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ملخص البحث

ــاً مــــن اأهــــم  ــوعــ ــوضــ ــبـــحـــث مــ يـــتـــنـــاول هـــــذا الـ

اإلى ما يسمى  الدعوة  الراهنة، وهو   الموضوعات 

ِمــن فكرِة  التي تنطلق  بــراهــيــمــيــة«  اإلإ بـــ »الــديــانــة 

ســـــالم والــيــهــوديــة  تــوحــيــِد الــشــرائــِع الــثــالث - اإلإ

والنصرانية - تحت ِديِن عالمي جديد، والزعم باأن 

اإبراهيم عليه السالم كان على دين جامع يسمي 

براهيمي«. »الديني اإلإ

وقد انطلقت هذه الدعوة بلسان كذوب ُيَدلِّس 

على اإلأمِة ثوابتها، ويستهدف قضياها المصيرية، 

المسلمين  بين  القديم  الــصــراِع  حلقاِت  ضمن 

واأعدائهم. فكان لزاما علينا اأن نواجه هذه الِفرية، 

محذرين اإلأمة من هذا الخطر الداهم،كاشفين 

عن الباعث لهذه الدعوة، والغاية التي ترمي اإليها، 

النبع  اإلــى  بالعودة  ومــدى زيف شعاراتها، وذلــك 

الصافي وهو القراآن الكريم كتاب اإلأمة الخالد.

* * *

This research deals with one of the most 

important current issues, which is the call 

for the so-called »Abrahamic religion« that 

stems from the idea of   unifying the three 

religions - Islam, Judaism and Christianity 

- under a new universal religion, and han-

dles the claim that Abraham, peace be upon 

him, had a comprehensive religion called the 

»Abrahamic religion«.

This call was just a false allegation that 

aimed at undermining the Islamic Ummah’s 

constants and fateful issues as part of ancient 

conflict between Muslims and their enemies. 

Therefore, it is necessary for us to refute 

these allegations, warn the nation and reveal 

the motives in line with the Holy Qur’an, 

which is the holy book of the nation.

* * *
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﷽

المقدمة

الــحــمــد لــلــه الـــذي اأنــــزل الــفــرقــان عــلــى عبده 

ليكون للعالمين نذيراً، والصالة والسالم على من 

راً، ونذيراً، صالًة وسالماً  لُه شاهداً، وُمَبشِّ اأرسله ال�

متالزمين اأبداً اإلى يوم الدين.

اأما بعد؛ فقد ظهرت في اإلآونة اإلأخيرة نِْحلة 

بــراهــيــمــيــة« ويـــرى الــداعــون  تُــدعــى بـــ »الــديــانــة اإلإ

تجمع  فكرة  اإلــى  بحاجة  اليوم  البشرية  اأن  اإليها 

حالة  ووقــف  السلمي،  التعايش  لِـتحقيق  بينهم 

الــثــالث  الــشــرائــع  اإلســتــقــطــاب، وذلـــك بتوحيد 

جديد  تحت دين  والنصرانية  واليهودية  ســالم  اإلإ

بــراهــيــمــيــة«. وعلى الــرغــم من  يسمى »الــديــانــة اإلإ

الديانة  لقيام هــذه  اإعــالن رسمي  اأنــه ليس هناك 

الجديدة، اإذ ليس لها اأسس اأو اأتباع اأو كتاب، 

اإنــمــا هــي مــشــروع بـــداأ الــحــديــث عنه يتصاعد  و

ــوة اإلــــى الــتــطــبــيــع مـــع الــعــدو  ــدعـ ــتــزامــن مـــع الـ ــال ب

الصهيوني والتعايش معه.

والهدف المعلن لهذا المشروع هو التركيز على 

المشترك بين الديانات والتغاضي عن ما يمكن 

اأن يسبب النزاع والحروب بين الشعوب.

الــقــراآن  مــن تكريم  النِّْحلة  واتــخــذ دعـــاة هــذه 

ومكانته  الــســالم  عليه  اإبــراهــيــم  لــه  الــ� لنبي  الكريم 

للقول  ســبــيــالً  ــثــالث،  ال الــديــانــات  فــي  العظيمة 

ديــن جامع  كــان على  السالم  عليه  اإبراهيم  بــاأن 

سالم واليهودية والنصرانية.  لالإ

اإلتحاد  عقد  م  عــام ٢٠٢٠  فبراير  وفــي شهر 

ــة عــلــمــاء  ــطــ ــ ــعــالــمــي لــعــلــمــاء الــمــســلــمــيــن وراب ال

عنوانه  مؤتمراً  العربي  المغرب  ورابطة  المسلمين 

براهيمية«. »موقف اإلأمة من الديانة اإلإ

منظور  من  القضية  يتناول هذه  البحث  وهــذا 

قراآني مبيناً موقف القراآن الكريم من هذه الدعوة، 

سالم  وعالقتها بقضية التعددية الدينية، وموقف اإلإ

ــالل النظر  ــــك مـــن خـ مـــن الــمــلــل اإلأخــــــرى، وذل

اإبراهيم  لــه  الــ� نبي  عــن  التي تحدثت  ــات  اإلآيـ فــي 

الــكــتــاب، ُمقدماً  عليه الــصــالة والــســالم، واأهـــل 

بِـمهاد تاريخي يتناول جذور هذه الدعوة  لذلك 

دعاتها  واأبـــرز  دعمتها  التي  والــجــهــات  وبدايتها 

على  اإنما  و فقط  المسلمين  على  ليس   وخطرها 

ــادئ البحث  نــســانــيــة جــمــعــاء. ولــيــس مــن مــب اإلإ

قبل  البحث  بــدايــة  فــي  موقفي  اأقـــرر  اأن  العلمي 

اإنما يكون ذلك  اأبوابه ومباحثه و اأسترسل في  اأن 

الظاهرة والبراهين  للقارئ الحجج  اأسوق  اأن  بعد 

القاطعة على صواب ما ذهب اإليه البحث. 

الجزيل  الشكر  اأقـــدم  اأن  لــي  ويطيب   .. هــذا 

ــــحــــاث فـــي جــامــعــة الــكــويــت على   لــقــطــاع اإلأب

ما قاموا به ِمن دعٍم مالّي ومعنوي لهذا البحث، 

له عني خير الجزاء.  فجزاهم ال�

له التوفيق والتسديد، والـَمَدد والتاأييد،  واأساأل ال�

خالص  واأساأله وهو خير مسئول، اأن يـُمنَّ علينا باإلإ

فيما نقول، واأن يجعل عاقبة هذا القول القبول. 
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اإشكالية البحث واأسئلته: 

يتعين علينا  الــتــي  اإلأســئــلــة  كــم هــي عــديــدة 

الــتــصــدي لــهــا بــيــن يـــدي تــنــاول »نــحــلــة الــديــانــة 

اإلأسئلة هي: ما موقف  فاأول تلك  براهيمية«.  اإلإ

الدينية،  التعددية  اإشكالية  مــن  الــكــريــم  ــقــراآن  ال

وهي ذات الفكرة التي تقوم عليها »نحلة الديانة 

الكريم  الــقــراآن  اآيــات  كانت  وكيف  براهيمية«  اإلإ

صريًحة في نقض هذه الدعوة واأمثالها.

التعامل  من  الكريم  القراآن  موقف  ما  وثانيها: 

ــنــصــارى، ومــن  ــل الــكــتــاب مــن الــيــهــود وال مــع اأهـ

غيرهم من الكفار والملحدين. وثالثها : ما الُبعد 

التاريخي لهذه الدعوة التي اأطلقها اأهل الكتاب 

قديماً بغية اأن يتخلى المسلمون عن دينهم؟

الخطيرة  اإلأبــعــاد  البحث عن  يتساءل  واأخــيــراً 

للشراكة  دعوة  كونها  تتخطى  التي  الدعوة  لهذه 

الصريحة  الحرب  اإلــى  اإلقتصادية  اأو  السياسية 

اأن يكون هو وحده  سالم الذي ياأبى اإإلّ  على اإلإ

المهيمن على اإلأديان كلها، والناسخ لِـَما سبقه 

من شرائع؟

اأهمية الموضوع: 

الديانة  »نحلة  مــوضــوع  دراســـة  اأهمية  تستند 

براهيمية« وجدارته بعناية الباحث اإلي اأنه: اإلإ

لــالأمــة  يمكن  إل  مصيرية  بقضية  يتصل   -١

العقيدة  قضية  وهي  عليها،  تراهن  اأن  سالمية  اإلإ

الصحيحة.

٢- الكشف عن حقيقة هذه النِّحلة، وتناقضها 

مع صحيح اإلعتقاد الواجب على كل مسلم)١(.

لنقض  الكريم  القراآن  كفاية  على  التاأكيد   -3

التوحيد الخالص، مهما  كل دعوة تناقض دعوة 

وراءها  تخفي  التي  البراقة  المصطلحات  تغيرت 

وجهاً شاحباً قبيحاً.

اأهداف وسبب اختيار الموضوع: 

ــذا الـــمـــوضـــوع عــدة  ــقــد دفــعــنــي إلخـــتـــيـــار هــ  ل

اأسباب اأهمها:

١- حداثة الموضوع وجدته ومواكبته لالأحداث 

الراهنة.

الدعوة،  لهذه  المناوئة  اإلأصــوات  ُخُفوت   -٢

في ظل تكتم واضح وتعتيم مبيت لحقيقة هذه 

المعركة واأهدافها الخافية.

ســالم في  3- التاأكيد على اأن طاعة اأعــداء اإلإ

اأمر هذه النحلة المبتدعة، والقبول بها، اأو الدعوة 

على  ومساومة  ســـالم،  اإلإ ملَّة  مــن  خــروج  اإليها- 

عقيدة اإلأمة ودينها. 

ــنــاً حقيقة هـــذه الــدعــوة:  )١( قـــال الــشــيــخ بــكــر اأبـــو زيـــد ُمــبــيِّ

)ليعلم كل مسلم عن هذه الِفرية اأنها فلسفية النزعة، سياسية 

من  والمسلمين  ســالم  اإلإ تستهدف  الغاية،  اإلحادية  النشاأة، 

المسلمين،  عــقــول  وبلبلة  ــالم،  ســ اإلإ على  التشويش  خــالل 

المسلم  ليعيش  والشهوات؛  الشبهات،  من  بسيل  وشحنهم 

واأخــذ  ســـالم  اإلإ نــافــرة، ونفس حــاضــرة، تستهدف  نفس  بين 

)مقال على  وملكاً  واأرضــاً  المسلمين عقيدة  القديم من  الثاأر 

 الشبكة العنكبوتية، بعنوان: »الدعوة لوحدة اإلأديان في ميزان 

يمان«. الشرع واإلإ



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  58 مجلة العلوم األإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براهيمية )دراسة تفسيرية تحليلية(  نقض القراآن الكريم للتعددية الدينية، ونِْحلة الديانة اإلإ

الــشــبــاب من  الــنــاشــئــة وتحصين  حــمــايــة   -٤

ــات والــشــبــهــات الــفــكــريــة والــعــقــديــة،  ــرافـ ــحـ اإلنـ

لــه  فــالــشــبــاب اأمـــانـــة بــيــن اأيــديــنــا ســـوف يــســاألــنــا الــ�

َتُخونُوْا  إلَ  اآَمُنوْا  الَِّذيَن  }َيااأَيَُّها  تعالى:  قال  عنها، 

َتْعَلُمون{ َواأَنــُتــْم  اأََماَناتُِكْم  َوَتــُخــونـُـوْا  َوالــرَُّســوَل  لَه  ال�

]اإلأنفال:٢٧[.

الــحــق والــداعــيــة  الــعــالـِـم  اأن  الــتــاأكــيــد على   -5

اأمته  ينعزل عن قضايا  الــذي إل  الواعي هو ذلك 

واأحداث عصره بل تظل هذه القضايا في وجدانه 

منفتحاً  الــكــريــم،  بــالــقــراآن  متسلحاً  عنها  يــدافــع 

للخصوصية  مراعياً  ذوبــان  بال  الحضارات   على 

بال انغالق.

الدراسات السابقة: 

لست مبالغاً اإن قلت اإنني لم اأجد اأحداً كتب 

ــقــراآن الــكــريــم مــن نحلة »الــديــانــة  حــول مــوقــف ال

براهيمية« نظراً لحداثة الدعوة اإلى هذه النحلة،  اإلإ

وكل ما كتب حول هذا الموضوع إل يعدو تقارير 

ومقاإلت وتوصيات لمؤتمرات عالمية اأو محلية، 

جوانب  عــدة  تناولت  مؤلفات  عــدة  هــنــاك  لكن 

منفصلة حول هذا الموضوع منها:

الراهن للدكتور  براهيمية قضايا  ١- اإلأديان اإلإ

عز الدين عناية. دار توبقال للنشر، ٢٠١٤م.

هيك  جــون  فلسفة  فــي  الدينية  الــتــعــدديــة   -٢

وجيه  د.  ترجمة  والالهوتية  المعرفية  المرتكزات 

قانصو. دار:  اأفريقيا الشرق، ٢٠١٧م

3- تفسير اآيات التعددية الدينية لسيد حسين 

الطالب:  اإعـــداد  تحليلية  موضوعية  دراســة  نصر 

والي  جامعة  دكــتــوراه  رسالة  اليقين  عين  محمد 

سالمية الحكومية سمارنج. سانجو اإلإ

للدكتور عمر سليمان  الرسل والرساإلت،   -٤

اإلأشقر، الناشر : مكتبة الفالح، ١٩8٩م.

ســالمــي  اإلإ العالم  فــي  الباطنية  الــحــركــات   -5

ــلــدكــتــور  ســــــــالم فـــيـــهـــا، ل  عـــقـــائـــدهـــا وحـــكـــم اإلإ

ــنــاشــر: مكتبة  مــحــمــد بــن اأحــمــد الــخــطــيــب، ال

اإلأقصى، ١٩86م.

اإله  و ديانات  ثالث  براهيمية  اإلإ الديانات   -6

واحد، المؤلف : جميل النجار

ــيــهــود فــي الــتــاريــخ، الــمــؤلــف:  ٧- الــعــرب وال

العربي   : الناشر  ســوســة،  نسيم  اأحــمــد  الدكتور 

عالن والنشر. لالإ

منهج البحث وخطته: 

شـــــارة اإلـــى اأن هـــذا الــبــحــث ســوف  تــجــدر اإلإ

التحليلي  المنهج  على  مباحثه  اأغلب  في  يسير 

الذي يتناول اإلآيات ذات الصلة بالموضوع،كما 

التاريخي عند الحديث  اأنه اعتمد على المنهج 

 عــن الــجــذور الــتــاريــخــيــة لــهــذا الـــدعـــوة، وكــذلــك 

المنهج الوصفي. 

ــنــصــوص  ــاحـــث بــجــمــع ال ــبـ وســــــوف يـــقـــوم الـ

ثم  بها  يتعلق  ومــا  البحث،  موضوع  في  الـــواردة 

يحللها، ويدرسها بعناية، مستنبطاً منها المعاني 

الــمــســتــفــادة، وســيــكــون ذلـــك وفـــق الــخــطــوات 

اإلآتية:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن يتيم الفضلي 

الصلة  ذات  ــيــة  ــقــراآن ال ــات  ــ ــ اإلآي جـــل  • جــمــع 

بموضوع البحث.

• تحليل واستخالص المعاني المستفادة من 

النصوص الشرعية ذات الصلة بموضوع البحث .

اإبــراز  و الكريم  القراآن  اأسلوب  باأسرار  العناية   •

اأساليبه البالغية.

