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 ن اءات اعـرآن ألهل اعكتدب عة فيـبعـعد  اعـعـع  األ                  
 حمد شبالة د. ماجد محمد علي أ                                                                                                     

 أستاذ العقيدة واألديان والفرق )المساعد(                                                                                            

 اليمن  -جامعة اب –كلية اآلداب                                                                                               

 ملخص اعـبحث
 على آلو وصحبو ومن وااله , وبعد :احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل زلمد و 

 نداءاتو وتويهااتو   يه   م غلع  نداءه لئة  دون ئة    او يفالكرًن نرى انو اتسم بالشمول  القرآن عندما نستقرى ءايات
ادلتأم  يف القرآن الكرًن غلد أنو يئ  بنصوص ينس دون ينس او اى  دين دون غًنىم ب  مش  االصناف رتهعا  و 

الق  ادلسلمٌن بغًنىم , وخصوصًا أى  الكتاب , يه  شغ  خطاب القرآن الكرًن ألى  الكتاب ويديثو عديدة يول ع
عنام يهزًا كبًنًا , وياء سلتلئًا عن خطابو لغًنىم من الكئار , يه  تنوعت وسائ  اخلطاب ألى  الكتاب , وغاياتو , 

 وتعددت مناىجو.
 يواره م  أى  الكتاب يه  يتتب  ايآيات ال ي ياء ئهاا النداء ألى  وىذا البح  يعرض أليد أسالهب القرآن الكرًن يف

 الكتاب , وػلل  أبعادىا العقدي  وآثارىا على العالق  بٌن ادلسلمٌن وأى  الكتاب قدؽلاً ويديثًا . 
ن يكون علهو ويظار لنا من خالل تلك النداءات أهنا تعاجل قضايا عقدي  يف مضموهنا , وتض  تصورًا واضحًا دلا ينبغي أ
ن ودتثلت يف احلوار م  أى  الكتاب , وتؤسس دلشروع رت  كلم  أتباع األنبهاء على كلم  احلق ال ي ياء هبا األنبهاء رتهعًا 

 .صورهتا الناائه  يف ما ياء بو خاًب االنبهاء صلى اهلل علهو وسلم 



2 

 

 الريهم الرزتن اهلل بسم

 المقدمة

غئره  ونعوذ باهلل من شرور أنئسنا ومن سهّةات أعمالنا  من ياده اهلل ئال مضّ  لو  ومن إّن احلمد هلل ضلمده ونستعهنو ونست
 . يك لو  وأّن زلّمدًا عبده ورسولويضل  ئال ىادي لو  وأشاد أن ال إلو إالّ اهلل ويده ال شر 

  واحلكم  الكتاب ويعلمام زكهاموي  آياتو علهام يتلو  أنئسام من رسوالً  ئهام بع  إذ ادلؤمنٌن على اهلل منّ  ئقد :بعد أما
 الدين على لهظاره   احلق ودين باذلدى الرس  من ئرتة يٌن على تعاىل اهلل أرسلو  احملج  بو وأوضح   احلج  بو اهلل ئأقام
 كتايب إما ؛ ريلٌن أيد ذاك إذ والناس)  مضطرب ووض    مريجٍ  أمر يف بأرتعاا  بعثتو يٌن البشري  كانت وقد   كلو

 مقب   وعجمي عريب من أمي وإما   مرتوك وبعضو   رلاول بعضو  دارس ودين  منسوخ وإما مبدل إما   بكتاب معتصم
 (1) (.ينئعو أنو وظن استحسنو ما ةداعب على

 أئضى الصراع من وائر قسط ناذلم يه   ونصارى ياود من السابق  والكتب الديانات أتباع يىت االضطراب من يسلم و م
 .  الئرقاء سلتلف بٌن والبغضاء العداوة واستحكام  األبرياء وقت   ءالدما سئك إىل
 قدو    اإلنسانه  على وخهم  نتائج عن دتخضت  واخلرائات الوثنهات بأنواع تعج البشري  كانت الصراع ىذا يانب وإىل
 ياودي  يهوب أيضاً  جلزيرةا يف وكان  وتويهده  اهلل عبادة إىل ئدعاىم مشركٌن وثنهٌن قومٍ  بٌن العرب يزيرة يف  بع 

 شروعمب ياء. و آنذاك العا م يف الكتاب أى  زعامات إىل وكتب    إبراىهم أبهام دين إىل ودعاىم هبم ئاتص   ونصرانه 
 . وادلشركٌن الوثنهٌن دعوة عن ئضالً   األنبهاء هبا ياء ال ي احلق كلم  على األنبهاء أتباع من ادلؤمنٌن كلم  جلم 
                      .والئطرة للعق  ادلوائق احلق أمام اجلمه  واضعاً   وادلشركٌن الكتاب وأى  ادلؤمنٌن ونادى اجلمه  آنالقر  خاطب وقد
 قضايا يف متنوع  وأسالهب  سلتلئ  بصهغ الكتاب أى  عن يدي  من الكرًن القرآن يف ورد ما كثرة انتباىي لئت قدو 

 ىذه يف التأم  وعند  الكرًن القرآن يف موضعاً  عشر ثينإ يف الوصف هبذا لقرآنا ناداىم يه   النداء أسلوبمناا  .شىت
 . واحلاضر ادلاضي يف بادلسلمٌن الكتاب أى  عالق  يف أبعادىا ذلا عقدي  بقضايا تتعلق أهنا ويدت النداءات
 . البح  ىذا لخال من واحلاضر ادلاضي بٌن الكتاب ألى  القرآن نداءات يف العقدي  األبعاد بهان يف ئرغبت
 :  مباي  ثالث  يف يكون أن طبهعتو اقتضت والذي

 .  الكتاب بأى  التعريف:  األول ادلبح  -

 .  الكتاب ألى  القرآين اخلطاب خصائص:  الثاين ادلبح  -

 .  الكتاب ألى  القرآن نداءات يف العقدي  األبعاد:  الثال  ادلبح  -

 ...  ويرضاه ػلبو دلا رتهعاً  يوئقنا أن أسأل واهلل              .                          اخلادت  -
                                                                 

 . 63/  1 دلخالئ  أصحاب اجلحهم , ابن تهمه  اقتضاء الصراط ادلستقهم  1
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 " الكتاب بأهل التعريف: "  األول المبحث

 بلئظ العدد ىذا مث  وورد، الطلب أو اخلرب سبه  على مرة وثالثٌن إيدى الكرًن القرآن يف"  الكتاب أى "  مصطلح ورد

 .وضلوىا"  الكتاب آتهناىم"  و"  الكتاب أوتوا"  مث  ادلختلئ  بتصريئاتو"  اإليتاء" 

 (1) . مرة وسبعٌن ذتانه "  معناىا يف وما الكتاب أى "  عبارة من الكرًن القرآن يف ورد ما ئمجموع

 وردت ئقد، الشريف النبوي احلدي  يف مام يضور يوازيو الكرًن القرآن يف"  الكتاب أى "  دلئاوم ادلكثف احلضور ىذا

 .(2) مرة أربعٌن عن يق  ال ما النبوي احلدي  يف معناىا يف ماو  الكتاب أى  عبارة

      نث       نث  نث  نثنث:تعاىل قال وقد، ال كهف.  الكتاب أى  لدعوة اإلسالم أوالىا ال ي العناي  على يدل ذلك ورلموع

 . (  76 :النم  سورة)      نث  نث  نث  نث  نث    نث   نث  نث  نث

  ؟ وأيكامو بأخباره اللئظ ىذا يتناوذلم الذين الكتاب أى  ىم ئمن

 وأى ، سكانو:  البهت وأى ، بو الناس صوأخ قرابتو:  الري  ئأى  بالشيء االختصاص على يدل لئظ:  اللغ  يف األى   -

 . (3) بو خصوا من أي.:  الكتاب وأى ، العلم أى :  يقال وكذا، بو يدين من:  اإلسالم

 .(4) باخلط بعض إىل بعضاا احلروف لضم كذلك مسيو ، ادلكتوب على ئهطلق الكتاب لئظ أما  -

 أى "  اإلضايف الرتكهب الكرًن القرآن يف ذكر ويهثما، السماوي  الكتب بو يراد ينس اسم:  الكتاب:  االصطالح ويف -

 .( 5) أيدعلا أو واإلصله  التوراة"  بو ئادلراد"  الكتاب

 دان ومن، النصارى وىم اإلصله  وأى ، الهاود وىم التوراة أى  :  به يقصد الكتاب أهل فمصطلح ذلك على وبناءً 

  الهاود ىم الكتاب أى  أن اعتربوا يه ، (8) التأوي  أى  قال وبو، (7) الئقااء رتاور ذىب ىذا وإىل (6) دينام

)سورة  نثۓ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ﴿ :تعاىل بقولو ذلك على واستدلوا، دينام دان ومن ادلختلئ  بئرقام والنصارى
 . (156 :األنعام 

 .  والنصارى الهاود مسمى عن االنقسام ىذا ؼلريام و م، ئرق إىل والنصارى الهاود تئرق الكرًن القرآن ذكر وقد -

ما رواه اإلمام البخاري يف صحهحو  ذلك من ،والنصارى الهاود ىم الكتاب بأى  ادلقصود أن ػلدد ما السن  يف ياء وكذا
َقاَل: " َمث َُلُكْم َوَمَثُ  َأْىِ  الِكَتابَ ٌْنِ  َكَمَثِ  َرُيٍ  اْسَتْأَيَر أَُيرَاَء  ئ ََقاَل:  َمَر َرِضَي اللَُّو َعن ُْاَما  َعِن النَِّبِّ اْبِن عُ  يدي من 

                                                                 
 . 595 – 592مد ئؤاد عبد الباقي ,  زلادلعجم ادلئارس أللئاظ القرآن الكرًن  1
 . 537 – 533/  5رلموع  من ادلستشرقٌن ,    ادلعجم ادلئارس أللئاظ احلدي  النبوي  2
 . 220/ 3األزىري,  هتذيب اللغ  أليب منصور.و  253/ 1لسان العرب البن منظور ,  - 3
 . 423للراغب األصئااين , ص    ادلئردات يف غريب القرآن 4
 . 425, وادلئردات للراغب ص  545رلم  اللغ  العربه  , ص  –معجم ألئاظ القرآن الكرًن  5
 .546/  9البن قدام  , حتقهق : د / الرتكي ,    ادلغين  6
 . 121/  7,  الكويت    ادلوسوع  الئقاه  , وزارة األوقاف 7
 . 83/  1أيكام أى  الذم  البن القهم ,  و. 7/ 10حتقهق : د/ الرتكي , لالمام : زلمد بن يرير الطربي   تئسًن الطربي ,  - 8
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َمْن يَ ْعَمُ  ِل ِمْن ِنْصِف الن ََّااِر ِإىَل َصاَلِة َمْن يَ ْعَمُ  ِل ِمْن ُغْدَوَة ِإىَل ِنْصِف الن ََّااِر َعَلى ِقًنَاٍط؟ ئ ََعِمَلِت اله َُاوُد  ٍُبَّ َقاَل: 
؟ َئَأنْ ُتْم ُىْم "  الَعْصِر َعَلى ِقًنَاٍط؟ ئ ََعِمَلِت النََّصاَرى  ٍُبَّ َقاَل: َمْن يَ ْعَمُ  ِل ِمَن الَعْصِر ِإىَل َأْن َتِغهَب الشَّْمُس عَ  َلى ِقًنَاَطٌْنِ

