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الرحيم الرحمن الله بسم

: وبعد الله رسول على والسلم والصلةا لله الحمد
اللببه عبببد بببن (سببليمان المببدعو كتبببه الذي المقال قرأت فقد

جريببدةا فببي – الضببحيان علببي بببن : سببليمان  وهببو–الببتركي) 
بعنببوان هببب1422  محببرم2 الثلثابباء يببوم)بب 179( العدد الوطن

تسببويغ فيببه ) حبباولإسسسلمي منظور من التماثيل هدم(
وأسبباليب واهيببة بمبررات الله دون من تعبد التي الصنام ترك

ولببم - ، أخببزم مببن نعرفهببا شنشنة وهي–إليها سبق قد ملتوية
هببذا قببرأ لمببن تظهببر والببدجل التلبيس في زيادةا إل بجديد يأت

لئل الوراق هببذه فببي كلمببه فسبباد أبيببن أن رأيببت وقببد الببرد،
ٍد على كلمه ينطلي . المستعان والله العامة، من أح

والتلبببيس الكببذب علببى جببرأةا أكببثر أر لببم أننببي والحقيقببة
ً أذكببر وسببوف ؛ الكبباتب هذا من والتناقض وتناقضببه كببذبه أول

(معيببار) ليتبببين عليببه التفصببيلي الببرد قبببل الجمببال وجه على
: فأقول ، صدقه و علمه

: كذبه أما
ً كذب فقد-1 لببم أنهببم زعم حينما الوائل الفاتحين على أول

ل عنببوةا افتتحوهببا الببتي البلد فببي إل الصببنام من يهدموا
ًا !!. صلح

المببؤرخ- حينمببا كببثير وابببن– سبببكيتكين ابببن على وكذب-2
على قدر لنه ؛ عليهما يقدر وهو بوذا صنمي ترك أنه زعم
كببثير ابببن وصببف علببى وهببو للهنببد العظببم الصببنم كسر

الصنمين!!. ذينك من أعظم
تفتببح الببتي البلد أن زعببم حينمببا العلببم أهببل على وكذب-3

ًا !!.  وأصنامهم معبوداتهم بإظهار للكفار يسمح فإنه صلح
أنهببم زعببم حينمببا عنهببم اللببه رضي الصحابة على وكذب-4

وتركوها!!. كسرها على يقدرون التي الصنام رأوا

: تناقضه وأما
التماثايبل حرمبة في نزاع ل أنه حديثه مقدمة في ذكر فقد-1

أن ذلببك بعببد يقببرر أخببذ ثاببم ؛ للتجببارةا أو للزينببة واتخاذها
تكسر ل و بها بأس فل للعبادةا معدةا غير كانت إذا التماثايل

أولً!!. حّرره ما فنقض ،
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البلد مببن المسببلمون فتحببه فيمببا المشببروع أن ذكببر أنه-2
ًا عنوةا ًا أصنامها تحطيم فلهم وحرب يقببرر أخببذ ثاببم ، مطلق

الكفببار تمزيببق إلببى الصببنام تحطيببم أدى إذا أنه ذلك بعد
بقببي مببا أنببه مببع ، الصببنام تحطيببم يشرع ل فإنه للقرآن

لمثل أصنامهم تحطيم سيؤدي فإنه الرض وجه على كافر
البلد فببي الصببنام تحطيببم منببع إلببى هببذا فيرجع ذكر، ما

أولً!!. قرره كما عنوةا فتحت التي

: الكاتب هذا قاله ما على الرد تفصيل وإليك

حركسسة تؤيسسد كسسانت الطأروحسسات أغلسسب إن(  قببال: أول
أدلتهسسم فلهسسم المؤيسسدين علسسى أثسسرب ولسسست طأالبان

المسسسألة ابتسسسار عليهسسم يؤخسسذ لكسسن واجتهسسادهم،
عسسن المنافحسسة بيسسن معركسسة وتصسسويرها واختزالهسسا

ّيسسشّ مسسا وهسسذا الصأسسنام عسسن والمنافحسسة السسسلم ج
وجمسسساهير المثقفيسسسن وأنصسسساف العسسسوام عواطأسسسف
) .طأالبان حركة لتأييد الملتزمين

: قلت
ما وشتان – المنصف بمظهر نفسه إظهار يحاول هنا الكاتب إن

هببدم مؤيببدي على المأخذ هذا فذكر الندى-  ، في اليزيدين بين
ضببجيج مببن يسببمع يكبباد ل ضببعيف وصببوتهم قلببة وهم الصنام
رجببال وهببم الفعل هذا هاجموا الذين وأما والستنكار، الشجب
وقببد والدول والمنظمات والهيئات والقنوات والعلم الصحافة

مببن ويتهمببون الصببنام عببن ينببافحون وسبباق قببدم على قاموا
قبباموا و ، بالنقببائص ويرمببونهم ، التهببم بشببتى هببدمها يحبباول
فهببؤلء ، وبلدانهم ونحلهم أديانهم اختلف على مسعورةا بحملة

ًا عليهم ير لم مؤيببدي وصببف أنببه إنصببافه مظبباهر ومن ، مأخذ
وأمببا المثقفيببن) ، (أنصبباف (العببوام) و بببأنهم الصببنام هببدم

المقببال فنتيجببة ، مببذهبه فببي (ُفل) كامل! ) فمعببه (المثقفون
ًا معروفة الكاتب. لهذا الولى السطر قرأ لمن مسبق

ًا المسسسألة أن المؤيسسدون أولئسسك غفسسل وقد(  قببال: ثاني
الشسسريعة نصسسوص اسسستقراء علسسى مبنسسي تفصيل فيها

) .الصحابة وعمل
: قلت
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واستدلوا النصوص استقرأوا وقد ، جهلوا وما ، غفلوا ما والله ل
علببى وسبباروا ، آثاارهم واتبعوا ، الصحابة عمله بما وعملوا ، بها

مليئببة تجببدها اسببتدللتهم إلببى وانظببر ، وطريقهببم دربهببم
ومببن الصببحابة عن والثاار النبوية والحاديث القرآنية بالنصوص

بقرارات مليئة تجدها المخالفين استدللت إلى وانظر ، بعدهم
(السياحية) فببي المتحدةا) والهيئات (المم (اليونسكو) وبيانات

طريببق وأنهببا ، للبشببرية ملببك وأنهببا الببتراث، حفببظ وجببوب
ل بمببا أتببوا أنهببم الصنام لهدم المؤيدين عيب ولكن ، اقتصادي

ًا تجد ل و ، المنهزمون يريده صببدق قببدم له العلم أهل من أحد
تفصببيله نببرى وسببوف ، بقببولهم يقببول وهببو إل السببلم فببي

الكبباتب هببذا لببه انبببرى حببتى النبباس عنببه غفببل الببذي العجيب
وبينه!!.

