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 اممص 
دف هذا البحث إى التعرف عذ مظاهر العـرية عـد أهل الؽتاب التي ه

شؾوبه ذ إبطال وضريؼة الؼرآن الؽريم وأ رها اه عـفم ذ الؼرآن الؽريم،كذ
 .وكؼض تؾك ادظاهر

ريف العـرية ذ الؾغة وااصطاح، وادراد بلهل الؽتاب، تع: واصتؿل عذ 
 .ريمها كا َبَنَ ذلك الؼرآن الؽوكشلة العـرية وأول قائل 

اه عـفم ذ  اصتؿل عذ ذكر مظاهر العـرية عـد أهل الؽتاب التي ذكرهاكا  
أو كصارى،  ادً جـة إا من كان هوزعؿفم أكه لن يدخل االؼرآن الؽريم وهي: 

، وزعؿفم قصـر اهدى عؾقفم، وتزكقتفم أكػسفم، اوتضؾقل بعضفم بعًض 
 ان مسفم الـار إا أيامً القفود أهم لاه وأحباؤه، وزعم  ءأبـاؿفم أهم وزع

وقوهم الدار اآخرة خالصة من دون الـاس، وأهم أولقاء اه، وأن هم معدودة، 
  . س عؾقـا ذ اأمقن شبقللق

كا اصتؿل عذ ذكر ضريؼة الؼرآن الؽريم وأشؾوبه ذ كؼض العـصـرية وإبطاها  
التي اشتخدمفا كحرف )بذ( الذي  من خال اأدوات وذلكد أهل الؽتاب: عـ

 الذي يمتى به ذ صدر الؽام يذكر ذ اجواب إثبات كػي شابق، وحرف )بل(
 وكذلك من خال الؼاعدة التي قررها الؼرآنلقـػي ما تضؿـته اجؿؾة السابؼة، 
والعؿل ة ذ اآخرة وهي تؼوى اه ودخول اجـالؽريم كؿـاط لؾؽرامة ذ الدكقا، 

 .   الصالح
 .، أهل الؽتابالؼرآن الؽريم، العـرية الكلمات امفتاحية:
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 امقّدمة
 كبقـا، ام عذ أذف اأكبقاء وادرشؾنوالصاة والساحؿد ه رب العادن، 

 : وبعد ،حؿد وعذ آله وصحبه أمعن

عن موضوعات عرض ها  فنكه يؿؽن من خال التػسر ادوضوعي الؽشف 
 ومع، لؽن بعد تدبر آيات الؼرآن الؽريموو مـفا، الؼرآن الؽريم قد ُيظن أكه خؾ
ذ ثـايا  فر مامح موضوع قرآي كان مستوًراتظ اآيات إى مثقاها ذ الدالة:

 التػسر التحؾقي . 
 ذ الؼرآن ع العـصـرية، الذي ا يبدو طاهًراتؾؽم ادوضوعات موضو ومن
َتْصؾُح ، جؿوعة مـفا ولؽن ادتلمل ذ داات اآيات شوف تؼع عقـه عذالؽريم، 

 .(1)أن يعالج هذا ادوضوع ذ ضوء دااها وهدايتفا
عذ اآيات الواردة ذ أهل الؽتاب  ًراـمؼتصالؽتابة ذ هذا ادوضوع  لذا رأيُت 
عند أهل الكتاب ة الُعنصري مظاهر» عـواكه:جعؾت الذي ختر ادحث ذ هذا الب

 . «وكيف أبطلها القرآن الكرم

 يـوما كان فقه من خطل فؿن كػس،  كان فقه من صواب فؿن اه وحدهفا
 ن. واه ورشوله بريئا، والشقطان

 أهداف البحث:
 : البحث إى حؼقق اأهداف اآتقة هدف

 التعرف عذ مظاهر العـرية عـد أهل الؽتاب التي ذكرها اه عـفم ذ -4
 الؼرآن الؽريم. 

                                       

ظر: التػسر ادوضوعي التلصقل والتؿثقل )ص( 1) الؽريم  الؼرآن (، وادعجم ادوضوعي آيات118، 117ـي
 (.794)ص
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 التعرف عذ ضريؼة الؼرآن الؽريم وأشؾوبه ذ إبطال وكؼض تؾك ادظاهر. -2

 أسئلة البحث:
ما مظاهر العـرية عـد أهل الؽتاب التي ذكرها اه عـفم ذ الؼرآن  -1

 الؽريم؟ 

 وأشؾوبه ذ إبطال وكؼض تؾك ادظاهر؟ما ضريؼة الؼرآن الؽريم  -2
 منهج البحث:

 حث ادـفج ااشتؼرائي ااشتـباضي. اتبعت ذ هذا الب
 خطة البحث:
عذ ، عؾؿقة وففارس، وخامة، ومبحثن، ومفقد، مؼدمة: لبحث إىقسؿت ا
 : الـحو اآي

، وأشئؾة البحث، وأهداف البحث، وتتضؿن أمقة البحث وشبب اختقاره :امقدمة
 وإجراءات البحث. ، وخطة البحث، ومـفج  البحث

  :ى اآيويشتمل عل :التمهيد
 . الؾغة وااصطاحتعريف العـرية ذ: أوًا 
 .: ادراد بلهل الؽتاباثاكقً 
 .    ا كا َبَنَ ذلك الؼرآن الؽريمكشلة العـرية وأول قائل ه: اثالثً 

  :مظاهر العنصرية عند أهل الكتاب ي القرآن الكرم :امبحث اأول
 : وفقه ادطالب اآتقة      

 .كصارى أو ازعؿفم أكه لن يدخل اجـة إا من كان هودً  :ادطؾب اأول
 .اتضؾقل بعضفم بعًض  :ادطؾب الثاي

 . زعؿفم قر اهدى عؾقفم :ادطؾب الثالث 
 . تزكقتفم أكػسفم :ادطؾب الرابع
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 .   اه وأحباؤه ءأهم أبـازعؿفم  :ادطؾب اخامس

 معدودة. اأيامً القفود أهم لن مسفم الـار إا  زعم: ادطؾب السادس

، الـاس زعم القفود أن هم الدار اآخرة خالصة من دون :ب السابعادطؾ
 وأهم أولقاء اه. 

 .      لقفود لقس عؾقـا ذ اأمقن شبقلقول ا :ادطؾب الثامن

  :إبطال القرآن الكرم مظاهر العنصرية عند أهل الكتاب :امبحث الثاي
 : وفقه مطؾبان       

اأشالقب واأدوات التي ذكرها الؼرآن الؽريم إبطال  :اأولادطؾب 
 العـرية.

الؽريم كؿـاط لؾؽرامة ذ الدكقا، الؼاعدة التي قررها الؼرآن  :ادطؾب الثاي 
 ودخول اجـة ذ اآخرة.   

   .وفقفا أبرز الـتائج :ـمةاخات

 . ففرس ادوضوعات، صادر وادراجعففرس اد الفهارس:
  حث:البإجراءات 

  :يؿؽن تؾخقص إجراءات البحث باآيو   
وتوزيعفا عذ  عـد أهل الؽتاب مع اآيات التي تتعؾق بؿوضوع العـرية -1
 .احث البحث ومطالبه حسب خطة البحثمب

 .مـفا هداية الؼرآن الؽريم امستخرًج  ،اموضوعق   ااآيات تػسرً تػسر  -2
م اآية ووضعفا بن بذكر اشم السورة مع رق: عزو اآيات وترققؿفا -3

ذ  ارشم ادصحف العثاي معتؿدً  التزمتكا ،  وذلك بعد هاية اآية ادـؼولةقوشن
إا عـد  ع اآيات الواردة ذ ثـايا البحث،ذ مق كسخ كص اآية من مصحف ادديـة
 إيراد بعض الؼراءات اأخرى.  
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ى ادصادر ادعتؿدة ذ زوها إــوع، اـفـرأ بـن قـر مــوذك، راءاتـق الؼـقـوثـت -4
 هذا الػن. 

وكؼل أقوال العؾاء ذ احؽم عؾقفا ، خريج اأحاديث الواردة ذ البحث -5
 .  إذا كان احديث ذ غر الصحقحن: اأو تضعقػً  اتصحقحً 

 . لك بالرجوع إى ادصادر ادعتؿدةوذ، إيضاح الؽؾات الغريبة -6
إذ لقس هذا : ا البحثــايـثـي ـفن ـوارديـام الـة لأعــؿـرجـدم التــع -7

 .مؼصود البحث
وإا من كتب ، شعرية من دواوين قائؾقفا إن وجدتتوثقق اأبقات ال -8

 .    مع عزوها لؼائؾقفا، التػاشر والـؿعاجم

وففرس ، ففرس ادصادر وادراجع: تزويد البحث بالػفارس اآتقة -9
 ادوضوعات. 
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 التنهيد 
 : يف العنصرية ي اللغة والصطاحتعر : أولً 
من  -بضم الصاد-رية ـمصطؾح الُعـص :تعريف العنصرية ي اللغة -أ 

معجم من ادعاجم حقث م يرد هذه الصقغة ذ أي : ادصطؾحات العربقة احديثة
هو كؾؿة و، رد هو ما يـتسب إلقه هذا ادصطؾحوإكا الذي و، الؾغوية الؼديؿة

 . (2)وبضؿفا وهو اأصفر، تح الصاد وهو اأفصحبػ(1)()العـصـر
والذي يعـقـا هـا هو  ، (3)وقد وردت كؾؿة العـر ذ معاجم الؾغة بؿعاٍن ختؾػة

 ما يتػق وادعـى ااصطاحي لؾؽؾؿة .  
، واحسب، وما ذ معـاه من اجـس، اأصل: -بضم الصاد وفتحفا-ر ـفالعـص
 . والـسب

 : قال ، ُر والُعـَْر اأَصلالُعـْ »:  قال ابن مـظور
 َتـَؿْفَجــُروا وَأُيــــا َتــَؿْفُجـــرِ 

 
 وهـــم بـــو الَعْبــد الؾئقــِم الُعـْـــِر  

 
 

  .(4)«اأَصل: َأي، هو َلِئقم الُعـُْر والُعـَْر : ويؼال
، (5)«هذا النيل والفرات عنصـرما» وذ حديث اإراء» :وقال ابن اأثر

 .(6)«اأصل: -بضم العن وفتح الصاد  - العـر
                                       

 (. 1155، والرائد )ص(637حقط ادحقط)ص :يـظر  (1)

 (.  2/413، وادصباح ادـر)(4/611ـر )، مادة علسان العرب :ـظري  (2)

(، 4/611لسان العرب، مادة عـر ). يـظر: الداهقة، واهؿة، واحاجة: من معاي كؾؿة العـر  (3)
 (. 1/537، مادة عـر )والؼاموس ادحقط

 .(4/611، مادة عـر )لسان العربيـظر:   (4)

، [164:الـساء] ﴾ﾚ ﾛ ﾜ ﾝ﴿اب قوله: ـد، بـاب التوحقـاري، كتـه البخـرجـأخ (5)
(6/ 2731 .) 

 (. 3/587الـفاية ذ غريب احديث واأثر، مادة عـر )  (6)
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 .(1)«أْصُل احََسب: الُعـُْرُ »:  وقال اخؾقل 
  .(2)«اأصل و الـسب: الُعـُْرُ »:  يوقال الػقوم

فان كريم : يؼال، اأصل واحسب: رُ ـالُعـُْص »: وجاء ذ ادعجم الوشقط
 . (3)«يويؼال فان من العـر اآري أو السام، العـر واجـس

 : تعريف العنصرية ي الصطاح -ب 
ُذكر ذ وقد ، رية من ادصطؾحات احديثةـشبق ذ التعريف الؾغوي أن العـص

 : مـفا ،دة تعريػاتتعريػفا ع
تعصب ادرء أو اجاعة : الُعـصـرية»: جاء ذ ادعجم الوشقط ما كصه -≓

ـُحدثة(لؾجـس )   .(4) «م

، مذهب ادتعصبن لعـصـرهم: ـصـريةالعُ »: وجاء ذ معجم الرائد ما كصه -≫
 .(5)«يأو دذهب التؿققز العـر

اخاذ عـار كاصئة من تصور بشـري »: وعَرففا أحد الباحثن بؼوله  -≪
: ا دخل أحٍد ذ هذه العـار مثلو، لؾتػاضل بن اجاعات البرية اأشاًش 

  .(6)«ؼومقة أو غر ذلك من هذه العـاراجــس أو الؾون أو ال

 : امراد أهل الكتاب: اانيً 
: ـصارى الذين م يتديـوا باإشاماشم أهل الؽتاب لؼب ذ الؼرآن لؾقفود وال

: فا يطؾق عذ ادسؾؿن، وراة واإكجقل إذا أضقف إلقه أهلأن ادراد بالؽتاب الت
القفود والـصارى ا من  فؿن صار مسؾًا ، هم كتاب وإن كان، أهل الؽتاب

                                       

 (.  2/237مادة عـر ) ،العن  (1)

 (.  2/413ادصباح ادـر، مادة عـر )  (2)

 (. 631ادعجم الوشقط، مادة العـر )ص ( 3)

 (.631العـر )صادعجم الوشقط، مادة  (4)

 (. 567) الرائد (5)

 (.  21)ص العـرية عـد اأمم وموقف اإشام مـفا (6)
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ولذلك دا وصف عبد اه بن ، من أهل الؽتاب ذ اصطاح الؼرآن يوصف بلكه
: وقوله [43:]الرعد ﴾ﾁ ﾀ ｿ ｾ ﴿: شام ذ الؼرآن وصف بؼوله

ا فؾا كان ادتحدث عـفم آكػً ، [11: ]اأحؼاف ﴾ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏﴿
فبؼي الوصف ، فؼد اكسؾخ عـفم وصف أهل الؽتاب ×صاروا مممـن بؿحؿد 

 .(1)والـصارىا بالقفود بذلك خاص  
أهل : الؼرآن الؽريم بللػاظ متعددة مثلوقد ورد مصطؾح أهل الؽتاب ذ 

من  اوالذين أوتوا كصقبً ، والذين أوتوا الؽتاب، والذين آتقـفم الؽتاب، الؽتاب
 .(2)الؽتاب

األػاظ من خال اشتعال الؼرآن الؽريم ها وقد أدح ابن الؼقم إى دالة هذه 
 : ام أربعةفاأقس » :  فؼال 
﴿  ｴ  ｳ  ｲ﴾ .وهذا ا يذكره شبحاكه إا ذ معرض اددح  
﴿ ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ ﴾ . ا يؽون قط إا ذ معرض الذم 
 .ا ولؽن ا يػرد به ادؿدوحون قطفنكه قد يتـاوه، أعم مـه ﴾┤  ┥  ┦  ﴿
              : ـاول ادؿدوح مـه وادذموم كؼولهويت، ـس كؾهجيعم ا ﴾┎  ┏﴿و

 .[113: ]آل عؿران ﴾┍  ┎  ┏  ┐  ┑  ┒  ┓  └  ┕  ┖       ┗  ┘  ﴿
゚    ﴿: وقال ذ الذم  ﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ   ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ

 .(3)«[1: ] البقـة ﴾｀ 
    :كما بـَننَ ذلك القرآن الكرمنشأة العنصرية وأول قائل ها  : االثً 

 ،إبؾقس لعـه اه مع ـشلة العـرية من خال قصة  آدم عرض الؼرآن الؽريم ل
وهي أن اه شبحاكه وتعاى  ،والتي تؽررت ذ أكثر من موضع ذ الؼرآن الؽريم

                                       

  (. 431، 27/429يـظر: التحرير والتـوير )  (1)
 (.592: ادعجم ادػفرس ألػاظ الؼرآن الؽريم)صيـظر  (2)
 (.  352، 1/351مػتاح دار السعادة )  (3)
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وتؼدم إلقفم اأمر متى ، من ضن ابلكه شقخؾق بًر  أعؾم ادائؽة قبل خؾق آدم 
 ،أمر اه  وامتثاًا  اواحسامً  اوإعظامً  اإكرامً ، دوا لهَتَم خؾؼه وتسويته فؾقسج

، -بل كان من اجن اوم يؽن مـفم جـًس - ائؽة كؾفم شوى إبؾقسفامتثل اد
كه خؾوق أ: وادعى أكه خر من آدم  فاشتـؽف عن السجود آدم وخاصم ربه 

