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 هتنئة احتاد علماء املسلمني "لفرنسيس" برائسته يف دينه منكر

 
 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 

 :احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه وَمن وااله، أّما بعد
رسول هللا إىل مجيع  -صّلى هللا عليه وسّلم-فإنَّ ِمن املعلوم ابلّضرورة عند مجيع علماء اإلسالم أنَّ حممًدا 

الناس، بل إىل الث ََّقلني: اجلنِّ واإلنس، فال يسُع أحًدا اخلروج عن شريعته، وجيُب على مجيع الناس اإلمياُن به 
 جيب عليهم اإلميان، أو ال جيب عليهم إتباعه، أو أنَّ أحًدا ِمن واتّباعه، فَمن اعتقد أنَّ اليهود والّنصارى ال

فهو كافٌر ابهلل العظيم،  -صّلى هللا عليه وسّلم-الّناس يسعه اخلروُج عن دين اإلسالم الذي بعث هللا به حممًدا 
ُقْل ََي أَي َُّها : عاىلقال هللا ت أصحاب النَّار، وإن كان مسلًما صار ُمرتًدا، وَمن مات على هذا االعتقاد كان ِمن

يًعا   158األعراف: النَّاُس ِإّّنِ َرُسوُل اَّللَِّ إِلَْيُكْم مجَِ
  28سبأ: َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيرًا: وقال
  107األنبياء: َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ : وقال
  1الفرقان: َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيرًات َ : وقال

َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد ِإالَّ اَّللََّ َواَل ُنشْ : وقال تعاىل نَ َنا َوبَ ي ْ ًئا ُقْل ََي أَْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوْا ِإىَل َكَلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ َوالَ رَِك بِِه َشي ْ
ن ُدوِن اَّللَِّ فَِإن تَ َولَّْواْ فَ ُقوُلواْ اْشَهُدواْ ِبََِّنَّ ُمْسِلُمونَ    64آل عمران: يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا أَْراَباًب مِّ

ا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ َرُسوُل ََي أَْهَل اْلِكَتاِب الَ تَ ْغُلواْ ِف ِديِنُكْم َوالَ تَ ُقولُواْ َعَلى اَّللَِّ ِإالَّ احلَْقَّ ِإّنََّ : وقال تعاىل
ْنُه َفآِمُنوْا اِبَّللَِّ َوُرُسِلِه َواَل تَ ُقوُلوْا َثالَثٌَة انت َ  َا اَّللَُّ إَِلٌه َواِحٌد اَّللَِّ وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرََيَ َوُروٌح مِّ ُهوْا َخرْيًا لَُّكْم ِإّنَّ

َماَوات َوَما ِف اأَلْرِض وََكَفى اِبَّللَِّ وَِكياًل ُسْبَحانَُه َأن َيُكوَن لَُه َولَ    171النساء: ٌد لَُّه َما ِف السَّ
ٌق لَِّما َمَعُهْم وََكانُوْا ِمن قَ ْبُل َيْستَ ْفِتُحوَن َعَلى الَِّذينَ : وقال ِف اليهود ْن ِعنِد اَّللَِّ ُمَصدِّ ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب مِّ  َوَلمَّ

ا َجاءَ  ا َعَرُفوْا َكَفُرواْ ِبِه فَ َلْعَنُة اَّللَّ َعَلى اْلَكاِفرِينَكَفُرواْ فَ َلمَّ   89البقرة: ُهم مَّ
َن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب كِ : وقال ٌق لَِّما َمَعُهْم نَ َبَذ َفرِيٌق مِّ ْن ِعنِد اَّللَِّ ُمَصدِّ ا َجاَءُهْم َرُسوٌل مِّ َتاَب اَّللَِّ َورَاَء َوَلمَّ

  101البقرة: ْم الَ يَ ْعَلُمونَ ظُُهورِِهْم َكَأّنَُّ 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب : وحكم سبحانه على اليهود والنصارى ابلكفر واخللوِد ِف النَّار فقال

