اللندنيـــة
في الرد على بعض الفرق وشبه الالدينية

نظم الفقير إلى عفو ربه الغني
علي بن إسماعيل القديمي الشافعي
غفر هللا له ولوالديه وللمسلمين
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المقدمة
 -1الــ ـ ــ ـمــ ـد لله الــ ـ ه ي دعــ ـانــ ـا

ق واجــتــبــانــا
هإلــى هريــ ه
اض الــ ــ ه

 -2هبـ ـخـ ـيـ ـ هر خـ ـلـ ـ هقـ ـ هه فـ ـكـ ـنـ ـا أمـ ـه

هبـ ـخـ ـيـ ـ هر هه وفضـــــ ـ هلـ ـ هه مـ ـعـ ـمـ ـه

 -3صـــ ـلـى عـلـيــ هه هللا مــا قـلــب دنــا

بــابــه فـنــال فضــــالا وســــنــا
همـن
ه

 -4وآ هلـ ـ هه وصــــــ ـ ـ هبـ ـ هه وســــــلـ ـمـ ـا

الطبـاق وســــمـا
مـا جـاوز الســــبع ه

 -5وب ـعــد ذا فــ هإن هــ ه ي الســـــط ـرا

نــظــمــتــهــا هلــدفــ هع مــنــكــر جــرى

اللــ ــاد
اللــ ــا هد و ه
 -6همــن هفــتــنــ هة ه

همـ ـمـ ـا هبـ ـ هه يـ ـفـ ـتـ ـ هتـ ـن الـ ـ هعـ ـبـ ـاد

ق يـنـ ـ هرف
 -7وبـعـ ه
ض مـن عـن الـطـ هريـ ه

وعن ســــ هبيـ هل المهتـ هدين ينصــــ هرف

الســــفــه
ض مــا يـنُــــره الـفـ ه
 -8وبـعـ ه

فنهصــــفه ـا فال ونهصــــفه ـا ســــف ـه

 -9دعــا ل ـهــا أح ـبــاب ـنــا هم ـن ل ـنــد هن

ت يـعـتـ هنـي
افـعــا ه
همـمـن هبـنُـــ ـ هر الـنــ ه

الســـ ـ ــا هقـي
 -10كــالـقــ هار ه الـمـهــ ه ه

وابـ ـ هن هحـ ـجـ ـا

اق
طـ ـ هيـ ـ ه
ب العـ ـر ه

 -11وهــا أنــا أشــــــرع هفــي الــمــرا هد

ب الــجــوا هد
هبــعــو هن ر هبــي الــو ه
اهــ ه

مصادر المع هرفة
فصل
ه
 -12مصــــــا هدر الــمــعــ هرفــ هة الــمــقــره

الــع ـقــل وال ـ ه ـ ك كــ اك ال ـ هف ـط ـره

ف ال ق
فصل تع هري ه
ســـ ـفــه
 -13والـ ـ ك
ق هفـيــ هه اهخـتـلـف الـفـال ه

اصـــــ ـفـ ـه
وكـ ـ كل فـ ـرقـ ـة هلـ ـ اك و ه

 -14فــأصــــ ـبــ ــوا ثــالثــة الــمــد هارس

وكـــ كلـــهـــم هلـــمـــا يـــقـــول د هارس

ق
 -15أولـ ـهـ ـا مـ ـدرســــــة الـــتـ ـطـ ـابـ ـ ه

ق
اقـــع أكـــ هرم هبـــهـــا وو ه
هلـــو ه
افـــ ه
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 -16وذا عـلـيــ هه الـمســــ هلـمـون الـجـمـهـر

الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـاء الـــعـ ـقـ ـالء الـ ـبـ ـرر

