
جدير بالشيخ 
القرضاوي أن يعود

أن القرضاوي بالشيخ جدير
يعود

المقرئ مصطفى محمد الشيخ؛ بقلم

الشججيخ مكانججة مثججل فججي كججان بمججن أجججل... جججدير
يعججود، - أن وعملججه عملنججا وأحسججن الله - حفظه القرضاوي

ًا أجرأهججم الحججق، إلى أوبة الناس أسرع يكون أن بل تصججويب
لججه تتججوفر الججذي وحججده هججو كججان إن سججيما ول نفسه، لخطأ

ن والمكافئجة السجانحة الفرصجة أعنجي التصجحيح، فرصجة م
الخطأ.  فيه جرى الذي المنبر نفس خللا

َع أن تبعجة مججن لنفسججه إعفججاء ذلججك ففي َبجج غيججر فججي ُيت
والمثججل، القججدوة نفسه من يضرب ل أن ومسؤولية صواب،

- ل العلججم وأهججل زلججل، أو خطججأ يججدركه مججن على يجب فيما
ًا. والتربية التعليم بهم - منوط جرم جميع

ًا إلججى عمججر خطججاب وفي أحمد"، قالوا: "العود وقديم
الخطججأ، عججن بججالتراجع يوصججيه عنهما الله رضي موسى أبي

فيججه فراجعججت اليججوم فيججه قضيت قضاء يمنعك فيقولا: (ول
الحججق فججإن الحججق، فيججه تراجع أن لرشدك فيه فهديت رأيك
فججي التمججادي مججن خير الحق ومراجعة شيء، يبطله ل قديم

.1الباطل)

ًا وقججع - وإن منججي والتججبيين النصججح وهجذا عجن متراخيج
من استطعت ما أصوب - مقصوده: أن المعنية الزلة صدور
علججى فيه، بزاوية واحد مقالا وعبر الموقر، المنبر هذا خللا

ًا يكافئ ل قد ذلك أن ل والحياة" أو "الشريعة بحجم برنامج
ً مجاله نفس يغطي مججن التصججويب يصججدر أن ومججداه... آمل
"الجزيرة" نفسه. منبر وعبر نفسه، الموقر الشيخ

بأحكججام يتصل كلم الموقر الشيخ لسان على ورد لقد
العقيججدة، مسججائل مججن معججدودة لنها للجتهاد، فيها مجالا ل

إعمججالا يسوغ ل توقيفي التأويل، يحتمل ل نصي فيها والمر
فيه. الرأي

قبججل وحرفججه، بنصه الشيخ - كلم يلي - فيما وسأنقل
ًا فيججه، الخطأ وجوه بيان في أشرع أن تعججالى بججالله مسججتعين

- الجيججل ) ط: دار86/1الجوزيججة: ( قيججم المججوقعين" لبججن "إعلم 1
م.1973 بيروت
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وأخفها ممكنة، عبارة أرق في عليه الرد لصياغة يوفقني أن
ًا ً وألطفها الشيخ، محبي آذان على وقع نفوسهم. على نزول

- البابا هذا في عزاءنا نقدم-: ( وله لنا الله - غفر قالا
له، وتشكر تذكر مواقف له كان  الذي- الفاتيكان باب يعني
الحججروب عن يعتذر لم أنه يقولا المسلمين بعض يعني ربما

اعتججذر كمججا للمسججلمين مآسججي مججن فيها جرى وما الصليبية
الرجججل مواقف ولكن أشياء بعض عليه يأخذ وبعضهم لليهود
شيخوخته رغم حتى ونشاطه دينه نشر في وإخلصه العامة
بلد ومنهججا بلد وزار كلججه العججالم طججاف فقججد سججنه، وكججبر

أعظججم مججن وناشججطا لدينه مخلصا فكان نفسها، المسلمين
مواقف له وكان برسالته واليمان دعوته نشر في النشطاء
ضججد مججوقفه مثججل حسججناته فججي لججه ُتسجججل يعنججي سياسججية
عامة. بصفة الحروب

ضججد ووقججف سججلم وداعيججة سججلم رجججل الرجل فكان
العججازلا الجججدار إقامججة ضد أيضا ووقف العراق على الحرب

مواقججف ولججه ذلججك في اليهود وأدان الفلسطينية الرض في
اللججه نججدعو أن إل نسججتطيع فتشكر... ل ُتذكر يعني هذه مثل

ّدم ما بقدر ويثيبه يرحمه أن تعالى ومججا للنسججانية خير من ق
للمسيحيين عزاءنا ونقدم طيب أثر أو صالح عمل من خلف

جمعيججة في وأصدقائنا روما في ولصدقائنا العالم أنحاء في
ّوض أن اللججه ونسججألا رومججا فججي تيججديو سججانت المججة يعجج

ًا فيه المسيحية . )خير

ًا الشججيخ كلم نججص راجججع موقججع علججى كتابججة مفرغجج
ً "الجزيرة الحججد ،والحيججاة" "الشججريعة برنامج عن نت" نقل
م.3/4/2005 الموافق

إل نسججتطيع لقججوله: ( فججي ورد - بما - هنا وسأكتفي 
ّدم ما بقدر ويثيبه يرحمه أن تعالى الله ندعو أن خيججر مجن قجج

!!)طيب أثر أو صالح عمل من خلف وما للنسانية

ًا يجججوز فهججل علججى مججات لمججن اللججه نججدعوا أن ؛شججرع
ًا كان أو له دين ل أو دين له كان سواء الكفر، دين عن مرتد

والمثوبة؟ بالرحمة السلم

مسألتين: خللا من يلي فيما تراه هذا على والجواب
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يللدعى     أن     يجللوز     الولللى: ل     المسألة
-     الكفللر     علللى     يمللوت     الللذي  -      للكللافر

بالرحمة.

مججن مطججرود الكفججر علججى يموت الذي الكافر أن ذلك
بظججواهرهم، النججاس نأخججذ بججأن مججأمورون ونحن الله، رحمة
الكفججار، أحكججام عليججه يجري أن وجب الكفر على مات فمن
أهجل أحكجام عليجه يججري أن وجب السلم؛ على مات ومن

مججا خلف أولئججك أو هججؤلء فججي نفترض أن يسعنا ول القبلة،
أمرهم. ظاهر عليه دلا

علججى مججات مججن حججق فججي إل يحججق ل الرحمة ومطلق
-: المججؤمنين حججق فججي - والخطججاب تعججالى اليمججان... قججالا

ِر{ َبّشجج ِريَن َو ِب ِئججَك قججوله ... إلججى}الّصججا َل ُأو ِهججْم تعججالى: { ْي َل َع
َواٌت َل ِهْم ّمن َص ّب ِئَك َوَرْحَمٌة ّر َل ُأو ُدوَن} [البقججرة: ُهججُم َو َتجج ْه ْلُم ا

ِذيَن َأّما{وقالا:  ]،157 - 155 ّل ْا ا ُنو ِه آَم ّل ْا ِبال َتَصُمو ْع ِه َوا ِب
ُهْم ُل ْدِخ ُي ٍة ِفي َفَس ْنججُه َرْحَمجج َفْضججٍل ّم ِهْم َو ِدي ْهجج َي ِه َو ْيجج َل ًا ِإ ِصججَراط

ًا} [النسججاء:  َتِقيم َأّمججا{وقججالا:  ]،175ّمْس ِذيَن َو ّلجج َيّضججْت ا ْب ا
ُهْم ُه ِة َفِفي ُوُجو ِه َرْحَم ّل َهججا ُهججْم ال ُدوَن} [آلا ِفي ِلجج عمججران: َخا

َنا{ إياه ورجاؤهم ربهم المؤمنين دعاء يزلا ولم ]،107 ّب َ َر ل
ْغ ِز َنا ُت َب ُلو َد ُق ْع ْذ َب َنا ِإ َت ْي َد َهْب َه َنا َو ُدنَك ِمن َل ّنججَك َرْحَمججًة ّل َأنججَت ِإ

ّهجاُب} [آلا َو ْل ًا ]،8عمجران:  ا عججن القججرآن حكجاه مجا وأيضج
ْذ{الكهف:  أصحاب َوى ِإ َيُة َأ ْت ِف ْل َلى ا ْهِف ِإ َك ْل ُلوا ا َقا َنا َف ّب َنججا َر ِت آ

ُدنَك ِمن ّيْئ َرْحَمًة ّل َه َنا َو َنا ِمْن َل ِر ًا} [الكهف:  َأْم ].10َرَشد

سججعة مججع هججذا للكججافر، فيها حظ ل المطلقة فالرحمة
بعججض مججن الججدنيا فججي الكفججار شججملت وإن الججتي الله رحمة

ِإن الخرة... قالا في تشملهم ل الوجوه َفجج ُبوَك تعالى: { ّذ َكجج
ُقججل ُكججْم َف ّب ٍة ُذو ّر ٍة َرْحَمجج َع َ َواِسجج ّد َول ْأُسججُه ُيججَر ِم َعججِن َب ْو َقجج ْل ا

ِرِميَن} [النعام:  ْلُمْج ].147ا

عموم حق في رحمة من القرآن أثبته ما فإن ولذلك 
أو نسججبية رحمة هي إنما منهم المشركين حق في أو الناس
مقيدة...  جزئية،

َيججٌة قججالا كمججا ؛  بالدنيا     - مقيدة َوآ ُهججْم تعججالى: { ّنججا ّل َأ
َنا ْل ُهْم َحَم َت ّي ْلِك ِفي ُذّر ُف ْل َنا ا ْق َل َوَخ ْلَمْشُحوِن*ِ  ُهم ا ِه ّمن َل ِل ْث َما ّم

ِإن َو ُبوَن*ِ  َك ْأ َيْر ُهْم ّنَش ْق ِر ْغ ِريَخ َفَل ُن ُهججْم َص ُذوَن*ِ ُهججْم َوَل َل َقجج ُين
ّنا َرْحَمًة ِإّل ًا ّم َتاع َلى َوَم ]. 44 - 41ِحيٍن} [يس:  ِإ
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إللللى     الهدايلللة     أسلللباب     بتلللوفير     مقيلللدة     - أو
ْو قججالا كمججا ؛  الخآرة َأ ْا تعججالى: { ُلججو ُقو ْو َت ّنججا َلجج ِزلَا َأ َنججا ُأنجج ْي َل َع
َتاُب ِك ْل ّنا ا ُك َدى َل ْه ُهْم َأ ْن ْد ِم َق ُكم َف َنججٌة َجاء ّي ُكججْم ّمججن َب ّب ًدى ّر ُهجج َو
َلججُم َفَمججْن َوَرْحَمٌة ْظ ّذَب ِمّمججن َأ َيججاِت َكجج ِه ِبآ ّلجج َدَف ال َهججا َوَصجج ْن َع

ِزي َنْج ِذيَن َس ّل ُفوَن ا ِد َنججا َعْن َيْص ِت َيا َء آ َذاِب ُسججو َعجج ْل ْا ِبَمججا ا ُنو َكججا
ُفوَن} [النعام:  ِد أسججباب توفير رحمة بين وفرق ،]157َيْص

