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 2 احللقة الثامنة عشر –التجريد الصريح

خرة، لى اآلعله وإيثاره للدنيا  -سبحانه وتعالى-ال شك أن هذه األسئلة تنم عن عقٍل راجح، لكن إرادة هللا 
، لفانياالفاني على الباقي ال شك أن هذا شيء مقدر عليه لكن باختياره وبإمكانه أن يختار الباقي على و 

 واألمر يومئٍذ هلل.
ث في بع  ل ت  أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرس للترجمان، قل له: سألتك عن نسبه فذكرت  المقدم: "فقال: 

: أن ال، فقلت   القول  ل هذا: لو كان أحد قانسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت 
 ."قبله لقلت  رجل يتـ...

 يتأسى ويأتسي كلها جاءت في هذا وذاك.
 " هكذا.سييأت"ألنه كتب عندنا المقدم: 

 وال فرق بين الروايتين، يأتسي أو يتأسى كالهما وارد.
: أن ال، فقكيتأسى بقوٍل قيل قبله، وسألتك هل كان في آبائه من مل  المقدم: "  و كان منل: لت  ؟ فذكرت 

قال؟  ول ماك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقل  : رجل يطلب م  ك قلت  آبائه من مل  
لناس راف اأن ال، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على هللا، وسألتك أش فذكرت  

نقصون؟ أم ي بعوه، وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أن ضعفاءهم ات   بعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت  ات  
ل فيه؟ ن يدخأأنهم يزيدون، وكذلك أمر اإليمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطًة لدينه بعد  فذكرت  
ذلك ، وكأن ال أن ال، وكذلك اإليمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر؟ فذكرت   فذكرت  

ينهاكم و ا، شيئً  وا بهأنه يأمركم أن تعبدوا هللا وحده وال تشرك الرسل ال تغدر، وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت  
 ي  م  ع قدا فسيملك موضكان ما تقول حقً  عن عبادة األوثان، ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف، فإن

و قاءه، وللمت ش  ص إليه لتجل  خ  هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أعلم أني أ  
 "عن قدمه. عنده لغسلت   كنت  

ن أبي ، واإلجابات م-عليه الصالة والسالم-بعد أن أنهى هرقل األسئلة التي سألها أبا سفيان عن حاله 
فيان سأي ألبي  ""فقال هرقل للترجمان: قل لهبعد اآلخر،  افيان عّقب هرقل على هذه األسئلة واحد  س
كذلك "فشريٍف عظيم،  يأ نسٍب""أي صاحب  "أنه فيكم ذو فذكرت  "أشريف هو أم ال؟  "سألتك عن نسبه"

ل قال ه"وسألتك ا تقرر عنده في الكتب السابقة، م  وجزم به هرقل ل  نسب قومها" "أشرف  "في الرسل تبعث
: له لقلت  لقول قب: لو كان أحد قال هذا ا: أن ال، فقلت  "فذكرت   "قبله"وفي نسخٍة:  أحد منكم هذا القول؟"

 بع، وفي رواية: يتأسى. ، يأتسي يقتدي ويت  رجل يأتسي بقوٍل قيل قبله"
: رجل يطلب ك قلت  ل: فلو كان من آبائهم م، قلت  : أن ال"وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت  

يعني  ؟"فقلت  "قال هرقل في هذين الموضعين  م  فإن قيل: ل   "آبائه"باإلفراد، وفي روايٍة بالجمع  ك أبيه"ل  م  
صيغة  انظرفي السؤال األول والرابع،  "قلت  فلو كان"السؤال الثاني: في  "فقلت  "السؤال الثاني والثالث في 

-وفي الرابع  ،ما قال: قلت فكذلك "أنه فيكم ذو نسب فكذلك سألتك عن نسبه فذكرت  "السؤال والجواب 
: أن ال، سألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت  "الثاني والثالث  ،(قلت) هما في -على ما سيأتي
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: فلو كوسألتك هل كان من آبائهم من ملك؟ فذكرت  " "فقلت   قال هرقل في  م  فإن قيل: ل   "ان: أن ال، قلت 
ٍر ونظر، بخالف غيرهما من األسئلة فإنها ك  ؟ نسب التعقيب له؛ ألنهما مقاما ف  هذين الموضعين: فقلت  

له،  يب، نسب التعقمقام نقل، بقية األسئلة، األسئلة مجموعها عشرة، في هذين الموضعين قال: قلت  
من الكتب السابقة نقال ، في الموضعين السؤال الثاني والثالث  ؛ ألنه تلقاهااألسئلة الثمانية ما قال: قلت  

ر ونظر، هذا من تلقاء نفسه جاء بهذا التعقيب، بخالف غيرهما ك  ؛ ألن هذين الموضعين مقام ف  قال: قلت  
 من األسئلة فإنها مقام نقل. 

