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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 [91]آل عمران :  (إِنَّ الدِّينَ عِهدَ اللّهِ اإلِسِالَنُ)

واستوػػ د يلقػػاد عقػػد  دبسػػ ؿ السػػف   ,{يََ رْ َمػػ نُ يْػػا حُ شِسػػمَ لْ ا يَ ُهػػ هَ لّػػلا ف  إِ  اْ ي لُ اقَػػ نَ يذِ ل ػػا رَ َفػػكَ   دْ َقػػلَ } : تقػػيؿ  اآليػػة الميرديػػة الػػي  إيل  يي وػػشي  أشػػا ]
أن المسييية ةت ابقييي اإل اليييا اثنيييهذ ا نيييب      ييي   ا  يييت أبنػػػه  كػػػر لػػػ ؿ اللقػػػاد   وأشػػػا  إيل . قػػػحض ه ػػػر  أع ػػػاد السػػػفا ة  يف  ادلصػػػري
                                                                                                                         [يمييف هساؾ اتفاؽ.  ألهنا لي ثاتت لن  ادلسلمني يالاحث فش ا, وتسادؿ عن ميعد بن وذلا وطالب . الكر مت

 (أ م ال ِّق ط) حول: اخبهف ت نق ط االخبهف اةن اثنهذ والمسة ةت ؟ال   ي 

  عز وجل.اهلل 

o :آب واين و وح قدس؛ إله واهد. الب لةث 

o :رباد األليهشة ياإلبنسابنشة.ا البجسُّد 

o :اإلله أصاح إبنسابناً. البَّأنُّس 

o    ف توالصِّ األنم. 

  علةه السهذ.المسةح 
o  ادلسشح علشه الس ـ هلل ادل عيمة.يسية 

o  ادلسشح علشه الس ـ ادل عيمة.أليهشة 

o  ادلسشح علشه الس ـ ادل عيمة وقشامته من األميات.صلب 

o  واألسفا  األلرى. للمسشح علشه الس ـ يف األبناجشل مسسيية ألاا 

  (البوراة واثنجةل والزَّاور) لس اقت.السم و ت االكبب 
o  يالسساة للمسشحشني, وعقشدته يف هفظ اهلل ذلذ  الميتب. هذ  الميتبماهشة 

o  هفظ اهلل ذلذ  الميتب. يالسساة للمسلمني, وعقشدته يف عدـ هذ  الميتبماهشة 

    الكراذ الس اقةن.األنبة 

  واألحك ذ.الشرائا 
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   ت األ مةت عن اثنهذ:في غأصول 

  اإلس ـ ]. ٛٙصػ -, دا  الثريا للسور, الطاعة الرايعة شرح ثهثت األصولهػ(:  ٕٔٗٔزلمد ين صاحل ين زلمد العثشمني )ت
 [هي: "االْسِتْس ـُ هلِل يِالتػ ْيِهشِد, َواالبْنِقَشاُد َلُه يِالط اَعِة, َواْلاَػرَاَدُة من الورؾ وأهله".

 رلمع ادللك ف د يادلديسة السايية, اجل د السايع الجموع الفب وىهػ(: :  ٕٛٚالعااس أمحد ين اين تشمشة )ت  تقي الدين أيي ,- 
ـُ لِل ِه يِِفْعِل ُكلِّ طَاَعٍة َوقَػَعْت ُمَياِفَقًة ِلْْلَْمِر.]. ٚ٘ٔصػ ـَ ُهَي ااِلْسِتْسَ  ْسَ   [اإْلِ

  ربقشق: أمحد شاكر, وزا ة الوؤوف اإلس مشة ةدة الق  و تشرح العقهػ(:  ٕٜٚصد  الدين اين أيب الع  زلمد احلسفي )ت ,
ْسَ ـِ ُهَي َما َشَرَعُه الل ُه ُسْاَحابنَُه َوتَػَعاىَل لِِعَااِدِ  َعَلى أَْلِسَسِة ُ ُسِلِه, َوُأُصيُؿ َهَذا ]. ٖٗ٘صػ -يالسعيدية, الطاعة األوىل  َفِديُن اإْلِ
يِن َوفُػُروُعُه َمْيُ وثٌَة َعِن الر    [ُسِل.الدِّ

 هققه ولرج أهاديثه: الفرق ن اةن أولة   الرحمن وأولة   الشةق نهػ(:  ٕٛٚن تشمشة )ت تقي الدين أيي العااس أمحد ين اي ,
. نيَ لِ سَ رْ مُ ػوال نيَ شِّ اِ الس   نمِ  ينَ رِ واآللِ  نيَ لِ األو   ينُ دِ  يَ هُ   ـِ سْ اإل ينُ دِ وَ ]. ٙٛصػ -عاد القاد  األ بناؤوط, مميتاة دا  الاشاف يدموق 

َر اإِلْس َـِ ِديسًا فَػَلن يُػْقَاَل ِمْسهُ }: اىَل عَ تػَ  هُ يلُ قَ وَ   مُ شاهِ رَ إيػْ وَ  يحٌ سُ . فػَ فٍ اميَ مَ وَ  افٍ مَ زَ  لِّ كُ   يِف  اـٌ عَ  [٘ٛ]آؿ عمراف :  {َوَمن يَػْاَتِغ َغشػْ
 [.هُ لَ  يكَ رِ  شَ اَل   ُ دَ هْ وَ  اهللِ  ةُ ادَ اَ ي عِ ي هُ ذِ , ال   ـُ سْ اإل مْ  ُ يسػُ دِ   مْ ل  , كُ يفَ يّ يا ِ ى واحلَ شسَ ى وعِ يسَ ومُ  اطُ اَ واألسْ  يبُ قُ يعْ وَ 

  علش ما الص ة والس ـ.يل بناشسا زلمد واهدة من أوؿ آدـ إالعقشدة 

  صي  إىل أف أكمل اهللُ الديَن على يد بناشسا زلمد صلى اهلل علشه وسلم.الورائع تطي  عح األزمسة والعولمين 

  اجاً }اهلل ع  وجل: يقيؿ َ  [ٛٗ]ادلائدة :  {ِلمُيلٍّ َجَعْلَسا ِمسمُيْم ِشْرَعًة َوِمسػْ

