
1 
 

 

 {َأَتُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَن}

 "النََّبأ َصِحيَفُة" تُه َوَكَذَبلََّصَدَق اْل

احلمدد   ااصددجل اربدداومُذ وُمددِذرب ا، دنصريمُذ وومدد  ا،صلددوملذ والمدد   وال دد     

 وصدحبهِ  بالصندا  وال ديال ا ال ديال بح دعذ وعلدى  لدهِ      ذ على ا،بعوث ومحة للعا،ل

 أما بعد: ؛أمجعل

نووهددا مقالددة َعذ منددذ نمددُ ا مددعالنابعددة العدد   البيدددا    "النبددأ صددحيفة"وشدد   بقددد 

 .(1){َأَتُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَن}: باآلمة الص ميةالصاتع 

إن الدذ  لدجب اماعدة البيددا        :أن الذي يقول  ، وخالصة ما جاء في المقالة

أن الذ  مقورب -وعقوبة منه على ما اارتبنه ارماعة مُ خمالفا  ش عية  ذغضع مُ اِ 

اائجب على ا  بي  علجلذ م تصع لصب   مُ أعصجل الصبائ ذ ومصا  ممجب إىل الصفد   هو  هذا

 صدفة  من دع إىل ا  ذ نعجل أن صالع هدذ  ا،قالدة   ؛ وذلك أن الصاتَع-والعياذ با -

وأوه خيوض يف بعض أاداو ا  تعاىلذ وأوه وال نةذ  مُ صفاته ليس عليها  ليجب مُ الق  ِن

ذ بن بة اليضدع إىل ا  ؛ ه منأىل على ا  تعاىلم عى إىل تبيل إوا   ا  مُ غ   ليجبذ وأو
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-بدذذا الدت هدذا غضدع مدُ ا  بقدد و دبت إليده          ؛حتناج إىل  ليدجب مدُ الصندا  وال دنة    

 !ما ليس لك به علجل -سبحاوه

 وأختصر ردي في النقاط التالية:

بقمدجل هه هداذ واندجب اا تهداذ      :ا إذ وقدورب: إن ارماعدة البيدا مدة أصدابها ا     إوَّد  أوًلا:

 ق عناصدد ها يف البلدددانذ وابن هددا بال دد  وا سددِ وأسددقر وامنهدداذ وك دد  شددوكنهاذ وبدد َّ

مدُ   :خمالفا  ش عيةذ وجد ائجل يف لدأ أهدجب ال دنة    ما اارتبنه مُ ج َّاء واخلوف؛  واروِع

ُِ بيد  لدأذ    والض ِ  والنعليِأ سفك للدماء اليت ل مها ا ذ وتعذمع للم لمل بال ج

إىل  ...وإذارب ل عاماهاذ وتبدمجب ،نهج أهجب ال نة وارماعدةذ والقدورب علدى ا  بيد  علدجلذ     

وا إىل ارماعدة مدا لديس لندا بده       مل ون دع إىل ا  ذ ا إذ وقدورب ذلدك  إوَّ - خ  هذ  الطوا  

ُْ }اد اارب:  ´با  علجل؛  َوَضَ َ  اللَُّه َمَثًلا َاْ َمًة َكاَوْت  ِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َمْأِتيَها ِوْنُاَها َوَغًدا ِم

( 112َكاُووا َمْمَنُعوَن )ُكجبِّ َمَصاٍن َبَصَفَ ْ  ِبَأْوُعجِل اللَِّه َبَأَذاَاَها اللَُّه ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما 

ذ [113ذ 112]النحجب:  {َوَلَقْد َجاَءُهجْل َوُسورٌب ِمْنُهجْل َبَصذَُّبوُ  َبَأَخَذُهجُل اْلَعَذاُ  َوُهجْل َهاِلُموَن

ُْ َكِثٍ }: سبحاوهواارب  ُْ ُمِميَبٍة َبِبَما َكَ َبْت َأْمِدمُصجْل َوَمْعُفو َع ]الشووى:  {َوَما َأَصاَبُصجْل ِم

َهَهَ  اْلَفَ اُ  ِبي اْلَب ِّ َواْلَبْحِ  ِبَما َكَ َبْت َأْمِد  النَّاِس ِلُيِذمَقُهجْل َبْعَض }: سبحاوهرب ذ واا[30