ً: (  قال: ثالثا ًا بعث الله أن خلف : ل أول صأسسلى محمسسد
رأيسست وقسسد الشسسرك، وحرب بالتوحيد وسلم عليه الله

بيسسن نسسزاع محسسل هذا وليس هذا، في أطأالوا المؤيدين
) .الفريقين

: قلت
مبني الصنام هدم وجوب على فالكلم ، الكاتب جهل من وهذا
:  المقدمة هذه على
.  بنتيجتها التسليم عليه وجب سلمها فمن
.  السلم من خرج يسلمها لم ومن
، تنبباقض فقببد النتيجببة فببي وخببالف المقدمببة هببذه سببلم ومن

ً بهذا وحسبك . لقوله مبطل
ِلم فإذا ًا أن ُع وإزالببة بالتوحيد بعث وسلم عليه الله صلى محمد

مببن وبعببث بنفسببه، والصببنام الوثاببان وهببدم ، وآثابباره الشرك
إزالببة وجببوب هببي النتيجة فإن ، مسلم كل بذلك وأمر ، يهدمها

والصنام. الوثاان هذه

ًا ًا: (  قبببال: رابعسس صأسسناعة حرمسسة فسسي خلف : ل ثانيسس
رأيسست وقسسد التجسسارة أو للزينسسة واتخاذهسسا التماثيسسل
ًا هذا تبيان في أطأالوا المؤيدين محسسل ليسسس وهو أيض

) .الفريقين بين نزاع
: قلت

: وجهين من والجواب
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بيببن نببزاع محببل ليببس إنببه قببال : ومببن يقببال  أنالول:
الفريقين؟!

بتماثايببل ) وتبجحببههويسسدي فهمسسي( المدعو مقالت تقرأ ألم
؟!. بيته في بثها (الزينة) التي

يتخببذون للببذين وتبشببيره الزأهسري السرءوف عبسد وفتبباوى
فيها؟! . عليهم حرج ل بأنه للزينة التماثايل

المسببعورةا حملتهببا فببي الصببحف بثتهببا وغيرها المقالت وهذه
(بوذا) . أصنام على شفقة

المسببلمين علببى تلبببس أرجحه- فلببم ما وهو– قرأتها كنت فإن
المسألة؟!. هذه في خلف وجود عدم وتدعي

ً لتحل تأتي فكيف تقرأها لم كنت وإن أصببل تعببرف لببم إشببكال
فيه؟! النزاع

التماثايبل أن يقبرر فهباهو ، هذا في تناقض الكاتب : أن الثاني
منها يخشى ل كانت إذا أنها بعد فيما يقرر أخذ ثام ، محرمة هذه
بها!. بأس ل فإنه المسلمين عقائد على

ًا : مسألتين في فالخلف وعليه(  قال: خامس
السستي الصأسسنام تحطيسسم يجسسب : هسسل الولسسى المسسسألة
؟ السسسلمي المجتمسسع فسسي المسسسلمين غيسسر يعبسسدها
بحسسب التفريسق تسستلزم السسؤال هذا على والجابة
مكانين: إلى ينقسم العبادة فموطأن العبادة، موطأن

 ً أخسسرى عبادة إبقاء يجوزأ ل وهذه العرب : جزيرة أول
( ل وسلم عليه الله صألى الرسول لقول السلم غير

بسسن عمسسر أخسسرج ) وقد دينان العرب جزيرة في يجتمع
فل وعليه الجزيرة، من اليهود عنه الله رضي الخطاب

رسسسول بعسسث وقسسد مطلقسسا فيها يعبد صأنم إبقاء يجوزأ
بسسن وعمسسرو الوليد بن خالد وسلم عليه الله صألى الله

وليسسس الصأنام، لتحطيم وغيرهم سفيان وأبا العاص
. عنها الهجرة أو السيف أو السلم إل لهلها
ًا وهسسذه العربيسسة الجزيسسرة غيسسر المسسواطأن : بقيسسة ثانيسس

: قسمان فيها الحكم
ًا، عنسسوة فتسسح : مسسا الول القسسسم حكمسسه فهسسذا وحربسس

الحسسل أهسسل حكسسم حسسسب فيسسه يتصسسرفون للمسسسلمين
ًا والعقسسد ً سسسبي ًا وقتل ٍم وتحطيسسم وعفسسو وهسسدم أصأسسنا

إنمسسا للهدم المؤيدون به استشهد ما وكل عبادة بيوت
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بفعسل كاستشسسهادهم الحسسروب في حصلت وقائع هي
علسسى والسسدليل سبكتكين، بن ومحمود مسلم بن قتيبة
أصأسسنام أعظسسم هسسدم قسسد سسسبكتكين بن محمود أن ذلك

تسسرك المقابسسل وفسسي معهم، مرير قتاٍل بعد الهندوس
بجوارها، يسكن وهو طأالبان هدمتها التي بوذا أصأنام
ًا وليس ًا تركوها المسلمين أّن صأحيح هسسدمها عن عجز

الهنسسد في سبكتكين بن محمود هدمه الذي الصنم لن
كما طأالبان هدمتهما اللذين الصنمين ذينك من أعظم
)تاريخه في كثير ابن وصأفه

: وجوه من هذا على  والكلم: قلت
، منببه مسببألتين) جهببل فببي (الخلف قوله  أن: الول الوجه

، ذكببره سبببق كمببا المسببألتين هبباتين من وأوسع أعم فالخلف
تتخببذ التي إل للتماثايل حرمة ل أنه زعموا قد الحثالة هؤلء فإن

لببذلك بعببد- ؛ فيمببا الكبباتب هببذا يقببرر أخببذ كما – فقط للعبادةا
ًا التماثايل اتخاذ أجازوا ونحوهببا للتجارةا أو للزينة كانت إذا مطلق

.
ولكنه ، العرب) صحيح (جزيرةا على كلمه : أن الثاني الوجه

خصببوص علببى الوثاببان هببدم يقصر أن يريد فهو ، باطل به أراد
تعالى-. الله شاء إن إبطاله سيأتي كما– العرب جزيرةا
المؤيسسدون بسسه استشسسهد مسسا وكل(  قوله: الثالث الوجه

الحسسسروب فسسسي حصسسسلت وقسسسائع هسسسي إنمسسسا للهسسسدم
بسسن ومحمسسود مسسسلم بسسن قتيبسسة بفعسسل كاستشهادهم

) .سبكتكين
 : قلت

والكلم منببه- ، الفعببل هببذا تكرر وقد– وكذبه تلبيسه من هذا و
ًا سببمرقند فتببح ) لنهمسلم بن قتيبة( فعل على هنا ل صببلح

اللببه رضببوان الصببحابة وقببت فببي– وتسببعين ثالث سببنة عنببوةا
ًا الصحابة آخر فإن عليهم  وأحببرق– 110 سنة وفاته كانت موت

،9/86والنهايبة)  (البدايبة فبي كما أصنامهم أحبرق هنبا فهبو  
ًا افتتاح بعد أصنامهم . عنوةا ل (سمرقند) صلح

وهببو– عنببه اللببه ) رضيسمرة بن عبدالرحمن( فتح وكذلك
افتتحببه فببإنه (سجسببتان) ؛ (الببزون) مببن الصحابة- لجبببل من

ًا ، يديه وقطع عينيه من الياقوت وأخذ صنمهم على ودخل صلح
 .386البلدان)  (فتوح في كما

6



علببى وكببذبه الكبباتب تلبببيس علببى للدللببة فقط مثالن فهذان
. القراء

ًا وليسسس(  قببوله: الرابسسع السسوجه المسسسلمين أّن صأسسحيح
ًا تركوهسسا هسسدمه السسذي الصسسنم لن هسسدمها عسسن عجسسز
ذينسسك مسسن أعظسسم الهنسسد فسسي سسسبكتكين بسسن محمسسود

