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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٥٨(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 } الدين فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمونيا بِني ِإن اللّه اصطَفَى لَكُم{ :وقوله" : - تعالىرحمه اهللا- قال المفسر

 غالبا يموت المرء فإن عليه الوفاة اهللا ليرزقكم هذا والزموا الحياة حال في أحسنوا: أي ]سورة البقرة) ١٣٢([
 سروي له وفّق الخير قصد من بأن عادته الكريم اهللا أجرى وقد ،عليه مات ما على ويبعث عليه كان ما على
  ".عليه ثبت صالحا نوى ومن ،عليه

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم
ن إ ؛ إذ في تفسير هذه اآلية هو جواب لسؤال مقدر-رحمه اهللا-فهذا الكالم الذي ذكره الحافظ ابن كثير 

سورة ) ١٣٢([ }فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ :اءهموصياً أبن هذه الوصية يقول في -عليه السالم- إبراهيم
صبعين من إوهل يملك اإلنسان أن يحدد األمر الذي يموت عليه مع أن القلوب بين : فلقائل أن يقول ]البقرة

أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وهل المقصود أن يموت اإلنسان على اإلسالم فحسب أم أن المقصود أن 
  ه المستقيم وأن يلزمه إلى الممات؟ وصراط-عز وجل-ك سبيل اهللا يسل
 أي أحسنوا ]سورة البقرة) ١٣٢([ }فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمون{: المراد بقوله:  ابن كثير جواباً لهذاقال

ت على اإلسالم، واستقيموا وسيروا سيراً صحيحاً ال معوجاً حتى يختم لكم بخاتمة طيبة صالحة وهي المو
  .اإلنسان يموت عادة على ما كان عليهف
 وبينها بينه يكون ما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل الرجل إن(( :الصحيح الحديث في جاء ما يعارض ال وهذا"

 حتى النار أهل بعمل ليعمل الرجل وإن ،فيدخلها النار أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه فيسبق ذراع أو باع إال
  ".)١())فيدخلها الجنة أهل بعمل فيعمل الكتاب، عليه فيسبق ذراع أو باع إال وبينها بينه يكون ما

  حديث الرجل الذي جاهد مع رسول اهللا كما في   كما جاء في بعض الروايات،يعني أن ذلك فيما يبدو للناس
 أحد بِل وأنه لم ي فأصيب بجراحة شديدة، وقد أثنى عليه من أثنى عليه من الناس،-صلى اهللا عليه وسلم-

 حتى تبعه رجل فنظر فلما أصيب بتلك ))نه من أهل النارإ(( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،بالء كبالئه
  .)٢(الجراحة كأنه استعجل الموت أو جزع فوضع ذباب السيف بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه

 يخبر الرجل  حينما، وذلك أنه على استقامةم أنها يبدوعلى استقامة وإن كان فيمهم مثل هؤالء لم يكن عملف
  .عند موته أنه كان يقاتل حمية لقومه فإن هذا ليس من العمل الصالح

                                                
 ).٢٤٣٣ص  / ٦ج ) (٦٢٢١( باب في القدر – أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب القدر - 1
نسان نفـسه وإن   باب غلظ تحريم قتل اإل-ومسلم في كتاب اإليمان ) ١٥٣٩ص  / ٤ج ) (٣٩٦٦( باب غزوة خيبر    - البخاري في كتاب المغازي      - 2

 ).١٠٦ص  / ١ج ) (١١٢(من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة 
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 أن -وجلعز -ومن أعظم ما يكون سبباً لخذالن العبد في الوقت الذي يكون أحوج ما يكون إلى ألطاف اهللا 
 ه منيريدون وما إلى ذلك مما يطلع عليه الناس،ال  ئعمل سي أو ئ سي نية أو قصديكون له خبيئة سيئة من

 يعمله في  فهو ويمقت أهله،-عز وجل- فيه نوع نفاق، أو عمل يكرهه اهللا لم العكوني  أو،العلو في األرض
سوء، ال عند الموت فيختم له بخاتمة قد يكون سبباً لخذالن العبدكل ذلك  ف،الخفاء ويدوام عليه حتى الممات