  6البينة: َواْلُمْشرِِكنَي ِف ََّنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُْولَِئَك ُهْم َشرُّ اْلََبِيَّةِ 
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َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرََيَ َوقَاَل اْلَمِسيُح ََي َبِِن ِإْسرَائِيَل اْعبُ : وقال َ َرّبِّ َوَربَُّكْم ِإنَُّه َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلواْ ِإنَّ اَّللَّ ُدواْ اَّللَّ
ُ َعَليِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر وَ  َ ََثِلُث َمن ُيْشرِْك اِبَّللَِّ فَ َقْد َحرََّم اَّللَّ َما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر*لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلواْ ِإنَّ اَّللَّ

نَّ الَِّذيَن َكَفُروْا مِ  ا يَ ُقولُوَن لََيَمسَّ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ َثالَثٍَة َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ إِلٌَه َواِحٌد َوِإن َّلَّْ يَنتَ ُهوْا َعمَّ  -72املائدة: ن ْ
73  

ِهنيٌ : قال ِف اليهودو    90البقرة: فَ َبآُؤواْ بَِغَضٍب َعَلى َغَضٍب َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب مُّ
ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَ تَِّخُذواْ اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى : وّنى سبحانه عن تَ َوّلِّ اليهوِد والنصارى وسائر الكفرة فقال

ُهْم ِإنَّ اَّللََّ الَ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ َأْولَِياء بَ ْعُضُهْم َأوْ  نُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ ُم مِّ   51املائدة: لَِياء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوَّلَّ
َن الَِّذيَن أُوُتواْ ا: وقال اَر ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَ تَِّخُذواْ الَِّذيَن اَّتََُّذواْ ِديَنُكْم ُهُزًوا َوَلِعًبا مِّ ْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكْم َواْلُكفَّ

  57املائدة: َأْولَِياء َوات َُّقواْ اَّللََّ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ 
ين الذي هم عليه ابطٌل، ألنّه:  -صّلى هللا عليه وسّلم-هم كفاٌر منذ بعث هللا حمّمًدا فاليهوُد والّنصارى ُكلُّ  والدِّ

-إّما مبّدل، أو مبتدع، أو منسوٌخ، وما بقي معهم ِمن احلّق ال ينفعهم، وقد أغناَّن هللا عنه مبا جاء به حممٌد 
 .ِمن اَّلُدى ودين احلقِّ  -صّلى هللا عليه وسّلم

كاَن النَّيب يُبعُث إىل قومه خاصًة وبُِعثُت إىل النَّاس ) :صّلى هللا عليه وسّلم-ّدم ِمن الُسنَّة قولُه ويدّل ِلَما تق
ٍد بيِده ال يسمُع ّب أحٌد ِمن هذه األّمة يهودٌي وال نصراٌّن مث ميوت وَّل يؤمن ) :وقال (عامةً  والذي نفُس حممَّ

 (ارابلذي أُْرِسْلُت به إالَّ كان ِمْن أصحاب النَّ 
بَ َعَث ُكتُ َبه إىل امللوك يدعوهم إىل اإلسالم، وِمن ذلك:  -صّلى هللا عليه وسّلم-ومن املعلوم املتواتر أنَّ النيبَّ 

كتابه إىل كسرى، وكتابه إىل قيصر، وكتابه إىل النجاشي وغريهم، وأنّه قاتل اليهود والنصارى، وضرب عليهم 
لفاؤه الرّاشدون، وملوُك املسلمني اجملاهدون، وقد فرض هللا ذلك اجلزيَة، وعلى اجملوِس، ومضى على ذلك خ

اَل َيِديُنوَن قَاتُِلوْا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواَل اِبْليَ ْوِم اآلِخِر َواَل ُُيَّرُِموَن َما َحرََّم اَّللَُّ َوَرُسولُُه وَ : ِف كتابه حيث قال
  29التوبة:  واْ اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُ ْعطُواْ اجْلِْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُ 

وِِجُب لذكر ما تقّدم: ما شاع ِف هذا العصر؛ من اعتقاداٍت تناقض أصَل اإلمياِن بعموم رسالة حممٍد 
ُ