كثير ابن وصأفه كما طأالبان هدمتهما اللذين الصنمين
) .تاريخه في

: وجهين من هذا في عليه  والرد: قلت
وقببد عليهببا قببدرته مببن ذكره ما  -المنع- فنمنع: الول الوجه
الصببواريخ أمببام الصببنام هببذه صببمدت كيببف بأعيننببا رأينببا

ّلم ، الحديثة والسلحة والمتفجرات قببوله هذا بعد للكاتب أفنس
وليسسس( قبببوله بمجبببرد عليهبببا الوائبببل المسبببلمين بقبببدرةا
ًا )؟! .صأحيح

وأنه سبكتكين ابن هدمه الذي العظم الصنم عن ذكره ما وأما
وكببذبه وتلبيسه الكاتب كيس من فهو الصنمين ذينك من أعظم

أنببه علببى بببه استدل الذي وصفه يذكر لم فلماذا وإل ، المتكرر
هببذا أن ذكببر تعببالى اللببه رحمببه كثير ابن فإن منهما؟! ، أعظم
وإنمببا ، الصببنام هذه وبين بينه ويقارن يصفه ولم عظيم الصنم
الكبباتب هببذا يببذكر لببم لذلك ، له والوثانيين الهنود تعظيم وصف

وأعظببم ، وتلبيسببه كببذبه ينكشببف ل حببتى كببثير ابببن كلم نص
و المبدعو الصبنم لهذا وصٍف (خمسبة طبوله أن (سبومنات) ه
بين أفيقارن ،8/150(الكامل)  في الثاير ابن ذكره كما–أذرع) 

ًا خمسين من أذرع) وأكثر (خمسة لول الجبال على منحوتة متر
والهوى؟!. الكذب
ابببن عببن ذكببره مببا لببه سببلمنا  -التسليم- فلو: الثاني الوجه

هببو الصببنام لهببدمه المؤيدين فذكر تعالى الله رحمه سبكتكين
تببرك فببي بفعله احتججَت فإن ، الحتجاج ل الستئناس باب من

هببدم على بفعله عليها- فاحتج قدرته فرض على–(بوذا)  أصنام
لببم وإن للصنام-، هدمه في معروفة سيرته و– الخرى الصنام

تركبه فبي لبك حجبة فل الصبنام هبدم علبى بفعله الحتجاج تر
قببادر بأنه والتسليم التنزل سبيل على كله وهذا–(بوذا)  لصنام

. للمؤيدين الخرى للدلة فننظر هدمها-، على

ًا فتحسست السستي الثسساني: البلد  القسسسم: (  قببال: سادس
ًا، مسن عليسه صأسولحوا مسا علسى أهلها يؤمن فهذه صألح
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ّنفه في شيبة أبي ابن روى أديانهم، ) عن6/471( مص
العزيز عبد بن عمر كتاب قال: ( جاءنا عبدالله بن أبّي

) ول عليه صأولحوا نار بيت ول كنيسة ول بيعة تهدم ل
إكسسراه (ل تعسسالى لقسسوله السسسلم على إكراههم يجوزأ
ًا تكرهوا ل : ( أي كثير ابن ) قال الدين في علسسى أحد

ّين فإنه السلم دين في الدخول دلئلسسه جلية واضح، ب
ٌد يكره أن إلى يحتاج ل وبراهينه فيسسه، الدخول على أح

بصسسيرته ونسسّور صأدره وشرح للسلم الله هداه من بل
علسسى وختسسم قلبه الله أعمى ومن بينة، على فيه دخل

ًا الدين في الدخول يفيده ل فإنه وبصره سمعه مكره
ًا ).1/310( كثير ابن ) تفسير مقسور

لعيسسسى تماثيسسل وفيهسسا الكنسسائس بقاء يفسر ما وهذا
والشسسام مصسسر في السلم عليها ولمريم السلم عليه
بقسساء ومثلها ذلك، من شيء على بنفسي وقفت وقد
ومعابسسد والهنسسدوس البسسوذيين وأصأنام النار عبادة دور

قدم مع السلم بلد في الديانات تلك وبقاء الصابئة،
القسسول تحريسسر هذا ، الديار لتلك السلم بدخول العهد

) .المسألة هذه في
: قلت
: يلي كما وبيانه ، بالباطل الحق فيه لبس كلم وهذا
ً ونحوهببا ومعابببد كنببائس مببن الكفببار عليببه صولح ما  أن: أول
ولكببن ، وتصبباوير وأصببنام تماثايببل مببن فيها بما لهم تترك فإنها

: ذلك إظهار عدم بشرط
وأل(( الذمببة أهببل علببى المشببهورةا العمريببة الشببروط ففببي

ًا إل بنواقيسسسنا نضسسرب ًا ضسسرب جسسوف فسسي خفيسس
ًا عليها نظهر ول كنائسنا، ًا نخرج وأل…صأليب صأسسليب

ًا ول لبببن شببرحها ) وانظرالمسلمين أسواق في كتاب
 .2/719الذمة)  أهل (أحكام القيم

فإنهببا ونحوهببا صببلبانهم أو أصنامهم من شئ بإظهار قاموا فإذا
إقامة( فببي ذكرتهببا وقببد العلمبباء عببن النقببول وإليك ، تكسر

: المذاهب ترتيب ) علىالبرهان
: الحنفية فمن
الصببنايع) (بببدايع فببي الحنفببي الكاسبباني بكببر أبببو قببال
7/114: 
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إظهببار ; لنببه عيببدهم فببي صببليبهم إظهار من يمكنون (ل
, المسببلمين أمصار في ذلك من يمكنون , فل الكفر شعائر

ضببربوا لببو وكببذا لهم يتعرض ل كنائسهم في ذلك فعلوا ولو
; لن لذلك يتعرض لم القديمة كنائسهم جوف في الناقوس

ًا بببه ضربوا , فإن يتحقق لم الشعائر إظهار لببم منهببا خارجبب
الشعائر). إظهار من فيه لما منه يمكنوا
 :6/60القدير)  (فتح في الهمام بن الدين كمال وقال
فيببه يخرجببون عيببد لهببم حضببر الذمة- إذا أهل أي– (إنهم
ذلك من القديمة كنائسهم في فليصنعوا ذلك وغير صلبانهم

في يظهر حتى الكنائس من ذلك يخرجوا أن , فأما أحبوا ما
كنائسهم) من خفية ليخرجوا , ولكن ذلك لهم فليس المصر

.
: المالكية ومن
:4/602والكليل)  (التاج في الحطاب قال

المسببلمين مببع الساكنون الذميون : يمنع حبيب ابن (قال
ويببؤدب عليهببا ظهرنببا إن وتكسببر والخنزيببر الخمببر إظهببار

أعيبببادهم فبببي صبببلبهم أظهبببروا وإن منهبببم، السبببكران
وأدبوا) كسرت واستسقائهم

الصببغير الشببرح علببى حاشيته في المالكي الصاوي وقال
2/316: 
أظهره). إن صليبه يكسر (وكذا
: الشافعية ومن
مصببالحة شببروط - في4/210(الم)  في الشافعي وقال

