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الباب الرابع 

 األديان الناجية

 اإلسالم الناجي . أ

جيب على كل مكلف أف يعتقد اعتقادا جازما أف اهلل تعاذل أرسل مجيع الرسوؿ عليهم الصالة 

قاؿ تعاذل حكاية عن سيدنا إبراىيم وإمساعيل . والسالـ بالسالـ وىو الدين الذي ال يقبل اهلل تعاذل غًنه

ما : وقاؿ (128البقرة  )عليهما السالة السالـ، ربنا واجعلنا مسلمٌن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 

، (67اؿ عمراف  )كاف إبراىيم يهو ديا وال نصرانيا ولكن كاف حنيفا مسلما وما كاف من ادلشركٌن 

إف الدين عند اهلل : ، وقاؿ(31النمل  )أال تعلوا على وأتوىن مسلمٌن : وقاؿ حكاية عن سيدنا سليماف

اؿ )، وقاؿ ومن يبتغ غًن اإلسالـ دينا فلن يقبل منو وىو يف األخرة من اخلاسرين (اؿ عمراف )اإلسالـ 

، أي ومن يطلب غًن دين النىب زلمد صلى اهلل عليو وعلى الو سالـ، فهو يف األخرة من (85عمراف 

 ولكن يف 1.اخلاسرين، وال خيرج من النار أبد االبدين، ألف اهلل تعاذل جعاؿ شرعو نا سخا جلميع الشرائع

 الذي يرشد على األدياف غًن اإلسالـ الذي الناجية وال خوؼ عليهم 62أية األخرى يعىن البقرة 

ولكن تلك األية قد يفسر على تفسًن الدي قد تبينا األدياف ميكن فيها الناجية، ولكن يف تفسًن . بالنار

 .األخرى  يرشد على الدين اخلاص يعىن عند تفسًن الطربى وتفسًن ادلنار

                                                           
- ىػ1142زلفوظة للمكية احملمودية السبكية، ( ,الدين اخلالص أو  ارشاد اخللق إذل دين احلقزلمود زلمد خطا السبكى،  1

.  10-9  .، ص)ـ1991
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 قد يفسر الطربى يف تفسًنه على أية الذي يرشد األدياف الناجية األخرى، ولكن يفسر على اإلسالـ 

 : 62تفسًن الطربى البقرة اخلاص، كما يفسر يف 

ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئٌَن َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا فَػَلُهْم َأْجرُُىْم 

ْم َواَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ََيَْزنُوَف  ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن :  يف تأو يل قولو تعاذلو . (62)ِعْنَد َرِّبِه

، فهم ادلصدقوف رسوؿ اهلل فيما أتاىم بو من احلق من عند اهلل، "الذين آمنوا"أما: قاؿ أبوجعفر، َىاُدوا

، فهم اليهو "الذين ىادوا"وأما .وإمياهنم بذلك، تصديقهم بو  على ما قد بيناه فيما مضى من كتابنا ىذا

يهو "إمنا مسيت اليهو د:  وقيل2.ىاد القـو يهو دوف ىو دا وىادة:"يقاؿ منو. ، تابوا"ىادوا:"ومعىن. د

 3.(156األعراؼ )ِإنَّا ُىْدنَا إِلَْيَك  ):، من أجل قوذلم"د

إمنا مسيت اليهو : حدثنا القاسم قاؿ، حدثنا احلسٌن قاؿ، حدثين حجاج، عن ابن جريج قاؿ

: قاؿ أبوجعفر، َوالنََّصاَرى:  يف تأو يل قولو عز وجل و4.(إنا ىدنا إليك):د من أجل أهنم قالوا

وكذلك . مجع، واحدىم نصراف، كما واحد السكارى سكراف، وواحد النشأو ى نشواف" النصارى"و

إال أف ادلستفيض من كالـ العرب يف ". فعاذل"فإف مجعو على" فعالف"مجع كل نعت كاف واحده على

: بطرح الياء، ومنو قوؿ الشاعر" نصراف"وقد حكى عنهم مساعا". نصراين""النصارى"واحد

                                                           
، مصدر دل أجده يف كتب اللغة  "ىادة"قولو 2
، مؤسسة الرسالة(Iجامع البياف يف تأو يل القرآف، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي،   3
 .143. ، ص2. ، ج( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األو ؿ، 

 .142. ، ص2.، ج ادلرجع السابق  4
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: ومسع منهم يف األنثى 5.ويضحي لديو وىو نصراف شامس... تراه إذا زار العشي زُلَنػهًفا

: يقاؿ، 7َكَما َسَجَدْت َنْصرَانٌَة دَلْ َ َنَّفِ ... َفِكْلَتاُُهَا َخرَّْت َوَأْسَجَد رَْأُسَها 6:، قاؿ الشاعر"نصرانة"

... َلمَّا رَأَْيُت نَػَبطًا أَْنَصارَا :قاؿ الشاعر. ، دبعىن النصارى"أنصار" وقد مسع يف مجعهم8.أسجد، إذا ماؿ

 9.ََشَّْرُت َعْن رُْكَبِِتَ اإِلزَارَاُكْنُت ذَلُْم ِمَن النََّصاَرى َجارَا

لنصرة بعضهم بعضا، وتناصرىم " نصارى"وىذه األبيات الِت ذكرهتا، تدؿ على أهنم مسوا

 10".ناصرة"، من أجل أهنم نزلوا أرضا يقاؿ ذلا"نصارى"وقد قيل إهنم مسوا. بينهم

                                                           
 : 1ونقلو أبو حياف يف البحر احمليط . . " تراه ويضحى وىو  : "، ورواه 155: األضداد البن األنباري . دل أعرؼ قائلو  5

وذكر البيت، ودل ينشده سيبويو " أنشد سيبويو"و: فقاؿ  (369 : 1تفسًنه )وأخطأ القرطيب " إذا دار العشى" عن الطربي، وفيهما238
. وروى صدره . 
: وقولو . ويعين أنو مستقبل القبلة . قد  نف، أو  صار إذل احلنيفية " : زلنفا"و. والبيت يف صفة احلرباء  (تراه إذا دار العشا متحنفا)
، يريد مستقبل "شامس: "وقولو . ، أي لدى العشى، ويريد قبل أف يستوى العشى أو  لدى الضحى، ويكوف قد ذكره يف بيت قبلو "لديو"

... إذا حوؿ الظل العشى رأيتو : يقوؿ يستقبل الشمس كأنو نصراين، وىو  كقوؿ ذي الرمة يف صفة احلرباء أيًضا . الشمس، قبل ادلشرؽ 
حنيفا، ويف قرف الضحى ينتصر 

 .ىو  أبو األخزر احلماين 6
، يصف ناقتٌن، طأطأتا رؤوسهما من اإلعياء، فشبو رأس الناقة يف طأطأهتا، (حنف)، واللساف 104، 29 : 2سيبويو  7

فلما لوين على معصم :قاؿ محيد بن ثور، يصف نوقا. طأطأ رأسو وخفضو واضلىن: وأسجد الرجل. برأس النصرانية إذا طأطأتو يف صالهتا
وكف خضيب وأسوارىا ... 

سجود النصاري ألحبارىا ... فضوؿ أزمتها أسجدت 
. ليس جبيد " أسجد"بياف الطربي عن معىن 8
 و 79، ص 1. أمارل ابن الشجرى، ج. 44. ،ص1. واألبيات، يف معاين القرآف للفراء، ج. دل أعرؼ صاحب الرجز  9

، ٍب أنشده يف ادلوضع اْلخر شاىدا على حذؼ "وكنت ذلم من النصارى جارا"أي: أنشده شاىدا على حذؼ وأو  العطف  . 371
 . . " .فكنت ذلم "الفاء العاطفة أي
، مؤسسة الرسالة(Iجامع البياف يف تأو يل القرآف، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي،  10
 145. ، ص2. ، ج ( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األو ؿ، 
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إمنا مسوا " النصارى:" حدثنا القاسم قاؿ، حدثنا احلسٌن قاؿ، حدثين حجاج، عن ابن جريج

 11.َوالصَّابِِئٌَن :  يف تأو يل قولو تعاذلو".ناصرة"نصارى من أجل أهنم نزلوا أرضا يقاؿ ذلا

صبأت :"ويقاؿ". صبأ فالف يصبأ صْبأ:"يقاؿ منو". صابئا:"عليو إذل آخر غًنه، تسميو العرب

، وىو ادلستحدث سوى دينو "صابئ"مجع" الصابئوف"و: جعفر وصبأ قاؿ أبو."إذا طلعت": النجـو

: ، يعين بو"وكل خارج من دين كاف علينا فالف موضع كذا وكذا. دينا، كادلرتد من أىل اإلسالـ عن دينو

 12.طلع

يلـز ذلك كل من : فقاؿ بعضهم. واختلف أىل التأو يل فيمن يلزمو ىذا االسم من أىل ادللل

 13.الذين عىن اهلل ِّبذا االسم، قـو ال دين ذلم: وقالوا. خرج من دين إذل غًن دين

" والصابئٌن:"وحدثين يونس بن عبد األعلى قاؿ، أخربنا ابن وىب قاؿ، قاؿ ابن زيد يف قولو

ال إلو إال اهلل، وليس ذلم عمل وال :  يقولوف14الصابئوف، أىل دين من األدياف كانوا جبزيرة ادلوصل: قاؿ

ودل يؤمنوا برسوؿ اهلل، فمن أجل ذلك كاف ادلشركوف يقولوف : قاؿ. كتاب وال نيب، إال قوؿ ال إلو إال اهلل

                                                           
، مؤسسة الرسالة(Iجامع البياف يف تأو يل القرآف، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي،  11
 145. ، ص2. ، ج،( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األو ؿ، 
 .145. ، ص2. ، ج ادلرجع السابق12
 . 146 .، ص2.ج ادلرجع السابق، 13