-وامل
ذلك من ُمداهِنة اليهود والنصارى عند بعض َجَهَلِة املسلمني واملنافقني، وما نشأ عن  -صّلى هللا عليه وسّلم

عوِة إىل الصداقة  وغريِهم من الكافرين، إبطالق احرتاِم األدَين، واالحرتاِز من إطالق اسم "الكفر" عليهم، والدَّ
 !والت َّْقرِيِب واحلواِر بني األدَين ِف غري التوحيد وأصِل الدين

عن االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، يتضمن: هتنئة وِمن املداهنِة اليت أوجبها التأويل: ما َصَدر من بياٍن 
"فرنسيس األول" ابختياره اباب للكنيسة الكاثوليكية ابلفاتيكان؛ وهذا َمْنِصٌب ِف دين ابطٍل، التهنئُة به ُتشعر 
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ِة متسكه به، فكيف يسوغ  ابالعرتاف والرضا به، ومعلوٌم أّن هذا املنصب يدلُّ على ُرسوخه ِف ديِنه، وِشدَّ
: لكان أهون  .للمسلم أن يهنئ الكافر إبمامِته ِف الكفر! ولو كانت التهِنئة مبنصب سياسيٍّ

وقد اّتضح أنَّ مقصوَد البيان مع التهنئة الدعوةُ إىل التعاون بني أصحاب البيان والفاتيكان وممثلي األدَين على 
يم اإلميان والّتسامح، والّتعاون على الَبِّ والّتقوى، حتقيق ما ُيسمى ابملبادئ املشرتكة، اليت ُعَبِّ عنها ِف البيان: بق

وحتقيق األمن والّسالم الّنفسي، بل االجتماعي واإلنساّن، والقيِم األخالقّية ِف اجملاالت اإلنسانّية واالجتماعّية 
 .والّسياسّية واالقتصاديّة

لّنصارى إمياٌن وبّر وتقوى ينفعهم عند هللا! وِف هذا ِمن اإلمجال والتلبيس ما يُوهم َمن ال َبصرية له، أنَّ لدى ا
كما يُوهم أّن لدى الّنصارى ِمن األخالق املرضيَّة ِف اجملاالت اإلنسانّية واالجتماعّية والسياسّية واالقتصاديّة، 
ما ُيتاج املسلمون إىل التعاون معهم فيه!، وقد علَم أصحاُب البيان وغريهم أنَّ سياسة هؤالء قائمةٌ على فصل 
الّدين عن الدولة، فال شأن َّلذا املخاطب هبذا البيان، ِف هذه اجملاالت، وال أثر له فيها، فذلك كلُّه إىل 
أصحاب الّسياسة، فكيف يُرجتى ممن ال مَيِلك شيًئا أن يقف ِف وجه الظّلم، وكيف يُرجتى ممن احنرف فهمه 

جتى كذلك ممن هو خصٌم للمسلمني ِف دينهم أن ِف الّسياسة أن يُقيم قيًما أخالقيًة مرضيًة فيها!؟ وكيف يُر 
 ينتصر للمظلومني املسلمني ِمن ظلم ساسة أهِل ِملَِّته، وهواه معهم!؟

وِمن املعاّن اليت خصها البيان ابلذّكر: الّدعوُة إىل الّتعاون ِف ترسيخ الّتسامح والّسالم، ودعوا هللا للُمَهنَّأ 
 دين اإلسالم ديُن الّتسامح والعدل واإلحسان، لكّنه ليس الّتسامح وال ريب أنَّ  ابلّتوفيق للتأثري ِف ذلك،

الذي يدعو إليه الفاتيكان وقانون األمم املتَِّحدة، فإّّنم يُدخلون فيه: مطالبة املسلمني برتك الَباءِة من الكافرين 
شعلون احلروَب ِف بلدان وإبداء العداوة َّلم، وترك اجلهاد ِف سبيل هللا، يدعون إىل هذا الّسالم بينما هم يُ 