  ـَ ِديساً اهلل ع  وجل: }يقيؿ  [ٖ]ادلائدة :  {اْلشَػْيـَ َأْكَمْلُت َلمُيْم ِديَسمُيْم َوأَْْتَْمُت َعَلْشمُيْم بنِْعَمِي َوَ ِضشُت َلمُيُم اإِلْسَ 

 عقةدة جمةا األنبة  :اثنهذ 

 إارا ةم   إنم عةلوايسه   ُاهلل قاؿ ,نْي مَ لِ سْ كابنا م  { :َوِإْ  يَػْرَفُع إِيْػرَاِهشُم اْلَقَياِعَد ِمَن اْلاَػْشِت َوِإْْسَاِعشُل يف كتايه الميري
َوأَ بنَا َمَساِسمَيَسا َوُتْب  رَايََّ   َواْجَعْلَ   اُلْسِلَمْةِن َلَك َواِلن ُذرِّ َِّبَ   أالًَّت الُّْسِلَمًت لَّكَ ( ٕٚٔ)شُم َ يػ َسا تَػَقا ْل ِمس ا إبن َك أبنَت الس ِمشُع اْلَعلِ 

َسا إبن َك أبنَت التػ ي اُب الر ِهشمُ  َساُ  يِف , وأي اً: }]الاقرة[ ({ٕٛٔ) َعَلشػْ َوَمن يَػْرَغُب َعن مِّل ِة ِإيْػرَاِهشَم ِإال  َمن َسِفَه بنَػْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفشػْ
بنْػَشا َوإبن ُه يف اآلِلَرِة َلِمَن الص احِلِنَي   ]الاقرة[ ({ٖٔٔ) ِإْذ قَ َل َلُه رَاُُّه َأْنِلْم قَ َل َأْنَلْمُت ِلَربِّ اْلَع َلِمةنَ ( ٖٓٔ)الد 

  هللاوخيحبنا  إارا ةم أف  عقوب كذلك, و َوص ى أيساد  ياإلس ـ    اهلل, فشقيؿ إنرائةلالذي هي { : َوَوص ى ِِبَا
يَن  ـْ ُكسُتْم ُشَ َداد ِإْ  َهَ َر ( ٕٖٔ) َفَه َاُموُانَّ َإالَّ َوأَنُبم الُّْسِلُمونَ ِإيْػرَاِهشُم يَِسشِه َويَػْعُقيُب يَا َيِِن  ِإف  الّلَه اْصَطَفى َلمُيُم الدِّ َأ

َوَنْ ُن َلُه شَم َوِإْْسَاِعشَل َوِإْسَحاَؽ إِلَػ اً َواِهداً يَػْعُقيَب اْلَمْيُت ِإْ  قَاَؿ لَِاِسشِه َما تَػْعُاُدوَف ِمن يَػْعِدي قَاُلياْ بنَػْعُاُد إِلَػَ َك َوِإلَػَه آيَاِئَك إِيْػرَاهِ 
 ]الاقرة[ ({ٖٖٔ) اُلْسِلُمونَ 

  اهللبنفي   إارا ةمعن   أيي األبناشاد أبنه كاف ي يديًا أو بنصرابنشاً, وأثات  إارا ةمأف    ًَا فقاؿ: مَ لِ سْ ًا مُ شفَ سِ كاف ه
 [ٚٙ]آؿ عمراف :  {َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْورِِكنيَ  َوَلِكن َك َن َحِ ةف ً الُّْسِلم ً َما َكاَف ِإيْػرَاِهشُم يَػُ يِديّاً َوالَ بَنْصرَابنِشّاً }

 يق الصدِّ   ونف{ : ِّبنُػشَا َ بِّ َقْد آتَػْشَتِِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعل ْمَتِِن ِمن تَْأِويِل اأَلَهاِديِث فَاِطَر الس َماَواِت َواأَلْ ِض أبنَت َولِش ي يِف الد 
 [ٔٓٔ]ييسف :  {َوَأحْلِْقِِن يِالص احِلِنيَ  اَيَوفَِّ ي اُلْسِلم ً َواآلِلَرِة 
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 الونى { : ِْإن ُك ُبم الُّْسِلِمةنَ َوقَاَؿ ُميَسى يَا قَػْيـِ ِإف ُكسُتْم آَمسُتم يِالّلِه فَػَعَلْشِه تَػيَك ُليا}  : ييبنس[ٛٗ] 

  عةسىت مشذ { : َُم اْلمُيْفَر قَاَؿ َمْن أبنَصا ِي ِإىَل الّلِه قَاَؿ احلََْيا ِي يَف ضَلُْن أبنَصاُ  الّلِه آم ُ َواْشَهْد س ا يِالّلِه فَػَلم ا َأَهس  ِعشَسى ِمسػْ
َواْشَهْد اِأَنيََّ   يب َوِيَرُسييل قَاُلَيْا آَمس ا  َوِإْ  أَْوَهْشُت ِإىَل احلََْيا ِيِّنَي َأْف آِمُسياْ , وقاؿ أي اً: }[ٕ٘]آؿ عمراف :  {اِأَنَّ  اُلْسِلُمونَ 

 [ٔٔٔ]ادلائدة :  {اُلْسِلُمونَ 

  اهللألحبنا   َُسا َوَما  وضلن مثل م فقاؿ: }نيمسلم كابنيا  ل كل مسُ أف األبناشاد والر   عن مليوميل رل ُقيُليْا آَمس ا يِالّلِه َوَما أبن َِؿ إِلَشػْ
  ِبِِّْم اَل بنُػَفرُِّؽ يَػنْيَ َأَهٍد س ِاش يَف ِمن أبن َِؿ ِإىَل ِإيْػرَاِهشَم َوِإْْسَاِعشَل َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقيَب َواألْسَااِط َوَما أُوِتَ ُميَسى َوِعشَسى َوَما أُوِتَ ال

ُ ْم َوضَلُْن َلُه ُمْسِلُميفَ  َسا َوَما أبن َِؿ َعَلى ِإيْػرَاِهشَم َوِإْْسَاِعشَل َوِإْسَحاَؽ وقاؿ أي اً: } [ٖٙٔ]الاقرة :  {مِّسػْ ُقْل آَمس ا يِالّلِه َوَما أبن َِؿ َعَلشػْ
ُ ْم  َويَػْعُقيَب َواأَلْسَااِط َوَما أُوِتَ ُميَسى  [ٗٛ]آؿ عمراف :  {َوَنْ ُن َلُه اُلْسِلُمونَ َوِعشَسى َوالس ِاش يَف ِمن   ِبِِّْم الَ بنُػَفرُِّؽ يَػنْيَ َأَهٍد مِّسػْ