والَِّذين اهتَدوا زادهم هدى { :-جل وعال–هو الذي يقول وف رحيم، وء بالناس لر-عز وجل- وإال فإن اهللا
متَقْواه مآتَاه{ : سبحانه، ويقول]سورة محمد) ١٧([} وانَكُمِإيم ِضيعِلي اللّه ا كَانمسورة البقرة) ١٤٣([ }و[ ،

ي علَيكُم وملَاِئكَتُه ِليخِْرجكُم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر وكَان ِبالْمْؤِمِنين هو الَِّذي يصلِّ{ :تبارك وتعالى– ويقول
يثَبتُ اللّه { : ويثبتهم على الحق كما قال سبحانه من هداية إلى هداية فهو ينقلهم]سورة األحزاب) ٤٣([} رِحيما

عند من هذا التثبيت أن يثبتهم و ]سورة إبراهيم) ٢٧([ }ي الْحياِة الدنْيا وِفي اآلِخرِةالَِّذين آمنُواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِف
  .ئالموت، وإنما العبد هو الذي يجني على نفسه، هو الذي يسيء إليها فيخذل بسبب عمله السي

 أهل بعمل ويعمل(( ،))للناس يبدو فيما الجنة أهل بعمل يعملل((: الحديث هذا روايات بعض في جاء قد ألنه"
فَسنُيسره * وصدقَ ِبالْحسنَى* فََأما من َأعطَى واتَّقَى{ :تعالى اهللا قال وقد، )٣())للناس يبدو فيما النار

  .]لسورة اللي) ١٠-٥([ }فَسنُيسره ِللْعسرى* وكَذَّب ِبالْحسنَى* وَأما من بِخَل واستَغْنَى* ِللْيسرى
} اِهيمرِإب اِئكآب ِإلَهو كِإلَه دبِدي قَالُواْ نَععِمن ب وندبا تَعِنيِه متُ ِإذْ قَاَل ِلبوالْم قُوبعي رضاء ِإذْ حدشُه كُنتُم َأم

ونِلمسم لَه ننَحا واِحدا وقَ ِإلَهحِإساِعيَل ومِإسو * ةٌ قَدُأم الَ ِتلْكو تُمبا كَسلَكُم متْ وبا كَسا مخَلَتْ لَه
لُونمعا كَانُوا يمع َألُونسورة البقرة) ١٣٤-١٣٢([ }تُس[.  

 يعقوب وهو- إسرائيل بني من الكفار وعلى إسماعيل أبناء العرب من المشركين على محتجا تعالى يقول
  "...-السالم عليهم- إبراهيم بن إسحاق بن
حتمل أن تكون متصلة بما ي و"بل"حتمل أن تكون منقطعة بمعنى ي  في اآلية"أم "}َأم كُنتُم شُهداء{ :ه تعالىقول

 وعلى -عز وجل- ينكر عليهم هذه الدعاوى الباطلة والكذب على اهللا -عز وجل-قبلها، والمقصود أن اهللا 
عز -هو أنهم كانوا يهوداً أو نصارى، ف من -الصالة والسالم عليهم–كإبراهيم وإسحاق ويعقوب  أنبيائه
 ويذكر أقاويل هؤالء األنبياء ويبين حالهم وأنهم كانوا على اإلسالم ولم يكونوا يهوداً وال  يكذبهم بذلك-وجل

  .نصارى
 يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء : في قوله-رحمه اهللا-كالم الحافظ ابن كثير نجد في و

رحمه - وأما ابن جرير ،ها في أهل الكتاب والمشركينمعم  نجد أنه،الكفار من بني إسرائيلإسماعيل وعلى 
إلى هذه اآليات  -صلى اهللا عليه وسلم- ذكر خلق آدم من-أولها   هذه اآليات من فهو على عادته في-اهللا

ا ما يتعلق بالنصارى،  يرى أن الخطاب متوجه إلى اليهود والنصارى، ومنها ما يتعلق باليهود، ومنه-جميعاً
عليه - أو يعقوب -صلى اهللا عليه وسلم- رد على النصارى الذين ادعوا أن إبراهيم ن هذه اآليةفهو يرى أ

