الرد علي كتاب :عذاب القرب والثعبان األقرع
ألمحد صبحي منصور زعيم مجاعة منكري السنة
قام بالرد والتعقيب :
الدكتور عبد الغفار سليمان عبد الغفار البنداري
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تقديم بقلم الدكتور عبد الغفار سليمان

موقع إثبات عذإب إلقرب
ميحرلا نمحرلا هللا مسب وإمحلد هلل رب إلعاملني وأصيل وأسمل عيل إملبعوث
رمحة للعاملني  ،وأشهد أن ال إهل إال هللا ويل إلصاحلني وأشهد أن دمحم ًإ عبده
ورسوهل بلغ إلرساةل وأدي إلمانة ونصح إلمة وجاهد يف هللا حيت أاته إليقني
 ..أما بعد :
يَفرتض أمحد صبحي أن إمليت ليك يعذب يف قربه البد أن نعاين صوت
إلتعذيب وأن ترجع إلروح إيل إمليت وأن تنشأ حاةل حياة مثالية جديدة ،
جيمتع فهيا إلروح وإلبدن مرة أخري  ،وملا مل حيدث ذكل ولن يكون فقد
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بدإ هل أن عذإب إلقرب مس تحيل لعدم رجوع إلروح إيل إلبدن  ،لقد غاب
عن أمخد صبحي أن إمليت مادإم قد مات فان نفسه (روحه) قد فارقت
جسده إيل يوم إلقيامة ،وأن فرض إملسلامت إلتالية س ين ُ ِشأُ حا ًةل من إلوصف
عرفها إلقرأن وس نة إلنيب (صيل هللا عليه وسمل ) بعذإب إلقرب أما إلفروض
إملسلمة فهيي :
إلفرض إلول  :وهو فرض ُمعاين مريئ هو عند موت إلفرد فان حاةل من
إلتغريإت إلبيولوجية تنشأ س نصفها ال حقا يمت من خاللها فساد إجلسد وتعفنه
وحتلهل إيل ترإب يف إلهناية إملرئية إلقريبة .
إلفرض إلثاين  :وهو فرض معاين مريئ  ،هو إنعدإم رجوع إجلسد إيل إحلياة
إدلنيا مرة أخري لفنائه وحتلهل  ،وإنسالخ نفخة إحلياة منه ( إلنفس أو إلروح)
إلفرض إلثالث  :وهو فرض معاين مريئ يف شلك حقيقة نقلية يقوم عيل
إثباهتا أدةل إلتحمل وإلدإء إلنقيل وإلعقيل وردت يف إلقرأن إلكرمي وفصلها
إلنيب (صيل هللا عليه وسمل ) يف سنته (صيل هللا عليه وسمل ) ،وإس تخدهما
لك إملهمومون بنقل إلخبار يف إلقدمي وإحلديث كبدإهات نقلية وعقلية وإزإء
هذإ إلفرض حنن أمام أحد إحامتلني :
  . 1أوهلام
أ} إحامتل إهنياره من أصهل إما بنقهل نق ًال اكذ ًاب ،
ب} أو بتوإرده يف مظانه توإرد ًإ صبحي ًا كام يزمع صبحي أنه من إملؤلفات إلنقلية
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ج} أو مل يقل به إلنيب (صيل هللا عليه وسمل ) وال إلقرأن إلكرمي .
 واثنهيام  :هو إنتصابه وقيامه قيام ًا حصيحا وذكل
أ} بنقل حصيح اثبت ،
ب} أو بتوإرده يف مظانه توإردإ نقليا حصيحا غري مؤلف وال مقصوص عيل
عكس ما يزمع صبحي ،
ج} وقد قاهل هللا وبينه رسوهل عيل إلوجه إذلي وصلنا به ويشاكس فيه منكروإ
إلس نة من إلقدمي إيل إليوم،
 وهنا يتحمك فرض تساؤيل هو إلثالث فامي إفرتضناه ماذإ لو اكن هو
إلفرض إلصحيح ؟؟
وكيف نعقل يف ضوء إنتصابه جبانب سائر إلفروض إلسابقة حدوث
عذإب إلقرب كام جاء بيانه هبذه إلتفصيالت ،
إن هذإ لفرض إلنقيل إملشاهد إملعاين ليس فرضا عقليا مس تحيال مبعين
أنه من إجلائزإت قبوهل عيل أنه نق ٌل وأخبار قد قيلت فعال من هللا ومن
رسوهل ؟؟
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إلفرض إلرإبع  :وهو فرض غري معاين وال مشاهد ابعتباره تفصيالت
إلحدإث إلغيبية إليت حتتوهيا إلحاديث وإلايت إليت إفرتضنا للتو أهنا منقوةل
نق ًال خرباي حصيحا تقوم به إحلجة إلرشعية وينتصب به دليل حصة حمتوإها من
أخبار غيبية ت ُِفصل جزئيات عذإب إلقرب من تضيق إلقرب عيل صاحبه
وإستبقائه يف حفرة حجميية  ،ومن رؤية ماكنه ومقعده يف إلنار إن اكن من
إلاكفرين أو ماكنه من إجلنة إن اكن من إلصاحلني .
إلفرض إخلامس  :إنعدإم إماكنيتنا كبرش عيل معاينة هذإ إلتعذيب إملمكن
وقوعه وإس تحاةل رؤيته أو تصوره ابلنس بة لنا،
 وعليه فان عدة نتاجئ س ترتتب عيل هذه إلفروض إمخلسة :إلنتيجة إلويل  :إملرتتبة عيل مجةل هذه إلفروض إمخلسة  :مبا أن إجلسد قد
حتلل  ،وإلروح لن ترد إيل صاحهبا  ،وإلخبار إلصحيحة إليت أوردت حقيقة
عذإب يف إلقرب ممكنة ويقبلها إلعقل وال يس تحيلها  ،وإلتعذيب موصوف
وقوع ٍ
ابلفعل وقامئ وإماكنيتنا كبرش عيل رؤية أحدإث إلتعذيب يف
إلقرب منعدمة وعليه فان إلتعذيب يف إلقرب عيل هذه إلفروض إمخلسة حقيقة
وإقعة ويبقي تصور كيف يقع؟؟ ،
ويف هذإ إلمر فرضان -أخرإن :
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 .1إلفرض إلول-:إلخر هو إماكنية رؤيتنا لحدإث إلتعذيب وهنا
يتطابق إخلرب مع إملعاينة ،
 . 2أو إس تحاةل متكننا كبرش ٍمن رؤيتنا لحدإث إلتعذيب يف إلقرب  ،يف
ظل إلفروض إمخلسة إلسابق ذكرها
وعليه ففرض حمتية قبول صدق وقوع أحدإث عذإب إلقرب هو إلفرض
إلصائب حبيث جيب أن نؤمن ابلفروض إملعاينة إملرئية إمخلسة عيل إملعاينة
وإملشاهدة ،ونقبل صدق وقوع تفصيالت إلعذإب إلقربي وإن مل نمتكن من
رؤيتة أو تصوره أو معاينة أحدإث عذإب إلقرب نفسه .
 .2إلفرض إلثاين -إلخر  :إملرتتبة عيل مجةل هذه إلفروض إمخلسة:
هو عدم إماكنية رؤيتنا لحدإث إلتعذيب مع بقاء سائر إلفروض
إمخلسة إفرتإض ًا حصيح ًا //وهنا لن يتطابق إخلرب مع إملعاينة يف ظاهر
إلمر وهنا إلفتنة إلصبحية إليت وقع فهيا صبحي إذ أنه أمهل سائر إلفروض
إليت تدعوان لالميان مبا مل نعاينه من أحدإث عذإب إلقرب حيت وإن مل نعايهنا أو
ننظر إلهيا
إن إس تحاةل متكننا كبرش من رؤيتنا لحدإث إلتعذيب  ،يف ظل إلفروض
إمخلسة إلسابق ذكرها يدعوان إيل أن ال ننكر إماكنية حدوث عذإب إلقرب ،
 .1ابعتبار سائر إلفروض إمخلسة حصيحة
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 .2وابعتبار رضورة أن يؤمن إملؤمنون ابلغيب كام قال هللا تعايل يف كتابه
إلعزيز يف أول سورة إلبقرة
ُتقِنيَ ( )2الَّذِي َن
(امل ( )1ذَلِكَ ا ْلكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْم َّ
يُؤْ ِمنُونَ بِالْ َغيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ َومِمَّا َرزَ ْقنَاهُمْ يُ ْن ِفقُونَ ()3
وَالَّذِينَ يُؤْ ِمنُونَ بِمَا أُ ْنزِلَ إِ َليْكَ وَمَا أُ ْنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَ ِخرَ ِة
هُمْ يُوقِنُونَ ( )4أُو َلئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ َوأُو َلئِكَ هُ ُم
الْ ُمفْلِحُو َن ()5
وعليه ففرض حمتية قبول صدق وقوع أحدإث عذإب إلقرب هو إلفرض
إلصائب يف الك الاحامتلني  ،حبيث جيب أن نؤمن ابلفروض إملعاينة إملرئية
إلربعة عيل إملعاينة وإملشاهدة ،ونقيل صدق وقوع تفصيالت إلعذإب إلقربي
إلوإردة يف إلنقل وإن مل نمتكن من رؤية ومعاينة أحدإث عذإب إلقرب نفسه .
 إن أكرث ما حولنا نعايشه وال نعاينه ( أي ال نرإه ابلعني) ،
وما مل نعاينه فال نعرف ماهيته،
فاملالئكة نعايشها وال ميكن لنا معاينهتا ،
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وإجلن وإلش ياطني  ،نعايشهم وال نعايهنم َ ( ،اي ب َ ِين أ َد َم َال ي َ ْف ِتنَنَّ ُ ُمك
َّ
إلش ْي َط ُان َ َمَك َأخ َْر َج َأب َ َو ْي ُمك ِم َن إلْ َجنَّ ِة ي َ ِزن ُع َع ْهنُ َما ِل َب َاسهُ َما ِل ُ ِريهيَ ُ َما َس ْو َءإهتِ ِ َما إن َّ ُه
ِ
يَ َر ُ ْإُك ه َُو َوقَب ُ ُ
ِيهل ِم ْن َح ْي ُث َال تَ َر ْوهنَ ُ ْم }..إلعرإف،) 22
وكذكل نعايش إلبكترياي وإلفريوسات وإلفطرايت وإلطفيليات وال نعايهنا
( أي ال نرإها ابلعني ) ولكننا نؤمن بوجود لك هذإ
 .1إما لنقل خيرب عنه،
 .2أو بعمل جترييب مستيقن علَّمناه رب إلربية وكشفه لنا ،
وحنن نعايش لك عوإمل إدلنيا وبالد إملرشق وإملغرب وإلشامل وإجلنوب
ولكننا ال نعاين ذكل لكه إال مبا إمنت هللا علينا منه بسلطان عمل ( كتلفاز أو ما
شاهبه)  ،أو سطوة نقل خربي مؤكد حصته ،
 وحنن كذكل نعايش من يُعذب يف إلقرب من إلكفار وإل ُعصاة ونتعرف عيل
ذكل بنقل حصيح من إلقرأن وإلس نة  ،لكننا ال نس تطيع معاينة ذكل  ،وال
ميكن لنا رؤية ذكل ابلعني إجملردة ،

 وإنعدإم إملقدرة دلينا عيل إملعاينة ال تعين إنعدإم وجود إليشء  ،فانعدإم
إملقدرة دلينا مبعاينة إلفريوسات  ،ال تعين إنعدإم وجودها بل يه موجودة لكننا
ال نرإها ،
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 وكذكل من يعذبون يف إلقرب  ،ن ُعايشهم وال ميكن لنا أن نعايهنم  ،وأمحد
منصور خيلط إلورإق ويس تدل ابملستيقن من أدةل عيل حدوث عذإب إلقرب
عيل أنه حسب زمعه،ليس مبوجو ٍد ،
 ففرعون أجني هللا تعايل جسده  ،وقيض عليه وأهل ابلعذإب يف قبورمه
غدو ًإ ،وعش ي ًا ،
 .1وبني أن ذكل يكون يف إدلنيا وأننا سرني جسده سلامي ميت ًا رمغ إلعذإب
إليويم غدو ًإ وعش ي ًا،
 .2وأنه س يكون ملن خلفه أية  ،ويكون عربة هذإ برمغ تقرير إلعذإب إليويم
غدو ًإ وعش ي ًا ،وقد رأيناه فعال ُمحنَّطا ابملتحف إلقويم للاثر إملرصية ،فتكل
يه معايشتنا هلم ولكننا ال ميكن لنا أن نعاين تعذيهبم ،وعرضهم عيل إلنار
غدو ًإ وعش ي ًا ،برمغ حدوثه يف قبورمه ذكل النعدإم وجود عمل من وإقع
معاين أو عقل ميكننا أن نتصوره من خالهل وقد إس تأثر هللا تعايل بغيب
ذكل لكه وأخرب نبييه يبعضه  ،وأخفي عليه أكرثه ،
 لكن إلصعلوك صبحي مصمم عيل إحقام نفسه يف منطقة إملمتنع عيل
إلبرش علمه ،وإملقصور علمه عيل هللا جل وعال،
 ويزمع سفاهة بأنه يعلمه،ويس تدل بال أدةل ويرسل أقوإ ًال من صنع خياهل
ويرمس صورإ هزيةل من أوهامه وحياُك إلناس إلهيا.
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 قلت إلبندإري  :والكم أمحد صبحي منصور يف إناكر عذإب إلقرب هو
الكم من ينظر حتت قدميه فال يري غري ما حتهتام يف أفق مرتإيم إلبعاد ال
هناية هل يف إملنظور إملادي ذكل لننا س بقناه يف بيان أن إالنسان عبارة عن
(نفس ،وجسد) وأن إلنفس هذه يه نفخة من روح هللا تعايل أودعها كتةل
طني ( حبمك ٍة إلهي ٍة ) اكنت مصورة وموضوعة أحقا ًاب طويةل يف طريق إملالئكة
ومعهم إبليس حني اكن يف إملل إلعىل وحترك إلطني إخمللوق وإملصور يف هيئة
أدم عليه إلسالم بعدما َّ
بث هللا تعايل فيه نفخته،
وحني تُسلب إلروح(إلنفس) من إلبدن يعود إجلسد إيل حالته إلويل من
إلعدم لكن هللا تعايل إذإ أودع هذه إلروح جحر ًإ س يصري إحلجر هبيئة أدم هو
،هو ،وما إلقرب يف شعائر هللا تعايل إال إملدخل إيل مرإد هللا تعايل يف إخمللوق
إجلسدي بنفسه إملس تودعة عند هللا وجسده أميا اكن من طني أو جحر أو
حوإصل طري خرض أو أي هيئة طينية ميكن للنفس (إلروح) أن تعاين إحلياة
فهيا مرة أخري
ولكن يف شق أخر غري مريئ لنا  ،كشف هللا تعايل عن صفحة من
صفحاته عندما تلكم عن إملقتول يف سبيل هللا تعايل فقال{ وَلَا َت ْح َسبَنَّ َّالذِي َن
ُقتِلُوا فِي َسبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا َبلْ َأ ْحيَاءٌ ِع ْندَ ر َِّب ِهمْ يُرْزَقُونَ ( )161فَرِ ِحنيَ بِمَا آتَا ُهمُ اللَّ ُه
ِالذِينَ َلمْ يَ ْلحَقُوا ِب ِهمْ مِنْ خَلْ ِف ِهمْ أَلَّا خَوْفٌ عََل ْي ِهمْ وَلَا ُه ْم
مِنْ فَضْلِهِ َو َي ْس َت ْب ِشرُونَ ب َّ
ضلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ َأجْرَ الْمُ ْؤمِنِنيَ
َيحْ َزنُونَ (َ )171ي ْس َت ْبشِرُونَ ِب ِنعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَ ْ

(ال عمران ، } )171/
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 وكشف لنا صفحة أخري من صفحاته عندما تلكم عن أل فرعون
وتعذيهبم غدو ًإ وعش ي ًا يف إدلنيا رمغ أن جسده ملقح مريم عيل أعني إخللق
مجيعا ليس به يف منظوران عذإب ،
 فالقادر س بحانه يس تطيع أن يستبدل هذإ إجلسد ،جبسد من عنده بأي
شلك يريده ومن مادة طينية وهيئة خمتلفة لكن روحه يه ،يه ،
 أو هو قادر عيل أن جيري إلعذإب عيل هذإ إجلسد إملسجى يف إلغيب
إلغري منظور أمامنا وجسده إذلي جيري عليه إلعذإب أمامنا ال نري من
منظوران إلبرشي إحملدود جدإ من أثر لعذإب عليه وهو يف إحلقيقة حيرق
جبسده هو ،هو ،ويعذب  ،وأما ماكن قربه إجلديد فعمل وجوده عند هللا
تعايل أو نفس إلقرب إذلي يعذب فيه لننا ممتنعني عن إماكنية معاينته وهو
موجود ،
 وقد يكون إلتعذيب يف إلقرب ذإته ،يرإه هللا وإملالئكة وكثري من
إخمللوقات غريان لكننا ال نرإه ،لنه ممتنع علينا رؤيته ،أليس ممتنعا علينا رؤية
إلكرإم إلاكتبني فال نرإمه ومه مالزمني لنا يرون ويسمعون ويكتبون لك ما
ظنيَ ( )11كِرَامًا
نفعل ؟؟؟{ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ( )1وَإِنَّ عَلَيْكُمْ َلحَا ِف ِ
كَاتِ ِبنيَ ( )11يَعْلَمُو َن مَا َتفْعَلُونَ (/ )12سورة االنفطار}

وإحلفظة إلربرة من إملالئكة ( َ ُهل ُم َع ِق َب ٌ
ات ِمن ب َ ْ ِني يَدَ يْ ِه َو ِم ْن َخلْ ِف ِه َ ْحي َف ُظون َ ُه ِم ْن
َأ ْم ِر ِ
إّلل  } ....إلرعد) 11
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َركَ بِر َِّبكَ الْكَرِيمِ ( )6الَّذِي
وقوله تعالي (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غ َّ
َخَل َقكَ فَسَوَّاكَ َفعَدَ َلكَ ( )7فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ َبكَ ( )8كَلَّا بَلْ
تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ( )1وَإِنَّ َعلَيْكُمْ لَحَافِظِنيَ ( )11كِرَامًا كَاتِبِنيَ ()11
يَ ْعلَمُونَ مَا تَ ْفعَلُونَ ( )12سورة اإلنفطار )

 وبرمغ معايشتنا جلسد فرعون يف إملتحف إملرصي للاثر مبرص ،لكننا مل
نعاين وال ميكن لنا أن نعاين كيف يُعرض هو وأهل عيل إلنار غدو ًإ وعش ي ًا وهل
عرضه عيل إلنار ابلغدإة وإلعيش يكون هبذإ إجلسد أم خيلق هللا هل جسدإ
غريه  ،وهل هو يف نفس ماكن إلتقبري أم يس توفيه هللا تعايل من إلقرب إيل
ماكن ال نعرفه يف شلك جسد غري هذإ إجلسد ويكون شلك إجلسد هو جمرد
ثوب يدخل إليه إلعذإب منه حيت لو اكن إجلسد إذلي س تزنل فيه إلروح
مبعرفته هو س بحانه ،جحرإ أو جشرإ أو خالفه ، ،وقد يكون إحلدث لكه أمام
أعيننا وال نري منه غري إجلسد إملسجي ابملتحف إملرصي  ،كام حيدث لنا يف
إمتناع معاينة إملالئكة إلكتبة أو إلكرإم إحلفظة  ،ويدل إلقرأن ويشري إيل
إّلل َس ِيئَ ِ
ات َما َم َك ُروإ َو َح َاق بِأ ِل ِف ْر َع ْو َن ُسو ُء إلْ َع َذ ِإب
ذكل بقوهل( :فَ َوقَا ُه َّ ُ
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ أ َل ِف ْر َع ْو َن
( )54إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
ون عَلَ ْهيَا غُدُ و ًإ َوع َِش ي ًا َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم َّ
َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب }غافر، )،54
 إن الكم إبن إلصبحي ليك يس تقمي زمعه  -وهو حمال -فان عليه أن يثبت
إملس تحيل ولن يس تطيع  ،فأما إملس تحيل إذلي عليه أن يثبته هو
 .1أن يكشف لنا عن إلوجه إلغري ُم َعاين يف شأن إلبرش
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 .2وعليه أن يكشف لنا إملالئكة إلاكتبني وإملالئكة إمللكفني حبفظ إالنسان
من أمر هللا ( إملعقبات )
 .3بل عليه أن يكشف لنا عامل إجلن وإلش ياطني لنعاين وجودمه إذ حنن
نعايشهم يف لك حلظة لكننا ال نرإمه  ،فاذإ جعز عن ذكل مفا عليه إال أن
يُ ِ
صدق ابلوجه إلغييب من عذإب هللا ملن يعصونه من خلقه يف قبورمه لن
إلنقل وإلقرأن قد أقر عذإهبم يف قبورمه ويس تحيل علينا معرفة كيف حيدث
ذكل ,
ت
إن معاي شة إل شيء لا عني بالضرورة معابنتة

فاملعايشة أمر يف مقدور إلبرش ويلزم فيه عدم رضورة إلعمل بشأن
وتفاصيل أحوإل وأوضاع من نعايشه
 أما إملعاينة فهيي يف أكرث ش ئون إحلياة إلبرشية ،ويس تحيل عيل إالنسان
إدرإكها ،لهنا تتصل بقدرة هللا تعايل إلقدير عيل إنفاذ أمره من انحية وجعز
إلاكئن إلبرشي عيل إدرإك معاينة أمر هللا تعايل من إلناحية إلخرى،
ت
وما يدور في إلقبر شان من شان إللة تعالي عجر إعتنتا وإذإبتا وإنق شتا علي معابنتة وبرغم
ف
ذلك نحن نصدق ية كما نصدق يوجوذ إلكرإم إلكتتة وإلمعقتات إ لحفظة من إلم ا
لبكة
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 [ قلت إلبندإري  :وإن من أخطاء أمحد صبحي إلشائعة أنه يقول عيل
إّلل
إملوت نوم  ،ورمبا جاء ذكل إخللط عنده من ختيهل إلضعيف لقوهل تعايل ( َّ ُ
يَتَ َو ََّّف ْ َإلن ُف َس ِح َني َم ْوهتِ َا َوإل َّ ِيت ل َ ْم تَ ُم ْت ِيف َمنَا ِمهَا فَ ُي ْم ِس ُك إل َّ ِيت قَ ََض عَلَ ْهيَا
ون
إلْ َم ْو َت َويُ ْر ِس ُل ْ ُإلخ َْرى إ ََل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى إ َّن ِيف َذ ِ َكل َل َاي ٍت ِلقَ ْو ٍم ي َ َت َفكَّ ُر َ
ِ
ِ
}إلزمر)52
ومرإرإ نقول  :أن إملوت غري إلنوم حيت يف س ياق إلية إلقرأنية إملذكورة،
وإلفارق بيهنام أن

مل
 .1إ وت وفاة

 فاملوت مبعين إسرتجاع إلنفس إيل ابرهئا  وكذكل إلنوم يسرتجع هللا
إلنفس إليه حني يكون إلفرد انمئا،
 وإملوت هو حاةل حتطم بيولويج كاميوي فس يولويج للخالاي إلبرشية
للعضاء  ،تبدأ عقب رجوع إلنفس إيل ابرهئا بدون رجعة ( إمساكها )
 بيامن يف إلنوم يس تويف هللا إلنفس ويسرتجعها إليه ولكن بدون قرإر
إمساكها  ،مع بقاء اكفة إلعمليات إلبيولوجية وإلكمييائية وإلفس يولوجية
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،مس تقمية ابجلسم إلبرشي أثناء إلنوم دون حتطم ليشء من خالاي إجلسم
،فالقلب ما زإل يعمل وإملخ وإخلالاي وإلعضاء بشلك طبيعي ،
 ويف إملوت  ،ال أحالم وال منامات ،
 بيامن يكون ذكل لكه يف إلنوم ،
 ويسمي إملوت وإلنوم وفاة ليس ابعتبار هنايهتام بل ابعتبار بدإيهتام فهالهام
حيدث فيه الاستيفاء والاسرتجاع للنفس بقدرة هللا إلقوي إلقاهر ،
 ففي إلنوم تعود إلنفس إيل جسدها إس تجابة إلهية ملؤثرإت الاستيقاظ
 بيامن يف إملوت ال تعود إلنفس إيل جسدها حيت ولو أجرينا تدلياك للقلب
أو أعطيناه صدمة كهرابئية وخالفه ،
 ويف إلنوم تظل إلعضاء حبيويهتا إلبيولوجية ال تتغري ،
 بيامن يف إملوت حيدث تغري متتابع مرتإُك بيولويج وكاميوي للخالاي اكليت :
1 و -2تتحطم إالنزميات إملسؤةل عن تبادل إلسوإئل إملكهربة دإخل
إلغشاء إخللوي فتتوقف،
 وحيدث توقف ملياكنزيم خض (إلصوديوم – بواتس يوم ابمب )  ،فتتوقف
معلية تبادل إلسوإئل إلكهربية بني إلغشاء إخللوي نتيجة لتحطم هذه إالنزميات
إملسؤةل عن هذه إلعملية ،
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 -3حيدث تغري يف إلزموالريتية وخيتل فرق إلضغط إلزموزي خارج ودإخل
إلغشاء إخللوي مما ينتج عنه حاةل من إنعدإم ضبط دخول أو خروج
إلبواتس يوم أو إلصوديوم ابلتوإزن إلبيولويج إذلي اكن قبل إملوت
 -5فتنمكش إخللية إلبرشية يف جز ٍء من أحوإلها وتنفجر يف إجلزء إلخر من
إجلسم
 -4ويف لك إلحوإل حيدث تشقق وتفتح وقشط للجدإر إخللوي وتتبعرث
حمتوايت إخللية وأمهها إلرشيط إلورإيث إذلي مير بنفس إخلطوإت من إلتحطمي
وتهنار إخللية
 -4تبدأ عوإمل إلتحلل إالنزميي إلكمييايئ للمحتوايت وهتضم إخللية نفسها مما
يسمح لمنو بكتريي فطري حرشي عظمي عيل إلنسجة إملتحلةل ويعقب ذكل
إنبعاث عظمي للغازإت إخلارجة من معليات إلتحلل إلكمييايئ  ،فكيف يكون
إملوت هو إلنوم أو يكون إلنوم موت مؤقت ؟؟
إن هذا من أوهام أمحد صبحي وخياالته املفرطة ،
وأما عن أحوإل إلنفس يف إلربزخ فهو يقول أن إلنفس تبقي يف إلربزخ وليس
إلمر كذكل ؟؟
 إن إلربزخ هو إلقناة إليت تزنلق مهنا إلنفس( إلروح) ،أو إحلاجز إذلي
مينع رجوع إلنفس إيل إحلياة إدلنيا ،لتبقي يف ماكن ما بعد إلربزخ ،ال يعمل
ماهيته إال هللا إلوإحد  ،أي هو إحلاجز إذلي مينع رجوع إلنفس إيل دنياها
إلول بشلك مطلق ال إس تثناء فيه إال ابذن هللا،
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 فمن نظلق علي هدإ إلمكان( إلدي ي شتوذع فتة إلانق س) بررجا
فقد وهم وإخظا وهدإ إ لحاجر إوإلقتاة ،لم تعلم من شانها عبر م سماها
ي شنحت ص ة ا بنق صح
ن
ح بابب
ل ن ور إل ل
ففط إما ماهتتها فانما هو عتب
من كتات إللة وشتة بنتنة (صلي إللة علتة وشلم ) و ا
ل يوجد نقل
صح
ن
ف
ح ي ذلك،

تقو َل عيل هللا تعايل ما مل يقهل ،
ولك من أفيت فيه بغري نقل فقد َّ
 وقد أكرث أمحد صبحي من إلتقول عيل هللا تعايل ما مل يتلكم به هللا وال
رسوهل خاصة يف شأن إلربزخ ،وإذإ اكن دمحم إلنيب (صيل هللا عليه وسمل ) ال
يعمل من أمر إلغيب إال ما خيربه جربيل إملكل به فأ َّين البن ألصبحي  -وهو
ضال هجول بعلمه ونفسه ال يفقه قليال وال كثريإ  -أن يعمل شيئا من غيب
إلربزخ وما ورإءه من مس تودع إلنفس؟؟ ]،
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 [ وأقول إلبندإري:

إدلكتور عبد إلغفار سلامين عبد إلغفار

إلبندإري  :يقول{بداية الرد علي مكتوبات صبحي الكذوب}:

 قال منكر إلس نة

:

مقدمة إلطبعة إلوَل َّ :ف إلوقت إذلى يس تعد فيه إلعامل لالرتياد إلقرن إحلادى
وإلعرشين مبزيد من إلتقدم َّف إلعلوم تقدم ًا يقرتب من إخليال ،حيرص إملسلمون
إهامتماهتم حول قضااي ترجع إَل خرإفات تنمتى إَل إلقرن إحلادى وإلعرشين قبل
إمليالد .من نوع عذإب إلقرب وإلثعبان إلقرع إلىت إخرتعها أجدإدان إملرصيون
إلقدماء مث عادت إلينا منسوبة زور ًإ إَل إلنىب  ،وحنن مشغوفون هبذه إخلرإفة
ونعتربها من إملعلوم من إدلين ابلرضورة من أنكرها يكون اكفر ًإ.
[ قلت إلبندإري  :جعبت البن صبحي  ،خيلط إلتقدم إلتكنولويج كام يريد أن
يقول ابملعتقدإت إدلينية ويعترب إلتخيل عن لك معتقد ديين هو خطوة عيل
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طريق إلتقدم يف إلعلوم تقدما يقرتب من إخليال ،ويرضب مثال بعذإب إلقرب
لكنه يضيف قوهل ( وإلثعبان إلقرع ) [ أقول أان إلبندإري :برمغ أن حديث
إلثعبان إلقرع هذإ من إملوضوعات إخلطرية يف دين هللا وإملدسوسة ابطال عيل
س نة نبيه صيل هللا عليه وسمل] ولو اكن صبحي كام يزمع مدرسا يف جامعة
إلزهر قبل أن يُطرد منها ملا أورده هنا يف مناط الاس تدالل عيل
خرإفات يزمعها يف حق إالسالم وإملسلمني ،إذ يفرتض أن يرد هو عيل إلقائلني
به أن هذإ من إملناكري أو إملوضوعات  ،لكنه إلتصيد لتثبيت هتمة عيل
إملسلمني ليسوإ مطالبني جبرإيرها ،
 وقد جاء نقده بال هوإدة من توهجه إملعروف عنه إناكر إلس نة لن س نة
إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) عليه وسمل يه إملعنية دإمئا بتفصيل إجململ من
إلقرأن وتبيني إجململ منه وإملفصل هكذإ قيض هللا تعايل وإن أىب أمحد منصور
ومن حالفه  ،قال تعايل مبينا أن هذإ مهنج إلنبياء مجيعهم وليس فقط مهنج
اب ل َ ُت َب ِينُنَّ ُه
إلنيب (صيل هللا عليه وسمل)َ (:وإ َذ َأخ ََذ ُ
إّلل ِميث ََاق َّ ِإذل َين ُأوتُو ْإ ْإل ِكتَ َ
ِ
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ِللنَّ ِاس َو َال تَ ْك ُت ُمون َ ُه فَنَ َب ُذو ُه َو َرإء ُظهُو ِر ِ ْمه َو ْإش َ َرت ْو ْإ ِب ِه ثَ َمن ًا قَ ِلي ًال فَ ِبئْ َس َما
ون }أل معرإن، )182
ي َْش َ ُرت َ
 وقد جيادل هذإ إملنكر للس نة يف إلية ويضع لها ُمقيد ًإ مرس ًال من عند
نفسه فيقول إملقصود ابلتبيني هنا أن يكون تالوة من إلقرأن أو من إلكتاب
إملزنل وطبعا يبقي هذإ مما يؤكد هجل هذإ إلصبحي لن تالوة إمل ُ َزنل من إلقرأن
أو إلكتب إلخري ال يسمي تبيني بل يسمي تالوة  ،فلو قصد هللا تعايل من
قوهل ( لتبيننه ) إلتالوة ،لقال لتتلونه  ،مفثال عندما قصد س بحانه إلتالوة يف
ون ِيف َشأْ ٍن َو َما ت َ ْتلُو ِمنْ ُه ِمن قُ ْرأ ٍن ) يونس ، 41/وقوهل
إلية قال َ ( :و َما تَ ُك ُ
تعايل ( َك َذ ِ َكل َأ ْر َسلْنَاكَ ِيف ُأ َّم ٍة قَ ْد َخل َ ْت ِمن قَ ْب ِلهَا ُأ َم ٌم ِلتَ ْتلُ َو عَلَ ْ ِهي ُم َّ ِإذل َي َأ ْو َح ْينَا
ون ِاب َّلر ْ َمح ِـن قُ ْل ه َُو َر ِّب ال إلَـ َه إالَّ ه َُو عَلَ ْي ِه ت ََو َّ ْلك ُت َوإل َ ْي ِه َمتَ ِاب
إل َ ْي َك َو ُ ْمه يَ ْك ُف ُر َ
ِ ِ
ِ
ِ
}إلرعد ، 33وقوهل تعايل ( َولَ ِكنَّا َأنشَ أْانَ قُ ُرو ًان فَتَ َط َاو َل عَلَ ْ ِهي ُم إلْ ُع ُم ُر َو َما ُك َ
نت
َاث ِو ًاي ِيف َأه ِْل َم ْديَ َن تَ ْتلُو عَلَ ْ ِهي ْم أ َاي ِتنَا َولَ ِكنَّا ُكنَّا ُم ْر ِس ِل َني }إلقصص ، 54وقوهل
تعايل ( َو َما ُك َ
نت تَ ْتلُو ِمن قَ ْب ِ ِهل ِمن ِك َت ٍاب َو َال َ ُخت ُّط ُه ِب َي ِمي ِن َك إذ ًإ َّال ْراتَ َب
ِ
ون }إلعنكبوت، 58
إلْ ُم ْب ِطلُ َ
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وهذإ إلتلكيف ابلتبيني خيتلف متاما عن إلتلكيف بتالوة إلقرأن عيل إلناس كام
يف قوهل تعايل ( ِابلْ َب ِينَ ِ
إلزُ ِر َو َأ َنزلْنَا إل َ ْي َك ِإذل ْك َر ِل ُت َب ِ َني ِللنَّ ِاس َما نُ ِز َل إل َ ْ ِهي ْم
ات َو ُّ ب
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
ابِ إالَّ
َ
َ
ل
ع
ل
ك
إل
ون }إلنحل)، ) 55وقوهل تعايلَ ( :و َما أ َنزنَا َ ْيك تَ َ
َول َ َعلَّه ُْم ي َ َت َفكَّ ُر َ
ِ
ون }إلنحل ، 45وهو
ِل ُت َب ِ َني لَهُ ُم َّ ِإذلي إ ْختَلَ ُفو ْإ ِفي ِه َوهُدًى َو َر ْ َمح ًة ِلقَ ْو ٍم ي ُ ْؤ ِمنُ َ
خبالف قوهل تعايلِ ( :ل َت ْتلُ َو عَلَ ْ ِهي ُم َّ ِإذل َي أَ ْو َح ْينَا إل َ ْي َك )  //وال تؤدي إلتالوة
ِ
ت
وحدها إلثر إملطلوب يف إلوصول إيل إلهدي بل يلزم بيني إلنيب خاصة يف
موإضع إلختالف ،فهؤالء إلهيود وإلنصاري اكنوإ يتلون إلكتاب ومل يكونوإ
َش ٍء
يعرفون كيف هيتدون به قال تعايل ( َوقَال َ ِت إلْهيَ ُو ُد لَي َْس ِت إلنَّ َص َارى عَ َ َىل َ ْ
اب َك َذ ِ َكل قَا َل َّ ِإذل َين
ون ْإل ِكتَ َ
َش ٍء َو ُ ْمه ي َ ْتلُ َ
َوقَال َ ِت إلنَّ َص َارى لَي َْس ِت إلْهيَ ُو ُد عَ َىل َ ْ
ون
ون ِمثْ َل قَ ْو ِله ِْم فَ ُ
اّلل َ ْحي ُ ُمك بَيْهنَ ُ ْم ي َ ْو َم إلْ ِقيَا َم ِة ِفميَا َاكنُو ْإ ِفي ِه َ ْخي َت ِل ُف َ
َال ي َ ْعلَ ُم َ
}إلبقرة ،113ولو اكنت تالوة إلكتاب اكفية للوصول إيل إلهدي بذإت إلتالوة
ما قال هللا تعايل يف إلية َ ( :ربَّنَا َوإبْ َع ْث ِف ِهي ْم َر ُسو ًال ِم ْهنُ ْم ي َ ْتلُو عَلَ ْ ِهي ْم أ َايتِ َك
اب َوإلْ ِح ْمكَ َة َويُ َز ِك ِهي ْم إن ََّك َأ َنت إل َع ِز ُيز إحل َ ِك ُمي }إلبقرة- ، 121
َوي ُ َع ِل ُمهُ ُم ْإل ِكتَ َ
ِ
ويعلمهم إلكتاب وإحلمكة -فاهلل تعايل أيت عيل لسان إبرإهمي بثالث قضااي -1
أن جيعل إلرسول نبي ًا مهنم -2 .وأن يتلو علهيم إلقرأن  -3وأن يعلمهم إلكتاب
وإحلمكة  ،ولو اكنت إلتالوة تغين عن إلتبيني وإلتعلمي ما جاء ابلقضية إلثالثة "(
ويعلمهم ) [فيتلو علهيم ] غري [يعلمهم ]  ،وذكل مثل قوهل تعايل ( َ َمَك َأ ْر َسلْنَا
نمك ي َ ْتلُو عَلَ ْي ُ ْمك أ َاي ِتنَا َويُ َز ِك ُ ْ
يمك َر ُسو ًال ِم ُ ْ
ِف ُ ْ
اب َوإلْ ِح ْمكَ َة َوي ُ َع ِل ُم ُمك َّما
يمك َوي ُ َع ِل ُم ُ ُمك ْإل ِكتَ َ
ون }إلبقرة ،141فالتالوة غري إلزتكية وإلتعلمي ،ما علموه من
ل َ ْم تَ ُكونُو ْإ ت َ ْعلَ ُم َ
إلايت وما مل يكونوإ يعلموه .ويه نفس إلقضية إليت فصلها هللا تعايل فقال (لَقَ ْد
إّلل عَ َىل إلْ ُمؤ ِم ِن َني إ ْذ ب َ َع َث ِف ِهي ْم َر ُسو ًال ِم ْن َأن ُف ِسهِ ْم ي َ ْتلُو عَلَ ْ ِهي ْم أ َاي ِت ِه َويُ َز ِك ِهي ْم
َم َّن ُ
ِ
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اب َوإلْ ِح ْمكَ َة َوإن َاكنُو ْإ ِمن قَ ْب ُل ل َ ِفي ضَ اللٍ ُّمب ٍِني }أل معرإن،145
َوي ُ َع ِل ُمهُ ُم ْإل ِكتَ َ
ولو اكنت إلتالوة يه إلت ِ
بيني ملا فرق هللا تعايل بني إلتالوة وبني إقامة إلصالة
اب َّ ِ
إلص َال َة
ون ِكتَ َ
إّلل َو َأقَا ُموإ َّ
و وإالنفاق إملايل  ،يف قوهل تعايل ( إ َّن َّ ِإذل َين ي َ ْتلُ َ
َ َُ ِ ْ ُ ِ ً َ ِ ً ِ
َّ
ِ
َ
ت
ون جت َار ًة لن َ ُب َور }فاطر،21وقوهل تعايل
َوأنفقوإ م َّما َر َزقنَ ْ
امه ِسإ َوعَالن َية يَ ْر ُج َ
(ه َُو َّ ِإذلي ب َ َع َث ِيف ْ ُإل ِمي َِني َر ُسو ًال ِم ْهنُ ْم ي َ ْتلُو عَلَ ْ ِهي ْم أ َاي ِت ِه َويُ َز ِك ِهي ْم َويُ َع ِل ُمهُ ُم ْإل ِكتَا َب
َوإلْ ِح ْمكَ َة َوإن َاكنُوإ ِمن قَ ْب ُل ل َ ِفي ضَ َاللٍ ُّمب ٍِني }إمجلعة ،2وقوهل تعايل ( َّر ُسو ًال
ي َ ْتلُو عَلَ ْي ُ ِْمك أ َاي ِت َّ ِ
إلصا ِل َح ِ
إّلل ُم َب ِينَ ٍ
ات ِم َن
ات ِل ُي ْخ ِر َج َّ ِإذل َين أ َمنُوإ َو َ ِمعلُوإ َّ
إلظلُ َم ِ
ات إ ََل إلنُّو ِر َو َمن ي ُ ْؤ ِمن ِاب َّ ِّلل َوي َ ْع َم ْل َصا ِلح ًا ي ُ ْد ِخ ْ ُهل َجن َّ ٍ
ُّ
ات َ ْجت ِري ِمن َ ْحت ِهتَا
ِ
َ
ً
ِ
ِ
ً
ِ
َ
َ
َ
مب
إّلل ُهل ِر ْزقا }إلطالق ، 11ينا وظيفة
ْ َإل ْهنَ ُار خَادل َين فهيَا أبَدإ ق ْد أ ْح َس َن َّ ُ
إلرسول يف نقطتني  =1يتلو ُ =2 /خيرج ،بنس بة إالخرإج للنيب ]]] ،مث
يس تأنف أمحد صبحي قوهل :وهكذإ ينفصل إملسلمون عن عرصمه بأكرث من
أربع أالف س نة مع أن إالسالم حني نزل يف إلقرن إلسابع إمليالدي وقف موقف ًا
حازم ًا من إلساطري وإخلرإفات ووضع مهنج ًا علمي ًا جتريبي ًا َّف إلقرأن للبحث
والاكتشاف ..لكن إلسالف ركنوإ إَل إخلرإفة وأمهلوإ ما جاء َّف إلقرأن
إلكرمي من مهنج علمي جترييب [ قلت إلبندإري  :إن أمحد صبحي هيذي
بعبارإت غري مرتإبطة وجدها تعرب عن إمهتان إملسلمني فصاغها ومل هيمت برتإبطها
وال مدلولها  ،فليس هناك ترإبط بني قوهل (وهكذإ ينفصل إملسلمون عن
عرصمه بأكرث من أربع أالف س نة) وبني تعبريه بأن إلقرأن رفض إلساطري
وإخلرإفات  ،ووضع مهنجا علميا جتريبيا يف إلقرأن للبحث والاكتشاف  ،وأقول
هل أن أي حبث وإكتشاف يف شق إمياين ،غييب جعل هللا تعايل رشط إالذعان
ون ِابلْ َغ ْي ِب
هل وإلتصديق به هو إالميان هبذإ إلغيب قال تعايل ( َّ ِإذل َين ي ُ ْؤ ِمنُ َ
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ون }إلبقرة ،3وقوهل تعايل ( َجن َّ ِ
ات عَ ْد ٍن إل َّ ِيت
إلصال َة َو ِم َّما َر َز ْقنَ ُ ْ
ون َّ
امه يُن ِف ُق َ
َوي ُ ِقمي ُ َ
َوعَدَ َّإلر ْ َمح ُن ِع َبا َد ُه ِابلْ َغ ْي ِب إن َّ ُه َاك َن َوعْدُ ُه َمأْ ِتي ًا }مرمي ،41جفعل هللا تعايل من
ِ
رشط إالميان به أن يؤمن إملسمل ابلغيب ،وأي مهنج علمي جترييب  ،ذكل
إذلي يكون يف إلصالة وإلهتجد وإلعبادة وإالميان ابلغيب وابلقدر وابملالئكة
وابليوم إلخر وأكرث عنارص هذإ إدلين خاضعة الرإدة هللا تعايل بطاعة غري
إّلل َو َر ُس ِ ِ
معلةل  ،قال تعايل(إن َّ َما َاك َن قَ ْو َل إلْ ُم ْؤ ِم ِن َني إ َذإ ُد ُعوإ إ ََل َّ ِ
وهل ِل َي ْح ُ َمك بَيْهنَ ُ ْم
َ ُ ُ َ ِ ِ َ َ ُ َِ َ ُ ِْ ِْ ِ
ون }إلنور ،41وقوهل تعايل :
أن يَقولوإ َس ْعنَا َوأط ْعنَا َوأ ْولئك ُمه إل ُمفل ُح َ
( َو ِقي َل لِ َّ َِّل َين إتَّقَ ْو ْإ َما َذإ َأ َنز َل َ بر ُّ ُ ْمك قَالُو ْإ خ َْري ًإ لِ َّ َِّل َين أ َْح َس ُنو ْإ ِيف َه ِذ ِه إدلُّ نْ َيا
َح َس نَ ٌة َو َ َدل ُإر إل ِخ َر ِة خ ْ ٌَري َول َ ِن ْع َم د َُإر إلْ ُمتَّ ِق َني }إلنحل ، 33وقوهل تعايل  ( :أ َم َن
ون ُ ٌّ
لك أ َم َن ِاب ِّلل َو َملئِ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُس ِ ِهل
َّإلر ُسو ُل ِب َما ُأن ِز َل إل َ ْي ِه ِمن َّرِب ِه َوإلْ ُم ْؤ ِمنُ َ
َ َ ْ َ ٍِ
ْ
َ
ِ
ُ
ِ
ِ
ْ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ال نُف ِر ُق ب َ َني أ َحد من ُّر ُسهل َوقالوإ َس ْعنَا َوأط ْعنَا غف َرإن َك َربَّنَا َوإل ْيك إل َمص ُري
}إلبقرة، 284وقوهل تعايل  ( :بَّنَا إنَّنَا َ َِس ْعنَا ُمنَا ِد ًاي يُنَا ِدي ِلالمي َ ِان َأِ ْن أ ِمنُو ْإ ِب َ ِبر ُ ْمك
َِ ِ
ِ
ِ
َّ
فَأ َمنَّا َربَّنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوكف ْر َعنَّا َس ِيئَاتنَا َوت ََوفنَا َم َع إل ْب َرإ ِر }أل معرإن،113
إَس ْع َوإ ُنظ ْرانَ لَ َاك َن خ َْري ًإ لَّهُ ْم َو َأ ْق َو َم
وقوهل تعايل َ ( :ول َ ْو َأهنَّ ُ ْم قَالُو ْإ َ َِس ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو ْ َ
ون إالَّ قَ ِلي ًال }إلنساء ،54وقوهل تعايل :
َولَ ِكن ل َّ َعهنَ ُ ُم ُ
إّلل ِب ُك ْف ِر ِ ْمه فَ َال ي ُ ْؤ ِمنُ َ
( َو ْإذ ُك ُرو ْإ ِن ْع َم َة ِ
إّلل عَلَ ْي ُ ْمك َو ِميثَاقَ ُه َّ ِإذلي ِ َوإثَ َق ُمك ِب ِه إ ْذ ُقلْ ُ ْمت َ َِس ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َوإت َّ ُقوإْ
ِ
َ
ِ
َ
إلصدُ ِور }إملائدة ،2وقوهل تعايل َ ( :و َأانَّ ل َّما َس ْعنَا
إّلل إ َّن َ
َ
إّلل عَ ِل ٌمي ِب َذ ِإت ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ً
ً
ِ
َ
إلْهُدَى أ َمنَّا ِبه فَ َمن ي ُ ْؤمن ِب َرِبه فَال َ َخي ُاف ْخبسا َوال َرهَقا }إجلن ) 13إن إملهنج
إلعلمي إلتجرييب إذلي حييك عليه أمحد صبحي هو إذلي يرفضه هو حيث
ينبغي أن يكون حقيقة يف إثبات ماهية هذإ إدلين وإلتصديق إذلي هو أبعد
إلناس عنه بنبوة دمحم (صيل هللا عليه وسمل )  ،وإلتصديق بويح إلسامء وما
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نزل عيل رسول هللا من إلقرأن  ،وتطويع هذإ إملهنج إلعلمي يف كيفية إثبات
حصة هذإ إدلين وذكل إلرتإث إالساليم إذلي فرض نفسه  ،لكونه وإقعا ال يرد
وال يرفضه الا ملحد ُم َما ٍر يف أايت هللا  ،أما ما يأيت بعد ذكل من
ترشيع فليس للمهنج إلعلمي دخل به إمنا هو من شأن إملهنج إاللهيي إلتعبدي
أو إلغييب فالنار غيب وإجلنة غيب وإلبعث غيب وإلقيامة غيب وعذإب إلقرب
غيب مفا للمهنج
غيب وإملالئكة غيب وإجلن غيب وكثري من مرقومات إلتزنيل ٌ
إلعلمي وهذإ إلغيب ؟؟؟ وإلفيصل يف بيان إلغيب من إلعمل هو حقيقة إليشء
وماهية توإجده ابلرشع أو قل هل هو حق أو هل هو ابطل وال يس تدل عيل
إحلق أو إلباطل ابملهنج إلعلمي إملزعوم إمنا يس تدل عيل إحلق مبرإد هللا يف
إليشء ،ويبني ذكل بنقل اثبت حصيح مزنل من قرأن أو حديث حصيح اثبت
] ،قال إلصبحي  ..:وعندما بدأت إلصحوة َّف إلعرص إحلديث فوجئنا خبرإفات
إلعصور إلوسطى إلىت يرفضها إلقرأن إلكرمي وقد عادت إَل إلظهور وإلتأثري
عىل عقول إلش باب إملتدينني لزيدإدوإ ختلف ًا ابمس إالسالم وهو دين إلعمل ودين
إلتعقل وإلتبرص [.قلت إلبندإري :قد أثبتنا أن س نة إلنيب (صيل هللا عليه
وسمل) خالية من هذه إلروإايت إملوضوعة  ،وأن إخلرإفات يه ما يقوهل أمحد
صبحي ] ،مث يقول منكر إلس نة :مرة أخرى ..ماذإ يرإد بنا ؟! هل يرإد بنا أن
نكون رقيق إلقرن إحلادى وإلعرشين نعيش َّف زوإاي إلنس يان بيامن يتقدم إلعامل
من حولنا ..هل يرإد بديننا إحلنيف أن يكون عنوإ ًان لالرهاب وإلعجز
وإلتخلف وإخلرإفة؟! [ قلت إلبندإري  :مل يزل إملسلمون سادة إلعامل وروإدها
لكام إلزتموإ جانب ديهنم وأطاعوإ رهبم حيت فامي يتصوره منكر إلس نة أهنا
خرإفات ( إملوضوعات إلغيبية ومهنا عذإب إلقرب )  ،ومل ينحط إملسلمون ومل
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يصريوإ عبيدإ ابلفعل إال بعد أن إبتعدوإ عن ديهنم وركضوإ ورإء لك رخيص
جاء به إلغرب يتتبعون ويقتفون أثره مشدوهني بتقدمه إملزعوم ،بل لقد صور
إلقرأن هذإ إلتقدم إلغرّب عيل أنه زخرف وقيض هللا تعايل فيه بأنه زإئل مدموغ
ون
قال تعايل ( َح َّ َىت إ َذإ َأ َخ َذ ِت إ َل ْر ُض ُزخ ُْرفَهَا َو َّإزيَّن َ ْت َو َظ َّن َأ ْهلُهَا َأهنَّ ُ ْم قَا ِد ُر َ
عَلَ ْهيَا َأاتَ هَا َأ ْم ُرانَ ل َِ ْي ًال َأ ْو هنَ َار ًإ فَ َج َعلْنَاهَا َح ِصيد ًإ َ ََكن ل َّ ْم تَ ْغ َن ِاب َل ْم ِس َك َذ ِكلَ
ون }يونس، )25بل حمك فيه س بحانه بقوهل ) َال
ن ُ َف ِص ُل إل َاي ِت ِلقَ ْو ٍم ي َ َت َفكَّ ُر َ
إمه َ َهج َّ َُّن َو ِبئْ َس
يَغ َّ نُر ََّك تَ َقل ُّ ُب َّ ِإذل َين َك َف ُروإ ِيف إلْب َِال ِد (َ )114متَا ٌع قَ ِلي ٌل ُ َّمث َمأْ َو ُ ْ
ات َ ْجت ِري ِم ْن َ ْحت ِهتَا ْ َإل ْهنَ ُار خ ِ ِ
إلْ ِمهَا ُد ( )112لَ ِك ِن َّ ِإذل َين إتَّقَ ْوإ َرهبَّ ُ ْم لَهُ ْم َجن َّ ٌ
َادل َين
إّلل َو َما ِع ْندَ َّ ِ
ِفهيَا نُ ُز ًال ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
إّلل خ ْ ٌَري ِل ْ َل ْب َرإ ِر (} )118أل معرإن( 114كام
ون إلنَّ ُاس ُأ َّم ًة َوإ ِحدَ ًة ل َ َج َعلْنَا ِل َم ْن يَ ْك ُف ُر ِاب َّلر ْ َمح ِن
يقول تعايلَ ( :ول َ ْو َال َأ ْن يَ ُك َ
ِس ًرإ عَلَ ْهيَا
ِل ُب ُيوهتِ ِ ْم ُس ُق ًفا ِم ْن فَضَّ ٍة َو َم َعا ِر َج عَلَ ْهيَا ي َ ْظه َُر َ
ون (َ )33و ِل ُب ُيوهتِ ِ ْم َأبْ َو ًإاب َو ُ ُ
ون (َ )35و ُزخ ُْرفًا َوإ ْن ُ ُّ
لك َذ ِ َكل ل َ َّما َمتَا ُع إلْ َح َيا ِة إدلُّ نْ َيا َو ْ َإل ِخ َر ُة ِع ْندَ َرب َِك
يَتَّ ِكئُ َ
ِللْ ُمتَّ ِق َني (َ )34و َم ْن ي َ ْع ُ ِش َع ْن ِذ ْك ِر َّإلر ْ َمح ِن ن ُ َقي ِْض َ ُهل َش ْي َطاانً فَه َُو َ ُهل قَ ِري ٌن
ون ( [ )32إلزخرف]
إلسب ِ
ون َأهنَّ ُ ْم ُمهْتَدُ َ
ِيل َو َ ْحي َس ُب َ
(َ )34وإهنَّ ُ ْم ل َ َي ُصدُّوهنَ ُ ْم َع ِن َّ
 ،مبينا أ ِن هذإ إلتقدم إملزعوم هو إلزخرف إذلي ينشد أكرثه إلاكفرون وأن لك
ذكل ملا متاع إحلياة إدلنيا أما أمحد صبحي ومن إنهبر بزخرف إلغرب وقالوإ عليه
تقدما فهم إلرشحية من إلناس إذلين قال فهيم رب إلعزة ( َو َم ْن ي َ ْع ُش َع ْن ِذ ْك ِر
ِيل
إلسب ِ
َّإلر ْ َمح ِن ن ُ َقي ِْض َ ُهل َش ْي َطاانً فَه َُو َ ُهل قَ ِري ٌن (َ )34وإهنَّ ُ ْم ل َ َي ُصدُّوهنَ ُ ْم َع ِن َّ
ون ( [ )32إلزخرف] ،مث ِيس تأنف أمحد صبحي الكمه
ون َأهنَّ ُ ْم ُمهْ َتدُ َ
َو َ ْحي َس ُب َ
قائال :إن هذه إدلرإسة إملوجزة عن عذإب إلقرب وأساطريه حماوةل متوإضعة
لتربئة إالسالم وتنبيه إملسلمني [،قلت إلبندإري بل يه حماوةل ش يطانية الهتام
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إالسالم وإملسلمني وصد عن سبيل هللا وحيسب أنه من إملهتدين  ].ويقول
صبحي  :وهو هدف نبيل يس تحق أن نتحمل من أجهل إملزيد من أذى
وتطاول إذلين إختذوإ إلقرأن همجور ًإ ،وأن نصرب ونتسامح ..وهللا تعاَل وَل
إلصابرين.
إلقاهرة َّف  [\.1115قلت إلبندإري ال وال ..بل هو هدف ش يطاين مش بوه
إدلإفع مش بوه إلغاية مقيض بش يطان هو هل قرين  ،وذكل للصد عن سبيل هللا
وحيس بون أهنم همتدون ] .يذيل صبحي تقدميه مؤرخه يف 1515هـ1115 -م
مث يقول إبن إلصبحي :إلفصل إلول [ قلت هو أول كتاب أمحد صبحي
منصورإملسمي بعذإب إلقرب ] ،قال إملنكر :عذإب إلقرب وإلثعبان إلقرع َّف
ضوء إلقرأن وإلس نة،إلعقائد إلىت ال وجود لها َّف إلقرأن حياول أحصاهبا إجياد
س ند رشعي لها بتأويل إلايت وتأليف إلحاديث ونسبهتا للرسول عليه إلصالة
وإلسالم .ذكل ما ينطبق عىل موضوع عذإب إلقرب ونعميه وإلثعبان إلقرع أو
إلشجاع إلقرع [..قلت إلبندإري وإملسلمون  :أن أحاديث إلنيب صيل هللا
عليه وسمل يه رضورة من رضورإت إلنقل إخلربي إلقامئ عيل قاعدة إلتحمل
وإلدإء إلعقيل ابعتبار وجود إلنيب دمحم (صيل هللا عليه وسمل وزمانه وإقع ال
ريب فيه) (،إن مهنج إلتحمل وإلدإء هو مهنج عقيل وإقعي ال ينفك عن أي
خرب يمت تناقهل بني إلحياء من إجلنس إلوإحد  ،مفجرد أن يَعي إملرء لفظا أو
عبارة أو مجةل من مف رجل أخر فقد حتمل إلسامع ابللفظ إملسموع شاء إلسامع
أو أّب  ،لن إلذن يه سبيل إلتحمل إلول يف إماكنيات إلسامع  ،ويشرتط
يف إلتحمل توإفر إلعقل وإنعدإم ذهابه ( ابملغيبات اكمخلر أو إلتخدير أو بعدم
إلتأهيل وقةل إلوعي كبعض حاالت إلطفوةل وما قبل إلبلوغ ) ولك من حتمل
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خبرب يصري مؤهَّال لدإء نقهل ( وهو إلشق إلثاين من قاعدة إلتحمل إلعقيل
وإلدإء)  ،وإلدإء ملا س بق حتمهل من أخبار ونقهل للغري غريزة خلقت يف إلكيان
إلبرشي  ،وقد يكون بعض إملؤديني من ذوي إدلَ فعة إلغريزية فينقلون أخبارإ
قد ترض ابملصلحة إلقومية للبالد أو ينقلون أخبارإ عسكرية أو إقتصادية أو
س ياس ية مبكرإ يف غري وقهتا فترض ابلبالد  ،لكن إلخبار إدلإرجة إليومية
إملنقوةل من إلشاهد إيل إلشاهد أو من إلشاهد إيل إلغائب فهذه ماال مرضة
فهيا لكن يقع عئب حصة وسالمة نقلها عيل قدر ضبط وإتقان إلناقل إلهيا ودرجة
عدإلته إلنوعية  ،وأقول عدإلته إلنوعية لن مطلق إلعدإةل قد ال يشرتط يف
حصة إلدإء فضال عن توإفر عدإةل إلنقل إخلربي لكثري ممن ليسوإ مسلمني كام
يف دهالزي إلس ياسة والاقتصاد وإملؤسسات إلعلمية لكرث أهل أوراب مما يصدر
عهنم من أخبار تقوم واكالت إلنباء إخملتلفة لتحمل أخبارها مث أدإء نقلها إيل
إحناء إدلنيا من خالل وسائل إلبث إخلربي  ،وما فعهل روإة إلحاديث يف
سلسةل إلروإية  -إليت تضايق أمحد منصور وتثري أعصابه وتلهب غضبه – ما
هو إال صور ًة دقيق ًة ملا تقوم به واكالت إلخبار إليوم من حتمل للخبار مث
أدإءها  ،وحلرص إلناقلني عيل نقل تكل إلخبار ابعتبارها منقوةل عن نيب عظمي
هل شأنه عند ربه وعند إلناس فقد حتوط إلناقلون للخبار وتقعروإ يف طريقة
تلقايئ لروح إلفريق يف نقل
تكون ٍ
عفوي ٍ
حتملها بشلك مفرط فيه دلرجة ُّ
أخبار وسرية الاسالم ونيب الاسالم وقرإن إملسلمني  ،فاهمت إلروإة حبفظ
إلحاديث ودققوإ يف حفظها وحفظوإ فروق إلروإايت معن َسعوها كام حتملوها
 ،دلرجة أن بعضهم اكن يكتب أحاديث حفظه يف حصائف تسمت وجادة مثل
وجادة معرو إبن شعيب عن أبيه عن جده معرو إبن إلعاص عن إلنيب (صيل
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هللا عليه وسمل ) وتقعر بعضهم يف إسلوب إلتحمل بعمل لقاءإت اللقاء
إلحاديث إلنبوية إلرشيفة معروفة يف إملساجد يأتهيا إملتحملون من لك جف
وماكن ومن لك بدل قاص أو دإن  ،يتحملون إلخبار ابلسامع مث يعودوإ
أدرإهجم إيل بدلإهنم أو ماكتهبم ليؤدوهنا لغريمه إما اباللقاء أو ابلكتابة وإلتدوين
 ،وما إلكتابة وإلتدوين الا صورة من صور واكالت إلنباء إليوم  ،حيث تمت
معلية إلدإء من خالل هذه إلتقنية  ،وقد برع يف معلية إلدإء ابلتدوين من
إلعصور إلسابقة  ،وإملشاهبة لواكالت إلنباء إليوم حفاظ إحلديث إملصنفني
ابلتدوين اكلبخاري ومسمل إبن إحلجاج وأبو دإود وأمحد إبن حنبل  ،وإلرتمذي
وإلنسايئ  ،وإبن ماجة وإلبهيقي وإدلإريم ،وأبو حامت  ،وإلطيالييس  ،وإبن
حبان وإلضياء إملقديس  ،وإبن إّب عامص وكثري من إلكتاب إذلين دونوإ
حمفوظاهتم إليت حت َّملوها حفظا من كبار ش يوخهم  ،وبأدإهئم إلتصنيفي هذإ
يكونوإ قد نبغوإ يف وضع حد لسلسةل إلتحمل وإلدإء إلنقلية إلشفهية إيل
إلتحمل والادإء إلتدوينية حبيث أهنم قد أغلقوإ تسلسل إلنقل عيل مر إلزمان
ليتوقف عند صفحات مدوانهتم إليت كتبوها وصنفوها  .وقد أردت إلتقدمي
هبذه إلنبذة إلبس يطة يف معرض كذب أمحد صبحي منصور إلوإسع عيل هؤالء
إحلفاظ ومح ِةل مشاعل نور الاسالم من زمن إلنبوة وحيت وصلتنا مدوانهتم يف
شلك خمطوطات موثقة معارضة خمتومة وممهورة خبامت لك وإحد مهنم وممن
رإجعوها وحققوها وقابلوها وأثبتوإ فوإرق إلنسخ وتوإرخي كتاابهتا ونسبهتا إيل
مصنفهيا  ،] ،مث يقول إلُمن ِكر :وإذإ ما حاول ابحث خملص دلينه حريص عىل
تربئة إلنىب عليه إلصالة وإلسالم مما ينسب إليه من أاكذيب -إذإ ما حاول
الاحتاكم إَل إلقرأن إلكرمي َّف توضيح تكل إلقضااي تناولته إالهتامات من لك
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جانب وأسهلها أنه منكر لس نة إلنىب عليه إلسالم [،قلت إلبندإري :إن
إلباحث إخمللص دلينه هو من تبع أصول إحلق يف إالخالص لهذإ إدلين وإن
من هذه إلصول وقوإعد إالخالص لدلين إليت :
 -1إلتعامل مع هذإ إدلين مبكيال وإحد ال مبكيالني
 -2إالذعان إلاكمل هلل إلوإحد يف لك ما يريد ومن إرإدته قوهل تعايل (
وأطيعوإ إلرسول ) وقوهل تعايل (وإن تطيعوه هتتدوإ)
 -3إتباع إلنيب دمحم صيل هللا عليه وسمل فامي يثبته إلعقل من شامئل إلرسول
وسنته إثباات حصيحا  -5 ،إثبات ترإث أمة إالسالم واترخيها دون إس هتتار أو
إلقمي
إدلين
هذإ
قمي
من
لقمية
إهامل
.
إما إو ًال:
 -1إلتعامل مع هذإ إدلين مبكيال وإحد ال مبكيالني  ،مفن ذإ إذلي رخص كل
أخذ إلكتاب دون إلس نة والكهام منقول بطريقة وإحدة يه طريق إلتحمل
وإلدإء إلنقيل فالقرأن قد نقهل إلعدول عن إلنيب صيل هللا عليه وسمل ونقل
عن إلعدول عدو ًال وعهنم كذكل مثلُهم إيل منهتيي إلس ند مفا إذلي جعكل تفرق
بني إملنقول بطريق إلتحمل وإلدإء من إلقرأن عن ذإك إملنقول بنفس إلطريقة
من سرية إلنيب صيل هللا عليه وسمل وسنته وسرية أحصابه إال إلهوي ونفسك
إلرديئة ،إن إلعقل ليتعامل مع إخلرب مبنطق إلرتجيح ال إليقني  ،حيت يف تناول
إلقرأن  ،فليس إذلي رأي إلنيب صيل هللا عليه وسمل وهو يتلو إلقرأن ويسمعه
[ وهذإ يسمي إلشاهد أو إملعاين] اكذلي ن ُقل إليه أدإء ًإ بعد حتمهل [ ويسمي
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هذإ إلغائب] ،وإلقبول دلي إلعقل يقاس بدرجات إصطلح علهيا غريزة تبدأ
من إلرتجيح ومتر بدرجاته إملتفاوتة كام يتفاوت نس بة إلعمل هبا وإحلدوث عنده
ابالنتقال من  %41ليتعايل يف إملصادقة حيت تصل إيل نس بة إل %11ويه
أعيل نس بة ترجيح ميكن للعقل إلبرشي إلوصول إلهيا يف منظور إلغائب [،كام
هو يف قبول إلقرأن إلكرمي ،وثبوته] يأيت بعدها إملعاينة وإليقني مبارشة
( ( )%133ويه دليل إلشاهد )  ،وإلعقل حني يتخذ هذه إملقاييس إلفطرية
إلغريزية يف مبارشته إلعفوية للخبار إمنا يتخذها من رضورة إلترصف إلفطري
إلغريزي إملفروض عليه وحماولته قيادة هذإ إلكيان إجلسمي إلبرشي إملعقد حبمك
إلرضورة إلغريزية إيل بر إلمان و ِملا ال وقد تبني أن هذه غريزته وفطرته حيت
فامي ختول فيه من حوإس مثل إللمس وإلشم وإالبصار وإلسمع وإلتذوق ،
وإلتوجس وإالحياء  ،مفا ترحج عنده من خط ٍر -أ ٍت عيل إجلسم يأتيه من حاسة
إللمس يتعامل معه عيل أنه خطر جيب الابتعاد ابجلسم عنه ،حيت يتبني هل أنه
كذكل أو يتأكد من إلعكس  ،وإذإ وصل جملموعة من إلناس خرب من أ ٍت علهيم
بأن انرإً أتية عيل إلقرية من هجة إلرشق مث ًال فأول رد فعل يتخذه إلناس هبذه
إلقرية هو إلتأهب وإلتعامل مع إخلرب مبنطق إلصدق لن إلصل يف إخملرب
إلصدق حيت يثبت إلعكس مامل جيرب إلناس عليه كذبه ،وذكل لن إخملرب
خبربه طارئ عيل أصل ،وإذإ ألقي أحدمه خبرب طوفان قادم كطوفان (تسوان يم
) فالرإحج دلي إلعقل تصديق إخلرب بنس بة إخلرب وما عليه حال إخملرب من إنفعال
 ،أو ركض أو هلع ويزدإد إلرتجيح عند سامع أصوإت لهدر مايئ أتي ًة من
انحية ما أشار  ،ولكها ُم َرقَّيات ملا ترحج للعقل مبدئيا إلتعامل معه عيل إلرتجيح
إملبديئ من إلقبول ( )%41فكذكل إخلرب إليت لنا منسواب إيل رسول هللا
31

صيل هللا عليه وسمل  ،يتعامل إلعقل معه من وإقع تلكيفه مبُسلم ٍة نقلية تأصلت
إّلل َو َمن ت ََو ََّل فَ َما
عنده وتودلت من قوهل تعايل ( َّم ْن يُ ِطع ِ َّإلر ُسو َل فَقَ ْد َأ َطا َع َ
َأ ْر َسلْنَاكَ عَلَ ْ ِهي ْم َح ِفيظ ًا }إلنساء ، ) 83فهو ملكف مبطلق إلطاعة دون قيد ،يف
إلشهادة وإلغيب ،لن إللفظ حيمتل إملدلولني دلي إلعقل ،وذكل لن إلية
إّلل َو َأ ِطي ُعوإ
ختاطب إلشاهد وإلغائب  ،وكذكل ،من قوهل تعايل (قُ ْل َأ ِطي ُعوإ َّ َ
َّإلر ُسو َل فَان ت ََولَّوإ فَان َّ َما عَلَ ْي ِه َما ُ ِمح َل َوعَل َ ْي ُمك َّما ُ ِمحلْ ُ ْمت َوإن ت ُِطي ُعو ُه هتَ ْتَدُ وإ َو َما
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
ِ
عَ َىل َّإلر ُسول إال إل َبالغ إل ُمب ُِني }إلنور)45
ِ
فلام وقع دلي إلعقل ُمسلم ُة حمتي ِة الاهتدإء بطاعته ( أي إلنيب صيل هللا عليه
وسمل )،إملنصوص علهيا من إلية فقد أوجب إلعقل عيل إلنفس رضورة تلقي
أخبار إلنيب صيل هللا عليه وسمل عيل مبدأ إلقبول ألنقيل عنده وإحملكوم
بقاعدة إلتلقي وإلدإء ،وبنسب إلرتجيح إملعروفة يف غريزته إلفطرية ،مث هو
مرج ِ
يطلُب ِ
حات إلقبول لتأمني حصة إملنقول حتقيقا مل ُ َسلمة قبول إخلرب إملنبثقة
من إلتلكيف إاللهيي حبمتية طاعة إلرسول  ،إملرتبطة عنده إرتباط ًا رشطي ًا
إّلل َو َر ُس َ ُ
وهل َو َال ت ََول َّ ْوإ
بطاعة هللا ومن قوهل تعايل ( َاي َأهيُّ َا َّ ِإذل َين أ َمنُو ْإ َأ ِطي ُعو ْإ َ
ون }إلنفال ) 23ومن قوهل تعايل ( َال َ ْجت َعلُوإ ُدعَاء َّإلر ُس ِول بَيْنَ ُ ْمك
َع ْن ُه َو َأ ُ ْنمت ت َ ْس َم ُع َ
ون ِم ُ ْ
نمك ِل َوإذ ًإ فَلْ َي ْح َذ ِر َّ ِإذل َين
َكدُ عَاء ب َ ْع ِض ُمك ب َ ْعض ًا قَ ْد ي َ ْع َ ُمل َّ ُ
إّلل َّ ِإذل َين يَت َ َسلَّلُ َ
إب َأ ِل ٌمي }إلنور. 43
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه َأن ت ُِصيهبَ ُ ْم ِف ْتنَ ٌة َأ ْو يُ ِصيهبَ ُ ْم عَ َذ ٌ
ُ َخيا ِل ُف َ
 وأما اثني ًا  :من قول صبحي عن إلباحث إخمللص دلينه أقول إلبندإري :فالباحث إخمللص دلينه هو من تبع أصول إحلق يف إالخالص لهذإ إدلين وإن
من هذه إلصول وقوإعد إالخالص لدلين ابالذعان إلاكمل هلل إلوإحد يف لك
ما يريد ومن إرإدته قوهل تعايل ( وأطيعوإ إلرسول ) وقوهل تعايل ( وإن تطيعوه
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وهل َوي َ َت َع َّد ُحدُ و َد ُه ي ُ ْد ِخ ْ ُهل انَ رإً خ َِادلإً
إّلل َو َر ُس َ ُ
هتتدوإ)  ،وقال تعايل ( َو َمن ي َ ْع ِص َ
إب ُّمه ٌِني }إلنساء )15وقال تعايل ( َو َما َاك َن ِل ُم ْؤ ِم ٍن َو َال ُم ْؤ ِمنَ ٍة إ َذإ
ِفهيَا َو َ ُهل عَ َذ ٌ
ِ
إّلل َو َر ُس َوهلُ
إّلل َو َر ُس ُ ُ
قَ ََض َّ ُ
ون لَهُ ُم إلْ ِخ َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِ ْمه َو َمن ي َ ْع ِص َّ َ
وهل َأ ْمر ًإ َأن يَ ُك َ
فَقَ ْد ضَ َّل ضَ َال ًال ُّم ِبين ًا }إلحزإب )34وقال تعايل ( َو َال ي َ ْع ِصينَ َك ِيف َم ْع ُر ٍ
وف
إّلل غَ ُف ٌور َّر ِح ٌمي }إملمتحنة )12وقوهل تعايل ( إ َّال
إّلل إ َّن َّ َ
فَ َبا ِي ْعه َُّن َو ْإس َت ْغ ِف ْر لَه َُّن َّ َ
ََ ِِ ِِ
َ ِِ ِ
ب َ َالغ ًا ِم َن َّ ِ
َ
َ
ِ
َ
إّلل َو َر ُس ُ
وهل فا َّن ُهل انَ َر هج َّ ََّن خَادل َين فهيَا
إّلل َو ِر َساالته َو َمن ي َ ْعص َّ َ
ِ
َأبَد ًإ }إجلن)23
 =5وأما رإبعا  :إثبات ترإث أمة إالسالم واترخيها دون إس هتتار أو إهامل لقمي ٍة
وإحد ٍة من قمي هذإ إدلين إلقمي قال تعايل ( فَأَ ِق ْم َو ْ َهج َك لِ ِدل ِين َح ِنيف ًا ِف ْط َر َة َّ ِ
إّلل
إل َّ ِيت فَ َط َر إلنَّ َاس عَلَ ْهيَا َال تَ ْب ِدي َل ِل َخلْ ِق َّ ِ
إّلل َذ ِ َكل ِإدل ُين إلْقَ ِ ُمي َولَ ِك َّن َأ ْك َ َرث إلنَّ ِاس َال
ون }إلروم ، )33وقال تعايل ( :فَأَ ِق ْم َو ْ َهج َك لِ ِدل ِين إلْقَ ِ ِمي ِمن قَ ْب ِل َأن ي َأْ ِ َيت
ي َ ْعلَ ُم َ
ي َ ْو ٌم َّال َم َر َّد َ ُهل ِم َن َّ ِ
ون }إلروم ، ) 53وقال تعايل َ ( :ذ ِ َكل
إّلل ي َ ْو َمئِ ٍذ ي َ َّص َّد ُع َ
رش ِك َني ََكف َّ ًة َ َمَك يُقَا ِتلُونَ ُ ْمك ََكف َّ ًة
ِإدل ُين إلْقَ ِ ُمي فَ َال ت َْظ ِل ُمو ْإ ِف ِهي َّن َأن ُف َس ُ ْمك َوقَاتِلُو ْإ إلْ ُم ْ ِ
إّلل َم َع إلْ ُمتَّ ِق َني }إلتوبة )34وقوهل تعايل ( إ ِن إلْ ُح ْ ُمك إالَّ ِ ِّلل َأ َم َر َأالَّ
َوإ ْعلَ ُمو ْإ َأ َّن َ
ْ َّ َ ِ َ ِ ْ َ َ ِ َ ْ َ ِ َِ َ ِ
ون }يوسف)53
تَ ْع ُبدُ وإ إال إ َّاي ُه ذكل إدل ُين إلق ِ ُمي َولـك َّن أك َرث إلنَّاس ال ي َ ْعل ُم َ
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
ُ
ل
ع
ي
دُ
إّلل ُم ْخ ِل ِص َني َ ُهل ِإدل َين ُحنَ َفاء َوي ُ ِقميُوإ
إ
و
ب
ال
إ
وإ
ر
م
أ
ا
م
و
(
:
َ ْ ُ َّ َ
وقوهل تعايل َ َ
ُ
ِ
إلص َال َة َوي ُ ْؤتُوإ َّإلز َاك َة َو َذ ِ َكل ِد ُين إلْ َق ِي َم ِة }إلبينة)4؟ //أو قوهل تعايل ( َذ ِ َكل َو َمن
َّ
يُ َع ِظ ْم َش َعائِ َر َّ ِ
وب }إحلج،) 32
إّلل فَاهنَّ َا ِمن تَ ْق َوى إلْ ُقلُ ِ
ِ
وما زإل يتلكم إبن إلصبحي فيقول:عالقة إلس نة ابلقرأن :وإلسؤإل إذلى
يفرض نفسه هنا :ما إملعىن إملرإد بس نة إلنىب إلىت يرفعون مهنا شعار ًإ يدإرى
جعزمه عن الاجهتاد ورفضهم للحق إلقرأىن؟
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[ قلت إلبندإري :وهكذإ س يفصح أمحد صبحي عن غبائه من إلن فصاعدإ
شعار
يف إلفهم والاس تدالل إذ من قال أن س نة إلنيب صيل هللا عليه وسمل ٌ
فقط ،وما هو قدر الاجهتاد إلبرشي إملزعوم بدون هَدي نيب هللا إملرسل
صيل هللا عليه وسمل وهل تعتقد أن إجهتاد إبن إلصبحي ،أو غريه من إلبرش
 ،س يتساوي يف قليل أو كثري مع هَدي من قال هللا تعايل فيه ( َو ْإص ِ ْرب ِل ُح ْ ِمك
َرب َِك فَان ََّك ِبأَ ْع ُي ِننَا َو َس ب ِْح ِ َحب ْم ِد َرب َِك ِح َني تَ ُقو ُم }إلطور ) 58أو من قال هللا
ِ
ُ
ِ
ْ
ِ
َ
َ
َّ
تعايل فيهَ ( :وإلنَّ ْج ِم إذإ ه ََوى (َ )1ما ضَ ل َصاح ُبمك َو َما غ َوى (َ )2و َما ي َ ْنط ُق
ِ
َّ
وَح ( )5عَل َّ َم ُه َش ِديدُ إلْ ُق َوى (ُ )4ذو ِم َّرةٍ
يح ي ُ َ
َع ِن إلْه ََوى (ِ )3إ ْن ه َُو ِإال َو ْ ٌ
فَ ْاس تَ َوى (َ )4وه َُو ِاب ْ ُلفُ ِق ْ َإلعْ َىل (َّ ُ )2مث َدانَ فَتَ َّ
اب قَ ْو َس ْ ِني َأ ْو
دََل ( )8فَ َاك َن قَ َ
َأد َْىن ( )1فَأَ ْو ََح إ ََل َع ْب ِد ِه َما َأ ْو ََح (/2} )13إلنجم،
ِ
رش ْح َ َكل َص ْد َركَ (َ )1و َوضَ ْعنَا َع ْن َك ِو ْز َركَ (ِ َّ )2إذلي
☜وقوهل تعايل ( َأل َ ْم ن َ ْ َ
َأنْ َق َض َظه َْركَ (َ )3و َرفَ ْعنَا َ َكل ِذ ْك َركَ (( )5سورة إلرشح) ،
وأي جعز هذإ إذلي يزمعه أمحد صبحي إذلي ينام ويقوم وجتري عليه سنن
إلبرش دون إلنبياء مهنم  ،بل قل إن شئت فهو مش بوه إلعالقة ببايبس
إلهيودي وقد ثبتت تقارير أوردها فهمي هويدي رئيس إخملابرإت إلس بق عن
عامةل أمحد صبحي منصور إملبارشة مع إلاكهن إلهيودي ابيبس بل هو يتويل
ابلفعل إدإرة إملركز إلعاملي للقرأن إذلي أنشأه ابيبس إلهيودي وميوهل إللوّب
إلهيودي ؟ ] ويس تأنف منكر إلس نة قائال :إن إلنىب عليه إلسالم اكن متبع ًا
للقرأن  ،ومن حيب إلنىب فع ًال هو ذكل إذلى يؤمن بأن أقوإل إلنىب وأفعاهل
اكنت تأكيد ًإ للقرأن ومل تكن أبد ًإ مناقضة للقرأن ،أى اكنت طاعة هلل تعاَل
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وكتابه إلكرمي ومل تكن عصيا ًان هلل تعاَل وقرأنه ..وذكل إذلى يؤمن ابلنىب
وحيبه يكون أحرص عىل تربئة إلنىب من ذكل إلزيف إذلى نس بوه إليه وإذلى
جيعهل يقول ما خيالف إلقرأن ويضعه َّف موقع إلعصيان للرمحن
 [..قلت إلبندإري :خيتلط عيل أمحد صبحي قضيتني هممتني ال يس تطيع
عقهل إلمتيزي بيهنام
إلقضية إلويل يه :إلنص إلقرأين أو إلنبوي ،،،
أما إلثانية فهيي فهمه هو وتصوره لهذإ إلنص إلقرأين أو إلنص إلنبوي  ،وإخلطأ
إلفادح إذلي وقع فيه أمحد صبحي هو أنه أخضع لك قضاايه لتصورإته هو..
وإليت تس توحهيا نفسه من إلنص إلقرأين ،وليس للنص إلقرأين نفسه مبدلوهل
إللغوي إلصيل إملبني يف لسان إلعرب ( لغة إلقرأن ) ورفض ابللكية إخضاع
نفسه للنص إلنبوي إلصحيح مبدلوهل إللغوي إلصحيح إملتناسق مع سائر
مدلوالت إلنصوص إلقرأنية وإلنبوية  ،بل أخضع هذإ لكه لفهمه إملهترئ ،
وتصورإته إلوإمهة وهجهل إلعميق  ،وظن أن فهمه هو إلنص وتعامل مع هذإ
ياء كثرية عيل أهنا زيف ويه ليست
إلفهم هبذه إلتقنية إلباطةل فتصور أش ً
كذكل وتصور قضااي أقاهما عيل إلومه وإلتأليف ويه ابطةل من أصلها ]
مث يس تأنف أمحد صبحي فيقول :أما إذلى حيرص عىل نس بة ذكل إلزيف
للنىب بزمع أهنا س نة إلنىب ويغلق عقهل عن تدبر أايت إلقرأن إلكرمي فامنا يضع
نفسه َّف قامئة أعدإء إلنىب دون أن يدرى ،لن إلس نة إحلقيقية للنىب تطابق
إلقرأن
34