  ال مداً ويف الس اية, صلد أف    اهللقد أمر  َا أُِمْرُت َأْف أَْعُاَد َ ب  َهِذِ  اْلاَػْلَدِة ال ِذي َهر َمَ ا َولَُه  }سلمني: ادل من يأف يمييف ِإَّن 
ُقْل إبن ِِن َهَداِن َ يبِّ ِإىَل : } إارا ةممثل أيشسا  يمييف , وأف[ٜٔ]السمل :  {َوأاُِلْرُت َأْن َأُكوَن اِلَن اْلُمْسِلِمةنَ ُكل  َشْيٍد 

ُقْل ِإف  َصَ ِت َوبُنُسمِيي َوزَلَْشاَي َوشَلَاِت لِّلِه َ بِّ  (ٔٙٔ)مِّل َة ِإيْػرَاِهشَم َهِسشفًا َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْورِِكنَي  ِصرَاٍط م ْسَتِقشٍم ِديسًا ِقَشماً 
 ]األبنعاـ[ ({ٖٙٔ) َوأَنَْ  َأوَُّل اْلُمْسِلِمةنَ اَل َشرِيَك َلُه َوِيَذِلَك أُِمْرُت  (ٕٙٔ)اْلَعاَلِمنَي 

 خمست للشةق ن وواحد للرحمن: -األد  ن نبت 

 { سَػُ ْم يَػْيـَ اْلِقَشاَمِة ِإف  الل َه َعَلى ُكلِّ ِإف  ال ِذيَن آَمُسيا َوال ِذيَن َهاُدوا َوالص ايِِئنَي َوالس َصاَ ى َواْلَمُجيَس َوال ِذيَن أَْشرَُكيا ِإف  الل َه يَػْفِصُل يَػشػْ
 [ٚٔ]احلج :  {َشْيٍد َشِ شدٌ 

 من ادلؤمسني, ومن      األد  ن المخبلفتخيح تعاىل عن أهل ]يف تفس  هذ  اآلية:  اهلل محه  اان ك ةراإلماـ احلافظ  قاؿ
سَػُ ْم يَػْيـَ سياهم من الش يد والصايئني )...( والسصا ى واجمليس, والذين أشركيا فعادوا غ  اهلل معه؛ فإبنه تعاىل } يَػْفِصُل يَػشػْ

اذلم, {, وحيميم يشس م يالعدؿ, فشدلل من آمن يه اجلسة, ومن كفر يه السا , فإبنه تعاىل ش شد على أفعاذلم, هفشظ ألقي اْلِقَشاَمةِ 
 [ٔ][علشم يسرائرهم, وما ُتمِين ضمائرهم.

  قب دةعن  اهلل محه  القبريبنقل اإلماـ   :[واألدياف ستة: مخسة للوشطاف, وواهد للرمحن.]أبنه قاؿ يف تفس  هذ  اآلية[ٕ] 

 إال اإلس ـ ف ي دين اهلل  ,وأهل ا لاسروف ,كل األدياف هي من وهي الوشطاف]: اهللهفظه  أاو اكر الجزائريالوشخ  قاؿ
 [ٖ][احلق وأهله هم الفائ وف, أهله هم القائميف علشه عقشدة وعاادة وهميماً وق اد.

 أَف  َ ُسيَؿ اهللِ  يِّ َعْن ِعَشاِض ْيِن مِحَاٍ  اْلُمَجاِشعِ ]: ص ةح السلم   أَْف أَُعلَِّممُيْم َما  َأاَل ِإف  َ ِّبِّ أََمَرِن »ُلْطَاِتِه  قَاَؿ َ اَت يَػْيـٍ يف
ُهْم  يَخَلْقُت ِعَب دِ  يَوِإنِّ َهَذا ُكل  َماٍؿ ضَلَْلُتُه َعْاًدا َهَ ٌؿ  ييَػْيمِ  َجِ ْلُتْم شل ا َعل َمِِن  ُهُم الشََّة ِطةُن فَ ْجَب لَبيْ ُح َيَف َ  ُكلَُّهْم َوِإنيَُّهْم أَاَيبيْ

َوِإنَّ اللََّه َنَظَر ِإَلى َأْ ِل اأَلْرِض َفَمَقبَيُهْم َما َلَْ أبُْن ِْؿ يِِه ُسْلطَابنًا  ُت ذَلُْم َوأََمَرتْػُ ْم أَْف ُيْورُِكيا يب َوَهر َمْت َعَلْشِ ْم َما َأْهَللْ  َعْن ِد ِ ِهمْ 
 [ٗ][«.َعَراَيُهْم َوَعَجَمُهْم ِإالَّ اَيَق  َ  اِلْن َأْ ِل اْلِكَب بِ 

                                                 
 .ٕٓٗصػ -, دا  طشاة يالرياض, اجل د اخلامس افسةر القرآن العظةمهػ(:  ٗٚٚأيي الفداد عماد الدين إْساعشل اين كث  )ت  ٔ
 .٘ٛ٘, ٗٛ٘صػ -, مؤسسة الرسالة يا وت, اجل د الثامن عور ج الا البة ن عن اأو ل آي القرآنهػ(:  ٖٓٔأيي جعفر زلمد ين جرير الطحي )ت  ٕ
 .ٔٙٗصػ -ميتاة العلـي واحلميم يادلديسة ادلسي ة, اجل د الثالث , مأ سر البف نةر لكهذ العلي الكبةرجاير ين أيي يمير اجل ائري:  ٖ
4
(, كتاب اجلسة وصفة بنعشم ا وأهل ا, ياب الصفات الي يعرؼ ِبا يف الدبنشا أهل اجلسة وأهل السا .ٖٙٛٚصحشح مسلم )
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  يَن ِلَقُايِؿ احلَْقِّ َوَمػائِِلنَي ِإلَْشػِه َعػِن اْلَااِطػِل  {َلَلْقُت ِعَااِدي ُهسَػَفادَ َوِإِنِّ }]: اهلل محه  أاو ال سن الهرويقاؿ الوشخ َأْي: ُمْسَتِعدِّ
شُعُ ْم ِلَقْيِلِه  {ُكل ُ مْ } ِفطْػَرَة الل ػِه ِلَقْيِلِه تَػَعاىَل: }َوِهَي التػ ْيِهشُد اْلُمْطَلُق, َوَما ِيِه يَػتَػَعل ُق  «ُكل  َمْيُليٍد يُيَلُد َعَلى اْلِفْطَرةِ » :َأْي: َجَِ