من  المستفادة  الشرعية  اإلأحــكــام  استنباط   •

خالل استعراض مفردات البحث وتحليلها.

• مراعاة كتابة اإلآيات القراآنية بالرسم العثماني، 

مع توثيق اسم السورة، ورقم اإلآية.

• عزو النقول وبيان مصادرها.

• اعتماد رواية الصحيحين اأصوإلً، بِذكر اسم 

الكتاب والباب ورقم  الكتاب والــراوي، وتحديد 

الصحيحين  غير  روايـــة  ــخــرَّج  تُ كما  الــحــديــث، 

ببيان ُحْكم اأئمة الحديث عليها اأصوإلً.

• ِذكـــر اســم مــؤلِّــف الــكــتــاب فــي اأول موضع 

في  تشابه  اإذا كان هناك  اإإلّ  البحث،  في  ُيذَكر 

اأسماء المؤلَّفات فاإني اأذكر اسم مؤلِّفها في كل 

موضٍع في البحث.

• تــوثــيــق الــمــعــانــي اإلصــطــالحــيــة مـــن كتب 

المصطلحات الخاصة بها .

خطة البحث: 

بــعــد جــمــع اإلآيــــــات الــقــراآنــيــة الــتــي تــنــاولــت 

ــــت اأن يــكــون  الــمــوضــوع مـــن جـــل جــوانــبــه، راأيـ

خاتمة  ثم  ومبحثين  وتمهيد  مقدمة  في  البحث 

يتبعها فهارس تتضمن اأهم المصادر التي اعتمد 

البحث عليها.

ــر فــيــهــا اإشــكــالــيــة الــبــحــث،  ــ الــمــقــدمــة: اأذكــ

واإلأسئلة التي يطرحها، واأهمية الموضوع وسبب 

 اختياره، والدراسات السابقة، والخطة التي سوف 

اأسير عليها. 

لدعوى  تاريخية  ــة  دراسـ وفــيــه:  التمهيد:  اأمـــا 

براهيمية: الديانة اإلإ

المبحث اإلأول: جميع الرسل عليهم السالم 

سالم، وفيه ثالثة مطالب: كان دينهم اإلإ

الرسل  ديــن جميع  ســالم  ول: اإلإ اإلأ المطلب 

عليهم السالم.

المطلب الثاني: القراآن الكريم َحَسَم الخالَف 

حول ِدين اإبراهيم عليه السالم.

ــالـــث: الــــقــــراآن الـــكـــريـــم ُيــبــطــل  ــثـ الــمــطــلــب الـ

عليه  اإبراهيم  بانتساب  والنصارى  اليهود   دعــوى 

السالم لهم.

المبحث الثاني: نقض القراآن الكريم لدعوى 

الــتــعــدديــة الــديــنــيــة، ومــوقــفــه تـــــجــاه اأهـــل الكتاب 

وغيرهم، وفيه ثالثة مطالب:

المطلب اإلأول: القراآن الكريم كتاب التوحيد 

والهداية.

المطلب الثاني: القراآن الكريم ينقض دعوى 

التعددية الدينية بنسخه للشرائع السابقة.

تـجاه  الكريم  القراآن  الثالث: موقف  المطلب 

اأهل الكتاب وغيرهم.

والنتائج  التوصيات  اأهــم  وفيها  الخاتمة:  ثــم 

التي اأصدرها البحث.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براهيمية )دراسة تفسيرية تحليلية(  نقض القراآن الكريم للتعددية الدينية، ونِْحلة الديانة اإلإ

التمهيد

  

ين:   اأّوألً : تحرير الَفْرق بين بالنِّْحلة والدِّ

يــدي هذا  بين  نــقــدم  اأن  الــضــروري  لعل مــن 

اإلـــى نحلة )الــديــانــة  الــدعــوة  تــاريــخ  التمهيد عــن 

براهيمية( واأسباب ظهورها، ثم الجهات التي  اإلإ

على  وخطرها  اأهدافها  ُدعاتها،  واأبـــرز  دعمتها، 

سالم والمسلمين. اإلإ

يـــن  ـّـْحــلــة والـــدِّ ـــ ــِن بــيــانــا لــلــفــرق الـــدإللـــي بــيــن ال

والتعريف بهما لغة واصطالحاً فنقول: 

له: النون  الِنـْحلة لغة : قال ابن فارس رحمه ال�

والحاء والــالم كلمات ثالث: اإلأولــى تدل على 

دقة وهــزال، واإلأخــرى على عطاء، والثالثة على 

ادعاء.... والثالثة قولهم: انتحل كذا، اإذا تعاطاه 

محقاً،  ادعـــاه  اإذا  انتحله،  قـــوم:  وقـــال  وادعــــاه. 

مــبــطــال. ولــيــس هـــذا عندنا  اإذا ادعــــاه  وتــنــحــلــه، 

بشيء. ومعنى انتحل وتنحل عندنا سواء. والدليل 

على ذلك قول اإلأعشى: 

ــوا ــ ــق ــ ــف اأنــــــــا وانــــتــــحــــالــــي ال ــيـ ــكـ فـ

. )1( ف بعد المشيب كفى ذاك عارا 

له : والنحلة: الدعوى.  وقال ابن منظور رحمه ال�

وانتحل فالن شعر فالن. اأو قول فالن اإذا ادعاه اأنه 

قائله. وتنحله: ادعاه وهو لغيره..... ونحله القول 

اأنـَحله  الــقــول  ونحلته  اإلــيــه.  نسبه  َنــحــال:  ينحله 

)١( مقاييس اللغة )٤٠٢/٢(. 

غيره  قاله  قــوإل  اإليه  اأضفت  اإذا  بالفتح:  نـْحال، 

وقبيلة  كذا  مذهب  ينتحل  وفــالن  عليه.  وادعيته 

كذا اإذا انتسب اإليه )٢(.

له : والنِّحلة، بالكسر:  وقال الزبيدي رحمه ال�

الدعوى، ومنه اإلنتحال، وهو ادعاء ما إل اأصل 

له، اأو ادعاء ما لغيره)3(.

لــه :  والــنِّــحــلــة  ــ� وقـــال الـــفـــيـــروزاآبـــادي رحــمــه ال

عاه  بالكسر، والنُّحلة بالضم، وانتحله وتنحله ادَّ

نسبه  كمنعه  القول  ونحله  لغيره،  وهــو  لنفسه، 

ســابَّــه، ونحل جسمه نحوإلً  فــالن  ونحله  اإلــيــه، 

نــاحــل ونحيل،  اأو ســفــر، فهو  ذهــب مــن مــرض 

وهـــي نــاحــلــة، واأنــحــلــه الــهــم، والــنــحــلــة بالكسر 

الدعوى )٤(. 

لـــه :  ــه الـــ� ــانـــي رحـــمـ ــهـ ــفـ ــراغــــب اإلأصـ ــ وقـــــال ال

واإلنــتــحــال: ادعـــاء الــشــيء وتــنــاولــه، ومنه يقال: 

فالن ينتحل الشعر)5(.

النبي  عبد  القاضي  قال  اصطالحًا:  الِنـّْحلة 

وفتح  الــنــون  الــنِّــَحــل: بكسر   : لــه  الــ� نكري رحمه 

الحاء المهملة، جمع النِّْحلة، وهي: ما اخترعه 

دليل  عليها  يكون  اأن  غير  من  عليها  واتفقوا  قــوم 

نقلي وسماع من النبي عليه السالم )6(. 

)٢( لسان العرب، إلبن منظور )65٠/١١(.

)3( تاج العروس، للزبيدي )٤66/3٠(.

)٤( القاموس المحيط، للفيروزاآبادى )ص/١٠6١(.

صفهاني )ص/٧٩5(. )5( المفردات في غريب القراآن، لالأ

)6( جامع العلوم في اصطالحات الفنون، للقاضي عبد النبي 

نكري )3/٢٧٤(.
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له : الدال  الدين: لغًة: قال ابن فارس رحمه ال�

فروعه كلها.  يرجع  اإليه  واحد  اأصل  والنون  والياء 

وهو جنس من اإلنقياد، والذل. فالدين: الطاعة، 

يقال دان له َيديُن ِديناً، اإذا اأَْصَحَب وانقاد وطاع. 

الشاعر:  قــال  منقادون.  ُمطيعون  اأي  ِديــٌن،  وقــوم 

الطاعة  والــديــن:   .)١( ِديــَنــا  اإإل نحن  الناس  وكــان 

َخاهُ فِي دِيِن 
َ
ُخَذ أ

ۡ
له تعالى: حمسَما َكاَن لَِيأ والملك، قال ال�

والدين:  اأي: في طاعته....  : حمتخمتجحس،  حجسيُوُسف  ٱلَۡملِِكىجس 
لــه جــل وعـــز: مــالــك يــوم الــديــن،   الــجــزاء، قــال الــ�

اأي : الجزاء )٢(.

الجزاء  والــديــن:  له:  ال� ابــن منظور رحمه  وقــال 

والمكافاأة. ودنته بفعله دينا: جزيته، وقيل : الدين 

المصدر، والدين اإلسم، قال: دين هذا القلب 

من نعم ... بسقام ليس كالسقم 

وداينه مداينة وديانا كذلك اأيضا. ويوم الدين: 

يوم الجزاء. وفي المثل: كما تدين تدان اأي كما 

وبحسب  بفعلك  تــجــازى  اأي  تــجــازى   تــجــازي 

 ..... بــك  يفعل  تفعل  كما  وقــيــل:  عملت،  مــا 

والــديــن: الــعــادة والــشــاأن، تقول الــعــرب: مــا زال 

ذلك ديني وديدني اأي عادتي )3(.

الدين  له:  ال� العسكري رحمه  اأبــو هــالل   وقــال 

له  نسان ويعتقد اأنه يقربه اإلى ال� ما يذهب اإليه اإلإ

اأهــل الشرك.  اإن لم يكن فيه شرائع، مثل دين  و

)١( مقاييس اللغة، إلبن فارس )3١٩/٢(.

فــارس  إلبــن  الــلــغــة،  ومجمل   ،)688/٢( اللغة  جمهرة   )٢(

)ص/3٤٢(.

)3( لسان العرب )١6٩/١3(.

وكل ملة ِدين وليس كل دين ملة، واليهودية ملة 

اأُطلق  اإذا  و ملة.  الشرك  وليس  شرائع،  فيها  إلأن 

الــديــن فــهــو الــطــاعــة الــعــامــة الــتــي يــجــازى عليها 

له  ال� عند  الــديــن  »اإن  تعالى  قــولــه  مثل  بــالــثــواب، 

ُيسمى  وقد  اختلف دإللته،  قُيد  اإذا  و ســالم«  اإلإ

كل واحد ِمن الدين والملة باسم اإلآخر في بعض 

المواضع لتقارب معنييهما )٤(.

الدين اصطالحًا: عرف علماء الدين بمعناه 

اإلصطالحي عدة تعريفات، منها:

له: الدين، بالكسر، في  قال الكفوي رحمه ال�

اأوســـع مــجــاإل، يطلق  الــعــادة مطلقاً، وهــو  اللغة: 

على الحق والباطل اأيضاً، ويشمل اأصول الشرائع 

وفروعها، إلأنه عبارة عن وضع اآلهي سائق لذوي 

بالذات،  الخير  اإلــى  المحمود  باختيارهم  العقول 

والصالة،  والعلم  كاإلعتقاد  قالبيّاً،  اأو  كان  قلبيّاً 

وقد يتجوز فيه فيطلق على اإلأصول خاصة فيكون 

ملة  قيماً  }ديناً  تعالى:  قوله  وعليه  الملة،  بمعنى 

اإبراهيم{، وقد يتجوز فيه اأيضاً فيطلق على الفروع 

الملة  اأي:  القيمة{  ديــن  }ذلـــك  وعليه  خــاصــة، 

القيمة يعني فروع هذه اإلأصول، والدين منسوب 

الــرســول، والمذهب  اإلــى  لــه تعالى، والملة  الــ� اإلــى 

لعباده  له  ال� والملة: اسم ما شرعه  المجتهد،  اإلــى 

على لسان نبيه ليتوصلوا به اإلى اآجل ثوابه، والدين 

مثلها، لكن الملة تقال باعتبار الدعاء اإليه، والدين 

باعتبار الطاعة واإلنقياد له، والملة: الطريقة اأيضاً، 

)٤( معجم الفروق اللغوية )ص/5٠٩(.
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ــول الــشــرائــع، مــن حــيــث اإن  ثــم نقلت عــلــى اأصــ

اأمروا  من  ويسلكون  ويسلكونها  يعلمونها  اإلأنبياء 

اإلــى اإلأصــل، وبهذا اإلعتبار إل  بالنظر  باإرشادهم 

تضاف اإإل اإلى النبي الذي تستند اإليه، وإل تكاد 

اأمة  اآحــاد  اإلــى  له تعالى، وإل  ال� اإلــى  توجد مضافة 

دون  الشرائع  جملة  في  اإإل  تستعمل  وإل  النبي، 

له، وإل ملتي، وإل ملة  ال� اآحادها، فال يقال: ملة 

لــه، وديــنــي، وديــن زيد،  زيــد، كما يقال: ديــن الــ�

له، والشريعة تضاف اإلى  وإل يقال: الصالة ملة ال�

له والنبي واإلأمــة، وهي من حيث اإنها يطاع بها  ال�

تسمى ديناً، ومن حيث اإنها يجتمع عليها تسمى 

ملة، وكثيراً ما تستعمل هذه اإلألفاظ بعضها مكان 

ومتغايرة  بالذات  متحدة  اإنها  قيل:  ولهذا  بعض، 

باإلعتبار، اإذ الطريقة المخصوصة الثابتة عن النبي 

ذعان،  يمان، من حيث اإنه واجب اإلإ تسمى باإلإ

سالم من حيث اإنه واجب التسليم، وبالدين  وباإلإ

من حيث اإنه يجزى به، وبالملة من حيث اإنه مما 

يملى ويكتب ويجتمع عليه، وبالشريعة من حيث 

اإنه يرد على زإلل كماله المتعطشون، وبالناموس 

من حيث اإنــه اأتــى به الملك الــذي هو الناموس، 

وهو جبريل عليه السالم )١(.

بالكسر  الــّديــن:  لــه:  الــ� رحــمــه  التهانوي   وقـــال 

والسيرة  الــعــادة  على  يطلق  اللغة  فــي  والــســكــون 

والــحــســاب والــقــهــر والــقــضــاء والــحــكــم والــطــاعــة 

يـــِن {  والــحــال والـــجـــزاء، ومــنــه } مــالِــِك َيــــْوِم  الـــدِّ

)١( الكليات، للكفوي )ص/٤٤3(.

ودان  ــراأي.  ــ وال والسياسة  تـــدان(،  تدين  )كما  و 

عصى واأطــاع وذّل وعــّز فهو من اإلأضــداد، كذا 

في فتح المبين شرح اإلأربعين للنووي. وفي الشرع 

اإلهي  الشرع. ويقال  الدين هو وضع  يطلق على 

اإلى الّصالح  اإيّاه  سائق لذوي العقول باختيارهم 

فــي الــحــال والــفــالح فــي الـــمـــاآل. وهـــذا يشتمل 

العقائد واإلأعمال)٢(.