َر َعَماًل  َوَأَق َّ َعَطاًء؟ َقاَل: ئ ََغِضَبِت اله َُاوُد  َوالنََّصاَرى  ئ َ  َقاَل: َقالُوا: اَل « ِمْن َيقُِّكْم؟ َىْ  نَ َقْصُتُكمْ »َقالُوا: َما َلَنا َأْكث َ
 : الهاود والنصارى أن ادلقصود بأى  الكتابئبٌن النِب (1)«َئْضِلي أُوتِهِو َمْن َأَشاءُ  َئَذِلَك »

ب " خاص بالهاود والنصارى من بين إسرائه  ئقط  أما من دان بدينام من ويرى اإلمام الشائعي أن مصطلح " أى  الكتا
 ( .2وذكر يف ذلك أخبارًا ) العرب وغًنىم ئال يعد كتابهًا  

 ىذه يف القهم ابن تعام  م  أى  الكتاب بأدياهنم ال بآبائام  وقد ئص  وال أرى وياًا ذلذا التقههد  خاص  أن النِب 

..  األمم من ياورىا من بدين تدين منام طائئ  ك  كانت و، كتاب األص  يف ئهاا لهس أم  العرب: "  بقولو ادلسأل 

 النسخ قب  دخوذلم كان ى  الكتاب أى  دين يف دخلوا من وال، آباءىم يعترب و م، اجلزي  أيكام  اهلل رسول ئأيرى

 أيد عن يكشف و م، واجملوس والهاود صارىالن من العرب من اجلزي   النِب منام أخذ من وأكثر...  بعده أو والتبدي 

 .  (3)" بآبائام ال بأدياهنم يعتربىم وكان دينام يف دخ  مىت منام

 والتغهًن للتحريف اعتباراً  الكتاب أى  من لهسوا احلالهٌن والنصارى الهاود بأن قال من على رد أيضاً  القهم ابن كالم ويف

 خاطبام ئقد، السماوي  واإلصله  التوراة بويود الكتاب أى  ويود راراستم لربط مربرئلهس ىناك  . كتبام طال الذي

 الكتاب أى  صئ  عنام تسحب و م، إلهام أنزل دلا وتبديلام عقهدهتم باضلراف شاد الذي الوقت يف، الكتاب بأى  القرآن

 . 

الكتاب ألهل القرآني الخطاب خصائص:  الثاني المبحث  

 للمؤمنٌن اهلل ئخطاب،  متعددة وخصائص بدالالت يزخر تنوعو على القرآين واخلطاب ،ماحلكه اهلل كالم ىو الكرًن القرآن

 لكوهنم والكئار الشرك أى  من غًنىم خطاب عن ؼلتلف الكتاب ألى  وخطابو ،الكتاب ألى  خطابو عن ؼلتلف

 حمدمب إؽلاناً  األقوام أول يكونوا أن كذلك واحلال ادلتوق  وكان ،أصلاا يف مساوي  كتب أصحاب  ما ىو العكس لكن 
 عن ختتلف  ومقاصد خصائص ذا الكتاب ألى  القرآن خطاب يع  شلا ، والكئر والعناد ادلكر بأنواع تئننوا ئقد ، يدث

: اخلصائص ىذه ومن ، غًنىم  

 غًنىم ابخلط خالئاً ، احملسوس على األمور بهان يف كثًناً  واعتماده والتئصه  بالبسط الكتاب ألى  القرآن خطاب دتهز -1

 الئام ومستوى والثقائ  الئكر يه  من خصوصهات ذوو الكتاب أى  من ادلخاطبٌن أن على يدل اخلطايب التمهز وىذا،

 .  معو يتناسب مبا وخاطبو، بو الالئق ادلوض  يف ادلخاطب وض  الكرًن القرآن أن على أيضاً  ويدل،

 حبه  ، ذلم اخلطاب ئهاا ياء ال ي السور رته  يف نصوصو دالل  يه  من وتكاملو الكتاب ألى  القرآن خطاب تنوع -2

 .االيتزاء يال يف يتحقق ماال وىو و ادلراد ادلعىن إىل أقرب بتصور ادلتلقي ؼلرج
                                                                 

 .2148برقم  2/700صحهح البخاري , كتاب اإليارة  1
 . 11 -10/ 5,  لإلمام للشائعي   األم  2
 بتصرف . 195 – 188/ 1أيكام أى  الذم  البن القهم ,  3
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 تارة ورغبام ،أخرى وغهبام تارة باخلطاب ئباشرىم ،وادلقام احلال حبسب الكتاب ألى  القرآين اخلطاب وسائ  تعدد -3

 وإىل وتارؼلام كتبام إىل وأياذلم، وادلنطق باحلج  شبااهتم وديض، منام احملسن على وأثىن وياورىم ،أخرى ورىبام

 . (1) أخرى مرة العق  مقتضهات

 األصول ىذه أن وبهان، - السالم علهاما – وعهسى موسى دعوٌب أصول بهان خالل من الكتاب ألى  القرآن دعوة -4

 ىم ما بٌن يوازنوا وأن اإلسالم من موقئام مرايع  على الكتاب ى أل ي  ىذا يف أن شك وال  زلمد دعوة م  تتئق

 .  - السالم علهاما – وعهسى موسى إلهو دعا ماع االختالف دتام ختتلف وشرائ  عقائد من ايآن علهو

 هبا ياء ال ي احلق دعوة عن هبم نأت عقدي  اضلرائات من ئهو وقعوا ما ببهان الكتاب ألى  خطابو يف القرآن اىتمام -5

 وقالت" و"  وقالوا"  بقولو صدرىا يه  إلهام الزائئ  العقائد ىذه نسب  وتأكهد، ذلا وتئنهده – السالم علهام – أنبهاؤىم

 يقهنه  على يدل يه    الكتاب أى  خطاب يف ئوائد لو شك بال التصدير وىذا  "  قلتم إذ"  و"  والنصارى الهاود

 ادلاضي بالئع  التعبًن خالل من عنام األقوال تلك صدور على ويدل، عقائد من تابالك أى  إىل نسبو ئهما وثباتو القرآن

  ،واحلقائق الدقائق ىذه مبث  يأٌب أن األمي النِب  حملمد ئأىن اهلل عند من وأنو الكرًن القرآن صدق على يدل كما

 ال ي األقوال لتلك أسرى يكونوا بأال القهام  يوم إىل بعده من وللقرآن  للنِب ادلعاصرين الكتاب أى  تنبهو أيضاً  الئوائد ومن

 . ئهاا النظر يعهدوا وأن، أسالئام عن صدرت

 ال              ي اخلادت              الرس            ال  إىل ادلاس              ي             ايتام به            ان عل            ى الكت            اب ألى               خطاب            و يف الك            رًن الق            رآن رك            ز -6

 اهلل ص               راط إىل وردى              م ئس              ادىم وإص              الح اعوي              ايام بتق              وًن كئهل                ى              ي وال               ي ، زلم              د هب              ا بع               

 ادلس           تحه  م           ن وأض          حى، الش           رك ظلم           ات يف وختبط          وا احل           ًنة خالذل           ا ع          انوا طويل             أزمن             عن          و ض           لوا ال          ذي

 الت              وراة يرئ              وا بع             دما - الس              الم علهام             ا – وعهس              ى موس             ى هب              ا ي             اء ال               ي احل             ق دع              وة إىل يع             ودوا أن

)  نث  ڇ  ڇ حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چنث:  س                    بحانو ق                    ال، والش                    رائ  العقائ                    د وب                    دلوا، واإلصله                    
 . ( 1سورة البهن  : 

 إال العام  األيكام يصدر ال الكرًن القرآن صلد يه ، عنام ويديثو الكتاب ألى  القرآن خطاب يف والعدل اإلنصاف -7

 وبهان، الواق  يف علهو ىم ما يسب تصنهئام إىل باإلضائ ، منام بقل  سلتصاً  كان ما دون، عندىم علهو رلمعاً  كان ئهما

 بهنو ما رغم، العام  احلقوق وصهان ، معام التعام  يف واإلنصاف العدل وويوب، احلمهدة والصئات احلق من عندىم ما

 (2).  وأىلو لإلسالم وكهدىم للمسلمٌن عداوهتم من القرآن

 : علهو ىم ما تناول يف ادلختلئ  العلمه  ادلناىج استخدم الكتاب ألى  خطابو يف الكرًن القرآن أن -8
 .  العقائد تلك بسبب إلهو انتاوا الذي ذلم ووصف، وأقواذلم مزاعمام من ذكره ئهما وذلك الوصئي ادلناج ئاستخدم -
 .ادلناقش  أو اإلنكار تقب  ال تارؼله  حبقائق عقائدىم بطالن على ئاستدل االسرتدادي أو التارؼلي ادلناج واستخدم -

 .  عقائدىم مناا استقوا ال ي احلقهقه  ادلصادر عن شفوالك كئرىم أسباب بهان يف التحلهلي ادلناج واستخدم -
                                                                 

   بتصرفم . 2008يف القرآن الكرًن   ازتد لطف الربياي  رسال  مايستًن   يامع  عدن    الكتابخطاب اى   1
   بتصرف . 15-3ص     ا.د. علي سهد الئريسي أى  الكتاب  دعوةيف  مناج القرآن الكرًن 2
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 يهاذلا العق  غلد ال ال ي، ادلنطقه  واألدل  العقله  الرباىٌن على يعتمد الذي النقدي ادلناج الكرًن القرآن استخدم ماك  -

 .  والتسلهم اإلذعان من مناصاً 
 العق  وسلاطب  ،والهسر والساول  الشمول الكتاب ألى  القرآين اخلطاب خصائص من ذكره سبق ما خالل من لنا ويظار

 عقائدىم يذكر يه  ،التحله  ٍب التخله  أسلوب واستخدام ،النقد يف الرئه  باألدب وااللتزام، العاطئ  واستشارة

 يرصو م  وتلطف يسم يف، هبا التمسك إىل ويدعوىم الصحهح  بالعقهدة يأٌب ٍب ،بالبطالن علهاا وػلكم ،واضلرائاهتم

 .  وئساد ضالل من علهو ىم عما واالنتااء التوب  إىل دعوهتم ىعل

 