. ، والزيادة بٌن القوسٌن ال بد منها "الصابئوف دين من األدياف"يف ادلطبوعة 14
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 يف تأو يل قولو تعاذل ذكره  و15.، يشبهو هنم ِّبم"ىؤالء الصابئوف:"للنيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو

مْ  من آمن ):يعين بقولو:  قاؿ أبوجعفر.َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا فَػَلُهْم َأْجرُُىْم ِعْنَد َرِّبِه

، من صدؽ وأقر بالبعث بعد ادلمات يـو القيامة، وعمل صاحلا فأطاع اهلل، فلهم (باهلل واليـو اْلخر

 16.، فلهم ثواب عملهم الصاحل عند رِّبم(فلهم أجرىم عند رِّبم):يعين بقولو. أجرىم عند رِّبم

(  62)َوال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم ََيَْزنُوَف :  وأما قولو

وال خوؼ عليهم فيما قدموا عليو من أىو اؿ القيامة، وال ىم َيزنوف : فإنو يعين بو جل ذكره

على ما خلفوا وراءىم من الدنيا وعيشها، عند معاينتهم ما أعد اهلل ذلم من الثواب والنعيم ادلقيم 

 17.عنده

، مؤمنوأىل الكتاب الذين أدركوا رسوؿ اهلل صلى اهلل (من آمن باهلل): ذكر من قاؿ ُعين بقولو

: عليو وسلم

إف ):حدثين موسى بن ىاروف قاؿ، حدثنا عمروقاؿ، حدثنا أسباط بن نصر، عن السدي

وكاف سلماف من . نزلت ىذه اْلية يف أصحاب سلماف الفارسي: اْلية، قاؿ (الذين آمنوا والذين ىادوا

ُجْنَديسابور، وكاف من أشرافهم، وكاف ابن ادللك صديقا لو مؤاخيا، ال يقضي واحد منهم أمرا دوف 

                                                           
، مؤسسة الرسالة(Iجامع البياف يف تأو يل القرآف، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي،  15
 147. ، ص2. ، ج ( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األو ؿ، 
 .148 .، ص2.  ج ،ادلرجع السابق 16
 .150 .، ص2. ادلرجع السابق، ج17
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 فأتياه فإذا 18فبينما ُها يف الصيد، إذ رفع ذلما بيت من عباء،. صاحبو، وكانا يركباف إذل الصيد مجيعا

 19.ُها فيو برجل بٌن يديو مصحف يقرأ فيو

الذي يريد أف يعلم ىذا ال يقف موقفكما، فإف كنتما : ما ىذا؟ فقاؿ: فسأاله. وىو يبكي

ىذا كتاب جاء من عند اهلل، أمر : فنزال إليو، فقاؿ ذلما. تريداف أف تعلما ما فيو فانزال حىت أعلمكما

فقص . أف ال تزين، وال تسرؽ، وال تأخذ أمواؿ الناس بالباطل: فيو بطاعتو وهنى عن معصيتو، فيو

: وقاؿ ذلما. فوقع يف قلوِّبما، وتابعاه فأسلما. عليهما ما فيو، وىو اإلصليل الذي أنزلو اهلل على عيسى

 20.إف ذبيحة قومكما عليكما حراـ

 ٍب مجع الناس 21فلم يزاال معو كذلك يتعلماف منو، حىت كاف عيد للملك، فجعل طعاما،

إين عنك : فأىب الفىت، وقاؿ. واألشراؼ، وأرسل إذل ابن ادللك فدعاه إذل صنيعو ليأكل مع الناس

فبعث . فلما أكثر عليو من الرسل، أخربىم أنو ال يأكل من طعامهم. مشغوؿ، فكل أنت وأصحابك

إنا ال نأكل من ذبائحكم، إنكم كفار، ليس  ل : ما أمرؾ ىذا؟ قاؿ: وقاؿ. ادللك إذل ابنو فدعاه

                                                           
. واخلباء بيت من وبر أو  صوؼ " بيت من خباء: " ويف ادلطبوعة . أبصره من بعد  : (بالبناء للمجهو ؿ)رفع لو الشيء  18

والعباء ضرب من . والصواب ما أثبتو " . من عباءة: "، وروى اخلرب بطولو 73. ، ص1. ويف الدر ادلنثور، ج. فهو  كالـ ال معىن لو 
 .والعباء أيًضا مجع عباءة . األكسية فيو خطوط سود كبار، وىو  ىنا مفرد، ومجعو أعبية 

، مؤسسة الرسالة(Iجامع البياف يف تأو يل القرآف، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي،  19
 .150. ، ص2. ، ج ( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األو ؿ، 
 150، ص 2. ادلرجع السابق، ج  20
فدعاه إذل : "، ويدؿ على صواب ذلك قولو بعد "فصنع طعاما: ، وأظن أف الصواب "فجمع طعاما: "يف الدر ادلنثور  21

. أي مأدبتو ومدعاتو : صنع ذلم طعاما، وكنت يف صنيع فالف : يقاؿ " . صنيعو



65 
 

ماذا يقوؿ : فدعا الراىب فقاؿ. من أمرؾ ِّبذا؟ فأخربه أف الراىب أمره بذلك: فقاؿ لو ادللك. ذبائحكم

. فأجلو أجال. لوال أف الدـ فينا عظيم لقتلتك، ولكن اخرج من أرضنا: قاؿ لو. صدؽ ابنك: ابين؟ قاؿ

إف كنتما صادقٌن، فإنا يف بِيعة بادلوصل مع ستٌن رجال : فقمنا نبكي عليو، فقاؿ ذلما: فقاؿ سلماف

 22.نعبد اهلل فيها، فأتونا فيها

وابن ادللك ! انطلق بنا: فجعل يقوؿ البن ادللك: فخرج الراىب، وبقي سلماف وابن ادللك

فلما أبطأ على سلماف، خرج سلماف حىت أتاىم، . وجعل ابن ادللك يبيع متاعو يريد اجلهاز. نعم: يقوؿ

 23.فنزؿ على صاحبو، وىو رب البيعة

فلما جاء عيسى . أنو من متسك بالتوراة وسنة موسى، حىت جاء عيسى:  فكاف إمياف اليهو د

أنو : وإمياف النصارى. كاف من متسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى  فلم يدعها ودل يتبع عيسى  كاف ىالكا

من متسك باإلصليل منهم وشرائع عيسى كاف مؤمنا مقبوال منو، حىت جاء زلمد صلى اهلل عليو وسلم، 

فمن دل يتبع زلمدا صلى اهلل عليو وسلم منهم ويدع ما كاف عليو من سنة عيسى واإلصليل  كاف 

 24.ىالكا

                                                           
، مؤسسة الرسالة(Iجامع البياف يف تأو يل القرآف، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي،  22
  .154. ، ص2. ، ج ( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األو ؿ، 
 .154. ، ص2.  ادلرجع السابق، ج 23
 .154ص ، 2.  ادلرجع السابق، ج 24
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 سلماف الفارسي النيب صلى اهلل عليو وسلم عن أولئك النصارى وما رأى من أعماذلم، 25سأؿ

 فنزلت ىذه 26فأظلمت علّي األرض، وذكرت اجتهادىم،: قاؿ سلماف. دل ميوتوا على اإلسالـ: قاؿ

ٍب قاؿ النيب ". نزلت ىذه اْلية يف أصحابك:  فدعا سلماف فقاؿ27".إف الذين آمنوا والذين ىادوا:"اْلية

من مات على دين عيسى ومات على اإلسالـ قبل أف يسمع يب، فهو على خًن؛ "صلى اهلل عليو وسلم

 28".ومن مسع يب اليـو ودل يؤمن يب فقد ىلك

عندما ننظر إذل تفسًن الطربى، ضلن نستطيع أف نعرؼ أنو يفسر يف تفسًنه أف اإلسالـ الدين 

الناجية الوحدة والدين سالمة وىو إنكار على إسم األدياف يف أية ادلذكور كا اليهو دى والنصرى 

والصابئٌن،  وعندما جاء اإلسالـ قد نسح كلو ويبدؿ ويتم بإلسالـ ادلرصية، ولكن قد وجد يف تفسًن 

 :  ادلنار التفريق التفسًن يف ىذا األية يسبب على رمحة يف اإلسالـ، ويف تفسًن ادلنار يذكر

ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئٌَن َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا فَػَلُهْم َأْجرُُىْم 

ْم َواَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ََيَْزنُوَف  ( 62البقرة )ِعْنَد َرِّبِه

مراد بو ادلسلموف الذين اتبعوا زلمدا  صلى اهلل عليو وسلم  والذين سيتبعونو  (إف الذين آمنوا)

يراد بو  (والذين ىادوا والنصارى والصابئٌن): وقولو. إذل يـو القيامة، وكانوا يسموف ادلؤمنٌن والذين آمنوا

                                                           
 . 74 : 1والصواب من الدر ادلنثور " . سأؿ"، حبذؼ"قاؿ سلماف الفارسي للنيب صلى اهلل عليو وسلم: "يف ادلطبوعة 25

 ، والصواب من الدر ادلنثور"وذكر اجتهادىم: "يف ادلطبوعة  26
 .اْلية دل ترد يف ادلطبوعة، ووردت يف نص ادلدر ادلنثور  27
 .وىذا منقطع أيًضا  - 1113: احلديث  28
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ىذه الفرؽ من الناس الِت عرفت ِّبذه األمساء أو األلقاب من الذين اتبعوا األنبياء السابقٌن، وأطلق على 

من آمن )بعضهم لفظ يهو د والذين ىادوا، وعلى بعضهم لفظ النصارى، وعلى بعضهم لفظ الصابئٌن 

ىذا بدؿ شلا قبلو ؛ أي من آمن منهم باهلل إميانا صحيحا  وتقدـ  (باهلل واليـو واْلخر وعمل صاحلا

شرحو ووصفو آنفا  وآمن باليـو اْلخر كذلك، وقد تقدـ تفسًنُها يف أو ائل السورة، وعمل عمال 

