
حكن اإلسالم فيوي زعن أى القرآى هتناقض أو هشتول 

 على بعض الخرافات

 

وعمى آلو وصحبو ومف اىتدى بيداه ، أما   الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل،
ىػ، 1394ربيع األولى سنة  23المبنانية في عددىا الصادر في  بعد: فقد نشرت صحيفة الشياب

ـ، فقرات خطيرة مف كالـ مسئوؿ كبير، ألقاه في إحدى المناسبات، 1974نيساف سنة  1الموافؽ 
حوؿ الثقافة الذاتية والوعي القومي، يتضمف الطعف في القرآف الكريـ بأنو متناقض، ومشتمؿ عمى 

محمد صمى اهلل عميو وسمـ بأنو إنساف بسيط يسافر كثيرًا في  بعض الخرافات، مع وصؼ الرسوؿ
الصحراء، ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلؾ الوقت، وقد نقؿ تمؾ الخرافات إلى القرآف 

  الكريـ وىذا نص ما نشرتو الصحيفة المذكورة:
ة عقدت بأواخر القرآف متناقض حوى خرافات، مثؿ قصة أىؿ الكيؼ، وعصا موسى؟! في مناسب

الشير الماضي: مؤتمر لممدرسيف والمربيف، لمناسبة الممتقى الدولي حوؿ الثقافة الذاتية، والوعي 
القومي، وقد ألقى ذلؾ المسئوؿ خطابًا طوياًل تعرض فيو لقضايا فكرية ىامة، وأجرى عممية جريئة 

آخر، وقد نشرت نص  وعمنية لنصوص قرآنية ثابتة، خمص أنيا متناقضة حينا، وخرافية حيناً 
مف شير آذار، مارس  21و 20الخطاب جريدة أخرى عمى جزأيف في عدديف صدرا بتاريخ 

الماضي، وقد عممت وسائؿ اإلعالـ الرسمية عمى حذؼ النقاط النافرة في الخطاب وسنورد النقاط 
  المحذوفة التي سمعت حية مف المذكور ثـ نورد ما نشرتو الجريدة حرفيًا:

فَّ  [0] [1]ُقْؿ َلْف ُيِصيَبَنا ِإال َما َكَتَب المَُّو َلَنا القرآف تناقضًا لـ يعد يقبمو العقؿ بيف( إف في 1) واِ 
 [0] [2]المََّو ال ُيَغيُّْر َما ِبَقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيـْ 

( الرسوؿ محمد عميو الصالة والسالـ كاف إنسانا بسيطا يسافر كثيرًا عبر الصحراء العربية، 2)
ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلؾ الوقت، وقد نقؿ تمؾ الخرافات إلى القرآف، مثاؿ 

  ذلؾ عصا موسى، وىذا شيء ال يقبمو العقؿ، بعد اكتشاؼ باستور، وقصة أىؿ الكيؼ.
المسمميف وصموا إلى تأليو الرسوؿ محمد، فيـ دائما يكرروف محمد صمى اهلل عميو وسمـ  ( إف3)

وىذا تأليو لمحمد، وقد دعا في ختاـ خطابو، المربيف وأىؿ التعميـ إلى  -اهلل يصمي عمى محمد
تمقيف ما قالو حوؿ اإلسالـ إلى تالميذىـ. انتيى المقصود مما ذكرتو صحيفة )الشياب( عف كالـ 

ذكور، وقد أفزع ىذا المقاؿ كؿ مسمـ قرأه أو سمعو، لما اشتمؿ عميو مف الكفر الصريح، الم



والجرأة عمى اهلل سبحانو وتعالى وعمى رسولو صمى اهلل عميو وسمـ مف مسئوؿ دولة تنتسب إلى 
اإلسالـ، كاف مف المفروض عميو أف يدافع عف دينو، وعف كتاب ربو، وعف رسولو محمد صمى 

سمـ لو سمع مثؿ ىذا المقاؿ، أو ما ىو أخؼ منو مف أي أحد، ولكف األمر كما قاؿ اهلل عميو و 
ُدورسبحانو: َربََّنا ال ُتِزْغ ُقُموَبَنا َبْعَد  [0] [3]َفِإنََّيا ال َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْف َتْعَمى اْلُقُموُب الَِّتي ِفي الصُّ

  [0] [4]ْحَمًة ِإنََّؾ َأْنَت اْلَوىَّابُ ِإْذ َىَدْيَتَنا َوَىْب َلَنا ِمْف َلُدْنَؾ رَ 
سنة  7/4ولما قرأت ىذا المقاؿ في صحيفة "الشياب" بادرت بإرساؿ برقية لممذكور بتاريخ  

  ىػ ىذا نصيا: 1394
ىػ حديثا نسب إليكـ غاية في  1394ربيع األوؿ سنة  23نشرت صحيفة )الشياب( بعدد 

بالتناقض، واالشتماؿ عمى الخرافات، والطعف في مقاـ الخطورة، يتضمف الطعف في القرآف الكريـ 
  الرسالة المحمدية العظيـ.

 -شرعا  -وقد أزعج ذلؾ المسمميف واستنكروه غاية االستنكار، فإف كاف ذلؾ صدر منكـ فالواجب 
ال وجب إعالف بياف رسمي  عالنيا بطرؽ اإلعالف الرسمية وا  المبادرة إلى التوبة النصوح منو، وا 

ذيبو، واعتقاد خالفو كي يطمئف المسمموف، وتيدأ ثائرتيـ، مف ىذه التصريحات صريح بتك
  الخطيرة.

ونسأؿ اهلل تعالى أف يوفؽ الجميع لما فيو الخير والصالح في الدنيا واآلخرة، ولمتوبة مف جميع 
  اآلثاـ، سرىا وجيرىا، وأف يعز اإلسالـ وأىمو وأوطانو إنو سميع مجيب.

 
  مية بالمدينة المنورةرئيس الجامعة اإلسال

  عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز
 
ثـ أرسمت برقية أخرى مني ومف المشايخ: حسنيف محمد مخموؼ، وأبي الحسف عمي الحسني  

ىػ  4/1394/  6الندوي، وأبي بكر محمود جومي، والدكتور محمد أميف المصري، وذلؾ بتاريخ 
  ىذا نصيا:

ربيع األوؿ تصريحات مكفرة، لما فييا  23ىا الصادر بتاريخ نسبت إليكـ صحيفة "الشياب" بعدد
مف الطعف في القرآف الكريـ، والمصطفى صمى اهلل عميو وسمـ، ودعوتكـ لرجاؿ التعميـ لنشرىا بيف 

  الطالب.
ال وجب عميكـ  فإف كنتـ قد اقترفتموىا، فالواجب عميكـ المبادرة إلى التوبة والعودة إلى اإلسالـ، وا 



عالف عقيدتكـ اإلسالمية المبادرة  إلى التكذيب الصريح، ونشره في العالـ بجميع وسائؿ النشر، وا 
الصحيحة في اهلل تعالى وكتابو ورسولو، تبرئة مف الكفر، وتسكينا لمفتف، وتطمينا لممسمميف في 
ف عدـ التكذيب دليؿ عمى اإلصرار عمى الردة، ومثار فتف ال يعمـ عواقبيا إال رب  سائر الدوؿ، وا 

ـْ َلُو َعَذاٌب  العالميف، تحمؿ وزرىا ووزر مف يرتكس فييا إلى يـو الديف، َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُي
 [0] [5]َعِظيـٌ 

أبو الحسف عمي الحسني الندوي أميف ندوة العمماء لكنوا اليند وعضو رابطة العالـ اإلسالمي بمكة 
  المكرمة.

 
  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة. عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز رئيس

  أبو بكر محمد جومي قاضي قضاة واليات شماؿ نيجيريا.
  الدكتور محمد أميف المصري جامعة الممؾ عبد العزيز بمكة المكرمة.

  حسنيف محمد مخموؼ مفتي الديار المصرية سابقا
 

مارس  21ددىا الصادر في ثـ اطمعت عمى الجريدة المنوه عنيا آنفا فألفيتيا قد ذكرت، في ع
ـ طبؽ ما نقمتو عنيا صحيفة )الشياب( فيما يتعمؽ بعصا موسى، وقصة أىؿ الكيؼ، كما 1974

ـ، وقع في كالـ 1974مارس  20ألفيتيا قد نصت عمى منكر شنيع، في عددىا الصادر في 
  المذكور، لـ تشر إليو صحيفة "الشياب" وىذا نصو:

)عمى أني أريد أف ألفت نظركـ إلى نقص سأبذؿ كؿ ما في وسعي لتداركو، قبؿ أف تصؿ ميمتي 
إلى نيايتيا، وأريد أف أشير بيذا إلى موضوع المساواة بيف الرجؿ والمرأة، وىي مساواة متوفرة في 

بقي المدرسة وفي العمؿ، وفي النشاط الفالحي، وحتى في الشرطة لكنيا لـ تتوفر في اإلرث، حيث 
  لمذكر حظ األنثييف.