الخلف  العزيز  عبد  بــن  سعود  الدكتور  وقــال 

له في كتابه دراسات في اإلأديان اليهودية  حفظه ال�

ومجموعة  ذات،  قداسة  اعتقاد  هو  والنصرانية: 

الذات  لتلك  الخضوع  يدل على  الــذي  السلوك 

ذإلً وحباً، رغبة ورهبة. فهذا التعريف فيه شمول 

لــه  ــو الــ�  لــلــمــعــبــود، ســــواءٌ اأكــــان مــعــبــوداً حــقــاً، وهـ

لــه   عــز وجـــل، اأو مــعــبــوداً بــاطــال وهـــو مــا ســـوى الــ�

عز وجل )3(.

بالنحلة  الـــمـــراد  اأن  يــتــضــح  بــيــانــه  ومــمــا ســبــق 

الـمنهج  لـُمضاهاة  التعبد  في  مبتدع  منهج  هو: 

 الــشــرعــي الــصــحــيــح، لــيــس عــلــيــه دلـــيـــل شــرعــي 

على صحته.

ويعتقده  نسان  اإلإ يعتنقه  ما  الدين فهو:  واأما 

ويدين به من اأمور الغيب اأو الشهادة سواءٌ اأكان 

سالم اأم ما جرى عليها تبديل  على حق كِدين اإلإ

وتغيير كدين اأهل الكتاب، اأم ما كانت على باطل 

)٢( كشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي )8١٤/١(.

ديان اليهودية والنصرانية، للدكتور سعود  )3( دراسات في اإلأ

سالمية  اإلإ بالجامعة  العقيدة  اأســتــاذ  الخلف،  عبدالعزيز  بــن 

الكلية الدعوة واأصول الدين القسم العقيدة  )ص/٩(.
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له تعالى خاطب  وليس لها اأصل سماوي، فاإن ال�

ســالم  لــالإ المخالفة  والــمــلــل  الــشــرائــع  اأصــحــاب 

َغْيَر  َيّْبَّتِغ  فقال:}َوَمْن  ِديناً  عليه   ما هم  ـى  وسـمَّ

ِمْنُه َوُهَو فِي اإلآِخــَرِة ِمَن  ُيْقَبَل  َفَلْن  ْســالَِم ِديناً  اإلإِ

ى ما كان عليه المشركون ِمن  اْلَخاِسِرين{،  وسـمَّ

عبادة ِديناً - وإلشك اأنهم على كانوا على باطل 

– فقال: }َلُكْم ِديُنُكْم َولَِى ِدين{.

ــْحــلــة والـــّديـــن؛  ــنــا مــعــنــى لــفــظ الــنِّ وبــعــد اأن بــيَّ

اإطــالق كلمة  وراء  السر  ما  نتساءل  اأن  لنا  يبقى 

الـمغزى  ومــا  النحلة؟  هــذه  على  بــراهــيــمــيــة«  »اإلإ

والــهــدف؟ ونجيب عن هــذا الــســؤال بــاأن نقول: 

اإن الهدف هو اإلنتساب اإلى اأبي اإلأنبياء خليل 

وفي  والــســالم،  الصالة  عليهم  اإبراهيم  ونبيه  له  ال�

اإلنتساب اإليه اإضفاء شرعية على هذا المصطلح 

متفقة  السماوية  الــشــرائــع  جميع  إلأن  الــجــديــد، 

عليه، وتدعي حبه واتباعه.

اإن  اأقــول:  اأن  اأرانــي راغبًا رغبة شديدة  وهنا 

َلـبََّست على الناس  عــالم قد  كثيراً من وسائل اإلإ

بــراهــيــمــيــة هي  بــالــديــانــة اإلإ الــمــراد  بـــاأن  وضللتهم 

طريقة  على  ورهبًة  رغبًة  له  والخضوع  له  ال� عبادة 

له اإبراهيم عليه الصالة والسالم الذي  ونهج نبي ال�

ــر، ســواء  يدعو اإلــى الــســالم واإلأمــــان وقــبــول اإلآخـ

اأكان اإلختالف بينهم في اإلأصول اأم الفروع.

ــة بعض  ــاعــ ــاً اإشــ ــضــ ــ عـــــــالم اأي ومـــمـــا لــبَّــســه اإلإ

ــاس وجـــعـــلـــهـــا بــديــلــة  ــ ــن ــ الــمــصــطــلــحــات بـــيـــن ال

ــة، فــمــنــهــا على  ــلـ ــيـ لـــــمــصــطــلــحــات شــرعــيــة اأصـ

بديلة عن  )اإلآَخــر( وتداولها  المثال كلمة  سبيل 

مصطلح )الكافر اأو المخالف للشريعة اأو اليهود 

ر في  اأو النصارى( والقصد من ذلك نزع ما تجذَّ

المصطلحات  هـــذه  اأن  مــن  المسلمين  نــفــوس 

والخيانة  الــغــدر  اإلأنــبــيــاء  قتل  طياتها  فــي  تجمل 

تنطوي  اإلألعوبة إل  وهذه  اأهله،  سالم  لالإ والكيد 

والعقيدة.  الدين  المدافعين عن  الِعْلم  اأهل  على 

المصطلحات،  فــي  قــد تالعبوا  اإلأقـــوال  فــهــؤإلء 

دين  هناك  بــاأن  المسلمين  عــوام  فحاولوا خــداع 

براهيمية«. اسمه »اإلإ

ــدإلً من  وكــذلــك اخــتــيــارهــم لكلمة »ِديــــن« بـ

إلأن  د،  متعمَّ اأمـــٌر  جماعة(  اأو  حــزب  اأو  )نِـحلة 

باأنها وحٌي  الناس  تنطبع في عقول  ين  الدِّ كلمة 

له، فاإن  ال� له تعالى، وهذا زيٌف وافتراء على  ال� من 

السالم  عليه  اإبراهيم  نبيه  اإلى  يوِح  لـم  تعالى  له  ال�

بدين يجمع كل الشرائع والديانات، وذلك إلأنه 

ينزل  لـم  تعالى  لــه  الــ� واأن  جميعاً،  عليهم   ســابــق 

سالم، اأما اليهودية والنصرانية  اإإل ديناً واحداً وهو اإلإ

لعباده حسب  تعالى  له  ال� اإنما هي شرائع شرعها 

حكمته وعلمه.

براهيمية  األإ الديانة  فكرة  نشاأة  بداية  ثانيًا: 

واأسباب ظهورها واأهدافها وخطرها:

حقيقة  على  بالوقوف  حديثي  اأستهل  اأن  اأََودُّ 

إلبد من معرفتها، اأإلَ وهي اإن البذرة الخبيثة والتي 

براهيمية« ليست وليدة هذا  ى زوراً »الديانة اإلإ تُسمَّ

الزمن المعاصر في األفيته اإلأخيرِة، بل لها جذور 

له تعالى في كتابه العزيز،  تاريخية قديمة ذكرها ال�

وَنُكم  قال تعالى :}َودَّ َكِثيٌر مِّْن اأَْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيرُدُّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براهيمية )دراسة تفسيرية تحليلية(  نقض القراآن الكريم للتعددية الدينية، ونِْحلة الديانة اإلإ

اراً َحَسداً مِّْن ِعنِد اأَنُفِسِهم مِّن  مِّن َبْعِد اإِيَمانُِكْم ُكفَّ

{]البقرة:١٠٩[، فلن يهداأ  َبْعِد َما َتَّبيََّن َلُهُم اْلَحقُّ

لهم باٌل ولن يقر لهم قرار اإإلّ بعد اأن يروا انسالخ 

المسلمين من دينهم، واندماجهم مع اأهل الكتاب 

سالم  في دينهم الـُمَحرَّف، عندها سيرضون عن اإلإ

واأهله، كما قال تعالى : }َوَلن َترَْضى َعنَك اْلَيُهوُد 

َوإلَ النََّصارَى َحتَّى َتّتَِّبَع ِملََّتُهْم{]البقرة:١٢٠[.

وفي زماننا هذا جاء ناٌس يدعون اإلى ِديٍن ظاهره 

البناء والرحمة، وباطنه الهدم والعذاب، إل ُيفرِّقون 

بين الغث والسمين، وإل بين النافع والضار، بل 

ُه اأَْقرَُب ِمن نَّْفِعِه َلِبْئَس  اإن بعضهم }َيْدُعو َلَمن َضرُّ

ُبغية  وهذه  اْلَعِشير{]الحج:١3[،  َوَلِبْئَس  اْلَمْوَلى 

سالم بالعداء والكيد. المترصدين لدين اإلإ

جاء هؤإلء الظلمة بدعوى زائفة وزوٍر وبهتاٍن، 

 - واحــد  ِديــن  على  الناس  َجـْمُع  الظاهر  ِشعارها 

ــّم الــســالم في  ــُع ــَي لِ اتــفــق عــلــى اأصــلــه الجميع - 

وتعاليمه  ســالم  اإلإ طمس  هو  والحقيقية  العاَلـم، 

اأهل  إلأهــواء  تبعاً  وتهميشه وجعله  بل  واأحكامه، 

سالم ظاِهراً،  الكتاب وَمن تبعهم ممن ينتسب لالإ

هــذه  فــي  ُدسَّ  الـــذي  الخبيث  الــقــصــد  هـــذا  اإن 

اأصل  ُعــرِف  اإذا  اإإلّ  ُيعرف  وإل  الباطلة،  الدعوى 

هذه الدعوى الخبيثة الباطلة وتدرجها الزمني!! 

فِمن اأوائــل َمن غرس بــَذرِة هذه النبتة الخبيثة 

المستشرق   - الــحــديــث  الــعــصــر  فــي   - الــظــالــمــة 

المفكُر  ثــم هــو  مــاســيــنــون«)١(،  الفرنسي »لــويــس 

الصلوات   : عــنــوان  عــام ١٩٤٩ تحت  نشرها  مقالة  فــي   )١(

على  يسير  ــارودي«  جــ »روچــيــه  ــر  اإلآخـ الفرنسيُّ 

الخطى نفِسها في تبني فكرة »وحدة اإلأديان«)٢(، 

الوإليات  رئيُس  الظالمَة  المسيرَة  هذه  اأكمل  ثم 

المتحدة اإلأمريكية السابق »جيمي كارتر« عام: 

١٩٧8 و ١٩٧٩، عندما تم عقد اتفاقية السالم 

بين مصر ودولة الصهاينة، والتي تُسمى باسم » 

اتفاقية كامب ديفيد« وقال فيها »كارتر«: دعونا 

اأبــنــاء  جميع  لنكافئ  جانبا  الــحــرب  نضع  اإلآن 

الــشــرق  فــي  لــســالم شــامــل  المتعطشين  اإبــراهــيــم 

اإلأوسط، فلنستمتع اإلآن بمغامرة اأن نصبح بشراً 

كاملين، وجيرانا كاملين، وحتى اإخوة واأخوات.

براهيمية«  ومن اأبرز َمن تبنى فكرة » الديانَة اإلإ

ِمـــن الــقــادة فــي منطق الــشــرق اإلأوســــط الــرئــيــُس 

المصري السابق »اأنـــور الــســادات« وهــذا اأمــٌر إل 

يؤكد  دائــمــاً  فهو  لخطاباته،  متابع  على  يخفى 

اإبراهيم«  اأبناء  إلأنهم  واليهود  العرب  »اأخــوة  على 

بل اإنه سعى في اإنشاء مجمٍع لالأديان في سيناء، 

لـِـتــصــبــح فــكــرتــه واقـــعـــاً حـــيّـــاً، فــفــي الـــســـادس من 

اأغسطس عام ١٩8٠ وجه السادات رسالة وجاء 

فيها اأن : »عالمنا اإلآن وما يدور فيه من اأحداث 

جسام اأشد ما يكون الي رمز ما، ُيَذكِّرنا بوحدة 

الــســمــاويــة،  الــرســالــة  نــســانــي ووحــــدة  المصير اإلإ

الثالث فاإبراهيم اأب كل المؤمنين.

)٢( تكلَّم روجيه جــارودي )١٩١3 – ٢٠١٢م( عن »َوحدة 

اإلأديان« وقَّمها اإلى نوعين)وحدة صغرة ووحدة كبرى( ثم َذَكر 

براهيمية(، ويهدف من ورائها  اأن الوحدة الصغرى، وهي )اإلإ

اإلى توحيد اإلأديان التي تُعلن انتماَءها اإلى اأبي اإلأنبياء اإبراهيم 

سالم والنصرانية واليهودية(. عليه السالم، اأي : )اإلإ
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خاء بين كافة المؤمنين  مشهدا يجسد مفهوم اإلإ

براهيمية الثالث”.  باإلأديان اإلإ

فكرة  ظهور  تطور  على  سريعة  لمحة  فهذه 

ــى وقتنا  ــ ــراهــيــمــيــة« مـــن نــشــاأتــهــا اإل ب »الـــديـــانـــة اإلإ

ــوراً كــثــيــرة قد  ــ الــمــعــاصــر، وإل شــك اأن هــنــاك اأمـ

صاحبت اأطوار هذا المسخ الذي قد لفظه جميع 

سالم من علماء ودهماء، اإإلّ من كان في  اأهل اإلإ

له المستعان. قلبه مرض وهوى، وال�

ر اأن ينفي الخبث عن هذا  له وقدَّ لكن قضى ال�

الدين كلَّما طالته يد التحريف، عن اإبراهيم بن 

له ملسو هيلع هللا ىلص:  ال� العذري قال: قال رسول  الرحمن  عبد 

العلم من كل َخَلف عــدولــه، ينفون   )َيـــرِث هــذا 

ــل الــجــاهــلــيــن، وانـــتـــحـــال الــمــبــطــلــيــن،  ــاأويـ عــنــه تـ

وتحريف الغالين()١(.

فـِمن هؤإلء العلماء شيخ اإلأزهر اأحمد الطيب 

العائلة  بيت  باحتفالية  كلمته  قــال خــالل  حيث 

المصرية بمرور عشر سنوات على تاأسيسه: » اإن 

سالم  هذا اإلأمر هو محاولة الخلط بين تاآخي اإلإ

والمسيحية في الدفاع عن حق المواطن المصري 

في اأن يعيَش في اأمٍن وسالٍم واستقراٍر، الخلُط بين 

ينين، وذوبان  هذا التاآخي وبين امتزاج هذين الدِّ

الفروق والقسمات الخاصة بكلٍّ منهما.. وبخاصة 

براهيمية«-  -بـ»اإلإ تُنادى  التي  هات  التوجُّ في ظل 

-عليه  اإبراهيم  اإلــى  نسبًة  براهيمي،  اإلإ الدين  اأو 

لــبــانــي:  اإلأ قــال   ،)35٤  /١٠( للبيهقي  الكبرى  السنن   )١(

صحيح ) مشكاة المصابيح، 8٢/١(

اأبي اإلأنبياء ومجمع رساإلتهم، وملتقى  السالم- 

شرائعهم، وما تطمُح اإليه هذه التوجهات –فيما 

سالم في  يبدو– من مزج اليهودية والمسيحية واإلإ

اأو ِدين واحد يجتمُع عليه الناس،  رسالٍة واحدة 

وُيخلصهم من بوائق النزاعات، والصراعات التي 

اإراقة الدماء والحروب  تُؤدي اإلى اإزهاق اإلأرواح و

ين الواحد،  المسلحة بين الناس، بل بين اأبناء الدِّ

والمؤمنين بعقيدٍة واحدة”.

واأضاف شيخ اإلأزهر: “ اأن هذه الدعوى ِمثُلها 

مثل دعوى العولمة، ونهاية التاريخ، و »اإلأخالق 

ظاهر  في  تبدو  كانت  اإن  و  – وغيرها  العالمية« 

نــســانــي  ــى اإلجــتــمــاع اإلإ ــوى اإلـ اأمــرهــا كــاأنــهــا دعـ

وتوحيده والقضاء على اأسباب نزاعاته وصراعاته.. 

