
��!هل إله اإلسالم يتحسر متوجعاً أم مترحماً ؟
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الواردة عن الرب يف الكتاب املقدس ، " الندم " سبق ان كتبنا مقاًال للرد على شبهة اسالمية مكررة هي عن صفة 

  :هنا . وقدمنا تفسريها الصحيح -الدلة والقرائن 
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  :ي التندم واحلسرة ه اىل معبودهم،" احلسرة " بة صفة وقد قلبنا عليهم الطاولة ، واستشهدQ مبا ورد يف القرآن من نس

  ).30 :36يس( "َما eَْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِئوَن  َيا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد" 
  

تيسري (املسمى  الذي ورد يف تفسريههـ  1376عبد الرمحن بن Qصر السعدي املتوىف سنة وقد اشرQ اىل تفسري اإلمام 
  :بقوله حني حتسر على العباد ، .. متوجعاً ان رsم كان   ) الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان

  
ما أعظم شقاءهم،   : أي  } َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُونَ  َما eَْتِيِهْم ِمنْ  yَ َحْسَرًة َعَلى اْلِعَبادِ  {   : للعباد متوجعا قال ا�ّ " •

  ." ونكال جهلهم، حيث كانوا sذه الصفة القبيحة، اليت هي سبب لكل شقاء وعذابعناءهم، وأشد  وأطول
 )تفسري السعدي  -الكرمي املنان  تيسري(  

  
  ..  كبار الشيوخ  بقلم واملقدمة لتفسري السعدي واملنقحةوهذه صورة من الطبعة االصلية 

  :الغالف وجتد امساءهم على صورة 



  

  
وقد أجاز احملققون من كبار .. متحسراً على عباده "  يتوجع" اقرأ كالمه املطبوع كيف ان رsم كان 

  :شاهد الصورة التالية .. مشاخيهم هذا الكالم  



  



  
  

وهذه الطبعة احملققة واملنقحة ، قد صرح حمققوها بكل يقني أ�ا هي الطبعة االصلية املوافقة خلط اإلمام الشيخ السعدي 
  !!واالقل يف االخطاء والتصحيفات والتحريفات .. نفسه 

  
   :من مقدمة احملقق  17: كما اوردوا يف الصفحة 

  
  

 هل كل اولئك احملققني ومراجعي تفسري االمام السعدي من كبار املشايخ كانوا عمياQً ومل تقع اعينهم على تفسريه
  !؟ " متوجعاً " ، فجعل ربه  "احلسرة " آلية تنسب اىل هللا  "!املوجع"
  

  !هكذا مرور الكرام ؟"  متوجعاً قال هللا "  :على عبارته املؤذية لرsم مبرورهمفهل أخطأوا هم .. ولو أخطأ السعدي 
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  "! اجتهد فأخطأ

 السلفيةوكيف مدحوه واثنوا على عقيدته 
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اجتهد فأخطأ" . .ها حالة اجتهاد ¤�.. كارثة كالم شيخهم السعدي 

وكيف مدحوه واثنوا على عقيدته .. تعالوا اقرأوا مقدمة الشيوخ الذي قدموا لطبعة تفسري شيخهم السعدي 
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كارثة كالم شيخهم السعدي يربرون  
  :وجنيبهم 

تعالوا اقرأوا مقدمة الشيوخ الذي قدموا لطبعة تفسري شيخهم السعدي 
  !!الصة اخل

  



  وعقيدته السلفية يف الصفات )استاذه( مدح علم الشيخ السعدي

  

اثناء تفسريه النص ..  لرب الكعبة"  التوجع
" الندم"تة ضد نصوص كتابنا املقدس حول نسبة 

   .رمحته وحزنه وشفقته على البشر 

: وهي .. م اليت يتبعو�ا يف هذه املزانق احلرجة 

مدح علم الشيخ السعدي فيهاو ..  ابن عثيمنية الشيخ الشهري 
  

التوجع"ونسبته لصفة  ) السعديالشيخ (  اعرتاف احد كبار مفسري القرآن
تة ضد نصوص كتابنا املقدس حول نسبة اسقط شبهتهم املتهاف .. هذا الرباىل "  احلسرة