الـتـي مـر هجـعـهــا الـتـنــاســــــب
 -17أمــا ه

اقـع عـنـهــا غــ هائــب
حـتـى لـ هو الــو ه

ق فهيهــا لم ينــاقهض نفســــــه
 -18فــال ك

وهـــكـــ ا بـــنـــوا هلـــ اك أســـــ ـه

 -19ثــ هالـ ـهــا مــدرســــــة الـبـرغـمـتــه

وه ـي هل ـ ـق هبــان ـ هت ـفــاع م ـ ـ هب ـتــه

الماد هيين
فصل
ه
اشــــر الـمـال هحــده
 -20وانـقســــمــت مـعــ ه

ق حــ هائــده
هلــ هفــرق عــ هن الـــطــ هريــ ه

 -21فـ هـم ـن ـه ـم م ـن هبــال ـم ـوا هد ي ـع ـت ـ هقــد

هل ـمــا ي ـ ـ ك وال ـوج ـو هدي ي ـع ـت ـ همــد

ب الـ ـمـ ـغـ ـفــ هل
 -22ور كد هـ ـ ا الـ ـمـ ـ هـ ـ ه

هبــأن أشــــ ـيــاء لــنــا لــم تــجــهــ هل

درى

ولــم تــكــن أعــيــنــهــم لــهــا تــرى

 -24همــ ـ ــ ـالــ ـه الرقــ ـام والخــ ـالق

فــ هعــلــمــهــا هبــالــ ه ــ ه ل يــطــاق

يــمــ هكــن هلــمــا هدي هبــأن

يـعـلـم هبــالُــــ هر وخـيـ هرنــا الـ ســــن

 -26ف ـك ـي ـف ي ـ ـ هب ـت ـون ســــ ـوء ق ـتــ هل

هطـفــل عـلـى مــا قــد فـ هنـي هبــأكــ هل

 -27فليصــــمتوا عن ال ـ هديـ ه هفي الخلق

لنــه غ ـيــب وم ـن ق ـل ـبــا ا يُـــــق

الســــال هم طـرا ا أســــلـمـوا
 -28أمــا بـنـو ه

أمــ ـرهــ ـم لله فــ ـهــ ـو أعــ ـلــ ـم

 -29فـــمـــا يـــراه طـــ هيـــبـــا ا يـــطـــا

ومـــا يـــراه خـــبـــ ـــا ا يـــعـــا

 -30حـــقـــا ا لـــهـــم هبـــ هلـــك اعـــ هتـــزاز

هلن نـــهـــجـــهـــم لـــه امـــ هتـــيـــاز

 -31هلنـ ـهـ ـم مـ ـت هصـــــ ـلـ ـون هبـ ـالحـ ـد

هبك هل شــ ـيء عا هلم مضــ ــــــــــى وجد

 -32ويـ ـعـ ـ هلـ ـم الـــجـ ـز هئـ ـي والـ ـكـ ـ هلـ ـيـ ـا

ســـــب ـ ــانــه وي ـع ـل ـم ال ـ ـت ـ هم ـيــا

 -23هواع ـت ـرف ـوا هب ـهــا ومــا هح ـ

 -25فــلــيــ
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فصل النس هوية
 -33والــنســـــ هويــة دعــت هل ـمــا أســــــا

لـالســــ هتـوا بـيـن ال هـرجــا هل والـنهســــــا

احــ ـل تــ ـعــ ـ كد
 -34ثــ ـم لــ ـهــ ـا مــ ـر ه

ثــ ـالثــ ـةا هلجــ ـ هلــ ـهــ ـا تــ ـعــ ـدوا

النــتــخــا ه طــالــبــت
 -35أولــهــا هفــي
ه

فســــم وا لهــا وبعــد شــــــاركــت

 -36وبـ ـعـ ـدهـ ـا قـ ـمـ ـن هبـ ـمـ ـا تـ ـقـ ـوم

هرجـــالـــهـــم ورمـــن مـــا تـــروم

ت
 -37ح ـت ـى رأيــن أن م ـن هف ـي الــب ـيــ ه

ت
ســـ ـجـ هنـهــا الـمـ هقـيــ ه
امـلــة هفـي ه
عــ ه

 -38وبــعــدهــا طــالــبــن بــاســــــ هتــواءه

هبــ ـال تــ ـفــ ـاوت ول انــ ـ هتــ ـهــ ـاءه

 -39وجـ ـاء مـ ـوج ثـ ـ هالـ ـ

عـ ـ هجـ ـيـــب

مـــ هريـــب

 -40هبـ ـأنـ ـمـ ـا الـــتـ ـأ هنـ ـيـ ـ

والـ ـ ككـ ـوره

اقـع همـن صـــ ـوره
مــا لـهـمــا هفـي و ه

 -41لــ هكــنــه أتــى هبــ اك الــمــجــتــمــع

فــالخـ هتـيــار هفـي مـعــ هانـيــهــا وقـع

 -42مـع رف هضــــ ههـن حــالــة الـتـعـنصــــ هر

ي ـ ـ هب ـت ـن هف ـيــهــا بُـــــر ا هل ـبُـــــ هر

 -43و هعـ ـرقـ ـه ونســــــبـ ـا ا حـ ـ هقـ ـيـــقـ ـه

ف ـك ـيــف خــال ـف ـن ه ـنــا الــط ـ هريــقــه

 -44وقـ ـد جـ ـرت هدراســــــة غـ ـر هبـ ـيـ ـه

هفـ ـي همـ ـئـ ـة همـ ـن ألـ ـ هفـ ـ ههـ ـن هريـ ـه

 -45عــن الســــــعــاد ه وراء الــ ــ هانــي

وج ـ هه ـن هــل هب ـهــا ت ـعــ هان ـي
هم ـن م ـ ه

وط قصـــــد جم هع الم ـا هل
 -46همن الضــــغ ه

الـــرجـــا هل
وتـــر هكـــهـــا الـــزواج بـــ ه

 -47بـ ـأن ذا قـ ـد زادهـ ـا اكــ هـتـ ـئـ ـابـــا

وقـ ـلـ ـقـ ـا ا يـ ـ ـ ـ هقـ ـل الـــمصـــــ ـابـ ـا

 -48وهـــن طـــالـــبـــن هبـــ ا هجـــهـــارا

أق ـررن أن الضـــــع ـف مــا ت ـوارى

 -49ورد ذا هبـــأن مـــا يـــخـــتـــ هلـــف

تـ ـعـ ـامـ ـل هبـ ـ ـ ـ هالـ ـ هه مـ ـخـ ـتـ ـ هلـ ـف

 -50فــمــا طــعــام الـــولــ هد الــ ه ي و هلــد

همــ ــل كــ هبــيــر هفــي الــمــو هائــ هد يــ هرد

وأمـــره مســـــ ـتـــغـــر
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ســــــا هفــي حــر هبــنــا مــجــال
 -51و هلــلــن ه

