َنا ِمَن ال بَـيـَِّناِت َواْل 
 .لِ ي  َن ِ اإلِ وَ  اةِ رَ و  يف التـَّ  م  هُ دَ ن  ا عِ وبً تُ ك  مَ  هُ ونَ دُ ُيَِ  م  هُ ا وَ دً مَّ وا ُمَُ مُ تَ كَ َو  اللِ  نُ ي  دِ  وَ هُ وَ  المَ سْ وا اإلِ مُ تَ كَ 
ُتُموَن َما أَنَزَل اللَُّه ِمَن  :هِ ولِ يف قَ  ةِ يَ الِ ب العَ أَ  ن  عَ  ريرٍ جَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ وَ اَل قَ وَ  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيك 

 م  اِبِِ تَ يف كِ  م  هِ ي  لَ عَ  اللُ  لَ زَ نـ  ا أَ وا مَ مُ تَ كَ   تابِ الكِ  لُ ه  أَ : الَ قَ  [942البَـَقرَِة، اآليَة  ُسورَةَ ] ال ِكَتاِب﴾
 .هِ تِ ع  نَـ وَ  دٍ مَّ ُمَُ  نِ أ  شَ وَ  المِ سْ اإلِ وَ ى دَ واْلُ  قِّ اْلَ  نَ مِ 
نَد الِل يَن عِ نَّ الدِّ ﴿إِ ولِِه قَتاَدَة يف قَ  ن  يٍر عَ رِ يٍد وابُن جَ ُن حَُ ُد ب  ب  رَج عَ خ  أَ وَ  :هِ ْيِ سِ ًضا يف تـَف  ي  اَل أَ قَ وَ 

َو وهُ ، ِد اللِ ن  ِه ِمن  عِ اَء بِ ا جَ مَ ـ اللُ، واإِلقراُر بِ الَّ لَه إِ ن  ال إِ ادُة أَ هَ الُم شَ قال: اإِلس   ﴾المُ سْ اإلِ 
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وال َُيزِي   ال يَقَبُل غيَرُه، ،اَءهُ يَ لِ وْ ِه أَ يْ لَ لَّ عَ دَ ُسَلُه، وَ ِه رُ بِ  ثَ عَ ب َ وَ ، 32فِسهِ نَ لِ َع رَ ديُن الِل الذي شَ 
   بِِه.الَّ إِ 

ْم َأبَعْث  َ ل»اَل: قَ  ﴾المُ سْ اإلِ نَد الِل يَن عِ نَّ الدِّ ﴿إِ  :ولهِ الضَّحاِك يف قَ  نِ  عَ اِتٍِ رَج ابُن أب حَ خ  وأَ 
 . اهـ «اإِلْسالمِ  بِ الَّ َرسوالا إِ 

ُفُروَن بِآيَاِت اللَّهِ ـ﴿لِ  جٍ ي  رَ جُ  ابنِ  نِ عَ  اِِتٍ أب حَ  نُ واب   يرٍ رِ جَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ وَ  :الَ قَ وَ  َوأَنُتم   َم َتك 
َهُدوَن﴾ ]  نٌ يْ دِ  للِ  يسَ لَ  المُ سْ اإلِ  اللِ  دَ نْ عِ  نَ يْ الدِّ  نَّ ى أَ لَ عَ  [42ة ان، اآليَ رَ آِل ِعم   ُسورَةَ َتش 

 .هُ رُ ي ْ غَ 
قَّ بِال َباِطِل﴾ ـ﴿لِ  :هِ ولِ يف قَ  عِ ي  بِ الرَّ  نِ عَ  اِتٍِ أب حَ  نُ واب   يرٍ رِ جَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ وَ   مَ لِـ: ولُ قُ يَـ َم تـَل ِبُسوَن اْلَ 
 هُ رَ ي ْ غَ  دٍ حَ أَ  نْ مِ  لُ بَ قْ الذي ال ي َ  اللِ  نَ يْ دِ  نَّ أَ  م  تُ م  لِ عَ  د  قَ وَ  المِ سْ اإلِ بِ  ةَ يَّ انِ رَ ص  النَّ وَ  ةَ يَّ ودِ هُ اليَـ  ونَ طُ لِ ََّت  