رمحته وحزنه وشفقته على البشر  :وهي نسبة تليق جبالله ودون تعطيل لصفاته الكمالية اذ تعين 
  !نية عرب عمالءه  العودةاذ ال يكل عن 

م اليت يتبعو�ا يف هذه املزانق احلرجة جلؤوا اىل حيلته.. واسقط يف ايدهم .. بعد ان فرغت جعبتهم 

ة الشيخ الشهري ونقرأ من مقدم

اعرتاف احد كبار مفسري القرآنان 
احلسرة"القرآين الذي ينسب 

وهي نسبة تليق جبالله ودون تعطيل لصفاته الكمالية اذ تعين  اىل ربنا
اذ ال يكل عن  ..ولكن الشيطان ال يهدأ 

بعد ان فرغت جعبتهم الذين 



  !  التحريف
  ! عوام املسلمنييت ال يرضون ان يطلع عليها فالتحريف عندهم ايسر وسيلة إلخفاء احلقيقة ال.. نعم 

مبدلني منها " ..  متوجعاً " منها بعناية كلمة  حاذفني.. االسواق دي وبثوها يف فطبعوا طبعات اخرى من تفسري السع
  " !! مرتمحاً : " لتتحول بعدها اىل كلمة جديدة هي .. ثة حروف ثال
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  " !!مرتمحاً " اىل " متوجعاً " وكيف حرفوا كلمة .. شاهدوا الغالف مث صورة الصفحة 
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  :ميكن حتميل هذه الطبعة من هذا الرابط 
801703.us.archive.org/13/items/WAQ51975/51975.pdfhttp://ia  

  

  " !!  بيدهمنكراً فليغريه  منكم من رأى: "ومبدأهم يف هذا الفعل هو 
  !  "هذا خطأ مطبعي":   هي وحجتهم السخيفة .. وقد طبقوا هذه القاعدة حرفياً مع كتبهم

  !بيد الشيخ السعديهي االصلية حبسب النسخة اخلطية "  متوجعاً "ألن كلمة .. هذه احلجة  أسقطناوقد 
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  " !!م!حمًا "  :ان طبعات اخرى من التفس� وردت فيها كلمة 

  !" متوجعاً : "يد املفسر السعدي الكلمة فيها هيألن النسخة االصلية املوافقة خلط  ات حمرفةعوقد بينا ¤ن هذه الطب
  

  
dulltif.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=17597http://www.alab  

  

 السلفي اي ان شيخهم . هو صفة نقص وعيبالوجع اىل هللاوان نسبة  .. املرضاعرتف املفيت ان الوجع هو قد لو 
�!! بعد أن أوقعهم يف اخلجل مث حرفوا كالمه.. الكبري السعدي كان ينسب صفة نقص وعيب اىل رsم  �
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  !اذ ال جرمية بال اثر .. تبني هوان فعلهم .. فوا كالم السعدي حىت بعد ان حر 
  :يف هذا هذا املوقع االسالمي كما اعرتف بعضهم " .. غري سليمة لغوyً "فالكلمة احملرفة 

  

  
  

  cGUk-http://vb.tafsir.net/tafsir6841/#.V23dSI :ا هن
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  ).30 :36يس( "َما eَْتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا بِِه َيْستَـْهزِئُوَن  Mَ َحْسَرًة َعَلى اْلِعَبادِ " 
@@

@òàÜ×@Éß@òzîz•@òíŁa@oºŠm@�Ûa@pbº�Ûa@I@ñŠ�y@bí@A@H@òîÛbnÛa@ïçZ@@
Shakir : 
 Alas for the servants! there comes not to them an messenger but they mock at 
him. 
 



Sherali:  
 Alas for my servants !  there comes not a Messenger to them but they mock 
at him. 
 
Yusufali:  
 Ah! Alas for (My) Servants! There comes not a messenger to them but they 
mock him! 
 