ر ـوخالف أمر ربه وكػ، والـار خر من الطن ذ زعؿه، من كار وآدم خؾق من ضن
 . إى اأرض امدحورً  اوأرغم أكػه  وأكزله من الساء مذمومً  لبعده اه ـف، بذلك
أكه اعتؼد أكه خر : له اواحتؼارً ، آدم الؼد رفض إبؾقس السجود آدم حسدً  

أفضل : أي، [12: اأعراف] ﴾ﾃ  ﾂ  ﾁ   ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ﴿: مـه حقث قال
، فنبؾقس لعـه اه أول العـصـرين اإذً  : ر حسب اعتؼادهـمـه ذ اأصل وذ العـص

حقث أراد أن : رية اجـسـوعـص، عـصـرية التػاضل، ـريةوأول من أوجد الع
  . (1)يؿقز ويػضل كػسه عذ آدم 

ﾂ  ﾁ   ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ   ﴿ :عـد تػسر قوله تعاى  يقال الشـؼقط
  ﾃ﴾ [12: اأعراف ] :«(2)خر تستعؿل اشتعالن : 

 : ال كؼولهما تستعؿل ذ اد اوكثرً ، لؾخر الذي هو ضده الر تستعؿل اشًا 
 .أي ماًا :  [181: ]البؼرة ﴾┠  ┡  ┢﴿

أكا َأْخَر  : أصؾه ﴾ｽ  ｼ  ｻ   ﴿: فؼوله: وهو ادراد هـا، وتستعؿل صقغة تػضقل
 مـه لػضل عـري عذ عـره. اأي أكثر خرً : مـه

 والذي هو أكثر فضًا والذي هو الػاضل  أكا خر من آدم: قال إبؾقس الؾعن
 اففذا التؽؾقف لقس واقعً ، َضم ويممر بالسجود دن هو دوكهُهْ ا يـبغي أن  اوخرً 
عؾقه -غر موقعه  اه له واقعً تؽؾقف ربوجعل ، فتؽز ودّز  ولذا ا أمتثؾه!!، موقعه

                                       

 (.21، 21)ص : اإشام والعـريةيـظر  (1)

 (. 311، مادة  خر) ص يـظر: ادػردات  (2)
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ثم  ،أكا خر من آدم: قال إبؾقس -باه كعوذ -باخقبة واخران  فباء -لعائن اه
: رهـري أذف من عـصـأن عـص: عـيي﴾ｿ  ｾ     ﾀ  ﴿: بّن شبب اخرّية فؼال

، ضبقعتفا اارتػاع، أن الـار مضقئة كرة: أذف من الطن -ذ زعؿه - أن الـار
قوله ذ  !! هذاكثقف مظؾم لقس بؿرتػعوأن الطن مـسػل ، خػقػة غر كثقػة

اس كػسه عذ عـره الذي هو فؼ، م أن الػرع تابع لعـره ذ الػضل. وزعزعؿه
واشتـتج من ذلك أكه خر من آدم ، آدم عذ عـره الذي هو الطن وقاس، الـار

: الذي هو ()ورَتَب عذ ذلك معصقة اأمر ،رهـره ذ زعؿه خر من عـصـأن عـص
كصوص ورّد به  افاشدً  اوأول من قاس ققاًش  ،-عذ إبؾقس لعـة اه-اشجدوا آدم 

فؽل من رّد كصوص  ،-اهعؾقه لعائن -أوامره وكواهقه هو إبؾقس الؾعن اه و
أكه أول من رّد ، فنمامه إبؾقس اوتؽزً  االرع الواضحة بالؼقاشات الباضؾة عـادً 

  .(1)«-عؾقه لعـة اه-صوص الرحة بادؼايقس الؽاذبة الـ
من العذر الذي هو  ﴾ｽ  ｼ  ｻ ﴿: وقول إبؾقس لعـه اه» : وقال ابن كثر
، ضل بالسجود لؾؿػضولاعة أكه ا يممر الػاتـع من الطكلكه ام، أكز من الذكب
بلكه  فؽقف تلمري بالسجود له؟ ثم بن أكه خر مـه، وأكا خر مـه: يعـي لعـه اه
فـظر الؾعن إى أصل  ،وهو الطن، والـار أذف ما خؾؼته مـه، خؾق من كار

وكػخ فقه ، هوهو أن اه تعاى خؾق آدم بقد ،وم يـظر إى التريف العظقم ،رـالعـص
: ]ص ﴾┊  ┋┉﴿: وقاس ققاًشا فاشًدا ذ مؼابؾة كص قوله تعاى، من روحه

ك السجود فشذَ  [72 أيس من : أي ،أبؾس من الرمة فؾفذا: من بن ادائؽة بَسْ
فنن ، فلخطل َقَبحه اه ذ ققاشه ودعواه أن الـار أذف من الطن أيًضا ،الرمة

والطن حل الـبات والـؿو والزيادة ، واأكاة والتثبت الطن من صلكه الرزاكة واحؾم
                                       

 (. 121، 3/121) العذب الـؿر  (1)
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وهذا خان إبؾقس : والـار من صلها اإحراق والطقش والرعة ،واإصاح
ره ذ الرجوع واإكابة وااشتؽاكة وااكؼقاد وااشتسام ـوكػع آدم عـص ،رهـعـص

 .(1)«وااعساف وضؾب التوبة وادغػرة، أمر اه

 من أفضؾقة عـصـره عذ عـصـر آدم  -عؾقه لعـة اه-ؾقس إبفؽان ما ادعاه 
أصؽال أخرى من عذ  ثم اكػتح الباب ،ريةـرية التي عرفتفا البشـأول أصؽال العـص
 .(2)والشعب ادختار ،والؾون ،اجـس: العـرية عـرية

 
 
 

 
 

                                       

ذ ذكر الػرق بن الطن والـار حقث أوصل   (. وأضـب ابن الؼقم3/392) تػسر الؼرآن العظقم (1)
 (. 952 -4/949) . يـظر: بدائع الػوائد االػروق إى مسة عر فرقً 

 (.117، 116 )ص ػطرةالعؼقدة وال :يـظر  (2)
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 امبحح اأول 

  رآن الكريم مظاهر العنصرية عند أهل الكتاب ي الق 
ـرية عـد أهل الؽتاب ذ أكثر من عرض الؼرآن لؽريم لعدد من مظاهر العـص

 وشلتـاول دراشة هذه، عذ اإشام وأهؾه لـؼف عذ ما عـد الؼوم من حؼد: شورة
 : ادظاهر من خال ادطالب اآتقة

 : نصارى أو ازعمهم أن』 لن يدخل اﾄنة إل من كان هودً : امطلب اأول
دزاعم التي ذكرها الؼرآن الؽريم عن أهل الؽتاب زعؿفم أن اجـة وقف من ا
والـصـراي يدعي  ،افالقفودي يدعي أن اجـة لن يدخؾفا إا من كان هودي   ،عؾقفم

 . اأن اجـة لن يدخؾفا إا من كان كراكق  
ثم أتبعفا با خرس ، ك الدعوة الباضؾة التي صدرت عـفموقد ذكر اه تؾ

┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ┫     ┤﴿: ويدحض مَدعاهم فؼال تعاى، فمألسـت
 ┬ ┷   ┶  ┵  ┴  ┳  ┲  ┱┰  ┯   ┮┭   ┸ 

  ╈  ╇  ╆  ╅  ╄  ╃  ╂  ╁  ╀   ┿  ┾  ┽  ┼  ┻  ┺  ┹
 .(1) [112، 111:  البؼرة]   ﴾╉   

فؽاكت هذه ، وطفر حؼدما داه اإشام وأهؾه لؼد اغس الػريؼان با هم عؾقه
 .(2)ولة من مؾة أماكقفم الباضؾةادؼ

مع عؾؿـا بلن كل واحد من ، ادؼولة قد اصسك فقفا الػريؼان ودا كاكت هذه
كا هي  ،اويعادي بعضفم بعًض  ،اويضؾل بعضفم بعًض  ،(1)الػريؼن يؽػر اآخر

                                       

  ،137والشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص(، 569، 568)ص ر: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـةيـظ (1)
138.) 

 (.124، 1/123التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) :يـظر  (2)
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إا أن اآية الؽريؿة شؾؽت ذ ضريق اإخبار عا ، (2)عؼقدة الػريؼن إى القوم
ت أحد الػريؼن عذ وعطػ ،فحؽت الؼولن ذ مؾة واحدة ،ك اإجاززعؿوه مسؾ

 .(3)من الؾبس اوأمـً  ،( ثؼة بػفم السامعاآخر بحرف )أو
لقفود والـصارى بؼريـة أهل الؽتاب كؾفم من ا ﴾ ┤ ﴿ :ذ قولهالضؿر ف

 ،مؼول الؼول ختؾف باختاف الؼائلو    ﴾┨  ┩  ┪      ┫  ┬  ┭﴿: قوله بعده
والـصارى قالت لن يدخل اجـة  ،الن يدخل اجـة إا من كان هودً : فود قالتفالق

فاختر الؽام أبؾغ اختصار  ،(4)مع الؼرآن بن قولقفا ،إا من كان كصارى
 .(5)وأوجزه مع أمن الؾبس ووضوح ادعـى

داذا مع اه  الؼارئلدى  ولـَا كان هذا الؽام مع وضوحه قد حدث اشتشؽاًا 
  الػريؼن؟ بن
وكقف مع القفود : فنن قال قائل»: بؼوله أجاب عـه اإمام الطزي  

والقفود تدفع الـصارى عن أن : اخز مع اختاف مؼالة الػريؼن والـصارى ذ هذا
 والـصارى تدفع القفود عن مثل ذلك؟ ،يؽون ها ذ ثواب اه كصقب

لن : وقالت القفود:  عـى به. وإكان معـى ذلك بخاف الذي ذهبت إلقهإ: ققل
 ،لن يدخل اجـة إا الـصارى: وقالت الـصارى ،ايدخل اجـة إا من كان هودً 

ُمع الػريؼان ذ اخز  ،ا عـد ادخاضبن به معـاهولؽن معـى الؽام دا كان مػفومً 
قالت  :أي  ﴾┫  ┬  ┭┮┨  ┩  ┪  ┤  ┥  ┦ ┧ ﴿: فؼقل ،عـفا

                                       
 (. 1/559التػسر الؽبر لؾرازي ) :يـظر  (1)

 (. 2/339ػوة اآثار وادػاهقم )وص ،(1/351: تػسر ادـار )يـظر (2)
 (.569: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )صيـظر (3)

 ( .1/674: التحرير والتـوير)يـظر (4)
والتحرير والتـوير  ،(1/351وتػسر ادـار ) ،(4/959وبدائع الػوائد ) ،(1/213يـظر: الؽشاف ) (5)

 (. 2/339وصػوة اآثار وادػاهقم ) ،(1/674)
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لن يدخل اجـة إا :  وقالت الـصارى ،امن كان هودي   لن يدخل اجـة إا: القفود
 .(1)«امن كان كراكق  
     ﴾┰┯﴿ :تعاى إى مؼولتفم الصادرة مـفم بؼوله أصار اه

إما أها دا كاكت أمـقة كل واحد مـفم صارت إى : فاإخبار عـفا بصقغة اجؿع »
 .(2)«هم فقفاوإما إرادة أن كل أماكقفم كفذه ومعتاد ،أماي كثرة

وأها  ،بّن اه شبحاكه أن قوهم هذا لقس هم به حجة ذ كتبفم ادـزلة من عـده
 ،وإا فالتوراة توجب اإيان بعقسى واإكجقل ،جرد أماي مـشمها اافساء عذ اه

 .قل يوجب اإيان بؿوشى والتوراةواإكج
دون يق اجـة لـػسه هم احجة عذ احتؽار كل فر نوإذا كان كذلك فؿن أي

 .(3)  ﴾┲  ┳  ┴  ┵  ┶   ┷ ﴿: ولذا قال شبحاكه، غره
 ومع ذلك م  ﴾┯  ┰ ﴿ :وتعاى أهم كاذبون بؼولهقرَر اه شبحاكه 

وهذه ذروة  ،يشل أن يؼرر اأمر هؽذا من غر أن يطؾب مـفم الزهان عذ كامفم
تؼرر  طل خالػك ومع ذلك اكذب وخ اوقطعق   اذ تعؾم يؼقـً إ: (4)احوار ذ يالرق

 .  وضادا هم اددعون فالدلقل عؾقفم ،خطله من غر دلقل
وهذا »:  وادعـى الذي تؼَدم تؼريره هو الذي دحه اإمام الطزي فؼال

┤  ┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ┫    ﴿:  وإن كان طاهره دعاء الؼائؾنالؽام 
يب فنكه بؿعـى تؽذ ،عوا من ذلكإى إحضار حجة عذ دعواهم ما اد    ﴾┬  ┭┮ 

                                       

 (. 2/517البقان )جامع  (1)

 ( .1/674) التحرير والتـوير (2)
 (. 341 ،2/339صػوة اآثار وادػاهقم ) :يـظر( 3)
 ( .1/674) التحرير والتـوير :يـظر( 4)
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أهم م يؽوكوا قادرين عذ إحضار برهان عذ : من اه هم ذ دعواهم وققؾفم
     .(1)«اً دعواهم تؾك أبد

 ،أكه أقامفم عذ شواء ادحجة: آن أهؾه أن يطالبوا الـاس باحجةم الؼرعؾَ »
ذا درج شؾف وعذ ه ،وجدير بصاحب القؼن أن يطالب خصؿه به ويدعوه إلقه

قالوا بالدلقل وضالبوا بالدلقل وهوا عن اأخذ بقء من غر  ،هذه اأمة الصالح
  . (2)«دلقل

وهو إيراد قاعدة كؾقة رتبت  ،ثم أبطل الؼرآن الؽريم مدعاهم بطريق آخر
أو لطائػة  ،أو جـس ،دخول اجـة عذ اإيان والعؿل الصالح دون حاباة أمة

┻  ┼  ┽  ┾  ┿   ╀  ╁  ╂  ╃  ╄  ╅  ┹  ┺  ﴿: فؼال تعاى
╉  ╈  ╇  ╆﴾   (3). 

: ففي مبطؾة لؼوهم، (4)كؾؿة تذكر ذ اجواب إثبات كػي شابق ﴾┹﴿ــف
 اأي بذ إكه يدخؾفا من م يؽن هودً     ﴾┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ┫  ┬  ┭┮ ﴿

ؽل وإكا هي مبذولة ل، مة اه لقست خاصة بشعب دون صعبأن ر: وا كصارى 
 .(5)عؿؾفا من يطؾبفا ويعؿل ها 

يؼدم ، ولوكه فالؼرآن يؼرر صػة الذي يدخل اجـة بغض الـظر عن اشؿه وجـسه
لقحؼؼفا ذ  -أو غرما اراكق  ـأو كص اهودي  - الصػة لؽل إكسان من بـي البر هذه

                                       

 (. 2/511جامع البقان ) (1)

 .(1/351تػسر ادـار ) (2)
 (.1/124ؼرآن الؽريم )(. والتػسر ادوضوعي لسور ال572يـظر: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص (3)

 (. 6حروف ادعاي لؾزجاجي)ص :يـظر  (4)

 (. 2/339وصػوة اآثار وادػاهقم ) ،(1/674) والتحرير والتـوير ،(1/351يـظر: تػسر ادـار )( 5)
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ادته وجفه وأحسن ذ عبـ باد هــؼـن اكـأن م ي:ـوه ،ةـــول اجـه إن أراد دخــكػس
 .(1) وا خوف عؾقه فقا يستؼبل وا حزن فقا فاته ،فؾه اأجر من اه: وعؿؾه

 : اتضليل بعضهم بعضً : امطلب الثاي
من مؾة ادخازي التي ذكرها اه ذ كتابه عن أهل الؽتاب تضؾقل بعضفم 

أن صاحبه لقس عذ  مـفمادعى كل فريق فؼد  ،(2)بسبب التعصب ادؿؼوت  ابعًض 
ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ    ﴿: فؼال تعاى ،(3)وأكه أحق برمة اه مـه ،رء

    ﾅ  ﾄ   ﾃ  ﾂ  ﾁﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ   ｹ  ｸ  ｷ
  ﾆ    ﾐ  ﾏ   ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉﾈ  ﾇﾒ  ﾑ﴾     [113:  البؼرة .] 
┤  ┥  ┦  ┧  ┨  ┩   ﴿: ه اآية الؽريؿة معطوفة عذ قولهجاءت هذ»

 ،ة بقان أن ادجازفة دأهمدلزيا [111 : البؼرة]    ﴾┫  ┬  ┭┮   ┯  ┰┱   ┪   
دخالػن ففم يرمون ا ،قديؿة فقفم (4)وأن رمي ادخالف هم بلكه ضال صـشـة 

ورمت ، الـصارى بالضال ما رمت القفودُ  فؼديًا ، بالضال دجرد ادخالػة
فا تعجبوا من حؽم كل فريق مـفم بلن ادسؾؿن ا ، بؿثؾه الـصارى القفودَ 

 .(5) «دخؾون اجـةي
ｴ  ｳ  ｲ    ﴿(6)عن الػريق اآخر اكػى كل فريق مـفم الدين بتاتً  

  ｷ  ｶ  ｵ﴾    (7)من الدين احؼقؼي الذي يعتد به  ءرأي لقسوا عذ  . 
                                       

(، والتػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم 138يـظر: الشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص (1)
(1/124 .) 

