
(1)!!هل يكرب هللا وزسوله إذا حملنا النصوص على ظاهسها ؟: فضيلة الدكتوز يا  

 

ٓذٔذ اُثاس ػ٠ِ اُش٤خ ٣ٞسق أُذٔذ١ ك٢ ِٓذن اُشساُح ٖٓ طذ٤لح /ُوذ اؽِؼد ػ٠ِ ذؼو٤ة اُذًرٞس  

ٛـ كشأ٣د أٗٚ اشرَٔ ػ٠ِ تؼغ األخطاء اُر٢ التذ ٖٓ اُر٘ث٤ٚ 12/6/1421تراس٣خ  (13655)أُذ٣٘ح اُؼذد 

:ػ٤ِٜا ، ٝسأهق ٓغ اُذًرٞس اُثاس اُٞهلاخ اُرا٤ُح   

ٝأٓا اُرأ٣َٝ كٜٞ ئخشاج اُِلع ػٖ ظاٛش ٓؼ٘اٙ ئ٠ُ ٓؼ٠٘ آخش ٣ذرِٔٚ ): ػشف اُرأ٣َٝ توُٞٚ : اُٞهلح األ٠ُٝ 

ٛـ.ا(٤ُٝس ٛٞ اُظاٛش ئ٤ُٚ   

ئٕ ذس٤ٔح ٛزا ذأ٣ٝالً ُْ ٣ٌٖ ك٢ ػشف اُسِق ، ٝئٗٔا سٔاٙ ذأ٣ٝالً ؽائلح ٖٓ أُرأخش٣ٖ اُخائؼ٤ٖ ك٢ : ٝأهٍٞ 

. اُلوٚ ٝأطُٞٚ ٝػِْ اٌُالّ   

:ثْ ئٗٚ ٣رشذة ػ٤ِٚ ػذج ٓلاسذ ٜٓ٘ا   

.ٓخاُلح ئدٔاع اُسِق ار ُٞ ًاٗد ظٞاٛش ا٣٥اخ ٝاألداد٣ث ُٜا ٓؼ٠٘ ٓخاُق ُرِي اُظٞاٛش ُ٘ثٜٞا ػ٤ِٚ - 1  

إٔ ت٤إ رُي ٖٓ ػشٝس٣اخ اُر٤ٌِق ك٤جة ػ٠ِ اُشسٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝسِْ ت٤اٗٚ كِٔا ُْ ٣ث٤٘ٚ دٍ رُي - 2

.ػ٠ِ أٗ٘ا ٓرؼثذٕٝ تاػرواد ذِي اُظٞاٛش   

.أٗٚ ُٞ ًإ ُٜا ظٞاٛش ؿ٤ش ٓا٣لْٜ ٜٓ٘ا ُجاءخ ٗظٞص اُششع تث٤اٗٚ ُٝٞ ك٢ دذ٣ث ٝادذ أٝ آ٣ٚ ٝادذج - 3  

إٔ هللا ذؼثذٗاترالٝج ًراتٚ ٝذذتشٙ ُٝٞ ًاٗد ُٜا ٓؼإ الذلْٜ ٖٓ ظٞاٛشٛا ٓغ ػذّ اُث٤إ ٌُإ رُي ذ٤ٌِلاً تٔا - 4

.ال٣طام   

إٔ كرخ ٛزا اُثاب ؽش٣ن ئ٠ُ ذذش٣ق اُششع ٝذـ٤٤شٙ ئر ٌَُ أدذ إٔ ٣وٍٞ ك٢ أ١ آ٣ح ٖٓ ًراب هللا أٝ دذ٣ث - 5

.ػٖ سسٍٞ هللا ُٚ ٓؼ٠٘ ؿ٤ش ٓا٣لْٜ ٖٓ ظاٛشٙ ك٤إٍٝ   

إٔ األطَ ك٢ ٗظٞص اُششع اُرؼثذ تظٞاٛشٛا در٠ ٣أذ٢ دُثَ ٖٓ طادة اُششع تاُخشٝج ػ٘ٚ ٝاُرأ٣َٝ - 6