Khan : 
 Alas for mankind! There never came a Messenger to them but they used to 
mock at him 
 
Maulana: 
  Alas for the servants! Never does a messenger come to them but they mock 
him. 

  
  :  يف القاموس العريب هي  Alasكلمة معىن  ف

  " ! َحْسَرِيت؛ M َلْلَحْسَرة؛ M َهلَْف؛ M َهلْفااه؛ واَحْسَرQَه؛ واهاً؛ M لألسف؛ واأَسفَ  " ..
  

@òº�Ûa@ÑíŠ¤A@@
  

يف النص، فصارت  - ! وحشاها حشواً  -قد ابدلت الكلمة متاماً ، وجاء املرتجم املسلم بكلمة جديدة اما ترمجة سروار ف
  :اآلية هكذا 

Sarwar:  
 Woe to human beings! Whenever a Messenger came to them, they mocked 
him. 

  " !!الويل للجنس البشري " 
، فهل هذه أمانة ؟ أم خداع )  Woe to \الويل ( واستبدهلا بكلمة )  Alas \حسرة : ( اذ حذف كلمة 

  !للقرآن ؟ - ! معدلة جتميلية  -الغربيني وتقدمي نسخة 
  

@òíŁa@òºŠm@òàÜ×@âa†‚n�bi@Z@�c@laˆÇ@Éuë@A@@



 
 
Pickthal: 
  Ah, the anguish for the bondmen! Never came there unto them a 

messenger but they did mock him! 
  :يف القاموس العريب  معناها anguishوكلمة 

  "!؛ ِشّدة ؛ َعَذاب؛ تـََفّجع ؛ َحَرارَة ؛ َحْرَقة ؛ َحْسَرة ، ؛ jَّمل ؛ تـََعّذب  أْحَزن ؛ إْكتَـَرب ؛ أَمل ؛ َأْوَجعَ "
  

، متوجعاً ، متأملاً : رب االسالم  تقد اعترب .. بشكل واسع  وهي ترمجة معتمدة عند املسلمني" بيكدل" ترمجة اذن 
  !من سورة يس  30متفجعاً ، مكرت-ً ، معذ-ً ، حبسب هذه االية 

  
، على غرار ما فعلوا مع تفسري الشيخ  فهل سنشهد طبعات جديدة من ترمجة بكدل وفيها حتريف هلذه الكلمة فيه

  ؟  السعدي
  .ريفات املسلمني لكتبهم الدينية فال �اية لتح.. ارجوكم  Òبعوهم

  
*******************  

  
ويقارنوها  .. اسري مطبوعة ورقياً ان حيتفظوا sا جيداً انصح وبشدة اخويت اخلدام ممن حبوزÔم كتباً اسالمية وتف

ال ف.. فاحتمالية ان يقوم املسلمني بتحريف مقاطع وكلمات فيها أمر واقع .. كل فرتة بغريها من الطبعات 
  !!خطوط محراء تقف أمام خفة يد املسلمني 
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   .. بنص واحد من القرآن  نفضحها ، من تفسري السعدي اىل رsم"  التوجع" عبثية حتريف نسبة 
  !اىل رب الكعبة !" التأذي " صفة  ذي نسبال
نـَْيا َواْآلِخَرِة َوَأَعدَّ َهلُْم َعَذاً- ُمِهيًنا يـُْؤُذوَن ا�ََّ  ِإنَّ الَِّذينَ " ُ ِيف الدُّ َّÚَواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْريِ  اْلُمْؤِمِننيَ  يـُْؤُذونَ  َوالَِّذينَ  َوَرُسوَلُه َلَعنَـُهُم ا

  ) .58و 57:االحزاب(  " َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتاQً َوِإْمثًا ُمِبيًنا
  

  ) !هللا(ونسبت اىل ) رسوله واملؤمنني واملؤمنات : ( ، نسبت اىل البشر "  يؤذون" ذات كلمة 
  ! فهل هللا يتأذى ؟