إف مثؿ ىذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكوف الرجؿ قواما عمى المرأة، وقد كانت المرأة بالفعؿ في 
مستوى اجتماعي ال يسمح بإقرار مساواة بينيا وبيف الرجؿ، فقد كانت البنت تدفف حية، وتعامؿ 

وف أشقائيا األصغر منيا سنًا، باحتقار، وىا ىي اليـو تقتحـ ميداف العمؿ، وقد تضطمع بشئ
كؿ متاعب  -مف أجؿ ذلؾ  -فزوجتي مثال ىي التي تولت السير عمى شئوف شقيقيا، وتكبدت 

العمؿ الفالحي، ووفرت لو سبؿ التعميـ، وحرصت عمى تحقيؽ أمنية والدىا الذي كاف يرغب في 
نصؼ ما يرثو  توجيو ابنو نحو المحاماة، فيؿ يكوف مف المنطؽ في شيء أف ترث الشقيقة



  شقيقيا في ىذه الحالة!
فعمينا أف نتوخى طريؽ االجتياد في تحميمنا ليذه المسألة، وأف نبادر بتطوير األحكاـ التشريعية، 
بحسب ما يقتضيو تطور المجتمع، وقد سبؽ أف حجرنا تعدد الزوجات باالجتياد في مفيـو اآلية 

أف يطوروا األحكاـ بحسب تطور الشعب،  -الكريمة، ومف حؽ الحكاـ بوصفيـ أمراء المؤمنيف 
  وتطور مفيـو العدؿ، ونمط الحياة(.
فيو نوع  -إف صح صدوره مف المسئوؿ المشار إليو آنفا  -ىكذا في الصحيفة المذكورة، وىذا 

آخر مف الكفر الصريح؛ ألنو زعـ أف إعطاء المرأة نصؼ ما يعطاه الذكر نقص، وليس مف 
شاركة المرأة في ميداف العمؿ، كما ذكر أنو حجر تعدد النساء المنطؽ البقاء عميو بعد م

باالجتياد، وأنو يجب تطوير األحكاـ الشرعية باالجتياد حسب تطور المجتمع، وذكر أف ىذا مف 
حؽ الحكاـ لكونيـ أمراء المؤمنيف، وىذا مف أبطؿ الباطؿ، وىو يتضمف شرًا كثيرًا، وفسادًا عظيمًا 

  شاء اهلل.سيأتي التنبيو عميو إف 
 

 [0] [6]بياف األدلة عمى كفر مف طعف في القرآف أو في الرسوؿ عميو الصالة والسالـ
إذا عمـ ما تقدـ، فإف الواجب اإلسالمي والنصيحة هلل ولعباده، كؿ ذلؾ، يوجب عمينا بياف حكـ 
اإلسالـ فيمف طعف في القرآف بأنو متناقض، أو مشتمؿ عمى بعض الخرافات، وفيمف طعف في 

عز وجؿ  -الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بأي نوع مف أنواع الطعف غيرة هلل سبحانو، وغضبا لو 
وانتصارا لكتابو العزيز، ولرسولو الكريـ، وأداء لبعض حقو عمينا، سواء كاف ما ذكر عف أي  -

د شخص واقعا أـ كاف غير واقع، وسواء أعمف إنكاره لو أو التوبة منو أـ لـ يعمف ذلؾ إذ المقصو 
بياف حكـ اهلل فيمف أقدـ عمى شيء مما ذكرنا مف التنقص لكتاب اهلل أو لرسولو صمى اهلل عميو 

  وسمـ.
جماع األمة عمى أف كتاب  فنقوؿ: قد دؿ كتاب اهلل عز وجؿ وُسنَّة رسولو عميو الصالة والسالـ وا 

مف عنده، وليس  ومنزؿ -عز وجؿ  -اهلل، سبحانو محكـ غاية اإلحكاـ، وعمى أنو كمو كالـ اهلل 
فيو شيء مف الخرافات والكذب، كما دلت األدلة المذكورة عمى وجوب تعزير الرسوؿ صمى اهلل 

عميو وسمـ وتوقيره، ونصرتو، ودلت أيضا عمى أف الطعف في كتاب اهلل أو في جناب الرسوؿ صمى 
ليؾ    اف ذلؾ:بي -أييا القارئ الكريـ  -اهلل عميو وسمـ كفر أكبر، وردة عف اإلسالـ، وا 

الر  وقاؿ في أوؿ سورة ىود: [0] [7]الر ِتْمَؾ آَياُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيـِ  قاؿ اهلل تعالى في سورة يونس
َمْت ِمْف َلُدْف َحِكيـٍ َخِبيرٍ  َـّ ُفصّْ الـ  وقاؿ عز وجؿ في أوؿ سورة لقماف: [0] [8]ِكتَاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُو ُث



وذكر عمماء التفسير رحميـ اهلل في تفسير ىذه اآليات، أف  [0] [9]ِكيـِ * ِتْمَؾ آَياُت اْلِكتَاِب اْلحَ 
معنى ذلؾ أنو متقف األلفاظ والمعاني، مشتمؿ عمى األحكاـ العادلة، واألخبار الصادقة، والشرائع 

ِحَدًة َكاَف النَّاُس ُأمًَّة َوا المستقيمة، وأنو الحاكـ بيف العباد فيما يختمفوف فيو، كما قاؿ اهلل سبحانو:
ـَ َبْيف النَّاسِ  ـُ اْلِكتَاَب ِباْلَحؽّْ ِلَيْحُك ِفيَما اْخَتَمُفوا  َفَبَعَث المَُّو النَِّبيّْيَف ُمَبشِّْريَف َوُمْنِذِريَف َوَأْنَزَؿ َمَعُي

ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَف اْلِكتَاِب ُيْدَعْوَف ِإَلى ِكتَاِب المَِّو  اآلية، وقاؿ سبحانو: [0] [10]ِفيوِ  أََل
ـَ َبْيَنُيـْ    اآلية. [0] [11]ِلَيْحُك

فكيؼ يكوف محكـ األلفاظ والمعاني، وحاكما بيف الناس وىو متناقض مشتمؿ عمى بعض 
وؿ الذي جاء بو إنسانا بسيطا ال يفرؽ الخرافات؟ وكيؼ يكوف محكما وموثوقا بو إذا كاف الرس

  بيف الحؽ والخرافة؟
فعمـ بذلؾ أف مف وصؼ القرآف بالتناقض أو باالشتماؿ عمى بعض الخرافات، أو وصؼ الرسوؿ 
صمى اهلل عميو وسمـ بما ذكرنا فإنو متنقص لكتاب اهلل، ومكذب لخبر اهلل، وقادح في رسوؿ اهلل 

إف كاف مسمما قبؿ  -و، فيكوف بذلؾ كافرًا مرتدًا عف اإلسالـ صمى اهلل عميو وسمـ وفي كماؿ عقم
الر ِتْمَؾ آَياُت اْلِكتَاِب اْلُمِبيِف ِإنَّا  وقاؿ اهلل سبحانو في أوؿ سورة يوسؼ: -أف يقوؿ ىذه المقالة 

ـْ َتْعِقُموَف * َنْحُف َنُقصُّ َعَمْيَؾ َأْحَسَف ا ْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَؾ َىَذا اْلُقْرآَف َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيِّا َلَعمَُّك
ْف ُكْنَت ِمْف َقْبِمِو َلِمَف اْلَغاِفِميفَ  َؿ َأْحَسَف اْلَحِديِث  وقاؿ سبحانو في سورة الزمر: [0] [12]َواِ  المَُّو َنزَّ

  اآلية... [0] [13]ِكتَاًبا ُمَتَشاِبًيا َمثَاِنيَ 
يشبو بعضو بعضا، ويصدؽ بعضو بعضا،  -د أىؿ العمـ عن -ومعنى )متشابيا( في ىذه اآلية 

فكيؼ يكوف بيذا المعنى؟ وكيؼ يكوف أحسف الحديث وأحسف القصص وىو متناقض، مشتمؿ 
  عمى بعض الخرافات؟ سبحانؾ ىذا بيتاف عظيـ.

أما بعد فإف خير الحديث    وصح عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أنو كاف يقوؿ في خطبو: 
 وخير اليدي ىدي محمد صمى اهلل عميو وسمـ فمف طعف في القرآف، بما ذكرنا أو غيره كتاب اهلل

في وصفو لكتابو بأنو أحسف القصص وأحسف  -عز وجؿ  -مف أنواع المطاعف فيو مكذب هلل 
 الحديث، ومكذب لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في قولو: إنو خير الحديث

نَُّو َلَتْنِزيُؿ  وقاؿ: [0] [14]َتْنِزيٌؿ ِمَف الرَّْحَمِف الرَِّحيـِ  ريـ:وقاؿ سبحانو وتعالى في وصؼ القرآف الك َواِ 
وُح اأْلَِميفُ  ِإنَّا  وقاؿ: [0] [16]َوَىَذا ِكتَاٌب َأْنَزْلَناُه ُمَباَرؾٌ  وقاؿ [0] [15]َربّْ اْلَعاَلِميَف * َنَزَؿ ِبِو الرُّ

نَّا َلُو َلَحاِفُظوفَ  نَُّو َلِكتَاٌب َعِزيٌز * ال َيْأِتيِو اْلَباِطُؿ ِمْف َبْيِف َيَدْيِو  وقاؿ: [0] [17]َنْحُف َنزَّْلَنا الذّْْكَر َواِ  َواِ 
زعـ إلى أمثاؿ ىذه اآليات الكثيرة في كتاب اهلل، فمف  [0] [18]َوال ِمْف َخْمِفِو َتْنِزيٌؿ ِمْف َحِكيـٍ َحِميدٍ 



أنو متناقض أو مشتمؿ عمى بعض الخرافات التي أدخميا فيو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ مما 
تمقاه مف بادية الصحراء أو غيرىـ فقد زعـ أف بعضو غير منزؿ مف عند اهلل وأنو غير محفوظ، 
س كما أنو بذلؾ قد وصؼ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بأنو كذب عمى اهلل وأدخؿ في كتابو ما لي

يقوؿ لمناس: إف القرآف كالـ اهلل، وىذا غاية في الطعف في الرسوؿ صمى  -مع ذلؾ  -منو، وىو 
اهلل عميو وسمـ ووصفو بالكذب عمى اهلل وعمى عباده، وىذا مف أقبح الكفر والضالؿ والظمـ، كما 

دْ  قاؿ اهلل سبحانو: ـُ ِممَّْف َكَذَب َعَمى المَِّو َوَكذََّب ِبالصّْ ـَ َمْثًوى َفَمْف َأْظَم ِؽ ِإْذ َجاَءُه أََلْيَس ِفي َجَينَّ
ـْ ُيوَح  وقاؿ عز وجؿ: [0] [19]ِلْمَكاِفِريفَ  ـُ ِممَِّف اْفَتَرى َعَمى المَِّو َكِذًبا َأْو َقاَؿ ُأوِحَي ِإَليَّ َوَل َوَمْف َأْظَم

ـْ َتْسَتْيِزُئوَف * ال َتْعَتِذُروا َقْد ُقْؿ َأِبالمَِّو َوآَياِتِو َوَرسُ  اآلية، وقاؿ تعالى: [0] [20]ِإَلْيِو َشْيءٌ  وِلِو ُكْنُت
ـْ َبْعَد ِإيَماِنُكـْ    اآلية. [0] [21]َكَفْرُت

أف ىذه اآلية نزلت في جماعة كانوا مع النبي صمى اهلل عميو  -رحميـ اهلل  -ذكر عمماء التفسير 
وال أكذب ألسنا، وال أجبف  وسمـ في غزوة تبوؾ، قاؿ بعضيـ: ما رأينا مثؿ قرائنا ىؤالء أرغب بطونا