اأغلى  ُمصادرة  اإلــى  دعــوٌة  نفَسها،  اأنها، هي  اإإلَّ 

اإلعتقاد«  وهــو: »حرية  نــســاِن  اإلإ بنو  يمتلُكه  ما 

ــيــار، وكـــلُّ ذلــك  ــان، وحــريــة اإلخــت ــمـ يـ وحــريــة اإلإ

في نصوص  عليه  ــدت  واأكَّ ا ضمنته اإلأديان،  ِممَّ

صريحة واضحة، ثم هي دعوٌة فيها من اأضغاث 

دراك  اإلأحــالم اأضــعــاَف اأضــعــاِف ما فيها من اإلإ

الصحيح لحقائق اإلأمور وطبائعها”.

ومــن خالل  الخبيثة:  الدعوى  اأهــداف هذه 

اإلطالع على مقررات هذه المنظمة وما نشروه 

على صفحاتهم الموثقة ؛ تبيَّن اأنهم يهدفون اإلى 

اأهداف كثيرة، من اأهمها:

ــو الـــتـــرويـــج  ــذه اإلأهـــــــــداف هــ ــ ١- واأعــــظــــم هـ

ر به الرئيس اإلأمريكي  لمشروعهم الكبير الذي بشَّ

التطبيع  ِمــن خــالل  وذلــك  القرن«  بقوله »صفقة 
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 مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي ودخـــولـــه وانــدمــاجــه في 

ُدَول المنطقة .

قلوب  مــن  والمشركين  الكفار  بغض  نــزع   -٢

المسلمين.

3- تحسين وتلميع صورة اليهود والنصارى في 

اأعين المسلمين، فقد استقر في النفوس اأن اليهود 

الضالون،  هم  والنصارى  عليهم  المغضوب  هم 

له ملسو هيلع هللا ىلص قال: }اليهود  كما ثبت ذلك عن رسول ال�

ٌل{)١(. مغضوٌب عليهم والنصارى ُضالَّ

ــن حــيــاة  ــراء مـ ــ ــب ــ ــوإلء وال ــاء عــقــيــدة الــــ ــغــ ــ ٤- اإل

يــمــان  اإلإ إلأهــل  كــان  بعدما  فــالــوإلء  المسلمين، 

الــكــفــر واأهـــلـــه، سيصبح فــي نظرهم  والـــبـــراء مــن 

الــوإلء لكل من وافقهم على دينهم الجديد ولو 

له  له ثالث ثالثة واأن المسيح ابن ال� كان يعتقد اأن ال�

له كذلك، والبراء ِمن كل شخص  واأن ُعَزيراً ابن ال�

يقف ضد هذا الدين الجديد ويحذر منه، وهذا 

ما يناقض صريخ قوله تعالى: }إلَّ َيّتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن 

َيْفَعْل  َوَمــن  اْلُمْؤِمِنيَن  ُدْوِن  ِمن  لِــَيــاء  اأَْو اْلَكافِِريَن 

ِمْنُهْم  َتّتَُّقوْا  اأَن  اإإِلَّ  لِه فِي َشْيٍء  ال� ِمَن  َفَلْيَس  َذلَِك 

اْلَمِصير{ لــِه  الــ� اإَِلـــى  َو َنْفَسُه  لــُه  الــ� ُرُكــُم  ــَحــذِّ َوُي  تُــَقــاًة 

]اآل عمران:٢8[.

ونصوصه  ســـالم  اإلإ ثــوابــت  فــي  التشكيك   -5

الِعْلمي  البحث  طائلة  تحت  وجعلها  وعقيدته، 

فُيقرُّون  القوم،  اأهــواء  في  تتحكم  الــذي  الجديد 

بحجة  يخالفهم،  ما  ويحذفون  هواهم،  وافق  ما 

له صحيح. لباني رحمه ال� )١( سنن الترمذي )٢٠٢/5(، قال اإلأ

اإلجتماع وعدم التفريق. 

سالم ِمن صفة الزعامة والمكانة  6- تجريد اإلإ

والهيمنة على الدين كله، واأنه إل فرَق بينه وبين 

اإلأديــان السماوية اإلأخــرى، بل كلٌّ منها يكمل 

اإلآخر، وإل ِدين اأفضل من دين، وإل دين ناسخ 

إلأي دين.

المبحث األأول: جميع الرسل عليهم السالم 

سالم، وفيه ثالثة مطالب: كان دينهم األإ

سالم دين جميع الرسل  ول: األإ المطلب األأ

عليهم السالم.

العلم  اأهــل  تعريفات  تــعــددت  لغة:  ســالم  األإ

سالم لغة، فـهذه بعض تعريفاتهم: لمعنى اإلإ

ســــــالم وهــو  لـــه: اإلإ ــــن فــــارس رحــمــه الـــ� ــال اب قــ

باء )٢(.  اإلنقياد، إلأنّه يسلم من اإلإ

ســــــالم  ــه: اإلإ ــ لـ ــ� ــ وقــــــال ابـــــن مـــنـــظـــور رحـــمـــه الـ

واإلستسالم: اإلنقياد. يقال: فالن مسلم، وفيه 

له. والثّاني  قوإلن: اأحدهما: هو المستسلم إلأمر ال�

هو المخلص لله العبادة، من قولهم سلّم الّشيء 

لفالن اأي خلّصه، وسلم الّشيء له، اأي: خلص 

سالم الّدخول  له : واإلإ له)3(. وقال الراغب رحمه ال�

اأن  منهما  واحــد  كــّل  اأن يسلم  وهــو  الّسلم،  في 

يناله من األم صاحبه)٤(.

سالم اصطالحًا: األإ

)٢( مقاييس اللغة )3/٩٠(.

)3( لسان العرب )/٢٠8٠(.

)٤( المفردات )ص/٢٤٠(.
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سالم على نوعين:  له: اإلإ قال الكفوّي رحمه ال�

اإن  يمان وهو اإلعتراف باللّسان، و اإلأّول: دون اإلإ

لم يكّف له اعتقاد، وبه يحقن الّدم. اإلآخر: فوق 

قرار بالّشهادتين(  يمان، وهو اإلعتراف )اأي : اإلإ اإلإ

مع اإلعتقاد بالقلب والوفاء بالفعل)١(. 

اإلستسالم  هو  ســـالم  اإلإ اأن  يتبين  سبق  ومما 

لله بالتّوحيد، واإلنقياد له بالطّاعة، والخلوص من 

َمــن يدخل فــي ذلك  اأول  اأن  الــّشــرك، وإل شــك 

لــه ورســلــه عليهم الــصــالة والــســالم،  هــم اأنــبــيــاء الــ�

خالص، واأبعد الناس   فهم اإلأئـمة في الطاعة واإلإ

عن الشرك.

ــالم  سـ ــــذي نــريــده فــي هـــذا الــبــحــث هــو اإلإ وال

نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص  به  الــذي جاء  العام، إل  بمعناه 

سالم بمعناه الخاص. وهو اإلإ

له ُمعرِّفاً  ال� سالم ابن تيمية رحمه  قال شيخ اإلإ

ــعــام والــــذي هــو ِديــــن جميع  ــالم بــمــعــنــاه ال ــ سـ اإلإ

باأنه : اإلستسالم لله وحده، فاأصله في  اإلأنبياء 

القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون 

ما سواه. فَمن َعَبَده وَعَبَد معه اإلهاً اآخر، لم يكن 

مسلماً، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم 

سالم هو اإلستسالم لله، وهو  يكن مسلماً، واإلإ

الخضوع له والعبودية له، هكذا قال اأهل اللغة: 

اإلأصل  في  سالم  فاإلإ استسلم،  اإذا  الرجل  اأسلم 

من باب العمل، عمل القلب والجوارح )٢(.

)١( الكليات )ص/١١٢(.

يـمان إلبن تيمية ) ص / ٢٠٧ ( .  )٢( اإلإ

وهــذا المعنى هو الــذي ُيحمل عليه الِخطاب 

سالم منسوباً لالأنبياء  في اإلآيات التي ُذكر فيها اإلإ

السابقين عليهم الصالة واأتّم التسليم، ابتداء من 

اإلى  وبنيه  والسالم  الصالة  عليه  اإبراهيم  له  ال� نبي 

عليهم  مريم  ابــن  عيسى  اإسرائيل  بني  اأنبياء  اآخــر 

ى بَِها اإِْبَراِهيُم  الصالة والسالم، قال تعالى: }َوَوصَّ

يَن  الدِّ َلُكُم  اْصَطَفى  لَه  ال� اإِنَّ  َياَبِنيَّ  َوَيْعُقوُب  َبِنيِه 

ُشَهَداء  ُكنُتْم  اأَْم   * مُّْسِلُمون  َواأَنُتم  اإإَلَّ  َتُموتُنَّ  َفالَ 

َتْعُبُدوَن  َما  لَِبِنيِه  َقاَل  اإِْذ  اْلَمْوُت  َيْعُقوَب  َحَضَر  اإِْذ 

اإِْبَراِهيَم  اآَبائَِك  اإَِلـَه  َو اإَِلـَهَك  َنْعُبُد  َقالُوْا  َبْعِدي  ِمن 

اإِْسَحَق اإَِلـهاً َواِحداً َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمون{ اإِْسَماِعيَل َو َو

]البقرة:١33[. وقال تعالى حكاية عن نبيه يوسف 

عليه الصالة والسالم: }رَبِّ َقْد اآَتْيَتِني ِمَن اْلُمْلِك 

َماَواِت  السَّ َفاِطَر  اإلأََحــاِديــِث  َتــاأِْويــِل  ِمن  وََعلَّْمَتِني 

َتَوفَِّني  ــَرِة  ــ َواإلآِخـ نـُـَيــا  الــدُّ فِــي  َولـِـيِّــي  اأَنـــَت  َواإلأَرِْض 

الِِحين{]يوسف:١٠١[،  بِالصَّ َواأَْلِحْقِني  ُمْسِلماً 

وذكر تعالى كذلك قول نبيِّه موسى عليه الصالة 

والسالم لقومه:}َوَقاَل ُموَسى َياَقْوِم اإِن ُكنُتْم اآَمنُتم 

ْسِلِمين{]يونس:8٤[.  لِه َفَعَلْيِه َتَوكَُّلوْا اإِن ُكنُتم مُّ بِال�

لــه سليمان عليه الــصــالة والــســالم  الــ� وهــا هــو نبي 

ِقيَل  َجــاءْت  ا  }َفَلمَّ قائالً:  سالم  لالإ نفسه  ينسب 

ِمن  اْلِعْلَم  َواأُوتِيَنا  ُهَو  َكاأَنَُّه  َقاَلْت  َعرُْشِك  اأََهــَكــَذا 

تعالى  وقــال  ُمْسِلِمين{]النمل:٤٢[،  َوُكنَّا  َقْبِلَها 

ا اأََحسَّ  عن نبيِّه عسيى عليه الصالة والسالم }َفَلمَّ

لِه َقاَل  ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن اأَنَصارِي اإَِلى ال�

بِاأَنَّا  َواْشَهْد  لِه  بِال� اآَمنَّا  لِه  ال� اأَنَصاُر  َنْحُن  اْلَحَوارِيُّوَن 

ُمْسِلُمون{]اآل عمران:5٢[. 
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لــه: فــهــؤإلء اإلأنــبــيــاء  ــ� قـــال ابـــن تيمية رحــمــه ال

واأتباعهم كلهم يذكر تعالى اأنهم كانوا مسلمين، 

َغْيَر  َيّــْبّــَتــِغ  تعالى:}َوَمن  قوله  اأن  يبين  مما  وهــذا 

{]اآل عمران:85[،  ِمْنُه  ُيْقَبَل  َفَلن  ِديناً  ْســالَِم  اإلإِ

ْســـــــــــالَُم{]اآل  اإلإِ ــِه  لـ ــ� الـ ِعـــنـــَد  يـــَن  الـــدِّ }اإِنَّ  ــه:  ــولـ وقـ

اإليه محمد  عــمــران:١٩[، إل يختص بمن بعث 

بــل هــو حكم عــام فــي اإلأولــيــن واإلآخــريــن ولهذا 

ْن اأَْسَلَم َوْجَهُه  قال تعالى: }َوَمْن اأَْحَسُن ِديناً مِّمَّ

َواتََّخَذ  اإِْبَراِهيَم َحِنيفاً  ِملََّة  َبَع  لله َوُهَو ُمْحِسٌن واتَّّ

اإإِلَّ  َة  اْلَجنَّّ َيْدُخَل  َلن  َوَقالُوْا   * َخِليال  اإِْبَراِهيَم  لُه  ال�

َهاتُوْا  قُْل  اأََمانِيُُّهْم  تِْلَك  َنَصارَى  اأَْو  ُهوداً  َكاَن  َمن 

ُبْرَهاَنُكْم اإِن ُكنُتْم َصاِدِقين * َبَلى َمْن اأَْسَلَم َوْجَهُه 

َخــْوٌف  َوإلَ  ــِه  َربِّ ِعنَد  ــُرُه  اأَْجـ َفَلُه  ُمْحِسٌن  ــَو  َوُه لِه  لِ�

َعَلْيِهْم َوإلَ ُهْم َيْحَزنُون{]البقرة: ١١١-١١٢[ )١( .

وبما اأن هذه الورقات الهدف منها اأصالًة هو 

الصالة  عليه  اإبراهيم  له  ال� نبي  عليه  كان  ما  بيان 

ــــن ؛ فــســيــكــون الــحــديــث عليه  والـــســـالم ِمـــن ِدي

الــصــالة  ــاء عليهم  ــي ــب اإلأن خــاصــة دون غــيــره مــن 

اإبراهيم عليه  نبيه  والسالم، فمما قال تعالى عن 

لِرَبِّ  اأَْسَلْمُت  َقاَل  اأَْسِلْم  َربُُّه  َلُه  َقاَل  السالم:}اإِْذ 

هنا  }اأَْســِلــْم{  ومعنى:  اْلَعاَلِمين{]البقرة:١3١[، 

اأي: اأْخِلْص. 

سالم دين بي  ومن النصوص التي تاأكد على اإلإ

له اإبراهيم عليه الصالة والسالم ما جاء في سورة  ال�

)١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح إلبن تيمية )٢/ 

 . ) ١3١

اإِْبَراِهيُم  َيْرَفُع  اإِْذ  تــعــالــى:}َو قوله  في  وذلــك  البقرة 

َنا َتَقبَّْل ِمنَّا اإِنََّك  اإِْسَماِعيُل َربَّّ اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َو

َنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك  ِميُع اْلَعِليم * َربَّّ اأَنَت السَّ

َوتُْب  َمَناِسَكَنا  َواأَرَِنــا  لََّك  ْسِلَمًة  مُّ ًة  اأُمَّ يَِّتَنا  ُذرِّ َوِمن 

اُب الرَِّحيم{]البقرة:١٢8[. َعَلْيَناآ اإِنََّك اأَنَت التَّوَّ

َنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن  له: }َربَّّ قال البغوي رحمه ال�

خاضعين  مخلصين  مطيعين  مــوحــديــن  ــــَك{:  َل

ـــًة {:  ــَنــا {، اأي: اأوإلدنـــا } اأُمَّ ــِت يَّ لــك: } َوِمـــن ُذرِّ

ْسِلَمًة لََّك {  جماعة، واإلأمة: اأتباع اإلأنبياء، } مُّ

: خاضعة لك )٢(.