صاحلا تصلح بو نفسو وشئونو مع من يعيش معو، وما العمل الصاحل دبجهو ؿ يف عرؼ ىؤالء األقواـ، 

أي إف حكم اهلل  (فلهم أجرىم عند رِّبم وال خوؼ عليهم وال ىم َيزنوف)وقد بينتو كتبهم أًب بياف، 

وحكم ىذه السنة أف ذلم . العادؿ، سواء وىو يعاملهم بسنة واحدة ال َيايب فيها فريقا ويظلم فريقا

أجرىم ادلعلـو بوعد اهلل ذلم على لساف رسوذلم، وال خوؼ عليهم من عذاب اهلل يـو خياؼ الكفار 

 29.وتقدـ ىذا التعبًن يف اْلية مع تفسًنه. والفجار شلا يستقبلهم، وال ىم َيزنوف على شيء فاهتم

: فاْلية بياف لسنة اهلل  تعاذل  يف معاملة األمم، تقدمت أو تأخرت، فهو على حد قولو  تعاذل

ليس بأمانيكم وال أماين أىل الكتاب من يعمل سوءا جيز بو وال جيد لو من دوف اهلل وليا وال نصًنا ومن 

 النساء)يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فأولئك يدخلوف اجلنة وال يظلموف نقًنا 

إف : )إخل على قولو... فظهر بذلك أنو ال إشكاؿ يف محل من آمن باهلل واليـو اْلخر (133-124

إخل، وال إشكاؿ يف عدـ اشرتاط اإلمياف بالنيب  صلى اهلل عليو وسلم ؛ ألف الكالـ يف ... (الذين آمنوا

، األحكاـ، وال عذر ذلم َيوؿ دوف معاملة اهلل  تعاذل  لكل الفرؽ أو األمم ادلؤمنة بنيب ووحي خبصوصها
                                                           

. ، ص1. ، ج( ـ1990اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  )،(تفسًن ادلنار)تفسًن القرآف احلكيم زلمد رشيد بن علي رضا،   29
278. 
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وذكر األستاذ اإلماـ يف تفسًن ىذه اْلية مسألة أىل الفرتة واخلالؼ ادلشهو ر فيها، وىو  أف . العقوبة

: إهنم ناجوف ؛ ألنو ال تكليف إال بشرع، وىؤالء دل تبلغهم دعوة، ومن قاؿ: مجهو ر أىل السنة يقوؿ

وىذا رأي ادلعتزلة . إف بالعقل يدرؾ الواجب واحملـر واالعتقاد الصحيح والباطل، عدىم غًن ناجٌن

ومجاعة من احلنفية، ومجهو ر األشاعرة على أنو ال ميكن إدراؾ ذلك إال بالشرع، ٍب إف زلل النظر يف 

أىل الفرتة من كاف منهم كالعرب الذين كانوا يعتقدوف نبوة أنبياء وال جيدوف لديهم شيئا من أحكاـ 

وأما مثل اليهو د فال يصح أف يسموا أىل . دينهم خالصا من الشوائب، سادلا من النزعات الفاسدة

فرتة، فإهنم على نسياهنم حظا شلا ذكروا بو، و ريفهم بعض ما حفظوا، قد بقي جوىر دينهم معروفا دل 

( 43 ادلائدة)وعندىم التوراة فيها حكم اهلل : يقوؿ يغش أحكامو ما مينع االىتداء ِّبا، واهلل تعاذل

 ألف عندىم يف اإلصليل ووصايا األنبياء ما عند اليهو د وزيادة ،وكذلك ادلسيحيوف ال يسموف أىل فرتة

شلا حفظوا من وصايا ادلسيح، وروح الدعوة موجود عندىم، ولكنهم ال يعملوف ِّبذه الوصايا وال 

30.يأخذوف بتلك األحكاـ، وال عذر ذلم َيوؿ دوف العقوبة
 

وأما الصابئوف فإف كانوا فرقة من النصارى كما يظهر من الوفاؽ بينهما يف كثًن من التقاليد، 

كادلعمودية واالعرتاؼ وتعظيم يـو األحد، فاألمر ظاىر أف حكمهم كحكمهم، وإف كاف اخللط عندىم 

أكثر، والبعد عن األصل أشد، حىت إهنم اعتقدوا تأثًن الكواكب، وأحاطت ِّبم البدع من كل جانب، 

على أهنم أقرب إذل روح ادلسيحية من النصارى، فإف عندىم الزىد والتواضع اللذين يفيضاف من كل 

                                                           
، 1. ، ج( ـ1990اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  )،(تفسًن ادلنار)تفسًن القرآف احلكيم زلمد رشيد بن علي رضا،  30

 .280-279.ص
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كلمة تؤثر عن ادلسيح  عليو السالـ، والنصارى صاروا أشد أمم األرض عتوا وطمعا وإسرافا يف حظوظ 

إف الصابئة ملة مستقلة يؤمنوف بكثًن من األنبياء ادلعروفٌن، ولكن قد اختلط عليهم األمر : ويقاؿ. الدنيا

كما اختلط على احلنفاء العرب إال أف عندىم من التقاليد واألحكاـ ما دل يكن عند العرب، فإف كانوا 

أقرب إليهم، فلهم حكمهم، وإال فهم كاليهو د والنصارى يسألوف عن العمل بدينهم بعد فهمو كما 

 31.جيب حىت يأتيهم ىدي آخر، كأف تبلغهم دعوة اإلسالـ، فإف دل يفعلوا فهم مؤاخذوف

ىم الذين دل تبلغهم دعوة صحيحة  رؾ إذل النظر، أو بلغهم أف بعض : علمنا أف أىل الفرتة

األنبياء بعثوا، ولكن دل يصل إليهم شيء صحيح من شرائعهم، فهم يؤمنوف ِّبم إميانا إمجاليا، كاحلنفاء 

. من العرب الذين كانوا يؤمنوف بإبراىيم وإمساعيل، وال يعرفوف من دينهما شيئا خالصا كما تقدـ آنفا

 إبراىيم)وما كنا معذبٌن حىت نبعث رسوال : وحجة األشاعرة على عدـ مؤاخذهتم آيات كقولو  تعاذل

وذىب كثًن منهم إذل االكتفاء  (165 النساء)لئال يكوف للناس على اهلل حجة بعد الرسل : وقولو (15

ببلوغ دعوة أي نيب يف ركين الدين الركينٌن، وُها اإلمياف باهلل وباليـو اْلخر، فمن بلغتو، وجب عليو 

 32.وإف دل يكن النيب مرسال إليو. اإلمياف ِّبذين األصلٌن

                                                           
. ، ص1. ، ج( ـ1990اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  )،(تفسًن ادلنار)تفسًن القرآف احلكيم زلمد رشيد بن علي رضا،  31

280. 
  .280. ، ص1. جادلرجع السابق،  32
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وذىب مجهو ر احلنفية وكذلك ادلعتزلة إذل أف أصوؿ االعتقاد تدرؾ بالعقل، فال تتوقف 

ادلؤاخذة عليها على بلوغ دعوة رسوؿ، وإمنا جييء الرسل مؤكدين دلا يفهم العقل موضحٌن لو ومبينٌن 

 33.أمورا ال يستقل بإدراكها، كأحواؿ اْلخرة وكيفيات العبادة الِت ترضي اهلل  تعاذل

بأف ادلراد بالتعذيب ىو  (15 إبراىيم)وما كنا معذبٌن حىت نبعث رسوال : وأو لوا آية

وما )االستئصاؿ يف الدنيا بإفناء األمة أو استذالذلا، والذىاب باستقالذلا، وينافيو ما يدؿ عليو استعماؿ 

من إرادة نفي الشأف الداؿ على عمـو السلب، وذلم يف كتبهم أدلة ومناقشات ليس ىذا من  (كنا

 34.مواضعها

من : أف الناس يف شأف بعثة النيب  صلى اهلل عليو وآلو وسلم  أصناؼ ثالثة: وعن اإلماـ الغزارل

أي إف دل تكن بلغتهم دعوة )دل يعلم ِّبا بادلرة  أي كأىل أمريكا لذلك العهد  ىؤالء ناجوف حتما 

ومن بلغتو الدعوة على وجهها ودل ينظر يف أدلتها إُهاال أو عناداأو استكبارا وىؤالء . (أخرى صحيحة

ومن بلغتو على غًن وجهها أو مع فقد شرطها، وىو أف تكوف على وجو َيرؾ داعية . مؤاخذوف حتما

 35.ىذا معىن عبارتو ادلطابقة ألصوؿ الكالـ. النظر، وىؤالء يف معىن الصنف األو ؿ

                                                           
. ، ص1. ج، ( ـ1990اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  )،(تفسًن ادلنار)تفسًن القرآف احلكيم زلمد رشيد بن علي رضا،  33

280.   
 .280 .، ص1. ، جادلرجع السابق 34
 .280. ، ص1. جادلرجع السابق،  35
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وصنف ثالث بٌن : ؼ ىييصنتؽ يف ىذا ي عبارتو يف كتاب فيصل التفر:قاؿ زلمد عبده

الدرجتٌن بلغهم اسم زلمد  صلى اهلل عليو وسلم  ودل يبلغهم نعتو وصفتو، بل مسعوا منذ الصبا أف كذابا 

 دى بالنبوة  (لعنو اهلل) (ادلقفع): مدلسا امسو زلمد ادعى النبوة كما مسع صبياننا أف كذابا يقاؿ لو

كاذبا، فهؤالء عندي يف معىن الصنف األو ؿ، فإف أولئك مع أهنم دل يسمعوا امسو دل يسمعوا ضد أو 

 36.صافو، وىؤالء مسعوا ضد أو صافو، وىذا ال َيرؾ داعية النظر يف الطلب ا ىػ

إف أىل األدياف اإلذلية  وىم الذين بلغتهم :  يف حل معىن اْلية على ىذاو قاؿ زلمد عبده

