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 التصريح
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 الشعار

 

 الّرِحيمِبسم اهلل الّرمحِن 
  يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْثى َوَجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َوَقباِئَل

]سورة  (ٖٔلَِتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَْتقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبٌَت )
 [ٖٔ( : آية ٜٗاحلجرات )

  ِقًا ِلما بَ ُْتَ َيَديِْو ِمَن اْلِكتاِب َوُمَهْيِمناً َوأَنْ َزْلنا ِإَلْيَك اْلك تاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ
ا جاَءَك ِمَن احلَْقِّ  نَ ُهْم ِبا أَنْ َزَل اللَُّو َوال تَ تَِّبْع َأْىواَءُىْم َعمَّ َعَلْيِو َفاْحُكْم بَ ي ْ

ًة واِحَدًة َولِكْن ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجًا َوَلْو شاَء اللَُّو جلََ  َعَلُكْم أُمَّ
يعًا فَ يُ َنبُِّئُكْم ِبا   ُلوَُكْم يف َما آتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اخلََْْتاِت ِإىَل اللَِّو َمْرِجُعُكْم َجَِ لَِيب ْ

 [ٛٗ( : آية ٘]سورة ادلائدة ) (ُٛٗكْنُتْم ِفيِو ََتَْتِلُفوَن )
 ْكُتْم ِِبَِما ِكَتاَب اللَِّو َوُسنََّة نَِبيِِّو )رواه  تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َما ََتَسَّ

 مالك(
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 اإلهداء
 

 أهدى هذا البحث الجامعي:
 مقري مروي و صليحة إلى والدّي المحبوبين الكريمين

 عبد اهلل سالم، محمد ناصرين، ستي حياة، مفتوحة، وإلى إخوتي محمد
 حميدة ناضرة، طهارة، نعمة العليا، وأم

 خ مع أهل بيتهميالمشايوإلى 
وإلى أساتذتي وأصدقائي وجميع من يحي التراث ويحّب العلم ويرتحل 

 رحمهم اهلل للحصول عليه
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
د احلامدين، محدا احلمد هلل رّب العادلُت، حنمده محدا يفوق ويعلو مح

ونستدفع بو سوء القضا. صالة وسالما دائمُت متالزمُت ، فغفرةنستجلب بو ادل
على سيدنا زلّمد وآلو وأىل بيتو وأصحابو معادن الفضل والكرم، وينابيع العلم 

 واحلكم.
 يات التعدديةآتفسير  قد انتهى البحث اجلامعي حتت ادلوضوع: "

 The Study Quran A New Translation andعن كتاب  البحث :الدينية

Commentary ( حتليليةدراسة موضوعية لسيد حسُت نصر،)  لذا ما أسعد
و وذىنو من بالب خطر بديعة حىت اليقوى أن يعّّب ماالباحث يف ىذه ادلناسبة ال

 .فرحتو العميقة
 انطالقا من ذلك، يقّدم الباحث الشكر حلضرة:

فضيلة األستاذ الدكتور زلبُت نور ادلاجستَت احلاج كرئيس جامعة وايل  .ٔ
 اإلسالمية احلكومية بسمارنج، مع وكالئو. سوجنو

احلاج ادلاجستَت كعميد كلية أصول  زلسُت َجيل زلمد فضيلة الدكتور .ٕ
الدين واإلنسانية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج، مع 

 وكالئو.
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احلاج ادلاجستَت كرئيس قسم التفسَت  ينازلمد شعر أستاذ  فضيلة .ٖ
جامعة وايل سوجنو اإلسالمية كلية أصول الدين واإلنسانية بواحلديث 

 احلكومّية مسارنج.
ادلاجستَت كسكرتَت قسم  ةسري فورواننجسيو احلاجأستاذة فضيلة  .ٗ

وايل سوجنو جامعة واإلنسانية  كلية أصول الدينبالتفسَت واحلديث 
 مسارنج.اإلسالمية احلكومّية 

ادلاجستَت والدكتور  حلاجا األستاذ الدكتور سوبارمان شكور فضيلة .٘
 .ذلذا البحث اجلامعي كادلرشدينادلاجستَت   احلاج زلروس

صاحب الفضيلة والدى ووالديت حفظهما اهلل تعاىل شكرا على كل  .ٙ
ال انسي إخويت شيء وأنا على فخر وفرح بأن أكون من ولديهما و 

 .الشقيقة كلهم
فاروق إمام صاحب الفضيلة والكرامة ادلفغفور لو كياىي زلّمد عمر  .ٚ

سارانج بخ يخليل احلاج وكياىي زلمد راغب مّبور احلاج وَجيع ادلشاي
 .هم اهلل تعاىلرمبانج مع أىل بيتهم حفظ

األساتيذ األعزّاء، شكرا على غريز العلوم الىت انتفع الباحث فضيلة  .ٛ
اج ادلاجستَت وأىل بيتو احل الدكتور فخر الدين عزيزأستاذ  منهم. منهم

لطفي رمحن ادلاجستَت، ن عرفة احلاج ادلاجستَت، و لديالدكتور تاج او 
 شكرا على نقاشهم ودعامتهم.

كلية أصول الدين بفضيلة األصحاب واألصدقاء ىف الّبنامج النموذجي  .ٜ
واإلنسانية جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج من أّي 
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بأن أكون من أنا على فخر وخاّصًة للمرحلة التاسعة:  .مرحلة كانت
  ".الفضل للمبتدئ وإن أحسن المقتدى، واقول: "همرلموعت

ىذا البحث وتكملتو، منهم  عُت الباحث يف اهناءنسيت من ي ماو 
ادلعهد الّبمنج النموذجي أستاذ شهاب يف ادلشرف أصدقاء يف رلموعة 

سيف اهلل نصر اذلمسا، و  الدين ادلاجستَت وأستاذ صابرين ادلاجستَت
لدين إسكندار، سيف اجملاب، زلمد سيف الدين، العابدين، أول ازين 

 ، شكرا على كل شيء.إستانو وجيايا
جزاكم اهلل أحسن اجلزاء، عسى اهلل أن يعطينا علًما نافًعا وحكمة وأن 

صراط ادلستقيم، )يُ ْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة اليهدينا 
ًرا َكِثَتًا(.فَ َقْد أُويتَ خَ   ي ْ

 م  ٕٛٔٓجانواري  ٔمسارنج،  
 الباحث،

 
 زلمد عُت اليقُت
ٖٕٔٗٔٔٓ٘ٓ 
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 ملخص البحث
 

أصبحت التعددية الدينية واحدة من أكثر اخلطابات ادلعاصرة اليت نوقشت لقد 
الباحث يف ىذا اخلطاب أن  يريدو ، وخاصة يف إندونيسيا. ٕٓمؤخرا يف أواخر القرن 

العالقة بُت األديان وغالبا ما حيدث التنافر باسم الدين، مثل العنف بُت  ترابط يكون
ظاىرة عالقة التنافر يف الشعب الديٍت والعالقات  إىل االدين، فضال بُت األديان. نظر  عأتبا 

 ادلتبادلة اليت كثَتا ما حتدث، تثَت احلاجة إىل احلوار )داخل الدين واألديان(. 
جيب أن يكون رجال الدين على مقربة الناس، وإنسجام السلوك مع وبذلك، 

ومسؤول.  حلوار نزيو وعادل تيهتمون األخالق للشعب. وىذه كلها زادو الكلمات، 
دراسات اإلسالمية من اجلامعات األمريكية، أهنم  اليف  وطالبسيد حسُت نصر و وبعضهم 

 The Study Quran Aيعٍت  ةنيآكاألكادميُت يسعون العمل العظيم يف الدراسة القر 

New Translation And Commentary لينتفع بو الناس كافة. 
 Theكتابعن  : البحثينةيات التعددية الدآرسالة بعنوان "تفسَت ىذه ال

Study Quran A New Translation And Commentary (ة يدراسة موضوع
إن وجود ترَجة القرآن الكرمي يف السنوات األخَتة  ىذا الكتابوسبب اختيار . "حتليلية(

يف رلال  كتاب ىوقد ساعد بالتأكيد، ولكن التعليقات ادلرفقة ال تزال غَت موجودة. 
رتكز يف السرد التقليدي ادلًتاكمة على مدى ياللفغة اإلجنليزية. بدراسات القرآن الكرمي 

والالىوتيُت من التوجهات الالىوتية  فسرينوجهات النظر من ادلحيتوي ألف سنة، و 
 .ادلتباينة

عن آيات  لكتابا  يف تفسَت ىذاُتعلى أسئلت ا البحثويقصر الباحث ىذ
يات اليت تتعلق بالتعددية الدينية؟ نصر عن اآل الدينية، ما ىو تفسَت سيد حسُتالتعددية 

الشريعة ووحدة  تلفوسل ذليةرسالة اإلالاإلعًتاف بتعدد األديان ووحدة بخاصة ِبا يتعلق 
وما ىي صالحية  نةديّ تحرية الدين، والسلم والتسامح بُت األمة ادلو ة، يل النبو ئرساال
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الباحث طريقتُت مها تصويريّة وحتليلّية.  خدميف ىذا البحث، يست. تفسَته يف ىذا العصر؟
  دينية وتفسَتىاال التعدديةيات ادلتعلقة بسار النهج يف الدراسة ادلوضوعية جبمع اآل

 .كادلصدر
 The Study Quran A New Translationول، تفسَت وخالصة البحث، األ

And Commentary  يعًتف بأن نطوي على موقف شامل. يعلى آيات التعددية الدينية
خارج  دلن امن باهلل واليوم األخر وعمل صاحلا إمكانات اخلالصو األديان  تعدد وجودب

، وذكر يوم القيامة يف ادلسلمُت وغَتىمبُت  يفصل وحيكم بالعدل أن اهللو  اإلسالم
ن امن باهلل )ىذا موافق برأي الباحث بيانا دل" بشريعتوويعمل  اويتبع زلمد" ادلفسرون

هلل ملك ، يدل الشريعة تلفوسل ذليةاإل الرسالة وحدة آليات هتفسَت نفسو(. والثاين، 
لكل و  األمر بالتقوى عام جلميع األمم.، و السموات واألرض ملكا وخلقا وتصرفا وسلطانا

 وحدة آلياته تفسَت . والثالث، شرعة ومنهاجا تشَت إىل سلتلف الطوائف الدينية امة
، الرابعو  ل متحدة يف أصوذلا، وإن اختلفت يف فروعها.ئإن الّرسايدل  نبويةل الئالّرسا

يف دخول إكراه  وحترمي الدين يف آليات حرية الدين يعطي الناس حرية االعتناق هتفسَت 
تعايش الناس بالسلم بقوة بأن  يدلالتسامح و  السلمآليات  سَته، تفواخلامس اإلسالم.

 .والتسامح بُت األمة ادلتديّنة

xv 
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 الباب األّول
 مقّدمةال

 خلفية البحث .أ
ىو كالم اهلل، نزل يف ثالثة وعشرين سنة من  ن عند ادلسلمُتآالقر 

 ،اهلل عليو وسلم بوسيلة جربيل عليو السالم صلى بن عبداهللد ابعثة النبوة زلم
عند قراءتو، والنص ادلكتوب بأنواع  صوِّتالكتابة تو الكلمة و اللغة و أن ادلعٌت 

ىو  ،صديقا للمسلمُت طوال حياهتم نآالقر الصورة كلها مقدسة. وكان 
دلخلوق، وامن كل طبقة، منها رابطة اخلالق  تمل التعاليم األساسية يف الواقعيش

. ةعادلي تدلخلوق. ان رسالة القرآن الكرمي بشأن الدين كانوارابطة ادلخلوق 
يشَت إىل الدين عن طريق النيب اإلسالم فقط، ال  اإلسالم، عنوعندما حتدث 

النص ، و طاعة اهلل بشكل عام. أن رسالة القرآن تستند إىل عادلية الوحي وولكن
 1.ادلقدس ينص صراحة ألي شعب

االفكار و احلضارة، و الواهنم من الثقافة،  اتل سلوخلق اهلل الناس 
إبعاد الن س من دون  ،البشرية احلاجة عليناو ستقبال احلياة ادلتنوعة لتعارفوا. ال

قيف الواقع. وكان اإلسالم يدعو ولكن كيف الطريق وادلنهج لتو  ،اجلمع والتنوع
 ةالسماحة للغَت، ودفع التشويو لحياة الطمائنينة لإلىتمام امعتنقيهم  اىل

                                                             
1
 Seyyed Hossein Nasr, The Study Quran A New Translation And 

Commentary, (New York: Harper Collins Publishers, 2015), h. xxxix 
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قال اهلل د. و سلمُت فهم دينهم ب هم جيّ ضطراب. وبذلك يطلب على ادلواال
يَاأَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل تعاىل: 

. لقد جاء (ٖٔسورة احلجرات: ) لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكمْ 
ناء ب فأعاد اإلسالمُ  ،اإلسالم يف فًتة جاىلية أىدرت كرامة اإلنسان وحريتو

 و واآلخرين.ديد ونمم عالقتو بربّ جب اإلنسانِ 
فيو ديتليئ ن حبث اجملتمع ادلدين إ 2،يف بداية نمام احلكم اجلديد

ن حيتاط، من خطاء قليال وقع يف ألكل فرد من اجملتمع  ميت، البدادلكمُت ال
(. SARA-التناقض )من مسألة الشعب والدين ادلسمى يف اإلندونسية ب

من أل اظ  كلها  ف اليمُتتطرّ الو ة اجلهاد رَ مْ اِ و اجلذري و السراب اذلدامي و 
 ٖ.يف ذلك العهد، ألهنا زلتملة على ذىاب ادلهنة وحتطم الناس اتمذعور 

الذي  SARA رة بإسمكثية  جِ مَ ف واذلَ نْ العُ  ناآل ايف إندونسي وقعت
 من دينهم تعاليماليمنون أن  ةينيالد الطوائفجتماعي بُت يسبب جردية اال

ضطراب اليت تتعلق بالشعب واال جتماعيجردية اال أن أصح من غَتىم.
عنصر  مثلىي  ،والدين، والواقعة وادلصيبة يف أمبون وفوصو يف زمان ادلاضي

ادلعبد بسبب و البيوت و حريق الدكان ك 4،(Centrifugal) القوة يف كسرة االمة

                                                             
2
 Orde Baru 

3
 Nasaruddin Umar, Islam Fungsional, Revitalisasi dan 

Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 

2014), h. 83 
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 Ibid., h. 82 
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يويل سنة  ٚٔاجلمعة )بابوءا، يوم  غيظ اجلماىَت يف كاروباكا مبدينة طاليكارا
  ( صباحا.ٕ٘ٔٓ

نكيل ية سِ أتِ و  (م ٜٜٜٔأمبون وفوصو )سنة مدينة ضطراب يف اال
. كانت يف إندونسية ( وكاليمانتانٕ٘ٔٓأكتوبَت  ٖٔ) هنار يوم الثالثاء

العاقبات مباشرة أم ال من منهج اإلحتاد الذي جيرب من االعلى، ال يقام على 
 ٘.اإلندونسية ىي بلدة اجلمع والتنوع ترد احملادثة بإىتمام احوال

جب فهم حرية الدين، ألن دينية و ال التعدديةعن الناس ث حتدّ إذا 
اريخ منذ بداية ت التعدديةىذه ادلشكلة عادلية. تارخييا، حىت ولو ظهرت 

فيها الدولة اليت أكثر تعقيدًا بعد اجملتمعات  نالبشرية، مشكلة حرية الدي
يف سياق الدولة  تعاين التوتر ،من ناحية أخرىوالدين من جهة واألديان 

 ٙ.القومية
كيماجيموكان، التنوع أو    عٍتت التعدديةىذا السياق،  بالنمر إىلو 

األفهام و  كرة الك  ون. التنوع ليس كحقيقة اجتماعية فقط، ولكنأكيبينيك
وقت يف  الدولة عدة قرون، قبل تشكيليف  نأكيبينيك  حصل واألفكار أيضا.

                                                             
5 Ibid., h. 83 
6
 Nani Rokhayati, Studi Al-Quran Metode dan Konsep: Pluralisme 

Dalam Al-Quran, Studi pemikiran Pluralisme Menurut Jamal Al-Banna, 

(Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 333 
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على  اضحاو  نصّ كالدستوري قد  ٜ٘ٗٔعام القانون األساسي يف  ٚ.طويل
اعتناق الدين والعبادة وفقا للدين يف أن الدولة تضمن استقاللية كل السكان 

 ٛ.وادلعتقدات

 وى ،بسبب سلال ات الدعوة خاصة ظهر ذيتوتر الديٍت الالوجد يو 
حرفية يصف  جد عدد النصيو خصوصة، ويف العهد القدمي ادل لطائ ةن اجلنة لإ
الدينية اليهودية أو مستورىا. وتدعو  (exclusivism) ستبعادا أو مقصوريةا

دولة إسرائيل كاألمة ادلنتخبُت قبل األمم األخرى. وتمن أهنا أحب االمة عند 
رون دمَ يُ  الواحدة م والتعاليمافهاأليف  ليسوابل أولئك الذين  ٜ.اهلل من غَتىم

مث قمت  ىمضرهبم وت قدتمهم لك، حىت أنت قون. "والرب، اهلل سلّ ش َ يُ وال 
 ٓٔ.باألسف ذلم" معهم وال تشعرْ  عهدْ تال  ،تدمرىم متاما

أن يتقلد أن كل األديان مستوي مطلقا مع ت سَت  ةومن التشوي
 ىا،وبعد هايات قبلاآل كالعالقة بُت  ،حبر القرآن إىل دون النمر نيةالقرآاآليات 

                                                             
7
 Abd. Muqsith Ghozali, Argumen Pluralisme Agama, (Depok: 

Katakita, Cetakan kedua: 2009), h. Xiii, Prolog dari KH. Husein Muhammad, 

Pengasuh PP. Darut Tauhid, Arjawinangun Cirebon.  
8 Hafid Abbas dan Ibnu Purna (ed), Landasan Hukum dan 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia 2004-2009, (Jakarta: 

Direktorat Jendral Perlindungan HAM, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, 

Raoul Wallenberg Intitute, dan Pusat Studi HAM dan Demokrasi Universitas 

Indonesia, cet. 3, Jakarta, September 2006), h. 72 
9
 Abd. Moqshit Ghazali, op. cit., h. 54.  صدر من جلنة الكتاب

 Alkitab, Perjan jian Lama, kitab ulangan 7:2 , اإلندونسي

10
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تدريس األديان يف  والتنوع  الختالفاعلى  أو مناسبات اآلية، وقلة ال هم
ال  ناسأن ال ،حقيقة والثقافات والقبائل واألعراق. وستكون ىذه المواىر دليلة

بُت  وتنب التوتر همحساسا بالتسامح بينااليت تؤكد  يةيات القرآناآلي همون 
على حد  سبق أن القرآن أوضح أن االختالفقد ، اجلدل الديٍت. يف حُت

هلل، دلعرفة من الذي سيحصل اسنة ىو  ات، حىت ادلعتقدير سواء جسدي وفك
 .يف الواقع اهلل على نعم
القرآن يعًتف خاصة هبم. و تقاليد وعادات و  ادين طقوسالكل لأن  

ية التالية : َوأَنْ َزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ اآل ات، مثل ختلالكرمي ن سو هبذه ادل
ًقا ِلَما بَ ُْتَ  نَ ُهْم مبَا أَنْ َزَل اللَُّو َواَل ُمَصدِّ َيَديِْو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِو َفاْحُكْم بَ ي ْ

تَ تَِّبْع َأْىَواَءُىْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن َْهاًجا َوَلْو َشاَء 
ِكْن لَِيب ُْلوَُكْم يف َما آتَاُكْم َفاْسَتِبُقوا اخْلَي َْراِت ِإىَل اللَِّو اللَُّو جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َولَ 

يًعا فَ يُ َنبُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم ِفيِو ََتَْتِلُ ونَ   ،ك كرة أبو(ٛٗ)سورة ادلائدة:  َمْرِجُعُكْم َجَِ
اَس أُمًَّة َوَلْو َشاَء َربَُّك جلَََعَل النَّ  يف قولو تعاىل: ٔٔ.آزاد عن وحدة الدين الكالم

ِإالَّ َمْن َرِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َومَتَّْت َكِلَمُة  (111)َواِحَدًة َواَل يَ َزاُلوَن سُلَْتِلِ َُت 
، ٛٔٔ)سورة ىود:  (ٜٔٔ)َأَْجَِعَُت َربَِّك أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس 

ٜٔٔ).  
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 احلسناتأن ن عل  ة عليناؤكدادلكما مشلو القرآن من النصوص 
: َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم َفاْجَنْح ذَلَا التالية ، مثل اآليةألديانبُت اوالتسامح م والسل

ية (، ىذه اآلٔٙ( )سورة األن ال: ٔٙ)اللَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم َوتَ وَكَّْل َعَلى 
القرآن ادلسلمُت على فعل تدعو للمعيشة السلمية جهة إىل جهة، كما يدعو 

اخلَت وحتقيق العدالة حلقوق األديان األخرى، وأنو حيتوي على ادلبادئ 
 ٕٔ.مر على القنص وشتم األديان األخرىاحلاألساسية لَلخالق والتسامح، و 

قوق يف مناسبات عديدة، كثَتا ما حيذر النيب قومو، اىتماما حل
احلسنات والعدل  لاما على الصداقة، وأمر ادلسلمُت كاألديان األخرى وح م

الل تخدون اال ٖٔعلى الناس الذين ليست عداوة بينهم للواليات ادلتحدة،
يعٍت النيب والوحي الذي جاء بو بقول بالتزاماتنا. مث أنو ديكن االستدالل 

 لعادلُت.لرمحة  ٗٔاإلسالم

                                                             
12

 M. Hasan Qadr dan Qara Maliki, Al-Qur’an dan Pluralisme 

Agama, Terj. Abdurrahman Arfan ( Jakarta, IICT, 2003), h. 87 
13

 Mun’im Sirry, op. cit., h. 377 
: رسالة القرآن The Study Quranقال سيد حسُت نصر يف مقدمة   ٗٔ

يشَت إىل الدين عن ال اإلسالم،  عن الناس ثالكرمي بشأن الدين كان عادليا. وعندما حتدّ 
يف القرآن الكرمي أن  ، كاناهلل بشكل عام. ولذلك طاعة وفقط، ولكن طريق النيب اإلسالم
. وأن الرسالة القرآنية تستند إىل عادلية "submitter"سميان بادلسلم يإبراىيم وعيسى 

ما ىو صراحة ألي شعب، مل يرسل اهلل إليهم إال بالرسول، ك نصّ ، والنص ادلقدس الوحي
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، سواء على تؤدي إىل ظهور االختالل ،السابقةالمواىر ادلذكورة 
العامل أو االجتماعي. ومن وجهة نمر ىي سنة هلل، كل ذلك من أشكال 

حقوق اإلنسان يف  ،من وجهة نمرو التجارب اليت أعطاىا اهلل لكل إنسان. 
صيبة اليت سوف تؤثر ادلو  ،نتيجة لسلوكهمالكل ذلك احلدث فسلوك البشري، 

األمن، ضيق فقدان انسجام اجملتمع و و تراجع االقتصاد  :على ادلشكلة اإلنسانية
تبقى على التوايل، ومتيل إىل زيادة بالغَت  بينما احلاجة البشرية إىل الت اعل

 أسلوب احلياة البشرية اليت متيل إىل مادية.و السكان،  بزيادة إماوتوسيع، 
الماىرة ادلذكورة، اىتم الباحث جبمع ت سَتات اآليات إىل  نمرا

 The Study Quran A Newيف كتاب يةالدين التعدديةاليت تتعلق ب يةالقرآن

Translation and Commentary   ىو كتاب  ٘ٔطالبو،لسيد حسُت نصر و

                                                                                                                                   

ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا  :ٖٙاحلال يف سورة النحل: 
 الطاغوت.

، غَتىملى العالقة بُت ادلسلمُت و ع َتفيو أثر كب ،وقد كان ىذا ادلنمور عادلياً 
تطوير ما فكريا، طوال التاريخ اإلسالمي. وان ادلسلمُت أول الناس يف كان أم عمليا  

بطريقة علمية حول نو ويكتبو ( Religionswissenschaf) يعرف باسم علم األديان
 الديانات األخرى، مبا يف ذلك غَت اإلبراىيمية.

ٔ٘  Seyyed Hossein Nasr, op. cit., h. Xl, " بدأ تاريخ تكوينThe Study 

Quran " )منذ تسع سنوات عندما اقًتب مٍت الناشر ىاربَتسان رانسيسكو )اآلن ىاربرون
 The Study Quran مى برير لوحدة َتزين اليت سوف تسوطلب مٍت أن أصبح رئيس حت
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 نيةالقرآ ياتاآل عليقحيتوي على تو  ٙٔوتعليقات باللغة اإلصلليزية جديدة ترَجة
سورة الناس، ىذا الكتاب يتضمن  سورة ال احتة حىت هناية من بداية اآلية من

                                                                                                                                   

رين، ر احمل. اخًتت ثالثة سابقة "، نشرت HarperCollins Study Bibleوتكملة "
يف الدراسات اإلسالمية من كربيات اجلامعات  ة، مع كل شهادة الدكتوراُتاألمريكي

إدلام بالعلوم اإلسالمية التقليدية، ة مباشرة يف العامل اإلسالمي، و األمريكية، ومع كل ترب
اخًتت الرجلُت وقال سيد حسُت نصر: -التنوع،  حل ظوإتقان العربية الكالسيكية. 

ادلسلمُت  َجيعهم من ،يدكاك ماسي ، جوزيف لومبارد وماريان منهمااثنو وامرأة واحدة، 
لي ولد يف أمريكا، يف أسرة مسلم من غدلسيحية، وجانَت.ك. دااألمريكيُت باخلل ية من ا

زلررا مساعدا، زلمد رستم، ولد   زيدأالًتَجة وحترير ادلقاالت، وجود بعد أصل الشركس. 
يف الدراسات اإلسالمية  ةلديو دكتوراآسيوي و  كمسلم يف عائلة كندية من أصل جنوب

 من جامعة كندية رئيسية.
ليزية ادلعروفة مثل ًتَجة اإلصلال ت إىلأن ترَجتنا استشر  ،قادلصدر الساب  ٙٔ 

علي قلي قرائي، وزلمد  يوسف على، زلمد مرمدوك بكتل، زلمد أسد، أ. ج. اربَتي،
على الًتَجة  ال على نص اللغة العربية ن سها و عبد حليم، ولكن طريق ترَجتنا يرتكز

السابقة. وعالوة على ذلك، وقد سعينا أن تكون يقمة و حيطة يف ترَجة باللغة العربية 
وقد ساعدنا العديد من العلماء ،لتجنب ادليول  .ت سَتات الحقةال  القرآنية ن سها و

  .الشخصية اليت تؤثر عملية الًتَجة
قيمة حرفية من معٌت النص  ةاوز يف رل ارئُتىو اَتاذ الققصود من التعليق ادل 
الداخلية من معاين اآليات عندما ذكر،  كشفو  توضيح ادلمرات الصعبة،لورة، عند الضر 

وتقدمي حساب معقول من تنوع اآلراء والت سَتات يف مسائل القانون، وعلم الالىوت، 
أملنا أن ىذا ن. و و ادلتقدم ادلسلمونوالروحانية، والتاريخ ادلقدس اليت وضعها العلماء 

من الت اعل على سلتلف ادلستويات عقد القرآن وإزالة رأي خاطئ  ارئُتادلعرض متكُت الق
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والتصوير دلختلف القضايا وادلشاكل السياقية  ٚٔ،الت اسَت من العلماء ادلتقدمُت
من العامل، والسيما يف  اليت تواجو ادلسلمُت يف ىذا الزمان، يف أجزاء سلتل ة

ادًا إىل خل ية الت كَت استن ٛٔو.اليت على التنوع الديٍت وأثبت حال اإندونيسي
على  اجيد اويلزم فهم الدينية عرف آيات التعدديةيأن  يريد الباحث ،رةادلذكو 

ضيعية مع أسلوب َجع من خالل ال قرة ادلوا الدينية ت سَت آيات التعددية
 .هاتصنيف وحتليلال، و الدينية آيات التعددية

الشغب من و  الواقعةإىل ذلك أنو يتطلب أيضا مناقشة  وباإلضافة
SARA وكي تعرف احلقيقة،الدينية مع آيات التعدديةيت تكون التقارب ال ، 
يف الوقت  الدينية التعدديةالقرآنية اليت تتعلق ب آياتت سَت  ي هم الناسوكيف 
يف  جتماعيالوا شأن اجلنائياليف سلتلف جوانب احلياة، والسيما ب احلاضر

من  الباحث ىستوحااألسباب ادلذكورة و من . عند النمر فيما ورد اإندونيسي
                                                                                                                                   

، وحوليت كرون ال م اهلل، كالىو  يعترب ادلسلمون القرآن الكرمي و يف وسط غَت ادلسلمُت، 
 .التأمل عليو والت كَت يف تعاليمو ىمبينما القرآن يدعو 

عتمد على التعليقات ي، ان التعليق ٛ٘أنمر إىل  ص حة  ،قصدر السابادل  ٚٔ
 واو الت اسَت من ادلتقدمُت، ليس مبجرد رلمعة حتديدات مستمدة من ىذه الكتب، ولكن

ادىا، عمل جديد. لقد نصنا يتطلب صنع اختيارات حول إدراج النصوص السابقة واستبع
قل األعلى  توجديف بعض أماكن، اليت مل  اخلاصة ناتعليقات تباإلضافة إىل توفَت،كان

 بن س الطريقة، يف ادلصادر السابقة.
 مالحمة أزوماردي أزرا إىل زلمد حسن قدر و قارا مالكي على كتاب   ٛٔ

Al-Qur’an dan Pluralisme Agama 
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 التعدديةيات آتؤلف ىذه الرسالة بعنوان "ت سَت أن ، ويريد الكتابىذا 
 The Study Quran A New Translation andعن كتاب : البحثدينيةال

Commentary  (حتليلية)دراسة موضوعية  لسيد حسُت نصر". 
 

 البحث تحديد مشكالت .ب
نطالقا من خل ّية البحث السابقة، ديكن الباحث أن حيّدد ا

 ادلشكالت األساسّية وىي كما يلي: 
يات اليت تتعلق ما ىو ت سَت سيد حسُت نصر عن اآل .ٔ

 The Study Quran A Newكتاب   يف دينيةال التعدديةب

Translation and Commentary؟ 
 ما ىي صالحية ت سَت سيد حسُت يف ىذا العصر؟ .ٕ

 
 البحث وأهّميتهأهداف  .ت

و سابقا، اذلدف اّلذي يريد الباحث أن يصل إليو يف تذكر  نمرا إىل ما
 ىذا البحث ىو كما يلي

يات اليت تتعلق م ت سَت سيد حسُت نصر عن اآلأن يقدِّ  .ٔ
 The Study Quran A New كتاب  عن دينيةال التعدديةب

Translation and Commentary 
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 العصرصالحية ت سَت سيد حسُت يف ىذا  .ٕ
عرّب الباحث عن األىداف، فيقّدم إليكم أمهّية ىذا البحث  بعد ما
 العلمي شلا يلي:

 ياتآعن ت سَت  وإعالماً  وِخربةً  أّوال، أن يزيد ىذا البحث معرفةً  للباحث: .ٔ
 The Study Quran A New Translation  كتاب  يف دينيةال التعددية

and Commentary ثانيا، أن يكون ىذا . احملررينو  لسيد حسُت نصر
بة البحث العلمي مزيدا على ادلصادر الوثائقّية وادلعلومات الرّائعة للطّل

ن وعلوم الّت سَت ودراسة كتب الت سَت خاّصة آاجلامعّية يف تعّمق علوم القر 
 للباحث ن سو وللّناس عاّمة.

: أن يكون ىذا البحث عونا لّلذين يريدون أن يوّسعوا ِوجهة ارئُتللق .ٕ
 Theىم يف دراسة ادلناىج الّت سَتيّة خاّصة يف البحث عن منهج أنمار 

Study Quran A New Translation and Commentary وليكون ،
لرّاغبُت يف فهم دراسة ىذا البحث نافعا للطّلبة اجلامعّية وعاّمة الّناس ا

 .وعلوم الّت سَتأن آعلوم القر 
الوثائقّية وادلعلومات  للجامعة: أن يكون ىذا البحث مزيدا على ادلصادر .ٖ

 ذلذه اجلامعة ولشعبة الّت سَت واحلديث خاّصة.
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 الدراسة السابقة .ث
 ومبتكرا، جديدا أمراالدينية  التعددية دراسة يف العلمي البحث ليس

 وجد ،كثَتة وجوه من بدراستها العلمية رسالتهم يف الباحثون عٌت فقد
 ، مثال:نآيف القر  يةالدين التعدديةالبحوث واألطروحة ادلتنّوعة عن  الباحث

 Pluralisme Agama dan Implementasinyaأسٌت رحيانية يف الرسالة  .ٔ

dalam Pendidikan Islam (Pespektif Al-Quran) ف موقف يص
 .كشف معٌت كلمة سواء  القرآن عن التعددية الدينية يف

 Pluralisme Agama Pasca Modernisme الرسالة يفعبد الواحد  .ٕ

dan Pendidikan Agama di Indonesia (Telaah Buku Teks PAI 

di SMU) ( ىو طالب اجلامعة احلكومية جوكجاكرتاUNY)  يف عام
 يف تسبب شلا نصيا، الدينية للمواد ادلنطقية العواقب صفي م.ٕٕٓٓ
 للمؤلف، وفقا الدين، باسم الصراعات بُت والتمييز الديٍت، التعصب

 احلصرية ادلواقف على للقضاء احلوار طريق عن ادلشكلة حل ديكن
 .اآلخرين إنكار إىل متيل اليت واألصولية، وادلتطرفة

 Pluralisme Agamaعبد الرمحن إمساعيل مارابسي يف األطروحة  .ٖ

Perspektif Al-Quran  ويعلم الدينية يف القرآن اَجاال، التعدديةينمر إىل 
 خلق التعددية أن ومع طبيعي، شيء ىي الدينية التعددية أن القرآن

 تقدديها يتم اليت احلقيقة أشكال سلتلف فهم يف خالقا ليكون اإلنسان
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 يف احلقيقة أيضا اإلنسان سببو ألنو. اهلل من والقادمة احلق ىو ما الختيار
 قبل من احلقيقة تغيَت يتم األحيان بعض يف حىت تقبل ال األحيان بعض

ادلعُت، وخيتلف مبا سيبحث  الشخصاليشَت إىل الت سَت من و  .اإلنسان
 .الباحث فيما يلي

 Pluralisme Agama dalam Al-Qur’an الرسالةيف زكريا أمحد  .ٗ

Menurut Gamal Albana كلية أصول يف  احلديث و الت سَت  قسم، من
وكجارتا يف عام جباإلسالمية احلكومية  كاالدين من اجلامعة سونن كايل جا 

ا على قبول القرآن تعدد َجال البنّ  ةيصف يف رسالتو فكر  .م ٕٓٔٓ
أن الثالثة  ة،، مها تارخيية وموضوعية. تارخيياألديان تقوم على جانبُت

الرئيسية من األديان؛ ادلسلمون وادلسيحيون واليهود من آب واحد، ىو 
إبراىيم. عند َجال البنا لو أسباب موضوعية عن طريق عرض بأن اهلل ىو 

ية للمملكة، مبا يف ذلك تنميم حركة التاريخ اخلالق وحاكم احلركة الطبيع
  البشري، ىو الذي ينزل َجيع األديان من النيب آدم  إىل النيب زلمد

 .عليهما الصالة والسالم، حيث أن احلاجة ال جدال يف كل دين
 Konsep Pendidikan Pluralisme Menurutالرسالةيف  أمحد مصطليح .٘

Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Pendidikan Islam  من
كلية الًتبية يف اجلامعة وايل سوصلو االسالمية  قسم الدراسات اإلسالمية

عبد من لتعددية التعليمية وفقا ل يصف يف رسالتو ،سمارنجباحلكومة 
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 الناس رفالكي تع كسنة هلل  ختالفتعليم لقبول االالالرمحن وحيد ىو 
شاملة، ال وال الت اىم ادلتبادلع غرس روح ر التعاون متطو و  شقاقتنب الو 

تقتصر على الرابطة مع أي شخص ويف حُت تبقى مقتنعة باحلقيقة للدين 
 .مع اخلاصة بو عدم تشبيو إديان مبجموع

 مسئلة ىف اخلاصة الدراسة توجد ال السابقة الدراسة من كثَت ولكن
 The Study Quran A  كتابالدينية: البحث عن   ت سَت آيات التعددية

New Translation and Commentary دراسة موضوعية لسيد حسُت نصر(
. وبالنمر إيل البحوث العلمية السابقة، قام مبرجع اىل ىذا الكتاب حتليلية(

 الباحث بالبحث العلمي اخلاص بذلك ادلوضوع.

 منهج البحث .ج
 وحتليل األدلة َجع يف تتبع اليت الطريقة ىو البحث ىذا يف ادلنهج

وللحصول على كتابة البحث الوافية  .ادلسائل إلجابة إليها حتتاج اليت البيانات
 بشروطو وادلتوّجو ألىدافو يستخدم الباحث الطّرق الّتالية:

 طريقة َجع البيانات .ٔ
ىي الّت كَت  (Library Research) إّن ىذه الّدراسة دراسة مكتبّية

ادلقاالت وغَت الِعلمي اّلذي يقوم الباحث على نتائج البحث من الُكتب أو 
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ألجل احلصول على البيانات يأخذ الباحث كّل ادلراجع  ٜٔ.ذلك من ادلكتبة
العلمّية  مورحلته واحملررين من ادلكتبة عن ما يتعّلق بًتَجة سيد حسُت نصر

اليت ذلا عالقة وثيقة بت سَت  وأيضا الكتب أو البحوث أو األطروحة موأفكارى
، والطّريقة اّليت قام هبا الباحث يف َجع ةدينيال التعدديةيات اليت تتعلق باآل

 ّي.تكميلة يف ادلصادرين، مها أساسّي و البيانات موجود
فادلصدر األساسي ىو مصدر البيانات اّلذي يصدر البيانات 

 The Study Quran مباشرة. وادلصدر األساسي يف ىذا البحث ىو الكتاب

A New Translation and Commentary .لسيد حسُت نصر 
ىو مصدر البيانات اّلذي يدعم ويكمل  التكميليوأّما ادلصدر 

ُكتب الّتاريخ اّليت  يف ىذا البحث ىو التكميليادلصدر األساسي. وادلصدر 
 مومؤل اهت ،ىمومنهج ت سَت  واحملررين فيها ترَجة حياة سيد حسُت نصر

 .دينيةال التعدديةيات آوالكتب اّليت تبحث عن ت سَت 
 البياناتطريقة حتليل  .ٕ

 ٕٓالباحث طريقتُت مها تصويريّة وحتليلّية. خدميف ىذا البحث، يست
 دينيةال التعدديةيات آيّة" لتعبَت ت سَت الباحث طريقة "تصوير  تخدميعٍت يس

                                                             
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 2002), h. 83 
20

  Sumadi Surya Brata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: CV. 

Rajawali, 1991), h. 19 
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سار :.The Study Quran A New Translation and Commentaryمن 
 وت سَتىا دينيةال التعدديةيات ادلتعلقة باآلالنهج يف الدراسة ادلوضوعية جبمع 

يأخذ الباحث ىذه الطّريقة ليبتعد  ،ادلوضوع كادلصدرب يف اة الكتاءبعد قر 
  .ياتالّنمر والّتقصَت يف فهم تلك اآل الباحث والقارء عن ضيق
الباحث طريقة "حتليلّية" ل ّك ادلشكلة  خدمستيوبعد ذلك، 

ليت تتعلق م االّصعبة ليت ادي البحث عن  ادلوضوع مث سار الباحث يف العلو 
مثل منهج الت سَت  ت سَتية تعٍت بالرجوع إىل علم الت سَتالطريقة الىي  بو

ا ألن ال خيرج من حد ادلوضوع وليكون راكزا وألجل فهم معٌت ىذ ادلوضوعي،
سيتم فحصها يف ىذه الدراسة.  يتوال واضعحيدد الباحث من ادل، البحث

 الدينية خاصة مبا يتعلقعن التعددية سوف يستعرض الباحث آيات القرآن 
الشريعة ووحدة  تلفوسل الرسالة اإلذلية اف بتعدد األديان ووحدةعًت االب

مع حُياول  ةدينتبُت األمة ادل والتسامحم الدين، والسل حريةو ة، يالنبو  الرسائل
 ل هم ارئُتالباحث أن يلقي الّتعليقات واإلقًتاحات الّشاملة اذلاّمة ليساعد الق

 يات بسهولة وصراحة.تلك اآل ت سَت
 

                                                                                                                                   

الباحث بطريقة حتليل احملتوى  خدمحتليلية" تعٌت إست -"تصويريةطريقة 
(content analysis)  ّادلنهج الّنقدى  خداميشرحها الباحث وي ّسرىا باست والبيانات، مث

 بشكل منمّم وبدقة بغَت إحصائيات ومقاييس، لنيل ادلعٌت ادلقصود. 
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 نظام كتابة البحث .ح
كلية الرسالة نشرىا  تشَت إىل إرشادات كتابة  ةالرسالىذه كتابة 

امعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مبدينة يف اجل واإلنسانية أصول الدين
ىذا البحث على مخسة أبواب. ولكّل باب  ولذلك رّتب الباحث 21مسارنج

 فصول. ونمام كتابة البحث ىو شلّا يلي:
تصور ادلنمور اَجاال عن البحث يف ىذه الباب األّول ىو ادلقّدمة 

حتديد مشكالت و  خل ية البحث ة فصول وىيتفيها تشتمل على سالرسالة، 
لبحث: فيو منهج امث الدراسة السابقة مث أىداف البحث وأمهّيتو مث  البحث

 نمام كتابة البحث.مث طريقتان مها طريقة َجع البيانات وطريقة حتليلها، 
م هوم  عن فيو الباحث يبحث يعٌتوالباب الثّاين، اإلطار النمري 

وما  الدينية والتعدديةومنهج الت سَت ادلوضوعي  الّت سَت والّتأويل وال رق بينهما
 The Study Quran A New Translation andحىت يتضح بأن  .احوذل

Commentary فن الت سَت ويبحث عنو الباحث  من الدراسات القرآنيىة يف
جيدا عن  فهما الكرمي القرآن فهم ادلوضوعي ألنو متكُت الت سَت نهجمب

وذلذا الباب قسمان مها: أّما القسم األول حيتوي على الدينية خاصة،  التعددية
منهج الت سَت و  والّتأويل وال رق بينهمام هوم الّت سَت  ثالثة فصول وىي

                                                             
21

 Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin, (Semarang: 

Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, Cet. II, Nopember 2013), h. 39  
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 من تعريفال وأّما القسم الثاين حيتوي على أربعة فصول وىي ادلوضوعي.
، وأمثال دينيةال التعدديةموقف العلماء بو ا هنواعأو  نشأدينية وادلال التعددية

 .هبا الواقعات ادلرتبطة
ثة ويف الباب الثالث، يبحث الباحث يف ىذا الباب حيتوي على ثال

وجز من حياة سيد حسُت نصر واحملررين ومؤّل اهتم ادلًُتَجة الفصول ىي 
 The Study Quran A Newترَجة الكتابو وسَتهتم ورحلتهم العلِمّية. 

Translation and Commentary  التعدديةموقف سيد حسُت نصر بو 
ين يف دينية، ألنو كالرئيس يف تأليف ىذا الكتاب، إذا وجد التناقض بُت احملرر ال

 الًتَجة والتعليق فاحلكم النهائي عنده.
والباب الرّابع ىو عرض البيانات وحتليلها. يف ىذا الباب ىو 

 The Studyكتاب  يف الدينية التعدديةيات اليت تتعلق باآل التحليل عن ت سَت

Quran A New Translation and Commentary   خاصة مبا يتعلق 
الشريعة ووحدة  تلفوسل الرسالة اإلذلية عًتاف بتعدد األديان ووحدةاالب

مث يبحث  ةدينتوالتسامح بُت األمة ادلم والسلالدين،  وحريةة، يالنبو  الرسائل
 ت سَته يف ىذا العصر. الباحث عن صالحية

نتيجة ال والباب اخلامس ىو اإلختتام. ىذا الباب حيتوي على
 واإلقًتاحاتواخلالصة فيها إجابة عن حتديد ادلشكالت يف ىذا البحث 

 .وادلصادر ادلراجعو  واخلامتة
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 الباب الثانى
 اإلطار النظري

 والتعدديةومنهج التفسير الموضوعي  الّتفسير والّتأويل والفرق بينهما عن
 الدينية
 

مفهوم الّتفسَت والّتأويل والفرق  عن ىذا الباب يف الباحث يبحث
 Theحىت يتضح بأن  الدينية. والتعدديةومنهج التفسَت املوضوعي  بينهما

Study Quran A New Translation and Commentary  من الدراسات
من مجيع املصادر  بناء على تأليف ىذا الكتابالقرآنيىة يف فن التفسَت 

 أساس القرآن على تعليقيف  كل احملررين  ستخدميو  ف بالتفسَتاملعرو 
املوضوعي ألنو التفسَت نهج ٔت عن ىذا الكتاب الباحث ويبحثٔ،التفسَت
 .الدينية خاصة التعدديةجيدا عن  فهما الكرمي القرآن فهم ٘تكُت

 معنى اللغة واالصطالح مفهوم الّتفسير والّتأويل والفرق بينهما: بين .أ
 فيما يلي. وتعريفهماتنوعت عبارة املفسرين وكثرت أقواهلم يف بيان حّدشما 

 
 
 

                                                             
1
 Seyyed Hossein Nasr, The Study Quran A New Translation And 

Commentary, (New York: Harper Collins Publishers, 2015), h. xli 
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 الّتفسير .1
 :لغة التفسير معنى

 ٕ،ٔتعٌت اإلبانة والكشف وإظهار املعٌت املعقول اللغة يف ن التفسَتإ
َناكَ  ِإال ٔتََثلٍ  يَْأتُوَنكَ  َوال :تعاُف مثل قولو سورة تَ ْفِسَتاً) َوَأْحَسنَ  بِاْلَْق   ِجئ ْ

فهو راجع إُف معٌت اإلظهار ، "الزركشي كما ذكره (.ٖٖ :الفرقان
وقال الراغب الفسر والسفر يتقارب معناشما كتقارب لفظيهما  ٖ"،والكشف

ومنو قيل ملا ينبئ عنو البول: تفسرة  لكن جعل الفسر إلظهار املعٌت املعقول
ومسي هبا قارورة املاء وجعل السفر إلبراز األعيان لؤلبصار فقيل سفرت املرأة 

وقال أبو طالب التغليب التفسَت بيان وضع اللفظ  ٗ،عن وجهها وأسفر الصبح
وقال يف  ٘.إما حقيقة، أو جمازا، كتفسَت الصراط: بالطريق والصيب: باملطر

                                                             

دار الكتب العلمية، ، )بَتوت: مباحث يف علوم القرانمناع القطان،  ٕ 
 ٖٕٖ(، ص.ٕٚٓٓ

، الربىان يف علوم القرآنبدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي،  ٖ
 ٚٗٔص.  ،ٕج.  (،ٜٚ٘ٔ)بَتوت: دار املعرفة، 

 ٛٗٔ، ص. ٕ، ج. رجعنفس امل  ٗ
، اإلتقان يف علوم القران، السيوطيعبد الرمحن بن الكمال جبلل الدين   ٘

، ص. ٗج.  ،م( ٜٗٚٔى / ٜٖٗٔ)بَتوت: اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة: 
ٜٖٔ 
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راد َعِن اللَّْفِظ لسان العرب
ُ
َغّطى، والت َّْفسَت َكشف امل

ُ
: الَفْسُر: َكْشُف امل

ْشكل
ُ
 ٙ .امل

اإلبانة وخبلصة القول من الباحث إن معٌت التفسَت لغة ىو 
 .حقيقة، أو جمازاإما  والكشف وإظهار املعٌت املعقول

 ا:صطالحإ التفسيرمعنى 
بألفاظ القرآن، عرَّفو أبو حيان بأنو "علم يبحث عن كيفية النطق 

ومدلوالهتا، وأحكامها اإلفرادية والًتكيبية، ومعانيها اليت ُٖتمل عليها حالة 
 .الًتكيب وتتمات لذلك"

لى علم يُفهم بو كتاب اهلل املنزل عب التفسَت يؤيت معٌت الزركشي وأما
 ٚ.وبيان معانيو، واستخراج أحكامو وحكمو نبيو حممد صلى اهلل عليو وسلم

ىو علم نزول اآلية وسورهتا وأقاصيصها واإلشارات النازلة فيها  ويف االصطبلح
مث ترتيب مكيها ومدنيها وحمكمها ومتشاهبها وناسخها ومنسوخها وخاصها 

علم حبلهلا  وزاد فيها قوم فقالوا. وعامتها ومطلقها ومقيدىا وجمملها ومفسرىا

                                                             
، لسان العرب، ابن منظور ، مجال الدينياألنصار  حممد بن مكرم بن على  ٙ

 ٘٘، ص. ٘(، ج. ى  ٗٔٗٔ، الطبعة الثالثة، دار صادر :بَتوت)
 ،ٕ . ج ،فس املرجعن، السيوطيعبد الرمحن بن الكمال جبلل الدين   ٚ

 ٗٚٔ. ص
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الذي منع فيو وحرامها ووعدىا ووعيدىا وأمرىا وهنيها وعربىا وأمثاهلا وىذا 
  ٛ.القول بالرأي

وبذلك يفهم الباحث أن معٌت التفسَت إصطبلحا علم يفهم فيو  
من ألفاظو ومعانيو  لى نبيو حممد صلى اهلل عليو وسلماملنزل ع كتاب اهلل

وأحكامو وحكمو، وفقا لقدر عقول الناس يف فهمو، واختلف عبارة املفسرين 
 .وتعريفهما حّدشما بيان يف أقواهلممن 
 الّتأويل .2

 معنى التأويل لغة:
والتأويل يف اللغة: مأخوذ من األول، وىو الرجوع إُف األصل، يقال: 

  ٜ.آل إليو أواًل ومآاًل: رجع
والتأويل يف عرف املتأخرين: ىو صرف اللفظ عن املعٌت الراجح إُف 

وىذا االصطبلح ال يتفق مع ما يُراد بلفظ ، املعٌت املرجوح لدليل يقًتن بو
 ٓٔ.التأويل يف القرآن عند السَّلف

                                                             
، ٕ، ج. نفس املرجع، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي  ٛ

 ٛٗٔ ص.
 ٖٖٙص: ، فس املرجعن ،مناع القطان  ٜ

 ٖٖٚص.  ،رجعنفس امل  ٓٔ
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أما التأويل فأصلو يف اللغة من األول ومعٌت قوهلم: ما قال الزركشي: و 
يوم يأيت )تأويل ىذا الكبلم؟ أي إالم تؤول العاقبة يف املراد بو كما قال تعاُف: 

أي تكشف عاقبتو ويقال آل األمر إُف كذا أي صار إليو وقال تعاُف:  (تأويلو
 ا(.ما َف تسطع عليو صرب ذلك تأويل )

وأصلو من املآل وىو العاقبة واملصَت وقد أولتو فآل أي صرفتو 
وإسما بنوه على . فانصرف فكأن التأويل صرف اآلية إُف ما ٖتتملو من املعاين

وقيل: أصلو من اإليالة وىى السياسة فكأن  .التفعيل ملا تقدم ذكره يف التفسَت
 ٔٔ.املؤول للكبلم يسوي الكبلم ويضع املعٌت فيو موضعو

صرف اللفظ  وبذلك أن معٌت التأويل لغة ىو الرجوع والصرف أي
 .عن املعٌت الراجح إُف املعٌت املرجوح لدليل يقًتن بو

 معنى التأويل إصطالحا:
 فإن لفظ التأويل ورد لثبلثة معان:

األول: صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إُف االحتمال املرجوح 
 املتأخرين.من  اتصطبلحمللدليل يقًتن بو، وىذا ىو ا

الثاين: التأويل ٔتعٌت التفسَت، فهو الكبلم الذي يفسَّر بو اللفظ حىت 
 يُفهم معناه.