 في كله فالسياق  الكاذبة، وعلى كل حالىيهودياً، فهو ال يزال يرد عليهم هذه الدعو  كان-الصالة والسالم
  .بني إسرائيل
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ما تَعبدون ِمن بعِدي {: لهم فقال له، شريك ال وحده اهللا بعبادة بنيه صىو الوفاة حضرته لما يعقوب أنب"
 ألن ؛التغليب باب من وهذا ]سورة البقرة) ١٣٣([ }قَالُواْ نَعبد ِإلَهك وِإلَه آباِئك ِإبراِهيم وِإسماِعيَل وِإسحقَ

  ".هعم إسماعيل
 بمعنى أن إسماعيل ،من نسلهيس  لد اآلباء الذين تناسل منهم، والعمعدأنه   أي،التغليب باب من وهذا: قوله

  . فذكره من جملة آبائه-صلى اهللا عليه وسلم- ليس جداً ليعقوب -صلى اهللا عليه وسلم-
 من باب د اآلباء وذكر معهم العم عد وهو أنهوجه،الذي ذكره هذا و ،التغليب باب من وهذا : ابن كثيرقال

 ليس متصفاً ن فإذا كان الجم الغفير األكثر يصدق عليهم الوصف فإن ذلك ال يؤثر إذا دخل فيهم مالتغليب،
  . هذا من باب التغليبإن: إذا قيل، بذلك
 وهذه اآلية يوصف بذلكهو  ف أب،: العم يقال له أن-حسناأل ربما كان هوو– خر في الجواباآلوجه وال

 عبدون ِمن بعِدي قَالُواْ نَعبد ِإلَهك وِإلَه آباِئك ِإبراِهيم وِإسماِعيَلما تَ{ : يعقوب لبنيه حيث قالتشهد لهذا
  .هو أب لهف -صلى اهللا عليه وسلم- إسماعيل عمه ذكرواهم ف ]سورة البقرة) ١٣٣([ }وِإسحقَ

َل ِإبراِهيم َألِبيِه آزر َأتَتَِّخذُ وِإذْ قَا{ :-تبارك وتعالى- قوله  فيجماعة من المفسرين يقولونومن المعلوم أن 
 من صلبه، وهذا هوعمه وليس بأبيه الذي إن المقصود بأبيه في اآلية هو  :]سورة األنعام) ٧٤([ }َأصنَاما آِلهةً

  أنهم لهذا القولا احتجوا بهكان ممإن  في سورة األنعام، و- اهللا شاءإن- الكالم مردود، وسيأتي الكالم عليه
ممن لم يتناسل ه  غير فإن أرادوا به العم أو،إن عادة العرب أنهم إذا ذكروا األب ال يذكرون معه اسمه: اقالو

 : لقالبراهيم أباً إل آزر لو كانبمعنى أنهغير األب الذي كان له به ارتباط والدة، منه فإن المراد بذلك يكون 
  .اًصحيح وليسضعيف  وفهكالم مردود هذا على كل حال إذ قال إبراهيم ألبيه يا أبت كذا وكذا، و

 أبا الجد جعل من  الكريمةاآلية بهذه استدل وقد القرطبي؛ نقله أبا، العم تسمي والعرب: النحاس قال"
 عباس ابن طريق من عنه البخاري حكاه - رضي اهللا تعالى عنهالصديق قول هو كما خوة،اُأل به وحجب
  ".-رضي اهللا تعالى عنهم– الزبير وابن
 وإال ، وجود األبفي حال عدم  وذلكمسألة في الفرائضالهذه  ،خوةاُأل به وحجب أبا الجد جعل من: لهقو

  .فإن األب يحجب الجد قطعاً بال إشكال
هل فالذي يحجب األخوة حيث يرث السدس والباقي تعصيباً،  في حال عدم وجود األب صل المسألة أنهأو

م أنه يرث مع  أ-يقوم مقامه  الجدبمعنى أن-دس والباقي تعصيباً يرث السفي ذلك فالجد ينـزل منزلة األب 
صلى - منذ عهد أصحاب النبي معروفة مختلف فيها هذه مسألة  والخالصة أناألخوة فال يكون حاجباً لهم؟