قَّ﴾ المُ سْ اإلِ  ُتُموَن اْلَ   ىلَّ صَ  دٍ مَّ ُمَُ  نَ أ  شَ  ونَ مُ تُ ك  : تَ ولُ قُ يَـ [ 49 ة، اآليَ انَ رَ ِعم   آلِ  ُسورَةَ ] ﴿َوَتك 
 نُ اب  وَ  يدٍ حَُ  نُ ب   دُ ب  عَ  جَ رَ خ  أَ وَ  ،لِ ي  َن ِ اإلِ وَ  اةِ رَ و  يف التـَّ  م  كُ دَ ن  ا عِ وبً تُ ك  مَ  هُ ونَ دُ ِتَِ  م  تُ نـ  أَ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ ي  لَ عَ  اللُ 
 .هُ لَ ثـ  مِ  ةَ ادَ تَ قَـ  ن  عَ  يرٍ رِ جَ 
... : " الَ قَ  اسٍ بَّ عَ  نِ اب   نِ عَ  جٍ ي  رَ جُ  نِ اب   ريقِ طَ  ن  مِ  اِِتٍ ب حَ أَ  نُ اب  وَ  رِ ذِ ن  مُ ـال نُ اب  وَ  رٍ ي  رِ جَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ وَ 
 اةِ رَ و  ا يف التـَّ نَ اءَ جَ ا وَ نَ نِ ي  ى دِ لَ ا عَ يًّ ودِ هُ ى يَـ وسَ مُ  انَ : كَ مَ لَّ سَ وَ  هِ ي  لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  دٍ مَّ حَ مُ لِ  ودُ هُ اليَـ  تِ الَ قَ وَ 
 نْ كُ يَ  مْ  لَ  مْ تُ ب ْ ذَ : كَ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللُ ى لَّ صَ  دٌ مَّ حَ مُ  الَ قَ ف َ  تِ ب  السَّ وَ  رِ فُ ي الظ  ذِ وَ  ومِ حُ الش   مُ ـي  رِ ح  ـتَ 
﴿ُقل  فَأ تُوا  بِالتـَّو رَاِة فَاتـ ُلوَها ِإن ُكنُتم   :اللُ  ولُ قُ يَـ  ،المُ سْ  اإلِ الَّ إِ  اةِ ورَ في التَّ  سَ يْ لَ ا وَ ي  ودِ هُ ى ي َ وسَ مُ 

 [.11 ة، اآليَ انَ رَ آِل ِعم   ُسورَةَ ] َصاِدِقنَي﴾
 ةِ يف اآليَ  اسٍ بَّ عَ  نِ اب   نِ عَ  اصٍ قَّ وَ  نِ ب   ةَ مَ قَ ل  عَ  قِ ي  رِ طَ  ن  مِ  اِِتٍ ب حَ أَ  نُ واب   رِ ذِ ن  مُ ـال نُ اب   جَ رَ خ  أَ وَ اَل قَ وَ 
ا دً مَّ ُمَُ  نَّ أَ وَ  ،هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ  هُ ضَ رَ ت َ الذي اف ْ  اللِ  نُ يْ دِ  المَ سْ اإلِ  نَّ أَ  لِ يْ جِ نْ اإلِ وَ  اةِ رَ وْ في الت َّ : الَ قَ 
 .هُ ونَ ذُ بِ ن  يَـ فَـ  لِ ي  جِ ـن  اإلِ وَ  اةِ رَ و  م يف التـَّ هُ دَ ن  ا عِ وبً تُ ك  مَ  هُ ونَ دُ ُيَِ  اللِ  ولُ سُ رَ 

                                                 

 لَِعَباِدِه" َواللُ أَع َلُم، فـَل يُـرَاَجع .َع رَ شَ  َهَكَذا َوَرَد يف اَِلص ِل، والصَّواُب: " 32 
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 دٌ مَّ ُمَُ  ثَ عَ بـ  يُـ  ن  أَ  لَ ب  ى قَـ ارَ صَ النَّ وَ  ودُ هُ اليَـ  تِ فَ لَ تَـ : اخ  الَ قَ  اسٍ بَّ عَ  نِ اب   نِ عَ  اِِتٍ ب حَ أَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ اَل قَ وَ 
 اآليَة، ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا  ِدينَـُهم ﴾﴿ هِ ي  لَ عَ  لَ زِ ن  أُ  دٌ مَّ ُمَُ  ثَ عِ ا بُ مَّ لَ وا فَـ قُ رَّ فَ تَـ فَـ  مَ لَّ سَ وَ  هِ ي  لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ 
: الَ قَ  ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا  ِدينَـُهم ﴾﴿ هِ ولِ يف قَ  هِ لِ و  يف قَـ  اسٍ بَّ عَ  نِ اب   ن  عَ  هِ خِ اسِ يف نَ  اسُ حَّ النَّ  جَ رَ خ  أَ وَ 

اِلَنـ َعاِم،  ُسورَةَ ] وََكانُوا  ِشيَـًعا﴾﴿ هِ وا بِ رُ مِ ي أُ الذِ  نَ يْ الدِّ وَ  المَ سْ وا اإلِ كُ رَ ى ت َ صارَ والنَّ  ودُ هُ الي َ 
 .[901 اآليَة

يَن َكَما بََدَأُكم  ﴿ هِ ولِ يف قَ  ةِ يَ الِ ب العَ أَ  ن  عَ  اِتٍِ ب حَ أَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ وَ اَل قَ وَ  َواد ُعوُه خُم ِلِصنَي َلُه الدِّ
 انِ مَ في زَ َكَما َبَدَأُكم ﴾ ﴿ نَ ي  الدِّ  هُ وا لَ صُ لِ خ  أَ  :ولُ قُ يَـ [ 41 اآليَةاَِلع رَاِف،  ُسورَةَ ] تـَُعوُدوَن﴾

