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  متهيد
إن دعوة احلق إمنا حيملها الرجال، وال شك أن طريق احلق حمفوف 
باملكاره، والعلماء هم ورثة األنبياء، وقد بلغ أنبياء اهللا ورسله ما 

يغ احلق، جائهم عن رب العزة من رساالت، وأوذوا يف سبيل تبل
وكذلك هم العلماء من بعدهم، يبلغون احلق ويصدعون به يف وجه 

  .الباطل وأهله
كم تعب العلماء يف أداء أمانة العلم عرب التاريخ اإلسالمي 

  الطويل؟ 
ن موكم أوذوا ألجل صمودهم على احلق رغم أنوف خصومهم 

  أهل البدع واألهواء؟ 
اهلدى أمام قوى وكم خاضوا أفضل جهاد بقوهلم احلق وصدعهم ب

  الطغيان والبغي؟ 
إن من خصائص الداعية إىل التوحيد أنه كبري اهلمة، وال يترخص ((

يف السكوت عند غلبة أهل األهواء والضالالت وعند قوة أهل 
الفجور واشتداد أذاهم، ألنه يرى أن الترخص هنا من شأن العامة من 

فيتمسكون املستضعفني أما دعاة التوحيد أصحاب اهلمم العالية 
  )1())  وإن حلقهم األذى والعذاب واملوتبالعزمية، ويصدعون باحلق

يقول الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا يف تعليقه على ترمجة اإلمام أمحد 
التقية إمنا جتوز للمستضعفني الذين خيشون ((: يف سري أعالم النبالء 

الء أن ال يثبتوا على احلق، والذين ليسوا مبوضع القدوة للناس، هؤ
                                           

  .  تصرف ) 274(للشيخ حممد إمساعيل ص-علو اهلمة ) 1(



جيوز هلم أن يأخذوا بالرخصة، أما أولو العزم من األئمة اهلداة، فإهنم 
ما يلقون ثبتون، ويف سبيل اهللا ييأخذون بالعزمية وحيتملون األذى و

، واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم، ولو أهنم أخذوا بالتقية
يقتدون هبم، وال يعلمون أن هذا تقية، وقد أيت املسلمون من ضعف 
علمائهم يف مواقف احلق، ال يصدعون مبا يؤمرون، جياملون يف دينهم 
ويف احلق، ال جياملون امللوك واحلكام فقط، بل جياملون كل من طلبوا 

وكل . منه نفًعا، أو خافوا منه ضًرا، يف احلقري واجلليل من أمر الدنيا
  .فكان من ضعف املسلمني بضعف علمائهم ما نرى. أمر الدنيا حقري

 يديك أخي الكرمي مجلة من املواقف واالبتالئات والردود اليت وبني
سطرها لنا التاريخ وحفظتها لنا القلوب، توضح طرفًا من صرب علماء 
الدعوة السلفية على االبتالء، وتبني طرفًا من ردودهم على أهل 

  .الكفر والبدعة والبهتان 
  .حىت يبقى احلق ناصًعا صافًيا إىل يوم الدين

ذه املواقف ملما تعلي من مكانة علمائنا يف النفوس، وإن مثل ه
  .وتعطي مثاالً حيتذى ملن أراد السري على درهبم واالقتداء بفعاهلم

وجتد يف ثنايا هذا الكتاب من املواقف والردود ما تصحح كثًريا 
  .من املفاهيم اليت حياول أهل الباطل طمسها أو حتريفها

كتابات هي كل املواقف، وليست هذه املواقف أو الردود أو ال
وإمنا هي نبذٌ ونتٌف قالئل، عسى اهللا أن ينفع هبا وجيعلها ذخًرأ 
جلامعها وقارئها يوم الدين، ومن أراد املزيد فإن صفحات التاريخ 
ملئى باملواقف والبطوالت والعرب اليت تشحذ مهم أهل احلق وتذكي 
  .النفوس وتوضح معامل الطريق



 األنبياء وإىل حراس العقيدة يف كل مكان فإىل طالب احلق وإىل ورثة
دونكم هذه النماذج الفريدة، فعلى الدرب سريوا وإيل الباطل ال 

  .تركنوا واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم 



  طريق األنبياء
إن الصرب وهو حبس النفس على طاعة اهللا تعاىل حىت ال تفارقها، ((

ء اهللا تعاىل حىت ال وعن معصية اهللا تعاىل حىت ال تقرهبا، وعلى قضا
جتزع له وال تسخط عليه، هذا هو الصرب يف مواطنه الثالثة وهو خلق 
من أشرف األخالق وأمساها، وهو خلق مكتسب حيمل العاقل عليه 
نفسه ويروضها شيئًا فشيئًا حىت يصبح ملكة هلا ثابتة عفًوا بدون 
طلب يدل على ذلك أمره تعاىل رسوله به يف غري موطن من كتابه 

} فَاْصِبْر كََما َصَبَر أُولُوا الَْعْزِم ِمَن الرُُّسِل{العزيز، وذك كقوله تعاىل 
، وقوله يف أمر }َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباللَِّه{: وقوله] 35:األحقاف[

َيا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبطُوا {: كافة املؤمنني به
وقد صرب رسول ] 200:آل عمران[}  اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونََواتَّقُوا

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصابر طيلة عهد إبالغ رسالته الذي دام 
ثالثًا وعشرين سنة، فلم جيزع يوًما، ومل يتخل عن دعوته وإبالغ 
رسالته حىت بلغ هبا اآلفاق اليت شاء اهللا تعاىل أن تبلغها، وباستعراضنا 

اقف التالية تتجلى لنا حقيقة الصرب احملمدي الذي هو فيه أسوة املو
  . كل مؤمن وداعية إىل التوحيد يف معترك هذه احلياة

صربه صلى اهللا عليه وسلم على أذى قريش طيلة ما هو بني 
ظهرانيها مبكة، فقد ضربوه، وألقوا سلى اجلزور على ظهره، 

طالب، وحكموا وحاصروه ثالث سنوات مع بين هاشم يف شعب أيب 
عليه باإلعدام، وبعثوا رجاهلم لتنفيذه فيه إال أن اهللا سلمه وعصم 
دمه، كل هذا مل يرده عن دعوته، ومل يثن عزمه عن بياهنا وعرضها 

  . على القريب والبعيد



صربه صلى اهللا عليه وسلم عام احلزن، حيث ماتت خدجية الزوجة 
 طالب، فلم تفّت هذه احلنون ومات العم احلاين احلامي املدافع أبو

الرزايا من عزمه، ومل توهن من قدرته؛ إذ قابل ذلك بصرب مل يعرف له 
  .نظري

صربه يف كافة حروبه يف بدر ويف أحد ويف اخلندق ويف الفتح ويف 
حنني ويف الطائف ويف تبوك، فلم جينب ومل ينهزم، ومل يفشل، ومل يكل 

دة، فقد عاش من ومل ميسل حىت خاض حروًبا عدة، وقاد سرايا عدي
  . غزوة إىل أخرى طيلة عشر سنوات، فأي صرب أعظم من هذا الصرب

صربه على تأمر اليهود عليه باملدينة وحتزيبهم األحزاب حلربه 
  .والقضاء عليه وعلى دعوته

صربه على اجلوع الشديد فقد مات ومل يشبع من خبز شعري مرتني 
   )2(.يف يوم واحد قط

 صلى اهللا عليه وسلم طيلة حياته ويف إىل غري ذلك من صور صربه
خالل دعوته، فلم يكل ومل ميل، ومل يضجر حىت أذن اهللا بنصرة هذا 

  )).الدين وانتشاره، وإظهاره على مجيع األديان
 ألقي إبراهيم عليه السالم يف النار ولنا يف أنبياء اهللا قدوة فقد 

  . ألجل دعوته إىل التوحيد
ِإذْ قَالَ ) 51(اِهيَم ُرْشَدُه ِمن قَْبلُ َوكُنَّا ِبِه َعاِلِمَني َولَقَْد َءاَتْيَنا ِإْبَر {

قَالُوا َوَجْدَنا ) 52(َألِبيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التََّماِثيلُ الَِّتي أَنُتْم لََها َعاِكفُونَ 
ٍل مُِّبٍني قَالَ لَقَْد كُنُتْم أَنُتْم َوَءاَباُؤكُْم ِفي َضال) 53(َءاَباَءَنا لََها َعاِبِديَن 

                                           
  ). 534-533(للشيخ أيب بكر اجلزائري ص)) هذا احلبيب يا حمب((انظر  ) 2(



قَالَ َبل رَّبُّكُْم ) 55(قَالُوا أَِجئَْتَنا ِبالَْحقِّ أَْم أَنَت ِمَن الالَِّعِبَني ) 54(
َربُّ السََّمَواِت َواَألْرِض الَِّذي فَطََرُهنَّ َوأََنا َعلَى ذَِلكُم مَِّن الشَّاِهِديَن 

فََجَعلَُهْم ) 57(وا ُمْدِبِريَن َوَتاللَِّه َألِكيَدنَّ أَْصَناَمكُم َبْعَد أَن ُتَولُّ) 56(
قَالُوا َمن فََعلَ َهذَا ) 58(ُجذَاذًا ِإالَّ كَِبًريا لَُّهْم لََعلَُّهْم ِإلَْيِه َيْرِجُعونَ 

قَالُوا َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُُرُهْم ُيقَالُ لَُه ) 59(ِبآِلَهِتَنا ِإنَُّه لَِمَن الظَّاِلِمَني 
) 61(ُتوا ِبِه َعلَى أَْعُيِن النَّاِس لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ قَالُوا فَأْ) 60(ِإْبَراِهيُم 

قَالَ َبلْ فََعلَُه كَِبُريُهْم ) 62(قَالُوا َءأَنَت فََعلَْت َهذَا ِبآِلَهِتَنا َيا ِإْبَراِهيُم 
فََرَجُعوا ِإلَى أَنفُِسِهْم فَقَالُوا ) 63(َهذَا فَاْسأَلُوُهْم ِإن كَاُنوا َينِطقُونَ 

ثُمَّ ُنِكُسوا َعلَى ُرُءوِسِهْم لَقَْد َعِلْمَت َما ) 64(ْم أَنُتُم الظَّاِلُمونَ ِإنَّكُ
قَالَ أَفََتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه َما الَ َينفَُعكُْم َشْيئًا ) 65(َهُؤالِء َينِطقُونَ 

َتْعِقلُونَ أُفٍّ لَّكُْم َوِلَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اللَِّه أَفَال ) 66(َوالَيُضرُّكُْم 
قُلَْنا َيا  )68(قَالُوا َحرِّقُوُه َوانُصُروا َءاِلَهَتكُْم ِإن كُنُتْم فَاِعِلَني ) 67(

َوأََراُدوا ِبِه كَْيًدا فََجَعلَْناُهُم ) 69(َناُر كُوِني َبْرًدا َوَسالًما َعلَى ِإْبَراِهيَم 
لَِّتي َباَركَْنا ِفيَها ِللَْعالَِمَني َوَنجَّْيَناُه َولُوطًا ِإلَى اَألْرِض ا) 70(اَألْخَسِريَن 

) 72(َوَوَهْبَنا لَُه ِإْسَحاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً َوكُالًّ َجَعلَْنا َصاِلِحَني ) 71(
َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ ِبأَْمِرَنا َوأَْوَحْيَنا ِإلَْيِهْم ِفْعلَ الَْخْيَراِت َوِإقَاَم 

  ]. 73-51: األنبياء[} كَاِة َوكَاُنوا لََنا َعاِبِديَن الصَّالِة َوِإيَتاَء الزَّ
ودعا يوسف عليه السالم إىل التوحيد وهو يف ظلمات السجن 

َوَدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن قَالَ أََحُدُهَما ِإنِّي أََراِني أَْعِصُر {: واالعتقال
 رأِْسي ُخْبًزا َتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْنُه َخْمًرا َوقَالَ اآلَخُر ِإنِّي أََراِني أَْحِملُ فَْوَق
قَالَ الَ َيأِْتيكَُما طََعاٌم ) 36(َنبِّئَْنا ِبَتأِْويِلِه ِإنَّا َنَراَك ِمَن الُْمْحِسِنَني 

ُتْرَزقَاِنِه ِإالَّ َنبَّأُْتكَُما ِبَتأِْويِلِه قَْبلَ أَن َيأِْتَيكَُما ذَِلكَُما ِممَّا َعلََّمِني َربِّي ِإنِّي 
ـُْت ِملَّةَ قَْوٍم الَّ ُيْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوُهم ِباآلِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ َت ) 37(َرك



َواتََّبْعُت ِملَّةَ َءاَباِئي ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنا أَن نُّْشِرَك 
اِس َولَِكنَّ أَكْثََر ِباللَِّه ِمن َشْيٍء ذَِلَك ِمن فَْضِل اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى النَّ

َيا َصاِحَبِي السِّْجِن َءأَْرَباٌب مَُّتفَرِّقُونَ َخْيٌر أَِم ) 38(النَّاِس الَ َيْشكُُرونَ 
َما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِنِه ِإالَّ أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها ) 39(اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 

ُه ِبَها ِمن ُسلْطَاٍن ِإِن الُْحكُْم ِإالَّ ِللَِّه أََمَر أَالَّ أَنُتْم َوَءاَباُؤكُم مَّا أَنَزلَ اللَّ
) 40(َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس الَ َيْعلَُمونَ 
فَُيْصلَُب َيا َصاِحَبِي السِّْجِن أَمَّا أََحُدكَُما فََيْسِقي َربَُّه َخْمًرا َوأَمَّا اآلَخُر 

} فََتأْكُلُ الطَّْيُر ِمن رَّأِْسِه قُِضَي اَألْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتفِْتَياِن
  ]. 41-36:يوسف[

   
إن االبتالء يف سبيل اهللا تعاىل سنة األنبياء والرسل عليهم السالم، 

األنبياء مث األمثل )) أشد الناس بالء: ((قال صلى اهللا عليه وسلم 
رجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلًبا أشتد فاألمثل، فيبتلى ال

بالؤه، وإن كان يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يربح البالء 
   )3(بالعبد حىت يتركه ميشي على األرض ما عليه خطيئة

مبيًنا أن من سنة اهللا عز وجل يف : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ئد واحملن ينصره اهللا خلقه أن من مجع بني الصرب واإلميان عند الشدا

واهللا حمقق ذلك : ((-رمحه اهللا-قال : وينتقم له من حزب الشيطان
ومنجز وعده يف السر واإلعالن، ومنتقم من حزب الشيطان لعباد 

  . الرمحن
                                           

، وأمحد )4023(حسن صحيح ، وابن ماجه : وقال) 2398(رواه الترمذي ) 3(
  .  من حديث سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه) 1/172(



لكن مبا اقتضته حكمته، ومضت به سننه من االبتالء واالمتحان، 
والبهتان، إذ الذي خيلص اهللا به أهل الصدق واإلميان من أهل النفاق 

قد دل كتابه على أنه البد من الفتنة لكل من الداعي إىل اإلميان 
  . والعقوبة لذوي السيئات والطغيان

أََحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَركُوا أَن َيقُولُوا َءاَمنَّا ) 1(الـم{: قال اهللا تعاىل
ْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلِه) 2(َوُهْم الَ ُيفَْتُنونَ 

أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت أَن ) 3(َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذِبَني 
  ]4-1:العنكبوت[}َيْسِبقُوَنا َساَء َما َيْحكُُمونَ 

فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات َيفُتون الطالب وأن 
  . )4())ركون بال فتنة متيز بني الصادق والكاذبمدعي اإلميان يت

كم تعب العلماء يف أداء أمانة العلم عرب التاريخ اإلسالمي 
  الطويل؟ 

وكم أوذوا ألجل صمودهم على احلق رغم أنوف خصومهم عن 
  أهل البدع واألهواء؟ 

وكم خاضوا أفضل جهاد بقوهلم احلق وصدعهم باهلدى أمام قوى 
  الطغيان والبغي؟ 

ن من خصائص الداعية إىل التوحيد أنه كبري اهلمة، وال يترخص إ((
يف السكوت عند غلبة أهل األهواء والضالالت وعند قوة أهل 
الفجور واشتداد أذاهم، ألنه يرى أن الترخص هنا من شأن العامة من 
املستضعفني أما دعاة التوحيد أصحاب اهلمم العالية فيتمسكون 

                                           
  ).  3/212(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) 4(



ن حلقهم األذى والعذاب واملوت، وقد بالعزمية، ويصدعون باحلق وإ
جتسد هذا املعىن جلًيا يف موقف إمام أهل السنة أمحد بن حنبل 

   .)5()) الشيباين رمحه اهللا تعاىل من حمنة القول خبلق القرآن

                                           
  .  تصرف ) 274(للشيخ حممد إمساعيل ص-علو اهلمة ) 5(



  
  

  
  اإلمام أمحد وحمنة خلق القرآن

  
: وهذا طرٌف من حمنته رمحه اهللا ورضي عنه كما يرويه ابنه صاحل

: مل جيء بالسياط نظر إليها املعتصم وقال: (( ل أيبقا: قال صاحل
فجعل يتقدم إىل الرجل ))تقدموا: ((ائتوين بغريها مث، مث قال للجالدين
، مث ينتحي، ))شد قطع اهللا يدك: ((منهم فيضربين سوطني، فيقول له

ويقوم اآلخر، فيضربين سوطني وهو يقول يف كل ذلك شد قطع اهللا 
: وقال: عشر سوطًا قام إيل، يعين املعتصمفلما ُضربت تسعة )) يدك

فجعل : قال)) يا أمحد عالم تقتل نفسك؟ إين واهللا عليك لشفيق((
أتريد أن تغلب هؤالء : ((ُعجيف ينخسين بقائمة سيفه، وقال

، )) يا أمري املؤمنني، دمه يف عنقي، اقتله: ((، وجعل بعضهم))كلهم
ئم، وأنت يف الشمس يا أمري املؤمنني، أنت صا: ((وجعلوا يقولون

أعطوين : ((، فأقول))وحيك يا أمحد، ما تقول: ((فقال ليس)) قائم
)) شيئًا من كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقول به

مث قام )) تقدم أوجع، قطع اهللا يدك: ((، فرجع وجلس، وقال للجالد
يقبلون علي ، فجعلوا )) وحيك يا أمحد أجبين: ((الثانية، فجعل يقول

وجعل عبدالرمحن )) يا أمحد إمامك على رأسك قائم: ((ويقولون
من صنع من أصحابك يف هذا األمر ما تصنع وجعل املعتصم : يقول
وحيك أجبين إىل شيء لك فيه أدىن فرج حىت أُطلق عنك : ((يقول



، )) يا أمري املؤمنني، أعطوين شيئًا من كتاب اهللا: ((، فقلت))بيدي
فجعل اجلالد يتقدم ويضربين )) تقدموا: (( للجالدين فريجع، وقال

)) شد قطع اهللا يدك: ((سوطني ويتنحى، وهو يف خالل ذلك يقول
فذهب عقلي، فأفقت بعد ذلك فإذا األقياد قد أطلقت : قال أيب 

إنا كببناك على وجهك وطرحنا : ((عين، فقال يل رجل ممن حضر
شعرُت بذلك، وأتوين فما : قال أيب )) على ظهرك بارية وُدسناك

، مث جيء يب إىل ))ال أفطر: ((اشرب وتقيأ، فقلت: بسويق فقالوا يل
دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت صالة الظهر، فتقدم ابن َسماعة 

صليت والدم يسيل يف : ((فصلى، فلما متفنل كم تلصلتو قتل يل
  )). قد صلى عمر وجرحه َيثعُب دًما: فقلت)) ثوبك

لي عنه فصار إىل مرتله، وكان مكثه يف السجن مث ُخ: ((قال صاحل
  . منذ أخذ ومحل إىل أن ضرب وخلي عنه، مثانيةً وعشرين شهًرا

يا ابن أخي، رمحة : ولقد أخربين أحد الرجلني اللذين كانا معه، قال
اهللا على أيب عبداهللا، واهللا ما رأيُت أحًدا يشبهه، ولقد جعلُت أقول له 

يا أبا عبداهللا، أنت صائم، وأنت يف : ((طعاميف وقت ما ُيوجه إلينا بال
ناولين : ((لصاحب الشراب:  ، ولقد عطش فقال)6())موضع َتسقية

                                           
التقية إمنا جتوز للمستضعفني الذين (:  (علق العالمة أمحد شاكر رمحه اهللا هنا قائالً) 6(

خيشون أن ال يثبتوا على احلق، والذين ليسوا مبوضع القدوة للناس، هؤالء جيوز 
هلم أن يأخذوا بالرخصة، أما أولو العزم من األئمة اهلداة، فإهنم يأخذون بالعزمية 

ألذى وحيتملون األذى وثبتون، ويف سبيل اهللا ما يلقون ولو أهنم أخذوا بالتقية ا
وثبتون ، ويف سبيل اهللا ما يلقون ولو أهنم أخذوا بالتقية، واستساغوا الرخصة 
لضل الناس من ورائهم، يقتدون هبم، وال يعلمون أن هذا تقية، وقد أيت املسلمون 
من ضعف علمائهم يف مواقف احلق، ال يصدعون مبا يؤمرون، جياملون يف دينهم 

 فقط، بل جياملون كل من طلبوا منه نفًعا، أو ويف احلق، ال جياملون امللوك واحلكام



، فناوله قدًحا فيه ماء وثلج، فأخذه ونظر إليه هنيَّة، مث رده ومل ))
فجعلُت أعجب من صربه على اجلوع والعطش، وهو فيما ! يشرب

  . اهـ)7())هو فيه من اهلول
-ام أبو الفرج بن اجلوزي على موقف اإلمام أمحد وقد علق اإلم

هذا رجل هانت عليه نفسه يف اهللا تعاىل فبذهلا، : (( قائالً-رمحه اهللا
أنه : ((كما هانت على بالل نفسه، وقد روينا عن سعيد بن املسيب

، وإمنا هتون ))كانت نفسه عليه يف اهللا تعاىل أهون من نفس ذباب
قب، فعيون البصائر ناظرةٌ إىل املال، ال أنفسهم عليهم لتلمحهم العوا

يبتلى : ((إىل احلال، قد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
، فسبحان من أيده و بصَّره وقواه ))املرء على حسب دينه

   .)8())ونصره

                                                                                                           
فكان من . وكل أمر الدنيا حقري. خافوا منه ضًرا، يف احلقري واجلليل من أمر الدنيا

  . ضعف املسلمني بضعف علمائهم ما نرى
ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر املهتدين، فيما كتب إىل أيب رمحه اهللا، يف   

ن املسلمني مل يبلغهم من هداية كتاهبم فيما أك: لهـ، قا1337مجادى األوىل سنة 
مث اصيبوا } إال أن تتقوا منهم تقاة{: يغشاهم من ظلمات احلوادث غري قوله تعاىل

جبنون التأويل فيما سوى ذلك، ولسُت أدري وقد فهموا منها ما فهموا، كيف 
 وكيف يفهمون تعرضه صص! يقولون بوجوب اجلهاد، وهو إتالف للنفس واملال؟

وملاذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين يف البأساء ! لصنوف البالء واإليذاء؟
 على  -رمحه اهللا-من تعليق الشيخ أمحد شاكر . اهـ! ؟)) والضراء على اهللا

  ). 50-49(للذهيب ص)) ترمجة اإلمام أمحد((
  ). 50-48(للحافظ الذهيب ص)) ترمجة اإلمام أمحد)  ((7(
)8  (  



  شيخ اإلسالم ابن تيمية وصدعه باحلق
  ): 728-661 ()9(دعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية

خ اإلسالمي على مداره الطويل من أئمة اهلدى، مل خيل التاري
ورجاال التجديد واإلصالح، وأعالم الدعوة إىل اهللا تعاىل الذين 
اقتدوا بالسلف الصاحل عن الصحابة والتابعني هلم بإحسان، يف 
العقيدة والعمل، والدعوة واإلرشاد، واهلمة واإلرادة، والبطولة 

اد والكفاح، واالستهانة والشجاعة، واملخاطرة واملغامرة، واجله
  . باحلياة الدنيا والتفاين يف سبيل اهللا تعاىل

ومن هؤالء األعالم البارزين يف ساحة الدعوة الذين تتجمل 
: صفحات التاريخ اإلسالمي بأعماهلم اخلالدة، ومآثرهم اجلليلة

العالمة اجملاهد، اإلمام الرباين شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس 
  . احلليم بن تيمية احلراين رمحه اهللا تعاىلأمحد بن عبد

  : وقد ساعدت عوامل عدة على تكوين شخصيته الناردة ومنها
  . قوة ذاكرته اليت يقل نظريها باعتراف كبار معاصريه

  . قوة حجته عند مناقشة املسائل
  . استحضاره نصوص الكتاب والسنة يف استنباط األحكام

                                           
  : عوته رمحه اهللانظر حول د) 9(

  ))) 141-14/132(البن كثري ((البداية والنهاية  -  
  . البن عبداهلادي - العقود الدرية يف مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية -
  .البن ناصر الدين)) الرد الوافر  ((-
  .  الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية ملرعي احلنبلي -
  .مد خليل هراسحمل)) ابن تيمية السلفي  ((-



، وترجيحه املسائل يف ضوء استقالله من رواسب التعصب املذهيب
  . األدلة

إخالصه يف تنقية العقائد من شوائب الشرك والوثنية وتفانيه يف 
  . إنقاذ املسلمني من غياهب البدع واخلرافات

شجاعته النادرة يف تبيان احلق، وصراحته يف القول بدون خوف 
  . لومة الئم

هلم، شخصيته احملببة لدى العامة من الناس ألجل قيامه بالنصح 
  . واألمر باملعروف والنهي عن املنكر بينهم

وإذا توفرت هذه املواهب اإلهلية يف عامل من علماء اإلسالم ال 
ريب أنه يفعل األفاعيل ويـأيت باألعاجيب، ويقوم مبا يتقاصر دونه 

   .)10(كبار الدعاة ويكون حقًا أشبه رجل بين يف دنيا الرجال
  : أعماله وجهوده

م ابن تيمية، بكل قوة ومهة، وثقة واعتماد، لقد قام شيخ اإلسال
ملواجهة األخطار اليت دامهت البالد اإلسالمية من الداخل واخلارج 
فشن محلة شعواء على أهل األهواء والبدع من الزنادقة واملالحدة، 
والروافض والشيعة، والصوفية واملشعوذين، وحارب العقائد الشركية 

ية واليهودية نقًدا علمًيا، وفند واملعتقدات الوثنية ونقد املسيح
املغالطات العلمية، واأللغاز املنتشرة يف الطوائف الدينية، ورد على 
التقليد اجلامد، والتعصب األعمى للمذاهب ، ونقى العقائد 
اإلسالمية من الشوائب، ودعا إىل الدين اخلالص، وأفىت باجلهاد ضد 

                                           
  ).169(من كالم شيخنا أيب بكر جابر اجلزائري يف جملة اجلامعة اإلسالمية ص) 10(



 عن اجلنود التتار، وحرض العامة من الناس على قتاهلم فضالً
   .)11(واألمراء، وخرج بنفسه مع اجليش ملالقاهتم

  : منهجه يف الدعوة والتجديد
كان منهج شيخ اإلسالم يف الدعوة والتجديد، والتوجيه 
واإلرشاد، هو منهج السلف الصاحل من الصحابة والتابعني، ومن 

  . بعدهم من أعالم هذه األئمة
ابق األنانية وحب الذات، ومن مميزات هذا املنهج أنه خيلو من سو

ورواسب التعصب والتحيز، ومفاسد اجلمود واالحتاد، وينبين على 
أتباع األدلة من الكتاب والسنة، الذين يضمنان حياة سعيدة مستقيمة 

   . )12(ال شقاء فيها وال عناء وال احنراف فيها وال ضالل
  : آثار دعوته

:  تيميةهذه هي دعوة ابن: ((قال األستاذ حممد خليل هراس
إصالح وإحياء وجتديد ، فهو حبق أبو النهضة اإلسالمية احلديثة، 
وواضع أساسها ومجيع دعاة اإلسالم من بعده إمنا هبدية اقتدوا، وعلى 

   . )13())كتبه خترجوا
كان القرن الثامن حباجة إىل : ((وقال األستاذ أبو احلسن الندوي

من جماالت احلياة مثل هذا الرجل الكامل الذي يسع نشاطه كل جمال 
من غري أن تتروي جهوده وأعماله يف زاوية واحدة، أو تتركز على 

                                           
  ).  11(دعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية ص) 11(
  ).  16(املرجع السابق ص) 12(
  ).  198(هلراس ص-ابن تيمية السلفي ) 13(



  .جانب واحد
شيخ اإلسالم احلافظ ابن تيمية الذي مأل : كان ذلك الرجل هو

العامل اإلسالمي بنشاط وحياة وحتركات علمية وعملية، ال تزال 
   .)14())آثارها خالدة باقية على مر القرون واألجيال

إن تراث ابن تيمية يكون الترسانة : ((ألستاذ مالك بن نيب وقال ا
الفكرية اليت ال زالت متد احلركات اإلصالحية باألفكار النموذجية 

  .)15())إىل اليوم
  

لقد نصر السنة احملضة والطريقة : ((يقول تلميذه اإلمام الذهيب
السلفية، واحتج هلا برباهني ومقدمات وأمور مل ُيسبق إليها، وأطلق 
عبارات أحجم عنها األولون واآلخرون، وهابوا وجسر هو عليها، 
حىت قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياًما ال مزيد عليه، 
وبدعوه وناظروه، وكابروه، وهو ثابت ال يداهن وال حيايب، بل يقول 
احلق املر الذي أداه إليه اجتهاده، وحدة ذهنه، وسعة دائرته يف السنن 

ما اشتهر منه من الورع، وكمال الفكرة، وسرعة واألقوال، مع 
  .اإلدراك واخلوف من اهللا العظيم

فجرى بينه وبينهم من محالت حربية، ووقعات شامية ومصرية، 
وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة، فينجيه اهللا تعاىل، فإنه دائم 
االبتهال كثري االستغاثة قوي التوكل، ثابت اجلأش، له أوراد وأذكار 

                                           
  . احلافظ ابن تيمية شيخ اإلسالم الندوي) 14(
للشيخ عبدالرمحن عبداخلالق - ))  شيخ اإلسالم ابن تيميةحملات من حياة)  ((15(

  ).51(ص



   .)16())دمنها بكيفية ومجعيةي
وإليكم دعاة التوحيد اخلطوط العريضة حلياة شيخ اإلسالم ابن 

 يف السجون واملعتقالت مع بيان األسباب اليت -رمحه اهللا-تيمية 
  ).17(سجن ألجلها

  : هـ693سنة ) 1(
اعتلقله نائب السلطان أول مرة ملدة قليلة، بسبب قيامه على 

نيب صلى اهللا عليه وسلم مث أطلقه عساف النصراين الذي شتم ال
  . مكرًما ومعزًزا

  . وقد نسب أعداؤه أنه استغل هذا احلادث إلثارة العامة من الناس
)) الصارم املسلول على شامت الرسول((وعلى إثر ذلك كتب كتابه 

)18( .   
  :هـ705سنة ) 2(

سعى قوم من اجلهمية، واالحتادية، والرافضة وغريهم من ذوي 
والني للتتار سًرا إىل السلطان، فورد كتاب منه من الديار األحقاد امل

أن يسأل ابن تيمية عن أمر االعتقاد : املصرية إىل نائبة أمري البالد

                                           
  ).  71-70(الرد الوافر ) 16(
بينُت ذلك باختصار ومنت أراد التوسع فلريجع إىل الدراسة القيمة اليت كتبها ) 17(

دعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية وأثرها يف :  ((الشيخ صالح الدين مقبول بعنوان
  ). 27(ص)) صرةاحلركات اإلسالمية املعا

  ). 14/335(راجع البداية والنهاية ) 18(



  . )19(فناقشوه يف ثالثة جمالس حول العقيدة الواسطية
واشترك يف هذه اجملالس الثالثة املعقودة ملناظرته كبار قضاة الدولة 

  : وفقهائها، أمثال
  . ي الدين اهلندي الذي كان شيخ املوجودين كلهم صف-
  .  وكمال الدين الزملكاين الشافعي-
  ). 4( وصدر الدين بن الوكيل وغريهم -

 سنية تهووقع االتفاق على أن هذه عقيد: ((... قال ابن رجب
  . سلفية

إمنا قصدنا براءة ساحة : وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه
   )20()) ى عقيدة السلفالشيخ وتبني لنا أنه عل

  : هـ707سنة ) 3(
 الصوفية من شيخ اإلسالم أموًرا إىل الدولة، مل يثبت عليه ىشك

  . شيء منها، وفوضت الدولة أمره إىل الفقهاء والقضاء
فبعض الفقهاء، قال ليس على ابن تيمية شيء فيها قال يف ابن 

  . عريب ورأى ابن مجاعة أن ذلك فيه سؤ أدب
إما أن يسري إىل اإلسكندرية، أو إىل : ة بني أمورمث خريته الدول

دمشق بشروط، إما أن يودع يف السجن، ففضل حياة السجن على 
  . البقاء خارجه مكمم األفواه

                                           
  ). 201-3/160(راجع حول هذه اجملالس الثالثة جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) 19(
  ).  403 -396(راجع الذيل على طبقات احلنابلة ) 20(



ولكن باحلاح بعض أحبائه رضي أن يسري إىل دمشق، فلما كان يف 
الطريق ردوه إىل مصر ثانية، فحضر عند ابن مجاعة، وعنده مجع من 

  . إن الدولة ال ترضى إال حببس ابن تيمية: قال بعضهمالفقهاء، ف
وطلب ابن مجاعة من القاضي املالكي أن حيكم عليه بالسجن، 

كيف أحكم عليه بالسجن ومل يثبت ضده : فامتنع القاضي وقال
  . شيء

فطلب من القاضي نور الدين الزواوي املالكي، فتوصف أيًضا، وملا 
أنا (( بنفسه إىل السجن قائالً رأى شيخ اإلسالم هذه املهزلة تقدم

   . )21()) أمضي إىل السجن بنفسي وأتبع ما فيه املصلحة
  : هـ708سنة ) 4(

بقى الشيخ يف االسكندرية وحيًدا بدون أن يرافقه أحد فخيف 
على حياته، حيث تأثر كثري من الناس بدعوته هناك، وحاول الصوفية 

يداعه السجن يف اغتياله فنجا من مؤامرهتم، ولكنهم جنحوا يف إ
  . اإلسكندرية وأوذي كثًريا

هـ مرة ثانية، 709وملا توىل امللك الناصر حممد بن قالوون سنة 
   .)22(أفرج عن شيخ اإلسالم

  :هـ718سنة ) 5(
ورد مرسوم من السلطان مبنعه من الفتوى يف مسألة احللف 

                                           
  ).  54- 14/53(البداية والنهاية ) 21(
  ).  296(العقود الدرية ص) 22(



ن بالطالق بأنه ميني ُيكفر عنه، مث عقد له جملس بدار السعادة، ومنع م
هـ تأكيًدا للمنع، ولكنه مل ينته 719ذلك، مث عقد له جملس يف سنة 

عما رآه حقًا، حىت عقد له جملس ثالث بسبب ذلك وحكم عليه 
  . )23(بالسجن، وحبس بالقلعة

  : هـ720سنة ) 6(
حبس ألجل إفتائه يف مسألة الطالق مرة أخرى ومنع بسببه من 

  )).ال يسعين كتم العلم: ((الفتيا مطلقًا فأقام مدة بفيت بلسانه ويقول
وحكم عليه بالسجن يف هذه املرة القاضي جنم الدين بن صلى اهللا 

  . حكمك باطل، ألنك عدو يل: عليه وسلم رَّى فقال له
  .)24(فلم يقبل منه وُزجَّ يف السجن

  : هـ722سنة ) 7(
ورد مرسوم باعتقال شيخ اإلسالم يف مسألة شد الرجال إىل 

 ما وشى به إىل السلطان أهل البدع األضرحة والقبور، بعد
  .)25(واألهواء

  :هـ726سنة ) 8(
هذا آخر ماوقع لشيخ اإلسالم من احلكم بالسجن، وسبه يف هذه 

  . املرة أيًضا هو مسألة شد الرحال إىل األضرحة والقبور

                                           
  ).  97، 93، 14/87(البداية والنهاية ) 23(
  ).  14/97(املصدر السابق ) 24(
  .   حول هذه املسألة-لشيخ اإلسالم-راجع كتاب الرد على األخنائي ) 25(



حيث استغل أعدائه فتواه اليت أفىت هبا قبل سبع عشرة سنة، 
وا عليه مبا مل يقل به فأفىت حببسه وحرفوا كلمه، وغريوا ألفاظه، وشع
  . )26(القاضي اإلخنائي املالكي: طائفة من أهل األهواء وعلى رأسهم

وعومل شيخ اإلسالم معاملة سيئة يف السجن يف هذه املرة، وأخرج 
ما كان عنده من الكتب واألوراق والدواة والقلم، ومع من الكتابة 

، إذا جاءه أجله احملتوم ولق غري أن هذه احلالة مل تدم طويالً. واملطالعة
بالرفيق األعلى يف ليلة االثنني العشرين من ذي القعدة سنة 

   .)27(هـ، بالقاعة اليت كان حمبوًسا هبا يف قلعة دمشق728
يف السجن بعد ) هـ728-661(وهكذا تويف شيخ اإلسالم 

جهاٍد طويل، وكفاح مرير ضد كل فتنة دامهت بالد اإلسالم يف 
ض مضاجع أهل البدع واألهواء من الفالسفة عصره، وقد أق

واملتكلمني، والصوفية والرافضة، والنصريية والنصارى وغريهم، 
  . بقلمه وبيانه، وسيفه وسنانه

فأنا على أي شيء أخاف؟ إن : ((... ورمحه اهللا إذ يقول ألعدائه
وكان علي الرمحة والرضوان إىل يوم ! قُتلت كنُت من أفضل الشهداء

كان على من قتلين اللعنة الدائمة يف الدنيا و العذاب يف و! القيامة
ليعلم كل من يؤمن باهللا ورسوله أين إن قتلت ألجل دين ! اآلخرة

وواهللا . اهللا، وإن حبست فاحلبُس يف حقي من أعظم نعم اهللا علي
ماأطيق أن أشكر نعمة اهللا علّي يف هذا احلبس، وليس يل ما أخاف 

  . مدرسيت، وال مايل، وال رياسيت وجاهيال إقطاعي، وال!الناس عليه
                                           

  ).  14/123(البداية والنهاية ) 26(
  ).  140-14/137(راجع البداية والنهاية ) 27(



وإمنا اخلوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة واملال وفسد 
   . )28())دينكم الذي تنالون به سعادة الدنيا واآلخرة

                                           
  ). 216-3/215(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) 28(



  اإلمام حممد بن عبد الوهاب جهاٌد وصرب
  ): هـ1206-1115 ()29(دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب

 من -رمحه اهللا-لشيخ حممد بن عبدالوهاب كان اإلمام العالمة ا
األئمة املهتدين، والدعاة املخلصني الذين تتحكم فيها البدع 

  . واخلرافات، والعادات والتقاليد
ولقد جدد إمام الدعوة حممد بن عبدالوهاب ما أندرس من معامل 
اإلسالم يف القرن الثاين عشر اهلجري، وكان خملًصا يف الدعوة إىل 

سنة وموفقًا يف نشرها رغم أنوف خصومه، فبارك اهللا الكتاب وال
  . فيها، وانتشرت يف مشارق األرض ومغارهبا كالنار يف اهلشيم

  : وتتلخص مباديء هذه الدعوة يف النقاط التالية
توحيد اهللا تعاىل يف عبادته، وتوحيده يف ربوبيته وتوحيده يف -

والبعد عن مجيع مظاهر أمسائه وصفاته، وإقرار هذا املبدأ قوالً وعمالً، 
الشرك والوثنية، والرفض والتصوف واإلحلاد والزندقة، اليت تكدر 

  . نقاوة اإلسالم وتشوه مجاله
التمسك مبنهج السلف املنبين على الكتاب والسنة يف العقائد 

  . واألحكام مع تقرير مبدأ االجتهاد، والرد على التقليد األعمى
  . ة حيًنا ، وحلمايتها حيًنا آخراجلهاد يف سبيل اهللا، لنشر الدعو

                                           
  :  انظر حول دعوته رمحه اهللا) 29(

للدكتور )) حقيقة دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب وأثرها يف العامل اإلسالمي ((  
  . حممد بن عبداهللا السلمان 

  . للشيخ أمحد بن حجر آل بوطامي)) الشيخ حممد بن عبدالوهاب ((



  :مصادر هذه الدعوة
اعتمد الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف دعوته على ثالثة مصادر 

  : هامة
  . القرآن الكرمي: أوهلا
  . السنة النبوية: ثانيها
آثار السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من : ثالثها

  . األئمة األعالم
  : غاية هذه الدعوة

يتها إعادة اإلسالم إىل نقاوته األوىل، وإزالة أنقاض البدع غا
  . واخلرافات اليت غشت العقيدة الصحيحة

  : آثر هذه الدعوة
لقد انتشرت دعوة اإلمام حممد بن عبدالوهاب انتشاًرا واسًعا، 
  . وتأثر هبا كثري من الدعاة يف خمتلف أحناء العامل اإلسالمي شرقًا وغرًبا

جوالت صد مظاهر الشرك وضد البدع وكانت هلم صالت و
  . والتقاليد اليت كانت تسود اجملتمع املسلم

وكانت دعوته الشعلة األوىل )): ((اإلعالم((قال الزركلي يف 
لليقظة احلديثة يف العامل اإلسالمي كله، تأثر هبا رجال اإلصالح يف 

   . )30(... )) اهلند ومصر ، والعراق والشام وغريها 

                                           
  ). 107- 102(البن حجر آل بوطامي )) حممد بن عبدالوهاب((الشيخ  ) 30(



)): حممد بن عبدالوهاب(( اخلطيب يف كتابه وقال عبدالكرمي
والذي الشك فيه أن الدعوة الوهابية كانت أشبه بالقذيفة الصارخة ((

  . تتفجر يف جوف الليل والناس نيام
كانت صوًتا قوًيا راعًدا أيقظ اجملتمع اإلسالمي كله، وأزعج طائر 

   . )31())النوم احملوم على أوطاهنم منذ أمٍد بعيد
وهذه احلركة كانت هنضة : ((ياء الدين الريسوقال حممد ض

أخالقية ساملة، ووثبة روحية جريئة، ودعوة إىل دين احلق واإلصالح 
والواقع أن كل حركات اإلصالح اليت ظهرت يف الشرق يف القرن 

  . التاسع عشر ، كانت مدينة للدعوة الوهابية لتقرير هذه األصول
ه احلركات إما عن طريق وميكن حتديد الصلة بينها وبني كل من هذ

   )32()) االقتباس، أو احملاكاة، أو جمرد التأثر
وهكذا كانت دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب صحوةٌ عارمة 
مؤثرة ودعوةٌ جتديدية رائدة ينبغي أن تدرس وأن يستفاد منها يف 

  .سبيل نشر املنهج الصحيح والدين القومي والعقيدة الصافية

                                           
   ). 136(املصدر السابق ص) 31(
  ).  135- 134(املصدر السابق ) 32(



  جمدد إمام الشيخ حممد بن إبراهيم
وللعلماء الذين هم ورثة األنبياء جهود مباركة ومواقف مشرفة يف 

  . الذب عن عقيدة التوحيد، ورد كل ما خيالفها
ومن العلماء العاملني الذين تصدوا إلنكار املنكرات املخالفة 
للشريعة وممن ذادوا عن محى التوحيد العالمة حممد بن إبراهيم آل 

رض جملموع فتاواه جيد الكثري والكثري من الشيخ رمحه اهللا واملستع
الرسائل والفتاوى واملراسالت يف إنكار الكثري من املنكرات وخباصة 
منكرات متس التوحيد وتقرح يف كماله ، ومن ذلك التحاكم إىل غري 
شرع اهللا وحول هذا اجلانب املهم من جوانب التوحيد كتب رسالته 

 ث كتبها مبيًنا خطورة التحاكمحي)) حتكيم القوانني((املشهورة باسم 
تحاكم، واألحوال اليت يكون فيها إىل غري شرع اهللا وبني أقسام ال

التحاكم كفًرا أكرب واألخرى اليت يكون فيها التحاكم كفًرا أصغر 
إن من الكفر األكرب املستبني ترتيل : ((حيث بدأها رمحه اهللا بقوله

ني، على قلب حممد صلى القانون اللعني، مرتلة ما نزل به الروح األم
اهللا عليه وسلم ليكون من املنذرين، بلسان عريب مبني ، يف احلكم به 
بني العاملني، والرد إليه عند تنازع املتنازعني، مناقضةً ومعاندة لقول 

فَِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه ِإلَى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإن {اهللا عز وجل 
: النساء[} نَ ِباللَِّه َوالَْيْوِم اآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويالًكُنُتْم ُتْؤِمُنو

59.[  
وقد نفى اهللا سبحانه وتعاىل اإلميان عن من مل حيكموا النيب صلى 
اهللا عليه وسلم فيما شجر بينهم نفًيا مؤكًدا بتكرار أداة النفي 

 َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما فَال َوَربَِّك الَ ُيْؤِمُنونَ{: وبالقسم، قال تعاىل



َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدوا ِفي أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّمَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا 
  ]65:النساء[} َتْسِليًما

ومل يكتف تعاىل وتقدس منهم مبجرد التحكيم للرسول صلى اهللا 
عليه وسلم حىت يضيفوا إىل ذلك عدم وجود شيء من احلرج يف 

ثُمَّ الَ َيِجُدوا ِفي أَنفُِسِهْم َحَرًجا مِّمَّا {: فوسهم بقوله جل شأنهن
واحلرج الضيق بل البد من اتساع صدورهم لذلك } قََضْيَت

  . وسالمتها من القلق واالضطراب
ومل يكتف تعاىل أيًضا هنا هبذين األمرين حىت يضموا إليهاما 

ليه وسلم حبيث وهو كمال االنقياد حلكمه صلى اهللا ع) التسليم(
يتخلوا هاهنا من أي تعلق للنفس هبذا الشيء، ويسلموا ذلك إىل 
احلكم احلق أمت تسليم، وهلذا أكد ذلك باملصدر املؤكد وهو قوله جل 

بل البد من . املبني أنه ال يكتفي ها هنا بالتسليم} َتْسِليًما{ شأنه 
  .)33(...))التسليم املطلق 

  : وعة من العلماء جاء فيهاويف نصيحة له رمحه اهللا مع جمم
وإن من أقبح السيئات وأعظم املنكرات التحاكم إىل غري شريعة ((

اهللا من القوانني الوضعية والنظم البشرية، وعادات األسالف 
واألجداد اليت قد وقع فيها الكثري من الناس اليوم وارتضاها بدالً من 

ه وسلم ، وال ريب شريعة اهللا اليت بعث هبا رسوله حممًدا صلى اهللا علي
أن ذلك من أعظم النفاق، ومن أكرب شعائر الكفر والظلم والفسوق 
وأحكام اجلاهلية اليت أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى اهللا 

                                           
  ).  285-12/284(انظر جمموع فتاواه ) 33(



أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم َءاَمُنوا { : قال اهللا تعاىل. عليه وسلم 
أُنِزلَ ِمن قَْبِلَك ُيِريُدونَ أَن َيَتَحاكَُموا ِإلَى ِبَما أُنِزلَ ِإلَْيَك َوَما 

الطَّاغُوِت َوقَْد أُِمُروا أَن َيكْفُُروا ِبِه َوُيِريُد الشَّْيطَانُ أَن ُيِضلَُّهْم َضالالً 
َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا ِإلَى َما أَنَزلَ اللَُّه َوِإلَى الرَُّسوِل َرأَْيَت ) 60(َبِعيًدا 
  ]. 61-60: النساء[} َناِفِقَني َيُصدُّونَ َعنَك ُصُدوًداالُْم

َوأَِن اْحكُم َبْيَنُهم ِبَما أَنَزلَ اللَُّه َوال َتتَِّبْع أَْهَواَءُهْم {: وقال تعاىل
َواْحذَْرُهْم أَن َيفِْتُنوَك َعْن َبْعِض َما أَنَزلَ اللَُّه ِإلَْيَك فَِإن َتَولَّْوا فَاْعلَْم 

ُد اللَُّه أَن ُيِصيَبُهم ِبَبْعِض ذُُنوِبِهْم َوِإنَّ كَِثًريا مَِّن النَّاِس أَنََّما ُيِري
أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْما ) 49(لَفَاِسقُونَ 

  ]. 50-49: املائدة[} لِّقَْوٍم ُيوِقُنونَ
لَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم َوَمن لَّْم َيْحكُم ِبَما أَنَز{: وقال عز وجل

  ]. 44: املائدة[} الْكَاِفُرونَ
} َوَمن لَّْم َيْحكُم ِبَما أَنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ {

  ]. 45:املائدة[
: املائدة[} َوَمن لَّْم َيْحكُم ِبَما أَنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ {
47 .[  

ديد من اهللا سبحانه جلميع العباد من اإلعراض عن وهذا حتذيٌر ش
كتابه وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم والتحاكم إىل غريمها، وحكم 
صريح من الرب عز وجل على من حكم بغري شر يعته بأنه كافر 
وظامل وفاسق ومتخلق بأخالق املنافقني وأهل اجلاهلية، فاحذروا أيها 

كموا شريعته قي كل شيء، املسلمون ما حذركم اهللا منه، وح
واحذروا ما خالفها وتواصوا بذلك فيما بينكم وعادوا وابغضوا من 



أعرض عن شريعة اهللا أو تنقصها أو استهزا هبا أو سهل يف التحاكم 
إىل غريها، لتفوزوا بكرامة اهللا وتسلموا من عقاب اهللا، وتؤدوا بذلك 

شريعته الراضني ما أوجب اهللا عليكم من مواالة أوليائه احلاكمني ب
بكتابه وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ومعاداة أعدائه الراغبني عن 
شريعته املعرضني عن كتابه وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، واهللا 
املسئول أن يهدينا وإياكم صراطه املستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من 

 إنه على كل مشاهبة الكفار واملنافقني، وأن ينصر دينه وخيذل إعالءه
  . )34()) شيء قدير

                                           
  ).  260-12/259(جمموع فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم ) 34(



  العالمة حممود شكري األلوسي مصلح مثابر
 حممود شكري األلوسي رسالةً ينكُر فيها بعض العالمةوقد صنف 

  . معتقدات العامة املخالفة للتوحيد
، ))القول األنفع يف الردع عن زيادة املدفع((حيث صنف كتاب 

كرية، وهو مصنوع من وكان هذا املدفع يف بغداد أمام الثكنة العس
صنع يف عهد السلطان مرادخان ) طوب أيب خزامة(النحاس، يسمى 

  ). هـ1047(سنة 
مة تعتقد هبذا املدفع اعتقاد اجلاهلية بالالت والعزى عاوكانت ال

ومناة الثالثة اآلخرى، فتنذر له وتعلق عليه التمائم، وتقبله، وتتربك 
  . به إىل غري ذلك من املنكرات

لشيخ األلوسي على كتابة هذا الكتاب حبث فيه فحمل ذلك ا
تاريخ املدفع، وما يعتقد الناس فيه من االعتقادات الفاسدة، وقدمه 

   .)35(إىل وإىل بغداد ليمنع العوام من زيادرته

                                           
  .  أعالم العراق) 35(



  العالمة أمحد شاكر اإلمام احملدِّث
وممن كانوا يصدعون بكلمة احلق نصًحا هللا ولرسوله وللمؤمنني 

 وقد كان هذا -عليه رمحة اهللا-محد بن حممد شاكر الشيخ العالمة أ
دأبه وديدنه يف كثري من كتاباته ومقاالته وتعليقاته، ونسوق ها هنا 
منوذًجا من ذلك نشرة يف مقاله املوسوم بكلمة حق وهو مقال كان 

ما : حتت عنوان-كتب رمحه اهللا )) اهلدي النبوي((ينشره يف جملة 
  ِعجل؟هذا؟ أدعوه سافرةٌ لعبادة ال

 أكتوبر 30 الصادر يوم 855رأيُت يف جملة االثنني ، يف العدد 
 يف الصفحة الثانية منه ، صوًرا بشعة، المرأة مع أوتان 1950سنة 

يف املتحف الروماين التابع لبلدية اإلسكندرية، ويف إحدى هذه الصور 
ضامة كفيها، رافعتهما إىل )) العجل أبيس((تقف املرأة أمام متثال 

من وجهها أمام وجه العجل، على صورة املبتهل عند بعض قريب 
  . الطوائف غري اإلسالمية

وقد كتبت جملة اإلثنني جبوار هذه الصورة الوثنية ما مثاله باحلرف 
إهنا ترديد ... صالة صامتة عند اإلله الصامت أبيس : ((الواحد

  ))!!لصلوات األقدمني
وثن عبادة صرحية، ال وأظن أن ليس بد هذا الكالم كالٌم يف عبادة 

  . حتتمل تأويالً وال جماًزا وال مغالطة
وهذه املرأة اليت تعبد العجل، ال ندري أمسلمة هي أصالً أم 
نصرانية أم يهودية؟ وأيَّاما كانت فإنه هذه األديان الثالثة هي أديان 
التوحيد، اليت جاء أنبياؤها مرسلني من اهللا سبحانه وتعاىل حربصا 

الوثنيني، جاؤا بالدعوة إىل عبادة اهللا وحده ال شريك على الوثنية و



  . له
بل إن أوهلم موسى عليه السالم جاء جربصا على الفراعني الوثنيني 
ُعباد العجول وقد ارتد ناٌس من أتباعه يف حياته ، بعد خروجهم من 

عجالً جسًدا له {مصر حني ذهب ملناجاة ربه، فاصطنعوا من حليهم 
ِإنَّ { : هللا عنهم يف كتابه الكرمي وقال اهللا عنهمكما أخربنا ا} خوار

الَِّذيَن اتََّخذُوا الِْعْجلَ َسَيَنالُُهْم غََضٌب مِّن رَّبِِّهْم َوِذلَّةٌ ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا 
  ] . 152: األعراف[} َوكَذَِلَك َنْجِزي الُْمفَْتِريَن

لعجل وقص علينا ربنا عن موسى عليه السالم أنه قال لصانع ا
َوِإنَّ لََك َمْوِعًدا لَّن ُتْخلَفَُه َوانظُْر ِإلَى ِإلَِهَك {الذي أضل بعض قومه 

: طه[} الَِّذي ظَلَْت َعلَْيِه َعاِكفًا لَُّنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ لََننِسفَنَُّه ِفي الَْيمِّ َنْسفًا
97 .[  

ولن يستطيع أحد ممن يؤمن بدين من أديان التوحيد أن يتأول أو 
ترد يًدا ((أمام العجل أبيس )) صالة((بالباطل إلجازة يتمحل 

مهما يكن لديه من جرأة أو هتجم، حىت لو بلغ )) لصلوات األقدمني
  . يف ذلك الغاية

ولتعلم هذه املرأة اليت وقفت هذا املوقف السيء، أهنا مبا سنعت 
خرجت من كل دين من أديان التوحيد، جادةً كانت فيما ارتكبت أو 

ا ارتكست يف محأة الوثنية املدمرة لألديان، وأنه ال منجاة هازلة، وأهن
هلا مما تستتبعه الردة من آثار يف الدنيا واآلخرة، غال أن تتوب توبة 

وأين أقول ذلك خملًصا ناصًحا هلا، جاهالً كل شيء عن . نصوحصا
شخصها وعن مركزها وعن بيئتها، وأين أقوله هلا أًياكانت هي من 

وها هذا، ورجاهلا ووالة امرها، وليضربوا على الناس وليعلم أهل



  . يديها، وليحجزوها عن هذا العبث باألديان، عاملة كانت أو جاهلة
دار ((، بل مع )) اإلثنني(( مع جملة -بعد هذا-مث إن يل كلمة 

فما خيدع مثلي حىت يظن أن هذه الصورة البشعة . كلها)) اهلالل
 خطة مصطنعة، -رىفيما أ-جاءت عفًوا ومصادفة، إمنا هي 

يف نظره، تقليًدا )) رائع((اصطنعها مصور الدار ليأيت بشيء فين 
وجهالً، دون أن يفقه شيئًا مما وراء ذلك من أثر يف دينه ودون أن 

 يف هذا البلد املسلم أهله -))حرية األديان((يفقه أن ليس معىن 
 الدعوة الساخرة الصرحية إىل)) دار اهلالل(( أن تعلىن -ودولته 

   .)36())الوثنية وإىل عبادة العجل
  

                                           
  ).  83-81(كلمة حق ص) 36(



  جرأة عجيبة علي تكذيب القرآن
  بقلم الشيخ أمحد شاكر

وهي مقالة كتبها الشيخ أمحد شاكر رًدا على سليم حسن 
  صاحب كتاب مصر القدمية

 ذوددت لو استطعت وصف ما صنع األستا: ((قال الشيخ
ن أشد ولكن ما صنع كا. سليم بك حسن بغري هذا العنوان القاسي 

  :هتافتاً وأسوأ وقعاً مما يدل عليه العنوان
مصر القدمية (فإنه أخرج يف هذا العام اجلزء السابع من كتابه 

، ولست اآلن بصدد نقد كتابه هذا ، وكشف ما ينطوي عليه من )
اإلشادة بوثنية قدماء املصريني ، ومن تقديس األحجار واألوثان ، 

 أحد الفراعني الوثنيني بصفة ولو بالقول دون العقيدة، بل من وصف
قصة (ولكنه عرض يف هذا اجلزء ) . ا اجلزء1 من ه590ص(النبوة 

عرضاً جريئاً ، فوق حدود العجب ، ) خروج بين إسرائيل من مصر
كذب فيه التوراة تكذيباً  ). 138– 106ص(وفوق حدود اجلرأة 

 ال ميت صرحياً تارة ، وتكذيباً ملتوياً تارة ، وكذب فيه القرآن تأوالً
إيل لفظه وال إيل معناه بسبب ، خيرج به علي كل داللة ، وعلي كل 

وكان يف عمله هذا مقلداً، ! عقل ، إال عقوهلم اجلبارة املتوفزة للهدم 
وكذبه تكذيباً آخر غري مباشر، بتقرير . مل يتقن الصنعة كما أتقنوا

مل  املتثبت تنايف ما أثبت القرآن وتناقضه، يقررها بعظمة العا!) حقائق(
( الذي ال يثبت صحة خرب يف القرآن إال أن تؤيده األحجار ! 