[ أقول إلبندإري  :إن إلس نة مبفهوم أمحد منصور مبعين مطابقهتا للقرأن ،
يريدها هو أن تتطابق مع مفهومه إلعفن  ،وخياهل إلرخيص مشريإ إيل أن ما
يتصوره هو عيل أنه إلقرأن وأنه إلرشع  ،وعليه مفا مل يتطابق مع ما يرإه فليس
س نة وال هو قرأن وما يتطابق مع تصوره فهو إلقرأن ]،
مث يقول صبحي :ولن إلقرأن و إملهنج إذلى اكن حيمك به إلنىب عيه إلصالة
وإلسالم،
[ قلت إلبندإري :ومن مسلامت هذإ إملهنج إلقرأين إذلي اكن حيمك به رسول
هللا صيل هللا عليه وسمل كام يزمع أمحد صبحي وجوب طاعة إلرسول بأمر هللا
إذإ أمر إلرسول أمر ًإ ووجوب إالنهتاء عام هنيي إلرسول رسول هللا صيل هللا
عليه وسمل لكام هنيي عن َشء وهذإ إلوجوب منبثق من قوهل تعايل ( َو َما أاتَ ُُكُ
إّلل َش ِديدُ إلْ ِع َق ِاب }إحلرش2
إّلل إ َّن َّ َ
َّإلر ُسو ُل فَخ ُُذو ُه َو َما هنَ َ ُ ْاُك َع ْن ُه فَانهتَ ُوإ َوإت َّ ُقوإ َّ َ
ِ
)،
إّلل َو َأ ِطي ُعوإ َّإلر ُسو َل فَان ت ََولَّوإ فَان َّ َما عَلَ ْي ِه َما ُ ِمح َل
ومن قوهل تعايل (قُ ْل َأ ِطي ُعوإ َّ َ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َّ
ُ
َوعَلَ ْي ُمك َّما ُ ِمحلْ ُ ْمت َوإن ت ُِطي ُعو ُه هتَ ْ َتدُ وإ َو َما عَ َىل َّإلر ُس ِول إال إل َبالغ إل ُمب ُِني
ِ
}إلنورِ ] // ) 45
مث يقول أمحد صبحي :ولن هللا تعاَل جعل مقياس إلعدإوة للنىب هو َّف إتباع
إلحاديث إلش يطانية إلىت ينس هبا ش ياطني إلنس وإجلن هلل ورسوهل وىه
ختالف إلكتاب إلعزيز [،قلت إلبندإري  :إذإ اكن مقياس حب هللا ورسوهل
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إّلل
إّلل فَات َّ ِب ُع ِوين ُ ْحي ِب ْب ُ ُمك ُ
ون َ
نمت ُ ِحتبُّ َ
هو يف طاة رسوهل كام قال تعايل( :قُ ْل ِإن ُك ُ ْ
إّلل غَ ُف ٌور َّر ِح ٌمي }أل معرإن) 31
َوي َ ْغ ِف ْر لَ ُ ْمك ُذنُوبَ ُ ْمك َو ُ
☜وأن هذإ إلمر ابتباع إلنيب صيل هللا عليه وسمل هو حامت يف إلغيب
وإلشهادة  ،فطاعته يف إلشهادة ال خالف علهيا  ،ويبقي إلمر بطاعته يف
إلغيب  ،ولن تكون طاعته يف إلغيب إال إخبارإ عن سنته بطريق إلتحمل
وإلدإء إلنقيل إلعقيل بنقل إلعدل إلضابط عن مثهل إيل منهتيي إلس ند بغري
شذوذ وال عةل  ،فاذإ مت نقل س نة رسول هللا صيل هللا عليه وسمل هبذإ
إلطريق إلنقيل إلصحيح فلن يبقي من فرض يفرتضه إبن إلصبحي يف زمعه
إخلرإيف " إلحاديث إلش يطانية " إال أهنا يه إليت يروهيا إلضعفاء من إلروإة
ومظان أخري غري إليت حتتوهيا مصنفات
كتب وموإط ٌن ٌ
وإلوضاعني  ،وهذه لها ٌ
إلس نة إلصحيحة مثل إلبخاري ومسمل وإلرتمذي وإبن ماجة وأبو دإود
وإلنسايئ وغريمه ،ويبقي توجه إمحد صبحي إلوإمه بأن لك أحاديث إلنيب صيل
هللا عليه وسمل تسمي أحاديث ش يطانية بل يه أحاديث نبوية علهيا جالل
إلنبوة ونورها  ،وإلحاديث إلش يطانية يف إحلقيقة يه تكل إليت يتلكم هبا
صبحي منصور ومي ُل إدلنيا هبا حماراب هلل ورسوهل صيل هللا عليه وسمل
مث يسرتسل صبحي يف ضالهل فيقول  :وإقرأ قوهل تعاَل عن مشاهد يوم إلقيامة
﴿وي َ ْو َم ي َ َعض إلظا ِل ُم عَ َ َىل يَدَ يْ ِه ي َ ُقو ُل يَلَ ْيت َ ِين َإخت ْذ ُت َم َع إلر ُس ِول َسبِي ًال [.قلت
َ
إلبندإري :هو يف إلشهادة طاعته مبارشة ويف إلغيب طاعته فامي يصلنا عنه
صيل هللا عليه وسمل من روإية أو حديث حصيح عنه ]  ي َ َويْلَ َتا ل َ ْيت َ ِين ل َ ْم
36