الرجــال
واعت همــدت فهي خ ه
وضــــهــا ه

 -52فــأيــن ذا همــن دعــو ه اســــــ هتــواءه

اقـــض هادعـــاءه
ذا مـــنـــ ه

ألـــيـــ

فصل اللبرالي هة
 -53مـ ـ هن الـــهـ ـوى إهلـ ـهـ ـه هلـ ـبـ ـر هالـ ـي

اكـــمـــة الـــ هفـــعـــا هل
لـــ تـــه حـــ ه

لــم تضــــــرا

فــاز هن وشــــــ واشـــــربـن خـمـرا

 -55هفــ هإن تســـ ـلــه عـن زنــا الـمـ ــ هارم

أجـ ـا

فـ ـورا ا ســــــ هيـ ـئ وخـ ـ هارم

 -56و هإن توافق ـا ولم ي صــــ ـل ضــــرر

اقـــض ول مـــفـــر
و هإن ذا مـــنـــ ه

 -54فــأنــت حــر حــيــ

فصل في الليبرالية السياسية
اع ـي
 -57وأصــــــل هــ ا ع ـقــد اج ـ هت ـمــ ه

اعـــي
والـــمـــرء طـــ هائـــع هلي د ه

 -58دعــا لــه الــدســـــتـور والـقــانـون

وإهن أبـــى فـــ هإنـــه مســـــــجـــون

 -59والـمســـــ هلـمـون يســـــمـعـون أمـرا

همـ ـمـ ـن عـ ـلـ ـيـــهـ ـم تـ ـولـ ـى أمـ ـرا

 -60ثــم تــرى جــمــاعــة الــلــبــر هالــي

هبـ ـكـ ـ هل جـ ـرأ عـ ـلـ ـى الـــمـ ـقـ ـا هل

 -61هبـــأنـــنـــا رجـــ هعـــيـــة نـــقـــ هطـــع

ور نـ ـقـ ـطـ ـع
هلســــــ هارق و هلـ ـلـ ـكـ ـفـ ـ ه

 -62فـكـيـف أوجـبـوا عـلـى مـن حـكـمـوا

أن يســـ ـمـعـوا قــانـونـهـم وألـزمـوا

 -63ث ـم أت ـوا هل ـن ـقــ هد ح ـك ـ هم الــمســـــ هل ـ هم

أمــا رأوا ق ـ هب ـي ـ ـه ـم هف ـي الــعــال ـ هم

خالق ال هديأون ثوليجية
فصل ال
ه
-64
الـــدي أون ثـــلـــ هجـــيـــة أخـــالق
ه

كــان ل ـهــا هم ـن (كــنــت) انـ هـب ـ ــاق

 -65فـهـو يـرى الســـــــــــــئ همـن أفـعــا هل

مــا أوقـع الـنــاس عـلـى هإفُــــــا هل
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 -66ف ـكــ كل مــا ل ـو أن كــل الــم ـج ـت ـم ـع

فـ ـعـ ـلـ ـه نـ ـجـ ـا فـ ـنـ ـهـ ـج يـ ـتـ ـبـ ـع

اهــب
 -67لــ هكــن ذا إهلــى الـــفســــــا هد ذ ه

اقــب
إهذ إهنــه مــا اعــتــبــر الـــعــو ه

فصل النانية
 -68أمــا النــ هانــ كي فــهــو مــا اعــتــقــد

الســــــرور والســــــعــاد مــرد
أن ك

الســـ ـوى يســــــاعــد
ت لـ هكـن ه
 -69هلـلــ ا ه

هبـــ هنســـــ ـبـــة وكـــ كل ذا مـــبـــاعـــد

 -70عــ هن الصــــــوا ه إهذ يــ هجــيء دور

ســــــد مــا عـن همـ ــ هل ذا يـ ـور
يـف ه

 -71فـ ـ هإن بـ ـكـ ـرا ا قـ ـد يـ ـكـ ـون فـ ـ هرحـ ـا

وغـــ ـيـــــره هإذا رآه تـــ ـ هرحـــ ـا

الر كد على من ينت هقد بناء رسو هل هللاه صلى هللا علي هه وسلم هبعائهُة
 -72طــو هائــف همــن النــ هام طــائهُــــــه

