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  الصفحة  املوضـوعـات  ○
  

  ٣  .لرياض من كتب إحلادية وإباحية يف ا) معرض الكتاب ( ر يف ر بعض ما نِش ِذكْفيهاو.. املقدمة   ◄
  ٣  .بعض أقوال العلماء يف حكم من يسب اهللا تعاىل   -
  ٤  .الكتب اإلحلادية اليت تسب رب العاملني وخالق اخلالئق ومِلك امللوك عز وجل   ●
  ٨  .الكُتب السماوية الْمحرفة   ●
  ٩  .ب والروايات اإلباحية اإلفسادية تالكُ  ●

  

  ١٣  ! .مهالً عن الْجباِر مهالً .. زنادقة أيها ال  ◄
●  ِمن أفعاِل وأقوال الزناِدقَِة يف زماننان اذج١٣   .م  
  ١٨  .والرد عليهم ، أفعال الزنادقة ويف بيان بعض أقوال للمؤلِّف قصيدة   -
  ١٩  .اً أخرى يزعم أا ألنبياء  ، وصور-وتقدس تعاىل  -قصيدة أخرى يف الرد على زنديق يرسم صورة يزعم أا هللا   -
  ٢٠  .عظَمة جالل اهللا وجماله  ●
  ٢٢  .التحذير ِمن العقوباِت    ●
●    الوقت ةٌ وإنْ تأخرِصيب٢٣  .أدعيةُ املظلوم م  
  ٢٤  .اضي مقصص عجيبة من الزمن الْ  ●
  ٢٤  . اآلية .. ن يشاُء ويرِسلُ الصواِعق فَيِصيب ِبها م : سبب نزول قوله تعاىل   -
  ٢٨  .قصة ساِرق السمكَة  -
  ٢٩   . !قرآن ال كتاٍب مثل أراد تأليف خراآلو ،  وما مسنا ِمن لُغوٍب  :ل ساخراً بآية ثَّتم أحدمها رجلنيحدث ل ما قصة -
  ٢٩   ! .ِهي دبِرِف ) اكوالس ( قصة رجٍل استعملَ  -
  ٣٠  .اضر ح من الزمن الْقصص عجيبة  ●
  ٣٠  .حول ما شاهدته من بطِْش اِهللا ِبِزنِديق ) بريدة (  من ا امرأةٌَركَقصة ذَ -
  ٣٠  .يف أحد مشاعِر احلج ) عبد الرمحن السعدي ( قصة حدثَت مع الشيخ   -
  ٣١  .قصة حدثت لزنديق مع أحد العلماء الشناقطة   -
  ٣١  .مع أحد الرعاة يف الشام ) ائل التوجيري عبد اهللا بن و( قصة حدثَت لـ   -
  ٣٢  ) .الرياض ( قصة فتاة ساخرة يف أحد أسواق   -
  ٣٢  ) .مجال عبد الناصر (  مصر حاكمقصة حدثَت لزنديق سلط اهللا عليه   -
●    اِهِهمأَفْو ِمن جرخةً تكَِلم تركَب  .  ٣٤  
  ٣٥  ! .؟) رواية ( بدعوى أن ذلك ول الكفر والفسوق واإلحلاد هل من حرية الرأي والتعبري كتابة وق  ●
●  إمهال اهللا للزنادقة والعظهر معىن امسه ص٤١   .)احلليم ( اة ي  

 
 

 
 

 

شهريٍعِب رهـ١٤٢٨ / ِل األو  
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٣  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

  

  
  


)١(

  :أما بعد ..     احلمد هللا رب العاملني ، وصلَّى اهللا وسلَّم على نبينا حممد وعلى آله وصحِبِه أمجعني 

الذي ) معرض الكتاب   ( زندقة املنشورة واملعروضة للبيع يف      فهذه مقتطفات من بعض كُتب الكفر وال      
 ى عمه يف   لَأد )سخط              ) ياِضالرغضب ويعلى أكمل وأحسن وجٍه يرضى به إبليس ، وأعظم وأكرب أمٍر ي

 ، فلعنة اهللا ومالئكته ورسله ومجيع خلِْقه على من جترأ على هذا األمر )٢( وتقدست أمساؤه مِلك امللوك 
اهلائل الفظيع وعلى من رِضي ذا الِفعل البالغ منتهى اإلساءة يف السب والسخرية والتنقُِّص لرب العـاملني             
وماِلِك يوم الديـن ، وال شك يف كُفِْر من روج هذه البضائـع الرجس ونشـرها فضالً عمن أمالهـا                  

 : ~ها وهو عاِلم ِبما يف حشِوهـا ؛ قال اإلمـام ابن حزم       وكتبها ، كَذلك من يحمي     » إبليس   «عليه  
 )وأم ا ساهللاِ ب  ى فَ الَ تعم ى ظَ لَا عاألرضِ ِره  م ِلس م ياِلخفْي أنه كُ   فِ فر م جروقال شـيخ     )٣(انتهى   ) د ، 

ـ تع ي اباء كان الس  و س ناًاِطبوا  راِه ظَ رفَه كَ ولَس اهللا أو ر   ب س ن م وإنَّ : ( ~اإلسالم ابن تيمية       أنَّ دِق
ذلك محرمانَ كَ أوم سِحتالالًاِه ذَانَ كَ أو؛  ِهاِدقَن اعِت عهذْذا مهقَ الفُباِءهو ِراِئسِل أهالس ِلاِئ القَِةنأنَّ ِبني 

  أو اِهللاأ بِ زهت اس نمفَ : ( ~ن عبد اهللا آل الشيخ       ، وقال الشيخ سليمان ب     )٤(انتهى  )  لٌمع و لٌو قَ انَمِياِإل
: ، قال اهللا تعاىل     ) ٥(  )اعاًمجِإ - اِءزهِت االس ةَيقَِق ح دِصقْ ي م لَ الًاِز ه ولَو - رفَ كَ ِهيِنِد أو بِ  ِهوِلسر بِ  أو ِهاِبتِكِب
 خا نا كُنمِإن قُولُنلَي مهأَلْتس لَِئنِزئُونَوهتست متوِلِه كُنسراِتِه وآيقُلْ أَِباللَِّه و بلْعنو وا  ۞ وضِذرتعال ت

 اِنكُمِإمي دعب متكَفَر قَد )٦(.   

                                                
،  ) ٣٥٣ / ١٤( البن منظور  » لسان العرب    «: أنظر  . هي الرابية ال يعلوها املاء       ) الزبية (  ؛ و  قال لألمر إذا زاد عن حده     مثَلٌ ي ) زىب  بلَغ السيل ال  ) ( ١(

  . انتهى  )  واألذىر الشدهذا كناية عن املبالغة يف جتاوز ح: ( " بلغ السيل الزىب " عن هذا املثل  ) ١١٥ / ٣ ( » النهاية «وقال ابن األثري يف كتابه 
  ) .هـ ١٤٢٨/ صفَر  / ١٩ حىت ٩( : م يف الفترة وقد أقي) ٢(
   ) .٤١١ / ١١(  ، » الْمحلَّى باآلثار « )٣(
   ) .٩٥٥ / ٣(  ، » الصارم املسلول « )٤(
   ) .٥٥٣(  ، ص »بشرح كتاب التوحيد  تيسري العزيز الْحِميد « )٥(
   .٦٦ - ٦٥:  ، اآليات التوبةسورة ) ٦(

)١(
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

   .)١(هذه األيام ) بريدة ( وهذا الْمعرض قد أعلن أهلُه أنه سوف يعرض زقُّومه وصِديده يف 

.. و بقيةٌ من ِإِيماٍن وإجالٍل وتعظيٍم للرمحن ، وخوٍف من شديِد بطشه وأليم ِعقابه            فإىل من يف قلبه ول    
 مبشيئة اهللا   -إليك بعض ما يعرض يف هذا املعرض ، وانظُر لنفِْسك ما يِجب لربك وِديِنك ، وسيلي ذلك                  

يهم وسبوا خـالقهم ورـم       رسالة مهمة جداً حول عظمة اهللا وقَصٍص مخيفة عمن متادوا يف غ            -تعاىل  
  .سبحانه وحبمده 

) وموجة اإللْحاد   .. معرض الكتاب   : ( وقد نقَلْنا بعض ما يعرض يف هذا املعرض من رسالٍة بعنوان            
حيث تابعا ما تم عرضه يف هذا املعرض من  ) اكراهللا بن صاحل الب   عبد ، و    ناصر بن حييي احلنيين   ( لكاِتبيها  
  : ادية وإفسادية ، وكان من أمثلة ذلك ما يلي كتٍب إحل

◄◄     
نـواب األرض   -العنف األصويل  (سلسلة كتاب الناقد الصادرة من دار رياض الريس بعنوان       من   ●

ا جاء موِم ،  )٩٤ - ٧٣ : ص، ألمحد ظاهر ،  مفهوم اهللا (جاء فيها مقال بعنوان    سلسلة مقاالت  )والسماء  
 يعين اهللا   [ه  ـِمدون به يف تأكيد وجوده وعد     ِحلْموقد أسرف املؤمنون بوجوده والْ     .. ( : ) ٧٣(  فيه ص 
 [    َوهم بذلك ل ،م قَ يـص  روا يف شما اهللا ؟ :ؤال ـة على السـهم وغريهم يف اإلجاب   ِس أنفُ ِلغ ! ،ا وم
 انتهى ، وهذا إنكار صريح لوجـوِد اِهللا         ) ..!  كينونته األزلية ؟   روما سِ ،  ! ة إرادته ؟  ردقُ  وما  ،! ؟ هيئته

  . وتعاىل عما يقول الظاِلمون علوا كبرياً وخاِلق اخللق ومدبر الكون 

أثنـاء  اإلنسان العريب املسلم إنسان يعيش يف املاضي ومع األموات ، وهو             : (  )٧٤(  ويقول يف ص  
انتهى ، وهذا إنكار صـريح      ! ) رفة   إىل الواحدية الص   ده باستمرارٍ ش ت ٍطغ ض اِة كأد  "اهللا" ذلك يستعمل   

   .لوجوِد رب العاملني 

  أو ال يعنينا بقليٍلر أو غري ذلك فاألموسواء كان اهللا موجوداً : (  )٨٧ - ٨٦(  يف صالْملِْحد ويقول 
  ! .  يعِنيه ذلك أعظم عناية عند معاينِة ملَِك الْموِت وأعوانه  انتهى ، وسوف)!  كثٍري

عل جمفهوم ي  عارف عليه يف العامل العريب اإلسالمي هللاِ      تم الْ ومهفْم الْ وأنَّ .. : (  )٩٣( يف ص   ويقول  
  ! . وسخرية به وِبِدينه  انتهى ، وما قاله سب شنيع ِهللا)ده من إنسانيته رجيا ويِثب اإلنسان شيئاً عنِم

                                                
  ) .هـ ١٤٢٨/ ربيع اآلخر  / ١٠ حىت ١( :  الفترة حيث أُعِلن أنه سيقام يف) ١(
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

 والذي قرر فيه نظرية النـشوء     » داروين   «لـ  ) أصل األنواع   ( وِمما نِشر يف هذا املعرض كتاب        ●
هذا  يف يعوقد ِب، ) املركز الثقايف العريب ( والذي يوزعه  -ي اإلميان باهللا ووجوده فْ واليت مؤداها نواالرتقاء

  ! . ، وفيه نفْي اإلميان باِهللا ووجوِدِه ، وأنَّ أصلَ اإلنسان من ِقرد -وتروجه  نهِبِدعاياٍت تحسض رعمالْ

،  والزندقـة  اإلحلاِدإنكار وجود اهللا و    ب مِليئَةالْ »أدونيس   «ب  تكُأيضاً يف هذا الْمعرِض      وِمما نِشر  ●
   . -! ياته ت كمذَفَون) دار الساقي ( يف عرض موالذي بيع يف الْ - )ل وحتمالثابت والْ (مثل كتابه 

لسفة و األخالق يتـضمن      والفَ يِن جذري للد  ٍدقْل ن كُ ( :  )١٧٩ - ١٧٨  /٣( وفيه يقول كما يف     
وقـد  ،  »موت اهللا  «: بعبارة  » نيتشه «  عنهربوهذا ما ع ،  ]يعين عدم وجود اهللا [ العدمية ويؤدي إليها    

 حني قتـل النظريـة      -على طريقته    - اهللا هو كذلك     لَت قَ ]صد جربان خليل جربان     يق [ » جربان   «رأينا  
  .! .. ) الدينية التقليدية ، وحني دعا إىل ابتكار قيم تتجاوز املالك والشيطان ، أو اخلري والشر 

 ، وتنبـع  هي اليت تعيش موت اهللا » جربان  « األخالق اليت يدعوا إليها        (: - لَعنه اهللا    - قال   إىل أنْ 
،  ]  يعين وجود اهللا والتدين بِدينه[ اليت تضعف اإلنسان وتستعبده دم األخالقه هو ينْ، إذَ والدة إله جديد

ويبر باألخالقِ ش  اليت ت نوهؤالء الزنادقة ) ! ] يعين اإلنسان ، وهي أخالق اإلحلاد والزندقة         [يه وحترره   م ، 
  .يبارزن اهللا بالْمحاربة 

  ! . عن اإلنسان أنه خاِلق  )٢٤٨ / ٣( وقال أيضاً يف 

شـيٍء   كل ففي النشوة ينعدم    : ( )٥٥: الصوفية والسوريالية ، ص     (   يف كتابه  -عليه لعنةُ اِهللا     - وقال
  .  ) ! حىت اهللا

ـ  ، وقد بِ وِنجماد والْ حلْ باإل مِليئَةالْ »ي  باِنار قَ زِن «قصائد  وِمما نِشر يف هذا املعرض أيضاً        ● يف ت يع
   .- عليه من اهللا ما يستحق -هذا الْملحد ِل) ألعمال الكاملة ا( هذا املعرض ما تسمى بـ 

حني تـصري   : (  يسِقط اللَّه ويقول      )١٠٧ – ١٠٥ / ٣األعمال السياسية الكاملة ،     ( وفيما تسمى بـ    
تـصنع  .. تبعـثهم   ،  م  هيتِمت،  م  هسِرهت،  هم  سعمت.. تصنع بالعباد ما تشاء     .. خوذة كالرب يف السماء     

سبحانه وتعـالَى عمـا    ! ..  وأنه ظَاِلم     انتهى زقُّومه ، وفيما قاله سخرية بالرب         )بالعباد ما تشاء    
  . )١(  يقُولُونَ علُواً كَِبرياً

                                                
   .٤٣: سورة اإلسراء ، من اآلية ) ١(
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

ـ ي ك بي أِحِنألن : (  )٤٤٢ / ٢(  -! بليس  يف ِرضى إ- )أعماله الكاملة ( ويقول عدو اِهللا يف   حثُد 
 ! ) .. ب ويتزوج اهللا حبيبتـه    حارسة الْ مصبح املالئكة أحراراً يف م    ي.. اء  م الس  غري عادي يف تقاليدِ    شيٌء

ا كبرياً تعاىل اهللا عما يقول الزنادقة علو.  

؛ ويف   »  معني بسيـسو   « للزنديق   )لشعرية الكاملة   األعمال ا ( : وِمما عِرض أيضاً يف هذا الْمعرض        ●
 ، ب ترقص بقناع الـر    سوِمم تلك الْ  كِمباس: (  من أعماله الشيطانية هذه يقول لعنه اهللا          )٢ – ١( ص  

عني إبليس  ! )  الرببامسك يتدحرج رأس ِقرِليِل تا سخرية بالْجانتهى ، وإ . !  

 قاتله اهللا ، »  عالء حامـد«للملحد ) ل جل رقْمسافة يف ع( ا الْمعرض رواية وأيضاً ِمما نِشر يف هذ ●
وته مِبو،  !  وسيموت بالصدفة    ِةفَد بالص دِجحتة و  مادية ب  اإلنسان ليس سوى نظريةٍ    ( : )١٢٥ ( صويف  

ي صبح مجوال عقاب ، د ذكرى يف أروقة احلياة ، فال إله ، وال ثواب     ر ،وال جـ ، وال نـار  ، ة ن ن وال ِج
ـ مجل ليسو سوى م   سف بأحنحتها ، والر   ِهفْهوال مالئكة بيضاء أو خضراء ت     ،  أزرق أو أمحر     مـن   ٍةوع 

الدالني ، واألديان صِ   جه ، هو األوحد واألقوى واألفضل      ِسغ بشرية ذكية ، واإلنسان ابن الطبيعة خالق نفْ        ي
  .  انتهى )! ِة وجد بالصدفواجلبار واملتكرب ، وبالتايل فقد 

 أيهم أعظم كُفْراً وقُرباً إليه ِبما يقولونه        »  إبليس «ويا عجباً ِلهؤالَِء الزنادقة كأم يتنافسون بني يدي         
  .  !)١(  تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ ِمنه وتنشق الْأَرض وتِخر الِْجبالُ هداً من كالٍم فظيٍع 

يصرح فيها بأنَّ اهللا ليس  »  عبد الرمحن املنيف«وِمما عِرض أيضاً يف هذا الْمعرض رواية خبيثة لـ      ●
 يِقر أنَّ اهللا تعاىل هو »  أبو جهل«، فتعسا لك يا ملِْحد يا متفَرِعن ، فـ       ! اخلاِلق وأن الطبيعة هي الْخاِلقَة      

 ديا عب ِرك ) لطبيعة ا( اخلاِلق ، وأنتشس من الْمجطِّل أنعم   . !  

 ، وهو الذي يقول يف      »  حممود درويش  «وِمما عِرض يف هذا املعرض أيضاً ديوان الشيوعي امللحد           ●
ـ اِئ ن  اهللاِ نيعنامي فَ : (  يف ديوانه هذا الذي بيع يف أكثر من دار نشٍر يف هذا املعرض                )٢٤( ص   م ـ ة ع ا ن
وأسر اب الشانتهى ، واهللا     ! ) اريرح-    سة      - تعاىل وتقديقول عن نفِْسه الكَرِيم  :       ـوِإلَّا ه ال ِإلَه اللَّه 

   .)٢(   تأْخذُه ِسنةٌ وال نومالْحي الْقَيوم الَ

                                                
   .٩٠: سورة مرمي ، آية ) ١(
   .٢٥٥: ، من اآلية البقرة سورة ) ٢(
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٧  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

ريات  الذي شحنه بالكُفْ   - من ديوانه     )٥٥٤(  يف ص    - قاتله اهللا    - أيضاً   »  حممود درويش  «ويقول  
 ومـا  : انتهى ، وقد قال تعاىل   ! ) يومك خارج األيام واملوتى وخارج ذكريات اهللا         : ( -والضالَالَت  

 نـسوا اللَّـه     :  ، وأما قوله سبحانه      )٢(   ينسى  يِضلُّ ربي والَ    الَ :  ، وقال    )١( كَانَ ربك نِسياً    
 مهِسيفَن )فمعناه أنه )٣ َاِنِه ولُطِْفِه  الِتِه وإحسمحهم ِبريذكُر .  

: ، ومنها روايته املشهورة باإلحلاد       »  جنيب محفوظ  «الزنديق  وِمما عِرض يف هذا املعرض ِروايات        ●
: حيث يقول   ) العجـوز  ( و  ) الْجبالوي  (  بـ   - تبارك وتعالَى    - ، وفيها يسمي اهللا      )أوالد حارتنـا   ( 
يط ِحاء اليت ت، وحديقته الغن ولهجمور الْتسميف قصره الْ ] يعين اهللا تعاىل وتقدس [ العجوز يعكف بعدها( 
انتهى ؛ فانظُر كيف تكون السخرية       ! ) ، دون أن جيرؤ أحد على االقتراب منهما        ، رمز السماء واجلنة    به

   .! باهللا العظيم سبحانه وحبمده 

  .)   ! شيءحر أيضا قادر على كلِّ السنَّإ (:   شيء ، أجاب يف ثقةلى كلِّ اهللا قادر عإنَّ :  قيل لهوإذا

 عن علوم   - لعنه اهللا    - يقول هذا اهلالك     )أوالد حارتنا   (  من هذه الرواية الشيطانية       )٥٠٣( ويف ص   
لعصر وحيل حمله   ليحيا ِبموته إله ا     (-  يعين الرب    -) اجلبالوي  ( املالحدة بأا كانت سبباً يف موِت       

 ، وسبحان   )٤(  ونَ علُواً كَِبرياً  لُه وتعالَى عما يقُو   ـسبحان أي تكون هذه العلوم بدل اهللا       ! ) ويكُونه  
 َالَِّذي ال يالْح وتمي  )٥(.   