َأ ِخت ْذ فُ َال ًان [ هو هنا أمحد صبحي ومن ماثهل ممن يضل إلناس عن إختاذ
سبي ًال مع إلنيب صيل هللا عليه وسمل] َخ ِلي ًال .لقَ ْد َأضَ ل ِين َع ِن إذل ْك ِر ب َ ْعدَ إ ْذ
َجأ َء ِين َو َاك َن إلش ْي َط ُان ِلالن ْ َس ِان خ َُذو ًالَ .وقَا َل إلر ُسو ُل يَ َرب إن قَ ْو ِمي َإخت ُذ ِوإْ
ً ْ ِ ِ
َهـَ َذإ إلْ ُق ْرأ َن َمهْ ُجور ًإَ .و َك َذ ِ ِ َكل َج َعلْنَا ِل ُلك ن َِيب عَدُ وإ م َن إل ُم ْج ِرم َني
[ قلت إلبندإري:هو هنا☜ أمحد صبحي منصور ومن سار عيل دربه] ،
َو َك َف َى ِب َرب َك هَا ِد ًاي َون َِصري ًإ﴾ (إلفرقان  .)31 :22يندم إجملرم يوم إلقيامة يمتىن
لو إختذ مع إلرسول عليه إلصالة وإلسالم سبي ًال وليته ما إختذ فال ًان خليال
ًً[ قلت إلبندإري:هو أمحد صبحي منصور ] ،ذكل إذلى أضهل عن إذلكر-
أى إلقرأن وس نة رسول هللا صيل هللا عليه وسمل إلثابتة إلصحيحة  ،إذن
فسبيل هللا ورسوهل هو إلقرأن (وسنته صيل هللا عليه وسمل )  ،قال تعايل
( َو ْإذ ُك ُرو ْإ ِن ْع َم َت ِ
إّلل عَلَ ْي ُ ْمك َو َما َأ َنز َل عَلَ ْي ُ ْمك ِم َن ْإل ِكتَ ِاب َوإلْ ِح ْمكَ ِة ي َ ِع ُظ ُمك ِب ِه َوإت َّ ُقو ْإ
َش ٍء عَ ِل ٌمي }إلبقرة، ) 231وقال تعايل َ ( :ربَّنَا َوإبْ َع ْث
إّلل ِب ُ ِ
إّلل َوإ ْعلَ ُمو ْإ َأ َّن َ
َ
لك َ ْ
اب َوإلْ ِح ْمكَ َة َويُ َز ِك ِهي ْم إن ََّك َأ َنت
ِف ِهي ْم َر ُسو ًال ِم ْهنُ ْم ي َ ْتلُو عَلَ ْ ِهي ْم أ َايتِ َك َوي ُ َع ِل ُمهُ ُم ْإل ِكتَ َ
يمك َر ُسو ًال ِِم ُ ْ
إل َع ِز ُيز إحل َ ِك ُمي }إلبقرة ) 121وقال أيض ًا ) َ َمَك َأ ْر َسلْنَا ِف ُ ْ
نمك ي َ ْتلُو
عَلَ ْي ُ ْمك أ َاي ِتنَا َويُ َز ِك ُ ْ
ون
يمك َوي ُ َع ِل ُم ُ ُمك ْإل ِكتَ َ
اب َوإلْ ِح ْمكَ َة َوي ُ َع ِل ُم ُمك َّما ل َ ْم تَ ُكونُو ْإ تَ ْعلَ ُم َ
إّلل عَ َىل إلْ ُمؤ ِم ِن َني إ ْذ ب َ َع َث ِف ِهي ْم َر ُسو ًال
}إلبقرة ) 141وقال أيض ًا ( لَقَ ْد َم َّن ُ
ِ
اب َوإلْ ِح ْمكَ َة َوإن َاكنُو ْإ ِمن قَ ْب ُل
ِم ْن َأن ُف ِسه ِْم ي َ ْتلُو عَلَ ْ ِهي ْم أ َاي ِت ِه َويُ َز ِك ِهي ْم َوي ُ َع ِل ُمهُ ُم ْإل ِكتَ َ
اب
ل َ ِفي ضَ اللٍ ُّمب ٍِني }أل معرإن ) 145وقال أيض ًاَ ( :و َأ َنز َل ُِ
إّلل عَلَ ْي َك ْإل ِكتَ َ
َوإلْ ِح ْمكَ َة َوعَل َّ َم َك َما ل َ ْم تَ ُك ْن تَ ْع َ ُمل َو َاك َن فَ ْض ُل ِ
إّلل عَلَ ْي َك َع ِظاميً }إلنساء) 113
وقال أيض ًاَ ( :و ْإذ ُك ْر َن َما يُ ْت َىل ِيف بُ ُيو ِت ُك َّن ِم ْن أ َاي ِت َّ ِ
إّلل َاك َن
إّلل َوإلْ ِح ْمكَ ِة إ َّن َّ َ
ِ
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ل َ ِطيف ًا َخ ِبري ًإ }إلحزإب ) 35وقال أيض ًا  (:ه َُو َّ ِإذلي ب َ َع َث ِيف ْ ُإل ِمي َِني َر ُسوالً
اب َوإلْ ِح ْمكَ َة َوإن َاكنُوإ ِمن قَ ْب ُل ل َ ِفي
ِم ْهنُ ْم ي َ ْتلُو عَلَ ْ ِهي ْم أ َايتِ ِه َويُ َز ِك ِهي ْم َوي ُ َع ِل ُمهُ ُم ْإل ِكتَ َ
ِ
ضَ َاللٍ ُّمب ٍِني }إمجلعة، ] ) 2
﴿ص َوإلْ ُق ْرأ ِن ِذي إذل ْك ِر﴾ (سورة
مث يقول إملنكر :وهو إذلكر ،يقول تعاَلَ :
/ص  ( )1ويندم عىل أنه أسمل قياده للش يطان خفذهل إلش يطان ،مث ينتقل
إلقرأن إَل مشهد أخر يعلن فيه إلرسول برإءته ممن إختذ إلقرأن همجور ًإ ،ومل
يقل إلقرأن وقال إلرسول اي رب إن قوىم جهروإ إلقرأن ،وإمنا قال "إختذوإ
إلقرأن همجورإ" أى إختذوه َّف صورة اكن فهيا موجودإً واكن أيض ًا همجور ًإ،
فكيف اكن موجودإً وهمجور ًإ َّف نفس إلوقت؟ هذإ هو ما حيدث إلن،
فالقرأن معنا ولكننا هنجره إَل أقاويل أخرى تناقصه وتعارضه ،وإمعا ًان َّف إلكيد
هلل ورسوهل نصمم عىل نس بة تكل إلقاويل للنىب !!...وذلكل يقول رب إلعزة
﴿و َك َذ ِ َكل َج َعلْنَا ِل ُلك ن َِيب عَدُ و ًإ م َن إلْ ُم ْج ِر ِم َني َوكَ َف َى ِب َرب َك هَا ِد ًاي
َّف إلتعليق َ
َون َِصري ًإ﴾ (إلفرقان )31
☜وما زإل إلهالم موصوال لل ُمن ِكر (أعين منكر إلس نة وحمرف أايت
إلقرإن)فيقول :إلحاديث إملزورة ليست س نة إلنىب[ قلت نعم إن إلحاديث
إملزورة ليست س نة إلنيب صيل هللا عليه وسمل ولكن من حيمك بأهنا مزورة أو
غري مزورة؟؟؟ هل هو إجلهول إبن إلصبحي ؟؟ أم مسلمة إلتحمل وإلدإء
إلنقيل وإلعقيل إذلي إتفق علهيا إلبرش كسبيل وحيد لنقل إلخبار حيت يف
واكالت إلخبار إملعارصة  ،إن جمرد إدلعوي وإلزمع إلصبحي بأن هذه
إلحاديث مزورة من عدمه يه دعوي ابطةل والكم مرسل ال يستند إيل دليل
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 ،بل الكمه ابطل لوجود إلدةل إلصحيحة إلقامئة عيل بيان أن إملهنج إلصحيح
يف بيان إلحاديث إلصحيحة إلرابنية من إملزورة هو مهنج إلتحمل وإلدإء
وإملعرتف هبا يف لك واكالت أنباء إدلنيا يف إلقدمي وإحلديث 
( س يأيت إلهالم عن هذإ إملهنج يف طيات هذإ إلكتاب إن شاء هللا فتابعه ]
 مث يقول إملنكر:إن جهر إلقرأن وعدم الاعتدإد به هو عدإء هلل تعاَل
ورسوهل ،وهو خصومة للرسول جتعهل يعلن برإءته ممن يصمم عىل نس بة أقوإل
إلزور إليه وىه ختالف إلقرأن إحلكمي ،عالوة عىل أنه عليه إلصالة وإلسالم مل
يقلها ومل يعرفها ،بل إنه -كام هو معروف -هنيى عن تدوين غري إلقرأن ،وأمر
مبحو أى الكم هل " :ال تكتبوإ عىن غري إلقرأن ،ومن كتب غري إلقرأن فلميحه"
.
[ قلت إلبندإري :مازإل إبن إلصبحي مصمامً عيل إثبات هجهل وعدم مفهوميته
 ،ذكل لن كتابة إلس نة حدثت يف عهود إلتدوين أحلدييث بعد حوإيل مائتني
ومخسني س نة جهرية يف عهود إملصنفني إلفزإز من إحلفاظ أمثال إلبخاري
ومسمل ،بيامن اكن هنيي إلنيب صيل هللا عليه وسمل بعدم كتابة غري إلقرأن يف
زمنه هو صيل هللا عليه وسمل وأثناء توإيل نزول إلويح حيت ال خيتلط شيئا
من إملكتوابت إحلديثية بأايت إلقرأن  ،ولكن بعد أن حفظ إلقرأن ودون
وإنقضت عقود طويةل عيل مدإرس ته وحفظه وتالوته وإتقانه وتدوينه ومجعه
وصار حمفوظا يف إلصدور وإلصحائف ومعروفا هيئة ولفظا وأايت ورسامً ،مل
يكن من حماوالت تدوين س نة إلنيب صيل هللا عليه وسمل أي خوف عيل
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إختالطها ابلقرأن بدأ إذ ذإك تدوين إلس نة  ،وتدويهنا يف ذإك إلوقت خارج
ابللكية عن نطاق حديث هنيي إلنيب صيل هللا عليه وسمل عن تدوين غري
إلقرأن الختالف إلزمنني  ،وتباين إلعهدين، ] ........
☜ يقول صبحي :وعىل ذكل سار إلصحابة ،ما اكن معهم كتاب غري إلقرأن
وأول خطبة لعمر بن عبد إلعزيز قال فهيا "أما بعد فانه ال كتاب بعد إلقرأن
وإىن متبع ولست مببتدع "..مث حدثت إلهوإء وإنترشت أحاديث منسوبة
للنىب أتيح لها أن تكتب منذ إلقرن إلثالث إلهجرى كتابة منظمة ،ولك مهنم
يكتب من إلحاديث ما يتصور أنه س نة إلنىب ،ولك مهنم يكتب ما خيالف به
إلخر ،بل ويناقض نفسه أحيا ًان َّف إلصفحة إلوإحدة ،عالوة عىل ما فهيا من
أحاديث تتناقض رصإحة مع إلكتاب إلعزيز وما اكن عليه خامت إلنبيني عليه
إلصالة وإلسالم ..ومع ذكل فقد إختلفوإ فامي اكنوإ يكتبون ،وعكفوإ عليه قرو ًان
من إلزمان خيتلفون َّف هذه إلروإية وذكل إلس ند وتكل إلسلسةل [،قلت
إلبندإري :سيتضح أتي ًا أن الكم إبن إلصبحي هو من تأليفه وأوهامه يف هذه
إلقضية إليت نصهبا وجري عل درهبا مصدقا أهنا من إحلق ونيس أهنا من تأليفه
وومهه كام فعل حجا بنفسه  ،وأشعب بومهه
قلت إلبندإري :هذه نبذة خمترصة عن تدوين إلس نة  :لقد إس تعمل إلنيب
 ملسو هيلع هللا ىلص  -إلكتابة يف تدوين ما يزنل من إلقرأن  ،وإختذ ذلكل كتا ًاب من إلصحابة ،فاكن إلقرأن يكتب لكه بني يدي رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عىل ِإلرقاع وإلضالع
وإحلجارة وإلسعف ( أغصان إلنخيل )  ،واكنت إلية من إلقرأن تزنل عىل
رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيأمر اكتب إلويح بكتابهتا يف موضع كذإ من سورة كذإ ،
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وإس متر إلمر عىل هذه إحلال حىت وفاة إلنيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فمل يقبض رسول هللا -
ملسو هيلع هللا ىلص  -إال وإلقرأن حمفوظ مكتوب ال ينقصه إال إمجلع يف مصحف وإحد .
أما إلس نة فمل يكن شأهنا كذكل حيث إهنا مل تدون مجيعها تدوينًا رَس ًيا يف عهد
إلنيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كام دُون إلقرأن ،ومل يأمر إلنيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحصابه بذكل .وقد اكنت
هناك أس با ًاب عديدة لعدم تدوين إلس نة يف إلعهد إلنبوي  :مهنا أن إلنيب -
ملسو هيلع هللا ىلص  -عاش بني أحصابه بعد إلبعثة ً
ثالاث وعرشين س نة  ،فاكن تدوين لك
لكامته وأقوإهل وأفعاهل وكتابهتا فيه من إلعرس وإملشقة إليشء إلكثري  ،ملا حيتاجه
ذكل من تفرغ كثري من إلصحابة لهذإ إلعمل إجلليل  ،وحنن نعمل أن إلصحابة
ريض هللا عهنم مل يكونوإ مجيعا حيس نون إلكتابة بل اكن إلاكتبون مهنم أفرإدإً
قالئل  ،واكن تركزي هؤالء إلكتبة من إلصحابة عىل كتابة إلقرأن دون غريه من
ً
مضبوطا ال يُ ْنقص منه حرف .
إلس نة حىت يؤدوه ملن بعدمه ات ًما
* ومن إلس باب أيض ًا إخلوف من حدوث إللبس عند عامة إملسلمني فيختلط
إلقرأن بغريه من إحلديث  ،وخصوص ًا يف تكل إلفرتة إملبكرة إليت مل يكمتل فهيا
نزول إلويح  ،واكن إلقرأن يزنل فهيا مفرق ًا حسب إلوقائع وإلحدإث  ،إضافة
إَل أن إلعرب اكنوإ أمة أمية  ،واكنوإ يعمتدون عىل إذلإكرة فامي يودون حفظه
وإس تظهاره  ،وذلكل ُعرفوإ بقوة إذلإكرة وِسعة إحلفظ  ،واكن نزول إلقرأن
مفرق ًا عىل أايت وسور صغرية أدعى للتفرغ حلفظه وإس تذاكره والاحتفاظ به
يف صدورمه  ،أما إلس نة فاكنت كثرية إلوقائع متشعبة إلنوإيح شامةل لعامل
إلرسول وأقوإهل منذ بدء إلرساةل إَل أن توفاه هللا عز وجل  ،فلو دونت كام
ينكب إلصحابة عىل حفظ إلس نة مع حفظ إلقرأن ،
دون إلقرأن  ،للزم أن َّ
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وفيه من إحلرج وإملشقة ما فيه  ،فاكن ال بد من توفرمه  -يف تكل إلفرتة  -عىل
كتاب هللا حفظ ًا ودرإسة وتفهام .
لك ذكل وغريه  -مما توسع إلعلامء يف بيانه  -اكن من أِسإر عدم تدوين إلس نة
يف إلعهد إلنبوي  ،وهبذإ نفهم ِس إلهنيي عن كتابهتا يف إحلديث إلوإرد يف
حصيح مسمل عن أّب سعيد إخلدري عندما قال عليه إلصالة وإلسالم  ( :ال
تكتبوإ عين  ،ومن كتب عين غري إلقرأن فلميحه )  .وهذإ ال يعين أبد ًإ أن
إلس نة مل يكتب مهنا َشء يف عهد إلرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقد وردت أاثر حصيحة تدل
عىل أنه قد وقع كتابة َشء من إلس نة يف إلعرص إلنبوي
 ،ولكن هذإ إلتدوين وإلكتابة اكن بصفة خاصة  ،ومل يكن عام ًا حبيث تتدإول
هذه إلكتب بني إلناس  ،فقد أمر إلنيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أحصابه يف فتح مكة أن يكتبوإ
لّب شاة  ،وكتب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتب ًا إَل إمللوك وإلمرإء يدعومه فهيا إَل إالسالم ،
كام ثبت أن بعض إلصحابة اكنت هلم حصف خاصة يدونون فهيا بعض ما َسعوه
من رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كصحيفة عبد هللا بن معرو بن إلعاص إليت اكن يسمهيا
ابلصادقة  ،واكنت عند عيل ريض هللا عنه حصيفة فهيا أحاكم إدلية وفاكك
إلسري  ،كام ثبت أن إلنيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كتب لبعض أمرإئه و َّمعاهل كت ًبا حد َّد هلم
فهيا إلنصبة ومقادير إلزاكة وإجلزية وإدلايت  ،إَل غري ذكل من إلقضااي إملتعددة
إليت تدل عىل وقوع إلكتابة يف عهده عليه إلصالة وإلسالم .
إذ ًإ فقد تويف رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومل تدون إلس نة تدوين ًا اكم ًال كام دون إلقرأن.
مث جاء عهد إخللفاء إلرإشدين  ،فمل يدونوإ إحلديث يف إلصحف كرإهة أن
يتخذها إلناس مصاحف يضاهون هبا حصف إلقرأن  ،وأجحموإ عن كتابة إلس نة
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وتدويهنا مدة خالفهتم  ،حىت إن معر ريض هللا عنه فكر يف أول إلمر يف مجع
إلس نة فاس تفىت أحصاب إلنيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يف ذكل فأشاروإ عليه بأن يكتهبا ،
فطفق معر يس تخري هللا فهيا شهر ًإ مث أصبح يوم ًا وقد عزم هللا هل فقال  " :إين
كنت أريد أن أكتب إلسنن  ،وإين ذكرت قوم ًا اكنوإ قبلمك كتبوإ كتب ًا  ،فأكبوإ
علهيا وتركوإ كتاب هللا  ،وإين -وهللا  -ال ألبس كتاب هللا بيشء أبد ًإ " ،
واكن هذإ إلرأي من معر متناس ب ًا مع حاةل إلناس يف ذكل إلوقت  ،فان عهدمه
ابلقرأن ال يزإل حديث ًا  ،وخصوص ًا من دخل يف إالسالم من أهل إلفاق  ،ولو
أن إلس نة دونت ووزعت عىل إلمصار وتناولها إلناس ابحلفظ وإدلرإسة
لزإمحت إلقرأن  ،ومل يؤمن أن تلتبس به عىل كثري مهنم  ،ومل يكن يف هذإ
إلرأي تضييع للحاديث فقد اكن إلناس ال يزإلون خبري  ،وال تزإل ملاكهتم قوية
دإء أمين ًا  ،وقد تتابع إخللفاء عىل
وحوإفظهم قادرة عىل حفظ إلسنن وأدإهئا أ ً
س نة معر ريض هللا عنه  ،فمل يعرف عهنم أهنم دونوإ إلسنن أو أمروإ إلناس
بذكل .
وهكذإ إنقَض عرص إلصحابة ومل يُدَ َّون من إلس نة إال إلقليل ،حىت جاء
إخلليفة إلرإشد معر بن عبد إلعزيز فأمر جبمع إحلديث دلوإع إقتضت ذكل ،بعد
حفظ إلمة لكتاب رهبا ،وأمهنا عليه أن يشتبه بغريه من إلسنن.
@ اكد إلقرن إلول إلهجري أن ينهتيي  ،ومل يصدر أحد من إخللفاء أمره
جبمع إحلديث وتدوينه  ،بل تركوه موكو ًال إَل حفظ إلعلامء وإلروإة وضبطهم ،
وبعض إلكتاابت إلفردية  ،واكن مرور مثل هذإ إلزمن إلطويل كفي ًال برتكزي
إلقرأن وتثبيته يف نفوس إلناس  ،فقد أصبح يتلوه إلقايص وإدلإين  ،ويعرفه
إخلاص وإلعام  ،وال خيتلف فيه أحد أو يشك يف َشء من أايته  ،كام اكن
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مرور هذإ إلزمن إلطويل أيض ًا كفي ًال بأن يذهب بكثري من محةل إحلديث من
إلصحابة وإلتابعني يف إحلروب وإلفتوحات  ،وأن يتفرقوإ يف إلمصار  ،مما هيأ
لهل إلهوإء وإلبدع  -إذلين ظهروإ يف هذه إلفرتة  -أن يزيدوإ يف حديث
رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأن ي ُ ْدخلوإ فيه ما ليس منه مما يؤيد بدعهتم ويليب إحنرإفهم
 ،كام أن إنتشار إالسالم وتوسع إدلوةل إالسالمية جعل إلعرب خيتلطون
بغريمه من إلعامج يف إلبدلإن إخملتلفة مما نتج عنه قةل إلضبط يف نقل حديث
رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بسبب ضعف ملكة إحلفظ عند إلناس .
ويف إلعام إلتاسع وإلتسعني للهجرة توَل إخلليفة إلرإشد معر بن عبد إلعزيز
ريض هللا عنه خالفة إملسلمني  ،فنظر إَل إلحوإل وإلظروف إليت متر هبا
إلمة  ،فرأى أن عليه إلبدء بكتابة إحلديث وتدوينه حفظا هل من إلضياع
وإلتحريف  ،حيث أن إملانع إذلي اكن مينع تدوين إحلديث قد زإل  ،ومصلحة
إملسلمني ابتت تس تدعي مجع إحلديث وتدوينه
فكتب إَل ُ َّمعاهل ووالته يأمرمه بذكل  ،حيث أرسل إَل أّب بكر إبن حزم ـ
عامهل وقاضيه عىل إملدينة ـ قائ ًال هل  " :إنظر ما اكن من حديث رسول هللا -
ملسو هيلع هللا ىلص  -فاكتبه  ،فاين خفت دروس إلعمل وذهاب إلعلامء "  ،وطلب منه أن
يكتب ما عند َ ْمعرة بنت عبد إلرمحن إلنصارية  ،وإلقامس بن دمحم بن أّب بكر ،
وكتب إَل علامء إملسلمني يف إلمصار إخملتلفة " إنظروإ إَل حديث رسول هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص  -فامجعوه "  ،واكن ممن كتب إلهيم إالمام دمحم بن مسمل بن شهابإلزهري أحد إلمئة إلعالم  ،وعامل أهل إحلجاز وإلشام إملتوَّف س نة 125هـ ،
حيث إس تجاب لطلب معر بن عبد إلعزيز جفمع حديث أهل إملدينة وقدمه هل
 ،فبعث معر إَل لك أرض دفرت ًإ من دفاتره  ،واكنت هذه يه إحملاوةل إلوَل
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مجلع إحلديث وتدوينه بشمول وإس تقصاء  ،واكن تدوين إالمام إلزهري للس نة
عبارة عن مجع ما َسعه من أحاديث إلصحابة من غري تبويب عىل أبوإب إلعمل
 ،ورمبا اكن ً
خمتلطا بأقوإل إلصحابة وفتاوى إلتابعني  ،وهذإ ما تقتضيه طبيعة
إلبدإءة يف لك أمر جديد  ،وبذكل همد إالمام إلزهري إلطريق ملن أعقبه من
إلعلامء وإملصنفني  ،ووضع جحر إلساس يف تدوين إلس نة يف كتب خاصة .
مث نشطت حركة إلتدوين بعد ذكل  ،وأخذت يف إلتطور والازدهار  ،وتعاون
إلمئة وإلعلامء يف خمتلف إلمصار  ،فكتب إبن جرجي مبكة  ،وكتب ماكل وإبن
إحساق ابملدينة  ،وكتب سعيد بن أّب َعروبة وإلربيع بن ُصبيح وحامد بن سلمة
ابلبرصة  ،وكتب سفيان إلثوري ابلكوفة  ،وكتب أبو معرو إلوزإعي ابلشام ،
 ،وكتب عبد هللا بن إملبارك خبرإسان  ،وكتب معمر ابلمين  ،وغريمه من إلمئة
 ،واكنت طريقهتم يف إلتدوين يه مجع أحاديث لك ابب من أبوإب إلعمل عىل
حدة  ،مث مض هذه إلبوإب بعضها إَل بعض يف مصنف وإحد  ،مع ذكر أقوإل
إلصحابة وإلتابعني  ،وذلكل محلت إملصنفات إلوَل يف هذإ إلزمن عناوين مثل
" مصنف " و " موطأ " و " جامع " .
مث جاء إلقرن إلثالث حفدث طور أخر من أطوإر تدوين إلس نة جتىل يف إفرإد
حديث رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابلتصنيف دون غريه من أقوإل إلصحابة وإلتابعني ،
فألفت إملسانيد إليت مجعت أحاديث لك حصاّب عىل حدة  ،من غري مرإعاة
لوحدة إملوضوع  ،مكس ند إالمام أمحد  ،ومس ند إحساق بن رإه ُْويَه  ،ومس ند
عامثن بن أّب شيبة وغريها من إملسانيد  ،ومل تقترص هذه إملسانيد عىل مجع
إحلديث إلصحيح بل إحتوت عىل إلصحيح وغريه مما جعل إالفادة مهنا
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وإلوقوف عىل أحاديث مسأةل معينة من إلصعوبة مباكن إال عىل أمئة هذإ إلشأن
 ،خصوص ًا وأهنا مل ترتب عىل أبوإب إلفقه  ،مما حدإ ابمام إحملدثني يف عرصه
منحى جديدً إ إقترص فيه عىل
دمحم بن إسامعيل إلبخاري أن ينحو ابلتأليف ً
إحلديث إلصحيح حفسب دون ما عدإه  ،فألف كتابه إجلامع إلصحيح إملشهور
بـ" حصيح إلبخاري "  ،وجرى عىل منوإهل معارصه وتلميذه إالمام مسمل بن
إحلجاج إلقشريي فألف حصيحه إملشهور بـ " حصيح مسمل"  ،وقد رتبا
حصيحهيام عىل أبوإب إلفقه تسهي ًال عىل إلعلامء وإلفقهاء عند إلرجوع إلهيام ملعرفة
حمك معني  ،فاكن لهذين إالمامني إلفضل بعد هللا عز وجل يف متهيد إلطريق
أمام طالب إحلديث ليصل إَل إحلديث إلصحيح بأيرس إلطرق .
وقد اتبعهام يف إلتأليف عىل أبوإب إلفقه أمئة كثريون سوإء ممن عارصمه أو ممن
تأخر عهنم  ،فألفت بعدهام إلسنن إلربعة إملشهورة ويه سنن أّب دإود ،
وإلنسايئ  ،وإلرتمذي  ،وإبن ماجه  ،إال أن هؤالء إلمئة مل يلزتموإ إلصحة كام
إلزتهما إالمامان إلبخاري ومسمل ُ ،فوجد يف هذه إملؤلفات إلصحيح وغريه  ،وإن
اكن إلصحيح هو إلغالب .
وقد إعترب إلعلامء إلقرن إلثالث إلهجري أزىه عصور إلس نة وأسعدها ابمجلع
وإلتدوين  ،ففيه دونت إلكتب إلس تة إليت إعمتدهتا إلمة فامي بعد  ،وفيه ظهر
أمئة إحلديث وهجابذته  ،وفيه نشطت رحةل إلعلامء يف طلب إحلديث  ،وذلكل
جعل كثري من أهل إلعمل هذإ إلقرن إحل َّد إلفاصل بني إملتقدمني وإملتأخرين من
نقاد إحلديث .
وابنهتاء هذإ إلقرن اكد أن ينهتيي عرص إمجلع والابتاكر يف إلتأليف  ،فقد إقترص
دور إلعلامء يف إلقرون إلتالية عىل الاختصار وإلهتذيب وإلرتتيب ،
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والاس تدرإك وإلتعقيب  ،وإنصب إهامتهمم عىل إلكتب إملدونة  ،وقلَّت بيهنم
إلروإية إلشفهية  .ومن خالل ما س بق يتبني لنا أن تدوين إحلديث إلنبوي قد
مر مبرإحل منتظمة  ،وأطوإر متالحقة  ،حققت حفظه  ،وصانته من إلعبث
وإلضياع  ،واكن مجلع إحلديث وتدوينه أعظم إلثر يف تسهيل إلطريق لالجهتاد
والاس تنباط  ،وهبذإ نعمل مقدإر إجلهد إلعظمي إذلي بذهل إلمئة يف مجع إلس نة
وتبويهبا  ،حيث تركوإ لنا ترإ ًاث عظاميً يف عرشإت إملصنفات وإدلوإوين  ،حىت
أصبحت هذه إلمة متتكل أغىن ترإث عرفته إلبرشية  ،جفزى هللا أمئة إالسالم
عنَّا خري إجلزإء .أخر خمترص إلنبذة يف تدوين إلس نة إلنبوية ].
@مث يقول مؤلف ًا :إَل أن فاجأان غزو انبليون بوانبرت فهرع إلش يوخ إَل كتب
إلبخاري يلمتسون منه إلعون وإملدد أمام مدإفع إلفرنس يني فمل يغن عهنم
إلبخاري شيئ ًا ،بل إقتحم إلفرنس يون إلزهر خبيوهلم ..وال حول وال قوة إال
ابهلل!! طريقان للصحوة ،وأحدثت إمحلةل إلفرنس ية ـ وقبلها إلتدخالت
إلربيطانية َّف إخلليج إلعرىب وإدلوةل إلعامثنية ـ هزة عنيفة َّف إجملمتعات إالسالمية
إلىت بدأت َّف إلهنوض وإختاذ طريقنيَّ ..ف حصرإء جند ظهرت إدلعوة إلوهابية
تنشد إلعودة إَل إملاىض وتعترب إلتصوف وحده سبب إلتخلف وتزمع أن
إلحاديث إلىت روإها إلسلف ىه سبيل إلنجاة ..وَّف مرص هنض دمحم عىل إَل
إنشاء دوةل عرصية عىل إلنسق إلوروىب ،وسار مرشوع إدلوةل إحلديثة يتقدم
حين ًا ويكبوإ أحيا ًان حسب إلنفوذ إلجنىب وخشصية إحلاُك ،بيامن قامت إدلوةل
إلوهابية إلسعودية ثالث مرإت وسقطت مرتني ..إَل أن جاء عرص إلنفط
وأتيح لثقافة إلوهابيني أن تغزو عقول إملرصيني وإملسلمني عرب قطار إلنفط
إلرسيع فأعيدت إَل إملناقشات إلفكرية قبيل إلقرن إحلادى وإلعرشين قضااي
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اكنت تعترب َّف إلعصور إلوسطى َّف قاع إلرتإث مثل إللحية وإجللباب وإلثعبان
إلقرع وعذإب إلقرب وسائر إلغيبيات إخلرإفية إلىت يرفضها إلقرأن إحلكمي..
عرص إلنفط وإلصحوة :وقبل عرص إلنفط اكن َّف مرص حركة إجهتاد ديىن بني
جنبات إلزهر تزمعها إالمام دمحم عبده ومدرس ته إملتفتحة ،وظل عطاء هذه
إملدرسة قامئ ًا ومتجدد ًإ حىت إلس تينات من هذإ إلقرن إلعرشين َّف خشص
إلش يخ محمود شلتوت ،وإذلى ردد أقوإل إالمام َّف كتبه (إالسالم عقيدة
ورشيعة)( ،إلفتاوى)( ،من توجهيات إالسالم) وقدم لنا إلوجه إحلقيقى
لالستنارة إالسالمية َّف موضوعات إلبنوك وإلفوإئد ،وفامي خيص أمور إلغيبيات
مثل عالمات إلساعة وأحوإل إليوم إلخر أعلن أن مصدرها إلوحيد هو إلقرأن
إلكرمي لن أغلبية إلحاديث أحاديث تفيد إلظن وال تفيد إليقني ..وابلتاَل فانه
مل يعط مرشوعية دينية أو أصولية للخرإفات (إملقدسة) إلىت تتحدث
ابلحاديث عن عذإب إلقرب ونعميه وغريها من إلغيبيات .وتكل إلهنضة إلعقلية
إلىت ظلت ترفع الاستنارة َّف إلزهر وتنترش منه للعامل إالسالىم ما لبث أن
أطاح هبا عرص إلنفط إذلى أعاد َّف عقول إلش باب أسوأ عصور إلرتإث َّف
إلقرون إلوسطى ،حبيث أن ترديد أفاكر إلش يخ شلتوت إلىت اكنت تقال منذ
ثالثني عام ًا فقط تعترب خماطرة ودخوالً َّف دإئرة إحملظور ،وإلكرث خماطرة
وإلكرث هتديد ًإ حلياتك أن ترجع للقرأن إلكرمي وحتتمك إليه ،فانك بذكل تضع
خصومك أمام موقف حرج ال يس تطيعون إلتخلص منه إال بكيل إالهتامات
كل وإضطهادك ما أمكن ،وذكل موجز اترخي اكتب إلسطور َّف إلعرشين س نة
إملاضية .عىل أنه ال مفر لنا من الاحتاكم للقرأن َّف هذه إلقضية َّف موضوع
عذإب إلقرب نفسه وَّف إلحاديث إملنسوبة للنىب عليه إلصالة وإلسالم بشأهنا،
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ونرجو إلهدإية لنا ولغريان ونمتسك ابلتسامح وإلغفرإن ملن يرتك إملوضوع ويهنال
علينا ابلس باب وإلتجرحي ..عندما يعجزه إلرد .يقول أمحد صبحي منصور :هل
للنىب أحاديث َّف عذإب إلقرب؟ عذإب إلقرب وما حيدث َّف إليوم إلخر
وعالمات إلساعة لكها تدخل َّف نطاق إلسمعيات أو إلغيبيات ..وهناك قسم
كبري من إلحاديث إملنسوبة للنىب َّف كتب إلرتإث تتحدث عن هذه إلغيبيات
مهنا أحاديث عالمات إلساعة وقياهما وإملهدى إملنتظر وأحوإل إلخرة وإلشفاعة
وإخلروج من إلنار وإملبرشين ابجلنة ..لك تكل إلحاديث تدخل َّف إطار
إلغيبيات وإلسمعيات ..وإلسؤإل إلهام إلن
☜[ قلت إلبندإري  :إلصوإب – إملهم -نصحح هجل إبن إلصبحي حيت يف
إللغة إذ يقول إلهام بدال من إملهم  ) -يس تأنف فيقول :هل قال إلنىب فع ًال
تكل إلحاديث؟..إن علامء إلصول يقولون أن أمور إلسمعيات أو إلغيبيات ال
تؤخذ إال من إلقرأن إلكرمي وإلحاديث إملتوإترة فقط [..قلت إلبندإري :فعن
حدود إلعقل يف قبول أحاديث إلغيبيات  :إملعلوم أن إلعقل هل مقاييس يتعامل
هبا مع نطاق إلكون إحمليط به  ،ومن هذإ إلنطاق رضورة إلتعامل مع إلخبار
معوما وخاصة إخبار إلغيبيات مهنا ،فالعقل يتعامل مع إحمليط إلاكئن حوهل
ابملسلامت (إلبدهييات )وإليت يقسمها إيل  -1:مسلامت ( وتسمي أيضا:
بدهييات أو فروض عقلية ،وتقاس دلي إلعقل مبنطق إلوإجب عقال وإلفرض
نقال أو وإقعا )
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 =2مس تحيالت ( وتسمي أيضا بدهييات مس تحيةل ،أو فروض عقلية
مس تحيةل وتقاس دلي إلعقل مبنطق إملس تحيل عقال وإملمتنع حدوثه نقال
وإملس تحيل وقوعه يف إلوإقع )
 =3جائزإت عقلية ( وتسمي أيضا  :إملمكنات إلعقلية أو رشعية أو وإقعية،
ويه إليت ال تقبل بدإهة إملس تحيل ( وال بدإهة إلفرض أي بدإهة إملسلمة)
وتقاس مبنطق إجلائز حدوثه برتجيح إلنفي أو ترجيح إالثبات  ،ويه إليت
يتعامل فيه إلعقل بدرجات إلرتجيح إليت تبدأ من إلرإحج مث إلرإحج أكرث مث
إلرإحج جدإ مث [ إملقارب لليقني وذكل إما ابلتوإتر إلنقيل أو إلتوإجد إلقرأين ،
أو ما إجمتع عيل ثبوته خشوص إس تقر إلعقل عيل توصيفها – كتوإجد إحلفاظ
يف جيل يقبل إلعقل وإقعية توإجدمه عيل سبيل إلرتجيح مث إيل مقاربة
إليقني أو إجامتعهم أو إتفاقهم وهكذإ )] ولو نظران إيل إلخبار إلغيبية يف دين
هللا تعايل فس نجد أهنا حيمكها ضابطان إلول مهنام  :مسلمة إمتناع إلعمل هبا
بذإت إالنسان أو بقدرإته إلطبيعية ،النعدإم ملاكت إملعرفة هبا يف نفس إلبرش
،لكهنا تصري ممكنة إذإ دخل عيل هذه إمللاكت إحملدودة ما ميكن إالنسان
إلبرشي من إلعمل هبذإ إلغيب ( كواكالت أخبار موثوق هبا أو هيئات تأرخيية
حمايدة أو حبوث جيولوجية وحفرية إس تقر إلناس علهيا  ،ولك هذإ جائز جدإ
لكن يف غيب إملايض  ،ولكن فامي يتعلق بغيب إملس تقبل فالمر منوط دلي
إلعقل بأحد ثالثة وسائل  ///يصري غيب إملس تقبل هبا ممكن إملعرفة
عندما تدخل عيل هذه إمللاكت إحملدودة لالنسان إلبرشي ومتكن إالنسان
إلبرشي من إلعمل هبذإ إلغيب إملس تقبيل هذه إملمكنات إلثالثة يه ( قرإءإت
إحصائية متقنة عن تطورإت إلوإقع إحمليط للعقل برشط إس تقرإر عوإمل
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إالحصاء أو درإسات شفرية جينومية موضوعة عيل خريطة إجلينوم إلبرشي ،
أو أخبار غيبية أتية من قبل نيب مرسل صدق إلعقل برسالته  ،لرضورة إتصاهل
بعنرص طارئ عيل ملاكته خيربه ابلغيب إملس تقبيل كجربيل إملكل  ،فاذإ ختيل
جربيل إملكل عن هذإ إلنيب يف ٍ
وقت ما ..سكت هذإ إلنيب وإس تحال معرفته
للغيب إملس تقبيل أو إملايض أو إحلارض بنفسه  ،وجري عليه أصهل ابنعدإم
إماكنية معرفته للغيب مامل يوإصهل جربيل إملكل  ،أما إلدةل عيل إمتناع أن
يعرف أح ٌد إلغيب إال بوإسطة يُ َع َّيهنُ ا هللا تعايل قوهل تعايل ( َذ ِ َكل ِم ْن َأن َباء
إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحيه إل َ َ
يك ًِ }أل معرإن، )55
ِ
إّلل َ ْجيتَ ِيب ِمن ُّر ُس ِ ِهل
وقوهل تعايل ( َو َما َاك َن ُ
إّلل ِل ُي ْط ِل َع ُ ْمك عَ َىل إلْ َغ ْي ِب َولَ ِك َّن َ
َمن يَشَ ا ُء }أل معرإن121
وقوهل تعايل ( ُقل الَّ َأ ُقو ُل لَ ُ ْمك ِعن ِدي خ ََزأئِ ُن ِ
إّلل َوال َأ ْع َ ُمل إلْ َغ ْي َب َوال َأ ُقو ُل لَ ُ ْمك
إ ِين َم َ ٌ
وَح إ َ َّيل قُ ْل ه َْل ي َْس َت ِوي إ َل ْ َمعى َوإلْ َب ِص ُري َأفَ َال
كل إ ْن َأت َّ ِب ُع إالَّ َما ي ُ َ
ِ
ِ
ِ َ َّ ِ
ون }إلنعام43
تَ َتفك ُر َ
وقوهل تعايل ( ُقل الَّ َأ ْم ِ ُ
إّلل َول َ ْو ُك ُ
نت َأ ْع َ ُمل
كل ِلنَ ْف ِيس ن َ ْفع ًا َو َال َرض ًإ إالَّ َما َشاء ُ
ِ
إلسو ُء إ ْن َأانَ ْ إالَّ ن َ ِذ ٌير َوب َ ِشريٌ ِلقَ ْو ٍم
إلْ َغ ْي َب َال ْس َت ْك َ ْرث ُت ِم َن إلْخ ْ َِري َو َما َم َّس ِ َين
ُّ
ِ
ُ ُ ِ
ون ل َ ْو َال ُأن ِز َل عَلَ ْي ِه أي َ ٌة ِمن َّرِب ِه فَ ُق ْل
ون }إلعرإف ) 188وقوهل تعايل( َويَقول َ
ي ُ ْؤ ِمنُ َ
إن َّ َما إلْ َغ ْي ُب ِ ِّلل فَانْ َت ِظ ُرو ْإ إ ِين َم َع ُمك ِم َن إلْ ُمن َت ِظ ِر َين }يونس) 23
ِ
ِ
وقوهل تعايل ( َو َال َأ ُقو ُل لَ ُ ْمك ِعن ِدي خ ََزأئِ ُن ِ
إّلل َو َال َأ ْع َ ُمل إلْ َغ ْي َب )..هود 31
،
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وقوهل تعايل ( تِ ْ َ
كل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحهيَا إل َ ْي َك َما ُك َ
نت تَ ْعلَ ُمهَا َأ َنت َو َال
ْ ِ َ ِْ ِ ِ
قَ ْو ُم َك ِمن قَ ْب ِل هَـ َذإ فَ ْاص ِ ْرب إ َّن إل َعاق َبة لل ُمتَّق َني }هود، 51
ِ
 وقوهل تعايل ( َذ ِ َكل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحي ِه إل َ ْي َك َو َما ُك َ
نت َ َدل ْ ِهي ْم إ ْذ َأ ْ َمج ُعو ْإ
ِ
ِ
ون }يوسف) 132
َأ ْم َر ُ ْمه َو ُ ْمه ي َ ْم ُك ُر َ
إّلل َو َما
 وقوهل تعايل ( قُل َّال ي َ ْع َ ُمل َمن ِيف إ َّلس َم َاو ِإت َو ْ َإل ْر ِض إلْ َغ ْي َب إ َّال َّ ُ
ِ
ُون }إلمنل ، ) 44فلك هذه إلايت تلكمت عن إماكنية أن
ون َأ َّاي َن ي ُ ْب َعث َ
ي َْش ُع ُر َ
يعرف إلنيب صيل هللا عليه وسمل إلغيب بأنوإعه يف حاةل وجود وإسطة يه
جربيل إملكل،مث يضيف أمحد صبحي فيقول :ونتساءل ما ىه إلحاديث
إملتوإترة إليت ميكن أن نأخذ مهنا أمور إلغيبيات مأخذ إلعمل إليقني وإلتسلمي؟ إن
إحلديث إملتوإتر هو إذلي يفيد إليقني وليس حم ًال للشك أو إلظن ،وعند
أكرثية إحملققني مثل إحلازىم وإلشاطىب وأىب حيان وإلبس ىت وإلنووي فانه ال
وجود للحديث إملتوإتر
[ وأقول إلبندإري :
ابلنس بة للحديث إملتوإتر ،فتعريف إملتوإتر لغة يف خمتار إلصحاح [ :وتر] و
ت ر :إل ِو ْت ُر ابلكرس إلفرد وابلفتح إذلحل هذه لغة أهل إلعالية وأما لغة أهل
جند فبالضم ولغة أهل متمي ابلكرس فهيام و َإلوتَ ُر بفتحتني وتَ ُر إلقوس و َإلوتِ َري ُة
إلطريقة يُقال ما زإل عىل َو ِتري ٍة وإحدة َووتَ َر ُه حقَّه ِيرته ابلكرس ِوتْ َر ًإ ابلكرس
أيضا نقصه وقوهل تعاَل {ولن ي َ ِرتُك أعاملمك} أي يف أعاملمك كقوهلم دخلت إلبيت
أي يف إلبيت و َأ ْوتَ َر ُه َأفذه ومنه أوتر صالته وأوتر قوسه و َوتَّرها ت َْو ِتري ًإ مبعىن
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و إمل ُ َوإتَ َر ُة إملُتابعة وال تكون بني إلش ياء إال إذإ وقعت بيهنا فرتة وإال فهيي
ُمدإركة و ُموإصةل و ُموإتَر ُة إلصوم أن تصوم يوما وتُفطر يوما أو يومني وتأيت به
ِوترإ وال يُرإد به إملُوإصةل لن أصهل من إل ِوتر وكذكل َوإتَ َر إل ُك ُتب فَتَ َوإتَ َر ْت أي
جاء بعضها يف إثر بعض ِوترإ ِوترإ من غري أن تنقطع و ت ْ ََرتى فهيا لغتان ت َُّنون
وال ت َُّنون مفن ترك رصفها يف إملعرفة جعل ألفها للتأنيث وهو أجود وأصلها
َوتْ َرى من إل ِوتْر وهو إلفرد قال هللا تعاَل {مث أرسلنا ُرسلنا ت َْرتى} أي وإحدإ
بعد وإحد ومن َّنوهنا جعل ألفها ُمل ِحقة ،
[ قلت إلبندإري فالتوإتر معناه روإية إحلديث بعضه يف أثر بعض  ،وهو
سور وإحض خلفي لكن إملفهوم منه عيل
سور أمايم وليس هل ٌ
تعريف كام ترإه هل ٌ
مقاييس قبول إلعقل للخرب أنه أرحج ما يكون ثبوات
وما من خرب يدل عيل إليقني إال ابملشاهدة وإملعاينة  ،وما دون ذكل فالعقل
يتعامل معه مبنطق إلرتجيح وهو منطق يفرض إلعقل إلقبول إخلربي به يف
غيبة وجود خرب إلشاهد أو إملعاين  ،ويبدأ إلرتجيح إمللزم دلي إلعقل ابرتقاء
إلثبوت فوق  %41ويزتإيد إلثبوت والاطمئنان ابلقبول لكام إرتقي إلثبوت يف
إلنس بة من  %41إيل  %11مارإ بنسب إلرتجيح . %42و.و....و %44
و %22...و  ..ابيق إلنسب إيل نس بة ما قبل إليقني وإملعاينة  ، %11ولك
هذه إلنسب تبدأ من نس بة إلتلكيف ابلقبول إلعقيل للخرب  ( %41إلرإحج )
الن إملرجوح من إخلرب هو ما قاسه إلعقل فاس تقر عنده حتت مس توي إلقبول
( ، )%51إن إلفرق بني إلرإحج وإملرجوح خطوة وإحدة أو (  ) %1تكل
هنار بدءإ من هذه
إخلطوة يه إليت ينقلب هبا إليشء لضده فالليل يتحول إيل ٍ
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إدلقيقة إلخرية فيه مث يزدإد إلضوء تدرجييا مبرور إلوقت حيت يضحي إلهنار
وينبثق إلنور باكمهل  ،ومن يدخل مبين أو عامرة أو مزنال ال يكون دإخال فيه
حيت جيتاز هذه إخلطوة إلخرية يف مشوإره عند عتبة إملزنل( )%51ليكون
بعدها دإخهل ولكام خطا خطوة فيه لكام تريق يف إدلخول مثلام يقبل إلعقل إلرتيق
يف إخلرب بعد ثبوته ( ، )%41فال  %41يه بدإية إلتحقيق للقبول إخلربي
ويه درجة كام يبدو رشطية يف توإصل ثبوت إخلرب من نقطة إلرتجيح إلعقيل
للقبول ،وعلهيا يُ ِعول إلعقل لك إلتعويل للتفريق بني إلصحيح إلرإحج من إخلرب
وإلضعيف إملرجوح منه  ،وإن جاز يل أن أَسي نقطة إلفصل بني إلرإحج
وإملرجوح ( حد إلرتجيح إلدىن –  ، ) -% 41بيامن أَسي نس بة إلقبول إل-
 %11حد إلقبول إلعىل للخرب ،أو نس بة إلرتجيح إلعىل لقبول إخلرب ،
وإحلديث إملتوإتر هو حديث إس تويف حد إلقبول إلدىن ( ، )% 41أي إحلد
إذلي يوجب إلعقل إلعمل ابخلرب عيل أنه اثبت حصيح ،وتزيد نس بة ثبوته
لتالحق إلروإة عيل روإيته ( كام جاء يف تعريف إملتوإتر )  ،لكنه أبدإ ال يصل
إيل حتقيق إملعاينة كام يزمعون وال يفيد إليقني كام يدعون بل يفيد ( حتقيق حد
إلقبول إلدىن +زايدة نس بة إلصحة وإلثبوت دلي إلعقل ) وما هيمنا أنه يفيد
كحديث إلحاد حد إلقبول إلدىن أي إحلد إلعقيل إمللزم ابلعمل وإحملقق
للتلكيف،إن أحاديث إلحاد يه مبنطق إلعقل إلغريزي إلفطري أحاديث
يوجب إلعقل إلعمل هبا مامل تتعارض مع أية بينة أو حديث أكرث منه ثبوات ،
وإلتعارض هنا حيققه خمالفة إلفرد للجمع من إلروإة أو إلضابط للضبط ،
وإلعدد يف إلروإة ال حيقق إلثبوت بل حيقق إلرتيق يف درجة إلثبوت ويعترب
كعامل ترجيح فقط يف حاةل تعارض حديث إلحاد مع حديث إلتتابع مث
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أحاديث إلتوإتر  ،ولكن ما هو حديث إلحاد وحديث إلتتابع وحديث إلتوإتر
؟؟
 أما حديث إلحاد فهو ما تقارب يف نس بة ثبوته مبا يزيد عيل إل( )% 41
وهو إملتطابق مع إمل ُ َت َف َر ِد بروإيته دون معارضة من قرأن أو حديث ،أما حديث
إلتتابع فهو ما تقارب يف نس بة ثبوته مبا يزيد عيل(  ) % 42مرتقيا يف درجات
إلثبوت إيل ( , )% 13وذكل بروإية من يُ َتابِع عيل حديثه مبتابعات أو شوإهد
أو طرق أخري حتقق إلزايدة يف إلثبوت إيل هذه إدلرجة ومهنا ابلطبع إنتفاء
إلتعارض وإنعدإمه مع إلية إلرصحية أو إلحاديث إلثابتة بدرجة أكرب  ،ولكن
يُنتبه إيل أن حديث إلتتابع إذإ تعارض مع حديث متابع عليه أيضا والكهام
إس توفيا حد إلثبوت إلدين  +إلرتيق يف إدلرجات  ،فان ذكل يلفتنا إيل إعامل
عنرص إلرتإيخ إلزمين بني إحلديثني لبيان ما نُسخ مما هو انخس من إحلديثني
فالالحق حامت يكون هممينا عيل إلسابق يف إلزمان وانخسا هل أو معدال أو مبدال
هل ( رإجع كتاب إلناخس يف إلرد عيل مزإمع أمحد صبحي يف نفيه للنسخ
 مث)]
يس تأنف أمحد صبحي فيقول  :وبعضهم أثبت وجود حديث وإحد متوإتر هو
حديث "من كذب عىل متعمد ًإ فليتبوأ مقعده من إلنار" عىل إختالف بيهنم َّف
وجود لكمة "متعمد ًإ" أو حذفها ..بعضهم إرتفع ابحلديث إملتوإتر إَل ثالثة أو
مخسة ..ولكن ليس من بيهنا إطالق ًا حديث عن عذإب إلقرب أو نعميه ،وابلتاَل
فان إملرجع َّف موضوعنا هو إلقرأن فقط ..وإذإ حنينا إحلديث إملتوإتر جانب ًا
وجدان أمامنا غري إلقرأن تكل إللوف إملؤلفة من إلحاديث إلىت يقال عهنا
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أحاديث أحاد وإلىت تفيد إلظن وال تفيد إلعمل وإليقني؟ [،قلت إلبندإري  :قد
قتلنا هذإ إلمر حبثا وأثبتنا أنه ال يفيد إليقني الا إملعاينة وإملشاهدة وأن
إملتوإتر هو من جنس إلحاد والكهام يوجب إلعقل إلتلكيف هبام دون تفريق
وإمنا إلتفريق يكون فقط يف حاةل إلثبوت عند إلتعارض بني إخلربين وأهيام نقدم
 :فنقدم إخلرب إملتوإتر عيل إلقل توإترإ وإملتابع عيل إلحاد وما مل يكن فيه
معارضة فاحلق أن حديث إلحاد ملزم ويفيد إلثبوت ] ،ويس تأنف إملنكر
فيقول :وابلتاَل فليست حم ًال لالعامتد علهيا َّف أمور إلغيبيات وإلسمعيات كام
قال علامء إلصول .ونتساءل ( أي إملنكر)  :إذن فلامذإ حنتاج إَل وجود تكل
إلحاديث إلىت متل كتب إلرتإث وىه تتحدث ابلظن وإلتخمني وليس ابلعمل
وإليقني عن قضااي إعتقادية مثل إلغيبيات وإلسمعيات؟ [.قلت إلبندإري :
هوإإ خيار وفاقوس اي أمحد صبحي ؟؟ إمنا هو رشع  ،وهو إدلين إحلنيف
إذلي جعل هللا تعايل فيه إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) مطاع إلمر بأمره
س بحانه ،مس تحق إلطاعة فامي يرشع وهل حق إلتحرمي وإلتحليل ،قال
ندَمه ِيف
ون َّإلر ُسو َل إلنَّ ِ َّيب إ ُل ِم َّي َّ ِإذلي َجيِدُ ون َ ُه َم ْك ُتو ًاب ِع ُ ْ
تعايل ( َّ ِإذل َين يَت َّ ِب ُع َ
يل يَأْ ُم ُر ُمه ِابلْ َم ْع ُر ِ
امه َع ِن إلْ ُمن َك ِر َو ُ ِحي ُّل لَهُ ُم إ َّلط ِي َب ِ
ات َو ُ َحي ِر ُم
إلتَّ ْو َرإ ِة َوإال ْ ِجن ِ
وف َويَ ْهنَ ُ ْ
ِ
رص ُ ْمه َوإ َلغْ َال َل إل َّ ِيت َاكن َْت عَلَ ْ ِهي ْم فَ َّ ِاذل َين أ َمنُو ْإ ِبهِ
ِ
َ
عَلَ ْ ِهي ُم إلْ َخ َبأئث َويَضَ ُع َع ْهنُ ْم إ ْ َ
ِ
َّ
ْ
َ
ِ
ِ
ُ
ِ
َ
ون
َو َع َّز ُرو ُه َون َ ُ
َرصو ُه َوإت َّ َب ُعو ْإ إلنُّ َور إذل َي ُأن ِزل َم َع ُه ُأ ْولـئ َك ُمه إل ُم ْفل ُح َ
}إلعرإف ) 142ويف هذإ إلشأن مع سائر إلنبياء ومهنم عييس عليه إلسالم
إَس ُه
رش ِك ِب َ ِلك َم ٍة ِمنْ ُه ْ ُ
قال تعايل ( إ ْذ قَال َ ِت إلْ َم َالئِ َك ُة َاي َم ْر َ ُمي إ َّن َّ َ
إّلل يُبَ ِ ُ
إلْ َم ِس ُيح ِع َيَس ِ إ ْب ُن َم ْر َ َمي َو ِجهيًا ِيف إدلُّ نْ َيا َو ْ ِ َإل ِخ َر ِة َو ِم َن إلْ ُم َق َّرب َِني (َ )54ويُ َلك ُمِ
ون ِيل َو َ ٌدل َول َ ْم
إلنَّ َاس ِيف إلْ َمهْ ِد َو َكه ًْال َو ِم َن َّ
إلصا ِل ِح َني ( )54قَال َ ْت َر ِب َأ َّىن يَ ُك ُ
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إّلل َ ْخيلُ ُق َما يَشَ ا ُء إ َذإ قَ ََض َأ ْم ًرإ فَان َّ َما ي َ ُقو ُل َ ُهل ُك ْن
رش قَا َل َك َذ ِ ِكل َّ ُ
ي َ ْم َس ْس ِين ب َ َ ٌ
فَي ُكون ( )52ويع ِلمه ْإل ِكتاب وإلْ ِح ْمكَ َة وإلتورإ ِ َة و ْإال ْ ِجني َل ( ِ
َ )58و َر ُس ًوال إَلَ
َ َُ ُ ُ َ َ
َ َّ
َ ُ
ْ
َ
َ
َ
ِ َ َ َ ْ ِج ُ ْ َ ٍ ِ ِ ُ ْ َ َ ُ َ ِ ُ ْ ِ ِ َكه ِ َّ ِ
إلط ِريْ
ِسإئيل أ ِين قد ْئ ُتمك بِأيَة م ْن َ برمك أ ِين أ ْخل ُق لمك م َن إلطنيِ َ ْيئَة
ب َ ِين إ ْ َ
ََ ُ ِ
ِ
إّلل َو ُأ ْب ِر ُئ ْإلَ ْمكَ َه َو ْ َإل ْب َر َص َو ُأ ْح ِِي إلْ َم ْو ََت ِاب ْذ ِن َّإّللِ
ون َط ْ ًريإ ِاب ْذ ِن َّ ِ
ُ
ِ
َ
فأنْفخُ فيه ف َيك ُ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
ً
َ
ِ
َ
ِ
ِ
ك
ب
ون يف ُ ُيوتمك إ َّن يف ذكل ليَة لمك إ ْن ْن ُ ْمت ُم ْؤمن َني
ون َو َما ت َ َّدخ ُر َ
َو ُأن َِبئُ ُ ْمك ِب َما تَأْ ُ ُلك َ
(َ )51و ُم َص ِدقًا ِل َما ب َ ْ َني يَدَ َّي ِم َن إلتَّ ْو َرإ ِة ِ َو ِ ُل ِح َّل لَ ُ ْمك ب َ ْع َض َّ ِ ِإذلي ُح ِر َم عَلَ ْي ُمكْ
ون (} )43أل معرإن ، 43فمل يُعط
إّلل َو َأ ِطي ُع ِ
َو ِج ْئ ُت ُ ْمك بِأَي َ ٍة ِم ْن َ ِبر ُ ْمك فَات َّ ُقوإ َّ َ
عييس حق إلترشيع فقط بل أذن هللا تعايل هل يف أن خيلق هلم من إلطني
ون َط ْ ًريإ ِاب ْذ ِن َّ ِ
َك َه ْيئَ ِة َّ
إّلل و ْ ِيرب ُئ ْإلَ ْمكَ َه َو ْ َإل ْب َر َص َو ْحي ِِي
إلط ْ ِري َفي ْن ُفخُ ِفي ِه فَ َي ُك ُ
ُُ ِ
إلْ َم ْو ََت ِاب ْذ ِن َّ ِ
ِ
ون ِيف ب ُ ُيوهتِ مَ ،و ُم َص ِدقًا ِل َما ب َ َنيْ
ون َو َما يدخ ُر َ
إّلل َوينَ ِبُئُ ْم ِب َما يألك َ
يَدَ يَّه ِم َ ِن إلتَّ ْو َرإ ِة مث يقول س بحانه عيل لسان عييس إبن مرمي ( َو ِ ُل ِح َّل لَ ُمكْ
ون )  ،فلامذإ
إّلل َو َأ ِطي ُع ِ
ب َ ْع َض َّ ِإذلي ُح ِر َم عَلَ ْي ُ ْمك َو ِج ْئ ُت ُ ْمك بِأَي َ ٍة ِم ْن َ ِبر ُ ْمك فَات َّ ُقوإ َّ َ
يس تكرث إلقرأنيون عيل رسول هللا (صيل هللا عليه وسمل) حقه فامي أذن هللا هل
من حتليل أو حترمي ؟؟ ومن أنت اي إبن إلصبحي حيت تتأيل عيل هللا فامي
َمنح ُه هللا لرسوهل أو رسهل معوما ؟ وملاذإ تفرض تصور ًإ أعرجا ال يهنض أن
تقوم به جحة وال يصلح أن يتقوم به دليل وحتاول أن ختضع إلناس هل؟؟  ،وما
لنا وحضاةل ذهنك وردإءة فكرك وسوء تصورك ؟ إن ما ترإه اي إبن إلصبحي
هو بصمة فكرك إذلي يشوبه إلغباء وإلعامةل للهيود وبوش ودولته  ،وهو رؤية
عرجاء بكامء صامء مشوهة ال تفرضها بغباء منطقك وجسارة موقفك عيل أمة
بأمكلها بدأت منذ بدأ إلتارخي مع إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) ولن تنهتيي حيت
تقوم إلساعة  ،أما عن قوكل عن إلحاديث إليت تتحدث ابلظن وإلتخمني
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وليس ابلعمل وإليقني عن قضااي إعتقاديه مثل إلغيبيات وإلسمعيات فأقول كل
 :إن إحلديث إذإ ثبتت نسبته إيل رسول هللا (صيل هللا عليه وسمل)  ،وأقره
إلعقل ورحجه فقد وجب إلعمل به لن إملفرتض مبقتيض هذه إلبدإهة إلعقلية أن
يكون قد صدر ابلفعل من جانب إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) قوهل ،وقد
أثبتنا يف صدر هذإ إلكتاب ترصف إلعقل حيال إلغيبيات ونعرض منه إملهم هنا
عيل سبيل إالجياز فنقول (:إن قبول أحاديث إلنيب صيل هللا عليه وسمل يه
رضورة من رضورإت إلنقل إخلربي إلقامئ عيل قاعدة إلتحمل وإلدإء إلعقيل (
حيث أن مهنج إلتحمل وإلدإء هو مهنج عقيل وإقعي ال ينفك عن أي خرب يمت
تناقهل بني إلحياء من إجلنس إلوإحد  ،فمبجرد أن يَعي إملرء لفظا أو عبارة أو
مجةل من مف رجل أخر فقد حتمل إلسامع ابللفظ إملسموع شاء إلسامع أو أّب ،
لن إلذن يه سبيل إلتحمل إلول يف إماكنيات إلسامع  ،ويشرتط يف
إلتحمل توإفر إلعقل وإنعدإم ذهابه ( ابملغيبات اكمخلر أو إلتخدير أو بعدم
إلتأهيل وقةل إلوعي كبعض حاالت إلطفوةل وما قبل إلبلوغ ،وإجلنون ) ولك
من حتمل خبرب يصري مؤهال لدإء نقهل ( وهو إلشق إلثاين من قاعدة إلتحمل
إلعقيل وإلدإء)  ،ملا س بق حتمهل من أخبار ونقهل للغري غريزة خلقت يف إلكيان
إلبرشي  ،وقد يكون بعض إملؤديني من ذوي إدلَ فعة إلغريزية فينقلون أخبارإ
قد ترض ابملصلحة إلقومية للبالد أو ينقلون أخبارإ عسكرية أو إقتصادية أو
س ياس ية مبكرإ يف غري وقهتا فترض ابلبالد  ،وإلخبار إدلإرجة إليومية إملنقوةل
من إلشاهد إيل إلشاهد أو من إلشاهد إيل إلغائب فهذه ماال مرضة فهيا لكن
يقع عئب حصة وسالمة نقلها عيل قدر ضبط وإتقان إلناقل إلهيا ودرجة عدإلته
إلنوعية  ،وأقول عدإلته إلنوعية لن مطلق إلعدإةل قد ال يشرتط يف حصة
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إلدإء فضال عن توإفر عدإةل إلنقل إخلربي لكثري ممن ليسوإ مسلمني كام يف
دهالزي إلس ياسة والاقتصاد وإملؤسسات إلعلمية لكرث أهل أوراب مما يصدر
عهنم من أخبار تقوم واكالت إلنباء إخملتلفة لت َح ُّمل أخبارها مث أدإء نقلها إيل
إحناء إدلنيا من خالل وسائل إلبث إخلربي  ،وما فعهل روإة إلحاديث يف
سلسةل إلروإية ما هو إال صور ًة دقيق ًة ملا تقوم به واكالت إلخبار إليوم من
حتمل للخبار مث أدإءها  ،وحلرص إلناقلني عيل نقل تكل إلخبار ابعتبارها
ٍ
منقوةل عن نيب عظمي هل شأنه عند ربه وعند إلناس فقد حتوط إلناقلون
للخبار وتقعروإ يف طريقة حتملها بشلك مفرط فيه دلرجة تكون عفوي
تلقايئ لروح إلفريق يف نقل أخبار وسرية إالسالم ونيب إالسالم وقرإن
إملسلمني  ،فاهمت إلروإة حبفظ إلحاديث ودققوإ يف حفظها وحفظوإ فروق
إلروإايت معن َسعوها كام حتملوها  ،دلرجة أن بعضهم اكن يكتب أحاديث
حفظه يف حصائف تسمت وجادة  -وتقعر بعضهم يف إسلوب إلتحمل بعمل
جمالس حديثية يلقي فهيا إلحاديث إلنبوية إلرشيفة واكنت هذه إجملالس
معروفة يف إملساجد يأتهيا إملتحملون من لك جف وماكن ومن لك بدل قاص أو
دإن  ،يتحملون إلخبار ابلسامع مث يعودون أدرإهجم إيل بدلإهنم أو ماكتهبم
ليؤدوهنا لغريمه إما اباللقاء أو ابلكتابة وإلتدوين  ،وما إلكتابة وإلتدوين الا
صورة من صور واكالت إلنباء إليوم  ،حيث تمت معلية إلدإء من خالل هذه
إلتقنية  ،وقد برع يف معلية إلدإء ابلتدوين من إلعصور إلسابقة  ،وإملشاهبة
لواكالت إلنباء إليوم حفاظ إحلديث إملصنفني ابلتدوين اكلبخاري ومسمل إبن
إحلجاج وأبو دإود وأمحد إبن حنبل  ،وإلرتمذي وإلنسايئ  ،وإبن ماجة وإلبهيقي
وإدلإريم ،وأبو حامت  ،وإلطيالييس  ،وإبن حبان وإلضياء إملقديس  ،وإبن إّب
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عامص وكثري من إلكتاب إذلين دونوإ حمفوظاهتم إليت حتملوها حفظا من كبار
ش يوخهم  ،وبأدإهئم إلتصنيفي هذإ يكونوإ قد نبغوإ يف وضع حد لسلسةل
إلتحمل وإلدإء إلنقلية إلشفهية إيل إلتحمل وإلدإء إلتدوينية حبيث أهنم قد
أغلقوإ تسلسل إلنقل عيل مر إلزمان ليتوقف عند صفحات مدوانهتم إليت
كتبوها وصنفوها  .وقد أردت إلتقدمي هبذه إلنبذة إلبس يطة يف معرض كذب
أمحد صبحي منصور إلوإسع عيل هؤالء إحلفاظ ومحةل مشاعل نور إالسالم من
زمن إلنبوة وحيت وصلنا مدوانهتم يف شلك خمطوطات موثقة معارضة خمتومة
وممهورة خبامت لك وإحد مهنم وممن رإجعوها وحققوها وقابلوها وأثبتوإ فوإرق
إلنسخ وتوإرخي كتاابهتا ونسبهتا إيل مصنفهيا ][ ،مث أقول أان إلبندإري  :فعن
حدود إلعقل يف قبول أحاديث إلغيبيات  :إملعلوم أن إلعقل هل مقاييس يتعامل
هبا مع نطاق إلكون إحمليط به  ،ومن هذإ إلنطاق رضورة إلتعامل مع إلخبار
معوما وخاصة أخبار إلغيبيات مهنا ،فالعقل يتعامل مع إحمليط إلاكئن حوهل
ابملسلامت (إلبدهييات )وإليت يقسمها إيل  -1مسلامت ( وتسمي أيضا:
بدهيات أو فروض عقلية ،وتقاس دلي إلعقل مبنطق إلوإجب عقال وإلفرض
نقال أو وإقعا )
 -2مس تحيالت ( وتسمي أيضا بدهيات مس تحيةل ،أو فروض عقلية
مس تحيةل وتقاس دلي إلعقل مبنطق إملس تحيل عقال وإملمتنع حدوثه نقال
وإملس تحيل وقوعه يف إلوإقع )
 -3جائزإت عقلية ( وتسمي أيضا  :إملمكنات إلعقلية أو رشعية أو وإقعية،
ويه إليت ال تقبل بدإهة إملس تحيل ( وال بدإهة إلفرض أي بدإهة إملسلمة)
وتقاس مبنطق إجلائز حدوثه برتجيح إلنفي أو ترجيح إالثبات  ،ويه إليت
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يتعامل فيه إلعقل بدرجات إلرتجيح إليت تبدأ من إلرإحج مث إلرإحج أكرث مث
إلرإحج جدإ مث [ إملقارب لليقني وذكل إما ابلتوإتر إلنقيل أو إلتوإجد إلقرأين ،
أو ما إجمتع عيل ثبوته خشوص إس تقر إلعقل عيل توصيفها – كتوإجد إحلفاظ
يف جيل يقبل إلعقل وإقعية توإجدمه عيل سبيل إلرتجيح مث إيل مقاربة
إليقني أوإجامتعهم أو إتفاقهم وهكذإ )] ولو نظران إيل إلخبار إلغيبية يف دين
هللا تعايل فس نجدها حيمكها ضابطان إلول مهنام  :مسلمة إمتناع إلعمل هبا
بذإت إالنسان أو بقدرإته إلطبيعية ،النعدإم ملاكت إملعرفة هبا يف نفس إلبرش
،لكهنا تصري ممكنة إذإ دخل عيل هذه إمللاكت إحملدودة ما ميكن إالنسان
إلبرشي من إلعمل هبذإ إلغيب ( كام يأيت عيل موجات واكالت إلخبار إملوثوقة
أو هيئات تأرخيية حمايدة أو حبوث جيولوجية وحفرية إس تقر إلناس علهيا ،
ولك هذإ جائز جدإ لكن يف غيب إملايض  ،ولكن فامي يتعلق بغيب إملس تقبل
فالمر منوط دلي إلعقل بأحد ثالثة وسائل،يصري غيب إملس تقبل هبا ممكن
إملعرفة عندما تدخل عيل هذه إمللاكت إحملدودة لالنسان إلبرشي ومتكن
إالنسان إلبرشي من إلعمل هبذإ إلغيب إملس تقبيل هذه إملمكنات إلثالثة يه -1
( قرإءإت إحصائية متقنة عن تتطورإت إلوإقع إحمليط للعقل برشط إس تقرإر
عوإمل إالحصاء  -2أو درإسات شفرية جينومية موضوعة عيل خريطة إجلينوم
إلبرشي  -3 ،أو أخبار غيبية أتية من قبل نيب مرسل صدق إلعقل برسالته ،
لرضورة إتصاهل بعنرص طارئ عيل ملاكته ُخيربه ابلغيب إملس تقبيل كجربيل
إلس َم َاو ِإت
إملكل  ،حيث يقول تعايل  :وقوهل تعايل ( قُل َّال ي َ ْع َ ُمل َمن ِيف َّ
ُون }إلمنل ، ) 44ويقول تعايل :
َو ْ َإل ْر ِض إلْغَ ْي َب إ َّال َّ ُ
ون َأ َّاي َن يُ ْب َعث َ
إّلل َو َما ي َْش ُع ُر َ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
ُ
( َوال َأعْ َ ُمل إلْ َغ ْي َب َوال َأقُول لمك إ ِين َم ٌ
وَح إ َّيل) فاذإ ختيل
كل إ ْن َأت َّ ِب ُع إال َما ي ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
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جربيل إملكل عن هذإ إلنيب يف ٍ
وقت َ
مصت هذإ إلنيب وإس تحال معرفته للغيب
إملس تقبيل أو إملايض أو إحلارض بنفسه  ،وجري عليه أصهل ابنعدإم إماكنية
معرفته للغيب مامل يوإصهل جربيل إملكل  ،أما إلدةل عيل إمتناع أن يعرف أحد
إلغيب إال بوإسطة يعيهنا هللا تعايل قوهل تعايل ( َذ ِ َكل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحيه
إل َ َ
يك ًِ }أل معرإن، )55فالوإسطة يف معرفته (صيل هللا عليه وسمل ) إلويح
ِ
َ
ْ
ُ
ِ
َ
ْ
ِ
ِ
َ
ْ
إّلل
( نوحيه إليك) وقوهل تعايل ( َو َما اك َن ُ
إّلل ل ُيطل َعمك عَىل إل َغ ْي ِب َولك َّن َ
َ ْجيتَ ِيب ِمن ُّر ُس ِ ِهل َمن يَشَ ا ُء }أل معرإن ، 121وقوهل تعايل (قُل الَّ َأقُو ُل لَ ُ ْمك
ِعن ِدي خ ََزأئِ ُن ِ
إّلل َوال َأعْ َ ُمل إلْ َغ ْي َب َوال َأقُو ُل لَ ُ ْمك إ ِين َم َ ٌ
وَح
كل إ ْن َأت َّ ِب ُع إالَّ َما ي ُ َ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ِ َ َ َ َ َّ ِ
ون }إلنعام ) 43فالوإسطة
إ َ َّيل قُ ْل ه َْل ي َْس تَ ِوي إلمعى َوإل َبص ُري أفال ت َ َتفك ُر َ
ِ
َّ
َ
وَح ) ،
ملعرفة إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) هنا يه إلويح (إ ْن أت َّ ِب ُع إال َما ي ُ َ
ُ َّ َ ِ ُ ِ ْ ِ ْ ً َ ً َّ ِ َ ِ
ُ
نت َأعْ ُملَ
َ
إّلل َول ْو ك ُ
وقوهل تعايل (قل ال أ ْمكل لنَفيس نَفعا َوال َرضإ إال َما شاء ُ
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
إلسو ُء إ ْن أانَ إال نَذ ٌير َوبَشريٌ لق ْو ٍم
إلْ َغ ْي َب َال ْس َت ْك َ ْرث ُت ِم َن إلْخ ْ َِري َو َما َم َّس ِ َين
ُّ
ون ِ ل َ ْو َال ُأن ِ ِز َل عَلَ ْي ِه أي َ ٌة ِمن َّرِبهِ
ون }إلعرإف ، ) 188وقوهل تعايل( َوي َ ُقولُ َ
ي ُ ْؤ ِمنُ َ
فَ ُق ْل إن َّ َما إلْ َغ ْي ُب ِ ِّلل فَانْ َت ِظ ُرو ْإ إ ِين َم َع ُمك ِم َن إلْ ُمن َت ِظ ِر َين }يونس ، ) 23وقوهل
ِ
ِ
َ
ْ
ِ
َ
ُ
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
تعايل ( َوال َأقول لمك عندي خ ََزأئ ُن إّلل َوال َأعْ ُمل إل َغ ْي َب )..هود  ، 31وقوهل
تعايل ( تِ ْ َ
كل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحهيَا إل َ ْي َك َما ُك َ
نت تَ ْعلَ ُمهَا َأ َنت َو َال قَ ْو ُم َك ِمن
ْ ِ َ ِْ ِ ِ
قَ ْب ِل هَـ َذإ فَ ْاص ِ ْرب إ َّن إل َعاق َبة لل ُمتَّق َني }هود ، 51وإلوإسطة هنا يف معرفته
للغيب يه إلويح ِ(ن ُو ِحهيَا إل َ ْي َك )  ،وقوهل تعايل ( َذ ِ َكل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحيهِ
ِ
ُ
ْ
ُ
ُ
إل َ ْي َك َو َما ُك َ
ون }يوسف ) 132فالوإسطة
نت َ َدل ْ ِهي ْم إ ْذ َأ ْ َمج ُعوإ َأ ْم َر ْمه َو ْمه ي َ ْمك ُر َ
ِ
ِ
هنا ملعرفة إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) ابلغيب يه إلويح ]،مث يس تأنف إمحد
صبحي قوهل  :اكن ذكل مأزق ًا شديد ًإ أمام علامء إلصول ،وخرجوإ منه بأن تكل
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إلقضااي إلغيبية قضااي خالفية إجهتادية ،ولك فريق عزز مذهبه فهيا ابلحاديث
إلىت عنده ،وذلكل إمتلت كتب إلفرق إالسالمية مثل كتاب "مقاالت
إملسلمني" ابالختالفات إملتشعبة مع أهنم مجيع ًا مسلمون .ونرتك علامء إلصول
وأرإءمه وإجهتادإهتم ونلتفت إَل إلقرأن إلكرمي حناول إالجابة عىل نفس إلسؤإل:
هل حتدث إلنىب عن عذإب إلقرب ،ومبعىن أخر :هل اكن إلنىب يتحدث عن
إلغيبيات؟ ومبعىن أخر :هل اكن إلنىب يعمل إلغيب ويتحدث َّف إلغيبيات من
وإقع علمه ابلغيب؟ ..إن إالجابة عىل هذه إلس ئةل من إلقرأن إلكرمي تس تلزم
منا أن نضع عناوين للعديد من إلايت إلىت تؤكد نفس إملعىن إذلى حيتويه
إلعنوإن وإلىت ال يس تطيع إملسمل إال أن يقول للك أية عبارة وإحدة ىه "صدق
هللا
إلعظمي".
هللا وحده هو إذلى يعمل إلغيب :هذإ إملعىن تؤكده إلايت
﴿و ِعندَ ُه َم َفاتِ ُح إلْ َغ ْي ِب َال ي َ ْعلَ ُمهَأ إال ه َُو ﴾ (إلنعام ﴿ .)41فَ ُق ْل
إلكرمية إلتية
َ
ِ َ ِ
ِ
َ
ِ
ِ
﴿وّلل غ ْي ُب إلس َم َاوإت َوإل ْرض َوإل ْيه يُ ْر َج ُع
ِإن َما إلْ َغ ْي ُب ِّلل﴾ (يونس َ .)23
إل ْمر ُلكهُ﴾ (هود  ﴿ .)123و ِ ِّلل غَي ُب إلسماو ِإت وإل ْر ِض﴾ ( ِ
إلنحل .)22
َ َ َ
َ ْ
ُ
إّلل﴾ (إلمنل .)44
﴿قُل ال ي َ ْع َ ُمل َمن ِيف إلس َماو ِإت وإل ْر ِض إلْ َغ ْي َب إال ُ
ِ
ولك إلايت إلكرمية تؤكد نفس إملعىن بأسلوب إلقرص وإحلرص ،أى ال يعمل
إلغيب إال هللا ،مثل قوكل ال إهل إال هللا ..لن إلعمل ابلغيب صفة إلهية[ قلت
إلبندإري نعم إن إلغيب هلل وحده ولكن قد أذن هللا تعايل لبعض خلقه أن
يعلموإ إلغيب وخلق فهيم ملكة إلعمل وبعضهم قد إمنت علهيم مبعرفة إلغيب عن
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ون َأ ْم َ ْجي َع ُل َ ُهل
طريق إلويح جربيل  ،قال تعايل (قُ ْل إ ْن َأ ْد ِري َأقَ ِر ٌ
يب َما تُوعَدُ َ
ِ ْ ََ ْ ِ
ِ
َّ
َ
َ
َ
غ
ي
َ
ِ
دً
َر ِّب َأ َمدً إ ( )24عَال ُم إل َغ ْي ِب فال يُظه ُِر عَىل ْ به أ َح إ ( )24إال َم ِن ْإرت ََض
ِ
ِم ْن َر ُسولٍ فَان َّ ُه ي َْس ُ ُ
كل ِم ْن ب َ ْ ِني يَدَ يْ ِه َو ِم ْن َخلْ ِف ِه َر َصدً إ (} )22إجلن، 22-24
ِ
ْ
ِ
ُ
وجاء يف إلقاموس إحمليط ما نصه[ :سكل] س ل ك :إلسكل ابلكرس إخليط
وابلفتح مصدر َس َكل إليشء يف إليشء فان ْ َس َكل أي أدخهل فيه فدخل واببه
نرص قال هللا تعاَل {كذكل سلكناه يف قلوب إجملرمني} و أ ْسلَ َك ُه فيه لغة ومل
يذكر يف إلصل َس َ َ
كل إلطريق إذإ ذهب فيه واببه دخل وأظنه سها عن ذكره
إّلل ِل ُي ْط ِل َع ُ ْمك عَ َىل إلْ َغ ْي ِب َولَ ِك َّن
لنه مما ال يرتك قصدإ ،وقوهل تعايل ( َو َما َاك َن ُ
إّلل َ ْجيتَ ِيب ِمن ُّر ُس ِ ِهل َمن يَشَ ا ُء فَأ ِمنُو ْإ ِاب ِّلل َو ُر ُس ِ ِهل َوإن ت ُْؤ ِمنُو ْإ َوتَتَّ ُقو ْإ فَلَ ُ ْمك َأ ْج ٌر
َ
َع ِظ ٌمي }أل معرإن 121فقيض هللا تعايل أن عمل ِ
إلناس ابلغيب منقطع إال من
يبعثه من رسول لنه إجتباه س بحانه أي إصطفاه ،قلت[ :جبا] ج ب إ :و
إ ْجتَ َبا ُه أي إصطفاه  ،ويف إملعجم إلوجزي :إجتباه:أي إختاره وإصطفاه لنفسه ،
والاصطفاء هنا مبناس بة إالطالع عيل إلغيب  .وإلنبياء إزإء إلغيب نوعان :
إلول  :خيلقه هللا تعايل بصفة إالجتباء إلصيل وعنده ملكة إالطالع عيل
إلغيب  ،كعيَس ويوسف علهيام إلسالم  ،مفثل عيَس قال هللا تعايل فيه
( َوأتَيْنَا ِع َيَس إ ْب َن َم ْر َ َمي إلْ َب ِينَ ِ
ات َو َأي َّ ْدانَ ُه ِب ُروحِ إلْ ُقدُ ِس) إلبقرة )243 ، 82 /
إّلل َاي ِعيَس إ ْب َن َم ْر َ َمي ْإذ ُك ْر ِن ْع َم ِيت عَلَ ْي َك َوعَ َىل َو ِ َإدلتِ َك إ ْذ
وقوهل اتيل ( :إ ْذ قَا َل ُ
ِ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
اب َوإلْ ِح ْ ِمكَةَ
ِ
َ
ً
َأيَّدت َُّك ِب ُروحِ إل ُقدُ س تُلك ُم إلنَّ َاس ِيف إل َمهْد َوكهْال َوإذ عَل ْم ُت َك إلكتَ َ
َوإلتَّ ْو َرإ َة َوإال ِجني َل َوإ ْذ َ ْختلُ ُق ِم َن ِإلطنيِ َكهَ ْيئَ ِة َّ
ون
إلط ْ ِ ِري ِاب ْذ ِين فَتَن ُفخُ ِفهيَا فَتَ ُك ُ
َط ْري ًإ ِاب ْذ ِين َِوت ْ ُِرب ُئ ِإلَ ْمكَ َه َوإ َل ْب َر َص ِاب ْذ ِين َوإ ْذ ُ ْخت ِر ُج إلْ َم ِ َ
وَت ِاب ْذ ِين َوإ ْذ َك َف ْف ُت ب َ ِين
َنك إ ْذ ِجئْهتَ ُ ْم ِابلْ َب ِينَ ِ
ِسإئِي ِ َل ع َ
ات فَقَِا َل َّ ِإذل ِ َين َك َف ُرو ْإ ِم ْهنُ ْم إ ْ ِن هَـ َذإ ِإالَّ ِ ْ
حس ٌر ُّمب ٌِني
إْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
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}إملائدة[، ) 113وأقول أان إلبندإري  :فعن حدود إلعقل يف قبول أحاديث
إلغيبيات  :إملعلوم أن إلعقل هل مقاييس يتعامل هبا مع نطاق إلكون إحمليط به ،
ومن هذإ إلنطاق رضورة إلتعامل مع إلخبار معوما وخاصة إخبار إلغيبيات
مهنا ،فالعقل يتعامل مع إحمليط إلاكئن حوهل ابملسلامت (إلبدهييات )وإليت
-1
يقسمها إيل :
مسلامت ( وتسمي أيضا :بدهييات أو فروض عقلية ،وتقاس دلي إلعقل مبنطق
إلوإجب عقال وإلفرض نقال أو وإقعا )
 -2مس تحيالت ( وتسمي أيضا بدهييات مس تحيةل ،أو فروض عقلية
مس تحيةل وتقاس دلي إلعقل مبنطق إملس تحيل عقال وإملمتنع حدوثه نقال
وإملس تحيل وقوعه يف إلوإقع )
 -3جائزإت عقلية ( وتسمي أيضا  :إملمكنات إلعقلية أو رشعية أو وإقعية،
ويه إليت ال تقبل بدإهة إملس تحيل ( وال بدإهة إلفرض أي بدإهة إملسلمة)
وتقاس مبنطق إجلائز حدوثه برتجيح إلنفي أو ترجيح إالثبات  ،ويه إليت
يتعامل فيه إلعقل بدرجات إلرتجيح إليت تبدأ من إلرإحج مث إلرإحج أكرث مث
إلرإحج جدإ مث [ إملقارب لليقني وذكل إما ابلتوإتر إلنقيل أو إلتوإجد إلقرأين ،
أو ما إجمتع عيل ثبوته خشوص إس تقر إلعقل عيل توصيفها – كتوإجد إحلفاظ
يف جيل يقبل إلعقل وإقعية توإجدمه عيل سبيل إلرتجيح مث إيل مقاربة
إليقني أو إجامتعهم أو إتفاقهم وهكذإ )] ولو نظران إيل إلخبار إلغيبية يف دين
هللا تعايل فس نجدها حيمكها ضابطان إلول مهنام  :مسلمة إمتناع إلعمل هبا
بذإت إالنسان أو بقدرإته إلطبيعية ،النعدإم ملاكت إملعرفة هبا يف نفس إلبرش
،لكهنا تصري ممكنة إذإ دخل عيل هذه إمللاكت إحملدودة ما ميكن إالنسان
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إلبرشي من إلعمل هبذإ إلغيب ( كام يأيت عيل موجات واكالت إلخبار إملوثقة أو
هيئات تأرخيية حمايدة أو حبوث جيولوجية وحفرية إس تقر إلناس علهيا  ،ولك
هذإ جائز جدإ لكن يف غيب إملايض  ،ولكن فامي يتعلق بغيب إملس تقبل
فالمر منوط دلي إلعقل بأحد ثالث وسائل  //يصري غيب
إملس تقبل هبا ممكن إملعرفة عندما تدخل عيل هذه إمللاكت إحملدودة لالنسان
إلبرشي ومتكن إالنسان إلبرشي من إلعمل هبذإ إلغيب إملس تقبيل هذه إملمكنات
إلثالثة يه  ( -1قرإءإت إحصائية متقنة عن تتطورإت إلوإقع إحمليط للعقل
برشط إس تقرإر عوإمل إالحصاء  -2أو درإسات شفرية جينومية موضوعة عيل
خريطة إجلينوم إلبرشي  -3 ،أو أخبار غيبية أتية من قبل نيب مرسل صدق
إلعقل برسالته  ،لرضورة إتصاهل بعنرص طارئ عيل ملاكته ُخيربه ابلغيب
إملس تقبيل كجربيل إملكل  ،حيث يقول تعايل  :وقوهل تعايل ( قُل َّال ي َ ْع َ ُمل َمن
ُون }إلمنل) ) 44
ِيف
إلس َم َاو ِإت َو ْ َإل ْر ِض إلْ َغ ْي َب إ َّال َّ ُ
ون َأ َّاي َن ي ُ ْب َعث َ
إّلل َو َما ي َ ْش ُع ُر َ
َّ
َ َ ِْ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
ُ
ٌ
ُ
َ
َ
وَح
 ،ويقول تعايل َ ( :وال أعْ ُمل إل َغ ْي َب َوال أقول لمك إ ِين َمكل إ ْن أت َّ ِب ُع إال َما ي ُ َ
ِ
ٍِ
ِ
إ َ َّيل) فاذإ ختيل جربيل إملكل عن هذإ إلنيب يف وقت سكت هذإ إلنيب
ِ
وإس تحال معرفته للغيب إملس تقبيل أو إملايض أو إحلارض بنفسه  ،وجري عليه
أصهل ابنعدإم إماكنية معرفته للغيب مامل يوإصهل جربيل إملكل  ،أما إلدةل عيل
إمتناع أن يعرف أحد إلغيب إال بوإسطة يعيهنا هللا تعايل قوهل تعايل ( َذ ِ َكل ِم ْن
َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحيه إل َ َ
يك ًِ }أل معرإن، )55فالوإسطة يف معرفته (صيل هللا
ِ
إّلل ِل ُي ْط ِل َع ُ ْمك عَىلَ
َ
عليه وسمل) إلويح ( نوحيه إليك) وقوهل تعايل ( َو َما اك َن ُ
إّلل َ ْجي َت ِيب ِمن ُّر ُس ِ ِهل َمن يَشَ ا ُء }أل معرإن ، 121وقوهل تعايل
إلْ َغ ْي ِب َولَ ِك َّن َ
(قُل الَّ َأقُو ُل لَ ُ ْمك ِعن ِدي خ ََزأئِ ُن ِ
إّلل َوال َأعْ َ ُمل إلْ َغ ْي َب َوال َأقُو ُل لَ ُ ْمك إ ِين َم َ ٌ
كل إ ْن
ِ
ِ
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ون
َأت َّ ِب ُع إالَّ َما ي ُ َ
وَح إ َ َّيل ُق ْل ه َْل ي َْس َت ِوي إ َل ْ َمعى َوإلْ َب ِص ُري َأفَ َال تَ َت َفكَّ ُر َ
ِ
ِ
}إلنعام ) 43فالوإسطة ملعرفة إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) هنا يه إلويح
وَح )  ،وقوهل تعايل (قُل الَّ َأ ْم ِ ُ
كل ِلنَ ْف ِيس ن َ ْفع ًا َو َال َرض ًإ إالَّ َما
(إ ْن َأت َّ ِب ُع إالَّ َما ي ُ َ
ِ
َِ
ْ
ْ
ْ
إلسو ُء إ ِ ْن َأانَ ْ
ُ
َ
َ
ِ
َ
َ
ْ
َ
م
س
غ
َ
ل
ك
ُ
إّلل َول ْو نت أعْ ُمل إ ْي َب ال ْ َتك ْرث ُت م َن إلخ َِري َو َما َ َّس ِ َين
شاء ُ
ُّ
ُُ ِ
ون ل َ ْوالَ
ون }إلعرإف ، ) 188وقوهل تعايل( َوي َقول َ
إالَّ ن َ ِذ ٌير َوب َ ِشريٌ ِلقَ ْو ٍم ي ُ ْؤ ِمنُ َ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
م
ل
ْ
أن ِزل عَل ْيه أيَة من َّرِبه فقل إن َّ َما إل َغ ْي ُب ّلل فان َتظ ُروإ إ ِين َم َعمك م َن إ ُ ن َتظ ِر َين
ِ
تعايل ( َو َال َأقُو ُل لَ ُ ْمك ِعن ِد ِي خ ََزأئِ ُن ِ
إّلل َو َال َأعْ ُملَ
}يونس ، ) 23وقوهل
إلْ َغ ْي َب )..هود  ، 31وقوهل تعايل ( تِ ْ َ
كل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحهيَا إل َ ْي َك َما ُك َ
نت
ْ ِ َ ِ ْ ِِ
تَ ْعلَ ُمهَا َأ َنت َو َال قَ ْو ُم َك ِمن قَ ْب ِل هَـ َذإ فَ ْاص ِ ْرب إ َّن إل َعاق َبة لل ُمتَّق َني }هود51
ِ
َ
ِ
َ
،وإلوإسطة هنا يف معرفته للغيب يه إلويح (ن ُوحهيَا إل ْيك ) ،وقوهل تعايل
نت َ َدل ْ ِهي ْم إِ ْذ أَ ْ َمج ُعو ْإ َأ ْم َر ُ ْمه َو ْمهُ
( َذ ِ َكل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحي ِه إل َ ْي َك َو َما ُك َ
ِ
ِ
ون }يوسف ) 132فالوإسطة هنا ملعرفة إلنيب(صيل هللا عليه وسمل)
ي َ ْم ُك ُر َ
ابلغيب يه إلويح ] مث يس تأنف إمحد صبحي ضالهل وهجهل فيقول :إلنبياء
إّلل َ ْجيتَ ِيب ِمن
﴿و َما َاك َن ُ
إّلل ِل ُي ْط ِل َع ُ ْمك عَ َىل إلْغَ ْي ِب َولَ ِكن َ
وإلغيب :يقول تعاَلَ :
ر ُس ِ ِهل َمن يَشَ أ ُء﴾ (أل معرإن ﴿ ..)121عَا ِل ُم إلْ َغ ْي ِب فَ َال يُ ْظه ُِر عَ َ َىل غَ ْي ِب ِه َأ َحد ًإ.
ََض ِمن ر ُسولٍ ﴾ (إجلن ، (22 :24وقد أعطى هللا بعض أنبيائه
إال َم ِن ْإرت َ َ
ِ
مثل يوسف وعيَس بعض إلغيوب مثل تفسري إلحالم كوس يةل من وسائل
إثبات نبوهتم [.قلت إلبندإري :إذن فأمحد صبحي يقر إلن بأن هللا تعايل هل
أن يُعطي بعض إلنبيني بعض عمل إلغيب مفا إملشلكة إذن وملاذإ هذه إلغاغة
وإلهيصة إلفاضية إذإ اكن هذإ إذلي يرإه مس تحيال هو ممكنا  ،وأضيف أن دمحمإ
إلنيب ((صيل هللا عليه وسمل) هو أحد إلنبياء إذلين ال يعلمون إلغيب غري أن
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هللا تعايل قد إمنت عليه جفعل إلبديل ذلكل هو ويح جربيل فهو ال يعمل إلغيب
بذإته ولكن بوإسطة إلويح .وإلفرق بني إلنبياء إذلين أعطوإ خاصية معرفة
إلغيب ذإتيا وبني إلنيب دمحم (صيل هللا عليه وسمل) يمكن يف إملزية إملتحصةل من
ورإء إنعدإم ملكة إلغيب إذلإتية إليت متزي هبا إلنيب دمحم ((صيل هللا عليه وسمل)
فهل لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن يعمل إلغيب وإابدر فاقول إن دمحم ًإ ملسو هيلع هللا ىلص اليعمل إلغيب
من تلقاء نفسه إمنا يعلمه بوإسطة إلوَح فقط وهو بذكل خيتلف عن بعض
إلرسل إذلين إعطامه هللا تعاَل خاصية عمل إلغيب بغري وإسطة والوَح مثل
يوسف إلصديق ،وعيَس علهيام إلسالم فالغيب هو عمل مقصور عىل إخلالق
وحده وهو من خصائص الاهل إلعظمي خالق إلكون وهو هبذإ إملعىن بيان إو
قرإءة لصفحة من صفحات إملس تقبل إذلى مل ايت زمانه إو إملاىض إذلى إنقطع
خربه وذهبت أاثره إو إحلارض إذلي خفي عن إخلوإطر وإلعيون وهو هبذإ
إملعىن عمل أصيل مقصور عىل إلعلمي إخلبري – لكن هللا تعاَل خص بعض
عباده وإذن هلم بعمل بعض إلغيب بغري ويح ونعمل مهنم عييس ويوسف علهيم
وعىل نبينا إلسالم إو هو عمل إصيل مقصور عىل إلعلمي س بحانه جيعهل هبه
لبعض أنبيائه فيعطي موهبة إملقدرة عىل تأويل إلحاديث والاخبار مبا خفى
عن إلناس قال تعاَل عىل لسان عييس عليه إلسالم (وإنباُك مبا اتلكون وما
تدخرون َّف بيوتمك ) ،وعىل لسان يوسف عليه إلسالم (وعلمتين من تأويل
إلحاديث ) فهيى إذن موهبة معطاة ليوسف بذإته اكذن هل من هللا تعاَل
ابالخبار عن غيب لكن ملسو هيلع هللا ىلص مل يعطى هذه إملوهبة –عمل إلغيب –ومل يؤذن هل
هبا حلمكة يعلمها هللا تعاَل لكنه س بحانه إستبدلها عند دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ابلويح إللصيق
هذإ إلويح جربيل عليه إلسالم إذلي يتزنل ابذن ربه قال تعاَل (وما تزنل إال
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ابذن ربك )*جفربيل حيمل إليه ما خيربه به ربه مما اكن إو س يكون إو ماهو اكئن
فعمل إلغيب ليس علام أصيال عند إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل خيتص به ،وليس من صفاته
إن يعمل إلغيب من تلقاء نفسه إو بذإته بل يعمل إلغيب عن طريق جربيل عليه
إلسالم إو رؤاي يُرإها وإمنا ُجعل ذكل للنيب ملسو هيلع هللا ىلص للس باب إلتية:
 -1حىت اليُفنت إلناس به ملسو هيلع هللا ىلص وبذكل تبقى هل صفته كنيب رسول وصفته كنيب
إلس َماء َولَن ن ُّْؤ ِم َن ِل ُرِقي َِك َح َّىت
برش ( َأ ْو يَ ُك َ
ون َ َكل بَيْ ٌت ِمن ُزخ ُْر ٍف َأ ْو تَ ْر ََق ِيف َّ
ت َ ُِزن َل عَلَ ْينَا ِك َتا ًاب ن َّ ْق َر ُؤ ُه قُ ْل ُس ْب َح َان َر ِّب ه َْل ُك ُ
نت َإالَّ ب َ َرش ًإ َّر ُسو ًال }إالِسإء13
) قال تعاَل (قُل الَّ َأقُو ُل لَ ُ ْمك ِعن ِدي خ ََزأئِ ُن ِ
إّلل َوال َأ ْع َ ُمل إلْ َغ ْي َب َوال َأقُو ُل لَ ُ ْمك
إ ِين َم َ ٌ
وَح إ َ َّيل قُ ْل ه َْل ي َْس َت ِوي إ َل ْ َمعى َوإلْ َب ِص ُري َأفَ َال
كل إ ْن َأت َّ ِب ُع إالَّ َما ي ُ َ
ِ
ِ
ِ َ َّ ِ
ون }إلنعام ) 43وبذكل يرد هللا عنه سؤإل إلناس هل بعوإقب أمورمه
تَ َتفك ُر َ
فيعملون وجيهتدون َّف إلعبادة ويقيه هللا تعاَل إن جييب عىل أمور ال تقدم أو
تؤخر َّف مساةل إلتلكيف وأمور إلعبادة كعمل مي إلقيامة مىت هو ؟وإلسؤل عن
ون َأ ْم َ ْجي َع ُل َ ُهل َر ِّب َأ َمد ًإ
إلروح  .قال تعاَل (قُ ْل إ ْن َأ ْد ِري َأقَ ِر ٌ
يب َّما تُوعَدُ َ
ِ
}إجلن ، 24وقال تعاَل (ي َْسأَلُون ََك َع ِن إ َّلساعَ ِة َأ َّاي َن ُم ْر َساهَا قُ ْل إن َّ َما ِعلْ ُمهَا ِعندَ
إلس َم َاو ِإت َوإ َل ْر ِض َال تَِأْتِ ُ ْ
يمك إالَّ ب َ ْغ َت ًة
َر ِّب َال ُ َجي ِلهيَا ِل َو ْق ِهتَا إالَّ ه َُو ثَ ُقلَ ْت ِيف
َّ
َُ َ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ َ ِ َ ِ
َ
ون
م
ل
ع
ي
ي َْسألون َك َكن َّك َحف ٌّي َعهنَا قل إن َّ َما عل ُمهَا عندَ إّلل َولـك َّن أك َرث إلنَّاس ال َ ْ ُ َ
ِ
َّ
َ
ُ
ِ
إلس َم َاو ِإت َو ْ َإل ْر ِض
يف
ن
م
مل
ع
ي
ال
ل
ق
(
يضا
}إلعرإف ، ، 182وقال أ
َْ ُ َ
َّ
ُون }إلمنل. )44
إلْ َغ ْي َب إ َّال َّ ُ
ون َأ َّاي َن ي ُ ْب َعث َ
إّلل َو َما ي َْش ُع ُر َ
ِ
 -2لبيان إن إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) ال ميكل لنفسه رضإ وال نفعا الا ما
شاء هللا  ،فقد حيمى نفسه من إلخطار من يعمل إلغيب قال تعاَل (قُل الَّ
َأ ْم ِ ُ
إّلل َول َ ْو ُك ُ
نت َأعْ َ ُمل إلْ َغ ْي َب َال ْس َت ْك َ ْرث ُت
كل ِلنَ ْف ِيس ن َ ْفع ًا َو َال َرض ًإ إالَّ َما َشاء ُ
ِ
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ون
ِم َن إلْخ ْ َِري َو َما َم َّس ِ َين
إلسو ُء إ ْن َأانَ ْ إالَّ ن َ ِذ ٌير َوب َ ِشريٌ ِلقَ ْو ٍم ي ُ ْؤ ِمنُ َ
ُّ
ِ
ِ
}إلعرإف) 188
ُ —3س ِل َب إلنيب (صيل هللا عليه وسمل)  -خاصية معرفة إلغيب بذإته
ليعايش إملؤمنني حبسه إلبرشى أمال وأملا -حزان وفرحا –حىت إخلوف وإلمن
فهو ملسو هيلع هللا ىلص – لنه ال يعمل إلغيب – يصبح فيدعوإ ربه خري هذإ إلهنار وخري ما
بعده ويس تعيذ ابهلل من رش هذإ إلهنار ورش ما بعده فهو ال يعمل إلغيب
وعندما يدخل إملعارك وإحلروب وال يعمل كيف س يكون إلمر فزتدإد عزميته
ومن معه من إملؤمنني ابهلل وتولكهم عليه وصربمه ودعاءه لربه ترضعا ورجاءإ َّف
نرصه فينرصه هللا كثريإ كثري ًإ – وأحياان تدور إدلإئرة عىل جيش إملسلمني كام
إّلل ِيف َم َوإ ِط َن
َرصُُكُ ُ
َّف غزوة حنني – فيقتل مهنم إلكثري قال تعاَل (لَقَ ْد ن َ َ
َكثِ َري ٍة َوي َ ْو َم ُحنَ ْ ٍني إ ْذ أ ْ ََجع َب ْت ُ ْمك َك ْ َرثتُ ُ ْمك فَ َ ْمل تُ ْغ ِن ع ُ ْ
َنمك َشيْئ ًا َوضَ اقَ ْت عَلَ ْي ُ ُمك إ َل ْر ُض
ِ
ِب َما َر ُح َب ْت ُ َّمث َول َّ ْي ُمت ُّم ْد ِب ِر َين }إلتوبة ) 24مث يصمد إلنيب (صيل هللا عليه
وسمل) وينادى َّف إملسلمني ....اي أحصاب إلشجرة اي...واي  ...إان إلنيب ال
كذب أان إبن عبد إملطلب حىت يلتف إملسلمون حوهل مرة أخرى ويعودون
إليه يؤيدمه ابهلل ويكتب هللا هلم إلنرص مث يعاتهبم هللا تعاَل ,ترى لوأن دمحمإ
اكن يعمل إلغيب أاكن يقع َّف هذه الانتاكسة إملؤقتة لكنه (ملسو هيلع هللا ىلص) أمر ابلعمل
وإلصرب وإملثابرة وإلتولك عىل هللا تعاَل ورضب إملثل وإلقدوة وكذإ فقد شارك
إملسلمني ألهمم كام يف غزوة بدر إلصغرى حني كرست رابعيته وجشت رأسه (
ملسو هيلع هللا ىلص ) – فدإه نفيس وأيم وأىب – فعدم علمه للغيب ضاعف لك معاين إلعبادة
وإجلهاد وإلصرب وإملثابرة ورضب إملثل ابلقدوة ومشاركة إملسلمني أالهمم وأماهلم
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فاذإ جاعوإ جاع معهم وإذإ فرحوإ فرح معهم وإذإ تأملوإ تأمل هلم أو أملوإ بسط يف
أماهلم .
 -5ومن أس باب سلب إلنيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) خلاصية معرفة إلغيب بذإته أن حيمك
حبمك هللا تعاَل وليس مبا يعمل من غيب  ،قال تعاَل":إان أنزلنا إليك إلكتاب
ابحلق لتحمك بني إلناس مبا أرإك هللا وال تكن للخائنني خصاميً وإس تغفر هللا إن
هللا اكن غفور ًإ رحامي وال جتادل عن إذلين خيتانون أنفسهم أن هللا ال حيب من
اكن خوإ ًان أثامي" صدق هللا إلعظمي.
وأرجأ ( ملسو هيلع هللا ىلص ) إحلمك َّف أمر إلثالثة إذلين خلفوإ :كعب بن ماكل ومرإرة بن
ربيعه.
وإخلالصة ( قل ما كنت بدع ًا من إلرسل وال أعمل إلغيب وال أقول أىن َم َ ْ
كل
وما أدرى ما يفعل ىب وال بمك إن أتبع إال ما يوَح إَل وما أان إال نذير مبني )
إلحقاف أيه .. 1
إذن ما هو إلفارق بني إلنيب دمحم صيل هللا عليه وسمل ،وإلنبياء إذلين يعلمون
إلغيب بذإهتم مثل عيَس ويوسف علهيام إلسالم أوال:يف عمل إلغيب عند عيَس
ويوسف علهيم إلسالم عمل ذإيت وهبة  -هللا تعاَل -هلم ابذنه فهام يعلامن بعض
إلغيب بذإهتام إى بدون وَح ويقدرإن عليه  .أما إلنيب (صيل هللا عليه وسمل)
فهو عمل مكتسب بويح وهو ال يقدر عليه بنفسه إمنا هو
اثنيا-إلويح.
إذن عيَس ويوسف يعلامن من إلغيب ما جيدإنه يف إلوإقع بذإت خملوقة معهام
فميكن لعيَس عليه إلسالم أن يعمل إملسمل بعينه هل هو من أهل إجلنة أم ال
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وما يه درإجاته ونوع جناته وهكذإ س يحدث إملؤمنني َّف إخر إلزمان
بدرإجاهتم َّف إجلنة إما دمحم (صيل هللا عليه وسمل) فانه حيدث بعض أحصابه
بدرجاهتم َّف إجلنة وحيا أما مامل يوَح إليه فال يعمل حيث يقول يف عامثن إبن
مظعون المرأة قالت فيه :شهاديت عليك إنك من أحصاب إجلنة (:قال وما
يدريك؟ أان وأان نيب ال أدرى مايُفعل ىب وال بمك
)
اثلثأ  -:جعلت معجزة عيَس ويوسف َّف إالخبار عن إلغيب بذإتيه تلقائية
خملوقة فهيام أما دمحم (صيل هللا عليه وسمل) فبالويح وإلقرإن فان اتخر نزول
إلوَح توقف لنه ال يعمل فان إعرض إلويح عن إلخبار مل حيدث إلعمل مثل
إلروح
وعن
إلساعة
عن
إلسؤإل
رإبعا :-أن ما حص نقهل.
عن إلنىب (صيل هللا عليه وسمل) فامي هو غيب تلكم به علمنا أنه تلكم ابلويح
فقط وليس بذإتيه من عنده إذن نعود فنقول إن لك ما حص خمرجه من
إلرسول أو أشار إليه بيده يف لك غيب مثل غيب إلهالم عن يأجوج ومأجوج
إمنا هو بويح من إلسامء عن طريق جربيل – عليه إلسالم أو رؤاي ورؤاي
إلنبياء حق مفا أحاديث إلساعة لكها وأحاديث إلبعث وأحاديث إجلنة وإلنار
وعذإب إلقرب وفتنته وأحاديث عالمات إلساعة إلصغرى وإلكربى إال حق ال
مرإء فهيا إلقي هبا جربيل إلمني عىل قلب دمحم (صيل هللا عليه وسمل) ليكون
من إملوقنني فصارت غيبا معلوما مكتس با حملمد إلنيب عن طريق إلويح وليس
]
نفسه
َّف
بذإتيه
ويس تأنف إبن إلصبحي فيقول :لكن أنبياء أخرين مل يعطهم هللا إلعمل بىشء من
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إلغيب وقد أعلنوإ ذكل رصإحة مثل نوح عليه إلسالم إذلى اكن يقول لقومه ﴿
َو َال َأقُو ُل لَ ُ ْمك ِعن ِدي خ ََزأئِ ُن ِ
إّلل َو َال َأعْ َ ُمل إلْ َغ ْي َب﴾ (هود .)31
وقد أكد إلقرأن عىل أن خامت إلنبيني ال يعمل إلغيب َّف قوهل تعاَل﴿ :قُل ال
َأقُو ُل لَ ُ ْمك ِعن ِدي خ ََزأئِ ُن ِ
إّلل َول َأ ْع َ ُمل إلْ َغ ْي َب َول َأقُو ُل لَ ُ ْمك إين َم َ ٌ
كل إ ْن َأت ِب ُع إال
ِ
ِ
لن ِ
وَح إ َيل﴾ (إلنعام  -43أى أن هللا تعاَل أمر خامت إ بيني بأن يعلن أنه ال
َما ي ُ َ َِ
ميكل خزإئن هللا وأنه ال يعمل إلغيب وأنه ليس ملاكً من إملالئكة ،ويزيد عىل
ذكل بتأكيد أنه يتبع إلوَح ،وأنه ال ميكن أن يتلكم مبا خيالف إلوَح وأوإمر به
إ َيل.﴾..
وَح
َما
إال
َأت ِب ُع
﴿إ ْن
هل
يُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
وهللا تعاَل يأمر خامت إلنبيني بأن يعلن بأنه ال يعمل موعد إلساعة أقريب هو أم
بعيد ،لن هللا مل يطلع عىل غيبه إال من إرتَض من رسهل وليس هو مهنم ﴿قُ ْل
ون َأ ْم َ ْجي َع ُل َ ُهل َر َّب َأ َمد ًإ .عَا ِل ُم إلْ َغ ْي ِب فَ َال يُ ْظه ُِر عَ َ َىل
إ ْن َأ ْد ِر َي َأقَ ِر ٌ
يب ما تُوعَدُ َ
غِ
ِ
ِ
َ
ً
َ
ََض من ر ُسولٍ ﴾ (إجلن  -22 :24اكنوإ يسألون إلنىب
ْي ِبه أ َحدإ .إال َم ِن ْإرت َ َ
ِ
ُ
َ
َ
عن إلساعة واكن إلنىب يرفض إالجابة ونزل إلوَح يقول﴿ :ي َْسألون َك َع ِن
إلساعَ ِة َأاي َن ُم ْر َساهَاِ .ف َمي َأ َنت ِمن ِذ ْك َرإهَا .إ َ ََل َرب َك ُمنهتَ َاهَأ .إن َمأ َأ َنت ُمن ِذ ُر َمن
ِ َِ
ِ
ْ
ِ
ِ
َ ْخيشَ اهَا﴾ وقوهل تعاَل للنىب(صيل هللا عليه وسمل) ﴿ف َمي أ َنت من ذك َرإهَا﴾
تساؤل ينكر من إلبدإية توجيه ذكل إلتساؤل إليه ،لن أمور إلساعة من
إلغيبيات ،وإلنىب ال شأن هل مبعرفة إلغيبيات.
وتكرر إلسؤإل للنيب(صيل هللا عليه وسمل) وجاءت إالجابة بشلك أكرث
تفصي ًال وأكرث حتديد ًإ ،يقول تعاَل﴿ :ي َْسأَلُون ََك َع ِن إلساعَ ِة أَاي َن ُم ْر َساهَا قُ ْل
إن َما ِعلْ ُمهَا ِع ْندَ َرّب َال ُ َجيلهيَا ِل َو ْق ِهتَأ إال ه َُو ث َ ُقلَ ْت ِيف إلس َم َاو ِإت َوإل ْر ِض َال تَأْ ِت ُ ْ
يمك
ِ
ِ
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إال ب َ ْغ َت ًة ي َْسأَلُون ََك َ ََكن َك َح ِفي َع ْهنَا قُ ْل إن َما ِعلْ ُمهَا ِعندَ ِ
إّلل َولَـَ ِكن َأ ْك َ َرث إلن ِاس َال
ِ
ِ
َ
ون﴾ (إلعرإف  .)182وإلية بعد أن تؤكد عمل إلساعة هو من عند هللا
ي َ ْعل ُم َ
وحده ،تؤكد عىل أن إلنىب(صيل هللا عليه وسمل) ال يعمل شيئ ًا عهنا ،ويأَت ذكل
َع ْهنَا﴾..
َح ِفي
َ ََكن َك
بصورة إستناكرية ﴿ي َْسأَلُون ََك
مث تأَت إلية إلتالية تؤكد أن إلنىب ال يعمل إلغيب ﴿قُل ال َأ ْم ِ ُ
كل ِلنَ ْف ِيس ن َ ْفع ًا َو َال
إّلل َول َ ْو ُك ُ
نت َأعْ َ ُمل إلْ َغ ْي َب َال ْس َت ْك َ ْرث ُت ِم َن إلْخ ْ َِري َو َما َمس ِ َين
َرض ًإ إال َما َشأ َء ُ
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ون﴾ (إلعرإف  .)188أمره ربه أن
إلس َو ُء إ ْن أانَ إال نَذ ٌير َوبَشريٌ لق ْو ٍم ي ُ ْؤمنُ َ
ِ ِ
ً
ً
ً
ل
يعلن أنه ال ميكل نفسه -فضال عن غريه -نفعا وال رضرإ إال ما شاء هللا ،وإنه
لو اكن يعمل إلغيب الس تكرث من إخلري وما أصابه إلسوء ..وفع ًال لو اكن يعمل
إلغيب ما حدثت هل إلهزمية َّف أحد والس تكرث من إلنرص َّف بدر وغريها..
ولو اكن يعمل إلغيب ما وقع حضية خلدإع إملنافقني حني اكنوإ يكذبون عليه
فيصدقهم ،وَّف إحدى إملرإت أقنعوه بأن إللص ليس لص ًا بل برئ وطلبوإ منه
أن يدإفع عن ذكل إللص إلربئ فدإفع عنه إلنىب خمدوع ًا بهالهمم ،ونزل إلوَح
اب ِابلْ َحق ِلتَ ْح ُ َمك ب َ ْ َني إلن ِاس
يعتب عىل إلنىب ويقول هل﴿ :إنأ َأ ْن َزلْنَا إل َ ْي َك ْإل ِكتَ َ
َ ُ ْ ِِ ِ ِ ًِ
ً
إّلل َوال تَك ْن للخَأئن َني خَصامي﴾ أى ال تكن حماميا عن إخلائنني ،مث
ِب َمأ َأ َرإكَ ُ
﴿و ْإس َت ْغ ِف ِر ِ
إّلل َاك َن غَ ُفور ًإ ر ِحاميً﴾ ويأمره ربه بأال
يأمره ابالس تغفار
إّلل إن َ
َ
ِ
َ
ِ
ُ
ِ
َ
إّلل ال ُحيب َمن
يدإفع عن إخلونة:
ُون َأنْف َسهُ ْم إن َ
﴿و َال ُ َجتا ِد ْل َع ِن إذل َين ْخي َتان َ
َ
ِ
َاك َن خَوإ ًان َأثِاميً﴾ (إلنساء  .)132 :134أولئك إذلين يس تخفون من إلناس
وال يس تخفون من هللا ،واكنوإ يتأمرون عىل خدإع إلنيب(صيل هللا عليه
وسمل) ،وصدقهم إلنيب(صيل هللا عليه وسمل) لنه ال يعمل إلغيب ،مث نزل
إلوَح خيرب ابحلقيقة ولو اكن إلنىب(صيل هللا عليه وسمل) يعمل إلغيب ما
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إس تطاعوإ خدإعه ..واكنوإ يدخلون عليه يقدمون هل فروض إلطاعة مث خيرجون
من عنده يتأمرون عليه ،وهو ال يعمل شيئ ًا عن ذكل إلغيب إَل أن يزنل إلوَح
ون َطاعَ ٌة فَا َذإ بَ َر ُزو ْإ ِم ْن ِعن ِدكَ بَي َت َطأئِ َف ٌة م ْهنُ ْم غَ ْ َري ِإذلي تَ ُقو ُل
خيربه:
﴿وي َ ُقولُ َ
َ
لك عَ َىل ِ
إّلل َو َك َف َى ِاب ِّلل َو ِكيال﴾ً
ون ِفَأَ ْع ِر ْض َع ْهنُ ْم َوت ََو ْ
َو ُ
إّلل يَ ْك ُت ُب َما ي ُ َبي ُت َ
(إلنساء  .)81مل يكن يعمل إلغيب واكن ذكل وإحض ًا َّف سريته إلقرأنية أو
غزوإته إلىت حاكها إملؤرخون .وابلتايل فقد اكن يترصف َّف غزوإته وفق
إماكانته إلبرشية .واكنوإ يسألونه عن إلغيبيات مثل أمر إلساعة فيزنل إلقرأن
يستنكر ذكل إلسؤإل ويؤكد عىل أن إلنيب ال يعمل إلغيب ..وهناك أية جامعة
حممكة فاصةل َّف إملوضوع﴿ :قُ ْل َما ُك ُ
نت ب ِْدع ًا م َن إلر ُس ِل َو َمأ َأ ْد ِري َما يُ ْف َع ُل ِّب
وَح إ َيل َو َمأ َأانَ ْ إال ن َ ِذ ٌير مب ٌِني﴾ (إلحقاف  .)1أى
َو َال ِب ُ ْمك إ ْن َأت ِب ُع إال َما ي ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
م
ً
ً
ُ
ْ
أمره ربه بأن يعلن أنه ليس متزيإ عن إلرسل ﴿قل َما ك ُ
نت ب ِْدعا م َن إلر ُس ِل﴾.
وأمره أن يعلن أنه ال يدرى وال يعمل ما س يحدث هل أو ما س يحدث لغريه َّف
إملس تقبل سوإء َّف إدلنيا أو عند إملوت أو َّف إلربزخ ،أو عند قيام إلساعة أو
َّف إلخرة ،وابلتاَل فال ميكن أن يتلكم َّف أش ياء ال يعلمها فقد أمره ربه أن
وَح﴾
يعلن أنه يتبع ما يوَح إليه فقط أى يطيع أوإمر ربه
﴿إ ْن َأت ِب ُع ِإال َما ي ُ َ َ
ِ
ومعناه أن إلنىب ال ميكن أن يتلكم مث ًال عن عذإب إلقرب لنه غيب [ وأقول
إلبندإري  :هنا يلجأ إملنكر للس نة فيحرف إملعين إذلي أثبته للتو فهو إذلي
قال قبل سطرين (فقد أمره ربه أن يعلن أنه يتبع ما يوَح إليه فقط أى يطيع
وَح﴾  ،ومن هذإ ما أقره هللا تعايل وأثبته يف قوهل
أوإمر ربه
﴿إ ْن َأت ِب ُع ِإال َما ي ُ َ َ
ِ
ْ
ِ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
ْ
َ
ْ
( َذ ِ َكل ِم ْن َأن َباء إل َغ ْي ِب ن ُوحيه إل َ
يك َو َما ك َ
نت َدل ْ ِهي ْم إذ يُل ُقون َأقال َمهُ ْم َأهيُّ ُ ْم يَك ُف ُل
ِ
ِ
ْ
ِ
ِ
ون }أل معرإن ،55وقوهل تعايل (ت َ
َم ْر َ َمي َو َما ُك َ
كل م ْن َأن َباء
نت َ َدل ْ ِهي ْم إ ْذ َ ْخي َت ِص ُم َ
ِ
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إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحهيَا إل َ ْي َك َما ُك َ
نت تَ ْعلَ ُمهَا َأ َنت َو َال قَ ْو ُم َك ِمن قَ ْب ِل هَـ َذإ فَ ْاص ِ ْرب إ َّن
إلْ َعا ِق َب َة ِللْ ُمتَّ ِق َني ِ}هود ، 51وقوهل تعايل ( َذ ِ َكل ِم ْن َأن َباء إلْ ُق َرى ن َ ُق ُّص ُه عَلَ ْي َك ِم ِهنَاْ
قَأ ِ ٌمئ َو َح ِصي ٌد }هود ، 133وقوهل تعايل ( َو ُكـالًّ ن َّ ُق ُّص عَلَ ْي َك ِم ْن َأن َباء ُّإلر ُس ِل
َما نُث َِب ُت ِب ِه فُ َؤإدَكَ َو َجاءكَ ِيف هَـ ِذ ِه إلْ َح ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذ ْك َرى ِللْ ُم ْؤ ِم ِن َني
}هود ، 123وقوهل تعايل (َ ِ َكل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحي ِه إل َ ْي َك َو َما ُك َ
نت َ َدل ْ ِهي ْم إ ْذ
ِ
تعايل ( َك َذ ِ َكل ن َ ُق ُّص عَلَ ْي ِكَ
ون }يوسف ، 132وقوهل
َأ ْ َمج ُعو ْإ َأ ْم َر ُ ْمه َو ُ ْمه ي َ ْم ُك ُر َ
ِم ْن َأن َباء َما قَ ْد َس َب َق َوقَ ْد أتَيْنَاكَ ِمن َّ ُدلانَّ ِذ ْكر ًإ }طه ، 11وقوهل تعايل ( َولَقَ ْد
َج ُ
اءمه ِم َن ْ َإلن َباء َما ِفي ِه ُم ْز َد َج ٌر }إلقمر . 5وإملعين إملس تفاد مما س بق ِسده هو
أن إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) ال يعمل إلغيب من تلقاء نفسه إمنا يعمل من
إلغيب ما يويح به إليه ربه  ،وال نتأيل عيل هللا تعايل يف ُك من إلنباء خيربه
به ربه عن طريق إلويح إمنا حنن مطالبون ابلتصديق بأن ما خيرب به إلنيب
(صيل هللا عليه وسمل) مما ثبت دلينا حصيحا نسبته إيل إلنيب (صيل هللا عليه
وسمل) إمنا هو مما أويح هللا به إليه عن طريق إلويح جربيل إملكل وما يقوهل
إمحد صبحي منصور يؤكد عدم إطالعه عيل إلايت إليت ذكرانها أو عدم فهمها
وهجهل مبدلوالهتا أو إغامض عينيه عهنا  ]،وذلكل فهو يقول جبهل  (:وإملعىن
إملس تفاد مما س بق أن إلنىب مل يتلكم أبد ًإ عن إلغيبيات ،ومن وإجب إملؤمن
تربئة إلنىب من ذكل إلزيف إملنسوب إليه وإذلى خيالف إلقرأن [ (..وأقول
إلبندإري  :ال يكون إخبار إلنيب ( صيل هللا عليه وسمل ) ابلغيب خمالفة للقرأن
لننا نعرف أنه قد أقر ابلهد بذكل ( قُل الَّ َأقُو ُل لَ ُ ْمك ِعن ِدي خ ََزأئِ ُن ِ
إّلل َوال َأ ْع َ ُمل
إلْ َغ ْي َب َوال َأقُو ُل لَ ُ ْمك إ ِين َم َ ٌ
وَح إ َ َّيل } ..إلنعام ، 43فلك
كل إ ْن َأت َّ ِب ُع إالَّ َما ي ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
غيب خيرب به رسول هللا ((صيل هللا عليه وسمل) جيب أن نعمل أنه حق وأنه مل
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يكن إال بويح جربيل إملكل  ،همام كرث هذإ إلغيب وإالخبار به مفا جيري عيل
إلقليل من إالخبار ابلغيب جيوز عيل إلكثري منه  ] .ويس تأنف إملنكر فيقول
 :وإلايت إلسابقة وىه تؤكد عىل أن إلنىب ال يعمل إلغيب تضع إذلين
يمتسكون بأحاديث إلغيبيات وعذإب إلقرب وإلشفاعة َّف موقف حرج ..فهم إن
أمنوإ بتكل إلحاديث فقد كفروإ بأايت إلقرأن ،وإن أمنوإ ابلقرأن فقد كفروإ
بتكل إلحاديث [..وأقول إلبندإري :طبعا أمحد منصور وإملفتونون به وإمهني
لك إلومه ،فأي حرج هذإ إذلي صنعه ( ومهه وخياهل وهجهل ،فأما ومهه فلنه
حاد عن إحلقيقة وغض إلطرف عن مدلول الاس تثناء يف أايت إلغيب  [،قال
تعايل (عَا ِل ُم إلْ َغ ْي ِب فَ َال يُ ْظه ُِر عَ َىل غَ ْي ِب ِه َأ َحدً إ ( )24إ َّال َم ِن ْإرت َََض ِم ْن َر ُسولٍ
ِ
فَان َّ ُه ي َْس ُ ُ
كل ِم ْن ب َ ْ ِني يَدَ يْ ِه َو ِم ْن َخلْ ِف ِه َر َصدً إ ()22سورة إجلن ) وقوهل تعايل (
ِ
َ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
َ
ْ
َ
َ
إّلل جيتَ ِيب
وَح إ َّيل) و(ن ُوحيه إليك) أل معرإن  55و( َولك َّن َ
إ ْن أت َّ ِب ُع إال َما ي ُ َ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
َ
َّ
َ
وَح إ َّيل) إلنعام /
من ُّر ُسهل َمن يَشَ ا ُء) أل معرإن  ، 121/و(إ ْن أت َّ ِب ُع إال َما ي ُ َ
ِ َ َِ ُ ِ
نت تَ ْعلَ ُمهَا َأ ِ َنت َو َال قَ ْو ُمكَ
 ،43و ِ( ْ َ
تكل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُوحهيَا إل ْيك َما ك َ
ِ
ْ
ِ
َ
ِ
ِمن قَ ْب ِل هَـ َذإ فَ ْاص ِ ْرب إ َّن إلْ َعا ِق َب َة ِللْ ُمتَّ ِق َني }هود ، 51و( ذ َكل م ْن َأن َباء إل َغ ْي ِب
ِ
ن ُو ِحي ِه إل َ ْي َك) يوسف . 132وأما خياهل فلنه َم َع َر معر ًة وإسعة ال مي ُع ُرها إال
ِ
أحصاب إخليال إلوإسع إلبعيد عن إحلقيقة عندما نفي عن إلنيب أن إلويح خيربه
مبرإد هللا تعايل وقد علمنا أن هللا قد أقر ابطالع دمحم عيل ما يريد هللا تعايل
من غيبه،وأما هجهل :فال يس تدل عليه لن لك مقاالته وزمعه هجل مطبق
بعيدة عن إلعمل] ،مث يقول هذإ إجلاهل أمحد صبحي :وال ميكن أن يؤمن
إالنسان ابلىشء ونقيضه ..وإملمتسكون بتكل إلحاديث إلىت ختالف إلقرأن
مضطرون لن يعلنوإ ابللسان إمياهنم ابلقرأن ،ولكن مأزقهم إحلقيقى َّف أهنم
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يؤمنون فع ًال بتكل إلحاديث همام تناقضت مع إلقرأن ،وال يس تطيعون نفى
إلايت إلقرأنية إلىت ختالف هوإمه ولىك خيرجوإ من هذإ إملأزق فاهنم ينسون
إلقضية متام ًا ويكتفون بكيل إالهتامات وإلس باب لاكتب هذه إلسطور
بس يطة !!...لكن هل يس تطيع إلس باب أن حيل إملشلكة؟ ..ال أعتقد[ !!...
وأقول إلبندإري  :لك هذإ من خيال وهجل إملنكر  .وقد أوردان إحلقيقة قبل
أسطر ليست ببعيدة  ] ,ويس تأنف إملنكر فيقول :وخنلص مما س بق إَل تقرير
إلَت:
 -1أن إلس نة إحلقيقية ىه إتباع إلقرأن ،وأن إلقرأن يؤكد عىل أن إلنىب ال يعمل
إلغيبيات وال يتحدث َّف إلغيبيات [،أقول إلبندإري  :يف قول أمحد صبحي
حتريف ملعاين إلايت لس ببني :
إلول مهنام  :أن إتباع أايت إلقرأن ليست يه كام يرإها أمحد صبحي بل كام
وصفها هللا تعايل يف كتابه وذكل بتصديق هللا فامي يقول  ،وقد قال س بحانه أنه
يويح من أنباء إلغيب للرسول دمحم (صيل هللا عليه وسمل) يف سورة هود
وسورة أل معرإن وسورة يوسف وسورة طه ،وأمران بأن نأخذ ما جاءان به
إلرسول سوأء يف غيب أو يف شهادةَ ( :و َما أاتَ ُُكُ َّإلر ُسو ُل فَخ ُُذو ُه َو َما هنَ َ ُ ْاُك َع ْن ُه
إّلل َش ِديدُ إلْ ِع َق ِاب }إحلرش، ) 2وأما ما أمر هللا به نبييه
إّلل إ َّن َّ َ
فَانهتَ ُوإ َوإت َّ ُقوإ َّ َ
ِ
وأكد عيل أنه س يعلمه ابلغيب  ،وجعل إالعالم ابلغيب حق حملمد (صيل هللا
عليه وسمل )،نعم إن دمحم ًإ (صيل هللا عليه وسمل) ال يعمل إلغيب بذإته وليس
هذإ حبق من حقوق نبوته ولكنه قد أويت حق إالخبار ابلغيب حس امب يريد هللا
تعايل وبأي عدد من موضوعات إلغيب يريد أن خيربه وبأي تفصيل شاء هللا
تعايل أن يبينه من إلغيب لنبييه (صيل هللا عليه وسمل) ففي قوهل تعايل ( َذ ِ َكل
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ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحي ِه إل َ َ
يك..أل معرإن  ) 55 /تقرير إلهيي حملمد بأنه أعطي
ِ
حق إالخبار ابلغيب من هللا تعايل عالم إلغيوب  ،ولفظة من أنباء تفيد
إلحقية إلمكية وإلكيفية عن طريق إلويح  ،وقوهل تعايل (تِ ْ َ
كل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب
ن ُو ِحهيَا إل َ ْي َك َما ُك َ
نت تَ ْعلَ ُمهَا َأ َنت َو َال قَ ْو ُم َك ِمن قَ ْب ِل هَـ َذإ }هود ، 51وقوهل
تعايل ( ِ َذ ِ َكل ِم ْن َأن َباء إلْ ُق َرى ن َ ُق ُّص ُه عَلَ ْي َك ) }هود ) 133وقوهل تعايل ( َو ُكـالًّ
ن َّ ُق ُّص عَلَ ْي َك ِم ْن َأن َباء ُّإلر ُس ِل ) }هود ، 123وقوهل تعايل ( َذ ِ َكل ِم ْن َأن َباء
إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحي ِه إل َ ْي َك) }يوسف ،132وقوهل تعايل ( َك َذ ِ َكل ن َ ُق ُّص عَلَ ْي َك ِم ْن َأن َباء
ِْ
ْ
َّ
ِ
ِ
ً
َ
َما قَ ْد َس َب َق َوقد أتَيْنَاكَ من ُدلانَّ ذكرإ }طه. 11؟؟] ،ويس تأنف إملنكر إناكره
فيقول  :إذن فالس نة إحلقيقية للنىب ختلو من أى حديث هل عن عذإب إلقرب
وغريه من إلغيبيات ..ذكل هو ما نس تخلصه من إلقرأن إلعزيز[..قلت إلبندإري
 :طبعا هو قد فربك إملعادةل إملنطقية ابلطول أو ابلعرض ،فهو قد وضع معادةل(
إحلقيقة ) مكونة من ثالثة مقدمات ونتيجة  ( ،فقال :إحلقيقية ىه إتباع
إلقرأن ،وأن إلقرأن يؤكد عىل أن إلنىب ال يعمل إلغيبيات وال يتحدث َّف
إلغيبيات ) فاملقدمة إلويل عنده يه إتباع إلقرأن  ،ووجدانه يقررها من
إلناحية إلنظرية دون إلتطبيق  ،إذ لو إتبع إلقرأن لمن مبحمد وحقه يف أن
خيرب ابلغيب ( ال أقول :يف أن يعمل بل خيرب ابلغيب )  ،وعليه فاملقدمة إلويل
يف معادةل إحلقيقة عنده ابطةل  ،أما إملقدمة إلثانية قوهل :وأن إلقرأن يؤكد عىل
أن إلنىب ال يعمل إلغيبيات فهيي مقدمة انقصة فيجب أن يضاف إلهيا يك تس تقمي
يف إملعادةل ،لكن من حقه أن ُخيرب به ،وعليه فاملقدمة إلثانية يف معادلته ابطةل
لعدم الاستيفاء ،وأما إملقدمة إلثالثة يف معادلته إليت سامها إحلقيقة فهيي قوهل
إملنحرف ( وال يتحدث َّف إلغيبيات ) ،ويه مقدمة ماتت قبل أن تودل ،
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ذكل لن إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) قد أمر ابنذإر إلناس وتبشريمه بلك
هذإ إلغيب وأن يتلكم به فاجلنة غيب وإلنار غيب وإلنبييون غيب ابلنس بة لنا
 ،وإملالئكة غيب ،وإجلن غيب وإلبعث غيب وإلنشور غيب وإلقيامة غيب
وإلرصإط غيب وإلقضاء بني إلعباد غيب ،وكثري مما ذكره إلقرأن  ،ومضنه هللا
تعايل يف كتابه غيب مثل يأجوج ومأجوج ،وإدلإبة وإلنار إليت حترش إلناس ،
وذي إلقرنني  ،وكثري من أكرث ال يتسع إجملال هنا لروإيته من بني ضفيت
إلكتاب ( إلقرأن) وعليه فاملقدمة إلثالثة من معادةل إبن إلصبحي ابطةل جدإ
وابتت قضية أمحد صبحي قضية ابطةل من أصلها ] ،مث يس تأنف إبن إلصبحي
فيقول
:
 -2إن علامء إلصول يقرون أن أمور إلغيبيات ال تؤخذ إال من إلقرأن
وإحلديث إملتوإتر ،وحيث أن إحلديث إملتوإتر ال وجود هل عند أغلب إحملققني
وحيث أن من أثبت وجود بعض إلحاديث إملتوإترة فليس مهنا ىشء عن
عذإب إلقرب ،ذلكل فالحاديث إلخرى -أحاديث إلحاد -ليست مصدر ًإ
معمتد ًإ ٌالثبات عذإب إلقرب أو نفيه ،لن إلقرأن وحده هو إملرجع [.أقول
إلبندإري :إن من يقول بذكل مه قوم شكوإ يف هللا وقرصت مهمهم ذكل لن
حديث إلحاد هو وإحد من ش يئني  :إلول  :أنه رشع .وإلثاين  :أنه ليس
برشع  ،ويف لكتا إحلالتني فالقضية حمسومة ،فاذإ أقروإ بأنه رشع فالعقل وإلنقل
يوجب إلعمل به وجواب يف غيب أو شهادة  ،وإمنا يكون إلتعويل عيل درجة
إلثبوت حني إملعارضة ،مفا مل تكن معارضة فالمر ُأن ُف وإلتلكيف مبوضوعه
فريضة،ويكون ذكل بعدم خمالفة إلحاد إيل أية قرأنية قطعية إدلالةل َظه ََر
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مدلُولها ون ُ ِسق يف ضوء مجيع إلايت إلنازةل يف شأن موضوعها ،ويف ظل
تناسق إلعنرص إلزمين للترشيع (إلسابق وإلالحق ) ،أو عدم معارضته حلديث
تتابعي مدعوم مبتابعات أو شوإهد أو طرق أخري أو تاكثر إلروإة إلعدول
إلضابطني عيل روإيته،حفني ذكل يقدم إلضبط عيل إلضابط وإلعدل عيل
إلعادل وإلوثق عيل إلثقة وإمجلع عيل إلفرد وإلكثري عيل إلقليل ،أو إالحامتل
إلثاين  :أن يقروإ بأن خرب إلحاد ليس برشع فيكونوإ قد أنكروإ س نة نيب هللا
تعايل اكملُن ِكر أمحد صبحي منصور ،وخالفوإ مقررإت إلعقل وإلفطرة وإلنقل
وإلرشع  ،فالبالغ إخلربي يف رشيعة هللا تعايل حده إلدىن أحاد وإلعىل معاينة
ومشاهدة  ،فالرسول أول دإعٍ إيل هللا وماهيته عيل إلفردية قال تعايل ( َاي َأهيُّ َا
إّلل
َّإلر ُسو ُل ب َ ِل ْغ َما ُأن ِز َل إل َ ْي َك ِمن َّرب َِك َوإن ل َّ ْم تَ ْف َع ْل فَ َما بَل َّ ْغ َت ِر َسال َ َت ُه َو ُ
ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
َ
َ
َ
إّلل ال هيَ ْدي إلق ْو َم إلاكف ِر َين }إملائدة ،42وهذإ إنفرإد
ي َ ْع ِص ُم َك ِم َن إلنَّاس إ َّن َ
ِ
وَس ِلقَ ْو ِمهِ
ْ
َ
َ
مويس خبرب ربه إيل قومه يُلكفهم به ويأمرمه فيقوهل تعايل ( َوإذ قال ُم َ
ِ
َ
ِ
ُ
َ
ِ
ون ِم َن
ك
أ
ن
أ
ّلل
اب
إّلل يَأْ ُم ُرُ ُْك َأ ْن ت َْذ َ ُحبو ْإ بَقَ َر ًة قَالُو ْإ َأتَتَّ ِخ ُذانَ ه ُُزو ًإ قَا َل َأ ُعو ُذ
إ َّن َ
ْ
َ
ِ
ْ
ِ
ِ
إل َجاهل َني }إلبقرة 42فلامذإ مل يعرتض إلهيو ُد ويقولون ملويس هذإ خرب أحاد وما
تقول به ابلنس بة لنا غيب ؟ لقد جعلت اي أمحد منصور إلهيود خري ًإ وأهدي
منك ومه ضالل !! ،مفا ابكل أنت؟؟ ولقد حتدث هللا تعايل عيل من ُخيرب
إلناس بدين هللا أو جبزء منه ومه أحاد يُقر فعلهم ويُلزم به قال تعايل (إ َّن َّ ِإذل َين
ْ ُ ِ ِ ْ ِِ
ْ
ون بِأ َاي ِت ِ
ِ
ون ابلق ْسطِ
ون إذل َين يَأ ُم ُر َ
ون إلنَّ ِب ِي َني ِبغ ْ َِري َح ٍق َويَق ُتل َ
إّلل َوي َ ْق ُتلُ َ
يَ ْك ُف ُر َ
رش ُمه ِب َع َذ ٍإب َأ ِل ٍمي }أل معرإن ، 21وما يرسي عيل إلفرد يرسي
ِم َن إلنَّ ِاس فَبَ ِ ْ
عيل إلمة من إلتلكيف قال تعايل ( َولْ َت ُكن ِم ُ ْ
ون إ ََل إلْخ ْ َِري
نمك ُأ َّم ٌة ي َ ْد ُع َ
ِ
ون ِابلْ َم ْع ُر ِ
ون }أل معرإن135
وف َويَ ْهنَ ْو َن َع ِن إلْ ُمن َك ِر َو ُأ ْولَـئِ َك ُ ُمه إلْ ُم ْف ِل ُح َ
َويَأْ ُم ُر َ
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)  ،وقد يكون فر ٌد وإح ٌد من إلناس أم ًة وحده  ،كام قال هللا تعايل يف إبرإهمي
رش ِك َني }إلنحل) 123
( إ َّن إ ْب َرإ ِه َمي َاك َن ُأ َّم ًة قَا ِنت ًا ِ ِّلل َح ِنيف ًا َول َ ْم ي َ ُك ِم َن إلْ ُم ْ ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
ِ
ْ
ل
م
ون ابل َم ْع ُروف َويَهنَ ْو َن َع ِن
ون ابّلل َوإ َي ْو ِم إلخ ِر َويَأ ُم ُر َ
،وقوهل تعايل ( ي ُ ْؤ نُ َ
إلصا ِل ِح َني) أل معرإن ، 115ولقد
ون ِيف إلْخ ْ ََري ِإت َو ُأ ْولَـئِ َك ِم َن َّ
إلْ ُمن َك ِر َوي َُسا ِر ُع َ
إمتدح هللا تعايل خشص دمحم إلنيب  ،مبفرده ونفسه وألزم إملؤمنني خبربه وهو فرد
ون َّإلر ُسو َل إلنَّ ِ َّيب إ ُل ِم َّي َّ ِإذلي َجيِدُ ون َ ُه َم ْك ُتو ًاب
خربه أحاد فقال تعايل ( َّ ِإذل َين يَت َّ ِب ُع َ
يل يَأْ ُم ُر ُمه ِابلْ َم ْع ُر ِ
امه َع ِن إلْ ُمن َك ِر َو ُ ِحي ُّل لَهُ ُم
ندَمه ِيف إلتَّ ْو َرإ ِة َوإال ْ ِجن ِ
وف َويَ ْهنَ ُ ْ
ِع ُ ْ
ِ
ْ
َّ
َ
ِ
إ َّلط ِي َب ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
رص ْمه َوإلغالل إل ِيت اكن َْت عَل ْ ِهي ْم
ات َو ُ َحي ِر ُم عَلَ ْ ِهي ُم إل َخ َبأئث َويَضَ ُع َع ْهنُ ْم إ ْ َ
َرصو ُه َوإت َّ َب ُعو ْإ ِإلنُّ َور َّ ِإذل َي ُأن ِز َل َم َع ُه ُأ ْولَـئِ َك ُمهُ
فَ َّ ِاذل َين أ َمنُو ْإ ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه َون َ ُ
ون }إلعرإف ، )142ولقد فرض هللا تعايل ولكف إملؤمنني جامعة
إلْ ُم ْف ِل ُح َ
وفرإدى ابالخبار عنه س بحانه وإلقيام بتبليغ ذكل إدلين إحلنيف لكه أو بعضه ،
ون ِابلْ َم ْع ُر ِ
وف َويَ ْهنَ ْو َن
ون َوإلْ ُم ْؤ ِمنَ ُات ب َ ْعضُ ه ُْم َأ ْو ِل َياء ب َ ْع ٍض يَأْ ُم ُر َ
فقال ( َوإلْ ُم ْؤ ِمنُ َ
إّلل َو َر ُس َ ُ
وهل ُأ ْولَـئِ َك
ون َ
ون َّ
ُون َّإلز َاك َة َويُ ِطي ُع َ
إلص َال َة َوي ُ ْؤت َ
َع ِن إلْ ُمن َك ِر َوي ُ ِقمي ُ َ
إّلل َع ِز ٌيز َح ِك ٌمي }إلتوبة ) 21وأقر هللا تعايل بوضوح ال
َس َ ْري َ ُمحهُ ُم ُ
إّلل إ َّن َ
ِ
مغوض فيه وبيان ليس بعده بيان وجوب إلخذ خبرب إلحاد عندما أصل وقنن
َش ٍء
رض َب ُ
ذكل يف قوهل تعايل ( َو َ َ
إّلل َمث َ ًال َّر ُجلَ ْ ِني َأ َحدُ ُ َمها َأ ْب َ ُمك َال ي َ ْق ِد ُر عَ َ َىل َ ْ
َوه َُو َ ٌّ
لك عَ َىل َم ْوال ُه أَيْنَ َما ي ُ َو ِهج ُّه َال يَأْ ِت ِ َخب ْ ٍري ه َْل ي َْس َت ِوي ه َُو َو َمن يَأْ ُم ُر ِابلْ َع ْد ِل
رص ٍإط ُّم ْس َت ِق ٍمي }إلنحل ، 24وال جدإل بعد هذه إلية حيث قارن
َو ُه َو عَ َىل ِ َ
هللا بني رجلني أحدهام انقل لخبار إلقرأن وإلرشع بشلك فردي ( أحاد) وحمك
هل بأنه عيل رصإط مس تقمي لنه جمرد أ ٌمر ابلعدل ( وهو فرد ) وقوهل تعايل يف
( إسامعيل) وهو فرد حني قالَ (:و َاك َن يَأْ ُم ُر َأه َ ُْهل ِاب َّلص َال ِة َو َّإلز َاك ِة َو َاك َن ِعندَ
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َرِب ِه َم ْر ِضي ًا }مرمي ، 44ولك هذه إلمثةل مل يكن إلتعويل فهيا عيل كونه أحاد أم
مجع ،وتوإتر ؟؟ بل سوي هللا تعايل بيهنم يف إلنقل وإلتلكيف هبم  ،ما دإم قد
ثبت للجمع أو إلفرد سو ًإء بسوإ ٍء عدإةل روإيهتم  ،وإس تقامة أخبارمه
]،ويس تأنف إمحد صبحي فيقول -3 :إذإ اكن هللا تعاَل مل يعط إلنىب عمل
إلغيب وإذإ اكن إلنىب مل يتحدث عن إلغيبيات فان غري إلنىب أوَل بعدم معرفة
إلغيب ،وابلتاَل ال تؤخذ منه أقوإل عن غيبيات إلقرب وال يصح الاحتجاج به.
ومع ذكل حتفل كتب إحلديث ابلحاديث إملنسوبة زور ًإ إَل إلنىب إلكرمي ومن
بيهنا أحاديث تعرض للوسائل إلىت تنجى إملؤمن من عذإب إلقرب مثل إملوت
يوم إمجلعة أو ليلهتا؟! أو إملوت بدإء إلبطن؟! فزيمعون أن إلرسول قال" :ما
من مسمل ميوت يوم إمجلعة إال وقاه هللا تعاَل فتنة إلقرب" وقوهل "من تقتهل بطنه
فال يعذب َّف قربه؟!" [.قلت إلبندإري  :نعم إن دمحم ًإ (صيل هللا عليه وسمل)
ال يعمل إلغيب بذإته وليس هذإ حبق من حقوق نبوته ولكنه قد أويت حق أن
ُخي َ َرب ابلغيب حس امب يريد هللا تعايل وبأي عدد من موضوعات إلغيب يريده هللا
 ،وبأي تفصيل شاء هللا تعايل أن يبينه من إلغيب لنبييه (صيل هللا عليه
وسمل)  ،وبناءإ عليه فهل إحلق يف أن ي َ َّقص ما ع ِلمه لمته ،وأن ُخيرب به ووجب
يقصه (صيل هللا عليه وسمل) من غيب
عيل أمة إالسالم تصديقه يف لك ما ُّ
،ففي قوهل تعايل ( َذ ِ َكل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحي ِه إل َ َ
يك..أل معرإن  ) 55 /تقرير
ِ
إلهيي حملمد بأنه ُأعطي حق أن ُخي َ َرب ابلغيب من هللا تعايل عالم إلغيوب ،
ولفظة من أنباء تفيد إلحقية يف إلمكية وإلكيفية عن طريق إلويح  ،وقوهل
تعايل (تِ ْ َ
كل ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحهيَا إل َ ْي َك َما ُك َ
نت تَ ْعلَ ُمهَا َأ َنت َو َال قَ ْو ُم َك ِمن
ِ
قَ ْب ِل هَـ َذإ }هود ، 51دليل قاطع عيل إس تحقاق إلنيب (صيل هللا عليه وسمل)
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لن خيرب ابلغيب عن طريق ويح هللا تعايل هل  ،؟؟؟؟؟ وقوهل تعايل ( َذ ِ َكل
ِم ْن َأن َباء إلْ ُق َرى ن َ ُق ُّص ُه عَلَ ْي َك ) }هود ) 133هو دليل قاطع عيل أحقية هذإ
إلنيب (ص) يف أن خيرب مبا شأء هللا هل أن يعرف من قصص إلولني ؟ وقوهل
تعايل ( َو ُكـ ًّال ن َّ ُق ُّص عَلَ ْي َك ِم ْن َأن َباء ُّإلر ُس ِل ) }هود ، 123وقوهل تعايل ( َذ ِ َكل
ِم ْن َأن َباء إلْ َغ ْي ِب ن ُو ِحي ِه إل َ ْي َك) }يوسف ،132هو دليل قاطع عيل أحقية هذإ
ِ
إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) يف أن خيرب مبا شأء هللا هل أن يعرف من قصص
إلولني ومن أنباء لك إلغيب ،وقوهل تعايل ( َك َذ ِ َكل ن َ ُق ُّص عَلَ ْي َك ِم ْن َأن َباء َما قَ ْد
َس َب َق َوقَ ْد أتَيْنَاكَ ِمن َّ ُدلانَّ ِذ ْكر ًإ }طه ، 11أما زمع إبن إلصبحي بأن إلس نة
مؤلفة أو منسوبة زور ًإ إيل إلنيب (صيل هللا عليه وسمل ) فهذإ قد فصلنا إلقول
يف بطالنه وبيان أنه من بصمة إلغباء إليت متزي هبا أمحد صبحي منصور وإحندإر
قدرإته يف علوم إلتأرخي رمغ أنه اكن مدرس اترخي فصار منعدم إلهوية بعد فصهل
وحسب إلشهادة منه وطرده ] ،مث يس تأنف إبن إلصبحي ضالهل فيقول-3 :
إلفصل إلثاىن ،حديث إلقرأن عن قضية إحلساب يأَت مضن منظومة اكمةل
تتحدث عن خلق إلنفس وموهتا وحياهتا وإلربزخ وإملوت وإلنوم وإلبعث
وإلنشور .وىك نفهم إملوضوع البد أن نبدأ إلبدإية ونسري إَل إلهناية ولك ذكل
ابلايت إلقرأنية وابلرتتيب [.قلت إلبندإري :س يلف أمحد صبحي ابلقارئ،
كعادته إملشهورة يف تتويه إلقارئ  ،بنسج إلقصص وتكثري إلهالم حول
قضيته إلباطةل ] فيقول إملنكر :وبدإية البد أن نقرر أنه مل يرد َّف إلقرأن إلكرمي
مطلق ًا ذكر ما يسمى بعذإب إلقرب أو نعميه أو إلثعبان إلقرع [،قلت إلبندإري:
ون عَلَ ْهيَا غُدُ و ًإ َوع َِش ي ًا َوي َ ْو َم
كيف وقد قال س بحانه يف فرعون وأهل (إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ أ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب }غافر ) 54أليست إلنار عذإب
تَ ُقو ُم َّ
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لل فرعون ومه يف قبورمه ؟؟!!وكذكل قوم نوح كام يف قوهل تعايل ( ِم َّما
ُون َّ ِ
إّلل َأ َنصار ًإ }نوح، )24
خ َِطيئَاهتِ ِ ْم ُأ ْغ ِرقُوإ فَأُ ْد ِخلُوإ انَ ر ًإ فَ َ ْمل َجيِدُ وإ لَهُم ِمن د ِ
وكذكل معوم عذإب إلقرب كام يف حاةل لك اكفر قال تعايل ( َو َم ْن َأ ْظ َ ُمل ِم َّم ِن
إفْ َ َرتى عَ َىل َّ ِ
إّلل َك ِذ ًاب َأ ْو قَا َل ُأ ِ
َش ٌء َو َم ْن قَا َل َسأُنْ ِز ُل ِمثْ َل
ويح إ َ َّيل َول َ ْم ي ُ َ
وح إل َ ْي ِه َ ْ
َ
ِ َّ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ ِ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ُ
َ
ون يف مغ َرإت إل َم ْوت َوإل َمالئكة َابسطو أيْد ِهي ْم
َما َأنْ َز َل َّ ُ
إّلل َول َ ْو تَ َرى إذ إلظال ُم َ
َ ْ ُ ُ ُ ْ ُِ
ْ
ْ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ون عَىل َّإّلل غ َري إل َح ِق
َأ ْخ ِر ُجوإ أنف َسمك إل َي ْو َم جت َز ْو َن عَذ َإب إله ِ
ُون ِب َما ك ْن ُ ْمت تَقول َ
ون (َ )13ولَقَ ْد ِجئْ ُت ُموانَ فُ َرإدَى َ َمَك َخلَ ْقنَ ُ ْاُك َأ َّو َل َم َّر ٍة
َو ُك ْن ُ ْمت َع ْن َأ َاي ِت ِه ت َ ْس تَ ْك ِ ُرب َ
َوتَ َر ْك ُ ْمت َما خ ََّولْنَ ُ ْاُك َو َر َإء ُظهُو ِر ُ ُْك َو َما نَ َرى َم َع ُ ْمك ُش َف َع َاء ُُكُ َّ ِإذل َين َز َ ْمع ُ ْمت َأهنَّ ُ ْم ِف ُ ْ
يمك
ون ( ،)15ودليل أن عذإب
رش َاك ُء لَقَ ْد تَ َق َّط َع بَيْنَ ُ ْمك َوضَ َّل َع ْن ُ ْمك َما ُك ْن ُ ْمت تَ ْز ُ ُمع َ
َُ
إلهون هو جزإء لك اكفريف قربه يف إدلنيا (عذإب إلقرب ) قوهل تعايل( :إليوم
جتزون عذإب إلهون  ) ...ويؤكد أن ذكل يف إدلنيا قوهل تعايل ( َولَقَ ْد ِج ْئ ُت ُموانَ
فُ َرإدَى َ َمَك َخلَ ْقنَ ُ ْاُك َأ َّو َل َم َّر ٍة َوتَ َر ْك ُ ْمت َما خ ََّولْنَ ُ ْاُك َو َر َإء ُظهُو ِر ُ ُْك َو َما نَ َرى َم َع ُ ْمك
ُش َف َع َاء ُُكُ َّ ِإذل َين َز َ ْمع ُ ْمت َأهنَّ ُ ْم ِف ُ ْ
ون
رش َاك ُء لَقَ ْد تَ َق َّط َع بَيْنَ ُ ْمك َوضَ َّل َع ْن ُ ْمك َما ُك ْن ُ ْمت تَ ْز ُ ُمع َ
يمك ُ َ
( [)15فهذإ لكه يف إلخرة ويؤكده قوهل تعايل  :جئمتوان –وتركمت-وما نري-
وضل عنمك ما كنمت تزمعون  ] -ويس تأنف إملنكر قوهل :وحيث أن إلقرأن
إلكرمي هو إملصدر إلوحيد إملعمتد َّف إلقضية فاحلمك هنا قاطع َّف نفى عذإب
إلقرب ونعميه وثعبانه[ قلت إلبندإري  :يتعرض أمحد صبحي لقضيته بعد لفَّة
طويةل بدأها من أول كتابه حبوإيل  84صفحة فهو ينفي من غري أي إس تدالل
قل أو كرث عذإب إلقرب ونعميه وإلثعبان إلقرع  [ ،وأقول أان إلبندإري هل أن
إلثعبان إلقرع هو موضوع اتفه تعلق به هذإ إلوإمه وس بق أنين قلت أنه
حديث موضوع اكن إلجدر مبن اكن مدرس ًا ابجلامعة إلزهرية قبل أن يُطرد
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مهنا  ،أن يزود هو عن هذه إلس نة من زإوية إلزمع مبا يسمي ابلثعبان إلقرع
بأن يقطع ببطالن هذإ إحلديث لناكرته وإنتفاء حصته وأن مسأةل ثبوته أو عدهما
مل يكن ابلصعب عليه أن يتحقق مهنا لكنه يتلمس للنيب وسنته لك انئبة ل ُيشهِر
ابلنيب (صيل هللا عليه وسمل) وسنته ،أما عن نفييه عذإب إلقرب يف إلقرأن
إلكرمي مفا أجبحه وما أجرسه وما أكذبه عيل هللا تعايل ذكل أن هللا قد تلكم
برصإحة ال تشابه فهيا عن عذإب إلقرب وأثبته يف إلوقت إذلي ينكره فيه إملنكر
أمحد صبحي  ،فقد قال تعايل عن قوم نوح يصف تعذيهبم ابلنار بعد موهتم
ُون َّ ِ
إّلل
مبارشة فيقول ِ ( :م َّما خ َِطيئَاهتِ ِ ْم ُأ ْغ ِرقُوإ فَأُ ْد ِخلُوإ انَ ر ًإ فَ َ ْمل َجيِدُ وإ لَهُم ِمن د ِ
إّلل َس ِيئَ ِ
ات َما َم َك ُروإ َو َح َاق بِأَ ِل
َأ َنصار ًإ }نوح ،24ويف فرعون يقول (فَ َوقَا ُه َّ ُ
ون عَلَ ْهيَا غُدُ ًّوإ َوع َِش ًّيا َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم
ِف ْر َع ْو َن ُسو ُء إلْ َع َذ ِإب ( )54إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ َأ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب (} )54غافر [ ،54وأقول إلبندإري
َّ
فأي بالغة أوحض من هذإ إلعرض وأي رصإحة جاءت تدل يقينا عيل أن أل
فرعون يعرضون عيل إلنار غدو ًإ وعش يا  ،يف إدلنيا ويوم إلقيامة هل شأن أخر
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ َأ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد
غري ما هلم يف إدلنيا يف قبورمه َ ( ،وي َ ْو َم ت َ ُقو ُم َّ
إلْ َع َذ ِإب) ].مث يقول إلضال أمحد صبحي :لكن إلبعض خيلط بني إلقرب وما ورد
َّف إلقرأن حول إلربزخ ،ويرتبون عىل ذكل إلقول بعذإب إلقرب ونعميه ،وهذإ
يدعوان للبحث َّف ماهية إلنفس إالنسانية ،وَّف عالقهتا ابجلسد وَّف ماهية
إملوت وَّف مصري إجلسد بعد إملوت ،لنصل إَل حتديد إملقصود ابلربزخ ومصري
إلنفس إالنسانية فيه حىت إلبعث يوم إلقيامة حيث يمت إحلساب [.قلت
إلبندإري :وأدي لفة مزفتة عيل دماغ أمحد صبحي مرة أخري من لفاته إليت ال
تنقطع  ،فهو يف هذه إللفة س يرتك قضيته ويدور حول ما يسميه ابخللق-
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إملوت -إلربزخ -إلبعث فيقول] :إخللق -إملوت -إلربزخ -إلبعث :مث يقول إملنكر
 :إن هللا تعاَل خلق لك إلنفس إلبرشية َّف وقت وإحد ،يقول تعاَل﴿:يَأَهيَا
إلن ُاس إت ُقو ْإ َ بر ُ ُمك ِإذلي َخلَ َق ُ ْمك من ن ْف ٍس َوإ ِحدَ ٍة﴾ (إلنساء .)1ومن إلنفس إلوَل
إنبثقت إلنفس إلخرى .ولك نفس حتمل َّف دإخلها مس تقر ًإ للسابقني
﴿وه َُو ِإذل َي َأنشَ أَ ُُك من ن ْف ٍس َوإ ِحدَ ٍة فَ ُم ْس َت َقر َو ُم ْس تَ ْو َد ٌع﴾
وإملس تودع لالحقني َ
(إلنعام  [.18وأقول إلبندإري  :لقد ذهب أمحد صبحي يفرس إملس تقر بأنه
وإملس تودع الكهام بدإخل إلنفس يعين يريد أن يقول أن إملس تقر هو إلرمح
وأن إملس تودع هو إلصالب  ،وأقول هل ولك من حنا حنوه أن هذإ إلتفسري
خاطئ جدإ ذكل أن إلفاء إمللحقة بقوهل تعايل (مفس تقر ومس تودع) تفيد أنه فاء
إلغاية  ،وإلغاية للك خملوق يه قربه ،وإملس تودع هو ماكن خلقه هللا تعايل
يعلمه وال نعلمه ،يس تودع فيه إلنفوس بعد إنقضاء غايهتا وقد جات أية مشاهبة
تدل عيل ذكل يف قوهل تعايل ( َو َما ِمن دَأب َّ ٍة ِيف إ َل ْر ِض إالَّ عَ َىل ِ
إّلل ِر ْزقُهَا َوي َ ْع َ ُمل
ِ
ُم ْس َت َق َّرهَا َو ُم ْس تَ ْو َد َعهَا ُ ٌّ
لك ِيف ِك َت ٍاب ُّمب ٍِني }هود ، 4أي (وما من) زإئدة (دإبة
يف إلرض) يه ما دب علهيا (إال عىل هللا رزقها) تكفل به فض ًال منه تعاَل
(ويعمل مس تقرها) مسكهنا يف إدلنيا وما س تؤول إليه بعد موهتا( ،ومس تودعها)
بعد إملوت (لك) مما ذكر (يف كتاب مبني) بني هو إللوح إحملفوظ  ،ونالحظ
هنا أن قضية إلعذإب بعد إملوت يه من إلغيبيات إليت أمران أن نؤمن هبا ،
وال نكذهبا وإن مل نتصورها أو حنيط علام هبا فأما وجوب أن نؤمن هبا كغيب
مع عدم تصوران لها فلقوهل تعايل ( :إمل (َ )1ذ ِ َكل ْإل ِكتَ ُاب َال َريْ َب ِفي ِه هُدًى
ون ()3
إلص َال َة َو ِم َّما َر َز ْقنَ ُ ْ
ون َّ
امه يُ ْن ِف ُق َ
ون ِابلْ َغ ْي ِب َوي ُ ِقمي ُ َ
ِللْ ُمتَّ ِق َني (ِ َّ )2إذل َين ي ُ ْؤ ِمنُ َ
ون ِب َما ُأ ْن ِز َل إل َ ْي َك َو َما ُأ ْن ِز َل ِم ْن قَ ْب ِ َ
ون ()5
كل َو ِاب ْ َل ِخ َر ِة ُ ْمه يُو ِقنُ َ
َو َّ ِإذل َين ي ُ ْؤ ِمنُ َ
ِ
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ون ( ) )4سورة إلبقرة  ،وإلغيب
ُأولَئِ َك عَ َىل هُدًى ِم ْن َر ِ ِهب ْم َوأُولَئِ َك ُ ُمه إلْ ُم ْف ِل ُح َ
إذلي جيب أن يؤمن به إملؤمنون هو لك غيب ذكر يف إلرشع قرأان وس نة
قامت إلدةل إلنقلية إلصحيحة عيل توإجده  ،ووقع يف إلنطاق إلعقيل
للممكنات ( إجلائزإت )  ،يعن ال هو من إملس تحيالت وال هو من إملسلامت
 ،بل هو من إجلائزإت  ،وعذإب إلقرب من إلناحية إلنقلية ش ئي اثبت كام أثبتنا
يف عذإب أل فرعون وإلاكفرين من قوم نوح  ،وهو من إلناحية إلعقلية ليس
عيل هللا تعايل مبس تحيل إذ أخرب هو به  ،مفا ال نرإه ليس ابلرضورة أن ال
يكون موجودإ  ،وُك من إلش ياء حولنا ال نرإها ويه موجودة بال ريب  ،مثل
إلبكترياي وإلفريوسات وإملالئكة وإجلن وإملوجات فوق إلصوتية وحتت إمحلرإء
وكثري من كثري  ،وقضية إلغيب إملذكور يف إلرشع قد أحقم أمحد صبحي
منصور نفسه فيه ابالناكر وإلنفي بال حمكة وال عمل كام س يأيت عنه يف قوهل
إلباطل فيقول]  :ولك نفس تكون ميتة َّف عامل إلربزخ إَل أن يأَت إلوقت
إذلى ترتدى فيه إجلسد إلبرشى ،وحينئذ ينتفض إجلنني َّف بطن أمه ،وتدخل
فيه تكل إلقوة إجملهوةل إلىت نسمهيا إلنفس ،ذكل إلاكئن إلعاقل إملس ئول إذلى
يعطى للجسد ماهيته وكينونته ،وتظل إلنفس حية بذكل إجلسد طيةل
إلعمرإملقدر لها أن تعيشه َّف ذكل إلكوكب إلرىض إملادى ،إَل أن ينهتيى
إلجل وحيل موعد إلوفاة أو إملوت ،وحينئذ تفارق إلنفس إجلسد وتغوص َّف
إلربزخ إذلى أتت منه وتعود إَل نفس إملوإت إذلى اكنت فيه َّف إلربزخ[..
وأقول إلبندإري :لك ما يقوهل أمحد صبحي الكم مرسل ال دليل عليه وهو إما
من خالص تصوره أو متأثرإ مبذإهب علامنية مادية فالربزخ وإلقرب من إلغيبيات
إليت يتطلب إلهالم فهيا نقل اثبت حصيح من قرأن أو س نة؟ وأنت تري من
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س ياق حديثه أنه أنشأ قضية من مقدمات ونتاجئ مل يس تدل عيل ثبوهتا فباتت
قضية ابطةل وإهية حني قال ( :ولك نفس تكون ميتة َّف عامل إلربزخ)
 ،وقضية أخري يف قوهل  ( :وحينئذ ينتفض إجلنني َّف بطن أمه ،وتدخل فيه
تكل إلقوة إجملهوةل إلىت نسمهيا إلنفس) ويه قضااي فقدت مصدإقيهتا لعدم
وجود إدلليل إلنقيل عليه لهنا غيب ؟] ،مث يس تأنف فيقول  :وهكذإ ..فلك
إلنفس إلبرشية خملوقة مع ًا [ قلت إلبندإري :أين إدلليل؟ ال يوجد دليل ] ،
ولكن تدخل لك نفس جسدها وترتديه َّف إلوقت إحملدد لها حني ينتفض
إجلنني [ قلت أين إدلليل ؟ وال دليل ]  ،مث بعد أن تقَض معرها َّف إحلياة
إدلنيا تعود إَل إلعدم أو إلربزخ [..قلت أين إدلليل؟ وهو الك ٌم مرس ٌل من
مرسالته إلوإمهة ] ،وبعد أن تدخل لك نفس جتربهتا أو حياهتا إدلنيا متوت،
تكون إلقيامة ..ويكون إلبعث ،بعث إملوَت مجيع ًا من إلربزخ ..وتكون إحلياة
إلبدية َّف إلخرة َّف إجلنة أو َّف إلنار [..قلت إلبندإري  :هو ذإت إملوضوع
حيث أقام قضااي بغري إس تدالل خاصة يف ترتيب أحدإهثا  ، ] .مث يقول
مس تأنفا :ومعىن ذكل أننا كنا موَت أو ًال َّف إلربزخ  ،مث ندخل إحلياة إدلنيا
إلوَل ،مث س منوت رإجعني إَل إلربزخ َّف أوقات خمتلفة عندما يفارق إلوإحد
منا هذه إحلياة  ،مث إلبعث للجميع حيث س نحيا َّف إلخرة إحلياة إلبدية..
ون ِاب ِّلل َو ُك ْن ُ ْمت َأ ْم َوإ ًات فَأَ ْح َي ُ ْاُك ُمث يُ ِمي ُت ُ ْمك ُمث ُ ْحيي ُ ْ
ِيمك﴾
يقول تعاَلَ ﴿ :ك ْي َف تَ ْك ُف ُر َ
(إلبقرة  ..)28ويوم إلقيامة يدرك أحصاب إلنار هذه إحلقيقة فيقولون ﴿قَالُو ْإ َربنَأ
ِيل﴾ (غافر
َأ َمتنَا إثْنَت َ ْ ِني َو َأ ْحيَ ْيتَنَا إثْنَت َ ْ ِني فَا ْع َ َرتفْنَا ب ُِذنُو ِبنَا فَه َْل إ َ ََل خ ُُروجٍ من َسب ٍ
ِ
 .)11إذن هو موت َّف إلبدإية ،مث إحلياة إدلنيا إلىت حنياها إلن ،مث إملوت ،
مث إحلياة َّف إلخرة ..موتتان وحيااتن [..قلت إلبندإري:هذه إحلس بة إلصبحية
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يه من تصور أمخد صبخي منصوز  ،ويه إحقام منه لنفسه يف عمل إلغيب بال
دليل وال جحة إمنا هو حمض تصور بعيدإ عن الاس تدالل إلنقيل إلثابت ،
وإدلليل عيل كذبه إلفاحض أن إلنقل ( إلقرأن إلكرمي ) قد جعل ِحقبة زمني ًة بني
إملوت وبني إلبعث ماكهنا إلقرب وزماهنا منذ إملوت وحيت تقوم إلساعة كام أخرب
ون عَلَ ْهيَا غُدُ و ًإ َوع َِش ي ًا َوي َ ْو َم
هو س بحانه  ،عن أل فرعون يف قوهل( إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ أ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب }غافر ) 54ويف كفار قوم نوح
تَ ُقو ُم َّ
ُون َّ ِ
إّلل
عندما قال ( ِم َّما خ َِطيئَاهتِ ِ ْم ُأ ْغ ِرقُوإ فَأُ ْد ِخلُوإ انَ ر ًإ فَ َ ْمل َجيِدُ وإ لَهُم ِمن د ِ
َأ َنصار ًإ }نوح ، ) 24هذه إحلقبة إلزمنية قد أسقطها إملنكر صبحي من
حساابت الكمه ليغ ُِب َش هبا إلنظرة إيل مرحةل إلقرب وعذإبه إلثابت ابلقرأن إذلي
يزمع أنه أههل كذاب وإفرتإءإ ،متهيدإ الناكره ؟ ]،مث يس تأنف فيقول الكمه
إملرسل إملفتقد إيل إدلليل وإذلي هو من حمض تصوره :وإملوت ابلنس بة للنفس
أن تكون بال جسد ..وأان قبل ميالدى اكنت نفَس ميتة َّف إلربزخ ..وعندما
ينهتيى أجىل وأموت س تفارق نفَس جسدى وتغوص َّف إلربزخ إذلى أتت
منه ..وابلنس بة َل َّف إلربزخ توجد أنفس أجدإدى إذلين عاشوإ قبىل هذه
إحلياة إدلنيا ،كام توجد َّف إلربزخ أنفس أحفادى إذلين مل يأت بعد وقت
دخوهلم َّف إحلياة إدلنيا ..ففى إلربزخ أنفس إلسابقني وإذلين مل يأتوإ لدلنيا
بعد [..قلت إلبندإري أين إدلليل إلنقيل عيل هذإ إلهالم إملرسل إذ ال تصلح
غيب وال
إلرؤية إلشخصية يف هذإ إملوضوع لش يئني إلول مهنام أن ذكل ٌ
يصلح إلهالم يف إلغيب إال بدليل نقيل صائب وإلثاين مهنام أنه نقهل من
تصورإت فالسفة علامنيني ماديني خاضوإ يف رمس صورة مادية من حمض
تصورإهتم عيل أهنا نظرايت فلسفية ،أبطلوإ فهيا حياة إلقرب إليت رصح إلقرأن
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هبا  ،لل فرعون وقوم نوح ومن عيل شالكهتم من إلكفار  ،وما ثبت لهذين
إلقومني دل عيل إماكنية حدوثه لغريمه وعدم إس تحاةل ذكل ؟ ويثبت هذإ
ويؤكده تتابع إلحاديث وإلدةل إلنقلية عيل تأكيد حدوثه وإن مل يرصح ابلكيفية
، ] ،ومل يزل أمخد صبحي يؤلف من تصورإته إلباطةل إلوإمهة فيقول  :ومن
إملس تحيل أن يتعرف أىب إمليت َّف إلربزخ عىل حفيدى إذلى مل يأت إحلياة
بعد ،لن إلربزخ موإت ال إحساس فيه وال حياة للجميع من إملوَت ..وهللا
﴿و َمأ َأ َنت ِب ُم ْس ِمع ٍ من ِيف
تعاَل يقول عن إنعدإم إحلياة وإالحساس َّف إملوَت َ
إلْ ُق ُبو ِر﴾ (فاطر  [.)22قلت إلبندإري:هذه إلية ال تتناول إلربزخ كام يزمع
إملنكر بل تلكمت عن من يف إلقبور ]  ،مث يس تأنف إملنكر الكمه فيقول :
ومه َال
ويقول عن عبادة إلولياء إملوَت َّف إلرضحة قال تعاَل﴿ :إن ت َْد ُع ُ ْ
ِ
ُون﴾ (إلنحل .)21
ون َأاي َن يُ ْب َعث َ
ي َْس َم ُعو ْإ﴾َ ﴿ ...أ ْمو ٌإت غَ ْ ُري َأ ْح َيأ ٍء َو َما ي َْش ُع ُر َ
إذن فاملوَت من إلولياء وإلخرين جمرد ترإب ال إحساس فيه ..ولو اكن هناك
إحساس اللتقى إلجدإد ابلحفاد كام نتخيل َّف أضغاث إلحالم [ .وأقول
إلبندإري :إن إمليت هو من حتللت أنسجته وخالاي جسمه حيث يهتاكل إلبناء
إجلسدي للخلية ويتحلل إجلدإر إخللوي للك خالايه خاصة خالي إملخ وإلقلب
 ،ويتحلل إلرشيط إلورإيث إلشفري وتتحطم وحدة بنائه يف إجلسد إمليت
وتُفقد إلقوإنني إلفزيايئية وإلبيولوجية وإلكمييائية إليت اكنت تعمل مبنهتيي إدلقة
حني اكن إجلسم حي ًا  ،وإمليت هبذإ إلشلك يفقد إحلياة إليت نعرفها مجيع ًا ،
وحيدث هذإ إلتغري إلبيولويج يف إجلسد إمليت نتيجة جل ٍز ظاهر لنا تفسريه هو
توقف إملخ عن إلعمل وحتلل خالايه إملهمينة عيل سائر إلبدن  ،وكذكل توقف
إلقلب عن إلضخ ملدة تزيد عيل إدلقائق إملعدودة  ،وإجلزء إخلفي من هذإ إلمر
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هو ما نعتقده من خروج إلنفس ( إلروح ) إيل ابرهئا وإنعدإم إماكنية رجوعها
ومه َال
إليه  ،فهذإ ما ينتج عنه ما أشار إلقرأن إليه بقوهل تعايل ( ﴿إن ت َْد ُع ُ ْ
َ ي ِ
ُون﴾ (إلنحل
ون أاي َن ُ ْب َعث َ
ي َْس َم ُعو ْإ﴾َ ﴿ ...أ ْمو ٌإت غَ ْ ُري َأ ْح َيأ ٍء َو َما ي َْش ُع ُر َ
.)21ولكن حني تنهتيي إحلياة هبذإ إلشلك إذلي ال نعرف سوإه تبدأ للجسم
حياة أخري ال نعرف ماهيهتا نسمهيا جمازإ (حياة) ولكن هللا تعايل هو إذلي
يعمل توصيفها وحقيقهتا وماهيهتا  ،هذه إحلياة إليت نسمهيا جمازإ حياة  ،ال نعرف
مهنا إال أننا نري إجلسد ميت ًا مثل جسد فرعون عبارة عن دمي ًة حمنطة ال
تتحرك  ،وهو وأهل يذوقون إلعذإب وإلعرض عيل إلنار غدوإً وعش ي ًا  ،هذه
إملعادةل إجملهوةل إملقومات لنا يه إليت أودت بأمحد صبحي إيل ختبطه يف أوهامه
وتأليفه ملرسالته من إلقول  ،ببساطة لنه غيب ال يقوي فهمه عيل عنرصي
إلقضية ( إلعنرص إلول هو بعض إملعلومات إلعضوية إلناقصة عنده عن إملوت
وإليت ال تريق لتكوين فكرة صائبة مكمتةل عن لك جزئيات إملوت وما بعده وما
قبهل،وإلثاين :كثري من إملعلومات إلغيبية عن إملوت وإليت مل يعلمنا هللا تعايل
مبحتوإها إلكثري كساعة الاحتضار ومن يأخذ إلنفس(إلروح كام حيلو لبعضهم
تسميهتا) ،ومن مه إملالئكة إلقابضني وما عددمه وهل يف موكب أو تلكيف غري
موكيب  ،وماذإ يفعل إملالئكة حيهنا وأين يذهبون بعد إلقبض ومن أين يأتون
وماهية إلقبض ووضع إجلسد وإلنفس بعد وأثناء إلقبض  ،وغري ذكل كثريٌ كثري
من أمور إلغيب إليت جنهلها  ،وال ينبغي إلتحدث فهيا إال بنقل حصيح اثبت من
قرأن أو س نة  .وقد تناول إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) بعض ما أويح هللا
إليه يف هذإ إلشأن ولكن بنس بة حيس هبا إلعقل ال تكفي مجلع تصور شامل عن
مسأةل إملوت وإلقبض وإلقرب وعذإبه ذلكل فنحن نصدق مبدلوالت ما ورد إلينا
92