                                                             
، ٕ، ج. نفس املرجع، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي   ٔٔ

 ٜٗٔ ص.
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الثالث: التأويل: ىو اْلقيقة اليت يؤول إليها الكبلم، فتأويل ما أخرب 
 بو عن ذاتو وصفاتو ىو حقيقة ذاتو املقدسة وما هلا من حقاقق الصفات، اهلل

وتأويل ما أخرب اهلل بو عن اليوم اآلخر ىو نفسو ما يكون يف اليوم اآلخر. 
وعلى ىذا املعٌت جاء قول عاقشة: "كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول 

م اغفر ِف" يتأول نا وْتمدك، اللهوسجوده: "سبحانك اللهم ربّ  يف ركوعو
ذلك  12.(القرآن". تعٍت قولو تعاُف: َفَسب ْح ِْتَْمِد َرب َك َواْستَ ْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَن تَ وَّابًا

 ىو معٌت التأويل عند السلف.
وبذلك، قد وجد الفرق بُت املعٌت الثاين والثالث، أما الثاين يشتمل 

 يف باب الكبلم، والثالث يف حقيقتو.
 التفسير والتأويل بينالفرق  .3

 بنأ على البينات املذكورة، أن أستخلص أىم األراء فيما يأيت: 
دعوة رسول اهلل صلى اهلل كالتأويل والتفسَت متقاربان أو مًتادفان،  أن  . أ

 ."مو التأويلهو يف الدين وعلّ عليو وسلم البن عباس: "اللهم فقّ 
ويكون وجوده يف الذىن بتعقلو،  ،أن التفسَت شرح وإيضاح للكبلم . ب

ويف اللسان بالعبارة الدالة عليو، أما التأويل فهو نفس األمور املوجودة 
يف اخلارج، فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل ىذا ىو نفس طلوعها، 

                                                             
 ٕٛٔ، ص. فس املرجعن ،مناع القطان  ٕٔ



 

02 

أَْم يَ ُقوُلوَن )وىذا ىو الغالب يف لغة القرآن كما تقدم، قال تعاُف: 
ٍة ِمْثِلِو َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّو ِإْن ُكْنتُْم افْ تَ َراُه ُقْل َفْأتُوا ِبُسورَ 

بُوا ٔتَا َفَْ ضمُِيطُوا ِبِعْلِمِو َوَلمَّا يَْأهِتِْم  سورة )( تَْأِويُلوُ َصاِدِقَُت َبْل َكذَّ
خرب بو.(ٜٖ-ٖٛيونس: 

ُ
 .فاملراد بالتأويل وقوع امل

أو ُمعي ًَّنا يف صحيح السٌّنَّة؛ ألن  التفسَت: ما وقع مبي ًَّنا يف كتاب اهلل . ت
معناه قد ظهر ووضح، والتأويل ما استنبطو العلماء، ولذا قال 

كما والتأويل ما يتعلق بالدراية" ،بعضهم: "التفسَت ما يتعلق بالرواية
 .قالو يف اإلتقان

التفسَت: أكثر ما يُستعمل يف األلفاظ ومفرداهتا، والتأويل: أكثر ما  . ث
 13وقيل غَت ذلك.. عاين واجلُمليُستعمل يف امل

ويكون  ،التفسَت شرح وإيضاح للكبلموخبلصة البينات املذكورة، أن 
وجوده يف الذىن بتعقلو، ويف اللسان بالعبارة الدالة عليو، أما التأويل فهو نفس 

والتأويل ما يتعلق  ،التفسَت ما يتعلق بالرواية. و األمور املوجودة يف اخلارج
أكثر ما  يف األلفاظ ومفرداهتا، والتأويل أكثر ما يُستعمل والتفسَت. بالدراية

 ولذلك أن التفسَت اعم من التأويل.  يُستعمل يف املعاين واجلُمل
 

                                                             
 ٕٖٚ، ص. نفس املرجع  ٖٔ
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 وتطوره ةنشأالد و ئتعريف والفوامنهج التفسير الموضوعي: ال .ب
 التعريف .1

 :موضوعي معنى
 يبٌت أو يًتكب أو يؤخذ اليِت  املادة ىو الذي: موضوع إُف نسبة ىذه

 الدكتور يقول .موضوعا ليصَت بعض إُف بعضها ويضم البحث جزقيات منها
 إُف" تفسَت" وإضافة موضوع إُف نسبة" وموضوعي: "القاسم أمحد حممد

 كلمة وصارت معها ركبت أن بعد الفن ىذا على علما صارت ملا" موضوعي"
 ٗٔ." اإلضافة تلك فتنوسيت ملا" يكرب معد" كًتكيب واحدة

 :الموضوعي التفسيرمعنى 
 واحدا، وىدفا واحدا موضوعا تعاًف اليت القرآنية اآليات إفراد ىو

 ألفاظها، تنوعت مهما بعض، إُف بعضها ضم بعد والتفصيل، بالدراسة
 منها، واملتأخر املتقدم مراعاة مع متكاملة دراسة - مواطنها وتعددت

                                                             
)  التفسَت املوضوعي للقرآن الكرمي وسماذج منوأمحد بن عبد اهلل الزىراين،   ٗٔ

 ٕٔ(، ص. ى  ٖٔٗٔذو اْلجة املدينة: اجلامعة اإلسبلمية باملدينة املنورة، 
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 املتعلقة الصاٌف السلف وأقوال النبوية، والسنة النزول، بأسباب واالستعانة
 ٘ٔ.باملوضوع

 فوائد التفسير الموضوعي .2
 سأذكر من فواقد التفسَت املوضوعي التالية:

 آخر مكان يف قيد منو مكان يف أطلق فما بالقرآن، للقرآن تفسَت أنو .ٔ
 .آخر يف مفصبل ذكر منو موطن يف موجزا ذكر وما

 املتنوعة مواضيعو خبلل من الكرمي القرآن عظمة على الوقوف .ٕ
 .واملتعددة النَتة تشريعاتو على والتعرف

 تلك خبلل من الربانية اهلداية أنواع من الكرمي القرآن تضمنو ما بيان .ٖ
 .املتنوعة املواضيع

 .اإلظمان زيادة حيث من بو واالنتفاع القرآن بأخبلق التخلق .ٗ
 .جيدا فهما الكرمي القرآن فهم من التمكن .٘
 .املتنوعة الكرمي القرآن أساليب على االطبلع .ٙ
 مكان يف الواحد واهلدف املوضوع ذات القرآن يف املتناثرة اآليات مجع .ٚ

 .متكاملة دراسة دراستها مث واحد
                                                             

، دراسة منهجية البداية يف التفسَت املوضوعيعبد اْلي الفرماوي،   ٘ٔ
. ص، (مٜٚٚٔه/ ٜٖٚٔمصر: مطبعة اْلضارة العربية، الطبعة الثانية،  ) موضوعية

ٕ٘  
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 ىذا مثل دراسة لكون وحديثا قدظما والشُّبو األىواء أىل على الرد .ٛ
 أطرافو ّتميع وضميط الواحد املوضوع شتات صممع التفسَت من النوع

 .اآلخرين على والرد دراستو فيمكن
 توجيها ذلك وتوجيو الكرمي القرآن آيات بُت التعارض يوىم ما إزالة .ٜ

 ٙٔ.سليما
 الموضوعي وتطوره نشأة التفسير .3

 التفسَت" االصطبلح هلذا بداية ٖتديد عدم إُف يذىب وبعض العلماء
 ِإنو إذ: "يقول حيث اْلاضر عصرنا يف كما األقدمُت، عند ملا" املوضوعي

 معروفا يكن َف فإنو املتقدمُت بعض لدى من التفسَت اللون ىذا وجد لو حىت
 .اى "أعلم فيما االسم هبذا بينهم وشاقعا

 يف مشاحة ال أن. الرأي ىذا حول عليو التنبيو صمدر والذي
 العصر يف إال عرف ما" املوضوعي التفسَت" االصطبلح ىذا فكون االصطبلح

 حىت ِإنو إذ" قولو وألن األقدمُت، لدى العلم ىذا وجود عدم ينفي ال اْلاضر
  وجود.امل ىو بل وارد غَت وىذا وجوده عدم يف التشكيك يثَت اٍف" وجد لو

 وترتيبا مجعا األقدمون العلماء بو اعتٌت التفسَت من الفن ىذا إن
 العاَف العلم ميدانو فرسان من وكان. وصالوا فيو وجالوا واستنباطا ودراسة

                                                             
 ٓٚ-ٛٙ، ص. رجعنفس امل   ٙٔ
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 مساه قيما كتابا فيو ألف حيث ى  ٓ٘ٔ ت: األزدي سليمان بن مقاتل
 على ترتيبو جعل" واْلرام واْلبلل والنهي األمر يف آية اخلمسماقة تفسَت"

 أبواب ذكر مث اإلظمان، بتفسَت بدأه تأليفهم، يف اهلل رمحهم الفقهاء طريقة
 مث الربا، مث املواريث، مث املظاَف، مث اْلج، مث الصيام، مث الزكاة، مث الصبلة،
 يف واملعامبلت اآلداب بعض ذكر مث الزنا، مث الطبلق، مث النكاح، مث اخلمر،
 .اجلهاد أبواب ذكر مث البيوت، دخول

 الواحد املوضوع ذات اآليات ذكر يستقص َف وإن اهلل رمحو ومقاتل
 من بصدده رمن فيما كتبوا الذين العلماء أواقل من ْتق فهو واحد، مكان يف

 لعلى اهلل عبيد بتحقيقو وقام ماجستَت رسالة حقق وكتابو املوضوعي  التفسَت
 منو. ٓٙ ص وانظر اإلسبلمية باجلامعة السلمي

 هلم صمد التخصصي الفن ىذا يف األقدمُت علماقنا جلهود واملتتبع
 ألفوا اليت القرآنية املواضيع تعددت وقد مشرقة علمية وأيادي قيمة، جهودا

 املكتبات جدران بُت حبيسا الزال الذي ومنها إلينا، وصل ما فمنها فيها
 العلمية الكتب خبللو من إال عنو نعلم وَف فقد الذي ومنها الدامس وظبلمها

 يف والنظاقر الوجوه كتاب  .املواضيع تلك ومن لصاحبها، العلمي الثبت أو
 عبلقتو اجلليل العلم وىذا .اهلل رمحو سليمان بن مقاتل للحافظ. الكرمي القرآن
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 وألفوا واملتأخرون األقدمون علماؤنا بو اعتٌت وقد واضحة املوضوعي بالتفسَت
 17.قيمة كتبا فيو

 الثاين اهلجري، كتب القرن من املوضوعي وفقا للباحثُت، أن التفسَت
 معمر عبيدة تبله أبو مث واملنسوخ" ه(كتابو "الناسخ ٛٔٔدعامة ) بن قتادة

ه( يف  ٕٕٗالقاسم ) عبيد أبو ن" مثه( فكتب "جماز القرآ ٕٓٔاملثٌت ) بن
ه( يف "أسباب  ٖٕٗكتابو "الناسخ واملنسوخ" أيضا، وعلي ابن املدين )

ه( يف "غريب القرآن" و "أمثال القرآن"  ٖٖٓالسجستاين )النزول"، و 
ه(،  ٓٙٙبد السبلم )ن" للعز بن عه( و"جماز القرآ ٓٗ٘للماوردي )

ه(، مث خلفهم  ٔ٘ٚزية )ن" البن القيم اجلو و"أقسام القرآن" و"أمثال القرآ
علماء كثَت كتبوا على ىذا النهج حمتذين خطاىم يف القصد إُف نوع من أنواع 

 ٛٔ.اخلطاب القرأين صممعون ما تفرق منو ويفردونو بالبحث والدرس
ان التفسَت املوضوعي كي يصل الباحث فيو اُف اهلدف البد من مجع 

كوين املوضوع القرآين على اآليات القرآنية اليت تتصل بنفس موضوع البحث وت
                                                             

 ٗٔ-ٖٔ، نفس املرجع، اهلل الزىراينأمحد بن عبد   ٚٔ
الكرمي:  نرآللق التفسَت املوضوعي منهج، عبد الرمحن رشواين سامر  ٛٔ

حممد  أنظر: .ٚٚم(، ص.  ٜٕٓٓه/ ٖٓٗٔ ، )سورية: دار امللتقى،نيةآدراسات قر 
مناع ، و ٓ٘ٔ، ص. ٔج.، (-،القاىرة: مكتبة وىبة)، واملفسرونالتفسَت الذىيب،  حسُت

-) ،مباحث يف التفسَت املوضوعي مسلم، مصطفىو  ،ٖ٘ٓ، ص. املرجعنفس القطان، 
 ٕٓص.  (مٕ٘ٓٓ /ى ٕٙٗٔالرابعة  الطبعة ،دار القلم: 
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ضوقها والعمل خلدمتو ٖتت ظبلل مفاىيمها. وظمكن الباحث ٖتديد املنهج 
  املوضوعي على النحو التاِف:  

 معاَف ٖتديد بعد البحث، جمال القرآين للموضوع عنوان اختيار .ٔ
ويف ىذه الدراسة طمتار  .القرآنية اآليات يف أبعاده ومعرفة حدوده

عًتاف بتعدد االبالباحث عن مادة التعددية الدينية، خاصة ٔتا تتعلق 
ة، يالنبو  الرساقلالشريعة ووحدة  تلفوخم الرسالة اإلهلية األديان ووحدة

 .ةدينتوالتسامح بُت األمة املم والسلالدين،  وحرية
 إُف تشَت أو املوضوع، ىذا تبحث اليت القرآنية اآليات مجعمث    .ٕ

 .جوانبو من جانب
 ٔتكة أُنزل ما ألن وذلك النزول، زمن حسب اآليات ىذه ترتيبمث  .ٖ

 بينما اجلوانب حمددة غَت عامة بأسس يتعلق األغلب األعم يف كان
 .املدنية املرحلة يف التشريعات ىذه معاَف حددت

 التفسَت كتب إُف بالرجوع وافية دراسة اآليات ىذه تفسَت دراسة .ٗ
 دالالت وإُف وجدت، إن نزوهلا أسباب على والتعرف التحليلي
 يف اجلمل وبُت اجلملة يف األلفاظ بُت والروابط واستعماالهتا، األلفاظ

 .املوضوع عن تتحدث اليت اجملموعة يف اآليات وبُت اآلية
 يستنبط أن الباحث ضماول جمتمعة اآليات ٔتعاين اإلحاطة بعد .٘

 .القرآنية التوجيهات خبلل من للموضوع العناصر األساسية
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 ْتثو يف األفكار عرض يف اإلمجاِف التفسَت طريقة إُف الباحث يلجأ مث .ٙ
 من القرآنية اهلدايات يستشف وإسما اللغوية األلفاظ داللة على وضماول
 الكرظمة اآليات إليو أشارت ما على يستدل كما النصوص، خبلل

 رضوان الصحابة بفهم ذلك كل ويدعم الشريفة النبوية باألحاديث
 ٜٔ.اْلكيم الذكر آي لنصوص عليهم اهلل
للحصول  ترجى ،مثل ىذا الواقع سماط وعمل التفسَت املوضوعياأل

 .على فهم شامل ألي شيء يف القرآن الكرمي
 التعددية شأ وأنواعمنالالدينية : التعريف و  التعددية .ت
 التعريف .1

 ،واصطبلحا لغة الدينية التعدديةب تعريف على يشتملوىذا البحث 
 ىذه ماىية حول الرؤى تباينعلى  ختبلفا فيهاو ا. تعريفاهت من العديد يوجدو 

 التعددية لكلمة اللغوي املعٌت تتضمن ومجيعها، أىدافلكل منها و  النظرية،

                                                             
، للقرآن الكرية التفسَت املوضوعي، القاسميوسف محد الكومي وحممد أ  ٜٔ

، نفس املرجعمسلم،  مصطفى وأنظر ٕٗ، ٖٕ. ص م(،ٜٚٛٔه/ ٕٓٗٔ، -)القاىرة:
بن  أمحدو  .ٕٙٔ-ٔٗٔ، ص. فس املرجعنعبد الرمحن رشواين،  سامرو  .ٖٛ-ٖٚص. 

، ص. نفس املرجع، لفرماويا عبد اْلي، انظر ٚٔ، ص. نفس املرجع، عبد اهلل الزىراين
 M. Nur Kholis Setiawan, Pribumisasi Al-Qur’an, Tafsir Berwawasanو ٔٙ

Keindonesiaan, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2012), h. 20 
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َتأَل َفة الَكم يَّةُ  ُىوَ  فالَعَدد ٕٓ،اْلَكثْ َرةُ  وىو
ُ
 يف  باملتعد د فَيْخَتصُّ  الَوَحَداِت، من امل

 21،الَكثْ َرةُ  التعددية ِإذ متعد د، غَت أَلنّو ِبَعَدٍد، َلْيسَ  فالواِحدُ  ىذا وَعلى ذاتِِو،
 يَّةالتعدد" صناعي مصدر. تعدُّد إُف منسوب مؤنَّث اسم :يَّةالتعددو 

  .النسبة ياء الكلمة يف أخر والياء .اأُلحاديَّة نقيض التعدديةف 22."الثقافيَّة
 ظميل الذي املذىب  Pluralism التعددية كامة تعٍت املورد قاموس ويف

 التفكَت يف فلسفي كإتاه برزت التعددية وكلمة 23،والكثرة التعددية إُف
 أطروحة ىي فليست اْلياة، نواحي خمتلف يف وامتداداتو ٕتلياتو لو اإلنساين

 مساقل كأكثر واملمارسة الفكر يف اسمطً  أضحت بل ٕتريدي نظري طابع ذات
                                                             

 الشرح غريب يف املنَت املصباح ،موياْل حممد بن العباس أمحد أبو  ٕٓ
 39 ص. ،4 العلمية(، ج. ،)بَتوت: املكتبةالكبَت

 العروس تاج، اْلسيٍت الزَّبيدي الرزّاق عبد بن حمّمد بن الفيض حمّمد أبو  ٕٔ
 ٖٖ٘ص. ، 1ج. : دار اهلداية(،-) القاموس، جواىر من

 :عاَف-)املعاصرة،  العربية اللغة معجم، عمر اْلميد عبد خمتار أمحد  ٕٕ
 ، ٗٙٗٔ .، صٗم(، ج. ٕٛٓٓه/  ٜٕٗٔ، األوُف الطبعة الكتب

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasaوأنظر 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1990) , h. 691 
للمبليُت،  العلم ، )بَتوت: دارإنكليزي -عريب املورد البعلبكي، روحي  ٖٕ

 العلم ، )بَتوت: دارعريب -املورد إنكليزيمنَت البعلبكي، و  ٖٖٙ(، ص. م ٜٜٜٔ
 ،ٓٓٚ(، ص. م ٜٜٛٔ للمبليُت،

 ,Richard J. Mouw & Sander Griffon, Pluralism and Horizonوأنظر 

(Grand Rafids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1993), h. 13. 

(a pluralism is an “ism” about a “plurality”) 



 

22 

 الفكري امليدان يف اليوم تطلق صارت إهنا ْتيث واملعاصرة اْلديثة الفلسفة
 الرؤى بكافة االعًتاف ضرورة ميدان أي  يف يرى َمنْ  وعلى .والثقايف

 نوع أي يرضى ال ىذا االعًتاف تداعيات مع وانسجاما وىو فيو، واالٕتاىات
 أو الديٍت امليدان ذلك يف منو القيصرية لشكال سيما التخاصم أنواع من

 وتعددية دينية تعددية كانت(ا ىن ومن .الفٍت أو السياسي أو االجتماعي
وسيبحثها الباحث 24.وىكذا فنية وتعددية إجتماعية، وتعددية سياسية،

 بعضها يف البحث القدمي.
 وللوقوف تعريفها؛ يف لبسٍ إلزالة  التعريفات ىذه من بعًضا سأذكر

 صلة هلما رقيسان معنيان فلها ،)التعددية( كلمة فأمَّا، هلا جامعٍ  تعريفٍ  على
 :على ومدارشما اجتماعي، سياسي واآلخر فلسفي، أحدشما املصطلح ٔتفهوم

 بقاء مع املتعد دات ىذه بُت والتعايش واملعتقدات، املبادئ يف النوعي التعددية
 .خصاقصها
 يف كبَت جدل حمل املصطلح منشأ بلد يف فهي الدينية، كلمة وأمَّا 

 اإلنسان، وعلم البلىوت، وعلم الدين، أحكام يف تداوهلا، جماالت يف مدلوهلا
                                                             

 ) لبنان البلوراِف، املهذب يف نظرة الدينية التعددية اهلل، حب حيدر  ٕٗ
، وأنظر إُف حمروس ٕ(، ص.  م ٕٔٓٓه/  ٕٔٗٔوُف، األ بعةطال الغدير، دار بَتوت:

 لآلداب :طيبة جامعة جملة)قطر:  الدينية رؤية النقدية، التعدديةحممد حمروس بسيوين، 
 ٔٔٗه(، ص.  ٖٛٗٔ، ٔٚ العدد السادسة، السنة اإلنسانية، والعلوم
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 بعض جعل، جًدا كبَتال ختبلفاال وىو األديان؛ ومقارنة االجتماع، وعلم
.  اجلميع عليو يتفق تعريف إُف الوصول استحالة شبو أو استحالة يرى الباحثُت

 األديان ومقارنة واالجتماعية اإلنسانية الدراسات جمال يف قوي إتاه وىناك
 تضمن سواء بو، اإلنسان يدين ما مجيع الدين معٌت يف يُدخل. التدين وفلسفة

 25.ن كذلكيك َف أو وعبادتو إلو بوجود اعتقاًدا ذلك
 العربية اللغة بُت إطبلقها عند الدين كلمة ملادة ختبلفالا ويوجد

 إلزام، فهناك )االنقياد لزوم( معٌت على تدور العربية اللغة ففي اإلذمليزية واللغة
 أمُت تعريف ْتق ىو العربية اللغة معجم يف جاء وما. بو يلتزم ومبدأ والتزام،
 والعبادة، العقيدة، على يشتمل فهو اإلسبلمية، النظر وجهة من للدين

 مجُعت قد العربية اللغة معاجم ألن غريباً؛ ليس وىذا واألخبلق، واملعامبلت،
 معاً، وألسنتهم العرب عقول على اإلسبلمية الفكرة سيادة ظل يف وُصنفت

 الدين، عن اإلسبلمية الفكرة عن اللغوي التعبَت تصور أو تسجل فهي مث ومن
 أما وأكملها، الدين عن فكرة أمجع املقارن املوضوعي التحليل عند تُ َعدُّ  وىي

االتينية  الكلمة من مشتقة اإلذمليزية فهي اللغة يف )دين( Religionكلمة 
Religio حضرة يف اإلنسان بو يشعر الذي واخلوف الرعب إُف تشَت اليت 

                                                             
مقال:  انظرو  ٕٔٗص. نفس املرجع، حمروس حممد حمروس بسيوين،   ٕ٘

 . اإلسبلم رسالة موقع خميمر، أمحد ،تأصيلية رؤية الديٍت التعددية

http://fiqh.islammessage.com 
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 اإللو عبادة أو خدمة بأنو الدين Websterمعجم  ويعرف اإللو، أو الروح
 26.يف اْلياة ترضيو اليت الطريقة على السَت املؤمنُت وٖتري وصاياه، يف وطاعتو

ي أقرب كلمة إن كلمة الدين ىوأما سيد حسُت نصر نفسو يقول 
(، ويعتقد الكثَتون أن تلك املفردة أشتقت من معٌت religion)عربية ل

قدس صمب أن املعيار املاخلضوع والطاعة واإلنقياد يف حمضر اهلل، فالدين 
كلي للحياة قاقم على أساس الطريق اليتحدد على وفقو شكل اْلياة، وىو 

عن طريق الوحي الذي يراد  التعاليم الصادرة من اهلل، واليت تصل على اإلنسان
منو وصول الرسالة مباشرة من السماء إُف الناس )البد من فهم ىذا املعٌت 
بعيدا عن مشاكل علم النفس اليت وقع الغرب يف مصيدهتا(، وعندىا صمب أن 

 ٕٚ.ال زملط الوحي باإلهلام الذي ضمصل للجميع
 يإهل وضع إنو" الدين تعريف من دراز ويقولواختلف عن ذلك ما 

 واالعتقاد واملعامبلت، والسلوك االعتقادات، يف إُف اْلق العقول لذوي راقد
 وتدبَت تصرف وهلا واختيار، شعور هلا علوية، غيبية ذوات أو ذات بوجود

 الذات تلك مناجاة عليو أن شأنو من اإلنسان، اعتقاد تعٌت اليت للشؤون

                                                             
 الفكر : دار-، )األديان مقارنة يف ْتوثالشرقاوي،  اهلل عبد حممد  ٕٙ

 ٓٔم(، ص.  ٕٕٓٓه/ ٖٕٗٔالعريب، 
قلب اإلسبلم، قيم خالدة من أجل اإلنسانية، )ترمجة سيد حسُت نصر،   ٕٚ
 ٜٕ، ص. (ٜٕٓٓ(، )بَتوت: الطبعة األوُف، داخل اْلمداين
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وبذلك، يف تطور كلمة الدين  ٕٛ".و٘تجيد خضوع ويف ورىبة، رغبة يف السامية
يصور  The Encyclopedia of Philosophyاختلف الناس عن تعريفها، 

يقول أن الدين اإلظمان باهلل اْلّي  James Martineau، اختبلف التعريف عنها
 29والعبلقة األخبلقية مع الناس.يعٍت إُف الذات واالرادة االهلية تدبر العاَف 

 توجد دينيةوال ةالتعددي كلمة تعريفكما يف البينات املذكورة من و 
 التعددية الدينية، منها: من تعريفاتال

 على اْلرص" ىي رقيسة تضمن خاصيةت مصطلح التعددية الدينية أن
  :أمرين على تنطوى اخلاصية ىذا ألن الكربى؛ صورهتا يف املواطنة حق تطبيق

 أصحاب بُت السلمي ما، والتعايش وطن داخل بتعدد املعتقدات االعًتاف
مصطلح  فإن ىذا وعلى العقدية، ٓتصاقصو كل مع احتفاظ املعتقدات ىذ

 الغربية واملناىج تلك التصورات بو يُ ْقصد املتداول اليوم، الساقد التعددية
فهذا  ٖٓ.البشرية اجملتمعات يف والتباين مشكلة التنوع وتنظيم لتفسَت املعاصرة
 .الحًقا سيتبُت كما من النظرية اهلدف على يركز التعريف

                                                             
 : دار-) ،األديان تاريخ لدراسة دمهدة ْتوث الديندراز،  اهلل عبد حممد  ٕٛ

  ٕٙم(، ص.  ٜٜٓٔاجلامعية اإلسكندرية،  املعرفة
29

 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama: Sebuah pengantar, 

(Bandung: Mizan, 2003), h. 50 

 رؤية :مقال انظر، ٖٔٗ، ص. نفس املرجعحمروس حممد حمروس بسيوين،   30
 ،ٕٙٔٓيونيو  ٜٕخ، بتاري سعيد، حممد بسطامي ،التعددية لقضية إسبلمية

http://www.sudansite.net 
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 فقط االجتماعي وليس املعريف االعًتاف ضرورةأخر" أهنا  قول ويف
 هبا، وبالتاِف للمؤمنُت املعذورية وإعطاء واملذاىب، األديان واألخبلقي بكافة

 يف طاقفة اخلبلص حصر املاضي يعٍت يف كان الذي النجاة مفهوم من عدَّلت
أبناء الديانات  أكثرية ليشمل واتساعا مشوالً  أكثر صار ْتيث واحدة دينية

إُف  مرحلية ضرورة كونو جمرد من التعايش مفهوم من عدَّلت كما واملذاىب،
 وإثبات باآلخر االعًتاف على يركز التعريف فهذا ،ٖٔ"ثابتة إنسانية حاجة
 .اختلفت ديانتو مهما اخلبلص سيلحقو لو، وأنو العذر

 الواقع يف، أواًل، التعاريفٖتتوي على  الدينية التعددية أنويف قول، 
العلمانية ىي  ٘تاثلالدينية  التعدديةختلف األديان. ثانيا، ٔتتمع اجمل قعتني

دين معُت، والثالثة باملعٌت طابق الدولة بتالفصل بُت املقدس واملدنس أو َف 
إال يف  التعدديةال يعًتف اإلسبلم بوجود حق.  البلىويت، أن مجيع األديان

غَت مسموح بو ألنو يؤدي  البلىويتعٌت املالتعريف األول والعلمانية. يف حُت، ب
  32.اهلل اىغفر يإُف الوثنية احملرمة ال 

 بُنيت اليت ألسسا من أساس إُف بالتعريف ينحو من الباحثُت ومن
 اليت املركزية النقطة أن فيوضح الشك مراحلها وىو بعض يف عليو النظرية

 مطلقة يف شكاكية واخلوض الديٍت اليقُت سلب ىي التعددية تتمحور حوهلا
                                                             

  ٖٗص.  نفس املرجع، اهلل، حب حيدر  ٖٔ 
32

 Fathol, Hedi, Hukum Islam Dan Pluralisme Agama, (Wahana 

Akademika, Vol. 6, No. 2, September 2004), h. 160 
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 التصور هبذا تصلنا للتعددية التارطمية العودة أن اعترب وهلذا .الدين ساحة يف
 ٖٖ.أوروبا يف النهضة أثناء عصر ظهر الذي

 التعددية ىي الثاين للتعددية التفسَت إن: جعفر السبحاين عندو 
خل صة

ُ
 يف الشراقع مجيع توفرىا اليت والسعادة اخلبلص أثَتت مسألة وفيها امل

 يف يلتزم وأن باهلل، يؤمن أن اإلنسان سعادة يف فيقولون يكفي مجيع العصور،
 إن :املثقفُت بعض يقول، األديان يعربون الشراقع أو كما تعاليم بإحدى حياتو
 ىناك ذلك اعتبارىا، ومفاد حيث من مجع األوقاف يف واحدة األديان مجيع
 يدين أن زمان أي يف اإلنسان زمان، ويستطيع كل يف اْلقة األديان من عدد
 وأن اهلل، يعبد أن يكفي لئلنسان :آخر موضع يف يريد، ويقولون دين بأي

 شكل أما بأوامرىا تعاُف، وأن يعمل منو النازلة السماوية األديان ألحد ينتسب
صاحب   جورج جرادق من كل الفكرة ىذه ويتبٌت هلا أشمية فبل األوامر ىذه

 املعروف املسيحي  الكاتب جربان خليل وجربان علي، اإلمام كتاب
 ٖٗ.وآخرون

                                                             
 حممد الشيخ مع حوارانظر  نفس املرجع،حمروس حممد حمروس بسيوين،   ٖٖ

 عدد الفكر اإلسبلمي جملة العربية اُف مًتمجا نشرتو ،التعددية حول يزيدي، مصباح تقي
 ٗٗ عدد "معرفت " جملة عن نقبل درويش حامد بًتمجة ٜٔ

 التوحيد جملة:-) ،وٖتليل نقد الدينية التعددية السبحاين، جعفر الشيخ  ٖٗ
 .(م ٕٓٓٓه/ ٕٔٗٔخريف  عشرة التاسعة السنة ٓٔالعدد 
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 التعدديةإنَّ  ":فيو يقول الدينية ىيك للتعددية جون" تعريف وأما
ا الكربى، العاملية األديان بأنَّ  القاقلة النظر وجهة ىي الدينية  ٔتثابة ىي إسمَّ

 واستجابات الواحدة، العليا اخلفية اإلهلية اْلقيقة عن متنوعة وأفهام تصورات
 الناس ثقافات خبلل من العليا الذات أو املطلقة، النهاقية للحقيقة خمتلفة

 اْلقيقة حمورية إُف الذات حمورية من اإلنساين الوجود ٖتول وأنَّ  املختلفة؛
 يف الرغبة إن" :أيًضا ىذا يف يقول " متساوية بنسب األديان كل يف ضمدث

 على دليبلً  االختبلف ىذا اعتبار ظمكن وال بعضها مع تتناقص اإللو ىذا رضا
 كأديان األديان عن اْلديث املناسب غَت ومن :ىيك يقول .املعتقد صواب
 ومعان وأفكار كنظم عنها اْلديث ىادية، أو أو ضالة أو قومية أو خاطئة

 اْلياة تيار داخل تطورت وعبلقات دينية تقاليد عن عبارة األديان بل .متنافسة
 أشكال يف التنوع لتعرب عن اإلنسانية؛ اجلماعات تاريخ سياق ويف البشرية،
 السبب يرجع ىيك التعريف ىذا ففي 35،البشرى الطبع يف التعدديةو  الفكر،

 هلا وأن البشر وفهوم اتر تصو  اختبلف إُف الكربى األديان بُت التباين يف
ٖتمل  النهاية يف ولكنها واألفهام، التصورات ىذه توجيو يف دور هلا الثقافة
 .ما وجو من اْلقيقة

                                                             
 املعرفية املرتكزات ىيك جون فلسفة يف الدينية التعددية ،قانصو وجيو  ٖ٘

 ٚٔٔص.  ،(العريب الثقايف املركز – ل.م.ش ناشرون -للعلوم العربية الدار) ،والبلىوتية
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 جوىرىا يف تصلح اليت الدينية ٕتربتو لو إنسان كل أن شروس ويرى
 الوحي أن األمر غاية وحي، عن عبارة التجارب كل“ :فيقول تكون ديًنا أن
 معها، تقًتن ال وأخرى العصمة مع يقًتن وأحيانا عالية دانية ومراتبة مراتب ذو

 .والشعراء واألنبياء العرفاء من باإلنسان طمتص وما طمتص بالنحل ما وىناك
 ال أنو اْلقيقة ويف تفسَت، إُف ٖتتاج وكلها وباطنية ٕتارب دينية ٘تثل فكلها
 أن "استس" الربيطاين الفليسوف ويرى حمضة، ٕتربة أو خام لدينا ٕتربة توجد

 ظاىًرا اهلل يعبدون وال األلوىية داقرة يف نظريات يفتقدون رغم كوهنم البوذيُت
 هلم ليس أي قلوهبم، يف اإلهلية التجربة يعيشون أهنم األوثان، إال يعبدون بل

 من والبد جًدا مهمة نقطة وىذه اهلل، عن ٕتربة أهنم ظمتلكون إال اهلل عن نظرية
 جعل شروس أن يبلحظ وىنا 36،الدينية أجواء التجربة يف إليها االلتفات

 ٕتربة بُت ساوى إنو حىت وتعددىا صحة األديان يف األصل ىي التجربة
 البوذية بُت وساوى األنبياء على الذكر يف العرفاء قدَّم بل الشعراء والعرفاء

وكثرة  ديًنا، اعتبارىا مانع من ال ٕتربة فكل. السماوية األديان من وغَتىا
 .الدينية التعددية على داللة نظره وجهة من ذلك يف البشرية التجارب

ولذلك  .وخصوصية ٘تيز على مؤسَّسٌ  تنوع بأهنا عمارة حممد ويعرفها
مع  وباملقارنة مقابل ىف إال تتصور حىت وال بل وتتأتى توجد أن ظمكن ال فهى

                                                             
 التعددية لنظرية جديدة قراءة املستقيمة الصراطات شروس، الكرمي عبد  ٖٙ

 ٗٔص.  ، م( ٜٕٓٓ، اجلمل منشورات: بَتوت) أمحد القباذمي ترمجة ،الدينية
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الجامع  الىت والقطيعة التشرذم على إطبلقها ال ظمكن ولذلك واجلامع، الوحدة
 وال آلحادشما، »التمزق «ظمكن ال وأيضا وحداتو، بُت العبلقة انعدمت الذى
 التخلى على أجزاؤىا املقهورة أو هلا أجزاء ال الىت الواحدية على التعدديةعلى 

 على اْلكم يكون عندما األقل على واخلصوصيات املميزات إطبلق عن »
 العاقلة، إطار ىف تعدد العاقلة فأفراد .والقوة اإلمكان عاَف ال على الفعل عاَف
 والشعوب .اإلنسانية الوحدة إطار ىف تعدد واألنثى والذكر .مقابلتها وىف

 تنوع يتصور ال اجلامعة الوحدة اإلنسان، فبدون جنس ىف تعدد والقباقل
 بُت يفرق التعريف فهذا ٖٚ.والعكس صحيح تعددية، مث من و٘تيز، وخصوصية

 ينبع معينة ٓتصاقص تنوع التعدديةوأن  هلا، أجزاء ال اليت والواحدية التعددية
 .جامعة وحدة من

واقعة تبٌت على أساس كل الىي التدريس أن  التعدديةويف قول، 
جمموعة ليست مرتبطة مع بعضها البعض، وأن الواقع يتكون من جمموعة 

ال  ، أهنامتنوعة من العناصر األساسية املختلفة ظاىرة ولكن يف عمق النظر
 ٖٛ.واجلوىر يف جمموعة واحدة مع األخرى ،ٗتتلف يف اْلقيقة

                                                             
 )القاىرة:  ،)الغربية والتحديات اإلسبلمية الرؤية(  التعددية عمارة، حممد  ٖٚ

 ٖ(، ص. ٜٕٓٓ، ٜٜٚٔوالتوزيع،  للنشر مصر هنضة
38 Abdurrahman I. Marasabessy, pluralisme Agama perspektif Al-

Quran, Baharuddin (Ed.), ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 17 
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 خاصة نظرية الدينية التعددية أن، ٓتبلف ما يقولو أنس مالك طو
 للحقيقة، املختلفة ادعاءاهتا يف واختبلفها ثقافية، كتقاليد األديان عبلقة عن

 إُف املختلفة اإلنسان ةنظر  ىي إسما الكربى األديان بأن تقول اليت النظرية وىي
 توواستجاب اْلقيقة، ىذه عن هوتصور  الواحدة، العليا اخلفية اإلهلية اْلقيقة

 39.هلا
، وىو العنصر ال تدعي أن يف التعددية وجود نسيب نكاراإلال ظمكن 

ملكية الوحيد )االحتكار( للحقاقق، وعبلوة على ذلك، إكراه  اْلقيقة 
تفوقو  لآلخرين. على األقل، يف بلوراليس ٕتنب موقف االستبداد الذي يربز

 40.ضد الطرف اآلخر
الدينية الشرطي ىذا مسجل يف  التعددية وقال علوي شهاب تعريف

ُقْل َمْن يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اللَُّو َوِإنَّا 41.ٕٙ-ٕٗسورة سباء: 
َعمَّا َأْجَرْمَنا َواَل ( قُْل اَل ُتْسأَُلوَن َٕٗأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو يف َضبَلٍل ُمِبٍُت )

نَ َنا بِاْلَْق  َوُىَو اْلَفتَّاُح ٕ٘نُْسَأُل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن ) نَ َنا َرب َُّنا مُثَّ يَ ْفَتُح بَ ي ْ ( ُقْل صَمَْمُع بَ ي ْ
 .(ٕٙاْلَعِليُم )

                                                             
 ماليزيا: )كواالملبور، ،إسبلمية رؤية الدينية التعددية طو، مالك أنس  ٜٖ

 ٜ ص. (،ٕ٘ٓٓٔتاليزيا،  العاملية اإلسبلمية اجلامعة منشورات
40 Alwi Shihab, Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam 

Beragama, (Bandung: Mizan, Cet. 3, 1998), h. 42 
41  Ibid., h. 43 
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وباختبلف ما ذكر السابق من تعريف "التعددية الدينية" يقول علوي 
ىي ، (.Diana. L. Eck) يانا ل. أكوفقا لربوفيسور دشهاب عن ٖتديدىا 

يف جامعة  التعدديةالدين والدراسات اهلندية ومدير مشروع  ةمقارن ةأستاذ
 .هااليت توضح معٌت مشروع التعدديةىارفارد. وىناك ثبلثة أشياء عن 

فقط بل مزيدا منها مع  متنوعة أو متعددا تليس التعدديةأواًل، 
الروابط النشطة فيها. والفرق، أن التنوع واقعة ظاىرة حول العاَف مع الثقافات 

أن   ىي الدينية التعدديةوبقول أخر،  .تطلب مشاركةت التعدديةاملتنوعة. بينما 
، وتشارك يف هاوجود األديان األخرى وحقوقبف اعًت باال كل األديان مطلوب

 كيبينيكان.و  بلف والتشابو يف ٖتقيق الوفاقجو االختاجلهد املبذول لفهم أو 
جمرد التسامح، ولكن أكثر من ذلك ّتهد نشط  وثانيا، التعددية ال

لفهم اآلخرين. التسامح ال تتطلب أن نعرف كل شيء عن أي شخص آخر. 
جسر اهلوة  ليسالتسامح و ٗتلق مناخ االمتناع، ولكن ليس للتفاىم،  أهنا

الصورة معا على غالبا على خاوف اليت ظمكن أن يكون للقوالب النمطية وامل
 .مع الديٍتجمتمع  جملاآلخرين، قاعدة ىشة جداً 

، وىي االلتحام بُت االلتزامات وبُت فقط نسبية تليس التعدديةثالثا، 
إُف تستند  التعدديةااللتزام الديٍت اْلقيقي وااللتزام العلماين اْلقيقي. 

إطبلق الفرق  الىي العبلقة،  التعدديةمن أوجو التشابو.  ال االختبلف
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 ٕٗ.واخلصوصية. وينبغي أن ضمًتم كل منهما اآلخر والعيش معا يف سبلم
؛ ليس وكما يقول  (،Harold cowardماثلة من ىارولد قوارد )املبيانات ال

مع ّت ىي؛ إنشاء دين جديد (syncretism) توفيقية امذىبالدينية  التعددية
  43.للدين اجلديدحىت تصَت كامبل أو جزء من تعاليم الدين  خمصوصة عناصر

وبذلك يستخلص الباحث عن التعددية الدينية، االعًتاف بوجود 
لفهم أوجو االختبلف والتشابو  تشارك يف اجلهد، و هااألخرى وحقوق األديان

ضمًتم كل منهما اآلخر والعيش معا يف و  والتسامح بينها،يف ٖتقيق الوفاق، 
. وأن التعددية الدينية ال تستوي باملذىب التوفيقية. ويوافق الباحث عن سبلم

 ىذه التعاريف قاهلا علوي شهاب، ألن فيها بيانا واضحا وإبعادا عن التشابو.
 "التعددية" وأنواع التعددية الدينية منشأ .2

 منشأ التعددية الدينية . أ
 صدارة. اإلالدينية ىناك إصدارات عديد التعددية من االولالتاريخ 

ين" بعد أن أعلن "جملس الفاتيكان الثا تبدأ ةاملسيحي يةالدين التعدديةاألول، 
"السبلمة العامة" حىت األديان خارج املسيحية. ىذا فكرة  -مٜٓٙٔيف أواقل 

املسيحية البلىوتية للتفاعل والتسامح مع األديان  منموضع اجلهود املبذولة 

                                                             
42

 Moh. Shofan, Pluralisme menyelamatkan Agama-Agama, 

(Yogyakarta: Samudra Biru, cet. I, Januari 2011), h. 68-69 
43 Ibid., h. 50, أنظر, Alwi Shihab, Islam Inklusif, Menuju Sikap 

Terbuka dalam Beragama, h. 41- 42 
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فعلى من اهلند.  ةالدينية مستمد التعدديةاألخرى. اإلصدار الثاين يذكر أن 
منشئ ىو م(  ٖٖٛٔ-ٖٚٚٔ) (Ramohan Ray) ن رأيىارامو  سبيل املثال

واحد وأوجو التشابو  أن الو فكرةً  نشاءوأ. (Bahma Samaj) ا ساماجاشماْلركة ب
اإلسبلمية(. وأكثر من املنشئ -اهلندوسية مجعبُت األديان )ىذا املذىب 

  44.تعاليم األديان املختلفة تبٌت على مجع يف اهلند التعددية إُف نظرية الللهند. 
بعد اْلرب العاملية  فكرةىذه ال بينما يف العاَف اإلسبلمي، ظهرت

عبد الواحد ضمِت وعيسى  ىمالدينية يف اإلسبلم  التعددية يمؤسسومن الثانية. 
. ىاتطور ىام لأساس من  األفكار كانت مؤلفاهتما ٖتمل  نور الدين أمحد،

أو  عتدلاملشعي، السلم، امل ىو ىناك سيد حسُت نصر ،وباإلضافة إُف ذلك
 ،الًتويج للتعددية الدينية بُت الفكر اإلسبلمي التقليدي عن سؤولاملو  توسطامل

 أو  sophia perennisل بأن يناقش حو  أطروحتوالواردة على فكرتو 

perennial wisdom )سيبحث الباحث ٘ٗ.)اْلكمة اخلالدة أو اْلقيقة اخلالدة
الباحث عن موقفو عن التعددية الدينية يف الباب التاِف، إن شأ اهلل تعاُف 

 بعونو.

 

                                                             
44

 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritits, 

(Jakarta: Perspektif, 2005), h. 21 
45

 Anis Malik Thoha, Seyyed Hossein Nasr, Mengusung 

Tradisionalisme Membangun Pluralisme Agama, Islamia, no. 3 (September-

Nopember 2004), h. 22-23 
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  "التعددية"أنواع  . ب
 املذىبية التعددية لتشمل ٘تتد إهنا بل فقط، دينية ليست ةالتعددي إنّ 

 منها: القصَتة، غَتىا. وسأذكر البياناتو  السياسية التعدديةو 
 :الدينية ةالتعددي ،ولاال

 القدر وإظهار ما، بيئة يف واملعتقدات األديان تعدد هبا واملقصود
 غَت أو رقيسة اختبلفات من عنو ينشأ وما التعددية هلذا االحًتام من الكايف
 بعيداً  السلمي التعايش بل بتحقيق اإلظمان ضرورة من البدّ  كان وعليو رقيسة،

 .اجملتمعي السلم تكدير شأنو من ىو ماع
 االعًتاف أساس على يقوم ىنا الدينية التعددية مفهوم فإنّ  وعليو

 تطبيق لىع والعمل اإلقصاء، صور من صورة أي ٖتت إقصاقو وعدم باآلخر
 الفكري القيد يكون فبل وعليو القانون، مظلة ٖتت اجلميع بُت املساواة مبدأ
 أن أو اْلوار، بديل العنف اليكون كما التفكَت، حرية عن بديبلً  اآلخر على

 أنّ  صمد الكرمي القرآن آي يف واملتأمل. اإلقناع سبل لضياع سبيبلً  اإلكراه يكون
 يعًتف بل وجودىم، يلغي ال كما األخرى، املعتقدات أىل يقصي ال اإلسبلم

 لكم :قاقبلً  حرة إرادة على املبٍت االختيار ْترية هلم املوجو اخلطاب يف هلم
 (.ٙ)سورة الكافرون:  دين وِف دينكم

دأب الرسول حممد صلى اهلل عليو وسلم ملا أسر املسلمون  ومن
الفداء وتركهم على شركهم، فلم صمربىم  أثبتهمبل  ، َف يقتلهميف بدر شركُتامل
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على اإلسبلم، وكذلك عندما دخل مكة فإنو قال هلم: اذىبوا فأنتم الطلقاء، 
ى من لو ال طمفى عل ام، إُف غَت ذلك دميقتلهم وَف صمربىم على اإلسبل فلم

اهلل، بل وسرية  أقل إملام بتاريخ الرسول، وىذا ىو املقطوع بو من سَتة رسول
املسلمُت طوال التاريخ اإلسبلمي، فإنو َف يعهد من أي مقاتل من املسلمُت أن 

كتاب وَف يسلموا، بل خمتلف أنواع  يقتل مجيع الكفار الذين َف يكونوا أىل
وذلك يدل على لُت 46.اإلسبلمية الكفار كانوا يعيشون يف كنف اْلكومات

الرسول ولطفو بغَت املسلمُت الذين يقتلون املسلمُت، وقد فعل ذلك صحابتو 
 .صلى اهلل عليو وسلماقتداء بو 

علي بن أيب طالب مقتفيًا أثر رسول اهلل،  وقد كان أمَت املؤمنُت
 ،بلمراية اإلس وكفل اْلريات حىت لغَت املسلمُت الذين كانوا يعيشون ٖتت

م، حيث إنو َف يكره أحداً من املواطنُت على أن يًتك عقيدتو وأن يعتنق اإلسبل
، ”الزموىم ٔتا التزموا بو“عنو:  بل لقد كان األمر خبلف ذلك، فقد ورد

م دين إن َف يكن لك“، وقول اإلمام اْلسٍت: ”كل الناس أحرار“وقولو: 
ىذا املبدأ سار سيدنا علي كرم اهلل تعاُف  وعلى ”.فكونوا أحرارًا يف دنياكم

                                                             
 ،العلوم دار :بَتوت ) اجلهاد، كتاب ،الفقو الشَتازي، حممد السيد  ٙٗ

 ٛٗص.  ،ٕج.  ،(م ٜٛٛٔ /ه ٜٓٗٔ ،الثانيةبعة طال
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، وإن التعددية من وغَتىا من الروايات اليت تدل على التمسك ٔتبدأ 47.وجهو
 موجوداً بلفظو. َف يكن املصطلح

 :المذهبية ةالثاني، التعددي
 باألساس تقوم وىي الواحد، الدين يف املذاىب تعدد هبا ويقصد

 من اعتناقو األشخاص يف اآلخر وْترية أتباع املذىب بوجود االعًتاف على
 من وأصولو املذىب وأركانو ىذا ٔتنطلقات اإلظمان عن النظر بصرف عدمو،

 الغربية كالدول مذىيب تعدد يوجد هبا اليت األوطان تلك يف عدمو، خاصة
 واألرثوذوكس مسيحية كالربوتستانت مذاىب عدة فيها يسود مثبًل حيث
 العديد اإلسبلمي التاريخ شهد وقد .املذاىب الفرعيةمن  وغَتىا والكاثوليك

واملالكية  علم الكبلم، يف وغَتشما واألشاعرة كاملعتزلة املذاىب الفكرية من
 العقدية املذاىب شهد بعض كما الفقو، باب يف واْلنابلة والشافعية واْلنفية

  والشيعة الُسّنة التمذىب العقدي باب يف ىذا كان وإذا. كالُسّنة والشيعة
 نفي عدم من تنطلق تعددية ىنا املذىبيةالتعددية املقصود ب على أنّ  نؤكد فإننا

 مبدأ ٖتت ألفكاره أو التسليم ٔتعتقداتو اإلظمان االحًتام لعدم كامل مع اآلخر

                                                             
 ) املؤمنُت، أمَت عهد يف اإلسبلمية اْلكومة الشَتازي، حممد السيد  ٚٗ

 ٚ. ص ،(م ٖٜٜٔ/ ه  ٗٔٗٔ األوُف بعةطال اإلسبلمي، الفكر مؤسسة :بَتوت
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يف  تؤدي اليت الشقاق بوادر كل على نقضي ْتيث دين، وِف دينكم لكم
 ٛٗ.املضاد والعنف العنفالنهاية إُف 
 :السياسية التعددية ،ثالثال

 السلطة لتوزيع خاصة مؤسسية ترتيبات عن عبارة السياسيةالتعددية 
 دولة يف تتخذ السياسية اليت القرارات فإنّ  ، وعليو49واملشاركة فيها اْلكومية

ال  متخصصة قيادية عديدة وجمموعات زمب قرارات ىي التعدديةب تتمتع
 تعدد القوى تعٍت السياسية التعددية فإنّ مث  ومن50.فئة واحدة أو زمبة تتخذىا

 والسلمي والتعايش اآلمن املعارضة من حق تتضمنو ٔتا السياسية واألحزاب
عن آراقها السياسية بكل حرية بعيداً عن اإلكراه، ْتيث  والتعبَتاجملتمع،  داخل

بلد ما  وعليو ظمكن اْلكم على تكون عنصرًا فاعبًل يف قوام العملية السياسية،
 51.اعلية اْلياة السياسية وثراقها فيو من عدمهابف

                                                             
 ،الدينية يف اإلسبلم قراة يف صحيفة املدينة التعددية حممود كيشانة،  ٛٗ

،  ٕ٘ٔٓيوين  ٖٕالتعددية الدينية ومنطق التعايش أو يف اْلقيقة املفتوحة، ملف ْتثي، 
 ٖٔص. 