لقـد  ) : ( حارتنا  أوالد  (  عن رواية    » احلنيين والرباك    «يف رسالتهما السابقة الذِّكْر يقول الكاتبان       
، بل بوصفه بـألوان      ليس فقط بضعفه وتعرضه للموت      ، - تعاىل اهللا  - رر فناء اإلله  ب ت حاولت الرواية أنْ  

ـ  الظلم والتقصري من الغفلة والقسوة واالنشغال بامللذات       ي ِرجتابع ما ي  ، ي   قابع يف القصر    "اجلبالوي"، ف
  .انتهى  )  لهبلْ قَن الَم، ويعيش كَ  ألبنائهٍملْمن ظُ

   ! .» إدريس « ، حيث رمز له بـ » إبليس «التعاطف مع ) جنيب حمفوظ ( ويف روايته هذه يظهر 

                                                
   .٦٤: ، من اآلية مرمي سورة ) ١(
   .٥٢: ، من اآلية طه سورة ) ٢(
  . ٦٧: ، من اآلية التوبة سورة ) ٣(
   .٤٣: اء ، من اآلية سورة اإلسر) ٤(
   .٥٨: ، من اآلية الفرقان سورة ) ٥(
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٨  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

، كيف الـسبيل إىل      اربج الْ هذا األب : (  يقول عن اهللا سبحانه وتعاىل        )٥٩( ويف روايته هذه ص     
   ) .!؟  مىت يذوب ثلج قسوتك : أيها القاسي،! ؟  أنيينِهاِعمسِإ

:  يقول ألخيه » قابيل « زاعماً أنَّ -  )٧١: الطريق إىل نوبل ، ص     (  كما يف كتاب     -ويقول عدو اِهللا    
ة مـن   ، ولو كانت به ذر      االحترام ، ال يستحق     شاذٌّ شخص ]يعين الرب سبحانه    [ نا   جد د لك أنَّ  أؤكِّ( 

..   لعنة من لعنات الدهر    ]  يقصد إبليس  [ نا أراه كما يراه عم    ، إين  اء الغريب فَجه هذا الْ  محا لَ فَ ما ج  خٍري
 انتهى ، فتأمل جرأته على ربه احلليم الذي يمهـل  )ى واستكرب غ طَم، ثُ  عناءالَ ِبةًبلقد نال هذه األرض هِ  

  . )١(  سبحانه وتعالَى عما يقُولُونَ علُواً كَِبرياً .. وال يهِمل 

الْحب حتت ( ، ومن أمثلة ذلك قوله يف رواية       يات هذا الطاغوت مشحونة بإنكار وجود اهللا        وروا
نـا  مكَإذا ح : (  )٣٩( ، مث يقول يف نفْس الرواية ص ! ) الْمِهم هل اهللا موجود ؟    : (  )٣٨: الْمطَر ، ص    
ة يف كلِّباربالفوضى الضان ، فالَكَ م يوز أنْجي دوج. ( !   

،  ى اهللا لألنبياء  لَّج قد ت  !؟ من ذا يزعم أنه عرف اإلميان     ،  عنة  اللَّ : (  )٣٣(  ص   )مريامار  ( ويف روايته   
 وحنن أحوج منهم بذلك التيلِّج س موضعنا يف البيت الكبري الْ، وعندما نتحسمسى بالعالَميبنا إالَِّصم فلن ي 

ارالدو. ( !   

   ! ) .إما مثل النهار والليل ال ينفصالن .. الشك .. اإلميان : (  )٢٣( ويقول يف هذه الرواية ص 

 نصر حامد   « لـ   ) دراسة يف علوم القرآن      –مفهوم النص   ( وِمما عِرض أيضاً يف هذا املعرض كتاب         ●
   .!ونسياا من ذاكرة املسلمني ) القرآن الكرمي (  سقوطَ أجزاء من  )١٣١(  حيث يزعم يف ص » أيب زيد

 حممد عابـد  « لكاتبه الضال )املدخل إىل القرآن الكرمي ( وِمما عِرض كذلك يف هذا املعرض كتاب      ●
  . حصول التغيري يف القرآن الكرمي  )٢٣٢(  حيث يزعم فيه كما يف ص » اجلابري

  ! . بأنَّ قَصص القرآن أمثلة ال حقيقة لَها  )٢٥٧( ويقول يف ص 

◄◄   

، وِبيعت فيه كذلك كُتب ) التلمود ( و ) التوراة ( و ) األناجيل  : ( وقد ِبِيعت أيضاً يف هذا املعرض       
  .، فإنا هللا وإنا إليه راجعون ! الشيوعية والْماركسية 

                                                
   .٤٣: سورة اإلسراء ، من اآلية ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
 

٩  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

◄◄   
اإلباحية وإشاعة الفواحش فقد تـسابقت الـدور   وأما ما حصل يف هذا املعرض من نشِر وبيِع كُتِب       

  :العربية يف ذلك ، وأهم مراكز هذه الكتب والروايات يف املعرض 

  .أملانيا / دار اجلمل  -

 .لبنان / دار الساقي  -

 .لبنان / مركز الدراسات والنشر  -

 .سوريا / دار املدى  -

 .دار ورد سوريا  -

  :نشرا هذه الدور وعرضت للبيع يف هذا املعرض ما يلي ومن أمثلِة ما جاء يف روايات الفحش اليت 

 ٍةورصِبو) اق  حالس( مغامراا مبمارسة   من خالهلا    حتكي    ما نشرته كاتبة رافضية يف وراية ساقطة       ●
  . اتوه والشثرية للغرائِز مة وبطريقٍةعِتم شيقة ومره بصورٍةوصوت،  ٍةناِج مٍةشاِحفَ

، !   »  عمر بن اخلطاب   « تعريضاً باخلليفة الراشد     »  عمر «ها أنْ جعلَت اسم عشيقها      ومن خبثِ 
  ! . اليت نِشرت يف هذا املعرض  )٧٩ ، ٧٨(  ص )اآلخرون ( كما يف روايتها املاجنة 

 زينب « للكاتبة املاجنة ) مالَِمح  ( رواية  " دار الساقي   "  وِمما عِرض يف هذا املعرض من إصدارات         ●
 حيث كتبت يف ِروايتها غاية الفُحِش والتفَحش ، وذَكَرت ِصالَا مع شاب قبل الـزوج لتـشيع     » حفين

  ! .الفاحشة وأا متحررة ومتارس الفُحش وتشرب الْخمر 

 اتب اللُّـوِطي روايات مخِزية للك" دار اجلمل "  وِمما عِرض أيضاً يف هذا الْمعرض من إصدارات       ● 
  ! .وأنه يفْعل به ذلك ) اللِّواط (  الذي يصرح يف كلِّ ِرواياِتِه أنه يفعل فاحشة »  حممد شكري«الفاجر 

  ! .وليهنأ أهلَ هذه الكتب مقارنة الشياطني لَها ولَهم 

 حتتوي على علوٍم تفِْسد دين      وِمما يبين مقارنة الشياطني للكتب الْمشتِملَة على اإللْحاد والدروس اليت         
املسلم ، ومقارنتها أيضاً للكتب والدروس اليت حتتوي على علوم الدين وهي خملوطة بالصور وبالعلوم اليت                

 -) بريـدة  (  وهي قرية تقع مشال غرب -) الشقَّة ( ليست من علوم الدين ؛ ِمما يبني ذلك أن رجالً يف         
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١٠  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

أنا من بالد   : ( ، فقال   ! ِمن أين أنت ؟   :  اجلين الذي فيها ، فسأله الراقي        قَرأ على بنٍت مصروعة ، فتكلم     
 » بريدة   «إننا قد أتينا برفقة فالن من أهل        : ( ، فقال اجلين    ! ما الذي جاء بك هنا ؟     : ، فقال له    ) الشام  

اجلين اخلروج وعاهده أنْ ؛ فتابع الراقي القراءةَ حىت طلَب ! ) حيث أتى معه بكتب من الشام وجئنا برفقته    
  . ِبخروج اجلين خيرج وال يضرها وال يعود إليها ، فخرج وذهب أهل البنت بابنتهم وقد شفاها اهللا 

 بربيده وأخربه ~ » عمر بن حممد بن سليم «مث إنَّ الراقي رِكب ِحماره وأتى من وقته إىل الشيخ           
 يطلب منه الكتب اليت جاء ا من الـشام ،      -من الشام    القادم   -بالذي حصل ، فبعثَ الشيخ إىل الرجل        

فبعث ا إىل الشيخ كما هي حيث كان هذا أوان وصوله من الشام ، ولَم ينظر ما فيها وقد يكون ال يعلم            
  .ما فيها ، فقرأ الشيخ منها ، وإذا هي إحلاد وخمرفة فأحرقَها 

تويف سنة  ~  » عمر بن سليم     «لشيخ  هذه القصـة جرت منذ حوالـي سبعني سنـة حيث إنَّ ا         
 ، وشاِهد احلادثة مرافقة الِْجني هلذه الكتب ألن الباطل بأنواعه وأجناسه مادة جـذب               )١() هـ  ١٣٦٢( 

   .)٢( - عليهم السالم -للشياطني ، وبالعكس املالئكة 
اليت أقل القليل منـها موجـب   وما ذكرناه هنا ِمما عِرض ِفي هذا الْمعرض قليل من كثري من الطَّوام  

:  ، وقال    )٣(  ِإنَّ بطْش ربك لَشِديد    : لسخط املِلك العالَّم وحلول عقابه العاجل ، وقد قال سبحانه           
            ِديدش أَِليم ذَهةٌ ِإنَّ أَخظَاِلم ِهيى وذَ الْقُرِإذَا أَخ كبذُ رأَخ كَذَِلكو  )وقال سـبحانه      )٤ ،  :  َِّإن

وما قَدروا اللَّه حق قَدِرِه  :  ، وقال تعاىل )٥(  وطَعاماً ذَا غُصٍة وعذَاباً أَِليماً   ۞ لَدينا أَنكَاالً وجِحيماً  
 ،  )٦(  لَى عما يـشِركُونَ   والْأَرض جِميعاً قَبضته يوم الِْقيامِة والسماوات مطِْويات ِبيِميِنِه سبحانه وتعا         

   .)٧(  تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء قَِدير : وقال سبحانه وحبمده 

 قطَع اهللا دابر    - أمام هذه الكُفْريات الغليظة واإلباحيات الشنيعة        فلينظُر املسلم ما يسعه عند اهللا       
   .-، وباعها ، ورضي ا ، وحماها من آواها ، وروجها 

                                                
   ) .٣٢٩ / ٥(  البن بسام ، » علماء جند خالل مثانية قرون «: أنظر ) ١(
   ) .٥٣ - ٥٢(  ص  ،» بيان األدلة النقلية والعقلية يف الفرق بني الرقية الشرعية والرقية التجارية «: أنظر كتابنا ) ٢(
   .١٢: سورة الربوج ، آية ) ٣(
   .١٠٢: سورة هود ، آية ) ٤(
   .١٣ - ١٢: سورة املزمل ، اآليات ) ٥(
   .٦٧: سورة الزمر ، آية ) ٦(
   .١: سورة امللك ، آية ) ٧(
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١١  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

ويرِسلُ الصواِعق فَيِصيب ِبها من يشاُء وهم يجاِدلُونَ         : وانظُر ما ورد يف سبِب نزول قوله تعاىل         
 ن مِ ٍلجإىل ر  الًجةً ر رم بعث النيب   :  قال ن أنس بن مالك     ع ، فَ  )١(  ِفي اللَِّه وهو شِديد الِْمحالِ    

ـ اذْ( :  قال،  !   إنه أعىت من ذلك     ..يا رسول اهللا  :  ، فقال  ) ه يل ـ ادع  أنْ  : (فراعنة العرب  هـ لَ إِ ب ِهي 
ـ  ،! ؟  ومـا اهللا   ،! ؟ من رسول اهللا  :  فقال،  !  يدعوك رسول اهللا    فأتاه فقال :   قال ، ) هـعادفَ  ن أِم
ـ ار( :  ، فقال  فأخربه فأتى الرجل النيب    :   قال ،! ؟ اٍسح ن ن مِ ، أم  ٍةض فِ ن مِ أم ،   و ه ٍبهذَ ـ لَ إِ عِج ِهي 
 ِهيلَ إِ عِجار( :  ، فقال  فأخربه  فأتى النيب     ؛ لفأتاه فأعاد عليه ورد عليه مثل اجلواب األو       :   قال  )هعادفَ
،   فرعدتِه رأِساِليِح ِبةًابح اهللا س  ثَعب، إذ ْ   الم بينهما راجعان الك تا ي م فبينما ه  ، إليه   عجرفَ:  قال ) هعادفَ
ويرِسلُ الصواِعق فَيِصيب ِبها من يشاُء        :  ، فأنزل اهللا   ه بِقحِف رأسِ  تبهذَ منها صاعقة فَ   تعقَوفَ

   .)٢(انتهى  )  وهم يجاِدلُونَ ِفي اللَِّه وهو شِديد الِْمحاِل

ِإنما نمِلي لَهم ِليزدادوا ِإثْماً ولَهم       :  يمِهل وال يهمل ، قال تعاىل        ه واللَّ وكم من مغرور باإلمهالِ   
 ِهنيم ذَابع  )وقال سبحانه     )٣ ،  :           ـوِلي مهرخؤا يمونَ ِإنلُ الظَّاِلممعا يمغَاِفالً ع اللَّه نبسحال تٍم و

ارصِفيِه الْأَب صخشت  )٤( وقال جل وعال ،  : َونقَِلبنقَلٍَب ينم وا أَيظَلَم الَِّذين لَمعيسو  )وقال )٥ ، 
   .)٦(   وِإلَى اللَِّه الْمِصريويحذِّركُم اللَّه نفْسه : تعاىل 

ن حلول العقوبات والنقمات من تسليط األعداء       وكيف حيصل هذا السيما يف هذه األوقات املخيفة م        
فقد ذكَرت بعض كُتِب التاريخ     ! : وغري ذلك ، وإليكم هذا املثال الذي نخشى أنْ يكونَ مطابقاً ِلواِقِعنا             

أنه وقع يف سنة ثالث وعشرين وأربعمائة من اهلجرة موتان عظيم ببالد اهلنـد ، وغزنـة ، وخراسـان ،         
  .الري ، وأصبهان ، خرج منها يف أدىن مدة أربعون ألف جنازة وجرجان ، و

  : يف منامه منادياً ينادي بصوٍت جهوِري " أصبهان " وقد رأى رجلٌ من أهل 

                                                
   .١٣: سورة الرعد ، من اآلية ) ١(
 » معجمـه األوسـط   «، والطرباين يف  ) ٢٠٢٧٠(  برقم  » تفسيـره   «ن جرير يف    ، واب  ) ١١٢٥٩(  برقم   » سننه الكبـرى    «أخرجه النسائي يف    ) ٢(

ـ رجـال ال   ) : ( ٤٢ / ٧ ( » مجمع الزوائد    «؛ وقال اهليثمي يف      ) ٣٤٦٨(  برقم   » مسنده   «، وأبو يعلى البزار يف       ) ٢٦٠٨( برقم   زار رجـال   ب
      ) .وهو ثقة" ديلم بن غزوان " الصحيح غري 

   .١٧٨:  ، من اآلية مرانِعسورة آل ) ٣(
   .٤٢: سورة إبراهيم ، آية ) ٤(
   .٢٢٧: سورة الشعراء ، من اآلية ) ٥(
   .٢٨:  سورة آل ِعمران ، من اآلية )٦(
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١٢  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

  " .سكَت ، نطَق ، سكَت ، نطَق .. يا أهل أصبهان " 

 وا هتأويلَها م دِر أحدذعوراً فلَم يلُ مجلٌ فقال ! فانتبه الرجبذلك ر ِلمـل : ، فَعوا يا أهذَراح
  : قَولَه  »العتاهية  «أصبهان ، فِإني قرأت يف ِشعِر أَِبي 

 طَـقن ماً ِحنيد مكَاهأَب ثُم          ـمهناناً عمز ـرهالد كَتس!  

 فَقَتلَ ِمنهم خلْقاً كثرياً ، حىت قَتلَ الناس ِفي »د  مسعود بن حممو«فما كان إالَّ قليل حىت جاَء الْمِلك 
   .)١(! الْجواِمِع 

 أنْ ذَكِّر  » أرميا «ولَما عظُمت األحداثُ يف بِني إسرائيل ورِكبوا الْمعاِصي أوحى اهللا ِإلَى 
يهم فَأَلْهمه اهللا ِفي ذَاِت الوقِْت خطْبةً طَِويلَة بِليغة  ف » أرميا «قَومك ِنعِمي وعرفْهم أحداثَهم ، فَقَام 

 نضيقَأُي لَِتزِع ِبفِلحي أَنِإو: (  بين لَهم ِفيها ثواب الطاعِة وِعقَاب الْمعِصية ، وقال ِفي آِخِرها عن اِهللا 
ياً اِساراً قَب جمِهيلَ عنطَلِّسأُ لَمثُ ، يِمِكح الِْةمكِْح وِيأْي الر ِذيأْا ريه ِفلُِّضي، و يمِلحا الْيه ِفريحت يةًنت ِفمهلَ
ِبلْ، أُ ياًاِتعسالْه هيةَب أَونزِمع نص ِهِردةَفَأْ الرو الرحةَماللِّ وانَي ي ،تبعهع دثْ ِمدـل ساللَّاِدو الِْلي ِمِلظْم ( ! 

، فدخل بيت الْمقِْدس وقتل بين إسرائيل حىت أفناهم وخرب بيت  »بختنصر  «انتهى ؛ فسلَّط اهللا عليهم 
  .) ٢(! الْمقِْدس 

وا سلَج فٍَيبس ِبيَءِج " ي إسرائيلِنب" ر على صنتخ بطَلِّا سملَ: وعن عبد اهللا بن أيب اهلذيل أنه قال 
 ،! ؟ مهالَم:  فقال لك ذَعِمسفَ؛ وا اح وصليِهوا ِإجضا ووكَ بهأوا رملَ، فَ مه لَيِب نمِه ِبرم، فَ قاًلَقاً ِحلَِح

 مظْع (:  قال، ف !؟ كِموى قَلَي عِنطَلَّي سِذا الَّم:  ، قال ِهي ِبوِنتائْ:  ، قال مه لَيِب نمِه ِبرم:  قالوا
ِتيئَِطخك لْظُ، وقَم ي أَِموفُنسه٣(انتهى  ! ) م (.  

لتعلُِّق موضوِعِه  ) !مهالً عن الْجباِر مهالً .. أيها الزنادقة : ( وِبهِذه الْمناسبة يحسن بنا إرفاق كتابنا 
ع التنبيه إىل أننا ِزدناه عن طبعته األوىل وأضفْنا إليه           ، م  ِبما نحن فيِه ِمن هوِل مسبِة الزنادقِة ِهللا العظيِم          

   ..  كثرية مِهمةإضافاٍتهنا 
  

                                                
   ) .٢٥٩/ ١(  للسمعاين » األنساب «، و  ) ٢٧٦/ ٤(  البن تغري » النجوم الزاهرة «، و  ) ٣٤/ ١٢ ( » البداية والنهاية «: أنظر ) ١(
   ) .٣١٨ / ١ ( » تفسري البغوي «: ؛ وانظر  ) ٣٩١ / ١(  » تارخيه «و  ) ٣٧٩ / ١٧(  » تفسري ابن جرير الطربي «: أنظر ) ٢(
   ) .٣٦٠ / ٤(  أليب نعيم »حلية األولياء  «، و  ) ٢٩( البن أيب الدنيا رقم  » العقوبات «، و  ) ١٨( أليب داود رقم  » الزهد « )٣(

حادثة تارخيية كـربى   ) ٤٠(  حيث ذَكَرنا فيه من مثل ذلك أكثر من » التفكر واالعتبار بآيات الكسوف والزالزل واإلعصار  «: بنا  وانظر للفائدة كتا  
  .رة بة والِعمن املاضي واحلاضر وِذكْر ما فيها من الِعظَ
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

  

)١(
       لَفُِّظ ِبهأ على الترجتِرقٍَة الَ يحوبقٍة مٍة ماٍت عظيملَفُّظُ بكَِلميف زماننا الت كَثُر ـم  لقَدا إالَّ الزنادقة أل

، ولذلك فإم ال يخشونَ سطْوته وعذابه فيتكلَّمونَ ِبـسبِه          !  إالَّ ِباسِمِه    ِرجس خِبيثٌ الَ يعِرفُون اهللا      
   . - قاتلهم اهللا وأخزاهم -! وسب رسوِلِه وِديِنِه ِبكُلِّ سهولٍَة وِبجرأٍة وِقحٍة 

 ِمما يوجب عظيم الـسخط      - سبحانه وتعاىل    -لرسالة بعض ما قيل يف الْجِليِل       وسأذكُر يف هذه ا   
والغضب ، ويستجلب عاجل العقوبات ، كذلك السخرية بِديِنه وعباده الصاِلِحني ، مع أنَّ الذي ال نعلم                 

نَّ الدجالَ قـد أوشـك      ، وأل ! ، ألن زماننا متميز ِبخبثه عن سائر األزمان         ! عنه ولَم يبلغنا أكثر وأكرب      
  ! . خروجه ، فهو حباجٍة إىل أتباٍع وأعواٍن من هؤالء الْمسوخ تقر ِبِهم عينه ويمهدون له 

كذلك ذَكَرت كالماً مختصراً عن الظُّلِْم وأثَر الدعاء وِقصصاً حاصلة يف زماننا ويف املاضي لـيعلم                
  ! :املغرور ما تؤول إليه األمور 

◄◄  

 ، فهذا - قاتلهم اهللا -      لقد تعدى األمر حده وجتاوز الطغيانُ مداه يف زماننا من أفعال وأقوال الزنادقة        
لَما كان   - سبحانه وحبمده    -زنديق يقول قوالً واِهللا لو سقَطَت السماء على األرض ِلقَوِلِه غَضباً لفاطرها             

مقالته ولوال أنين أريد أن أُعرض اخلبيث لدعاء املسلمني  » فرعون «، ولوال أنَّ اهللا حكى عن       ! ذلك عجباً   
 ،  يعين الرب العظيم    ! ) أفْعل به   : (  ، يقول الِْخنِزير     - قاتله اهللا وقطع دابره      -عليه لَما ذكرت قوله     

، لقد قال هذا القول الفاحش باللهجة الصرحية القبيحة اليت هي أقـبح          !  النِتن   كَبرت كَِلمةٌ تخرج ِمن ِفيهِ    
  .، فاللهم اجعله عربة ِلخلِْقك ! وأشنع وأفظع ِمما أُثِْبت هنا 

  : وكأنَّ ِلسان حاله يقُول 

              قَتتفَار ِليسِد ِإبنج رءاً ِمنام تكُنو
   ِلي كُنقَب اتم فَلَو      هـدعب ـِسنأُح ت

ِبي الْحالُ حتى صار ِإبِليس ِمن جنِدي                                  
!                   طَراِئق ِفسٍق لَيس يحـِسنها بعـِدي        

                                                
صفحة ، وقـد   ) ٥٧( يف ِحيِنه يف " مطابع اجلمعة " الة مستقلة  ، وقد طبعته يف رس ١٤٢٤مت تأليف هذا الكتاب الْملحق يف شهر ربيع األول من عام            ) ١(

   . الفوائد املهمة كثرياً منوقد زدناه هنا تنقيحاً وذيباً و، ناسبته املتعلقة بذلك ممت إحلاقه ذه الرسالة ِل
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

                .  . 
مِذرة وآخره ِجيفَة قَِذرة ، وِفيما بـني        إنَّ هذا الزنديق الْخِبيث لَم يعِرف قدر نفِْسه وأنَّ أوله نطفة            

  ! .ذلك يحِملُ العِذرة 

ـ تكَ ي مثُ،  ن  يتر م ي اليومِ  فِ ِهِدي بِ َءرخل الْ ِسغم ي  آد  البنِ باًجع: ( ~  وقد قال الْحسن البصري      بر 
ياِرعضج بارالس ِض اواِتم١(انتهى ! )  واألر (.  