ً. الكتاب ألهل القرآن نداءات في العقدية األبعاد:  الثالث المبحثًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 ، قضايا ست إىل عاجلتاا ال ي العقدي  لألبعاد تبعاً  تقسهماا ؽلكننا الكتاب ألى  النداء ئهاا ورد ال ي ايآيات باستقراء
 :  ايآته  ادلطالب يف بهاهنا ؽلكن

 . ةًمحمدًبعث إلى الكتاب أهل حاجة:  األول المطلب                                    

 أن الكتاب أى  استكثر ذلك وعند، السابق  األديان أى  ئهام مبا، رتعاء للبشري  اخلادت  بالرسال   زلمداً  نبهو اهلل بع 

 .  أمهون وىؤالء كتاب أى  ألهنم ويتعادلون قب  من علهام يتعالون كانوا الذين األمهٌن من نِب سالماإل إىل يدعوىم

 على بناءً ، وتأيهده ونصره الرسول هبذا واإلؽلان اإلسالم إىل مدعوون أهنم علهام يسج  الكتاب ألى  اإلذلي النداء ئجاء

 خاص   رسالتو بأن لإلدعاء رلال وال رسالتو إلنكار رلال ئال ٍب نوم، قبلو األنبهاء على تعاىل اهلل أخذه الذي ادلهثاق

  ڈ  ڌ ڌ ڎ   ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ نث:  سبحانو ئقال الكتاب أى  دون بالعرب

 يبٌن أن معكم ودوره، إلهكم اهلل لرسو  ئاو" . ( 16 – 15 :ادلائدة سورة)  نث ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ ڍ ڍ ڈ

 ئقد، والنصارى الهاود ذلك يف سواءً ، معكم الذي اهلل كتاب يقائق من إخئائو على تواطأًب ما ويكشف ويوضح لكم

 النِب بعث  خرب رتهعاً  أخئوا كما الشريع  أيكام من كثًناً  الهاود وأخئى، التويهد:  للدين األول األساس النصارى أخئى

 بو يرد  م شلا يرئوه أو،أخئوه شلا كثًن عن يعئو  أنو كما(. 157) سورة األعراف :  نثڇ  ڇ  چ چ  چ  چ  ڃ نث األمي

 وقته  وظهئ  لو كانت شلا اإلنساين اجملتم  يفلو عم   يعد  م ما السابق  والشرائ  الكتب أيكام من اهلل نسخ ئقد، شرعو

 جتيء أن قب  الزمان من – اهلل علم يف – زلدودة ولئرتة، قب  من س الر  إلهاا بع  ال ي اخلاص  الصغًنة اجملتمعات يف

 تعدي  وال تبدي  وال نسح ئهاا يعد ئلم، ديناً  للناس ورضهاا نعمتو هبا وأًب اهلل أكملاا وقد، وتستقر الدائم  الشامل  الرسال 

   ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ نث       .  الناس يهاة يف ذلك وأثر، البشري  احلهاة يف ووظهئتو، الرسول ىذا بو ياء ما طبهع  ذلم ويبٌن

 ( .  16 – 15 ادلائدة سورة)   نث   ڳ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڈ  ڈ  ڌ  ڌ  ڎ

 ( 1)"( نور)  أنو من( اإلسالم) ادلناج ىذا طبهع  وعلى( القرآن) الكتاب ىذا طبهع  على أدل وال أصدق وال أدق ولهس

 قدرتو أمام وعجزىم، وأمو  عهسى يقهق  ببهان علهام ويرد،  عهسى بألوىه  قال من كئر السهاق ستعرضي أن وبعد

 ق "  الئعله  باحلج  مقولتام ويرد وأيباؤه اهلل أبناء بأهنم –ونصارى ياوداً  – الكتاب أى  دعوى السهاق يعرض، سبحانو

 بعث  إىل يايتام – نئساا القضه  يف الكتاب ألى  ادلويو النداء بتكرار أخرى مرة السهاق ويعود،"  بذنوبكم يعذبكم ئلم
                                                                 

 . 862-861/ 2سهد قطب,    يف ظالل القرآن  1
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  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ نث.  لويو ويااً  احلقهق  أمام ويقئام ومعذرهتم يجتام بذلك لهقط   زلمد النِب

 ألى  تعود ال، احلامس  وايا ادل وهبذه" ( .  19:  ادلائدة سورة) نث  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ  ڑڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڈ  ڈ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڇ

 يف، ينذروا و م يبشروا و م، ينباوا  م أهنم يف يج  ذلم تعود وال، إلهام يرس   م األمي الرسول ىذا أن يف يج  رتهعاً  الكتاب
 .( 1)" ونذير بشًن ايآن ياءىم ئقد...  واالضلراف النسهان ئهو يق  طوي  مدى

 الذي االعتقاد ويقرر، قب  من رسلام بو ياءهتم الذي، الصحهح اهلل دين عن ماضلرائاهت الكتاب ألى  اهلل يكشف وىكذا

 يقف و م الدين يوم االعتذار يف الطريق علهام ويقط ، األمي النِب من موقئام يف يجتام ويبط ، ادلؤمنٌن من اهلل يرضاه

  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڈ  ڈ  ڌ  ڌ نث:  تعاىل قولو وىو، الكتاب ألى  هتديداً  أكثر نداءٌ  يأٌب ب ، القضه  ىذه يف احلد ىذا عند األمر

 ( . 47:  النساء سورة)  نث  ڻ  ں    ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ

  ويتمث  البعد العقدي يف ىذه القضه  يف عدة أمور : 
خلالف , وإخئاء احلقائق , وىذا أمر ثابت قد آل إىل نوع من االلتباس وا أواًل : أن يال أى  الكتاب قب  بعث  النِب 

تارؼلهًا يدركو علماء الالىوت , كما ػلئظو علماء التاريخ , ئكان البد للمنضوين حتت دين اهلل , ادلنتمٌن إىل أنبها ء اهلل 
 نثبحانو: أن ؼلريوا من ىذه الدوام  , وينئكوا من ىذه األزم  , ببهان شاٍف كاٍف من عند اهلل , وقد كان ذلك , قال س

 نث( وقال سبحانو:3-1)سورة البهن :  نث    ڇڌ   ڌ  ڈ  ڈ   ڍ  ڍ       چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڎ  ڎ

 (.76)سورة النم : نث  نث  نث  نث  نث  نث   نث  نث  نث  نث   نث  نث  نث
االلتباس , وػلسم اخلالف , يف  رزت  للبشري  عمومًا وألى  الكتاب خصوصًا ئقد ياء لًنئ  وقد كانت بعث  زلمد  

قضايا طادلا أىرقت الدماء بسبباا , وتبودلت اللعنات من يرَّائاا , وأصدرت قرارات احلجب واحلرمان بٌن سلتلف الئرقاء 
 .   (2)نتهج  ذلا 

اود يف ادلدين  : " يا ثانهًا : أن ىذا النِب ادلنتظر بع  بالعئو , والصئح , والرزت  , والتخئهف , وكان يقول جلًنانو من اله
اهلل , وأين زلمدًا رسول اهلل , ػلبط اهلل عن ك  ياودي حتت معشر الهاود : أروين اثين رياًل منكم يشادون أن ال إلو إال 

بعضام ئاغتبط  , لقد كان عرضًا مغريًا , وئرص  ساضل  ألى  الكتاب أىتبلاا (3)أدًن السماء الغضب الذي غضب علهو "
 ومساي  اإلسالم , وأىب آخرون ئبقوا مرهتنٌن لتعالهم زلرئ  , اختلط احلق ئهاا بالباط  .  بنعم  اإلؽلان

, النِب الذي بشرت بو كتبام وأنبهاؤىم من  ثالثًا : دعوة أى  الكتاب إىل اإلؽلان واذلدى ادلتمث  ئهما ياء بو زلمٌد 
كتسح الظلمات , ومبنزل  البهان الذي ال لبس ئهو ئال يض  قب , وال ي غلدون دالئ  صدقو ظاىرة يله  مبنزل  النور الذي ي

مبٌن ", والناظر ادلتأم  بإخالص وجترد يستهقن أن ادلضامٌن اإلؽلانه  والتشريعه  ال ي ياء هبا  عنو عق  سلهم " نوٌر وكتاب ٌ
اً إقلهمهاً , أو ئلسئ  عقله  , ب  من عند اهلل , متناغم  م  ما ياء بو أنبهاء اهلل , ولهست ئكرًا قومهًا , أو مشروع زلمد 

ىي دعوة ربانه  تستوعب اجلوانب اإلنسانه  , وختاطب عموم البشري  , وىي يف الوقت ذاتو تقدم دلهاًل زلئوظًا , ؽلكن 
لك  أيد يف ك  يٌن , يف ك  مكان  أن يئحصو ويتثبت منو , وىو " الكتاب ادلبٌن " أي : القرآن , الذي ئهو دالئ  

                                                                 
 . 867/ 2ادلصدر السابق ,  1
 . 58ص    ى  1431( لعام 123الرزتن القاضي , كتاب رلل  البهان رقم ) يا أى  الكتاب تعالوا إىل كلم  سواء , د . أزتد عبد 2
 .23984برقم  39/409صححو األرناؤوط انظر : مسند اإلمام ازتد بن ينب  , حتقهق : األرناؤوط ,  3
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لتصديق دلا سبقو من الكتب السماوي  , يتبٌن من خاللو أن من ياء بو نِب يق , بع  لهجدد ما اندرس من الصدق وا
 دين اهلل , ويصحح للبشري  اضلرائاا عنو. 
آلت ئهاا البشري  من أى  الكتاب وغًنىم إىل  –وال ي تزيد على ست  قرون  - رابعًا : أن الئرتة ال ي أعقبت رئ  ادلسهح 

االضلراف ال توصف , ئكان مقتضى احلكم  اإلذله  والرزت  الربانه  , أن ينقذ البشري  من ىذا ادلأزق , ببعث  نِب ياٍل من 
مئاية  ألى  الكتاب , ب  كانت متوقع   ؼللصام من التخبط العقدي واالضلراف اخللقي وااليتماعي , و م تكن بعثتو 

 ي بأيديام , ومن ٍب ئقد قطعت يجتام ولهس ذلم أن يقولوا ما عندىم , نطقت هبا األسئار وبشرت هبا النصوص ال
 ياءنا من بشًن ونذير , ئقد ياءىم بشًن ونذير . 

, خامسًا : إضعاف كهد أى  الكتاب يف الصف ادلسلم , وإنارة الطريق للجماع  ادلسلم  حبقهق  ما علهو أى  الكتاب 
 وموقئام من الرسال  اخلادت  . 