لــه تــعــالــى كـــلَّ َمـــن حـــاد وزاغ عن  ــ� ال وقـــد َذمَّ 

ملة   – والسالم  الصالة  عليه  اإبراهيم  نبيه  طريق 

فقال:   – الــشــرك  عــن  المائلة  الحنيفية  التوحيد 

اإإِلَّ َمن َسِفَه َنْفَسُه  اإِْبَراِهيَم  لَِّة  }َوَمن َيرَْغُب َعن مِّ

َلِمَن  اإِنَّــُه فِي اإلآِخــَرِة  َو ْنَيا  الدُّ اْصَطَفْيَناُه فِي  َوَلَقِد 

الِِحين{]البقرة:١3٠[.  الصَّ

اأبــي طالب : اأي:  اأبــو محمد مكي بن  قــال 

ومن يزهد في دين اإبراهيم الحنيفية المسلمة اإإل 

من سفه نفسه ورغب عن ملته. واتخاذ اليهودية 

له، هذا معنى  والنصرانية بدعة ليست من عند ال�

قول قتادة والربيع. وقيل: المعنى: ومن يرغب عن 

اإإل سفيه جاهل بموضع حظ نفسه  اإبراهيم  ملة 

فيما ينفعها ويضرها في معادها )3(.

)٢( معالم التنزيل في تفسير القراآن، للبغوي )١6٧/١(.

)3( الهداية اإلى بلوغ النهاية )٤5١/١(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن يتيم الفضلي 

َحــَســَم  الــكــريــم  الــقــراآُن  الــثــانــي:  المطلب 

الخالَف حول ِدين اإبراهيم عليه السالم:

لم تكن قضية ديانة سيدنا اإبراهيم عليه السالم 

محل جدل يوما ماً، حتى جاء شرذمٌة محاولين 

عليه  اإبــراهــيــم  اأن  زاعــمــيــن  الــنــاس  على  التلبيس 

نسانية  السالم كان على دين جامع لكل القيم اإلإ

التي دعت اإليها كل الشرائع واإلأديان.

والسالم على  الصالة  اإبراهيم عليه  فهل كان 

ين المزعوم ؟! اأم اأن هؤإلء يزيفون الحقيقة  هذا الدِّ

؟ وماذا قال القراآن حول ِدين اإبراهيم عليه الصالة 

والــســالم ؟ وهــل إل يــزال هــذا اإلأمــر محل جدال 

ونقاش؟ وهل كانت اإلآيات القراآنية حاسمة في 

الرد على هكذا ادعاء ؟

اأن  فيها  جـــدال  إل  الــتــي  الــواضــحــة  والحقيقة 

الــقــراآن الكريم قد َحــَســَم هــذا اإلأمــر واأبــانــه، فلم 

اأو التخريص، وجاء ذلك  يدع مجاإلً لالجتهاد 

صريحاً في اأكثر من اآية كريمة، منها قوله تعالى 

اإسماعيل  وابنه  اإبراهيم  وخليله  نبيه  عن  حكاية 

َنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن  عليهما الصالة والسالم: }َربَّّ

ْسِلَمًة لََّك َواأَرَِنا َمَناِسَكَنا َوتُْب  ًة مُّ يَِّتَنا اأُمَّ َلَك َوِمن ُذرِّ

الرَِّحيم{]البقرة:١٢8[.  اُب  التَّوَّ اأَنــَت  اإِنَّــَك  َعَلْيَناآ 

اأبــي حاتم بسنده عن ســالم بن اأبي  اأخــرج ابــن 

ُمطيع هذه اإلآية: }َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك { قال: 

كانا مسلمين ولكنهما ساأإله الثبات )١(. 

)١( تفسير ابن اأبي حاتم )١/ ٢3٤(.

مطيعين  موحدين   : لــه  الــ� رحمه  البغوي  وقــال 

مخلصين خاضعين لك )٢(.

له معلقاً على قوله تعالى:  قال الطبري رحمه ال�

لَه  ال� اإِنَّ  َياَبِنيَّ  َوَيْعُقوُب  َبِنيِه  اإِْبَراِهيُم  بَِها  ــى  }َوَوصَّ

يَن َفالَ َتُموتُنَّ اإَإلَّ َواأَنُتم مُّْسِلُمون{ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

ى  ]البقرة:١3٢[، يعني تعالى ذكره بقوله: }َوَوصَّ

بـ»الكلمة«  عنى  الكلمة.  بــهــذه  ووصـــى  ــَهــا{،  بِ

اْلَعاَلِمين{]البقرة:١3١[،  لـِـرَبِّ  }اأَْسَلْمُت  قوله: 

ــالم« الـــذي اأمـــر بــه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وهــو  ــ ســ وهـــي »اإلإ

القلب  وخضوع  لله،  والتوحيد  العبادة  اإخــالص 

والجوارح له)3(.

سالم  له اإبراهيم هو اإلإ ومما ُيؤّكد اأن ِدين نبي ال�

يَن{،  لَه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ قوله تعالى : }َياَبِنيَّ اإِنَّ ال�

لــه : اأي: اخــتــار  ــ�  قـــال ابـــن اأبــــي زمــنــيــن رحــمــه ال

سالم )٤(.  لكم اإلإ

ســــالم  لـــه: اأَي: اإلإِ الـــ� وقــــال الـــواحـــدي رحــمــه 

مُّْسِلُمون{  َواأَنــُتــم  اإَإلَّ  َتُموتُنَّ  }َفــالَ  الَحنِيفيَّة  دين 

الموت  اأدركــكــم  اإذا  ــالم حتى  ســ اإلإِ الــزمــوا   اأي: 

صادفكم عليه )5(.

التي  الواضحة  النصوص  هذه  ذكرنا  اأن  وبعد 

اإبراهيم  ديانة  لقضية  الكريم  الــقــراآن  حسم  تؤكد 

ســالم كما  عليه السالم، واأنــه كان على دين اإلإ

من  يصبح  المفسرين  جمهرة  ذلــك  على  نــص 

)٢( معالم التنزيل في تفسير القراآن )١6٧/١(.

)3( تفسير جامع البيان )٩3/3(.

)٤( تفسير القراآن العزيز، إلبن اأبي زمنين )١/ ١8٠(.

)5( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي )ص/١3٢(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براهيمية )دراسة تفسيرية تحليلية(  نقض القراآن الكريم للتعددية الدينية، ونِْحلة الديانة اإلإ

اإلــى ما يسمى  اأوهــام الداعين  اأن نصدق  العبث 

ــراهــيــمــيــة فــلــيــس ثــمــة شـــيء اســمــه  ب بــالــديــانــة اإلإ

الناس  على  تدليس  هــو  اإنــمــا  و ابراهيمية،   ديــانــة 

وكذبل وافتراء.

ُيبطل  الــكــريــم  الــقــراآُن  الــثــالــث:  المطلب 

دعوى اليهود والنصارى بانتساب اإبراهيم عليهم 

السالم لهم.

يجدر بنا بعد اأن بينا بما إل يدع مجاإل للشك 

دين  على  كان  السالم  عليه  اإبراهيم  له  ال� نبي  اأن 

سالم اأن نُفنِّد مزاعم اليهود والنصارى بنسبتهم  اإلإ

له اإبراهيم عليه الصالة والسالم اإلى اليهودية  نبي ال�

}اأَْم  تعالى:  قوله  خــالل  مــن  وذلــك  والنصرانية، 

َوَيْعُقوَب  اإِْسَحـَق  َو اإِْسَماِعيَل  َو اإِْبَراِهيَم  اإِنَّ  َتُقولُوَن 

اأَْعَلُم  اأَاأَنــُتــْم  قُْل  َنَصارَى  اأَْو  ُهــوداً  َكانُوْا  َواإلأْســَبــاَط 

لِه  ن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَدُه ِمَن ال� لُه َوَمْن اأَْظَلُم ِممَّ اأَِم ال�

َتْعَمُلون{]البقرة:١٤٠[، وفي  ا  َعمَّ بَِغافٍِل  لُه  ال� َوَما 

َنْصَرانِيّاً  َوإلَ  َيُهوِديّاً  اإِْبَراِهيُم  َكاَن  تعالى:}َما  قوله 

 َوَلِكن َكاَن َحِنيفاً مُّْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكين{

]اآل عمران:6٧[. 

لـــه: ثــم اأنــكــر تعالى  ــال ابـــن كــثــيــر رحــمــه الـــ� قـ

عليهم في دعواهم اأن اإبراهيم ومن ذكر بعده من 

 اإلأنبياء واإلأسباط كانوا على ملتهم، اإما اليهودية 

لُه{  ال� اأَِم  ــُم  ــَل اأَْع ــْم  ــُت اأَاأَن ــْل  }قُ فقال:  النصرانية  اإمــا  و

يكونوا  لم  اأنهم  اأخبر  وقــد  اأعــلــم،  له  ال� بل  يعني: 

ــوداً وإل نــصــارى، كما قــال تــعــالــى: }َمـــا َكــاَن  هـ

َحِنيفاً  َكــاَن  َوَلــِكــن  َنْصَرانِيّاً  َوإلَ  َيــُهــوِديـّـاً  اإِْبــَراِهــيــُم 

مُّْسِلماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكين{ اإلآية والتي بعدها 

ــاَدًة ِعــنــَدُه  ــن َكــَتــَم َشــَه ــُم ِمــمَّ ــَل . وقــولــه: }َوَمـــْن اأَْظ

لــِه{ قــال الحسن الــبــصــري: كــانــوا يقرؤون  ــ� ال ِمــَن 

له  ال� الدين عند  اإن  اأتــاهــم:  الــذي  له  ال� في كتاب 

اإبراهيم  اإن  و له،  ال� رســول  محمداً  اإن  و ســـالم،  اإلإ

كانوا  واإلأســبــاط  ويعقوب  اإســحــاق  و اإسماعيل  و

بذلك،  له  ال� فشهد  والنصرانية،  اليهودية  من  بــراآء 

له  ال� شهادة  فكتموا  لله،  اأنفسهم  على  به   واأقـــروا 

عندهم من ذلك )١(.

له سبحانه وتعالى اأهل الكتاب  وقد خاطب ال�

له اإبراهيم  من اليهود والنصارى الذين نحلوا نبي ال�

باأنه كان على دينهم مكذباً اإياهم في هذا الزعم 

وَن فِي  فقال جل شاأنه: }َيااأَْهَل اْلِكَتاِب لَِم تَُحاآجُّ

نِجيُل اإإِلَّ ِمن َبْعِدِه  اإِْبَراِهيَم َوَما اأُنزَِلِت التَّوَراُة َواإلإ

َتْعِقُلون * َهااأَنُتْم َهُؤإلء َحاَجْجُتْم فِيَما َلُكم  اأََفالَ 

لُه  وَن فِيَما َلْيَس َلُكم بِِه ِعْلٌم َوال� بِِه ِعلٌم َفِلَم تَُحاآجُّ

َيْعَلُم َواأَنُتْم إلَ َتْعَلُمون * َما َكاَن اإِْبَراِهيُم َيُهوِديّاً َوإلَ 

ِمَن  َكــاَن  َوَمــا  مُّْسِلماً  َحِنيفاً  َكــاَن  َوَلِكن  َنْصَرانِيّاً 

اْلُمْشرِِكين{]اآل عمران:6٧[.

له: قال الحسن:  ال� اأبي زمنين رحمه  قال ابن 

اأنه كان على دينهم؛ فقالت  اأنهم نحلوه  وذلك 

فكذبهم  ذلــك.  النصارى  وقــالــت  ذلــك،  اليهود 

ثــم احتج  ــه كــان مسلماً،  اأن لــه جميعاً، واأخــبــر  الــ�

نــجــيــل بعده؛  عليهم اأنــه اإنــمــا اأنــزلــت الــتــوراة واإلإ

 اأي: اإنما كانت اليهودية بعد التوراة، والنصرانية 

)١( تفسير ابن كثير )٤5١/١(.
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نجيل )١(. بعد اإلإ

اليهود كانوا  اأن  اعلم  له:  ال� ــرازي رحمه  ال قــال 

والنصارى  ديننا،  على  كــان  اإبراهيم  اإن  يقولون: 

فاأبطل  ديننا،  على  اإبــراهــيــم  كــان  يقولون:  كــانــوا 

نجيل ما اأنزإل اإإل  له عليهم ذلك باأن التوراة واإلإ  ال�

ــاً  ــوديّـ ـــهـ بـــعـــده فــكــيــف يــعــقــل اأن يـــكـــون ي ــن   مــ

اأو نصرانيّاً؟ )٢(.

لــه: زعــم كــل فريق من  الــ� النسفي رحمه  قــال 

وجادلوا  منهم  كان  اإبراهيم  اأن  والنصارى  اليهود 

له ملسو هيلع هللا ىلص والمؤمنين فيه فقيل لهم اإن اليهودية  رسول ال�

اإنــمــا حــدثــت بعد نـــزول الــتــوراة والــنــصــرانــيــة بعد 

نــجــيــل وبــيــن اإبــراهــيــم ومــوســى األـــف سنة  نـــزول اإلإ

اإبراهيم  يكون  فكيف  األــفــان  عيسى  وبين  وبينه 

ــــن لـــم يــحــدث اإإل بــعــد عــهــده بــاأزمــنــة  عــلــى دي

 متطاولة }اأََفالَ َتْعِقُلون{ حتى إل تجادلوا مثل هذا 

الجدال المحال )3(.

ــرى هــذه  ــ ــة اأخـ ــ ــيــن ســبــحــانــه وتــعــالــى فـــي اآي وب

الحقيقة ووبخ كل من يماري فيها فقال سبحانه 

الــيــهــود والــنــصــارى خــاصــة: }اأَْم ُكــنــُتــْم  مــخــاطــبــاً 

َما  لَِبِنيِه  َقاَل  اإِْذ  اْلَمْوُت  َيْعُقوَب  َحَضَر  اإِْذ  ُشَهَداء 

اآَبائَِك  اإَِلـَه  َو اإَِلـَهَك  َنْعُبُد  َقالُوْا  َبْعِدي  ِمن  َتْعُبُدوَن 

اإِْسَحَق اإَِلـهاً َواِحداً َوَنْحُن َلُه  اإِْسَماِعيَل َو اإِْبَراِهيَم َو

ُمْسِلُمون{]البقرة:١33[.

 

)١( تفسير القراآن العزيز، إلبن زمنين )٢٩٤/١(.

)٢( مفاتيح الغيب، للرازي )٢53/8(.

)3( مدارك التنزيل وحقائق التاأويل، للنسفي )١/٢63(.

ــذا الــخــطــاب  لـــه: هـ ــال ابـــن عــطــيــة رحــمــه الـــ� قـ

اإلأنبياء صلوات  انتحلوا  الذين  والنصارى  لليهود 

والنصرانية،  اليهودية  اإلــى  ونسبوهم  عليهم  لــه  الــ�

اأنهم  واأعلمهم  بــهــم،  وكــذَّ عليهم  تعالى  لــه  الــ� فــرد 

على  لهم  وقــال  ســـالم،  واإلإ الحنيفية  على  كانوا 

يعقوب وعلمتم  اأشهدتم  والتوبيخ:  التقريع  جهة 

اأي : لم تشهدوا  اأوصــى فتدعون عن علم؟   بما 

بل اأنتم تفترون )٤(.