وكتابتها-: الذمة أهل
أمصبار مبن شبيء فبي تظهبروا أن لكبم ليبس أن (علبى

, كنيسببة تبنببوا بالشببرك, ول تعلنوا , ول الصليب المسلمين
, ول بنبباقوس تضببربوا , ول لصببلتكم مجتمببع موضببع ول

غيره في , ول مريم ابن عيسى في بالشرك قولكم تظهروا
المسلمين). من لحد

المحتبباج) (تحفببة فببي الشببافعي الهيتمببي حجر ابن وقال
9/302: 

نحببو ؛ بيننببا منكببر إظهببار  الذمة- من أهل أي– (ويمنعون
النصببارى بببه يضببرب مببا : وهببو , ونبباقوس , وخنزيببر خمببر
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نحببو , وقببراءةا , ونببوح لطببم , ونحو  وعيد  ، الصلةا لوقات
مفاسببد ذلببك فببي ; لن بكنائسببهم , ولببو تببوراةا, وإنجيببل

, وتببراق منببع فل الظهببار انتفببى فببإن الكفببر شعار كإظهار
). أظهر لهم ناقوس , ويتلف أظهرت لهم خمر

: الحنابلة ومن
 :6/276(الفروع)  في الحنبلي مفلح ابن وقال

ًا (ويمنعببون فعل , فببإن وخنزيببر خمببر إظهببار مببن وجوببب
وإظهار -، الغصب أول - وسبق عليه , نص فل وإل أتلفناهما

علببى أو بكتبباب صببوت ورفببع نبباقوس وضببرب وصليب عيد
, ونببص رمضببان في أكل إظهار : ومثله شيخنا وقال ، ميت
, : إظهبباره أعلم والله , ومراده بناقوس يضربون : ل أحمد
لم فيما للذمة التعرض من : ويمنع وغيرها الروضة في قال

يظهروا).
:1/240 اللباب غذاء في السفاريني وقال
إنكبباره تعيببن شببرعنا فببي المحرمببات مببن أظهببروه (وما
أو صليبا أظهروا , وإن إراقته جازت خمرا كان , فإن عليهم
، ذلببك علببى أدبببوا كفرهم أظهروا . وإن كسره جاز طنبورا

المسلمين). على يحرم ما إظهار من ويمنعون
: الظاهرية ومن
(المحلى) : في الله رحمه حزم ابن وقال

يظهببروا ل , وأن عليهببم السلم حكم يجري أن هو (الصغار
عببز قببال السببلم ديببن في يحرم مما , ول كفرهم من شيئا
السسدين ويكون فتنة تكون ل حتى وقاتلوهم: (  وجل
))لله كله

شئ إظهار من الذمة أهل منع على التفاق سبق مما فتبين
بيببن أظهببرت إذا وأنهببا وصلبانهم، ومعبوداتهم أصنامهم من

زعببم حيببن لبببّس فالكبباتب ، وتكسببر تتلف فإنها المسلمين
أصنامهم. إظهار في شاءوا كما يتركون أنهم

ًا: أما قسسال: ( جاءنسسا عبسسدالله بسسن أبسسّي عسسن( قببوله ثااني
ول كنيسسسة ول بيعسسة تهدم ل العزيز عبد بن عمر كتاب
سبببق- كمببا– صببحيح هببذا  فببإن .) عليسسه صأسسولحوا نار بيت

عبد بن وعمر ، وأصنامهم صلبانهم من شئ إظهار عدم بشرط
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كتببب الببذي نفسببه هو ، هذا كتب الذي تعالى الله رحمه العزيز
رواه كمبا– المصبورةا التماثايببل يمحببو أن أرطاةا بن عدي إلى
الصفهاني-. الشيخ أبو

ًا: قببوله وأصأسسنام النسسار عبسسادة دور بقسساء ومثلهسسا( ثاالثبب
ذكببر سبببق فقببد ،) الصابئة ومعابد والهندوس البوذيين

بإظهار لهم يسمح ل مذاهبهم- بأنه اختلف على– العلماء اتفاق
يفهببم مببا بخلف أظهببرت لببو تكسر وأنها ومعبوداتهم أصنامهم

الكاتب. قول من

ًا: قوله ) .المسألة هذه في القول تحرير هذا( رابع
وكذبت: ودلست لبست بل حررت : ما أقول
ً فتحبوا إذا إل الصبنام يهبدموا لم المسلمين أن : أظهرت فأول
ًا البلد الوائل-. الفاتحين على كذبك بينا وقد– صلح
ًا مببن أعظببم سبببكتين ابن هدمه الذي الصنم أن : أظهرت وثااني
ابببن وعلى ، سبكتكين ابن على كذبك بينا وقد ، الصنمين هذين
أصببنام مببن أعظببم أنه يبين بما وصفه أنه إليه نسبت حين كثير
بوذا.

ًا ليظهببروا تركببوا صببولحوا إذا الذمببة أهببل أن : أظهببرت وثاالثبب
. العلماء على كذبك بينا وقد ، أصنامهم

تزعم؟! التي المسألة تحرير فأين

ًا سؤال ثمة هدمها، بوجوب القول على ثم( : قال سابع
ًا الهدم يجب : هل مهم ؟ تأجيله يجوزأ أم فور
علسسى يسسدل وسسسلم عليه الله صألى النبي فعل أّن الحق
ضسسعف مرحلسسة فسسي المسسسلمون كان إذا التأجيل جوازأ

ثلثسسة مكسسة فسسي مكث وسلم عليه الله صألى فالرسول
ًا عشر ًا الصأنام وعليها بالكعبة يطوف عام لعسسدم نظر

رسسسول في لكم كان : ( لقد يقول تعالى والله قدرته
) .) حسنة أسوة الله

: قلت
لن ؛ عليهببا القدرةا عدم عند الصنام ترك جواز في خلف ل أنه

ًا يكلف ل سبحانه الله ولببو– هببدمها يجببوز لكببن وسعها، إل نفس
عليببه الخليببل إبراهيببم فعببل القببدرةا- بببدليل وعدم الضعف مع

– مجببابهتهم علببى قببدرته عدم مع قومه أصنام هدم لما السلم
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اللببه قببال وقببد سبببحانه- ، اللببه فنجبباه النببار فببي قذفوه لذلك
إبراهيسسم في حسنة أسوة لكم كانت قد( وتعالى سبحانه
بببإبراهيم الئتسبباء من سبحانه الله يستثن ولم )،معه والذين

؛ العمببوم معيببار ) والسببتثناءلسسك لستغفرن( لبيببه قوله إل
عدم مع حتى الصنام هدم في فعله في لنا أسوةا أنه على فدل

والحبباكم أحمببد المببام روى وكمببا ، الكفار مجابهة على القدرةا
أنببا قببال: انطلقببت عنه الله رضي على وغيرهم شيبة أبي وابن

رسول لي فقال الكعبة أتينا حتى وسلم عليه الله صلى  والنبي
فببذهبت منكبي على وصعد ، اجلس وسلم عليه الله صلى  الله

صببلى  اللببه نبببي لببي وجلببس فنزل ضعفا منى فرأى به لنهض
على قال: فصعدت ، منكبي على : اصعد وقال وسلم عليه الله

شببئت لببو أنببي إلى يخيل : فإنه قال ، بي : فنهض قال ، منكبيه
مببن تمثببال وعليه البيت على صعدت حتى السماء،   أفق لنلت