َ ا اَل تَػْاِديَل خِلَْلِق الل هِ  : ال ِي َفَطَر الس اَس َعَلشػْ ُليا سَلُْليقَاتِِه يِاْلشَػُ يِدي ِة َوالس ْصرَابنِش ِة َواْلَمُجيِسش ِة َوضَلِْيَها: }ٖٓ{ ]الرـو َ ِلَك [ َأْي: اَل تُػَادِّ
يُن اْلَقشِّمُ  َوَأف  َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقشًما [ َأِي اْلُمْسَتِقشِم, َفَ  تَػْعِدُليا َعِن اجْلَاد ِة ِإىَل الط رِيِق ال  ائَِغِة, َكَما قَاَؿ تَػَعاىَل: }ٖٙيية: { ]التالدِّ

َطرِيِقِه احلَِْقشِقيِّ اْلَياِصِل ِإلَْشِه, اْلَمْقُايِؿ َلَديْػِه ِلَمػْن أَ َاَد  [ َأْي: َعنْ ٖ٘ٔ{ ]األبنعاـ: فَات ِاُعيُ  َواَل تَػت ِاُعيا الس ُاَل فَػتَػَفر َؽ ِيمُيْم َعْن َسِاشِلهِ 
َ ػػا َجػػائٌِر َولَػػْي َشػػاَد ذَلَػػَداُكْم َأَْجَعِػػنيَ اْلِمس ػػَة َعَلْشػػِه, َوِمْسػػُه قَػْيلُػػُه تَػَعػػاىَل: } َ َسػػَابَ ٜ{ ]السحػػل: َوَعلَػػى الل ػػِه َقْصػػُد الس ػػِاشِل َوِمسػْ  [ , ُُث  يػَػػني 

ػػػػػَشاِطنيُ }َأْي: ِعاَػػػػػاِدي احْلُسَػَفػػػػػاُد  {َوِإبنػ ُ ػػػػػمْ }َضػػػػػَ َلِة اخْلَلَػػػػػِق َوَغػػػػػَيايَِتِ ْم َعػػػػػِن احْلَػػػػػقِّ ِيَقْيلِػػػػػِه:  ُ ُم الو  , َأْي َجػػػػػاُدوُهْم يِاْلَيْسَيَسػػػػػِة {أَتَػػػػػػتػْ
ُ ْم َمػائِِلنَي  {فَاْجَتالَتػُْ مْ } ُ ْم َوَسػاقَػتػْ اْجَتالَػُه َأْي َسػاَقُه َوَ َهػَب يِػِه, َوِقشػَل: ااِلْفِتَعػاُؿ ِِبَػا لِْلَحْمػِل َعلَػى ِمػِن  {َعػْن ِديػِسِ مْ }َأْي: َصػَرفَػتػْ

ُ ُم الو َشاِطنُي َعَلى َجَياَلهنِِ   [٘][.ْم َوَمَشَ هِنِْم َعْن ِديِسِ مْ اْلِفْعِل, َكاْلَتَطَب َزْيٌد ُعَمَر َأْي مَحََلُه َعَلى اخْلُْطَاِة, فَاْلَمْعََن: مَحََلتػْ

  َأْي اْسَتَخف يُهْم َفَذَهُايا ِِبِْم َوأَزَاُليُهْم َعم ا َكابنُيا َعَلْشِه َوَجاُليا َمَعُ ْم يِف ]{: فَاْجَتالَتػُْ مْ يف شرح كلمة } اهلل محه  ال وويوقاؿ اإلماـ
 [ٙ][اْلَااِطِل َكَذا َفس َرُ  اذْلََرِوي  َوآَلُروَف.

  ا يَِأْمٍر طَا ٍِئ ِمْن ِجَ ِة الو ْشطَاِف, َوَلْي َكافَ ]: اهلل محه  اان القةموقاؿ ششخ اإلس ـ َ  َفَأْلاَػَر أَف  تَػْغِشَ  احْلَِسشِفش ِة ال ِي ُلِلُقيا َعَلشػْ
ُ ُم الر ُسُل فَاقْػَتطََعتػْ  ُ ْم َمْفُطي ِيَن َعَلى اْلمُيْفِر َلَقاَؿ: َلَلْقُت ِعَااِدي ُمْورِِكنَي, َفأَتَػتػْ ْم َعْن َ ِلَك, َكْشَف َوَقْد قَاَؿ:  ُ اْلمُيف اُ  ِمسػْ

 [ٚ][؟ فَػَ َذا اْلَقْيُؿ َأَصح  اأْلَقْػَياِؿ, َوالل ُه أَْعَلُم.{ َلَلْقُت ِعَااِدي ُهسَػَفاَد ُكل ُ مْ }

  َأْي: ِمػَن اْلشَػُ ػيِد َوالس َصػاَ ى تَػاَػػر أُوا َعػِن الوِّػْرِؾ, َكػَذا  {ِإال  يَػَقايَػا ِمػْن أَْهػِل اْلمِيتَػابِ }]: اهلل محػه  أاو ال سن الهيرويقاؿ الوشخ و
 [ٛ][.ا يَِسِاشػَِّسا قَاَلُه يَػْعُ ُ ْم, َواأْلَْظَ ُر َأف  اْلُمرَاَد ِِبِْم ََجَاَعٌة ِمْن قَػْيـِ ِعشَسى يَػُقيا ُمَتايَػَعَتُه ِإىَل َأْف آَمُسي 