 (. 146: الدرة ذ تػسر شورة البؼرة )صيـظر (2)

 (. 1/183) وادحرر الوجقز ،(2/319) يـظر: اجامع أحؽام الؼرآن  (3)

 (. 13/241) مادة صـن ،لسان العرب ،الشـشـة: الطبقعة والسجقة (4)
 (.  1/675) التحرير والتـوير (5)
 (.   1/341) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم (6)
 (.  1/676) رير والتـويرالتح يـظر: (7)
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وقالت : اوا يرون ذيعته ديـً ، أهم يؽػرون بعقسى: وإكا قالت القفود ذلك
 .(1)والقفود قد كػروا به ،ما كاكوا عؾقهأهم يرون أن الدين احق : ذلك الـصارى

  . ｿ  ｾ ﾀ﴾   (2)  ﴿ والعجب من حاهم أهم قالوا تؾك ادؼالة
 .ا كتابه ادـزل عؾقه بواشطة كبقهفؽل فريق مـفم يتؾو

وتذكر من العامات ما  ،وهو عقسى مـفم ييبر بـب -التوراة  -فؽتاب القفود 
 ،ر به ذ التوراة دا يلتـم تدعي أن ادسقح ادبشوا تزال القفود إى القو ،يـطبق عؾقه

 ففم خالػون لؽتاهم . ،فؾم يممـوا به ،وإعادته ادؾك إى صعب إرائقلوتـتظر طفوره 
لـاموس  إكه جاء متؿًا : يؼول بؾسان ادسقح -اإكجقل-وكتاب الـصارى 

 وهم قد كؼضوه.  ،له اولقس كاقًض  ،موشى
ففم  ،مـفم آمن ببعض الؽتاب وكػر ببعض أن كا  إذ  ،فديـفم ذ الؽذب واحد

 .(3) شواءذ الؽػر 
إياء  فػقه ،تالون له ،وهم عادون با ذ كتبفمفنذا كان الػريؼان قالوا تؾك ادؼالة 

 اذ أن من كان عادً  ×تـبقه أّمة حؿد و ،(4)فقا تؼابؾوا من الؼول فمجفؾإى 
ا أن خالف قوله ما هو  ،با تضؿـه قائًا  ،با فقه عامًا  ،عـده ايؽون واقػً  ،بالؼرآن

  .(5)فقؽون ذ ذلك كالقفود والـصارى ،صاهد عذ خالػته مـه
اه  ياه عذ عؾم مـه بـفمن معاي  اآية تـبئ عن أن من أتى صقئً كا أن ا

 .(6)به  فؿصقبته ذ ديـه أعظم من مصقبة من أتى ذلك جاهًا ، عـفا
 .  ﴾ ﾆ  ﾅ  ﾄ ﾃ ﾂﾈ  ﾇ      ﴿:هذا الؼولذ د والـصارى صابه قوم القفو

                                       

 (. 1/281وتػسر شورة البؼرة ) ،(1/341) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم(  1)

 (.  1/676) يـظر: التحرير والتـوير (2)
 (.1/353) وتػسر ادـار ،(1/341) صػوة اآثار وادػاهقم :يـظر (3)
 (. 1/386) يـظر: تػسر الؼرآن العظقم (4)
 (. 1/361وروح ادعاي ) ،(1/522حقط ) يـظر: البحر اد (5)

 (.  2/518) يـظر: جامع البقان (6)
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 : هل التػسر ذ ادراد هم قوانوأ
 .هم  أهم ا كتاب: (1)العرب مشـركوهم أ: أحدما
 .(2)أهم أمم كاكوا قبل القفود والـصارى كؼوم كوح وهود وصالح: والثاي
ولقس ثَم ، عأها عامة تصؾح لؾجؿقثم رجح : الؼولن بن جريرا حؽى

 .(3) فاحؿل عذ اجؿقع أوى ،دلقل قاضع يعن واحًدا من هذه اأقوال
، (4)الؼول بالؼول ذ الصدور عن جرد التشفي واهوى والعصبقة تشابه
وزعم أها هي ادـجقة لؽل  ،يعتز ها التي جعؾفا جـسقة الػاشدة  كل دؾته وتعَصب

 غرها فؾقس عذ رء.  وأما ،من وشم ها وري باشؿفا ولؼبفا
وإكا هو إيان  ،ا يتؼقد بلشاء وا ألؼابف ،ادزاعمكل هذه  فوقاحق ولؽن 

 .(5)ا تشوبه صائبة خالص وعؿل صالح 
أكه العؾقم با : م بالؼسط فقا كاكوا ختؾػون فقهوشردون إى رهم فقحؽم بقـف»

ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ   ゴ   デ  ヅ  ヂ  ﴿ ،عؾقه كل فريق من حق وباضل
   ド﴾ (6) « [26:  ]شبل. 

 : زعمهم قصر اهدى عليهم: امطلب الثالث
 : فؼال تعاى ، (7)ادعت القفود والـصارى أن اهداية بقدها واخر مؼصور عؾقفا

 : ﴿ ﾂ  ﾁ       ﾀ  ｿ  ｾｽｼ  ｻ  ｺ  ｹ  ｸｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ
 .[135 :]البؼرة    ﴾

                                       
 (. 1/183) ادحرر الوجقز«  وهو قول اجؿفور» :قال ابن عطقة  (1)

 (. 1/133) (، وزاد ادسر1/183) وادحرر الوجقز ،(2/516جامع البقان ) :يـظر (2)
 (. 1/387) لعظقمتػسر الؼرآن ا :ويـظر ،(2/516جامع البقان )( 3)
 (. 1/361روح ادعاي ) :يـظر (4)

 (.   1/341) صػوة اآثار وادػاهقم :يـظر (5)
 (. 1/124التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) (6)
 (. 1/228) فتح الؼدير :يـظر (7)
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وا  القفود لغرهم ا دين إا القفودية أي قال ،لؾتـويعذ اآية الؽريؿة ( و)أو
 ،قال الـصارى لغرهم كوكوا كصارى هتدواو ،فاتبعوها هتدوا ،يتؼبل اه شواها

  ﴾ｳ ｲｴ  ｵｶ ｸｷ ﴿ :رآن الؽريم شاق هذا ادعـى بؼولهإا أن الؼ
كا حؽى الؼرآن  ،ويعد دياكته باضؾة ،دعرفة السامع أن كل فريق مـفم يؽػر اآخر

ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ     ﴿: ك ذ قوله تعاى عـفم ذل
  ｽ  ｼ  ｻ  ｺ﴾  [135:  البؼرة] (1).  

 ،(3)لبؾغ حجة وأوجزها وأكؿؾفاب، (2) اصافقً  اأن جقبفم جوابً  ×أمر اه كبقه 
 ما تضؿـته اجؿؾة  يبه ذ صدر الؽام لقـػ ىيمت(  الذي فلبطل كامفم بحرف )بل

، الذي يترف الؽل بااكتساب إلقه كتساب إى مؾة إبراهقمثم أتبعه باا، (4)السابؼة
فا يغس ادشـركون هذا فنكه  ،عن كل دين باضل فؼد كان خؾقل الرمن مائًا ، إلقه

   .(5) وهو أوى بااتباع ما دعوا إلقه ،ما كان من ادركن
 ،اتػقد كبذ التعصب جاكبً ، ممـن إى جواب جامع وكؾؿة شواءادثم أرصد اه 

وتدعو إى اتباع الوحي اِإهي الذي أرشل اه به الرشل مبرين ومـذرين بدون 
ﾄ   ﴿ :وهو يتضؿن دعوة أهل الؽتاب إى الطريق احق ،تػرقة بن أحد مـفم

ﾆ  ﾅ       ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ   ﾇ  ﾓ  ﾒ  ﾑ   ﾐ  ﾏ  ﾎ 
ﾔ     ﾕ  ﾖ  ﾗ   ﾘ    ヱ  ヰ  ｀  ﾟ  ﾞ  ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ ﴾    

 .(6)[136: ةالبؼر]
                                       

 (.  556بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص :يـظر (1)
 (.   67تقسر الؽريم الرمن )ص :يـظر (2)
 (.  3/112) جامع البقان :يـظر( 3)
 (.   14، 15حروف ادعاي )ص :يـظر (4)
 (. 155، 1/154التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) :يـظر (5)
 (.    139والشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص  ،(558يـظر: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص (6)
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وحدة اأكبقاء وادرشؾن ذ ديـفم ورشالتفم تـتػي ، وهذا اأصل العظقم»
الذي صبغوه بصبغة  م اجـزالطائػقة التي كرها القفود والـصارى بتعصبف

أن : اوا يـشل من اإشام ضائػقة أبدً  ،فا يؽون ذ اإشام  ضائػقة، الدين
فا  ،ؼدشون كل كتاب مـزل ويممـون بهوي ،ادسؾؿن يممـون بؽل كبي ورشول

وإكا الطائػقة ذ الدين القفودي ادزعوم الذي ا يممن بغر  ،يبؼى لدعوهم ضائػقة
كذلك  ×وحؿد  ،حتى عقسى ادبشـر به ذ التوراة ،موشى ويؽػر با وراءه

والطائػقة ذ دين الـصارى الذين ا يممـون بغر عقسى ويؽػرون بالتوراة  ،عـدهم
ومن الطائػقة يـبع كل صؼاق  ،لـاموس موشى التي كَص عقسى عذ أكه جاء متؿًا 

 .(1)«ويتػاقم
رية عـد القفود والـصارى ذ تعصبفم لطائػتفم جـسفم وتػريؼفم ـوهذه العـص

ﾔ ﾓ ﾒ  ﾕ  ﴿: يان هي التي ذكرها اه ذ قولهبن الرشل ذ اإ
  ｀  ﾟ   ゙  ﾝ   ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ

   ヱ  ヰ  ズ  ジザ    ゴ  ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ  ケ  カ  ヮ
ダ  ゾ  ゼ﴾ [.151، 151: ] الـساء  

، فآمـوا ببعض اأكبقاء وكػروا ببعض، حقث َفّرقوا بن اه ورشؾه ذ اإيان
فنكه  ،ا عن دلقل قادهم إى ذلك، وما ألػوا عؾقه آباءهم، بؿجرد التشفي والعادة

آمـوا -عؾقفم لعائن اه-فالقفود  ،بقةا شبقل هم إى ذلك بل بؿجرد اهوى والعص
والـصارى آمـوا باأكبقاء ، باأكبقاء إا عقسى وحؿد عؾقفا الصاة والسام

 . ×وكػروا بخامفم وأذففم حؿد 
فنن اإيان  ،فؼد كػر بسائر اأكبقاء ،من اأكبقاء يوادؼصود أن من كػر بـب  

ؿن رد كبوته لؾحسد أو العصبقة أو ف، واجب بؽل كبي بعثه اه إى أهل اأرض
                                       

 (.   1/411) صػوة اآثار وادػاهقم (1)
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إكا هو عن غرض  ،التشفي تبن أن إياكه بؿن آمن به من اأكبقاء لقس إياًكا ذعق ا
 .(1)وهوى وعصبقة

ケ  カ    ﴿(2)يؼرر الؼرآن بحسم وجزم وحديد أن اهدى هو ذ هذا الدين
  パ  バド  デ  ヅヂ  ダ  ゾ   ゼ  ズ  ジ  ザゴ  ゲ  グ  ギ  ガ  ヴ

  ピ  ビ﴾   [137: لبؼرة  ] ا.   

فنياهم  [135: ]البؼرة  ﴾ｴ ｳ  ｸｷ  ｶ  ｵ ﴿: الذين قالواه فنن اتبع
ｳ  ﴿: لزعؿفم أهم عؾقه من قوهم اولقسوا قبل ذلك عذ هدى خافً ، اهتداء

ｵ  ｴ   ｶ   ｸｷ﴾  فدل مػفوم الرط عذ أهم لقسوا عذ هدى ما داموا غر
 .(3)مممـن باإشام 

مثل إياكـا فؼد حؼؼوا  افنن آمن السابؼون إياكً  ،ذا مـفجـاهي عؼقدتـا وه هذه»
وإن أبوا إا اإعراض وادخالػة وادـازعة فؾن يؽوكوا إا  ،اخر واهدى أكػسفم

وعـدئذ فنن اه شقؽػي عباده ادممـن  ،مـغؿسن ذ العداوة واإيذاء وصق الصف
 .(4)«وأحواهموالـا مفم العؾقم بلحإذ هو السؿقع لؽا: م وأذاهمرره

 : تزكيتهم أنفسهم: امطلب الرابع

زكقة الـػس والغرور بالدين واجـس ما يبطئ عن العؿل الصالح وادساعي ت»
وا رر  ،ادثؿرة التي تؽسب العز والسعادة ذ الدكقا وحسن ادصر ذ اآخرة

     .(5) «أعظم من الغرور وتزكقة الـػس باأماي والدعاوى العريضة
                                       

 (.    2/445) يـظر: تػسر الؼرآن العظقم  (1)
 (.    139يـظر: الشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص  (2)
 (. 1/741) يـظر: التحرير والتـوير (3)
 (. 1/155التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) (4)
 (.   5/417) صػوة اآثار وادػاهقم ( 5)
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ومن كحا كحوهم من  ،يزكون أكػسفم من القفود والـصارىولذا وّبخ اه الذي 
┖  ┗  ┘  ┙  ┚  ┛├  ┝  ┞    ﴿: بؼوله (1) كل من زكى كػسه بلمر لقس فقه

┥ ┤  ┣   ┢     ┡  ┠  ┟      ┧  ┦   ┰  ┯    ┮  ┭   ┬┫  ┪  ┩  ┨
 .[51 ،49 :]الـساء    ﴾┱  

من  ولؽـه بن ذلك ذ مواضع أخر: فم أكػسفمهـا كقػقة تزكقت شبحاكه م يبن
، [18: ادائدة]   ﴾ｹｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ  ﴿: كؼوله عـفم ،كتابه
إى غر  [111:  البؼرة]   ﴾┤  ┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ┫  ┬  ┭  ﴿:  وقوله

 .(2)اآيات ذلك من
تزكقتفم  ة ذ معـىزاد بعض أهل العؾم عذ ما ذكره اه عـفم ذ اآيات ادتؼدم

غػر لـا  وما فعؾـاه لقًا  ،غػر لـا لقًا  اا ذكوب لـا وما فعؾـاه هارً : أكػسفم قوهم
ولػظ التزكقة يعم مقع تؾك ادعاي  ، (3)وكحن كاأضػال ذ عدم الذكوب، هارا ً

 .(4)فقحؿل عؾقفا كا رجّح ذلك اإمام الطزي 
 ،بالطفارة والتؼوى فتزكقة القفود والـصارى أكػسفم وصػفم ها 

 .(5)وااشتطالة عذ الـاس بذلك
 ىيمتالذي  (فجاء بحرف )بل   ﴾┝  ┞  ┟  ┠  ┡   ﴿: أبطل اه مدعاهم بؼوله

