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  املهندس عدنان الرفاعي

  
  

   ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  الْحمد ِللَِّه وسالم علَى ِعباِدِه الَِّذين اصطَفَى 

ة كلّ تدبر حقيقي    احلقيقة أنَّ عابدي أصنام التاريخ ، الذين ال هم هلم إالَّ حمارب           .. 
يف كتاب اهللا تعاىل ، هزهم برنامج املعجزة الكربى لدرجة أنهـم فقـدوا صـوام ،             

على الرغم من أنَّ ما يفترون بـه علينـا          ،  ويكذبون  فراحوا يفترون علينا ويدلِّسون     
 علموا علم   لقد .. بالصوت والصورة ، هادفني من ذلك إىل التضليل واخلداع           موجود
ساً يف املوروث ال    ي كلَّ عاقل شاهد برنامج املعجزة الكربى علم أنَّ هناك تدل          نَّأاليقني  

  ..عني عنه ميكن إغماض األ
ال فمن جهة هـم  .. وهؤالء املدلِّسون اُضطروا إىل ذلك ألنهم مفلسون فكرياً   .. 

ال يستطيعون السكوت كـون    ومن جهة أخرى هم      يستطيعون الرد العلمي املنهجي ،    
 أمامهم إالّ   ما كان  ، ولذلك    قُدمت يف الربنامج  طمت باحلجج الدامغة اليت     أصنامهم حت 

  ..الكذب والتدليس 
نهم قدموا رداً علينا له قيمة فكرية هم كثـر ، ورددت علـى     أوالذين تومهوا   .. 

جمد غـامن   أ األخ ما مسعته من     ..ولكن للحقيقة   .. بعضهم يف النت وعلى الفضائيات      
قمة يف   هو    يف برنامج الس ،     م ،  ٢٠١٠ / ٩ / ٢٨:  يوم الثالثاء    على قناة أزهري  

فما قُـدم يف هـذه      ، لدرجة أشفقت فيها عليه ،       واالفتراء  الفربكة والتدليس واخللط    



 ٢

 وأن يمـنح   أن يكون منهجاً للمثّلني يف برامج الفربكـة والتـضليل ،           احللقة يستحق 
 إن شاء اهللا تعاىل     – وهذا ما سنراه   ..تهريج  يف ال الدارس هلذا املنهج درجة الدكتوراة      

   ..  يف هذا الرد ، الذي أنقل فيه ما دار يف هذه احللقة باحلرف الواحد –
 يف الرد على ما ورد يف هذه احللقة اليت مل يقدم            مثن من أضيعه  أ  وقيت  أنَّ احلقيقة.. 

أة وكأن برنامج املعجزة    فيها إالَّ التلبيس والتضليل ، ولكن ما أدهشين هو الكذب جبر          
الكربى ليس موجوداً على النت ، وكأنَّ الناس ال ميكنها الرجوع إليـه يف أي حلظـة          

سلوب متثيلي  أ يلقى بثقة عالية جداً وب     االفتراء كانملشاهدة احلقيقة ، ففي هذه احللقة       
يت تلفَّق ولذلك اعتربت هذه احللقة منوذجاً لألكاذيب ال      .. يعجز عن أدائه أساتذة الفن      

عليه لريى العامل كيـف            من فترة إىل أُخرى      علي فاخترت هذه احللقة كنموذج أرد ،
  ..يفترى علي 

أنا أعمل اآلن رئيس فرع الحتاد الكتاب العرب يف سوريا ، وكنـت يف يـوم                .. 
مع بعض الزمالء الذين كانوا يف مهمة حتكيمية       م   ٢٠١٠ / ٩ / ٢٨الثالثاء الواقع يف    

 وبعد االنتهاء من املهمة بعد العاشرة مساء ، أي بعد ابتـداء برنـامج               ،بقة أدبية   ملسا
 ، اتصل يب   أديبني وأنا أقود سياريت اخلاصة وبصحبة       الس حبوايل نصف ساعة تقريباً ،     

 قال إنه من قناة أزهري ويريد مين مداخلة مع قناة أزهري ، فقلت له أنـا أقـود                   أخ
 –نني الـسري    ا وفـق قـو    – ظرف ال يسمح فيه أصالً       سياريت وسط زمحة ، ووسط    
ل إىل بييت   و يف يوم آخر ، فأنا بيين وبني الوص         ذلك ليكنوبالتحدث باهلاتف احملمول ،     

 وعلى الفور اتصلت بالبيت وقلت هلم سجلوا يل ..ما هو أكثر من وقت الربنامج ذاته        
  ..هذا الربنامج 

 الـدقائق األوىل  لربنامج ، وشاهدت    وبالفعل وصلت البيت بعد انتهاء عرض ا      .. 
علم عن هذه احللقـة إالّ      أ واتصلت بالشيخ خالد اجلندي دون أن         ، هذا الربنامج من  

 يف اليـوم    لبيس الذي رأيته عندما شاهدا    تلك الدقائق اليت ال تعبر شيئاً عن حقيقة الت        
جة ومرادة ، قضية مدروسة وممنه التدليس واالفتراءالفربكة و أن   وجدت حيث،  التايل  
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 فيما  – إن شاء اهللا تعاىل      – سنتناولو.. وذلك لتضليل الناس وإلبعادهم عن احلقيقة       
  ..يلي النقاط اخلاصة بنا ، وسنرد عليها باحلجة والدليل 

  :الشيخ خالد اجلندي األخ قال .. 
هـو احلقيقـة    جابولنا كالمو ومعانا كالمو ، وحنحاول جاهدين للتصدي ،          [[ 

يه أنت بتهامجين ليه ؟ ، هو رجل مؤدب جداً ، احلقيقة قبل ما نتكلِّم بس                ي ل كلّمين قلّ 
، دمث  للغاية ، ورجل ذو خلق مؤدب       املهندس عدنان الرفاعي رجل مؤدب جداً ،        ،  

رقَّـة  حياء وأدباً ، وأنا أذوب      إنو يكمل مجلة معاه ،      إنو الواحد يستحي    اخللق لدرجة   
بالتلفون وقلّي يا أخي أنـا      فهو كلّمين احلقيقة من سوريا      ف ،   أتكلِّم معاه يف اهلات   وأنا  

 أنا مش عامل ، جزاه اهللا خـري          بس – جزاه اهللا خرياً     – راجل    عامل وأنت  نتأأُحبك و 
وأنـا  ، قلّي يا سيدي نعم  أنت تنكر عذاب القرب ؟ ،       تلو  لّي ملاذا امجين ، قلّ    قاجلزاء ،   

ك على حاجة ، بس أنـت تـضلِّل         لو شوف حقلّ  أُريد أن أناقش يف هذه القضية ، قلت       
قلّي يا أخي نقعد مع بعض ،       أربأ بك عن هذا ،      وهذا خطر كبري وأنا     احلقيقة ،   األمة ،   

ونتنـاقش علـى رؤوس   بقناة أزهـري  على اهلواء ، أنت تيجي دعوك  أقلتلو أل ، أنا     
 بسيوين ، وعالء ألنك كما ضلّلت الناس على اهلواء يف قناة درمي ، مع عالء     األشهاد ،   

فال حينبهر بكلِّ كلمة أنت بتقوهلا ،       بسيوين طبعاً مسكني ، مش حيعرف يرد عليك ،          
ويبقى الكالم بشكل واضح وحمترم ، قلّـي        بد إنو حنن نواجهك على اهلواء مباشرة ،         

احنـا  ومل يـأت ،      ،   اللقاء إىل اآلن  لكن احلقيقة مل يستجب هلذا      لبيك وحتت أمرك ،     
تصل بيه مراراً مـن خـالل       حنا نرد على األستاذ عدنان الرفاعي ، وحن       حنضطر إنو ا  

واهللا لو عمل مداخلة وحنن موجودين على اهلوا حتبقى مفاجأة         اهلاتف املوجود عندي ،     
خطري على العقيدة ، خطري     ألن الكالم إلّي قالوا كالم خطري ،        سارة وطيبة لنا مجيعاً ،      

يعين خطري على كـل الثوابـت    على القرآن ، خطري على العقل ، خطريعلى الدين ،  
  ]]د عدنان الرفاعي قال كالم خطري يعين السيالدينية بتاعتنا ، 

    : فقال  ،عنده ويف هذا األثناء كلّموه من الكونترول
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احلقيقة ربنـا   ف،  نو هو اعتذر وقال إنو عندو برد        أخواننا يف الكونترول قالوا إ    [[ 
   : وتابع قائالً.. ]]ا يشفيه  ربن[[ وقال  وضحك ]]يشفيه

التلفون حيكون احنا ، لكن احلقيقة طبعاً احنا بنقول لو حب يعمل أي مداخلة        [[ 
 والتبجيـل مبنهى االحترام   موجود على اهلوا ، وحنتكلم عن السيد عدنان الرفاعي ،           

 مـش   إنما احنا بنتكلِّم على فكرو ، احنا بناقش الفكر مش املفكِّر ، القول             ،ألخالقه  
رأي واملفكِّـر   صاحب ال املكتوب مش الكاتب ، الرأي مش صاحب الرأي ،          القائل ،   

والفراديس العـال ،    والقائل والكاتب حسابه عند اهللا ، قد يكون هو من أهل اجلنة ،              
خطري جداً إنك تتالعب بعقـول النـاس ،   لكن احنا بنتكلِّم على قضية خطرية جداً ،   

يتالعبو بعقائد املـسلمني ،  الفضائية أياً كانت أهدافهم ، خطري جداً أصحاب القنوات   
ويا مقدم القناة الفضائية ، يا عالء يـا         خطري جداً إنك ينا يا صاحب القناة الفضائية         

كفانا فرقة ،   إنك ينا يف عقيدتنا ، حتت مسمى الفكر أو احلوار أو خالفه ،              بسيوين ،   
فسألوا أهل الذكر إن : وز بأي حال من األحوال ربنا قال      كفانا عبث هذا الكالم ال جي     

  ]]ا نتناقش حباجة بنقول دليلك إيه وبعدين ملّكنتم ال تعلمون ، 
  :لشيخ خالد اجلندي ألخ اوهنا أقول ل.. 

 وأشكرك  أنت يا أخي حتدثت مبنتهى األدب والرقة عن الشخص عدنان الرفاعي ،           
سنرى بعـد    ولكنتعاىل أن أكون كما وصفتين ، وأرجو اهللا على ذلك شكراً جزيالً ، 

قليل أنك وضيفك وصفت املفكِّر عدنان الرفاعي باجلهل يف قواعـد اللغـة العربيـة             
  .. وقلت مبا معناه ، يعنينا الفكر وليس الشخص  وباملؤامرة ،وبتضليل الناس ،

نا أنا أشكرك على كلماتك الرقيقة عن الشخص عدنان الرفاعي ، وأقول لك أ            .. 
عـين  أإنمـا   ،   ولك كلّ االحتـرام       ،  إنك أخ  – وما زلت أقول     –عندما قلت لك    

 بينما املفكّـر    .. صادق يف ذلك     –ن شاء اهللا تعاىل      إ –نا  أ و الشخص خالد اجلندي ،   
فامسح يل يا أخي أن أرد عليه باحلجة والدليل ، ، ) والذي احترمه أيضاً ( خالد اجلندي   

 وأرجو أالَّ يفسد ذلك للود   .. جانب الشخص وجانب الفكر      طالباً منك أن تفصل بني    



 ٥

 فاالحترام موجود إن شاء اهللا تعاىل ، واألدب موجود ، وأرجـو أن يـستمر   ..قضية  
  ..ذلك بيننا 

يباً وىل معك قبل حوايل ستة أشهر تقر      بأنك دعوتين يف مكامليت األ    قولك يا أخي     ..
نسيت  قد  أقول لك بأنك   نأ، هذا القول امسح يل      للحوار على قناة أزهري وأنا مل آيت        

، فأنت  غل  امن كثرة املش   ، وأنا أظن بك خرياً وأقول أنت نسيت ذلك           ما حصل بيننا  
  .. على اإلطالق – آنذاك –يا أخي مل تقم بدعويت 

وشاهدتك آنذاك ويف برنامج الس ذاته تقول بأنك ونتيجة الستفتاء بعـض            .. 
ومما يؤكِّد  .. هذا ما مسعته وسجلته عندي      .. خترت عدم املناظرات    متابعي الربنامج ا  

 م ، مل ٢٠١٠ / ٩ / ٢٨: أنكم ال تريدون دعويت هو أنكم يف هذه احللقة يوم الثالثاء 
تقوموا بإخباري ولو قبل ساعة واحدة من بداية الربنامج ، فكان من األوىل بكـم أن                

  ..بعها ، لكن ما حصل هو عكس ذلك تقوموا بدعويت يف هذه احللقة وما يت
صحيح أنه بعد بث هذه احللقة ، وبعد أن اتصلت أنا بك ، وقبل أن أُشـاهد                 .. 

وأرجو أالّ .. هذه احللقة قلت يل تعال معنا ، ولكن قبل هذه احللقة مل تقم بدعويت أبداً                
فهين أرقص فرحاً       يكاألطفال  م من كالمي أن  دعوة ت أليِقبلكم أو من ِقبل     من ه يل وج 

بدأت مسرييت اإلعالمية   ، أنا مل أقل ذلك ، أنا         وأنين ال أصدق نفسي يف ذلك     ،  غريكم  
 وأيقنت أنَّ    وبعض هذه املناظرات موجود على النت بالصوت والصورة ،         باملناظرات ، 

د تكون عندمها إرادة البحث عن احلقيقة والتجر      ال بد أن     االشريك  مدير املناظرات و  
، وأن يكون عندمها اخلوف من اهللا تعاىل أكرب من العصبية املذهبية والطائفية والذاتية ،               

أن يكون اهلدف هو البحث عن احلقيقة وليس االنتصار للذات ولو على حساب             مبعىن  
  .. العقل 

 الفضائيات الكثري من على  فأنا يا أخي عندي جتربة كبرية يف ذلك ، فما حيدث            .. 
 اآلن عبارة عن مهازل ال عالقة هلا بالفكر والبحث عن احلقيقة ، ال من قريب                 العربية

 معظم الفضائيات احملسوبة على الدين اآلن أصبحت فضائيات مذهبية          ..وال من بعيد    
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 هدفها معلوم ومرسوم مسبقاً ، ويف الكثري من األحيان تعمل وفق             ، فقها ضيق أطائفية  
  . .أجندات سياسية ليست بريئة 

لشيخ خالد اجلندي حول قوله بأنين قلت إني مريض ومعي برد ،            ألخ ا وأقول ل .. 
 ليس صحيحاً على اإلطالق ، فعندما تكلّم معي املوظَّـف عنـدكم    يا أخي هذا القول   

 واألهم من ذلك أنَّ املكاملة مـسجلة        ، أديبان من أدباء سوريا   كان معي شاهدان مها     
 وحىت لو كنـت     ..اعتذر بسبب مرض أبداً كما أُعلن       خي مل   ألذلك فأنا يا    .. عندي  

  .. ملداخلة على فضائية وقتها دقائق حمدودة مانعاًمريضاً فهذا ليس 
أما بالنسبة لقولكم بأنين أضلِّل الناس ، فهذا ما سأرد عليه يف ردي الفكـري               .. 

باب من الـذي  على املسائل اليت قمتم بطرحها ، وسريى بردي كلُّ أويل األل       بعد قليل   
  .. يضلِّل الناس ، ومن الذي يبحث عن احلقيقة 

ن أقول أيضاً أنا سـأخاطبه كفكـر        أأجمد غامن فأريد    األخ  أما بالنسبة لضيفك    .. 
  ،  ال أعلم عنه شيئاً ، ال كشخص       – وقبل حلقتكم هذه     –وليس كشخص ، مع أنين      

فهو بالنـسبة يل  هذه ،   فلم أشاهده يف حيايت قبل حلقتكم        وال كفكر ،     وال كصورة ،  
مـن أصـحاب    علمت أنه    هذه احللقة     يف كالمهمن  ال أعلم عنها شيئاً ، ولكن       نكرة  

املنهج التراثي اجلمعي الذين ال هم هلم إالَّ حماربة العقل حىت يف تعقّله لكتاب اهللا تعـاىل      
  ..كم هذه ومل أمسع بامسه إطالقاً قبل حلقتعلم عنه شيئاً ، أ أنا مل أكن األخ فهذا ..

تلو أنت تنكر عذاب القرب ؟ ، قلّي         قلّ [[ أما بالنسبة لقول الشيخ خالد اجلندي     .. 
أنا مل أقل بأنين أنكـر      : فأقول   ]]يا سيدي نعم ، وأنا أُريد أن أناقش يف هذه القضية            

أنا : أنا قلت وما زلت أقول وسأبقى أقول ، ) كنفس وليس كجسد  ( العذاب النفسي   
  .. اجلسدي يف القرب ، ودليلي على ذلك هو كتاب اهللا تعاىل أنكر العذاب

وملعرفة ما يقول املهندس عدنان الرفاعي يف ذلك ، اقتبس النص التايل من كتايب  .. 
 فيما خيـص هـذه      ) عقد من الزمن      من بأكثراملنشور قبل هذه احللقة      ( قصة الوجود 

  ..ها املسألة لريى العامل ماذا أقول في
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 هذا السياق ال بد من الوقوف عند حقيقة ، هي أنَّ كون اجلنة والنار ويف..  [[
ليستا موجودتني وجوداً مادياً حسياً اآلن ، ال يعين عدم وجودمها يف علم اهللا تعاىل ، 

كلُّ األشياء اليت .. أبداً .. وال يعين عدم وجودمها وجوداً جمرداً عن الكينونة املادية 
ديةً حسيةً يف عاملنا املخلوق املتشيء هي موجودة يف علم اهللا تعاىل ، تولد والدةً ما

من اهللا تعاىل ، حيث يقول هلا اهللا  )) كُن (( وتوجد يف هذا العامل املادي احلسي بكلمة
 فتكون بعد ذلك يف هذا العامل )) كُن (() قبل وجودها املادي احلسي املتشيء ( تعاىل 

..  ))كُونُِإنفَي كُن قُولَ لَهأَنْ ن اهندٍء ِإذَا أَريا ِلشلُنا قَو٤٠ : النحل[   ) )م[    
وجهنم ال خترج على هذا الناموس ، فكوا اآلن غري موجودة مادياً وحسياً ، .. 

وأنها ستوجد هي واجلنة بعد االنقالب الكوين الذي تبدل فيه األرض غري األرض 
ماوات ، ال يعين ذلك أنها غري موجودة اآلن يف علم اهللا تعاىل ككيان جمرد عن والس

  ..الوجود احلسي املتشيء 
وجهنم اآلن ككيان مجرد سيوجد ويتجسد مادياً بعد االنقالب الكوين الذي مل     .. 

كفـرهم  حيدث بعد ، يعرض عليها أهلُها يف احلياة الدنيا ، وهم ميارسون طغيـام و              
  :ومعاصيهم ، وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل 

 ))             ـدنَ أَشوعِخلُوا آلَ ِفرةُ أَداعالس قُومت موياً وِشيعاً ووا غُدهلَيونَ عضرعي ارالن
    ]٤٦ : غافر[   ) )الْعذَاِب
اراً بني رجٍل مؤمن من     لقد وردت هذه اآلية الكرمية يف سياٍق قرآينٍّ يصور حو         .. 

  ..آل فرعون يكتم إميانه ، وبني وقومه 
 ))             ابـبلُـغُ الْأَسلِّي أَبحاً لَعرِن ِلي صانُ اباما هنُ يوعقَالَ ِفر٣٦(و(   ابـبأَس

رعونَ سوُء عمِلـِه    السماواِت فَأَطَِّلع ِإلَى ِإلَِه موسى وِإني لَأَظُنه كَاِذباً وكَذَِلك زين ِلفِ          
وقَالَ الَِّذي آمن يا قَوِم اتِبعـوِن   ) ٣٧(وصد عِن السِبيِل وما كَيد ِفرعونَ ِإلَّا ِفي تباٍب          

 دار  يا قَوِم ِإنما هِذِه الْحياةُ الدنيا متاع وِإنَّ الْآِخرةَ ِهـي          ) ٣٨(أَهِدكُم سِبيلَ الرشاِد    
من عِملَ سيئَةً فَال يجزى ِإلَّا ِمثْلَها ومن عِملَ صاِلحاً ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَـى               ) ٣٩(الْقَراِر  
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ويا قَوِم مـا ِلـي       )٤٠(وهو مؤِمن فَأُولَِئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ ِفيها ِبغيِر ِحساٍب          
تدعونِني ِلأَكْفُر ِباللَِّه وأُشِرك ِبِه ما لَيس       ) ٤١(لنجاِة وتدعونِني ِإلَى الناِر     أَدعوكُم ِإلَى ا  

ال جرم أَنما تدعونِني ِإلَيِه لَـيس لَـه     ) ٤٢(ِلي ِبِه ِعلْم وأَنا أَدعوكُم ِإلَى الْعِزيِز الْغفَّاِر         
 ِرِفني هم أَصحاب النـارِ     ِفي الْآِخرِة وأَنَّ مردنا ِإلَى اللَِّه وأَنَّ الْمس        دعوةٌ ِفي الدنيا وال   

) ٤٤) (فَستذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُم وأُفَوض أَمِري ِإلَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه بِصري ِبالِْعبـادِ            ) ٤٣(
     وا وكَرا مئَاِت ميس اللَّه قَاهذَاِب      فَووُء الْعنَ سوعِبآِل ِفر اقـونَ    ) ٤٥(حضرعي ـارالن

وِإذْ ) ٤٦(علَيها غُدواً وعِشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدِخلُوا آلَ ِفرعونَ أَشـد الْعـذَاِب              
ِإنا كُنا لَكُم تبعاً فَهلْ أَنتم مغنـونَ        يتحاجونَ ِفي الناِر فَيقُولُ الضعفَاُء ِللَِّذين استكْبروا        

    ]٤٧ – ٣٦ : غافر[  )  )عنا نِصيباً ِمن الناِر
 فَوقَاه  (( العبارة القرآنية يف اآلية السابقة مباشرة لآلية الكرمية موضوع البحث         .. 

ضمري فيها يعود إىل هذا الرجـل       ال  هذه العبارة القرآنية ،    ، ))اللَّه سيئَاِت ما مكَروا     
 وساحة الدالالت احملمولـة ـذه   .. يف القصة املذكورة يف هذا السياق القرآيناملؤمن  
 القرآنية هي يف حياته الدنيا ، مبعىن أنَّ السياق القرآين ما زال تابعـاً للقـصة                 العبارة

   ..القرآنية اليت تصف سرية هذا الرجل وصراعه مع قومه 
 )) وحاق ِبآِل ِفرعونَ سوُء الْعـذَاِب  ((  التالية هلا مباشرةً واملعطوفة عليها والعبارة

هي أيضاً ساحتها عامل الدنيا ، مبعىن أنَّ سوء العذاب حاق بآل فرعون يف حيام الدنيا                
، فسيئات ما مكروا ذا الرجل املؤمن وبغريه من املؤمنني ، وما يترتب على هذا املكر                

اب ، أحاط سوؤه بآل فرعون ، مبعىن ثبت عليهم العذاب ولبستهم اخلطيئـة ،        من عذ 
  ..وال مفر هلم من دفع مستحقّات مكرهم الذي مكروه 

أحاط م ، وثبت عليهم ، وال        )) سوُء الْعذَاِب    (( تؤكِّد أنَّ  )) وحاق   (( وكلمة
..  العذاب وذاقوا العـذاب  جمال هلم للهروب منه ، وال يعين ذلك أبداً أنهم دخلوا يف     

فسوء العذاب وليس عني العذاب هو ما أحاط م نتيجة مكرهم الذي مكـروه ، وال          
  :والنص القرآينُّ التايل يبين هذه احلقيقة .. يعين ذلك أبداً أنهم دخلوا يف ذات العذاب 
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ير لَيكُونن أَهدى ِمن ِإحدى الْـأُمِم       وأَقْسموا ِباللَِّه جهد أَيماِنِهم لَِئن جاَءهم نذِ      (( 
اسِتكْباراً ِفي الْأَرِض ومكْـر الـسيِئ وال         )٤٢(فَلَما جاَءهم نِذير ما زادهم ِإلَّا نفُوراً        

         ِلنيالْأَو تنونَ ِإلَّا سظُرنلْ يِلِه فَهئُ ِإلَّا ِبأَهيالس كْرالْم ِحيقِديالً      يبِت اللَِّه تنِلس ِجدت فَلَن 
    ]٤٣ – ٤٢ : فاطر[  )  )ولَن تِجد ِلسنِت اللَِّه تحِويالً

املكر السيء ال حييق إالَّ بأهله ، وليس من املستغرب أن يكون ذلـك يف   .. إذاً  .. 
تتوسط نصاً يتكلّم    )) ِإلَّا ِبأَهِلِه     وال يِحيق الْمكْر السيئُ    (( العبارة القرآنية ..... الدنيا  

اسِتكْباراً ِفي الْأَرِض ومكْر     (( فالعبارة السابقة هلا  .. مبجمله عن أموٍر حتدث يف الدنيا       
  فَهلْ ينظُرونَ ِإلَّا سنت الْأَوِلني فَلَن تِجد ِلسنِت اللَّـهِ          (( والعبارة التالية هلا  ،   ))السيِئ  

، كالمها تصوران أموراً ال خترج عن عامل الدنيا         )  )تبِديالً ولَن تِجد ِلسنِت اللَِّه تحِويالً     
..  

 فَوقَاه اللَّه سيئَاِت ما مكَروا (( وهذا هو عني ما تصوره العبارتان القرآنيتان.. 
 قيد الدراسة ، فسوء العذاب الذي حاق يف النص ))وحاق ِبآِل ِفرعونَ سوُء الْعذَاِب 

إنما حاق ) مبعىن ثبت عليهم ولبستهم خطيئتهم وال جمال هلم للخالص ( بآل فرعون 
  .. م يف احلياة الدنيا ، وليس يف اآلخرة أو يف عامل الربزخ 

  ..ويف النص التايل يف سورة غافر ذاا ما يؤكِّد صحة ما نذهب إليه .. 
جاَءتهم رسلُهم ِبالْبيناِت فَِرحوا ِبما ِعندهم ِمن الِْعلِْم وحاق ِبِهم ما كَانوا            فَلَما  (( 

 فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا آمنا ِباللَِّه وحده وكَفَرنا ِبما كُنا ِبِه مشِرِكني            )٨٣(ِبِه يستهِزئُونَ   
    ]٨٤ – ٨٣ : غافر[   ))

ساحتها الدنيا ولـيس  ))  وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ     ((  العبارة القرآنية .. 
اآلخرة ، بدليل أنها تتوسط عبارات قرآنية تصور أُموراً ال خترج عن عـامل الـدنيا ،                 

ناِت فَِرحوا ِبما ِعنـدهم ِمـن       فَلَما جاَءتهم رسلُهم ِبالْبي   ((  فالعبارة السابقة هلا مباشرة   
 تصور أحداثاً حدثت يف عامل الدنيا ، وكذلك العبارة القرآنية التالية هلا مباشرة           ))الِْعلِْم  

)) ِرِكنيشا ِبِه ما كُنا ِبمنكَفَرو هدحا ِباللَِّه ونا قَالُوا آمنأْسا بأَوا رفَلَم( ( ..  
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يف ) ح ، ي ، ق ( باقي النصوص القرآنية احلاملة ملشتقّات اجلذر وها هي .. 
حيث نرى فيها بعض النصوص صرحية يف تصوير مسائل تتعلّق .. كتاب اهللا تعاىل 

  ..بالدنيا ، وبعضها يف مسائل تتعلَّق باآلخرة 
نهم ما كَانوا ِبِه ولَقَِد استهِزئ ِبرسٍل ِمن قَبِلك فَحاق ِبالَِّذين سِخروا ِم(( 

[  ) )قُلْ ِسريوا ِفي الْأَرِض ثُم انظُروا كَيف كَانَ عاِقبةُ الْمكَذِِّبني )١٠(يستهِزئُونَ 
   ]١١ – ١٠ : األنعام

 ))أَال ي هِبسحا يم قُولُنٍة لَيوددعٍة مِإلَى أُم ذَابالْع مهنا عنرأَخ لَِئنو سلَي أِْتيِهمي مو
نسانَ ِمنا رحمةً ثُم إولَِئن أَذَقْنا الْ )٨(مصروفاً عنهم وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ 

كَفُور وسؤلَي هِإن ها ِمناهنعز٩ – ٨ : هود[  )  )ن[   
 طَيِبني يقُولُونَ سالم علَيكُم ادخلُوا الْجنةَ ِبما كُنتم الَِّذين تتوفَّاهم الْمالِئكَةُ(( 
هلْ ينظُرونَ ِإلَّا أَنْ تأِْتيهم الْمالِئكَةُ أَو يأِْتي أَمر ربك كَذَِلك فَعلَ الَِّذين ) ٣٢(تعملُونَ 

فَأَصابهم سيئَات ما ) ٣٣(انوا أَنفُسهم يظِْلمونَ ِمن قَبِلِهم وما ظَلَمهم اللَّه ولَِكن كَ
    ]٣٤ – ٣٢ : النحل[   ) )عِملُوا وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ

 )) اِدِقنيص متِإنْ كُن دعذَا الْوى هتقُولُونَ ميال )٣٨(و وا ِحنيكَفَر الَِّذين لَمعي لَو 
بلْ تأِْتيِهم بغتةً  )٣٩(يكُفُّونَ عن وجوِهِهم النار وال عن ظُهوِرِهم وال هم ينصرونَ 

ولَقَِد استهِزئ ِبرسٍل ِمن قَبِلك  )٤٠(فَتبهتهم فَال يستِطيعونَ ردها وال هم ينظَرونَ 
   ]٤١ – ٣٨ : نبياءاأل[   ) )ا ِمنهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُونَفَحاق ِبالَِّذين سِخرو

ولَو أَنَّ ِللَِّذين ظَلَموا ما ِفي الْأَرِض جِميعاً وِمثْلَه معه الفْتدوا ِبِه ِمن سوِء (( 
وبدا لَهم سيئَات  )٤٧(ا يحتِسبونَ الْعذَاِب يوم الِْقيامِة وبدا لَهم ِمن اللَِّه ما لَم يكُونو

   ]٤٨ – ٤٧ : الزمر[   ) )ما كَسبوا وحاق ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ
وِإذَا ِقيلَ ِإنَّ وعد اللَِّه حق والساعةُ ال ريب ِفيها قُلْتم ما ندِري ما الساعةُ ِإنْ (( 

وبدا لَهم سيئَات ما عِملُوا وحاق ِبِهم ما كَانوا  )٣٢(لَّا ظَناً وما نحن ِبمستيِقِنني نظُن ِإ
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وِقيلَ الْيوم ننساكُم كَما نِسيتم ِلقَاَء يوِمكُم هذَا ومأْواكُم النار  )٣٣) (ِبِه يستهِزئُونَ
ن ِمن ا لَكُممو٣٤ – ٣٢ : اجلاثـية[   ) )اِصِرين[   

ولَقَد مكَّناهم ِفيما ِإنْ مكَّناكُم ِفيِه وجعلْنا لَهم سمعاً وأَبصاراً وأَفِْئدةً فَما أَغْنى (( 
 ِبآياِت اللَِّه وحاق عنهم سمعهم وال أَبصارهم وال أَفِْئدتهم ِمن شيٍء ِإذْ كَانوا يجحدونَ

ولَقَد أَهلَكْنا ما حولَكُم ِمن الْقُرى وصرفْنا الْآياِت  )٢٦(ِبِهم ما كَانوا ِبِه يستهِزئُونَ 
    ]٢٧ – ٢٦ : حقافاأل[   ) )لَعلَّهم يرِجعونَ

اِت ما مكَروا وحاق ِبآِل  فَوقَاه اللَّه سيئَ(( محل اآلية الكرمية كاملة.. إذاً .. 
على الدنيا هو أمر ال يتعارض أبداً مع روح دالالت كتاب اهللا  ))ِفرعونَ سوُء الْعذَاِب 

على اجلملة السابقة ))  وحاق ِبآِل ِفرعونَ سوُء الْعذَاِب (( بل إنَّ عطف اجلملة.. تعاىل 
 اليت ال شك أن دالالا ال خترج عن الدنيا ، )) مكَروا  فَوقَاه اللَّه سيئَاِت ما(( هلا

 وحاق ِبآِل ِفرعونَ سوُء الْعذَاِب (( يؤكِّد صحة ما نذهب إليه من أنَّ العبارة القرآنية
   ..ال خترج دالالا عن عامل الدنيا ، وال عن سياق هذه القصة القرآنية )) 

تتعلَّق  )) النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعِشياً (( ية مباشرةوالعبارة القرآنية التال.. 
تعلَّق تبيان ملاهية ))  وحاق ِبآِل ِفرعونَ سوُء الْعذَاِب ((بالعبارة السابقة هلا مباشرة 

  ..فكيف يكون ذلك ؟ .. إحاقة سوء العذاب بآل فرعون 
 أنَّ آل فرعون هم الذين كانوا يعرضون على النار ما نراه يف هذه العبارة القرآنية 

.. وليست النار هي اليت كانت تعرض عليهم  )) النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعِشياً ((
 النار يعرضونَ علَيها (( إنما يقول) النار تعرض عليهم غدواً وعشياً ( فاهللا تعاىل مل يقل 

  .. ))وعِشياً غُدواً 
وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالِئكَِة فَقَالَ أَنِبئُوِني ((  ففي قوله تعاىل

اِدِقنيص متالِء ِإنْ كُنؤاِء همنرى أنَّ أصحاب األمساء هم الذين   ]٣١: البقرة [  ) )ِبأَس ،
  .. العكس عرضوا على املالئكة ، وليس
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، نرى   ]٣١: ص [ )  )ِإذْ عِرض علَيِه ِبالْعِشي الصاِفنات الِْجياد((  ويف قوله تعاىل
  ..أنَّ الصافنات اجلياد هي اليت عرضت على سليمان عليه السالم ، وليس العكس 

ضونَ  النار يعر(( آل ِفرعون هم الذين كانوا يعرضون على النار.. إذاً ..    
وليست النار هي اليت كانت تعرض عليهم ، ولو كانت النار ،  ))علَيها غُدواً وعِشياً 

قَالَ هذَا ((  : هي اليت كانت تعرض عليهم ألتت الصياغة مشاة لصياغة قوله تعاىل
عكَانَ وكَّاَء ود لَهعي جبر دعاَء وي فَِإذَا جبر ةٌ ِمنمحقّاً ري حبر ا  )٩٨(دكْنرتو

وعرضنا جهنم ) ٩٩(بعضهم يومِئٍذ يموج ِفي بعٍض ونِفخ ِفي الصوِر فَجمعناهم جمعاً 
 الَِّذين كَانت أَعينهم ِفي ِغطَاٍء عن ِذكِْري وكَانوا ال) ١٠٠(يومِئٍذ ِللْكَاِفِرين عرضاً 

      ]١٠١ – ٩٨: الكهف [   ) )يستِطيعونَ سمعاً
، فالكافرون هم  )) وعرضنا جهنم يومِئٍذ ِللْكَاِفِرين عرضاً (( اهللا تعاىل يقول.. 

وعرضنا الكافرين يومئذ ( ومل يقل جلّ وعال ... الذين رأوا جهنم يومئذ بعرضها هلم 
  ) ..جلهنم عرضاً 

وعِرضوا علَى ربك صفّاً لَقَد ِجئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرٍة بلْ ((  اىلويف قوله تع
 وقوفهم يف املوضع الذي نرى أنَّ،   ]٤٨: الكهف [ )  )زعمتم أَلَّن نجعلَ لَكُم موِعداً

بأنه عرض على صفة ، وصفَه اهللا تعاىل  عليها ونحاسب فيه عن أعماهلم وييسألون
.. وكلُّ ذلك يتعلَّق مبا يليق بالذات اإلهلية ويرتّهها عن أي جتسيد أو حتيز  ، الربوبية

فهؤالء هم الذين عرضوا على صفة الربوبية ، وليست صفة الربوبية هي من عرض 
اللَِّه كَِذباً أُولَِئك ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى ((  وهذا يشبه قوله تعاىل.. عليهم 

يعرضونَ علَى ربِهم ويقُولُ الْأَشهاد هؤالِء الَِّذين كَذَبوا علَى ربِهم أَال لَعنةُ اللَِّه علَى 
ة  ..  ]١٨: هود [  ) )الظَّاِلِمنين هو تعلَّق العرض بصفة الربوبيوما نراه يف هذين النصي
  ..حصراً 



 ١٣

يصف عرض آل  )) النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعِشياً (( ..قوله تعاىل . .إذاً .. 
مبعىن أنَّ النار كانت تراهم ، ال العكس .. فرعون على النار وليس عرض النار عليهم 

..  
ا  يعرضونَ علَيه(( والعبارة ..))  سوُء الْعذَاِب (( هي بدل من )) النار (( وكلمة

تبين حال إحاقة سوء العذاب بآل فرعون ، عرب عرض آل فرعون  ))غُدواً وعِشياً 
وكلُّ ذلك هو يف احلياة الدنيا ، حيث آل فرعون ميارسون معاصيهم اليت .. على النار 

توِجب عليم العذاب يف اآلخرة ، والذي أحاط م سوؤه يف حيام الدنيا نتيجة 
  .. مبعىن أنَّ النار تراهم أثناء ممارستهم ملعاصيهم عرضهم هم على النار ،

يصور حال اإلحاقة احملمولـة      )) النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعِشياً       (( إذاً قوله تعاىل  
  ..))  وحاق ِبآِل ِفرعونَ سوُء الْعذَاِب (( يف العبارة السابقة مباشرة

يتعلَّق باستمرارية رؤية النار ألهلها بصيغة املضارع  ))ونَ  يعرض(( وورود كلمة.. 
وهم ميارسون املعاصي ، رؤية موازية الستمرارهم يف فعل هذه املعاصي ، كون املسألة 

  .. )) النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعِشياً (( تتعلَّق بالنار
م الساعةُ أَدِخلُوا آلَ ِفرعونَ أَشد الْعذَاِب        ويوم تقُو  (( ويف تكملة اآلية الكرمية   .. 

وهـذا أمـر    .. دليلٌ على أنَّ الدخول احلسي يف العذاب ال يبدأ قبل قيام الساعة              ))
طبيعي ، ففي عامل الربزخ تكون النفس منفصلةً متاماً عن اجلسد ، والعذاب احلـسي ال     

   ..يكون إالَّ بوجود الزوجني النفس واجلسد معاً
وحىت لو مل نأخذ ذا التفسري ، واعتربنا أنَّ آل فرعون كانت النار هي اليت .. 

تعرض عليهم ، فإنَّ ذلك ليس دليالً على العذاب اجلسدي احلسي يف القرب ، فالعرض 
العرض كما نرى من مشتقّات .. أبداً .. هو الرؤية ، وال يعين أبداً الدخول يف العذاب 

  ..  الرؤية  يف كتاب اهللا تعاىل يعين جمرد) ض ع ، ر ،( اجلذر 
وحنن يف هذا السياق لسنا يف صدد تفنيد مزاعم العذاب احلسي اجلسدي يف القرب 
، فاآلية الكرمية وعلى أي وجه تحمل فيها دالالا ، ال تعين أبداً الدخول يف العذاب 
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ولَنِذيقَنهم ِمن الْعذَاِب  (( واستشهاد بعضهم بقوله تعاىل..... احلسي قبل اآلخرة 
على عذاب القرب ،   ]٢١: السجدة [  ) )الْأَدنى دونَ الْعذَاِب الْأَكْبِر لَعلَّهم يرِجعونَ

 (( ناتج عن جهل كبري ، وعن إعراٍض كامٍل عن دالالت كتاب اهللا تعاىل ، فالعبارة
   ..يقة العذاب األدىن بأنه يف الدنيا حصراً جلية يف تبيان حق ) )لَعلَّهم يرِجعونَ

النار ككيان مجرد عن التجسد املادي ، يعرض عليها يف احلياة الدنيا .. إذاً .. 
أهلُها وأعماهلم ، ولذلك يصف اهللا تعاىل النار بعد وجودها مادياً حسياً بعد االنقالب 

 ..  ]٣٠: ق [  ) )ِل امتْألِت وتقُولُ هلْ ِمن مِزيٍديوم نقُولُ ِلجهنم ه((  الكوين بقوله
[[..    

هذا جزء مقتطع من كتايب قصة الوجود فيما خيص هذه املسألة ، وهذا اجلـزء               .. 
 يا شيخ خالـد  –ك فالرد املوضوعي لذل.. املقتطع هو ضمن سياق يصور عامل اآلخرة   

لة بعني االعتبار وذلـك ضـمن الـسياق    دن يأخذ هذه األأ  بدعلى هذا الكالم ال   –
  .. كتاب قصة الوجود منالسابق والالحق هلذا النص املقتطع 

 ما لوش شيخ ، مـا   يا مجاعة ما ينفعش واحد ييجي     [[ :  أجمد غامن    األخوقول  .. 
نا جايـب   أبيقول ما كنت بدعاً من الرسل ، يعين مش          ) ص  ( ده الرسول   ينفعش ،   

فمينفعش ييجي واحد دلوقيت يفهم      رسول ،    ٥٠٠٠بلي  يف ق حاجة جديدة مبتدعها ،     
يكون لينا ال بد   ..........  سنة إلّي عشناهم دول وهم       ١٤٠٠ويقول ال   لينا القرآن   

 للقرآن كده   سلف ، لينا حد بنرجعلو ، لينا مشايخ اتعلمنا على إيديهم ، إنما أنا مني              
هـذي  حد أطلع بدليل ،  ية واحدة أطلع بدليل ومن حديث وا      ومني للحديث ، ومن آ    

 يف واحد تبول يف بئر زمزم قالوا له ليـه   حب أقول إنو  أو......... كانت طامة كربى    
 ، إن شاء اهللا يقولو فالن اهللا يلعنـوا          أردت أن أُذكر ولو باللعنات    : عملت كده قال    

   .. ]]ن تبول ببئر زمزم ، فينذكر امسهفال
 متبع أعمى ملوروثات ال توجد عنـده        أجمد خاألأنَّ  على  هذا القول دليلٌ قاطع     .. 

مر خاص به ، وال حيق لنا ولغرينا أن نفرض عليه ما نعتقد       أمجرد إرادة لتعقّلها ، وهذا      



 ١٥

ويتهمنا باجلهل ظلماً وعدواناً ، فحني ذلك من   السيد أجمد   ، ولكن عندما يكذب علينا      
 ليس صادقاً  أنه   –ه وبالصوت والصورة     باحلجة والدليل ومن فم    –ن نبين للعامل    أحقّنا  

  .. يف هذا الرد بالدليل القاطع – إن شاء اهللا تعاىل –فيما يفتريه علينا ، وهذا ما سنراه 
 وأحب أقول إنو يف واحد تبول يف بئر زمزم          [[: قول السيد أجمد    بالنسبة ل ما  أ.. 