اليت كتبها وثنيون جمهولون ، من عباد الفراعني، وعباد ) املقدسة 
  .العدول ، وعباد األوثان 



عن قصة ) العامل املتثبت(ومن قرأ هذا الفصل الذي كتبه هذا 
جله شك ال خيا) 138– 106ص(بين إسرائيل وخروجهم من مصر 

يف أن األستاذ رضي علي مضض أن يسلم بوجود شئ  يف مصر يف 
ن وخبروجهم من مصر بقيادة " بنو إسرائيل "عهد الفراعني امسه 

، وأن ما عدا ذلك من التفاصيل عن هو " موسى "رجل منهم امسه 
  . إال أساطري وأكاذيب إيل أن تظهر أدلة أخري تثبت شيئاً منها 

   ):114ص  (إن شئتم فاقرؤوا قوله
ولكن ليس لدينا أي أثر يربهن علي وجود احتالل جدي ألي 
صفع مصري تكون من نتائجه حدوث مأساة كاليت مثلت يف كتاب 
اخلروج ، وإيل أن يظهر يف األفق براهني ختتلف يف شكلها عن اليت يف 
متناولنا اآلن ، فإين أومن بأن تفاصيل القصة جيب أن تعد أسطورة ، 

وعلينا أن . صة بدء اخلليقة املذكورة يف سفر التكوينمثلها كمثل ق
علي ) كذا ، وصحتها التفاصيل ( نسعى يف تفسري هذه التفاسري 

  " فرض أهنا أسطورة
 وما أظن أحداً سك بعد هذا يف أن األستاذ املؤلف ينكر كل 

  والبقية تأيت . التفاصيل اليت يف قصة خروج بين إسرائيل 
 يستغل الروح الوطين القومي الذي – فيما أري –إن املؤلف 

تغلغل يف مصر لإلشادة بقدماء املصريني و  فراعينهم وأوثاهنم ، علي 
النحو الذي نراه يف الصحف ، واجملالت واملؤلفات ، تقليداً ألوربة 
من جهة ، ونتيجة ملا رمست أوربة ومبشروها ومستعمروها من حماولة 

تربية تستبطن اإلحلاد عم مظهر هدم اإلسالم يف بالده ، بتربية األمة 
  . التدين ، أو تعلن اإلحلاد ما وجدت الفرصة لذلك 



وأكرب ظين أن املؤلف مل يقرأ قصة بين إسرائيل يف القرآن قط ، 
أو هو علي األقل مل يتأملها تأمل املؤمن املستيقن بصدق هذا القرآن ، 

 تارخيي ، وبأنه وحي من اهللا لرسوله لفظاً ومعين ، وبأنه أصدق مصدر
أنه ليس من علم البشر ، بل هو من قول خالق الكون ، الذي يعلم 
ما تقدم وما تأخر ، وبأنه الكتاب املهيمن علي ما سبقه من كتب 
األنبياء ، وبأنه ال جيوز ملسلم يؤمن باهللا ورسوله أن يعقد مقارنة بينه 

 علي وبني الكتب السابقة ، فضالً عن أن يعقد مقارنة بينه وبني نقوش
أحجار ، أو كتبها وثنيون جمهولون ، مداحون متملقون ، ميدحون 

إيل أن هذه النقوش . ملوكهم باحلق تارة ، وبالباطل تارات 
والكتابات مل يتبني إيل اآلن معناها غلي سبيل القطع واليقني ، بل هو 

  .الظن واالجتهاد ، مبا بلغت إليه أسباب دارسيها
وجودة اآلن بني يدي اليهود ، وال أنا ال أدافع عن التوراة امل

، " العهد القدمي"عن نسختها األخري اليت بني يدي النصارى باسم 
فإين أعرف أهنا مل تصل إيل هؤالء وال إيل هؤالء بطريق يقيين أهنا هي 

بل أكاد أجزم . اليت أنزل اهللا علي نبيه موسى عليه السالم " التوراة "
صلي اهللا   وقد أمرنا رسول اهللا .ون أهنا تاريخ كتب بعد موسى وال هر

عليه وسلم فيما مل يثبت من أخبارهم وأحكامهم يف القرآن ، ومل جند 
يف كتاب اهللا ما ينفيه ، أن نقف منهم موقف احلياد ، فال نصدقهم 

آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإهلنا : (وال نكذهبم ، ونقول 
  ) وإهلكم واحد ، وحنن له مسلمون 

وال أري ملسلم أن يستغل عداء اليهود للمسلمني منذ قدمي 
الزمان، وعدواهنم علينا يف عصرنا هذا ، فيكذب أخبار اهللا عنهم يف 

كما يفعل الناس يف هذه األيام . القرآن ، ويطعن يف األنبياء السابقني



 .  
واألستاذ سليم بك حسن يكاد يفعل هذا أو يقاربه ، فيقول يف 

 موسى من الوجهة املصرية أقل شأناً من يوسف وكان ) :" 108ص(
، فقد كان كما تقول التوراة لقيطاً يف قصر الفرعون ، مث هارباً من 

      "وجه العدالة ، مث متكلماً عن عبيد غرباء
  
  

هذه ال جيوز ملسلم أن حيكيها إال ) النظر املصرية (ووجهة 
يني قاهلا من قبل لريدها مبا يكذهبا يف القرآن ، إن كان أحد من املصر

نتلو عليك من نبإ موسى وفرعون باحلق لقوم : ( فاهللا سبحانه يقول. 
إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف * يؤمنون 

ونريد أن منن * طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ، إنه كان من املفسدين 
 *علي الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني

ومنكن هلم يف األرض ، ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما 
  ) كانوا حيذرون 
اليت مسح املؤلف لنفسه أن يصف هبا نبياً من " لقيط "وكلمة 

أويل العزم من الرسل ، وما أظنه يرضاها لبعض من يعرف أو حيب ، 
  . كلمة خارجة علي كل احلدود ، ال توافق ديناً وال خلقاً وال أدباً 

  :  نعود إيل الكالم من أولهمث
أن ذكر بين إسرائيل مل ) 107– 106(يذكر األستاذ املؤلف 

القصيدة الرائعة اليت "يعثر عليه يف اآلثار املصرية إال مرة واحدة يف 
، "نقشها مرنبتاح  ختليداً لذكري انتصاراته علي أقوام لوبيا والبحار



بعد انقضاء أربعة يذكرون بعد ذلك علي اآلثار إر "وأنه مل جيدهم 
  ".قرون من ذلك التاريخ

، "القصيدة الرائعة" وهو من قبل ذكر هذا الشئ الذي يسميه 
، وقدمها إيل قراء ) 101– 96ص( وترجم معانيها إيل عربيته 

وهو اسم أحد فراعينه الذي " قصيدة عن انتصار مرنبتاح "كتابه بأهنا 
هذه القصيدة :"ل وقا! يزعم أن خروج بين إسرائيل كان علي عهده 

: منقوشة علي لوحة تذكارية من اجلرانيت األسود ، وهي املسماة
مث يقول يف ".لوحة إسرائيل ، وقد أقيمت يف معبد امللك اجلنائزي 

ويف ختام هذه القصيدة الرائعة يعدد لنا الشاعر :"التمهيد ملتنها 
ين القبائل أو األقاليم اليت أخضعها مرنبتاح ، ومن بينها قبيلة ب

وهذه أول مرة ذكر فيها هؤالء القوم يف املتون املصرية ، .إسرائيل 
وكذلك قيل عن مرنبتاح إنه . ولذلك مسيت هذه اللوحة بامسهم 

. فرعون موسى الذي ذكر يف القرآن وعريه من الكتب املقدسة 
  "!! وهذا طبعاً ال يرتكز علي حقائق تارخيية 

ال يرتكز علي حقائق واعجبوا أيها الناس أن هذا الشئ الذي 
  !!تارخيية يرتكز عليه املؤلف يف تكذيب التوراة والقرآن 

واجلملة الوحيدة اليت يف قصيدته هذه ، واليت بين عليها حبثه 
وإسرائيل خربت ):" الرائع (املهلهل املتهافت ، هي قول شاعره 

) إسرائيل(وقد علق املؤلف هنا يف اهلامش علي كلمة ". وليس هلا بذر
هذا هو أول عهدنا ببين إسرائيل ، بل هي املرة األويل اليت :"هبقول

ذكر فيها االسم يف نص مصري ،ومبوازنته بأمساء أخري جند أن كلمة 
وعلي ذلك فإن . إسرائيل كتبت لتدل علي شعب ال علي بلد 



وعلق علي ".الكاتب قد عد اإلسرائيليني قبيلة بدوية يف فلسطني 
  ". كثري االستعمال لبلدة خربتتشبيه:"بقوله ) بذر( كلمة 

فهذه اجلملة وحدها هي اليت أقنعت املؤلف األستاذ بأن 
إسرائيل كانوا يف مصر وخرجوا أو أخرجوا منها ، وهبا وحدها 
صدق أصل القصة يف القرآن والتوراة ، وأنكر بعد ذلك كل 
التفاصيل اليت يف التوراة واعتربها أساطري صراحة ، كما نقلنا من 

آنفاً، وأنكر كل التفاصيل اليت يف القرآن ضمنا ، كما يفهم كالمه 
من جمموع كالمه ، ومن بعض نصوصه اليت سنذكر ، مث انتظر أن 
يظهر يف األفق براهني ختتلف يف شكلها عن اليت يف متناوله اآلن، 

  !!ليؤمن مبا تثبته الرباهني املنتظرة 
  وما هذه الرباهني؟ وما ذلك الربهان؟

وقد قرأنا ترمجتها " القصيدة الرائعة " فهو ما مساه أما الربهان
فإن يل رأياً يف " قصيدة"اليت ذكرها املؤلف ، وال أستطيع أن أمسيها 

الشعر قد ال يرضاه املؤلف ،وقد ال يرضاه أكثر املتعلمني علي املناهج 
اإلفرجنية ، وال يهمين رضاهم وال سخطهم ، وال أعبأ مبوافقتهم وال 

ولكن املعاين اليت قرأهتا ، والبحث التارخيي الذي عرفنا مبخالفتهم ، 
إياها به املؤلف ، يدل علي أهنا كمثل غريها من النقوش الفرعونية 
الوثنية ، كالم لناس جمهولني ، جمهولة أشخاصهم ،وجمهولة صفاهتم ، 
وجمهولة درجتهم من الصدق أو الكذب، ولكنها يف جمموعها كالم 

 املتملقني ، الذين تعرف لون كالمهم ، ودرجة أحد املداحني الكاذبني
اعتقاد قائله يف صحة ما يقول، ففيها من الغلو يف مدح فرعونه  

 -  علي األقل–ومعبوده ما يكاد يدل علي أنه يهزأ به ، أو يريد 



  .مبغاالته أن يعرف القارئ انه شاعر كاذب أو كاتب كاذب
و كذب وفيها من الصفات اليت يسبغها علي فرعون ما ه

قطعاً، من وجهة نظرنا اإلسالمية الثابتة يف القرآن ، واليت ال أظن أن 
للمؤلف من الشجاعة ما جيرئه علي أن يكذهبا صراحةً ، وإن كذهبا 

قال ) الرائعة(فإنه حني خلص قصيدته هذه !! ضمناً يف حلن القول 
يضاف إيل ذلك أن الشاعر ، وسط هذه املدائح ):" 96ص(فيما قال 

األعمال اجلسام اليت قام هبا مرنبتاح للذود عن حياض بالده وتلك 
مل يفته أن وصف : _وختليصها من غارات اللوبيني وكسر شوكتهم

  "!.الفرعون باالستقامة والعدل ، فهو يعطي كل ذي حق حقه
واهللا " !مستقيم عادل ،يعطي كل ذي حق حقه"فرعون 

لباطل من بني يديه وال سبحانه يقول يف كتابه الكرمي ، الذي ال يأتيه ا
إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعا ، يستضعف :( من خلقه 

طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، إنه كان من 
) . إن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني :( ويقول ) املفسدين 

 فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو يل: ( ويقل يف قذف موسى يف اليم 
قال : (وحيكي عن موسى أنه دعاه حني خرج خائفاً) . وعدو له 

أذهب إيل فرعون :(ويقول آمراًموسى ) رب جنين من القوم الظاملني :
يف تسع آيات إيل فرعون وقومه ، إهنم كانوا : ( ويقول ) . إنه طغي 

فذانك برهانان من ربك إيل فرعون : ( ويقول ) . قوما فاسقني 
وكذلك زين لفرعون : ( ويقول) وا قوما فاسقني وملئه ، إهنم كان

سوء عمله وصد عن السبيل ، وما كيد فرعون غال يف تباب 
مث بعثنا من بعدهم موسى وهرون غلي فرعون وملئه (ويقول ).

وما أمر فرعون : ( ويقول) بآياتنا، فاستكربوا، وكانوا قوما جمرمني



وبئس الورد املورود يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ، . برشيد
: ( ويقول) وأتبعوا يف هذه لعنة ويوم القيامة ، بئس الرفد املرفود 

). وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة ، ويوم القيامة هم من املقبوحني 
  ) وهلم اللعنة وهلم سوء الدار : ( ويقول يف شأن فرعون وقومه 

ومن هذا بعض ما أنزل اهللا علينا يف كتابه يف شأن فرعون ، 
أصدق من اهللا حديثاُ ؟ هذا الذي لعنه اهللا يف القرآن ، وأمرنا بلعنه مبا 

أفيجوز ملسلم بعد ذلك أن . أمرنا من تالوة آياته مؤمنني هبا مصدقني 
عن كاتب وثين جمهول دون أن " باالستقامة والعدل "حيكي وصفه 

 حىت يعقب عليه مبا يرفع به الشبهة اليت قد ختاجل بعض قارئي كالمه ،
  !لو كان من علماء اآلثار ؟

هذا الفرعون الذي استجارت امرأته من جربوته وعمله ، إذ 
آمنت برهبا وبالرسول الذي أرسله إليهم ، وهو موسى ، فقالت فيما 

رب ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة ، وجنين من فرعون :( حكي اهللا عنها 
  )وعمله ، وجنين من القوم الظاملني 

 الكرب والغرور، حىت قال ما حكي اهللا عنه يف هذا الذي مأله
) !! يا أيها املأل ما علمت لكم من إله غريي : ( سورة القصص

وقال : ( والذي دمغه موسى بالكرب والكفر والظلم ، كما قال اهللا 
ذروىن  أقتل موسى وليدع ربه ، إين أخاف أن يبدل دينكم : فرعون 

إين عذت بريب وربكم : وسى وقال م. أو أن يظهر يف األرض الفساد 
  ) من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب

وما أظن بعد ذلك ما قلنا إال بيناً واضحاً ، ال يرتاب فيه 
  . مسلم



ومل يسلك ملؤلف يف الشك يف صحة ما ثبت يف التوراة مسلك 
فاملسلمون ! فإن هذا ضعف ال يليق بعلماء عظام . علماء اإلسالم 

اً من الدين بالضرورة ، مؤيداً بنصوص القرآن يعتقدون اعتقادا معلوم
الصرحية ، أن اهللا أنزل التوراة علي موسى ، ولكنهم يشكون يف 
صحة هذه النصوص اليت يف أيدي القوم ، ملا اعتورها من التحريف 
والتبديل ،وملا ادخل عليها من أكاذيب اليهود وغريهم ، فال 

مصدقاً ملا بني يديه من  ( يصدقون منها إال ما وافق القرآن الذي أنزل
وال يكذبون إال ما ثبت كذبه بالدليل القطعي ) الكتاب ومهيمناً عليه 

وأما املؤلف األستاذ فإنه يرتاب يف تاريخ بين إسرائيل كله ، سواء . 
ما ثبت منه يف التوراة مما خيالف القرآن ، أو مما مل يذكر يف القرآن ، 

ون صحته ، أنه ينظر إيل تارخيهم أو مما وافق القرآن واعتقد املسلم
  !! حوادث تافهة ال تستحق ذكراً"!! وجهة النظر املصرية"من 

  : من كتابه ) 107(انظروا إليه يقول يف 
وتاريخ بين إسرائيل يف مصر مل جنده يف النقوش خالفاً " 

لإلشارة اليت جاءت يف اجلملة السابقة ، ولكن تاريخ هؤالء القوم 
 قد أضفي علي – وهو إسرائيلي املنبت -وراةكما ذكره مؤلف الت

حوادثه أمهية مل خيطر ببال مؤلف مصري أن يسبغها عليه يف هذا 
العهد بعينه ، بل رمبا كان ال يعرف شيئاً عنها ، وحىت إذا كان 
يعلمها فإهنا كانت يف نظره من احلوادث التافهة اليت ال تستحق ذكراً 

ملؤرخ املصري يف عصوره التارخيية أوتدويناً ، إذ إن كل ما كان يهم ا
كلها هو تدوين انتصارات الفرعون ومفاخره ، وما قام به لآلهلة 

  "!! الذين كانوا يؤازرونه وينصرونه يف املواقع كلها 



، وينسي أن ) املؤرخ األستاذ املسلم ( يقول – واهللا –هكذا 
ش تاريخ بين إسرائيل ختم حبادثة ضخمة زلزلت البالد ، وزلزلت عر

فرعون ، وأثارت غضبه وكربياءه ، حىت خرج عن طوره ، وحىت 
وقد قص اهللا . نسي امللك ، ومل يذكر إال البطش واجلربوت والطغيان 

علينا قصته يف القرآن مراراً كثرية ، بصور تضفي علي هذا احلادث 
أكرب أمهية هتم البالد وملكها ، وتنفي نفياً باتا قاطعاً ما ادعاه املؤلف 

أن املؤرخ املصري يف ذلك العهد مل خيطر بباله أن يسبغ ! مة العال
، وأنه إذا كان " رمبا كان ال يعرف عنها شيئاً "عليها أمهية ، وأنه 

فإهنا كانت يف نظره من احلوادث التافهة اليت ال تستحق " يعرفها 
وما أظن أن األستاذ سليم بك يستطيع أن ينفي " ! ذكراً أو تدويناً 
 يف القرآن ، وال أن يشكك نفسه ويشكك الناس يف صحة ما ورد

  . أنه كتاب أنزله اهللا يف رسوله حممد صلي اهللا عليه وسلم 
هل أتاك : ( إذن فاقرؤا قول اهللا سبحانه يف سورة النازعات 

أذهب إيل فرعون * إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوي * حديث موسى 
ديك إيل ربك فتخشى وأه* هل لك إيل أن تزكي : فقل * إنه طغي 

فحشر * مث أدبر يسعى * فكذب وعصي * فأراه اآلية الكربى * 
  ) فأخذه اهللا نكال االخرة واألويل * أنا ربكم األعلى : فقال * فنادي 

قال : ( واقرؤا قوله سبحانه حيكي جدال فرعون ملوسى 
رب السموات واألرض وما بينهما : وما رب العاملني ؟ قال : فرعون 
ربكم ورب : أال تستمعون ، قال : م موقنني قال ملن حوله عن كنت

: إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون ، قال : آبائكم األولني ، قال 
لئن اختذت : رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ، قال 

مث ذكر اجتماع السحرة وغلبة ) إهلاً غريي ألجعلنك  من املسجونني 



مياهنم به وتوعد فرعون إياهم بتقطيع األيدي موسى إياهم مث إ
واألرجل وبالصلب ، وثباهتم يف وجهه علي اإلميان ، مث قال سبحانه 

وأوحينا إيل موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون ، فأرسل فرعون : ( 
  ) إن هوالء لشرذمة قليلون ، وإهنم لنا لغائظون : يف املدائن حاشرين 

أجئتنا لتخرجنا : قال : (  قول اهللا واقرؤا يف حنو هذه املواقف
من أرضنا بسحرك يا موسى ، فلنأتينك بسحر مثله ، فاجعل بيننا 

موعدكم : وبينك موعداً ال خنلفه حنن وال أنت مكاناً سوي ، قال 
يوم الزينة وأن حيشر الناس ضحي ، فتويل فرعون فجمع كيده مث أيت 

، فلم يعبئوا بوعيده إيل أن غلب السحرة فآمنوا وتوعدهم فرعون )  
لن نؤثرك علي ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ، فاقض : قالوا : ( 

  ) ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا 
  : يا سليم بك 

أفهذه حوادث تافهة يف نظر املؤرخ املصري يف ذلك العهد ؟ 
أم هي من احلوادث اليت ال يعرفها ذلك املؤرخ ؟ أم هي من احلوادث 
اليت إذا عرفها مل يسبغ عليها أمهية ؟ أال تري أنك تستدل بدليل 

كل ما لديك أنه مل توجد ! سليب علي نفي ما أثبته اهللا يف القرآن ؟ 
أحجار من أحجار الوثنيني ، أو كتابات مما يكتبون ، تسرد هذه 
األحداث اخلطرية اليت هزت امللك وأخرجت امللك عن طوره ، مث 

! ياة فأسلمته إيل مصريه ، وأوردته نار جهنم أخرجته من هذه احل
أفال . وبينك وبني أولئك الناس آالف السنني ، وأحداث الدهر 

الذي تثق به ثقة عمياء ، ) املؤرخ املصري الوثين ( ميكن أن يكون 
كتب هذه األحداث مفصلة أو جمملة ، مث ضاعت قيما ضاع من 



مث أنتم ال ! الربدي ؟آثارهم ، بتكسري األحجار ، أو حبرق أوراق 
فما يؤمنك أن . تزالون جتدون من أحجارهم وكتاباهتم ما مل تعلموا 

يوجد من قريب أو بعيد ما يسجل هذه األحداث ؟ فال تكون قد 
وال !! أفدت إال أن كذبت القرآن ، مث كذبتك األحجار واألوثان 

  . أزال أعتقد أنك أعقل من هذا 
ن كتب يعقب ما نقلنا عنه فإن األستاذ سليم بك حس: وبعد 

ما يكاد يفهم منه أنه ال يعتقد بنبوة موسى عليه السالم وال رسالته ، 
أو أنه ال يعرف هذه النبوة ومل يسمع هبا ، وأنا ال أجرؤ أن أهتمه هبذه 

ولكن ماذا أصنع وماذا يصنع . التهمة اخلطرية ، إين أخاف اهللا 
وما ذكره لنا : " رف ما مثاله حرفاً حب) 107ص(القارئ يف قوله 

كتاب التوراة  عن إقامة بين إسرائيل يف مصر ينحصر يف العهدين 
وإذا كان موسى هو . اللذين مشال حياة كل من يوسف وموسى 

املؤلف هلذا التاريخ ، كما يدعي كل من األستاذ نافيل واألستاذ 
سايس ، فإنه من الطبيعي أن تكون حمتويات هذا الكتاب كما هي 

اوربة ال يؤمنان !) علماء (ا أقول يف هذا الكالم ؟ رجالن من ماذ"!! 
باألديان ، وال يسلمان بان هناك كتباً مرتلة من عند اهللا ، يبحثان يف 

 كما يفهم من سياق ما نقل عنهما األستاذ سليم بك –تاريخ التوراة 
 فريجح لديهما أن هذه التوراة اليت يف أيديهم هي توراة موسى –

! تابة أحد من بعده ، فيزعمان  أن موسى هو مؤلفها نفسه ،ال ك
ولكن األستاذ سليم بك حسن املسلم ، الذي يعرف من دينه ومن 
قرآنه أن اهللا أنزل التوراة علي موسى ، يتردد يف أن هذا الكتاب 
الذي يف أيدي الناس هو األصل كما نرجح حنن ألدلة غري اليت 

وأما إذا رجح أنه هو األصل ، . يعلمها ، فموثقه أقرب إيل السالمة 



 يف دينه دين –أو احتمل أن يكون كذلك عنده ، فإنه ال جوز له 
حىت لو كان " موسى هو املؤلف هلذا التاريخ " أن يعرب بأن –اإلسالم 

مقلداًَ لغريه من علماء أوربة امللحدين ، أيا كان العذر ، وأيا كان 
ن موضع ريبة أو وأظن أن هذا من الوضوح حبيث ال يكو. السبب 

  . تردد أو تأويل 
فإين مل أكن أريد أسهب القول يف هذا : مث أما بعد مرة أخري 

أن تكون كلمات " كلمة احلق "املوضوع ، خمالفاً ما رمست لنفسي يف 
موجزة يف دقة وإحكام ، لوال أن رأيت كالم املؤلف هذا ، وما فيه 

ن سخري واستهزاء من تكذيب القرآن صراحة وضمناًََ ، بل ما فيه م
فإن املؤلف األستاذ رضي !! مبا أثبته القرآن بالنص الواضح الصريح 

لنفسه أن يعرب بعبارة نابية عن أضخم حادث وقع يف تاريخ بين 
إسرائيل ، بل يف تاريخ مصر كله فيما نعلم ، وعن أكرب معجزة لنيب 

 مث" !! خرافة غرق الفرعون "عليه السالم ، فسماه " موسى "اهللا 
تناسي كل ما ورد عن هذا احلدث العظيم يف القرآن الكرمي ، وذكر 
آية واحدة لعب بتفسريها وتأويلها لعباً مل يضر به إال نفسه ، فإنه قفا 

  . ما ليس له به علم ، فكشف عن ذات نفسه يف معرفته بقرآنه ودينه 
 وهذه اجلرأة من املؤلف األستاذ ، تصويره غرق فرعون 

، هي اليت دعتين للكتابة يف هذا " خرافة " آن بأنه الثابت يف القر
املوضوع ، علي كراهيت للجدال وإعراضي عنه ، ولكين مل أستجز 
لنفسي أن أسكت علي مثل هذا التهجم علي القرآن ، أيا كان 

  . كاتبه أو قائله 
واملؤلف األستاذ يضطرب يف هذا البحث ويتردد ، فيثبت شيئاً 



بعد الذي  ) 114ص(فإنك تراه يقول يف  ! مث ينفيه ، أو يشكك فيه
نقلنا من قوله آنفاً يف أن عليه أن يسعى يف تفسري التفاصيل عن قصة 

وعلي ذلك فإين بعيد عن  :" -بين إسرائيل علي فرض أهنا أسطورة 
وقد أوضحت وأكدت بكل . القول بأن كل قصة اخلروج خرافية 

ا صورة حادثة صراحة اعتقادي بأن القصة يف جمموعها تعكس لن
وانظروا واعجبوا "!  تارخيية معينة ، وهي طرد اهلكسوس من مصر 

وهو الذي يقول !! كأن له اعتقاداً أو رأيا ثابتاً " اعتقادي " إيل قوله 
علي أن كل ما ذكرناه هنا عن تاريخ  ): " 113ص(قبل ذلك بقليل 

خروج بين إسرائيل ومكثهم يف أرض مصر ال يرتكز علي حقائق 
إذ علي ! )  يريد احلجارة واألوثان وحنوها ( خيية تشفي الغلة ، تار

الغم من كل ما استعرضناه يف هذا املوضوع فإن بعض علماء اآلثار 
ال يزالون ينظرون إيل موضوع خروجهم وأنه حقيقة تارخيية تنطبق 

 بعني احلذر واحليطة ، وخنص من بينهم األستاذ –علي بين إسرائيل 
فهو يريد أن يستقل بالرأي تارة ، ويغلبه الضعف . اخل " جاردنر 

والتقليد يف املوضوع نفسه تارة أخري ، فال يستطيع أن يثبت علي 
فإنه كان "! خرافة غرق فرعون " إال أن يكون يف ! رأي واحد 

شجاعاً ثابت الرأي ، مل يتردد يف نفي هذا الغرق ، ويف وصفه بأنه 
اخلطرية كالمه بالنص ، علي وسنسوق يف هذه املسئلة "!! خرافة "

طوله وهتافته ، ليظهر مرماه واضحاً غري حمتمل لتأويل أو حتريف ، 
" وقد ذكر املؤلف أمساء املدن واألماكن اليت سار فيها بنو إسرائيل 

واحداً فواحداً علي " ، مث تناوله بالبحث "كما ذكرت يف التوراة 
 يهمنا بشئ ، ، مما ال ) 135-121ص(، "حسب ترتيبها الطبيعي 

ألنه كله خترص من غري دليل وال حجة ، وهو عندنا إيل البطالن 



  . أقرب منه إيل الصحة 
، "حبر سوف " يف شأن ) 128-127ص( وتكلم أثناء ذلك 

  : فقال
يعتقد كثري من ) : يام سوف ، اومي البوص ( حبر سوف " 

" حبر سوف " الكتاب الذين تناولوا موضوع خروج بين إسرائيل أن 
هذا هو البحر األمحر ، بيد أن احلقائق التارخيية والبحوث احلديثة 
تكشف عن غري ذلك ، وسنتحدث هنا عن كل ذلك ببعض 

كتبت التوراة يف األصل باللغة العربية ، ويف خالل القرن . االختصار 
الثالث قبل امليالد أمر بطليموس الثالث علي ما يقال بترمجة السبعينية 

ة السبعني الذين ترمجوها ، ومما يؤسف له جد األسف نسبة إيل الكهن
أنه مل تصل إلينا نسخة لدينا بالعربية يرجع عهدها إيل القرن العاشر 
امليالدي ن وباملوازنة بني النسختني وجد أنه مل حتدث اختالفات كبرية 
بني نسخة القرن الثالث قبل امليالد املترمجة ونسخة القرن العاشر بعد 

حينما وجدت فروق فإهنا أتت عن طريق املترمجني الذين و. امليالد 
ومن . أرادوا أن يتصرفوا يف ترمجتهم بدالً من تتبع الترمجة احلرفية

( عبارة ) حبر سوف ) ( يام سوف ( ذلك أهنم وضعوا بدالً من عبارة 
، وال نزاع يف أن هذا التغيري كان ذا )حبر القلزم ( أو ) البحر األمحر 
 كتبه حبوث علماء اآلثار الذين قاموا بأعمال احلفر يف أثر بني فيما

  "...خرائب وادي طميالت 
يف ختام خروج بين إسرائيل ) 136– 134ص(مث قال املؤلف 

وكان موسى حذراً ، ألنه علي الرغم من أنه قد : اليوم الرابع : " 
حصل علي إذن من فرعون باخلروج من البالد مع أتباعه كان خياف 



يه ، ولذلك سلك طريقاً غري الطرق املعتادة ، فلم يأخذ أن يغري رأ
طريق الفلسطينيني علي الرغم من أهنا كانت قريبة كما شرحنا ذلك 

وعلي الرغم من حذره فإن الفرعون غري رأيه فعالً وتبع . من قبل 
موسى وقومه يف ستمائة عربة من خرية عرباته يسوقها خنبة من فرسانه 

يام (إلسرائيليني يف معسكرهم بالقرب من ، وقد حلق املصريون با
: واليم بالعربية ) . حبرية البوص (ومعناها العربي حرفيا ) سوف 

 ( 104ص5البحر، وخص بنيل مصر كما جاء يف لسان العرب ج 
وتشغل منخفضاً قد بقي حىت ) وميكن اإلنسان أن يراها علي املصور 

املساحة املصرية اآلن حتت مستوي البحر ، وقد كتب عليه يف مصور 
ميكن ملؤه باملاء إذا احتاج األمر ، أي أنه إذا عمل قطع يف الشاطئ : 

وقد منعت قناة . الشرقي من قناة السويس فإن ماء البحر ميلؤه 
السويس مياه مصرف حبر البقر القدمي من إمداده مبياه النيل مما منع 

ال أيام وميكن أن يؤخذ منه امللح كما كانت احل. منو البوص فيه 
وقد أصبح موسى هبذا املوقف يف مأزق حرج ، ) بيبسا ( الكاتب 

فقد كانت حبرية البوص علي ميينه ، وحصن جمدول مبا فيه من حامية 
أمامه ، ساداً الطرق من جهة الشمال ، وعلي يساره مستنقعات فرع 
النيل البلوزي ،وخلفه الفرعون وجنوده ، فلم يكن لديه أي وسيلة 

عون والرمحة من اهللا ، وقد ناهلما ، وأشار بعصاه حنو عري طلب ال
البحرية علي ميينه ، مث أرسل اهللا رحياً شرقية ، وقد جاء يف التوراة أهنا 
ريح يهب يف االجتاه الصحيح يف الوقت املناسب ، وكان هبوبه 

: شديداً حىت جفف األرض ، وبذلك سار موسى وقومه علي اليابس 
حر فأرسل الرب علي البحر رحياًَ شرقية ومد موسى يده علي الب"

راجع " (شديدة طول الليل حىت جعل البحرجفافاً وانشق املاء 



، وال يزال منسوب املاء حىت اآلن متأثراً بدرجة  ) 21-14اخلروج 
عظيمة بالريح يف حبرية املرتلة والربلس ، ويالحظ أن الطريق من 

 اهلواء غرباً مث تصبح بلطيم حىت برج الربلس تغطي باملاء عندما يهب
جافة عندما يهب اهلواء من الشرق وميكن اإلنسان أن يسري عليها 

أما : " مث كشف املؤلف عن ذات نفسه ، فقال بعقب ذلك " بالعربة 
موضوع غرق فرعون فهو أمر قد فهم خطأ علي حسب ما جاء يف 
الكتب السماوية ن والواقع أنه ال ميكن اإلنسان أن يتصور غرق 

عون وعربته ومن معه يف ماء ضحضاح ال يزيد عمقه علي قدمني الفر
بل املعقول أن خيل الفرعون وعرباته قد ساخت يف . أو ثالث 

األوحال وسقط بعض ركاهبا مغشياً عليه ، وهذا يفسر ما جاء يف 
" وخلع دواليب املراكب فساقوها مبشقة  :" 25-14سفر اخلروج 

ون يف البحر األمحر وموته ال ومما سبق نعلم أن خرافة غرق الفرع
" يام سوف "كل ذلك اخللط من ترمجة : أساس هلا من الصحة ،

بالبحر األمحر أو حبر القلزم ، هذا فضالً عن أن ما جاء يف القرآن ال 
يشعر بأن الفرعون الذي عاصر موسى قد غرق ومات ، بل علي 

:  والتعبري .العكس جناه اهللا ببدنه ليكون آية للناس علي قدرة اخلالق 
هذا " خلص جبلده "يعادل التعبري العامي ) فاليوم ننجيك ببدنك ( 

يف اللغة العربية كما جاء يف لسان العرب " البحر "ويالحظ أن كلمة 
وقد " تطلق علي املاء امللح والعذب علي السواء  " 103ص5ج

سبق أن قلنا إن اليم يطلق علي النيل ن وعلي ذلك ميكن فهم اآلية 
نية اليت مجعت القصة كلها يف اختصار رائع علي حسب ما القرآ

وجاوزنا ببين إسرائيل البحر : (ذكرنا من إيضاحات وبراهني سابقة 
: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حىت إذا أدركه الغرق قال 



آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني ، 
 من املفسدين ،فاليوم ننجيك ببدنك آآلن وقد عصيت قبل وكنت

لتكون ملن خلقك آية ، وإن كثرياً من الناس عن آياتنا لغافلون 
   ". 92-90سورة يونس اآليات )

 أن املؤلف األستاذ سليم - أيها القارئ الكرمي–فأنت تري 
حسن أحال أن يتصور اإلنسان غرق الفرعون وعربته ومن معه يف 

خرافة غرقه " أو ثالثة ، وأنه جزم بأن ماء ال يزيد عمقه علي قدمني
ولقد كذب علي القرآن وافتري يف " . وموته ال أساس هلا من الصحة

أن ما جاء يف القرآن ال يشعر بأن الفرعون الذي عاصر " قوله 
، وأقوهلا صرحية واضحة ، غري متردد وال "موسى قد عرق ومات

ول عما أقول ، ، وأنا مسؤ"كذب وافتري علي القرآن " متأول ، أنه 
وأمحل تبعته أمام املؤلف ، وأمام العامل كله ، وأمام أيه جهة شاء أن 
حيتكم إليها ، وأنا اعرف معين ما أقول ن وأقصد إيل معناه بالدقة ، 
وأعرف كيف أقيم الدليل القاطع من القرآن علي صحته ، وأنه 
 أضاف إيل جرمية الكذب واالفتراء علي القرآن ، جرمية التالعب

إنه نزول به : بألفاظه وتفسريه تفسرياً ، ال أقول إنه خطأ ، بل أقول 
 إيل أحقر املعاين العامية املبتذلة ، جبعل قول اهللا – والعياذ باهللا –

خلص جبلده : يعادل التعبري العامي ) فاليوم ننجيك ببدنك ( سبحانه 
 قوله ، مث يف إشارته إيل أن اآلية اليت أشار إليها اهللا سبحانه يف"
ليكون آية للناس علي " بأن اهللا جباه ببدنه ) لتكون ملن خلقك آية (

  " !! قدرة اخلالق 
أين اآلية واملعجزة يف بنجاة فرعون وجنده : وليت شعري 

وماذا ! كلهم من ماء ضحضاح ال يزيد عمقه علي قدمني أو ثالثة ؟ 



 السخرية إال أن يريد املؤلف! يف هذا من الداللة علي قدرة اخلالق ؟
وقبل أن أسوق األدلة علي كذب املؤلف علي القرآن ! بعقول الناس 

وافترائه ، أحب أن أسأله سؤاالًَ واحداً واضحاً ، وأحب أن جييب 
 أعين –جواباً واضحاً ، ال يلتوي فيه وال يتأول وال جيادل ، إذ هو 

  : وهو. بطبيعته ال يصلح موضعاً للجدال –السؤال 
أن التوراة كتبت يف ) 128– 127ص(إنك ذكرت يف 

" األصل بالعربية ، وذكرت ما شئت عن ترمجتها ، وأن املترمجني 
البحر " عبارة ) حبر سوف 0" يام سوف "وضعوا بدالً من عبارة 

يام " وجعلت يف أول ذلك الكالم أن كلمة " حبر القلزم "أو " األمحر 
 قصة عرق والقرآن الكرمي مل يذكر يف" . مي البوص"توازي " سوف 

" ، ولكمه ذكر كلميت "حبر القلزم "، وال " البحر األمحر" فرعون 
فهل تريد هبذه اإلشارات امللتوية إيهام الناس أن " البحر"و" اليم 

  ! القرآن نقل عن التوراة اليت حرف املترمجون ترمجتها ؟
ال مناص لك من أن جتيب ، ولن أدع لك فرصة للحيدة أو 

نسخه من هذا املقال بالربيد املسجل ، التخلف ، فسأرسل لك 
وسأودع لك منه نسخة أخري يف املكتبة اليت أعاملها وتعاملها ، حىت 

مث سنري ماذا أنت قائل ؟ . ال يكون هناك شك يف وصوله إليك 
 علي مقايل ، - إن رددت–وسأقرأ جوابك عن سؤايل ، وردك 

 8 اهلدي النبوي (وسأنشره كامالً إذا أرسلته إيل بعنوان هذه اجمللة 
وأرجو أن تثق بأين لن أغضب من شئ مما ). شارع قوله بعابدين 

ستقول ، وأين سأقر احلق إن أظهرتين علي خطأ يف مقايل ، وسأشيد 
وإن أبيت وسكت فهذا شأنك ، . بك إن أقررت خبطئك ورجعت 
فها هي . مث نعود إيل ما حنن بصدده. وهذا حسيب ، هدانا اهللا وإياك 



 القرآن الكرمي الواردة يف غرق فرعون ، ليقرأها املؤلف ذي آيات
األستاذ سليم حسن ، وليقرأها الناس ، لريي ويروا مقدار ما جين 
فيما كتب ، حىت حيدد موقفه من ربه يوم احلساب ، وموقفه من دينه 

: ( قال اهللا تعايل خماطباً بين إسرائيل : ، وموقفه من العقول السليمة 
) . احلر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم  تنظرون  فرقنا بكم 1وإ

  .  من سورة البقرة 50اآلية 
وملا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى أدع لنا ربك : ( وقال 

مبا عهد عندك ، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن مع بين 
إسرائيل ، فلما كشفنا عنهم الرجز إيل أجل هم بالغوه إذا هم 

فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا . ينكثون 
  .  من سورة األعراف 136– 134اآليات ) عنها غافلني 
كدأب آل فرعون والذين م ن قبلهم ، كذبوا بآيات : ( وقال 

) . رهبم فأهلكناهم بذنوهبم وأغرقننا آل فرعون ، وكل كانوا ظاملني 
  .  من سورة األنفال 54اآلية 

وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده : ( وقال 
بغيا وعدوا ، حىت إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ال إله إال الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني ، آآلن وقد عصيت قبل 
وكنت من املفسدين ، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية ، 

 من سورة 92-90اآليات ) ن آياتنا لغا فلون وإن كثرياً من الناس ع
  . يونس 

ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ، فاسأل بين :(وقال
إين ألظنك يا موسى مسحوراً : إسرائيل إذ جاءهم ، فقال له فرعون 



لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض بصائر ، : قال 
يستفزهم فأغرقناه ومن معه وإين ألظنك يا فرعون مثبورا ، فأراد أن 

  .  من سورة اإلسراء 103-101اآليات ) مجيعاً 
وأوحينا إيل موسي أن أسر بعبادي إنكم متبعون ، :( وقال 

فأرسل فرعون يف املدائن حاشرين ، إن هؤالء لشرذمة قليلون ، وإهنم 
لنا لغائظون ، وإنا جلميع حاذرون ، فأخرجناهم من جنات وعيون 

مي ،كذلك وأورثناها بين إسرائيل ، فأتبعوهم وكنوز ومقام كر
إنا ملدركون : مشرقني ، فلما تراءي اجلمعان قال أصحاب موسى 

كال ،أن معي ريب سيهدين ، فأوحينا إيل موسى ـن أضرب : ،قال 
وقوله تعايل ) بعصاك البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم

الواقع أنه " فيزعم أن مث جيين عليه لسانه ) مث أغرقنا اآلخرين (
أفيحسن يف العقول ، حىت ! ؟”ضحضاح ال يزيد عمقه علي ثالث 

من املاء ، أي كل جزء " كل فرق " أن يكون –عقول علماء اآلثار 
أي كاجلبل العظيم " كالطود العظيم " منفصل منه عن اآلخر ، 
! ؟"ال يزيد عمقه علي قدمني أو ثالثة " املرتفع إيل السماء ، يف ماء 
ال يري هبا بأسا فتهوي به سبعني خريفاً " أم هي الكلمة يقوهلا القائل 

  ! ؟"يف النار 
فأغرقناه ومن معه مجيعاً ( وماذا هو قائل يف قول اهللا سبحانه 

ن هبذا التوكيد الشديد، الدال علي ) فأغرقناهم أمجعني ( ، ويف قوله )
 ؟ أيستقيم معه أن فرعون وجنده هلكوا مجيعاً غرقي مل ينج منهم أحد

لرجل يعقل دينه ، ويؤمن بربه ، وبأن هذا القرآن أنزله اهللا علي 
رسوله حممد صلي اهللا عليه وسلم ، أن يشك فيه ، فضالً عن أن 

  ! جيعله مما ال ميكن اإلنسان تصوره ؟



إن أحسن حاالت املؤلف األستاذ أن يدعي له أحد من الناس 
وال يعذر مسلم جيهل مثل هذا !! اأنه مل يقرأ هذه اآليات ومل يسمع هب

 سليم 1من دينه وقرآنه ، فضالً عن رجل قارئ مطلع مثل األستا
وأنا أعرف أن لديه مكتبة حافلة بالكتب واملراجع ، وما ! حسن 

اليت معها ! أظنها ختلو عن مصحف ، ولو من طبعة املستشرق فلوجل
من إن خفي عليه هذه اآليات . فهرس أجبدي ملفردات القرآن 

  !!القرآن ، إن شأنه لعجب 
  : أيها األستاذ املؤلف سليم بك حسن 

ارجع إيل ربك ، واقبل موعظة رجل خملص ، ال يريد إال أن 
وال . يبصرك موقع قدميك ، إذا ما تقدمت إيل ربك يوم القيامة 

، باألمر جد ال هزل ، واعلم " اتق اهللا " تأخذك العزة إذا قيل لك 
وهل يكب الناس يف : "  عليه وسلم قد قال أن رسول اهللا صلي اهللا

   37"النار علي وجوههم إال حصائد ألسنتهم 
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  الشيخ عبد الرمحن الدوسري رمحه اهللا 
   من قانون اجلزاء الكوييت الفرنسيهموقفو

أرادت احلكومة الكويتية أن تضع دستوًرا للبالد فاستشارت بعض 
وكانت احملافل املاسونية . الوجهاء وأعيان البالد بوضع صيغة الدستور 

وراء هذا الفعل اخلبيث فأخذ تتحرك كاألفعى ملا علمت بأنه سيكون 
دستور الكويت القرآن وسنة رسوله الكرمي فتحركت بواسطة أشخاص 
يسمون أنفسهم متقدمني يريدون القانون اجلزائي وروجت هلا السبل 

  بضعاف 
  .العقول 

) يالئم الغرب(م البالد فقررت احلكومة الكويتية وضع قانون يالئ
فاستدعت شخًصا يسمى الدكتور عبد الرزاق السنهوري الذي ختصص 
بوضع القوانني الوضعية املقتبسة من قوانني فرنسا وبريطانيا وغريها من 

وهذا الرجل هو الذي وضع قانون العراق والبحرين . الدول الكافرة 
 16لذي حيمل رقم فلما وصل إىل البالد وضع القانون اجلزائي ا. ومصر 