 ليذر" يكن أنه لم : أن ال، فقد أعرف"وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت  
ان  ّللاه  ل  الالم فيه تسمى الم الجحود، لمالزمتها النفي، وفائدتها تأكيد النفي  م ا ك  م  ي ع ذه  }و   ]سورة األنفال {ب ه 

 هارها. إظ بعد "ويكذب على هللا"قبل أن يظهر رسالته  "الكذب على الناس"هذه تسمى الم الجحود،  [33
م ا ألنهلب  غا ""وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت: أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسول

 شهادها كأبي جهل، ويؤيد استا وحسد  ين على الشقاق بغي  أهل االستكانة، بخالف أهل االستكبار المصرّ  
م ن  ل ك  و ات ب ع ك  على ذلك قوله تعالى:  ذ ل  األ  }ق ال وا أ ن ؤ  {ر  ر بأنهم الضعفاء المفس   [111 راء]سورة الشع ون 

 على الصحيح. 
حتى " ةي زيادففإنه ال يزال  ": أنهم يزيدون، وكذلك أمر اإليمان"وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت  

ة ه الصالعلي-رة فيه من صالٍة وزكاٍة وصياٍم وغيرها، ولهذا نزل في آخر عمره بجميع أموره المعتب   يتم"
ك م  ن ع م ت  : -والسالم ل ي  ت  ع  ين ك م  و أ ت م م  م ل ت  ل ك م  د  م  أ ك   . [3 ةورة المائد]س ي{}ال ي و 

 ط بشاشتهتخال : أن ال، وكذلك اإليمان حين"وسألتك: أيرتد أحد سخطًة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت  
ة: رواي التي يدخل فيها، وفي اإليمان القلوب   القلوب مفعول، وبشاشته فاعل، أي تخالط بشاشة   القلوب"

، و "يخالط بشاشة  " ر، مجرور على اإلضافة، والمراد ببشاشة القلوب انشراح الصدو  "القلوب  "بالنصب 
 والفرح والسرور باإليمان. 

لي طالبه  يباألنها ال تطلب حظ الدنيا الذي ال وكذلك الرسل ال تغدر" "وسألتك هل يغدر؟ فذكرت: أن ال،
مٍر بالغدر بخالف من طلب اآلخرة، من طلب اآلخرة ال يمكن أن يسعى من أجل تحقيقها والسعي إليها بأ

 . -كما هو معروف-نال بسخطه يحرمه هللا عليه، ال شك أن ما عند هللا ال ي  
ه، ركشي وغير بإثبات األلف مع )ما( االستفهامية وهو قليل، قاله الز  يأمركم""بما  بما يأمركم" "وسألتك

{هذا الكثير الغالب  (م  األصل الحذف )ب   اءل ون  ا( يتساءلون؟ األصل )عم   هما في [1 ]سورة النبأ }ع م  ي ت س 
وينهاكم  ،ايئً شبه  : أنه يأمركم أن تعبدوا هللا، وال تشركوا"فذكرت  حذف األلف، وإثباتها قليل كما هنا، 

ا مركوا ، واتا"وال تشركوا به شيئً جمع وثن وهو الصنم، واستفاده هرقل من قوله:  عن عبادة األوثان"
م، ولم ذا تقد  وهبالصالة والصدق والعفاف"  كم"ويأمر ألن مقولهم األمر بعبادة األوثان،  : آباؤكم"هيقول
نع هو صا "ونحن منه في مدة ما ندري ماها أبو سفيان، يعني قوله: س  ج هرقل على الدسيسة التي د  يعرّ  