ت ، إن شاء اهللا يقولو فالن       أردت أن أُذكر ولو باللعنا    : قالوا له ليه عملت كده قال       
 فسريى كلُّ من ميلـك ذرة مـن   .. ]]اهللا يلعنوا فالن تبول ببئر زمزم ، فينذكر امسه    

 فاالفتراء على املهندس    ..وليس املهندس عدنان الرفاعي     عقل أنَّ هذا القول يعنيه هو       
 اءة هذا بعد قر سنرى  .. عدنان الرفاعي أصبح بالنسبة للكثريين وسيلة ليعرفهم الناس         

  ..الرد هذه احلقيقة بشكٍل جلي 
  :وقال السيد أجمد غامن .. 
أخطأ خطـأ   ، يعين األخ عالء بسيوين أو قناة درمي         طبعاً عدنان الرفاعي طلع     [[ 

شديد إنو جاب مثل هذا الرجل ، هو طلع يف قناة أوربت من أربع مخس سنني وقنـاة                  
حث حىت يطلع يف قنـاة درمي ،       ش شافها فالرجل ما لقاش شهرة فب      حمدأوربت مشفرة   

ي بيعتمد على القرآن ويرد يب السنة ملّا جي يقرأ القرآن قرأه            العجيب أن هذا الرجل الِّ    
 ، ١٢املعجزة الكربى رقم يف نا أقلكو حىت على اإلحاالت عشان ترجعوهلا ، أوغلط ،  

 ،  ١٢لو دخلتو على اليو تيوب كده وقلتو عدنان الرفاعي املعجزة الكـربى رقـم               
أو فساداً يف األرض : و فساد يف األرض ، فهو قال أمن يقتل نفساً بغري نفس    : فبيقول  

دي واحد ، النقطـة    يعين أنت مش عارف تقرأ القرآن وجاي تفسر لينا القرآن ؟ ،             ،  
ـ  تعج باألفكار الفقهية  سنة كتب الفقه ١٤٠٠الثانية   و ، واخلالف يف الكـالم ده كلّ

ال :  ، زي ما حتشوفو إن شاء اهللا تعاىل ، إنو يطلـع يقـول        تطلع أنت بأفكار جديدة   
حىت ده خمـالف    يرجع زوجته إالّ بعد انقضاء الثالث شهور بتاع العدة ،           جيوز للرجل   

بعـد ثـالث    حق يف إيه إذا كنت أنت       أطب  وبعولتهن أحق بردهن ،     للقرآن نفسه ،    
  ......... ]] شهور ما بقتش زوجتك زوجتك ؟ 



 ١٦

 أدعو مجيع األخوة القراء واملشاهدين للدخول إىل مقطع         : فأقول   وأرد على ذلك  
  : اليوتيوب الذي حتدث عنه ليشاهدوا التايل 

ثانية ، حيث الصورة     ) ٥٦( دقيقة و    ) ١( عند اللحظة   : يف مقطع اليوتيوب    .. 
 هذا  يل والكلمات خترج من فمي ، نطقت ذه الكلمة فساٍد وليس فساداً كما افترى             

، أدعو العامل ليعود إىل ذلك ويرى هذه احلقيقة وكيف يفتري هذا الرجل              دعو علي امل
ثانيـة ، حيـث      ) ١٨(  أي بعد     ، ثانية ) ١٤( دقيقة و    ) ٢( ويف اللحظة    .. علينا

ظهر الصوت بطريقة غـري واضـحة ،        ،  الصورة هي للنص القرآين واملسألة مدبلجة       
  .. حتتمل األمرين 

 ) فـساٍد  (نين ال أعلم أنَّ هذه الكلمة هي يف كتاب اهللا تعـاىل           وهذا ال يعين أ   .. 
 ذرة حبـث  السيدهذا عند  ت ولو كان.. وال يعين أنين لست حافظاً هلا     وليس فساداً ،  

لقد نطق ذه : لقال وذرة احترام ملا خيرج من فمه ، فكر جترد وذرة   عن احلقيقة وذرة    
ثانية نطقاً صحيحاً    ) ٥٦( دقيقة و    ) ١( اللحظة  الكلمة املهندس عدنان الرفاعي يف      

تسارع األفكار يف   لنتيجة  ثانية حينما أعاد قراءا      ) ١٨( بعد  ذاا   وتلعثم ا    سليماً ، 
، فلو كان ليس حافظاً هلا ملا نطق  أنه ال حيفظ هذه العبارة القرآنية  وهذا ال يعينذهنه ، 

  ..ملا افترى علي هذا االفتراء مراداً له لو كانت احلقيقة .. ا بشكٍل سليم 
من قال إنَّ املهندس عدنان الرفاعي وغريه معصوم وال : أقول .. ومع كلِّ ذلك .. 

هل وصل اإلفـالس     !!! ..نين معصوم ؟   مىت قدمت نفسي على أ     ..يتلعثم بالكالم ؟    
هد ويقرأ للمهنـدس    وملاذا مل يشا  .. إىل هذه الدرجة من االفتراء      بالسيد أجمد   الفكري  

(( عدنان الرفاعي يف أماكن أُخرى وهو يشرح احلكمة اإلهلية العظيمة من ورود كلمة              
طبعاً هؤالء ال تعنيهم احلقيقة بـشيء  !!! ..  ؟)فساداً  (  جمرورة دون النصب ))فساٍد  

..  
 كيف أنه يف اللحظة ذاا اليت كـان فيهـا           السيدوأقول للعامل انظروا إىل هذا      .. 

نين نطقت حرفاً خطأً ، هو ذاته نطق ذه اآلية الكرميـة خطـأً فقـال                أفتري علي ب  ي
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  ))لَتقَ(( كلمة ف ، )) من يقتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض ((وباحلرف الواحد   
أدعو العامل ليشاهد ذلك ، وإن شـاء اهللا تعـاىل            ،   ))يقتل   ((بصيغة املاضي ، نطقها     

العبارة ذاا اليت يتهمين ظلماً وعدواناً أنـين        بنطقه اخلاطئ   سنعرض وعلى الفضائيات    
  ..، حينما تتاح الفرصة لذلك  لست حافظاً هلا

سـأراهنك  : ) ولكلِّ من دلّس علي يف الكثري من الفضائيات         ( نا هنا أقول له     أو
 علن اعتذار  تقف ك لن على أنك لن تفعل ذلك ، ألنَّ احلقي      أك يف ذلك ، أراهنك       وتقة ن

   ..على اآلخرينوالتلفيق  ال تعنيك بشيء ، وما يعنيك هو التدليس واالفتراء
عد لك األخطاء   أ ، لن    األمور أجمد غامن ، يا حبييب       لألخوفوق كلِّ ذلك أقول     .. 

كنـت  اللغوية اليت ارتكبتها يف هذه احللقة ، وذلك ضمن الساحة الضيقة جداً الـيت               
 بقراءة آيات كتاب اهللا     السيد أجمد خطأ  أ أقول للعامل لقد      ولكن ..حتدثت ا بالفصحى    

  : يف عدة مواضع منها –  لوحدها يف هذه احللقة–تعاىل 
جبملة ينسبها هللا  أجمد غامن يف هذه احللقة وكما سنرى بعد قليل ناطقاً السيدقال .. 

 قال ذلك    ،  ))أولئك ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم          (( : تعاىل  
أُولَِئك ال خالق لَهم ِفـي الْـآِخرِة وال        (( :  مع أنَّ قول اهللا تعاىل هو        على أنه قرآن ،   

          كِّيِهمزال يِة وامالِْقي موي ِهمِإلَي ظُرنال يو اللَّه مهكَلِّمفهـل  ..  ]٧٧: آل عمـران  [  ))ي 
لنص موجـود عنـدنا وبالـصوت والـصورة         مع أنَّ ا  ،  عترف بذلك   تكون رجالً وت  

   ..تفعل ذلكنك لن أوسنعرضه إن شاء اهللا تعاىل على الفضائيات ، أراهنك 
 أجمد غامن يف هذه احللقة وكما سنرى بعد قليل ناطقاً جبملة ينسبها هللا السيدقال .. 

ـ          (( : اهللا عز وجل يقول     : تعاىل   ال إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت ف
ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمـن     ((  :مع أنَّ قول اهللا تعاىل هو        ،   ))جناح عليه أن يطوف ما      

شعاِئِر اللَِّه فَمن حج الْبيت أَِو اعتمر فَال جناح علَيِه أَنْ يطَّوف ِبِهما ومن تطَوع خيراً                 
   ِليمع اِكرش فهل تكون رجالً وتعترف بذلك مع أنَّ النص موجود عندنا           ) ) فَِإنَّ اللَّه ،
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وسنعرضه إن شاء اهللا تعاىل على الفضائيات ، أراهنك أنك لن           ،  وبالصوت والصورة   
   ..تفعل ذلك

وسحروا أعني الناس واسترهبوهم وجاءوا بـسحر       [[  أجمد غامن    السيدوقال  .. 
لْقُوا فَلَما أَلْقَوا سـحروا أَعـين النـاِس         قَالَ أَ (( :  مع أنّ اآلية الكرمية هي       ]]عظيم  

   ]١١٦ : ألعرافا[ )  واسترهبوهم وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيٍم
خالـد  الشيخ   أجمد و  السيدولننظر يف احلوار التايل والذي سنراه بعد قليل بني          .. 
  :اجلندي 
]]  الذين فـسقوا     فأمال  قالولو دول عن الكفَّار ، قا     : [[ وأجاب أجمد   ...... [[
 الذين فسقوا فمأواهم النار ، يعـين        فأماأيوا أيوا ،    : [[ خالد اجلندي   الشيخ  وأكمل  

  ]]عصوا ، كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها 
  :اآلية الكرمية هي .. 
 ))    رخوا أَنْ يادا أَركُلَّم ارالن ماهأْوقُوا فَمفَس ا الَِّذينأَمِقيلَ وا ووا ِفيها أُِعيدهوا ِمنج

   ]٢٠ : السجدة[   ) )لَهم ذُوقُوا عذَاب الناِر الَِّذي كُنتم ِبِه تكَذِّبونَ
  .. اآلية الكرمية  هذهوبالتايل متَّ اخلطأ يف قراءة

وأنا آسف للهبوط إىل هذا املستوى الذين يتم فيه تصيد األخطاء لآلخـرين ،              .. 
 واملعصوم هو فقط وفقط ال غري الرسول        مهما كان ،   عتقد أنَّ كلَّ إنساٍن خيطئ ،     نا أ أف

ويصفنا باجلهل ألننـا ال     يتهمنا مبا هو فيه ،       من على   ولكن املشكلة أننا نرد   ،  ) ص  ( 
  ..نريد أن نطلِّق عقولنا ، وإالَّ فأنا أعلم أننا مجيعاً ننسى ونسهى ونخطئ 

أنا مبجرد ما مسعت عدنان     [[ :  قليل   قوله الذي سنسمعه بعد   ولذلك أرد على    .. 
 ، أقول له ، بعيداً عن       ]]وهو بقول فساداً الكلمة حسيت إا غلط ، على ودين غلط            

 اليت متيز اخلطأ مـن      – ))النقية   ((  ، ولو غفرنا لك ذلك ، ملاذا أذنك        ناافترائك علي 
تفتـري علـى   وىل وأنت متثِّل على الناس      مل متيز أخطاءك أنت بكتاب اهللا تعا       –الصح  
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اآلخرين مبا هم ليسوا فيه ، ال أريد منك إجابة ، أريد إجابة من كلِّ الشرفاء والعقالء                 
  ..الذين يدركون أن العقل هو من أهم الفوارق بني اإلنسان واحليوان 

 كنت أتوقع منك أن تقول له ال ، هذا  يا أخي  لشيخ خالد اجلندي  ألخ ا وأقول ل .. 
،  ) ) وما كَانَ ربك نـِسياً     ((وجلّ من ال ينسى      عيب ، فكلّنا من املمكن أن يخطئ ،       

الـشيخ خالـد    األخ  ف.. واملفكِّر احلقيقي هو الذي حياور بالفكر واحلجج والرباهني         
 ويف نطـق  يف هذه احللقـة  –والذي أعتقد أنه حافظ لكتاب اهللا تعاىل      –اجلندي ذاته   

 أذكر ذلك ليس من باب الذم أو مـن          .. أخطأ يف املواقع التالية       ، طالقرآن الكرمي فق  
 أنَّ اإلنسان تتزاحم األفكار     تبيان إنما من باب      ال واهللا العظيم ،    باب تصيد األخطاء ،   

 أعود فأقول جلَّ من ال ينسى ، ولكن أعـرض ذلـك            ..يف ذهنه فقد يسهى ويتلعثم      
  ..ء على اآلخرين هو حرام وعيب وخجل ليفهم املدعو أجمد وأمثاله أنَّ االفترا

 قُل نزل به الـروح      [[  :شيخ خالد اجلندي كما سنرى بعد قليل        خ ال األقال  .. 
نزلَ ِبِه الروح   (( :  مع أنَّ قوله تعاىل هو       ..  ]]األمني على قلبك لتكون من املرسلني     

ِذِري ) ١٩٣ ( الْأَِمنينالْم كُونَ ِمنِلت لَى قَلِْبكع١٩٤ : الشعراء[   ) )ن[   
  :شيخ خالد اجلندي كما سنرى بعد قليل خ الوقال األ.. 
مـع  ،  ))إن ما جئتم به السحر إن اهللا سيبطله إنَّ اهللا ال يصلح عمل املفسدين        (( 

سيبِطلُه ِإنَّ  فَلَما أَلْقَوا قَالَ موسى ما ِجئْتم ِبِه السحر ِإنَّ اللَّه           (( : أنَّ قول اهللا تعاىل هو      
فِْسِدينلَ الْممع ِلحصال ي ٨١ : يونس[  )  )اللَّه[   

  : الشيخ خالد اجلندي كما سنرى بعد قليل  األخوقال.. 
أوكلما جاءكم رسول مبا ال وى أنفسكم استكربمت ففريقاً كـذّبتم وفريقـاً             (( 
جاَءكُم رسولٌ ِبما ال تهوى أَنفُـسكُم        أَفَكُلَّما   ((:  مع أنَّ قول اهللا تعاىل هو         ))تقتلون

    ]٨٧ : البقرة[ )  )استكْبرتم فَفَِريقاً كَذَّبتم وفَِريقاً تقْتلُونَ
  :خالد اجلندي الشيخ   األخوقال.. 
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ال تتولوا قوماً قد غضب اهللا عليهم ما هم منكم وال منهم قد يئسوا من اآلخرة               (( 
يا أَيها الَّـِذين  (( :  ، مع أنَّ قول اهللا تعاىل هو      )) أصحاب القبور  كما يئس الكفار من   

                 ِمـن الْكُفَّـار ِئسا يِة كَمالْآِخر وا ِمنِئسي قَد ِهملَيع اللَّه ماً غَِضبا قَولَّووتوا ال تنآم
   ]١٣ : املمتحنة[ ) ِ أَصحاِب الْقُبور

فقط وفقط ال غري ، وكل إنسان       ) ص  ( و رسول اهللا    وأعود فأقول املعصوم ه   .. 
يتكلّم ارجتالياً وتتزاحم األفكار يف ذهنه قد خيرج من فمه حرف مكان حرف ، وأنـا                

،  أجمد غامن ال يوجد عنده ما يقوله         السيدولكن  أكرب من أن أتصيد أخطاء اآلخرين ،        
 يف نطقها حينما اسـتبدل   فراح يفتري علي يف نطق حرٍف من آية هو ذاته الذي أخطأ           

 اليت ترد يف كتاب اهللا تعاىل بصيغة املاضي ، وقـام بنطقهـا بـصيغة               ))قَتلَ  (( كلمة  
   )) ..يقتل(( املضارع 
الذي ال توجد عنده قيمة فكرية تردعه عن )) احلكوايت (( ملُفلس فكرياً املهرج  ا.. 

ن دون الوقـوف عنـد الِقـيم    األلفاظ من أفواه اآلخري  ذلك هو الذي جيلس ليتصيد      
 ولـيس  هـو  املدعيمر إذا كان الفكرية اليت ينطق ا اآلخرون ، فكيف إذاً يكون األ     

  !!! ..على اآلخرين ؟ا  يفتري غريه من أخطأ يف نطق العبارة اليت
لقد حدث معي على قناة أوربت يف مناظرة مع الدكتور مربوك عطية يف برنامج        .. 

د اي يقدمه األستاذ عمرو أديب ، حدث أنَّ الدكتور مربوك عطية أر           القاهرة اليوم الذ  
 [ )) ومن يقْتلْ مؤِمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خاِلـداً ِفيهـا           (( االستشهاد بقوله تعاىل    

 ومن قتل مؤمناً متعمداً فجـزاؤه       [[:  ، فتزامحت األلفاظ يف فمه فقال        ] ٩٣ : النساء
أنا واثق مائة باملائة أنَّ الدكتور مربوك حيفظ هـذه العبـارة ،           .. ]]خالداً فيها   جهنم  

أثناء الربنامج ،   ذلك  ، والحظت   وتزاحم األفكار يف الذهن     ولكنها السرعة واالرجتال    
 ، فلم أعلق شيئاً على األمر ، ألنَّ األفكار اليت كنـا   يفترون عليناكالذينلكنين لست  

،  علينا   الذين يفترون فعل مع   نلكن ماذا   .. اخنة ، وأكرب من الصغائر      نتناوهلا كانت س  
  .. علينا فيما يفترونه ون املخطئم ذايف الوقت الذي هم
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ال جيوز للرجل يرجع زوجته إالّ      :  إنو يطلع يقول     [[:  أجمد غامن    األخأما قول   .. 
ه ، وبعولتهن أحق    بعد انقضاء الثالث شهور بتاع العدة ، حىت ده خمالف للقرآن نفس           

بردهن ، طب أحق يف إيه إذا كنت أنت بعد ثالث شهور ما بقتش زوجتك زوجتك ؟                 
 ، ليس مبا قال املهندس       أجمد األخذا القول هو دليلٌ دامغٌ على جهل        فه.. ....... ]] 

  ..، وإنما أيضاً بقواعد اللغة العربية فحسب عدنان الرفاعي 
 أجمد غامن وأمثاله ممن    األخال يستطيع    ))ن أَحق ِبردِهن    وبعولَته(( فقوله تعاىل   .. 

دراك كلمات هذه العبارة القرآنية ، اليت هي مـن          ن يرتقوا إىل مستوى إ    أيصفقون له   
  ..كرب احلجج على نقض ما يذهب هو واملوروث إليه أ

ملعجـزة   ويف برنامج ا   – املوجود على النت     –لقد بينا يف كتاب املعجزة الكربى       
 ترجح حقّاً علـى حـق ،        ))أَحق  ((  أنَّ كلمة    – املوجود أيضاً على النت      –الكربى  

حلياة الزوجيـة  ق املرأة املطلّقة بعدم العودة إىل ا      فترجح حق الزوج برد مطلّقته على ح      
  ..كون القروء الثالثة قد انتهت ، وبدأ حقّها بعدم العودة 

والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَالثَةَ قُروٍء وال يِحـلُّ        (( : وقلنا هذه اآلية الكرمية     
    نهـولَتعبِم الْـآِخِر ووالْيِباللَِّه و ِمنؤي ِإنْ كُن اِمِهنحِفي أَر اللَّه لَقا خم نمكْتأَنْ ي نلَه

دوا ِإصالحاً ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف وِللرجـاِل      أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرا     
    ِكيمح ِزيزع اللَّهةٌ وجرد ِهنلَير املرأة احلامل اليت انق     ،    ]٢٢٨ : البقرة[  )  عت ضتصو

تـصوِر   ))حق ِبردِهن   وبعولَتهن أَ ((  وبالتايل فالعبارة القرآنية     ..عدا ومل تضع محلها     
 وبعولَتهن أَحـق  (( يف قوله تعاىل )) ِفي ذَِلك ((فالعبارة   ،مرحلة ما بعد انقضاء العدة      

    ِفي ذَِلك ِهندانقضاء القروء الثالثة وقبل وضع     يف هذه الفترة اليت هي بعد        تعين   ))ِبر
   ..احلامل ملولودها 

 بأنَّ هذه العبارة القرآنية تبين حق الـزوج         راره من املورث  يتم اجت والقول الذي   
والقـول  .. بإرجاع زوجته أثناء العدة ، هو قولٌ ينقضه كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً    
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اتر بأنَّ التفضيل هو للزوج على رجل آخر يتقدم للزواج من هذه املطلّقة هو هراء ،             
  ..ه الزواج منها قبل انقضاء العدة ألنَّ هذا اآلخر املفترض ال حيق ل

للـسيد  ن أقول   أولكن أريد   .. ال أريد أن أُعيد ما بينت يف الربنامج ويف الكتاب           
 ال تستطيع االرتقاء إىل مستوى إدراك الرباهني الدامغة اليت بيناها ،             يا أخي   ، أنت  أجمد

من جهة أُخـرى ال     ألنَّ منهج تطليق العقل الذي تدعو إليه حيول بينك وبني ذلك ، و            
 اليت حطّمها كتاب املعجزة الكربى وبرنـامج املعجـزة   األصنامتستطيع الصمت أمام    

 ليست مربراً لالفتراء علـى       يا أخي  ولكن هذه الورطة اليت ال تحسد عليها      الكربى ،   
  ..املهندس عدنان الرفاعي 

كتاب أو الربنامج    باألدلّة الدامغة من ال    تستطيع أن تأيت   أنك لن     يا أخي  أراهنك.. 
 تستطيعكرب بكثري من أن     أ فما قدمنا من أدلّة دامغة        دليالً دليالً ،   وتقوم بالتعرض هلا ،   

 عـن   جمد غامن الفكر وليس   أذا األسلوب ، فأنا أحتدث عن       يا أخي اعذرين     .. نقدها
  ، فالسيد أجمد غامن الشخص له كلّ االحترام ، بينما أجمـد غـامن              أجمد غامن الشخص  

   ..يف ساحة الفكر والبحث عن احلقيقة  – لألسف – الفكر ال أراه
 – إىل كتايب املعجـزة الكـربى        أن يعود وهنا أنصح كلَّ باحث عن احلقيقة       ..  

لة الطالق وغريها ، لريى بأم عينه كيف أنَّ   أ وإىل هذه املسألة مس    –املوجود على النت    
     ..ؤالء الربهان والدليل والتدبر مسائل ال يعرفها ه

مجلة  عند هذا احلد ، فقد افترى علي         ت أجمد غامن وقف   السيد اتويا ليت افتراء  .. 
  : ما قال حينمن االفتراءات 

من حـق   ن حيلِّل أو حيرم ،      أ) ص  ( ليس من حق الرسول     : هذا الرجل يقول    [[ 
!!! .. ل وحرم ي احلّمن حق بياع الطعمية هو إلِّ  !!! .. ي حتت   بتاع السوبر ماركت إلِّ   

ما آتاكم الرسول فخـذوه ،  : مرنا نتبعه اتباع منفصل أوالقرآن )  ص   (يعين الرسول   
فهذا الكالم  ي من حقك تأتينا ،      تينا ، دنت يا رب إلِّ     أو ال ، الرسول مش من حقه ي       أقلّ

و  إن طبعاً هو رفض  ......... كثريين ، وبدأ هو يفلسف بعض القضايا        لبس على ناس    
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و يطلـع   مراراً وتكراراً إن  ، ودي مش املرة األوىل ، طلبنا منه أكثر من مرة ،             ي  جي هو
يعـين  املناظرة إالَّ مع شخص ميكنش نـد ،         لكنه لألسف بريفض    يناظر ذا الكالم ،     

وبالتايل مني مذيع ميكن يكون شيخ أزهري ؟ ،   القنوات الفضائية كلَّها     ميكن على مدار  
ويقعد قدام شيخ أزهري ويقعد يغلط بـالقرآن ،         ة أزهري ،    ال ميكن هو ييجي يف قنا     

فطبعاً لكن هو يروح لشخص آخر ميجيدش       و أوقف القراية دي غلط دي غلط ،         يقلّ
، فالناس تنبهر على انبـهار      زي هذه اإلجادة ، مش شغلتو ، فيبدأ يقوم املذيع ينبهر            

فيش ضوابط ، حاجة على     املذيع ، وهذه مشكلة القنوات الفضائية إا يف كثري منها م          
   ..]]واء مباشرة وأي من يطلع يتكلّم يف كلِّ ما هب ودب اهل

ليس من حق   : هذا الرجل يقول    [[  :  قوله االفتراء األول هو  : وأجيب فأقول   .. 
ليس مشرعاً ، ومل أقـل      ) ص  (  ، فأنا قلت النيب      ]]أن حيلِّل أو حيرم     ) ص  ( الرسول  

 وأمثاله أن يرتقـي  للسيد أجمدولكن كيف  .. أن يشرع   ) ص   ( ليس من حق الرسول   
  ) ..ص ( دراك الفارق بني صفيت الرسالة والنبوة يف شخصه إىل مستوى إ

 من ورود أمـر      اإلهليةَ  وبعلم احلكمةَ  وأنا أحتداه مثّ أحتداه مثَّ أحتداه أن يبين مبنطقٍ        
تعلّقاً بصفة الرسالة ، فلم يقل تعاىل وال مـرة          الطاعة يف كتاب اهللا تعاىل دائماً وأبداً م       

   ..!!! ؟ من العبث يا سيد أجمدفهل هذاأطيعوا النيب أو أطيعوا حممداً ، 
 عاً ) ص ( وإن كان النيبشرمر لنا فكيف يوأمثاله قول اهللا تعاىل السيد أجمدفس :  

لَّه لَك تبتِغي مرضات أَزواِجك واللَّـه غَفُـور         يا أَيها النِبي ِلم تحرم ما أَحلَّ ال       (( 
  ِحيم١(ر(            ِكـيمالْح ِليمالْع وهو الكُموم اللَّهو اِنكُممِحلَّةَ أَيت لَكُم اللَّه ضفَر قَد(  (  ]
    ]٢ – ١ : التحرمي

مبعىن أنَّ اهللا تعاىل يخاطب جانب       ، ))يا أَيها النِبي    (( هل سريى هؤالء العبارة     ف.. 
قَد  ((وهل سيفسر لنا هؤالء العبارة       ،) ص  ( يف شخصه   النبوة وليس جانب الرسالة     

      اِنكُممِحلَّةَ أَيت لَكُم اللَّه ضفَر(( ؟.. !!!     فإن كان النيب  )   عاً   ) وليس الرسولمـشر ،
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السيد أجمـد   حسب قول   (  من املفترض    عن ميينه ، الذي كان    ) ص  ( فلماذا سيكفِّر   
  ..!!! ؟أن يكون من التشريع  ) وأمثاله

 السيدكما يذهب هذا    ) ص  ( وإن مل منيز بني صفيت الرسالة والنبوة يف شخصه          .. 
وِإنْ كَادوا لَيفِْتنونك عِن الَِّذي أَوحينا      ((   :وأمثاله ، فكيف بنا أن نفهم قول اهللا تعاىل        

كِليالً        ِإلَيخ ذُوكخِإذاً لَاتو هرا غَينلَيع ِريفْت٧٣( ِلت(       كَنرت تِكد لَقَد اكنتال أَنْ ثَبلَوو
ِإذاً لَأَذَقْناك ِضعف الْحياِة وِضعف الْمماِت ثُم ال تِجد لَك علَينا       )٧٤(ِإلَيِهم شيئاً قَِليالً    

    ]٧٥ – ٧٣ : سراءاإل [ )  )نِصرياً
اجلانـب  ال شـك أنَّ     ..  هو اجلانب املُخاطب يف هذه اآليات الكرمية ؟          منف.. 

الشخصي املتعلِّق بالنفس البشرية مبا فيها من هواجس هي املخاطبة يف هـذا الـنص ،       
 آمن الرسولُ(( ومن املستحيل أن يكون املُخاطَب هو جانب الرسالة ، فاهللا تعاىل يقول     

  ..  ]٢٨٥ : البقرة[  )) ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه 
قُلْ ال أَِجد ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرمـاً         (( وكيف يفسر لنا هؤالء قول اهللا تعاىل        .. 

ِإنه ِرجس أَو ِفسقاً علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم ِخنِزيٍر فَ          
            ِحيمر غَفُور كباٍد فَِإنَّ رال عاٍغ وب رغَي طُرِن اضِر اللَِّه ِبِه فَمي١٤٥ : األنعام[ )  )أُِهلَّ ِلغ 

[  
الـسيد  فما أريد قوله هو أنَّ وأنا ال أريد أن أُطيل مبسألة بينتها بشكٍل جلي ،           ..  
 يستطيع أن يرتقي إىل مستوى إدراك اخلط الفاصل بـني            الذي ال  – وأشياخه   –أجمد  

نتيجة جهله بـإدراك دالالت     ، يفتري علينا    ) ص  ( صفيت الرسالة والنبوة يف شخصه      
 وما آتاكُم الرسولُ فَخـذُوه      ((  فحىت اآلية اليت استشهد ا       ..آيات كتاب اهللا تعاىل     
ليت قرأها هي األخرى خطأً عرب حذفه حلـرف الـواو يف             وا ))وما نهاكُم عنه فَانتهوا     

 – وأمثالـه  – لألخ أجمد ولكن من أين    ،   )) الرسولُ   ((بدايتها ، نراها بصيغة الرسالة      
  !!! ..أن يقف عند هذه احلقيقة ؟
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[[ :  أجمد هي يف قولـه      األخوقمة الكذب واالفتراء والتدليس اليت مسعتها من        .. 
جي ، ودي مش املرة األوىل ، طلبنا منه أكثر من مرة ، مراراً              يو ي و ه  هو رفض إن   طبعاً

  ..]] وتكراراً إنو يطلع يناظر ذا الكالم 
وأنا أحتداه مثّ أحتداه مثّ أحتداه أن يثبت أنه ليس كذّاباً يف ذلك ، أحتداه أن يثبت                .. 

ه أرسل يل أحداً ، أو أنـه        ، أو أن  يف حياته قبل هذه احللقة       معي كلمة واحدة     كلّمأنه ت 
فكيـف إذاً   .. فهو بالنسبة يل نكرة مل أمسع به قبل هذه احللقـة            .. كلّف أحداً بذلك    

!!!  ؟ ]]و يطلع يناظر ذا الكالم      طلبنا منه أكثر من مرة ، مراراً وتكراراً إن         [[يقول  
..  

يلـة  ، ولكن بعد جتربـة طو     كيف يكذب هؤالء    كنت استغرب   بداية  الأنا يف   .. 
تيقّنت أنَّ أصحاب املنهج التراثي اجلمعي الذين يتخذون من العقـل عـدواً هلـم ال                

نهم واقعون بني أمـرين ، إفـالس        وذلك أل ،  خرين  أن يكذبوا على اآل   يستطيعون إالَّ   
وبالتـايل ال يـستطيعون    من جهـة أُخـرى ،   الناس، وتدليس على   فكري من جهة    

  ..لى اآلخرين االستمرار يف غيهم إالَّ بالكذب ع
لكنه لألسف بريفـض     [[:  أجمد غامن تتجلّى مرة أُخرى بقوله        األخوأكاذيب  .. 

املناظرة إالَّ مع شخص ميكنش ند ، يعين ميكن على مدار القنوات الفضائية كلَّها مني               
مذيع ميكن يكون شيخ أزهري ؟ ، وبالتايل ال ميكن هو ييجي يف قناة أزهري ، ويقعـد   

 ويقعد يغلط بالقرآن ، يقلو أوقف القراية دي غلـط دي غلـط ،               قدام شيخ أزهري  
   ..]]فطبعاً لكن هو يروح لشخص آخر ميجيدش زي هذه اإلجادة ، مش شغلتو 

 عم  الرؤوف على قناة درمي يف برنامج     لقد ناظرت الدكتور صربي عبد      :  أقول.. 
خلروج من النار ، يتساءلون مع اإلعالمي أمحد عبدون ، ويف ذات القضايا ، الطالق ، ا      

فهل الدكتور صربي عبـد     .. الشفاعة ، إمساع املوتى ، واملناظرة موجودة على النت          
   ..!!! ؟السيد أجمد غامن عني وال ميألالرؤوف ليس أزهرياً 
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 أديب الدكتور مربوك عطيـة يف  وعالمي عمروناظرت على قناة أوربت مع اإل  .. 
فهل الدكتور  ..  واملناظرة موجودة على النت      مسألة إمساع املوتى واخلروج من النار ،      

  ..!!!  ؟السيد أجمد غامن، وال ميأل عني مربوك عطية ليس أزهرياً 
 قناة أزهري ذاا ، فهل هـذا        ت رمضان عبد املعز الذي يظهر كثرياً يف       وناظر.. 

   ..!!! ؟السيد أجمد غامنخر ال ميأل عني اآل
امج القاهرة اليوم مع اإلعالمي عمرو      وناظرت الدكتور صفوت حجازي يف برن     .. 
   ..!!! ؟السيد أجمد غامنفهل كلّ هؤالء ليسوا نداً بنظر .. أديب 

 يتهم الناس بأنهم ليسوا أنداداً ، فإما أنه ال يعلم ـذه             هو الذي املفلس فكرياً   .. 
إىل هؤالء  وإما ينظر   ،  وإما يعلم ويتكلّم ككذّاب     ،  املناظرات وبالتايل يتكلم كمهرج     

االفتـراء  رأمساهلـا    أمام حالـة     حنن ذلكويف كلِّ   .. م نكرات   أالذين ناظرم على    
   ..والتدليس

 ، وأقول له يا حبـييب       جمدأالسيد  أما بالنسبة للغلط بالقرآن ، فقد بينا كذب         .. 
 ..!!! ؟نك مل تغلط يف اآلية ذاا اليت افتريت علي ـا            أ كنت ستفعل لو     ماذا األمور
 وكيف كنت ستفعل لـو      !!! ..؟كما بينا   ها  نك مل تغلط بغري   أ كنت ستفعل لو     وماذا
ومـاذا   .. هذا فقط يف هذه احللقـة        !!! ..ات يف حديثك ؟    مل تغلط عشرات املر    أنك

عاىل  تدرك احلد األدىن من بديهيات التدبر احلقيقي يف كتاب اهللا ت            أنك  لو كنت ستفعل 
    .. ِلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شِهيدة نترك اإلجاب..!!! ؟

مـني  [[ : خالد اجلندي بقوله لـه      الشيخ   خلّصها   للسيد أجمد املسألة بالنسبة   .. 
   ..]]ل بتاع املصارعة فسه يناظرك دنت ليك ، عامل زي هو إتسول له ن

حجج وبراهني ، وإنما    بالفعل املسألة هي مصارعة ، ولكن ليست مصارعة         ..    
،  والرباهنييف ساحة أُخرى ال وجود فيها للحج     مصارعة   – بالنسبة للسيد أجمد     –هي  
 الكـذب    ..أخيالكذب حرام يا    ..  أخياملؤمن ال يكذب يا     .. ألمانة والصدق   وال ل 

 ،  للكذب على اآلخـرين    املربر   اإلفالس الفكري ال يعطي   .. يا أخي   ..  أخيعيب يا   
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يا  .. من يطّلع عليها     ها كلُّ  بأمور مكشوفة ، يدرك حقيقت     الكذب كان إذا   وخصوصاً
 للفكر رجاله ، وللعلم أهله ، وميزان كلّ ذلك هو ما حتاربونه وما حيمله قول                 ..أخي

  .. ) ) قُلْ هاتوا برهانكُم ِإنْ كُنتم صاِدِقني((اهللا تعاىل 
سبة لقويل إنَّ املوتى ال يسمعون ، أجـاب       بالنخالد اجلندي   الشيخ  وعن سؤال   .. 

  :  أجمد غامن السيد
: يعين يف القرآن جاء قول اهللا عز وجـل          طبعاً هذا ضيق فهم ملعىن القرآن ،        [[ 

: مثّ جاء يف موضع آخر أولئك ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ، 
ـ     ل فذوقوا العذاب    قال اهللا أليس هذا باحلق قالوا بلى وربنا قا         ي ، يبقى كلِّم الكفّار إلِّ

حيذوقوا العذاب وهنا قال ال يكلمهم ، ألنَّ الكالم كالمان ، احنا دلوقيت امسنا بنتكلّم       
هل حنقول الشيخ خالـد   أنت نزلت لقيت واحد خابط عربيتك وختانقت معاه ،           لو،  

نك ال تـسمع  يبقى إذاً إ  يبقى اخلناقة غري الكالم ،      اجلندي بكلم واحد يف الشارع ؟ ،        
كلّمهـم  ) ص  ( فرسول اهللا   و خالص مات ،     ألناملوتى أي ال تسمعهم كالم ينفعهم ،        

فليس هذا يعد كالماً ، لكن هم يسمعوا يـسمعوا ،           كالم حيسرهم على ما هم فيه ،        
حاديث إنك بتسلّم   لكن هل بسماعهم يستفيدوا ، هو مش بس رد كده ، رد كل األ             

فهمـو  واملشكلة مش يف كده ، املشكلة فهد هذه الثوابت لضيق فهمو ،  على املوتى ،    
يعين أنا دلوقيت لو فهمـت      ،  و هذا الفهم الصحيح     من قال إن  ن يرد فيه السنة ،      للقرآ

ـ          فهم من القرآن     ة دي خمالفة للقرآن ، من قال إنو فهمـك هـو     وبعدين أقول السن
بري راح لعائشة وقـال هلـا يـا أم    الصحيح ؟ ، يعين يف صحيح البخاري عروة بن الز 

إذا أنا حججت أو اعتمرت لن أسعى بني الصفا واملروة ، قالت له ملاذا يا ابن                املؤمنني  
 البيت  ألنَّ اهللا عز وجل يقول إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج            أخيت ؟ ، قال     
ا بيسمح لنا ، فعروة  أن يطوف ما فبالتايل أنا مفيش إمث ، يعين كان ربن  فال جناح عليه  
 جنـاح أالَّ  اد اهللا ما تقول لقال فليس عليهقالتلو بئس ما فهمت ، لو أر      ملّا قال لعائشة    

سعوا بني الالت والعزى فكانوا جيدون      ملّا اعتمروا   يف األنصار    ما ، إمنا نزلت      يطوف
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اطئ كـان  اخلللقرآن العمرة ، فإذاً فهم عروة ا ركن من إفقال اهللا عز وجل  حرج ،   
   .. .............. ]] بيه كالم عائشة ممكن يرد 

 كان ينطق باآليات الكرمية بشكٍل مغلوط ويتهمنا مبـا          السيد أجمد كما أنَّ هذا    .. 
فكـلُّ   ، ]]طبعاً هذا ضيق فهم ملعىن القرآن       [[ نراه ينطق بالعبارة    هو فيه ، هنا أيضاً      

ه ضيق عند هذا املـدعو  فهمتاب اهللا تعاىل ،   وحيترم الصياغة اللغوية لك   من حيترم عقله    
كر ميت مبين على مجاجم املوتى من الطبيعي أن يكـون           مر طبيعي ففِ  أوهذا  .. وأمثاله  

  ..فكٍر حي باحٍث عن احلقيقة على نقيض مع كلِّ 
ومنهجهم يف التلبيس ليس فقط علينا حنن إنما أيضاً على كتـاب اهللا تعـاىل ،          .. 

أولئك ال يكلمهم اهللا    : يعين يف القرآن جاء قول اهللا عز وجل          [[  :عواملدفقول هذا   
قال اهللا أليس هـذا     : وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ، مثّ جاء يف موضع آخر              

باحلق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب ، يبقى كلِّم الكفّار إلِّي حيـذوقوا العـذاب    
، هذا القول دليلٌ علـى أنَّ هـؤالء ال    ]] لكالم كالمانوهنا قال ال يكلمهم ، ألنَّ ا     

  ..ميكن أن يفعلوا عقوهلم وال بأي شكٍل من األشكال 
ودالالت كتاب اهللا تعاىل تدرك بالتعقّل وليس بتغييـب         فالكالم هو الكالم ،     .. 

ر مرنا بتفعيل عقولنا وبتـدب    ورد عشرات اآليات الكرمية اليت تأ     ن ن أالعقل ، وال نريد     
يتصف ا هـؤالء    والظالمية اليت   وقلّة اإلدراك   أما اللف والدوران    .. كتاب اهللا تعاىل    

  ..فلن ولن تكون أداة لفهم دالالت كتاب اهللا تعاىل 
 من آيات وردت يف آيتني    ها خطأً ،    أوقر السيد أجمد  األوىل اليت ذكرها     العبارة.. 

  ..كتاب اهللا تعاىل 
 ))  كْتي ـا             ِإنَّ الَِّذينم ناً قَِليالً أُولَِئكونَ ِبِه ثَمرتشياِب والِْكت ِمن لَ اللَّهزا أَنونَ مم

              أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزال يِة وامالِْقي موي اللَّه مهكَلِّمال يو ارِإلَّا الن طُوِنِهمأْكُلُونَ ِفي بي 
   ]١٧٤ : البقرة[  ) )
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 الَِّذين يشترونَ ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمناً قَِليالً أُولَِئك ال خالق لَهم ِفي الْآِخرِة        ِإنَّ(( 
            أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزال يِة وامالِْقي موي ِهمِإلَي ظُرنال يو اللَّه مهكَلِّمال يِإنَّ  ) ٧٧( وو

ِريقاً يلْوونَ أَلِْسنتهم ِبالِْكتاِب ِلتحسبوه ِمن الِْكتاِب وما هـو ِمـن الِْكتـاِب              ِمنهم لَفَ 
 ويقُولُونَ هو ِمن ِعنِد اللَِّه وما هو ِمن ِعنِد اللَِّه ويقُولُونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وهم يعلَمونَ               

   ] ٧٨ – ٧٧ : آل عمران[ ) )
 يكْتمونَ ما أَنزلَ    ((  :بأنهمويف هاتني اآليتني نرى أنَّ املعنيني يصفهم اهللا تعاىل          . .

 يشترونَ ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم     ((  :،، وبأنهم  ))اللَّه ِمن الِْكتاِب ويشترونَ ِبِه ثَمناً قَِليالً        
لْوونَ أَلِْسنتهم ِبالِْكتاِب ِلتحسبوه ِمن الِْكتاِب وما هو ِمن          ي ((  : ،، وبأنهم  ))ثَمناً قَِليالً   

                مهو لَى اللَِّه الْكَِذبقُولُونَ عيِد اللَِّه وِعن ِمن وا همِد اللَِّه وِعن ِمن وقُولُونَ هياِب والِْكت
فهؤالء يتاجرون  .. م من أهل النار      وهذه الصفات متيزهم حىت عن غريه      ..)  )يعلَمونَ

هل النار دخلوا النـار     أفليس كلّ   .. بآيات اهللا تعاىل ويفترون الكذب على اهللا تعاىل         
  ..التصافهم ذه الصفة 

   : مها  وردت يف آيتنيالثانية اليت ذكرها هذا املدعو العبارةبينما .. 
ولَو ترى ِإذْ وِقفُوا علَى      )٢٩( وما نحن ِبمبعوِثني     وقَالُوا ِإنْ ِهي ِإلَّا حياتنا الدنيا     (( 

[ )  )ربِهم قَالَ أَلَيس هذَا ِبالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ فَذُوقُوا الْعذَاب ِبما كُنتم تكْفُرونَ             
    ]٣٠ – ٢٩ : األنعام

 ))     اللَِّه فَلَي اِعيد ِجبال ي نمـاُء           وِليوِنـِه أَود ِمن لَه سلَيِض وِجٍز ِفي الْأَرعِبم س
أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ولَـم           )٣٢(أُولَِئك ِفي ضالٍل مِبٍني     

          هلَى ِإنى بتوالْم ِييحلَى أَنْ يِبقَاِدٍر ع لِْقِهنِبخ يعي    ٍء قَـِديريلَى كُلِّ ش٣٣(ع(   مـويو
يعرض الَِّذين كَفَروا علَى الناِر أَلَيس هذَا ِبالْحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ فَذُوقُوا الْعذَاب ِبما     

   ]٣٤ – ٣٢  حقافاأل[  )  )كُنتم تكْفُرونَ
ذين النصين يصوران نوعيـة     أنَّ ه ومن الواضح وضوح الشمس وسط النهار       .. 

  ..أُخرى من أهل النار ، ختتلف عن النوعية السابقة 



 ٣٠

جمد غامن هو حماولة خلق تناقض يف كتاب اهللا تعـاىل ،       أ  السيد لكن ديدن أمثال  .. 
ومن مثّ االتكاء على هذا التناقض إلثبات قضايا فاسدة ، وذلك انتـصاراً للروايـات               

   ة اليت جعلوها حجنـة        ..ة على كتاب اهللا تعاىل      التارخييفكتاب اهللا تعاىل وكرامتـه هي 
عندهم أمام رواية من روايام اليت حولوها إىل أصنام ، وجعلوها ناسخة لكتـاب اهللا               

  ..تعاىل 
 ،  تـزعم هو كالم واحد وليس كالمني كمـا         األموريا حبييب   كالم   ال ..اً  إذ.. 

وهو تنطّع وجحود   تى هو جهل باملسألتني ،      لة كدليل على إمساع املو    أوإتيانك ذه املس  
  ..بدالالت كتاب اهللا تعاىل الواضحة وضوح الشمس وسط النهار 

هـو   ]]يبقى إذاً إنك ال تسمع املوتى أي ال تسمعهم كالم ينفعهم            [[وقولك  .. 
تيت ا من   أ هي إضافة    ]] كالم ينفعهم    [[فالعبارة  حتريف لدالالت كتاب اهللا تعاىل ،       

) ص  ( الروايات املنسوبة ظلماً للرسول     [ [ التارخيية   األصناملسبب واحد أنَّ    جيبك ،   
تـز أمـام    ] ]تسوقوا جهالً على أنها عني السنة الربيئة من هكذا روايـات            اليت  و

  ..ل الشك أنَّ املوتى ال يسمعون دالالت كتاب اهللا تعاىل اليت تؤكِّد مبا ال يقب
    ]٢٢ : فاطر[  )  )ٍع من ِفي الْقُبوِر وما أَنت ِبمسِم((
 ))          ِبِريندا ملَّواَء ِإذَا وعالد مالص ِمعسال تى وتوالْم ِمعسال ت كالنمـل [   ) )ِإن : 
٨٠[    

 ))          ِبِريندا ملَّواَء ِإذَا وعالد مالص ِمعسال تى وتوالْم ِمعسال ت كالروم [  ) )فَِإن : 
٥٢[    

وأنَّ ،  ذه الـصياغة   ))  تسِمع   (( أنَّ كلمة    السيد أجمد وأمثاله   سنفِهموكيف  .. 
، ينقض ما يذهب إليه مجلةً )) الْأَموات  (( ذه الصياغة دون كلمة ))  الْموتى   (( كلمة

ِإنك ال  (( ه تعاىل    يف تفسري قول   سنفِْهمهم أن األوهام اليت يتخيلوا    وكيف  .. وتفصيالً  
 الْأَموات  ((حيث كلمة   ) إنك ال تسمع األموات     ( تناسبها الصياغة   )) تسِمع الْموتى   



 ٣١

يف كتاب اهللا تعاىل تعين الذين ال يسمعون نداء احلق سواء بالنسبة ملن يف الدنيا أو يف      )) 
  ..م اهللا تعاىل باألموات تون إميانياً يصفهزخ ، فالذين يعيشون بيننا وهم ميعامل الرب
أَموات غَير   )٢٠(والَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللَِّه ال يخلُقُونَ شيئاً وهم يخلَقُونَ           (( 

   ]٢١ – ٢٠ : النحل[  )  )أَحياٍء وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ
   ..وهناك من املوتى الذين خرجوا من الدنيا ليسوا أمواتاً

[   ) )وال تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء ِعند ربِهم يرزقُونَ             ((
    ]١٦٩ : آل عمران

ا قالوا  أنه لو كان املوتى يسمعون يف عامل الربزخ مل        أجمد غامن    السيد سنفِهموكيف  
  ..يوم عن مدة لبثهم بأنها يوم أو بعض 

 ))      ِسِنني ددِض عِفي الْأَر ملَِبثْت أَِل ) ١١٢(قَالَ كَمٍم فاسوي ضعب ماً أَووا يقَالُوا لَِبثْن
  ينادونَ        ) ١١٣(الْعلَمعت متكُن كُمأَن ِإلَّا قَِليالً لَو م١١٢ : املؤمنـون [  )  قَالَ ِإنْ لَِبثْت – 

١١٤[    
ا قـال    مل بعد موم أنه لو كان املوتى يسمعون      أجمد غامن    السيد مسنفِهوكيف   ..