 .(6) ما تضؿـته اجؿؾة السابؼة يبه ذ صدر الؽام لقـػ
وأكؽم ا تعذبون ، كػسؽم بلكؽم أبـاء اه وأحباؤهؾقست العزة بتزكقتؽم أف»

                                       

 (.   182لؽريم الرمن )صتقسر ا  :يـظر  (1)
 (. 392، 1/391أضواء البقان ) :يـظر  (2)

 (.  1/522) (، والؽشاف2/233) ومعام التـزيل ،(268)ص الوجقز لؾواحدي :يـظر  (3)

 (. 8/455) يـظر: جامع البقان ( 4)
 (. 3/1711) يـظر: زهرة التػاشر  (5)
 (.   15، 14يـظر: حروف ادعاي )ص  (6)
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بل اه يزكي من يشاء من عباده : كؽم شتؽوكون أهل اجـة دون غركمأو ،ذ الـار
 ،واآداب الؽامؾة ،من مقع الشعوب واأقوام هدايتفم إى العؼائد الصحقحة

 .(1)«الصاحة  واأعال
ا  ولقؿـوا أكػسفم اأماي بلهم ،لقصف القفود والـصارى أكػسفم با صاءوا»

واه وحده هو  ،فؽل ذلك من مزاعؿفم ،ارتؽاها أو أها محى فور ،ذكوب هم
 ويعطي عؾقفا الثواب أو العؼاب ،الذي يصف اأفعال ادحؿودة واأفعال ادذمومة

  . (2)«[32: ]الـجم   ﴾┝     ┚  ┛       ├  ┖  ┗  ┘┙    ﴿
لقست لضـرب غرهم قته لوأّن تزك ،(3)م حرمفم ما هم به أحرياءواه شبحاكه 

 ،حؼه اففو شبحاكه ا يظؾم أحدً  ، (4)ففو مـزه عن كبر الظؾم وصغره: من ادقل
ولذا  ،(5)وا يسك أحد من اأجر ما يوازن مؼدار الػتقل الذي يؽون ذ صق الـواة

   .   ﴾ ┢   ┣  ┤  ﴿: ولذا قال شبحاكه
ﾆ   ﾅ  ﾄ     ﴿ فؾقؾجل العبد ذ ضؾبفا إى  ادتػضل ها من اه فنذا كاكت التزكقة

ﾇ  ﾗ  ﾖ  ﾕ  ﾔﾓ  ﾒ   ﾑ  ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ    ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ﴾   [21: الـور.]  
وزكها أنت  ،اللهم آت نفسي تقواها» ×وهذا كان من دعاء أذف اخؾق 

 .(6)«أنت وليها ومولها ،خر من زكاها
 : أمرين عظقؿن موجبن لؾتعجبن متضؿ ه القفود والـصارىن ما ارتؽبإ

فنن  ،وافساؤهم عذ اه شبحاكه ،متصػون بـؼقضهادعاؤهم ااتصاف با هم 
                                       

 ( . 5/123ادـار ) تػسر (1)
 (. 3/1712) زهرة التػاشريـظر:  (2)
 (. 5/84) يـظر: التحرير والتـوير (3)
 (. 2/1271) يـظر: تػسر الراغب (4)
 (. 11/514مادة فتل ) ،يـظر: لسان العرب (5)

                 باب التعوذ من ذ ما عؿل ومن ذ ما-ار ػأخرجه مسؾم كتاب الذكر والدعاء والتوبة وااشتغ  (6)
 .     ( [ من حديث زيد بن أرقم2722ح ) ،(4/2188) -م يعؿل
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تعاى عن  ،ه إياهمئارتضاو، ائفم قبول اهادعاءهم الزكاء عـده تعاى متضؿن ادع
دا فقه من كسبته : اعظم قبحً أو ،اولؽون هذا أصـع من اأول جرمً  ا،كبرً  اذلك عؾو  

، وارتضائه لعباده، ػرمن قبول الؽ، ى ما يستحقل عؾقه بالؽؾقةإشبحاكه وتعاى 
 : فؼاللؾتشـقع  اشائر معاصقه وجه الـظر اى كقػقته تشديدً ومغػرة كػر الؽافر و

﴿  ┰  ┯    ┮  ┭   ┬┫  ┪  ┩  ┨  ┧  ┦﴾  (1). 

 ،فنذا فسدت أعالـا وأقوالـا ،ويـبغي هـا أن كؾتػت إى أكػسـا كحن ادسؾؿن»
واإشام  ،ثم تػاخركا بلكـا مسؾؿون ،وتركـا ااحتؽام إى ذع اه ذ كل أموركا

إذا فعؾـا ذلك كؽون قد اتبعـا شـن القفود  ،بريء من الظؾم والػساد ذ اأرض
 .(2)«والـصارى والعقاذ باه

 : زعمهم أهم أبناء ه وأحباؤ《: امطلب اخامس
                 يزكون ها، ادعى دعوى باضؾة مـفم من مؼاات القفود والـصارى أن كا  

والـصارى يعؾـون أهم  ،فالقفود يعؾـون لؾـاس أهم صعب اه ادختار ، (3)أكػسفم
وعذ  ،وأكه ا شامة إا ذ ديـفم عذ الوضع الذي وضعوه ،هداة هذا الوجود

: قال تعاى: (4)وبذلك يعتزون أكػسفم أبـاء اه وأحباؤه ،الزعم الذي زعؿوه
﴿   ｺ  ｹｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ  ﾀ  ｿ  ｾｽ  ｼ  ｻ

  ﾐ   ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄﾃ  ﾂ  ﾁ
  ﾔ  ﾓ  ﾒﾑ﴾   [18: ]ادائدة. 

بل  ،طاهر الؾػظ أن مقع القفود والـصارى قالوا عن مقعفم ذلك ولقس كذلك
ن القفود والـصارى عن كػسفا وقالت كل فرقة م: ادعـىو ،ذ الؽام لف وإجاز

                                       

 (. 2/188) يـظر: إرصاد العؼل السؾقم (1)

  (.2/135التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) (2)
 (.   227يـظر: تقسر الؽريم الرمن )ص (3)
 (. 4/2199) يـظر: زهرة التػاشر (4)
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ｶ  ｵ  ｴ  ｳ  ｲ   ﴿: كا قال تعاى ،باؤهكحن أبـاء اه وأح: خاصة
ｽ  ｼ  ｻ  ｺ   ｹ  ｸ  ｷ﴾    [135:   البؼرة](1).  

 .(2)والبـوة هـا الرأفة واحـان ذ قول كثر من ادػرين
وأما  ،إن اه من حـته وعطػه عؾقـا كاأب الشػقق: أما القفود فنهم قالوا

يا أباكا الذي ذ الساء تؼدس : اوإذا صؾقتم فؼول :قول عقسى االـصارى فنهم تلولو
 .(3)وأراد أكه ذ بره ورمته بعباده الصاحن كاأب الرحقم  ،اشؿه

قال لعبده  فؼد كؼل القفود عن كتاهم أن اه: ادراد البـوة احؼقؼة: وققل
وَحّرفوه. وقد رد عؾقفم ، فحؿؾوا هذا عذ غر تلويؾه ،أكت ابـي بؽري: إرائقل

هذا يطؾق عـدهم عذ التريف : وقالوا، شؾم من عؼائفمغر واحد من أ
إي ذاهب إى أي : كا كؼل الـصارى عن كتاهم أن عقسى قال هم، واإكرام
ما ادعوها ذ  ري وربؽم. ومعؾوم أهم م يدعوا أكػسفم من البـوة: يعـي، وأبقؽم
ｵ    ﴿: ا قالواوهذ ،وإكا أرادوا بذلك معزهم لديه وحْظوهم عـده،   عقسى

ｷ  ｶ ｸ﴾  (4). 
: تي زعؿفا القفود لعزير إذا قالواوهي البـوة ال، (5)ادراد البـوة بااتباع: وققل

، وهو أتباعه، وزعم الـصارى أن ادسقح ابن اه، وهم أتباعه وصقعته، عزير ابن اه
 .(6)ففم أبـاء اه هذا ااتباع 

                                       

 (. 3/465) طيـظر: البحر ادحق (1)
وتقسر  ،(3/465) والبحر ادحقط ،(2/211) ، وادحرر الوجقز(314الوجقز لؾواحدي)ص: يـظر( 2)

 (.   227الؽريم الرمن )ص

 (. 314يـظر: الوجقز لؾواحدي)ص  (3)

 (.  3/96) يـظر: تػسر الؼرآن العظقم  (4)

 (.   2/652) يـظر: الؽشاف  (5)

 (. 4/2199) يـظر: زهرة التػاشر (6)
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إا أهم متػؼون ذ أن ، راد بالبـوةتاف ادػرين ذ ادوعذ الرغم من اخ
ومزية  أن هم فضًا هو ادعاؤهم  ﴾ｸ  ｷ  ｶ  ｵ﴿: من قوهمادؼصود 

 .(1)اخؾق رعـد اه تعاى عذ شائ
 : أوها أن يبطل قوهم بـْؼَضْن  × وقد عَؾم اه رشوله 

م ؽأبـاء اه وأحّباءه دا عّذب ـتمفؾو ك ﴾ｻ ｺｼ ｽ  ﴿: قوله
ولو  ،وصلن اأب أن ا يعّذب أبـاءه ،ن ادحُب أن ا يعّذب حبقبهوصل ،مؽبذكوب

كـتم أبـاء اه لؽـتم من جـس اأب ا تذكبون وا تػعؾون الؼبائح التي تستوجبون 
 . (2)ولو كـتم أحباؤه دا عصقتؿوه ،عؾقفا العؼاب

ذ الدكقا  -شبحاكه-فؼد عذبؽم  ،وإن واقعؽم يا أهل الؽتاب يـاقض دعواكم
والبغضاء بقـؽم إى يوم  سبب ذكوبؽم بالؼتل واأر وادسخ وهققج العداوةب

 .الؼقامة
ذ أما ذ اآخرة فنن كتبؽم التي بن أيديؽم تشفد بلكؽم شتعذبون ذ اآخرة ع

 .ما تؼسفون من آثام ذ دكقاكم
رة ـدودات ذ اآخـمع اأيامً  -فمـذ زعؿ-قر القفود بلن العذاب شقؼع هم وقد أ
ﾋ ﾊ ﾉ  ﾈ ﾇ ﾌ  ﾎ  ﾍ  ﴿: تعاى الؼرآن عـفم ذلك ذ قوله ىـوحؽ

ﾐﾏ﴾   [24: آل عؿران]،  جزي ادحسن عذ  -تعاى-وأقر الـصارى بلن اه
 .(3)وادزء عذ إشاءته ،إحساكه

: فقؼال هم، إما إن يؼولوا هو يعذبـا :أحد وجفن خؾون من ففم عذ هذا ا
 ،وأكتم تؼرون بعذابه ،فنن احبقب ا يعذب حبقبه ،ا أبـاءه وا أحباءهفؾستم إذً 

                                       

 (. 6/111وروح ادعاي ) ،(3/21) وإرصاد العؼل السؾقم ،(7/388) يـظر: اجامع أحؽام الؼرآن  (1)

  (.6/156) يـظر: التحرير والتـوير ( 2)
 (.581يـظر: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص (3)
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وما جاءت به  ،ا يعذبـا فقؽذبوا ما ذ كتبفم: أو يؼولوا ،فذلك دلقل عذ كذبؽم
وهذا يؾتزمون ، فم. ويبقحوا ادعاي وهم معسفون بعذاب العصاة مـرشؾفم

 .(1)أحؽام كتبفم 
ｿ   ﴿: احق من أمرهم فؼال وبن هم ما هو ،ثم أتبعه جَل وعا بالـؼض الثاي

 ﾋﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ﴾      )فلبطل كامفم بحرف )بل
 .(2) ما تضؿـته اجؿؾة السابؼة يبه ذ صدر الؽام لقـػ ىيمتالذي 

 ،اا حاي أحدً  ،وهو عز وجل احؽم العدل ،من مؾة من خؾق اه تعاىفلكتم 
 ،ويعذب من يعؾم أكه مستحق لؾعذاب ،غػرةوإكا يغػر دن يعؾم أكه مستحق لؾؿ

فارجعوا عن غروركم  ،ر أمثالؽمـكا جزي شائر البش ،ففو جزيؽم بلعالؽم
ا  ،فنكا العزة باإيان الصحقح واأعال الصاحات ،بلكػسؽم وشؾػؽم وكتبؽم

 .(3)بؿن شؾف من اآباء واأمفات 
أكػسفم كظرة إكساكقة أن يـظروا يدعوا الؼرآن القفود والـصارى اأكاكقن إى 

ا تـطبق عذ ك-وتـطبق عؾقفم  ،ففم بر مثل باقي البر ،ولقست عـرية جـسقة
وتستب عؾقفم ذ الدكقا ويوم  ،أحؽام اه وشــه الثابتة -باقي اأمم اأخرى

ويرمفم  ،فقعذهم إن طؾوا أو كػروا ،الؼقامة آثار وكتائج أعاهم التي عؿؾوها
 .(4)فم اجـة إن آمـوا وأصؾحوا وأحسـواويدخؾ

و ادالك دا ذ ختؿت اآية الؽريؿة ردها عذ أهل الؽتاب ببقان أن اه تعاى ه
ى ـوهو صاحب الترف ادطؾق ذ مؾؽه بؿؼتض ،وما بقـفا، الساوات واأرض

 ثم يصرون إلقه يوم ،ا كسب بقـه وبن أحد مـفم ،ومقع البر له ،عؾؿه وحؽؿته
                                       

 (.   389، 7/388) يـظر: اجامع أحؽام الؼرآن( 1)

 (.   15، 14)صيـظر: حروف ادعاي   (2)
 (.    6/261) يـظر: تػسر ادـار (3)

 (.  135ة القفودية من خال الؼرآن )صيـظر: الشخصق (4)
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وبذلك تؽون اآية قد فـّدت مزاعم القفود  ،الؼقامة فقحاشبفم عذ أعاهم
أن : ر هيـوأرشت قاعدة مفؿة جؿقع البش ،والـصارى أهم أبـاء اه وأحباؤه

 .(1)مؼقاس التػاضل عـده شبحاكه هو التؼوى والعؿل الصالح 
 : ودةمعد االيهود أهم لن مسهم النار إل أامً  زعم: امطلب السادس

مـفم أن اه  زعًا  ،وكاكوا يستفقـون ها ،ارتؽب القفود من اجرائم ما ارتؽبوا
 اوحتى إذا أغضبفم وعَذهم فؾن يؽون عذابً  ،أهم أبـاؤه وأحباؤه: لن يعذهم

 . أو معدودات ويدخؾون اجـة بعدها وإكا هي أيام معدودة ،دائًا  اومستؿرً  ضويًا 
 : (2)هذا الزعم القفودي ذ موضعنوقد شجل الؼرآن الؽريم 

ذ شورة البؼرة وذ شقاق حريف القفود لدين اه وكتابه وذعه وكتابته  :اأول
ゲ  グギ  ガ  ヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ    ﴿: ىبليدهم وكسبته إى اه فؼال تعا

ブ  ピ  ビ  パ  バ   ド  デ  ヅヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ  ゴ﴾    
  [.81:  البؼرة]

 اؾوا بلن الـار لن مس جـسفم وعروقفم وقبائؾفم إا أيامً افتخر القفود وتػاض
أن اه : عددها ذ التـزيل اوإن م يؽن مبقـً    ﴾ギ ﴿: وإكا ققل ،(3)معدودة 

، التي يوقتوها دؽثفم ذ الـار ،جل ثـاؤه أخز عـفم بذلك وهم عارفون عدد اأيام
 .ギ﴾   (4)﴿  وشاها ،فؾذلك ترك ذكر تسؿقة عدد تؾك اأيام

 اشـدخل الـار أربعن يومً : ثار عن السؾف الؽرام أهم قالواجاء ذ بعض اآ
شبعة آاف  ،عدد أيام الدكقا ،أهم يعذبون شبعة أيام أو ،بعدد أيام عبادة العجل

 .(5)ثم يـؼطع العذاب ،يوم لؽل ألف
                                       

 (.581يـظر: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص (1)

 (.  136الشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص :يـظر( 2)
 (.31، 29)ص اإشام والعـرية يـظر: (3)