  همًعليهًمنًالدينًالمحرفًطالًدعوةًأهلًالكتابًفيًوراثةًالدينًالحقً،وبطالنًماالمطلبًالثانيً:ًإب

 ،لاليق منام السابق يسلم، كرًن موكب وأهنم، والرس  األنبهاء بٌن الصل  يقهق  موض  من أكثر يف الكرًن القرآن يقرر

  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ ے  ےھ ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ٹ  ٹ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ نث:  تعاىل قال كما، بنصره ويعد ، بو ويبشر

 ( .81: عمران آل سورة) نث ۋ  ۋ  ٴۇ  ې ې ۉ ۉې ې  ڭڭ

 نظام على ؼلرج إظلا، أنبهاءه بو بع  الذي – اإلسالم – اهلل دين غًن يبتغي الذي أن يقرر الساري ادلهثاق ىذا ظ  ويف

 ( . 83:  عمران آل سورة)  نث  نث  نث  نث  نث  نث   نث  نث  نث  نث  نث  نث  نث  نث  نث نث كلو الكون

 النبوة بهتو يف غلع  غلع  أن  إبراىهم م  اهلل عاد وػلتكرون األوىل احلنهئه  ورث  أهنم يدعون الكتاب أى  كان ودلا

 الكتاب ألى  اإلذلي النداء ياء، احلقهق  ىذه يف الناس ويشككون،  إبراىهم دين على أنو يف  النِب دعوى ويكذبون

 .  معاً  والعق  للتاريخ وسلالئتاا دعواىم زيف ويكشف، القضه  ىذه يف رلادلتام يقهق  لهبٌن

 ( . 65:  عمران آل سورة)   نث ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱنث

 إذاً  ئكهف، واإلصله  التوراة على سابق  ئإبراىهم، دله  إىل يستند ال الذي مراءىم وتكشف، الكتاب بأى  تندد ئايآي 

 هبم التنديد وؽلضي، التاريخ إىل األوىل النظرة مبجرد سلالئتاا تبدو، للعق  سلالئ  دعوى إهنا ؟ نصرانهاً  أو ياودياً  يكون

  ۀ  ۀ  ٹ نث واحلوار اجلدل يف سلهم منطقي مناج على اعتمادىم وقل  تعنتام وكشف، يجج من بو يدلون ما قهم  وإسقاط

 عبده على نزلو الذي الدين يقهق  ويعلم، البعهد التاريخ يقهق  يعلم الذي سبحانو اوئ  نث  ے  ے    ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ہ  ہ

 ( . 67:  عمران آل سورة)   نث  ۋ  ۋ ٴۇ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۓ نث :  الئص  ىو ذلك يف وقولو  إبراىهم

 أنو ويقرر، بعده من إال واإلصله  التوراة أنزلت وما، نصرانهاً  وال ياودياً  كان ما  إبراىهم أن من ضمناً  قب  من قرره ما ئهؤكد

 وقولو: "  - اهلل رزتو – قطب سهد يقول.  لإلسالم الشام  بادلعىن مسلماً  كان ئقد اإلسالم إال مل  ك  عن مائالً  كان

 :  ىي لطائف عدة إىل يشًن  نث  ې  ۉ ۉ  ې نث قولو بعد نث ۋ  ۋ ٴۇ  ې نث تعاىل

 إبراىهم يكون أن ؽلكن ال ٍب ومن، مشركون – ادلنحرئ  ادلعتقدات تلك إىل أمرىم انتاى الذين - والنصارى الهاود أن:  أوالً 

 .  مسلماً  ينهئاً  كان ولكن، نصرانهاً  وال ياودياً 
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 ال ٍب ومن، ومقتضهاتو خصائصو بك  ادلطلق التويهد ىو اإلسالم، يلتقهان ئال آخر شيء والشرك شيء اإلسالم أن:  وثانهاً 
 .  أصالً  الشرك ألوان من لون  م يلتقي

 .  مشركون وىم، مسلم ينهف ئاو  إبراىهم دين على أهنم قريش من ادلشركٌن دعوى إبطال إىل يشًن:  وثالثاً 

 الوالي  وال، وراثتو يدعي أن أيضاً  ادلشركٌن أو النصارى أو الهاود من ألي ئلهس، مسلماً  ينهئاً  كان  إبراىهم أن دام وما

 يقرر ،اإلسالم يف الناس علهاا يتالقى ال ي الوشهج  ىي ويدىا العقهدة كانت ودلا ..، عقهدتو عن بعهدون موى دينو على

 ( . 68:  عمران آل سورة)   نث نث    نث  نث  نثنث  نث  نث  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ۅ نث سبحانو

 بشاادة اإلسالم يف إبراىهم م  يلتقي يالذ النِب ىذا ٍب ، أولهاؤه ىم مناجو على وساروا يهاتو يف  إبراىهم اتبعوا ئالذين

 . (1)"  والطريق ادلناج يف  إبراىهم م  ئالتقوا  النِب هبذا آمنوا الذين ٍب ، الشاىدين أصدق اهلل

 احلنهئه  إىل واالنتساب، احلق الدين وراث  يف الكتاب أى  دعوى السابق  ايآي  يف ديض تعاىل اهلل أن إىل سبق شلا وطللص

 ٍب ومن بعده من وأمتو  النبهٌن خاًب ٍب زمنو يف أتباعو مى  إبراىهم إىل باالنتساب الناس أيق أن وقرر،  مإبراىه مل 
                  : تعاىل قولو يف اإلذلي النداء إلهو يشًن ما وىو، احلق مهزان يف قهم  أي دين من الكتاب أى  علهو دلا يعد ئلم

)  نث    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀۀ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ نث
 ( .  68:  ادلائدة سورة

 أنزل ما يبلغ أن  الرسول كلف قد النداء سبقت ال ي ايآي  يف تعاىل اهلل أن غلد الكتاب ألى  اإلذلي النداء ىذا يف والناظر

 بك  الكتاب أى  ويوايو، باحلق يصدع وىو يساباً  اعتبار ألي غلع  ال وأن، رسالتو بلغ ئما يئع   م وإن، ربو من إلهو

 اإلؽلان وال العقهدة وال الدين من شيء على لهسوا أهنم"  وىي يستحقوهنا ال ي صئتام وحبقهق ، علهو ىم ما حبقهق  صراي 

 كتاب أى  أهنم من ألنئسام يدعونو شلا شيء ئال ٍب ومن، رهبم من إلهام أنزل وما واإلصله  التوراة يقهمون ال أهنم ذلك

 ،تورث صئ  ولهس، وترت  تقرأ كتباً  ولهس، باللسان تقال كلمات لهس"  الدين"  ألن...  دين وأتباع عقهدة وأصحاب

 لىع كلاا احلهاة نظام إقام  ويف، الشعائر يف ادلتمثل  والعبادة،  الضمًن يف ادلسترتة العقهدة:  يشم  يهاة مناج ينالد إظلا

 بأهنم يواياام أن  الرسول كلف ئقد ىذه قواعده على الدين يقهمون الكتاب أى  يكن  م ودلا..  ادلناج ىذا أساس

 زلمد بو ياء الذي اهلل دين يف الدخول:  األول مقتضاىا رهبم من إلهام أنزل وما واإلصله  التوراة وإقام .  شيء على لهسوا

 ،زلمد ومنام وينصروه رسول بك  ؤمنواي أن ادلهثاق علهام اهلل أخذ ئقد  ئام...  واإلصله  التوراة يف ذلم وصئو الذي 

 أنزلت ال ي األخرى الكتب أم – الكرًن القرآن بو ادلقصود كان سواءً  – رهبم من إلهام أنزل وما واإلصله  التوراة يقهمون ال

 بالضرورة بالدين ادلعلوم"  من يعترب ادلئاوم وىذا...   زلمد بو ياء الذي اجلديد الدين يف بدخوذلم إال – كالزبور علهام

 اختالف على - رتهعاً  الناس وأن، كائ  البشر إىل أرس  وأنو النبهٌن خاًب ىو  زلمداً  أن العقهدة ىذه بدياهات ئمن،" 

 يؤمن ال من وأن، التووتئصه عمومو يف بو ياء ما وئق، بو ياء مبا اإلؽلان إىل مدعوون – وأوطاهنم وأدياهنم وضللام مللام

 غلوز ال احلقهق  وىذه....  الدين ىذا قب  دين من علهو كان ما منو اهلل يقب  ال ضال ئاو وتئصهالً  إرتاالً  بو ياء مبا
                                                                 

 . , بتصرف 412/ 1سهد قطب ,  –يف ظالل القرآن  1
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 ادلل  بأى  عالقتو يف عناا يغئ  أن وال، البشري  ئهو تعهش الذي اجلاىلي الواق  ضخام  أمام ئهاا غلمجم أن احلق للمسلم

 . (1)"  والنح 

 :  وىي مناا ادلستئادة العقدي  األبعاد من رتل  استخالص ؽلكن السابقٌن النداءين يف التأم  خالل ومن

 صل  لو يعد  م غًنىم عن ئضالً  الكتاب أى  علهو ما ألن، دعاهتا يزعم كما"  األديان بٌن التقريب"  دعوى بطالن : أوالً 

 مل  إىل انتساهبم يف الكتاب أى  دعوى اهلل أبط  ئقد، علهاا االيتماع ونيزعم ال ي اإلبراىهمه  بادلل  أو احلق بالدين

 .(2) دينو وراث  ادعاء أو إبراىهم

 احلقهق  امتالك ادعاء وعدم، عندىم مبا االعرتاف على يقوم أن ينبغي الكتاب أى  م  احلوار أن يرى من ضالل:  ثانهاً 

 ىذا يف القرآين ادلناج عن بعهداً  األديان بٌن احلوار دعاة لو يؤص  ما آخر إىل ادلشرتك  القواسم على االلتقاء على واحلرص

 قد ئاو.  مداىن  وال رلامل  بدون معلها احلج  وإقام ، علهو ىم ما حبقهق  (يآخر  )ال اجلار ويوب يقرر ئالقرآن.  الباب

   ڑ نث          احلق من ىم أين يعرئام وأن، علهو ىم ما غًن إىل يدعوىم وأنو شيء على لهسوا أهنم ذلم يبٌن  م إن يؤذيام

 ( . 42:  األنئال)  نث  ڳڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑ

 ظروفلل مراعاة..  احلق من إلهو يدعوىم ما وبٌن الباط  من الناس واق  بٌن األساسي الئارق عن الداعه  يبٌن ال ويٌن

 يكون أن ينبغي اهلل إىل الناس دعوة يف التلطف إن!"  ىموآذا خدعام قد يكون ئإنو،  مواياتام من وخوئاً  وادلالبسات

 األسلوب أما، كامل  إلهام تبلغ أن غلب احلقهق  إن، إياىا يبلغام ال ي احلقهق  يف ال، الداعه  بو يبلغ الذي األسلوب يف

 .(3)"احلسن  وادلوعظ  احلكم  قاعدة على ويرتكز القائم  ادلقتضهات ئهتب 

 يصر ئدعوى ٍب ومن، شؤوهنم ك  يف للبشر يهاة كمناج كامالً  الدين إقام  تقتضي واإلؽلان تدينال يقهق  أن:  ثالثاً 