  ..الذي مر على القرية عن مدة موته مائة عام بأنها يوم أو بعض يوم 
 ))               دعب ِذِه اللَّهِيي هحى يا قَالَ أَنوِشهرلَى عةٌ عاِويخ ِهيٍة ويلَى قَرع ركَالَِّذي م أَو

 فَأَماته اللَّه ِمائَةَ عاٍم ثُم بعثَه قَالَ كَم لَِبثْت قَالَ لَِبثْت يوماً أَو بعض يوٍم قَالَ بـلْ                   موِتها
    ]٢٥٩ : البقرة[  )) لَِبثْت ِمائَةَ عاٍم 

الروايات اليت حيسبها نصوصاً مقدسة هـي يف         أجمد غامن أنَّ   السيد سنفِهموكيف  
 املـسألة مـن    رضي اهللا تعاىل عنها ة ، ففي ذات الروايات أنكرت عائشة      ذاا متناقض 

لو فرضنا جدالً أنَّ األمر يف       ف  ..))ِإنك ال تسِمع الْموتى     (( أساسها حمتجة بقوله تعاىل     
ر لنـا   ، فكيف يفس  جمد  أ كما قال املدعو     ))ِإنك ال تسِمع الْموتى     (( تفسري قوله تعاىل    

  ..يث التايل احلد
  : )٣٦٨١(البخاري 
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 ذُِكر ِعند عاِئشةَ    حدثَِني عبيد بن ِإسماِعيلَ حدثَنا أَبو أُسامةَ عن ِهشاٍم عن أَِبيِه قَالَ           
 الْميت يعذَّب ِفي    رِضي اللَّه عنها أَنَّ ابن عمر رفَع ِإلَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإنَّ             

                 ـذَّبعلَي ـهِإن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا قَالَ رملَ ِإنهو ِلِه فَقَالَتكَاِء أَهِرِه ِببقَب
 ِإنَّ رسولَ اللَِّه صـلَّى  ِبخِطيئَِتِه وذَنِبِه وِإنَّ أَهلَه لَيبكُونَ علَيِه الْآنَ قَالَت وذَاك ِمثْلُ قَوِلهِ   

                 ـمها قَالَ ِإنم مفَقَالَ لَه ِرِكنيشالْم ٍر ِمندلَى بِفيِه قَتلَى الْقَِليِب وع قَام لَّمسِه ولَيع اللَّه
لَهم حق ثُـم قَـرأَت   لَيسمعونَ ما أَقُولُ ِإنما قَالَ ِإنهم الْآنَ لَيعلَمونَ أَنَّ ما كُنت أَقُولُ     

                ِمـن مهقَاِعدُءوا موبت قُولُ ِحنيوِر يِفي الْقُب نِمٍع مسِبم تا أَنمى وتوالْم ِمعسلَا ت كِإن
  الناِر

  : )٣٦٨٢(البخاري 
      مِن عاب نأَِبيِه ع ناٍم عِهش نةُ عدبا عثَندانُ حثْمثَِني عدـا قَـالَ  حمهنع اللَّه ِضير ر 

وقَف النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم علَى قَِليِب بدٍر فَقَالَ هلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا                 
لَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه     ثُم قَالَ ِإنهم الْآنَ يسمعونَ ما أَقُولُ فَذُِكر ِلعاِئشةَ فَقَالَت ِإنما قَا           

                 ِمعـسلَا ت كِإن أَتقَر ثُم قالْح وه مأَقُولُ لَه تونَ أَنَّ الَِّذي كُنلَمعالْآنَ لَي مهِإن لَّمسو
  الْموتى حتى قَرأَت الْآيةَ

وهو ،  شة يف هذه الرواية     بالقول املنسوب لعائ  ملاذا مل يأخذ هذا املدعو وأمثاله       .. 
  !!! ..قول موافق لدالالت كتاب اهللا تعاىل ؟

 ِإنما قَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإنهم الْآنَ لَيعلَمونَ أَنَّ الَِّذي كُنت أَقُولُ               [[ 
توالْم ِمعسلَا ت كِإن أَتقَر ثُم قالْح وه مةَلَهالْآي أَتى قَرتى ح [[   

أليس قول عائشة يف الصحاح ذاا ينقض كل الروايات يف الصحاح ذاا اليت             .. 
  !!! ..تقول بإمساع املوتى ؟

ن يفكِّر جمرد تفكري بالقول املنـسوب إىل        أ ال يستطيع    )وأمثاله   ( السيد أجمد .. 
ن يفهـم   أ خوفاً مـن     مر يف ذلك ،   نَّ شيخه ال يعطيه األ    عائشة يف الصحاح ذاا ، أل     

 وكذلك شيخه ال يـستطيع      احلقيقة اليت ستؤدي حتماً إىل سقوط أصنامهم التارخيية ،        
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ال ،   احلفّاظ عن ظهر قلب    سلسلة من    ..وهكذا   ..ذلك ألنَّ شيخه مل يأذن له بذلك        
قـضة ،    ملوروثات متنا  ليكونوا حراساً اجترار املوروث دون النظر فيه ،        إالّ   مهمة هلم 

  ..منهج اهللا تعاىل منها بريء 
   :السيد أجمد غامنأما بالنسبة لقول .. 
فعروة ملّا قال لعائشة قالتلو بئس ما فهمت ، لو أراد اهللا ما تقول لقال فلـيس            [[ 

عليه جناح أالَّ يطوف ما ، إمنا نزلت يف األنصار ملّا اعتمروا سعوا بني الالت والعزى                
فقال اهللا عز وجل إا ركن من العمرة ، فإذاً فهم عروة للقرآن             فكانوا جيدون حرج ،     

   .. .............. ]]اخلاطئ كان ممكن يرد بيه كالم عائشة  
ودليلٌ علـى  هذا القول دليلٌ آخر على جهل كبري بدالالت كتاب اهللا تعاىل ،     .. 

ة يف األنـصار  جعلهم للروايات حجة على كتاب اهللا تعاىل ، فكيف تخصص آية مطلق           
  !!! ..ويف حادثة تارخيية حمددة ؟

ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه فَمن حج الْبيت أَِو اعتمر           (( : ففي اآلية الكرمية    
             اِكرش راً فَِإنَّ اللَّهيخ عطَوت نما وِبِهم فطَّوِه أَنْ يلَيع احنفَال ج ِلـيمالبقـرة [  )  )ع : 

 يطَّـوف  (( كلمة   التشديد يف  ن يقف عند  أ – مثالهأو – للسيد أجمد ال ميكن   ،    ]١٥٨
ألنَّ منهج تطليـق    وال يقف عند حقيقة هي أنَّ زيادة املبىن تقتضي زيادة املعىن ،             ،   ))

 عليه هو  ، فالذي ال جناح  العقل املترافق مع االجترار األعمى للموروث مينعه من ذلك        
أن ( ، ومل يقل ))  فَال جناح علَيِه أَنْ يطَّوف ((  فاهللا تعاىل يقول  ، )) يطَّوف   (( التطوف

 ((شأا شأن كلمة     )) يطَّوف   ((التشديد  زيادة املبىن ب  وهذه الكلمة ب  ) .. ف ما   ويطُ
 فَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِقثُم لْيقْضوا ت  (( يف قوله تعاىل     ))ولْيطَّوفُوا  

  ..  ]٢٩ : احلج[  ) )
ولو عدنا إىل السياق احمليط اتني الكلمتني يف كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ املعـين           .. 

  ..هو الطواف الزائد عن الفريضة تطوعاً 
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 ومن تطَوع خيراً فَِإنَّ اللَّه شاِكر       ((آنية فيها   ففي اآلية األوىل نرى أنَّ العبارة القر      
ِليمع( (   ، ةاملعين بكلمة    وفيها إشارة إىل أنَّ       واضحة وجلي))   فطَّوع  ،   )) يهو التطو

   ..الزائد على الفريضة 
ع بعـد   تتعلّق بـالتطو   )) ولْيطَّوفُوا   ((ويف اآلية الثانية نرى أنَّ دالالت كلمة        .. 

  ..انقضاء مناسك احلج 
وأَذِّنْ ِفي الناِس ِبالْحج يأْتوك ِرجاالً وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يأِْتني ِمن كُلِّ فَج عِميٍق (( 

)٢٧ ( ِمن مقَهزا رلَى ماٍت علُومعاٍم ماللَِّه ِفي أَي موا اسذْكُريو ملَه اِفعنوا مدهشِلي
بالْفَِقري اِئسوا الْبأَطِْعما وهاِم فَكُلُوا ِمنعِة الْأَنوفُوا  )٢٨( ِهيملْيو مفَثَهوا تقْضلْي ثُم

    ]٢٩ – ٢٧ : احلج[   ) )نذُورهم ولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِق
 األموريا حبييب  ..  أجمد غامنللسيدولكن أقول .. وال أريد اإلطالة يف الشرح .. 

 لو أراد اهللا ما تقول لقال فليس عليه جناح أالَّ [[ :الذي جتتره من املوروث  قولك
هو نتيجة ]] يطوف ما ، إمنا نزلت يف األنصار ملّا اعتمروا سعوا بني الالت والعزى 

يتاجرون ا حتت شعار روايات التاريخ إىل أصنام جهلك وجهل أمثالك ممن حولوا 
  ..لسنة الشريفة والسلف الصاحل ا

  : خالد اجلندي الشيخوقال .. 
فكلـوا  : ملّا مسع قول اهللا تبـارك وتعـاىل         وهذا أيضاً الصحايب اجلليل برضو      [[ 

راح ماسـك   واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجـر ،              
 حتى يتبين لكـم اخلـيط       مهو ربنا قال  فتلتني ،   خيطني ، بكرة سودة وبكرة بيضة ،        

وقعد ماسكهم طول الليل عشان يقـدر مييـز         األبيض من اخليط األسود من الفجر ،        
بتعمل إيه ، رأى الراجل ماسك الفتلتني كده ، فالنيب خرج والصحابة ملمومني بينهم ،  

      ؟ ، قلو يا رسول اهللا مستن وقلو يف رواية إنك لعريضن اخليطني ، النيب ضحك ،       ي أتبي 
قلو لـيس ذاك هـو ،      يعين شوفو اجلمال والدعابة ،     القفا ، يعين أنت قفاك عريض ،      

نو هـذا   املهم إ   ، ضوء الفجر ولكن إذا تبينت ذلك اخليط يف السماء الذي انبلج منه           
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 املهم الفهم اخلاطئ للقرآن كان ميكن موجود عند         .........الصحايب فهم هذا الفهم     
حنن وحنن أعاجم يف اللغة ،      م اخلاطئ للقرآن شكلو إيه ،       إمال النهاردة الفه  الصحابة ،   

وعلى هذا ترد البخـاري      ......... العربيةغالبة وتالميذ ، حنن حالتنا كرب يف اللغة         
عند أم حممود بتاعت احملشي ؟      ومسلم إذا تعارضت مع القرآن ، تعارضت عند مني ؟           

 الناس إنو يشغل ئجيرفاعي ، السيد عدنان الرتعارضت عند مني ، مهو أنا حتجنن ،      ،  
وال عـارف  وهو ال يعرف لغة عربية ، وال يعرف علم الصرف ، يف النص القرآين   خمّو  

وال املقدم وال املـؤخر يف      أسباب ورود احلديث ،     أسباب نزول اآليات ، وال عارف       
أقوال العرب ،   وال يف   وال يف الكنايات وال يف االستعارة ،        األلفاظ والبالغة القرآنية ،     

وتضارب ما بني اآليـات  فيعمل خناقة   كام الفقهية ،    وال يف األح  لسان الناس ،    وال يف   
ذا يف حلقة واحدة مائة ألف واحد ضللوا        تكون النتيجة إنو املنتج ينتج      واألحاديث ،   

و جمد إنأالغريب يا أستاذ وهم قاعدين على املصطبة ،      وبقوا ينقدوا األحاديث    الكالم ،   
ـ  تكلم يف إنك ال تسمع املوتى ،   ا ك ال تسمع املـوتى إنو املـوتى مـا   واستدل من إن

ألنّ االستماع معناه االستجابة ،     ما فيه ،    واحلقيقة ده كالم فيه من اخلطأ       بسمعوش ،   
بتنده إلبنك تعال يا محادة  ،بره ، مش حخرج تيجي نضرب مثال بسيط من جوا بيتك 

 مسع كالمك وجمااش ، قلتلو يا محداة أنت مـا بتـسمعش   ة ، محادةيهاتلي كباية م ،  
نا زعـالن   أأقلهالك ثاين   عالن منك يا محادة إنك ما بتسمعش الكالم ،          أنا ز الكالم ،   

لو دققت فيهـا  كلمة ما بتسمعش الكالم ،     ألنك ما بتسمعش الكالم ،      منك يا محادة    
 فقد حاسة الـسمع ،      ن محادة أهل قصدك   احلقيقي يبقى الولد أطرش ،      حسب معناها   

فشبهتو مبـن فقـد   بيسمع وال يستجيب ،     والّ قصدك أنّ محادة     على املعىن احلقيقي ،     
أنا بكلم  ايبها لضمريك وأنت قاعد سامعين أيها املشاهد الكرمي ،          أنا س حاسة السمع ،    

يعـين املـوتى مـش      فلما يستدل إنك ال تسمع املـوتى        دلوقيت ضمريك وعقلك ،     
اآلية مل تنف االستماع ، اآلية أصـالً مل تنـف      بيسمع أيوا بيسمع ،      إنماحيستجيب ،   
وهذا خذ بال حضرتك ،     دون االنتفاع به ،     إنما اآلية أثبتت العلم للميت      االستماع ،   



 ٣٦

، يقلك وبيعملوا حاجة امسها التناوب ملا ييجي يشبه حاجة  وارد كثري جداً يف القرآن ،       
أصلها أمل تسمع ، ألن النيب ما شـافش         الفيل ،   كيف فعل ربك بأصحاب     مثالً أمل تر    

أمل تر كيف فعل ربك بعاد ، النيب كان موجود أيام عاد            ،  اللي حصل بأصحاب الفيل     
أي مسع إمال أمل تر استخدم ترى هنا إزاي ،         ما كانش موجود أيام عاد ،       متردوا ،   ؟ ،   

ش يف الكالم معاك لوال أن رأى برهان ربه ، يا راجل أنت م       ولذلك يف سورة يوسف     ،  
معناها أنا  شايف إزاي ؟ ،     أنا شايف إنو املسألة دي ،       تقلو بص يا عبد السميع أفندي       

ال تنفي ، يبقى املعىن إنك ال تسمع املوتى    نت استعرت حاسة الرؤية هلذا املعىن       أأفكر ،   
 ال تتولوا قوماً قـد غـضب اهللا  زي ما بقول ، ) ص ( بأي حال من األحوال أن النيب      

صـحاب  أما هم منكم وال منهم قد يئسوا من اآلخرة كما يئس الكفار مـن               عليهم  
يئسوا من جدوى املوعظـة والنـصيحة ،   ، كما يئس الكفار ، يئسوا من إيه ،      القبور  

كان بيسمع اجلمـاد  ) ص ( إنك ال تسمع املوتى ال الرسول  خالص املوضوع انتهى ،     
وألقي حىت يف اجلمادات    ،  بيسمع احلصى   ن  ، يا عدنان يا رفاعي الرسول كا      يا عدنان   

فأن أنني األم   وفارق جزعاً كان خيطب عنده ،       فكانت إللقاء السالم له دى ،       حبه ،   
إذا كان  أما حنن أوىل أن حنن له وجدا ،         يستجد الفقدا ، حين له اجلذع يا قوم هكذا ،           

إين ألعرف  ) ص  ( يقول  جذعا مل يطق بعد ساعة ، فكيف باهللا عليكم نطيق له بعدا ،              
حجر ، حجر يا سيد يا عدنان يـا         حجراً مبكة ما مررت عليه إال ألقى علي السالم ،           

   .. ]]حجر بسلم على سيدنا النيبرفاعي ، 
وهنا أقول للشيخ خالد اجلندي هذه القصة اليت قمت بروايتها واملتعلّقة بقولـه    .. 

  ))لَكُم الْخيطُ الْأَبيض ِمن الْخيِط الْأَسوِد ِمن الْفَجِر  وكُلُوا واشربوا حتى يتبين    ((تعاىل  
فهذا الذي مسك اخليطني أيها الشيخ كما       .. ، هي ليست كما قلت        ]١٨٧ : البقرة[ 

، وهذا   )) ِمن الْفَجِر    ((هو وارد يف الرواية ، إنما مسكهما قبل نزول العبارة القرآنية            
  .. احلديث التايل ما نراه جلياً يف
   ) :١٧٨٤( البخاري 
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حدثَنا سِعيد بن أَِبي مريم حدثَنا ابن أَِبي حاِزٍم عن أَِبيِه عن سهِل بِن سعٍد ح حدثَِني                 
            ثَِني أَبدٍف قَالَ حطَرم نب دمحانَ مو غَسا أَبثَندح ميرأَِبي م نب ِعيدِن سِل بهس ناِزٍم عو ح

 أُنِزلَت وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض ِمن الْخيِط الْأَسوِد ولَم             سعٍد قَالَ 
            ِلِه الْخِفي ِرج مهدطَ أَحبر مووا الصادالٌ ِإذَا أَرِر فَكَانَ ِرجالْفَج ِزلْ ِمنني   ضيطَ الْـأَبي

والْخيطَ الْأَسود ولَم يزلْ يأْكُلُ حتى يتبين لَه رؤيتهما فَأَنزلَ اللَّه بعد ِمن الْفَجِر فَعِلموا               
ارهالنلَ وِني اللَّيعا يمِإن هأَن  

 هذه الرواية املوضوعة     كما هو يف   –الذي مسك اخليطني    .. أيها الشيخ   .. إذاً  .. 
مل ترتال بعد ، وبناء على ذلـك نزلـت           )) ِمن الْفَجِر    ((ألنَّ كلميت    إنما فعل ذلك     –

هكذا يا شيخ خالد تقول هذه الرواية اليت تعتقد أنت أنها صحيحة            .. هاتان الكلمتان   
 لكلمـتني  فهل تتصور آية كرمية ترتل من السماء ناقـصة ..  أنها موضوعة   أنا وأعتقد

ويتعبد بتالوا دون هاتني الكلمتني ، وبعد ذلك وبناء على فعل رجال من اجليل األول 
   ..!!!؟ )) ِمن الْفَجِر ((ترتل الكلمتان 

أنَّ هذه اآليةَ ال حتملُ ما يذهب إليه واضـعو هـذه            .. واألهم من كلِّ ذلك     .. 
وا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْـأَبيض        وكُلُ: [[ الرواية ، فاآليةُ الكرميةُ ال تقولُ       

 اهللا تعاىل يقول.. ، حىت تربطَ اخليوطُ يف األرجل ]] والْخيطُ الْأَسوِد حتت ضوِء الْفَجِر    
 ، )) ِمن الْفَجـِر      وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض ِمن الْخيِط الْأَسودِ          ((

فاخليطُ األبيض هو من اخليِط األسود الذي هو من الفجر ، وهي مسألةٌ تتعلّق بالفجِر               
فكيف إذاً يمكن هلذه الروايـة أن تكـونَ         .. وضوئه ال باخليوط اليت تربطُ باألرجل       

ألة كدليل  وكيف يا شيخ خالد تأيت ذه املس      ..!!!صحيحةً يكفَّر من يشك بصحتها ؟     
  !!! ..على أفهام الصحابة ؟

 تقبل يا شيخ خالد أن يرتل القرآن الكرمي ناقصاً عبارات منـه تـرتل               فكيف.. 
 وهل تقبل يا شيخ خالد أن عمر بن         ..الحقاً بناء على طلب رجال من اجليل األول ؟          
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ص  حبرفية آيات من كتاب اهللا تعاىل قبل نزوله ، وبعد ذلك يـرتل الـن               نطقاخلطاب  
  ..!!!! وباحلرف الواحد ؟القرآين كما نطق به عمر بن اخلطّاب 

   ) :٤٥٣٥( البخاري 



   

 يعين ]]الفهم اخلاطئ للقرآن كان ميكن موجود عند الصحابة          [[مثَّ كالمكم   .. 
والصواب يف الوقت ذاته ، شـأنه شـأن          حيتمل اخلطأ    أنَّ فهم الصحابة للنص القرآين    

 بأننا لن تقولون للناسفكيف إذاً .. ، وحنن معكم يف ذلك املفاهيم يف كلِّ زماٍن ومكان 
لن نفهم القرآن ( وبناء على قولكم !!! .. نفهم النص القرآين أكثر مما فهمه الصحابة ؟ 

 ما الفائدة من عشرات اآليات الكرميـة   ،الذي نعتقد بعدم صحته) أكثر من الصحابة  
وبناء على ذلك كيف نفهـم  !!! .. آيات كتابه الكرمي ؟اليت يؤمرنا اهللا تعاىل ا بتدبر      

سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآفَاِق وِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم          (( : قول اهللا تعاىل    
كِْف ِبريِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن ك؟ ]٥٣ : فصلت[   ) )ب .. !!!  
  :خالد اجلندي الشيخ أما قول .. 
وعلى هذا ترد البخاري ومسلم إذا تعارضت مع القرآن ، تعارضت عند مني             [[ 

؟ عند أم حممود بتاعت احملشي ؟ ، تعارضت عند مني ، مهو أنا حتجنن ، السيد عدنان           
رئ الناس إنو يشغل خمّو يف النص القرآين وهو ال يعرف لغة عربيـة ، وال     الرفاعي ، جي  

يعرف علم الصرف ، وال عارف أسباب نزول اآليات ، وال عـارف أسـباب ورود                
احلديث ، وال املقدم وال املؤخر يف األلفاظ والبالغة القرآنية ، وال يف الكنايات وال يف                

عرب ، وال يف لسان الناس ، وال يف األحكـام الفقهيـة ،             االستعارة ، وال يف أقوال ال     
  .. ]] فيعمل خناقة وتضارب ما بني اآليات واألحاديث
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نعم نرد ما يتعارض مع كتـاب اهللا تعـاىل يف البخـاري           : أرد على ذلك فأقول     
عند أم حممود بتاعت احملشي ، ولكن عند املنهج         ومسلم والكايف وغريها ، ولكن ليس       

  ..املبين على قواعد اللغة العربية اليت معيارها كتاب اهللا تعاىل ذاته يم العلمي السل
 أنَّ الرواية التاليـة  تعلم بفطرا النقيةأم حممود بتاعت احملشي   .. يا شيخ خالد    .. 

  ..موضوعة 
   ) :٢٢٨( مسلم 

بِن علَيةَ قَالَ ابن أَيوب حدثَنا      حدثَنا يحيى بن أَيوب وِإسحق بن ِإبراِهيم جِميعا عن ا         
                  أَِبي ذَر نأَِبيِه ع نع لَما أَعِفيم هِمعس ِمييالت ِزيدِن يب اِهيمرِإب نع سونا يثَندةَ حلَيع نأَنَّ اب

 أَين تذْهب هِذِه الـشمس قَـالُوا اللَّـه          النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ يوماً أَتدرونَ       
ورسولُه أَعلَم قَالَ ِإنَّ هِذِه تجِري حتى تنتِهي ِإلَى مستقَرها تحت الْعرِش فَتِخر ساِجدةً              

 فَترِجع فَتصِبح طَاِلعةً ِمن     فَلَا تزالُ كَذَِلك حتى يقَالَ لَها ارتِفِعي ارِجِعي ِمن حيثُ ِجئْتِ          
        الُ كَذَِلكزلَا تةً واِجدس ِخرِش فَترالْع تحا تهقَرتسِإلَى م ِهيتنى تتِري حجت ا ثُمطِْلِعهم

ِمن مطِْلِعهـا ثُـم     حتى يقَالَ لَها ارتِفِعي ارِجِعي ِمن حيثُ ِجئِْت فَترِجع فَتصِبح طَاِلعةً            
تجِري لَا يستنِكر الناس ِمنها شيئاً حتى تنتِهي ِإلَى مستقَرها ذَاك تحت الْعرِش فَيقَـالُ               

ِه صلَّى  لَها ارتِفِعي أَصِبِحي طَاِلعةً ِمن مغِرِبِك فَتصِبح طَاِلعةً ِمن مغِرِبها فَقَالَ رسولُ اللَّ            
اللَّه علَيِه وسلَّم أَتدرونَ متى ذَاكُم ذَاك ِحني لَا ينفَع نفْساً ِإميانها لَم تكُن آمنت ِمن قَبلُ              

 يعِني ابن   و حدثَِني عبد الْحِميِد بن بياٍن الْواِسِطي أَخبرنا خاِلد         أَو كَسبت ِفي ِإمياِنها خيراً    
    ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن أَِبي ذَر نأَِبيِه ع نع ِمييالت اِهيمرِإب نع سوني نِد اللَِّه عبع

  قَالَ يوماً أَتدرونَ أَين تذْهب هِذِه الشمس ِبِمثِْل معنى حِديِث ابِن علَيةَ
 م أصبحت تعلم أنَّ األرض كرويـة        ٢٠١٠أم حممود بتاعت احملشي يف عام       . .

وهي اليت تدور حول الشمس ال العكس ، وأصبحت تعلم أنه يف كلّ حلظـة هنـاك                 
نَّ فهم أاملشكلة .. ما يف مكان مغيب للشمس يف مكان ما على األرض ، وهناك مطلع           



 ٤٠

اىل وإىل ثوابت العلم واملنطق من هـذه       أم حممود بتاعت احملشي أقرب إىل كتاب اهللا تع        
 ست على النيبوهو منها براء ) ص ( املوروثات اليت لُب..  

  ..ختجل من الرواية التالية أم حممود بتاعت احملشي 
  : )٥٩٥٧(البخاري 

 سِمعت ابـن  ولُحدثَِني محمد أَخبرنا مخلَد أَخبرنا ابن جريٍج قَالَ سِمعت عطَاًء يقُ      
عباٍس يقُولُ سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُولُ لَو أَنَّ ِلابِن آدم ِمثْـلَ واٍد                 

           اللَّه وبتيو ابرِإلَّا الت مِن آداب نيلَأُ عملَا يو ِه ِمثْلَهِإلَي أَنَّ لَه بالًا لَأَحم  ـابت نلَى مع 
قَالَ ابن عباٍس فَلَا أَدِري ِمن الْقُرآِن هو أَم لَا قَالَ وسِمعت ابن الزبيِر يقُولُ ذَِلك علَى                 

  الِْمنبِر
  : )١٧٣٩(مسلم 

           اججا حثَندِد اللَِّه قَالَا حبع نونُ بارهٍب ورح نب ريهثَِني زدِن     و حاب نٍد عمحم نب 
 سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّـه       جريٍج قَالَ سِمعت عطَاًء يقُولُ سِمعت ابن عباٍس يقُولُا        

ا يملَأُ نفْس   علَيِه وسلَّم يقُولُ لَو أَنَّ ِلابِن آدم ِملَْء واٍد مالًا لَأَحب أَنْ يكُونَ ِإلَيِه ِمثْلُه ولَ               
                 وآِن هالْقُر ِري أَِمناٍس فَلَا أَدبع نقَالَ اب ابت نلَى مع وبتي اللَّهو ابرِإلَّا الت مِن آداب

  وِفي ِروايِة زهيٍر قَالَ فَلَا أَدِري أَِمن الْقُرآِن لَم يذْكُر ابن عباٍسأَم لَا 
اب تاعت احملشي ال تقبل أنَّ ابن عباس الذي تقدمونه لنا ترمجاناً لكت           أم حممود ب  .. 

 !!!اهللا تعاىل ، وأن ابن الزبري حيفظان نصوصاً ال يعلمان أنها من القرآن الكـرمي أم ال            
صوِص إىل كتـاِب اهللا      الن انتماء ألنَّ أم حممود بتاعت احملشي تعلم بفطرا النقية أنَّ        .. 

 ميكن التشكيك ا ، فكيف إذاً سترضى أم حممود بتاعت احملشي أنَّ هذا تعاىل مسألةٌ ال  
  !!! ..الشك هو عند ابن عباس وابن الزبري ؟

ف أم حممود بتاعت احملشي ال ترضى أن يرتل كتاب اهللا تعاىل ناقصاً ، مثَّ تضا              ..  
  .. ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان له العبارات بناء على روايات

   ) :٤٦٠٦( ري البخا



 ٤١

حدثَنا عبيد اللَِّه بن موسى عن ِإسراِئيلَ عن أَِبي ِإسحاق عن الْبراِء قَالَ لَما نزلَت لَـا              
 وسلَّم يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني والْمجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه قَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيهِ          

          اِة ثُموالدالْكَِتِف و الْكَِتِف أَواِة ووالدِح وِجئْ ِباللَّولْيا وديِلي ز عِوي     ادتسلَا ي بقَالَ اكْت 
الَ يـا  الْقَاِعدونَ وخلْف ظَهِر النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عمرو بن أُم مكْتوٍم الْأَعمى قَ     

              ونَ ِمنِوي الْقَاِعدتسا لَا يهكَانم لَتزِر فَنصالْب ِريرلٌ ضجي رِني فَِإنرأْما تولَ اللَِّه فَمسر
  الْمؤِمِنني والْمجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه غَير أُوِلي الضرِر

   ) :٤٢٢٧( البخاري 
   رمع نب فْصا حثَندقَالَ           ح هنع اللَّه ِضياِء ررالْب نع اقحأَِبي ِإس نةُ عبعا شثَندا   حلَم 

نزلَت لَا يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني دعا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم زيـداً       
   فَشكَا ضرارته فَأَنزلَ اللَّه غَير أُوِلي الضرِرفَكَتبها فَجاَء ابن أُم مكْتوٍم

أم حممود بتاعت احملشي ختجل عندما تسمع اهلراء يف الرواية التالية ، وتعلـم              .. 
  ..أنها موضوعة ، وأنها تسيء لكتاب اهللا تعاىل 

   ) :٢٥١١٢( أمحد 
 إسحاق قَالَ حدثَِني عبد اللَِّه بن أَِبي بكِْر بـِن           حدثَنا يعقُوب قَالَ حدثَنا أَِبي عن ابنِ      

 عن عاِئشةَ زوِج النِبي صلَّى اللَّـه  محمِد بِن عمرو بِن حزٍم عن عمرةَ بنِت عبِد الرحمنِ 
ت الْكَِبِري عشراً فَكَانت ِفي ورقٍَة تحت       علَيِه وسلَّم قَالَت لَقَد أُنِزلَت آيةُ الرجِم ورضعا       

               لَـتخدِرِه وا ِبأَماغَلْنشت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسكَى رتا اشِتي فَلَميِريٍر ِفي بس
   دويبةٌ لَنا فَأَكَلَتها

  .. بالرواية التالية أم حممود بتاعت احملشي ختجل من نفسها عندما تسمع.. 
   ) :٤٧٦١( البخاري 

 تزوج النِبي صلَّى    حدثَنا قَِبيصةُ بن عقْبةَ حدثَنا سفْيانُ عن ِهشاِم بِن عروةَ عن عروةَ           
           تِبن ِهيا وى ِبهنبو ِسِنني ِست تِبن ِهيةَ واِئشع لَّمسِه ولَيع اللَّه     هـدِعن كَثَتمٍع وِتس 

  ِتسعا



 ٤٢

   ) :٢٥٤٨( مسلم 
و حدثَنا يحيى بن يحيى أَخبرنا أَبو معاِويةَ عن ِهشاِم بِن عروةَ ح و حدثَنا ابن نميٍر                 

قَالَت تزوجِني النِبي   عن عاِئشةَ    يِهواللَّفْظُ لَه حدثَنا عبدةُ هو ابن سلَيمانَ عن ِهشاٍم عن أَبِ          
ِع ِسِننيِتس تا ِبنأَنى ِبي ونبو ِسِنني ِست تا ِبنأَنو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص  

        النيب ه على خلـق عظـيم ،        ) ص  ( أم حممود بتاعت احملشي اليت حتبوتؤمن أن
  .. التالية ع بالرواياتمن نفسها عندما تسمحىت ختجل 

   ) :١٧٩٢( البخاري 
 عـن   حدثَنا سلَيمانُ بن حرٍب قَالَ عن شعبةَ عن الْحكَِم عن ِإبراِهيم عن الْأَسـودِ             

            لُ وقَبي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيكَانَ الن ا قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع   اِئمص وهو اِشربي
وقَالَ قَالَ ابن عباٍس مآِرب حاجةٌ قَالَ طَاوس غَيـِر أُوِلـي الِْإربـِة       وكَانَ أَملَكَكُم ِلِإرِبِه    

  الْأَحمق لَا حاجةَ لَه ِفي النساِء
   ) :١٨٥٤( مسلم 

ِبي شيبةَ وأَبو كُريٍب قَالَ يحيى أَخبرنا و قَـالَ          حدثَنا يحيى بن يحيى وأَبو بكِْر بن أَ       
              ِضيةَ راِئشع نةَ علْقَمعِد ووالْأَس نع اِهيمرِإب نِش عمالْأَع نةَ عاِويعو ما أَبثَنداِن حرالْآخ

يحيى بن أَِبي زاِئدةَ حدثَنا الْـأَعمش عـن         اللَّه عنها ح و حدثَنا شجاع بن مخلٍَد حدثَنا          
 عن عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها قَالَت كَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه              مسِلٍم عن مسروقٍ  

  م ِلِإرِبِهوسلَّم يقَبلُ وهو صاِئم ويباِشر وهو صاِئم ولَِكنه أَملَكُكُ
   ) :٢٩١( البخاري 

                ـوه اقـحو ِإسا أَبنربِهٍر قَالَ أَخسم نب ِليا عنربِليٍل قَالَ أَخخ ناِعيلُ بما ِإسثَندح
انا ِإذَا كَانـت  عن عاِئشةَ قَالَت كَانت ِإحدالشيباِني عن عبِد الرحمِن بِن الْأَسوِد عن أَِبيِه      

حاِئضا فَأَراد رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنْ يباِشرها أَمرها أَنْ تتِزر ِفـي فَـوِر                 
 وسـلَّم   حيضِتها ثُم يباِشرها قَالَت وأَيكُم يمِلك ِإربه كَما كَانَ النِبي صلَّى اللَّه علَيـهِ             

 هبِإر ِلكمياِنيبيالش نع ِريرجو اِلدخ هعابت  



 ٤٣

   ) :٤٤١( مسلم 
     ِلـيثَِني عدح و ح اِنيبيالش نِهٍر عسم نب ِليا عثَندةَ حبيأَِبي ش نكِْر بو با أَبثَندو ح

ه أَخبرنا عِلي بن مسِهٍر أَخبرنا أَبو ِإسحق عن عبِد الرحمِن بِن            بن حجٍر السعِدي واللَّفْظُ لَ    
 عن عاِئشةَ قَالَت كَانَ ِإحدانا ِإذَا كَانت حاِئضا أَمرها رسولُ اللَِّه صلَّى             الْأَسوِد عن أَِبيهِ  

    ِزرأْتأَنْ ت لَّمسِه ولَيع ا كَانَ    اللَّهكَم هبِإر ِلكمي كُمأَيو ا قَالَتهاِشربي ا ثُمِتهضيِر حِفي فَو 
هبِإر ِلكمي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر  

   ) :٢٤٩١( مسلم 
        اما ِهشثَندلَى حالْأَع دبا عثَندح ِليع نو برما عثَندِر        حيبأَِبي الز نِد اللَِّه عبأَِبي ع نب 

 أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رأَى امرأَةً فَأَتى امرأَته زينب وِهي تمعس         عن جاِبرٍ 
 الْمرأَةَ تقِْبلُ ِفي صورِة شـيطَاٍن       مِنيئَةً لَها فَقَضى حاجته ثُم خرج ِإلَى أَصحاِبِه فَقَالَ ِإنَّ         

وتدِبر ِفي صورِة شيطَاٍن فَِإذَا أَبصر أَحدكُم امرأَةً فَلْيأِْت أَهلَه فَِإنَّ ذَِلك يرد ما ِفي نفِْسِه    
ِث حدثَنا حرب بن أَِبـي الْعاِليـِة        حدثَنا زهير بن حرٍب حدثَنا عبد الصمِد بن عبِد الْوارِ         

                 أَةً فَـذَكَرـرأَى امر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِد اللَِّه أَنَّ النبِن عاِبِر بج نِر عيبو الزا أَبثَندح
مت ِهيو بنيز هأَترى امقَالَ فَأَت هأَن رطَاٍنِبِمثِْلِه غَييِة شورِفي ص ِبردت ذْكُري لَمِنيئَةً وم سع  

   ) :٢٧٠٠( البخاري 
حدثَنا محمد بن كَِثٍري أَخبرنا سفْيانُ عن الْأَعمِش عن ِإبراِهيم عن الْأَسوِد عن عاِئشةَ              

   ا قَالَتهنع اللَّه ِضيولُ اللَّ   رسر فِّيوت        ـدـةٌ ِعنونهرم ـهعِدرو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِه ص
وقَالَ يعلَى حدثَنا الْأَعمش ِدرع ِمن حِديٍد وقَالَ معلـى          يهوِدي ِبثَلَاِثني صاعا ِمن شِعٍري      

هنهقَالَ رو شما الْأَعثَنداِحِد حالْو دبا عثَندِديٍدحح ا ِمنعِدر   
وبفطرا النقية تضع نظرها يف األرض حينما تـسمع         أم حممود بتاعت احملشي     .. 

 السيدولكنها كمسكينة قد خيدعها أمثال ، ) ص ( مثل هذه األكاذيب على رسول اهللا 
أجمد غامن بأن يغيبوا عقلها وفطرا النقية عرب شعارات براقة مثل االختصاص وأهـل              

  ..عليها ما يريد ال بد أن يكون هلا شيخ يملي م وأنه العل



 ٤٤

الذي يضع العقل يف الكف يا أستاذ خالد اجلندي ليس قـول املهنـدس              ولذلك  
عدنان الرفاعي ، إنما هو تقدمي هذه املهازل على أنها سنة شريفة يكفَّر املهندس عدنان               

وِعرضه ) ص  ( احلق وعلى شرف النيب     الرفاعي وأمثاله ألنه يغار على السنة الشريفة        
  .. وذلك برفضه هلذه املهازل 

السيد عدنان الرفاعي ، جيرئ الناس      [[  الشيخ خالد اجلندي     أما بالنسبة لقول  .. 
تشغيل املخ يف النص القرآين يا أسـتاذ  .. فأقول ..  ]] إنو يشغل خمّو يف النص القرآين   

ِكتاب أَنزلْنـاه   ((  ، وهو هدف يأمرنا اهللا تعاىل به         خالد هو أمر من اهللا سبحانه وتعاىل      
  ..  ]٢٩ : ص[  )  )ِإلَيك مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب

وال يعـرف    وهو ال يعرف لغة عربية     [[ ..أما بالنسبة لقول السيد خالد اجلندي       
نزول اآليات ، وال عارف أسباب ورود احلـديث ،  علم الصرف ، وال عارف أسباب  

وال املقدم وال املؤخر يف األلفاظ والبالغة القرآنية ، وال يف الكنايات وال يف االستعارة               
، وال يف أقوال العرب ، وال يف لسان الناس ، وال يف األحكام الفقهية ، فيعمل خناقـة    

  :ل فأقو..   ]]وتضارب ما بني اآليات واألحاديث
 هو الذي ال مييـز بـني        يا أستاذ خالد  العربية والصرف    الذي ال يعرف اللغة   .. 
 يف كتاب اهللا تعاىل ، وبالتايل هو الـذي يقـول      ))  الْأَموات   ((و  ))  الْموتى   ((كلميت  

  .. ))ِإنك ال تسِمع الْموتى ((   قول اهللا تعاىليف الوقت الذي يقرأ فيهبإمساع املوتى 
ولـيس   ))فَِإذَا  ((  مل يدرك أنَّ كلمة    الذي ال يعرف اللغة يا أستاذ خالد هو الذي        

فَِإذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعـروٍف أَو فَـاِرقُوهن         ((  يف قوله تعاىل   )فإن  ( كلمة  
 ال تعود إىل عصمة     هي من األدلّة الدامغة على أنَّ املطلقة      ،    ]٢ : الطالق[  ))ِبمعروٍف  

  ..زوجها أثناء العدة 
 عاجزاً أمام املهندس    قهية يا أستاذ خالد هو الذي يقف      الذي ال يعرف األحكام الف    

حينما حتدى كلَّ الناعقني املهرجني بأن يأتوا له بدليل من كتـاب اهللا             عدنان الرفاعي   



 ٤٥

 يف موروثاتنا   يفترىا  دون عقد نكاح ، كم    يكون  الدخول على اململوكة    أنَّ  تعاىل على   
  ..الفقهية 

الذي ال يعرف األحكام الفقهية يا أستاذ خالد هو الذي يقف عاجزاً أمام األدلّـة               
النكاح يف كتاب اهللا تعاىل هـو  وهي أنَّ  ،  اليت قدمها املهندس عدنان الرفاعي يف ذلك        

ن قَبِل أَنْ تمسوهن فَما لَكُم علَيِهن ِمن         ِإذَا نكَحتم الْمؤِمناِت ثُم طَلَّقْتموهن مِ      ((العقد  
الـدخول   يف كتاب اهللا تعاىل ال يكون        وبالتايل  ..] ٤٩ : األحزاب[  ))ِعدٍة تعتدونها   
   ..إالَّ ذا العقدعلى اململوكة 

))        اِت وِمنؤالْم اِتكُميفَت ِمن كُمانمأَي لَكَتا مم فَِمن      ِمن كُمضعب اِنكُمِبِإمي لَمأَع اللَّه
 ِلِهنِبِإذِْن أَه نوهِكحٍض فَانع٢٥ : النساء[   ))ب[    

 )) اِئكُمِإمو اِدكُمِعب ِمن اِلِحنيالصو كُمى ِمناموا الْأَيِكحأَن٣٢ : النور[   ))و[    
اذ خالد هو الذي يقف عاجزاً أمام هذه        الذي ال يعرف األحكام الفقهية يا أست      .. 
فالعودة إىل كتيب تبين من الذي يعرف تلك القواعد ومن          .. وال أُريد اإلطالة    .. األدلّة  

  ..الذي جيهلها 
وجد تـضارباً بـني الروايـات       ا أستاذ خالد اجلندي ليس حنن من ن       وبالتايل ي .. 