 (. 2/274) البقانيـظر: جامع   (4)
 (. 153، 1/152) والـؽت والعقون ،(2/274) جامع البقان :يـظر  (5)
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فعـدما شلهم رشول  ،وقد ورد ذ صحاح اأحاديث أهم ّرحوا بذلك الزعم
:  × فقال الني ،م خلفوا فيها اكون فيها يسير ن قالوا: من أهل النار؟ × اه
 .(1)«اوه ل ﾏلفكم فيها أبدً  ،اخسؤوا فيها»

 : (2)وهذا الؼول مـفم يدل عذ أمرين
ففم الذين  ،بقان أهم صـف ختار والعذاب واحساب عذ غرهم: أوها

 . وفوق العؼاب ،سابأما هم فوق اح ،شقحاِشبون ويعاِقبون
  .ا يؽون وراء ذلك من حساب أو عؼابوم، ااشتفاكة بلوامر اه تعاى: وثاكقفا

ジ  ザ  ゴ   ゲ   ﴿: مغ فؼال لهأن يرد عؾقفم برد مػحم دا ×أمر اه كبقه 
ブ  ピ  ビ  パ  バ   ド  デ  ヅヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ﴾    ففل أكتم جاءكم

هل  ،اخؾود ذ الـار أو ضول ادؽث فقفا لؽم من اعفد من اه بذلك فاخذموه أماكً 
؟ أو ي خاص ومـحة خاصة خالصةعفد اه إلقؽم بـجاتؽم مـفا بلمر خاص بوح

وإدخالؽم اجـة  ،هل عـدكم عفد عام من عفود اه الرعقة بنكجائؽم من الـار
ومل رشالته والوقوف عـد  ،واجتـاب كواهقه ،وضاعة أوامره ،باتباعؽم ذيعته

 . حدوده
مـؽم عن ثؼة بوعد اه  افنما أن يؽون هذا الؼول صادرً  ،ابد من هذا أو هذا

أو أن يؽون عـدكم عفد من اه بالعػو  ،الذي قؿتم بطاعته وشارعتم إى مرضاته
فنن  ،والعػو عن تؼصركم ذ اضراح وحقه ،اخاص عن مساوئؽم التي ا حل

 ذ دعواكم فنن اه لن خؾف كان عـدكم أحد العفدين الؾذين ترتؽزون عؾقفا
أن كل من يؼول : ء من ذلك فلكتم مػسون عذ اهوإن م يؽن عـدكم ر ،عفده

فا قولؽم هذا إا  ،عذ اه بغر عؾم وا برهان فنكه مػس عذ اه شبحاكه وتعاى
                                       

 / 3) -باب إذا غدر ادشـركون بادسؾؿن هل يعػى عـفم- أبواب اجزية وادوادعة ،أخرجه البخاري  (1)
 .  من حديث أي هريرة  [(2998ح ) ،(1156

 .(286، 1/285) يـظر: زهرة التػاشر(  2)
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 ،وحاولة لتبديل كؾاته من عؼوبة ادزء ادخالف بالـار ،اشتخػاف بجـاب اه
 .(1)تـعقم ادطقع ادحسن لأعال باجـةو

ثم ثـَى شبحاكه بذكر هذا اجواب الؼاضع واحؼقؼة الػاصؾة الشامؾة التي لقس 
 اوإن ذ   ،فخر اإن خرً  ،وإكا فقفا تؼرير اجزاء عذ جـس العؿل ،فقفا حاباة

ボ ペ ベ ─ 〞 〝 ｠ ポ ﴿ :فؼال تعاى (2)فشـر
┆ ┅ ┄ ┃│ ━ ┇  ┌ ┋ ┊ ┉ ┈

  [.82، 81: البؼرة]    ﴾┑ ┒ ┍ ┎┏ ┐ 
مـفا شـة ؽم اجؿقع وحـاك شـن كوكقة فف، يظن أولئك القفودإن اأمر لقس كا 

فات  ،واقسف ذكوًبا مةً  ،وممداها أن من أذك باه: العؼاب والثواب اأخروي
وهذا ، (3)اأبدً  عؾقفا قبل اإكابة والتوبة فلولئك أصحاب الـار هم فقفا خؾدون

بّدلوا فاشتحؼوا اخؾود أهم كؼضوا العفد وغروا و: الؼضقة عؾقفم ا هم تؽون
 . ذ الـار

أما الصـف اآخر هم ادممـون ادصدقون با جاء من عـد اه وعؿؾوا بالطاعات 
 .(4)ففماء هم أهل اجـة الذين ا يتحولون عـفا وا يزولون 

ل شورة آذ هماء القفود ففو ذ الؼرآن الؽريم عالذي شجؾه  الثاي ادوضعأما 
 .عؿران

وإعراضفم عن كل َمن ، قاق رفضفم التحاكم إى كتاب اهورد ذ شوقد 
واختقارهم أن يبؼوا عذ ما هم عؾقه  ،وتولقفم عن كل دعوة إلقه ،يدعوهم إى ذلك

والسبب ذ هذا  ،ورضاهم با يػعؾوكه من الذكوب واآثام ،حتى لو كان باضًا 
                                       

 (. 2/226) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم  (1)

 (. 272، 2/228) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم  (2)

 (. 2/275يـظر: جامع البقان )  (3)
 (. 112، 1/111يـظر: التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) (4)
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ｶ ｵ ｴ ｳ ｲ   ﴿: معدودات فؼال تعاى اأن اه لن يعذهم إا أيامً  اعتؼادهم
 ﾆ ﾅ ﾄ ﾃ ﾂ ﾁ ﾀ ｿ ｾ ｽ  ｼ ｻ ｺ ｹ ｸ ｷ

ﾋ ﾊ ﾉ  ﾈ ﾇ ﾌ ﾕ ﾔ ﾓ ﾒ  ﾑ  ﾐﾏ ﾎ  ﾍ ﾖ﴾    آل[
 .(1)[24، 23: عؿران

عراضفم عن كل َمن وإ، من رفضفم التحاكم إى كتاب اه وما فعؾه القفود
بسبب زعؿفم أّهم ذ أمان من  ،وة إلقهوتولقفم عن كل دع، يدعوهم إى ذلك
أّن اعتؼادهم الـجاة من : فاكعَدم اكساثفم باّتباع احق ،قؾقؾة االعذاب إاّ أيامً 

عتؼاد وهذا اا، أهم عذ ارتؽاب مثل هذا اإعراضعذاب اه عذ كل حاٍل َجرّ 
 زكقةفؽاكوا ا يـافسون ذ ت، بسػالة ّمتفم الديـقة امذن أيًض مع بطاكه م

 .(2)اأكػس
وأهم ، وشفم من أهم أبـاء اه وأحباؤهأوقعفم هذا الغرور الذي ركز ذ كػ

 ،حاشبون إا بؿؼدار ما حاشب اأب ولده اددلل وأهم ا ،صعب اه ادختار
ولؽن يؼربه  ،فنكه ا جافقه وا يعاقبه اإذا رأى خالػة أو عـادً  ،وحبقبه ادختار

أّن ادخالػة إذا م تؽن عن غرور فاإقاع عـفا : ضال الدائم ذ ال :(3)ويعاتبه
 .(4)إقاع   أما ادغرور فا يسّقب مـه ،مرجوٌ 
 ،إن اأوهام التي ترد عذ الـػس وتستوي عذ الؼؾب تدفع إى الضال»

 اوأبغضوا غرهم بغًض  ،لديـفم اصديدً  اتعصبوا تعصبً : وكذلك صلن هماء القفود
أحب غر هودي لغر ملرب من مآرب  اى إكه ا يتصور أن هودي  حت: اصديدً 
واكدفعوا حت  ،وحتى لؼد حسبوا أن الدياكة جـس: أو غاية من غاياها  ،الدكقا

ثم  ،ثم تليقد هذه اأوهام بلكاذيب افسوها ،تلثر هذا التعصب إى اعتؼاد أوهام
                                       

 (.  137يـظر: الشخصقة القفودية من خال الؼرآن )ص (1)
 (. 212، 2/211) تـويريـظر: التحرير وال  (2)

 (. 2/1163) يـظر: زهرة التػاشر  (3)

 (. 2/211) يـظر: التحرير والتـوير  (4)
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 ،وغػؾة ذ عؼوهم حتى أصابت غرة ،بعد جقل تؽاثػت تؾك اأكاذيب جقًا 
 ،وأهم أبـاء اه وأحباؤه ،اعتؼدوا أهم صعب اه ادختار: فاعتؼدوا ما ا يعتؼد

ﾔ  ﾓ  ﾒ    ﾑ   ﴿: وهذا ما يػقده قوله  ،واعتؼدوا أن اجزاء باجـس ا بالعؿل
 ﾖ  ﾕ﴾  »(1). 

ﾘ    ﾝ ﾜ ﾛ ﾚ    ﾙ﴿: عذ هذا اافساء بؼوله -تعاى -اه توعدهم 
 ヰ  `ﾟ ﾞヴ ケ カ ヮ ヱ﴾   [. 25: ]آل عؿران  

وهو يوم الدين  ،فؽقف يؽون حاهم إذا معـاهم جزاء يوم ا ريب ذ جقئه :أي
فؽان  ،ا كؼص فقه مورً  اكل كػس ما كسبت بلن رأت ما عؿؾته حًر   ووفقت

دون ااكتاء إى دين كذا ومذهب كذا أو  ،ومـاط السعادة أو الشؼاء مـشل اجزاء
أا إهم يرون يومئذ أن اجزاء  ،إى فان وفان من الـبقن والصاحن ااكتساب
يؽون با أحدثته أعاهم  ،ا من رء خارج عـفا يء من داخل كػوشفمـيؽون بش

ويرون أن الـاس شواء ذ  ،فقفا من الصػات احسـة أو الؼبقحة ومؼدرة بؼدر ذلك
وا بن اأفراد  ،بعضفا بشعب اههذا اجزاء ا امتقاز فقه بن الشعوب وإن شؿي 

 .  (2)بل يرون هـالك العدل اأكؿل ،وإن لؼبوا أكػسفم بلبـاء اه
، مزاعؿفم بتوكذَ ، اآيات الؽريات قد أبطؾت مدعاهموبذلك تؽون »

وحقى من حَي  ،لقفؾك من هؾك عن بقـة ،وردت عذ غرورهم با خرس ألسـتفم
 .(3)«عن بقـة وإن اه لسؿقع عؾقم

وأهم ، الناس زعم اليهود أن هم الدار اآخرة خالصة من دون امطلب السابع:
 : أولياء ه

إن الشعور بااشتعاء وااشتؽبار عذ مقع اخؾق داء عضال ومزمن عـد 
تزخر به كصوص كتبفم وذكره الؼرآن الؽريم عـفم ذ آيات كثرة  ،اأمة القفودية

                                       

  (.2/1164) زهرة التػاشر (1)
 (.  3/221) يـظر: تػسر ادـار (2)
 (.545بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص (3)
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أكتم أواد لؾرب إهؽم...أكك : ادحرفة رد ذ توراهمومـفا ما و ،ادؼدشة لدهم
فوق مقع  اخاًص  اوقد اختارك الرب لؽي تؽون له صعبً  ،صعب مؼدس لؾرب إهك

 . (1)الشعوب الذين عذ وجه اأرض
زعؿفم أن هم الدار : ومن تؾك الدعاوى التي حؽاها الؼرآن الؽريم عـفم

 .دون الـاساء اه من وأهم أولق ،اآخرة خالصة من دون الـاس
 : ه عـفم ذلك ذ موضعن من كتابهوقد ذكر ا

ｴ ｳ ｲ  ｼ ｻ ｺ ｹ ｸ ｷ ｶ ｵ    ﴿ :ذ قوله تعاى: اأول
 ﾂ ﾁ ﾀ ｿ ｾ ｽ﴾   [94: ]البؼرة. 

حسبوا  ،كان السبب ذ غروهم واشتعائفم أهم بسبب تواي كعم اه عؾقفم
عاوى الباضؾة التي حؽاها اه عـفم ذ فادعوا الد ،أهم هم ادـزلة العؾقا عـد اه

: وقوله ،[81:  البؼرة]   ﴾ グギ  ガ  ヴ  ケ  カ  ヮ   ﴿: كؼوله تعاى ،كتابه
ｵ  ﴿: وقالوا ،[111: ]البؼرة     ﴾┤  ┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ┫  ┬  ┭    ﴿

ｹｸ  ｷ  ｶ ﴾       (2) [18: ]ادائدة. 
فم هذا التحدي الؼاضع تصّدى اه شبحاكه لدحضفم وكشف خازهم وأباضقؾ

ｴ ｳ ｲ  ｹ ｸ ｷ ｶ ｵ  ﴿: بؼوله × اكبقه حؿدً  اآمرً  ،الدامغ
ﾂ ﾁ ﾀ ｿ ｾ ｽ ｼ ｻ ｺ﴾     (3)[94: ]البؼرة. 

 ،اإكه لن يدخل اجـة إا من كان هودً : ن صحت دعواكم وصدق قولؽمفن
معدودات ا تزيد عذ أيام  افؾن مسؽم الـار إا أيامً : وأكؽم صعب اه ادختار

فتؿـوا ادوت الذي يوصؾؽم إى ذلك الـعقم  ،بادة العجل وا تتجاوز عابديهع
                                       

 (. 273عن موجز تاريخ القفود)ص ( كؼًا 14/1) يـظر: شػر التثـقة( 1)

 (. 2/257) يـظر: اجامع أحؽام الؼرآن (2)

 (. 2/274) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم  (3)
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وإن م تتؿـوا ادوت فا أكتم  ،ا مـازع لؽم فقه وا مزاحم ،اخالص الدائم
 .(1)عؾقفا إذ ا يعؼل أن يرغب اإكسان عن السعادة وختار الشؼاء: بصادقن

إما أن : إا أحد أمرين ،جاء وادضايؼة هم بعد العـاد مـفمولقس بعد هذا اإ
، وإما مـي ادوت الذي يوصؾفم إى الدار التي هي خالصة هم ،يممـوا باه ورشوله
 .(2)فامتـعوا من ذلك 

عاهم ومعرفتفم بؽػرهم ذ من اه لؼبح أ اعن مـي ذلك فرقً  القفود أحجم
 ،لؽذهم اوحرصفم عذ الدكقا حؼقؼً  ،[18 :]ادائدة  ﴾ ｷ ｶ ｵｹｸ  ﴿:قوهم
لو أن اليهود منوا »: أكه قال ×كا روي عن الـبي  ،لو مـوا ادوت داتوا اوأيًض 

 .(3)«ورأوا مقامهم من النار، اموت ماتوا
عذ حاهم بلهم ذ ذات أكػسفم وذ  لؼد قال اه شبحاكه وتعاى حاكًا 

ولذا ا  ،ولذلك لقست اجـة هم ،ن كذهمويعؾؿو ،مداركفم يعؾؿون مآثؿفم
      ﴾ﾍ ﾌ ﾋ ﾊﾉ ﾈ ﾇ ﾆ ﾅ ﾄ   ﴿  : فؼال تعاى: يتؿـون ادوت

فؼال شبحاكه  ،اممبدً  اكػى اه شبحاكه وتعاى ذلك التؿـي عـفم كػقً  [95: البؼرة]
ومعـى ذلك  ،وبذكر السبب أا وهو ما قدمت أيدهم﴾ﾆ ﾅ ﾄ﴿: وتعاى

カ  ヮ   ﴿:وأهم كاذبون ذ قوهم، حباؤهم أهم أبـاء اه وأأهم كاذبون ذ ادعائف
 グギ  ガ  ヴ  ケ ﴾  [81: البؼرة] وما  ،وإهم يعؾؿون ما قدموا من كػر

ومن كػر بالـعم التي أكعم اه  ،وم يـؽروه عؾقفم من اخاذ العجل ،قَدمه أشاففم
 .(4)عؾقفم وكػروا ها 

                                       

 (.  1/321) تػسر ادـار :يـظر ( 1)

 (.   59يـظر: تقسر الؽريم الرمن )ص( 2)
 .  اه ابن عباس ([ من حديث عبد2225ح ) ،(4/99أخرجه أمد ذ ادسـد )  (3)
وصعقب اأركاؤوط ذ تعؾقؼه عذ  ،(3296ح ) ،(9/67ذ السؾسؾة الصحقحة ) وصححه األباي  