وهذا القانون الذي دل على فشله إىل يومنا احلاضر ونشر يف . املشؤوم 
   .1960عام ) الكويت اليوم(اجلريدة الرمسية 

فقام رجل من املؤمنني الصادقني مع اهللا ينتقدون بعض فقرات هذا 
القانون الذي خيالف أصول الشريعة اإلسالمية وكان على رأسهم أربعة هلم 

املترجم له والشيخ عبد اهللا النوري والشيخ أمحد اخلميس : وهم الفضل 
رمحه اهللا واحملسن الكبري عبد الرزاق الصاحل القناعي فقاموا بنشاط كبري 



وقابلوا بعض املسئولني وأخربوهم خبطورة هذا القانون والنتائج املترقبة من 
املنابر بالنهي فتكلموا فوق . هذا التشريع اجلائر الدخيل على بالد اإلسالم 

وكان من أكثر ما يقض مضجع الشيخ القوانني الوضعية . عن هذا املنكر 
اليت ال تصلح جملتمعاتنا اإلسالمية اليت ال زالت تعيش يف نفوس أبنائها 

  .وشباهبا النخوة العربية والغرية اإلسالمية 
فقام الشيخ عبد الرمحن الدوسري املترجم له والشيخ عبد اهللا النوري 

بد الرزاق الصاحل بوضع كتيب يشرح خطورة القانون ووجهة نظر وع
وهو مكون ) احلق أحق أن يتبع: (اإلسالم من هذه املواد القانونية بعنوان 

  .من سبعة أجزاء صغرية 
وهذه فقرات من الكتاب املذكور يف اجلزء األول من الصفحة الرابعة 

  :بعنوان 
  ) .مواد القانون ووجه اختالفها مع الشريعة(

  )مواد القانون ووجه اختالفها مع الشريعة(
  : وجاء هبا 1املادة رقم 

  .يعمل بقانون اجلزاء املرفق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه 
ومعىن ذلك بصريح العبارة إلغاء األحكام الشرعية املقررة بكتاب اهللا 

  .واجلاري عليها العمل ملعارضتها لبعض أحكام القانون 
  :جاء هبا  و21املادة رقم 

حتسب السن يف مجيع األحوال بالتقومي امليالدي ونرى من باب الكرامة 
أنه مادام للمسلمني تقومي هجري يعتزون به فما معىن التخلي عنه إىل غريه 



إال اإلغضاء من شأنه أو شأن أنفسهم وعالم إذن يتخذون من أوله عيًدا 
  سنوًيا ؟

  : وجاء هبا 24املادة 
رعي القتل العمد إال إذا قصد به دفع جرمية من ال يبيح الدفاع الش

  .جرائم ثالث ذكرت باملادة تفصيال 
ومل يذكر مع احلاالت املبيحة الدفاع عن املال وقد اعتربته الشريعة 

  .مبيًحا للقتل واالستشهاد يف سبيله ، نرى أن يضاف إىل هذه املادة 
  .جعلت رضا اجملين عليه رافًعا للجناية  : 39املادة 
هل اجلناية من حقوق اهللا أم ال ؟ الواجب تفصيل ذلك والتفرقة بني و

  .احلقني 
  : وجاء هبا 59املادة 

إذا ثبت أن املرأة احملكوم عليها بإعدام حامل إبدال احلبس املؤبد بعقوبة 
  .اإلعدام 

مل نر نصا يف الشريعة جيعل احلمل سببا يف تغيري عقوبة اإلعدام ملن 
 تنفيذ احلكم على احلامل حىت تضع محلها وبذلك وجبت عليه وإمنا يؤخر

  .تصان احلقوق 
  : وجاء هبا 149املادة 

يعقب باحلبس .. من قتل نفًسا خطأ أو تسبب يف قتلها من غري قصد 
مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال جتاوز ثالثة آالف روبية أو بإحدى 

  .هاتني العقوبتني 



الكرمية يف صراحة ال يعتريها التأويل حكم الشريعة يف ذلك قررته اآلية 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية سلمة إىل أهله إال : إذ تقول 

  . اآلية وقد فصل ذلك يف موضعه تفصيال مجيال ....أن يصدقوا 
  : وجاء هبا 162 ، 161 ، 160املواد 

ى وهي املقررة لعقوبات املتعدي على غريه بالضرب ، واجلرح واألذ
  .على الوجه املفصل فيها 

كلها خمالفة ألحكام الشريعة اليت قررت يف صراحة أن النفس بالنفس 
والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح 

  .قصاص وقد فصلت ذلك كتب الشريعة مبا يكفل العدل السليم 
 ، 192 ، 191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186املواد 

193 ، 194 ، 195 ، 196.   
وهي املتعرضة لبيان عقوبة املواقعة اجلنسية وهتك العرض وفق املقرر هبا 

.  
وما جاءت به . كل أحكام هذه املواد خمالفة لصريح نص القرآن 

الشريعة اإلسالمية من أحكام فقد أوجبت عقوبة الزاين احملصن بالرجم 
بعة أو أقر بنفسه وبذلك وغري احملصن باجللد مائة جلدة إذا شهد عليه أر
  .وحده يقضي على هذه اجلرمية وتصان األعراض 

  :  وجاء هبا 193املادة 
إذا واقع رجل رجال آخر بلغ الثامنة عشرة وكان ذلك برضائه عوقب 
كل منهما باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال جتاوز ثالث 



  .آالف روبية أو بإحدى هاتني العقوبتني 
املادة خمالف للشريعة اإلسالمية اليت أوجبت التخلص من حكم هذه 

هذا العضو الفاسد مرة واحدة فبهذا يقضى على هذا الداء املنكر وال ندعه 
يفتك بالشباب والشيب على سواء كم هو منتشر يف بلدان كبرية يراد 
تقليدها يف باطلها وهي تنشد اخلالص من شره وال منجاة منه إال بتطبيق 

  .حكم اهللا 
  : وجاء هبا 197املادة رقم 

ال تقام الدعوى اجلزائية على الزاين رجال كان أو امرأة أو على شريكه 
يف الزنا إال بناء على طلب الزوج اجملين عليه وهلذا الزوج أن يوقف سري 
اإلجراءات يف أية حالة كانت عليها كما أن له أن يوقف تنفيذ احلكم 

 الزوجية وإذا مل يطلب الزوج اجملين عليه النهائي برضائه استمراًرا للحياة
إقامة الدعوى اجلزائية أو وقف سري اإلجراءات أو أوقات تنفيذ احلكم 

   .194النهائي مل تسر أحكام املادة 
حسب هذه املادة أن تكون هادمة لكل عقوبة يراد هبا عالج الزنا وتطري 

 يفتك اآلمن من شره فقد سلحت كل متجرد من كرامة الرجولة بسالح
به يف جسم األمة فهو يعرض نساءه يف سوق البغاء آمنا من سلطان القانون 
ما دام راضيا وهل مثل هذا املنحدر إىل اهلاوية يعتد برضاه ويعطل برأيه 
حكم اهللا ؟؟؟ أم أن هذا معناه إباحة املواخري لنا والعياذ باهللا وماذا بعد احلق 

  .إال الضالل وأنه لشر لو تعلمون عظيم ؟ 
  : وجاء هبا 206املادة رقم 



كل من تناول يف مكان عام مخًرا أو أي شراب مسكر يعاقب باحلبس 
مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة قدرها ال جياوز مخسمائة روبية أو 

  .بإحدى العقوبتني اخل 
خمالفة لرأي الشريعة يف وجوب احلد على من تناول املسكر جبلده مثانني 

 الزجر وأخرى أن يبعد ضعاف النفوس عن هاوية جلدة وذلك أدىن إىل
  .السكر وذهاب العقل 

   ، 226 ، 225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 221املواد رقم 
227:   

  .وهي املقررة لعقوبة السرقة على األوجه املفصلة هبا 
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله : كلها خمالفة صرحية لقوله تعاىل 

دا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ويسعون يف األرض فسا
  . اخل ....من خالف أو ينفوا من األرض 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا : ولقوله تعاىل 
فنعمت باألمن وما نظن أن من قطعت يده جتاوز .  اخل ...نكاال من اهللا 

هليهم بعكس من مل يأخذ وأمن الناس على أمواهلم وأ. عدد أصابع اليد 
  حبكم اهللا واجلرائم لديه تتصاعد  نسبتها عاًما بعد عام وقد ضجت شعوهبم 

  .بالشكوى 
وباجلملة فاملتطلع إىل القانون يراه لقد عطل حدود اهللا مجيعها وأبدهلا 
بغريها تبديال كامال ، وهذا ال يتفق مع الرغبة اليت أعلنتموها صرحية يف كل 

صالح يف نطاق الشريعة اإلسالمية اليت حنرص عليها مناسبة رغبة اإل



وحترصون على سيادة سلطاهنا ، وإذا كان هناك حرج ال نعلمه فإن يف 
الشريعة نفسها خمرجا من كل ما يدور باألذهان  لو صحت العزائم وحنن 
إذ نرجوكم اليوم لوقف تنفيذ هذا القانون حىت يتم تعديله مبا يتفق مع 

 أيدي هيئة علمية ممن عرفوا بالوقوف على أسرار شريعة اإلسالم على
الشريعة وسالمة فهمها ومراعاة اإلصالح لألمة من املذاهب األربعة وآراء 
جمتهديها املصلحني فإمنا نبغي بذلك النصيحة هللا ولرسوله وللمؤمنني وما 
نريد إال اإلصالح ما استطعنا إليه سبيال كما نقرر يف هذه املناسبة أن 

حباجة إىل إصالح شامل يتناول األحوال الشخصية واملعامالت احملاكم 
الشرعية واجلزاء بل لعلها أشد حاجة لوضع قانون حيدد معامل األحوال 
الشخصية واملعامالت منا إىل قانون اجلزاء فإن األوىل متناثرة يف كتب 
املذاهب ليس من السهل على كل واحد مجع شتاهتا خبالف اجلزاء فإنه 

  . يف كتب الشريعة سهل التناول ملن يريد موضع مفصل
وأيضا حدثت قضايا مل تكن موجودة وقت تدوين جملة األحكام العدلية 

) وهم حبمد اهللا كثري(والواجب عرضها على جمتهدي األمة اإلسالمية 
لنعرف حكم اإلسالم فيها ونسري على هديه وليس بعظيم على حكومة 

مة دينها وصيانة أحكامه أن جتمع األمري الرشيدة ما دامت هتدف إىل خد
هلذا األمر خاصة العلماء وتسند إليهم بكلمة اجمللة ما حيل مشاكل الساعة 
مجيعها من الشريعة نفسها فإنه عمل لو مت كما نتمىن لكان املفخرة اخلالدة 
. لألمري املسلم وحكومته على وجه الزمان ويف ذلك فليتنافس املتنافسون 

  فبه 



  .له واملؤمنني يرضي اهللا ورسو
نسأل اهللا لكم التوفيق وغاية الرشاد والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

.  
وقد كتب مقاال يف إحدى اجلرائد عن حماسن الشريعة وانتقد فيه 

  :القانون الوضعي بعنوان 
  أثر الشريعة اإلسالمية يف إصالح اجملتمعات
   يصلح القياس البون شائع بني ما شرعه اهللا وما شرعه البشر بل ال

 قطعا ألن شريعة اهللا شريعة إهلية آتية من رب الناس ملك الناس –بينهما 
إله الناس العليم مبا يصلحهم وما يقيهم وحيفظ جمتمعهم يف كل زمان فهو 

يشرع هلم ما يناسبهم يف حفظ أرواحهم . عليم بذلك وحكيم يف تشريعاته 
عها ومصاحلها مطردة ومبنية وأغراضهم وأمواهلم وكرامتهم أهنا أحكام مناف

على رمحة املظلوم وقمع الظامل يف أي حال من األحوال وعلى قطع دابر 
اجلرمية قطعا جيعل األمن يضرب أطنابه يف األرض فقد جعل عقوبة 
املفسدين يف األرض بالنهب واالختطاف يف املدن والفيايف أن يقتلوا أو 

 اخل ومعروف ما عمله ...يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف 
 يف عقوبة أهل املرأة اليت هي أبشع العقوبات لريتدع اجملرمون مث النيب 

أن اهللا سبحانه وتعاىل غيور على عباده أن يرتكبوا الفواحش اليت ال يرضى 
هبا بل شرع العقوبات على مرتكبها كما قال عليه الصالة والسالم 

 وجدت رجال على امرأيت  واهللا لوألصحابه حني قال سعد بن عباد 
فقال عليه الصالة والسالم ألصحابه أتعجبون من غرية . لقطعته بالسيف 



 وقد ورد عنه سعد ؟ إين ألغري من سعد واهللا أغري مين ؟ أو كما قال 
أنه قال ال أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته من أجل ذلك حرم 
  الفواحش ما ظهر منها وما 

د الغرية بعيد عن اهللا ورسوله متنكب عن دين اهللا ومفضل ما ففاق. بطن 
يكرهه اهللا ويعاديه على حمبوب اهللا ومراده الذي أوجبه عليه وقد قرر 
احملققون من علماء اإلسالم أن على ويل األمر أن ينوي الرمحة بعقوبة 
اجملرمني ومرتكيب الفواحش وأن يعترب إيقاعها رمحة هبم ونصحا هلم وأن 

وال شك . إيقاعها غش هلم وخيانة لشعبه ولرب العاملني جل جالله عدم 
أهنا رمحة للمجرمني وذلك بتربيتهم على حسن السلوك وطهارة الضمائر 

أما . وصالح األعمال ومراقبة اهللا والصدق يف عبادته وحتذير اجملتمع منه 
 احلد إذا كانت العقوبة مهلكة له فإن رمحته تكفري خطيئته عند اهللا بإقامة

عليه وتطهريه يف الدنيا بالقتل الذي ينجيه من تطهريه يف نار جهنم كما ورد 
يف صحيح البخاري وغريه أن إقامة احلدود مكفرات للذنوب وكذلك 
حيصل بإقامة احلدود ردع كبري للناس ملا يتعطون به من إقامة احلدود 

جلرائم فيرتجرون عن قربان الفاحشة أو السرقة أو الفساد يف األرض با
األخرى فتشريعات اهللا سبحانه صادرة عن علمه احمليط بكل شيء فأي 
جمتمع يقيمها فهو اجملتمع السعيد الذي حيقق له األمن يف األرواح 
واألعراض واألموال والكرامات ويوفر له شيء كثري من املتاعب واخلسارة 

 يبيت غري يف مطاردة اجلرمية واجملرمني فيحصل على الراحة واهلناء حىت أنه
وأي جمتمع رفضت دولته إقامة حدود . حمروس ألن إقامة حدود اهللا حترسه 



اهللا فإهنا كافرة باهللا ألهنا مل تعامله  معاملة رب الناس الذي إذا اتبعنا أوامره 
  .واجتنبنا نواهيه فزنا برضوانه وقربه 

أن السبيل الوحيد ) جورج هوايت كروس باتون: (يقول عامل القانون 
صول إىل معايري متفق عليها للقانون هو االعتراف بالوحي السماوي للو

  .قانونا 
  .هذا اعتراف عامل من علماء القانون األوريب مببدأ قانون الوحي اإلهلي 

فإننا حنن املسلمني نتطلع إىل تطبيق حكم اهللا سبحانه وتعاىل كامال وغري 
فرض كالصالة منقوص وال نعتقد الصالح بغريه ، بل نؤمن أن تطبيقه 

  .والزكاة واحلج والصوم وإال فاملسلمون مجيعا آمثون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الشيخ عبد الرمحن الدوسري ينكر على الشعراء
 يف الرد على الشاعر  الشيخ عبد الرمحن الدوسريهذه قصيدة طويلة قاهلا

  :  الذي يقول )38(القروي بشارة اخلوري النصراين 
وسريوا جبثماين على دين  هبوين عيًدا جيعل العرب أمة

ه وقد حطمتنا بني ناب  فقد مزقت هذي املذاهب مشلنا
ن ومن أجلها أفطر ومن  بالدك قدمها على كل ملة
لها أ وأهال وسهال بعده جبنهم   سالم على كفر يوحد بيننا

 1962مصر يف سنة ولقد أهدي وسام النيل من قبيل رئيس مجهورية 
فرد الشيخ على هذا القروي اخلبيث وعلى املنادين بالقومية العربية الالدينية 

  :حيث قال رمحه اهللا 
 جمرم) املاسون أخبث(هبدم من يقول طوغيت كفور مسري

ومن أجلها أفطر ومن أجلها  بالدك قدمها على كل ملة(
(

                                           
 مولده هو بشارة اخلوري النصراين امللحد الشاعر الذي يلقب باألخطل الصغري  (38)

وله قصائد كثرية منها هذه القصيدة اإلحلادية ) الربق(ونشأته وإقامته بلبنان أسس جملة 
  ) .اهلوى والشباب(وله ديوان 

شاعر عريب ولد يف قرية الشابية ) 1934 – 1906( هو أبو القاسم الشايب  (39)
ترمجات عن وتأثر تأثًرا كبًريا مبا قرأه من امل. بدا ينظم الشعر وهو صغري . بتونس 

 جملة  (40)مات مبرض الصدر . األدب الغريب لرلرومانسي وتأثر خبليل جربان 
  .هـ1403احملرم ] 56[االصطالح الظبيانية ، عددها 



كذبت بالدي الطني والطني
كله

 األرض مرياث من اهللا يا مدى
ع وملة إبراهيم أنعم وأكرم أسري هبا زحفا بدين مقدس

حلب إهلي والرسول املعظم فداء هلا مايل ونفسي وأسريت
 وما بني قطبني آلجر ومغنمأجوب هبا عرب احمليطات كلها
على األرض قومي دون أرض  وال افتري كذبا حبصر مهميت

األعا  بصولة ليث زائد مث مدعمأقيم منار الدين أمحي ثغوره
ولو ساوموين مثل ما ساوموا

الن
 رفضت جميبا مثله للمساوم

ولست أمد الطرف حنو
ات

وزينة إمتاع قدس آلدمي 
فذي فتنة املاسون شر من

اآليل
 قد استرخصوا فيها لقيمة مسلم

ألضعاف باقي األرض يف كل وقيمته أعلى وأغلى مضاعفًا
ق رسالته والدين من غري مسوم فساع إىل نيل الوظيفة بائع

لدين وأهل الدين فليتقدم  حشا أن يرى توظيفه كركيزة
بذي األرض من يهمل وصاياه  وكل امرئ منا خليفة ربنا

مت م يدور حبلقات الفراغ املأزبأحضان دجال لعوب بعقله
دسيسة صهيون برجس مرجم فقولك يا هذا دعاية خائن
 كفور بدين اهللا تبا جملرم كخرتيرة خمنوقة زاد رجسها
ويدعو إىل اإلشراك قلًبا ملعلم  يندد يف ركن عظيم لديننا
 بل هلا منى) له(وجعل صيام ال  بتقدميه األوطان عن دين ربنا
وذلك عني الشرك فاحذروه

فيتا
وافضع شرك كان من أي مقدم 

وخاف عليه الشرك هذا
اهل ف

ويلتقط السقطات أجهل من 
ع تقمصت األوطان مع عصيمة  ولكنهم قد روجوها بشبهة

الدم



بغري اتسام الدين تطبيق مسلم  ويأىب إله العرش حتقيق وحدة
  :إىل قوله رمحه اهللا 

 نقيص شأن العرب حيلة موهموتوقولك من غش وسوء طوية
هبوين عيًدا جيعل العرب(
ة )أ

 وذا منك يا هذا إهانة جمرم
تعاميت عن فخر الرسالة

اهلدى
وتشريف رب العرش بني العوامل 

وناشدهتم شيئًا كمطلب
نل

بعيد وحمروم من اهللا أجذم 
  أوسمومل يهبوك املال مع حسنفلو فطنوا أولوك قتال ولعنة
ولسنا مفاليس من العيد مثل

ا
 تومهت أو أومهت أتباعك العمي

 به يوم تعريف ويف مجعه منىفأعظم عيد أنزله اهللا آية
به نزلت واليوم أكملت

نك د
 مبكرم.وأمتمت نعمايت عليكم 

  : وقال عليه الرمحة 
وقول عميد الشرك من عمق

ه ك
العمي وتلبيسه للحق بالباطل

فقد فرقت هذي املذاهب(
مشلنا

 )وقد أودعتنا بني ناب ومنسم
بربك هل هذي املذاهب ديننا

؟
 أم الدين دين واحد مل يقسم ؟

ملوسى وعيسى والنيب املكرم  بلى دين ريب واحد وموحد
أتى بعده يف دين دين مسلم ونوح وإبراهيم من قبلهم وما

 ففي الفرقة الفوضى حتل مبنتمي )ال تتفرقواو.أقيموه(وقال 
مرقم ) ردم(بسورة أنعام و وبرأنا ممن يفرق دينه
فهل أنت عاجلت الشقاق

دة
إىل األصل مع نبذ الدخيل 
؟ امل ولكن جعلت األمر فوضى

هة ش
كن رام تغسل الدم النجس 

الد  ادا مع مزيد السخامنتريد احتختريت ما خطت يهود لفرقة



 إلمياننا يف كل رسل معمموما ذنب إسالم وقرآنه دعا
 شقاق وال ناب يعض ومنسمفذا ليس دين طائفي وما به
 مشاغبة بل كنت داع ملسلمفلو كنت تبغي اخلري عاتقته بال
مع الكفر فيمن ال يرى الرسل

ة أخ
 وينبذ ما جاؤوا به فعل أجذم

 بدين ونقمع كل ناب ومتسم )صهني(ي احتاد بيننا ضدفيجر
فهذا العالج احلق ال طرح كل

ا
 أمرنا به من ربنا املتكرم

فهل انت أعلم منه أم خري
ة ك

من اهللا نبغي اخلري يف شر 
  : إىل أن قال رمحه اهللا 

وسريوا جبثماين على دين (وقولك يف نشدان وحدة أمة
)ه  )وأهال وسهال بعده جبهنم سالم على كفر يوحد بيننا(

 وأخوته رسل اإلله املكرم وذلك كفر باملسيح ابن مرمي
من اهلدي يف اإلميان حصر وكفر مبا سن اإلله لكونه

ل مل توىل عن القرآن من كل  ومن فرقة شنعا لكل مكذب
ع خ فال حيصل التوحيد بالكفر

طلقا
بل الكفر مدعاة لفرقة مشأم 

فهل بعد نبذ الدين حصلت
؟ دة

أم ازداد تفريق  بأحزابك 
؟ ال وهل نلت مع حزب العفالق

؟ دة
أو القومي السوري العدو 
؟ املذ وهل نلت يف الثورات آية

؟ دة
 أم ازداد ميدان الشقاق املأزم ؟

سيلقاك عيسى بالذي قلت
ا غاض

فإجنيله ال يرتضي دين برهم 
وصهيون قد أردوك شري معلم فإجنيله يوصي مبلة أمحد
لصاحلهم باسم لقوية الدم  لقد كسبوا كسبا رخيصا جمندا
 وارزها مرفوعة الرأس يا عميجتاهلت دنيا كون العرب أمة



 بواسطة  الدين احلنيف املقومواهفي قلوب العاملني حلبها
بغري حدود أو سدود  معمم  وبرأها يف األرض شاخما الذري
 مرحبا جبهنم –ورمحة نفسي وأكذب شيء قلته دون خجلة
ولو ذقت كيا عود كربيت ال

ي ن
لسانك حيكي النقض مثل 

ه على أدعيا اإلسالم أوغاد وما أنت ما سوف عليك وإمنا
ل  خمطط صهيون خفي مذممة جيهلوهناجروا حنو ماسوني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  الرد على الشاعر التونسي الشايب
  للشيخ عبد الرمحن الدوسري

 )39(هذه القصيدة يرد على الشاعر التونسي أيب القاسم الشايب
  :الذي يقول يف قصيدته 

 فال بد أن يستجيب القدر  إذا الشعب أراد احلياة
  : اهللا فقال الشيخ رمحه

ة وجاء مبقتضيات القدر   إذا الشعب يوما أراد احليا
يف شرعه من يقظة ومن   من فعل ما قضى علينا ربنا

ذ مع امتياز عنهموا بني الشر   وبغض من خالف دين أمحد
هلم من استحسنها قد  برفض تقليد وكل خصلة

انصه ا بسر صدقا وإخالص وقوة العزم على حرهبموا
ه ليجعل احلكم له إذا ظهر  هللا يف رفع لواء دينه

 بدون تفريط وال فعل أشر مع أخذه بقوة مسطاعة



يعجز عن حتصيله وما   معتمدا حقا على اهللا مبا
قص بقوة منه ولطف بالقدر  فاهللا ينصره وجيرب نقصه

بسورة النحل وواضح  حيييه ربنا حياة قاهلا
اخل خبامس اخلمسني أيها  وسورة النور عظيم وعده
اشته بل ينكسر بأي أنوع  والقيد حسيا يكون لن يدم
الك  لكونه مسيطرا على البشر ومعنوي القيد صعب كسره 

ومطمع ال ينقضي منه  ذا التباع شيهة وشهوة
ط ال  ينجلي مدى واملعنوي ال وليلنا احلسي طبعا ينجلي
الده شيطنة اإلنس ودجالوا  لقوة التضليل من شيطنة
ش ال إال ملن بكل طاغوت كفر  فافكهم ظلمته ال تنجلي

المة فيستجيب أو يدر  وقدر اإلله ليس خادما
لنحفظ باخلري كما اهللا أمر   لكن نعاجل قدرا بقدر
 ال يلومن القدرمستسلما ف ومن يقصر يف مراد ربنا
دون اعتماد بل على اهللا  فاألخذ باألسباب حىت الزم

الظف عن جهله الفظيع بالدين   وهذيان التونسي صادر
األغ يف االسم من اسم آلخر   ومل يفز إال بنقل حكمة
د أرجاس حمتل كفور وقد  هل طهرت بالده مما يرى

؟ ف   بعده منفذا ملا سطر ؟من أوبقيت أثاره يقرها
 مبا يريد اهللا بل هو يف غرر لكنما الشاعر ذا ال يعتين
 يغتر باألمساء من دون نظر وكم نرى أمثاله من جاهل
 وجيهلون الدين إال ما ندر  حقيقة التوحيد ال يدروهنا



خرجيها ضحل العلوم  وهكذا مدارس  العصر نرى
ال   

 



  د العزيز بن باز على بورقيبةرد الشيخ عب
 احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه 

  :ومن اهتدى هبداه ، أما بعد 
 23اللبنانية يف عددها الصادر يف )) الشهاب((فقد نشرت صحيفة 

فقرات .  م 1974 نيسان سنة 1هـ ، املوافق 1394ربيع األول سنة 
تونسي احلبيب بورقيبة ، الذي ألقاه يف مؤمتر خطرية من خطاب الرئيس ال

املدرسني واملربني ملناسبة امللتقى الدويل ، حول الثقافة الذاتية والوعي القومي 
، يتضمن الطعن يف القرآن الكرمي بأنه متناقض ، ومشتمل على بعض 

 بأنه إنسان بسيط يسافر كثرياً -  -اخلرافات ، ووصف الرسول حممداً 
، ويستمع إىل اخلرافات البسيطة السائدة يف ذلك الوقت ، يف الصحراء 

وقد نقل تلك اخلرافات إىل القرآن ، وهذا نص ما نشرته الصحيفة 
  :املذكورة 

القرآن متناقض : بورقيبة يف خطاب بامللتقى الدويل حول الثقافة 
  حوى 

  !.خرافات ، مثل قصة أهل الكهف ، وعصا موسى ؟
 املاضي ، مؤمتر للمدرسني واملربني ، عقد يف تونس ، أواخر الشهر

ملناسبة امللتقى الدويل حول الثقافة الذاتية ، والوعي القومي ، وقد ألقى 
 رئيس اجلمهورية التونسية ، احلايل ، والرئيس املرتقب –الرئيس بورقيبة 

للجمهورية العربية اإلسالمية ، اليت أعلن عن قيامها ، على أساس اإلسالم 
 خطاباً طويال باملدرسني نشرته الصحف التونسية على –نس بني ليبيا وتو



 لقضايا فكرية هامة ، وأجرى – الرئيس بورقيبة –فقرات ، وقد تعرض 
عملية نقد جريئة وعلنية لنصوص قرآنية ثابتة ، خلص أهنا متناقضة ، حيناً ، 

التونسية )) الصباح((وخرافية حينا آخر ، وقد نشرت نص اخلطاب جريدة 
 - مارس- من شهر آذار21 و 20ئني يف عددين صدرا بتاريخ على جز

املاضي ، وقد عملت وسائل اإلعالم الرمسية على حذف النقاط النافرة يف 
اخلطاب وسنورد النقاط احملذوفة اليت مسعت حية من الرئيس التونسي ن مث 

  .حرفياً )) الصباح((نورد ما نشرته جريدة 
 قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا ِإلَّا قبله العقل بني  إن يف القرآن تناقضا مل يعد ي-1

  َما كََتَب اللَُّه 
   .  ِإنَّ اللََّه لَا ُيَغيُِّر َما ِبقَْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهْم ، لََنا

ً  يسافر كثريا عرب  الرسول حممد -2  كان إنسانا بسيطا
 السائدة يف ذلك الوقت الصحراء الغربية ، ويستمع إىل اخلرافات البسيطة

عصا موصى ، وهذا : ، وقد نقل تلك اخلرافات إىل القرآن ، مثال ذلك 
  شيء ال يقبله العقل ، بعد اكتشاف 

 .باستور ، وقصة أهل الكهف 
 إن املسلمني وصلوا إىل تأليه الرسول حممد ، فهم دائما -3

  -يكررون حممد 
  - وهذا تأليه حملمد - اهللا يصلي على حممد . 

وقد دعا يف ختام خطابه ، املربني وأهل التعليم إىل تلقني ما قاله 
انتهى املقصود مما ذكرته صحيفة . حول اإلسالم إىل تالميذهم 



  عن خطاب الرئيس أيب )) الشهاب((
رقيبة ، وقد أفزع هذا املقال كل مسلم قرأه أو مسعه ملا أشتمل عليه من 

 من نه وتعاىل وعلى رسوله الكفر الصريح ، واجلرأة على اهللا سبحا
رئيس دولة تنتسب إىل اإلسالم ، كان املفروض عليه أن يدافع عن دينه ، 

 لو مسع مثل هذا املقال ، أو ما هو وعن كتاب ربه ، وعن رسوله حممد 
  : أخف من أي حد ، ولكن األمر ما قاله سبحانه 

لْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِرفَِإنََّها لَا َتْعَمى الْأَْبَصاُر َولَِكْن َتْعَمى ا ،  َربََّنا لَا 
   .ُتِزغْ قُلُوَبَنا َبْعَد ِإذْ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً ِإنََّك أَْنَت الَْوهَّاُب 

بادرت بإرسال برقية )) الشهاب((وملا قرأت هذا املقال يف صحيفة 
  :هذا نصها  هـ ، 7/4/1394للرئيس املذكور بتاريخ 

  .      فخامة الرئيس احلبيب بورقيبة 
هـ 1394 ربيع األول 23بعدد )) الشهاب((نشرت صحيفة 

حديثا نسب إليكم غاية يف اخلطورة ، يتضمن الطعن يف القرآن الكرمي 
بالتناقض ، واالشتمال على اخلرافات والطعن يف مقام الرسالة احملمدية 

  .العظيم 
استنكروه غاية االستنكار ، فإن كان وقد أزعج ذلك املسلمني و

 املبادرة إىل التوبة النصوح منه – شرعا –ذلك صدر منكم فالواجب 
وإعالهنا بطرق اإلعالن الرمسية واألوجب إعالن بيان رمسي صريح بتكذيبه 
واعتقاد خالفه كي يطمئن املسلمون  وهتدأ ثائرهتم من هذه التصرحيات 

يوفق اجلميع ملا فيه اخلري والصالح يف الدنيا ونسأل اهللا تعاىل أن . اخلطرية 



واآلخرة ، وللتوبة من مجيع اآلثام ، سرها وجهرها ، وأن يعز اإلسالم 
  .وأهله وأوطانه إنه مسيع جميب 

                             رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
   بن باز                            عبد العزيز بن عبد اهللا

حسنني حممد خملوف ، : مث أرسلت برقية أخرى مين ومن املشايخ 
وأيب احلسن علي احلسين الندوي ، وأيب بكر حممود جومي ، والدكتور 

  :هـ هذا نصها 16/4/1394حممد أمني املصري ، وذلك بتاريخ 
  ..تونس . السيد احلبيب بورقيبة ، رئيس اجلمهورية التونسية 

 ربيع 23بعددها الصادر بتاريخ )) الشهاب((نسبت إليكم صحيفة 
األول تصرحيات مكفرة ملا فيها من الطعن يف القرآن الكرمي ، واملصطفى 

 ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بني الطالب ،  .  
فإن كنتم قد اقترفتموها ، فالواجب عليكم املبادرة إىل التوبة 

ىل التكذيب الصريح ، والعودة إىل اإلسالم واألوجب عليكم املبادرة إ
ونشره يف العامل جبميع وسائل النشر ، وإعالن عقيدتكم اإلسالمية 
الصحيحة يف اهللا تعاىل وكتابه ورسوله ، تربئه من الكفر ، وتسكيناً للفنت ، 
وتطميناً للمسلمني يف سائر الدول ، وتقريراً لصالحيتكم حلكم أمة إسالمية 

  ب دليل على اإلصرار على عريقة يف اإلسالم ، وإن عدم التكذي
الردة ، ومثار فنت ال يعلم عواقبها إال رب العاملني ، حتمل وزرها ووزر من 

  َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعِظيٌم يرتكس فيها إىل يوم الدين ، 
.  



 عبد العزيز عبد اهللا بـن بـاز        أبــو احلســن النــدوي
اء لكنـوا      أمني ندوة العلم

د اهل
 رئــيس اجلامعــة اإلســالمية

وعضو رابطة العامل اإلسالمي مبكة
ة املك

ــورة  ــة املنــ  باملدينــ
 الدكتور حممد أمـني املصـري      أبو بكر حممود جومي

      قاضي قضاة واليات مشال
    نيجرييا 

 جامعة امللك عبد العزيز مبكـة     
  

  حسنني حممد خملوف
  ية سابقاًمفيت الديار املصر

التونسية فألفيتها قد ذكرت ، )) الصباح((مث اطلعت على صحيفة 
م طبق ما نقلته عنها صحيفة 1974 مارس 21يف عددها الصادر يف 

فيما يتعلق بعصا موسى ، وقصة أهل الكهف ن كما ألفيتها )) الشهاب((
م ، 1974 مارس 20قد نصت على منكر شنيع ، يف عددها الصادر يف 

وهذا )) الشهاب((ب الرئيس املذكور ،مل تشر إليه صحيفة وقع يف خطا
  :نصه 

على أين أريد أن ألفت نظركم إىل نقص سأبذل كل ما يف وسعي 
لتداركه ، قبل أن تصل مهميت إىل هنايتها وأريد أن أشري هذا إىل موضوع 
املساواة بني الرجل واملرأة ، وهى مساواة متوفرة يف املدرسة ويف املعمل ، 

  لنشاط الفالحي ، وحىت يف ويف ا
لكنها مل تتوفر يف اِإلرث ، حيث بقى للذكر مثل حظ األنثيني ، . الشرطة 

إن مثل هذا املبدأ جيد من يربره ، عندما يكون الرجل قواًما على املرأة وقد 
كانت املرأة ، بالفعل ، يف مستوى اجتماعي ال يسمح بإقرار مساواة بينها 



لبنت تدفن حية ، وتعامل باحتقار ، وها هي وبني الرجل ، فقد كانت ا
اليوم تقتحم ميدان العمل ، وقد تضطلع بشئون أشقائها األصغر منها سنا ، 

 هي اليت تولت السهر على شئون شقيقها املنذر ، – مثال –فزوجيت 
 كل متاعب العمل الفالحي ، ووفرت له – من أجل ذلك –وتكبدت 

نية والدها الذي كان يرغب يف سبل التعليم ، وحرصت على حتقيق أم
  توجيه أبنه حنو 
احملاماة ، فهل يكون ، من املنطق ، يف شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه 
شقيقها يف هذه احلالة ، فعلينا أن نتوخى طريق االجتهاد يف حتليلنا هلذه 
املسألة ، وأن نبادر بتطوير األحكام التشريعية ، حبسب ما يقتضيه تطور 

وقد سبق وأن حجرنا تعدد الزوجات باالجتهاد يف مفهوم اآلية اجملتمع 
   بوصفهم أمراء –الكرمية ، ومن حق احلكام 

 أن يطوروا األحكام حبسب تطور الشعب ، وتطور مفهوم العدل –املؤمنني 
  .، ومنط احلياة 

 فهو – إن صح صدوره منه –هكذا يف الصحيفة املذكورة ، وهذا 
 ، ألنه زعم أن إعطاء املرأة نصف ما يعطاه نوع آخر من الكفر الصريح

الذكر نقص ، وليس من املنطق البقاء عليه بعد مشاركة املرأة يف ميدان 
 أنه حجر تعدد النساء باالجتهاد ، جيب تطوير – كما ذكر –العمل 

األحكام الشرعية باالجتهاد حسب تطور اجملتمع ، وذكر أن هذا من حق 
ني ، وهذا من أبطل الباطل ، وهو يتضمن شًرا احلكام لكوهنم أمراء املؤمن

   .- إن شاء اهللا –كثًريا ، وفساًدا عظيًما سيأيت التنبيه عليه 



هـ زارين ، يف مقر اجلامعة 1/5/1394مث يف يوم األربعاء املوافق 
اإلسالمية باملدينة ، سعادة السفري التونسي لدى اململكة ، وسلم يل رسالة 
   من الوزير مدير الديوان

م ، وهذا 1974 ماي 11 وتاريخ 406الرئاسي ، الشاذيل القلييب ، برقم 
  :نصها 

فضيلة الشيخ السيد عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، رئيس اجلامعة 
  ...اململكة العربية السعودية . اإلسالمية باملدينة املنورة 

فأتشرف بإعالمكم أن فخامة الرئيس اجلليل قد اطلع على : أما بعد 
هـ ، وهو إذ يشكر لكم حسن 1394 ربيع األول 23رقيتكم املؤرخة ب

  عنايتكم ، وقيامكم 
يرجو أن ال يغيب . بالنصيحة هللا ، ولرسوله ، وألئمة املسلمني وعامتهم 

عن أذهان إخواننا املسلمني أن احلبيب بورقيبة إمنا جاهد فرنسا إلعالء 
نها اإلسالم ، ولغتها كلمة اهللا والوطن وإرجاع تونس دولة مستقلة ، دي

العربية ، وهو أول بند من بنود دستورها ، وما كان ليدور خبلد فخامته 
الطعن يف كتاب اهللا ، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، وال 

 وهو الذي نصر – عليه أفضل الصالة والتسليم –يف مقام الرسول األكرم 
ستقيم ، إين أرسل إليكم ، صحبة هذا ، احلق باحلق ، وهدى إىل الصراط امل

نص خطاب فخامة الرئيس ، مبناسبة املولد الشريف ، حىت تكونوا على بينة 
  ..من األمر 

نسأل اهللا تعاىل أن يعني اجلميع على ما فيه خري الدين والدنيا وأن 



  ..يهدينا إىل ما فيه خري أمتنا اإلسالمية وصالحها 
  ...وتفضلوا بقبول أزكى حتيايت 

                                      الشاذيل القلييب 
                                       الوزير مدير الديوان الرئاسي

  :وقد أجبت معاليه مبا نصه 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكرم معايل الوزير العزيزمن عبد 
  .شاذيل القلييب وفقه اهللا ملا فيه رضاه مدير الديوان الرئاسي ، ال

 وتاريخ 406فيسرين أن أذكر ملعاليكم أن رسالتكم رقم : أما بعد 
11   

 قد وصلتين بيد سعادة السفري التونسي لدى اململكة العربية 1974ماي 
السعودية ، وعلمت ما تضمنته من اإلفادة عن اطالع فخامة الرئيس على 

نكار ما نسب إليه من الطعن يف كتاب اهللا العزيز برقييت املتضمنة نصيحته بإ
 أو إعالن التوبة – إن كان مل يقع منه ذلك - ويف مقام الرسول األمني 

، إن كان وقع منه ذلك ، كما علمت منها ما ذكرمت عن فخامته من 
شكري على ما قمت به من واجب النصيحة ، ورغبة فخامته أن ال يغيب 

أن احلبيب بورقيبة إمنا جاهد فرنسا إلعالء كلمة عن أذهان سائر املسلمني 
اهللا والوطن وإرجاع تونس دولة مستقلة ، دينها اإلسالم ، ولغتها العربية ، 

  .وهو أول بند من بنود دستورها ، إىل آخر ما ذكره معاليكم 
وإين ألرجو من معاليكم تبليغ فخامته شكري له على ما أبداه من 



وما قام به من اجلهود الطيبة لصاحل تونس وشعبها للنصيحة ،  الشكر واحملبة
، وسؤايل املويل ، عز وجل ، أن جيزيه ، عن اجلهود اليت بذهلا يف صاحل 
البالد التونسية وشعبها ، خًريا من إعالن فخامته بأن ما ذكر ال يكفي يف 

 كما أنه ال يكفي عن إعالن التوبة – إن كان مل يقع –إنكار ما نسب إليه 
إلعالن الرمسية ، إن كان قد وقع ،ألن ذلك هو الواجب عليه ، بطرق ا

وألن يف عدم إعالن ذلك داللة على وقوعه واإلصرار عليه مع ما يف ذلك 
 عليه –من الدعاية إىل الكفر والضالل ، والتنقص لكتاب اهللا وللرسول 

  وقد علم باألدلة الشرعية أن املنكر إذا أعلن وجب -الصالة والسالم 
: ره علًنا ، أو إعالن التوبة منه ، إن كان وقًعا ، كما قال اهللا سبحانه إنكا
 ِإنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي 

  نَ الِْكَتاِب أُولَِئَك َيلَْعُنُهُم اللَُّه َوَيلَْعُنُهُم اللَّاِعُنو
ِإلَّا الَِّذيَن  َتاُبوا َوأَْصلَُحوا َوَبيَُّنوا فَأُولَِئَك أَُتوُب َعلَْيِهْم َوأََنا التَّوَّاُب ) 159(

 ، وليس يف إعالن ذلك نقص على فخامته وال غضاضة ، بل الـرَِّحيُم 
ذلك شرف له ، ودليل على إنصافه وعلو مهته ، وعلى رغبته يف إيثار احلق 

 التمادي يف الباطل نقص ورذيلة ، وأن الرجوع إىل احلق ، وال خيفى أن
وإعالنه شرف وفضيلة ، بل فريضة من أهم الفرائض ، وال سيما مثل هذا 
املقام الذي يترتب عليه كفر وإسالم ، وقد يقتدى به يف ذلك الكفر غريه 

من دعا : ((-فيكون عليه مثل آثامه كما قال النيب عليه الصالة والسالم 
ى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم إىل هد
، وألن يف عدم إعالن التكذيب أو التوبة تأييدا للطاعنني يف اإلسالم )) شيئا



، وسًريا يف ركاهبم ، ومشاركة هلم يف اجلرمية ، وإين أربأ بفخامته أن يصر 
كان قد على أمر يغضب اهللا ورسوله ، وخيرجه من دائرة اإلسالم ، إن 

  .وقع منه ، وجيرؤ أعداء اإلسالم على النيل من محاه ، والطعن يف دستوره 
التونسية فوجدهتا )) الصباح((وقد اطلعت ، أخًريا ، على صحيفة 

م ، على تصريح خطري 1974 مارس 20تنص ، يف عددها الصادر يف 
مضمونه اعتبار إعطاء املرأة )) الشهاب((للرئيس ، مل تشر إليه صحيفة 

نصف حظ الذكر ، يف املرياث نقًصا ليس من املنطق البقاء عليه ، بعد 
مشاركة املرأة يف ميدان العمل ، كما يتضمن التصريح بأنه قد حجر تعدد 
النساء ، باالجتهاد ، وأنه جيوز للحكام تطوير األحكام باالجتهاد ، حسب 

فر صريح ملا تطور اجملتمع ، لكوهنم أمراء املؤمنني ، وهذا منكر شنيع ، وك
فيه من الطعن يف القرآن ، واهتامه بأن بعض أحكامه ال تناسب تطور اجملتمع 
، وهو خمالف إلمجاع أهل العلم ، لكوهنم قد أمجعوا على أن االجتهاد إمنا 
يكون يف املسائل الفرعية اليت ال نص فيها ، أما األحكام الشرعية اليت نص 

يحة كإعطاء الزوجة واألنثى ، من عليها القرآن الكرمي ، أو السنة الصح
األوالد واألخوة ألبوين أو ألب يف املرياث ، نصف الذكر وكتعدد النساء 

 هو الذي شرع – سبحانه –، فإنه ال جمال لالجتهاد يف ذلك ، ألن اهللا 
  األحكام وفصلها ، وهو العامل بأحوال عباده ، ومبا تتطور إليه 

 األحكام ، وإمنا الذي إليهم تنفيذها جمتمعاهتم ، واحلكام ليس هلم تغيري
 : -  -وإلزام الرعايا مبقتضاها ، لقول اهللا ، سبحانه ، خياطب نبيه 

 َوأَْنَزلَْنا ِإلَْيَك الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعلَْيِه



اللَُّه َولَا َتتَِّبْع أَْهواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ فَاْحكُْم َبْيَنُهْم ِبَما أَْنَزلَ 
  : إىل أن قال سبحانهَجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا

 َوأَِن اْحكُْم َبْيَنُهْم ِبَما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا َتتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َواْحذَْرُهْم أَنْ َيفِْتُنوَك 
ِض َما أَْنَزلَ اللَُّه ِإلَْيَك فَِإنْ َتَولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما ُيِريُد اللَُّه أَنْ ُيِصيَبُهْم َعْن َبْع

أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ ) 49(ِبَبْعِض ذُُنوِبِهْم َوِإنَّ كَِثًريا ِمَن النَّاِس لَفَاِسقُونَ 
  َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْما ِلقَْوٍم 

   .ُيوِقُنونَ
 إن –فأرجو تبليغ الرئيس مبا ذكرته ، وأن عليه تكذيب هذا اخلرب 

 أو إعالن التوبة ، إن كان قد صدر منه ، كاملطاعن –كان مل يصدر منه 
األخرى اليت سبق أن أبرقت أنا وبعض العلماء لفخامته يف شأهنا ، وقد 

ه الطالع الرئيس كتبت ، يف هذه املسائل ، مقالًا مفصال إليكم نسخة من
  .عليه 

واهللا املسؤول أن يهدينا ، مجيعا ، صراطه املستقيم ، وأن ال يزيغ 
 أن يهدي فخامته للحق ، وأن – عز وجل –قلوبنا عن اهلدى ، كما أسأله 

يعينه على تنفيذه ، وأن يرزقنا وإياه وسائر املسلمني إيثار اآلخرة والعمل هلا 
  .والقادر عليه على احلظ األدىن ، إنه ويل ذلك 

  ...           وتفضلوا بقبول التحية 
                            رئيس اجلامعة اإلسالمية 

 عليه –بيان األدلة على كفر من طعن يف القرآن أو يف الرسول 
   :-الصالة والسالم 



إذا علم ما تقدم ، فإن الواجب اإلسالمي والنصيحة هللا ولعباده ، 
ا بيان حكم اإلسالم فيمن طعن يف القرآن بأنه كل ذلك ، يوجب علين

  -متناقض ، أو مشتمل على بعض اخلرافات ، وفيمن طعن يف الرسول 
 – عز وجل – بأي نوع من أنواع الطعن غرية هللا سبحانه ، وغضبا له -

وانتصاًرا لكتابه العزيز ، ولرسوله الكرمي ، وأداء لبعض حقه علينا ، سواء 
رئيس املذكور ، واقًعا أم كان غري واقع ، وسواء أعلن كان ما ذكر ، عن ال

إنكاره له ، أو التوبة منه ، أم مل يعلن ذلك ، إذ املقصود بيان حكم اهللا 
  -فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا من التنقص لكتاب اهللا ، أو لرسوله 

قد دل كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله عليه الصالة والسالم :  فنقول -
 األمة على أن كتاب اهللا ، سبحانه حمكم غاية اإلحكام ، وعلى أنه ، وإمجاع

 ومرتل من عنده ، وليس فيه شيء من – عز وجل –كله ، كالم اهللا 
اخلرافات والكذب ، كما ذلت األدلة املذكورة على وجوب تعزير 

 وتوقريه ، ونصرته ، ودلت أيضا على أن الطعن ، يف -  -الرسول 
 كفر أكرب ، وردة عن اإلسالم ، -  -جناب الرسول كتاب اهللا أو يف 

  : بيان ذلك – أيها القارئ الكرمي –وإليك 
الـر ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب : قال اهللا تعاىل ، يف أول سورة يونس 

 الـْر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ :  ، وقال يف أول سورة هود الَْحِكيِم
 يف أول سورة لقمان – عز وجل – ، وقال ِكيٍم َخِبٍريفُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َح

 : ِتلَْك آَياُت الِْكَتاِب الَْحِكيِم) 1( الـم  وذكر علماء التفسري ، - 
 يف تفسري هذه اآليات ، أن معىن ذلك أنه متقن األلفاظ –رمحهم اهللا 



 واملعاين ، مشتمل على األحكام العادلة ، واألخبار الصادقة ، والشرائع
  :املستقيمة ، وأنه احلاكم بني العباد فيما خيتلفون فيه ، كما قال اهللا سبحانه 

 كَانَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَِّبيَِّني ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن َوأَْنَزلَ َمَعُهُم 
:  اآلية ، وقال سبحانه  ا ِفيِهالِْكَتاَب ِبالَْحقِّ ِلَيْحكَُم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْخَتلَفُو

 أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الِْكَتاِب ُيْدَعْونَ ِإلَى ِكَتاِب اللَِّه ِلَيْحكَُم 
فكيف يكون حمكم األلفاظ واملعاين ، وحاكما بني الناس .  اآلية  َبْيَنُهْم

 حمكًما وموثوقا وهو متناقض مشتمل على بعض اخلرافات ، وكيف يكون
به إذا كان الرسول الذي جاء به إنساًنا بسيطا ال يفرق بني احلق واخلرافة ، 
فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو باالشتمال على بعض 

 مبا ذكرنا بأنه متنقص لكتاب اهللا ، -  -اخلرافات ، أو وصف الرسول 
 كمال عقله ،  ويف-  -ومكذب خلرب اهللا ، وقادح يف رسول اهللا 

 إن كان مسلًما قبل أن يقول هذه –فيكون بذلك كافًرا مرتًدا عن اإلسالم 
 الر ِتلَْك آَياُت :  ، وقال اهللا ، سبحانه يف أول سورة يوسف -املقالة 

صُّ َنْحُن َنقُ) 2(ِإنَّا أَْنَزلَْناُه قُْرآًنا َعَرِبيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) 1(الِْكَتاِب الُْمِبِني 
َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصِص ِبَما أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك َهذَا الْقُْرآنَ َوِإنْ كُْنَت ِمْن قَْبِلِه لَِمَن 

 اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث :  ، وقال سبحانه يف سورة الزمر الَْغاِفِلَني
 عند أهل –هذه اآلية يف ) متشاهبا( اآلية ، ومعىن  ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنَي

 يشبه بعضه بعضا ، ويصدق بعضه بعضا ، فكيف يكون هبذا املعىن –العلم 
، وكيف يكون أحسن احلديث وأحسن القصص وهو متناقض ، مشتمل 

  .على بعض اخلرافات ، سبحانك هذا هبتان عظيم 



فإن : أما بعد :  أنه كان يقول يف خطبه وصح عن رسول اهللا 
 ، فمن طعن يف هللا ، وخري اهلدي هدي حممد خري احلديث كتاب ا

القرآن ، مبا ذكرنا أو غريه من أنواع املطاعن فهو مكذب هللا عز وجل يف 
ومكذب للرسول . وصفه لكتابه بأنه أحسن القصص و أحسن احلديث 

 وقال سبحانه )) إنه خري احلديث: (( يف قوله ،  
 َوِإنَُّه لََتْنِزيلُ َربِّ :  ، وقال يِمَتْنِزيلٌ ِمَن الرَّْحَمِن الرَِّح : وتعاىل 

 َوَهذَا ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه :  ، وقال َنَزلَ ِبِه الرُّوُح الْأَِمُني ) 192(الَْعالَِمَني 
 :  ، وقال  ِإنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُونَ : ، وقال  ُمَباَرٌك

لَا َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َولَا ِمْن َخلِْفِه َتْنِزيلٌ ِمْن ) 41(َعِزيٌز َوِإنَُّه لَِكَتاٌب 
   إىل أمثال هذه اآليات الكثرية يف َحِكيٍم َحِميٍد

كتاب اهللا ، فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض اخلرافات اليت 
 غريهم ، فقد زعم  مما تلقاه من بادية الصحراء أوأدخللها فيه الرسول 

أن بعضه غري مرتل من عند اهللا وأنه غري حمفوظ ، كما أن بذلك ، قد 
 بأنه كذب على اهللا وأدخل يف كتابه ما ليس منه ، وهو وصف الرسول 

إن القرآن كالم اهللا ، وهذا غاية يف الطعن يف :  يقول للناس – مع ذلك –
هذا من أقبح الكفر  ووصفه بالكذب على اهللا وعلى عباده ، والرسول 

 فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه : والضالل والظلم ، كما قال سبحانه 
 ، وقال عز  َوكَذََّب ِبالصِّْدِق ِإذْ َجاَءُه أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللْكَاِفِريَن

ْو قَالَ أُوِحَي ِإلَيَّ َولَْم ُيوَح  َوَمْن أَظْلَُم ِممَِّن افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَ: وجل 
قُلْ أَِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهِزئُونَ :  اآلية ، وقال تعاىل  ِإلَْيِه َشْيٌء



  . اآلية لَا َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتْم َبْعَد ِإَمياِنكُْم ) 65(
ة نزلت يف مجاعة  أن هذه اآلي– رمحهم اهللا –ذكر علماء التفسري 

ما رأينا مثل قرائنا هؤالء :  يف غزوة تبوك ، قال بعضهم كانوا مع النيب 
: وقال بعضهم . أرغب بطوًنا ، وال أكذب ألسنا ، وأجنب عند اللقاء 

أحتسبون جالد بين األصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ، واهللا لكأنا بكم 
ا أن يفتح قصور الروم بعضهم يظن هذ: وقال . غدا مقرنني يف احلبال 

 َولَِئْن َسأَلَْتُهْم : وحصوهنا ، هيهات هيهات ، فأنزل اهللا قوله سبحانه 
لََيقُولُنَّ ِإنََّما كُنَّا َنُخوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهِزئُونَ 

  اآلية ، فجاءوا إىل الرسول  اِنكُْملَا َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتْم َبْعَد ِإَمي) 65(
إمنا كنا خنوض ونلعب ، ونتحدث  حديث الركب : يعتذرون ويقولون 

 : نقطع به الطريق ، فلم يعذرهم ، بل قال هلم عليه الصالة والسالم 
ُتْم َبْعَد لَا َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْر) 65(أَِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهِزئُونَ 

 ، فإذا كان هذا الكالم ، الذي قاله هؤالء ، يعترب استهزاء باهللا  ِإَمياِنكُْم
وآياته ، ورسوله ، وكفًرا بعد إميان ، فكيف حبال من قال يف القرآن العظيم 

إنه  : إنه متناقض أو يشتمل على بعض اخلرافات ، أو قال يف الرسول : 
خلرافة ، ال شك أن من قال هذا هو أقبح إنسان بسيط ال مييز بني احلق وا

  .استهزاء ، وأعظم كفًرا 
ذكر كالم العلماء فيمن طعن يف القرآن الكرمي ، أو الرسول عليه 

   .أفضل الصالة والتسليم أو استهزأ هبما ، أو سب اهللا ، أو الرسول 
قال اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب يف تفسريه 



قال القاضي : (( عند تفسري هذه اآلية ما نصه –مع ألحكام القرآن  اجلا–
 – جًدا أو هزال –ال خيلو أن يكون ما قالوه يف ذلك : أبو بكر بن العريب 

)) وهو كيف ما كان كفر ، فإن اهلزل بالكفر كفر ال خالف فيه بني األمة
  .انتهى املقصود . 