.خشٝج ػٖ األطَ ك٤ذراج ُذ٤َُ طذ٤خ ٝئال كاُرؼثذ تاُظٞاٛش ٝاجة   

. ك٤ٚ ٗسثٚ اُؼ٢ هلل ٝسسُٞٚ ألٕ اُث٤ِؾ ئرا أساد أُجاص التذ ٝإٔ ٣ورشٕ ًالٓٚ تٔا ٣ذٍ ػ٠ِ ٓشادٙ - 7  

ٝٛٞ اُـاُة ػ٠ِ اططالح . تٔؼ٠٘ اُرلس٤ش : األٍٝ : ٝأٓا اُرأ٣َٝ ػ٘ذ اُسِق كاٗٚ ٣طِن ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘ 

.أُلسش٣ٖ ُِوشإٓ   

ٝٛزا ٛٞ أُؼ٠٘ اُز١ ٣شاد تِلع اُرأ٣َٝ . تٔؼ٠٘ اُذو٤وح اُر٢ ٣إٍٝ اٌُالّ ئ٤ُٜا ٝئٕ ٝاكود ظاٛشٙ : ٝاُثا٢ٗ 

.ك٢ اٌُراب ٝاُس٘ح   

:اُٞهلح اُثا٤ٗح   

ٝرًش أُؼ٤ح ٝأٜٗا … ٝاُرأ٣َٝ ك٢ ا٣٥اخ ٝاألداد٣ث أُٞٛٔح ُِرشث٤ٚ ٓؼِّٞ ٝٓؼشٝف  ): هاٍ اُذًرٞساُثاس 

ٝرًش .. ٝأٜٗا ذإٍٝ توذسذٚ ٝسِطاٗٚ  (٣ذ هللا كٞم أ٣ذ٣ْٜ  )ٝرًش هُٞٚ ذؼا٠ُ .. ذإٍٝ تؼِْ هللا ٝدلظٚ التزاذٚ 
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.هشب هللا ٝأٗٚ ٣إٍٝ تؼِٔٚ سثذاٗٚ   

 

ك٘ل٠ هللا ذؼا٠ُ إٔ  (٤ُس ًٔثِٚ ش٢ء ٝٛٞ اُس٤ٔغ اُثظ٤ش  ): أ٣ٖ اُذًرٞس ٖٓ هٍٞ هللا ذؼا٠ُ : أٝالً : ٝأهٍٞ 

.ك٤٘ثـ٢ هطغ اُطٔغ ػٖ اُرشث٤ٚ ٝاُرٔث٤َ ك٢ دن هللا ذؼا٠ُ . ٣ٌٕٞ ُٚ ٓث٤َ ، ٝٗل٢ أُثَ أتِؾ ٖٓ ٗل٢ اُشث٤ٚ   

إٔ اثثاخ اُظلاخ ال٣سرِضّ اُرشث٤ٚ ؛ ألٕ االشرشاى ك٢ األسٔاء ٝاُظلاخ ال٣سرِضّ ذٔاثَ أُس٤ٔاخ : ثا٤ٗاً 

كاٗ٘ا ٗشاٛذ ك٢ أُخِٞهاخ ٓاذشرشى أسٔاؤٙ ٝطلاذٚ ك٢ اُِلع ٝذرثا٣ٖ ك٢ اُذو٤وح كِِل٤َ ٣ذ . ٝأُٞطٞكاخ 

ُٝإلٗسإ ٣ذ ٝاُرثا٣ٖ ت٤ٜ٘ٔا ٓؼِّٞ كارا جاص ٛزا اُرثا٣ٖ ت٤ٖ أُخِٞهاخ ًإ جٞاصٙ ت٤ٖ اُخاُن ٝأُخِٞم ٖٓ 

. ٓٔر٘غ ؿا٣ح االٓر٘اع - ًٔا ٛٞ اُرؼث٤ش اُوشآ٢ٗ- تاب أ٠ُٝ ، تَ اُرثا٣ٖ ت٤ٖ اُخاُن ٝأُخِٞم ٝاجة ٝاُرٔاثَ