دار الشؤون  :بغداد)، ةالتعدديمن اْلزب الواحد إُف رياض عزيز ىادي،   ٜٗ
 ٗٙ .، صم(ٜٜ٘ٔالثقافية العامة، 

وكالة املطبوعات  :الكويت) النظم السياسية،نظريات كمال املنويف،   ٓ٘
 ٙ .، ص (ٜ٘ٛٔالكويتية، 

 ٘ٔ،  ص. نفس املرجع حممود كيشانة،  ٔ٘
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 بها الدينية وأمثال الواقعات المرتبطة التعدديةموقف العلماء ب .3
الدينية متنوعة جدا بُت الشخصيات  التعددية إُف إن وجهة نظر

دت الكثَت من املناقشات، بدءا من اإلسبلم واملسيحية ة اليت ولّ دينتامل
واهلندوسية. فبعضها ظمتلك إصمابيات  اليهوديةو والربوتيستانية والكاثوليكية 

 .الدينية التعدديةوسلبيات وفقا ألىداف كل منها يف تعريف 
 الدينية التعدديةالمدافعون ب . أ

 كلل مطالبة اْلقيقة املطلقةدمرت وقد غزا ىذا الفهم مجيع األديان. 
 يسألسباب خمتلفة، على سبيل املثال يف اليهود، يظهر اسم موس ،الدين

اْلقيقة اْلصرية لليهودية.  قضاقية ي علىدعي (،مٙٛٚٔ-ٜٕٚٔمندلسون )
ض لديهم مجيع سكان األر  ووفقا للتعاليم الدينية اليهودية، قال مندلسون،

، والوساقل لتحقيق ىذا اخلبلص ينتشر على قدم اْلق القانوين يف السلم
. وقال ٕ٘البشرية نفسها وليس فقط من خبلل اليهودية مثل -ملساواة واسعة ا

أن  ، ىو شخصية يهودية أخرى،(Frans Rosenzweig) فرانس روزنزويغ
املسيحية  تقليدالاإلسبلم ىو  سيحي.امليهودي و الالدين اْلقيقي ىو 

 ٖ٘.واليهودية

                                                             
52

 Adian Husaini, Pluralisme Agama Musuh Agama-Agama 

(Pandangan Katolik, Protestan, Hindu dan Islam Terhadap Paham 

Pluralisme Agama), (-: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2010 ), h. 3 
53

 Harold Coward, Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 17 
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 إرنستواحد من البلىوتيُت املسيحيُت الشهَت كحامل ىذا الفهم، 
وىي  ، طرح ثبلثة إتاىات شعبية ٕتاه الدين،(Ernst Troeltsch) ترويلتسش

( مجيع ٖيف األساس. )ساوية امل ( مجيع األديان ىيٕالدين نسيب. ) ( مجيعٔ)
مجيع األديان نسبية،  أنشاقعة. املقصود ب "النسبية"  نفسي لو أصل األديان

املسيحية ىي أفضل دين البحث. لذلك،  حمدودة، ناقص، وعملية واحدة
ىو: "يف جوىرىا،  التعدديةىو أفضل للهندوس. شعار  للمسيحيُت، اهلندوس

 ختلفة اليت ٕتلب إُف نفس الوجهة.املطرق وال، ساوياملالدين ىو  كل شيء
(Deep down, all religions are the same – different paths leading 

to the same goal))٘ٗ 
 ىو الدينية بُت املسيحيُت، التعدديةأخرى من  وىناك شخصية بارزة

يشَت إُف نظرية  الدينية" ىو التعدديةجون ىيك، أن مصطلح " الربوفيسور
تقبل  التعدديةومصادمات املطالبات منهم. و  مع كل الفرق العبلقة بُت األديان

ىذا املوقف صراحة أكثر راديكالية تطبق من قبل الشمولية: وجهة نظر أن 
صمسد التصورات املختلفة، واملفاىيم، واالستجابات حول  ةعظيمال نادياأل

“The Real”  أو“The Ultimate”، الدين ىو الطريق إُفأن  ،كل مرة  يف 
 55.تحريراخلبلص وال

                                                             
54

 Adian Husaini, op. cit., h. 4 
55

 Ibid., h. 4 
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اإلسبلمي يف إندونيسيا، الوجيو التحديثي  على سبيل املثال،
ثبلثة مواقف على ْلوار الديٍت ايد يقول جم خالص الربوفيسور الدكتور نور

خر اآلدين الظمكن اٗتاذىا. يعٍت، أوال، موقف حصري يف رؤية دين آخر )و 
ألتباعو(. ثانيا، موقف شامل )الدين وآخر ىو الشكل  يضلطأ، اخلالطريق 

الذي ظمكن التعبَت عنو على سبيل  - التعدديةالضمٍت لديننا(. ثالثا، املوقف 
خر ىو نفس املسار شرعية لتحقيق نفس اْلقيقة "،" الدين اآلاملثال: "الدين 

خر يتكلم على أساس منتظم خمتلفة، لكن اْلقيقة نفس الشرعي "، أو"  اآل
يد مرة جم خالص كتب نورو األساسي من اْلقيقة ".  اجلزءَ  عرّب كل دين 

 ظمتد تفسَته يفو  أخرى، "إن اإلسبلم، بوجهة نظر دينية، شامل أساسا
اليت نوقشت يف  (Perennialاألبدية )فلسفة اللى سبيل املثال، . عالتعددية

بقول إن كل  التعددية إُف اْلوار بُت األديان يف إندونيسيا و٘تتد وجهة النظر
اإلظمان باهلل. مثل عجلة، ومركز العجلة ىو اهلل،  دين ىو تعبَت عن نفس

 ت الباطنيةواألصابع ىو طريق خمتلف الديانات. وتقسيم الدين على املستويا
تلف مع األخر يف مستويات طمدين إن ال)إكسوتَتيك(.  الظاىريةو  (إسوتريك)

يوجد اإلصطبلح  لذلكو . مساوية يف النسيب الظاىر، ولكن مستويات الباطنية
ىي  التعدديةيد : " جم خالص كذلك كتب نورو ".عديدة املساراتو "اهلل واحد 

 ٙ٘فمن املستحيل قتاهلا أو رفضها.لذلك و حكم اهلل )سنة اهلل( اليت لن تتغَت، 
                                                             

56 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: 
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للهندوسية، يقتبس ىوستون مسيث "القديس  التعدديةولتعزيز "
اهلل من  يطلبقرن التاسع عشر ىذا ىو راماكريشنا، الذي يف اهلندوس" 

خمتلف الديانات: املسيحية واإلسبلم واهلندوسية. النتيجة، وفقا لراماكريشنا، 
 57.ي متساويةى

 الدينية التعدديةالمعارضون ب . ب
 يوِف ٜٕ، من خبلل فتواه يف  (MUI)جملس العلماء اندونيسيا

على املسلمُت  وحرم ،التعددية الدينية تناقض اإلسبلمكان أن فكرة   مٕ٘ٓٓ
م أن مجيع عل  الدينية أهنا فهم الذي يُ  التعددية MUIق ىذا الفهم. يعرف اعتنإ

، ال ينبغي أن ذلكالدين ىو النسبية، وب من ، واْلقيقةمتساوية األديان ىي
م أن مجيع أتباع عل  يُ و  يف حُت أن الدين اآلخر ىو اخلطأ.و يدعي دينو صحيح 
، وىو طو. الدكتور أنيس مالك معا يف اجلنة ونويعيش ونالدين سوف يدخل

  ار فرع التخصصات ماليزيا، ودعم فتوىشالدينية، وىو مست التعدديةخبَت يف 
MUI الدينية ىي دين جديد مدمر جدا ضد اإلسبلم  التعدديةأن  وخلص إُف

 58.ىخر اال واألديان
لمسيحية ")القس الدكتور ل "تعد تعددية ٖتديا، كما أهنا خطَت جدا

الدينية بقلم  التعدديةوأجريت دراسة جادة ونقد لفكرة  ستيفري لومينتانغ(.

                                                                                                                                   
Paramadina, 1995), h. lxxvii 

57
 Adian Husaini, op. cit., 17 

58
  Ibid., h. 21 
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القس ستيفري لومينتانغ، راعي كنيسة اإلذميل يف إندونيسيا. سكب استعراض 
 Theologiaباملوضوع صفحة  ٓٓٚستيفري لومينتانغ يف كتاب أكثر من 

Abu-Abu: Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme dalam 

Teologi Kristen Masa Kini, (م2004، ماالنغ: كاندوم ماس).59
 

 Frans) الدينية، وفقا ملا ذكره فرانس ماغنيس التعدديةإن فكرة 

Magnis)نشر مٕٓٓٓالكاثوليكية. يف عام  ، رفضت من قبل الكنيسة ،
وىذا التفسَت، باإلضافة إُف رفض فكرة  ".ييسوس الفاتيكان شرح "دومينوس

من  املسيح ىو الوحيدييسوس أن  الدينية، يؤكد من جديد أيضا التعددية
اخلبلص اإلهلي الفكري وال الذين ظمكن أن تذىب إُف اآلب غَت من وسيلة 
. ردا شديدا ييسوس دومينوس . بُت الكاثوليك أنفسهم، ردّ ييسوسخبلل 

وأعلن أن "دومينوس يسوع"   " ييسوسدعم فرانس ماغنيس نفسو "دومينوس 
 60.كان ضروريا ويف الوقت املناسب

قال "مجيع  كالية العاملية، ويف اْلاناتيف كل مرة يدعم اهلندوس الرادي
لشخص ىندوسي يقول انو ضمب.  اكبَت   اعيب األديان متساوية"، وىو يفعل

 ٔٙ.مورالس، عاَف ىندوسي( ")الدكتور فرانك غايتانو

                                                             
59

 Ibid., h. 15 
60

 Ibid., h. 13 
61

 Ibid., h. 2 
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 الباب الثالث
The Study Quran A New Translation and Commentary  وموقف

 الدينية على التعددية سيد حسين نصر
 

 The Study Quran A New Translation التعريف بمحرري كتاب  . أ

and Commentary 
 مع طبلبوسيد حسُت نصر )رئيس احملرر(،   حيررهىذا الكتاب 

 Maria Massi)ي، ماريا مسي دكاك(Caner k. Dagli) داغلي جانَت .ك

Dakake)ـ لومبارد ، جوسيف(Joseph Lumbard)ؿبمد رستم ، 
(Mohammed Rustom)  ىذا  تأليفىم احملررون العامة، يتـأزرون يف

 هم اؼبزيد حول تفسَت آيات التعدديةقبل ف الكتاب يف فهم النص اؼبقدس،
لتفسَت يرتبط انتاج ألن  ، سابقاومؤلفو  تأليفواػبلفية ل مفه فينبغي الدينية فيو،

 .دائماً  اؼبؤلفمع الظروف ودراسة 
 ومولده ونسبو وأصلو سيد حسين نصر سمإ .1

 ،عاصمة اإليرانطهران  م( يفٖٖٜٔأبريل  ٚحسُت نصر يف )ولد  
يف قسم الدراسات اإلسبلمية  ستا األو عاصر اؼبسبلمي اإلفيلسوف الىو 
عديد من اؼبؤلفات واؼبقاالت. اشتهر سيد ولديو  ،جامعة جورج وشنطنيف 

 ،واؼبيتافيزيقيافلسفة العلم مقارنة األديان والصوفية و  حسُت نصر يف ؾبال
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للحداثة وتأثَتىا السليب على روح  اشديد اورفض افلسفتو تتضمن نقد
 ٔ.اإلنسان

طبا  ورجال األة تنحدر من سبللة ُوِلَد حسُت نصر لعائل 
عروفُت. كان والده و ي ا هل نصر طبيًبا معروًفا، وأديًبا اؼبدين ال

 ٕ.وباحثًا، ومن أبرز الذين صاغوا نظام التعليم اعبديد يف إيران
إلی النيب ؿبمد )عليو الصبلة والسبلم( ولذلك يقّدم  وينتهي نسب

بجيل، يؤشر وىو لقب ت قبل اظبو؛« سّيد»حسُت نصر كلمة 
 ٖ .لبلنتما  إلی ىذا النسب الشريف، اؼبتداول يف اجملتمع اإليراين

كان جّده أضبد نصر طبيًبا ؼبلك فارس مظفر الدين شاه وقد 
َمَنَحُو اؼبلك لقب " نصر" تقديرًا ػبدماتو وشكًرا جملهوداتو؛ َوِمن 

وكان ، يأيت من عائلة الصوفية. و ُىنا يأيت اسم عائلة حسُت نصر
أحد أسبلفو اؼببل سيد ؿبمد تقي بوشتماشاد، الذي كان قديس 

 ٗ.مشهور من كاشحان
 

                                                             
1 Ach. Maimun, Seyyed Hossein Nasr: Pergulatan Sains dan 

Spiritualitas Menuju Paradigma Kosmologi Alternatif, (Yogyakarta: 

IRCisod, 2015), h. 43 
2
  Nasr Foundation.org dan cis-ca.org 

3
 William C. Chittick, and Huston Smith (Ed.), The essential 

Seyyed Hossein Nasr, (Canada: World Wisdom, 2007), h. ix 
4
  Ach. Maimun, op. cit., h. 44 
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 العلم على للحصول ورحلتو العلمية ة سيد حسين نصرياح .2
أمّت حسُت نصر دراستو االبتدائية يف مدرسة قريبة من منزلو يف  
قرر والده أن يرسلو إلی أمريكا ليستكمل  ٜ٘ٗٔويف عام  ٘،طهران

دراستو. ورحل من وطنو إلی نيويورك وىو ابن ثبلثة عشر سنة. أمّت نصر 
ُُثَّ  ٙ.يف نيوجرسي (Peddie School) دراستو الثانوية يف مدرسة بيدي

يف الفيزيا  من  (Bachelor of Science) حصل علی البكالوريوس
وعلی   Massachusetts Institut of Technology (MIT)جامعة

 اؼباجيسًت يف اعبيولوجيا واعبغرافية الفيزيائية من جامعة ىارفارد. ويف عام
م، حصل علی درجة الدكتوراة يف الفلسفة وتاريخ العلوم أيًضا من ٜٛ٘ٔ

 ٚ.جامعة ىارفارد
 ونشاطو في إيرانة سيد حسين نصر عود .3

عاًما،  ٕ٘وىو بعمر  ،مٜٛ٘ٔرجع حسُت نصر إلی إيران يف عام  
فعمل أستاً ا مساعًدا لتاريخ العلوم والفلسفة الغربية بكلية اآلداب يف 

                                                             
5
 Komaruddin Hidayat, “Upaya Pembebasan Manusia Sufistik 

Terhadap Manusia Modern Menurut Seyyed Hossein Nasr”, Konsep 

Manusia Menurut Islam, Peny. Lawam Raharjo, (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), 

h. 183 
6
  William C. Chittick, and Huston Smith (Ed.), op. cit., x 

7
 Komaruddin Hidayat, loc. cit. 
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جامعة طهران، وأميًنا ؼبكتبة الكلية ؼبدة عشر سنوات. استطاع أن حيصل 
 ٛ.عاًما ٖٓعلی درجة األستا ية بعمر 

إيران بدراسة الفلسفة اإلسبلمية اىتم نصر بعد عودتو مباشرة إلی  
والعرفان، وحرص علی تلّقي ىذه اؼبعارف ودراستها تبًعا لؤلسلوب 

فباشر حبضور دروس السيد ؿبمد کاظم العصار يف شرح  التقليدي،
ىادی السبزواري؛ ىذه اؼبنظومة منت يف اغبكمة اؼبتعالية،  منظومة اؼببل

أشعة اللمعات لعبد مدّون يف قرن الثالث عشر اؽبجري. كذلك درس 
الرضبن اعبامي، وىو منت يف العرفان النظري، مدّون يف قرن التاسع. تلقی 

 ٜ.أيضا نصر الفقو والعلوم الشرعية علی يد الشيخ ؿبمد کاظم العّصار
أيًضا علی السيد ؿبمد حسُت الطباطبائي ؼبدة عشرين عاًما.  لموتع 

درس عليو اغبکمة اؼبتعالية، والعرفان، والفلسفة. وكان يواظب علی 
حضور اغبلقة النقاشية بُت العبلمة الطباطبائي واؼبستشرق الفرنسي ىنري  

 ٓٔ.كوربُت
حضر سّيد حسُت نصر أيًضا علی السيد أبو اغبسن الرفيعي  

ؼبدة طبس سنوات، دراسة األسفار األربعة ؼببل صدرا الشَتازي؛  القزويٍت،
ودرس كتاب اإلنسان الكامل لعبد الكرًن اعبيلي، عند مهدي إؽبي 

                                                             
8
  Ach. Maimun, op. cit., h. 50 

9
 Ibid., h. 51 

10 Ibid. 
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قمشئي، وقسًما من شرح اإلشارات لنصَت الدين الطوسي لدی جواد 
 مصلح.

سافر الدكتور نصر، أثنا  إقامتو بإيران، إلی مصر ولقي ىناك  
؛ وسافر أيًضا إلی اؼبغرب العر ي ألنّو كان متأثراً بالشيخ اؼبفكرين اؼبصريُت

قضی الدكتور نصر سنة دراسية واحدة  ٔٔ.الصويف اعبزائري أضبد العبلوي
يف اعبامعة األمَتكية يف بَتوت ولقي ىناك الزاىدة الكربی السيدة فاطمة 

 ٕٔ.اليشرطية وكان لو يف بَتوت حوارات علمية كثَتة مع العلما  اللبنانيُت
 التي شغلها. هنةالم .4

ويف أربعة سنوات  كان الدكتور نصر أستاً ا يف جامعة طهران؛ 
، أضحی عميًدا لكلية اآلداب وكان ؼبدة معاونًا لرئيس مٕٜٚٔ-ٜٛٙٔ

 ترأس جامعة آريامهر مٜ٘ٚٔ-ٕٜٚٔجامعة طهران. ُّث يف 
(Arymehr)  وأّسس األكادديية اإليرانية للفلسفة، وكان أول رئيس ؽبذه

يف تلك اعبمعية الفلسفية، كان  م.ٜٛٚٔ-ٜ٘ٚٔاعبمعية للسنوات 
نصر يتعاون مع الدكتور ويليام شيتيك والدكتورة ساتشيكو موراتا 
واألستا  توشيهكو إيزوتسو والعبّلمتُت الطباطبائي واآلشتياين يف عديد 

 ٖٔ.اؼبشروعات
                                                             

11 Ibid., h. 49 
12

 Ibid., h. 53 
13

 Ach. Maimun, loc. cit. 
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رانية تعذر علی حسُت نصر أن يعود إلی ببلده، بعد انتصار الثورة اإلي 
فبدأ حياتو اإلقتصادية من الصفر يف أمريكا وقام  م.ٜٜٚٔيف عام 

بتأمُت وظيفة باعبامعة ليكد علی نفسو وعائلتو. وحتی اآلن، يعمل يف 
قسم الدراسات اإلسبلمية جامعة جورج واشنطن يف أمريكا. يعمل نصر 

اغبلقات أستاً ا جامعًيا وباحثًا علمًيا، ويهتّم حبضور اؼبؤسبرات والندوات و 
النقاشية يف ـبتلف أكبا  العامل. ديتلك نصر شبكة واسعة من العبلقات 

 ٗٔ.باعبامعات ومراکز البحث العلمي واؼبؤسسات، واؼبرجعيات الدينية
ىذه سَتة حياة سيد حسُت نصر، ينصرف إىل أي جهد وعقلو من  

 أجل إنتصاب اإلسبلم يف ىذه األرض.
 فاتومؤل .5

مقالة، بعض أعمالو  ٓٓٗكتابًا وأكثر من   ٓٗوقد كتب على  
األجانب. ؾبموعة ؿباضرتو يف الفكر  ةلغالترصبت إىل أكثر من عشر 

 15.اإلسبلمي ومشاكل اإلنسان اؼبعاصر
 كالمؤلف 

 An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines: 

Conceptions of Nature and Methods Used for Its Study 

by the Ikhwan al-Safa, al-Biruni, and Ibn Sina (1964) 

                                                             
14

 Ibid., h. 55 
15

 Ibid., h. 43 
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 Three Muslim Sages: Avicenna—Suhrawardi—Ibn Arabi 

(1964) 

 Ideals and Realities of Islam (1966) 

 Science and Civilization in Islam, with a preface by 

Giorgio de Santillana (1968) 

 Islamic Studies: Essays on Law and Society, the 

Sciences, and Philosophy and Sufism (1967) 

 The Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis 

of Modern Man (1968) 

 Sufi Essays (1972) 

 Islam and the Plight of Modern Man (1975) 

 Islamic Science: An Illustrated Study, with photographs 

by Roland Michaud (1976) 

 Sadr al-Din Shirazi and His Transcendent Theosophy: 

Background, Life and Works, 2nd edition (1977) 

 Knowledge and the Sacred: The Gifford Lectures,Free 

Download In Several Formats [17] (1981) 

 Islamic Life and Thought (1981) 

 Islamic Art and Spirituality (1986) 

 Traditional Islam in the Modern World (1987) 

 A Young Muslim's Guide to the Modern World (1993) 

 The Need for a Sacred Science (1993) 

 The Islamic Intellectual Tradition in Persia, edited by 

Mehdi Aminrazavi (1994) 

 Muhammad: Man of God (1995) 

 Religion and the Order of Nature: The 1994 Cadbury 

Lectures at the University of Birmingham (1996) 

 Poems of the Way; put to music by Sami Yusuf in Songs 

of the Way (vol. 1) (1999) 

 Islam: Religion, History, and Civilization (2001) 
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 The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity 

(2002)Free Download 

 Islamic Philosophy from its Origin to the Present: 

Philosophy in the Land of Prophecy (2006) 

 The Pilgrimage of Life and the Wisdom of Rumi: Poems 

and Translations (2007) 

 The Garden of Truth: The Vision and Promise of Sufism, 

Islam's Mystical Tradition (2007) 

 Islam, Science, Muslims, and Technology: Seyyed 

Hossein Nasr in Conversation with Muzaffar Iqbal 

(2007) 

 The Essential Seyyed Hossein Nasr, edited by William 

Chittick (2007) 

 Islam in the Modern World (2012) 

 كالمحرر 
 An Annotated Bibliography of Islamic Science, edited 

with William Chittick and Peter Zirnis (3 vols., 1975) 

 Isma'ili Contributions to Islamic Culture (1977) 

 The Essential Frithjof Schuon (1986) 

 Shi'ism: Doctrines, Thought, and Spirituality, edited with 

Seyyed Vali Reza Nasr and Hamid Dabashi (1988) 

 Expectation of the Millennium: Shi'ism in History, edited 

with Seyyed Vali Reza Nasr and Hamid Dabashi (1989) 

 Islamic Spirituality (Vol. 1: Foundations, 1987; Vol. 2: 

Manifestations, 1990) 

 Religion of the Heart: Essays Presented to Frithjof 

Schuon on his Eightieth Birthday, edited with William 

Stoddart (1991) 
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 In Quest of the Sacred: The Modern World in the Light 

of Tradition, edited with Katherine O'Brien (1994) 

 History of Islamic Philosophy, edited with Oliver 

Leaman (1995) 

 Mecca the Blessed, Medina the Radiant: The Holiest 

Cities of Islam, photographs by Kazuyoshi Nomachi; 

essay by Seyyed Hossein Nasr (1997) 

 An Anthology of Philosophy in Persia, edited with Mehdi 

Aminrazavi (5 vols., 1st in 1999) 

 The Essential Sophia, edited with Katherine O'Brien 

(2006) 

 The Study Quran (Editor-in-Chief; Caner Dagli, Maria 

Dakake, and Joseph Lumbard (General editors); 

Mohammed Rustom (Assistant editor; 2015) 

 كالمترجم 
 Shi'ite Islam by Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i 

 The Book of Metaphysical Penetrations by Mulla Sadra 

(edited, introduced, and annotated by Ibrahim Kalin) 

  

 The Study Quran A New Translation and ترجمة الكتاب  . ب

Commentary 
 وقصة تأليفو وىدف .1

الناشر أن  ،تسع سنوات منذ ىذا الكتاب بدأ
( اآلن ىاربرون HarperSanFransiscoىاربَتسانفرانسيسكو )

(HarperOneطلب أن ) رئيس احملرر حسُت نصر صبح ي
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 The Study Quran A Newلوحدة زبزين تسمى ب

Translation and Commentary. 
سيكون جهد اؼبسلم، يف اللغة  الكتاببأن و رجا ًا قبلُث 

سًتشد يال و راسية، اؼبعاصرة واستنادًا إىل مستوى أعلى الد
 الذين ُت غَتاؼبسلمُت الغربيُت واؼبستشرقُتتأكيدات الباحثب

تارخيية، لغوية، اجتماعية الوثيقة، حىت كدرسوا القرآن غزارًة،  
ن ىو كبلم ا هل وال يقبلون القرآ نص  ات األمهية الدينية،ال

على أساس التقاليد اإلسبلمية  الكتاب يكونو  وأصيل الوحي.
الوصول إىل الطرق اليت سلكها  ارئُتالق فرتو لالكبلسيكية، 

 .اؼبسلمون يف فهم القرآن الكرًن وتفسَته فوق أربعة عشر قرنا
يف تأليف  خريناآلتعاونُت اؼبواغبرية الكاملة إلختيار احملررين و 

  .ىي من سيد حسُت نصر ىذا الكتاب
يف ىذه  وثُت اؼبسلمُت لتعاونالباح حسُت نصر رااخت

، اريد أن يكون العمل ؿبصور ياؼبهمة. يف الوقت نفسو، مل 
ىو التعبَت  اوتقليدي اكون عاؼبييأن و تقليديا، عرقيا أو جغرافيا. 

 عن اآلرا  اإلسبلمية التقليدية ويستبعد التفاسَت اؼبعاصرة
(Modern) أو األصولية (Fundamental)  اليت ظهرت يف

صف  بنص الضبط يالعامل اإلسبلمي خبلل القرنُت اؼباضيُت. و 
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كيف أن يفهم اؼبسلمون القرآن الكرًن طوال تارخيهم، وكيف 
 .اليوم اهب يقومون، و ةالتقليدييعتمدون ؼبسلمون الذين ىؤال  ا

ثبلثة ؿبررين،  حسُت نصرر اوربقيقا ؽبذه الغاية، اخت
دراسات اليف  ةدة الدكتوراشها ، معونصبيعهم األمريكي

كل ذبربة مباشرة كربيات اعبامعات األمريكية، و   اإلسبلمية من
يف العامل اإلسبلمي، واؼبام بالعلوم اإلسبلمية التقليدية، وإتقان 

رجلُت  حسُت نصر راغبفظ التنوع، اختو العربية الكبلسيكية. 
ي سّ ن منهم، جوزيف لومبارد وماريا مااثنو وامرأة واحدة، 

، خلفية اؼبسيحية اؼبسلمُت األمريكيُت كي، معظمهم مندكا 
وجانَت.ك. داغلي ولد يف أمريكا، يف أسرة مسلم من أصل 

 .الشركس
 ىو زيد ؿبررا مساعدايبعد وجود الًتصبة وربرير اؼبقاالت، 

سلم يف عائلة كندية من أصل جنوب ىو اؼبؿبمد رستم، 
يف الدراسات اإلسبلمية من جامعة كندية  ةآسيوي ولديو دكتورا

يف طريقة واحدة أو  ودرسوا مع الهنمرىم اقد اختو  .رئيسية
وحدة الرؤية توجد  أخرى يف السنوات اؼباضية. ولذلك،

ن إلنتاج عمل موحد. وتأيت كّ دياؼبنظور الروحي، و و الفكرية، 
حسُت  ىذه الوحدة يف الًتصبة والتعليق ليست باإلكراه من
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وإ ا وجد اػببلف . هملكن بوجود رؤية مشًتكة فيما بين، و نصر
 ىوو  حسُت نصر اغبكم النهائي منفيف القضايا العلمية،  همبين
 كم.احمل

لتعليق على امسؤولية عن الًتصبة والبحث و كل ؿبرر ل
مقاطع ـبتلفة من القرآن الكرًن. إ ا اكتمل الًتصبة أو التعليق، 

ان التعليقات واالقًتاحات. فكل ؿبرر يتشاور مع اآلخرين، بإتي
 .حسُت نصرمن  النهائية واإلضافات والتحريرات

 مسامهة ماىية للًتصبة كما يلي بالنسبة إىل السورة:
 داغلي .ك. نَتاج (Caner K. Dagli)(البقرة :ٕ)  ال إىل

 إىل (ٕٕ(، اغبج)ٜالتوبة) إىل (ٛ(، األنفال)ٖعمران)
 .(ٕٛالقصص)

  ّي دكاكيماريا مس(Maria Massi Dakake) :( ٗالنسا )
(، ٕٔ( إىل يوسف)ٓٔ(، يونس)ٚإىل األعراف)

 (.ٕٔ( إىل األنبيا )ٗٔإبراىيم)
 جوزيق لومبارد(Joseph E. B. Lumbard)(الفاربة :ٔ ،)

 (ٗٔٔ( إىل الناس)ٜٕ(، العنكبوت)ٖٔالرعد)
 :كما يلي بالنسبة إىل السورة  عليقمسامهة ماىية للت
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 (ٕجنَت داغلي: البقرة) إىل (ٛ(، األنفال)ٖال عمران) إىل 
 .(ٕٛالقصص) إىل (ٕٔ(، اغبج)ٜالتوبة)

  :(، ٚ( إىل األعراف )ٗالنسا )ماريا مسسي دكاكي
 (.ٜٔ( إىل مرًن)ٙٔالنحل)

 (إىل ٜٕ(، العنكبوت)ٔجوزيق لومبارد: الفاربة )
 (.ٗٔٔالناس)

 ؿبمد رستم (Mohammed Rustom)(إىل ٓٔ: يونس )
 (.ٕٓ(، طو)٘ٔاغبجر)
قائمة باؼبواضيع اليت  نصر بالنسبة للمقاالت، وضعأما 

ن أل، أيضا الكتاب للمقاالت ختيارويف امع احملررين،  تشاورت
 نصر راختوايف إطار الدراسية اإلسبلمية التقليدية.  تكون عاؼبية

يعيشون يف الغرب. تختلف، و اؼب يإلسبلما عاملال من العلما َ 
خرون، واآل؛ يالعامل اإلسبلميف الكتاب مشهورة بعض و 

من الشيخ  أهنم 16.قدرىم ئونبداي نالباحثو  نو الشباب اؼبوىوب

                                                             
16

 Ingrid Mattson, Joseph Lumbard, Muhammad Mustafa al-

Azami, Muhammad Abdel Haleem, Toby Mayer, Muzaffar Iqbal, Aḥmad 

Muḥ ammad al-Ṭayyib, Muṣṭafā Muḥaqqiq Dāmād, William C. Chittick, 

Jean-Louis Michon, Maria Massi Dakake, Caner K. Dagli, Hamza Yusuf. 
ٚ٘ٛٔ أنظر صفحة  
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جامعة األزىر، يف  ةمن معرفة سنّـيّ أىم مقعد يف الكبَت 
شباب األساتذة  ،من إيران ية ا هلآمن الشيعة الرائدة  شتخصو 

اؼبسؤولية النهائية  وعلى حسُت نصريف اعبامعات الغربية. 
انت احد اؼبقاالت اليت كمن اإلقبليزية  اؼبقاالت وترصبة لتحرير

 17.مكتوبة أصبًل باللغة الفارسي
 الترجمة .2

ترصبتو إىل  ،عام ترصبة القرآن الكرًن إىل لغة غربية حوا ي ألف
قرن اغبادي  يف( Peter the Venerable)البلتينية اليت تأمر هبا بيًت 

قرن السابع عشر. ومنذ  لك  ليزية يفأقرب ترصبة باللغة اإلقبو عشر. 
 قد تضاعفت يف ،األوروبية، ويف الواقعو  ليزيةباللغة اإلقب نشأتاغبُت 
ًتصبة من غَت أن ال ليزية يف العقود األخَتة تقريبا. معظم وقت سابقاإلقب

الًتصبات  وجدتالعقود األخَتة،  دحض اإلسبلم. يف أكثرلاؼبسلمُت 
وشاعرية من اآلخرين، ولكن  ةببلغو  اؼبسلمُت. بعضها أكثر دقة، من

علما   وافقتللقرآن الكرًن، حىت  الكاملةمل تكن الًتصبة الرظبية أو 
 .جامعة األزىر

ليزية اؼبعروفة مثل يوسف على، ؿبمد ًتصبة اإلقبالت باستشر 
، ؿبمد (Muhammad Marmaduke Pickthall) مرمدوك بكتل

                                                             
17

 Seyyed HosseinNasr, op. cit ., h. xl  
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 ʿAlī Qūlī) قرائيعلي قلي  ،(A. J. Arberry) أسد، أ. ج. اربَتي

Qarāʾī)يرتكز على نص اللغة العربية  ها، وؿبمد عبد حليم، وطريق
على الًتصبة السابقة. وعبلوة على  لك، وأن تكون يقظة ال  نفسها

وحيطة يف ترصبة باللغة العربية القرآنية نفسها وتفسَتات الحقة ال اللغة 
الشتخصية اليت تؤثر لتجنب اؼبيول  ،احملررين العلما ُ  وقد ساعد .العربية

 .عملية الًتصبة
ىدف، أواًل، أن تكون دقيقة ومتنسقة يف ؽبا يف الًتصبة أما بالنسبة 

ل النظر يف إختبلف حقول احدود إمكانيات اللغة اإلقبليزية مع كم
ليزية، اليت تتداخل جزئيا فقط، ُت العربية واإلقبمعٌت الكلمات، ب

 وليست تعادل سباما. 
أن بساعات ال ربصى للتأكد حيتاجون و  ماضتخ احملررين وكان جهد

إقامة مئات  ىمجهدمن الًتصبة متنسقة داخليا يف األسلوب واحملتوى. و 
ستتخدام فرد الكلمات الوثائق الثانوية وجدول بيانات ىائلة إل تكملة

طبيعة إىل والعبارات، واعبذور من الكلمة اليت تظهر يف الًتصبة. نظرًا 
ليزية ل االحتماالت باللغة اإلقباكم  ونتتخدمسيلغة القرآن اؼبقدسة، 

دون  ريعة النقص حىت تصل حديثة يف استتخدام الكلمات اليت 
 .ستصبح قددية
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قدر اإلمكان، يف تصوير شي  من الببلغة الفذة للقرآن  ونسعيو 
نو معجزة ال يستطيع أي إنسان من ألالكرًن وإنتاج أفضل ترصبة فبكنة، 

التعابَت غَت مألوفة يف التعليق أو  ونشرحوي أي وقت ان يأيت مثلو.
نطاق أوسع  طويرنص القرآين، وكذلك بتالالتحول من العبارة الواردة يف 

أكثر حرفية الًتصبات يف كثَت  واقدميأن  حىت معٌت يف اآليات،
رفية لبعض آيات القرآن أو اغبًتصبة الاغباالت. وعبلوة على  لك، 

بالتعليقات التقليدية يف ىذه اإلحساس  تعبارات ضروري غالباً، جعل
اآليات، توفر تفسَتاٍت روحية كبَتة بناً  على دراسة النصوص 
)فيلوعبي( أو النحوية لآليات. أسلوب حرفية الًتصبة مهمة، خاصة 
عندما رباول أن ُتصوِّر التناَص اؼبعقدة اليت ىي فبيزة ألسلوب القرآن 

 الكرًن.
 التعليقات .3

عربية  تكرًن على مر العصور ليستعليقات القرآن ال توقد كتب
على  ا رى. كانت التعليقات التقليدية بنفقط، بل يف اللغات األخ

القانونية عٌت التاريخ اؼبقدس. و ي ة واللغوية، وبعض التارخييةالنحوي
أو  ةباطنيو ، والعلمية، واؼبيتافيزيقية، ةالكونيو والبلىوتية والفلسفية، 

على  تعلقالالتقاليد الفكرية اإلسبلمية  كليعٍت  عة. ، وبعض الواقةصوفي
 اة النيب، السنة، واغبديثأن سَتة حي القرآن الكرًن. وعبلوة على  لك،
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من التعليقات على القرآن الكرًن. حىت العمارة اإلسبلمية من قبة 
تعليقات القرآن الكرًن يف اغبجر.  وجدت وقيلالصتخرة إىل "تاج ؿبل" 

يسمى بالقرآن الكرًن يف لغة هبلوي ومثنوي عببلل الدين الرومي، 
 )الفارسي(.

، بالتفسَت لتعليق من صبيع اؼبصادر، اؼبعروفايف  كتب احملررونوقد  
تظهر على نطاق واسع و  ةا األكثر حجية وقر  ونددوحي دون شاملة.

 قعلِّ اؼبيف مفتاح وكلها كتبت ؛ التعليقات التقليدية معلومات ىامة
(Comentator Key).  من السنةداب السَتة واألحاديث أويصوِّرون 
  .الشيعةو 

 غَت ؽبدفليس ا واحدجز  على  ، فإنوأما بالنسبة إىل التعليق
 ة بالعربية والفارسية، واللغات اإلسبلميةعروفاؼبالتعليقات كانت و  .شامل

 لكنها غَت جز اً  عديدة، عشرين أو ثبلثُتو ضتخمة كتب   سبتد إىل
قيمة حرفية من  ةاوز يف ؾب ارئُتمن التعليق ىو ازبا  الق ؽبدفاو شاملة. 

كشف الداخلية و  توضيح اؼبمرات الصعبة،لمعٌت النص عند الضرورة، 
، وتقدًن حساب معقول من تنوع اآلرا  والتفسَتات من معاين اآليات

قدس اليت يف مسائل القانون، وعلم البلىوت، والروحانية، والتاريخ اؼب
لتفاعل على ل ارئُتسبكُت القن. و و اؼبتقدم ونسلموضعها العلما  اؼب
القرآن وإزالة رأي خاطئ يف وسط غَت اؼبسلمُت،  منـبتلف اؼبستويات 
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، بينما وحوليتفكرون م ا هل،، ال كبلىو  يعترب اؼبسلمون القرآن الكرًن و 
 اتالتعليق تليس .التأمل عليو والتفكَت يف تعاليمو ىمالقرآن يدعو 

 لقد. جديد عمل هالكن اؼبتقدمُت، من سَتكتب التف من اعبمع دبجرد
 واستبعادىا، السابقة النصوص إدراج حول اختيارات قرر احملررون

 بعض يف من احملررين اػباصة تعليقاتال توجد ،كالتكملة باإلضافةو 
 .السابقة اؼبصادر يف الطريقة، بنفس األقل على توجد مل اليت أماكن،

التعليق الفكر اإلسبلمي التقليدي و على  ديداعبتعليق اليرتكز 
. ون عنوتشاور ي على احملررين الذين ة ؿبتواهيمسؤولو السابق. التقليدي 

يرغبون  نراجع ؼباؼبتوفر و  ؛كاملة تليسىذا الكتاب يف  االقتباساتو 
يف صبيع اغباالت جعل مصدر  ونسعياالقتباسات. و  يف مواصلة ىذه
غالباً  تقدمُتاؼبعلقُت اؼبان و واضحة،  مصوهت وعباراتومنشأ التعليق 

 ،ولذلك جدير يات خاصة.آمتضاربة فيما يتعلق بعدة آرا  يؤتون 
تفسَت معُت، إال يف ىذا ال يعٍت أن اؼبعلق مشًتك  تفسَت،العندما ينقل 

 ةإرشادات منهجي اآلية. غبصول  كر ىذا التفسَت على تلك
 Understanding)"فهم االقتباسات يف التعليق"االقتباسات، راجع 

the Citations in the Comentary) 
التعليق قد اضطرت إىل استبعاد بعض اؼبواد  راجعاغبجم الكبَت ؼب

. وعبلوة على  لك، اؼبعينة اؼبسألةبالنسبة إىل  ارئُتفائدة للقؽبا اليت 
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السيما إ ا مل  أو أسطورية وفولكلورية، ةتفسَتات زبمينية وخيالي يزيلون
طريق على نطاق واسع يف اؼبصادر التقليدية أو العرض قليل ال وادؤكّ ي

 لت واضحةً شُِ  اليت قد أن تكون اؼبواد احملررون اولحيإىل تفسَت معٌت. و 
 طبقتها متنسقة أو ال،ا و مصل أو السلطة مشكوك فيهقيمة اال يف
 اغبديث. قاطع القرآن اآلخر أو األفكار يفدب

مة الدعا وىي على اؼبصادر التقليديةاعتمادًا كبَتا  احملررون عتمدي
 موثوقة اؼبصادر استنادًا إىلإىل  َتونستشياألساسية للًتصبة والتعليق، و 

الدراسية األكادديية السابقة واغبديثة يف دراسات القرآن الكرًن، وعبلوة 
التحيزات عن هبذه اؼبهمة مع استمرار الوعي  يقومون على  لك،

كما   التارخيية واؼبعاصرة حول القرآن الكرًن. ةواؼبوضات اغبالية يف كتاب
 ونقبليال  قوم كاننظر اإلسبلمية،  عن اؼبعانة يف  اؼبوارد الواقع توجد يف

رة للتقاليد الفكرية اإلسبلمية، القرآن كالوحي، لديهم رؤية مبتو 
على  العدا  لئلسبلم ونصرحيو .افةيرفضون نظرة العامل اإلسبلمي كو 

الدنيا و اكتساب شهرة  لطلبىا واونشر  هاأساس نظريات مشكوك في
  .أو تعزيز اؼبهن األكادديية

وفقا  ولامكلقرآن الكرًن أو  ا نص تعليق على جز ال ىو التفسَت أن
 من، ىوعٌت واآلثار اؼبًتتبة وإبراز اؼبتوضيح نطاق يف آليات الًتتيب 

القانون، وعلم البلىوت، اؼبيتافيزيقيا، علم الكونيات والعلوم والروحانية، 
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اسوتَتيسم، والتصوف وغَتىا من أشكال اؼبعرفة اؼبتقدمة يف الفكرية 
، وفقا ؾبرد الكبلم اإلسبلمية ىي التعليقات على القرآن الكرًن، ال

 سيف التعليق أسا ونستتخدميو التفسَت  شعبة العلوم اإلسبلمية يفل
 .التفسَت

، مع معرفة غالبا مشهورة كبَتة  رجاال قدمونتاؼب اؼبفسرونكان 
 ـبتلف التتخصصات الدينية والفكريةو القرآن الكرًن،  يفعميقة 

ة للساحة الفكرية اإلسبلمية ا صورة حيًنأعماؽبم تقد كاناإلسبلمية.
دبتختلف البلىوتية أو  تعارض اآلرا  يذكرونمن وقتهم. كثَتا ما 
خصومهم مع الثقة يف  يعاملونعبلج القضايا، و لاألخبلقية أو القانونية 

 عادة يف مناظرةظبات  ىياالحًتام واجملاملة اليت باػباصة،  ممواقفه
قرا ة التفسَت للرازي حيتاج اؼبر  وبذلك . افةالفكرية اإلسبلمية ك

يف ازدىرت، ومهذب ؽبجة الفكرية اليت اة ؼبعرفة أجوا  اغبيوالقرطيب 
 ونفهميو  ونالفكرة بأن اؼبسلمُت جامد إلزالةو  التفسَتدراسة و  اؼبناظرة

قدر اإلمكان،  غبفظ ى احملررون بسعي. و انص القرآن الكرًن عشوائي
 18.ىذه اػبصائص يف التعليق

 
 

                                                             
18

  Ibid., h. xli 
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 المقالة .4
اقًتاح الناشر بشكل منفصل مع ـبتلف اؼبواضيع الرئيسية  ىيو 

بسبب  يف دراسة القرآن الكرًن، ةمساعدو  الواردة يف القرآن الكرًن
آالف التاريخ  ال تكون شاملة. وخبللللمحررين ساحة اؼبتخصصة اؼبِ 

على جوانب  ؿباولةآالف  اؼبسلمون اإلسبلمي وقد كتب العلما 
ؼبعٌت  والنحوي، وتبلوة النص اؼبقدسالقرآن الكرًن، من اللغة، 

تاريخ اؼبقدسة الواردة فيو، اىل اؼبيتافيزيقية، من تاريخ صبع النص القرآين 
بعض اآليات.  يف من األوامر القانونية القرآنية إىل أكثر معٌت باطٍت

 .وتشمل الدراسات القرآنية التقليدية علوم القرآن الكرًن
جمهور اؼبعاصرة. كما سبق للية القضايا أكثر أمه احملررون ددحيو 
أن اختيار  إال اختيار مواضيع اؼبقاالت أساس األعمال، ان  كره،

دائمًا اختيار اؼبوضوع؛  ونتشاور ي، و الكاتب فرديةمن ؿبتوى اؼبقاالت 
ى توافر العلما  واستعدادىم لتعاون ىذا والعوامل األخرى اليت ربدد مدَّ 
بعض الدراسات القرآنية اليت كتبها يف  ةاؼبشروع. ىذه اؼبقاالت مستقل

 .اليوم وكملحق للًتصبة والتعليق اؼبتختصُت علما  اؼبسلمُتال
كون  ات يقرا ة اإلقبليزية، و بلجمهور ل متيّسرالتعليق أن ىدف 

 ال، ىمأو غَت  ُتسلممن اؼبالقرآن الكرًن يف فائدة للباحثُت والطبلب 
فهم التعليق، لفردات للقرآن الكرًن ة اؼبيّ قنِ معرفة سابقة باللغة العربية أو تِ 
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عبارات اليف  (Transliterationإستبدال حريف )ن و درجي ،على الرغم
 The Studyوأن مقصود  .عترب قيمة اؼبعرفة باللغة العربيةيالعربية كلما 

Quran ويهتمون دبوضوع كافةيرغبون يف دراسة القرآن الكرًن  ن ؼب ،
السورة األضبر يف بشكل  ،داخلي قتباسوا تكملة فيومعُت أو اؼبوضوع. 

يف طلب اؼبرجع  تسهيبلالرأس يف  التعليقو والًتصبة،  ،وترقيم األية
 بسرعة. قرا ة الًتصبة ال تتطلب قرا ة التعليق اؼبرافق أو اؼبقاالت.

 The Study Quran A New Translation andة اءكيفية قر  .5

Commentary 
 أي ا هل؛ مىو كبل للمسلمُت القرآن الكرًنان ،  كر سابقاوكما 

الىوت، القانون، أو نص او  األدب، ال كتاب الكتاب اؼبقدس،
قدس، اؼبقانون الحيتوي األوامر حول و ، مثيل لوال و التاريخ، و فلسفة، وال
وحيتوي التاريخ  فلسفية،اليات اؼبيتافيزيقية والبلىوتية، وأمهية اآللي  بتودي

 التحدي من اهؿبتو  مسار و للقرآن الكرًن اصشكل اػبوالاؼبقدس. 
 دمُتتقؼبسلمُت اؼبعند االقرآن الكرًن  إن ثة.يداغب را لقاكثر أل اػباص
طريقة التفاعل مع القرآن الكرًن ليس أما  .فقط لقرا ة أو دراستهالليس 

الوعي الكامل ب توقرا  لكن شهر رمضان،مثل يف  ةملاك  تولوس وقرا جب
 النيبمثل  كالروح جيري مباشرة موجهة،م ا هل والتأمل عليو  بأنو كبل
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قرا ة النص  يؤملون اإلسبلم،يف د و القادمُت اعبدأن خبلل الوحي بو. 
 .ودرسيبأكملو على األقل مرة واحدة يف البداية ُث 

كل شي  يأيت قرآن نفسو يتحدث  ويف ىذا السياق جيب  كر أن ال
كبلم ا هل ىو  أصل أو هناية.كما يبدو أن ليس لوإليو،  يعودمن ا هل، و 

 ووتعاليم توعبار مدار  . وكثَتاً ما تتكررآن الكرًن ال بداية وال هناية لوالقر 
واآلخرة، كل تكرار من   يف الدنياحول اغبقيقة اإلؽبية، وحالة اإلنسان 

فتح باب اؼبتخفية األخرى من القرآن تكلمة معينة أو عبارة أو آية 
وجيب  .حىت اآلن غَت مكتشف شيئ حقيقة رموز يفتح الكرًن. كل

 The Study Quranالنص اؼبقدس يف قرا ة من   كر ىذه اػبصائص
 .أكرب فائدة منها لتصوير

، ألن ىذه وفي كثرة  القرآن أجزا  كرت أما بالنسبة للتعليق، 
القرآن  أجزا كبَت يف فهم الطريقة اليت ترتبط ب دور ؽبا قتباساتاال

ات تتضمن أجزا  القرآن الكرًن وتوضيح بعضها البعض. ىذه االقتباس
، تقليديال النظربآية معٌت كلمة معينة أو عبارة، أو  تالكرًن وضح

استنادًا إىل تعليق  مأعماؽب ونلفيؤ على مر العصور  اؼبفسرون وكان
، (Bible) الكتاب اؼبقدسإحتبلفا بنص القرآين نفسو. البالقرآن الكرًن 

القرآن الكرًن بصوت أن ىو أشبو دبكتبة من الكتاب بصوت واحد، 
تعليق على نفسو. وىذا النيب واحد، و ليتحدث صوت ا هل و واحد، 
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يسّلطون ، الذين اؼبتقدمون فسروناؼب ولقرآن الكرًن وضحا خيتلف عن
 .معظم القرا  اؼبعاصرة  لك عرفال يلنص بأكملو، ا

نية يف الفهرس مع تقوديكن االطبلع على اؼبصطلحات القرآنية ال
. يكون دور عبارة تنقشقد التعليق  أجزا نص القرآين و إشارات إىل ال

يف  توفر مشاهبة؛ وقد قرآن أجزا باإلشارة إىل  يأيت مسودةأو عبلقة 
 ويات متعددة من معٌت مقاطع قرآنالتعليق. وعبلوة على  لك، مست

أن كل كلمة ورسالة  ،اؼبمرات األخرى. على الرغمبنقل  تأيتىي 
بأن كل جز  موجود فيما  يقاليف مستوى آخر و ذاتو، بش اع القرآن

 اهدبثابة ضو  الذي ينَت طريقة ديكن أن نر  أخرى، ومع أنو يتعلق بأجزا 
  .من زوايا ـبتلفة

التحديات الرئيسية  من لقرآن الكرًن باإلقبليزيةاالًتصبة وشرح أن 
اؼبر  نستخة  ا . عندما يقر The Study Quran ارئيلق الوعي لزمتاليت 

، ليس قرا ة (King James Bible) اؼبلك جيمس من الكتاب اؼبقدس
رئيسي العامل ىو النص التعبَت عن اللغة اإلقبليزية فقط، ولكن نفس ال

اللغة اإلقبليزية اغبديثة فيما يتعلق بالرموز واالستعارات،  أليفيف ت
 ر الدينيةاألفكا ال تذكرعينة اؼبامناط األالعبارة، و دور األمثال، و و 
اللغات اإلسبلمية كالفارسية والًتكية، موافق ب. ىذا الوضع اصياغاهتو 

عد ىذه بالطبع ليست بُ و ربتوي الكلمات والعبارات واألفكار القرآنية. 
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 The Study Quranالقرآن الكرًن. تكوين يف إعتنا  اإلقبليزية 
القرآن  ةغالفارسية أو الًتكية، يف نسيج ل نأكرب ربدي مىو اإلقبليزية ب

 The Study  أحد األىداف من ىو نسوجة.يستعّد ؼب الذي الكرًن

Quran  لغة ال طوة بتحويل اللغة اإلقبليزية إىلاػبعلى سد ىذه الفجوة و
 طبع ليس بصورة حصرية، ولكن مثل البنغاليةالسبلمية، باال
(Bengali)  ن قارئيواإلسبلمي. ا يندوساؽبلغة الىو The Study 

Quran  البيانيف ىذا  احملررون لغة اليت يستتخدمإىل ال نظرالينبغي . 
 .نصمن المهور اغبديثة ونقل الطبيعة اػبالدة اعبل اتصيعٍت إ

 والنقاط التقنية مختلف األسلوب .6
 يفسرالتعليق فصل  ،التعامل مع تقليد التعليق ليس من السهل

التقليدية.  التفسَت النص من معناه. وىذا الفرق ليس واضحا دائمًا يف
العربية دون استَتاد تفسَت خاص معناىا  ترصبة يف التعليق ى احملررونسعي

كمل آثار   صارلمح يف معناىا و تعبارة الكلمة أو اليف النص، وىي أن 
ختيار ـبتلفة يف اللغة العربية واضحة باللغة اإلقبليزية. أما بالنسبة إل

التعليق اليت تكون  ونطق الكلمات باللغة العربية، تناقش يفىجائية 
 .فيها االختبلفات الكبَتة يف الرأي أو التفسَت
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العربية القرآنية عبلمات التنقيط اؼبوجودة باللغة اإلقبليزية  مستتخدالت
أن كل الكتب  ،حق يف. ويف الواقع، لقد قيل بالوقت يتعلق أن إال

  .التقليدي يف صبلة واحدة طويلة
لفواصل، الفاصلة اؼبنقوطة، ل ولكن بنية اعبمل العربية تتوافق

م ستتخدتالًتصبة والتعليق أن اللغة اإلقبليزية. يف وما إىل  لك نقطتان وال
 .العربية األصلية ساروفيا ؼبو  ليزية،عبلمات وفقا لقواعد اللغة اإلقب

يف اللغة  (Kapitalisasi Huruf) وىناك أيضا ال حالة األحرف
ميع عبإلقبليزية يف االستفادة قواعد اللغة ا جعل احملررون العربية؛ قد

أظبا  ا هل، وصبيع الضمائر تتصل لو والصفات و األظبا  اؼبناسبة. 
 .كلها يف حالة األحرف  والسمات واألفعال

حالة تكتب يف اليت  ayahأو ، signبشكل خاص يف كلمة 
 ارئُتلبس للق إزالةاألحرف أحياناً، وأحيانا ال. ولكن غبفظ التناسق و 

 ." يف صبيع مثيبلتsign إىل حرف صغَت " احملررون قرر
 الشكل .7

 تطبيق فن اػبطباللغة اإلقبليزية، ال ديكن  The Study Quranألن 
 ىو بسملة مثل ،ىذا الفن يف ىذا الكتاب يوجديف النص بأكملو، و 

وصنع جنَت  .العر ي كاليجرايفالىو عامل ب زكريا ؿبمد من كاليجرايفال
،  كروي لو شبانية طرف مثل زىر والرقم فيوبشكل   يةاآل ترقيم داغلي يف
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ـبطوطات القرآنية التقليدية وبعض اإلصدارات اؼبطبوعة،  كما يف
ية يف وتصميم النص ومكان رقم اآل .ليزينص اإلقبلاغبروف البلتينية لب
 ية والسورة جليا.وؽبا، ال يف أخَتىا، حىت ظهرت اآلأ

 The Study Quran A New Translation and االقتراب من  .8

Commentary 
ديكن و . ةىذا الكتاب بطرق ـبتلف يفوالتعليق االقًتاب من الًتصبة 

 :ارئُتللق
 .قرا ة الًتصبة وحدىا ، بطريقة خط مستقيم .ٔ
 .قرا ة الًتصبة بطريقة خط مستقيم مع التعليق .ٕ

عليق قرا ه الًتصبة مع التعليق، ولكن االقتباسات وطريقة اؼبرجعية يف الت .ٖ
 .ن الكرًنآأخرى من القر  يدل إىل أجزا 

 .إستتخدام الفهرس مفتاح التعليق للبحث عن مواضيع ؿبددة  ات امهية
 التنقل في النص .9

س أاألرقام اليت تظهر بلون األضبر يف اقصي اليمُت واليسار البعيد من الر 
التعليق، والتعليقات اليت تظهر علي صفحتُت متقابلتُت. الن  تدل

اعبز  العلوي من الصفحة، يف  ةبارز  و ىياآليمن اؼبيداليات اغبمرا  
 .الًتصبة الوبعض الصفحات ربتوي علي التعليق فقط و 
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 فهم االقتباس في التعليق .11
ظهر خبط ت، تسبِ الًتصبة يف التعليق عندما اقتُ من  ن الكرًنآالقر  أجزا 

تايت الكلمات اؼبائلة من  ،ٛٔ:ٖ لىمائل. علي سبيل اؼبثال، التعليق ع
 :ٛٔ:ٖ ةترصب

“Upholding justice is thought by most to refer to 

God or He, but grammatically it could refer to the 

angels and possessors of knowledge as well.” 

يف التعليق ىي كلمات  ةليزية باللغة االقبفان صبيع الكلمات اؼبائل
. كما تظهر الكلمات العربية اليت سبت ترصبتها، مثل هاأو مقاطع ةًتصبال

 hadīth و tafsīrباػبط اؼبائل ،. 
 تدل إىل ٖٗ:ٕٔسبيل اؼبثال  ىرقمُت تفصل بينهما نقطتان علالفان 

 وإن كانتن. آاآليو الرابعة والثبلثُت من القر و عشر  ةالثانيالسورة 
فقط. علي  ةرقم اآليثبت حذف رقم السورة و  بنفس السورة، اآليات

ترقيم ’’V. 45“ بوصف ٘ٗ:ٕيعٍت  ٕة سورا تعليقيف سبيل اؼبثال 
مصحف من اآليات يطابق الطبعة اؼبصرية، ووجدت يف الطبعات 

 .اؼبدينة
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ن وطريق آعلى القر  دمينتقمالمعلقين الو اإلشارات إلى أقوال النبي  .11
 التعليق

 أقوال النبي . أ
عبلمات االقتباس  أقوال النيب يف النص باستتخدامأن إقتباس 

 .القياسية
 نآالقر  ىعل دمينتقمالالمعلقين  . ب

، بُت قوسُت على حالة االحرف اغبروف يف التعليق وجدت
، (Comentator Key)"مفتاح اؼبعلق"  االحرف تبُت يفىذه 

علي سبيل اؼبثال يف  (Apendix C) التذييل جيم السَتة الذاتية يفو 
يعٍت الراي اؼبذكور  "،Y إىل  x فسري، "بعض ٖٗ:ٕٔالتعليق علي 
، الطربي شتخصيةللراي ا وال يعٍت .13:21 يف ربييف تعليق الط

أو تسجيلو،  ة الطربيمناقشيف  يوجداغبجة أو التفسَت اؼبعٍت  لكن
 من التفسَتيدل  (Q,R,Tوأما ) سوا  كان يقبلها أو يرفضها. 