دعوة نيب على وجهها وبشرطها  إذا آمنوا باهلل واليـو اْلخر على الوجو الصحيح الذي بينو نبيهم 

وعملوا األعماؿ الصاحلة، فهم ناجوف مأجوروف عند اهلل  تعاذل، وإذا آمنوا على غًن الوجو الصحيح، 

كادلشبهة واحللولية واال ادية وغًنىم، فال يناذلم من ىذا الوعد شيء، بل يتنأو ذلم الوعيد ادلذكور يف 

اْليات األخرى، وكذلك حاؿ الذين يؤمنوف بأقواذلم دوف أعماذلم، فإف اإلمياف الصحيح ىو صاحب 

السلطاف األعلى على القلب، واإلرادة الِت  رؾ األعضاء يف األعماؿ، فإف نازعو يف سلطانو طائف من 

الشهو ة فإنو ال يلبث أف يقهره إف الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطاف تذكروا فإذا ىم مبصروف 

ٍب أزيد اْلف على ما تقدـ أف كل ىذه األقواؿ والتفصيالت إمنا ىي يف ادلؤاخذة على  (201 األعراؼ)

وال يعقل أف يكوف من دل تبلغهم الدعوة بشرطها أو مطلقا ناجٌن على . اتباع دعوة الرسل وعدمها

إذ لوصح ىذا لكاف . سواء، وأف يكونوا كلهم يف اجلنة كأتباع الرسل يف اإلمياف الصحيح والعمل الصاحل
                                                           

. ، ص1. ج، ( ـ1990اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  )،(تفسًن ادلنار)تفسًن القرآف احلكيم زلمد رشيد بن علي رضا،  36
281. 
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وادلعقوؿ ادلوافق للنصوص أف اهلل  تعاذل  َياسب . بعث الرسل شرا من عدمو بالنسبة إذل أكثر الناس

 37.ىؤالء الذين دل تبلغهم دعوة ما حبسب ما عقلوا واعتقدوا من احلق واخلًن ومقابلهما

وقد وجد تفريق بٌن تفسًنين يعىن أف الناجية مستعد إذل الذين قولو تعاذل ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا 

ْم َواَل  َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئٌَن َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلِخِر َوَعِمَل َصاحِلًا فَػَلُهْم َأْجرُُىْم ِعْنَد َرِّبِه

 لكن يف تفسًن ادلنار مهم أهنم أمن من عند اهلل إف كاف كلهم (62البقرة ) َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ََيَْزنُوفَ 

ي  إذا آمنوا باهلل واليـو اْلخر على الوجو الصحيح الذي بينو من آمن باهلل واليـو واْلخر وعمل صاحلا أ

نبيهم وإذا آمنوا على غًن الوجو الصحيح، كادلشبهة واحللولية واال ادية وغًنىم، فال يناذلم من ىذا 

الوعد شيء، فإف اإلمياف الصحيح ىو صاحب السلطاف األعلى على القلب، واإلرادة الِت  رؾ 

 وال إشكاؿ يف .األعضاء يف األعماؿ، فإف نازعو يف سلطانو طائف من الشهو ة فإنو ال يلبث أف يقهره

عدـ اشرتاط اإلمياف بالنيب  صلى اهلل عليو وسلم ؛ ألف الكالـ يف معاملة اهلل  تعاذل  لكل الفرؽ أو 

 .، األحكاـ، وال عذر ذلم َيوؿ دوف العقوبةاألمم ادلؤمنة بنيب ووحي خبصوصها

ولكن يف تفسًن الطربى يفسر عن تلك ادلسألة يعىن  دبثلها ولكن يشرتط فيو يف دين اإلسالـ 

كما يذكر يف , يف تفسًنه قد يفرؽ بٌن األنبياء وشريعتو ألف. مطلقا ليس الناجية يف دين غًن اإلسالـ

فلما جاء عيسى . أنو من متسك بالتوراة وسنة موسى، حىت جاء عيسى: فكاف إمياف اليهو د:  تفسًنه

                                                           
 ص 1 ـ، ج 1990، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، (تفسًن ادلنار)تفسًن القرآف احلكيم زلمد رشيد بن علي رضا،  37

335-340 .
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أنو : وإمياف النصارى. كاف من متسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى  فلم يدعها ودل يتبع عيسى  كاف ىالكا

من متسك باإلصليل منهم وشرائع عيسى كاف مؤمنا مقبوال منو، حىت جاء زلمد صلى اهلل عليو وسلم، 

فمن دل يتبع زلمدا صلى اهلل عليو وسلم منهم ويدع ما كاف عليو من سنة عيسى واإلصليل  كاف 

من مات على دين عيسى ومات على اإلسالـ قبل أف يسمع " قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم38.ىالكا

 39".يب، فهو على خًن؛ ومن مسع يب اليـو ودل يؤمن يب فقد ىلك

يف القرآف الكرًن ىي أيضا العديد من اْليات ادلذكورة عن اْليات الِت تبٌن أف ليس كل اليهو 

:  يف البقرةد والنصارى مضللة

ُلوَف آيَاِت اللَِّو آنَاَء اللَّْيِل َوُىْم َيْسُجُدوَف  ( 113)لَْيُسوا َسَواًء ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَائَِمٌة يَػتػْ

رَاِت َوأولئك ِمَن  يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْْلِخِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػْنهو َف َعِن اْلُمْنَكِر َوُيَسارُِعوَف يف اخْلَيػْ

(  115)َوَما يَػْفَعُلوا ِمْن َخًْنٍ فَػَلْن يُْكَفُروُه َواللَُّو َعِليٌم بِاْلُمتَِّقٌَن  (114)الصَّاحلٌَِِن 

فمنهم مجاعة مستقيمة على أمر اهلل مؤمنة برسولو زلمد صلى : ليس أىل الكتاب متسأو ين

ؤمنوف  .اهلل عليو وسلم، يقوموف الليل مرتلٌن آيات القرآف الكرًن، مقبلٌن على مناجاة اهلل يف صلواهتم

باهلل واليـو اْلخر، ويأمروف باخلًن كلو، وينهو ف عن الشر كلهو، ويبادروف إذل فعل اخلًنات، وأولئك ِمن 

وأيُّ عمل قلَّ أو َكثُر من أعماؿ اخلًن تعملو ىذه الطائفة ادلؤمنة فلن يضيع عند  .عباد اهلل الصاحلٌن
                                                           

، مؤسسة الرسالة(Iجامع البياف يف تأو يل القرآف، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي،   38
 .154 . ص،2 .ج، ( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األو ؿ، 
 .وىذا منقطع أيًضا  - 1113: احلديث  39



74 
 

ابتغاء ; واهلل عليم بادلتقٌن الذين فعلوا اخلًنات وابتعدوا عن احملرمات. اهلل، بل ُيشكر ذلم، وجيازوف عليو

 40.رضواف اهلل، وطلًبا لثوابو

هنم الصاحل وفعل ما أمر بو اهلل، وبالتارل قد يكوف إ ولكن ىناؾ العديد من اْليات الِت يقولوف 

 .ىناؾ يزاؿ رلاؿ للدين، باإلضافة إذل الدين اإلسالمي لديو فرصة للحصوؿ على مغفرة يف اْلخرة

اإلسالم بين الدين والصفة   . ب

اإلسالـ ىو الدين . صلى اهلل عليو وسلم يشًن إذل الدين الذي اتى بو النيب زلمد اإلسالـ

وىو ثاين الديانات يف العادل من حيث عدد  وجنوب آسيا والشرؽ األو سط ادلهيمن يف َشاؿ أفريقيا

يؤمن ادلسلموف أف اإلسالـ آخر الرساالت السمأو ية ىو ناسخ دلا قبلو من  .ادلعتنقٌن بعد ادلسيحية

 وأف اهلل أرسلو ، كما يؤمن ادلسلموف بأف زلمدا رسوؿ من عند اهلل، وخاًب األنبياء وادلرسلٌن،الديانات

اإلمياف بوجود إلو واحد ال شريك لو ىو اهلل،  ومن أسس العقيدة اإلسالمية. (اجلن واإلنس)إذل الثقلٌن 

وكذلك اإلمياف جبميع األنبياء والرسل الذين أرسلوا إذل البشرية قبل زلمد، كالنيب إبراىيم ويوسف 

وموسى وادلسيح عيسى بن مرًن وغًنىم كثًن شلن ذكر يف القرآف أو دل يُذكر، وأهنم مجيًعا كما ادلسلمٌن، 

اتبعوا احلنيفية، ملة النيب إبراىيم، واإلمياف بكتبهم ورسائلهم الِت بعثهم اهلل كي ينشروىا للناس، كالزبور 

 كما يذكر يف أية القرأف إف الدين عند اهلل اإلسالـ ليس غًنه، ويعطى اجلنة للذي يف .والتوراة واإلصليل

                                                           
، ادلكتبة ،  التفسًن ادليسررلموعة من العلماء، عدد من أساتذة التفسًن  ت إشراؼ الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي40

 .132. ، ص7. ج، الشاملة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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ولقد يفسر الطربى على أية الذي . حياتو يدخل دين اإلسالـ وعماؿ صاحل كما يؤمر يف ىذا الدين

يذكر عن الدين عند اهلل ادلرضية  وسيعطى اهلل اجلنة، ولكن ادلراد باإلسالـ يف تلك األية ىل إسالـ على 

ْساَلـُ   :إسم الدين احلاص أو الصفة، سنبٌن ذاللك يف تفسًن الطربى يَن ِعْنَد اللَِّو اإْلِ اؿ )..... ِإفَّ الده

يَن ِعْنَد اللَِّو اإلْسالـُ :  يف تأو يل قولوو . (19عمراف  ، يف ىذا "الدين"ومعىن: قاؿ أبوجعفر، ِإفَّ الده