عند المقاء. وقاؿ بعضيـ: أتحسبوف جالد بني األصفر كقتاؿ العرب بعضيـ بعضا، واهلل لنا بكـ 
غدا مقرنيف في الحباؿ، قاؿ بعضيـ: يظف ىذا أف يفتح قصور الرـو وحصونيا، ىييات، فأنزؿ 

ـْ َلَيُقوُلفَّ ِإنََّما  اهلل قولو سبحانو: ـْ َوَلِئْف َسأَْلَتُي ُكنَّا َنُخوُض َوَنْمَعُب ُقْؿ َأِبالمَِّو َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكْنُت
ـْ َبْعَد ِإيَماِنُكـْ  اآلية، فجاءوا إلى الرسوؿ صمى اهلل عميو  [0] [22]َتْسَتْيِزُئوَف ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُت

وسمـ يعتذروف ويقولوف: إنما كنا نخوض ونمعب، ونتحدث حديث الركب نقطع بو عنا الطريؽ، فمـ 
ـْ َتْسَتْيِزُئوَف ال َتْعَتِذُروا َقْد  يعذرىـ، بؿ قاؿ ليـ عميو الصالة والسالـ: َأِبالمَِّو َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكْنُت

ـْ  ، فإذا كاف ىذا الكالـ، الذي قالو ىؤالء يعتبر استيزاء باهلل وآياتو ورسولو، وكفرا َبْعَد ِإيَماِنُكـْ َكَفْرُت
بعد إيماف، فكيؼ بحاؿ مف قاؿ في القرآف العظيـ: إنو متناقض أو مشتمؿ عمى بعض الخرافات، 

رافة، ال شؾ أف أو قاؿ في الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: إنو إنساف بسيط ال يميز بيف الحؽ والخ
  مف قاؿ ىذا ىو أقبح استيزاء، وأعظـ كفرا!.

 
أو  )ذكر كالـ العمماء فيمف طعف في القرآف الكريـ أو الرسوؿ عميو أفضؿ الصالة والتسميـ

  بيما، أو سب اهلل، أو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ( استيزأ
سيره )الجامع ألحكاـ القرآف( عند قاؿ اإلماـ أبو عبد اهلل محمد بف أحمد األنصاري القرطبي في تف

)قاؿ القاضي: أبو بكر بف العربي: ال يخمو أف يكوف ما قالوه في ذلؾ  تفسير ىذه اآلية ما نصو:
انتيى  جدًا أو ىزاًل وىو كيفما كاف كفر، فإف اليزؿ بالكفر كفر ال خالؼ فيو بيف األمة(



  المقصود.
تابو )الشفاء بتعريؼ حقوؽ المصطفى( ص في ك -رحمو اهلل  -وقاؿ القاضي عياض بف موسى 

)واعمـ أف مف استخؼ بالقرآف أو المصحؼ، أو بشيء منو، أو سبيما أو جحده  ما نصو: 325
أو حرفًا منو أو آية، أو كذب بو أو بشيء مما صرح بو فيو مف حكـ، أو خبر، أو أثبت ما نفاه 

فيو كافر عند أىؿ العمـ  -أو نفى ما أثبتو عمى عمـ منو بذلؾ، أو شؾ في شيء مف ذلؾ 
نَُّو َلِكتَاٌب َعِزيٌز * ال َيْأِتيِو اْلَباِطُؿ ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوال ِمْف َخْمِفِو َتْنِزيٌؿ ِمْف  بإجماع، قاؿ اهلل تعالى: َواِ 

  انتيى المقصود. [0] [23]َحِكيـٍ َحِميدٍ 
ما  233 عميو وسمـ ص وقاؿ القاضي عياض في كتابو المذكور، في حكـ سب النبي صمى اهلل

ياؾ، أف جميع مف سب النبي صمى اهلل عميو وسمـ أو عابو، أو ألحؽ بو  نصو: )اعمـ وفقنا اهلل وا 
نقصا في نفسو أو نسبو أو دينو أو خصمة مف خصالو أو عرض بو، أو شبيو بشيء، عمى 

يو ساب لو، طريؽ السب لو أو اإلزراء عميو، أو التصغير لشأنو، أو الغض منو والعيب لو، ف
يقتؿ كما نبينو، وال نستثني فصال مف فصوؿ ىذا الباب عمى ىذا  -والحكـ فيو حكـ الساب 

 المقصد، وال نمتري فيو تصريحًا أو تمويحًا.
وكذلؾ مف لعنو أو دعا عميو أو تمنى لو أو نسب إليو ما ال يميؽ بمنصبو، عمى طريؽ الذـ، أو 

ىجر ومنكر مف القوؿ وزور، أو عيره بشيء مما جرى عبث في جيتو العزيزة بسخؼ مف الكالـ و 
مف البالء أو المحنة عميو، أو غمصو ببعض العوارض البشرية الجائزة، والمعيودة لديو، وىذا كمو 

  رضواف اهلل عمييـ إلى ىمـ جرًا. -إجماع العمماء وأئمة الفتوى مف لدف الصحابة 
ى أف مف سب النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقتؿ، قاؿ أبو بكر بف المنذر: أجمع عواـ أىؿ العمـ عم

سحاؽ، وىو مذىب الشافعي(   . انتيى.وممف قاؿ ذلؾ: مالؾ بف أنس، والميث، وأحمد، وا 
ما  3وقاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اهلل في كتابو )الصاـر المسموؿ عمى شاتـ الرسوؿ( ص  

وسمـ مف مسمـ وكافر، فإنو يجب قتمو،  )المسألة األولى: إف مف سب النبي صمى اهلل عميو نصو:
المتقدـ ذكره في كالـ القاضي  -ىذا مذىب عميو عامة أىؿ العمـ، ثـ نقؿ كالـ أبي بكر بف المنذر 

مف أصحاب  -: ثـ قاؿ شيخ اإلسالـ رحمو اهلل ما نصو: وقد حكى أبو بكر الفارسي -عياض 
اهلل عميو وسمـ القتؿ، كما أف حد  إجماع المسمميف عمى أف حد مف سب النبي صمى -الشافعي 

مف سب غيره الجمد، وىذا اإلجماع الذي حكاه محموؿ عمى إجماع الصدر األوؿ مف الصحابة 
والتابعيف، أو أنو أراد بو إجماعيـ عمى أف ساب النبي صمى اهلل عميو وسمـ يجب قتمو إذا كاف 

ؿ متنقصو مف المسمميف مسمما، وكذلؾ قّيده القاضي عياض، فقاؿ: أجمعت األمة عمى قت



  وسابو.
وكذلؾ حكي عف غير واحد اإلجماع عمى قتمو وتكفيره، وقاؿ اإلماـ إسحاؽ بف راىويو أحد األئمة 

األعالـ رحمو اهلل: أجمع المسمموف عمى أف مف سب اهلل، أو سب رسولو صمى اهلل عميو وسمـ أو 
ف كاف مقرًا دفع شيئا مما أنزؿ اهلل عز وجؿ، أو قتؿ نبيًا مف أنبياء  اهلل عز وجؿ أنو كافر بذلؾ، وا 

بكؿ ما أنزؿ اهلل، قاؿ الخطابي رحمو اهلل: ال أعمـ أحدا مف المسمميف اختمؼ في وجوب قتمو، 
وقاؿ محمد بف سحنوف: أجمع العمماء عمى أف شاتـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ والمنتقص لو 

القتؿ، ومف شؾ في كفره وعذابو  -ند األمة ع -كافر، والوعيد جاء عميو بعذاب اهلل لو، وحكمو 
  كفر.

فإنو  -إف كاف مسممًا  -ثـ قاؿ شيخ اإلسالـ أبو العباس رحمو اهلل: وتحرير القوؿ فيو أف الساب 
يكفر ويقتؿ بغير خالؼ، وىذا مذىب األئمة األربعة، وقد تقدـ ممف حكى اإلجماع عمى ذلؾ 

ما إذا كاف الساب ذميًا، ثـ ذكر رحمو اهلل في آخر إسحاؽ بف راىويو وغيره، ثـ ذكر الخالؼ في
ما نصو: المسألة الرابعة في بياف السب المذكور، والفرؽ بينو وبيف مجرد  512الكتاب، ص 

الكفر، وقبؿ ذلؾ ال بد مف تقديـ مقدمة، وقد كاف يميؽ أف تذكر في أوؿ المسألة األولى، وذكرىا 
وذلؾ أف نقوؿ: إف سب اهلل، أو سب رسولو صمى لنكشؼ سر المسألة،  -أيضا  -ىنا مناسب 

اهلل عميو وسمـ كفر ظاىر وباطف، سواء كاف الساب يعتقد أف ذلؾ محـر أو كاف مستحاًل لو، أو 
كاف ذاىاًل عف اعتقاده، ىذا مذىب الفقياء وسائر أىؿ السنة القائميف بأف اإليماف قوؿ وعمؿ. 

تكمـ في تمثيؿ سب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو ما نصو: )ال 538إلى أف قاؿ رحمو اهلل في ص 
وسمـ وذكر صفتو ذلؾ مما يثقؿ عمى القمب والمساف، ونحف نتعاظـ أف نتفوه بذلؾ ذاكريف، لكف 

لالحتياج إلى الكالـ في حكـ ذلؾ نحف نفرض الكالـ في أنواع السب مطمقًا مف غير تعييف، 
وخبر، فأما الدعاء فمثؿ أف يقوؿ القائؿ  والفقيو يأخذ حظو مف ذلؾ، فنقوؿ: السب نوعاف: دعاء

لغيره: لعنو اهلل أو قبحو اهلل أو أخزاه اهلل، أو ال رحمو اهلل أو ال رضي اهلل عنو أو قطع اهلل دابره، 
فيذا وأمثالو سب لألنبياء ولغيرىـ، وكذلؾ لو قاؿ عف نبي ال صمى اهلل عميو أو ال سمـ، أو ال رفع 

و ونحو ذلؾ مف الدعاء عميو، بما فيو ضرر عميو في الدنيا أو في اهلل ذكره، أو محى اهلل اسم
اآلخرة، فيذا كمو إذا صدر مف مسمـ أو معاىد، فيو سب، فأما المسمـ فيقتؿ بو بكؿ حاؿ، وأما 

  الذمي فيقتؿ بذلؾ إذا أظيره.
: النوع الثاني: الخبر، فكؿ ما عده الناس شتمًا، أو سبًا أو تنقصًا 540إلى أف قاؿ رحمو اهلل ص 