ُْ }: ¸واارب [ 41]ال و :  {الَِّذ  َعِمُلوا َلَعلَُّهجْل َمْ ِجُعوَن ُْ  َمٍة ِإلَّا ِهَي َأْكَبُ  ِم َوَما ُوِ مِهجْل ِم

َوَبَلْوَواُهجْل }: ججب وع واارب  ذ[48]الزخ ف:  {َعَذاِ  َلَعلَُّهجْل َمْ ِجُعوَنُأْخِنَها َوَأَخْذَواُهجْل ِباْل

َكددَذِلَك }: جددجب ذكدد   ذ واددارب[168]ا عدد اف:  {ِباْلَحَ ددَناِ  َوال َّدديَِّئاِ  َلَعلَُّهددجْل َمْ ِجُعددونَ 

َُ }: تبدداوو وتعدداىلواددارب  ذ[163]ا عدد اف:  {َوْبُلددوُهجْل ِبَمددا َكدداُووا َمْفُ ددُقوَن َوَلُنددِذمَقنَُّهجْل ِمدد

: سددبحاوهواددارب ذ [21]ال ددجد :  {اْلَعددَذاِ  اْلددَأْ َوى ُ وَن اْلَعددَذاِ  اْلددَأْكَبِ  َلَعلَُّهددجْل َمْ ِجُعددونَ 

ُْ َاْبِلِهجْل َكدذَُّبوا ِبيَماِتَندا َبَأَخدَذُهجُل اللَّدُه ِبدُذُووِبِهجْل َواللَّدُه َشدِدمدُ       } َُ ِم  َكَدْأِ   رِب ِبْ َعْوَن َوالَِّذم

ُْ َأْوَسْلَنا َعَلْيِه َلاِصدًبا  }: ¸ذ واارب [11] رب عم ان:  {اْلِعَقاِ  َبُصلًّا َأَخْذَوا ِبَذْوِبِه َبِمْنُهجْل َم

ُْ َأْغَ ْاَندا َوَمدا َكداَن اللَّد       ُْ َخَ ْفَنا ِبِه اْلَأْوَض َوِمدْنُهجْل َمد ُْ َأَخَذْتُه المَّْيَحُة َوِمْنُهجْل َم ُه َوِمْنُهجْل َم

ُْ َكاُووا َأْوُفَ ُهجْل َمْصِلُموَن ِلَيْصِلَمُهجْل َُ }: تعاىلذ واارب [40]العنصبو :  {َوَلِص َُ الَِّذم َبِبُصْلجٍل ِم

ُْ َسدِبيجِب اللَّدِه َكدِثً ا )    ( َوَأْخدِذِهجُل  160َهاُ وا َل َّْمَنا َعَلْيِهجْل َطيَِّباٍ  ُأِللَّْت َلُهجْل َوِبَمدِِّهجْل َع
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َُ ِمدْنُهجْل َعدَذاًبا       ْكِلِهجْل َأْمَوارَب النَّاِسال َِّبا َوَاْد ُوُهوا َعْنُه َوَأ  {َأِليًمدا ِباْلَباِطدجِب َوَأْعَندْدَوا ِلْلَصداِبِ م
َأَوَلجْل َمِ ُ وا ِبي اْلَأْوِض َبَيْنُصُ وا َكْياَل َكداَن َعاِاَبدُة   }: سبحاوهذ واارب [161ذ 160]الن اء: 

ُْ َاْبِلِهجْل َكاُووا ُهجْل َأَشدَّ َُ َكاُووا ِم ِمْنُهجْل ُاوًَّ  َو َثاًوا ِبي اْلَأْوِض َبَأَخَذُهجُل اللَُّه ِبُذُووِبِهجْل َوَما  الَِّذم

ُْ َواٍق َُ اللَِّه ِم  .[21]غاب :  {َكاَن َلُهجْل ِم

مددرب علدى أن الدذوو   لدع غضدع الد          -وأشدباهها كدث   -بصجب هذ  النموص 

ووقمنه وعقابه؛ ل جع ا،ذوبون عما بعلو ذ بذذا وجع العبد إىل وبده بهدو ا،طلدو ذ     تعاىل