ينقـضها كتـاب اهللا تعـاىل       والقرآن الكرمي ، ألنَّ التضارب سببه روايات موضوعة         
 تكمن   ، وال  من يف تقديس هذه الروايات    املشكلة تك .. وثوابت العلم والعقل واملنطق     

  ..ليه املهندس عدنان الرفاعي يف تفعيل العقل الذي يدعو إ
و املنتج ينتج يف حلقـة      تكون النتيجة إن   [[  اجلندي أما بالنسبة لقول الشيخ خالد    

ا ذا الكالم ، وبقوا ينقدوا األحاديث وهم قاعدين على          واحدة مائة ألف واحد ضللو    
 فأقول املاليني الذي عشقوا برنامج املعجزة الكربى هم الذين وقفوا على            ،]] املصطبة  

.. احلقيقة ، وهم الذين سئموا التهريج واللف والدوران الذي يغرق بـه املـوروث               
ائق وراحوا يلفِّقون األكاذيـب     واملضلَّلون املضلِّلون هم الذين أعرضوا عن تلك احلق       

وهؤالء الذين عرفـوا احلقيقـة ، عنـدما ينقـدون          .. على املهندس عدنان الرفاعي     



 ٤٦

مبعايرا على كتاب اهللا تعاىل وثوابت العلم والعقل واملنطق ليسوا جالـسني        األحاديث  
 فهم.. على أرٍض صلبة من احلجج والرباهني على املصطبة كما تصفهم ، إنهم واقفون     

   ..التناقض ما بني الروايات التاليةالذين أدركوا حقيقة 
   ) :٥٢٩( مسلم 

 أَخبـره  قَالَ ابن ِشهاٍب أَخبرِني عمر بن عبِد الْعِزيِز أَنَّ عبد اللَِّه بن ِإبراِهيم بِن قَاِرظٍ       
 فَقَالَ ِإنما أَتوضأُ ِمن أَثْواِر أَِقٍط أَكَلْتهـا ِلـأَني   أَنه وجد أَبا هريرةَ يتوضأُ علَى الْمسِجدِ   

ارالن تسا مئُوا ِممضوقُولُ تي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر تِمعس  
   ) :٥٣١( مسلم 

ثَندٍب حنِن قَعةَ بلَمسم ناللَِّه ب دبا عثَنداٍرحسِن يطَاِء بع نع لَمِن أَسِد بيز نع اِلكا م 
  عن ابِن عباٍس أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَكَلَ كَِتف شاٍة ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ

   ) :٥٠٣٦( البخاري 
حدثَِني محمد بن فُلَيٍح قَالَ حدثَِني أَِبي عن سِعيِد بـِن         حدثَنا ِإبراِهيم بن الْمنِذِر قَالَ      

 أَنه سأَلَه عن الْوضوِء ِمما مست النـار         الْحاِرِث عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما        
ه علَيِه وسلَّم لَا نِجد ِمثْلَ ذَِلك ِمن الطَّعاِم ِإلَّا قَِليلًـا  فَقَالَ لَا قَد كُنا زمانَ النِبي صلَّى اللَّ 

  فَِإذَا نحن وجدناه لَم يكُن لَنا مناِديلُ ِإلَّا أَكُفَّنا وسواِعدنا وأَقْدامنا ثُم نصلِّي ولَا نتوضأُ
   ) :٥٣٠( مسلم 

   اٍب أَخِشه نِديثَ            قَالَ ابذَا الْحه ثُهدا أُحأَنانَ وثْمِن عِرو بمِن عاِلِد بخ نب ِعيدِني سرب
 سـِمعت عاِئـشةَ زوج   أَنه سأَلَ عروةَ بن الزبيِر عن الْوضوِء ِمما مست النار فَقَالَ عروةُ  

    سِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيـا            النئُوا ِممضوت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسقُولُ قَالَ رت لَّم
ارالن تسم  

 حقيقة التناقض   رفضوا أن يطلِّقوا عقولَهم وأن يعرضوا عن      وهؤالء هم الذين    ..  
   .. يف مسند أمحدني التاليتني املنسوبتني ألم سلمةالروايتما بني 
   ) :٢٥٤٨٥( أمحد  



 ٤٧

حدثَنا عبد الرحمِن قَالَ سِمعت سفْيانَ قَالَ سِمعت أَبا عوٍن يقُولُ سِمعت عبد اللَِّه              
                ذَكَـر أَو ذَِلك تفَذَكَر ارالن تسا موُء ِممضقُولُ الْوةَ يريرا هأَب تِمعقُولُ ساٍد يدش نب

 رِلم ذَِلك                ـلَّمسـِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن اجوا أَزِفينو فأَلُ كَيسن نِري ما أَدانَ فَقَالَ مو
فَبعثَِني ِإلَى أُم سلَمةَ فَحدثَتِني أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم خرج ِإلَى الـصلَاِة                

  اً فَانتهس عظْماً ثُم صلَّى ولَم يتوضأْفَتناولَ عرق
   ) :٢٥٤٩٩( أمحد 

حدثَنا أَحمد بن الْحجاِج قَالَ حدثَنا عبد الْعِزيِز بن محمٍد عن محمِد بِن طَحلَاَء قَالَ               
 ضوتا لَا يملَيس كةَ ِإنَّ ِظئْرلَمِلأَِبي س قَـالَ قُلْتٍم ولَيس ردص برقَالَ فَض ارالن تسا مأُ ِمم 

أَشهد علَى أُم سلَمةَ زوِج النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنها كَانت تشهد علَى رسـوِل                
ا مأُ ِممضوتكَانَ ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه صارالن تس  

وال تقْف ما لَيس لَك     (( وهؤالء يا شيخ خالد هم الذين عملوا بقول اهللا تعاىل           .. 
،   ]٣٦ : سراءاإل[   ) )ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَِئك كَانَ عنه مسؤوالً          

  ..فأدركوا أنَّ الروايات التالية متناقضة 
   ) :٥٢٧( مسلم 

حدثَنا هارونُ بن معروٍف وهارونُ بن سِعيٍد الْأَيِلي قَالَا حدثَنا ابن وهـٍب أَخبرِنـي             
  عن عاِئـشةَ زوجِ    ِعياض بن عبِد اللَِّه عن أَِبي الزبيِر عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه عن أُم كُلْثُومٍ              

                نع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسأَلَ رالً سجِإنَّ ر قَالَت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن
الرجِل يجاِمع أَهلَه ثُم يكِْسلُ هلْ علَيِهما الْغسلُ وعاِئشةُ جاِلسةٌ فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى        

  للَّه علَيِه وسلَّم ِإني لَأَفْعلُ ذَِلك أَنا وهِذِه ثُم نغتِسلُا
   ) :٢٠١٧٥( أمحد 

حدثَنا يحيى بن سِعيٍد أَخبرنا ِهشام بن عروةَ أَخبرنا أَِبي أَخبرِني أَبو أَيوب أَنَّ أُبيـا                
ثَهدو قَالَ   حسر أَلْتـِزلُ             سنفَلَا ي لَهأَه اِمعجلُ يجالر قُلْت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهلَ اللَِّه ص

حدثَنا عبد اللَِّه قَالَ حدثَِني أَِبي قَالَ حدثَنا        قَالَ يغِسلُ ما مس الْمرأَةَ ِمنه ويتوضأُ ويصلِّي         



 ٤٨

   ةَ قَالَ حاِويعو مأَب        أَلْتٍب قَالَ سِن كَعب يأُب نع وبأَِبي أَي نأَِبيِه ع نةَ عورع نب اما ِهشثَند
اهنعم فَذَكَر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر  

   ) :٥٢٢( مسلم 
      دح ادما حثَندح اِنيرهِبيِع الزو الرا أَبثَندٍب         حيو كُرا أَبثَندةَ ح و حورع نب اما ِهشثَن

                 يأُب نع وبأَِبي أَي نأَِبيِه ع نع اما ِهشثَندةَ حاِويعو ما أَبثَندح اللَّفْظُ لَهلَاِء والْع نب دمحم
لَيِه وسلَّم عن الرجِل يِصيب ِمن الْمرأَِة ثُم        سأَلْت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه ع     قَالَ   بِن كَعبٍ 

  يكِْسلُ فَقَالَ يغِسلُ ما أَصابه ِمن الْمرأَِة ثُم يتوضأُ ويصلِّي
   ) :٥٢٥( مسلم 

             دمحاه مثَندح و ح ِعيمانَ الِْمسو غَسأَبٍب ورح نب ريهثَِني زدو ح   نابى وثَنالْم نب
بشاٍر قَالُوا حدثَنا معاذُ بن ِهشاٍم قَالَ حدثَِني أَِبي عن قَتادةَ ومطَر عن الْحسِن عن أَِبي راِفٍع     

ن شعِبها الْـأَربِع ثُـم    أَنَّ نِبي اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ ِإذَا جلَس بيعن أَِبي هريرةَ  
قَالَ زهير ِمن بيِنِهم بين     جهدها فَقَد وجب علَيِه الْغسلُ وِفي حِديِث مطٍَر وِإنْ لَم ينِزلْ            
        محا مثَندلَةَ حبِن جاِد ببِن عِرو بمع نب دمحا مثَندِع حبا الْأَرِبهعح و  أَش ـِديأَِبي ع نب د

حدثَنا محمد بن الْمثَنى حدثَِني وهب بن جِريٍر ِكلَاهما عن شعبةَ عن قَتادةَ ِبهذَا الِْإسـناِد       
  ِمثْلَه غَير أَنَّ ِفي حِديِث شعبةَ ثُم اجتهد ولَم يقُلْ وِإنْ لَم ينِزلْ

   ) :١٧٣( اري البخ
حدثَنا سعد بن حفٍْص حدثَنا شيبانُ عن يحيى عن أَِبي سلَمةَ أَنَّ عطَاَء بـن يـساٍر                 

     قُلْـت هنع اللَّه ِضيفَّانَ رع نانَ بثْمأَلَ عس هأَن هرباِلٍد أَخخ نب ديأَنَّ ز هربِإذَ أَخ ـتأَيا  أَر
              هتِمعانُ سثْمقَالَ ع هِسلُ ذَكَرغيلَاِة وأُ ِللصضوتا يأُ كَمضوتانُ يثْمِن قَالَ عمي فَلَم عامج
                ـنب يأُبةَ وطَلْحو ريبالزا وِليع ذَِلك نع أَلْتفَس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر ِمن

ِبذَِلك وهرفَأَم مهنع اللَّه ِضيٍب ركَع  
وهؤالء يا شيخ خالد هم الذين أدركوا أنَّ كلَّ حماوالت ذر الرماد يف األعني ال   .. 

  ..تستطيع أن تخفي التناقض بني الروايات التالية 



 ٤٩

  : )٤٨٤١(البخاري 
     رباِق أَخزالر دبا عثَندح ودمحثَِني مدأَِبيِه        ح نٍس عِن طَاواب نع رمعا مأَِبـي    ن ـنع

هريرةَ قَالَ قَالَ سلَيمانُ بن داود علَيِهما السلَام لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ ِبِمائَِة امرأٍَة تِلد كُلُّ امرأٍَة         
     لَكالْم ِبيِل اللَِّه فَقَالَ لَهقَاِتلُ ِفي سا يغُلَام ِبِهـن فَأَطَاف ِسينقُلْ وي فَلَم اَء اللَّهقُلْ ِإنْ ش  

           لَم اَء اللَّهقَالَ ِإنْ ش لَو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبياٍن قَالَ النسِإن فأَةٌ ِنصرِإلَّا ام نهِمن ِلدت لَمو
  يحنثْ وكَانَ أَرجى ِلحاجِتِه

   ) :٦١٤٨ (البخاري 
 عن أَِبـي    حدثَنا أَبو الْيماِن أَخبرنا شعيب حدثَنا أَبو الزناِد عن عبِد الرحمِن الْأَعرجِ           

ني هريرةَ قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ سلَيمانُ لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى ِتـسعِ              
امرأَةً كُلُّهن تأِْتي ِبفَاِرٍس يجاِهد ِفي سِبيِل اللَِّه فَقَالَ لَه صاِحبه قُلْ ِإنْ شاَء اللَّه فَلَم يقُلْ                 

 فَلَم يحِملْ ِمنهن ِإلَّا امرأَةٌ واِحدةٌ جاَءت ِبِشق رجـلٍ         ِإنْ شاَء اللَّه فَطَاف علَيِهن جِميعا       
  وايم الَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه لَو قَالَ ِإنْ شاَء اللَّه لَجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه فُرسانا أَجمعونَ

  : )٣١٧١(البخاري 
 عـن   عرِجحدثَنا خاِلد بن مخلٍَد حدثَنا مِغريةُ بن عبِد الرحمِن عن أَِبي الزناِد عن الْأَ             

أَِبي هريرةَ عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ قَالَ سلَيمانُ بن داود لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى    
نْ شاَء اللَّه   سبِعني امرأَةً تحِملُ كُلُّ امرأٍَة فَاِرسا يجاِهد ِفي سِبيِل اللَِّه فَقَالَ لَه صاِحبه إِ             

أَحد ِشقَّيِه فَقَالَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَو         فَلَم يقُلْ ولَم تحِملْ شيئاً ِإلَّا واِحدا ساِقطًا         
أَص وهو ِعنياِد ِتسنأَِبي الز نابو بيعِبيِل اللَِّه قَالَ شوا ِفي سداها لَجقَالَهح  

  : )٦٩١٥(البخاري 
 عن أَِبي هريرةَ أَنَّ نِبي اللَِّه       حدثَنا معلَّى بن أَسٍد حدثَنا وهيب عن أَيوب عن محمدٍ         

فَلْتحِملْن كُلُّ  سلَيمانَ علَيِه السلَام كَانَ لَه ِستونَ امرأَةً فَقَالَ لَأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى ِنساِئي             
فَما ولَدت ِمنهن ِإلَّا امـرأَةٌ      امرأٍَة ولْتِلدنَ فَاِرسا يقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه فَطَاف علَى ِنساِئِه           



 ٥٠

      تانُ اسملَيكَانَ س لَو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص ِبيغُلَاٍم قَالَ ن ِشق تلَدكُـلُّ  و لَتمى لَحثْن
  امرأٍَة ِمنهن فَولَدت فَاِرسا يقَاِتلُ ِفي سِبيِل اللَِّه

 كتاب   تربير هذه املهزلة يف     يطلِّقوا عقولَهم حينما يقرؤون    وهؤالء هم الذين مل   .. 
  .. فتح الباري بشرح صحيح البخاري

، تسعون ومائة   فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع و      [[ .......  
وأمـا  ، واجلمع بينها أن الستني كن حرائر وما زاد عليهن كن سراري أو بـالعكس               

وأما التسعون واملائة فكن دون املائة وفوق التسعني فمـن قـال            ، السبعون فللمبالغة   
وأما قول ، تسعون ألغى الكسر ومن قال مائة جربه ومن مث وقع التردد يف رواية جعفر           

س يف ذكر القليل نفي الكثري وهو من مفهوم العدد وليس حبجة عند       لي: بعض الشراح   
وذلك أن مفهوم العدد معترب عند كـثريين واهللا         ، اجلمهور فليس بكاف يف هذا املقام       

   ......... ]]أعلم 
ولذلك املصطبة يا شيخ خالد جيلس فيها من يعِرض عن مثل هذه التناقـضات           .. 

  ..السنة الشريفة والسنة الشريفة منها براء بني روايات موضوعة لُفِّقت على 
فهذه خترجيات لتربير روايـات      ،   ]] االستماع معناه االستجابة     [[أما قولك   .. 

وقصة محادة الـيت ذكرـا      .. موضوعة على حساب احلق اجللي يف كتاب اهللا تعاىل          
           وصريح ة على كتاب اهللا تعاىل ، ألنَّ كتاب اهللا تعاىل واضحيف هذه املسألة ليست حج 

، ولو كانت االستجابة هي املعنية لوردت صراحةً يف كتاب اهللا تعاىل ولَمـا احتـاج                
ن أُعيد ما قلت يف هـذه  أوال أريد .. ل حتوتة محادة لكي يفسر     ثكتاب اهللا تعاىل إىل م    

 أنا سايبها لضمريك وأنت قاعد سـامعين أيهـا          [[ولذلك أرد على قولك      ..املسألة  
 ، فأقول أنا الـذي أدع هـذه         ]]اهد الكرمي ، أنا بكلم دلوقيت ضمريك وعقلك         املش

ِتلْك آيات اللَِّه   (( احلقائق الدامغة بني يديك وعقلك ، وأدعوك ألن تعمل بقوله تعاىل            
 فـال    .. ]٦ : اجلاثــية [ )  )نتلُوها علَيك ِبالْحق فَِبأَي حِديٍث بعد اللَِّه وآياِتِه يؤِمنونَ        



 ٥١

جتعل من حتوتة محادة ومن روايات متناقضة ومناقضة لكتاب اهللا تعاىل حجـة علـى               
  ..كتاب اهللا تعاىل 

،   ]١ : الفيـل [  ) )أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك ِبأَصحاِب الِْفيلِ ((  قوله تعاىل    يفأما  .. 
ألمر كذلك لوردت يف كتاب اهللا      ، فأقول لو كان ا    ) تسمع  ( تعين   )) تر   ((بأنَّ كلمة   

وليس الرؤية البصرية احلـسية ،      والفكرية  ، واملراد هو الرؤية القلبية      ) تسمع  ( تعاىل  
تفكّر يف قصة أصحاب الفيل اليت يذكرها اهللا تعـاىل يف كتابـه             التدبر و وذلك عرب ال  

دلّة علـى  كرب األأن  وم..احلسي باألذن الكرمي ، واملعىن ال يتوقّف على جمرد السماع      
، إنما تخاطـب كـلَّ      ) ص  ( نَّ هذه اآلية الكرمية مل ختاطب فقط شخص النيب          أذلك  

خالد اجلندي لريى ويتدبر ويتفكّـر      الشيخ  إنسان إىل قيام الساعة ، فهي ختاطب اآلن         
  ..فيما فعله ربه جلَّ وعال بأصحاب الفيل 

 .. ] ٦ : الفجـر  [ )  ) كَيف فَعلَ ربك ِبعادٍ    أَلَم تر (( وكذلك األمر يف قوله تعاىل      
ولَقَد همت ِبِه وهم ِبها لَوال أَنْ رأى برهانَ (( أما ذكر الشيخ خالد اجلندي لقوله تعاىل    

فهو ما ال أرى له وجهاً من        ، كدليل على عدم إمساع املوتى ،          ]٢٤ : يوسف[  )) ربِه  
  ..سألة التعلّق ذه امل

يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتولَّـوا قَومـاً   (( أما بالنسبة لذكر الشيخ خالد لقوله تعاىل  
[   ) )غَِضب اللَّه علَيِهم قَد يِئسوا ِمن الْآِخرِة كَما يِئس الْكُفَّار ِمن أَصـحاِب الْقُبـورِ   

فأقول مـا   لكفّار يئسوا من جدوى املوعظة والنصيحة ،        أنه يعين أنَّ ا    ،    ]١٣ : املمتحنة
إنَّ يأسهم هو يف عودم إىل احلياة الـدنيا         عالقة ذلك بسمعهم ملا جيري يف الدنيا ؟ ،          

ليعملوا صاحلاً خيرجون به بنتيجة غري تلك اليت خرجوا ا ، وال يعـين ذلـك أنهـم                
فالنص التـايل   ..ط هي دار العمل  الدنيا فق!!! ..يسمعون أهل الدنيا ، يا شيخ خالد       

بين أنَّ بينهم وبني أهل الدنيا برزخاً حيجبهم عن أهل الدنيا مسعـاً             يف كتاب اهللا تعاىل ي    
  ..ورؤية 



 ٥٢

لَعلِّي أَعملُ صاِلحاً ِفيما     )٩٩(حتى ِإذَا جاَء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارِجعوِن         (( 
 : املؤمنـون [   ) ) كَِلمةٌ هو قَاِئلُها وِمن وراِئِهم برزخ ِإلَى يوِم يبعثُـونَ          تركْت كَلَّا ِإنها  

١٠٠[ ..   
وأنا هنا أقول للشيخ خالد ماذا تفعل حتوتة محادة مع هذه األدلّة الدامغة مـن          .. 

  ..أدع اإلجابة بينك وبني اهللا تعاىل .. كتاب اهللا تعاىل 
يا عدنان يا رفاعي الرسول كان بيسمع        [[شيخ خالد اجلندي    أما بالنسبة لقول ال   

إين ألعرف حجراً مبكة ما مررت عليه إال ألقى         ) ص  ( يقول   [[ ولقوله    ، ]]احلصى  
علي السالم ، حجر ، حجر يا سيد يا عدنان يا رفاعي ، حجر بسلم على سيدنا النيب                  

بشر مثلنا ) ص (  الكرمي أنَّ حممداً يعلّمنا اهللا تعاىل يف كتابه    يا شيخ خالد    فأقول .. .]]
، أو تسلِّم عليـه     ، والفارق هو أنه يوحى إليه ، وليس الفارق أنه كان يسمع احلصى              

  ..احلجارة 
 )) ى ِإلَيوحي ِمثْلُكُم رشا با أَنم١١٠ : الكهف[  )) قُلْ ِإن[    
   ]٦ : فصلت[  )) لَي قُلْ ِإنما أَنا بشر ِمثْلُكُم يوحى ِإ(( 

  ..ميلك مثل هذه اخلوارق ، فكيف بنا أن نفهم قول اهللا تعاىل ) ص ( وإن كان 
أَو تكُونَ لَك جنةٌ     )٩٠(وقَالُوا لَن نؤِمن لَك حتى تفْجر لَنا ِمن الْأَرِض ينبوعاً           (( 

أَو تسِقطَ السماَء كَما زعمـت       )٩١(اللَها تفِْجرياً   ِمن نِخيٍل وِعنٍب فَتفَجر الْأَنهار خِ     
أَو يكُونَ لَك بيت ِمن زخرٍف أَو ترقَى  )٩٢(علَينا ِكسفاً أَو تأِْتي ِباللَِّه والْمالِئكَِة قَِبيالً   

       نلَيلَ عزنى تتح كِقيِلر ِمنؤن لَناِء ومِإلَّا         ِفي الس تلْ كُني هبانَ رحبقُلْ س أُهقْراباً نا ِكت
   ]٩٣ – ٩٠ : سراءاإل[   )) بشراً رسوالً

 بني طلبام وهـي  ))أَو (( يا شيخ خالد هم طلبوا معجزة واحدة بدليل كلمة  .. 
         فماذا كانـت اإلجابـة      ) .. ص  ( طلبات ليست أكرب من سالم احلجر على النيب ..

   ..) ) قُلْ سبحانَ ربي هلْ كُنت ِإلَّا بشراً رسوالً(( اإلجابة يا شيخ خالد كانت



 ٥٣

فليس من اجلرمية أن يصدق عدنان الرفاعي قولَ اهللا تعاىل وجيعله معياراً ملا بني              .. 
  ..يديه من موروثات 

 تعاىل ذكر ذلك     مل ننكر أنَّ عيسى عليه السالم كان حييي املوتى ، ألنَّ اهللا            وحنن.. 
يف كتابه الكرمي ، فإحياء املوتى مسألة خمالفة للمعتاد وهي معجزة ال تقل عن مقولـة                

، فلماذا آمنا بإحياء عيسى عليه السالم للموتى وأنكرنا ) ص ( سالم احلجر على النيب     
فإحياء عيسى عليه السالم للمـوتى ورد يف  .. ؟ ) ص ( مقولة سالم احلجر على النيب      

ينقضه كتاب ) ص ( بينما سالم احلجر على النيب .. هللا تعاىل ، ولذلك نؤمن به    كتاب ا 
  ..اهللا تعاىل ، ولذلك ال نؤمن به 

   : مبنهجية تطليق العقل وبإرادة تغييب احلقيقة ليقولأجمد غامن السيد يدخل وهنا
 ]]    ما هيهو بقلك احلجر ال يتكلم ،   و مش موافق لعقلو ،      ما هو ده حينكروا ألن 
على القرآن خمالف للقرآن ، ) ص ( و املنهجية إنك تعرض حديث رسول اهللا        نإاملصيبة  

إذا كانت طاعة الرسول    طاعة منفصلة ،    و ربنا قال وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ،         ألن
      الرسول إال إذا وافق القـرآن ، يعـين   و أين ال أصدق    مرتبطة بطاعة اهللا عز وجل ، إن

، خالفت القرآن من وجهة نظره     ن نقبلها    السنة وافقت القرآ   إذاو  أنعدنان حط منهج    
طب بناء على هذا الكالم أصبح مـن        ال نقبلها ، ال نقبل السنة إن خالفت القرآن ،           

  ]]والتضعيف عنده منهجية فاسدة منهجية التصحيح 
 ،   ]٩٢ : ائـدة امل[  )) وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسـولَ      (( بالنسبة لقوله تعاىل    .. 

، فهـو   على أنه ال جيوز معايرة الروايات على القرآن الكرمي           بهواستشهاد هذا املدعو    
وهو بـذلك    .. يف فكر أتباع هذا املنهج التراثي اجلمعي      استشهاد يؤكِّد عمق اجلهل     

قـرآن الكـرمي ،   منها ما يتعارض مـع ال الروايات اليت يقدموا سنة يفرض سلفاً أنَّ    
  .. ال بد من منع هذه املعايرة حفاظاً على هذه الرواياتولذلك 



 ٥٤

( يتجلّى جهل هؤالء يف عدم إدراك الفارق بني صفيت الرسالة والنبوة يف شخصه              
) أطيعوا اهللا وأطيعوا النيب     و (الصياغة  وفهمه املغلوط هلذه اآلية الكرمية تناسبه       ،  ) ص  

  ..)) عوا الرسولَ وأَِطيعوا اللَّه وأَِطي(( وليس الصياغة 
وال تعـين   تعين حامالً لرسالة من مرِسل إىل مرسل إليهم ،          ))   الرسول ((فكلمة  

ولو نظرنا يف قوله تعاىل يف قصة يوسـف          ..أبداً جانب الذات الشخصي هلذا الرسول       
لَ ارِجع ِإلَى ربك فاسـأَلْه   وقَالَ الْمِلك ائْتوِني ِبِه فَلَما جاَءه الرسولُ قَا       (( عليه السالم   

     ِليمع ِدِهني ِبكَيبِإنَّ ر نهِديأَي نِة اللَّاِتي قَطَّعوسالُ النا بلرأينا  ]٥٠ : يوسـف [   ) )م ، 
الرجل احلامل لرسالة من امللك إىل يوسف عليه السالم ،          تعين   )) الرسولُ   ((أنَّ كلمة   

 مهمته إيصال هذه الرسالة دون أي صالحية ذاتية بعيـدة عـن             ))  الرسولُ ((وهذا  
واسأَلْ من  (( : وهذا يتجلّى أمامنا حينما نقرأ قول اهللا تعاىل         .. مضمون هذه الرسالة    

    ]٤٥ : الزخرف[   ) )أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسِلنا أَجعلْنا ِمن دوِن الرحمِن آِلهةً يعبدونَ
ما  ، بالتأكيد عرب     !!! ؟ رسلوا من قبله من الرسل     من أُ  )ص   ( فكيف سيسأل النيب  

ل بأنَّ ذلـك حـصل يف       أما القو .. أوحاه اهللا تعاىل إليه من مضمون تلك الرساالت         
  ..ىل ذلك ، فهو قولٌ ال دليل عليه على اإلطالق يف كتاب اهللا تعاىل املعراج وما إ

تاه اهللا من منهٍج آ) ص (  ما حيمله يعين )) وأَِطيعوا الرسولَ (( قوله تعاىل.. إذاً .. 
تعاىل إياه ليبلغه إىل الناس ، وال يعين كلَّ ما جاء يف البخاري أو الكايف أو مـسلم أو                   

  ..وأمثاله السيد كما يزجمر هذا ..... مسند أمحد أو أو 
ومن قال  .. ؟ ، معاذ اهللا تعاىل      ) ص  ( مثَّ من قال إننا ال نريد أن نطيع الرسول          .. 

يرمينـا  هذه أكاذيب .. معاذ اهللا تعاىل  إنَّ مشكلتنا تكمن يف حجية السنة الشريفة ؟ ،       
 فهناك مـن    ..مشكلتنا هي يف ثبوت الرواية      .. هذا املدعو وأمثاله لتضليل الناس      ا  

بهم روايـات   وجعلوا من أكاذي  ) ص  ( أمثال هؤالء من السابقني كذبوا على الرسول        
  ..فصلوا هلا أسانيد وجعلوها حجة حىت على كتاب اهللا تعاىل 



 ٥٥

 هو القـرآن    )) وأَِطيعوا الرسولَ    ((إن كان املعين بقوله تعاىل      : وإن قال قائل    .. 
وأَِطيعوا اللَّه  (( فماذا تعين العبارة السابقة هلا مباشرة       ،  ) ص   ( اكرسالة حيمله الكرمي  

هي القرآن الكرمي ، ولكن هناك ) ص ( بالفعل رسالة اهللا تعاىل لنبيه : ول نق  ..!!! ؟))
، ولكـن  ) القرآن الكرمي ( من تفسري وتفصيل لكليات هذا الكتاب   ) ص  ( ما قام به    

( فمهمته  ) .. القرآن الكرمي   ( هذا التفصيل والتفسري ال يتعارض أبداً مع نص الرسالة          
تفسري وتفصيل كلياته   :  وثانياً    ، )القرآن الكرمي   ( النص  إيصال هذا   : هي أوالً   ) ص  

 املتـاجرين   ، وهذا ما نسميه بالسنة الشريفة اليت نؤمن ا وحبجيتها أكثر من املهرجني            
   ..بالسنة الشريفة

وهناك قضية أُخرى يطلب اهللا تعاىل منا أن نطيعه فيها وهي الفطرة النقية الطاهرة              
فَأَِقم وجهك ِللديِن حِنيفاً ِفطْرت اللَِّه الَِّتي فَطَر الناس (( تعاىل الناس عليها اليت فطر اهللا   

 : الـروم  [  ) )علَيها ال تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس ال يعلَمونَ    
هرة اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها ، تتجلّـى بعـدة    الطاوهذه الفطرية النقية    ،   ] ٣٠

..  كره الفـسق  كمحبة اإلميان و  كالوجدان الصادق و  كصور كالضمري احلي الطاهر و    
  : ما نقرؤه يف قوِله تعاىل األمورومن هذه 

 تقْربوهن ويسأَلونك عِن الْمِحيِض قُلْ هو أَذى فَاعتِزلُوا النساَء ِفي الْمِحيِض وال(( 
               ِحـبيو اِبنيوالت ِحبي ِإنَّ اللَّه اللَّه كُمرثُ أَميح ِمن نوهنَ فَأْترطَهنَ فَِإذَا ترطْهى يتح

ِرينطَهت٢٢٢ : البقرة[   ) )الْم[   
وم لوط  صحيح أنَّ هناك الكثري من النصوص القرآنية اليت تبين لنا شناعة فاحشة ق            

صور لنا أمـر اهللا تعـاىل   ، ي )) فَأْتوهن ِمن حيثُ أَمركُم اللَّه ((، ولكن قول اهللا تعاىل     
ـ     أفها ،   رة اليت فطر اهللا تعاىل الناس علي      عرب الفطرة النقية الطاه    ن أمر اهللا تعاىل للناس ب

هرة اليت فطر اهللا تعـاىل      يف مكان الولد ، هو متضمن بالفطرة النقية الطا        نساءهم  يأتوا  
القـرآن  ( ، وهذا مما يأمرنا اهللا تعاىل بإطاعته ، إضافة لرسالة اهللا تعـاىل              الناس عليها   

  ) ..ص ( اليت أرسلها مع نبيه ) الكرمي 



 ٥٦

 ال تعين طاعةً ))وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ    (( الصياغة   ولذلك فالعبارة القرآنية  
اهللا تعاىل كمـا   عن أحكام كتاب – كأحكام   –منفصلةً  ) ص  ( ص النيب   مستقلّةً لشخ 

أطيعـوا اهللا  ( نَّ هذه العبارة ليست علـى الـشكل          أل ..يروج عابدو أصنام التاريخ     
  ) ..وأطيعوا حممداً 

هي واألهم من كلِّ ذلك أنَّ مشكلة الباحثني عن احلقيقة مع عابدي أصنام التاريخ          
يف حجية السنة الشريفة ، فهذا املدعو وأمثاله يقرؤون قـول اهللا            يف الروايات وليست    

 وأطيعوا اهللا وأطيعوا البخاري   (  على الشكل    ))وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ     (( تعاىل  
، أو  ) وأطيعوا اهللا وأطيعوا مـسند أمحـد        ( و  أ  )مسلموأطيعوا اهللا وأطيعوا      ( أو ،) 

................  
و إذا السنة وافقت القرآن      يعين عدنان حط منهج أن     [[وقول املدعو أجمد غامن     . .
 اهللا تعاىل ،     ، يبين حقيقة معتقد هؤالء من أنَّ السنة ميكنها أن تخالف كتاب             ]]نقبلها

 يف  –ختـالف   فهم يعلمون أنَّ روايام اليت وضعها أمثاهلم يف القرن الثالث اهلجـري             
لون رواية اآلحـاد ناسـخةً     عأحكام كتاب اهللا تعاىل ، ولذلك راحوا جي        –الكثري منها   

ألحكام كتاب اهللا تعاىل ، عرب مهزلة يشمئز منها من عنده ذرة تقدير لكتاب اهللا تعاىل                
   ..وذرة احترام لعقله وألسس املنطق وثوابته 

لـوم ،   لقد طلّقوا عقوهلم وحولوا روايات التاريخ ورجاالتـه أصـناماً يف ق           .. 
فأعرضوا عن احلق يف كتاب اهللا تعاىل ، وراحوا يكفِّرون كلَّ باحث عن احلقيقـة إن                

  :  أجمد السيد وهذا ما نراه يف قول ..خالف جزئية من جزئيات أصنامهم 
ن خالف فلـم    كتاب اهللا فإن وافق فأنا قلته وإ       اعرضوا كالمي على  :  احلديث   [[

فعرضـناه  ناها يف احلديث طبقنا عليه إيل هو قالو        أقله ، فقال ابن حزم أول حاجة عمل       
ما آتاكم الرسول فخـذوه ومـا   : لوحده ألن القرآن قال على القرآن لقينا كذّاب ،   

ففني هنا من يطع الرسول ، وقال من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ،     اكم عنه فانتهوا ،     



 ٥٧

أول اب ،   يث لقينا كـذَّ   عملناها إنو حننا طبقنا احلد    أول حاجة   اعرضها على القرآن ،     
  ]] نا طبقنا احلديث لقينا ال يصح حاجة عملناها إنو حن

  : خالد اجلندي الشيخ فأجابه 
 ]]و حنن نعرض احلديث على القرآن الكرمي ما ينفعش فعالً ما ينفعش أبداً إن [[  

    :أجمدالسيد فأجابه 
 ، هو قال ال ميكن      بدليل قد يأيت احلديث بأشياء    ، هذه مدرسة خاطئة ،      مطلقاً  [[ 

هو احنا ملّا نقـوم  نت خدعت الناس يف حاجتني ،       أحنن بنقلوا   ن يأيت احلديث جبديد ،      أ
ايل من القرآن ؟ ، القـرآن       بنتوضأ ، طب هات ه    من النوم بنصلّي والّ بنتوضأ أوالً ،        

وبعـدين  ، أنا دلوقيت جيت أصلي      دلوقيت ومنت   نا متوضئ   أ، ولو   نو حننا إنام    مقالش إ 
  ]] عليها السنة غري موجودة ، دلّتضيت ، اتو

  قاطع على أنَّ روايات التاريخ حوهلا عابدو أصنام التاريخ         هذه الكلمات دليلٌ  .. 
ويقومـون  إىل أصنام ، بل إىل ما هو أبشع من األصنام ، فاألصنام يصنعها عابـدوها                

بينما أمثال   ،   ))بونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى      ما نعبدهم ِإلَّا ِليقَر    (( بعبادا ويصفون ذلك بقوهلم   
جمد غامن جيعل من هذه األصنام حجة على كتاب اهللا تعاىل ، وجيعل منها ناسخة            أ املدعو

اعرضوا كالمي : احلديث [[ : نراه يقول ، ويف الوقت الذي لدالالت كتاب اهللا تعاىل    
 ، فقال ابن حـزم أول حاجـة      على كتاب اهللا فإن وافق فأنا قلته وإن خالف فلم أقله          

يف  ،   ]]القرآن لقينا كذّاب    عملناها يف احلديث طبقنا عليه إيل هو قالو فعرضناه على           
من كتاب الكفاية يف علم الوقت ذاته يؤمن إمياناً كامالً بالنص التايل الذي ننقله حبرفيته         

و العباس حممد بـن يعقـوب     أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى الصرييف قال حدثنا أب         [[ : الرواية  
األصم قال ثنا حممد بن إسحاق الصغاين قال حدثنا روح بن عبادة قال ثنا األوزاعي عن مكحـول                  

ة الـسن  قال وقال حيىي بـن أيب كـثري   ، ىل القرآنإة ة من السن  ىل السن إالقرآن أحوج    قال
   .. . ]]ة على السن ليس الكتاب قاضياً ،قاضية على الكتاب
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لتناقض نراها يف التناقض بني قول املدعو بأنَّ عرض احلديث على القرآن            قمة ا .. 
 أول حاجـة عملناهـا يف       [[ ، وبني قوِلـه      ]]مطلقاً ، هذه مدرسة خاطئة ،       [[ هو  

فكيف يكون   .. ]]احلديث طبقنا عليه إيل هو قالو فعرضناه على القرآن لقينا كذّاب            
 فاسداً حسب هـذه الترهـات ، يف         منهج عرض احلديث على القرآن الكرمي منهجاً      

وكيف .. !!! الوقت الذي ينكرون هم ذام فيه حديثاً بناء على هذا املنهج الفاسد ؟            
ة الـسن  [[ :، ويقولـون    ]]  ىل القرآن إة  ة من السن  ىل السن إالقرآن أحوج    [[يقولون  

من أساسـها  إذاً القضية   .. . ]]ة على السن ليس الكتاب قاضياً ، قاضية على الكتاب  
، وبعـد ذلـك   قضية فربكة يصححون من خالهلا ما يريدون ويضعفِّون ما يريـدون         

   ..يصفون أعماهلم هذه بأنها علم وثوابت ال يأتيها الباطل 
اليت يطبل ويزمـر يف     فأي منطق ميكننا أن ننتظره من أمثال مدرسة تطليق العقل           

ذا ننتظر ممن يعتقد أنَّ احلديث ال يعرض على         ما!!! .. ؟ أجمد غامن    السيدجوقتها أمثال   
و محد وسنن أيب داود     أنَّ القرآن الكرمي حيتاج إىل البخاري ومسند        أالقرآن الكرمي ، و   

ممن يعتقـدون أنَّ    ماذا ننتظر   .. ، وأنَّ هذه السنن ال حتتاج إىل كتاب اهللا تعاىل           ..... 
نَّ كتاب اهللا تعاىل ليس قاضـياً   أاىل و النسائي وسنن ابن ماجة قاضية على كتاب اهللا تع        

أي حوار وأي منطق وأي كرامة لكتاب اهللا تعاىل من املمكن رؤيتـها عنـد               .. عليها  
  !!! ..هؤالء ؟
  :هذا اهلراء ، ما قيمته حينما نقرأ قولَ اهللا تعاىل .. 
ماِتِه ولَن تِجد ِمـن دوِنـِه       واتلُ ما أُوِحي ِإلَيك ِمن ِكتاِب ربك ال مبدلَ ِلكَلِ         (( 
ذاته ليس له من دون القـرآن  ) ص ( إذا كان النيب    ..   ]٢٧ : الكهـف [   ) )ملْتحداً

  .. محد قاضياً على كتاب اهللا تعاىل ؟ أ، فكيف إذاً يكون مسند الكرمي مرجع وال مآل 
ِتلْك آيات  (( اىل  مىت سريتقي هؤالء إىل درجة من الوعي يدركون ا قولَ اهللا تع           

!!!  ؟  ]٦ : اجلاثـية[   )) اللَِّه نتلُوها علَيك ِبالْحق فَِبأَي حِديٍث بعد اللَِّه وآياِتِه يؤِمنونَ         
نَّ اهللا تعاىل يأمرنا    أيعين    ))  فَِبأَي حِديٍث بعد اللَِّه وآياِتِه يؤِمنونَ      ((قوله تعاىل    أليس   ..
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 نؤمن إمياناً كامالً موازياً إلمياننا بكتاب اهللا تعاىل وذلك بأي نص خارج دفيت كتاب               أالَّ
  ..اهللا تعاىل ؟ 

الكذب ليس هو عرض احلديث على القرآن الكـرمي ، الكـذب واالفتـراء              .. 
 ابن  ...والدجل واجلحود بكتاب اهللا تعاىل هو القول بعدم عرض احلديث على القرآن             

احلديث [[ زم ليس حجة على كتاب اهللا تعاىل ، ولو متّ عرض القول             حزم وغري ابن ح   
علـى   ]]اعرضوا كالمي على كتاب اهللا فإن وافق فأنا قلته وإن خالف فلم أقلـه               : 

معايري كتاب اهللا تعاىل بعيداً عـن أصـنام         عرضاً صحيحاً سليماً وفق     كتاب اهللا تعاىل    
لو متَّ هذا العرض السليم لتبين أنَّ هذا القول          أجمد وأمثاله ،     السيدالتاريخ اليت يقدسها    

 يقتـضي هـذه     ))وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ     (( سليم مائة باملائة ، ألنَّ قوله تعاىل        
  .. املعايرة ، ال العكس 

فالرسول هو حامل رسالة ، والرسالة هي من اهللا عز وجل ، فكيف إذاً يكذَب              .. 
   .. !!! ؟ الرسالة من املمكن أن ختتلف عن مراد اهللا تعاىلعلى الناس بأنَّ

  :  يصفهم قول اهللا تعاىل عابدو أصنام التاريخ.. 
ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِباللَِّه ورسِلِه ويِريدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَِّه ورسِلِه ويقُولُـونَ             (( 

أُولَِئك هـم    )١٥٠) (بعٍض ويِريدونَ أَنْ يتِخذُوا بين ذَِلك سِبيالً      نؤِمن ِببعٍض ونكْفُر بِ   
   ]١٥١ – ١٥٠ : النساء[  ) الْكَاِفرونَ حقّاً وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَاباً مِهيناً

نه جيب أالَّ نعرض احلـديث علـى        أأليس القول بأنَّ احلديث ينسخ القرآن و      .. 
.. كرمي هو تفريق بني اهللا تعاىل ورسالته ، أي تفريق بني اهللا تعاىل ومـراده ؟                 القرآن ال 

أال خيجلون من اهللا تعاىل ومن الناس حينما يقولون كتاب اهللا تعاىل حباجـة للنـسائي                
       حباجة إىل كتاب اهللا تعاىل توأنَّ هذه الكتب ليس  ..... ومسند أمحد وسنن أيب داود و 

   ..!!!؟هللا تعاىل ، وهي قاضية على كتاب ا
 : احلشر[  ))وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا         (( وقوله تعاىل   .. 

  ، ))وما  ((  أجمد خطأً حينما حذف حرف العطف من كلمة          السيد، والذي نطقه      ]٧
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مـن يِطـِع    (( وقوله تعاىل   . . )) الرسولُ   ((هذا القول نراه يأيت متعلِّقاً بصفة الرسالة        
     اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسنراه أيضاً   السيد أجمد ، والذي استشهد به       ]٨٠ : النساء[  )) الر 

   .. ))  الرسولَ(( يتعلَّق بصفة الرسالة
 إىل مستوى إدراك تعلّق أمر الطاعة يف كلِّ كتاب اهللا تعـاىل      مىت سيتم االرتقاء  .. 

 وهذه هي مجيع النصوص القرآنية اخلاصة        ..!!! ؟ دون أي صفة أُخرى   بصفة الرسالة   
  ..بذلك 

   ]٣٢ : آل عمران[  ))قُلْ أَِطيعوا اللَّه والرسولَ (( 
   ]١٣٢ : آل عمران[  )) وأَِطيعوا اللَّه والرسولَ (( 
   ]٥٩ : النساء[  ))أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ (( 

    ]٩٢ : املائدة[  ))وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ ( (
)) ولَهسرو وا اللَّهأَِطيع١ : ألنفالا[  )) و[   
)) ولَهسرو وا اللَّه٢٠ : ألنفالا[  ))  أَِطيع[   
 )) ولَهسرو وا اللَّهأَِطيع٤٦ : ألنفالا[  )) و[   
 )) وا اللَّهولَ قُلْ أَِطيعسوا الرأَِطيع٥٤ : النور[  )) و[   
   ]٥٦ : النور[  ))وأَِطيعوا الرسولَ (( 
   ]٣٣ : حممد[  )) أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ ((
)) ولَهسرو وا اللَّهأَِطيعادلة[  )) و١٣ : ا[   
   ]١٢ : تغابنال[  ))وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ (( 
هو عبث  ، هل   تعلُّق أمر الطاعة يف كتاب اهللا تعاىل إالَّ بصفة الرسالة           فهل عدم   .. 