 ن  أَ  م  هُ رَ مَ أَ وَ  هُ رَ يـ  ا غَ هَ ـو لَ عُ د  ال تَ  كَ لِ ذَ كَ   وهُ عُ اد  : فَ ولُ قُ يَـ  المِ سْ ى اإلِ لَ عَ  مْ هُ رَ طَ فَ  ثُ يْ حَ  مَ آدَ 
 .امِ رَ ــاْلَ  تِ ي  ىل البَـ م إِ هُ وهَ جُ وا وُ هُ جِّ وَ يُـ  ُُثَّ  لَ مَ العَ وَ  ةَ وَ ع  الدَّ وَ  نَ ي  الدِّ  هُ وا لَ صُ لِ خ  ـيُ 
َياَءُهم ﴾﴿ ةَ ادَ تَ قَـ  ن  عَ  خِ ي  و الشَّ وأبُ  يرٍ رِ جَ  نُ واب   يدٍ حَُ  نُ ب   دُ ب  عَ  جَ رَ خ  أَ وَ  :الَ قَ وَ   َواَل تـَب َخُسوا  النَّاَس َأش 
ُعُدوا  ِبُكلِّ ِصرَاٍط تُوِعُدوَن﴾﴿م وهُ مُ لِ ظ  : ال تَ الَ قَ  [10 اآليَةاَِلع رَاِف،  ُسورَةَ ]  ُسورَةَ ] َواَل تـَق 

 .المَ سْ اإلِ  ادَ رَ أَ وَ  هُ يَ شِ غَ ا وَ بً ي  عَ ى شُ تَ أَ  ن  مَ  ونَ دُ وعِ وا يُ انُ : كَ الَ قَ [ 17 اآليَةاَِلع رَاِف، 
ِسِْي َقولِِه تـََعاىل: اَل قَ وَ  ََسَاء أَق ِلِعي َوِغيَض ال َماء َوُقِضَي  َوِقيَل يَا أَر ُض ابـ َلِعي َماَءِك َويَا﴿يف تـَف 

وِديِّ َوِقيَل بـُع ًدا لِّل َقو ِم الظَّاِلِمنيَ  تَـَوت  َعَلى اْلُ  ُر َواس   نُ اب   جَ رَ خ  أَ  [22 اآليَة ،ُهو دٍ  ُسوَرةَ ] ﴾اَِلم 
 ... :الَ ا قَ مَ هُ نـ  عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  اسٍ بَّ عَ  نِ اب   نِ عَ  حٍ الِ  صَ ِب أَ  ن  عَ  ِبِّ ل  الكَ  ريقِ طَ  ن  مِ  رَ اكِ سَ عَ  نُ اب  وَ  دٍ ع  سَ 
 جَ وَّ زَ تَـ وَ  ... مِ اَل سْ ى اإلِ لَ وا عَ انُ كَ   اءِ اآلبَ  نَ مِ  مَ ى آدَ لَ إِ  حٍ وْ ن ُ  نَ يْ ا ب َ مَ وَ  مْ هُ ل  كُ   يلَ ابِ و قَ نُ ب َ  قَ رِ غَ ف َ 
َ انِ مَ الثَّ  وقُ سُ  م  ِبِِ  ت  اقَ ا ضَ مَّ لَ فَـ  ،اطنونَ يُ  اهُ ا ََسَّ المً غُ  هُ لَ  ت  دَ لَ وَ فَـ  يلَ ابِ  قَ ِن بَ  ن  مِ  ةً أَ رَ ام   وحٌ نُ  وا لُ وَّ َتََ  ني 
َ بَـ  يَ هِ ا وَ هَ و  نَـ بَـ فَـ  لَ ابِ ىل بَ إِ  ى لَ عَ  مْ هُ وَ  فٍ لْ أَ  ةَ ائَ وا مِ غُ لَ ى ب َ تَّ حَ ا هَ ـوا بِ ثُ كَ مَ فَ  اةِ رَ الصّ وَ  اتِ رَ الفُ  ني 

 .سِ دِ ق  مَ ـال تِ ي  بَـ بِ  المُ السَّ  هِ ي  لَ عَ  مَ آدَ  نَ فَ دَ  ةِ نَ يـ  فِ السَّ  نَ مِ  وحٌ نُ  جَ رَ ا خَ مَّ لَ وَ  المِ سْ اإلِ 
ِن ﴿ الَ قَ فَـ  مِ اَل سْ لى اإلِ إِ وَ  لى اللِ ا إِ مَ اهُ عَ دَ  ُُثَّ  :فَ وسُ يُ  ةِ ورَ سُ  ْيِ سِ ف  يف تَـ  الَ قَ وَ  يَا َصاِحَِبِ السِّج 

ٌر أَِم اللَُّه ال َواِحُد ال َقهَّارُ   .[11 اآليَة ،يُوُسفَ  ُسورَةَ ] ﴾ أَأَر بَاٌب م تَـَفرُِّقوَن َخيـ 
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 ﴾ َواِحَدةً  أُمَّةً  إالَّ  النَّاسُ  كانَ   وَما ﴿ ولِِه اٍس يف قَ بَّ ِن ابِن عَ ِخ عَ ي  بو الشَّ َج أَ رَ خ  أَ اَل فيِه أيًضا: قَ وَ 
 ِب ُن أَ َج اب  رَ خ  أَ ٍل: وَ ي  لِ قَ َك بِ لِ َد ذَ ع  اَل بَـ ن  قَ ىل أَ إِ   . المِ سْ لى اإلِ عَ   : الَ قَ   [91 اآليَة يُوُنس، ُسورَةَ ]
ى لَ عَ ٍد احِ ٍن وَ ي  َل دِ ه  اُس أَ اَن النَّ كَ :  الَ قَ   . ةَ اآليَ   ﴾ النَّاسُ  انَ كَ   َما﴿وَ  ولِِه ِن الس دِّيِّ يف قَ  عَ اِِتٍ حَ 
َلُهم  بََّك أَ نَّ رَ ال أَ و  لَ َكَفروا، فَـ فَ  مَ ِن آدَ يْ دِ  نَـُهم   يَ ىَل إِ  جَّ    . وِم الِقياَمِة َلَقَضى بـَيـ 