وََكاَف النَّاُس، ِإال ضَلُْن ...  َويَػْوـُ احَلْزِف ِإْذ ُحِشَدْت َمَعدٌّد 41:الطاعة والّذلة، من قوؿ الشاعر: ادلوضع

: يعين.43كاَنْت نَػَواُر َتِديُنك األْديانا: مطيعٌن على وجو الذؿ، ومنو قوؿ القطامي: يعين بذلك. 42ِديَنا

يَن ِدرَاًكا بَِغْزَوٍة َوِصَياؿِ  :تُذلك، وقوؿ األعشى ميموف بن قيس يعين  44ىو َداَف الرهبَاَب إْذ َكرِىو ا الده

 45.، الطاعة"كرىو ا الدين:"وبقولو= ذلل " داف:"بقولو

                                                           
دل أعرؼ قائلو بعد  41
، ويف غًنه (دين)والشطر الثاين من البيت األو ؿ يف اللساف . ومعو بيت سنذكره (بوالؽ) 115: 26سيأٌب يف التفسًن  42
، والبيت "احلشر"من" حشرت"، "حشدت"وأظن. ، ما أراد بو"يـو احلزف"وأنا يف شك من صحة ىذا البيت، ودل أعرؼ. من كتب اللغة

َنا َعْزَمَة اجلَبَّاِر، حىتَّ : الذي يليو  (ؽ)َصَبْحَنا اجلُْرَؼ ألًفا ُمْعِلِميَنا، ىكذا صححتو ىنا من معاين القرآف للفراء، تفسًن سورة ... َعَصيػْ
وقد قاؿ الطربي بعد ىذا البيت . وىو  كالـ ال معىن لو" صحبنا اخلوؼ أكًفا"(115: 26)سلطوطة، وىو  يف ادلطبوعة من التفسًن 

بضم )" اجلرؼ"فإذا كاف ذلك كذلك، فأكرب ظين أنو كما أثبتو" اجلرؼ"وصوابو" ادلنذر، لواليتو: أراد باجلبار: وقاؿ. احلوؼ: ويروى"ىناؾ
صبح : "، من قوذلم"صبحنا"و. وىو  خطأ" صحبنا"ويف الطربي ىناؾ. وىو  موضع باحلًنة كانت بو منازؿ ادلنذر: (اجليم وسكوف الراء

الفارس جيعل لنفسو ": ادلعلم"و. ألف فرس عليها فرساهنا: يعين" ألًفا"و. ، جاءهتم صبًحا"صبحتهم اخليل"أي جاءىم بو، و" القـو شرًا
ويف . غزونا معقل ادلنذر اجلبار ومنازلو، وصبحناه فدمرنا عليو منازلو: يريد. عالمة الشجعاف، أو  جعل على فرسو عالمة، فهو  فرس معلم

. ، والتصحيح من معاين القرآف للفراء، كما أسلفت"حرمة اجلبار"الطربي
، "نوار"يف البيت الذي رواه الطربي، ومساىا" جنوب"، ومساىا"أميمة"، من أبيات جياد وصف فيها صاحبتو15: ديوانو 43

َقاِتَل ِمْن فُػَؤاِدَؾ، بَػْعَد ما : ، فكاف شلا قاؿ"ظلـو: "ويروى
َ
كاَنْت َجُنوُب َتِديُنَك األْديانَا ... َرَمِت ادل

. 571: 3مضى بياف ىذا البيت فيما سلف  44
، مؤسسة الرسالة)جامع البياف يف تأو يل القرآف، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي،  45
 .274-273. ، ص6. ، ج( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األو ذل، 
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دخل يف السلم، : دبعىن" أسلم:"، وىو االنقياد بالتذلل واخلشوع، والفعل منو"اإلسالـ"وكذلك

، إذا "أسلموا"فكذلك= ، إذا دخلوا يف الربيع "وأربعوا" ، إذا دخلوا يف القحط،"أقحط القـو:"كما يقاؿ

 46.دخلوا يف السلم، وىو االنقياد باخلضوع وترؾ ادلمانعة

إفَّ الطاعَة الِت ىي الطاعة ": إّف الّدين عند اهلل اإلسالـ:"فإذ كاف ذلك كذلك، فتأو يل قولو

عنده، الطاعُة لو، وإقرار األلسن والقلوب لو بالعبودية والّذلة، وانقياُدىا لو بالطاعة فيما أمر وهنى، 

وتذلُّلها لو بذلك، من غًن استكبار عليو، وال اضلراؼ عنو، دوف إشراؾ غًنه من خلقو معو يف العبودة 

 47.واأللوىة

: ذكر من قاؿ ذلك .وبنحوما قلنا يف ذلك قاؿ مجاعة من أىل التأو يل

، "إّف الدين عنَد اهلل اإلسالـ:"حدثنا بشر قاؿ، حدثنا يزيد قاؿ، حدثنا سعيد، عن قتادة قولو

 وىو دين اهلل الذي شرع لنفسو، 48شهادة أّف ال إلو إال اهلل، واإلقرار دبا جاء بو من عند اهلل،: واإلسالـ

 49.وبعث بو رسلو، ودّؿ عليو أو لياءه، ال يقبل غًنَه وال جيزى إال بو

                                                           
جامع البياف يف يف زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي، " السلم"و" اإلسالـ"انظر، تفسًن 46
.  511-510.، ص2. ، ج( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األو ذل، ، مؤسسة الرسالة)تأو يل القرآف، 
: ، تعليق271: ، وأثبت ما يف ادلخطوطة، وقد مضى استعمالو العبودة فيما سلف ص"يف العبودية واأللوىية: "يف ادلطبوعة 47

. العبادة": األلوىة، واإلالىة، واأللوىية"و. 1
شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف زلمًدا رسوؿ : "، الضمًن إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، كأنو قاؿ"دبا جاء بو: "قولو 48

، ونسبو إذل عبد بن محيد أيًضا ِّبذا 12: 2وىكذا ذكره السيوطي بنصو يف الدر ادلنثور . ، وال تتم شهادة إال بو، بأيب ىو  وأمي"اهلل
. اللفظ
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حدثين ادلثىن قاؿ، حدثنا إسحاؽ قاؿ، حدثنا ابن أيب جعفر، عن أبيو، عن الربيع قاؿ، حدثنا 

، اإلخالص هلل وحده، وعبادتو ال شريك "اإلسالـ:"، قاؿ"إف الدين عند اهلل اإلسالـ:"أبوالعالية يف قولو

ـُ الّصالة، وإيتاُء الزكاة، وسائُر الفرائض ذلذا تَبعٌ  لو،  50.وإقا

: سورة احلجرات (َأْسَلْمَنا  ):حدثين يونس قاؿ، أخربنا ابن وىب قاؿ، قاؿ ابن زيد يف قولو

 51.دخلنا يف السهلم، وتركنا احلرب: ، قاؿ14

إّف الدين :"حدثنا ابن محيد قاؿ، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاؽ، عن زلمد بن جعفر بن الزبًن

 52.ما أنت عليو يا زلمد من التوحيد للرّب، والتصديق للرسل: ، أي"عند اهلل اإلسالـ

عمدما يفسر الطربى يف تفسًنه أف ىناؾ فهم اإلسالـ يف أية ادلذكور ىو إسم الدين اخلاص 

وطاعة اهلل وال يفتح عن إمكانية األدياف األخرى،  ولكن اإلشارة إذل أف تقدًن الوحيد اذل اهلل دوف أي 

مع اإلخالص واحملبة معو، ومع ذلك، ولكن يذكر يف ادلنار يف فهم ىذه اْلية، على الرغم من أنو  يشرؾ

واضح على إسم الدين يعىن اإلسالـ ولكن زلمد عبده يفتح ادلمكنات لتوسيع معىن اإلسالـ حبجة 

مُم : تفسًن ادلنارمقبولة، كما التارل، يف  إف الدين عند اهلل ، 19اؿ عمراف ..... ِإنَّن الدِّدينَن  ِإنْندَن اللَّن ِإ اإلْنِإسْنالَن
                                                                                                                                                                      

، مؤسسة الرسالة)جامع البياف يف تأو يل القرآف، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي،  49
 .275. ، ص6. ، ج( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة األو ذل، 
. 276-275. ، ص6. ادلرجع السابق، ج 50
استسلمنا، : وأسلمنا: "، بغًن ىذا اللفظ مطوال( بوالؽ90- 26)" سورة احلجرات"سيأٌب يف تفسًن- 6765: األثر 51

 .وإسناده ىو  ىو ". دخلنا يف السلم، وتركنا احملاربة والقتاؿ
وىو  من ". من التوحيد: "من قولو" من"، وأسقط227: 2رواه ابن ىشاـ يف سًنتو عن ابن إسحاؽ  - 6766: األثر 52

 .6761: بقية اْلثار الِت آخرىا رقم
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ألنو ىو روحها الكلي الذي اتفقت فيو على اختالؼ ; اإلسالـ يتنأو ؿ مجيع ادللل الِت جاء ِّبا األنبياء 

( 133  ،128،131 البقرة )راجع تفسًن . وبو كانوا يوصوف; بعض التكاليف وصور األعماؿ فيها 

واألستاذ اإلماـ دل يقل ىنا إال بعض ما قالو ىناؾ، وبذلك كلو تعلم أف ادلسلم احلقيقي يف حكم القرآف 

من كاف خالصا من شوائب الشرؾ بالرمحن، سللصا يف أعمالو مع اإلمياف، من أي ملة كاف، ويف أي 

 اؿ ومن يبتغ غًن اإلسالـ دينا فلن يقبل منو : زماف وجد ومكاف، وىذا ىو ادلراد بقولو  عز وجل 

 53: اْلية وستأٌب، ذلك أف اهلل  تعاذل  شرع الدين ألمرين أصليٌن85عمراف 

تصفية األرواح وختليص العقوؿ من شوائب االعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات، : أحدُها

لتسلم من اخلضوع والعبودية دلن ىو من أمثاذلا، أو دلا دوهنا يف ; وقدرهتا على التصرؼ يف الكائنات 