وبعد قـــراءة وتــاأّمــٍل لما مــرَّ ِمــن اإلأدلـــة القراآنية 

اليهود  اأن  يتبيَّن  ؛  حولها  العلماء  اأقـــوال  ومعرفة 

اأُشـــربـــوا فــي قلوبهم الكذب  قــد  قــوم  والــنــصــارى 

العقل  اأبطله  قد  شيئاً  بادعائهم  وذلــك  والجهل، 

له اإبراهيم  قبل النص القراآني. فكيف يكون نبي ال�

عليهم الصالة والسالم منسوباً إلأحد منهما وهو 

السنين؟! وإل يصدر هذا  بمئات  قبلهما  ُمـَتَوفَّى 

القول واإلدعاء اإإل من جاهل اأو كاذب!!

* * *

عطية  إلبــن  العزيز،  الكتاب  تفسير  فــي  الوجيز  المحرر   )٤(

.)٢١3/١(
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المبحث الثاني

نقض القراآن الكريم 

لدعوى التعددية الدينية وموقفه 

من اأهل الكتاب وغيرهم

وفيه ثالثة مطالب:

كتاب  الــكــريــم  الـــقـــراآن  األأول:  المطلب 

التوحيد والهداية.

اإن قضية التوحيد قضيٌة جوهرية حاسمة، فيها 

يـمان عن غيرهم، فال مجال فيها  يَتـماَيُز اأهل اإلإ

للمجاملة والتمييع، ولذلك َحَسَم القراآُن الكريم 

الكريم  فالقراآن  نزوله،  بدايات  في  المساألة  هذه 

له  اإفراد ال� الة على التوحيد و َمِلـيءٌ باإلآيات التي الدَّ

بالعبادة ِمن فاتحته اإلى خاتمته.

ــتــضــح جـــلـــيّـــاً اإلهـــتـــمـــام بــعــقــيــدة الــتــوحــيــد  وي

الكريم،  القراآن  في  ســورة  اأول  في  عليها  والتركيز 

ــاَك  ــ ــورة الــفــاتــحــة وفــيــهــا قــولــه تــعــالــى: }اإِيَـّ وهـــي سـ

يخفى  وإل  َنْسَتِعين{]الفاتحة:5[،  ــاَك  اإِيَـّ و  َنْعُبُد 

 ما فيها ِمن دإللٍة على حصر العبادة واإلستعانة به 

سبحانه وتعالى.

ليكون  اإياك  وكرر  له:  ال� رحمه  اأبو حيان  قال 

في جملتين،  سيقا  واإلستعانة  العبادة  من  كل 

ــقــــصــــودة، ولــلــتــنــصــيــص عــلــى  وكـــــل مــنــهــمــا مــ

طــلــب الــعــون مــنــه بــخــالف لــو كــان اإيـــاك نعبد 

اإخباراً  يكون  اأن  يحتمل  كــان  نه  فاإ ونستعين، 

اأن  غير  مــن  الــعــون  وليطلب  اأي  لــعــون،  بطلب 

 .)١( يطلب  ممن  يعين 

وقال تعالى اآمراً عباده الموّحدين باإعالن دينهم 

َيااأَيَُّها  }قُــْل  للكفار:  اأو مجاملة  مداهنة  اأي  دون 

اْلَكافُِرون * إلَ اأَْعُبُد َما َتْعُبُدون * َوإلَ اأَنُتْم َعابُِدوَن 

ا َعَبدتُّم * َوإلَ اأَنُتْم َعابُِدوَن  َما اأَْعُبد * َوإلَ اأََنا َعابٌِد مَّ

َما اأَْعُبد * َلُكْم ِديُنُكْم َولَِي ِدين{]الكافرون:6[.

لــه: هــذه الــســورة سورة  قــال ابــن كثير رحمه الــ�

وهي  المشركون،  يعمله  الــذي  العمل  من  البراءة 

خالص فيه، فقوله: }قُْل َيااأَيَُّها اْلَكافُِرون{  اآمرة باإلإ

ولــكــن  اإلأرض،  ــه  ــ وجـ عـــلـــى  ــر  ــافـ كـ كــــل  شـــمـــل 

المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. وقيل: 

له ملسو هيلع هللا ىلص اإلى عبادة  اإنهم من جهلهم دعوا رسول ال�

له  ال� فــاأنــزل  سنة،  معبوده  ويعبدون  سنة،  اأوثانهم 

يتبراأ من  اأن  فيها  واأمــر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  الــســورة،  هــذه 

دينهم بالكلية )٢(.

القراآن  اهتمام  تاأكد على  التي  النصوص  ومن 

في سورة  ما جاء  اأيضاً  للتوحيد  بالدعوة  الكريم 

لُه اأَنَُّه إلَ اإَِلـَه اإإِلَّ  اآل عمران في قوله تعالى: }َشِهَد ال�

ُهَو َواْلَمالَئَِكُة َواأُْولُوْا اْلِعْلِم َقاآئَِماً بِاْلِقْسِط إلَ اإَِلـَه اإإِلَّ 

اْلَحِكيم{]اآل عمران:١8[، ففي هذه  اْلَعِزيُز  ُهَو 

له سبحانه وتعالى على توحيده، ثم  شهادة ِمن ال�

اإردافها بشهادة مالئكته واأهل الِعْلم اأهل المعرفة 

بالله سبحانه وتعالى الذين هم اأفضل البشر.

له: تضمنت هذه اإلآية  قال ابن القيم رحمه ال�

بي حيان )٤٤/١(. )١( البحر المحيط في التفسير، إلأ

)٢( تفسير ابن كثير )8/5٠٧(.
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الكريمة: اإثبات حقيقة التوحيد، والرد على جميع 

قبل  الباطلة  عقائدها  فصل  التي  الطوائف-  هذه 

هذا- والشهادة ببطالن اأقوالهم، ومذاهبهم. وهذا 

اإنما يتبين بعد فهم اإلآيــة، ببيان ما تضمنته من 

يمانية. فتضمنت  لهية، والحقائق اإلإ المعارف اإلإ

هـــذه اإلآيــــة: اأجـــل شــهــادة واأعــظــمــهــا، واأعــدلــهــا 

واأصدقها من اأجّل شاهد، باأجل مشهود )١(.

واأنــه محبط لكل  الشرك  ومما يدل على قبح 

اإَِلى  عمل صالح قوله تعالى: }َوَلَقْد اأُوِحَي اإَِلْيَك َو

َعَمُلَك  َلَيْحَبَطنَّ  اأَْشــَرْكــَت  َلِئْن  َقْبِلَك  ِمْن  الَِّذيَن 

َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرين{]الزمر:65[. 

له : اأن هذا الكالم وارد  قال القاسمي رحمه ال�

فرضها  يصح  والــمــحــاإلت  الــفــرض.  سبيل  على 

اإقناط الكفرة  إلأغراض. والمراد به تهييج الرسل و

شراك، وكونه بحيث ينهى  يذان بغاية قبح اإلإ واإلإ

يــبــاشــره، فكيف  اأن  يــمــكــن  يــكــاد  مـــن إل   عــنــه 

بـَمن عداه؟ )٢(. 

لــه: واأعــقــب باأنهم  وقــال ابــن عــاشــور رحمه الــ�

إل  واأنــهــم  اإلأنبياء  سنة  هو  التوحيد  بــاأن  جاهلون 

شراك حوالي قلوبهم، فالمقصود اإلأهم  يتطرق اإلإ

حاولوا  اإذ  بالمشركين  التعريض  الخبر  هــذا  مــن 

النبيء ملسو هيلع هللا ىلص على اإلعتراف باإلهية اأصنامهم )3(.

غرابة  هناك  تكن  لم  اإلأمــر كذلك  كــان  ولما 

له  ســالم هو توحيد ال� اأن يكون اأول اأركــان دين اإلإ

)١( التفسير القيم، إلبن القيم )ص/١٧٧(.

)٢( محاسن التاأويل، للقاسمي )٢٩5/8(.

)3( التحرير والتنوير، إلبن عاشور )٢٤/58(.

له ملسو هيلع هللا ىلص اأنه  اإفــراده بالعبادة فقد ثبت عن رسول ال� و

ســـالم على خمس: شــهــادة اأن  ُبــِنــَي اإلإ  قــال: ) 

اإقام الصالة،  له، و له واأن محمدا رسول ال� إل اإله اإإل ال�

ـا  لـمَّ  ،)٤( رمضان(  وصوم  والحج،  الزكاة،  اإيتاء  و

له:  اليمن، قال  اأهل  اإلى  النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص معاذاً  بعث 

اإنّك تقدم على قوم من اأهل الكتاب فليكن اأّول 

 ،)5( تعالى....(  له  ال� يــوّحــدوا  اأن  اإلــى  تدعوهم  ما 

ومما ورد في هذا الصدد اأيضاً ما جاء ِمن حديث 

له ملسو هيلع هللا ىلص:  له عنه، قال: قال رسول ال� له رضي ال� عبد ال�

)َمن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار( وقلت اأنا: 

»من مات إل يشرك بالله شيئاً دخل الجنة«.)6(

وبعد النظر لِـَما مرَّ ِمن النصوص القراآنية ومعرفة 

التوحيد  قضيَة  اأن  يتبيَّن  ؛  حولها  العلماء  اأقــوال 

ــتــي إل مــجــال فيها  ــالم اإلأولـــــى، وال ــ سـ قــضــيــُة اإلإ

للتمييع اأو المجامالت، فبالتوحيد تعصم اإلأموال 

والدماء، وبها يتمايز اأهل الجنة واأهل النار، وعليها 

يكون والوإلء والبراء.

المطلب الثاني: القراآن الكريم ينقض دعوى 

التعددية الدينية بنسخه للشرائع السابقة:

البشرية  اأن  لفيفهم  لف  ومن  العلمانيون  زعم 

الدينية،  التعددية  بوجوب  يــمــان  اإلإ اإلــى  بحاجة 

الحقيقية  من  جــزءاً  تملك  الديانات  واأن جميع 

إل الحقيقة الكاملة، وإل يمكن لِدين اأن يستقل 

)٤( صحيح البخاري )١١/١(، صحيح مسلم )١/٤5(.

)5( صحيح البخاري )١١٩/٢(، صحيح مسلم )5١/١(.

)6( صحيح البخاري )٧١/٢(، صحيح مسلم )٩٤/١(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براهيمية )دراسة تفسيرية تحليلية(  نقض القراآن الكريم للتعددية الدينية، ونِْحلة الديانة اإلإ

اإلى  الوهم يدعون  بالحقيقة وحــده، وتحت هذا 

ــدوات تــحــت عــنــوان »الـــحـــوار بين  ــ مــؤتــمــرات ونـ

باطل، يحمل  الحقيقة عنوان  اإلأديــان« وهو في 

في مضامينه بطالن ما يدعو اإليه، فقد قررنا اآنفاً 

اأن الــديــن واحــد مــن لــدن اآدم عليه الــســالم اإلــى 

اإنما هو  نبيينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، فليس هناك ديانات و

سالم، واأما اليهودية والنصرانية  دين واحد وهو اإلإ

فال يقال لها دين اإنما هي شرائع جاءت وفق زمن 

سالم  معين إلأقــوام معينين، وهذا ما صرح به اإلإ

اآياته، ومن ذلك قوله  اآيــة من  اأكثر من  وبينة في 

ْســالَُم َوَما اْخَتَلَف  لِه اإلإِ يَن ِعنَد ال� تعالى: }اإِنَّ الدِّ

الَِّذيَن اأُْوتُوْا اْلِكَتاَب اإإِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم 

َسِريُع  لِه  ال� َفــاإِنَّ  لِه  ال� بِاآَياِت  َيْكُفْر  َوَمــن  َبْيَنُهْم  َبْغياً 

اْلِحَساب{]اآل عمران:١٩[.

له : يعني: الدين المرضي  قال البغوي رحمه ال�

ْسالََم  لله الصحيح، كما قال: }َوَرِضيُت َلُكُم اإلإِ

ــِغ َغــْيــَر  ــَت ــْبّ ــن َيّ ــ ــنــاً {]الـــمـــائـــدة:3[، وقـــال: }َوَم ِدي

ْسالَِم ِديناً َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه {]اآل عمران:85[ )١(. اإلإِ

له: قال اأبو سليمان  وقال ابن الجوزي رحمه ال�

اأفضل  اأنــه إل دين  اليهود  عــت  الدمشقي: لما ادَّ

من اليهودية، وادَّعت النصارى اأنه إل دين اأفضل 

من النصرانية، نزلت هذه اإلآية )٢(.

له: اأي: إل دين مرضي  قال البيضاوي رحمه ال�

ســــالم، وهــو التوحيد والــتــدرع  لــه ســوى اإلإ الــ� عند 

)١( معالم التنزيل في تفسير القراآن )٤٢٠/١(.

)٢( زاد المسير في علم التفسير، إلبن الجوزي )٢6٧/١(.

بالشرع الذي جاء به محمد ملسو هيلع هللا ىلص )3(.

اْخَتَلَف  ــا  }َوَمـ لــه :  الــ� السعود رحمه  اأبــو  وقــال 

الَِّذيَن اأُْوتُوْا اْلِكَتاَب{ نزلـت في اليهـود والنصارى 

ــه الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــالم الــــذي جـــاء ب ــ سـ ــركــوا اإلإ حــيـــــن ت

واأنكروا نبوته والتعبير عنهم بالموصول وجعل اإيتاء 

الكتاب صلة له لزيادة تقبيح حالهم )٤(.

ومن النصوص التي تاأكد على اأن القراآن الكريم 

ما جاء في  اأيضاً  الدينية  التعددية  ينقض دعــوى 

سورة اآل عمران وذلك في قوله تعالى: }اأََفَغْيَر ِديِن 

َواإلأَرِْض  َماَواِت  السَّ فِي  اأَْسَلَم َمن  َوَلُه  َيّْبُغوَن  لِه  ال�

اإَِلْيِه ُيرَْجُعون{]اآل عمران:83[. َطوْعاً َوَكْرهاً َو

ا َبيَّن  له: اعلم اأنه تعالى َلـمَّ قال الرازي رحمه ال�

يمان بمحمد عليه الصالة  في اإلآية اإلأولى اأن اإلإ

من  على جميع  واأوجبه  له  ال� والسالم شرع شرعه 

اأن كل من كره  لــزم  واإلأمـــم،  اإلأنبياء  مضى من 

فلهذا  له،  ال� دين  غير  ديناً  طالباً  يكون  فاإنه  ذلك 

لِه َيّْبُغوَن { )5(. قال بعده }اأََفَغْيَر ِديِن ال�

الكريم  القراآن  اأن  على  مؤكد  اأيضاً  جاء  ومما 

الدينية ما جاء في سورة  التعددية  ينقض دعوى 

لِه  بِال� اآَمنَّا  تعالى: }قُــْل  قوله  اآل عمران وذلــك في 

اإِْسَماِعيَل  َو اإِْبَراِهيَم  َعَلى  اأُنزَِل  َوَما  َعَلْيَنا  اأُنزَِل  َوَما 

ــَي ُموَسى  تِـ ــا اأُو ــَحــَق َوَيــْعــُقــوَب َواإلأَْســَبــاِط َوَم اإِْس َو

ْنُهْم  بِِّهْم إلَ نَُفرُِّق َبْيَن اأََحٍد مِّ َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمن رَّ

)3( اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل، للبيضاوي )٩/٢(.

بــي  إلأ الــكــريــم،  الكتاب  مــزايــا  اإلــى  السليم  العقل  ــاد  اإرشـ  )٤(

السعود )٢/١8(.

)5( مفاتيح الغيب )8/٢٧٩(.
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َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمون{]اآل عمران:85[.