تعججالى: وعججاقبته... قججالا الهتججداء مججآلا رحمججة وبين الهداية
ُهُم ْن َوِم ِذيَن { ّل ُذوَن ا ْؤ ِبّي ُي ّن ُلوَن ال ُقو ِي َو َو ُذٌن ُهجج ُذُن ُقججْل ُأ ٍر ُأ ْيجج َخ

ُكْم ْؤِمُن ّل ِه ُي ّل ْؤِمُن ِبال ُي ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ِذيَن َوَرْحَمٌة ِل ّل ْا ّل ُنو ُكججْم آَم ِمن
ِذيَن ّل ُذوَن َوا ْؤ ِه َرُسولَا ُي ّل ُهْم ال َذاٌب َل ِليججٌم} [التوبججة:  َعجج ،]61َأ
َنججّزلُا وقججالا ُن َو ُقججْرآِن ِمججَن تعججالى: { ْل َو َمججا ا َفاء ُهجج َوَرْحَمججٌة ِشجج

ِنيَن ْؤِم ْلُم َ ّل ُد َول ِزي ِلِميَن َي ّظججا ّ ال ًا} [السججراء:  َإل ،]82َخَسججار
َوَما وقالا َنا تعالى: { ْل ْيَك َأنَز َل َتاَب َع ِك ْل ّ ا ّيججَن ِإل َب ُت ُهججُم ِل ِذي َل ّلجج ا

ْا ُفو َل َت ِه اْخ ًدى ِفي ُه ٍم َوَرْحَمججًة َو ْو َقجج ُنججوَن} [النحججل:  ّل ْؤِم ،]64ُي
ْوَم وقالا َي َو َعُث تعالى: { ْب ٍة ُكججّل ِفي َن ًا ُأّمجج ِهيد ِهججم َشجج ْي َل ّمججْن َع

ِهْم ُفِس َنا َأن ْئ ًا ِبَك َوِج ِهيد َلجى َش ُؤلء َع َنجا َهج ْل َنّز ْيجَك َو َل َتجاَب َع ِك ْل ا
ًا َيانجج ْب ُكججّل ِت ٍء ّل ًدى َشججْي ُهجج ُبْشججَرى َوَرْحَمججًة َو ِلِميَن} َو ْلُمْسجج ِل

َيججا وقججالا ،]89[النحل:  َهججا تعججالى: { ّي أ
ّنججاُس َ ْد ال ُكم َقجج ْت َجججاء

َظٌة ْوِع ُكْم ّمن ّم ّب َفاء ّر ِر ِفججي ّلَمججا َوِش ُدو ًدى الّصجج ُهجج َوَرْحَمججٌة َو
ِنيَن} [يونس:  ْؤِم ْلُم َذا{وقالا:  ،]57ّل ِئُر َه ّناِس َبَصا ًدى ِلل ُه َو

ِم َوَرْحَمٌة ْو َق ُنوَن} [الجاثية:  ّل ِق ].20ُيو

لمعنللى     بعضللهم     عللن     العللذاب     بتخفيللف     - أو
النبي عم طالب أبي مع الحالا كما ؛  البعض     بذلك     مختص

اللججه ينججاله فل ذلججك سججوى فيمججا وسلم. أمججا عليه الله صلى
برحمة...

َوَما الله قولا نفهم التقسيم وبهذا  َناَك تعالى: { ْل َأْرَس
َلِميَن} [النبياء:  َرْحَمًة ِإّل َعا ْل الله صلى النبي وقولا ،]107ّل

َء عباده من اللُه يرحم وسلم: (إنما عليه . 2)الرحما

من هي النصوص من هذا نحو في المذكورة فالرحمة
مججن أي الكججافر، حججق في غيرها المؤمن حق في ثبوتها جهة
مقيججدة الخيججر هججذا حججق في ومقدارها... لنها وجوهها جهة
وسججلم عليججه اللججه صججلى النججبي بها جاء وبأحكام الدار، بهذه
فججي راقيججة وبججأخلق ورحمججة، المشججركين عججن تخفيف فيها

الصججر ورفججع والبيججان، للهدايججة وبأسججباب لهججم، معاملتنججا
- فججي تعججالى اللججه قوله في كما عليهم، كانت التي والغللا

ُهم{-:  وسججلم عليججه الله صلى النبي صفة ْأُمُر ْعُروِف َيجج ْلَم ِبججا
- والميت المريض عند يقالا ما - باب الجنائز - كتاب مسلم صحيح 2

).923ح: (
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ُهْم َهججا ْن َي ِر َعججِن َو َكجج ْلُمن ُيِحججّل ا ُهججُم َو َبججاِت َل ّي ّط ُيَحججّرُم ال ِهججُم َو ْي َل َع
ِئَث َبآ ْلَخ ُع ا َيَضجج ُهججْم َو ْن ُهْم َع ْغللََا ِإْصججَر َل ِتججي َوا ّل َنْت ا ِهججْم َكججا ْي َل َع
ِذيَن ّل ْا َفا ُنو ِه آَم ُه ِب َعّزُرو ُه َو َنَصُرو ْا َو ُعو َب ّت ّنوَر َوا َي ال ِذ ّلجج ِزلَا ا ُأنجج

َعُه ِئَك َم َل ْو ِلُحوَن} [العراف:  ُهُم ُأ ْف ْلُم  .]157ا

منهججا مطرود فالكافر الخرة في عباده الله رحمة أما
اللججه يغفججر ل أن اللججه رحمججة من الطرد ريب... ومقتضى ل

الكفر.  على يموت الذي وهو للمطرود

مظججاهر أعظججم مججن مظهججر الججذنوب مغفججرة أن ذلججك
ِإّن أعظمهججا... قججالا بل الرحمة، ّلججَه تعججالى: { َ ال ْغِفججُر ل َأن َي

ِه ُيْشَرَك ِفُر ِب ْغ َي ِلَك ُدوَن َما َو ُء ِلَمن َذ ِرْك َوَمججن َيَشا ِه ُيْشجج ّل ِبججال
ِد َق َتَرى َف ْف ًا ا ْثم ًا} [النساء:  ِإ ِظيم ِإّن وقالا ]،48َع تعججالى: {
ّلَه َ ال ِفُر ل ْغ ِه ُيْشَرَك َأن َي ْغِفججُر ِبجج َي ِلججَك ُدوَن َمججا َو ُء ِلَمججن َذ َيَشججا

ِرْك َوَمن ِه ُيْش ّل ْد ِبال َق ً َضّل َف ًا} [النسججاء:  َضججلَل ِعيججد ،]116َب
مجن يتججب لججم مجن أن علجى وسجابقتها اليججة هججذه دلجت وقد

غيججر بججذلك مقطججوع لججه، مغفور غير عليه مات حتى الشرك
مججات مججن المشججيئة فججي يججدخل وإنمججا المشيئة، على معلق
ْغِفججُر{الشرك...  دون ذنب من به ألم ما مع التوحيد على َي َو

ِلَك ُدوَن َما ُء ِلَمن َذ ُقْل وقالا }،َيَشا َي َيا تعالى: { ِد َبا ِذيَن ِع ّل ا
ُفوا َلى َأْسَر ِهْم َع ُفِس ُطوا َل َأن َن ْق ِة ِمن َت ِه ّرْحَم ّل ّلَه ِإّن ال ِفُر ال ْغ َي
ُنوَب ّذ ًا ال ّنُه َجِميع َو ِإ ُفوُر ُه َغ ْل فهججذه ،]53الّرِحيُم} [الزمر:  ا

جميعهججا الذنوب يغفر فالله اليمان، بشرط العموم حق في
منه. تيب إن الشرك ذلك في بما

علللى     مللات     لللم     مغفللرة     ول     رحمللة     ل
:  الكفر

لججه المغفججرة لطلججب متضمن للكافر بالرحمة والدعاء
مججا على وحمله المثوبة، بطلب اقترن إن سيما ول ريب، ول

ً العججذاب تخفيججف - كرجججاء ذلججك دون هججو وقججد - بعيججد، مثل
غيججر مطلقججة القرضججاوي الشججيخ كلم فججي الصججياغة جججاءت
كمججا الطلق على حملها معه يتعين ما بها اقترن بل مقيدة،

ً فرض تقدم. ولو لكججان ذلججك غير على حملها - جواز - جدل
يججوجب ما والقارئ السامع على والشتباه التلبيس من فيها

والشبهة. اللتباس من تسلم صياغة بها واستبدالا تركها

للكججافر الستغفار يجوز ل أنه - يعلم ريب - ل والشيخ
أو المعنججى هججذا تضمنت عبارته ولكن الكفر، عل مات الذي

لفظه. بصريح ذلك يذكر لم وإن اقتضته،
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يفهمججه مججا علججى يصججاغ إنمججا الكلم أن يعلججم والشججيخ
المقاصججد استكناه عليه يتعذر من المشاهدين وفي سامعه،
وجججب ظججاهره. ولججذلك غيججر علججى الكلم حمججل أو والنيات،

يسججتغفر ول لججه، يغفر ل الكفر على مات من أن إلى التنويه
له... 

ِبّي َكاَن تعالى: {َما قالا ّن ِذيَن ِلل ّل ْا َوا ُنو ْا َأن آَم ِفُرو ْغ َت َيْس
ِكيَن ِر ْلُمْش ْو ِل َل ْا َو ُنو ِلي َكا ْو َبى ُأ ِد ِمن ُقْر ْع ّيَن َما َب َب ُهججْم َت ُهججْم َل ّن أ

َ
َوَما َأْصَحاُب ِم*ِ  ْلَجِحي َفاُر َكججاَن ا ْغ ِت ِهيججَم اْسجج ْبَرا ِه ِإ ِبيجج ّ َِل َعججن ِإل
ٍة َد ْوِع َها ّم َد َع ُه َو ّيا َلّما ِإ ّيَن َف َب ُه َت ّنجُه َل ّو َأ ُد ِه َعج ّل َأ ِل َبجّر ْنجُه َت ِإّن ِم
ِهيَم ْبَرا ٌه ِإ ّوا ِليٌم} [التوبة:  ل ].114 ،113َح

تعججالى -: (يقولا الية تفسير - في الطبري المام قالا
وسججلم عليججه اللججه صججلى محمججد للنججبي ينبغي كان ذكره: ما

بججالمغفرة يججدعوا يسججتغفروا, يقججولا: أن أن به آمنوا والذين
لهججم يسججتغفرون الججذين المشججركون كججان للمشركين, ولججو

أنهججم لهججم تججبين مججا بعججد من{لهم.  قرابة قربى, ذوي أولي
شججركهم علججى مججاتوا مججا بعججد يقولا: من ؛الجحيم} أصحاب

اللججه النججار; لن أهججل من أنهم لهم تبين الوثان وعبادة بالله
ربهججم يسألوا أن لهم ينبغي فل لمشرك يغفر ل أن قضى قد
. 3يفعله) ل أنه علموا قد ما يفعل أن