، قال اهللا !  القاهر فوق عباده إال باسِمه     - سبحانه وحبمده    -لَم يعرف مِلك الْملُوك     وذلك الزنديق   
   أرميا   « للنيب«       يف كالٍم أوحـاه إليه  ) :       اتومالـس ـتٌء ِمثِْلي ، قَاميش سالَِّذي لَي ا اللَّهفَأن

       الَ ي هأَنِتي ، وِبكَِلم ا ِفيِهنمو ضاألرِري ،              وِدي غَيا ِعنم لَمعالَ يةُ ِإالَّ ِلي ، ورالقُد ِتمت لَمو ِحيدوالت لُصخ
وأَنا الَِّذي كَلَّمت الِبحار فَفَِهمت قَوِلي ، وأَمرتها فَفَعلَت أَمِري ، وحددت علَيها حدوداً فَالَ تعدو حدي ،         

   .)٢(انتهى ! ) مواٍج كَالِْجباِل فَِإذَا بلَغت حدي أَلْبسـتها مذَلَّةً ِلطَاعِتي ، وخوفاً واعِترافاً ِلأَمِري وتأِْتي ِبأَ

 يعين كَمـا    -) ! أخرجنا اهللا   : ( وزنديق آخر يقوم يف غُرفٍَة ويهش ِبيديِه متِجهاً إىل الباِب ويقول            
   .- أخزى اللَّه هذا الزنديق وأمثالَه ، ولَعنهم جِميعاً -) ! الذُّباب ( يخرج 

مخـرج  : (  ، قال اخلبيث )٣(  ومن يتِق اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً : وآخر لَما سِمع شخصاً يقول     
   .-  أخزاه اهللا-سخِريةً بالدين وبرب العالَِمني ! ) رقم كَم ؟

   .- قاتله اهللا -! ) كم رقم تليفون اهللا ؟: ( وبعض املنافقني يقول ِبسخِريٍة 

وهذا زنديق آخر يشد ِلحيةَ أحِدِهم وينتفها وكان يقِْسم للزنديق أنه لَم يفعل شيئاً ِمما يتهمه به فقال 
  ) ! .، هذا زمان احلقائق ، زمانُ اِهللا ولَّى وفات خلَّ اهللا على جنب ، ال تدخل اهللا يف شغلنا : ( عدو اهللا 

  ! ) .  لقَد وضعت اهللا بالدرِج : ( وزنديق آخر يقول لبعِض السجناء 

  ! .وهكذا تكون الْجرأة على الرب العظيم الْحِليم الذي يمِهل وال يهِمل 

  ) ! . أنَّ ِإمهال اِهللا إهمال أمهل اهللا العصاة حىت ظَن املغرورون باهللا: ( وقد قيل 

                                                
   ) .٤٥٠ / ٣( ،  » كثري تفسري ابن «: أنظر ) ١(
   ) .٣١ / ٨(  البن عساكر » تاريخ دمشق «، و  ) ٣٥٣ / ١(  أليب الشيخ » العظمة « ، و  )٣٧٩ / ١٧ ( » تفسري ابن جرير «: أنظر ) ٢(
   .٢: سورة الطالق ، من اآلية ) ٣(
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

 ،  )١(  وأُمِلي لَهم ِإنَّ كَيِدي مـِتني      : فليعلم الزنادقة أن إمهال اهللا ليس إمهال ، وقد قال تعاىل            
   . )٢(  ِإنما نمِلي لَهم ِليزدادوا ِإثْماً ولَهم عذَاب مِهني : ويقول سبحانه 

   .)٣(  ِإنَّ بطْش ربك لَشِديد : ء الزنادقة قولَه تعاىل عن نفِْسه أما يقْرأ هؤال

  . شديد القُوِة ..  ، أي شديد األخِذ )٤(  وهو شِديد الِْمحاِل : وقوله تعاىل 

ـ ! وهذه الكُرةُ الْحادثة يقول أحدهم من أجِلها كالم الكفر وهو ال يشعر    رة لَمـا  ؛ فهذا الَِعب كُ
، وهذا ِمن ِثمار    ! دخلَت كُرةُ فريقه بني اخلشبتني رسم الصليب على صدره بأصبعه كما تفعل النصارى              

  ! .الكرة الزقُّوِمية 

، وهذه جـرأة     ! )٥(  ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم    : ويف أحد ميادين الكرة مكتوب خبط عريض        
  كَِذبة ونصر دينه                 على اهللا وأعدائه الكَفَر اداِهللا تعاىل الذي هو ِجه رصى اآلية أنَّ ننعِعل معليه حيث ج  :

إدخالكم الكُـرِة بـني      : " - الذي هو ظَفَركُم بأعداِئـِه الكَفَرِة       -، ومعىن نصِره لكم     " لَِعب الكُرة   " 
   .)٦(  ِبئْس ِللظَّاِلِمني بدالً .. نصراً ، فهم يسمون ذلك فوزاً و" ! الْخشبتين 

 أنَّ أمته تجـِري     ، وأخرب النيب    ) ٧(  اتخذُوا ِدينهم هزواً ولعباً    : قال تعاىل عن أهل الكتاب      
   ! .)٨(على سنِنِهم حذْو القُذَِّة بالقُذَّة وشرباً ِبِشبٍر وِذراعاً ِبِذراٍع 

ولَما ظَهرت صورة   ) التلفزيون  ( آخر يتابع الْمباراة الْمعروضة بالطاغوت الناطق       وهذا الَعب كُرة    
، واحلقيقة أنه مـن     ! ) لَعن اهللا الكَعبةَ    : ( الكَعبة قَاِطعةً استمرار الْمباراة ألجِل الصالة كما يزعمون قال          

                                                
   .١٨٣: سورة األعراف ، آية ) ١(
   .١٧٨:  ، من اآلية ِعمرانسورة آل ) ٢(
   .١٢: سورة الربوج ، آية ) ٣(
   .١٣: سورة الرعد ، آية ) ٤(
   .٧: ، من اآلية سورة حممد ) ٥(
   .٥٠: سورة الكهف ، من اآلية ) ٦(
   .٥١:  ؛ واألعراف ، من اآلية ٧٠: سورتا األنعام ، من اآلية ) ٧(
نن لتتبعن س : ( قال   أن النيب    اخلدري   سعيد   عن أيب  ) ٢٦٦٩(  برقم   » صحيحه   «ومسلم يف    ) ٣٢٦٩(  برقم   » صحيحه   «أخرج البخاري يف    )٨(

ن قبلكم شِ  موذراعاً،   بشرب   اًرب     فَ: قال  ،  ! ؟اليهود والنصارى   .. يا رسول اهللا    : ا  ـقلن،  ! حر ضب لسلكتموه     بذراع حىت لو سلكوا ج؛ وقد   ! ) نم
،  إسرائيل  ببين ورأياًتاًمأنتم أشبه الناس س   : (  أنه قال     عبد اهللا بن مسعود      بإسناٍد حسٍن عن   ) ٣٧٣٧٨(  برقم   » مصنفه   «أخرج ابن أيب شيبة يف      
م ): ( القُذَّة ( انتهى ، و  )  القذة بالقذة والنعل بالنعللتسلكن طريقهم حذوهالس ٣٤١ / ١(  للفريوز آبادي » القاموس احمليط «: أنظر ) . ِريش.(   
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١٦  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

  ! .إهانة شعائر الدين ظهورها يف هذه املواضع 

كَبـرت كَِلمـةً     ،  ) يلْعن الذي خلَقَك    : ( ع يف البلدان الْمجاِورة أنْ يقول بعضهم لبعض         وشائ
 اِهِهمأَفْو ِمن جرخت )هم - ! )١قطَع اهللا داِبر -.   

 وذلك أنه سئل عن     - سبحانه وحبمده    - يسخر بالتسبيح للجليل     - أخزاه اهللا    -وهذا مغني مجِرم    
يط ، قال عن مسبحته             ِمسوِر     : ( بحة حيملها معه وهي اخلرز املنظوم يف خهمإنَّ هذه الِْمسبحة خاصة بالْج

: ، كما يسبح الْمـسلم قـائالً      ! حب اجلمهور ، حب اجلمهور ، حب اجلمهور         : حيث أُسبح ا قائالً     
   .)٢(  ِبئْس ِللظَّاِلِمني بدالً : ا الفاجر ، ويقال هلذ) سبحان اهللا ، سبحان اهللا ، سبحان اهللا 

ملَلْنا ربنـا فلْنجرب ربا : ( يقول فيها الزنديق  " تلفزيون الكويت   " وقد سبق وأنْ أُلِْقيت قصيدةٌ يف       
   ! . -داِبرهم  قَطَع اهللا -؛ هؤالء الْمسوخ الَ يعرفون اهللا إال باسِمه ، صم بكْم عمي ) ! غريه 

 ، وصور   - قاتله اهللا    -ولقد شاع وذاع تصوير صورة بشرية كَِريهة يزعم صاحبها أنها صورة اهللا             
 املزعومة مع أمِه ِمراراً كثرية ومنها  » عيسى   « ِبزعِمِه ، وتكررت صورة      - عليهم السالم    -أخرى لألنبياء   

      لُ من الصزنوقد قال تعاىل        صورة له بزعمهم وهو ي فَندليب وصورة وهو ي :    ِهِإلَي اللَّه هفَعلْ رب  )٣ ( ،
 وهو حـوِد                    يهالي كَذِّب أعداَء اهللا تعـاىل ِمـنزوله ِلين بالَةَ وقد قَرحماء الثانية وهو نازل ال ميف الس 

 اِبِهمى وأذنارصوالن.  

:  حانه وإطالق ألفاظ خبيثة الَ تصدر إالَّ ِمن زنادقة فبعضهم يقول            كذلك شاعت السخِرية باِإلله سب    
سـبحانه    قاتله اهللا ، و      -! ، يعين ال فرق بني اهللا والشيطان        ! ) اهللا والشيطان وجهان ِلعملٍَة واحدة      ( 

رت كَِلمةً تخرج ِمن أَفْواِهِهم ِإنْ يقُولُونَ        كَب  : وقد قال تعاىل   .. )٤(  وتعالَى عما يقُولُونَ علُواً كَِبرياً    
   .)٥(  ِإلَّا كَِذباً

وإنَّ من زعم أنَّ صورةَ بشٍر قبيحة هي صورة اإلله احلق فقد ارتكب إثْماً كبرياً وجرماً خطرياً وكُفْراً    
، والشك أن هذا تقدمي للدجال اللعني الذي        ) ٦(  بونَوسيعلَم الَِّذين ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَلِ      .. شنيعاً  

                                                
   .٥: سورة الكهف ، من اآلية ) ١(
   .٥٠: سورة الكهف ، من اآلية ) ٢(
   .١٥٨: سورة النساء ، من اآلية ) ٣(
   .٤٣: سورة اإلسراء ، من اآلية ) ٤(
   .٥: سورة الكهف ، من اآلية ) ٥(
   .٢٢٧: سورة الشعراء ، من اآلية ) ٦(
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١٧  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

  . يدعي دعوى تلعنه من أجلها السموات واألرض ، والذي قد قرب أوان خروجه 

إنها جرأة فريدة من نوعها يستحق فاعلها من الدجاِل الْمنتظَِر وِمن اآلِمِر ِبها الْمنظَر أرفع الْمراِتـِب       
  ! .إلبليسية فهنيئاً الدجالية ا

وما قَدروا اللَّه حق قَدِرِه واَألرض جِميعاً قَبضته يوم الِْقيامِة والسماوات مطِْويات             : قال تعاىل   
   .)١(  ِبيِميِنِه سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ

    يف ت درل هذه اآلية العظيمة وما وذلـك يف   تأم بعـض تذَكَر فِْسريها من األحاديث واآلثار ، وقَد
  ) .معرفة الكبري الْمتعال ِبالعظَمِة والْجالَِل والْجمال : ( كتاِب 

: فالرب سبحانه أكرب من كل شيء وليس يماثله ويشاه شيء ، وقد قال سبحانه عن نفِْسه الكرمية            
     ٌءيكَِمثِْلِه ش سلَي  ِصريالْب ِميعالس وهو  )٢(  ِمهومن معاِني اس ،  )أنه ال تسعه الـسموات   ) الكَِبيـر

شِديد  : واألرض ، ولذلك ال يرى إال من فوق وذلك يف اآلخرة ، وال يرى يف الدنيا ، وهو سبحانـه                    
  .شِديد األخِذ  ..  ، أي شديد القُوِة )٣( الِْمحاِل 

أي قَـد    : ( ~ ، قال ابن كثري      )٤(  وقَد خلَت ِمن قَبِلِهم الْمثُالت     : رك وتعاىل   وقد قال تبا  
 ظَ ِبِهمعات نِعظَةً ِلمةً ورِعب ماهلْنعِة وجاِليِم الْخا ِباُألمنا ِنقَمنقَع٥(انتهى ) أو (.  

اصوليا اليت تخرج شجرةً ترتفع يف السماء وفوق ذلك ولقد شاع يف التلفزيون اإلبليسي منظر بذْرِة الفَ
: صورة ضخمة فَظيعة ، ولَما سِئل كثري من األطفال الذين يشاهدون هذا الْمنِظر الدجايل اإلبليسي أجابوا              

  ) ! . هذا هو اهللا ( 

 تعـاىل اهللا عـن إفـك        -ه الْمخرقة   ولقد قَرت عني إبليس ِبهِذِه العظائم ، وهذا هو الْمراد من هذ           
   .-األفاكني علوا كبرياً 

                                                
   .٦٧: سورة الزمر ، آية ) ١(
   .١١: سورة الشورى ، من اآلية ) ٢(
   .١٣: سورة الرعد ، من اآلية ) ٣(
   .٦: سورة الرعد ، من اآلية ) ٤(
   ) .٥٠٢ / ٢ ( » تفسري ابن كثري «) ٥(
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١٨  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

  : وهذه أبيات نظَمتها بياناً ألقواٍل وأفعال صدرت ِممن طَغى ونِسي عظَمةَ الْمولَى 

  ترحلَ الْخوف ِمـن قَلْـبٍٍ ِبـِه رانُ     
        ضـرقَلٍْب ِبـِه م ِمن فولَ الْخحرت  

فَلَـيس  انَ يطْلُب ِزنِديقاً ِليعِرفَه     من كَ 
     ِسيترٌء نـتـجاِهللا م فوخ ِرفعي
ــفَهٍ  س ــن ــرور ِم غــا م ي ــك بر  
  عالَمةُ الزيِغ ما ترضى ِبـِه ِعوضـاً       

ما اجتمعـا           ! .. أَمؤِمن ساِخر ِباِهللا ؟   
 ِفي الد قَالَ ِفي اِهللا أو نةً  مِريـخيِن س

  لَعنتنا ) ١() خراً ِفي اِهللا    : ( هذَا يقُولُ   
      ـهجرأَخٍل ولَى قَوع طَاعتاس فكَي  
ــِه    ــاراً ِلهيبِت بج ــِرف عي اهــر ت  
       اِلقَـهشِِ خـرالع بر ـِرفعي اهرت  

             لُـهعجلْـِق يى كَـالَِم ِإلَـِه الْختح
ــه ِإنْ ِزنــِديق يكْفُــره        تقَــدس ا للَّ

  تقَــدس اللَّــه أَمــالَك تــِئطُّ لَهــا 
  الْجعلُ أَطْيب ِممن سـب خاِلقَنـا       
ــةٌ  اِئمِش دــرالع بــةُ رنــِه لَعلَيع  

        ِلطُـهخآنَ يأُ القُـرقْـري رآخ٢(و(     
ـ              )٣ (هوكَيف يجمع قَـولَ اِهللا خاِلِق

أَكِْمـلْ ِغنــاِئي ِباآليــاِت يقْرؤهــا           
ــنهم صــلَّى ِبأُغِْنيــٍة  )                     ٤(وآِخــر ِم

                .  

  فَحـلَّ ِفيِه ِمن الطُّـغـياِن أَلْـوانُ      
  ِمــن الذُّنـــوِب ورانٌ فَوقَــه رانُ 

       خـسرانُ فَـدونه ساِخــر ِبـاهللاِ   
لَع يِمِظى الع كَ ولِ م  لـشكَـانُ    رأر!  

  وضاع ِمنك ِبذَا النـسياِن ِإِيمـانُ      
  ِمن الْجِليِل وقَـد أَغْـواك شـيطَانُ    
                    .!متى تصاحب ِإِيمـانٌ وكُفْـرانُ ؟      

ــوانُ        طَانُ ِإخيــش ــو وال ــا ه مفَِإن
  !علَيِه لَيس ورا مـا قَـالَ طُغيـانُ       

  ِمن ِفيِه وهو قَِرين الضعِف ِإنـسانُ      
  دكّت ِجبـالٌ وِلَألكْـواِن ِإذْعـانُ      
  ِإالَّ ِبِإسـٍم وهــذَا القَــولُ برهــانُ 

 تعالَى اللَّـه رحمـن                )٥(ِمثْلَ الْخراِء   
ــك ال ــه الْمِل ــانُ           فَِإن يد وســد قُ

  سبع الطِّباِق وكَم يف اَألرِض جعالنُ     
  وكُلُّ راٍض ِبهـذَا الـسب ِمعـوانُ    
  فَِإنه الـرجس قَـد أَرداه طُغيـانُ       
!                  مع الِغناِء وِللـشـيطَاِن أَقْـرانُ       

ـ          !وانُ  مع الِغنـاِء وِإنَّ الِفـسق أَلْ
!                  ما طَم واٍد ولَِكـن طَـم ِوديـانُ          
!                     صلَّى يغني وما ِفي القَلِْب ِإِيمَـانُ        

. 
                                                

  ! ) .إخرأ بربك : ( زنديق يقول ) ١(
  .شاب زائغ يقرأ القرآن ويغين ) ٢(
  ! .أكمل اآلية : شاب زائغ يغين مث يسكت ويقول لصاحبه ) ٣(
  ! .شاب زائغ سمع يغين وهو يصلي ) ٤(
  ! ) .  القرآن خرا : ( زنديق يقول ) ٥(
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١٩  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

  ِة اآليالكُر الَِعبـو لُهعج١(ا  ـاِت ي(            
     دـدع ـى لَـهصحالَ ي ذَِلك رغَيو 

                     لَـه ـسلَيو ـادـةَ ِميعـامإنَّ الِقي
  أَين القُرونَ الَِّتـي كَانـت معمـرةً       
  ركُونهم كَانَ ِللدنـيـا وزخرِفهـا     
  مهــاد ــاٍر أَب بج ــر أَم مــاه أَت  
  وسنـةُ اِهللا الَ تبِديـلَ  يـصِرفُهـا       

.  