 ([. 2225ح ) ،(4/99ادسـد )
 (. 323، 1/322) زهرة التػاشر :يـظر (4)
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إكه  ،فتح باب التحدي هم بتؿـي ادوتففذه اآية أوضحت لـا مراد اه من »
فالذي  ،وصدة وحشتفم من اه ،لؾتعجقز الذي شببه عرفاهم بسوء فعاهم

وإكا هو خوففم ما يستؼبؾفم من  ،لقس جرد الـطق ،أعجزهم عن الـطق بالتؿـي
بل كؾا تػوهوا بتؾك  ،افنن جرد الـطق ا يعجز أحدً  ،العذاب با عؿؾته أيدهم

 ،لوا ما يعرفوكه من قبقح أعاهم ،اكاذبً  ايتػوهون بتؿـي ادوت مـقً  الدعاوى
 ،خشقة أن يستجقب اه دعاؤهم فقفا: افنهم لن يـطؼوا هذا أبدً  ،وصـقع كػرهم

، ا اآخرة التي لقس هم فقفا كصقبوخرو، روا الدكقا التي هي غاية مطؾبفمفقخ
يؼؿعون به  ،اه لعباده ادسؾؿن ادممـنفقا له من شاح أعطاه  ،با قدمت أيدهم

ﾌ ﾋ   ﴿: ولذا ختم اه هذه اآية بؼوله ،دعاوى ادبطؾن الذين يتؿـون عذ اه
 ﾍ﴾     لقوضح لـا شوء ضريؼفم وأهم طادون ذ إصدار احؽم أكػسفم عذ

 .(1)« بلن هم الدار اآخرة هم وحدهم خالصة من الـاس أهم طادون ،اه
ذي ال اموضع الثايكظر هذه اآية ما ذكره اه عـفم ذ شورة اجؿعة وهو و

│ ┃ ┄ ┅ ┆  ┇ ┈ ┉ ┊   ﴿ ذكره اه عـفم ذ كتابه فؼال:
 ┛ ┚┙ ┘ ┗ ┖    ┕ └┓ ┒ ┑     ┐ ┏ ┎ ┍ ┌ ┋

 . [ 6: ]اجؿعة      ﴾├ ┝ 
عذ  اكان القفود وا يزالون أبعد الـاس عن ضؾب اآخرة وأصدهم تؽالبً »
وما حزن أن  ،وهم قد يصؾحون أي عؿل إا اقتقاد اجاهر إى اه ،طام الدكقاح

ادسؾؿن ادعارين قد رت إلقفم العدوى من أهل الؽتاب فـسوا الوحي 
 .(2)«دكقوية مبتوتة العاقة بدين اهورفعوا ذ أوضاهم صعارات أخرى عرققة و

                                       

  (.277، 2/276) صػوة اآثار وادػاهقم (1)
 (.  431، 429كحو تػسر موضوعي لسور الؼرآن الؽريم )ص  (2)
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القفود حقث إهم يريدون احتؽار واية إى أكاكقة ة فػي اآيتن الؽريؿتن إصار»
: وهذا ا يؿؽن أن يصح أو أن يتم ،اه كجـس مػضل وختار عذ شائر اأجـاس

 .(1)«ولقس رب القفود وحدهم ،أن اه هو رب العادن
إن  :والتعجقز والتبؽقت التحديعذ شبقل أن يؼول هم  ×خاضب اه كبقه 

ادؼربون  -تعاى  -م أولقاء اه ؽوأك ،اه وأحباؤهم أبـاء ؽاأمر كا زعؿتم أك كان
يدل عذ أكؽم حبون  ،افاذكروا أمام الـاس بللسـتؽم لػظً ، إلقه من دون شائر خؾؼه

تـتؼؾوا  يولؽ ،تظػروا بعد ادوت بادحبة الؽامؾة من اهي ك ،ادوت وترغبون فقه
 .(2) من صؼاء الدكقا ومتاعبفا إى الـعقم اخالص بعد موتؽم

، ولقاء اه وأحباءه من دون الـاسحداهم اه أن يتؿـوا ادوت أهم إن كاكوا أ
واإراع إى ما أعد له من  ،يتؿـى لؼاءه اأن وي اه حؼً :  افؾن خقػفم ادوت إذً 

فالقفود أبعد الـاس عن مـي  ،لؽذهم اوإكا حداهم اه بذلك إطفارً  ،الـعقم ادؼقم
ولؼد عَؾل الؼرآن عدم مـقفم ادوت أهم  ،عذ احقاة اهم حرًص ادوت وأكثر

مؼسفون لؾذكوب التي يستحؼون عؾقفا عذاب  ،يعرفون أكػسفم أهم عاصون ه
 .(3)جفـم 
فنهم لو عؾؿوا أهم عذ حق دا توقػوا عن هذا  ،أمر خػقفمـي ادوت و»

ودا م  ،وكذهم إن م يتؿـوه ،عذ صدقفم إن مـوه التحدي الذي جعؾه اه دلقًا 
                 عؾم أهم عادون ببطان ما هم عؾقه ، يؼع مـفم مع اإعان هم بذلك

 .(4)«وفساده
                                       

 (.  96ر جزء قد شؿع )صروح الؼرآن الؽريم تػس( 1)

 (. 1/4211) الوشقط شقد ضـطاوي :يـظر (2)

 (.  96روح الؼرآن الؽريم تػسر جزء قد شؿع )ص :يـظر (3)

 (.   862تقسر الؽريم الرمن )ص (4)
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       : ليهود ليس علينا ي اأمين سبيلقول ا: امطلب الثامن

 ومن قديم الزمن ،وصعبه ادختار ،القفود يعتزون أكػسفم أبـاء اه وأحباؤه 
قسم إرائقل وهم صػوة اخؾق : ؼسؿون العام إى قسؿن متؼابؾنوهم ي

 ي( أ)اجويقم قن أو اأمقنوقسم آخر يسؿوكه اأم ،وأصحاب احظوة عـد اه
وقد أدى هذا ، وثـقون وكػرة وهائم وأكجاس )جويقم( عـدهم ومعـى ،غر القفود
وأن من حق القفود أن  ،م عؾقفمبالقفود إى إهدار كل حق لغره والتعايالغرور 

يؼتؾوه إذا أمـوا اكتشاف و ،وأن يغشوه ويؽذبوا عؾقه ،ايرقوا من لقس هودي  
مؽـت من القفود  يرآن الؽريم إى تؾك الرذيؾة التـار الؼــد أصـوق، مـؿفـرائـج

ポ ボ ペ ｟ 〝 〞   ─   ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈   ﴿: (1) بؼوله
┕ └ ┓ ┒ ┑ ┐┏ ┎ ┍ ┌       ┋ ┊ ┉  ┚ ┙ ┘     ┗ ┖

  .[75: آل عؿران] ﴾┛ ├ ┝ ┞ 
وأن  ،(2)اأموال ذ الوفاء واخقاكة ذ القفودحال عن  × كبقه أخز اه 

 امًا مـفم من إن تلمـه عذ الؽثر والـػقس من اأموال فنكه يمد إلقك عـد ضؾبه ك
ستحؾه احؼر فنكه جحده ويومـفم فريق آخر إن تلمـه عذ الؼؾقل ، غر مـؼوص

وادؼصود ما يػقده الػحوى ، والديـار َمثَؾن لؾؽثرة والؼؾة جعل الؼـطاروقد  لـػسه!
 .(3)ووقوع اخقاكة فقا هو فوق الديـار، داء اأماكة فقا هو دون الؼـطارمن أ
اه  وصَور  ،والثاي ذ احضقض اأوهد ،فالػريق اأول ذ الساك اأعزل»

التصوير احؽقم البن الواضح بلن اأول لو ائتؿن عذ  شبحاكه الػرق بقـفا ذلك
 ،والثاي إن ائتؿن عذ ديـار ا يمده إا بادازمة الدائؿة ،قـطار من ذهب أداه

                                       

 (. 1/1727) يـظر: الوشقط شقد ضـطاوي (1)

 (.   135تقسر الؽريم الرمن )ص :يـظر (2)
 (.    3/286) رالتحرير والتـوي :يـظر (3)
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: وعز اه شبحاكه وتعاى عن هذه ادازمة بؼوله تعاى  ،والتتبع واإحاف الشديد
عذ أن يمدي  له مصؿًا  اإا إذا اشتؿررت مطالبً : أي   ﴾ ┌ ┍ ┎ ┏┋      ﴿

 .(1)«عؾقه ذ غدوه ورواحه امرفً 
مع  ،كبقه باكؼسام القفود إى أمن وخائن ما وجه إخبار اه : يؼول قائلوقد 

 ؟ ومـفم اخائن ها ،مـفم ادمدي أماكته ،العؾم أن عامة الـاس كذلك
ممـن ل وعز بنخباره ادإكا أراد ج»: بؼوله أجاب عن ذلك اإمام الطزي

 ،حذيَرهم أن يلمـوهم عذ أمواهم -ذ ما بقـه ذ كتابه هذه اآياتع-خَزهم 
 . (2) «تحال كثر مـفم أمواَل ادممـناش، وخويػفم ااغساَر هم

رون خقاكتفم وجحودهم حق ثم أخز اه شبحاكه عن السبب الذي جعؾفم يز 
لقس عؾقـا ذ صلن : يأ   ﴾┘ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗  ﴿: (3)فؼالغرهم 

 .(4)وذم    عتاب –وم يؽوكوا عذ ديــا  -من لقسوا من أهل الؽتاب 
 .(5)وادراد باأمقن ذ اآية الؽريؿة هم العرب ذ قول مفور ادػرين 

وهو اشتخػاففم بحؼوق ادخالػن هم ذ  ،أْكَبل هذا عن خؾق عجقب فقفم
فم جعؾتفم حرفون كتبفم حسب ما هوى أن أكاكقت: (6)واشتباحُة طؾؿفم ،الدين

من  اا تلخذ ربً »: وتؼول امطؾؼً  حرم الربا حريًا  فؼد كاكت التوراة مثًا  ،أكػسفم
فلصبح  ،إذ زادوا كؾؿة اإرائقي: فحرف القفود هذا الـص ،«أخقك إذا أقرضته

ا وبذلك أصبحو ،«من أخقك اإرائقي إذا أقرضته اا تلخذ ربً »: الـص هؽذا
                                       

 (. 3/1281) زهرة التػاشر  (1)
 (. 6/519جامع البقان )  (2)

 (.591بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص :يـظر  (3)

 (. 1/412) : الؽشاف(. ويـظر1/54أكوار التـزيل ) ( 4)

 (. 2/61) وتػسر الؼرآن العظقم ،(1/413) (، والـؽت والعقون6/521يـظر: جامع البقان )  (5)

 (.    3/288) التحرير والتـوير :يـظر( 6)



 (ه4439 مادى اآخرة)        العدد اخامس والعشرون   جلة معهد اإمام الشاطي للدراسات القرآنية  

245 

أهم ا : غرهم وحؾوكه عـد تعامؾفم مع   ،حرمون الربا عـد تعامؾفم مع أكػسفم
 .(1) يشعرون باإخوة اإكساكقة العامة

وأخذ ماله بواشطة الربا الػاحش لؽن ، مسؿوح غش اأمي»: ورد ذ التؾؿود
 .  (2)«فا خدعه وا تغشه اإذا بعت أو اصسيت من أخقك القفودي صقئً 

وغر جائز رد  ،لقفودي يرد لأمي ماله ادػؼود اإن اه ا يغػر ذكبً »: ؾؿودوذ الت
 .   (3)«اأصقاء ادػؼودة من اأجاكب

وحرم عذ القفودي أن يـجي  ،اقتل الصالح من غر اإرائقؾقن»: وذ التؾؿود
أكه بذلك يؽون  ،أو خرجه من حػرة يؼع فقفا ،من باقي اأمم من هاك اأحدً 
 . (4)«الوثـقن  حقاة أحد حػظ

تلمل مؼولة القفود هاهـا ثم قارها باء جاء عن حز اأمة وترمان الؼرآن عـدما 
: فؼال ،إكا كصقب ذ الغْزو من أموال أهل الذمة الدجاجَة والشاةشلله أصحابه 
 :  هذا كا قال أهل الؽتاب: لقس عؾقـا بذلك بلس! قال: ؟ قال كؼول فتؼولون ماذا

إهم إذا أّدوا اجزية م حّل لؽم أمواهم إا بطقِب ، ﴾┘┕ ┖ ┗  └  ﴿
 .(5)أكػسفم 

وعدم  ،ماكة مع كل إكسانشاروا عذ مبدأ اأ ×ففذه أخاق أصحاب حؿد 
 .(6)أخذ أموال الغر بغر وجه مروع 
                                       

 (.    591وبـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )ص ،(54: العـرية الصفقوكقة ذ التوراة)صيـظر (1)
 (. 131: اأشػار ادؼدشة عـد القفود وأثرها ذ اكحراففم )صيـظر (2)
 . ادصدر السابق (3)
 . ادصدر السابق (4)
 (. 6/524جامع البقان )( 5)

 (.    592: بـو إرائقل ذ الؼرآن والسـة )صيـظر (6)
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تعاى  ولذا قال: وا ثؼافة اوا لوكً  اإن ادبادئ اخؾؼقة الػاضؾة ا تعرف جـًس 
ذ هذه اجؿؾة »  ﴾┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ﴿: كذهم اعؾقفم مبقـً  ارادً 

السامقة رد عؾقفم بلن ما قالوه من أكه لقس عؾقـا ذ اأمقن شبقل كام ا أصل له 
وإذا كاكوا قد قالوه عذ اه تعاى فؼد كذبوا عذ اه  ،اذ ذع شاوي ففو لقس ديـً 

ضقة عامة تدل عذ أن من صلهم أن وقد ذكر اه شبحاكه وتعاى ذلك ذ ق ،تعاى
فؼد كذبوا فاَدعوا أهم أبـاء  ،وهم يعؾؿون أكه كذب ،يؼولوا الؽذب عذ اه تعاى

ا أكه ا كبي إا عووكذبوا فادّ  ،اوكذبوا فاَدعوا أن إبراهقم كان هودي   ،اه وأحباؤه
، ذا عَز بادضارعول، من صمهم اب عذ اه تعاى صلكً فؽان الؽذ، من بـي إرائقل

،  احارويؼولوكه ذ، قالوه ذ اداي ،أي أن صلهم أن يؼولوا الؽذب عذ اه
ؽرون أكػسفم حق التؽؾم ذ وذلك صلن الذين حت: وشقؼولوكه ذ ادستؼبل

 .(1)«وحسبون غرهم لقس من حؼفم أن يتؽؾؿوا فقه، الدين
┠ ┡ ┢ ┣    ﴿: دؾزم هم فؼالأخرى فقفا الرد ا ثم أَكد اه كذهم بجؿؾة

   [.76: آل عؿران]   ﴾┤ ┥ ┦ ┧ ┨ 
: مبطؾة لؼوهم  ففي، (2)كؾؿة تذكر ذ اجواب إثبات كػي شابق ﴾┹﴿ــفـ
 .(3)بذ عؾقفم ذ اأّمقن شبقل: وادعـى ﴾└ ┕ ┖ ┗     ┘﴿

وهي أن : فادكا قاعدة عامة من قواعد الدينإن ورود اجواب هذه العبارة أ»
الذي يؼرب العبد  هو ،واتؼاء اإخاف وشائر ادعاي واخطايا ،فاء بالعفودالو

ومن هذه الؼاعدة يعؾم خطل  ،دحبته ا كوكه من صعب كذا من ربه وجعؾه أهًا 
وفقه التعريض بلن أصحاب  ،القفود ذ زعؿفم أكه لقس عؾقفم ذ اأمقن شبقل
 .(4)«قويم الركن لؽل دين هذا الرأي لقسوا من أهل التؼوى التي هي الركن

                                       

 (. 3/1282) زهرة التػاشر (1)
 (. 6حروف ادعاي لؾزجاجي)ص :يـظر (2)

 (.   2/526) البحر ادحقط :يـظر (3)

 (.  1/321) تػسر ادـار :يـظر (4)
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 امبحح الثاني 
 إبطال القرآن الكريم مظاهر العنصرية عند أهل الكتاب  