  .-اهللا عليه وسلم
 يقول وبه ،-رضي اهللا تعالى عنها– المؤمنين أم عائشة ذهبت وإليه ،عليه يختلف ولم: البخاري قال ثم"

  .وعطاء سووطا البصري الحسن
 وابن وعلي وعثمان عمر عن ي ذلكوحك اإلخوة؛ يقاسم نهإ :عنه المشهور في وأحمد والشافعي مالك وقال

  ".والخلف السلف من وجماعة -رضي اهللا عنهم أجمعين– ثابت بن وزيد مسعود
  .خوةمسألة الجد واألمسائل الفرائض الخالفية قليلة معدودة، ومن أشهرها 
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سورة ) ١٣٣([} ونَحن لَه مسِلمون{ ،غيره شيئا به نشرك وال باأللوهية، نُوحده: أي }ِإلَها واِحدا{: وقوله"
ولَه َأسلَم من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعا وكَرها وِإلَيِه { :تعالى قال كما خاضعون مطيعون: أي ]البقرة

ونعجرسورة آل عمران) ٨٣([ }ي[."  
عز - في أحكامه الشرعية وال القدرية، فهم منقادون ألحكام اهللا -عز وجل-يعني أنهم ال ينازعون اهللا 

االستسالم هللا فهو حقيقة اإلسالم، هي  وهذه ،مستسلمون ألقداره ومستسلمون لشرائعه وأحكامه ودينه ،-وجل
  . من الشرك وأهلهتعالى بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والخلوص

وما َأرسلْنَا ِمن { :تعالى قال كما مناهجهم، واختلفت شرائعهم تنوعت وإن قاطبة األنبياء ملة هو واإلسالم"
 كثيرة هذا في واآليات ]سورة األنبياء) ٢٥([ }قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا َأنَا فَاعبدوِن

  ".)٤())واحد ديننا عالت أوالد األنبياء معشَر نحن(( :-صلى اهللا عليه وسلم- قوله فمنها واألحاديث،
 وادعوا له الولد من اليهود والنصارى هؤالء ليسوا على دين أحد من -عز وجل-الذين أشركوا باهللا يعني أن 

ك في ذلك فهو معهم وفي حكمهم، وال  ومن ش، وهم حطب جهنم،األنبياء وإنما هم ضالل على الكفر والشرك
 هذه األوصاف، بل هم يجوز ألحد أن يدعي أن هؤالء على اإليمان، وأنه ال يكفرهم وأنهم ال يستحقون

: -صلى اهللا عليه وسلم– كما قال النبي ؛، وهم فداء ألهل اإلسالم وفكاك لهم من النارمستحقون لها وأهلها
  .)٥()) هذا فكاكك من النار: فيقول أو نصرانياً إلى كل مسلم يهودياً- وجلعز- كان يوم القيامة دفع اهللا إذا((
 إن: أي ]سورة البقرة) ١٣٤([ }كَسبتُم ما ولَكُم كَسبتْ ما لَها{ مضت: أي }ِتلْك ُأمةٌ قَد خَلَتْ{ :تعالى وقوله" 

 نفعه يعود خيرا تفعلوا لم إذا إليهم كمانتساب ينفعكم ال والصالحين األنبياء من آبائكم من الماضين السلف
، ]سورة البقرة) ١٣٤([} والَ تُسَألُون عما كَانُوا يعملُون{ :أعمالكم ولكم عملوها التي أعمالهم لهم فإن عليكم،
  ".)٦())نسبه به يسرع لم عمله به بطأ من((: األثر في جاء، ولهذا

 }ِتلْك ُأمةٌ قَد خَلَتْ{:  قال-عليهم الصالة والسالم- ويعقوب قاسحإووإسماعيل إبراهيم  اهللا تعالى لما ذكر
  .]سورة البقرة) ١٣٤([

 إن هؤالء قد مضوا بأعمالهم وآمالهم وأفضوا :دهم يقولمن معانيها الجماعة، فهؤالء األنبياء الذين عدواألمة 
تبارك -يرضي وجهه عمل الصالح الذي  وأما أنتم فليس لكم إال ال،همء وعنده يلقون جزا-عز وجل-إلى اهللا 
ال ينفعكم التكثر بهؤالء اعلموا أنه  فتقربوا إليه بالتوحيد واالنقياد واالستقامة على دينه الذي شرعه، و-وتعالى