ُبل  .املسلمني، ويتذّرعون إىل ذلك بشَّتَّ السُّ
وِمن أسوأ ما ورد ِف البيان: اجلمُع بني اليهوديّة والّنصرانيَِّة واإلسالم، وإطالُق اسم الّدَيَّنت الّسماويّة عليها، 

الّتوراِة واإلجنيل - ِمن كتب هللا -صّلى هللا عليهم وسّلم-وال ريب أن ما جاء به موسى وعيسى وحممٌد 
ا كتب مساويّة، وشرائع مساوية؛ مبعىن أّّنا أُنزلت ِمن لدن  -والقرآن منزلٌة ِمن عند هللا، فيصّح أن يُعَّب عنها ِبّنَّ

 -سبحانه وتعاىل-العلّي الذي ِف الّسماء 
ا َما يديُن به اليهود والنصارى  ، فيعَب عنه ِبنه ِديٌن مساوي، فال يصّح أن يطلق عليه أنَّه ِمن عند هللا -اليوم-أمَّ

وهذا كذلك يُوهمَ من ال بصرية له أنَّ أصحاب البيان يصححون دين اليهود والنصارى، وحنن نعلم أّن أصحاب 
البيان ال يصححون دين اليهوديّة والّنصرانية، ونُعيذهم ابهلل ِمن ذلك، لكن مما يُؤكد خطر هذا اإلمجال ِف 

لّنصرانّية ِبّّنا أدَين مساويّة: ما شاع ِف هذا العصر ِمن الدعوة إىل التَّقريب بني األدَين الّتعبري عن اليهوديّة وا
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أو الوحدة بينها، وذلك إبقرار اليهوديّة والّنصرانّية طريقني إىل هللا كاإلسالم، حَّت دعا بعضهم إىل طبع القرآن 
 .ٍد إىل جوار معبد يشرك فيه ابهلل تعاىلمع التوراة واإلجنيل اليت ِف أيدي اليهود والنصارى! وبناء مسج

والواجُب على أهل العلم فيما يكتبونه: الوضوُح والبعد عن اإلمجال املفضي إىل اللَّبس لدى كثرٍي ِمن الناس، 
 .يكون بياُّنم بياًَّن ال لبس فيه وال إمجااًل  وأن

لبندكتوس السادس عشر  ن استجداءوبعد كتابة هذا البيان وقفُت على ما صدر ِمن احتاد علماء املسلمني مِ 
! وعّما فعله الصليبيون ابملسلمني ِف األندلس! -صّلى هللا عليه وسلم-ليعتذر عّما صدر عنه ِمن تنّقص للنيب 

 وماذا جيدي اعتذاره؟ وما حاجة املسلمني له!؟
وِف ذلك ما ِف  ووقفُت كذلك على ما صدر عنهم ِمن هتنئة لتواضروس رئيس الكنيسة القبطّية األرثوذكسية،

هتنئة فرنسيس األول، وال أطيل ابلوقوف مع ما تضّمنه هذان البينان ِمن الّتذلل والتَّعطف ِلَمن هم ِف احلقيقة 
َواِهِهْم َوََتََْب قُ ُلوهُبُْم : أعداء لنا حبكم هللا تعاىل، ومواقفهم شاهدة عليهم خبالف ما يظهرون يُ ْرُضوَنُكم ِِبَف ْ

 8التوبة: َوَأْكثَ رُُهْم فَاِسُقونَ 
ِبيَل  اَلَلَة َويُرِيُدوَن َأْن َتِضلُّوا السَّ * َواَّللَُّ أَْعَلُم ِِبَْعَداِئُكْم أَّلَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب َيْشرَتُوَن الضَّ

  45-44النساء: َفى اِبَّللَِّ َولِيًّا وََكَفى اِبَّللَِّ َنِصريًاوَكَ 
ووفق هللا اجلميع لقوِل احلقِّ والعمِل به، ونسأله تعاىل أن ينصر ديَنه ويُعلي كلمَته وَيكِبت عدوَّه إنَّه تعاىل مسيع 

     ه  1434/5/18الدعاء، وصّلى هللا وسّلم وابرك على نبينا حمّمٍد. حرر ِف
  

 :أماله
 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك

 