من نقل حصيح بنس بة نزوهل يف إلقرأن أو إلس نة حيت ولو اكنت هذه إلنس بة
قليةل  ،فاحلمكة من ورإء ندرة إملعلومات إلنقلية فهيا ال نعرفها غري أن هناك
غاية متفق علهيا من لك ما ورد لنا نقال فهيا أال ويه إالميان بأن هناك بعد
إملوت عذإب يف إلقرب أو نعمي وإن كنا جنهل كيفيته ] ،مث يس تأنف إبن إلصبحي
قوهل  :إملوت وإلنوم وإلربزخ :إن إلنفس إلبرشية وىه َّف إحلياة إدلنيا ال
تتحمل إلبقاء َّف إلسجن إملادى إملسمى ابجلسد ،ذلكل تعود َّف إلليل إَل
إلربزخ إذلى أتت منه ،ولكن تظل مرتبطة بذكل إجلسد حببل أثريى وتعود
﴿إّلل يَتَ َوَّف إلن ُف َس ِح َني
إليه بعد إلنوم ..فالنوم موت مؤقت ،يقول تعاَلُ :
َض عَلَ ْهيَا إلْ َم ْو َت َويُ ْر ِس ُل
ِم ْوتِـهَا َوإل ِيت ل َ ْم تَ ُم ْت ِيف َمنَا ِمـهَا فَ ُي ْم ِس ُك إل ِيت قَ َ َ
إ ُالخ َْر َى إ َ ََل َأ َج ٍل م َسمى﴾ (إلزمر  .)52ومعىن ميسك هللا إلنفس إلىت قَض
ِ
علهيا إملوت أنه مل يعد لها شأن ابلقرب أو بأسطورة عذإب إلقرب .فامليت إملدفون
َّف إلقرب ليس مدفوان منه الا جسده إلفاىن فقط ،أما ذإته إحلقيقية ـ كينونته ـ
إى نفسه فقد أمسكها هللا تعاَل عنده،أى أهنا أصبحت حبيسة إلربزخ ،وهو
مس توى َّف إلوجود بني إدلنيا وإلخرة تغوص فيه إلنفس عند إلوفاة [ .قلت
إلبندإري :إملسائل إليت عرضها أمحد صبحي يف هذه إلفقرة يه  -1:إلنفس
إلبرشية وىه َّف إحلياة إدلنيا ال تتحمل إلبقاء َّف إلسجن إملادى إملسمى
ابجلسد [ أقول إلبندإري :هذإ الكم مرسل ال دليل عليه ،مل نعمل من إلدةل
إّلل ي َ َت َوَّف إلن ُف َس ِح َني ِم ْو ِتـهَا َوإل ِيت ل َ ْم
إلنقلية يف هذإ إلشأن إال قوهل تعايل ( ُ
َض عَل َ ْهيَا إلْ َم ْو َت َويُ ْر ِس ُل إ ُالخ َْر َى إ َ ََل َأ َج ٍل
تَ ُم ْت ِيف َمنَا ِمـهَا فَ ُي ْم ِس ُك إل ِيت قَ َ َ
لِ
م َسمى﴾ (إلزمر  ، )52فالتويف حني إلنوم أو إملوت إرإدة هللا تعايل و يست
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مسأةل حتمل أو عدم حتمل كام يزمع وهام وختي ًال ،وال ذكر ملدلول نجن مادي
يسمي إجلسد هنا ؟!!
 -2وقوهل:تعود َّف إلليل إَل إلربزخ إذلى أتت منه  [ ،الكم مرسل ال دليل
عليه  ،ولكن إدلليل إلنقيل إلصحيح عيل أهنا ( أي إلنفس) يتوفاها هللا  ،جاء
يف إلقاموس إحمليط أن َ :وإفَا ُه حقَّ ُه و َوف َّا ُه ت َْو ِف َي ًة مبعىن أعطاه وإ ِفيا و ْإس َت ْو ََّف
حقَّه  ،ويتويف هنا أي يسرتدها إليه اكمةل ،فهيي بعد إيل رجوع أو إمساك ،
ويرتتب عيل رجوعها قيام إجلسم باكفة أشاكل إحلياة إلبيولوجية  ،بيامن يتوقف
عيل إمساكها قيام إجلسم ابلنفوق وإلتحلل إلبيولويج وإلتكرس إخللوي-3 .
وقوهل:تظل مرتبطة بذكل إجلسد حببل أثريي وتعود إليه بعد إلنوم [.أقول
إلبندإري :مل نعمل دلي ًال نقلي ًا اثبت ًا حصيح ًا يدل عيل أهنا ترتبط بذكل إجلسد
حببل أثريي كام يزمع إملنكر صبحي ،بل إلثابت أن إذلي هيمين علهيا بطريقة ال
نعرفها هو هللا إذلي يتويف إلنفس  ،وأما قوهل  :فالنوم موت مؤقت  ،فقد
عكس إلقضية أو إضطرب فهيا  ،ذكل لن إملوت هو توقف للك إلعمليات
إلبيولوجية ابجلسم وحتطم إخلالاي إلبرشية بأعضائه  ،ووضع إلنامئ ليس كذكل،
فال يصلح إلقول بأن إلنوم موت مؤقت بل إلنوم تويف أو وفاة ( وإلوفاة يه
إسرتدإد اكمل للنفس ،يقرره هللا تعايل  ،ويبقي قرإر رجوعها إليه من عدمه
وإلنوم
إملوت
بني
إحلقيقي
إلفارق
هو
.
 -4وأما قوهل :ميسك هللا إلنفس إلىت قَض علهيا إملوت أنه مل يعد لها
شأن ابلقرب أو بأسطورة عذإب إلقرب  [ ،أقول إلبندإري  :لقد رشد أمحد
صبحي وتنحي جفأة عن إملوضوع !!،مفا دخل أن يُمسك هللا تعايل إلنفس إليت
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قيض علهيا إملوت ابلقرب من عدمه ؟؟ لقد دخل أمحد صبحي يف نطاق غييب
خطري  ،مل يُطلعه هللا عيل شئ منه ،ومع هذإ فهو هيذي بأوهامه فيه ليل هنار
ابط ًال وهبتا ًان  ،والن حص ما ذهب إليه فقد جاز كذاب وهبتاان إدعاءه أن أل
فرعون ملا أمسك هللا نفوسهم وأماهتم أهنم مل يعذبوإ يف قبورمه برمغ إثبات هللا
ون عَلَ ْهيَا غُدُ و ًإ َوع َِش ي ًا َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم
تعايل لهذه إلقضية قال تعايل ( :إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ أ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب }غافر) 54
َّ
،
 -4وأما قوهل  :فامليت إملدفون يف إلقرب ليس مدفوان منه إال
جسده إلفاين فقط  [،قلت إلبندإري  :هذإ تدخل يف غيب مل خيرب هللا تعايل
أحد ًإ بيشء منه ففي إلقرب ال نعمل إال ما أخربان إلرشع به وإحلقيقة فيه ما ثبت
بنقل حصيح من كتاب هللا تعايل وس نة نبيه (صيل هللا عليه وسمل) وإالميان مبا
جاء يف إلنقل إلثابت إلصحيح من قرأن وس نة رشط من رشوط إالميان ابهلل
ون
قال تعايل (مل (َ )1ذ ِ َكل ْإل ِكتَ ُاب َال َريْ َب ِفي ِه هُدًى ِللْ ُمتَّ ِق َني (ِ َّ )2إذل َين ي ُ ْؤ ِمنُ َ
ون ِب َما ُأنْ ِز َل
إلص َال َة َو ِم َّما َر َز ْقنَ ُ ْ
ون َّ
ون (َ )3و َّ ِإذل َين ي ُ ْؤ ِمنُ َ
امه ي ُ ْن ِف ُق َ
ِابلْ َغ ْي ِب َوي ُ ِقمي ُ َ
إل َ ْي َك َو َما ُأنْ ِز َل ِم ْن قَ ْب ِ َ
ون (ُ )5أولَئِ َك عَ َىل هُدًى ِم ْن َر ِ ِهب ْم
كل َو ِاب ْ َل ِخ َر ِة ُ ْمه يُو ِقنُ َ
ُِ
ْ
َ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ون ( )4سورة إلبقرة  ،] .مث يس تأنف أمحد صبحي قائال:
َوأولئك ُمه إل ُمفل ُح َ
فالوفاة هنا نوعان ،موت ونوم ،وإلنوم موت مؤقت [.قلت إلبندإري  :إن إلنوم
ليس موات مؤقتا بل هو وفاة يعين إسرتجاع إلهيي اكم ًال للنفس وفرق كبري بني
إلوفاة مبعين إلنوم وبني إملوت مبعين دمار إخللية إلبرشية وحتللها وإهنيار
إلعمليات إلبيولوجية بدإخلها ] مث يس تأنف ختاريفه فيقول:يمتزي عن إملوت
إملعروف بأنه عارض وقىت ومتكرر ،وبأن إلنفس ال تقطع صلهتا فيه مطلق ًا
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ابجلسد بسبب ذكل إحلبل إلرسى بيهنام [،قلت إلبندإري :أي حبل ِسي اي
أمحد يكون بني إلنفس وإجلسد ؟؟ إنه حبل ومهك وخياكل !! ] مث يقول
أمحد :وإذلى يعطى نوع ًا ما من إالحساس ختلهل إلحالم ..وجيمع بني إملوت
وإلنوم [ قلنا إلبندإري :مرإرإ أن إملوت غري إلنوم وإلفارق بيهنام أن إملوت وفاة
مبعين إسرتجاع إلنفس إيل ابرهئا وكذكل إلنوم تسرتجع أثناءه إلنفس إيل ابرهئا
 ،وإملوت يه حاةل حتطم بيولويج كاميوي فس يولويج للخالاي إلبرشية للعضاء
 ،تبدأ عقب رجوع إلنفس إيل ابرهئا بدون رجعة ( إمساكها ) بيامن يف إلنوم
يس تويف هللا إلنفس ويسرتجعها إليه ولكن بدون قرإر إمساكها  ،مع بقاء اكفة
إلعمليات إلبيولوجية وإلكمييائية وإلفس يولوجية ،مس تقمية ابجلسم إلبرشي أثناء
إلنوم دون حتطم ليشء من خالاي إجلسم ،فالقلب ما زإل يعمل وإملخ وإخلالاي
وإلعضاء بشلك طبيعي  ،ويف إملوت  ،ال أحالم وال منامات وال إحاطة
بوإقع مشاهد حمسوس  ،بيامن يكون ذكل لكه يف إلنوم  ،ويسمي إملوت وإلنوم
وفاة ليس ابعتبار هنايهتام بل ابعتبار بدإيهتام فهالهام حيدث فيه الاستيفاء
وإالسرتجاع للنفس بقدرة هللا إلقوي إلقاهر  ،ففي إلنوم تعود إلنفس إيل
جسدها إس تجابة إلهية ملؤثرإت إالستيقاظ بيامن يف إملوت ال تعود إلنفس إيل
جسدها حيت ولو إجرينا تدلياك للقلب أو أعطيناه صدمة كهرابئية وخالفه ،
ويف إلنوم تظل إلبأعضاء حبيويهتا إلبيولوجية ال تتغري  ،بيامن يف إملوت حيدث
تغري متتابع مرتإُك بيولويج وكاميوي للخالاي اكليت  -1 :حتطم إالنزميات إملسؤةل
عن تبادل إلسوإئل إملكهربة دإخل إلغشاء إخللوي فتتوقف ،وحيدث توقف
ملياكنزيم خض (إلصوديوم – بواتس يوم ابمب )  ،فتتوقف معلية تبادل إلسوإئل
إلكهربية بني إلغشاء إخللوي نتيجة لتحطم هذه إالنزميات إملسؤةل عن هذه
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إلعملية  -3 ،حيدث تغري يف إلزموالريتية وخيتل فرق إلضغط إلزموزي خارج
ودإخل إلغشاء إخللوي مما ينتج حاةل من إنعدإم ضبط دخول أو خروج
إلبواتس يوم أو إلصوديوم ابلتوإزن إلبيولويج إذلي اكن قبل إملوت -5،
فتنمكش إخللية إلبرشية يف جز ٍء من أحوإلها وتنفجر يف إجلزء إلخر من
إجلسم  -4ويف لك إلحوإل حيدث تشقق وتفتح وقشط للجدإر إخللوي
وتتبعرث حمتوايت إخللية وأمهها إلرشيط إلورإيث إذلي مير بنفس إخلطوإت من
إلتحطمي وتهنار إخللية  -4تبدأ عوإمل إلتحلل إالنزميي إلكمييايئ للمحتوايت
وهتضم إخللية نفسها مما يسمح لمنو بكتريي فطري حرشي عظمي عيل إلنسجة
إملتحلةل ويعقب ذكل إنبعاث عظمي للغازإت إخلارجة من معليات إلتحلل
إلكمييايئ  ،فكيف يكون إملوت صنو إلنوم أو يكون إلنوم موت مؤقت ؟؟ إن
هذإ من ومه أمحد صبحي وخياالته إلفارغة ،وأما عن أحوإل إلنفس يف إلربزخ
مفن قال أن إلنفس تبقي يف إلربزخ ؟؟ إن إلربزخ هو إلقناة إليت تزنلق مهنا
ماكن بعد إلربزخ أو يه إحلاجز إذلي ال يعرف
إلنفس( إلروح) لتبقي يف ٍ
تكوينه وطريقة خلقه وكيفية وجوده إال إخلالق س بحانه وتعايل ،وال يعمل ماهيته
إال هللا إلوإحد  ،مفن يطلق عيل هذإ إملاكن( إذلي تس تودع فيه إلنفس أي
إلروإح) ،برزخا فقد ومه وأخطأ وهذإ إملاكن وإلقناة إملؤدية إليه أو إحلاجز بني
إدلنيا وإلخرة مل نعمل من شأهنام غري مسامهام فقط أما ماهيهتام فامنا هو غيب
يس تحيل إلتصور فيه إال بنقل حصيح اثبت من كتاب هللا وس نة نبييه (صيل
هللا عليه وسمل) ولك من أفيت فيه بغري نقل فقد تقول عيل هللا تعايل ما مل يقهل
 ،وقد أكرث أمحد صبحي من إلتقول عيل هللا تعايل ما مل يتلكم به هللا وال
رسوهل وإذإ اكن دمحم إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) ال يعمل من أمر إلغيب إال ما
97