انـ ـتـ ـقـ ـدت بـ ـنـ ـاءه هبـ ـعـ ـائهُـــــ ـه

الســـ ـ هنـيـنــا
 -73و ههـي هفـي تهســـ ـع همـن ه

ويـ ـدعـ ـون قـ ـبـ ـ ـ ـه الـــمـ ـ هبـ ـيـ ـنـ ـا

 -74ونـ ـن ســــــا هئـلـوهـم عـ هن الســــبــب

هلينق هضـــــــــــــي فهيمـا يقولون العجب

ت وغير ان صــــر
 -75فــالقبح فهي الــ ا ه

ك ـالقت ـ هل ظلم ـا ا وكُــــر ه الخم هر قر

ـن لــ ـهــ ـم اخــ ـ هتــ ـيــ ـار
 -76هلي ذيـــ ه

هلـ ـيـ ـفـ ـهـ ـم الــ هـنـ ـقـ ـاش والـ ـ ه ـ ـوار

 -77إهن زع ـم ـوا هلــ هاتــ هه ف ـقــد ســـــقـط

د هلــيــلــهــم عــلــى فســــــا هد هه وحــط

 -78إهذ ل مــقــام هــا هــنــا هلــمــلــ ه ــ هد

هلنـــه نـــكـــار كـــ هل مـــبـــتـــ هدي

الســــــاءه
ق كـيـف يـ ـ هبــت ه
 -79هلـلـخـلـ ه

والــر كد هــا هــنــا هبــ ــق ســــــاءه

يــره فــهــو زعــم
 -80وإهن يــقــل هلــغــ ه

ب الضــــ هر الــ ه ي حــل وعم
بهســــبــ ه

 -81ونــ ــن قــ هائــلــون إهن الضــــــررا

يــ هزيــلــه تُــــ ـ هريــعــنــا إهن ظــهــرا
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 -82وما وجدنا أي شــــكوى همن ضــــرر

احـــدا ا ول أثـــر
ول حـــ هديـــ ـــا و ه

 -83فــانـقـطـع الـخصـــــم وبــان ك
الـزور

والــزعــم ل يــ ــبــت بــل يــمــور

فصل الفر هدية
النســـــ ـانـ ـا
 -84فـ ـر هد هيـ ـة تـ ـعـ ـتـ ـ هبـ ـر ه

ت حــيــ
مــعــتــ همــدا ا هبــالــ ا ه

ســـــواه مــا اع ـت ـمــد
 -85وأنــه ع ـل ـى ه

ســــــ هه قـ ك
ط ســـــنــد
ولـم يـكـن هلـنـف ه

 -86واعـجــب لـهـم همـن أيـن يــأكـلـونــا

ويُــــ ـرب ـون الــمــا وي ـن ـ هك ـ ـونــا

يـن يـركـبـونــا
 -87وهــل عـلـى الســـــ هفـ ه

وهـ ـل هـ ـم هلـ ـ اك يصــــــنـ ـعـ ـونـ ـا

كــانــا

فصل العد همية
 -88والـــعـــد همـــيـــة تـــرى أل هـــدف

هبـخـلـ هقـنــا ودون مـعـنـى يســــتُــــف

ذا الــخ ـل ـق دون هح ـك ـمــ هة

ســــبــ هة
اصــــــل هبــالن ه
وأن معنى حــ ه

 -90فــــر كده هبــــأن ذا تــــنــــاقــــض

وب ـعضــــــه هل ـب ـع هضــــــ هه ي ـعــ هارض

 -91فــقــ هائــل الــنهســــ ـبــ هة رام مــعــنــى

ي نـ ـفـ ـي بـ ـعـ ـد ذاك يـ ـعـ ـنـ ـى
فـ ـأ ك

 -89ف ـع ـبــ

ت وجو هد الصانه هع
فصل إهثبا ه
 -92و هإن تـ هرد أن تـ ـ هبـتـن الصــــــ هانـعــا

فـهــاك نـهـجــا ا مســــتـ هبـيـنــا جــا همـعــا

ب
 -93هفــ هلــلــغــز هالــي دل هبــالــتســــــ هبــيــ ه

ب
هو هلب ـ هن ه
ســـــيــنــا دل هبــالــت ـر هك ـيــ ه

التــ ـقــ ـان
ان فــ ـ ه
التــ ـقــ ـ ه
 -94ودل هبــ ـ ه

عــلــى الــ ه ي أتــقــنــه بــرهــان

 -95ب ـيــان ـهــا ك ـمــا أق ـول فــاســـــم ـ هع

مرتب ـا ا كم ـا مضـــــــــــــى وأســــ هم هع

 -96فــالســــــ هبــ هبــ هيــة تــقــول كــ كل مــا

لــه اب ـ هتــدا فســـــبــب لــه ان ـت ـم ـى
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 -97وكـــونـــنـــا هـــ ا لـــه هبـــدايـــه