َر اِثْنَهِذ ِد   ً فَيَلن  ُيْقَبَل اِلْ ُه:  َواَلن  َيْبَبِغ َغةيْ

ُغيَف َوَلُه َأْسَلَم َمن يف الس َماَواِت َواأَلْ ِض َطْيعاً وََكْرهاً َوِإلَْشِه يُػْرَجُعيَف } َر ِديِن الّلِه يَػاػْ سَػا َوَمػا أبنػ َِؿ َعلَػى  (ٖٛ)أَفَػَغشػْ ُقْل آَمس ا يِاللّػِه َوَمػا أبنػ َِؿ َعَلشػْ
ُ ْم َوضَلُْن َلُه ُمْسِلُميفَ ِإيْػرَاِهشَم َوِإْْسَاِعشَل َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقيَب َواأَلْسَااِط َوَما أُوِتَ ُميَسى َوِعشَسى َوالس ِاش يَف ِمن   ِبِِّمْ   (ٗٛ)  اَل بنُػَفرُِّؽ يَػنْيَ َأَهٍد مِّسػْ

َر اإِلْس َـِ ِديساً فَػَلن يُػْقَاَل ِمْسُه َوُهَي يف اآلِلَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ   []آؿ عمراف {(٘ٛ) َوَمن يَػْاَتِغ َغشػْ

 غػَ  ديػن اإلسػ ـ لشػدين يػه, فلػن  يعػِن يػذلك جػل ثسػاؤ : ومػن يطلػب ديسػاً ]يف تفسػ  هػذ  اآليػة:  اهلل محػه  القبيرياإلماـ  قاؿ
 [ٜ][, يقيؿ: من الاالسني أبنفَس م هظيَظ ا من  محة اهلل ع  وجل.{َوُهَي يف اآلِلَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ } مسه, اهللُ  لُ اَ قْ يػَ 

 

 

 
                                                 

5
 .ٖٖٚٙصػ. -, دا  الفمير يا وت, اجل د الثامن الشك ة المص اةح الرق ة المف اةح شرحهػ(:  ٗٔٓٔأيي احلسن بني  الدين علي ين زلمد اذلروي )ت 
6
.ٜٚٔصػ -, دا  إهشاد الرتاث العريب يا وت, اجل د السايع عور الم ه ج شرح ص ةح السلم ان ال ج جهػ(:  ٙٚٙأيي زكريا زُلشي الدين ين شرؼ السيوي )ت 
7
 .ٓٚٓٔصػ -,  مادي للسور يالدماـ, اجل د الثاِن ال الت أحك ذ أ لهػ(:  ٔ٘ٚمشس الدين زلمد اين القشم اجليزية )ت 
8
 .ٖٖٛٙصػ. -, دا  الفمير يا وت, اجل د الثامن الرق ة المف اةح شرح الشك ة المص اةحهػ(:  ٗٔٓٔأيي احلسن بني  الدين علي ين زلمد اذلروي )ت 
 .ٓٚ٘صػ -, مؤسسة الرسالة يا وت, اجل د السادس ج الا البة ن عن اأو ل آي القرآنهػ(:  ٖٓٔأيي جعفر زلمد ين جرير الطحي )ت  ٜ
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 ِإنَّ الدِّ َن ِع َد الّلِه اِثْنَهُذ:

  اهلليقيؿ   :ـُ َوَما اْلتَػَلَف ال ِذيَن أُْوُتياْ اْلمِيتَػاَب }يف كتايه الميري يَن ِعسَد الّلِه اإِلْسَ  ِإال  ِمػن يَػْعػِد َمػا َجػادُهُم اْلِعْلػُم يَػْغشػاً ِإف  الدِّ
سَػُ ْم َوَمن َيمْيُفرْ   [ٜٔ]آؿ عمراف :  {َسرِيُع احلَِْسابِ  ِيآيَاِت الّلِه فَِإف  الّلهَ  يَػشػْ

 يَن ِعسػَد وقيلػه تعػاىل: }]ك ماً  ائعاً يف تفس  هذ  اآلية:   اهلل محه  اان ك ةراإلماـ احلافظ  قاؿ { إلاػا  مسػه إِلْسلَػػممُ ٱ لل ػهِ ٱِإف  الػدِّ
 تااع الرسل فشما يعث م اهلل يه يف كل هني هىت لتمػيا دبحمػد إ , وهيال د ن ع د   قبله الن أحد نوى اثنهذتعاىل يأبنه 

يػدين علػى غػ  شػريعته, فلػشس دبتقاػل, كمػا  فمن لقػي اهلل يعػد يعثػة زلمػد  ج ة زلمد  منالذي سد َجشع الطرؽ إلشه إال 
َر } قاؿ تعاىل:  دلتقال[ اآلية, وقاؿ يف هذ  اآلية سلحاً ياضلصا  الدين ا٘ٛ{ ]آؿ عمراف: ِديًسا فَػَلن يُػْقَاَل ِمْسهُ  إِلْسلَػممِ ٱَوَمن يَػْاَتِغ َغشػْ

يَن ِعسَد عسد  يف اإلس ـ: }  [ٓٔ][{.إِلْسلَػممُ ٱ لل هِ ٱِإف  الدِّ

  يَن ِعْسػػَد الل ػػهِ }فقيلػػه: ]فشقػػيؿ:  اهلل محػػه  ال مييد طيي  ر ع شييورالوػػشخ  قػػاؿو صػػشغة هصػػر, وهػػي تقت ػػي يف  {اإِلْسػػ ـُ  ِإف  الػػدِّ
اللسػػاف هصػػر ادلسػػسد إلشػػه, وهػػي الػػدين, يف ادلسػػسد, وهػػي اإلسػػ ـ, علػػى قاعػػدة احلصػػر يتعريػػف ج ئػػي اجلملػػة, أي ال ديػػن إال 

 مة يف معساها.ح أف اآلية زُلميَ ضِّ يَ , وهذا ربلشل لغيي  ائع يػُ [ٔٔ][اإلس ـ, وقد أّكد هذا االضلصا  حبرؼ التيكشد.

سَػُ مْ اجل د الثاِن من اآلية الي تقيؿ: } أما خبصيض تفس   {َوَما اْلتَػَلَف ال ِذيَن أُْوُتياْ اْلمِيَتاَب ِإال  ِمن يَػْعِد َما َجادُهُم اْلِعْلُم يَػْغشاً يَػشػْ

 علػش م فشه اإللاػا  يػأف الػت ؼ الش ػيد, والسصػا ى كػاف جملػرد الاغػي يعػد أف علمػيا يأبنػه  ػب ]: اهلل محه  الشوك ني الوشخ قاؿ
 [ٕٔ][الدليؿ يف دين اإلس ـ دبا ت مسته كتا م ادلس لة إلش م.