خيربه جربيل إملكل به فأ َّين البن ألصبحي وهو ضال غيب ال يفقه قليال و كثريإ
أن يعمل شيئا من غيب إلربزخ وما ورإءه من مس تودع إلنفس؟؟ ] مث
يس تأنف صبحي الكمه فيقول :أن إلنفس تغوص فهيام َّف إلربزخ إذلى يعىن
إملوت أو إنعدإم إالحساس ابلزمن ،ولن إلزمن هو إلضلع إلرإبع للامدة فان
إلنفس عندما تتحرر من إجلسد إملادى تتحرر أيض ًا من إلزمن وعندما تعود
إلنفس إَل إجلسد يهتيأ لالنسان أنه انم أو مات منذ يوم أو بعض يوم فقط..
لن فرتة إلربزخ سوإء اكنت نوم ًا أو مو ًات ال إحساس فهيا ابلزمن ..وأعرف
صديق ًا دخل َّف معلية جرإحية عرص يوم إمجلعة قبيل مبارة إلهىل وإلزماكل
واكن مشغو ًال هبا ،وأفاق يوم إلثالاثء ،فسأل عن نتيجة إملبارإة وهو يظن أنه
يوم إمجلعة ..أى أنه مل حيس َّف نومه أو إغامئه مبرور إلايم [.وأقول إلبندإري :
س يحيك أمحد صبحي من ضالالته عيل أهنا أدةل  ،وما يف هذه إحلادثة  ..إمنا
هو تصوره وفهمه فقط  ،وال دخل لغيبوبة إلتخدير  ،مبا حيكيه  ،فاخملدر
وإلنامئ يف غيبوبة سكرية أو كبدية أو لكوية أو مصلية أو عصبية أو ختديرية
لك هؤالء وأولئك جيري علهيم ما جيري عيل إلنامئ ( إلوفاة فقط دون إملوت
مبعين إسرتدإد هللا تعايل لنفسهم حيت يردها علهيم فيستيقظون  ،أو ميسكها
فال يرسلها فيكون إملوت ] ،ويس تأنف إبن إلصبحي الكمه فيقول :وإلقرأن
يعطينا إلمثةل عىل إنعدإم إالحساس ابلزمن وإنعدإم إلشعور ابحلياة َّف إلربزخ
َّف إملوت أو إلنوم ..اكلرجل إذلى مر عىل قرية خربة وتعجب كيف س تعود لها
يه خَا ِوي َ ٌة عَ َ َىل ُع ُر ِ
وشهَا قَا َل َأ َىن
إحلياة يقول تعاَلَ ﴿ :أ ْو َاك ِذلي َمر عَ َ َىل قَ ْري َ ٍة َو ِ َ
إّلل ِمئَ َة عَا ٍم ُمث ب َ َعث َ ُه قَا َل َ ُْك ل َ ِبث ْ َت قَا َل ل َ ِبث ْ ُت
إّلل ب َ ْعدَ َم ْوهتِ َا فَأَ َماتَ ُه ُ
ُ ْحييِـي َهـَ ِذ ِه ُ
ي َ ْوم ًا َأ ْو ب َ ْع َض ي َ ْو ٍم قَا َل بَل ل ِبث ْ َت ِمئَ َة عَا ٍم﴾ (إلبقرة  [.)241قلت إلبندإري:هذإ
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الاس تدالل يف غري موضعه فال عالقة مطلقا بني مدلول إلية وما يريم إليه
أمحد صبحي إال إاللقاء إملرسل إجلزإيف  ،فالية تتلكم عن قدرة هللا تعايل يف
إحيائه وإماتته  ،وذلكل اكن ختاهما بيان أن هللا عيل لك َشء قدير قال تعايل
يه خَا ِوي َ ٌة عَ َىل ُع ُر ِ
إّلل ب َ ْعدَ
وشهَا قَا َل َأ َّ َىن ُ ْحييِـي َهـَ ِذ ِه ُ
( َأ ْو َاك َّ ِذلي َم َّر عَ َىل قَ ْري َ ٍة َو ِ َ
إّلل ِمئَ َة عَا ٍم ُ َّمث ب َ َعث َ ُه قَا َل َ ُْك ل َ ِبث ْ َت قَا َل ل َ ِبث ْ ُت ي َ ْوم ًا َأ ْو ب َ ْع َض ي َ ْو ٍم قَا َل
َم ْوهتِ َا فَأَ َمات َ ُه ُ
رشإب َِك ل َ ْم يَت َ َس نَّ ْه َوإ ُنظ ْر إ ََل ِ َمحا ِركَ
بَل ل َّ ِبث ْ َت ِمئَ َة عَا ٍم فَا ُنظ ْر إ ََل َط َعا ِم َك َو َ َ
كل أي َ ًة ِللنَّ ِاس َوإ ُنظ ْر ِ إ ََل إل ِع َظا ِم َك ْي َف ن ُ ُِ
َو ِلنَ ْج َع َ َ
نِشهَا ُ َّمث نَ ْك ُسوهَا ل َ ْحامًِ فَلَ َّما ت َ َب َنيَّ
َ ُ ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َشء قد ٌير }إلبقرة ) 241فال دخل للربزخ ابلية
إّلل عَىل ِ
َ ُهل قَا َل َأعْ َ ُمل َأ َّن َ
لك ْ
وال عالقة للية ابنعدإم إالحساس ابلزمن من عدمه بل لقد بني هللا تعايل
سالمة إحساس إلرجل ابلزمن عندما نهبه إيل مدلوالت إلنفوق إلزمين ومرور
رشإب َِك ل َ ْم يَت َ َس نَّ ْه َوإ ُنظ ْر إ ََل
إلوقت عندما قال تعايل (فَا ُنظ ْر إ ََل َط َعا ِم َك َو َ َ
َ ًِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ِ َمحا ِركَ َو ِلنَ ْج َع َ َ
نِشهَا َّمث نَك ُسوهَا ل ْحام) ،
كل أي َ ًة لِلنَّ ِاس َوإ ُنظ ْر إَل إلعظا ِم ك ْي َف ن ُ ُ
ِ
ولفظة أماته هللا هنا يه عيل إحلقيقة  ،وقوهل تعايل (مث بعثه) ،يه عيل إحلقيقة
أيضا  ،فالصل يف الكم هللا تعايل أنه عيل إحلقيقة يف ذكره إملوت وإلبعث لهذإ
إلرجل  ] ،ويضلل أمحد صبحي منصور وحيرف معاين إلايت فيقول:فالرجل
انم مائة عام وعندما إستيقظ ظن أنه انم يوم ًا أو بعض يوم [،قلت إلبندإري
:هذإ حتريف بغيض يف إملعين يتعمده صبحي لغرضه إخلبيث ،وإلصوإب :أن
إلرجل ميت ًا مائة عام وعندما بعثه هللا مل يعرف أنه ميت إال منذ يوم أو بعض
يوم هكذإ يكون شأن إلموإت حيت يف إلبعث إلكرب يوم إلقيامة  ،فلك نفس
س تدرك أهنا مل تلبث إال يوم ًا أو بعض يوم وبعضهم س يقطع بأنه ما لبث إال
ون إن ل َّ ِبث ْ ُ ْمت
ون ِ َحب ْم ِد ِه َوت َُظنُّ َ
ساعة من هنار  ،قال تعايل (ي َ ْو َم ي َ ْد ُعو ُ ُْك فَت َ ْس َت ِجي ُب َ
ِ
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ون بَيْهنَ ُ ْم إن ل َّ ِبث ْ ُ ْمت إ َّال ع َْرش ًإ
إالَّ قَ ِلي ًال }إالِسإء ) 42وقوهل تعايل ( :ي َ َتخَافَ ُت َ
ْ ُ ُ َ ُ َ َ ً ل َّ ْ َّ ِ ً ِ
ِ
ِ
م
ب
ل
َ
ث
}طه )133وقوهل تعايل ) إذ يَقول أ ْ هُ ْم ط ِريقة إن ث ُ ْمت إال ي َ ْوما }طه) 135
ِ ِ ِ
َ َ َ ْ لَ ِ ْ ِ
ْ
ِ
َ
ني ( )ِ 112قَالُوإ ل َ ِبثْنَا ي َ ْو ًما أ ْوَ
ِ
س
وقوهل تعايل (قال ُك بث ُ ْمت يف إل ْرض عَدَ َد ن َ
ون
ب َ ْع َض ي َ ْو ٍم فَ ْاسأَ ِل إلْ َع ِاد َين ( )113قَا َل إ ْن ل َ ِبث ْ ُ ْمت إ َّال قَ ِل ًيال ل َ ْو َأن َّ ُ ْمك ُك ْن ُ ْمت تَ ْعلَ ُم َ
َ ْ ُ ِ َ َ َّ ِ
ْ
ِ
َّ
ْ
ً
ل
ي
ب
رش ْمه َكن ل ْم َ َثُوإ إال َساعَة م َن إلهنَّ َا ِر
( ) )115وقوهل تعايل ( َوي َ ْو َم حي ُ ُ
َ ْ ِ َّ ِ َ َّ ْ ِ َ ِ َ ْ م ِ
ِ
َرس إذل َين كذبُوإ ِبلقاء إّلل َو َما اكنُوإ ُ هْتَد َين }يونس) 54
ي َ َت َع َارفُ َ
ون بَيْهنَ ُ ْم قد خ َ
، ]،مث يقول صبحي  :وإلقرأن جيعل إلنوم مو ًات ،لن إلنوم موت مؤقت وأهل
إلكهف حني إستيقظوإ بعد ( )331س نة قالوإ﴿ :ل َ ِبثْنَا ي َ ْوم ًا َأ ْو ب َ ْع َض ي َ ْو ٍم﴾
(إلكهف  [.)11قلت إلبندإري:وهنا خدإع كبري منقه أمحد صبحي وحرف
إلايت حتريفا ِبينا لغايته إخلبيثة ،فأهل إلكهف مل ميوتوإ قط سو ًإء مؤقت ًا أم
رضبْنَا عَ َىل َأ َذإهنِ ِ ْم ِيف ْإل َكه ِْف ِس نِ َني
مطو ًال  ،ولكهنم اكنوإ نيام ًا كام قال تعايل (فَ َ َ
امه ِلنَ ْع َ َمل َأ ُّي إلْ ِح ْزب َ ْ ِني َأ ْح ََص ِل َما ل َ ِبثُوإ َأ َمدًإ ( ( ))12سورة
عَدَ دًإ (َّ ُ )11مث ب َ َعثْنَ ُ ْ
إلكهف ) وإلرضب عيل إلذن هو إلنوم إلعميق ،وإلنوم كام أثبتنا غري
إملوت،وإلبعث يطلق عيل إلقيام من إلنوم أو من إملوت ،جاء يف خمتار
إلصحاح قوهل ([بعث] ب ع ث :ب َ َعث ُه و إب َت َعثَ ُه مبعىن أي أرسهل فانْب َع َث و ب َ َعث ُه
من منامه أهبه وأيقظه وبعث إملوَت نرشمه وابب إلثالثة قطع )  ،مث يقول
إلصبحي مسرتسال يف مرسالته إجلزإفية :وتذكروإ مطاردة قوهمم هلم عىل أهنا
حدثت ابلمس إلقريب ﴿إ ُهن ْم إن ي َ ْظه َُرو ْإ عَلَ ْي ُ ْمك يَ ْر ُ ُمجو ُ ُْك َأ ْو يُ ِعيدُ و ُ ُْك ِيف ِمل ِ ِهت ْم﴾
ِ ِ
(إلكهف  .)23ومل يعرفوإ أن قوهمم قد إنقرضوإ منذ ثالثة قرون !!...ونفس
إحلال َّف إلبعث حني يستيقظ إلبرش مجيع ًا يظن إجملرمون أهنم ماتوإ ابلمس
إلقريب َ َ
﴿َك ُهن ْم ي َ ْو َم يَ َر ْوهنَ َا ل َ ْم يَلْ َبث َُو ْإ إال ع َِش ي ًة َأ ْو ُ َ
حضاهَا﴾ (إلنازعات  .)54أى
ِ
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يظنون أهنم مل يلبثوإ َّف إلربزخ إال يوم ًا أو بعض يوم [.قلت إلبندإري:هذه
كذبة كبرية من إمحد إلصبحي ،ذكل لن قوهل تعايل ( مل يلبثوإ إال عش ية أو
حضاها  ،قصد هللا تعايل ابلتحديد أهنا يف إدلنيا  ،بدليل قوهل تعايل  :إال
عش ية أو حضاها) وهذإ إلوصف من خصائص إدلنيا وليس إلربزخ كام يزمع
كذاب إبن إلصبحي ] ،ويس تأنف إملنكر فيقول . :وحيىك إلقرأن تساؤهلم عن
ون إ ْذ ي َ ُقو ُل َأ ْمثَلُهُ ْم
ون بَيْهنَ ُ ْم إن ل ِبث ْ ُ ْمت إال ع َْرش ًإْ .حن ُن َأعْ َ ُمل ِب َما ي َ ُقولُ َ
إحلرش ﴿ي َ َتخَافَ ُت َ
ِ
ِ
ًِ
َط ِريقَ ًة إن ل ِبث ْ ُ ْمت إال ي َ ْوما﴾ (طه  .)135 ،133ولو اكن هناك عذإب َّف إلقرب
ِ
ِ
ً
لحسوإ به ،خصوصا ومه عصاة جمرمون ،ولكهنم ماتوإ وفقدوإ إالحساس
وحني إستيقظوإ ظنوإ أهنم ماتوإ ابلمس إلقريب ،بل إهنم يقسمون بأغلظ
إلميان أهنم ما لبثوإ َّف إلربزخ إال ساعة [ قلت إلبندإري:هذه كذبة وإسعة من
إبن إلصبحي ،ذكل لن قوهل تعايل ( مل يلبثوإ إال عش ية أو حضاها  ،قصد هللا
تعايل مهنا ابلتحديد أهنا يف إدلنيا  ،بدليل قوهل تعايل  :إال عش ية أو حضاها)
وهذإ إلوصف من خصائص إدلنيا وليس إلربزخ كام يزمع كذ ًاب إبن إلصبحي
]  ،مث يقول مس تأنف ًا :وإلساعة هنا تعىن يوم ًا أو بعض يوم ،وليس ()43
ون َما ل َ ِبثُو ْإ غَ ْ َري َساعَ ٍة
﴿وي َ ْو َم تَ ُقو ُم إلساعَ ُة يُ ْق ِس ُم إلْ ُم ْج ِر ُم َ
دقيقة ،يقول تعاَلَ :
ونَ .وقَا َل ِإذل َين أُوتُو ْإ إلْ ِع ْ َمل َوإالمي َ َان ل َ َق ْد ل َ ِبث ْ ُ ْمت ِيف ِك َت ِاب ِ
إّلل إ َ ََل
َك َذ ِ َكل َاكنُو ْإ ي ُ ْؤفَ ُك َ
ِ
ِ
َ
ون﴾ (إلروم )44 ،44
ي َ ْو ِم إلْ َب ْع ِث فَهَـَ َذإ ي َ ْو ُم إلْ َب ْع ِث َولَـَ ِكن ُ ْمك ُكن ْمت َال تَ ْعل ُم َ
@@ مه إجملرمون [ وأقول إلبندإري :بل أنت إجملرم اي إبن إلصبحي ،ومن
تبعك ُمرصين عيل كذبك ،ذكل لن إجملرم هو إملذنب وإملذنب هو إذلي عيص
هللا ورسوهل وابت مرص ًإ عيل معصيته  ،ومن معصيتك هلل أن كذبته حيث
إلساعَ ُة
قال يف إثبات عذإب إلقرب (إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
ون عَلَ ْهيَا غُدُ و ًإ َوع َِش ي ًا َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم َّ
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َأ ْد ِخلُوإ أ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب }غافر ، ) 54و ِ
تكذب اي كذإب بأايت هللا
وتقول عيل ما أثبته هللا يف كتابه من عذإب إلقرب أنه خرإفة  ،أترإان س نصدقك
أهيا إلكذإب ونكذب هللا إلعيل إلكبري حاشاه من إهل عظمي عيل كبري هممين
جبار  ،وما أنت يف عظم هللا وجربوته ؟؟! أان أقول كل من أنت ؟ أنت أبو
رضطة  ،تؤرقك بقة  ،وتقتكل رشقة  ،وتُنتنك عرقه  ،وتؤملك شكة  ،أنت
من يتغوط ،ويبول ويقوم وينام وجيول  ،وجتري عليك سنن إلبرش إلبشعة من
خبث  ،وغدر وخيانة وإناكر لايته تعايل وتكذيب خلري خلق هللا  ،كيف اي
كذإب تقول عيل ما أثبته هللا يف كتابه من حقيقة عذإب إلقرب أنه خرإفة
 ،لقد ثبت كل ابدلليل يف كتاب هللا إذلي تزمع أنك وإخملابيل إذلين معك أههل
وأولياؤه  ،وهو منمك برإء  ،إن مهنجمك يقوم عيل تعمد تدمري دين هللا يف
رشإئعه وعقائده وعبادإته  ،فتارة تنكرون عذإب إلقرب وهو يف صلب إلقرأن
عقيدة واترة تنكرون إلناخس وإملنسوخ يف إلقرأن وس نة نبيه (صيل هللا عليه
وسمل) وهو يف صلب إلقرأن حقيقة ابلنص ال ابملعين  ،واترة تنكرون رشعة
إلقتال وإجلهاد ومقاتةل إلكفار حيت يسلموإ أو يعطوإ إجلزية أو إلعهد أو إملاكتبة
 ،وتزمعون أنه ليس يف إلقرأن كذاب وإفرت ًإء ،وإلايت تاكد خترم عينيك ( َاي َأهيُّ َا
َّ ِإذل َين أ َمنُو ْإ قَا ِتلُو ْإ َّ ِإذل َين يَلُونَ ُمك ِم َن ْإل ُكفَّا ِر َولْ َي ِجدُ و ْإ ِف ُ ْ
إّلل
يمك ِغلْ َظ ًة َوإ ْعلَ ُمو ْإ َأ َّن َ
ِيل ِ
إّلل َو َّ ِإذل َين َك َف ُرو ْإ
ون ِيف َسب ِ
َم َع إلْ ُمتَّ ِق َني }إلتوبة )123و ( َّ ِإذل َين أ َمنُو ْإ يُ َقا ِتلُ َ
إلطاغُ ِ
ِيل َّ
إلش ْي َط ِان إ َّن َك ْيدَ َّ
وت فَقَا ِتلُو ْإ َأ ْو ِل َياء َّ
إلش ْي َط ِان َاك َن
ون ِيف َسب ِ
يُقَا ِتلُ َ
ضَ ِعيف ًا }إلنساءَ ( )24وإن ن َّ َكثُو ْإ َأيْ َماهنَ ُم ِمن ب َ ْع ِد َعهْ ِد ِ ْمه ِ َو َط َع ُنو ْإ ِيف ِدينِ ُ ْمك فَقَا ِتلُوإْ
ون
ون }إلتوبة ( )12قَا ِتلُو ْإ َّ ِإذل َين َال ي ُ ْؤ ِمنُ َ
َأئِ َّم َة ْإل ُك ْف ِر إهنَّ ُ ْم َال َأيْ َم َ ِان لَهُ ْم ل َ َعلَّهُ ْم يَنهتَ ُ َ
ِ ِ َ ِ ِْ
ْ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ُ
َ
ي
إّلل َو َر ُس ُ
ون د َين إل َح ِق
ون َما َح َّر َم ُ
وهل َوال يَد ُن َ
ابّلل َوال ابل َي ْو ِم إلخ ِر َوال حي ِر ُم َ
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ون }إلتوبة)21
ِم َن َّ ِإذل َين ُأوتُو ْإ ْإل ِكتَ َ
اب َح َّىت ي ُ ْع ُطو ْإ إلْ ِج ْزي َ َة َعن ي َ ٍد َو ُ ْمه َصا ِغ ُر َ
إّلل َم َع إلْ ُمتَّ ِق َني }إلتوبة)34
( َوقَا ِتلُو ْإ إلْ ُم ْ ِ
رش ِك َني ََكف َّ ًة َ َمَك يُقَا ِتلُونَ ُ ْمك ََكف َّ ًة َوإ ْعلَ ُمو ْإ َأ َّن َ
] ،مث يقول إلفاك أمحد منصور:إذلين يدعى أحصاب إخلرإفة إلقائةل بعذإب
إلقرب أهنم يعذبون َّف إلقرب -هؤالء إجملرمون حيىك إلقرأن أهنم يقسمون عند قيام
إلساعة إهنم ما لبثوإ غري ساعة ..ومن إلطبيعي أهنم لو اكنوإ يعذبون يف إلقرب
واكنوإ حيسون بذكل إلعذإب لحسوإ مبرور إلوقت أالف من إلس نني يزيدها
إلعذإب بطئ ًا وقسوة ..ولكن لنه ال وجود لعذإب إلقرب ولنه جمرد موت َّف
إلربزخ بال إحساس فان إجملرمني أنفسهم يقسمون أهنم ما لبثوإ غري ساعة..
ويقول هلم إملؤمنون إلعلامء إهنم لبثوإ َّف إلربزخ إَل يوم إلبعث ولكهنم مل يعلموإ
لهنم اكنوإ نيام ًا ففقدوإ إالحساس ابلزمن [.وأقول إلبندإري  :مفا تقول يف أل
فرعون وقوم نوح ؟؟] ،مث يقول إملنكر إمحد صبحي:بني إلربزخ وحلظة
الاحتضار :ولن إلربزخ منطقة إنعدإم للزمن وإالحساس وإلشعور وإحلياة
فان إلقرأن يتخطاه أحيا ًان ويربط بني أخر شعور لالنسان عند الاحتضار
[ وأقول
وإملوت وأول شعور هل وإحساس هل عند إلبعث وإلقيامة.
إلبندإري:كذب إبن إلصبحي لن إلربزخ ال نعمل عنه من إلنقل إال ما ذكره هللا
تعايل نص ًا يف كتابه من قوهل تعايل (عَ ِيل َأ ْ َمع ُل َصا ِلح ًا ِفميَا تَ َر ْك ُت َ َّالك إهنَّ َا َ ِلك َم ٌة
ِ
ُون }إملؤمنون ) 133فهذه يه إلية
ه َُو قَائِلُهَا َو ِمن َو َرإهئِ ِ م بَ ْر َز ٌخ إ ََل ي َ ْو ِم ي ُ ْب َعث َ
ِ
إلوحيدة يف كتاب هللا تعايل إليت تلكمت عن برزخ ما بني إدلنيا وبني
مس تودع إلنفس ،ويبدو أن معين لفظة إلربزخ من إلية هو  :إحلاجز إذلي
خلقه هللا تعايل ليك ال يرجع إمليت مرة أخري إيل إدلنيا وهكذإ فالربزخ ليس
منطقة وال ماكان الستبقاء إلنفس بل هو جمرد حاجز مينع إختالط إلحياء من
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أهل إدلنيا ابلنفس إليت إسرتدها هللا تعايل وإس توفاها  .ويتضح لنا هذإ
إملعين عندما نس تعرض قوهل تعايل )ه َُو َّ ِإذلي َم َر َج إلْ َب ْح َرْي ِن َه َذإ عَ ْذ ٌب فُ َر ٌإت
َو َه َذإ ِملْ ٌح ُأ َج ٌاج َو َج َع َل بَيْهنَ ُ َما بَ ْر َزخ ًا َو ِح ْجر ًإ َّم ْح ُجور ًإ }إلفرقان )43أي ( :وهو
إذلي مرج إلبحرين) أرسلهام متجاورين (هذإ عذب فرإت) شديد إلعذوبة
(وهذإ ملح أجاج) شديد إمللوحة (وجعل بيهنام برزخا) حاجزإ ال خيتلط
أحدهام ابلخر (وجحرإ حمجورإ ) سرتإ ممنوعا به إختالطهام  ،وقوهل تعايل :
(بَيْهنَ ُ َما بَ ْر َز ٌخ َّال ي َ ْب ِغ َي ِان }إلرمحن )23أي ( :بيهنام برزخ) حاجز من قدرته تعاَل
(ال يبغيان) ال يبغي وإحد مهنام عىل إلخر فيختلط به  ,فكذكل إلربزخ هو :
(ومن ورإهئم) أماهمم (برزخ) حاجز يصدمه عن إلرجوع (إَل يوم يبعثون) وال
رجوع بعده .فهو جمرد حاجز يصد من يريد إلرجوع إن اكن يس تطيع إحملاوةل
للرجوع  ،وليس منطقة للعيش كام يزمع إخملبول إبن إلصبحي ] .مث يقول إملنكر
﴿و َج َاء ْت َس ْك َر ُة إلْ َم ْو ِت ِابلْ َحق َذ ِ َكل َما ُك َ
نت ِمنْ ُه َ ِحتيدُ َ .ون ُ ِفخَ ِيف
 :يقول تعاَلَ :
إلصو ِر َذ ِ َكل ي َ ْو َم إلْ َو ِعي ِد﴾ (ق  .)23 ،11فأخر إحساس هو سكرة إملوت مث
ينعدم إالحساس َّف إلربزخ ويبدأ إالحساس بنفخ إلصور عند إلبعث [.قلت
إلبندإري :وما زإل أمحد منصور يتغاّب ويس تدل ابحلجج إلظنية إلوإهية عيل
قضااي قطعية متينة إدلالةل وإلثبوت فهو رتب حدثني ذكرهتام إلية ترتيبا زمني ًا
إدعي فهيام إلتالزم إلول هو :إملوت ( سكرة إملوت ) وإلثاين هو  (:إلنفخ يف
إلصور للبعث وإلنشور ( ونفخ يف إلصور ذكل يوم إلوعيد) حبيث ذهب
يس تدل عيل إنعدإم أحدإث ما بيهنام ومن ذكل عذإب إلقرب ،هبذإ إلرتتيب
فقط وللقرأن إلكرمي أسلواب بالغي ًا رإئع ًا يف إلرسد إلقصيص أو إلتارخيي أو
أحلديث  ،فقد خيترص إلس ياق مبناس بة إحلدث إذلي يتلكم عنه  ،وقد يلجأ إيل
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تفصيهل يف ماكن أخر ويتعمد ذكر إلرتتيب إلزمين كام جاء يف قصة مويس مثال
اب) إلبقرة  ، 82ومل يفصل هنا كيف أاته هللا إلكتاب
( َولَقَ ْد أتَيْنَا ُم َ
وَس ْإل ِكتَ َ
وَس َأ ْرب َ ِع َني ل َ ْي َ ًةل
بيامن فصهل يف موضع أخر فقال يف سورة ( َوإ ْذ َوإعَ ْدانَ ُم َ
.....إلايت ) إلبقرة ، ) 41 /وبني أنه أاته ِ
إلكتاب بتلكميه مبارشة فقال ( َو َلكَّ َم
وَس تَ ْ ِلكاميً }إلنساء ) 145لك هذإ ال جيب ابلرضورة أن يرسده هللا
إّلل ُم َ
ُ
تعايل يف س ياق قرأين وإحد يف أية وإحدة ولكن جبمع إلايت س نعمل ترتيب
ياق لي ٍة وإحد ٍة ؟
إحلدث بتفاصيهل دإخل س ياق مجموع إلايت وليس يف س ٍ
هكذإ قيض هللا تعايل يف قرأنه هذه إلصفة حلمكة يعلمها وما قاهل هللا تعايل هنا
يف شأن جميء سكرة إملوت ابحلق  ،مث قوهل تعايل  ( :ونفخ يف إلصور )
إخترصت إلايت أحدإاث عظاما علمناها من إلقرأن نفسه  ،فمل يذكر يف إلية
إلايت قبل إلنفخ للصعق مث ًال :خروج يأجوج ومأجوج ومل يذكر أية إدلإبة ومل
يذكر نفخة إلصعق ومل يذكر إنشقاق إلسامء ومل يذكر تفتحها حيت تصري أبوإاب
ومل يذكر مجع إلشمس وإلقمر وكثريٌ كثريٌ مما مل يذكره إلقرأن فامي بني ذكره جمليء
سكرة إملوت وبني إلنفخ يف إلصور للبعث  ،وذلكل يبطل الاس تدالل
ابلرتتيب إلزمين يف هذه إحلاالت ومهنا ابلطبع قضية أمحد منصور يف حماوالته
إملتشاهبة البطال مرحةل عذإب إلقرب  ،إن عذإب إلقرب اثبت يف أل فرعون
وقوم نوح  ،وما ثبت يف إلقرأن يف قوم نوح وأل فرعون جاز أن يكون يف لك
إلبرش لن إلعقل وإلنقل يفيد ذكل ] ،مث يقول صبحي :وعند سكرة إملوت
يرى إمليت مالئكة إملوت ،فان اكن خاِس ًإ يرصخ طالب ًا فرصة اثنية ﴿ َح َىت إ َذإ
َ َ ْ َ ُ ِ ً ِف ْ َ ِ
ون .ل َع َيل أمعل َصالحا ميَا تَ َرك ُت الك إهنَا
دَمه إلْ َم ْو ُت قَا َل َرب ْإر ِج ُع ِ
َجأ َء َأ َح ُ ُ
ِ
ُون﴾ سورة إملؤمنون
َ ِلك َم ٌة ه َُو قَأئِلُهَا َو ِمن َو َرأهئِ ِ ْم بَ ْر َز ٌخ إ َ ََل ي َ ْو ِم ي ُ ْب َعث َ
ِ
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 )11،133فاخلاِس عند إملوت يطلب فرصة أخرى ليعمل صاحل ًا ووقد
يكون إمليت خاِس ًإ جد ًإ حىت إن مالئكة إملوت ترضبه ﴿فَ َك ْي َف إ َذإ ت ََوف ْهتُ ُم
ْ ِ
ِ
﴿ول َ ْو تَ َر َى إذ يَتَ َوَّف إذل َين
ون ُو ُجو َههُ ْم َو َأد َْاب َر ُ ْمه﴾ (دمحم .)22
إلْ َم َالئِ َك ُة ي َ ْ ِ
رضب ُ َ
َ
َ ُ ُ ُْ َ ْ ِ
ون ُو ُجو َههُ ْم َوأد َْاب َر ْمه َوذوقوإ عَذ َإب إل َح ِر ِيق﴾ (إلنفال/
َك َف ُرو ْإ إلْ َملئِ َك ُة ي َ ْ ِ
رضب ُ َ
، (43مث يقول صبحي ( إن مالئكة إملوت تنذر إلعصاة ابلعذإب إذلي
ينتظرمه ،كام تبرش إملتقني عند إملوت وبعدها يدخل إمليت إلربزخ أو إملوت
ويستيقظ َّف إلبعث وَكنه انم أو مات منذ يوم أو بعض يوم [. ..قلت
إلبندإري  :يه نفس إلقضية حيث يس تدل ابلرتتيب إلس يايق يف إلايت عيل
حمتية إلرتتيب إلزمين  ,وهذإ ال يصح لن إلقرأن إلكرمي مل يكن من خصائصه
هذه إلظاهرة بل فرق إلدةل يف إحلدث إلوإحد يف أحناء إلكتاب حلمكة هو
يعلمها نستبرص مهنا أن جيعل يف عدم مجعها تشاهبا ليضل هبذإ إلتشابه من يف
قلبه زيغ مثل صبحي منصور أو ليجهتد أولوإ إلحالم وإلهنيي ويبذلون إجلهد يف
معرفة إحلق فيمتسكون به ويكونون أههل ] مث يقول إملنكر :إن حلظات
الاحتضار تشهد حوإر ًإ بني مالئكة إملوت وإمليت ،تبرشه إن اكن تقي ًا وتؤنبه
وتؤذنه ابلنار إن اكن خاِس ًإ ،ومن أكرث إخلاِسين أولئك إذلين يكذبون عىل
هللا ورسوهل ،ولهنم أعظم إلظاملني يفرتون عىل هللا أاكذيب ما أنزل هبا من
سلطان اكلشفاعات وغريها فانه يقال هلم نفس إلتأنيب عند إملوت وعند
إلبعث ،ويقول تعاَل يصف حلظاهتم إلخرية َّف إدلنيا وحلظاهتم إلوَل َّف
﴿و َم ْن َأ ْظ َ ُمل ِمم ِن إفْ َ َرت َى عَ َىل ِ
إّلل َك ِذ ًاب َأ ْو قَا َل ُأ ْو ِ
وح إل َ ْي ِه
إلخرة
يح إ َيل َول َ ْم ي ُ َ
َ
َ
ِ ِِ
ون ِيف َ َمغ َرِإتِ
َش ٌء َو َمن قَا َل َسأُن ِز ُل ِمثْ َل َمأ َأنَز َل ُ
إّلل َول َ ْو تَ َر َى إذ إلظال ُم َ
َْ
ْ ِ ْ ِ َ ُ ِ ُ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ ِْ
ْ
ُ
َ
ُون ِب َما
إل َم ْوت َوإل َملئكة َابسط َوإ أيْد ِهي ْم أ ْخ ِر ُج َوإ أنف َسمك إل َي ْو َم جت َز ْو َن عَذ َإب إله ِ
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ون عَ َىل ِ
ونَ .ولَقَ ْد ِج ْئ ُت ُموانَ
إّلل غَ ْ َري إلْ َحق َو ُك ْن ُ ْمت َع ْن أ َايتِ ِه ت َ ْس َت ْك ِ ُرب َ
نمت تَ ُقولُ َ
ُك ُ ْ
فُ َرإد ََى َ َمَك َخلَ ْقنَ ُ ْاُك َأو َل َمر ٍة َوتَ َر ْك ُ ْمت ما خَولْنَ ُ ْاُك َو َر َإء ُظهُو ِر ُ ُْك َو َما نَ َر َى َم َع ُ ْمك
ُش َف َعأ َء ُ ُُك ِإذل َين َز َ ْمع ُ ْمت َأ ُهن ْم ِف ُ ْ
نمت
يمك ُ َ
رش ََك ُء لَقَد ت َقط َع بَيْنَ ُ ْمك َوضَ ل ع َُنمك ما ُك ُ ْ
ون﴾ (إلنعام [ ، )13،15أقول إلبندإري :هذه أية من إلايت إليت
تَ ْز ُ ُمع َ
مضت بني حروفها دليال من أدةل حمتية حدوث عذإب إلقرب يف كتاب هللا
تعايل يف قوهل س بحانه (إليوم جتزون عذإب إلهون ) أي يف إدلنيا ومنذ وقوع
هذإ إملوت،وحدوثه  ،أما يف إلخرة فيدل عليه قوهل تعايل  ( :ولقد جئمتوان
فرإدي كام خلقناُك أول مرة )  ،ويتبني وقوع ثالثة أحدإث من إلية ابلرتتيب
 -1الاحتضار وإملوت يدل عليه قوهل تعايل ( أخرجوإ أنفسمك )  -2عذإب
إلقرب  ،ويدل عليه قوهل تعايل  ( :إليوم جتزون عذإب إلهون  -3 )...وإلثالثة :
إلبعث يوم إلقيامة للحساب ويدل عليه قوهل تعايل ( :ولقد جئمتوان فرإدي كام
خلقناُك أول مرة) ،أما قول إبن صبحي :عند إملوت تقول هلم إملالئكة:
ون عَ َىل ِ
إّلل غَ ْ َري
﴿ َأ ْخ ِر ُج َو ْإ َأنْ ُف َس ُ ُمك إلْ َي ْو َم ُ ْجت َز ْو َن عَ َذ َإب إلْه ِ
نمت تَ ُقولُ َ
ُون ِب َما ُك ُ ْ
ون﴾ .وعند لقاء هللا يوم إلقيامة يقال هلم ﴿إلْ َي ْو َم
إلْ َحق َو ُك ْن ُ ْمت َع ْن أ َايتِ ِه ت َ ْس َت ْك ِ ُرب َ
ون عَ َىل ِ
إّلل غَ ْ َري إلْ َحق َو ُك ْن ُ ْمت َع ْن أ َايتِ ِه
ُ ْجت َز ْو َن عَ َذ َإب إلْه ِ
نمت تَ ُقولُ َ
ُون ِب َما ُك ُ ْ
ونَ .ولَقَ ْد ِج ْئ ُت ُموانَ فُ َرإد ََى َ َمَك َخلَ ْقنَ ُ ْاُك َأو َل َمر ٍة َوتَ َر ْك ُ ْمت ما خَولْنَ ُ ْاُك َو َر َإء
ت َ ْس َت ْك ِ ُرب َ
ُظهُو ِر ُ ُْك َو َما نَ َر َى َم َع ُ ْمك ُش َف َعأ َء ُُكُ ِإذل َين َز َ ْمع ُ ْمت َأ ُهن ْم ِف ُ ْ
رش ََك ُء لَقَد ت َقط َع بَيْنَ ُ ْمك
يمك ُ َ
ون﴾ .وما بني إملوت ولقاء هللا تعاَل برزخ ال
نمت تَ ْز ُ ُمع َ
َوضَ ل ع َُنمك ما ُك ُ ْ
إحساس فيه وال حياة ﴿ل َ َع َيل َأ ْ َمع ُل َصا ِلح ًا ِفميَا تَ َر ْك ُت َالك إهنَا َ ِلك َم ٌة ه َُو قَأئِلُهَا
ِ
ُون﴾ (إملؤمنون  )133وحني إلبعث يقسمون
َو ِمن َو َرأهئِ ِ ْم بَ ْر َز ٌخ إ َ ََل ي َ ْو ِم ي ُ ْب َعث َ
ِ
َ
ْ
ِ
ُ
ْ
ْ
﴿وي َ ْو َم تَ ُقو ُم إلساعَة يُقس ُم إل ُم ْج ِر ُمو َن َما ل ِبثُوإ غَ ْ َري
أهنم ما لبثوإ غري ساعة َ
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َساعَ ٍة﴾ (إلروم  [ )44قلت إلبندإري:فقد أسقط بني إملوت وإلقيامة :عذإب
ون
إلقرب إملس تدل عليه من قوهل تعايل (إلْ َي ْو َم ُ ْجت َز ْو َن عَ َذ َإب إلْه ِ
نمت تَ ُقولُ َ
ُون ِب َما ُك ُ ْ
عَ َىل ِ
ون )] ،مث يقول هذإ إملنكر :ولن
إّلل غَ ْ َري إلْ َحق َو ُك ْن ُ ْمت َع ْن أ َاي ِت ِه ت َ ْس َت ْك ِ ُرب َ
إلربزخ منطقة إنعدإم لالحساس فالقرأن جتاوزه أحيا ًان مكتفي ًا ابلتأكيد عىل
أفظع إحساس لالنسان (عند إملوت) َّف أخر حياته ،وعند إلبعث ..وما بيهنام
مير َكنه يوم أو بعض يوم..وذكل َّف حد ذإته أكرب دليل عىل أنه ال وجود ملا
يعرف بعذإب إلقرب أو نعميه أو حسابه ..أو إلثعبان إلقرع [.وأقول إلبندإري :
إعتقادك اي إبن إلصبحي ابطل ذكل لنه لو حص إعتقادك مفاذإ تقول يف قوم
جعلهم هللا تعايل يف قبورمه أي دون إلربزخ وقبل إلبعث أقوإما يعذبون ليل
هنار  ،مثل قوم نوح وأل فرعون  ،فان زمعت أن هذإ إس تثناء فلن يهنض بك
دليل ولن تساندك يف ذكل جحة  ،لنه زمع مرسل  ،وإحتجاج ابطل ال نقل
عليه وال دليل  ،ولقام عيل أمثاكل إدلليل وإحلجة بأن ذكل قد حدث وعليه
فقد إهنارت نظريتك و َه َبا ز ُمعك وسقطت أدلتك ويه ساقطة أص ًال  ،ذكل
لن إدعاء وجود الاس تثناء يلزم هل وجود ما يدل عليه دالةل حصيحة فأان ال
ميكن يل أن إقول يف مجةل لغوية مثل  :إلناس يتنفسون إلكسجني  ،أن فهيا
قاعدة وإس تثناء بدون أن يكون هناك ما يدل عيل هذإ إلتقس مي وال ميكن
إلط َعا ِم َاك َن ِحـالًّ
لك َّ
إفرتإضه من عند نفيس  ،وكذكل ال ميكن أن أقول ُّ ُ ( :
ِسإئِي َل )}..أل معرإن ) 13أن فهيا إس تثناء إال بعد أن عرفت وجود
ِل َب ِين إ ْ َ
ِ
ِسإئِي ُل عَ َىل ن َ ْف ِس ِه منِ
َّ
إدلليل عيل هذإ الاس تثناء من قوهل تعايل( :إال َما َح َّر َم إ ْ َ
ِ
ِ
قَ ْب ِل َأن ت َ َُّزن َل إلتَّ ْو َرإ ُة ) أل معرإن.13؟ ) ،وكذكل ال ميكن لحد من إلناس
ون عَلَ ْهيَا غُدُ و ًإ َوع َِش ي ًا
أن يزمع أن يف قوهل تعايل يف أل فرعون (إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
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إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ أ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب }غافر ) 54إس تثناء وقاعدة
َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم َّ
كام يزمع إلكذإب أمحد صبحي  ،ذكل لنه مل يرد يف إلايت ما يدل عيل هذإ
الاس تثناء مطلقا وال حيت يشري إليه من قريب أو بعيد  ،إال زمع إبن إلصبحي
إملرسل بدون أدةل ومبزإجه إخلاص فرتإه يفرتي إلكذب ويقول  ،ويس تأنف
تأليفه إلباطل:وهذه يه إلقاعدة ..ولكن لها إس تثناءإت حمددة ..ذكرها إلقرأن،
وىه إلقتىل َّف سبيل هللا وأل فرعون وقوم نوح [..وأقول إلبندإري  :إن
إعرتإف إبن إلصبحي بوجود إس تثناء هو إثبات لصل قضية وجود عذإب
إلقرب  ،ويبقي زمعه بوجود الاس تثناء هل هو حصيح ( أي هذإ الاس تثناء
إملزعوم ،أم ال ،مفا هيمنا هنا هو إعرتإفه بوجود عذإب إلقرب لل فرعون وقوم
نوح وأما دعوإه وجود إس تثناء فهو إدعاء مل يهنض إدلليل عيل إثباته وليس
هناك دليل إس تثناء أصال وزمعه الاس تثناء هو زمع ابطل مرسل ال وجود
هل ،ولك ما س يذكره من الكم هنا يؤكد صدق الكمنا من حصة وجود حياة ما
بعد إملوت عيل أهنا حياة ال يعمل ماهيهتا إال هللا إلوإحد  ،يعذب فهيا إلاكفر
وينعم فهيا إملؤمن وحييا فهيا إملقتول يف سبيل هللا تعايل يألك فهيا ويرشب هكذإ
قيض هللا تعايل يف كتابه ] .فيقول إملنكر يف حماوالته حتريف معاين إلايت
ليتحقق هل ما يريد زمعه ابلهوى وإلباطل  :إلقتىل َّف سبيل هللا :إلشهدإء َّف
إلخرة -حسب مفهوم إلقرأن -مه إذلين يشهدون عىل أقوإهمم بتبليغ إحلق
﴿و َم ْن َأ ْظ َ ُمل ِمم ِن إفْ َ َرت َى عَ َىل ِ
ون عَ َ َىل َر ِهب ْم َوي َ ُقو ُل
إّلل َك ِذ ًاب ُأ ْولَـَئِ َك يُ ْع َرضُ َ
َ
إل ْشهَا ُد َهـَ ُؤل ِء ِإذل َين َك َذبُو ْإ عَ َ َىل َر ِهب ْم َأ َال ل َ ْعنَ ُة ِ
إّلل عَ َىل إلظا ِل ِم َني﴾ (هود .)18
﴿وي َ ْو َم ن َ ْب َع ُث ِيف ُلك ُأم ٍة َشهِيد ًإ عَلَ ْ ِهي ْم م ْن َأنْ ُف ِسه ِْم َو ِجئْنَا ب َِك َشهِيد ًإ عَ َ َىل
َ
َش ٍء﴾ (إلنحل  .)81ويقول تعاَل عن
َهـَ ُؤ َال ِء َونَزلْنَا عَلَ ْي َك ْإل ِكتَ َ
اب ِتبْيَا ًان ل ُلك َ ْ
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ـيء
﴿و َأ ْ َ
أولئك إلشهدإء يوم إلقيامة َ
رشقَ ِت إل ْر ُض ِب ُنو ِر َرهبَا َو ُو ِض َع ْإل ِكتَ ُاب َو ِج َ
ِابلن ِبي ْ َني َوإلشهَدَ أ ِء﴾ (إلزمر  .)41أولئك مه إلشهدإء إذلين يشهدون عىل
قوهمم..
أما إذلين ميوتون قت ًال َّف سبيل هللا فقد يكون مهنم دعاة يشهدون عىل قوهمم
يوم إلقيامة وقد ال يكون .ولكن يذكر إلقرأن أهنم أحياء عند رهبم يرزقون،
ولهنم إس تثناء َّف موضوع إلربزخ فاهلل تعاَل يهناان أن نقول عهنم أهنم موَت ﴿
بيل ِ
ون﴾
َو َال تَ ُقولُو ْإ ِل َم ْن ي ُ ْقتَ ُل ِيف َس ِ
إّلل َأ ْم َو ٌإت ب َ ْل َأ ْحيَا ٌء َولَ ِكن ال ت َ ْش ُع ُر َ
(إلبقرة  .)145مه أحياء لهنم وهبوإ حياهتم إدلنيا هلل تعاَل مفنحهم هللا تعاَل
حياة خادلة بعد إحلياة إدلنيا إلىت فقدوها إبتغاء مرضاة هللا ،ولنه حياة َّف
مس توى أخر من إلوجود ال نعرفه فاهلل تعاَل يقول ﴿ب َ ْل َأ ْح َيا ٌء َولَ ِكن ال
ون﴾ وإن كنا ال نشعر هبم َّف حياتنا إملادية إلبرشية فهم يشعرون بنا،
ت َ ْش ُع ُر َ
﴿و َال َ ْحت َس ََب ِإذل َين قُ ِتلُو ْإ
ونعمل ذكل من قوهل تعاَل -وهو عامل إلغيب وإلشهادة َ
ِيل ِ
إّلل ِمن فَ ْض ِ ِهل
ِيف َسب ِ
ون .فَ ِر ِح َني ِب َمأ أاتَ ُ ُمه ُ
إّلل َأ ْم َوإ ًات ب َ ْل َأ ْح َيا ٌء ِعندَ َر ِهب ْم يُ ْر َزقُ َ
ُون﴾
ون ِاب ِذل َين ل َ ْم يَلْ َح ُقو ْإ هبِ ِ م م ْن َخلْ ِفه ِْم َأال خ َْو ٌف عَلَ ْ ِهي ْم َو َال ُ ْمه َ ْحي َ نز َ
رش َ
َوي َْس َتبْ ِ ُ
(أل معرإن  [ )141،123قلت إلبندإري  :إن إلصورة إليت ذكرهتا إلايت هنا
يف حياة إملقتول يف سبيل هللا يه تكل إلصورة إليت ن ُعرب عهنا بوجود نعمي إلقرب
للمؤمنني أو عذإبه للاكفرين  ،فكام أن أل فرعون يعذبون يف إدلنيا وال نري
هذإ إلعذإب ولكنا نصدق به وكام أن قوم نوح يعذبون يف إدلنيا وال نري هذإ
إلعذإب ولكنا نصدق به  ،وكام أن إلاكفرين يعذبون يف إدلنيا بقوهل تعايل (
فاليوم جتزون عذإب إلهون  ، ) ...ولكنا ال نري تعذيهبم وحنن نصدق بوجوده
 ،وكام أن إملقتولني يف سبيل هللا تعايل ينعمون ويألكون ويرشبون ويفرحون
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ولكنا ال نعرف كيف يكون هذإ ونصدق به  ،فلك هذه إلصور إحلية من
حياة إلقرب فامي نرإه حنن لننا ن ُعاين فقط أوضاع إلاكئن إلبرشي يف أحدي
ثالث صور إلصورة إلويل يه إحلياة إلنابضة إملفعمة ابحلركة وإملدعومة
ابلصوت  ،وإلصورة إلثانية يه مرحةل الاحتضار وإملوت وإلقرب ،وإلصورة
إلثالثة يه حياة ما بعد إحلساب وإلنشور ،فلكام تلكمنا عيل مرحةل حياة ما بعد
الاحتضار وإملوت عربان عهنا حبياة إلقرب  ،عذإاب أو نعامي  ،وبعرضنا لصور
إملقتول يف سبيل هللا من حياة ونعمي  ،وتعذيب أل فرعون ليل هنار ،
وتعذيب قوم نوح حيت تقوم إلساعة فاننا جنهل إملاهية ونقر ابملشاهدة إلزمنية
فنسمهيا نعمي أو عذإب إلقرب  ،لن إمليت حيهنا موجود يف قربه أما إلكيفية
وإملاهية فال يعلمها الا هللا تعايل ولكهنا حادثة ال حماةل ؟ ] ،مث يقول إلعاكك
منكر إلس نة أمحد منصور :فاهلل تعاَل يؤكد عىل إلهنيى بأال حنسبهنم(؟) أموإ ًات
بل أحياء عنده تعاَل ومه يمتنون نفس إلنعمي لرفاقهم َّف إحلياة إدلنيا ،أى
يشعرون هبم ،ونظري ذكل ما حاكه إلقرأن إلكرمي عن إلرجل إملؤمن َّف قصة
ون
إلقرية إملذكورة َّف سورة )يسِ ﴿( :قي َل إ ْدخ ُِل إلْ َجنَّ َة قَا َل َاي ل َ ْي َت قَ ْو ِمي ي َ ْعلَ ُم َ
}يس،﴾24ورمبا تكون تكل إجلنة ىه إجلنة إلىت اكن فهيا أدم وزوجه ..ورمبا
تكون جنة إملأوى إملذكورة سورة إلنجم ..هللا تعاَل أعمل .ولكن إملهم أنه ال صةل
بني ذكل وموضوع إلقرب من إلنعمي وإلعذإب ..فأولئك (أحياء) وليسوإ موَت،
ومه (عند رهبم) وليسوإ من ساكن إلقبور ،وال يصح لعاقل أن يستشهد بذكل
الاس تثناء عىل إثبات خرإفة ما أنزل هللا هبا من سلطان [ .قلت إلبندإري :بل
أن إلصةل بني هؤالء وموضوع عذإب إلقرب أو نعميه صةل منعقدة ال تنفك ،
فهؤالء مجيعا حمكهم حمك من فارق إحلياة وعاينا مفارقهتم  ،ومقنا بتقبريمه  ،وما
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مه فيه من حياة ما بعد إملوت نسميه حنن حياة إلقرب من عذإب أو نعمي  ،أما
إملاهية وإلكيفية فال يعلمها الا هللا تعايل  ،فنحن نؤمن أن أل فرعون ُم َّقربين
ومه حتت إلرض ،ونري مهنم إلفرعون جبسده حمفوظا يف إملتحف إملرصي
للاثر ،ال نري عليه حريقا وال تعذيبا ولكننا نوقن بأنه وأهل يعذبون غدوإ
وعش يا ،ومه مع ذكل يعاينون عذإاب وصفه هللا وصفا نؤمن به وال نس تطيع مل
أطرإفه وإلوقف علهيا الا ابلشلك إذلي وصفه هللا تعايل لنا ] ،ويس تأنف
إملنكر قائ ًال :أل فرعون وقوم نوح :إذلى يفقد حياته قت ًال مضحي ًا هبا َّف سبيل
هللا تعاَل هيبه هللا حياة أبدية وقت إلربزخ وَّف إلخرة يعيش َّف نعمي دإمئ[..
أقول إلبندإري :هنا أخطأ أمحد صبحي يف نقطتني  :إلويل قوهل  :حياة أبدية
وقت إلربزخ  ،وقد مجع بني إملتناقضات فالربزخ قناة توصيل بني مس تودع
إلنفس وحاجز فصل ،وال نعمل عنه أكرث من ذكل ولك زمع غري ذكل أو فوق
ذكل فهو إفك وكذب لن إلربزخ مل نكن نعلمه إال بنقل ( بقرأن ) ويتضح
من إلية أنه جمرد قناة وحاجز بني منطقتني إدلنيا ومس تودع إلنفس أو ما
يسمونه (إلروإح)  ،فليس يف إلربزخ حياة وال موت وال أنفس وال أجساد ،
وإلثانية :قوهل إلبليد ( حياة أبدية وقت إلربزخ  ،ومعلوم أن إلربزخ خملوق
يرسي عليه إلفناء وإلال أبدية مفع فرض حصة الكمه جد ًال يف إلربزخ  ،مفىت
فان منعد ٍم غري أبدي  ،وهكذإ
اكنت حياة إلربزخ أبدية وإلربزخ نفسه ٍ
تري أن إبن إلصبحي هيُ بِل يف الكمه ويصيغه لانس يظن أهنم ال يفهمون وقد
صدق يف هذه فقد إجمتع حوهل مجموعة من إلناس من هذإ إلصنف إذلي ال
يفهم تسلط إبن منصور علهيم يضلهم فيصفقون ويتلكم جبهل بيهنم في ُعجبون
وينادي إضالال فيلبون وليس فهيم وال بيهنم رش ي ٌد يأخذ عيل يديه ويوقفه عند
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إلتعدي وختطي حدود هللا فهل لكمك اي أتباع أمحد صبحي منصور قد فقدمت
عقولمك  ،وختليمت عن رشدُك وألغيمت عقولمك  ،فان كنمت كام قلنا فبئس إلقوم أنمت
وبئس إلرشذمة من إلناس أنمت وإال فهذه كياانتمك قدروها يف أنفسمك تكونوإ
بذكل أعزة  ،وإرفضوإ لك ابطل بعد درإسة ُحرة ال تتقيدوإ بأمحد وال زيد وال
عبيد فامنا هو دينمك وهذإ إلقرأن قرأنمك وليس قرأن أمحد صبحي وسوف يُبعث
لك أحد منك فردإ لن يدإفع عنه صبحي ( َ َّالك َس نَ ْك ُت ُب َما ي َ ُقو ُل َون َ ُم ُّد َ ُهل ِم َن
إلْ َع َذ ِإب َمدًّإ (َ )21ونَ ِرثُ ُه َما ي َ ُق ُ
ول َويَأْ ِتينَا فَ ْردًإ ( ) )83مرمي 83 /
امه َوعَد ُ َّْمه عَدًّإ (َ )15و ُلكُّه ُْم َأ ِتي ِه ي َ ْو َم إلْ ِق َيا َم ِة
) ؟؟ وقوهل تعايل ( لَقَ ْد َأ ْح َص ُ ْ
فَ ْردًإ (} )14مرمي ،)14وقوهل تعايل ( ْيو َم تَأْ ِيت ُ ُّ
لك ن َ ْف ٍس ُ َجتا ِد ُل َعن ن َّ ْف ِسهَا
َوت َُو ََّّف ُ ُّ
ون }إلنحل ، ) 111خاصة وأنمت
لك ن َ ْف ٍس َّما َ ِمعلَ ْت َو ُ ْمه َال يُ ْظلَ ُم َ
ترون أخطاءه يف أبسط إملدلوالت  ،وخمالفاته ملدلوالت إلقرأن إحلقيقية ،
تقوهل عيل هللا مامل يقهل هللا ورسوهل  ] ،مث يس تأنف إبن إلصبحي ضالهل
و ُّ
فيقول  :وَّف إملقابل فهناك من عاش حياته إدلنيا بأمكلها حيارب هللا تعاَل
ويضطهد إلنىب إملرسل إليه حىت يفقد حياته َّف سبيل إلش يطان وذكل ما
ينطبق عىل أل فرعون وقوم نوح فقط  ،ونقول فقط مع كرثة إملكذبني إذلين
حاربوإ هللا ورسهل لن إلقرأن ذكرمه َّف هذإ إخلصوص ابلتحديد [ وأقول
إلبندإري :هذه ضالةل أخري من ضالالت أمحد منصور لنه إس تدل بذكر
إلقرأن لل فرعون وقوم نوح عيل إنعدإم أي مذكور غريمه وهو مهنج ابطل ال
يصلح الا يف حاالت وجود دليل حرص وقرص حقيقي مثل قوهل ( ال  ...إال
إلط َعا ِم َاك َن ِحـالًّ
لك َّ
)  ،أو إس تثناء معني بدليل إس تثناء حصيح  (،مثل ُّ ُ :
ِسإئِي ُل عَ َىل ن َ ْف ِس ِه ِمن قَ ْب ِل َأن ت َ َُّزن َل إلتَّ ْو َرإ ُة } ..أل
ِسإئِي َل إالَّ َما َح َّر َم إ ْ َ
ِل َب ِين إ ْ َ
ِ
ِ
ِ
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معرإن ) 13أو ببيان إنعدإم وجود غريه  ،ولك ذكل يف أمثةل أل فرعون وقوم
نوح وإملقتولني يف سبيل هللا غري موجود بل دل إللفظ إلعام يف قوهل تعايل
ون عَ َىل ِ
إّلل غَ ْ َري إلْ َحق َو ُك ْن ُ ْمت َع ْن أ َايتِ ِه
(إلْ َي ْو َم ُ ْجت َز ْو َن عَ َذ َإب إلْه ِ
نمت تَ ُقولُ َ
ُون ِب َما ُك ُ ْ
ونَ .ولَقَ ْد ِج ْئ ُت ُموانَ فُ َرإد ََى َ َمَك َخلَ ْقنَ ُ ْاُك َأو َل َمر ٍة َوتَ َر ْك ُ ْمت ما خَولْنَ ُ ْاُك َو َر َإء
ت َ ْس َت ْك ِ ُرب َ
ُظهُو ِر ُ ُْك َو َما نَ َر َى َم َع ُ ْمك ُش َف َعأ َء ُُكُ ِإذل َين َز َ ْمع ُ ْمت َأ ُهن ْم ِف ُ ْ
رش ََك ُء لَقَد ت َقط َع بَيْنَ ُ ْمك
يمك ُ َ
ون﴾ .فقوهل تعايل ( إليوم جتزون عذإب إلهون ) ...
نمت تَ ْز ُ ُمع َ
َوضَ ل ع َُنمك ما ُك ُ ْ
يعين يف إدلنيا وإدلليل عيل ذكل أنه ذكر بعدها قوهل تعايل َ ( :ولَقَ ْد ِج ْئ ُت ُموانَ
فُ َرإد ََى َ َمَك َخلَ ْقنَ ُ ْاُك َأو َل َمر ٍة ) أي يف إلخرة  ،وما ذكره إلقرإن يف عذإب إلقرب يف
قوم نوح وأل فرعون ما هو الا أمثةل تطبيقية لقاعدة أقرها هللا تعايل يف كتابه
 ،وبيهنا رسوهل (صيل هللا عليه وسمل) يف سنته  ،وأما كيفية إلتعذيب يف إلقرب
وما هو إلقرب وأين حيدث إلتعذيب فهناك شقان من إلبينات شقٌ علمناه ،
وهو حمتية حدوث عذإب إلقرب  ،وإلشق إلثاين هو مامل نره مما أخرب هللا تعايل
به ورسوهل وهو ألكرث وهو كيفية حدوث هذإ إلتعذيب يف إلقرب  ]،مث يقول
إملنكر لس نة إلنيب (صيل هللا عليه وسمل):وذكر أيض ًا أن إجملرمني حني تقوم
إلساعة يقسمون ما لبثوإ غري ساعة ،إذن إلقاعدة إلعامة أن إجملرمني يستيقظون
عند إلبعث وقد مرت علهيم فرتة إلربزخ بدون إحساس أو شعور أو عذإب..
والاس تثناء هو حاةل أل فرعون وقوم نوح [..قلنا إلبندإري :أن توليفة أمحد
صبحي هذه ال تصلح مطلقا الفتقاده إدلليل إلصحيح عيل حدوث إس تثناء يف
حادثة عذإب إلقرب يف أل فرعون وقوم نوح  ،لليت  =1 :إنعدإم دليل
الاس تثناء يف إلايت ( =2 ،إن الاس تثناء هو إملذكور بعد [إال] أو إحدى
أخوإهتا إخملرج مما قبلها بعضا من لك حتقيقا أو تقديرإ متصال أو منقطعا حمكوما
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عليه بنقيض ما حمك به أوال،سوإء اكن من جنس إملس تثىن أم من غري جنسه
برشط إالفادة).
 =3أدوإت الاس تثناء أدوإت الاس تثناء ولكامته يه عىل إلنحو إليت :
حروف ـ أسامء ـ أفعال وحروف  ،أما الاس تثناء إملس بوق بنفي  ،أو ش هبه
فيسمى إس تثناء منفيا  ،أو غري موجب  .حنو  :ما حرض إال محم ٌد  .وال تاكئف
إال إجملهتدَ  .وإذإ اكن الاس تثناء غري مس بوق بنفي  ،أو ش هبه فيسمى إس تثناء
مثبتا  ،أو موجبا حنو  :إنرصف إلضيوف إال ضيفا  .كام أنه إذإ اكن إملس تثىن
من موجودإ َسيت مجةل الاس تثناء اتمة  .حنو  :أقلعت إلطائرإت إال طائرة .
وإذإ اكن إملس تثىن من مفقودإ غري موجود َسيت مجةل الاس تثناء انقصة  ،أو
غري اتمة  .حنو  :ما صاحفت إال أخاك  .وإذإ اكن إملس تثىن جزءإ من إملس تثىن
منه َسي الاس تثناء متصال  .حنو  :جنح إلطالب إال طالبا  .وإذإ مل يكن
إملس تثىن جزءإ من إملس تثىن منه َسي منقطعا  .حنو  :حرض إملسافرون إال
أوال ـ حروف الاس تثناء :ال يعد
حقائهبم .
من حروف الاس تثناء دون إملشاركة سوى " إال "  ،وإملس تثىن هبا هل ثالثة
ـ
:
أحوإل
إحلاةل إلوَل  :وجوب إلنصب  ،إذإ اكنت مجةل الاس تثناء اتمة مثبتة  ،سوإء
أاكن الاس تثناء متصال  ،أم منقطعا  .مثال إملتصل  :حرض إملتفرجون إحلفل
إال متفرجا ،حرض :فعل ماض مبين عىل إلفتح  .إملتفرجون  :فاعل مرفوع
ابلوإو لنه مجع مذكر سامل  .إحلفل  :مفعول به منصوب ابلفتحة  .إال  :حرف
إس تثناء مبين عىل إلسكون ال حمل هل من إالعرإب  .متفرجا  :مس تثىن
.
ابلفتحة
منصوب
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@ ومنه قوهل تعاَل  { :إالَّ َّ ِإذل َين عَاه ُّ
رش ِك َني ُ َّمث ل َ ْم يَن ُق ُصو ُ ُْك َشيْئ ًا َول َ ْم
َدمت ِم َن إلْ ُم ْ ِ
َ ِ ْ َ ُ ْ َ ً َِ
ْ
َ
ِ
ِ
ْ
ُ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
م
ل
َّهتِ
ع
إّلل حي ُّب إ ُ تَّق َني
ْدَمه إَل ُمد ِ ْم إ َّن َ
يُظاه ُروإ عَل ْيمك أ َحدإ فأت ُّموإ إل ِهي ْم َه ْ
ِ َ َ َجن َ ِ َ َّ َ ِ
ْ
ِ
َ
ِ
انَ
}إلتوبة5إلتوبة ،و قوهل تعاَل  :فأ ْينَا ُه َوأه ُْهل إال إ ْم َرأتَ ُه قد َّْر هَا م َن إلغَاب ِر َين
ِ
ِ
َ
َ
ِ
إلس َم َاوإت َو َمن
}إلمنل . 42و قوهل تعاَل َ (:وي َ ْو َم يُن َفخُ ِيف ُّ
إلصو ِر فف ِز َع َمن يف َّ
إّلل َو ُ ٌّ
لك َأت َْو ُه دَإ ِخ ِر َين }إلمنل ،82وقوهل تعاَل  ...(:فَ َمن
ِيف ْ َإل ْر ِض إ َّال َمن َشاء َّ ُ
ِ ِ
َّ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
رشبُوإْ
ً
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
رش َب منْ ُه فليْ َس م ِين َو َمن ل ْم يَط َع ْم ُه فان َّ ُه م ِين إال َم ِن إغ َرتف غ ْرفة ِب َيده ف َ ِ
َِ
ِ
ِ
ِمنْ ُه إالَّ قَ ِلي ًال ِم ْهنُ ْم ) إلبقرة ،251ومثال إملنقطع  :حرض إلطالب إال كتهبم ،
ِ
.
أمتعهتم
إال
مكة
إحلجاج
وغادر
حرض فعل ماض مبين عىل إلفتح  ،وإلطالب فاعل مرفوع ابلضمة .
إال  :أدإة إس تثناء مبنية عىل إلسكون ال حمل لها من إالعرإب .
كتهبم  :كتب مس تثىن منصوب ابلفتحة  ،وكتب مضاف  ،وإلضمري إملتصل
.
ابالضافة
جر
حمل
يف
@ ومنه قوهل تعاَل َ { :وإ َّن َّ ِإذل َين إ ْختَلَ ُفو ْإ ِفي ِه ل َ ِفي َش ٍك ِمنْ ُه َما لَهُم ِب ِه ِم ْن ِع ْ ٍمل
َّ
إلظ ِن ِ َو َما قَتَلُو ُه ي َ ِقين ًا }إلنساء142
إالَّ إتِ َبا َع
ِ
:
إذلبياين
إلنابغة
قول
ومنه
@
وقفت فهيا أصيال يك أسائلها عيَّت جوإاب وما ابلربع من أحد
وإلنوى اكحلوض ابملظلومة إجلدل
إري لاي ما أبيهنا
إال إلو ُّ
إحلاةل إلثانية  :ويه إذإ اكنت مجةل الاس تثناء منفية اتمة  ،جاز يف إعرإب
:
وهجان
إملس تثىن
.
الاس تثناء
عىل
إلنصب
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.
طالبا
إال
إلطالب
تأخر
ما
:
حنو
ما تأخر  :ما حرف نفي مبين عىل إلسكون ال حمل هل من إالعرإب  ،تأخر
.
إلفتح
عىل
مبين
ماض
فعل
.
ابلضمة
مرفوع
فاعل
:
إلطالب
إال  :حرف إس تثناء مبين عىل إلسكون ال حمل هل من إالعرإب .
.
ابلفتحة
منصوب
مس تثىن
:
طالبا
ْكل ِب ِق ْطع ٍ ِم َن إلل َّ ْي ِل َو َال يَلْ َت ِف ْت ِم ُ ْ
نمك َأ َح ٌد إالَّ
ِس ِبأَه ِ َ
@ ومنه قوهل تعاَل  { :فَأَ ْ ِ
َ ِ
يب
إلص ْب ُح ِبق ِر ٍ
إلص ْب ُح َألَيْ َس ُّ
دَمه ُّ
إ ْم َر َأت ََك إن َّ ُه ُم ِصيهبُ َا َما َأ َصاهبَ ُ ْم إ َّن َم ْو ِع ُ ُ
ِ
ِ
}هود}81
بقرإءة " إمرأتك " منصوبة عىل الاس تثناء .
 -2إتباع إملس تثىن للمس تثىن منه  ،ويعرب بدال بعض من لك  ،ويف هذه
طالب .
إحلاةل تكون " إال " هممةل غري عامةل  .حنو  :ما تأخر إلطالب إال ٌ
ما تأخر  :ما انفية ال معل لها  ،تأخر فعل ماض مبين عىل إلفتح .
.
إلظاهرة
ابلضمة
فاعل مرفوع
:
إلطالب
إال طالب  :حرف إس تثناء ملغي " أدإة حرص "  .طالب بدل بعض من لك
مرفوع ابلضمة  ،لن إملبدل منه " إلطالب " فاعل مرفوع .
@ ومنه قوهل تعاَل( َول َ ْو َأانَّ َك َتبْنَا عَلَ ْ ِهي ْم َأ ِن إ ْق ُتلُوإ َأنْ ُف َس ُ ْمك َأ ِو إخ ُْر ُجوإ ِم ْن ِد َاي ِرُ ُْك
َما فَ َعلُو ُه إ َّال قَ ِلي ٌل ِم ْهنُ ْم ( })44إلنساء  .بقرإءة إلرفع يف " قليل " وقوهل تعاَل :
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
َّ
ْ
ون }إحلجر .}44ومثال إلتابع
{ قَا َل َو َمن يَقنَطُ من َّر ْ َمحة َرِبه إال إلضَّ أل َ
ِ
إملنصوب  :ما رأيت إلالعبني إال دمحمإ .
دمحمإ  :بدل بعض من لك منصوب ابلفتحة إلظاهرة  ،لن إملبدل منه "
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.
منصوب
به
مفعول
"
إلالعبني
ومثال إجملرور  :ما مررت ابملعلمني إال خا ٍدل .
خادل  :بدل بعض من لك جمرور  ،لن إملبدل من " إملعلمني " جمرور .
تنبهيات
 -1إذإ
:
اكن الاس تثناء منقطعا فالفصح  ،وإذلي نزل به إلقرأن هو وجوب إلنصب .
إلكتاب .
حنو  :ما يف إلبيت أحد إال قط ًة  .وليس يل صديق إال
َ
@ ومنه قوهل تعاَل  { :ما هلم به من عمل إال إتباع إلظن } 142 .إلنساء .
اين َوإ ْن ُ ْمه إالَّ
اب إالَّ َأ َم ِ َّ
ون ْإل ِكتَ َ
ون َال ي َ ْعلَ ُم َ
@@ وقوهل تعاَل َ { :و ِم ْهنُ ْم ُأ ِميُّ َ
ِ ِ
ِ
.
}إلبقرة}28
ون
ي َ ُظنُّ َ
ما  :حرف نفي مبين عىل إلسكون ال حمل هل من إالعرإب .
يف إلبيت  :جار وجمرور متعلقان مبحذوف يف حمل رفع خرب مقدم .
أحد  :مبتدأ مؤخر مرفوع ابلضمة إلظاهرة .
إال  :حرف إس تثناء مبين عىل إلسكون .
.
إلظاهرة
إلفتحة
منصوب
مس تثىن
قط ًة:
 -2وإذإ تقدم إملس تثىن عىل إملس تثىن منه وجب نصبه أيضا .
حنو  :ما يل إال خادلإ صديقٌ  .وليس عندي إال إلصدق قول .
ما يل  :ما انفية ال معل لها  .يل جار وجمرور متعلقان مبحذوف يف حمل رفع
.
مقدم
خرب
إال خادلإ  :حر إس تثناء  ،وخادلإ مس تثىن منصوب ابلفتحة إلظاهرة .
صديق  :مبتدأ مؤخر مرفوع ابلضمة إلظاهرة .
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إحلاةل إلثالثة  :أن يعرب الامس إلوإقع بعد إال حسب موقعه من إمجلةل  ،وذكل
إذإ اكنت مجةل الاس تثناء منفية انقصة  ،ويف هذه إحلاةل يلغى معل حرف
الاس تثناء  ،وهذإ إلنوع يعرف ابالس تثناء إملفرغ .
أي  :ما قبل حرف الاس تثناء تفرغ للعمل فامي بعده  .مثال إلرفع عىل إلفاعلية :
ٌ
.
خادل
إال
تفوق
ما
إّلل
@ ومنه قوهل تعاَل  { :قُل َّال ي َ ْع َ ُمل َمن ِيف
إلس َم َاو ِإت َو ْ َإل ْر ِض إلْ َغ ْي َب إ َّال َّ ُ
َّ
ِ
ُون }إلمنل، 44وقوهل تعاَل  { :ال ميلكون إلشفاعة إال
ون َأ َّاي َن ي ُ ْب َعث َ
َو َما ي َْش ُع ُر َ
مرمي
}82
عهدإ
إلرمحن
عند
إختذ
من
وقوهل تعاَل  { :ال يألكه إال إخلاطئون } 32
وقوهل تعاَل  { :ال يصالها
إحلاقة
.
إلليل
}14
إلشقى
إال
خادل
إال
تفوق
ما
@@
ما تفوق  :ما حرف نفي مبين عىل إلسكون ال معل هل  ،تفوق فعل ماض
مبين عىل إلفتح  .إال حرف إس تثناء ملغي
.
ابلضمة
مرفوع
فاعل
:
خادل
ومثال انئب إلفاعل  :ما كوئف إال إلفائز  .وما عوجل إال إملريض .
ومثال إلرفع عىل الابتدإء  :ما يف إلبيت إال محم ٌد .
إال دمحم  :إال حرف إس تثناء ملغي  ،و " دمحم " مبتدأ مرفوع ابلضمة .
@ ومنه قوهل تعاَل  { :ما كنا همليك إلقرى إال وأهلها ظاملون }. 4
وقوهل تعاَل  { :وما عىل إلرسول إال إلبالغ إملبني } 18إلعنكبوت .
ومثال إخلرب  :ما أيخ إال مثابر  .فـ " مثابر " خرب مرفوع ابلضمة .
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@ ومنه قوهل تعاَل  { :ما هذإ إال حسر مفرتى } 34إلقصص
وقوهل تعاَل  { :إن هو إال ذكر وقرأن } 41يس .
وقوهل تعاَل  { :وما دمحم إال رسول } 155أل معرإن .
:
إلعبد
بن
طرفة
قول
ومنه
@
مفا إسطعت من معروفها فزتود
لعمرك ما إلايم إال معارف
مثال إملفعول به  :ما قرأت إال قصيدة  .وما اكفأت إال طالبا .
فـ " قصيدة " مفعول به منصوب ابلفتحة .
@ ومنه قوهل تعاَل  { :إن تسمع إال من يؤمن بأايتنا } 81إلنحل .
وقوهل تعاَل  { :وقال إلظاملون إن تتبعون إال رجال مسحورإ } 8إلفرقان .
وقوهل تعاَل  { :وما يعبدون إال هللا } 14إلكهف
ومثال إجلار وإجملرور  :ما إلتقيت إال مبحمد  ،وما إس متعت إال لعيل .
فـ " دمحم " إمس جمرور حبرف إجلر  ،وعالمة جره إلكرسة .
إلس َماء َو ْ َإل ْر ِض إ َّال ِيف ِكتَ ٍاب ُّمب ٍِني
@ ومنه قوهل تعاَل َ { :و َما ِم ْن غَائِ َب ٍة ِيف
َّ
ِ
}إلمنل ، 24وقوهل تعاَل  { :ما خلق هللا ذكل إال ابحلق }يونس4/
وت إالَّ ِاب ْذ ِن هللا ِكتَا ًاب ُّم َؤ َّج ًال َو َمن يُ ِر ْد
وقوهل تعاَل َ { :و َما َاك َن ِلنَ ْف ٍس َأ ْن تَ ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث َ َو َإب إدلُّ نْ َيا ن ُْؤتِ ِه ِم ْهنَا َو َمن يُ ِر ْد ث َ َو َإب إل ِخ َرة ن ُْؤته م ْهنَا َو َس نَ ْج ِزي َّ
إلشاك ِر َين }أل
معرإن.154
اثنيا ـ أسامء الاس تثناء  ( :غري /////وسوى (.
يعرب ما بعدهام جمرورإ ابالضافة  ،أما هام فيأخذإن إعرإب إملس تثىن إلوإقع بعد
.
إلثالث
بأحوإهل
إال
طالب .
طالب  ،أو سوى
غري
ٍ
ٍ
حنو  :حرض إلطالب َ
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حرض إلطالب  :فعل ماض مبين عىل إلفتح  ،وإلطالب فاعل مرفوع ابلضمة .
غري  :مس تثىن منصوب ابلفتحة إلظاهرة  ،وغري مضاف .
طالب  :مضاف إليه جمرور  ،وعالمة جره إلكرسة .
ومثال ما يعرب فيه " غري وسوى " مس تثىن منصواب  ،أو بدال  :ما تأخر
غري طالب  ،أو  :سوى طالب .
إلطالب
َ
غري طالب  .أو  :سوى طالب .
أو  :ما تأخر إلطالب ُ
فـ " غري " إلوَل مس تثىن منصوب ابلفتحة .
وإلتقدير  :ما تأخر إلطالب إال طالبا .
و " غري " إلثانية بدل بعض من لك مرفوع لن إملبدل منه " إلطالب "
فاعل مرفوع  ،وإلتقدير  :ما تأخر إلطالب إال طالبا
@ ومثال جميء غري وسوى عىل إحلاةل إلثالثة (
.
غري دمحم  ،أو سوى دمحم .
وهو الاس تثناء إملفرغ )
ما فاز ُ
فـ " غري " فاعل مرفوع ابلضمة  ،ودمحم مضاف إليه جمرور ابلكرسة .
.
محم ٌد
إال
فاز
ما
:
وإلتقدير
ومثال إلنصب  :ما اكفأت غري إجملهتد  ،أو سوى إجملهتد .
فـ " غري " مفعول به منصوب ابلفتحة  ،وإجملهتد مضاف إليه جمرور
.
دمحمإ
إال
اكفأت
ما
:
وإلتقدير
@ ومنه قوهل تعاَل  {:ما لبثوإ غري ساعة}  44إلروم .
وقوهل تعاَل  { :وما زإدومه غري تثبيب } 131هود .
ومثال إجلر  :ما مررت بغري خادل  ،أو  :بسوى خادل .
بغري خادل  :جار وجمرور متعلقان بـ " مررت "  ،وغري مضاف  ،وخادل
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مضاف إليه جمرور  ،وإلتقدير  :ما مررت إال خبادل .
عدإ ،/////////خال ،
اثلثا ـ أفعال الاس تثناء:
/////////////حاشا .
@ عدإ وخال ال تعمل يف إملس تثىن إلنصب إال برشط أن يس بقها " ما "
.
إملصدرية
حنو  :حرض إلطالب ما عدإ دمحمإ  .وسافر إحلجاج ما خال قليال .
.
وفاعل
فعل
:
إلطالب
حرض
ما عدإ  :ما حرف مصدري مبين عىل إلسكون  ،وعدإ فعل ماض مبين عىل
إلفتح إملقدر عىل إللف منع من ظهوره إلتعذر .
.
ابلفتحة
منصوب
به
مفعول
:
دمحمإ
ومثلها خال  .أما حاشا فال تس بقها ما إملصدرية  ،وجيوز يف إملس تثىن بعدها
إلنصب عىل إملفعولية  ،أو إجلر عىل إعتبارها حرف جر .
حنو  :جنح إلطالب حاشا دمحمإ  ،أو حاشا محم ٍد .
وذإ خلت عدإ  ،أو خال من ما إملصدرية  ،فيجوز إعرإب إملس تثىن بعدهام
مفعوال به منصواب عىل إعتبارهام فعلني  ،أو إسام جمرورإ عىل إعتبارهام حريف
.
جر
ٍ
ضيف .
حنو  :قدم إلضيوف عدإ ضيفا  ،أو  :عدإ
عدإ ضيفا  :عدإ فعل ماض مبين عىل إلفتح إملقدر  ،وضيفا مفعول به منصوب
.
عدإ ضيف  :عدإ حرف جر مبين عىل إلسكون  ،وضيف إمس جمرور .
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ملخص أدوإت الاس تثناء " لكامته " فهيي عىل إلنحو إليت  :حروف
 ////////أسامء  //////////أفعال /////////وحروف
،أما الاس تثناء إملس بوق بنفي  ،أو ش هبه فيسمى إس تثناء منفيا  ،أو غري
.
موجب
حنو  :ما حرض إال محم ٌد  .وال تاكئف إال إجملهتدَ .
وإذإ اكن الاس تثناء غري مس بوق بنفي  ،أو ش هبه فيسمى إس تثناء مثبتا  ،أو
موجبا حنو  :إنرصف إلضيوف إال ضيفا .
كام أنه إذإ اكن إملس تثىن من موجودإ َسيت مجةل الاس تثناء اتمة .
.
طائرة
إال
إلطائرإت
أقلعت
:
حنو
وإذإ اكن إملس تثىن من مفقودإ " غري موجود " َسيت مجةل الاس تثناء انقصة ،
أو غري اتمة  .حنو  :ما صاحفت إال أخاك .
وإذإ اكن إملس تثىن جزءإ من إملس تثىن منه َسي الاس تثناء متصال .
.
طالبا
إال
إلطالب
جنح
:
حنو
وإذإ مل يكن إملس تثىن جزءإ من إملس تثىن منه َسي منقطعا .
حنو  :حرض إملسافرون إال حقائهبم
إدوإت إو وحروف الاس تثناء مثانية ويه :إال //وغريِ //
وسوى//،
ُوسوى //وسوإء ////////وخال ////////وعدإ ////////وحاشا.
فاملس تثىن ابال ينصب إذإ اكن إلهالم ات ًما موج ًبا ،حنو :قام إلقوم إال زيدإ،
ْمع ًرإ.
إال
إلناس
وخرج
وإذإ اكن إلهالم منفيًا جاز فيه إلبدل وإلنصب عىل الاس تثناء ،حنو :ما قام
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إلقوم ،وما رضبت إال زيدإ ،إال زي ٌد وإال زيدً إ.
انقصا عىل حسب إلعوإمل ،حنو :ما قام إال زيد ،وما مررت
وإن اكن إلهالم ً
إال
بزيد.
وإملس تثىن بغري ِ
وسوى ُوسوى وسوإء جمرور ال غري.
وإملس تثىن خبال وعدإ وحاشا جيوز نصبه وجره ،حنو :قام إلقوم خال زيدإ وزي ٍد،
بكرإ وبك ٍر .وأقول إلبندإري :لقد إس تعرضت ملخصا
وعدإ َ ْمع ًرإ ومع ٍر ،وحاشا ً
عن الاس تثناء يف إللغة إلعربية ( لسان إلقرأن) لكشف مرسالت أمحد
صبحي إخملبوةل يف دعوإه أن قضية أل فرعون وعذإب إلقرب إس تثناء  ،وليتبني
إلقارئ أن الاس تثناء كغريه هل قوإعده إلثابتة وأن أدوإت الاس تثناء إلامثنية مل
يرد أحدها يف قصة عذإب إلقرب يف قوم نوح وأل فرعون كام يزمع إلكذإب إبن
إلصبحي ] ،مث يس متر منكر إلس نة يف إفكه وضالهل فيقول  :يقول تعاَل عن
ُون ِ
إّلل
قوم نوح ﴿مما خ َِط َيئَاهتِ ِ ْم ُأ ْغ ِرقُو ْإ فَأُ ْد ِخلُو ْإ انَ رإً فَ َ ْمل َجيِدُ و ْإ لَهُ ْم من د ِ
َأ َنصار ًإ﴾ (نوح  .)24أى بسبب خطاايمه أغرقهم هللا فأدخلهم إلنار مبارشة بعد
إلغرق .أى َّف إلربزخ [..وأقول إلبندإري  :ما زإل أمحد صبحي يس تعبط قرإءه
ويس تخف بعقوهلم فهو اترة يقول أن إلربزخ ماكن ال يس تخدم للعذإب  ،واترة
يقول أن قوم نوح يعذبون ابلنار مبارشة ،يف إلربزخ لك هذإ ليك ينفي ما هو
اثبت بنص من هو خري منه مقاما  ،وقمية وقدرإ عند هللا وعند إملؤمنني ( دمحم
خري خلق هللا لكهم)  ،وإحلق أنه ال هذإ وال ذإك مما يزمعه إلفاك صبحي ،مفا
جاء من نقل حصيح عن إلربزخ ال يوجد فيه هذه إلتأليف إلصبحية  ،وما جاء
من نقل حصيح عن عذإب إلقرب هو إحلق إذلي مياري فيه إلفاك صبحي  ،مث
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ترإه يسرتسل يف الاس تخفاف بعقول قرإئه ليلبث علهيم إحلق بوجدإن ال يقدم
أو يؤخر يف أمر قوم نوح شيئا وبقصة يطول رشحه لها يعرفها إلناس مجيع
ليلف هبم ويدور ليشغلهم عن إملدلول إلرإئع لقوهل تعايل ( ِم َّما خ َِطيئَاهتِ ِ ْم ُأ ْغ ِرقُوإ
ُون َّ ِ
إّلل َأ َنصار ًإ }نوح ) 24وأين يكون تعذيهبم
فَأُ ْد ِخلُوإ انَ ر ًإ فَ َ ْمل َجيِدُ وإ لَهُم ِمن د ِ
الا يف قبورمه ؟؟ فيقول إملنكر  :وقد إس مترت خطاايمه عصيا ًان مدته ألف
س نة إال مخسني عام ًا رفضوإ فهيا دعوة نوح حىت قال نوح َّف إلهناية ايئس ًا من
ُوح رب َال ت َ َذ ْر عَ َىل إل ْر ِض ِم َن إلْ َاك ِف ِر َين دَاير ًإ .إن َك إن ت َ َذ ْر ُ ْمه
هدإيهتم
﴿وقَا َل ن ٌ
َ
ِ ِ
يُ ِضلو ْإ ِع َبادَكَ َو َال ي َ ِ ُدل َو ْإ إال فَ ِاجر ًإ َكفارإً﴾ (نوح .)22 ،24وأوَح هللا تعاَل
ِ
إَل نوح مبصري قومه إملرشكني وجمىء إلطوفان إذلى لن يبقى مهنم أحدإ .وأخذ
نوح َّف صنع إلسفينة وكبار إملرشكني ميرون به يسخرون منه ويرد علهيم نوح
مبا يدل عىل أن هللا تعاَل أوَح إليه مبصريمه َّف إملوت ابلطوفان وإلعذإب
بعده َّف إلربزخ .يقول تعاَل :وأوَح إَل نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من
قد ءإمن فال تبتئس مبا اكنوإ يفعلون.وإصنع إلفكل بأعيننا ووحينا وال ختاطبىن
َّف إذلين ظلموإ إهنم مغرقون .ويصنع إلفكل ولكام مر عليه مل من قومه خسروإ
منه ،قال إن تسخروإ منا فاان نسخر منمك كام تسخرون .فسوف تعلمون من
يأتيه عذإب خيزيه وحيل عليه عذإب مقمي".هود  ".31-34أى إن نوح سريد
عىل خسرية إملرشكني به حني يأتهيم عذإب إخلزى َّف إلربزخ وبعده إلعذإب
إملقمي إملس متر َّف يوم إلقيامة .نوعان من إلعذإب قال نوح لقومه إهنم س يعلمون
بأمرهام ،إول نوع من إلعذإب هو َّف إلربزخ بعد إملوت غرقا ابلطوفان ،وعنده
سريد نوح عىل خسريهتم بسخرية مماثةل تشعرمه ابخلجل من أنفسهم .أما إلعذإب
الاخر فهو مؤجل ليوم إلقيامة .وأصبح كفار قوم نوح أمئة للكفار َّف لك إلمم
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إلالحقة ،ويأَت لك نىب خيوف قومه مبصريمه ..وقصة إلطوفان حتتل ماكنهتا َّف
لك ترإث قدمي للشعوب إملنقرضة ..وكام اكن قوم نوح أول إلمم إلىت أهلكها
هللا ابلطوفان اكن أل فرعون مه أخر من أهلكه هللا بطوفان إلبحر إلمحر..
وقد سار فرعون وأهل عىل نفس إلطريق إذلى سار عليه قوم نوح .رفضوإ
ابرصإر لك إلايت إلىت جاء هبا موَس وأخوه هارون ،ووصل فساد فرعون
إَل إدعاء إللوهية إلعظمى وإلربوبية إلعظمى ومل يسمح ملوَس أن هيرب بقومه
من إستبدإده ،وقَض فرعون أخر أايمه َّف مطاردة إلفارين من ظلمه
وإستبدإده ،ووهب حياته حىت أخر حلظة للش يطان..
ون إ ََل
ذلكل جعهل هللا وأهل أمئة للاكفرين إلتني بعده
﴿و َج َعلْنَ ُ ْ
امه َأئِم ًة ي َ ْد ُع َ
َ
ِ
إلنا ِر﴾ (إلقصص  .)51متام ًا مثلام اكن قوم نوح ..وقال تعاَل أن إملرشكني
إلالحقني ﴿ َكدَ ْأ ِب أ ِل ِف ْر َع ْو َن َو ِإذل َين ِمن قَ ْب ِله ِْم َكذبُو ْإ بِأ َاي ِتنَا﴾ (أل معرإن
امه
َ ﴿ ،)11كدَ ْأ ِب أ ِل ِف ْر َع ْو َن َو ِإذل َين ِمن قَ ْب ِلهِ ْم َكذبُو ْإ بأ َاي ِت َر ِهب ْم فَأَهْلَ ْكنَ ُ ْ
ون َو ُلك َاكنُو ْإ َظا ِل ِم َني﴾ (إلنفال  .)45أى يش به
ب ُِذن ُوهبِ ِ ْم َو َأ ْغ َر ْقنَأ أ َل ِف ْر َع َ
بفرعون لك مرشك أَت بعده [.قلت إلبندإري:لك الكم أمحد صبحي قص
ولصق ال جتانس فيه وال ترإبط الا مبرسالته إلفارغة والكمه إلباطل فهو يربط
بني إلايت إليت يوردها هبوإه حيث ال رإبط لها غري إشرتإكهام يف عذإب إلقرب ،
همام ضل عن هذه إحلقيقة وبعد وهمام حاول إضالل إلخرين بزمعه
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ] مث يقول :وإختص هللا فرعون وأهل بعذإب َّف إلربزخ [
وأقول إلبندإري :لك ما يقوهل أمحد صبحي الكم مرسل ال دليل عليه وهو إما
من خالص تصوره أو متأثرإ مبذإهب علامنية مادية فالربزخ وإلقرب من إلغيبيات
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إليت يتطلب إلهالم فهيا نقل اثبت حصيح من قرأن أو س نة؟ وأنت تري من
س ياق حديثه أنه أنشأ قضية من مقدمات ونتاجئ مل يس تدل عيل ثبوهتا فباتت
قضية ابطةل وإهية حني قال ( :ولك نفس تكون ميتة َّف عامل إلربزخ)  ،وهو
هنا يقول أن هللا قد إختص فرعون وأهل بعذإب َّف إلربزخ  ،فهالمه لكه
تناقضات  ،ال تهنض هبا جحة وال يقوم علهيا قط دليل ] ويس تأنف فيقول:
إّلل َسيئَ ِ
ات َما َم َك ُـرو ْإ َو َح َاق
يكون مقدمة إلعذإب إلسوأ َّف إلخرة ﴿فَوقَا ُه ُ
ون عَلَ ْهيَا غُدُ و ًإ َوع َِش ي ًا َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم إلساعَ ُة
بِأ ِل ِف ْر َع ْو َن ُس َو ُء إلْ َع َذ ِإب .إلن ُار يُ ْع َرضُ َ
َأ ْد ِخلُ َو ْإ أ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َشد إلْ َع َذ ِإب﴾ (غافر  .)54،54إذن هنا أيضا نوعان من
إلعذإب.إلول هنا وصفه هللا تعاَل بأنه"سوء إلعذإب" وإلخر هناك موصوف
بأنه "أشد إلعذإب"  ،.فالقرأن َّف قوهل تعاَل" فوقاه هللا سيئات ما مكروإ
وحاق بأل فرعون سوء إلعذإب" [ قلت إلبندإري:س يدخل إلغشاش صبحي
يف قصة أخري طويةل ليضلل هبا قرإءه ويشغلهم برغيه عن أصل إملوضوع وهو
أن هللا تعايل يعذب أل فرعون غدوإ وعش يا يف قبورمه حيت يوم إلقيامة
بطريق ٍة مل خيربان هبا  ،وكيفي ٍة إس تأثر بعلمها هو س بحانه من دون عباده  ،ولو
تفكر إلغشاش صبحي قليال لعمل أننا يف حياتنا دإمئا نعاين ونعايش شهادة
وغيب يف أن وإحد  ،فنحن يف إملزنل ال نري غري أوالدان وزوجاتنا وجدرإن
منازلنا وأاثث إلبيت وديكورإته  ،وما ورإء إجلدرإن ال نعمل منه شيئا إال ما
س بق أن عايناه وشاهدانه ،وال نري ما يدور يف شوإرع إملدينة ومنازلها
وأروقهتا وأهنارها وحبارها وسائر مدن إلكرة إلرضية وبدلإهنا ،وُك من ماكن مل
نره وال نعرف عنه شيئا يعيش فيه أههل وجدإان اكم ًال وحس ًا ابلغا وحياة ال
تنقطع  ،فهكذإ عذإب إلقرب  ،مل خنرب منه غري ما قصه إلقرإن علينا من أخبار
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إملعذبني يف قبورمه من أل فرعون وقوم نوح ولك اكف ٍر ميوت عيل كفره ،
وحيدث يف قبورمه من إلعذإب ماال نتصوره وال نعرف عنه الا ما تفضل هللا
علينا به وأخربان إايه  ،وحنن ن ُعاين من أنفس نا إجلزء إملريئ لنا وال نري بعض،
ما ن ُقر به مجيعا من توإج ٍد للمالئكة إحلفظة  ،وإلكرإم إلكتبة  ،بل نؤمن بأن
حولنا خملوقات كثرية مثل إجلن وإملالئكة وإلبكترياي  ،وإلفريوسات ولكن ال
نري مهنا شيئا  ،وهكذإ مفا حولنا من معذبني يف قبورمه ال نعمل مهنم الا أهنم
يعذبون يف قبورمه ولكننا ال نري ذكل وال نعرف كيفيته  ،هكذإ قيض هللا يف
شأن بين أدم أن ال يعلمون ما ورإء إجلدإر وما خلف إلس تار وما يدور يف
إلغيب ولكن ال يعين هذإ إنعدإم كياانت وخملوقات ورشإحئ ومقننات ُم َغ َّيبة
خمفية عن انظرمه مفا يعنيه يف حرضهتم َشء وما يدور يف خلق هللا من أمور
َشء أخر وال نعمل ما ورإء إحلجب الا بنقل حصيح من إلقرأن أو إلس نة
إلصحيحة وما مل يُنقل إلينا فال نعرف عنه شيئا ،؟؟؟؟؟؟؟؟؟] ويس متر إبن
إلصبحي يف أوهامه فيقول يف قصته إلطويةل إليت ال تثبت إال ضالهل فيقول:
يتحدث عن كيف أجنى هللا تعاَل مؤمن أل فرعون من مكر فرعون وأهل ،ومت
ذكل ابغرإقهم يف إلبحر ودخوهلم سوء إلعذإب يف إلربزخ وليس عن إلقرب[
قلت إلبندإري :هكذإ يرص صبحي عيل عناده وضالهل فيذكر إلربزخ بدال عن
إلقرب حيت يريض غروره يف عناده عيل إناكر عذإب إلقرب دون دليل أو بينة
الا مرسالته إلتاهئة إلضاةل وزمعه من عند نفسه ،ويلجأ إيل معاجلة إملوضوع يف
نفوس من يقرأ هل عن طريق إليت  =1 :إلتكرإر إمل ُ ِمل للمعين إذلي مصمه
ورَسه  ،يف عبارتني يكررهام طول عرضه للايت إليت تثبت تعذيب أل
فرعون وقوم نوح  :يف إلربزخ وليس يف إلقرب  ،يف إلربزخ وليس يف إلقرب
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 ،،،،يف إلربزخ وليس يف إلقرب  ،وهكذإ ليدك إملعين إذلي ينشده يف عقول
إلقارئني ويف نفوسهم داك  ،ول ُيطبق علهيم إحملاوةل للفهم حبيث ال يفهمون إال ما
يزمع  ،وهذإ إلسلوب مرصود دلي علامء إلطب إلنفيس  ،ومعروف تفصيالته
دلي إدلعائيني يف إملؤسسات إدلعائية وإلنفس ية  ،ومرويج إالشاعات ومعالء
إخملابرإت يف لك دوةل  ،ودعاة إلضالل أمثال أمحد صبحي منصور =2 .
إدلخول إلفكري إملتعمد برصيد هائل من إلتصورإت إخملتلقة وإملؤلفة إيل
إملناطق إلعقائدية وإلفكرية إليت مل يرد فهيا أي عمل نقيل وال ميكن إقامة إدلالئل
إلعقلية أو إلوإقعية أو إلتارخيية عيل بيان أي َشء فهيا بصورة تُنيس إلقارئ
مطالبته ابدلليل عيل حصة زمعه ،وذكل برتس مي إملعين إملرإد فرضه عيل أذهان
إلناس بتصمميه لصورة موسعة من نصب خياهل عن إملسكوت عنه يف إلرشع
 ،مثل إلربزخ ففي إلرشع مل يرد عن إلربزخ ما يدل عيل لك أقاصيصه
وحوإديته وأوهامه إليت أكرث مهنا صبحي  ،ولك ما جاء يف إلربزخ يف إلقرأن
إلكرمي هو أايت سورة إلفرقان وأايت سورة إملؤمنون  ،فكيف جاء بلك هذه
إملعلومات عن إلربزخ  ،إال أن يكون من خياالت إلفالسفة إلقدإىم أو
إلطروحات إلقامئة عيل إلتخمني وإلتصور الاجهتادي إلفظ ،ولك ذكل ال يقمي
يف إلرشع جحة وال تستند إليه قضية وال يصح فيه حديث  ،وقد أكرث إلفاك
صبحي من توصيف إلربزخ وحياته ووضع إلنفس فيه وما هو ولك َشء ميكن
أن يقوهل فيه ال ليشء إال ليك يُبعد إلناس عن أن يتصوروإ أن عذإاب يف إلقرب
ميكن أن يكون ،ليك تظل قضية إناكره لس نة إلنيب (ص) مس تقمية بل لقد جلأ
إيل حتريف معاين إلايت بلك وقاحة ليتالءم س ياقها بعد تفسريه لها مع توهجه
وزمعه إلفاحض إملكذوب  =3 ،إستباحة إلكذب وإلتقول عيل هللا ورسوهل
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مامل يقواله ببجاحة منقطعة إلنظري يُصيغ ذكل يف شلك قصة طويةل أو مجةل
قصرية ابلطول أو ابلعرض  =5إس تخدإمه لقص إلدةل ولصقها وتفصيل دليهل
من مجموعة أايت غري متجانسة  ،يطغي علهيا قرض فكرته ولو كرس يف سبيل
ذكل لك قوإعد ونظرايت إحلجاج  ،].مث يقول إملنكر :وإلية إلقرأنية تشري إَل
عذإب فرعون يف إلربزخ إَل قيام إلساعة حيث س يدخل بعدها إَل نوع أخر
من إلعذإب هو " أشد إلعذإب " [,قلت إلبندإري  :فاذإ اكن هللا مل يتلكم عن
إلربزخ بأكرث من قوهل تعايل (ل َ َع ِيل َأ ْ َمع ُل َصا ِلح ًا ِفميَا تَ َر ْك ُت َ َّالك إهنَّ َا َ ِلك َم ٌة ه َُو
ِ
ُون }إملؤمنون ) 133مفن أين أيت أمحد
قَائِلُهَا َو ِمن َو َرإهئِ ِ م بَ ْر َز ٌخ إ ََل ي َ ْو ِم ي ُ ْب َعث َ
ِ
صبحي هبذإ إلتفصيل إلصبحي إلربزيخ ؟ أيعقل أن يعمل ماال يعلمه هللا
؟؟؟!!! لكن علمنا أن هللا تعايل يعمل لك غائبة يف إلسموإت وإلرضني  ،أم
يكون هو هموس خمبول كذإب أرش  ،يفرتي إلكذب ويؤلفه حتقيقا ملزإمعه ؟
إنه كذكل ؟؟ إن إلربزخ حاجز يفصل بني من مات ومن حييا ولك من دخل
خلف إحلاجز صار إحلاجز خلفه فال ميكنه إلرجوع إيل إدلنيا وقد إس تثين هللا
تعايل من ذكل بعض خلقه ومل نعمل عن هذإ الاس تثناء إال ابلنص إلنقيل يف
قوهل تعايل ( َأل َ ْم تَ َر إ ََل َّ ِإذل َين خ ََر ُجو ْإ ِمن ِد َاي ِر ِ ْمه َو ُ ْمه ُألُ ٌوف َح َذ َر إلْ َم ْو ِت فَقَا َل
ْ ُ َِ
إّلل َ ُذلو فَ ْض ٍل عَ َىل إلنَّ ِاس َولَـ ِك َّن َأ ْك َ َرث إلنَّ ِاس الَ
ُ
لَهُ ُم ُ
امه إ َّن َ
إّلل ُموتُوإ َّمث أ ْحيَ ْ
ِ
ون }إلبقرة ) 253وذكل معناه( :أمل تر) إس تفهام تعجب وتشويق إَل
ي َْش ُك ُر َ
إس امتع ما بعده أي ينته علمك (إَل إذلين خرجوإ من دايرمه ومه ألوف) من
أربعة وحيت س بعني ألفا (حذر إملوت) مفعول هل ومه قوم من بين إِسإئيل وقع
إلطاعون ببالدمه ففروإ (فقال هلم هللا موتوإ) مفاتوإ (مث أحيامه) بعد مثانية أايم
أو أكرث بدعاء نبهيم ِح ْزقيل بكرس إملهمةل وإلقاف وسكون إلزإي [وهو نيب هللا
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ذي إلكفل] فعاشوإ دهرإ علهيم أثر إملوت ال يلبسون ثواب إال عاد اكلكفن
وإس مترت يف أس باطهم (إن هللا ذلو فضل عىل إلناس) ومنه إحياء هؤالء
(ولكن أكرث إلناس) ومه إلكفار (ال يشكرون) .ومهنم نيب هللا عييس حيث
قال تعايل ( َوأُ ْحيِـي إلْ َم ْو ََت ِاب ْذ ِن ِ
ون ِيف ب ُ ُيو ِت ُ ْمك
ون َو َما ت َ َّد ِخ ُر َ
إّلل َو ُأن َِبئُ ُمك ِب َما تَأْ ُ ُلك َ
إ َّن ِيف َذ ِ َكل لي َ ًة ل َّ ُ ْمك إن ُك ُ ِنمت ُّم ْؤ ِم ِن َني }أل معرإن ، ) 51وقوهل تعايل ( َو َر ُسوالً
ِ
ِسإئِي َل َأ ِين ِ قَ ْد ِج ْئ ُت ُمك بِأي َ ٍة ِمن َّ ِبر ُ ْمك َأ ِين َأ ْخلُ ُق لَ ُمك ِم َن ِإلطنيِ َك َه ْيئَةِ
َ
إَل ب َ ِين إ ْ َ
ِ َّ ْ َ َ ِ
ِ
ون َط ْري ًإ ِاب ْذ ِن ِ
ُ
ِ
إّلل َو ُأ ْب ِر ُئ إل ْمكَ َه وإ َل ْب َر َص َو ُأ ْحيِـي إلْ َم ْوَتَ
َ
ُ
إلط ِري فأنفخُ فيه ف َيك ُ
ِ
َّ
ِاب ْذ ِن ِ
ُ
ُ
ْ
ْ
ِ
ِ
ً
َ
ِ
َ
ِ
ِ
ون يف ب ُ ُيوتمك إ َّن يف ذكل ليَة لمك إن
ون َو َما ت َ َّدخ ُر َ
إّلل َو ُأن َِبئُ ُمك ِب َما تَأْ ُ ُلك َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ك ُنمت ُّم ْؤمن َني }أل معرإن ، ) // 51وإلرجل إذلي مر عيل قرية ويه خاوية
يه خَا ِوي َ ٌة عَ َىل ُع ُر ِ
وشهَا قَا َل َأ َّ َىن ُ ْحييِـي
عيل عروشها ( َأ ْو َاك َّ ِذلي َم َّر عَ َىل قَ ْري َ ٍة َو ِ َ
إّلل ِمئَ َة عَا ٍم ُ َّمث ب َ َعثَ ُه قَا َل َ ُْك ل َ ِبث ْ َت قَا َل ل َ ِبث ْ ُت ي َ ْوم ًا َأ ْو
إّلل ب َ ْعدَ َم ْوهتِ َا فَأَ َمات َ ُه ُ
َهـَ ِذ ِه ُ
رشإب َِك ل َ ْم يَت َ َس نَّ ْه َوإ ُنظ ْر
ب َ ْع َض ي َ ْو ٍم قَا َل بَل ل َّ ِبث ْ َت ِمئَ َة عَا ٍم فَا ُنظ ْر إ ََل َط َعا ِم َك َو َ َ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
َ
إ ََل ِ َمحا ِركَ َو ِلنَ ْج َع َ َ
نِشهَا َّمث نَك ُسوهَا
كل أي َ ًة ِللنَّ ِاس َوإ ُنظ ْر إَل إلعظا ِم ك ْي َف ن ُ ُ
َ ُِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ً
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
َشء قد ٌير }إلبقرة )241؟؟؟؟ ]
إّلل عَىل ِ
ل ْحام فَل َّما ت َ َب َّ َني ُهل قال َأعْ ُمل َأ َّن َ
لك ْ
مث يس تأنف ابطهل فيقول أيضا يف إلربزخ  :ولنا أن نتخيهل َّف إلربزخ وهو
يعاىن فيه إلعذإب بيامن يرى ما إنعم هللا تعاَل به عىل إملس تضعفني من بىن
إِسإئيل  ،وهكذإ معىن قوهل تعاَل يف قصة موَس وفرعون " إن فرعون عال
يف إلرض وجعل أهلها ش يع ًا يس تضعف طائفة مهنم  " ..إَل أن يقول هللا
تعاَل عن بىن إِسإئيل " ومنكن هلم يف إلرض  ،ونرى فرعون وهامان
وجنودهام مهنم ما اكنوإ حيذرون " إلقصص . 4 : 5
فقد اكن فرعون يف طغيانه يضطهد بىن إِسإئيل خش ية مهنم  ،وحدث ما اكن
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حيذر منه ومت متكني هللا تعاَل لبىن إِسإئيل بعد غرق فرعون مصدإق ًا لقوهل
تعاَل " فانتقمنا مهنم فأغرقنامه يف إلمي " إَل أن يقول تعاَل عن بىن إِسإئيل "
وأورثنا إلقوم إذلين اكنوإ يس تضعفون مشارق إلرض ومغارهبا إليت ابركنا فهيا،
ومتت لكمة ربك إحلس ىن عىل بىن إِسإئيل مبا صربوإ  ،ودمران ما اكن يصنع
فرعون وقومه وما اكنوإ يعرشون " إلعرإف  132 : 134إذن فالتدمري ملا
اكن يصنع فرعون وإلمتكني لبىن إِسإئيل حدث بعد غرق فرعون  ..إذن
فكيف يرى فرعون ذكل بعد غرقه ..؟ لن فرعون وأهل اكنوإ وال يزإلون يف
إلربزخ يعيشون يف عذإب إَل أن تقوم إلساعة  [.قلت إلبندإري :تري ُك
إملعلومات إلصبحية إلربزخية إليت يعرفها صبحي ومل يذكر هللا تعايل عن
إلربزخ أكرث مما ورد يف أية سورة إملؤمنون ؟؟؟ اي للعجب إلعجاب ؟؟؟!!!،
] مث يقول إلفاك صبحي :مث س يأيت أشد إلعذإب يوم إلقيامة بعد سوء
إلعذإب َّف إلربزخ  ،مصدإق ًا لقوهل تعاَل عهنم " إلنار يعرضون علهيا غدوإ
وعش يا ويوم تقوم إلساعة إدخلوإ أل فرعون أشد إلعذإب " غافر 54
إن عذإب فرعون ليس َّف إلقرب ولكنه عذإب َّف إلربزخ لن إخلصوصية إلتالية
لفرعون أن هللا أجنى جسده وقال هل عند إملوت ﴿فَالْ َي ْو َم نُنَج َ
يك ِب َبدَ ِن َك
ون ِل َم ْن َخلْ َف َك أي َ ًة ﴾ (يونس  [ )12فلت إلبندإري :فأي خصوصية هذه
ِل َت ُك َ
إليت تعطي إلسلب ومتنع إالجياب ،وحترف معاين أايت هللا وتبطل رشيعته ؟
!! فليست هذه خبصوصية وال عذإب لل فرعون وقوم نوح الا يف قبورمه إما
إخلصوصية فهيي صفة إجياب وعطاء تُعطي ملمزي من دون إلبرش ونتعرف عيل
ذكل بلفظ دإلٍ أو ح ٍمك مقطوعٍ به ال يقبل إلتأويل  ،جييء يف إلكتاب مثل
إّلل ُذو إلْ َف ْض ِل إلْ َع ِظ ِمي
إّلل َ ْخي َت ُّص ِب َر ْ َمحتِ ِه َمن يَشَ ا ُء َو ُ
قوهل تعايل َ ( :و ُ
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إّلل ُذو
}إلبقرة ، ) 134أو مثل قوهل تعايل ( َ ْخي َت ُّص ِب َر ْ َمح ِت ِه َمن يَشَ ا ُء َو ُ
إّلل ي َ ْص َط ِفي ِم َن إلْ َم َالئِ َك ِة
إلْ َف ْض ِل إلْ َع ِظ ِمي }أل معرإن ،)25ومثل قوهل تعايل ( َّ ُ
إّلل َ َِسي ٌع ب َ ِصريٌ }إحلج ، ) 24ومثل قوهل تعايل
ُر ُس ًال َو ِم َن إلنَّ ِاس إ َّن َّ َ
ص َط َ ِ ْ ِ ِ
يس }طه ) 51ومثل قوهل تعايل ( َو َأانَ إخ َ ْْرتت َُك فَ ْاس َت ِم ْع ل َماِ
( َوإ ْ نَ ْع ُتك لنَف
وَح }طه ، )13و ( َو َرب ُّ َك َ ْخيلُ ُق َما يَشَ ا ُء َو َ ْخيتَ ُار َما َاك َن لَهُ ُم إلْ ِخ َ َري ُة ُس ْب َح َان
يُ َ
َّ ِ
ون }إلقصص ، ) 48أو مبدلوالت إخلصوصية إلنوعية
إّلل َوتَ َع َاَل َ َّمعا ي ْ ِ
ُرش ُك َ
ون
مثل أمر هللا لمة إالسالم ابلصالة عيل إلنيب ( إ َّن َّ َ
إّلل َو َم َالئِ َكتَ ُه يُ َصل ُّ َ
ُّ َ ِ ِ ِ
ً
ِ
َ
عَ َىل إلنَّ ِ ِيب َاي َأهيُّ َا َّ ِإذل َين أ َمنُوإ َصلوإ عَل ْيه َو َسل ُموإ ت ْسلامي }إلحزإب،) 44
و( َو ْإصنَع ِ إلْ ُف ْ َ
كل ِبأَ ْع ُي ِننَا َو َو ْح ِينَا }...هود ، 32وقوهل تعايل لرسوهل دمحم خري
إلربية (ص)َ [:و ْإص ِ ْرب ِل ُح ْ ِمك َرب َِك فَان ََّك ِبأَ ْع ُي ِننَا } ...إلطور ،58وقوهل تعايل
ِ
( َ ْجت ِري ِبأَ ْع ُي ِننَا َج َزإء ِل َمن َاك َن ُك ِف َر }إلقمر ،15وهكذإ فلك هذه إخلصوصيات
إملوجبة من فيض هللا لبعض عباده ابلرمحة  ،والاصطفاء يف إلرساةل ،
وإالختيار  ،أو ابلمتزي عن سائر إلبرش بألفاظ إلمتزي إلرصحية ( يصلون عيل
إلنيب  ( )..صلوإ عليه وسلموإ تسلامي )  ،وإخلصوصية يه صفة زايدة وعطاء
وليست صفة سلب وإنتقاص  ،أما جزإفات  ،ومرسالت أمحد منصور إلتاهئة
إجلاهةل جدإ فال تعنينا من قريب وال بعيد  ،فهيي تصورإته إلعبيطة إلساذجة ،
وخياالته إلوإهية ] ,مث يسرتسل صبحي يف هجهل ويقول  :ولو اكن هناك
عذإب قرب كام يقول أش ياع إلثعبان لظل جسد فرعون َّف إلقرب يهنشه
إلثعبان ..ولكن أمر هللا بأن يظل جسد فرعون سلاميً ليكون عربة ملن بعده[...
وأقول إلبندإري:لقد ذكران أن أكرث ما حولنا نعايشه وال نعاينه ( أي ال نرإها
ابلعني)  ،وما مل نعاينه فال نعرف ما هيته  ،فاملالئكة نعايشها وال ميكن لنا
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معاينهتا  ،وإجلن وإلش ياطني  ،نعايشهم وال نعايهنم َ ( ،اي ب َ ِين أ َد َم َال ي َ ْف ِتنَنَّ ُ ُمك
َّ
إلش ْي َط ُان َ َمَك َأخ َْر َج َأب َ َو ْي ُمك ِم َن إلْ َجنَّ ِة ي َ ِزن ُع َع ْهنُ َما ِل َب َاسهُ َما ِل ُ ِريهيَ ُ َما َس ْو َءإهتِ ِ َما إن َّ ُه
ِ
يَ َر ُ ْإُك ه َُو َوقَب ُ ُ
ِيهل ِم ْن َح ْي ُث َال تَ َر ْوهنَ ُ ْم }..إلعرإف ،) 22وكذكل نعايش إلبكترياي
وإلفريوسات وإلفطرايت وإلطفيليات وال نعايهنا ( أي ال نرإها ابلعني ) ولكننا
نؤمن بوجود لك هذإ إما لنقل خيرب عنه ،أو بعمل جترييب مستيقن علَّمناه رب
إلربية وكشفه لنا  ،وحنن نعايش لك عوإمل إدلنيا وبالد إملرشق وإملغرب
وإلشامل وإجلنوب ولكننا ال نعاين ذكل لكه إال مبا إمنت هللا علينا منه بسلطان
عمل( كتلفاز أو ما شاهبه)  ،أو سطوة نقل خربي مؤكد حصته  ،وحنن كذكل
نعايش من يُعذب يف إلقرب من إلكفار وإل ُعصاة ونتعرف عيل ذكل بنقل حصيح
من إلقرأن وإلس نة  ،لكننا ال نس تطيع معاينة ذكل  ،وال ميكن لنا رؤية ذكل
ابلعني إجملردة  ،وإنعدإم إملقدرة دلينا عيل إملعاينة ال تعين إنعدإم وجود إليشء ،
فانعدإم إملقدرة دلينا مبعاينة إلفريوسات  ،ال تعين إنعدإم وجودها بل يه
موجودة لكننا ال نرإها  ،وكذكل من يعذبون يف إلقرب  ،نعايشهم وال ميكن لنا
أن نعايهنم  ،وإجلاهل أمحد منصور خيلط إلورإق ويس تدل ابملستيقن من أدةل
عيل حدوث عذإب إلقرب عيل أنه حسب زمعه إلاكذب ليس مبوجو ٍد  ،ففرعون
أجني هللا تعايل جسده  ،وقيض عليه وأهل ابلعذإب يف قبورمه غدوإ ،وعش يا ،
وبني أن ذكل يكون يف إدلنيا وأننا سرني جسده ويكون ملن خلفه أية ،
ويكون عربة وقد رأيناه فعال ُمحنَّطا ابملتحف إلقويم للاثر إملرصية ،فتكل يه
معايشتنا هلم ولكننا ال ميكن لنا أن نعاين ذكل النعدإم وجود عمل من نقل أو
عقل ميكننا أن نتصوره من خالهل وقد إس تأثر هللا تعايل بغيب ذكل لكه
وأخرب نبييه ببعضه  ،وأخفي عليه معظمه  ،لكن إلصعلوك صبحي مصمم عيل
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إحقام نفسه يف منطقة إملمتنع عيل إلبرش علمه ،وإملقصورة علمها عيل هللا جل
وعال ،ويزمع سفاهة بأنه يعلمه  ،ويس تدل بال أدةل ويرسل أقوإ ًال من صنع
خياهل ويرمس صورإ هزيةل وحياُك إلناس إلهيا فرتإه هنا يقول :وإخلصوصية
إلخرية لفرعون أنه يأَت إمام ًا لقومه يدخل إلنار هبم ﴿ي َ ْقدُ ُم قَ ْو َم ُه ي َ ْو َم إلْ ِقيَا َم ِة
فَأَ ْو َرد ُ َُمه إلن َار َو ِبئْ َس إلْ ِو ْر ُد إلْ َم ْو ُرو ُدَ .و ُأتْ ِب ُعو ْإ ِيف َهـَ ِذ ِه ل َ ْعنَ ًة َوي َ ْو َم إلْ ِقيَا َم ِة ِبئْ َس
إلرفْدُ إلْ َم ْرفُودُ﴾ (هود  [)18،11وأقول إلبندإري:هذه ليست خصوصية بل
يه معوم للك طاغية وزعمي ضل وأضل قومه يتقدهمم يوم إلقيامة ليتحاجون
أمام رهبم َ ( ،وبَ َر ُزو ْإ ِ ِّلل َ ِمجيع ًا فَقَا َل إلضُّ َع َفاء لِ َّ َِّل َين ْإس َت ْك َ ُربو ْإ إانَّ ُكنَّا لَ ُ ْمك تَ َبع ًا
ِ
ُ
ون َعنَّا ِم ْن عَ َذ ِإب ِ
َ
ْ
إّلل لهَدَ يْنَاُك َس َوإء
َش ٍء قَالُو ْإ ل َ ْو َهدَ إانَ ُ
فَه َْل َأ ُنمت ُّم ْغ ُن َ
إّلل ِمن َ ْ
عَلَ ْينَا َأ َج ِز ْعنَا َأ ْم َص َ ْربانَ َما لَنَا ِمن َّم ِح ٍيص }إبرإهمي ) 21وقوهل تعايلَ ( :وإ ْذ
ون ِيف إلنَّا ِر فَ َي ُقو ُل إلضُّ َع َفاء لِ َّ َِّل َين ْإس َت ْك َ ُربوإ إانَّ ُكنَّا لَ ُ ْمك تَ َبع ًا فَه َْل َأ ِ ُنمت
ي َ َت َحا ُّج َ
ِ
ون َعنَّا ن َِصيب ًا ِم َن إلنَّا ِر }غافر ، ) 52فأين يه إخلصوصية إملزعومة من إبن
ُّم ْغ ُن َ
إلصبحي إلفاك إلكذإب ؟؟ وسرتإه فامي يأيت من أسطر وصفحات س يحيك
ومهه ويسجل خياالته يف قصة تطول أو عبارة مرسةل من صنعه أو ضالهل
بصياغة إلدةل وتلبيهثا عيل إلقاريء  ،وليس يه بدليل  ،وهذإ شأنه فيقول
إملنكر  :لقد اكن فرعون وقومه أمئة إلضالل ..ذلكل اكنت هل خصوصيات َّف
إلعذإب ومهنا عذإب إلربزخ [،مل يزل مصمام عيل إلتلكم يف إلربزخ مبا مل يعلمه
برش ومل يرد هل ذكر يف أي كتاب حصيح ،ومل يزل متعلقا ابسطوإنة إلربزخ
إملرشوخة وقلنا أن ما جاء يف إلية عن إلربزخ مل نعمل منه إال أنه حاجزإ بني
منطقتني منطقة إدلنيا ويه معلومة عندان ومنطقة إستيدإع إلروإح وال نعمل
مهنا أي َشء عام أودع هبا من أنفس أو أروإح فال نعرف كيف وال ُك وال إيل
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هوي وابلطل
ُك وال ما هو إحلال وال ماهو إلزمان ولك ما يقال يف هذإ إلشأن ً
لن هللا تعايل إس تأثر بغيبه وقد أكرث إلكذإب صبحي من إحلديث عن هذإ
إلزبخ فلك الكمه كذب وإفرتإء ؟؟؟؟؟؟] فرتإه يامتدي يف إفكه ويقول :يظل
يعيش فيه معذ ًاب إَل يوم إلقيامة ،ميثل ما اكنت خصوصيات قوم نوح متنحهم
دخول إلنار [..وأقول إلبندإري :لكه طبعا الكما ال دليل عليه ومرسالت من
إلقول ال قمية لها ] مث يقول :وَّف إملقابل فان إذلى هيب حياته إدلنيا لرب إلعزة
هيبه هللا تعاَل نعاميً أبد ًاي َّف إلربزخ وإلخرة ..وَّف إلهناية ىه إس تثناء للنعمي
وإلعذإب َّف إلربزخ حيث ال نشعر وحيث ال نعمل إال مما ذكره عالم إلغيوب َّف
إلقرأن إلكرمي [،قلت إلبندإري:ما هو؟؟؟] ولهنا قضية غيب فاملؤمن يقترص
فهيا عىل إلتسلمي وإلتدبر للايت [ قلت إلبندإري:يقصد بفهمه إملعوج وخياهل
إلكذإب ] دون أن يدخل َّف إلساطري [ وأقول إلبندإري :إليت تصورها هو
أهنا أساطري وفرق بني تصور إلبرش خاصة إذإ اكن كذإاب وبني مدلول إلنص
إلثابت إلصحيح بلسان إلقرإن ولغته إلعربية ؟ ] ،وإذإ فعل ذكل فقد وفر
إّلل
طاقته للبحث َّف إلكون إملادى مطيع ًا قوهل تعاَل ﴿ َأ َول َ ْم يَ َر ْو ْإ كَ ْي َف يُ ْب ِدي ُء ُ
إلْ َخلْ َق ُمث ي ُ ِعيدُ ُه إن َذ ِ َكل عَ َىل ِ
إّلل ي َِسريٌ  .قُ ْل ِس ُريو ْإ ِيف إل ْر ِض فَا ُنظ ُرو ْإ َك ْي َف
ِ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ُ
ِ
َ
َ
َشء قد ٌير﴾
بَدَ َأ إلْ َخلْ َق ُمث ُ
إّلل يُنىش ُء إلن ْشأَ َة إلخ َر َة إن َ
إّلل عَ َىل لك ْ
ِ
.)11،23
(إلعنكبوت
فيقول إملنكر :ولكن بعضنا حيشو عقهل ابخلرإفات [ وأقول إلبندإري:هذه وهجة
نظره إملس توحاة من فرط خياهل إلعلامين إلاكره لالسالم ولست إحلقيقة
إلرشعية وإليت قال هبا هللا ودمحم إلنيب وإذلي هو خري ملئ إلرض من أمثال
إلغث أمحد منصور ] مث يقول إملنكر :وينرشها َّف إلرض معرض ًا عن إلنظر
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﴿و َ ََكين من أي َ ٍة ِيف إلس َم َاو ِإت َوإل ْر ِض
إلعلمى َّف إلكون إذلى خلقه رب إلعزة َ
ون﴾ (يوسف .)134
ون عَلَ ْهيَا َو ُ ْمه َع ْهنَا ُم ْع ِرضُ َ
ي َ ُمر َ
ولو إتبع إملسلمون إملهنج إلعلمى إلتجريىب َّف إلقرأن لصبحت حضارة إلغرب
من نصيهبم ولكهنم تركوإ مهنج إلقرأن إلعلمى وإلعقىل وإتبعوإ مهنج إلثعبان
إلقرع.
وتكل قضية أخرى [..وأقول إلبندإري  :أي مهنج برشي علامين صلييب هيودي،
حمكوم عليه ابلفناء حمامتً ،ترفضون لجهل مهنج إحلق إملزنل يف إلكتاب قال تعايل
ون
َّ ُ ( :مث َج َعلْنَاكَ عَ َىل َ ِ
رشي َع ٍة ِم َن ْ َإل ْم ِر فَات َّ ِب ْعهَا َو َال تَت َّ ِب ْع َأه َْوإء َّ ِإذل َين َال ي َ ْعلَ ُم َ
}إجلاثية )18وقوهل تعايل َ ( :ولَن تَ ْر َىض ع َ
َنك إلْهيَ ُو ُد َو َال إلنَّ َص َارى َح َّىت تَت َّ ِب َع
ِملَّهتَ ُ ْم قُ ْل إ َّن هُدَ ى ِ
إّلل ه َُو إلْهُدَ ى َول َ ِ ِِئ إت َّ َب ْع َت َأه َْو ُ
إءمه ب َ ْعدَ َّ ِإذلي َجاءكَ ِم َن
إلْ ِع ْ ِمل َما َ ِ َكل ِم َن ِ
إّلل ِمن َو ِ ٍيل َو َال ن َِص ٍري }إلبقرة )123وقوهل تعايل ( َول َ ِِئِ
إت َّ َب ْع َت َأه َْو ُ
إءمه ِمن ب َ ْع ِد َما َجاءكَ ِم َن إلْ ِع ْ ِمل إن ََّك إ َذ ًإ ل َّ ِم َن َّ
إلظا ِل ِم َني }إلبقرة)154
ِِ ْ ِ
إءمه َ َّمعا َجاءكَ م َن إل َح ِق }....إملائدة )58وقوهل تعايل
وقوهل تعايل ( َو َال تَت َّ ِب ْع َأه َْو ُ ْ
إّلل إل َ ْي َك ....
إءمه َوإ ْح َذ ْر ُ ْمه َأن ي َ ْف ِت ُنوكَ َعن ب َ ْع ِض َما َأ َنز َل ُ
( َو َال تَت َّ ِب ْع َأه َْو ُ ْ
}إملائدة )51وقوهل تعايل (قُل الَّ َأت َّ ِب ُع َأه َْو ُ ْ
إءُك قَ ْد ضَ لَلْ ُت إذ ًإ َو َم ِا َأانَ ْ م َنِ
إلْ ُمهْ َت ِد َين }إلنعام )44وقوهل تعايل ( َو َال تَت َّ ِب ْع َأه َْوإء َّ ِإذل َين َك َّذبُو ْإ ِ بِأ َاي ِتنَا َو َّ ِإذل َين الَ
ون }إلنعام )143وقوهل تعايل ( َول َ ِو إت َّ َب َع إلْ َح ُّق
ون ِابل ِخ َر ِة َو ُمه ِب َر ِ ِهب ْم ي َ ْع ِدلُ َ
ي ُ ْؤ ِمنُ َ
إلس َم َاو ُإت َو ْ َإل ْر ُض َو َمن ِف ِهي َّن ب َ ْل َأتَيْنَ ُامه ِب ِذ ْك ِر ِ ْمه فَهُ ْم َعن
َأه َْو ُ ْ
إءمه ل َ َف َسدَ ِت َّ
ون }إملؤمنون )21وقوهل تعايل ( فَ ِ ََّل ِ َكل فَا ْد ُع َو ْإس َت ِق ْم َ َمَك ُأ ِم ْر َت
ِذ ْك ِر ِمه ُّم ْع ِرضُ َ
إءمه } ...إلشورى )14وقوهل تعايل (
َو َال تَت َّ ِب ْع َأه َْو ُ ْ
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مث
فيقول:

يبدأ

إملُن ِك ُر

أخر

فصل

يف مكتوب
 -5إلفصل إلثالث

ضالالته

يبدأ إالنسان طفولته بطرح أعظم إلس ئةل وأمهها عن ماهية وجوده وسبب
وجود إلعامل وإحلياة وإملوت وغريها من إلس ئةل إلىت إحتار َّف حبهثا إلفالسفة
وال يزإلون [.قلت إلبندإري :إن الكم أمحد صبحي مفعم ابلوجدإن إلاكذب
ذكل لن هذه إلس ئةل إليت يزمع أن إلفالسفة وال يزإلون حسب زمعه إذإ مه
قد وقعوإ يف إحلرية عن هذإ إلسؤإل فان إلقرأن إلكرمي قد حسم إالجابة عليه
وما من مشلكة مطلقا يف إلقرأن يف إلرد عيل هذإ إلسؤإل وغريه مما نصبه أمحد
يتوه هبا إلقارئ وليصل إيل مرإده من تدعمي
صبحي يف أول قصصه إملطوةل ل ِ
إناكره لعذإب إلقرب ابللف وإدلورإن أم إجلوإب إملبارش عيل أطروحته إملاكرة
ون }إذلإرايت) 44
هذه فهو قوهل تعايل َ ( :و َما َخلَ ْق ُت إلْ ِج َّن َو ْإال َنس إ َّال ِل َي ْع ُبدُ ِ
وقوهل تعايل ( :قُ ِت َل ْإالن ْ َس ُان َما َأ ْك َف َر ُه (ِ )ِ 12م ْن ِ َأ ِي َْ
َش ٍء َخلَ َق ُه (ِ )18م ْن
ن ُْط َف ٍة خلَ َقه فَقَدَّره (ِ11
ُ
َ
ي
إلس
ب
َرس ُه (َّ ُ )23مث َأ َماتَ ُه فَأَ ْق َ َرب ُه (َّ ُ )21مث إ َذإ
ل
ِي
مث
)
َّ
َ ُ َُ
َّ َ
َّ
ِ
رش ُه (َّ َ )22الك ل َ َّما ي َ ْق ِض َما َأ َم َر ُه (})23سورة عبس  ،وقوهل تعايل
َش َاء َأن ْ َ َ
( إانَّ َج َعلْنَا َما عَ َىل ْ َإل ْر ِض ِزينَ ًة لَّهَا ِلنَ ْبلُ َو ُ ْمه َأهيُّ ُ ْم َأ ْح َس ُن َ َمع ًال }إلكهف2
ِ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ِ
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
ل
ع
ح
ف
ي
ب
ق
ل
خ
س
ون
ع
ج
ر
ت
ال
ا
ن
إ
مك
ن
أ
و
ا
ث
َ
اُك
ن
ا
م
َّ
ن
أ
مت
ب
أ
(
تعايل
وقوهل
)،
َ
ُ
َ ْ
َ َ َ َّ ْ َ
ُْ َ ُ َ
ْ
َ
ِ
}إملؤمنون ، )114وقوهل تعايل ( َاي َأهيُّ َا إلنَّ ُاس إ ْع ُبدُ و ْإ َ بر َّ ُ ُمك َّ ِإذلي َخلَقَ ُ ْمك َو َّ ِإذل َين
رش ُكو ْإ ِب ِه َشيْئ ًا )،
إّلل َو َال ت ُ ْ ِ
ون }إلبقرة ،21و( َوإ ْع ُبدُ و ْإ َ
ِمن قَ ْب ِل ُ ْمك ل َ َعل َّ ُ ْمك تَتَّ ُق َ
إّلل عَلَي ِه إلْ َجنَّ َة َو َمأْ َوإ ُه
إّلل َر ِّب َو َرب َّ ُ ْمك إن َّ ُه َمن ي ْ ِ
ُرشكْ ِاب ِّلل فَقَ ْد َح َّر َم ُ
و(إ ْع ُبدُ و ْإ َ
ِ َّ ِ ِ ِ َ ِ
ْ
َ
َّ
ُ
ُ
ل
إلنَّ ُار َو َما للظالم َني م ْن أ َنص ٍار }إملائدة ،) 22وقوهل تعايل َ ( :ما قلت هُ ْم إال َما
إّلل َر ِّب َو َرب َّ ُ ْمك } ..إملائدة ) 112و (قَ ْد َأ ْر َسلْنَا ن ُوحِ ًا إَلَ
َأ َم ْرت َِين ِب ِه َأ ِن إ ْع ُبدُ و ْإ َ
ِ
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إّلل َما لَ ُمك ِم ْن إلَـ ٍه غَ ْ ُري ُه } ..إلعرإف ) 41و ( اي قَ ْو ِم
قَ ْو ِم ِه فَقَا َل َاي قَ ْو ِم إ ْع ُبدُ و ْإ َّ َ
َ ُ ِ َ ٍ َْ َ َ َ ُ ِ
َ
َامهُ
َ
َ
إ ْع ُبدُ و ْإ َ
ون }إلعرإف )44و( َوإَل ث ُمو َد أخ ْ
إّلل َما لمك م ْن إلـه غ ُري ُه أفال تَتَّق َ
ِ
ْ
إّلل َما لَ ُمك ِم ْن إلَـ ٍه غَ ْ ُري ُه } ..إلعرإف ِ ،) 23و( َولَقَدْ
َصا ِلح ًا قَا َل َاي قَ ْو ِم إ ْع ُبدُ وإ َ
ِ
ِ
ْ
ُ
َّ
ج
ت
ن
وت } ..إلنحل ) 34مث
إّلل َوإ ْ َ ُبوإ إلطاغ َ
ب َ َعثْنَا ِيف ُ ِ
لك ُأ َّم ٍة َّر ُسو ًال َأ ِن إ ْع ُبدُ و ْإ َ
يسرتسل إملنكر  :وبيامن يظل إلفيلسوف جيرى بعقهل حماو ًال إالجابة عىل سؤإل
"ملاذإ" فان ابَق إلبرش ِسعان ما ينسون تكل إلقضااي إملعضةل إلىت اكنت تلح
عىل نفوسهم وىه ال تزإل عىل فطرهتا ونقاهئا ،وإلسبب أن إجلسد شغل إلنفس
بفتوته وغرإئزه وبد ًال من أن تس متر إلنفس َّف إلتفكري َّف إلفلسفة إلعليا يأخذها
إجلسد شيئ ًا فشيئ ًا إَل الانكفاء عىل إلعامل إملادى مبا يعنيه من شهوإت
وطموحات هتدف لكها إَل حتقيق أكرب قسط من إلَّلة إملادية وإملتعة إحلس ية..
حىت إذإ ضعف إجلسد ووهن منه إلعظم وإش تعل إلرأس شيب ًا اكنت إلنفس
قد مت تس ييسها ابلطوإف حول متع إدلنيا ،وبد ًال من أن تعود إلنفس إَل برإءهتا
إلوَل وفطرهتا إلسامية فان ضعف إجلسد يدفعها للتباىك عىل أطالل إملاىض
وإلش باب إذلى وَل وإذلى لن يعود وإلصحة إلىت إرحتلت إَل غري رجعة..
حىت إذإ انم إالنسان عىل فرإش إملوت تركزت عليه إلنظار ،أقصد تركزت
عىل جسده عىل أنه هو نفس إلشخص ،وقلام يتذكر أحدمه أن ذكل إجلسد
إلوإهن جمرد ثوب إنهتيى معره الافرتإىض وقد أن للنفس أن تغادره لتعود من
حيث أتت ..قلام يفكر أحدمه َّف إلشخص إحملترض مبعزل عن إجلسد ،بل
حيس بون إجلسد حىت َّف وهنه وخفوت بريق إحلياة فيه هو نفس إذلإت..
إلقرأن يسمى إجلثة َّف حاةل إحلياة وحاةل إملوت "سوأه" وحنن ال نرى َّف هذه
"إلسوأه" إال إالنسان نفسه وإلاكئن إلعاقل ذإته ،وحنن نتخيل إجلسد إملادى
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هو ذكل إلاكئن إلعاقل إذلى مات وإنطفأ نور إحلياة فيه ،ومن طول معارشتنا
هل َّف إحلياة إدلنيا وتعاملنا معه عىل إملس توى إجلسدى إملادى ال نرى هل ماهية
أخرى غري ذكل إجلسد إذلى عايش ناه وال نعرف غري ذكل إلوجه إملادى إذلى
كنا نفرح مبرأه أو نكره رؤيته ..أى أن لك خربإتنا حمصورة َّف ذكل إجلسد
وننَس أننا َّف إحلقيقة كنا نتعامل مع "نفس" ىه إلىت اكنت تس يطر عىل ذكل
إجلسد وتقوده ،وحني اكنت تأخذ منه أجازة َّف إلليل اكن ذكل إجلسد ينام وال
يصبح صاحل ًا للتعامل معه ابلتفامه أو ابلنقاش ..ننَس أن إلنفس إلىت تنظر إلينا
من خالل إلعينني ىه مبثابة قائد إلس يارة ..وإجلسد هو إلس يارة إلىت تقودها.
تظل إلس يارة وإقفة جمرد هيلك مادى ميت ال حيس وال يتحرك ،فاذإ دخل
فهيا إلسائق دبت فهيا إحلياة ،وملعت عيناها ،أى مصابيحها ،عال صوهتا،
تالحقت أنفاسها ،مث سارت َّف إلطريق َكى اكئن عاقل يرسع ويبطئ ويعى
إالشارإت إلضوئية وإلصوتية ويدإور ويناور ويتحرك ويتوقف ليحمل حمتاج ًا،
أو جيرى ليصدم إنسان ويقتهل ..هل تفعل إلس يارة لك ذكل بذإهتا ،أم أن
إلسائق َّف دإخلها هو إذلى جيعلها تعرب عام يريده هو؟..
هذإ هو حال إلنفس ابلنس بة للجسد .إجلسد هو إلس يارة وإلنفس ىه إلسائق
وإلقائد،ولكننا ننَس إلقائد ونركز إهامتمنا عىل هيلك إلس يارة ،أقصد ننَس
إلنفس وهنمت ابجلسد ونرإه عني إذلإت لالنسان وإنه هو إملاهية ..وقد يقول
قائل أن إجلسد هو إذلى حيس وهو إذلى يتعذب ويتأمل ويتَّلذ .وذكل خطأ..
فاجلسد هو إلوسط إذلى حتس به إلنفس ابلَّلة وإلمل  ،أو هو إلوس يط إذلى
ينقل للنفس الاحساس ابلَّلة وإلمل .إملخ هو إملقعد إملادى للنفس وبه تس يطر
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عىل إجلسد .ففى إلعملية إجلرإحية نقوم ابلتأثري عىل إملخ .أو جحرة إلتحمك
إملركزى إلىت يتحمك فهيا ذكل إلاكئن إملسمى ابلنفس ويس يطر هبا عىل إجلسد،
وحينئذ يفقد إالنسان إالحساس إللكى أو إملوضوعى ..ونفس إحلاةل َّف
إلَّلةَّ ..ف إلَّلة إجلنس ية البد من هتيئة إلنفس والبد أن يكون إدلإفع انبع ًا
مهنا ،وحني يهنمك إجلسد َّف إللقاء إجلنَس فاحلقيقة أنه ليس لقاء ًإ جسد ًاي ،بل
هو لقاء نفسني من خالل إجملال إجلسدى للكهيام ،وإلرتكزي عىل ذكل إجلانب
إلنفَس إلعاطفى هو إذلى جيعل إلَّلة إجلنس ية تصل إَل مقة إالحساس ابلَّلة..
أما عدم الاهامتم إلنفَس فيؤدى دإمئ ًا إَل إلربود وإلنفور ،وإلكرإهية من أحد
إلطرفني للخر ..إلنفس ىه إلعامل إلول وإلخري َّف إلَّلة وإلمل ،وإجلسد هو
إلوس يط إملادى إذلى تنفعل به إلنفس َّف إلَّلة وإلمل ..ولكننا -اكلعادة -ننَس
إلنفس ونركز عىل إجلسد [..قلت إلبندإري:لك ما س بق ىاكن حديثا مرسال
البن صبحي وهو من ابب إلرغي وإلتطويل إملتعمد لتتويه إلقارئ عن أصل
إلقضية ] يقول إبن صبحي :ولكن ما صةل هذه إملقدمة إلطويةل بعذإب
إلقرب؟! إن تركزي الانتباه عىل إجلسد وإهامل إلنفس جيعلنا نسئ فهم إملوت
وجيعلنا عىل إس تعدإد لتصديق إلساطري عن إملوت وعذإب ما يعرف بعذإب
إلقرب [..قلت إلبندإري :س يخرف أمحد صبحي مرة أخري ،فهالمه يف إناكر
عذإب إلقرب هو الكم من ينظر حتت قدميه فال يري غري ما حتهتام يف أفق
مرتإيم إلبعاد ال هناية هل يف إملنظور إملادي ذكل لننا س بقناه يف بيان أن
إالنسان عبارة عن ( نفس ،وجسد) وأن إلنفس هذه يه نفخة من روح هللا
تعايل أودعها كتةل طني ( حبمكة إلهية ) اكنت مصورة وموضوعة حقبا طويةل يف
طريق إملالئكة ومعهم إبليس يف إملل إلعيل وحترك إلطني إخمللوق وإملصور يف
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هيئة أدم عليه إلسالم بعدما بث هللا تعايل فيه نفخته ،وحني تسلب
إلروح(إلنفس) من إلبدن يعود إجلسد إيل حالته إلويل من إلعدم لكن هللا
تعايل إذإ أودع هذه إلروح جحرإ لصار إحلجر هبيئة أدم هو هو وما إلقرب يف
شعائر هللا تعايل إال إملدخل إيل مرإد هللا تعايل يف إخمللوق إجلسدي بنفسه
إملس تودعة عند هللا وجسده أاي اكن من طني أو جحر أو حوإصل طري خرض
أو أي هيئة طينية ميكن للنفس (إلروح) أن تعاين إحلياة فهيا مرة أخري ولكن
يف شق أخر غري مريئ لنا  ،كشف هللا تعايل عن صفحة من صفحاته عندما
تلكم عن إملقتول يف سبيل هللا تعايل  ،وكشف لنا صفحة أخري من صفحاته
عندما تلكم عن أل فرعون وتعذيهبم غدوإ وعش يا يف إدلنيا رمغ أن جسده
ملقح مريم عيل أعني إخللق مجيعا ليس به يف منظوران عذإب  ،فالقادر
س بحانه يس تطيع أن يستبدل هذإ إجلسد جبسد من عنده بأي شلك يريده
ومن مادة طينية وهيئة خمتلفة لكن روحه يه يه  ،وأما ماكن قربه إجلديد
إذلي يعذب فيه فعمل وجوده عند هللا تعايل لننا ممتنعني عن إماكنية معاينته
وهو موجود  ،وقد يكون إلتعذيب يف إلقرب ذإته ،يرإه هللا وإملالئكة وكثري من
إخمللوقات غريان لكننا ال نرإه ،لنه ممتنع علينا رؤيته ،أليس ممتنعا علينا رؤية
إلكرإم إلاكتبني فال نرإمه ومه مالزمني لنا يرون ويسمعون ويكتبون لك ما
نفعل ؟؟؟ وإحلفظة إلربرة من إملالئكة ( َ ُهل ُم َع ِق َب ٌ
ات ِمن ب َ ْ ِني يَدَ يْ ِه َو ِم ْن َخلْ ِف ِه
َ ْحي َف ُظون َ ُه ِم ْن َأ ْم ِر ِ
إّلل } ....إلرعد ) 11وقوهل تعايل ( َاي َأهيُّ َا ْإالن ْ َس ُان َما غَ َّركَ
ِب َرب َِك إلْ َك ِر ِمي (ِ َّ )4إذلي َخلَ َق َك فَ َس َّوإكَ فَ َع َ َ
دَكل (ِ )2يف أَ ِي ِ ُص َور ٍة َما َش َاء
ون ِاب ِدل ِين (َ )1وإ َّن عَلَ ْي ُ ْمك ل َ َحا ِف ِظ َني (ِ )13ك َرإ ًما
َركَّ َب َك (َّ َ )8الك ب َ ْل تُ َك ِذب ُ َ
ون (ِ )12
سورة إالنفطار ) وبرمغ معايشتنا
ون َما تَ ْف َعلُ َ
َاك ِتب َِني ( )11ي َ ْعلَ ُم َ
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جلسد فرعون يف إملتحف إملرصي للاثر مبرص ،لكننا مل نعاين وال ميكن لنا أن
نعاين كيف يُعرض هو وأهل عيل إلنار غدوإ وعش يا ،كام دل إلقرأن وأشار
إّلل َس ِيئَ ِ
ات َما َم َك ُروإ َو َح َاق بِأ ِل ِف ْر َع ْو َن ُسو ُء إلْ َع َذ ِإب ( )54إلنَّ ُار
(فَ َوقَا ُه َّ ُ
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ أ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب
يُ ْع َرضُ َ
ون عَلَ ْهيَا غُدُ و ًإ َوع َِش ي ًا َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم َّ
}غافر ، )،54إن الكم إبن إلصبحي ليك يس تقمي زمعه  -وهو حمال -فان عليه
أن يثبت إملس تحيل ولن يس تطيع  ،فأما إملس تحيل إذلي عليه أن يثبته هو أن
يكشف لنا عن إلوجه إلغري ُم َعاين يف شأن إلبرش وعليه أن يكشف لنا
إملالئكة إلاكتبني وإملالئكة إمللكفني حبفظ إالنسان من أمر هللا( إملعقبات ) بل
عليه أن يكشف لنا عامل إجلن وإلش ياطني لنعاين وجودمه إذ حنن نعايشهم يف
لك حلظة لكننا ال نرإمه  ،فاذإ جعز عن ذكل مفا عليه إال أن يُ ِ
صدق ابلوجه
إلغييب من عذإب هللا ملن يعصونه من خلقه يف قبورمه لن إلنقل وإلقرأن قد
أقرعذإهبم يف قبورمه ويس تحيل علينا معرفة كيف حيدث ذكل ,إن معايشة
إليشء اليعين ابلرضورة معاينته فاملعايشة أمر يف مقدور إلبرش ويلزم فيه عدم
رضورة إلعمل بشأن وتفاصيل أحوإل وأوضاع من نعايشه أما إملعاينة فهيي يف
أكرث ش ئون إحلياة إلبرشية مس تحي ًال عيل إالنسان ذكل لهنا تتصل بقدرة هللا
تعايل إلقادر عيل إنفاذ أمره من انحية وجعز إلاكئن إلبرشي عيل إدرإك معاينة
أمر هللا تعايل من إلناحية إلخري ،وما يدور يف إلقرب شأن من شأن هللا
تعايل تعجز أعيننا وأذإننا وأنفس نا عيل معاينته وبرمغ ذكل فنحن نصدق به كام
نصدق بوجود إلكرإم إلكتبة وإملعقبات إحلفظة من إملالئكة ، ].مث يس تأنف
صبحي الكمه قائال :إذلين تتعلق عيوهنم ابحملترض عىل فرإش إملوت وال يرون
فيه إال جمرد جسد ميوت يتعاظم دلهيم إالحساس بفظاعة إملوت ومهنا يرتمجون
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حراكت إذلى جيود بأنفاسه إلخرية ،وحيس بون تقلصات وهجه عىل أهنا أمل
شديد ومعاانة هائةل ،ولكهم خيىش عىل نفسه تكل إللحظة [..وأقول
إلبندإري:خيطأ أمحد صبحي كثريإ يف هتوين أمر الاحتضار وإخرإج إلروح
(إلنفس) خاصة للاكفرين وإلعصاة فاهلل تعايل يصف لنا هذه إللحظة إملرعبة
إخمليفة بقوهل تعايل ( َول َ ْو تَ َرى إ ِذ َّ
ون ِيف َ َمغ َر ِإت إلْ َم ْو ِت َوإلْ َملئِ َك ُة َاب ِس ُطو ْإ
إلظا ِل ُم َ
َ ِ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُِ
ْ
ون عَ َىل ِ
ُ
ُ
َ
إّلل غَ َريْ
ُ
ْ
أيْد ِهي ْم أ ْخ ِر ُجوإ أنف َسمك إل َي ْو َم جت َز ْو َن عَذ َإب إله ِ
نمت تَقول َ
ُون ِب َما ك ُ ْ
ون }إلنعام )13ومغرة إملوت يه شدته :جاء يف
نمت َع ْن أ َايتِ ِه ت َ ْس َت ْك ِ ُرب َ
إلْ َح ِق َو ُك ُ ْ
خمتار إلصحاح [ :مغر] غ م ر :إل َغ ْم ُر بوزن إمجلر إلكثري وقد َ َمغ َر ُه إملاء أي
عاله واببه نرص و إل َغ ْمر ُة بوزن إمجلرة ِإلشدة وإمجلع ُ َمغ ٌر بفتح إملمي ،و َ َمغرإت
ظرف
إملوت شدإئده ورجل ُ ُمغ ٌر بسكون إملمي ومضها أي مل ُجي ِرب إلمور واببه ُ
وإ ُلنىث ُ ْمغ َر ٌة بوزن ُمعرة و إل ُغ ْمر ُة أيضا طالء ي ُتخذ من إلورس وقد َ َّمغ َرت
إملرأة وهجها تَ ْغ ِمريإ أي طلت وهجها ليصفو لوهنا و تَ َغ َّم َرت مثهل و إلغَا ِم ُر من
إلرض ضد إلعامر وقيل هو ما مل يُزرع مما حيمتل إلزرإعة وإمنا قيل هل غامر لن
إملاء يبلغه فيغمره فهو فاعل مبعىن مفعول كرس اكمت وماء دإفق وإمنا بُين عىل
فاعل ل ُيقابل به إلعامر وماال يبلغه إملاء من موإت إلرض ال يقال هل غامر و
الانْ ِغ ُامر الانغامس يف إملاء //،وإملعين يف إلايت ((( :ومن) أي ال أحد (أظمل
ممن إفرتى عىل هللا كذاب) ابدعاء إلنبوة ومل ينبأ (أو قال أويح إيل ومل يوح إليه
َشء) نزلت يف مس يلمة (ومن قال سأنزل مثل ما أنزل هللا) ومه إملس هتزئون
قالوإ لو نشاء لقلنا مثل هذإ (ولو ترى) اي دمحم (إذ إلظاملون) إملذكورون (يف
مغرإت) سكرإت (إملوت وإملالئكة ابسطوإ أيدهيم) إلهيم ابلرضب وإلتعذيب
يقولون هلم تعنيفا (أخرجوإ أنفسمك) إلينا لنقبضها (إليوم جتزون عذإب إلهون)
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إلهوإن (مبا كنمت تقولون عىل هللا غري إحلق) مثكل اي إبن إلصبحي إن أنت مت
عيل كذبك وإفرتإئك ( ،وكنمت عن أايته تس تكربون) تتكربون عن إالميان هبا
وجوإب لو رأيت أمرإ فظيعا )) //فاملوت هل أمل حمك هللا عيل لك بين أدم
أهنم ذإئقوه ،قال تعايل ( ُ ُّ
لك ن َ ْف ٍس َذأئِ َق ُة إلْ َم ْو ِت } ....أل معرإن  ، )184 ،كام
أن للموت حضور مل يعرفه أحد من إلحياء وسوف يعرفه لك يح عندما
دَمه إلْ َم ْو ُت قَا َل إ ِين تُبْ ُت إل َن ...
رض َأ َح ُ ُ
حيرض قال تعايل ( َح َّىت إ َذإ َح َ َ
ِِ
ِ
َّ
ُ
رض َأ َح ُدَُكُ
ْ
ْ
ِ
َ
َ
ِ
َ
}إلنساء، ) 18وقوهل تعايل (اي أهيُّ َا إذل َين أ َمنُوإ شهَا َد ُة بَيْنمك إذإ َح َ َ
ِ
ىت إ َذإ َجاء َأ َحدَ ُُكُ
إلْ َم ْو ُت ِح َني إلْ َو ِص َّي ِة } ....إملائدة ، ) 134وقوهل تعايل ( َح َّ
َ
ِ
َ
ون }إلنعام ،) 41وقوهل تعايل ( َح َّىت إذإ َجاء
إلْ َم ْو ُت ت ََوف َّ ْت ُه ُر ُسلُنَا َو ُ ْمه َال يُ َف ِر ُط َ
ِ
ون }إملؤمنون ،)11وللموت مالحقة يدرك فهيا
دَمه إلْ َم ْو ُت قَا َل َر ِب ْإر ِج ُع ِ
َأ َح ُ ُ
لك يح يف حينه قال تعايل( َأيْنَ َما تَ ُكونُو ْإ ي ُ ْد ِر ُّ ُ
كمك إلْ َم ْو ُت َول َ ْو ُك ُ ْ
نمت ِيف بُ ُروجٍ
ُّم َش َّيدَ ٍة }...إلنساء ،) 28وقوهل تعايل ( َو َمن َ ْخي ُر ْج ِمن بَيْ ِت ِه ُمه َِاجر ًإ إ ََل ِ
إّلل
َُ ِ
َو َر ُس ِ ِ
وهل ُ َّمث ي ُ ْد ِر ْك ُه إلْ َم ْو ُت فَقَ ْد َوقَ َع َأ ْج ُر ُه عَىل ِ
ور ًإ َّر ِحامي ً
إّلل غف
إّلل َو َاك َن ُ
}إلنساء ،])133ويس تأنف فيقول :هذإ مع أن إملوت كام يقرر إلقرأن هو نوم
أو سكرة أو إغامءة ،وَّف لك إلحوإل فال جمال للشعور ابلمل [..قلت إلبندإري
:نعم هو سكرة لقوهل تعايلَ :و َج ْ
اءت َس ْك َر ُة إلْ َم ْو ِت ِابلْ َح ِق َذ ِ َكل َما ُك َ
نت ِمنْ ُه
َ ِحتيدُ }ق، ]11لكنه ليس نوما ،وال إغامءةً ،إن من أخطاء أمحد صبحي
إلشائعة أنه يقول عيل إملوت نوم  ،ورمبا جاء ذكل إخللط عنده من ختيهل
إّلل ي َ َت َو ََّّف ْ َإلن ُف َس ِح َني َم ْوهتِ َا َوإل َّ ِيت ل َ ْم تَ ُم ْت ِيف َمنَا ِمهَا
إلضعيف لقوهل تعايل ( َّ ُ
فَ ُي ْم ِس ُك إل َّ ِيت قَ ََض عَلَ ْهيَا إلْ َم ْو َت َويُ ْر ِس ُل ْ ُإلخ َْرى إ ََل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى إ َّن ِيف َذ ِ َكل
ِ
ِ
ون }إلزمر )52ومرإرإ نقول :أن إملوت غري إلنوم وإلفارق
َل َاي ٍت ِلقَ ْو ٍم ي َ َت َفكَّ ُر َ
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بيهنام أن إملوت وفاة مبعين إسرتجاع إلنفس إيل ابرهئا وكذكل إلنوم يسرتجع هللا
إلنفس إليه حني يكون إلفرد انمئا ،وإملوت هو حاةل حتطم بيولويج كاميوي
فس يولويج للخالاي إلبرشية للعضاء  ،تبدأ عقب رجوع إلنفس إيل ابرهئا
بدون رجعة ( إمساكها ) بيامن يف إلنوم يس تويف هللا إلنفس ويسرتجعها إليه
ولكن بدون قرإر إمساكها  ،مع بقاء اكفة إلعمليات إلبيولوجية وإلكمييائية
وإلفس يولوجية ،مس تقمية ابجلسم إلبرشي أثناء إلنوم دون حتطم ليشء من
خالاي إجلسم ،فالقلب ما زإل يعمل وإملخ وإخلالاي وإلعضاء بشلك طبيعي ،
ويف إملوت  ،ال أحالم وال منامات وال إحاطة  ،بيامن يكون ذكل لكه يف إلنوم
 ،ويسمي إملوت وإلنوم وفاة ليس ابعتبار هنايهتام بل ابعتبار بدإيهتام فهالهام
حيدث فيه الاستيفاء وإالسرتجاع للنفس بقدرة هللا إلقوي إلقاهر  ،ففي إلنوم
تعود إلنفس إيل جسدها إس تجابة إلهية ملؤثرإت إالستيقاظ بيامن يف إملوت ال
تعود إلنفس إيل جسدها حيت ولو إجرينا تدلياك للقلب أو أعطيناه صدمة
كهرابئية وخالفه  ،ويف إلنوم تظل إلعضاء حبيويهتا إلبيولوجية ال تتغري  ،بيامن
يف إملوت حيدث تغري متتابع مرتإُك بيولويج وكاميوي للخالاي اكليت  -1 :تتحطم
إالنزميات إملسؤةل عن تبادل إلسوإئل إملكهربة دإخل إلغشاء إخللوي فتتوقف،
وحيدث توقف ملياكنزيم خض (إلصوديوم – بواتس يوم ابمب )  ،فتتوقف معلية
تبادل إلسوإئل إلكهربية بني إلغشاء إخللوي نتيجة لتحطم هذه إالنزميات
إملسؤةل عن هذه إلعملية  -3 ،حيدث تغري يف إلزموالريتية وخيتل فرق
إلضغط إلزموزي خارج ودإخل إلغشاء إخللوي مما ينتج عنه حاةل من إنعدإم
ضبط دخول أو خروج إلبواتس يوم أو إلصوديوم ابلتوإزن إلبيولويج إذلي اكن
قبل إملوت  -5،فتنمكش إخللية إلبرشية يف جز ٍء من أحوإلها وتنفجر يف إجلزء
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إلخر من إجلسم  -4ويف لك إلحوإل حيدث تشقق وتفتح وقشط للجدإر
إخللوي وتتبعرث حمتوايت إخللية وأمهها إلرشيط إلورإيث إذلي مير بنفس
إخلطوإت من إلتحطمي وتهنار إخللية  -4تبدأ عوإمل إلتحلل إالنزميي إلكمييايئ
للمحتوايت وهتضم إخللية نفسها مما يسمح لمنو بكتريي فطري حرشي عظمي
عيل إلنسجة إملتحلةل ويعقب ذكل إنبعاث عظمي للغازإت إخلارجة من معليات
إلتحلل إلكمييايئ  ،فكيف يكون إملوت هو إلنوم أو يكون إلنوم موت مؤقت
؟؟ إن هذإ من ومه أمحد صبحي وخياالته إلفارغة  ،وأما عن أحوإل إلنفس
يف إلربزخ مفن قال أن إلنفس تبقي يف إلربزخ ؟؟ إن إلربزخ هو إلقناة إليت
تزنلق مهنا إلنفس( إلروح) لتبقي يف ماكن بعد إلربزخ ،ال يعمل ماهيته إال هللا
إلوإحد  ،وهو إحلجز إذلي مينع رجوع إلنفس إيل دنياها إلويل بشلك مطلق
ال إس تثناء فيه إال ابذن هللا ،مفن يطلق عيل هذإ إملاكن برزخا فقد ومه وأخطأ
وهذإ إحلاجز وإلقناة ،مل نعمل من شأهنام غري مسامهام فقط أما ماهيهتام فامنا هو
غيب يس تحيل إلتصور فيه إال بنقل حصيح اثبت من كتاب هللا وس نة نبييه
(ص) وال يوجد نقل حصيح يف ذكل ،ولك من أفيت فيه بغري نقل فقد تقول
عيل هللا تعايل ما مل يقهل  ،وقد أكرث أمحد صبحي من إلتقول عيل هللا تعايل ما
مل يتلكم به هللا وال رسوهل خاصة يف شأن إلربزخ ،وإذإ اكن دمحم إلنيب (ص) ال
يعمل من أمر إلغيب إال ما خيربه جربيل إملكل به فأ َّين البن ألصبحي وهو ضال
هجول ال يفقه قليال وال كثريإ أن يعمل شيئا من غيب إلربزخ وما ورإءه من
مس تودع إلنفس؟؟ ] مث يقول إبن إلصبحي :مع ذكل فاذلى ترسب َّف
مشاعر إلناس عرب ترإهثم واترخيهم أن إملوت كريه وقاس بشع مؤمل خصوص ًا
وهو جتربة جديدة للك إنسان ،أن خترج نفسه هنائي ًا من جسده ،ومل حيدث
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أن عاد إنسان بعد جتربة إملوت إحلقيقى ليحىك للحياء مشاعره ابلضبط  .إن
إذلى حيدث أن إذلى ميوت ال يعود ليخربان مبشاعره ،ذلكل يظل لك منا
ينتظر دوره بفزع ويتعامل مع إملوت إذلى ينتظره من خالل إلساطري إلىت
حتىك عن إملوت ،وليس من خالل حقائق إلقرأن إلكرمي عن إملوت ،وحىت
حقائق إلطب عن إملوت ال ختتلف عام أشار إليه إلقرأن من قبل [..قلت
إلبندإري :خيطأ أمحد صبحي كثريإ يف هتوين أمر الاحتضار وإخرإج إلروح
(إلنفس) خاصة للاكفرين وإلعصاة فاهلل تعايل يصف لنا هذه إللحظة إملرعبة
إخمليفة بقوهل تعايل ( َول َ ْو تَ َرى إ ِذ َّ
ون ِيف َ َمغ َر ِإت إلْ َم ْو ِت َوإلْ َملئِ َك ُة َاب ِس ُطو ْإ
إلظا ِل ُم َ
َ ِ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُِ
ْ
ون عَ َىل ِ
ُ
ُ
َ
إّلل غَ َريْ
ُ
ْ
أيْد ِهي ْم أ ْخ ِر ُجوإ أنف َسمك إل َي ْو َم جت َز ْو َن عَذ َإب إله ِ
نمت تَقول َ
ُون ِب َما ك ُ ْ
ون }إلنعام )13ومغرة إملوت يه شدته :جاء يف
نمت َع ْن أ َايتِ ِه ت َ ْس َت ْك ِ ُرب َ
إلْ َح ِق َو ُك ُ ْ
خمتار إلصحاح [ :مغر] غ م ر :إل َغ ْم ُر بوزن إمجلر إلكثري وقد َ َمغ َر ُه إملاء أي
عاله واببه نرص و إل َغ ْمر ُة بوزن إمجلرة ِإلشدة وإمجلع ُ َمغ ٌر بفتح إملمي ،و َ َمغرإت
إملوت شدإئده) ] ،ويس تأنف صبحي قوهل :ولكن يظل إلومه أوقع َّف إلتأثري
لنه أكرث إلتصاق ًا ابملشاعر ..لو أهنم عرفوإ أن إلنفس تفارق جسدها وتتحرر
منه بنفس ما تعودت َّف إلنوم ،ولكن إلفرإق هنا أبدى -لو عرفوإ ذكل
السرتإحوإ ولتخففوإ من كثري من إلكوإبيس [.قلت إلبندإري :س بق أن
تلكمنا عيل إلفارق بني إلنوم وإملوت] ،ويس تأنف صبحي الكمه قائال:وينطبق
نفس إلوضع عىل أساطري وكوإبيس عذإب إلقرب [..قلت إلبندإري:بل إلساطري
يه ما تقول أنت اي إبن إلصبحي ،ذكل لننا قد أثبتنا مبا ال جمال فيه للشك بأن
عذإب إلقرب من إملقررإت إالسالمية إليت يكفر منكرها بعد عرض إلدةل عليه
فهيا وقلنا أن ما نشاهده خالف ما نعاينه  :وكشف لنا صفحة أخري من
148

صفحاته عندما تلكم عن أل فرعون وتعذيهبم غدوإ وعش يا يف إدلنيا رمغ أن
جسده ملقح مريم عيل أعني إخللق مجيعا ليس به يف منظوران عذإب ،
فالقادر س بحانه يس تطيع أن يستبدل هذإ إجلسد جبسد من عنده بأي شلك
يريده ومن مادة طينية وهيئة خمتلفة لكن روحه يه يه  ،وأما ماكن قربه
إجلديد إذلي يعذب فيه فعمل وجوده عند هللا تعايل لننا ممتنعني عن إماكنية
معاينته وهو موجود  ،وقد يكون إلتعذيب يف إلقرب ذإته ،يرإه هللا وإملالئكة
وكثري من إخمللوقات غريان لكننا ال نرإه ،لنه ممتنع علينا رؤيته ،أليس ممتنعا
علينا رؤية إلكرإم إلاكتبني فال نرإمه ومه مالزمني لنا يرون ويسمعون ويكتبون
لك ما نفعل ؟؟؟ وإحلفظة إلربرة من إملالئكة ( َ ُهل ُم َع ِق َب ٌ
ات ِمن ب َ ْ ِني يَدَ يْ ِه َو ِم ْن
َخلْ ِف ِه َ ْحي َف ُظون َ ُه ِم ْن َأ ْم ِر ِ
إّلل } ....إلرعد ) 11وقوهل تعايل ( َاي َأهيُّ َا ْإالن ْ َس ُان َما
ِ
ٍ
غَ َّركَ ِب َرب َِك ْإل َك ِر ِمي (ِ َّ )4إذلي َخلَ َق َك فَ َس َّوإكَ فَ َع َ َ
دَكل (ِ )2يف َأ ِي ُص َورة َما َش َاء
ون ِاب ِدل ِين (َ )1وإ َّن عَلَ ْي ُ ْمك ل َ َحا ِف ِظ َني (ِ )13ك َرإ ًما
َركَّ َب َك (َّ َ )8الك ب َ ْل تُ َك ِذب ُ َ
ون (ِ )12
سورة إالنفطار ) وبرمغ معايشتنا
ون َما تَ ْف َعلُ َ
َاك ِتب َِني ( )11ي َ ْعلَ ُم َ
جلسد فرعون يف إملتحف إملرصي للاثر مبرص ،لكننا مل نعاين وال ميكن لنا أن
نعاين كيف يُعرض هو وأهل عيل إلنار غدوإ وعش يا ،كام دل إلقرأن وأشار
إّلل َس ِيئَ ِ
ات َما َم َك ُروإ َو َح َاق بِأ ِل ِف ْر َع ْو َن ُسو ُء إلْ َع َذ ِإب ( )54إلنَّ ُار
(فَ َوقَا ُه َّ ُ
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ أ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب
يُ ْع َرضُ َ
ون عَلَ ْهيَا غُدُ و ًإ َوع َِش ي ًا َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم َّ
}غافر ، )،54إن الكم إبن إلصبحي ليك يس تقمي زمعه  -وهو حمال -فان عليه
أن يثبت إملس تحيل ولن يس تطيع  ،فأما إملس تحيل إذلي عليه أن يثبته هو أن
يكشف لنا عن إلوجه إلغري ُم َعاين يف شأن إلبرش وعليه أن يكشف لنا
إملالئكة إلاكتبني وإملالئكة إمللكفني حبفظ إالنسان من أمر هللا( إملعقبات ) بل
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عليه أن يكشف لنا عامل إجلن وإلش ياطني لنعاين وجودمه إذ حنن نعايشهم يف
لك حلظة لكننا ال نرإمه  ،فاذإ جعز عن ذكل مفا عليه إال أن يُ ِ
صدق ابلوجه
إلغييب من عذإب هللا ملن يعصونه من خلقه يف قبورمه لن إلنقل وإلقرأن قد
أقرعذإهبم يف قبورمه ويس تحيل علينا معرفة كيف حيدث ذكل ,إن معايشة
إليشء اليعين ابلرضورة معاينته فاملعايشة أمر يف مقدور إلبرش ويلزم فيه عدم
رضورة إلعمل بشأن وتفاصيل أحوإل وأوضاع من نعايشه أما إملعاينة فهيي يف
أكرث ش ئون إحلياة إلبرشية مس تحي ًال عيل إالنسان ذكل لهنا تتصل بقدرة هللا
تعايل إلقادر عيل إنفاذ أمره من انحية وجعز إلاكئن إلبرشي عيل إدرإك معاينة
أمر هللا تعايل من إلناحية إلخري ،وما يدور يف إلقرب شأن من شأن هللا
تعايل تعجز أعيننا وأذإننا وأنفس نا عيل معاينته وبرمغ ذكل فنحن نصدق به كام
نصدق بوجود إلكرإم إلكتبة وإملعقبات إحلفظة من إملالئكة  ] ،مث يقول
إملنكر :فبسبب إلرتكزي عىل إجلسد وإعتباره هو ذإت إلشخص تتقافز أمام
عقوهلم عفاريت إلليل ،فذكل إلشخص -أى ذكل إجلسد -دخل إلقرب وهو
حفرة َّف ابطن إلرض مظلمة كئيبة ،وينام فهيا وحده حمشور ًإ حماط ًا بعظام
وأموإت ،حيث ال رفيق وال صديق وال حبيب !!..وحني يضعون ذكل إجلسد
َّف تكل إحلفرة ال يعلمون أهنم يضعون ثو ًاب ابلي ًا اكنت فيه إلنفس وتركته ،وال
يعلمون أن إلشخص إحلقيقى أو إذلإت إحلقيقية لالنسان قد غادرت ذكل
إجلسد أو تكل إلسوأة ،وأن مصري ذكل إجلسد هو إلعودة للرتإب ،وإلصورة
إملثىل لعودته للرتإب أن يكون جزء ًإ من إلرتإب ،أي دفنه يف إلرتإب ..ال
يعلمون ذكل ،ويغيب عهنم ذكل ..ويرون إجلثة إمليتة ىه نفس إلشخص
بأحاسيسه ومشاعره وذإتيته ويتصورون إلشخص إلعزيز دلهيم وقد أصبح
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أسري حفرة َّف ابطن إلرض ويتخيلون ما حيدث هل َّف هذإ إلسجن إلضيق
الانفرإدي إذلي خينق إلنفاس ][..ومن هذإ إلتخيل تودلت حاكايت وأساطري
وخرإفات ..وذلكل حتفل أدبيات إلرتإث بصور أسطورية كثرية لعذإب إلقرب
فالاكفر َّف قربه يتعرض لتسعة وتسعني تنين ًا وللك تنني س بعة رؤوس وتدلغه
حىت تقوم إلساعة ،وإلاكفر يرضب مبطارق من حديد ومبرزبة تكفى إلرضبة مهنا
الحاةل إجلبل إَل ترإب[،قلت إلبندإري :لك ما ذكره أمحد صبحي من عبارإت
مقززة ال عالقة لها حبديث إلنيب (ص) إلثابت إلصحيح  ،وما س يذكره أيضا
هو من مناكري إلحاديث إليت أدخلت ابطال عيل إلس نة إلصحيحة وأمحد
صبحي يعمل ذكل لكنه إحلنق وإحلقد إدلفني عيل س نة نيب هللا دمحم (ص)
يتعمد بذكل تشويه صورة إلس نة ورمس إلمر عيل خياهل ] وإلنساء تعلقن من
أثدإهئن ..وإلشفاه تقرض مبقارض من حديد ..إخل هذه إلصورة إلبشعة لعذإب
إلقرب ،ولهنا حاكايت عن إجملهول فقد تلقفها إلناس ابلشغف وإلقبول ،لهنا
تش بع رغبهتم إلفضولية َّف معرفة ذكل إجملهول إذلى ينتظرمه ..ولنه أمر غيىب
ومنسوب هلل تعاَل ورسوهل – بزمعهم – فال بد أن يتلقاه إلناس ابلقبول
وإلتسلمي والبد أن يصبح دين ًا [، ..لك ما يروي يف هذإ إلباب من أحاديث
يس تطيل هبا أمحد صبحي عيل أهل إلس نة ،وإملسلمني  ،يه ابتفاق أحاديث
موضوعة (أحاديث إلثعبان إلقرع وإلتنني إذلي يزمعه صبحي وإلنساء إلاليت
تعلقن من أثدإهئن ..وإلشفاه إليت تقرض مبقارض من حديد إيل أخر ما ذكره
صبحي  ،ولكن صبحي مصمم أن ُحي ِمل دين إالسالم إحلق سفاهات إلبرش ،
وال يصح ذكل لنه لو حص لتحمل إدلين إحلق أيضا سفاهاته  ،وحنن نقبل من
إلنقل ما حص س نده ،ونسبته إيل هللا ورسوهل وما ال  ..فال  ،وهناك أحاديث
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حصيحة اثبتة إلس ند وإلنس بة إيل هللا ورسوهل جاءت يف عذإب إلقرب س نذكرها
يف أخر هذإ إملوضوع إن شاء هللا تعايل  ،يه حق ووإجب إلعمل هبا لهنا
رشع ] .مث يس تأنف إبن إلصبحي قوهل  :وطاملا أصبح دين ًا فقد صار هل أولياؤه
وأحصابه إذلين يأخذون من هذه إلساطري مادة خصبة للرتغيب وإلرتهيب،
فالقرب يتحول إَل روضة من رايض إجلنة ،أو يتحول إَل حفرة من حفر
إلنار ]////////////[،مث ال يلبث أن يتحول ذكل إدلين إلريض إَل جماالت
إلس ياَس.
والاس تخدإم
والارتزإق
إلتجارة
فاذإ كنت تريد أن يتحول قربك إَل فندق مخس جنوم فتربع اي أىخ بكذإ ..وإال
فان إلثعبان إلقرع َّف إنتظارك!![ إلعجب يف إبن صبحي أنه يس هتزئ ممن
يقولون من إملسلمني بعذإب إلقرب وهو همزأة ويضحك علهيم وهو أحضوكة
ويزمع أنه صاحب فكر والكمه لكه مهترئ ابيل  ،كثوب فيه شقوق وأبوإاب أو
قل شق عظمي فيه رقع من بقااي ثوب  ،ورش إلبلية ما يضحك  ،وسرتإه يف
إلسطر إلقادمة س يحمل محلته عيل إلعرصين إلموي وإلعبايس عقدات معره
إلنفس ية  ،وس يصب جام غضبه علهيام وعيل ما سزيمعه من تأليف إلحاديث
إملزعومة وإسطوإنته إملرشوخة  ...وسيرسد إلقصص وإلتأليف ولكه من صنع
دماغه إذلي أتعبنا غباؤها وأهجدان بتصورإهتا وكنا يف غناء عن تناولها وإلتعامل
معها ،].فيقول إبن إلصبحي:ومنذ إلعرص إلموي إس تحدث بنو أمية وظيفة
إلرإوي يف إملسجد أو من اكن يسمى ابلقصاص ـ بتشديد إلصاد ـ  ،واكن
جيلس َّف إملسجد بعد إلصالة لدلفاع عن إلسلطة إلموية وتربير فظائعها ولكن
بصورة غري مبارشة وحتت س تار إلوعظ  .ذلإ اكن مهنج صاحب إلقصص أن
جيذب إليه عقول إلسامعني ابلساطري وإحلاكايت  ,ولكام توغل يف إلكذب
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إزدإدت جامهرييته وإزدإد تأثريه [.قلت إلبندإري:إلقصاص عند إملسلمني وأهل
إحلديث هو رجل مطعون يف عدإلته لنه كذإب ،يرفض روإيته لك إحلفاظ
وإلنقاد ولك ما س يقوهل أمحد صبحي هو رط × رط ،زهقنا منه .]،فيقول
صبحي :ولقد اكن إلعرص إلموى عرص إلروإايت إلشفهية إلىت مت تدويهنا فامي
بعد َّف إلعرص إلعباَس منسوبة للنىب بعد إن دخل فهيا إلكثري من إلتحريف
وإلتخريف  .دوهنا كثريون أبرزمه "إبن برزويه " صاحب الانامتء إملزدىك
وإلصل إجملوَس ،وهو إملشهور بيننا بلقب إلبخارى إملتوَّف س نة  ، .244مث
يضيف :اكنت خرإفات إلرتهيب وعذإب إلقرب إملادة إملفضةل للقصاص َّف
إلعرص إلموى ،مث جاء إلفقيه " إلوزإعى " إذلي عارص إخلالفتني إلموية
وإلعباس بة وخدهمام مع ًا  ،واكن من أشهر إلقصاص يف إدلولتني  ،وهو إذلي
إخرتع حد إلردة وهو أيض ًا إملصدر إلسايس خلرإفات عذإب إلقرب  ،وحتولت
معظم أقاصيصه إَل مروإايت وأحاديث يعززها بأن لها جذور ًإ فرعونية يف
عقول إلناس من أالف إلس نني [.قلت إلبندإري  :وعن إلوزإعي تالحظ
أن لك ما يزمعه أمحد منصور هذإ الكم مرسل من حاكايته وهذإ دإمئا دأبه
فقد متزي خبصلتني هام من خصال إملرإوغني :إلويل مهنام يه إللف وإدلورإن
ويلجأ إليه أمحد منصور حني تكون إملسأةل ضالعة وضاربة يف معق إلوإقع
إالساليم عيل وجه خمالف ملرإده مثل إس تقرإر توجه إحلفاظ لكهم قدميا
وإملسلمني إلسائرين عيل درهبم حديثا فهو يلجأ حينئذ لتتويه إلقارئني يف دوإمة
اترخيية طويةل تأخذ يف كثري من إلحيان صفحات اكفية لتضليل إلقارئ
ودخوهل يف إلرغبة يف إلتعرف عيل إلقضااي إلفرعية إليت أوجدها صبحي يف
طيات حديثه متخليا ولو مبدئيا عن موضوعه إلصيل  ،اكذلي يدور يف متاهة
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كبرية لينهتيي به إلمر وقد ابنت خارجة إملتاهة عند رأي صبحي إملتكون
ومرإده إلخري من نصب هذه إلقصة وخلق هذه إملتاهة فيكون إقناعه
سه ٌل مبا يريد وطبعا لكها كذب هبدف خلخةل معتقد إلقارئ أوال من خالل
معلومات اترخيية مرسةل أكرثها خاطئة وما فعهل هنا بشأن إلوزإعي هو عني ما
أرشان إليه يف هذه إملقدمة  ،فقط عليك أن تتابع ِسده ليفتضح أمره ولتعمل أيه
إلقارئ ُك هو ُمت ِق ٌن لهذإ إلسلوب  ،وإلمر ببساطة هو أن إلوزإعي رإوي
حديث حد إلردة وهو عليه مدإر إلروإية قد وقف يف حلق أمحد صبحي
منصور وهو من إلعدول إذلين ال مطعن فهيم وممن تقدم روإايهتم عيل غريمه ،
فاكن عيل إملرإوغ صبحي منصور أن ينسج قصته إلتالية للطعن يف عدإةل
إلوزإعي ليسقط الاس تدالل حبديثه ولكن إليك ما قيل يف عدإةل وضبط
إلوزإعي  :أوال قال إلوزإعي عن ىنفسه فامي نقهل عنه إبنه دمحم ما يبطل الكم
إبن منصور وإهتاماته إلباطهل للوزإعي يف قبوهل إلتنازل عن دينه يف سبيل أن
ميالق إدلوةل إلموية أو إلعباس ية فيقول أبو مسهر  :عنه :حدثين دمحم بن
إلوزإعي قال  :قال يل أّب( يعين إلوزإعي)  :اي بين  ،لو كنا نقبل من إلناس
لك ما يعرضون علينا  ،لوشك أن هنون علهيم مث ما روإه إذلهيب عن سريته
يف كتابه :سري إعالم إلنبالء وهو مؤرخ كبري ما نصه:
إلوزإعي  :هو عبد إلرمحن بن معرو بن حيمد  ،ش يخ إالسالم  ،وعامل أهل
إلشام  ،أبو معرو إلوزإعي  .اكن يسكن مبحةل إلوزإع  ،ويه إلعقيبة إلصغرية
ظاهر ابب إلفرإديس بدمشق  ،مث حتول إَل بريوت مرإبطا هبا إَل أن مات .
وقيل  :اكن مودله ببعلبك  .حدث عن  :عطاء بن أّب رابح  ،وأّب جعفر
إلباقر  ،ومعرو بن شعيب  ،ومكحول  ،وقتادة  ،وإلقامس بن خمميرة  ،وربيعة
154