لعـرية وإبطاها عـد أهل ذ كؼض مظاهر ا افريدً  اشؾك الؼرآن الؽريم مسؾؽً 
أم بالؼاعدة التي ، من خال اأشالقب التي اشتخدمفا شواء أكان ذلك: الؽتاب

لبن ذلك من خال وش:  الدكقا ودخول اجـة ذ اآخرةذ قررها كؿـاط لؾؽرامة
 : ن اآتق نادطؾب

العنصرية واأدوات الي ذكرها القرآن الكرم إبطال اأساليب : امطلب اأول
 .عند أهل الكتاب

( ذ اخطاب )بذ( و)بل: لؽريم حرفن من حروف ادعاي ماذكر اه ذ كتابه ا
 : وذلك ذ أكثر من آية ،من العـريةـؼض ما زعؿوه وما ادعوه ادوجه أهل الؽتاب ل

 .(1)ذ اجواب إثبات كػي شابق يذكرفحرف بذ 
 . (2)السابؼة ما تضؿـته اجؿؾة يبه ذ صدر الؽام لقـػ ىيمتوحرف )بل(  

 : حرف )بلى( ما يلي هات الي ورد فيفمن اآا
تعاى أتبعه  أو كصارى اهودً  أن اجـة لن يدخؾفا إا من كان واعـدما زعؿ -4
┹  ┺  ┻  ┼  ┽  ┾  ┿   ╀  ╁  ╂  ╃  ╄  ╅  ╆  ﴿   : بؼوله

┥  ┦  ┧  ┨  ┩  ┪      ﴿: ففي مبطؾة لؼوهم :  [112:  البؼرة] ﴾ ╇  ╈  ╉  
 .(3)وا كصارى اأي بذ إكه يدخؾفا من م يؽن هودً   ﴾┫  ┬  ┭┮ 

                                       

 (. 6حروف ادعاي لؾزجاجي)ص :يـظر (1)

   (. 15، 14ادصدر السابق )ص (2)
 (. 2/339وصػوة اآثار وادػاهقم ) ،(1/674) والتحرير والتـوير ،(1/351تػسر ادـار ) :يـظر (3)
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: معدودة أتبعه تعاى بؼوله ايامً وعـدما زعم القفود أهم لن مسفم الـار إا أ -2
﴿   ボ ペ ベ ┅ ┄ ┃│ ━ ─ 〞 〝 ｠ ポ

  [. 81: ]البؼرة   ﴾ ┆ 
 .(1)معدودة الن مسـا الـار إا أيامً : إبطال لؼوهم   ﴾ ベ﴿: فؼوله   
┠ ┡ ┢   ﴿: اأمقن شبقل أتبعه تعاى بؼوله وعـدما قالوا لقس عؾقـا ذ  -3

└ ┕   ﴿:  ة لؼوهمففي مبطؾ [76 :آل عؿران] ﴾┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ 
 .(2)بذ عؾقفم ذ اأّمقن شبقل: وادعـى ﴾┖ ┗     ┘

 : حرف )بل( ما يلي هاات الي ورد فيومن اآ
ｳ  ｲ   ﴿: ذ قولهروا اهداية عؾقفم كا ذكر اه عـفم ـعـدما قص  -4

ｴ  ｶ ｵｸｷ﴾ لـبقهأتبعه بؼوله  [135:]البؼرة ×:﴿ｹ  ｺ ｻ   ｼ ｽ   
ｿ  ﾀ  ﾂ  ﾁ﴾  بل كتبع ،راكقةـيد ما دعوتم إلقه من القفودية والـصا كر: أي 
﴿  ｾｽｼ  ｻ﴾  (3).  

┖  ┗  ﴿: ذ قوله لـصارى أكػسفم كا ذكر اه عـفموعـدما زَكى القفود وا  -2
   .﴾┝  ┞  ┟  ┠  ┡﴿: أبطل اه مدعاهم بؼوله ،[49: ]الـساء ﴾┘  ┙  ┚  ┛

وهو أّن التزكقة  ،ت ضّدهإبطال دعتَؼدهم بنثبا   ﴾┝  ┞  ┟  ┠  ┡  ﴿: فؼوله
)بل( تريح  ـأن يزّكي كػسه . وذ تصدير اجؿؾة ب اوا يـػع أحدً  ،صفادة من اه
وأّهم لقسوا مّن ، حّظ هم ذ تزكقة اه سفم ا. وأّن الذين زَكوا أكػبنبطال تزكقتفم
طؿع أن لؽان هم م ( فؼقل واه يزّكي من يشاءولو م يذكر )بل ،يشاء اه تزكقته

 . (4)يؽوكوا مّن زّكاه اه تعاى 
                                       

 (. 1/581التحرير والتـوير) :يـظر (1)

 (.   2/526) البحر ادحقط  :يـظر  (2)

 (.    1/448) تػسر الؼرآن العظقم :يـظر ( 3)

 (. 5/84التحرير والتـوير) :يـظر (4)
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ｲ   ﴿: ذ قولهوعـدما زعؿوا أهم أبـاء اه وأحباؤه كا ذكر اه عـفم  -3
ｹｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳ ﴾  أتبعه تعاى بؼوله لـبقه  [18: ]ادائدة×: 

﴿ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾｽ  ｼ  ｻ   ｺ﴾ 
بل أكتم من زعؿؽم أكؽم أبـاء اه وأحباؤه  ،لقس اأمر كذلك :يأ .[18:]ادائدة
     .(1)خؾق ر من بعض منـبش

 ،الكرم كمناط للكرامة ي الدنياالقاعدة الي قررها القرآن : امطلب الثاي
 ودخول اﾄنة ي اآخرة. 

تاب بلهم اجـس ذ الرد عذ مزاعم أهل الؽ اه شبحاكه ذ أكثر من آية بَن 
هو تؼوى اه والعؿل  بلن مـاط الرفعة وادـزلة عـد اه :اأفضل من غرهم

 : الصالح ومن ذلك ما يي
أتبعه تعاى  أو كصارى اأن اجـة لن يدخؾفا إا من كان هودً  واعـدما زعؿ -4
┹  ┺  ┻  ┼  ┽ ┾  ┿   ╀  ╁ ╂╃╄  ╅   ﴿: بؼوله

  [.112:  البؼرة]  ﴾╆╇  ╈  ╉

 ،ولوكه الـظر عن اشؿه وجـسهيؼرر صػة الذي يدخل اجـة بغض  فالؼرآن -2
وا  ،فؾه اأجر من اه: ه بوجفه وأحسن ذ عبادته وعؿؾهأن من اكؼاد : وهي

  . (2)خوف عؾقه فقا يستؼبل وا حزن فقا فاته

معدودة أتبعه تعاى  اوعـدما زعم القفود أهم لن مسفم الـار إا أيامً   -3
ポ ボ ペ ベ ｟ 〝 〞 ─ ━ │┃ ┄ ┅ ﴿: هبؼول

┆┋ ┊ ┉ ┈┇  ┑ ┐ ┏┎ ┍ ┌
  [. 82، 81: البؼرة]   ﴾┒

                                       

 (.  6/112(، وروح ادعاي )3/466البحر ادحقط ) يـظر: (1)

ظر (2)   (.1/124لسور الؼرآن الؽريم ) التػسر ادوضوعي، و(138)صالشخصقة القفودية من خال الؼرآن: ـي
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، مـفا شـة العؼاب والثواب اأخرويؽم اجؿقع وحـاك شـن كوكقة فف
فات عؾقفا قبل اإكابة والتوبة ، واقسف ذكوًبا مةً ، وممداها أن من أذك باه

أما الصـف اآخر هم ادممـون  ،(1)افلولئك أصحاب الـار هم فقفا خؾدون أبدً 
با جاء من عـد اه وعؿؾوا بالطاعات ففماء هم أهل اجـة الذين ا  ادصدقون

 .(2)يتحولون عـفا وا يزولون 
ｻ   ｺ   ﴿    :×وعـدما زعؿوا أهم أبـاء اه وأحباؤه أتبعه تعاى بؼوله لـبقه   -4

ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ   ﾆ  ﾅ  ﾄﾃ  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾｽ  ｼ﴾  [18: ]ادائدة. 

يغػر دن يعؾم أكه مستحق وإكا ، ااي أحدً ا ح، احؽم العدل فاه  
كا جزي  ،ففو جزيؽم بلعالؽم ،ويعذب من يعؾم أكه مستحق لؾعذاب، لؾؿغػرة

ا بؿن  ،فنكا العزة باإيان الصحقح واأعال الصاحات ،شائر البر أمثالؽم
 .(3)شؾف من اآباء واأمفات

┠ ┡ ┢  ﴿: بعه تعاى بؼولهاأمقن شبقل أت وعـدما قالوا لقس عؾقـا ذ -5
 .[76: آل عؿران]   ﴾┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨

وبقـه ، ترجع إى اتؼاء ادعاي التي بن العبد وبن ربه ،هذا ادوضعذ والتؼوى 
شواء كاكوا من ، فؿن كان كذلك فنكه من ادتؼن الذين حبفم اه تعاى ،اخؾق وبن

فؾم يوف بعفده وم يتق ، ن شبقلفؿن قال لقس عؾقـا ذ اأمق ،اأمقن أو غرهم
 .(4)اه بل من يبغضه ،فؾم يؽن من حبه اه، اه
 التػاضل عـد اه شبحاكه وتعاى ومن اآيات الؽريات التي ذكرت أن مقزان -6

                                       

  (. 2/275) جامع البقان :يـظر  (1)
  (.112، 1/111التػسر ادوضوعي لسور الؼرآن الؽريم ) :يـظر (2)
 (.    6/261) ـارتػسر اد :يـظر (3)

 (.     135تقسر الؽريم الرمن)ص :يـظر  (4)
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゚  ﴿: قوله تعاى: التؼوى ﾞ ﾝ ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ   ﾘ ﾗ ﾖ 
 ゴ ゲ グ ギ ガヴ ケ カ ヮ  ヱ ヰ｀﴾  [13: ]احجرات .   

يدل عذ اشتواء  ﴾ ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ   ﾘ ﾗ ﾖ ﴿: تعاىكان قوله فؾَا 
ك أكز زاجر عن وكان ذ ذل ،أن أباهم واحد وأمفم واحدة : اأصل الـاس ذ

بن تعاى أكه جعؾفم  ،وتطاول بعض الـاس عذ بعض التػاخر باأكساب
ويتؿقز بعضفم عن ، اأي يعرف بعضفم بعًض  : وقبائل أجل أن يتعارفواصعوبا ً 
وذلك يدل عذ أن  ،جل أن يػتخر بعضفم عذ بعض ويتطاول عؾقها أ  ،بعض

وقد  ،إكا يؽون بسبب آخر غر اأكساب كون بعضفم أفضل من بعض وأكرم مـه
فاتضح من هذا أن الػضل  ﴾ガヴ ケ カ ヮ  ヱ  ﴿: بن اه ذلك هـا بؼوله

 .   والؽرم إكا هو بتؼوى اه ا بغره من ااكتساب إى الؼبائل

ا كظر فقه إى : تدل عذ أن دين اإشام شاوي صحقح، الؼرآكقة ةيوهذه اآ
وإكا ادعتز فقه تؼوى اه جل وعا ، وا إى اجفات، األوان وا إى العـار

ولو ، وا كرم وا فضل لغر ادتؼي، فلكرم الـاس وأفضؾفم أتؼاهم ه، وضاعته
 .(1)ـسبكان رفقع ال

ｵ ｴ ｳ ｲ  ｷ ｶ﴿:  (2)ادتؼدمة قوله تعاىوذ معـى اآية الؽريؿة 
    ﾁ ﾀ ｿ ｾ ｽ  ｼ ｻ ｺ ｹ ｸ ﾋ ﾊﾉ  ﾈ ﾇ ﾆ ﾅ ﾄ ﾃﾂ

 ﾏ ﾎ      ﾍ ﾌ﴾ [1: ]الـساء.  

ففذا الـص من اه شبحاكه عذ أن مـشل بـي اإكسان من كػس واحدة يوجب »
واشتعاء بعضفم عذ بعض باأكساب والعؾوم  ،عؾقفم ترك ادػاخرة فقا بقـفم

 . (3) «غر ذلك من أكواع التعاي الؽاذبن وواأوضا
                                       

 (. 673، 7/672) أضواء البقان :يـظر (1)

 (.  3/1574) وزهرة التػاشر ،(5/9) يـظر: صػوة اآثار وادػاهقم (2)
 (. 5/9) صػوة اآثار وادػاهقم (3)
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صحقحه بدأه  فنكه دا عؼد كتاب ادـاقب ذ  (1)وتلمل فؼه اإمام البخاري
゙  ﴿: قول اه تعاى: باب »: فؼال ﾝ ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ   ﾘ ﾗ ﾖ

 ガヴ ケ カ ヮ  ヱ ヰ｀ ﾟ﴾  ولهــوق ،[13: ]احجرات :﴿ ﾄ  ﾆ ﾅ 
ﾇ    ﾉ  ﾈ ﾊ  ﾋ ﾌ  ﾍ   ﾎ  ﾏ﴾ ما يـفى عـه من دعوى و [1: ]الـساء

 .«(2)اجاهؾقة 
يشر إى ما تضؿـته هذه اآية من أن ادـاقب عـد »: قال احافظ ابن حجر

 .(3)«بلن يعؿل بطاعته ويؽف عن معصقته ،اه إكا هي بالتؼوى
ا أيها » :خطب الـاس يوم فتح مؽة فؼال ×أن رشول اه  عن ابن عؿرو

: إما الناس رجان الناس ا أيها، اﾄاهلية(4)بِ ينةالناس إن ه قد أذهب عنكم عُ 
ﾙ   ﾘ ﾗ ﾖ    ﴿  م تا ،وفاجر شقي هن على رب』 ،تقي كرم على رب』 ر  بَـ 

 ヰ｀ ﾟ ゙  ﾝ ﾜ ﾛ ﾚ﴾  (5) « [13: ]احجرات .  
خطبة : حدثـي من شؿع: قال -ن مالك بن ُقَطعةادـذر ب- عن أي كرةو

وإن ، أل إن ربكم واحد: ا أيها الناس»: ق فؼالذ وشط أيام التري × رشول اه
ول أمر على  ،ل ل فضل لعري على أعجمي ول لعجمي على عريأ ،أاكم واحد

 .(6) « × بَلغ رسول ه: قالوا ؟ أبلنغتُ ، د ول أسود على أمر إل التقوىأسو 
                                       

 (. 25، 24)ص اأحاديث الـبوية ذ ذم العـرية اجاهؾقة :يـظر (1)

 (.   3/1285صحقح البخاري ) (2)

 (.  6/527) فتح الباري (3)

فاية ذ غريب احديث واأثر، مادة عبب ) -وتضم عقـفا وتؽر-يعـي الؽزاجاهؾقة:  ةقَ بِ عُ  (4)  (. 369/ 3اـل

  ،  (6/312) ححه األباي ذ السؾسؾة الصحقحةوص، (3828) ح، (9/137) هـأخرجه حبان ذ صحقح (5)
 . (3828ح )،(9/137) ؤوط ذ تعؾقؼه عذ صحقح ابن حبانوصعقب اأركا، (2813ح )

                                                                         . (23489ح ) ،(38/474أخرجه أمد ذ مسـده )  (6)
 =                                        .«صحقحرواه أمد ورجاله رجال ال» :(3/586قال اهقثؿي ذ جؿع الزوائد )  
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ضل بغر تؼوى لػى م يبق لدعو ،اواأب لؾجؿقع واحدً  ،افنذا كان الرب واحدً 
 .(1)أي اعتبار اه 
ﾘ ﾗ ﾖ     ﴿ ؟عؿل هذه اآيةي اا أرى أحدً »: قال عن ابن عباسو 

ﾜ ﾛ ﾚ ﾙ﴾ حتى بؾغ ﴿   ガヴ ケ カ ヮ  ヱ ﴾  [13: ]احجرات   
 .(2)« أكا أكرم مـك! فؾقس أحٌد أكرم من أحٍد إا بتؼوى اه: فقؼول الرجل لؾرجل

 
 
 
 

 

                                       
رجاله كؾفم ثؼات رجال مسؾم غر »: ( 2711)  ح  ،(6/199وقال األباي ذ السؾسؾة الصحقحة )=  