 َوُمنِذرِيَن﴾ ُمَبشِّرِينَ  للنَِّبيِّنيَ  لللَّهُ  فـَبَـَعثَ  َواِحَدةً  أُمَّةً  للنَّاسُ  َكانَ اىل: ﴿عَ تَـ ِْي َقولِِه سِ ف  وقاَل يف تَـ 
اَل ﴿َكاَن اٍس قَ ٍح عن ابِن عبَّ ي  حِ ٍد صَ نَ سَ  وأبو يَعَلى والطَّرباِن  بِ اِتٍِ ِذِر وابُن أب حَ ن  مُ ـابُن الأخرَج 

. ُث قَاَل: وأخرََج ابُن جريٍر وابُن أب حاٍِت عن الِم ُكل ُهمى اإِلسْ لَ عَ اَل: النَّاُس أمًَّة َواِحَدًة﴾ قَ 
وأقر وا  اإِلْسالمِ أُبَـيِّ بِن َكع ٍب قاَل: كانوا أُمًَّة واحدًة حيُث ُعرُِضوا على آَدَم، فَفَطرُهم اللُ على 

 َم.ِد آدَ ع  وا ِمن بَـ َلفُ تَـ اخ   مَّ ـ، ثُ ينَ مِ لِ ُمسْ ًة دَ احِ انُوا أُمًَّة وَ كَ وِديَِّة، فَ لُه بالُعبُ 
َسهُ  َسِفهَ  َمن ِإالَّ  ِإبـ رَاِهيمَ  مِّلَّةِ  َعن يـَر َغبُ  َوَمن﴿ ْيِ سِ ف  يف تَـ  الَ قَ وَ  َناهُ  َوَلَقدِ  نـَف  َطَفيـ  نـ َيا يف  لص   للد 

ِلم   َرب هُ  َلهُ  قَالَ  ِإذ   . للصَّاْلِِنيَ  َلِمنَ  لآلِخرَةِ  يف  َوِإنَّهُ  َلم تُ  قَالَ  َأس   نُ اب   جَ رَ خ  ﴾ أَ لل َعاَلِمنيَ  ِلَربِّ  َأس 
 ودُ هُ اليَـ  تِ بَ غِ : رَ الَ ﴾ قَ ِإبـ رَاِهيمَ  مِّلَّةِ  َعن يـَر َغبُ  َوَمن﴿ هِ لِ و  يف قَـ  ةِ يَ الِ  العَ ِب أَ  ن  عَ  اِتٍِ ب حَ أَ 
 مَ يْ اهِ رَ ب ْ إِ  ةَ لَّ وا مِ كُ رَ ت َ وَ ، 33اللِ  نَ مِ  ت  سَ ي  لَ  ةً عَ د  بِ  ةَ يَّ انِ رَ ص  النَّ وَ  ةَ يَّ ودِ هُ وا اليَـ ذُ اَّتََّ ، وَ هِ تِ لَّ مِ  ن  ى عَ ارَ صَ النَّ وَ 

 . اهـ مَ ي  اهِ رَ بـ  إِ  ةِ لَّ مِ ـبِ  مَ لَّ سَ وَ  هِ ي  لَ عَ  ى اللُ لَّ ًدا صَ مَّ ُمَُ  هُ يَّ بِ نَ  اللُ  ثَ عَ بَـ  كَ لِ ذَ بِ ، وَ المَ اإِلسْ 
ينَ  َلُكمُ  لص طََفى   لللَّهَ  ِإنَّ  يَاَبِنَّ  َويـَع ُقوبُ  بَِنيهِ  ِإبـ رَاِهيمُ  ِِبَآ َوَوصَّى   ﴿ْي ِ سِ ف  يف تَـ  الَ قَ وَ   َفالَ  للدِّ

 َوَوصَّى  ﴿ هِ ولِ يف قَ  اسٍ بَّ عَ  نِ اب   نِ عَ  مٍ ـاتِ ب حَ أَ  نُ اب  وَ  ريرٍ جَ  نُ َج اب  رَ خ  أَ وَ  ﴾:م ْسِلُمونَ  َوأَنـ ُتم ِإالَّ  ََتُوُتنَّ 
 . اهـ 34كَ لِ ذَ  لَ ث  مِ  هِ ي  نِ بَ  وبُ قُ ع  ى يَـ صَّ وَ ، وَ المِ اإِلسْ بِ  مْ اهُ صَّ وَ : الَ ﴾ قَ بَِنيهِ  ِإبـ رَاِهيمُ  ِِبَآ

                                                 
الُم، َوِهَي ِملَُّة َوَهَذا الَكالُم يـُث ِبُت َذمَّ اليَـُهوِد َوالنََّصاَرى الِذيَن أَع َرُضوا َعن  ِملَِّة إِب راِهي َم َعَلي ِه الصَّالُة والسَّ  33