صججحيحيهما، في الشيخان روى الية نزولا سبب وفي
طالب أبا حضرت قالا: لما أبيه عن المسيب، بن سعيد عن

عنججده فوجججد وسلم عليه الله صلى الله رسولا جاءه الوفاة
رسججولا المغيججرة, فقججالا بججن أمية أبي بن الله وعبد جهل أبا

كلمججة اللججه إل إلججه ل قججل عم وسلم: (يا عليه الله صلى الله
أمية: يا بن الله وعبد جهل أبو فقالا )،الله عند بها لك أشهد

رسججولا يججزلا المطلججب. فلججم عبد ملة عن أترغب طالب أبا
تلججك لججه ويعيججد عليججه يعرضججها وسججلم عليججه اللججه صججلى الله

ملججة علججى كلمهججم: هججو مججا آخر طالب أبو قالا حتى المقالة
رسججولا اللججه. فقججالا إل إلججه ل يقججولا أن وأبى المطلب، عبد
لججم مججا لك لستغفرن والله وسلم: (أما عليه الله صلى الله
آمنوا والذين للنبي كان ما{وجل:  عز الله فأنزلا )،عنك أنه
مجا بعجد مجن قربجى أولي كانوا ولو للمشركين يستغفروا أن

طالب، أبي في الله وأنزلا ،الجحيم} أصحاب أنهم لهم تبين
من تهدي ل إنك{وسلم:  عليه الله صلى الله لرسولا فقالا

بالمهتججدين} أعلججم وهججو يشججاء مججن يهججدي الله ولكن أحببت
]. 56[القصص: 

م.2001/  هج1421-  أولى ) ط7/50البيان": ( "جامع 3
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عليه الله صلى النبي لستغفار ناسخة هذا على فالية
غيججر في روي ما على موته بعد له استغفر فإنه لعمه وسلم

السورة لن بعيد؛ الفضل: وهذا بن الحسين الصحيح. وقالا
عنفججوان فججي طججالب أبو ومات القرآن، من نزلا ما آخر من

. 4بمكة وسلم عليه الله صلى والنبي السلم

"الفتججح": فججي العسقلني أوردها للطبري، زيادة وفي
ًا، علّي الناس أعظم إنك عم، (قالا: أي عندي وأحسنهم حق

ًا، )،القيامججة يججوم فيججك الشججفاعة بهججا لي تجب كلمة فقل يد
عليججه اللججه صلى للنبي طالب أبو قدم ما عظيم مع أنه وفيه

يؤمن. أن إل شفاعة له ترجى ل وسلم

على الدليل بقوله: باب الحديث لهذا مسلم بوب وقد
وهو النزع، في يشرع لم ما الموت، حضره من إسلم صحة

علججى للمشركين. والججدليل الستغفار جواز ونسخ الغرغرة،
الجحيججم. ول أصججحاب مججن فهججو الشججرك، على مات من أن

الوسائل. من شيء ذلك من ينقذه

تعججالى: الله قولا الله: (وأما رحمه النووي المام قالا
ِبججّي َكاَن {َما ّن ِذيَن ِلل ّلجج ْا َوا ُنججو ْا َأن آَم ِفُرو ْغ َت ِكيَن َيْسجج ِر ْلُمْشجج }،ِل

لهجم. ينبغججي المعجاني: معنجاه: مجا وأهججل المفسجرون فقالا
.)نهي وهو قالوا

أحببججت مججن تهججدي ل إنججك{وجل:  عز قوله قالا: (أما
بالمهتدين} [القصججص: أعلم وهو يشاء من يهدي الله ولكن

طالب، أبي في نزلت أنها على المفسرون أجمع فقد ،]56
عامججة؛ وهججي وغيججره، الزجججاج، هذا على إجماعهم نقل وكذا
. 5تعالى) الله إل يضل ول يهدي ل فإنه

المسججألة اللججه رحمججه حجججر ابججن الحججافظ حقججق وقججد
ًا ًا تحقيقجج فقججالا: والستقصججاء؛ التججدقيق فججي كعججادته رصججين
أن آمنججوا والججذين للنججبي كججان مججا{: اللججه فججأنزلا": (قججوله

خججبر وهججو ذلججك، لهججم ينبغي ما أي }"؛للمشركين يستغفروا
. الرواية هذه في وقع هكذا النهي بمعنى

،4679للنججبي..) ح/ كججان (مججا ) بججاب16- ( التفسججير - كتججاب فتح 4
الججدليل ) بججاب9- ( اليمججان ) - كتاب1/294النووي: ( شرح ومسلم

).39الموت: (ح/ حضره من إسلم صحة على
قرطبججة - مؤسسججة ثانيججة ) ط1/297النججووي": ( بشججرح "مسججلم 5

م.1994/  هج1414
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دينججار بججن عمججرو عججن شبل طريق من الطبري وروى
إبراهيججم : "اسججتغفر وسججلم عليه الله صلى النبي : قالاقالا
ينهججاني حتى طالب لبي استغفر أزالا فل مشرك، وهو لبيه
اسججتغفر كمججا لبائنججا لنسججتغفرن": أصحابه ربي". فقالا عنه
طججالب أبي وفاة لن إشكالا، فيه فنزلت". وهذا لعمه، نبينا

ًا، الهجرة قبل بمكة كانت الله صلى النبي أن ثبت وقد اتفاق
يستغفر أن ربه فاستأذن اعتمر لما أمه قبر أتى وسلم عليه

. النزولا تكرر عدم والصل الية، هذه فنزلت لها

بججن أيوب طريق من حاتم أبي وابن الحاكم أخرج وقد
اللججه رسولا : "خرجقالا مسعود ابن عن مسروق عن هانئ
ًا وسلم عليه الله صلى حججتى فجاء فاتبعناه، المقابر إلى يوم
لبكججائه، فبكينججا بكججى، ثججم طججويل فناجاه منها قبر إلى جلس
واسجتأذنت أمججي، قجبر عنجده جلسجت الججذي القبر : إنفقالا
كججان مججا{: علججي فججأنزلا لججي، يججأذن فلم لها الدعاء في ربي

أحمد وأخرج }،للمشركين يستغفروا أن آمنوا والذين للنبي
ونحججن بنججا " نججزلا وفيججه نحوه أبيه عن بريدة ابن حديث من
. الية نزولا يذكر ولم ،راكب" ألف من قريب معه

أتى مكة قدم "لما ؛الوجه هذا من الطبري رواية وفي
عطية: " لمججا عن مرزوق بن فضيل طريق قبر" ومن رسم
الشجمس عليججه سججخنت حججتى أمجه قبر على وقف مكة قدم
مججن وللطججبراني فنزلججت"، لهججا فيسججتغفر لججه يؤذن أن رجاء

نحججو عبججاس ابن عن عكرمة عن كيسان بن الله عبد طريق
عسجفان" وفيججه ثنيججة من هبط "لما وفيه مسعود ابن حديث
. ذلك في الية نزولا

تأخير على دللة وفيها بعضا، بعضها يعضد طرق فهذه
اللججه صججلى أنه أيضا ويؤيده طالب، أبي وفاة عن الية نزولا
اغفججر -: "رب وجهججه شج أن - بعد أحد يوم قالا وسلم عليه

يكججون أن هججذا فججي يحتمججل يعلمججون" لكججن ل فإنهم لقومي
ًا الستغفار أن ويحتمججل فيججه، البحججث وليججس بالحيججاء خاصجج

لنزولهججا ويكون تقدم، سببها كان وإن تأخر الية نزولا يكون
.آمنة أمر وهو طالب. ومتأخر، أبي أمر وهو : متقدم،سببان

مججن بججراءة تفسججير فججي تقججدم مججا النزولا تأخير ويؤيد
النهججي نزلا حتى للمنافقين وسلم عليه الله صلى استغفاره

السججبب، تقدم وإن النزولا تأخير يقتضي ذلك فإن ذلك، عن
اللججه : "وأنججزلاالبججاب حججديث في قوله أيضا ذلك إلى ويشير

بججأن يشججعر لنه ؛}أحببت من تهدي ل إنك {:طالب أبي في
نزلججت والثانية غيره، وفي طالب أبي في نزلت الولى الية
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أبي طريق من أحمد أخرج ما السبب تعدد ويؤيد وحده، فيه
رجل : "سججمعتقججالا علججي عججن الخليججل أبججي عججن إسججحاق
صججلى للنججبي ذلججك فذكرت مشركان، وهما لوالديه يستغفر

".}للنججبي... اليججة كججان مججا{: اللججه فججأنزلا وسججلم عليه الله
:قججالا مجاهججد عججن نجيججح أبي ابن طريق من الطبري وروى
إبراهيججم اسججتغفر كمججا لبائنججا نسججتغفر المؤمنججون: أل وقالا
رجججالً" أن له : "ذكرناقالا قتادة طريق فنزلت. ومن ؟لبيه

. 6)نحوه فذكر

ِبججّي َكاَن تعالى: {َما الله قولا إن ثم ّن ِذيَن ِلل ّلجج ْا َوا ُنججو آَم
ْا َأن ِفُرو ْغ َت ِكيَن َيْس ِر ْلُمْش حيهم الكفار موالة قطع  تضمن}ِل

يسججتغفروا أن للمججؤمنين يجعججل لججم اللججه فججإن وميتهججم؛
يجوز.  ل مما للمشرك الغفران فطلب للمشركين

وردها:     شبهة

وسججلم عليججه اللجه صججلى النجبي أن صح قيل: فقد فإن
-: (اللهججم وجهه وشجوا رباعيته كسروا حين أحد - يوم قالا

منججع مججع هججذا يجتمججع فكيف )،يعلمون ل فإنهم لقومي اغفر
المغفجججرة طلجججب مجججن والمجججؤمنين رسجججوله تعجججالى اللجججه

للمشركين. 

عليججه اللججه صججلى النججبي مججن القججولا ذلججك له: إن قيل
النبياء، من تقدمه عمن الحكاية سبيل على كان إنما وسلم

أنظججر قالا: كأني الله عبد عن مسلم رواه عليه: ما والدليل
ضربه النبياء من نبيا يحكي وسلم عليه الله صلى النبي إلى

لقججومي اغفر ويقولا: (رب وجهه عن الدم يمسح وهو قومه
عليججه اللججه صججلى النججبي أن البخاري وفي )،يعلمون ل فإنهم
ًا ذكر وسلم عليه الله صلى النبي فجعل قومه شجه قبله نبي
ل فججإنهم لقججومي اغفججر قججالا: (اللهججم بججأنه عنججه يخبر وسلم

يعلمون). 