 فكونوا على ما -عز وجل-األنبياء والدعاوى الباطلة أنهم كانوا على دينكم، فإن كنتم تريدون ما عند اهللا 
 تكثر بالصالحين واألخيار وأنه من نسلهم وأنهملدعاوى الفارغة فإنها ال تنفع أصحابها، والكانوا عليه، أما ا

 وهو أبعد ما يكون عنهم، بعقائدهم وأعمالهم وأخالقهم فإن هذا ال يغني عنه ،وشريعتهمعلى دينهم ومنهاجهم 
  .آلخرة دار ال تصلح للمفاليسافمن اهللا شيئاً، وهذا أصل كبير يحتاج اإلنسان إلى معرفته والعمل بمقتضاه، 

                                                
ومـسلم  ) ١٢٧٠ص  / ٣ج () ٣٢٥٩ (]سورة مريم) ١٦([ }واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها {  باب –في كتاب األنبياء    أخرجه البخاري    - 4

 ))خوة لعالت أمهاتهم شتى ودينهم واحدإاألنبياء ((: ، إال أن لفظهما)١٨٣٧ص  / ٤ج ) (٢٣٦٥( باب فضائل عيسى عليه السالم -في كتاب الفضائل 
 ).٢١١٩ص  / ٤ج ) (٢٧٦٧ (قبول توبة القاتل وإن كثر قتله باب –أخرجه مسلم في كتاب التوبة  - 5
 ).٢٠٧٤ص  / ٤ج ) (٢٦٩٩( باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر -في كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  أخرجه مسلم - 6
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، يعني لهم أعمالهم، واهللا هو الذي يتولى ]سورة البقرة) ١٣٤([} والَ تُسَألُون عما كَانُوا يعملُون{: يقول تعالى
ون في أودية غعباده ويجازيهم على ذلك، فدعوا عنكم هذه المنازعة والتكثر بهؤالء وأنتم تتخبطون وتتمر

  .الشرك والضالل
 "}شِْرِكينالْم ِمن ا كَانمِنيفًا وح اِهيمرْل ِملَّةَ ِإبواْ قُْل بتَدى تَهارنَص ا َأوودقَالُواْ كُونُواْ هسورة ) ١٣٥([ }و

 صوريا بن اهللا عبد قال: قال - عنهما تعالىرضي اهللا– عباس ابن عن إسحاق بن محمد روى ]البقرة
فاتَّ عليه، نحن ما إال الهدى ما: - عليه وسلمصلى اهللا- اهللا لرسول األعوروقالت، تهتد محمد يا نابع 

  ".]سورة البقرة) ١٣٥([ }وقَالُواْ كُونُواْ هودا َأو نَصارى تَهتَدواْ{ :-عز وجل- اهللا فأنزل. ذلك مثل النصارى
إن : وبعضهم يقول -سبق الكالم على هذاو-  يهوداً، من هاد يهود إذا رجع:أي} وقَالُواْ كُونُواْ هودا{ :قوله

سورة ) ١٥٦([ }هدنَا ِإلَيك{ : الذي في قولهإن هذا مأخوذ من المعنى: ، وبعضهم يقولذلك نسبة إلى جٍد
سموا بذلك؛ وأي اليهود  ]سورة البقرة) ٦٢([ }والَِّذين هادواْ{ :قوله تعالى  ذلكمنو،  رجعنا إليك:، أي]األعراف

أن  -عز وجل- اهللا أمرهم تلك التوبة العظيمة المعروفة في التاريخ، وذلك أنهم لما عبدوا العجل ألنهم تابوا
  .م على هذا المعنىاليقتلوا أنفسهم، وقد سبق الك

  أن اليهودبمعنىللتقسيم، تكون فيه " أو"ومثل هذا  ]سورة البقرة) ١٣٥([ }وقَالُواْ كُونُواْ هودا َأو نَصارى{: قوله
اليهودي ال يعتقد أنه يكون مهتدياً إذا  وقلنا للتقسيم ألن  نصارى؛ كونوا:كونوا هوداً، وقالت النصارى: تقال