كتابه الشفاء  يف – رمحه اهللا –وقال القاضي عياض بن موسى 
واعلم أن ما استخف : (( ما نصه 325 ص –بتعريف حقوق املصطفى 

بالقرآن أو املصحف ، أو بشيء منه ، أو سبهما أو جحده أو حرفًا منه أو 
آية ، أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيه من حكم ، أو خرب أو أثبت ما 

من ذلك فهو نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك ، أو شك يف شيء 
وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه : كافر عند أهل العلم بإمجاع ، قال اهللا تعاىل 

  . انتهى املقصود الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد
 يف كتابه املذكور ، يف حكم من – أيًضا –وقال القاضي عياض 

 أن مجيع من اعلم ، وفقنا اهللا وإياك ،:  ما نصه 233 ص سب النيب 
 أو عابه ، أو أحلق به نقصا يف نفسه أو نسبه أو دينه أو سب النيب 

خصلة من خصاله أو عرض به ، أو شبهه بشيء ، على طريق السب له أو 
اإلزراء عليه ، أو التصغري لشأنه ، أو الغض منه والعيب له ، فهو ساب له ، 

صال من فصول هذا واحلكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه وال نستثين ف
الباب على هذا املقصد ، وال منتري فيه تصرحيا أو تلوًحيا ، وكذلك من لعنه 
أو دعا عليه أو متىن له أو نسب إليه ما ال يليق مبنصبه ، على طريق الذم ، 
أو عبث يف جهته العزيزة بسخف من الكالم وهجر ومنكر من القول 



حملنة عليه ، أو غمصه ببعض وزور أو غريه بشيء مما جرى من البالء أو ا
العوارض البشرية اجلائزة ، واملعهودة لديه ، وهذا كله إمجاع العلماء وأئمة 

قال أبو بكر . الفتوى من لدن الصحابة رضوان اهللا عليهم إىل هلم جرى 
 يقتل ، وممن أمجع عوام أهل العلم على أن من سب النيب : بن املنذر 

 ، وأمحد ، وإسحاق وهو مذهب قال ذلك مالك بن أنس ، والليث
  .انتهى . الشافعي 

الصارم ( يف كتابه – رمحه اهللا –وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
املسألة األوىل أن من سب : ( ما نصه 3ص ) املسلول على شامت الرسول

 من مسلم وكافر ، فإنه جيب قتله ، هذا مذهب عليه عامة أهل النيب 
 املتقدم ذكره يف كالم القاضي –بن املنذر العلم ، مث نقل كالم أي بكر 

وقد حكى أبو بكر :  ما نصه – رمحه اهللا – مث قال شيخ اإلسالم –عياض 
الفارسي ، من أصحاب الشافعي ، إمجاع املسلمني على أن حد من سب 

 القتل ، كما أن حد من سب غريه اجللد ، وهذا اإلمجاع الذي النيب 
در األول من الصحابة والتابعني أو أنه حكاه هذا حممول على إمجاع الص

 جيب قتله ، إذا كان مسلما ، أراد به إمجاعهم على أن ساب النيب 
أمجعت األمة على قتل متنقصه من : وكذلك قيده القاضي عياض فقال 

املسلمني وسابه ، وكذلك حكي عن غري واحد اإلمجاع على قتله وتكفريه 
 : - رمحه اهللا –حد األئمة األعالم  أ–، وقال اإلمام إسحاق بن راهويه 

 أو دفع شيئًا مما أمجع املسلمون على أن من سب اهللا أو سب رسوله 
أنزل اهللا عز وجل أو قتل نبًيا من أنبياء اهللا عز وجل أنه كافر بذلك ، وإن 



 ال أعلم أحًدا من – رمحه اهللا –كان مقًرا بكل ما أنزل اهللا ، قال اخلطايب 
أمجع العلماء : يف وجوب قتله ، وقال حممد بن سحنون املسلمني اختلف 

 واملتنقص له كافر ، والوعيد جاء عليه بعذاب اهللا له على أن شامت النيب 
 القتل ، ومن شك يف كفره وعذابه كفر ، مث قال – عند األمة –، وحكمه 

وحترير القول فيه أن من الساب  : - رمحه اهللا –شيخ اإلسالم أبو العباس 
 فإنه يكفر ويقتل بغري خالف ، وهذا مذهب األئمة – كان مسلًما  إن–

األربعة وغريهم ، وقد تقدم مما حكى اإلمجاع على ذلك إسحاق بن راهويه 
 – رمحه اهللا –وغريه مث ذكر اخلالف فيما إذا كان الساب ذمًيا ، مث ذكر 

  يف آخر الكتاب ، 
ذكور والفرق بينه وبني املسألة الرابعة يف بيان السب امل:  ما نصه 512ص 

  جمرد 
الكفر ، وقبل ذلك ال بد من تقدمي مقدمة ، وقد كان يليق أن تذكر يف 
أول املسألة األوىل وذكرها هنا مناسب أيًضا لنكشف سر املسألة ، وذلك 

 كفر ظاهًرا وباطًنا ، سواء إن سب اهللا ، أو سب رسوله : أن نقول 
 مستحلًا له ، أو كان ذاهال عن كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم أو كان

اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلني بأن اإلميان قول 
التكلم يف متثيل :  ما نصه 538 يف ص – رمحه اهللا –إىل أن قال . وعمل 

 وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان ، وحنن سب الرسول 
، لالحتياج إىل الكالم يف حكم ذلك نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين ، لكن 

، حنن نفرض الكالم يف أنواع السب مطلقا من غري تعيني ، والفقيه يأخذ 



دعاء وخرب ، فأما الدعاء فمثل أن : السب نوعان : حظه من ذلك ، فنقول 
  يقول القائل لغريه ، لعنه اهللا أو 

 اهللا دابره ، قبحه اهللا أو أخزاه اهللا ، أو ال رمحه أو ال رضي عنه أو قطع
فهذا وأمثاله سب لألنبياء ولغريهم ، وكذلك لو قال عن نيب ال صلى اهللا 
  عليه وال سلم ، أو ال 
رفع اهللا ذكره ، أو حمى اهللا امسه وحنو ذلك من الدعاء عليه ، مبا فيه ضرر 
عليه يف الدنيا أو يف الدين أو يف اآلخرة ، فهذا كله إذا صدر من مسلم أو 

 ، فأما املسلم فيقتل به ، بكل حال ، وأما الذمي فيقتل معاهد فهو سب
اخلرب ، : النوع الثاين  : 540إىل أن قال رمحه اهللا  ص . بذلك إذا أظهره 

 كما تقدم –فكل ما عده الناس شتًما ، أو سًبا ونقًصا ، فإنه جيب به القتل 
 ،  فإن الكفر ليس مستلزما للكفر ، وقد يكون الرجل كافًرا ليس بساب–

والناس يعلمون علًما عاما أن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة 
القبيحة وال يسبه ، وقد يضم إىل ذلك مسبة ، وإن كانت املسبة مطابقة 
للمعتقد ، فليس كل ما حيتمل عقدا حيتمل قوال ، وال ما حيتمل أن يقال 
  سًرا حيتمل أن يقال 

 سًبا ويف حال ليست بسب ، فعلم جهًرا ، والكلمة الواحدة تكون يف حال
أن هذا خيتلف باختالف األقوال واألحوال ، وإذا مل يكن للسب حد 
معروف يف اللغة وال يف الشرع ، فاملرجع فيه إىل عرف الناس ، فما كان 

 فهو الذي جيب أن نرتل عليه كالم الصحابة يف العرف سًبا للنيب 
  .انتهى املقصود . والعلماء ، وما ال فال 



  :كشف الشبه املذكورة يف اخلطاب املنسوب إىل الرئيس أيب رقيبة 
  :وقع يف اخلطاب املنسوب إىل الرئيس التونسي ستة أمور شنيعة 

 قُلْ : القول بتناقض القرآن ، وقد مثل لذلك بقوله تعاىل : األول 
 لَا ُيَغيُِّر َما ِبقَْوٍم َحتَّى  ِإنَّ اللََّه، وقوله   لَْن ُيِصيَبَنا ِإلَّا َما كََتَب اللَُّه لََنا

  . ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهْم
إنكار قصة عصا موسى ، وقصة أهل الكهف والتصريح : الثاين 

  .بأهنما من األساطري 
أن الرسول حممًدا عليه الصالة والسالم كان إنساًنا بسيطا : الثالث 

افات البسيطة السائدة يسافر كثًريا عرب الصحراء العربية ويستمع إىل اخلر
يف ذلك الوقت ، وقد نقل تلك اخلرافات إىل القرآن ، مثال ذلك عصا 

  .موسى ، وقصة أهل الكهف 
إنكار إعطاء املرأة نصف ما يعطي الذكر ، يف املرياث ، : الرابع 

وزعمه أن ذلك ليس من املنطق ، وأنه نقص جيب البدار إىل إزالته ، ألنه ال 
 وذكر أنه ينبغي للحكام أن يطوروا األحكام حسب يناسب تطور اجملتمع

  تطور اجملتمع 
إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على الشعب التونسي ، : اخلامس 

  .ألنه ال يناسب تطور اجملتمع 
إن املسلمني وصلوا إىل تأليه الرسول حممد ، فهم : قوله : السادس 

انتهى .  تأليه حملمد  ، واهللا يصلي على حممد ، وهذادائًما يكررون حممد 
.  



 نبني بطالن ما ذكره يف هذه األمور الستة ، – إن شاء اهللا –وحنن 
ونكشف الشبه باألدلة القاطعة ، وإن كان األمر يف ذلك واضًحا ، حبمد 
اهللا لكل من له أدىن بصرية ، ولكن مقصودنا من ذلك إنكار هذا املنكر 

ه وحيار يف ردها ، واهللا وإيضاح احلق ملن قد تروج عليه بعض هذه الشب
  .املستعان 

إن القرآن متناقض ، فهذا من أقبح املنكرات ، : أما قوله : فنقول 
 ألنه تنقص للقرآن ، وسب له ، – كما سبق بيانه –ومن الكفر الصريح 

 فيما –ألن السب هو التنقص للمسبوب ووصفه مبا ال يليق به ، وقد بينا 
ن برئ من ذلك ، وأنه حبمد اهللا يف غاية  أن القرآ–مضى باألدلة القاطعة 

  :اإلحكام واإلتقان ، كما قال اهللا سبحانه 
 ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحِكيٍم َخِبري   وقال ،  : 

َخلِْفِه َتْنِزيلٌ ِمْن لَا َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َولَا ِمْن ) 41(َوِإنَُّه لَِكَتاٌب َعِزيٌز 
 أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن :  ، وقال عز وجل َحِكيٍم َحِميٍد 

إىل غري ذلك من اآليات السابقات  ِعْنِد غَْيِر اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتلَافًا كَِثًريا
القصص ، الدالة على إحكامه وإتقانه ، وأنه أحسن احلديث ، وأحسن 

وتقدم ذكر إمجاع العلماء على ذلك ، وعلى كفر من تنقصه أو جحد شيئًا 
منه ، أما اآليتان املذكورتان وما جاء يف معنامها من اآليات الدالة على 
إثبات القدر ، وعلى تعليق املسببات بأسباهبا فليس بينها تناقض ، وإمنا أتى 

  :كما قال الشاعر من زعم ذلك من جهة فساد فهمه ، ونقص علمه ، 
 وآفته من الفهم السقيم  وكم من عائب قوال صحيحا



أمجع ، كل من لديه علم وإنصاف وبصرية باللغة العربية من وقد 
  علماء 

 وخصومه ، أن كتاب اهللا يف غاية من اإلحكام واإلتقان ، وأنه .اإلسالم 
تمل عليه خري كتاب وأفضل كتاب ، وأنه مل يرتل كتاب أفضل منه ، ملا اش

من العلوم النافعة واألحكام العادلة ، واألخبار الصادقة ، والشرائع القومية ، 
 َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربَِّك : واألسلوب البليغ املقنع ، كما قال اهللا سبحانه 

 أي صدقًا يف اإلخبار ، وعدال يف الشرائع واألحكام ، وقال  ِصْدقًا َوَعْدلًا
ي أَْرَسلَ َرُسولَُه ِبالُْهَدى َوِديِن الَْحقِّ ِلُيظِْهَرُه َعلَى الدِّيِن  ُهَو الَِّذ: تعاىل 
هو ما فيه من العلوم النافعة واألخبار : اهلدى : قال العلماء .  اآلية  كُلِِّه

هو ما فيه من الشرائع القومية واحلكام الرشيدة ، : الصادقة ، ودين احلق 
ذكورتني وما جاء يف معنامها هو أن اهللا إذا علم هذا فاجلمع بني اآليتني امل

سبحانه قد قدر مقادير اخلالئق ، وعلم ما هم عاملون ، وقدر أرزاقهم 
  وآجاهلم ، وكتب ذلك كله 

 اآلية ، وقال   قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا ِإلَّا َما كََتَب اللَُّه لََنا: لديه ، كما قال تعاىل 
  :سبحانه 

 لََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء َوالْأَْرِض ِإنَّ ذَِلَك ِفي ِكَتاٍب ِإنَّ  أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ ال
 َما أََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرِض :  ، وقال سبحانه  ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري

 ،  اللَِّه َيِسٌري َولَا ِفي أَْنفُِسكُْم ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن قَْبِل أَنْ َنْبَرأََها ِإنَّ ذَِلَك َعلَى
  عن النيب واآليات يف هذا املعىن كثرية ، ويف الصحيحني عن علي 

)) ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من اجلنة ومقعده من النار: ((قال 



 : يا رسول اهللا أفال نتكل على كتابنا وندع العمل ، فقال : فقالوا 
ان من أهل السعادة فييسر لعمل اعملوا فكل ميسر ملا خلق له ، أما من ك((

))  أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة
َوَصدََّق ِبالُْحْسَنى ) 5( فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى :  قوله تعاىل مث قرأ النيب 

َوكَذََّب ِبالُْحْسَنى ) 8(َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى ) 7(فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى ) 6(
  فََسُنَيسُِّرُه ) 9(

   .ِللُْعْسَرى 
ويف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب ، وأيب هريرة رضي اهللا 

 عن اإلميان فقال عليه الصالة والسالم تعاىل عنهما أن جربيل سأل النيب 
ر اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقد: ((

أن تؤمن باهللا : ((، هذا لفظ عمر ، ولفظ أيب هريرة )) خريه وشره
  )) .ومالئكته وكتبه ، ولقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله

ويف صحيح مسلم أيضا عن عبد اهللا بن العاص رضي اهللا عنهما أنه 
كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات : (( يقول مسع النيب 

ويف صحيح مسلم )) وعرشه على املاء: ألرض خبمسني ألف سنة ، قال وا
:  قال أيضا عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما أن النيب 

واألحاديث يف هذا املعىن كثرية ، )) كل شيء بقدر حىت العجز والكيس((
 ويف هذه اآليات واألحاديث الدالة على أن اهللا سبحانه قد قدر األشياء
وعلمها وكتبها ، وأن اإلميان بذلك أصل من أصول اإلميان الستة اليت جيب 
على كل مسلم اإلميان هبا ، ويدخل يف ذلك أنه سبحانه خلق األشياء كلها 



 اللَُّه َخاِلُق كُلِّ : ، فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ، كما قال عز وجل 
 َولَْو َشاَء اللَُّه : قال سبحانه  ، وَشْيٍء َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ

 ِلَمْن :  ، وقال سبحانه لََجَمَعُهْم َعلَى الُْهَدى فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني
 َوَما َتَشاُءونَ ِإلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني ) 28(َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتِقيَم 

وقدرته شاملة لكل شيء ، كما قال سبحانه فعلمه سبحانه حميط بكل شيء 
 : ِلَتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوأَنَّ اللََّه قَْد أََحاطَ ِبكُلِّ َشْيٍء 
 وهو مع ذلك سبحانه قد أعطى العباد العقول واألمساع واألبصار ِعلًْما

ويتركوا ما يضرهم ، واألدوات اليت يستطيعون هبا أن يفعلوا ما ينفعهم ، 
وأن يعرفوا هبا الضار والنافع ، واخلري والشر ، والضالل واهلدى ، وغري 
ذلك من األمور اليت مكن اهللا العباد من إدراكها بعقوهلم وأمساعهم 
وأبصارهم ، وسائر حواسهم ، وجعل هلم سبحانه عمال واختياًرا ومشيئة ، 

ألسباب ووعدهم على طاعته وأمرهم بطاعته وهناهم عن معصيته وأمرهم با
الثواب اجلزيل يف الدنيا واآلخرة ، وعلى معاصيه العذاب األليم ، فهم 
يعملون ويكدحون وتنسب إليهم أعماهلم وطاعاهتم ومعاصيهم ، ألهنم 

 ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِبَما : فعلوها باملشيئة واالختيار ، كما قال عز وجل 
   َتْعَملُونَ
 ِبَغاِفٍل َعمَّا َيْعَملُونَ َوَما َربَُّك ، َِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِبَما َيْصَنُعون   وقال ، 

  :سبحانه 
  ََوالَِّذيَن ُهْم ) 2(الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاِتِهْم َخاِشُعونَ ) 1( قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنون

 اآليات ، وقال لُونَ َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَاِة فَاِع) 3(َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ 



 ِإنَّ الُْمَناِفِقَني :  ، وقال سبحانه َوالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ: سبحانه 
ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإذَا قَاُموا ِإلَى الصَّلَاِة قَاُموا كَُسالَى ُيَراُءونَ 

 واآليات يف هذا املعىن كثرية ، ويف لًاالنَّاَس َولَا َيذْكُُرونَ اللََّه ِإلَّا قَِلي
 من ذلك ما ال حيصى ولكنهم مع األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا 

ذلك ال خيرجون من مشيئة اهللا هبذه األعمال وإرادته الكونية ، كما قال عز 
  :وجل 

  ٌلَّا أَنْ َيَشاَء َوَما َيذْكُُرونَ ِإ) 55(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) 54( كَلَّا ِإنَُّه َتذِْكَرة
 َوَما َتَشاُءونَ ِإلَّا :  ، وقال سبحانه اللَُّه ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْمْغِفَرِة 

  أَنْ َيَشاَء اللَُّه َربُّ 
 ِإنَّ َهِذِه َتذِْكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ ِإلَى َربِِّه إ:  ، وقال عز وجل الَْعالَِمَني 

) 30(ا َتَشاُءونَ ِإلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه ِإنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما َوَم) 29(َسِبيلًا 
 ، ومبا ذكرنا ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

ا كََتَب اللَُّه  قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا ِإلَّا َم: من هذه اآليات يتضح معىن قوله سبحانه 
  ِإنَّ اللََّه لَا ُيَغيُِّر َما ِبقَْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهْم:  ، وقوله عز وجل لََنا

، فاآلية األوىل دلت على أن مجيع ما يصيب العباد ، مما حيبون ويكرهون ، 
كله مكتوب عليهم ، ودلت الثانية على أن اهللا سبحانه قد رتب على 

ال العباد وما يقع منهم من األسباب ، مسبباهتا وموجباهتا ، فاملؤمن عند أعم
املصيبة يفزع إىل القدر فيطمئن قلبه ، وترتاح نفسه به إلميانه بأن اهللا 
  سبحانه قد قدر كل 
شيء ، وأنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له ، وحيارب اهلموم والغموم 



: هللا به الصابرين بقوله سبحانه واألوهام ، ويصرب وحيتسب رجاء ما وعد ا
 الَِّذيَن ِإذَا أََصاَبْتُهْم ُمِصيَبةٌ قَالُوا ِإنَّا ِللَِّه َوِإنَّا ِإلَْيِه ) 155( َوَبشِِّر الصَّاِبِريَن

أُولَِئَك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئَك ُهُم ) 156(َراِجُعونَ 
 مينعه ذلك من األخذ باألسباب والقيام مبا أوجب اهللا  ، والالُْمْهَتُدونَ 

 َوقُِل اْعَملُوا : عليه ، وتركه ما حرم اهللا عليه عمال بقول اهللا عز وجل 
 :  اآلية ، وقول النيب  فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمُنونَ

 أصابك شيء فال احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجزن ، فإن((
تقل لو أين فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل ، فإن 

أخرجه مسلم يف صحيحه ، وبذلك يستحق )) تفتح عمل الشيطان) لو(
املدح والثناء والثواب العاجل واآلجل ، على أعماله الطيبة وأخذه 
  باألسباب النافعة ، وابتعاده عن كل ما يضره ويستحق الذم 
والوعيد ، وأنواع العقوبات ، يف الدنيا واآلخرة ، على ما يفعله من 

  املعاصي 
واملخالفات ، وعلى تفريطه يف األخذ باألسباب وعدم إعداده لعدوه ما 
يستطيع من القوة ، وقد جرت سنة اهللا يف عباده أهنم إذا استقاموا على دينه 

رهم على عدوهم ، وتباعدوا عن أسباب غضبه وجاهدوا يف سبيله أنه ينص
يا أيها : وجيمع كلمتهم وجيعل هلم العاقبة احلميدة ، كما قال سبحانه 

 :  ، وقال سبحانه الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم
  :  ، وقال عز وجل َوكَانَ َحقًّا َعلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمِنَني

الَِّذيَن ِإنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي ) 40( ِإنَّ اللََّه لَقَِويٌّ َعِزيٌز  َولََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه



الْأَْرِض أَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن الُْمْنكَِر َوِللَِّه 
أما إذا ضيعوا  ُمتَِّقَني فَاْصِبْر ِإنَّ الَْعاِقَبةَ ِللْ:  وقال سبحانه َعاِقَبةُ الْأُُموِر 

أمره وتابعوا األهواء واختلفوا بينهم فإن اهللا سبحانه يغري ما هبم ، من عز 
واجتماع كلمة ، ويسلط عليهم األعداء ، ويصيبهم بأنواع العقوبات من 
القتل واخلوف ونقص األموال واألنفس والثمرات ، وغري ذلك جزاًءا 

 ِإنَّ اللََّه لَا : ذا هو معىن قوله عز وجل وفاقًا وما ربك بظالم للعبيد ، وه
أنه سبحانه ال يغري ما :  واملعىن  ُيَغيُِّر َما ِبقَْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهْم

بالعباد ، من عز ورغد عيش واحتاد كلمة وغري ذلك من صنوف النعم ، 
 دينه واألخذ إال إذا غريوا ما بأنفسهم ، من طاعة اهللا واالستقامة على

باألسباب النافعة وإعداد املستطاع من القوة ، والقيام باجلهاد ، فإذا فعلوا 
ذلك غري اهللا ما هبم ، فصاروا بعد العزة أذلة ، وبعد االجتماع واالحتاد 
متفرقني وخمتلفني ، وبعد رغد العيش وأمن السبل إىل فقر وحاجة واختالل 

ت وهذا معىن قوله عز وجل يف اآلية أمن ، إىل غري ذلك من أنواع العقوبا
 ذَِلَك ِبأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيًِّرا ِنْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا : األخرى 

فإذا تابوا إىل اهللا سبحانه وبادروا إىل األعمال الصاحلات َما ِبأَْنفُِسِهْم
عدوهم ما استطاعوا من القوة واألخذ باألسباب الشرعية واحلسية وأعدوا ل

وجاهدوا يف اهللا حق جهاده ، أعطاهم اهللا العزة بعد الذلة ، والقوة بعد 
الضعف ، واالحتاد بعد االختالف ، والغىن بعد الفقر واألمن بعد اخلوف ، 
إىل غري ذلك من أنواع النعم ، وكما أن النصوص ، من الكتاب والسنة قد 

التارخيي شاهد بذلك ، ومن تأمل أحوال هذه دلت على ما ذكرنا ، فالواقع 



األمة ، يف ماضيها وحاضرها ، وما جرى عليها من أنواع التغري 
واالختالف عرف ما ذكرنا واتضح له معىن اآليتني ، وأوضح شاهد ملا 

 يف جهاد العدو ، يوم بدر ، ذكرنا ، فإن املسلمني ملا صدقوا مع نبيهم 
وهم ، وصارت الدائرة على الكافرين ، نصرهم اهللا مع قلتهم وكثرة عد

 يف وملا أخل الرماة يوم أحد مبوقفهم وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم 
أمره بلزومهم موقفهم جرى ما جرى من اهلزمية ، وقتل سبعني من املسلمني 
، وجرح عدد كثري منهم ، وملا استنكر املسلمون ذلك واستغربوا أنزل اهللا 

 أََولَمَّا أََصاَبْتكُْم ُمِصيَبةٌ قَْد أََصْبُتْم ِمثْلَْيَها قُلُْتْم أَنَّى : يف ذلك قوله تعاىل 
 فإذا كان خري َهذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُْم ِإنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

 إذا غريوا غري عليهم ، األمة وأفضلهم وفيهم سيد اخللق نبينا حممد 
ال شك أن غريهم من باب أوىل أن يغري عليه .  الناس فكيف بغريهم من

إذا غري ، وهم يف ذلك كله ، مل خيرجوا عن قدر اهللا سبحانه وما كتبه 
 َوَما أََصاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما كََسَبْت أَْيِديكُْم : عليهم لقوله عز وجل 

  َوَيْعفُو َعْن 
ْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرِض َولَا ِفي أَْنفُِسكُْم  َما أََصاَب ِم:  اآلية ، وقوله كَِثٍري

 – وهبذا  يتضح ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن قَْبِل أَنْ َنْبَرأََها ِإنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري
 ِإنَّ اللََّه لَا ُيَغيُِّر َما ِبقَْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما :  معىن قوله سبحانه –لطالب احلق 

اآلية ،   قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا ِإلَّا َما كََتَب اللَُّه لََنا:  وقوله سبحانه ِهْمِبأَْنفُِس
ويعلم أن كال منهما حق وأنه ليس بينها تناقض ، مع العلم بأن اهللا عز 

قد يبتلي عباده املؤمنني بالسراء والضراء ليمتحن صربهم وجهادهم : وجل 



: بة هلم كما قال سبحانه ، وليكونوا أسوة لغريهم ، مث جيعل العاق
 َولََنْبلَُونَّكُْم َحتَّى َنْعلََم الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم َوالصَّاِبِريَن َوَنْبلَُو أَْخَباَركُْم ، 

 أَْم َحِسْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا : وقال سبحانه 
  ...واآليات يف هذا املعىن كثرية  الصَّاِبِريَنِمْنكُْم َوَيْعلََم 

وأما الثاين والثالث من األمور املنكرة اليت وقعت يف اخلطاب 
املنسوب إىل الرئيس أيب رقيبة اليت أسلفنا ذكرها ، فهما زعمه أن قصة 
موسى ، وقصة أهل الكهف من األساطري ، ومن اخلرافات اليت نقلها 

ه عليه السالم يف زعم القائل كان إنساًنا  إىل القرآن ، ألنالرسول 
بسيطًا يسافر يف الصحراء  العربية ، ويستمع إىل اخلرافات البسيطة السائدة 

  . القصتان املذكورتان – بزعمه -يف ذلك الوقت ، اليت منها 
وال ريب أن هذا الكالم الشنيع مما يثقل على القلب واللسان ذكره 

كفر الصريح ، والردة الكربى يف اإلسالم ، ملا اشتمل عليه من أنواع ال
كما تقدم بيان ذلك ، ونقل اإلمجاع عليه ، ولكن ملسيس احلاجة إىل 
كشف شبهة قائله اضطررنا إىل نقله وكتابته ، وشبهته فيما افتراه من هذا 
الزعم الباطل ، هي أن هاتني القصتني ال يقبلهما العقل ، لكون العصا مجاًدا 

 وألن نوم أهل الكهف طويل جًدا ، وهذه الشبهة باطلة من ال تقبل احلياة ،
أن العقل ال جمال له يف هذا املقام ، وإمنا الواجب على : وجوه ، األول 

مجيع العقالء التصديق  مبا أخرب اهللا به ورسوله واتباعه ، وعدم التكذيب 
بشيء منه ، وليس ألحد أن حيكم عقله يف اإلميان ببعض املرتل وإنكار 

 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه : ضه ، لقول اهللا سبحانه بع



 اآلية ، َوالِْكَتاِب الَِّذي َنزَّلَ َعلَى َرُسوِلِه َوالِْكَتاِب الَِّذي أَْنَزلَ ِمْن قَْبلُ 
َزلَْنا َواللَُّه ِبَما َتْعَملُونَ  فَآِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي أَْن: وقوله سبحانه 

 اتَِّبُعوا َما أُْنِزلَ ِإلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َولَا َتتَِّبُعوا ِمْن :  ، وقال عز وجل َخِبٌري
، وقد أثىن اهللا سبحانه على الرسول  ُدوِنِه أَْوِلَياَء قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ

م ، ووصف املتقني بذلك وأخرب واملؤمنني بالتصديق مبا أنزل إليهم من رهب
 آَمَن الرَُّسولُ ِبَما أُْنِزلَ ِإلَْيِه : أهنم هم أهل اهلدى والفالح ، فقال سبحانه 

ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن ِباللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتِبِه َوُرُسِلِه لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد  
 ، وقال  َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َربََّنا َوِإلَْيَك الَْمِصُريِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا

الَِّذيَن ) 2(ذَِلَك الِْكَتاُب لَا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقَني ) 1( الـم : سبحانه 
ِذيَن ُيْؤِمُنونَ َوالَّ) 3(ُيْؤِمُنونَ ِبالَْغْيِب َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ 

أُولَِئَك َعلَى ) 4(ِبَما أُْنِزلَ ِإلَْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن قَْبِلَك َوِبالْآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 
 ، وحكم سبحانه على من آمن ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ

نَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ  ِإ: ببعض وكفر ببعض بأنه هو الكافر حقًا ، فقال تعاىل 
ِباللَِّه َوُرُسِلِه َوُيِريُدونَ أَنْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض 

أُولَِئَك ُهُم ) 150(َوَنكْفُُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدونَ أَنْ َيتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك َسِبيلًا 
 ، وأنكر سبحانه على اليهود َتْدَنا ِللْكَاِفِريَن َعذَاًبا ُمِهيًنا قًّا َوأَْع الْكَاِفُرونَ َح

أَفَُتْؤِمُنونَ ِبَبْعِض الِْكَتاِب  : هذا التفريق وتوعدهم عليه فقال سبحانه 
َوَتكْفُُرونَ ِبَبْعٍض فََما َجَزاُء َمْن َيفَْعلُ ذَِلَك ِمْنكُْم ِإلَّا ِخْزٌي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا 

  . ْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّونَ ِإلَى أََشدِّ الَْعذَاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَملُونََوَي
أن اهللا سبحانه ال أصدق منه وهو العامل بكل ما كان : الوجه الثاين 



وما سيكون ، وكتابه هو أحسن احلديث ، وأحسن القصص ، وقد ضمن 
 بني يديه وال من خلفه ، كما قال عز حفظه وأخرب أنه ال يأتيه الباطل من

 اللَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه َوَمْن : وجل 
  :  ، وقال تعاىل أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا 

 َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيلًا  وقال سبحانه  :زَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث  اللَُّه َن
  ِكَتاًبا 
يشبه بعضه بعًضا ، : يف هذه اآلية ) متشاهبا( اآلية ، ومعىن قوله ُمَتَشاِبًها

 َنْحُن :  وقال جل وعال – كما سبق بيان ذلك –ويصدق بعضه بعًضا 
اآلية ، وقال  َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصِص ِبَما أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك َهذَا الْقُْرآنَ

 َوِإنَُّه :  ، وقال تعاىل  ِإنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر َوِإنَّا لَُه لََحاِفظُونَ : سبحانه 
لَا َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َولَا ِمْن َخلِْفِه َتْنِزيلٌ ِمْن ) 41(لَِكَتاٌب َعِزيٌز 
  نَّ اللََّه ِبكُلِّ َشْيٍء  ِإ:  ، وقال سبحانه َحِكيٍم َحِميٍد

 ِلَتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوأَنَّ اللََّه قَْد :  ، وقال تعاىل َعِليٌم
 فكيف جيوز بعد هذا ألحد من الناس أن حيكم أََحاطَ ِبكُلِّ َشْيٍء ِعلًْما

 هو عقله يف التصديق ببعض الكتاب ، والكفر ببعضه ، مث الرسول 
 بالنص –أصدق الناس وأعلمهم مبا أنزل عليه ، وأكملهم وأزكاهم نفًسا 

 ، وقد وصفه اهللا بأزكى الصفات وأفضلها ، وأخرب أنه ال ينطق -واإلمجاع 
 َيا أَيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا : عن اهلوى ، كما قال عز وجل 

   ، وقال  ِعًيا ِإلَى اللَِّه ِبِإذِْنِه َوِسَراًجا ُمِنًرياَوَدا) 45(َوَنِذيًرا 
َوالنَّْجِم ِإذَا َهَوى :  ، وقال سبحانه َوِإنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم : تعاىل 



ِإنْ ُهَو ِإلَّا ) 3(َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى ) 2(َما َضلَّ َصاِحُبكُْم َوَما غََوى ) 1(
يات ، وقد أمجع العلماء على أنه عليه الصالة والسالم  اآلَوْحٌي ُيوَحى 

ومجيع املرسلني ، معصومني يف كل ما يبلغونه عن اهللا عز وجل من الكتب 
والشرائع ، وقد توعده اهللا سبحانه وتعاىل بالوعيد الشديد لو تقول عليه ما 

لَأََخذَْنا ِمْنُه ) 44(ِويِل  َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعَض الْأَقَا: مل يقل ، فقال سبحانه 
  فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه ) 46(ثُمَّ لَقَطَْعَنا ِمْنُه الَْوِتَني ) 45(ِبالَْيِمِني 
 وقد محاه اهللا من ذلك وصانه وحفظه ونصره وأيده حىت بلغ َحاِجِزيَن

  جيوز-الرسالة أمجل تبليغ ، وأدى األمانة أكمل أداء فكيف بعد هذا كله 
 عليه الصالة والسالم من كتاب –ألحد من الناس أن ينكر شيئًا مما جاء به 

 أدخل يف اهللا وشرعه العظيم وشرعه احلكيم ، ويزعم أن الرسول 
كتاب اهللا ما ليس منه ، سبحانك هذا هبتان عظيم ، وكفر صريح عامل اهللا 

  .قائله مبا يستحق 
لمرتل ، والتعقل ملا أن وظيفة العقول هي التدبر ل: الوجه الثالث 

كما قال اهللا سبحانه . دل عليه من املعىن بقصد االستفادة والعمل واالتباع 
 :ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتذَكََّر أُولُو الْأَلَْباِب  وقال ، 

 أما حتكيمها يف لَى قُلُوٍب أَقْفَالَُها أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َع: سبحانه 
اإلميان ببعض املرتل ورد بعضه فهو خروج هبا عن وظيفتها ، وجتاوز 

   .- كما سبق بيانه –حلدودها ، وعدوان من فاعل ذلك 
أن العقول الصحيحة الصرحية ال ختالف املنقول : الوجه الرابع 

الم ال يأتون مبا حتيله الصحيح وال تضاده ، ألن الرسل عليهم الصالة والس



العقول الصحيحة ، ولكن قد يأتون مبا حتار فيه العقول لقصورها وضعف 
إدراكها ، فيجب عليها أن تسلم للصادق احلكيم العليم بكل شيء ، خربه 

وقصة عصا موسى ، وقصة أهل . وحكمه ، وأن ختضع لذلك وتؤمن به 
بحانه عظيمة وشاملة ، وال الكهف ليستا مما حتيله العقول ، ألن قدرة اهللا س

  : يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء ، كما قال سبحانه 
َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمقَْتِدًرا  وقال سبحانه ،  : ِإنََّما أَْمُرُه ِإذَا أََراَد 

ذا  ، وملا سبق من اآليات الكثريات ، يف هَشْيئًا أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ
املعىن وقد جعل اهللا هذه العصا معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى عليه 
الصالة والسالم وأيده هبا على عدوه فرعون ليقيم احلجة عليه وعلى قومه 
، فكانت من اآليات العظيمة اليت خرق اهللا هبا العادة من أجل تأييد احلق ، 

ا به أعني الناس وإبطال ما جاء به السحرة من السحر العظيم الذي سحرو
واسترهبوهم ، فلقفت هذه العصا يف صورة ثعبان عظيم ، مجيع حباهلم 
وعصيهم ، وعرف السحرة أن هذا شيء من عند اهللا ال طاقة ملخلوق به ، 
فآمنوا برب موسى وهارون وخروا هللا سجًدا ، كما قال سبحانه وتعاىل يف 

 أَلِْق َعَصاَك فَِإذَا ِهَي َتلْقَُف َما  َوأَْوَحْيَنا ِإلَى ُموَسى أَنْ: سورة األعراف 
فَُغِلُبوا ُهَناِلَك ) 118(فََوقََع الَْحقُّ َوَبطَلَ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) 117(َيأِْفكُونَ 

قَالُوا آَمنَّا ِبَربِّ ) 120(َوأُلِْقَي السََّحَرةُ َساِجِديَن ) 119(َواْنقَلَُبوا َصاِغِريَن 
   ُموَسى َربِّ) 121(الَْعالَِمَني 

 ، وألنه قد ثبت بالنقل املعصوم والشاهد املعلوم ، ما هو من َوَهاُرونَ 
جنس قصة عصا موسى أو أعجب منها ، فأما النقل املعصوم فهو ما ذكره 



اهللا سبحانه يف قصة آدم واجلان ، وأن اهللا عز وجل خلق آدم من الطني من 
مث نفخ يف آدم من صلصال كالفخار ، وخلق اجلان من مارج من نار ، 

روحه ، والطني مجاد كالعصا ، وملا نفخ اهللا فيه الروح صار إنساًنا عاقال 
مسيعا بصريا ، وهكذا النار مجاد حمرق وقد خلق اهللا منها اجلان وجعله حيا 
مسيًعا بصًريا ، فالذي قدر على ذلك هو الذي جعل يف عصا موسى احلياة 

ألقاه السحرة من العصى حىت صارت بذلك حية تسعى ، ولقفت ما 
واحلبال ، وربك على كل شيء قدير ، أما املشاهد املعلوم فجميع بين آدم 

 : كلهم خملوقني من ماء مهني ، كما قال اهللا عز وجل يف سورة السجدة 
الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء ) 6(ذَِلَك َعاِلُم الَْغْيِب َوالشََّهاَدِة الَْعِزيُز الرَِّحيُم 

ثُمَّ َجَعلَ َنْسلَُه ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن َماٍء َمِهٍني ) 7(ُه َوَبَدأَ َخلَْق الِْإْنَساِن ِمْن ِطٍني َخلَقَ
 وهذا املاء هو النطفة املكتونة من ماء الرجل وماء املرأة ، مث تكون بعد ، 

ذلك علقة ، مث مغضة وهي يف أطوارها الثالثة مجاد ، مث ينفخ اهللا فيها 
بعد ذلك ، خلقًا آخر حيا ذا مسع وبصر وعقل ، كما قال الروح فتكون 

ثُمَّ َجَعلَْناُه ) 12( َولَقَْد َخلَقَْنا الِْإْنَسانَ ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن ِطٍني : اهللا سبحانه 
ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً ) 13(ُنطْفَةً ِفي قََراٍر َمِكٍني 

لَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَاًما فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَْحًما ثُمَّ أَْنَشأَْناُه َخلْقًا آَخَر فََتَباَرَك فََخ
   ففي خلق آدم وذريته آيات بينات على اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِقَني 

قدرة اهللا اخلالق سبحانه وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم ، وأنه 
شيء ، ومن املشاهد املعلوم أيًضا البيضة ، فإهنا خملوق سبحانه ال يعجزه 

 باألسباب اليت قدرها –مجاد ، مث جيعل اهللا يف ذلك اجلماد الذي يف داخلها 



 طائًرا حًيا مسيًعا بصًريا والشواهد من خملوقاته عز وجل –وعلمها عباده 
رنا على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل ، كثرية ال حتصى ، ومبا ذك

 بطالن هذه الشبة اليت شبه هبا الرئيس التونسي يف –يتضح لطالب احلق 
 نقال وعقال –اخلطاب املنسوب إليه ، ويعلم بذلك أهنا من أبطل الباطل 

 على بطالهنا أهنا اهللا سبحانه قد – أيًضا – ومن الدالئل القطعية –وحًسا 
املتحركة ، خلق السماوات واألرض ، وخلق مجيع املخلوقات اجلامدة و

بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكرب وأعجب من جعل عصا موسى حية 
  : تسعى ، كما قال سبحانه 

 َوِفي أَْنفُِسكُْم أَفَلَا ُتْبِصُرونَ ) 20( َوِفي الْأَْرِض آَياٌت ِللُْموِقِنَني وقال ، 
  : سبحانه 

َّاِس َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس لَا  لََخلُْق السََّمَواِت َوالْأَْرِض أَكَْبُر ِمْن َخلِْق الن
 أََولَْم َيَر الِْإْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن ُنطْفٍَة فَِإذَا ُهَو :  ، وقال تعاىل َيْعلَُمونَ

َوَضَرَب لََنا َمثَلًا َوَنِسَي َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيْحِيي الِْعظَاَم َوِهَي ) 77(َخِصيٌم ُمِبٌني 
) 79( ُيْحِييَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ َمرٍَّة َوُهَو ِبكُلِّ َخلٍْق َعِليٌم قُلْ) 78(َرِميٌم 

) 80(الَِّذي َجَعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجِر الْأَْخَضِر َناًرا فَِإذَا أَْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ 
لَُق ِمثْلَُهْم َبلَى َوُهَو أََولَْيَس الَِّذي َخلََق السََّمَواِت َوالْأَْرَض ِبقَاِدٍر َعلَى أَنْ َيْخ

) 82(ِإنََّما أَْمُرُه ِإذَا أََراَد َشْيئًا أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ ) 81(الَْخلَّاُق الَْعِليُم 
 ، وأما قصة أهل  فَُسْبَحانَ الَِّذي ِبَيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِه ُتْرَجُعونَ

 ما حتيله العقول ، بل أمرها أسهل وأيسر – حبمد اهللا –الكهف فليس فيها 
من قصة العصا ، واهللا سبحانه قد أرانا شاهًدا هلا يف أنفسنا وذلك مبا من به 



على العباد من النوم الذي قدره عليهم وجعله رمحة هلم ملا يترتب عليه من 
إمجامهم من التعب ، واستعادة قواهم بعد الكالل واملشقة وضعف القوى ، 

من آياته الدالة على قدرته العظيمة وكمال إحسانه ولطفه وجعل ذلك 
 َوُهَو الَِّذي : بعباده ، وجعله دليال على احلياة بعد املوت ، كما قال تعاىل 

َيَتَوفَّاكُْم ِباللَّْيِل َوَيْعلَُم َما َجَرْحُتْم ِبالنََّهاِر ثُمَّ َيْبَعثُكُْم ِفيِه ِلُيقَْضى أََجلٌ ُمَسمى 
 َوِمْن :  ، وقال سبحانه ْيِه َمْرِجُعكُْم ثُمَّ ُيَنبِّئُكُْم ِبَما كُْنُتْم َتْعَملُونَ ثُمَّ ِإلَ

آَياِتِه َمَناُمكُْم ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْبِتَغاُؤكُْم ِمْن فَْضِلِه ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْوٍم 
  : ، وقال عز وجل  َيْسَمُعونَ
 الْأَْنفَُس ِحَني َمْوِتَها َوالَِّتي لَْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَُيْمِسُك الَِّتي  اللَُّه َيَتَوفَّى

قََضى َعلَْيَها الَْمْوَت َوُيْرِسلُ الْأُْخَرى ِإلَى أََجٍل ُمَسمى ِإنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت 
للَّْيلَ َوالنََّهاَر  َوِمْن َرْحَمِتِه َجَعلَ لَكُُم ا:  ، وقال تعاىل  ِلقَْوٍم َيَتفَكَُّرونَ

 ، واآليات يف هذا ِلَتْسكُُنوا ِفيِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
املعىن كثرية ، وقد أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة ونعمة ورمحة وآية 
باهرة على قدرته العظيمة ، فالذي قدر على ذلك وجعل ذلك نعمة عامة 

 عباده يف ليلهم وهنارهم ، عند احلاجة إليه ، وجعله دليال على ورمحة جلميع
البعث والنشور واحلياة بعد املوت ، هو الذي قدر على أهل الكهف النومة 
الطويلة ، حلك كثرية ، وأسرار عظيمة ، قد بني بعضها يف كتابه العزيز 

الْكَْهِف  أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب : حيث قال سبحانه يف سورة الكهف 
ِإذْ أََوى الِْفْتَيةُ ِإلَى الْكَْهِف فَقَالُوا َربََّنا آِتَنا ) 9(َوالرَِّقيِم كَاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا 

فََضَرْبَنا َعلَى آذَاِنِهْم ِفي ) 10(ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً َوَهيِّئْ لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشًدا 



 َوِإِذ اْعَتَزلُْتُموُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِإلَّا : له سبحانه  إىل قوالْكَْهِف ِسِنَني َعَدًدا
اللََّه فَأُْووا ِإلَى الْكَْهِف َيْنُشْر لَكُْم َربُّكُْم ِمْن َرْحَمِتِه َوُيَهيِّئْ لَكُْم ِمْن أَْمِركُْم 

 ، فذكر سبحانه يف هذه اآلية أن من احلكمة يف إيوائهم إىل الكهف ِمْرفَقًا
م من رمحته ويهيء هلم من أمرهم مرفقًا ، ملا اعتزلوا قومهم أن ينشر هل

 : وهجروهم هللا بسبب شركهم وكفرهم ، مث قال عز وجل بعد آيات 
 َوكَذَِلَك أَْعثَْرَنا َعلَْيِهْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ لَا َرْيَب ِفيَها

 وإعثار – أن يف قصة أهل الكهف – اآلية اآلية ، فأبان سبحانه يف هذه
الناس عليهم ، إقامة احلجة على صدق وعد اهللا بالبعث والنشور وقيام 
الساعة وأن الذي حيي النائم بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم ، هو الذي حيي 
العباد بعد موهتم وتفرق أوصاهلم ، ومعلوم أن البعث والنشور قد أخرب به 

 ودل عليه كتاب اهللا يف مواضع كثرية ، وأمجع عليه مجيع األنبياء ،
  املسلمون وغريهم ، ممن آمن بالرسل 
املاضني ، فالذي يقدر على إحياء املوتى وجمازاهتم بأعماهلم هو القادر 
سبحانه على إنامة األحياء مث بعثهم ، من باب أوىل ، فكل واحدة من 

   وفاة النوم ، ووفاة –الوفاتني 
على األخرى ، وقد بني اهللا سبحانه يف سورة البقرة إحياء  دليل –املوت 

املوتى يف الدنيا قبل اآلخرة ، يف مخسة مواضع ليقيم احلجة على املنكرين 
للبعث والنشور ، ويوضح هلم سبحانه أنه القادر على إحياء املوتى يف الدنيا 

  .واآلخرة 
وَسى لَْن ُنْؤِمَن لََك  َوِإذْ قُلُْتْم َيا ُم: قوله سبحانه : املوضع األول 



ثُمَّ َبَعثَْناكُْم ) 55(َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرةً فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ َوأَْنُتْم َتْنظُُرونَ 
   .  ِمْن َبْعِد َمْوِتكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ

 ِفيَها َواللَُّه  َوِإذْ قََتلُْتْم َنفًْسا فَادَّاَرأُْتْم: قوله سبحانه : املوضع الثاين 
فَقُلَْنا اْضِرُبوُه ِبَبْعِضَها كَذَِلَك ُيْحِيي اللَُّه ) 72(ُمْخِرٌج َما كُْنُتْم َتكُْتُمونَ 

أن اهللا سبحانه أمرهم :  ، واملعىن  الَْمْوَتى َوُيِريكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ
يت أمر بنو إسرائيل بضرب القتيل الذي اختلفوا يف قاتله ، ببعض البقرة ال

بذحبها ، فضربوه جبزء منها ، فرد اهللا عليه روحه فتكلم وأخربهم بقاتله ، 
  وبني سبحانه أن يف هذه القصة دليال على إحيائه املوتى لذوي 

  .العقول 
 أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم : قوله تعاىل : املوضع الثالث 

َحذََر الَْمْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ أَْحَياُهْم ِإنَّ اللََّه لَذُو فَْضٍل َوُهْم أُلُوٌف 
   . َعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس لَا َيْشكُُرونَ

 أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي : قوله سبحانه : املوضع الرابع 
ا قَالَ أَنَّى ُيْحِيي َهِذِه اللَُّه َبْعَد َمْوِتَها فَأََماَتُه اللَُّه ِمائَةَ َعاٍم َخاِوَيةٌ َعلَى ُعُروِشَه

  . اآلية  ثُمَّ َبَعثَُه
 َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم َربِّ أَِرِني : قوله سبحانه : املوضع اخلامس 

 ِلَيطَْمِئنَّ قَلِْبي قَالَ فَُخذْ كَْيَف ُتْحِيي الَْمْوَتى قَالَ أََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى َولَِكْن
أَْرَبَعةً ِمَن الطَّْيِر فَُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ثُمَّ اْجَعلْ َعلَى كُلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ 

   . اْدُعُهنَّ َيأِْتيَنَك َسْعًيا َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم
انه سبحانه لعباده ففي هذه املواضيع اخلمسة ، من كتاب اهللا بي



إحياءه املوتى قبل يوم القيامة ، فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة 
مدة النائم ما شاء سبحانه من الوقت ، مث بعثه مىت شاء من باب أوىل 
اء وأحرى ، ألن إطالة النوم مث بعث النائم من نومه أسهل بكثري من إحي

املوتى بعد انقطاع مادة احلياة منهم ومصريهم مجاًدا ال إحساس فيه ، كما 
 من إحياء املوتى يوم القيامة بعد تفرق – أيًضا –أن ذلك أسهل وأيسر 

أوصاهلم ومصريهم رفاًتا وتراًبا وقد دلت الدالئل القطعية ، والكتب 
 به السماوية ، والعقول الصحيحة على البعث والنشور ، كما جاءت

الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسل ، وأمجع عليه املسلمون ، 
 شبهة ملن لديه أدىن عقل يف قصة أهل الكهف ، – بعد ذلك –فكيف يبقى 

وقدرة اهللا سبحانه على ما أخرب به عنهم ، فسأل اهللا العافية من زيغ 
  .لعظيم القلوب ، والضالل بعد اهلدى ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي ا

وأما الرابع واخلامس من املنكرات الواقعة يف اخلطاب املنسوب إىل 
التونسية يف )) الصباح(( حسب ما ذكرته صحيفة -الرئيس أيب رقيبة 
 فهما اعتراضه على إعطاء – م 1974 / 3 / 20عددها الصادر يف 

األنثى يف املرياث ، نصف ما للذكر ، واعتراضه على تعدد النساء وزعمه 
   مثل نصف الذكر جيب – يف املرياث – إعطاء املرأة أن

 مساواة املرأة للذكر يف املرياث – يف هذا العصر –تداركه ، وأن الواجب 
 ، كما ساوته يف املدرسة واملعمل والفالحة والشرطة ، وذكر أنه ليس -

 أن يفضل الذكر على األنثى ، وزعم أن هذا – يف هذا العصر –من املنطق 
و التفضيل جيد ما يربره عندًما يكون الرجل قواًما على املرأة ، حني املبدأ وه



كانت املرأة يف مستوى اجتماعي ال يسمح هلا مبساواة الذكر ، حني كانت 
  تدفن حية وحتتقر ، أما اليوم فقد اقتحمت ميدان 
العمل ، وشاركت الرجال يف ذلك ، وذكر أن علينا أن نتوخى طريق 

ا هلذه املسألة ، وأن نبادر بتطوير األحكام التشريعية ، االجتهاد ، يف حتليلن
حبسب ما يقتضيه تطور اجملتمع ، وقد سبق لنا أن حجرنا على تعدد 

 –الزوجات ، باالجتهاد يف مفهوم اآلية الكرمية ، وذكر أن من حق احلكام 
 أن يطوروا األحكام حبسب تطور الشعب –بوصفهم أمراء املسلمني 

انتهى املقصود منم كالمه الذي نشرته . ل ومنط احلياة وتطور مفهوم العد
)) الشهاب اللبنانية((ومل تشر إليه صحيفة )) الصباح التونسية((صحيفة 

فيما نقلته من اخلطاب املذكور ، ويف هذا التصريح اخلطري أنواع من الكفر 
والضالل ، منها اهتامه اهللا سبحانه يف حكمه ودعوته الصرحية للحكام إىل 

 يتالعبوا بأحكام الشريعة ، حسب عقوهلم وباجتهادهم ، وتطور أن
الشعوب ، وأساليب احلياة يف نظرهم ، وال شك أن هذا من أبطل الباطل ، 
وفيه تشبيه باليهود والنصارى ، يف تالعبهم بشرائع أنبيائهم وافترائهم على 
، اهللا سبحانه ما مل يشرعه ونسبتهم إىل أحكامه سبحانه ما ليس منها 

ومقتضى ما ذكره هذا الرجل أن اهللا سبحانه مل يعلم ما تنتهي إليه الشعوب 
يف آخر الزمان وما ستصل إليه جمتمعاهتم من التطور ، فلهذا دعا احلكام إىل 
أن يبادروا لتطوير األحكام ، ومن املعلوم باألدلة القطعية من الكتاب 

ما سيكون ، ويعلم والسنة وإمجاع األمة أن اهللا سبحانه يعلم ما كان و
أحوال عباده ، يف ماضيهم ويف حاضرهم ، وقت الترتيل ، وفيما سيصلون 



اللَُّه الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن : إليه يف املستقبل ، كما قال عز وجل 
لِّ َشْيٍء قَِديٌر َوأَنَّ الْأَْرِض ِمثْلَُهنَّ َيَتَنزَّلُ الْأَْمُر َبْيَنُهنَّ ِلَتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َعلَى كُ

 ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا ِإلََه ِإلَّا :  ، وقال سبحانه اللََّه قَْد أََحاطَ ِبكُلِّ َشْيٍء ِعلًْما
 أيضا – ، كما أن املعلوم ُهَو َعاِلُم الَْغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم 

   بالنص واإلمجاع –
يم عليم ، وأنه الرمحن الرحيم ال يظلم وال جيور ، بل هو أن اهللا سبحانه حك

احلكيم العليم بأحوال عباده واللطيف هبم ، وقد شرع هلم من األحكام ما 
فيه صالحهم ورمحتهم وإقامة العدل بينهم ، يف املواريث وغريها ، فهو 
سبحانه أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني ، وهو العامل بأحوال عباده وما 

هم يف آخر الزمان ، كما أنه العامل سبحانه مبا يصلحهم يف وقت يصلح
التشريع ، ومن زعم خالف ذلك فقد اهتم اهللا يف حكمته وعلمه ، ولو 
أراد سبحانه أن يقوم احلكام أو العلماء بتطوير األحكام ، يف وقت من 
األوقات ، لبني ذلك لعباده يف كتابه أو على لسان رسوله عليه الصالة 

م فلما مل يقع شيء من ذلك علم أن ما شرعه من األحكام جيب والسال
األخذ به والسري عليه واحلكم به يف وقت التشريع وفيما يأيت من الزمان إىل 
قيام الساعة ، كيف وقد بني اهللا يف كتابه أن الواجب اتباع ما أنزل 
واالستمساك به ، واحلكم بني الناس بذلك ، واحلذر من اخلروج عنه ، 

 اتَِّبُعوا َما أُْنِزلَ ِإلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َولَا َتتَِّبُعوا ِمْن ُدوِنِه أَْوِلَياَء : ال تعاىل فق
 فَاْسَتْمِسْك ِبالَِّذي أُوِحَي ِإلَْيَك ِإنََّك :  ، وقال سبحانه قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ

َناَك َعلَى َشِريَعٍة ِمَن الْأَْمِر  ثُمَّ َجَعلْ: وقال تعاىل  . َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم



ِإنَُّهْم لَْن ُيْغُنوا َعْنَك ِمَن اللَِّه ) 18(فَاتَِّبْعَها َولَا َتتَِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 
ىل  ، وقال تعاَشْيئًا َوِإنَّ الظَّاِلِمَني َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعٍض َواللَُّه َوِليُّ الُْمتَِّقَني 

 َوأَْنَزلَْنا ِإلَْيَك الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّقًا : خياطب نبيه عليه الصالة والسالم 
ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعلَْيِه فَاْحكُْم َبْيَنُهْم ِبَما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا َتتَِّبْع 

 ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاَء أَْهواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ
اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً َواِحَدةً َولَِكْن ِلَيْبلَُوكُْم ِفيَما آَتاكُْم فَاْسَتِبقُوا الَْخْيَراِت ِإلَى 

َوأَِن اْحكُْم َبْيَنُهْم ) 48(اللَِّه َمْرِجُعكُْم َجِميًعا فَُيَنبِّئُكُْم ِبَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 
ِبَما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا َتتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َواْحذَْرُهْم أَنْ َيفِْتُنوَك َعْن َبْعِض َما أَْنَزلَ اللَُّه 

كَِثًريا ِإلَْيَك فَِإنْ َتَولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما ُيِريُد اللَُّه أَنْ ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ذُُنوِبِهْم َوِإنَّ 
أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ) 49(ِمَن النَّاِس لَفَاِسقُونَ 
   . ُحكًْما ِلقَْوٍم ُيوِقُنونَ

أوجب سبحانه يف هذه اآليات الكرميات احلكم مبا أنزل ، واحلذر 
ق وأخرب من خمالفته كما حذر سبحانه من متابعة أهواء الناس يف خالف احل

أن حكمه هو أحسن األحكام ، وأنه ال حكم أحسن منه ، وبني أن من 
خالف حكمه فهو من حكم اجلاهلية ، وبني يف آية أخرى أن ما خالف 

 أَلَْم َتَر ِإلَى : حكمه فهو من حكم الطاغوت ، كما يف قوله عز وجل 
َك َوَما أُْنِزلَ ِمْن قَْبِلَك ُيِريُدونَ أَنْ الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزلَ ِإلَْي

َيَتَحاكَُموا ِإلَى الطَّاغُوِت َوقَْد أُِمُروا أَنْ َيكْفُُروا ِبِه َوُيِريُد الشَّْيطَانُ أَنْ 
َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا ِإلَى َما أَْنَزلَ اللَُّه َوِإلَى ) 60(ُيِضلَُّهْم َضلَالًا َبِعيًدا 

 هذا أعظم بيان ملن  ففي ِل َرأَْيَت الُْمَناِفِقَني َيُصدُّونَ َعْنَك ُصُدوًداالرَُّسو



يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، إن كل ما خالف ما أنزل اهللا على رسوله حممد 
 من األحكام فهو من حكم الطاغوت ، ومن عمل املنافقني ، وأنه يف 

أن من مل حيكم مبا غاية البعد عن اهلدى ، وحكم سبحانه يف آيات أخرى 
 فهو كافر ظامل فاسق ، وأخرب تعاىل يف موضع آخر من أنزل على نبيه 

كتابه أنه ليس ملؤمن وال مؤمنة أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ، فقال عز 
  :وجل 

َوَما كَانَ ِلُمْؤِمٍن َولَا ُمْؤِمَنٍة ِإذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمًرا أَنْ َيكُونَ لَُهُم  
 ، فهل  الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسولَُه فَقَْد َضلَّ َضلَالًا ُمِبيًنا

 حلاكم أو عامل أو غريمها – هذا البيان العظيم والتحذير الشديد -جيوز بعد 
أن خيالف ما أنزل اهللا وحكم به يف املواريث أو غريها ، وهل جيوز له أن 

 تطوير األحكام باجتهادهم وآرائهم كلما تطورت يدعو احلكام إىل
الشعوب واجملتمعات ، وهل هذا إال الكفر والضالل واالعتراض على اهللا 

  .سبحانه واهتامه يف حكمه واخلروج عن شريعته والتالعب بدينه 
ما أشنع هذا القول ، وما أشد بعده عن احلق ، وما أعظم كفر من 

 هلذا الرجل وأمثاله – أيضا –ليه ، مث يقال استجازه أو استحسنه ، أو دعا إ
  قد أمجع علماء 

 على أن االجتهاد حمله – ، إىل يومنا هذا  من عهد الصحابة –املسلمني 
املسائل الفرعية اليت ال نص فيها ، أما العقيدة واألحكام اليت فيها نص من 

على الكتاب ، أو السنة الصحيحة ، فليست حملًا لالجتهاد ، بل الواجب 
اجلميع األخذ بالنص ، وترك ما خالفه ، وقد نص العلماء على ذلك يف كل 



 إمنا يكون من أهل – حيث جاز –مذهب من املذاهب املتبعة ، مث االجتهاد 
 الذين هلم قدح راسخ يف معرفة أصول العلم بكتاب اهللا وسنة رسوله 

عرفة اللغة األدلة الشرعية وأصول الفقه ، واحلديث، وهلم باع واسع يف م
العربية ، وليس ذلك لغريهم من احلكام ، ألنه ليس كل حاكم يكون عاملًا 

 سواء كان ملكًا أو رئيس –يصح منه االجتهاد ، كما أنه ليس كل حاكم 
 يسمى أمري املؤمنني ، وإمنا أمري املؤمنني من حيكم بينهم بشرع –مجهورية 

و املعلوم بني علماء اإلسالم اهللا ويلزمهم به ، ومينعهم من خمالفته ، هذا ه
واملعروف بينهم فليعلم الرئيس التونسي هذا األمر على حقيقته ، وليبادر 
بالتوبة إىل اهللا مما نسب إليه ، ولريجع إىل طريق اهلدى فالرجوع إىل احلق 
شرف وفضيلة ، بل واجب وفريضة ، أما التمادي يف الباطل فهو ذل هوان 

ركاب الشيطان ، واهللا سبحانه يتوب على واستكبار عن احلق وسري يف 
التائبني ، ويغفر زالت املذنبني ، إذا صدقوا يف التوبة إليه ، كما قال اهللا 

 اآلية ،  قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِإنْ َيْنَتُهوا ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف: سبحانه 
ِه َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواللَُّه غَفُوٌر  أَفَلَا َيُتوُبونَ ِإلَى اللَّ: وقال يف حق النصارى 

اإلسالم يهدم ما كان قبله ، : (( فيما صح عنه  ، وقال النيب َرِحيٌم
واهللا املستعان وهو سبحانه اهلادي إىل سواء )) والتوبة هتدم ما كان قبلها

  .السبيل 
  )تنبيه هام(

 أن – من الكتاب والسنة وإمجاع العلماء –قد علم باألدلة الكثري 
اهللا سبحانه حكيم عليم يف كل ما شرعه لعباده ، كما أنه حكيم عليم يف 



كل ما قضاه وقدره عليهم ، ولذلك أكثر سبحانه يف كتابه العزيز من ذكر 
حكمته وعلمه ليعلم العقالء من عباده أنه سبحانه عليم حكيم يف كل ما 
مل قدر وشرع ، فتطمئن قلوهبم لإلميان بذلك وتنشرح صدورهم للع

بشريعته وحكمه ، وهلذا ملا ذكر سبحانه مرياث األوالد واألبوين ، 
 آَباُؤكُْم َوأَْبَناُؤكُْم : وتفضيل الذكر على األنثى ختم ذلك بقوله سبحانه 

 لَا َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْرُب لَكُْم َنفًْعا فَِريَضةً ِمَن اللَِّه ِإنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما
سبحانه يف هذه اآلية أنه العامل بأحوال عباده ، أما عباده فال فأوضح 

يدرون أي أقارهبم أقرب نفًعا هلم ، وبني سبحانه أن تفضيل هذه املواريث 
صدر عن علم وحكمة ، ال عن جهل وعبث ، تعاىل اهللا عن ذلك علًوا 
كبًريا ، مث ختم ما ذكره من مرياث الزوجني وتفضيل الزوج على الزوجة 

  : بقوله سبحانه . ا ذكره من مرياث األخوة من األم واملساواة بينهم وم
َوِصيَّةً ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحِليٌم  ، كما ختم تفضيله الذكر على األنثى ، 

 َوِإنْ كَاُنوا ِإْخَوةً : يف مرياث األخوة لألبوين أو ألب بالعلم ، فقال 
 ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْيِن ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا َواللَُّه ِبكُلِّ ِرَجالًا َوِنَساًء فَِللذَّكَِر

 فبني بذلك أنه فصل هذه املواريث عن علم بأحوال عباده وما َشْيٍء َعِليٌم
هو الئق هبم وأنه حليم ال يعاجل من عصى بالعقوبة لعله يندم ويتوب ، مث 

   املواريث أن ذلك من أخرب عز وجل بعد ما ذكر أحكام
 ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطِع : حدوده ، وتوعد من تعداها فقال سبحانه 

اللََّه َوَرُسولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك 
لَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه َناًرا َخاِلًدا َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسو) 13(الْفَْوُز الَْعِظيُم 



 مث يقال ، هلذا الرجل وأمثاله ، إن مساواة املرأة  ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمِهٌني
بالرجل يف كل شيء ال يقره شرع وال عقل صحيح ، ألن اهللا سبحانه قد 

 أفضل فاوت بينهما ، يف اخللقة والعقل ويف أحكام كثرية ، وجعل الرجل
 –منها وقواًما عليها لكونه يتحمل من املشاق واألعمال ما ال تتحمله املرأة 

 ولذلك جعله اهللا سبحانه قائًما عليها حىت يصوهنا وحيفظها مما –غالًبا 
يضرها ويدنس عرضها ، وجعل شهادة املرأتني تعدل شهادة الرجل ، 

حرثًا للرجل لكونه أكمل عقال وحفظا منها ، وخصها سبحانه بأن تكون 
وحمل احلمل ، والوالدة والرضاع ، فهي يف هذه األحوال  مطالبة بأمور ال 

 تعجز عن األعمال اليت يقوم – يف نفس الوقت –يطالب هبا الرجل ، وهي 
هبا الرجل ، ألن محلها ووالدهتا وما أوجب اهللا عليها من العناية بأطفاهلا 

عها هلم ، مينعها من الكثري وتربيتهم وإرضاعهم ، عند ضرورهتم إىل إرضا
من األعمال ، وألن الرجل يف حاجة شديدة إىل بقاء املرأة يف البيت لتربية 

 وليس – يف الغالب -أطفاهلا والعناية بشئون بيتها وإعداد ما حيتاجه زوجها 
كل أحد جيد من يقوم مقام زوجته ، يف العناية هبذه الشئون ، مث إن املرأة 

 لالستمتاع هبا وقضاء وطرهم اجلنسي منها ، فهي هي موضع طمع الرجال
يف أشد احلاجة إىل من حيميها من الرجال ويقف سًدا منيًعا دون عبث 
السفهاء هبا ، أما ما ذكره من اختالطها بالرجال ، يف املدرسة واملعمل 
  والشرطة وغري ذلك ، فليس أمًرا جائًزا على إطالقه ، بل يف 

هلا ذلك إال يف حدود الشريعة حيث تأمن على تفصيل ، وهو أنه ال جيوز 
نفسها وعرضها ، وتتمكن من احلجاب الشرعي وحيث تسلم من خلوة 



ما خال رجل بامرأة إال كان الشيطان  : ((الرجل األجنيب هبا لقول النيب 
ال خيلو رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم وال  : ((، ولقوله )) ثالثهما

وألن اهللا سبحانه قد جعل الرجال قوامني )) . رمتسافر امرأة إال مع ذي حم
 كما تقدم –على النساء مبا فضلهم اهللا به عليهن يف اخللق واخللق والعقل 

 الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ :  ومبا ينفقونه من األموال عليهم ، كما قال سبحانه –
 ِبَما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم َعلَى النَِّساِء ِبَما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َو

اآلية ، فأطلق سبحانه يف هذه اآلية قيام الرجال على النساء ، ومل خيص 
  ذلك بوقت دون 

فلو كان احلكم يتغري . وقت ، وهو سبحانه يعلم ما يكون يف آخر الزمان 
 يف سنته فلما مل يقع شيء لبني ذلك سبحانه ، ومل يهمله أو لبينه رسوله 

 ذلك علم أن قيام الرجال على النساء حكم مستمر إىل يوم القيامة ، من
وقد علم كل من له أدىن بصرية بأحوال العامل احلاضر ، ما قد ترتب على 
اختالط املرأة بالرجل يف املدرسة واملعمل وغريمها ، من الفساد الكبري ، 
ه والشر العظيم والعواقب الوخيمة ، وكل ذلك يبني فضل ما جاءت ب

الشريعة ، وأن الواجب هو االلتزام بأحكامها يف مجيع األحوال ، ويف كل 
زمان ومكان ، واحلذر من خالفها ، ومما ينبغي أن يعلم أن هذا التفضيل إمنا 
هو للجنس على اجلنس ، وال يلزم من ذلك أن يكون كل فرد من أفراد 

ض النساء الرجال أفضل من كل واحدة من أفراد النساء ، بل قد يكون بع
 كما هو معلوم من النقل –أفضل من بعض الرجال من وجوه كثرية 

 فعائشة وخدجية وحفصة ، وغريهن من أمهات –والواقع يف كل زمن 



 أفضل من كثري من الرجال ، وهكذا يف –املؤمنني رضي اهللا عنهن مجيًعا 
  كل زمان يوجد يف النساء من تفوق بعض الرجال ، يف علمها وعقلها 

ا ، ولكن ذلك كله ال يلزم منه مساواة املرأة للرجل يف كل شيء ودينه
كما ال يلزم منه الدعوة إىل مساواهتا يف املرياث واألحكام وقد سبق فيما 
ذكرنا من األدلة عند الكالم على قصة عصا موسى وأهل الكهف ، أن 
 الواجب على مجيع املكلفني هو اإلميان باملرتل ، واخلضوع له والتصديق به
والعمل مبقتضاه ، وأنه ال جيوز رجه أو بعضه ، أو التكذيب بشيء منه ، 
ألن اهللا سبحانه هو أصدق قيال من خلقه ، وهو العامل بأحوال عباده وما 
يصلحهم ، وألنه سبحانه أمر باتباع املرتل ومل جيعل لعباده اخلرية يف رد 

كاهم  هو أصدق اخللق وأكملهم عقال وأزشيء منه ، وألن رسوله 
نفًسا ، وهو األمني على وحيه سبحانه ، وقد أخرب عز وجل أنه ال ينطق 
  عن اهلوى إن هو إال وحي 
يوحى ، وقد بلغ كالم ربه كما أنزل وبلغ شريعته كما أمر بذلك فال جيوز 
ألحد بعد ذلك ، خمالفة املرتل أو تغيري املشروع برأي أو اجتهاد ، وقد 

 جيوز ألحد التكذيب بشيء مما أنزل اهللا أو أمجع العلماء كافة على أنه ال
رفعه ، وعدم الرضى به أو العدول عما شرع ، وذكروا أن ذلك كفر 
صريح وردة عن اإلسالم ، ملا سبق من األدلة ، ولقوله سبحانه يف هذا 

سبق ما  ، وقد  ذَِلَك ِبأَنَُّهْم كَِرُهوا َما أَْنَزلَ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم: املعىن 
نقله اإلمام الكبري إسحاق ابن راهويه والقاضي عياض بن موسى ، وشيخ 
اإلسالم ابن تيمية رمحة اهللا عليهم من إمجاع العلماء على ما ذكرنا فراجعه 



  جتد ما يشفي 
  .ويكفي 

وأما اعتراضه على تعدد الزوجات وحجره على الشعب التونسي 
ل ذلك باالجتهاد يف مفهوم قوله أن جيمع بني زوجتني فأكثر ، وزعمه أنه فع

 فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُرَباَع فَِإنْ ِخفُْتْم : تعاىل 
هذا من :  اآلية ، فجوابه أن يقال أَلَّا َتْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم 

ألنه ليس ألحد من الناس أن يفسر كتاب الغلط الكبري ، واجلهل العظيم ، 
 أو فسره به أصحابه رضي اهللا اهللا مبا خيالف ما فسره به رسوله حممد 

 هو أعلم الناس بتفسري عنهم أو أمجع عليه املسلمون ، ألن الرسول 
كتاب اهللا وأنصحهم هللا ولعباده ، وقد أباح اجلمع لنفسه وألمته ، وأمر 

ن امليل ، وهكذا أصحابه رضي اهللا عنهم هم بالعدل بني النساء وحذر م
 بتفسري كتاب اهللا عز وجل كما أهنم أعلم أعلم الناس بعد رسول اهللا 

الناس بسنته ، وهم أنصح الناس للناس ، بعد األنبياء ، ومل يقل أحد منهم 
 حلاكم أو عامل أن يقدم على – بعد ذلك –بتحرمي اجلمع ، فكيف جيوز 
   اهللا خالف ما علموه ، من خالفهم وأن يقول على

شرع اهللا وأمجع عليه العلماء بعدهم ، هذا من أبطل الباطل ، ومن أقبح 
  الكفر 

والضالل ، ومن أعظم اجلرأة على كتاب اهللا وعلى أحكام شريعته بغري 
حق ، مث إن من تأمل ما شرعه اهللا سبحانه من إباحة التعدد علم أن يف ذلك 

 كما سيأيت بيان ذلك –ساء وللمجتمع نفسه مصاحل كثرية ، للرجال والن



 وعلم أيضا أن ذلك من حماسن الشريعة اإلسالمية اليت بعث –إن شاء اهللا 
 إىل الناس كافة وجعلها مشتملة على ما فيه اهللا هبا رسوله حممًدا 

 أن – أيًضا –صالحهم وسعادهتم ، يف املعاش واملعاد ، واتضح له من ذلك 
ل إحسان اهللا لعباده ولطفه هبم وله فيه احلكمة البالغة إباحة التعدد من كما

، ملن تدبر هذا املقام وعقل عن اهللا شرعه وأحكامه ، وما ذاك إال ألن املرأة 
عرضة ألشياء كثرية منها املرض والعقم ، وغري ذلك ، فلو حرم التعدد 
ال لكان الزوج بني أمرين ، إذا كانت زوجته عاقًرا أو كبرية السن أو قد ط

هبا املرض وهو يف حاجة إىل من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته ، أو يف 
 وذلك مضرة عليه وعليها –حاجة إىل الولد أو غري ذلك ، فإما أن يطلقها 

 وإما أن يبقيها يف عصمته فيحصل له بذلك من الضرر والتعب الكثري ، –
 ال ختفى على والتعرض ملا حرم اهللا من الفاحشة وغري ذلك من األمور اليت

 أيًضا –املتأمل ، وكال األمرين شر ال يرضى هبم عاقل ، وقد يكون الرجل 
 ال تعفه املرأة الواحدة فيحتاج إىل ثانية أو أكثر ليعف نفسه عما حرم اهللا –

، وقد تكون املرأة لديه قليلة النسل ، وإن مل تكن عاقًرا ، فيحتاج إىل زوجة 
 ورغَّب فيه سل الذي حث عليه النيب ثانية أو أكثر لطلب تكثري الن

األمة ، وقد تكون املرأة عاجزة عن الكسب وليس هلا من يقوم عليها 
ويصوهنا فتحتاج إىل زوج يقوم عليها ويعفها ، إىل غري ذلك من املصاحل 
العظيمة للرجل واملرأة وللمجتمع نفسه ، يف تعدد الزوجات ، وقد تكثر 

يقل من يقوم عليهن فيحتجن إىل زوج النساء بسبب احلرب أو غريها ف
يعفهن ويرعى مصاحلهن وحيصل هلن ، بسببه الولد الشرعي ، وقد علمت 



 أن اهللا سبحانه هو احلكيم العليم يف كل ما قضاه – مما ذكرنا سابقًا –
 أن يعترض عليه يف حكمه أو – كائًنا من كان –وقدره فال جيوز ألحد 

 ألحد أن يزعم أن غري حكم اهللا أحسن يتهمه يف شرعه ، كما أنه ال جيوز
   أحسن من هديه ، كما من حكمه ، أو أن غري هدي الرسول 

 أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْما : قال اهللا عز وجل 
فإن خري : أما بعد : (( يقول يف خطبته وكان النيب  ِلقَْوٍم ُيوِقُنونَ

 ، وشر األمور حمدثاهتا يث كتاب اهللا ، وخري اهلدي هدي حممد احلد
، واآليات واألحاديث يف هذا الباب كثرية ، وقد كان )) وكل بدعة ضاللة

بعض أهل اجلاهلية جيمعون بني العدد الكثري من النساء فجاء اإلسالم 
 فإنه أسلم وحتته وقصرهم على أربع ، كما يف قصة غيالن بن سلمة 

 أن خيتار منهن أربًعا ويفارق سائرهن ، وثبت سوة فأمره النيب عشرة ن
 ما يدل على أن اهللا سبحانه أباح لنبيه الكرميني داود وسليمان عن النيب 

 أكثر من أربع ، فجاءت الشريعة اإلسالمية احملمدية –، عليهما السالم 
ه وعليهم الكاملة العامة جلميع البشر على يد أفضل اخللق وخامت الرسل علي

أفضل الصالة والسالم بأمر وسط جيمع املصاحل كلها وهو إباحة اجلمع بني 
أربع من النساء ، ومنع ما زاد على ذلك ، وقد أمجع العلماء رمحهم اهللا 

 على حترمي ما – أيًضا – وأمجعوا – كما تقدم –على إباحة اجلمع بني أربع 
من ال يعتد . على ذلك زاد على ذلك ، وقد شذ عنهم ، يف جواز الزيادة 

 فإن اهللا خصه خبصائص ، منها جواز اجلمع بني خبالفه ما عدا النيب 
  تسع من 



النسوة ، ألسباب وحكم كثرية ليس هذا موضع ذكرها ومن تأمل حال 
  من أنكر 

 أهنم وقعوا – من واقع الكثري منهم –التعدد ، كالنصارى وأشباههم ، علم 
  فيما 

اختذوا اخلدينات الكثريات فاعتاضوا احلرام على حرم اهللا من الزنا ، و
 أََتْسَتْبِدلُونَ : احلالل ، واخلبيث عن الطيب ، وشاهبوا من قال اهللا فيهم 

 هو أعلم الناس ومعلوم أن الرسول الَِّذي ُهَو أَْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌر
  : بتفسري كتاب اهللا ، وقد فسر قوله تعاىل 

َاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُرَباَع فَاْنِكُحوا َما ط بأن املراد من 
وهكذا . ذلك إباحة اجلمع بني أربع من النساء فأقل دون ما زاد عن ذلك 

أصحابه رضي اهللا عنهم مل حيفظ أن أحًدا منهم أنكر اجلمع بني أربع أو 
  نكح أكثر من أربع وهم أعلم الناس

بتفسري بكتاب اهللا كما أهنم أعلم الناس بسنته  -  بعد رسول اهللا – 
 ويف ذلك كفاية ومقنع لطالب – كما سبق بيانه –عليه الصالة والسالم 

  .احلق ، واهللا املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إال به 
وأما املنكر السادس ، من املنكرات الستة اليت سبق ذكرها ، وهو 

 قد أهلوه  من الصالة على رسول اهللا زعمه أن املسلمني يف إكثارهم
 والعبادة إن هذا ليس من التأليه لرسول اهللا : بذلك ، فجوابه أن يقال 

له ، بل ذلك عبادة هللا وحده وامتثال ألمره عز وجل حيث قال يف سورة 
يَن آَمُنوا َصلُّوا  ِإنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَِّبيِّ َيا أَيَُّها الَِّذ: األحزاب 



 فقد أخرب سبحانه أنه ومالئكته يصلون على النيب َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما 
 مث أمر املؤمنني بالصالة والسالم عليه دل ذلك على شرعية اإلكثار من 

 وأن ذلك من أفضل القربات ، وقد أمجع علماء الصالة والسالم عليه 
إذا : ((أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال  اإلسالم على ذلك وصح عنه 

مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ، مث صلوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ صالة 
واحدة صلى اهللا عليه هبا عشًرا مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإهنا مرتلة يف اجلنة 
ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل اهللا يل 

 عن – واللفظ للبخاري –، ويف الصحيحني )) سيلة حلت له الشفاعةالو
يا رسول اهللا أمرنا :  أن الصحابة رضي اهللا عنهم قالوا كعب بن عجرة 

قولوا اللهم صل : ((اهللا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ ، فقال 
على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

يد ، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على محيد جم
، واألحاديث يف هذا املعىن )) إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد

الثناء على عبده يف املأل األعلى : كثرية ، والصالة من اهللا سبحانه معناها 
 بذكر صفاته احلميدة ، وأعماله اجلليلة ، ومن العباد طلبهم ذلك من اهللا

 الثناء من اهللا سبحانه على عبده ورمحته – أيًضا –سبحانه ، ويراد بالصالة 
 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُُروا اللََّه ِذكًْرا كَِثًريا : إياه ، كما يف قوله سبحانه 

ُتُه ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم َوَملَاِئكَ) 42(َوَسبُِّحوُه ُبكَْرةً َوأَِصيلًا ) 41(
 ، وهذه املسألة ِلُيْخِرَجكُْم ِمَن الظُّلَُماِت ِإلَى النُّوِر َوكَانَ ِبالُْمْؤِمِنَني َرِحيًما 

من أوضح املسائل لصغار طلبة العلم ، وعامة املسلمني ، فكيف خفي هذا 



  .على زعيم كبري ؟ فاهللا املستعان 
 ليس إذا كان اإلكثار من الصالة والسالم على النيب : فإن قيل 

إن التأليه :  والعبادة له ؟ ، قلنا تأليًها له ، فما هو التأليه للرسول 
 ولكثري ممن يسمون باألولياء وغريهم ، واقع من كثري من للرسول 

اجلهال ، ومنتشر يف أحناء األرض ، يعلم ذلك من خرب واقع الناس ، 
لني من وعرف دين اهللا الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ، وخلق الثق

 هو صرف بعض – الذي وقع من كثري من اجلهال –أجله ، وهذا التأليه 
 أو لغريه من املخلوقني ، كدعائه واالستغاثة به وطلبه املدد العبادة للنيب 

والشفاء للمرضى ، والنصر على األعداء ، وحنو ذلك من أنواع العبادة ، 
وهناهم عن الشرك به واهللا سبحانه أوجب على عباده أن خيصوه بالعبادة ، 

: وبعث الرسل وأنزل الكتب لبياهنا وبيان ما يضادها ، كما قال عز وجل 
َوَما َخلَقُْت الِْجنَّ َوالِْإْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن  وقال ،   

 الـْر ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحِكيٍم َخِبٍري : سبحانه 
 َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة :  اآلية ، وقال عز وجل ُبُدوا ِإلَّا اللََّه أَلَّا َتْع) 1(

 َوَما أُِمُروا :  ، وقال سبحانه َرُسولًا أَِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاغُوَت 
 هذا املعىن كثرية ،  ، واآليات يفِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء 

فاهللا سبحانه هو الذي يشفي املرضى ، وينصر على األعداء ، ويكشف 
 إذا جلئوا إليه –الكروب وجييب املضطر ، ويرتل املدد على عباده 

 ِإذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاْسَتَجاَب لَكُْم :  كما قال سبحانه –واستغاثوا به 
َوَما َجَعلَُه اللَُّه ِإلَّا ُبْشَرى ) 9(َن الَْملَاِئكَِة ُمْرِدِفَني أَنِّي ُمِمدُّكُْم ِبأَلٍْف ِم



 ، َوِلَتطَْمِئنَّ  ِبِه قُلُوُبكُْم َوَما النَّْصُر ِإلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم 
 ، وقال عز َمكُْم  ِإنْ َتْنُصُروا اللََّه َيْنُصْركُْم َوُيثَبِّْت أَقَْدا: وقال سبحانه 

 ، وقال  أَْم َمْن ُيِجيُب الُْمْضطَرَّ ِإذَا َدَعاُه َوَيكِْشُف السُّوَء : وجل 
 َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعوِني أَْسَتِجْب لَكُْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتكِْبُرونَ َعْن : سبحانه 

شركون ذلك يف  ، وقد عرف املِعَباَدِتي َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم َداِخِريَن 
جاهليتهم ، فكانوا يشركون يف حال الرخاء ، وأما يف حال الشدائد 

 فَِإذَا َرِكُبوا ِفي الْفُلِْك َدَعُوا : فيخلصون هللا العبادة كما قال عز وجل 
 ، كما اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم ِإلَى الَْبرِّ ِإذَا ُهْم ُيْشِركُونَ 

 أن اهللا سبحانه هو الرازق ، النافع ، الضار، املدبر ألمور – أيًضا –فوا اعتر
 من األنبياء ، واألولياء واملالئكة واجلن –العباد ، وأهنم ما عبدوا غريه 

 إال ليشفعوا هلم عند اهللا وليقربوهم لديه زلفى ، كما –واألصنام واألوثان 
 :  وجل يف سورة يونس ذكر اهللا عنهم ذلك يف كتابه املبني حيث قال عز

َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيُضرُُّهْم َولَا َيْنفَُعُهْم َوَيقُولُونَ َهُؤلَاِء ُشفََعاُؤَنا ِعْنَد 
 ِإنَّا أَْنَزلَْنا ِإلَْيَك الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ فَاْعُبِد :  اآلية ، وقال يف سورة الزمر اللَِّه 

أَلَا ِللَِّه الدِّيُن الَْخاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِنِه ) 2(لَُه الدِّيَن اللََّه ُمْخِلًصا 
أَْوِلَياَء َما َنْعُبُدُهْم ِإلَّا ِلُيقَرُِّبوَنا ِإلَى اللَِّه ُزلْفَى ِإنَّ اللََّه َيْحكُُم َبْيَنُهْم ِفيَما ُهْم ِفيِه 

 ففي هذه اآليات وغريها ْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر َيْخَتِلفُونَ ِإنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َم
من اآليات الكثرية ، الداللة الصرحية على أن اهللا سبحانه هو اإلله احلق ، 
املستحق للعبادة ، وأنه ال جيوز تأليه غريه وال صرف شيء من ذلك لسواه 
  : ، كما قال عز وجل 



َو الرَّْحَمُن الرَِّحيم َوِإلَُهكُْم ِإلٌَه َواِحٌد لَا ِإلََه ِإلَّا ُه وقال سبحانه ،  ذَِلَك 
ِبأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدوِنِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ 

 ، وقد أخرب سبحانه يف غري موضع من كتابه ، أنه حرم الشرك  الْكَِبري
 لقيه به ، كما أخرب أن صرف شيء من العبادة على عباده وأنه ال يغفر ملن

  : لغريه شرك به وعبادة لسواه كما قال سبحانه 
َّاللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك   ِإن

 لَقَْد : ة املائدة  ، وقال عز وجل يف سورِباللَِّه فَقَْد َضلَّ َضلَالًا َبِعيًدا 
كَفََر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيُح ْبُن َمْرَيَم َوقَالَ الَْمِسيُح َيا َبِني ِإْسَراِئيلَ 
اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَّكُْم ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأَْواُه 

  :  ، وقال تعاىل النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصاٍر 
 ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم لَُه الُْملُْك َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِنِه َما َيْمِلكُونَ ِمْن 

كُْم ِإنْ َتْدُعوُهْم لَا َيْسَمُعوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا لَ) 13(ِقطِْمٍري 
 فبني سبحانه يف هذه َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُرونَ ِبِشْرِككُْم َولَا ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخِبٍري 

 أن ذلك -اآلية أن دعاءهم غريه شرك به عز وجل كما أوضح سبحانه 
 َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه ِإلًَها آَخَر لَا :  ، فقال عز وجل –من الكفر األكرب 

 ، وأخرب عز وجل  لَُه ِبِه فَِإنََّما ِحَساُبُه ِعْنَد َربِِّه ِإنَُّه لَا ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَُبْرَهانَ
 من املالئكة واألنبياء –أنه ال أضل ممن دعا غري اهللا وأن املدعوين من دونه 

وغريهم يتربؤون من عابديهم وداعيهم ، وأهنم غافلون عن ذلك ال شعور 
َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن لَا  : هلم به ، فقال سبحانه

َوِإذَا ُحِشَر النَّاُس ) 5(َيْسَتِجيُب لَُه ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئِهْم غَاِفلُونَ 



َم  َوَيْو:  ، وقال سبحانه كَاُنوا لَُهْم أَْعَداًء َوكَاُنوا ِبِعَباَدِتِهْم كَاِفِريَن
َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا َمكَاَنكُْم أَْنُتْم َوُشَركَاُؤكُْم فََزيَّلَْنا 

فَكَفَى ِباللَِّه َشِهيًدا َبْيَنَنا ) 28(َبْيَنُهْم َوقَالَ ُشَركَاُؤُهْم َما كُْنُتْم ِإيَّاَنا َتْعُبُدونَ 
 واآليات يف هذا املعىن كثرية معلومة َدِتكُْم لََغاِفِلَني َوَبْيَنكُْم ِإنْ كُنَّا َعْن ِعَبا

، وفيما ذكرناه منها كفاية وداللة صرحية على أن العبادة حق اهللا وحده 
وأنه ال جيوز صرف شيء منها لغريه سبحانه ، فالواجب على أهل العلم أن 

سوله يبينوا ذلك للناس وأن يشرحوا هلم حقيقة التوحيد الذي بعث اهللا به ر
 ومن قبله من الرسل ، وأن يعلموهم ما جهلوا من ذلك ، وأن حممًدا 

حيذروهم من الشرك باهللا عز وجل ، وعلى احلكام أن ينفذوا أمر اهللا يف 
عباده ، ومينعوهم من عبادة غريه وخمالفة شريعته على ما جاء يف كتاب اهللا 

على معرفة ما وسنة رسوله عليه الصالة والسالم مستعينني بعلماء احلق 
جهلوا من كتاب اهللا ، أو سنة رسوله عليه الصالة والسالم ، ويف ذلك 

  عزهم 
 أنه قال وشرفهم ، وجناهتم يف الدنيا واآلخرة ، وقد صح عن رسول اهللا 

: ، وقال عليه الصالة والسالم )) من يرد اهللا به خًريا يفقه يف الدين: ((
من دل على خري فله مثل  : ((وقال )) خريكم من تعلم القرآن وعلمه((

 ، وهو مروي عن عمر بن ، ويف األثر املشهور عن عثمان )) أجر فاعله
، )) إن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن : ((- أيًضا - اخلطاب 

، )) لن يصلح آخر هذه إال ما أصلح أوهلا: ((وقال اإلمام مالك رمحه اهللا 
يع أهل العلم ، والذي صلح به األولون وهذه الكلمة العظيمة هي قول مج



وصاروا به قادة الناس وأئمة اهلدى وحكام األرض ، هو اتباع كتاب اهللا 
وسنة رسوله عليه الصالة والسالم ورد ما تنازعوا فيه إليهما ، ال إىل آراء 
الناس واجتهاداهتم ، ولن يصلح آخرهم إال هبذا األمر ، الذي صلح به 

أن يوفق أئمة املسلمني وعلماءهم إىل لذلك ، وأن جيمع أوهلم ، فنسأل اهللا 
كلمتهم على احلق ، وأن يصلح عامة املسلمني ومين عليهم بالفقه يف الدين 

  .، ويويل عليهم خيارهم إنه جواد كرمي 
ماذا جيب على رؤساء الدول اإلسالمية إزاء ما نسب إىل الرئيس 

  : أيب رقيبة 
 رقيبة ، من القول بتناقض ال شك أن ما نسب إىل الرئيس أيب

 القرآن وإنكار عصا موسى وقصة أهل الكهف ، والتنقص لرسول اهللا 
ونسبته الكذب على اهللا سبحانه ، أنواع من الكفر الصريح والردة عن 
اإلسالم ، وهكذا دعوته احلكام إىل تطوير األحكام وزعمه أن إعطاء األنثى 

   نصف الذكر نقص جتب – يف املرياث –
لته ، ألنه ليس منطقًيا وال يناسب تطور اجملتمع ، وهكذا حجره تعدد إزا

النساء ، لكونه ال يناسب تطور اجملتمع ، كل ذلك من الكفر الصريح 
 كما تقدم بيان ذلك –واالعتراض على اهللا سبحانه واالهتام له يف حكمه 

 فالواجب على مجيع رؤساء الدول اإلسالمية قطع العالقات السياسية –
عه حىت يعلن التوبة الصرحية مما نسب إليه ، أو التكذيب لذلك بطرق م

اإلعالم الرمسية ، حىت يعلم الناس حقيقة ما هو عليه ، وحىت يعاملوه مبا 
جيب أن يعامل به ، وحىت ال يتأسى به غريه ، من احلكام أو غريهم ، ألن 



 – منه ما نسب إليه من أنكر املنكرات اليت جيب إنكارها على من وقعت
  حسب 
 ، وال شك أن قطع العالقات معه من إنكار املنكر املستطاع من -القدرة 

من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده  : ((الدول اإلسالمية ، كما قال النيب 
، )) ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

ثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له ما من نيب بع: ((وقال عليه الصالة والسالم 
من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، مث إهنا ختلف 
من بعدهم خلوف ، يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما اليؤمرون ، فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن 

   اإلميان حبة جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من
، وأبلغ من ذلك وأشد يف التحذير من السكوت على املنكر قول )) خردل

  اهللا 
 لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيلَ َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى : عز وجل 

َهْونَ َعْن ُمْنكٍَر كَاُنوا لَا َيَتَنا) 78(ْبِن َمْرَيَم ذَِلَك ِبَما َعَصْوا َوكَاُنوا َيْعَتُدونَ 
  فََعلُوُه لَِبئَْس َما كَاُنوا 

 ، واهللا املسؤول سبحانه أن يهدينا وسائر املسلمني للتمسك َيفَْعلُونَ 
 واحلكم بشريعته ، والتحاكم إليها ، واإلنكار على بكتابه ، وسنة نبيه 

  .من خالفها ، وأن جيمع كلمتهم على اهلدى إنه ويل ذلك والقادر عليه 
صلى اهللا وسلم على عبده ورسوله وخريته من خلقه ، نبينا وإمامنا و

  .حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم الدين 



  )سابقا(             رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
                  عبد العزيز عبد اهللا بن باز

                   



  خ أمحد عبد الرمحن احلصني على جورج طعمةرد الشي
  :قال اهللا تبارك وتعاىل 

 َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب لَْو َيُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد ِإَمياِنكُْم كُفَّاًرا
   .109البقرة ُّ…َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الَْحق

َضى َعْنَك الَْيُهوُد َولَا النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم قُلْ ِإنَّ َولَْن َتْر
ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى َولَِئِن اتََّبْعَت أَْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم 

   .120البقرة َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصٍري
الَِّذيَن آَمُنوا ِإنْ ُتِطيُعوا فَِريقًا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َيا أَيَُّها 

   .100آل عمران َيُردُّوكُْم َبْعَد ِإَمياِنكُْم كَاِفِريَن
 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء َبْعُضُهْم

   َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم أَْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن
  .51املائدةالظَّاِلِمَني
 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهُزًوا َولَِعًبا

  لْكُفَّاَر أَْوِلَياَء َواتَّقُوا اللََّه ِإنْ كُْنُتْم ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوا
  .57املائدة ُمْؤِمِنَني
  
  

****** 
  
  



  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة الطبعة
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شـرور           
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال              

 وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبـده ورسـوله              هادي له 
 ومن يطع اهللا ورسوله     –أرسله باحلق بشريا ونذيرا بني يدي الساعة        

  .       فقد رشد ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه وال يضر اهللا شيئا 
هذه رسالة صغرية احلجم كثرية الفائدة وكان القصد منها مقاالً 

الدكتور يف ) جورج طعمة(ور النصراين السوري للرد على الدكت
جامعة الكويت ، وكان الدكتور قد أثار مبقال كتبه ونشر يف جريدة 

نعم [فكتب الرد بعنوان ]هل النصراين كافر[الوطن الكويتية بعنوان 
وكأن املقال هذا يشكك املسلمني بأن ] يا دكتور إهنم كافرون

مي قوله ليس صحيح وهذا النصارى ليسوا بكفار وأن القرآن الكر
  .دأب املبشرين وأذناهبم 

واسأل املوىل جل وعال أن يهدينا إىل سواء السبيل وجيعلنا مـن            
الفائزين يف الدنيا واآلخرة وجيعلنا من املدافعني عن اإلسـالم وبـين            

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه الكرام          . اإلسالم  
.  