عمججن الحكاية في صريح وهذا(القرطبي:  المام قالا
بعضججهم. واللججه ظنججه كمججا نفسه عن ابتداء قاله أنه قبله, ل

.)السلم عليه نوح حكاه: هو الذي أعلم. والنبي

كجان تعجالى: {مجا قجوله فجي عاشور بن الطاهر وقالا
لم مججع الكون نفي بطريق النهي صيغة : (وجاءت}للنبي...
.7الستغفار) هذا عن التنزه في مبالغة الجحود

هج.1407-  الفكر - دار ثالثة ) ط377  -8/367الباري": ( "فتح 6

)9(والجهاد التوحيد منبر



جدير بالشيخ 
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الصلة.  الية في بالستغفار المراد وقيل: إن

أهججل مججن أحججد على الصلة لدع كنت بعضهم: ما قالا
اللججه أسمع لم الزنا; لني من حبلى حبشية كانت ولو القبلة
للنججبي كججان مججا{بقججوله:  المشججركين عججن إل الصججلة حجب

عطججاء قالا }، الية...للمشركين يستغفروا أن آمنوا والذين
المشججركين، على الصلة عن النهي في الية(رباح:  أبي بن

.)الصلة به يراد هنا والستغفار

ل الصلة بالستغفار المراد أن على الية قلت: وحمل
السججتغفار حرمججة علججى الدلججة مججن سججواها مججا دللججة ينفججي

للكافر. 

أن القرطججبي: وهججو المججام أورده ثججالث جججواب وللية
تججألفهم ويمكججن إيمججانهم مرجو جائز; لنه للحياء الستغفار

مججن كججثير قججالا الججدين. وقججد فججي وترغيبهججم الجميل بالقولا
ويسجتغفر الكجافرين لبجويه الرجل يدعو أن بأس العلماء: ل

فل الرجاء عنه انقطع فقد مات من حيين. فأما داما ما لهما
له.  يدعى

فنزلججت؛ لموتججاهم يسججتغفرون كانوا(عباس:  ابن قالا
للحيججاء يسججتغفروا أن ينههججم ولججم الستغفار، عن فأمسكوا

.8)يموتوا حتى

ّلججُه َكججاَن َوَمججا{-:  اليججتين هججاتين - بعد تعالى قالا ثم ال
ُيِضّل ًا ِل ْوم َد َق ْع ْذ َب ُهْم ِإ َدا ّتى َه ّيَن َح َب ُهم ُي ُقججوَن ّمججا َل ّت ّلججَه ِإّن َي ال

ُكّل ٍء ِب ِليٌم} [التوبة:  َشْي ].115َع

اللججه كججان تعججالى: ومججا اللججه جريججر: (يقججولا ابججن قججالا
بالضللا المشركين لموتاكم استغفاركم في عليكم ليقضي

حججتى وبرسججوله بججه لليمججان ووفقكم الهداية رزقكم إذا بعد
لكججم يججبين أن قبججل فتججتركوا. فأمججا عججه بججالنهي إليكم يتقدم
فججإنه عنه نهاكم ما إلى فيه تتعدوا ثم عنه بالنهي ذلك كراهة

يكونان إنما والمعصية الطاعة فإن بالضللا؛ عليكم يحكم ل
كججائن فغيججر ينه ولم يؤمر لم من وأما والمنهي، المأمور من

ًا ًا أو مطيع . 9)عنه ينه ولم به يؤمر لم فيما عاصي

رقججم - بدون بتونس سحنون دار ) ط11/44والتنوير": ( "التحرير 7
تاريخ. وبدون

-جج 4/586القججرآن": ( لحكججام الجججامع 8 - الحججديث ) ط: دار590 
رقم. م. بدون2002/  هج1423-  القاهرة

م.2001/  هج1421-  أولى ) ط7/65البيان": ( "جامع 9

)10(والجهاد التوحيد منبر



جدير بالشيخ 
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ًا تعججالى كججثير: (يقججولا ابن الحافظ وقالا عججن - مخججبر
ًا يضججل ل - إنججه العججادلا وحكمججه الكريمة نفسه بعججد إل قومجج
كمججا الحجة عليهم قامت قد يكونوا حتى إليهم الرسالة إبلغ
مجاهججد وقججالا }، اليججة..فهججديناهم. ثمود تعالى: {فأما قالا
...هججداهم إذ بعد قوما ليضل الله كان تعالى: {وما قوله في

تججرك فججي للمججؤمنين وجججل عججز اللججه قججالا: بيججان }،اليججة
معصججيته فججي لهججم بيججانه وفي خاصة، للمشركين الستغفار

.10ذروا) أو فافعلوا عامة وطاعته

ًا تسجججيل هاشور: (وفيه بن الطاهر وقالا لكججون أيضجج
الله أنبياء لن لهم الستغفار بقطع أحرياء المشركين أولئك

لهججم وبينججوا ووعججدوهم أمهلججوهم أن بعد إل عنهم قطعوه ما
ًا) إل ذلك زادهم فما لهم بالدعاء وأعانوهم . 11طغيان

يللدعى     أن     يجللوز     الثانيللة: ل     المسألة
-     الكفللر     علللى     يمللوت     الللذي  -      للكللافر

بالمثوبة.

ول يصججح فل بالمثوبة الكفر على مات لمن الدعاء أما
اللججه الخرة... قججالا في له مثوبة ل الكافر أن ذلك يستقيم،

ُد َكججاَن تعالى: {َمججن ِريجج َة ُي َيججا ْلَح َيا ا ْن ّد َهججا الجج َت َن ِزي َوّف َو ِهججْم ُنجج ْي َل ِإ
ُهْم َل ْعَما َها َأ ُهْم ِفي َها َو َ ِفي ِئَك ل َل ْو ُأ ْبَخُسوَن*ِ  ِذيَن ُي ّل ْيَس ا ُهججْم َل َل

ِة ِفي ّ الِخَر ّناُر ِإل ِبَط ال ْا َما َوَح ُعو َن َهججا َص ِطججٌل ِفي َبا ْا ّمججا َو ُنو َكججا
ُلوَن} [هود ْعَم ُد َكججاَن تعججالى: {َمجن وقالا ]،16 ،15 :َي ِريجج ُي

ِة َحْرَث ْد اْلِخَر ِز ِه ِفي َلُه َن ِث ُد َكججاَن َوَمن َحْر ِريجج َيا َحججْرَث ُي ْن ّد الجج
ِه ِت َها ُنؤ ْن ِة ِفي َلُه َوَما ِم ]. 20ّنِصيٍب} [الشورى:  ِمن اْلِخَر

: 12آراء على الية هذه تأويل في العلماء اختلف وقد

الضججحاك, واختججاره الكفججار; قججاله فججي فقيججل: نزلججت
في لهم ليس الذين أولئك{ بعدها التي الية النحاس; بدليل

رحججم بصججلة منهججم أتى من ]. أي16النار} [هود:  إل الخرة
الجسججم, وكججثرة الججدنيا, بصججحة فججي بهججا نكججافئه صججدقة أو

الخرة.  في له حسنة ل الرزق, لكن

/ هججج1404-  الفكججر ) ط: دار2/296العظيججم": ( القرآن "تفسير 10
م.1984

رقم - بدون بتونس سحنون دار ) ط11/44والتنوير": ( "التحرير 11
تاريخ. وبدون

- القاهرة الحديث ) ط: دار18  -5/16القرآن": ( لحكام الجامع 12
رقم. م. بدون2002/  هج1423- 

)11(والجهاد التوحيد منبر
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بعملججه أراد مججن المؤمنججون; أي باليججة وقيججل: المججراد
َقص ولم الثواب له عجل الدنيا ثواب ًا ُين الدنيا, ولججه في شيئ

قالا كما الدنيا, وهذا إلى قصده جرد لنه العذاب الخرة في
إنمججا فالعبججد )،بالنيججات العمالا وسلم: (إنما عليه الله صلى

متفججق أمججر ضججميره; وهججذا قصده, وبحكم وجه على يعطى
ملة.  كل بين المم في عليه

لهججل يقججالا أنججه الخججبر الريججاء; وفججي لهججل وقيل: هو
ليقججالا وقرأتججم وجاهججدتم وتصججدقتم وصليتم الرياء: (صمتم

بهججم تسججعر من أولا هؤلء قالا: (إن ثم )،ذلك قيل فقد ذلك
ًا، بكججاء بكى هريرة, ثم أبو رواه )،النار وقججالا: صججدق شججديد

الحيججاة يريججد كججان مججن{وسلم:  عليه الله صلى الله رسولا
"صججحيحه" فججي مسججلم خرجه[ اليتين وقرأ ،وزينتها} الدنيا

ًا والترمذي بمعناه، .]أيض

اللججه غيججر بعملججه ينججوي مججن كل في عامة وقيل: الية
مجاهججد يكججن; قججاله لججم أو إيمججان أصججل معججه تعججالى, كججان

تعججالى. اللججه رحمججه معاويججة ذهب مهران, وإليه بن وميمون
ّفججَي إل حسججنة يعمججل أحججد مهران: ليججس بن ميمون وقالا ُو

َبها; فإن ًا كان ثوا ًا مسلم ّفججَي مخلصجج والخججرة, الججدنيا ِفجي ُو
ًا كان وإن ّفَي كافر "الدنيا" يريد كان الدنيا. وقيل: من في ُو

َها, أي وسلم عليه الله صلى النبي مع بغزوه َي ّف ّفججَي ُو أجججَر ُو
العموم. والصحيح خصوص منها; وهذا ينقص ولم الغزاة

تفسججيره فججي الربعججة الراء هججذه الجججوزي ابن وحكى
. 13مختصرة

في الية أن إلى يميل كان وإن نحوها، كثير ابن وأورد
. 14الخرة في لهم ثواب ل فإنه عامة، الرياء أهل

سججبحانه اللججه وقالا: (أخبر العربي، ابن أوردها وكذلك
منججه يبخججس ول فيهججا، عملججه ثواب يعطى الدنيا يريد من أن

ذلجك فججي فقيجل التوفيجة؛ وجججه فجي ذلك بعد شيئا. واختلف
.)رزقه إدرار أو بدنه صحة

خيججر مججن عملوا ما ثواب جبير: (أعطوا بن سعيد قالا
ً عمججل مجاهججد: (مججن الججدنيا. وقججالا فججي أو صججلة، مججن عمل

م.1987/  هج1407-  رابعة ) ط4/84المسير": ( "زاد 13
/ هججج1404-  الفكججر ) ط: دار2/440العظيججم": ( القرآن "تفسير 14

م.1984

)12(والجهاد التوحيد منبر
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فججي ذلججك ثججواب اللججه أعطججاه اللججه، وجه بت يريد ل صدقة،
 .15)الدنيا في عنه هب ويدرأ الدنيا،

ًا آرائهم - على فتقرر فججي للكججافر ثواب ل -: أن جميع
الخرة.