كؾفم عدول كا هو مؼرر  والصحابة ،أكه صحاي ،رـو ذلك ما ا يض سمَ فنكه م يُ  ،×من شؿع خطبته 
 . «ذ عؾم مصطؾح احديث 

 .«إشـاده صحقح» :([23489ح ) ،(38/474وقال صعقب اأركاؤوط ذ تعؾقؼه عذ ادسـد )  
 (. 21)ص اأحاديث الـبوية ذ ذم العـرية اجاهؾقة :يـظر (1)

 . (898برقم ) ،(343أخرجه البخاري ذ اأدب ادػرد )ص (2)
    .«صحقح( »343صحقح اأدب ادػرد )صذ وقال األباي   



 د. مدان بن لي العنـزي                   مظاهر العنصرية عند أهل الكتاب وكيف أبطلها القرآن الكرم   

254 

 ـنةاخات
إلقه  وفقا يي أوجز ما توصؾُت ، الذي َمَن عي بنمام هذا البحثأمد اه تعاى 

 : من كتائج
 لؾتػاضل بن ااخاذ عـار كاصئة من تصور بشـري أشاًش : العـرية  -1

اجـس أو الؾون أو : ا دخل أحٍد ذ هذه العـار مثلو، اجاعات البشـرية
 .  ـارؼومقة أو غر ذلك من هذه العال

 من أفضؾقة عـصـره عذ عـصـر آدم  -عؾقه لعـة اه-إبؾقسما ادعاه   -2
 البرية.  أول أصؽال العـرية التي عرفتفا 

: ر العـرية عـد أهل الؽتاب ومـفالؽريم لعدد من مظاهاعرض الؼرآن   -3
، اوتضؾقل بعضفم بعًض  ،أو كصارى اجـة إا من كان هودً زعؿفم أكه لن يدخل ا

، اه وأحباؤه ءأهم أبـاوزعؿفم  ،وتزكقتفم أكػسفم ،قصـر اهدى عؾقفم زعؿفمو
وأن هم الدار اآخرة خالصة  ،معدودة االقفود أهم لن مسفم الـار إا أيامً وزعم 

 .       اأمقن شبقلقوهم لقس عؾقـا ذ و ،وأهم أولقاء اه ،من دون الـاس

كؼض العـصـرية وإبطاها عـد أهل ذ  افريدً  اشؾك الؼرآن الؽريم مسؾؽً   -4
ذ  يذكر( الذي ل اأدوات التي اشتخدمفا كحرف )بذوذلك من خا ،الؽتاب

ما  يبه ذ صدر الؽام لقـػ ىيمتالذي وحرف )بل( ، ثبات كػي شابقاجواب إ
الؽريم وكذلك من خال الؼاعدة التي قررها الؼرآن ، السابؼة تضؿـته اجؿؾة

 .   رة وهي تؼوى اه والعؿل الصالحودخول اجـة ذ اآخ، لدكقاكؿـاط لؾؽرامة ذ ا
 .وه تعاى أعلم

 .وصلى ه وسلم على نبينا د وعلى آل』 وصحب』 أمعن
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 فهرس امصادر وامراجع  

مؽتبة ، 1ط ،عبدالسام بن برجس العبد الؽريم ،النبوية ي ذم العنصرية اﾄاهليةاأحاديث  -4
 م. 2115هـ/1426: الرياض  ،الرصد

دار  ،3ط ،الباقي   حؿد فماد عبد: حؼقق ،حؿد بن إشاعقل البخاري ،اأدب امفرد -2
 هـ. 1419: بروت  ،البشائر

حؿد بن حؿد بن مصطػى العادي احـػي أي ، إرشاد العقل السليم إى مزاا القرآن الكرم -3
 م . 1994هـ / 1414: بروت ،لعريدار إحقاء الساث ا ،4ط ،السعود

جؾة  ،د. حؿود عبدالرمن قدح ،عرض ونقد: اأسفار امقدسة عند اليهود وأثرها ي اﾎرافهم -4
 م.  2112هـ /1423: ادديـة ادـورة ،(111) ع ،اجامعة اإشامقة

عبدالرمن  عبدالعزيز بن ،اإسام والعنصرية وتفاضل القبائل وذوي األوان ي ميزان اإسام -5
 هـ . 1425هـ/1416: جدة ،دار البشر ،2ط ،قارة

 ،حؿد اأمن بن حؿد ادختار اجؽـي الشـؼقطي، أضواء البيان ي إيضاح القرآن القرآن -6
 م 2116/ هـ1426: مؽة ادؽرمة ،دار عام الػوائد، 1ط ،بؽر بن عبد اه أبو زيد: إذاف

حؿد عبد لرمن : إعداد وتؼديم ،ه بن عؿر البقضاويعبد ا ،زيل وأسرار التأويلأنوار التنْ  -7
 م . 1998هـ / 1418: بروت  ،دار إحقاء الساث العري ،1ط  ،ادرعشي

 عادل أمد عبد: ي حقان اأكدلز حؼققـر بلبــف الشفقـوشـن يـحؿد بـم ،محيطـالبحر ال -8
 .     م2111/ هـ1422: بروت ،دار الؽتب العؾؿقة ،1ط ،وعي حؿد معوض ،ادوجود

العزيز عطا  هشام عبد: حؼقق ،حؿد بن أي بؽر أيوب ابن ققم اجوزية ،بدائع الفوائد -9
 م.1996/ ـه1416: مؽة ادؽرمة ،مؽتبة كزار مصطػى الباز ،1ط ،وآخرين

 هـ.1421: الؼاهرة، روقـدار الش ،2ط ،حؿد شقد ضـطاوي ،بنو إسرائيل ي القرآن والسنة -41

 . بدون: توكس، دار ُشحـون لؾـر والتوزيع، حؿد الطاهر بن عاصور، يرالتحرير والتنو  -44

 ،( من سورة النساء442تفسر الراغب اأصفهاي من سورة آل عمران وحَ هاية اآية ) -42
 ،حؼقق ودراشة د. عادل بن عي الَشدي ،احسن بن حؿد ادعروف بالراغب اأصػفاي

 . م2113 هـ /1424: الرياض ،مدار الوضن ،1ط

شامي بن حؿد : حؼقق ،إشاعقل بن عؿرو بن كثر الؼرر ،تفسر القرآن العظيم  -43
 م .   1999هـ / 1421: الرياض ،دار ضقبة ،2ط ،السامة
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 ،دار ابن اجوزي ،1ط ،حؿد بن صالح العثقؿن ،()سورة البقرة فسر القرآن الكرمت -44
 هـ . 1423: الدمام

 ،دار الؽتب العؾؿقة ،1ط ،حؿد بن عؿر التؿقؿي الرازيفخر الدين  ،التفسر الكبر -45
 . م2111هـ/ 1421: بروت

مصطػى  كخبة من العؾاء بنذاف د.: إعداد ،التفسر اموضوعي لسور القرآن الكرم -46
 هـ.  1431: جامعة الشارقة اإمارات ،1ط ،مسؾم

: الؼاهرة ،دار ادـار ،2ط، حؿد رصقد رضا ،تفسر القرآن اﾅكيم امشتهر بتفسر امنار -47
 . م1947هـ / 1336

 ،مؽتبة الرصد ،1ط ،أ.د. زيد عؿر عبداه العقص ،والتمثيل التأصيل: التفسر اموضوعي -48
 م.2115هـ/1426: الرياض

عبد : حؼقق ،عبد الرمن بن كار السعدي ،تيسر الكرم الرمن ي تفسر كام امنان -49
 .  م2115هـ/1426: بروت ،لرشالةممشسة ا ،4ط ،الرمن بن معا الؾوحق

: حؼؼه وعؾق عؾقه ،حؿد بن جرير الطزي جامع البيان جامع البيان عن أويل آي القرآن -21
 بدون. : الؼاهرة ،مؽتبة ابن تقؿقة ،2ط ،أمد حؿد صاكر: حؿود حؿد صاكر وخرج أحاديثه

ؿد بن أمد بن أي بؽر ح ،اﾄامع أحكام القرآن وامبن ما تضمن』 من السنة وآي الفرقان -24
: بروت ،ممشسة الرشالة ،1ط ،حؼقق د. عبد اه بن عبد ادحسن السكي ،الؼرضبي
 م. 2116هـ / 1427

عي توفقق  د. حؼقق: ،أبو الؼاشم عبد الرمن بن إشحاق الزجاجي ،حروف امعاي -22
 م. 1984: بروت ،ممشسة الرشالة ،1ط ،احؿد

: بروت ،ممشسة الرشالة ،1ط ،مقادة بـت كامل اداي ،الدرة ي تفسر سورة البقرة -23
 هـ.1427

 م.  1992: بروت ،دار العؾم لؾؿاين ،7ط ،جزان مسعود ،الرائد معجم لغوي عصـري -24

 ،دار العؾم لؾؿاين ،عػقف عبد الػتاح ضبارة ،روح القرآن الكرم تفسر جزء قد مع -25
 م.  1996: بروت

 ،البغدادي حؿود بن عبد اه اآلود ،آن العظيم والسبع امثايروح امعاي ي تفسر القر  -26
 بدون .  : بروت  ،دار إحقاء الساث العري
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ادؽتب  ،3ط ،عبد الرمن بن عي بن حؿد اجوزي، زاد امسر ي علم التفسر -27
 هـ . 1414: بروت ،اإشامي

 . مر ،دار الػؽر العري ،حؿد أبو زهرة ،زهرة التفاسر -28

مؽتبة ، 1ط ،حؿد كار الدين ،سلسلة اأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -29
 م .1996هـ /1416: الرياض ،ادعارف

حؿد حقي الدين : حؼقق، شؾقان بن اأصعث أبو داود السجستاي ،سنن أي داود -31
 بدون .  ،بروت ،دار الػؽر ،احؿقدعبد

 ،د. صاح عبدالػتاح اخالدي ،ومات ومصر الشخصية اليهودية من خال القرآن اريخ -34
 م. 1998هـ/1419: دمشق ،دار الؼؾم ،1ط

 هـ. 1421: مؽتبة الصديق ،1ط ،حؿد كار الدين األباي ،صحيح اأدب امفرد -32

 ،حؿد بن حبان بن أمد أبو حاتم التؿقؿي البستي ،صحيح ابن حبان برتيب ابن بلبان -33
 . م1993هـ / 1414: بروت ،سة الرشالةممش ،2ط ،صعقب اأركموط: حؼقق

دار   ،3ط ،ديب البغا د. مصطػى: حؿد بن إشاعقل البخاري حؼقق: صحيح البخاري -34
 م.   1987هـ/1417: بروت  ،القامة ،ابن كثر

 ،الؽويت ،دار غراس، 1ط ،حؿد بن كار الدين األباي ،صحيح سنن أي داود -35
 م. 2112 ،هـ1423

حؿد فماد : حؼقق ،بن احجاج بن مسؾم بن ورد الؼشريمسؾم  ،صحيح مسلم -36
 بروت.   ،دار إحقاء الساث العري ،عبدالباقي

دار  ،1ط ،الرمن بن حؿد الدوري عبد، صفوة اآار وامفاهيم من تفسر القرآن العظيم -37
 هـ. 1425: الرياض ،ادغـي

بن حؿد ادختار اجؽـي  حؿد اأمن، العذب النمر من جالس الشنقيطي ي التفسر -38
: مؽة ادؽرمة، دار عام الػوائد، 2ط، . خالد بن عثان السبتد: حؼقق، الشـؼقطي
 م . 2116/ هـ1426

حؿد بن عي بن حؿد  ،فتح القدير اﾄامع بن في الرواية والدراية من علم التفسر -39
هـ / 1418 ،مر ،ورةادـص ،دار الوفاء ،2ط ،د. عبد الرمن عؿرة: حؼقق، الشوكاي
 م.1997
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 . الؼاهرة ،مطبعة زهران ،حؿد بن فتح اه بدران ،العقيدة والفطرة -41

 ،ذكة الربقعان لؾـشـر والتوزيع ،1ط ،أمد السؼاف ،العنصرية الصهيونية ي التوراة -44
 م. 1984: الؽويت

رشالة  ،عابد بن شؾقان بن شؾان ادشوخي ،العنصرية عند اأمم وموقف اإسام منها -42
 هـ  . 1415: الرياض، ة اامام حؿد بن شعود ااشامقةجامع ،ماجستر غر مـشورة

 ،إبراهقم السامرائي ود. ،د. مفدي ادخزومي: حؼقق، اخؾقل بن أمد الػراهقدي ،العن -43
 بدون.  ،ممشسة دار اهجرة ،2ط

بن عؿر الزخري حؿود  ،زيل وعيون اأقاويل ي وجو《 التأويلالكشاف عن حقائق التنْ  -44
 بدون. : بروت ،دار إحقاء الساث العري ،عبد الرزاق ادفدي: حؼقق ،اخوارزمي

: بروت ،دار صادر ،1ط ،ريـحؿد بن مؽرم بن مـظور اأفريؼي ادص ،لسان العرب -45
 .بدون

 ،العراقي: حرير احافظن اجؾقؾنبت ،عي بن أي بؽر اهقثؿي ،جمع الزوائد ومنبع الفوائد -46
 م . 1988هـ / 1418 ،بروت ،دار الؽتب العؾؿقة، وابن حجر

: حؼقق، عبد احق بن غالب بن عطقة اأكدلز ،احرر الوجيز ي تفسر الكتاب العزيز -47
 . م1992هـ / 1413: بروت، دار الؽتب العؾؿقة ،عبد السام عبد الشاذ حؿد

 م.1977: بروت ،مؽتبة لبـان ،بطرس البستاي ،ﾊيط احيط -48

 ،صعقب اأركموط: حؼقق ،أمد بن حؿد بن حـبل الشقباي ،مسند اإمام أمد بن حنبل -49
  م.1999هـ/1421: بروت ،ممشسة الرشالة ،2ط

 ،ادؽتبة العؾؿقة ،أمد بن حؿد ادؼرئ الػقومي ،امصباح امنر ي غريب الشرح الكبر -51
 . بروت

اه الـؿر حؼؼه وخرج أحاديثه حؿد عبد  ،احسن بن مسعود البغوي ،معام التنزيل -54
 م.1997هـ/ 1417: الرياض، دار ضقبة ،4ط، شؾقان مسؾم احرشوعثان معة ضؿرية و

 ،دار الؽتب ادرية ،1ط ،دحؿد فماد عبد الباقي ،امعجم امفهرس ألفاظ القرآن الكرم -52
 هـ.1364: الؼاهرة

 . مر ،دار الػضقؾة ،رـعص فالرؤ عبدصبحي  ،امعجم اموضوعي آات القرآن الكرم -53
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: الؼاهرة ،مؽتبة الروق الدولقة ،4ط ،إبراهقم مصطػى وآخرين ،امعجم الوسيط -54
 . هـ1425

حؿد بن أي بؽر أيوب  ،مفتاح دار السعادة مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم واإرادة -55
 . بروت ،دار الؽتب العؾؿقة ،ابن ققم اجوزية

 ،هقثم ضعقؿي: ضبط ،احسن بن حؿد الراغب اأصػفاي ، غريب القرآنامفردات ي -56
 . م2113هـ / 1423بروت:  ،دار إحقاء الساث العري ،1ط

جؾة اجامعة  ،د. حؿود عبدالرمن قدح ،موجز اريخ اليهود والرد على مزاعمهم الباطلة -57
 م.  2112هـ /1423: ادديـة ادـورة  ،(117) ع ،اإشامقة

58- ﾎالؼاهرة: دار الروق ،2ط ،حؿد الغزاي ،و تفسر موضوعي لسور القرآن الكرم :
 . م1992

ضاهر أمد الزاوي : حؼقق ،ادبارك بن حؿد اجزري ،النهاية ي غريب اﾅديث واأثر -59
 م.1979هـ/1399: تبرو ،ادؽتبة العؾؿقة ،يوحؿود حؿد الطـاح

 ،صػوان عدكان داوودي: حؼقق ،بن أمد الواحديعي  ،الوجيز ي تفسر الكتاب العزيز -61
 هـ . 1415: بروت -دمشق ،الدار الشامقة ،دار الؼؾم ،1ط
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