الِم، َوَهَذا يـَُناِقُض َما َوَرَد يف الرَِّساَلِة الـَمن ُسوبَِة لِلس ُيوِطيِّ.  اإِلس 
، ِإذ  ال َيِصح  أَن  يـَُقاَل إِنَُّه ِإنَـَّما أَو   34 َصى اِلَن ِبَياَء ِمن  بَِني ِه َوَهَذا يـَرُد  َما َوَرَد يف الرَِّسالَِة الـَمن ُسوبَِة لِلس ُيوِطيِّ

ُر اِلَن ِبَياِء فـََقد  أَو َصاُهم  ِبِدي ٍن آَخَر.  بِاإِلس الِم، َوأَمَّا َغيـ 
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 ِمن تـَع ُبُدونَ  َما لَِبِنيهِ  قَالَ  ِإذ   لل َمو تُ  يـَع ُقوبَ  َحَضرَ  ِإذ   ُشَهَدآءَ  ُكنُتم    أَم  ﴿ ْيِ سِ ف  يف تَـ  الَ قَ وَ 
َاِعيلَ  ِإبـ رَاِهيمَ  آبَاِئكَ  َوِإلَـ هَ  إِلَـ َهكَ  نـَع ُبدُ  قَاُلوا   بـَع ِدي َحاقَ  َوِإَس   َلهُ  َوََن نُ  َواِحًدا إِلَـ ًها َوِإس 

يـَع ُقوَب ﴿أَم  ُكنُتم  ُشَهَداء ِإذ  َحَضَر  هِ لِ و  يف قَـ  نِ سَ اْلَ ن ِ عَ  اِِتٍ ب حَ أَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ ﴾ وَ نَ ُمْسِلُمو 
 ذ  إِ  وبَ قُ ع  يَـ  اسِ النَّ  نَ مِ  دٌ حَ ال أَ ى وَ ارَ صَ وُد وال النَّ هُ ِد اليَـ هَ ش  تَ  م  ـوُل لَ قُ : يَـ الَ . قَ ةَ ال َمو ُت﴾ اآليَ 

م هِ ي  لَ عَ  دَ هِ شَ وَ  كَ لِ ذَ وا بِ ر  قَـ أَ ، فَ اهُ يَّ  إِ الَّ وا إِ دُ بُ ع   تَـ اَل ن  أَ  تُ و  مَ ـال هُ رَ ضَ حَ  ذ  إِ  اقَ ثَ ي  مِ ـال هِ ي  نِ ى بَ لَ عَ  ذَ خَ أَ 
 .ونَ مُ لِ سْ مُ  م  هُ نَـّ أَ ، وَ م  تِِ ادَ بَ عِ وا بِ ر  قَـ أَ  د  قَ  ن  أَ 
 هُ ن  عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  دٍ اهِ َمَُ  ن  عَ  اِتٍِ ب حَ أَ  نُ واب   رِ ذِ ن  مُ ـال نُ اب   جَ رَ خ  أَ : وَ اتِ يَ ارِ الذَّ  ةِ ورَ سُ  ْيِ سِ ف  يف تَـ  الَ قَ وَ 

َر بـَي ٍت مَِّن  هِ لِ و  يف قَـ  نَا ِفيَها َغيـ  ب أَ  نُ اب  ج َ رَ خ  أَ . وَ هِ ي  تَـ نَ ابـ  وَ  وطٌ : لُ الَ قَ ﴾ اْلُمْسِلِمينَ ﴿َفَما َوَجد 
 .رَ شَ عَ  ةَ الثَ وا ثَ انُ : كَ الَ قَ  هُ ن  عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ْي ٍ بَـ جُ  نِ ب   دِ ي  عِ سَ  ن  عَ  اِِتٍ حَ 
ا مَّ : لَ الَ قَ  يٍّ عِ ب  رِ  نِ ب   اللِ  دِ ب  عَ  نِ ب   ةَ مَ لَ سَ  ن  عَ  رَ اكِ سَ عَ  نُ اب   جَ رَ خ  أَ : وَ لِ م  النَّ  ةِ ورَ سُ  ْيِ سِ ف   تَـ يف  الَ قَ وَ 
 اهـك. لبَ اعَ ا بَ هَ رَ هَ م  أَ وَ  انُ مَ ي  لَ سُ  35اهَ جَ وَّ زَ تَـ  سُ بِل ِقي تْ مَ لَ سْ أَ 