 54.استعدادىا وكماذلا

إصالح القلوب حبسن القصد يف مجيع األعماؿ، وإخالص النية هلل وللناس، فمىت : وثانيهما

حصل ىذاف األمراف انطلقت الفطرة من قيودىا العائقة ذلا عن بلوغ كماذلا يف أفرادىا ومجعياهتا، وىذاف 

األمراف ُها روح ادلراد من كلمة اإلسالـ، وأما أعماؿ العبادات فإمنا شرعت لرتبية ىذا الروح األمري يف 

                                                           
، 3. ، ج( ـ1990اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  )،(تفسًن ادلنار)تفسًن القرآف احلكيم زلمد رشيد بن علي رضا،  53
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ولذلك شرط فيها النية واإلخالص ومىت ترىب سهل على صاحبو القياـ بسائر التكاليف ; الروح اخللقي 

 55.األدبية وادلدنية الِت يصل ِّبا إذل ادلدينة الفاضلة و قيق أمنية احلكماء

ما أشد غفلة الناس عن حقيقة اإلسالـ ؟  أي سعادة للناس تعلوعرفاف كل فرد من أفرادىم أنو 

أو ٌب من االستعداد ما أو تيو من يوصفوف بالوالية والقداسة ويدلوف بالزعامة والرياسة، فمنهم من 

يستعبد ِّبا الناس استعبادا روحانيا، ومنهم من يستعبدىم ِّبا استعبادا سياسيا، وإخالص كل فرد من 

أفرادىم يف عملو الديين وعملو الدنيوي للناس، ىذه السعادة ىي روح اإلسالـ وحقيقتو حجبتها عن 

بعضهم الرسـو العلمية والتقاليد ادلذىبية، وعن آخرين النزعات النظرية والتقاليد الوضعية، فاألو لوف 

يرموف بالكفر أو البدعة كل من خالف مذاىبهم، واْلخروف ينبذوف بالغبأو ة والتعصب كل من دل 

اخلالصوف ادلخلصوف لألو لٌن واْلخرين، فيكونوا حجة اهلل  يستعذب مشرِّبم، فمىت يكثر ادلسلموف

 56.عليهم وعلى مجيع العادلٌن

 تفسًنين يف  اية يفمفهو ـبعد نظرنا عن األية إف الدين عند اهلل اإلسالـ يف تفسًنف قد نأخد 

تفسًن الطربى قد يكوف الدين ىي الطعة يعىن الطعة على سبيل اإلسالـ أي دين اإلسالـ وقد ال يقبل 

 ا وعقيدتواعلى الدين غًنىا، ألف اهلل يقبل الدين اإلسالـ قض وكل األدياف غًنىا مردود على عمالو

إفَّ الطاعَة الِت ىي الطاعة عنده، ": وىم من اخلاسرين، كما يفسر يف تفسًنه إّف الّدين عند اهلل اإلسالـ

                                                           
. ، ص3. ج ،( ـ1990اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  )،(تفسًن ادلنار)تفسًن القرآف احلكيم زلمد رشيد بن علي رضا،   55
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ف والقلوب لو بالعبودية والّذلة، وانقياُدىا لو بالطاعة فيما أمر وهنى، وتذلُّلها لو اسؿالطاعُة لو، وإقرار اؿ

 57.بذلك، من غًن استكبار عليو، وال اضلراؼ عنو، دوف إشراؾ غًنه من خلقو معو يف العبودة واأللوىة

ـُ الّصالة،  ، اإلخالص هلل وحده، وعبادتو ال شريك لو،"اإلسالـ:"، قاؿ"إف الدين عند اهلل اإلسالـ وإقا

يف تفسًن ادلنار يبٌن عن ىذه األية دبراد أف الدين اإلسالـ يناؿ  و.وإيتاُء الزكاة، وسائُر الفرائض ذلذا تَبعٌ 

فيو كل األدياف الذي جاء بو األنبياء يرشد إذل صراط ادلستقيم، ال يشرتط فيو على الدين اإلسالـ يف 

وبذلك كلو تعلم أف : قبوؿ العماؿ ولكن يشرتط فيو يف ملة حنيفا ويؤمن باهلل كما قاؿ صاحب التفسًن

ادلسلم احلقيقي يف حكم القرآف من كاف خالصا من شوائب الشرؾ بالرمحن، سللصا يف أعمالو مع 

. اإلمياف، من أي ملة كاف، ويف أي زماف وجد ومكاف

 الدين المقبول  . ت

ْساَلـُ  :قاؿ اهلل تعاذل اإلسالـ ىو الدين ادلقبوؿ ادلرضي عند اهلل يَن ِعْنَد اهلِل اإْلِ آؿ  )ِإفَّ الده

خيرب اهلل تعاذل أف الدين ادلعترب وادلرضي وادلقبوؿ عند اهلل ىو اإلسالـ وىو االستسالـ هلل  (.19عمراف 

بالتوحيد واالنقياد لو بالطاعة والرباءة من الشرؾ وأىلو يف الظاىر والباطن يف القوؿ والعمل واالعتقاد 

ْساَلـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوىو يف  :وذلك دبا شرعو اهلل على ألسنة رسلو قاؿ تعاذل َر اإْلِ َوَمْن يَػْبَتِغ َغيػْ

 فمن داف بغًن دين اإلسالـ فهو دل يعبد اهلل حقيقة ألنو دل (85آؿ عمراف  )اْْلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

                                                           
: ، تعليق271: ، وأثبت ما يف ادلخطوطة، وقد مضى استعمالو العبودة فيما سلف ص"يف العبودية واأللوىية: "يف ادلطبوعة 57

جامع البياف يف العبادة، وانظر زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي، ": األلوىة، واإلالىة، واأللوىية"و. 1
.  وما قبلها124ص 1 ـ، ج2000-  ىػ 1420األو ذل، : الطبعة ، مؤسسة الرسالةتأو يل القرآف، 
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يسلك الطريق الذي شرعو على ألسنة رسلو وقد أمر اهلل ادلؤمنٌن أف يدخلوا يف مجيع شرائع اإلسالـ 

 (208البقرة  )يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السهْلِم َكافَّةً  :كلها القولية واالعتقادية والعملية يف قولو تعاذل

وهناىم عن اتباع طرؽ الشيطاف العدوادلبٌن الذي يدعوالناس إذل الكفر وادلعاصي واالنسالخ عن دين 

وقد أخرب اهلل أنو أكمل لنا ديننا بتماـ النصر وتكميل  .اإلسالـ حىت يكونوا من أصحاب السعًن

الشرائع الظاىرة والباطنة يف األصوؿ والفروع فال يتطرقو نقص أبًدا وذلذا كاف الكتاب والسنة كافيٌن لكل 

الكفاية يف أحكاـ الدين وأصولو وفروعو وأًب اهلل علينا نعمو ظاىرة وباطنة ورضي لنا اإلسالـ ديًنا فال 

أف دين اإلسالـ بين على مخسة أركاف وىي شهادة أف ال إلو إال اهلل  eيسخطو أبًدا، وقد أخرب الرسوؿ 

وحده ال شريك لو وأف زلمًدا عبده ورسولو وإقاـ الصالة وإيتاء الزكاة وصـو رمضاف وحج بيت اهلل 

احلراـ دلن استطاع إليو سبيالً فمن أتى ِّبن كامالت فقد استكمل اإلمياف واستحق الفوز من ربو 

ْساَلـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوىو يف اْْلِخرَِة ِمَن : يف تفسًنهفسًن الطربىي كما .والرضواف َر اإْلِ  َوَمن يَػْبَتِغ َغيػْ

َر اإلْسالـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوىو يف :  يف تأو يل قولو، و (85 اؿ عمراف )اخْلَاِسرِينَ  َوَمْن يَػْبَتِغ َغيػْ

ومن يطلب دينا غًَن دين اإلسالـ ليدين بو، : يعين بذلك جل ثناؤه: قاؿ أبوجعفر .اْلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 
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من الباخسٌن أنفَسهم حظوَظها من رمحة : ، يقوؿ"وىو يف اْلخرة من اخلاسرين="58فلن يقبل اهلل منو

 59.اهلل عز وجل

وذُكر أّف أىل كل ملة اّدعوا أهنم ىم ادلسلموف، دلا نزلت ىذه اْلية، فأمرىم اهلل باحلج إف كانوا 

 60.صادقٌن، ألف من ُسنة اإلسالـ احلج، فامتنعوا، فأدحض اهلل بذلك حجتهم

حدثين ادلثىن قاؿ، حدثنا أبوحذيفة قاؿ، حدثنا شبل، عن ابن أيب صليح قاؿ، زعم 

َولِلَِّو َعَلى النَّاِس : فأنزؿ اهلل عز وجل! ضلن ادلسلموف: ، فقالت ادللل"ومن يبتغ غًن اإلسالـ ديًنا:"عكرمة

، فحجَّ (97آؿ عمراف )ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبيال َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ اللََّو َغيِنٌّد َعِن اْلَعاَلِمٌَن  

 61.ادلسلموف، وقعَد الكفار

ومن :"حدثين ادلثىن قاؿ، حدثنا القعنيب قاؿ، حدثنا سفياف، عن ابن أيب صليح، عن عكرمة قاؿ

فأنزَؿ اهلل عز وجل لنبيو صلى ! فنحن ادلسلموف: ، قالت اليهو د"يبتغ غًن اإلسالـ ديًنا فلن يقبل منو

                                                           
جامع البياف يف تأو يل القرآف، يف زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي، " يبتغي"انظر معىن58

. ، وادلراجع ىناؾ2: ، تعليق564. ، ص( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة  األو ذل، ، مؤسسة الرسالة)
جامع البياف يف تأو يل يف زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي، "  اخلاسرين"انظر تفسًن59