ا٤ُذ اُٞاسدج ك٢ اٌُراب ٝاُس٘ح هلل ذؼا٠ُ تاُوذسج ٝاُسِطإ ؛ _ ٝاألطخ ذذش٣ق_ ٝت٘اًء ػ٤ِٚ كال٣ظخ ذأ٣َٝ 

.تَ ُٚ سثذاٗٚ ٝذؼا٠ُ ٣ذ٣ٖ ذ٤ِوإ تٚ الذشثٚ ٣ذ أُخِٞهاخ   

ٝأهٍٞ ُِذًرٞس ٖٓ اُز١ . ُوذ رًش اُذًرٞس إٔ ٓؼ٤ح هللا اُٞاسدج ك٢ ا٣٥اخ ذإٍٝ تؼِٔٚ ٝتذلظٚ التزاذٚ : ثاُثاً 

ًٝزا . هاٍ إٔ ٓؼ٤ح هللا ُخِوٚ ٓؼ٤ح راذ٤ح ؟كإ اُظذاتح ٓجٔؼٕٞ ػ٠ِ أٗٚ ذثاسى ٝذؼا٠ُ ٓغ خِوٚ تؼِٔٚ التزاذٚ 

. ٗوَ ػٖ اُسِق كالدجح ك٤ٔا ُرًش  

رًش اُذًرٞس ٖٓ ششٝؽ اُرأ٣َٝ إٔ ٣ٌٕٞ ظاٛش اُ٘ض ٓخاُلاً ُذو٤وح ٖٓ اُذوائن ا٤ٌُٗٞح اُثاترح : اُٞهلح اُثاُثح 

ٝرًش أٓثِح ػ٠ِ رُي دذ٣ث اإلسشاء إٔ اُ٘ث٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝسِْ سأٟ أستؼح أٜٗاس ٣خشج ٖٓ أطِٜا ٜٗشإ . 

.ٝرًش دذ٣ث رٛاب اُشٔس ػ٘ذ اُـشٝب ئ٠ُ ذذد اُؼشش ذسجذ ُٚ ثْ ذؼٞد . ظاٛشإ ٜٝٗشإ تاؽ٘إ  

:ٝاُجٞاب ػٖ ٛزا إٔ ٣واٍ   

.ال٣ٌٖٔ إٔ ٣رؼاسع ٗوَ طذ٤خ ٓغ ػوَ طش٣خ : أٝالً   

الٓاٗغ إٔ ٣ٌٕٞ ُِش٢ء سثة ظاٛش ٣ؼِٔٚ اُؼثاد ، ٝسثة تاؽٖ ٣خثش هللا ػض ٝجَ تٚ ٤ُضداد اُز٣ٖ آٓ٘ٞا : ثا٤ٗاً 

ٝالأدذ ٣وٍٞ إٔ  (سٔؼ٘ا ٝآٓ٘ا )ئ٣ٔاٗاً ، ُٝزا ُْ ٣٘وَ ػٖ اُظذاتح أْٜٗ خاػٞا ك٢ ٛزا األٓش ، تَ ًإ ٓٞهلْٜ 

إٔ ٗوق د٤ث _ ٣ادًرٞس _ أكال ٣سؼ٘ا . ٖٓ تؼذ اُظذاتح أػِْ تٌالّ هللا ٝسسُٞٚ ْٜٓ٘ ئال ٖٓ أصاؽ هللا هِثٚ 

.ٝهق اُوّٞ ، كاْٜٗ ػٖ ػِْ ٝتظ٤شج ٝهلٞا   

اُذذ٣ث أ١ إٔ األٜٗاس ذخشج ٖٓ أطِٜا … هاٍ اإلٓاّ ا١ُٝٞ٘ إٔ ٓؼ٠٘ دذ٣ث ٣خشج ٖٓ أطِٜا ٜٗشإ : ثاُثاً 

ثْ ذس٤ش د٤ث أساد هللا ذؼا٠ُ در٠ ذخشج ٖٓ األسع ٝذس٤ش ك٤ٜا ، ٝٛزا ال٣ٔ٘ؼٚ ػوَ ٝالششع ٝٛٞ ظاٛش 