  المية املقال ميس العقيدة اإلس
ومبا أن هذا املقال خطري للغاية وخاصة أنه ميس العقيدة الدينية           
واحلكم يف هذه املسألة واضح جلي ال غبار عليه ذلـك أن اليهـود              
والنصاري ومن حذا حذوهم كفار واليشك يف هـذا إال الـذي ال             
يعرف اإلسالم إال من باب املستشرقني واملبشرين الـذين تربـوا يف            

وكنت أريد أنٍ أنشره  (قد على اإلسالم واملسلمني     أحضان الكفر واحل  
يف إحدى اجلرائد يف دول اخلليج ولكن مع األسف الشديد مل تقبلـه             
أية جريدة وكان الرد منهم أنه خطري وأنه يبعث الفتنة والشقاق بني            
الطرفني وهلم عذرهم ألن حمرري الصحف اليومية أكثرهم نصـارى          

بثون حقدهم بأقالمهم املسومة    جمندون من قبل جيش الكتائب فهم ي      
اليت تتقاطر دما كما حدث يف خميمي صربا وشاتيال مما تقشعر منـه              
األبدان من قتل النساء واألطفال والشيوخ ولقد عزا هؤالء العـامل           
اإلسالمي باسم القومية العربية وهم حيملون احلقد ويتسترون بالقومية         

ذي هو رمـز العـداء      املزعومة ويف احلقيقة أهنم حيملون الصليب ال      
  .لإلسالم واملسلمني منذ فجر اإلسالم 

] أي الصـليب  [امحلوه على عواتقكم    ] إيريان الثاين [قال البابا   
أو على صدروكم ، وليشرف فوق أسلحتكم ويف رؤوس سناجقكم          

.  
 إذ قـال يف قصـيدة       )40(وصدق االستاذ عبد الرمحن الكاتب    

  ].جمزرة الصليب[بعنوان 
 مي هلم عصب   فال حي  -ذبح النعاج   

 والدهر من ذُهلـم قـد نابـه الغضـب         
 يـــذحبون بظهـــر  األرض قاطبـــة
 تبكـــي املـــدائن واآلفـــاق شـــقوهتم



 قلبا بكى يوم أن حلـت هبـا الكـرب         
 هلــن بعــد عزيــز عنــه مــا رغبــوا
  واليوم قد مزقـت أجسـادنا الصـلب       

  صـمت ظـل يلجمنـا      ))بريوت((دهاك  
!!قد عضها املوت مل تربأ هبـا العـرب        

    دماؤنا ، فهـي يف األوطـان تنتـهب        
ــدفعهم    ــلبان ي ــة الص ــت أم جتمع

ـ   د برصـاص اللـؤم أضـجعه       كم عاب
 وكم رضيع سقاه املوت مـن رضـعوا       
ــرد  فــال  حــول وال ســبب  ــد ت ي
ــائبنا   ــت مص ــدها هان ــيبة عن  مص
 يا أيها العرب كم ديسـت كـرامتكم       
 فأصبحت أرضـكم سـوقا ملغتصـب 
ــو   ــم ذال وبينكم ــاكم هل ــا كف  أم
ــدهم   ــا يف معاب ــاكم عكوف ــا كف أم

فاكم شتاتا يف حواضـرهم   ولـن         أما ك 
ــهب   ــريه ش ــم يف غ ــون لك  يك
 لن تبصـروا بضـياء غـري مصـحفكم        

 

 كــم أنفــس قتلــت ظلمــا فمــا وجــدت
ــدمل    ــرح  مبن ــا ج ــاىل فم ــا للثك  ب
ــزرة    ــام جم ــا بالش ــان لن ــاألمس  ك  ب
ــو مســاك الرعــب والرهــب ــت يعل    وأن

ــة  ــا للفجيعــ ــة! !يــ  اآلف مؤلفــ
ــت   ــد رخص ــوم ق ــار الق ــا يف دي  كأمن
 كيــد اليهــود ، وقــد أفضــوا ملــا طلبــوا
 بطـــن التـــراب كفـــور ســـاقه أرب
 حقدا علينـا ، وهـم مـن كأسـنا شـربوا           
 ساقو الضـحايا وهـم عـزل فلـيس هلـم          
ــب  ــاق تنتح ــه اآلف ــابا ل ــم مص     أعظ
ــوا  ــم غلب ــر وك ــزاكم ذوو مك ــم غ  وك
ــلبوا  ــن س ــال مل ــدا ح ــد غ ــم ق  ورزقك

ــالمكم و ــب؟ إس ــم حس ــه لك ــح في  اض
ــب ؟   ــادة النج ــا الس ــو يف الرباي  وأنتم
 ومنـــهج اهللا يـــدعوكم ويرتقـــب  
ــفقكم   ــري مص ــياء غ ــروا بض ــن تبص  ل
ــب   ــه الكت ــت ل ــق ، إذ دان ــامل احل  مع

   
  
 

وهذا االسم يتستر ) أمني ناجي(املعروف باسم ) أنطوان جنم(وهذا 



ول فيه يوحي بأنه مسلم وهو بذلك يضللنا حىت ينشر أفكاره بيننا يق

أنا لست قومًيا عربيا وال أرضى بالعروبة وال : (هذا النصراين 

  )بالقومية العربية

  .نعم إنه مل يتخل عن نصرانيته الصليبية 
أن هؤالء النصارى الذين ينشرون مقاالهتم املسمومة يتحـدون         
احتاًدا كامالًمع إسرائيل لضرب اإلسالم ونيب اإلسالم عليه الصـالة          

قدساتنا اإلسالمية وهم بـذلك يشـككونا يف        والسالم والنيل من م   
عقيدتنا ويف إسالمنا ويريدون إضرام نار احلقـد والكراهيـة بـني            
املسلمني عامة يف وقتنا احلاضر فتارة يقولون أن العقيدة وهي ال إلـه             
إال اهللا كالم قدمي ال يصلح لوقتنا احلاضر الذي متيز بالتقدم العلمـي             

  .والعسكري والتكنولوجيا 
لعقيدة بالية ومن يؤمن هبا فعقليتـه متخلفـة رجعيـة ،            وإن ا 

فالنصارى هم النصارى يف القدمي واحلديث فهم جمتمعـون حلـرب           
  .اإلسالم واملسلمني يف كل زمان ومكان 
أن حقيقة املعركة اليت يشنها     ((قال االستاذ سيد قطب رمحه اهللا       

 اليهود والنصارى يف كل أرض ويف كل وقت ضد اجلماعة املسـلمة           
هي من أجل العقيدة ، وهم قد خيتصمون فيما بينهم ولكنهم يلتقون            
دائما يف املعركة ضد اإلسالم واملسلمني ، وقد يرفعون هلذه املعركـة            



 ألهنم قد  جربـوا محاسـة        - يف خبث ومكر وتورية      -أعالما شىت   
املسلمني لدينهم وعقيدهتم حني واجهوهم حتت راية العقيدة ، فخوفا          

اعلنوا احلرب باسم األرض    . دة اإلسالمية وجيشاهنا    من محاس العقي  
واالقتصاد والسياسة واملراكز العسكرية ، وألقوا يف روع املخدوعني         

 والجيوز    إن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قدمية ال معىن هلا           : منا  
رفع رايتها ، وخوض املعركة بامسها ، فهذه مسة املتخلفني واملتعصبني           

جيشان العقيدة من جديد ، بيمـا هـم يف قـرارة            وذلك ليأمنوا   ! 
خيوضون املعركة أوال وقبل كل شئ لتحطيم هـذه         : نفوسهم مجيًعا   

الصخرة العاتية اليت نطحوها طويال فأدمتهم مجيًعا فإذا حنن خـدعنا           
 خبديعتهم فال نلومن إال أنفسنا ، وحنن نبتعد عن توجيه اهللا لنبيـه              

َولَْن َتْرَضى َعْنَك الَْيُهوُد َولَا     : ني  وألمته وهو سبحانه أصدق القائل    
  النََّصــــــــاَرى َحتَّــــــــى َتتَِّبــــــــَع 

 هذا هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه وما سواه فمرفـوض           ِملََّتُهْم
  .ومردود 

قل إن هـدى اهللا هـو       ((ولكن األمر احلازم والتوجيه الصادق      
   .)41 ())اهلدى

فـنحن  . اوة عقائدية   نعم إن العداوة قائمة بيننا وبينهم ألهنا عد       
  .نعبد اهللا الواحد القهار الذي مل يتخذ صاحبه وال ولد 

ونتربأمن كل شرك ونقول كما قال إبـراهيم عليـه الصـالة            
ِإنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َوِممَّا َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا ِبكُْم َوَبَدا           والسالم  

                                           
   .108 ص 1 يف ظالل القرآن جـ (41)



   .))42َوالَْبْغَضاُء أََبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُهَبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ 
يقول اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا أنه ال يستقيم            

 إال بعدواة املشركني    – ولو وحد اهللا وترك الشرك       –لالنسان اسالم   
 فهـم كفـار     )43(والتصريح هلم بالعداوة والبغض كما قال تعـاىل       

ا ولقد بان حقدهم وكراهيتهم وشراستهم يف بـريوت         ومشركون معً 
 سـبتمرب   21على املسلمني خاصة تقول جريدة الوطن الصادرة يف         

ــة   1982 ــن جملـــــ ــال عـــــ    نقـــــ
  .نيوزويك 

إن القوات اإلسرائلية الغازية حاصرت خميمي صـربا وشـاتيال          
الفلسطينيني يف بريوت الغربية يف الوقت الذي نفذت فيه ميليشـات           

جمزرة بشرية راح ضحيتها آالف الفلسطينيني املدنيني       حزب الكتائب   
  .العزل 

وقال مراسل اجمللة أن العدد االمجايل لالجئني الفلسطينيني الذين         
راحوا ضحية هذه اجملازر قد ال يعرف ، غري أن التقريرات األوليـة             
تشري إىل أن عدد القتلى بلغ حىت اآلن ألف شخص من بيهم ضحايا             

م ، وأشار إىل أنه رأى خالل زيارتـه ألحـد           قيدت أيديهم وأرجله  
  .جثة ملقاه يف مساحة صغرية جًدا من األرض ) 70(هذين املخيمني 

وأضافت نيوزويك أن مراسلها سأل أحد رجـال امليليشـيات          
اللبنانية لدى مساعه اطالق أعرية نارية داخل املخـيمني يف بـريوت            

  )) .أننا نذحبهم((الغربية فكان اجلواب 
                                           

   .4 سورة املمتحنة آية (42)
  )] .هابيةدعوة اإلمام حممد عبد الوهاب سلفية ال و(انظر كتابنا [ جمموعة التوحيد  (43)



دا البالد املسلمة يتعرض إخواننـا ألشـد العـذاب          ويف أوغن 
والتنكيل من النصارى ، فقد أغارت كتيبة أوغندية يف شـهر مـايو             

 على املسلمني الساكنني يف مديرية لويرو ، واستشهد يف هذه           1983
احلملة املفاجئة رجال ونساء وأطفال يبلغ عددهم مخسـمائة نسـمة           

  .تقريًبا 
د تصفية املسلمني مـن هـذه       وتوجهت القوات األوغندية بع   

املنطقة إىل املناطق األخرى اجملاورة ، وال تـزال اهلجمـات علـى             
املسلمني بنطاق حمدود ، ودخلت كتيبة من القـوات املسـلحة يف            
مسجد يف شهر يوليو مبناسبة عيد الفطر وألقت القبض علـى سـتة             
أشخاص من املسلمني وأطلقت عليهم النار أوال مث قطعت رؤوسهم          

  .جسامهم بني أيدي الناس يف نفس املكان من أ
هؤالء الذين ملت قلوهبم حقًدا وكراهية وبغضاء ألمـة حممـد           
عليه الصالة والسالم واعلم يا أخي املسلم أنه لوازم حمبة اهللا اتبـاع             

  . والدفاع عن رسالته العظيمة الشاملة رسول اهللا 
لََّه فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبكُُم اللَُّه    قُلْ ِإنْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ ال    : قال اهللا تعاىل    
   .َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم

رمحه اهللا يف التحفة العراقية ص      ) 44(قال شيخ اإلسالم ابن تيمة    
                                           

ولـد  .  هو شيخ اإلسالم ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمة احلـراين                 (44)
حبران ، وملا هامجت عصابات املغول حران جلأت أسرته إىل دمشق وفيها انكب ابـن               

  .تيمية على العلوم اإلسالمية 
املطنق واحلساب وهـو    كان رمحه اهللا نابغة يف الذكاء ، فقد أمل بالفقه واحلديث والتفسري و            

ابن بضع عشر سنني وناظر وجادل وأفىت وهو ابن سبعة عشر سنة ، فقد لقب بإمـام                 
اجملتهدين وهو ابن ثالثني سنة ، وكان تقًيا ورًعا راهًدا شـجاًعا ال يعـرف التملـق                 



76.   
 واتباع شريعته باطًنا وظـاهًرا هـو        فاتباع سنة رسول اهللا     

موجب حمبة اهللا ، كما أن اجلهاد يف سبيل اهللا ، ومـواالة أوليائـه                
  )) .ومعاداة أعدائه هو حقيقتها

وأخًريا وليس آخًرا أبني بعض اآليات بشأن النصارى بأهنم كفار         
  .بصريح النصوص القرانية الكثرية 

              َلَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيُح ْبـُن َمـْرَيَم َوقَـال
 َربِّي َوَربَّكُْم ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَّـِه        الَْمِسيُح َيا َبِني ِإْسَراِئيلَ اْعُبُدوا اللَّهَ     

   .فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصاٍر
لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة َوَما ِمـْن    : وقال تعاىل   

ا ِإلٌَه َواِحٌد َوِإنْ لَْم َيْنَتُهوا َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِذيَن كَفَُروا ِمْنُهْم            ِإلٍَه ِإلَّ 
  َعذَاٌب أَِليٌم

 يف صدد ما انتهى إليه األمـر        –وقال اهللا تعاىل يف سورة التوبة       
قَاِتلُوا الَّـِذيَن لَـا     - ومنهم النصارى    –بشأن معاملة أهل الكتاب     

اللَِّه َولَا ِبالَْيْوِم الْآِخِر َولَا ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َولَـا            ُيْؤِمُنونَ بِ 
                                                                                                           

  .والنفاق ، هلذه األسباب كان له خصوم كثريون 
صنفات كثرية منها الفتـاوى الـيت       سجن مبصر ومن مث بقلعة دمشق أكثر من مرة ،له م          

طبعتها اململكة العربية السعودية وهي مثان وثالثون جملًدا ، وكتاب جمموع الرسـائل             
واملسائل وكتاب الرد على املنطقيني وكتاب الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان     

.  
قـائلني بوحـدة    وكان رمحه اهللا من ألد خصوم الصوفية وخاصة االحتادية واحللوليـة وال           

رمحه اهللا رمحـة واسـعة      . الوجود مثل ابن عريب وابن الفارض وابن سبعني وغريهم          
  .وأسكنه فسيح جناته 



َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُوا الِْجْزَيةَ َعْن َيٍد            
   .َوُهْم َصاِغُرونَ

  : وهذا النص يبني جبالء أهنم 
  .يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر ال :       أوال 
  .ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله :       ثانًيا 
  . ال يدينون دين احلق :       ثالثًا 

  واحلمد هللا والصالة والسالم على حممد وعلى آله وصـحبه          
  .الكرام 
  

  ماذا يقول هذا النصراين 
املدرس يف جامعة الكويت أنه     ] جورج طعمة [قد ذكر الدكتور    

 فإن هذا اجملتمـع     – وحديثه صحيح    –ترىب يف جمتمع دمشقي أصيل      
الذي يعيش يف كنفه الدكتور جمتمع ورث عن أجـداده املسـلمني            
تقاليد وعادات طيبة حتترم اجلميع وتعطي احلرية لكل إنسان يـؤدي           
عبادته كما يريد ، لقد نظم اإلسالم عالقة الدولة مع أهل الذمـة ،              

فتكفل اإلسالم حبمايتهم وتوفري الطمأنينـة      وهم اليهود والنصارى ،     
  .التامة هلم مقابل مبلغ زهيد يدفعه القادر منهم 

فهذا القرآن الكرمي يأمرنا بعدم قتال النصارى واليهود وتركهم         
أمرنا اإلسـالم أن جنـادهلم      :  ويف شأن حماورهتم    . على ما يعتقدون    

َك ِبالِْحكَْمـِة َوالَْمْوِعظَـِة     اْدُع ِإلَى َسِبيِل َربِّ   : باحلسىن ، قال تعاىل     
   .الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم



قال صفوان بن سليم عن عدة من أبياء الصحابة عن آبائهم أن            
من ظلم معاهًدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته         ((:  قال   رسول اهللا   

  .)45 ())أو أخذ شيئًا منه بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة
 عـن   اري بسنده عن عبد اهللا بن عمرو        وروى اإلمام البخ  

من قتل معاهًدا مل يرح رائحة اجلنـة ، وإن رحيهـا            ((:  قال   النيب  
  .)46)) (توجد من مسرية أربعني عاًما

 يرى شيًخا طاعًنـا يف      وهذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب       
السن يتسول وكان من اليهود فأخذه إىل بيت مال املسلمني وعني له            

رًيا طوال حياته ، أما أبو عبيدة فتح محص أخذ اجلزية مـن             راتًبا شه 
أهلها لقاء محايتهم فلما مجع له الروم حشودهم ماضطر أبو عبيدة إىل            
التخلي عن املدينة فأرجع األموال اليت أخذها منهم ألنه عجز عـن            

  .محايتهم 
وهذا عمر بن اخلطاب يدخل بيت املقدس ويؤمن النصارى على          

م وأمواهلم وأروحهم ، وأعطاهم بـذلك عهـًدا ،          صلباهنم وكنائسه 
  .  وهذا صالح الدين يفعل نفس العمل 

أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع الـتمكن         : قال علماؤنا   
فجائز ، فأما مع تبني عجزهم فال حتل عقوبتهم ، ألن من عجز عـن               

  .)47(اجلزية سقطت عنه ، وال يكلف األغنياء أداءها عن الفقراء 
م 711 -هــ   93ه األندلس حني فتحوها املسلمني سنة       وهذ

                                           
   .33سننه باب االمارة احلديث رقم : أبو داود  (45)
  . ط دار الشعب بالقاهرة 120 ص 4 اإلمام البخاري يف صحيحه ص (46)

  . بإختصار 2954 ، 2948القرطيب اجلامع ألحكام القرآن الكرمي  (47)



وأدخلوا اإلسالم إىل أسبانيا معظمها ، مل مينعوا مسيحًيا عـن إقامـة             
تسامح املسلمني مع   : أرنولد  . و.شعائر دينه قال املستشرق توماس      

أما عن محل الناس على الدخول يف اإلسالم أو         ((املسحني يف اسبانيا    
 وسائل االضطهاد يف األيـام األوىل الـيت         اضطهادهم بأية وسيلة من   

  .)48 (..أعقبت الفتح العريب فإننا ال نسمع عن ذلك شيئًا
لقد أتى اإلسالم وحرر النصارى من ربقة العبودية ، إذ كـانوا            
قبله ال ميلكون حرية االعتقاد ، فمن محل مذهًبا خمالفًا ملذهب حكومة            

القتل ، مع أهنم أبناء     الرومان كانوا يعرضونه ألشد أنواع التعذيب و      
النصرانية ، وكانوا يرهقون األهايل بالضرائب الفاحشة حـىت أتـى           
اإلسالم ، فعاشوا آمنني مطمئمني على كل شئ وعاشوا أحـراًرا يف            

إن مبالغة : ((يقول الكونت هنري دي كاستري    . ظل عدالة اإلسالم    
. هم  املسلمني يف االحسان إىل خصومهم ، هي اليت مهدت للثورة علي          
وأن . وأتاحت للمتعصبني املسيحيني أن جيمعوا أمرهم على العصيان         

يستغلوا الفرص يف القضاء على الدولة اليت منحتهم حق احلياة وحرية           
التدين ، ولو أن املسلمني عاملوا االسبان مثل ما عامل املسـيحيون            

  )) .األمم السكسونية ، ألخلدوا لالسالم واستقروا عليه
نصاري يا دكتور وكثرية هي الشهادات الـيت        هذه شهادات ال  

  .على هذه الشاكلة 
لكنين أحب أن أنبهك إىل أمر وهو أن عالقة النصراين بالدولـة     
اإلسالمية عالقة جيب أن تتسم بالعدالة واملساواة واملعاملة باملثل مـع     
اآلخرين ، فالكل له حق وعليه واجب ، إن كان مسلًما أو نصرانًيا             
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غري ذلك والحق لو أخذ االعتداء على اآلخر فهذا على          أو يهودًيا أو    
 عنه يرهن درعه عند يهودي كان قد سرقهاه منـه           بن أيب طالب    

يف معركة صفني ، فذهب اإلمام على إىل القاضي شـريح فوقـف             
فعندما مل ير القاضي    . االثنان يف موقف احلكم ال فرق بني أي منهما          

هودي فيأيت اليهودي ويتبـع     دليال يثبت ملكية على الدرع حكم للي      
على بن أيب طالب ويقر بقوله إنه سرق الدرع منه وأنه عندما علـم              

  .بعدالة اإلسالم دخل يف حظرية اإلسالم 
لقد صدق الدكتور يف حديثه عن منافحته عن العرب يف أمريكا           

كما جيب أن يطلق (وصدق يف ذكرو لرده فعل اليهود ضده ، فاليهود        
نية كما حيلو للكثري أن يطلق هذه التسمية أو         وليست الصهيو ) عليهم

أن كل يهودي صهيوين ، فاليهودية العاملية تعادي الشعوب كلـها ،            
وتعادي احلضارات كلها ، ويف الوقت ذاته نرى أطماع اليهـود يف            
السيطرة على العامل واضحة وليس فيها أدىن شك ، فكل من يقف يف             

فاع الدكتور عن العرب    طريقهم فإهنم سوف يدوسونه وال شك أن د       
، وعرضه لقضاياهم ، كان دفاًعا خملًصا صادقًا ، فهـو عـريب أوال              
وأخًريا ، وإنك ال تعدم وجود أناس كرسول جهـودهم بـإخالص            

  .وصدق خلدمة بين جلدهتم 
ولكن لو عدت بنا إىل الوراء يا دكتور وتكلمت عن تضحيات           

لك ألسباب كثرية   اآلباء لقلنا إن منهم من ضحى وأعان املسلمني وذ        
كون هؤالء الفاحتني من العرب الذين جتمعهم وإياهم يف آحده          : منها  

واحدة ومنها اضطهاد الرمان لكل نصراين خيالف عقيدهتم ، وثانًيـا           
لكثرة األتاوات والضرائب اليت كان يفرضها الرومان على العـرب          

م من بالد الشام ، وأهم هذه األسباب هو عدل هؤالء الفاحتني وعد           



  .طغياهنم واعتدائهم ألعلى احلريات وال على األموال 
هلذا فقد اطمأن الكثري إليهم ووثقوا هبم ، ومنهم مـن كـانوا             
جواسيس وعيوًنا ألعداء املسلمني يدلوهنم على عـوراهتم وينقلـون          

  .أخبارهم 
أما قول الدكتور إن املسلمني مـدعوون إىل اإلميـان جبميـع            

 آخر األنبياء ، فهذا حق وهو فرض عني         الرساالت بدءا بإبراهيم إىل   
على كل مسلم أن يؤمن جبميع األنبياء والرساالت السماوية ، وهذا           

  .مقتضى اإلميان وال يصح اإلميان بدونه 
 إىل يوم   إن اإلسالم هو الدين منذ األزل إىل مبعث نبينا حممد           

  الدين
   .ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه الِْإْسلَاُم:قال تعاىل 

 .ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ    واملستتبع آلي القرآن جيد     
  .فَِإنْ أَْسلَُموا فَقَِد اْهَتَدْوا

  : وجيد أن كل شريعة قامت على التوحيد 
              َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا أََنا   

   .ْعُبُدوِن فَا
ودين .. وكل رسول أو نيب بعث إمنا دعا إىل اهللا وإىل دين اهللا 

اهللا واحد ، حقيقته التوحيد وجوهره اإلميان باهللا دون شريك أو نظري 



.  

ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه الِْإْسلَاُم.   
ما من رسول قبل حممد سيد البشر وخامت الرسل إال كان مسلًما            

  َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمنيَ  قال نوح   : هللا بذلك   ، كما أخرب ا   
َوأُِمــْرُت أَنْ أَكُــونَ ِمــَن : وقــال إبــراهيم ] . 72: يــونس 

ــِلِمَني ــرة [الُْمْســـــــــ   :البقـــــــــ
 128[  

حنـن معاشـر األنبيـاء أبنـاء        ((: يقول عليه الصالة والسالم     
:  ذلـك فيقـول      أننا كأبناء أمهات خمتلفات ، مث يبني      : يريد  ))عالت

ــرائعنا   (( ــد وشـــــ ــا واحـــــ   ديننـــــ
   .))خمتلفة

  مناقشة الدكتور 
واآلن سأناقش الدكتور النصراين يف اآليات الكرمية اليت أوردها         

  .مبيًنا املقصود هبذه اآليات الكرمية 
َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ  : يف اآلية الثانية من سورة البقرة       : قال تعاىل   

   .َوَما أُْنِزلَ ِمْن قَْبِلَك َوِبالْآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَِإلَْيَك  ِبَما أُْنِزلَ
املقصود من هذه اآلية كما ذكرنا هو وجوب اإلميـان جبميـع            
األنبياء وما نزل عليهم من البينات ، وإمياهنم باآلخرة وما جيري فيها            

:  من سورة البقـرة أيًضـا        87وقال جل شأنه يف اآلية      . من جزاء   
 َْنا ُموَسى الِْكَتاَب َوقَفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه ِبالرُُّسِل َوآَتْيَنا ِعيَسى ْبَن          َولَقَْد آَتي



َمْرَيَم الَْبيَِّناِت َوأَيَّْدَناُه ِبُروِح الْقُُدِس أَفَكُلََّما َجاَءكُْم َرُسولٌ ِبَمـا لَـا            
  .ُتلُونََتْهَوى أَْنفُُسـكُُم اْسَتكَْبْرُتْم فَفَِريقًا كَذَّْبُتْم َوفَِريقًا َتقْ

املقصود بروح القدس يف اآلية الكرمية هو جربيل عليه السالم 

  .الذي أنزل على سيدنا عيسى البينات من اهللا جل شأنه 

 ِإذْ قَالَـِت    :  من آل عمـران      45أما اآلية الثالثة فهي اآلية      
ُه الَْمِسيُح ِعيَسى ْبُن    الَْملَاِئكَةُ َيا َمْرَيُم ِإنَّ اللََّه ُيَبشُِّرِك ِبكَِلَمٍة ِمْنُه اْسمُ        
   .َمْرَيَم َوِجيًها ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوِمَن الُْمقَرَِّبَني

: إمنا هو عبد من عباد اهللا ، وَخلٌْق من َخلِْقِه ، قال له              : معناها  
 َوكَِلَمُتُه أَلْقَاَها   : كن فيكون فكان رسوال من رسله ، ومعىن قوله          

قَُه بالكلمة اليت أرسل هبا جربيل عليه السالم فنفخ          أي َخلَ  ِإلَى َمْرَيمَ 
فيها من روحه بإذن ربه عز وجل ، وكانت تلك النفخة اليت نفخها             
يف جيب درعها فرتلت حىت وجلت الفرج فكانت مبرتلـة األب واألم      

  .واجلميع خملوق هللا عز وجل 
إنه كلمة اهللا وروح منه ألنه مل يكن لـه أب       : وهلذا قيل لعيسى    

كن فكـان ،    : لَّد منه ، إمنا هو ناشي عن الكلمة اليت قال اهللا هبا             تو
  .والروح اليت أرسل هبا جربيل 

 َوكَِلَمُتُه أَلْقَاَهـا ِإلَـى      وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة        
  . كن فكان :  هو قوله ِمْنُه َمْرَيَم َوُروٌح 

قـوال ،   يقول صاحب زاد املسري، واملراد بالكلمة هاهنا ثالثة أ        



  .فكان ، قال ابن عباس ، وقتادة )) كن((أنه قول اهللا له : أحدها 
  .أهنا بشارة املالئكة مرمي بعيسى ، حكاه أبو سليمان : والثاين 

  أن الكلمة اسم لعيسى ، ومسى كلمته ، ألنه كان من          : والثالث  
  .هـ . الكلمة أ

  .ىل ألنه ُيهتدى بالكلمة من اهللا تعا: وقال القاضي أبو يعلى 
  
  
  

******  
  
  
  
  
  
  
  

  حممد عليه الصالة والسالم يف اإلجنيل 
 من 55 وأما اآلية الرابعة اليت ذكرها الدكتور طعمة فهي اآلية 



   -:سورة آل عمران وهي 

            ِإذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك ِإلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمـَن
لُ الَِّذيَن اتََّبُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كَفَُروا ِإلَى َيْوِم الِْقَياَمِة         الَِّذيَن كَفَُروا َوَجاعِ  

  .ثُمَّ ِإلَيَّ َمْرِجُعكُْم فَأَْحكُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ
نعم يادكتور إن اهللا جاعل الذين اتبعوا عيسى بن مرمي فوق 

  .الذين كفروا إىل يوم القيامة 

يادكتور إىل قول اهللا تعاىل على لسان عيسى عليه السالم استمع 

:  

 ِإنِّي َرُسولُ اللَِّه ِإلَْيكُْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشًِّرا 

   .ِبَرُسوٍل َيأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد

لى ما إذا كان الدكتور يستشهد بآيات قرآنية لالستدالل هبا ع



يريد فلم ال ينظر إىل اآليات اليت نستشهد هبا على مانريد ، 

أم أنه ينظر إىل  .َوُمَبشًِّرا ِبَرُسوٍل َيأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُدومنها

  .القرآن الكرمي مبنظارين 

  .فهؤالء املتبعون احلقيقيون 

إن املسيح قد أشار على أتباعه باتباع حممد عليه الصالة 

وقد . لسالم عند بعثته ، وإن ذكر رسولنا الكرمي يف اإلجنيل كثري وا

حاول النصارى كثًريا طمس هذه املعامل ، فالذين اتبعوا سيدنا املسيح 

هم الذين آمنوا بعقيدة التوحيد اليت نادى هبا املسيح ومل يسريوا 

خلف احملرفني واملثلثني ، هؤالء املوحدون هم فوق الذين كفروا ، 

 اعتنقوا دين اإلسالم بعد بعثة حممد عليه وعلى أخيه عيسى والذين



  .أفضل السالم فهؤالء  املتبعون احلقيقيون لسيدنا عيسى 

وإليك يا دكتور اإلناجيل اليت تتكلم عن نبوة حممد عليه السالم 

.  

  :     قال إجنيل برنابا 

  :  جاء فيه 28 إىل 13 من رقم – 39جاء يف إجنيل برنابا فصل 

ا انتصب آدم على قدميه رأى يف اهلوى كتابة تتألق فلم((

: كالشمس فصارت ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ففتح آدم فاه قال 

أشكرك أيها الرب إهلي ، ألنك تفضلت فخلقتين ولكن أضرع إليك 

: أن تنبئين ما معىن هذه الكلمات حممد رسول اهللا ؟ فأجاب اهللا 

قول لك إنك أول إنسان خلقت ، مرحبا بك يا عبدي آدم وإين أ((



وهذا الذي ٍرأيته إمنا هو إبنك الذي سيأيت إىل العامل بعد اآلن بسنني 

..)) عديدة وسيكون الذي ألجله خلقت كل األشياء الذي منها جاء 

.  

   : 20  - 14 من رقم 42ويف فصل 

واحلق : ((من أنت ؟ قال : سأل اليهود عيسى عليه السالم 

ولست أحسب نفسي نظري الذي تقولون )) يامس((أقول أنا لست 

عنه ألين لست أهال ألن أحل رباط جرموقه وسيور حذائه ، رسول 

الذي خلق قبلي وسيأيت من بعدي وسيأيت )) ميسا((اهللا الذي تسمونه 

  )).بكالم احلق ال يكون لدينه هناية

   : 21 – 19 من رقم 44ويف فصل 



هباء يسري كل ما لذلك أقول لكم رسول اهللا : ((قال عيسى 

صنع تقريًبا ألنه مزدان بروح الفهم واملشورة روح احلكمة والقوة 

روح اخلوف والرجاء واحملبة ، ما أسعد الزمن الذي سيأيت فيه إىل 

العامل ، صدقوين أين رأيته وقدمته االحترام كما رآه كل نيب ، وملا 

 أهال ألن ياحممد ليكن اهللا معك وجيعلين: رأيته امتألت عزاء قائال 

  )) .أحل سري حذائك ألين إذا نلت هذا صرت نبًيا عظيًما قدوًسا هللا

   :18 – 14 من إجنيل برنابا من رقم 97ويف فصل 

 عجيب ألن اهللا نفسه )49 ())ميسا((أجاب املسيح أن امسه ((

ألين ) ياحممد(مساه ملا خلق نفسه ووضعها يف هباء مساوي قال اصرب 

                                           
  . ميسا هو املسيح املنتظر وليس هو اليسوع بل حممد عليه الصالة والسالم  (49)



ة والعامل وًمجا غفًريا من اخللق اليت أهبها ألجلك أريد أن أخلق اجلن

لك حىت إن من يباركك يكن مباركًا ومن يلعنك يكن ملعوًنا ومىت 

أرسلتك إىل العامل أجعلك رسول اخلالص وتكون كلمتك صادقة 

حىت إن السماء واألرض هتينان ولكن إميانك اليهني أبًدا ، امسه 

  )) .حممد((

يااهللا أرسل لنا رسولك : ئلني حينئٍذ رفع اجلمهور أصواهتم قا

  )) .حممد تعال سريًعا للخالص(

   .)50(قال الشيخ رمحة اهللا اهلندي يف كتابه اظهار احلق

وأما البشارات اليت توجد يف كتب أخرى فهي ليست معتربة ((

                                           
   .2 جـ 164 إظهار احلق تأليف رمحة اهللا اهلندي ص  (50)



عندهم يف زماننا ولكن أنقل عنها بشارة واحدة أيًضا على سبيل 

 يف مقدمته ترمجته للقرآن نقل)) سيل((القسيس : األمنوذج فأقول

  : اجمليد من إجنيل برنابا بشارة حممدية هكذا 

اعلم يابرنابا أن الذنب وإن كان صغًريا جيزي اهللا عليه ألن ((

اهللا غري راض عن الذنب وملا أحبتين أمي وتالميذي ألجل الدنيا 

سخط اهللا ألجل هذا األمر ، وأراد باقتضاء عدله أن جيزيهم يف هذا 

على هذه العقيدة الغري الئقة ليحصل هلم النجاة من عذاب العامل 

جهنم ، وال يكون هلم أذية هناك ، وإين وإن كنت بريئًا لكن بعض 

إنه اهللا وابن اهللا كره هللا هذا القول واقتضت : الناس ملا قالوا يف حقي 

مشيئته بأن ال تضحك الشياطني يوم القيامة علي وال يستهزئون يب 



 لطفه ورمحته أن يكون الضحك واالستهزاء يف فاستحسن مبقتضى

  .الدنيا بسبب موت يهوذًا ويظن كل شخص أين صلبت 

لكن هذه االهانة واالستهزاء تبقيان إىل أن جيئ حممد رسول اهللا 

فإذا جاء يف الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط وترتفع هذه الشبهة 

  )).من قلوب الناس

  : وقال رمحه اهللا اهلندي أيًضا 

ومن أسلم من علماء اليهود والنصارى يف القرن األول شهد 

بوجود البشارات احملمدية يف كتب العهدين مثل عبد اهللا بن سالم 

وبنيامني وخمريق وكعب األحبار وغريهم من علماء )) سعية((وابين 

وهو األسقف ((اليهود ومثل حبريي ونسطور احلبشي وضفاطر 



ة الكليب وقت الرسالة فقتلوه ، الذي أسلم علي يد دحي))الرومي

واجلارود والنجاشي والسوس والرهبان الذين جاءوا مع جعفر بن أيب 

 وغريهم كما اعترف بصحبة نبوته هرقل قيصر الروم طالب 

ومقوقس صاحب مصر وابن صوريا وحىي بن أخطب وأبو ياسر بن 

  )).أخطب وغريهم ممن محلهم احلسد على الشقاء ومل يسلموا

  : إجنيل مىت     يف 

قال هلم : ((يف االصحاح احلادي والعشرين من إجنيل مىت يقول 

أما قرأمت قط يف الكتب ؟ احلجر الذي رفضه البناءون هو قد : يسوع 

صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا ، 

لذلك أقول لكم إن ملكوت اهللا ُيرتع منكم ويعطى ألمة تعمل إمثاره 



))  سقط على هذا احلجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه، ومن

.  

  :    ويف إجنيل يوحنا 

إن كنتم : ((جاء يف االصحاح الرابع عشر من هذا اإلجنيل 

حتبونين فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من اآلب أن يعطيكم معزًيا آخر 

  )) .ليمكث معكم إىل األبد بروح احلق

 ، والبار قليط نيب تزاد يف قالوا إن معىن املعزي ، البار قليط

شريعته أحكام بالنسبة إىل الشريعة العيسوية ، وذلك النيب هو حممد 

 وهذا يشابه ما جاء يف القرآن من أن حممًدا ،  خامت النبيني .  

أما املعزى  ((– 26 -ويف إجنيل يوحنا االصحاح الرابع عشر 



  )) .شئالروح القدس الذي سريسله األب بامسي فهو يعلمكم كل 

إن يل (( من هذا االجنيل 12ويف االصحاح السادس عشر آية 

أموًرا كثرية أيًضا ال أقول لكم ولكن تستطعيون أن حتتملوا اآلن 

فهو يرشدهم إىل مجيع احلق ألنه )) روح احلق((ولكن مىت جاء ذاك 

ال يتكلم من عنده بل يتكلم مبا يسمع وخيربكم مبا يأيت ، وهذا يتفق 

 َوَما َيْنِطُق َعِن الَْهَوى ِإنْ ُهَو ِإلَّا َوْحٌي ُيوَحى: سبحانه مع قول اهللا

 َوقُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ ِإنَّ الَْباِطلَ كَانَ : ومع قوله تعاىل . 

   .َزُهوقًا

  

  



  األناجيل احملرفة

من أين يستقي النصارى عقيدة التثليث ؟ : ولكننا رمبا نتساءل 

  .  األناجيل اليت بني أيديهم شئ عن هذه العقيدة وهل ورد يف

 ، نورد أقوال علماء النصارى املوضوعقبل أن نتكلم يف هذا 

إن األناجيل األربعة : أنفسهم يف األناجيل يقول هؤالء العلماء 

املتداولة قد مت اختيارها من بني حوايل مائة إجنيل ، كانت منتشرة بني 

أما سيدنا عيسى فقد أتى بإجنيل . يالدي النصارى يف القرن الرابع امل

  .واحد 

واملالحظ على هذه األناجيل ، التناقض الواضح بني الالجنيل 

واآلخر ولكن من أين أتت هذه التعليمات اليت ضمنتها األناجيل ، 



  وكيف اختفت احلقيقة وملاذا ؟

لالجابة على ذلك نقول أن اجملامع النصرانية كان هلا األثر املدمر 

ديانة املسيح وعلى تعاليمه السمحة الكرمية ففي اجملمع األول على 

ألّهوا عيسى عليه السالم ويف اجملمع الثاين ألّهوا الروح القدس عليه 

السالم ، ويف اجملمع الثالث الُهوا مرمي عليها السالم ، ويف اجملمع 

الثاين عشر منحوا الكنيسة حق الغفران واحلرمان ومنح هذا احلق من 

  من القساوسة ورجال تشاء 

  .الكهنوت 

إن  : ((113يقول رمحه اهللا اهلندي يف كتابه إظهار احلـق ص           
 . التوراة األصلي وكذا االجنيل األصلي فقدا قبل بعثـة حممـد            

واملوجود اآلن مبرتلة كتابني من السري جممـوعتني مـن الروايـات            
ما إىل  الصحيحة والكاذبة ، وال نقول إهنما كانا موجدين على أصالته         



  . مث وقع فيهما التحريف حاشا وكال عهد النيب 
وكالم بولس على تقدير صحة النسبة إليه أيًضا ليس مبقبـول           
عندنا ، ألنه عندنا من الكاذبني الذين كانوا قد ظهـروا يف الطبقـة              

!! األوىل ، وإن كام مقدًسا عند أهل التثليث ، فال نشتري قوله حببه            
روج عيسى عليه السالم إىل السماء نعتقد       واحلواريون الباقون بعد ع   

يف حقهم الصالح وال نعتقد يف حقهم النبوة ، وأقواهلم عندنا كأقوال            
اجملتهدين الصاحلني حمتملة اخلطأ وفقدان السند املتصل إىل آخر القرن          
الثاين ، وفقدان الالجنيل العرباين األصلي ملىت وبقاء ترمجته اليت مل يعلم            

 إىل اآلن باليقني ، مث وقوع التحريف فيها صارت          اسم صاحبها أيًضا  
أسباًبا الرتفاع األمان عن أقواهلم ، وها هنا سبب ثالث أيًضا وهـو             
أهنم يف كثري من األوقات ما كانوا يفهمون مراد املسيح من أقواله ،             
ولوقا ومرقص ليسا من احلواريني ومل يثبت بدليل كوهنما مـن ذوي            

  )) .اإلهلام
وأما هذه التواريخ والرسائل املوجودة      : ((114 مث يقول يف ص   

اآلن ليست التوراة واالجنيل املذكورين يف القرآن ، فليسـا واجـيب           
التسليم ، بل حكمهما وحكم سائر الكتب من العهد العتيق إن كل            
رواية من روايتهما إن صدقها القرآن فهي مقبولة يقيًنا ، وإن كـذهبا             

 كان القرآن ساكًتا عـن التصـديق        القرآن فهي مردودة يقيًنا وإن    
قال احملقق اإلمام   )) .والتكذيب فنسكت عنه فال نصدق وال نكذب      

 رمحه اهللا يف كتابه هداية احليارى يف أجوبة اليهـود            )51 (ابن القيم 

                                           
زرعي الدمشقي امللقب بشـمس  أبو عبد اهللا حممد أيب بكر ال:  هو العالمة احملقق  (51)

وأخذ العلم من كثري مـن      ، ) هـ691(الدين املشهور بابن قيم اجلوزية ولد يف عام         



إن هذه التوراة اليت بأيدي اليهود فيهـا مـن الزيـادة            : والنصارى  
 العلـم ، وهـم      والتحريف والنقصان ما ال خيفى على الراسخني يف       

يعلمون قطًعا أن ذلك ليس يف التوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى وال             
  .يف االجنيل الذي أنزله على املسيح 

وكيف يكون يف االجنيل الذي أنزله على املسيح قصة صلبة وما           
جرى له ، وأنه أصابه كذا وكذا ، وأنه قام من القرب بعـد ثـالث ،           

  )) .  خ النصارىوغري ذلك مما هو من كالم شيو
  
  

******  
  
  

                                                                                                           
عاصر ابـن قـيم اجلوزيـة       . العلماء وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا          

  احلروب الصليبية ، وكان رمحه اهللا يرد
ع شيخه ابن تيمية ، ومل يفرج عنه إال         على الفرق الضالة واملضلة حجة وبياًنا وحبس م        = 

  .بعد أن توىف شيخه ابن تيمية رمحه اهللا 
  : مؤلفاته 

  : مؤلفًا منها ) 59(تقدر مؤلفاته حوايل تسعة ومخسني 
 إجتمـاع اجليـوش     -2. هداية احليارى يف الرد على اليهـود والنصـارى           - 1

لسياسـة   الطـرق احلكيمـة يف ا   -3. اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهمية      
  .  زاد املعاد – 4. الشرعية 

  .هـ وكان عمره ستني عاًما ، ودفن يف دمشق 751تويف رمحه اهللا سنة 



  وإليك يا دكتور األناجيل احملرفة 
  :اجنيل يوحنا  -1

  يف االصحاح الثاين عشر 
 قراءة األناجيل مـن جديـد       – الفونس ايتني دينيه     -أعاد  

فيـؤمن بـابن اهللا     : حماوال جهده أن يراها تتسم بسـمة احلـق          
ثلـى  وبالكاثوليكية ، ولكنه رأى فيها ما يتناىف مع الصـورةك امل          

لالنسان الكامل فضال عن الصورة اليت تريد املسيحية أن تـوحي           
هبا ، فمن أقوال املسيح اليت فيها حطة واحتقار ألمه العذراء مـا             

ويف اليوم الثالث كان عرس يف قانـا       )) : ((قانا((صدر عنه عرس    
مايل ومالك يـا   : اجلليل ، وكانت أم يسوع هناك ، ودعا يسوع          

  )) .امرأة
  .ص اجنيل مرق -2

قال من االصحاح الثالث عشر وإما ذلك اليـوم وتلـك           
الساعة فال يعلم هبما أحد وال املالئكة الذين يف السماء وال االيب            

  .إال األب 
  . يقول أيًضا يف االصحاح احلادي عشر 

من أقواله اليت حتمل يف طياهتا اللعنة على شجرة تني مل حتمل            
 شجرة تني مـن بعيـد ،        فنظر: ((مثرها ، ألنه مل يكن موسم تني        

عليها ورق ، وجاء لعله جيد فيها شيئا فلما جاء إليها مل جيد شـيئًا      
ال : إال ورقا ، ألنه مل يكن وقت التني ، فأجاب يسوع وقال هلـا               

)) ( وكان تالميذه يسـمعون   . يأكل أحد منك مثًرا بعد إىل األبد        
  ) .االصحاح احلادي عشر: إجنيل مرقص 



   
  

  . اجنيل مىت  -3
  : ول يف االصحاح اخلامس عشر يق
وإذا امـرأة   : ((كذلك من أقواله الدالة على كره الغريـب         ((

ارمحين يا سيد يا    : كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة         
ابن داود ابنيت جمنونة جًدا فلم جييبها بكلمة فتقدم تالميذه وطلبـوا            

مل أرسـل   : اب وقال   اصرفها ، ألهنا تصيح وراءنا ، فأج      : إليه قائلني   
  )) .إال خراف بيت إسرائيل الضالة

  . اجنيل لوقا – 4
  .قال يف االصحاح الرابع عشر 

إن كان أحد يأيت وال يبغض أباه وأمه وامرأته وأوالده وإخوته           ((
  )) .، حىت نفسه أيًضا ، فال يقدر أن يكون يل تليمذًا

ته يعطيه  ويف اجملمع العشرين قرروا عصمة البابا واألقراء بعصم       
وكما ذكرنا عن قصته تأليه سـيدنا عيسـى         ، حق النسخ والتشريع    

عليه السالم إن هذا األمر كان قد تقرر يف اجملمع األول ، وكان عدد              
 من هؤالء غلبوا صيغة     318أسقفا ولكن   ) 2048(من اجتمعوا فيه    

اليت تتضمن تأليه املسيح وفرضوها على النـاس بـالبطش          ) األمانة(
حماضـرات يف   (يقول األستاذ حممد أبو زهرة يف كتابـه         واإلرهاب ،   
   -) :النصرانية
من هذا يتبني ان املسيحية كانت قائمة قبل هذا اجملمع علـى            ((



التوحيد ، وكانت األغلبية منهم من املوجدين ، كما يتبني أن اجملمع            
قد فرض نفسه منذ ذلك التاريخ سلطة حكومية ، وكهنوتية هلـا أن             

 وعلى الناس أن يطيعوا وهلا أن حتلل مـا تشـاء وأن            تفرد ما تشاء ،   
حترم ما تشاء وعلى الناس أن يتمثلوا وليس ألحد احلق يف أن يقـول              

ا )) كيف ، وملاذا ؟ وليس ألحد أن يطلب رجل الكنيسة بالـدليل             
  هـ .