ِ اللَ اْلَ  ْيِ سِ ف  ويف تَـ  يِن الـَمَحلِّيِّ  - ني  يِن الس ُيوِطيِّ َجالِل الدِّ يَّ ضِ ر  َن﴾ الـمَ ي  : ﴿ِإنَّ الدِّ َوَجالِل الدِّ
مُ ﴿ وَ ﴿َعنَد لللَِّه﴾ هُ   . 36يدِ ى التَّوحِ لَ عَ  ِن  ب  الـمَ  ُسلُ الر   هِ بِ  وثُ عُ ب ْ ال مَ  عُ رْ الشَّ ﴾ أي ٱإلْسلََٰ
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ى لَ صَّ عَ نَ  يَّ يوطِ الس   نَّ أَ  إثباتُ  ادُ رَ مُ الـ ل  بَ  ،سَ َأنَّ ُسَلي َماَن تـََزوََّج بِل ِقيي  أَ  ةِ ايَ وَ الرِّ  هِ ذِ هَ  اتَ بَ ثـ  إِ  ادُ رَ مُ الـ سَ ي  لَ  
، وَ مَ لَ س  َس أَ بِل ِقينَّ َر أَ كَ ُه ذَ نَّ إِ اِء، فَ يَ بِ ن  اِع اِلَ بَ تـ  ُن أَ ي  دِ اِء وَ يَ بِ ن  ُن اِلَ ي  الَم دِ س  نَّ اإلِ أَ  . قَاَل ًعاًة َقط  يَّ بِ نَ  ن  كُ تَ  م  ـلَ  يَ هِ ت 

َأنَّ ُسَلي َماَن تـََزوََّج  َواَل َأص َل ِلَما يَذ ُكرُُه ال َقصَّاُصوَن َوبـَع ُض ال ُمَفسِّرِيَن ِمن  : (91/444) :يرِ وِ ن  والتـَّ  يرِ رِ ح  التَّ يف 
َها.بِل ِقي  اهـ َس، َواَل أَنَّ َلُه َوَلًدا ِمنـ 

ُب ب ُن ُمَنبٍِّه: لَ : (91/492) ِبِّ طُ ر  القُ  ْيِ سِ ف  تَـ ويف  َحاَق َوَوه  َها ُسَلي َمانُ ـَوقَاَل ُُمَمَُّد ب ُن ِإس  َوقَاَل ... م  يـَتَـَزوَّج 
ٌم: لَ   اهـ اَل يِف أَنَُّه تـََزوََّجَها َواَل يف أَنَُّه َزوََّجَها. م  يَرِد  ِفيِه َخبَـٌر َصِحيحٌ ـقـَو 

36
ِ اللَ اْلَ  ْيِ سِ ف  يف تَـ  كَ لِ ذَ كَ َو    إِذ   للَقر يَةِ  َأص َحابَ  مََّثاًل  َْلُم   َولض ِرب  ﴿اىل: عَ تَـ  اللِ  ولِ قَ  ْيِ سِ ف  تَـ  دَ ن  ا عِ ضً ي  أَ  ني 

﴾ اج   ﴾:لل ُمر َسُلونَ  َجآَءَها َب﴾ مَ عُ ف  ل  ﴿َْلُم  مََّثاًل﴾ مَ عَ ﴿َولض ِرب  اٍن ﴿للَقر يَِة﴾ وٌل ثَ عُ ف  وٌل أوٌَّل ﴿َأص حَ 
ُرُسُل ِعيَسى.  ي  ﴿لل ُمر َسُلوَن﴾ أَ  ،ِة﴾يَ ر  القَ  ابَ حَ ص  اٍل ِمن  ﴿أَ مَ تِ ُل اش  دَ رِِه بَ آخِ ة ﴿ِإذ  َجآَءَها﴾ إىل يَ اكِ طَ أَن  

يِن ال َمحَ  اهـ ِ لِـَهِذِه اآليَِة ُهَو ِلَشي ِخ الس ُيوِطيِّ َجالِل الدِّ ُل ِمن  تـَف ِسِْي اَْلالَلني   لِّيِّ()مالَحظٌَة: َهَذا النَـّق 
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تُ َؤيُِّد َقولََنا ِإنَّ تِْلَك  - َوِهَي َنْحُو َثالثِْينَ  - ِمْن ُكُتِب اإِلَماِم الس ُيوِطيِّ نَ ْفِسهِ  الن  ُقولُ َوَهِذِه 
َكَشأ نِ بـَع ِض الُعَلَماِء الذيَن أَلَُّفوا  ،(ِمْن تَْألِْيِفهِ ِإْن َسلَّْمَنا َكونَ َها )ُه نْ عَ رََجَع  ِممَّا الرَِّساَلةَ 

َ  ِِلَنَـُّهم َظَهَر َْلُم َخَطُؤُهم  ِفي َما َكَتُبوُه، 37َرَساِئَل ُُثَّ َمـَحو َها تَـق رِئ  يف َذِلَك ُكلَّ َما بـَني  وَلَ  َنس 
 . ِتَفاًء ِبَا َمرَّ  أي ِديـ َنا ِمن  ُكُتِبِه اك 

َنا َكونَ َوَلو   َناَقَض يف َهِذِه ِمن  تَأليِفِه، فَِإنَّ َذِلَك يَعِن َأنَّ اإِلَماَم الس ُيوِطيَّ تَـ  تِل َك الرَِّساَلةِ  َسلَّم 
أََلةِ  ِل الِعل ِم،  أو َرَجَع َعن  رَأ يِِه َهذا، ،الـَمس  فـَنـَُرجُِّح َقوَلُه الِذي َواَفَق ِفيِه اَْلقَّ َوُهَو قـَو ُل َعامَِّة أَه 