  ! نقصهي صفة " األذى " ابن حجر العسقالين ¤ن صفة " ديث احملدث امري املؤمنني يف احل"لقد اعرتف اإلمام 
  " ! صفة نقص وهو منزه عن كل نقص.. األذى " 

  ..نعم لكنها ال تؤخذ حبروفها : جعلتهم يتلثعمون ، لدرجة ان قالوا .. هذه الصفة اليت نسبها القرآن لرsم 
  )!!("  مبالغةلل" امنا هي  
  .. يضع ربه يف ذات مقام عبيده القرآن يبالغ حنيف

  
  :قال ابن حجر العسقالين 

لكونه صفة نقص وهو منزه عن  واملراد -ألذى أذى رسله وصاحلي عباده الستحالة تعلق أذى املخلوقني به "  •
الرسل يف نفي الصاحبة والولد عن هللا أذى هلم ،  ، وال يؤخر النقمة قهرا بل تفضال ، وتكذيب كل نقص

إن الذين يؤذون هللا  يف اإلنكار عليهم واالستعظام ملقالتهم ، ومنه قوله تعاىل للمبالغةفأضيف األذى w تعاىل 
وأولياء رسوله ، فأقيم املضاف مقام املضاف  معناه يؤذون أولياء هللافإن  ورسوله لعنهم هللا يف الدنيا واآلخرة

  ..."إليه
 )6943 --ب قول هللا تعاىل إن هللا هو الرزاق ذو القوة املتني»  كتاب التوحيد -ابن حجر  -فتح الباري (  

  
  )فتأمل (  !!" يؤذون اولياء هللا "عين عندهم ت" ..  يؤذون هللا"  ..yللتفسري املقنع 

  :قد ذكرهم ونسب اليهم األذى يف اآلية الالحقة مباشرة بقوله " أولياء هللا "بينما 



  ". ِبَغْريِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتاQً َوِإْمثًا ُمِبيًنا يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناتِ  َوالَِّذينَ " 
  .ألنه ذكرهم بعدها مباشرة .. فيسقط تفسريهم ¤ن اذية هللا تعين اذية اولياءه 

  
  ، امنا ينسب اىل" على حقيقته"لرsم جيوز ان يكون  "االذى " ، فقد اعرتف ¤ن نسبة صفة  االمام اآللوسي اما
  " !! وليس بشيء: " ا التفسري بقوله ، مث دحض وابطل هذ" أولياء هللا  " 

  
  . وغريه من املفسرين ينسف تفسري ابن حجر.. اآللوسي  أي ان اإلمام

  .. يف الكالم ا�ازيةان يلجأ اىل  اآللوسي اضطرقد و 
  !! "جماز"يرفضون ان يكون يف القرآن واجلميع يعلم ¤ن أهل السنة وخاصة السلفية  

  :قال اإلمام اآللوسي يف تفسريه 
  

عظيمه ملسو هيلع هللا ىلص ببيان قربه وكونه حبيبه املختص به حىت كان ما يؤذيه يؤذيه سبحانه كما أن من يطيعه يطيع وذكر هللا عز وجل لت"  •
أي يؤذون أولياء هللا ورسوله  والكالم على حذف مضاف اإليذاء على حقيقتهوجوز أن يكون هللا تعاىل، 

-لنسبة إىل رسوله عليه الصالة  ة إليه تعاىل واملعىن احلقيقي-لنسب يراد منه املعىن ا�ازيوقيل جيوز أن ، وليس بشيء
والسالم، وتعدد املعمول مبنزلة تكرر لفظ العامل فيخف أمر اجلمع بني املعنيني حىت ادعى بعضهم أنه ليس من اجلمع املمنوع 

  " .وليس بشيء
 )57: االحزاب  - تفسري اآللوسي ( 

  
  " !!ألن هللا ال جيوز ان يلحقه األذى "  ..ان اذية هللا جمرد جماز  اعترب اجلصاص وكذلك
هللا ال جيوز أن يلحقه  وذلك ألن سولهيؤذون أولياء هللا ور  : يعين إن الذين يؤذون هللا ورسوله : قوله تعاىل"  •