 لُع ــادانُ ِمِيعــريقْــلُ حالعِتــِه وب                  !
ــانُ                    يد ــاِغني ــد الطَّ ــا موِع مِإنو
ـْك  أَزمانُ                          ـِن اِهللا  لَو غَرت خلْف م

  ِفي اَألرِض يعمرهـا زرع وبنيـانُ       
 ِبــِديِن اِهللا أَلْــو مهُء ِمــنـزالْهانُ و  

  كَأَنهم ِفي القُرى ِباَألمِس ما كَـانوا       
  عِن الطُّغـاِة  ِإذَا مـا زاد طُغيـانُ       

. 
 ، - تعـالَى وتقـدس   -وهذه قصيدة أخرى كتبتها يف الرد على ِزنِديٍق يرسم صورةً يزعم أنها ِللَِّه   

   ! :- حاشاهم علَيِهم السالم - األنبياِء ويرسم صوراً أُخرى يزعم أا ِلبعِض
   

    ِديــقأُ الِزنــرـجتـٍة يقَـاحِبو  
  ــه ــلَّ جالَلُ ج نمحــر ــصور ال أَت  
         ــهانحبـا سنبر ـِرفعت ـتكُن لَو  
  كَيف اجترأْت علَى الْجِليـِل وِإنمـا       

ــلَ   حرِإذَا ت ــوب ــا إنَّ القُلُ فُهوخ  
ــا   نِإلَه ــت ــلْ عرفْ ه ــر أَكْب ــه   اللَّ
  هانحــب ــا س ِليكُناِء ممــس ــوق ال   فَ
  والْحجب تحِجب نوره عـن خلِْقـِه       
  نور الْجالَِل مـع الْجمـاِل ِكالَهمـا        
 ــه ــِدِه الَ ِمثْلَـ ــبحانه وِبحمـ   سـ

     ـهضأَراَء ، ومطِْوي السـةٌ يـوضقْبم  
  سبحـانَ ربـي ِإنَّ سخِريــةً ِبــِه     

ــ مــا اج تازالَّ ِإهِر وــثُ ز ــي   ٍقاِدِن
  الَبد ِللدجـاِل قَـبـلَ خـروِجــهِ    
ــاِفقٍ   نم ــد ــأْنُ اِهللا ِعن ــونَ ش هِلي  
ــه ُ   ــةً لَ مقْدــاِهللا ت ـــةٌ ِب ِريخس  

   !يـق ِرحشلَّت يـداه وشـب ِفيـِه          
  ــق ــدجلٌ ِمخِري م ــت أَن ــك الَ ش  
        الَِل غَِريـقِفـي الـض كأَن تِلملَع  

  اِة عــِن الــسِبيِل مــروق دأْب العتــ
  ــق ــالَِك مِعي ــا ِللْه ِفيه ــق بي ــم   لَ
  ريــقالَِل عِفــي الـض ـكأَنَّ قَلْب أَم  
  ــوق ِظيِم لُحــالع ــاِئِص ِب ــا ِللنقَ م  
  ــق ــيس تِطي ــوِر لَ ِللن مهارــص أَب  
       فُـوقـاِل ييلَى الْخِليِل عالْج فصو  

  لكَمـاِل حِقيـق   شيٌء يكُـونُ ِبـذَا ا   
  ــوق ــأَمِرِه مخلُ ــانَ ِب ــونُ كَ   والكَ
  وقــر حم ــه برــيظٌ د ــر غَِل   كُفْ
  ــق ــراثُ نِهي التثُ وارــو ت ــر مح  
 وقــر ــبلُها مطْ ــاٍت س ــن توِطئَ   ِم
 ِفيـــقوت مـــالُهنـــونَ يِمنؤالْمو  
  ــق ــره تلِْفي أَمو ــذُوب ــو الكَ هو  

                                                
   ! . موِعدكُم يوم الزينِة : يدعي أنه غالب فقال أحدمها تالياً اآلية العب كُرة تالحى مع ضد له يف الكرة كالمها ) ١(
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٢٠  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

ــو   ــوٍم دجلُ ــالٌ ِبقَ جد اكرــش ا ب  
ــذٌ   ــرك ناِف أَمــاِدقَةٌ و ص اكــو عد  
ــسخراً   مونَ تروــص ــاُء ي ِبياَألنو  
ــوا   كَّنموِد تــر ــوانَ القُ ــأَنَّ ِإخ   وكَ
ــا     مِإنـــِه و ِإلَي ــه اِفعر ــه   واللَّ
  صور تهز ِكيـانَ عبــٍد مــؤِمٍن        
ـــِه   ــا وِبِديِن نبونَ ِبرـاِخـرــس   ال

ِة   اقْرـورـٍة  ( أْ ِبـسبوا       ) تـفَكِّـرتم
    ــه ــاِق فَِإن ــن النفَ ــأَمنن ِم الَ ت  
 هـــرغَيو ــاق ــاف النفَ ــا خوقُنفَار  
  سبحانَ ربـي عـد مـا ِفـي كَوِنـِه          
 هانحــب ــا س كُلَّه ــد ـــه الْمحاِم   ولَ

  لُـه  سبحانَ ِذي الْملَكُوِت جـلَّ جالَ     
 ــن م ابــو ــا ن نبونَ ِبراِخرــس   ال

  ــه اببأَح ، هاؤــفَر س ، هــالَؤ   .. وكُ
       ــهبر ـِرفعي سوٍل لَـيهج ِمن كَم  
ــِه   ــد ِبجهِل ــٍم يِزي ــي ِعلْ ــر ِف تغي  
ــصةً   ــراه نِقي ــِه ي ــاء ِب   واالكِْتفَ
           ـاٍد ِظـاِهرـٍب ِفيـِه بيلْ كُـلُّ عب  

ــم ــِه  كَ ــيس ِبباِل ــوالً ولَ ــٍل قَ    قَاِئ
                             لْقَـهخ ِبهـشي سـي لَـيبانَ رحبس

 .                     

  ربي كَـي تـزولَ فُـروق       سِخروا بِ 
      ـوقمرـى منِفي الد ـرظْهي بالرو  

       وقـنـشم لَّـقعـوِل متالب نابو !  
   ــق ــه تحِقي ــلِْبِه وهالَكُ ص ــن   ِم
       ِديـقـصوِلــِه تزن قْتانَ وح قَد  
 فُــوقِفيــِه ن ــنفَــاِق لَهالن ــوقس  

ــاِء  ِبياَألنو ..  ــق ـــم تمِزي   ِبِديِنِه
 ــِديق نــا الز افَهٍح خــض ــات فَ آي  
   يـقدــص ــالََءه ال ب ــاف خاٌء يد  
    وقــرخم ــهِدينو ـهِمن افا خم  

ــِم مــا ي ــونُكُ ــخ مِهِرمأَ ِب    وقلُ
         فُـوقـاِد يـِد الِعبملَـى حا عدمح  
         ِليــقِفيـِه ي سٍف لَـيصكُلِّ و نع  
      ِفيـقر ذَاك ِبئْسو ـودجـى السأْبي  
        ِحيــقس اهــدـداً معب مداً لَهعب  
  ــق ــا تحِقيـ ــٍم دونمـ   ِإالَّ ِبِإسـ
     ِضيـقِفيـِه ي اهـرـوِل تسِعلْم الر
   ــق ــق توِثي ــِه موثَّ ــنقْص ِفي   وال

ِحجاِهِلي  ـوِل الْجهج ِفي ـابص ـن ق  
ــِوي  هي  ــق ــا التحِري هأْبــاٍر د ِبن  

وقدــصالْم اِدقــا الــصانِبــذَا أَتو                                    
.  

  

◄◄    

لَيس كَِمثِْلـِه شـيٌء وهـو     :  -تبارك وتعاىل  - يف قول اهللا ~قال عثمان بن سعيد الدارمي   
   .)٢(انتهى ) معناه هو أحسن األشياِء وأجملُها : ( قال  ، )١(  ريالسِميع الْبِص

                                                
  ١١: سورة الشورى ، من اآلية ) ١(
   ) .٣٤٤ / ٢(  ، »الصواعق املرسلة   «) ٢(
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٢١  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

 ، وهذا نور جالَِلِه وجماِلِه وعظَمِتِه ، وذلـك إذا        )١(  وأَشرقَِت اَألرض ِبنوِر ربها    : وقال تعاىل   
جتلَّى ِلخلِْقه يف الـدنيا الحترقَـت     يوم القيامة ، ولو كشف الْحجب سبحانه و        - سبحانه وحبمده    -جاَء  

   . واجلمال والعظَمة من نور اجلالل املخلوقات

ـ      : (تعالَى   ربه قالَ عن   أنَّ النيب  الصِحيِح وقد جاء يف احلديثِ     تِحجابه النور لَو كَـشفَه لَأَحرقَ
      ِمن هرصِه بى ِإلَيهتا انِهِه مجو اتحبلِْقِهس؛ و)٢( ) خ ـالسبحاتالسني والباء ورفع التاء يف آخـره   بضم 

  وجهه الكرمي هـي     :  ، وقال مجيع الشارحني للحديِث من اللغويني واحملدثني          بحةوهي مجع س اتـُح سب
   .)٣(نوره وجالله ومجاله واؤه 

هه األعلى ال يقوم لَها شيء ِمـن        فإذا كانت سبحات وج   : (  يف هذه السبحاِت     ~قال ابن القيم    
خلْقه ، ولو كَشف ِحجاب النور عن تلك السبحات ألحرق العالَم العلِْوي والسفِْلي فما الظَّن ِبجالل ذلك 

احتجب عـن    ، فالرب سبحانه قد      )٤(انتهى  ! ) الوجِه الكَِرمي وعظَمِتِه وِكبرياِئِه وكماِلِه وجالَِلِه وجماِلِه        
خملوقاته حبجاب من نوٍر مخلوق ، جعله سبحانه يحِجب نور وجِهِه الكرمي وجالله وجمالـه عن وصوله                
ِإلَى الْمخلوقات حيث ال تحتمله ؛ ولذلك يعِطي اهللا املؤمنني يف اجلنة قوةً شديدة يف أبـصارهم ليطيقـوا               

 ، وحق لَها )٥(  ِإلَى ربها ناِظرةٌ ۞ وجوه يومِئٍذ ناِضرةٌ  : رؤيته اليت هي أعلى نعيمهم كما قال تعاىل         
 قال عن رؤية أهـل      أن تـنضر ِبهذا القُرِب والـنظَر ؛ وقد جاء يف الْحِديِث الصِحيِح أنَّ رسول اهللا               

  .) ٧( ؛ )٦( )  !مِهبى رلَ ِإِرظَالن ن ِمم إليِهبيئاً أحوا شعطُا أُمفَ: ( الْجنِة ِلربِهم تعاىل 

فتأمل هذا وما فيه من بياِن عظَمِة اِهللا وجالَِله وجماِلِه تعلم عظْم شناعة ما تفوه به الزنادقة من سبهم                   
   ! .- قاتلَهم اهللا ولعنهم- وقوِلِهم عليه ِإفْكاً مِبيناً دونَ مباالٍَة ِبذَِلك له 

                                                
   .٦٩: سورة الزمر ، آية ) ١(
  . من حديث أيب موسى األشعري   )١٩٧( رقم  رواه مسلم ب)٢(
 » فيض القـدير  «: ، وانظر )  ٢٢٥ / ٥  (للسيوطي »الديباج على مسلم  « ، و)  ١٤  - ١٣ / ٣  ( »لنووي على صحيح مسلم شرح ا  «: أنظر  ) ٣(

  .)  ٤٧٣ / ٢(  البن منظور » ان العربسل « ، و)  ٢٠٣ / ٢  (للسبيت »مشارق األنوار  «: ، وانظر  )  ٢٧٢ / ٢  (للمناوي
   ) .٢٣٤ / ١(  ، »واملعطلة  الصواعق املرسلة على اجلهمية «) ٤(
   .٢٣ -٢٢  :سورة القيامة ، اآليات) ٥(
   . من حديث صهيب الرومي  )١٨١( رقم  برواه مسلم )٦(
 »ملني  منازل احلور العني يف قلوب العارفني برب العـا « و » معرفة الكبري املتعال بالعظمة واجلالل واجلمال   «: أنظر للفائدة ما كتبناه يف ذلك يف كتبنا         ) ٧(

   .  » إحسان سلوك العبد اململوك إىل مِلك امللوك «و 
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٢٢  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

ِإنَّ الْعبـد لَيـتكَلَّم   : (  قـال  أنَّ رسولَ اِهللا  قد جاَء يف الصِحيحيِن من حديِث أيب هريرة       و
   . )١( ) ِبالْكَِلمِة ما يتبين ما ِفيها يهِوي ِبها ِفي الناِر أَبعد ما بين الْمشِرِق والْمغِرِب

اقب الكبرية يف الثواب والعقاب على كالم يقوله قائله الَ يلِْقي لَه باالً والَ              فتأمل اآلثار العظيمة والعو   
  .، فنعوذُ باِهللا ِمن عمى القلوب ! يظُن أو يخطُر ِبباِلِه أنْ يبلُغَ ما بلَغ 

  :قلت فيها ،  وِلي أبيات يف بياِن شناعة وبشاعِة سب اِهللا 

ـ     و تهـونُ فَربمـا                 كُلُّ العظَـاِئِم لَ
ــِه                    ِبينــِه و ــِه وِديِن ــب اِإللَ س

سب اِإللَـِه ِنتـاج قَلْـٍب مـؤِمٍن                      
كُفْر ولَـيس كَِمثِْلـِه ِفـي قُبِحـِه                   

                             مهـدِعن ـانَ ذَِلـكه وخسم لَِكن
ــس ــادهم              وال ــا ِميع نبونَ ِبراِخر

                       مهـرقُطُ ِكبـسي ِحنياِق والِفر موي
يــستقِْبلُونَ ِمــن الــشداِئِد ِشــدةٌ                      

                         هـشيـٍر عقَبطَّلَـٍع وِل مـوه ِمن
        ـِسريع رـشِد ذَا حعب ِمن                 ـهبكَر

 .       

                                 ظَّـمعِفـي القُلُـوِب م ِظيمِإالَّ ع
                           مـرحوِد مجِفي الو ذَِلك قا فَوم

                     ـِرمجاٍت مالطَّاغُوِت عِت وِبالِْجب
         ِلمـسم ـون هِري ِبِذلَِك كُلُّ مدي

                         ِلمـؤت وحـرِبِه ج سلَي تيالْمو
                     مهـوِفيـِه ت سلَـي ِصيبع موي

                      مـيخـاِت تِعبرـا الْماينالْم نِحي
                     ظَـماِئِد أَعدالش ِظيِم ِمنالعو ِهي

ش الْمجـِرم                    ضنك ِبحسرِته ِيِعـي   
                                   مرـضت ِحـيمإذَا الْج فَـرالْم نأَي

   .         
◄◄    

ا وم :  ، وقد قال تعاىل )١(فالْحذَر ِمن عقُوباٍت قَد تعجل ، وما حادثة تمِزيق الْمصحف عنا ببعيد         
وما تغِني اآليات  :  ، ويقول سبحانه ِفي وصِف من غَلَبت عليه الشقْوة    )٢(  نرِسلُ ِبالْآياِت ِإالَّ تخِويفاً   
؛ وليعلم أنَّ من العقوبات ما يعجل لصاحبه يف الدنيا وقد توعد اهللا الظَّلَمة ) ٣(  والنذُر عن قَوٍم ال يؤِمنونَ

وال تحسبن اللَّه غَاِفالً عما يعملُ الظَّاِلمونَ ِإنما يؤخرهم ِليوٍم تشخص ِفيِه  : وعيٍد شديد ، قال تعاىل     ب
  ـارصاءٌ         ۞الْأَبـوه مهتأَفِْئدو مفُهطَر ِهمِإلَي ـدترال ي وِسِهمؤقِْنِعي رم ِطِعنيهم   )وقال تعالَى    ) ٤ ، :

                                                
   ) .٢٩٨٨(  برقم » صحيحه «، ومسلم يف  ) ٦١١٢(  برقم » صحيحه «أخرجه البخاري يف ) ١(
  .ا  بالعذَاِب من فعلوا ذلك وهلكوملصحف حتت أقدام الراقصات فأُِخذَقبل ِعدة سنوات أنْ مزق ا) تركيا ( حدث يف  )١(
   .٥٩: سورة اإلسراء ، من اآلية ) ٢(
   .١٠١: سورة يونس ، من اآلية ) ٣(
   .٤٣ - ٤٢: سورة إبراهيم ، اآليات ) ٤(
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

 َونقَِلبنقَلٍَب ينم وا أَيظَلَم الَِّذين لَمعيسو  )١(.   

، مث  ) إنَّ اهللا لَيمِلي ِللظَّاِلِم حتى إذَا أخذَه لَم يفِْلته          : (  قال    أنَّ رسول اهللا     ويف احلديث الصحيحِ  
  .) ٣( ) )٢(  ذَا أَخذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ ِإنَّ أَخذَه أَِليم شِديدوكَذَِلك أَخذُ ربك ِإ  : قرأ رسول اهللا 

واتِق دعوةَ الْمظْلُوِم فَِإنه لَيس بينها      : ( حني بعثه إىل اليمن       »معاذ بن جبل     « ِلـ   وقد قال   
 اباِهللا ِحج نيب٤() و(.   

   :وقد ِقيلَ يف عاقبِة الظُّلِْم

ـ كُ اا م ذَـن إِ مِلظْ ت الَ نت ـ قْ م راً ِدت   
تـنام ع يناك الْ وـ ظْم ـ تن م وملُ                 ـهِب

 .       

ـ  إِ اهبقْ ع عِجر ي ملْالظُّفَ   ـ  لَ ى النِمد                         
يدع لَو عيك و عيـ  ِه اللَّ ن ـ  م لَ ت ِمن                 

   .         
.. سبحان الْمِلك العظيم الذي من عرفه خافَه ، ومن أِمن مكِْرِه قَطُّ ما عرفـه                : ( قال ابن اجلوزي    

 يمهل حىت كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه ال مانع ، فـإذا زاد     لقد تأملت أمراً عظيماً أنه      
   . )٥(انتهى ) ولُ أَخذَ أخذ جبار االنبساط ولَم ترعِوي العقُ

◄◄   

وما بلَغوا ِمعشار    : أتراهم نسوا طَي اللَّياِلي ِلمن تقَدمهم       : (  يف ذكْر الظَّلَمة     ~قال ابن القيم    
ماهنيا آتم  )٦ ( فما هذا االغترار ، َقوثُالتالْم ِلِهمقَب ِمن لَتخ د  )٧(  ،    َونَ ِإلَّا ِمثْـلِظرتنلْ يفَه

    ِلِهمقَب ا ِمنلَوخ اِم الَِّذينأَي  )شتهون            )٨ة فَِحيلَ بينهم وبني ما يدووا العم إذَا طَلَبن لَهِقر دعاَء   ..  متحال ت
 الوقـت ،  ر تأخصيبة وإنْال أدعيته مبك ِنح، وي صوته إىل سقف بيتكمظلوٍم فشرر قَلْبه محمول بعجيج  

                                                
   .٢٢٧: سورة الشعراء ، من اآلية ) ١(
   .١٠٢: سورة هود ، آية ) ٢(
  . حديث أيب موسى األشعري من  ) ٢٥٨٣(  برقم » صحيحه «، ومسلم يف  ) ٤٤٠٩(  برقم » صحيحه «أخرجه البخاري يف ) ٣(

   .{من حديث ابن عباس  ) ١٩(  برقم » صحيحه «، ومسلم يف  ) ١٤٢٥(  برقم » صحيحه «أخرجه البخاري يف ) ٤(
   ) .  ٤٧ - ٤٦(  ، ص » صيد اخلاطر «) ٥(
   .٤٥: سورة سبأ ، من اآلية ) ٦(
   .٦: سورة الرعد ، من اآلية ) ٧(
   .١٠٢: سورة يونس ، آية ) ٨(
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٢٤  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

 ت ولكن لس، وقد رأيت )١( » ألنصرنِك ولو بعدِ ِحني    «: ر  كَّذَت،  روح ووتره سواد الليل     قْموسه قلبه الْ  قَ
    ن ينام وطَ تعترب ، احذر عداوة مفُرقَاٍكه بلِّ يب وجهه يف السامالَء يرمي سهاماً ما غَهرـ  ِسض وى األحاء ش

  . )٢(انتهى ! ) منك 

أالَ تخِبروِني : ( ل  قالَما رجعت مهاِجرةُ الْحبشِة عام الفتح إىل رسول اهللا :  قال        وعن جابر 
بينما نحن يوماً جلوس .. ا رسول اهللا بلَى ي: ، فقال ِفتية كانوا منهم ! )  ما رأيتم بأرض الْحبشِة ؟بأعجب

إذْ مرت ِبنا عجوز من عجائزهم تحِملُ على رأِسها قُلَّةً ِمن ماٍء ، فَمرت ِبفَتى ِمنهم فَجعل إحدى يديه بني            
سوف : " لَّتها ، فَلما قامت التفتت إليه مث قالت         كَِتفَيها ثُم دفَعها فَخرت الْمرأةُ علَى ركْبتيها وانكَسرت قُ        

تعلَم يا غَاِدر إذا وضع اهللا الكُرِسي وجمع األولني واآلِخِرين وتكَلَّمت األيـِدي واألرجلُ ِبمـا كَـانوا                 
صـدقَت ، كَيـف ) :    رسول اهللا فقال : ، قال " يكِْسبون ، سوف تعلَم ِمن أمري وأمِرك ِعنده غَداً      

 ِديِدِهمش ِمن ِعيِفِهمذُ ِلضخؤةً الَ ياهللا أُم سقَد٣(! ) ي(.  