فإنو يجب بو القتؿ، فإف الكفر ليس مستمزما لمسب، وقد يكوف الرجؿ كافرًا ليس بساب، والناس 



د يضـ إلى يعمموف عمما عاما أف الرجؿ قد يبغض الرجؿ ويعتقد فيو العقيدة القبيحة وال يسبو، وق
ف كانت المسبة مطابقة لممعتقد، فميس كؿ ما يحتمؿ عقدًا يحتمؿ قواًل، وال ما يحتمؿ  ذلؾ مسبة، وا 

  أف يقاؿ سرًا، يحتمؿ أف يقاؿ جيرًا.
والكممة الواحدة تكوف في حاؿ سبًا، وفي حاؿ ليست بسب، فعمـ أف ىذا يختمؼ باختالؼ األقواؿ 

ذا لـ يأت لمسب حد معر  وؼ في المغة وال في الشرع، فالمرجع فيو إلى عرؼ الناس، واألحواؿ، وا 
فما كاف في العرؼ سبًا لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ فيو الذي يجب أف ننزؿ عميو كالـ الصحابة 

  انتيى المقصود. والعمماء، وما ال فال(
 

  كشؼ الشبو المذكورة في الكالـ المنسوب إلى القائميف بو
  ى مف قاؿ بذلؾ ستة أمور شنيعة:وقع في الكالـ المنسوب إل

ُقْؿ َلْف ُيِصيَبَنا ِإال َما َكَتَب  األوؿ: القوؿ بتناقض القرآف، وقد مثؿ لذلؾ بقولو تعالى:
 [0][25]ِإفَّ المََّو ال ُيَغيُّْر َما ِبَقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيـْ  وقولو عز وجؿ: [0] [24]َلَنا  المَّوُ 

  ر قصة عصا موسى، وقصة أىؿ الكيؼ، والتصريح بأنيا مف األساطير.الثاني: إنكا
الثالث: أف الرسوؿ محمدًا صمى اهلل عميو وسمـ كاف إنسانًا بسيطًا يسافر كثيرًا عبر الصحراء 

العربية ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلؾ الوقت، وقد نقؿ الخرافات إلى القرآف، مثاؿ 
  قصة أىؿ الكيؼ.ذلؾ عصا موسى، و 

الرابع: إنكار إعطاء المرأة نصؼ ما يعطى الذكر في الميراث، والزعـ أف ذلؾ ليس مف المنطؽ، 
وأنو نقص يجب البدار إلى إزالتو؛ ألنو ال يناسب تطور المجتمع، والذكر بأنو ينبغي لمحكاـ أف 

  يطوروا األحكاـ حسب تطور المجتمع.
  ذلؾ عمى بعض الناس؛ ألنو ال يناسب تطور المجتمع.الخامس: إنكار تعدد النساء وحجره 

السادس: القوؿ بأف المسمميف وصموا إلى تأليو الرسوؿ محمد، فيـ دائما يكرروف: محمد صمى 
  اهلل عميو وسمـ، اهلل يصمي عمى محمد، وىذا تأليو لمحمد. انتيى.

شؼ الشبو باألدلة نبيف بطالف ما ذكر في ىذه األمور الستة، ونك -إف شاء اهلل  -ونحف 
ف كاف األمر في ذلؾ واضحًا بحمد اهلل لكؿ مف لو أدنى بصيرة، ولكف مقصودنا مف ذلؾ  القاطعة، وا 

يضاح الحؽ لمف قد تروج عميو بعض ىذه الشبو ويحار في ردىا، واهلل  إنكار ىذا المنكر وا 
  المستعاف.

 



كما سبؽ بيانو  -ف الكفر الصريح فنقوؿ: القوؿ بأف القرآف متناقض، فيذا مف أقبح المنكرات، وم
ألنو تنقص لمقرآف، وسب لو؛ ألف السب ىو التنقص لممسبوب ووصفو بما ال يميؽ، وقد بينا  -

فيما مضى باألدلة القاطعة أف القرآف بريء مف ذلؾ، وأنو بحمد اهلل في غاية اإلحكاـ واإلتقاف، 
َـّ ُفصّْ  كما قاؿ سبحانو: نَُّو َلِكتَاٌب  وقاؿ: [0] [26]َمْت ِمْف َلُدْف َحِكيـٍ َخِبيرٍ ِكتَاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُو ُث َواِ 

  [0] [27].َعِزيٌز * ال َيْأِتيِو اْلَباِطُؿ ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوال ِمْف َخْمِفِو َتْنِزيٌؿ ِمْف َحِكيـٍ َحِميدٍ 
َأَفال َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآَف َوَلْو َكاَف ِمْف ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالًفا  وقاؿ عز وجؿ:

تقانو، وأنو أحسف الحديث  [0] [28]َكِثيرًا إلى غير ذلؾ مف اآليات السابقات الدالة عمى إحكامو وا 
أو جحد شيئًا منو،  وأحسف القصص، وتقدـ ذكر إجماع العمماء عمى ذلؾ، وعمى كفر مف تنقصو

أما اآليتاف المذكورتاف وما جاء في معناىما مف اآليات الدالة عمى إثبات القدر، وعمى تعميؽ 
نما أتي مف زعـ ذلؾ مف جية فساد فيمو، ونقص  المسببات بأسبابيا فميس بينيا تناقض، وا 

 عممو، كما قاؿ الشاعر:
  وآفتو مف الفيـ السقيـ        وكـ مف عائب قواًل صحيحًا 

نصاؼ وبصيرة بالمغة العربية مف عمماء اإلسالـ وخصومو، أف   وقد أجمع كؿ مف لديو عمـ وا 
كتاب اهلل في غاية مف اإلحكاـ واإلتقاف، وأنو خير كتاب وأفضؿ كتاب، وأنو لـ ينزؿ كتاب أفضؿ 

النافعة واألحكاـ العادلة، واألخبار الصادقة، والشرائع القويمة، منو، لما اشتمؿ عميو مف العمـو 
أي صدقا في  [0] [29]َوَتمَّْت َكِمَمُة َربَّْؾ ِصْدًقا َوَعْداًل  واألسموب البميغ المقنع، كما قاؿ اهلل سبحانو:

ُيَدى َوِديِف اْلَحؽّْ ُىَو الَِّذي َأْرَسَؿ َرُسوَلُو ِبالْ  األخبار، وعداًل في الشرائع واألحكاـ، وقاؿ تعالى:
اآلية، قاؿ العمماء: اليدى: ىو ما فيو مف العمـو النافعة واألخبار  [0] [30]ِلُيْظِيَرُه َعَمى الدّْيِف ُكمّْوِ 

  الصادقة، وديف الحؽ: ىو ما فيو مف الشرائع القويمة واألحكاـ الرشيدة.
ىو أف اهلل سبحانو قد قدر مقادير  إذا عمـ ىذا فالجمع بيف اآليتيف المذكورتيف وما في معناىما

ُقْؿ َلْف  الخالئؽ، وعمـ ما ىـ عامموف، وقدر أرزاقيـ وآجاليـ، وكتب ذلؾ كمو لديو، كما قاؿ تعالى:
ـُ َما ِفي السََّماِء  اآلية... وقاؿ سبحانو: [0] [31]ُيِصيَبَنا ِإال َما َكَتَب المَُّو َلَنا ـْ َأفَّ المََّو َيْعَم ـْ َتْعَم أََل

 [0][32]َواأْلَْرِض ِإفَّ َذِلَؾ ِفي ِكتَاٍب ِإفَّ َذِلَؾ َعَمى المَِّو َيِسيرٌ 
ـْ ِإال ِفي ِكتَاٍب ِمْف َقْبِؿ َأْف َنْبرََأَىا ِإفَّ  وقاؿ سبحانو: َما َأَصاَب ِمْف ُمِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َوال ِفي َأْنُفِسُك

واآليات في ىذا المعنى كثيرة، وفي الصحيحيف عف عمي رضي اهلل  [0] [33]َذِلَؾ َعَمى المَِّو َيِسيرٌ 
))ما منكـ مف أحد إال وقد كتب مقعده مف الجنة ومقعده  عنو عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:

فقالوا يا رسوؿ اهلل أفال نتكؿ عمى كتابنا وندع العمؿ فقاؿ صمى اهلل عميو  مف النار((



خمؽ لو أما مف كاف مف أىؿ السعادة فييسر لعمؿ أىؿ السعادة وأما ))اعمموا فكؿ ميسٌر لما  وسمـ
ثـ قرأ النبي صمى اهلل عميو وسمـ قولو  مف كاف مف أىؿ الشقاوة فييسر لعمؿ أىؿ الشقاوة((

 [0] [34].ُعْسَرىَفَسُنَيسُّْرُه ِلْمُيْسَرى َوَأمَّا َمْف َبِخَؿ َواْسَتْغَنى َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى َفَسُنَيسُّْرُه ِلمْ  تعالى
أف جبرائيؿ سأؿ النبي  -رضي اهلل عنيما  -وفي صحيح مسمـ عف عمر بف الخطاب وأبي ىريرة 

))اإليماف أف تؤمف باهلل ومالئكتو  صمى اهلل عميو وسمـ عف اإليماف فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ
))أف تؤمف  ي ىريرة:ىذا لفظ عمر، ولفظ أب وكتبو ورسمو واليـو اآلخر وتؤمف بالقدر خيره وشره((

 باهلل ومالئكتو وكتابو ولقائو ورسمو وتؤمف بالبعث وتؤمف بالقدر كمو((
عف عبد اهلل بف عمرو بف العاص رضي اهلل عنيما أنو سمع النبي  -أيضا  -وفي صحيح مسمـ 

))كتب اهلل مقادير الخالئؽ قبؿ أف يخمؽ السماوات واألرض بخمسيف  صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ:
عف عبد اهلل بف عمر بف  -أيضا  -وفي صحيح مسمـ  سنة قاؿ وعرشو عمى الماء(( ألؼ

))كؿ شيء بقدر حتى العجز  الخطاب رضي اهلل عنيما أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:
  .والكيس((

واألحاديث في ىذا المعنى كثيرة، وفي ىذه اآليات واألحاديث الداللة عمى أف اهلل سبحانو قد قدر 
ياء وعمميا وكتبيا، وأف اإليماف بذلؾ أصؿ مف أصوؿ اإليماف الستة التي يجب عمى كؿ مسمـ األش