 علهام – أنبهاءه بو اهلل بع  الذي الدين يقهق  يناقض"  العلمانه "  إلهو تدعوا كما والشعائر العقائد بعض يف الدين

 واإلصله  التوراة ويقرؤون اإلؽلان يدعون أهنم م  الدين من شيء على لهسوا بأهنم الكتاب أى  القرآن وايو ئقد – السالم

 ما وىذا . علهو ىم شلا بشيء ذلم اهلل يعرتف  م األنبهاء بو ياء الذي احلق"  الدين"  على قائم  يهاهتم تكن  م دلا ولكن

 .  الدين من ءشي على ئلهس كامالً  اهلل عند من ياء الذي الدين يقم  م ما أنو، أيضاً  مسلم ك  يئامو أن ينبغي

 مواياتام من ادلسلم ؽلن  ال ذلك وم ، وكئراً  طغهاناً  منام كثًناً  ستزيد علهو ىم ما حبقهق  الكتاب أى  موايا  أن:  رابعاً 

 علهاا بناءً  واجلاىله  الباط  قوى وبٌن بهنو ادلئاصل ان تكون و  ،آثار من ذلك على يرتتب شلا ؼلشى وال هبا

 كفرًأهلًالكتابًوعداؤهمًللحق.ًًالمطلبًالثالث:ً                                  

 عن والصد احلق  وكتمان، والباط  احلق ولبس، بالكئر يصئام موضعٌن يف الكتاب ألى  النداء ورد عمران آل سورة يف

 . اهلل سبه 

 ( . 71 – 71:  عمران آل)   نث  ٹ  پ   پ  پ  پ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ٱ   نث  نث  نث  نث  نث  نث  نث  ی   ی نث تعاىل ئقولو األول ادلوض  أما

                                                                 
 .بتصرفوما بعدىا  937/ 2 ادلصدر السابق 1
 بتصرف  187معا م الدعوة يف قصص القرآن الكرًن , د / عبد الوىاب الديلمي , ص  2
 . بتصرف,  941/ 2, سهد قطب    يف ظالل القرآن  3
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  نث  نث  نث  نث  نث  نث   نث   نث  نث  نث  نث  نث  نث  نث  نث  نث   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ۅ  ۅ  ۋ نث تعاىل ئقولو الثاين ادلوض  وأما

 ( 99 – 98:  عمران آل(  نث ی  ی  ڈ   ڈ  نث  نثنث  نث

 إضالل يف الرغب  على القائم  وأالعهبام مكرىم وكشف تابالك أى  حلقد تعاىل اهلل بهان بعد النداء يأٌب ادلوضعٌن كال ويف

 .ادلسلمٌن

 علهو ىم وما الكتاب أى  يال حلقهق  بهان وئهو"  الكتاب أى  يا"  مباشرة بصهغ  ياء ئقد األول ادلوض  يف النداء أما -

 (71 –71 : عمران آل(     نث  ٹ  پ   پ  پ  پ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ٱ   نث  نث  نث  نث    نث  نث  نث  ی   ینث

 سواءً  الدين  ىذا يف واضحاً  احلق يشادون - الهوم يىت يزالون وما - وقتاا الكتاب أى  كان ولقد : "قطب  سهد يقول

 علهاا بناءً  أسلم وبعضام بعضام هبا صرح وال ي وإشارات  بشارات من عنو كتبام يف ياء ما يقهق  على ادلطلعون منام

 ال..يكئرون أهنم غًن.. اإلؽلان إىل يدعو ما الواضح احلق من اإلسالم يف غلدون ولكنام ادلطلعٌن  غًن كذلك وسواءً .
 أن شأهنا من كان ال ي الصئ  ألهنا" الكتاب أى  يا" يناديام والقران والتضله   وادلصلح  للاوى ولكن الدله   يف لنقص

 وكتمانو إلخئائو بالباط  احلق لبس من بو يقومون ما لهئضح أخرى مرة ويناديام.. اجلديد وكتابو اهلل آيات إىل تقودىم

 أى  أعمال من بو اهلل ندد الذي وىذا!  قبهح مستنكر أمر وىو   قصدٍ  ويف عمدٍ  وعن علمٍ  على الباط   غمار يف وتضههعو

 هاودال بدأ . التاريخ مدار على طريقام ئاذا   احلاضرة اللحظ  يىت وقتاا من علهو دريوا الذي األمر ىو يهنذاك الكتاب

 إال كشئو إىل سبه  ماال اإلسالمي الرتاث يف دسوا ادلتطاول  القرون خالل ويف الصلهبهون تابعام ٍب األوىل  اللحظ  منذ

 -ايآبدين أبد حبئظو اهلل تكئ  الذي احملئوظ الكتاب ىذا إال اللام -كلو الرتاث ىذا يف بالباط  احلق ولبسوا القرون  جباد

 . (1)"  همالعظ ئضلو على هلل واحلمد

 من موقئام على والتاديد بالتنديد الكتاب أى  إىل يتجو أن وسلم علهو اهلل صلى رسولو اهلل ئهلقن الثاين ادلوض  يف أما -

   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ۅ  ۅ  ۋ نث ئهقول صحتاا على شاداء وىم اهلل  بآيات ويكئرون، عنو يصدون ٍب يعلمونو  الذي احلق

 ال ي بصئتام ووصئام موقئام  حبقهق  الكتاب أى  رلاهب  ىو:  أثر من النداء ىذا يرتكو ما وأول"   نث  نث  نث  نث

 كتاب من بشيء يكئر ومن القرآنه   اهلل بآيات يكئرون ئام كئار  يقهقتام يف ىم بهنما   والتدين اإلؽلان مبظار يداروهنا

 ئحقهق  رسوذلم  بعد اهلل عند من ياء رسول بك  نوايآم معام الذي بالنصهب آمنوا أهنم  ولو كلو بالكتاب كئر ئقد اهلل

 وىي، أيديام على هلل اإلسالم نئسو على وأويب، يق بعد من الرس  بو غليء ما ك  أن عرف عرئاا من وايدة  الدين

 .  ئهو ىم ما عاقب  ختوئام وأن هتزىم أن شأهنا من يقهق 

 سبحانو اهلل يرون وىم، عنام اخلداع ىذا يسقط، كتاب أى  الناس ىؤالء بكون ادلسلم  اجلماع  من ادلخدوعٌن إن ٍب

 . (2)"  دلسرتيب ريب  ىذا بعد تبقى ئال، الصريح الكام  بالكئر ويديضام، ىؤالء الكتاب أى  يقهق  يعلن وتعاىل

 على بأهنم غلزم شلا نث  نثنث  نث نث بقولو عنو الناس ويصدون، بو يكئرون الذي باحلق معرئتام علهام تعاىل اهلل يسج  ٍب

 .  مستنكر قبهح أمر وىو، عنو الناس يصدون ما صالح ومن، بو يكذبون ما صدق من يقٌن
                                                                 

 . 414/ 1   قطب سهد    القرآن ظالل يف  1
 . 436/ 1 قطب سهد    القرآن ظالل يف 2
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 وما، ادلستقهم الطريق ىو اهلل سبه  إن، كبًن مغزى ذات لئت   نث  نث  نث  نث  نث  نث  نث   نث   نث  نث نث تعاىل قولو ويف

 األرض يف يكون وال ادلستقهم  وموازيناا استقامتاا تئقد كلاا األمور ئإن اهلل سبه  عن الناس يصد ويٌن، عوج ئاو عداه

 .  يستقهم ال الذي والعوج الئساد إال

 : ومناا، النداءات ىذه من ادلستئادة العقدي  األبعاد بعض إىل تشًن السابق  وايآيات

 ذكر وذلذا   بالضرورة نالدي من معلوم أمر وىو ؛ احلق اهلل دين عن وخرويام الكتاب  أى  كئر حلقهق  القرآن تقرير: أوالً 

  (1)"الدين من علهو ىم ما تصحهح أو، كئرىم يف الشك أو ،الكتاب أى  تكئًن عدم :اإلسالم نواقض من أن العلم أى 

 كربىم ذلك على زتلام   ومعرئ ٍ  ويقٌنٍ  علمٍ  عن كان ب  احلق  بالدين يا  عن يكن  م الكتاب أى  كئر أن: ثانهاً 

 . للمسلمٌن ويسدىم

 يف القرآين السهاق خالل من تتضح يقائق وىي عنو  الناس وصد بالباط  ولبسو وعدائو باحلق الكئر بٌن التالزم: ثالثاً 
 يظار ايآيات تقرره وما   بالباط  لبسو إىل السعي على احلق بالدين كئرىم زتلام ئقد اخلصوص هبذا الكتاب ألى  ندائو

 يف والتلبهس الدس يزالون وما اإلسالم ئجر منذ( والنصارى الهاود)  بالكتا أى  ياول ئقد ؛ الواق  يف يلهاً  واضحاً 
 ويرروه يققوه الذين ريالو لو اهلل قهض يىت النبوي احلدي  يف الدس وكذا   باإلسرائهلهات إغراقو طريق عن القرآين التئسًن

 كثًن يف ادلستشرقٌن تالمهذ يدسون الونيز  وما وأيداثو  اإلسالمي والتاريخ الريال يف ودسوا...  ندر ما إال الدس ىذا من

 مسلس  يزال وما   بأنئسام هبا القهام الكتاب أى  ؽللك ال ما األعمال من لهؤدوا اإلسالمي العا م يف القهادي  ادلناصب من

 . سواء يدٍ  على والشريع  العقهدة خللخل  متعددة صور يف مستمراً  والدس اللبس

 عن الناس وصد بالباط  احلق لبس يف الكتاب أى  ياد ذترة الغالب يف ىو رتهعاً  األرض يف الهوم الظاىر الئساد أن: رابعاً 

 وئساد التصورات  ئساد:  منايهاا ك  يف الئساد وظاور احلهاة اعوياج إىل أدى الذي األمر   القوًن ومناجو اهلل سبه 

 الذي الكون م  وروابطام، بهنام ئهما البشر ابطرو  وئساد ادلعامالت  وئساد   السلوك  وئساد األخالق  وئساد الضمائر 

 .ئهو يعهشون

 
 

 نقمةًأهلًالكتابًعلىًالمسلمينًوسببها:ًًالمطلبًالرابع                              

  معام اوهنؼلوض الذي ادلعرك  ويقهق   مأعدائا حبقهق  ٌنادلسلم وعي تربه  على قائم أنو غلد الكرًن القرآن مناج يف ادلتأم 
 .األعداء من وغًنىم الكتاب أى  ذلك يف يستوي،  العقهدة معرك  وىي

 ك  يف وأىلو لإلسالم يرهبم يف األعداء وطبهع ، أعدائام نئوس يف ادلعرك  بواع  للمؤمنٌن تعاىل اهلل يبٌن عدة آيات ويف