 و. من عد   اج عليها، ألنها ال رصيد لها من الواقع، وهي أيض  لم يعرّ   فيها؟"
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 4 رعش نةماحللقة الثا –التجريد الصريح

كم؟ "وسألتك هل قاتلتموه وقاتلوسقط هنا إيراد السؤال العاشر وجوابه، وثبت ذلك في كتاب الجهاد 
ذلك خرى، وكيه األة وتدالون علر  ال عليكم الم  د  اًل، ي  و  ه تكون د  فزعمت أنه قد فعل، وأن حربكم وحرب

 ، هذا السؤال العاشر سقط هنا إيراده. بتلى وتكون لها العاقبة"الرسل ت  
كما هو -ألن الخبر يحتمل الصدق والكذب  "ا"فإن كان من تقول حق  ثم قال هرقل ألبي سفيان: 

 وقد" يعني أرض ملكه "هاتين ي  موضع قدم  " -ليه وسلمصلى هللا ع-يعني النبي  ""فسيملك -معروف
مة، يب القدالثابتة في الكت -عليه الصالة والسالم-قاله لما عنده من عالمات نبوته  كنت أعلم أنه خارج"

كن أ"لم وفي الجهاد: "وهذه صفة نبي"،  ا فإنه نبيفإن كان ما تقول حق  وفي رواية في كتاب التفسير: 
ءه فت لقال  أي لتك إليه لتجشمت"" أي أصل "صل  خ  "فلو أني أعلم أني أ  عني من قريش، يأظن أنه منكم" 

 عن بعض أهل ، وفي مرسل ابن إسحاقم هو الهجرةا فيه من المشقة، قال ابن بطال: هذا التجش  على م
لك ويحك، وهللا إني ألعلم أنه نبي مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي ولوال ذالعلم أن هرقل قال: 

: -معليه الصالة والسال-اآلتي في كتاب النبي  -صلى هللا عليه وسلم-التبعته، وخفي على هرقل قوله 
، فلو حمل الجزاء السالمة تسلم «أسلم تسلم»: -عليه الصالة والسالم-خفي عليه قوله  «سلم تسلمأ»

نده ع نت  ك"ولو م من جميع المخاوف في الدنيا واآلخرة، ل  س  م لو أ  ل  س  م، ل  ل  س  ى عمومه في الدارين ل  عل
"لغسلت   عن قدمه"، أو في رواية: ، قال ذلك مبالغة  في الخدمة، وفي رواية: "لغسلت  عن قدميه" لغسلت  

 .-عليه الصالة والسالم-قدميه" بدون عن، ثم دعا هرقل بكتاب النبي 
تعتبر  ريش الك؟ هل كانت قأحسن هللا إليكم، عندما قال هنا: سألتك هل كان في آبائه من مل  لمقدم: ا

من  -لميه وسصلى هللا عل-في وقتها وليس له إمرة، وبالتالي ال يحتسبون أن النبي  اعبد المطلب ملكً 
 ساللة قوٍم كان لهم رأي في قريش؟

ي م كما عند غيرهم من األمم، فهو فب منظ  ك مرت  ل  م  العرب في الجاهلية عاشوا فوضى، ليس هناك 
يس ل ك، سيد وكبير قوم،ل  االصطالح أو في العرف السياسي سواء كان في القديم أو الحديث ال يسمى م  

 ك.ل  ر م  ب  ؛ ألنهم يعيشون فوضى، ما اعت  ابملك عرف  
 هذه الحادثة كانت في أثناء فترة الصلح؟المقدم: 

 الحديبية سنة ست.نعم، بعد صلح 
لى ونقل هذه الحادثة إ -رضي هللا عنه-عدها ما حصل من إسالم أبي سفيان ثم حصل بالمقدم: 

 الصحابة؟
ء ألشيا، نقلها عنه ابن عباس، نقلها كما هي، وهذا يدل على أمانة الصحابة وثقتهم؛ ألن فيها بعض انعم

 ه.دح فيقيها للناس؛ ألنها وّ  ر  يخفيها وال ي   التي لو كانت المسألة بالرأي كان يغطيها أبو سفيان، بل
 كما تفضلتم قبل قليل؟ اونحن نسميه اآلن هذا نسميه حديثً المقدم: 
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عليه -ر عن النبي ث  ، والحديث ما أ  -عليه الصالة والسالم-نعم، هو حديث؛ ألن فيه وصف النبي 
 أو وصف، أو فعلٍ   أو تقريرٍ من قولٍ  -عليه الصالة والسالم-ى عنه رو  ، أو ما ي  -الصالة والسالم