ذكر ي؛ ةان تكون شامل قتباساتمصادر متعددة. وال يقصد هبذه اال
األكثر توافرا  ، الذي ىوعشرات التعليقاتمن  منها فقطواحد 

 .ومعًتف هبا عاؼبيا نطاق واسعب
 لمعلقُت، مثلل اآلرا  الفردية تقتبس ،ويف أوقات أخرى

 According " بيل اؼبثال،ى سعل (d. 505/1111) الغزا ي
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to al-Rāzī"  زي، يسجل يف تعليقو راال ةشتخصيليعٍت الراي
 ."(R)" باستتخدامة مصادر سابقعاصر أو من اؼب
ح عناصر يوظائف. أوال، توضؽبا  قتباسات يف ىذا الكتاباال

من التعليقات التقليدية واألجزا  اليت تشكل  ةتعليق تايت مباشر ال
حبث ؼبزيد من  ةربليبل ومسامهات من احملررين. ثانيا، توفر أدا

يف تكتب الدراسات العلمية. ثالثا، ان التعليقات التقليدية 
الوصول إىل الدراسية التقليدية  ةاالقبليزي ارئيسهل للقت، ةاالقبليزي

 .يف القران الكرًن
 التعليقطريق  . ت

صغَت علي سبيل حبرف "  c" تستتخدم مراجع يف نص التعليق
 . كما يفٖ٘:ٕٗ" تعٍت التعليق علي c ٖ٘:ٕٗ، "انظر اؼبثال

التعليق من نفس  يقتبس االقتباس دبقاطع من القران الكرًن، عندما
 .v“ بوصف ٘ٗ:ٕتعليق ال السورة، فحذف الرقم. علي سبيل اؼبثال

45c.”
19. 

 
 

                                                             
19

 Ibid., h. xli- xliii 
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 The Study Quran A New إعتناء جماعة من العلماء ب .12

Translation and Commentary 
يف عاؼبنا بعد الواقعة يف اغبادي عشر من سبتمرب، أصبح القرآن 

على ربقق  قدريالغرب، و . يف وثيقة أكثر عمومية طوال تارخيو
صحة  من سو  الفهم ألنو توفر نظرة ثاقبة يف معٌت النص ال

كون يال The Study Quran للمسلمُت. ويف ىذا السياق، فإن 
معرفة تنويرا كثَتا و  يعطييف الوقت اؼبناسب. وىذا العمل سوف 

فهم الكتاب اؼبقدس لئلسبلم، وخاصة  يريد  ناسًتاتيجية القرا ة ؼب
دبا يتعلق دبعتقدات وفبارسات اؼبسلمُت. )شَتمان أ، جاكسون، 
رئيس اؼبلك فيصل يف الفكر اإلسبلمي والثقافة يف جامعة سورتْرن  

 كاليفورنيا( 
النص اؼبقدس يف تقدًن اإلقبليزية  The Study Quranيعرض 

ع وتنوع ىو اتسا اعبديدة الدقيقة. ومن أىم طموحة اؼبشروع 
سًتشد التعليقات العجيبة. )جون رينارد، ياؼبصادر واؼبنهج اؼبوجود 

أستا  يف دراسة اإلسبلم يف العصور الوسطى يف جامعة سانت 
 لويس( 
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دراسة حقيقية وأشل من القرآن الكرًن حىت اآلن. )أظبا ىو 
أفسارودين، رئيسة قسم اللغة و الثقافة يف الشرق األدىن يف جامعة 

 إنديانا، بلومينغتون( 
يستوىل  من خبلل االىتمام دبجموعة واسعة من اؼبعلقُت،ىو 

 -احملررون على التنوع وعمق األفكار التفسَتية اليت جلبت القرآن
مورد مفيد. )بيًت أدامسون، أستا  الفلسفة القددية والقرون الوسطى 

 يف كينغ كليج لندن( 
ية للدراسات خدمة رئيس -مهمة علمية ضتخمة وىامة ىو 

اإلسبلمية. )جوناثان براون، مساعد مدير مركز األمَت الوليد بن 
 .ٕٓونطالكريستانيُت يف جامعة جورج  -طبلل لفهم اؼبسلمُت

 The Study Quran A New Translation andكتابة  منهج .13

Commentary  

 كزر ييف اؼبقدمة،  سيد حسُت نصراليت  كرىا تعريفات بعد ال
تعليق احملررين أو على بيان األمور اآلتية من خبلل الباحث 

 :متفسَتى
اػبوض يف ب مقدمات السور يف بداية كل سورة احملررون ذكري . أ

 كبوىا.ؿبتواىا و تفسَتىا من اظبها ووجو التسمية و 
                                                             

20 Ibid., h.  cover 
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االىتمام ببيان أسباب النزول باالستناد إىل روايات وأحاديث  . ب
 نبوية.

والتناسب بُت السور  االىتمام بتناسب اآليات بعضها ببعض . ت
 أيضا من الًتصبات والتعليقات. بعضها ببعض

أو   من تعليق على جز  نص للقرآن الكرًن علوم التفسَتاالىتمام ب . ث
 عٌت واآلثار اؼبًتتبةاؼبآليات لتوضيح نطاق اوفقا لًتتيب  كمالو
 ةعلم الكونيو  اؼبيتافيزيقيا،و القانون، وعلم البلىوت،  من، ىاوإبراز 

والعلوم والروحانية، اسوتَتيسم، والتصوف وغَتىا من أشكال 
الفكرية اإلسبلمية ىي التعليقات على  عادةاؼبعرفة اؼبتقدمة يف 

 .القرآن الكرًن
 توجد، من اؼبتقدمُت التقليديالًتكيز واالعتماد على التفسَت  . ج

 على توجد مل اليت أماكن، بعض يف من احملررين اػباصة تعليقاتال
 .السابقة اؼبصادر يف الطريقة، نفسب األقل

اآلية باآلية، أو  ون؛ فيفسر تقليديالعلى التفسَت  ونكثَتاً ما يعتمد . ح
وهبذا  ا باغبديث الشريف أو بأقوال الصحابة والتابعُت.وهنيفسر 
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منهج التفسَت باؼبأثور يف  يستتخدم The Study Quranيسمى 
 مثل: 31أكثر اؼبواضع والتفسَت بالرأي يف بعض أماكن أخرى

1:6c “God has set forth a parable . . .”: Ḥ ākim, #245; Ibn 

Ḥ anbal, #17634; Ṭ abarānī, Musnad, #2024; {abridged: 

Tirmidhī, #2859; Ibn Ḥ anbal, #17636}. 

Descriptions of the bridge over Hellfire: (not verbatim) 

Bukhārī, #6574, #7439; Muslim, #183; Bayhaqī, Shuʿ ab, 

#360; Ibn Ḥ anbal, #11081, #11127; Abū Yaʿ lā, #1253, 

#6663; Ibn Ḥ ajar, #4545. 

 

“This verse carries enormous importance for the question 

of religious pluralism from an Islamic perspective. Since it is 

one of the key verses confirming the essential truth of different 

religious forms and indicating that the formal differences 

between religions have been Divinely ordained, it has played a 

central role in contemporary Islamic discussions of religious 

pluralism.” (ٛٗ يف سورة اؼبائدة:  The Study Quran  بعض التعليق( 
فإنو ىف الغالب يكون موجها للقاعدة صبا ي اإلوطريقة تفسَته 

العريضة من الناس، وبالتاىل فبل يدخل اؼبفسر ىف التفاصيل الدقيقة، 

                                                             
 )القاىرة: مكتبة وىبة، مباحث يف علوم القرآن، مناع القطان  ٕٔ

 وأنظر  ٖٛ٘ص. ، (مٜٔٛٔ
APPENDIX A ḤADĪTH CITATIONS, h. 1861 
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وإامنا يهتم ببيان اؼبعٌت العام باختصار، سائرا مع  واؼبباحث اؼبتتخصصة.
 ٕٕ.اآليات حسب ترتيبها ىف اؼبصحف الشريف

شرحو على حسب واللون الذي إستتخدمو ىو اللون اؼبذىيب يعٌت 
 32.من مذىب السنية والشعية ما سبليو عقيدة اؼبفسِّر، وما يوحى بو إليو

 .أو أسطورية وفولكلورية ةويزيلون تفسَتات زبمينية وخيالي
 The Study Quran A New Translation and مصادر  .14

Commentary 
على اؼبصادر تعليقهم يف واحملررون ولقد اعتمد سيد حسُت نصر 

واحملرر الوجيز البن  ٕٗ،سَت اؼبتقدمُت كتفسَت الكشاف للزـبشريمن تف
                                                             

اؼبوسوعة القرآنية ، ؾبموعة من األساتذة والعلما  اؼبتتخصصُت  ٕٕ
(، ص. م ٕٕٓٓ /ىـ ٖٕٗٔألعلى للشئون اإلسبلمية، اجمللس ا :مصر) ،اؼبتتخصصة

 ٖٗ، ص. اؼبوضوعيالبداية يف التفسَت وي، اوعبد اغبي الفرم ٜٕٚ
23 Seyyed Hossein Nasr, op. cit, h. xliii 

 -ىـ ٚٙٗىو: أبو القاسم ؿبمود بن عمر بن ؿبمد بن عمر اػبوارزمى، ) ٕٗ
ىـ(، اإلمام اغبنفى اؼبعتزىل، اإلمام الكبَت يف التفسَت واغبديث والنحو واللغة وعلم ٖٛ٘

مكة وجاورىا فلقب جبار ا هل، من البيان، ولد بزـبشر قرية من قرى خوارزم، سافر إىل 
مصنفاتو: تفسَته الكشاف، وأساس الببلغة، واؼبفرد واؼبركب. تويف بعد رجوعو من مكة 
إىل خوارزم. انظر: وفيات األعيان وأنبا  أبنا  الزمان، أل ي العباس شس الدين أضبد بن 

األوىل، ، الطبعة ٖٚٔ -ٛٙٔ/٘ؿبمد بن أ ي بكر بن خلكان، ربقيق: إحسان عباس، 
م؛ شذرات الذىب يف أخبار من  ىب، لعبد اغبي ٜٜٗٔلبنان،  -دار صادر، بَتوت

/ ٗبن أضبد بن ؿبمد العكري اغبنبلي،ربقيق: عبد القادر األرنؤوط و ؿبمود األرناؤوط،
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وتوجد ٕٚ، وتفسَت البيضاويٕٙومفاتيح الغيب للرازي ٕ٘،عطية
التفسَتان اؼبعاصران يعٍت تفسَت إبن عاشور وتفسَت الطباطبائي من قرن 

 38.وغَتىا، العاشرون
                                                                                                                                   

ىـ، دار بن كثَت، دمشق؛ طبقات اؼبفسرين، لعبد الرضبن بن ٙٓٗٔ،  طبعة ٕٔٔ-ٛٔٔ
، الطبعة األوىل، مكتبة وىبة ٗٓٔي ؿبمد عمر، ص: أ ي بكر السيوطي، ربقيق: عل

 ىـٜٖٙٔمصر،  -,القاىرة
واسم تفسَته الكامل: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف 
وجوه التأويل، وىو تفسَت بياين، كشف فيو صاحبو عن سر ببلغة القرآن وأبان وجوه 

فيو من اإلعتزال. انظر: التفسَت إعجازه، وقد ُعرف كتابو بالفضل بصرف النظر عما 
، الطبعة الثانية، دار الكتب ٙٚٗ -ٜٕٗ/ٔواؼبفسرون، حملمد السيد حسُت الذىيب، 

م؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ؼبصطفى بن ٜٙٚٔ -ىـٜٖٙٔاغبديثية، 
، الطبعة )بدون(، دار الفكر، ٘ٚٗٔ/ٕعبد ا هل القسطنطيٍت اؼبعروف حباجي خليفة، 

 م،.ٕٜٛٔ-ىـ ٕٓٗٔلبنان،  -بَتوت
ىو: أبو ؿبمد عبد اغبق بن غالب بن عبد اؼبلك بن غالب بن سبام بن  ٕ٘

ىـ(، كان فقيها عارفا باألحكام واغبديث ٔٗ٘-ىـٓٛٗعطية الغرناطي القاضي، )
والتفسَت بارع األدب بصَتا بلسان العرب واسع اؼبعرفة، بارع يف النظم واإلنشا ، حدث 

جة  أ ي بكر وعن أ ي علي الغساين وآخرون، لو التفسَت اؼبشهور عن أبيو اغبافظ اغب
 .ٓ٘باظبو. انظر: طبقات اؼبفسرين للسيوطي، ص:

واسم تفسَته: احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز، تفسَت  و قيمة علمية 
 عالية، صاحبو كثَت اإلىتمام بالصناعة النحوية، كثَت اإلستشهاد بالشعر العر ي، وىو أصبع
وأػبص من تفسَت الزـبشري، وكذلك  أتبع للسنة. انظر: التفسَت واؼبفسرون حملمد حسُت 

 .ٕٕٗ -ٖٕٛ/ٔالذىيب، 
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ىو: أبو عبد ا هل ؿبمد بن عمر بن اغبسُت بن اغبسن بن علي التيمي  ٕٙ

ىـ(، اؼبلقب بفتخر الدين، مفسر متكلم وفقيو شافعي، فاق ٙٓٙ-ىـ ٗٗ٘البكري، )
واؼبعقوالت وعلم األوائل، لو تصانيف عديدة وقيمة منها تفسَته أىل عصره بعلم الكبلم 

"مفاتيح الغيب" وكتب أخرى كـ "احملصول"، وكتاب البيان والربىان يف الرد على أىل الزيغ 
والطغيان، وغَت  لك، وكان كثَت الوعظ كثَت البكا . انظر: وفيات األعيان، البن 

 .ٓٓٔطي، ص:؛ طبقات اؼبفسرين للسيو ٕٔ٘- ٕٛٗ/ٗخلكان، 
واسم تفسَته اؼبشهور: مفاتيح الغيب، يقع يف شبان ؾبلدات، اىتم فيو الرازي 
باؼبناسبات بُت اآليات والسور، كما رد فيو على الفرق كثَتًا كاؼبعتزلة، وكذا اىتم 
باألحكام و كر آرا  اؼبذاىب يف آيات األحكام، ويستطرد يف  كر اؼبسائل األصولية 

كما يتوسع يف  كر العلوم الكونية والطبيعية. واؼبعروف عن التفسَت أنو   والنحوية والببلغية،
 .ٜٕٙ -ٜٕٓ/ٔمل يتمو الرازي بنفسو. انظر: التفسَت واؼبفسرون،

ىو: أبو اػبَت ناصر الدين، عبد ا هل بن عمر بن ؿبمد بن علي البيضاوي  ٕٚ
ر عامل ىـ( وىو من ببلد فارس، عرف بصبلحو وتعبده، قاض مفس٘ٛٙالشافعي،)ت 

بالفقو والعربية واؼبنطق، من أىم مصنفاتو: كتاب اؼبنهاج وشرحو ىف أصول الفقو، وكتاب 
الطوالع ىف أصول الدين، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ىف التفسَت. انظر: معجم اؼبفسرين 

، الطبعة الثالثة، ٖٛٔ/ٔمن صدر اإلسبلم وحىت العصر اغباضر، لعادل نويهض، 
 م.ٜٛٛٔ-ىـ ٜٓٗٔلثقافية، لبنان، مؤسسة نويهض ا

واسم تفسَته: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفسَت متوسط اغبجم، صبع فيو 
صاحبو بُت التفسَت والتأويل على مقتضى قواعد اللغة العربية، وقرر فيو األدلة على أصول 

و من أىل السنة. وقد اختصر البيضاوى تفسَته من الكشاف للزـبشرى، ولكنو ترك ما في
 . ٖٗٓ -ٜٕٙ/ٔاالعتزاالت. انظر: التفسَت واؼبفسرون للذىيب، 

، فيو 1919صفحة  Appendix C إىل أربعُت و واحدة تفسَتا، أنظر إىل   ٕٛ
 أظبا  اؼبفسرين مع سَتهتم القصَتة. على سبيل اؼبثال: 



56 

 الدينية بالتعددية موقف سيد حسين نصر . ت
ويف ىذا البحث سيبحث  الباحث عن موقف سيد حسُت نصر 

 Theبالتعددية الدينية ليصور موقفو عنها إصباال، وألنو كالرئيس يف تأليف 

Study Quran A New Translation And Commentary  وديكن فكرتو
 عن التعددية الدينية تؤثر إىل تأليف ىذا الكتاب. 

راعىها  الفلسفة األبدية اليت كان النهج الذي ازبذه الدكتور نصر ىو
الدينية  التعدديةسنوات، مع االعًتاف بأعمال فرجيوف شوان، تتناول  يف

، وأوضح أن األديان The Trancendent Unity Of Religionىي 
ارجي، ولكن لديها نفس العنصر الداخلي. يف اػبالسماوية زبتلف 

( الذي مٜٔ٘ٔ-ٙٛٛٔرينيو غوينون )إىل شوون من األفكار  ستمروي
الذي   philisophia Perrenis أو  Sophia perrenis ذىببدأ اؼب

لرؤية و  ولكن بطرق ـبتلفة مساوةصبيع األديان "لديو قاعدة اؼبذىب 

                                                                                                                                   

“AF Abu’l-Futūḥ ḥ usayn ibn ʿ Alī al-Rāzī (d. 525/1131) )Rawḥ al-

jinān wa rūḥ al-janān) A Twelver Shiite commentator and student of the 

famous exegete al-Zamakhsharī, Abu’l-Futūḥ al-Rāzī composed his 

commentary in Persian, although he may have written another in Arabic that 

has not survived. The commentary gives a Persian translation of each 

Quranic verse or passage, followed by a discussion of various debates and 

issues surrounding its meaning”. 
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العاؼبي، جيب على اؼبر  أن يتحول من اعبانب الظاىر إىل اؼبناطق  قطةن
 39.الباطنية من الدين

ىذه الفكرة مثل اؽبرم بأن الرب على  روتو، أو رئيس اؽبرم، يف 
كل   ،نزل صبيع التدفقات الدينية من تلك النقطة؛ ويف نفس الوقت ،حُت

الدينية يرتفع من أسفل إىل اعلى، ويلتقي يف تلك اؼبرحلة. ىذا وصف 
 The Transcendent Unity of“ يف( Schuon) موجز لفكرة شوون

Religions”  اي الوحدة اليت تتجاوز كل أنواع االشكال واؼبظاىر
اػبارجية. ولذلك يرا شوون أن الوقف على الشكل اػبارجي والتفكَت فيو 

ن فادح جدا، ال  ىو خطاAbsolutely Absolute) سباما" ) ةبأنو "مطلق
القيود اؼبفاىيمية اؼبعربة ب ة( ؿبدودExoteric Truthغبقيقة اػبارجية )ا

 .تعاريفوال
 ،وبعبارة أخرى، فان اؼبطلق يف صبيع الديانات، دبا يف  لك اإلسبلم

 نسبيا حىت يوجد التعايشينبغي ان يظل  ،لتخارجيلباطٍت، اما  يف ىو
 ٖٓ.األخرى ديان الكربىاالب السلمى

                                                             
29

 M. Legenhausen, Pluralitas dan Puralisme Agama, Keniscayaan 

Pluralitas Agama sebagai Fakta Sejarah dan Kerancuan Konsep Pluralisme 

Agama dalam Liberalisme, (Jakarta : Sadra Press,  1 Oktober 2010 ), h. 144 
30

 Anis Malik Thoha, Seyyed Hossein Nasr; Mengusung 

Tradisionalisme Membangun Pluralisme Agama, Islamia, no. 3, (September-

Nopember 2004), h. 22-23 
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 إىلالنظر بيوسويف. توفقا للتنوع الديٍت ىو مشكلة ميتافيزيقية أو 
يف الوحدة الباطنية من صبيع  التعددية. وقبول أبستيمولوجي وأخبلقي

األديان اليت ىي ظبات الفلسفة األبدية، وبعض جوانب العبلقة بُت 
 21.تعددةجدت يف كتبت الصوفيُت مو واحد والعديد 

وهتدف مواقف نصر إىل قرا ة متفائلة للمعتقدات التقليدية عبميع 
لدفاع عن اغبكمة األبدية ا ستعدوي األديان الرئيسية دون التجديد.

اإلسبلم واؼبسيحية والبو ية وغَتىا، واليت تدرس و وجدت يف الشامانية، 
 23.وسبارس تقليديا

من خبلل اغبقيقي  مظاىر ـبتلفةيف رأى نصر التمييز بُت األديان 
و. واعترب كل األديان إؽبية. أكد نصر على التنوع الديٍت، الذي قدم نفسَ 

كل من اجملتمعات البشرية   "أعتقد أن وجود الديانات اؼبتختلفة يعزز وجودَ 
22."اؼبتختلفة

 أن نتذكر أن جيب الظروف، صبيع ظل ويف حالة، وأي" 
 نفهم ال كنا لو حىت لآلخرين، والتسامح االحًتام تعلم دياناتنا صبيع
: الكرًن القرآن من االقتباس مع بدأت كما تنتهي أن  ي اظبحوا. ؽبم

قًا ِلما بـَُْتَ َيَديِْو ِمَن اْلِكتاِب َوُمَهْيِمناً  َوأَنـَْزْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب بِاغبَْقِّ ُمَصدِّ
نَـُهْم دبا أَنـَْزَل اللَُّو َوال تـَتَّ  ِبْع َأْىواَ ُىْم َعمَّا جاَ َك ِمَن اغبَْقِّ َعَلْيِو َفاْحُكْم بـَيـْ

                                                             
31

 M. Legenhausen, op. cit., h. 145 
32

 Ibid., h. 146 
33

 Adnan Aslam, Religion and concept of the ultimate, The Isamic 

Quarterly, vol 40, no. 4 (1996),  h. 279 
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ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجًا َوَلْو شاَ  اللَُّو عَبََعَلُكْم أُمًَّة واِحَدًة َولِكْن 
يعًا فَـيـَُنبُِّئكُ  ْم دبا  لَِيبـُْلوَُكْم يف ما آتاُكْم َفاْسَتِبُقوا اػبََْْتاِت ِإىَل اللَِّو َمْرِجُعُكْم صبَِ

 21"[ٓ٘اىل  ٛٗ( : اآليات ٘]سورة اؼبائدة ) (ُٛٗكْنُتْم ِفيِو زَبَْتِلُفوَن )
 

  

                                                             

34
مقالة عن  ,The One In The Many, (SPRING, 1994), h. 19 أنظر 

م  دبدينة " سيساقا"ٕٜٜٔسفتمبَت  ٕالتعددية الدينية يف   
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 التعدديةيات التي تتعلق بتفسير سيد حسين نصر والمحررين عن اآل .أ
 The Study Quran A New Translation andالدينية عن كتاب 

Commentary 
ف، ادياال ( تعددُاٞنسائل التالية: ) تشتملالدينية  التعدديةدراسة 

اٞننافسة ك  بفعل اٜنسنات ألمر( اْ، )( تنوع الشريعةّ( حرية الدين، )ِ)
( ٔكالعيش بسبلـ جنبا إذل جنب، ) بالعدؿ اٞنعاملة( ُٓب اٝنًن، )

اٜنوار بٌن األدياف إل٩ناد أرضية مشرتكة )كلمة ك ( ٕالتسامح الديين، )
 سواء(

 التعدديةعدد القضايا الرئيسية اليت ىي جزء من دراسة إذل كنظرا 
شكلة كاليت سيتم فحصها ُب ىذه الدراسة. الدينية، ٪ندد الباحث من اٞن

اإلعرتاؼ بتعدد األدياف بسوؼ يستعرض الباحث آيات القرآف اٞنتعلقة 
الدين،  حريةة، يالنبو ئل رساالالشريعة ككحدة  ٢نتلفك  اإلٟنية رسالةالككحدة 

الدينية  التعدديةة ىي قضية أساسية عن دينتم كالتسامح بٌن األمة اٞنكالسل
 Theضافة إذل ذلك، ستكوف ىذه اٞنناقشة ١ندكدة من كجهة العامة. كباإل

Study Quran A New Translation and Commentary 
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 درس كمااختيار اآليات القرآنية اٞنتعلقة بالدراسة   ُب أساس النظريةك 
تلك كاالقتباس من  مالتقسي الدينية، ٔنتلف ُب التعدديةحوؿ  وفاألكاد٬ني

الدينية اليت أجراىا  التعدديةعن يات القرآنية اآلسيقارف الباحث . ك ياتاآل
 .وفالسابق الباحثوف

  ُب كتابو( Abdul Aziz Sachedina) عبد العزيز ساشيدينا . أ

The Islamic Roots od Democratic 

Pluralism, (New York: Oxford University 

Press)  :SatrioWahono, Beda Tapi Setara برتٗنة 

Pandangan Islam Tentang Non-Islam (Jakarta: 

PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004) 

 :تضمنت الدينية التعددية عنالقرآف الكرمي يات ٩نمع آ 
: (ٓ)اٞنائدة  سورة، ُِّك  ِٔ (:ِ)البقرة  ألدياف: سورةتعدد ا (ُ

 .ٔ-ُ: (َُٗ)كافركف ال سورة، ْٖ
 ، كٗٗ: (َُ)نسو ي سورة، ِٔٓ (:ِ)البقرة  : سورةحرية الدين (ِ

 .ْٓ: (َٓ)ؽ سورة
 َُٖ: (ٔ)األنعاـ  سورة ،ْٖ: (ٓ)اٞنائدة  : سورةالتسامح الديين (ّ

 ُب آّتمع اإلسبلمي برتٗنة التعدديةُب كتابو  جمال البنا . ب

Taufik Damas, Doktrin Pluralisme dalam al-

Qur'an, (Jakarta: Menara, 2006) 
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 الدينية التعددية عنالقرآف الكرمي يات آ٩نمع 
 :تضمنت

  ِٔ (:ِ)البقرة  ألدياف: سورةد اتعد (ُ

ك ٗٗ :(َُ)نسو ي سورة، ِٔٓ (:ِ)البقرة  : سورةحرية الدين (ِ
 .ِٗ :(ُٖالكهف) ، سورةُٓ: (ُٕاإلسراء ) سورة ،َُٖ

دل يفسر التسامح الديين، لكنو شرح مشكلة "االختبلفات" اليت  (ّ
(: ّ، سورة اؿ عمراف )ُُّ(: ِٓندث ُب الدين،. سورة البقرة )

، سورة ُْٔ(: ٔ، سورة األنعاـ )ْٖ(: ٓاٞنائدة )، سورة ٓٓ
، سورة شورل ُِْ(: ُٔ، سورة النحل )ّٗك  ُٗ(: َُيونس)

 .ْٔ(: ّٗ، سورة الزمر )ِٓ(: ِّ، سورة السجدة )َُ(: ِْ)

 ُب كتأّا  فاطمة عثمان . ت

Wahdat al-Adyan: Dialog Pluralisme Agama, 

(Yogyakarta: LkiS, 2002) 
 :تضمنت الدينية التعددية عنالكرمي القرآف يات آ٩نمع 

 َُٖ(: ٔكسورة األنعاـ ) ِٔ (:ِ)البقرة  ألدياف: سورةتعدد ا (ُ
 .ِٔٓ (:ِ)البقرة  : سورةحرية الدين (ِ
 ُُّ(: ْكحدة الرسالة اإلٟنية: سورة النساء ) (ّ
 ُّ(: ِْكحدة الرسائل النبوية: سورة الشورل ) (ْ
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 دل يفسر التسامح الديين (ٓ
 ( ُب كتابوJ. Suyuthi Pulungan) سيوطي بولونغان . ث

"Prinsip prinsip Pemerintahan dalam Piagam 

Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an" 
 :تضمنت الدينية التعددية عنالقرآف الكرمي يات آ٩نمع 

 ، سورةٗٗ :(َُ)نسو ي ، سورةِٔٓ (:ِ)البقرة  : سورةحرية الدين (ُ
 ٔ :(َُٗ)كافركف ال ، سورةَُّ :(ُِف)سو ي

 عنكبوتسورة ال، ٓ(: ٓسورة اٞنائدة )التعامل بٌن األمة الدينية:  (ِ
 ٗ-ٖ(: َٔ) متحنةسورة اٞن، ْٔ(: ِٗ)

 ألديافتعدد ادل يذكر  (ّ
 ُب كتابو  هندار ريادي . ج

Melampaui Pluralisme: Etika al-Qur'an 

Tentang Keragaman Agama, (Jakarta: RMBOOKS 

& PSAP, 2007) 

 :تضمنت الدينية التعددية عنرمي القرآف الكيات آ٩نمع 
: (ٓ)اٞنائدة  سورة، ُْٖ (:ِ)البقرة  ألدياف: سورةتعدد اتأكيد  (ُ

ْٖ. 
تأكيد سبلمة الطوائف الدينية من أىل الكتاب )اليهود كالنصارل  (ِ

كإعرتاؼ الركحانية من ٗنيع الدين  ِٔ (:ِ)البقرة  كالصابئٌن(: سورة
 َْ (:ِِاٜنج ) كقبوٟنا: سورة
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 ِٔٓ (:ِ)البقرة  : سورةحرية الدين (ّ
كالتنافس ُب اٝنًنات كالتعامل كالصداقة ُب اإلنسانية:  التسامح الديين (ْ

 نساءال ، سورةَُٖ: (ٔ)األنعاـ  سورة ،ْٖ: (ٓ)اٞنائدة  سورة
(ْ) :ٖٔ 

 ُب كتابو  الحبيب قريش شهاب . ح
"Wawasan al-Qur'an Tentang Kebebasan 

Beragama", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad 

Gaus AF. (ed.), Passing Over: Melintas Batas 

Agama, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 

bekerja sama dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 

1998) 
 :تضمنت الدينية التعددية عنالقرآف الكرمي يات مع آ٩ن
، ٗٗ: (َُ)نسو ي سورة، ِٔٓ (:ِ)البقرة  : سورةحرية الدين (ُ

 ، سورةٖ(: َٔ) متحنةسورة اٞن، ٔ :(َُٗ)كافركف ال رةسو 
 .ِٗ :(ُٖالكهف)

 ،ْٖ: (ٓ)اٞنائدة  ، سورةِِٕ (:ِ)البقرة  : سورةالتسامح الديين (ِ
 ُٓ(: ِْسورة شورل ) ،ٖ(: َٔ) متحنةسورة اٞن

 1.ألديافتعدد ادل يذكر  (ّ

                                                             
1
 Jauhar Azizy, Pluralisme Agama dalam Al-Qur’an, Telaah 

terhadap Tafsir Departemen Agama, (Jakarta: -, 2007 M), h. 15-18 
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الدينية اليت أجراىا الباحثوف  التعدديةتقسيم آيات القرآف عن 
ف، ٫نتلف ُب عدد اآليات اٞنقتبسة. كلكن اآليات اليت السابقو 

  :نقلت ُب مناقشة كاحدة، ىناؾ شيء مشرتؾ. على سبيل اٞنثاؿ
عبد عزيز ساشيدينا،  كافمناقشة االعرتاؼ بتعدد األدياف،أما 

(: ِم، كلهم نقل سورة البقرة )دفاطمة عثماف، كرياك ٗناؿ البنا، ك 
تأكيد سبلمة الطوائف  ُبية ىذه اآل م ٗنعد. رغم أف ريأِ

مباشرة أيضا  (الدينية من أىل الكتاب )اليهود كالنصارل كالصابئٌن(
كاٜنبيب  سيوطي بولونغاف كأما. افدياأل االعرتاؼ بوجود تعدد

دل يتحدثا  ما، ألهنِٔ(: ِسورة البقرة ) دل يذكراقريش شهاب 
 .افدياأل تعدد

اليت  فآيات القرآ الباحث ٩نمعكاستنادا إذل البينات اٞنذكورة، 
 إقتباس ٗنعال  الباحثىنا، يعين  كاٛنمع .ينيةالد بالتعددية تتعلق

الذين يذكر  وفالسابق وفّٔا الباحثقاـ ٗنيع آيات القرآف اليت 
 تتعلقيقسم الباحث آيات القرآف الكرمي اليت لكن  أعبله، الباحث

الرسالة اؼ بتعدد األدياف ككحدة اإلعرت  ُب مسألة ،ينيةالد بالتعددية
الدين،  حريةك ة، يالنبو  الرسائل الشريعة ككحدة تلفك٢ن اإلٟنية
 :ّننهج التفسًن اٞنوضوعي كيوافق ةدينتم كالتسامح بٌن األمة اٞنكالسل
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 :عرتاؼ بتعدد األديافاال .ُ
الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى "كلمة اآليات اٞنتعلقة بالعلى ٪نتوم 

 كجود تعدد األدياف:على تدؿ " ٌنى ىىاديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًئً 
مىٍن  الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئٌنى ًإفَّ  -

آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىعىًملى صىاًٜننا فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى 
ٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٪نىٍزىنيوفى  البقرة  سورة] رىًّّْٔ

 [ِٔ يةاآل (:ِ)
مىٍن  الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًئيوفى كىالنَّصىارىلًإفَّ  -

آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىعىًملى صىاًٜننا فىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم 
 [ٗٔ يةاآل(: ٓ]سورة اٞنائدة ) كىالى ىيٍم ٪نىٍزىنيوفى 

 كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًًئٌنى كىالنَّصىارىلالًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ  -
نػىهيٍم يػىٍوـى  كىاٍلمىجيوسى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوا ًإفَّ اللَّوى يػىٍفًصلي بػىيػٍ

سورة اٜنج ] اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو شىًهيده 
 [ُٕ يةاآل (:ِِ)

 :الشريعة تلفك٢ن ٟنيةاإل رسالةالكحدة  .ِ
آليات اٞنتعلقة بالكلمة "اتقوا" ىي األمر ا٪نتوم على  . أ

بالتقول عاـ ٛنميع األمم كالدليل على كحدة الرسالة 
 اإلٟنية. 
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رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو  اتػَّقيوا يا أىيػُّهىا النَّاسي  -
ةو كىخىلىقى ًمٍنها زىٍكجىها كىبىثَّ ًمنػٍهيما رًجاالن كىًثًنان  كاًحدى

ـى ًإفَّ اللَّوى  كىًنساءن كىاتػَّقيو  ا اللَّوى الًَّذم تىسائػىليوفى ًبًو كىاأٍلىٍرحا
 [ُية اآل( : ْ]سورة النساء ) كافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبان 

 كىصَّيػٍنىا كىلىقىدٍ  اأٍلىٍرضً  ُب  كىمىا السَّمىاكىاتً  ُب  مىا كىلًلَّوً  -
 اللَّوى  وااتػَّقي  أىفً  كىًإيَّاكيمٍ  قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى 
 اأٍلىٍرضً  ُب  كىمىا السَّمىاكىاتً  ُب  مىا لًلَّوً  فىًإفَّ  تىٍكفيريكا كىًإفٍ 

ا غىًنيِّا اللَّوي  كىكىافى  يدن  [ُُّ ةي(: اآلْ) النساء]سورة  ٘نًى
اآليات اٞنتعلقة بالكلمة "اإلختبلؼ" اليت ٪نتوم على  . ب

 ٓندث ُب الدين تدؿ على ٢نتلف الشريعة. 
ٍيًو ًمنى كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلى  - ا بػىٌٍنى يىدى قنا ًلمى ٍيكى اٍلًكتىابى بًاٜنٍىقّْ ميصىدّْ

نػىهيٍم ّنىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كىالى  ٍيًمننا عىلىٍيًو فىاٍحكيٍم بػىيػٍ اٍلًكتىاًب كىميهى
عىٍلنىاتػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم عىمَّا جىاءىؾى ًمنى اٜنٍىقّْ  ًمٍنكيٍم  ًلكيلٍّ جى

ةن كىلىًكٍن كىلى  ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا ٍو شىاءى اللَّوي ٛنىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى
لًيىبػٍليوىكيٍم ُب مىا آتىاكيٍم فىاٍستىًبقيوا اٝنٍىيػٍرىاًت ًإذلى اللًَّو 

يعنا فػىيػينىبّْئيكيٍم ّنىا كيٍنتيٍم ًفيًو  ]سورة  ٔنىٍتىًلفيوفى مىٍرًجعيكيٍم ٗنًى
 [ْٖ اآلية(: ٓاٞنائدة )
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عىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىالى يػىزىاليوفى كىلىٍو شىاءى رىبُّكى ٛنىى  -
( ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذىًلكى خىلىقىهيٍم ُُٖ) ٢نيٍتىًلًفٌنى 

نَّمى ًمنى اٍٛنًنًَّة كىالنَّاًس  ىفَّ جىهى ىٍمؤلى كىٕنىٍَّت كىًلمىةي رىبّْكى ألى
-ُُٖ اتياآل :(ُُ) ىود سورة]( ُُٗ)أىٍٗنىًعٌنى 

ُُٗ]. 
عىٍلنا مىٍنسىكان ىيٍم ناًسكيوهي فىبل يينازًعينَّكى ُب ًلكيلّْ  - أيمَّةو جى

( ٕٔاأٍلىٍمًر كىادٍعي ًإذل رىبّْكى ًإنَّكى لىعىلى ىيدلن ميٍستىًقيمو )
( اللَّوي ٖٔكىًإٍف جادىليوؾى فػىقيًل اللَّوي أىٍعلىمي ّنا تػىٍعمىليوفى )

 (ٗٔ) ٔنىٍتىًلفيوفى ٍم ًفيًو ٪نىٍكيمي بػىيػٍنىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيامىًة ًفيما كيٍنتي 
 [ٗٔاذل  ٕٔ(: اآليات ِِ]سورة اٜنج )

 :ةيالنبو  ئلرساالكحدة  .ّ
أك األمر " اهلل اعبدكااآليات اٞنتعلقة بالكلمة "٪نتوم على 
 . كحدة الرسائل النبويةدؿ على الواحد يبعبادة اهلل 

ٍلنا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي ًإلىٍيوً  - أىنَّوي الى ًإلوى  كىما أىٍرسى
 [ِٓية اآل(: ُِ]سورة األنبياء ) فىاٍعبيديكفً ًإالَّ أىنىا 

ٍلنا نيوحان ًإذل قػىٍوًمًو فىقاؿى يا قػىٍوـً  - ما لىكيٍم  اٍعبيديكا اللَّوى لىقىٍد أىٍرسى
]سورة  ًمٍن ًإلوو غىيػٍريهي ًإِّنّْ أىخاؼي عىلىٍيكيٍم عىذابى يػىٍوـو عىًظيمو 

 [ٗٓ ة(: اآليٕاألعراؼ )
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ما لىكيٍم ًمٍن  اٍعبيديكا اللَّوى كىًإذل عادو أىخاىيٍم ىيودان قاؿى يا قػىٍوـً  -
 [ٓٔ ة(: اآليٕ]سورة األعراؼ ) ًإلوو غىيػٍريهي أىفىبل تػىتػَّقيوفى 

ما لىكيٍم ًمٍن  اٍعبيديكا اللَّوى كىًإذل ٖنىيودى أىخاىيٍم صاًٜنان قاؿى يا قػىٍوـً  -
 [ّٕ ة(: اآليٕ)]سورة األعراؼ ...اآلية ًإلوو غىيػٍريهي 

ما لىكيٍم  اٍعبيديكا اللَّوى كىًإذل مىٍديىنى أىخاىيٍم شيعىٍيبان قاؿى يا قػىٍوـً  -
 [ٖٓ ة(: اآليٕ]سورة األعراؼ )...اآلية ًمٍن ًإلوو غىيػٍريهي 

 الدين حرية .ْ
تدؿ على " اإلكراهاآليات اٞنتعلقة بالكلمة " ٪نتوم على

 سبلـ.حرية الدين ال نفي اإلكراه ُب الدخوؿ اذل اال
 "اٟنداية" من امر اهلل.ك
ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيّْ فىمىٍن يىٍكفيٍر  الى ًإٍكرىاهى ُب الدّْينً  - قىٍد تػىبػىٌنَّ

بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى 
يعه عىًليمه  ـى ٟنىىا كىاللَّوي ٚنًى  يةاآل (:ِسورة البقرة )]الى اٍنًفصىا

ِٓٔ] 
مىنى  رىبُّكى  شىاءى  كىلىوٍ  - يعنا كيلُّهيمٍ  اأٍلىٍرضً  ُب  مىنٍ  آلى  تيٍكرًهي  أىفىأىٍنتى  ٗنًى

افى  كىمىا( ٗٗ) ميٍؤًمًنٌنى  يىكيونيوا حىّتَّ  النَّاسى   ًإالَّ  تػيٍؤًمنى  أىفٍ  لًنػىٍفسو  كى
  [ََُ اذل ٗٗ اآليات(: َُ) يونس سورة] اللَّوً  بًًإٍذفً 
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ًبيلً  - نىًة  ادٍعي ًإذلى سى ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٜنٍىسى رىبّْكى بًاٜنًٍٍكمى
كىجىاًدٍٟنيٍم بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي ّنىٍن ضىلَّ 

ًبيًلًو   :(ُٔ) سورة النحل] كىىيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى عىٍن سى
 [ُِٓ يةاآل

وى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىلىًكنَّ اللَّ ًإنَّكى الى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبىٍبتى  -
 [ٔٓ: (ِٖ) سورة القصص]  كىىيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى 

اىيٍم   -  فىًإفَّ اللَّوى الى يػىٍهًدم مىٍن ييًضلُّ ًإٍف ٓنىًٍرٍص عىلىى ىيدى
 .[ّٕ يةاآل :(ُٔ) النحل سورة] كىمىا ٟنىيٍم ًمٍن نىاًصرًينى 

 ةنديٌ تالتسامح بٌن األمة اٞنك  مالسل .ٓ
تعلقة بالكلمة "السلم" ك"القس"" اك "العدؿ" اآليات اٞن

ك"التدافع" تدؿ على طريقة اٞنعاملة مع الناس من 
م كالتسامح بٌن  سلمٌن أك غًنىم. كىى من صور السلاٞن

 األمة اٞنتدينة.
فىاٍجنىٍح ٟنىىا كىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو ًإنَّوي ىيوى  لًلسٍَّلمً كىًإٍف جىنىحيوا  -

 [ُٔ ة(: اآليٖ) األنفاؿ]سورة  مي السًَّميعي اٍلعىًلي
ًنيوا كىتىٍدعيوا ًإذلى  - كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى كىاللَّوي مىعىكيٍم  السٍَّلمً فىبل َتى

ة ( : اآليْٕ]سورة ١نمد ) (ّٓكىلىٍن يىرتىكيٍم أىٍعمالىكيٍم )
ّٓ] 
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عيوا كىافَّةن كىالى تػىتَّبً   السٍّْلمً يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اٍدخيليوا ُب  -
خيطيوىاًت الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبٌنه ]سورة البقرة 

 [َِٖة ( : اآليِ)
يًن كىدلٍى  - الى يػىنػٍهىاكيمي اللَّوي عىًن الًَّذينى دلٍى يػيقىاتًليوكيٍم ُب الدّْ

ًإلىٍيًهٍم ًإفَّ اللَّوى  كىتػيٍقًسطيوا٫نيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم 
بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى ) ( ًإ٧نَّىا يػىنػٍهىاكيمي اللَّوي عىًن الًَّذينى ٖ٪نًي

يًن كىأىٍخرىجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم كىظىاىىريكا عىلىى  قىاتػىليوكيٍم ُب الدّْ
ًإٍخرىاًجكيٍم أىٍف تػىوىلٍَّوىيٍم كىمىٍن يػىتػىوىٟنَّيٍم فىأيكلىًئكى ىيمي 

 [ٗ-ٖ اتياآل :(َٔ) سورة اٞنمتحنة] (ٗ) الظَّاًلميوف
ٚنىَّاعيوفى لًٍلكىًذًب أىكَّاليوفى لًلسٍُّحًت فىًإٍف جاؤيؾى فىاٍحكيٍم  -

نػىهيٍم أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم كىًإٍف تػيٍعًرٍض عىنػٍهيٍم فػىلىٍن يىضيرُّكؾى  بػىيػٍ
نػىهيٍم  ٍيئان كىًإٍف حىكىٍمتى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ ًإفَّ اللَّوى  بًاٍلًقٍس"ً شى

بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى   [ِْ ة( : اآليٓورة اٞنائدة )]س ٪نًي
ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا اأٍلىماناًت ًإذل أىٍىًلها كىًإذا  -

ٍمتيٍم بػىٌٍنى النَّاًس أىٍف ٓنىٍكيميوا بً  ًإفَّ اللَّوى ًنًعمَّا  اٍلعىٍدؿً حىكى
 يعان بىًصًنان ]سورة النساء ظيكيٍم ًبًو ًإفَّ اللَّوى كافى ٚنىً يىعً 
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 [ٖٓات (: اآليْ)
شيهىداءى لًلًَّو  اٍلًقٍس"ً يا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمٌنى بً  -

ٍيًن كىاأٍلىقٍػرىًبٌنى ًإٍف يىكيٍن غىًنيِّا  كىلىٍو عىلى أىنٍػفيًسكيٍم أىًك اٍلواًلدى
أىٍك فىًقًنان فىاللَّوي أىٍكذل ًًّٔما فىبل تػىتًَّبعيوا اٍٟنىول أىٍف تػىٍعًدليوا كىًإٍف 

ٍلويكا أىٍك تػيٍعرًضيوا فىًإفَّ اللَّوى كافى ّنا تػىٍعمىليوفى خىًبًنان تػى 
 [ُّٓ ة( : اآليْ]سورة النساء ) (ُّٓ)

ٍلنا ريسيلىنا بًاٍلبػىيّْناًت كىأىنٍػزىٍلنا مىعىهيمي اٍلًكتابى  - لىقىٍد أىٍرسى
( ٕٓ]سورة اٜنديد ) ...بًاٍلًقٍس"ً  كىاٍلًميزافى لًيػىقيوـى النَّاسي 

 [ِٓ: آية 
اءى يى  - كىالى  بًاٍلًقٍس"ً اأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمٌنى لًلًَّو شيهىدى

نىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا  ىيوى أىقٍػرىبي  اٍعًدليوا٩نىٍرًمىنَّكيٍم شى
ًبًنه ّنىا تػىٍعمىليوفى ) (]سورة ٖلًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى خى

 [ٖ: اآليات ( ٓاٞنائدة )
ٍحساًف كىًإيتاًء ًذم اٍلقيٍرىب  بًاٍلعىٍدؿً ًإفَّ اللَّوى يىٍأميري  - كىاإٍلً

ًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم  كىيػىٍنهى عىًن اٍلفىٍحشاًء كىاٍلميٍنكى
 [َٗ( : اآليات ُٔ( ]سورة النحل )َٗتىذىكَّريكفى )
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لىفىسىدىًت األٍرضي  ٍعضو كىلىٍوال دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػى  -
(: ِكىلىًكنَّ اللَّوى ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلعىالىًمٌنى ]سورة البقرة )

 [ُِٓية اآل
الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم ًبغىًٍنً حىقٍّ ًإالَّ أىٍف يػىقيوليوا رىبػُّنىا  -

ٍت ٟنىيدّْمى  كىلىٍوالى دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو اللَّوي 
صىوىاًمعي كىبًيىعه كىصىلىوىاته كىمىسىاًجدي ييٍذكىري ًفيهىا اٍسمي اللًَّو  
ًثًننا كىلىيػىٍنصيرىفَّ اللَّوي مىٍن يػىٍنصيريهي ًإفَّ اللَّوى لىقىًومّّ عىزًيزه   كى

 .[َْ يةاآل (:ِِسورة اٜنج )]
كتفسًنىا كسيبحث الباحث كبل منها مع اآليات اٞنتعلقة ّٔا 

 فيما يلي: كإتياف ٓنليلها
 اإلعتراف بتعدد األديان .1

بل  األدياف ُب كتابو إلسبلـ ىو الدين الذم يعرتؼ بتعددا
كأف التعددية ليست دينية 2ىو نفسو من أكرب مصادر التعددية،

فق" بل أهنا ٕنتد لتشمل التعددية اٞنذىبية كالتعددية السياسة 
لق كغًنىا كما ذكرىا الباحث ُب السابق. كذكر النص أف اهلل خ

 فيما يلي: تعدد  األدياف
                                                             

لقاىرة: دار الفكر االسبلمي، ا، )التعددية ُب ٠نتمع اسبلميٗناؿ البنا،   ِ
 َُ(، ص. ََُِ
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 [62 يةاآل :(2) البقرة سورة] . أ
 سبب النزول:

أف ينظر ك٩نب االستذكار ُب فهم معىن النص القرآِّن ب
كلذلك كسبب اٞنتكلم،  الشخص إذل الوقت كاٞنخاطب

يكشف اٞنعىن كاٞنقصود من ىذه اآلية بالتدقيق على سبب 
هل بأسباب أف اٛننزكٟنا، كما قالو الشاطيب ُب اٞنوافقات، 

التنزيل موقع ُب الشبو كاإلشكاالت، كمورد للنصوص الظاىرة 
 ّ.كقوع النزاعمورد اإلٗناؿ حّت يقع االختبلؼ، كذلك مظنة 

 : أسباب نزكؿ القرآفُب كتابو  النيسابورمكيركل عن 
 اهللي  صىلَّى النَّيبّْ  عىلىى سىٍلمىافي  قىصَّ  لىمَّا: قىاؿى  ٠نيىاًىدو  عىنٍ يركل 

ٍيرً  أىٍصحىابً  ًقصَّةى  كىسىلَّمى  وً عىلىيٍ   قىاؿى " النَّارً  ُب  ىيمٍ : "قىاؿى  الدَّ
 كىالًَّذينى  آمىنيوا الًَّذينى  ًإفَّ : }فػىنػىزىلىتٍ  اأٍلىٍرضي  عىلىيَّ  فىأىٍظلىمىتٍ : سىٍلمىافي 
أى٧نَّىا: قىاؿى { ٪نىٍزىنيوفى : }قػىٍوًلوً  ًإذلى { ىىاديكا بىله  عىينّْ  كيًشفى  فىكى  ْ.جى

                                                             
، اٞنوافقات، الشهًن بالشاطيبإبراىيم بن موسى بن ١نمد اللخمي الغرناطي   ّ

  ُْٔ، ص.ْ، ج. ـ(ُٕٗٗىػ/ ُُْٕ:دار ابن عفاف، الطبعة األكذل -)
سابورم، حدم، النيأبو اٜنسن علي بن أ٘ند بن ١نمد بن علي الوا  ْ

 -ىػ  ُُِْالثانية،  الطبعة ، )الدماـ: دار اإلصبلح،أسباب نزكؿ القرآف، الشافعي
  ِْـ(، ص.  ُِٗٗ
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لباب النقوؿ ُب أسباب  كتابو  ُب السيوطيا عن كيركل أيض

 قاؿ قاؿ ٠ناىد عن ٤نيح أيب ابن طريق من: بطريق أخر النزكؿ
 كنت دين أىل عن كسلم عليو اهلل صلى النيب سألت سلماف
 كالذين آمنوا الذين إف فنزلت كعبادَتم صبلَتم من فذكرت معهم
 عن ًنكث بن اهلل عبد طريق من الواحدم كأخرج اآلية ىادكا
 ىم قاؿ أصحابو قصة اهلل رسوؿ على سلماف قص ٞنا قاؿ ٠ناىد

 آمنوا الذين إف فنزلت األرض على فأظلمت سلماف قاؿ النار ُب
 كأخرج جبل عين كشف فكأ٧نا قاؿ ٪نزنوف قولو إذل ىادكا كالذين

 ُب اآلية ىذه نزلت قاؿ السدم عن حاًب أيب كابن جرير ابن
 ٓ.الفارسي سلماف أصحاب

ك، تبٌن ىذه اآلية إ٬ناف أىل الكتاب قبل بعثة النيب كبذل
. كعن كجود تعدد األدياف قبل كسلم ك٬نوتوف ١نمد صلى اهلل علي

 ٠نيئ اإلسبلـ جاء بو النيب ١نمد.
 التفسير: 

 The Study Quran A New Trasnlation and فسر١نرر

Commentary ٗنع"صابئ"، كىو ٌن"الصابئعن  ىذه اآلية "
                                                             

لباب النقوؿ ُب أسباب جبلؿ الدين عبد الر٘نن بن أيب بكر السيوطي،   ٓ
 ٗص. (، -لبناف: دار الكتب العلمية، –، )بًنكت النزكؿ
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ول دينو دينا، كاٞنرتد من أىل اإلسبلـ عن دينو. اٞنستحدث س
، تسميو العرب:"صابئا". آخر دين ككل خارج من دين إذل

": إذا  يقاؿ منو:"صبأ فبلف يصبأ صٍبأ". كيقاؿ:"صبأت النجـو
 طلعت."كصبأ علينا فبلف موضع كذا ككذا"، يعين بو: طلع.