 ئهقول ادلسلمٌن؟ من ينقمون اماذ: ئهسأذلم الكتاب أى  لهوايو  الرسول إىل القرآين اخلطاب ويتويو،  ومكان زمان

  ( . 59:  ادلائدة سورة)  نث  چ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ڤ  ڤ  ڤ نث: سبحانو

 ، منام بالئع  واق  ىو ما إلثبات تقريري سؤال نايه  من ىو الكتاب ألى  تويهاو إىل رسولو اهلل ويو الذي السؤال وىذا
 ، منام الواق  ىذا الستنكار سؤال نايه  من وىو، ادلسلم  اجلماع  من موقئام إىل هبم تدئ  ال ي اع البو  يقهق  وكشف

                                                                 
 . 26م , ص 1996,  6م  الشرح لسلهمان العلوان , دار ادلسلم     الرياض , ط م , زلمد بن عبد الوىابنواقض اإلسال 1
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 يف سبق دلا وتقرير القوم مواالة من ذلم وتنئًن للمسلمٌن توعه  ذاتو الوقت يف وىو..  علهو الدائع  البواع  واستنكار
 إؽلاننا إال أليلو ويكرىوننا الكتاب أى  ينكره شيء عندنا ئلهس ، الكتاب أى  مواالة عن هني من قبلو الثالث  النداءات

 .  (1) رسلو على قب  من أنزل ومبا علهنا أنزل مبا وإؽلاننا، لو الكمال وإثبات، وتنزياو وتويهده، باهلل الصادق

 أن إال - اإلسالمي  البع طالئ  على ينقمون ال وىم -  النِب عاد يف ادلسلمٌن على ينقمون يكونوا  م الكتاب أى  إن

 قام أن منذ..  قط أوزارىا تض   م ال يىذه احلرب الشعواء  ومن قرآن . إلهام اهلل أنزل وما باهلل يؤمنون ادلسلمٌن ىؤالء

 . (2)"  الئريد اهلل مناج ظ  يف مستق  ونظام ويود ذلم وأصبح شخصه  ذلم ودتهزت ادلدين  يف كهان للمسلمٌن

 بٌن دلا ادلصدق  األخًنة بالرسال  يؤمنون ال أهنم ئسقام وآي ، إلهام اهلل أنزلو عما منحرئون ئاسقون الكتاب أى  وألن

 مث  قطهع  بصورة الكثًنة القرآنه  ايآيات تقررىا احلقهق  وىذه ادلسلمٌن من ادلستقهمٌن ػلبون ال ئام ٍب ومن...  أيديام

. (89 النساء: سورة) نث ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ نث :تعاىل وقولو(  121 : البقرة سورة)  نث پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ نث   : تعاىل قولو

 . نث ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ ڇ نث تعاىل وقولو

 قص  يف سبحانو قال كما، إؽلانو ادلؤمن من ينقم كائر ك  ب ، ئقط الكتاب أى  على زلصوراً  لهس اإلؽلان أى  داءعو 

   ڦ  ڦ نث:  األخدود أى  قص  يف تعاىل وقولو ،( ٦٢١: األعراف)  نث ڍڍ  ڈ  ڈ  ڌ   ڌ  ڎ ڎ  ڇ  ڇ  ڇ نث:  عونئر  آل سحرة

 ( . ٨: الربوج)  نث  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڦ

 أو وتغطهتاا وتلبهساا دتههعاا يريد ال ي ىي ادلبٌن الصادق كالمو من كثًنة مواض  يف سبحانو اهلل يقررىا ال ي احلقهق  ىذه

 (الديين التقارب) مسمى حتت، والعلمن  التقريب دعاة من لئام لف ومن، الكتاب أى  من كثًنون الهوم نكارىاإ
 ، العقدي األساس عن بعهداً  الكتاب وأى  ادلسلمٌن بٌن الصراع تصور ال ي الشعارات من وغًنىا(  األديان بٌن التقريب)و

 أى  معامل  ػلسنوا أن ادلسلمٌن تأمر ال ي النبوي  واأليادي  القرآنه  ايآيات ببعضعلى ذلك  االستدالل من أكثروا ورمبا

 والتعلهمات، بواعثام عن الواعه  والتقريرات ، مواالهتم عن الشرعه  النصوص يف احلامس  التحذيرات ويغئلون الكتاب

 م  وااللتقاء وادلناصرة الوالء وبٌن، ادلعامل  يف واإليسان العدل بٌن كبًن وئرق، ادلسلمٌن م  معركتام خط عن الصرػل 

 يى ايآي  ىذه من ةادلستئاد  العقدي دابعواال. األعداء
 ال خصومام وأن، اإلطالق على آخر شهةاً  ولهست عقهدة معرك  صمهماا يف ىي وخصومام ادلؤمنٌن بٌن ادلعرك  أن -1

 كانت ولو عنصري  وال اقتصادي  وال سهاسه  معرك  لهست إهنا..  العقهدة إال منام يسخطون وال، اإلؽلان إال منام ينقمون

  إسالم وإما ياىله  إما، إؽلان وإما كئر إما – عقهدة معرك  صمهماا يف ولكناا، إشكاذلا وي  وقئاا لسا  ىذا من شهةاً 

 على يعرضون مك  يف ادلشركٌن رأينا ئقد، الدين هبذا الكائرين ك  موقف ىو  ب ، ئقط الكتاب أى  موقف ىذا ولهس .

 – ياشاه – أياهبم ولو، األمر يف يداىن وأن العقهدة معرك  يدع أن:  وايد شيء مقاب  يف وادلتاع واحلكم ادلال  النِب

 ذلم عدواً  واياوا يهثما ادلؤمنون يستهقنو أن غلب ما وىذا... اإلطالق على معرك  وبهنو بهنام بقهت ما أراد شلا شيء إىل

 ( . 3) ةالعقهد ذلذه إال يعاديام ال ئإنو
                                                                 

 . 382/ 6, زلمد رشهد رضا , تئسًن ادلنار  1
 . 924 – 923/ 2, سهد قطب , يف ظالل القرآن  2
  ادلاذب يف تئسًن يزء عم , علي بن نايف الشحود 3
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 اإلؽلان يتحقق ئال، األعداء م  معركتام طبهع  معرئ  على بناءً  ادلؤمنٌن ورتاع  ورسولو هلل الوالء إخالص ويوب -2

 أن يستهقنوا وأن ، رايتام ترئ ال  ال ي ادلعسكرات سائر وبٌن زتلتاا بٌن الكامل  بادلئاصل  إال والواق  النئوس يف بالعقهدة

 . ( 1)" السواء على اإلسالمه  والعقهدة ادلسلم  اجلماع  ربي يف بعض أولهاء بعضام

الئسق ػلم  صايبو على النقم  على ادلستقهم , وىي يدل على أن  نثچ   ڦ  ڦ  نثالتعقهب يف هناي  ايآي  بقولو ان -3
ستقهم على الناج رى ادلقاعدة نئهس  واقعه  تثبتاا ىذه اللئت  القرآنه   إن الذي يئسق عن الطريق وينحرف ال يطهق أن ي

, ومن ٍب يكرىو وينقم علهو استقامتو ويسعى ياىدًا للقضاء علهو ئاي قاعدة وده يشعره دائمًا بئسقو واضلرائوإن ويادللتزم 
 .(2)مطردة تتجاوز موقف أى  الكتاب من ادلسلمٌن إىل موقف ك  ئاسق من ك  عصب  مستقهم " 

أهنم مرتوكون من الباط  وأىلو , وأهنم ؽللكون جتنب ادلعرك  , وأنو ؽلكن أن  ومن ٍب ئمن الغئل  أن يظن أى  اإلؽلان واحلق
 تقوم ىناك مصاحل  وماادن  ! وخًن ذلم أن يستعدوا للمعرك  بوعي وعدة من أن يستسلموا للوىم واخلديع  . 

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً
ً
ً
ًعنًالغلوًفيًالدينً.ًالمطلبًالخامسً:ًالنهيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

الغلو يف اللغ  : يدل على رلاوزة احلد والقدر , قال ابن ئارس : " الغٌن والالم واحلرف ادلعت  " : أص  صحهح يدل على 
. وقال الئهومي : " وغال يف الدين غلوًا من باب قعد : تصلب وتشدد يىت ياوز احلد , ويف  (3)ارتئاع ورلاوزة يد  

 . (4)( وغاىل يف أمره مغاالة : بالغ  171) سورة النساء :  نثڦ  پ  ڦ  ڦ   نثالتنزي  : 
.               (5)وأما الغلو يف االصطالح ئقد عرئو احلائظ ابن يجر بأنو : " ادلبالغ  يف الشيء والتشديد ئهو بتجاوز احلد " 

 .(6) وقه  ىو : ئراق احلق 
 وضعٌن , كالعلا يف سهاق النداء ألى  الكتاب : وقد ياء الناي عن الغلو يف الدين يف القرآن يف م

ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ   ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ نثاألول : ئاو قولو تعاىل : 

 . (  171ة النساء : ) سور  نثڇ  ڑ  ڑ    ڇڎ  ڌ  ڌ  ڈ    ڈ  ڍ  ڍ  ڎچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ       چ  ڃچ  چ  ڃ  چچ
 77) سورة ادلائدة :  نثٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   نث: والثاين : قولو تعاىل 

. ) 
                                                                 

 بتصرف .  908-907/ 2 , سهد قطب ,يف ظالل القران  1
 .بتصرف  926/  2, سهد قطب, يف ظالل القرآن  2
 . 387/ 4, حتقهق : عبد السالم ىارون , معجم مقايهس اللغ  البن ئارس  3
 . 452, ص  ادلصباح ادلنًن للئهومي 4
  304/  1, االعتصام للشاطِب . 278/  13,  ئتح الباري البن يجر 5
 . 1122/ 4ق : أسعد الطهب , , حتقه تئسًن بن أيب ياًب 6
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واخلطاب يف ادلوضعٌن ألى  الكتاب للتعريض هبم , يه  أهنم خالئوا كتبام ال ي بٌن أيديام , وىو خطاب عام ألى  
ياود ونصارى , إذ العربة بعموم اللئظ , ودالل  السهاق تدل علهو أيضاً , إذ كٌ  منام غال يف دينو , وقول ك  الكتاب من 

  –ولهس ابن ئحش وبغاء –كما زعمت النصارى   –منام على اهلل غًن احلق , ئلهس عهسى ربًا أو ابنًا هلل أو ثال  ثالث  
نث ڦ  ڦ  چ نثؼلتص بالنصارى وىو قولو تعاىل , وإن كان آخر ايآي  األوىل  -كما زعمت الهاود 

 (1) 

والناظر يف السهاق القرآين الذي ورد ئهو النداء ألى  الكتاب بالناي عن الغلو يف الدين  ئالغلو يشم  اإلئراط والتئريط ,
  سواء يف  غلد أنو ياء بعد أن بٌن اهلل تعاىل احلق يف قضه  عهسى وأمو , وصحح ما حلق بعقهدة أى  الكتاب من حتريف

وغًنىا من العقائد ال ي دخلت إىل النصرانه  يف ئرتات متئاوت  من  قص  الصلب والئداء أو التثله  أو بنوة ادلسهح 
ې  ۉ    نث          التاريخ , كغلوىم يف األيبار والرىبان , وادعاء العصم  ئهام , ئاتبعوىم يف ك  ما قالوه يقًا كان أم باطالً 

ڌ     نث , وكذا غلوىم بابتداع رىبانه  تعبدوا اهلل هبا وىي  م تكتب علهام و م يؤمروا هبا(  31) سورة التوب  :  نثۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  

)سورة ادلائدة :  نث ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ نث          , وغلوىم يف التعاِل على الناس(  27) سورة احلديد :  نث ڳڎ ڎ  ڳ      

 نث:هلل تعاىل من وصئو سبحانو بالنقائص والعهوب من أمثال ما ياء يف قولو تعاىل وكذا غلوىم ئهما كان يف يناب ا (18

) سورة ادلائدة :  نث نث  نث   نث  نث  نث  نثى  ې  ې  ې  ې نثوقولو : (  181) سورة آل عمران :  نث ٹ  ٹ ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ

واتباع األىواء   الكتاب منشؤىا الغلويف دين أى   , والغلو يف الدين لو صور متعددة , وياليظ أن أغلب االضلرائات(  64
. 