 ة.م من أقسام السن  س  الوصف من الحديث، ولذا الشمائل ق  
ى، صر  عظيم ب   ة إلىي  ح  الذي بعث به د   -صلى هللا عليه وسلم-ثم دعا بكتاب رسول هللا "قال: المقدم: 

قل عظيم لى هر إ بسم هللا الرحمن الرحيم، من محمد عبد هللا ورسوله»فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: 
  أجركؤتك هللايبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم، الروم، سالم على من ات  

ا  إ ل  }مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم األريسيين، و ن ن ال م ٍة س  ى ك  ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ت ع ال و  ن ك م  أ ال   و اء ب ي  ب ي  و 
ن ا ب ع  ن ع ب د  إ ال  ّللاه   ذ  ب ع ض  ًئا و ال  ي ت خ  ي  ر ك  ب ه  ش  ب ابً أ   اًض  و ال  ن ش  ون  ّللاه  ر  ول وا  ا مه ن د  ا  ف ق  ل و  وا  ب أ ن ا  ف إ ن ت و  د  ه   اش 

} ل م ون   رث  اءة الكتاب ك  قال: قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، وفرغ من قر  «[64 ]سورة آل عمران م س 
خافه ة، إنه يكبش ر  ابن أبيم  أ   م ر  خرجنا، فقلت ألصحابي: لقد أ  ب، وارتفعت األصوات، وأ  خ  عنده الص  

 "اإلسالم. أنه سيظهر حتى أدخل هللا علي   اك بني األصفر، فما زلت موقنً ل  م  
 -مصلى هللا عليه وسل-بكتاب رسول هللا " هرقل" "ثم دعافي تتمة الحديث السابق في قصة هرقل، 

ان بي جليل ك، صحابيل  ، وهو ابن خليفة الك  ة  ي  ح  ث به د  ع  ، بكسر الدال وهو فاعل، ب  ة"ي  ح  به د   ثع  الذي ب  
ا ماله، ولذجمن  ن بهت  ت  ف  ا لئال ي  م  ، ذ كر في الشروح أنه كان يمشي متلثّ  ا، أسلم قديم  امن أحسن الناس وجه  

 في صورته.  -عليه السالم-جاء جبريل 
ن أ، بعد معه، وكان في آخر سنة ست -عليه الصالة والسالم-" أي بعثه ة  ي  ح  به مع د   ث  ع  وفي رواية: "ب  

عمال مدينة في الشام من أ  ا، بضم الباء الموحدة مقصور  ى"ر  ص  ب   أهل "إلى عظيمرجع من الحديبية 
ترجمان أو ال بنفسه هرقل   "فدفعه إلى هرقل فقرأه"اني، س  ر الغ  م  ان، أي أميرها الحارث بن أبي ش  ر  و  ح  

يه: إذا ف"فقرأه فبأمره، وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي، فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية 
في  افر  يه كاب بالبسملة، وإن كان المبعوث إلت  ، وفي ذلك استحباب تصدير الك  "«بسم هللا الرحمن الرحيم»

 لرسائلاح الكتاب بالبسملة دون الحمدلة، وهذا يدل على أن فتتي   -عليه الصالة والسالم-جميع مكاتباته 
اء جكتابه إلى بلقيس ببسم هللا الرحمن الرحيم كما  -عليه السالم-تختلف عن الخطب، وافتتح سليمان 

 النص عليه في القرآن الكريم. 
 لمسيحارى في لبطالن قول النصا اف نفسه الشريفة بالعبودية تعريض  وص   "«من محمد عبد هللا ورسوله»"

ليه ع-يه فالرد على الغالة الذين غلوا  اأنه ابن هللا، ألن الرسل مستوون في أنهم عباد هللا، وفيه أيض  
 ممن ينتسب إلى اإلسالم كمن يقول: -الصالة والسالم