  وما التلف الذين أوتيا اإلبنػجشػل, وهي الميتػاب الػذي  كػر  اهلل فػػي هػذ  اآليػة فػػي أمػر عشسػى,]: اهلل محه  القبرياإلماـ  قاؿو 
م يع ػػاً,  ُ م, ويػػػاين ِبػػا يعُ ػػ ُ تػُ َمػػلِ ِبػا كَ  تَ ت  َوػػ م وتَ م يػػػشسَ  ُ ِبػػا الػػت فػُ  رَ ثُػػفػشػػما قػػالي  فػػػشه مػػن األقػػياؿ التػػػي كَ  م عليييى اهللهِ وافبييرائِ 

ػػسَػُ مْ م دمػػاد يعػ}, } ُ ِبػا يعُ ػػ هتػػى استػػػحل   { يعسػػػي: إال مػن يعػػد مػػا علػػميا الػػػحّق فػشػػػما ِإال  ِمػػن يَػْعػػِد َمػا َجػػادُهُم الِعْلػػُم يَػْغشًػا يَػشػْ
  أهنػم أتػيا مػا أتػيا مػن الاػػاطل . فػألح اهلل عاػػادَ ةه الين عظةييم الفر يت البقليونوأ ق يوا أنهيم فيةييم   قوليون فييالتلفيا فػشه من أمر  

مػا قػالي , وأهنػم لػػم يقيلػيا  لػك ج ػً  مػس م خبطئػه, ولميػس م  خبطأػم مس م لْ علػى عِ  ال ي  و كفر اي هللوقاليا ما قاليا من القيؿ 
 [ٖٔ][م علػى يع}, وطلب الرياسات والػملك والسلطاف. ِ قالي  والتلفيا فػشه االلت ؼ الذي هم علػشه, تعّديا من يع ِ 

  ـ لسا اإلماـ يَن ِعْسػَد الل ػهِ خيح تعاىل }]: قاؿرُلمً   ائعاً لتفس  اآلية ف اهلل محه  السعديويقدِّ { أي: الػدين الػذي ال ديػن ِإف  الػدِّ
َوَمػْن وياطسا دبػا شػرعه علػى ألسػسة  سػله, قػاؿ تعػاىل: }{ وهي االبنقشاد هلل وهد , ظاهرا اإِلْس ـُ هلل سيا , وال مقايؿ غ  , هي }

َر اإِلْس ـِ ِديًسا فَػَلْن يُػْقَاَل ِمْسهُ َوُهَي يف اآلِلَرِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ  { فمن داف يغ  دين اإلس ـ, ف ي َل يدف هلل هقشقة, ألبنه َل يَػْاَتِغ َغشػْ
 , أف أهػل الميتػاب يعلمػيف  لػك, وإَّنػا التلفػيا, فػاضلرفيا عسػه عسػاداً يسلك الطريػق الػذي شػرعه علػى ألسػسة  سػله. ُث ألػح تعػاىل

عرفي  هػق ادلعرفػة,  , وإال فقد جادهم العلم ادلقت ي لعدـ االلت ؼ ادليجب لل ـو الدين احلقشقي. ُث دلا جادهم زلمد ويغشاً 
 [ٗٔ][تااع احلق.إولمين احلسد والاغي والميفر يآيات اهلل هي الي صدهتم عن 

                                                 
 .ٕ٘صػ -, دا  طشاة يالرياض, اجل د الثاِن افسةر القرآن العظةمهػ(:  ٗٚٚالفداد عماد الدين إْساعشل اين كث  )ت  أيي ٓٔ
 .ٜٓٔصػ -, الدا  التيبنسشة للسور, اجل د الثالث الب ر ر والب و رهػ(:  ٖٜٖٔزلمد الطاهر ين عاشي  )ت  ٔٔ
را ت الن علم البفسةرهػ(:  ٕٓ٘ٔزلمد ين علي الو يَكاِن )ت  ٕٔ  .ٜٕٓصػ -, دا  ادلعرفة يا وت فبح القد ر الج الا اةن فَي َّّي الروا ت والدِّ
 .ٕٛٚ, ٕٙٚصػ -, مؤسسة الرسالة يا وت, اجل د السادس ج الا البة ن عن اأو ل آي القرآنهػ(:  ٖٓٔأيي جعفر زلمد ين جرير الطحي )ت  ٖٔ
 .ٜٗٙصػ -, مؤسسة الرسالة يا وت اةسةر الكر م الرحمن في افسةر كهذ الَم َّ نهػ(:  ٖٙٚٔعاد الرمحن ين بناصر السعدي )ت  ٗٔ
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 فَِإْن َأْنَلُموْا فَيَقِد اْ َبَدوْا:

 اهلل قاؿ : { َفَيِإْن َأْنيَلُموْا فَيَقيِد َأْسػَلْمُتْم فَإْف َهآج يَؾ فَػُقْل َأْسَلْمُت َوْجِ َي لِّلِه َوَمِن اتػ اَػَعِن َوُقل لِّل ِذيَن أُْوُتياْ اْلمِيَتاَب َواأُلمِّشِّػنَي أ
َا َعَلْشَك اْلَاَ ُغ َوالّلُه َيِصٌ  يِاْلِعَاادِ  اْ َبَدواْ   [ٕٓ]آؿ عمراف :  {و ِإف تَػَيل ْياْ فَِإَّن 

 يقػيؿ: قػل ذلػم: هػل أفػردو التيهشػد وأللصػتم العاػادة واألليهػة لػرب ]: يف تفسػ  هػذ  اآليػة الميرديػة اهلل محه  القبرياإلماـ  قاؿ
ال العادلني, دوف سائر األبنداد واألشراؾ الي توركيهنا معه يف عاادتميم إياهم وإقػرا كم يريػييشت م, وأبنػتم تعلمػيف أبنػه ال  ّب غػ   و 

فقييد , يعػػِن: {فَػَقػػِد اْهتَػػَدواْ } .يقػػيؿ: فػػإف ابنقػػادوا إلفػػراد اليهدابنشػػة هلل وإلػػ ض العاػػادة واألليهػػة لػػه{ فَػػِإْف َأْسػػَلُمياْ } .إلػػه سػػيا 
 [٘ٔ][, وسلمييا زَلَج ة الرشد.أص اوا نبةل ال إل