إهذن بـ ـدا ســـــ ـبـ ـبـ ـه كـ ـالـــرايـ ـه

 -98وســـــبــب ي ـك ـون هبــالــمســـــبــب ه

هبـ ـ ا أقـ ـر كـ ـ كل مـ ـلـ ـ ه ـ ـد غـ ـ هبـ ـي

 -99د هلــيــل تــركــيــب يــقــول الــكــون

مـــ ـجـــ ـزأ وجـــ ـزؤه يـــــكـــــون

 -100مــفــتــ هقــرا ا هلــغــيــر هه ومــا افــتــ هقــر

إلــيــ هه ع ـق ـالا قــد ي ـكــون م ـف ـت ـ هق ـر

 -101في صــــــل التســــلســــــل الم ــال

عــــقــــالا هلنــــه لــــه الــــمــــآل

 -102وقــد يــكــون الــغــيــر ذا اغــ هتــنــاءه

وذلـــك الـــ ـــ كي وذو الـــبـــقـــاءه

 -103جـــل جـــاللـــه وعـــز شـــــ ـانـــه

وفــي الــكــتــا ه جــاءنــا بــيــانــه
ه

وصـــــ ـفـــة تـــنـــفـــكك أو تـــزول
 -104ه

والـــجـ ـزء ل يـ ـ همـ ـيـــل أو يـ ـ ـ ـول

التــقــان
ه

فــالــ ــال ل يســــ ـ هعــفــه الــبــيــان

 -106فـــالـــكـــون ذا مـــهـــيـــأ هلـــكـــ هل

نــوع همــن الــ ــيــا ه مســــــتــ هقــ هل

 -107فــمــا أجــل خــلــقــه ســــ ـبــ ــانــه

ونــ هه إتــقــانــه
وكــم نــرى هفــي كــ ه

وم
هفـي فـلـ هكـهــا الـمـعـلـ ه

يــوم
ـبــط كــل
ت ه
ســــ ـيــره هبــالضـــــ ه
ه

ســــــيــر هفــي مســــــ هاره
 -109وقــمــر ي ه

وكـــ كلـــهـــم يـــ هقـــ كر هفـــي قـــر هاره

 -110لـو لـم يـكـن ذا الـخــلــق والتـقــان

دلـــيـــل صـــــــانـــع فـ ـال بـ ـرهـ ـان

 -105أمــا الــد هلــيــل الــ ــالــ

 -108فــالُـــ ـمـ

فصل الغي هري هة
 -111ثــم بــنــو غــيــر يــرون الــغــايــه

هفـي خـلـ هقـنــا والـعـيـ ه لـلـنـهــايــه

 -112أن نســــ هعــد الـغـيـر ونــد هخــل الـفـرح

عــلــيــ هه ح ـت ـى ل ي ـقــ هارف الــت ـرح

 -113وكـــون ذاك هـــدفـ ـا ا قـ ـ هد انـ ـ ـ ـتـ ـم

لــيــ

لــه همــن الــدلــيــ هل مــلــتــزم

 -114وأنـــنـــا نـــرى هبـــأن الـــغـــايـــه

الـــنـــهـــايـــه
هللا إلـــى
عـــبـــاد
ه
ه
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لــلــغــيــر أمــر يــطــلــب
 -115وعــونــنــا
ه

و هديـــنـــنـــا هلـــ همـــ ـــلـــ هه يـــر هغـــب

فصل نظرية داروين
 -116هلـــد هار هويـــن نـــظـــر الـــتـــطـــو هر

ب الــتــطــفــ هر
هبــالنــ هتــقــا هبــ ســــــ ه

ت بــغــيــة الــتــكــاثـ هـر
 -117فــي الــكــائــنــا ه

دون ق ـه ـ هر قــاهـ هـر
ـوان
ه
فــي ال ـ ــيـ ه

 -118فـ ـجـ ـاء إنســـــــان همـ ـن الـــقـ ـرو هد

ح ـت ـى بــدا هبُـــــك ـ هلــ هه الــم ـوج ـو هد

 -119بل جاء همن جد مضـــــــــى مُــتر هك

ســـــلــك
مـع الـقـرو هد ذا قـ هبـيـح الـم
ه

 -120ون ـ ـن لســـــنــا ن ـن ـ هك ـر الــت ـط ـورا

فـلـيـ

همـن نـص صـــ ـ هريـح ظـهـرا

 -121لـــ هكـــن مـــا زعـــمـــه در هويــــن

زعـ ـم كـ ـ و

 -122ث ـم بــنــو درويــن فــي الــتــجــريــبــي

ب
مــبــ ــ ــهــم بــالــ ــ ه دون ريــ ه

خلق آدم ـا
 -123فم ـا اســــتطــاعوا ب ـ
ه

اح بـلســـ ـمــا
ولـم يـروا هلــ ه ي ه
الـجـر ه

 -124فــمــا لــهــم هإثــبــات ذا أو نــكــره

فــخــلــقــه ل يســــــتــطــاع قــدره

خ طـي هـر هعـيســـــــــــــى
 -125وإهنـهـم هفـي نـفـ ه

ســـ ـيســــــا
لـن تـ هجــدوا هلـنـهـ هجـ ههـم ح ه

هـ ـالـــك مـ ـ ههـ ـيـــن

فصل ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم في العهد القديم
 -126رســـــالـة الرســــو هل قـد دلـت حجج

وت ـهــا هب ـال أدن ـى هع ـوج
ع ـل ـى ث ـب ـ ه

الـقــديـم قــد ورد
 -127هبـمــا عـن الـعـهــ هد
ه

هفـي أشــــ هعـيــاء وهـو هفـيـهـم يـعـتـمــد

ان
 -128هبـــأنـــه يـــ هاتـــي إهلـــى ســـــ ـكـــ ه

ان
هقــيــدار وهــو و ه
اضــــــح الــبــيــ ه

 -129وأنـ ـه يـ ـ هاتـ ـي مـــكـــان ســـــ ـ هالـ ـع

افـع
أي هفـي مــ هديـنــ هة الـنـ هبـي ه الُــــــ ه
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الرد على النصارى
فصل ه
تـــــ ـر كد