مطلقججة; اليججة هججذه أن إلججى العلمججاء أكججثر ذهججب وقد
حججرث يريججد كججان " الشججورى": (مججن فججي التي الية وكذلك
نججؤته الججدنيا حججرث يريججد كججان ومججن حرثه في له نزد الخرة

ثججواب يججرد ومججن{وكججذلك:  ]،20} [الشورى: ... اليةمنها
. 16]145عمران:  منها} [آلا نؤته الدنيا

ّمن{ ؛السراء بآية اليات هذه قيد هذا إلى ذهب ومن
ُد َكاَن ِري َلَة ُي َعاِج ْل َنا ا ْل َها َلُه َعّج ُد ِلَمن َنَشاء َما ِفي ِري َنججا ُثّم ّن ْل َع َج

ّنَم َلُه َه َها َج ًا َيْصل ْذُموم ًا} [السراء:  َم ْدُحور نقله كما ،]18ّم
أقوالهم. ذكر سبق من

علججى الججدليل "صحيحه": باب في مسلم المام وبوب
عمل. ينفعه ل الكفر على مات من أن

اللججه! رسولا قالت: قلت: يا عائشة، تحته: عن وأورد
ويطعججم الرحججم، يصججل الجاهليججة فججي كججان جججدعان ابججن

يقججل لججم ينفعججه. إنججه ل(قججالا:  نججافعه؟ ذاك المسكين. فهل
ًا: رب . 17)الدين يوم خطيئتي لي اغفر يوم

م.1987/  هج 1407 – رابعة ) ط4/84المسير": ( "زاد 15
العاجلججة يريججد كججان من{"السراء":  آية وفسرها قيدها الية هذه 16

قججوله: ] إلججى18[السججراء: } نريججد لمججن نشججاء مججا فيهججا لججه عجلنججا
العبد أن سبحانه فأخبر(القرطبي:  ] قالا20[السراء: } محظورا{

ابججن عججن الضججحاك , وروى يريججد مججا يحكم سبحانه والله ويريد ينوي
 أنها}الدنيا الحياة يريد كان من{قوله:  في عنهما الله رضي عباس

]. والصججحيح18[السراء: } العاجلة يريد كان من{بقوله:  منسوخة
سججألك وإذا{قوله:  ومثله والتقييد؛ الطلق باب من وأنه ذكرناه؛ ما

[البقججرة:} دعججان إذا الججداع دعججوة أجيججب قريججب فججإني عنججي عبادي
, حججالا كججل علججى دائمججا داع كججل إجابججة عججن خبر ظاهره ] فهذا186

}شجاء إن إليجه تجدعون مجا تعجالى: {فيكشججف لقججوله كجذلك؛ وليس
الواجبججات تبدلا يجوز; لستحالة ل الخبار في ] والنسخ41[النعام: 

الحكام عن الخبار فأما تعالى الله على الكذب , ولستحالة العقلية
فججي مججذكور هججو مججا , علججى فيججه خلف على نسخها فيجوز الشرعية
. وانظججر)تعججالى اللججه شججاء إن "النحججل" بيججانه فججي ويججأتي الصججولا؛
- القاهرة الحديث ) ط: دار18 - 5/16القرآن": ( لحكام "الجامع

رقم. م. بدون2002/  هج 1423– 
) بججاب92- ( اليمججان ) - كتججاب3/107النووي": ( بشرح "مسلم 17

).365عمل: (ح/ ينفعه ل الكفر على مات من أن على الدليل

)13(والجهاد التوحيد منبر
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ًا يكن لم النووي: (أي المام قالا ومججن بالبعث، مصدق
عمل. ينفعه ول كافر به يصدق لم

انعقججد تعججالى: وقججد اللججه رحمججه عيججاض القاضججي قالا
عليهججا يثججابون ول أعمالهم تنفعهم ل الكفار أن على الجماع

ًا أشججد بعضهم لكن عذاب تخفيف ول بنعيم بعججض مجن عججذاب
القاضي. كلم آخر جرائمهم. هذا بحسب

- فججي الججبيهقي بكججر أبججو الفقيججه الحججافظ المام وذكر
العلججم أهججل بعججض عججن هججذا والنشججور" - نحججو "البعث كتابه

ابججن حججديث يكججون أن يجججوز الججبيهقي: وقججد قججالا والنظججر،
خيججرات بطلن فججي والخبججار اليججات مججن ورد ومججا جججدعان

موقجع لهجا يكجون ل أنجه فجي ورد الكفر على مات إذا الكافر
مججن عنججه يخفججف ولكججن الجنججة، وإدخججالا النججار مججن التخلص

بمججا الكفججر سوى ارتكبها جنايات على يستوجبه الذي عذابه
.18الخيرات) من فعل

- الكفججر علججى مججات - إن الكججافر عمججل إحبججاط وفججي
ِلججَك اللججه كثيرة... منها: قولا نصوص َذ َدى تعججالى: { ِه ُهجج ّلجج ال

ِدي ْه ِه َي ُء َمن ِب ِه ِمْن َيَشا ِد َبا ْو ِع َلجج ْا َو ُكو ِبججَط َأْشججَر ُهججم َلَح ْن ّمججا َع
ْا ُنو ُلوَن} [النعام:  َكا ْعَم ]. 88َي

شججرط - والتوحيججد 19كججثير ابن يقوله - كما شرط فهذا
والحباط.  البطلن من وسلمتها العمالا قبولا في كذلك

لججو -: (أي اليججة تفسججير - فججي القرطججبي المام وقالا
. 20أعمالهم) لحبطت غيري عبدوا

ْد وقالا َق َل َو ْيَك ُأوِحَي تعالى: { َل َلى ِإ ِإ ِذيَن َو ّل ِلججَك ِمْن ا ْب َق
ِئججْن ْكَت َل َطججّن َأْشججَر َب َيْح ُلججَك َل َنّن َعَم ُكججو َت َل ِريَن} ِمججَن َو ْلَخاِسجج ا

].65[الزمر: 

ولججو{ ؛تعججالى كقوله التفسير: (هذه في كثير ابن قالا
.21})يعملون كانوا ما عنهم لحبط أشركوا

).3/108النووي": ( بشرح "مسلم 18
/ هججج1404-  الفكججر ) ط: دار2/156العظيججم": ( القرآن "تفسير 19

م.1984
- - القججاهرة الحججديث ) ط: دار4/34القججرآن": ( لحكججام الجججامع 20

رقم. م. بدون2002/  هج1423
/ هججج1404-  الفكججر ) ط: دار4/62العظيججم": ( القججرآن "تفسججير 21

م.1984

)14(والجهاد التوحيد منبر



جدير بالشيخ 
القرضاوي أن يعود

للنججبي خطابججا كان وإن هذا(العربي:  ابن القاضي قالا
أمتججه، بجذلك المججراد قيججل: إن فقججد وسججلم عليججه اللججه صلى

كيججف العمججل يحبججط الكفججر أن بيججان فإنه المر تردد وكيفما
ه يعني ول كان، عمجل فيجه يكجن لجم لنجه الصجلي؛ الكفجر ب

مججع كججان الججذي العمل يحبط الكفر أن به يعني وإنما يحبط،
معنججى فاليمججان اليمججان، أصججل بعججد إل عمججل ل إذ اليمان؛

كمججا العمل، صحة في شرطا ل للعمل أصل المحل به يكون
إذ للفججرع؛ شججرطا يكججون ل الصججل لن الشججافعية؛ تخيلججه

الحججالا قلججب فيججه إذ مقصججودة؛ تصججير فل أتبججاع الشججروط
ولججو{بقججوله:  ذلججك تعججالى اللججه بيججن وقججد الشججيء، وعكس
).}يعملون كانوا ما عنهم لحبط أشركوا

َنا وقالا ِدْم َق َو َلى تعالى: { ُلوا َما ِإ ُه َعَمٍل ِمْن َعِم َنا ْل َع َفَج
َباء ًا} [الفرقان:  َه ُثور ].23ّمن

اللججه يحاسججب حيججن القيامججة يججوم هججذا(كثير:  ابن قالا
يحصججل ل أنججه فججأخبر والشر الخير من عملوه ما على العباد
لهججم منجججاة أنهججا ظنججوا الججتي العمالا من المشركين لهؤلء
فيهججا الخلص إما الشرعي الشرط فقدت لنها وذلك شيء
ًا يكجون ل عمججل فكل الله لشرع المتابعة وإما وعلججى خالصجج

مججن تخلججو ل الكفججار فأعمججالا باطججل فهو المرضية الشريعة
القبججولا مججن أبعججد فتكججون معا تجمعهما وقد هذين من واحد

.22حينئذ)

ذلججك فججي : قصججدنا}وقدمنا{القرطبي: ( المام وقالا
أنفسجهم، عنجد بجر عمجل مجن المجرمجون يعمله كان ما إلى

ًا هباء فجعلناه{ .)بالكفر أبطلناه به; أي ينتفع ل : أي}منثور

ِذيَن وقججالا ّلجج َوا ْا تعججالى: { ُبو ّذ َنججا َكجج ِت َيا َقججاء ِبآ ِل ِة َو الِخججَر
َطججْت ِب ُهْم َح ُل ْعَمججا ْوَن َهججْل َأ ّ ُيْجججَز ْا َمججا ِإل ُنو ُلججوَن} َكججا ْعَم َي

].147[العراف: 

عليججه واسججتمر ذلك منهم فعل من أي(كثير:  ابن قالا
. 23عمله) حبط الممات إلى

-: (ل اليججة هذه تفسير - في عاشور بن الطاهر وقالا
الرشججد سججبيل يتخذ قليل فريق من المتكبرين جماعة تخلوا

/ هججج1404-  الفكججر ) ط: دار3/315العظيججم": ( القرآن "تفسير 22
م.1984

/ هججج1404-  الفكججر ) ط: دار2/248العظيججم": ( القرآن "تفسير 23
م.1984
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جدير بالشيخ 
القرضاوي أن يعود

المشججركين سججادة بعججض وهججم للمحمججدة، وحججب حلججم عججن
أْن السججامع يحسججب قججد كججانوا عصججر، كججل فججي وعظماؤهم

تنفعهججم ل أعمالهم بأن التوهم هذا أزيل أعمالهم، ستنفعهم
أن إلججى وأشججير الخججرة، ولقججاء اللججه بآيججات التكججذيب مججع

بطريججق بتعريفهججم أعمججالهم حبججط سججبب هججو التكججذيب
.24الضمار)  دون- الذين أي-  الموصولية

كثير... اليات من ذلك ونحو

مفيججدة وآثججار نافعججة أعمججالا مججن للكافرين كان ومهما
ُقججْل أعمججالً... قججالا الخسججرون فهججم ُكججْم َهججْل تعججالى: { ُئ ّب َن ُن

ِريَن َْلْخَس ِذيَن ِبا ّل ْعَمال*ًِ ا ُهْم َضّل َأ ُي ْع ِة ِفي َس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ُهْم ال َو
ُبوَن ُهْم َيْحَس ّن أ

ُنوَن َ ًا ُيْحِس ْنع ِئججَك ُص َل ُأو ِذيَن *ِ  ّلجج َفججُروا ا َيججاِت َك ِبآ
ِهْم ّب ِه َر ِئ َقا ِل َطججْت َو ِب ُهْم َفَح ُل ْعَمججا ُهججْم ُنِقيججُم َفَل َأ ْوَم َل ِة َيجج َياَمجج ِق ْل ا