بن يزيد إلقصري  ،وبالل بن سعد  ،وإلزهري  ،وعبدة بن أّب لبابة  ،وحيىي بن
أّب كثري  ،وأّب كثري إلسحميي إلامييم  ،وحسان بن عطية  ،إسامعيل بن
عبيد هللا بن أّب إملهاجر  ،ومطعم بن إملقدإم  ،ومعري بن هائن إلعنيس ،
ويونس بن ميرسة ودمحم بن إبرإهمي إلتميي  ،وعبد هللا بن عامر إليحصيب ،
وإحساق بن عبد هللا بن أّب طلحة  ،وإحلارث بن يزيد إحلرضيم .
وحفص بن عنان  ،وسامل بن عبد هللا إحملارّب  ،وسلامين بن حبيب إحملارّب ،
وشدإد أّب عامر  ،وعبد هللا بن عبيد بن معري  ،وعبد إلرمحن بن إلقامس ،
وعبد إلوإحد بن قيس  ،وأّب إلنجاَش عطاء بن صهيب  ،وعطاء إخلرإساين ،
وعكرمة بن خادل  ،وعلقمة بن مرثد  ،ودمحم بن سريين  ،وإبن إملنكدر ،
ومميون بن همرإن  ،وانفع موَل إبن معر  ،وإلوليد بن هشام  ،وخلق كثري من
إلتابعني  ،وغريمه .
واكن مودله يف حياة إلصحابة .
روى عنه  :إبن شهاب إلزهري  ،وحيىي بن أّب كثري  -وهام من ش يوخه -
وشعبة  ،وإلثوري  ،ويونس بن يزيد  ،وعبد هللا بن إلعالء بن زبر  ،وماكل ،
وسعيد بن عبد إلعزيز  ،وإبن إملبارك  ،وأبو إحساق إلفزإري  ،وإسامعيل بن
عياش  ،وحيىي بن محزة إلقايض  ،وبقية بن إلوليد  ،وإلوليد بن مسمل ،
وإملعاَّف بن معرإن  ،ودمحم بن شعيب  ،وشعيب بن إحساق  ،وحيىي إلقطان ،
وعيَس بن يونس  ،وإلهقل بن زايد  ،ودمحم بن يوسف إلفرايّب  ،وأبو إملغرية
إمحليص  ،وأبو عامص إلنبيل  ،ودمحم بن كثري إملصييص  ،ومعرو بن عبد إلوإحد
 ،وحيىي إلبابليت  ،وإلوليد بن مزيد إلعذري  ،وخلق كثري .
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قال دمحم بن سعد  :إلوزإع بطن من مهدإن  ،وهو من أنفسهم  ،واكن ثقة .
قال  :وودل س نة مثان ومثانني  ،واكن خريإ  ،فاضال  ،مأموان كثري إلعمل
وإحلديث وإلفقه  ،جحة
 .تويف س نة س بع ومخسني ومائة ( . )142وأما إلبخاري فقال  :مل يكن من
إلوزإع بل نزل فهيم .
 قال إلهيمث بن خارجة َ :سعت أحصابنا يقولون  :ليس هو من إلوزإع  ،هوإبن مع حيىي بن أّب معرو إلسيباين حلا  ،إمنا اكن يزنل قرية إلوزإع  ،إذإ
خرجت من ابب إلفرإديس .
قال مضرة بن ربيعة  :إلوزإع  :إمس وقع عىل موضع مشهور بربض دمشق ،
َسي بذكل ; لنه سكنه بقااي من قبائل ش ىت  ،وإلوزإع  :إلفرق  ،تقول :
وزعته  ،أي  :فرقته .
@ قال أبو زرعة إدلمشقي  :إمس إلوزإعي  :عبد إلعزيز بن معرو بن أّب
معرو  ،فسمى نفسه عبد إلرمحن  ،واكن أصهل من س يب إلس ند  ،نزل يف
إلوزإع  ،فغلب عليه ذكل  ،واكن فقيه أهل إلشام  ،واكنت صنعته إلكتابة
وإلرتسل  ،ورسائهل تؤثر .
قال أبو مسهر وطائفة  :ودل س نة مثان ومثانني مضرة َ :سعت إلوزإعي يقول :
كنت حمتلام  ،أو شبهيا ابحملتمل يف خالفة معر بن عبد إلعزيز .
قال إلوليد بن مزيد  :مودله ببعلبك  ،ومنشؤه ابلكرك  -قرية ابلبقاع  -مث نقلته
أمه إَل بريوت .
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قال إلعباس بن إلوليد  :مفا رأيت أّب يتعجب من َشء يف إدلنيا  ،تعجبه من
إلوزإعي  .فاكن يقول  :س بحانك تفعل ما تشاء ! اكن إلوزإعي يتامي فقريإ يف
جحر أمه  ،تنقهل من بدل إَل بدل  ،وقد جرى حمكك فيه أن بلغته حيث رأيته
 ،اي بين  ،جعزت إمللوك أن تؤدب أنفسها وأوالدها أدب إلوزإعي يف نفسه ،
ما َسعت منه لكمة قط فاضةل إال إحتاج مس متعها إَل إثباهتا عنه  ،وال رأيته
ضاحاك قط حىت يقهقه  ،ولقد اكن إذإ أخذ يف ذكر إملعاد  ،أقول يف نفيس :
أترى يف إجمللس قلب مل يبك ؟ ! .
قال إلفسوي َ :سعت إلعباس بن إلوليد بن مزيد  ،عن ش يوخهم  ،قالوإ  :قال
إلوزإعي  :مات أّب وأان صغري  ،فذهبت ألعب مع إلغلامن  ،مفر بنا فالن -
وذكر ش يخا جليال من إلعرب  -ففر إلصبيان حني رأوه  ،وثبت أان  ،فقال :
إبن من أنت ؟ فأخربته  .فقال  :اي إبن أيخ  ،يرمح هللا أابك  .فذهب ّب إَل
بيته  ،فكنت معه حىت بلغت  ،فأحلقين يف إدليوإن  ،ورضب علينا بعثا إَل
إلاميمة  ،فلام قدمناها  ،ودخلنا مسجد إجلامع  ،وخرجنا  ،قال يل رجل من
أحصابنا  :رأيت حيىي بن أّب كثري معجبا بك  ،يقول  :ما رأيت يف هذإ إلبعث
أهدى من هذإ إلشاب ! قال  :جفالس ته فكتبت عنه أربعة عرش كتااب  ،أو
ثالثة عرش  ،فاحرتق لكه .
إبن زبر  :حدثنا إحلسن بن جرير  ،حدثنا دمحم بن أيوب بن سويد  ،عن أبيه :
أن إلوزإعي خرج يف بعث إلاميمة  ،فأَت مسجدها  ،فصىل  ،واكن حيىي بن
أّب كثري قريبا منه  ،جفعل ينظر إَل صالته  ،فأجعبته  ،مث إنه جلس إليه ،
وسأهل عن بدله  ،وغري ذكل  ،فرتك إلوزإعي إدليوإن  ،وأقام عنده مدة
يكتب عنه  ،فقال هل  :ينبغي كل أن تبادر إلبرصة لعكل تدرك إحلسن وإبن
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سريين  ،فتأخذ عهنام  .فانطلق إلهيام  ،فوجد إحلسن قد مات  ،وإبن سريين
حيا  ،فأخربان إلوزإعي  :أنه دخل عليه فعاده  ،ومكث أايما ومات  ،ومل
يسمع منه  ،قال  :اكن به إلبطن .
قال دمحم بن عبد إلرمحن إلسلمي  :رأيت إلوزإعي فوق إلربعة  ،خفيف إللحم
 ،به َسرة  ،خيضب ابحلناء .
وقال دمحم بن كثري  :عن إلوزإعي  ،قال  :خرجت أريد إحلسن ودمحمإ ،
فوجدت إحلسن قد مات  ،ووجدت إبن سريين مريضا .
قال عبد إلرزإق  :أول من صنف إبن جرجي  ،وصنف إلوزإعي  .أبو مسهر :
حدثين إلهقل  ،قال  :أجاب إلوزإعي يف س بعني ألف مسأةل  ،أو حنوها .
قال إسامعيل بن عياش َ :سعت إلناس يف س نة أربعني ومائة يقولون :
إلوزإعي إليوم عامل إلمة  .أخربان أبو مسهر  ،حدثنا سعيد  ،قال  :إلوزإعي
هو عامل أهل إلشام  .وَسعت دمحم بن شعيب يقول  :قلت لمية بن يزيد  :أين
إلوزإعي من مكحول ؟ قال  :هو عندان أرفع من مكحول
[ قلت إلبندإري لقد أوردت سرية إلوزإعي اكمةل من أشهر كتب إلتارخي
توثيقا وأكربها إنتشارإ ليتبني إلقاريء عظم جحم جتين إبن صبحي عيل إلوزإعي
وإهتامه زورإ وهبتاان مبا ليس فيه جملرد أنه يروي حديث إلردة  ،وليدرك إلقارئ
مهنج أمحد صبحي منصور يف إلتجين إلاكذب عيل من يريد ليبطل ماهيته
وخيسف بكيانه إلرض زعام مرسال من دلن نفسه وبغري دليل تقوم به
جحة،وأردت أن يقرأ أحصاب إلعقول إذلكية منمك ليدرك من أين تأيت عقدة إبن
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صبحي إلتارخيية إلوإمهة عن إلوزإعي وزمعه أنه اكتب سلطة ومؤلف أحاديث
ابلباطل] ،
قلت( أي إذلهيب )  :بال ريب هو أوسع دإئرة يف إلعمل من مكحول  .دمحم بن
شعيب  ،قال  :مث قال أمية  :اكن قد مجع إلعبادة وإلعمل وإلقول ابحلق  .قال
إلعباس بن إلوليد إلبريويت  :حدثين رجل من ودل إلحنف بن قيس  ،قال :
بلغ إلثوري  ،وهو مبكة  ،مقدم إلوزإعي  ،خفرج حىت لقيه بذي طوى فلام
لقيه  ،حل رسن إلبعري من إلقطار  ،فوضعه عىل رقبته  ،جفعل يتخلل به ،
فاذإ مر جبامعة قال  :إلطريق للش يخ  .روى حنوها إحملدث سلامين بن أمحد
إلوإسطي  ،حدثنا عامثن بن عامص  .وروى شبهيا هبا إحساق بن عباد إخلتيل
عن أبيه  :أن إلثوري  . . .بنحوها .
قال أمحد بن حنبل  :دخل سفيان إلثوري وإلوزإعي عىل ماكل  ،فلام خرجا
قال  :أحدهام أكرث علام من صاحبه  ،وال يصلح لالمامة  ،وإلخر يصلح
لالمامة  -يعين إلوزإعي لالمامة  .مسلمة بن اثبت  :عن ماكل  ،قال :
إلوزإعي إمام يقتدى به  .إلشاذكوين َ :سعت إبن عيينة يقول  :اكن إلوزإعي
وإلثوري مبىن  ،فقال إلوزإعي للثوري  :مل ال ترفع يديك يف خفض إلركوع
ورفعه ؟  .فقال  :حدثنا يزيد بن أّب زايد  . . .فقال إلوزإعي  :أروى كل
إلزهري  ،عن سامل  ،عن أبيه  ،عن إلنيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وتعارضين بزييد رجل
ضعيف إحلديث  ،وحديثه خمالف للس نة  ،فامحر وجه سفيان  .فقال
إلوزإعي َ :كنك كرهت ما قلت ؟ قال  :نعم  .فقال  :مق بنا إَل إملقام نلتعن
أينا عىل إحلق  .قال  :فتبسم سفيان ملا رأه قد إحتد  .عيل بن باكر َ :سعت
أاب إحساق إلفزإري يقول  :ما رأيت مثل إلوزإعي وإلثوري !  .فأما إلوزإعي
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 ،فاكن رجل عامة  ،وأما إلثوري  ،فاكن رجل خاصة نفسه  ،ولو خريت لهذه
إلمة الخرتت لها إلوزإعي  -يريد إخلالفة .
قال عيل بن باكر  :لو خريت لهذه إلمة  ،الخرتت لها أاب إحساق إلفزإري .
قال إخلرييب  :اكن إلوزإعي أفضل أهل زمانه .
وعن نعمي بن حامد  ،عن إبن إملبارك  ،قال  :لو قيل يل  :إخرت لهذه إلمة ،
الخرتت سفيان إلثوري وإلوزإعي  ،ولو قيل يل  :إخرت أحدهام  ،الخرتت
إلوزإعي ; لنه أرفق إلرجلني  .وكذإ قال يف هذإ إملعىن أبو أسامة .
قال عبد إلرمحن بن همدي  :إمنا إلناس يف زماهنم أربعة  :حامد بن زيد ابلبرصة ،
وإلثوري ابلكوفة  ،وماكل ابحلجاز  ،وإلوزإعي ابلشام .
قال أمحد بن حنبل  :حديث إلوزإعي عن حيىي مضطرب  .إلربيع إملرإدي :
َسعت إلشافعي يقول  :ما رأيت رجال أش به فقهه حبديثه من إلوزإعي .
قال إبرإهمي إحلرّب  :سألت أمحد بن حنبل  :ما تقول يف ماكل ؟ قال  :حديث
حصيح  ،ورأي ضعيف  .قلت  :فالوزإعي ؟ قال  :حديث ضعيف  ،ورأي
ضعيف  .قلت  :فالشافعي ؟ قال  :حديث حصيح  ،ورأي حصيح  .قلت :
ففالن ؟ قال  :ال رأي وال حديث  .قلت  :يريد أن إلوزإعي حديثه ضعيف
من كونه حيتج ابملقاطيع  ،ومبرإس يل أهل إلشام  ،ويف ذكل ضعف  ،ال أن
إالمام يف نفسه ضعيف .
قال إلوليد بن مسمل  :رأيت إلوزإعي يثبت يف مصاله  ،يذكر هللا حىت تطلع
إلشمس  ،وخيربان عن إلسلف  :أن ذكل اكن هدهيم  ،فاذإ طلعت إلشمس ،
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قام بعضهم إَل بعض  ،فأفاضوإ يف ذكر هللا  ،وإلتفقه يف دينه  .معر بن عبد
إلوإحد  :عن إلوزإعي  ،قال  :دفع إيل إلزهري حصيفة  ،فقال  :إروها عين .
ودفع إيل حيىي بن أّب كثري حصيفة  ،فقال  :إروها عين  .فقال إبن ذكوإن :
حدثنا إلوليد قال  :قال إلوزإعي  :نعمل هبا  ،وال حندث هبا  -يعين إلصحيفة
.
قال إلوليد  :اكن إلوزإعي يقول  :اكن هذإ إلعمل كرميا  ،يتالقاه إلرجال بيهنم ،
فلام دخل يف إلكتب  ،دخل فيه غري أههل  .وروى مثلها إبن إملبارك  ،عن
إلوزإعي .
وال ريب أن إلخذ من إلصحف وابالجازة يقع فيه خلل  ،وال س امي يف ذكل
إلعرص  ،حيث مل يكن بعد نقط وال شلك  ،فتتصحف إللكمة مبا حييل إملعىن
 ،وال يقع مثل ذكل يف إلخذ من أفوإه إلرجال  ،وكذكل إلتحديث من إحلفظ
يقع فيه إلومه  ،خبالف إلروإية من كتاب حمرر
.
@ وقال برش بن بكر إلتنييس  :قيل للوزإعي  :اي أاب معرو  ،إلرجل يسمع
إحلديث عن إلنيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيه حلن  ،أيقميه عىل عربيته ؟ قال  :نعم ( ،إن
رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ال يتلكم إال بعرّب )
@ وقال منصور بن أّب مزإمح  ،عن أّب عبيد هللا اكتب إملنصور  ،قال :
اكنت ترد عىل إملنصور كتب من إلوزإعي نتعجب مهنا  ،ويعجز كتابه عهنا ،
فاكنت تنسخ يف دفاتر  ،وتوضع بني يدي إملنصور  ،فيكرث إلنظر فهيا
إس تحساان للفاظها  ،فقال لسلامين بن جمادل  -واكن من أحظى كتابه عنده : -
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ينبغي أن جتيب إلوزإعي عن كتبه جوإاب اتما  .قال  :وهللا اي أمري إملؤمنني ،
ما أحسن ذكل  ،وإمنا أرد عليه ما أحسن  ،وإن هل نظام يف إلكتب ال أظن
أحدإ من مجيع إلناس يقدر عىل إجابته عنه  ،وأان أس تعني بألفاظه عىل من ال
يعرفها ممن ناكتبه يف إلفاق .
قلت  :اكن إلوزإعي مع برإعته يف إلعمل  ،وتقدمه يف إلعمل كام ترى رأسا يف
إلرتسل  -رمحه هللا .
@ إلوليد بن مزيد  :س ئل إلوزإعي عن إخلشوع يف إلصالة  ،قال  :غض
إلبرص  ،وخفض إجلناح  ،ولني إلقلب  ،وهو إحلزن  ،إخلوف .
@ سلامين بن عبد إلرمحن  ،حدثنا إلوليد َ ،سعت إلوزإعي يقول  :ما
أخطأت يد إحلاصد  ،أو جنت يد إلقاطف  ،فليس لصاحب إلزرع عليه
سبيل  ،إمنا هو للامرة وإبن إلسبيل .
@ روى أبو مسهر  ،عن سعيد بن عبد إلعزيز  ،قال  :ويل إلوزإعي إلقضاء
لزييد بن إلوليد  ،جفلس جملسا  ،مث إس تعفى  ،فأعفي  ،ووَل يزيد إبن أّب
ليىل إلغساين  ،فمل يزل حىت قتل ابلغوطة .
قال إحساق بن رإهويه  :إذإ إجمتع إلثوري وإلوزإعي وماكل عىل أمر فهو س نة
،قلت أي إذلهيب  :وإمنا مرإد إحساق  :أهنم إذإ إجمتعوإ عىل مسأةل فهو حق
غالبا ،
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@ وهل مسائل كثرية حس نة ينفرد هبا  ،ويه موجودة يف إلكتب إلكبار ،
واكن هل مذهب مس تقل مشهور  ،معل به فقهاء إلشام مدة  ،وفقهاء إلندلس
 ،مث فين .
@ سلامين بن عبد إلرمحن  ،قال  :قال عقبة بن علقمة إلبريويت  :أرإدوإ
إلوزإعي عىل إلقضاء  ،فامتنع وأىب  ،فرتكوه .
@ وقال إلوزإعي  :من أكرث ذكر إملوت  ،كفاه إليسري  ،ومن عرف أن
منطقه من معهل  ،قل الكمه .
@ أبو صاحل اكتب إلليث  :عن إلهقل بن زايد  ،عن إلوزإعي  :أنه وعظ ،
فقال يف موعظته  :أهيا إلناس  ،تقووإ هبذه إلنعم إليت أصبحمت فهيا عىل إلهرب
من انر هللا إملوقدة  ،إليت تطلع عىل إلفئدة  ،فانمك يف دإر إلثوإء فهيا قليل ،
وأنمت مرحتلون وخالئف بعد إلقرون  ،إذلين إس تقالوإ من إدلنيا زهرهتا اكنوإ
أطول منمك أعامرإ  ،وأجد أجساما  ،وأعظم أاثرإ  ،جفددوإ إجلبال  ،وجابوإ
إلصخور ونقبوإ يف إلبالد  ،مؤيدين ببطش شديد  ،وأجسام اكلعامد  ،مفا
لبثت إلايم وإلليايل أن طوت مدهتم  ،وعفت أاثرمه  ،وأخوت منازهلم ،
وأنست ذكرمه  ،مفا حتس مهنم من أحد  ،وال تسمع هلم ركزإ  .اكنوإ بلهو إلمل
أمنني  ،ومليقات يوم غافلني  ،ولصباح قوم اندمني  ،مث إنمك قد علممت ما نزل
بساحهتم بياات من عقوبة هللا  ،فأصبح كثري مهنم يف دايرمه جامثني  ،وأصبح
إلباقون ينظرون يف أاثر نقمه وزوإل نعمه  ،ومساكن خاوية  ،فهيا أية لَّلين
خيافون إلعذإب إللمي  ،وعربة ملن خيىش  ،وأصبحمت يف أجل منقوص  ،ودنيا
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مقبوضة  ،يف زمان قد وَل عفوه  ،وذهب رخاؤه  ،فمل يبق منه إال محة رش ،
وصبابة كدر  ،وأهاويل غري  ،وأرسال فنت  ،ورذإةل خلف .
@ إحلمك بن موَس  :حدثنا إلوليد بن مسمل قال  :ما كنت أحرص عىل
إلسامع من إلوزإعي حىت رأيت رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يف إملنام  ،وإلوزإعي إَل
جنبه  ،فقلت  :اي رسول هللا  ،معن أمحل إلعمل ؟ قال  :عن هذإ  .وأشار إَل
إلوزإعي .
قلت  :اكن إلوزإعي كبري إلشأن .
@ إلعباس بن إلوليد إلبريويت  :حدثنا عبد إمحليد بن باكر  ،عن دمحم بن
شعيب  ،قال  :جلست إَل ش يخ يف إجلامع  ،فقال  :أان ميت يوم كذإ وكذإ .
فلام اكن ذكل إليوم  ،أتيته  ،فاذإ به يتفىل يف إلصحن  ،فقال  :ما أخذمت
إلرسير ؟  -يعين إلنعش  -خذوه قبل أن تس بقوإ إليه  .قلت  :ما تقول -
رمحك هللا ؟ قال  :هو إذلي أقول كل  ،رأيت يف إملنام َكن طائرإ وقع عىل
ركن من أراكن هذه إلقبة  ،فسمعته يقول  :فالن قدري  ،وفالن كذإ  ،وعامثن
بن أّب إلعاتكة  :نعم إلرجل  ،وعبد إلرمحن إلوزإعي خري من مييش عىل
إلرض  ،وأنت ميت يوم كذإ وكذإ  ،قال  :مفا جاءت إلظهر حىت مات ،
وأخرج جبنازته .
@ قال إلوليد بن مزيد  :اكن إلوزإعي من إلعبادة عىل َشء ما َسعنا بأحد
قوي عليه  ،ما أَت عليه زوإل قط إال وهو قامئ يصيل .
@ قال مروإن إلطاطري  :قال إلوزإعي  :من أطال قيام إلليل  ،هون هللا
عليه وقوف يوم إلقيامة .
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@ صفوإن بن صاحل  ،قال  :اكن إلوليد بن مسمل يقول  :ما رأيت أكرث إجهتادإ
يف إلعبادة من إلوزإعي .
@ دمحم بن سامعة إلرميل َ :سعت مضرة بن ربيعة يقول  :جحجنا مع إلوزإعي
س نة مخسني ومائة  ،مفا رأيته مضطجعا يف إحململ يف ليل وال هنار قط  ،اكن
يصيل  ،فاذإ غلبه إلنوم  ،إستند إَل إلقتب
[ وأقول إلبندإري  :فاذإ اكن هذإ دأبه مفن أين يصح زمع إبن صبحي فيه بأنه
يؤلف إلحاديث وميالق إلسلطان وسائر مزإمع صبحي إلباطةل إجملحفة يف شأن
إلوزإعي  ،إللهم بزمع أمحد صبحي إبن منصور إن كنت تعمل أنه اكذب
والكمه يف إلوزإعي إ ٌ
فك وبعلمك يف إلوزإعي إن اكن من إلصاحلني فأران يف
إبن صبحي أية من أايتك وإجعهل عربة ومث ًال للك معترب أمني] .
مث يقول إذلهيب  :وعن سلمة بن سالم قال  :نزل إلوزإعي عىل أّب ،
ففرش نا هل فرإشا  ،فأصبح عىل حاهل  ،ونزعت خفيه  ،فاذإ هو مبطن بثعلب
.
@ قال إبرإهمي بن سعيد إجلوهري  :حدثنا برش بن إملنذر  ،قال  :رأيت
إلوزإعي َكنه أمعى من إخلشوع .
وقال إبن زبر  :حدثنا إحساق بن خادل َ ،سعت أاب مسهر يقول  :ما ريئ
إلوزإعي ابكيا قط  ،وال ضاحاك حىت تبدو نوإجذه  ،وإمنا اكن يتبسم أحياان ،
كام روي يف إحلديث  .واكن حيِي إلليل صالة وقرأان وباكء  .وأخربين بعض
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إخوإين من أهل بريوت  ،أن أمه اكنت تدخل مزنل إلوزإعي،وتتفقد موضع
مصاله  ،فتجده رطبا من دموعه يف إلليل .
قال أبو مسهر  :حدثين دمحم بن إلوزإعي قال  :قال يل أّب  :اي بين  ،لو كنا
نقبل من إلناس لك ما يعرضون علينا  ،لوشك أن هنون علهيم .
@ قلت إلبندإري :وحنن نعرف أن إذلهيب يف سري أعالم إلنبالء مؤرخ ال
يضايه مفن يكون أمحد صبحي ليك يرد عيل إذلهيب يف إلسري قوهل وما قاهل يف
إلوزإعي ؟ هذإ أخر ما جاء يف سرية إلوزإعي منقو ًال من كتاب اترخي
إلرجال لَّلهيب  :سري أعالم إلنبالء ]  ،مث يسرتسل إمحد صبحي فيقول  :إن
بعض أنوإع إملاعز [قلت إلبندإري:هو أنت اي إبن صبحي ومن تبعك رإضني
يف قطيعك ] يسرتسل فيقول:تعتقد أن إلش يطان قد قدم إس تقالته بعد ظهور
الاسالم وبعد موت خامت إلنبياء وأن إهل إلبالد إملفتوحة قد دخلوإ َّف
الاسالم أفوإجا دفعة وإحدة وابميان معيق ال جمال للشك فيه  ،وأنه حىت إلن
فاميان أحفادمه إملسلمني إليوم هو إلتطبيق إحلرَّف إخمللص لالسالم إذلى اكن
عليه خامت إلنبيني علهيم مجيعا إلسالم .وذلكل تس هتجن تكل إملاعز أى دعوة
الصالح إملسلمني وهتامج لك من حاول الاصالح لن إذلى جيب إصالهحم
ودعوهتم للهدإية مه إذلين مل تبلغهم إدلعوة َّف جماهل أفريقيا وأحرإش إلغاابت
الاس توإئية وإلصحارى إلقطبية  .وأنوإع أخرى من إذلئاب ترى أن إلهدف
إلَسى هو أن خيضع إملسلمون حلمكهم طوعا إو كرها لقامة دوةل إخلالفة إلىت
تعيد جمد إلسلف وتوإصل إجلهاد ضد دإر إحلرب إلصليبية إَل قيام إلساعة.
هذه إملاعز وتكل إذلئاب حتتاج إَل تغييب عقول إلناس ىك ترسق مهنم إلوعى
وإلعقل  ،وبعدها يصبح سهال إمتطاء إلضحااي ـ أو إملطااي ال فارق هناكل ـ .
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ولىك ترسق مهنم إلوعى وإلعقل ترههبم ابحاديث عذإب إلقرب وينس بون لك
خرإفاته للنىب حىت يقطعوإ إلطريق مقدما عىل لك من يفكر َّف إلنقاش  ،إذ
يكون إلتحذير جاهزإ أنه" ال إجهتاد مع وجود إلنص" فاذإ أرص جاء الارهاب
إلفكرى يهتم إملسكني بأنه ينكر إلس نة  .بذكل الارهاب إملس بق ختضع إجلباه
لش يوخ إلثعبان إلقرع ومه يروعون إلناس ويرهبوهنم بتكل إخلرإفات إملفزعة.
وإحملصةل إلهنائية لتكل إمحلالت الارهابية إلفكرية أن إلسامعني إذلين إس متعوإ
إلهيا وأمنوإ هبا يشعرون شعورإ خاصا حنو ذكل إذلى أدخل تكل إملعتقدإت َّف
قلوهبم ،يشعرون حنوه ابلرهبة والاحرتإم إلزإئد فاذإ خاض هبم َّف موضوع ديىن
أخر ـ مثل تغيري إملنكر ابلقوة ـ أطاعوه ،مث إذإ إنتقل هبم بعدها إَل أن إدلوةل
إلقامئة ىه منكر جيب إزإلته اكن حامت طاعته و الا فالثعبان إلقرع ينتظر َّف
إلقرب فاغرإ فاه [ .وأقول إلبندإري :هذه تصورإت أمحد صبحي ويه كام
تستشعر أتية من عقدة نفس ية طاحنة مر هبا يف حياته مل تنفك عنه أدت به
إيل عدإء مس تحمك لالسالم وإملسلمني دلرجة أنه يقول علهيم غَّن  ،وماعز ،
وذئاب وقطيع  ،ألفاظ سوقية تَّن عن حقد دفني لالسالم وإملسلمني  ،ومثل
هذإ إجلدي ال ينبغي تدنيس يدي إلفرد منا مبجرد إلرد عليه وتتبع الكمه
السقاطه  ،لنه ساقط أصال بذيء إللسان حيمل يف جوفه خرإرة من إلخالق
إلنابية وبرئإ من إللكامت إلنابية إلساقطة فبئس إلرجل هو  ،مع إلعمل بأن لك
الكمه مرسالت زمعية صبحية ال تقدم يف مسار إحلق شيئا وال تؤخر ] ،مث
يقول إملنكر :من هنا نفهم ملاذإ إلرتكزي َّف كتاابت إلسلفيني عىل عذإب إلقرب
دون إلرتكزي عىل إلنصف إلخر من إلكذوبة وهو " نعمي إلقرب" لن إلهدف
هو إلرهاب إلفكرى إملعنوى وإذلى يتفوق َّف خطورته عىل إلرهاب إملادى
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إدلموى .فاملعنوي يقتل إلعقل وإلكرإمة الانسانية وإحرتإم الانسان ذلإته وهو
إذلى جعهل هللا تعاَل خليفة َّف إلرض وخسر هل ما َّف إلكون .وهبذإ الارهاب
إلفكرى إغتالوإ جيال من إملساكني إضاعوإ علهيم إدلنيا والاخرة معا .وسعد هبم
إلش يطان إذلى أومههم إنه إس تقال وترك هلم إلبالد وإلعباد ابحثا عن عقد معل
مع ثعبان أقرع أخر َّف إملرخي [..هذه وجة نظر إبن إلصبحي ودإمئا نرإه يف
وهجات نظره خمالفا لبسط قوإعد إملنطق وإلعقل وإلرشع وهكذإ دأبه وطبيعته
 ،ولن أعلق عيل ما بقي من هزل الكمه مكتفيا مبا أوردته يف منت كتاب إلرد
عليه يف هذه إلقضية ].
مث يقول إبن إلصبحي -4 :إلفصل إلرإبع  :إحلضارة إملرصية أقدم إحلضارإت
وتأثريإهتا عىل إلشعوب إجملاورة من إحلقائق إلتارخيية إملعروفة .وحساب إلقرب
ونعميه وعذإبه من أمه مقررإت إلعقائد إدلينية إلفرعونية ،ويؤكد إلس تاذ سلمي
حسن َّف حبثه عن إحلياة إدلينية إملرصية إلقدمية أن لك ىشء َّف إلشعائر
إدلينية اكن يشري إَل الاهامتم مبصري جسد إالنسان عند إملوت أكرث من نفسه
أو روحه ،وإن ذكل الاهامتم مبصري جسد إمليت إزدإد بعد طغيان عقيدة
إيزيس وأوزوريس حيث اكن أمل إمليت أن يعود جسده للحياة إلسوية كام
حدث َّف أسطورة أوزوريس إذلى عاد للحياة بعد إملوت .وَّف إلعقائد
إجلنائزية ملا بعد إملوت هناك ثالث روإايت خمتلفة عن مصري إمليت بعد دفنه
وحسابه أمام أوزوريس إذلى اكن إهل إملوت وإملوَت واكن إالهل إلعظمي لعامل
إملوَت وس يد إلقضاء للموَت َّف قبورمه .ويقرر (إرمان) َّف كتابه داينة مرص
إلقدمية أن إمليت يصحو َّف إلقرب ليس عىل ش بح خياَل وإمنا َّف بعث
متجسد ،أى يصحو جبسده وىه نفس إلفكرة إلىت ال يزإل يكررها فقهاء
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إلرايف عند إلقاء إخلطبة إلتقليدية عند إدلفن ..وال يزإل إملرصيون يعتقدوهنا..
ونقرأ َّف إلفصل إخلامس وإلعرشين بعد إملائة من كتاب إملوَت مشهد ًإ حملامكة
إمليت َّف قربه حيث جيلس أوزوريس عىل عرشه وأمامه رمز أنوبيس وأبناء
حورس وألك إملوَت وهو حيوإن مرعب يتشلك من متساح وأسد وفرس
إلهنر ،وجيلس قضاء أوزوريس ،قضاة إحملمكة ومه عىل أشاكل خميفة وهلم
ألقاب مفزعة وعددمه إثنان وأربعون قاضي ًا بعدد مقاطعات مرص إلقدمية ،ويمت
حساب إمليت بوزن قلبه َّف إملزيإن ويسجل (حتوت) اكتب إللهة إلنتيجة عىل
لوحة مث خيرب هبا أوزوريس .ويتقدم إمليت خماطب ًا أوزوريس ابلمتجيد مث يبدأ
ابدلفاع عن نفسه وينفى وقوعه َّف ىشء من إملعاىص ..وإلناحجون َّف
الامتحان يدخلون مملكة أوزوريس وجنته أما إلرإس بون إلعصاة فيظلون َّف
مقابرمه جوعى وعطىش بل أن إلقضاة حيملون معهم أدوإت لتعذيب إملوَت
إلعصاة ،وإحليوإن إخمليف إلوإقف أمام أوزوريس يلهتم إمليت وميزق أعضاءه،
وإمس ذكل إحليوإن ألك إملوَت "ابابى" .وَّف روإية أخرى يكون إمليت َّف قربه
بني ثالث فئات ..فئة تفوق سيئاهتم حس ناهتم ،ومصريه إَل إحليوإن إلوحىش
إذلى يألكه ،وهنا حيدث حتوير صورة ذكل إحليوإن ،إذ يكون َّف تكل إلروإية
لكبة متوحشة وليس إحليوإن إخلرإَّف ابابى ..وقد يكون إمليت من فئة تفوق
فضائهل رزإئهل ،وحينئذ ينضم إَل جنة إللهة ،وقد تتعادل حس ناته وسيئاته
وحينئذ تولك إليه هممة خدمة إللهةَّ ..ف روإية اثلثة يتحول إحليوإن إخلرإَّف
إذلى يعاقب إمليت إلعاىص إَل ثعبان أفعى خضم رهيب إملنظر ،وإذإ أفلح
إمليت َّف حسابه أمام أوزوريس يقال ذلكل إلثعبان إلهائل اي أفعون ال
تألكه ..وإنتقلت تكل إلسطورة إلخرية إلينا َّف شلك جديد بعد عدة
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حتويرإت ..أصبح أوزوريس فهيا يتسمى ابمس عزرإئيل ..وأصبح أفعون إلضخم
ثعبا ًان أقرع ،وأصبح إلقامئون عىل حماس بة إمليت َّف قربه إثنني فقط من إملالئكة
أطلق علهيام لقب منكر ونكري ..ندخل بذكل إَل إلتفصيالت ..وجذورها
إلتارخيية..
[ قلت إلبندإري :لك الكم صبحي إلفارغ فامي عرضه من عقيدة فرعونية
وخالفة ال خيص إالسالم وال إملسلمني يف َشء ذكل لنه يريد أن يزمع بكذبة
وإسعة جدإ أن إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) قد أخذ عقيدة عذإب إلقرب عن
إلفرإعنة  ،وأان أقول هل أنت مش مكسوف من نفسك اي دجال  ،اي أفاك اي
زإمع إلهبتان  ،لك إلناس بتضحك عليك ملا تسمع هذإ إلومه وإلهذاين وإللغط
وإلتخريف  ،إن دمحم ًإ إذلي س ُيميتك مغصوصا حمسورإ مغموما هو نيب وليس
برشأ عاد ًاي  ،يزنل عليه إلويح وليس هو مس يلمة وال ُمن ِزتع نبوة أحد حيت
تسوغ كل نفسك إهتامه ابلخذ عن إلفرإعنة اي كذإب  ،لقد جعهل هللا
بأعينه ،مفن أين تتخلهل عقائد إلبرش أهيا إلفاك  ،قال تعايل ( َو ْإص ِ ْرب ِل ُح ْ ِمك َرب َِك
فَان ََّك ِبأَ ْع ُي ِننَا َو َس ب ِْح ِ َحب ْم ِد َرب َِك ِح َني تَ ُقو ُم }إلطور ) 58مفن اكن بأعني هللا فال
ِ
َّ
َ
ِ
َ
َ
يتطرق إليه إلش يطان أو عقائد إلفرإعنة  ،وقال تعايل ( َوقال إذل َين ك َف ُروإ إ ْن
ون فَقَ ْد َجا ُءوإ ُظلْ ًما َو ُز ًورإ (َ )5وقَا ِلوإُ
َه َذإ إ َّال إفْ ٌك إفْ َ َرتإ ُه َوأَعَان َ ُه عَلَ ْي ِه قَ ْو ٌم َأخ َُر َ
َأ َسا ِطِ ُري ِ ْ َإل َّو ِل َني إ ْك َتتَهبَ َا فَه َِيي تُ ْم َىل عَلَ ْي ِه بُ ْك َر ًة َو َأ ِص ًيال ( )4قُ ْل َأنْ َز َ ُهل َّ ِإذلي ي َ ْع ُملَ
إلس َم َاو ِإت َو ْ َإل ْر ِض إن َّ ُه َاك َن غَ ُف ًورإ َر ِحميًا (} )4إلفرقان ، 4مث يقول
إلرس ِيف
ِ َّ
َّ
ِ
ْ
َ
َ
ً
ُّ
ِ
َ
َ
ون َسبِيال ()1
هل س بحانه (إن ُْظ ْر َك ْي َف َ َ
رضبُوإ َكل إل ْمث َال فَضَ لوإ فَال ي َْس َتطي ُع َ
تَ َب َاركَ َّ ِإذلي إ ْن َش َاء َج َع َل َ َكل خ ْ ًَريإ ِم ْن َذ ِ َكل َجن َّ ٍ
ات َ ْجت ِري ِم ْن َ ْحت ِهتَا ْ َإل ْهنَ ُار
ِ
َو َ ْجي َع ْل َ َكل ُق ُص ًورإ ( )13إلفرقان1 /و [، 13قلت إلبندإري :إن دخول أمحد
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صبحي يف هذإ إدلهلزي إلقذر يؤكد لنا أنه سفيه فعال ،ويذكرين بطفل غيب أرإه
أتي ًا يف ممشاه بال عقل يلهث خطاه عيل سطح عامرة جمهتدإ يف مش يه غافال
عن إخلطر إحملدق به تس بقه خطاه ليقع يف إلشارع من أعالها وهو رإضيا
خمتارإ فكذكل فعل أمحد صبحي  ،إن منطقة إس تريإد رشإئع إلخرين مغلقة
متام ًا يف حق نيب هللا دمحم (صيل هللا عليه وسمل) كام تري حرص إلقرأن إلكرمي
عيل تنقية مسار إلنبوة إحملمدية من أي زمع ميكن أن يتأيت من هذإ إجلانب ،
قال تعايل َ ( :و َما ُك َ
نت تَ ْتلُو ِمن قَ ْب ِ ِهل ِمن ِكتَ ٍاب َو َال َ ُخت ُّط ُه ِب َي ِمي ِن َك إذ ًإ َّال ْراتَ َب
َ ِ
ِ
ِ
ون }إلعنكبوت ، ) 58وقال أيضا( َذ ِ َكل ْإل ِكتَ ُاب ال َريْ َب فيه هُدًى
إلْ ُم ْب ِطلُ َ
اب ِبأَيْ ِد ِهي ْم ُ َّمث
ون إلْ ِكتَ َ
ِللْ ُمتَّ ِق َني }إلبقرة ) 2وقال أيض ًا ( :فَ َويْ ٌل لِ َّ َِّل َين يَ ْك ُت ُب َ
ون هَـ َذإ ِم ْن ِعن ِد ِ
إّلل ِليَ ْش َ ُرتو ْإ ِب ِه ث َ َمن ًا قَ ِلي ًال فَ َويْ ٌل لَّهُم ِم َّما َك َتبَ ْت َأيْ ِد ِهي ْم
ي َ ُقولُ َ
ون }إلبقرة ) 21وقال أيضا ( َربَّنَا َوإبْ َع ْث ِف ِهي ْم َر ُسو ًال ِم ْهنُ ْم
َو َويْ ٌل لَّه ُْم ِم َّما يَ ْك ِس ُب َ
اب َوإلْ ِح ْمكَ َة َويُ َز ِك ِهي ْم إن ََّك َأ َنت إل َع ِز ُيز إحل َ ِك ُمي
ي َ ْتلُو عَلَ ْ ِهي ْم أ َايتِ َك َوي ُ َع ِل ُمهُ ُم ْإل ِكتَ َ
ِ
}إلبقرة ) 121ومل يقل يس تعري عقائد إلفرإعنة ويتلكم هبا أهيا إلكذإب صبحي،
ون َما َأ َنزلْنَا ِم َن إلْ َب ِينَ ِ
ات َوإلْهُدَى ِمن ب َ ْع ِد َما بَيَّنَّا ُه
ويقول تعايل (إ َّن َّ ِإذل َين يَ ْك ُت ُم َ
ِ
َ
َّ
ْ
ِ
ِ
َ
ون }إلبقرة ، ) 141إنظر
ِللنَّ ِاس ِيف إلْ ِكتَ ِاب ُأولـئك يَل َعهنُ ُ ُم ُ
إّلل َويَل َعهنُ ُ ُم إلالع ُن َ
أهيا إلكذإب إيل قوهل تعايل ( ِمن ب َ ْع ِد َما بَي َّنَّا ُه ِللنَّ ِاس ِيف ْإل ِكتَ ِاب) وليس من
إّلل عَ َىل
عقيدة إلفرإعنة كام تزمع مما إختبل به هوإك ،وقال تعايل ( َقَ ْد َم َّن ُ
إلْ ُمؤ ِم ِن َني إ ْذ ب َ َع َث ِف ِهي ْم َر ُسو ًال ِم ْن َأن ُف ِسه ِْم ي َ ْتلُو عَلَ ْ ِهي ْم أ َايتِ ِه َويُ َز ِك ِهي ْم َوي ُ َع ِل ُمهُ ُم
ِ
ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
اب َوإلحمكة َوإن اكنُوإ من قَ ْب ُل لفي ضَ اللٍ ُّمب ٍِني }أل معرإن ) 145ومل
ْإل ِكتَ َ
يقل يتلو علهيم ِ
من عقيدة إلفرإعنة  ،وقال تعايل ( َاي َأ ْه َل إلْ ِكتَ ِاب قَ ْد َج ُ ْ
اءُك
ون ِم َن ْإل ِكتَ ِاب َوي َ ْع ُفو َعن َكثِ ٍري قَ ْد َج ُ
اءُك ِم َن
نمت ُ ْخت ُف َ
َر ُسولُنَا يُ َب ِ ُني لَ ُ ْمك َكثِري ًإ ِم َّما ُك ُ ْ
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ِ
اب ُّمب ٌِني }إملائدة ) 14ومل يقل يبني لمك من عقائد إلفرإعنة  ،ابهلل
إّلل ن ٌُور َو ِك َت ٌ
اي أمحد منصور إنت مش مكسوف من نفسك ؟؟؟ اي رإجل ُحط يف عينك
حصوة همببة عيل دماغك وإتكسف عيل دمك وكف عن أوهامك وخرإفاتك
اب ِابلْ َح ِق ُم َص ِدق ًا ِل َما ب َ ْ َني يَدَ يْ ِه
بقه؟؟ وإنظر إيل قوهل تعايل ( َو َأ َنزلْنَا إل َ ْي َك ْإل ِكتَ َ
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
َ
َ
ل
ل
اب) وليس
ِم َن ْإل ِكتَ ِاب َو ُم َه ْي ِمن ًا عَلَ ْي ِه }....إملائدة ) 58فقوهل ( َوأ َنزنَا إ ْيك إلكتَ َ
عقيدة إلفرإعنة  ،وقوهل تعايل (ه َُو َّ ِإذلي ب َ َع َث ِيف ْ ُإل ِميِ َِني َر ُسو ًال ِم ْهنُ ْم ي َ ْتلوُ
اب َوإلْ ِح ْمكَ َة َوإن َاكنُوإ ِمن قَ ْب ُل ل َ ِفي ضَ َاللٍ ُّمب ٍِني
عَلَ ْ ِهي ْم أ َاي ِت ِه َويُ َز ِك ِهي ْم َوي ُ َع ِل ُمهُ ُم ْإل ِكتَ َ
اب َوإلْ ِح ْمكَ َة)
}إمجلعة ) 2فقوهل تعايل ( ي َ ْتلُو عَلَ ْ ِهي ْم أ َايتِ ِه َ ِويُ َز ِك ِهي ْم َوي ُ َع ِل ُمهُ ُم إلْ ِكتَ َ
وليس عقيدة إلفرإعنة ،إن هذإ إدلهلزي قد أفصح عن أنك خمبول فعال
إبن
اي
وإلهبتان
للكذب
ومس تحل
]  ،مث يقول صبحي :إملؤثرإت
إلصبحي
إلفرعونية َّف إلشام َّف عذإب إلقرب ونعميه :أشار أدولف إرمان َّف كتابه "داينة
مرص إلقدمية" إَل إنتقال عقيدة إيزيس وأوزوريس إَل أورواب وإس مترإرها إَل
إلعصور إلوسطى ،واكن تأثريها شديدإً َّف إلشام خصوص ًا َّف إلهيودية
وإلنرصإنية ..وأكد هذه إملقوةل ابحثون أمثال "ويلز" َّف كتابه "موجز اترخي
إلعامل" و"شارل جينيري" َّف كتابه عن اترخي إملس يحية ..وقبلهم مجيع ًا أشار
إلقرأن إَل تأثر بىن إِسإئيل ابلعبادة إلفرعونية برمغ ما أنعم هللا علهيم من أايت،
حىت أهنم عندما عربوإ إلبحر ورأوإ معبد ًإ فرعوني ًا َّف سيناء أرإدوإ من موَس
ون عَ َ َىل
أن جيعل هلم إله ًا
ِسأئِي َل إلْ َب ْح َر فَأَت َْو ْإ عَ َ َىل قَ ْو ٍم ي َ ْع ُك ُف َ
﴿و َج َاو ْزانَ ِببَ ِ َين إ ْ َ
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ٌ
ْ
ً
َ
َ
ون﴾
َأ ْصنَا ٍم لهُ ْم قَالُو ْإ ي َ ُم َ
وَس إ ْج َع ْل لنَأ إلـَها مَك له ُْم ألهَة قَال إنمك قَ ْو ٌم ْجتهَل َ
َ
ِ
ِ
(إلعرإف  .)138وحني تركهم موَس عبدوإ إلعجل إذلهىب يضاهون به عبادة
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وَس ِمن ب َ ْع ِد ِه ِم ْن ُح ِل ِهي ْم ِ ْجع ًال َج َسد ًإ ُهل
﴿و َإخت َذ قَ ْو ُم ُم َ َ
جعل أبيس إلفرعوىن َ
خ َُو ٌإر َأل َ ْم يَ َر ْو ْإ َأن ُه َال يُ َلك ُمه ُْم َو َال هيَ ْ ِد ِهي ْم َسبِي ًال َإخت ُذو ُه َو َاكنُو ْإ َظا ِل ِم َني﴾
وَس إ َ ََل قَ ْو ِم ِه غَ ْض َب َان َأ ِسف ًا قَا َل يَقَ ْو ِم َأل َ ْم ي َ ِع ْد ُ ُْك
(إلعرإف ﴿ ،)158فَ َر َج َع ُم َ
َ
ُْ ً ح ً َََ َ َ ُُ ْ ِ
دمت َأن َ ِحيل عَل َ ْي ُ ْمك غَضَ ٌب من رب ُمكْ
َ
َ
َ برمك َوعْدإ َ َس نا أفطال عَل ْيمك إل َعهْدُ أ ْم أ َر ْ
فَأَ ْخلَ ْف ُ ْمت م ْو ِع ِدي .قَالُو ْإ َمأ َأ ْخلَ ْفنَا َم ْو ِعدَ كَ ِب َم ْل ِكنَا َولَـَ ِكنا ُمحلْنَأ َأ ْو َزإر ًإ من ِزينَ ِة
إلْقَ ْو ِم فَ َق َذفْنَاهَا فَ َك َذ ِ َكل َألْقَى إلسا ِم ِري .فَأَخ َْر َج لَه ُْم ِ ْجع ًال َج َسد ًإ ُهل خ َُو ٌإر فَ َقالُو ْإ
وَس فَن َ ِ
يسَ .أفَ َال يَ َر ْو َن َأال يَ ْر ِج ُع إل َ ْ ِهي ْم قَ ْو ًال َو َال ي َ ْم ِ ُ
كل لَهُ ْم
َهـَ َذأ إلَـَه ُ ُْمك َوإلَـَ ُه ُم َ
َ
َ
فِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
َ
ُ
ِ
ً
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
نمت ِبه َوإن َ برمك إلرمحـَ ُن
َرض ًإ َوال نَفعاَ .ولق ْد قال له ُْم ه َُار ُ
ون من ق ْبل يَق ْو ِم ِإن َما ت ُ ْ
وَس .قَا َل
فَات ِب ُع ِوين َو َأ ِطي ُع َو ْإ َأ ْم ِري .قَالُو ْإ لَن ن ْ َرب َح عَلَ ْي ِه عَا ِك ِف َني َح َىت يَ ْر ِج َع إلَِ ْينَا ُم ََ
ون َما َمنَ َع َك إ ْذ َر َأ ْيهتَ ُ ْم ضَ ل َو ْإَ .أال تَت ِب َع ِن َأفَ َع َصيْ َت َأ ْم ِري .قَا ِ َل َايبْنَأُم َال تَأْخُذْ
هيَ َ ُر ُ
ِ
َ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ِب ِل ْح َي ِيت َو َال ِب َر ْأ ِيس إين خَش ُ
ِسأئي َل َول ْم تَ ْرق ْب
يت أن تَقول فرق َت ب َ َني ب َ ِ َين إ ْ َ
َ ِ َ َ َ ْ ِ
َ
ِ
رصو ِْإ ِب ِه فَ َق َب ْض ُت قَ ْبضَ ةً
َ
َ
َ
ق ْويل .قال ف َما خَط ُبك ي ََسام ِري .قال ب َ ُ ْ
رص ُت ِب َما ل ْم ي َ ْب ُ ُ
م ْن َأثَ ِر إلر ُس ِول فَنَ َب ْذهتُ َا َو َك َذ ِ َكل َسول َ ْت ِيل ن َ ْف ِيس﴾ (طه  [.)14 :84قلت
إلبندإري:لك إلسطر إلسابقة أقاصيص ال عالقة لها بعذإب إلقرب يف مةل
صبحي ال قمية هل ] مث يقول إبن إلصبحي :وفامي خيص
رغي
ٌ
إالسالم إمنا هو ٌ
موضوعنا عن إلقرب حسابه وعذإبه فان إلقرأن يشري إَل أن إلهيود عبدوإ
(عزير) زإمعني أنه إبن هللا وأهنم بذكل يسريون عىل هنج إلاكفرين إلسابقني
﴿وقَال َ ِت إلْهيَ ُو ُد ُع َزْي ٌر إ ْب ُن ِ
إّلل﴾ (إلتوبة  .)33وإلهيود َّف مصطلح إلقرأن إلكرمي
َ
ليسوإ لك إذلين هادوإ وليسوإ لك من يمتسك ابلتورإة بل فقط إلطائفة
إملتطرفة من قوم موَس ومن سار عىل هنجهم  [ ،قلت إلبندإري  :مث ماذإ بعد
هذإ إلرغي إلصبحي ليس هناك الكم مفيد خنرج به  ،إجنز وهات إملفيد اي إبن
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إلصبحي فهؤالء إلهيود ال عالقة لنا هبم ودإمئا إنت حتب ترغي رغيا صبحيا
لتتوه إلقارئ وترصفه عن بؤرة إلقصد ] ويقول مس تأنف ًا :أوزوريس إَسه
إملرصى وابللغة إملرصية إلقدمية عزير ..حرف إلعني يوجد َّف إللغة إملرصية
إلقدمية وال يوجد َّف إللغة إليواننية وذلكل فان إلوروبيني حني نطقوإ (عزير)
ابللغة إليواننية إلقدمية قالوإ (أوزوريس) أى (أوزير) وتضاف إليه (،..)S
وأضافت إلهيود إَل (عزير) حتريف ًا أخر حتول به من إهل إملوَت عند قدماء
إملرصيني إَل مكل إملوت ،وأصبح إَسه (عزرإئيل) ..وتوإرثنا مهنم الاعتقاد بأن
"عزرإئيل" هو مكل إملوت ولقد ذكر إلقرأن أسامء بعض إملالئكة مثل جربيل
ومياكل ،وماكل وحتدث عن إلروح ومكل إملوت ولكن مل يذكر إسامً ملكل
إملوت ..ولن إلقرأن هو وحده إملصدر إذلى نس تقى منه إلغيبيات فان
"عزرإئيل" إملشار إليه عىل أنه مكل إملوت ال أصل هل َّف إالسالم ..وقد عرفنا
أصهل إالِسإئيىل إملأخوذ من أوزير أو عزير أو أوزوريس [.قلت إلبندإري:لك
هذإ معروف وما من أحد يف رشيعة إالسالم يسمي مكل إملوت عزرإئيل
وليس للمؤمنني عباد هللا ابلتحريفات إلشعبية دخل وال حنن نس تقي ديننا إال
من كتاب هللا وما ثبت حصيح إلنس بة من س نة نبيه إليه (صيل هللا عليه
وسمل)]  ،مث يقول صبحي  :وهذإ يدلنا عىل أن إملؤثرإت إلفرعونية ظلت حية
َّف مرص وإلشام وإلعرإق بعد ظهور إلنبياء من بىن إِسإئيل وإَل ما بعد ظهور
خامت إلنبيني علهيم إلصالة وإلسالم [..قلت إلبندإري  :لو كنت تقصد بأن
إملؤثرإت إلفرعونية وإليت تزمع أهنا اكنت من قبل إلنبوة ومشلت فرتة إلنبوة وما
بعدها قد تأثر هبا إلنيب صيل هللا عليه وسمل فهذإ مقة إلكفر إلبوإح وإذلي
يوجب خروجك من إالسالم  ،لن دمحم إلنيب وإذلي هو عدوك مل يأخذ
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رشيعته إال من ربه وسقنا كل عرشإت إلدةل قبل صفحات وإكتفي مهنا إلن
نت ت َ ْتلُو ِمن قَ ْب ِ ِهل ِمن ِك َت ٍاب َو َال َ ُخت ُّط ُه ِب َي ِمينِ َك إذإً
بقوهل تعايل ( َو َما ُك َ
ون }إلعنكبوت ، ) 58وقال أيضا( َذ ِ َكل ْإل ِكتَ ُاب َال َريْ َب ِفِيهِ
َّال ْراتَ َب إلْ ُم ْب ِطلُ َ
اب ِبأَيْ ِد ِهي ْم ُ َّمث
ون إلْ ِكتَ َ
هُدًى ِللْ ُمتَّ ِق َني }إلبقرة ) 2وقال أيض ًا ( :فَ َويْ ٌل لِ َّ َِّل َين يَ ْك ُت ُب َ
ون هَـ َذإ ِم ْن ِعن ِد ِ
إّلل ِليَ ْش َ ُرتو ْإ ِب ِه ث َ َمن ًا قَ ِلي ًال فَ َويْ ٌل لَّهُم ِم َّما َك َتبَ ْت َأيْ ِد ِهي ْم
ي َ ُقولُ َ
ون }إلبقرة ،] ) 21مث يقول إلصبحي :وإلعقائد إملرتبطة
َو َويْ ٌل لَّه ُْم ِم َّما يَ ْك ِس ُب َ
ابملوت وعذإب إلقرب وحسابه مأخوذة من أصول فرعونية ولكن حتولت لبعض
إلتحوير إذلى أرشان إليه ..وقد أحيا إلقصاص تكل إلعقائد إدلينية إلقدمية َّف
إلعرص إلموى وما تاله [..وأقول إلبندإري :إن ما نس تدل كل ولغريك به من
ابلقصاص بل نقول كل ولمثاكل
رشيعة إالسالم يف عذإب إلقرب ال دخل هل َّ
أهنا اثبتة يف كتاب هللا تعايل يف كفر فرعون وأهل وقوم نوح ومن مات اكفر ًإ ،
واثبتة يف أحص إلكتب إليت محلت س نة خري إلعباد وحفظهتا ممن قام أحصاهبا
إلبرإر اكلبخاري إذلي سيسبب كل جلطة يف قلبك من كظم إحلقد عليه،
وشدة كرإهيتك هل ونده مسمل إبن إحلجاج  ،وإلنسايئ وأّب دإود وإلرتمذي
وإبن ماجة أؤلئك إلخيار من أمة إالسالم حيث مه يبنون وهتدم أنت ،
وحيفظون ترإث إملسلمني ونبهيم إلكرمي وتبعرث أنت  ،ويقرون مبا جاء عن رهبم
يف إلكتاب وس نة نبهيم وتنكر أنت  ،أنت وإملزعوم عامثن دمحم عيل تلميذك يف
إلضالل إلساذج إجلهول إملغرور ،قال تعايل َ ( :و َم ْن َأ ْظ َ ُمل ِم َّم ِن إفْ َ َرتى عَ َىل ِ
إّلل
َك ِذ ًاب َأ ْو قَا َل ُأ ْو ِ
إّلل
َش ٌء َو َمن قَا َل َسأُن ِز ُل ِمثْ َل َما َأنَز َل ُ
يح إ َ َّيل َول َ ْم ي ُ َ
وح إل َ ْي ِه َ ْ
َ
ِ َّ ِ ِ ِ َ َ ِ ِ
إت إلْ َم ْو ِت َوإلْ َملئِ َك ُة َاب ِس ُطو ْإ َأيْ ِد ِهي ْم َأ ْخ ِر ُجوإْ
ون يف مغ َر
َول َ ْو تَ َرى إذ إلظال ُم َ
ِ
ْ
ْ
ُ
ِ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
نمت
َأن ُف َس ُ ُمك إلْ َي ْو َم ْجت َز ْو َن عَذ َإب إله ِ
نمت تَ ُقول َ
ون عَىل إّلل غَ ْ َري إل َح ِق َوك ُ ْ
ُون ِب َما ك ُ ْ
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ون }إلنعام[ ، 13وأقول إلبندإري  :لك الكمك اي إبن
َع ْن أ َايتِ ِه ت َ ْس َت ْك ِ ُرب َ
إلصبحي ال عالقة هل برشيعة عذإب إلقرب ونعميه إليت نزل هبا إلقرأن عيل قلب
دمحم صيل هللا عليه وسمل وأمره هللا أن يبلغها عنه س بحانه ] .مث يقول :
إلقصاص وإلرتغيب وإلرتهيب [:قلت إلبندإري:س يقوم أمحد صبحي كعادته
بقص مجموعة قصص يطول هبا إملقام ليتوه إلقارئ عن قصده ويكرس يف عزمية
إحلجاج دليه حيت يقع إلقارئ فريسة سهةل لفاكره  ،وسأوفر عليه تعبه وإتعاب
قارئه بأن أقول نعم إن إلقصاص رزيةل من رزإئل إلروإية ويصنفه إلنقاد ومهنم
إلبخاري عيل أهنم وضاع إحلديث يرون إملناكري ويرفضون روإايهتم مطلقا ،
وليذكر إلصبحي منصور لنا أي س ند جاء حلديث يف عذإب إلقرب يف حصيح
إلبخاري مثال جاء فيه قصاص وس يعجز إبن إلصبحي  ،إن لك أخبار عذإب
إلقرب جاءت من غري إلقصاصني وروإها إلعدول إلضابطني عن إلعدول
إلضابطني عن مثلهم إيل منهتيي إلس ند ومل تذكر يف مدوانت إلقاصيص بل
ذكرت يف خري إملصنفات تدوينا لس نة رسول هللا (صيل هللا عليه وسمل)  ،وما
س يكتبه إبن صبحي ليس هل عالقة برشيعة عذإب إلقرب ونعميه إليت أقرها هللا
يف كتابه وأمر نبيه بتبليغها للمؤمنني وإلناس أمجعني ]
يبدأ أمحد منصور حديثه ابلطريقة إلصبحية يف إلرغي وإلتطويل فيقول
 :إل ُق ًّصاص مه مجموعة من إلناس إحرتفوإ إلوعظ َّف إملساجد وغريها بعد أوقات
إلصالة .واكن معل إل ُق ًّصاص تطوعي ًا َّف بدإيته يقوم به رؤوس إلصحابة للوعظ
وإدلعوة إَل إحلق  ،وأول من تطوع لهذه إملهمة إلسود بن ِسيع واكن حصابي ًا
غزإ مع إلنىب أربع غزوإت ..مث حتول إلقصص إَل وظيفة س ياس ية دينية رَسية
َّف إلعرص إلموى فقد إحتاج معاوية إَل هجاز دعاىئ يقنع أهل إلشام بأحقيته
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إلقصاص ياكئف منصب
َّف إلقيام ضد (عىل بن أىب طالب) ذلإ أصبح منصب ًّ
إلقاىض ،وقد جيمع إلرجل بني إلوظيفتني مع ًا ،ذلكل يقال أول من قص مبرص
سلامين بن عرت إلتجيىب واكن جيمع بني إلقضاء وإلقصص واكن ميارس معهل َّف
إملسجد إلعتيق ابلفسطاط ..واكن إلقصاص جيلس ابملسجد وحوهل إلناس
فيس تحوذ عىل ألباهبم ابحلاكايت وإلقاصيص وإلساطري مث خيلط الكمه
ابدلعوة إلس ياس ية لوَل إلمر وإلهجوم عىل (أىب ترإب) وهو كنية (عىل بن
أىب طالب) ..وهناك انحية س يكولوجية تنبه لها أولئك إلقصاص وىه إلرتكزي
عىل إلتخويف وإالنذإر وإلرتهيب من عذإب إلقرب وإلخرة وبعد إخضاع
إملس متعني ابلساطري إملرعبة عن عذإب إلقرب يسهل إلتأثري فهيم وبث إدلعاية
إلس ياس ية َّف عقوهلم بعد أن تمت إلس يطرة علهيا..
وحىت إلن فان إملتطرفني يركزون َّف إخلطب وإلكتاابت عىل عذإب إلقرب
وإلثعبان إلقرع وعذإب إلخرى ليش يعوإ إالرهاب إدليىن َّف إلنفوس ومن مث
يسهل هلم إلس يطرة عىل إلناس ،فطاملا أخضعوإ هلم إلناس ابدلين اكن سه ًال
إدلنيا..
أمور
َّف
إلناس
هلم
خيضع
أن
ونعود إَل إلعرص إلموى إذلى أعاد إلفاكر إلفرعونية إلقدمية َّف عذإب إلقرب
وإذلى إختذ أسلوب إلقصص وإلقصاص وس يةل لدلعاية إلس ياس ية..
إلقصاص مادهتم إخلرإفية عن عذإب إلقرب
نقول إن إملصدر إذلى يس تقى منه ًّ
وخالفه تمتثل َّف إثنني من إلهيود ،ومهنم جاءت "إالِسإئيليات" َّف فكر
إملسلمني وعقائدمه ،وهام وهب بن منبه وكعب إلحبار ابالضافة إَل عبد هللا
بن سالم [..وأقول إلبندإري  :إن إلقصاص أفة من أفات إلروإية ،ويصنفه
إلنقاد ومهنم إلبخاري عيل أهنم وضاع إحلديث يروون إملناكري ،ويرفضون
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روإايهتم مطلقا  ،وقد حتري من دونوإ س نة رسول هللا (صيل هللا عليه وسمل)
أن ال حتتوي مصنفاهتم عيل أحد من هؤالء إلوضاعني  ،وليذكر لنا إلصبحي
منصور أي س ند جاء حلديث يف عذإب إلقرب يف حصيح إلبخاري مث ًال ،أو
ذكر
مصنف من إملصنفات إليت حفظت س نة نيب هللا بأمانة وحتري جاء فيه ٌ
لقصاص وس يعجز إبن إلصبحي عن إثبات ذكل ،إمنا هو يلقي ببعض معلومات
عنده مبعرثة مجعها من هنا وهناك ليثري كعادته إلش هبات إليت تشكك يف س نة
رسول هللا (صيل هللا عليه وسمل) حقدإ من عند نفسه ولزيغ يف قلبه،
إن لك أخبار عذإب إلقرب جاءت يف إملصنفات إلصحيحة من غري روإايت
إلقصاصني وقد روإها إلعدول إلضابطني عن إلعدول إلضابطني عن مثلهم إيل
منهتيي إلس ند ومل ترد يف مدوانت إلقاصيص بألفاظها إلثابتة يف إلصحاح وإليت
ذكرت يف خري إملصنفات تدوينا لس نة رسول هللا (صيل هللا عليه وسمل)  ،وما
س يحكيه إبن صبحي ليس هل عالقة برشيعة عذإب إلقرب ونعميه إليت أقرها هللا
يف كتابه وأمر نبيه بتبليغها للمؤمنني وإلناس أمجعني ] ،ويتسلسل أمحد صبحي
يف ِلكه ورغيه وتطويهل إلفارغ فيقول :ومعروف أن أاب هريرة اكن صديق ًا
لكعب إلحبار وأنه أخذ عنه ،كام أخذ أيض ًا عبد هللا بن عباس ،وبذكل
دخلت مروايت كعب إلحبار إَل إلحاديث ..ومن يريد الاس تفاضة َّف هذإ
إملوضوع ميكنه أن يرجع إَل مؤلفات إلش يخ محمود أبو ريه َّف كتابيه "أضوإء
عىل إلس نة"" ،ش يخ إملضرية" وكتاب إلس تاذ أمحد أمني "جفر إالسالم "[.
قلت إلبندإري:إن أاب هريرة حصاّب من حصابة رسول هللا (صيل هللا عليه
وسمل) وهو عدل من عدول إلصحابة ولك ما قيل فيه من طعن هو زيغ
وإحنرإف عن جادة إلطريق  ،وجترؤ عيل لبنة من لبنات إالسالم  ،وإذلي
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اكن هل إلس بق يف حفظ س نة نيب هللا (صيل هللا عليه وسمل) وللحديث عن
ذكل ماكن أخر سوف نورده بعدإلته وإلطعون إملذكورة فيه ونبني خطورة
إلتجرؤ عيل مؤسيس دوةل إالسالم  ،وأن هذإ إلتجرؤ هو أول جحر صهيوين
علامين ُألقي عيل بناء إالسالم إلشامخ يف عرص إلعلامنية إلقذرة  ،يف حماوةل
لتدمريه ،وهو أول نفخة فاشةل هيودية علامنية نفخت يف حماوةل الطفاء نور
إلشمس إلساطعة وههيات ،ههيات،] .قال إمحد صبحي :وقد أشار إلس تاذ
أمحد أمني إَل أن أولئك إلقصاص أدخلوإ إلكثري من إالِسإئيليات وإخلرإفات
َّف إحلديث وإلتفسري وإلتارخي ،وقبهل إنتقد إبن تمييه خرإفات إلقصاص َّف كتابه
"أحاديث إلقصاص" إال أن إملؤسف أن بعض إلقاصيص إخلرإفية إرتدت ثوب
إلحاديث إلنبوية وىه تؤسس إلعقائد إملرصية إلقدمية َّف حقيقة إلمر،
وإملؤسف أكرث أن حمققى إجلرح وإلتعديل َّف إحلديث تساهلوإ مع تكل
إلحاديث لنه ال يرتتب علهيا حترمي أو حتليل ،إذ أن عصور إلفقهاء اكنت
جتعل إلرتكزي قامئ ًا عىل حترى إلحاديث إخلاصة ابحلالل وإحلرإم تبع ًا للرصإع
إملذهىب بني أهل إلفقه ،أما أحاديث إلرتغيب وإلرتهيب ومهنا أحاديث إلقرب
فقد اكنوإ يتساحمون َّف روإيهتا ،ومل يفطنوإ إَل خطورهتا عىل تكوين إلعقل
وإملعتقد ،وهكذإ رإجت أحاديث إلوزإعى وغريه ..وإنترشت هذه إلحاديث
وإنسجمت إلغلبية إملتدينة معها لهنا َّف إحلقيقة بضاعتنا إملرصية إلقدمية وقد
ردت إلينا .ولهنا تتحدث عن إملوت وإلقرب وتضخم خوفنا إلغريزى من ظلمة
إلقرب وأساطريه ..ولن إلتيار إدليىن إملتحمك إذلى يريد أن يركب ظهوران ابمس
إالسالم البد هل أن يضع جحا ًاب عىل عقولنا وإرها ًاب َّف قلوبنا حىت نركع هل
وخنضع .وتناسينا َّف خضم هذإ إملوضوع أن نرجع إَل إلقرأن إلكرمي وأن حنتمك
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إليه[وأقول إلبندإري :للسف وضع أمحد صبحي لك معلوماته يف هذإ إلمر،
حمرفة مضلةل بعيدة عن إحلق  ،ذكل لن إلقارئ ملهنج نقاد إحلديث وإملدقق
فيه س يعمل أهنم مل يتساهلوإ يف حرف وإحد من إلحاديث وتناولوها بلك حيدة
ودقة وبينوإ فهيا إلصوإب من إخلطأ بشلك مل يرد يف أمة من إلمم إلسابقة أو
إلالحقة بينوإ يف عمل صنفوه من علوم إلنقد تناول ابلتتبع وإلتدقيق إلنقطة
وماكهنا عيل إحلرف ( إلتحريفات إللفظية) لن موضع إلنقطة عيل إحلرف يغري
يف مفهوم ومدلول إللكمة إذإ تغري  ،فلكمة ( :رإحب) إذإ تبدإت نقطة إلباء
إملفردة إلتحتانية إيل نقطتني أي ( رإحي) فان إملعين سيتغري أحيا ًان إيل إلضد كام
هو إحلال هنا  ،ولهذإ إلعمل علامؤه يف جمال إلنقد إحلدييث وليس إلمر ابلسهوةل
إلعلامنية إلصبحية إليت يعرضها صبحي ولنا مع هذإ إلمر وقفة أخري س تأيت
مبش يئته تعايل يف حيهنا عندما نتناول إلرد عيل إبن إلصبحي يف إناكره لس نة
رسول هللا (صيل هللا عليه وسمل) كلك ،].مث يقول إملنكر -4 :خامتة  :إالمام
أبو إحلسن إلشعرى إملتوَّف س نة  333هـ وضع كتابه إملشهور "مقاالت
إالسالميني وإختالف إملصلني" عرض فيه للك إلفرق إالسالمية َّف عهده
وإختالفاهتم إلفكرية وإلعقيدية وإلفلسفية .وعن عذإب إلقرب قال" :وإختلفوإ َّف
عذإب إلقرب ،مفهنم من نفاه ومه إملعزتةل وإخلوإرج ومهنم من أثبته ومه أكرث أهل
إالسالم ،ومهنم من زمع أن هللا ينعم إلروإح ويؤملها فأما إلجساد إلىت َّف
قبورها فال يصل ذكل إلهيا وىه َّف إلقبور ،أى أن عذإب إلقرب قضية خالفية
إختلف فهيا إلوإئل ،واكن إلشعرى نفسه طرف ًا َّف هذإ إخلالف ،فقد اكن
أو ًال من إملعزتةل مث إنشق علهيم وإنضم إَل أهل إلس نة .وذلكل فانه بعد أن
يشري إَل مذهب إملعزتةل وإخلوإرج َّف نفى عذإب إلقرب يقول عن رأى أهل
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إلس نة "ومهنم من أثبته ومه أكرث أهل إالسالم [."..وأقول إلبندإري :ليس لك
إختالف يف إالسالم مقبول فأكرث الاختالفات مقتا يه تكل إليت ختالف نصا
حصيحا اثبتا من إلقرأن أو س نة رسول هللا (صيل هللا عليه وسمل) ذكل لن
هللا تعايل مقت الاختالف ووصفه بأبشع إلصفات فقال ( ُم ِني ِب َني إل َ ْي ِه َوإت َّ ُقو ُه
ِ
رش ِك َني }إلروم ،])،31ويس تأنف صبحي
إلص َال َة َو َال تَ ُكونُوإ ِم َن إلْ ُم ْ ِ
َو َأ ِقميُوإ َّ
الكمه فيقول :ومع ذكل فالشعرى يعترب مجيع إملذإهب برمغ إختالفها من أهل
إالسالم ،بل إن عنوإن كتابه هو "مقاالت إالسالميني وإختالف إملصلني"
ومعناه أن ذكل الاختالف َّف عذإب إلقرب وغريه ال يقدح َّف إسالم أحد وال
شأن هل ابميان أحد ،فامجليع مسلمون مؤمنون طاملا يقولون ال إهل إال هللا
ويؤمنون بلك رسل هللا وكتبه ،..ويتضح من الكم إلشعرى أن أحصاب
الاجتاه إلعقىل مه إذلى أنكروإ عذإب إلقرب ،فاملعزتةل يعمتدون إلعقل أساس ًا َّف
إملرجعية وإخلوإرج يتوقفون عند حدود إلنص إلقرأىن ،وطاملا مل يرد نص رصحي
إدلالةل عىل عذإب إلقرب َّف إلقرأن إلكرمي فال يعتقدون َّف وجود عذإب َّف
إلقرب ..مث هناك من وقف موقف ًا متوسط ًا ومه إذلين نفوإ عذإب إلقرب وقالوإ
بعذإب إلربزخ ونعميه للروإح وليس للجساد ،..وبني إلفريقني يقف أهل
إلس نة إذلين تزمعهم أبو إحلسن إلشعرى بعد إنشقاقه عن إملعزتةل ،ومه
يعمتدون إلنص سوإء اكن قرأ ًان أو حديث ًا منسو ًاب للنىب أو تفسري ًإ مأثور ًإ،
وذلكل فقد إعمتدوإ إلقاويل إلىت تؤكد عذإب إلقرب ،ويس تأنف فيقول :ولكها
ابلطبع وهجات نظر عقلية أو نقلية أو بني هذإ وذإك َّف قضية خالفية إجهتادية
أحصاهبا لكهم مسلمون ،ويس تأنف فيقول :ولكن وهجات إلنظر تكل ظلت
حمصورة َّف نطاق ضيق ال يتعدى إلكتب إلقدمية إلصفرإء ومقررإت إدلرإسة
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ابلزهر ،حىت جاء عرص إلنفط بتغيري جديد فأصبحت فيه إلكتب إلصفرإء
أكرث بياض ًا وأكرث إنتشار ًإ وأعظم تأثري ًإ ،وأتيح لها أن تصبغ عقول إلش باب
فمتنعه من الانطالق ملوإكبة إلعرص إحلديث لتجعهل يعود إَل عامل إلعصور
إلوسطى ،..مل يعط عرص إلنفط نقةل هائةل لفاكر إلرتإث لكها بل أن هذه إلنقةل
اكنت من حظ إجلانب إملنغلق وإخلرإيف من إلرتإث إذلي ساد عىل أنه هو
إالسالم ،هو رأى ما عرف بأهل إلس نة َّف موضوع عذإب إلقرب مث ًال وساد
عىل أنه إالسالم وجتاهل إلرإء إلخرى ،وجتاهل أيض ًا أهنا قضية خالفية لعلامء
لكهم مسلمون ،..أى أن عرص إلنفط جعل للقضية رأ ًاي وإحدإً هو مع إلسف
أكرث إلرإء ختلف ًا وهتافت ًا وتناقض ًا مع إلقرأن إلكرمي إذلى ينبغي أن حنتمك إليه َّف
لك أموران ..مل يكتف عرص إلنفط ابعامتد رأى وإحد ونفى ما عدإه ،وإمنا
تطرف جفعل هذإ إلرأى هو إالسالم وحده ،وإهتم ما عدإه ابلكفر وإالحلاد ،أو
ابلهتمة إحلديثة إلىت خرج لها علامء إلنفط من إحلضارة إلوروبية ،هتمة إلعلامنية
إلىت تعىن إلكفر وإالحلاد ،..وبذكل أصبح وإحض ًا أنه يرإد بنا أن نعود ليس
للجانب إملتعقل من إلرتإث بل أن نعود إَل أكرث أنوإع إلرتإث ختلف ًا وتشدد ًإ أو
نوإجه إلعامل َّف إلقرن إحلادى وإلعرشين بذكل إلرتإث إملتخلف عىل أنه هو
إالسالم ،وإلنتيجة أن إلعامل يقفز إَل عرص إملعلومات ويتقدم َّف لك اثنية إَل
إلمام ،وحنن نرتإجع إَل خرإفات إلعصور إلوسطى وإلثعبان إلقرع ..وهذإ هو
ما يرإد بنا [ .قلت إلبندإري :وأخري ًإ لقد أوردت يف هذإ إلرد موضوعات يف
مناحٍ ش يت إضطرين إلهيا منكر إلس نة ومضيع دين إالسالم أمحد صبحي
منصور ومعيل إلهيودي ابيبس صاحب ومنشئ إملركز إلعاملي للقرأن وقد
وظف أمحد صبحي مدير ًإ هل وإختذ صبحي من حفنة أقرابئه عامثن وعبد
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إللطيف وأوالد أمحد صبحي والكء ومندوبني وموظفني عنده يتعاونون مجيعا
من
تعايل
هللا
دين
لتدمري
 -1إلزمع
خالل:
بأن إلقرأن وحسب حيتوي عيل إدلين لكه  ،وتناسوإ حمرفني أن من هذإ إلقرأن
قوهل تعايل ( َو َما أاتَ ُُكُ َّإلر ُس ُ
إّلل
إّلل إ َّن َّ َ
ول فَخ ُُذو ُه َو َما هنَ َ ُ ْاُك َع ْن ُه فَانهتَ ُوإ َوإت َّ ُقوإ َّ َ
َ ََْ َ َ ِ
إّلل َو َمن
َش ِديدُ إلْ ِع َق ِاب }إحلرش ، ) 2وقوهل تعايل ( َّم ْن يُ ِطع ِ َّإلر ُسول فقد أطا َع َ
إّلل
ت ََو ََّل فَ َما َأ ْر َسلْنَاكَ عَلَ ْ ِهي ْم َح ِفيظ ًا }إلنساء ،) 83وقوهل تعايل (قُ ْل َأ ِطي ُعوإ َّ َ
َو َأ ِطي ُعوإ َّإلر ُسو َل فَان ت ََولَّوإ فَان َّ َما عَلَ ْي ِه َما ُ ِمح َل َوعَلَ ْي ُمك َّما ُ ِمحلْ ُ ْمت َوإن ت ُِطي ُعو ُه
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
هتَ ْتَدُ وإ َو َما عَىل َّإلر ُس ِول إال إل َبالغ إل ُمب ُِني }إلنور45
ِ
)
 -2زمعهم بأن لك س نة إلنيب صيل هللا عليه وسمل أحاديث
ش يطانية مؤلفة  ،وتناسوإ أن هذإ إلزمع يبطل دعوته لن هذه إدلعوي ستهنيي
ما يفرضه إلوإقع من رضورة أن يكون لرسول هللا صيل هللا عليه وسمل أثر ًإ
معترب ًإ حصيحا لتارخيه وسريته ولو قل هذإ إلثر  ،وكذكل خمالفهتم ملقننات
وقوإعد إلتحمل إخلربي وإلدإء إذلي تفرضه رضورة إلوإقع ومسلامت إلعقل
-3
وإلنقل عيل لك مس توايت واكالت إلخبار إلقدمية وإحلديثة .
إناكرمه لك ما جاء فيه نقل حصيح من إلقرأن جملرد أن فيه تفسري أو تفصيل
من س نة رسول هللا صيل هللا عليه وسمل  .اكلناخس وإملنسوخ وعذإب إلقرب
ولك قضاايمه إالحلادية .أما ابيق إلس باب فس نؤجهل للكتاب إلقادم وإلرد عليه
( إلصالة بني إلقرإن وإملسلمني) للضال أمحد صبحي منصور .
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كتبه وإنهتيي من كتابته  :دكتور عبد إلغفار سلامين عبد إلغفار إلبندإري  ،يف
2313/8/4م – إلقاهرة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
نبذة عن ما ورد يف عذإب إلقرب يف س نة إلنيب (صيل هللا عليه وسمل) :
 -1توإتر أحاديث عذإب إلقرب
لللباين
إّلل َع َّز َو َج َّل َأ ْن ي ُْس ِم َع ُ ْمك [ من ] عَ َذ َإب
@@ ( ل َ ْو َال َأ ْن َال تَدَ إفَنُوإ َ َدل َع ْو ُت َّ َ
.
)
]
أَسعين
ما
[
إلْ َق ْ ِرب
إّلل عَلَ ْي ِه
@ قال إالمام أمحد َح َّدثَنَا يَ ِزيدُ َأخ َ َْربانَ ُ َمح ْي ٌد َع ْن َأن َ ٍس َأ َّن إلنَّ ِ َّيب َص َّىل َّ ُ
َو َس َّ َمل َم َّر ِبنَخ ٍْل ِل َب ِين إلنَّ َّجا ِر فَ َس ِم َع َص ْواتً فَقَا َل َما َه َذإ قَالُوإ قَ ْ ُرب َر ُج ٍل ُد ِف َن ِيف
إلْ َجا ِه ِل َّي ِة فَ َقا َل َر ُسو ُل َّ ِ
إّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ َمل ( فذكره ) .
إّلل َص َّىل َّ ُ
إّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ َمل ي َ ْو ًما
@ وهل شاهد من حديث جابر قال َ ( :د َخ َل إلنَّ ِ ُّيب َص َّىل َّ ُ
َ ْخن ًال ِل َب ِين إلنَّ َّجا ِر فَ َس ِم َع َأ ْص َو َإت ِر َجالٍ ِم ْن ب َ ِين إلنَّ َّجا ِر َماتُوإ ِيف إلْ َجا ِه ِل َّي ِة
ول َّ ِ
ون ِيف قُ ُبو ِر ِ ْمه فَخ ََر َج َر ُس ُ
إّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ َمل فَ ِزعًا فَأَ َم َر َأ ْ َ
حصاب َ ُه َأ ْن
إّلل َص َّىل َّ ُ
يُ َع َّذب ُ َ
تَ َع َّو ُذوإ ِم ْن عَ َذ ِإب إلْقَ ْ ِرب )  ،أخرجه أمحد بس ند حصيح متصل عيل رشط مسمل
.
@ وهل شاهد أخر من حديث َزيْ ِد ْب ِن َاثب ٍِت مرفوع ًا  ,وهو :
إّلل َأ ْن
( إ َّن َه ِذ ِه ْ ُإل َّم َة تُبْتَ َىل ِيف قُ ُبو ِرهَا  ,فَل َ ْو َال َأ ْن َال تَدَ إفَنُوإ َ َ ,دل َع ْو ُت َّ َ
ي ُْس ِ ِم َع ُ ْمك ِم ْن عَ َذ ِإب إلْ َق ْ ِرب َّ ِإذلي َأ ْ ََس ُع ِمنْه  .قال زيد َُّ ُ :مث َأ ْق َب َل عَلَ ْينَا ب َِو ْ ِهج ِه  ,فَ َقالَ
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تَ َع َّو ُذوإ ِاب َّ ِّلل ِم ْن عَ َذ ِإب إلنَّا ِر قَالُوإ ن َ ُعو ُذ ِاب َّ ِّلل ِم ْن عَ َذ ِإب إلنَّا ِر فَ َقا َل تَ َع َّو ُذوإ ِاب َّ ِّلل
ِم ْن عَ َذ ِإب إلْ َق ْ ِرب قَالُوإ ن َ ُعو ُذ ِاب َّ ِّلل ِم ْن عَ َذ ِإب إلْ َق ْ ِرب قَا َل تَ َع َّو ُذوإ ِاب َّ ِّلل ِم ْن إلْ ِف َ ِنت َما
َظه ََر ِم ْهنَا َو َما ب َ َط َن قَالُوإ ن َ ُعو ُذ ِاب َّ ِّلل ِم ْن إلْ ِف َ ِنت َما َظه ََر ِم ْهنَا َو َما ب َ َط َن قَا َل تَ َع َّو ُذوإ
ِاب َّ ِّلل ِم ْن ِف ْتنَ ِة إدلَّ َّج ِال قَالُوإ ن َ ُعو ُذ ِاب َّ ِّلل ِم ْن ِف ْتنَ ِة إدلَّ َّج ِال ) .
@ أخرجه مسمل من طريق إ ْب ُن عُل َ َّي َة قَا َل َو َأخ َ َْربانَ َس ِعي ٌد إلْ ُج َرْي ِر ُّي َع ْن َأ ِّب
َرض َة َع ْن َأ ِّب َس ِعي ٍد إلْخ ُْد ِر ِي َع ْن َزيْ ِد ْب ِن َاثب ٍِت قَا َل َأبُو َس ِعي ٍد َول َ ْم َأ ْشه َْد ُه ِم ْن
نْ َ
إّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ َمل َولَ ِك ْن َح َّدثَ ِني ِه َزيْدُ ْب ُن َاثب ٍِت قَا َل  :بَيْنَ َما إلنَّ ِ ُّيب َص َّىل
إلنَّ ِ ِيب َص َّىل َّ ُ
إّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ َمل ِيف َحائِطٍ ِل َب ِين إلنَّ َّجا ِر عَ َىل ب َ ْغ َ ٍةل َ ُهل َو َ ْحن ُن َم َع ُه إ ْذ َحاد َْت ِب ِه
َّ ُ
ِ
َ
َ
َ
فَ َاكد َْت تُلْ ِقي ِه َوإ َذإ َأ ْق ُ ٌرب ِس تَّ ٌة َأ ْو َ ْمخ َس ٌة َأ ْو َأ ْرب َ َع ٌة – شك إجلريري  -فقال َم ْن
ي َ ْع ِر ُف َأ ْ َ
ات َه ُؤ َال ِء قَا َل َماتُوإ ِيف
اب ِ َه ِذ ِه ْ َإل ْق ُ ِرب فَقَا َل َر ُج ٌل َأانَ قَا َل فَ َم َىت َم َ
حص َ
.
)
فذكره
(
فَقَا َل
رش ِإك
ْإال ْ َ
ِ
ويف هذه إلحاديث فوإئد كثرية أذكر بعضها أو أمهها :
 -1إثبات عذإب إلقرب  ,وإلحاديث يف ذكل متوإترة  ,فال جمال للشك فيه
بزمع أهنا أحاد  ,ولو سلمنا أهنا أحاد  ,فيجب إلخذ هبا لن إلقرأن يشهد لها ,
ون عَل َ ْهيَا غُدُ ًّوإ َوع َِش ًّيا
قال تعاَل ( َو َح َاق بِأَ ِل ِف ْر َع ْو َن ُسو ُء إلْ َع َذ ِإب إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ َأ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب ) غافر  , 54-54ولو سلمنا
َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم َّ
أنه ال يوجد يف إلقرأن ما يشهد لها  ,فهيي وحدها اكفية الثبات هذه إلعقيدة ,
وإلزمع بأن إلعقيدة ال تثبت مبا حص من أحاديث إلحاد زمع ابطل دخيل يف
إالسالم  ,مل يقل به أحد من إلمئة إلعالم – اكلربعة وغريمه -بل هو مما جاء
به بعض علامء إلهالم بدون برهان من هللا وال سلطان  ,وقد كتبنا فص ًال
خاص ًا يف هذإ إملوضوع إخلطري يف كتاب لنا  ,أرجو أن أوفق لتبييضه ونرشه
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.
إلناس
عىل
إّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ َمل يسمع ما ال يسمع إلناس  ,وهذإ من
 -2أن إلنيب َص َّىل َّ ُ
خصوصياته عليه إلصالة وإلسالم  ,كام أنه اكن يرى جربيل ويلكمه وإلناس ال
إّلل عَلَ ْي ِه
يرونه وال يسمعون الكمه  ,فقد ثبت يف إلبخاري وغريه أنه َص َّىل َّ ُ
َو َس َّ َمل قال يوم ًا لعائشة ريض هللا عهنا  ( :هذإ جربيل يقرئك إلسالم  ,فقالت
 :وعليه إلسالم ايرسول هللا ترى ما ال نرى ) .
ولكن خصوصياته عليه إلسالم إمنا تثبت ابلنص إلصحيح  ,فال تثبت ابلنص
إلضعيف وال ابلقياس وإلهوإء  ,وإلناس يف هذه إملسأةل عىل طريف نقيض ,
مفهنم من ينكر كثري ًإ من خصوصياته إلثابتة ابلسانيد إلصحيحة  ,إما لهنا غري
متوإترة بزمعه  ,وإما لهنا غري معقوةل دليه  ,ومهنم من يثبت هل عليه إلسالم ما
مل يثبت  ,مثل قوهلم  :إنه أول إخمللوقات  ,وإنه اكن ال ظل هل يف إلرض  ,وإنه
إذإ سار يف إلرمل  ,ال تؤثر قدمه فيه  ,بيامن إذإ دإس عىل إلصخر عمل عليه ,
.
إلابطيل
من
ذكل
وغري
إّلل عَلَ ْي ِه َو َس َّ َمل برش بنص
وإلقول إلوسط يف ذكل أن يقال  :إن إلنيب َص َّىل َّ ُ
إلقرأن وإلس نة وإجامع إلمة  ,فال جيوز أن يعطى هل من إلصفات
وإخلصوصيات إال ما حص به إلنص يف إلكتاب وإلس نة  ,فاذإ ثبت ذكل ,
وجب إلتسلمي هل  ,ومل جيز رده بفلسفة خاصة علمية أو عقلية زمعوإ .
ومن إملؤسف أنه قد إنترش يف إلعرص إحلارض إنتشار ًإ خميف ًا رد إلحاديث
إلصحيحة لدىن ش هبة ترد من بعض إلناس  ,حىت لياكد يقوم يف إلنفس أهنم
يعاملون أحاديثه عليه إلسالم معامةل أحاديث غريه من إلبرش إذلين ليسوإ
معصومني  ,فهم يأخذون مهنا ما شاؤوإ  ,ويدعون ما شاؤوإ  ,ومن أولئك
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طائفة ينمتون إَل إلعمل وبعضهم يتوَل مناصب رشعية كبرية  ,فاان هلل وإان إليه
رإجعون  ,ونسأهل تعاَل أن حيفظنا من رش إلفريقني إملبطلني وإلغالني  [.قلت
إلبندإري :إن إس تحاةل متكننا كبرش من رؤيتنا لحدإث إلتعذيب  ،يف ظل
إلفروض إمخلسة إلسابق ذكرها يف أول هذإ إلكتاب ،ليدعوان إيل حمتية أن
ال ننكر إماكنية حدوث عذإب إلقرب  ،ابعتبار سائر إلفروض إمخلسة عيل أهنا
فروض حصيحة وابعتبار رضورة أن يؤمن إملؤمنون ابلغيب كام قال هللا تعايل
يف كتابه إلعزيز يف أول سورة إلبقرة (إمل (َ )1ذ ِ َكل ْإل ِكتَ ُاب َال َريْ َب ِفي ِه هُدًى
ون ()3
إلص َال َة َو ِم َّما َر َز ْقنَ ُ ْ
ون َّ
امه يُ ْن ِف ُق َ
ون ِابلْ َغ ْي ِب َوي ُ ِقمي ُ َ
ِللْ ُمتَّ ِق َني (ِ َّ )2إذل َين ي ُ ْؤ ِمنُ َ
ون ِب َما ُأنْ ِز َل إل َ ْي َك َو َما ُأنْ ِز َل ِم ْن قَ ْب ِ َ
ون ()5
كل َو ِاب ْ َل ِخ َر ِة ُ ْمه يُو ِقنُ َ
َو َّ ِإذل َين ي ُ ْؤ ِمنُ َ
ِ ِ
ْ
َ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ُ
ون ( ، ) )4وعليه ففرض
ُأولَئِ َك عَ َىل هُدًى م ْن َر ِ ِهب ْم َوأولئك ُمه إل ُمفل ُح َ
حمتية قبول صدق وقوع أحدإث عذإب إلقرب إملنصوص علهيا يف إلحاديث
إلصحيحة هو إلفرض إلصائب يف الك الاحامتلني  ،حبيث جيب أن نؤمن
ابلفروض إملعاينة إملرئية إلربعة عيل إملعاينة وإملشاهدة ،ونقبل صدق وقوع
تفصيالت إلعذإب إلقربي وإن مل نمتكن من رؤية ومعاينة أحدإث عذإب إلقرب
نفسه .
إن أكرث ما حولنا نعايشه وال نعاينه ( أي ال نرإه ابلعني)  ،وما مل نعاينه فال
نعرف ماهيته ،فاملالئكة نعايشها وال ميكن لنا معاينهتا  ،وإجلن وإلش ياطني ،
نعايشهم وال نعايهنم َ ( ،اي ب َ ِين أ َد َم َال ي َ ْف ِتنَنَّ ُ ُمك َّ
إلش ْي َط ُان َ َمَك َأخ َْر َج َأب َ َو ْي ُمك ِم َن
إلْ َجنَّ ِة ي َ ِزن ُع َع ْهنُ َما ِل َب َاسهُ َما ِل ُ ِريهيَ ُ َما َس ْو َءإهتِ ِ َما إن َّ ُه يَ َر ُ ْإُك ه َُو َوقَب ُ ُ
ِيهل ِم ْن َح ْي ُث َال
ِ
ل
تَ َر ْوهنَ ُ ْم }..إلعرإف ،) 22وكذكل نعايش إ بكترياي وإلفريوسات وإلفطرايت
وإلطفيليات وال نعايهنا ( أي ال نرإها ابلعني ) ولكننا نؤمن بوجود لك هذإ إما
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لنقل خيرب عنه ،أو بعمل جترييب مستيقن علَّمناه رب إلربية وكشفه لنا  ،وحنن
نعايش لك عوإمل إدلنيا وبالد إملرشق وإملغرب وإلشامل وإجلنوب ولكننا ال نعاين
ذكل لكه إال مبا إمنت هللا علينا منه بسلطان عمل ( كتلفاز أو ما شاهبه)  ،أو
سطوة نقل خربي مؤكد حصته  ،وحنن كذكل نعايش من يُعذب يف إلقرب من
إلكفار وإل ُعصاة ونتعرف عيل ذكل بنقل حصيح من إلقرأن وإلس نة  ،لكننا ال
نس تطيع معاينة ذكل  ،وال ميكن لنا رؤية ذكل ابلعني إجملردة  ،وإنعدإم إملقدرة
دلينا عيل إملعاينة ال تعين إنعدإم وجود إليشء  ،فانعدإم إملقدرة دلينا مبعاينة
إلفريوسات  ،ال تعين إنعدإم وجودها بل يه موجودة لكننا ال نرإها  ،وكذكل
من يعذبون يف إلقرب  ،ن ُعايشهم وال ميكن لنا أن نعايهنم  (،وهذإ ما قصده إلنيب
إّلل َع َّز َو َج َّل
(صيل هللا عليه وسمل) يف قوهل  ( :ل َ ْو َال َأ ْن َال تَدَ إفَنُوإ َ َدل َع ْو ُت َّ َ
َأ ْن ي ُْس ِم َع ُ ْمك من عَ َذ َإب إلْ َق ْ ِرب ما أَسعين )  //وأمحد منصور خيلط إلورإق
ويس تدل ابملستيقن من أدةل نقلية اثبتة فهيا أخبار حدوث عذإب إلقرب
حسب زمعه ولننا مل نعاينه أو نرإه أو نسمعه عيل أنه ليس مبوجو ٍد ،فالنيب
صيل هللا عليه وسمل قد َسع ما مل نسمعه من تعذيب لهذإ إلرجل يف قربه لنه
نيب وحنن لس نا أنبياء  ،وفرعون أجني هللا تعايل جسده  ،وقيض هللا عليه
وأهل ابلعذإب يف قبورمه غدو ًإ ،وعش ي ًا  ،وبني أن ذكل يكون يف إدلنيا وأننا
سرني جسده سلامي رمغ إلعذإب إليويم غدو ًإ وعش ي ًا ،وأنه س يكون ملن خلفه
أية  ،ويكون عربة هذإ برمغ تقرير إلعذإب إليويم غدو ًإ وعش ي ًا ،وقد رأيناه
فعال ُمحنَّطا ابملتحف إلقويم للاثر إملرصية ،فتكل يه معايشتنا هلم ولكننا ال
ميكن لنا أن نعاين تعذيهبم ،وعرضهم عيل إلنار غدو ًإ وعش ي ًا ،برمغ حدوثه يف
قبورمه ذكل النعدإم وجود عمل من نقل أو عقل ميكننا أن نتصوره من
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خالهل وقد إس تأثر هللا تعايل بغيب ذكل لكه وأخرب نبييه ببعضه  ،وأخفي
عليه كنيب أكرثه  ،وعلينا كبرش لكه  ،وميتنع عيل أي من إلناس إحقام
نفسه يف منطقة إملمتنع علمه عيل إلبرش  ،وإملقصورة علمها عيل هللا جل
وعال ،كام ميتنع عيل أحد من إلبرش غري إلنبياء أن يزمع أنه يعلمه
،و ُحي ُر ُم إدعاء ذكل بال أدةل ووحيرم إرسال أقوإ ًال من صنع إخليال أو رمس
صورإ هزيةل من نسج إخليال وحمامكة إلناس إلهيا زورإً كام يفعل أمحد صبحي
]
منصور
 -3إن سؤإل إمللكني يف إلقرب حق اثبت [ لثبوته بطريق إلتحمل
وإلدإء إخلربي وإلعقيل ثبو ًات حصيح ًا]  ,فيجب إعتقاده وإالميان به كغيب
ون
أمران أن نؤمن به وإن مل نره  ,وإلحاديث فيه أيض ًا متوإترة ِ َّ [.إذل َين ي ُ ْؤ ِمنُ َ
ون }إلبقرة [ ، ) 3وأقول
إلصال َة َو ِم َّما َر َز ْقنَ ُ ْ
ون َّ
امه يُن ِف ُق َ
ِابلْ َغ ْي ِب َويُ ِقمي ُ َ
إلبندإري وأما إلحاد وإلتوإتر فهيي قضية إختلقها أعدإء هللا وصنعها إملرتبصون
بدين إالسالم يتأمرون عيل تدمري هذإ إدلين إلقمي من خالل زعزعة مفاهميه
وكثري من خاصهتم  ،وإلقول إحلق يف هذه إلقضية هو
عند عامة إملسلمني ِ
::ابلنس بة للحديث إملتوإتر :فتعريف إملتوإتر لغة يف خمتار إلصحاح [ :وتر] و
ت ر :إل ِو ْت ُر ابلكرس إلفرد وابلفتح إذلحل هذه لغة أهل إلعالية وأما لغة أهل
جند فبالضم ولغة أهل متمي ابلكرس فهيام و َإلوتَ ُر بفتحتني وتَ ُر إلقوس و َإلوتِ َري ُة
إلطريقة يُقال ما زإل عىل َو ِتري ٍة وإحدة َووتَ َر ُه حقَّه ِيرته ابلكرس ِوتْ َر ًإ ابلكرس
أيضا نقصه وقوهل تعاَل {ولن ي َ ِرتُك أعاملمك} أي يف أعاملمك كقوهلم دخلت إلبيت
أي يف إلبيت و َأ ْوتَ َر ُه َأفذه ومنه أوتر صالته وأوتر قوسه و َوت َّرها ت َْو ِتري ًإ مبعىن
و إمل ُ َوإتَ َر ُة إملُتابعة وال تكون بني إلش ياء إال إذإ وقعت بيهنا فرتة وإال فهيي
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ُمدإركة و ُموإصةل و ُموإتَر ُة إلصوم أن تصوم يوما وتُفطر يوما أو يومني وتأيت به
ِوترإ وال يُرإد به إملُوإصةل لن أصهل من إل ِوتر وكذكل َوإتَ َر إل ُك ُتب فَتَ َوإتَ َر ْت أي
جاء بعضها يف إثر بعض ِوترإ ِوترإ من غري أن تنقطع و ت ْ ََرتى فهيا لغتان ت َُّنون
وال ت َُّنون مفن ترك رصفها يف إملعرفة جعل ألفها للتأنيث وهو أجود وأصلها
َوتْ َرى من إل ِوتْر وهو إلفرد قال هللا تعاَل {مث أرسلنا ُرسلنا ت َْرتى} أي وإحدإ
بعد وإحد ومن َّنوهنا جعل ألفها ُمل ِحقة  [،قلت إلبندإري فالتوإتر معناه روإية
سور أمايم وليس هل
إحلديث بعضه يف أثر بعض  ،وهو تعريف كام ترإه هل ٌ
سور وإحض خلفي لكن إملفهوم منه عيل مقاييس قبول إلعقل للخرب أنه أرحج ما
ٌ
يكون ثبوات وما من خرب يدل عيل إليقني إال ابملشاهدة وإملعاينة  ،وما دون
ذكل فالعقل يتعامل معه مبنطق إلرتجيح وهو منطق يفرض إلعقل إلقبول
إخلربي به يف غيبة وجود خرب إلشاهد أو إملعاين  ،ويبدأ إلرتجيح إمللزم دلي
إلعقل ابرتقاء إلثبوت فوق  %41ويزتإيد إلثبوت والاطمئنان ابلقبول لكام
إرتقي إلثبوت يف إلنس بة من  %41إيل  %11مارإ بنسب إلرتجيح %42
.و.و....و  %44و %22...و  ..ابيق إلنسب إيل نس بة ما قبل إليقني
وإملعاينة  ، %11ولك هذه إلنسب تبدأ من نس بة إلتلكيف ابلقبول إلعقيل
للخرب  ( %41إلرإحج ) الن إملرجوح من إخلرب هو ما قاسه إلعقل فاس تقر
عنده حتت مس توي إلقبول ( ، )%51إن إلفرق بني إلرإحج وإملرجوح خطوة
وإحدة ،أو (  ) %1تكل إخلطوة يه إليت ينقلب هبا إليشء لضده فالليل
يتحول إيل هنا ٍر بدءإ من هذه إدلقيقة إلخرية فيه مث يزدإد إلضوء تدرجييا مبرور
إلوقت حيت يضحي إلهنار وينبثق إلنور باكمهل  ،ومن يدخل مبين أو عامرة أو
مزنال ال يكون دإخال فيه حيت جيتاز هذه إخلطوة إلخرية يف مشوإره عند عتبة
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إملزنل( )%51ليكون بعدها دإخهل ولكام خطا خطوة فيه لكام تريق يف إدلخول
مثلام يقبل إلعقل إلرتيق يف إخلرب بعد ثبوته ( ، )%41فال  %41يه بدإية
إلتحقيق للقبول إخلربي ويه درجة كام يبدو رشطية يف توإصل ثبوت إخلرب من
نقطة إلرتجيح إلعقيل للقبول ،وعلهيا ي ُ ِعول إلعقل لك إلتعويل للتفريق بني
إلصحيح إلرإحج من إخلرب وإلضعيف إملرجوح منه  ،وإن جاز يل أن أَسي نقطة
إلفصل بني إلرإحج وإملرجوح ( حد إلرتجيح إلدىن –  ، ) -% 41بيامن أَسي
نس بة إلقبول إل %11 -حد إلقبول إلعىل للخرب ،أو نس بة إلرتجيح إلعىل
لقبول إخلرب  ،وإحلديث إملتوإتر هو حديث إس تويف حد إلقبول إلدىن (41
 ، )%أي إحلد إذلي يوجب إلعقل إلعمل ابخلرب عيل أنه اثبت حصيح ،وتزيد
نس بة ثبوته لتالحق إلروإة عيل روإيته ( كام جاء يف تعريف إملتوإتر )  ،لكنه
أبدإ ال يصل إيل حتقيق إملعاينة كام يزمعون وال يفيد إليقني كام يدعون بل يفيد
( حتقيق حد إلقبول إلدىن +زايدة نس بة إلصحة وإلثبوت دلي إلعقل ) وما
هيمنا أنه يفيد كحديث إلحاد حد إلقبول إلدىن أي إحلد إلعقيل إمللزم ابلعمل
وإحملقق للتلكيف،إن أحاديث إلحاد يه مبنطق إلعقل إلغريزي إلفطري
أحاديث يوجب إلعقل إلعمل هبا مامل تتعارض مع أي ٍة بين ٍة أو ٍ
حديث أكرث منه
ثبوات  ،وإلتعارض هنا حيققه خمالفة إلفرد للجمع من إلروإة أو إلضابط للضبط
 ،وإلعدد يف إلروإة ال حيقق إلثبوت بل حيقق إلرتيق يف درجة إلثبوت ويعترب
كعامل ترجيح فقط يف حاةل تعارض حديث إلحاد مع حديث إلتتابع مث
أحاديث إلتوإتر  ،ولكن ما هو حديث إلحاد وحديث إلتتابع وحديث إلتوإتر
؟؟ أما حديث إلحاد فهو ما تقارب يف نس بة ثبوته مبا يزيد عيل إل( )% 41
وهو إملتطابق مع إمل ُ َت َف َر ِد بروإيته دون معارضة من قرأن أو حديث ،أما حديث
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إلتتابع فهو ما تقارب يف نس بة ثبوته مبا يزيد عيل(  ) % 42مرتقيا يف درجات
إلثبوت إيل ( , )% 13وذكل بروإية من يُتَابِع عيل حديثه مبتابعات أو شوإهد
أو طرق أخري حتقق إلزايدة يف إلثبوت إيل هذه إدلرجة ومهنا ابلطبع إنتفاء
إلتعارض وإنعدإمه مع إلية إلرصحية أو إلحاديث إلثابتة بدرجة أكرب  ،ولكن
يُنتبه إيل أن حديث إلتتابع إذإ تعارض مع حديث متابع عليه أيضا والكهام
إس توفيا حد إلثبوت إلدين  +إلرتيق يف إدلرجات  ،فان ذكل يلفتنا إيل إعامل
عنرص إلرتإيخ إلزمين بني إحلديثني لبيان ما نُسخ مما هو انخس من إحلديثني
فالالحق حامت يكون هممينا عيل إلسابق يف إلزمان وانخسا هل أو معدال أو مبدال
هل ( رإجع كتاب إلناخس يف إلرد عيل مزإمع أمحد صبحي يف نفيه للنسخ )]
 -5وقد جاء يف إحلديث:وجوب إالميان بعذإب إلقرب وسؤإل
 -4وأن أهل إجلاهلية إذلين ماتوإ قبل بعثته
إمللكني
عليه إلصالة وإلسالم معذبون برشكهم وكفرمه  ,وذكل يدل عىل أهنم ليسوإ
من أهل إلفرتة إذلين مل تبلغهم دعوة نيب  ,خالف ًا ملا يظنه بعض إملتأخرين إذ لو
اكنوإ كذكل  ,مل يس تحقوإ إلعذإب لقوهل س بحانه وتعاَل َ ( :و َما ُكنَّا ُم َع ِذب َِني
.
14
إالِسإء
)
َر ُس ًوال
ن َ ْب َع َث
َح َّىت
وقد قال إلنووي يف رشح حديث مسمل  ( :إن رج ًال قال  :ايرسول هللا  ,أين
أّب ؟ قال يف إلنار  ) ...إحلديث  ,ويتضمن معين أن من مات عىل إلكفر
فهو يف إلنار  ,وال تنفعه قرإبة إملقربني  ,وفيه أن من مات عيل إلفرتة عىل ما
اكنت عليه إلعرب من عبادة إلواثن فهو من أهل إلنار  ,وليس هذإ مؤإخذة
قبل بلوغ إدلعوة  ,فان هؤالء اكنت قد بلغهتم دعوة إبرإهمي وغريه من إلنبياء
صلوإت هللا تعاَل وسالمه علهيم
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@@@@@@@@@@@@@@@@
ونتعرض هنا إيل نبذة من إلحاديث إليت ساقها إلبهيقي يف مساره :إثبات
عذإب إلقرب ،قال :ابب ما جاء يف كتاب هللا عز وجل وس نة رسوهل صىل هللا
عليه وسمل من بشارة إملؤمنني ابلتثبيت عن سؤإل إمللكني قال هللا عز وجل
يثبت هللا إذلين أمنوإ ابلقول إلثابت يف إحلياة إدلنيا ويف إلخرة
@ أخربان أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا إحلافظ أان أبو بكر أمحد بن سلامين
إلفقيه ثنا إسامعيل بن إحساق إلقايض ثنا إحلويض ح وأخربان أبو زكراي حيىي بن
إبرإهمي بن دمحم بن حيىي إملزيك أبو عامثن سعيد بن دمحم عبدإن قاال ثنا أبو عبد
هللا دمحم بن يعقوب إحلافظ ان حيىي بن دمحم بن حيىي ثنا أبو معر ثنا شعبة عن
علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن إلربإء بن عازب عن إلنيب صىل هللا
عليه وسمل قال إملؤمن إذإ شهد أن ال إهل إال هللا وعرف دمحمإ ملسو هيلع هللا ىلص يف قربه
فذكل قول هللا عز وجل يثبت إذلين أمنوإ ابلقول إلثابت يف إحلياة إدلنيا ] (
روإه أبو عبد هللا دمحم بن إسامعيل إلبخاري يف إلصحيح عن أّب معر حفص
بن معر إحلويض )
@ أخربان أبو عبد هللا إحلافظ أان أبو إلعباس دمحم بن يعقوب ثنا دمحم إبن
إحساق إلصغاين ان هشام بن عبد إملكل ح وأخربان أبو عيل إحلسني بن دمحم بن
دمحم بن عيل إلروذ ابري أان أبو بكر دمحم بن بكر بن عبد إلرزإق ثنا أبو دإود
سلامين بن إلشعث إلسجس تاين ثنا أبو إلوليد إلطياليس ثنا شعبة بن علقمة
إبن مرثد عن سعد بن عبيدة عن إلربإء بن عازب أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال :إن
إملسمل إذإ س ئل يف إلقرب يشهد أن ال إهل إال هللا وأن دمحمإ رسول هللا صىل هللا
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عليه وسمل فذكل قول هللا عز وجل يثبت هللا إذلين أمنوإ ابلقول إلثابت يف
إحلياة إدلنيا ويف إلخرة  ( ..لفظ حديث أّب دإود ويف حديث إلصغاين قال
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذكره)  ،روإه إلبخاري يف إلصحيح عن أّب إلوليد هشام
بن عبد إملكل ،وروإه أبو إحلسني مسمل بن إحلجاج إلنيسابوري عن دمحم بن
إملثىن عن أّب إلوليد فامي زمع ش يخنا أبو عبد هللا إحلافظ فأما أان فاين مل أره يف
كتاب مسمل إال من روإية دمحم بن جعفر غندر عن شعبة أخربان أبو عبد هللا
إحلافظ وأبو عبد هللا بن أّب معرو قاال ثنا أبو إلعباس دمحم بن يعقوب ثنا أمحد
بن عبد إجلبار ثنا أبو معاوية عن إلمعش عن سعد بن عبيدة عن إلربإء بن
عازب يف قوهل يثبت هللا إذلين أمنوإ ابلقول إلثابت يف إحلياة إدلنيا إذإ جاء
إملكل إلرجل يف إلقرب حني يدفن فقال هل من ربك :فقال رّب هللا وما دينك
قال ديين إالسالم وقال هل من نبيك قال نبِي دمحم فذكل إلتثبيت يف إحلياة
إدلنيا.
@ وروإه أبو بكر بن أّب شيبة عن أّب معاوية وقال إذإ جاء إمللاكن إلرجل
يف إلقرب أخربان أبو إحلسن عيل بن عبد هللا إلهامشي ببغدإد ثنا عامثن بن أمحد
بن إلسامك ح وأخربان أبو عبد هللا إحلافظ ثنا أبو سهل أمحد بن دمحم بن زايد
وأبو إلعباس دمحم بن يعقوب قالوإ ثنا حيىي بن أّب طالب ثنا وهب بن جرير ثنا
شعبة عن أّب إحساق عن إلربإء بن عازب قال ذكر إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص إملؤمن وإلاكفر مث
ذكر أش ياء مل أحفظها فقال إن إملؤمن إذإ س ئل يف قربه قال رّب هللا فذكل
قول هللا عز وجل يثبت هللا إذلين أمنوإ ابلقول إلثابت يف إحلياة إدلنيا ويف
إلخرة إلية
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@ أخربان دمحم بن عبد هللا بن دمحم أان عبد إلرمحن بن إحلسن إلقايض هبمذإن
ثنا إبرإهمي بن إحلسني ثنا أدم بن أّب إايس ثنا حامد بن سلمة عن دمحم بن معرو
عن أّب سلمة عن أّب هريرة قال :تال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( يثبت هللا إذلين أمنوإ
ابلقول إلثابت يف إحلياة إدلنيا ويف إلخرة ) فقال ذكل إذإ قيل هل يف إلقرب من
ربك وما دينك ومن نبيك فيقول هللا رّب وإالسالم ديين ودمحم نبِي جاءان
ابلبينات من عند هللا فأمنت به وصدقته فيقال صدقت عىل هذإ حييت وعليه
تبعث إن شاء هللا
@ أخربان أبو دمحم إحلسن بن عيل إملؤمل بن إحلسن بن عيَس رمحه هللا قرإءة
عليه من أصهل ثنا أبو عامثن معرو بن عبيد هللا إلبرصي ان أبو أمحد دمحم بن
عبد إلوهاب أان جعفر بن عون أبنا عبد إلرمحن بن عبد هللا عن عبد هللا بن
إخملارق عن إخملارق بن سلمي قال قال عبد هللا يعين أبن مسعود إذإ حدثناُك
حبديث أتيناُك بتصديق ذكل من كتاب هللا عز وجل إن إملسمل إذإ دخل قربه
أجلس فيه فقيل من ربك وما دينك يعين ومن نبيك قال فيثبته هللا عز وجل،
فيقول رّب هللا وديين إالسالم ونيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قال فيوسع هل قربه ويروح هل فيه
مث قرأ يثبت هللا إذلين أمنوإ ابلقول إلثابت يف إحلياة إدلنيا إلية وإن إلاكفر إذإ
دخل قربه أجلس فيه فقيل هل من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ال أدري
فيضيق عليه قربه ويعذب فيه مث قرأ عبد هللا ومن أعرض عن ذكري فان هل
معيشة ضناك وحنرشه يوم إلقيامة أمعى.
@ أخربان أبو عبد إلرمحن إحلافظ وأبو عبد إلرمحن إلسلمي وأبو سعيد دمحم
إبن موَس قالوإ ثنا أبو إلعباس دمحم بن يعقوب ان دمحم بن إحساق ثنا حيىي بن
أّب بكري ثنا رشيك بن سامل عن سعيد عن إبن عباس قال يثبت هللا إذلين
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أمنوإ ابلقول إلثابت يف إحلياة إدلنيا قال إخملاطبة يف إلقرب يقول من ربك وما
دينك ومن نبيك ويف إلخرة مثل ذكل
ابب ما يف هذه إلية من إلوعيد للكفار بعذإب إلقرب قال هللا تعاَل ويضل هللا
إلظاملني و يفعل هللا ما يشاء أخربان دمحم بن عبد هللا إحلافظ ثنا أبو إلفضل بن
إبرإهمي بن أمحد بن سلمة ثنا دمحم بن بشار ثنا دمحم بن جعفر ثنا شعبة بن علقمة
بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن إلربإء بن عازب عن إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص قال يثبت هللا
إذلين أمنوإ ابلقول إلثابت يف إحلياة إدلنيا ويف إلخرة قال نزلت يف عذإب إلقرب
يقال هل من ربك فيقول رّب هللا ونبِي دمحم فذكل قوهل يثبت هللا إذلين أمنوإ
ابلقول إلثابت  //روإه إلبخاري يف إلصحيح عن دمحم بن بشار //وروإه مسمل
أيضا عن دمحم بن بشار أخربان أبو عبد هللا إحلافظ وأبو سعيد بن أّب معرو
قاال ثنا أبو إلعباس دمحم بن يعقوب ثنا دمحم بن إحساق إلصنعاين ثنا روح بن
عبادة ثنا إلثوري ح وأخربان أبو عبد هللا أان دمحم بن يعقوب يعين إلشيباين ثنا
أمحد بن سهل ان دمحم بن بشار ثنا عبد إلرمحن يعين إبن همدي عن سفيان عن
أبيه عن خيمثة عن إلربإء بن عازب يثبت هللا إذلين أمنوإ ابلقول إلثابت يف
إحلياة إدلنيا ويف إلخرة قال نزلت يف عذإب إلقرب روإه مسمل يف إلصحيح عن
بشار وغريه أخربان أبو إحلسن عيل بن دمحم بن برشإن إلعادل ببغدإد أان أبو
معرو عامثن بن أمحد بن عبد هللا ثنا جعفر بن دمحم إلرإزي ثنا إلهيمث بن إلامين
ثنا إسامعيل بن زكراي حدثين دمحم يعين إبن عون عن عكرمة عن أبن عباس يف
قول هللا عز وجل يثبت هللا إذلين أمنوإ ابلقول إلثابت يف إحلياة إدلنيا ويف
إلخرة إلشهادة يسألون عهنا يف قبورمه بعد موهتم قال قلت لعكرمة ما هو قال
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يسألون عن إميان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأمر إلتوحيد قال ويضل هللا إلظاملني قال تكل
إلشهادة فال هيتدون أبدإ وهكذإ روإه غرية عن إبن عباس
أخربان أبو عبد هللا إحلافظ وأبو سعيد بن أّب معرو قاال ثنا أبو إلعباس دمحم بن
يعقوب ثنا دمحم بن إحساق إلصغاين ثنا دمحم بن معرو إلسلمي قال عبد إلسالم
بن حفص ثنا عن رشيك بن أّب منر عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت قال
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ّب يفتنت أهل إلقبور ويف نزلت هذه إلية يثبت هللا إذلين
أمنوإ ابلقول إلثابت
ابب أخرب إملصطفى ملسو هيلع هللا ىلص بأن إملؤمن وإلاكفر مجيعا يسأالن مث يثبت إملؤمن
ويعذب إلاكفر أخربان أبو عبد هللا إحلافظ ان أبو إلفضل إحلسن بن يعقوب
إلعدل ثنا حيىي بن أّب طالب ثنا عبد إلوهاب عن سعيد يعين بن أّب عروبة
عن قتادة عن أنس بن ماكل أن نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال إن إلعبد إذإ وضع يف قربه
وتوَل عنه أحصابه إنه ليسمع قرع نعاهلم فيأتيه ملاكن فيقوالن ما كنت تقول يف
هذإ إلرجل يعين دمحمإ ملسو هيلع هللا ىلص قال فأما إملؤمن فيقول أشهد أنه عبد هللا ورسوهل
فيقال هل إنظر إَل مقعدك يف إلنار قد أبدكل هللا مقعدإ يف إجلنة فريإهام مجيعا
 ،روإه مسمل يف إلصحيح عن معرو بن زرإرة عن عبد إلوهاب وروي ذكل
عن عبد إلوهاب بن عطاء إبسط من ذكل أخربان أبو إحلسني دمحم بن إحلسني
بن فضل إلقطان ببغدإد أان أبو سهل أمحد بن دمحم بن زايد إلقطان ثنا أبو بكر
حيىي بن أّب طالب ثنا عبد إلوهاب إبن عطاء أان سعيد ح وأخربان دمحم بن
عبد هللا إحلافظ ودمحم بن موَس بن إلفضل قاال ثنا أبو إلعباس دمحم بن يعقوب
ثنا دمحم بن إحساق إلصغاين ان دمحم إبن عبد عبد هللا إلرزي ثنا عبد إلوهاب بن
عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن ماكل أن نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل خنال لبين
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إلنجار فسمع صوات ففزع فقال من أحصاب هذه إلقبور قالوإ اي نيب هللا انس
ماتوإ يف إجلاهلية فقال نعوذ ابهلل من عذإب إلقرب وعذإب إلنار وفتنة إدلجال
قالوإ وما ذإك اي رسول هللا قال إن هذه إلمة تبتىل يف قبورها وإن إملؤمن إذإ
وضع يف قربه أاته مكل فيقول هل ما كنت تعبد فان هللا هدإه ويف روإية إلقطان
فان هدإه هللا عز وجل فيقول كنت أعبد هللا فيقال هل ما كنت تقول يف هذإ
إلرجل فيقول هو عبد هللا ورسوهل قال مفا س ئل عن شئ غريها فينطلق به
إَل بيت اكن هل يف إلنار فيقال هل هذإ بيتك اكن يف إلنار ولكن هللا عز وجل
عصمك ورمحك فأبدكل به بيتا يف إجلنة فيقول دعوين حىت أذهب فأبرش
أهيل فيقال هل أسكن وإن إلاكفر إذإ وضع يف قربه أاته مكل فيهنزه يقول فيقول
ما كنت تعبد فيقول ال أدري فيقول ال دريت و ال تليت فيقول ما كنت تقول
يف هذإ إلرجل فيقول كنت أقول ما يقول إلناس قال فيرضبه مبطرإق من حديد
بني أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها إخللق غري إلثقلني  ،لفظهام سوإء وهكذإ روإه
أمحد بن حنبل عن عبد إلوهاب بن عطاء أخربان أبو معرو دمحم بن عبد هللا
إلديب أان أبو بكر إلسامعييل أان أبو يعيل وإحلسن قاال ثنا دمحم بن إملهنال ثنا
يزيد بن زريع قال أبو بكر وأخربين إلفارايّب وإحلسن قاال ثنا إلعباس بن إلوليد
ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أّب عروبة عن قتادة عن أنس بن ماكل أن إلنيب
ملسو هيلع هللا ىلص قال إن إلعبد إذإ وضع يف قربه وتوَل عنه أحصابه حىت إنه يسمع قرع نعاهلم
أاته ملاكن فيقعدإنه فيقوالن ما كنت تقول يف هذإ إلرجل دمحم فأما إملؤمن
فيقول أشهد أنه عبد هللا ورسوهل فيقال هل إنظر إَل مقعدك من إلنار أبدكل
هللا به مقعدإ يف إجلنة قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترإهام الكهام أو قال مجيعا قال
قتادة فذكر لنا يفسح هل يف قربه س بعون ذرإعا وميل عليه خرضإ إَل يوم إلقيامة
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مث رجع إَل حديث أنس قال وأما إلاكفر أو إملنافق فيقال هل ما كنت تقول يف
هذإ إلرجل فيقول ال أدري كنت أقول ما يقول إلناس فيقال ال دريت وال
تليت مث يرضب مبطرإق من حديد رضبة بني أذنيه فيصيح صيحة َسعها من
غري
يليه
إملثقلني  ،هذإ حديث إلفرايّب روإه إلبخاري يف إلصحيح فقال وقال يل خليفة
ثنا يزيد بن زريع فذكره وروإه مسمل عن دمحم بن مهنال خمترصإ وروإه شيبان بن
عبد إلرمحن عن قتادة أخربان أبو عبد هللا إحلافظ ثنا أبو إلعباس دمحم بن
إحساق إلصغاين ثنا حسني بن دمحم ثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن ماكل
قال قال نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن إلعبد إذإ وضع يف قربه وتوَل عنه أحصابه إنه ليسمع
قرع نعاهلم قال يأتيه ملاكن فيقعدإنه فيقوالن ما كنت تقول يف هذإ إلرجل فأما
إملؤمن فيقول أشهد أنه عبد هللا ورسوهل فيقال أنظر إَل مقعدك من إلنار قد
أبدكل هللا به مقعدإ من إجلنة قال نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص فريإها مجيعا ،روإه مسمل يف
إلصحيح كام أخربان عبد هللا بن يوسف ثنا أبو عبد هللا بن يزيد أبو أمحد بن
عيَس ان إبرإهمي بن دمحم بن سفيان ثنا مسمل بن إحلجاج ثنا عبد بن محيد ثنا
يونس إبن دمحم ان شيبان بن عبد إلرمحن فذكره مبثهل وزإد يف أخره قال قتادة
وذكر لنا أنه يفسح هل يف قربه س بعون ذرإعا وميل عليه خرضإ إَل يوم يبعثون
وعن أسامء بنت أّب بكر عن إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص [ [..قلت إلبندإري :إن أحاديث إلنيب
صيل هللا عليه وسمل يه رضورة من رضورإت إلنقل إخلربي إلقامئ عيل قاعدة
إلتحمل وإلدإء إلعقيل ابعتبار وجود إلنيب دمحم (صيل هللا عليه وسمل وزمانه
وإقع ال ريب فيه) (،إن مهنج إلتحمل وإلدإء هو مهنج عقيل وإقعي ال ينفك
عن أي خرب يمت تناقهل بني إلحياء من إجلنس إلوإحد  ،مفجرد أن يَعي إملرء
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لفظا أو عبارة أو مجةل من مف رجل أخر فقد حتمل إلسامع ابللفظ إملسموع شاء
إلسامع أو أّب  ،لن إلذن يه سبيل إلتحمل إلول يف إماكنيات إلسامع ،
ويشرتط يف إلتحمل توإفر إلعقل وإنعدإم ذهابه ( ابملغيبات اكمخلر أو إلتخدير
أو بعدم إلتأهيل وقةل إلوعي كبعض حاالت إلطفوةل وما قبل إلبلوغ ) ولك من
حتمل خبرب يصري مؤهَّال لدإء نقهل ( وهو إلشق إلثاين من قاعدة إلتحمل
إلعقيل وإلدإء)  ،وإلدإء ملا س بق حتمهل من أخبار ونقهل للغري غريزة خلقت يف
إلكيان إلبرشي  ،وقد يكون بعض إملؤديني من ذوي إدلَ فعة إلغريزية فينقلون
أخبارإ قد ترض ابملصلحة إلقومية للبالد أو ينقلون أخبارإ عسكرية أو إقتصادية
أو س ياس ية مبكرإ يف غري وقهتا فترض ابلبالد  ،لكن إلخبار إدلإرجة إليومية
إملنقوةل من إلشاهد إيل إلشاهد أو من إلشاهد إيل إلغائب فهذه ماال مرضة
فهيا لكن يقع عئب حصة وسالمة نقلها عيل قدر ضبط وإتقان إلناقل إلهيا ودرجة
عدإلته إلنوعية  ،وأقول عدإلته إلنوعية لن مطلق إلعدإةل قد ال يشرتط يف
حصة إلدإء فضال عن توإفر عدإةل إلنقل إخلربي لكثري ممن ليسوإ مسلمني كام
يف دهالزي إلس ياسة والاقتصاد وإملؤسسات إلعلمية لكرث أهل أوراب مما يصدر
عهنم من أخبار تقوم واكالت إلنباء إخملتلفة لتحمل أخبارها مث أدإء نقلها إيل
إحناء إدلنيا من خالل وسائل إلبث إخلربي  ،وما فعهل روإة إلحاديث يف
سلسةل إلروإية  -إليت تضايق أمحد منصور وتثري أعصابه وتلهب غضبه – ما
هو إال صور ًة دقيق ًة ملا تقوم به واكالت إلخبار إليوم من حتمل للخبار مث
أدإءها  ،وحلرص إلناقلني عيل نقل تكل إلخبار ابعتبارها منقوةل عن نيب عظمي
هل شأنه عند ربه وعند إلناس فقد حتوط إلناقلون للخبار وتقعروإ يف طريقة
تلقايئ لروح إلفريق يف نقل
تكون ٍ
عفوي ٍ
حتملها بشلك مفرط فيه دلرجة ُّ
211