 أن الهدى يكفر بعضهم بعضاً، فكل طائفة زعمتاليهود والنصارى  ف،العكسكذلك  و،كان على دين النصارى
  .]سورة البقرة) ١٣٥([ }هودا َأو نَصارىوقَالُواْ كُونُواْ { : فهذا هو تفسير قوله،من جهتها وفي ناحيتها

 والنصرانية اليهودية من إليه دعوتم ما نريد ال أي ]سورة البقرة) ١٣٥([ }قُْل بْل ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا{ :وقوله"
  ".]سورة البقرة) ١٣٥([ }ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا{ نتبع بل
 بناء على -رحمه اهللا- هذا الذي مشى عليه ابن كثير ،]سورة البقرة) ١٣٥([ } حِنيفًاِملَّةَ ِإبراِهيم{ نتبع بل: قال

  .مقدر محذوفمفعوالً به لفعل  ملة فتكون "نتبع"منصوبة بفعل مقدر محذوف هو  جاءت ناأن ملة ه
بل : قولكأنه ي ويحثهم على ذلك؛ و يغريهم بلزومها واتباعها فهوهذا نصب على اإلغراء،إن : وبعضهم يقول

 تحتمل غير هذاكما أنها  -واهللا أعلم-  أو نحو ذلك مما يغريهم به ملة إبراهيم، أو عليكم،الزموا ملة إبراهيم
  .-صلى اهللا عليه وسلم- ملة إبراهيم أو أتباع إبراهيم، بل نكون أصحاب ملة: نحو

  ".جارية بن ىوعيس القرظي كعب بن محمد قاله ،مستقيماً: أيبل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً "
  .إن الحنيف هو المستقيم من كل شيء: فسر الحنيف بالمستقيم، وقالوا حيث هذا الذي اختاره ابن جريرو

أو  -صلى اهللا عليه وسلم-إلبراهيم قيل : ويقولونالميل،   في اللغةفنأصل كلمة الح: وبعض أهل العلم يقول
  يعني مجانب لهفهو مائل عن الشرك،، اإلسالم سوى حنيف؛ ألنه مائل عن كل دين إنه من كان على منهاجه

حنيفاً أي مستقيماً، :  يقول-رحمه اهللا-الحاصل أن مثل ابن جرير الطبري و، عنه، وما أشبه ذلك ومتجاٍف
  .مستقيمحال إذا كان مائالً عن الشرك فهو على كل و

  عندمااًوم كان صغيري-أم األحنف بن قيس وال شك أن الحنف عند العرب يطلق على الميل، ومنه قول 
  :-كانت ترقصه
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ــو ــه ال واهللا ل ــي رجل ــف ف    حن
  

  ما كان فـي فتيـانكم مـن مثلـه           
  

  .هذا هو الحنففتقترب منها،  وأن إحداهما تميل إلى األخرى كميل في الساقين بحيث هذا كان فيه فابنها
مائل عن كل دين الة أن  من جه،نه الميلإ :مع قول من قالذلك يمكن أن يوجه فاالستقامة  الحنف بمن فسرو

 وغير  فالصراط المستقيم هو خالف السبل المعوجة التي منها اليهودية والنصرانية؛مستقيم هو إلى اإلسالم
  .ذلك

  ".متبعا: أي حنيفًا: أنس بن والربيع مجاهد وقال"
لمعنى والمعنى ، وال منافاة بين هذا ا لعباده-عز وجل-الحق والهدى الذي ارتضاه اهللا  متبعا: يأ حنيفًا
  .السابق

  ".آخرهم إلى أولهم من كلهم بالرسل يؤمن الذي الحنيف: قالبة أبو وقال"
 الذي يسمونه خالف  الخالف هوكل هذه األقوال صحيحة وال منافاة بينها وال تحتاج إلى ترجيح، وهذا

 ؤمنون ببعض ويكفرون أما الذين ي،ال يكون مستقيماً إال من آمن بجميع الرسل من المعلوم أنه والتنوع،
  . واهللا أعلمببعض فهؤالء ليسوا على استقامة،

  
  
 