(Ṭ ) ،نو ألكانت كثنية العرب يسموف النيب عليو السبلـ صابئا
  .(R) قد ترؾ دين األجداد

 من ال يعرؼ دينهماالكؿ،  :أقواؿ ىمكللمفسرين ُب تفسًن 
يقولوف: ال إلو إال اهلل، كليس ٟنم عمل كال كتاب كال نيب، ك 

أف كالثاِّن،  .إال قوؿ ال إلو إال اهلل. قاؿ: كدل يؤمنوا برسوؿ اهلل
ف إذل الصابئٌن قـو يعبدكف اٞنبلئكة، كيقرءكف الزبور، كيصلو 

. يرتكوف دينهمك  طائفة من أىل الكتابالىم كالثالث،  .القبلة
 يزعموف أهنم على دين نوح، عليو السبلـ.كالرابع، ىم 

، كأهنم فاعلةكاٝنامس،   أهنم موحدكف كيعتقدكف تأثًن النجـو
(R, Q, Ṭ)6 

                                                             
الرتاث العريب، ، )بًنكت: دار إحياء يبمفاتيح الغفخر الدين الرازم،  ٔ
، أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند القرطيبك  ّٔٓ، ص. ّ، ج.ىػ( َُِْ، الطبعة الثالثة

 -ىػ ُّْٖالثانية،  الطبعة، دار الكتب اٞنصرية: القاىرة)، اٛنامع ألحكاـ القرآف
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كاف الذين اٜنراِّن من التاريخ اإلسبلمي،   أكؿ القرفُب 
(Ḥarrān) لباطنية ُب الديانات العناصر اب ادين وفُب سوريا يتبع

نفسهم بالصابئن، لينالوا منزلة أكيسموف  قرب الشرقيةاليونانية ك 
ف ا، اآلُب القرآف الكرمي. كتسمى أعضاء الطائفة مندائيالصابئن 

 فك أهنم موحد ،أيضا بالصايبء ُب جنوب العراؽ كإيراف
ىي الطقوس الرئيسية ك النيب؛ ك John the Baptistكفكيعترب 
أف ىاجركا إذل اٞنوقع اٜنارل من كادم  كفية، كيعتقدناٞنعمد
 .(Jordan Valley) األردف

Christians  النصارل" ٗنع، كاحدىم نصرافبيرتجم" ،
 من الناصرة مسكن ييسوس )عيسى(عقوؿ من اٞن
(Nazareth)كيصف االخرل اللفظ ، كلكن أيضا تعطي عدة .

"زعيم  (Paul) لبوؿ اٞنتهم الذم يتحدث ٓنقًنان  ٓ:ِْأعماؿ 
. ىذا اإل٤نيلظهر ُب ي ،" كىذا اٞنصطلحرةطائفة من الناصال

ُب  تطورالتحقًن استمر ُب القركف األكذل للمسيحية، كلكن 
لتسمية "اليهود اٞنسيحيٌن" ٔنتلف عن ا، كطريقة ماكنبعض األ

 Middle Persian"بولٌن اٞنسيحيٌن"، كعبارات أخرل، مثل 

                                                                                                                                   

، آفجامع البياف ُب تأكيل القر ١نمد بن جرير الطربم، ك  ّْْ، ص. ُ(، ج. ـ ُْٔٗ
 ُْٓ، ص. ِ، ج. ـ(َََِىػ/ َُِْ:مؤسسة الرسالة، الطبعة األكذل، -)
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Tarsāg كKristiyān،  االستخداـ ُب تسميات اتباع اٞنسيح.ك 
 7.ف مثل عبادة مرمي كعيسىما يتعلق باإلعتقاد يذكر ُب القرآك 

طائفة اٞنسيحيٌن  تنبع 8،ّصاحبة ُب سورة اٛنن:اهلل  أك أخذ
 كيديكنيٌنلٍ الكى ىم عن التيار الرئيسي  اعتقاداَتماحملليٌن ٔنتلف 

 .وفاٞنسيحي
اليهود. فهم  ىاد يهود، فعلكا من داالذين ىك 

"أف ا٥ندر ْناه بعضنا البعض"، أك كمعىن:"ىادكا"، تابوا. 
 9(Th. )يتحركوف عند قراءة التوراة

 The Study Quran A Newحينما فسر ١نرر 

Trasnlation and Commentary يقتبس بتفسًن ىذه اآلية 

ختبلؼ الطريق مع آناد إ" ،فيما يتعلق ّٔذه اآلية القشًنم
ن القبوؿ، فمن صٌدؽ اٜنق سبحانو َب األصل ال ٬ننع من حس

                                                             
ًإٍذ قاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرميىى أىأىٍنتى  [ُُٔ ةي( : األٓ]سورة اٞنائدة )  ٕ كى

ذيكِّن كىأيمّْي ًإٟنىٌٍنً ًمٍن ديكًف اللًَّو قاؿى سيٍبحانىكى مىا يىكيوفي رل أى  ٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى قػيٍلتى لًلنَّاًس أنًَّ
رل ًُنىقٍّ ًإٍف كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسي كىال أىٍعلىمي مىا ُب نػىٍفًسكى إًنَّكى أىٍنتى 

 (ُُٔعىبلَّـي اٍلغيييوًب )
 (ّكىأىنَّوي تىعاذل جىدُّ رىبّْنا مىا أنَّىذى صاًحبىةن كىال كىلىدان )  ٖ

9
 Seyyed Hossein Nasr, op. cit., h. 32 
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آياتو، كآمن ّنا أخرب من حقو كصفاتو، فتباين الشرع كاختبلؼ 
 10."سم غًن قادح َب استحقاؽ الرضوافكقوع اال

أف اٞنسيحيٌن  ،قوؿ الغزارل ُب فيصل التفريقةكزاد ب
 (Turks) كاألتراؾ (Christians of Byzantium) يٌنبيزنطال

اهلل. أكلئك  ةر٘ن ُبي ُب ذلك الوقت( )خارج العادل اإلسبلم
 وفيسمفلو  كفنكر يك  اهالذين يعرفوف بتعاليم النيب كفضائل

ىذه العقبات،  يعطي ٠ناالن كاسعان ُب  الغزارل الكفر، كلكنب
مزيدان، ؟  امع ١نمدتمعيبا دل يس يرتكال كيف ٬نكن أف يكوف

ُب  كاذب كبًن ا١نمداف ع متسكي اًن كب الشخص ينشاءك 
 رمى اشخص معتسلم يساٞنو باٜنقيقة، حيث ال يتوقع ادعاءات

شيئا من عكس  االاسم ١نمد  احد معتسالي نيب كاذب؟ البأف 
 جيد ادينبنفي االعتقاد باف  االعتذار٬نكن . ك صفاتو اٜنقيقية

 ،السيئة لظركؼكا .السيئة اتباعو تلتقي ، إذاوُب علم مةاٟنك أك 
جتماعية ُب معرفة الدين، كالتجربة االالرتبية ك  مكاف اٞنيبلدىي 

                                                             
، لطائف اإلشارات، د اٞنلك القشًنمعبد الكرمي بن ىوازف بن عب  َُ

 ٔٗ، ص. ُج.  الثالثة(، الطبعة)مصر: اٟنيئة اٞنصرية العامة للكتاب، 
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توفًن مساحة كاسعة لر٘نة اهلل ليشمل أكلئك الذين يؤمنوف بو، 
 11.الصاحلكُب اآلخرة كالتصرؼ 

أف اآلية تشًن إذل بعض اليهود  اٞنفسرين بعضكيرل 
ىذه األدياف قبل بعثة الذين انضمت إذل  صابئٌنكاٞنسيحيٌن كال

 ، كأبو ذرفارسيسلماف ال مثلالنيب عرفو  عندما جاءك 12النيب،
13كالبحًنة ، كالرىباف كرقة بن نوفلالغفارم

(R) قد فهم البعض ك
 (.Zoroastrians) الزرادشتيٌن االدياف اآلخر أف تشمل

ف إالبعض اآلخر ك ُب كتابو الكشاؼ رم يرل الز٢نشك 
ظاىريان،  اإل٬ناف كفكديؤ  ميشًن إذل اٞننافقٌن، ألهن أمنوا الذين

فريق  كىم ، صابئٌنسيحيٌن، كالمع اليهود، كاٞن هممن البعضك 
يعين  من اآلية،  زء الثاِّن اٞنذكوراٛنجنب كضعت أكؿ، 

اٞنؤمنٌن اٜنقيقيٌن ُب النيب كاإلسبلـ. إذا ًب قبوؿ ىذا التفسًن، 

                                                             
، )الطبعة فيصل التفريقة بٌن اإلسبل كالزندقةأيب حامد ١نمد الغزارل،   ُُ

 ْٖـ(، ص. ُّٗٗق/ُُّْاألكذل، 
12 Seyyed Hossein Nasr, loc. cit. 

 ّٔٓ، ص. ّ، ج. نفس اٞنرجع ،فخر الدين الرازم  13
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تستخدـ " امنو أ سيكوف ىذا اٞنثيل ُب القرآف عندما كاف "الذين
 14.إذل اٞننافقٌن مع اآلثار اٞنرتتبة إشارةى  بسخرية القدر

، يا أيها الذين آمنوا ُّٔ:ْ" ُب أمنوا"الرازم  كيذكر
ّنعنيٌن، ٣نا استلـز األمر  "ؤمن"اٞنآمنوا باهلل كرسولو، كمثاؿ 

التفسًن اٞنقدـ لتلك اآلية  منرغم أف ىذا ليس  ،باإل٬ناف
ُب سورة  الرازم ُب الواقع، يبدك. خاصة عندما يناقش ّنفردىا

١نصور اٞنؤمن" دكف "ستخدـ ي 15،ُّٔ يةاآل( : ْالنساء )
 16.فق" للمسلمٌن

اٞنفسرين مثل القرطيب كالز٢نسرم  بعض اختلف عن ذلكك 
ف و اٞنؤمنىم  ىذه آّموعات كاٞنراغي كالشوكين كالطربم يذكركف

                                                             
الكشاؼ عن حقائق غوامض ، ز٢نشرمال أبو القاسم ١نمود بن عمرك ُْ

 ُْٔ، ص. ُىػ(، ج.  َُْٕ العريب، الطبعة الثالثة،، )بًنكت: دار الكتاب التنزيل
ا الًَّذينى آمىنيوا آًمنيوا بًاللَّ   ُٓ ًو كىرىسيولًًو كىاٍلًكتاًب الًَّذم نػىزَّؿى عىلى رىسيولًًو يىا أىيػُّهى

تيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر  ًتًو كىكي فػىقىٍد كىاٍلًكتاًب الًَّذم أىنٍػزىؿى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاللًَّو كىمىبلًئكى
 (ُّٔضىلَّ ضىبلالن بىًعيدان )

منوا ليس ىم اٞنسلموف، كُب تفسًن القوؿ الثاِّن: أف اٞنخاطبٌن بقولو آ  ُٔ
اآلية تفريعا على ىذا القوؿ كجوه: األكؿ: أف اٝنطاب مع اليهود كالنصارل، كالتقدير: يا 

. أنظر تفسًن ىذه أيها الذين آمنوا ّنوسى كالتوراة كعيسى كاإل٤نيل آمنوا ّنحمد كالقرآف
 اآلية ُب تفسًن مفاتيح الغيب للرازم.
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بيد أف اٞنسيحيٌن  .(Ṭ) لنيب ١نمدمن ا يؤكدكف اٜنقيقةإذا 
الذين يؤكدكف رسالة ١نمد دل تعد اٞنسيحية على اإلطبلؽ، 

 وفقبلي وامشركٌن إذا كانالذين ٬نارسوف الوثنية لن تكوف أكلئك 
 اإدراج العبارة "كيتبع ١نمد فسريناٞنألوؼ للم كمن .ا١نمد

كُب اإل٬ناف باهلل 17 (Ajبيانا ٞنن امن باهلل )" بشريعتوكيعمل 
 ُٖكاليـو اآلخر اندارج اإل٬ناف بالرسل كالكتب كالبعث.

(: ّاؿ عمراف )سورة عباس، أف  ابن ذكر القرطيب بركاية
األكامر أك األحكاـ القانونية  ىذه اآلية. كلكننسخت  19ٖٓ

 أمور ٬نكن أف تكوف منسوخة ال كصفية، ال سيما ُباليت 
 .اآلخرة

يقيموف  ، ىذه اآلية تشًن إذل الذينكعند البيضاكم
األنواع سبلمة عين ّن أك باإلسبلـ، نسخت أدياهنمقبل  مالتزاماَت

                                                             
 ُْٖ، ص. ِج.  ،فس اٞنرجعن، ١نمد بن جرير الطربم  ُٕ

18 Muhammad Hasan Qadr dan Qara maliki. Al-Qur’an dan 

Pluralisme Agama, Terj. Abdurrahman Arfan ( Jakarta, IICT, 2003), h. 168 
ٍسبلـً ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ُب اآٍلًخرىًة ًمنى اٍٝناًسرً   ُٗ ينى كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اإٍلً

(ٖٓ) 



 

011 

)حيث  20.ما كانوا مؤمنٌن ٢نلصيىن عند اٞنختلفة من الكفر
 (أنو يفسر األكؿ إشارة إذل اٞننافقٌن

 The Study Quran ١نرر يردٌ بالبيانات اٞنذكورة السابقة، ك 

A New Trasnlation and Commentary  بعض اٞنفسرين أف
 ينكركف اإلسبلـ كالنيب نمح ٞناستعدـ التدؿ على ىذه اآلية 

الغزارل وقف ّنزف األبدم، ذكف من اٝنوؼ كاٜنينقكىم  ١نمد
، ال سيما منذ رفض على ىذا األمر للتحقق ًحٌدةن  افضر كضح 

ضحان عند اٞنسلمٌن اك  احكم صاراإلسبلـ ُب مرات الحقة قد 
 نكاراإلنفسو. كعبلكة على ذلك، ال ٬نكن  كليس عند النيب

مثيل آخر من ُب بالتناقضات: ال  معرفةدكف  يةمعىن اآل
اٞنسيحية ك  ةيهوديال أفمنافق، كال معىن  كاسميستخدـ  "مؤمن" 

 أك اٞنسيحية. ةيهوديالدين ١نمد أف يسمى  يتبعوف
تأكيد إ٬ناف اليهود كاٞنسيحيٌن كجد كعبلكة على ذلك، 

(: ّ]سورة آؿ عمراف ) مثلالقرآف الكرمي،  منُب أماكن أخرل 

                                                             
أنوار التنزيل كأسرار ، بو سعيد عبد اهلل بن عمر البيضاكمناصر الدين أ َِ

، ص. ُ، ج.ىػ( ُُْٖ ،األكذل العريب، الطبعة، )بًنكت: دار إحياء الرتاث التأكيل
ّْٔ 
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]سورة ، [ْٖ ةي(: اآلٓ]سورة اٞنائدة )21،[ُُٓ-َُُ ةياآل
على أمشل مناقشة، ك  22،[ٗٔاذل  ٕٔيات (: اآلِِاٜنج )

 The Quranic View of Sacred History and "مقاؿ  أنظر

Other Religions" ةي(: اآلّ]سورة آؿ عمراف )التعليق ك 
 23.لقضايا ٣ناثلة تتصل بالطوائف الدينية [ُُٓ-َُُ

من تفسًن  خوؼ عليهم، كال ىم ٪نزنوف الكأما معىن 
The Study Quran A New Trasnlation and 

Commentary حياة اٞنرء بعد اٞنوت، أم ما يعادؿ  كصف
تبع  نفهو يصف مكافأة ٞن24.أك السبلمة تسميتو باٝنبلص

                                                             
ٍوفى عىًن اٍلمي   ُِ ٍعريكًؼ كىتػىنٍػهى يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس تىٍأميريكفى بًاٍلمى ٍنتيٍم خى ٍنكىًر كي

ٍؤًمنيوفى كىأىٍكثػىريىيمي اٍلفاًسقيو  ًٍنان ٟنىيٍم ًمنػٍهيمي اٍلمي فى كىتػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىلىٍو آمىنى أىٍىلي اٍلًكتاًب لىكافى خى
لىٍيسيوا سىواءن ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتاًب أيمَّةه قائًمىةه يػىتػٍليوفى آياًت اللًَّو آناءى اللٍَّيًل كىىيٍم  (َُُ)

ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر ُُّيىٍسجيديكفى ) ( يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمى
ًٍنو فػىلىٍن ييٍكفىريكهي كىاللَّوي ُُْكىييسارًعيوفى ُب اٝنٍىًٍناًت كىأيكلًئكى ًمنى الصَّاًٜنًٌنى ) ( كىما يػىٍفعىليوا ًمٍن خى

 (ُُٓعىًليمه بًاٍلميتًَّقٌنى )
عىٍلنا مىٍنسىكان ىيٍم ناًسكيوهي فىبل يينازًعينَّكى ُب اأٍلىٍمًر كىادٍعي ًإذل رىبّْكى   ِِ ًلكيلّْ أيمَّةو جى

ليوفى )ًٕٔإنَّكى لىعىلى ىيدلن ميٍستىًقيمو ) ًإٍف جادىليوؾى فػىقيًل اللَّوي أىٍعلىمي ّنا تػىٍعمى ( اللَّوي ٪نىٍكيمي ٖٔ( كى
ٍنتيٍم ًفيًو ٔنىٍتىًلفيوفى )بػىيػٍنىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيامى   (ًٗٔة ًفيما كي

23
 Seyyed Hossein Nasr, op. cit. h. 32 

24
 Ibid., 
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كمن آمن 26،ُب اإل٬ناف كمن أسلم25،اهللىدل 
 29.ا ربٌنا اهلللو اكالذين ق28،اهلل أكلياءك 27،أصلحك 

 The Study Quran Aأف تفسًن  اٞنذكور السابق نظرا إذل

New Trasnlation and Commentary د دععرتؼ بتي
لؤلدياف األخرل )غًن اإلسبلـ(  اٝنبلص أك السبلمةك األدياف 

ختبلؼ الطريق مع آناد األصل ال اقبل بعثة النيب ١نمد، ألف 
٬ننع من حسن القبوؿ، فمن صٌدؽ اٜنق سبحانو َب آياتو، 
كآمن ّنا أخرب من حقو كصفاتو، فتباين الشرع كاختبلؼ كقوع 

كضح الغزارل موقف ك  ،سم غًن قادح َب استحقاؽ الرضوافاال
على ىذا األمر ببيانو كتفصيلو. كلكن قاؿ  للتحقق ًحٌدةن  افضر 

                                                             
يعان فىًإمَّا يىٍأتًيػىنَّكيٍم  [ّٖ( : اآليات ِ]سورة البقرة )  ِٓ قػيٍلنىا اٍىًبطيوا ًمٍنها ٗنًى

ٍن تىًبعى ىيدامى فىبل خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم ٪نىٍزىني   (ّٖوفى )ًمينّْ ىيدلن فىمى
بىلى مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًلًَّو كىىيوى ١نيًٍسنه فػىلىوي  [ُُِ ةي( : األِ]سورة البقرة )  ِٔ

 (ُُِأىٍجريهي ًعٍندى رىبًّْو كىال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم ٪نىٍزىنيوفى )
نى كىميٍنًذرًينى كىما نػيٍرًسلي اٍلميٍرسىًلٌنى ًإالَّ ميبىشّْرًي [ْٖية ( : األٔرة األنعاـ )]سو   ِٕ

ٍن آمىنى كىأىٍصلىحى فىبل خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم ٪نىٍزىنيوفى )  (ْٖفىمى
أىال ًإفَّ أىٍكلًياءى اللًَّو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال  [ِٔ يةاأل ( :َُ]سورة يونس )  ِٖ

 (ِٔىيٍم ٪نىٍزىنيوفى )
ا رىبػُّنىا اللَّوي ٍبيَّ اٍستىقاميوا ًإفَّ الًَّذينى قاليو  [ُّ يةاأل( : ْٔ]سورة األحقاؼ )  ِٗ

 (ُّفىبل خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم ٪نىٍزىنيوفى )



 

012 

، إذا أدركوا ١نمدا أما اليهود كالنصارل كالصابئٌن بعض العلماء،
  .صلى اهلل عليو كسلم كّنا جاء بو التصديق ّنحمد مإ٬ناهنف

يؤمن منهم ّنحمد، كّنا من خبلصة القوؿ عن ىذه اآلية 
 هكدل يغًن إ٬نانو جاء بو كاليـو اآلخر، كيعمل صاٜنا، فلم يبدؿ 

حّت توُب على ذلك، فلو ثواب عملو كأجره عند ربو، كما 
: ألف اإل٬ناف كما قاؿ رسوؿ اهلل " كصف جل ثناؤه. قىاؿى

 : ٬نىاًف، قىاؿى ئً »فىأىٍخربٍِّن عىًن اإٍلً ًتًو، كىكيتيًبًو، أىٍف تػيٍؤًمنى بًاهلًل، كىمىبلى كى
ًٍنًًه كىشىرّْهً  ًر خى خوؼ  ال 30."كىريسيًلًو، كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر، كىتػيٍؤًمنى بًاٍلقىدى

حياة اٞنرء بعد اٞنوت، أم ما  عليهم، كال ىم ٪نزنوف كصف
 ن. فهو يصف مكافأة ٞنأك السبلمة يعادؿ تسميتو باٝنبلص

 .لحأصكمن آمن ك  ُب اإل٬ناف كمن أسلم اهللىدل تبع 
 لبس كالتشابو يستلحق الباحث ُب ىذا البحثالإلزالة ك 

 The Study Quran A New معىن اإلسبلـ يذكر ُب تفسًن

Trasnlation and Commentary سورة آؿ عمراف  من[
كمن يبتغ غًن اإلسبلـ دينا فلن يقبل منو كىو  [ٖٓية اآل(: ّ)

ث ابن نزلت ىذه اآلية ُب اٜنار  (ُٖٓب اآلخرة من اٝناسرين )
                                                             

)بًنكت: دار إحياء الرتاث  ،صحيح مسلم، مسلم بن اٜنجاج النيسابورم َّ
 ّٔ، ص. ُ(، ج. العريب
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سويد أخو اٜنبلس بن سويد، ككاف من األنصار، ارتد عن 
 معو كٜنقوا ّنكة كفاراشخصا اإلسبلـ ىو كاثنا عشر 

(Q,M,Th)31 
 يةاآل سورة البقرة: ية غًن ناسخةاف ىذه اآلكيرا الباحث 

كما قالو   ألهنا خرب، ال من األكامر أك القانوف االحكاـ ِٔ
ف ىذه أب (R,T)ناسخة  يكف ىكقاؿ أخر  .القرطييب ُب السابق

ية تنكر األشكاؿ الدينية األخرل بقدـك النيب ١نمد. ُب ىذا اآل
الرأم كجود التناقض، كعبلكة على ذلك، ال يورد إذل أعم 

ف يدؿ ٗنيع اٜنقيقة من اٞنسلم" ُب القرآإستخداـ "اإلسبلـ ك 
]سورة  32،[ُِٖ يةاآل(: ِ) البقرة]سورة دين التوحيد. كأنظر 

ية رسالة اإلسبلـ عن اآل33،[ُِّ-ُُّ اآليات (:ِ) البقرة

                                                             
، الكشف كالبياف عن تفسًن القرآف، أ٘ند بن ١نمد بن إبراىيم الثعليب  31

، ص. ّ(، ج. ـ ََِِ /ىػ  ُِِْ ،الطبعة األكذل ء الرتاث العريب،دار إحيا :لبناف)
َُٕ 

نىا   ِّ ةن لىكى كىأىرًنىا مىنىاًسكى ٌٍنً لىكى كىًمٍن ذيرّْيًَّتنىا أيمَّةن ميٍسًلمى رىبػَّنىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمى
نىا ًإنَّكى أىٍنتى التػَّوَّابي الرًَّحيمي )   (ُِٖكىتيٍب عىلىيػٍ

( كىكىصَّى ًّٔىا ُُّرىبُّوي أىٍسًلٍم قىاؿى أىٍسلىٍمتي ًلرىبّْ اٍلعىالىًمٌنى )ًإٍذ قىاؿى لىوي   ّّ
ينى فىبلى ٕنىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلمي  وفى ًإبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي يىابىيًنَّ ًإفَّ اللَّوى اٍصطىفىى لىكيمي الدّْ

(ُِّ) 



 

014 

هلل سيكوف  تسليمال تعين ستمر من يعقوب اذل كلده،ت ُِٖ
 يدؿعمم ُب القرآف اٚنا لدين النيب ١نمد )اإلسبلـ(، الذم 

إلشارة إذل االدين البدِّن كالدين اٜنقيقي على ىذا النحو، 
عاٞني كجزء من ال الذم ىو باهللموقف أساسي كتوجو الركح 

 34.كصايا األنبياء لذريتهم
]سورة آؿ اٞنسلم" أيضا ُب إستخداـ "اإلسبلـ ك  كيذكر
 (: آيةّ]سورة آؿ عمراف ) 35،[ُٗ(: آية ّعمراف )

37.[ُُُ(: آية ٓ)اٞنائدة ]سورة 36،[ِٓ
 

ٍسبلـً " للَّو الوجو  التسليميعىن التوحيد ك  "كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اإٍلً
من أم  "ٍنوي كىىيوى ُب اآٍلًخرىًة ًمنى اٍٝناًسرًينى ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى مً "تعاذل 

ف اإلسبلـ إ، يقوؿ الز٢نشرم الذين كقعوا ُب اٝنسراف مطلقا

                                                             
34 Seyyed Hossein Nasr, op. cit., h. 153 

ـي كىمىا اٍختػىلىفى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًإالَّ ًمٍن بػىٍعًد   ّٓ ٍسبلى ينى ًعٍندى اللًَّو اإٍلً ًإفَّ الدّْ
نػىهيٍم كىمىٍن يىٍكفيٍر بًآيىاًت اللًَّو فىًإفَّ اللَّوى سىرًيعي اٜنًٍسىاًب ) اءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ  (ُٗمىا جى

مي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍن أىٍنصىارًم ًإذلى اللًَّو قىاؿى اٜنٍىوىارًيُّوفى فػىلىمَّا أىحىسَّ ًعيسىى ًمنٍػهي   ّٔ
ٍد بًأىنَّا ميٍسًلميوفى )  (٥ِٓنىٍني أىٍنصىاري اللًَّو آمىنَّا بًاللًَّو كىاٍشهى

ٍد بًأىنػَّ   ّٕ ٍيتي ًإذلى اٜنٍىوىارًيٌّْنى أىٍف آًمنيوا يب كىًبرىسيورل قىاليوا آمىنَّا كىاٍشهى ًإٍذ أىٍكحى نىا كى
 (ُُُميٍسًلميوفى )
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(submissionُب ىذه اآل )38ية ّنعين التوحيد كالتسليم لوجو اهلل 
يدؿ عدـ ٓنديد ألتباع ١نمد صلى اهلل عيو كسلم، قراءة ىذه 

أٌب إذل حساب سبب الوحي السابق كإتباعو كت ُب السياؽية اآل
ية ٪ندد ٞنن يقبل اإلسبلـ ُب السابق،ػ كمدار ىذه اآلالذم ذكر 

 ٕٗ(: اآليات ّ]سورة آؿ عمراف ) ذكر ايضا ُبكي39ٍب تركو.
 40[َٖاذل 

إٌف ىذه اآلية نزلت ُب قـو من أىل الكتاب قالوا للنيب 
كما تعبد النصارىل  صلى اهلل عليو كسلم: أتدعونا إذل عبادتك؟

تخذكا اٞنبلئكة يال يأمر الناس، أف اهلل  أفك  (T) سى ابن مرميعي
كبعد  41[ٖٔ(: اآليات ّ]سورة آؿ عمراف )ك كالنبيٌن أربابنا

                                                             
 ُّٖ، ص. ُ، ج. نفس اٞنرجعالز٢نشرم،  أبو القاسم ١نمود بن عمرك ّٖ

39 Seyyed Hossein Nasr loc. cit. 
مىا كافى لًبىشىرو أىٍف يػيٍؤتًيىوي اللَّوي اٍلًكتابى كىاٜنٍيٍكمى كىالنُّبػيوَّةى ٍبيَّ يػىقيوؿى لًلنَّاًس كيونيوا   َْ

ٍنتيٍم تىٍدريسيوفى ًعبادان رل ًمٍن ديكًف ا ٍنتيٍم تػيعىلّْميوفى اٍلًكتابى كىّنا كي للًَّو كىلًكٍن كيونيوا رىبَّانًيٌّْنى ّنا كي
ٍفًر بػىٍعدى ًإٍذ أىنٍػتيٍم ٕٗ) ميٍسًلميوفى ( كىال يىٍأميرىكيٍم أىٍف تػىتًَّخذيكا اٍلمىبلًئكىةى كىالنَّبًيٌّْنى أىٍربابان أىيىٍأميريكيٍم بًاٍلكي
(َٖ) 

فىريكا بػىٍعدى ًإ٬ناهًنًٍم كىشىًهديكا أىفَّ الرَّسيوؿى حىقّّ  كىٍيفى   ُْ يػىٍهًدم اللَّوي قػىٍومان كى
 (ٖٔكىجاءىىيمي اٍلبػىيّْناتي كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمٌنى )
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(: ّ]سورة آؿ عمراف )إذل اإلسبلـ كما ذكر ُب  كفذلك يعود
  42.[ٖٗاآليات 

 The Study Quran Aكبذلك، يستخلص الباحث أف 

New Trasnlation and Commentary د عرتؼ أف من يوحٌ ي
من كل أتباع الدين ال خوؼ عليهم كال  لوجو اهللباهلل كالتسليم 

 كالبيانات اٞنماثلة بسورة البقرة:ىم ٪نزنوف ُب اٜنياة بعد اٞنوت. 
 ُٕ اآلية اٜنج: ةكسور  ٗٔ اآلية ىي سورة اٞنائدة: ِٔ اآلية

 فيما يلي:
 [69 ةي(: اآل5]سورة المائدة ) . ب

 التفسير: 
 The Study Quran A New Trasnlationفسر ١نرر 

and Commentary اآلية بسورة البقرة: ةىذه اآلية مطابق 
 أف اهلل 43،ُٕ اآلية (:ِِكسورة اٜنج ). كتفسًنىا؛ ِٔ

، كاٞنسيحيٌن ٌنى الصَّابًئك بٌن الذين يؤمنوف كاليهود يفصل 

                                                             
 اٞنصدر السابق ِْ

ّْ
لصَّابًًئٌنى ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىاديكا كىا [ُٕية اآل( : ِِ]سورة اٜنج )  

نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيامىًة ًإفَّ اللَّوى عىلى كيلّْ   كىالنَّصارل كىاٍلمىجيوسى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوا ًإفَّ اللَّوى يػىٍفًصلي بػىيػٍ
 (ُٕشىٍيءو شىًهيده )
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 تنصرؼيـو القيامة.  ُب بالعدؿ همك٪نكم الزرادشتيٌنك كآّوس 
عنهم  ةطويل ةناقشُب مدخل ت، ك إذل أىل الكتابية ىذا اآل

أك إمكانات اٝنبلص  ُبأىم التأكيدات القرآنية  كتصف، نقديا
 اإلسبلـ.خارج السبلمة 

كاليـو األخًن كعمل  " أمن باهللتشًن اآلية إذل أعمك 
فتح إمكانية اٝنبلص خارج الديانات اإلبراىيمية. تك  ،صاٜنا"

اٞنسلمٌن  ليت تسمح بالتزاكج بٌنا 44،ٓ يةاآلاآلية، مع  هكىذ
 القانوف دؿ على أف اهلل قد رسمت ،ْٖية اآلكأىل الكتاب، ك 

دعو إذل استمرار صبلحية اليهودية، لكل الدين كت الطريقك 
رغم ال على اٞنسيحية، كاستطرادان األدياف السماكية األخرل،

مذاىب اٞنسيحية كاليهودية على  انتقادات قوية توجد
سيبحثها ك ْٓ.القرآف الكرمي منأماكن أخرل  ُب مك٣نارساَت

 الباحث تفصيبل ُب تفسًنىا.

                                                             
ـي الًَّذينى  [ٓية اآل( : ٓ]سورة اٞنائدة )  ْْ اٍليػىٍوـى أيًحلَّ لىكيمي الطَّيّْباتي كىطىعا

ٍؤًمناًت كىاٍلميٍحصىناتي ًمنى أيكتيوا  اٍلًكتابى ًحلّّ لىكيٍم كىطىعاميكيٍم ًحلّّ ٟنىيٍم كىاٍلميٍحصىناتي ًمنى اٍلمي
الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ًإذا آتػىٍيتيميوىينَّ أيجيورىىينَّ ١نيًٍصًنٌنى غىيػٍرى ميساًفًحٌنى كىال ميتًَّخًذم 

ليوي كىىيوى ُب اآٍلًخرىًة ًمنى اٍٝناًسرًينى )أىٍخدافو كىمىٍن يىٍكفيٍر بً  ًب"ى عىمى ٬ناًف فػىقىٍد حى  (ٓاإٍلً
  اٞنصدر السابق  ْٓ



 

017 

 باهلل ؤمنوفي ناآلية تؤكد ٞنأف كيقوؿ فخر الدين الرازم 
 اٝنوؼ عليهم أم عدـ م، ال خوؼ عليهيعملوف الصاٜناتك 

ُب  ىاتركوا ماعاٜنزف  عدـ أم ىم ٪نزنوف؛ الك  ،ُب اآلخرة
46الدنيا

(R) ُب  اٟنمٌ  وفيستقبلالناس الكبعبارة أخرل، أف ىؤالء
 47.ُب اٛننةلعيش األبدم با كيعيشوف وفصل٫نك ، اآلخرة

 [17(: اآلية 22سورة الحج )] . ت
 The Study Quran A New Trasnlationفسر ١نرر 

and Commentary اآلية بسورة البقرة: ةىذه اآلية مطابق 
، يفهم أكثر اٞنسلمٌن بأف آّوس يشًن اذل ِٔ ، اليـو

 .( غالبا، ال من طائفة خورمZoroastrians) ٌنالزرادشتي
كاهلل  ك٫نتلف العلماء عنهم، ىل ىم من اىل الكتاب اـ ال؟.

٪نكم كيكشف عن اٜنقيقة فيما ٫نتلف الدين بو يـو 
 48القيامة.

 دلت كغًنىم كالرازم كالز٢نشرم كالطربم كقاؿ الزحيلي
 األدياف أىل بٌن بالعدؿ يقضي تعاذل اهلل أف على اآلية

 كسلم، عليو اهلل صٌلى كبرسولو باهلل اٞنؤمنوف كىم اٞنختلفة،
                                                             

 ّٔٓ، ص. ّ، ج. نفس اٞنرجعفخر الدين الرازم،  ْٔ
47

 Seyyed Hossein Nasr, op. cit, h. 315 
48  Ibid., h. 830 
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 السبلـ، عليو موسى ملة إذل اٞننتسبوف كىم: كاليهود
، يعبدكف قـو كىم: كالصابئوف  اٞننتسبوف كىم: كالنصارل النجـو

 للعادل بأف القائلوف النًناف عبدة كىم: كآّوس عيسى، ملة إذل
 عبدة ك٥نوىم العرب مكى: كاٞنشركوف كظلمة، نور: أصلٌن
 منها ككاحدة للشيطاف، منها ٙنسة: الست الفرؽ ىذه. األكثاف
 النار، فللكافرين بينهم، ك٪نكم يقضي تعاذل كإنو. للر٘نن

 خلقو أعماؿ على شهيد تعاذل اهلل إف اٛننة، كللمؤمنٌن
 49.كأقواٟنم كحركاَتم

 ،ِٔ(:ِمن سورة البقرة ) نظرا اذل التعليقات اٞنذكورة
اليت فعلها  ُٕ(: ِِكسورة اٜنج ) ،ٗٔ(:ٓة اٞنائدة )كسور 

 The Study Quran A New Trasnlationُب كتاب  احملرركف

and Commentary ، كجود  فيشرحو يستخلص الباحث بأهنم
أك السبلمة  إمكانات اٝنبلصك  االخرل )غًن اإلسبلـ( األدياف
م أ خارج اإلسبلـ من باهلل كاليـو األخر كعمل صاٜناٞنن آ

 لكن اهللك  .خارج الديانات اإلبراىيميةاليهود كالنصارل بل 
، كاٞنسيحيٌن كآّوس ٌنى الصَّابًئ بٌن الذين يؤمنوف كاليهوديفصل 

                                                             
 ،عة كاٞننهجالتفسًن اٞننًن ُب العقيدة كالشري، كىبة بن مصطفى الزحيلي  ْٗ

 ُٖٕ ، ص.ُٕج. ، (ىػ ُُْٖ، الطبعة الثانية ،دار الفكر اٞنعاصر: دمشق)
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 كذكر اٞنفسركف، يـو القيامة ُب بالعدؿ همك٪نكم الزرادشتيٌنك 
بيانا ٞنن امن باهلل كما ذكر ُب " بشريعتوكيعمل  اكيتبع ١نمد"

)ىذا موافق برأم  50[ٔٔ-ٓٔ: (ٓ) ةاٞنائد سورة]تعليق 
كال خبلؼ ُب أف  كليست ىذه اآلية منسوخة الباحث نفسو(.

اليهود كالنصارل أىل الكتاب، كألجل كتأّم جاز نكاح 
( ٓنسائهم كأكل طعامهم، كما تقرر ُب سورة اٞنائدة )اآلية: 

 .(ِٗكفرض اٛنزية عليهم، كما أكضحت سورة براءة )اآلية 
 الشريعة ختلفوم لهيةرسالة اإلالوحدة  .2

 لهيةرسالة اإلالوحدة   .1
ىذا البحث يرجع إذل القرآف، ككجد النص القرآِّن عن 

( : ْسورة النساء )ُب يعين األمر بالتقول كحدة الرسالة اإلٟنية 
 كما يلي: ُُّ(: اآلية ْسورة النساء )ك  ُية اآل

 
 

                                                             
ٍلنىاىيٍم   َٓ ىٍدخى كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلًكتىاًب آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىكىفٍَّرنىا عىنػٍهيٍم سىيّْئىاًَتًٍم كىألى
نَّاًت النًَّعيًم ) ليوا ًمٍن ( كىلىٍو أىنػَّهيٍم أىقىاميوا التػٍَّورىاةى كى ٓٔجى ىكى ٍم ألى ٤نًٍيلى كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًهٍم ًمٍن رىًّّْٔ اإٍلً

ليوفى ) ًثًنه ًمنػٍهيٍم سىاءى مىا يػىٍعمى ةه كىكى ًلًهٍم ًمنػٍهيٍم أيمَّةه ميٍقتىًصدى أنظر  (ٔٔفػىٍوًقًهٍم كىًمٍن ٓنىًٍت أىٍرجي
 ُِّصفحة 
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 [1ية اآل( : 4]سورة النساء ) . أ
 The Study Quran A New Tranlation andفسر 

Comentary   عاـ  ل ام طاعة اهللاالمر بالتقو ىذه اآلية
أم  كما ٩نب اتقاء اهلل ٩نب اتقاء قطع األرحاـٛنميع الناس ك 

ٗنيع  اٛنزء األكؿ من ىذه اآلية يدؿ رابطة معاشرَتم باٞنركؼ.
 الناس كخلقوا من نفس كاحدة كاٛنزء األخر يدؿ األمر بالتقول

 51ر اهلل ٞنعرفة مسؤكلية كاإلخوة.أموف تنصحك على عائلة 
 [131 اآلية(: 4) النساء]سورة  . ب

 التفسير:
 The Study Quran A New Tranlationحينما فسر 

and Comentary " الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن عن ىذه اآلية
يؤمركف تشًن إذل اليهود كاٞنسيحيٌن، مثل اٞنسلمٌن،  "قػىٍبًلكيمٍ 

 عظيمإذل األمر بت ه اآليةشًن ىذت، للرازمقا اهلل. كف بالتقول اذل
ىو "القانوف  (احذركا اهلل أف تعصوه كٔنالفوا أمره كهنيو) اهلل

اٞنشرتكة بٌن ٗنيع الطوائف الدينية. كلكن )الشريعة(  اإلٟني

                                                             
51 Seyyed Hossein Nasr, op. cit, h. 188 
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لًلًَّو مىا ُب السَّمىاكىاًت  " مرة أخرل ت عليهمذكر ك  اختاركا الكفر،
 52"كىمىا ُب اأٍلىٍرضً 

اٞنستفاد من ىذه ىبة الزحيلي عن ىذه اآلية بقولو "ك  لكرأ
اآليات ىو معرفة ثوابت األخبار الدائمة ُب الوحي اإلٟني منذ 
بدء اٝنليقة، كُب كل ملة كدين، كلكل العاملٌن كآّاىدين ُب 

هلل ملك السموات كاألرض ملكا  سبيل اهلل، كىي ما يأٌب:
ثاؿ األكامر اإلٟنية األمر بالتقول بامتك  كخلقا كتصرفا كسلطانا

كاجتناب النواىي عاـ ٛنميع األمم. قاؿ بعض العارفٌن عن آية 
..: ىذه اآلية ىي رحى آم القرآف ألف  كىلىقىٍد كىصَّيػٍنىا الًَّذينى

اهلل تعاذل ال تضره معصية العباد كأف  ٗنيعو يدكر عليها.
  53"ككفرىم، كال تنفعو طاعتهم كإ٬ناهنم.

صور التقول كيفهم معناه   كطاعة الناس إذل اهلل من
كالوعي اإلٟني ُب ىذه اٜنياة حّت يشجعهم فعل اٝنًنات ُب  

كحينما كقف على الوعي اإلٟني، رأت فاطمة  54كل كقت.
عثماف عنو اقتبسا من فضل الر٘نن ىو يقوؿ أف الوعي اإلٟني 

                                                             
52

 Ibid., h. 252 
 َّٖ، ص. ٓ، ج.نفس اٞنرجع، كىبة بن مصطفى الزحيلي  ّٓ

54
 Nurcholis Majid, dkk., Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah 

Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan, 

(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, cet. IV, September 2000), h. 45 
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يتعلق ّنسؤلية الناس ُب لعب الدكر الديين كاألخبلقي ال ٠نرد 
 55م ٩نب إ٬نانو كلكن األىم منو عملو.الدليل الفكرم الذ

هلل ملك كمن البينات اٞنذكورة، يستخلض الباحث أف 
األمر بالتقول ك  السموات كاألرض ملكا كخلقا كتصرفا كسلطانا

من   بامتثاؿ األكامر اإلٟنية كاجتناب النواىي عاـ ٛنميع األمم
اٞنشرتكة بٌن ٗنيع )الشريعة(  ىو القانوف اإلٟنيكل دين كملة 

كيدؿ على كحدة الرسالة اإلٟنية ٛنميع األمة  لطوائف الدينيةا
ك٪نتاج الناس إذل الوعي اإلٟني ُب  .من ٠ناؿ التعددية الدينية

تكوينها. مع ذلك، خلق اهلل الناس ُب ٢نتلف الشريعة لكل 
كيصدؽ كتابو ٞنا بٌن يديو كقبلو، كما بٌن  الطوائف الدينية

، كسيبحثها الباحث فيما ْٖية (: اآلٓالقرآف ُب سورة اٞنائدة )
 يلي:
 الشريعة فختلم .2
 [48 اآلية(: 5]سورة المائدة ) . أ

 التفسير: 
                                                             

55
 Fatimah Utsman, Wahdat al-Adyan: Dialog Pluralisme Agama, 

(Yogyakarta: LkiS, 2002), h. 75, 

 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas,tentang أنظر إذل 

Tranformasi Intelektual, Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), 

h. 15 
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 The Study Quran A New Tranlationفسر ١نرر 

and Comentary The Study Quran A New Tranlation 

and Comentary لنيب مباشرة، كيصفت لأنزل ىذه اآلية 
كيذكر  أيضا ُب  لكتب قبلو، مصٌدقنا لإليوأنزؿ  ف الذمالقرآ

، ٕٗ، ُٗ، ٖٗ، ُْ ةياآل(: ِ) البقرة سورة]
]سورة 57،[ُٖ، ّة ياآل(: ّ]سورة آؿ عمراف )56،[َُُ

 ةياآل(: ّٓ) فاطر سورة]58،[ِٗ ةياآل (:ٔاألنعاـ )

                                                             
قان لً   ٔٓ ما مىعىكيٍم كىال تىكيونيوا أىكَّؿى كاًفرو بًًو كىال تىٍشتػىريكا كىآًمنيوا ّنا أىنٍػزىٍلتي ميصىدّْ

 مىعىهيمٍ  ًلما ميصىدّْؽه  اللَّوً  ًعٍندً  ًمنٍ  ًكتابه  جاءىىيمٍ  كىلىمَّا، (ُْبًآياٌب ٖنىىنان قىًليبلن كىًإيَّامى فىاتػَّقيوًف )
فىريكا الًَّذينى  عىلىى يىٍستػىٍفًتحيوفى  قػىٍبلي  ًمنٍ  كىكانيوا فىريكا عىرىفيوا مىا جاءىىيمٍ  افػىلىمَّ  كى  اللَّوً  فػىلىٍعنىةي  بًوً  كى
ًإذا، (ٖٗ) اٍلكاًفرًينى  عىلىى  كىيىٍكفيريكفى  عىلىٍينا أيٍنزًؿى  ّنا نػيٍؤًمني  قاليوا اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ّنا آًمنيوا ٟنىيمٍ  ًقيلى  كى

قان  اٜنٍىقُّ  كىىيوى  كىراءىهي  ّنا ٍنتيمٍ  ًإفٍ  قػىٍبلي  ًمنٍ  اللَّوً  أىنًٍبياءى  تػيليوفى تػىقٍ  فىًلمى  قيلٍ  مىعىهيمٍ  ًلما ميصىدّْ  ميٍؤًمًنٌنى  كي
قان  اللَّوً  بًًإٍذفً  قػىٍلًبكى  عىلى نػىزَّلىوي  فىًإنَّوي  ًٛنًرٍبًيلى  عىديكِّا كافى  مىنٍ  قيلٍ ، (ُٗ) يٍوً  بػىٌٍنى  ًلما ميصىدّْ  يىدى

اءىىيمٍ  كىلىمَّا، (ٕٗ) لًٍلميٍؤًمًنٌنى  كىبيٍشرل كىىيدلن  ا ميصىدّْؽه  اللَّوً  ًعٍندً  ًمنٍ  رىسيوؿه  جى  نػىبىذى  مىعىهيمٍ  ًلمى
أىنػَّهيمٍ  ظيهيورًًىمٍ  كىرىاءى  اللَّوً  ًكتىابى  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  ًمنى  فىرًيقه   .(َُُ) يػىٍعلىميوفى  الى  كى

قان  بًاٜنٍىقّْ  اٍلًكتابى  عىلىٍيكى  نػىزَّؿى   ٕٓ يٍوً  بػىٌٍنى  ًلما ميصىدّْ ٤نًٍيلى  راةى التػَّوٍ  كىأىنٍػزىؿى  يىدى  كىاإٍلً
ًإذٍ  ،(ّ)  ميصىدّْؽه  رىسيوؿه  جاءىكيمٍ  ٍبيَّ  كىًحٍكمىةو  ًكتابو  ًمنٍ  آتػىٍيتيكيمٍ  لىما النًَّبيٌّْنى  ًميثاؽى  اللَّوي  أىخىذى  كى

 قاؿى  قٍػرىٍرناأى  قاليوا ًإٍصرًم ذًلكيمٍ  عىلى كىأىخىٍذًبيٍ  أىأىقٍػرىٍرًبيٍ  قاؿى  كىلىتػىٍنصيرينَّوي  بًوً  لىتػيٍؤًمنينَّ  مىعىكيمٍ  ًلما
 .(ُٖ) الشَّاًىًدينى  ًمنى  مىعىكيمٍ  كىأىنىا فىاٍشهىديكا

يًٍو كىلًتػيٍنًذرى أيَـّ اٍلقيرل كىمىٍن   ٖٓ كىىذا ًكتابه أىنٍػزىٍلناهي ميبارىؾه ميصىدّْؽي الًَّذم بػىٌٍنى يىدى
ا كىالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاآٍلًخرىًة يػيٍؤًمنيوفى بًًو كىىيٍم عىلى صىبلَتًً  ٍوٟنى اًفظيوفى )حى  .(ٍِٗم ٪ني
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ككما يؤكد 60،[َّة ياآل(: ْٔ]سورة األحقاؼ )59،[ُّ
 61،[ْٕ-ْٔ اتياآل: (ٓ) اٞنائدة سورة]ُب  اإل٤نيل التوراة

أهنا حق  شهديالكتب السابقة، ّنعىن أف القرآف  ىكمهيمننا عل
اليت تفيد بأف  ىي 62(Ṭ, Z) حافظا ٟناك أميننا عليها، ك عند اهلل، 

قتل ب االنتقاـك النيب أمر اٜنكم بالرجم الثنٌن من اٞنشركٌن 
النفس القاتلة بالنفس اٞنقتولة ظلمنا من أجل إعادة تأسيس 

  63ىذه اٞنسائل. ُب ةأحكاـ التوراة األصلي
، مثبل:  ىذه اآلية بعض اٞنفسرين تفسًن كما ذكر

أىل النيب قضى عندما البيضاكم كالطربم كالز٢نشرم ُب كتأّم 

                                                             
يًٍو   ٗٓ قان ًلما بػىٌٍنى يىدى ٍعنا ًكتابان أيٍنزًؿى ًمٍن بػىٍعًد ميوسى ميصىدّْ قاليوا يىا قػىٍومىنا ًإنَّا ٚنًى

 .(َّيػىٍهًدم ًإذلى اٜنٍىقّْ كىًإذل طىرًيقو ميٍستىًقيمو )
قان   َٔ ٍينا ًإلىٍيكى ًمنى اٍلًكتاًب ىيوى اٜنٍىقُّ ميصىدّْ يًٍو ًإفَّ اللَّوى  كىالًَّذم أىٍكحى ًلما بػىٌٍنى يىدى

 .(ًُّبًعباًدًه ٝنىىًبًنه بىًصًنه )
قان  مىٍرميىى  اٍبنً  ًبًعيسىى آثارًًىمٍ  عىلى كىقػىفٍَّينا  ُٔ يٍوً  بػىٌٍنى  ًلما ميصىدّْ  التػٍَّوراةً  ًمنى  يىدى

٤نًٍيلى  كىآتػىٍيناهي  قان  كىنيوره  ىيدلن  ًفيوً  اإٍلً يٍوً  بػىٌٍنى  ًلما كىميصىدّْ  لًٍلميتًَّقٌنى  كىمىٍوًعظىةن  كىىيدلن  التػٍَّوراةً  نى مً  يىدى
٤نًٍيلً  أىٍىلي  كىٍليىٍحكيمٍ ( ْٔ)  ىيمي  فىأيكلًئكى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ّنا ٪نىٍكيمٍ  دلىٍ  كىمىنٍ  ًفيوً  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ّنا اإٍلً

 (ْٕ) اٍلفاًسقيوفى 
ٍيًمني ىيوى اللَّوي الًَّذم الى ًإلوى ًإالَّ ىيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّ   ِٔ ٍؤًمني اٍلميهى كسي السَّبلـي اٍلمي

بػّْري سيٍبحافى اللًَّو عىمَّا ييٍشرًكيوفى )  (ِّاٍلعىزًيزي اٛنٍىبَّاري اٍلميتىكى
63

 Seyyed Hossein Nasr, op. cit, h. 300 
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 فق ٞنا أرسل اهللاو ي اعليو القياـ ّنأمرت  ىذه اآلية، الكتاب
 64.القرآف الكرميىو ، اليو

 The Studyمن ىذه اآلية بناء على تفسًناٞنقصود ك 

Quran A New Trasnlation and Commentary أف ٪نكم 
بٌن احملتكمٌن إليو من أىل الكتاب كسائر أىًل اٞنلل  النيب

 ىم أم إ٥نرافهمأف ال يتبع أىواءك أنزؿ اهلل ٟنم، الذم  كتابالب
أك  65(Ṭ) ْٕ-ُْاآليات  ، كما نقش ُبهمقوانينٓنريف أك 

                                                             
، ُج.  ،نفس اٞنرجع ،ز٢نشرمأبو القاسم ١نمود بن عمرك بن أ٘ند، ال ْٔ

نفس  ،عبد اهلل بن عمر الشًنازم البيضاكم ناصر الدين ابو سعيد كأنظر ّٗٔص. 
 ِّٖ، ص. َُج.  ،نفس اٞنرجع ،١نمد ابن جرير الطربمك  ُِٗ، ص. ِج.  ،اٞنرجع

ا يىا [ْْ اذل ُْ اآليات(: ٓ) اٞنائدة سورة]  ٓٔ  ٪نىٍزيٍنكى  الى  الرَّسيوؿي  أىيػُّهى
 ىاديكا الًَّذينى  كىًمنى  قػيليوبػيهيمٍ  تػيٍؤًمنٍ  كىدلىٍ  أىٍفواًىًهمٍ بً  آمىنَّا قاليوا الًَّذينى  ًمنى  اٍلكيٍفرً  ُب  ييسارًعيوفى  الًَّذينى 

رًينى  لًقىٍوـو  ٚنىَّاعيوفى  لًٍلكىًذبً  ٚنىَّاعيوفى   ًإفٍ  يػىقيوليوفى  مىواًضًعوً  بػىٍعدً  ًمنٍ  اٍلكىًلمى  ٪نيىرّْفيوفى  يىٍأتيوؾى  دلىٍ  آخى
ا أيكتًيتيمٍ  ًٍلكى  فػىلىنٍ  ًفتٍػنىتىوي  اللَّوي  ييرًدً  كىمىنٍ  افىاٍحذىريك  تػيٍؤتػىٍوهي  دلىٍ  كىًإفٍ  فىخيذيكهي  ىىذى ٍيئان  اللَّوً  ًمنى  لىوي  ٕنى  شى
رى  أىفٍ  اللَّوي  ييرًدً  دلىٍ  الًَّذينى  أيكلًئكى  نٍيا ًُب  ٟنىيمٍ  قػيليوبػىهيمٍ  ييطىهّْ  عىًظيمه  عىذابه  اآٍلًخرىةً  ُب  كىٟنىيمٍ  ًخٍزمه  الدُّ

نػىهيمٍ  فىاٍحكيمٍ  جاؤيؾى  فىًإفٍ  ٍحتً لًلسُّ  أىكَّاليوفى  لًٍلكىًذبً  ٚنىَّاعيوفى ( ُْ) ًإفٍ  عىنػٍهيمٍ  أىٍعًرضٍ  أىكٍ  بػىيػٍ  كى
ٍيئان  يىضيرُّكؾى  فػىلىنٍ  عىنٍػهيمٍ  تػيٍعًرضٍ  ًإفٍ  شى نػىهيمٍ  فىاٍحكيمٍ  حىكىٍمتى  كى بُّ  اللَّوى  ًإفَّ  بًاٍلًقٍس"ً  بػىيػٍ  ٪نًي