◄◄
وهذه قصص عجيبة للِعظة واالعتبار ، ويتبين منها أن اهللا تعاىل يعاِقب يف الدنيا من سِخر به وبِدينه ،   

 وقيامـه   ياِن استجابِة اِهللا ِلمن دعوه واستغاثوا به حينما ظُِلموا ِمما يدلُّ على وجـوِدِه               وبعضها يف ب  
 قصص أخرى   -  إن شاء اهللا تعاىل    - ؛ ويلي هذه القصص      - سبحانه وِبحمده    -بالِقسِط وعاِجل عقوبِتِه    

  : ِمن زماِننا هذا 

ويرِسلُ الصواِعق فَيِصيب ِبها من يشاُء وهم يجـاِدلُونَ   : ية  لقد ورد يف سبِب نزول هذه اآل     ●
ـ  ٍلج إىل ر  الًجةً ر رم بعث النيب   :  قال ن أنس بن مالك     ع ، فَ   ِفي اللَِّه وهو شِديد الِْمحالِ      ن ِم

ـ اذْ( :  قال،  !  أعىت من ذلك   إنه    ..يا رسول اهللا  :  ، فقال  ) ه يل ـ ادع  أنْ  : (فراعنة العرب  هـ لَ إِ ب ِهي 
ـ  ،! ؟  ومـا اهللا   ،! ؟ من رسول اهللا  :  فقال،  !  يدعوك رسول اهللا    فأتاه فقال :   قال ، ) هـعادفَ  ن أِم

                                                
،  ) ١٩٠١(  بـرقم  » صـحيحه  «، وابن خزميـة يف      ) ٧٣٨٧(  برقم   » صحيحه   «وابن حبان يف     ) ١٧٥٢(  برقم   » سننه   «أخرج ابن ماجه يف      )١(

لـى  ل عمحودعوة املظلوم ت ، رفِطالصائم حىت ي، ول ِداعالمام اإل: ثالثة ال ترد دعوم : (  قال   أن رسول اهللا     وغريهم من حديث أيب هريرة      
الغام وتفتح لَ  ـمـه ا أبواب الس ـاوات ويقول ال  ـمرب - ـوعزت : " - وجل   عز   ي ألنصرنك ولو بر يف        " ) د حني عنه احلافظ ابن حجوقد حس ،
   ) .  ٣٣٨ / ٤ ( » الفتوحات الربانية «

   ) .  ٧٦٢ / ٣(  ، » بدائع الفوائد « )٢(
 ص » العلو للعلي الغفـار  «، وقال الذهيب يف كتابـه  ) ٥٠٥٨(  برقم » صحيحه «، وابن حبان يف  ) ٤٠١٠(  برقم » سننه «أخرجه ابن ماجه يف    ) ٣(

  ) . إسناده صاحل  ) : ( ٨٥( 
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٢٥  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

ـ ار( :  ، فقال  فأخربه فأتى الرجل النيب    :   قال ،! ؟ اٍسح ن ن مِ ، أم  ٍةض فِ ن مِ أم ،   و ه ٍبهذَ ـ لَ إِ عِج ِهي 
 ِهيلَ إِ عِجار( :  ، فقال  فأخربه  فأتى النيب     ؛ لفأتاه فأعاد عليه ورد عليه مثل اجلواب األو       :   قال  )هعادفَ
،   فرعدتِه رأِساِليِح ِبةًابح اهللا س  ثَعب، إذ ْ   راجعان الكالم بينهما  تا ي م فبينما ه  ، إليه   عجرفَ:  قال ) هعادفَ
ويرِسلُ الصواِعق فَيِصيب ِبها من يشاُء        :  ، فأنزل اهللا   ه بِقحِف رأسِ  تبهذَها صاعقة فَ   من تعقَوفَ

   .)١(انتهى   ) وهم يجاِدلُونَ ِفي اللَِّه وهو شِديد الِْمحاِل

ب فَصِرع عن فَرِسِه فَـدق      أنَّ ابن مِلٍك رِكب يف قومه وهو شارِ       ~  وقد ذَكَر وهب بن منبٍه       ●
عنقه ، فغضب أبوه الْمِلك وحلَف أنْ يقتل أهل تلك القرية وطأً باألفيال والْخيل والرجال ، فَتوجه إليهم                  

ما طَؤوهم باألفيال ، فَما أخطَأت األفيال فَلْتطأه الْخيل ، و         : وسقى األفيال والْخيل والرجال الْخمر فقال       
  . أخطأت اخليل فلْتطأه الرجال 

      وا بأججرا رأى ذلك أهلُ القرية خفلمِهِعمفَ م ع      ل فَاِرسزم كذلك إذْ نا همه ، فَبينونعدوا ِإلَى اِهللا يج
فَقُِتل هو ومن معه    ِمن السماء فَوقَع بينهم فَنفَرت األفيال فَعطَفَت على الْخيل وعطَفَت الْخيل على الرجال              

   .)٣(  وال يِحيق الْمكْر السيئُ ِإالَّ ِبأَهِلِه  .. )٢(وطْأً باألفْياِل والْخيل 

اللهم إن كان كاذباً    : (  مجاب الدعوة ، فَكَذَب عليه رجلٌ فَقَالَ          كان سعد بن أيب وقاص       ●       
 ، فأصاب الرجلَ ذلك كُلُّه ، فكان يتعرض للجواري يف السكك            )فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للِفتن       

  . )٤( " » سعد «شيخ كبري مفْتونٌ أصابتين دعوة : " ويقول 

 ، فما بِرح ِمن مكانه حىت جـاء          » عِلي بن أيب طَاِلٍب      «علَى رجٍل سِمعه يشتم       ودعا   ●       
  .)٥(ِبيديه وِرجليه حتى قَتلَه بِعري ناد فَخبطَه 

                                                
 » معجمـه األوسـط   «، والطرباين يف  ) ٢٠٢٧٠(  برقم  » تفسيـره   «، وابن جرير يف      ) ١١٢٥٩(  برقم   » سننه الكبـرى    «أخرجه النسائي يف    ) ١(

ـ رجـال ال   ) : ( ٤٢ / ٧ ( » مجمع الزوائد    «؛ وقال اهليثمي يف      ) ٣٤٦٨(  برقم   » مسنده   «، وأبو يعلى البزار يف       ) ٢٦٠٨( قم  بر زار رجـال   ب
      ) .وهو ثقة" ديلم بن غزوان " الصحيح غري 

   ) .  ٦٦ / ٤(  أليب نعيم ، » حلية األولياء «) ٢(
   .  ٤٣: سورة فاطر ، من اآلية ) ٣(
،  ) ١٠٦٢(  بـرقم  » مـسنده  «، والبزار يف   ) ٣٠٨(  برقم   » معجمه الكبري    «، والطرباين يف     ) ٣٧٠٧(  برقم   » مصنفه   «أخرجه عبد الرزاق يف     ) ٤(

  .  وغريهم 
   ) .  ٣٦٧ / ١(  البن رجب ، » جامع العلوم واِحلكم «) ٥(
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٢٦  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

اللهم : ( يف أرٍض له فادعت أنه أخذَ منها أرضها ، فقال             » سعيد بن زيد     « ونازعت امرأةٌ    ●       
ـ          ) إنْ كَانت كَاِذبة فأعِم بصرها واقْتلْها ِفي أرِضها          ها إذْ  ؛ فعِميت ، فبينما هي ذات ليلة تمِشي يف أرِض

 تاتا فَمِفي ِبئٍْر ِفيه تقَع١(و(.   

استأجر من رجٍل بغالً ِمن     »زيد بن حارثة     «بلَغِني أنَّ   :  أنه قال    ~ وعن الليِث بن سعٍد      ●
 فَلَما هـم    الطائف ، واشترط عليه الْمكِْري أن ينِزله حيث شاء ، فَمال به إىل خِربٍة فإذَا ِبها قَتلَى كثرية ،                  

صلِّ ركعتني ، فَطَالَما صلَّى هؤالء فَلَم تنفعهم        : دعين حىت أصلى ركعتني ، قال        : »زيد   «ِبقَتِلِه ، قال له     
  ! .صالم شيئاً 

، فَهـاب  ! "ال تقتلـه  : " فإذا صاِرخ يقول  ) نيِماِحيا أرحم الر: ( ي فقلت ِن جاء ليقتلَ مثُ:  قال  
ذَهشيئاً ، مث جاء ليقتلين فقلت و ري ظُر فَلَمنيا أرحم الرامحني : ( ب ي ( ِمعقول - أيضاً -، فَسي توالص  :

فإذا أنا بفارس على فَرٍس يف يِدِه حربة ) يا أرحم الرامحني : ( ، فذهب لينظُر ، مث جاء فقلت ! " ال تقتله " 
لَما دعوت اهللا يف الْمرة األوىل كنت يف        : طَعنه ِبها حىت أنفَذَه فوقع ميتاً ، مث قال          يف رأسها شعلَةٌ ِمن ناٍر فَ     

) السماِء السابعـة ، ولَما دعوته يف الْمرة الثانية كنت يف السماء الدنيا ، ولَما دعوتـه يف الثالثَِة أتيتـك                   
   . )٢(انتهى 

علَى امرأٍة أفْسدت عليه ِعشرةَ امرأٍة له ِبذَهاِب بصِرها ، فَذَهب           ~ الْخوالَِني   ودعا أبو مسِلم     ●       
، فجاءته فَجعلَت تناِشده باِهللا وتطْلب منه الدعاء لَها ، فَرِحمها ودعا اهللا تعاىل ، فَـرد         ! بصرها يف الْحال    

 .) ٣(ه إىل حاِلها معه عليها بصرها ، ورجعت امرأت

إنْ كنت كاذباً فعجـلَ اهللا      : ( فقال له   ~  وكَذَب رجلٌ على مطَرف بِن عبِد اِهللا بن الشخِري           ●       
 . ) ٤(، فَمات الرجلُ مكَانه ) حتفَك 

اً وشيده فَجاءت عجـوز فَِقـريةٌ   بنى جبار من اجلبابرة قَصر:  أنه قال    ~ وعن وهِب بِن منبٍه      ●       
ِلمن : " فَبنت إىل جانبه كُوخاً تأوي إليـه ، فَرِكب الْجبار يوماً وطَاف حول القَصر ، فرأى الكُوخ فقال      

                                                
   ) . ١٩٧٥٥(  برقم » مصنفه «جه أيضاً عبد الرزاق يف ، وأخر ) ٤٧١(  برقم » التاريخ األوسط «أخرجه البخاري يف ) ١(
   ) .٧٥ / ٤(  ، » البداية والنهاية «) ٢(
   ) .  ١١ / ٤(  للذهيب » سير أعالم النبالء «، و  ) ١٨٤(  ، ص ي لاللكائ» كرامات األولياء «) ٣(
   ) .  ٢٧٧ / ٢(  للذهيب ، » تاريخ اإلسالم «) ٤(
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٢٧  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

   .المرأٍة فَقريٍة تأوي إليه ؛ فَأمر به فهِدم : ، فقيل ! " هذا ؟

الْمِلك رآه فَهدمـه ، فَرفعـت   : ، فقيل ! ) من هدمه ؟: (  ، فقالت فجاَءت العجوز فرأته مهدوماً  
فأمر : ، قال ! ) إذا لَم أكُن أنا حاضرة فأين كُنت أنت .. يا رب   : ( العجوز رأسها ِإلَى السماء ، وقالت       

  . )١(!  فيه فَقَلَبه نر على مص القَبِلقْ ياهللا جربيل أنْ

  :يل وقد ِق

               إذَا ما الظَّلُوم استوطأ الظُّلْم مركَباً     
فَِكلْـه ِإلَى رب الِعبـاِد وعدِلـِه        
ولَـج عتوا ِفـي قَِبـيِح اكِْتـساِبِه                             

سيبدو لَه  ما لَـم يكُن ِفي ِحساِبـِه          

، ! يا أبِت بعد الِعز ِصرنا ِفي القَيِد والْحبِس : لَما حبس خالد بن برمك وولده قال ولده    : يل   وق ●       
  .)٢(! ) دعوةُ مظْلوٍم سرت ِبلَيٍل غَفَلْنا عنها ولَم يغفُل اهللا عنها .. يا بني : ( فقال 

أحداً قَطُّ هيبِتي رجالً ظَلمته وأنا أعلَم أنه الَ ناِصر له إالَّ ما ِهبت : (  وكان يزيد بن حكيم يقول ●       
  .)٣(" ! ) حسِبي اهللا ، اهللا بيِني وبينك : " اهللا يقولُ ِلي 

فيؤذيهم ، فَلمـا زاد أذاه قـال        ~  وكان رجلٌ من الْخواِرج يغشى مجِلس الْحسن البصِري          ●       
سن  الْح ) :         ا ِشئْتِبم اهأذاه لنا فَاكِْفن تِلمع قَد متاً   ) اللَّهيِلِه إالَّ ممل ِإلَى أها حِتِه ، فمقَام لُ ِمنجالر رفَخ

  .)٤(علَى سِريِرِه 

 .) ٥(فربص  » حبيب « كثرياً فَدعا عليه ~ وكان رجلٌ يعبث ِبحبيٍب العجِمي ●       

 » ماِلـكٍ  «، فجاء رجلٌ فأغْلَظَ لـ        »مالك بن دينار     «ذات مرٍة عند     ~ » حبيب « وكان   ●       
:  يده ِإلَى السماِء فقال    » حبيب « ، فَلما طال ذلك ِمن أمره رفَع          » ماِلك « من أجل دراهم قسمها      ~

  .) ٦(! ، فسقط الرجل على وجِهِه ميتاً ) كِْرك فَأِرحنا ِمنه كَيف ِشئْت اللهم ِإنَّ هذا قَد شغلَنا عن ِذ( 
                                                

   ) .  ٣٣ / ٣(  البن حجر اهليتمي املكي ، »الكبائر  الزواجر عن اقتراف «) ١(
   ) .  ١٣١ / ١٤ ( » تارخيه «أخرجه اخلطيب البغدادي يف ) ٢(
   ) .  ١٠٧(  للذهيب ، ص » الكبائر «) ٣(
   ) .  ١٦٦(  برقم » كرامات األولياء «أخرجه الاللكائي يف ) ٤(
   ) .  ٥٢ / ١٢(  ، » تاريخ دمشق «أخرجه ابن عساكر يف ) ٥(
   ) .  ٣٦٨ / ١(  ، »م كَِح جامع العلوم والْ«) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

  
 

٢٨  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

من رآِني : رأيت رجالً مقطوع اليِد ِمن الكَتف وهو ينادي        ( : قال بعضهم   : ~  وقال الذهيب    ●       
يا أخي قصة عجيبة ، وذلك أين : ، قال ! تك ؟يا أخي ما ِقص: فال يظِْلمن أحداً ؛ فتقدمت إليه ، فقلت له 

أعطين : كنت من أعوان الظلمة فرأيت يوماً صياداً وقد اصطاد سمكة كبرية فأعجبتين ، فجئت إليه فقلت                
الَ أعطيكها ، أنا آخذ بثمنها قُوتاً ِلِعياِلي ، فضربته وأخذا منه قهراً ، ومضيت ا ؛ : هذه السمكة ، فقال 

فبينا أنا أمشي ا حاملها إذْ عضت على إبهامي عضة قوية ، فلما ِجئْت ِبها ِإلَى بييت وألقَيتها مـن                    : قال  
، فلمـا   ! يدي ضربت علي إامي وآلَمتِني ألَماً شديداً حىت لَم أنم ِمن ِشدِة الوجِع واأللَِم ووِرمت يِدي                 

هذه ِبدُء اآلِكلَِة ، اقطعها وإالَّ تقْطَع يدك ، فَقَطَعـت       : وت إليه األلَم ، فقال      أصبحت أتيت الطبيب وشك   
اقطع كفَّك فقطعته ،    : ، فقيل يل    ! إامي ، مث ضربت علَي يِدي فَلَم أُِطِق النوم والَ القرار من شدة األمل               

:  ولَم أُِطق القَرار ، وجعلْت استغيثُ ِمن ِشدِة األلَِم فَِقيلَ ِلي             وانتشر األلَم إىل الساعد وآلَمِني ألَماً شديداً      
: اقطعها ِإلَى الِْمرفَِق  فَقَطَعتها ، فانتشر األلَم إىل العضِد وضربت علَي عضِدي أشد ِمن األلَِم األول ، فقيل       

ما سـبب  : ؛ فقال ِلي بعض النـاس   ! كُلِّه ، فَقَطَعتهـا    اقطع يدك من كَِتِفك وإالَّ سـرى ِإلَى جِسِدك         
لَو كُنت رجعت ِفي أوِل ما أصابك األلَم ِإلَـى صـاحب      : ، فذَكَرت ِقصةَ السمكة ، فقال ِلي        ! أَلَِمك ؟ 

 فاذهب اآلن إليه واطْلُب ِرضاه قَبل أنْ        السمكَِة واستحلَلْت ِمنه وأرضيته لَما قَطَعت ِمن أعضائك عضواً ،         
فَلَم أزل أطلبه يف البلَِد حىت وجدته ، فَوقَعت على ِرجلَيه أُقَبلها وأبكي             : يِصل األلَم ِإلَى مجيِع بدِنك ، قال        

أنا الذي أخـذت     : ، قلت ! ومن أنت ؟  : ، فقال يل    ! يا سيِدي سألتك باِهللا إالَّ عفَوت عني        : وقلت له   
يا أِخي قَد أحلَلْتك ِمنها : منك السمكة غَصباً، وذكرت ما جرى وأريـته يِدي ، فَبكَى حني رآها مث قال         

  .ِلما قَد رأيته ِبك ِمن هذا البالَِء 

ا ؟ :       فقلتهذْتا أخلَم ليع تقد دعو لْ كنتِدي باِهللا هنعم : ، قال ! يا سي . ذَا ": قلتإنَّ ه ماللَّه 
   . "! تقَوى علَي ِبقُوِتِه علَى ضعِفي علَى ما رزقتين ظُلْماً فَأَِرِني قُدرتك ِفيِه 

  ِإلَى اِهللا        :       فقلت اِئبوأنا ت ِفي هتريا سيدي قد أراك اهللا قُدِخد عليه ِمن ا كُنتمِة والَ  عِة الظَّلَمم
  .  )١(انتهى ) عدت أِقف لَهم على باٍب والَ أكونُ ِمن أعواِنِهم ما دمت حـيا ِإنْ شاء اهللا 

فتأمل هذَا األمر الْهاِئلَ الذي حلَّ ِبهذا الشخِص ِبسبِب سمكٍَة ، فكيف تكونُ عقُوبة من سـب اهللا                  
 ظَلَمخريِة به ؟ ، وانه والسحبس احلق عبوِدِهمم بلمني غاية الظُّلم ِبسسالْم. !  

                                                
   ) .  ٤٠ / ٣(  ص » الزواجر «، و  ) ١١٣(  ص » الكبائر «) ١(
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٢٩  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

بعد موِتِه ِبمدٍة يف     )١(رأيت يف الْمنام رجالً ِممن يخِدم الظَّلَمةَ والْمكَّاِسني         :       وقد قال بعض العارفني     
ِإلَى عـذاِب  : ، فقال ! ِإلَى أين ِصرت ؟  : ؛ قلت   ! شر حاٍل   : ، قال   ! ما حالك ؟  : حالٍة قبيحٍة فقلت له     

وسيعلَم الَِّذين :   أما سِمعت قَولَ اِهللا .. شر حاٍل : ، فقال ! فما حالُ الظَّلَمِة عنده ؟: ؛ قلت ! اهللا 
   .)٣( ! )٢(  ظَلَموا أَي منقَلٍَب ينقَِلبونَ

  : نظَم ِشعرا جاء فيه قولَه يف ِصفَِة نفِْسِه كَما يزعم »يه الرافضي  عضد الدولة بن بو«  وذُِكر أنَّ●

  ! وابن ركِْنها         مِلك األمالَِك غَالَّب القَدر » عضد الدولَِة «

ثُم أُِصيب ـلِ    بعدبٍء من الْخاد  ذلك بشيواِس وفسساج والوفكَان ال   الِْمز ،  ـهاننطَِلق ِلسِلِه إالَّ يِبقَو 

   .)٥(؛  ! )٤(  هلَك عني سلْطَاِنيه  ۞ما أَغْنى عني ماِليه :  تعالَى

كَانَ ِعندنا ِبخراسـان رجـلٌ    : » عبد الْمِجيِد بن عبِد العِزيِز «قال : (  ~ وقال ابن اجلوزي   ●
، فأومأ بالسبابة والوسطى واإلبهـام  ! ِفي كَم كَتبت هذا ؟:  ثالثة أيام فَِلقَيه رجلٌ فَقال    كَتب مصحفاً يف  

  ! . ، فَجفَّت أصاِبعه الثَّالَِث ، فَلَم ينتِفع ِبها فيما بعد )٦(  وما مسنا ِمن لُغوٍب : يف ثالٍث : وقال 

أمِهلُـوِني  : ِء أنْ يقِْدر أنْ يقول مثل القرآن فصعد إىل غُرفٍَة فانفرد فيها وقال              وخطَر ِلبعِض الفُصحا  
  .) ٧(انتهى ) فصعدوا إليه بعد ثالث ويده قد يِبست على القَلَم وهو ميت : ثالثاً 

ين قُطِْب الد  «فيما نقل من خطِّ الشيخ       »ابن خلكان    «وحكى   : ( ~ وقال احلافظ ابن كثري      ●
 من ناحية بصرى كان فيه مجونٌ واستهتار ، فـذُِكر           »أبا سالَمة    «بلَغنا أنَّ رجالً يدعى     : قال   »اليونيين  

 ، فأخـذ    - يعين دبـره     -" واِهللا ال أستاك إالَّ يف الْمخرج       : " عنده السواك وما فيه من الفضيلة ، فقال         
خرجه ، فمكَثَ بعده تسعة أشهر وهو يشكُو ِمن ألَِم البطن والْمخرج فوضع ِسواكاً فَوضعه يف مخرجه مث أ    

                                                
  ) .الْجمرك : ( هو ما يسمى يف وقتنا ) س كْمالْ) ( ١(
   .٢٢٧: سورة الشعراء ، من اآلية ) ٢(
   ) .  ١١٣(  ، ص » الكبائر «) ٣(
  . ٢٩ - ٢٨: اآليات اقة ، سورة احل) ٤(
  .   ) ٦٦٦(  ص » إحتاف اإللْف «، و  ) ٢٥٠ / ١٦(  » سري أعالم النبالء « : أنظر )٥(
      .٣٨:  ، من اآلية قسورة ) ٦(
   ) .١٠١(  ، ص » صيد اخلاطر «) ٧(
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٣٠  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

ولَداً على ِصفَة الْجرذَان له أربعة قوائم ورأسه كرأِس السمكَة ، وله أربعـة أنياٍب بارزة وذنب طويل مثل               
ذلك الْحيوان ثالث صيحات فَقَامت     ، ولَما وضعه صاح     ! شرب وأربعـة أصابع ، وله دبر كَدبِر األرنِب         

ابنةُ ذلك الرجل فَرضخت رأسه فَمات ، وعاش ذلك الرجل بعد وضعه لَه يومني ومات يف الثالث ، وكان               
؛ وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطَباء ذلك " ! هذا الْحيوان قتلين وقطَّع أمعائي : " يقول 

   .)١(! )  ومنهم من رأى ذلك احليوان حيا ، ومنهم من رآه بعد موته الْمكان ،

 وِمن سريِع عقوباِت اِهللا علَى الظَّلَمِة أنه اختصم اثناِن عند قاٍض من القضاِة وكان أحدمها ظاِلماً                 ●
ا علَى خـصِمِه فمـا شـعر إالَّ         لصاحبه ، وقد قضى القاضي للظَّاِلِم فَرفَع الْمظْلوم رأسه إىل السماِء ودع           