ومبن يبديه وبيبن شبماله وعبن يمينه عن أزاوله فجعلت نحاس
اللببه صببلى  اللببه رسببول لببي قال منه استمكنت إذا حتى خلفه
القوارير تتكسر كما فتكسر ، به فقذفت به : اقذف وسلم عليه

فيشببرع المشببروعية أمببا ، القببدرةا عنببد هببو إنمببا فالوجوب ) ،
ًا هدمها ومكببان زمببان كببل في الصنام هدم يشرع فإنه ؛ مطلق
المل قال كما ، عليها القدرةا عند إل يجب ل ولكن حال أية على
الجلسسوس يجسسوزأ ل حيسسث واجسسب والمحو( القاري علي
(وقسسل تعالى قوله عن– القرطبي وقولمشاهدته)  في
على دليل الية هذه الباطأل) (في وزأهق الحق جاء

النصبباري وقببولعليهم)  غلب إذا الوثان نصب كسر
مببن وغيرهبباالصأسسنام)  كسسسر القسسادر المكلسسف (يلزم
. سبقت وقد النقول

ًا ً للمصسسلحة تسسأجيله ويجوزأ(  قال: ثامن للقاعسسدة إعمسسال
لقسسوله الضسسررين أخسسف ارتكاب قاعدة وهي الشرعية

فيسسسبوا الله دون من يدعون الذين تسبوا ( ول تعالى
ًا اللسسه : إن المؤيسسدين بعسسض ) وقسسول علسسم بغيسسر عسسدو

سسسب مفسسسدة علسسى مقدمسسة الصأسسنام تحطيم مصلحة
وإل المفسسسدة صأسسور من صأورة على اقتصار فيه الله،
تحطيسسم علسسى المترتبسسة للمفسسسدة عديسسدة صأسسور فثمة

القسسرآن تمزيسسق مفسدة : إن نقول أن ومنها الصأنام
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ول الصأسسنام، تحطيسسم مصسسلحة علسسى مقدمسسة وإحراقه
وجوب فرض على المفاسد من وغيرها هذا، في شك

) .أسلفنا كما تحطيمها
: قلت

: وجوه من هذا على والكلم
قاعببدةا عببن النبباس أبعببد مببن القببوم هؤلء  أن: الول الوجه

؛ الطرق بشتى إبطالها يحاولون تجدهم لذلك ) ،الذرائع سد(
قببد ولكنها الصل في مباحة لوسيلة - تحريم يقولون كما– لنها

بطلن مببع– إعمالهببا يريببدون هنببا بببالهم فما ، محرم إلى تؤدي
ً قولهم ًا ، القاعدةا إبطال على الكلم في أول إعمالها في وأخير

الموضع- ؟!. هذا في
علببى ليببس ذكرهببا التي القاعدةا إعمال أن:  الثاني الوجه

دلببت وقببد ، عليببه دلببت ومببا النصببوص وفببق بببل ، الناس هوى
الصببنام هببذه تببرك الضببرار أعظببم مببن أن علببى النصببوص

ًا)  فإن ، إزالتها على القدرةا عند والوثاان رسببول سببألوا(ثاقيفبب
يهببدمها (اللت) ل لهببم يببدع أن وسببلم عليببه الله صلى الله

عليهببم وسلم عليه الله صلى الله رسول فأبى ، سنين ثالث
سببألوه حتى ، عليهم ويأبى ، سنة سنة يسألونه برحوا فما ،

ًا ًا شهر ًا يببدعها أن عليهببم فببأبى ، قببدومهم بعببد واحببد شببيئ
يسببلموا أن يظهببرون فيمببا بببذلك يريببدون وإنمببا مسببمى،

أن ويكرهببون وذراريهببم ونسببائهم سببفهائهم مببن بتركهببا
سببفيان وأبببا شعبة بن المغيرةا فبعث بهدمها قومهم يروعوا

 .)1(لهدمها حرب بن
بإسببلم عهببد حببدثااء : فهببم ذكروهببا التي المصالح فتأمل

وأرادوا ، قومهم سفهاء من خافوا و التأليف، إلى فيحتاجون
السلم. يدخلوا حتى ترويعهم وعدم قومهم تأليف

عنده- هو– الضررين أخف : فإن الكاتب هذا قاعدةا فعلى
ثاببم ، السلم على القوم هؤلء تأليف أجل (اللت) من ترك

!. هدمها قلوبهم من السلم تمكن إذا
أن رأى وسببلم عليببه اللببه صببلى النبببي فإن كله ذلك ومع

إلببى يلتفببت ولببم ، الطاغيببة هببذا هببدم فببي هببي المصببلحة
. ماذكروه

 .2/180الطبري)  (تاريخ  ،5/505 سعد (الطبقات) لبن  انظر )1(
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:3/506المعاد)  (زاد تعالى الله رحمه القيم ابن قال
إبقبباء يجببوز ل القصببة- أنببه هببذه فوائببد مببن أي– (ومنهببا

وإبطالها هدمها على القدرةا بعد والطواغيت الشرك مواضع
ًا ًا يومبب أعظببم وهببي والشببرك الكفببر شببعائر فإنهببا واحببد

البتة) . القدرةا مع عليها القرار يجوز فل المنكرات
السسذين تسبوا ( ول تعالى قوله( قوله  أن: الثالث الوجه

ًا اللسسه فيسسسبوا الله دون من يدعون ) علسسم بغيسسر عسسدو
الصأسسنام تحطيسسم مصسسلحة : إن المؤيسسدين بعض وقول

علسسى اقتصسسار فيسسه اللسسه، سسسب مفسسسدة علسسى مقدمة
عديسسدة صأسسور فثمسسة وإل المفسسسدة صأسسور مسسن صأسسورة

أن ومنهسسا الصأسسنام تحطيسسم علسسى المترتبسسة للمفسدة
مقدمسسة وإحراقسسه القسسرآن تمزيسسق مفسدة : إن نقول
هسسذا، فسسي شسسك ول الصأسسنام، تحطيسسم مصسسلحة علسسى

كما تحطيمها وجوب فرض على المفاسد من وغيرها
).أسلفنا

: قلت
الوثاببان بهببدم قببام الببذي هببو ، اليببة هببذه عليببه نزلت الذي إن

و لهبدمها، الصبحابة أرسبل الذي وهو ، والصنام أمبر البذي وه
. بهدمها المسلمين

ذلببك علببى ترتببب إذا المشببركين للهة السب مجرد بين ففرق
ترتببب ولببو وأصببنامهم أوثاببانهم هببدم وبيببن ، سبحانه لله سبهم
. ترتب ما عليه

، لنببا أسبوةا وهبو السبلم عليبه الخليل إبراهيم قصة في فتأمل
المعيببن عببدم مببن الرغببم علببى قببومه أصببنام بهببدم قببام حيث

. والمناصر
أي بهبدم المسبلمون يقبوم ل : أن الكاتب هذا قول لوازم ومن

ُيمببزق قببد لنببه يعبببده مببن الرض علببى دام مببا وثاببن أو صببنم )
ُيشتم المصحف) و ُيسب ( ولببم ) ، سبببحانه اللببه المسلمين) و(

. الحثالة هؤلء قبل أحد به يقل
أصببنام هببدم في وسلم عليه الله صلى الرسول فعل إلى انظر