 سااااااااااااااااواك عنااااااااااااااااد حلااااااااااااااااول الحااااااااااااااااادث العماااااااااااااااام      ياااااااااا أكااااااااارم الخلاااااااااق ماااااااااا لاااااااااي مااااااااان ألاااااااااوذ باااااااااه
 

 إلى أن قال: !؟-سبحانه وتعالى-أين هللا  (خلق ما لي من ألوذ بهيا أكرم ال)
 وماااااااااااااااااان علومااااااااااااااااااك علاااااااااااااااااام اللااااااااااااااااااوح والقلاااااااااااااااااام      فاااااااااااااااااإن مااااااااااااااااان جاااااااااااااااااودك الااااااااااااااااادنيا وضااااااااااااااااارتها
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 و أ ن ه  }بودية أشرف مقاماته الع -عليه الصالة والسالم-فالنبي  !نسأل هللا العافية !ماذا أبقى هلل مثل هذا؟
د  ّللا   ل م   ب  { [19 ]سورة الجن {ا ق ام  ع  ه  د  ر ى ب ع ب  ي أ س  ان  ال ذ  ح  ب  من »": وهنا قال [14 ]سورة اإلسراء }س 

-قصه ، فالوصف بالعبودية رد على الغالة، والوصف بالرسالة رد على من ينت"«محمد عبد هللا ورسوله
 نبات أ، وفيه استحباب ابتداء الكاتب بنفسه قبل المكتوب إليه، السنة في المكات-عليه الصالة والسالم

ن، ، من فالن إلى فال-عليه الصالة والسالم-بعة عنده يقال: من فالن إلى فالن، هذه الطريقة المت  
من مثل هذا  افيستحب للكاتب أن يبدأ بنفسه قبل المكتوب إليه، ونص على هذا أهل العلم استنباط  

ليه إكتوب ه، وإن كان المم اسمالحديث، وإن كان بعضهم يختار البداءة باألكبر، فإن كان الكاتب أكبر قد  
مام أما اإلو  «رر كبّ  كبّ  »: -عليه الصالة والسالم-م، إلى فالن بن فالن من فالن، عمال  بقوله أكبر ق دّ  

 اكبير   أو ا، سواء كان صغير  افكان يبدأ في مكاتباته باسم المكتوب إليه دائم   -رحمه هللا تعالى-أحمد 
ه مع بولى االقتداء فاأل   -عليه الصالة والسالم-هذا ثابت عنه ، وال شك أن -رحمه هللا-ا منه تواضع  

 -عليه الصالة والسالم-استصحاب التواضع وهضم النفس، يعني يستحضر اإلنسان االقتداء بالنبي 
يه عل-ي م اسمه إال من أجل االئتساء واالقتداء بالنبالتواضع وهضم النفس، وأنه ما قد   اويستحضر أيض  
مه ر اسخّ  ، ولو قرن اسمه بوصٍف يدل على التواضع، وقرن اسم المكتوب إليه الذي أ  -الصالة والسالم

لروم، إلى هرقل عظيم ا -عليه الصالة والسالم-ما يدل على رفعة شأنه كما قال النبي ب اوإن كان كبير  
ولم  م عندهم، ووصفه بذلك لمصلحة التأليف،أي المعظ   "«إلى هرقل عظيم الروم»"فقال في الخطاب: 

ذكر و ومه، ك، وإنما هو عظيم قل  ليس بم   ام  ك، لكونه معزوال  بحكم اإلسالم، حك  ل  يصفه باإلمرة وال الم  
ل، غضب أخو هرق -عليه الصالة والسالم-م اسمه يعني قد   «من محمد»لما قرأ:  ئ أن القار  يالمدائن

نك إاك صاحب الروم، فقال هرقل: فقال: ألنه بدأ بنفسه وسم   !لك؟ واجتذب الكتاب فقال له هرقل: ما
سه، أ بنفلئن كان رسول هللا إنه ألحق أن يبد !لضعيف الرأي، أتريد أن أرمي بكتاٍب قبل أن أعلم ما فيه؟

هل ز أ جو  كير، وفي رواية: )السالم( و تنبال "«سالم»" .ق أنا صاحب الروم، وهللا مالكي ومالكهد  ولقد ص  
يفه ين تعر التعريف والتنكير في السالم على الحي، ولذا قالوا: ويخير بروا بين العلم على حٍد سواء، خي  

 ار قومٍ السالم عليكم د»كتفى اللفظ النبوي الوارد: وتنكيره في سالم على الحي، أما بالنسبة للميت في  
 أي الرشاد على حد قول موسى وهارون لفرعون: "«بع الهدىعلى من ات  »"، إلى آخره «مؤمنين...