َ بِِّهجْل َوَمدددا َوَلَقددْد َأَخددْذَواُهجْل ِباْلَعدددَذاِ  َبَمددا اْسدددَنَصاُووا ِلدد    }: ¸وإا لددأ عليدده ادددورب ا    

ُْ َاْبِلَك َبَأَخْذَواُهجْلَوَلَقْد َأْوَسْلَنا ِإَلى }: سبحاوهواوله  ذ[76]ا،ؤمنون:  {َمَنَض َُّعوَن  ُأَمجٍل ِم

ُْ َاَ دْت       42ِباْلَبْأَساِء َوالضَّ َّاِء َلَعلَُّهدجْل َمَنَضد َُّعوَن )   ( َبَلْوَلدا ِإْذ َجداَءُهجْل َبْأُسدَنا َتَضد َُّعوا َوَلِصد

َُ َلُهجُل الشَّْيَطاُن َما َكاُووا َمْعَمُلوَن ) ُ وا ِبدِه َبَنْحَندا َعَلدْيِهجْل    ( َبَلمَّا َوُ وا َمدا ُذك د  43ُاُلوُبُهجْل َوَنمَّ

( َبُقِطَع َ اِبُ  44َأْبَواَ  ُكجبِّ َشْيٍء َلنَّى ِإَذا َبِ ُلوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذَواُهجْل َبْيَنًة َبِذَذا ُهجْل ُمْبِلُ وَن )

َُ َهَلُموا َواْلَحْمُد ِللَِّه َو ِّ   [.45 - 42]ا وعا :  {اْلَعاَلِمَلاْلَقْوِ  الَِّذم

ا وثبت صفة جدمدد     ذ وو ندرب عليها بهذ  النموصذ ا إذ وقورب هذ  ا،قالةإوَّ ا:ثانًي

ب دبع مدا    ؛: إن ما جي   على هذ  ارماعدة ا وقوربنوغامة ا م  أوذ -عياًذا با - ¸

مُ غضع ا  على تلدك الفعدارب الشدنيعة الديت      اارتبنه مُ ج ائجلذ وما مُ عقوبة إا وهي

ذ وإمدا  تعداىل إما أوهدا ت ضدي ا     ؛بهذ  الفعارب الفصيعة الشنيعةذ -سبحاوه-ا ت ضيه 

ا م ضدا   ذ أن الصلدجل  ؛وهدذا معلدو  مدُ الددمُ بالضد وو      ذ ذ بذذا النا تيضدبه أوها تيضبه

ا م ضا  ا ذ وأن تعدذمع  ذ ا م ضا  ا ذ وأن اليلو يف الدمُذ ا ذ وأن القنجب بي  لأ

إن  :إذا الندا  -ا م ضدا  ا  ذ وأخذ أمواهلجل بي  لأذ وإوهابهجلذ وسجنهجلذ ا، لمل

  صدفة مدُ غد   ليدجبا! مدا هدذا       وصون واسدبل إىل ا ذ وا ت ضيه تيضع اَ  هذ  ا بعارب

 رهجب والننطعا!ا

ذ علدى مدا اارتبنده    تعاىلعقوبة مُ ا  ذ : إن ما حيمجب بهذ  ارماعةا إذ وقوربنوإ ثالًثا:

اد بينها ذ ذ وإمنا ا موو اليت مبيضها ا تعاىللنمجب إىل إوا   ا   ؛وا ونصهُ ا ونخ ُص
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ذ ب  حتناج إىل تصهدُذ ومعلدو    -عليه الم   وال   -وسنة وبيه  وألصمها يف كنابِه

ذ ا ُم ددِخر أن هددذ  الفصددائع الدديت اوتصبنهددا ارماعددة  ددا   ذ مددُ  مددُ االسدد   بالضدد وو  

 ؛يا أهون عند ا  مُ سفك    ام ئ م دلجل بيد  لدأ   ذ بجب إن نوارب الدووم نجلع غضبه

 ه مقت  ماؤهجل هلًما وغدًوا.بما بالك با لوف ا،ؤلفة اليت أ كما جاء يف احلدمثذ

اددد أشدداو الصاتددع إىل أن بعددض الندداس جيعددجب هددذ  ا اددداو  ليًلددا علددى بعددض   رابًعووا:

 !ا لصا 

 :للجماعدة علدى ب دا  منهجهدا    ب  و دندرب ادا لمدجب    ذ اذ وا وقورب بهوهذا باطجب اطًع

 ؛،ددا نالددتذ ولددو كاوددت الدولددة علددى ال ددنة  ؛: لددو كاوددت الدولددة علددى لددأ بنقددورب مثًلددا

 :كمدا أوندا ا وعصدس ا مد     ،ا أصيبت بهذ  ال نامداذ   ؛اونم  ذ ولو كاوت الدولة عا لة

بدجب ُمعلدجل   ذ ا لصمت ا وض مُ للدع إىل  مداىل  ، ؛: لو كاوت الدولة على الباطجببنقورب

أن أبعدارب الدولدة    ؛أ مُ الباطجب مدُ الصندا  وال دنةذ وادد علمندا مدُ الصندا  وال دنة        احل

االسدد   بمددلةذ وعلمنددا مددُ الشدد ع أمًضددا أوهددا أبعددارب تيضددع ا ذ   ا مُتددتإ إىلذ الشددنيعة

 دد   علددى الددري والفدداج ذ وا، ددلجل     ذ با اددداو ا،ؤ،ددة  ؛بالنجاجنددا بالشدد ع ا بالقدددو  

-وال دنة؛ لدنعلجل مدا م ضدي ا       أبعدارب كدجب مدنهجل علدى الصندا ِ     ذ وإمندا ُتْعد ض   والصاب 

  ا ُميضبه. -تعاىل

ذ أن مجاعة البيدا   اائمة بأم  ا ذ وهذ   عوى ع مضدة  :اد ذك  الصاتع خامًسا:

ذ ولصُ علدى عجالدة   -إن شاء ا -اد ُتْنَش  ا مًبا  ،نااشنها صفحا  أخ ى  ُ اد أبَ 

عباوته هذ  بيقورب: اائمة ببعض أم  ا  علدى الضدعيال  ون   أومح الصاتع بأن مقيد ذ هنا

 الش مال.

 ُ ْ وادد و َ اد أوص  الصاتع على مُ م مي ارماعدة البيدا مدة بف دا  ا،دنهجذ      سادًسا:

ولصدُ علدى   ذ -إن شداء ا   -ولعلده ُمْنشد  ا مًبدا    على هذا الص   يف غ  هذا ا،وضعذ 

 ؛ا منيدة  "إ لع"أو  "وامة للع"عجالة ههنا أاورب للصاتع: وجاًء لاورب أن تنواصجب مع 
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لنع ف اعنقا هجل يف أهجب ا، اجد هناوذ واسأهلجل عُ عشد ا  مدُ عدوا  ا، دلمل الدذمُ      

 بعبواتهجل.ُمَقنَّلون 

واددا كددان مددا حيمددجب للجماعددة مددُ ابيددجب  :اددد لدداورب الصاتددع عبًثددا أن مقددورب سووابًعا:

ولاورب أن مقنع القاوئ بأن ما حيمجب ل بع  وجاتهذ  ؛اابن ءا  اليت حتمجب للعبد ا،ؤمُ

ذ ومثجب ما لمدجب مدع أصدحا     •ونك ما مع مجاعة البيدا   مثجب ما لمجب مع حييى 

 وهذا تدليس وتلبيس؛  ن هذا مقارب مع مدُ أل دُ العمدجبذ ا مدع البيددا       ا خدو ذ 

وسدفك  مداء ا،خدالفل بيد  لدأذ وسدد بدا  االصد  ذ وأمدا            الذ  بدنح بدا  الصلدجلِ   

َواللَّددُه }والرتايدعذ   والنهددي عدُ ا،نصد ذ ووغدع أتباعدده يف النملدأِ     ب مضدة ا مد  بدا،ع وفِ   

 .[18]موسال:  {اْلُمْ َنَعاُن َعَلى َما َتِمُفوَن

جيعلدوا أوف دهجل بدوق شد ع ا      مل ذ • إن حييى ونك ما وسدائ  ا وبيداء   :أمها الناس

 !ولاشية ال وء كما مفعجب البيدا  

 !وا أوهجل على منهاج النبو ُعومدَّذ مل منح بوا عُ ا،نهج احلأذ إن أصحا  ا خدو 

إن أصحا  ا خدو  وافوا يف وجه الطاغية واالوا له:  منا بد   اليد  ذ    :أمها الناس

بد  م دنطيعون خمالفدة  مدُ      ؛أتباع البيددا   جه وا يف وجهه بذبطارب منهجه الباطجبذ وأما 