 هل سـتدفع هـذه احلقيقـة       !!! ..بناء على منهج اإلفالس الفكري وتطليق العقل ؟       
  .. وأمثاله إلعادة النظر فيما يفترونه على الناس ؟ السيد أجمدالقرآنية 

بعد هذا البيان ، هـل تـرى أنَّ       :  له   فأقول اجلندي   ولذلك أُخاطب الشيخ خالد   
ما ينفعش فعالً ما ينفعش أبداً إنو حنـن         [[  : السيد أجمد قولك الذي أردت به موافقة      
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ال نريد إجابة ،    ..  ؟   ، هل ما زلت ترى صحته     ]] نعرض احلديث على القرآن الكرمي      
  ..أراهن على حيويته  – حىت اآلن –اإلجابة هي يف ضمريك ووجدانك الذي مازلت 

 القرآن مقالش إنو حننا إنام ، ولو أنا متوضئ دلوقيت           [[:  أجمد   السيدأما قول   .. 
ومنت ، أنا دلوقيت جيت أصلي وبعدين اتوضيت ، غري موجودة ، دلّت عليها الـسنة                

 [[فقولـه   ،   اآلخرعن غريه من كالمه      – كونه رجياً  –يف  ، فهو قول ال خيتلف       ]]
هو يبحث عن نقـائص يريـد       ف ، ال حيتاج إىل تعليق ،        ]]مقالش إنو حننا إنام     القرآن  

  .. التارخيية للرواياتا إحلاقها بكتاب اهللا تعاىل لينتصر 
ن تجمع املرأة مع خالتها     أى  ) ص  ( الرسول  [[ : خالد اجلندي   الشيخ  وملا قال   

فبقول بقا إيـه    لكة إللي قاهلا ،     شوف بقا الفز  [[ : أجمد قائالً    األمور أجابه   ]]وعمتها  
عقد النكاح هو عقـد  : حىت يف الواقعة دي ، بيقول احنا مش حمتاجني للسنة    : بيقول  

ن يتزوج عمته وخالته يف عقد      أفكما أن الرجل ال جيوز      بني رجل وامرأة ،     بني اثنني ،    
لـسنة ،  إيل ختليه عايز يرفض اواحد ، كذلك ال تجمع املرأة يف عقد ، شوف الفزلكة       

ال جتتمع مع عمتها وخالتها يف عقد واحد كما ال جيتمع الرجل مع             فقال كذلك املرأة    
ألن مكانش ربنا قال وأن جتمعوا بـني   عمته وخالته ، طب هذا مناقض لنص القرآن ،          

ن جتمعـوا بـني   أ، طب ليه ربنا قـال و األختني ، طب أنا ما ينفعش أجتمع مع أخيت      
حنن ما ن يقول حىت يف احلديث أبتصور عايز يقلل شأن السنة ، األختني ، ألا واضحة     

إلن الكبد  ده مفهوم خاطئ ،     برضوقلو  قلو وفني هنا الكبد والطحال ،       احتجناهاش ،   
قام رد عالء بسيوين قال   والطحال ليس دماً مسفوحا ، فقلو إنو ده مش دم مسفوح ،             

قلو وانظر إىل   وشحمو أل ،    حمرم  هل كده اخلرتير حلمه بس إللي       وفني شحم اخلرتير ،     
قلو وكساها حلم بدون شـحم ؟ ، فـاللحم          العظام كيف ننشزها مث نكسوها حلماً ،        

  ..]] أا بيان للقرآن يشمل الشحم ، كل هذه احملاوالت للتقليل من شأن السنة ، 
انظروا كيف أنَّ هؤالء عندهم عقدة هـي القـرآن          : وهنا أقف ألقول للعامل     .. 
، فنحن عندما شرحنا هذه املسائل من كتاب اهللا تعاىل ، مل نفعل ذلك لنقـزم                الكرمي  
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السنة الشريفة هي شارحة لكتـاب اهللا       : السنة الشريفة ، إنما فعلنا ذلك لنقول للعامل         
وال تضيف له أحكاماً ، ألنَّ كتاب اهللا تعاىل ليس ناقصاً ، فاهللا تعاىل صادق حينما    تعاىل  
 وحنن بشرحنا    .. ]٨٩ : النحل[  )) زلْنا علَيك الِْكتاب ِتبياناً ِلكُلِّ شيٍء        ون ((  :يقول

  .. هلذه املسائل من كتاب اهللا تعاىل إنما نقر بصحة هذه الروايات 
ال يصدقون اهللا تعاىل     وأمثاله   السيد أجمد  ذنب املهندس عدنان الرفاعي إذا كان     ما  

أليس حترمي مجع املرأة مع     .. ؟  )) لْنا علَيك الِْكتاب ِتبياناً ِلكُلِّ شيٍء        ونز ((حينما يقول   
عمتها وخالتها وحتليل الكبد والطحال وحترمي شحم اخلرتير وغري ذلك مما يفتريه عابدو       
أصنام التاريخ بأنها مسائل مل ترد يف كتاب اهللا تعاىل الذي يعتقدون بأنه ناقص لتلـك                

 ام ، أليست هذه األحكام هي من مجلة األشياء اليت نزل القرآن الكرمي تبياناً هلا ؟ األحك
   .. )) ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبياناً ِلكُلِّ شيٍء ((

 !!! .. ؟ السيد أجمـد  وكيف يطلبون منا أن نكذّب اهللا تعاىل وأن نصدق أمثال           .. 
أال خيجلون من اهللا تعاىل حينمـا        .. !!!بالفزلكة ؟ وكيف يسمى تدبر كتاب اهللا تعاىل       

   ..!!! ؟ على تدبر كتاب اهللا تعاىل بالفزلكةيطلقون
وما دام املهندس عدنان الرفاعي استنبط من كتاب اهللا تعاىل أنه ال جيوز مجع املرأة               

.. ؟ مع عمتها وخالتها ، وهذا األمر وارد يف السنة الشريفة ، فأين املشكلة يف ذلـك          
 أنَّ هذه االستنباطات تثبت للعامل أنَّ كتـاب اهللا          – وأمثاله   السيد أجمد  عند   –املشكلة  

هـذه هـي    ..  تتحطّم أمام هذه احلقائق       التارخيية فاألصنامتعاىل ليس ناقصاً ، وبالتايل      
  ..املشكلة عند هؤالء 

بأنه )) ا بين الْأُختيِن     وأَنْ تجمعو  (( قوله تعاىل    د عن السيد أجمد أما بالنسبة لوقوف    
  :يف اآلية الكرمية ))  وأَخواتكُم (( بقوله تعاىل حسب مفهومه متضمن

حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخاالتكُم وبنات الْـأَِخ          (( 
  كُماتهأُمِت والْأُخ اتنبو         اِئكُمِنـس اتهأُمِة واعضالر ِمن كُماتوأَخو كُمنعضاللَّاِتي أَر 

              ملْـتخوا دكُونت فَِإنْ لَم ِبِهن ملْتخاللَّاِتي د اِئكُمِنس ِمن وِركُمجاللَّاِتي ِفي ح كُماِئببرو
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ِئكُم الَِّذين ِمن أَصالِبكُم وأَنْ تجمعوا بين الْأُختيِن ِإلَّا         ِبِهن فَال جناح علَيكُم وحالِئلُ أَبنا     
   ]٢٣ : النساء[   ) )ما قَد سلَف ِإنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رِحيماً

اهللا تعاىل يقول   ف  أبداً ،  يصل إليها من مل ميلك إرادة معرفة احلقيقة فلن        : فأقول   ..
كَذَِلك ((  ، ويقول تعاىل      ]٢٨ : غافر[   ) )يهِدي من هو مسِرف كَذَّاب     ِإنَّ اللَّه ال     ((

ابترم ِرفسم وه نم ِضلُّ اللَّه٣٤ : غافر[ )  )ي[   ..  
 يف هذه العبارة القرآنية لرأى أنّ احملرم هـو اجلمـع بـني    السيد أجمدلو نظر  و.. 
مبعىن أنه يف حال موت الزوجة من املمكـن          ،)) ن الْأُختيِن    وأَنْ تجمعوا بي   ((األختني  

للرجل أن يتزوج بأختها ، مبعىن أنَّ حترمي أخت الزوجة هو حترمي مؤقَّت أثناء وجـود                
حرمـت علَـيكُم أُمهـاتكُم    (( الزوجة بعصمة زوجها ، بينما احملرمات يف قوله تعاىل        

 وأَخو كُماتنبِت       والْأُخ اتنبالْأَِخ و اتنبو كُماالتخو كُماتمعو كُمهـي حرمـة   ))ات ، 
لتبين أنَّ التحرمي هو حترمي ))  وأَنْ تجمعوا بين الْأُختيِن    ((تت العبارة القرآنية    أو،  أبدية  

ن أمه وبنتـه وأختـه     اجلمع وليس حترمياً مؤبداً كما هو احلال يف حترمي زواج الرجل م           
  ..وعمته وخالته وابنة أخيه وابنة أخته 

 وأَنْ تجمعوا بين    ((يف العبارة    )) وأَنْ تجمعوا    (( هؤالء ال ينظرون إىل كلميت     ..
احلقيقـة  : فهم ليس البحث عن احلقيقة ، وال ينطبق عليهم مبدأ           ، ألنَّ هد  )) الْأُختيِن  

  ..بقوله هذا املنهج وأتباعه  اهللا تعاىل يصفولذلك  ..ضالة املؤمن 
وِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة ِحجاباً مستوراً (( 

كَرت ربك ِفي وجعلْنا علَى قُلُوِبِهم أَِكنةً أَنْ يفْقَهوه وِفي آذَاِنِهم وقْراً وِإذَا ذَ )٤٥(
   ]٤٦ – ٤٥ : سراءاإل[   ) )الْقُرآِن وحده ولَّوا علَى أَدباِرِهم نفُوراً

وإذا : (  ، ومل يقل ))وِإذَا ذَكَرت ربك ِفي الْقُرآِن وحده ( ( اهللا تعاىل يقول
 )) الْقُرآِن ((عد كلمة  ملا ب)) وحده (( ، فتأخري كلمة) ذكرت ربك وحده يف القرآن 

 وِإذَا ذَكَرت ربك ِفي الْقُرآِن وحده ولَّوا علَى أَدباِرِهم ((فما تعنيه العبارة .. ليس عبثاً 
محد والبخاري أوحده دون مسند هو أنَّ الدعوة هللا تعاىل عرب كتاب اهللا تعاىل  ) )نفُوراً
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 الذين –املوروث ، جيعل عابدي أصنام التاريخ وغريه ودون ) عند الشيعة ( والكايف 
 ويتهمون املتدبر  يولّون على أدبارهم نفوراً ،–جعلوا من هذه الروايات أصناماً 

   ..قرآين ، أو منكر للسنة الشريفة : لكتاب اهللا تعاىل بتهم ال يفهمون معانيها ، مثل 
ولذلك يصفهم اهللا ، عاىل  يف كتاب اهللا ت احلقهؤالء ال يعرفون مبدأ التدبرف.. 

وِإذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينك وبين الَِّذين ال يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة ِحجاباً ((   :تعاىل بقوله
 ، ولذلك ))وجعلْنا علَى قُلُوِبِهم أَِكنةً أَنْ يفْقَهوه وِفي آذَاِنِهم وقْراً  )٤٥(مستوراً 

 وِإذَا ذَكَرت ربك ِفي الْقُرآِن وحده ولَّوا علَى ((: كهم مع كتاب اهللا تعاىل هو سلو
   ..) )أَدباِرِهم نفُوراً

 ..ة السيد أجمد بالنسبة لتحليل الكبد والطحال ، فلو كان اأموأمثاله عندهم ذر 
  :يف قوله تعاىل  ))  مسفُوحاً((تدبر لكتاب اهللا تعاىل لوقفوا عند كلمة 

قُلْ ال أَِجد ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرماً علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دماً (( 
   ]١٤٥ : األنعام[  ))مسفُوحاً أَو لَحم ِخنِزيٍر 

اذا يرجتف  ومل..وبالتايل ليسا حمرمني ، فالكبد والطحال ليسا دماً مسفوحاً .. 
هؤالء حينما نفسر كتاب اهللا تعاىل ونثبت أنه ليس ناقصاً كما يفترون عليه ، ملاذا 
يرجتف هؤالء حينما نبين أنَّ كتاب اهللا تعاىل ليس حباجة للروايات كما يفترون على اهللا 

ة اإلجاب.. وحينما نثبت أنَّ هذه الروايات ليست قاضية على كتاب اهللا تعاىل ؟ ، تعاىل 
تكمن يف كون التدبر احلقيقي لكتاب اهللا تعاىل حيطّم أصنامهم ويبين فساد أكاذيبهم 

  ..اليت يريدون فرضها على كتاب اهللا تعاىل 
إنَّ الروايات تكمل نقص كتاب اهللا تعاىل وذلك بأنها أتت مبا : أما بالنسبة لقوهلم 

ا القول هو جهلٌ بكتاب اهللا مل يأت به كتاب اهللا تعاىل فحرمت شحم اخلرتير ، فهذ
 ونزلْنا علَيك الِْكتاب ((تعاىل ، وقلّةُ أدب مع اهللا تعاىل ، وجحود صريح بقوله تعاىل 

   ..))ِتبياناً ِلكُلِّ شيٍء 
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ن يفهموا أن حترمي اهللا تعاىل للحم أال يريدون .. هؤالء ال يريدون فهم احلقيقة .. 
 ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرماً علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو قُلْ ال أَِجد(( اخلرتير 

  ..يشمل حترمي شحم اخلرتير ،   ]١٤٥ : األنعام[  ))دماً مسفُوحاً أَو لَحم ِخنِزيٍر 
إنَّ كلمة حلم يف كتاب اهللا تعاىل تشمل ما عال العظم من حلم وشحم وجلد ، 

ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ ِعظَاماً (( : وله تعاىل وق
اِلِقنيالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقاً آخخ اهأْنشأَن ماً ثُملَح ا الِْعظَامنواملؤمنون[  )  )فَكَس : 

 (( كلمة نرى فيها )) فَكَسونا الِْعظَام لَحماً ((ل على ذلك ، فالعبارة أكرب دلي  ]١٤
  ..كلّ ما عال العظم  تشمل ))لَحماً 

 وانظُر ِإلَى ِحماِرك وِلنجعلَك آيةً ِللناِس وانظُر ِإلَى الِْعظَاِم كَيف ((وقوله تعاىل 
  .. يؤكِّد هذه احلقيقة  ]٢٥٩ : البقرة[  ))ننِشزها ثُم نكْسوها لَحماً 

 فتحرمي حلم اخلرتير يشمل حترمي شحم اخلرتير ، وكتاب اهللا تعاىل ليس يلوبالتا
 وتدبر كتاب اهللا تعاىل ليس انتقاصاً للسنة الشريفة كما يتخيل  ،يريدونناقصاً كما 

بدي أصنام التاريخ عابدو أصنام التاريخ ، تدبر كتاب اهللا تعاىل يفند أكاذيب عا
 ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبياناً (( :وترهام ، وهم الذين ال يريدون تصديق قوله تعاىل 

   ..))ِلكُلِّ شيٍء 
أنا عايز استغل الفرصة دي ونبـه النـاس   [[ : خالد اجلندي  الشيخ  وهنا قال   .. 
نـزل  ) ص ( و الرسـول  وإياك ، إن ، ال بد أن تعلم هدانا اهللا     ، شوفو يا مجاعة     حلاجة  

إمنا حمفوظ مبعناه ، وقرآن غري حمفوظ بلفظه ،  ،  بلفظهن حمفوظ قرآعليه قرآنني اثنني ،     
إنـو  ألنو املبـدأ العـام   احملفوظ بلفظه هو القرآن الكرمي ، احملفوظ مبعناه هي السنة ،       

لقوله شخصي ،   يف أي كالم خيص الدين مش ممكن يتكلم برأيه ال         الرسول بشكل عام    
يبقى وما ينطق عـن اهلـوى يف        إن هو إالّ وحي يوحى ،        وما ينطق عن اهلوى       :تعاىل

الدين ، يعين أي حديث نبوي طاملا صحيح ال بد أن يكون وحياً من اهللا تبارك وتعاىل ،              
وطاملا أي حديث نبوي صحيح فهو وحي من اهللا تبارك وتعاىل ، يبقى معىن ذلك وبكل       
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أي عناء ومشقة تقدر تتبني إنو الرسول قد يأيت بأمور مل تأت أصالً يف              ومن غري   بساطة  
  ]]القرآن ، وقد يقيد نص يف القرآن 

اهللا تعاىل أنزل قرآنـاً واحـداً ، ومل      : وهنا أريد أن أقول للشيخ خالد اجلندي        .. 
نة والـس والقرآن احملفوظ مبعناه هو ذاته القرآن احملفوظ بلفظـه ،   ،  اثنني  يرتل قرآنني   

الشريفة ال ميكنها أبداً أن ختتلف مع كتاب اهللا تعاىل ، وبالتايل ال ميكن أن يأيت الرسول               
  :بأمور مل تأت يف كتاب اهللا تعاىل وذلك لسببني ) ص ( 

   ..)) ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبياناً ِلكُلِّ شيٍء ((كتاب اهللا تعاىل ليس ناقصاً : أوالً 
 وأَنزلْنا ِإلَيـك    ((مة السنة الشريفة هي تفصيل كليات كتاب اهللا تعاىل          مه: ثانياً  

    ِهملَ ِإلَيزا ناِس مِللن نيبِلت والتفسري ال ميكن أن يتعـارض  ..   ]٤٤ : النحل[  )) الذِّكْر
  ..مع املُفَسر 

  : أجمد السيد وهنا قال.. 
ا حنن نزلنا الذكر وإنا له      نكلمة إ كانت قالت   ، الناس أخطأت ملّا     بنص القرآن   [[ 

يف وهذا جاء يف أكثر من موضع مبعاين خمتلفة ،     حلافظون قالوا إنو الذكر يعين القرآن ،        
لتبين للناس مـا  يقول اهللا عز وجل وأنزلنا إليك الذكر   من سورة النحل    )  ٤٤( اآلية  

يبقى هنا الذكر مبعىن إيه زي مـا       بيان   يف حاجة نزلت للناس والذكر جاء     نزل إليهم ،    
وقال واذكرن ما يتلى يف بيوتكن مـن آيـات اهللا   مبعىن السنة ،   قال اإلمام الشافعي ،     

وقال اهللا عز وجل ال تحرك به       جعلها تتلى ،    ، مهي هنا احلكمة يعين السنة ،        واحلكمة  
،  قرآنه ، مثّ إنا علينا بيانـه         فإذا قرأناه فاتبع  لتعجل به إنا علينا مجعه وقرآنه ،        لسانك  

  .. ]]وفني بيان القرآن ؟ ، السنة 
بنص القرآن ، الناس أخطأت ملّا كانت قالت كلمة         [[   للناس السيد أجمد اتهام  .. 

 هو جهل تام باحلد     ]]إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون قالوا إنو الذكر يعين القرآن             
 سيدرك السيد أجمد  فمن أين   .. تعاىل وبقواعد اللغة العربية     األدىن بدالالت كتاب اهللا     

ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا     (( يف قوله تعاىل     )أنزلنا  ( وليس بالصيغة   ))  نزلْنا   ((أنَّ كلمة   
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آن  هي الدليل هنا أنَّ املعين ذه اآلية الكرمية هو القـر   ]٩ : احلجـر [ )  )لَه لَحاِفظُونَ 
مـن  ( فقد بينت يف كتيب أنَّ الترتيل من عند اهللا تعـاىل            .. الكرمي فقط وفقط ال غري      

، ال يكون إالَّ للقرآن الكرمي ، بينما يشترك القرآن الكرمي مع الكتـب              ) الفعل نزل   
  ..السماوية اُألخرى باإلنزال 

 وأَنزلْنـا ِإلَيـك     (( أننا لسنا خمتلفني على أنَّ املعين بقوله تعاىل          سيدركوكيف  .. 
  الذِّكْر((     ة الشريفةأنَّ السيد فهمهولكن ما ال يستطيع هذا   .. هو السن ))  الـذِّكْر (( 

 وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر    ((وليس الترتيل   ) من الفعل أنزل    ( تعلَّق باإلنزال   تمبعىن السنة هنا    
((       بينما الذكر احملفوظ هو الذكر املُن ، ل  ز )    لمن الفعل نز ( وليس املُنل  ز ))  نحا نِإن

 هذه احلقائق القرآنية وهم يعتربون  سيدركونكيف  .. )  )نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ    
العقل عدوهم األول ، وبالتايل يعتربون تدبر كتاب اهللا تعاىل إنكاراً للـسنة الـشريفة              

  ..مية وجرمية ما بعدها جر
 علـى أنـه    ]١٩ : القيامة[ )  )ثُم ِإنَّ علَينا بيانه  (( اعتبار بيان القرآن الكرمي     و.. 

 عز وجل   السنة الشريفة هو جهلٌ آخر بدالالت كتاب اهللا تعاىل وافتراٌء آخر على اهللا            
فيد التراخي  وهذه الكلمة ت   واضحة وجلية يف بداية اآلية الكرمية ،         ))ثُم  (( فكلمة  .. 

أنَّ إدراك دالالت كتاب اهللا تعاىل هو بشكل تصاعدي مع الزمن             لنا وتبينيف الزمن ،    
سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآفَاِق وِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم         (( ، وهذا ما ينطق به قوله تعاىل        

   قالْح هدعو إليه عابدو أصنام التاريخ من أنَّ        ، وهذا عكس ما ي      ]٥٣ : فصلت[  )) أَن
بشكٍل تنازيل ، مبعىن أننا لن ندرك من كتاب اهللا تعاىل أكثر مما             هو  فهم كتاب اهللا تعاىل     

  ..أدركه أسالفنا 
على أنه يعين   )  )ثُم ِإنَّ علَينا بيانه   ((  بقوله تعاىل    السيد أجمد  يستشهد   إذاً كيف .. 

ثُـم  (( إنما يقول )  بيانه   يا حممد  مثَّ إنَّ عليك   (  يقل اهللا تعاىل مل  .. !!! السنة الشريفة ؟  
  هانيا بنلَير آيات كتاب اهللا تعاىل مـع الـزمن               )  )ِإنَّ عفالبيان املعين هنا يتعلَّق بتدب ، ،

  .. من أجيال لكلِّ جيل ما مل يظهر ملا سبقهمن دالالت كتاب اهللا تعاىل ر حيث يظه
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ال يعـين إالَّ الـسنة      )  )ثُم ِإنَّ علَينا بيانـه    ((  البيان املعين يف قوِله تعاىل       ولو كان 
 )) وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس مـا نـزلَ ِإلَـيِهم            ((املعنية يف قوله تعاىل     الشريفة  

قرآن الكرمي ، ومبجرد ما كانت      فالسنة مبينة لل  لتعارض ذلك مع مفهوم السنة ذاا ،        
دالالا ويبينها للنـاس ، وهـذا       ) ص  ( ترتل اآلية الكرمية من القرآن الكرمي يدرك        

 ))ثُـم   (( فكلمة  .. )  )ثُم ِإنَّ علَينا بيانه   ((  يف قوله تعاىل     ))ثُم  (( يتعارض مع كلمة    
)  )ثُم ِإنَّ علَينا بيانه   (( آلية الكرمية   وكون هذه ا  القرآن الكرمي ،    تفيد التراخي يف بيان     

ن كل آيات كتاب اهللا تعاىل ، يقتضي أنَّ بيان النص          أا ش أمكان ش صاحلة لكلِّ زمان و   
ولَتعلَمن (( ما يصوره أيضاً قول اهللا تعاىل       القرآين يف تصاعد حىت قيام الساعة ، وهذا         

سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآفَاِق    ((  قوله تعاىل    خيتزلهوكلُّ ذلك    ،   ] ٨٨ : ص[ )  نبأَه بعد ِحنيٍ  
        قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُِسِهمِفي أَن(( إذاً تفسري قوله تعاىل .. )) و ـهانيا بنلَيِإنَّ ع ثُم 

  ..طالق على اإلعلى أنه ال يعين إالَّ السنة الشريفة ليس سليماً ) )
 أنه ال يعين إالَّ السنة الشريفة فإننا ال ننكر الـسنة            – جدالً   –وحتى لو فرضنا    .. 

 ، وليس    ثبوت الرواية  يفنعود فنقول مشكلتنا    .. الشريفة وال مشكلة عندنا يف ذلك       
) ص  ( حنن نقول هناك روايات موضوعة ملفّقة على النيب          .. يف حجية السنة الشريفة   

املفلسون فكرياً يريدون فرضها على الـسنة       و أنها ليست من السنة الشريفة ،        مبعىن،  
    ..الشريفة 

  : خالد اجلندي قائالً الشيخ وتابع     
، بيانو عن طريق مني يا سيدنا عدنان الرفـاعي  أنا علي بيانه ، ربنا وعدك قال  [[ 

 املوىل سـبحانه وتعـاىل     عدنان ، عدنان ، خذ بالك أصل ده قرآن يف سورة القيامة ،            
إيـه ؟ ، بيـان      مثَّ إنا علينا إحنا بيانه يعين ربنا عليه بيان القرآن ، عن طريق              : بيقول  

عن طريق الفهم الثاقب إللي بيجيبو لكلِّ واحد يف أي زمـن      القرآن عن طريق إيه ؟ ،       
ة اسـتحال القرآن على مزاجك واللي عايز تعملو اعملو ،          خلي   إيزييقلوا يبين تكت    

مني املبين يا سيدنا ،     إنما بيانه عن طريق املبين ،       ده تبقى مهجية التفسري ،      الكالم ده ،    
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ة إللي ذكرها سيدنا الشيخ أجمد يف سـورة         وز أوقف عند اآلي   اأنا ع ،  ) ص  ( هو النيب   
ربنـا  نفهمو دوء وابتسامة ومن غري مـا نزعـل ،         ودي كالم مهم جداً ،      النحل ،   

زل حاجة امسها املبين وحاجة امسها املبين ، والفرق بني دي ودي اسم             سبحانه وتعاىل ن  
ن حاجة ، واملبين الشيء     فاملبين الشيء إللي ببي   فاعل واسم مفعول يا عدنان يا خويا ،         

 الكالم مش عنـدي أنـا       القرآن قايل كده ،   القرآن مبين والسنة مبينة ،      إللي اتبني ،    
، قبل ما نكمل اآلية أنزلنا إليك الـذكر         وأنزلنا إليك الذكر     ،   من اآلية وخذو بالكو   

نا حوافقكم باللي انتـو عـاوزينو ،   أاختاروا إللي ختتاروه ،   ترشح دي معناها إيه ؟ ،       
، جاي بعديها لتبين للناس ما نزل إلـيهم ،  ليك القرآن ، طيب لو هو القرآن      وأنزلنا إ 

املبينة يبقى وأنزلنا إليك السنة     ى اآلية نفهما صح بقى ،       يبقاهللا ، يبقى يف حاجة ثانية ،        
ال ده كالم عجيب ، يبقـى االثـنني         الذي نزل إليهم ،     لتبين للناس القرآن    املوضحة  

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس يال ثاين يال انقوهلا كمان مرة ، اشتركوا يف لفظ ذكر ، 
يبقى لو سألوك يف املدرسة يا     وا مش حاجة وحدة ،      ما نزل إليهم ، يبقى يف حاجتني نزل       

نزل على رسول تامر أو يا سامح أو يا نبيل أو يا نبيلة إيه إللي نزل على الرسول تقول          
ده كالم مجيـل قـوي ،   وليس ذكراً واحداً ، اآلية قالت كده ، ذكران ، ) ص  ( اهللا  
ناألون  ،الين إيه ، مبيوالثاين مبي [[  

حنن ال ننكر السنة الشريفة ، وال ننكر حجيتها ،          .. شيخ خالد اجلندي    أقول لل .. 
معاذ اهللا تعاىل ، حنن ننكر بعض الروايات اليت متنها يتناقض مـع كتـاب اهللا تعـاىل                  

فهل يعقل يا .. نها ليست من السنة الشريفة     أ، معتقدين   وثوابت العلم والعقل واملنطق     
  ..لية صحيحة شيخ خالد أن تكون الرواية التا

   ) :٦١١٤( البخاري 
               ِضيفَةَ رذَيح ناِئٍل عأَِبي و نِش عمالْأَع نانُ عفْيا سثَندوٍد حعسم نى بوسا مثَندح

  قَالَ لَقَد هنع اللَّها شِفيه كرا تةً مطْبخ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا الننطَبـاِم    خئاً ِإلَـى ِقيي
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       ـِسيتن َء قَـديى الشلَأَر تِإنْ كُن ِهلَهج نم ِهلَهجو هِلمع نم هِلمع هِة ِإلَّا ذَكَراعالس
فَهرفَع آهفَر هنع لُ ِإذَا غَابجالر ِرفعا يم ِرففَأَع  

   ) :٥١٤٧( مسلم 
ِبي شيبةَ وِإسحق بن ِإبراِهيم قَالَ عثْمانُ حدثَنا و قَـالَ ِإسـحق   و حدثَنا عثْمانُ بن أَ    

قَام ِفينا رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه  أَخبرنا جِرير عن الْأَعمِش عن شِقيٍق عن حذَيفَةَ قَالَ   
 ِفي مقَاِمِه ذَِلك ِإلَى ِقياِم الساعِة ِإلَّا حدثَ ِبِه حِفظَه من            وسلَّم مقَاما ما ترك شيئاً يكُونُ     

               اهفَأَر هِسيتن ُء قَديالش هكُونُ ِمنلَي هِإنلَاِء وؤاِبي هحأَص هِلمع قَد هِسين نم هِسينو ِفظَهح
    هجلُ وجالر ذْكُرا يكَم هفَأَذْكُر          فَهرع آهِإذَا ر ثُم هنع ِل ِإذَا غَابجكِْر     الرو باه أَبثَندو ح

          هـِسين نم هِسينِلِه واِد ِإلَى قَونذَا الِْإسِش ِبهمالْأَع نانَ عفْيس نع ِكيعا وثَندةَ حبيأَِبي ش نب
هدعا بم ذْكُري لَمو  

  : هذا احلديث يتناقض مع احلديث التايل . .أوالً.. 
   ) :٦٨٣٢(البخاري 

 عـن   حدثَنا محمد بن يوسف حدثَنا سفْيانُ عن ِإسماِعيلَ عن الشعِبي عن مسروقٍ           
            لَّى اللَّها صدمحأَنَّ م ثَكدح نم ا قَالَتهنع اللَّه ِضيةَ راِئشع     فَقَد هبأَى رر لَّمسِه ولَيع

كَذَب وهو يقُولُ لَا تدِركُه الْأَبصار ومن حدثَك أَنه يعلَم الْغيب فَقَد كَذَب وهو يقُولُ               
ِإلَّا اللَّه بيالْغ لَمعلَا ي  

  ..مع كتاب اهللا تعاىل  ألنَّ متنه يتوافق  ،احلديث األخري صحيح ، ملاذا صحيح.. 
 ))                  ـبيالْغ لَـمأَع ـتكُن لَوو اَء اللَّها شاً ِإلَّا مرال ضفْعاً وفِْسي نِلن ِلكقُلْ ال أَم

[   ) )لَاستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني السوُء ِإنْ أَنا ِإلَّا نِذير وبـِشري ِلقَـوٍم يؤِمنـونَ         
   ]١٨٨ : ألعرافا

قُلْ ما كُنت ِبدعاً ِمن الرسِل وما أَدِري ما يفْعلُ ِبي وال ِبكُم ِإنْ أَتِبع ِإلَّـا مـا                   (( 
ِبنيم ِذيرا ِإلَّا نا أَنمو ى ِإلَيوح٩ : حقافاأل[  ) ) ي[   
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  ..          ـا   قَ [[) : ص  ( فكيف إذاً ميكننا أن نصدق القول املفترى على النيبِفين ام
رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مقَاما ما ترك شيئاً يكُونُ ِفي مقَاِمِه ذَِلك ِإلَـى ِقيـاِم                

           هِسين نم هِسينو ِفظَهح نم ِفظَهثَ ِبِه حدِة ِإلَّا حاعكيف بنا أن نوفِّق بني ذلك        ]]الس ،
 ومن حدثَك أَنه يعلَم الْغيب فَقَد كَـذَب         [[نسوب لعائشة يف البخاري     وبني القول امل  

      ِإلَّا اللَّه بيالْغ لَمعقُولُ لَا يي وهة ، حنـن     فيا شيخ خالد    ..  ]] واألمور واضحة وجلي ،
ضوعة ، وحنن نقول هذه روايات مو.. مام روايات متناقضة ومناقضة لكتاب اهللا تعاىل      أ

، ودليلنا هو تعارضها فيما     ) ص  ( مبعىن ملفّقة بعد القرن الثالث اهلجري على الرسول         
  ..بينها من جهة ومع كتاب اهللا تعاىل من جهة أُخرى 

الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض وما بينهما ِفـي  (( مل يقل تعاىل أ: يا شيخ خالد   .. 
    اٍم ثُمِة أَيِبرياً      ِستأَلْ ِبِه خفَاس نمحِش الررلَى الْعى عوتنَّ أ ، مبعىن    ]٥٩ : الفرقان[ )  )اس

السماوات واألرض وما بينهما خلقت يف ستة أيام ، فكيف إذاً يكون احلديث التـايل               
  ..صحيحاً ؟ 
   ) :٤٩٩٧( مسلم 

ِه قَاال حدثَنا حجاج بن محمٍد قَالَ قَـالَ  حدثَِني سريج بن يونس وهارونُ بن عبِد اللَّ     
                   لَى أُمـواِفـٍع مِن رِد اللَِّه ببع ناِلٍد عِن خب وبأَي ةَ عنيأُم نِعيلُ بمِني إسربٍج أَخيرج ناب

ه علَيِه وسلَّم ِبيِدي فَقَالَ خلَق اللَّـه      عن أَِبي هريرةَ قَالَ أَخذَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّ         سلَمةَ
عز وجلَّ التربةَ يوم السبِت وخلَق ِفيها الِْجبالَ يوم الْأَحِد وخلَق الشجر يوم اِلـاثْنيِن               

عاِء وبثَّ ِفيها الدواب يوم الْخِمـيِس     وخلَق الْمكْروه يوم الثُّلَاثَاِء وخلَق النور يوم الْأَربِ       
    ٍة ِمـناعلِْق ِفي آِخِر سِة ِفي آِخِر الْخعمِم الْجوي ِر ِمنصالْع دعلَام بِه السلَيع مآد لَقخو

ا الِْبسطَاِمي وهو الْحسين بن   قَالَ إبراِهيم حدثَن  ساعاِت الْجمعِة ِفيما بين الْعصِر ِإلَى اللَّيِل        
  ِعيسى وسهلُ بن عماٍر وإبراِهيم ابن بنِت حفٍْص وغَيرهم عن حجاٍج ِبهذَا الْحِديِث  

 ..لْخنسب ظلماً     (  األرض لوحدها عند أيب هريرة       قاستغرق سبعة   ) إليهأو ما ي
سياق هذه الرواية   : نَّ يوم اجلمعة ال يحسب نقول       أ ب حدأينا  ن يدلِّس عل  أوقبل  .. أيام  
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املوضوعة يؤكِّد أنَّ يوم اجلمعة من أيام اخللق وليس خارجها ، ففي هذه الرواية نـرى             
وخلَق آدم علَيِه السلَام بعد الْعصِر ِمن يوِم الْجمعِة ِفي آِخِر الْخلِْق ِفـي               [[: العبارة  

 ِفي آِخـِر    [[فالعبارة     ،   ]] ساعٍة ِمن ساعاِت الْجمعِة ِفيما بين الْعصِر ِإلَى اللَّيِل           آِخِر
  ) ..بعد آخر اخللق : (  واضحة وصرحية ، وليست على الشكل ]]الْخلِْق 
ويف احلديث إشكاليةٌ أُخرى تظهر أنه موضوع ، وذلك مبخالفة متنه للقـرآن             .. 
األيام السبعةُ املذكورةُ يف هذا احلديث تبين خلْق أموٍر تتمحور يف األرض ،             ف.. الكرمي  

مبعىن أنَّ خلق ما يف األرض استمر مـن         .. دون ذكِر أي شيٍء خاص خبلق السماوات        
يوم السبت حيث خلقت التربة ، إىل يوم اخلميس حيثُ بثَّ اُهللا تعـاىل الـدواب يف                 

 اللَّه عز وجلَّ التربةَ يوم السبِت وخلَق ِفيها الِْجبالَ يوم الْأَحِد وخلَق          خلَق[[ : األرض  
الشجر يوم اِلاثْنيِن وخلَق الْمكْروه يوم الثُّلَاثَاِء وخلَق النور يوم الْأَرِبعاِء وبـثَّ ِفيهـا               

  ]]خِميِس الدواب يوم الْ
،  استمر ستةَ أيام     – حسب هذه الرواية املوضوعة      –خلْق ما يف األرض     .. إذاً  .. 

ولكن كتاب اهللا تعاىل يبين لنا أنَّ خلْق كلِّ         .. هذا بعد حذف اليوم السابع من الرواية        
 اليـومني   ما يتعلّق باألرض ال يتجاوز األيام األربعة األوىل من أيام اخللق الستة ، وأنَّ             

  :يقولُ تعاىل .. األخريين من أيام اخللق إنما خصصت خللق السماوات 
 ))             بر اداً ذَِلكدأَن لُونَ لَهعجتِن ويموِفي ي ضالْأَر لَقونَ ِبالَِّذي خكْفُرلَت كُمقُلْ أَِإن

  الَِمنيا     )٩(الْعِقهفَو ِمن اِسيوا رلَ ِفيهعجاٍم         وِة أَيعبا ِفي أَرهاتا أَقْوِفيه رقَدا وِفيه كاربو 
   اِئِلنياًء ِللسوعاً           ) ١٠(سا طَوِض ائِْتيِللْأَرا وانٌ فَقَالَ لَهخد ِهياِء ومى ِإلَى السوتاس ثُم

      ا طَاِئِعنينيا أَتهاً قَالَتكَر ١١(أَو ( بس ناهى ِفي كُـلِّ        فَقَضحأَوِن ويمواٍت ِفي ياومس ع
 فصلت[  )  )سماٍء أَمرها وزينا السماَء الدنيا ِبمصاِبيح وِحفْظاً ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليمِ        

: ١٢[   
لستة وإن قال قائلٌ إنَّ خلْق الدواب ليس جزءاً من اخلَلِْق املعين باأليام ا.. 

.. املذكورة يف كتاِب اهللا تعاىل ، كون الدواب ليست من املُكونات املادية لألرض 
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 وضع هلا يوم من أياِم اخللق يف قلب أيام اخللق املذكورة يف – إذاً –ملاذا : نقول 
ق الدواب من أيام اخللق ، فأيام اخللق سبعة ، وأيام لْفإن كان خ!!! ..... الرواية ؟

وإن ..  األرض وما فيها ستة ، وهذان األمران ينقضهما كتاب اهللا تعاىل كما نرى خلق
من أيام اخللق وهو يوم لْكان خ هلا يوم صصالدواب ليس من أيام اخللق ، فلماذا خ ق

  !!! .. اخلميس ؟
ويف احلديث إشكاليةٌ أُخرى تظهر أنه موضوع ، وذلك مبخالفة متنه للقرآن .. 
وخلَق النور يوم [[ ففي منت احلديث نرى أنَّ النور خِلق يوم األربعاء  .. الكرمي

ولو عدنا إىل كتاب ..  باخللق – يف هذه الرواية – ، مبعىن أنَّ النور تعلَّق ]]الْأَرِبعاِء 
ويف . .اهللا تعاىل لرأينا أنَّ النور جعلَ جعالً ، ومل يخلَق خلقاً كخلق السماوات واألرض 

  ..اآليات الكرمية التالية برهانٌ ملن ميلك ذرةَ إرادة ملعرفة احلقيقة 
   ]١ : األنعام[   ) )وجعلَ الظُّلُماِت والنور ثُم الَِّذين كَفَروا ِبربِهم يعِدلُونَ ((
    ]٤٠ : النور[  )  )ومن لَم يجعِل اللَّه لَه نوراً فَما لَه ِمن نوٍر(( 
    ]١٢٢ : األنعام[ ) )وجعلْنا لَه نوراً يمِشي ِبِه ِفي الناِس  ((

   ]٥٢ : الشورى[  )) ولَِكن جعلْناه نوراً نهِدي ِبِه من نشاُء ِمن ِعباِدنا (( 
 )) غَفُور اللَّهو لَكُم ِفرغيونَ ِبِه وشموراً تن لْ لَكُمعجيوِحيم٢٨ : احلديد[ )  )ر[   
وكيف يوصف املكروه بأنه خملوق !!! .. فكيف إذاً يوصف النور بأنه خملوق ؟.. 

أليست اآليةُ  .. ]]وخلَق الْمكْروه يوم الثُّلَاثَاِء وخلَق النور يوم الْأَرِبعاِء [[ !!! : ؟
  خلَق السماواِت والْأَرض وجعلَ الظُّلُماِت والنور ثُم الَِّذينالْحمد ِللَِّه الَِّذي((  الكرميةُ

 صرحيةً بأنَّ النور جعلَ جعالً ، ومل يخلَق خلقاً  ]١ : األنعام[  )  )كَفَروا ِبربِهم يعِدلُونَ
خلف العبارة اليت كخلِق مادِة السماوات واألرض ، وأنَّ جعلَ النور إنما أتى يف عبارٍة 

من أي زاوية ننظر منها إىل هذه الرواية ، !!! ....... تبين خلْق السماوات واألرض ؟
  ..نراها موضوعةً ، وخمالفةً بشكٍل صريح لكتاِب اهللا تعاىل 



 ٧٤

كيف تطلب منا أن نعترب هكذا روايـة  فيا شيخ خالد ، جزاك اهللا تعاىل كلَّ خري ،   
فالسنة بالفعل !!! .. تخالف صريح كتاب اهللا تعاىل ؟     كيف أنها    أنت ترى سنة شريفة و  

لكن يا شيخ خالد حنـن      .. مبينة لكتاب اهللا تعاىل ، وهذا صحيح ، وحنن نقول بذلك            
  ..نتحدث عن روايات تخالف صريح كتاب اهللا تعاىل 

  :وتابع الشيخ خالد اجلندي قائالً .. 
اً ، إنو األوالنية قال وأا ، والثانية نـزل مـا          إنما أنا الحظت حاجة غريبة جد     [[ 

قالش أُنزل ، هو ده بقى شغل اللغة العربية ، ملّا القرآن يقول وأنزلنا غري نزلنا ، اهللا اهللا        
بطئ ، أي بالتفريق ، أي وحدة وحدة ، إنما أنـزل            باهللا يال نفهم ، نزلنا تفيد الرتول        

يروح النيب متحرك ومفهم الصحابة ، هذا الفـرق  تفيد مرة وحدة ، راح مفهمو اآلية    
، لكن )  سنة   ٢٣  (ما بني الفهم والقرآن ، القرآن نزل مفرقاً خالل فترة زمنية قدرها           

القرآن نزل على مرحلتني ، املرحلة األوىل من اللوح احملفوظ على مواقـع النجـوم ،           
حلة األوىل خذت ليلـة ، إنـا        املرحلة الثانية من مواقع النجوم على سيدنا النيب ، املر         

أنزلناه يف ليلة القدر ، إنا أنزلناه يف ليلة مباركة ، املرحلة الثانية نزل خالل فترة زمنية                 
قوا يوماً ترجعون فيـه إىل اهللا ، وكـده          قرأ وانتهت بات  اسنة ، بدأت ب   )  ٢٣  (قدرها

 إللي هي متت يف ليلـة       استمر عموم األمة على هذا ، ملّا بيجي يعبر عن املرحلة األوىل           
يعرب عنها بكلمة أ إنا أنزلناه يف ليلة القدر ، ميقلش إنا نزلناه ، شفت شـفت شـفت               
خدت بالك ، إنا أنزلناه يف ليلة مباركة ، ميقلش إنا نزلناه ، شفت الزاي ، إنما ملّا يريد    

 علـى قلبـك   أن يعبر عن شيء نزل ببطء يعرب بكلمة نزل ، قُل نزل به الروح األمني      
لتكون من املرسلني ، بلسان عريب مبني ، فرتل غري أنزل ، أنزل دي يا سيدنا الـشيخ                  
معناها مرة وحدة ، إنما نزل أو نزل ، يبقى ِسنة ِسنة ، درجة درجة ، بالراحة خالص                  

سنة ، عاوز تشوف آية إعجازية جتمع الكلمتني مع بعـض ، وبـاحلق              )  ٢٣  (طوال
ق نزل ، اهللا اهللا اهللا ، وباحلق أنزلناه دي املرحلة األوىل وباحلق نـزل دي                أنزلناه وباحل 
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املرحلة الثانية ، ارجع بقا مرجوعنا لآلية بتاع سورة النحل ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين               
   ..]] للناس ما نزل إليهم ، هذه هي السنة وهذا هو القرآن ، يف آية واحدة 

نـزل  أما تتفضل به من الفارق بني كلميت        .. اجلندي  وهنا أقول للشيخ خالد     .. 
تفـريقهم بـني دالاليت هـاتني       : ناه يف املوروث ، ولكن امسح يل أن أقول          أونزل قر 

  ..الكلمتني ليس صحيحاً على اإلطالق 
 إنما نزل أو نزل ، يبقى ِسـنة         [[ كان الترتيل من نزل يعين يا شيخ خالد          إن.. 