. حنين بعد إل يسلموا لم مشركون منهم بقي (قريش) وقد
منهببم مجموعببة بقبباء (ثاقيببف) مببع أصببنام في فعله إلى وانظر

. دينهم على
. والتصاوير التماثايل بكسر المطلق أمره إلى وانظر
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افتتحوها. التي الديار في بالصنام الصحابة فعل إلى وانظر
عببن رضببوا أصببنامهم هببدمت الببذين المشببركين أولئببك أفترى
أعينهم؟!.  بذلك وقرت وإزالتها هدمها

فتسسح مسسا( سبببق فيما قال فإنه ؛ هذا ينقض الكاتب قول إن بل
ًا، عنوة فيسسه يتصسسرفون للمسسسلمين حكمسسه فهذا وحرب

ًا والعقسسد الحسسل أهسسل حكسسم حسسسب ً سسسبي ًا وقتل وعفسسو
ٍم وتحطيم : أتظببن فالسببؤال ) ،عبسسادة بيوت وهدم أصأنا

في وافقهم ومن– عنوةا ديارهم افتتحت الذين أولئك الكفار أن
أصببنامهم تحطيببم بلغهببم تفتتببح- إذا لببم التي الديار من نحلتهم

فببوق ويضببعونه المصببحف ويقبلببون المسببلمين سيشببكرون
؟! . رؤوسهم

المسببلمين أن بلغهم إذا الكفار فعل) أولئك (ردةا بين الفرق ما
؟!. فعل) هؤلء (ردةا وبين ، أصنامهم هدموا

المفاسببد مببن ونحوهببا المصحف تمزيق مفسدةا تجعل كنت إذا
قببّررت فلببم ، والصببنام الوثاببان تحطيببم مصببلحة مببن أعظببم

أمببم بقبباء مع عنوةا البلد افتتحت إذا الصنام تحطيم مشروعية
ًا؟!. لها سيغضبون عبادتها على قطع
الوثابان تحطيبم فبي المسببلمين أولئببك فعببل تجعببل كنببت وإن

ًا والصنام تقريببرك- هببو كما عنوةا المفتتحة البلد في– مشروع
هؤلء؟!. وفعل أولئك فعل بين الفرق فما

ًا تحطيسسم يجسسب : هسسل الثانيسسة المسسسألة(  قببال: تاسسسع
قبسسل مسسن المسسسلمين ديسسار فسسي وجسسدت التي الصأنام
؟ تعبد ل كانت ولو السلم

فل المسسسلمين عقائسسد على منها يخشى كان إن الحق
ً هدمها بوجوب شك ًا قول بسسن عمسسر قطسسع فقسسد واحسسد

ًا الرضوان شجرة الخطاب المسلمين عقائد على خوف
عقائسسد علسى منهسا يخسشّ لسسم إذا أمسسا بهسا، التعلسق من

الفراعنسسة وتماثيسسل الهسسول أبسسي كتمثسسال المسسسلمين
)مشكل فيها فالمر

: قلت
خلفببه ورث الشريعة وكأن ، ويستشكل يقرر الكاتب أخذ قد ها
؟!.  أبوه له

15



بيببانه ومببع ؟ قببول وسلم عليه الله صلى الرسول قول مع فهل
.  ؟ بيان
ليسببت أنهببا يعلببم لنببه ؛ الشببرعية النصوص إلى يذهب لم فهو
التماثايببل هببدم وجببوب فببي الدلة بعض إلى وانظر ، هواه على

ًا وسببلم عليببه اللببه صببلى قببوله مببن تعبد لم لو أو عبدت مطلق
وفعله:

قببال: السدي الهياج أبي عن صحيحه في  مسلم  روى-1
عليببه بعثنببي مببا على أبعثك طالب: أل أبي بن علي لي قال

إل تمثسسال تدع ل أن: ( وسلم عليه الله صلى  الله رسول
).سويته إل مشرفا قبرا ول طأمسته،

تمثالً) و(تمثببالً) نكببرةا تدع (ل له قال  أنه: الدللة وجه
كببل هببدم فيجببب ، العمببوم علببى يدل فهو النفي سياق في

. يعبد لم أو عبد وطمسه تمثال
رسببول علببي : دخببل قالت عائشة عن الصحيحين - في2
صببورةا فيببه بقببرام متسببترةا وأنا وسلم عليه الله صلى  الله

عسسذابا الناس أشد من إن: ( قال ثام فهتكه وجهه فتلون
).الله بخلق يشبهون الذي القيامة يوم

مببن أخببف وهببي– التصبباوير هببذه  أن: الدللسسة وجسسه
وسببلم عليه الله صلى الرسول هتكها بالجماع- قد التماثايل

ّون أن بعد إنهببا يقببال أن المحال ومن ، الغضب من وجهه تل
تعبببدها أن خشببي أنببه أو ، تعببالى اللببه دون مببن تعبببد كانت

ّلببل وقببد كيف ، عنها الله رضي عائشة بقببوله الفعببل هببذا ع
ًا الناس أشد (إن بخلببق يشبببهون الببذين القيامببة يببوم عببذاب

اللببه خلببق مضبباهاةا بببل العبببادةا هنا العلة يجعل فلم الله) ،
العيببد دقيببق ابببن قال وقد ، بالعتقاد هنا لها دخل ول تعالى
 :2/171الحكام)  (أحكام في تعالى الله رحمه

التصببوير مببن المنببع علببى الشببريعة دلئل تظاهرت (وقد
على محمول ذلك إن قال من البعد غاية أبعد ولقد والصور،
لقببرب الزمببان ذلبك فببي كببان التشببديد هببذا وإن ، الكراهة
السببلم انتشببر حيببث الزمببان وهببذا ، الوثاببان مببن العهببد

فببي يساويه فل المعنى، هذا في يساويه ل قواعده وتمهدت
لنببه ؛ قطعا باطل عندنا وهذا معناه- ، أو - هذا التشديد هذا
بعببذاب الخببرةا أمببر عببن الخبببار الحبباديث فببي ورد قببد
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علببة وهببذه خلقتم) ، ما (أحيوا لهم يقال فإنهم ؛ المصورين
قببوله فببي بببذلك صببرح وقببد ، القائببل هببذا قاله لما مخالفة

علببة اللببه) وهببذه بخلببق (المشبببهون وسلم عليه الله صلى
لنببا وليببس ، زمان دون زمانا تخص ل مناسبة مستقلة عامة

بمعنببى المتظببافرةا المتظبباهرةا النصببوص فببي نتصببرف أن
بغيببره التعليل اقتضاء مع المراد هو ليكون أن يمكن خيالي

الله). بخلق التشبيه وهو
هريرةا أبي عن داود - وأبو - وصححه  الترمذي - مارواه3
أتاني: ( وسببلم عليببه اللببه صببلى  اللببه رسببول : قال قال

يمنعني فلم البارحة أتيتك كنت فقال: إني جبريل
أنسسه إل فيسسه كنسست الذي البيت عليك دخلت أكون أن

ان اب فسي ك فسي وكسان ، الرجسال تمثسال السبيت ب
السسبيت فسسي وكسسان ، تماثيسسل فيسسه سسستر قرام البيت
فليقطسسع بالبسساب السسذي التمثسسال بسسرأس فمر ، كلب

فليقطسسع   بالسسستر ومسسر ، الشسسجرة كهيئسسة فليصير
ومسسر ، يوطأسسآن منتبسسذتين وسسسادتين منسسه ويجعسسل
عليسسه اللسسه صأسسلى الله رسول ففعل فيخرج بالكلب
).وسلم
صلى الرسول أمر السلم عليه جبريل  أن: الدللة وجه

، السببتر وتقطيببع التمثببال رأس بقطببع وسببلم عليببه اللببه
تعبد والتصاوير التمثال هذا أن ظن جبريل قائل: إن أفيقول

؟!. وسلم عليه الله صلى الرسول بيت في
النبببي بيببت في من على خشي جبريل : إن قائل يقول أو

صببلى حاشبباه– التمثببال هببذا يعبد أن وسلم عليه الله صلى
1- ؟!. ذلك من وآله وسلم عليه الله

الواضببحة الصببريحة الدلببة هببذه فببي الكبباتب يقول فماذا
أسوةا الله رسول في لكم كان (لقد يقال وهاهنا ، الصحيحة
حسنة) !.