  ! .والْخصم قَد ثَقُلَ عليه ِمن جاِنِبِه فظَنه يتِكئُ عليه فأراد أنْ يِزحيه عنه وإذا هو ميت 

◄◄
نت ترعى الغنم حني حدثين من أِثق به أنَّ امرأة من أقاربه من عائلة معروفة يف بريدة تقول بأا كا   ●

: كانت شابة وكان اثنان من الشباب يف مكاٍن غري بعيٍد عنها يف رعي أغنامهم وكان الْحر شديداً ، تقول         
وقد اشتد بنا العطش وبالغنم فاستغاث أحد الشابني باهللا تعاىل أن يسقينا ، ولكن اآلخر كان زنديقاً فاِجراً                 

 تعـاىل اهللا  -) لَو كَانَ عند ربك ماًء لَسقَى ِبِه نفْسه ( يٍة واستهزاء باهللا فظهر مكنونه قائالً لصاحبه بسخر   
   .-وتقَدس 

  . وبعد قليل أنشأ اهللا سحابة أقْبلَت من ِجهِة املغرب حىت أظلَّتنا فأمطَرت علينا فَارتوينا : تقول املرأة 

ة وأحاطت به تقصفه بصواعق أصابنا منها رعب شديد والربق          وأما الساِخر باهللا فتدلَّت عليه السحاب     
                   لَـتجِر ، مث انل األموى علينا من همغحابة فِكدت أنا والشاب املستغيث أنْ يطَع من ِخالَِل تلك السيس

  ! .السحابة عنه فإذا هي قد قطَّعته ِقطَعاً 

  .م السموات واألرضني شديد الِْمحال فهذا جزاء عاجل ِلساخٍر بالْمِلك الْجبار قيو

  .وهذا حاِدثٌ يف زماننا منذ سنني ليست بالبعيدة 

قصة عجيبة فيها ِعظَة وِعبرة ، حيث كان حاجا ~ وقد حدثَ مع الشيخ عبد الرمحن السعدي         ●
جالسني يف خيمتهم وكان وكانوا ) ِمنى أو عرفَات ( وكانوا يف أحِد املشاعر ) عنيزة ( هو ومجاعة معه من 

                                                
   ) .١١٢ / ١(  للعيين » عقد اجلمان يف تاريخ أهل الزمان «، و  ) ٢٤٩ / ١٣ ( » البداية والنهاية «: أنظر ) ١(
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٣١  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

 ، فنصحوه ليمتنع عن الِغناء السيما وأنه يف يوِم - نسأل اهللا العافية -ِبقُرِبِهم رجلٌ عنده آلة ِغناء يغني ِبها       
، فأرسلَ الشيخ أحد من كانوا معـه        ~ حٍج ويوٍم معظٍَّم ومبارٍك ولكنه أبى ، فأخربوا الشيخ السعدي           

يف ِعصيانه  واستمر لينصحه ويِعظَه باليت هي أحسن ولكنه مع ذلك رفَض)  بن عبد اهللا الْحركَان محد (وهو 
حسـبنا اهللا  : ( وأخرب الشيخ بذلك فقال الشيخ      ) ابن حركان   (  ، فَرجع    - نعوذ باهللا من حال السوِء       -

 قليلٌ حىت هبت ِريح عاِصف شديدةٌ فانتزعت خيمةَ هذا الْمغني           ، فما مضى من الوقِت إالَّ     ) وِنعم الوِكيل   
                  تمي ج ِمن حتِت ذَقِْنِه فإذا هوريف رأِسِه وخ كَزتود فارى هذا العمته عالياً مث هوا ورفَعوِدهمنسأل -مع ع 

 .) ١(قاِب اِهللا ورجاَء رحمِتِه  ، فأخربوا الشيخ فَبكَى خوفاً ِمن ِع-اهللا السالمة والعافية 

منِكراً لوجود اهللا ، ) سوداِنياً ( ملِْحداً ) الشناقطة ( ومنذُ ما يقارب أربعني سنة ناظَر أحد العلماء  ●       
      لِْحدِة قال الْماظَرنو      : ( ويف أثناء الْمر فَلْيقِْبض اِلقِن خذَا الكَوِحي اآلن   إنْ كانَ ِله (     ـهكَالَم متتا اسفم ،

  ! .حتى سقَطَ جثةً هاِمدة والعاِلم ينظُر 

بأنه حينما كان يف شبابه كان مع جمموعة من أصحابه          ) ٢() عبد اهللا بن وائل التوجيري      (  ويقول   ●
ٍب لَهم يف أحِد مدِن الـشام  ويف أثناء عودم عرجوا على صاح : يف سفْرٍة إىل بالد الشام للتجارة ؛ يقول         

وقد أحسن ضيافَتهم إالَّ أنَّ ِعنده راٍع للغنِم واِإلبل قد آذاهم حيث إنه حينما يقومون للصالة وبعد تكبرية                  
اإلحرام يبدأ بالعزف والغناء مع ترديده ألبياٍت ِشعِرية نبطية وكأنَّ الشيطان قد كلَّفه ذه املهمة ليشغلهم                

  ! .الم حىت إم من شدة عزفه بالغناء ال يسمعون تكبري اإلمام وال قراءته عن ص

قُم لعاِمِلك وانهـه عن هذا الْمنكَِر ، فَهو : ( فَقُلنا ِلسيِده الذي نحن ِفي ِضيافتـه : يقول التوجيري   
حِتِه خشيةَ أنْ يتركه ويذهب لغريه حيثُ إنه     ، ولكن سيده اعتذر عن مناص     ! ) ال يصلِّي وال يتركنا نصلِّي      

 مطمئن له كونه جيد يف رعيه الغنم واإلبل وقوي يف ِجسِمه ِلِحفِْظها من اللُّصوص فـالَ                 - كما يقول    -
، ولو ناصحه وأنكر عليه فقد يتركه ويذهب ! يقْرب أحد الوادي الذي هو فيه فترعى غنمه وإبله لوحدها     

  ! .د ال جيد مثله لغريه وق

وكررنا معه الْمطَالَبةَ ِبأنْ يناصح راعي غَنِمِه ِبأَنْ الَ يشغلنا عن صالتنا بِغناِئـِه ،    : مث يقول التوجيري    
  .ولكن مضيفنا يكرر اإلصرار بأنه لن يناصحه وينهاه عن املنكر الذي عليه خشية أن يتركه ويذهب لغريه 

                                                
   ) .  ٢٤(  لدغيثر بن عبد اهللا الدغيثر ، ص » املختار من القصص والتاريخ واآلثار «) ١(
 نسأل اهللا تعاىل  -هـ  ١٤٢٨ربيع األول من عام     /  هذه احلادثة يف شهر       حىت ساعِة كتابةِ   حيا، وال يزال    ) بريدة  ( وهو رجلٌ كبري يف السن ومن أهل        ) ٢(

   .  -اخلتام لنا وله حسن 
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

إنْ عاد الراعي ِلِفعِل منكَِرِه فَسوف أَقْنـت        : ة الْمغِرِب تحديداً قال إمامنا      ويف أحد األيام ويف صال    
عليه ، فوافقناه فيما أراد ، فكبر اإلمام للصالة ، فحضر الراعي وجلس حولنا كعادته وبدأ يغني بالربابة ،                   

  ! .وزاد يف ِإيذاء الْمصلِّني 

وبعدما أكملنا صالتنا وبعد الرفع من الركعة األخرية رفَع اإلمام يديه وبدأ يقنت      : مث يقول التوجيري    
وحنن نؤمن من خلِْفِه على هذا الراعي ؛ وبعد الصالة ، وبينما كنا جلوساً يتكلم بعضنا مع بعض إذْ قـام                    

  ري وصار يعه الشل بيتخأةً ودالراعي من عندنا فجسفِْرغ ت !فولَه أهلُه ، فَالْته "  حتزوجـه وأم "  ـنوه
، فذَهب ِإلَى فراشه وأحضرت أمه بعض األدوية ، ولكن حالته صارت من ! مفزوعاٍت ِمما أصابه وحلَّ به 

آيباً ينظر يف سيٍء ِإلَى أسوأ حىت أُغِْمي عليه ؛ وبينما كُنا نتحادث مع بعض إذْ ِبمِضيِفنا يقوم وجيلس ذاهباً            
  .حالة الراعي وما يحصلُ له 

وما هي إال ساعة حتى صاحت النساء ، فَعرفْنا أنَّ اهللا السميع العليم استجاب دعاَءنا وأمات هـذا                  
   . - نسأل اهللا السالمة والعافية ، وأن خيتم لنا بالصاحلات -الراعي 

مشهورة ، فقد رآها بعض الشباب فاِتحة عباَءتها        ) ياض  الر(  وقصة الفتاة اليت يف بعض أسواق        ●
، فقالت الزنديقة   ! " لو جاَءِك ملَك الْموت ، ماذَا تفْعِلني ؟       : " وعليها ِلباس غري ساتر ، فقال لَها ناِصحاً         

فْت ِمن شـناعة قَوِلهـا      فَِخ: ، يقول الشاب    ! ) اتِصلْ على جوال ربك يأتيين ِبملَِك الْموت        : ( ِبجرأة  
وارتعدت وهربت مسِرعاً وإذا ِبي أسمع صوت صراٍخ وصياح فرجعت وإذَا بالفتاِة قَد سـقَطَت علـى                 

 تاتما وِههجو. !  

لَمـا  الزنادقة مثل قول بعضهم للسجني  ) رصِم ( وِنج سوقد كان ينقل لنا قدمياً ما يقوله زبانيةُ  ● 
  ! ) .لو نزل ربك لسجنته بالزنزانة : ( ، قال الزنديق ! ) يا رب يا رب : ( سِمعه يقول 

،  » مجال عبد الناصر «وقد بلغنا أن هذا الزنديق عوجل بعقوبة قبل اآلخرة حيث سلِّط عليه طاغيته             
          نه خرج يوم عيٍد فذهب بسيا انتهى ِسججنه وعذَّبه ، ولَمر ، ويف الطريق التقـى          فسارته إىل قريته يف ِمص

ِبحراثة زراعية فاصطدم ِبها فَدخلَت أسنانُ احلراثة يف ِجسِمه ولَم يقِْدروا أنْ يخلِّصوه إالَّ ِبقَطِْع رقبته وفَصل 
  ! .رأِسِه عن بدِنِه 

عقوبات الْمعجلة يف الدنيا ِمما يعرف الناس منه        وكم وقَع للزنادقـة والظَّلَمة من وقائع فظيعٍة من ال        
  ! .الكثري 
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٣٣  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

  وصحابته األطهـار     وإذا كان قد نزل قرآنٌ يتلى إىل يوم القيامة يف قوٍم غزاٍة مع رسول اهللا                
سناً أرغب بطوناً وأكذب ألْ" يعنون الصحابة " ما نرى ِمثْل قرائنا هؤالء : ( ألجل كلمة قالَها هؤالء الغزاة 

ال تعتِذروا قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم ِإنْ نعف عن طَاِئفٍَة ِمنكُم نعذِّب :   فأنزل اهللا ) وأجنب عند اللقاء 
   ِرِمنيجوا مكَان مهطَاِئفَةَ ِبأَن  )خرية باهللا واالستهزاء بـه           ) ٢(انتهى   ) )١فكيف ما حنن فيه اليوم من الس ، 

   . - قطَع اهللا داِبر املنافقني وعجل عقُوبتهم يف الدنيا قبل اآلخرة -! وبدينه ورسوله وعباده الصاحلني 

   ب    «  وحينما ذَكَرجر م ذكره من القصص يف كتابه            » ابنلُـوم   (  بعضاً من مثل ما تقداِمِع العج
   .)٣(انتهى ! ) ويطُولُ اسِتقْصاؤها وِمثْلُ هذَا كَِثري ِجداً  : ( ~قال ) والِْحكَِم 

 نم ِبرتعأنْ ي دتا أرمد من قصص يف ذلك إنما ور بعض وأنا إذْ أذكُر مهِسيفَن وا اللَّهسن  )٤  (.  

ها ِلِحكٍَم الَ يِحيط    والرب سبحانه وِبحمِدِه قَد يعجل العقوبةَ للطُّغاِة والزنادقة والفُجار ، وقَد يؤخر           
  ..ِبها الِعباد ، فسبحانَ قاِصِم الْجباِبرِة ومِذلِّ الْمستكِْبرين 

وسبانَح م الَ ن  ِدقْ يالْ ر لْخـ  ق  هرد قَ
ِلميك لَ ع ى عِشر الس اِءـم م هِمين          

 .         

  ومن ه ـ فَ ووق الع فَ ِشر رد م ـ و حد  
)                       ٥( دـجست و وهجو الو ـنـع ت ِهِتزِعِل

 .           

                ة قَدالطَّاغُوِتي اتاسيالس تلِْكِه وإنْ كَانِبِري مدن تِزلْ ععني الَى لَمعانه وتبحلِْك سالْم اِلكأنَّ م لَمواع
 ، »إذَا تعارضت السياسةُ والشرع قَدمنا السياسةَ       «: وقَال أصحاب السياسِة    : ( يِم  عزلَته كَما قَالَ ابن القَ    

ـ    ) ٦() فَجعلَت كُلُّ طَاِئفٍَة قُبالَةَ ِديِن اِهللا وشرِعِه طَاغُوتاً يتحاكَمونَ ِإلَيِه            ِه ، فَهو سبحانه الْمتصرف ِفي ملِْك
ِحني وجوِد الْخلِْق وبعد فَناِئِهم ، وتأملْ عِظيم قُدرِتِه وبالِغ ِحكْمِتِه يف ِإحالَِة األحواِل فَقَد قال ابن القـيِم                   

،  )٧(  توِإذَا الِْجبالُ سير   ۞ وِإذَا النجوم انكَدرت    ۞ ِإذَا الشمس كُورت    : قَاِرئأ  رقَ : ( ~
                                                

   .  ٦٦: سورة التوبة ، آية ) ١(
من حديث زيد بن وكلهم ، وغريهم ،  ) ١٠٥٥٢(  برقم » تفسريه «، وابن أيب حامت يف       ) ١٦٩١١(  برقم   » تفسريه   «أخرجه ابن جرير الطربي يف      ) ٢(

  ) . صحيح إسناده ) : ( ٣٣٣ / ١٤ ( » تفسري ابن جرير «أسلم ، وقال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه 
   ) .  ٣٦٩ / ١(  ، » جامع العلوم واحلكم «) ٣(
   .٦٧: سورة التوبة ، من اآلية ) ٤(
   ) .  ٩٠ ، ٨٠(  البن القيم ، ص » اجتماع اجليوش اإلسالمية «) ٥(
   .   )٧٠ / ٢( ،  » مدارج السالكني «) ٦(
   .٣ - ١  : ، اآلياتالتكويرسورة ) ٧(
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

  ،يف الْ ورين  اِضح»  فَأبو الو  لٌاِئال له قَ  قَفَ »يل  ِقاء بن ع  : يا سي دي هب أن  ه أنشالْ ر موى لِ تِح والْ ِثلبعاب س
وزوقُوس بِ  النفُ جراِئنا بالثَّ هِل فَ اِبقَ والعِ اِبوم ه داألَ م ِنبةَي و سِجر الْ يالَب و دك األرض  طَفَ ور ماَء الس و ـ ن  رثَ
النجومكَ وورالش م؟ س. !  

 ِلالَدِت واالسِركُّفَ والتاِربِتا فيها لالع ملَعجا وهلَع وجِعتم والتىنكْ للسار الدمه لَىنا بمنِإ: ~ قال فَ
ـ ن مِ ِناِكال الس قَِتا الن هبر خ اِر من الد  مهالَأجى و نكْ الس ةُد م تضقَا ان ملَفَ،   ِركُّذَالت و ِل التأم ِنسح بِ عليِه ا   ه

فَأراد أنْ يعِلمهم ِبأنَّ الكَونين كانت معمورةً ِبِهم ، وِفي ِإحالَِة األحواِل وإظهاِر تلـك األهـواِل وبيـاِن            
   ياِن الِعـزب ِة بعدقِْدرالْم ـِر           ِة تكِْذيبالقَمِس وماِكِب والـشاِد الكوبعو ِمنيجناِدقَِة الْمنزاِد وِل اِإللْحأله 

 ترثَتوأنَّ معبوداِتِهم قَد ان،  فَِإذَا رأوا آِلهتهم قَد انهدمت ؛واألوثَاِن فَيعلَم الذين كَفَروا أنهم كانوا كَاِذِبني    
طَفَوانرت  ،ومالُّحا قَهدت قَقَّشظَ..  تهرفَت اِئضحهموت بيِذ كَنبهمظَ وهأنَّر الَ العمم ربوبم حثٌدم دبر 
ـ   فِ ٍةمكْ حِ نى مِ  تعالَ  هللاِ مكَفَ؛   ِمدالِق بِ نيِلاِئ القَ ِةفَِسالَ الفَ ِةدِحالَم لِ يباًِذكْ ت اُءش ي في كَ هفُرص ي ب ر هلَ ي هِمد 
ِهِذه اِر الد ٍةلَدالَ وِعِمظْ على ع ِهِتزقُ ودِهِترِهِناطَلْ وسِف وانِهاِدربالر وِببِةيِق وانالْاِدي مـ أ ِباِتوقَلُخ ِرسـ قَا ِله ِهِره 

   .)١(انتهى  ) نيِمالَ العب ره اللَّكاربتفَ، !  ِهِتيئَِشما ِلهاِنعوإذْ

◄◄   

أخطَر ِمن  ويف القرآن والدين ِمن السخريِة واالستهزاِء شيٌء    - سبحانه وِبحمِدِه    -إنَّ ما يقَال يف اهللا      
  ! .دور ِفي خيال  أو يأعظم ِمن أن يخطُر علَى باٍلأنْ يعبر عنه مقَال ، و

  .) ٢(  كَبرت كَِلمةً تخرج ِمن أَفْواِهِهم ِإنْ يقُولُونَ ِإلَّا كَِذباً  : وإنما نقُول كما قال ربنا 

 وما قَدروا اللَّه حق قَدِرِه واَألرض جِميعاً قَبـضته يـوم            :  -  تبارك وتعالَى  -ونقول كما قال    
  .) ٣(  الِْقيامِة والسماوات مطِْويات ِبيِميِنِه سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ

   .)٤(  سبحانك هذَا بهتانٌ عِظيم : ونقول 

                                                
   ) .  ٧٠٠/  ٣(  ، » بدائع الفوائد «) ١(
   .٥: سورة الكهف ، من اآلية ) ٢(
   .٦٧: سورة الزمر ، آية ) ٣(
   .١٦: سورة النور ، من اآلية ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

 : قال رسولُ اهللا :  أنه قال { من حديث عبد اهللا بن عمر - واللفظ ِلمسلم   -      ويف الصحيحني   
 )ي   طِْوي اللَّه     ِةامالِْقي مواِت ياومى     ،  السنمِدِه الْيِبي نذُهأْخي قُولُ   ،  ثُمي ثُم " :     ِلـكـا الْمأَن  ،  ـنأَي

،  !؟ أَين الْجبارونَ،  ِلكأَنا الْم: "  ِبِشماِلِه ثُم يقُولُ اَألرِضني ثُم يطِْوي،  ! "؟ أَين الْمتكَبرونَ،  !؟الْجبارونَ 
  . ) ١(! )  ؟أَين الْمتكَبرونَ

ِإنَّ الْعبد لَيتكَلَّم ِبالْكَِلمِة    : (  قال   أنَّ رسول اهللا     ويف الصحيحني أيضاً من حديث أيب هريرة        
   . )٢( ) مشِرِق والْمغِرِبما يتبين ما ِفيها يهِوي ِبها ِفي الناِر أَبعد ما بين الْ

، ! ؟وِإنا لَمؤاخذُونَ ِبما نتكَلم ِبـِه       .. يا نِبي اِهللا    :  قائالً   النِبي   وحينما سألَ معاذ بن جبل      
علَى وجوِهِهم أَو علَـى  وهلْ يكُب الناس ِفي الناِر  ،  !  » معاذُ «ثَِكلَتك أُمك يا    : (  بقَوله   النيب   أجابه

  .) ٣( ! )  حصاِئد أَلِْسنِتِهممناِخِرِهم ِإالَّ

◄◄  

ن يقوله بوم وقوالفُس ادواإللْح الكُفْر بن كَتبِه م جتحا يهنا م هِهم ِذكْرالْم ِمندعوى و )ِة حير
  ! .  محتاِلني ِبذَِلك للتستِر على كُفِْرِهم )  والرأِي التعبِري

:  ، ومنها ما يردده بعض األفَّاكِين ِمن قوِلِهم ! وإنها عظائم قد ظَهرت يف عصرنا لَم يعهد لَها مثيلٌ 
ذلك فهو كافر ألنَّ معناه أنَّ لكل أحٍد أن يعتقد ما يشاء ، ومن اعتقد ) حرية الرأي ( و ) حرية التعبري ( 

: ، وقال سبحانه ) ٤( ولَقَد قَالُوا كَِلمةَ الْكُفِْر  : ويقول ما يشاء بالَ ضابط شرعي واهللا سبحانه يقول 
 ِتيدع ِقيبِه ريٍل ِإلَّا لَدقَو لِْفظُ ِمنا يم  )٥ ( .   