. 417.  ص1،. ، ج( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة  األو ذل، ، مؤسسة الرسالة)القرآف، 
، مؤسسة الرسالة)جامع البياف يف تأو يل القرآف، زلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي،  60
 .570. ، ص6. ، ج( ـ2000-  ىػ 1420الطبعة  األو ذل، 

 .571. ، ص6. ادلرجع السابق، ج 61
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لِلَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبيال َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ اللََّو َغيِنٌّد  ):اهلل عليو وسلم َُيجُّهم أفْ 

 62.(َعِن اْلَعاَلِمٌَن 

ومن يبتغ غًن :"دلا نزلت: حدثين يونس قاؿ، أخربنا سفياف، عن ابن أيب صليح، عن عكرمة قاؿ

قاؿ اهلل عز وجل لنبيو صلى اهلل عليو ! فنحن مسلموف: إذل آخر اْلية، قالت اليهو د" اإلسالـ ديًنا

لِلَِّو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسِبيال َوَمْن َكَفَر  من أىل ادللل فَِإفَّ اللََّو : قل ذلم إفْ : وسلم

: يف ىذه اْلية دبا: وقاؿ آخروف .َغيِنٌّد َعِن اْلَعاَلِمٌنَ 

معأو ية، عن علي، عن ابن عباس  حدثنا بو ادلثىن قاؿ، حدثنا عبد اهلل بن صاحل قاؿ، حدثين

َوال ُىْم : ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئٌَن َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اْلِخِر  إذل قولو: قولو

 63".ومن يبتغ غًن اإلسالـ ديًنا فلن يقبل منو:"، فأنزؿ اهلل عز وجل بعد ىذا(62البقرة )ََيَْزنُوَف  

ميكن ال شك فيو أف يف ىذا العادل كثًن األدياف األخرى غًن اإلسالـ، وكل الدين قد علم 

بفعل اخلًن على اْلخرين، وتقريبا كل دين ىو َيصل على الوالدة، إذا ولد من رحم ادلرأة االسالـ قد 

االسالـ وإف كاف على غًنه فكذلك عندما ولدت الرجل يف دين آخر غًن اإلسالـ، ٍب قاؿ انو سوؼ 

يعتقدوف أف دينهم ىو احلق وأخرى الباطل، وإذا كاف األمر كذلك كاف اخلًنة يف الدين صعب للعثور 
                                                           

كاف : "قاؿ ابن سعد. ، روى عنو األئمة"عبد اهلل بن مسلمة بن قعنب القعنيب احلارثي: "، ىو "القعنيب-"7357: األثر62
، وسئل ابن ادلديين "قرأ عليو مالك نصف ادلوطأ، وقرأ ىو  على مالك النصف الباقي: "وقاؿ العجلي". عابًدا فاضال، قرأ عن مالك كتبو

" ال أقدـ من رواة ادلوطأ أحًدا على القعنيب: "عنو فقاؿ
مؤسسة الرسالة، )، جامع البياف يف تأو يل القرآفزلمد بن جرير بن يزيد بن كثًن بن غالب اْلملي، أبو جعفر الطربي، 63

 572-570. ، ص6، ج ( ـ2000-  ىػ 1420
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عليها، يف القرأف كثًن من اْليات الِت تدعي أف اإلسالـ ىو الدين تقبل اهلل فقط، كما يذكر يف اؿ 

، ولكن ىل صحيح أف كل التفسًنات يقوؿ كذلك؟ قد تكوف سلتلفة إذا كانت ىذه اْلية 85عمراف 

َوَمْن يَػْبَتِغ : تفسر مع فهم إمجاؿ تعيش األمة واإلصالح بٌن األدياف، كمايفسر زلمد عبده يف تفسًنه

ْساَلـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوىو يف اْْلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن  َر اإْلِ  (85اؿ عمراف )َغيػْ

ومن يبتغ غًن اإلسالـ دينا فلن يقبل منو ألف الدين إذا دل يكن ىو اإلسالـ الذي بينا معناه 

آنفا فما ىو إال رسـو وتقاليد يتخذىا القـو رابطة للجنسية، وآلة للعصبية ووسيلة للمنافع الدنيوية، 

فال يزيد الناس يف الدنيا إال عدوانا، ويف اْلخرة إال . وذلك شلا يزيد القلوب فسادا، واألرواح إظالما

وىو يف اْلخرة من اخلاسرين أي أنو يكوف ىنالك خاسرا للنعيم ادلقيم يف جوار : خسرانا ولذلك قاؿ

 64.الرب الرحيم، ألنو خسر نفسو إذ دل يزكها باإلسالـ هلل، وإخالص السريرة لو جل عاله

ىل ينظروف إال تأو يلو يـو يأٌب تأو يلو يقوؿ الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحلق 

فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غًن الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما 

إذ يهو وف ;  يف الدين ويزعموف أنو مناط النجاة ووسيلة الفوز والسعادة (53 األعراؼ)كانوا يفرتوف 

أف يسعدوا بغًنىم من األنبياء واألو لياء وإف خسروا أنفسهم بسلوؾ سبل الشقاء قل اهلل أعبد سللصا لو 

ديين فاعبدوا ما شئتم من دونو قل إف اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأىليهم يـو القيامة أال ذلك ىو 

                                                           
. ، ص3. ، ج( ـ1990اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  )،(تفسًن ادلنار)تفسًن القرآف احلكيم زلمد رشيد بن علي رضا،  64

294.  
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 ودل أر أحدا من ادلفسرين نبو يف ىذا ادلقاـ على أف األصل يف خسراف (15-14 الزمر)اخلسراف ادلبٌن 

 .ىو خسراف النفس، وال نبو إليو األستاذ اإلماـ، بل دل يقل يف ىذه اْلية شيئا لظهو ر معناىا .اْلخرة

65 

واعلم أف ظاىر ىذه اْلية يدؿ على : وقد أو رد اإلماـ الرازي ىاىنا إشكاال وأجاب عنو قاؿ

: أف اإلمياف ىو اإلسالـ، وإذ لوكاف اإلمياف غًن اإلسالـ لوجب أال يكوف اإلمياف مقبوال لقولو  تعاذل

قالت األعراب آمنا قل دل تؤمنوا : ومن يبتغ غًن اإلسالـ دينا فلن يقبل منو إال أف ظاىر قولو  تعاذل

 يقتضي كوف اإلسالـ مغايرا لإلمياف ووجو التوفيق بينهما أف  مل (14احلجرات )ولكن قولوا أسلمنا 

كالمو، وىذا اجلواب مبهم وقد . اْلية األو ذل على العرؼ الشرعي واْلية الثانية على الوضع اللغوي اىػ

أراد باْلية األو ذل اْلية الِت تفسرىا وبالثانية قالت األعراب وادلعىن أف أولئك األعراب الذين نزلت فيهم 

اْلية دل يسلموا اإلسالـ الشرعي وإمنا انقادوا ألىلو يف الظاىر وىو يقتضي ا اد اإلمياف واإلسالـ، وقاؿ 

 66:يف تفسًن ىذه الثانية من سورة احلجرات ما نصو

بٌن العاـ واخلاص : ادلؤمن وادلسلم واحد عند أىل السنة، فكيف يفهم ذلك مع ىذا ؟ نقوؿ

فرؽ، فاإلمياف ال َيصل إال بالقلب، وقد َيصل باللساف، واإلسالـ أعم لكن العاـ يف صورة اخلاص 

احليواف أعم من اإلنساف لكن احليواف يف صورة : مثالو. متحد مع اخلاص وال يكوف أمرا آخر غًنه
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اإلنساف ليس أمرا ينفك عن اإلنساف وال جيوز أف يكوف ذلك احليواف حيوانا وال يكوف إنسانا فالعاـ 

واخلاص سلتلفاف يف العمـو متحداف يف الوجود، فكذلك ادلؤمن وادلسلم، وسنبٌن ذلك يف تفسًن قولو  

 67.(36-35الذريات)فأخرجنا من كاف فيها من ادلؤمنٌن فما وجدنا فيها غًن بيت من ادلسلمٌن :تعاذل

والداللة على أف ادلسلم دبعىن ادلؤمن ظاىرة، : " وقاؿ يف تفسًن اْلية الثانية من ىاتٌن ما نصو

فإذا مسي ادلؤمن مسلما ال يدؿ . واحلق أف ادلسلم أعم من ادلؤمن وإطالؽ العاـ على اخلاص ال مانع منو

أخرجنا ادلؤمنٌن فما وجدنا األعم منهم إال بيتا من : على ا اد مفهو ميهما فكأنو  تعاذل  قاؿ

من يف البيت : وىذا كما لوقاؿ قائل لغًنه. ادلسلمٌن، ويلـز من ىذا أال يكوف ىناؾ غًنىم من ادلؤمنٌن

من الناس ؟ فيقوؿ لو ما يف البيت من احليوانات أحد غًن زيد فيكوف سلربا لو خبلوالبيت عن كل إنساف 

 68.اىػ" غًن زيد 

وأنت ترى أف يف كالمو اضطرابا وسببو تزاحم االصطالحات الكالمية : وقاؿ زلمد عبده

: والصواب أف مفهو مي اإلسالـ واإلمياف يف اللغة متبايناف فاإلسالـ. واإلطالقات اللغوية يف ذىنو

الدخوؿ يف السلم وىو يطلق على ضد احلرب وعلى الناجية واخللوص وعلى االنقياد كما تقدـ يف أو 

ويكوف باللساف كأف . التصديق ويكوف بالقلب كأف يقوؿ امرؤ قوال فتعتقد صدقو: ائل السورة، واإلمياف

نقوؿ لو صدقت، وقد أطلق كل من اإلمياف واإلسالـ يف القرآف على إمياف خاص جعل ىو ادلنجي عند 
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فهو التصديق اليقيين بوحدانية اهلل وكمالو : أما األو ؿ. اهلل  تعاذل  وإسالـ خاص ىو دينو ادلقبوؿ عنده