نـ ـهـ ـج الـــنصــــــاري ولـــه تـ ـهـ ـ كد

 -130ثـــــ ـالثـــــــة

 -131أولـ ـهـــا ســــــمـ ـوه بـــالـــتـ ـمـ ـانـ ـ هع

افــ هع
ومــا لــهــم عــن أمــ هر هه همــن د ه

احـــدا
 -132فـــالـــر ك ل يـــكـــون هإل و ه

أمـــا الـــتـــعـــ كدد فـــلـــيـــ

و هاردا

 -133فـــلـــو تـــعـــددوا وكـــان الـــكـــ كل

ذا قـــدر إذا ا يـــ ه ـــ كل الـــقـــتـــل

ســــــواه قــا هدر
 -134هإذ كــ كلــهــم عــلــى ه

افـر
فـمســـــتـ ه ـيــل مــا يـقـول الـكــ ه

 -135ثـــم هبـــتـــ هاريـــخ لـــنـــا د هلـــيـــل

فـ ـروح قـ ـدس هعـ ـنـ ـدهـ ـم د هخـ ـيـــل

 -136فــلــم يــكــن قــبــل هإلــهــا ا يــعــرف

والب ـن ه ـمــا م ـن ع ـرف ـوا
ه

 -137وثــالــ

أ هدلـــــ ـة

الدلــ هة الــتــ ــريــف هفــي

فــال

عـهــ هدهـه م الـجــديــ هد إهجـمــاعــا ا يـ هفـي

اء والقد هر
فصل ال ك
ُب هه حول القض ه
 -138قــولــهــم إهن الــقضــــــاء والــقــدر

ي مــفــر
يــجــبــرنــا ومــا لــنــا أ ك

 -139لــ هكــن أتــى بهصــــــور ه الــمــخــيــ هر

افــي همــن الــتــ ــ كيــ هر
ور كده الُــــــ ه

 -140هبـ ـأن ربـ ـنـ ـا الـــعـ ـ هلـ ـي الـــجـ ـبـ ـارا

قـ ـد أودع الــ هـعـ ـبـ ـاد الخـ ـ هتـ ـيـ ـارا

 -141هف ـ هف ـيــه ـم لــلــخ ـيـ هـر والُـــــ هر ق ـب ـول

وذا الـقـبـول قــ هايــد إهلـى الـوصـــــول

 -142هم ـ ــالــه مــا جــاء هف ـي ال ـ ــديــ ه

مـ ـمـ ـ ـ ـالا هبـ ـغـ ـيـ ـ هـ ـ هه الـــمـ ـ هغـ ـيـ ـ ه

 -143وكــــمــــربــــع
ه
ومــــ ــــ هل كــــر ه

مــا ت ـراه هم ـن ح ـركــ هة

هم ـن ح ـيــ

فصل الرد على القاديانية
 -144والــقــا هديــ هانــي مــنــهــج هبــ هه ردى

نـ ـ هبـ ـ كيـ ـهـ ـم غـ ـدا غـــالم أحـ ـمـ ـدا
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ولـــ هه مـــا كـــانـــا
 -145ور كدهـــم هبـــقـــ ه

مـ ـ ـ ـمـ ـد أعـ ـ هظـ ـم هبـ ـ هه بـ ـيـ ـانـــا

 -146فــكــ كلــهــم قــرا هبــكســــــ هر الــتــاءه

هلـ ـخـ ـ هاتـ ـم ل عـ ـاصـــــــم الـــقـ ـراءه

ـاتـ ـم هبـ ـكســـــ ـ هرهـ ـا الخـــيـــر
 -147وخــ ه

ســـــــيـــر
ور كد ذا عـــلـــيـــهـــم ع ه

الُيع هة
الرد على ه
فصل ه
الُــــــيـــعـ ـ هة هل نـ ـ هقـ ـ كر
 -148ومـ ـنـ ـهـ ـج ه