اإليماف بيا، ويدخؿ في ذلؾ أنو سبحانو، خمؽ األشياء كميا، فما شاء كاف وما لـ يشأ لـ يكف، 
َوَلْو َشاَء  وقاؿ سبحانو: [0] [35]المَُّو َخاِلُؽ ُكؿّْ َشْيٍء َوُىَو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َوِكيؿٌ  كما قاؿ عز وجؿ:

ـْ َعَمى اْلُيَدى َفال َتُكوَنفَّ ِمَف اْلَجاِىِميفَ  ـْ َأْف  وقاؿ سبحانو: [0] [36]المَُّو َلَجَمَعُي ِلَمْف َشاَء ِمْنُك
ـَ َوَما َتَشاُءوَف ِإال َأْف َيَشاَء المَُّو َربُّ اْلَعاَلِميفَ  فعممو سبحانو، محيط بكؿ شيء،  [0] [37]َيْسَتِقي

ِلَتْعَمُموا َأفَّ المََّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديٌر َوَأفَّ المََّو َقْد َأَحاَط  وقدرتو شاممة لكؿ شيء، كما قاؿ سبحانو:
وىو مع ذلؾ سبحانو قد أعطى العباد العقوؿ واألسماع واألبصار واألدوات  [0] [38]ِبُكؿّْ َشْيٍء ِعْمًما

يعوف بيا أف يفعموا ما ينفعيـ، ويتركوا ما يضرىـ، وأف يعرفوا بيا الضار والنافع، التي يستط
والخير والشر، والضالؿ واليدى، وغير ذلؾ مف األمور التي مكف اهلل العباد مف إدراكيا بعقوليـ 

  وأسماعيـ وأبصارىـ وسائر حواسيـ.
ياىـ عف معصيتو وأمرىـ باألسباب، وجعؿ ليـ سبحانو عماًل واختيارًا ومشيئة، وأمرىـ بطاعتو ون

ووعدىـ عمى طاعتو الثواب الجزيؿ في الدنيا واآلخرة، وعمى معاصيو العذاب األليـ، فيـ يعمموف 
ويكدحوف، وتنسب إلييـ أعماليـ وطاعاتيـ ومعاصييـ؛ ألنيـ فعموىا بالمشيئة واالختيار، كما قاؿ 

ِإفَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما  [0] [40]َوَما َربَُّؾ ِبَغاِفٍؿ َعمَّا َيْعَمُموفَ [0] [39]ِإفَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموفَ  عز وجؿ:



ـْ َعِف  وقاؿ سبحانو: [0] [41]َيْصَنُعوفَ  ـْ َخاِشُعوَف َوالَِّذيَف ُى ـْ ِفي َصالِتِي َقْد َأْفَمَح اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَف ُى
ـْ ِلمزَّ  ـُ  اآليات، وقاؿ سبحانو: [0] [42]َكاِة َفاِعُموفَ المَّْغِو ُمْعِرُضوَف َوالَِّذيَف ُى َواْلَكاِفُروَف ُى

الِة  وقاؿ سبحانو: [0] [43]الظَّاِلُموفَ  َذا َقاُموا ِإَلى الصَّ ـْ َواِ  ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَف ُيَخاِدُعوَف المََّو َوُىَو َخاِدُعُي
واآليات في ىذا المعنى كثيرة، وفي [0] [44]َو ِإال َقِمياًل َقاُموا ُكَساَلى ُيرَاُءوَف النَّاَس َوال َيْذُكُروَف المَّ 

األحاديث الصحيحة عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف ذلؾ ما ال يحصى ولكنيـ مع ذلؾ ال 
رادتو الكونية، كما قاؿ عز وجؿ: َكال ِإنَُّو َتْذِكَرٌة * َفَمْف  يخرجوف عف مشيئة اهلل بيذه األعماؿ وا 
وقاؿ  [0] [45]َشاَء َذَكَرُه * َوَما َيْذُكُروَف ِإال َأْف َيَشاَء المَُّو ُىَو َأْىُؿ التَّْقَوى َوَأْىُؿ اْلَمْغِفَرةِ 

َتْذِكَرٌة َفَمْف  ِإفَّ َىِذهِ  وقاؿ عز وجؿ: [0] [46]َوَما َتَشاُءوَف ِإال َأْف َيَشاَء المَُّو َربُّ اْلَعاَلِميفَ  سبحانو:
ُؿ َمْف َيَشاُء َشاَء اتََّخَذ ِإَلى َربِّْو َسِبياًل َوَما َتَشاُءوَف ِإال َأْف َيَشاَء المَُّو ِإفَّ المََّو َكاَف َعِميًما َحِكيًما ُيْدخِ 

ـْ َعَذاًبا أَِليًما  [0] [47]ِفي َرْحَمِتِو َوالظَّاِلِميَف َأَعدَّ َلُي
ُقْؿ َلْف ُيِصيَبَنا ِإال َما َكَتَب المَُّو  ت يتضح معنى قولو سبحانو:وبما ذكرنا مف ىذه اآليا

 [0] [49]ِإفَّ المََّو ال ُيَغيُّْر َما ِبَقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيـْ  وقولو عز وجؿ: [0] [48]َلَنا
وب عمييـ، فاآلية األولى دلت عمى أف جميع ما يصيب العباد، مما يحبوف ويكرىوف، كمو مكت

ودلت الثانية عمى أف اهلل سبحانو قد رتب عمى أعماؿ العباد وما يقع منيـ مف األسباب، مسبباتيا 
وموجباتيا، فالمؤمف عند المصيبة، يفزع إلى القدر فيطمئف قمبو، وترتاح نفسو بو، إليمانو بأف 

اليمـو والغمـو اهلل سبحانو قد قدر كؿ شيء، وأنو لف يصيبو إال ما كتب اهلل لو، ويحارب 
اِبِريَف الَِّذيَف  واألوىاـ، ويصبر ويحتسب رجاء ما وعد اهلل بو الصابريف بقولو سبحانو: َوَبشِّْر الصَّ

ـْ َصَمَواٌت ِمْف َربّْيِ  نَّا ِإَلْيِو رَاِجُعوَف ُأوَلِئَؾ َعَمْيِي ـْ ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِلمَِّو َواِ  ـُ ـْ َوَرْحَمٌة وَ ِإَذا َأَصاَبْتُي ُأوَلِئَؾ ُى
  .[0] [50]اْلُمْيَتُدوفَ 

وال يمنعو ذلؾ مف األخذ باألسباب والقياـ بما أوجب اهلل عميو، وتركو ما حـر اهلل عميو عماًل بقوؿ 
ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوفَ  اهلل عز وجؿ: اآلية، وقوؿ النبي صمى [0] [51]َوُقِؿ اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُك

))احرص عمى ما ينفعؾ واستعف باهلل وال تعجزف فإف أصابؾ شيء فال تقؿ لو  اهلل عميو وسمـ:
خرجو  أني فعمت لكاف كذا وكذا ولكف قؿ قدر اهلل وما شاء اهلل فعؿ فإف لو تفتح عمؿ الشيطاف((

  مسمـ في صحيحو.
ؿ عمى أعمالو الطيبة وأخذه باألسباب النافعة، وبذلؾ يستحؽ المدح والثناء والثواب العاجؿ واآلج

وابتعاده عف كؿ ما يضره، ويستحؽ الذـ والوعيد وأنواع العقوبات في الدنيا واآلخرة عمى ما يفعمو 
مف المعاصي والمخالفات، وعمى تفريطو في األخذ باألسباب وعدـ إعداده لعدوه ما يستطيع مف 



  القوة.
ـ إذا استقاموا عمى دينو وتباعدوا عف غضبو وجاىدوا في سبيمو وقد جرت سنة اهلل في عباده أني

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِإْف أنو ينصرىـ، ويجمع كممتيـ ويجعؿ ليـ العاقبة الحميدة، كما قاؿ سبحانو:
ـْ َوُيثَبّْْت َأْقَداَمُكـْ  َمْيَنا َنْصُر َوَكاَف َحقِّا عَ  وقاؿ سبحانو: [0] [52]َتْنُصُروا المََّو َيْنُصْرُك

ـْ  وقاؿ عز وجؿ: [0] [53]اْلُمْؤِمِنيفَ  َوَلَيْنُصَرفَّ المَُّو َمْف َيْنُصُرُه ِإفَّ المََّو َلَقِويّّ َعِزيٌز الَِّذيَف ِإْف َمكَّنَّاُى
الَة َوآَتُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِؼ َوَنَيْوا َعِف اْلُمْنكَ  ِر َوِلمَِّو َعاِقَبُة ِفي اأْلَْرِض َأَقاُموا الصَّ

 .[0] [55]َفاْصِبْر ِإفَّ اْلَعاِقَبَة ِلْمُمتَِّقيفَ  وقاؿ سبحانو: [0] [54]اأْلُُمورِ 
أما إذا ضيعوا أمره وتابعوا األىواء واختمفوا بينيـ، فإف اهلل سبحانو يغير ما بيـ، مف عز واجتماع 

القتؿ والخوؼ ونقص األمواؿ  كممة، ويسمط عمييـ األعداء، ويصيبيـ بأنواع العقوبات مف
ِإفَّ  واألنفس والثمرات وغير ذلؾ جزاًء وفاًقا وما ربؾ بظالـ لمعبيد، وىذا ىو معنى قولو عز وجؿ:

  .[0] [56]المََّو ال ُيَغيُّْر َما ِبَقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيـْ 
واتحاد كممة وغير ذلؾ مف صنوؼ  والمعنى: أنو سبحانو ال يغير ما بالعباد، مف عز ورغد عيش

عداد  النعـ، إال إذا غيروا ما بأنفسيـ مف طاعتو واالستقامة عمى دينو، واألخذ باألسباب النافعة، وا 
المستطاع مف القوة، والقياـ بالجياد، فإذا فعموا ذلؾ غير اهلل ما بيـ، فصاروا بعد العزة أذلة، وبعد 

وبعد رغد العيش وأمف السبؿ إلى فقر وحاجة واختالؿ أمف، االجتماع واالتحاد متفرقيف ومختمفيف، 
  إلى غير ذلؾ مف أنواع العقوبات.