 بػىٍعدً  ًمنٍ  يػىتػىوىلٍَّوفى  ٍبيَّ  اللَّوً  حيٍكمي  يهافً  التػٍَّوراةي  كىًعٍندىىيمي  ٪نيىكّْميونىكى  كىكىٍيفى ( ِْ) اٍلميٍقًسًطٌنى 
 الًَّذينى  النًَّبيُّوفى  ًّٔىا ٪نىٍكيمي  كىنيوره  ىيدلن  ًفيها التػٍَّوراةى  أىنٍػزىٍلنىا ًإنَّا( ّْ) بًاٍلميٍؤًمًنٌنى  أيكلًئكى  كىما ذًلكى 

 شيهىداءى  عىلىٍيوً  كىكانيوا اللَّوً  ًكتابً  ًمنٍ  ٍحًفظيوااٍستي  ّنىا كىاأٍلىٍحباري  كىالرَّبَّانًيُّوفى  ىاديكا لًلًَّذينى  أىٍسلىميوا
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 .(Bḍ) وإ٨نال أف ال يتبع رغبتهم ُب تغيًن القرآف الكرمي أك
 سورةُب ] كماأىواء أىل الكتاب   على من يتبعكحذر النيب 

(: ِ) البقرة سورة]66،[ُُِ اذل َُِ اآليات(: ِ) البقرة
رغم أف 68.[ُٓ ةياآل(: ِْ) الشورل سورة]67،[ُْٓ ةياآل

                                                                                                                                   

 فىأيكلًئكى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  ّنا ٪نىٍكيمٍ  دلىٍ  كىمىنٍ  قىًليبلن  ٖنىىنان  بًآياٌب  تىٍشتػىريكا كىال كىاٍخشىٍوفً  النَّاسى  ٔنىٍشىويا فىبل
تىٍبنا عىلىٍيًهٍم ًفيها أىفَّ النػٍَّفسى  (ْْ) اٍلكاًفريكفى  ىيمي  بًالنػٍَّفًس كىاٍلعىٌٍنى بًاٍلعىٌٍنً كىاأٍلىٍنفى بًاأٍلىٍنًف كىكى

فَّارىةه لىوي كىمىٍن دلٍى ٪نىٍ  ٍن تىصىدَّؽى بًًو فػىهيوى كى ٍم كىاأٍليذيفى بًاأٍليذيًف كىالسّْنَّ بًالسّْنّْ كىاٛنٍيريكحى ًقصاصه فىمى كي
قان ًلما كىقػىفَّ  (ّْٓنا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى ) ٍينا عىلى آثارًًىٍم ًبًعيسىى اٍبًن مىٍرميىى ميصىدّْ

ٍيًو ًمنى التػٍَّور  قان ًلما بػىٌٍنى يىدى ٤نًٍيلى ًفيًو ىيدلن كىنيوره كىميصىدّْ يًٍو ًمنى التػٍَّوراًة كىآتػىٍيناهي اإٍلً اًة بػىٌٍنى يىدى
يًل ّنا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًفيًو كىمىٍن دلٍى ٪نىٍكيٍم ّنا ( كىٍليىٍحكيٍم أىٍىلي اإٍل٤ًنًٍ ْٔكىىيدلن كىمىٍوًعظىةن لًٍلميتًَّقٌنى )

 (ْٕأىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلًئكى ىيمي اٍلفاًسقيوفى )
كىلىٍن تػىٍرضى عىٍنكى اٍليػىهيودي كىال النَّصارل حىّتَّ تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم قيٍل ًإفَّ ىيدىل اللًَّو   ٔٔ

ىيٍم بػىٍعدى الًَّذم جاءىؾى ًمنى اٍلًعٍلًم مىا لىكى ًمنى اللًَّو ًمٍن كىرلٍّ كىال ىيوى اٍٟنيدل كىلىًئًن اتػَّبػىٍعتى أىٍىواءى 
( الًَّذينى آتػىٍيناىيمي اٍلًكتابى يػىتػٍليونىوي حىقَّ ًتبلكىتًًو أيكلًئكى يػيٍؤًمنيوفى بًًو كىمىٍن يىٍكفيٍر بًًو َُِنىًصًنو )

 (ُُِفىأيكلًئكى ىيمي اٍٝناًسريكفى )
 بًتابًعو  أىٍنتى  كىما ًقبػٍلىتىكى  تىًبعيوا مىا آيىةو  ًبكيلّْ  اٍلًكتابى  أيكتيوا الًَّذينى  ٍيتى أىتػى  كىلىًئنٍ   ٕٔ

لىتػىهيمٍ   اٍلًعٍلمً  ًمنى  جاءىؾى  مىا بػىٍعدً  ًمنٍ  أىٍىواءىىيمٍ  اتػَّبػىٍعتى  كىلىًئنً  بػىٍعضو  ًقبػٍلىةى  بًتاًبعو  بػىٍعضيهيمٍ  كىما ًقبػٍ
 (ُْٓ) الظَّاًلًمٌنى  لىًمنى  ًإذان  ًإنَّكى 

فىًلذًلكى فىادٍعي كىاٍستىًقٍم كىما أيًمٍرتى كىال تػىتًَّبٍع أىٍىواءىىيٍم كىقيٍل آمىٍنتي ّنا أىنٍػزىؿى   ٖٔ
جَّةى اللَّوي ًمٍن ًكتابو كىأيًمٍرتي أًلىٍعًدؿى بػىيػٍنىكيمي اللَّوي رىبُّنا كىرىبُّكيٍم لىنا أىٍعمالينا كىلىكيٍم أىٍعماليكيٍم الى حي 

نىنا كىبػىيػٍنىكي  ًإلىٍيًو اٍلمىًصًني )بػىيػٍ نىنا كى  (ُٓمي اللَّوي ٩نىٍمىعي بػىيػٍ
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اليهود كاٞنسيحيٌن  حكم ، تشًن إذل صبلحيةْٕ – ُْ
ىذه ُب تلك الكتب،  الذم يوجد، كالتوجيو الركحي مكتأّب

ؼ الطوائف الدينية ختبلعن اطبيعة اإلٟنية ال تدكٌ أ اآلية
باليهود  اآلية ال تتعلق أف تميزة ك٣نارساَتا. ُب الواقع،اٞنقوانٌن الك 

 .بياف عاٞني حوؿ ٗنيع األدياف هاكاٞنسيحيٌن فق" ، كلكن
كيقوؿ إبن كثًن عن ىذه اآلية كما قاؿ القرطيب كالطربم 

منكم شرعة كمنهاجا تشًن إذل أف لكل جعلنا كالرازم معناىا 
طقوس كالصياغات القانونية ال مع٢نتلف الطوائف الدينية 

كل رسوؿ مستقل بشريعة خاصة، لٟنم، اهلل  ىااليت قرر ختلفة اٞن
ُب كوف أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسوؿ اكذلك ين

حّت كلو كانت اٜنقائق األساسية كمبادئ األدياف ىي 69اآلخر.
 70 .مساكية

Law  ًالتقين  صطبلحاإل ىو الشريعة، من ةعى رٍ يرتجم ش
للقانوف الديين كالقانوف اإلسبلمي بوجو خاص؛ كأما"اٞننهاج"، 

                                                             
 تفسًن القرآف العظيم ،إٚناعيل بن عمر بن كثًن الدمشقي أبو الفداء ٗٔ

 ُُٔ، ص. ّ(،ج. ق ُُْٗ ،الطبعة األكذلدار الكتب العلمية،  :بًنكت) ،كثًن(
 ّّٖ، ص. َُج.  ،نفس اٞنرجع ،١نمد بن جرير الطربمك 

70
 Seyyed Hossein Nasr, loc. cit. 
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، كعند بعض اٞنفسرين(. Ṭ, Zفإٌف أصلو: الطريقي البٌنّْ الواضح )
 اهللقرر طرؽ ٢نتلفة غًن صاٜنة ُب كقت كاحد، الىذه القوانٌن ك 

فهم رأم أقلية ي(. ك Bḍ, Z) اصة لكل عصراٝن طريقةالالقانوف ك 
طريقة إشارة إذل قانوف كاحد القانوف ك ٠ناىد بأف ال إذل تعلقي

 (.Ṭكطريقة كاحدة، كىي اإلسبلـ )
فهـو اٞنثًن أف لكل منكم قانوف كطريقة، ك ككيقوؿ ابن  

أحكاـ ، "تشًن إذل كقانوف كطريقة  (القرآف)كل جعلنا منكم ل
غًن متناسقة بأف  ةصرياٜن ةالقراء. بيد أف عاٞنية القرآف الكرمي

اإلرادة اإلٟنية أف يكوف ىناؾ طوائف دينية تعرؼ كاضحة ب اآلية
كلو شاء اهلل  ُب السطر التارل من ىذه اآلية، تعبًنامتعددة، 

 (Ṭٛنعلكم أمة كاحدة )
 دينُب تصور أف البشر ال توجد  ٥نويان، ىذا بياف شرطي

 البقرة سورة]كذكر ايضا ُب  دل يشاء كذلك،كاحد، ألف اهلل 
 ةياآل(: َُ]سورة يونس )71،[ُِّ ةياآل(: ِ)

                                                             
ةن فػىبػىعىثى اللَّوي النًَّبيٌّْنى ميبىشّْرًينى كىميٍنًذرًينى كىأىنٍػزىؿى مىعىهيمي   ُٕ كافى النَّاسي أيمَّةن كاًحدى

ا اٍختػىلىفيوا فًيًو كىمىا اٍختػىلىفى ًفيًو ًإالَّ الًَّذينى أيكتيوهي مً  ٍن اٍلًكتابى بًاٜنٍىقّْ لًيىٍحكيمى بػىٌٍنى النَّاًس ًفيمى
ا اٍختػىلىفيوا ًفيًو ًمنى اٜنٍىقّْ  نػىهيٍم فػىهىدىل اللَّوي الًَّذينى آمىنيوا ًلمى  بػىٍعًد مىا جاءىتٍػهيمي اٍلبػىيّْناتي بػىٍغيان بػىيػٍ

 (ُِّبًًإٍذنًًو كىاللَّوي يػىٍهًدم مىٍن يىشاءي ًإذل ًصراطو ميٍستىًقيمو )



 

030 

]سورة 73،[ُُٗ-ُُٖ ةياآل(: ُُ) ىود سورة]72،[ُٗ
 ةياآل (:ِْ]سورة الشورل )74،[ّٗ ةياآل (:ُٔالنحل )

متعددة الطوائف الدينية من واقع الُب حيث ذكرت 75،[ٖ
 .البشرية

 غرض إٟني منلاآلية اٜنالية إستًناد كعبلكة على ذلك، 
ليختربكم، فيعرؼ اٞنطيع منكم من األشكاؿ الدينية،  دتعد

 ٢نتلفكىكذا مثل كاألمر ُب مسابقة اٝنًنات  (Ṭ) العاصي
اٛننس كالعرؽ كالوضع  مثلالبشرية اٞنذكورة ُب القرآف الكرمي 

 ذلك يفهمك 76،[ُّ ةياآل(: ْٗ) اٜنجرات سورة] االجتماعي
 البشر.ُب  ًن الركحياٝنـ تقدٌ  تقصدكاٜنكمة اإلٟنية اليت 

                                                             
ةن  أيمَّةن  ًإالَّ  النَّاسي  كافى  كىما  ِٕ ًلمىةه  كىلىٍوال وافىاٍختػىلىفي  كاًحدى بػىقىتٍ  كى  رىبّْكى  ًمنٍ  سى

نػىهيمٍ  لىقيًضيى   (ُٗ) ٫نىٍتىًلفيوفى  ًفيوً  ًفيما بػىيػٍ
ةن كىالى يػىزىاليوفى ٢نيٍتىًلًفٌنى )  ّٕ ًإالَّ مىٍن  (ُُٖكىلىٍو شىاءى رىبُّكى ٛنىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدى

ًلمى  لىقىهيٍم كىٕنىٍَّت كى ًلكى خى نَّمى ًمنى اٍٛنًنًَّة كىالنَّاًس أىٍٗنىًعٌنى رىًحمى رىبُّكى كىًلذى هى ىفَّ جى ىٍمؤلى  (ُُٗ)ةي رىبّْكى ألى
ْٕ

ةن كىلًكٍن ييًضلُّ مىٍن يىشاءي كىيػىٍهًدم   مىٍن  كىلىٍو شاءى اللَّوي ٛنىىعىلىكيٍم أيمَّةن كاًحدى
ليوفى ) ٍنتيٍم تػىٍعمى  (ّٗيىشاءي كىلىتيٍسئػىلينَّ عىمَّا كي

ةن  أيمَّةن  ٛنىىعىلىهيمٍ  اللَّوي  شىاءى  كىلىوٍ   ٕٓ  رىٍ٘نىًتوً  ُب  يىشىاءي  مىنٍ  ييٍدًخلي  كىلىًكنٍ  كىاًحدى
 (ٖ) نىًصًنو  كىالى  كىرلٍّ  ًمنٍ  ٟنىيمٍ  مىا كىالظَّاًلميوفى 

ا يىا  ٕٔ لىٍقناكيمٍ  ًإنَّا النَّاسي  أىيػُّهى رو  ًمنٍ  خى عىٍلناكيمٍ  كىأينٍثى ذىكى  كىقىبائًلى  شيعيوبان  كىجى
ًبًنه  عىًليمه  اللَّوى  ًإفَّ  أىٍتقاكيمٍ  اللَّوً  ًعٍندى  ٍكرىمىكيمٍ أى  ًإفَّ  لًتىعارىفيوا  (ُّ) خى
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(: ِ]سورة البقرة )لطاعة اختبار الالدينية  ُب إختبلؼ مثاؿك 
 اْناىات قاؿ اهلل يعٌٌن  حيث77،[ُْٓاذل  ُّْاآليات 

للمسلمٌن اْناه  قررك ( ٞنختلف الطوائف؛ قبلة٢نتلفة للصبلة )
 ن٣نيتبعوف الرسوؿ  منيعرؼ لالكتاب،  أىل تلف عن٫نالقبلة 
 .ينقلب

 The Study Quran A New Trasnlationكزاد ١نرر 

and Commentary  األشكاؿ أف نقبل عن القرطيب كابن كثًن
تشًن ك حاالت تار٫نية خاصة فق"، ٠نرد  ،الدينية اٞنختلفة صحة

" لتمييز اٞنؤمنٌن من إختبارأف كجود ديانات ٢نتلفة ىو "
اص، اهلل لوقتهم اٝن قرره الدين الذم تعظيم شكلمع الكافرين 

                                                             
عىٍلناكيٍم أيمَّةن كىسىطان لًتىكيونيوا شيهىداءى عىلىى النَّاًس كىيىكيوفى الرَّسيوؿي   ٕٕ كىكىذًلكى جى

عىٍلنىا اٍلًقبػٍلىةى الَّيًت كيٍنتى عىلىٍيها ًإالَّ لًنػىعٍ  ًهيدان كىما جى لىمى مىٍن يػىتًَّبعي الرَّسيوؿى ٣نٍَّن يػىنػٍقىًلبي عىلىٍيكيٍم شى
ًبًنىةن ًإالَّ عىلىى الًَّذينى ىىدىل اللَّوي كىما كافى اللَّوي لًييًضيعى ًإ٬نانىكيٍم ًإفَّ  ًإٍف كانىٍت لىكى عىلى عىًقبػىٍيًو كى

اًء فػىلىنػيوىلّْيػىنَّكى ًقبػٍلىةن قىٍد نػىرىل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى ُب السَّ  (ُّْاللَّوى بًالنَّاًس لىرىؤيؼه رىًحيمه ) مى
ٍنتيٍم فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي كىًإفَّ  ٍيثي مىا كي ٍسًجًد اٜنٍىرىاـً كىحى ا فػىوىؿّْ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمى تػىٍرضىاىى

ٍم كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّ  ليوفى )الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى لىيػىٍعلىميوفى أىنَّوي اٜنٍىقُّ ًمٍن رىًّّْٔ كىلىًئٍن  (ُْْا يػىٍعمى
لىتػىهيٍم كىما بػىٍعضيهيٍم  أىتػىٍيتى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتابى ًبكيلّْ آيىةو مىا تىًبعيوا ًقبػٍلىتىكى كىما أىٍنتى بًتاًبعو ًقبػٍ

كى ًإذان لىًمنى الظَّاًلًمٌنى بًتاًبعو ًقبػٍلىةى بػىٍعضو كىلىًئًن اتػَّبػىٍعتى أىٍىواءىىيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا جاءىؾى ًمنى اٍلًعٍلًم ًإنَّ 
(ُْٓ) 
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ّنسابقة  األمر ٍب اآخر بعدىها برسالة ٍب نسخها أك بعض
]سورة ك78[ُُْ ةياآل(: ّ]سورة آؿ عمراف )ذكر ُب  اٝنًنات
أف ٗنيع  أيضا فهمتىذه اآلية 79،[ُْٖ(: آية ِالبقرة )

 80(Th,Ṭ) للصبلة جهةلقبلة، أك لاْناه ٟنا الطوائف الدينية 
ىذه  اهلل ل٪نك  افةلبشر كا عقوؿ تناكؿاٞنكمع ذلك، يبدك 

  .ُب اآلخرة، فػىيػينىبّْئيكيٍم ّنىا كيٍنتيٍم ًفيًو ٔنىٍتىًلفيوفى  اٞنسائل
 The Studyكبناء على البينات اٞنذكورة السابقة، فسر

Quran A New Tranlation and Comentary  ىذه اآلية
منظور  ُبالدينية  التعدديةمل أ٨نية كبًنة ٞنسألة ٓنالكر٬نة 

 تؤكد حقيقة أساسية اآليات الرئيسية اليت احدهنا ألإسبلمي. 
من أشكاؿ دينية ٢نتلفة، كتشًن إذل أف اٝنبلفات الرٚنية بٌن 

قد لعبت دكران مركزيان ُب اٞنناقشات الدينية رٚنها اهلل ك األدياف قد 
 81ة.التعدديعن اإلسبلمية اٞنعاصرة 

                                                             
ٍعريكؼً  كىيىٍأميريكفى  اآٍلًخرً  كىاٍليػىٍوـً  بًاللَّوً  يػيٍؤًمنيوفى   ٖٕ رً  عىنً  كىيػىنٍػهىٍوفى  بًاٍلمى  اٍلميٍنكى

 (ُُْ) الصَّاًٜنًٌنى  ًمنى  كىأيكلًئكى  اٝنٍىًٍناتً  ُب  كىييسارًعيوفى 
ا ىيوى  كًٍجهىةه  كىًلكيلٍّ   ٕٗ  اللَّوي  ًبكيمي  يىٍأتً  تىكيونيوا مىا أىٍينى  اٝنٍىيػٍرىاتً  وافىاٍستىًبقي  ميوىلّْيهى

يعنا  (ُْٖ) قىًديره  شىٍيءو  كيلّْ  عىلىى اللَّوى  ًإفَّ  ٗنًى
 ُّ، ص. ِج. نفس اٞنرجع،  إبراىيم الثعليب، بن ١نمد بن أ٘ند  َٖ

81
 Seyyed Hossein Nasr, op. cit, h. 301 
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 على ما يأٌب: ةدلت اآليكبذلك، 
اة كالتور   اٞنتقدمة كاضحة بٌن القرآف كالكتب رابطةىناؾ 

ىي  الرابطةكاإل٤نيل ألف ىذه الكتب كلها ىدل كنور، كنواحي 
عاد، ُب أصوؿ االعتقاد كتوحيد اإللو كربوبيتو كإثبات النبوة كاٞن

كعبادة اهلل تعاذل كالصـو كالصبلة   ةكُب أصوؿ األحكاـ التشريعي
كالزكاة، كأصوؿ األخبلؽ كالفضائل كاألمانة كالصدؽ كٓنرمي 

ُب التوراة كاإل٤نيل  االعرض، ك كله الزىن كالسرقة كجرائم
 األصليٌن اٞننزلٌن على موسى كعيسى.

لكل جعلنا منكم شرعة كمنهاجا تشًن إذل أف ٢نتلف 
اليت ختلفة اٞنطقوس كالصياغات القانونية ال معالطوائف الدينية 

ُب  اكل رسوؿ مستقل بشريعة خاصة، كذلك ينلٟنم، اهلل  ىاقرر 
ريعة الرسوؿ اآلخر. حّت كلو  كوف أمة أحد الرسل مكلفة بش

 مساكية. كانت اٜنقائق األساسية كمبادئ األدياف ىي 
القرآف مصدؽ كمؤيد لتلك الكتب ُب أصوؿ الشرع كالدين ك 

ا على ما فيها، فبل يعمل ُنكم فيه حاكم كمهيمنك اٞنذكورة، 
اإلرادة اإلٟنية أف يكوف ىناؾ  تدؿ اآليةك  .عارض القرآف

كلو  ُب السطر التارل من ىذه اآلية، عبًناتطوائف دينية متعددة، 
 الشورل سورة]، كما ذكرت ُبشاء اهلل ٛنعلكم أمة كاحدة
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 الوحي اإرساؿ ىذعلى  تدؿىذه اآلية  82[ٖ اآلية :(ِْ)
ُب عل ٗنيع البشر أف ٩ناهلل  يستطيع ُب ٢نتلف اللغات، تعدداٞن

 دلٟنعلى ا معهم٩نواحد، كأف الدين الاتباع ك حد الواآّتمع 
كلكن اهلل جعل  ،(IJ, Ṭ ) 83[ّٓ ة(: اآلئ]سورة األنعاـ )

من منظور  ليمتحنهم ّنا جاء ّٔم.الناس ُب ٢نتلف آّتمعات، 
ىذه اآلية إذل اهلل تقدمي آيات ٢نتلفة حيث أف  تشًنكاحد، 

الناس قد تنافس مع بعضها البعض ُب أعماؿ اٝنًن ]سورة 
تنضم يبأف اهلل دل  [. كمن منظور آخر،ْٖ اآلية(: ٓاٞنائدة )

العقوبة، نظران إلزالة  ُب يدخل بعضهمالناس ُب دين كاحد، ك 
اليت ٬نكن تأكيدىا  )التكليف( اٞنسؤكلية األخبلقية كالقانونية

كالبينات اٞنماثلة عن ذلك، ىي  84(Ṭs) ابإعطاء البشر خيار 
  ُٖٖ-ُُٗ(: ُُسورة ىود )

 
                                                             

ةن كىلىًكٍن ييٍدًخلي مىٍن يىشىاءي ُب رىٍ٘نىًتًو كىلىٍو شىاءى اللَّوي ٛنىىعىلىهيٍم أيمَّ  ِٖ ةن كىاًحدى
 (ٖكىالظَّاًلميوفى مىا ٟنىيٍم ًمٍن كىرلٍّ كىالى نىًصًنو )

بػيرى عىلىٍيكى ًإٍعراضيهيٍم فىًإًف اٍستىطىٍعتى أىٍف تػىٍبتىًغيى نػىفىقان ُب اأٍلىٍرًض   ّٖ ًإٍف كافى كى كى
عىهيٍم عىلىى اٍٟنيدل فىبل تىكيونىنَّ ًمنى أىٍك سيلَّمان ُب السَّماًء فػىتىٍأتًيػى  هيٍم بًآيىةو كىلىٍو شاءى اللَّوي ٛنىىمى

 (ّٓاٍٛناًىًلٌنى )
84

 Ibid. 
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 [119-118 اآليات :(11) هود سورة] . ب
 التفسير: 

 The Study Quran A New Trasnlationسر ١نرر ف

and Commentary كما ذكر ُب سورة   ىذه اآلية الكر٬نة
جتمع كاحد، كجود التنوع ّنليس البشر ، ٖ(: ِْالشورل)

 الالناس إف  تعين(؛ Ajاٜنكمة اإلٟنية )بكاالختبلؼ مرسـو 
جزء ضركرم من اٜنياة  ىوك  ،الصراع يتأثرُب االختبلؼ  يزالوف

كاتباع اٜنقيقة،  ىذا العادل: بعض الناس تلقي الر٘نة اإلٟنيةُب 
 (.Aj) هلل، كاتباع الباطلا نقمة يقبلاآلخر، ك 

الدينية كالطائفية بٌن الشعب  ٢نتلفٌن ُب يزالوف م الكأهن
(Q,R ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى .)بأف ىناؾ أناس غًن مرتبطة ُب  يتأثر

قد  بعض الناس، ىم بن عجيةإ اٜنركب كالفرؽ ُب العادل. يشرح
بأصل الدين كتأسيسها، مثل  وفلتزمكي .اهلل من فضلوىم ارشد

 جاؤا بو. ماٗنيع األنبياء كالرسل ك ك اإل٬ناف بوحدانية اهلل، 
شارة إذل االختبلفات اٞنوجودة بالضركرة ُب اإلٟنذا يكوف ك 

كمتو. ُناختبلفات و (؛ أف اهلل خلق العادل فيAjعادل اإلنساف )
 .تور٘نٞنظاىر يعين أف اهلل خلق العادل  (Rإذل ر٘نة اهلل ) كيدؿ
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إختبلؼ الناس نا خلق"ّنعىناآلية  ىذهيفسر البعض 
بأف اهلل خلق البشر يشًن للر٘نة،" ترحم الناس ، ك لبلختبلؼ

بعد إمكانية  (R) ُُٗية آبغرض موصوفة ُب اٛنزء األكذل من 
ٟنية، يعين أف أخرل كأف ىذا يشًن إذل االختبلفات كالر٘نة اإل

 بلٗنيع االختبلفات نراىا ُب العادل ليست ُب هناية اٞنطاؼ 
اٛنن بلء اٛنحيم ٬ناهلل. ككرر كعد اهلل بالتأكيد  ةمظاىر ر٘ن

اىىا كىلىًكٍن حىقَّ اٍلقىٍوؿي ًمينّْ كالناس،  تػىيػٍنىا كيلَّ نػىٍفسو ىيدى كىلىٍو ًشئػٍنىا آلى
نَّمى ًمنى اٍٛنًنَّةً  ىفَّ جىهى ىٍمؤلى  85(ُّكىالنَّاًس أىٍٗنىًعٌنى ) ألى

 [69الى  67(: اآليات 22]سورة الحج ) . ت
عىٍلنا مىٍنسىكان  (: ِِسورة اٜنج ) ذكر ايضا ُب، ًلكيلّْ أيمَّةو جى

بٌن األدياف،   عن االختبلفات ةالعام سألةٞناعلى  ؛ّْ ةاآلي
تعين كلمة )منسك( ك  .ْٖ(: اآلية ٓكما ذكر ُب سورة اٞنائدة)

فىبل يينازًعينَّكى ُب كمكاف من أ٨نية الطقوس. العمل الشعائرم 
 زاعُب ن شرتكوايعين أف النيب كٗنيع اٞنؤمنٌن، ال ينبغي أف ي اأٍلىٍمرً 

، على الرغم سألةمع أعضاء آّتمعات األخرل حوؿ ىذه اٞن
من أف البعض يفهم ىذا يعين أف أكلئك الذين ٩نادلوف مع 

 .(R) تناؽ اإلسبلـاٞنسلمٌن ٩نب أف أنفسهم كقف نزاعهم كاع
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039 

على اٞنؤمنٌن أف يذكركىم ّنعرفة اهلل كأف  ،إذا استمر اٞنتنازعوف
 86.اهلل سيحكم على اٝنبلفات بٌن األدياف ُب اآلخرة

اهلل قادر كمن البينات اٞنذكورة يستخلص الباحث بأف 
 على توحيد الشعوب كاألمم كاٛنماعات كجعلهم على ملة

حدة، فكانوا على اٜنق. كاحدة، كعقيدة كاحدة، كشريعة كا
 كلكن اٜنكمة اإلٟنية اقتضت جعل الشرائع ٢نتلفة لبلختبار.

اٞنبادرة إذل الطاعات كالتنافس ُب فعل كيؤمر ٗنيع الناس ب
 .الصاٜنٌن اٞنتقٌنٚنة من اٝنًنات 

 ةيالنبو  لئرساالوحدة  .3
كىذا البحث يرجع إذل القرآف، ككجد النص القرآِّن عن 

من تعاليمهم تعين التوحيد باهلل مثل قوؿ كحدة الرسائل النبوية 
(: ٕالنيب ىود كصاحل كشعيب ُب القرآف ترتيبا ُب سورة األعرؼ )

(: َِكقوؿ موسى ُب سورة طو ) ٖٓ، ك ّٕ، ٓٔ، ٗٓاآلية 
، ِٕ(: اآلية ٓى ُب سورة اٞنائدة )كقوؿ عيس ُْ-ُّاآلية 

رغم أف كل األنبياء جاؤك بالتوحيد باهلل كما ذكر ُب سورة 
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كلكن طريقة تبليغهم ٢نتلفة. كالقرآف لو  ِٓ(: اآلية ُِاألنبياء )
 87بياف كثًن كدليل قوم ينقض الشرؾ باهلل.

 [25 ة(: اآلي21]سورة األنبياء ) . أ
 التفسير: 

 The Study Quran A New Trasnlation ر١نر فسر

and Commentary  ا ُبف تعاليم الرسل ٟنا إختبلفىذه اآلية إ 
اجبات كاحملرمات، ٗنيعهم يؤمركف بنفس الرسالة األكامر من الو 
كقاؿ قتادة: دل يرسل نيب  (T) اإلخبلص كالتوحيدالواحدة تعين 

إال بالتوحيد، كالشرائع ٢نتلفة ُب التوراة كاإل٤نيل كالقرآف، ككل 
 88(Q)ذلك على اإلخبلص كالتوحيد.

 اإلخبلصكىذه اآلية تدؿ على كحدة الرسائل النبوية تعين 
ة كلكن كاإلخوة، ألف رسوؿ اهلل الشرائع ٢نتلفمع أف  كالتوحيد

، كىأيمَّهىاتػيهيٍم صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  تو اأٍلىنًٍبيىاءي ًإٍخوىةه ًمٍن عىبلَّ
نػىنىا نىيبّّ  ، كىًدينػيهيٍم كىاًحده، فػىلىٍيسى بػىيػٍ ٗنهور  كما قاؿ  89شىّتَّ
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041 

م العلماء معىن اٜنديث أصل إ٬ناهنم كاحد كشرائعهم ٢نتلفة فإهن
متفقوف ُب أصوؿ التوحيد كاما فركع الشرائع فوقع فيها 
االختبلؼ كاما قولو صلى اهلل عليو كسلم كدينهم كاحد فاٞنراد 
بو أصوؿ التوحيد كأصل طاعة اهلل تعاذل كإف اختلفت صفتها 

 90.كأصوؿ التوحيد كالطاعة ٗنيعا
 [85، 73، 65، 59 ة(: اآلي7]سورة األعراف )  . ب

ىو أمر لعبادة اهلل  قومونوح ل ُب ىذه السرد، دعوة
 اآلية الواحد، ىذه الدعوة، اليت أدذل ّٔا أيضا من قبل ىود ُب

، كعنصر موحد ٖٓ اآلية ب ُبي، كشعّٕ اآلية ُب كصاحل،ٓٔ
من الركايات النبوية ُب ىذا القسم. أف بعثات ىؤالء األنبياء، 
 مثل ١نمد، على أساس الدعوة إذل عبادة اهلل الواحد يشًن إذل

األساسية كيعزز الفهم اإلسبلمي حملمد   ويةلرسائل النباكحدة 
ٗنيع األنبياء،  جاء بوم للدين األصلي كالدين اٜنقيقي كمرمٌ 

                                                             
اٞننهاج شرح صحيح مسلم ،  بن شرؼ النوكمأبو زكريا ١نيي الدين ٪نٍن 90

، ُٓق(، ج. ُِّٗالطبعة: الثانية،  ،العريبدار إحياء الرتاث  :بًنكت) ،بن اٜنجاج
 َُِص. 



 

040 

سورة األحقاؼ كما ُب كليس كمؤسس كاحد "جديد" ٕناما؛  
 91."قيٍل ما كيٍنتي ًبٍدعان ًمنى الرُّسيلً " ٗة ( : اآلئْ)

(: اآليات ْالنساء )كالبياف عن سورة اٞنذكور  كيفهم ىذا 
 صلى اهلل رسوؿ على نزلت اآلية ىذه أف كذكر92ُْٔ-ُّٔ

 اليت باآليات اهلل فضحهم ٞنا اليهود بعض ألف كسلم، عليو اهلل
 يسألك:"قولو من كذلك كسلم عليو اهلل صلى رسولو على أنزٟنا
 ذلك فتبل" السماء من كتابنا عليهم تنزؿ أف الكتاب أىل

 على اهلل أنزؿ ما:"قالوا كسلم، عليو هللا صلى اهلل رسوؿ عليهم
 تكٍذيبنا اآليات، ىذه اهلل فأنزؿ"! موسى بعد شيء من بشر
 كعلى موسى بعد عليو أنزؿ قد أنو بو كاٞنؤمنٌن نبيَّو كأخرب ٟنم،
 حدثنا كما يسمّْهم، دل آخرين كعلى اآلية، ىذه ُب ٚناىم من
 قاؿ، يد٘ن ابن كحدثنا بكًن بن يونس حدثنا قاؿ، كريب أبو

 أيب بن ١نمد حدثين قاؿ، إسحاؽ بن ١نمد عن سلمة حدثنا
 أك جبًن بن سعيد حدثين قاؿ، ثابت بن زيد موذل ١نمد

 يا: زيد بن كعدم سيكىٌن قاؿ قاؿ، عباس ابن عن عكرمة،
 فأنزؿ! موسى بعد شيء من بشر على أنزؿ اهلل نعلم ما ١نمد،
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 نوح إذل أكحينا اكم إليك أكحينا إنا:"قوٟنما من ذلك ُب اهلل
كبذلك، قد تبٌن أف اهلل ّٗ.اآليات آخر إذل" بعده من كالنبيٌن

أنزؿ الوحي بعد موسى دفعا عن تكذيب أىل الكتاب على 
 النيب ١نمحد.

 The Study Quran A New Trasnlationفسر ١نرر 

and Commentary آليات الكثًنة ذكرت ل كفقت ،اآلية ذهى
اٞنسلمٌن قبولو وحي، ككجب على رسل اهلل قد اعطاىم اهلل ال

]سورة آؿ عمراف 94،[ُّٔ(: آية ِ]سورة البقرة ))مثبلن، 
، [ٖٗاذل  ّٖ(: اآليات ٔ]سورة األنعاـ )95،[ْٖ ة(: اآليّ)

. كُب ىذا السياؽ [ٖٓاذل  ْٗ(: اآليات ُٗ]سورة مرمي )
يىٍسأىليكى أىٍىلي اٍلًكتىاًب ية كاستجابة آل خاصة، يرل البعض أهنا

دحض أم  (، ُّٓنػىزّْؿى عىلىٍيًهٍم ًكتىابنا ًمنى السَّمىاًء... )أىٍف تػي 
                                                             

 ََْ، ص. ٗج. ، نفس اٞنرجع١نمد بن جرير الطربم،   ّٗ
يمى كىًإٍٚناًعيلى كىًإٍسحاؽى قيوليوا آمىنَّا بًاللًَّو كىما أيٍنزًؿى ًإلىٍينا كىما أيٍنزًؿى ًإذل إًبٍراىً   ْٗ

ٍم الى نػيفىرّْؽي بػىٌٍنى أىحىدو  كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسباًط كىما أيكٌبى ميوسى كىًعيسى كىما أيكٌبى النَّبًيُّوفى ًمٍن رىًّّْٔ
 (ًُّٔمنػٍهيٍم كى٥نىٍني لىوي ميٍسًلميوفى )

عىلى إًبٍراًىيمى كىًإٍٚناًعيلى كىًإٍسحاؽى قيٍل آمىنَّا بًاللًَّو كىما أيٍنزًؿى عىلىٍينا كىما أيٍنزًؿى   ٓٗ
ٍم الى نػيفىرّْؽي بػىٌٍنى أىحىدو ًمنػٍهيٍم  كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسباًط كىما أيكٌبى ميوسى كىًعيسى كىالنًَّبيُّوفى ًمٍن رىًّّْٔ

 (ْٖكى٥نىٍني لىوي ميٍسًلميوفى )



 

042 

 ,Ṭ) ادعائهم بأف اهلل دل يرسل كتابا إذل أم شخص بعد موسى

Z).  عند استخدامها ُب ك يعطي اٞنزامًن لداكد أم الزبور، ك
شًن إذل ي، بداكدكحملدد، كبالتأكيد متصبلن صراحة  صيغة اٞنفرد

(: ُِ]سورة األنبياء ) ،[ٓٓ ةاآلي (:ُٕ]سورة اإلسراء )الزبور 
من  وأن يةاٞنسيحية التقاليد-، يرل بعض اليهودية[َُٓ ةاآلي

 (zubur) الزبر : عند استخدامها ُب صيغة اٛنمعك  .اكدتأليف د
 ”scriptures“ىو يرتجم ب كنيب،  اكددبكال ترتب" 

96 

من  السابقةكنقل الباحث البيانت اٞنماثلة كما ذكرت 
إف الٌرساالت "كخبلصة القوؿ لوىبة الزحيلي  التفسًن اٞننًن

شرع اهلل  السماكية متحدة ُب أصوٟنا، كإف اختلفت ُب فركعها.
ألمة اإلسبلـ ما شرع لقـو نوح كإبراىيم كموسى كعيسى عليهم 
الٌسبلـ، من توحيد اهلل كطاعتو، كاإل٬ناف برسلو ككتبو كباليـو 

 ألخبلؽ.اآلخر، كغًنىا من أصوؿ العقيدة كالعبادة كا
اليت ىي متبدلة متغًنة ُنسب  يةعيشر تحكاـ الاألأما 

أحواؿ األمم كمصاحل األقواـ، فهي ٢نتلفة متفاكتة، كىذا أمر 
حسن يتناسب مع األحواؿ كالبيئات كالظركؼ، فاٞنشرع كامل 
العلم كاٜنكمة، كاإلسبلـ دين قدمي أٗنع عليو الٌرسل، كالشرائع 
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يكوف كاجب البقاء ُب ٗنيع  قسماف: منها ما ال نسخ فيو، بل
الشرائع كاألدياف، كحسن الصدؽ كالعدؿ كاإلحساف، كقبح 
الكذب كالظلم كاإليذاء، كمنها ما ٫نتلف باختبلؼ الشرائع 
كاألدياف. كالشرع حريص على القسم األكؿ باعتباره اٛنوىر 

 ."أكثر من حرصو على القسم الثاِّن
 فسر ُّ اآلية :(ِْ) الشورل سورةكالبيانات اٞنماثلة ُب 

 ١The Study Quran A New Trasnlation andنرر 

Commentary  سورة يشبو ىو اٛنزء األكؿ من ىذه اآلية[
كفيما يتعلق بعاٞنية  [ُْٔاذل  ُّٔ(: اآليات ْالنساء )

أىًقيميوا الدّْينى يعين أف تتصرؼ  97الوحي ُب القرآف الكرمي،
لوفاء بالتزاماتو، اك أك إجراء سريع لذلك،  (Ṭالدين ) تفاؽبا

، كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيًو (Ṭs)يو اآلخرين إلإذل  ةدعو ال، ك كاال٬ناف بو
 طوائفالاليت تنقسم إذل  يعين أف ال تكوف مثل الطوائف الدينية

(Ṭ) خو كاإل  كلكن أف تظل متحدة ُب الدين( ةṬs ) كُب ىذا
ىو التدمًن ك٩نرم اٞنوحدة  التقسيمأف الطربم  السياؽ، يقوؿ

و شيء على أساس االعتماد؛ كفيما يتعلق بأ٨نية اإلخواف ى
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044 

(: اآليات ْٗ]سورة اٜنجرات ) داخل آّتمع اإلسبلمي، انظر
 . 98[ُِاذل  ٔ

  ،هلل طاعةالصدؽ ك  بإلو كاحددعوة الرسوؿ إذل اإل٬ناف 
بػيرى عىلىى اٍلميٍشرًًكٌنى  ض كل دينهم كيثًن الغًنة يقوٌ  النيب ألف أمكى

]سورة  الوحي )انظر التعليقبر أعطي كليس شخص آخمنهم 

                                                             
ا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جاءىكيٍم فاًسقه بًنىبىإو فػىتىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومان ًَنىهالىةو   ٖٗ يىا أىيػُّهى

ًثًنو ًمنى ( كىاٍعلىميوا أىفَّ فًيكيٍم رىسيوؿى اللًَّو لىٍو ييًطيعيكي ٔفػىتيٍصًبحيوا عىلى مىا فػىعىٍلتيٍم ناًدًمٌنى ) ٍم ًُب كى
رَّهى ًإلىٍيكيمي اٍلكيفٍ  ٬نافى كىزىيػَّنىوي ُب قػيليوًبكيٍم كىكى بَّبى ًإلىٍيكيمي اإٍلً رى كىاٍلفيسيوؽى اأٍلىٍمًر لىعىًنتٍُّم كىلًكنَّ اللَّوى حى

ًكيمه ) ( فىٍضبلن ًمنى اللًَّو كىنًٍعمىةن كىاللَّوي عىًليمه ٕكىاٍلًعٍصيافى أيكلًئكى ىيمي الرَّاًشديكفى ) ًإٍف ٖحى ( كى
ا عىلىى اأٍليٍخرل فىقاتًليوا الَّيًت   طائًفىتاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍنػىهيما فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدا٨ني

نػىهيما بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ  بُّ  تػىٍبًغي حىّتَّ تىًفيءى ًإذل أىٍمًر اللًَّو فىًإٍف فاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ اللَّوى ٪نًي
وىٍيكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّوى لىعىلَّكيٍم تػيٍر٘نىيوفى ٗاٍلميٍقًسًطٌنى ) ٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا بػىٌٍنى أىخى ( ًإ٧نَّىا اٍلمي

ًٍنان ًمنػٍهيٍم كىال نً َُ) ٍر قػىٍوـه ًمٍن قػىٍوـو عىسى أىٍف يىكيونيوا خى ا الًَّذينى آمىنيوا ال يىٍسخى ساءه ( يا أىيػُّهى
ًٍنان ًمنٍػهينَّ كىال تػىٍلًمزيكا أىنٍػفيسىكيٍم كىال تىنابػىزيكا بًاأٍلىٍلقاًب بًٍئسى االٍسمي  ًمٍن ًنساءو عىسى أىٍف يىكينَّ خى

٬ناًف كىمىٍن دلٍى يػىتيٍب فىأيكلًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى ) ا الًَّذينى آمىنيوا اٍجتىًنبيوا  ُُاٍلفيسيوؽي بػىٍعدى اإٍلً ( يىا أىيػُّهى
بُّ أىحىديكيٍم أىفٍ كى   ًثًنان ًمنى الظَّنّْ ًإفَّ بػىٍعضى الظَّنّْ ًإٍٍبه كىال ْنىىسَّسيوا كىال يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضان أى٪نًي

رًٍىتيميوهي كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى تػىوَّابه رىًحيمه ) مى أىًخيًو مىٍيتان فىكى  (ُِيىٍأكيلى ٜنٍى
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كىقىاليوا لىٍوالى نػيزّْؿى عندما يسألوف، ٗٗ[ٖ - ٓ: اآليات (ّٖص )
ا اٍلقيٍرآفي عىلىى رىجيلو ًمنى اٍلقىٍريػىتػىٌٍنً عىًظيمو )  (ُّالزخرؼ: ىىذى

ٕناما.  اىنا ليس كاضحللفظ السابق  Himselfلضمًن ا
 God chooses for it“٬نكن أيضا أف تقرأ اٛنملة، 

whomsoever He will and guides unto it whomsoever 

He will,” أف " ،" ُب ىذه اٜنالة ،it"  اٞنفهـو كمرجع للدين
(Z أك ليشهد على )الو كاحد (Q ) من ينيبأف يرشد اهلل 

 100(ِٕ:ُّ)راجع 
خبلصة القوؿ تبٌن منظور القرآف من اآلية اٞنذكورة، أف 

كإبرياىيم كموسى كعيسى ك١نمد  األمة اٞنتقدمة مثل أمة نوح 
كاإلخوة كينهىوف عن التفرؽ كيؤمنوف ّٔم كّنا جاؤكا بو من 

كاال٬ناف الوفاء بالتزاماتو، ك  الوحي كالرسالة كيأمركف باتفاؽ الدين
 طاعةالصدؽ ك  من التوحيد باهلل يواآلخرين إلإذل  ةدعو ال، ك بو
ض كنكفر يفرقوا بٌن اهلل كرسلو كيقولوف نؤمن ببع ال أفك  .هلل

                                                             
عىلى اآٍلًٟنىةى ًإٟن  ٗٗ ا لىشىٍيءه عيجابه )أىجى ي ًمنػٍهيٍم ٓان كاًحدان ًإفَّ ىىذى ( كىاٍنطىلىقى اٍلمىؤلى

ا لىشىٍيءه ييرادي ) ٍعنا ًّٔذا ُب اٍلًملًَّة اآٍلًخرىًة ًإٍف ٔأىًف اٍمشيوا كىاٍصربيكا عىلى آًٟنىًتكيٍم ًإفَّ ىىذى ( مىا ٚنًى
ا يىذيكقيوا  ( أىأيٍنزًؿى عىلىٍيًو الذٍّْكري ًمنٍ ٕىذا ًإالَّ اٍخًتبلؽه ) بػىٍيًننا بىٍل ىيٍم ُب شىكٍّ ًمٍن ذًٍكرًم بىٍل لىمَّ

 (ٖعىذاًب )
100

 Ibid. 
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كما ذكر ُب سورة   ببعض كيريدكف أف يتخذكا بٌن ذلك سبيبل.
  .ُّٔاآلية (:ِالبقرة )

أمر اهلل اٞنؤمنٌن أف كما يتعلق بإ٬ناف بالرسل قاؿ قتادة: 
يؤمنوا بو كيصدقوا بكتبو كلها كبرسلو. كقاؿ سليماف بن 
حبيب: إ٧نا أمرنا أف نؤمن بالتوراة كاإل٤نيل، كال نعمل ّنا 

أف يفرقوا بٌن اهلل كعلى منت سيد سابق: اليصدقوا 101فيهما
ألهنم كاحدة اليفرؽ  كرسلو كيقولوف نؤمن ببعض كنكفر ببعض

كعلى منت اٞنراغي اإل٬ناف بوحدة النبوة يعين  102اهلل بينهم.
اإل٬ناف بتعاليمهم ألهنا مساكة ىي الدين اٜننيف بالتوحيد 

  103باهلل.
 حرية الدين .4

جب فهم حرية دينية ك ال ديةالتعدعن  الناس ثٓندٌ إذا 
الدين، ألف ىذه اٞنشكلة عاٞنية. تار٫نيا، حّت كلو ظهرت 

رية الدينية أكثر اٜنمنذ بداية تاريخ البشرية، مشكلة  التعددية

                                                             
 ِِّ، ص. ُج.  ،نفس اٞنرجع ابو الفداء اٚنائيل بن عمر بن كثًن، َُُ

102
 Sayid Sabiq, Aqidah Islam, Pola Hidup Manusia Beriman, Terj. 

Moh. Abady Rathomy, (Bandung: C.V. Diponegoro, 1978), h. 276-278 
103

 Ahmad Musthofa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Terj. Bahrun 

Abu Bakar (Semarang: Toha Putra, 1985), h. 392-395  
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فيها الدكلة كالدين من جهة كاألدياف اليت تعقيدان بعد آّتمعات 
 َُْ.ُب سياؽ الدكلة القومية تعاِّن التوتر ،من ناحية أخرل

لك ٩نب على كل الناس أف ال يكره أتباع األدياف كلذ
  ، لتجنب التوتر بٌن أتباعها.عٌناٞندين الاعتناؽ  االخرل

عادة ما  ككذلك قاؿ قريش شهاب لتوقيف ىذه اٞنشكلة،
لدين ىو ل تكوف أٖنن شيء نفسو. كىذا يعين أف أٖنن شيء

. كمع ذلك وفظٜن أتباعولب كل دين الدين نفسو. كلذلك يط
فق"، كلكن  الدينٜنفظ كجوده ك دؼ الّٔإلسبلـ اجاء 

اٜنق ُب التعايش  ايتاءيعرتؼ بوجود األدياف األخرل أيضا، ك 
اعتناؽ  ُب اإلكراه نفي ومثل 105األدياف األخرل أتباعمع احرتاـ 

من اآلية اليت تنفي اإلكراه ُب  اعدد  . كذكر القرآفعٌناٞندين ال
 اإلسبلـ:
 
 
 

                                                             
104

 Nani Rokhayati, Studi Al-Quran Metode dan Konsep: 

Pluralisme Dalam Al-Quran, Studi pemikiran Pluralisme Menurut Jamal Al-

Banna, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 333 
105

 M. Qurash Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas 

pelbagai Persoalan Umat, h. 379 
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 [256 اآلية (:2سورة البقرة )] 
 ب النزول:سب

سبب  عباس ابن عن حباف كابن كالنسائي داكد أبو ركل
 على فتجعل مقبلة تكوف اٞنرأة كانت قاؿ نزكؿ ىذه اآلية،

 كاف النضًن بنو أجليت فلما َتوده أف كلد ٟنا عاش إف نفسها
 ُب إكراه ال اهلل فأنزؿ أبناءنا ندع ال فقالوا األنصار أبناء فيهم
 عباس ابن عن عكرمة أك سعيد طريق من يرجر  ابن أخرج الدين
 سادل بين من األنصار من رجل ُب الدين ُب إكراه ال نزلت قاؿ
 ىو ككاف نصرانياف إبناف لو كاف اٜنصٌن لو يقاؿ عوؼ بن

 فإهنما أستكرىهما أال كسلم عليو اهلل صلى للنيب فقاؿ مسلما
منع كبذلك السبب، َُٔ.اآلية اهلل فأنزؿ النصرانية إال أبيا قد

 .اإلكراه على الدين كاهلل ىو اٟنادم إذل اإل٬ناف
 التفسير:

 The Study Quran A New Trasnlationفسر ١نرر 

and Commentary موجودة  بيانات ٣ناثلة فيما يتعلق باإل٬ناف

                                                             
 ّٕ، ص. لباب النقوؿ ُب أسباب النزكؿ   َُٔ
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]سورة  107،[ََُ اذل ٗٗ اآليات(: َُ) يونس سورة] ُب
ية اآل(: ٕٔ]سورة اإلنساف )108،[ِٗية اآل(: ُٖالكهف )

 تتعلقىذه اآلية ك 110[ُِٕية اآل(: ِ]سورة البقرة )109،[ّ
يهودم  من نضًن بٌن بين بنأاأل ٟنم ببعض اٞنسلمٌن الذين كاف

بعد  اٞندينة اٞننورة ُبآّتمع اٞنسلم من  ُب اٞننفىالذم كاف 
كانت بعض النساء من  النيب. قبل ٠نيء اإلسبلـ، ىم اذلضد

يعيش ٟنا كلد، فتنذر إف  تكوف مقبلتا ال (يثرب )اٞندينة اٞننورة
 أف تكوف بٌن بنأجاء ىؤالء األ، ك اعاش كلدىا أف ْنعلو يهودي

                                                             
مىنى  رىبُّكى  شىاءى  كىلىوٍ   َُٕ يعنا كيلُّهيمٍ  اأٍلىٍرضً  ُب  مىنٍ  آلى  حىّتَّ  النَّاسى  تيٍكرًهي  أىفىأىٍنتى  ٗنًى

 (ََُ) اللَّوً  بًًإٍذفً  ًإالَّ  تػيٍؤًمنى  أىفٍ  لًنػىٍفسو  كىافى  كىمىا( ٗٗ) ميٍؤًمًنٌنى  يىكيونيوا
ٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفيرٍ   َُٖ  (ِٗ)كىقيًل اٜنٍىقُّ ًمٍن رىبّْكيٍم فىمى
يٍػنىاهي السًَّبيلى ًإمَّا شىاًكرنا  َُٗ فيورنا ًإنَّا ىىدى ًإمَّا كى  (ّ) كى
ـً  الشٍَّهرً  عىنً  يىٍسأىليونىكى   َُُ ًبًنه  ًفيوً  ًقتىاؿه  قيلٍ  ًفيوً  ًقتىاؿو  اٜنٍىرىا ًبيلً  عىنٍ  كىصىدّّ  كى  سى

ـً  كىاٍلمىٍسًجدً  بًوً  كىكيٍفره  اللَّوً  ًإٍخرىاجي  اٜنٍىرىا نىةي  اللَّوً  ًعٍندى  أىٍكبػىري  ًمٍنوي  أىٍىًلًو، كى  كىالى  اٍلقىٍتلً  ًمنى  أىٍكبػىري  كىاٍلًفتػٍ
 فػىيىميتٍ  ًديًنوً  عىنٍ  ًمنكيمٍ  يػىٍرتىًددٍ  كىمىنٍ  اٍستىطىاعيوا ًإفً  ًديًنكيمٍ  عىنٍ  يػىريدُّككيمٍ  حىّتَّ  يػيقىاتًليونىكيمٍ  يػىزىاليوفى 
اًفره  كىىيوى  ًبطىتٍ  فىأيكلىًئكى  كى نٍػيىا ُب  أىٍعمىاٟنييمٍ  حى ا مٍ ىي  النَّارً  أىٍصحىابي  كىأيكلىًئكى  كىاآٍلًخرىةً  الدُّ  ًفيهى

اًلديكفى   (ُِٕ) خى
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إذل  ىموف أبنأستكرىأي فو ىؤالء اآلباء اٞنسلم سأؿك  بين نضًن.
  111(.Q,T) ـسبلاإل الدخوؿ ُب
 نصرانياف إبناف لو كاف امسلم آخر يصف رجبل كقوؿ

ا إذل مع التجار الذين دعو٨ن (Siriaالشاـ ) إذل ذىبك 
يذكر أف بعض  ،ثالث قوؿك  112(.T) النصرانية فتنصرا

النيب صلى اهلل عليو كسلم  فلما أمر اليهود من رضاعةاٞنسلمٌن 
بدينهم  وفديني، أهنم يريدكف مغادرة معهم، ك ء اليهودبإجبل

 منك  113،(T) اإلسبلـبقاء على  ٩نربىمفمنعهم أىلهم، ك 
 114اٛنزية فعطو يالكتاب  إذل أىل شًنتىذه اآلية  أف اٞنصادر

أف استًناد ىذه اآلية ليست  ،اٞنفسرين كثرأكُب الواقع، يقوؿ 
العرب، مشركي ضد  علىمطلقة، نظران للنيب ُب اٜنملة كالنصر 

ُب 115(IK, T) ، أك دفع اٛنزيةإبقاءىم عندل يع" ٟنم اٝنيار 
                                                             

 َِٖ، ص.ّج.  ،نفس اٞنرجعابو عبد اهلل ١نمد بن ا٘ند،   ُُُ
 َْٗ، ص. ٓج. ، فس اٞنرجعن١نمد بن جرير الطربم،   ُُِ
 َُْ، ص. ٓ، ج.نفس اٞنرجع  ُُّ
رَّـى اللَّوي قىاتًليوا الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالى بًاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىالى ٪نيىرّْميوفى مىا   ُُْ حى

كىرىسيوليوي كىالى يىًدينيوفى ًدينى اٜنٍىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىّتَّ يػيٍعطيوا اٛنًٍٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم 
 (ِٗ)سورة التوبة: ( ِٗصىاًغريكفى )

 ُْٓ، ص. ٓج. ، نفس اٞنرجع  ُُٓ
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، رغم أف األكثافعبادة  ترؾ على فربك ٩نالعرب أف الواقع 
كتندرج ُب إطار الوضع  انياكنصر  اييهودصبح كي تلفوف٢ن همبعض

 . إكراه ُب الدينعدـ احملمي من 
 The Studyكبعد ذكر البينات اٞنذكورة السابقة يزيد ١نرر

Quran A New Trasnlation and Commentary  ىذا
اٞنوقف يستلـز ُب الواقع، أف ٠نموعة معينة من األدياف اٞنعرتؼ 

 ٕننعكاٞنسيحية كالزرادشتية(،  ّٔا اإلسبلـ )ّنا ُب ذلك اليهودية
 116كراه ُب الدين.اإل 

كيرل آخركف أف ىذه اآلية منسوخة بآيات القتاؿ كلكن 
ىذا التفسًن ال تتسق زمنيان مع ثبلثة الوقائع من إ٪ناء ىذه 
اآلية، تشمل ٗنيع الظركؼ الناشئة من الصراع مع اليهود الذين 

لقرآف عن قتاؿ نفوا بالقوة. كىذا يدؿ أف اآليات األخرل ُب ا
رغبة ُب إكراه الدين.  الاٞنسلمٌن بدافع على الظركؼ السياسية 

قبل مسؤلية ُب فكرة ااألىم من ذلك، أف اإلكراه ُب الدين ين
 الدنيااٞنرء ُب  ٜنساباليت تتخذ تكليف( ال)اهلل  إرادة
 117.خرةكاآل

                                                             
116

 Seyyed Hossein Nasr, loc. cit. 