ِإنَّ الْعبد لَيتكَلَّم ِبالْكَِلمِة ِمن : (  يف احلديث الصِحيِح ِلمٍة يقوهلا ، وقد قال النيب والْمسلم يكْفُر ِبكَ
 يلِْقي لَها وِإنَّ الْعبد لَيتكَلَّم ِبالْكَِلمِة ِمن سخِط اللَِّه الَ،  يرفَعه اللَّه ِبها درجاٍت  يلِْقي لَها باالًِرضواِن اللَِّه الَ

                                                
  .واللفظ له  ) ٢٧٨٨(  برقم » صحيحه «، ومسلم يف  ) ٤٥٣٣(  برقم » صحيحه «أخرجه البخاري يف ) ١(
   ) .٢٩٨٨(  برقم »حيحه  ص«، ومسلم يف  ) ٦١١٢(  برقم » صحيحه «أخرجه البخاري يف ) ٢(
،  ) ٢١٠٠٨(  برقم   » مسنده   «وأمحد يف    ) ١١٣٩٤(  برقم   » سننه الكربى    «، أخرجه النسائي يف      ) ٣٩٦٣(  برقم   » سننه   «أخرجه ابن ماجه يف     ) ٣(

   ) . ٢٥٩ / ٤ ( »عني  أعالم املوق«، وصححه اإلمام ابن القيم يف ) هذا حديث حسن صحيح : ( وقال  ) ٢٥٤١( وأخرجه الترمذي برقم 
   . ٧٤: سورة التوبة ، من اآلية ) ٤(
   . ١٨: سورة ق ، آية ) ٥(
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

ِة ما يتبين ما ِفيها يهِوي ِبها ِفي ـِإنَّ الْعبد لَيتكَلَّم ِبالْكَِلم : (  ، وقال )١( )  يهِوي ِبها ِفي جهنمباالً
النار فانظر حصائد األلْسِن كيف  ، فهِذه الكَلمةُ أوردت قائلَها )٢( ) الناِر أَبعد ما بين الْمشِرِق والْمغِرِب

  ! .كانت عواقبها ؟

فَِهي  » كَلٌّ يعملُ ِفي ِديِنِه الَِّذي يشتِهي «:  وأَما قَولُ الْقَاِئِل  : (~وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ابتتسأَنْ ي ِجبةٌ يِظيمةٌ عِإالَّ كَِلما وها ِمنرلْ اإلص؛ ب وِقبلَىعع ر  سلَ ؛ فَلَيالْقَت وِجبِة يِذِه الْكَِلمِمثِْل ه

ومن أَضلُّ  : قَالَ اهللا تعالَى ،  ورسولُه دونَ ما يشتِهيِه ويهواه  ما شرعه اهللاِلأَحِد أَنْ يعملَ ِفي الديِن إالَّ
 ى ِمندِر هيِبغ اهوه عبات ناللَِّهِمم  )٣ (،  الَىعقَالَ تو  :  َِّإنِر ِعلٍْمويِبغ اِئِهموِضلُّونَ ِبأَها لَيكَِثري  )٤ ( ،

 تتِبعوا أَهواَء قَوٍم قَد ضلُّوا ِمن قَبلُ والَ  : وقَال،  ) ٥(  ولَا تتِبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اللَِّه  وقال
  ) . )٦(  ضلُّوا كَِثريا وضلُّوا عن سواِء السِبيِلوأَ

فَتبين أَنَّ علَى الْعبِد أَنْ يتِبع الْحق الَِّذي بعثَ  : ( مث قالَ،  أِنذا الشهكثرية ِبأخرى آيات  ~ر كَوذَ
  . )٧(انتهى ) واَللَّه أَعلَم ،  يجعلَ ِدينه تبعا ِلهواه اللَّه ِبِه رسولَه والَ

هو الِفرار من الِْحساب الشرِعي واتباع ) حرية الرأِي والتعبري ( فتأمل ذلك تعلَم أنَّ مراد القوِم من 
، وذلك يف حقيقته دعوة إىل الكفر حبيث من أراد أن يتكلم بالكفر فله ذلك باعتبار أنَّ دين إبليس ! الْهوى 

 قطع اهللا -! ) اهللا والشيطانُ وجهاِن ِلعملٍَة واحدة : ( حىت لو قال شخص ) ية الرأِي والتعبري حر( هو 
؛ وهؤالء هم أهلُ هذا البيِت الذي قالـه ! ، أي ينوب عن إبليس !  فلَه حرية التعبري -لسانه وبطَش به 

   : ~ابن القيم 
  )٨(! لَه        فَبلُوا ِبِرق النفِْس والشيطَاِن هربوا ِمن الرق الَِّذي خِلقُوا 

بعد أنْ نبذوا القرآنَ وراء ظهوِرهم ِلِفتنتهم ) حرية الرأِي والتعبري ( وهؤالء إنما نادوا ِبما يسمونه 
                                                

  .     من حديث أيب هريرة  ) ٦١١٣(   برقم » صحيحه «أخرجه البخاري يف ) ١(
  .     من حديث أيب هريرة  ) ٢٩٨٨( ، ومسلم برقم  ) ٦١١٢(  برقم » صحيحه «أخرجه البخاري يف )٢(
   . ٥٠: قَصص ، من اآلية سورة ال) ٣(
   . ١١٩: سورة األنعام ، من اآلية ) ٤(
   . ٢٦: سورة ص ، من اآلية ) ٥(
   . ٧٧: سورة املائدة ، من اآلية ) ٦(
   ) . ٢٤١ - ٢٤٠ / ٢٢(  ، » جمموع الفتاوى «) ٧(
   ) . ٤٦٦ / ٢ ( ، »" توضيح املقاصد "  الكافية الشافية بشرح ابن عيسى «) ٨(
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

ِم إلَى  الْمنتِسِبني إلَى اِإلسالَفَعدلَ كَِثري ِمن : ( ~بالغرب الكاِفِر وخوارقه الشيطَانية ؛ قال شيخ اإلسالم 
 اِطنييلُو الشتا تم عباتِرِه واَء ظَهرآنَ وذَ الْقُربالَفَالَ، أَنْ نو هيهنآِن والْقُر رأَم ظِّمعآنُ  يالْقُر رأَم ناِلي موي 

 ثُم ِمنهم من يعِرف أَنه ؛معاداِتِه ؛ بلْ يعظِّم من يأِْتي ِببعِض الْخواِرِق  يعاِدي من أَمر الْقُرآنُ ِبِتِه والَِبمواالَ
م تر أَلَ : ِء كُفَّار قَالَ اللَّه تعاىل ِفيِهم وهؤالَ؛ ِمن الشياِطِني ؛ لَِكن يعظِّمه ِلهواه ويفَضلُه علَى طَِريقَِة الْقُرآِن 

 انتهى ) )١(  .. والطَّاغُوِت يؤِمنونَ ِبالِْجبِت الِْكتاِب ِمن إلَى الَِّذين أُوتوا نِصيبا
)٢(

 .  

، وهم  أنه ال مقَابل له إالَّ التقيد بالشريعة) حريةَ التعبِري ( ويوضح مقاصد من أحدثوا ما سموه 
 وجوابه  ) أَمؤاخذُونَ ِبما نتكَلَّم ِبِه(  : ، وتأمل وأفعاهلم أقواهلم ميزان نتكو يقصدون التفَلُّت منها بأالَّ

 ِهاِنسِلِب رسولُ اِهللا  ذَفأخ : على ذلك حيث جاء يف حديث معاذ بن جبل ، ويف آخره قال معاذ 
 :  رسول اهللا فقال ؛ ! ؟ ِه ِبملَّا نتكَم ِبونَذُاخؤموإنا لَ: يا نيب اهللا :  فقلت، ) ا ذَ هكيلَ عفكُ( قال ف

 حصاِئد اس ِفي الناِر علَى وجوِهِهم أَو علَى مناِخِرِهم ِإالَّـوهلْ يكُب الن، ! ثَِكلَتك أُمك يا معاذُ ( 
ِتِهم٣( ! ) أَلِْسن (.  

 درـالِقتتضمن ترويج نظريةَ ) روايـةً ( نَّ ضاال يترِجم وآِخر ما بلَغين عمن يحتج ِبحريـة التعبري أ
  .! بدعوى حرية التعبري ) ٤(الْمسِخية فرية  الكُ» داروين «

) ِروايةً ( وِمن هذا البـاِب ما زعمه بعض الضالَِّل وأهِل النفَـاق أنَّ من كتب ِقصةً خيالية يسمونها 
ِصياا يتكَلَّم بكالِم كُفٍْر ولَو كان سب اإلله سبحانه أنه الَ يكْفُر ألنَّ الشخِصيةَ هي اليت وجعل بعض شخ

، فكَانَ كَمن جمع حشفاً وسوَء كَيلٍَة ! تتحدث مع أنه ليس هناك شخصية بل الراوي هو الذي تحدثَ 
ياٍت وهِميٍة الَ حقيقة لَها وحسبك أنَّ من آياِت الْمنافق أنه إذا حدثَ حيثُ اقترف الكَِذب ِفي ِذكِرِه شخص

 ه هللا ، )٥(! كذَبع كَِذِبِه سبع مموج ًاً كَِبريالُوقُولُونَ عا يمالَى ععتو هانحبس    ! ومع ذلك يأِتي ،
                                                

   . ٥٠: النساء ، اآلية سورة ) ١(
   ) . ٢٧(  ص »  فائدة من فتاوى شيخ اإلسالم١٣٥ «؛ وأورد ذلك اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف  ) ٢٢٧ / ١٤ ( » جمموع الفتاوى «) ٢(
،  ) ٢١٠٠٨(  برقم   »ه   مسند «وأمحد يف    ) ١١٣٩٤(  برقم   » سننه الكربى    «، أخرجه النسائي يف      ) ٣٩٦٣(  برقم   » سننه   «أخرجه ابن ماجه يف     ) ٣(

   ) . ٢٥٩ / ٤ ( » أعالم املوقعني «، وصححه اإلمام ابن القيم يف ) هذا حديث حسن صحيح : ( وقال  ) ٢٥٤١( وأخرجه الترمذي برقم 
    .» ِوحدة الوجود العصرية «تابنا  مزاعمه باألدلة النقلية والعقلية يف ك- حبمد اهللا تعاىل - ، وقد فندنا !والقائمة على أنَّ أصل اإلنسان من قرد ) ٤(
 ) ٣٣(  برقم » صحيحه «أخرجه البخاري يف  ) انَؤمتن خاوإذا ، ف د أخلَعوإذا و،  ب  ذَث كَ دإذا ح : ة املنافق ثالث    آي : (  رسول اهللا    وقد قال ) ٥(

وإن ، وإن الرب يهـدي إىل اجلنـة   ،  ر الصدق يهدي إىل البِ   دق فإنَّ  عليكم بالص   : ( النيب قال ؛ و  من حديث أيب هريرة      ) ٥٩( ومسلم برقم   
     كتب عند اهللا صِ   الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حىت يِذ الكَب فإنَّ ِذإياكم والكَ  ؛ و  يقاًدب يور هدي إىل الفج ،ـ وإن الفجور وإن ، ار ـ يهدي إىل الن

الرِذيكْل لَ ج ِذى الكَ ب ويتحر  من حديث عبد اهللا بـن     ،  وغريه  ،   ) ٢٦٠٧(  برقم   » صحيحه   «أخرجه مسلم يف     ) اًـذابد اهللا كَ  ـكتب عن ب حىت ي
    .مسعود 
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

؛  والَ عجب فَزماننا ! نَّ كاِتبـه الَ ينسب ذلك لنفِْسه بعض الْمنافقني ويزعم بأنه ال بأس بذلك طَالَما أ
؛ وجواب هذا أنَّ الكاتب إذا ساق ذلك الكالم الكُفْري عن شخصية حقيقيٍة ! زمن العجائِب والغرائب 

 إنْ أورده منِكراً على من قاله حبيث يذكره على سبيل اإلنكار فهذا صحيح ومثاب عليه إنْ شاء اهللا ، وأما
على غري سبيل اإلنكار ولَم ينِكره فهو كافر الِسيما إذا كَانَ صادراً عنه وِمن نسيج خياِلِه حيثُ طَرحه 

  ! .كأي كالٍم ال بأس به 

  ِبحيثُ يكْتب) الراوية ( ويوضح ذلك أنه لو كَتب إنسانٌ ِقصـةً خياليـة كَالَِّتي يسمونهـا بـ 
، ) هو رسولُ اِهللا وأكمل الناِس عقْالً وأهداهم سِبيالً : (  فقال أحدهما ) حممد ( بأنَّ اثنني اختصما يف 

، وأى الكاتب القصة أو أتى بكالٍم بعده ولكن ) بل هو جمنون وال فرق بينه وبني اانني : ( فقال اآلخر 
 باجلنون ألنه منتحل ِلهذا الكالم قاِصداً ر فهو مبرتلة الذي وصف النيب لَم يرد كالم اآلخر ويبني أنه كف

ترِوِيجه ، وهذا ِبخالِف ما لو أورد قصة كافٍر معلوم كُفره مثل أيب جهٍل وأضرابه وِذكر ما يتكلم به من 
  .الكفر ، فهذا شيٌء وذلك شيٌء آخر 

، وروى ) ال وجود هللا : ( ، وقال آخر ) اهللا حي موجود : ( فلو أنَّ اثنني قال أحدمها : وِمثَالٌ آخر 
إنسانٌ ذلك كقصة هكذا دون إنكار لقول الثاين فهو إما أنه يقرر هذا الكفر ويروجه أو أنه شاك يف هذا 

لته وأنطق بعض شخصياخين انتحل قصة صاغها يف مم ذْر؛ فما ع يف هذا كُفْر كا الومهية الكفر ، والش
  ! .، وهذه حيلٌ خبيثة ! بالكفر دون بيان أنَّ هذا كُفْر ثُم يقوم ِببثِّها ونشرها ؟

ويجعله هو أحد شخِصياِتها ويذكر ) ِروايةً ( وهل يرضى من يداِفع عن ِمثل هذا أن يكتب إنسانٌ 
هذه رواية : (  هلذا الكاتب وينفعه إذا قال عنه أنه يتكلم بكالٍم قبيح أو يعمل عمالً قبيحاً ؛ فهل يشفع

فحينئٍذ يقالُ ) ال أرضى ، وهذه جناية ألنه ذكرين بامسي : ( ، فإنْ قال ! ؟) وشخصياا هي اليت تتحدث 
وكيف إذَنْ تجاِدل عن أولئك الرواة الكَذَبة ! .. هلْ أنت وحىت الْخلْق كلهم أعز من اهللا ورسوله ؟: له 

 ها أَنتم هؤالِء جادلْتم عنهم ِفي الْحياِة الدنيا فَمن يجاِدلُ اللَّه : رين باهللا وِديِنه ، وقد قال تعاىل الساخ
  ! .؟) ١ (  عنهم يوم الِْقيامِة أَم من يكُونُ علَيِهم وِكيالً

أنتم واِهللا ِفي ضالَلٍَة وِعماية ، ) : رواية ( و الـ )  حرية الرأي والتعبري( فيا أرباب ما يسمى بـ 
 فحقيق : ( ~وِحيلُكُم لن تنفَعكُم يوم تبلَى السرائر ، وتظْهر مخبئَات الضماِئر ؛ قال اإلمام ابن القَيِم 

                                                
   . ١٠٩: سورة النساء ، آية ) ١(
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صه لِّخنه ال يأعلم  ينْأ واِليِت واالحِركْم الْواِع بأن اِهللاِماِرح مر استحاللَذَح ينْأه الَكَ نافن اتقى اهللا وخمِب
 فيه فسنوت،   فيه الرجالُع تِك يوماًِهلَّ ِلنَّأ م يعلَنْأو،  واألفعاِل األقواِل وخديعة من راًكْه مرهمن اهللا ما أظْ

  ،ائرم فيه الضروتظه،  ائررى فيه السلَبوت،  وصالُ واألوتشهد فيه اجلوارح،  هوالُ فيه األوتترادف،  الُبِجالْ
ي ا ِفوحيصل ويبدو م،   معروفاًولُهجم والْ ، مكشوفاًواملستور،   عالنيةًروالس،   فيه ظاهراًويصري الباطلُ
الصدور كما يبر وخيرج ما يف القبور ثَع ،وجتري أحكامالر تعاىل هنالك على القُب وِدصوالن كما اِتي 

جرتأحكام هقوال والْ على ظواهر األاِر يف هذه الدحكَرات يوم تبيضو جِبوه ا يف قلوِبماِب أصحا ِمهن 
ا يف م ِب وجوهدووتس،  اِلعتم الْ للكبِريخالِص واإلدِق والصر وما فيها من الِبِهاِبتِك وِهوِل ورس ِهللالنصيحِة
 مِهِسنفُ ألمه أنونَعاِدخم الْمهنالك يعلَ؛  واالحتياِل ِركْم والِْبِذ والكَش والِغِةيعِدخا من الْهاِبح أصقلوِب
كانوا يخونَدع  ،ِهيِنِدِبومكان لْوا يعونَب  ..َونرعشا يمو فُِسِهمونَ ِإلَّا ِبأَنكُرما يمو  ) ٢(انتهى  ) )١( ، 

:  سبحانه ، وقال )٣(   ِإلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ وما يخدعونَ  يخاِدعونَ اللَّه والَِّذين آمنوا:  ل تعاىلوقا
 اِكِرينالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو   )٤( .  

ى ندأَ ِبِه اللَّماِرحوا ملُِّحتستفَ وده اليِتبكَتا اروا مبِكتر تالَ: (  أنه قال وقد جاَء عن رسوِل اِهللا 
   .)٥()  ِليِحالْ

   ب القلْفص إذا ات: ِملْ الِعِله أَضع بقالَ : ( ~قال ابن القيِم بعد أنْ ذكَر الِغناَء والْمعاِزف ، قال 
 ن بذلك ِموِفوصم الْواِنيح الِْقلُه على خب صاِحارا صام تغاًب ِصذلك ِبغَبص وانِقس والِفِةيع واخلِدِركْمالِْب
، ا يِفا خود بِهِهج واِتحفَو على صدب فيه حىت يفص ذلك الو ال يزال يتزايدما ثُمِهِري وغَيِراِز واخلنِةدرالِق
 ةَئَيه الْبلَا قَم الظاهرة كَةَور الصبقِلى حىت يوقْ يمثُ،  ِهجا على الورِهاايد حىت يصري ظَزى ويتو يقْمثُ

ا يف هِقوا بأخالَقُلَّخ اليت تاناِتو احليِرو صن ِمخاًس م الناِسِروى على صرة ية تاماسرن له ِفوم، ة نالباِط
 ا إالَّيِضاِفى ر تر أنْلَّوقَ، د رة ِقخس مِهِه وعلى وجالَّا ِإارتا خعاِدخا ماركَّ متاالًحى مر ت أنْلَّقَفَ،  ِنالباِط

وعلى وِهِهجم سة ِخخيٍرِزن  ،أنْلَّقَو ت ِررى شهِها نمفْا نفْسه نِبلْ كَسة إالَّيوعلى و ِهِهجم سٍبلْة كَخ  ،
 ِةور الصِبلْ على قَتيِو قَِسة يف النفْومذمم الْاتفَ الصتمكَحتفإذا اس،  اٍطبِت ارم أتاطِن بالبطٌِبتر مراِهفالظَّ

                                                
   . ١٢٣: ية من اآل ،  األنعامسورة) ١(
   ) . ١٦٤ - ١٦٣ / ٣ ( ، »عن رب العاملني  أعالم املوقعني «) ٢(
   . ٩: آية  ،  البقرةسورة) ٣(
   . ٣٠: من اآلية ، ألنفال  اسورة) ٤(
    ) .٢٩ / ٢٩(  »جمموع الفتاوى  «؛ وحسن إسناده شيخ اإلسالِم يف  من حديِث أيب هريرة  ) ٥٦( برقم  »إبطال الِْحيل  «أخرجه ابن بطة يف ) ٥(
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٤٠  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

) ١( اٍرم ِحةَور صهتور اهللا صلْعج يأنْ ِبِةالَي الص ِفامم اِإلقاب سنم  النيب فوا خذَهوِل، ة راِهالظَّ

 هلَب قَملِّس يه الَفإن،  ِهِرن أجالَطْ وبِهِتالَاد صس فَ إالَّماِم اِإلِةقَسابم ِبدِفتس يمه لَن فِإِناِط يف الباِرم للِحِهِتهابشمِل
فهوِب شِحالْ ِبيهِفاِرم الَي البِةدوع طْم الِفدإذَ ؛ِةن ِرا عهذا فَف أحبالْ الناِسق مِك ذُ هؤالء الذينِخسوا يف هذه ر

٢(انتهى )  يِثاِداألح(.   

 أحاديثَ الْمعاِزِف والقَيناِت والْخمِر ، ونحو ذلك ، حيثُ ذَكَرها قبلَ هذا الكالِم ، ~يِريد 
  .  الويلُ ِلمن سب اهللا ورسولَه وِدينه وِعباده الصاِلِحني فإنَّ عقوبته أشد: والشاِهد هنا أن نقول 

 اتوب وعقُِناِط يف البمه لَمِهِتهشابمير ِلاِزن وخةًدرا ِقخس الناس معر أسمهفَ: ( بعد ذلك ~ مث قال 
الرى  تعالَب- نِماِهللا ِبوذُع نا ه- اِرجةٌيلَ عكْ ِحِقفْى وِهِتمو ع٣(انتهى )  ِهِلد(.   