ـْ َيُؾ ُمَغيّْرًا ِنْعَمًة َأْنَعَمَيا َعَمى َقْوـٍ  وىذا ىو معنى قولو عز وجؿ في اآلية األخرى: َذِلَؾ ِبَأفَّ المََّو َل
فإذا تابوا إلى اهلل سبحانو، وبادروا إلى األعماؿ الصالحات واألخذ  [0] [57]َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيـْ 

باألسباب الشرعية والحسية، وأعدوا لعدوىـ ما استطاعوا مف القوة وجاىدوا في اهلل حؽ جياده، 
أعطاىـ اهلل العزة بعد الذلة، والقوة بعد الضعؼ، واالتحاد بعد االختالؼ، والغنى بعد الفقر، واألمف 

  إلى غير ذلؾ مف أنواع النعـ.بعد الخوؼ 
وكما أف النصوص مف الكتاب والسنة، قد دلت عمى ما ذكرنا، فالواقع التأريخي شاىد بذلؾ، ومف 
تأمؿ أحواؿ ىذه األمة، في ماضييا وحاضرىا، وما جرى عمييا مف أنواع التغير واالختالؼ عرؼ 

ى لصدر ىذه األمة مف العز ما ذكرنا واتضح لو معنى اآليتيف، وأوضح شاىد عمى ذلؾ ما جر 
والتمكيف والنصر عمى األعداء بسبب قياميـ بأمر اهلل وتعاونيـ عمى البر والتقوى، وصدقيـ في 
األخذ باألسباب النافعة وجياد األعداء، فمما غيروا غير عمييـ، وفي واقعة بدر وأحد شاىد لما 

ـ في جياد العدو يـو بدر، نصرىـ ذكرنا، فإف المسمميف لما صدقوا مع نبييـ صمى اهلل عميو وسم



  اهلل مع قمتيـ وكثرة عدوىـ، وصارت الدائرة عمى الكافريف.
ولما أخؿ الرماة يـو أحد بموقفيـ، وفشموا وتنازعوا وعصوا نبييـ صمى اهلل عميو وسمـ في أمره 
ـ، ليـ بمزـو موقفيـ جرى ما جرى مف اليزيمة، وقتؿ سبعوف مف المسمميف، وجرح عدد كثير مني

ـْ ِمْثَمْيَيا  ولما استنكر المسمموف ذلؾ واستغربوه أنزؿ قولو سبحانو: ـْ ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُت َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُك
ـْ ِإفَّ المََّو َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء َقِديرٌ  ـْ َأنَّى َىَذا ُقْؿ ُىَو ِمْف ِعْنِد َأْنُفِسُك   .[0] [58]ُقْمُت

فييـ سيد الخمؽ نبينا محمد صمى اهلل عميو وسمـ إذا غيروا غير فإذا كاف خير األمة وأفضميـ، و 
عمييـ، فكيؼ بغيرىـ مف الناس!، ال شؾ أف غيرىـ مف باب أولى أف يغير عمييـ إذا غيروا، وىـ 

ـْ ِمْف ُمِصيَبٍة َفِبَما  في ذلؾ كمو لـ يخرجوا عف قدر اهلل وما كتبو عمييـ؛ لقولو عز وجؿ: َوَما َأَصاَبُك
ـْ َوَيْعُفو َعْف َكِثيرٍ  َكَسَبتْ  َما َأَصاَب ِمْف ُمِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َوال ِفي وقولو تعالى: [0] [59]َأْيِديُك

ـْ ِإال ِفي ِكتَاٍب ِمْف َقْبِؿ َأْف َنْبرََأَىا ِإفَّ َذِلَؾ َعَمى المَِّو َيِسيرٌ  وبيذا يتضح لطالب الحؽ  [0] [60]َأْنُفِسُك
ُقْؿ  .وقولو سبحانو:[0] [61]لمََّو ال ُيَغيُّْر َما ِبَقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيـْ ِإفَّ ا معنى قولو سبحانو:

اآلية، ويعمـ أف كال منيما حؽ وأنو ليس بينيما تناقض،  [0] [62]َلْف ُيِصيَبَنا ِإال َما َكَتَب المَُّو َلَنا
سراء والضراء، ليمتحف صبرىـ وجيادىـ، مع العمـ بأف اهلل عز وجؿ قد يبتمي عباده المؤمنيف بال

ـْ  وليكونوا أسوة لغيرىـ، ثـ يجعؿ ليـ العاقبة كما قاؿ سبحانو: ـَ اْلُمَجاِىِديَف ِمْنُك ـْ َحتَّى َنْعَم َوَلَنْبُمَونَُّك
اِبِريَف َوَنْبُمَو َأْخَباَرُكـْ  ـْ َأْف َتْدُخُموا اْلَجنَّ  وقاؿ سبحانو: [0] [63]َوالصَّ ـْ َحِسْبُت َة َوَلمَّا َيْعَمـِ المَُّو الَِّذيَف َأ

اِبِريفَ  ـَ الصَّ ـْ َوَيْعَم   واآليات في ىذا المعنى كثيرة. [0] [64]َجاَىُدوا ِمْنُك
وأما الثاني والثالث مف األمور المنكرة التي وقعت في الكالـ المذكور، فيما: الزعـ أف قصة موسى 

، وقصة أىؿ الكيؼ مف األساطير، ومف الخرافات التي نقميا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ إلى 
لصحراء كاف إنسانًا بسيطًا يسافر في ا -القرآف. ألنو صمى اهلل عميو وسمـ في زعـ ىذا القائؿ 

القصتاف  -بزعمو  -العربية، ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلؾ الوقت، التي منيا 
  المذكورتاف.

وال ريب أف ىذا الكالـ الشنيع مما يثقؿ عمى القمب والمساف ذكره، لما اشتمؿ عميو مف أنواع الكفر 
ولكف لمسيس  -نا اإلجماع عميو كما تقدـ بياف ذلؾ ونقم -الصريح، والردة الكبرى في اإلسالـ 

الحاجة إلى كشؼ شبية قائمو، اضطررنا إلى نقمو وكتابتو وشبيتو فيما افتراه مف ىذا الزعـ 
  الباطؿ ىي أف ىاتيف القصتيف ال يقبميما العقؿ.

لكوف العصا جمادًا ال تقبؿ الحياة، وألف نـو أىؿ الكيؼ طويؿ جدًا، وىذه الشبية باطمة مف وجوه، 
نما الواجب عمى جميع العقالء التصديؽ بما الوجو  األوؿ: أف العقؿ ال مجاؿ لو في ىذا المقاـ، وا 



أخبر اهلل بو ورسولو واتباعو، وعدـ التكذيب بشيء منو، وليس ألحد أف يحكـ عقمو في اإليماف 
نكار بعضو.   ببعض المنزؿ وا 

َؿ َعَمى َرُسوِلِو َواْلِكتَاِب َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا آِمُنوا ِبا لقوؿ اهلل سبحانو: لمَِّو َوَرُسوِلِو َواْلِكتَاِب الَِّذي َنزَّ
َفآِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوالنُّوِر الَِّذي َأْنَزْلَنا َوالمَُّو  اآلية، وقولو سبحانو: [0] [65]الَِّذي َأْنَزَؿ ِمْف َقْبؿُ 
ـْ َوال َتتَِّبُعوا ِمْف ُدوِنِو َأْوِلَياَء ا وقاؿ عز وجؿ: [0] [66]ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيرٌ  ـْ ِمْف َربُّْك تَِّبُعوا َما ُأْنِزَؿ ِإَلْيُك
 .[0] [67]َقِمياًل َما َتَذكَُّروفَ 

وقد أثنى اهلل سبحانو عمى الرسوؿ والمؤمنيف بالتصديؽ بما أنزؿ إلييـ مف ربيـ، ووصؼ المتقيف 
آَمَف الرَُّسوُؿ ِبَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيِو ِمْف َربِّْو  ؿ سبحانو:بذلؾ، وأخبر أنيـ ىـ أىؿ اليدى والفالح، فقا

ُؽ َبْيَف َأَحٍد ِمْف ُرُسِمِو َوَقاُلو  ا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواْلُمْؤِمُنوَف ُكؿّّ آَمَف ِبالمَِّو َوَمالِئَكِتِو َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو ال ُنَفرّْ
َلْيَؾ اْلَمِصيرُ    .[0] [68]ُغْفرَاَنَؾ َربََّنا َواِ 

الَة  وقاؿ سبحانو: الـ * َذِلَؾ اْلِكتَاُب ال َرْيَب ِفيِو ُىًدى ِلْمُمتَِّقيَف الَِّذيَف ُيْؤِمُنوَف ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَف الصَّ
ـْ ُيْنِفُقوَف َوالَِّذيَف ُيْؤِمُنوَف ِبَما ُأْنِزَؿ ِإَلْيَؾ َوَما ُأْنِزَؿ ِمْف َقْبِمَؾ َوبِ  ـْ ُيوِقُنوَف ُأوَلِئَؾ َوِممَّا َرَزْقَناُى اآْلِخَرِة ُى

ـُ اْلُمْفِمُحوفَ  ـْ َوُأوَلِئَؾ ُى وحكـ سبحانو عمى مف آمف ببعض وكفر  [0] [69]َعَمى ُىًدى ِمْف َربِّْي
ْيَف ِإفَّ الَِّذيَف َيْكُفُروَف ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوُيِريُدوَف َأْف ُيَفرُّْقوا بَ  ببعض بأنو ىو الكافر حقا، فقاؿ تعالى:

ـُ المَِّو َوُرُسِمِو َوَيُقوُلوَف ُنْؤِمُف ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَف َأْف َيتَِّخُذوا َبْيَف َذِلَؾ َسِبياًل أُ  وَلِئَؾ ُى
  [0] [70]اْلَكاِفُروَف َحقِّا َوَأْعَتْدَنا ِلْمَكاِفِريَف َعَذاًبا ُمِييًنا

َأَفُتْؤِمُنوَف ِبَبْعِض اْلِكتَاِب  وأنكر سبحانو عمى الييود ىذا التفريؽ وتوعدىـ عميو، فقاؿ سبحانو:
ـْ ِإال ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوـَ اْلِقَياَمةِ   ُيَردُّوَف ِإَلى َوَتْكُفُروَف ِبَبْعٍض َفَما َجزَاُء َمْف َيْفَعُؿ َذِلَؾ ِمْنُك

 [0] [71]َذاِب َوَما المَُّو ِبَغاِفٍؿ َعمَّا َتْعَمُموفَ َأَشدّْ اْلعَ 
الوجو الثاني: أف اهلل سبحانو ال أصدؽ منو، وىو العالـ بكؿ ما كاف وما سيكوف، وكتابو ىو 