 (اع ت ال بي ال مد ) الع لمةن وأنعم علةهم: ك ا رحم اهلل  

  اهللإبنه هميذا  هم   العادلني وأبنعم علش م, فاعث ذلم  سيله الميريكل من يؤمن يه, يل لشمييف من   , لميي ال ي لك
 و ضا .  اهللالفائ ين السائلني  محة 

ُلي ُصُحفاً م َط  َرًة  (ٔ) ََلْ َيمُيِن ال ِذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلمِيَتاِب َواْلُمْورِِكنَي ُمسَفميِّنَي َهىت  تَْأتِشَػُ ُم اْلاَػشػَِّسةُ } ِفشَ ا ُكُتٌب قَػشَِّمٌة  (ٕ)َ ُسيٌؿ مَِّن الل ِه يَػتػْ
يَن ُهسَػَفػاد َويُِقشُمػيا الص ػَ َة  (ٗ)َوَما تَػَفر َؽ ال ِذيَن أُوُتيا اْلمِيَتاَب ِإال  ِمن يَػْعِد َما َجادتْػُ ُم اْلاَػشػِّسَػُة  (ٖ) َوَمػا أُِمػُروا ِإال  لِشَػْعاُػُدوا الل ػَه سُلِْلِصػنَي لَػُه الػدِّ

ِإف   (ٙ)اْلَحِي ػِة ِإف  ال ِذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلمِيَتاِب َواْلُمْورِِكنَي يف بنَػاِ  َجَ ػس َم َلالِػِديَن ِفشَ ػا أُْولَئِػَك ُهػْم َشػر   (٘)يُن اْلَقشَِّمِة َويُػْؤُتيا ال  َكاَة َوَ ِلَك دِ 
ُر اْلَحِي ِة  ِػْم َجس ػاُت َعػْدٍف ذَبْػرِي ِمػن رَبِْتَ ػا اأْلبنْػَ ػاُ  َلالِػِديَن ِفشَ ػا أَيَػداً   ِضػَي َج َ  (ٚ)ال ِذيَن آَمُسيا َوَعِمُليا الص احِلَاِت أُْولَِئَك ُهْم َلشػْ اُؤُهْم ِعسَد َ ِبِّ

ُ ْم َوَ ُضيا َعْسُه َ ِلَك ِلَمْن َلِوَي َ ي ُه   ]الاشسة[({ ٛ)الل ُه َعسػْ

  لػه األبناػا  - اهلل محػه  اليرازيأو د أ يل الكبيي ب  : الميفػػا  كػابنيا جسسػني أهػػد ا]ك مػػاً  ائعػاً فقػاؿ:   -كثػ اً   اةشييويوالػػذي يُػَاجِّ
{ اْلَمِسػػشُح ايْػػُن الل ػػه{ و: }ُعَ يْػػػٌر ايْػػُن الل ػػهِ : }كقػػيذلم  د يي هم اليي  كفييروا اييهكفييرا الةهييود وال صيي رى وكيي نوا كفيي راً اإحييداثهم فييي 

{ ال ِذيَن َكَفُرواايف إىل كتاب, فذكر اهلل تعاىل اجلسسني يقيله: }: ادلوركيف الذين كابنيا ال يسسوالثاِن كب ب اهلل ود  ه وا ر فهم
 [ٙٔ][.{ِمْن أَْهِل اْلمِيَتاِب َواْلُمْورِِكنيَ : } لك اإلَجاؿ يالتف ل, وهي قيله على اإلَجاؿ ُث أ دؼ

   هيؿ هذ  اآلية  اهلل محه  البةض ويتعلشقات  ائعة على تفس  اإلماـ  اهلل محه  ال  فيعص ذ الد ن الوشخ  قد أو دو
طييها الكيي فر علييى أ ييل الكبييب قبييل الجييي  إاةيي ن قيلػػه: )الش ػػيد والسصػػا ى فػػإهنم كفػػروا ياإِلحلػػاد يف صػػفات اهلل( ]: قػػاؿف

وايةن أن كفير م [ ٔ{ ]الاشسػة: ْلاَػشّػسَػةُ ٱَهػىت م تَػْأتِشَػُ ُم : }مع أهنم آمسيا يميتاِبم وبناش م كما دؿ علشه قيلػه تعػاىل الرنول أو القرآن
فإبنػه قشػل إف الش ػيد رلسػمة, أال يػرى أف السػامري افػرتى وقػاؿ:  اع لى النةم  في البوحةد ف اها لعدول عن ال إل في شأن ص

وأن اهلل  ييو , ا لب لةييث واالا يي دوال صيي رى لقييولهم [ وهػػذا يسػػاد علػػى القػػيؿ يػػاحلليؿ, ٛٛ{ ]طػػه: هػػذا إذلميػػم وإلػػه ميسػػى}
لشسػػت [ وقػػيؿ الش ػػيد: }ٖٔٔ{ ]الاقػػرة: شػػيدلشسػػت الش ػػيد علػػى , ومػػن أسػػااب كفػػرهم قػػيؿ السصػػا ى }المسييةح اايين اليير م
 [ٚٔ][{.السصا ى على شيد

                                                 
 .ٕٔٛصػ -, مؤسسة الرسالة يا وت, اجل د السادس ج الا البة ن عن اأو ل آي القرآنهػ(:  ٖٓٔأيي جعفر زلمد ين جرير الطحي )ت  ٘ٔ
 .ٓٗ, ٜٖصػ -, دا  الفمير يا وت, اجل د الثاِن والث ثيف البفسةر الكبةر والف اةح الغةبهػ(:  ٗٓٙفخر الدين زلمد الرازي )ت  ٙٔ
 .ٖٙٚ, ٖ٘ٚصػ -, دا  الميتب العلمشة, اجل د العوروف ح شةت الُقوَنوّي على افسةر اثال ذ البةض ويهػ(:  ٜ٘ٔٔعصاـ الدين إْساعشل ين زلمد احلسفي )ت  ٚٔ
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 { َلَْ َيمُيِن ال ِذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلمِيَتاِب َواْلُمْورِِكنَي ُمسَفميِّنَي َهىت  تَْأتِشَػُ ُم اْلاَػشػَِّسةُ فقيله: }]: اهلل محه  اان اةمةتششخ اإلس ـ  قاؿ
[ يشػػاف مسػػه أف الميفػػا  َل يميػػن اهلل لشػػدع م ويػػرتك م علػػى مػػا هػػم علشػػه مػػن الميفػػر, يػػل ال يفمي ػػم هػػىت يرسػػل إلػػش م ٔ]الاشسػػة : 