ًا عقائسسد علسسى منهسسا يخسسشّ لسسم إذا أمسسا( : قببال عاشببر
الفراعنسسة وتماثيسسل الهسسول أبسسي كتمثسسال المسسسلمين

في              1 كسرها ووجوب حرمتها وعموم ًا مطلق التماثايل حرمة على الدلة فصلت وقد
.    ( شئت(  إن فراجعه البرهان إقامة
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التسسابعين بعسسض عسسن نصوص فثمة مشكل فيها فالمر
تماثيسسل وجسسدنا المقابسسل وفي الصأنام كل هدم يرون

ًا تلسسك فتحوا الذين الصحابة يهدمها ولم بقيت وأصأنام
ومصسسر والشسسام فارس وبلد العراق بلد مثل البلدان،
القول لنقصر ولكن فيه، التفصيل يطول مما وغيرها
مسسن فيهسسا ومسسا مصسسر - علسسى الختصسسار أجسسل - مسسن

أن الطرائسسف ومسسن الفرعونيسسة، والصأسسنام التماثيسسل
التماثيسسل تلسسك أن ادعسسى لهسسدمها المؤيسسدين بعسسض

تكن ولم بالرمال مطمورة كانت الفرعونية والصأنام
إل للعيان تظهر لم بل !!، الصحابة وقت على ظاهرة

فسسي قصسسور منسسه القول وهذا السنين، من مئتين قبل
بالخبسسار مليئسسة التاريخ فكتب وإل التاريخ لكتب التتبع
ذكسسر ثسسم– بهسسا المسسسلمين معرفسسة علسسى تنسسص السستي

ًا ويسساقوت كالجسساحظ والدبسساء المسسؤرخين عسسن نصوصأسس
ًا- الهول أبي وجود تثبت ) .قديم

: قلت
: وجوه من هذا على الكلم

احتجبباج هببو هببذا بمثببل الحتجبباج أن:  الول السسوجه
مببا 2النصببوص مببن ذكببرت فقببد للمحكببم، وتببرك بالمتشابه

ووجببوب والصببنام التماثايل حرمة عموم على للدللة يكفي
لمثببل الصريحة الصحيحة النصوص تلك تترك فكيف إتلفها،

وقببد بببل ، ملبسبباته تعببرف ل قببد الببذي التاريخي المر هذا
ً فيهببا المببر الكاتب جعل يببأتي أن يسببتطع ولببم ! ، مشببكل
، للصببنام تركهببم ثام رؤيتهم على صريح صحيح واحد بدليل
والتلبيس. التلفيق حاول ولكنه

بببأن– الكبباتب هببذا يقببوله مببا سلمنا   لو: الثاني الوجه
الحتجبباج وتركوها- فإن التماثايل هذه على اطلعوا الصحابة

بببه- يقببول من عند– عنهم الله رضي الصحابة فعل أو بقول
ًا يكون ل أن فيه يشترط هببذه مسألتنا و ، ثاابت بنص معارض

صببلى النبببي عببن والقوليببة الفعلية المتواترةا النصوص فيها
والتماثايببل الوثاببان وكسببر بهدم تأمر والتي وسلم عليه الله
اللببه صببلى وفعلببه قوله في فالحجة ، أصنافها اختلف على
القول. هذا فيسقط ، بالجماع وسلم عليه

ًا        .  2 سابق إليه المشار البحث في بالتفصيل وانظرها
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مببع ل الهوى مع يدورون القوم هؤلء  أن: الثالث الوجه
ذلك: وبيان ، الحق
وإجمبباعهم الصببحابة مثلً- بفعبل– عليهم احتججت لو أنك
صببلى الرسببول أن : ثابببت لقببالوا ؛ وتحريمببه الغناء ذم على
لحببد حجببة ول ، الجبباريتين من الغناء سمع وسلم عليه الله
.3 معه

وسلم عليه الله صلى الرسول بقول عليهم احتججت وإذا
الصببحابة : لكببن لقالوا الصنام هدم في عنه المتواتر وفعله

؟!. تركوها
، هببواهم فعلهببم وافببق إذا حجببة الصببحابة يببرون فهببم

!. هواهم خالف إذا ويتركونهم
تماثيسسل وجسسدنا المقابسسل وفسسي( : قوله الرابع الوجه
ًا تلسسك فتحوا الذين الصحابة يهدمها ولم بقيت وأصأنام
ومصسسر والشسسام فارس وبلد العراق بلد مثل البلدان،
) .فيه التفصيل يطول مما وغيرها
وأن ، القوال هذه بمثل يجازف أن أحد كل  يستطيع: أقول

السبناد ولبول ، البدين مبن قيبل: السبناد وكما ، شاء ما يدعي
وإسببناده بببدليله الكبباتب هببذا فنطببالب ، شاء ما شاء من لقال
إقامسسة( فببي ذكببرت وقببد ، يببدعيه لمببا الصببحابة تببرك علببى

ثالثاببة عن تخرج ل تركوها التي والتماثايل الصنام ) أنالبرهان
: باختصار هي أقسام

فتببترك عليها صولحوا التي معابدهم داخل تكون : أن الول
إظهارها. عدم بشرط لهم

يسببتطيعون ل بحيببث والحكببام القوةا من تكون : أن الثاني
هدمها.

الرض تحت مطمورةا أو بالرمال مغمورةا تكون : أن الثالث
.