ى{ال}و الس   د  ل ى م ن  ات ب ع  ال ه  م، فليس المراد به ل   من أس  م من عذاب هللال  والمعنى: س   [47 ]سورة طاه م  ع 
 بع الهدى. م، فليس هو ممن ات  ل  س  ر به؛ ألنه لم ي  شع  التحية، وإن كان اللفظ ي  

في  نها باختصار، وسبق الحديث عاوية لفظ  على الضم، لقطعه عن اإلضافة المن   ءبالبنا "«أما بعد»"
 مة، وذكر الخالف في أول من قالها من بين ثمانية أقوال، يجمعها قول الشاعر:شرح المقدّ  

 اجااااااارى الخلاااااااف أماااااااا بعاااااااد مااااااان كاااااااان بادئ ااااااا
 ويعقااااااااااااااااااااااااااوب أيااااااااااااااااااااااااااوب الصاااااااااااااااااااااااااابور وآدم

 

 بهااااااااااااااااااااااااااااا عااااااااااااااااااااااااااااّد أقااااااااااااااااااااااااااااوال وداود أقاااااااااااااااااااااااااااارب   
 وقااااااااااااااااااااااااس وسااااااااااااااااااااااااحبان وكعااااااااااااااااااااااااب ويعاااااااااااااااااااااااارب  
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، ، وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه، ويؤتى بها للفصل بين الكالمين-عليه السالم-األقرب أنه داود 
ه؛ م ذكر ولالنتقال من أسلوٍب إلى آخر، وتقدم الكالم عليها في شرح المقدمة، واإلتيان بها سنة كما تقد

ن أ، وينبغي -ة والسالمعليه الصال-لزمها في مكاتباته وفي خطبه  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي 
لناس، وبعد، وإن كانت دارجة على ألسنة ا "«أما»"وال تغني الواو عن  "«أما بعد»"يؤتى بها بلفظها 

 ."«أما بعد»"الناس يقولون: وبعد، لكن األصل 
 بعضهم يقول: ثم أما بعد؟المقدم: 

 م أما بعدول: ثوٍب ثالث، تقية إلى أسلال داعي لها إال إذا أتي بها لالنتقال مرة  ثان (ثم)هذه ال داعي لها، 
على أما بعد األولى، نعم جاء في بعض نسخ تفسير الطبري العطف با)ثم( في الموضع األول،  اعطف  

 ثر عنه وال نص واحد فيه )ثم أما بعد(.، ما أ  -عليه الصالة والسالم-لكن العبرة بما ثبت عنه 
 ؟«الهدى سالم على من اتبع» المراد: اإلسالم -والسالمعليه الصالة - «الهدى»في قوله: المقدم: 

 الرشاد، الذي هو اإلسالم، نعم، الدين الحق.
 م على غير المسلم؟سل  فهم من هذا أنه ال يجوز أن ي  وبالتالي ي  المقدم: 

عاية فإني أدعوك بد  »نعم ابتداء الكافر بالسالم ال يجوز، السالم المطلق ال يجوز، يقول بعد هذا: 
هادة ش، وهي بكسر الدال المهملة، وفي رواية: "بداعية اإلسالم" أي بالكلمة الداعية إلى اإلسالم «سالماإل

كسر ب «أسل م»أن ال إله إال هللا، وأن محمد رسول هللا، والباء بمعنى )إلى( أي أدعوك إلى اإلسالم، 
واب له، جاألمر، وفي الثاني  بالجزم في األول على «يؤتك هللا أجرك مرتين»بفتحها،  «تسل م»الالم، 

م ل  أس» أو بدل منه، ا، جواب ثاٍن له أيض  -كما هو معروف-والثالث بحذف حرف العلة اللتقاء الساكنين 
ا كم-م ر، إن تسل م تسل  جواب الطلب أو جواب شرط مقد   مم فعل أمر مبني على السكون، تسل  أسل   «متسل  