مستِقلٍّ ألنَّ أِدلَّةَ  إىل مؤلٍَّف يحتاج) حرية الرأي والتعبري ( ِرية الساقطة والكالم على تلك الكلمة الكُفْ
، ولكن الْمراد هنا أنه كيف يتِفق حب يف اهللا وبغض فيه  ! ِمن أنْ تحصر أكثر وضالِل قائِلها بطالَِنها

  ! . يف يتِفق معها إسالَم ؟، وك! ومواالةٌ ومعاداةٌ مع هذه الكلمة اإلبليسية ؟

:  وغريهم مث قال أحد احلاضرين   ومجاعة من الصحابة ولك أنْ تتصور مجِلساًَ حضره النيب 
: ، وقال ثالثٌ " ِدين اليهوِد حق ، وِدين النصارى حق : " ، وقال اآلخر " الَ بأس ِبِعبادِة الالَِّت والعزى " 
 "امة قَطْعم غَرغُر ِجن أوس ة فلوِشيِد السارق وحدي ، "  يمحماوي الْمعارضِة التشريع السم وحنو ذلك ِمن

أنه الَ يقول : ؛ والْجـواب !  عن هؤالء أم أنه سيغضب وينكر عليهم ويعاقبهم ؟فهل سيسكت النيب 
 ِلمسإنَّ النيب : " منكرغضب وال يا يستحقون  ال يعاملهم ِبمعليهم كلهم وي  " م؛ فهذا ظاهر ، لكن ه

 يِقرهم على هذه الْحجِة ، فهل تِجد يف شريعِتِه الْمطهرة أنه " لنا حرية الرأي والتعبري : " سوف يقولون 
  ! .ربه ِبِهم ؟ ما يرضي الشيطانية الْهاِدمِة للِملِِّة اإلبراهيمية الْمحمِدية أو أنه يفعل 

ية الرأي رح ( ِةمِلكَ، ومعلُوم أنَّ هؤالء املتشدقني ِب! وعلى هذا فَِقس ِلتعلَم الْمراد ِبهذه الكلمة 
ينقضون أصلَهم لو ِنيل منهم أو سبوا والَ يقبلون عذْر من يحتج ِبحرية التعبري ألنَّ املراد منها فقط ) والتعبري 
اِتـِه اهلجوممريِن وانتهاِك حعلى الد  .. َونقَِلبنقَلٍَب ينم وا أَيظَلَم الَِّذين لَمعيسو  )ن شاء ،  )٤وم

                                                
  .  هريرة من حديِث أيب ) ٤٢٧( برقم  »صحيحه  «، ومسلم يف  ) ٦٥٩( برقم  »صحيحه  « أخرجه البخاري يف )١(
   ) . ٢٦٧ / ١ ( ، »إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  «) ٢(
   .املصدر السابق ) ٣(
   . ٢٢٧: سورة الشعراء ، من اآلية ) ٤(
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٤١  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

فلْيتين هم أوم أحدـتـ! ِقصه شت ثائرتغَِضب فليقل له ، فإذا ثَارقبلْ  )هذه حرية تعبري : ( ه وفهلْ ي
، ولذلك فإم حيتجون ذه ! أم يريدون ِبهذه الكَِلمة إلغاَء األحكام الشرعية ، فهنا تعلم ! ويسلِّم ؟

  ! .العبارات إذا أُنِكر عليهم ما خالف الشريعة 

ثُم إنهم يوِهمون الْجهالَ ِبهِذِه الِعباراِت بأنَّ الدين كَبت للحرياِت وتكميم لألفواِه وحجر على 
 وهذا كلُّه يمِليِه عليهم إبليس ِليزين لَهم سوَء أعماِلِهم ، وِلينفِّروا الناس عن ِدين خاِلِقِهم العقول ، 

ويوحشونهم ِمن أحكاِمِه وكأنه ليس يف الدين أن يعبر اإلنسانُ عما ِفي نفِْسه ليهتدي إىل احلق وكأنه 
  . ، وغري ذلك ِمن التشنيع على الدين ، واهللا املستعان ! ِه والنظِر يف أمِره يؤاخذ ويعاقَب دون سماِع قَوِل

وإنَّ أدنى نظٍَر يف أحكام الشريعـِة والقضاِء والقُضاِة لَيدحض زيغَ هـؤالء الزائغني ويكشف زيفَهم 
   . - وِهللا احلمد والِْمنةُ -

◄◄  

، ) ١() احلليم ( بـ ) الغفور (  يف ِعدِة آياٍت من كتابه الكرمي اسمه - تبارك وتعاىل -لَقَد قَرنَ اهللا 
 لكثٍري من الزنادقة والظَّلَمِة والعصاِة دونَ أنْ واقعاً ِبما نراه من إمهاِلِه ) احلليم ( ويظْهر معىن امسه 
  .  عاِجٍل ، ومنهم من يمِهله تعاىل مدةً مث يأخذه أخذَ عزيٍز مقتِدٍر وجيعله ِعبرةً ِلخلِْقِه يأخذهم بعذاٍب

ما ِزلْت أسمع عن جماعٍة من األكَاِبِر وأرباب الْمناِصِب أنهم يـشربون            : ( ~  قال ابن اجلوزي    
متى يثبت علَـى    :  توجب الْحدود ، فبقيت أتفَكَّر أقـول        الْخمور ويفسقُون ويظِْلمون ويفعلـون أشياءً    

، وأستبعد هذا يف العادة ألم يف مقَاِم احتراٍم ألجِل  !، ولو ثَبت فَمن يقيمه ؟ !ِمثِْل هؤالَِء ما يوجب حدا ؟
 قَد نِكبوا وأُِخذُوا مراٍت ، ومـرت        مناِصِبِهم ، فبقيت أتفَكَّر يف تعطيل الْحد الواجِب عليهم حىت رأيناهم          

عليهم العجاِئِب ، فقُوبل ظُلْمهم بأخِذ أمواِهلم ، وأُِخذَت منهم احلدود مضاعفةً بعد الْحبِس الطويِل والقَيِد               
ِملُ شيـئًا ، فالْحـذَر     ما يه  الثقيل والذُّلِّ العظيم ، وفيهم من قُتل بعد مالَقاة كلِّ ِشدة ، فعِلمت أنه               

  .) ٢(انتهى ! ) الْحذَر فإنَّ العقوبةَ بالِْمرصاد 
وإذا كان هذا يف شأِن ظُلِْم الناس وكيف يعجل اهللا عقوبته ِلمن يظلمهم فما بالُك ِبمـن ظَلَمـوا                   

العقوبةَ يف الدنيا حلكمته     م اهللا   ، فإنْ لَم يعجل هل    ! أنفُسهم أعظَم الظُّلِْم بسبهم هللا تعاىل وجرأم عليه         
                                                

   .١٠١ ؛ وسورة املائدة ، آية ١٥٥:  ؛ وسورة آل ِعمران ، آية ٢٣٥،  ٢٢٥:  ، آية البقرةسورة : أنظر ) ١(
   ) .٤٨(  ، ص » صيد اخلاطر «) ٢(
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٤٢  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

والَ  : وهو سبحانه وحبمده يقـول  .. البالغة وِحلِْمه العظيِم فهل سيكونون ِبمأمٍن من عذابه يوم يبعثُون  
صِفيِه الْأَب صخشٍم توِلي مهرخؤا يمونَ ِإنلُ الظَّاِلممعا يمغَاِفالً ع اللَّه نبسحت ار )١ (.  

إنَّ  : ( ما تقدم ِذكْره من قول النيب  وِمما يبين إمهالَ اهللا للعبِد فإذا تمادى أخذَه أخذَ عزيٍز مقتِدر
 هفِْلتي لَم ذَهى إذَا أختِلي ِللظَّاِلِم حممث قرأ قوله تعاىل ) اهللا لَي ، : ِإذَا كبذُ رأَخ كَذَِلكو ِهيى وذَ الْقُرأَخ 

ِديدش أَِليم ذَهةٌ ِإنَّ أَخظَاِلم  )٣( ) )٢ (.  

   . )٤(  وكَأَين من قَريٍة أَملَيت لَها وِهي ظَاِلمةٌ ثُم أَخذْتها وِإلَي الْمِصري : وقال تعاىل 

ك بعض قَصص أخِذ اهللا للزناِدقَِة والظَّلَمِة يف الزمِن وقد ذكَرنا يف هذه الرسالِة ِمما يدلُّ على ذل
  . الْماِضي واحلاِضر 

كان يف بين إسرائيل رجلٌ عقيم الَ ولَد لَه ، وكان يخرج : ( أنه قال  وقد جاَء عن معاذ بن جبل 
دعه حىت يدخِلي يان بين إسرائيل عليه حٍة له ، فإذَا رأى غُالَماً من ِغلْمورطْملِْقيه يف ميه فَيقتله وتيل بخ

فبينما هو كذلك إذْ لقي غُالَمين أخوين عليهما حِلي فَأدخلهما بيته وقَتلهما وطَرحهما ِفي مطْمورِته ، 
لَو : " ، فيقول "   من اهللا ِإني أحذِّرك عن النقْمِة: " وكانت لَه امرأة مسِلمة تنهاه عن ذلك وتقول له 

إنَّ صاعك لَم يمتِلئْ ، ولَو : " ، فتقول له الْمرأةُ " أنَّ اهللا يأخذِني على شيء ألخذَِني يوم فَعلْت كَذَا وكَذَا 
 ُألِخذْت كاعامتأل ص " !ي ا فَلَما ِفي طَلَِبِهممأبوه جرن خيالَملَ الغا قَتى ، فلمِبره عنهما ، فَأَتخداً يأح ِجد

 ائيل وذَكَر ذلك له ، فقال له ذلك النيبرِني إسا من أنبياِء بِبيا ؟: " نان ِبهبلْعةً يبا لُعمهعلْ كَانَ مه " ! ،
 فَوضع النِبي خاتمه بني عينيِه ، ثُم ، فأتاه به ،" فَأِْتِني به : " ، قَالَ " نعم ، كَانَ لَهما ِجرو : " فقال أبومها 

، فأقبل الِْجرو يتخلَّل الدور " أولُ داٍر يدخلُها ِمن دوِر بِني إسرائيل فيها بيانُ ذلك : " خلَّى سِبيلَه ، مث قال 
دفوج ، لْفَهلُوا خخوِر بين إسرائيل ، فَداراً من دلَ دخحىت د ملَهقَت ٍة قَدان كَِثريِغلْم عن مولَيقْتن ميالَموا الغ

 ِبيِة ، فانطَلَقُوا به إىل ذلك النورطْمم يف الْمهحطَرو هتِة أتبشِإلَى الْخ ِفعا رلَب ، فَلَمصبه أنْ ي رفأم ، 
لَو أنَّ اهللا يأخذِني : " وم ، وأُخِبرك أنَّ اَهللا غري تاِرِكك وأنت تقُول قَد كُنت أُحذِّرك هذا الي: امرأته وقالت 

، فأُخِبرك أنَّ صاعك لَم يمتِلئ بعـد ، أَالَ وِإنَّ صاعك قَد " على شيٍء ألخذَِني يوم فَعلْت كَذَا وكَـذَا 

                                                
   .٤٢: سورة إبراهيم ، آية ) ١(
   .١٠٢: سورة هود ، آية ) ٢(
  . من حديث أيب موسى األشعري  ) ٢٥٨٣(  برقم » صحيحه «، ومسلم يف  ) ٤٤٠٩(  برقم » صحيحه «أخرجه البخاري يف ) ٣(
   .٤٨: سورة احلج ، اآلية ) ٤(
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 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

   .)١(أخرجه البيهقي ! ) امتأل 

 وما تقدم ِذكْره من القصِص ِعظَةٌ واعِتبار ِفي أخِذ اهللا من يأخذُ بالِعقَاب ، وإمهاله ويف هذه القصِة
  ! .؛ فَأالَ يخاف أحدنا أنَّ صاعه قَد امتأل أو قَارب ؟! من يمِهل 

ويِصرون على ارتكاِب  ويسبونه ، - سبحانه وحبمده -والَ تظُنن أنَّ من الَ يزالون يحاربون اهللا 
الكُفِْر والفُجور ، فأمهلهم اهللا ِبِحكْمِتِه وِحلِْمه ولَم يدركهم ِبعذابه يف الدنيا أنهم قد أفلتوا من الِعقَاِب 

   ! .)٢(  بِل الساعةُ موِعدهم والساعةُ أَدهى وأَمر .. والعذاب إن لَم يتداركهم اهللا برحمِتِه 

ولَو يؤاِخذُ اللَّه الناس ِبظُلِْمِهم ما ترك علَيها ِمن دابٍة ولَِكن يؤخرهم ِإلَى أَجٍل  : وقد قال تعاىل 
   .)٣(  مسمى فَِإذَا جاَء أَجلُهم ال يستأِْخرونَ ساعةً وال يستقِْدمونَ

سبن الَِّذين كَفَروا أَنما نمِلي لَهم خير ِلأَنفُِسِهم ِإنما نمِلي لَهم ِليزدادوا وال يح : وقال سبحانه 
ِهنيم ذَابع ملَهِإثْماً و  )٤( ِريِريٍر الطَّبقال ابن ج ، ~ ) : يذَي ِبِنعلك تكْى ِذالَعروالَ:  هظُ ينِذ الَّنين 

الة طَاِإل : " ِءالَماِإل "ي بـِنعيو ، مِهِسري ألنفُ خمهنا لََءالَم ِإ أنَّ اِهللاِدن ِعن ِمِهاء ِبا جم وِهوِلسر واِهللاوا برفَكَ
 ، يالًِوينا طَِح:  أي )٥(  واهجرِني مِليا  : - هاؤن ثَلَّج -، ومنه قوله  لي األجاء ِفسن، واِإل ِرمي العِف
وا بِستكْي:  ، يقول ماثْوا ِإاديزدا ِليلهِطن فَمهالَر آجخؤا نمنِإ:  ِإنما نمِلي لَهم ِليزدادوا ِإثْماً   : قولهو
 يف ِهوِلسر واِهللاوا ِبرفَ الذين كَِءالَؤهِلو:  يقول ولَهم عذَاب مِهني  ر ؛ ثُـكْت ومهاماد آثَدزتي فَاِصعمالْ

 الَّ ِإٍةراِج فَالَ وٍةر بٍسفْ ننا ِمم  :]  » بن مسعود اهللا عبد «قال . ةلَِّذة مينِهم مهة لَوبقُ عِةراآلِخ
الْوموخ تيلَر وقَ ، اهأر :   ريخ مِلي لَهما نموا أَنكَفَر الَِّذين نبسحال يو مِلي لَهما نمِإن فُِسِهمِلأَن

   .)٧(انتهى  ) ]) ٦(  نزالً ِمن ِعنِد اللَِّه وما ِعند اللَِّه خير ِلألبراِر  : أرقَو  ،  ..ِليزدادوا ِإثْماً

فَهل ِمن .. يباً وشباناً وها نحن نشاهد كُلَّ يوٍم كيف يساق الناس إىل الْمقابر ِرجاالً ونساًء ، ِوِش

                                                
   ) .٧٢٩٤(  برقم » شعِب اإلِيماِن «يف ) ١(
   .٤٦: آية ، سورة القمر ) ٢(
   .٦١: آية سورة النحل ، ) ٣(
   .١٧٨: آية سورة آل ِعمران ، ) ٤(
  . ٤٦: سورة مرمي ، من اآلية ) ٥(
  . ١٩٨: سورة آل ِعمران ، من اآلية ) ٦(
   . )٤٢٣ - ٤٢١ / ٧(  ،  »تفسري ابن جرير  « باختصار من) ٧(
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٤٤  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

اتقُوا ربكُم واخشوا  : فيا هؤالء  ؛! معتِبٍر أيها الزنادقة ويا من تباِرزونَ اهللا بالكُفِْر والْمعاصي والفُجور ؟
نَّ وعد اللَِّه حق فَال تغرنكُم الْحياةُ يوماً ال يجِزي واِلد عن ولَِدِه وال مولُود هو جاٍز عن واِلِدِه شيئاً ِإ

وررِباللَِّه الْغ كُمنرغال يا وينالد  )١( ،   القُوهم كُموا أَنلَماعو قُوا اللَّهاتو  )٢( ،   اللَّه كُمذِّرحيو
ِصريِإلَى اللَِّه الْمو هفْسن  )فا) ٤( ؛ )٣ ، تلَّغلْ به مللَّه .. دهفَاش ماللَّه.  

  .واللَّه الْمستعانُ ، وعلَيِه التكْالَنُ 

 ِعنيمِبِه أَجحصلَى آِلِه وعٍد ومحا منِبيلَى نع لَّى اللَّهصو ، الَِمنيالع بِللَِّه ر دمالْحو      .  
  

                                                            
 ُةديرِل -بِبيٍع اَألور ره١٤٢٨/  ش 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                
   .٣٣: اآلية من  ،  لقمانسورة) ١(
   .٢٢٣  : اآلية  من ،لبقرةسورة ا) ٢(
   .٢٨: اآلية من  ،  آل ِعمرانسورة) ٣(
   ) .١٢٠ – ١١٢(  ص » التفكر واالعتبار بآيات الكسوف والزالزل واإلعصار «: أنظر للفائدة كتابنا ) ٤(
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٤٥  

 في الریاض من كتب إلحادیة وإباحیة) معرض الكتاب ( ر في ـ ما نِشرسالة حول

  
  
  
 

  
  
  

  .' السقاف '  اإلتحاف بعقیدة األسالف والتحذیر من جهمیة ◄
  . أحـداث صحبة األحداث ◄
  . إحسان خلـْق اإلنسان ◄
  . إحسان سلوك العبد المملوك إلى ملك الملوك ◄
  .بین زخارف األقوال وعبودیة ذي الجالل ' األدب  ' ◄
  .ة التنصیص  إشعار الحریص على عدم جواز التقصیص من اللحیة لمخالف◄
  .' المدارج '  أضواء المسارج لبیان جور التعلیقات على ◄
  .' الغزالي '  إعانة المتعالي لرد كید ◄
  . إقامة الحجة والبرهان على َمن زعم أن اهللا في كل مكان ◄
  . إلجام األقالم عن التعرض لألئمة األعالم ◄
  .، وبیان أن النار ال تدوم بدوام الرحمن الغفار ر  اإلنكار على من لم یعتقد خلود وتأبید الكفار في النا◄
  ) .في اهللا تعالى والهجر فیه عز وجل دراسة علمیة في مشروعیة البغض (  إمعان النظر في مشروعیة البغض والهجر ◄
  ! .مهًال عن الجبار مهًال ..  أیها الزنادقة ◄
  ة والرقیة التجاریة ،  بیان األدلة النقلیة والعقلیة في الفرق بین الرقیة الشرعی◄

    .-ز وجل ـ ع-    وبیان وجوب تعظیم واحترام ِذكر اهللا 
  . بیان العلم األصیل والمزاحم الدخیل ◄
  . تأخیر نصر الدین لطف بالمؤمنین ومكر بالكافرین والمنافقین ◄
  . تـَُحـف من ذخائر السلف ◄
  . التفكر واالعتبار بآیات الكسوف والزالزل واإلعصار◄
  .ار یانعـة وتعلیقات نافعـة  ثم◄
  . جالب السرور لربات الخدور ◄
  . جالء حقیقة الدین وعزة المتدینین ، وبیان ضالل ُسـنن المغضوب علیهم والضالین ◄
   الموسـوم' بیان المثقفین األمریكیین 'رد على ما یسمى بـ  ( ؛ جواب األمریكیین ببیان عزة المؤمنین وذلة الكافرین ◄

  ) . م ٢٠٠٢ / ٢ / ١٥ -هـ  ١٤٢٢ / ١٢ / ٣، الصادر في ! " على أي أساس نقاتل ؟"      بـ 
  . الحب في اهللا ◄
  .' القرضاوي '  الحق الدامغ للدعاوي في دحض مزاعم ◄
   .' اللحیدي ُحِسین ' الحق المستبین في بیان ضالل ◄
  ! . دش ودیٌن كیف یجتمعاِن ؟◄
  ) . القمر دحض خرافة وصول ( ؛ دعوى وصول القمر ◄
  . دواء العشاق ◄
  . ' سلیمان أبي القاسم '  الرد الصارم على المتنبئ السوداني ◄
  . الشناعة على َمن َردَّ أحادیث الشفاعة ◄
  . عوائق في طریق العبودیة ◄
  . عیوب تشیید البناء في دار الفناء ◄
  .'  االستنفار في محق القول بفناء النار'  فتوى وبیان في كتاب ◄
  .لفرقان في بیان إعجاز القرآن  ا◄
  ) . والـرد علیـه ' أحمد شوقي 'بیان األبیات الشركیة ونحوها في دیـوان  ( ؛ الكافي في التحذیر من ُمضالت القوافي ◄
  ) .  الغناء ، شرب الدخان ، حلق اللحى ، اإلسبال : بیان تحریم ومثالب  ( . المخاطر األربع ◄
  .كب  مطالب الطالب ومثالب النا◄
  . مقدمات الدجال ◄
  . معاول الحق تهدم بنیان الباطل ◄
  . معرفة الكبیر المتعال بالعظمة والجالل والجمال ◄
  . معرفة المأمور به والمحذور في زیارة القبور ◄
  . منازل الحور العین في قلوب العارفین برب العالمین ◄
  . نور البصیرة والبصر في مسائل القضاء والقدر ◄
  ) .دوران األرض وثبات الشمس بدحض خرافة القول  ( ؛ الحیران في مسألة الدوران  هدایة◄
  ) . القاضیة بأن أصل اإلنسان من قرد ' داروین 'دحض نظریة  ( ؛ وحدة الوجود العصریة ◄
  .لو والتشدید ـ الوعید على أهل الغ◄

  

  
 الت ي ه ي   -ون ذكر شيء من الرسائل والبیان ات والق صائد   أهم المؤلفات فقط دبذكر  ةخاصمرتبة أبجدیًا ، وهي   هذه القائمة * 

  .، وكلها دون استثناء في دین اهللا تعالى ومسائله وأحكامه ، والدعوة إلیه ، والدفاع عنه  -أكثر من أن تحصر 
  

*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