.  الدليل فعليه هذا غير ادعى ومن
بعسسض أن الطرائسسف ومسسن( : قسسوله الخسسامس السسوجه

والصأسسنام التماثيسسل تلسسك أن ادعسسى لهسسدمها المؤيدين
ظسساهرة تكسسن ولسسم بالرمال مطمورة كانت الفرعونية

قبسسل إل للعيسسان تظهسسر لسسم بل !!، الصحابة وقت على

وإنما                 3 ، الن المعهود الغناء يجيز ل ونحوه الجاريتين غناء بحديث استدللهم أن مع هذا
هؤلء      . هوى على للتمثيل هذا ذكرت
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التتبسسع في قصور منه القول وهذا السنين، من مئتين
السستي بالخبسسار مليئسسة التاريخ فكتب وإل التاريخ لكتب
ًا ذكر ثم– بها المسلمين معرفة على تنص عسسن نصوصأ

أبسسي وجود تثبت وياقوت كالجاحظ والدباء المؤرخين
ًا- إلسسى الهسسول ًا:  قسسال أن قسسديم بعسسض رأى فقطعسس
) الهرامسسات أسسسلفنا كما أربعمئة ( وعددهم الصحابة

) .الهول وأبا
: أقول
أبببي عببن ذكرتببه بمببا إل الببدعوى هببذه تنقببض لم : أنت أولً
على لهم قدرةا ل ما وهو– الثاني القسم من الهول وأبو ، الهول
بالمببدافع هببدمه نببابليون حاول وقد له- ، رؤيتهم ثابتت لو هدمه

بأصببحاب فكيببف ، الحديثة مصر مؤرخو يذكره كما يستطع فلم
والرمح؟. السيف

مببن هنبباك أن تثبببت بببأن إل الببدعوى تنقببض أن تسببتطيع ول
ًا كببان ما الصنام إزالتهببا علببى وقببدروا و الصببحابة رآهببا ظبباهر
- . تستطيع ولن– وتركوها
ًا يزيسسد( أن ذكر 1/250الزاهرةا) النجوم( صاحب أن:  ثاني

إلبى كتببب قد الموي ) الخليفةمروان بن الملك عبد بن
الموجببودةا والصببنام التماثايببل جميع بهدم يأمره مصر والي
.  وأزيلت فهدمت مصر في

: أمرين أحد على يدل فهذا
الهول) . (أبي على يطلعوا لم أنهم إما-1
. عنه عجزوا أنهم أو-2

ًا كببان والصنام الثاار من وجد ما أن على يدل كما مفقببود
لزالوه. وإل وقتهم،

ًا والببتي– الن الموجببودةا الفرعونيببة الصببنام أكثر : أن ثالث
ًا إل تكتشببف إزالتهببا- لببم القببدرةا فببي بعببض وإليببك ، حببديث

: التواريخ
الفرعونية المعابد أكبر من وهو–سمبل)  (أبي معبد-1

ًا- لم وأكثرها – م1813 عببام فببي إل يكتشف أصنام
فببي القببرن قرابببة ومكثببوا ، الرمال بالصدفة- تحت

. وإظهاره الرمال إزالة
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ويجعلونهببا–آمببون)  عنببخ تببوت بببب(كنببوز يسببمى ما-2
عببام إل تكتشببف للثاببار- لببم تبباريخي كشببف أعظم
1922. 

 .1894 عام هاتور) اكتشفت (ست آثاار-3
 .1894 عام سمبت) اكتشفت (سنت آثاار-4
.1895 عام (إتا) اكتشفت آثاار-5
.1895 عام (خنوميت) اكتشفت آثاار-6
.1913 عام رواش) اكتشفت (أبو آثاار-7
.1959 عام الجبل) اكتشفت (تونه آثاار-8
.1893 عام (سقارةا) اكتشفت آثاار-9

لن– المثلببة بعببض ذكببرت وإنمببا ، كببثيرةا والثاار ، وهكذا
ًا الثاببار هببذه اكتشبباف ذكببر جعببل الكبباتب طرفببة حببديث

المصرية الثاار تواريخ في مثبتة التواريخ هذه و أضحكته-،
.

والله ، قاله ما يؤيد ثاابت واحد بمثال يأتي أن يستطيع ول
. المستعان

التماثيسسل أن علسسى دليسسل وهسسذا(  قببال: عشر حادي
منها المسلمين عقيدة على ىيخش ول تعبد ل التي

) .هدمها يجب ل
قببول مببن ظبباهرةا الدلببة أن ذكببره سبق ما هو والجواب
إزالببة وجببوب فببي وفعلببه وسلم عليه الله صلى الرسول
ذكببر سبببق وقببد – ل أم عبببدت سببواء– والتماثايل الوثاان
هذه دللة سبق- يعلمون كما– القوم وهؤلء ، منها طرف

لشفرتهم ليس أنه يعلمون ولكنهم ، والنصوص الحاديث
ًا فيهببا ذهبببوا بببل ، فيهببا النظببر يطيلببون ل لببذلك ، محببز

يجببدون لعلهببم– الفتوحات في وينظرون التاريخ يتأملون
فببي الضلل أهل المسلمين- كعادةا على يلبسون ما فيها
فيهببا فصببل فالمسألة وإل ، المحكم وترك المتشابه اتباع

واللببه ، التبباريخي والبحببث للببرأي يتركهببا ولببم الشببارع
. المستعان
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- من البغدادي اللطيف عبد حمل وقد( : قال عشر ثااني
عسسن المنقبين اللصوص - على السادس القرن علماء
: ( ومسسا فقسسال التماثيسسل تلسسك يحطمسسون الذين الكنوزأ
العبسسث من وتمنع الثار هذه بقاء تراعي الملوك زأالت
ذلسسك يفعلسسون وكسسانوا لربابهسسا، أعسسداء كسسانوا وإن بهسسا

ًا : لتبقى منها لمصالح الحقسساب علسسى بها يتنبه تاريخ
ًة تكون أن ومنها القسسرآن فسسإن المنزلسسة للكتسسب شسساهد

الخسسبر خسسبر رؤيتهسسا ففسسي أهلهسسا وذكر ذكرها العظيم
أحسسوال مسسن شسسيء على تدل أنها ومنها الثر وتصديق

فكرهسسم وصأسسفاء علومهم وتوافر وسيرتهم سلف من
معرفتسسه إلسسى النفس تشتاق مما كله وهذا ذلك، وغير
النسساس فسسترك هذا زأماننا في أما عليه، الطألع وتؤثر
ً وسرحوا سدى يلسسوح علسسم كسسل يحسبون فهم ..، همل
حاصأل أنه عظيم صأنم وكل مطلب، على علم هو لهم

علسسى الحيلسسة يعملسسون فصسساروا قسسدميه، تحسست لمسسال
الصأنام صأور ويفسدون تخريبه في ويبالغون تخريبه
أجد ول107-106 ..) ص المال عندها يرجو من إفساد
المقسسال هسسذا بهسسا لختسسم العسسالم هذا كلمات من أجمل
) .المستعان والله
: قلت

، المسببلمين علببى وكببذبه ودجلببه الكبباتب هذا تلبيس أعظم ما
- من( البغببدادي) هببذا اللطيببف (عبببد عببن قببوله إلببى فانظر
مسسن أجمسسل أجسسد ول( وقببوله) - السسسادس القرن علماء

) .المقال هذا بها لختم العالم هذا كلمات
شرعي عالم أنه وأوهم بقوله استشهد ) الذيالعالم( هذا فإن
يوسببف بببن اللطيببف عبببد فهببو ، العلببم عببن النبباس أبعببد هببو

(طبقبات فبي ترجمتبه وانظبر ، الطباء الفلسفة أحد البغدادي
،8/313الشافعية)  ،2/193الببرواةا)  و(إنببباه    (العلم) و  

4/61.
ًا– العلماء وأقوال ًا ل حق ًا- في و تلبيس سبببق قد التماثايل تدليس

ول حببول ول ، والتكلن وعليببه المسببتعان واللببه ، لك نقلتها أن
وصببحبه آلببه وعلببى محمببد نبينببا علببى اللببه وصببلى ، به إل قوةا

. أجمعين

وكتبه
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