: فكيف نفهم قولَ اهللا تعاىل     ،   ]] سنة   ٢٣ بالراحة خالص طوال     ِسنة ، درجة درجة ،    
 ))               كادِبـِه فُـؤ تثَبِلن ةً كَذَِلكاِحدلَةً ومآنُ جِه الْقُرلَيلَ عزال نوا لَوكَفَر قَالَ الَِّذينو

 )) جملَةً واِحـدةً     ((  أليس نزول القرآن الكرمي    ..  ]٣٢ : الفرقان[   ) )ورتلْناه ترِتيالً 
نزل وليس الترتيل مـن    أصيغة اإلنزال من     – حسب املوروث الذي أتيت به       –تناسبه  
 )) لَوال نزلَ علَيِه الْقُرآنُ جملَةً واِحدةً        (( لنزلماذا إذاً نرى صيغة الترتيل من       نزل ، ف  

  !!! ..؟
ول مجلة واحدة فكيف نفهـم       كان اإلنزال من أنزل يعين الرت      إن.. يا شيخ خالد    

 ، وكيف نفهم   ]٢٨٥ : البقرة[  ))آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه        (( قول اهللا تعاىل    
فهـل  !!! ..  ؟  ]٧ : آل عمران [  ))هو الَِّذي أَنزلَ علَيك الِْكتاب      (( : قول اهللا تعاىل    

ليـست  أ ..!!! دفعة واحدة مـن الـسماء ؟      )  ص   (ن الكرمي على النيب     نزل القرآ أُ
( ، صرحيتان يف إنزال القرآن الكرمي على الـنيب           ))  علَيك (( ، )) ِإلَيِه   ((:  كلمتانال

  !!! ..وليس من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا ؟) ص 
 هي) من نزل   ( والترتيل  ) من أنزل   ( التمييز بني صفيت اإلنزال      ..يا شيخ خالد    

قرناً عن تفسريها تفسرياً صحيحاً سليماً       ) ١٤( مسألة من املسائل اليت عجز موروثنا       
شأا بذلك شأن الكثري من املسائل اليت فُسرت خطـأً          مستنبطاً من كتاب اهللا تعاىل ،       

لة العبيد وملك اليمني ، وكمسألة الشفاعة       أ، كمسألة الطالق ، وكمس    خالل التاريخ   
  ............ار ، و اخلروج من النعدم و
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يا شيخ خالد هل قرأت يف املوروث أنَّ كتاب اهللا تعاىل يتميز عـن الكتـب                .. 
الكتـب  السماوية بأنه هو وفقط هو نزل من عند اهللا تعاىل يف حني يشترك مع بـاقي                 

  ..السماوية باإلنزال من عند اهللا تعاىل 
 ))    صم قِبالْح ابالِْكت كلَيلَ عزهِ  نيدي نيا بقاً ِلمالْداةَ ورولَ التزأَنِجيلَإ وآل  [)  )ن

  ] ٣ : عمران
يا أَيها الَِّذين آمنوا آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نـزلَ علَـى رسـوِلِه               (( 

   ]١٣٦ : النساء[   ))والِْكتاِب الَِّذي أَنزلَ ِمن قَبلُ 
أجمد غامن فيقول لنا ماذا تقولون يف قوله تعاىل        السيد  وقبل أن يطلع علينا أمثال       ..

كُلُّ الطَّعاِم كَانَ ِحال ِلبِني ِإسرائيلَ ِإلَّا ما حرم ِإسرائيلُ علَى نفِْسِه ِمن قَبِل أَنْ تنزلَ                (( 
هـو  قول الترتيل الذي تعلَّق بـالتوراة        ن  ،  ، قبل ذلك    ]٩٣ : آل عمران [  )) التوراةُ  

فنحن نتحدث عن ترتيل مـن  ..  )) ِمن قَبِل أَنْ تنزلَ التوراةُ ((بصيغة املبين للمجهول   
فيا شيخ خالد هذه صفة امتاز ا كتاب اهللا تعاىل حىت على الكتـب              .. عند اهللا تعاىل    

ى غُيبت يف موروثنا ، مثل متيزه بكونه        السماوية اُألخرى ، كما أنه امتاز بصفات أُخر       
 يف حني يشترك مع الكتب السماوية اُألخرى بكونه كالم اهللا  ، هو وفقط قول اهللا تعاىل    

  ..تعاىل 
سأل املطبلني واملزمرين لعبادة املوروث وبأننا لن نستطيع فهم        ِا.. يا شيخ خالد    .. 

 تعلّق املن والـسلوى  بنيما الفارق   : أهلم  سكتاب اهللا تعاىل أكثر مما فهمه السابقون ، اِ        
  !!! .. بالترتيل ؟وبني تعلّقهباإلنزال 
   ]٥٧ : البقرة[  ))وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى (( 
   ] ١٦٠ : ألعراف ا[ )) وأَنزلْنا علَيِهم الْمن والسلْوى ((
  ] ٨٠ : طـه [)  ) ونزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى((
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ألنَّ منهجهم هو اجترار .. يا شيخ خالد لن ولن ولن جييبوك على هذا السؤال           .. 
     عودوا إىل  :  وبعد أن يعجزوا قل هلم       ..جد إجابة مقنعة    واملوروث ، ويف املوروث ال ت

  ..لتعرفوا اإلجابة ) ص سلّم اخلال( كتاب املهندس عدنان الرفاعي 
ودعا ـا   ،  سأهلم يا شيخ خالد ، ملاذا طلب احلواريون املائدة بصيغة الترتيل            ِا.. 

  ..وأجاب اهللا تعاىل بصيغة الترتيل ، عيسى عليه السالم بصيغة اإلنزال 
 ينزلَ علَينا ماِئدةً ِإذْ قَالَ الْحواِريونَ يا ِعيسى ابن مريم هلْ يستِطيع ربك أَنْ(( 

 ِمِننيؤم متِإنْ كُن قُوا اللَّهاِء قَالَ اتمالس ١١٢(ِمن ( ِئنطْمتا وهأْكُلَ ِمنأَنْ ن ِريدقَالُوا ن
 اِهِدينالش ا ِمنهلَيكُونَ عنا ونقْتدص أَنْ قَد لَمعنا ونى ) ١١٣(قُلُوبقَالَ ِعيس ميرم ناب

اللَّهم ربنا أَنِزلْ علَينا ماِئدةً ِمن السماِء تكُونُ لَنا ِعيداً ِلأَوِلنا وآِخِرنا وآيةً ِمنك وارزقْنا 
 اِزِقنيالر ريخ تأَن١١٤(و (دعب كْفُري نفَم كُملَيا علُهزني مِإن ي قَالَ اللَّهفَِإن كُمِمن 

الَِمنيالْع داً ِمنأَح هذِّبذَاباً ال أُعع هذِّب١١٥ – ١١٢ : املائدة[ )  )أُع[    
.. واضحة وصرحية ]] ))  منزلُها (( ،، )) أَنِزلْ ((،،  )) ينزلَ (([[ فالكلمات 

وبعد  ..رفون اإلجابة جييبوك ، ألنهم ال يعولن ولن لن .. أنا أقول لك يا شيخ خالد 
) سلّم اخلالص ( عودوا إىل كتاب املهندس عدنان الرفاعي : أن يعجزوا قل هلم 

  ..لتعرفوا اإلجابة 
املعجزة : سلّم اخلالص ، ويف كتايب : لة بينتها يف كتايب أوال أريد اإلطالة فاملس.. 
.. ولكن .. سألة ، وال جمال يف هذا السياق لشرح هذه امل) الطبعة اجلديدة ( الكربى 

  وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ((لنعد إىل اآلية الكرمية 
 تعين بالفعل )) وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ((أنا أقول العبارة القرآنية   ..] ٤٤ : النحل [ ) )

 ال نستطيع أن نقول له إنَّولكن من يقول بأنها تعين القرآن الكرمي  الشريفة ، السنة
هي  )) ما نزلَ ِإلَيِهم ((كالمك ليس صحيحاً ، وذلك لسبب أنَّ العبارة القرآنية 

ِهم  ما نزلَ ِإلَي((إنما يقول ) ما نزلنا إليهم ( فاهللا تعاىل مل يقل .. بصيغة املبين للمجهول 
(( ..  
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وِصفت وعلى التفسري األول نرى أنَّ السنة الشريفة اليت وصفَت بالذكر .. 
 – هنا – ، وأنَّ القرآن الكرمي وصف )) وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ((باإلنزال وليس بالترتيل 
   ..)) ما نزلَ ِإلَيِهم ((بالترتيل وليس اإلنزال 

ر املُرتَّل من كر احملفوظ والذي تكفّل اهللا تعاىل حبفظه هو الذالذك.. ويا شيخ خالد 
، وليس   ]٩ : احلجر[  )  )ِإنا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنا لَه لَحاِفظُونَ(( ) : نزل ( الفعل 

  ..) أنزل  (  الفعلالذكر املُرتَل من
نقول السنة حمفوظة كوا وهذا ال يعين أنَّ السنة احلق ليست حمفوظة ، حنن .. 

حمتواة يف النص القرآين ، وليس كوا يف كتب الروايات ، وهنا الفارق بني ما نذهب 
إليه منطلقني من ثوابت كتاب اهللا تعاىل ، وبني ما يقولون منطلقني من عصبيات مسبقة 

ة الشريفة  حجية السنيف إذاً املشكلة بيننا وبني عابدي أصنام التاريخ ليست ..الصنع 
  .. ثبوت الرواية يف وإنما –كما يكذبون علينا  –

  : ويتابع الشيخ خالد اجلندي قائالً .. 
بقلـك يف  واهللا يعصمك من النـاس ،  هنا بقى يقول احلديث بتاع سحر النيب   [[ 

ال ربنا بقلـو    امحديث بالبخاري النيب انسحر ، كيف انسحر ، النيب ما ينسحرش ،             
   ..]]نسمع الرد ونتكلم ك من الناس ، إزاي واهللا يعصم
  : جمد أ السيدوهنا أجاب 

 ]]ش أدافع عن احلديث بالقرآن ،         الً  أويعين جهلـو   لكن أنا عايز أقول     أنا ما حبب
عـني  أوسحروا إيه هو السحر إللي عملوه سحرة فرعون ،  فهمو يف القرآن ،     يف  حىت  

نشوف سيدنا موسى انـسحر     الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ، طب تعال ا        
يبقى  من سحرهم أا تسعى ،        فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه     طبعاً ال ،    زي الناس والّ  

نه أأثّر عليه السحرة ، لدرجة  حصل لسيدنا حممد للناس ،    سيدنا موسى حصلّوا زي ما    
) ص  ( ولذلك الرسول   زي ما حصل للناس ،      خاف وأوجس يف نفسه خيفة موسى ،        

و مهّا تعـدوا يف     نإاملشكلة  وال يفعله ،    يخيل إليه أنه يفعل الشيء      إيه ؟ ،     كان سحره 
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ومعناها كيف يسحر وبيرتل عليه القرآن ، هو معصوم يف تبليـغ          الكالم قلك سحر ،     
) ص  ( أما هو بشر ميرض ، السحر مرض ، مبجرد ما رقي الـنيب              القرآن والرسالة ،    

مـا  إذاً مرض مبجرد ما أخذ الدواء املريض يشفى ،          ،  من السحر وانتهت املسألة     فاق  
وإن كان يف آخره مـروي مـن       إذا صح احلديث ، وعلى فكرة احلديث        هي املشكلة   

من التابعني  إال أنه رواه عن هشام عشرة ،        رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ،          
هل أنت أعقل مـن     ب  أنت ملّا تريد أن تكذِّ    وتابعي التابعني ، كلهم ثقات ، فحوهلم ،         

ومل يتجاوزوا   سنة ؟ ،     ١٤٠٠اخلرب على مدار    وأعقل من تلقّي األمة هلذا      هؤالء الناس   
إذاً القضية ختيل   إليه أنه يفعل الشيء وال يفعله ،        كان يخيل   ) ص  ( أنّ النيب   فيه حد ،    

س منـهجنا   إنما ليس هلا عالقة بالرسالة ، كما حدث ملوسى عليه السالم ، لكن لي             ،  
  ـ     بعض الناس و نأيت بالقرآن دليل ،      تصحيح احلديث بإن ة    تقول إنتو بتقولوا إنو الـسن

طيب إزاي اتوجدت أحاديث ضعيفة ، األحاديث الضعيفة        حمفوظة من اهللا عز وجل ،       
يقول حممد بن سـريين يف مقدمـة        اتوجدت علشان حتفظ لينا األحاديث الصحيحة ،        

ال ندري ما الكذب حىت وقعت الفتنة فقلنا مسوا لنـا           كنا ال نكذب و   صحيح مسلم ،    
نقول ملا تيجي بقا وتقول كيف حفظَت السنة ،         طب تحفظ الزاي السنة ،      رجالكم ،   

 ملا تقول اهللا شفاين ، لكـن رحـت          ،حاجتني الزم الناس تفهمهم ، كيف يشفي اهللا         
لتك من الرازق ،    أنا س لو أ إذاً شفاء اهللا عز وجل بأسباب ،        للدكتور وال ما رحتش ،      

و أنت قاعد يف اجلامع     ملّا عمر قال للرجل قلّ    اهللا ، لو أنت قعدت يف بيتك حترتزق ؟ ،           
و يـا  و مش ربنا بيقول وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ، فضحك عمر قلّ                قلّ

 إن السماء ال متطر ذهباً وال فضة ، فإذاً هنا احلفظ من اهللا عز وجـل ، كيـف           راجل  
حمفظش باملصحف ده ، القرآن حفظ يف صدور ، وكـذلك           يكون احلفظ ؟ ، القرآن      

بس روح ألهل   هل يف حديث ضعيف ممكن مير على طالب حديث ؟ ،            علم احلديث ،    
إذاً مـا يف  يف موقع النت حط احلديث حيجيبلك صحيح وال ضـعيف ،        التخصص ،   

أنا مبجرد ما مسعـت     ..... .....وعرف أنه ضعيف    حديث ضعيف مر على األمة إالَّ       
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الـسنة  ......... عدنان وهو بقول فساداً الكلمة حسيت إا غلط ، على ودين غلط           
وجاءتنا بنفس الطريق الذي جاءنـا بـه   حفظَت بأسباب كما حفظ القرآن بأسباب ،        

ألنو وجـدت فيهـا     و واحد يطعن يف السنة      جاءتنا حفظاً ورمساً ، فكون إن     القرآن ،   
  ..]] .... ضعيفة أحاديث 

 لكن أنا عايز أقول يعين جهلو حىت يف فهمـو يف          [[  أجمد السيدقول  : وهنا أقول   
الـسابقة هلـذه    العبارة  وقرأ   أترك اإلجابة عليه لكلِّ عاقل قرأ هذا الرد ،           ]]القرآن  

  فاجلاهل ..]]أوالً أنا ما حببش أدافع عن احلديث بالقرآن [[  هوالعبارة واليت نطق ا  
ن الكرمي هو الذي لن يستطيع االرتقاء ملستوى اإلجابة على عشرات بل مئات          يف القرآ 

        ن فسادتفـسريها يف املـوروث       األسئلة اليت طرحها املهندس عدنان الرفاعي ، وبي ، 
ها يف كتاب اهللا تعاىل وحقيقت..  
ة موسى عليه السالم مع السحرة على تربير الر           اأموايـة   بالنسبة لالستشهاد بقص

 التالية ، فهو عني اجلهل ليس فقط بدالالت كتاب اهللا تعاىل وثوابت اللغة وإنما أيـضاً      
  ..باحلد األدىن من العمق الفلسفي يف رؤية احلقائق واستنباطها 

   ) :٣٠٢٨( البخاري  
           ع نأَِبيِه ع ناٍم عِهش نى عا ِعيسنربى أَخوسم نب اِهيمرا ِإبثَندا    حهنع اللَّه ِضيةَ راِئش

                نع اهعوو هِمعس هأَن امِهش ِإلَي بثُ كَتقَالَ اللَّيو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن ِحرس قَالَت
انَ يخيلُ ِإلَيِه أَنه يفْعـلُ       عن عاِئشةَ قَالَت سِحر النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حتى كَ           أَِبيِه

    لُهفْعا يمَء ويا ِفيـِه               الشاِني ِفيمأَفْت ِت أَنَّ اللَّهرعقَالَ أَش ا ثُمعدا وعٍم دوي ى كَانَ ذَاتتح
ي فَقَالَ أَحدهما ِللْآخِر ما     ِشفَاِئي أَتاِني رجلَاِن فَقَعد أَحدهما ِعند رأِْسي والْآخر ِعند ِرجلَ         

وجع الرجِل قَالَ مطْبوب قَالَ ومن طَبه قَالَ لَِبيد بن الْأَعصِم قَالَ ِفيما ذَا قَالَ ِفي مـشٍط                  
ِإلَي جرانَ فَخوقَالَ ِفي ِبئِْر ذَر وه نٍة ذَكٍَر قَالَ فَأَيطَلْع فجاقٍَة وشمِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا النه

               هتجرخـتاس اِطِني فَقُلْتيالش ُءوسر ها كَأَنلُهخن عجر ةَ ِحنياِئشفَقَالَ ِلع عجر ثُم لَّمسو
  شرا ثُم دِفنت الِْبئْرفَقَالَ لَا أَما أَنا فَقَد شفَاِني اللَّه وخِشيت أَنْ يِثري ذَِلك علَى الناِس 
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   ) :٤٠٥٩( مسلم 
 عن عاِئشةَ قَالَت سحر رسولَ      حدثَنا أَبو كُريٍب حدثَنا ابن نميٍر عن ِهشاٍم عن أَِبيهِ         

           قَالُ لَهٍق ييرِني زوِد بهي ِمن وِديهي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهاللَِّه ص      ِم قَالَـتصالْأَع نب لَِبيد 
                لُهفْعا يمَء ويلُ الشفْعي هِه أَنلُ ِإلَييخي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسى كَانَ رتى حتح

   لَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسا رعلٍَة دلَي ذَات ٍم أَووي قَالَ ِإذَا كَانَ ذَات ا ثُمعد ا ثُمعد ثُم لَّمسِه و
يا عاِئشةُ أَشعرِت أَنَّ اللَّه أَفْتاِني ِفيما استفْتيته ِفيِه جاَءِني رجلَاِن فَقَعد أَحدهما ِعند رأِْسي               

        دأِْسي ِللَِّذي ِعنر دفَقَالَ الَِّذي ِعن لَيِرج دِعن رالْآخو  دِللَِّذي ِعن لَيِرج دالَِّذي ِعن أَو لَيِرج 
رأِْسي ما وجع الرجِل قَالَ مطْبوب قَالَ من طَبه قَالَ لَِبيد بن الْأَعصِم قَالَ ِفي أَي شيٍء قَالَ        

الَ ِفي ِبئِْر ِذي أَروانَ قَالَت فَأَتاها       ِفي مشٍط ومشاطٍَة قَالَ وجف طَلْعِة ذَكٍَر قَالَ فَأَين هو قَ          
رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي أُناٍس ِمن أَصحاِبِه ثُم قَالَ يا عاِئشةُ واللَِّه لَكَأَنَّ ماَءها                 

      اِطِني قَالَتيالش ُءوسا رلَهخلَكَأَنَّ ناِء وةُ الِْحنقَاعقَالَ لَا         ن هقْترولَ اللَِّه أَفَلَا أَحسا ري فَقُلْت 
أَما أَنا فَقَد عافَاِني اللَّه وكَِرهت أَنْ أُِثري علَى الناِس شرا فَأَمرت ِبها فَدِفنت حـدثَنا أَبـو                  

 عن عاِئشةَ قَالَت سِحر رسولُ اللَِّه صـلَّى         كُريٍب حدثَنا أَبو أُسامةَ حدثَنا ِهشام عن أَِبيهِ       
    لَّمسِه ولَيع اللَّه            بقَالَ ِفيِه فَذَهٍر ويمِن نِديِث ابح وحِتِه نِديثَ ِبِقصٍب الْحيو كُرأَب اقسو

          ظَرِإلَى الِْبئِْر فَن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسـولَ     رسا ري قُلْت قَالَتلٌ وخا نهلَيعا وهِإلَي
تِفنا فَدِبه ترفَأَم ذْكُري لَمو هقْترقُلْ أَفَلَا أَحي لَمو هِرجاللَِّه فَأَخ  

.. هذا القول هو قمة اجلهل وقمـة التنطّـع          .. القول بأنَّ السحر هو مرض      .. 
هو تأثري خـارجي خلـداع       السحرة   ع عليه السالم م   فالسحر كما هو يف قصة موسى     

فاحلبال والعصي اليت هي يف حقيقتـها مل  .. البصر لكي ترى األشياء على غري حقيقتها     
هـو أعـني   نتيجة التأثري على أعينهم ، فما سحر نها تسعى أ الناستكن تسعى ، رآها   

  ..الناس سحر ذوات وليس ، الناس مبعىن رؤيتهم لألشياء 
  ) )قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناِس واسترهبوهم وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيمٍ          (( 

   ]١١٦ : ألعرافا[ 
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واآلية الكرمية التالية تؤكِّد أنَّ ساحة السحر هي خارج الذات وتتعلَّق بـالنظر إىل            
  .. األشياء 
 : ألعرافا[   ) ) ِمن آيٍة ِلتسحرنا ِبها فَما نحن لَك ِبمؤِمِنني        وقَالُوا مهما تأِْتنا ِبهِ   (( 
١٣٢[   

وهذا املعىن للسحر بأنه التأثري على الرؤية حبيث ترى األشياء على غري حقيقتـها              
  ..نراه أيضاً يف قوله تعاىل 

 ))رذَا ِسحةً قَالُوا هِصربا مناتآي مهاَءتا جفَلَمِبني١٣ : النمل[ )  ) م[   
ه هـو   مل يدخل يف حالة مرض حبيث يخيل إليه أن        ولذلك فموسى عليه السالم     .. 

  ) ..ص (  الشيء دون أن يكون قد فعله ، كما يفترى على الرسول  يفعلذاته
 ) ( )ِهم أَنها تـسعى   قَالَ بلْ أَلْقُوا فَِإذَا ِحبالُهم وِعِصيهم يخيلُ ِإلَيِه ِمن ِسحرِ         ((  
  ) ٦٦ : طـه

سحرهم على موسى عليه السالم مل ينتقل إىل ذاته لدرجة أنه مل يعد يـدرك               فتأثري  
حقيقة فعله هو ، إنما كان يف رؤيته اخلارجية ملا هو خارج ذاته ، حبيـث اسـتطاعوا                  

  ..قيقته على غري ح) وليس فعله هو ( خبداع بصري أن جيعلوه يشاهد فعلهم هم 
من يقعـون يف    خارج ذوات   مكانه  ولذلك فهذا اخلداع البصري الذي هو وهم         

نراه يتالشى أمام املعجزة احلقيقية البعيدة عن هذا اخلـداع          ساحة تأثري هذا اخلداع ،      
  .. عندما رأوا احلقيقة داًسجالبصري ، ولذلك السحرة ذام خروا 

ف ما صنعوا ِإنما صنعوا كَيد ساِحٍر وال يفِْلح الـساِحر           وأَلِْق ما ِفي يِميِنك تلْقَ    (( 
 ٦٩ : طـه[  )  فَأُلِْقي السحرةُ سجداً قَالُوا آمنا ِبرب هارونَ وموسى        )٦٩(حيثُ أَتى   

– ٧٠[   
 من ذات   هي ) ) ِبسحرٍ (( أجمد غامن أن يدركوا أنَّ كلمة     السيد  ل  وكيف ألمثا .. 

  ..وبالتايل فدالالا تدور يف ذات الفلك ) س ، ح ، ر ( اجلذر اللغوي 
   ]٣٤ : القمر[  )  )ِإنا أَرسلْنا علَيِهم حاِصباً ِإلَّا آلَ لُوٍط نجيناهم ِبسحٍر(( 
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هي عدم رؤية حقيقة ما حيـدث    ا آل لوط      أنَّ اآللية اليت جنا    ونكيف سيدرك .. 
  ..رض الواقع أعلى 

فَأَسِر ِبأَهِلك ِبِقطٍْع ِمن اللَّيِل واتِبع أَدبارهم وال يلْتِفت ِمنكُم أَحد وامضوا حيثُ   (( 
   ]٦٥ : احلجر[  )  )تؤمرونَ
س ، ح   (  دالالت ال خترج عن اجلذر اللغوي        ) ) ِبسحرٍ ((من هنا محلت كلمة     .. 

  ..)  ) ِبالْأَسحاِر((مر يف كلمة وكذلك األ) .. ، ر 
آل [  )  )الصاِبِرين والصاِدِقني والْقَاِنِتني والْمنِفِقني والْمـستغِفِرين ِبالْأَسـحارِ       (( 

    ]١٧ : عمران
   ]١٨ : رياتاالذ[ )  )وِبالْأَسحاِر هم يستغِفرونَ(( 

بواسطة سبل  وبتعلّقها بباء الواسطة الوسيلة تعين       ) ) ِبالْأَسحارِ ((فهذه الكلمة   ..  
 وهذا من [[ وعدم الرجوع إليها وعدم االلتفات إليها       اإلعراض عن الذنوب واخلطايا     

، عرب هذه السبل وبواسطتها يطلبون املغفرة من اهللا       ]] ) س ، ح ، ر      ( دالالت اجلذر   
سـلّم  :  بشكٍل جلي يف كتـايب      فقد بينت ذلك  .. وال أريد اإلطالة    .. سبحانه وتعاىل   

  ..اخلالص 
 عن عاِئشةَ قَالَت سِحر [[القول املفترى على عائشة يف البخاري ومسلم  .. إذاً  .. 

               لُهفْعا يمَء ويلُ الشفْعي هِه أَنلُ ِإلَييخى كَانَ يتح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيلـيس  ]] الن
فهذا الكالم الذي أرادوا نسبه إىل الرسول        ..اً ، وهو مفترى على عائشة ذاا        صحيح

خيتلف عن قصة موسـى     ]]  كَانَ يخيلُ ِإلَيِه أَنه يفْعلُ الشيَء وما يفْعلُه          [[ بأنه) ص  ( 
اك ،  طاهلا عدم اإلدر  ذاا  ) ص  ( عليه السالم مع السحرة ، ويفيد أنَّ أفعال الرسول          

وإىل إدراكه ، وهذا أمر خطري ، فكيف يقولون عن ) ص ( وأنَّ املسألة انتقلت إىل ذاته  
 هـو   مثَّ يعودون فيقولون أفعاله   .......... و فعل أو    أالسنة الشريفة بأنها كل ما قال       

  !!! ..ذاته كان شاكّاً ا ؟
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         فعت إىل مستوى املقدة  س  املسألة بالنسبة هلم هي مسألة روايات روأصبحت حج
دة البحث عن احلقيقة لرأوا أنَّ قوهلم       على كتاب اهللا تعاىل ، ولو أنهم توجد عندهم إرا         

  ..والذي يصوره قول اهللا تعاىل ،  الظاملني املفترين  قول عنهذا ال خيتلف
   ] ٤٧ : ءسرااإل [)   ِإذْ يقُولُ الظَّاِلمونَ ِإنْ تتِبعونَ ِإلَّا رجالً مسحوراً((
  ] ٨ : الفرقان [)  )وقَالَ الظَّاِلمونَ ِإنْ تتِبعونَ ِإلَّا رجالً مسحوراً(( 
 ..يقول حممد بن سريين يف مقدمة صحيح مسلم         [[ بالنسبة لقول السيد أجمد      اأم 

 ،  ]]، كنا ال نكذب وال ندري ما الكذب حىت وقعت الفتنة فقلنا مسوا لنا رجـالكم                 
ن الرجال الذين كانوا وقـوداً      م  :سيد أجمد ومن قبله للسيد حممد بن سريين       فأقول لل 

 أليسوا رجاالت اجليل األول الذين تطبلون وتزمرون بتعديلهم مجيعاً ودون            ؟ ،  للفتنة
، وقبل أن يتاجر ذا السؤال أطلب منه أن يشرح لنا الروايات التالية             !!! .. استثناء ؟ 

  ..فيها كانوا قبل مجع الروايات أم بعدها ؟ وهل الرجال املذكورون 
  : )٦٧٦١(البخاري 

حدثَنا عبد اللَِّه بن يوسف حدثَنا اللَّيثُ حدثَِني عقَيلٌ عن ابِن ِشهاٍب قَالَ أَخبرِنـي               
كَر ِلي ِذكْرا ِمن ذَِلك فَدخلْت      ماِلك بن أَوٍس النصِري وكَانَ محمد بن جبيِر بِن مطِْعٍم ذَ          

علَى ماِلٍك فَسأَلْته فَقَالَ انطَلَقْت حتى أَدخلَ علَى عمر أَتاه حاِجبه يرفَا فَقَالَ هلْ لَك ِفي                 
 فَقَالَ هلْ   وا فَسلَّموا وجلَسوا  عثْمانَ وعبِد الرحمِن والزبيِر وسعٍد يستأِْذنونَ قَالَ نعم فَدخلُ        

لَك ِفي عِلي وعباٍس فَأَِذنَ لَهما قَالَ الْعباس يا أَِمري الْمؤِمِنني اقِْض بيِني وبـين الظَّـاِلِم     
ما وأَِرح أَحدهما ِمن الْآخِر     فَقَالَ الرهطُ عثْمانُ وأَصحابه يا أَِمري الْمؤِمِنني اقِْض بينه        استبا  

.......  
  : )٣٣٠٢(مسلم 

            ِريهالز ناِلٍك عم نةُ عِرييوا جثَندح ِعيباَء الضمِن أَسِد بمحم ناللَِّه ب دبثَِني عدو ح
 نب رمع لَ ِإلَيسقَالَ أَر ثَهدٍس حأَو نب اِلكقَـالَ   أَنَّ م ـارهالَى النعت ِحني هطَّاِب فَِجئْتالْخ 

فَوجدته ِفي بيِتِه جاِلسا علَى سِريٍر مفِْضيا ِإلَى رماِلِه متِكئًا علَى ِوسادٍة ِمن أَدٍم فَقَالَ ِلي يا                 



 ٨٥

         رأَم قَدو ِمكقَو اٍت ِمنيلُ أَبأَه فد قَد هالُ ِإنقَـالَ        م مهنيب هفَاقِْسم ذْهٍخ فَخضِبر ِفيِهم ت
                  ِمِننيؤالْم ا أَِمريي لْ لَكفَا فَقَالَ هراَء يالُ قَالَ فَجا مي ذْهِري قَالَ خذَا غَيِبه ترأَم لَو قُلْت

قَالَ عمر نعم فَأَِذنَ لَهم فَدخلُوا ثُم جاَء ِفي عثْمانَ وعبِد الرحمِن بِن عوٍف والزبيِر وسعٍد فَ     
فَقَالَ هلْ لَك ِفي عباٍس وعِلي قَالَ نعم فَأَِذنَ لَهما فَقَالَ عباس يا أَِمري الْمؤِمِنني اقْـِض                 

قَوم أَجلْ يا أَِمري الْمؤِمِنني فَـاقِْض       بيِني وبين هذَا الْكَاِذِب الْآِثِم الْغاِدِر الْخاِئِن فَقَالَ الْ        
 مهأَِرحو مهنيب.......  

  : )٦٥٧٩(البخاري  
حدثَنا أَحمد بن يونس حدثَنا أَبو ِشهاٍب عن عوٍف عن أَِبي الِْمنهاِل قَالَ لَما كَـانَ                

ب ابن الزبيِر ِبمكَّةَ ووثَب الْقُراُء ِبالْبصرِة فَانطَلَقْت مع أَِبي ِإلَى ابن ِزياٍد ومروانُ ِبالشأِْم ووثَ
أَِبي برزةَ الْأَسلَِمي حتى دخلْنا علَيِه ِفي داِرِه وهو جاِلس ِفي ِظلِّ علِّيٍة لَه ِمن قَصٍب فَجلَسنا 

 يستطِْعمه الْحِديثَ فَقَالَ يا أَبا برزةَ أَلَا ترى ما وقَع ِفيِه الناس فَأَولُ شـيٍء                ِإلَيِه فَأَنشأَ أَِبي  
سِمعته تكَلَّم ِبِه ِإني احتسبت ِعند اللَِّه أَني أَصبحت ساِخطًا علَى أَحياِء قُريٍش ِإنكُـم يـا      

نتم علَى الْحاِل الَِّذي عِلمتم ِمن الذِّلَِّة والِْقلَِّة والضلَالَِة وِإنَّ اللَّه أَنقَـذَكُم             معشر الْعرِب كُ  
               تدا الَِّتي أَفْسينِذِه الدهنَ وورا تم لَغَ ِبكُمى بتح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحِبملَاِم وِبالِْإس

نيبكُم                ِركُمأَظْه نيب لَاِء الَِّذينؤِإنَّ ها وينلَى الدقَاِتلُ ِإلَّا عاللَِّه ِإنْ يأِْم والَِّذي ِبالش ِإنَّ ذَاك 
  لدنياواللَِّه ِإنْ يقَاِتلُونَ ِإلَّا علَى الدنيا وِإنْ ذَاك الَِّذي ِبمكَّةَ واللَِّه ِإنْ يقَاِتلُ ِإلَّا علَى ا

  : )٣٧٢٠(البخاري 
                 ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيأَِبيِه أَنَّ الن نطِْعٍم عِن مِر بيبِن جِد بمحم نع ِريهالز نعو

نتنى لَتركْتهم لَه   قَالَ ِفي أُسارى بدٍر لَو كَانَ الْمطِْعم بن عِدي حيا ثُم كَلَّمِني ِفي هؤلَاِء ال              
 وقَعت الِْفتنةُ الْأُولَى يعِني مقْتـلَ       وقَالَ اللَّيثُ عن يحيى بِن سِعيٍد عن سِعيِد بِن الْمسيبِ         

حرةَ فَلَم تبِق ِمـن  عثْمانَ فَلَم تبِق ِمن أَصحاِب بدٍر أَحداً ثُم وقَعت الِْفتنةُ الثَّاِنيةُ يعِني الْ    
اخاِس طَبِللنو ِفعترت الثَّاِلثَةُ فَلَم تقَعو داً ثُمِة أَحِبييداِب الْححأَص  

  : )٤١٥٣(البخاري 



 ٨٦

              ناِفٍع عن ناللَِّه ع ديبا عثَنداِب حهالْو دبا عثَنداٍر حشب نب دمحا مثَندح   ـرمِن عاب
 ِإنَّ الناس صنعوا وأَنت ابـن عمـر   رِضي اللَّه عنهما أَتاه رجلَاِن ِفي ِفتنِة ابِن الزبيِر فَقَالَا        

لَّه حـرم  وصاِحب النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَما يمنعك أَنْ تخرج فَقَالَ يمنعِني أَنَّ ال   
دم أَِخي فَقَالَا أَلَم يقُلْ اللَّه وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ فَقَالَ قَاتلْنا حتى لَم تكُن ِفتنـةٌ                  

            ِلغ ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى تتقَاِتلُوا حونَ أَنْ تِريدت متأَنِللَِّه و ينكَانَ الدِر اللَِّه   وي ادزو
عثْمانُ بن صاِلٍح عن ابِن وهٍب قَالَ أَخبرِني فُلَانٌ وحيوةُ بن شريٍح عن بكِْر بـِن عمـٍرو                

               فَقَالَ ي رمع نى ابالً أَتجاِفٍع أَنَّ رن نع ثَهدِد اللَِّه حبع نب ركَيأَنَّ ب اِفِريعـِد     الْمبـا عا أَب
الرحمِن ما حملَك علَى أَنْ تحج عاماً وتعتِمر عاما وتترك الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه عز وجلَّ                

 ورسـوِلِه  وقَد عِلمت ما رغَّب اللَّه ِفيِه قَالَ يا ابن أَِخي بِني الِْإسلَام علَى خمٍس ِإمياٍن ِباللَّهِ 
   عمسِن أَلَا تمحِد الربا عا أَبِت قَالَ ييالْب جحكَاِة واِء الزأَدانَ وضماِم رِصيِس وملَاِة الْخالصو

فَِإنْ بغت ِإحداهما ما ذَكَر اللَّه ِفي ِكتاِبِه وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما        
علَى الْأُخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اللَِّه قَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنـةٌ قَـالَ        

 فَكَانَ الرجلُ يفْتن ِفي  فَعلْنا علَى عهِد رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وكَانَ الِْإسلَام قَِليالً           
ِديِنِه ِإما قَتلُوه وِإما يعذِّبونه حتى كَثُر الِْإسلَام فَلَم تكُن ِفتنةٌ قَالَ فَما قَولُك ِفي عِلي وعثْمانَ   

         فَكَِره متا أَنأَمو هنفَا عع انُ فَكَأَنَّ اللَّهثْما عقَالَ أَم          ـمع نفَـاب ِليا عأَمو هنفُوا ععأَنْ ت مت
  رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وختنه وأَشار ِبيِدِه فَقَالَ هذَا بيته حيثُ ترونَ

  : )٤٢٨٤(البخاري 
      ثَندح ريها زثَندح سوني نب دما أَحثَندح    ـنب ِعيدثَِني سدقَالَ ح ثَهدةَ حربانٌ أَنَّ ويا ب

 خرج علَينا أَو ِإلَينا ابن عمر فَقَالَ رجلٌ كَيف ترى ِفي ِقتاِل الِْفتنِة فَقَالَ وهلْ                جبيٍر قَالَ 
وسلَّم يقَاِتلُ الْمشِرِكني وكَـانَ الـدخولُ       تدِري ما الِْفتنةُ كَانَ محمد صلَّى اللَّه علَيِه         

  علَيِهم ِفتنةً ولَيس كَِقتاِلكُم علَى الْملِْك
  : )٦٥٨٠(البخاري 

 عن حذَيفَةَ بِن حدثَنا آدم بن أَِبي ِإياٍس حدثَنا شعبةُ عن واِصٍل الْأَحدِب عن أَِبي واِئلٍ        
وا                الْيكَـان لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِد النهلَى عع مهِمن رش موالْي اِفِقنيناِن قَالَ ِإنَّ الْمم

  يومِئٍذ يِسرونَ والْيوم يجهرونَ



 ٨٧

  : )٦٥٨١(البخاري 
 عن حذَيفَةَ قَـالَ     ٍت عن أَِبي الشعثَاءِ   حدثَنا خلَّاد حدثَنا ِمسعر عن حِبيِب بِن أَِبي ثَابِ        

                 ـدعب الْكُفْر وا همفَِإن موا الْيفَأَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِد النهلَى عع فَاقا كَانَ النمِإن
  الِْإمياِن

 الرماد يف أعني النـاس   احلقيقة ال نصل إليها عرب ذر ..يا حبييب األمور: أقول  .. 
ماذا تقول يف النص    ..  األمور   يا حبييب .. وتغييب عقوِلهم وإبعادهم عن قراءة التاريخ       

هي معركة صفّني بني    ، واحلادثة    من كتاب الكامل يف التاريخ البن األثري         التايل املقتبس 
  ..علي ومعاوية 

هذا حكم كتاب اهللا    : فرفعوا املصاحف بالرماح وقالوا     [[ .................... 
عز وجل بيننا وبينكم ، من لثغور الشام بعد أهله ، من لثغور العراق بعد أهله ، فلمـا       

عباد اهللا أمضوا علـى  : نجيب إىل كتاب اهللا تعاىل ، فقال هلم علي   : رآها الناس قالوا    
يط ، وحبيبـاً ،     حقِّكم وصدِقكم وقتاِل عدوكم ، فإنّ معاوية ، وعمراً ، وابن أيب مع            

وابن أيب سرح ، والضحاك ، ليسوا بأصحاب دين ، وال قرآن ، أنا أعرف م منكم ،            
، واهللا مـا رفعوهـا إالّ       ! قد صحبتهم أطفاالً فكانوا شر أطفال وشر رجال ، وحيكم           

   ..................... ]]خديعة ووهناً ومكيدة 
يل األول قد اتهم بعضهم بعضاً بـأنهم         إذا كان رجالُ اجل    .. يا حبييب األمور     ..

    عطي أيها أن تهم بعضاً ، ألسباٍب ال ميكنلوا بعضليسوا بأصحاب دين وال قُرآن ، وقت
فكيف بنا أنْ ننطلق مما قد قيلَ عنهم بعد قرون من هـذه             .. مربٍر شرعي هلذا االقتتال     

وكيف بنـا أنْ نقـرأَ      !!! .. ىل املُقدس ؟  الفنت ، على أنه علم نتيجته إدخالُ نصوٍص إ        
وكيف بنـا  !!! .. التاريخ وأنْ نفهمه بعيداً عن حقيقِة األحداث اليت حتملُها نصوصه ؟    

  .. أنّْ نكذِّب التاريخ تارةً ، وأنْ نصدقَه تارةً أُخرى دون أي منهجيٍة علميٍة يف ذلك 



 ٨٨

 يف  – أيـضاً    – ، املوجـود      التايل تارخيي إىل النص ال   انظر..  يا حبييب األمور     ..
رى مصري حممد بن أيب بكر على يد بعض املـسلمني   ، لت الكامل يف التاريخ  البن األثري     

  :من رجاالت اجليل األول 
فخرج حممد ميشي يف الطريق فانتهى إىل خربة يف ناحية الطريق فأوى            [[ ....... 

ط ، وخرج معاوية بن حديج يف طلب إليها ، وسار عمرو بن العاص حىت دخل الفسطا     
: حممد بن أيب بكر فانتهى إىل مجاعة على قارعة الطريق فسأهلم عنه فقـال أحـدهم                 

هو هـو ، فـدخلوا   : دخلت تلك اخلربة فرأيت فيها رجالً جالساً ، فقال ابن حديج         
عليه فاستخرجوه وقد كاد ميوت عطشاً ، وأقبلوا به حنو الفسطاط ، فوثب أخوه عبد               

! أتقتلُ أخـي صـرباً      : لرمحن بن أيب بكر إىل عمرو بن العاص وكان يف جنده وقال             ا
قتلتم كنانـة  : ابعث إىل ابن حديج فانه عنه ، فبعث إليه يأمره أن يأتيه مبحمد ، فقال                

، ! ، أكفاركم خري من أولئكم أم لكم بـراءة يف الزبـر             ! بن بشر وأخلّي أنا حممداً      
اسقوين ماًء ، فقال له معاوية بن حديج        :  حممد بن أيب بكر      هيهات هيهات ، فقال هلم    

ال سقاين اهللا إن سقيتك قطرةً أبداً ، إنكم منعتم عثمان شرب املاء ، واهللا ألقتلنـك                 : 
حىت يسقيك اهللا من احلميم والغساق ، فقال له حممد يا ابن اليهودية النساجة لـيس                

 أولياَءه ويظِْمئُ أعداَءه أنت وأمثالَك ، أمـا واهللا        ذلك إليك ، إنما ذلك إىل اهللا يسقي       
أتدري ما أصنع بك ؟ أُدخلك يف       : لو كان سيفي بيدي ما بلغتم مين هذا ، مثّ قال له             

إن فعلت يب ذلك فلطاملا فعلتم ذلك       : جوف محار مثّ أحرقه عليك بالنار ، فقال حممد          
على أوليائك ، ومعاوية ، وعمرو ، ناراً        بأولياء اهللا ، وإني ألرجو أن جيعلها عليك ، و         

تلظّى كلَّما خبت زادها اهللا تعاىل سعرياً ، فغضب منه وقتله مثّ ألقاه يف ِجيفَة محـار مثّ                  
أحرقه بالنار ، فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً ، وقنتت يف دبر الصالة   

 فكان القاسم بن حممد بـن أيب        تدعو على معاوية وعمرو ، وأخذت عيالَ حممٍد إليها        
   ............. ]]بكر يف عياهلم ، ومل تأكل من ذلك الوقت شواًء حتى توفّيت 
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هـل  ..  أليس أبطالُ هذه القصة من أفراد اجليل األول ؟           .. يا حبييب األمور     ..
ها إىل  أحداثُ هذه القصة تتعلّق من قريٍب أو بعيٍد مبنهِج اهللا تعاىل وتعاليمـه وإيـصالِ              

 هل إلقاُء املُسلِم للمسلم يف جيفِة محار مثَّ حرقه ، هـل             .. يا حبييب األمور     ..البشر ؟   
أليست أحداثُ هذه القصة وقعت بني أفـراٍد مـن          !!! .. ذلك من تعاليم اإلسالم ؟    

أليست هذه القصةُ مقتبـسةً     !!! .. األجياِل األوىل وعائشة ما زالت على قيد احلياة ؟        
   ا من أهم كُتِب التاريخ اليت نعتز .. دِركبني اعتبـار  – إذاً –فمىت ن كبري أنَّ الفارق 

             القرآين والعقل واملنطق ، وبني ذُ باملقاربة وباملعايرة على ثوابت النصؤخةً تالتاريخ ماد
  !!! .. اعتبار التاريخ مصدراً تشريعياً يؤخذُ مبا يسمى بعلِم السند ؟

  :الكامل يف التاريخ ، البن األثري : إىل النص التايل من انظر .. ييب األمور يا حب.. 
وقدم عمرو بن العاص من مصر على معاوية ومعه أهل مصر ، فقال              [[ ....... 