 ُٓ، ص. ٕ، ج. نفس اٞنرجعفخر الدين الرازم،    117
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األخبلقية أك اٞنعنوية، ىذه اآلية ليست مدار البحث ُب ك
إلطبلؽ )انظر مىا نػىٍنسىٍخ ًمٍن آيىةو أىٍك نػيٍنًسهىا نىٍأًت النسخ على ا

ًِنىًٍنو ًمنػٍهىا أىٍك ًمٍثًلهىا أىدلٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره 
لة شك(. أف مشركي مكة مَُٔة البقرة: ( )سور َُٔ)

. على الرغم طواؿ السنةئلسبلـ لرئيسي خاصة، ألهنم َتديد 
ى ٓنويل الدين دل تكن معركفة ٕناما ُب كقت الحق ٩نربكف عل

من التاريخ اإلسبلمي )ّنا ُب ذلك من السنة إذل الشيعة، 
 كالعكس(، ٬نكن عدىم كاستثناءات نادرة للقاعدة التار٫نية.

لفظ "كجود داللة اٜنق"، "النضج" ك رشد، يعينال لفظ
 وتالطاغلفظ ٪نمل معىن التعدم كاإلغراء.  "طأ"اٝن ي يعينغال

 "ٕنرد"، كتفسر بطرؽ ٢نتلفةتتعلق بالفعلىي  ،"آٟنة كاذبة" يعين
االصناـ، أم ك السحرة كالكهاف، ك شارة إذل الشيطاف، ىي اإل

ألطوؿ مناقشة ، انظر:  118الذين اٞنتمردين كاٞنتعدين ضد اهلل
 أىدلٍى تػىرى ًإذلى الًَّذينى أيكتيوا نىًصيبنا ًمنى اٍلًكتىاًب يػيٍؤًمنيوفى بًاٍٛنًٍبتً 
ًء أىٍىدىل ًمنى الًَّذينى آمىنيوا  كىالطَّاغيوًت كىيػىقيوليوفى لًلًَّذينى كىفىريكا ىىؤيالى

ًبيبلن ) دى لىوي ُٓسى ( أيكلىًئكى الًَّذينى لىعىنػىهيمي اللَّوي كىمىٍن يػىٍلعىًن اللَّوي فػىلىٍن ْنًى

                                                             
 ُٔ .، صٕ، ج. نفس اٞنرجع  ُُٖ
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)انظر:  الوثقىالعركة ك  (ِٓ-ُٓ)سورة النساء:  (ِٓنىًصًننا )
ٍم كىٍجهىوي ًإذلى اللًَّو كىىيوى ١نيًٍسنه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة كىمىٍن ييٍسلً 

( يشًن ِِورة لقماف: ( )سِِاٍلويثٍػقىى كىًإذلى اللًَّو عىاًقبىةي اأٍليميوًر )
ىي الكلمة للكسر تدؿ   ال الو إال اهلل""شهادة، الك  اإل٬نافإذل 

 أف شياء ليس ٟنا ىدل أك تسبب االنفصاؿ، ّنعىنكسر األ
 119العركة ال تعطي طريقة إ٨ناؿ أك انصهار

 النَّيبُّ  أىيػُّهىا يا بآية منسوخة اآلية ىذه كوف ادعاء كأما
 كما[ ّٕ (: األيةٗ) التوبةسورة ] كىاٍلميناًفًقٌنى  اٍلكيفَّارى  جاًىدً 
 ُب نزلت اآلية ىذه كوف مع يتناَب فهو مسعود، ابن عن ركم
 كاإلذف اٛنهاد تشريع بعد جرة،اٟن من الرابعة أك الثالثة السنة

 عن فضبل بينا، كما بالنزكؿ سبب مع كيتناقض بالقتاؿ،
  .القرطيب أكردىا أقواؿ ستة على النسخ ُب االختبلؼ
 ليست: كالضحاؾ البصرم كاٜنسن كقتادة الشعيب فقاؿ
 يكرىوف ال كأهنم خاصة، الكتاب أىل ُب نزلت كإ٧نا ّننسوخة،

 من األكثاف أىل: يكرىوف كالذين ية،اٛنز  أدكا إذا اإلسبلـ على
 يا: فيهم نزؿ الذين فهم اإلسبلـ، إال منهم يقبل فبل العرب،

 بن زيد ركاه ما: كحجتهم كىاٍلميناًفًقٌنى  اٍلكيفَّارى  جاًىدً  النَّيبُّ  أىيػُّهىا
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 لعجوز يقوؿ اٝنطاب بن عمر ٚنعت: قاؿ أبيو، عن أسلم
 ١نمدا بعث اهلل إف تسلمي، العجوز أيتها أسلمي :نصرانية
: عمر فقاؿ! قريب إرل كاٞنوت كبًنة عجوز أنا: فقالت باٜنق،
 120.الدّْينً  ُب  ًإٍكراهى  ال: كتبل اشهد، اللهم

 ًإٍكراهى  ال: كقاؿ اآلية، بنسخ القوؿ العريب ابن كضٌعف
 الدين، من فإنو ُنق اإلكراه فأما الباطل، إكراه نفي ُب عمـو
 اهلل صٌلى لقولو الدين على قتل اٜنرب ُب الكافر قتل أف كرأل
: ىريرة أيب عن األئمة ركاه الذم اٞنتواتر اٜنديث ُب كسٌلم عليو

 مأخوذ كىو. اهلل إال إلو ال: يقولوا حّت الناس أقاتل أف أمرت
 لًلَّوً  الدّْيني  كىيىكيوفى  ًفتػٍنىةه، تىكيوفى  ال حىّتَّ  كىقاتًليوىيمٍ : تعاذل قولو من

اتو أف اٞنراد بالناس بإٗناع العلماء لكن ف 121[ُّٗ/ ِ]البقرة 
ىم مشركو العرب. كىذا راجع لسبب خاص بالعرب ألهنم 

                                                             
 ِْ، ص. ّج. ،نفس اٞنرجع كىبة بن مصطفى الزحيلى،  َُِ

، أحكاـ القرآفاٞنعافرم،  ١نمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب  ُُِ
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٘نلة رسالة اإلسبلـ، كببلدىم منطلق اإلسبلـ، فجاز إكراىهم 
 122ُنق ٟنذين السببٌن.

كبالبيانات اٞنذكورة السابقة يستخلص الباحث أف 
 ١The Study Quran A New Trasnlation andنرر

Commentary  ال ٩نيز إكراه أحد على أف  ىذه اآلية يفسر
، كال يسمح ألحد أف يكره أحدا من أىلو اإلسبلـ الدخوؿ ُب

يًن على ظهور أدلة  على اٝنركج منو. كدلت آية ال ًإٍكراهى ُب الدّْ
الرشد كاإل٬ناف كٕنيز الدين اٜنق عن الغي كالضبلؿ كاٛنهالة، 

 أف كفر كلها باطلة.كأف اإلسبلـ ىو دين اٜنق، كأف أنواع ال
 حوؿ كحجة عادة يستخدـ الذم ،ِٔٓ اآلخرة خطاب

 غًنه، أك اإلسبلـ دين اختيار ُنرية إال يعىن ال الدينية، اٜنرية
 بتعليمو ملـز فهو لذلك كاعية، طواعية دينا ٫نتار الذم
 123.ٕناما

إذ ُب القهر كاإلكراه على الدين بطبلف معىن االبتبلء ك 
قولو تعاذل: فمن شاء فليؤمن كمن شاء  كاالمتحاف، كنظًن ىذا
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[ كقاؿ ُب سورة أخرل كلو شاء ربك ِٗفليكفر ]الكهف: 
يكونوا  آلمن من ُب األرض كلهم ٗنيعا أفأنت تكره الناس حّت

 124.[ََُ اذل ٗٗ اآليات(: َُ) يونس سورة] مؤمنٌن
 [111 الى 99 اآليات(: 11) يونس سورة] . أ

 التفسير:
ٌن يقولوف إذا أراد اهلل أف ٩نرب كثًن من البلىوتيٌن اٞنسلم

ٗنيع الناس على اال٬ناف، قد فعل ذلك. لكنو يريد أف يأتوا إذل 
كىكذا، ٩نب على البشر   .(N) اال٬ناف بو من قبل اختيارىم

ًإفَّ ىًذًه تىٍذًكرىةه فىمىٍن إما أف يقبلوا اهلل أك ينكركنو، كيقوؿ القرآف، 
ًبيبلن  شاءى  ( : اآلية ّٕ]سورة اٞنزمل ) أنَّىذى ًإذل رىبًّْو سى
 [ِٗ اآلية (:ُٖسورة الكهف )] كالبينات اٞنماثلة ُب125[ُٗ

 ١The Study Quran A New Trasnlationنرر فسر

and Commentary تعاذل لرسولو ١نمد صلى  بقولو ىذه اآلية
اهلل عليو كسلم: كقل يا ١نمد للناس ىذا الذم جئتكم بو من 

يو كال شك فمن شاء فليؤمن ربكم ىو اٜنق الذم ال مرية ف
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 كمن شاء فليكفر ىذا من باب التهديد كالوعيد الشديد،
(Q,R) 

كيقاؿ ىذه اآلية قد كشفت فيما يتعلق باٜنادثة اٞنذكورة 
اٞنقصود   ،من شاء فليؤمن كمن شاء فليكفر ٖاآلية  ُب

كتحذير. األثر اٞنرتتب على ىذا البياف أف كاجب النيب أف يعلن 
. ايرفضوهن كأمسؤكالن عن الذين يقبلوف اٜنقيقة ليس ك اٜنقيقة؛ 

(، أك من Q,Rقع ُب هناية اٞنطاؼ مع اهلل )يمر أف األكىذا 
كجهة نظر البشر، مع األفراد، الذين ٫نتاركف متابعة اٜنقيقة أك 

ىذه اآلية كتحذير يشار ُب النصف  مقصود .(Z)االبتعاد عنو 
 126للظاٞنٌن تعدٌ أ الثاِّن من اآلية، أىواؿ اٛنحيم اليت

أف كاجب النيب أف يعلن اٜنقيقة؛ أنو ليس كأما بالنسبة 
إذا كنا ك  ،يرفضونو كأمسؤكالن عن الذين يقبلوف اٜنقيقة 

أصحاب قوة كمنعة ٥نمي ّٔا ديننا كأنفسنا ٣نن ٪ناكؿ فتنتنا ُب 
ديننا، كيكوف اٛنهاد ضد السلطة الباغية أمرا اضطراريا لتأمٌن 

ة، كترتؾ قضية التدين أك اعتناؽ حرية الدعوة، كأمن الفتن
اإلسبلـ ُب آّاؿ الفردم أك اٛنماعي أك الشعيب للمجادلة باليت 
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كأما كظيفتنا الدعوة اذل  ىي أحسن، كلئلقناع باٜنجة كالربىاف.
اٜنق من اهلل رٌب الناس، فإليو اٜنق كما ذكرت األيات السابقة ك 

اء ن يشالتوفيق كاٝنذالف، كبيده اٟندل كالضبلؿ، يهدم م
 مثل اآليات التالية. فيؤمن، كيضل من يشاء فيكفر

 [125 اآلية :(16) سورة النحل] . ب
 التفسير: 

 The Study Quran A New Trasnlationفسر ١نرر  

and Commentary  
ًة يعين أف الناس ي ًبيًل رىبّْكى بًاٜنًٍٍكمى  دعوفادٍعي ًإذلى سى

 ٟنم جاءد ق ذمعلى أساس الوحي ال إذل دين اهللاآلخرين 
(Ṭ) غامضةاللغة الصادقة، كْننب الثابتة ك ال، أك مع الكلمات 
(Z) اليت  قاطعة ٓنقق اليقٌن الفكرية،ال، أك عن طريق الرباىٌن

)كىمىٍن يػيٍؤتى : ِٗٔ:ِأفضل كسيلة؛ انظر  وأن الرازم رلي
يػٍرنا كىًثًننا( ترجم نىًة ح كىاٍلمىٍوًعظىًة اٜنٍىسى صطبلإ. اٜنًٍٍكمىةى فػىقىٍد أيكٌبى خى

بالعرب اٛنميلة اليت جعلها "موعظة ٗنيلة"، ك٬نكن أف يفهم ب
اهلل حجة عليهم ُب كتابو، كذٌكرىم ّٔا ُب تنزيلو، كاليت عٌدد 
عليهم ُب ىذه السورة من حججو، كذٌكرىم فيها ما ذكرىم من 

  (Ṭ) آالئو
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نىًة اليت  كتقصد ما  ىي خالصة ك صفيةكىاٍلمىٍوًعظىًة اٜنٍىسى
أك موعظة عرضت دكف خشونة، بطريقة   (Z)يها.ينفعهم ف

  .(R)، األمارات الظنية كالدالئل اإلقناعية(Ṭs)قلوبال يلٌن
نىًة ٠نتمعة تشًن القرآف  كيرل البعض أف اٜنكمة كىاٍلمىٍوًعظىًة اٜنٍىسى

(Ṭs, Z). 
كاعلم أف الدعوة إذل اٞنذىب كىجىاًدٍٟنيٍم بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني 

باستخداـ  أف تكوف مبنية على حجة كبينة،كاٞنقالة ال بد ك 
اٜنجج اٞننطقية استنادان إذل اٞنبادئ السليمة كاٞنتفق عليها اتفاقا 

كما   ، ككقاحة، أك قسوة )ض(؛(Ṭ) دكف مضايقة(R) متبادالن 
كىال ْنيىاًدليوا أىٍىلى [ : ْٔ(:األية ِٗذكر ُب ]سورة العنكبوت )
ني ًإال الًَّذينى ظىلىميوا ًمنػٍهيٍم كىقيوليوا آمىنَّا اٍلًكتىاًب ًإال بًالَّيًت ًىيى أىٍحسى 

ًإٟنىينىا كىًإٟنىيكيٍم كىاًحده كى٥نىٍني لىوي  بًالًَّذم أينزؿى ًإلىيػٍنىا كىأينزؿى ًإلىٍيكيٍم كى
 127(ْٔميٍسًلميوفى )

يقوؿ تعاذل ذكره: )كىال ْنيىاًدليوا( أيها اٞنؤمنوف باهلل كبرسولو 
لى الًكتاًب إال بالَّيًت ًىيى أىٍحسىني( اليهود كالنصارل، كىم )أىىٍ 

يقوؿ: إال باٛنميل من القوؿ، كىو الدعاء إذل اهلل بآياتو، 
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كقالوا: ىذه اآلية ١نكمة، كليست  (T) كالتنبيو على حيججو.
 ّننسوخة.

كقولو: )كىقيوليوا آمىنَّا بًالًَّذم أينزؿى ًإلىيػٍنىا كىأينزؿى ًإلىٍيكيٍم كىًإٟنىينىا 
كىاًحده كى٥نىٍني لىوي ميٍسًلميوفى( يقوؿ تعاذل ذكره للمؤمنٌن بو  كىًإٟنىيكيمٍ 

كبرسولو، الذين هناىم أف ٩نادلوا أىل الكتاب إال باليت ىي 
أحسن: إذا حدثكم أىل الكتاب أيها القـو عن كتبهم، 
كأخربككم عنها ّنا ٬نكن ك٩نوز أف يكونوا فيو صادقٌن، كأف 

رىم كحاٟنم ُب ذلك، فقولوا ٟنم يكونوا فيو كاذبٌن، كدل تعلموا أم
)آمىنَّا بًالًَّذم أينزؿى ًإلىيػٍنىا كىأينزؿى ًإلىٍيكيٍم( ٣نا ُب التوراة كاإل٤نيل، 
)كىًإٟنىينىا كىًإٟنىيكيٍم كىاًحده( يقوؿ: كمعبودنا كمعبودكم كاحد )كى٥نىٍني لىوي 
ميٍسًلميوفى( يقوؿ: ك٥نن لو خاضعوف متذللوف بالطاعة فيما أمرنا 

 128(IK, Q, T, Z)نا.كهنا
 ١The Studyنرر  كبذلك يستخلص الباحث من تفسًن

Quran A New Trasnlation and Commentary،  تبٌن
دين اهلل اتباع أحد ىذه الطرؽ  ىذه اآلية تدؿ طريقة الدعوة إذل

الثبلث: كىي اٜنكمة، كاٞنوعظة اٜنسنة، كآّادلة بالطريق 
 .األحسن

                                                             
128

 Ibid., h. 978 



 

091 

جاعا ُب اٜنق، فبل يهن، أيضا أف يكوف ش كعلى الداعي
صارما ُب الصدؽ، فبل يضعف، ٢نلصا متفانيا ُب مبدئو، فبل 
يبيعو بزخارؼ الدنيا كزينتها، كال يتطلع إذل ما ُب أيدم الناس. 

 129.كأف يصرب ُب دعوتو
 ٩نربكا ال أف عيللدا كدليل اآلية ىذه تستخدـ أف كينبغي

 على هف اليكر اك  لشعبو، نقلها بعد وتعاليم على شخص أم
 اليـو اهلل تعاليم نقل كجوبو الف. كتعاذل سبحانو باهلل االعتقاد

 اليـو اهلل مع الشخص مسألة ىو اٞنرء إ٬ناف مشكلةك  كغدا،
 .كغدا

 [56 اآلية :(28) سورة القصص] . ت
 ب النزول:سب

 مسلم أخرج اآلية أحببت ما َتدم ال إنك تعاذل قولو
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ ىريرة أيب عن كغًنه
 تعًنِّن أف لوال قاؿ القيامة يـو لك أشهد اهلل إال إلو ال قل لعمو
 عينك ّٔا ألقررت اٛنزع ذلك على ٘نلو أنو يقلن قريش نساء
 يشاء من يهدم اهلل كلكن أحببت من َتدم ال إنك اهلل فأنزؿ

                                                             
 ِّٕ، ص. ُْج. ،نفس اٞنرجعكىبة بن مصطفى الزحيلي،   ُِٗ



 

092 

 عن جيد بسند دمشق تاريخ ُب عساكر كابن النسائي كأخرج
 ال إنك اآلية ىذه عن عمر ابن سألت قاؿ رافع ابن سعيد أيب

 َُّ.نعم قاؿ طالب كأيب جهل أيب أُب أحببت من َتدم
 التفسير: 
 The Study Quran A New Trasnlationفسر ١نرر 

and Commentary  أبوكليوبعم النيب ك  يتعلقىذه اآلية فيما ، 
على فراش  أبو طالب كافما لسنية، عند لكفقا  (Tطالب )

إال اهلل، ك أشهد لك يـو  إلو ال قللنيب لو، اٞنوت، قاؿ ا
فقاؿ: لوال أف تعًنِّن ّٔا قريش يقولوف ما ٘نلو عليو إال . القيامة

 جزع اٞنوت، ألقررت ّٔا عينك، ال أقوٟنا إال ألقر ّٔا عينك،
مقبولة فيما بٌن أىل السنة، كلكن  فعل ذلك[." ىذها]سوؼ 

 إبن عتنق دينيو ُب هناية حيات طالبالشيعة يعتقدكف أف أبو 
 .أخيو

ينطبق على  لكن بعض اإلشارة أف اآلية موجهة إذل النيب،
احملبوبٌن على توجيو  كفقدر الي األنبياء أخرل مثلٗنيع الناس، 

                                                             
 ،لباب النقوؿ ُب أسباب النزكؿ ،جبلؿ الدين عبد الر٘نن بن أيب بكر  َُّ
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 ِٕ(: اآليات ٓ) اٞنائدة ]سورة: آدـ كابنو قابيل 131اٟندل إذل
 [ْٔاذل  ِْ(: اآليات ُُ]سورة ىود )، نوح كابنو [ّٕاذل 

 . 132[ُُْ-ُُّ(: اآليات ٗ]سورة التوبة )ه إبراىيم ككالد
 اآلية(: ِ]سورة البقرة ) اٞنتعلقةكتشمل اآليات 

اذل  ُِٖ(: اآليات ّ]سورة آؿ عمراف )؛133[ِِٕ
ُِٗ]134 

ليس إذل أحد كلو كبذلك اٞنذكور يستخلص الباحث، 
، فاهلل من اٟنداية النيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم من ذلك شيء

كإف كاف ضعيفا، ك٪نرمو من يشاء، كإف   يؤٌب اٜنق من يشاء،
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مىا كافى لًلنَّيبّْ كىالًَّذينى آمىنيوا أىٍف يىٍستػىٍغًفريكا لًٍلميٍشرًًكٌنى كىلىٍو كانيوا أيكرل قػيٍرىب   ُِّ
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 (ِِٕتيظٍلىميوفى )
بػىهي   ُّْ ٍم فىًإنػَّهيٍم ظاًلميوفى لىٍيسى لىكى ًمنى اأٍلىٍمًر شىٍيءه أىٍك يػىتيوبى عىلىٍيًهٍم أىٍك يػيعىذّْ

ٍن يىشاءي كىيػيعىذّْبي مىٍن يىشاءي كىاللَّوي كىلًلًَّو  (ُِٖ) مىا ُب السَّماكاًت كىما ُب اأٍلىٍرًض يػىٍغًفري ًلمى
 (ُِٗغىفيوره رىًحيمه )



 

094 

كاف قويا غنيا، كليس للنيب صٌلى اهلل عليو كآلو كسٌلم أف يطرد 
 اٞنؤمنٌن من ٠نلسو ٟنول السادة الزعماء من قريش.

فإف شئتم أيها السادة فآمنوا، كإف شئتم فاكفركا، كليس 
ىذا برتخيص كٔنيًن بٌن اإل٬ناف كالكفر، كإ٧نا ىو كعيد كَتديد، 

 م إف كفرًب فقد أعٌد لكم النار، كإف آمنتم فلكم اٛننة.أ
 كالبيانات اٞنماثلة ذكرت ُب اآلية التالية.

  [37 اآلية :(16) النحل سورة](. ج
 التفسير: 

رسولو صلى اهلل عليو كسلم أف حرصو  ٔنرب ىذه اآلية 
 سورة] على ىدايتهم ال ينفعهم إذا كاف اهلل قد أراد إضبلٟنم

لو شاء ألمن من ُب األرض  135[ََُ-ٗٗ: (َُيونس )
كاهلل ال  ٗنيعا كالنيب ال يستطيع اف يكرىم اإل٬ناف إال بإذف اهلل.

 136يهدم القـو الظاٞنٌن

                                                             
يعنا أىفىأىٍنتى تيٍكرًهي النَّاسى حىّتَّ   ُّٓ مىنى مىٍن ُب اأٍلىٍرًض كيلُّهيٍم ٗنًى كىلىٍو شىاءى رىبُّكى آلى
كىافى لًنػىٍفسو أىٍف تػيٍؤًمنى ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو كى٩نىٍعىلي الرٍّْجسى عىلىى الًَّذينى الى   كىمىا (ٗٗيىكيونيوا ميٍؤًمًنٌنى )

 (ََُيػىٍعًقليوفى )
136

 Ibid. 
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ال جدكل كال فائدة من كخبلصة القوؿ من الباحث، 
حرص النيب صٌلى اهلل عليو كسٌلم أك غًنه على ىداية أحد 

لو، فإنو تعاذل ال  َنهده كتصميمو إف سبق ُب علم اهلل الضبللة
كليس للضالٌن من  يرشد من أضلو، بعد أف ضل سواء السبيل.

ناصرين كال من شافعٌن كال من رفاؽ ينقذكهنم من العذاب 
 137الذم استحقوه على ضبلٟنم ككفرىم.

 ةدينمتبين األمة ال محاستالو  مالسل .5
كقد اتضح ُب القسم السابق أف اإلسبلـ يعرتؼ بالواقع 

لديين كيوفر استجابة مشولية ُب ضوء دين التعددم للشعب ا
اآلخرين. على ىذا النحو، أسس اإلسبلـ عبلقتو مع الديانات 

 .األخرل على مبدأ التعايش السلمي
أصل ىذه الكلمة من االنقياد، قاؿ اهلل تعاذل: السلم ىو  

[ كاإلسبلـ إ٧نا ُُّإذ قاؿ لو ربو أسلم قاؿ أسلمت ]البقرة: 
ىن، كغلب اسم السلم على الصلح كترؾ ٚني إسبلما ٟنذا اٞنع

د اٜنرب، كىذا أيضا راجع إذل ىذا اٞنعىن ألف عند الصلح ينقا
 138.كل كاحد لصاحبو كال ينازعو فيو
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 ُّٔ، ص. ُْج. ،نفس اٞنرجعكىبة بن مصطفى الزحيلي،    
 ِّٓص.  ٓ، ج. نفس اٞنرجعفخر الدين الرازم،   ُّٖ
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التسامح ىو مصطلح حديث كلد ُب الغرب ُب ظل ظركفو ك 
ُب اللغة  ُّٗ.السياسية كاالجتماعية كالثقافية اٝناصة

ى ٓنمل اٞنشاعر من اإل٤نليزية، التسامح يعين قوة قوية عل
ُب اللغة  .جانب كاحد ضد ٢نتلف الناس كالوعي ّٔم

العربية، التسامح ىو ما يعين البادرة السخية كاٝنًنية كالسهلة 
لكبل اٛنانبٌن على أساس التفاعل اٞنتبادؿ كاٞنعاملة 

 َُْ.باٞنثل
ُب تعريف آخر، التسامح ىو موقف )االحرتاـ، السماح( 

تقدات، العادات السلوكية، اخل( اليت من اآلراء، اٞننظور، اٞنع
 ُُْٔنتلف أك تتعارض مع موقف الشخص.

إف تطور مفهـو التسامح البلحق ُب الفكر السياسي 
كالديين الغريب دل يعد يعين قمع مشاعر االختبلفات على أساس 
االختبلؼ، كلكن اٞنعىن قد حد من الشعور باٝنبلفات على 

إف تطور مفهـو التسامح  ٩نابيةاإلقيمة الأساس أف الفرؽ ىو 
                                                             

139
 Jauhar Azizy, Pluralisme Agama dalam Al-Qur’an, Telaah 

terhadap Tafsir Departemen Agama, (Jakarta: -, 2007 M), h. 157 
140

 Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritits, 

(Jakarta: Perspektif, 2005), h. 212 

141
 Departemen Pendidikan dan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), h. 1204 
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البلحق ُب الفكر السياسي كالديين الغريب دل يعد يعين قمع 
مشاعر االختبلفات على أساس االختبلؼ، كلكن اٞنعىن قد 

قيمة الحد من الشعور باٝنبلفات على أساس أف الفرؽ ىو 
 .٩نابيةاإل

كالتسامح الديين اٜنقيقي لن يتحقق إال عندما يتعلم البشر 
تقدات الدينية اليت يعتربكهنا خاطئة. إف مفتاح احرتاـ اٞنع

التسامح ىو عدـ ْناىل اٝنبلفات أك تناسقها، كلكن الرغبة 
كالتسامح الديين اٜنقيقي لن يتحقق  ُب قبوؿ خبلفات حقيقية

إال عندما يتعلم البشر احرتاـ اٞنعتقدات الدينية اليت يعتربكهنا 
 ُِْخاطئة.

 The Studyقدمو الذم التفسًنعن  باحثال بحثي سوؼ

Quran A New Translation And Commentary اآليات عن 
 بٌن األمة اٞنتديٌنة. لتسامحكا مالسلب اٞنتعلقة

 إذا سيشن اٛنهاد أف موضحة اٛنهاد آيات من سلسلة
 ُب الكفار ظل إذا .كاٞنسلمٌن اإلسبلـ ضد معركة ىناؾ كاف

 اٞنسلمٌن ٬ننع القرآف فإف لئلسبلـ يزعجوف ال الشرؾك  الكفر
 .معهم سلمبال النيب يأمر بل مقتاٟن
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 Jauhar Azizy, loc. cit. 
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 [61 ة(: اآلي8) األنفال]سورة  . أ
  التفسير: 
 The Study Quran A New Trasnlationفسر ١نرر 

and Commentary  ىذه اآلية مثل اآليات األخرل اٞنتعلقة
حوؿ اآليات اليت  غًن اٞنسلمٌن، ىناؾ خبلؼببالسلم كاٜنرب 
عند بعص . ة اٜنربباي نسخت م كاٞنصاٜنة،ٟنا رسالة للسل

 فيوأعدائهم فعل م إذا أمر اٞنسلمٌن السلت، ىذه اآلية اٞنفسرين
]سورة التوبة زية اٛنُب قبوؿ  كيتمشى مع اٞنمارسةكال نسخت 

تعويض يدفعها غًن اٞنسلمٌن أم ال 143[ِٗ ة(: اآليٗ)
  144.يعيشوف ُب سبلـ داخل الدكلة اإلسبلمية

 كلو كاف زيةى اٛنل  أف النيب كالصحابة قبً إذل القرطيب يشًن
 فكرة القرطيب يناقش .اٞنسلمٌن على تدمًناٞنشركوف قادرين 

مدة عشر  اٜنديبية نفسو ُب اٟندنة مع اٞنشركٌن، مثل النيب دخل
ىناؾ آراء ٢نتلفة فيما يتعلق ، ك ْٖالسورة  سنوات؛ انظر مقدمة
                                                             

رَّـى اللَّوي   ُّْ قاتًليوا الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىال بًاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىال ٪نيىرّْميوفى مىا حى
طيوا اٛنًٍٍزيىةى عىٍن يىدو كىىيٍم كىرىسيوليوي كىال يىًدينيوفى ًدينى اٜنٍىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتابى حىّتَّ يػيعٍ 

 (ِٗصاًغريكفى )
 Conquest and Conversion, War and Peace in the“انظر مقاؿ  ُْْ

Quran.” .1805، ص 
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 النيب ُبب اعشر سنوات، اقتداء همّندة اٟندنة، ٓندد معظم
يقوؿ آخركف ال يكوف ك  البعض، أنو أقل من ذلك،؛ ك اٜنديبية
، القرراتىدنة. يشًن أيضا إذل أنواع ٢نتلفة من  من مدةحدكد 

ّنا ُب ذلك حيثما ال الثركة أك الضرائب نقلت إذل الدكلة 
حيث اٞنسلمٌن قد دفع العدك، كما ىو  القرراتاإلسبلمية، ك 

ثلث ( عندما أعطى النيب ِٕٔ/ٓاٜناؿ بعد اٞنعركة اٝنندؽ )
، ألهنم غطافاف من اٞندينة اٞننورة إذل قبيلة من التمرة اٜنصاد

 145.اقريش كفهجر يك  وفرتكي
دلت آية كىًإٍف جىنىحيوا لًلسٍَّلًم على األمر كخبلصة القوؿ، 

بقبوؿ عقد الصلح كاٞنهادنة أك اٞنساٞنة إف ماؿ إليو العدك، 
أم تفويض األمر فيما عقد من كعلى األمر بالتوكل على اهلل، 

صلح إذل اهلل، ليكوف عونا على السبلمة، كالنصر عليهم إذا 
نقضوا العهد كعدلوا عن الوفاء. كنبو تعاذل ُب آخر اآلية بقولو: 
ًإنَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي على الزجر عن نقض الصلح ألنو تعاذل 

 عادل ّنا يضمره العباد، كسامع ٞنا يقولوف.
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 Seyyed Hossein Nasr, op. cit., h. 497-498 
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ىذا داللة كاضحة على أف اإلسبلـ يؤثر السلم على  كُب
الوفاء باٞنعاىدات كاٞنصاٜنات، ك٪نـر  كيوجب146اٜنرب،

 اٞنبادرة إذل الغدر كاٝنيانة كنقض العهود.
ّننسوخة، لكنها تضمنت ىذه اآلية  كقاؿ ٗناعة: ليست 

األمر بالصلح إذا كاف فيو اٞنصلحة، فإذا رأل اإلماـ 
ف يهادهنم سنة كاملة، كإف كانت القوة مصاٜنتهم، فبل ٩نوز أ

للمشركٌن، جاز مهادنتهم للمسلمٌن عشر سنٌن، كال ٩نوز 
الزيادة عليها، اقتداء برسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلم، فإنو 
ىادف أىل مكة عشر سنٌن، ٍب إهنم نقضوا العهد قبل كماؿ 

 147اٞندة.
 [35ة ( : اآلي47]سورة محمد )  . ب

 التفسير:
(: ْٕ) ١نمدسورة تتعلق بالسلم ذكرت ايضا ُب كاآلية 

ال ْنوز الدعوة إذل السلم كقاؿ  الزحيلي عنها  ّٓاآلية 
كاٞنصاٜنة أك اٞنهادنة تذلبل كإظهارا للضعف، ما داـ اٞنسلموف 

                                                             
146 Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP 

MUHAMMADIYAH, Tafsir Tematik Al-Qur’an Tentang Hubungan Antar 

Umat Beragama, (Yogyakarta: Pustaka SM, Cet. I, Juli 2000), h. 40 
 ُٔ، ص. َُج. نفس اٞنرجع، ،كىبة بن مصطفى الزحيلي  ُْٕ
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أقوياء، كإف حدثت الغلبة من األعداء ُب الظاىر ُب بعض 
ا من األحواؿ، فإف اللَّو ناصر اٞنؤمنٌن، كلن ينتقصهم شيئ

 148.أعماٟنم
فإذا عجز اٞنسلموف لضعفهم عن مقاكمة األعداء، جازت 

ككذلك إذا رأل اإلماـ مصلحة  .مهادنة الكفار عند الضركرة
ُب اٞنهادنة، فلو أف يفعل ذلك، كما فعل النيب صٌلى اللَّو عليو 

ُب اكؿ  كسٌلم ُب صلح اٜنديبية مع اٞنشركٌن مدة عشر سنٌن
ًنيوا كىًإٍف كعلى ىذ السنة باٞندينة. ا تكوف كل من اآليتٌن: فىبل َتى

جىنىحيوا لًلسٍَّلًم ١نكمة غًن منسوخ إحدا٨نا باألخرل كما قاؿ 
بعضهم، فهما نزلتا ُب كقتٌن ٢نتلفي اٜناؿ، فاألكذل ُب حاؿ قوة 

 149.اٞنسلمٌن، كالثانية حاؿ طلب األعداء الصلح
كصاحل أصحاب رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب 
زمن عمر بن اٝنطاب رضي اهلل عنو كمن بعده من األئمة كثًنا 
من ببلد العجم على ما أخذكه منهم، كتركوىم على ما ىم 

كباإلضافة إذل الدعوة إذل  فيو، كىم قادركف على استئصاٟنم.

                                                             
 ُّٓ، ص. ِٔج.، نفس اٞنرجع  ُْٖ

149
 Seyyed Hossein Nasr, op. cit., h. 1244 
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التعايش السلمي، يدعو القرآف اٞنسلمٌن أيضا إذل اٝنًن 
 َُٓكاإلنصاؼ أك القس" ٜنقوؽ الكافرين.

 [218ة (: اآلي2البقرة ) ]سورة . ت
 سبب النزول:

تعارل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ُب السلم اآلية أخرج قولو 
ابن جرير عن عكرمة قاؿ قاؿ عبد اهلل بن سبلـ كثعلبة كابن 
يامٌن كأسد كأسيد ابنا كعب كسعد بن عمرك كقيس بن زيد  
كلهم من يهود يا رسوؿ اهلل يـو السبت يـو نعظمو فدعنا 

بت فيو كإف التوراة كتاب اهلل دعنا فلنقم ّٔا الليل فنزلت يا فلنس
 151ة.اآليأيها الذين آمنوا ادخلوا ُب السلم كافة 

  التفسير:
 ىنا يعين " "سلم"ال العديد من تفسًن

submission"اإلسبلـ(()T,R) كلكن نعرتؼ بأف ىذا ليس ،
 اٞنعىن اٜنرُب للكلمة. كيفسر آخركف أنو "الدخوؿ ُب الطاعة"

(IK)  ، يعين "الدخوؿ ُب كل ذلك"، كليس "كل من  كىافَّةن
                                                             

150 M. Hasan Qadr dan Qara Maliki, Al-Qur’an dan Pluralisme 

Agama, Terj. Abdurrahman Arfan ( Jakarta, IICT, 2003), h. 85 
، لباب النقوؿ ُب أسباب النزكؿ  ،جبلؿ الدين عبد الر٘نن بن أيب بكر  ُُٓ

 َّ، ص.ُج. 
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اإلسبلـ كموجو " يدؿ علىأدخلو". أحد التفسًنات احملتملة ىو 
 منفسه، فهذا يعين أف اٞنسلمٌن ٩نب أف تزج "إذل اٞنسلمٌن

حذؼ أم من شعائرىا  مل ُب اإلسبلـ كالكبشكل أعمق ك 
ود كاٞنسيحيٌن آخركف أنو موجو إذل اليه ربكيعت .(R) كاألكامر

(، كحثهم على ٓنويل ٗناعي إذل عيسىك وسى ّن)أم اٞنؤمنٌن 
(. ك٬نكن أف تشًن اآلية Q) ٕناما اإلسبلـ اعتناؽاإلسبلـ أك 

يدخل الناس ُب سبلـ، فعليهم أف يفعلوا ذلك معا  أفأيضا إذل 
  152.الشيطاف وةخط تتبعالك كليس أف يكونوا مفصليٌن. 

 [9-8 اآليات: (61) سورة الممتحنة] . ث
 ب النزول: سب

 أمي أتتين قالت بكر أيب بنت أٚناء عن البخارم كأخرج
 فأنزؿ نعم قاؿ أأصلها كسلم عليو اهلل صلى النيب فسألت راغبة

 كأخرج الدين ُب يقاتلوكم دل الذين عن اهلل ينهاكم ال فيها اهلل
 قدمت قاؿ الزبًن بن اهلل عبد عن كصححو اٜناكم كالبزار أ٘ند
 ُب طلقها بكر أبو ككاف بكر أيب بنت أٚناء بنتهاا على قتيلة

 منها تقبلها اف أٚناء فأبت ّٔدايا ابنتها على فقدمت اٛناىلية
 ىذا عن سلي أف عائشة إذل أرسلت حّت منزٟنا تدخلها أك
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 Seyyed Hossein Nasr, op. cit., h. 90 
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 ىداياىا تقبل أف فأمرىا فأخربتو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 يقاتلوكم دل الذين عن اهلل ينهاكم ال اهلل فأنزؿ منزٟنا كتدخلها

 ُّٓ.اآلية الدين ُب
 التفسير: 
 The Study Quran A New Trasnlationفسر ١نرر 

and Commentary ىنا يشجع اٞنسلموف على  ،ىذه اآلية
كأعداء، إال إذا كاف بعضهم ُب   مبأكمله قـو عدـ عبلج

الواقع أعداءا. كُب ىذا السياؽ،دل ينو اهلل لك اٞنفهـو كموعظة 
نزلت 154 (،Q,R,Tلقياـ بذلك")ايتمىن اهلل لكم  ة، "إ٩نابي

اليت أبت أف تقابل  ُب أٚناء بنت أيب بكر اآليةىذه 
أتتها أمها اٞنشركة من مكة إذل اٞندينة، حينئذ أٌب اٝنرب ُٓٓ،أمها

كُب ىذا السياؽ، يشًن إذل أف اهلل 156.(Q, T) إذل رسوؿ اهلل
                                                             

، ؿلباب النقوؿ ُب أسباب النزك   ،جبلؿ الدين عبد الر٘نن بن أيب بكر  ُّٓ
 ُّٗص. 

 ُِٓ، ص. ِٗج. ، نفس اٞنرجع، فخر الدم الرازم ُْٓ
ـٌ َب اٛناىلية يقاؿ ٟنا قٌػتىيلة ابنة عبد العيٌزل، فأتتها ّٔدايا   ُٓٓ ككانت ٟنا أ

كصناب كأق" كٚنىٍن، فقالت: ال اقبل لك ىدية، كال تدخلي علٌي حّت يأذف رسوؿ اهلل 
 لرسوؿ اهلل صىلَّى اهلل عىلىٍيًو كىسىلَّم.صىلَّى اهلل عىلىٍيًو كىسىلَّم فذكرت ذلك عائشة 

 ٗٓ، ص. ُٖج. ، فس اٞنرجعنالقرطيب،  أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند  ُٔٓ
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اليوفى لًلسٍُّحًت فىًإٍف ٚنىَّاعيوفى لًٍلكىًذًب أىكَّ  :)انظر ٪نب العدؿ
نػىهيٍم أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم كىًإٍف تػيٍعًرٍض عىنػٍهيٍم فػىلىٍن  جىاءيكؾى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ
بُّ  نػىهيٍم بًاٍلًقٍسً" ًإفَّ اللَّوى ٪نًي ٍيئنا كىًإٍف حىكىٍمتى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ يىضيرُّكؾى شى

قادرين الأف اهلل ٪نب (، ك ِْ)سورة اٞنائدة: ( ِْاٍلميٍقًسًطٌنى )
 .ال، كبالتارل ْننب العداء عشوائيةأك  على ٕنييز بٌن األعداء،

 قـو علىبل ٓنمل عداء ب كفرغم أف اٞنسلمٌن مأمور 
صداقة  أك جعل التحالفات  ةعبلق يقيموف، كىم ال مبأكمله

مع أعضاء قوة العدك. مثل ىذه التوضيحات كانت حاٚنة ُب 
كثًن اٞنسلمٌن ال   ذل إبداية تشكيل اٛنماعة اإلسبلمية، نظران 

ٓنالفات مع  فأقارب بٌن قريش مكة أك قد سبق عقد وفيزال
القبائل األخرل اليت كانت متحالفة مع قريش. كمع ذلك، 

يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى  تفسًن تعاليم ىذه اآلية آثار أعم؛ انظر
أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم 

 (ُٓيػىتػىوىٟنَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ اللَّوى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمٌنى )
 157(ُٓ: (ٓ))سورة اٞنائدة 
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 [135و  58(: اآليات 4]سورة النساء ) . ج
 سبب النزول:

عن ابن عباس قاؿ ٞنا فتح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  يركل
دعا عثماف بن طلحة فلما أتاه قاؿ أرِّن اٞنفتاح كسلم مكة 

فأتاه بو فلما بس" يده إليو قاـ العباس فقاؿ يا رسوؿ اهلل بأيب 
أنت كأمي اٗنعو رل مع السقاية فكف عثماف يده فقاؿ رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كسلم ىات اٞنفتاح يا عثماف فقاؿ ىاؾ 

بيت ٍب نزؿ عليو أمانة اهلل فقاـ ففتح الكعبة ٍب خرج فطاؼ بال
جربيل برد اٞنفتاح فدعا عثماف بن طلحة فأعطاه اٞنفتاح ٍب قاؿ 
إف اهلل يأمركم أف تؤدكا األمانات إذل أىلها حّت فرغ من 

 ىذه اآلية تدؿ اداء االمانة كالعدؿ اذل أىلها.158.اآلية
 التفسير:

آية األمانة كالعدؿ من أمهات آيات األحكاـ اليت 
شرع. كاألظهر أف اآلية خطاب عاـ تضمنت ٗنيع الدين كال

ٛنميع الناس، فهي تتناكؿ الوالة فيما إليهم من األمانات ُب 
كالبينات  قسمة األمواؿ، كرد الظبلمات، كالعدؿ ُب األقضية.
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 شورل[ ]سورة ِٗية اآل( : ٕ) عرؼ]سورة األاٞنماثلة توجد ُب
]سورة  ،[ِٓية اآل( : ٕٓ]سورة اٜنديد ) [ُٕية اآل( : ِْ)

( : اآليات ُٔ]سورة النحل ) ،[ِٓية اآل( : ٕٓديد )اٜن
( : ٓ]سورة اٞنائدة ) ،[ِْ ة( : اآليٓ]سورة اٞنائدة )، [َٗ

 159 .[ٖاآليات 
فيجوز بٌرىم كفعل اٝنًن ٟنم، كاٜنكم بينهم كبٌن غًنىم 
بالعدؿ إذا دل يقاتلوا ُب الدين أك الدنيا، كدل ٫نرجوا اٞنؤمنٌن من 

ى إخراجهم، فإف اهلل ٪نب العادلٌن كيأمر ديارىم، كدل يعينوا عل
بالعدؿ مع ٗنيع الناس، كالعدؿ كاجب فيمن قاتل كفيمن دل 
يقاتل. كىؤالء ىم أىل العهد الذين عاىدكا رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلم على ترؾ القتاؿ، كاٞنظاىرة )اٞنعاكنة( ُب العداكة، 

سلم على أال كىم خزاعة، كانوا عاىدكا الرسوؿ صلى اهلل عليو ك 
يقاتلوه كال ٫نرجوه، فأمر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بالرب 
كالوفاء إذل مدة أجلهم. كال ٩نوز أناذ األكلياء كاألنصار 
كاألحباب من الذين قاتلوا اٞنسلمٌن على الدين، كأخرجوىم من 
ديارىم، كعاكنوا على إخراجهم، كىم مشركو أىل مكة، كمن 
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فأكلئك ىم الظلمة اٞنستحقوف للعقاب يفعل ذلك بأف يواليهم، 
 الشديد.

ال ينهى اهلل عن مربة الفريق  من ىذه اآلية، كاٝنبلصة
، كإ٧نا ينهى عن تورل يعين الذين دل يقاتلوا اٞنسلمٌن األكؿ

  .يعين الذين يقاتلوف اٞنسلمٌن الفريق الثاِّن
قاؿ قتادة: كاف ىذا ُب أكؿ اإلسبلـ عند اٞنوادعة كترؾ 

تاؿ، ٍب نسخ، نسختها آية: فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكٌنى حىٍيثي األمر بالق
 [ .ٓ/ ٗكىجىٍدٕنييوىيٍم ]التوبة 

كما   كقاؿ أكثر أىل التأكيل: ىي ١نكمة غًن منسوخة
، بدليل إباحة صلة أٚناء أٌمها، كما ذكر ُب تفسًن القرطيب

 160تقدـ
كُب اآلية االخرل هنى القرآف اٞنسلمٌن عن سب الكفار 

سورة ] ىي .اإلسبلـ حرمة الكافرين رنكي ال حّت، كاٟنتهم
 تسبوا كال تعاذل قولو وب نزكٟنسبك  [َُٖ اآلية (:ٔاألنعاـ )

 اٞنسلموف كاف قاؿ قتادة عن معمر أنبأنا الرزاؽ عبد قاؿ اآلية
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 تسبوا كال اهلل فأنزؿ اهلل الكفار فيسب الكفار أصناـ يسبوف
 ُُٔاآلية ...اهلل دكف من يدعوف الذين

 دون من يدعون الذين تسبوا وال: )السدم عن كلكير 
 طالب أبا حضر ٞنا: قاؿ ،(علم بغير عدًوا اهلل فيسبوا اهلل

،  الرجل، ىذا على فلندخل بنا انطلقوا: قريش قالت اٞنوتي
 موتو، بعد نقتلو أف نستحي فإنا أخيو، ابن عنا ينهى أف فلنأمره
 سفياف، أبو لقفانط"! قتلوه مات فلما ٬ننعو كاف:"العرب فتقوؿ
 كعقبة خلف، ابنا كأيبٌ  كأمية اٜنارث، بن كالنضر جهل، كأبو
 كبعثوا البخرتم، بن كاألسود العاص، بن كعمرك معي"، أيب بن

! طالب أيب على استأذف: قالوا ،"اٞنطلب:"لو يقاؿ منهم رجبل
 الدخوؿى  يريدكف قومك مشيخة ىؤالء: فقاؿ طالب أبا فأتى

 أنت طالب، أبا يا: فقالوا عليو فدخلوا ٟنم، فأذف! عليك
ا كإفٌ  كسيدنا، كبًننا  أف فنحبٌ  آٟنتنا، كآذل آذانا قد ١نمدن
ٍعو آٟنتنا، ذكر عن فتنهاهي  تدعوه  ! كإٟنو كلندى

 أبو لو فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل نيب فجاء فدعاه،
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ! عمك كبنو قومك ىؤالء: طالب
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 كندعك كآٟنتنا، تدعنا أف نريد: قالوا كف؟تريد ما: كسلم
! منهم فاقبل قومك، أنصفك قد :طالب أبو لو قاؿ! كإٟنك
 ىل ىذا، أعطيتكم إف أرأيتم:"كسلم عليو اهلل صلى النيب فقاؿ
 لكم كدانت العرب، ملكتم ّٔا تكلمتم إف كلمة معطيَّ  أنتم
 كأبيك، نعم: جهل أبو قاؿ اٝنراج؟ لكم كأدَّت العجم، ّٔا

"! اهلل إال إلو ال:"قولوا: قاؿ ىي؟ فما أمثاٟنا، كعشرى  لنعطينكها
 فإف غًنىا، قل أخي، يابن: طالب أبو قاؿ. كامشأزُّكا فأبوا

 غًنىا أقوؿ بالذم أنا ما عم، يا: قاؿ! منها فزعوا قد قومك
 بالشمس أتوِّن كلو يدٌم، ُب فيضعوىا بالشمس يأتوِّن حّت

 فغضبوا يػيٍؤيسهم، أف إرادةى  !غًنىا قلت ما يدمٌ  ُب فوضعوىا
 من كلنشتمن لنشتمنك أك آٟنتنا، شتمك عن لتكٌفنَّ : كقالوا
 ُِٔ.(علم بغًن عدكنا اهلل فيسبوا) قولو فذلك. يأمرؾ

 The Study Quran A New Translation And فسر ١نرر

Commentary لرسولو صلى اهلل  ىهنىذه اآلية بأف اهلل تعاذل
سب آٟنة اٞنشركٌن، كإف كاف فيو عليو كسلم كاٞنؤمنٌن عن 

                                                             
 ّْ-ّٓ، ص. ُِ، ج. فس اٞنرجعن١نمد بن جرير الطربم،   ُِٔ



 

071 

مصلحة، إال أنو يرتتب عليو مفسدة أعظم منها، كىي مقابلة 
 163.اٞنشركٌن بسب إلو اٞنؤمنٌن، كىو اهلل ال إلو إال ىو

 التفاىم لتعزيز اٞنسلمٌن تدريس كتدؿ ىذه اآلية علي
 اٞنتبادؿ التفاىم كتعزيز األخرل، الديانات أتباع مع اٞنتبادؿ

 لتوضيح ئيالبنا اٜنوار كتًنة زيادة طريق عن يتم فأ ٬نكن اٛنيد
164.األخرل األطراؼ مواقف كفهم موقفهم

  

 التعايش تثبت اليت القرآف آيات من عدد كصف فإف لذاو
 ّٔذه اٞنتعلقة اآليات الباحث يناقش ٍب ، التسامحك  السلمى
  .اٞنسلمٌن لغًن يتعلق اهلل من رسوؿ اٜنياة ٧ن" حوؿ اٞنناقشة،

اهلل سبحانو  ، يفسر أفاٞنذكورة السابقة اآليةُب ىذه 
كتعاذل ال ٪نـر أكلئك الذين يؤمنوف باٝنًن كيقيموف عبلقات 
أخوية كيساعدكف بعضهم بعضا مع الكفار ما داموا ال يعتزموف 

165تدمًن اإلسبلـ كاٞنسلمٌن كعدـ طردىم من األراضي
 كتعزز 

 6-1(: 119بسورة الكافرون ) األدياف بٌن العبلقة ىذه
 اهلل رسوؿ دعت قريشا أف عباس ابن عنا يركل نزكٟنب سبك 
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 ّنكة رجل أغىن فيكوف ماال يعطوه أف إذل كسلم عليو اهلل صلى
 عن كتكف ١نمد يا لك ىذا فقالوا النساء من أراد ما كيزكجوه

 قاؿ سنة آٟنتنا فاعبد تفعل دل فأف بسوء تذكرىا كال آٟنتنا شتم
 إذل الكافركف أيها يا قل اهلل ؿربفأنز  من يأتيين ما أنظر حّت
 اٛناىلوف أيها أعبد تأمركِّن اهلل أفغًن قل كأنزؿ السورة آخر

 صلى للنيب قريش كفار قالت قاؿ كىب عن الرزاؽ عبد كأخرج
 عاما دينك إذل كنرجع عاما تتبعنا أف سرؾ إف كسلم عليو اهلل

( ؾ) السورة آخر إلى[ 1] الكافرون أيها يا قل اهلل فأنزؿ
 عن حاًب أيب ابن كأخرج جريج ابن عن ٥نوه اٞننذر ابن رجكأخ

 كائل ابن كالعاصي اٞنغًنة بن الوليد لقي قاؿ ميناء بن سعيد
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خلف بن كأمية اٞنطلب بن كاألسود

 تعبد ما كنعبد نعبد ما فلتعبد ىلم ١نمد يا فقالوا كسلم
 الكافركف أيها يا قل اهلل فأنزؿ كلو أمرنا ُب كأنت ٥نن كلنشرتؾ

 ُٔٔ.السورة آخر إذل
قل يا أيها الكافركف ال أعبد األصناـ اليت :  كتفسًنىا

تعبدكهنا، كال أنتم عابدكف اهلل عز كجل الذم أعبده، 
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إلشراككم بو، كأناذكم األصناـ، فإف زعمتم أنكم تعبدكنو، 
فأنتم كاذبوف، ألنكم تعبدكنو مشركٌن. فأنا ال أعبد ما عبدًب، 

 أم مثل عبادتكم
 كأما كجو التكرار فقد قيل إنو للتأكيد ُب قطع أطماعهم

(Q)  فيو معىن التهديد، كىو كقولو تعاذل: لنا أعمالنا كلكم
[ أم إف رضيتم بدينكم، فقد ٓٓ]القصص: « ُ»أعمالكم 

رضينا بديننا. ككاف ىذا قبل األمر بالقتاؿ، فنسخ بآية السيف. 
كقيل: ما نسخ منها شي ألهنا كقيل: السورة كلها منسوخة. 