ًا} [الكهف:  ].105 - 103َوْزن

التقريججر وقججع عما الله العربي: (أجاب بن بكر أبو قالا
ولقججائه ربهججم بآيججات كفججروا الججذين أولئججك{بقججوله:  عليهججم

ًا القيامججة يججوم لهججم نقيججم فل أعمالهم فحبطت لكججن }،وزنجج
غيرهججم، عليهججم حملججوا بعججدهم ومججن الصججحابة مججن العلماء
ويرجعججون معنججاهم، فججي كان ممن سواهم من بهم وألحقوا

بججالله، الولا: الكفججار أصناف: الصججنف ثلثة إلى الجملة في
أمججة لكججل زيججن اللججه فججإن والتكليف؛ والنبياء، الخر، واليوم

ًا عملهم، لكلمججه. وتصججديقا بقضججائه، وحكما لمشيئته، إنفاذ
اللججه أخججبر الذين للدليل الفاسد التأويل الثاني: أهل الصنف

تشابه ما فيتبعون زيغ قلوبهم في الذين فأما{بقوله:  عنهم
والنهججروان، حججروراء كأهل ،تأويله} وابتغاء الفتنة ابتغاء منه

المسججلمين علججى الن وشججغب اليججوم، بعملهججم عمججل ومججن
بججن علججي منهم. قالا وشر مثلهم فهم حينئذ، أولئك تشغيب

آيججة عججن أحججد يسججألني المنبر: ل على وهو يوما، طالب أبي
يسججأله أن فججأراد الكواء، ابن فقام أخبرته، إل الله كتاب من
الججذاريات فقججالا: مججا الخطاب، بن عمر صبيغ عنه سألا عما

قججالا: وقججرا؟ الحججاملت علي: الريججاح. قججالا: مججا قالا ذروا؟
قججالا: السججفن. قججالا: يسججرا؟ الجاريات السحاب. قالا: فما

اللجه قجالا: الملئكجة. قجالا: فقجولا أمجرا؟ المقسجمات فمجا
إلججي قججالا: ارق ،أعمججال} بالخسججرين ننججبئكم تعالى: {هججل

كججانت بعصجا قالا: فتنجاوله درجتين إليه أخبرك. قالا: فرقى
بنجاء وأصججحابك. وهججذا قالا: أنت بها. ثم يضربه فجعل بيده،
وتمامهججا منه، نبذة قدمنا المتأولين. وقد بتكفير القولا على

- بتججونس سججحنون دار ) ط108 ،9/107والتنججوير": ( "التحريججر 24
تاريخ. وبدون رقم بدون
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جدير بالشيخ 
القرضاوي أن يعود

أعمججالهم أفسججدوا الثالث: الججذين الصولا. الصنف كتب في
.)بالعجاب أحوالهم وضيعوا بالرياء

الكججافرين لعمججالا قيمة ول وزن ل فإنه الجملة وعلى
الخرة...  في وآثارهم

َثُل قالا ِذيَن تعالى: {ّم ّل ْا ا َفُرو ِهْم َك ّب ُهْم ِبَر ُل ْعَما ٍد َأ َكَرَمججا
ّدْت َت ِه اْش ٍم ِفي الّريُح ِب ْو ّ َعاِصججٍف َيجج ِدُروَن ل ْقجج ْا ِمّمججا َي ُبو َكَسجج

َلى ٍء َع ِلَك َشْي َو َذ ُد} [إبراهيم:  الّضللَُا ُه ِعي َب ْل ].18ا

َيا وقالا َها تعالى: { ّي أ
ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُلو ِط ْب ُكم ُت ِت َقا َد َصجج

ْلَمّن َذى. ِبا ّ{قوله:  إلى ..}،َوال ِدُروَن ل ْق َلججى َي ٍء َع ّمّمججا َشججْي
ْا} [البقرة ُبو ].264الية:   من:َكَس

ِذيَن وقالا ّل َوا َفُروا تعالى: { ُهْم َك ُل ْعَما ٍة َكَسججَراٍب َأ َعجج ِبِقي
ُبُه ّظْمآُن َيْحَس ّتى َماء ال َذا َح ُه ِإ ُه َلْم َجاء ْد ًا َيِج ْيئ َد َش َوَج ّلججَه َو ال

ُه َد ُه ِعن ّفا َو َبُه َف ّلُه ِحَسا ُع َوال ِري ْلِحَساِب} [النور:  َس ].39ا

ً عملججوا أنهججم كججثير: (وذلججك ابججن الحججافظ قالا أعمججال
الحكججم الملججك علججى عرضججت فلما شيء، على أنها اعتقدوا

ًا يظلم ول يجور ل الذي العدلا بالكليججة، شججيء ل إنها إذا أحد
ل الججذي المتفججرق الحقيججر التججافه بالشيء ذلك في وشبهت

.25بالكلية) شيء على منه صاحبه يقدر

أنهججم يحسججبون وهججم سججعيهم ضل ضالون فالكافرون
علججى وأنهججم مججوزون، وزن ذات أعمججالهم وأن يحسججنون،

بأهججل أفيليججق أعمججالهم، فججي ظنهججم الله خيب شيء... وقد
أولئججك كظججن الضججللا أهججل بأعمججالا ظنهم يكون أن اليمان

ُهجُم ببوارهجا؟! قجالا القججرآن بجه قطجع ما مع بها، ّن تعججالى: {إ
ُذوا ّتَخجج ِطيَن ا َيا َيججاء الّشجج ِل ْو ِه ُدوِن ِمججن َأ ّلجج ُبوَن ال َيْحَسجج ُهججم َو ّن أ

َ
ُدوَن} [العراف َت ْه .]30الية:  من: ّم

هججود: سورة آيتي تفسير في-  عاشور بن الطاهر قالا
أولئججك{قججوله:  إلججى }،الدنيا... اليججة الحياة يريد كان من{

تنججبيه  -: (وفيججه}النار... الية إل الخرة في لهم ليس الذين
اهر يغجتروا ل أن للمسلمين فجي الكجافرين حجالا حسجن بظ

ًا يحسبوا ل وأن الدنيا، العججذاب تعجيججل يوجب الكفر أن أيض
َ قالا كما التوهم، هذا من فأوقظوا ّنَك تعالى: {ل ُغّر ّلججُب َي َق َت

/ هججج1404-  الفكججر ) ط: دار2/315العظيججم": ( القرآن "تفسير 25
م.1984
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جدير بالشيخ 
القرضاوي أن يعود

ِذيَن ّل ْا ا َفُرو ٌع ِفي َك َتا ِد*ِ َم َ ِبل ْل ِليٌل ا ُهْم ُثّم َق َوا ْأ ّنججُم َم َه ْئججَس َج ِب َو
ُد} [آلا َها ْلِم . 26])197 ،196عمران:  ا

الخآرة:     في     الكافر     يستفيده     ما     غاية

عمل من قدم مما الخرة في الكافر يستفيده ما غاية
مججن عنججه بججه يخفف فيها... أن أجره يستوف ولم دنياه، في

كما بنص، إل معين حق في يعلم ل وهذا القيامة، يوم عذابه
وسلم. عليه الله صلى النبي عم طالب لبي وقع

عبججد بججن العبججاس "صججحيحه": عججن فججي مسججلم روى
طججالب أبججا نفعججت اللججه! هججل رسججولا قالا: يججا أنه المطلب،

هججو نعججم،(لججك. قججالا:  ويغضججب 27يحوطك كان فإنه ؟بشىء
مججن السفل الدرك في لكان أنا ولول نار من 28ضحضاح في

. )النار

ن غمجرات في وجدته ،نعم(رواية: قالا:  وفي النجار م
.)ضحضاح إلى فأخرجته

القيامججة. يوم شفاعتي تنفعه رواية: فقالا: (لعله وفي
منججه يغلججي كعججبيه، يبلججغ نججار، مججن ضحضججاح فججي فيجعججل
. 29دماغه)

المججام عججن نقلججه ما النووي المام كلم من تقدم وقد
بطلن فججي والخبججار اليججات مججن ورد قججالا: (ومججا الججبيهقي،

لهججا يكججون ل أنه في ورد الكفر على مات إذا الكافر خيرات
من عنه يخفف ولكن الجنة، وإدخالا النار من التخلص موقع
بمججا الكفججر سوى ارتكبها جنايات على يستوجبه الذي عذابه
.30الخيرات) من فعل

أن أمججا الخرة، في كافر يحصله أن يمكن ما غاية هذا
- فل. المثوبة له - لتطلب يثاب

- بدون بتونس سحنون دار ) ط23 - 12/22والتنوير": ( "التحرير 26
تاريخ. وبدون رقم

ًا يحوطه اللغة: حاطه أهل قالا 27 وحفظججه صججانه إذا وحياطججة حوط
مصالحه. على وتوفر عنه وذب

الكعججبين، نحججو إلججى الرض وجججه علججى الماء من فارق الضحضاح 28
النار. في واستعير

) بججاب90- ( اليمججان ) - كتججاب3/104النووي": ( بشرح "مسلم 29
).357بسببه: (ح/ عنه والتخفيف طالب لبي ص النبي شفاعة

).3/108النووي": ( بشرح "مسلم 30
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جدير بالشيخ 
القرضاوي أن يعود

عمججل مججن الفاتيكججان بابججا أنجججزه عمججا النظججر وبقطججع
القرضججاوي... الشيخ وصف حد "طيب" على وأثر "صالح"،

بالرحمججة للكججافر الججدعاء حرمججة بيججان فججي هنججا كلمنججا فججإن
ًا والمثوبة أبي وأثر عمل وأثره عمله فاق وإن كان، من كائن
ًا عنججه العججذاب تخفيججف علججى ُنججّص - الججذي طججالب - أضججعاف

مضاعفة.