ئمن الغلو ياءت ك  االضلرائات العقدي  عند أى  الكتاب , ومن أىواء احلكام واجملام  النصرانه  دخلت تلك ادلقوالت 
 وىي :  ومن ىذين النداءين اإلذلهٌن ألى  الكتاب نستخلص بعض االبعاد العقدي ى دين اهلل الذي أرس  بو رسلو . عل

الذي  بالدين احلقب  ادلراد  * أواًل : الناي عن الغلو يف الدين   ولهس ادلراد بالدين ما علهو أى  الكتاب بعد بعث  النِب 
ئمن صور الغلو يف الدين : اإلصرار على الدين الذي دخلو التحريف  (2) -علهاما السالم  –ياء بو موسى وعهسى 

رمبا أطلق على شدة الئحص عن احلقائق واستنباط اخلئي من األيكام والدقائق من خبايا  . ودلا كان الغلو (3)والتبدي  
وعرّئو لهئهد أن ادلبالغ  يف احلق غًن مناي عناا , وإظلا ادلناي عنو جتاوز دائرة احلق  نثپ  پ    نثالنصوص , نئى ذلك بقولو 

 .(4)بكماذلا 
دًا ونصارى " وإن كان وصف الضالل قد خص بو النصارى كما يف : احلكم بضالل أى  الكتاب رتهعًا " ياو * ثانهًا 

عن تقلهد واتباع أسالئام  سورة الئاحت  , إال أن ايآي  ىنا تعم اجلمه  بالضالل , وتناى أى  الكتاب ادلعاصرين للنِب 
 الذين ضلوا عن السبه  وأضلوا غًنىم شلن ياء بعدىم . 

دي ئهما يتعلق بطبهع  العالق  بٌن اخلالق سبحانو وبٌن ادلخلوقات  يه  اعتىن ثالثًا : أعله  تصحهح التصور االعتقا* 
القرآن الكرًن عناي  بالغ  يف تقرير يقهق  ويدانه  اهلل , ويدانه  ال تلتبس بشبا  شرك , أو مشاهب  يف صورة من الصور 

                                                                 
 . 220/ 4وتئسًن القامسي , ,  585/ 8ينظر : تئسًن الطربي  1
 . 335/ 4, التئسًن , أليب يهان األندلسي  يفالبحر احملهط  2
 . 150/ 3, , حملمد ثناء اهلل ادلظاري التئسًن ادلظاري  3
 . 218/ 4, وتئسًن القامسي  517/ 2يف تناسب ايآيات والسور , لإلمام البقاعي , نظم الدرر  4
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لوىه  والعبودي  حبه  ال يدع يف النئس .كما اعتىن بتقرير يقهق  الصل  بٌن اهلل سبحانو وبٌن ك  شيء , وىي صل  األ
ظاًل من شك أو شبا  أو غموض . م  بهان أن ىذه احلقائق ىي ما ياء بو الرس  أرتعون , يه  قررىا القرآن يف سًنة 

, ئمن العجهب أن صلد  إىل عاد زلمد خاًب النبهٌن وادلرسلٌن   ودعوة ك  رسول , ويعلاا زلور الرسال  من عاد نوح 
البنٌن  –ػلرئون ىذه احلقهق  وينسبون هلل سبحانو  –وىي يامس  وصارم  يف تقرير ىذه احلقهق   –الديانات السماوي  أتباع 

وال ؽلكن أن تستقهم يهاة الناس وتصوراهتم إال بتمحهص ىذه احلقهق  من ك  غبش ..ئلهس ىناك إال ألوىه   –والشركاء 
 . (1)وعبودي  

الكتاب من غلو يف الدين بلغ هبم إىل دري  الضالل والكئر , يه  صرح القرآن الكرًن يف  * رابعًا : أن ما وق  ئهو أى 
بادعاء ألوىه  ادلسهح أو بنوتو أو التثله  أو تقديس األيبار  الغاله  ,أكثر من موض  بكئر من اعتقد تلك ادلقوالت 

, واهلل سبحانو يقول : إهنم كئروا بسبب تلك والرىبان وضلو ذلك , و م يعد ػلق دلسلم أن يعترب ىؤالء على دين اهلل 
 ادلقوالت , ومن ٍب ال يصح أن نسمي ماىم علهو دينًا , وقد صرح اهلل بأنو كئر , ئلن يكون الكئر ديناً يرضاه اهلل. 

مئاوم ادلسلمٌن وأى  الكتاب باعتبارىم أى  " األديان " أمام ادلاليدة يديثًا ال  التناصر بٌنومن ٍب يصبح احلدي  عن 
لو يف اعتبار اإلسالم , ئمىت اختلئت ادلعتقدات على ىذا النحو الئاص  ,  م يعد ىناك رلال لاللتقاء على ما سواىا , 

 . (2)ئك  شيء يف احلهاة يقوم أواًل على أساس العقهدة يف اعتبار اإلسالم ... . 
ًكلم                          ًالمؤمنينًمنًأتباعًاألنبياءالمطلبًالسادسً:ًالدعوةًإلىًمشروعًجمع ًة

يف القرن السادس ادلهالدي , كانت البشري  بأرتعاا يف أمر مريج , ووض  مضطرب ,  م يسلم منو  يه  بع  زلمٌد 
أتباع األنبهاء السابقٌن وال غًنىم , يه  وق  صراع مرير بٌن الهاود والنصارى , وبٌن الئرق ادلنتسب  إىل ك  طائئ  , 

الدماء , وقت  األبرياء , واستحكام العداوة والبغضاء بٌن سلتلف الئرقاء من أتباع الطوائف .           أئضت إىل سئك 
وإىل يانب ىذه الصراعات داخ  ادلنتمٌن إىل األنبهاء , كانت البشري  تعج بأنواع الوثنهات والشركهات واخلرائات , من 

.  (3)خضت عن نتائج وخهم  على اإلنسانه  , وئوضى ئكري  عارم  رلوسه  , وىندوسه  , وصائب  , وبوذي   وغًنىا , دت
ۓ     ےٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے نثالبشري  رتهعًا إىل عبادة اهلل تعاىل وتويهده كما أمره ربو بقولو  وقد دعا النِب 

أى  الكتاب "    وكان شلن دعاىم النِب  ( 158رة األعراف : ) سو  نث  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ى  ى   ېۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ
الهاود والنصارى " يه  اتص  هبم وراسلام ودعاىم إىل دين أبهام إبراىهم , ئكتب إىل زعامات النصرانه  آنذاك مث  

سمهتو " ىرق  وادلقوقس والنجاشي , يدعوىم ومن حتت سلطتام إىل " كلم  سواء " واتئاق مشرتك يتضمن ما ؽلكن ت
مشروعًا جلم  كلم  ادلؤمنٌن من أتباع األنبهاء , ئضاًل عن الوثنهٌن " يتسم ىذا ادلشروع باحلق والوضوح والبساط  وادلتان  يف 
آن وايد , وؽلث  سلريًا يقهقهًا من اللغط الدائر , واجلدل العقهم , وأساسًا متهنًا الستةناف السًن على مناج اهلل , ودرب 

 . ف خادتام ويئهد أبهام إبراىهم األنبهاء , خل
                                                                 

 . 946/ 2 سهد قطب , –يف ظالل القرآن  1
 . 947/ 2سهد قطب     يف ظالل القرآن  2
 .  8يا أى  الكتاب تعالوا إىل كلم  سواء , د . أزتد عبد الرزتن القاضي , ص 3
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ودلن غليء بعدىم إىل آخر الزمان , واضعًا إياىم أمام مسؤوله   وقد ياء النداء مغريًا ألى  الكتاب ادلعاصرين للنِب 
ڈ  ڈ    ڌ  ڌ  ڎڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ نثتارؼله  يامس  قائاًل ذلم 

هتم من أساس , إنو نداء يبٌن بوضوح ماذا يريد اإلسالم من الناس , وماذا يض  حلها(  64) سورة آل عمران :  نثڍ      ڍ  
اإلسالم , لتظار يقهق  ك  صورة مشوى  يدعي أصحاهبا أهنا دين,  وإهنا لدعوة منصئ  من غًن  , وػلدد معىن الدين و

أن يتئض  علهام ىو ومن معو من ادلسلمٌن ... كلم  سواء يقف أماماا اجلمه  على  شك , دعوة ال يريد هبا النِب 
مستوى وايد , ال يعلو بعضام على بعض , وال يتعبد بعضام بعضاً , دعوة ال يأباىا إال متعنت مئسد ال يريد أن يئيء 

وما ياء يف ىذه ايآي                              .                                                     (1)إىل احلق القوًن " 
يعترب مهثاق الوئاق الويهد بٌن ادلسلمٌن وأى  الكتاب , ئإما أن يدخلوا يف عقدىا ئهكونون وادلسلمٌن سواء أم  وايدة , 

يشتبو إال على  وإما االئرتاق الذي ال تالقي معو وال اقرتاب , وال سبه  ثال  , وىو خطاب من الوضوح والبهان حبه  ال
 من يف قلبو زيغ أو ىوى ,  ومن صور ىذا الزيغ : 

حتريف معىن " كلم  سواء " عن ادلعىن الذي ئسرت بو يف ايآي  ذاهتا : ئايآي  يف سهاقاا أوضحت معىن الكلم  السواء  -1
 ال ي دعي إلهاا أى  الكتاب وال ي تتضمن ثالث قضايا أساسه  متالزم  : 