ال َيْأِتيِو اْلَباِطُؿ ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوال ِمْف  أحسف الحديث، وأحسف القصص، وقد ضمف حفظو وأخبر أنو
ـْ ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمِة ال َرْيَب ِفيِو َوَمْف َأْصَدُؽ ِمَف  ما قاؿ عز وجؿ:ك َخْمِفوِ  المَُّو ال ِإَلَو ِإال ُىَو َلَيْجَمَعنَُّك

َؿ َأْحَسَف  وقاؿ سبحانو: [0] [73]َوَمْف َأْصَدُؽ ِمَف المَِّو ِقياًل  وقاؿ تعالى: [0] [72]المَِّو َحِديثًا المَُّو َنزَّ
  اآلية. [0] [74]تَاًبا ُمَتَشاِبًيااْلَحِديِث كِ 

كما سبؽ بياف  -ومعنى قولو ُمَتَشاِبًيا في ىذه اآلية: يشبو بعضو بعضًا، ويصدؽ بعضو بعضًا 
َنْحُف َنُقصُّ َعَمْيَؾ َأْحَسَف اْلَقَصِص ِبَما َأْوَحْيَنا ِإَلْيَؾ َىَذا  وقاؿ جؿ وعال: -ذلؾ 
نَّا َلُو َلَحاِفُظوفَ  :اآلية، وقاؿ سبحانو [0] [75]اْلُقْرآفَ  وقاؿ  [0] [76]ِإنَّا َنْحُف َنزَّْلَنا الذّْْكَر َواِ 



نَُّو َلِكتَاٌب َعِزيٌز ال َيْأِتيِو اْلَباِطُؿ ِمْف َبْيِف َيَدْيِو َوال ِمْف َخْمِفِو َتْنِزيٌؿ ِمْف َحِكيـٍ  تعالى: َواِ 
ِلَتْعَمُموا َأفَّ المََّو َعَمى  وقاؿ تعالى: [0] [78]ِإفَّ المََّو ِبُكؿّْ َشْيٍء َعِميـٌ  -قاؿ سبحانو: [0] [77]َحِميد

 [0] [79]ُكؿّْ َشْيٍء َقِديٌر َوَأفَّ المََّو َقْد َأَحاَط ِبُكؿّْ َشْيٍء ِعْمًما
ألحد مف الناس أف يحكـ عقمو في التصديؽ ببعض الكتاب والكفر  -بعد ىذا  -فكيؼ يجوز 

ثـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ىو أصدؽ الناس وأعمميـ بما أنزؿ عميو، وأكمميـ عقال  ببعضو،
وقد وصفو اهلل سبحانو بأزكى الصفات وأفضميا، وأخبر أنو ال  -بالنص واإلجماع  -وأزكاىـ نفسًا 

ُمَبشّْرًا َوَنِذيرًا َوَداِعًيا ِإَلى َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْمَناَؾ َشاِىًدا وَ  ينطؽ عف اليوى، كما قاؿ عز وجؿ:
نََّؾ َلَعمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ  وقاؿ تعالى: [0] [80]المَِّو ِبِإْذِنِو َوِسرَاًجا ُمِنيرًا ، وقاؿ [0] [81]َواِ 

ـْ َوَما َغَوى * َوَما َيْنِطُؽ َعِف اْلَيَوى * ِإْف ُىَو إِ  سبحانو: ال َوْحٌي َوالنَّْجـِ ِإَذا َىَوى * َما َضؿَّ َصاِحُبُك
اآليات، وقد أجمع العمماء عمى أنو صمى اهلل عميو وسمـ وجميع المرسميف  [0] [82]ُيوَحى

معصوموف في كؿ ما يبمغونو عف اهلل عز وجؿ مف الكتب والشرائع، وقد توعده اهلل سبحانو 
َؿ َعَمْيَنا َبعْ  بالوعيد الشديد لو تقوؿ عميو ما لـ يقؿ، فقاؿ سبحانو: َض اأْلََقاِويِؿ * أَلََخْذَنا َوَلْو َتَقوَّ

ـْ ِمْف َأَحٍد َعْنُو َحاِجِزيفَ  َـّ َلَقَطْعَنا ِمْنُو اْلَوِتيَف * َفَما ِمْنُك   .[0] [83]ِمْنُو ِباْلَيِميِف * ُث
وقد حماه اهلل مف ذلؾ وصانو وحفظو ونصره وأيده حتى بمغ الرسالة أجمؿ تبميغ، وأدى األمانة 

كمو يجوز ألحد مف الناس أف ينكر شيئًا مما جاء بو صمى اهلل عميو  أكمؿ أداء، فكيؼ بعد ىذا
وسمـ مف كتاب اهلل العظيـ وشرعو الحكيـ، ويزعـ أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أدخؿ في كتاب 

  اهلل ما ليس منو!، سبحانؾ ىذا بيتاف عظيـ، وكفر صريح عامؿ اهلل قائمو بما يستحؽ.
وؿ ىي التدبر لممنزؿ، والتعقؿ لما دؿ عميو مف المعنى بقصد الوجو الثالث: أف وظيفة العق

ِكتَاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَؾ ُمَباَرٌؾ ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِو َوِلَيَتَذكََّر  االستفادة والعمؿ واالتباع. كما قاؿ اهلل سبحانو:
ـْ َعَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا وقاؿ سبحانو: [0] [84]ُأوُلو اأْلَْلَبابِ  أما  [0] [85]َأَفال َيَتَدبَُّروَف اْلُقْرآَف َأ

تحكيميا في اإليماف ببعض المنزؿ ورد بعضو فيو خروج بيا عف وظيفتيا، وتجاوز لحدودىا، 
  وعدواف مف فاعؿ ذلؾ كما سبؽ بيانو.

وال تضاده ألف الرسؿ  الوجو الرابع: أف العقوؿ الصحيحة الصريحة ال تخالؼ المنقوؿ الصحيح
صمى اهلل عمييـ وسمـ ال يأتوف بما تحيمو العقوؿ الصحيحة، ولكف قد يأتوف بما تحار فيو العقوؿ 
لقصورىا وضعؼ إدراكيا، فيجب عمييا أف تسمـ لمصادؽ الحكيـ العميـ بكؿ شيء، خبره وحكمو، 

ا تحيمو العقوؿ؛ وأف تخضع لذلؾ وتؤمف بو. وقصة عصا موسى ، وقصة أىؿ الكيؼ ليستا مم
ألف قدرة اهلل سبحانو، عظيمة وشاممة، وال يعجزه شيء في األرض وال في السماء، كما قاؿ 



َوَكاَف المَُّو َعَمى ُكؿّْ  وقاؿ سبحانو: [0] [86]ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْف َيُقوَؿ َلُو ُكْف َفَيُكوفُ  سبحانو:
لما سبؽ مف اآليات الكثيرات، في ىذا المعنى وقد جعؿ اهلل ىذه العصا و  [0] [87]َشْيٍء ُمْقَتِدرًا

معجزة باىرة لرسولو وكميمو موسى صمى اهلل عميو وسمـ ، وأيده بيا عمى عدوه فرعوف ليقيـ 
الحجة عميو وعمى قومو، فكانت مف اآليات العظيمة التي خرؽ اهلل بيا العادة مف أجؿ تأييد 

بطاؿ ما جاء بو ا لسحرة مف السحر العظيـ، الذي سحروا بو أعيف الناس واسترىبوىـ، الحؽ، وا 
فمقفت ىذه العصا في صورة ثعباف عظيـ جميع حباليـ وعصييـ، وعرؼ السحرة أف ىذا شيء مف 

عند اهلل، ال طاقة لمخموؽ بو، فآمنوا برب موسى وىاروف وخروا هلل سجدًا، كما قاؿ سبحانو 
ْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْف أَْلِؽ َعَصاَؾ َفِإَذا ِىَي َتْمَقُؼ َما َيْأِفُكوَف َفَوَقَع َوَأْوحَ  وتعالى في سورة األعراؼ:

ُلوا آَمنَّا ِبَربّْ اْلَحؽُّ َوَبَطَؿ َما َكاُنوا َيْعَمُموَف َفُغِمُبوا ُىَناِلَؾ َواْنَقَمُبوا َصاِغِريَف َوأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَف َقا
، ما ىو مف جنس [0] [88]َسى َوَىاُروفَ اْلَعاَلِميَف َربّْ ُمو  وقد ثبت بالنقؿ المعصـو والمشاىد المعمـو

قصة عصا موسى أو أعجب منيا، فأما النقؿ المعصوـ فيو ما ذكره اهلل سبحانو في قصة آدـ 
والجاف، وأف اهلل عز وجؿ خمؽ آدـ مف الطيف، مف صمصاؿ كالفخار، وخمؽ الجاف مف مارج مف 

ـ مف روحو، والطيف جماد كالعصا، ولما نفخ اهلل فيو الروح صار إنسانًا عاقاًل، نار، ثـ نفخ في آد
سميعًا بصيرًا، وىكذا النار جماد محرؽ، وقد خمؽ اهلل منيا الجاف، وجعمو حيًا سميعًا بصيرًا، 

فالذي قدر عمى ذلؾ ىو الذي جعؿ في عصا موسى الحياة، حتى صارت بذلؾ حية تسعى، ولقفت 
حرة مف العصي والحباؿ، وربؾ عمى كؿ شيء قدير، أما الشاىد المعموـ فجميع بني ما ألقاه الس

ـُ اْلَغْيِب  آدـ كميـ مخموقوف مف ماء مييف، كما قاؿ اهلل عز وجؿ في سورة السجدة َذِلَؾ َعاِل
ـُ الَِّذي َأْحَسَف ُكؿَّ َشْيٍء َخَمَقُو َوَبَدَأ َخْمَؽ ا َـّ َجَعَؿ َنْسَمُو ِمْف َوالشََّياَدِة اْلَعِزيُز الرَِّحي ْنَساِف ِمْف ِطيٍف ُث إلِْ

وىذا الماء ىو النطفة المكنونة مف ماء الرجؿ وماء المرأة، ثـ تكوف  [0][89]ُسالَلٍة ِمْف َماٍء َمِييفٍ 
بعد ذلؾ عمقة، ثـ مضغة وىي في أطوارىا الثالثة جماد، ثـ ينفخ اهلل فييا الروح فتكوف بعد ذلؾ 