ال تسلّموا على معاوية باخلالفة ، فإنه أهيب لكم يف قلبه ، وصغروه مـا               : هلم عمرو   
كأني بابن النابغة وقد صغر أمـري عنـد   : جابه استطعتم ، فلما دخلوا قال معاوية حل  

القوم ، فانظروا إذا دخل القوم فتعتعوهم أشد ما حيضركُم ، فكان أول من دخل عليه                
السالم عليك يا رسول اهللا ، وتتابع القوم علـى  : رجلٌ منهم يقال له ابن اخلياط فقال  
كم أن تسلّموا عليـه باإلمـارة       لعنكم اهللا ، يت   : ذلك ، فلما خرجوا قال هلم عمرو        

  ....... ]]فسلّمتم عليه بالنبوة 
أي تعتعة ، وأي جرح ، وأي تعديل ، وأي عدالٍة ، وأي أمانـة ، وأي ِقـيٍم                   .. 

إميانية ، يمكننا أن نتحدثَ عنها ، حينما نقرأُ هذه النصوص وغريها الكثري الكـثري يف             
   !!! ..؟لصحاح وغِري الصحاح معظم كتبنا التارخيية ، يف ا

رى جانباً من حقيقِة ما كان حيدث على        يا حبييب األمور انظر يف النص التايل لت       .. 
  ..أرِض الواقع بني الكثري من رجاالت اجليل األول 

 –لو مات أبو موسى األشعري قبل هذا اليوم         : وقال عبد الرمحن بن أيب بكر       [[ 
 لكان خرياً له ، وقال أبو موسى األشعري لعمرو – عاويةيعين يوم التحكيم بني علي وم   
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ال وفّقك اهللا ، غدرت وفجرت ، إنما مثلك كمثل الكلب إن حتمل عليه يلـهث أو      : 
إنك مثَلُك مثَلُ احلمار حيملُ أسفاراً ، فحملُ شريح بـن           : تتركه يلهث ، قال عمرو      

ى شريح فضربه بالسوط أيضاً ، هانئ على عمرو فضربه بالسوط ، ومحل ابن لعمرو عل       
ما ندمت على شيء نداميت على      : وحجز الناس بينهم ، وكان شريح يقول بعد ذلك          

   ..]]ضرب عمرو بالسوط ومل أضربه بالسيف  
  .. الكامل يف التاريخ البن األثري  هل قرأت النص التايل من.. األمور  يا حبييب..
نعم ، : اِت لعمري إنك خطيبهم ، فقال ه: مثّ أقبل على ابن الزبري فقال  [[

 ، أو rتصنع كما صنع رسول اهللا : أعرضهن ، قال : خنيرك بني ثالث خصال ، قال 
قُبض رسول : ما صنعوا ؟ ، قال : كما صنع أبو بكر أو كما صنع عمر ، قال معاوية 

 بكر ليس فيكم مثل أيب:  ومل يستخلف أحداً ، فارتضى الناس أبا بكر ، قال rاهللا 
صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر ، فإنه عهد إىل رجل من : وأخاف االختالف ، قالوا 

قاصية قريش ليس من بين أبيه فاستخلفه ، وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل 
هل : األمر شورى يف ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ، وال من بين أبيه ، قال معاوية 

فإني قد : قولُنا قولُه ، قال : فأنتم ، قالوا : مثّ قال ال ، : عندك غري هذا ؟ ، قال 
أحببت أن أتقدم إليكم ، إنه قد أعذر من أنذر ، إني كنت أخطب فيكم فيقوم إيلّ 
القائم منكم فيكذّبين على رؤوس الناس فأمحل ذلك وأصفح ، وإني قائم مبقالة فأُقسم 

هذا ال ترجع إليه كلمة غريها حىت يسبقها باهللا لئن رد علي أحدكُم كلمة يف مقامي 
السيف إىل رأسه ، فال يبقني رجلٌ إالّ على نفسه ، مثّ دعا صاحب حرسه حبضرم 

أقم على رأس كلّ رجل من هؤالء رجلني ومع كلّ واحد سيف ، فإن ذهب : فقال 
رجلٌ منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب ، فليضرباه بسيفهما 

...........[[ ........  ..   
بعيداً عن عصبية الشيعة ألهل البيت وعن تضخيمهم على         ..  يا حبييب األمور     ..

حساب املنهج ، وبعيداً عن أي نزعة طائفية أو مذهبية ، ومن منظاٍر إنساينٍّ حبت جمرد                
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ـ  .. بعيداً عن كلِّ ذلك .. عن أي عصبية مذهبية أو طائفية   يف ورانظر يا حبـييب األم 
النص التايل يف كتاب الكامل يف التاريخ والذي يصور أحداثاً وقعت يف األجيال األوىل              

 ص ( ، ومع أقرب الناس للنيب(:   
 ؟ اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم    وحيكم ماذا تنتظرون بالرجل   :  فنادى مشر يف الناس   [[ 

،  ه اليسرى ، فضرب زرعة بن شريك التميمي على كف        فحملوا عليه من كل جانب    ! 
، ومحل عليه يف تلك احلال  ، مث انصرفوا عنه وهو يقوم ويكبو وضرب أيضاً على عاتقه

احتـز  :  ، وقال خلويل بن يزيد األصـبحي      سنان بن أنس النخعي فطعنه بالرمح فوقع      
ونزل إليـه   !  فت اهللا عضدك  :  ، فقال له سنان    ، فأراد أن يفعل فضعف وأرعد      رأسه

، فأخذ سراويله حبر     لب احلسني ما كان عليه    ، وس  عه إىل خويل  فذحبه واحتز رأسه فدف   
 ، فكان يسمى بعد قيس قطيفة ، وهي من خز بن كعب وأخذ قيس بن األشعث قطيفته

، ومال الناس على الفرش      ، وأخذ سيفه رجل من دارم      ، وأخذ نعليه األسود األودي    
النساء حىت إن كانـت املـرأة    ، وبوا ثقله ومتاعه وما على        واحللل واإلبل فانتهبوها  

  . لترتع ثوا من ظهرها فيؤخذ منها
  .ووجد باحلسني ثالث وثالثون طعنة وأربع وثالثون ضربة غري الرمية

، فسمعهم  وأما سويد بن املطاع فكان قد صرع فوقع بني القتلى مثخناً باجلراحات
، فقاتلهم   قد أخذ ، وكان سيفه     فوجد خفةً فوثب ومعه سكني    !  تل احلسني قُ:  يقولون

، وكان آخـر   ، قتله عروة بن بطان الثعليب وزيد بن رقاد اجلنيب        بسكينة ساعة مث قتل   
  ..  ]]. من قتل من أصحاب احلسني

 يف الصحاح وكتب التاريخ على      هذه النصوص  يا حبييب األمور كيف تقرؤون    .. 
م  من منظار عصبياتكيا حبييب األمور أنتم تنظرون إىل هذه النصوص      !!! .. ؟حد سواء   

م دالالتها كمنهِج حبٍث جمرٍد عن       ، كفعل ورد فعل ، دون أن تعنيك        الطائفية واملذهبية 
لك حداً أدىن مـن التجـرد ، وال          فيها ما يراه من مي     ارولك العصبيات ، ودون أن ت     ت
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 ال جيـوز    صناماً منهم أ   إساءةً لرجاالت التاريخ ، ألنكم جعلتم      رون يف عرضنا هلا إالّ    ت
  .. االقتراب منها 

القضيةُ ليست قضيةَ إساءٍة لرجاِل التاريخ كما يتوهم عابدو أصنام التـاريخ ،        .. 
القضيةُ قضيةُ نصوٍص تنسب إىل أولئك الرجال       .. القضيةُ قضيةُ ديٍن وعبادٍة هللا تعاىل       

لروايات التارخيية اليت   اهلدف ليس الرجال ، اهلدف هو حتري احلقيقة من بني تالل ا           .. 
، وذلك ِبما ال يقبلُـه      ) ص  (  إىل الرسول    – عرب هؤالء الرجال     –ينسب الكثري منها    

    حاكمتهم يف حياِتنـا          . .. قرآنٌ أو عقلٌ أو منطقلو كانت املسألةُ مسألةَ رجال نريد م
ة األصنام الـيت ال  الدنيا ، لربأناهم وأداً للفنت اليت يثريها رافعو هؤالء الرجال إىل درج        

  ..جيوز االقتراب منها 
ربما يقول قائل ما الضمان أنّ هذه النصوص التارخيية صحيحة ، وربما حيلو             و.. 

للكثريين أنْ يكذّبوا هذه النصوص التارخيية ، وأن يبحثوا عن تأويالت وعن نـصوٍص             
.. تلك النصوص أخرى للطعن ا ، وذلك خروجاً من املأزق الفكري الذي تضعهم به     

أليست كتب التاريخ اليت تأيت ذه النصوص وغِريها الكثري ، أليـست هـي              : نقولُ  
وملاذا ال  ... الكتب اليت جيتزئ منها عابدو أصنام التاريخ ما يستشهدون به ملا يريدون             

  ..ما الضمان أا ليست صحيحة ؟ : يكون السؤال على الشكل التايل 
يا حبييب األمور هذه الروايات هي نقطة من حبر واقع          .. من  أقول للسيد أجمد غا   . .

 قـول   –  بعد هذا البيـان    –فماذا يفيدنا   .. القرون اليت سبقت عصر تدوين احلديث       
كنا ال نكذب وال ندري ما الكذب حىت وقعت الفتنة فقلنا           [[ السيد حممد بن سريين     

  !!!!!!! .. ؟]]مسوا لنا رجالكم 
  :جلندي خالد االشيخ وقال  ..

سـاعة  )  ٢٤  (ما كانش ) ص  ( إىل أن النيب املصطفى     خنلص من هذا بنتيجة     [[ 
بـشر ،   وفقاً ملشيئة اهللا ، إنما الباقي كان بيتصرف كإيه ؟ ،     يرتلبيرتل عليه الوحي ،     

من الشرع بروح نـازل     األمر بيعملو ، لو كان يف أي تصويب         ،  ) ص  ( بشر رسول   
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 سنة حىت ما  )٤٠( ها الطوال فترة النبوة من      لنيب يف حياته كلَّ   تصور بقا أنَّ ا   الشرع ،   
عبس وتوىل ، وما    سنة ، الشرع مصوبوش غري يف ثالث مسائل ،          )  ٦٣  (مات عنده 

حل اهللا لك ، ويف رواية عفا اهللا        أيا أيها النيب مل حترم ما        لنيب أن يكون له أسرى ،        كان
 كان عنده إهلام من اهللا عز وجل ،         تقريباًلنيب  عنك ملا أذنت هلم ، يعين معىن ذلك أن ا         

عنده حالة النبوة هذه وما ينطق عـن        ) ص  ( يبقى النيب   استرشاد من اهللا عز وجل ،       
طب إن ما كانتش حالة نبوة ، يبقى ندخل على احلالة           إن هو إال وحي يوحى ،       اهلوى  

ة والذنب ، ال ، الصواب      يجيوز فيها مش املعص   احلالة البشرية   احلالة البشرية   البشرية ،   
  ]] واخلطأ 

  : جمد قائالً أ السيدوهنا قاطعه 
 ]]لـى  فهو بالنسبة لنا ع   رسول وفقيه ،    ) ص  ( الرسول  ب كالم حضرتك ،     أقر

يف يصيب بـالرأي الفقهـي ،   بالنسبة لربنا يصيب وخيطئ ، لكن طول على صواب ،    
خذ باخلربة  ؤ ألنَّ الدنيا ت ،    اعلم   أنتم أ   هذه شؤون دنياكم   قالمثالً  النخل  حادثة تأبري   

من  ال يأتيه الباطل      ده مقام رسالة ، يبلّغ الرسالة    له ثالث مقامات ،     ) ص  ( الرسول  ،  
) ص ( ومقام اجتهاد نظر يف القرآن والوحي يصوب ما يقول           ،بني يديه وال من خلفه      

فجاءنـا   )ص ( وإذا نزل الوحي فراجـع الـنيب     ، فإذا سكت الوحي فهو صواب ،        
، يعاجل واحد من املـرض  مثَّ اخلربة البشرية الصواب ، ففي احلالتني حيجينا الصواب ،  

ألا يف تأبري النخل فيصيب وخيطئ ،       خبربته كأنه طبيب ، فيقول ال عليكم لو مل تفعلوا           
  ]]اج للخربات ، حيتاج خلربة حتت

 فلمـاذا  ]] مقامات له ثالث ) ص  (  الرسول   [[ يقول   السيد أجمد غامن  ما دام    ..
( خطِّئ هو وأمثاله املهندس عدنان الرفاعي عندما يقول علينا أن منيز يف شخـصه        يإذاً  
   ..!!!!!!! ؟بني صفة الرسالة وصفة النبوة واجلانب الشخصي البشري) ص 

الفارق بيننا أننا حنترم ما نقول ، واحلقيقة هدفنا ، وكتاب اهللا تعاىل معيارنا ، وكلّ               
  ..و دونه ال يرتفع عندنا إىل مستوى يقارب كتاب اهللا تعاىل ما ه
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 فلماذا مل يقـف     ]]له ثالث مقامات    ) ص  (  الرسول   [[  يقول السيد أجمد ما دام   
  ..!!! كما بينا ؟ حقيقة عدم تعلّق أمر الطاعة يف كتاب اهللا تعاىل إالَّ بصفة الرسالة عند

نَّ احلديث ال يعـرض علـى       أه ب كيف يقول هذا املدعو وأمثال    .. وفوق ذلك   .. 
ملاذا ال يكون هذا     !!! ..نَّ حديث اآلحاد ينسخ كتاب اهللا تعاىل ؟       أكتاب اهللا تعاىل ، و    

احلديث الذي خيتلف مع كتاب اهللا تعاىل يعبر عن احلالة البشرية البعيدة عن الرسـالة               
مبعىن ملاذا مل    ! ..!! ؟  ، وبالتايل هو ليس من التشريع      كما هو يف تأبري النخل وغري ذلك      

إنما متّت من ِقبل حممـد الـنيب        ) كحادثة تأبري النخل    ( تكن بعض األفعال واألقوال     
وبالتايل فتعريفهم للسنة الـشريفة الـذي     !!! ..البشر وليس من ِقبل حممد الرسول ؟      

س لـي ..........  يطبلون ويزجمرون به ليل ار بأنها كلّ ما قال أو أفعـل أو أقـر                
..  إن ثبتت الرواية     ه هذا كلُّ  ..ه   بناء على قوهلم هم إعادة النظر في       صحيحاً ، وعليهم  

   ..!!!!!!!فكيف إذا كانت الرواية مكذوبة ؟
  : خالد اجلندي الشيخ وقال .. 
، حىت ال نغايل وخنرجه عن بشريته       ) ص  ( ولكي يثبت القرآن بشرية الرسول      [[ 

يعيا ،  ) ص  ( يسيب النيب   مها قوي وناخذ بالنا منها ،       لّكان ربنا بيعمل حاجة الزم نتع     
ل ملا ختيينام يتعب ، يجرح يوقع يف حفرة ، ، يغضب ، يرضى ، ياكل يشتهي ،     يسخن  

طب ما فيش جن يقلو أوعـا يـا         ينها والنيب يوقع فيها ،      يف أُحد حافرين حفرة ومغطّ    
عا أوعا قدامك حفرة ؟ ، ال ،        ال ، مفيش جربيل جيي يقلو أو      سيدنا حممد يف حفرة ؟ ،       

فيجري عليه ما جيـري     عشان يبين للناس إنو ال يعلم الغيب ،         يتعور ، يجرح ،     سايبو  
فيما مل يأته   ) ص  ( معىن ذلك أن النيب     قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل ،         على البشر ،    

إيل أثّـر  ،  فالسحر نوع من أنواع األمـراض       أمور البشرية ،    فيه الوحي بتجري عليه     
، فكان النيب يف غري الوحي      وبيؤثِّر ولكن تأثريه بيكون هو التخيل مش أكثر من كده           

ومتستغربش من هذا ، هذا الكالم      يتخيل إنما ملَّا ييجي الوحي خالص خلصة القصة ،          
يف غري الوحي ، مهو سيدنا نبياء ؟ ، آ ، وارد على كلِّ األنبياء ، الشيطان يؤثِّر على األ        
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مـش آدم   أني مسين الشيطان بنصب وعذاب ؟ يف سـور ص ،            : بيقول  أيوب مش   
وسيدنا موسى عليه الـسالم ،  وسوس إليه الشيطان ؟ ، أنت ناسي والّ إيه حضرتك ،  

فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من سحرهم أا تسعى ، خييل إليه الزاي ؟ ، هذه مـن                  
وإىل  سيبطله إنَّ اهللا ال يصلح عمل املفسدين ،           جئتم به السحر إن اهللا     إن ما أعماهلم ،   

بنتكلم عن حالة من حـاالت التخيـل        آخر هذا الكالم ، فلما نتكلّم عن سحر النيب          
و هذا استمر بعد النيب ، عادي قسم قال إنانقسم بعدين العلماء إىل قسمني ،    والتهيؤ ،   

بعد مـا نزلـت     يف سحر   وعالجو هو الرقيات القرآنية ، وقسم قلك خالص مبقاش          
لكن إن اُفتِرض إن النيب     يف خالف معروف بني العلماء ، ليس هذا جماله ،           املعوذتني ،   

يبقـى واهللا  فيبقى ملّا ربنا يقلّو واهللا يعصمك من الناس ، هذا ال يقلِّل من نفسه ،  سحر  
عز وجـل ،  على اهللا ، من أن يتلبس الوحي بكالٍم ما أنزله اهللا  يعصمك من أن تفتري     

هل النيب ممكن يقتل ؟ ، إذا كان أنبياء قُتلوا ، وبيقول وما حممد إالّ رسول قد خلـت                 
 ،  ، فني بقى واهللا يعصمك من الناس       قُتل    إيه رد كمل أو    من قبله الرسل أفإن مات أو     

 أوكلما جاءكم رسول مبا ال وى أنفسكم استكربمت ففريقاً           :مش بيقول لبين إسرائيل   
يبقى النيب ميكن يضرب ، أيوا ، النيب ممكن يقتل ، أيوا ، ممكن              وفريقاً تقتلون ،    كذّبتم  

وبذلك انتفى اإلشكال يا سيد عدنان ، إنمـا تبـدأ           يؤذا ، أيوا ، النيب ممكن يسحر ،         
ما إيه إللي حصل ؟ ، ، ؟ وتشتم يف البخاري وجترح يف الرواة ، يا عمي يف إيه املشكلة       

، قلك أهي و يكون الشيطان جالو ي بقا وأنا أءمن منني إن   ذا األمر ، تقلّ   يف مشكلة يف ه   
ربنا سبحانه وتعاىل   و   ملّا تعرف إن   ، باهللا   ختتلف من إنسان للثاين حسب يقينه     مسألة بقا   

 أنت تطمئن متاماً على جودة يبقىن إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون ، قال عن القرآ
و ما فيش حاجة انضافت بعد سيدنا       وعلى سالمته من التحريف ، وإن      النص القرآين ،  

  ]]زي ما قال بعض املخرفني اجلهالء ، متام حممد 
 ال ] فالسحر نوع من أنواع األمـراض    [وأقول للشيخ خالد اجلندي ، قولك       .. 

السحر تأثريه خارج الذات ، واملرض داخل الذات ، ويا          : نعود فنقول    ..دليل عليه   
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خ خالد جيب أال تبعدنا الروايات اليت هي ظنية الثبوت وتأخـذ مـصداقيتها مـن                شي
  .. جيب أالَّ تبعدنا عن التدبر احلقيقي يف كتاب اهللا تعاىل  ،موافقتها لكتاب اهللا تعاىل

تفْعـلْ فَمـا   يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك وِإنْ لَم         (( وقوله تعاىل   .. 
واهللا يعـصمك  [[  بأنه يعين ] ٦٧ : املائدة [ )) بلَّغت ِرسالَته واللَّه يعِصمك ِمن الناِس     

 لـيس  ]]من أن تفتري على اهللا ، من أن يتلبس الوحي بكالٍم ما أنزله اهللا عز وجـل     
 )) الرسولُ   ((، فكلمة   صحيحاً ، فالعصمة هي من تأثري الناس عليه يف منهج الرسالة            

تؤكّـدان أنَّ العـصمة    )) بلِّغْ ما أُنِزلَ ِإلَيك ِمن ربك ((والعبارة يف هذه اآلية الكرمية    
تؤكّد أنَّ العصمة هي    ))  واللَّه يعِصمك ِمن الناِس      (( والعبارة   ..تتعلّق جبانب الرسالة    

واهللا يعـصمك   [[ ، وال تعين     املنهج    هذا إىليف عدم وصول الناس وأيديهم وحتريفهم       
كما يفهـم   ) ص  (  فالعصمة ليست من هوى نفسه       .. أبداً   ]]من أن تفتري على اهللا      

 من الناس العصمة هي.. أبداً  .. ]]واهللا يعصمك من أن تفتري على اهللا   [[  من القول 
  ..))  واللَّه يعِصمك ِمن الناِس (( : )ص ( وليس من نفسه 

وأعود فأقول حنن لسنا ضد أي رواية ال ينقضها كتاب اهللا تعاىل وال ثوابـت               .. 
العلم والعقل واملنطق ، ليس حسب منطقنا حنن ، إنما حسب الثوابت املنطقية والعقلية             

  ..اليت ال خيتلف عليها اثنان 
 معيار تريده ، ولكـن       التالية يا شيخ خالد صحيحة بأي      تكون األحاديث فكيف  

  ..وأالّ نضيف للنصوص عبارات من جيوبنا شريطة أن حنترم قواعد اللغة العربية 
   ) :٤٩٧١( مسلم 

حدثَنا محمد بن عمِرو بِن عباِد بِن جبلَةَ بِن أَِبي رواٍد حدثَنا حرِمي بن عمارةَ حدثَنا                
   اِسِبيةَ الرو طَلْحأَب اددأَِبيهِ         ش نةَ عدرأَِبي ب نِريٍر عِن جلَانَ بغَي نع       لَّى اللَّـهص ِبيالن نع 

       ا اللَّههِفرغاِل فَيثَاِل الِْجبوٍب أَمِبذُن ِلِمنيسالْم ِمن اسِة نامالِْقي موِجيُء يقَالَ ي لَّمسِه ولَيع
   هلَى الْيا عهعضيو مى لَهارصالنوِد و           كالش نِري ِممٍح لَا أَدوو را قَالَ أَبأَن ِسبا أَحِفيم 
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                  لَّى اللَّـهص ِبيالن نذَا عه ثَكدح وكِزيِز فَقَالَ أَبِد الْعبع نب رمِبِه ع ثْتدةَ فَحدرو بقَالَ أَب
معن قُلْت لَّمسِه ولَيع  

   ) :٤٩٦٩( م مسل
                ـنةَ عدرأَِبي ب نى عيحِن يةَ بطَلْح نةَ عامو أُسا أَبثَندةَ حبيأَِبي ش نكِْر بو با أَبثَندح

 عز   قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة دفَع اللَّه             أَِبي موسى قَالَ  
  وجلَّ ِإلَى كُلِّ مسِلٍم يهوِدياً أَو نصراِنياً فَيقُولُ هذَا ِفكَاكُك ِمن الناِر

   : )٤٩٧٠( مسلم 
 حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ حدثَنا عفَّانُ بن مسِلٍم حدثَنا همام حدثَنا قَتادةُ أَنَّ عونا               

عـن  وسِعيد بن أَِبي بردةَ حدثَاه أَنهما شِهدا أَبا بردةَ يحدثُ عمر بن عبِد الْعِزيِز عن أَِبيِه                 
                ارالن هكَانم لَ اللَّهخِإلَّا أَد ِلمسلٌ مجر وتمقَالَ لَا ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبياً النوِديهي

أَو نصراِنياً قَالَ فَاستحلَفَه عمر بن عبِد الْعِزيِز ِباللَِّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا هو ثَلَاثَ مـراٍت أَنَّ     
             لَه لَفقَالَ فَح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسر نع ثَهدح اهأَب  حي قَالَ فَلَم   ـِعيدثِْني سد

أَنه استحلَفَه ولَم ينِكر علَى عوٍن قَولَه حدثَنا ِإسحق بن ِإبراِهيم ومحمد بن الْمثَنى جِميعا               
           ذَا الِْإسةُ ِبهادا قَتثَندح امما هنرباِرِث أَخِد الْوبِن عِد بمِد الصبع نفَّانَ    عِديِث عح وحاِد نن

  وقَالَ عونُ بن عتبةَ
وكيف تكون يا شيخ خالد األحاديث التالية صـحيحة دون أن نـضيف هلـا      .. 

ن ننسى  أ، ودون   دالالت من جيوبنا ال وجود هلا على اإلطالق يف صياغتها اللغوية ؟             
  ..قول اهللا تعاىل 

 ))بت يِن قَدِفي الد اهال ِإكْر يالْغ ِمن دشالر ن٢٥٦ : البقرة[  ))ي[    
ولَو شاَء ربك لَآمن من ِفي الْأَرِض كُلُّهم جِميعاً أَفَأَنت تكِْره الناس حتى يكُونوا           (( 
ِمِننيؤ٩٩ : يونس[ )  )م[    
 ))ِمنؤاَء فَلْيش نفَم كُمبر ِمن ققُِل الْحو كْفُراَء فَلْيش نم٢٩ : الكهف[  )) و[   

   ) :٢٤( البخاري 
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حدثَنا عبد اللَِّه بن محمٍد الْمسنِدي قَالَ حدثَنا أَبو روٍح الْحرِمي بن عمـارةَ قَـالَ                
        حأَِبي ي تِمعٍد قَالَ سمحِن ماِقِد بو نةُ عبعا شثَندحرمِن عاب نثُ عـولَ اللَّـِه   دسأَنَّ ر 

صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّـه وأَنَّ                  
فَعلُوا ذَِلك عصموا ِمني ِدماَءهم     محمدا رسولُ اللَِّه ويِقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ فَِإذَا         

  وأَموالَهم ِإلَّا ِبحق الِْإسلَاِم وِحسابهم علَى اللَِّه
   ) :٣٧٩( البخاري 

قَـالَ  حدثَنا نعيم قَالَ حدثَنا ابن الْمبارِك عن حميٍد الطَِّويِل عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ               
سفَـِإذَا    ر ِإلَّا اللَّه قُولُوا لَا ِإلَهى يتح اسأَنْ أُقَاِتلَ الن تأُِمر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه ص

             مهـاؤـا ِدمنلَيع تمرح ا فَقَدنتوا ذَِبيححذَبا ونلَتلُوا ِقبقْبتاسا ونلَاتا صلَّوصا وقَالُوه
قَالَ ابن أَِبي مريم أَخبرنا يحيى بن أَيوب حدثَنا         موالُهم ِإلَّا ِبحقِّها وِحسابهم علَى اللَِّه       وأَ

      ا خثَندِد اللَِّه حبع نب ِليقَالَ عو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن نع سا أَنثَندح ديمح  ـنب اِلد
الْحاِرِث قَالَ حدثَنا حميد قَالَ سأَلَ ميمونُ بن ِسياٍه أَنس بن ماِلٍك قَالَ يا أَبا حمزةَ مـا                  

             لَّى صصا ونلَتلَ ِقبقْبتاسو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه ِهدش نفَقَالَ م الَهمِد وبالْع مد مرحأَكَـلَ  يا ونلَات
  ذَِبيحتنا فَهو الْمسِلم لَه ما ِللْمسِلِم وعلَيِه ما علَى الْمسِلِم

   ) :٣١( مسلم 
حدثَنا أَحمد بن عبدةَ الضبي أَخبرنا عبد الْعِزيِز يعِني الدراورِدي عـن الْعلَـاِء ح و                

 ا أُمثَندـِد                 حبـِن علَاِء بالْع نع حوا رثَندٍع حيرز نب ِزيدا يثَندح اللَّفْظُ لَهو طَامِبس نةُ بي
 عن رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَـالَ          الرحمِن بِن يعقُوب عن أَِبيِه عن أَِبي هريرةَ       

قَاِتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ويؤِمنوا ِبي وِبما ِجئْت ِبـِه فَـِإذَا    أُِمرت أَنْ أُ  
  فَعلُوا ذَِلك عصموا ِمني ِدماَءهم وأَموالَهم ِإلَّا ِبحقِّها وِحسابهم علَى اللَِّه

   ) :٣٢٨١( مسلم 
   ى بيحا يثَندةَ قَـالَ        و حنييِن عاب نا عِميعج اِقدو النرمعوٍر وصنم نب ِعيدسى ويحي ن

يحيى أَخبرنا سفْيانُ بن عيينةَ عن الزهِري عن عبيِد اللَِّه عن ابِن عباٍس عن الـصعِب بـِن        
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لَّى اللَّه علَيِه وسلَّم عن الذَّراِري ِمـن الْمـشِرِكني يبيتـونَ             سِئلَ النِبي ص   جثَّامةَ قَالَ 
مهِمن مفَقَالَ ه ِهماِريذَرو اِئِهمِنس ونَ ِمنِصيبفَي  

 بتأويل من جيبه ليذر الرمـاد يف         وأمثاله  أجمد غامن  السيدوقبل أن خيرج علينا     .. 
 لننظر يف النص التايل املُقتطَع من       ..قبل ذلك   .. هذه الروايات    إليهامنا بصحة    أعيننا ، 

   : األخريكتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما خيص احلديث
وهذا احلديث الذي ذكرناه من جواز بياِتهم وقتل النساء والصبيان يف       [[ ....... 

) ويبيتون ، بيات ال( ومعىن . هو مذهبنا ومذهب مالك وأيب حنيفة واجلمهور ، البيات 
) الـذراري   ( وأمـا   . أن يغار عليهم بالليل حبيث ال يعرف الرجل من املرأة والصيب            

واملراد بالذراري هنا النـساء     ، التشديد أفصح وأشهر    ، فبتشديد الياء وختفيفها لغتان     
وجواز اإلغارة على من بلغتـهم      ، دليل جلواز البيات    : ويف هذا احلديث    . والصبيان  

أن أوالد الكفار حكمهم يف الـدنيا حكـم         : وفيه  .  من غري إعالمهم بذلك      الدعوة
أم يف  : الصحيح  : وأما يف اآلخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثالثة مذاهب           ، آبائهم  
  . ]]واهللا أعلم . ال جيزم فيهم بشيء : والثالث . يف النار : والثاين . اجلنة 

  : خالد اجلندي الشيخ وقال .. 
الراجل بقلـك أل ،   قصة خروج املوحدين من النار ودخوهلم اجلنة ،      يجي بقا ن[[ 

يف لقائه الـشهري مـع اإلعالمـي    اللي حيدخل النار ، ده عدنان قاهلا كده صراحة ،         
و إيل حيدخل النار مش حيخـرج ، خلـصة الليلـة        األشهر السيد عالء بسيوين ، قلّ     

د ، جتيلك األحاديـث تقلـك املوحـدين         ي بقا موحد والَّ مش موح     خالص ، ال تقلّ   
حيخشو النار شوية وخيرج ، ال ال ال ، ون واي تيكت ، اللي حيدخل النار ِخِلـص ،            

  ]] الناس تلطم وخالّكالم خطري وبيودي بداهية ، انتهى األمر ، 
عدنان الرفاعي مل يأت به من جيبه ، إنما هو حقيقة           املهندس  يا شيخ خالد قول     .. 

وهنا أريد أن أسـأل الـشيخ   .. ب اهللا تعاىل يف العشرات من آياته الكرمية        حيملها كتا 
إذا ارتكب اليهود افتراء على اهللا تعاىل ، وبين اهللا تعاىل           : خالد اجلندي السؤال التايل     
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لنا يف القرآن الكرمي بشاعة هذا االفتراء وبأنه كذب على اهللا تعاىل ، هل حيق لنـا أن                  
  !!! ..على اهللا تعاىل ؟نفتري االفتراء ذاته 

  ..يا شيخ خالد اخلروج من النار أكذوبة كذا اليهود على اهللا تعاىل .. 
 ))               ِلـفخي داً فَلَنهاللَِّه ع دِعن مذْتخةً قُلْ أَتوددعاماً مِإلَّا أَي ارا الننسمت قَالُوا لَنو

بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت ِبـِه   )٨٠(اللَِّه ما ال تعلَمونَ     اللَّه عهده أَم تقُولُونَ علَى      
   ]٨١ – ٨٠ : البقرة[   ) )خِطيئَته فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ

فتراها اليهود على اهللا تعاىل وحيذّرنا اهللا       اجنعل من أكذوبة    فكيف يا شيخ خالد     .. 
ا ، كيف جنعلها جزءاً من عقيدتنا ، ونكفِّر من يأىب أن يسلك سبيل اليهود يف              تعاىل منه 

 –نه حـي    أعتقد  أ الذي ما زلت     –أناشد ضمريك ووجدانك    !!! .. هذه األكذوبة ؟  
  ..واضعاً هذا السؤال بني يديك ، تاركاً ذلك للقائنا أمام اهللا تعاىل يف اآلخرة 

  :انظر يف قوله تعاىل  ..يا شيخ خالد 
 ))       مهـنيب كُمحاِب اللَِّه ِلينَ ِإلَى ِكتوعداِب يالِْكت ِصيباً ِمنوا نأُوت ِإلَى الَِّذين رت أَلَم

ذَِلك ِبأَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار ِإلَّـا أَيامـاً    )٢٣(ثُم يتولَّى فَِريق ِمنهم وهم معِرضونَ   
وددعونَمرفْتوا يا كَانم ِفي ِديِنِهم مهغَر٢٤ – ٢٣ : آل عمران[  )  )اٍت و[   
 أال تبين هذه العبارات القرآنية أنَّ القول باخلروج من النار هو غرور يف ديـن      ..  

.. وجود له على اإلطالق يف كتاب اهللا تعاىل         وال   ،املفترين على اهللا تعاىل ذا اخلروج       
أَنهم قَالُوا لَن تمسنا النار ِإلَّا أَياماً معدوداٍت وغَرهم ِفي ِديِنِهم مـا كَـانوا               ذَِلك بِ  ((

   ..) )يفْترونَ
 يف سورة الزمر ينقسم الناس إىل قسمني ال ثالث هلما ، وكـلُّ        .. يا شيخ خالد  .. 

  ..قسم من هذين القسمني يدخل خالداً فيما دخل فيه 
 )) مقَالَ لَها وهابوأَب تا فُِتحاُءوهى ِإذَا جتراً حمز منهوا ِإلَى جكَفَر الَِّذين ِسيقو

خزنتها أَلَم يأِْتكُم رسلٌ ِمنكُم يتلُونَ علَيكُم آياِت ربكُم وينِذرونكُم ِلقَاَء يوِمكُم هذَا 
ِقيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم  )٧١(ِكن حقَّت كَِلمةُ الْعذَاِب علَى الْكَاِفِرين قَالُوا بلَى ولَ
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وِسيق الَِّذين اتقَوا ربهم ِإلَى الْجنِة زمراً ) ٧٢( الْمتكَبِرين خاِلِدين ِفيها فَِبئْس مثْوى
بها وقَالَ لَهم خزنتها سالم علَيكُم ِطبتم فَادخلُوها حتى ِإذَا جاُءوها وفُِتحت أَبوا

اِلِدين٧٣ – ٧١ : الزمر[  )  )خ[    
  .....و أو يأكل الربا أيا شيخ خالد أال يوجد من املوحدين من يقتل إنساناً .. 
داً ِفيها وغَِضب اللَّه علَيِه ولَعنه وأَعد ومن يقْتلْ مؤِمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خاِل(( 

    ]٩٣ : النساء[  )  )لَه عذَاباً عِظيماً
 ))              ـسالْم طَانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُوما يونَ ِإلَّا كَمقُومبا ال يأْكُلُونَ الري الَِّذين

لْبيع ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاَءه موِعظَةٌ ِمن            ذَِلك ِبأَنهم قَالُوا ِإنما ا    
ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى اللَِّه ومن عاد فَأُولَِئك أَصحاب النـاِر هـم ِفيهـا                  

    ]٢٧٥ : البقرة[  )  )خاِلدونَ
بون هذه اجلرائم ، هكذا يقول      كؤالء املوحدون سيخلدون يف النار حينما يرت      ه.. 

  ..اهللا سبحانه وتعاىل 
شارة إىل أنَّ   يف كتاب اهللا تعاىل فيها جمرد إ      ية واحدة   وجد آ ال ت .. يا شيخ خالد    .. 

كـتيب ويف برنـامج   وقد بينت ذلـك يف   .. بعض الداخلني إىل النار سيخرجون منها       
لكربى ويف مناظرة مع الدكتور مربوك عطية على قناة أوربـت يف برنـامج              املعجزة ا 

  ..القاهرة اليوم 
هم يفترون على اهللا تعاىل مبحاولة لتحريف الكلم عن مواضعه وذلك يف قولـه          .. 

  ..تعاىل التايل اخلاص بالصراط قبل الدخول إىل اجلنة أو إىل النار 
    ]٧١ : مرمي[   ) )كَانَ علَى ربك حتماً مقِْضياًوِإنْ ِمنكُم ِإلَّا واِردها (( 
الثانية من النص التايل ويغمضون أعينهم عن اآلية الثالثة         هم يستشهدون باآلية    .. 

فيه ، واليت لو فُسرت حسب أهوائهم ستؤدي دالالا إىل عدم خلود أهل اجلنـة يف                
  ..اجلنة 
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خاِلِدين ِفيها ما دامِت  )١٠٦(ي الناِر لَهم ِفيها زِفري وشِهيق    فَأَما الَِّذين شقُوا فَفِ   (( 
            ِريدا يالٌ ِلمفَع كبِإنَّ ر كباَء را شِإلَّا م ضالْأَرو اتاوموا   )١٠٧(السِعدس ا الَِّذينأَمو

      مِت الساما دا مِفيه اِلِدينِة خنفَِفي الْج          ـرطَـاًء غَيع ـكباَء را شِإلَّا م ضالْأَرو اتاو
   ]١٠٨ – ١٠٦ : هود[   ) )مجذُوٍذ
يف )  ) أَبـداً  (( ورود كلمـة  يف  ويلبسون  يكذبون على اهللا تعاىل وعلى الناس       .. 

عاىل  مل يرد يف كتاب اهللا ت) ) أَبداً((كتاب اهللا تعاىل ، فيزعمون أنَّ اخللود املتعلّق بكلمة 
  ..اسأهلم ماذا يقولون يف قوله تعاىل .. للمسلمني ، مع العلم أنَّ احلقيقة غري ذلك 

   ]٢٣ : اجلـن[   ) ) ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَِإنَّ لَه نار جهنم خاِلِدين ِفيها أَبداً((
فاخلروج من النار    ..ج  كرر ما بينته يف كتيب ويف الربنام      أُال أريد أن أطيل وأن      .. 

أكذوبة كذا اليهود على اهللا تعاىل ، وكذا أمثال هؤالء مـن الـسابقني ولبـسوها        
  ..بروايات اصطنعوا هلا أسانيد وقاموا بفرضها على األمة 

   :وتابع الشيخ خالد اجلندي قائالً .. 
هنـا  فمنها ثاين خالص ، يعين اللي حيعمل معصية مني قلك ، ال مش حيخرج          [[ 

يريدون أن خيرجـوا  : بقول اهللا تبارك وتعاىل فني يا عدنان دليلك ؟ ، استدل   قلك إنو   
ن خيرجوا منها من أكلّما أرادوا : من النار وما هم خبارجني منها ، واستدلّ بقوله تعاىل           

  ]] غٍم أُعيدوا فيها ، شوف ختيل 
 إنما  ،س نتيجة عملدخول اجلنة ودخول النار لي: وأقول للشيخ خالد اجلندي .. 

  .. نتيجة حمصلة األعمال اليت خرج ا اإلنسان من حياته الدنيا 
 ))  هاِزينوم ثَقُلَت نا م٦(فَأَم(  ٍةاِضيٍة رِفي ِعيش وفَه)٧(   ـهاِزينوم فَّتخ نا مأَمو

 ِإنَّ الْحسناِت   ((شيخ خالد هو     وامليزان يا    ..  ]٩ – ٦ : القارعة[   ) )فَأُمه هاِويةٌ  )٨(
   .. ]١١٤ : هود[  )) يذِْهبن السيئَاِت 

  ..واستداللنا يا شيخ خالد بقوله تعاىل .. 



 ١٠٣

 ))            ِقـيمم ذَابع ملَها وهِمن اِرِجنيِبخ ما هماِر والن وا ِمنجرخونَ أَنْ يِريدي( (   ]
   ]٣٧ : املائدة

[   ) )رادوا أَنْ يخرجوا ِمنها ِمن غَم أُِعيدوا ِفيها وذُوقُوا عذَاب الْحِريقِ          كُلَّما أَ (( 
    ]٢٢ : احلج

وأَما الَِّذين فَسقُوا فَمأْواهم النار كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا ِمنها أُِعيدوا ِفيها وِقيلَ     (( 
   ]٢٠ : السجدة[   ) )ناِر الَِّذي كُنتم ِبِه تكَذِّبونَلَهم ذُوقُوا عذَاب ال

ويتوافق مع كلّ ما تنطق به آيات كتاب اهللا تعاىل ، هو استدالل سليم وصحيح  .. 
..  والقول بأنَّ هذه اآليات ال تعنينا أبداً         ،، وغري السليم هو القول باخلروج من النار         

  ..ته يف كتيب ويف لقاءايت على الفضائيات وال أريد هنا أيضاً أن أُكرر ما قل
  :جمد أ السيدوأجاب .. 
   ]]  فسقوافأما الذينقالولو دول عن الكفَّار ، قال [[ 

  : خالد اجلندي الشيخ وأكمل 
وا أن رادأفأما الذين فسقوا فمأواهم النار ، يعين عـصوا ، كلمـا             أيوا أيوا ،    [[ 

  ]] خيرجوا منها أعيدوا فيها 
  : أجمد  لسيداوأكمل .. 
، هو طبعاً أحاديث خروج املوحدين من النار بلغت حد          حىت هذا من العجب     [[ 

تى أإالّ عدنان ،  أحد أنكر أحاديث متواترة ،      يعين ال يوجد على مدار التاريخ       التواتر ،   
، فعند احلساب ال ندخل اجلنة حنن ايتنا عند احلساب    و  فقال إن مبا مل يأت به األوائل ،       

فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره ومن يعمـل  : دخل النار ، طيب قول اهللا عز وجل     ال ن 
لقيتين دخلت اجلنة ، والثاين مثقال ذرة شراً يره ، إذا أنا جيت عملت شر ملقيتهوش ، 

و هو مفهموش ، نقرآن على إعمل خري ملقاهوش يبقى دخل النار ، فهذا خمالف حلىت ال
   ..]]ىت الفاسق قد تطلق على الكافر هنا القول حهو مل يفهمه ، 
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الذي مل يفهم القرآن الكرمي هو الذي جيتـر أقـوال           : فأقول  وأرد على ذلك    .. 
الذي .. السابقني دون أن يفهم معانيها فضالً عن عدم فهمه لدالالت كتاب اهللا تعاىل              

الَ ذَرٍة خيراً يـره  فَمن يعملْ ِمثْقَ(( مل ولن يفهم القرآن هو الذي يستشهد بقوله تعاىل         
)٧(  هراً يرٍة شلْ ِمثْقَالَ ذَرمعي نمه يعين اخلروج مـن   ]٨ – ٧ : الزلزلة[   ) )وعلى أن 

 ولـيس   ) ) يره ((النار ، دون أن يفهم أنَّ ذلك يكون عند امليزان ، وهو مسألة رؤية               
 ِإنَّ الْحسناِت   ((امليزان حسب معيار    دخول إىل النار أو إىل اجلنة ، حيث تكون نتيجة           

وبعد ذلك وبناء على هذه النتيجة يتم الدخول         ..  ]١١٤ : هود[  )) يذِْهبن السيئَاِت   
  ..خلوداً يف النار أو يف اجلنة 

 إذا أنا جيت عملت شر ملقيتهوش ، لقيتين دخلت اجلنـة ،        [[ أجمد   السيدوقول  
، ألنـه ال   ال يستحق حىت الرد عليـه  ]]قى دخل النار   والثاين عمل خري ملقاهوش يب    

  ..معىن له 
  : خالد اجلندي قائالً الشيخ قاطعه و.. 
مش بيقول وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن             [[ 

يعين هل كلمة فاسق تطلق بس على املـؤمن         فسق عن أمر ربه ، يعين إبليس فاسق ،          
فمن يعمل مثقال ذرة : واألدهى إنو ربنا بيقول ، تطلق أيضاً على الكافر ،    املوحد ، أل    

يعين إيه ؟ ، يعين اللي حيعمل خري حيالقيه ، خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ،         
واللي حيعمل شر حيالقيه ، طب افرض واحد عمل خري وشر ، خلطوا عمالً صـاحلاً              

   .. ]]، احلل ؟ لوقيت ملّا عمل العملني وآخر سيئاً ، طب حيعمل إيه د
  : جمد أاملدعو فأجابه 

وإذا طبت كفّـة    هو بقا بيقول إيه ، يتوزنو فإذا طبت كفّة اخلري دخل اجلنة ،              [[ 
  ]] الشر راح يف داهية 

  : خالد اجلندي الشيخ فأجابه 
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ا ة حشرحه، املقاصوإن رفض املقاصة يا أستاذ عدنان ، عارف يعين إيه املقاصة   [[ 
مهلك آخر الـشهر ،  عشان أديعين حضرتك أنا خذت منك ألف جنيه       لكم يف ثانية ،     

لـف  أيلك  إن شاء اهللا حستردهم وأد    قلتلي ليه عاوزهم قلتلك أصل أنا بتاجر يف الرز          
قلتلي خالص ، آخر الشهر ما بعتش أنا البضاعة ، قلتلي هات األلـف جنيـه       جنيه ،   

خذ فيهم رز ؟ ، حاجة من االثنني ، أنت تقلو خالص هات             تاقلتلك واهللا مش معايا ،      
يف احلالة دي يبقـى     يين األلف جنيه ،     يين ألف جنيه حتد   يا إما تقلي أل حتد    فيهم رز ،    

زي مـا بتحـصل   ، لو أنت قبلت الرز يبقى دي امسها املقاصة ،    أنت رفضت املقاصة    
ك املقاصة ، حيطلك احلسنة مـع       فربنا سبحانه وتعاىل ممكن يطبقلّ    كده ما بني البنوك ،      

السيئة ، تاخذ ديت ، وممكن أل ، ممكن ربنا سبحانه وتعاىل ال يتـرك منـها شـيئاً ،                    
يغفره اهللا وهو ظلم العبد لنفسه ، وديوان ال يترك اهللا           الدوواين عند اهللا ثالثة ، ديوان       

 إن اهللا ال يغفر أن      وديوان ال يغفره اهللا وهو الشرك ،      منه شيئاً وهو ظلم العبد ألخيه ،        
ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ، فلو ربنا رفض املقاصة يا سيد عدنان حتعمل               يشرك به   

 ، واحـد مـؤمن      هزارحتبات يف أوتيل ؟ ، حتدخل يا جنة يا نار ، مفيش فيها              إيه ،   
   ..]]ال فني آخر من خيرج وعمل ، أموصاحل 
 ِإنَّ الْحـسناِت يـذِْهبن      ((لنا فقـال    يا شيخ خالد اطمئن ربنا جلّ وعال بين         .. 