 ( .2)الث  : ترك الغلو وتقديس األشخاصالثلثانه  : نبذ الشرك جبمه  صوره .و ا عز وي  بالعبادة .و : تويهد اهلل األوىل
يه  ئّسر بعضام معىن " كلم  سواء " بأهنا : القدر ادلشرتك ادلتئق علهو سلئًا , بٌن ادلسلمٌن وأى  الكتاب , ولهس أمراً 

 الشرك والغلو الذي وقعوا ئهو . يدعى إلهو أى  الكتاب وىو التويهد اخلالص من شوائب 
يقول زلمد يسٌن ئض  اهلل : " إن ىناك أكثر من قضه  مشرتك  يلتقي ئهاا ادلسلمون وادلسهحهون يف ك  السايات , 

.              (3)وىي الكلم  السواء يف التويهد , ورئض الشرك وويدة اإلنسانه  ورئض االستكبار واالستعباد اإلنساين" 
ذا االلتقاء بٌن ادلسلمٌن والنصارى يف التويهد ورئض الشرك ؟ وى  كان خطاب القرآن حتصه  ياص ؟ ئمىت يص  ى

 وى  يرى ىذا االتئاق على مئاوم أى  اإلسالم والتويهد أم على قانون أى  الكتاب؟ .
لنائعات للبشري  م  الصاحلات واويقول زلمد احلسن : " ىدف احلوار م  ادلسهحه  ىو الوصول إىل " كلم  سواء " لع

ودلوايا  الطغهان , وحتقهق معرئ  ك  طرف بايآخر , وإزال  سوء الئام , والتعاون على الرب والتقوى ... على أن ال ينشغ  
 . (4)احلوار مبسائ  االعتقاد ب  ينطلق من ايرتام ك  طرف لعقهدة ايآخر " 

على كلم  سواء : أن يتخذ أبناء ك  شريع  , شريعتام ويقول د/ زلمد عمارة : " ى  يستطه  رته  الئرقاء أن يتئقوا 
طريقًا وهنجًا خاصًا لتدينام بالعقائد األصله  للدين اإلذلي الوايد ... ئلهحتئظ كٌ  بشريعتو .. ولهعرتف اجلمه  بك  

 . وال شك أن ىذا التئسًن دلعىن " كلم  سواء " يناقض ما ئسرهتا بو ايآي  ذاهتا .  (5)الشرائ  " 
                                                                 

 , بتصرف . 406,  391/ 1 سهد قطب   يف ظالل القرآن  1
 . 1549/ 4, د. أزتد عبد الرزتن القاضي , دعوة التقريب بٌن األديان  2
 يف آئاق احلوار اإلسالمي ادلسهحي , زلمد يسٌن ئض  اهلل , / ادلقدم . 3
 . 43احلوار اإلسالمي : الئرص والتحديات , د/ زلمد احلسٌن, ص 4
 .  218 - 217اإلسالم والويدة القومه  , د / زلمد عمارة , ص  5
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لتاوين من شأن " كلم  سواء "  : يقول كام  الشريف : " إن احلوار يقن  باللقاء على احلد األدىن , بائرتاض أن ا -2
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   نثاالتئاق ماما كان صغًنًا يف البداي  , إال أنو ؼللق دينامهكه  خاص  ترتاد بو أئاقًا يديدة يف طريق الوئاق 

 . (1)(  64 )سورة آل عمران : نثڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ   
و م يقف يد الزيغ واذلوى يف تئسًن معىن " كلم  سواء " عندما سبق , ب  وق  البعض يف اضطراب وحترج من اختاذ موقف 
واضح ويلي يف عالق  اإلسالم بأى  الكتاب يف ظ  ويود بعض القضايا ادلشرتك  , يعلتو يغض الطرف عن عقائدىم 

دعوة إىل اصطناع دين ملئق من األديان ذات األص  السماوي  من خالل إبراز ادلنحرئ  , ب  وص  األمر بالبعض إىل ال
وىذا أويو االتئاق , وإقصاء أويو االئرتاق , واالمتناع عن النقد , والتوقف عن دعوة ايآخرين لقبول احلق الذي يعتقده . 

م , الدعوة 1965 –م 1962الئرتة من ادلسلك شاع منذ ضلو نصف قرن , يٌن أطلق اجملم  الئاتهكاين الثاين ادلنعقد يف 
" رلمعات ادلعابد "   إىل " تقارب األديان " و " زمال  األديان " وتلتو مؤدترات عديدة , وزلائ  وندوات , وشّهدت أليلو 

  , إال وأقهمت " الصلوات ادلشرتك  " , وىذا ادلسلك وإن بدا لبعض الناس ياًل للعالق  ادلتأزم  بٌن أتباع الديانات ادلختلئ
 أنو تضهه  للحقهق  , وتلبهس ػلول دون الوصول إىل الصواب . 

 واحل  الويهد : التنادي إىل " كلم  سواء " تقوم على أسس قوي  , ومقدمات معقول  , تتكون من العناصر ايآته  : 
چ  چ  نثعوات األنبهاء رتهعاً العبودي  التام  هلل سبحانو , وإئراده ويده بك  صور العبادة : وىذا أمر رلم  علهو يف د -1

 (36)سورة النح :  نث چ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې      ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ   نثعدم الشرك باهلل تعاىل بأي صورة من الصور : قال سبحانو  -2

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ    نثو : لبين إسرائه  بقول ( وؼلرب ربنا عز وي  عن أساس دعوة عهسى  65) سورة الزمر :  نث

 ( . 72) سورة ادلائدة :  نثڈ  ڈ  ڍ  ڍ    ڌچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڎ  ڎ  ڌ  ڃڦ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڤ  ڦ  ڦ
ترك الغلو وتقديس األشخاص ورئعام ئوق منزلتام , وعبادهتم من خالل طاعتام ئهما يأمرون بو ويناون عنو خالئاً  -3

, ومنحام العصم  يف أقواذلم , والصواب يف تصرئاهتم , كما ئع  أى  الكتاب بأيبارىم ورىباهنم , وىذه  لشرع اهلل
ما أُمر بو يف  وأمره أن ؼلاطبام هبا , وقد ئع   العناصر متوئرة يف دين اإلسالم , الذي بع  اهلل بو نبهو اخلاًب زلمدًا 

اجلزيرة العربه  ويف خارياا , و م يتغًن مضمون اخلطاب العقدي أبدًا , يال الضعف والقوة , والسلم واحلرب , يف داخ  
( وادلقصود ب  )سبه  ربك (  125) سورة النح  :  نثہ  ہ   ہ  ہ   نثب  بقي ثابتًا مطردًا واضحًا , األص  ئهو قولو تعاىل 
 . (2): دين اإلسالم وشريعتو , كما يقول أى  التئسًن 

كتاب ىو " التعرف على ايآخر " أو " البح  عن ادلشرتك " أو غًن ذلك من ادلضامٌن و م يكن مضمون خطاب أى  ال
ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ       نثال ي دته  مئاوم الدين احلق , وتسوي بٌن أى  اإلؽلان وأى  الشرك والضالل , ئإن أبوا  ئاي ادلئاصل  

 ( .  64) سورة آل عمران :  نثڍ  
الكتاب إىل احلق , ئإنو ال يدع األمر مطلقًا ال ينتاي إىل يٍد واضح , ب  ػلزم  ئكما أن اإلسالم يريص على دعوة أى 

أمره وػلم  غًنه على حتديد موقئو بعد البهان التام , وإقام  احلج  , ئإما اإلسالم وإما التوِل , ويهنةٍذ البد من اجلار 
                                                                 

 . 33ى  , ص1408ريب  155ريف , رلل  اإلسراء , العدد كام  الش     مستقب  احلوار  1
  3/203,  وئتح القدير لإلمام الشوكاين 324/ 4ونظم الدرر للبقاعي , ,  200/  10للقرطِب , ,  انظر : اجلام  أليكام القرآن  2
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راض بأنا مسلمون , ومن سوانا لهسوا كذلك , وىكذا واإلعالن واإلشااد بعد احملاورات وادلئاوضات ادلنتاه  بالتوِل واإلع
ينبغي أن يكون " البهان اخلتامي " من طرف وايد , ال أن يكون حبثًا عن " قضايا مشرتك  " يعلناا الطرئان , ئهكسب 

سورة آل )  نث  ڎچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ نثأى  الكتاب تنازل ادلسلمٌن عن دعواىم األساسه  
 . (64عمران :

ًالخاتمة                                                        
 ا يأٌب :لواردة ئهو ألى  الكتاب , طللص اىل مبعد ىذه اجلول  يف ظ  كتاب اهلل عز وي  , واستعراض النداءات ا

ورد يف القرآن الكرًن  ن خالل كثرة مااىتمام القرآن الكرًن ببهان طبهع  العالق  م  أى  الكتاب , ويظار ذلك م -1
 من يدي  عن أى  الكتاب , بصهغ سلتلئ  وأسالهب متنوع  , مناا أسلوب النداء واحلوار .

أن النداءات الواردة يف القرآن الكرًن ألى  الكتاب تتضمن قضايا عقدي  سلتلئ  ذلا أبعادىا وتأثًنىا يف عالق   -2
 اضر وادلستقب  . ادلسلمٌن بأى  الكتاب يف ادلاضي واحل

أن خطاب القرآن الكرًن دتهز مبجموع  من اخلصائص , يعلتو ؼلتلف نوعًا ما عن خطاب غًنىم من الكئار من  -3
ووسائلو وأسالهبو , م  دتهزه بالوضوح والعدل  ه  , والتنوع والتكام  يف نصوصويه  البسط والتئص

 يف مناقش  أى  الكتاب وزلاورهتم . لئ  ادلختواإلنصاف , باإلضائ  إىل استخدام ادلناىج العلمه  
 تضمنت النداءات القرآنه  ألى  الكتاب عدداً من األبعاد العقدي  وادلتمثل  يف : -4

 .  أ ( بهان ياي  أى  الكتاب إىل بعث  النِب 
من وبهان بطالن ما ىم علهو    ابراىهم ب ( إبطال دعوهتم يف وراث  الدين احلق الذي ياء بو أبو األنبهاء 

 . بعد حتريئو الدين 
 ج ( تقرير كئر أى  الكتاب وعداوهتم للحق وأىلو , وبهان أسالهبام يف زلاربتو .

 د ( تقرير نقم  أى  الكتاب على ادلسلمٌن وبهان سبباا . 
 ى  ( الناي عن الغلو يف الدين , والتحذير من نتائجو . 

على األصول العقدي  ال ي  –علهام السالم  –نبهاء ن أتباع األة إىل مشروع رت  كلم  ادلؤمنٌن مو ( الدعو 
ياء هبا األنبهاء , وجتددت معادلاا يف التويهد ونبذ الشرك والغلو يف الدين , واالستسالم هلل تعاىل بالدين 

 اخلاًب الذي ياء بو خاًب األنبهاء علهو الصالة والسالم . واحلمد هلل رب العادلٌن ...
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