ٛـ.ا. اُذذ٣ث كٞجة أُظ٤ش ئ٤ُٚ   

ُٝؼَ أُشاد ٖٓ ًٕٞ ٛزٙ األٜٗاس ٖٓ اُج٘ح إٔ أطِٜا ٜٓ٘ا ًٔا إٔ أطَ اإلٗسإ ٖٓ اُج٘ح ،  ): هاٍ األُثا٢ٗ 

كال٣٘اك٢ اُذذ٣ث ٓاٛٞ ٓؼِّٞ ٓشاٛذ ٖٓ إٔ ٛزٙ األٜٗاس ذ٘ثغ ٖٓ ٓ٘اتؼٜا أُؼِشٝكح ك٢ األسع، كإ ُْ ٣ٌٖ 

 كال  "ٛزا ٛٞ أُؼ٠٘ أٝ ٓا٣شثٜٚ ، كاُذذ٣ث ٖٓ أٓٞس اُـ٤ة اُر٢ ٣جة اإل٣ٔإ تٜا ، ٝاُرس٤ِْ ُِٔخثش ػٜ٘ا

"( ٝستي ال٣إٕٓ٘ٞ در٠ ٣ذٌٔٞى ك٤ٔا شجش ت٤ْٜ٘ ثْ ال٣جذٝا ك٢ أٗلسْٜ دشجاً ٓٔا هؼ٤د ٣ٝسِٔٞا ذس٤ِٔا 

(. 112)اٗظش اُسِسِح اُظذ٤ذح   



ػ٠ِ دو٤ورٚ _ اُز١ ٝسد ك٤ٚ أٗٚ ٖٓ ٝخض اُجٖ _ ئشٌاٍ ك٢ دَٔ دذ٣ث اُطاػٕٞ كارا ذوشس ٓاسثن كال

إٔ ٣ذشف ًالّ _٤ُٝس تالصّ ُٚ ئال ئرا اُرضٓٚ _ ٝالٓسٞؽ ُِرأ٣َٝ ػ٠ِ ًالّ اُذًرٞس ، ثْ ئٗٚ ٣ِضّ اُذًرٞس 

هللا ٝسسُٞٚ ػٖ ٓؼ٘اٙ ، ٌَُٝ ٖٓ ٛة ٝدب إٔ ٣ذَٔ اُ٘ظٞص ػ٠ِ ؿ٤ش ٓشاد هللا ٝسسُٞٚ تذػٟٞ أٜٗا 

ٝاُز١ ٗلس٢ ت٤ذٙ ئٕ ٛزٙ ٛض٣ٔح ٗلس٤ح أط٤ة تٜا أُسِٕٔٞ ك٢ ٛزا . ذخاُق اُٞاهغ ٝاالططالداخ اُذادثح 

اُؼظش ُٔا سأٝا ٓاػ٘ذ اُـشب ٖٓ ٌٓرشاكاخ ٝٓخرشػاخ ، كسثذإ هللا أٗسِْ ػوُٞ٘ا ألهٞاّ ال٣إٕٓ٘ٞ تاهلل 

أكٌِٔا جاؤٗا تش٢ء ذٞٛٔ٘ا أٗٚ ٣خاُق ششػاً كرضػضع ثٞاتر٘ا ٝٗر٘اصٍ ػٖ ٓسِٔاخ د٣٘٘ا ُِٝٗثس !! ٝسسُٞٚ 

!ػ٠ِ األٓح ٖٓ ا٣ُٞالخ ٝأُظائة ؟_ اُرذش٣ق_ -كٌْ ج٠٘ ٛزا اُرأ٣َٝ !!(اُرأ٣َٝ)رُي ثٞتاً كؼلاػاً اسٔٚ   

آٓ٘ا تاهلل ٝتٔا جاء ػٖ هللا ، ػ٠ِ ٓشاد هللا ، ٝآٓ٘د تشسٍٞ هللا ، ٝتٔا جاء ػٖ سسٍٞ هللا ، ػ٠ِ ٓشاد سسٍٞ 

. هللا   

 

 ًرثٚ

  صاٛش تٖ ٓذٔذ اُشٜش١
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