ولددارب أصددحا   بددل لددارب الدولددةِ بلُيددواِنن  منمددًفا؛ا،لددكذ وبعبدداو  أوضددح: مددُ كددان  

الددذمُ ا و وا،نصدد مُ عليددِه ومعاوضدديِه أن البيدددا   ميدداوس مددع خمالفيددِه ا خدددو ؛ ليجددَد

 الي  .   منا ب اوسه ا،لك مع مُ االوا: بالضبر ما كان ميذ عون له أباطيلهم ا 

 مددوان "لدديس جدمددًدا علددى ذ إن تلددوحيهجل بددالنصف  ،ددُ خيددالفهجل يف هددذا الشددأن ثامًنووا:

بهدذا   ؛ه يف ارماعدة البيدا مدة  لوائد  يلو يف النصف ذ وهدو وابدعُ  ال ؛ بقد عهدوا منه"االع  

لينه تصف  بالصب   كما هو منهج اخلدواوجذ بدجب هدو تصفد  اقالدة       تصف  مُ غ  مصف ذ وما

  لت عليها عش ا  النموص.ذ صحيحة
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 :: إن هذ  ا،قالة اد تؤ   بمالبها إىل الصفد : أعدم مقالدة   إذا كاووا مقولون :اتاسًع

بأاورب: مدا لصدجل الشد ع يف    ذ إن هذ  ار ائجل أغضبت ا ذ بأوا أعصس عليهجل هذا الص  

احمل مدة بيد  لدأ ُميضدع ا ذ      ءع ا ذ وجيحدد أن سدفك الددما   يِضمنص  أن الصلجل ُموججب 

 وجيحد أن اليلو يف الدمُ ميضع ا ا

و   لصف واكجلذ ولصُ حنُ أهجب سدنة  ؛لو ج منا على اواعدكجل " موان االع  "وا  ما 

 ذ ا وصف  باللوان ذ وا با،قاا  احملنملة.احلمد

جل: "َأنَّ َوُجًلدا َادارَب: َواِ  َلدا َمْيِفدُ  اُ  ِلُفَلداٍنذ      اسنداهلجل باحلدمث الذ  بيهإن  :عاشًرا

ُْ َذا الَّدِذ  َمَندَألَّى َعَلديَّ َأْن َلدا َأْغِفدَ  ِلُفَلدانٍ       َبدِذوِّي َادْد َغَفدْ ُ  ِلُفَلداٍنذ      اَوِإنَّ اَ  َتَعاَلى َاارَب: َم

ميفددد  ا   : ابدددنحُ مل وقدددجبغددد   لددده متاًمدددا؛  يفذ (2)"َوَأْلَبْطدددُت َعَمَلدددَك َأْو َكَمدددا َادددارَب

إىل ال نة أبًداذ وا  " موان االع  "للبيدا  ذ وا لُ ُمملح ا  عبد ا ذ وا لُ مهند  

لُ م جع ا منيون عُ مصا،هجلذ وا لدُ مندو  اليد   مدُ تصف هدجل ا، دلمل بيد  لدأذ         

اسدنداًلا بهدذ  النمدوص     ؛ب دبع تلدك ارد ائجل    ؛أن تلدك ا،مدائع   :ولصُ غامة ما النا 

 احملصمة؛ بأمُ النألي على ا ا!الواضحة الم حية 

أن ذ الندابعل للبيددا   ولاشدية ال دوء     و جدو مدُ مجاعدة االع مديل     ؛وفي الختام

ا وعد بهجل جيدًداذ   مبنعدوا عُ ِلَمدى الشد معةذ وأن جيننبدوا ادوهلجل: جيدونذ وا جيدون؛ بذوَّد       

  وا مُ أهجب هذا الشأن.لي ووعلجل أوهجل

ومُ  وعلى  له وصحبِهذ ا  وسلجل وباوو على وبيه ا،مطفىوا  أعلجلذ وصلى 

 تبعهجل بذل ان إىل مو  الدمُ.

 وكنبه:

 مؤمُ  رب بيدا 

 هد18/6/1440
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