  ..."فأطلق ذلك جمازا،  األذى
 )اجلصاص  - أحكام القرآن (  

  
  !!اىل رب الكعبة جمرد ترديد كالم الناس " االذية " فقد اعترب نسبة .. اما البغوي 

  ."منزه عن أن يلحقه أذى من أحد -وجل  عز -، وهللا  ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم" ..  •
 )تفسري البغوي (  



ال جيوز نسبته اىل هللا ؟ فكيف ينسب اليه ذميماً فأوليس ما يتعارفه الناس بينهم لو كان منفراً .. y حضرة اإلمام البغوي 
  ؟!وهي صفة نقص كما قال اإلمام ابن حجر " التأذي" 
  

  :وهنا نسأهلم 
  : و جماز  ، جمرد مبالغة كالمية  -! وهو صفة نقص  - "هللا اذى "  اذ كان

، وقد أقمتم  .."قال هللا متوجعاً للعباد : " لربكم بقوله " التوجع"العالمة السعدي نسبته اذن ملاذا استنكرمت على 
  !؟ بسببها حرفتم كتابهقد و  ومل تقعدوها على هذه العبارة ، الدنيا
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  : بن صاحل العثيمني  حممـد شيخهم قال

 ،ألن هللا أثبتها لنفسه; إثبا�اوجيب علينا  �بتةفاألذية w ; يلحق يب األذى: أي ":يؤذيين ابن آدم : " قوله" •
 ،è- لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ {: بدليل قوله تعاىل; ليست كأذية املخلوقولكنها فلسنا أعلم من هللا {

، وقدم النفي يف هذه اآلية على اإلثبات؛ ألجل أن يرد اإلثبات على قلب خال من توهم املماثلة، ] 11من اآلية: الشورى[
ال مياثل يف صفاته كما ال مياثل يف ذاته، وكل ما وصف هللا به ، وأنه على الوجه الالئق به تعاىلويكون اإلثبات حينئذ 

; إذ لو كان احتمال التمثيل جائزا يف كالمه سبحانه، وكالم رسوله فيما وصف به نفسه; فليس فيه احتمال للتمثيل; نفسه
  ". لكان احتمال الكفر جائزا يف كالمه سبحانه، وكالم رسوله 

 ) 244صفحة   2جزء  - دار ابن اجلوزي. ط - د على كتاب التوحيد القول املفي ( 
  

ليس كأذية " و " بشكل يليق به " بشكل حقيقي بت ، لكنه  -! وهي صفة نقص -فإله االسالم يتأذى 
  !"املخلوق

له دون متثيل وال بشكل يليق جبال" يق العبارة وهكذا ينفلتون من اشكالية جتسيم رsم ونسبة صفات البشر اليه عن طر 
  " ! كيف

  



يف  )يهوه الوهيم ( وضد كل صفة او تشبيه نسب اىل الرب القدير  " ندم الرب" وهنا ننسف شبهتكم ضد عبارة 
  .. 1 واحاديث نبيكم يف قرآنكم" اذى هللا  "بذات تفسريكم لصفة .. اسفار العهد القدمي 

  :ونقول  

  " ! ندم الرب اطلق ذلك جمازاً "  
   !" ويراد منه املعىن ا�ازي ، وذكر على ما يتعارف عليه الناس "
  " ! يليق جبالله كندم املخلوق وامنا بشكل ندم الرب ليس "

  
  ! سالحكم نرده عليكمفب.. اذا اطلقتم علينا شبهاتكم 

  
 

                                                 
  )2246ومسلم  4549البخاري " ( َوالنََّهارَ  اللَّْيلَ  أَُقّلِبُ  اْألَْمرُ  بَِيِدي الدَّْهرُ  َوأََنا الدَّْهرَ  يَُسبُّ  آَدمَ  اْبنُ  يُْؤِذيِني: " قال دمحم   1