وبـــعـــض مـــا رأوه ل يـــقـــ كر

 -149مــا لــهــم عــلــى الــوليــ هة د هلــيــل

ســــوى قــال و هقـيــل
امــ هة ه
المــ ه
ول ه

الـكـرامــا
 -150ويـبـغضـــ ـون صـــ ـ ـبــه ه

وفـ ـقـ ـدوا الـ ـ ـ ـب والحـ ـ هتـ ـرامـ ـا

ســــوى الصــــ ـابـ هة ســــنـد
 -151ومـا لهم ه

إهل ـى هك ـتــا ه هللاه وه ـو الــم ـع ـت ـمــد

ير هيين
فصل الر هد على التك هف ه
 -152ودع مـــكـــ هفـــرا ا ومـــن يـــبـــ هدع

هل ـل ـمســـــ هل ـم ـيــن دون وجــه ي ـق ـ هنـع

اطــبــا
 -153فــلــم يــكــ هفــ هر الــنــ هبــ كي حــ ه

ســــــره الـــمـ ـراقـ ـبـ ـا
وقـ ـد أبـ ـاح ه

فصل الر هد على التب هدي هعيهين
 -154أمــا الــ ه ي بــدع همــ ــل الــنــو هوي

النــي ه فــ هلــك الــغــ هوي
والــعســــ ـقــ ه

 -155فـ ـمـ ـن لـ ـنـ ـا هبـ ـ همـ ـ ـ ـ هلـ ـ ههـ ـم أ هئـ ـمــه

قــد نُــــروا الهــدى وكــل هحكمــه

القران
ت ص هة
فصل هإثبا ه
ه
اهـره
 -156وصـــــ ــة الـقـرآ هن حـقــا ا ظــ ه

ور الــغــ هاب ـره
هب ـ ه ـف ـ هظــه هم ـن الــ كده ـ ه

 -157ول تـــنـــاقـــض ول تـــعـــارض

وغـ ـيـــره بـ ـدا هبـ ـ هه الـــتـ ـنـ ـاقـ ـض

الـعـربــاء حـقــا ا تُـــ ـهــد

هبــأنــه أعــجــز مــن قــد جــ ــدوا

 -158والـعـر
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 -159فــعــجــزوا عــن قــو هل همــ ــ هل آيــه

الــعــنــا هد الــغــايــه
وبــلــغــوا همــن ه

 -160كــمــ ــ هل مــا قــد قــالــه الــو هلــيــد

احـــد عـــ هتـــيـــد
وهـــو عـــدو جـــ ه

ت هص هة النبهي ه صلى هللا علي هه وآل هه وص ب هه وسلم
فصل في إهثبا ه
ب المرســـــ هل
 -161أم ـا هرســـــال ـة ال هبي ـ ه

الم الــم ـن ـز هل
ي ـ هب ـيــن ـهــا خ ـيــر ال ـك ـ ه

 -162ومــعــ هجــزات مــالــهــا انــ ه صــــــار

الـــكـــتـــا
أتـــى هبـــهـــا
ه

والثـــار

ـرو هم وف ـت ـح هعصـــــمــ هة
ب الـ ك
 -163ك ـغ ـلــ ه

و هف ـي ت ـب ـوك يــا ل ـهــا هم ـن غ ـزو ه

ُيو هعية
فصل الر هد على ال ك
الُــــيو هعي
شــــيخ العـال هم ك

وع
أتـ ـى هبـ ـ هفـ ـكـ ـر ســــــيءه الــ كـنـ ـز ه

ســــيـاســـــة وقـد ســــلـك
 -165فلســــفـة ه

أخـ ـ ك مـ ـال آخـ ـر ولـ ـيـ ـ

لـ ـك

 -166و هفـي الـعـطــاءه الـكــ كل ذو تســــــا هوي

فـ ـ ا كـ ـ ا هفـ ـي أخـ ـ ه هه يســــــا هوي

 -167فــالــفــرق يــبــدو هعــنــده إهذا دفــع

ذو عـمــل وبـيـن مـن لــه صـــــنـع

 -168فـ ـرقـ ـا ا رآه هعـ ـنـ ـده اســــــ هتـ ـغـ ـالل

امــ هلــيــن مــال
هكســــــ هارق همــن عــ ه

حــقــا ا إهذ هــنــاك طــلــب

وجـ ـهـ ـده وعـ ـرضــــــه ونهســــــب

 -164مـ هارك

 -169ولــيــ

فصل الر هد على المُ هر هكين
وســـــي
 -170ورد قـول الـتــ هائــ هه الـهـنــد ه

وس
ب الـمـنـ ـ هر ه
ف الـمـنـ ه
هذي الـمــ هــ ه

ســــ ـي ـ هخ ـي ه الــه ـوى م ـردو هد
 -171وكــل ه

وقــ ـ هائــ ـل هبــ ـوحــ ـد ه الــــوجــ ـو هد

ب وهو قد مضـــــــــ ـى
ج التر هكي ه
 -172هبمنه ه

فخ ه همما ســــا هبقا ا ق هد انقضـــــــــــ ـى
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ف
اء الخالقهيا ه
فصل في بهن ه
ت على التعاط ه
ف
 -173والـخـلـق ل تـبـ هن عـلـى الـعـو ه
اطـ ه