له: المعنى: قل يا محمد  قال ابن عطية رحمه ال�

لِه َوَما اأُنزَِل َعَلْيَنا{ وهو القراآن  اأنت واأمتك: }اآَمنَّا بِال�

نـــزال على نبي اإلأمــة اإنــزال  واأمــر محمد ملسو هيلع هللا ىلص واإلإ

عليها، وقدم اإسماعيل لسنة، وسائر اإلآية بين، ثم 

حكم تعالى في قوله َوَمْن َيّْبَّتِغ اإلآية باأنه إل يقبل 

سالم، وهو الذي وافق  من اآدمي ديناً غير دين اإلإ

في معتقداته دين كل من سمي من اإلأنبياء، وهو 

الحنيفية السمحة )١(.

ــه: والــمــعــنــى اأن  لـ ــ� ــيــضــاوي رحــمــه الـ ــب وقــــال ال

للنفع  سالم والطالب لغيره فاقد  المعرض عن اإلإ

التي  السليمة  الفطرة  باإبطال  الخسران  في  واقــع 

يمان  اإلإ اأن  على  به  واستدل  عليها،  الناس  فُِطر 

سالم اإذ لو كان غيره لم يقبل. والجواب اإنه  هو اإلإ

ينفي قبول كل دين يغايره إل قبول كل ما يغايره، 

ولعل الدين اأيضا لالأعمال )٢(.

اأنه قال:  له ملسو هيلع هللا ىلص  ال� اأبي هريرة، عن رسول   وعن 

ــده، إل يــســمــع بي  ــيـ } والــــــذي نــفــس مــحــمــد بـ

اأحــد مــن هــذه اإلأمـــة يــهــودي، وإل نــصــرانــي، ثم 

 يموت ولم يؤمن بالذي اأرسلت به، اإإل كان من 

اأصحاب النار{ )3(.

له: وقوله ملسو هيلع هللا ىلص }إل يسمع  ال� النووي رحمه  قال 

ــة{ اأي : مــن هــو موجود  بــي اأحــد مــن هــذه اإلأمـ

القيامة فكلهم يجب  يوم  اإلــى  في زمني وبعدي 

)١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٤6٧/١(.

)٢( اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل )٢/٢6(.

)3( صحيح مسلم )١3٤/١(.

اليهودي  اإنــمــا ذكــر  و الــدخــول في طاعته  عليهم 

إلأن  وذلـــك  سواهما  مــن  على  تنبيها  والــنــصــرانــي 

اليهود والنصارى لهم كتاب فاإذا كان هذا شاأنهم 

مع اأن لهم كتاباً فغيرهم ممن إل كتاب له اأولى 

له اأعلم)٤(. وال�

ولعل الخالصة التي يتوجب الخلوص اإليها مما 

سبق اأن القراآن الكريم قد َنَقَض دعوى التعددية 

الدينية وذلك بنسخه للشرائع السابقة، واأن الدين 

سالم، واأن َمن  له تعالى ديٌن واحد وهو اإلإ عند ال�

الصواب  الهداية في ما ســواه فقد خالف  طلب 

ووقع الخسران.

المطلب الثالث: موقف القراآن الكريم تـجاه 

اأهل الكتاب وغيرهم:

ســالم وعقيدة  لــالإ بــِديــن  اأن اإلعـــتـــزاز  إلشـــك 

التوحيد إل يتنافى مع احترام شرائع اأهل الكتاب، 

الشرائع  بــوجــود هــذه  بين اإلعــتــراف  فــرق  فهناك 

يمان بها. وبين اإلإ

ــــزال حــريــصــاً على  ــالم وإل ي ــ سـ ولــقــد كـــان اإلإ

الدعوة اإلى التعايَش السلمي مع غير المسلمين، 

مـمن إل َكْيد لهم ضد المسلمين وإل لعقيدتهم 

َُّه َعِن الَِّذيَن َلْم  واأمنهم، قال تعالى: }إلَ َيّْنَهاُكُم ال�

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِّن ِدَيارُِكْم اأَن  ُيَقاتُِلوُكْم فِي الدِّ

ََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطين  َتَّبرُّوُهْم َوتُْقِسُطوا اإَِلْيِهْم اإِنَّ ال�

يِن  الدِّ فِي  َقاَتُلوُكْم  الَِّذيَن  َعِن  َُّه  ال� َيّْنَهاُكُم  اإِنََّما   *

)٤( المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي )٢/١88(.
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اإِْخَراِجُكْم  َعَلى  َوَظاَهُروا  ِدَيارُِكْم  مِّن  َواأَْخرَُجوُكم 

الظَّالُِمون{ ُهُم  َفاأُْوَلِئَك  َيَّتَولَُّهْم  َوَمــن  َتَولَّْوُهْم  اأَن 

]الممتحنة:٩[. 

له  له : اأي: إل ينهاكم ال� قال السعدي رحمه ال�

عن البر والصلة، والمكافاأة بالمعروف، والقسط 

كانوا  حيث  وغيرهم،  اأقاربكم  من  للمشركين، 

خـــراج  واإلإ الدين  في  لقتالكم  ينتصبوا  لم  بحال 

َتِصُلوهم،  اأن  جناح  عليكم  فليس  ديــاركــم،  من 

فاإن ِصَلَتهم في هذه الحالة إل محذور فيها وإل 

مفسدة، كما قال تعالى عن اإلأبوين المشركين 

َعلى  َجــاَهــَداَك  اإِن  }َو مسلماً:  ولدهما  كــان  اإذا 

تُِطْعُهَما  َفــالَ  ِعْلٌم  بـِـِه  َلــَك  َلْيَس  َما  بِي  تـُـْشــرَِك  اأَن 

ْنَيا َمْعُروفاً{]لقمان:١5[ )١(. َوَصاِحْبُهَما فِي الدُّ

الكلمة  لِـَجْمِع  يدعو  يزال  سالم كان وإل  فاإلإ

ونــبــذ الــفــرقــة، بــشــرط اأن يــكــون هـــذا اإلجــتــمــاع 

وتوحيده  تعالى  له  ال� مرضاة  على  مبنيّاً  اجتماعاً 

سبحانه، قال سبحانه: }قُْل َيااأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا 

لَه َوإلَ  اإَِلى َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَّنا َوَبْيَنُكْم اأإَلَّ َنْعُبَد اإإِلَّ ال�

مِّن  اأَْرَباباً  َبْعضاً  َبْعُضَنا  َيّتَِّخَذ  َوإلَ  َشْيئاً  بِِه  نُْشرَِك 

لِه َفاإِن َتَولَّْوْا َفُقولُوْا اْشَهُدوْا بِاأَنَّا ُمْسِلُمون{]اآل  ُدوِن ال�

عمران:6٤[.

له: }قُْل{ يا محمد، إلأهل  قال الطبري رحمه ال�

ــْوْا{  ــاَل ــَع نــجــيــل }َت الــكــتــاب، وهــم اأهــل الــتــوراة واإلإ

هلموا }اإَِلى َكَلَمٍة َسَواء{ يعني: اإلى كلمة عدل 

نوحد  اأن  هي  العدل،  والكلمة  َوَبْيَنُكْم{  }َبْيَنَّنا 

)١( تيسير الكريم الرحمن، للسعدي )ص/85٧(.

له فال نعبد غيره، ونبراأ من كل معبود سواه، فال  ال�

نشرك به شيئاً )٢(.

له: }قُْل َيااأَْهَل اْلِكَتاِب  وقال القاسمي رحمه ال�

اإلى   : اأي  َوَبْيَنُكْم{  َبْيَنَّنا  َســَواء  َكَلَمٍة  اإَِلــى  َتَعاَلْوْا 

قول معتدل إل يميل اإلى التعطيل وإل اإلى الشرك، 

متفق عليها إل يختلف فيها الرسل والكتب وهي 

لَه َوإلَ نُْشرَِك بِِه َشْيئاً{ اأي: إل نرى  }اأإَلَّ َنْعُبَد اإإِلَّ ال�

غيره مستحّقاً للعبادة فنشركه معه، بل نفرد العبادة 

لــلــه وحــــده، إل شــريــك لـــه، وهـــذه دعـــوة جميع 

له تعالى: }َوَما اأَرَْسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن  الرسل، قال ال�

اأََنا َفاْعُبُدون{ اإإِلَّ  اإَِلــَه  اأَنَّــُه إلَ  اإَِلْيِه  اإإِلَّ نُوِحي  رَُّســوٍل 

نبياء:٢5[، وقال تعالى: }َوَلَقْد َبَعْثَّنا فِي ُكلِّ  ]اإلأ

} الطَّاُغوَت  َواْجَتِنُبوْا  لَه  ال� اْعــُبــُدوْا  اأَِن  رَُّســوإلً  ــٍة  اأُمَّ

اأَْرَباباً{  َبْعضاً  َبْعُضَنا  َيّتَِّخَذ  َوإلَ  ]النحل:36[، } 

الذين  والرهبان  واإلأحــبــار  والمسيح  كعزيز   : اأي 

الترمذّي  كانوا يحلّون لهم ويحّرمون، كما روى 

له ملسو هيلع هللا ىلص  عن عدّي ابن حاتم قال: سمعت رسول ال�

مِّن ُدوِن  اأَْرَباباً  َوُرْهَباَنُهْم  اأَْحَباَرُهْم  يقراأ: }اتََّخُذوْا 

لِه{]التوبة:3١[، قال: اإنهم لم يكونوا يعبدونهم،  ال�

اإذا  ولكنهم كانوا اإذا اأحلوا لهم شيئاً استحلوه، و

حرموا عليه شيئاً حرموه )3(،)٤(.

وبعد سرد اإلآيات وبيان موقف القراآن الكريم 

التاأكيد  من  إلبــد  ؛  وغيرهم  الكتاب  اأهــل  تـجاه 

على اأمور اأهمها :

)٢( جامع البيان )٤83/6(.

لباني : حسن. )3( سنن الترمذي )١٢٩/5(، قال اإلأ

)٤( محاسن التاأويل )33١/٢(.
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العقائد  اأهــــل  احـــتـــرام  مــن  يــلــزم  إل  ــه  ــ اأن اأوإل: 

بما  والــرضــى  الــمــوافــقــُة  ظلمهم  وعـــدم  المخالفة 

ثانيا: وجوب اإلعتقاد  يصنعون من كفر وشــرك. 

لــهــم فــي اإلآخـــــرة، وإل سبيل لهم  ــاأنــه إل حـــظَّ  ب

قال  اإلآخـــرة،  في  له  ال� رحمة  ونيل  الجنة  لدخول 

ْسالَِم ِديناً َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه  تعالى:}َوَمن َيّْبَّتِغ َغْيَر اإلإِ

َوُهَو فِي اإلآِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرين{]اآل عمران:85[. 

له: وحق لمن يبتغي غير  قال السمعاني رحمه ال�

سالم اأن يصبح غداً من الخاسرين )١(. دين اإلإ

له: وهذا تاأييس إلأهل  قال ابن عاشور رحمه ال�

الــكــتــاب مــن الــنــجــاة فــي اإلآخــــرة، ورد لقولهم: 

ناجون على كل  فنحن  اإبراهيم،  ملة  نحن على 

سالم بعد مجيء  حال. والمعنى: َمن يبتغ غير اإلإ

سالم )٢(. اإلإ

دخوِل  دعــوى  ينقض صراحة  الكريم  فالقراآن 

لقبول  شــرط  يــمــان  فــاإلإ الــجــنــَة،  المسلمين  غــيــِر 

ــْعــَمــْل ِمــَن  اأي عــمــل، كــمــا قـــال تــعــالــى:}َوَمــن َي

َفاأُْوَلـِئَك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  اأُنَثى  اأَْو  َذَكٍر  الَِحاَت ِمن  الصَّ

َة َوإلَ ُيْظَلُموَن َنِقيراً{]النساء:١٢٤[. َيْدُخُلوَن اْلَجنَّّ

له: يعني بذلك جل ثناؤه:  قال الطبري رحمه ال�

اأَْهِل  اأََمانِيِّ  بِاأََمانِيُِّكْم َوإل  الذين قال لهم: }لَّْيَس 

اإنما  لهم:  له  ال� يقول  اْلــِكــَتــاِب{]الــنــســاء:١٢3[، 

اإلآخــرة، َمن يعمل  فيها في  الجنة وينعم  يدخل 

اإنــاثــكــم، وذكــور  مــن الصالحات مــن ذكــوركــم و

)١( تفسير السمعاني )١/338(.

)٢( التحرير والتنوير )3/3٠٢(.

اإناثهم، وهو مؤمن بي وبرسولي محمد،  عبادي و

مصدق بوحدانيتي وبنبوة محمد ملسو هيلع هللا ىلص وبما جاء به 

ِمن عندي، إل اأنتم اأيها المشركون بي المكذبون 

محل  كفار  واأنتم  تحلوا  اأن  تطمعوا  فال  رسولي، 

القيامة،  فــي  مداخلهم  وتدخلوا  بــي،  المؤمنين 

واأنتم مكذبون برسولي )3(.

اأن  م يتضح جليّاً  ومما ينبني على كل ما تقدَّ

تجاه  المسلمين  موقف  بيَّن  قــد  الكريم  الــقــراآن 

ة بِدين  اأهل الكتاب وغيرهم، وهو موقف كله عزَّ

اأهل  العزة إل تتنافى مع احــتــرام  ســـالم، وهــذه  اإلإ

الكتاب، وتدعو اإلى التعايَش السلمي معهم.

* * *

)3( جامع البيان )٩/٢٤8(.
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الخاتمة

اأصدرها  التي  والتوصيات  النتائج  اأهــم  وفيها 

البحث.

الصالحات،  ــمُّ  ــِت َت بنعمته  الـــذي  لله  الحمد 

وبعد  الغايات،  اأسمى  اإلى  المرُء  يصل  وبتوفيقه 

اأن نضع  بنا  نهايته يجدر  اإلــى  البحث  اأن وصــل 

ــم الــنــتــائــج الــتــي اأصــدرهــا   بــيــن يـــدي الـــقـــارئ اأهــ

البحث وهي:

١- لــم تكن فــكــرة انــصــهــار اإلأديــــان فــي دين 

فكرة  بل هي  المعاصر،  الزمن  هــذا  وليدة  واحــد 

ضــاربــة فــي جـــذور الــزمــن مــن لــدن زمــن النبوة، 

سالم هو  يمان بها اأن اإلإ والحقيقة التي يجب اإلإ

دين جميع الرسل عليهم السالم.

٢- الدعوة اإلى اجتماع اإلأديان في دين واحد 

سالم وتعاليمه، وتفريغ له من  هي طمس لدين اإلإ

مضامينه وقيمه الراسخة.

»الـــديـــانـــة  زورا  يــســمــى  ــا  مـ ــى  ــ اإلـ ــــدعــــوة  ال  -3

لَخْلق  فاشلة  مــحــاولــة  اإإلّ  هــي  مــا  بــراهــيــمــيــة«  اإلإ

عالم  الـُمسوِّغات والـمبررات - بواسطة وسائل اإلإ

الكيان  بــدخــول  المسلمين  قــنــاع  إلإ  - الــمــاأجــورة 

الصهيوني لمنطقة الشرق اإلأوسط واندماجه فيه. 

سالم  ٤- القراآن الكريم يؤكد على حقيقة اأن اإلإ

هو دين جميع الرسل عليهم السالم. 

5- القراآن الكريم ُيبطل ويردُّ على زعم اليهود 

اإبراهيم عليه السالم لدينهم  بانتساب  والنصارى 

اإبراهيم  اأن  العقلية والنقلية، ويؤكد  وذلك باإلأدلة 

عليه الصالة والسالم كان مسلماً حنيفاً ولـم يكن 

من المشركين.