 [ٛٔ][[.ٖٔ{ ]السجم : لَِشْج َِي ال ِذيَن َأَساُؤوا دبَا َعِمُليا َوَ ْ َِي ال ِذيَن َأْهَسُسيا يِاحلُْْسََن وبنذيراً } الرسيؿ يو اً 

  { أي: هػىت هػىت تػأتَِش م} لم  كونوا زائلةن عين كفير م وشيركهم: وادلعػَن]: اهلل محه  الجوزياان ُث ألتم يمي ـ  ائع لإلماـ
و  ا , وذلك أنه اَيةََّن لهم ضهلهم وجهلهم, { الرسيؿ, وهي زلمد الاشِّسةأتت م, فلفظه لفظ ادلستقال, ومعسا  ادلاضي. و }

 [ٜٔ][.اة ن عن نعمت اهلل على الن آالن الن الفر قةن إذ أنق  م

  َعْن َأِِّب ُهَريْػَرَة َعػْن َ ُسػيِؿ الل ػِه : ]ص ةح السلمصلد يف  َوال ػِذى بنَػْفػُس زُلَم ػٍد يِشَػِدِ  اَل َيْسػَمُع يب َأَهػٌد ِمػْن َهػِذِ  اأُلم ػِة »أبن ػُه قَػاَؿ
 [ٕٓ][«.ِديٌّ َواَل بَنْصرَاِنٌّ ُُث  دَيُيُت وَلَْ يُػْؤِمْن يِال ِذي أُْ ِسْلُت ِيِه ِإال  َكاَف ِمْن َأْصَحاِب الس ا ِ يَػُ ي 

  ػرُُ  يػَػنْيَ َهػِذِ  ]الرائع:  اهلل محه  اان القةمأهب أف ألتم يمي ـ اإلماـ ششخ اإلس ـ َويِاجلُْْمَلِة َفِديُن احْلَِسشِفش ِة ال ِذي اَل ِديػَن لِل ػِه َغشػْ
ُرَها  َعػَريَػُ ْم  َأْلَفى ِمَن الس َ ا رَبَْت الس َحاِب, َوَقْد بَنَظَر الل ُه ِإىَل أَْهػِل اأْلَْ ِض َفَمَقػتَػُ مْ  -اأْلَْديَاِف اْلَااِطَلِة ال ِي اَل ِديَن يف اأْلَْ ِض َغشػْ

رَاًجا ُمسِػػ ًا, َوأبنْػَعػػَم الل ػػُه ِِبَػػا َعلَػػى أَْهػػِل َوَعَجَمُ ػػْم ِإال  يَػَقايَػػا ِمػػْن أَْهػػِل اْلمِيتَػػاِب, فَػػَأْطَلَع الل ػػُه مَشْػػَس الرَِّسػػاَلِة يف ِهسَػػاِدِس تِْلػػَك الظ لَػػِم ِسػػ
ْشرَاِؽ, َوفَاَض َ ِلَك َهىت  َعم  السػ َياِهَي َواآْلفَاَؽ, َوابْنَوق  اأْلَْ ِض بنِْعَمًة اَل َيْسَتِطشُعيَف ذَلَا ُشمْيرًا, َوَأْشَرقَ  ِت اأْلَْ ُض يُِسيِ  َ يػَِّ ا َأْكَمَل اإْلِ

ـَ ِديُن الل ِه احْلَِسشُف َعَلى َساٍؽ, فَِلل ِه احلَْْمُد ال ِذي أبنْػَقَذبنَا دبُحَ  ِمْن تِْلَك الظ ُلَماِت, َوفَػَتَح لََسا ِيِه يَاَب  م ٍد اْلَقَمُر َأَو  ااِلبْنِوَقاِؽ, َوقَا
يَف, َويف َسػمْيَرهِتِْم يَػْعَمُ ػيَف, َويف َجَ ػالَِتِ ْم اذْلَُدى َفَ  يُػْغَلُق ِإىَل يَػْيـِ اْلِمشَقاِت, َوأَ َابنَا يف بنُي ِِ  أَْهَل ال  َ ِؿ َوُهػْم يف َضػَ ذلِِْم يَػَتَخا طُػ

بنْػَشا َوُهْم َعِن اآْلِلَرِة ُهْم َ يِْاِ ْم يَػتَػَرد ُدوَف, يُػْؤِمُسيَف َويَػْعِدُليَف َوَلمِيْن ِيَرِبِِّْم يَػْعِدُليَف, َويَػْعَمُليَف َوَلمِيْن ظَاِهرًا ِمَن ا يَػتَػَقل ُايَف, َويف  حْلََشاِة الد 
 [ٕٔ][.َغاِفُليَف َوَيْسُجُدوَف َوَلمِيْن لِلص ِلشِب, َواْلَيَثِن َوالو ْمِس َيْسُجُدوفَ 

 احلمد هلل الذي يسعمته تتم الصاحلات

 

                                                 
 .ٕٓصػ -, دا  الميتب العلمشة يا وت, اجل د السايع البفسةر الكبةرهػ(:  ٕٛٚأيي العااس تقي الدين أمحد ين تشمشة )ت  ٛٔ
 .ٜٙٔصػ -, اجل د التاسع يا وت , ادلميتب اإلس ميعلم البفسةرزاد المسةر في هػ(:  ٜٚ٘أيي الفرج َجاؿ الدين عاد الرمحن اجَليزي )ت  ٜٔ
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ىل َجشع الساس.(, كتاب اإلدياف, ياب وجيب اإلدياف يرسالة بناشسا زلمد إٖٓٗصحشح مسلم )
21
.ٖٕٓ, ٜٕٕصػ -, دا  القلم جبدة  دا ت ال ة رى في أجوات الةهود وال ص رى هػ(: ٔ٘ٚمشس الدين زلمد اين القشم اجليزية )ت 