الفاتيكان...     بابا     إنجازات

الرجل، إنجازات بعض - إلى - هنا الشارة تجدر ولكن
مسلم... فيه قيل بما يغتر ل كي

ًا     الكأثر     البابا     أولً: هو :  بالتنصير     ولع

أهلها: من شاهد وشهد

بججولس "يوحنججا وفججاة نبججأ تأكججد بعد لها تعليق أولا في(
بالفاتيكججان، الرومانيججة الكاثوليكيججة الكنيسججة الثاني" زعيججم

المولع البابا" كان  بأنه"البابا" الكنسية ميسنا وكالة وصفت
."بالتنصير

أمس يوم هلك "بولس" الذي على ثنائها معرض وفي
تبليججغ نفسججه علججى أخججذ البابججا الوكالججة: إن قججالت السججبت

."حبريته" فترة أثناء الخمس القارات  في"النجيل رسالة"

علججى بججولس يوحنججا مكججث فججترة أن الوكالججة وأضافت
التاريججخ، فججي الفججترات أطججولا إحججدى كانت الفاتيكان، سدة
ا، وعشجرين ستة من أكثر استمرت حيث وليه بجدأت عاًم بت

.1978  عام"البابوية"

يوحنججا أن التنصججيرية الوكالة ذكرت ذاته الصعيد وعلى
مائججة مججن بججأكثر قججام  عاًمججا84 بلوغه بعد مات الذي بولس
 دولة.129 نحو في الحجاج مليين فيها قابل تبشيرية رحلة

للكنيسججة السججابق الزعيججم أن الوكالججة ذكججرت كمججا
737 نحجو عقججد قججد كججان بالفاتيكججان الرومانيججة الكاثوليكيججة

ًعا وعشرين ستة خللا العالم دولا رؤساء مع ومقابلة اجتما
رؤسججاء مع  مقابلة245 إلى تصل مقابلت أجرى كما عاًما،
العالم. دولا وزراء
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جدير بالشيخ 
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حججذر قججد "بججولس" كججان أن إلججى الشججارة وتجججدر
لزم التبشججير قججائلً: "إن التنصججير عن التخلي من الكاثوليك
لججم لمججن والجحيججم والويججل مسججيحي، كججل علججى وحتمججي

.31يبشر)

النشججاط بججاختراق مججرة  ذات"البابججا" اعججترف وقججد
ًدا الغاثية للمنظمات التنصيري "التبشججير" أن: "مهمججة مؤك
المنظمججات وأن قائمججة، ظلججت طالمججا للكنيسججة ملزمججة

العمالا خللا  من"واجباتها" جب القيام إلى  تسعى"الخيرية"
حججولا المنكوبججة بالمنججاطق النسججانية والمساعدات الغاثية
حججد ... علججى"المسججيح دم" إلججى العطشججى لرواء العججالم
زعمه.

ًا: وضع ًنا     أساًسا     ثاني بيللن     الجديللدة     للعلقاة     متي
":  إسرائيل  "  و     الكاثوليكية     الكنيسة

"ديفيججد الفرنسيسججكاني الكججاثوليكي المسججؤولا صرح
"يوحنججا عن نيابة تفاوض الذي الفاتيكان وفد جايجير" عضو

الصججهيوني الكيان  مع1993 عام اتفاقية الثاني" في بولس
ًنا أساًسا وضع بولس بأن الكنيسججة بيججن الجديدة للعلقة متي

ً وأعطجججى ،"إسجججرائيل" و الكاثوليكيجججة لتجججأثير عظيًمجججا أمل
اليهودية.  الدولة في الكنيسة

اليهججود إدراك  علججى"البابججا" تأثير "جايجير": إن وقالا
حيججث 2000 عججام أجججري رأي اسججتطلع في اتضح قد كان

مرشججحهم كان أنه  يعتقدون"السرائيليين" غالبية أن أظهر
المفضل.

أيججام أنه: "بعد بالفاتيكان الكاثوليكي المسؤولا وزعم
ات علجى ظهوره من قليلة "السجرائيلي"، التلفزيجون شاش

- المسججيح السججيد قبججل مججن -المعيججن الكججاهن هججذا استطاع
الكنيسججة نحججو السججرائيلية الشججعوب غالبيججة أنظججار تحويججل

- تعبيره " - حسب وزعمائها

- بججولس يوحنججا "جججايجير": إن قالا ذاته الصعيد وعلى
جديججد مفهججوم "السرائيلي" إلى الجمهور - قدم الواقع في
اليمان. من

الموافجججق: ججججه1426  صجججفر23 السجججلم": الحجججد "مفكجججرة 31
م.3/4/2005
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بقججوله: إن اليهججود على بولس "جايجير" تأثير ووصف
ًئا بولس في "السرائيلية" رأت العلمانية الغلبية ًدا، شي جدي

أو التطججرف أو بالقوميججة يعججظ يكججن لججم دينججي زعيججم فهججو
والمساواة. بالعدالة بل الخوف،

بججولس "جججايجير": إن قججالا نيججوز آسججيا وكالة وحسب
وقع حيث اليهودي الشعب مع للكنيسة جيدة علقات أسس

يكججون بولس؛ يوحنا وبوفاة ،"إسرائيل" دولة مع المعاهدات
ً بدأ قد ًا عمل يكمله. من إلى بحاجة زالا ما عظيم

فججي سجاعدوا قجد الفاتيكجان ومسججؤولو يوحنججا وكججان 
الكنيسججة نفججوذ منججاطق السامية" في "معاداة على التغلب

. 32الرومانية الكاثوليكية

مججع المشترك التعاون نحو بولس خطوات أولى بدأت
- للمسججيح المزعججوم القتججل من لتبرئتهم تأييده بتأكد اليهود
الصججهيونية الدولججة بمؤسسججي لقججاءاته - خللا السججلم عليه

الصهيوني. الكيان داخل للفاتيكان مكتب وإنشاء

الصججهاينة زعمججاء إن بل الحد، هذا عند المر يقف ولم
لقججائه مججن ذلججك ويتضججح مصججالحهم، تخججدم بججأدوار يكلفججونه

ًيا عشر بثمانية علججى تطلججق الججتي اليهودية الرابطة من قياد
المنظمججات أبججرز إحججدى التشججهير", وهججي "ضججد نفسججها

معججاداة "مكافحججة جججب يسججمى فيمججا المتخصصججة المريكيججة
السامية".

وأحججد الرابطججة فوكسمان" رئيس "إبراهام طلب وقد
يوحنججا مججن المتحججدة الوليججات فججي الصججهيوني اللججوبي قادة

"معججاداة علججى التغلججب في المساعدة الفاتيكان ومسؤولي
الرومانية. الكاثوليكية الكنيسة نفوذ مناطق السامية" في

"موشججية الصججهيوني الرئيججس أعججرب الطار هذا وفي
فجي "بجولس" وقججالا لوفججاة العميجق أسججفه كاتسجاف" عجن

بججولس يوحنججا سججيتذكر اليهججودي الشججعب عزائه: "إن برقية
اليهججود تجججاه المسيحيين أفكار تغيير في ساهم الذي الثاني
الكاثوليكيججة الكنيسججة أتبججاع مججن الكراهيججة مججن فججترة بعججد

لليهود". 

الموافجججق: ه1426  صجججفر25 السجججلم": الثلثجججاء "مفكجججرة 32
م.5/4/2005
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ًا: أبللرأ عليلله     المسلليح     دم     مللن     اليهللود     ثالثلل
:  السلم

القتججل مجن اليهججود بججرأ قد كان الفاتيكان أن إلى يشار
ًيا للمسيح المزعوم ًنا بذلك منه أتبججاع مججن الكراهيججة من قرو
واليهود. الكاثوليكية الكنيسة

ًا: سعيه العالمية     الكنائس     لتوحيد     الحثيث     رابع
القضللية     يمثللل     ذلللك     بات     حتى     كأنيسته،     قايادة     تحت

:  التنصير     بعد     اهتماماته     قاائمة     على     الثانية

الطوائججف توحيججد هججي حياته في الثانية القضية وكانت
إلججى دعوته ذلك إلى وينضم كنيسته، زعامة تحت النصرانية

وديججدنه، دأبججه كججانت  والتي"الديان بين الحوار" جب يعرف ما
لتلججك المججؤتمرات تلججو المججؤتمرات لعقججد نوابه يرسل وكان

العججالم لسججيما" العججالم من متفرقة أماكن  في"الحوارات"
."المسلم

الصورة تحسين المتعددة محاولته من المر يخلو ول 
الفضائح تفشي بعد وكرادلته بكنيسته حاقت التي المشوهة
ً القساوسة، بين الخلقية التاريخيججة العتججداءات عججن فضججل

نتحدث ولن الشرقية، والطوائف الرثوذكس ضد للكاثوليك
مججن بججارزة سججوداء علمججة تعججد الججتي الصليبية الحملت عن

عنهججا أعلن والتي الرومانية الكاثوليكية للكنيسة مرير تاريخ
وسججماها بغججداد سقوط عند الشهير خطابه في بوش جورج
الصليب... حرب

ًثججا الثججاني" عمججره "بولس قضى توحيججد حلججم وراء له
 – بالفاتيكججان"الم" الكنيسججة تحججت العججالم كنججائس جميججع
الفظججائع علججى المتعججددة العتججذارات - وبذلا تعبيره حسب

فقججد ذلججك ورغم الكنائس، تلك حق في أجداده ارتكبها التي
ًدا الرثوذكس رفض ."روما كنيسة" قيادة مجد

بيجججن تنصجججيرية بأعمجججالا الكاثوليجججك قيجججام وبسجججبب
الكنيسجججة رعايجججا ومنجججاطق أوكرانيجججا فجججي الرثجججوذكس
الروسججية الرثوذكسججية الكنيسججة رئيججس رفض الرثوذكسية

"يوحنا" لروسيا. الثاني" زيارة "أليكسي البطريرك
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للعججداء عديججدة مرات الفاتيكان الثاني أليكسي وانتقد
للفاتيكججان الموالين الكاثوليك اقتحم أن بعد بينهما التاريخي
عقججب الروسية المدن من العديد في الرثوذكسية الكنائس
ًبا... وتركوها فنهبوها الشيوعية؛ سقوط خرا

استرضججاء أجججل مججن الطائلججة  المججوالا"البابججا" وبججذلا
وقججد واليونججان، مصججر فججي أو روسججيا فججي سواء الرثوذكس

فججي الشججتراك للكاثوليججك للغفججران الثججالث شنودة اشترط
ً الكامججل اليمان رايججة تحججت العمججل عججن الحججديث قبججل أول
"بججولس" العججالميين الكنيسة رأسي جعل الذي المر واحدة

أكثره. وخفي بعضه ظهر دائم شبه نزاع  في"شنودة" و

ًا: تحذيره لمللن     بللالجحيم     وتوعده     الملح     خآامس
-:     التنصير      –  التبشير     يترك

ًعا بولس يوحنا عهد في التنصيرية الحركة شهدت توس
الكنيسججة منصججري يرسججل يفتججأ لججم فهججو مسججبوق، غيججر

العججالم حججولا متفرقججة منججاطق إلججى الرومانيججة الكاثوليكيججة
أوروبا. وشرق وآسيا أفريقيا إلى لسيما

أسسججه  الججذي"الشججعوب تبشججير" مجمججع عقججد وقججد 
السجججاقفة رؤسجججاء ضجججم لقجججاء للفاتيكجججان التجججابع بجججولس

أهميججة حججولا الكاثوليججك أفريقيججا أسججاقفة مججع المريكييججن
ٍذ التنصججير، وسججائل في التجديد  - فججي"البابججا" أعلججن وحينئجج

التبشججير إن(-: "للتبشججير" النصججارى تججرك مججن ترهيبه إطار
لججم لمججن والجحيججم والويججل مسيحي، كل على وحتمي لزم

 شججعاًرا"الرسججولا بججولس" كلمججات تشججكل أن بد ول يبشر،
بأعمجججالكم السجججاقفة أعزائجججي تفتخجججروا فل منهجججم، لكجججل

ً ليس  فإنه"بشرتم"  إذا"التبشيرية" .)للفخر مجال

أجججل مججن المججؤتمرات "بججولس" عشججرات عقججد وقججد
ًدا أوروبججا وشججرق أفريقيججا فججي  التنصججير"إحيججاء" مسججتفي

بججالحملت الخاصة الضخمة والوربية المريكية بالميزانيات
التنصيرية.