ــراآن الــكــريــم يــنــقــض دعــــوى الــتــعــدديــة  ــقـ 6- الـ

ــٌن واحـــد،  ــ لــه هــو ِدي ــ� يــن عــنــد ال ــدِّ  الــديــنــيــة، واأن ال

سالم . وهو ِدين اإلإ

مع  التعامل  كيفية  ــح  ُيــَوضِّ الكريم  الــقــراآن   -٧

اأهل الكتاب، وُيَّبيِّن اأن هناك َفْرقاً بين احترام اأهل 

الكتاب وعدم ظلمهم وبين الرضى بما هم عليه 

من كفر وضالل.

ومن اأَهمِّ التوصيات:

العقيدة  عــلــى  الــمــحــافــظــة  عــلــى  الــتــاأكــيــد   -١

سالمية، ودعم كل ما من شاأنه تقويتها، سواء  اإلإ

على مستوى الفرد اأو المجتمعات اأو الدول. 

والــبــراء،  الـــوإلء  عقيدة  على  الــنــشء  تربية   -٢

اإقرار هذه العقيدة في المناهج الدراسية لترسيخ  و

ــذه الــعــقــيــدة فـــي نــفــوس الـــطـــالب فـــي مــراحــل   هـ

التعليم المختلفة.

3- ضرورة مواكبة اإلأحداث التي تهم المنطقة، 

وذلك في كتابة البحوث المتعلقة فيها، إل سيَّما 

له  ال� قال  كما  الكريم،  بالقراآن  المتعلقة  البحوث 

ا َفرَّْطَنا فِي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء {. تعالى:} مَّ

العلمية  والــمــؤســســات  الــجــامــعــات  تــبــنــي   -٤

المؤتمرات العلمية الشرعية التي تحذر المسلمين 

من َكْذبة القرن والتي تدعو اإلى دمج اإلأديان في 

دين واحٍد. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن يتيم الفضلي 

وقبل الختام اأتقدم بالشكر للقائمين والعاملين 

ما  على  الكويت  جامعة  فــي  اإلأبــحــاث  بقطاع 

قــامــوا بــه ِمــن دعــٍم مــالــّي ومعنوي لهذا البحث، 

له عني خير الجزاء.  فجزاهم ال�

له الكريم ربَّ العرش العظيم؛  ال� واأخيراً واأساأل 

يجعل  اأن  اإحسانِه  و وفضِله  وجــوِده  وَكــَرِمــِه  بـَمنِّه 

هذا الَعَمَل خالِصاً لوجهه الكريم، ويتقبَّله مني، 

ويجعله لي ُذخــراً يوم اأن األقاه، واأن ينفع به كل 

ُمطَِّلٍع وقارئ.

وصلِّ اللُهم وسلم على نبيِّنا محمد وعلى اآله 

واأصــحــابــه وَمــن ســار بهديه اإلــى يــوم الــديــن وعنّا 

واآخر دعوانا  الراحمين،  اأرحم  يا  معهم برحمتك 

اأن الحمد لله ربِّ العالمين.

المراجع:

الكتاب  مــزايــا  اإلـــى  السليم  العقل  ــاد  اإرشــ  .١

 الــكــريــم، إلأبــــي الــســعــود الــعــمــادي مــحــمــد بن 

التراث  اإحياء  دار  الناشر:  بن مصطفى،  محمد 

العربي - بيروت . 

التاأويل، لناصر الدين  اأنــوار التنزيل واأســرار   .٢

الشيرازي  له بن عمر بن محمد  ال� اأبو سعيد عبد 

ــيـــضـــاوي، تــحــقــيــق: مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن  ــبـ الـ

العربي،  الــتــراث  اإحــيــاء  دار  الناشر:  المرعشلي، 

الطبعة: اإلأولى - ١٤١8 هـ.  

حيان  إلأبــي  التفسير،  في  المحيط  البحر   .3

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 

محمد  صدقي  تحقيق:  اإلأندلسي،  الدين  اأثير 

الطبعة:  بــيــروت،  الفكر،  دار  الــنــاشــر:  جميل، 

١٤٢٠ هـ .  

٤. التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد 

ــدار  بــن محمد الــطــاهــر بــن عــاشــور، الــنــاشــر : ال

التونسية للنشر، سنة النشر: ١٩8٤ هـ . 

المظفر، منصور  السمعاني، إلأبي  تفسير   .5

بن محمد السمعاني، تحقيق: ياسر بن اإبراهيم 

الوطن،  دار  الناشر:  غنيم،  بن  عباس  بن  وغنيم 

الرياض، الطبعة: اإلأولى، ١٤١8هـ . 

له محمد  6. تفسير القراآن العزيز، إلأبي عبد ال�

لبيري  له بن عيسى بن محمد المري، اإلإ بن عبد ال�

 : تحقيق  المالكي،  َزَمِنين  اأبــي  بابن   المعروف 

بــن عــكــاشــة - محمد بن  لــه حسين  ــ� ال اأبـــو عــبــد 

مصطفى الــكــنــز، الــنــاشــر: الـــفـــاروق الــحــديــثــة - 

القاهرة، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢3هـ . 

اأبــي  ابــن  المؤلف  العظيم،  الــقــراآن  تفسير   .٧

حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي، المحقق: 

اأسعد محمد الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى 

الطبعة:  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  الــمــمــلــكــة   -  الــبــاز 

الثالثة - ١٤١٩ هـ

8. تفسير القراآن العظيم، إلأبي الفداء اإسماعيل 

بن  سامي  تحقيق:  القرشي،  كثير  بــن  عمر  بــن 

محمد سالمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، 

الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ . 

٩. التفسير القيم للقراآن الكريم، لمحمد بن 

اأبي بكر بن اأيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 

والبحوث  الدراسات  مكتب  تحقيق:  الجوزية، 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براهيمية )دراسة تفسيرية تحليلية(  نقض القراآن الكريم للتعددية الدينية، ونِْحلة الديانة اإلإ

ــيـــة بـــاإشـــراف الــشــيــخ اإبــراهــيــم  ســـالمـ الــعــربــيــة واإلإ

بيروت،   - الهالل  ومكتبة  دار  الناشر:  رمضان، 

الطبعة: اإلأولى ١٤١٠ هـ . 

كالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير   .١٠

ــرحــمــن بـــن نــاصــر الــســعــدي،     الـــمـــنـــان، لــعــبــد ال

تحقيق : عبد الرحمن اللويحق، الناشر: مؤسسة 

الرسالة، الطبعة: ١٤٢٠هـ .  

لمحمد  القراآن،  تاأويل  في  البيان  جامع   .١١

بن جرير بن يزيد اإلآملي الطبري، تحقيق: اأحمد 

محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

اإلأولى١٤٢٠هـ. 

الفنون،  اصطالحات  في  العلوم  جامع   .١٢

للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول اإلأحمد نكري 

الفارسية:  عباراته  عــرب  ١٢هــــ(،  ق  )المتوفى: 

الـــنـــاشـــر: دار الــكــتــب  ــانـــي فـــحـــص،   حـــســـن هـ

ــــى،  ــيـــروت، الــطــبــعــة: اإلأولـ الــعــلــمــيــة - لــبــنــان / بـ

١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م

ــي بــكــر مــحــمــد بن  ــ ١3. جــمــهــرة الــلــغــة، إلأب

3٢١هـــ(،  )المتوفى:  اإلأزدي  دريــد  بن  الحسن 

العلم  دار  الناشر:  بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق: 

للماليين - بيروت، الطبعة: اإلأولى، ١٩8٧م. 

١٤. دراسات في اإلأديان اليهودية والنصرانية، 

مكتبة  الناشر:  الخلف،  العزيز  عبد  بن  لسعود 

ــرابــعــة،  ــواء الــســلــف، الـــريـــاض، الــطــبــعــة: ال ــ اأضــ

١٤٢5هـ/٢٠٠٤م

الــتــفــســيــر، إلأبـــي  فـــي عــلــم  الــمــســيــر  ١5. زاد 

الجوزي، تحقيق:  بن علي  الرحمن  الفرج عبد 

عبدالرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي 

- بيروت، الطبعة: اإلأولى - ١٤٢٢ هـ . 

١6. سنن الترمذي، إلأبي عيسى، محمد بن 

عيسى الترمذي، تحقيق : اأحمد محمد شاكر، 

اإبراهيم عطوة عوض،  ومحمد فؤاد عبد الباقي، و

البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شــركــة  الــنــاشــر: 

الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، ١3٩5 هـ . 

بن  اأحــمــد  بكر  إلأبـــي  الــكــبــرى،  السنن   .١٧

الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: محمد عبد 

القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنات، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤هـ . 

اإسماعيل  بن  البخاري، محمد  ١8. صحيح 

لــه الـــبـــخـــاري، حــقــيــق: مــحــمــد زهــيــر  ــ� اأبــــو عــبــدال

 بـــن نــاصــر الــنــاصــر، الــنــاشــر: دار طـــوق الــنــجــاة 

)مصورة عن السلطانية باإضافة ترقيم محمد فؤاد 

عبد الباقي(، الطبعة: اإلأولى، ١٤٢٢هـ. 

الحجاج  بــن  لمسلم  مــســلــم،  صحيح   .١٩

القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد 

الباقي، الناشر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت 

الطبعة: الثامنة، ١٤٢6 هـ . 

٢٠. الــمــحــرر الــوجــيــز فـــي تــفــســيــر الــكــتــاب 

العزيز، لعبد الحق بن غالب بن عطية اإلأندلسي 

الشافي  عبد  السالم  عبد  تحقيق:  المحاربي، 

الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  محمد، 

اإلأولى ١٤٢٢ هـ . 

٢١. الفروق اللغوية، إلأبي هالل الحسن بن 

له بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  عبد ال�
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن يتيم الفضلي 

العسكري )المتوفى: نحو 3٩5هـ(، حققه وعلق 

العلم  دار  الناشر:  سليم،  اإبراهيم  محمد  عليه: 

والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر. 

اأبــو  الــديــن  الــمــحــيــط، لمجد  الــقــامــوس   .٢٢

طاهر محمد بن يعقوب الفيروزاآبادى )المتوفى: 

8١٧هـــــــــ(، تــحــقــيــق: مــكــتــب تــحــقــيــق الـــتـــراث 

فــي مــؤســســة الــرســالــة، بـــاإشـــراف: مــحــمــد نعيم 

للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الناشر:  العرقُسوسي، 

والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان. 

بن  ــارس، إلأحــمــد  فـ اللغة إلبــن  ٢3. مجمل 

الحسين  اأبــو  الـــرازي،  القزويني  بن زكرياء  فــارس 

)المتوفى: 3٩5هـ(، تحقيق: زهير عبد المحسن 

بيروت،   - الرسالة  مؤسسة  النشر:  دار  سلطان، 

الطبعة الثانية - ١٤٠6هـ - ١٩86م. 

الدين  التاأويل، لمحمد جمال  ٢٤. محاسن 

القاسمي،  الحالق  قاسم  بن  سعيد  محمد  بن 

الــنــاشــر:  الــســود،  عــيــون  بــاســل  محمد   تحقيق: 

اإلأولــى:  الطبعة:  بيروت،   - العلميه  الكتب  دار 

١٤١8 هـ . 

٢5. الــمــحــرر الــوجــيــز فـــي تــفــســيــر الــكــتــاب 

العزيز، لعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 

تحقيق:  المحاربي،  اإلأندلسي  عطية  بن   تمام 

دار  الناشر:  محمد،  الشافي  عبد  الــســالم  عبد 

الكتب العلمية، الطبعة: اإلأولى ١٤٢٢ هـ . 

إلأبــي  الــتــاأويــل،  وحقائق  التنزيل  مـــدارك   .٢6

له بن اأحمد حافظ الدين النسفي،  البركات عبد ال�

الدين  ومحيي  بــديــوي،  علي  يــوســف   : تحقيق 

ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، الطبعة: 

اإلأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩8 م . 

عبد  بــن  لمحمد  الــمــصــابــيــح،  مــشــكــاة   .٢٧

التبريزي، تحقيق: محمد  له الخطيب العمري  ال�

سالمي  ناصر الدين اإلألباني، الناشر: المكتب اإلإ

- بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٩85. 

إلأبــي  الــقــراآن،  تفسير  فــي  التنزيل  معالم   .٢8

محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 

البغوي الشافعي، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، 

 الــنــاشــر: دار اإحـــيـــاء الـــتـــراث الــعــربــي، الــطــبــعــة : 

اإلأولى: ١٤٢٠ هـ . 

الـــلـــغـــة، إلأحـــمـــد بن  ٢٩. مــعــجــم مــقــايــيــس 

الحسين  اأبــو  الـــرازي،  القزويني  بن زكرياء  فــارس 

 )الــمــتــوفــى: 3٩5هــــــــ(، تــحــقــيــق: عــبــد الــســالم 

النشر:  عام  الفكر،  دار  الناشر:  هــارون،  محمد 

١3٩٩هـ - ١٩٧٩م. 

3٠. مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير (، إلأبي 

له محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  عبد ال�

الـــــرازي الــمــلــقــب بــفــخــر الـــديـــن الـــــرازي خطيب 

الري، تحقيق : مكتب تحقيق دار اإحياء التراث 

 العربي، الناشر: دار اإحياء التراث العربي، الطبعة: 

الثالثة ١٤٢٠ هـ . 

ــراآن، إلأبـــي  ــقــ ــ 3١. الـــمـــفـــردات فـــي غــريــب ال

بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم 

الــداودي،  عدنان  صفوان  حقيق:  اإلأصفهانى، 

الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، 

الطبعة: اإلأولى - ١٤١٢ هـ . 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ براهيمية )دراسة تفسيرية تحليلية(  نقض القراآن الكريم للتعددية الدينية، ونِْحلة الديانة اإلإ

الـــمـــنـــهـــاج شـــــرح صــحــيــح مــســلــم بــن   .3٢

الــحــجــاج، إلأبـــي زكــريــا محيي الــديــن يحيى بن 

شرف النووي ، الناشر: دار اإحياء التراث العربي 

- بيروت، الطبعة: الثانية، ١3٩٢هـ . 

الفنون  مــوســوعــة كــشــاف اصــطــالحــات   .33

محمد  القاضي  ابــن  علي  بن  لمحمد  والعلوم، 

ــابـــر الـــفـــاروقـــي الــحــنــفــي  ــامـــد بـــن مــحــّمــد صـ حـ

رفيق  د.   ومراجعة:  ــراف  اإشـ و تقديم  التهانوي، 

العجم، تحقيق: د.  علي دحــروج، نقل النص 

الخالدي،  لــه  الــ� عبد  د.   العربية:  اإلــى  الفارسي 

الطبعة:  بيروت،   - ناشرون  لبنان  مكتبة  الناشر: 

اإلأولى - ١٩٩6م. 

النهاية في علم معاني  اإلى بلوغ  3٤. الهداية 

تحقيق  القيسي،  اأبــي طالب  بن  لمكي  القراآن، 

الـــدراســـات  : مــجــمــوعــة رســائــل جــامــعــيــة بكلية 

الــعــلــيــا والـــبـــحـــث الــعــلــمــي - جــامــعــة الـــشـــارقـــة، 

بـــاإشـــراف اأ. د. الــشــاهــد الــبــوشــيــخــي، الــنــاشــر : 

الشريعة  كلية  والسنة  الكتاب  بحوث  مجموعة 

سالمية - جامعة الشارقة، الطبعة:   والدراسات اإلإ

اإلأولى ٢٠٠8 م . 

* * *