ال ٍد إِ حَ أَ  نْ ا مِ مَ »وَ  اَْلقَّ َأَحق  َأن  يـُتََّبَع،إِليِه خُمَاِلٍف لِلصَّواِب، فَِإنَّ  َوال نـََتَمسَُّك بَِقوٍل َمن ُسوبٍ 
َرُك غَ ْن قَ يُؤَخُذ مِ  اُه وَ رَ الذي  ِلَك يف اَْلِدي ِث الشَّرِي فِ َكَما َوَرَد ذَ  «وِل اللِ سُ َر رَ ي ْ وِلِه ويُ ت ْ
ِبِه.ى لَ الُم عَ الُة والسَّ مُد لِل والصَّ حَ ـال  و  .الطَّرَباِن    َرُسوِل الِل وَعلى آلِِه َوَصح 

 ى ُرْشِد أْمِريَلاللُهمَّ ِقني َشرَّ َنْفسي واعِزْم لي َع
 َوَما َأْسَرْفُت اللُهمَّ اغِفْر لي ما َقدَّْمُت وما أخَّْرُت وما أْسَرْرُت وما أْعَلْنُت 

 ُمَؤخُِّروما أْنَت أْعَلُم ِبِه منِّي، أْنَت الُمَقدُِّم وأْنَت ال 
 َه ِإال أْنَتَلال ِإ 

 ِحب  الصَّاِلِحيَن  مُ رَاِجي الد َعاِء َكَتَبها 
ُر ِإلى   َوَرْحَمِتهِ ْفِو الِل عَ الَفِقي ْ

 الاَُناوِّ    عَدْنَانَ   بنُ   يُوسُفُ   الطي بِ   أَبُو
                                                                                                                            

ُرد  ما ذا يَـ هَ ، وَ «ِبٌّ َنُه نَ يـ  بَـ ين وَ َس بَ ي  لَ »ى: يسَ ا عِ ِدنَ يِّ اَل يف سَ ُه قَ نَّ الُم أَ الُة والسَّ ِه الصَّ ي  لَ  عَ ِِبِّ ِن النَّ َت عَ بَ ثَـ  د  قَ وَ  
َ يّـِ وارِ نَّ اْلَ ن  أَ يِّ مِ وطِ يُ لس  ِة لِ وبَ سُ ن  مَ ـِة الالَ سَ َجاَء يف الرِّ  َهد  بِأَنَّا وا ﴿الُ ا قَ مَ ـنَّ  إِ ني  ِب ي  لِ اِب التَـّغ  ن  بَ ﴾ مِ ُمْسِلُمونَ َواش 

  .ِهم َنِِبٌّ ي  ن  فِ كُ يَ  م  ـى أنَُّه لَ ِث يَُدل  علَ ي  دِ اَء، ِإذ  أَنَّ ظاِهَر اْلَ يَ بِ ن  أَ  م  هِ ي  نَّ فِ ِِلَ 
ِتَماِل   -ويـَُؤيُِّد َكونـََها ِمَّا َرَجَع َعن ُه  37 ِن  اه تَقريبً  121اَم عَ  قولُهُ  - َكونِـَها ِمن  تَأليِفهِ َعلى اح  يف ِكَتابِِه ُحس 

َرَد  ا َغَسْلُتُه ورََجْعُت َعْنهُ ى مَ ِسوَ اٍب "بـََلَغت  ُمَؤلََّفاِت إىل اآلَن َثالَُثائَِة ِكتَ الـُمَحاَضَرِة:  "، َمَع أَنَُّه أَو َصَل َمس 
َ وَخ ِسِمائَِة ُمَصنٍَّف.الذي انتَـَهى ِمن ُه قـَب َل َذِلَك ِبَسَنواٍت إِ  «التََّحد ُث بِِنع َمِة اللِ »ُكتُِبِه يف ِكَتابِِه   ىل َثالِثني 
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 رُ ادِ صَ المَ 
 : الا وَّ أَ 

 الُقرآُن الَكِرميُ  .9
رُ  َفاِسي ْ  ثَانِياا: الت َّ

رُ  .4 ِسيـ   اب ِن اَْلو زِيِّ: زَاُد الـَمِسْي ِ  تـَف 
ُر الُقرآِن الَعِظيمِ ْيٍ ثِ كَ   نِ اب   رُ يـ  سِ ف  تَـ  .1 ِسيـ   : تـَف 
ُر  .2 ِسيـ   لِ ي  زِ ن ـ التَّ  مُ ـالِ عَ مَ : يِّ وِ غَ البَـ تـَف 
رُ  .0 ِسيـ   يرُ وِ ن  والتـَّ  يرُ رِ ح  التَّ  :ورٍ اشُ عَ  نِ ب   رِ اهِ لطَّ ا تـَف 
ُر  .7 ِسيـ   ورِ ثُ أ  مَ ال  بِ  ْي ِ سِ ف  التـَّ يف  ورُ ثُ ن  مَ ال   ر  الد   :يِّ وطِ يُ الس  تـَف 
ُر  .4 ِسيـ  ِ اللَ اْلَ تـَف   يِّ وطِ يُ الس   ينِ الدِّ  اللِ جَ وَ  يِّ لِّ حَ مَ ال   ينِ الدِّ  اللِ ، ْلَِ ني 
ُر  .1 ِسيـ   يانِ البَ  عُ امِ جَ : يِّ ربَِ الطَّ تـَف 
ُر  .1 ِسيـ   رآنِ القُ  كامِ ح  ِلَ  عُ امِ اْلَ : ِبِّ طُ ر  القُ تـَف 