كمعىن لكم دينكم أم جزاء دينكم، كرل جزاء ديين.  (.Q) خرب
 167(Ts)و.نتولو يو ك نعتقدك يكٚنى دينهم دينا، ألهنم 

اٞنبادئ كمن البيانات اٞنذكورة يستخلص الباحث  أف 
 للحرية السياسية عليها تقـو اليت اٞنبادئ ىياٞنذكورة السابقة 

 تليس أف من الرغم على. اإلسبلمي العادل ُب الديين كالتسامح
 كالتسامح الدينية اٜنرية كمبادئ اٜنديث، العصر ُب كما ٕناما
 .اآلف ساكة حّتاٞن ىي الكبلسيكي اإلسبلـ ُب

دلت السورة على اختبلؼ اٞنعبود كاختبلؼ العبادة بٌن 
اٞنسلمٌن كغًنىم، كعلى أف الكفر ملة كاحدة ُب مواجهة 
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لقاء بٌن الكفر  وامل الثبلثة تدؿ على أنو الاإلسبلـ، كىذه الع
كاإل٬ناف، كال بٌن أصحاب العداكة الدينية اٜناقدة اٞنتأصلة ُب 

 النفس مع اإلسبلـ كأىلو.
أما اختبلؼ اٞنعبود بٌن النيب صٌلى اللَّو عليو كسٌلم كأتباعو 
اٞنؤمنٌن كبٌن الكفار: فهو أف الفريق األكؿ يعبد اللَّو كحده ال 

، كالفريق الثاِّن يعبد غًن اللَّو من األصناـ كاألكثاف شريك لو
كاألنداد كالشفعاء من البشر أك اٞنبلئكة أك الكوكب أك غًن 

  ذلك من أباطيل اٞنلل كالنحل.
كأما اختبلؼ العبادة فاٞنؤمنوف يعبدكف اللَّو بإخبلص ال 
شرؾ فيو كال غفلة عن اٞنعبود، كّنا شرع اللَّو لعباده من كيفية 

بادة اٞنرضية لو، كأما الكفار كاٞنشركوف فيعبدكف معبوداَتم الع
بكيفيات فيها الشرؾ كاإلشراؾ كبنحو اخرتعوه ألنفسهم، ال 

كأما الكفر فكلو ملة كاحدة ُب مواجهة  يرضى عنو رّٔم.
اإلسبلـ ألف الدين اٜنق اٞنقبوؿ عند اللَّو ىو اإلسبلـ كىو 

كفر اٞنعارضة ٞنبدأ التوحيد اإلخبلص للَّو كالتوحيد. كأما أنواع ال
 168فتشرتؾ ُب صلب االعتقاد اٞننحرؼ عن أصل التوحيد.

                                                             
  ْْْ، ص. َّج.  ،نفس اٞنرجعكىبة بن مصطفى الزحيلي،   ُٖٔ
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 التسامح تثبت اليت القرآف آيات من عدد كصف فإف لذاو
 ّٔذه اٞنتعلقة اآليات الباحث يناقش ٍب ،السلمى كالتعايش
 .اٞنسلمٌن لغًن يتعلق اهلل من رسوؿ اٜنياة ٧ن" حوؿ اٞنناقشة،

قولو تعاذل  اسبب نزكٟنك  [272 اآلية(: 2]سورة البقرة )مثل 
ليس عليك ىداىم ركل النسائي كاٜناكم كالبزار كالطرباِّن 

 ألنسأّم يرضخوا أفكغًنىم عن ابن عباس قاؿ كانوا يكرىوف 
 عليك ليس اآلية ىذه فنزلت ٟنم فرخص فسألوا اٞنشركٌن من

 أيب ابن كأخرج [272] تظلمون ال وأنتم قوله إلى هداهم
 أف يأمر كاف كسلم عليو اهلل صلى النيب أف عباس ابن نع حاًب

 ىداىم عليك ليس فنزلت اإلسبلـ أىل على إال يتصدؽ ال
 169.دين كل من سأؿ من كل على بالتصدؽ فأمر اآلية

 The Study Quran A New Translation And فسر ١نرر

Commentar  أف النيب يعطي الصدقة لكل الناس، لكن حٌن
 اٞنسلمٌن ينشاؤف كبًنا، ٪ندد النيب الصدقة اصاب الفقر بٌن

للمسلمٌن فق". فنزلت ىذه اآلية مبيحة للصدقة على من 
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170ليس من دين اإلسبلـ
(Q) النيب ٟنا جدة ىي  صحابااف

مشركة تسأٟنا شيأ، كلكن ال ترجي اف تعطيها حّت تسأؿ النيب 
ناس من األنصار ٟنم قرابات الكاف  فأنزؿ اهلل تعاذل ىذه اآلية

من بين قريظة كالنضًن، ككانوا ال يتصدقوف عليهم رغبة منهم ُب 
أف يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت اآلية بسبب أكلئك. قاؿ 
علماؤنا: ىذه الصدقة اليت أبيحت ٟنم حسب ما تضمنتو ىذه 

 سورة اٞنمتحنة]ُب سالة ر اآلثار ىي صدقة التطوع. كنفس ال
(َٔ) :ٖ-ٗ]. 

، كىذا يتعلق ؟الناس اٟندلإف النيب غًن مسؤؿ، ىل يقبل 
(: ّ]سورة آؿ عمراف ) ،[ٔٓ ة(: اآليِٖ]سورة القصص )

]سورة ، 171[ٗٗ ،ِٗ(: اآليات ٓ]سورة اٞنائدة ) ،[َِ ةاآلي
، [ِٖ ة(: اآلئُ]سورة النحل )، [َْ ة(: اآليُّالرعد )

 ة(: اآلئّ]سورة يس ) ،[ُٖ ة(: اآليِٗ]سورة العنكبوت )
]سورة التغابن  ،[ْٖ ةاآلي(: ِْ]سورة الشورل ) ;[ُٕ

اذل  ُِ(: اآليات ٖٖ]سورة الغاشية ) ،[ْٖ ة(: اآلئْ)
                                                             

 ّّٕ، ص. ّج. نفس اٞنرجع،القرطيب،  أبو عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند  َُٕ
ا عىلى كىأىًطيعيوا اللَّوى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىا  ُُٕ ٍحذىريكا فىًإٍف تػىوىلٍَّيتيٍم فىاٍعلىميوا أى٧نَّ

 (ِٗاٍلبىبلغي اٍلميًبٌني )
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كرر القرأف، أف اهلل ال ٪نتاج اعماؿ الصلحات من . [ِِ
(: ْٓ]سورة اٛناثية ) ،[ْٔ ة(: اآليُْ]سورة فصلت ) الناس

 [ُٓ ةاآلي
: قىاؿى رىسيوؿي اللَّوً كذكر ُب اٜنديث  صىلَّى  عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى

قىةو، فىخىرىجى »اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ىتىصىدَّقىنَّ اللَّيػٍلىةى ًبصىدى قىاؿى رىجيله ألى
قىًتًو فػىوىضىعىهىا ُب يىًد زىانًيىةو، فىأىٍصبىحى النَّاسي يػىتىحىدَّثيوفى: تيصيدّْؽى  ًبصىدى

: اللَّهيمَّ لىكى اٜنٍىٍمدي عىلىى زىانًيىةو  ىتىصىدَّقىنَّ اللَّيػٍلىةى عىلىى زىانًيىةو، فػىقىاؿى ، ألى
ثيوفى: تيصيدّْؽى الليلة  قىةو فػىوىضىعىهىا ُب يىًد غىيًنٍّ، فىأىٍصبىحيوا يػىتىحىدَّ ًبصىدى
ىتىصىدَّقىنَّ اللَّيػٍلىةى  على غين، قاؿ: اللَّهيمَّ لىكى اٜنٍىٍمدي عىلىى غىيًنٍّ، ألى

ثيوفى:  بصدقة، فخرج فػىوىضىعىهىا ُب يىًد سىارًؽو فىأىٍصبىحيوا يػىتىحىدَّ
: اللَّهيمَّ لىكى اٜنٍىٍمدي عىلىى زىانًيىةو  ، فػىقىاؿى تيصيدّْؽى اللَّيػٍلىةى عىلىى سىارًؽو
قػىتيكى فػىقىٍد  ، فىأيٌبى فىًقيلى لىوي: أىمَّا صىدى كىعىلىى غىيًنٍّ كىعىلىى سىارًؽو

ٍن زًنىاىىا، كىلىعىلَّ اٍلغىيًنَّ قيًبلىٍت، كىأىمَّا الزَّانًيىةي فػىلىعىلَّهىا أىٍف تىٍستىًعفَّ ًّٔىا عى 
يػىٍعتىربي فػىيػيٍنًفقي ٣نَّا أىٍعطىاهي اللَّوي، كىلىعىلَّ السَّارًؽى أىٍف يىٍستىًعفَّ ًّٔىا عىٍن 

 «سىرًقىًتوً 
خرة ُب اآلتدؿ الثواب الذم يقبل  كىما تػيٍنًفقيوا ًمٍن خىًٍنو 
ة الرـك ]سور ظهر ُب  ابًٍتغاءى كىٍجًو اللَّوً جزاء من عمل صاحل، 
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ة (: اآلئٕ]سورة اإلنساف ) ،[ّٗاذل  ّٖ(: اآليات َّ)
ٗ]172 

كبذلك، يستخلص الباحث أف ىذه اآلية تدؿ على إباحة 
الصدقة على غًن اٞنسلمٌن كما فعلها النيب ١نمد صلى اهلل عليو 

 ْناه ك١نبة بلطف يتصرؼ النيب القرآف، آليات كفقا. كسلم
 من نفس كل اآلدـ، بنإك البشر ٗنيع يعترب كانو مثل الكفار
 زميلو بٌن اٞنتزايدة كاحملبة اٞنودة ٠ناؿ اٜنضانة ىو كىذا173.الرتبة
 اٜنياة ُب كاالنسجاـ كالتسامح اٞنوقف من نببل أكثر ىو الذم

 غًنل العبادة مكاف يهدـ المثل  اٞنتبادؿ، كاالحرتاـ الدينية،
 .التالية اآلية شرح ًب كما اٞنسلمٌن،

 [251ية اآل (:2]سورة البقرة ) . ح
 التفسير:

سورة  لرسالة مشابو كىلىٍوال دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو 
ذا ّٔ العبادة مكاف تدمًن هني حيث ،َْ اآلية (:ِِاٜنج )
. بعض من بعض تدافع٪نوؿ ب األرض فساد ىو ىنا. التدافع
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 Seyyed Hossein Nasr, loc. cit. 
173 M. Hasan Qadr dan Qara Maliki, op. cit., h. 88 
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 تأثًن لدفع سنٌناحمل يستخدـ اهلل أف فسركفاٞن يقوؿ
  174.ٞنسيئٌنا

  [41 اآلية (:22سورة الحج )] . خ
 التفسير: 
 The Study Quran A New Translation Andفسر ١نرر 

Commentary للذين يقاتلوف بأهنم ظلموااٛنهاد  ذفىذه اآلية إ 
، أخرجوا من مكة إذل اٞندينة بغًن حق، يعين ١نمدا كأصحابوك 

إستعماؿ القوة قيق ٓنكىلىٍوالى دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو 
ية تدؿ أف عند اٞنفسرين كاٜنكاـ، ىذه اآلٜنفظ اٞنعابد. 

 كصلوات النصارل كبيع الرىباف صوامعاٞنسلمٌن ٬ننعوف ىدـ 
 اسم فيها يذكر اليت اٞنسلمٌن كمساجد كنائسهم، كىي اليهود،

 ، كىم من أىل الذمة داخل دائرة اإلسبلـ أك خارجهاكثًنا اهلل
(Q).175 

وزاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ يدفع ركل أبو اٛن
اهلل باحملسن عن اٞنسيء، كبالذم يصلي عن الذم ال يصلي، 
كبالذم يتصدؽ عن الذم ال يتصدؽ كبالذم ٪نج عن الذم 
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 Seyyed Hossein Nasr, op. cit., 108 
175

 M. Hasan Qadr dan Qara Maliki, loc. cit. 



 

110 

أف اهلل »كعن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليو كسلم:  ال ٪نج،
تبل ٍب « يدفع باٞنسلم الصاحل عن مائة من أىل بيتو كمن جًنانو

ىذه اآلية ركل أبو اٛنوزاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ 
يدفع اهلل باحملسن عن اٞنسيء، كبالذم يصلي عن الذم ال 
يصلي، كبالذم يتصدؽ عن الذم ال يتصدؽ كبالذم ٪نج عن 

كعن ابن عمر عن النيب صلى اهلل عليو كسلم:  الذم ال ٪نج،
أىل بيتو كمن  أف اهلل يدفع باٞنسلم الصاحل عن مائة من»

 176.ٍب تبل ىذه اآلية« جًنانو
كخبلصة القوؿ من الباحث كما قاؿ قريش شهاب، 

مثل   العلماء بعض قبل من كحجج اآلية ىذه تستخدـ
 غًنمن  العبادة مكاف على للحفاظ اٞنسلمٌن لضركرةالقرطيب 
 177.اٞنسلمٌن

 التسامح تثبت اليت القرآف آيات من عدد كصف فإف لذاو
 حوؿ ،الباحث يناقشٍب   اٞنسلمٌن، لغًن سلمىال كالتعايش

إذل  نظرا .كأصحابو  ُب ىذا البحث اهلل من رسوؿ اٜنياة ٧ن"
  .نفسو الكرمي القرآف ككجود دكرىم أ٨نية

                                                             
 ِِٗ، ص. ِّ، ج. نفس اٞنرجع، فخر الدين الرازم  ُٕٔ

177
 M. Qurash Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas 

pelbagai Persoalan Umat, h. 380 
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صاحل أصحاب رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب 
زمن عمر بن اٝنطاب رضي اهلل عنو كمن بعده من األئمة كثًنا 

على ما أخذكه منهم، كتركوىم على ما ىم من ببلد العجم 
  فيو، كىم قادركف على استئصاٟنم.

كصاحل رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كآلو كسلم أىل خيرب 
كقد صاحل الٌضمرم  على شركط نقضوىا، فنقض صلحهم.

)٢نشي بن عمرك، من بين ضمرة بن بكر، ُب غزكة األبواء( 
ة، كدكمة: ىي كأكيدر دكمة )أكيدر بن عبد اٞنلك، من كند

دكمة اٛنندؿ، مدينة قريبة من دمشق( كأىل ٤نراف. كقد ىادف 
 178قريشا لعشرة أعواـ حّت نقضوا عهده.

النيب صلى اهلل  ىجرة كنقل من صاحب الرحيق اٞنختـو
عليو كسلم إذل اٞندينة، ككثق من رسوخ قواعد آّتمع اإلسبلمي 

ظامية بٌن اٛنديد، بإقامة الوحدة العقائدية كالسياسية كالن
اٞنسلمٌن، رأل أف يقـو بتنظيم عبلقاتو بغًن اٞنسلمٌن، ككاف 

كالسعادة كاٝنًن للبشرية  لمو ُب ذلك ىو توفًن األمن كالس٨ن
ٗنعاء، مع تنظيم اٞننطقة ُب كفاؽ كاحد، فسن ُب ذلك قوانٌن 

                                                             
 ُٔ، ص. َُج.  نفس اٞنرجع، ،كىبة بن مصطفى الزحيلي  ُٖٕ
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السماح كالتجاكز اليت دل تعهد ُب عادل مليء بالتعصب 
 كالتغارل.
كىم كإف كانوا  نة غًن اٞنسلمٌن ىم اليهوداٞنديُب  ه٩ناكر ك 

يبطنوف العداكة للمسلمٌن، لكن دل يكونوا أظهركا أية مقاكمة أك 
خصومة بعد، فعقد معهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

فيها مطلق اٜنرية ُب الدين كاٞناؿ، كدل يتجو إذل  اليتمعاىدة 
 عاىدة كأما بنود اٞن سياسة اإلبعاد أك اٞنصادرة كاٝنصاـ.

 كما تلي:اٞنشهورة ب "صحيفة اٞندينة"  
إف يهود بين عوؼ أمة مع اٞنؤمنٌن، لليهود دينهم كللمسلمٌن  .ُ

 دينهم مواليهم كأنفسهم، كذلك لغًن بين عوؼ من اليهود.
 كإف على اليهود نفقتهم، كعلى اٞنسلمٌن نفقتهم. .ِ
 كإف بينهم النصر على من حارب أىل ىذه الصحيفة. .ّ
 ح كالنصيحة، كالرب دكف اإلٍب.كإف بينهم النص .ْ
 كإنو دل يأٍب امرؤ ِنليفة. .ٓ
ٔ. .  كإف النصر للمظلـو
 كإف اليهود يتفقوف مع اٞنؤمنٌن ما داموا ١ناربٌن. .ٕ
 كإف يثرب حراـ جوفها ألجل ىذه الصحيفة. .ٖ
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كإنو ما كاف بٌن أىل ىذه الصحيفة من حدث أك اشتجار  .ٗ
رسوؿ اهلل ٫ناؼ فساده فإف مرده إذل اهلل عز كجل، كإذل ١نمد 

 صلى اهلل عليو كسلم.
 كإنو ال ْنار قريش كال من نصرىا. .َُ
على كل أناس حصتهم  ،كإف بينهم النصر على من دىم يثرب .ُُ

 من جانبهم الذم قبلهم.
 .ىذا الكتاب دكف ظادل أك آٍب كإنو ال ٪نوؿ .ُِ

كبإبراـ ىذه اٞنعاىدة صارت اٞندينة كضواحيها دكلة كفاقية، عاصمتها 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  -إف صح ىذ التعبًن -اٞندينة كرئيسها

كسلم، كالكلمة النافذة كالسلطاف الغالب فيها للمسلمٌن، 
 179كبذلك أصبحت اٞندينة عاصمة حقيقية لئلسبلـ.

 االتفاؽ ىذا ،(Houston Smith) ٚنيث ىيوسنت رأم ُب
 البشرية، تاريخ ُب الدينية للحرية األكؿ اٞنيثاؽ ساسأ ُب ىو

 180تصلح لكل زماف. اٜنكم كنقاط

                                                             
 ،النبوية السًنة ُب ُنث اٞنختـو الرحيق اٞنباركفورم، الر٘نن صفي  ُٕٗ

 ُِٖ-ُِٕ، ص.(-العلمية، الكتب دار: كتبًن )
180 M. Hasan Qadr dan Qara, Maliki, op. cit., h. 90  كأنظر إذل 

Houston Smith, Madzoheb-e Ensoni, h. 78 
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 من العديدكمن البينات اٞنذكورة يستخلص الباحث كاف 
 اليت كالصحابة النيب ١نمد صلى اهلل عليو كسلم عن القصص

 دينيٌن أشخاص مع اٞنتبادؿ كاالحرتاـ التسامح موقف فعلوا
 عن النيب كدفاع للوثنيٌن، اٝنًن لفعل القراف دعوة مثل آخرين،
كنصيحة  يهودم، نازةٛن وٓنر٬نك  يامة،الق يـو ُب األقليات حقوؽ

 ك٠ناملة ،عطوفا يكوف أف تارشأ مالك رضي اهلل عنو على على
 181(.الكفار أك اٞنسلمٌن) للشعب
 الباب ىذا ُب نوقشت اليت لبينات اٞنذكورة السابقةا من

 The Study Quran A Newلكتاب  احملررين تفسًن حوؿ

Translation And Commentary، عن عامة حملة يعطي 
 ٠نرد ليس الكتاب إعداد اٜناؿ كبطبيعة الدينية، التعددية

 ١نتويات من ينظر حينما. الغرض من نوع التأليف لكن فيو
 ُب الكبلسيكي األدب من العديد كجدت كقد الكتاب، ىذا

 ُب ىو الكتاب ىذا. الدراسة القرآنية خاصة ُب فن التفسًن 
 اٞنماثلة الكتب من العديد ىناؾ ألف جديدا، ليس األساس

 لديو الكتاب ىذا كلكن اإل٤نليزية، اللغة ُب القرآف ترٗنة حوؿ
 الكتب من وآيات كتفسًن القرآف دراسة ُب اٞنزايا من العديد

                                                             
181

 Ibid., h. 91-95 
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 إٗناال، هتفسًن  فيها يكوف اليت الطريقة من الرغم على. اٞنماثلة
 كبذلك عديدة، تفسًنه مصادر من كاسعة رؤية يعطي كلكن

عن صبلحية  أ٨نية مناقشة بابال ىذا ُب الباحث سيبحث
 ىذا العصر. ُب الكتاب ىذاتفسًن 

 صالحية تفسير سيد حسين نصر في هذا العصر .ب
 التعريف .1

The Study Quran  ىو اٞنشركع HarperCollins  بقيادة سيد
كانًن ؾ. داجلي، ماريا ماسي داكاؾ، مع طبلبو   حسٌن نصر

 الفكر كادميوف ُباألكلهم   جوزيف إم. لومبارد، ك١نمد رستم،
الشيعية كالسنية، مثبل  إذل . يشرحوف كجهة نظراإلسبلمي الشهًن

كحافظت  ُِٖ[ّّ ة(: اآليّّ]سورة األحزاب )التعليق كالرتٗنة من 
على ترٗنة العقيدة اليت ٬نكن أف تدعم بعضها البعض التوجهات 
البلىوتية اٞنختلفة اليت تسود ُب الفكر اإلسبلمي الرئيسي )أشعرم، 

حسن النية من كمن اٞنرجح أف تصبح معيارا  توريدم، كاٞنعتزرل(.ما

                                                             
كىآًتٌنى كىقػىٍرفى ُب بػيييوًتكينَّ كىال تػىبػىرٍَّجنى تػىبػىرُّجى اٍٛناًىًليًَّة اأٍليكذل كىأىًقٍمنى الصَّبلةى   ُِٖ

ا ييرًيدي اللَّوي لًييٍذًىبى عىٍنكيمي الرٍّْجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهّْرىكي  ٍم تىٍطًهًنان الزَّكاةى كىأىًطٍعنى اللَّوى كىرىسيولىوي ًإ٧نَّ
(ّّ) 
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لدكرات الدراسات اإلسبلمية ُب اٞنؤسسات األكاد٬نية ُب ٗنيع أ٥ناء 
 .العادل

 يزيةلترجمة اإلنجالن بالقرآ .2
ف باإل٤نليزية يعين ـ تأٌب ترٗنة القرآُُّْٗب عاـ 

,Abdullah Yusuf Ali’s The Holy Qur’an: Translation 

and Commentary  معيارا كاقعيا ُب آّتمعات الناطقة كأصبح
أنو مفيد كمرجع ك . تقريبا ـَُٗٗحّت عاـ باللغة اإل٤نليزية 

النثر  تشبواٞنشاكل. لغة ترٗنة يوسف  كلكن فيهامبكر، 
مصطلحات دل تكن مفهومة ألغلبية  تستخدـ الفيكتورم،

توت اٜنواشي باإلضافة إذل أكجو القصور اللغوية، اح .اٛنمهور
على أخطاء جسيمة، ال سيما ُب اإلصدارات السابقة )حيث 
ألغت اٞنراجعات البلحقة الكثًن من احملتول الفظيع حقا، كليس  
كلها(. العثور على بدائل، بالطبع، دل يكن سهبل ُب ذلك 

 Pickthall’s Theالوقت. ككاف البديل األكثر اٞنتاحة 

Meaning of the Glorious Koran، مثل يوسف كنو كل
كصفو خليل ١نمد بأنو "نثر قدمي كعدـ كجود  كماعلي،  
 .تعليق"
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كُب العقود األخًنة نشأت ترٗنات أفضل 
 Muhammad Asad The Message of Al Qur'anمثل

شهدت اعتماد أكسع حّت كقت متأخر، كخاصة ُب سياؽ 
. كعلى الرغم من نثرىا القابل للقراءة كلغتها اٞنيسرة، النطاقية

، مثبل إذا ترجم إف ترٗنة األسد ٓنتوم على ٓنيز معتزرل صريحف
  ُّٖ[ِٕ ة( : اآليُّ]سورة الرعد )

“Now those who are bent on denying the truth [of 

the Prophet’s message] say, “Why has no 

miraculous sign ever been bestowed upon him from 

on high by his Sustainer?” Say: “Behold, God lets 

go astray him who wills [to go astray], just as He 

guides unto Himself all who turn unto Him”
184

 

 

فىريكاأنظر ترٗنة أسد "   those who are“" ب  الًَّذينى كى

bent on denying the truth,” ليس كالعادة “those who 

disbelieve.” ٞنصطلحات، كلكن ىذا ليس ٠نرد اختبلؼ ا
توقع أف اٞنتخصصٌن ُب ٠ناؿ البلىوت يالتمييز البلىوٌب الذم 
برتٗنة  " ييًضلُّ مىٍن يىشاءي كمثل "  لتحديد على الفور.

                                                             
فىريكا  ُّٖ شاءي أيٍنزًؿى عىلىٍيًو آيىةه ًمٍن رىبًّْو قيٍل ًإفَّ اللَّوى ييًضلُّ مىٍن يى  كىيػىقيوؿي الًَّذينى كى

 (ِٕكىيػىٍهًدم ًإلىٍيًو مىٍن أىنابى )
184

 Muhammad Asad, The Message of Al Qur'an, (tanpa kota: 

tanpa nama percetakan dan tahun) h. 499  
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“God lets goastray him who wills [to go astray]” 

 ة(: اآليِكمثل ]سورة البقرة ). كحفظ تفسًن معتزلة من اسد
 so God lets“" برتٗنة مىرىضان فىزادىىيمي اللَّوي "  ُٖٓ[َُ

theirdisease  increase”  حوادث ١ندكدة بٌن ىذه ليست
كالبنود ذات ك العدؿ  أم قضية تتعلق بالقدر معجزات –

مشكلة بالنسبة  منالصلة تقع داخل النظرة اٞنعتزلة غالبا، 
 .السنيةعظم ٞن

 Theكىناؾ ترٗنة أخًنة ُب كقت الحق للقرآف ىي 

Noble Quran مد تقي الدين اٟنبلرل ك١نمد ١نسن خاف. حمل
بدعم حكومة اٞنملكة العربية السعودية، ٬نكن العثور على نسخ 

فيها ُب اٞنساجد ١نليا كخارجيا.  The Noble Quranمن 
من أخطاء فظيعة كاستقراء، تقدـ اْناه معٌن لئلسبلـ  مشكلة

مباشرة داخل الرتٗنة نفسها. حيث كاف اٞنرتٗنوف السابقوف 
سد، أيدكف جهودىم لرتٗنة النصوص كإبراز ٓنيزاَتم، مثل يق

خاف لدمج تلك التحيزات مباشرة ُب الكلمات -انتخب ىبلرل
خاصة ّٔم. أف ك التمييز بٌن كلمات اهلل  حّت صعباٞنرتٗنة، 

                                                             
185

ًُب قػيليؤًًٍّم مىرىضه فىزادىىيمي اللَّوي مىرىضان كىٟنىيٍم عىذابه أىلًيمه ّنا كانيوا يىٍكًذبيوفى   
(َُ) 
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العديد من حاالت االستقراء اليت تنكر اٞنسيحية كاليهودية دكف 
يشًن إليها  (Robert Crane) ركبرت كرينك أف يبلحظها أحد، 

  ".بأهنا "رّنا الرتٗنة األكثر تطرفا من أم كقت مضى
عبد اٜنليم  .M.A.S :كمن الرتٗنة األخًنة أقل إشكاؿ

The Qur’an, A New Translation, كأمينة أسامي ،
Saheeh International The Qur’an: English 

Meanings  ٬نكن الوصوؿ إليها ُب(quran.com) .) ككبل٨نا
ر نثر مقنن كقابل للقراءة، كقد امتنعت دمج التحيزات يوف

الطائفية ضمن الرتٗنة الفعلية نفسها، على الرغم من أف بالطبع 
كال يزاؿ ىناؾ ٠ناؿ كبًن للتحسٌن. كقد  كماالال يكوف مثاليا 

 :Saheeh International The Qur’anزعم البعض أف 

English Meanings ة ىبلرل من ٠نرد إعادة النظر ُب ترٗن
]سورة الواقعة  مثل: خاف. ىذا االدعاء ليس صحيحا ٕناما

كى٥نىٍني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍنكيٍم كىلًكٍن ال تػيٍبًصريكفى  " [ٖٓ ة( : اآلئٓ)
 And Our angels are nearer to him than“برتٗنة   (ٖٓ)

you, but you do not see,”   ىي ُب الواقع إشكالية. ُب
نا"، على النقيض تلضمًن )٥نن( باسم "مبلئكاآلية، يرتجم ا

مباشرة مع اٞنعىن اٜنرُب للمصطلح. على الرغم من أف بعض 
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اٞنعلقٌن السابقٌن قد فسركا ٥نن على أنو يشًن إذل اٞنبلئكة، 
فإف الرتٗنة اٞنباشرة لن ْنعل ىذا اٞنعىن ُند ذاتو. كبسبب ىذه 

ف أكلئك اٜنالة كغًنىا من حاالت االستيفاء، من اٞنرجح أ
الذين لديهم حساسيات إذل فرضيات طائفية يفضلوف ترٗنة 

نفسو ليس ّنجرد   The Study Quranكأما .عبد اٜنليم
 ُٖٔ.مساعدة للعلماِّن األكادميكي كلكن للجمهور العامة

 The Study Quran A Newعامة من النظرة ال .3

Translation And Commentary  
كما قالو لة.  صفحة كام َََِ الكتاب عدد ىذاكبلغ 

كالصرامة األكاد٬نية كاضح  ،عقدُب  العمل نتاجىو ، رركفاحمل
، تفسًناكأربعٌن  كاحدة . كيشًن التعليق إذلٜنظة قراءة مع أف

. كمن اٞنفسرين اٞنعاصرين الذين ف الوسطىمن القر  تفسًنافمع 
 ـ(ُّٕٗق/ ُّّٗ)ت.  ابن عاشوريقتبس قوٟنم 

كبل٨نا توُب ُب القرف ) ـ( ُُٖٗق/َُُْ )ت.الطباطبائي ك 
 ُٕٖ.(شريناالع

                                                             
186

 Mobeen Vaid, The Study Quran: A Review, muslimmatters.org, 

24 December 2015. 
187

 Seyyed Hossein Nasr, op. cit., h.  1919 
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 األحاديثيدمج النقاط القوية:  كىذا الكتاب لديو 
الكتاب كما ذكرىا الباحث ُب منهج ىذا    النبوية ُب التعليق

 مثل: ُٖٖ،السابق
1:Introduction The Prophet declares al-Fātiḥ ah to be 

the greatest sūrah: Bukhārī, #4474; Abū Dāwūd, 

#1458; Ibn Mājah, #3785; Mālik, #231. 

مر لن يرضي اإلصبلحيٌن اٟنيكليٌن الذين يرتكزكف األكىو 
ذلك، جهودىم ُب نظرية اٞنعرفة ُب القرآف فق". كباإلضافة إذل 

عمبل ملونا بأيديولوجيات كجداكؿ أعماؿ  لكتاب ليسا فإف ىذا
ن اآليات الليربالية العلمانية )بأشكاٟنا اٞنتعددة(. فهو ال يعتذر ع

اليت تبدك غًن متكافئة، أك خبيثة، أك خبلؼ ذلك مع االلتزامات 
اٞنيتافيزيقية للمجتمع الليربارل اٞنعاصر. كبدال من ذلك، فإف 
السياؽ يتطرؽ إذل التقاليد، كيوضح التقاليد، كيقدـ تفهما 

اٞنصطلحات اليت فهمها آّتمع اإلسبلمي )أك  تالآليات ضمن
كأف ذلك لن  ُٖٗ.ألكثر من ألف سنةعلى األقل جزء منو( 

يرضي اإلصبلحيٌن الذين يركف أف غالبية الفقهاء البلىوتيٌن 
كالبلىوتيٌن قد تعرضوا للتحيز من قبل السلطة األبوية كاٜنصرية 

 .كالعسكرة
                                                             

188
 Ibid., h. 1861,  APPENDIX A ḤADĪTH CITATIONS 

189
 Ibid., h. xl  
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، كىي [ُُ ة( : اآليْ]سورة النساء )على سبيل اٞنثاؿ، شرح 
الرجل كاٞنرأة، كيوضح  ٞنًناث بٌنا ُب ٛندؿ للتوزيع غًن العادؿامثًنة 

أك ترسيخ توزيع اٞنًناث.  اقانوف اٞنًناث التقليدم كال يعيد تفسًن 
 يتعلقٞنًناث ٬نكن أف ُب ا أف التوزيع غًن العادؿ لكتابا ىذاكيوضح 

تفسًن ابن  يقتبس من إذل مسؤكلية اٝندمة للذكور داخل األسرة، كىو 
٦نراط ُب االعتذار. ال يستجيب ٟنذه النقطة، كال اال وتعليقك  َُٗ.كثًن

، ابن كثًن، طيبربم، القر طيشًن إذل ال يةىذه اآلتفسًن ك االعتذار. 
لغرض دمج التفسًن  اقتبسالذم  طربسيدم، الز٢نشرم كالحالوا

 .لآلية الشيعي
 ة( : اآليْ]سورة النساء ) ك٬نكن رؤية هنج ٣ناثل ُب شرح

علماء من ال رركفاحمل يقتبسنشوز. كمرة أخرل، عن ، اآلية [ّْ
(، كينصوف على أف سبب النزكؿ، يوضحوف ّنناسبة الوحي )دمٌناٞنتق

اٞنثًن للجدؿ. كأف  " ضرب "يعربكف عند تعليق  اٞنتقدموففقهاء ال
 ُُٗ.رب"ضبديبل ؿ " ترٗنةال يعتمدكف تفسًنا أك  رريناحمل

، لئلنساف، كأكؿ من خلق، كنيب اهللكالد األنساب  ىو آدـ
 ضوء التطور الكلي داركيين ، كليس إعادة النظر ُبتراببأعجوبة من 

                                                             
190

 Ibid., h. 193 
191

 Ibid., h. 206  
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]سورة آؿ ، [ّٕاذل  َّ( : اآليات ِ]سورة البقرة ))انظر التعليق 
 ، كغًنىا. [ّٔاذل  ٗٓ( : اآليات ّعمراف )
حوؿ تفسًن آيات التعددية  من أكصاؼ الدراسة القرآنيةك 

جب أف يقـو على فهم اآليات القرآنية  و ي هاالدينية، ٬نكننا أف نفهم
 لفكر األخبلقي القرآِّن بشكل عاـف يقـو على ا، كينبغي أكافة

الدينية فق"، بل  التعدديةمفهـو  ّنجردليس الفهم آّزأ، ليس ك 
 .سياقها ُب اٜنياة اليومية أيضا
الدينية ٬نكن أف تعزز كتقوم قوة  التعدديةكبعبارة أخرل، فهم 

لو بالتنافس إذل اٝنًنات كما أمره اهلل تعاذل ُب قو  الركحانية الدينية
، لذلك سوؼ (ْٖ(: ٓية )سورة اٞنائدة )اآل ...فىاٍستىًبقيوا اٝنٍىًٍناتً 

ـ، كالتعاكف ٓنفز اٛنميع مع قوة اإل٬ناف كفهم بعضهم البعض، كاالحرتا
كفقا لدراسة القرآف، كما ذكر ُب حياتو.   ملتحقيق اٝنًن كالسل

، األديافالدينية ٪نتوم على موقف يعرتؼ بوجود تعدد  التعدديةك 
الشريعة  ٢نتلفالنبوية، كتلقي  لئالرساك ، اإلٟنيةرسالة الغيل تشك 

كانت النبوية كالرسولية، ك خاًب للرسل من اهلل، من آدـ إذل ١نمد، ك
كالتسامح  كالسلم عليها كمهيمنةمصدقة للكتب السابقة النبوة  تعاليم

القبائل كاألمم، حّت من  اكأصبح خلق البشر ٢نتلف .بٌن األمة اٞنتديٌنة



 

104 

كما   دها، كاختبار من اهلل لعبكال يزالوف ٢نتلفٌن. سنة اهللك ديافاأل
  .سًن العلماء اٞنتقدمٌن اٞنذكورة السابقةذكرىا ىذا الكتاب من تف

 الرسوؿ كالذين آمنوا ّٔدؼ ها٬نارس التسامح كالسلم٣نارسة 
قيٍل يىاأىٍىلى اٍلًكتىاًب  [ْٔية اآل(: ّ]سورة آؿ عمراف )قياـ كلمة سواء

ٍيئنا تػىعىا نػىنىا كىبػىيػٍنىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ اللَّوى كىالى نيٍشرًؾى ًبًو شى ةو سىوىاءو بػىيػٍ لىٍوا ًإذلى كىًلمى
كىالى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضنا أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف اللًَّو فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيوليوا اٍشهىديكا 

ـ الركح كاٛنسد اليت تتم باستخداُِٗ.(ًْٔبأىنَّا ميٍسًلميوفى )
كفقا للحاجة  ىاغطي الوسائل اٞنادية كغًن كاٞنمتلكات، كاليت ت

الدين كما ذكر ُب القرآف  ُب كالعدالة بٌن الناس مكالقدرة، ٝنلق السل
 كىًإٍف جىنىحيوا لًلسٍَّلًم فىاٍجنىٍح ٟنىىا كىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو ًإنَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي 

ر رسوؿ اهلل أف نكوف منصفٌن كقد أم [ُٔ ة(: اآليٖ) األنفاؿ]سورة 
دينة ىو اٞن صحيفة .الدينية األخرل سلميا الطوائفكالتفاعل مع 

دليل على ٣نارسة التعامل مع غًن اٞنسلمٌن ٝنلق جو سلمي، ال
. للمظلـو، كمساعدة بعضهم البعض ىمكالتسامح مع الدين غًن 

يم األساسية لئلسبلـ موقف النيب مع الصحابة ُب شكل بث التعال
تدر٩نيا كالكامل من الرقة كاٜنكمة كاٞنشورة اٛنيدة، إذا كاف أم 

من  ا ىذا الكتابكما ذكرى  .شخص ٩نادؿ يواجو بأفضل طريقة
                                                             

192
 Ibid., h. 148  
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الدينية تتضمن  التعدديةالتعرض ٟنذه اآليات ٬نكن أف ٦نلص إذل أف 
فإف كمن حيث اٞنبدأ،  .العديد من اٞنواقف اٞنناسبة للسياؽ كراء ذلك

 حرتاـكاالكالعدالة كاألخوة  مالسل يعينٛنميع األدياف ىدفا مشرتكا، 
، فمع الدين يتأثر آّتمع كيقوده إذل القياـ بٌن االمة اٞنتدينةكاٜنرية 

الوعي سوؼ ْنعل   ككمل ،بأنشطة العمل. مع ىذه الرؤية اٞنشرتكة
ما يسمح كغًن ، ك وءساليد ك اٛنما ىو  رؽكل شخص على ف

 ُّٗ.ذلك
دين أف يعطي األمل لكل فرد الناس الذين يؤدكف على ال ٬نكن

اهلل سبحانو كتعاذل.  الغفراف كالر٘نة من نيلس األكامر الدينية لأسا
لقياـ، ُب حٌن أف القيم قا كابلٌ لشخص على أف يكوف خى لالدافع 

على التصرؼ بأمانة، كاٜنفاظ على  اتشجع شخص األخبلقي
شخص ال٩نرم باف ، على أمل وعود، كالرسالة كىكذا. كبعد ذلكال

كبذلك أف ُْٗ.كإستقامة بالدعاءُب مواجهة احملن  اشجاعك ، اصادق
 ُب ىذا الكتاب صاحل ٟنذا العصر. تفسًن كل احملررين

                                                             
193

 Nur Achmad, Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman 

(Jakarta: Kompas, 2001), 175 
194

 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Bandung: Pustaka 

Setia, 2008), 146. 
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 الباب الخامس
 االختتام

 النتيجة والخالصة . أ
ويصمد على ، من الباب األول اىل الباب الرابع بعد ما حبث الباحث

ىذا ىف البحث الذي قد سبق ذكره مع التوضيح والنقاش، فيستنتج الباحث 
  البحث اجلامعي، كما يلى:

 اما تفسري سيد حسني نصر عن اآليات اليت تتعلق بالتعددية .1
 The Study Quran A New Translation كتابالدينية يف  

And Commentary :فيما يلي 
نطوي على يعلى آيات التعددية الدينية  لكتاباتفسري ىذا  و، األ

دلن امن  إمكانات اخلالصو األديان  تعدد وجودبيعرتف بأن موقف شامل. 
خارج أي اليهود والنصارى بل  خارج اإلسالم باهلل واليوم األخر وعمل صاحلا

، يوم القيامة يف همبين يفصل وحيكم بالعدل أن اهللو  .الديانات اإلبراىيمية
بيانا دلن امن باهلل كما ذكر يف " بشريعتوويعمل  اويتبع حممد" وذكر ادلفسرون

)ىذا موافق برأي الباحث نفسو(.  1[55-55: (5) ادلائدة سورة]تعليق 
                                                             

ْرنَا َعنْ ُهْم َسيَِّئاِِتِْم َوأَلَْدَخْلَناُىْم َجنَّاِت   1 َوَلْو َأنَّ أَْىَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَكفَّ
ْوَراَة 55النَِّعيِم ) ْم أَلََكُلوا ِمْن فَ ْوِقِهْم ( َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُموا الت َّ يَل َوَما أُْنزَِل ِإلَْيِهْم ِمْن َرِّبِِّ ْنِْ َواإْلِ

ُهْم َساَء َما يَ ْعَمُلوَن ) ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي ِمن ْ  (55َوِمْن ََتِْت أَْرُجِلِهْم ِمن ْ
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، يدل الشريعة تلفوخم ذليةاإل الرسالة وحدة ىذا الكتاب آليات تفسري الثاني 
األمر بالتقوى ، و السموات واألرض ملكا وخلقا وتصرفا وسلطانا هلل ملك

ىذا  تفسري الثالث  بامتثال األوامر اإلذلية واجتناب النواىي عام جلميع األمم.
متحدة يف أصوذلا، وإن اختلفت يف  نبويةإن الّرساالت اليدل الكتاب 

آليات حرية الدين يعطي الناس حرية  ىذا الكتاب تفسري  الرابع فروعها.
وأما وظيفتنا  اإلسالم.يف دخول إكراه إىل غري ادلسلمني  وَترمياعتناق الدين 

احلق من اهلل رّب الناس، فإليو التوفيق واخلذالن، وبيده الدعوة اىل احلق و 
  الخامس. اذلدى والضالل، يهدي من يشاء فيؤمن، ويضل من يشاء فيكفر

 تعايشالتسامح فإن الدين يوصي بقوة بأن السلم و آليات  ىذا الكتاب تفسري
 .م والتسامح والعدل بني األمة ادلتدينةادلسلمون مع غري ادلسلمني بالسل

تعلم طريقة ان صالحية تفسري سيد حسني يف ىذا العصر  .2
ادلعاملة مع الناس بالتفاىم يف اإلختالف والتعايش السلمى 

   والتسامح بني األمة ادلتدينة.
 االقتراحات . ب

كتاب   يفالدينية  التعدديةيات تفسري آأن ىذا البحث يدرس على 
The Study Quran A New Translation and Commentary " فإذا يريد .

، فيقرتح الدينية التعدديةيات تفسري آىف ة أن يبحثوا طالب اجلامع



 

719 

دور عظيم وشأن   ، ألن لوىناحية التفاسري األخر الباحث أن يبحثوا من 
وىذا  نية.أنو من تفهم حقيقة الرسالة القرآ ن، ومن مثكبري ىف علم القرآ

 حيتاج إىل حبث مستقل خارج من ىذا البحث.
 الخاتمة . ت

 التعدديةيات تفسري آ " ادلوضوعاجلامعي َتت  البحثوىكذا 
 The Study Quran A New Translation and كتاب  عن : البحثالدينية

Comentary  " )الذي قام بو لسيد حسني نصر )دراسة موضوعية َتليلية
كالباحث على وعي أن ىذا البحث بعيد عن التمام والكمال،  وأنا. الباحث

أن جيعل ىذا البحث نافعا ومصلحة لنا ودلن يريد سّنة رسولو صلى  عسى اهلل
 اهلل عليو وسلم ويقتدى من ربّو عّز وجّل.

 
 



 المراجع والمصادر
 ن العظيمالقرآ

، لدين ابن منظورحممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال ا، األنصاري
 هـ(4141دار صادر، الطبعة الثالثة،  ، )بريوت:لسان العرب

 4191 للماليني، العلم ، )بريوت: دارعريب -املورد إنكليزي ، منري البعلبكي،
 (م
للماليني،  العلم ، )بريوت: دارإنكليزي -عريب املورد ،روحي البعلبكي،

 (م 4111
لقاهرة: دار الفكر االسالمي، ا، )التعددية يف جمتمع اسالميمجال، ، البنا

 (م1004
أنوار ، ن حممد الشريازيناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر ب ،البيضاوي

الرتاث العريب، الطبعة ، )بريوت: دار إحياء التنزيل وأسرار التأويل
 هـ(4149 ،األوىل

 ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن، أمحد بن حممد بن إبراهيم ،الثعليب
 1001 /، هـ4111 الطبعة األوىلدار إحياء الرتاث العريب،  :بريوت)
 (م

 غريب يف املنري املصباح ،الفيومي علي بن حممد بن العباس أمحد أبو ،احلموي
 العلمية(. )بريوت: املكتبة ،الكبري الشرح



 ،تفسري القرآن العظيم ،و الفداء إمساعيل بن عمر بن كثريأب ،الدمشقي
 (ه4141 ،العلمية، الطبعة األوىلدار الكتب  :بريوت)

وت: دار الكتب احلديثية، ، )بري التفسري واملفسرونحممد حسني،  ،الذهيب
 م(4191 /هـ4911 ،الطبعة الثانية

الطبعة  ،الرتاث العريبدار إحياء  :بريوت، )مفاتيح الغيب ،فخر الدين ،الرازي
 (هـ 4110، الثالثة

 التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي ومناذج منه ،أمحد بن عبد اهلل، الزهراين
 هـ( 4149)املدينة: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ذو احلجة 

 من العروس تاج، احلسيين الرزّاق عبد بن حمّمد بن الفيض حمّمد أبو ،الزَّبيدي
 : دار اهلداية(-) القاموس، جواهر

 ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، وهبة بن مصطفى ،الزحيلي
 (هـ4149الثانية ،  الطبعة ،دار الفكر املعاصر: دمشق)
الكشاف عن حقائق ، ن عمرو بن أمحدأبو القاسم حممود ب ،الزخمشري

الثالثة،  الطبعة، ، )بريوت: دار الكتاب العريبغوامض التنزيل
 هـ(4109

، الربهان يف علوم القرآنبدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر، ، الزركشي
 (4199)بريوت: دار املعرفة، 

، اإلتقان يف علوم القران ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي
 م( 4191هـ/ 4911 ة املصرية العامة للكتاب،)بريوت: اهليئ



لباب النقول يف أسباب ، محن بن أيب بكرجالل الدين عبد الر  ،السيوطي
 (-، )بريوت: دار الكتب العلمية،النزول

العدد  التوحيد :جملة-) ،وحتليل نقد الدينية التعددية جعفر، الشيخ، السبحاين
 م(.1000ه/ 4114خريف  عشرة التاسعة السنة 40

العريب،  الفكر : دار-) ،األديان مقارنة يف حبوث، اهلل عبد الشرقاوي، حممد
 م( 1001ه/ 4119

بعة طالالعلوم،  دار )بريوت: اجلهاد، كتاب الفقه، ، حممد السيد الشريازي،
 م(4199 /ه4101 الثانية

 )بريوت:املؤمنني،  أمري عهد يف اإلسالمية احلكومة، حممد السيد الشريازي،
 م(4119ه/ 4141  اإلسالمي، الفكر مؤسسة

، مؤسسة الرسالة:-، )جامع البيان يف تأويل القرآن، جريرن حممد ب ،الطربي
 (م1000/هـ 4110الطبعة األوىل، 

، )الطبعة األوىل، فيصل التفريقة بني اإلسال والزندقةأيب حامد حممد،  ،الغزايل
 م(4119ه/4149

البداية يف التفسري املوضوعي، دراسة منهجية موضوعية  ،عبد احلي الفرماوي،
 م( 4199-ه 4919الطبعة الثانية،  ،احلضارة العربية)مصر: مطبعة 

 )القاهرة: مكتبة وهبة، نآمباحث يف علوم القر  خليل، القطان، مناع
 (م4194



، )بريوت: دار الكتب العلمية، نآمباحث يف علوم القر  خليل، القطان، مناع
1009) 

دار : القاهرة)، اجلامع ألحكام القرآن، د اهلل حممد بن أمحدأبو عب ،القرطيب
 (م4111/هـ 4991الثانية،  الطبعة، الكتب املصرية

وكالة املطبوعات الكويتية،  :الكويت) نظريات النظم السياسية، ،املنويف،كمال
 (م4199

ب العلمية، : دار الكت، )بريوتأحكام القرآنحممد بن عبد اهلل،  ،املعافري
 م(1009 /هـ4111الطبعة الثالثة، 

: بريوت) ،النبوية السرية يف حبث املختوم الرحيق ، الرمحن صفي املباركفوري،
 (-العلمية، الكتب دار

، )الدمام: دار أسباب نزول القرآن، سن علي بن أمحدالنيسابوري، أبو احل
 م(4111 /هـ4141صالح، الطبعة الثانية، اإل
)بريوت: دار إحياء  ،صحيح مسلمالقشريي،  مسلم بن احلجاج، النيسابوري

  (-،الرتاث العريب
 )قطر: جملةالدينية رؤية النقدية،  التعددية، حمروس حممد حمروس ،بسيوين

، 94العدد  السادسة، السنة اإلنسانية، لآلداب والعلوم :جامعة طيبة
 ه(4199

 دار بريوت:)البلورايل،  املهذب يف نظرة الدينية التعددية ،حيدر، اهلل حب 
 ( م1004ه/ 4114وىل، األ بعةطال الغدير،



 اىل مرتمجا نشرته ،التعددية حول يزيدي، مصباح تقي حممد الشيخ مع حوار
 عن نقال درويش حامد برتمجة 41 عدد الفكر اإلسالمي جملة العربية

 11 عدد "معرفت " جملة
 : دار-) ،األديان تاريخ لدراسة دمهدة حبوث الدين، اهلل عبد حممد، دراز

 م(4110اجلامعية اإلسكندرية،  املعرفة
الكرمي: دراسات  نآللقر  التفسري املوضوعي منهج ،عبد الرمحن سامر رشواين،

 م(1001ه/  4190ورية: دار امللتقى، ، )سنيةرآق
 التعددية لنظرية جديدة قراءة املستقيمة الصراطات، الكرمي عبد شروس،

 الطبعةقباذمي )بريوت : منشورات اجلمل أمحد ال ترمجة ،الدينية
 م(1001 ،وىلاأل

 ماليزيا: ) كواالملبور، ،إسالمية رؤية الدينية التعددية ،مالك أنس ،طه
 (م1009 ،وىلاأل بعةطال مباليزيا، العاملية اإلسالمية اجلامعة منشورات

 )القاهرة:  ،)الغربية والتحديات اإلسالمية الرؤية(  التعددية، حممد عمارة،
 (م1001، م4119والتوزيع،  للنشر مصر هنضة

 الكتب :عامل-)املعاصرة،  العربية اللغة معجم، احلميد عبد خمتار أمحد ،عمر
 م(1009ه/ 4111، األوىل الطبعة
 املعرفية املرتكزات هيك جون فلسفة يف الدينية التعددية ،قانصو، وجيه

 الثقايف املركز – ل.م.ناشرون ش -العربية للعلوم ، )الداروالالهوتية
 .العريب



 التعددية، الدينية يف اإلسالم قراة يف صحيفة املدينة التعددية ،حممود كيشانة،
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 م.1049
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