ف
وك ـن هب ـعــدل ســــــ هائ ـر الــم ـو ه
اق ـ ه

اف
 -174ولـو عـلـى الـنـفـ ه وذا إهنصــــــ ه

اف
مســــتـكـ همــل الـنكـعـو ه
ت والوصــــــ ه

فصل في نظرية العواقبية
اقــ هبــي
 -175ورد مــا يــنــهــجــه الــعــو ه

ب
اصـــــد و ه
خـاطـ ه
مه همـل قصـــــ هد قـ ه

لـ ـه تـ ـفـ ـ هريـــق

يــفــ هه يــ هريــق
بــيــن الــ ه ي هبســــ ـ ه

 -177دمــا ا هب ـظ ـل ـم وط ـ هب ـيــب عــال ـجــا

ت جــا
ح مجروح وبعــد المو ه
هلجر ه

 -178هلن مـ ـا قـ ـد عـ ـ همـ ـال أمـ ـاتـ ـا

أ همــت هبــ ا مــنــهــجــهــم مــمــاتــا

 -176هبـ ـأنـ ـه لـ ـيـ ـ

فصل في رد نظرية المنفعية
 -179ورد مــا يــنــهــجــه الـــنــفــ هعــ كي

فــنــهــجــه مســــــتــقــبــح د هعــ كي

 -180فــالــخ ـيــر هع ـنــده هب ـن ـف ـع أك ـ ـرا

ولـو عـلـى القــ هل إهضـــــرار طـرا

 -181فق ـل لهم لو أن عُــــر هرج ـال

اغتصــــبوا الن ى فهـل لهم يقـال

 -182أتـيـتـم حســـ ـنــا ا وخـيـراا ســــــادا

أفــــ ـادا

هلنــــ ـه

هلكــــ ـ ــــ ـر

ومنكري الحا هدي
الرد على القرآنيين
فصل في ه
ه
لـلـقـرآن
الــ ه ي يـنســــــب
ه

مع ر هد قو هل المصــــطفى العـدنـا هني

 -183بـئـ

 -184يـ ـر كدهـ ـم قـ ـول (أ هطـ ـيـ ـعـ ـوا هللا

أي (والرســــول) المجتبى الواهـا

 -185واذكـرن مــا يـتـلـى و هفـيــ هه ذكـرا

(وال هـكـمــ هة) فــأي مـعـنــاهــا تـرى

 -186وكيف يُــــرحون م ـا ق ـ هد اختلف

اء عمن قـد ســــلف
همن أو هجـ هه القر ه
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 -187هــل هعـنــدهـم همـن أثـر يـؤ هصــــــل

اللـــ هه مـــنـــزل
هبـــأن ذا همـــن ه

فصل في الر هد على العنص هريهين والقوميين
 -188ورد مـا يـدعو إهليـ هه العن هصــــ هري

قــومــي غــ هبــي مــفــتــ هري
وكــ كل
ه

 -189هبـ ـأنـ ـه نـ ـبـ ـا نـ ـ هبـ ـيـ ـا ا جـ ـ هائـ ـيـ ـا

اع ـيــا
ـع هــا هديــا ا ود ه
إهل ـى الــجــمــيـ ه

 -190فـلـيـ

همـن فضــــــل هلبـيـض عـلـى

أســــود والعك

صــــ هريح يجتلى

 -191ولـيـ

همـن فضــــــل هلـعـر ه آدمــا

عـلـى الــ ه ي هلـلعـجـ همـ هيـيـن انـتـمـى

النسان
حقوق
بيان قضي هة
ه
فصل في ه
ه
قــد بـنـوا لـهـم حـقـوقــا

و ههــي ثـــالثــون أبــوا عــقــوقــا

 -192والـغـر

 -193لـهــا وعـنـهــا مـنـعـوا الـمـروقــا

ور كد ذا خــ ه هــنــا مســــــوقــا

النســــــان ولـم
 -194فــ كـروا حـقـوق
ه

يـبـ هيـنـوا مــا عـنــه يســــــأل ألـم

ق
 -195ي ـك ـن ع ـل ـى الــم ـر هء هل ـغ ـيــر ح ـ ك

لــ هكــنــهــم هلــ همــ ــ هل ذاك عــ كقــوا

 -196وأنـــهـــم ر كدوا الـــ ـــدود كـــال

هبـ ـزعـ ـ همـ ـ ههـ ـم رجـ ـ هعـ ـيـ ـةا فـ ـهــال

ســــ ـؤ هلــنــا هلــمــاذا

أولـــى بـــقـــاء يـــ هد ذاك ل ذا

 -197كــان جــوا

فصل الُرك أكبر جريمة
تـغـفـر

الُـــ ـ هرك هبــالـرحـمـ هن ذنــب أكـبـر
 -198ه

ســـــواه همـن ذنـو
ومــا ه

 -199هوالــنــصك (إهن هللا ل يــغــ هفــر أن

ســــواه يمتهن
يُــــرك هبـه) ومـا ه

 -200فـقــل هلـمــا هدي أقـطـع الُـــــجـره

همن هنصــــ هفها أســــوأ همن هطفل تره

ب
 -201يـ هتـيــه هفـي ضـــــال هلــ هه الـعـ هجـيــ ه

ب
ومــا انـ ـنـى هعـن هفـكـ هر هه الـغـ هريــ ه
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 -202هفــ هإن يـقـولـوا هإن هطـفـالا أفضــــــل

همـن شــــجـر والمـر ذا ل يـجـهــل

 -203نـقــل لـهـم إهن إهلــهـنــا اتصـــــف

ت ل هكن من وصــ ـف
الصــ ـفا ه
هبأكم هل ه

ق ك
اصــــال
طو ه

هلـوصـــ ـ هفــ هه مـهـمــا تـ هجــده قــ هائـال

اليـــمـــان
 -205هلـــ اك همـــنـــا وجـــب ه

وام ـت ـن ـع الــج ـ ـود والــك ـف ـران

 -204لم ـا ي هصــــ ـل ولي

تمت بحمد للا
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