أخبار وسرية إالسالم ونيب إالسالم وقرإن إملسلمني  ،فاهمت إلروإة حبفظ
إلحاديث ودققوإ يف حفظها وحفظوإ فروق إلروإايت معن َسعوها كام حتملوها
 ،دلرجة أن بعضهم اكن يكتب أحاديث حفظه يف حصائف تسمت وجادة مثل
وجادة معرو إبن شعيب عن أبيه عن جده معرو إبن إلعاص عن إلنيب (صيل
هللا عليه وسمل ) وتقعر بعضهم يف أسلوب إلتحمل بعمل لقاءإت اللقاء
إلحاديث إلنبوية إلرشيفة معروفة يف إملساجد يأتهيا إملتحملون من لك جف
وماكن ومن لك بدل قاص أو دإن  ،يتحملون إلخبار ابلسامع مث يعودوإ
أدرإهجم إيل بدلإهنم أو ماكتهبم ليؤدوهنا لغريمه إما اباللقاء أو ابلكتابة وإلتدوين
 ،وما إلكتابة وإلتدوين الا صورة من صور واكالت إلنباء إليوم  ،حيث تمت
معلية إلدإء من خالل هذه إلتقنية  ،وقد برع يف معلية إلدإء ابلتدوين من
إلعصور إلسابقة  ،وإملشاهبة لواكالت إلنباء إليوم حفاظ إحلديث إملصنفني
ابلتدوين اكلبخاري ومسمل إبن إحلجاج وأبو دإود وأمحد إبن حنبل  ،وإلرتمذي
وإلنسايئ  ،وإبن ماجة وإلبهيقي وإدلرإيم ،وأبو حامت  ،وإلطيالييس  ،وإبن
حبان وإلضياء إملقديس  ،وإبن إّب عامص وكثري من إلكتاب إذلين دونوإ
حمفوظاهتم إليت حت َّملوها حفظا من كبار ش يوخهم  ،وبأدإهئم إلتصنيفي هذإ
يكونوإ قد نبغوإ يف وضع حد لسلسةل إلتحمل وإلدإء إلنقلية إلشفهية إيل
إلتحمل والادإء إلتدوينية حبيث أهنم قد أغلقوإ تسلسل إلنقل عيل مر إلزمان
ليتوقف عند صفحات مدوانهتم إليت كتبوها وصنفوها  .وقد أردت إلتقدمي
هبذه إلنبذة إلبس يطة يف معرض كذب أمحد صبحي منصور إلوإسع عيل هؤالء
إحلفاظ ومح ِةل مشاعل نور الاسالم من زمن إلنبوة وحيت وصلتنا مدوانهتم يف
شلك خمطوطات موثقة معارضة خمتومة وممهورة خبامت لك وإحد مهنم وممن
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رإجعوها وحققوها وقابلوها وأثبتوإ فوإرق إلنسخ وتوإرخي كتاابهتا ونسبهتا إيل
مصنفهيا ،إن إناكر أمحد صبحي منصور لهذه إلحاديث بزمع إلمتدن وإحلضارة
وإلعلامنية إملادية وإلوجودية إدلهرية برمغ تصنيف إلعقل لها عيل أهنا من
إملمكنات وليست من إملس تحيالت لهنا غيب ال نعمل عنه شيئا هو مترد
جاِس عيل مقررإت إلعقل وإلنقل طغي به هذإ إملنكر ومتادي يف ضالهل  ،مفا
إذلي مينع دلي إلعقل إماكنية أن يُعذب إمليت يف قربه أو جتلسه إملالئكة
حلساب إلقرب أو تقرعه مبقرعة من حديد لك هذإ وغريه وإجلسد أمامنا ال نري
منه هذإ إلتعذيب كام ال نري حولنا إمللكني إلاكتبني  ،وإملالئكة إحلفظة  ،أو
إلش يطان وذريته من حولنا ولكهم ال نرإمه وال نعايهنم وكام ال نري إلفريوسات
وإلبكترياي وإلفطرايت ويه متغلغةل دإخل خالايان وفتحات أجسادان وأهجزتنا
إحليوية اكلكبد وإلطحال وإلقلب وإملخ وخالفه ولوال أن جعل هللا تعايل لنا
هجاز إملناعة إلبرشي إجلبار دإخل أنسجتنا لرئينا أاثر إلمرإض ابدية علينا دون
أن نري مسبباهتا من إلفريوسات وإلبكترياي وإلفطرايت وإلركتس يا  ،إنه نفس
إلوضع ابلنس بة للميت يعذب جسده وبدإخهل نفسه بوجود ال نعرفه وميتنع علينا
إحاطة علمه فال فيحدث عذإب إلقرب دون أن نرإه أو نسمعه أو نعاينه لتدين
قدرإتنا إلبرشية وإمتناعها عيل معاينته وما دإم قد قبل إلعقل مبدأ إماكنية
حدوث عذإب إلقرب فقد جاز قبول أي نوع من إلتعذيب يف إلقرب خيرب به إلنقل
إلصحيح ممن يرفضه إلعلامين أمحد صبحي منصور من ذكل رضب إملعذب يف
قربه ابملطرقة كام يف حديث إلبخاري (..........أاته ملاكن فيقعدإنه فيقوالن ما
كنت تقول يف هذإ إلرجل دمحم فأما إملؤمن فيقول أشهد أنه عبد هللا ورسوهل
فيقال هل إنظر إَل مقعدك من إلنار أبدكل هللا به مقعدإ يف إجلنة قال رسول
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هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترإهام الكهام أو قال مجيعا قال قتادة فذكر لنا يفسح هل يف قربه
س بعون ذرإعا وميل عليه خرضإ إَل يوم إلقيامة مث رجع إَل حديث أنس قال
وأما إلاكفر أو إملنافق فيقال هل ما كنت تقول يف هذإ إلرجل فيقول ال أدري
كنت أقول ما يقول إلناس فيقال ال دريت وال تليت مث يرضب مبطرإق من
حديد رضبة بني أذنيه فيصيح صيحة َسعها من يليه غري إملثقلني ) ]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@
إلقرب

بني

إالقرإر

وإالناكر

عذإب
من جمةل إلتوحيد
ُس ئِ َل َش ْيخ إال ْسالم إبن تميية وهو مبرص عن [عذإب إلقرب]  :هل هو
عىل إلنَّ ْفس وإل َبدن أو عىل إلنفس دون إلبدن؟ وإمليت يعذب يف قربه حيًا أم
ميتًا؟ وإن عادت إلروح إَل إجلسد أم مل تَ ُع ْد ،فهل يتشاراكن يف إلعذإب
وإلنعمي؟ أو يكون ذكل عىل أحدهام دون إلخر؟
فأجاب :فأما أحاديث عذإب إلقرب ومسأةل منكر ونكري :فكثرية متوإترة عن
إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،مثل ما يف إلصحيحني :عن إبن عباس ريض إّلل عهنام أن إلنيب
ملسو هيلع هللا ىلص َّمر بقربين فقال" :إهنام ل ُي َع َّذابن وما ي ُ َع َّذابن يف كبري ،أما أحدهام فاكن ميىش
ابلنَّ ِممية ،وأما إلخر فاكن ال ي َْس َت ِرت من ب َ ْوهل ،مث دعا جبريدة رطبة فشقها
نصفني ،مث غرز يف لك قرب وإحدة .فقالوإ :اي رسول إّلل ،مل َ
فعلت هذإ؟ قال:
يب ًَ َسا".
مل
ما
عهنام
ُخيفَّف
لعهل
يَ ْ
@ ويف حصيح مسمل عن زيد بن اثبت قال"بينا رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حائط لبين
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إلنجار عىل بغةل وحنن معه إذ جالت به ،فاكدت تلقيه ،فاذإ أقرب س تة أو
مخسة ،أو أربعة .فقال :من يعرف هذه إلقبور؟ فقال رجل :أان .قال :مفىت
هؤالء؟ قال :ماتوإ يف إالرشإك .فقال :إن هذه إلمة تبتىل يف قبورها؛ فلوال أال
تدإفنوإ دلعوت إّلل أن ي ُِسمعمك من عذإب إلقرب إذلي أَسع منه ،مث أقبل علينا
بوهجه فقال :ت ََّعوذوإ ابّلل من عذإب إلقرب.قالوإ :نعوذ ابّلل من عذإب إلقرب .قال:
تعوذوإ ابّلل من عذإب إلنار.قالوإ :نعوذ ابّلل من عذإب إلنار .قال :تعوذوإ ابّلل
من إلفنت ما ظهر مهنا وما بطن .قالوإ :نعوذ ابّلل من إلفنت ما ظهر مهنا
وما بطن .قال :تعوذوإ ابّلل من فتنة إدلجال .قالوإ :نعوذ ابّلل من فتنة
إدلجال"..
@ ويف حصيح إلبخاري ومسمل عن أّب أيوب إلنصاري قال"خرج إلنيب صىل
هللا عليه وسمل وقد و َج َب ِت إلشمس ،فقال :هيود يعذبون يف قبورمه" [و َج َبت
غابت].
إلشمس،أي
@ ويف إلصحيحني عن عائشة ريض إّلل عهنا قالت "دخلت عىل جعوز من
جعائز هيود إملدينة ،فقالت :إن أهل إلقبور يعذبون يف قبورمه .قالت :فكذبهتا
عيل رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقلت :اي
ومل أنْ َع ْم أن أصدقها ،قالت :خفرجت فدخل َّ
رسول إّلل ،جعوز من جعائز أهل إملدينة دخلت عىل ،فزمعت أن أهل إلقبور
عذإاب يسمعه إلهبامئ لكها مفا
يعذبون يف قبورمه .فقالَ :صدَ قَ ْت ،إهنم يعذبون ً
رأيته بعد يف صالة إال يتعوذ من عذإب إلقرب".
@@ وهذإ إحلديث قد روإه أهل إلسنن وإملسانيد ً
مطوال ،كام يف سنن أّب
دإود وغريه عن إلربإء بن عازب ريض إّلل عنه قال"خرجنا مع رسول إّلل صىل
هللا عليه وسمل يف جنازة رجل من إلنصار ،فانهتينا إَل إلقرب وملا يلحد ،جفلس
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إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص وجلس نا حوهل َ ,كمنا عىل رؤوس نا إلطري ،ويف يده عود ينكت به
إلرض ،فرفع رأسه فقال :إس تعيذوإ ابّلل من عذإب إلقرب مرتني أو ثالاث ،وذكر
صفة قبض إلروح وعروهجا إَل إلسامء ،مث عودها إليه .إَل أن قال :وإنه ليسمع
َخ ْف َق نعاهلم إذإ َولُّوإ مدبرين حني يقال هل  :اي هذإ ،من ربك؟ وما دينك؟ ومن
".
نبيك؟
فقد رصح إحلديث ابعادة إلروح إَل إجلسد ،وابختالف أضالعه ،وهذإ بنييف أن إلعذإب عىل إلروح وإلبدن جممتعني .وحديث إلربإء إملتقدم أطول ما يف
إلسنن ،فاهنم إخترصوه ذلكر ما فيه من عذإب إلقرب ،وهو يف إملس ند وغريه
بطوهل.
@@ ويف إلصحيحني عن قتادة عن أنس بن ماكل ريض إّلل عنه أن إلنيب
ملسو هيلع هللا ىلص قال" :إن إلعبد إذإ وضع يف قربه ،وتوَل عنه أحصابه ،إنه ليسمع َخ ْفق
نعاهلم ،أاته ملاكن فيقررإنه .فيقوالن :ما كنت تقول يف هذإ إلرجل دمحم؟ فأما
إملؤمن فيقول :أشهد أنه دمحم عبد إّلل ورسوهل.قال :فيقول :إنظر إَل مقعدك
من إلنار قد أبدكل إّلل به مقعدً إ من إجلنة" .قال رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص " :فريإهام
لكهيام" .قال قتادة :وذكر لنا أنه يفسح هل يف قربه س بعون ذرإعًا ،وميل عليه
خرضإ إَل يوم يبعثون .مث نرجع إَل حديث أنس" :ويأتيان إلاكفر وإملنافق
ً
فيقوالن :ما كنت تقول يف هذإ إلرجل؟ فيقول :ال أدري ،كنت أقول كام يقول
إلناس .فيقول :ال دريت وال تليت .مث يرضب مبطارق من حديد بني أذنيه،
فيصيح صيحة فيسمعها من علهيا غري إلثقلني".
@@ وروى إلرتمذي وأبو حامت يف حصيحه وأكرث إللفظ هل عن أّب هريرة
ريض إّلل عنه قال :قال رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص " :إذإ قرب أحدُك إالنسان ،أاته ملاكن
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أسودإن أزرقان ،يقال هلام :منكر وإلخر نكري .فيقوالن هل :ما كنت تقول يف
هذإ إلرجل دمحم؟ فهو قائل ما اكن يقول ،فان اكن مؤمنًا قال :هو عبد إّلل
ورسوهل ،أشهد أن ال إهل إال إّلل ،وأشهد أن محمدً إ عبده ورسوهل .فيقوالن :إان
كنا لنعمل أنك تقول ذكل .مث يفسح هل يف قربه س بعون ذرإعًا ،وينور هل فيه،
ويقال هل :من .فيقول :أرجع إَل أهيل فأخربمه .فيقوالن هل :من ،كنومة إلعروس
إذلي ال يوقظه إال أحب أههل إليه ،حىت يبعثه إّلل من مضجعه ذكل .وإن اكن
منافقًا قال :ال أدري ،كنت أَسع إلناس يقولون شيئًا فقلته .فيقوالن :إان كنا
نعمل أنك تقول ذكل .مث يقال للرض :إلتمئي عليه ،فتلتمئ عليه ،حىت ختتلف
معذاب حىت يبعثه إّلل من مضجعه ذكل"وهذإ إحلديث
فهيا أضالعه ،فال يزإل ً
فيه إختالف أضالعه وغري ذكل ،مما يبني أن إلبدن نفسه يعذب.
@@ وعن أّب هريرة ريض إّلل عنه أن إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص قال" :إذإ إحترض إمليت
أتته إملالئكة حبريرة بيضاء .فيقولون :إخريج َكطيب رحي إملسك ،حىت إنه
ليناوهل بعضهم بعضً ا ،حىت يأتوإ به ابب إلسامء ،فيقولون :ما أطيب هذإ إلرحي
مىت جاءتمك من إلرض ؟ فيأتون به أروإح إملؤمنني ،فَلَه ُْم أشد فر ًحا به من
أحدُك بغائبه يقدم عليه ،يسألونه :ماذإ فعل فالن؟ فيقولون :دعوه ،فانه يف مغ
إدلنيا ،فاذإ قال :إنه أاتُك .قالوإ :ذهب إَل أمه إلهاوية .وإن إلاكفر إذإ إحترض
ً
مسخوطا عليك إَل عذإب إّلل،
أتته مالئكة إلعذإب مبسح .فيقولون :إخريج
فتخرج َكننت جيفة ،حىت يأتوإ به أروإح إلكفار" [.وأقول إلبندإري :لك هذإ
من إلغيب إجلائز حدوثه وال نعمل حنن كيف حيدث المتناع ذكل علينا لن
قدرإتنا كبرش متدنية جدإ ال تسمح بتصور هذإ وكيف حيدث وليس معين
إنعدإم مقدرتنا عيل عمل ذكل أو تصوره أنه ال حيدث وإلفيصل يف ذكل هو
216

إلنقل إلصحيح إلثابت إلنس بة إيل هللا ورسوهل  ،وإناكر ذكل هو ضالل
و َحيَ ٌد عن مقررإت إلعقل وإلنقل وإدعاء برشي لعمل ما مل نعلمه وتصور ما ال
تصوره
ميكن
@@
] .
خمترصإ عن أّب هريرة ريض إّلل عنه .وعند
روإه إلنسايئ وإلزبإر وروإه مسمل ً
إلاكفر وننت رإحئة روحه ،فرد رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص ِر َيطة اكنت عليه عىل أنفه
هكذإ [ .و ِإلريط ُة :ثوب رقيق لني مثل إملالءة].
@@ وأخرجه أبو حامت يف حصيحه وقال" :إن إملؤمن إذإ حرضه إملوت
حرضت مالئكة إلرمحة ،فاذإ قبضت نفسه ُج ِعلت يف حريرة بيضاء ،فتنطلق
هبا إَل ابب إلسامء ،فيقولون :ما وجدان ر ًحيا أطيب من هذه إلرإحئة ،فيقال:
دعوه يسرتح ،فانه اكن يف مغ إدلنيا ،فيقال :ما فعل فالن ،ما فعلت فالنة؟
وأما إلاكفر إذإ قبضت روحه ذهب هبا إَل إلرض تقول خزنة إلرض :ما
وجدان ر ًحيا أننت من هذه ،فيبلغ هبا يف إلرض إلسفىل".
ففي هذه إلحاديث وحنوها إجامتع إلروح وإلبدن يف نعمي إلقرب وعذإبه ،وأما
إنفرإد إلروح وحدها فقد تقدم بعض ذكل.
@@ وعن كعب بن ماكل ريض إّلل عنه أن إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص قال" :إمنا ن َ َس َمة
إملؤمن طائر ي َ ْعلُ ُق يف جشر إجلنة حىت يرجعه إَل جسده يوم يبعثه".
روإه إلنسايئ ،وروإه ماكل وإلشافعي الكهام [نسمة إملؤمن :أي روحه].
[ وقوهل[ :ي َ ْعلُق] ابلضم أي :يألك]  ،وقد نقل هذإ يف غري هذإ إحلديث.
@@ فقد أخربت هذه إلنصوص أن إلروح تنعم مع إلبدن إذلي يف إلقرب إذإ
شاء إّلل وإمنا تنعم يف إجلنة وحدها ،والكهام حق.
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@@ ويف سنن أّب دإود وغريه ،عن أوس بن أوس إلثقفي ،عن إلنيب صىل
عيل من إلصالة
هللا عليه وسمل أنه قال" :إن خري أايممك يوم إمجلعة ،فأكرثوإ َّ
عيل.قالوإ :اي رسول إّلل ،كيف
يوم إمجلعة ،وليةل إمجلعة ،فان صالتمك معروضة َّ
تعرض صالتنا عليك وقد أ ِر ْم َت؟ ! فقال :إن إّلل حرم عىل إلرض أن تألك
أجساد إلنبياء".
@ وهذإ إلباب فيه من إلحاديث وإلاثر ما يضيق هذإ إلوقت عن
إس تقصائه ،مما يبني أن إلبدإن إليت يف إلقبور تنعم وتعذب إذإ شاء إّلل ذكل
كام يشاء ،وأن إلروإح ابقية بعد مفارقة إلبدن ،ومنعمة ومعذبة .ولهذإ أمر
إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلسالم عىل إملوَت ،كام ثبت يف إلصحيح وإلسنن أنه اكن يعمل
أحصابه إذإ زإروإ إلقبور أن يقولوإ" :إلسالم عليمك أهل إدلاير من إملؤمنني ،وإان
إن شاء إّلل بمك الحقون ،يرمح إّلل إملس تقدمني منا ومنمك وإملس تأخرين،
نسأل إّلل لنا ولمك إلعافية .إللهم ال َ ْحت ِر ْمنَا أجرمه وال تَ ْف ِتنا بعدمه ،وإغفر لنا
وهلم".
@@ وقد إنكشف لكثري من إلناس ذكل حىت َسعوإ صوت إملعذبني يف
قبورمه ،ورأومه بأعيهنم يعذبون يف قبورمه يف أاثر كثرية معروفة.
@@ ويف إلصحيحني عن أنس بن ماكل ريض إّلل عنه"أن إلنيب صىل هللا
عليه وسمل ترك قتىل بدر ً
ثالاث ،مث أاتمه فقام علهيم فقال :اي أاب هجل بن هشام،
اي أميَّة بن خَلف ،اي ُع ْت َبة بن ربيعة ،اي شيبة بن ربيعة ،أليس قد وجدمت ما
وعدُك ربمك حقًا؟ فاين وجدت ما وعدين رّب حقًا" .فسمع معر ريض هللا عنه
قول إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص  .فقال :اي رسول إّلل ،كيف يسمعون وقد جيَّ ُفوإ؟ فقال :وإذلي
نفيس بيده ما أنمت بأَسع ملا أقول مهنم ،ولكهنم ال يقدرون أن جييبوإ مث أمر هبم
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بدر".
قَ ِليب
يف
فألقوإ
فسحبوإ
@ وقد أخرجاه يف إلصحيحني عن إبن معر ريض إّلل عهنام أن إلنيب صىل هللا
عليه وسمل وقف عىل قَليب بدر فقال" :هل وجدمت ما وعدُك ربمك حقًا؟ " ،
وقال" :إهنم ليسمعون إلن ما أقول"  ،فذكر ذكل لعائشة ،فقالتَ :و ِمه َإبن
معر ،إمنا قال رسول إّلل ملسو هيلع هللا ىلص  :إهنم ليعلمون إلن أن إذلي ُ
قلت هلم هو إحلق
مث قرأت قوهل تعاَل( :إنك ال تسمع إملوَت( [إلمنل ]83 :حىت قرأت
@@ ولك ما روإه أنس وإبن معر يف
إلية".
بدرإ ،فان أ ًنسا روى ذكل
هذإ إلباب متفق عيل حصته  ،وإن اكان مل يشهدإ ً
عن أّب طلحة ،وأبو طلحة شهد بد ًرإ.
@@ كام روى أبوحا مت يف حصيحه عن أنس عن أّب طلحة ريض إّلل
عنه"أن إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر يوم بدر بأربعة وعرشين ً
رجال من صناديد قريش،
فقذفوإ يف َط ِو ِى" [أي :برئ مطوية] "من أطوإء بدر ،واكن إذإ ظهر عىل قوم
أحب أن يقمي يف َع ْر َص ِهتم" [إل َع ْر َصة :لك بُقعة بني إدلور وإسعة ،ليس فهيا
بناء] "ثالث ليال .فلام اكن إليوم إلثالث أمر برإحلته فشد علهيا حفركها ،مث
مىش وتبعه أحصابه .وقالوإ :ما نرإه ينطلق إال لبعض حاجته؛ حىت قام عىل
شفاء َّإلر ِيك [أي :إلبرئ] ؛ جفعل ينادهيم بأسامهئم وأسامء أابهئم ،ايفالن بن
فالن ،أيرسُك أنمك أطعمت إّلل ورسوهل؟ فاان قد وجدان ما وعدان ربنا حقًا .فهل
وجدمت ما وعدُك ربمك حقا ً؟ قال معر بن إخلطاب :اي رسول إّلل ،ما تلكم من
أجساد وال أروإح فهيا؟ فقال إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص  :وإذلي نفيس بيده ،ما أنمت بأَسع ملا
مهنم".
أقول
@@ وإلنص إلصحيح عن إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص مقدم عىل تأويل من تأول من أحصابه
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وغريه ،وليس يف إلقرأن ما ينفي ذكل فان قوهل( :إنك ال تسمع إملوَت) [إلمنل:
 ]83إمنا أرإد به إلسامع إملرتد عيل صاحبه ابلنفع وإالتباع وإذلي ينفع صاحبه
رضب للكفار ،وإلكفار تسمع إلصوت ،لكن ال تسمع
ابالهتاء ،فان هذإ َمث َل ُ ِ
سامع قبول بفقه وإتباع لعجزمه عن إلرجوع إيل إحلية إدلنيا  ،كام قال تعاَل:
(ومثل إذلين كفروإ مكثل إذلي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء وندإء) [إلبقرة:
 . ]121فهكذإ إملوَت إذلين رضب هلم إملثل ،ال جيب أن ينفى عهنم مجي ُع
إلسامع إملعتاد أنوإ َع إلسامع ،كام مل ينف ذكل عن إلكفار ،بل قد إنتفى عهنم
إلسامع إملعتاد إذلي ينتفعون به ،وأما سامع أخر فال ينفى عهنم .وقد ثبت يف
إلصحيحني وغريهام أن إمليت يسمع َخ ْفق نعاهلم ،إذإ ولوإ مدبرين ،وإن اكنت
تكل إحلياة ال يسمعون هبا ،كام حنن ال نرى إملالئكة وإجلن ،وال نعمل ما حيس
به إمليت يف منامه ،وكام ال يعمل إالنسان ما يف قلب إلخر ،وإن اكن قد يعمل
ذكل من أطلعه إّلل عليه.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
مجةل من إلحاديث إليت ذكر رسول هللا صيل هللا عليه وسمل فهيا عذإب إلقرب
إذلي أخربه به جربيل إملكل عن رب إلعزة ويه أحاديث حصيحة اثبتة بطريق
.
وإلدإء
إلفطري
إلتحمل
@@ عن عبد هللا بن عباس ريض هللا عهنام قال  :مر إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص بقربين ،
فقال  :إهنام ليعذابن  ،وما يعذابن يف كبري ؛ أما أحدهام فاكن ال يس ترت من
إلبول  ،وأما إلخر فاكن مييش ابلمنمية  ،مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني ،
فغرز يف لك قرب وإحدة  .فقالوإ  :اي رسول هللا مل فعلت هذإ ؟ قال  :لعهل
.
ييبسا
مل
ما
عهنام
خيفف
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مسائل
فيه
@@@
:
:
إحلديث
روإايت
يف روإية للبخاري قال  :وما يعذابن يف كبري  ،مث قال  :بىل .
ويف روإية هل  :وما يعذابن يف كبري  ،إنه لكبري .
ويف روإية هل  :أما أحدهام فاكن يسعى ابلمنمية .
ويف روإية هل أيضا  :أما هذإ فاكن ال يس ترت من بوهل  ،وأما هذإ فاكن مييش
.
ابلمنمية
ويف روإية للنسايئ  :اكن أحدهام ال يس تربئ من بوهل .
ويف روإية لمحد وإبن ماجه  :أما أحدهام فاكن ال يس تزنه من بوهل .
يتوَق
ال
:
روإية
ويف
ماكن إلقربين  :يف إملدينة  ،فقد جاء يف روإية للبخاري قال إبن عباس ريض
هللا عهنام  :مر إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص حبائط من حيطان إملدينة أو مكة  ،ويف روإية هل :
بعض حيطان إملدينة  .ففي هذه إلروإية إجلزم بأن إلقربين يف بعض حيطان
.
إملدينة
@ قوهل ملسو هيلع هللا ىلص  :وما يعذابن يف كبري  ،مث قال  :بىل .
ويف إلروإية إلخرى قال  :وما يعذابن يف كبري  ،إنه لكبري إملرإد به وهللا أعمل
أنه ليس بكبري يف نظر إلناس  ،ولكنه عند هللا كبري .
أو أنه ليس بأمر كبري يشق إلتحرز منه  ،ولكنه كبري عظمي عند هللا لنه جيعل
من إملؤمن كونه يف حاةل بطالن لفرإئض تأسست عيل إلطهارة مثل إلصالة
ومعوم ما جيب أن يكون إملؤمن عليه من إلطهر  ،وأما إلمنمية مفا أسهل إحندإر
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إملؤمن فهيا وما أعظمها يف إخلوض يف حقوق إملؤمنني وتشويه صورمه يف أعني
إلناس ابلباطل
إثبات عذإب إلقرب :وهو اثبت يف كتاب هللا ويف س نة رسوهل صىل هللا عليه
.
وسمل
ون عَلَ ْهيَا غُدُ ًّوإ َوع َِش ًّيا
مفن إلكتاب قوهل تعاَل عن أل فرعون  ( :إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ أ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب )
َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم َّ
ُون إلْ َع َذ ِإب إلَ ْك َ ِرب ل َ َعلَّه ُْم
@ وقال جل ِذ ُكره َ ( :ول َ ُن ِذي َقهنَّ ُ ْم ِم َن إلْ َع َذ ِإب إ َلد َْىن د َ
ون) وال إشاكل يف فهم ذكل فهو حم َت َمـل  ،كام أنه ال إشاكل يف خمت إلية
يَ ْر ِج ُع َ
ون ) ملا يعلمون من عذإب إلقرب  ،وتُدركه سائر
بقوهل ( :ل َ َعلَّه ُْم يَ ْر ِج ُع َ
إخمللوقات ،عىل ما س يأيت بيانه ،وقال عز وجل  ( :فَ َذ ْر ُ ْمه َح َّىت يُالقُوإ ي َ ْو َمهُ ُم
ون * َوإ َّن لِ َّ َِّل َين
ون * ي َ ْو َم ال ي ُ ْغ ِين َع ْهنُ ْم َك ْيدُ ُ ْمه َشيْئًا َوال ُ ْمه يُ َ ُ
نرص َ
َّ ِإذلي ِفي ِه يُ ْص َع ُق َ
ون) ويف قوهل تعاَل ِ َ ( :و َم ْن
ُون َذ ِ َكل َولَ ِك َّن َأ ْك َ َرث ُ ْمه ال ي َ ْعلَ ُم َ
َظلَ ُموإ عَ َذ ًإاب د َ
َأع َْر َض َعن ِذ ْك ِري فَا َّن َ ُهل َم ِعيشَ ًة ضَ ًناك ) إلية .
قال أبو سعيد إخلدري  :يُ ِضيق عليه يف قربه حىت ختتلف أضالعه فيه .
وقال إالمام إلبخاري  :ابب ما جاء يف عذإب إلقرب  ،وقوهل تعاَل َ ( :ول َ ْو تَ َرى
إ ِذ َّ
ون ِيف َ َمغ َر ِإت إلْ َم ْو ِت َوإلْ َملئِ َك ُة َاب ِس ُطو ْإ َأيْ ِد ِهي ْم َأ ْخ ِر ُجو ْإ َأن ُف َس ُ ُمك إلْ َي ْو َم
إلظا ِل ُم َ
ِ
ْ
ُ
َ
ْ
ل
ُون ) إلية .قال  :هو إلهوإن  // ،وقوهل جل ذكره ( :
ه
إ
إب
ذ
ع
ن
و
ز
جت
ِ
َْ َ َ َ
ُّون إ ََل عَ َذ ٍإب َع ِظ ٍمي ) مث ساق ابس ناده إَل إلنيب صىل
َس ُن َع ِذهبُ ُم َّم َّرت ْ َِني ُ َّمث يُ َرد َ
ِ
هللا عليه وسمل أنه قال  :عذإب إلقرب حق ..
@@@وأما إلحاديث فقد قال إبن كثري  :وأحاديث عذإب إلقرب كثرية جدإ .
إهـ
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@@قال ملسو هيلع هللا ىلص  :أال إن أحدُك إذإ مات ُعرض عليه مقعده ابلغدإة وإلعيش ؛ إن
اكن من أهل إجلنة مفن أهل إجلنة  ،وإن اكن من أهل إلنار مفن أهل إلنار ،
حىت يبعثه هللا عز وجل يوم إلقيامة  .روإه إلبخاري ومسمل
@@ وحدثت عائشة ريض هللا عهنا فقالت  :دخل عيل رسول هللا صىل هللا
عليه وسمل  ،وعندي إمرأة من إلهيود  ،ويه تقول  :هل شعرت أنمك تُفتنون
يف إلقبور ؟ قالت  :فاراتع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،وقال  :إمنا تفنت هيود  .قالت
عائشة  :فلبثنا ليايل  ،مث قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :هل شعرت أنه أويح إيل ؛
أنمك تفتنون يف إلقبور  .قالت عائشة  :فسمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد يس تعيذ
من عذإب إلقرب  .متفق عليه  .ويف روإية  :قالت وما صىل صالة بعد ذكل إال
إلقرب
عذإب
من
يتعوذ
َسعته
@@ واكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتعوذ ابهلل من عذإب إلقرب دبر لك صالة  ،وأمر
أمته بذكل  .اكن سعد بن أّب وقاص يعمل بنيه هؤالء إللكامت كام يعمل إملعمل
إلغلامن إلكتابة ويقول  :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اكن يتعوذ مهنن دبر إلصالة  :إللهم
إين أعوذ بك من إجلَب  ،وأعوذ بك أن أرد إَل أرذل إلعمر  ،وأعوذ بك من
فتنة إدلنيا  ،وأعوذ بك من عذإب إلقرب  .روإه إلبخاري .
وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :إذإ تشهد أحدُك فليس تعذ ابهلل من أربع  ،يقول  :إللهم
إين أعوذ بك من عذإب هجَّن ومن عذإب إلقرب ومن فتنة إحمليا وإملامت ومن
رش فتنة إملس يح إدلجال  .متفق عليه .
بل اكن يتعوذ ابهلل من عذإب إلقرب صباحا ومساء  ،قال عبد إلرمحن بن أّب
بكرة لبيه  :اي أبت إين أَسعك تدعو لك غدإة  :إللهم عافين يف بدين  .إللهم
عافين يف َسعي إللهم عافين يف برصى ال إهل إال أنت  .تعيدها ثالاث حني تصبح
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وثالاث حني متَس  ،وتقول  :إللهم إين أعوذ بك من إلكفر وإلفقر إللهم إين أعوذ
بك من عذإب إلقرب ال إهل إال أنت  .تعيدها حني تصبح ثالاث  ،وثالاث حني
متَس  .قال  :نعم اي بىن إين َسعت إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يدعو هبن  ،فأحب أن أسنت
بسنته  .روإه إالمام أمحد وأبو دإود .
@@ وعذإب إلقرب حق  ،ولكن هللا أخفاه عن إلناس ِلحمكة
و ِحمكة إخفاء أصوإت إملعذبني يف قبورمه عن إلناس قوهل ملسو هيلع هللا ىلص  :فلوال أن ال
تدإفنوإ دلعوت هللا أن يسمعمك من عذإب إلقرب إذلي أَسع منه  .روإه مسمل .
مفا ترك رسو ُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص سؤإ َل ِ
هللا أن ي ُسمع هذه إلمة من عذإب إلقرب إال
خش ية أال يتدإفنوإ  .وملا اكنت إحلمكة ُمنتفية يف حق إلهبامئ ُأَسعت عذإب
إلقرب  .بيامن عذإب إلقرب يسمعه لك من خملوق عدإ إلثقلني( إالنس وإجلن)،
قال ملسو هيلع هللا ىلص  :إن إلعبد إذإ وضع يف قربه وتوَل عنه أحصابه إنه ليسمع قرع نعاهلم .
قال  :يأتيه ملاكن ف ُيقعدإنه  ،فيقوالن هل ما كنت تقول يف هذإ إلرجل ؟ قال :
فأما إملؤمن فيقول  :أشهد أنه عبد هللا ورسوهل  ،قال  :فيقال هل إنظر إَل
مقعدك من إلنار قد أبدكل هللا به مقعدإ من إجلنة  ،قال نيب هللا صىل هللا
عليه وسمل:فريإهام مجيعا  .روإه إلبخاري ومسمل،
زإد إلبخاري قال :وأما إملنافق وإلاكفر فيقال هل  :ما كنت تقول يف هذإ إلرجل
؟ فيقول  :ال أدري كنت أقول ما يقول إلناس ! ف ُيقال  :ال دريت وال تليت ،
يصيح صيح ًة يسمعها من يليه إال
مث يُرضب مبطرقة من حديد بني ُأذنيه  ،ف ُ
إلثقلني  .يعين تسمعه إدلوإب ويسمعه من اكن قريبا من إملاكن إال إالنس
.
وإجلن
وقال ملسو هيلع هللا ىلص  :إهنم يُعذبون عذإ ًاب تسمعه إلهبامئ .
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@@ وعن زيد بن اثبت قال  :بيامن إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص لبين إلنجار عىل بغةل هل وحنن
معه إذ َحاد َْت به فاكدت تلقيه وإذإ أقرب س تة أو مخسة أو أربعة  ،فقال من
يعرف أحصاب هذه إلقرب ؟ فقال  :رجل أان  .قال  :مفىت مات هؤالء ؟ قال :
ماتوإ يف إالرشإك فقال  :إن هذه إلمة تبتىل يف قبورها  ،فلوال أن ال تدإفنوإ
دلعوت هللا أن يسمعمك من عذإب إلقرب إذلي أَسع منه  ،مث أقبل علينا بوهجه
فقال  :تعوذوإ ابهلل من عذإب إلنار  ،قالوإ  :نعوذ ابهلل من عذإب إلنار  ،فقال
 :تعوذوإ ابهلل من عذإب إلقرب  .قالوإ  :نعوذ ابهلل من عذإب إلقرب  .روإه مسمل
.
@@ من أنكر عذإب إلقرب فقد كفر  ،فقد توإترت إلحاديث عن رسول هللا
.
ذكل
يف
ملسو هيلع هللا ىلص
&& قال إبن إلقمي  :أحاديث عذإب إلقرب ومساءةل منكر ونكري كثرية متوإترة
.
ملسو هيلع هللا ىلص
إلنيب
عن
&& وقد توإترت إلخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ثبوت عذإب إلقرب ونعميه ملن
اكن ذلكل أهال وسؤإل إمللكني  ،فيجب إعتقاد ثبوت ذكل وإالميان به  ،وال
نتلكم يف كيفيته إذ ليس للعقل وقوف عىل كيفيته لكونه ال عهـد هل به يف هـذه
إدلإر  ،وإلرشع ال يأيت مبا حتيهل إلعقول ولكنه قد يأيت مبا حتار فيه إلعقول  .إهـ
.
:
إحلديث
مسائل
ومن
@@ أن عذإب إلقرب غري منحرص يف هذين إلس ببني .
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@@ إلتساهل يف إلطهارة  ،وعدم إلتحرز من إلنجاسة سبب يف عدم حصة
إلوضوء  ،وابلتايل عدم حصة إلصالة  ،وقد تقدم معنا يف إحلديث إلثالث قوهل
عليه إلصالة وإلسالم  :ويل للعقاب من إلنار .
@ قوهل :ال يس ترت  ،ويف روإية  :ال يس تربئ  ،ويف روإية :ال يس تزنه .
هذإ لكه محمول عىل عدم إلتزنه وإلتطهر من إلبول  ،ال أنه عىل عدم إستتاره
عن أعني إلناس  ،إذ لو اكن ذكل هو إلسبب ملا قُيد حبال إلبول فقط
@ فيه دليل عىل جناسة إلبول  ،وإملقصود بـ " إلبول " بول إالنسان
نفسه وفيه دليل عىل أن هذه إلش ياء من كبائر إذلنوب .
@ خطورة إلمنمية  ،وأهنا من كبائر إذلنوب .
وإلمنمية يه نقل إلهالم بني إلناس عىل سبيل إالفساد .
وقد قيل  :يُفسد إلامنم يف ساعة ما ال يُفسده إلساحر يف س نة  .وهذإ عىل
.
إملبالغة
سبيل
@ شق إجلريدة وغرزها عىل إلقرب من خصوصيات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لن
هذإ إلمر من إلمور إلغيبية إليت ال يُمكن أن يُطلع علهيا أو يعلمها أحد إلناس
.
@ فيه إثبات شفاعة إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ملن مات عيل إلتوبة من أمته .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
إثبات عذإب إلقرب ونعميه من إلقرأن إلكرمي
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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من إلايت إلقرأنية إلوإحضة يف إثبات عذإب إلقرب قوهل تعاَل َ { :و َح َاق بِأَ ِل
ون عَلَ ْهيَا غُدُ ًّوإ َوع َِش ًّيا َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم
ِف ْر َع ْو َن ُسو ُء إلْ َع َذ ِإب ( )54إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ َأ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب ([})54غافر].
َّ
فعرضهم عىل إلنار من إلوإحض من س ياق إلية أنه قبل يوم إلقيامة ومعىن
.
حيرقون
يعرضون
ون ُو ُجو َههُ ْم
وقال-تبارك وتعاَلَ {:-ول َ ْو تَ َرى إ ْذ يَتَ َو ََّّف َّ ِإذل َين َك َف ُروإ إلْ َم َالئِ َك ُة ي َ ْ ِ
رضب ُ َ
َ ُ ُ ُ َ ْ ِ
َ
ُ
ْ
ِ
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
إّلل ليْ َس
َوأد َْاب َر ْمه َوذوقوإ عَذ َإب إل َح ِر ِيق ( )43ذكل ِب َما ق َّد َمت أيْديمك َوأ َّن َّ َ
([})41إلنفال].
ِللْ َع ِبي ِد
ب َِظ َّال ٍم
وقال-أيضا:-
{ َول َ ْو تَ َرى إ ِذ َّ
ون ِيف َ َمغ َر ِإت إلْ َم ْو ِت َوإلْ َم َالئِ َك ُة َاب ِس ُطو َأيْ ِد ِهي ْم َأ ْخ ِر ُجوإ
إلظا ِل ُم َ
َُْ ُ ُ ْ ِ
ْ
ْ
ُ
ِ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ون عَىل َّإّلل غ َري إل َح ِق َوك ْن ُ ْمت
أنف َسمك إل َي ْو َم جت َز ْو َن عَذ َإب إله ِ
ُون ِب َما ك ْن ُ ْمت تَقول َ
([})13إلنعام].
ون
َأ َايتِ ِه
َع ْن
ت َ ْس َت ْك ِ ُرب َ
هااتن إليتان وإحضتان أن عذإب إلاكفر ابلرضب يبدأ من قبض روحه .
ِيل َّ ِ
إّلل َأ ْم َوإاتً ب َ ْل َأ ْحيَا ٌء
_ وقال -س بحانهَ {:-و َال َ ْحت َس َ ََّب َّ ِإذل َين قُ ِتلُوإ ِيف َسب ِ
ون ِاب َّ ِذل َين
ون ( )141فَ ِر ِح َني ِب َما َأاتَ ُ ُمه َّ ُ
رش َ
ِع ْندَ َر ِ ِهب ْم يُ ْر َزقُ َ
إّلل ِم ْن فَ ْض ِ ِهل َوي َْس َتبْ ِ ُ
ون
رش َ
ل َ ْم يَلْ َح ُقوإ هبِ ِ ْم ِم ْن َخلْ ِفه ِْم َأ َّال خ َْو ٌف عَلَ ْ ِهي ْم َو َال ُ ْمه َ ْحي َ نز َ
ُون ( )123ي َْس َتبْ ِ ُ
ِب ِن ْع َم ٍة ِم َن َّ ِ
إّلل َال ي ُ ِضي ُع َأ ْج َر إلْ ُم ْؤ ِم ِن َني ([})121أل معرإن].
إّلل َوفَ ْض ٍل َو َأ َّن َّ َ
ِيل َّ ِ
إّلل َأ ْم َو ٌإت ب َ ْل َأ ْح َيا ٌء
_ وقال  -تبارك وتعاَلَ {:-و َال تَ ُقولُوإ ِل َم ْن ي ُ ْقتَ ُل ِيف َسب ِ
([})145إلبقرة].
ون
َال
َولَ ِك ْن
ت َ ْش ُع ُر َ
هااتن إليتان دإلتان عىل أن إلشهيد منعم يف حياة إلربزخ.
قال إالمام إلشواكين -رمحه هللا -يف تفسريه :
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"{ وال تقولوإ ملن يقتل يف سبيل هللا أموإت بل أحياء ولكن ال تشعرون }
ويف إلية دليل عىل ثبوت عذإب إلقرب وال إعتدإد خبالف من خالف يف ذكل
فقد توإترت به إلحاديث إلصحيحة ودلت عليه إلايت إلقرأنية ومثل هذه
إلية قوهل تعاَل  { :وال حتسَب إذلين قتلوإ يف سبيل هللا أموإات بل أحياء عند
}".
يرزقون
رهبم
@ وقال أبو إحلسن إلشعري -رمحه هللا -يف "إالابنة" :
"مما يبني عذإب إلاكفرين يف إلقبور قول هللا تعاَل  ( :إلنار يعرضون علهيا
غدوإ وعش يا ويوم تقوم إلساعة أدخلوإ أل فرعون أشد إلعذإب ) جفعل عذإهبم
يوم تقوم إلساعة بعد عرضهم عىل إلنار يف إدلنيا غدوإ وعش يا .وقال تعاَل ( :
س نعذهبم مرتني )[إلتوبة ]131:مرة ابلس يف إذإ رفضوإ إدلخول يف دين هللا
تعايل  ،ومرة يف قبورمه بعد أن ميوتوإ مث يردون إَل عذإب غليظ يف إلخرة.
@ وأخرب هللا تعاَل أن إلشهدإء يف إدلنيا يرزقون ويفرحون بفضل هللا تعاَل،
قال هللا تعاَل  ( :وال حتسَب إذلين قتلوإ يف سبيل هللا أموإات بل أحياء عند
رهبم يرزقون فرحني مبا أاتمه هللا من فضهل ويس تبرشون ابذلين مل يلحقوإ هبم
من خلفهم أال خوف علهيم وال مه حيزنون ) وهذإ ال يكون إال يف إدلنيا لن
إذلين مل يلحقوإ هبم أحياء مل ميوتوإ وال قتلوإ ".
وقال إلبخاري-رمحه هللا -يف حصيحه :
@
"ابب َما َج َاء َِّف عَ َذ ِإب إلْ َق ْ ِرب َ .وقَ ْو ُ ُهل تَ َع َاَل ( إ ِذ َّ
ون َِّف َ َمغ َر ِإت إلْ َم ْو ِت
إلظا ِل ُم َ
ِ
ْ
ُ
َ
ُون ) ه َُو
َوإلْ َم َالئِ َك ُة َاب ِس ُطو َأيْ ِد ِهي ْم َأ ْخ ِر ُجوإ َأنْ ُف َس ُ ُمك إلْ َي ْو َم ْجت َز ْو َن عَذ َإب إله ِ
ُّون إ ََل
إلْه ََو ُإن َ ،وإلْه َْو ُن ِإلرفْ ُق َ ،وقَ ْو ُ ُهل َج َّل ِذ ْك ُر ُه ( َس ُن َع ِذهبُ ُ ْم َم َّرت ْ َِني ُ َّمث يُ َرد َ
ِ
ون
عَ َذ ٍإب َع ِظ ٍمي ) َوقَ ْو ُ ُهل تَ َع َاَل ( َو َح َاق بِأ ِل ِف ْر َع ْو َن ُسو ُء إلْ َع َذ ِإب * إلنَّ ُار ي ُ ْع َرضُ َ
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إلساعَ ُة َأ ْد ِخلُوإ أ َل ِف ْر َع ْو َن َأ َش َّد إلْ َع َذ ِإب)"
عَلَ ْهيَا غُدُ ًّوإ َوع َِش يًّا َوي َ ْو َم تَ ُقو ُم َّ
ومن إلايت إلقرأنية إلكرمية إليت دلت إلحاديث إلصحيحة عىل أهنا نزلت يف
وعذإبه
إلقرب
فتنة
إّلل َّ ِإذل َين َأ َمنُوإ ِابلْقَ ْو ِل إلث َّاب ِِت ِيف إلْ َح َيا ِة إدلُّ نْ َيا َو ِيف ْ َإل ِخ َر ِة
قوهل تعاَل { :يُث َِب ُت َّ ُ
إّلل َّ
إّلل َما يَشَ ا ُء ([})22إبرإهمي].
إلظا ِل ِم َني َوي َ ْف َع ُل َّ ُ
َويُ ِض ُّل َّ ُ
رش ُه ي َ ْو َم إلْ ِق َيا َم ِة
وقال تعاَل َ {:و َم ْن َأع َْر َض َع ْن ِذ ْك ِري فَا َّن َ ُهل َم ِعيشَ ًة ضَ ْن ًاك َو َ ْحن ُ ُ
ِ
ُ
ْ
َ
ِ
َ
ْ
رشت َِين َأمعى َوقد ك ْن ُت بَص ًريإ ([})124طه].
َأ ْ َمعى ( )125قَا َل َر ِب ِل َم َح َ ْ
قال إبن سعدي َ {" :و َم ْن َأع َْر َض َع ْن ِذ ْك ِري } أي :كتاّب إذلي يتذكر به مجيع
إملطالب إلعالية ،وأن يرتكه عىل وجه إالعرإض عنه ،أو ما هو أعظم من
ذكل ،بأن يكون عىل وجه إالناكر هل ،وإلكفر به { فَا َّن َ ُهل َم ِعيشَ ًة ضَ ْن ًاك } أي:
ِ
فان جزإءه ،أن جنعل معيش ته ضيقة مشقة ،وال يكون ذكل إال عذإاب.
وفرست إملعيشة إلضنك بعذإب إلقرب ،وأنه يضيق عليه قربه ،وحيرص فيه
ويعذب ،جزإء العرإضه عن ذكر ربه ،وهذه إحدى إلايت إدلإةل عىل عذإب
ون ِيف َ َمغ َر ِإت إلْ َم ْو ِت َوإلْ َمالئِ َك ُة
إلقرب .وإلثانية قوهل تعاَلَ { :ول َ ْو تَ َرى إ ِذ إ َّلظا ِل ُم َ
ِ
َاب ِس ُطو َأيْ ِد ِهي ْم } إلية.
ُون إلْ َع َذ ِإب إل ْك َ ِرب }
@@ وإلثالثة قوهلَ { :ول َ ُن ِذي َقهنَّ ُ ْم ِم َن إلْ َع َذ ِإب إلد َْىن د َ
ون عَلَ ْهيَا غُدُ ًّوإ َوع َِش ًّيا } إلية.
وإلرإبعة قوهل عن أل فرعون { :إلنَّ ُار يُ ْع َرضُ َ
وإذلي أوجب ملن فرسها بعذإب إلقرب فقط  ،وقرصها عىل ذكل -وهللا أعمل-
أخر إلية ،وأن هللا ذكر يف أخرها عذإب يوم إلقيامة.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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من موقع برإمج سوفت جاء :إلرد عىل من إنكر عذإب إلقرب ،خرجت علينا
بعض إلصحف مبقاالت مطوةل ينكر أحصاهبا عذإب إلقرب .وقال إالمام أمحد
رمحه إللـه" :عذإب إلقرب حق ومن أنكره فهو ضال مضل"وقال إالمام إبن إلقمي
رمحه إللـه تعاَل" :إن إللـه تعاَل قد جعل إدلور ثالثة ،وىه :دإر إدلنيا ،ودإر
ما بعد إلربزخ ،ودإر إلقرإر" مث قال":وجعل إللـه للك دإر أحاكم ًا ختتص هبا،
جفعل إللـه إلحاكم يف دإر إدلنيا تسري عىل إلبدإن ،وإلروإح تبع لها ،وجعل
إلحاكم يف دإر ما بعد إلربزخ ترسى عىل إلروإح ،وإلبدإن تبع لها ،وجعل
إلحاكم يف دإر إلقرإر ترسى عىل إلروإح وإلبدإن مع ًا"
مث قال إبن إلقمي" :وإعمل أن سعة إلقرب ،وضيقه ،ونوره ،وانره ليس من جنس
إدلنيا".
عامل
يف
للناس
إملعهود
وترمج إمام إدلنيا يف إحلديث  -إالمام إلبخاري  -يف كتاب إجلنائز اب ًاب بعنوإن
(ابب ما جاء يف عذإب إلقرب) وساق إلبخاري يف هذإ إلباب إلايت إلكرمية
عن إللـه جل وعال وروى فيه إلحاديث إلصحيحة عن رسول إللـه ،
وسأكتفي حبديث وإحد أمجع أهل إلس نة بال خالف عىل إعتباره معدة
إلحاديث َّف هذإ إلباب :فعن إلربإء بن عازب رىض هللا عنه أنه قال :خرجنا
مع إلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف جنازة رجل من إلنصار فلام إنهتينا إَل إلقرب جلس إلنيب عىل
شفري إلقرب (حافة إلقرب) وجلس نا حوهل وَكن عىل رؤوس نا إلطري (ال يتلكمون)
وَّف يد إلنيب عود ينكـت بـه إلرض مث رفـع إلنبـي رأسـه فنظـر وقـال
لحصـابـه :إس تعيذوإ ابللـه من عذإب إلقرب ،إس تعيذوإ ابللـه من عذإب إلقرب،
إس تعيذوإ ابللـه من عذإب إلقرب)) قالها إلنيب مرتني أو ثالثـة ثـم إلتفـت إلهيمـم
إلنيب وقال(( :إن إلعبد إملؤمن إذإ اكن يف إنقطاع من إدلنيا وإقبال من إلخرة
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نزل إليه من إلسامء مالئكة بيض إلوجوه َكن وجوههم إلشمس ،معهم كفن من
أكفان إجلنة ،وحنوط من حنوط إجلنة فيجلسون منه مد إلبرص ،مث جييء
مكل إملوت حىت جيلس عند رأسه فيقول :اي أيهتا إلنفس إلطيبة ُإخريج إَل
مغفرة من إللـه ورضوإن ،فتخرج فتس يل كام تس يل إلقطرة من يف ِ
إلس َقاء
فيأخذها ،فاذإ أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت يأخذوها ،فيجعلوها يف
ذكل إلكفن ،وَّف ذكل إحلنوط ،فيخرج مهنا َكطيب نفحة مسك وجدت عىل
وجه إلرض فيصعدون هبا فال ميرون عىل مل من إملالئكة إال قالوإ :ما هذإ
إلروح إلطيب؟ فيقولون :فالن بن فالن ،بأحسن أسامئه إليت اكنوإ يسمونه هبا
يف إدلنيا ،حىت ينهتوإ به إَل إلسامء إدلنيا ،فيس تفتحون هل ،فيفتح هل ،فيش يعه
من لك سامء مقربوها إَل إلسامء إليت تلهيا ،حىت ينهتيي إَل إلسامء
إلسابعة،فيقول إللـه عز وجل :إكتبوإ كتاب عبدي يف عليني وأعيدوإ عبدي
إَل إلرض ،فاين مهنا خلقهتم ،وفهيا أعيدمه ،ومهنا أخرهجم اترة أخرى ،فتعاد
روحه ،فيأتيه ملاكن ،فيجلسانه فيقوالن :من ربك؟ فيقول :رىب إللـه ،فيقوالن
هل :ما دينك؟ فيقول ديين إالسالم ،فيقوالن هل :ما هذإ إلرجل إذلي بعث
فيمك؟ فيقول هو رسول إللـه ،فيقوالن هل وما علمك؟ فيقول :قرأت كتاب إللـه
فأمنت به وصدقت ،فينادي مناد من إلسامء أن صدق عبدي فأفرشوه من
إجلنة ،وألبسوه من إجلنة ،وإفتحوإ هل اب ًاب إَل إجلنة ،فيأتيه من روهحا وطيهبا
،ويفسح هل يف قربه مد برصه ،ويأتيه رجل حسن إلوجه حسن إلثياب ،طيب
إلرحي ،فيقول :أبرش ابذلي يرسك ،هذإ يومك إذلي كنت توعد ،فيقول هل :من
أنت؟ فوهجك إلوجه إذلي جييء ابخلري ،فيقول :أان معكل إلصاحل ،فيقول :رب
أمق إلساعة ،رب أمق إلساعة ،حىت أرجع إَل أهيل ومايل ،وإن إلعبد إلاكفر إذإ
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اكن يف إنقطاع من إدلنيا ،وإقبال من إلخرة ،نزل إليه من إلسامء مالئكة سود
إلوجوه ،معهم إملسوح فيجلسون منه مد إلبرص مث جييء مكل إملوت حىت
جيلس عند رأسه،فيقول :أيهتا إلنفس إخلبيثة إخريج إَل خسط من إللـه
وغضب ،فتفرق يف جسده فينزتعها كام ينزتع إلسفود من إلصوف إملبلول،
فيأخذها ،فاذإ أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف تكل
إملسوح ،وخيرج مهنا َكننت رحي جيفة وجدت عىل وجه إلرض ،فيصعدون هبا
فال ميرون هبا عىل مل من إملالئكة إالَّ قالوإ :ما هذه إلروح إخلبيثة؟! فيقولون:
فالن بن فالن بأقبح أسامئه إليت اكن يسمى هبا يف إدلنيا فيس تفتح هل ،فال
يفتح هل ،مث قرأ ال تفتح هلم أبوإب إلسامء فيقول إللـه عز وجل :إكتبوإ كتابه يف
نجني يف إلرض إلسفىل ،فتطرح روحه طرح ًا فتعاد روحه يف جسده ويأتيه
ملاكن فيجلسانه فيقوالن هل :من ربك؟ فيقول :هاه ..هاه ..ال أدرى ،فيقوالن:
هل ما دينك؟ فيقول :هاه ..هاه ..ال أدرى ،فيقوالن هل :ما هذإ إلرجل إذلي
بُ ِع َث فيمك؟ فيقول :هاه ..هاه ..ال أدرى ،فينادي منا ٍد من إلسامء :أن كذب
عبدي ،فأفرشوه من إلنار وإفتحوإ هل اباب إَل إلنار فيأتيه من حرها وَسوهما،
ويضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه ،ويأتيه رجل قبيح إلوجه ،قبيح
إلثياب ،مننت إلرحي ،فيقول :أبرش ابذلى يسوؤك ،هذإ يومك إذلي كنت
توعد فيقول :من أنت فوهجك إلوجه جيئ ابلرش؟ فيقول :أان معكل إخلبيث،
فيقول :رب ال تقم إلساعة ،روإه إالمام أمحد يف مس نده وإبن حبان يف حصيحه
وإلبهيقي يف سننه وإلنسايئ يف سننه وأبو دإود يف سننه وروإه إحلاُك يف
إملس تدرك وحصحه عىل رشط إلش يخني وأقره إالمام إذلهيب وحصح إحلديث
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إالمام إبن إلقمي يف كتاب هتذيب إلسنن وإعالم إملوقعني وحصح هذإ إحلديث
إلش يخ إللباين إللهم إان نعوذ بك من عذإب إلقرب – إللهم جننا من عذإب إلقرب
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