  ) :  من كتاب النصرانية49ص (ويقول الشيخ أبو زهرة 
ار الذين مل يقيـدهم يف       إننا وجدنا من مؤرخي املسيحية األحر     ((

حبثهم إال العلم واحلقائق التارخيية من يصرحون بأنه كانت يف القـرن            
األول رسالة تعترب أصال هلذه األناجيل فيها ما جـاء بـه املسـيح              

قال ((يف كتاب له    )) نارتن: ((وخالصة أحواله ، وهذا ترمجة ما قاله        
ية يف بيان أحوال املسيح     اهلارن يف كتابه إنه كان يف ابتداء امللة املسيح        

  )) . رسالة خمتصرة جيوز أن يقال إهنا هي اإلجنيل األصلي
والغالب أن هذا اإلجنيل للمريدين الذين كانوا مل يسمعوا أقوال          
املسيح بآذاهنم ومل يروا أحواله بأعينهم ، وكان هذا اإلجنيـل مبرتلـة        

  )) .بالقلب وما كانت األحوال املسيحية مكتوبة فيه على الترتي
يقول املرحوم عبد الوهاب النجار يف كتابه قصص األنبياء جـ          

فإين يوجد اليوم إجنيل املسيح الذي ذكره القرآن الكرمي ؟           : ((39
إن اإلجنيل الذي أتى به املسيح وسلمه إىل تالميذه وأمرهم أن يبشروا            
به ال يوجد اآلن ، وإمنا توجد قصص ألفها التالميذ وغري التالميذ ، مل              

  )) .تسلم من املسخ والتحريف بالزيادة واحلشو
فإهنا مل تفرد إال يف اجملمـع القسـطنطيين         . أما عقيدة التثليث    



م وإنين أحيل الدكتور على كتاب من النصارى        381املنعقد يف عام    
لريى ماذا يكتبون عن النصرانية احلديثة فقد ذكرت املؤرخة الشهرية          

أن االناجيل األربعة مطابقـة نًصـا       يف كتاهبا املسيحية    ) آيت بيزانث (
وروًحا بني كل سفر وسفر بني كل رسالة ورسالة ، وذكرت أيضا أن           

 وميتراس  -ألبولو  (فكرة التجسد االهلي كانت منسوبة قبل عيسى        
  . كما جاء يف دائرة املعارف الفرنسية )  ودونيوس-

  ) .أن إجنيل مرقس ويوحنا من وضع بولس اليهودي(
) جرمانوس لطفي ( اليت يصدرها   ) نور احلياة (وقد ذكرت جملة    

الصهيونية حترف (ذكرت مقاال بعنوان  ) م1961يناير  3-1(يف العدد 
تناولت فيه مقررات املسيحي اليهودي الـذي عقـد يف          ) األناجيل

والذي وافق فيه املؤمترون من النصارى علي أن حيـذفوا          ) سليزبرغ(
 غضب اهللا عن شـعب      من األناجيل كل اآليات والفقرات اليت تعلن      

اليهود ، وسقوط عهده معهم ورفضهم هنائيـا ، وعـدم اعطـائهم             
فلسطني وحكم اهللا عليهم بالذل واملسكنة والتشريد نظري وعد مـن           
احلاخامات بأن حيذفوا كل ما حيرض اليهود على املسيحيني أو حيـط            

  . من كرامة املسيح يف كتب اليهود 
وية السابقة قدًميا وحديثًا إنه     إذًا فالتحريف قائم يف الكتب السما     

ال حيق لك االحتجاج بالقرآن ألنك كافر به غري مـؤمن بصـحته ،              
  . ألنك مل آمنت بصحته آلمنت بكل ما جاء به 

   . ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه الِْإْسلَاُم -:وقد قال سبحانه وتعاىل فيه 
   . ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُهَوَمْن َيْبَتِغ غَْيَر الِْإْسلَاِم: وقال تعايل 
  لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسـيُح ْبـُن           : وقال تعاىل   



   .َمْرَيَم
   .لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة: وقال تعاىل 

  عقيدة التثليث عند النصارى 
  : بأن اهللا ثالث ثالثة      النصارى يزعمون 

   اهللا األب –أ 
   اهللا االبن –ب 

   اهللا الروح القدس -جـ 
فاملسيح عند النصارى هو إله وهو ابن اهللا وهو بشـر وإلـه ،              

  واهللا 
َما الَْمِسيُح ْبُن َمْرَيَم ِإلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسـلُ            : يقول  

  .َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ
ى اهللا جل شأنه عن نفسه كل هذه األباطيل ، وذلك من وقد نف

  )) .حي قيوم((نسبة الولد إليه وذلك لوصفه ذاته بأنه 

واحلي القيوم هو واجب الوجود لذاته وحياتـه وقيوميتـه ، ال            
ابتداء هلا وال إنتهاء فهو األول فال شئ قبله ، واآلخر فال شئ بعـده               

ه ، حدث بتخليق احلي القيوم      وأما ما عداه ، فإنه ممكن الوجود لذات       
وإجياده وتكونيه وما كان حمدثًا خملوقًا ال يكون إهلًا ، ونسبه الولد إليه           
تنايف قيوميته وكمال حياته فالولد جزء من الوالد وفرع عنه والولـد            



حادث وال ميكن للحادث أن يكون إهلًا فضال عن املشاهبة اليت تكون            
الولد هللا نفي لربوبيتـه للعـاملني       بيمهما وهذا هو التعطيل ، فاثبات       

ونعلم أن اٍإلله حي قيوم ، وإن عيسى عليه السالم مل يكن كذلك ،              
فكان يأكل ويشرب وُيحدث ، وزعم النصارى أنه قُتل وُصـلب ،            

  .وما استطاع أن يدافع عن نفسه ، فثبت أنه مل يكن حًيا قيوًما 
ِإنَّ : هي   من سورة البقرة و    62وأما اآلية اخلامسة فهي اآلية      

الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئَني َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم          
  الْآِخِر َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َولَا َخْوٌف َعلَْيِهْم َولَا ُهْم            

   .َيْحَزُنونَ
 من اهللا ألصحاب امللل والنحل وهذه اآلية الكرمية فيها دعوة

إىل اإلميان الصادق ) املؤمنون واليهود والنصارى والصابئون(

 ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا: واخالص العمل هللا ، وساقه بصيغة اخلرب فقال 

  املؤمنون أتباع حممد

َوالَِّذيَن َهاُدوا اليهود اتباع موسى َوالنََّصاَرىأتباع عيسى   

َنيَوالصَّاِبِئ قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية ويقرون باهللا 



  .ويقرأون الزبور ويعبدون املالئكة ويصلون إىل الكعبة 

  :       واملفسرون قالوا عن الصابئة وعبادهتم إهنم 

  .طائفة جموسية  -1
 .طائفة عبدة املالئكة  -2
 . طائفة عبدة الكواكب  -3
طائفة عبدة الشمس ويصلون مخس مرات يف  -4
 .شمس اليوم لل
َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم الْآِخِر  أي من آمن من هذه 

َوَعِملَ  الطوائف إمياًنا صادقًا فصدق باهللا وأيقن باآلخرة

فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد   أي عمل بطاعة اهللا يف دار الدنياَصاِلًحا

  .  أي هلم ثواهبم عند رهبم ال يضيع منه مثقال ذرة َربِِّهْم

وأما قول املسيح عليه (ال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ق



السالم ملاُسئل عن علم الساعة فقال اليعلمها إنسان وال املالئكة 

الذين يف السماء وال االبن إال األب فقط فنفى عن نفسه علم 

على أن اسم االبن إمنا يقع على : الساعة ، وهذا يدل على شيئني 

 فإن الالهوت ال جيوز أن ينفي عنه علم الناسوت دون الالهوت ،

الساعة ، ويدل على أن االبن مل يكن يعلم ما يعلمه اهللا ، وهذا 

يبطل قوهلم باالحتاد ، فإنه لو كان االحتاد حقًا كما يزعمون لكان 

االبن يعلم ما يعلمه اهللا ويقدر على ما يقدر عليه فإنه هو اهللا 

الالهوت ، فيما به عندهم ، والناسوت ال يتميز عندهم عن 

  .) 52 ()املسيح من كونه عاملًا قادًرا حيىي ومييت

                                           
   .223 ص 3 كتاب اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح جـ  (52)



  : قال رمحه اهللا اهلندي 

إنكم يا أصحاب عقيدة الصليب تعترفون بأن اليهود ((

أخذوه وصلبوه وتركوه حًيا على اخلشبة وقد مزقوا ضلعه وأنه 

كان حيتال يف اهلروب منهم ويف االختفاء عنهم وحني عاملوه 

عامالت أظهر اجلزع الشديد ، فإن كان إهلًا أو كان اِإل بتلك امل

حاالًّ فيه أو كان جزًءا من اِإلله حاالًّ فيه فلم مل يدفعهم عن نفسه 

ومل مل يهلكهم بالكلية ؟ وأي حاجة به إىل إظهار اجلزع منهم 

  .) 53())واالحتيال يف الفرار منهم ؟

  : قال أبو العالء املصري 

                                           
   .16 ص 2رمحة اهللا اهلندي جـ :  اظهار احلق  (53)



صـارى  عجًبا للمسيح بـني الن    
ــالوا  ــود وق ــلموه إىل اليه  أس
فلئن كـان مـا يقولـون حقًـا         
فـــإذا كــان راضــًيا بــأذاهم 
وإذا كــان ســاخطًا غــري راض 

 :قــــال البوصــــريي  
جاء املسيح مـن اِإللـه رسـوال        
أمسعــتم أن اإللــه حلاجــة   
وينام مـن تعـب ويـدعو ربـه         
وميسه األمل الذي مل يستطع ياليت      
 شــعري حــني مــات بــزعمهم

له فدى العبيـد بنفسـه      اِإلزعموا  
ـــه  ــرته ِإلل ــول م ــوز ق  أجي
أو جل من جعل اليهود بـزعمكم       
ومضى حلبل صـليبه مستسـلًما      
ضل النصارى يف املسيح وأقسموا     
جعلوا الثالثة واحًدا ولو اهتـدوا      
ــر  ــة معشـ وإذا أراد اهللا فتنـ

  :  وقال أيًضا 
 خربونا أهل الكتـاب مـن أ   
ــاب   ــدتني كت ــى بالعقي ــا أت م

وى ما مل تقيمـوا عليهـا       والدعا
ليت شعري ذكر الثالثـة والـوا       

ــبوه   ــدا   نسـ وإىل  اهللا والـ
ــ ــلبوه   إهن ــه ص ــد قتل م  بع

ــوه   ــان  أب ــأين ك ــلوهم ف فس
ــنعوه   ــل ا ص ــكروهم ألج فاش
 فاعبـــدوهم  ألهنـــم غلبـــوه
ـــ   ـــــــــــــ
ــوال   ــاملني   عق ــل الع ــأىب اق   ف
ــأكوال؟  ــروب وامل ــاول املش  يتن
 ويروم مـن حـر اهلجـري مقـبال        
ــويال   ــه وال حت ــه عن ــرفا ل  ص
من كـان بالتـدبري عنـه كفـيال         
 وأراه كــان القاتــل املقتــوال  

تل نفسه ، فـأقوال شـوك       سبحان قا 
القتاد لرأسه إكليال للموت مكتوف     
ــيال  ــدين ذلــــ  اليــــ
ــبيال  ــاد س ــدون إىل الرش  اليهت
ــيال ــثري قل ــدد الك ــوا الع  مل جيعل
ــيال  ــيح مج ــلهم رأوا  القب  وأض
===================  
ــداء  ــثكم والب ــاكم تثلي ــن أت  ي
ــاء   ــه ادع ــص في ــاد ال ن واعتق
ــاء  ــا  أدعيـ بينـــات  أبناؤهـ

ــدكم  ــص يف ع ــد نق ــاء ح أم من



ــا    ــا مسعن ــب م ــه مرك أإل
ــن   ــيب م ــهم نص ــل من ألك
 أتــراهم جلاجــة واضــطرا  
ــا   ــارا في ــب احلم ــو الراك أه
ــد  ــار لق ــى احلم ــع عل أم مجي
ــا  ــه فم ــو اإلل ــواهم ه  أم س
أم أردمت هبــــا الصــــفات 
ــا شــاركته ــن اهللا م  أم هــو اب

 

ــزاء ــه      أجـ ــه   لذاتـ  بإلـ
ــباء  ــز األنص ــال متي ــك فه  املل
را خلطوهــا ومــا بغــى اخللطــاء 
ــاء   ــه  اإلعي ــه ميس ــز إل  عج
ــاء   ــم مش ــار جبمعه ــل مح  ج
ــاء   ــه واِإلنتم ــى إلي ــبه عيس نس
 فلم خصت ثـالث بوصـفه وثنـاء       
ــاء  ــوة األنبيـ ــاين البنـ يف معـ

   
 

ة رائعة يف الرد ولإلمام احملقق ابن القيم اجلوزية رمحه اهللا فصيد
  علىالنصارى

  
أعباد املسيح لنا سـؤال     
إذا مات اِإلله بصنع قـوم      
وهل أرضاه ما نالوه منـه      
وإن سخط الذي فعلوه فيه     
وهل بقى الوجود بال إلـه      
وهل خلت الطباق السبع    
ملـــــــــــا 
وهل خلت العوامل من إلـه      
وكيف ختلت األمالك عنه    
وكيف أطاقت اخلشـبات    

نريد جوابه ممن وعـاه      
 أماتوه فما هـذا اإللـه ؟      
فبشراهم إذا نالوا رضـاه     
فقوهتم إذن أوهت قـواه     

 ستجيب ملن دعاه ؟   مسيع ي 
ثوى حتت التـراب وقـد      
ــاله ؟  عـــــــ
 يدبرها وقد مسرت يداه ؟    
 بنصرهم وقد مسعت بكاه ؟    
 له احلق شد على قفـاه ؟      



ــل اِإل  محـــــــ
نا احلديد إليه حىت    وكيف د 

وكيف متكنت أيدي عداه    
وهل عاد املسيح إىل حياة     
ويا عجًبا لقرب ضـم رًبـا       
أقام هناك تسًعا من شهور     
وشق الفرج مولًدا صغًريا    
ويأكل مث يشرب مث يـأيت      
تعاىل اهللا عن إفك النصارى     
أعباد الصليب ألي معـىن     

عقول بغـري   قضي ال توهل  
ــر  كســــــــ

يه كرًها  إذا ركب اإلله عل   
فذاك املركب امللعون حقًا    
يهان عليه رب اخللق طرا     
فإن عظمته من أجل أن قد      
وقد فقد الصليب فإن رأينا     
فهال للقبور سجدت طـرا     
فيا عبد املسيح أفق فهذى     

 

ــه أذاه ؟ ــه ويلحق  خيالط
وطالت حيث قد صـفعوا     
 قفــــــــــاه ؟
 أم احملىي له رب سـواه ؟      
وأعجب منه بطن قد حواه     
لدى الظلمات من حـيض     
ــذاه  غــــــــ
ضعيفًا فاحتًا للثـدي فـاه      

 زم ذاك هل هذا إلـه ؟      يال
سيسأل كلهم عما افتـراه     
يعظم إذ يقبح مـن رمـاه       
وإحراق لـه وملـن نعـاه       
وقد شدت لتسمري قفـاه     
فدسه ال تبسـه إذ تـراه       
وتعبده فإنك مـن عـداه      
 حوى رب العباد وقد عاله    
له شـكال تـذكرنا ثنـاه       
لضم القرب ربك يف حشاه     
ــهاه  ــذا منت ــه وه بدايت

 
  

ون نؤمن إمياًنا يقيًنا بأن عيسى ابن مـرمي عليـه     أما حنن املسلم  
  : السالم ما هو 



  .اال رسول اهللا  -1
 .كلمة اهللا  -2
 .روح اهللا  -3

             ِإنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه كََمثَِل آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ قَالَ لَُه
   .كُْن فََيكُونُ

  ) :  من تفسريه468ص (يقول الطربي 
 على الوفد   جل أنزل هذه اآلية احتجاًجا لنبيه     إن اهللا عز و   ((

من نصارى جنران ، الذين حاجّوه يف عيسى ، وذلك أن رهطًا مـن              
ما شأنك تذكر صاحبنا ؟     :  فقالوا له  أهل جنران قدموا على حممد      

هو عبد اهللا   : فقال          عيسى تزعم أنه عبد اهللا      :  قالوا     من هو   : فقال  
، ولكنه هو اهللا ، نزل من ُملكه فـدخل          ال  : وروحه وكلمته ، قالوا     

يف جوف مرمي مث خرج منها فأرانا قدرته وأمرهٍ ، فهل ٍرأيت إنسـاًنا              
 ِإنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعْنـَد      قط خلق من غري أب ؟ فأنزل اهللا عز وجل           

   .اللَِّه 
 َما الَْمِسيُح ْبُن َمْرَيَم ِإلَّا      : وصدق رب العزة واجلالل إذ قال       

  ]. املائدة-]75ْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلَُرُسولٌ قَ
           ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن كَلََّم اللَُّه َوَرفََع

  َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى ْبَن َمْرَيَم الَْبيَِّنـاِت َوأَيَّـْدَناُه ِبـُروحِ           
  ] . البقرة-] 253 الْقُُدِس
            ثُمَّ قَفَّْيَنا َعلَى آثَاِرِهْم ِبُرُسِلَنا َوقَفَّْيَنا ِبِعيَسى ْبِن َمْرَيَم َوآَتْيَنـاُه 
  ] . احلديد-]27الِْإْنِجيلَ



َوقَفَّْيَنا َعلَى آثَاِرِهْم ِبِعيَسى ْبِن َمْرَيَم ] 16-املائدة . [  
  
  
  

******  
  
  

  النصارى كفار بصريح القرآن الكرمي
 من سورة املائدة مها     83،  82 السادسة فهما اآليتني     وأما اآلية 

:-   
          لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُوا 

َولََتِجَدنَّ أَقَْرَبُهْم َمَودَّةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّا َنَصاَرى ذَِلَك ِبـأَنَّ            
َوِإذَا َسـِمُعوا َمـا     ) 82(ُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَباًنا َوأَنَُّهْم لَا َيْسَتكِْبُرونَ       ِمْن

أُْنِزلَ ِإلَى الرَُّسوِل َتَرى أَْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرفُوا ِمَن الَْحقِّ            
  .َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن

عباس ، نزلت هذه اآليات يف النجاشي وأصحابه الذين         قال ابن   
حني تال عليهم جعفر بن أيب طالب باحلبشة القرآن الكرمي بكوا حىت            
اخضلوا حلاهم ، إن هذه اآلية الكرمية نزلت يف قوم صاحلني طيـبني             
من أمثال النجاشي وصحبه ، وليس أمثال بشري مجيل رميـون اده ،             

نطون حلد ، وجورج حبش ، ونايف       كميل مشعون ، وسعد حداد ، وا      
  .حوامته واصحاهبم يا دكتور جورج طعمه 



وهل حنن الذين بدأنا بتكفري النصارى أم أننا اعتمـدنا علـى            
  .مصادر صادقة ال يأتيها الباطل أبدا 

ومبا أنك جلأت إىل القرآن يا دكتور فإننا مـن واجبنـا أيًضـا              
 خيرج عن هذا النطاق     اللجوء للقرآن وإىل نيب القرآن فإن حديثنا ال       

.  
 لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة َوَما ِمـْن            : قال تعاىل   

ِإلٍَه ِإلَّا ِإلٌَه َواِحٌد َوِإنْ لَْم َيْنَتُهوا َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِذيَن كَفَُروا ِمْنُهْم             
ِإلَى اللَِّه َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم َمـا        َعذَاٌب أَِليٌم أَفَلَا َيُتوُبونَ     

الَْمِسيُح ْبُن َمْرَيَم ِإلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُُّه ِصـدِّيقَةٌ             
  كَاَنا َيأْكُلَاِن الطََّعاَم اْنظُْر كَْيَف ُنَبيُِّن لَُهُم الْآَيـاِت ثُـمَّ اْنظُـْر أَنَّـى               

  ] .71: املائدة [ ْؤفَكُونَُي
َوِإذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى ْبَن َمْرَيَم أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاِس          : وقال تعاىل   

اتَِّخذُوِني َوأُمَِّي ِإلََهْيِن ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالَ ُسْبَحاَنَك َما َيكُـونُ ِلـي أَنْ              
ُه فَقَْد َعِلْمَتُه َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َولَا        أَقُولَ َما لَْيَس ِلي ِبَحقٍّ ِإنْ كُْنُت قُلْتُ       

َما قُلُْت لَُهْم ِإلَّا َما ) 116(أَْعلَُم َما ِفي َنفِْسَك ِإنََّك أَْنَت َعلَّاُم الُْغُيوِب        
  أََمْرَتِني ِبِه أَِن اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَّكُْم

  
  
  
  

******  



  
  
  
  
  
  
  

  اللقاء الإلسالمي املسيحي 
  أو 

  التعايش املشبوه 
أما اللقاءات اليت تكلمت عنها يادكتور بني رجال الفكر 
اإلسالمي واملسيحي وذلك للتقرب بني األديان ، واعتقادك أن هذا 
أمر طيب ، نعم إنه بالنسبة لغري املسلم شئ حسن ولكن هذا األمر 

  .يأباه اإلسالم ويأباه كل ذي ضمري وخلق إسالمي 
يف مكان واحد ، وهل هنـاك فائـدة         إذ كيف جتمع النقيضني     

مرجوة من مجع عقيدة التوحيد مع عقيدة التثليث هو أمر من ثالثة ،             
فإما أن يكون الغرض هو متييع العقيدة يف نفوس املسلمني وتراجعها ،            
وهذا هو املطلوب منهم وإما أن يرجع النصارى عن عقيدهتم ويؤمنوا           

لث أن تكون هذه اللقـاءات      باإلسالم وهذا مل يفعلوه وأما األمر الثا      
  .جمرد لعب وهلو وقضاء أوقات فراغ عندهم ، وهذا أمر مستبعد 

اخلطيئة [إن عقيدتنا واضحة كل الوضوح ، وعقيدتكم معروفة         



، إذن فلم هذه االجتماعات واللقاءات وهل       ] والصلب واالصالص 
حنن نستقي عقيدتنا من غري الكتاب والسنة وهل نستيطيع التالعـب        

من هذين املصدرين ، وهل بإمكاننا أن نغري ما جاء هبا مـن             مبصدر  
  .أحكام حىت يكون بيننا التقاء ؟؟ 

بالطبع فاجلواب معروف ، فإن من ينقض حرفًا أو يزيد حرفًا يف            
 عامًدا فقد تبـوأ     القرآن فهو كافر ، ومن كذب على رسول اهللا          

  .مقعده من النار 
فقد مـر أثنـاء     . ليه هبا   كأن الدكتور يعطينا النقاط اليت نرد ع      

مقاله ذكر للحروب الصليبية وهنا نسأل الدكتور هـل احلـروب           
الصليبية يا دكتور من صنعنا حنن أم ماذا ؟ إن الصليبني عندما دخلوا             
القدس جعلوا دماء املسلمني جتري يف شوارع القدس أهناًرا وعنـدما           
 دخل صالح الدين أمّنهم على أنفسهم وعلى كنائسهم كمـا فعـل           

  .الفاروق عمر ، وتركهم خيرجون أحراًرا ساملني 
حني اجتاحت القوات الفرنسية    ) غورو(ويأيت اجلنرال الفرنسي    

قم ((ويدوس على قرب صالح الدين األيويب ويقول        ) 1920(سوريا  
  )).يا صالح الدين ها قد عدنا

إن قلبه الذي امتأل حقًدا وكراهية ليس لصالح الـدين وإمنـا            
  .للمسلمني عامة 

وصدق شاعر العراق الرصايف يف قصيدته وهو يرد على هـذا           
  .اجلبان اجلنرال 

  



رويدك غورو إيها اجلنرال    
اتيت بالد الشرق ومن بعد     
هدنـــــــــــة 
وقلت عن االفرنج قومـك     
ــم  إهنـــــــــ
ذكرت لنا احلروب الصليبية    
اسأت إلينا بالذي قد ذكرته     
وتلك لعمري فرحـة قـد      
ــها  جيشــــــــ
فياعجًبا مـن امـة قـدت       
ــها  جيشــــــــ
ولو إننا قلنا كما كنت قائال      

 

لقد املتنا مـن حـديثك      
ــوال  أقــــــــ
قد اضطربت يف املسلمني هبا     
احلــــــــــال 
البطال هاتيك املعارك انسأل    
هبا اليوم قد متت لقومـك       
ــال  امـــــــــ
من األمر فاستاءت عصـور     
واجليــــــــــال 
مبا قلته فاهتـاج بالشـرق      
بلبـــــــــــال 
تشابه كردينا هلا واجلنـرال     

ب عذال  الحني علينا بالتعص  
 

إن احلروب الصليبية مل تكن تلك سريهتا أورابـا الصـليبية إىل            
سواحل بالد الشام املعروفة هبذا اإلسم واليت جاءت إبـان ضـعف            
اخلالفة اإلسالمية ، إن احلروب الصليبية مشتعلة منذ بـزوغ فجـر            
اإلسالم إىل اليوم وملا تنته بعد ، ولن تنتهي مـا دام الصـليبيون ال               

 وتضيق صدروهم من رؤية كل خري يصيب        رسالة حممد   يعترفون ب 
املسلمني ، ومن رؤية كل مسلم يريد أن يعيش عزيز الـنفس منيـع        

  .اجلانب 
إن احلروب الصليبية هي يوم أن ناجز النصارى اإلسالم العداء          

  .منذ رفضوا الدخول فيه 



يف مؤتة وبعد الريموك وعند سقوط بغداد على التتار عنـدما           ((
لتتار لغزو عاصمة اخلالفة والقضاء على اإلسالم واملسـلمني         كاتبوا ا 

فيها ودلوهم على عورات املدينة وشاركوا مشاركة فعلية يف هـذه           
الكارثة ليقضوا على املسلمني الذين أعطوهم ذمتهم ووفـروا هلـم           

  .) 54 ())األمن واحلماية
مث جتلت وحشية الصليبني على أوضح صـورها يف األنـدلس           

 تعذيب ماليني املسلمني وقتلهم هنـاك بأسـلوب ال          حينما ارتكبوا 
يعرف له نظري يف التاريخ ، وكذلك جتلت يف احلروب الصـليبية يف             

  .الشرق مبثل هذه البشاعة اليت ال تدعي للمسلمني إال وال ذمة 
 يف  – غوسـتاف لوبـون      –وهذه شهادة من مسيحي فرنسي      

  : كتابه حضارة العرب 
وس االجنليزي أنه قتل أمام معسكر      كان أول ما بدأ به ريكارد     ((

املسلمني ثالثة آالف أسري سلموا أنفسهم إليه بعد أن قطع على نفسه            
العهد حبقن دمائهم ، مث أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسـلب            
مما أثار صالح الدين األيويب النبيل ، الذي رحم نصارى القدس ، فلم        

سد باملرطبـات واألدويـة     ميسهم بأذى والذي أمد فيليب وقلب األ      
  )) .واألزواد أثناء مرضهما

  : يقول ) يورجا(وكتب صلييب آخر امسه 
ابتدأ الصليبيون سريهم على بيت املقدس بأسوأ طالع فكـان          ((

فريق من احلجاج يسفكون الدماء يف القصور اليت استولوا عليهـا ،            

                                           
   .1608 ص 1 الظالل جـ  (54)



انري وقد أسرفوا يف القسوة فكانوا يبقرون البطون ويبحثون عن الدن         
  ..)) .يف األمعاء 

إن فظائع النصرانية يف عصر قوهتا جتاه املسلمني موضوع تكتب          
فيه الكتب واجمللدات ، ففي العامل اإلسالمي الذي وقع حتـت نـري             
الغريب الصلييب بعد أن فرق هذا الغرب احلاقد اخلالفة الإلسـالمية           

قليـات  بتقشف ظاهر وشراسة بالغة ، جتد يف هذا العامل اإلسالمي األ          
النصرانية ظهًريا لكل فساد ينشره الغرب املسيحي وأدوات منفـذة          
لكل ما تبثه الصليبية من أفكار ، فمن يراجع أخبار محلة بونـابرت             

م يف تاريخ اجلربيت سوف جيد أن األقباط كانوا         1798على مصر عام    
الظهري هلذا املستعمر الصلييب ضد املسلمني وأن نابليون اختـذ مـن            

فرقة أحلقها جبيشه لتكون عوًنا له على مواطنيهم من املسلمني          األقباط  
  . وأداة جيهض هبا كل حركة تقوم ضده 

ويف لبنان تعالت الصيحات منذ وقت مبكر من القرت التاسـع           
عشر لاللتحاق بقرنسا الصليبية وكان نصارى لبنـان ومـا زالـوا            

الصليبية يذيقون املسلمني الواقعني حتت نري تسلطهم بعد أن سلحتهم          
الغربية بكل ما يف شأنه بسط النفوذ وجتريد املسلمني من كل شـئ             

  .حىت من القوت 
 جوليوس  –وما حدث يف زجنبار حديثًا على يد السفاح الصلييب          

 ال يزال ماثال للعيان حيث أبيد املسلمون فيها عن بكـرة            –نرييري  
ون يف  أبيهم فقتل منهم أثنا عشر ألفا وألقى األربعـة اآلالف البـاق           

 وهم العرب الذين أبيدوا على يد السفاح        –البحر منفني من اجلزيرة     
  . عبد الناصر –املوتور مبساعدة زعيم العروبة الراحل 



) أوغنـدا (وها هو السفاح يعيد الكرة مرة أخرى فيهاجم دولة          
ال يدفعه إىل ذلك إال حقده الصلييب األسود على البقية من املسلمني            

ابته بأهنم يريدون ختليص أوغندا مـن احلكـم         فيها متذرعا هو وعص   
الديكتاتوري يف ظل عيدي أمني ، وما وصلوا إىل أوغندا حىت بدأوا            

  :تقتيال وتذبيحا يف املسلمني هناك 
فقد ذكرت وكاالت األنباء أن مئات من األوغنديني املسلمني         ((

وهم نوبيون من مشال غرب البالد ، ومن أصل عريب صـومايل قـد              
دود إىل كينيا ، وقال الالجئون إن السكان املسـيحني يف           تدفقوا احل 

إقليم النغو الشمايل أخذوا يثأرون ألنفسهم من املسلمني مبسـاعدة          
  العصابات الغازي

أن املسيحيني يقتلون املسـلمني يف      :  وأضافت وكاالت األنباء    
  .) 55 (..))الشوارع وينهبون متاجرهم ومنازهلم 

كة الدول الغربيـة املدافعـة عـن        جترى هذه املذابح حتت مبار    
حقوق االنسان وتستبيح دولة أخرى دون أن تستنكر دولة واحلـدة           

بل تشجعه  )) نرييري((من دول الغرب موقف هذا الصلييب املتعصب        
على ذلك أمام مسع العامل وبصره وترصد اجلوائز وامليزانيات ، ملاذا ؟            

خلصم هنا أقلية مسلمة    ال دفاًعا عن الدميقراطية املستباحة وإمنا ألن ا       
  .يراد التخلص منها

وأي شئ أغرب من إمجاع الدول الغربية ووسائل إعالمها على          
التنديد بالتدخل الفيتنامي يف الوقت الذي تصمت يف صمًتا ال يصدق           
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       أمام التدخل التانزاين يف أوعندا مع التشابة يف احلالتني ؟ 
من املشاعر الصليبية   مبا يفسر هذا ؟ أليس وراء هذا املوقف تك        

املشتركة ؟ إن صمت الدول الغربية الصليبية املريـب ال يكـون إال      
حني يكون الظلم والتعسف والقهر موجها حنو املسلمني يف كل مكان           
فنظرة إىل صمت الدول الغربية عن املظامل اليت تقترف حبق املسـلمني          

، ا والعراق   يف الفلبني واحلبشة ، ويف الصومال وأريترييا ، ويف سوري         
ويف املغرب وتشاد ، ويف اهلند ، ويف كل مكان يضطهد فيه املسلمون             

إن نظرة خاطفة إىل واقع املسلمني البـائس حتـت وطـأة            : ، أقول   
الصليبية حيث يتسلط احلكام والظلمة من عمالء أمريكان توضح لنا          

  .مدى احلقد الصلييب املشتعل جتاه املسلمني أبًدا 
 احلرب الصليبية الدائمة تسـمى بغـري        وهذا موقف آخر على   

امسها خداعا للمسلمني فقد ذاقت البقية املسلمة يف قربص من ويالت           
الصليبني الشئ الكثري ، حيث منع الطعام واملاء عن اجلهـات الـيت             
يقطنها املسلمون ليموتوا جوعا وعطشا ، فضال عما سلط عليهم من           

  . التقتيل والتذبيح والتشريد 
يزال املسلمون يرزحون حتت نري التسلط الصلييب       ويف تشاد ما    

منذ مدة طويلة وبني كل فترة وأخرى تستبدل فرنسا الصليبية وجها           
جديدا بوجه تلوثت يده بدم املسلمني هناك فمن توملباي إىل فيلكس           

  . يف دم املسلمني حىت الثمالة ) الوالغني(معلوم إىل ما نعلم من 
 ال تزال تتـواىل علـى أيـدي         إن اِإلبادة اجلماعية للمسلمني   

الصليبني التشاديني بني صنائع فرنسا عدوة اإلسالم النموذجية وقـد          
كان آخر أخبار هذه اإلبادة ما ذكرته صحيفة الوطن الكويتية نقـال            



أن آالفـا مـن      : 1979/ 3/ 15عن وكالة األنباء الكويتيـة يف       
ك احملليني  املسلمني تعرضوا لعمليات إبادة مجاعية من قبل رجال الدر        

إن نساء حوامل   : يف عدد من أحياء العاصمة التشادية ، وقال شهود          
بقرت بطوهنن كما أرغم عدد كبري من املسلمني على ابتالع مـواد            

الواقع إىل ) فارشا(نفطية قبل إشعال النار فيهم وحرقهم أحياء يف حي          
إىل اجلنوب منـها ، ومل تتـوفر        ) كوندول(الشمال من جنامينا وحي     

  .اصيل حول العدد الدقيق لضحايا هذه العمليات تف
ونسب فرانس برس إىل الجئني أوربيني قدموا إىل هنا من منطقة           

 مسلم قد قتلوا يف تلـك       800إن كثري من    : موندو اجلنوبية قوهلم    
  .املنطقة وحدها 

 مسلما قتلوا يف    620وذكرت تقارير رجال الدين املسلمني أن       
م اإلمام إبراهيم موسى قائد الشـرطة يف        منطقة لوغون الغربية ، واهت    

  .تشاد بإصدار األوامر إىل رجاله بإبادة املسلمني حىت آخر شخص 
ومن قبل حوايل عامني ال يزال ما فعله صليبيو لبنان مـاثال يف             

  .األذهان وذلك يف تل الزعتر والكرنتينا وخميمات الفلسطينيني 
؟ ال ، بـل نقمـوا       ملاذا نقموا منهم يا ترى ؟ هل لكوهنم عربا          

عليهم إلسالمهم ، وِإلسالمهم فقط ، وإال فقد استوطن كثري مـن            
نصارى فلسطني لبنان وأحلوا بني عني وقلب النصارى هناك وأعطوا          

  .اجلنسية اللبنانية 
وإن احلرب اللبنانية صليبية بلحمها وعظمها وخمها كذلك وكل         

 األمثلة ملا   رائمهم أعطيك بعض  جالشواهد تشري إىل ذلك من بشاعة       
  .جرى يف لبنان على أيدي الصليبني 



إقامة احلواجز على الطرقات لتفتـيش السـيارات         -1
وقتل ركاهبا على اهلوية وهو ابتكار ما روين بـدأ اجلـيش السـري              

  .االيرلندي بتقليدهم فيه 
قنص املارة لنشر الذعر واالرهاب ، وإجبار الناس         -2

 ، وقد استقدموا هلـذا      على مالزمة بيوهتم حىت ميوتوا جوعا وعطشا      
 .الغرض آالفًا من أوربا وأمريكا 

ضحية ) 130(وقد اعترف أحد هؤالء املرتزقة بأنه قضى على         
  .، وأنه كان يتلذذ برؤية ضحاياه وهم يتخبطون بدمائهم 

قصف املخيمات واألحياء اآلهلة بالسـكان بعـد         -3
 حماصرهتم ، وقطع املؤن واملاء والكهرباء عنها كما حـدث يف تـل            

  .الزعتر 
اعتقال كل من يقع يف أيديهم من العمال السوريني          -4

 .وقتلهم بعد تعذبيهم ورإسال رؤوس بعضهم هدية إىل حكام سوريا 
) املسلخ والكرنتينا ( اعتقال من جنوا من القصف يف        -5

رجل وطفل وامرأة وإحـراقهم بعـد       ) 5000(وعددهم يقرب من    
 ، مث شرب اخلمـر      تعذبيهم وقلع أعينهم وقطع أطرافهم وهم أحياء      

والسماح ملندويب الصحف ووكاالت األنباء بأخذ صـورهم وهـم          
  يرقصــــــــون علــــــــى جثــــــــث 

 .األبرياء 



نسف بيوت سكان خميم الضبية ، وحارة الغوارنـه          -6
وسبنية ، وإزالة ما بقى منها باجلرافات ، وقد وجد حتـت أنقـاض              

 .جثة من النساء واألطفال ) 250(سبنية وحدها 
 مصاحف من  اململكة العربيـة       إحراق شاحنة حتمل   -7

 .السعودية 
سحل بعض من يقع يف قبضتهم بالسيارات وهـم          -8

 . أحياء حىت تتمزق أجسادهم 
اعتقال بعض األسرى يف املقابر حىت املوت ودفـن          -9

 .بعضهم أحياء على مرأى من الباقني 
خميم صربا وشاتيال وما جرى فيهمـا مـن قتـل            -10

لمني وهتك األعراض ، فإن     للعشرات بل للمئات بل لأللوف من املس      
هذه اجملزرة وغريها طائفية كما قال الدكتور نفسه ، إذ أن الفلسطيين          
النصراين مل ميس بسوء أبدا ، ولكن الذبح قد مشل املسلم حىت مـن              

 .غري الفلسطيين واللبناين 
فاحلرب الصليبية اليت بدأت منذ مثامنائة عام ظلت مستمرة حىت          

  :م 7/5/1977 بتاريخ 499ضة رقم اآلن فقد قالت جملة النه
كشفت الدراسات اليت ناقشها مؤمتر عدم االحنياز الذي انعقد         ((

لغة تشن هجومـا    ) 64(حمطة إذاعية   ) 2500(يف كوملبو أن حوايل     
  .صرحيا وضارًبا على اإلسالم 

وهذه احصائية يا دكتور عن عدد قساوستك ورهبانك وهـم          



ن اإلسالم ونيب اإلسالم عليه     يبشرون بالدين النصراين ويشككون بدي    
اخالقيات [الصالة والسالم وهذا كتيب صغري يا دكتور حيمل عنوان          

وتوزعه إرسليات التبشري بطريق الربيد يقول هـذا الكتيـب          ] حممد
املسموم إهذاء إىل كل املسلمني يف العـامل وإىل بعـض األوربـيني             

  ـ ه.واألمريكان الذين اخندعوا واعتنقوا الدين اإلسالم ا
وهذا الكتيب فيه التشكيك برسالة حممد عليه الصالة والسالم         
وسلوكه إىل تعدد زوجاته وهذا دأب املبشـرون الـذين افلسـت            
الكنيسة جبذب النصارى إليها ألهنم يستعملون الكـذب واالفتـراء          

  .البهتان فهذه بضاعة خاسرة يف الدعوة 
  علًما بـأن هـذا     1974وهذه احصائية يا دكتور نشرت سنة       

  .اجلدول يشمل قساوسة الكاثوليك 
  
تقدير الدولـة

السكان 
حىت عام 
1975 

عدد 
الكاثوليك

عدد 
القساوسة 
متعاقدين  

 حمليني 

عدد الطلبة اجملموع 
 الألهوتيني



  كينيا 
  ماالوي 

 شيسل 
  تانزانيا 

 أوغندا 
زامبيا 

12.78
9.000  

5.068.0
00  

62.000 
15.150.

000  
11.210.

000  
5.018.0

00 

1.160
.504  

813.00
7  

49.572 
2.754.

776  
3.001.

578  
881.27

0 

1
08 
71 
4  
56
8  
31
2  
59

5
21 
23
4  
24 
79
4  
54
4  
38
1  
  
  
 

929  
305  
28  

1.362  
856  
440 

168  
98  
4  

419  
377  
28 

49.29اجملموع 
7.000 

9.110
.707 

1
.1
22

2
.49
8 

3.62
0 

1.093 

 هذه االحصائية تشمل املسيحني الكاثوليك فقط فكـم يبلـغ          
    كس والربوتستانت ؟االرثوذ

  وإليك يا دكتور االحصائية الثانية الـيت جتمـع الكاثوليـك           
  .والربوتستانت 

  كشف ببيان املؤسسات التبشريية



يف العامل للكنائس الكاثوليكية والربوتستانتية قبل نصف 
  )56(قرن

  
ــة  بيانات  الكنيسـ

ــة  الكاثولكيــ
ــنة  ــائية س احص

1927 

الكنائس الربوتستانتية  
 1922 احصائية سنة

العاملون يف 
  حقل التبشري 

  قسيس 
  مساعد 
  راهبة 

متزوجة أرملة أو 
  عانس 
  آخرون 

مجلة العاملني 
  يف التبشري 
جامعات 
  وكليات 

  
  
  

8000  
0000  

  
14000  

  
  

3000  
25000  

  

  
  
  

7625  
3819  

  
8619  

  
  
  

29188  
  

                                           
  . األرقام والبيانات مأخوذة عن موسوعة العلوم االجتماعية  (56)

ENCYCLED OF SOCAIL SCIENCES VOL .P    
(MISSION) 



طالب اجلامعات 
  مدارس
  طالب

  مستشفيات
  شفا خانه

  ملجأ أيتام 
مستعمرة جذام 
  ملجأ عجزة 
دور رعاية 
للمكفوفني 
 والصم  

  جامعات5
1107  
31419  

1520603  
692  

1857  
1528  

81  
299  
  

000 

   جامعة وكلية 101
22827  
49426  

2403059  
858  
1686  
361  
104  
0000  

  
32 

إن حركة التنصري لن هتدأ بل تزيد يوما بعد يوم يف اندونيسـيا             
 )57(اخلليج العريب واوغندا ومصر والسودان واليمن الشمايل ودول       

] 300[والدول االفريقية املسلمة وان هناك يا دكتور ثالمثائة جملـة           
  .تبشريية حتارب االسالم منها 

وهي املانية وتصدرها مجعية التبشري     : جملة الشرق املسيحي     -1
  .الشرقية األملانية 

 .جملة العامل االسالمي وهي جملة اجنليزية  -2
نية وهـي سويسـرية     جملة ارساليات التبشري الربوتسـتا     -3

 .وتصدرها مجعية التبشري يف مدينة بال يف سويسرا 

                                           
  . انظر كتابنا اخلطر التبشريي الصلييب يف الكويت  (57)



وهل تعلم يا دكتور بأن ارساليات التبشري االنكيزية االيرلندية         
جنية يف سبيل التبشـري ومكافحـة       ]2.000.000[تنفق يف السنة    

االسالم وان مجعيات التبشري اال سـترالية واالفريقيـة واآلسـيوية           
جنية وما تنفقه مجعيات التبشـري      ] 3.000.0000[واهلندية تنفق   

جنيـة  ] 1.000.000[الربوتستانية يف باقي القارة االوروبية يبلغ       
  .ومع هذا تنادي باللقاء االسالمي واملسيحي 

ترى النشاط النصراين يف السودان قد استشرى جند أنه ال جيوز           
ـ             الة للمسلم أن يقيم شعائر دينه يف العراء وال جيوز األذان وال الص

أمام متجره أو حمله ، وإال فإنه يتعرض للطرد من جنوب السـودان             
فوًرا ، أما يف الشمال السوادين ، نرى مجعيات تبشـريية وكنـائس             
كالقالع ، ونرى حمطة االذاعة قد خصصت جزءا من الوقت للتبشري           

  .بالنصرانية 
وهو جـيش  ] اجليش املرميي[ويف األردن حيث أسس النصارى      

الف ] 20[ م   1966 – 1386بلغ تعداده حىت عام     كتائيب مسلح   
جندي بقيادة املطران كابوشي الفلسطيين فاملطران كابوشي هذا لـه          

أسود ومعروف ضد املسلمني ، فالوقائع أخربتنا من قبل ، أن           تاريخ  
يف األردن  )) اجلـيش املرميـي   ((هذا الرجل كـان وراء تأسـيس        

ته ذلك االسـم ،  فالكابوتشي هو مؤسس هذا اجليش ، وسبب تسمي      
نسبة إىل السيدة مرمي العذراء ، أما مهمة هذا اجليش فكانت مالحقة            
املسلمني البارزين ، وسد الطريق أمام من يدخل نور االسالم إىل قلبه            
من النصارى ، فكل من يعتنق االسالم كانوا يالحقون بالتهديـد مث            

       القتل 



إىل وضوح أكثر   إذن فإن عداء الكابوتشي للمسلمني ال حيتاج        
     من هذا 

وتأيت قصة اعتقاله املزعومة على أثر اكتشاف اسلحة معه كمـا           
كان مرسوما وخمططا له ، وتدل األقاويل املتناثرة هنا وهناك على أن            
قصة األسلحة املكتشفة ما هي اال خطة مدبرة ومرسومة مع اليهود ،            

ام العامل كبطل من    مما يؤدي بالتايل إىل اعتقاد هذا املطران واظهاره ام        
       أبطال فلسطني ليكون له دور فعال عند بروز أي حل على الساحة 

فمنذ اعتقال هذا الكابوتشي ، واالخبار تلقى لوسائل االعـالم          
 اضـراب          العربية واالجنبية بني الفنية واالخرى صمود كابوتشـي         

      كابوتشي عن الطعام 
 ، يأيت خرب آخر ليكون      وكلما هدأ خرب واستقر يف ضمري القوم      

شحنة جديدة تضاف إىل الرصيد السابق ، تدهور صـحة املطـران            
  ..كابوتشي 

  .اخل ..و..و ..كابوتشي يواصل ثباته وصموده 
والبابا شنودة يادكتور حيث كشفت خمططاته للسيطرة علـى         
بالد مصر ، مصر االسالمية وحتويلها إىل بالد نصرانية قبطية كمـا            

، وأن عددهم حسب االحصـاءات الرمسيـة ال         حدث يف األندلس    
  .يتجاوز ثالثة ماليني نسمة

والزال العامل االسالمي يعاين من آثار احلروب والدمار الصيلبية         
يف كل مكان يف الفلبني حيث يتعرض املسلمون لالبادة مـن قبـل             
النصارى ويف احلبشة ونيجرييا ويف تشاد وبلغاريا وتايالند وفلسطني         

  . تريد النصرانية حتويلها إىل دولة نصرانية واندونسيا اليت



إن اهلجمة الصليبية تزداد يوًما بعد يـوم وإن النصـارى هـم             
  .النصارى كراهية لالسالم وحقًدا على املسلمني 

ويأيت حضرة الدكتور وكأنه يريد أن يؤلـب احلكومـة علـى            
فلتقم احلكومة حبذف كـل     : معتقدات الناس ، وكأنه يريد أن يقول        

ات التنديد بالنصارى ومسح كل اآليات اليت تكفر النصـارى          عبار
وتندد هبم ، يريد أن يقوم املسلمون بالتحريف والتبديل كما حـدث   
ممن قبلهم ، إن تكفري املسلمني للنصارى يا دكتور نابع من عقيدهتم ،             
من قرآهنم ، من سنة نبيهم عليه الصالة والسـالم ، مـن إمجـاع               

  .صحابتهم الكرام 
تمعنا يا دكتور ، فهل ترى فيه شيئًا ينعص بال أحـد أو             هذا جم 

يهدد أمن أحد ، إن وجود اال سالم يف حياة الناس يعترب وثيقة أمان              
  .واطمئنان ألصحاب األديان األخرى من نصرانية أو يهودية 



  السيَّاىبرد الشيخ صاحل الفوزان على 
  نا الشيخ عبد العزيز بن بازخيف تعقيبه على فتوى شي

 حكم من نفى الرؤية وقال بتخليد العصـاة يف النـار وأن             يف
  القرآن خملوق

  احلمد هللا معز من أطاعه واتقاه وخاذل من خالف أمره وعصاه 
والصالة والسالم على عبده ورسوله نبينا حممد بـن عبـد اهللا            

  .وعلى اله وأصحابه ومن سار على هنجه واقتفاه 
  :وبعد

 بن سعود السياىب حتت عنوان      دمحفقد اطّلعت على نبذه كتبها أ     
خلـف  ة  صالالالرد على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز يف حكم           : 

 وخيالف ما جـاء يف      ةناجل املؤمنني لرهبم يوم القيامه يف       ة رؤي يمن ينف 
  .ثبات ذلك ووجوب االميان بهإ من ةالكتاب والسن

وقد وجدت السياىب حتامل على شيخنا الشيخ بن باز، وأقـذع           
 مما ليس هو من أسلوب العلماء ،        ة بالسباب والكلمات النابي   يف رّده 

ة  صـحيح  ةسلوب املفلسني الذين الميلكون دليال وال حج      أمنا هو   إو
سلوب لعله يعّوض   األىل مثل هذا    إون  ئجلهنم ي إيؤيدون هبا قوهلم ، ف    

  .فالسإما عندهم من عجز و 
مضمون فتوى الشيخ عبد العزيز وموقف السياىب منها والـرد          

  :عليه 
ن الشيخ ابن باز قد ذكر يف هذه الفتوى ما دلّ عليه الكتاب             أ



وزاعى،وسـفيان بـن    ألمـام مالك،وا   ، كاإل  األئمة وما قاله    ةوالسن
 واإلمامسحاق بن راهويـه،   إ،وعبد اهللا بن املبارك،و   يارخ،والبةعيين

 عن مجهور السلف من تكفري من       ةأمحد،ومانقله شيخ االسالم ابن تيمي    
  .  ووجوب قتلهةملؤمنني لرهبم يوم القيام اةأنكر رؤي

وقد بىن الشيخ عبد العزيز بن باز على ذلـك أنـه ال يصـلّى             
نه حبث يف هذه املسـألة مـع مفـىت          إ: خلفه،وهو بناء وجيه، وقال   

محد اخلليلى، فاعترف أنـه اليـؤمن برؤيـه اهللا يف           أ الشيخ   اإلباضية
ه فأصر على هذا    نه نصح أ،وأنه يعتقد أن القرآن خملوق،وذكر      ةاآلخر

  .االعتقاد الذى قال فيه األئمه ما سبق بيانه
وقد غضب كاتب هذه النبذه أمحد السياىب من هـذه الفتـوى            

،وضـمائر  ة مظلمةووصفها بأهنا صادره عن حقـد مذهىب،وعصـبي       
  .ةمتعفّن

وهذه االلفاظ كما قلنا هى منوذج من بضاعه املفلسـني مـن            
يف احلقيقة تنطبق علـى مـن       احلجج الصحيحه واألدله املقنعه وهى      

صدرت منه، حيث تعصب ملذهبه الباطل، وأىب أن يتبـع الكتـاب            
والسنه، ويسري يف موكب أهل العلم واالميان من أئمه الدين، وأظهر           

  .ما يكنه يف صدره هلم من احلقد االسود و الضغائن املرة
  :دعوته إيل كتمان احلق عمن سأل عنه -

  :قال السياىب
أخذه الدهشه ويذهب به االسـتغراب كـل        ولعل القارئ ست  

موجهـه اىل أحـد االشـخاص        مذهب عندما جيد أن هذه الفتوى     
املوجودين يف الديار األمريكي، ذلك البلد الذى يعتـرب فيـه أبنـاء             



االسالم كالشعره البيضاء يف الثور األسود، فهم أحتاجه كبريه آيل من           
 اسالميه قادره على    يرشدهم اىل االلفه واحملبه والتآخى لتكوين وحده      

الوقوف والصمود يف وجه قذائف الباطل املوجهـه مـن جنبـات            
  .انتهى كالمه…منظمات اللوىبالصهيوىن

حيث مل جيد جوابا عن فتوى الشيخ سوى انه ال          !!هكذا قال …
يناسب توجيهها اىل من هو يف أمريكا بني الكفار، الن املسلمني حباجه            

  .كما يقولاىل االحتاد للوقوف يف وجه العدو 
  : واجلواب عن هذا من وجوه

أن احلق جيب أن يقال ويبّين للناس، والباطل جيب          :ولألالوجه ا 
ليحق احلق ويبطل الباطـل     " أن يرد يف كل مكان كما أمر اهللا بذلك        

  ".ولو كره اجملرمون
 الفتوى ابتداء حـىت أتـاه       همل يوّجه هذ  -حفظه اهللا -وشيخنا  

يسكت ويكتم العلم ويترك السائل يف      السؤال امللح، فهل يليق به أن       
 املسألة اخلطرية الىت تتعلق بـأعظم أركـان         هجهله، ال سيما يف هذ    

  !االسالم بعد الشهادتني، وهى الصالة ؟
اننا لو اخذنا بقول هذا املعترض، وسكت العلماء عن بيان احلق           
للناس لضاع احلق واستطال الباطل، وقضى علـى الـدين، وهـذا            

  …ر ىفأمريكا وغريهامايفرح به الكفا
أن نقول ان اجتماع املسلمني واحتادهم ووقوفهم        :الوجه الثاىن 

يف وجه عدوهم أمر مطلوب وهدف نبيل ، ولكن هذا ال يتحقق اال             
اذا اعتصموا بكتاب رهبم وسنه نبيهم، وتركوا املـذاهب الباطلـه           
واالقوال اخلاطئه، وال سيما يف العقيدة آليت هي أساس الدين ومدلول         



  .الشهادتني
  :قال تعاىل

  "واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا"
  .وحبل اهللا هو القرآن الكرمي

  :وقال تعاىل
  "فان تنازعتم يف شئ فردوه اىل اهللا والرسول"

فأوجب سبحانه الرجوع اىل الكتاب والسـنة حلسم الـرتاع،         
ليبقى كل واحد على رأيه املخــالف       : وقطع دابر اخلالف، ومل يقل    

كتاب ألجل الوحدة، الوحدة المتكن اال باختاذ االسباب املؤديـة          لل
ترك املذاهب الباطلة، واالحنرافات    : اليها، ومن أعظم تلك األسباب    

  .املضلة،ومامل تترك ،فالوحدة متعذّرة
  :قال تعاىل

  "فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب مبا لديهم فرحون"
الـدين، ومقـاالهتم    وهذا ذم هلم على بقائهم على تفرقهم يف         

  .اخلاطئه
أن التفرق يف العقيدة ال ميكن معـه االجتمـاع،          :الوجه الثالث 

وفضيلة السياىب يدعونا للبقاء على تفرقنا يف العقيـدة، مث يطالبنـا            
باالحتاد أمام عدونا، وهذا تناقض ظاهر، تأخذ القارئ منه الدهشـة،           

  .ويذهب به االستغراب كل مذهب



لعزيز، فإهنا تدعو إىل القضـاء علـى        وأما فتوى الشيخ عبد ا    
املذاهب : االسباب الىت متنع َتحقّق الوحدة بني املسلمني، ومن أمهها        

  .املنحرفة، والنحل الضالة
  !فما وجه الغرابة والدهشة الىت إدَّعاها السياىب فيها؟

إنه قبل ظهور هذه املذاهب والنحل، ويوم أن كان املسـلمون           
 صفاََ واحداََ أمام عدوهم ، وفتحـوا        على عقيدة واحدة، وقد وقفوا    

البالد، وسادوا العباد بالعلم والدين؛ مصداقاََلقوله صـلى اهللا عليـه    
كتـاب اهللا   : إىن تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضـلوا           : "وسلم
  ".وسنىت

  :وقوله صلى اهللا عليه وسلم
فإنه من يعش منكم فسريى اختالفاََ كثرياََفعليكم بسنىت وسنة         "
اء الراشدين املهديني من بعدى، متسَّكوا هبا، وعضـوا عليهـا           اخللف

بالنواجذ،وإياكم وحمدثات االمور؛ فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة         
  ".ضاللة

وقد نقل السياىب يف رده أبياتاََ هى حجة عليه؛ ألن الشـاعرفيها            
  يدعو إىل ترك املذاهب الضاله، والرجوع إىل ما دلَّ عليه الكتاب

  :            يقول فيهاوالسنة، حيث
  وما الدين إال واحـد والذى ترى       

                       ضـالالت اتباع اهلوى تتـقارع وما ترك      
  املخــتار ألـف ديانة                               



                         وال جـاء يف القرآن هذا التنازع  
  ا                    فيا ليت أهــل الدين مل يتفرقو

                              وليت نظـام الدين للكل جامع
  

  فمضمون هذه األبيات إنكار املذاهب الباطلة، والـدعوة إىل         
إنكار رؤية اهللا يف اآلخرة، وإنكار صفات اهللا        : تركها، ومن أعظمها  

عزوجل الىت من أعظمها كالمه، وأن هذا ليس مما جاء بـه املختـار              
  .صلى اهللا عليه وسلم

وما قال هذا الشاعر هو ما يدعو إليه مساحة الشيخ عبد العزيز            
  .يف فتواه، ويدعو إليه كل عامل وداع إىل اهللا على بصرية

أما الذى يدعو إىل عدم إنكار املـذاهب الباطلـة، والعقائـد            
  .الفاسدة، فهذا يدعو إىل التفرق و التفكك

  :ى فتواه، والرد عليهزعمه أن الشيخ مل يورد أدله عل-
  :قال السياىب

 والفتوى كلها غرائب    –من الغرائب الواردة يف سياق الفتوى       "
 أن صاحبها سرد فيها أقوال علماء دون االستناد إىل نـص مـن              –

 حسب مـا قـرر يف       -الكتاب والسنة الصحيحة، مع أن قول العامل      
 صـلى   إن قول النىب  : له، ومن قوهلم  ‘ حيتجّ –أصول املذاهب األربعة    

له، ولكـن فضـيلته رأى      ‘به،وقول العامل حيتجّ  ‘ اهللا عليه وسلم حيتجّ   
النصوص ال تساعده على مراده وال تسعفه مبطلوبه، فلجأ إىل أقوال           



  "…العلماء مستعرضاََهلم من مالك بن أنس إىل ابن تيمية 

  :واجلواب عن ذلك من وجوه -

 اآليـة  أن الكاتب عِميت عيناه أو زاغ بصره عن   : الوجه األول 
الكرمية الىت استدل هبا العلماء الذين ساق الشيخ ابن باز أقـواهلم يف        