 لِ ي  وِ أ  التَّ  قُ ائِ قَ حَ وَ  لِ ي  زِ ن ـ التَّ  كُ ارِ دَ مَ : النََّسِفيِّ  رُ يـ  تَفسِ  .92
 َوُشُروُحهُ  ثِ يْ دِ الحَ  بُ تُ ا: كُ ثا الِ ثَ 

 يِّ ارِ خَ البُ  يحُ حِ صَ  .99
 مٍ لِ س  مُ َصِحيُح  .94
 انَ بَّ حِ  نِ اب  َصِحيُح  .91
 يِّ وِ وَ النـَّ  امِ مَ لِ لِ  مٍ لِ س  مُ َصِحيِح  حُ ر  شَ  .92
َقالِنِّ ، الب ِن َحَجٍر يِّ ارِ خَ البُ َصِحيِح  رحُ ي شَ ارِ البَ  حُ ت  فَـ  .90  الَعس 

 ىرَ خْ أُ  رُ ادِ صَ مَ  :اعا ابِ رَ 
ِئَِة اِلَن ِبياِء لِ  .97  يِّ اوِ نَ مُ ـال فَ وسُ يُ تَبصرُِة اِلَتقياِء بَِترب 
 ِلِلَماِم الس ُيوِطيِّ  اللِ  ةِ مَ ع  نِ ث بِ د  حَ التَّ  .94
ُيوِطيِّ  اْلَاِوي لِل َفَتاِوي .91  .لِلَماِم الس 
نُ  .91 َر حَ مُ ـال ُحس  ُيوِطيِّ  والَقاِهرةِ اَضَرِة يف تاريِخ ِمص   لِلَماِم الس 
َفَة. .42 بَـُر لِلَماِم َأِب َحِنيـ  ُه اَِلك   الِفق 
ُف الظ نونِ  .49  اللِ  بدِ عَ  ى بنِ فَ ـطَ ص  مُ  اِجي َخليَفةْلَ  ونِ نُ ب والفُ تُ ي الكُ امِ سَ عن أَ  َكش 
. دَ غ  لبَـ ا ااشَ يل بَ اعِ مَ ـس  إلِ  نيَ فِ نِّ صَ مُ ـوآثار ال نيَ فِ َساء املؤلِّ أَ  الَعارِفنيَ  يَّةُ دِ هَ  .44  اديِّ
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 الِفْهِرس
 7ص  ....................................................................... ََت ِهي دٌ 

َمةٌ   1ص  ...................................................................... ُمَقدِّ
ي ِع  ُر آياٍت تُدل  عَلى َأنَّ ِديَن َجَِ  99ص  .......................... اِلَن ِبَياِء ُهَو اإِلس المُ ذِك 

  ُاإِلس الُم ِديُن َسيِِّدنا نُوٍح َعَليِه الصَّالُة َوالسَّالم 
  َُاِعي َل َعَلي ِهَما الصَّالُة والسَّالم   اإِلس الُم ِديُن َسيِِّدنا ِإبـ رَاِهيَم وِإَس 
  َباِط َحَق َويـَع ُقوَب واَِلس  َاِعي َل وإس   اإِلس الُم ِدي ُن َسيِِّدنا إب راِهيَم وِإَس 
  ُاَلُم ديُن سيِِّدنا لوٍط عليِه الصَّالُة والسَّالم   اإِلس 
  ُاَلُم ِديُن َسيِِّدنا يُوُسَف َعليِه الصَّالُة والسَّالم   اإِلس 
  َّالُة والسَّالمُ اإِلس الُم ِديُن سيِِّدنا ُموَسى عليِه الص  
  اَلُم ديُن اِلنِبَياِء الذيَن َحَكُموا بِالتَّوراِة  اإِلس 
  ُاَلُم ديُن سيِِّدنا ُسَليَماَن عليِه الصَّالُة والسَّالم   اإِلس 
  ُاَلُم ِديُن سيِِّدنا ِعي َسى َعَلي ِه الصَّالُة َوالسَّالم   اإِلس 

ُر الصَِّحي ُح ِلآليَاتِ  ِسيـ  َر اإِلس المِ الِت تـََوهَّ  التـَّف  َها َأنَّ اللَ أَنـ َزَل ِديـ ًنا َغيـ   94ص  َم بـَع ُض النَّاِس ِمنـ 
 91ص  ....................................................................... تـَن ِبي هٌ 

َاَن ُمَتالزَِمانِ  الَم َواإِلُي   42ص  .............................. فَائَِدٌة ُمِهمٌَّة يف بـََياِن َأنَّ اإِلس 
ِذيـ رٌ   41ص  .................................................................... تَـح 

 41ص .................................................................... اُْلاَلَصةُ 
 19ص  ..................................................................... َمةٌ ـَخاتِ 

يِع أَت باِع  نُ ي  دِ  المَ اإِلس  الس ُيوِطيِّ بَأنَّ  ٌق: َتص رِيحُ حَ ل  مُ   14ص ..................... اءِ يَ بِ ن  اِلَ َجَِ
 11ص  ................................................................... َمَصاِدرُ ـال