 كتاب الجهاد على ما سيأتي تكرارأو بدل منه، وجاء في  اجواب ثاني أيض   «يؤتك»، -يقوله بعضهم
 . -إن شاء هللا تعالى-ا م يؤتك، على ما ستأتي اإلشارة إليه قريب  م، وأسل  م تسل  أسل   ،مأسل  

، وقد جاء في هذا الحديث -عليه الصالة والسالم-بنبيه ثم آمن بمحمٍد  اوإعطاء األجر مرتين لكونه مؤمن  
عليه الصالة -رجل آمن بنبيه ثم آمن بالنبي »وذكر منهم:  «يؤتون أجرهم مرتينثالثة »الصحيح: 

إلسالم أتباعه، لكن األول أقرب. وقوله:  ا، وهذا منهم، أو من جهة أن إسالمه يكون سبب  «-والسالم
فيه غاية االختصار، ونهاية اإليجاز والبالغة، وجمع المعاني مع ما فيه من الجناس  "«مم تسل  أسل  »"

م، م تسل  أسل  »االشتقاقي، وهو أن يرجع اللفظان في االشتقاق إلى أصٍل واحد، وفي الجهاد عند المؤلف: 
إلسالم، والثاني م، مع زيادة الواو في الثانية، فيكون األمر األول للدخول في ابتكرار أسل   «م يؤتكوأسل  

ن وا {للدوام عليه على حد قوله تعالى:  ين  آم ن وا  آم  ا ال ذ  الحافظ ابن حجر:  هقال [136 ]سورة النساء }ي ا أ يُّه 
، ومنزلة ا، قاله مجاهدنوا إخالص  آم   انوا نفاق  وعورض بأن اآلية في حق المنافقين، أي يا أيها الذين آم  

جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، عرض التفسير ثالث مرات على  مجاهد في التفسير معروفة، إذا
نزلت في مؤمني أهل الكتاب، يا يقول:  -ماهرضي هللا عن-اس من أوله إلى آخره، وابن عباس ابن عب
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 8 رعش نةماحللقة الثا –التجريد الصريح

، وهي عند جماعة من -عليه الصالة والسالم-نوا بمحمد نوا يعني بأنبيائهم السابقين آم  أيها الذين آم  
وا واثبتوا م  و  نوا( الثانية د  ويكون المراد با)آم   -عليه الصالة والسالم-للمؤمنين بمحمٍد  المفسرين خطاب

نوا أنتم على خير على إيمان لكن اثبتوا على هذا الخير ودوموا عليه، على إيمانكم، يا أيها الذين آم  
ادوا من اإليمان، يا أيها الذين نوا( هنا: ازدفيكون المراد االستمرار عليه، ومنهم من يقول: أن المراد با)آم  

 .-كما هو معروف-آمنوا عندكم أصل اإليمان صحيح، لكن ازدادوا من اإليمان، فاإليمان يقبل الزيادة 
جمع  تين،ي  اتين تحتبمثن   «ني  س  ي  ر  إثم الي  »أي أعرضت عن اإلسالم فإن عليك مع إثمك  "«فإن توليت»"
 "«اليريسيين»" اة األولى همزة، وفي أخرى:بقلب المثن   "«األريسين»"م، وفي رواية: ي  ر  س على وزن ك  ي  ر  ي  

عهم له سبب اتباوالمعنى أنه إذا كان عليه إثم األتباع ب "«األريسيين»"، وفي رواية: يّ س  ي  ر  بياءين جمع ي  
}و ال   ض لقوله تعالى:على استمرار الكفر؛ فألن يكون عليه إثم نفسه من باب أولى، فإن قلت: هذا معار  

ر ى{ ر  أ خ  ز  ر ٌة و  ر  و از  ره، ولكن الفاعل المتسبب له غيأجيب بأن وزر اإلثم ال يتحم   [164 ]سورة األنعام ت ز 
مل به في أي عمل سواء كان ع المقتد ىوالمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين، جهة فعله، وجهة تسببه، 

 ن عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سّن سنة  من سّن سنة  حسنة فله أجرها وأجر م»خير أو عمل شر، 
 عليه إثمها وإثم من عمل بها، يتحمل إثمه بفعله وإثم غيره «سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها

ك  ى بهم باالقتداء به، وال شك أن الكبراء والعظماء يقتد   ت ن ا و  اد   فال [67 ورة األحزاب]س ن ا{ب ر اء}إ ن ا أ ط ع ن ا س 
ك تبعونهم إثم من يقتدي بهم، واألريسيون األكارون أي الفالحون أي عليك إثم رعاياك الذين يشك أن علي

 موا،أسل   مسل  أ، فإذا اوينقادون ألمرك، ونبه بهم على جميع الرعايا ألنهم األغلب في رعاياه، واألسرع انقياد  
فالح،  العرب ألن كل من يزرع فهو عندعوا. وقال أبو عبيد: المراد بالفالحين أهل مملكته؛ ع امتن  وإذا امتن  

نهم ه، ومبغيره، فأهل مملكته أهل زراعة، منهم من يتولى الزراعة بيده وبنفس مسواء كان يلي ذلك بنفسه أ
وقيل:  كس،ارون، أي أهل الم  ر الناس عليها، وقيل: هم األجراء، وقيل: العش  من يتوالها بماله، فيؤاج  

 ل. الخدم والخو  
و أليك، ع وعلى قوله: أدعوك بدعاية اإلسالم، وأدعوك بقوله تعالى، أو أتل امعطوف   "{الكتابيا أهل }و"

وة؛ ألن التال ، وعلى هذا التقدير فال تكون زائدة  في التالوة، تكون خارجة عن{يا أهل الكتاب}أقرأ عليك: 
 ل أرادبلم يرد التالوة،  -عليه الصالة والسالم-الواو إنما دخلت على محذوف وال محذور فيه، وقيل أنه 

آلية ابة اض هذا بأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتمخاطبتهم بذلك، وحينئٍذ فال إشكال، وعور  
 واآليتين إلى أرض العدو، ولوال أن المراد اآلية لما صح االستدالل، وهم أقوم وأعرف. 

يا أهل }"لقوله: بدعاية اإلسالم، وقوله:  ابيان   فيكون  {يا أهل الكتاب} ت الواو في بعض الرواياتذف  وح  
أي مستوية بيننا وبينكم ال يختلف فيها القرآن  "{تعالوا إلى كلمٍة سواء}"يعّم أهل الكتابين،  "{الكتاب

، أي نوحده بالعبادة ونخلص له فيها، هذا القدر "{أن ال نعبد إال هللا}"والتوراة واإلنجيل، وتفسير الكلمة 
نحن معاشر األنبياء أوالد عالت، »الذي هو التوحيد قدر مشترك بين الديانات كلها، الديانات السماوية، 

له في استحقاق  اوال نجعل غيره شريك   "{وال نشرك به شيئاً }"األصل واحد، والشرائع مختلفة،  «ديننا واحد
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فال نقول: عزير ابن هللا، وال المسيح ابن هللا، وال  "{من دون هللا اأربابً  اخذ بعضنا بعًض وال يت}"العبادة، 
ب اًبا مه ن  نطيع األحبار فيما أحدثوه من التحريم والتحليل، لما نزل قوله تعالى: م  أ ر  ر ه ب ان ه  ب ار ه م  و  ذ وا  أ ح  }ات خ 

ون  ّللاه { : ما -عليه الصالة والسالم-جاء في الحديث أن عدي بن حاتم قال للنبي  [31 ]سورة التوبة د 
يحلون لكم يعني الحرام ويحرمون « أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون »كنا نعبدهم يا رسول هللا، قال: 

فقولوا اشهدوا بأنا }" عن التوحيد "{فإن تولوا}"، «تلك عبادته»قال: نعم. قال: . «فتتبعونهم»الحالل 
أي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم، أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب،  "{ن مسلمو

كتب ذلك قبل نزول اآلية فوافق لفظه لفظها  -صلى هللا عليه وسلم-وتطابقت عليه الرسل، وقد قيل: إنه 
سنة ست، فيان قبل ذلك ا نزلت؛ ألن اآلية نزلت في وفد نجران سنة الوفود سنة تسع، وقصة أبي سم  ل  

سفيان، وفي سنة الوفود سنة ز بعضهم نزولها مرتين، نزلت قبل قصة أبي وجو   وقيل: بل نزلت في اليهود
 .تسع