  إىل رهبا  . وجوه يومئذ ناضرة    :  "حكم منكر الرؤية، وهى قوله تعاىل     
  " .ناظرة 

  !!وقد كتبت باخلط العريض يف الفتوى مرتني
 أو زاغ بصـره عـن       – إن كان له عينان      –كما عميت عيناه    

  :كتبت يف الفتوى، وهى قوله تعاىلاآليات الثالث الىت 
مث . مث إهنم لصالوا اجلحيم     . كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون       "

  "مث يقال هذا الذى كنتم به تكذبون. يقال لصالوا اجلحيم 
  :قال ابن املبارك

  .، مث قرأ هذه األبيات"ما حجب اهللا  عنه أحداََ، إال عذبه"
  :وقال اإلمام الشافعى رمحه اهللا

  ".يف هذه اآلية دليل على أن املؤمنني يرونه  "   
  :قال ابن كثري

وهذا الذى قاله اإلمام الشافعى رمحه اهللا يف غاية احلسن، وهو           "
  ".استدالل مبفهوم اآلية



كر يف الفتوى من تفسري قولـه  ‘كما أن السياىب مل ينظر إىل ما ذ       
  الـنىب  ،وأن الزيادة فسـرها     " للذين أحسنوا احلسىن وزيادة   : "تعاىل

صلى اهللا عليه وسلم بالنظر إىل وجه اهللا، كما رواه مسلم ومجاعة من             
  :ذكر ذلك احلافظ ابن كثري، وقال األئمة ،
أىب : وقد روى تفسري الزيادة بالنظر إىل وجه اهللا الكرمي عـن            "

بكر الصديق، وحذفه بن اليمان، وعبد اهللا بن عباس، وسـعيد بـن             
لى، وعبد احلمن بن ثابت، وجماهـد،       املثيب، وعبد الرمحن بن أىب لي     

وعكرمة، وعامر بن سعد، وعطاء، والضحاك، واحلسـن، أتقتـاده،          
وغريهم من السلف واخللـف، وقـد   …أتسدي، وحممد بن إسحاق 

  ".وردت فيه أحاديث أتثريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مث ساق بعض منها

ـ            واه وقد حكم األئمة الذين ذكرهم الشيخ عبد العزيـز يف فت
  .بكفر من أنكر الرواية ووجوب قتله 

فإذا كان السياقي ال يقنع بتلك األدلة ، وال بـأقوال هـؤالء             
األئمة، وإمنا يقتنع بقول جهة ومجاعته، فليختر لنفسه ما شاء، لكن ال            

  .يغضب إذا خالفه طالب احلق 
يسأل عن ثبوت الرواية    ‘أن الشيح عبد العزيز مل       :الوجه الثاين 

ألدلة على ثبوهتا، ألن السائل واحلمد هللا يؤمن هبا، وإمنـا           حىت يورد ا  
سئل عن حكم الصالة خلف من أنكرها، فذكر أقوال األئمـة يف            ‘

  .تكفري من أنكر الرواية، وبىن عليها احلكم بعدم صح الصالة خلفه
وهذا هو اجلواب املطابق للسؤال، وهـذا هـو اإلنصـاف و            

ه اهللا بإصدار الفتوى حىت راجع      التحقيق، حيث مل يتسرَّع الشيخ وفَّق     



كالم أهل العلم والتحقيق املبىن على صريح الكتاب والسنة، حىت ال           
  …هذا رأيك اخلاص، أو هذا حتامل منك، أو ما أشبه ذلك: يقال‘

إن قول العامل حيتج    :"يف اجلواب عن قول السياىب    : الوجه الثالث 
رأى ) عزيز بن باز  الشيخ عبد ال  : يعىن  (له وال حيتج به، ولكن فضيلته       

أن النصوص ال تساعده على مراده، وال تسعفه مبطلوبة، فلجـأ إىل            
  .اخل"…أقوال العلماء
حيتج هبا  ‘حيتج هلا وال    ‘ما قلته من أن أقوال العلماء        :أوالً: نقول

قول صحيح وقاعدة ثابتة، ولكنك مل تطبق ذلك على نفسـك، ومل            
نفى الرؤية، ورفضـت    تلتزم به؛ فإنك قبلت قول علماء أخطؤوا يف         
  .األدلة الدالة على ثبوهتا من الكتاب والسنة

إن النصوص ال تساعد الشيخ عبد العزيز علـى         : "قولك: ثانياً
الذي هو إثبات رؤية املؤمنني لرهبم عـز        ( مراده، وال تسعفه مبطلوبة     

ومكابرة للحقائق؛ ألن النصوص املتـواترة مـن        )" وجل يوم القيامة  
ت على ثبوت رؤية املؤمنني لرهبم عز وجل يـوم          الكتاب والسنة دلَّ  

  :القيامة
  .فمن أدلة القرآن اآليات آليت سبق ذكرها

  :ومن السنة الصحيحة قوله صلى اهللا عليه وسلم
إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليله البـدر، ال            " 

  .احلديث متفق عليه يف البخاري ومسلم"تضامون يف رؤيته
ديث بذلك عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه          وقد تواترت األحا  

وسلم، وهى أحاديث يف الصحاح والسنن واملسانيد، وتلقتها األمـة          



  .بالقبول والتسليم، ومل ينكرها إال املبتدعة الضالون
  :ما تثبت به العقيدة يف نظر السياىب والرد عليه  -
كذا قال،  (وال خيفى على أوىل العلم والنظر أن العقيدة هو        : "قال

االعتقاد اجلازم الذي هو مثرة اليقني، واليقني ال يثبت         ) هي:الصوابو
إال بالدليل القطعي، وال يفيد القطع إال القـرآن العظـيم والسـنة             

  .املتواترة
إن رؤية املؤمنني لرهبم عز وجل      : واجلواب عن ذلك أن نقول     -

قد ثبتت بالقرآن يف عدة آيات سبق ذكر بعضها، وثبتـت بالسـنة             
، ولكنك خالفت هذه القاعدة، وأنكرت الرؤية، فتناقضـت         املتواترة

مع نفسك، وهدمت ما بنيت؛ إتِّباعاً للهوى، وتقليداً للرجال من غري           
  .دليل

  :من عوامل صحة احلديث يف نظره، والرد عليه -
ومن أهم عوامل صحة احلديث موافقته لكتاب اهللا تعاىل؛         : "قال

اءكم عىن؛ فاعرضوه على    ما ج :"لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم     
رواه اإلمـام   ".كتاب اهللا، فما وافقه؛ فعىن، وما خالفه؛ فليس عـىن         

الربيع من طرق ابن عباس رضى اهللا عنهما، وهو يرشد إليه قوله عز             
  .}نزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزِّل إليهمأو{:من قائل
  :واجلواب عن ذلك من وجوه-

ة املؤمنني لرهبم يوم القيامـة مل       إن رؤي : أن نقول له  :الوجه األول 
تثبت بالسنة وحدها، بل ثبتت يف القرآن أيضاً يف آيات كثرية، ذكرنا       
بعضها فيما سبق، وثبتت بالسنة املتواترة، فيكون ما ثبـت بالسـنة            



املتواترة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من رؤية املؤمنني لـرهبم             
رؤية قد تضافرت بثبوهتا أدلـة      موافقاً ملل ثبت يف القرآن، فتكون ال      

الكتاب والسنة املتواترة، فينطبق عليها ما ذكرت من احلديث علـى           
  …فرض صحته، ومع هذا؛ خالفته فتناقضت مع نفسك

" إن العقيدة ال تثبت إال بالسنة املتـواترة       : "قوله :الوجه الثاين 
قول غري مسلم، بل تثبت العقيدة مبا صحَّ عن رسول اهللا صـلى اهللا              

ــه عل   يــــــــــــــــــــــــــ
  وسلم ؛ سواء كان متواتراً أو آحاداً ؛ ال فرق ؛ ألن هلـذا التفريـق          
مبتدع ، فما زال العلماء يعلمون بأخبار اآلحاد الصحيحة يف العقائد           

  .وغريها
  :قال  العالمة ابن القيم

ومل يكن أحد من الصحابة وال أهل اإلسالم بعدهم يشـكّون           "
 صلى اهللا عليه وسلم وال      فيما خيرب به أبو بكر الصديق عن رسول اهللا        

عمر وال عثمان وال عبد اهللا بن مسعود وأىب بن كعب ومعاذ بن جبل              
وأمثـاهلم مـن    . …وأبو ذر وعبادة بن الصامت وعبد اهللا بن عمر        

 مع تفَّـرده بكـثري مـن        –الصحابة، بل يشكّّون يف خرب أىب هريرة        
  ".،ومل يقل له أحد منهم يوماً واحداً ال يفيد العلم-احلديث 

يتَصوَّر أن يرد عن الرسول صلى اهللا عليه        ‘أنه ال    :الوجه الثالث 
وسلم حديث صحيح يكون خمالفاً للقرآن ؛ مبعىن أن يكون مناقضاً له            

  .، حبيث يثبت ما نفاه القرآن ، أو ينفى ما أثبته
  ):73ص"(الطرق احلكيمة" قال اإلمام ابن القيم يف كتاب

أنه ليس من سنن رسول     والذي جيب على كل مسلم اعتقاده       "



اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة ختالف كتاب اهللا على            
  :ثالث منازل

سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتـب         :املرتلة األوىل 
  .املرتلة

سنة تفسري الكتاب، وتبيِّن مراد اهللا منه ، وتفيـد          :املرتلة الثانية 
  .مطلقه

حلكم سكت عنه الكتاب، فتبيِّنه بيانا      سنة متضمنة   : املرتلة الثالثة 
  .مبتدأ

وال جيوز رد واحدة من هذه األقسام الثالثة، وليس للسنة مـع            
  .انتهى" …كتاب اهللا مرتلة رابعة

بعد أن ذكر هـذه     )289-2/288"(إعالم املوقعني "وقال يف   
  :املنازل، ومساها أوجهاً

و أن تكون موجبة حلكم سكت القرآن عن أجيابـه، أ         : الثالث  "
  .حمرمَّة ملا سكت عن حترميه

وال خترج عن هذه األقسام، فال تعارض بوجه ما، فما كان منها            
زائداً على القرآن؛ فهو تشريع مبتدأ من النيب صلى اهللا عليه وسلم،            
جتب طاعته فيه، وال حتل معصيته، وليس هذا تقدمياً له على كتـاب             

 ولو كان رسـول اهللا      اهللا، بل امتثال ملا أمر اهللا به من طاعة رسوله،         
صلى اهللا عليه وسلم ال يطاع يف هذا القسم؛ مل يكن لطاعته معـىن،              
وسقطت طاعته املختصَّة به، وأنه إذا مل جتب طاعته إال فيمـا وافـق              
القرآن ال فيما زاد عليه؛ مل يكن له طاعة خاصة ختتص به، وقد قـال              



  .انتهى} من يطع الرسول فقد أطاع اهللا{: اهللا تعاىل
  .أن احلديث الذي ذكره ال يصلح لالحتجاج:جه الرابعالو

  ":مفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة"قال السيوطى يف كتاب 
احتجَّ علىَّ بعض من رد األخبـار مبـا روَى أن           : قال الشافعي "

ما جاءكم عىن فاعرضـوه علـى       : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
أحد ثبت حديثه يف    ما روى هذا    : فقلت له   .  احلديث …"كتاب اهللا 

شئ صغري وال كبري، وإمنا هي رواية منقطعة عن رجل جمهول، وحنن            
  .انتهى" ال نقبل مثل هذه الرواية يف شئ
  :وقال يف مقدمة هذا الكتاب

 وكان دارساً حبمد اهللا منـذ  –وإن مما فاح رحيه يف هذا الزمان   "
لسنة النبوية   وهو أن قائالً رافضياً زنديقاً أكثر يف كالمه أن ا          –أزمان  

حيـتج هبـا، وأن     ‘ ال   –زادها اهللا علواً وشرفاً     _ واألحاديث املروية   
ما جاءكم عـىن  : "احلجة يف القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث   

من حديث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدمت له أصالً فخذوا بـه،            
هكذا مسعت هذا الكالم جبملته منه، ومسعه منه خالئـق          " وإال فردوه 
 فمنهم من ال يلقى لذلك باالً، ومنهم من ال يعرف أصل هذا             غريي،

الكالم، وال من أين جاء، فأردت أصل ذلك، وأبني بطالنه،وأنه من           
  "أعظم املهالك

تعجب السياىب من كون أهل السنة ال يعملون بقول اخلوارج           -
  :يف اخلروج عىن الوالة

  :قال السياىب



عنـهم فضـيلته     الذين حكـى     –والبعض من أولئك العلماء     "
  مل يثبت عنـهم أهنـم     -األقوال احلماسية امللتهبة بقتل منكر الرؤية       

قاموا بذلك، أو أمروا به يف مواجهة اجلََوَرة  الظَّلمة الذين استعبدوا            
  .اخل ما قال"…عباد اهللا، واتَّخذوهم خوالً ومال اهللا دوالً

هذا القول يتمشَّى مع منطلق اخلوارج الـذين يـرون          : نقول -
روج على األئمة الظلمة، وأهل السنة ال يرون ذلـك؛ امتثـاالً            اخل

ألوامر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالسمع والطاعة لوالة األمور،          
  .وإن جاروا، وإن جاروا، وإن ظلموا؛ ما مل يصدر منهم كفر بواح

وأيضاً هو سوَّى بني َجْور الوالة وبني القول بنفي الرؤية، وهذا           
على تلبيسه؛ فإن جور الوالة ال يقتضي الكفـر؛         يدل على جهله أو     

  .ألنه تكذيب هللا ولرسوله وملا عليه أئمة املسلمني
  :لعالقة اإلباضية باجلهمية والرد عليهإنكار السيَّاىب -

  :قال السياىب
على أن كل   ) يعىن الشيخ عبد العزيز     ( يركز صاحب الفتوى  "

! اإلباضية باجلهميـة؟  من ينكر رأيه اهللا تعاىل؛ فهو جهمى، فما عالقة          
إن جهم بن صفوان وأصحابه مل تظهر آراؤهم إال يف الربع األول من             
القرن الثاين اهلجري، وأئمة اإلباضية وعلماؤهم كـانوا يف  القـرن            

  ".األول اهلجري
  :إىل أن قال

 ولعلها املسألة   –وهل موافقة اجلهمية لإلباضية يف إنكار الرؤية        



 جتعل اجلهميـة    -_همية إىل قول احلق فيها      الوحيدة آليت وفَّق اهللا اجل    
  ".من اإلباضية أو اإلباضية من اجلهمية؟

  :واجلواب عن ذلك-
ليس هـو   " ؛ فهو جهمى    بالرؤية ال نؤمن : "أن الذي قال  : أوالً

صاحب الفتوى، وإمنا هو سفيان بن عيينة واإلمام أمحد، والشيخ عبد           
  .العزيز نقل ذلك عنهم

الذين شهروا ونشروا القول بنفي األمساء      أن اجلهمية هم    : ثانياً
والصفات من الرؤية وغريها، فنسب القول إليهم هبذا االعتبار، وإن          

هلم السبق يف نفى الرؤية قبـل       _  كما قال املعترض     –كان اإلباضية   
اجلهمية التباعهم يف هذا الضالل؛     (!) وجود اجلهمية، وأن اهللا وفق      

 التابع و بـئس املتبـوع يف        فهو شر ال حيسدون عليه كلهم، وبئس      
ليحملـوا  {خمالفة كتاب اهللا وسنة رسوله، وما عليه أئمة املسلمني،          

أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علـم إال            
  .}ساء ما يزرون

وقد ذكر اهللا األحزاب الضالَّة أهنا تفرح مبا عندها من الضالل،           
  .}كل حزب مبا لديهم فرحون{: فقال

نظرة السياىب إىل أدلة أهل السنة على إثبات الرؤيـة والـرد            -
  :عليه

  :قال السياىب
إن احلجة آليت يستند إليها كثري من أولئك العلمـاء الـذين            "

  :ذكرهم الشيخ ابن باز نقالً عن ابن القيم هي قوله تعاىل



  .}إىل رهبا ناظرة. وجوه يومئذ ناضرة {
اج أميا استئناس، والسؤال    والشيخ ابن باز يستأنس هبذا االحتج     

آي دليل له يف هذه اآلية بثبوت رؤية اهللا عز وجل، ومذهبه قائم             :هو
على إنكار اجملاز يف القرآن، واملتأمِّل يرى أن اآليـة الكرميـة قـد              
استندت النَّظر إىل الوجوه؟ فهل تكون الرؤية بالوجـه؟ إن هـذا مل             

 " …الرؤية بالعني يثبت يف كالم العرب  على اإلطالق، وإمنا تكون          
  .اخل ما قال

  :واجلواب عن ذلك أن نقول -
ليست احلجة آليت يستند إليها العلماء يف إثبات الرؤيـة          : أوال

مقصورة على اآلية املذكورة، وإن كانت كافية، بل هنـاك آيـات            
  .وأحاديث متواترة يف إثبات الرؤية

وجـوه،  إن اآلية الكرمية قد استندت النظر إىل ال       : "قوله: ثانياً
؛ هلذا من املغالطة املضحكة؛ ألن أحـداً        "فهل تكون الرؤية بالوجه؟   

مهما بلغ من الغباوة ال يفهم هذا الفهم الذي ذكره ، وإمنا يفهم كل              
رأيت زيـداً ونظـرت     : أحد أن الوجوه تنظر بأعينها؛ كما إذا قلت       

أو ال يفهم إال أنك رأيتـه       ! إليه، فهل يفهم أحد أنك رأيته جبسمك؟      
  !يك؟بعين

  .لكنها املغالطة الفارغة
  : اعتراض بارد ورده-

  :قال السياىب متسائالً



إىل رهبـا   . وجوه يومئذ ناضرة    {:ما هي املناسبة بني هذه اآلية     "
تظن أن يفعل  . ووجوه يومئذ باسرة    {: ، وبني اآلية آليت بعدها    }ناظرة

 خري ما   بالرؤية، وإن } إىل رهبا ناظرة  {: إذا فسَّر قوله تعاىل   } هبا فاقرة 
: يفسر القرآن هو القرآن، فاهللا تعاىل يقول يف آخر سـورة عـبس            

: ؛ مفسراً لقولـه تعـاىل     }ضاحكة مستبشرة . وجوه يومئذ مسفرة    {
  .}إىل رهبا ناظرة. وجوه يومئذ ناضرة {

  :واجلواب على ذلك من وجهني-
وجوه يومئذ ناضرة ز    {: أن املناسبة بني قوله تعاىل    : الوجه األول 

أنـه  : } ووجوه يومئذ باسرة  {:وبني اآلية آليت بعدها   } اظرةإىل رهبا ن  
سبحانه ملا ذكر ما يكرِّم به أولياءه من نضرة الوجوه وحسنها ومـا             
تنعَّم به زيادة على ذلك من النظر إىل وجهه الكـرمي؛ ذكـر حالـة         
أعدائه، وما يلقونه من العذاب األليم الذي يظهر أثره على وجوههم،   

كال {:من رؤية رهبم عز وجل؛ كما قال تعاىل       وأعظم ذلك حرماهنم    
  .}إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون

وكثرياً ما يقارن اهللا سبحانه يف كتابه بني حال أهـل السـعادة             
وحال أهل الشقاوة يف اآلخرة؛ لُيذَكِّر عباده، حىت يأخذوا بأسـباب           

  .السعادة ، ويتركوا أسباب الشقاوة
ليست مفسرة  } مئذ مسفرة وجوه يو {:أن آية عبس  :الوجه الثاين 

؛ كما يقول؛ ألن النظر يكون بـالعني،        }إىل رهبا ناظرة  {:لقوله تعاىل 
واإلسفار لون يظهر على الوجه، ورمبا يكون نتيجة للنظر إىل الشيء           
السار املفرح، فاملؤمنون جيمع اهللا هلم بني نضرة الوجوه وإسـفارها،           

  .ونظر العيون إىل وجهه الكرمي



 الذي ذكره مل يقل به أحد يعتمد على قولـه           مث إن هذا التفسري   
  .من املفسرين

تعلّقه بنفي عائشة رضى اهللا عنها رؤية النيب صلى اهللا عليـه             -
  :وسلم لربه ليلة املعراج؛ ليحتج به على الرؤية يف اآلخرة

  :مث ميضى السياىب يف مغالطاته فيقول
:  تعاىل كما أن عائشة أم  املؤمنني رضى اهللا عنها استدلت بقوله          "

علـى  } ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري        {
نفى رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم ربـه يف جواهبـا ملسـروق يف               

  ".احلديث رواه الربيع والبخاري ومسلم
  :مث إنه أراد دفع اإلجابة الصحيحة عن هذه املغالطة، فقال

 يف الـدنيا ال يف      إن ذلك االستدالل كان على نفيها     : فإن قيل   "
  .اآلخرة

  :فاجلواب عن ذلك من وجهني
أن صفات اهللا تعاىل ال تتغري وال تتبدَّل، فهـي يف           : الوجه األول 

األزل،وفيما ال يزال، إذ إن التغري من مسات احلدوث، وهـو شـأن             
  .املخلوقني
أن مرتلة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قاب قوسني أو           : الثاين

 على مرتلته يف اآلخـرة؛ ألن رحلـة اإلسـراء           أدىن ميكن أن تقاس   
واملعراج كانت نقلة من جو إىل جو آخر، ومن مقام إىل مقام آخـر،              
فلو كانت رؤيته تعاىل ممكنة وجائزة؛ لرأى الرسول صلى اهللا عليـه            



  ".وسلم ربه ليلة اإلسراء واملعراج
  :واجلواب عن ذلك من وجوه-

عاً تريد من هذا أتنفى     أن عائشة رضى اهللا عنها قط     :الوجه األول 
نفى رؤيته يف الدنيا، وال تريد نفى ما ثبت باألدلة القاطعة من رؤيتـه            
يف اآلخرة، وصاهنا اهللا عما نسبته إليها من خمالفة كتـاب اهللا وسـنة           
نبيه، وقد ظننت هبا سوءاً، ومحَّلتها ما مل تقل، ولو كانت أرادت مـا              

ـ      – وحاشاها من ذلك     –ذكرت   حابة باآليـات    لـردَّ عليهـا الص
واألحاديث املثبتة للرؤية يف اآلخرة، فهم من أجل من أن يسـكنوا            

  .على ما خيالف الكتاب والسنة، وأن جياملوا أحداً يف ذلك
  :قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا

وهلذا كانت أم املؤمنني أم عائشة رضى اهللا عنها تثبت الرؤيـة            "
  ".ج هبذه اآليةيف الدار اآلخرة وتنفيها يف الدنيا، وحتت

أن نفى رؤية اهللا يف الدنيا وإثباهتا يف اآلخرة ليس           :الوجه الثاين 
تغرياً أو تبديالً يف صفات اهللا؛ كما تومهت، وإمنا هو تغري لصـفات             
املخلوق؛ من كونه ال يقوى على رؤية اهللا يف الدنيا؛ لضـعف قـواه        

الستعداد وحواسه، مث يقوى على ذلك يف اآلخرة؛ ملا مينحه اهللا من ا           
لذلك، وأحوال اآلخرة غري أحوال الدنيا، فقياسك حلالة الدنيا على          
حالة اآلخرة مع الفارق، والقياس إذا كان مع الفارق؛ فهـو قيـاس             

  .باطل باإلمجاع
ليس نفيـاً   } ال تدركه األبصار  {: أن قوله تعاىل   :الوجه الثالث 

اه يف  للرؤية، وإمنا هو نفى إلدراك، وهو اإلحاطـة، فاألبصـار تـر           
  .اآلخرة، وال ُتحيط به سبحانه



وهلذا استدل أهل السنة هبذه اآلية على إثبات الرؤية؛ ألن نفى           
اإلدراك يلزم منه وجود الرؤية، واإلدراك أخص من الرؤية، وال يلزم           

  .من نفى األخص انتفاء األعم
  :قال اإلمام ابن كثري

لى لعباده  يتج. ونفى اإلدراك اخلاص ال ينفى الرؤية يوم القيامة       "
املؤمنني كما يشاء، فأما جالله وعظمته على  ما هـو عليـه تعـاىل               
وتقدس وترته؛ فال تدركه األبصار، وهلذا كانت أم املؤمنني عائشـة           
رضى اهللا عنها تثبت الرؤية يف الدار اآلخرة، وتنفيها يف الدنيا، وحتتج            

فالـذي نفتـه   } ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصـار   {:هبذه اآلية 
اإلدراك الذي هو مبعىن رؤية العظمة واجلالل على ما هو عليه؛ فـإن             

  .انتهى" …ذلك غري ممكن للبشر وال للمالئكة وال شئ
واملؤمنون وإن رأوا رهبم يف اآلخرة؛ فإهنم ال يدركون جاللـه           
وعظمته إدراك إحاطة؛ كما أن من رأى القمر ال يـدرك حقيقتـه             

  .وله املثل األعلىوكنهه وماهيته، فالعظيم أوىل بذلك، 
ألسـت تـرى    :قـال . } ال تدركه األبصار  {: قيل لعكرمة  -

  .فكلها ترى؟: قال. بلى:السماء؟ قال
فلو كانت رؤيته تعاىل ممكنة وجائزة؛      : "وأما قوله : الوجه الرابع 

  ".لرأى الرسول صلى اهللا عليه وسلم ربه ليله اإلسراء واملعراج
م من عدم رؤيتـه ليلـة       ال تالزم بني هذا وهذا، فال يلز      : نقول

املعراج عدم رؤيته يف اآلخرة؛ ألن املعراج وقع يف الدنيا قبل املوت،            
ورؤية املؤمنني له تقع يف اآلخرة بعد املوت، وحالة الدنيا غري حالـة             

  .اآلخرة كما سبق



  :رد ادعائه أن األدلة دلَّت على نفى الرؤية يف الدنيا واآلخرة-
  :قال السياىب

ن األدلة النقلية والعقلية على نفـى رؤيـة اهللا          وهناك الكثري م  "
  ".تعاىل دنيا وأخرى

أما نفى رؤيته يف الدنيا؛ فهو صحيح، فقد دلت علية          :أقول - 
  .األدلَّة

وأما نفى رؤيته يف اآلخرة؛ فاألدلة تدل علية يف حق الكفار، أما            
املؤمنون؛ فاألدلة تدل على ثبوهتا هلم، والواجب نفى مـا نفـاه اهللا             

  .هذا هو سبيل املؤمنني. بات ما أثبتهوإث
  :زعمه أن سؤال رؤية اهللا فكرة يهودية، والرد علية -

  :مث أستمر السياىب يف مغالطته وتضليله، فقال ما ملخصه
إن سؤال الرؤية قد صدر عن اليهود، حيث قالوا ملوسى علية           " 
، وعن املشركني حيـث     }لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة      { :السالم
وقال الذين ال يرجون لقاءنا لوال أنزل علينا املالئكة أو          { :عاىلقال ت 

، وقد حذر اهللا    }نرى ربنا لقد استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتواً كبريا        
أم  تريـدون أن     {: عبادة املؤمنني وهناهم عن سؤال الرؤية، فقـال       

تسألوا رسولكم كما سؤل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر باإلميان           
  ".} السبيلفقد ضل سواء

فعلق سبحانه وتعاىل على سؤال الرؤية والطمـع فيهـا          : " قال
استبدال الكفر باإلميان الذي يتحتم عليه الضـالل عـن الطريـق            



  .السوي، أال وهو دين اهللا ، وكفى بذلك تنفرياً للمؤمنني
امتناع وقوعها إمنا هو يف الدنيا؛ فاجلواب قد تقدَّم بأن          : فإن قيل 

  .غري؛ فهي هي يف األزل وفيما ال يزالصفات اهللا ال تتَّ
إن امتناعها عن اليهود و املشركني إمنا هو لكفـرهم؛          : فإن قيل 

فاجلواب أيضاً أن اهللا مل يعدهم هبا لو اهتدوا واستقاموا، وإمنا وجَّـه             
  ".إليهم الزجر والتوبيخ، وأرسل على اليهود الصاعقة

  :واجلواب عن ذلك أن نقول -
لرجل، حيث جعل سؤال املؤمنني رهبم أن       ما أعظم تلبيس هذا ا    

مين عليهم برؤية وجهه الكرمي يوم القيامة حمبة له وشوقاً إليـه مثـل              
سؤال اليهود واملشركني ألنبيائهم أن يروهم اهللا جهرة يف الدنيا مـن            

  .باب التكرب والعناد
  !هل هذا إال عني املكابرة؟

  .}سبحانك هذا هبتان عظيم{
  :عدة وجوهإن كالمه هذا باطل من 

 النهى عن   – كما قال املفسرون     –أن املراد باآلية    : الوجه األول 
أسئلة التعنُّت آليت كان يوجِّه مثلها اليهود إىل موسى، ومنها السؤال           

  .عن األشياء قبل وقوعها
ومل يكن املؤمنون يسألون النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يـريهم            

  .عليهاهللا يف الدنيا حىت يصحَّ له محل اآلية 



أن طلب اليهود واملشركني رؤية اهللا يف الدنيا هو         : الوجه الثاين 
لن نؤمن لـك    {: من باب التحدي للرسل، وعدم اإلميان برسالتهم      

وقال الذين ال يرجون لقاءنا لوال أنزل علينا        {،  } حىت نرى اهللا جهرة   
، واملطلوب منهم اإلميان بالغيـب، وتصـديق        }املالئكة أو نرى ربنا   

هنم إذا رأوا اهللا تعاىل يف الدنيا مل يكن إميـاهنم بـه إميانـاً               الرسل؛ أل 
  .بالغيب، وال تصديقاً للرسل

أن سؤال رؤية اهللا تعاىل يف اآلخـرة والنظـر إىل           :الوجه الثالث 
وجهه الكرمي ليس من جنس سؤال اليهـود واملشـركني رؤيتـه يف         

  .الدنيا، فاألول مشروع، وهذا ممنوع
 عليه وسلم يف دعائه ربـه النظـر إىل          وقد سأل النيب صلى اهللا    

وجهه الكرمي؛ كما روى اإلمام أمحـد وابـن حبـان واحلـاكم يف              
  :أنه كان يقول" صحيحيهما"

لهَّم بعلمك الغيب، وقدرتك على اخللق؛ أحيين ما علمـت          لا"
احلياة خرياً يل، وتوفين إذا علمت الوفاة خرياً يل، وأسألك خشـيتك            

حلق يف الغضب والرضا، والقصـد يف       يف الغيب والشهادة، وكلمة ا    
الفقر والغىن، ولذة النظر إىل وجهك، والشوق إىل لقائك؛ من غـري            
ضرَّاء مضرَّة، وال فتنة مضلَّة، اللهم زيِّنَّا بزينة اإلميان، واجعلنا هداة           

  ".مهتدين
فيكون الرسول على مقتضى قول السياىب قد طلب من اهللا ما ال            

عائه كاعتداء اليهود واملشركني ملَّا طلبوا      جيوز له طلبه، واعتدى يف د     
  !أن يروا اهللا جهرة

  !ريةفما أعظم هذه ال



  .نسأل اهللا العافية
إن إمتناعهـا عـن اليهـود       : فإن قيل : "أما قوله : الوجه الرابع 

 فاجلواب أيضاً أن اهللا مل يعدهم هبا لو         …واملشركني إمنا هو لكفرهم   
  ".اهتدوا واستقاموا
  :فعنه جوابان

أن امتناعها عنهم ليس لكفرهم فقط، بل وألهنـا غـري           : لاألو
  .ممكنة ال هلم وال لغريهم يف الدنيا

قول باطل،  " إن اهللا مل يعدهم لو اهتدوا واستقاموا      : "قوله: الثاين
وكذب على اهللا، فقد وعد اهللا من آمن به واهتدى أن ُيكرَمه بالنظر             

 على ذلك القـرآن،     إىل وجهه الكرمي، ورؤيته يوم القيامة؛ كما دلَّ       
والسنة املتواترة، وإمجاع أهل احلق، ونفيها تكذيب هلذه النصـوص،          

  .وإهدار لتلك األدلة، وتعطيل هلا
زعمه أن القول بعدم ختليد العصاة يف النار فكرة يهوديـة ،            -

  :والرد عليه
مث انتقل السياىب إىل مسألة ختليد أهل الكبائر مـن املـؤمنني يف             

  : النار، فقال
اإلباضيه يقولون خبلود مرتكب الكبرية يف نار جهـنم إذا          إن  "

مات ومل يتب ، ولنظرهم الفاحص ولرؤيتهم العميقة بـأن عقيـدة            
خروج العصاة من النار أو وعدهم مبغفرة ذنوهبم من غري توبة وإقالع            
عن ارتكاب املعاصي تترتَّب  عليها مفاسد اجتماعية خطرية، وعـدم           

  ! ينتهي عن نواهيه ؟التزام مبنهج اإلسالم وال 



واإلباضية يقولون بأن عذاب النار دركات ؛ كما أن نعيم اجلنة           
درجات، واملنشأ التارخيي هلذه الفتنة تبيِّنـه لنـا اآليـات الكرميـة             

وقالوا لن متسنا النار إال أياماً معدودة قل أتَّخـذمت عنـد اهللا             {:التالية
بلى من  . ا ال تعلمون    عهداً فلن خيلف اهللا عهده أم تقولون على اهللا م         

كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هـم فيهـا            
أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ُيـدعون إىل           { ،  } خالدون

ذلـك  . كتاب اهللا ليحكم بينهم مث يتوىل فريق منهم وهم معرضون           
مـا  بأهنم قالوا لن متسنا النار إال أياماً معدودات وغرهم يف دينـهم             

فكيف إذا مجعناهم ليوم ال ريب فيه ووفيـت كـل           . كانوا يفترون   
  .}نفس ما كسبت وهم ال يظلمون

لقد بيَّنت اآليات الكرمية السابقة الذكر أن أماين اليهود         : "قال
 هي كانت املنشأ واملبدأ لفكرة التعلق بوعـد         – أخزاهم اهللا تعاىل     –

أم جنعـل الـذين     {: اهللا للحصول على ثوابه وهم يرتكبون املعاصي      
آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسـدين يف األرض أم جنعـل املـتقني            

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين        {،  } كالفجار
  .}آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون

: وجاء قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم مؤكداً هلذا املعـىن            
كذا يقـول،   (ن نفسه وعمل ملا بعد املوت، واألمحق        الكيس من دا  (

  )".َمن أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا األماين) العاجز: والصواب
فهل يليق باملسلم أن يعتقد عقيدة اليهود الباطلة آلـيت          : "قال  

أنكرها اهللا عليهم إنكارا شديدا، وشنَّع عليهم فيها، حيث أعتربهـا           
  !".؟ناشئة عن افترائهم وغرورهم

انتهى كالمه، وقد نقلته بطوله؛ ليعلم الناظر فيـه مـا عنـد        -



الرجل من اجلهل والتخليط والتغليط ولبس احلق بالباطل، فيكون يف          
  .ذلك عربة ألوىل األبصار

  :واجلواب عنه من وجوه
أنه جعل منشأ القول بعدم ختليد العصاة املـؤمنني   : الوجه األول 

وهذا جحد ملا يف كتـاب اهللا وسـنه         بالنار ناشئاً عن مقالة اليهود،      
  .رسوله من األدلة على هذه املسألة كما نبيٌِّنه

أنه سوَّغ القول بتخليد مرتكـب الكـبرية مـن          : الوجه الثاين 
املؤمنني يف النار بأن هذا فيه دفع مفاسد اجتماعية، وحث على التزام            

صوص منهج اإلسالم وتعاليمه، وهذا التسويغ باطل؛ ألنه يف مقابلة الن    
الصحيحة الصرحية الدَّالة على خروج مرتكب الكبرية من النـار إذا           
كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان، وقد يعفو اهللا عنه، فـال               

  :يدخلها أصالً؛ قال تعاىل
مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه          {

ك هو الفضل الكبري    ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا ذل       
  .اآلية}…جنات عدن يدخلوهنا. 

فأخرب أنكل هذه األصناف الثالثة تدخل اجلنة، ومنهم الظـامل          
  .لنفسه، وهو العاصي معصية دون الشرك

  .وإن كان دخول هذه األصناف يف اجلنة يتفاوت
  :وقال تعاىل

  .}إن اهللا ال يغفر أن ُيشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء{



فرة ما دون الشرك من املعاصي ملن يشاء، وهذا يدخل          فوعد مبغ 
  .فيه أصحاب الكبائر

وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث املتَّفـق علـى             
قـال  . صحته أنه خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان            

فقال رسول اهللا صـلى اهللا      . وكررها! وإن زىن وإن سرق؟   : أبو ذر 
  .عليه وسلم 

  ."وإن زىن وإن سرق رغم أنف أىب ذر"
وأما التنفري من املعاصي والتحذير منها؛ فهو مطلوب، لكنـه ال           
يكون جبحود ما أنزل اهللا وبيَّنه رسوله من سعة مغفرة اهللا وعفوه عن             
العصاة، وإخراج أصحاب الكبائر من النار، وإمنا يكـون بـالوعظ،           

اين، أو جلده، وجلـد     والتذكري، وتنفيذ احلدود الشرعية؛ برجم الز     
الشارب والقاذف، وقطع يد السارق، وقتل القاتل قصاصاً، وتفسيق         
أصحاب الكبائر، وإسقاط عدالتهم حىت يتوبوا، وتعزيـر أصـحاب          
املعاصي آليت ال حد فيها، واألمر باملعروف، والنهى عـن املنكـر،            

  وغري ذلك…وتعليم اجلاهل
 ولو أخرج منها بعد     ليس باهلنب، – والعياذ باهللا    –ودخول النار   

  .ذلك، فإنه شديد وخطري، حيمل املسلم على االبتعاد عن املعاصي
مساواته بني أقوال أهل السنه خبـروج عصـاه          :الوجه الثالث 

كما تقتضيه نصوص الكتاب    –املوحدين من النار وعدم اخللود فيها       
، } لن متسنا النار إال أيامـاً معـدودة       {: وبني قول اليهود  –والسنه  

  !!} اماً معدوداتأي{و
  :وهذا باطل من وجهني



أن اليهود كفار، والكافر خملد يف النار، وأمـا عصـاه           : األول
املوحدين؛ فهم مؤمنون ناقصوا اإلميان وموحدون، وال مساواة بـني          

  : مشرك وموحد ومؤمن وكافر؛ قال تعاىل
  }مالكم كيف حتكمون. أفنجعل املسلمني كاجملرمني {

 ليس هلم حجه فيما قـالوا،       – لعنهم اهللا    –أن اليهود   : والثاين
قل أتَّخذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف اهللا عهده أم          {: وهلذا قال سبحانه  

  .}تقولون على اهللا ما ال تعلمون
واما عصاه املوحدين، فقد وردت األدلة من الكتاب والسـنه،          

  !وقامت احلجة هلم على عدم ختليدهم يف النار، فأين هذا من ذاك ؟
   يساوى بني مؤمن وكافر قد ساوى بني مـا فـرق اهللا،             والذي

  .وحادَّ اهللا يف أمره
بلى من كسـب    {: أنه ال حجه له يف قوله تعاىل      : الوجه الرابع 

؛ } سيئه وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون         
ألن املراد باخلطيئة احمليطة خطيئة الكفر، ال مطلق اخلطيئـة، ألن اهللا            

، فدل على أن اخلطيئة غري حميطه       } أحاطت به خطيئته  {: بقولهقيدها  
  .ال خيلد صاحبها يف النار -وهى ما دون الكفر–

  .ففي اآلية رد عليه
وهكذا؛ال يستدل مبطل بدليل من الشرع ؛ إال وفيه رد عليـه            
،فسبحان العليم احلكيم الذي جعل كالمه ال يأتيه الباطل من بـني            

  .يديه وال من خلفه



أنه ال حجه له يف قول الرسول صلى اهللا عليـه           : اخلامس الوجه
والكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز مـن           : (وسلم

؛ألن معناه احلث على العمل     ) أتبع نفسه هواها ومتنَّى على اهللا األماين      
  .الصاحل، والتحذير من الكسل، وليس فيه أن العاصي خملد يف النار

  : السنه ووصفها باجلسيم واإلرجاءحتذيره من عقيدة أهل-
مث وقف السياىب موقف الناصح واحملذر للمسلمني من عقيـدة          

  :أهل السنة، فقال
إن املسلمني يف حرب دائمة ومستمرة مع أعداء اهللا اليهـود،           "

وعليهم أن يتخلصوا أوالً من عقائدهم الفاسدة، فإن تصحيح العقيدة          
  ".عامل مهم من عوامل النصر

  : قيدة آليت حيذر منها، حيث قالمث بني الع
  ".وحيذروا عقيدة التجسيم واإلرجاء"
وهو يقصد بذلك عقيدة أهل السنة الذين يثبتون رؤية اهللا عز           -

وجل، ويسمى هذا جتسيماً، ويقولون بعدم ختليد املؤمن العاصـي يف           
  .النار، ويسمى هذا إرجاء 

رجاء معناه  وهذا من جهله مبعىن اإلرجاء، ومبن قال به ؛ فإن اإل          
تأخري األعمال عن مسمى اإلميان ،وليس هو عقيدة أهل السنة ،وإمنا           
هو عقيدة اجلهمية ،وهو القول بأن اإلميان جمرد املعرفة بالقلب ،ولو           
مل حيصل عمل ،أو أن اإلميان هو التصديق بالقلب فقط ؛كما يقولـه             

ـ           ري األشاعرة ،أو هو التصديق بالقلب مع النطق باللسان ،وهذا األخ
إن :قد يقول به بعض أهل السنة ،ومجهورهم على خالفـه ،يقولـون           



اإلميان قول باللسان ،واعتقاد بالقلب ،وعمل باجلوارح ،يزيد بالطاعة        
  .وينقص باملعصية

إن مرتكب الكبرية من املؤمنني ال خيلـد        : وأما قول أهل السنة   
 ، وكذلك رؤياه املـؤمنني    -وإن مساه إرجاء  –يف النار ؛فليس إرجاء     

لرهبم يوم القيامة كما أثبتها اهللا يف كتابه ،وأثبتها رسوله صـلى اهللا             
، فهو ال يغري من احلـق       -وإن مساها جتسيماً     –عليه وسلم يف سنته     

  .شيئاً
فأهل السنه ألسهمهم مثل هذه التشنيعات ما داموا على احلـق           
،متمسكني بالكتاب والسنة ، فما زال أهل احلق يف كل زمان يلقبون            

وال حييـق املكـر     {ع األلقاب ،وهذا مما يرفع درجاهتم عند اهللا ،        بأشن
السئ إال بأهله فهل ينظرون إال سنه األولني فلن جتد لسنه اهللا تبديال             

  .}ولن جتد لسنه اهللا حتويال
زعمه أن احلنابلة هم الذين اهتموا بإنكار القول خبلق القرآن           -

  :تعصباً إلمامهم
  :ق القرآن مث قال السياىب حتت عنوان خل

  ".أن احلنابلة يهتمون هبذه املسألة إهتماماً بالغاً"
وأرجع هذا االهتمام عندهم إىل أنه مسألة عاطفة ؛ لكون اإلمام           

  : أمحد ُعذَّب عليها ؛قال 
ومن اخلطأ أن تكون العاطفة مقياس اخلطأ والصواب ،ورمبـا          "

عاب احلنابلة على بعض املذاهب عاطفتهم وتقديسهم لألشـخاص،         
  ".ولكنهم وقعوا يف أنفسهم فيما عابوا به اآلخرين 



إن الذين أنكروا القول خبلـق      : وجوابنا على ذلك أن نقول     -
القرآن ليسوا هم احلنابلة فقط، بل مجيع أهل السنة؛ مـن احملـدِّثني،        
وفقهاء املذاهب األربعة، وغريهم، غريةُ لكتاب رهبم عـز وجـل،           

  .ومؤلفاهتم يف ذلك كثرية ومشهورة
  :ما نصه" عقيدته"ال اإلمام الطحاوي احلنفي رمحه اهللا يف ق
وأن القرآن كالم اهللا؛ منه يدأ بال كيفية قوالً، وأنزلـه علـى             "

رسوله وحياً، وصدقه املؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كـالم اهللا            
باحلقيقة؛ ليس مبخلوق ككالم الربية، فمن مسعه فزعم أنـه كـالم            

: ذمَّه اهللا وعابة وأوعده بسقر، حيث قال تعاىل       البشر؛ فقد كفر، وقد     
إن هـذا قـول     {: ، فلما أوعد اهللا بسقر ملَن قـال       }سأصليه سقر {

" ؛ علمنا وأيقنَّا أنه قول خالق البشر، وال يشبه قول البشـر           }البشر
  .انتهى

  .وهذه العقيدة ملقَّاة بالقول عند مجيع أهل السنة
  :قال السبكى الشافعي
ربعة على احلق يقرُّون عقيدة الطحاوى آليت       ومجهور املذاهب األ  
  ".تلقَّاها العلماء بالقول

  :وقال شارحها ابن أىب العز احلنفي على هذه اجلملة آليت نقلناها
هذه قاعدة شريفة، وأصل كبري من أصول الدين، ضـلَّ فيـه            "

طوائف كثرية من الناس، وهذا الذي حكاه احلاوي رمخه اهللا هو احلق            
يه األدلة من الكتاب والسنة ملَن تدبَّرها ، وشهدت به          الذي دلَّت عل  

  ".الفطرة السليمة آليت مل تتغَّري بالشبهات والشكوك واآلراء الباطلة



وقال اإلمام حممد بن جرير الطربي إمام املفسرين رمحـه اهللا يف            
  :عقيدته املشهورة

أول ما نبدأ القول فيه من ذلك عندنا أن القـرآن كـالم اهللا              "
ه، إذ كان من معاين توحيده، فالصواب من القـول يف ذلـك             وترتيل

  عنـــــــــــــدنا أنـــــــــــــه  
كالم اهللا؛ غري خملوق، كيف كتب، وحيث ُتلـى، وىف آي موضـع             
قُرئ، ىف السماء وجد، وىف األرض حفظ، يف اللوح احملفـوظ أو يف             
القلب حفظ، وبالسان لفظ، فمن قال غري ذلك أو ادَّعى أن قرآنـاً             

 سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه يف        يف األرض أو يف السماء    
مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه، أو أضره يف نفسه، أو قاله بلسـانه             
دايناً؛ فهو باهللا كافر؛ حالل الدم واملال، برئ مـن اهللا، واهللا منـه              

  .انتهى" يءبر
  ":التوحيد"وقال إمام األئمة أبو بكر حممد بن خزمية رمحه اهللا يف 

  يان من كتاب ربنا املرتَّل علـى نبيـه املصـطفى        ذكر الب :باب"
صلى اهللا عليه وسلم ومن سنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسـلم إىل              
الفرق بني كتاب اهللا عز وجل الذي به يكون خلقه، وبني خلقه الذي             
يكون بكالمه وقوله، والدليل على نبذ قول اجلهمية الذين يزعمـون           

  …: عن ذلكأن كالم اهللا خملوق جل ربنا وعز
  :مث ساق األدلة، وقال أيضاً

من األدلة آليت تدل على أن القرآن كالم اهللا اخلـالق،           :باب  "
  .انتهى"وقوله غري خملوق، ال كما زعمت الكفرة من اجلهمية املعطلة

  ":اإلبانة"وقال أبو احلسن األشعرى يف كتاب 



من ) إن القرآن غري خملوق، وإن من قال خبلقه كافر   : (ومن قال "
العلماء ومحلة اآلثار ونقلة األخبار ونقلة األخبار ال ُيحصنون كثـرة؛   

احلمدان، والثورى، وعبد العزيز بن أىب سلمة، ومالك بـن          : منهم  
أنس، والشافعى وأصحابه، والليث بن سعد، وسفيان بـن عيينـة،           
وهشام، وعيسى بن يونس، وحفص بن غياث، وسعد بـن عـامر،            

بكر بن عياش، ووكيع، وأبو عاصـم       وعبد الرمحن بن مهدى، وأبو      
النبيل، ويعلى بن عبيد، وحممد بن يوسف، وبشر بن املفضل، وعبـد         

  .وغريهم…اهللا بن داود، وأبو القاسم بن سالم، ويزيد بن هارون
ولو تتَّبعنا ذكر من يقول بذلك؛ لطال الكالم بذكرهم، وفيمـا           

  .ذكرنا من ذلك مقنع، واحلمد هللا رب العاملني
من كتـاب  ) إن القرآن غري خملوق: (نا لصحة قولناولو احتجج 

  .اهللا عز وجل وماتضمَّنه من القرآن، وأوضحه من البيان
ومل جند أحداً ممَّن ًتحمل عنه اآلثار، وُتنقل عنه األخبار، ويأمتُّ به            
املؤمتون من أهل العلم يقول خبلق القرآن، وإمنا قال ذلـك رعـاع             

  .انتهى" وقع لقوهلمالناس، وُجهَّال من جهاهلم، ال م
فهل هؤالء حنابلة محلتهم العاطفة كما يقول السياىب إلمـامهم،          
  !أو أهنم قالوا ذلك غرية على كتاب رهبم من أقوال الزناقة واملبتدعة؟

  "فالقضية هي قضية عاطفية نفسية، ليست إال: "وقوله
هذا اتِّهام لعلماء املسلمني بأهنم يغارون لألشخاص، وال        : نقول

  .ن لكتاب اهللايغارو
  :ذكر مقابلتهم للشيخ ابن باز وما جرى فيها ، والرد عليه-



مث ختم السياىب حديثه اململ بذكر مقابلة شيخه اخلليلى مفـىت           
ُعمان بالشيخ عبد العزيز بن باز، وما جرى بينهما من املناقشة حول            

  :هذه املسائل، وقال
ر، يسب ويشتم، فضلَّل وكفَّر، وعبس وبس     از  بإن الشيخ ابن    "
  ". اخلليلى إىل املباهله؛ احرجنم وتلوَّى دعاهوملا

مهما وصفت الشيخ عبد العزيز     : واجلواب عن ذلك أن نقول    -
بصفات السوء؛ فإن الناس يعرفونه، ويعرفون أخالقه الكرمية، وعلمه         
الغزير، وأنه لن يعجز حبول اهللا أن يفحم شيخك وغريه بكلمة احلق،            

 احلكم فيها طـالب املـدارس       وال سيما يف هذه املسائل آليت يعرف      
  .عندنا

وقد بيَّن الشيخ عبد العزيز السبب الذي منعه من املناظرة، وهو           
أنه كره املناظرة املعلنة آليت تضرُّ بعض الناس، وُتدِخل عليهم بعـض            
الشكوك؛ ألنه واحلمد هللا يف جمتمع سامل من هذه األفكار املنحرفـة،            

  .هم يف سالمة وعافية منهفال يريد أن يفتح على الناس باب شرٍّ 
  .وهذا غاية احلكمة

وإذا كان باستطاعته السياىب وشيخه اخلليلى أن جييبنا عما كتبه          
مسألة ثبوت الرؤية، ومسألة عدم     : علماء أهل السنة يف هذه املسائل     

 …ختليد عصاه املؤمنني يف النار، ومسألة بطالن القول خبلق القـرآن          
ها اإلباضية أهل السنة واجلماعـة؛      وغريها من املسائل آليت خالف في     

إذا كان باستطاعة املذكورين أن جييبا عما كُتب يف ذلك من مؤلفات            
، وعما يف كُتب عقائـد أهـل        -وهى باملئات واحلمد هللا     –مستقلة  

السنة اليت تدرَّس يف املساجد واجلامعات وغريها؛ فاجملـال أمامهـا           



  .مفتوح
  !العلماء هلما باملرصاد؟ولكن أىن هلما ذلك ودونه خرط القتاد و

وخري هلما الرجوع إىل الصواب، بدل اللجاج واملنازعة اللتني ال          
  …طائل حتتهما

  .واهللا املوفق واهلادى إىل سبيل الرشاد
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