وبالوحي والرسل وباليـو اْلخر حبيث يكوف لو السلطاف على اإلرادة والوجداف فيرتتب عليو العمل 

إمنا ادلؤمنوف الذين آمنوا باهلل : ولذلك قاؿ بعد نفي دخوؿ اإلمياف يف قلوب أولئك األعراب; الصاحل 

 وأما (15 احلجرات)ورسولو ٍب دل يرتابوا وجاىدوا بأمواذلم وأنفسهم يف سبيل اهلل أولئك ىم الصادقوف 

وىو ِّبذا . فهو اإلخالص لو  تعاذل  يف التوحيد والعبادة واالنقياد دلا ىدى إليو على ألسنة رسلو: الثاين

فاإلمياف واإلسالـ على ىذا يتوارداف على حقيقة . ادلعىن دين مجيع النبيٌن الذين أرسلهم ذلداية عباده

ولذلك عدا شيئا واحدا يف اْليات الِت ذكرت آنفا ويف قولو ; واحدة يتنأو ذلا كل واحد منهما باعتبار 

ٍب بياف حقيقة اإلمياف الصادؽ قل أتعلموف  (15 احلجرات)بعدما ذكر عن إمياف األعراب وإسالمهم يف 

اهلل بدينكم واهلل يعلم ما يف السمأو ات وما يف األرض واهلل بكل شيء عليم مينوف عليك أف أسلموا قل 

 (17-16 احلجرات)ال متنوا علي إسالمكم بل اهلل مين عليكم أف ىداكم لإلمياف إف كنتم صادقٌن 

 69.فهذا ىو اإلمياف الصادؽ واإلسالـ الصحيح وُها ادلطلوباف ألجل السعادة

وقد يطلق كل من اإلمياف واإلسالـ على ما يكوف منهما ظاىرا سواء كاف ذلك عن يقٌن أو 

إف الذين آمنوا والذين ىادوا والنصارى : فمن األو ؿ الشق األو ؿ من قولو  تعاذل. عن جهل أو نفاؽ

 اْلية فادلراد (62 البقرة)والصابئٌن من آمن باهلل واليـو اْلخر وعمل صاحلا فلهم أجرىم عند رِّبم 

من آمن منهم باهلل إخل ىو اإلمياف : بالذين آمنوا يف أو ؿ اْلية الذين صدقوا ِّبذا الدين يف الظاىر وقولو
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ولكن قولوا أسلمنا أي دخلنا يف السلم الذي ىو : ومن الثاين قولو. احلقيقي الذي عليو مدار النجاة

مسادلة ادلؤمنٌن بعد أف كنا حربا لو، وليس معناه اإلخالص واالنقياد مع اإلذعاف وإال دلا نفي إمياف 

  70.ىذا ىو التحقيق يف ادلسألة وهلل احلمد. القلب

أما إطالؽ اإلسالـ دبعىن ما عليو ىؤالء األقواـ ادلعروفوف بادلسلمٌن من عقائد وتقاليد وأعماؿ 

فالبوذية ما عليو الناس ادلعرفوف " الدين ما عليو ادلتدينوف " فهو اصطالح حادث مبين على قاعدة 

بالبوذية، واليهو دية ما عليو الشعب الذي يطلق عليو اسم اليهو د، والنصرانية ما عليو األقواـ الذين 

وىذا ىو الدين دبعىن اجلنسية وقد يكوف لو أصل مسأو ي أو وضعي فيطرأ . يقولوف إنا نصارى وىكذا

عليو التغيًن والتبديل حىت يكوف بعيدا عن أصلو يف قواعده ومقاصده، وتكوف العربة دبا عليو أىلو ال 

، و وؿ دين أىل الكتاب إذل جنسية ِّبذا ادلعىن ىو الذي صد أىل  بذلك األصل اجملهو ؿ أو ادلعلـو

الكتاب عن اتباع النيب  عليو الصالة والسالـ  على ما جاء بو من بياف روح دين اهلل الذي كاف عليو 

مجيع األنبياء على اختالؼ شرائعهم يف الفروع وىو اإلسالـ، فاإلسالـ معىن بينو القرآف فمن اتبعو كاف 

على دين اهلل ادلرضي، ومن خالفو كاف باغيا لغًن دين اهلل، وليس ىو من معىن اجلنسية ادلعروفة اْلف الِت 

لذلك جرينا ; ختتلف باختالؼ ما َيدث ألىلها من التقاليد، فاإلسالـ احلقيقي مباين لإلسالـ العريف 

نعم إنو لوأقيم . يف ىذا التفسًن على إنكار جعل اإلسالـ جنسية عرفية مع الغفلة عن كونو ىداية إذلية

على أصلو واستتبع مع ذلك رابطة اجلنسية دل تكن ىذه الرابطة إال رابطة خًن ألىلها غًن ضارة بغًنىم 
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لبنائها على قواعد العدؿ والفضل والرمحة واإلحساف، ولكن جعل اجلنسية ىو األصل مفسد للدين 

 71.الذي ىو مناط سعادة الدارين

يف تفسًن الطربى عندما يفسر ىذه األية وبعد علم األية ادلذكور قد وجد التفريق بينهما يعىن 

ويبٌن يف حديث أخرى  , قد يبٌن تعليق بٌن األية ادلدكور باألية احلج الدي يدؿ على صحيح اإلسالـ

وبذلك فقد أخذ اإلسالـ على إسم دين سلصوص وليس فيو , 62أف ىذا األية نسخ من سورة البقرة 

معأو  مراد أخرى كما يذكر يف تفسًن الطربى حدثنا بو ادلثىن قاؿ، حدثنا عبد اهلل بن صاحل قاؿ، حدثين

ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئٌَن َمْن آَمَن بِاللَِّو : ية، عن علي، عن ابن عباس قولو

ومن يبتغ غًن اإلسالـ :"، فأنزؿ اهلل عز وجل بعد ىذا(62البقرة )َوال ُىْم ََيَْزنُوَف : َواْليَػْوـِ اْلِخرِإذل قولو

 72".ديًنا فلن يقبل منو

تفسًن ادلنار يفرؽ بٌن اإلسالـ والعقيدة اإلسالمية ىو نوع أخر من االمياف، يف ولكن تفريق يف 

حٌن اف االمياف ىو نوع خاص من اإلسالـ، واإلسالـ ىو يف الواقع ليس من نوع لدين معٌن بل ىو 

كما يذكر يف  تعبًن عن الغرض من دين  الذي جاء بو النيب شرح يبٌن يف سالمة والتوجيو لإلصالح

تفسًنه أما إطالؽ اإلسالـ دبعىن ما عليو ىؤالء األقواـ ادلعروفوف بادلسلمٌن من عقائد وتقاليد وأعماؿ 
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فالبوذية ما عليو الناس ادلعرفوف " الدين ما عليو ادلتدينوف"فهو اصطالح حادث مبين على قاعدة 

بالبوذية، واليهو دية ما عليو الشعب الذي يطلق عليو اسم اليهو د، والنصرانية ما عليو األقواـ الذين 

وىذا ىو الدين دبعىن اجلنسية وقد يكوف لو أصل مسأو ي أو وضعي فيطرأ . يقولوف إنا نصارى وىكذا

عليو التغيًن والتبديل حىت يكوف بعيدا عن أصلو يف قواعده ومقاصده، وتكوف العربة دبا عليو أىلو ال 

، و وؿ دين أىل الكتاب إذل جنسية ِّبذا ادلعىن ىو الذي صد أىل  بذلك األصل اجملهو ؿ أو ادلعلـو

الكتاب عن اتباع النيب  عليو الصالة والسالـ  على ما جاء بو من بياف روح دين اهلل الذي كاف عليو 

مجيع األنبياء على اختالؼ شرائعهم يف الفروع وىو اإلسالـ، فاإلسالـ معىن بينو القرآف فمن اتبعو كاف 

على دين اهلل ادلرضي، ومن خالفو كاف باغيا لغًن دين اهلل، وليس ىو من معىن اجلنسية ادلعروفة اْلف الِت 

لذلك جرينا ; ختتلف باختالؼ ما َيدث ألىلها من التقاليد، فاإلسالـ احلقيقي مباين لإلسالـ العريف 

نعم إنو لوأقيم . يف ىذا التفسًن على إنكار جعل اإلسالـ جنسية عرفية مع الغفلة عن كونو ىداية إذلية

على أصلو واستتبع مع ذلك رابطة اجلنسية دل تكن ىذه الرابطة إال رابطة خًن ألىلها غًن ضارة بغًنىم 

لبنائها على قواعد العدؿ والفضل والرمحة واإلحساف، ولكن جعل اجلنسية ىو األصل مفسد للدين 

 73.الذي ىو مناط سعادة الدارين

 يف تعليقو يقوؿ إف اإلسالـ ىو إسم من أمساء الدين ليس خيتلفيف تفسًن الطربى مفهو ـ  

. ذات الطابع الديين حبيث ميكن أف تدخل إذل اجلنة ىي رلرد واحدة من الطبقات الدين االسالـ فقط
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قد الديانات األخرى يعمل من عماؿ الصاحل ولكن ليس عليهم أجر من عند اهلل ألف اهلل قد رضى 

أف يف الطربى وقد يؤخذ تفهم يف تفسًن ادلنار و. بالدين اإلسالـ قط ويرد على األدياف غًنىا مطلقا

جيد رفعتها مجيع األنبياء بتكليف من طريقة تفسًن ادلنار يبٌن أف اإلسالـ ليس اسم دين معٌن، ولكن 

اهلل أف فتحت فرصا لألدياف األخرى ليدخل اجلنة على شروط سلصوص  ولوكاف قليال من اإلسالـ 

الذي لديو كثًنا من مجلة يدخلوف اجلنة، ولكن إذا كاف كل األدياف ميكن أف تدخل إذل اجلنة وقد 

. إمكانية أف البعض اْلخر ردبا يدخل النار أيضا

 

 

 

 