ْنَساَف ِمْف ُسالَلٍة ِمْف ِطيٍف  سمع وبصر وعقؿ، كما قاؿ اهلل سبحانو:خمقًا آخر حيًا ذا  َوَلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ
َـّ َخَمْقَنا النُّْطَفَة َعَمَقًة َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضَغًة َفَخَمقْ  َـّ َجَعْمَناُه ُنْطَفًة ِفي َقرَاٍر َمِكيٍف ُث َنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما ُث

َـّ َأْنَشْأَناُه َخْمًقا آَخَر َفَتَباَرَؾ المَُّو َأْحَسُف اْلَخاِلِقيفَ َفَكَسْوَنا ا ـَ َلْحًما ُث ففي خمؽ آدـ  [0] [90]ْلِعَظا
وذريتو آيات بينات عمى قدرة الخالؽ سبحانو، وأنو عمى كؿ شيء قدير، وبكؿ شيء عميـ، وأنو 

فإنيا مخموؽ جماد، ثـ يجعؿ  البيضة، -أيضا  -سبحانو ال يعجزه شيء، ومف المشاىد المعمـو 
طائر حيًا سميعًا  -باألسباب التي قدرىا وعمميا عباده  -اهلل في ذلؾ الجماد الذي في داخميا 

بصيرًا، والشواىد مف مخموقاتو عز وجؿ عمى قدرتو العظيمة وحكمتو وعممو الشامؿ كثيرة ال 



شبو بيا القائؿ في الكالـ  بطالف ىذه الشبية التي -لطالب الحؽ  -تحصى، وبما ذكرنا يتضح 
المنسوب إليو، ويعمـ ذلؾ أنيا مف أبطؿ الباطؿ نقاًل وعقاًل وحسًا، ومف الدالئؿ القطعية عمى 

بطالنيا أف اهلل سبحانو قد خمؽ السماوات واألرض، وخمؽ جميع المخموقات الجامدة والمتحركة 
َوِفي  كما قاؿ اهلل سبحانو:بقدرتو العظيمة وذلؾ أعظـ وأكبر مف جعؿ عصا موسى حية تسعى، 

ـْ َأَفال ُتْبِصُروفَ  َلَخْمُؽ السََّماَواِت  وقاؿ سبحانو: [0] [91]اأْلَْرِض آَياٌت ِلْمُموِقِنيَف * َوِفي َأْنُفِسُك
ْنَساُف  وقاؿ تعالى: [0][92]َواأْلَْرِض َأْكَبُر ِمْف َخْمِؽ النَّاِس َوَلِكفَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَمُموفَ  ـْ َيَر اإلِْ َأَوَل

ـَ َوِىَي َأنَّا َخَمْقَناُه ِمْف ُنْطَفٍة َفِإَذا ُىَو َخِصيـٌ ُمِبيٌف َوَضَرَب َلَنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْمَقُو َقاَؿ َمْف ُيْحِيي الْ  ِعَظا
َؿ َمرٍَّة َوُىَو ِبُكؿّْ َخْمٍؽ َعِميـٌ  ـْ ِمَف الشََّجِر اأْلَْخَضِر َنارًا  َرِميـٌ ُقْؿ ُيْحِييَيا الَِّذي َأْنَشَأَىا َأوَّ الَِّذي َجَعَؿ َلُك

ـْ ِمْنُو ُتوِقُدوَف َأَوَلْيَس الَِّذي َخَمَؽ السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِبَقاِدٍر َعَمى َأْف َيْخُمَؽ ِمْثَميُ  ـْ َبَمى َوُىَو َفِإَذا َأْنُت
ـُ ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيئً  ا َأْف َيُقوَؿ َلُو ُكْف َفَيُكوُف َفُسْبَحاَف الَِّذي ِبَيِدِه َمَمُكوُت ُكؿّْ َشْيٍء اْلَخالُؽ اْلَعِمي

َلْيِو ُتْرَجُعوفَ   .[0] [93]َواِ 
وأما قصة أىؿ الكيؼ فميس فييا بحمد اهلل ما تحيمو العقوؿ، بؿ أمرىا أسيؿ وأيسر مف قصة 

ؾ بما مف بو عمى العباد مف النـو الذي العصا، واهلل سبحانو قد أرانا شاىدا ليا في أنفسنا، وذل
قدره عمييـ، وجعمو رحمة ليـ، لما يترتب عميو مف إجماميـ مف التعب، واستعادة قواىـ بعد 

الكالؿ والمشقة وضعؼ القوى وجعؿ ذلؾ مف آياتو الدالة عمى قدرتو العظيمة، وكماؿ إحسانو 
ـُ  قاؿ تعالى:ولطفو بعباده، وجعمو دلياًل عمى الحياة بعد الموت، كما  ـْ ِبالمَّْيِؿ َوَيْعَم َوُىَو الَِّذي َيَتَوفَّاُك

َـّ ُيَنبُّْئُكـْ  ـْ ُث َـّ ِإَلْيِو َمْرِجُعُك ـْ ِفيِو ِلُيْقَضى َأَجٌؿ ُمَسمِّى ُث َـّ َيْبَعُثُك ـْ ِبالنََّياِر ُث ـْ َما َجَرْحُت  ِبَما ُكْنُت
ـْ ِمْف َفْضِمِو ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َوِمْف آَياِتِو مَ  وقاؿ سبحانو: [0] [94]َتْعَمُموفَ  ـْ ِبالمَّْيِؿ َوالنََّياِر َواْبِتَغاُؤُك َناُمُك

ـْ َتُمْت ِفي  وقاؿ عز وجؿ:[0] [95]آَلَياٍت ِلَقْوـٍ َيْسَمُعوفَ  المَُّو َيَتَوفَّى اأْلَْنُفَس ِحيَف َمْوِتَيا َوالَِّتي َل
َمْوَت َوُيْرِسُؿ اأْلُْخَرى ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسمِّى ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلَياٍت ِلَقْوـٍ َمَناِمَيا َفُيْمِسُؾ الَِّتي َقَضى َعَمْيَيا الْ 

ـُ المَّْيَؿ َوالنََّياَر ِلَتْسُكُنوا ِفيِو َوِلَتْبَتُغوا ِمْف َفْضِمِو  وقاؿ تعالى: [0][96]َيَتَفكَُّروفَ  َوِمْف َرْحَمِتِو َجَعَؿ َلُك
ـْ َتْشُكُروفَ  واآليات في ىذا المعنى كثيرة، وقد أوضح فييا سبحانو أف النـو وفاة  [0] [97]َوَلَعمَُّك

ونعمة ورحمة، وآية باىرة عمى قدرتو العظيمة، فالذي قدر عمى ذلؾ وجعؿ ذلؾ نعمة عامة، 
ورحمة لجميع عباده، في ليميـ ونيارىـ، عند الحاجة إليو، وجعمو دلياًل عمى البعث والنشور 

ي قدر عمى أىؿ الكيؼ النومة الطويمة، لحكـ كثيرة، وأسرار عظيمة، والحياة بعد الموت، ىو الذ
ـْ َحِسْبَت َأفَّ َأْصَحاَب  وقد بيف بعضيا في كتابو العزيز حيث قاؿ سبحانو في سورة الكيؼ: َأ
بََّنا آِتَنا ِمْف َلُدْنَؾ َرْحَمًة َوَىيّْْئ اْلَكْيِؼ َوالرَِّقيـِ َكاُنوا ِمْف آَياِتَنا َعَجًبا ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْيِؼ َفَقاُلوا رَ 



ـْ ِفي اْلَكْيِؼ ِسِنيَف َعَدًدا ِذ  إلى قولو سبحانو: [0] [98]َلَنا ِمْف َأْمِرَنا َرَشًدا َفَضَرْبَنا َعَمى آَذاِنِي َواِ 
ـْ َوَما َيْعُبُدوَف ِإال المََّو َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِؼ َيْنُشْر َلكُ  ـْ اْعَتَزْلُتُموُى ـْ ِمْف َأْمِرُك ـْ ِمْف َرْحَمِتِو َوُيَييّْْئ َلُك ـْ َربُُّك

فذكر سبحانو في ىذه اآلية أف مف الحكمة في إيوائيـ إلى الكيؼ أف ينشر ليـ مف [0] [99]ِمرَفًقا
رحمتو ويييئ ليـ مف أمرىـ مرفقا، لما اعتزلوا قوميـ وىجروىـ هلل، بسبب شركيـ وكفرىـ، ثـ قاؿ 

ـْ ِلَيْعَمُموا َأفَّ َوْعَد المَِّو َحؽّّ َوَأفَّ السَّاَعَة ال َرْيَب  ات:عز وجؿ بعد آي َوَكَذِلَؾ َأْعَثْرَنا َعَمْيِي
عثار الناس عمييـ،  [0] [100]ِفيَيا اآلية، فأباف سبحانو في ىذه اآلية أف في قصة أىؿ الكيؼ وا 

إقامة الحجة عمى صدؽ وعد اهلل بالبعث والنشور وقياـ الساعة. وأف الذي يحيي النائـ بعد نومو 
الطويؿ ووفاتو بالنـو ىو الذي يحيي العباد بعد موتيـ وتفرؽ أوصاليـ، ومعمـو أف البعث 

بر بو جميع األنبياء ودؿ عميو كتاب اهلل في مواضع كثيرة، وأجمع عميو المسمموف والنشور قد أخ
وغيرىـ، ممف آمف بالرسؿ الماضيف، فالذي يقدر عمى إحياء الموتى ومجازاتيـ بأعماليـ ىو 

،  -القادر سبحانو، عمى إنامة األحياء ثـ بعثيـ مف باب أولى، فكؿ واحدة مف الوفاتيف  وفاة النـو
دليؿ عمى األخرى، وقد بيف اهلل سبحانو في سورة البقرة إحياء الموتى، في الدنيا  -موت ووفاة ال

قبؿ اآلخرة في خمسة مواضع ليقيـ الحجة عمى المنكريف لمبعث والنشور، ويوضح ليـ سبحانو 
  أنو القادر عمى إحياء الموتى في الدنيا واآلخرة.

ـْ يَ  الموضع األوؿ: قولو سبحانو: ْذ ُقْمُت ـُ َواِ  ا ُموَسى َلْف ُنْؤِمَف َلَؾ َحتَّى َنَرى المََّو َجْيَرًة َفَأَخَذْتُك
ـْ َتْنُظرُ  اِعَقُة َوَأْنُت  الصَّ

 