ًا: نشاطه "  الرهللاب  "     علللى     الحرب     في     سادس
:  "  الديان     حوار  "     فكرة     وتفعيل
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خللا الكاثوليكيججة للكنيسججة السججابق الزعيججم التقججى
دولججة  رئيججس737 بنحججو الماضية والعشرين الستة العوام

وزراء رؤسججاء مججع  مقابلججة245 و العججالم دولا رؤسججاء مججن
فججي الرؤسججاء هججؤلء مججع حججواراته تركججزت وقججد الججدولا،

."الرهاب" على بالحرب يعرف ما حولا الخيرة السنوات

"ثابججاتيرو" السججبانية الحكومججة رئيججس قابججل فعنججدما
علججى أعلججن السججبان السججاقفة مججن وفججد مججع بالفاتيكججان

ًقا لكم قلته ما مسامعهم: "أكرر تعججاونكم ضججرورة مججن ساب
الرهججاب وحججرب السلم قضية خدمة أجل من الفاتيكان مع

الديان". بين الحوار وتنمية

اليمنججي الرئيس مع بولس تباحث المثالا سبيل وعلى
مكافحججة وضججرورة أهميججة صججالح" حججولا اللججه عبججد "علججي

أحث "إنني(قائلً:  اليمنيين إلى حديثه ووجه بل ،"الرهاب"
محاربججة علجججى منطقتكججم فجججي والنسجججاء الرججججالا جميجججع

.)السلم"" أجل من  والعمل"الرهاب"

مسألة إلى اليمني للرئيس حديثه في بولس انتقل ثم
يتأتى ل السلم أجل من العمل إن(قالا:  حيث الديان حوار

أن فعليكججم لججذا القلججوب؛  فججي"التسججامح" اسججتقرار بعد إل
فججي والشججعوب الديججان بيججن للحججوار لقججاءات تحتضججنوا
.)العربية الجزيرة سيما ل مناطقكم

ًا: لقلللاؤه بحمايلللة     والمطالبلللة     بعلوي     سلللابع
العراق:     نصارى

العراقيججة الحكومججة "بججولس" رئيججس التقججى عنججدما 
إشججراك علججى حثه الفاتيكان في وزوجته علوي إياد المعين
 – علجى"الديموقراطيجة دعجائم إرسجاء" في العراق نصارى

الدينيججة الحريججة تججوفير حتميججة علججى وصججفه- وشججدد حججد
للمسيحيين.

مجمججع بأعمججالا يوحنججا أشججاد العراقججي الشججأن وعججن
والججتي وفلسججطين  بججالعراق"الغاثيججة" الشججرقية الكنججائس
تشججمل كمججا هنججاك، الكنسججية الهيئججات مسججاعدة تتضججمن

الوسط. الشرق  في"بالنجيل التبشير"

مججن هو العراق غزو الهزيل استنكاره أن يكشف وهذا
وللسججتهلك الدعائيججة، والحيججل السياسججية، المنججاورة قبيججل

العلمي.
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ًا: دوره المريكيللة     المصللالح     خآدمللة     فللي     ثامنلل
والغربية:

مججن مقربججة أمريكيججة مصادر أماطت الشأن هذا وفي
دور عججن اللثججام ريجججان رونالججد السججبق المريكججي الرئيججس

الباردة" وفي "الحرب في الفاتيكان بابا الثاني بولس يوحنا
السوفيتي. التحاد إسقاط

بشججأن ريجان الرئيس - مستشار راوني إدوارد وأدلى
النباء وكالة نشرتها - بتصريحات النووية السلحة محادثات

الثججاني" شججارك "بججولس أن مفادهججا المريكيججة الكاثوليكيججة
ًيا عرف فيما كثب "ريجان" عن الججتي البججاردة بالحرب تاريخ

"راونججي" علججى ويؤكججد السابق، السوفيتي التحاد أسقطت
والمنجججل المطرقججة لسججقاط يسججتطيع ما كل قدم البابا أن

داخججل عناصره تحريك أو المعلومات تقديم ناحية من سواء
السوفيتية. الجمهوريات

ًا: حزنه ل     أن     النصللرانية     علللى     وشللجونه     تاسع
:  أوروبا     تحكم

أطججاحت حيججن الثاني" شجججونه بولس "يوحنا ُيخِف لم
للتحججاد كدسججتور النصججرانية القيججم باعتمججاد بحلمججه أوروبججا
إيطاليججا مثججل الججدولا بعججض تأييججد مججن الرغججم علججى الوربي
وأيرلندا. وبولندا

أوربججا على العلمانية سيطرة من "بولس" يحذر وظل
وأسججاقفتها بولنججدا كنيسججة إلججى رسججالة كتب حيث الموحدة

سيطرة إلى الداعية الصوات ضد الوقوف على فيها يحثهم
إلى تركيا انضمام من محذًرا الوربية، القارة على العلمانية

السججلم نشججر فججي التججاريخي بجدورها مذكًرا الوربي التحاد
تتنفس كي أوروبا شرق تنصير بضرورة ومذكًرا القارة، في

-  وصفه - حسب برئتين القارة

ًا: عصر القساوسة:     فضائح     عصر     بولس     عاشر

لسججاقفة الشججاذة الخلقيججة الفضججائح تفجججرت عنججدما
ُلسججر"البابججا" اعتججذر أمريكا في الكاثوليك الججذين الطفججالا  

ِدي ُت حججتى أسججابيع تمججض ولم القساوسة، قبل من عليهم اع
ِطججق فلججم جديججد؛ مجن الفضججائح تفجججرت  العتججذار"البابججا" ُي

َهكين لمئات ."الدين رجالا" من الكنائس داخل المنت
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تابعججة  أبرشججية65 نحججو أن يعلججم أن القججارئ ويكفججي
الججتي الحججادة الماليججة للزمة نظًرا إفلسها أشهرت أمريكية

اعتججداءات لضججحايا كججبيرة تعويضججات دفعهجا نتيجججة بهجا تمججر
هججي تعججد "بوسججطن" الججتي أسججقفية بينهججا مججن القساوسة،

الوليججات فججي الكاثوليكيججة السججقفيات بيججن من ُغرًما الكثر
يزيد لما دولر  مليون85 مبلغ لدفع اضطرت حيث المتحدة

بهجججا قجججام وشجججذوذ جنسجججي اعتجججداء  ضجججحية550 عجججن
. 33القساوسة!

بالتنصللير     أعماله... اهتمامه     عشر: آخآر     حادي
:  العربية!     الدول     في

فججى رغبتججه عن أعلن حين واضًحا يوحنا البابا كان وقد
سججبيل فججي واتخذ الوسط الشرق في التنصير دائرة توسيع

تحمججل وصججارت المختلفججة المسججتويات علججى خطججوات ذلك
تاريججخ فججي الولججى للمرة حدثت أنها بمعنى "تاريخية"، لقب

سنة.  ألفي قرابة إلى يمتد الذي الكاثوليكية الكنيسة

ًدا يدخل الطلق على بابا أولا كان يوحنا فالبابا مسججج
عججام مججن مججايو فججي دمشججق فججي المججوي المسجد زار حين

التاريججخ فججي الكاثوليكيججة للكنيسججة رئيججس أولا . وهو2001
الشججرق فججي مسججيحي مجتمججع أكججبر تضججم التي مصر، يزور

فيججه للغايججة ضئيلة أقلية كانت وإن العدد، حيث من الوسط
روما.  لكنيسة بالولء تدين

ًدا قويججة دبلوماسية علقات أقيمت عهده وفي بيججن ججج
- أولا أيًضججا – كان أن بعد ،1994 عام والفاتيكان إسرائيل

ذلججك قبججل إسججرائيل فججي الكبر بالحاخام مباشرة يلتقي بابا
بابججا وأولا العججالميين، والعلم الصججحافة مججن مل على بسنة
ًدا يججزور ًيججا، معبجج البابججا اهتمججام يعلججم , كمججا1986 عججام يهود

العجججراق, وبكلمتجججه فجججي التنصجججيرية الرسجججالية بالعمليجججة
مهيججأة العججراق فججي الجواء أن بغداد سقوط بعد المشهورة

تدهور قبيل يوحنا البابا قام يكون... كما ما كأفضل للتنصير
الجزيججرة شججبه علججى لججه جديججد نجائب بتعييججن الصججحية حالته

النيابججة شجججؤون ب"إدارة يسججمى لمججا كرئيجججس العربيججة،
والكججويت والسججعودية البحريججن تشججمل الرسججولية" والججتي

واليمن. وعمان المتحدة العربية والمارات وقطر
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جدير بالشيخ 
القرضاوي أن يعود

21/3/2005 الثنيججن يججوم صججباح قبل قد بولس وكان
كججان جريمولي" الججذي بيرناردو "جوفاني المطران استقالة

هينججدر" "بججولا المطججران مكججانه وعيججن المنصب هذا يشغل
ًفا كان الذي العربية. الجزيرة شبه لمنطقة أسق

حاصججل هينججدر بججولا السويسججرية: إن الذاعججة وقججالت
الكنسي. القانون في دكتوراه على

النيابججة شججؤون "إدارة جججب يسججمى مججا إنشججاء وتججم
مججن تتخججذ - الججتي العربيججة الجزيججرة شججبه الرسججولية" فججي

يونيججو  من28 - في لها ظبي" مقًرا "أبو الماراتية العاصمة
المقاطعججات إحججدى الفاتيكججان ويعتبرهججا ،1889 عججام مججن

ًدا أهمية الكثر الكنسية نحججو: فيها ويعمل العالم، في وامتدا
ًا،40 ًن .34 راهبة70و  كاه

ًا الفاتيكان بابا هو هذا وأغلفة العلم هالت من مجرد
المعزين. ومجاملت السياسة

فيهللا     بللد     ل     تَعُجللٍب     ملحظة     بقيت     ُثّم
المعاتبة:     من

نقججرأ ولججم نسججمع، ولججم نججر، - لم أسف - من أننا ذلك
- السججلميين - نحججن منججا لرمججوز والتججأبين العججزاء هججذا مثل

ًا الشججيخ نهججج يخججالف ممن المة، فقدتهم آرائججه مججن وكججثير
ًا وفتججاواه، المتحججدث-  الججدين محيججي علء بالججدكتور بججدء
ً وكججان بمصججر، السججلمية الجماعججة باسججم الرسججمي رجل

ًا ًا- أحجداث مجن كجان فيما له دور ل إعلمي بالعلمجة  ومجرور
،الوليججد أبي وخلفه خطاب بالقائد انتهاء وليس العقل، حمود
ًا الله رحمهم ،كثير هؤلء وغير يترحم لم وإن برحمته، جميع

البابا. على المترحمون عليهم
وكتب

مختار محمد
مصطفى
المقرئ
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