 [[  وهذا هو معيار التعامل يف امليزان ، ولذلك فقولك          .. ]١١٤ : هود[  )) السيئَاِت  
  ، لن يكـون  ]]فلو ربنا رفض املقاصة يا سيد عدنان حتعمل إيه ، حتبات يف أوتيل ؟               

كلِّ شيء أنَّ احلسنات يذهنب السيئات وأنَّ نَّ اهللا تعاىل بين يف كتابه الذي نزله تبياناً ل         أل
بعـد   و ..دخول اجلنة ودخول النار هو نتيجة حمصلة أعمال وليس نتيجة عمل واحد             

ار  إما يف اجلنة وإما يف الن      – بعد ذلك  –سنكون   حيث تثقل املوازين أو ختف ،      ذلك ، 
اميس واضـحة جليـة   نما وفق نواملسألة ليست كما نريد ، إ..  نبيت يف أوتيل  ، ولن 

   ..بينها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
  :وتابع الشيخ خالد اجلندي قائالً 
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]]    ا ،        دي األحاديث و كل طبعاً أنا عارف إن عندي  ولكن املشكلة  هذه ال يؤمن
وما آتـاكم الرسـول     دلوقيت إنك بتقلي أين الدليل من القرآن ، الدليل من القرآن            

الدليل هو قول اهللا تبارك وتعاىل وما كان ملـؤمن وال            ،   افانتهوفخذوه وما اكم عنه     
نـك  أمؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ، الدليل هـو                 

   قت النيبقه فيما أخـرب             ) ص  ( صده من قرآن فيجب عليك أن تصدفيما أخرب عن رب
   ..]]ومن خرب من أنباء الغيب من سنة ، 

 األحاديث املناقضة لثوابت كتاب اهللا تعاىل ، هـي مكذوبـة            ..يا شيخ خالد    .. 
( ومفتراة على السنة الشريفة ، وحنن ال نؤمن ا انتصاراً للسنة الشريفة ، والرسـول           

كان قرآناً ميشي على األرض ، وال ميكن أن خيالف صريح كتاب اهللا تعاىل كما               ) ص  
 ، ولذلك نراهم ينسخون آيـات       رادة ملعرفة احلقيقة   عندهم إ  توجدمن مل ولن    يتوهم  

، ولكننا ال   ) ص  ( يا شيخ خالد حنن نصدق الرسول        ..كتاب اهللا تعاىل حبديث آحاد      
  ..نصدق األحاديث املكذوبة عليه واليت ينقضها كتاب اهللا تعاىل مجلة وتفصيالً 

  :وقول اهللا تعاىل .. 
 ))    ؤال مِمٍن وؤا كَانَ ِلممو     ةُ ِمنرالِْخي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهٍة ِإذَا قَضِمن

    ]٣٦ : األحزاب[ )  )أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضالالً مِبيناً
    ]٧ : احلشر[  ) ) وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا ((
هو الذي نقـل  ) ص ( ، والرسول ) ص ( يأمرنا به اهللا تعاىل أن نطيع الرسول        .. 

ال ميكن أن خيالف أحكام كتـاب اهللا تعـاىل ،     ) ص  ( إلينا القرآن الكرمي ، والرسول      
إذاً .. وكتاب اهللا تعاىل واضح وصريح وجلي يف أنَّ من دخل النار ال خيرج من النـار      

كـلُّ  .. إذاً  .. باخلروج من النار مكذوبة عليه      ) ص  ( ات املنسوبة للرسول    الرواي.. 
هـذه روايـات    : إنسان حيترم كتاب اهللا تعاىل والسنة الشريفة وعقله عليه أن يقول            

.. موضوعة ، السنة الشريفة منها براء ، وهذا ما يذهب إليه املهندس عدنان الرفاعي               
  !!! ..هذه الروايات ؟هل عرفت يا شيخ خالد ملاذا ننكر 



 ١٠٧

  :جمد قائالً أ السيدوتابع .. 
أن علينا باب مهـم جـداً   اضطر بقا على شان ميشي هذا الكالم عشان يغلق          [[ 

ألن الشفاعة أنت حتشفع يف مني ؟ حتشفع يف واحد دخـل اجلنـة ،   ينكر الشفاعة ،    
يه على اجلنة ؟  لِّيعين أنت حتشفع يف مني يف واحد دخل اجلنة حتروح تقلو إيه يا ريب ع              

أي حد من اللي أنت بتحبهم      أخوك ، صديقك ،     ، أنت حتشفع يف واحد دخل النار ،         
   ..]]حتشفع فيه دخل النار ، 

كيـف  !!! .. نكرنا الشفاعة ؟أفمىت ..  آخر علينا     افتراءً – أيضاً   –وهنا نرى   .. 
ها مزاوجة بني أمرين    نكر الشفاعة يف الوقت الذي رحت فيه أبين حقيقة الشفاعة بأن          أس

، بني إرادة طاهرة يف احلياة الدنيا ودعاء الشافع ، وال أريد أن أُعيد ما قلت ، لكـن                   
  ..كيف يفتري هذا املخلوق علينا يف مسألة موجودة على النت ككتاب وكربنامج 

 البشر ، وتـأيت     طةما ننكره هو الروايات اليت تصور الشفاعة بأنها واسطة كواس         
  ..نقضها كتاب اهللا تعاىل من أساسها بدالالت ي

فهل يستطيع املدعو أجمد وأمثاله أن يفسر لنا تفسريا سليماً قول اهللا تعاىل التـايل               
  ..نية دالالت من جيبه أن يضيف للعبارات القرآدون 

 وال يؤخذُ ِمنها    واتقُوا يوماً ال تجِزي نفْس عن نفٍْس شيئاً وال يقْبلُ ِمنها شفَاعةٌ           (( 
    ]٤٨ : البقرة[  )  )عدلٌ وال هم ينصرونَ

واتقُوا يوماً ال تجِزي نفْس عن نفٍْس شيئاً وال يقْبلُ ِمنها عدلٌ وال تنفَعها شفَاعةٌ   (( 
    ]١٢٣ : البقرة[   ) )وال هم ينصرونَ

ن آمنوا أَنِفقُوا ِمما رزقْناكُم ِمن قَبِل أَنْ يأِْتي يوم ال بيع ِفيِه وال خلَّةٌ               يا أَيها الَِّذي  (( 
  ] ٢٥٤ : البقرة [  ) )وال شفَاعةٌ والْكَاِفرونَ هم الظَّاِلمونَ

  :أجمد  السيدقول  لذلك نرى اإلفالس الفكري يتجلّى يف ..
، مـني  كلمة مفكِّر إسالمي أول متالقي  يقة قلت   أنت قلت كلمة أعجبتين حق    [[ 

  ]]إللي جاب الكلمة دي ، ده طالب علم والّ عامي 



 ١٠٨

من ،  أسامة  :  اتصال هاتفي قال مدعو امسه كما ظهر على الشاشة هو            هنا متَّ و.. 
اليت تكفر السنة أو خترج بنا من السنة علـى أنَّ الـسنة        هذه النوعية   : البحرية ، قال    

  : أجمد قائالً املدعو  فأجاب ،الزم له ، دول دخلوا يف زمرة الكافرين شيء ال 
   ..]]يعين مهو يف حاجة امسها العذر باجلهل هذا جاهل قد نعذره جبهله [[ 

من مسات اجلهل هو اإلفالس الفكري الذي يدفع بصاحبه إىل النطق           : وأقول هنا   
اله ال يستطيعون الرد من جهة ، وال فهذا املدعو وأمث.. بالكلمات البذيئة جتاه اآلخرين 

يستطيعون السكوت وأصنامهم تتهاوى من جهة أُخرى ، وبالتايل فالكذب واالفتـراء          
  ..والتدليس هو السبيل الوحيد أمامهم 

ما هو الدليل الـذي  .. ما هي القيمة الفكرية اليت قُدمت يف هذه احللقة وغريها ؟     
 إالّ  عابدو أصـنام التـاريخ    ماذا يفعل   ..  مسألة ؟     يف حياته على أي    املدعوقدمه هذا   

   .. اجترار املوروث اجتراراً أعمى ال يفهمون فيه ما خيرج من أفواههم 
وهم حيسبون  الذين ضلَّ سعيهم يف احلياة الدنيا       [[ : وأجاب السيد خالد اجلندي     

   ..]]دى واهلداية ، وحنسن الظن به م حيسنون ، ولكننا نسأل اهللا له اهلأ
يا شيخ خالد الذين ضلَّ سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أنهم حيسنون صنعاً ،          

  ..ويأتون بروايات التاريخ حجة عليه ،  ن جيحدون بآيات كتاب اهللا تعاىلهم الذي
   )١٠٤(صنعاً الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ (( 

 أُولَِئك الَِّذين كَفَروا ِبآياِت ربِهم وِلقَاِئِه فَحِبطَت أَعمالُهم فَال نِقيم لَهم يوم الِْقيامِة وزناً             
   ]١٠٥ : الكهف[   ))

الذي ال ولكن الضال هو .. كلّنا حباجة هلداية اهللا تعاىل ورمحته     .. خالد  يا شيخ   .. 
  ..ناقض بني الروايات التالية يرى الت

   ) :١٤١( البخاري 



 ١٠٩

                نع ِثياللَّي ِزيدِن يطَاِء بع نع ِريها الزثَندأَِبي ِذئٍْب قَالَ ح نا ابثَندقَالَ ح ما آدثَندح
 وسلَّم ِإذَا أَتى أَحدكُم الْغـاِئطَ   قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيهِ     أَِبي أَيوب الْأَنصاِري قَالَ   

  فَلَا يستقِْبل الِْقبلَةَ ولَا يولِّها ظَهره شرقُوا أَو غَربوا
   ) :١٤٤( البخاري 

ـ               محم نِد اللَِّه عيبع ناٍض عِعي نب سا أَنثَندِذِر قَالَ حنالْم نب اِهيمرا ِإبثَندـِن   حِد ب
يحيى بِن حبانَ عن واِسِع بِن حبانَ عن عبِد اللَِّه بِن عمر قَالَ ارتقَيت فَوق ظَهـِر بيـِت                   

 فَرأَيت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقِْضي حاجته مـستدِبر            حفْصةَ ِلبعِض حاجِتي  
  ِة مستقِْبلَ الشأِْمالِْقبلَ

   ) :٣٨٩( مسلم 
و حدثَنا أَحمد بن الْحسِن بِن ِخراٍش حدثَنا عمر بن عبِد الْوهاِب حدثَنا يِزيد يعِنـي             

             أَِبي ه ناِلٍح عأَِبي ص نقَاِع عالْقَع نٍل عيهس نع حوا رثَندٍع حيرز نةَابريـوِل    رسر نع 
اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ ِإذَا جلَس أَحدكُم علَى حاجِتِه فَلَا يستقِْبلْ الِْقبلَـةَ ولَـا         

  يستدِبرها
   ) :٣٩١( مسلم 

الْعبِدي حدثَنا عبيد اللَِّه بن عمـر       حدثَنا أَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ حدثَنا محمد بن ِبشٍر           
رِقيت علَى بيِت عن محمِد بِن يحيى بِن حبانَ عن عمِه واِسِع بِن حبانَ عن ابِن عمر قَالَ              

ِعدا ِلحاجِتِه مستقِْبلَ الـشاِم     أُخِتي حفْصةَ فَرأَيت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَا         
  مستدِبر الِْقبلَِة

الضال الذي ضلَّ سعيه يف احلياة الدنيا وحيسب نفسه مهتدياً ، هـو الـذي ال         .. 
  ..يرى التناقض بني الروايات التالية 

   ) :١٤٩( البخاري 
 وه اما ِهشثَندالَةَ قَالَ حفَض ناذُ بعا مثَندِد حبع نِن أَِبي كَِثٍري عى بيحي نع اِئيوتسالد

قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا شِرب أَحـدكُم     اللَِّه بِن أَِبي قَتادةَ عن أَِبيِه قَالَ        



 ١١٠

  س ذَكَره ِبيِميِنِه ولَا يتمسح ِبيِميِنِه وِإذَا أَتى الْخلَاَء فَلَا يمفَال يتنفَّس ِفي الِْإناِء
   ) :٥٢٠٠( البخاري 

حدثَنا أَبو عاِصٍم وأَبو نعيٍم قَالَا حدثَنا عزرةُ بن ثَاِبٍت قَالَ أَخبرِني ثُمامةُ بن عبِد اللَِّه                
 وزعم أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَانَ تيِن أَو ثَلَاثاً كَانَ أَنس يتنفَّس ِفي الِْإناِء مر  قَالَ

  يتنفَّس ثَلَاثاً
   ) :٣٧٨٠( مسلم 

حدثَنا ابن أَِبي عمر حدثَنا الثَّقَِفي عن أَيوب عن يحيى بِن أَِبي كَِثٍري عن عبِد اللَِّه بِن                 
   أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نهى أَنْ يتنفَّس ِفي الِْإناِءتادةَ عن أَِبيِهأَِبي قَ

   ) :٣٧٨١( مسلم 
و حدثَنا قُتيبةُ بن سِعيٍد وأَبو بكِْر بن أَِبي شيبةَ قَالَا حدثَنا وِكيع عن عزرةَ بِن ثَاِبـٍت                 

 أَنَّ رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم        نصاِري عن ثُمامةَ بِن عبِد اللَِّه بِن أَنٍس عن أَنسٍ         الْأَ
  كَانَ يتنفَّس ِفي الِْإناِء ثَلَاثاً

   ) :٣٧٨٢( مسلم 
يٍد ح و حدثَنا شيبانُ بـن فَـروخ         حدثَنا يحيى بن يحيى أَخبرنا عبد الْواِرِث بن سعِ        

 كَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم       حدثَنا عبد الْواِرِث عن أَِبي ِعصاٍم عن أَنٍس قَالَ        
نس فَأَنا أَتنفَّس ِفي الـشراِب  قَالَ أَ ُ ويقُولُ ِإنه أَروى وأَبرأُ وأَمرأيتنفَّس ِفي الشراِب ثَلَاثاً 

            اِئيوتساٍم الدِهش نع ِكيعا وثَندةَ قَالَا حبيأَِبي ش نكِْر بو بأَبِعيٍد وس نةُ ببياه قُتثَندثَلَاثًا و ح
  م ِبِمثِْلِه وقَالَ ِفي الِْإناِءعن أَِبي ِعصاٍم عن أَنٍس عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ

    :القاهرة امسه على الشاشة حممدوقال متصل من .. 
، يف سورة البينة ، شر الربية خالدين فيها بـس ،      اجلزئية بتاعة اخللود يف النار      [[ 

و حاديث إللي مش عايزين يعترفو فيها ، أه    إنما خري الربية خالدين فيها أبداً ، امشعنا األ        
   ]]قرآن أهو 



 ١١١

كالم عظيم ، ربنا يفـتح  متام اهللا يفتح عليك ،      [[  خالد اجلندي     الشيخ فأجابه.. 
  .. ]]عليك يا حج حممد ويشرح صدرك 

:  جتيب أنت هذا األخ املتصل فتقول لـه   كنت أتوقع منك أن  ..يا شيخ خالد    .. 
ف نفهم إذاً الكثري من      على عدم اخللود ، فكي     إن كان عدم االقتران بكلمة أبداً دليالً      

اآليات عن الكافرين واملشركني الذين متَّ تصوير خلودهم يف النار دون االقتران بكلمة             
  !!! ..أبداً ؟

كالمك : كنت أتوقّع منك أنت أن جتيب األخ املتصل فتقول له           .. يا شيخ خالد    
ألنه حسب هذا    ،   لن خيلدوا يف النار   من أهل الكتاب واملشركني      الذين كفروا نَّ  أيعين  

  ..  )) أَبداً (( القول الفاسد مل يقترن خلودهم بكلمة
 ))             ا أُولَِئكِفيه اِلِدينخ منهاِر جِفي ن ِرِكنيشالْماِب وِل الِْكتأَه وا ِمنكَفَر ِإنَّ الَِّذين

 )٧(اِت أُولَِئك هم خيـر الْبِريـِة        ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلح     )٦(هم شر الْبِريِة    
               اللَّـه ِضيداً را أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجٍن تدع اتنج ِهمبر دِعن مهاؤزج

هبر ِشيخ نِلم ذَِلك هنوا عضرو مهن٨ – ٦ : البينة [)  ع [  
نَّ املسألة تكمن يف ختطئة ما قال    أم أ  .. !!! ؟  بذلك يا شيخ خالد    نتأهل تعتقد   .. 

دلّة الدامغة  عني عن األ  املهندس عدنان الرفاعي ولو كان ذلك على حساب إغماض األ         
  ..!!! ؟اليت يقدمها املهندس عدنان الرفاعي من كتاب اهللا تعاىل 

عليك ، كالم عظيم ، متام اهللا يفتح [[ كيف تقول هلذا الرجل   .. يا شيخ خالد    .. 
يف قضية واضحة وضوح الـشمس      ]] ربنا يفتح عليك يا حج حممد ويشرح صدرك         

بينك وبني نفسك ، ويف     أترك لك اإلجابة    !!!!!!! .. ؟وسط النهار أنها ملفّقة وفاسدة      
  ..اآلخرة أمام اهللا تعاىل سنرى مجيعاً احلقيقة 

  : وقال متصل من السعودية امسه ممدوح .. 
]]    لم حبياتو كده قوي ،         عدنان الرفاعي واضح إنيف مسألة الكاللـة    و هو غري م

كان بيذكر فيها عن مرياث األخوة من األم ، ويف سورة النساء مل يذكر فيها مـرياث                 



 ١١٢

           ذكَر صراحة من األم ، مع إنواضح فيهـا    و قراءة ابن مسعود     األخوة من األم ، مل ت ،
  ]] ، مزبوط وال أل األخوة من األم 

  ]]مزبوط ، ميعرفش القراءات آا [[ : فأجابه خالد اجلندي 
يا !!! .. ما عالقة ما قال هذا األخ مبا قلنا يف مسألة الكاللة ؟           .. يا شيخ خالد    .. 

شيخ خالد من يريد الرد على عدنان الرفاعي عليه أوالً أن يقرأ ماذا كتـب عـدنان                 
 عـدنان   ..يا شـيخ خالـد  .. فاعي  ن يشاهد ويسمع ماذا قال عدنان الر      أالرفاعي و 

  ..الرفاعي ال يرضى بإحلاق النقائص إىل كتاب اهللا تعاىل 
 تعين أخاً من     التايل يف قوله تعاىل   )) أَخ   ((يف موروثنا التفسريي قالوا إنّ كلمة       .. 

  ..األم 
كُلِّ واِحـٍد ِمنهمـا      وِإنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَاللَةً أَِو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَلِ            ((

   ]١٢ : النساء[   ))السدس فَِإنْ كَانوا أَكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شركَاُء ِفي الثُّلُِث 
) مـن أمـه     ( دخلوا أيديهم يف جيوم وأخرجوا كلمـيت        أ  ..يا شيخ خالد  .. 

يه كتاب اهللا   فذهب عدنان الرفاعي إىل ترت    .. وأضافوها إىل دالالت هذه اآلية الكرمية       
تعاىل وبين املسألة يف برنامج املعجزة الكربى ، وقبل ذلك يف كتاب املعجزة الكـربى               

 لقد برهنا بشكٍل جلي وبين أنَّ تفسريهم ليس صـحيحاً ،            ..الذي أنصحك بقراءته    
ولو أراد  .. فكيف تكون قراءة منسوبة البن مسعود حجة على رسم كتاب اهللا تعاىل             

يف نص كتاب اهللا تعـاىل      ) من أمه   ( خ من األم فلماذا مل توضع الكلمتان        اهللا تعاىل األ  
  !!! ..؟

 ]]مزبوط ، ميعـرفش القـراءات آا        [[ كيف تقول للرجل    .. يا شيخ خالد    .. 
  !!!!!!! ..والقضية ال عالقة هلا مبا قال الرجل ؟

  : واتصلت أم أشرف من لبنان فقالت .. 
  ]] ل املعروف بعدنان الرفاعي اجلاهأرجو أن كل حلقة قدمها [[ 
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كل حلقـة حنـط     [[ : وتابعت   ،   ]]هذا وصف   [[  :  ضاحكاً  أجمد السيد فقال
م مقابل هلا ألنم أفكار كثرية من الناس و مسكثري من الناس ، مس[[..   

توقع منك يا شيخ خالد أن تقول هلذا املدعو ومن قبله للمتصلة ، هـذا              أكنت  .. 
.. هذه الكلمات البذيئة ال تليق مبنهج العلم وال بسمعة القناة           ، و عيب عليكم وخجل    

 ، وخصوصاً أنَّ هذا املدعو واملتصلة وكل ما طُرح يف هـذه            منك هذا ما كنت أتوقعه   
كنت أتوقع منك ذلك ، ولكن      .. احللقة ال حيمل قيمة فكرية تتكئ على ذرة من دليل           

  ..أقوهلا ولألسف مل حيدث ذلك 
 املهندس عدنان الرفاعي مسم فكر كثري من الناس ، هو اجلهل بعينه              بأنَّ والقول.. 

، وخصوصاً حينما يكون القائل مبستوى أقل من أن يدرك ماذا قال املهندس عـدنان               
وهـذه  .. الرفاعي ، وفوق ذلك مل يطّلع أصالً على ما قال املهندس عدنان الرفـاعي             

رعونُ ذَروِني أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه ِإني وقَالَ ِف(( األقوال الرخيصة تشبه قول فرعون      
   ادِض الْفَـسِفي الْأَر ظِْهرأَنْ ي أَو كُملَ ِديندبأَنْ ي اففكـلُّ  ..   ]٢٦ : غـافر [   ) )أَخ

الداعني للحق السائرين يف سبيل الرسل عليهم السالم يف كلِّ زماٍن ومكان يتم االفتراء    
 من ِقبل أعداء احلق ، ويتم اتهامهم بأنهم ينشرون الفساد ويهدمون الثوابـت              عليهم

  ..الدينية 
ترك اإلجابة عليه لكل مـن      أ ف ]]هذا وصف   [[  أما بالنسبة لقول املدعو أجمد    .. 

ن شـاء اهللا     إ – ولكلِّ من سيشاهد ردي على الفضائيات والذي سآيت          ،قرأ هذا الرد    
 اليت نطق ا هذا املدعو وكل ما ورد يف هذه احللقة بالـصوت               به بالنصوص  –تعاىل  

، ومن املفلـس     من اجلاهل     يف كلِّ العامل   والصورة ، ليعلم العقالء والشرفاء واألحرار     
   .. إالَّ الكلمات البذيئةليس جبعبتهفكرياً الذي 
  : قائالً نظمي من اجليزة واتصل 

إن اإلسـراء   دنان وكان بيقول فيهـا      إللي كان فيها السيد ع    أنا شفت احللقة    [[ 
 دون  ، قال عن اإلسراء مت بالروح واجلسد ، أما املعراج فقد متَّ بالروح فقط             واملعراج  
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، على أن املعراج حدث باجلسد والروح معـاً   وقال أنا عايز حد جييبلي دليل        ، اجلسد
ة يف أمـور     ولكن من معلومايت املتواضع    ،نا رجل منيش متخصص يعين      أنا احلقيقة و  أف

نا عندي دليلني ، الدليل األول قول اهللا تعاىل يف سورة النجم فأوحى إىل عبده               أديين ،   
           رة صدر سـو  و  ما أوحى ، السيد عدنان بيقول إن اإلسراء حدث بالروح واجلسد ألن

  ]] كلمة عبده معناها الروح واجلسد اإلسراء فهو يقول 
  : خالد اجلندي الشيخ فقال له .. 
  ]]  يف النجم ما بيعترفش فيها إمنا[[ 

  : وتابع نظمي قائالً 
، هل هـو مل     وحى إىل عبده ما أوحى      أفلكن هو ما جابش سرية آية النجم ،         [[ 

  ]] أو مل يعرف عنها شيء يقرأ هذه اآلية ، 
  : خالد اجلندي الشيخ فأجابه 

  ]] مصيبة مصيبة [[ 
  : وتابع نظمي قائالً 

، اهللا سبحانه وتعاىل ذكر كلمة عبـده ،     ا أوحى   دي حاجة فأوحى إىل عبده م     [[ 
برضو يف نفس سورة الـنجم    ده الدليل األول ،     زي ما ذكر كلمة عبده يف اإلسراء ،         

فأنا أفهم عن البصر هو عيين الرأس مازاغ البصر وما طغى ،   ربنا سبحانه وتعاىل بيقول     
لبصر دي معناها كمـا  اكان قال البصرية ، ألنو لو كان املعراج حدث بالروح فقط    ،  

  ]] إا عيين الرأس أفهمو أنا 
   ]]حاسة جارحة [[   : مؤكداً اجلنديخالدالشيخ فقال له 

   ]]أما يصلحان دليالً قوياً نا أرى من هاتني اآليتني أف[[ وتابع نظمي 
) ص ( لـو الـنيب   أضيفلك دليل عقلي ، [[ : خالد اجلندي قائالً الشيخ  فقاطعه  
و نوا عليه ، أل   جتللسماوات العلى مكانوش اختانقو معاه وال اح      حي طلعت   قلهم أنا رو  

يم يف اآلفاق العال مني من السماوات أو يف األرض ا ميحلمش وروحو[[   
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على ما يبدو أنَّ املتصل مل حيضر الربنامج ومل يطّلع على كـتيب ، ال               .. وهنا أقول   
  .. جمد غامنأهو وال الشيخ خالد اجلندي واملدعو 

سبحانَ الَّـِذي  ((  أنَّ اإلسراء  يف كتيب ومقااليت وحماضرايت والربنامج  لقد بينت .. 
       ِمن هِريِلن لَهوا حكْنارى الَِّذي بِجِد الْأَقْصساِم ِإلَى الْمرِجِد الْحسالْم الً ِمنِدِه لَيبى ِبعرأَس

    الْب ِميعالس وه ها ِإناِتنآيهو بالنفس واجلسد ، وقلت الـدليل        ] ١ : سراءاإل [  ) )ِصري 
وجعلُـوا  (( فالعبودية وصفت ا املالئكة أيضاً      ،  ))  ِبعبِدِه   (( ليس ورود صيغة العبد   

فكيف إذاً يلبس علـي      ..  ]١٩ : الزخرف[   ))الْمالِئكَةَ الَِّذين هم ِعباد الرحمِن ِإناثاً       
 فكيف إذاً يـا     !!! ..على اإلسراء باجلسد ؟   ))  ِبعبِدِه   ((العبودية  تشهد بصيغة   بأني اس 

  !!! ..؟]] مصيبة مصيبة [[ شيخ خالد تجيب الرجل 
أمل نقل يف سـورة  !!! .. آيات سورة النجم على أنها تصور املعراج ؟ أمل نشرح   .. 

 وأنَّ ورود    ]١٨ : لنجما[   ) )ِه الْكُبرى لَقَد رأَى ِمن آياِت رب    (( النجم اهللا تعاىل يقول     
أصبح بكينونته يرى ، وهذا نتيجة ختلّيه       ) ص  ( ذه الصيغة تبين أنه      )) رأَى   ((كلمة  

بينما يف اإلسـراء نـرى ورود       : عن قوانني اجلسد الذي ختلّى عنه يف املعراج ، وقلنا           
يجة جة إىل آلية لريى من خالهلا ، وهذا نت         على أنه حبا    ويف هذا دليل   )) ِلنِريه   (( كلمة

  ..نطبق عليها نواميس اجلسد كون نفسه ما زالت يف اجلسد وت
 )) تعرج الْمالِئكَةُ والروح ِإلَيـِه  (( اهللا تعاىل يبين سبل املعراج إليه بقوله      : أمل نقل   

 ،  ]٩ : لنجما[   ) )يِن أَو أَدنىفَكَانَ قَاب قَوس(( نشرح قوله تعاىل     ، أمل     ]٤ : املعارج[ 
   ح األمني عليه السالم ، وهذا ينفي مسألة اجلـسد          والتحم روحاً بالر  ) ص  ( بأنَّ النيب

فكيف إذاً يا شـيخ خالـد   .. أمل نبين دالالت هذه اآليات الكرمية ؟   .. من أساسها ؟    
  .. ]]إمنا يف النجم ما بيعترفش فيها [[ : تقول للمتصل 

 فأنا أفهم عن البصر هو عيين الرأس ، ألنو لو كان املعـراج      [[ بالنسبة للقول    أما
حدث بالروح فقط كان قال البصرية ، البصر دي معناها كما أفهمو أنا إـا عـيين                 

 – كما هو يف كتاب اهللا تعـاىل         – فاإلنسان   ..ليس صحيحاً   قول  ال ، هذا ]] الرأس  
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فس كالبصر والسمع تعود يف حقيقتها للنفس مكون من نفس وجسد ، وكلُّ مدارك الن
النفس مع هذا   هذه  تتفاعل  ) أثناء اليقظة   ( عندما تكون النفس يف اجلسد      .. ولكن  .. 

.. العامل املادي من خالل أعضاء اجلسد ، فترى بالعني املادية وتسمع بـاألذن املاديـة           
لك نرى أنَّ اإلنـسان     ولكن السمع والبصر مباهيته يعود للنفس وليس للجسد ، ولذ         

يرى يف منامه بغري هذه العني املادية الـيت يف          ) حيث نفسه خارج جسده     ( أثناء النوم   
 [[القول بأنَّ البصر هو ..  إذاً ..اليت يف الرأس   الرأس ، ويسمع بغري هذه األذن املادة        

    .. ليس صحيحاً ]]البصر هو عيين الرأس 
   :  أجمد قائالً السيدقاطعهوهنا .. 
يعين الفتنة إللي ظهرت بني الـصحابة       ودي نعمة البالء ، أحيانا يكون البالء        [[ 

كذلك لو ما كانش الصحابة كذبو ، لو ما      و األحاديث مجعت ،     إناستفادت منها األمة    
يبقى لو بالروح بس وال حىت      كانش بعض الصحابة كذبو ، وكانت بالنسبة هلم فتنة ،           

  ]] كذبوا حيكفّار قريش 
يريد إبعاد مة التشكيك باإلسراء عن بعض       وهو   اجلنديخالد   الشيخ   فقال له .. 

   ..الصحابة
  ]] بوا كفّار مكّة ساعتها إللي كذَّ[[ 

  :  أجمد  السيدفقال له
( ، ملّا الرسول    يف املسألة   حصل هلم شك      غري أيب بكر   وبعض املسلمني ،  ال ال   [[ 

   ]]قال ) ص 
  ..قائالً  بأسلوب االحتجاج  خالد اجلندي الشيخوهنا قاطعه

  ]] ي شك ال يطلق عليه صحايب يا شيخ أجمد ؟ إلِّبس [[ 
   ]]أل يف األول [[  أجمد  السيدفقال له
     ]]وال يف اآلخر [[ خالد اجلندي حمتجاً الشيخ فتابع 
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باإلسراء بعض النـاس  قال ) ص ( ال ال يف األول ملّا الرسول     [[  أجمد    السيد فقال
   ]]، لذلك مسي أيب بكر الصديق صديقاً تشككوا 
    :خالد اجلندي قائالًالشيخ فقاطعه .. 
  ]] علم ، ولكن الذي شك هل يف هذا هل يطلق عليه صحايب ؟ أنا أ[[ 

    : أجمد السيدجابهأف
  ) ]] ص ( الصحابة رباهم الرسول [[ 

إظهـار املهنـدس    ، ألنَّ املسألة هي     خالد اجلندي هذا اخلالف     الشيخ  أى  وهنا  
   :عدنان الرفاعي أمام العوام بأنه خمطئ ، ويف هذا السبيل ون كلّ األمور ، فقال

لو كان الشاهد إللي عاوزين نقولـو  و فعالً أقول إننا عاوز أ، ف هذا هو الكالم    [[ 
وال مكانوش استغربوا ،    قال هلم دي روحي بس إللي طلعت        ) ص  ( و لو كان النيب     إن

و ، إيه يعين ملّا تصدق إن     و صدق   إنوال كان يف فضل ألبو بكر       اقة أصالً ،    كانت يف خن  
نا عاوز أسأل سؤال كمان يا أستاذ       أ، طب   واحد روحو طلعت أو نام وشاف يف املنام         

واحد نا عايز أسأل ، إيه إللي حنستفيدو يف رأيك          أنظمي سؤال مجيل كده أداعبك به       
إيه إيل  إىل السماوات العال ،     فه إنو رسوهلا عرج به      عار سنة   ١٤٣١شايف األمة بقاهلا    

  ]] ، دي روحو إيل طلعت مطلعش يقول أل أل حنستفيدو ملّا يطلع عالفضائية 
  :أجمد قائالً  السيدفانقض 

  ]] هو عايز يقول نصدق القرآن فقط ، هو أراد يكذّب السنة   يكذّب السنة ،[[
جلمـع  أجمد بأنَّ الفتنة كانـت ضـرورية    السيدكيف نفهم قول  : وهنا أقول   .. 

 من قطـع أعنـاق عـشرات        – ليحصل هذا اجلمع     –وكيف ال بد    !!! .. احلديث ؟ 
وإن كان األمر كذلك فلماذا !!! .. اآلالف من أعناق الصحابة على يد بعضهم بعضاً ؟

حيح أيب مبعىن ملاذا ال يكون هناك ص    .. مل جتمع يف اجليل األول أو الثاين أو حىت الثالث           
صحيح معاوية أو صـحيح     بكر أو صحيح عمر أو صحيح عثمان أو صحيح علي أو            

  !!! ..؟............... عمرو بن العاص أو 
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هؤالء ينطقون بكلمات ال وجود لدالالا على أرض الواقع ، ينطقـون            .. طبعاً  
  ..بكلمات ال تعبر إالّ عن أهوائهم ومرادهم 

ـ        واخلالف الذي جرى بني الش    ..  ن يخ خالد اجلندي واملدعو أجمد حول كـون م
شك باإلسراء هل يعد صحابياً أم ال ، هذا اخلالف يعكس حقيقة التناقض يف تعريـف             

( الصحايب ، وحقيقة التناقض يف فرضية عدالة كلّ الصحابة مبعىن كل من رأى الـنيب                
بشكٍل مفصل يف   وهنا ال أود الدخول يف شرح هذه املسألة فاملسألة شرحتها           ) .. ص  

رأينا كيف أنَّ مفهوم الصحايب خيتلف بني    .. ولكن  .. حمطّات يف سبيل احلكمة     : كتايب  
جمد ، بل وخيتلف بني السابقني ذام الذين اختلفوا يف تعريـف            أ والسيدالشيخ خالد   

وبني من أقام معه سنة أو سنتني وغزا معه غزوة   ،  ) ص  ( الصحايب ، بني من رأى النيب       
فرضـية عدالـة مجيـع      وكلّ ذلك خالفات تنسف     ..  احللم   زوتني ، وبني بلوغ   و غ أ

 من أساسها ، كما هي فرضية عصمة آل البيت اليت ال وجود هلا         دون استثناء  الصحابة
على اإلطالق ، فكالمها صناعة بشرية حمضة متّ سكبها يف قوالب العصبيات املذهبيـة              

  ..والطائفية 
جمد يتحدثون بطريقة يشعر مـن خالهلـا املـشاهد     أوالسيدرأينا الشيخ خالد  .. 

فاملهندس عدنان  .. وهذا ليس صحيحاً    ..  جممعة على املعراج باجلسد      األمةالعامي أنَّ   
   ..الرفاعي ليس أول من قال إنّ املعراج كان بالروح دون اجلسد 

و عـايز يقـول   يكذّب السنة ، هو أراد يكذّب السنة ، ه[[  أجمد السيدأما قول  
أحتداك أن تضع تعريفاً للـسنة       .. األمور حبييب   يا: فأرد عليه   ]] نصدق القرآن فقط    

 – من يصدق القرآن الكرمي فقـط        األمورويا حبييب   .. الشريفة تستطيع الدفاع عنه     
 بالتأكيد سيصدق السنة احلق ، وليس الروايات املكذوبة اليت ينقـضها            –كما تقول   

  .. تعاىل كتاب اهللا
هي  يا حبييب األمور ما تسمونه بعلم السند املبين على تزكية رجال لرجال ، ما             .. 

  ) :ص ( قيمته حينما ندرك قول اهللا تعاىل لنبيه 
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))            مهلَمعن نحن مهلَمعفَاِق ال تلَى النوا عدرِة مِدينِل الْمأَه ِمن١٠١ : التوبة[  ))  و 
[  

ذاته مل يكن يعلم بعض الذين مـردوا        ) ص  ( إذا كان النيب    .. يب األمور   يا حبي .. 
 واحد ومكـان واحـد ،       زمانالذين كانوا معه يف     ، وهم   على النفاق من أهل املدينة      

ذاته ) ص  ( رون من ذلك ليزكّوا رجاالً النيب       فكيف يا حبييب األمور يأيت رجال بعد ق       
  !!!!!!! .. ؟مل يكن يعلم حقيقتهم

  :ا حبييب األمور هل مسعت بقوله تعاىل ي
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزكُّونَ أَنفُسهم بِل اللَّه يزكِّي من يشاُء وال يظْلَمـونَ فَِتـيالً                (( 

 – ٤٩ : النـساء [   ) )انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب وكَفَى ِبِه ِإثْماً مِبيناً          )٤٩(
٥٠[    

   ]٣٢ : لنجما[   ) )فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقَى ((
 إيه ، إيه رأيك يف الكالم ده ،         خالد اجلندي ، نسمع نظمي يقول     الشيخ  قال  و.. 

  :فأجاب نظمي 
وده ضـالل  كلية ، هو يا فندم زي ما حضرتك بتقول هو عايز يستبعد السنة     [[ 

  ]] بين 
    اجلندي خالد الشيخفأجابه. .

، كالم مهم جداً ،     شكراً على متابعتك وشكراً على معلوماتك       ده كالم مجيل    [[ 
، أنـا مـش عـارف إيـه إيل     انفردت بيك مرة ثانية حتوجه إليك بقا بالسؤال ،   أنا  

بس ملّا واحـد    أنت بتقول تكذيب السنة ، ماشي خلّيها على جنب دي ،            حيستفيدو  
  ]] س إيه للناطالع يقول 

    : أجمد السيدفقال له.. 
( قلك مرحلة بعدها ، هو بيقول الرسول       أتشكيك يف الثوابت علشان ملّا آجي       [[ 

 يا أيها النيب مل حترم ما أحلّ اهللا لـك ،     ودليله ،ليس من حقّه أن يحلِّل أو يحرم        ) ص  
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ي احلديث ده حرام أقلك أنا     ليس ، ملّا تيجي تقلّ    ) ص  ( إذاً هنا عايز يقول إنو الرسول       
ولذلك سبحان اهللا خطر يف ذهـين اآلن  مش من حقّه حيرم ،      ) ص  ( الرسول  آسف ،   

واإلمام أمحد بسند صحيح    أبو داود والنسائي وابن ماجة      رواه  ) ص  ( حديث للرسول   
يقول حسبنا كتاب اهللا ، أنا  شبعان  يقول يوشك أحدكم أن جيلس متكئاً على أريكته         ،  

ملّا تكون  دي ، لقيتو فعالً شبعان عشان مفكِّر إسالمي ،          فكَّر يف كلمة شبعان     قعدت أ 
بالتايل هو شبعان وقاعد ومتكـئ      وشبعان تقعد تفكِّر ، أصل اجليعان مينفعش يفكَّر ،          

  ]]يا ترى النيب قال والّ ما قالش مبسوط ، 
قّـه أن   ليس مـن ح   ) ص  (  هو بيقول الرسول     [[ قولك   ..األمور  يا حبييب   ..  

،  دليلٌ على جهٍل تـام  ]]يحلِّل أو يحرم ، ودليله يا أيها النيب مل حترم ما أحلّ اهللا لك     
 أنَّ صفة الرسالة هلا خصوصيتها اليت متيزها عـن صـفة          ستدرك األمورفمىت يا حبييب    

ة أن تتحدث عـن صـف     لك   أنه ال جيوز     ستدرك األمورومىت يا حبييب     .. !!!النبوة ؟ 
  !!! ..الرسالة مستشهداً على قولك غري الصحيح بآية ختاطب جانب النبوة ؟

  ..احلديث الذي ذكرته  .. األموريا حبييب .. 
   ) :١٦٥٤٦( أمحد 

حدثَنا يِزيد بن هارونَ قَالَ أَخبرنا حِريز عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي عوٍف الْجرِشي عِن               
 قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَلَـا ِإنـي            قْداِم بِن معِدي كَِرب الِْكنِدي قَالَ     الِْم

 أُوِتيت الِْكتاب وِمثْلَه معه أَلَا ِإني أُوِتيت الْقُرآنَ وِمثْلَه معه لَا يوِشك رجلٌ ينثَِني شبعاناً              
كَِتِه يقُولُ علَيكُم ِبالْقُرآِن فَما وجدتم ِفيِه ِمن حلَاٍل فَأَِحلُّوه وما وجدتم ِفيِه ِمن              علَى أَِري 

        ِلياِر الْأَهالِْحم ملَح ِحلُّ لَكُمأَلَا لَا ي وهمراٍم فَحرلَا         حاِع أَلَا وبالس اٍب ِمنلَا كُلُّ ِذي نو 
 فَـِإنْ      لُقَطَةٌ ِمن موهقْرأَنْ ي ِهملَيٍم فَعلَ ِبقَوزن نما وهاِحبا صهنع ِنيغتسٍد ِإلَّا أَنْ ياهعاِل مم 

ماهِبِمثِْل ِقر موهِقبعأَنْ ي مفَلَه موهقْري لَم  
   ) :٣٩٨٨( سنن أيب داود 
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     دةَ حدجن ناِب بهالْو دبا عثَندانَ           حثْمِن عِريِز بح ناٍر عِن ِدينكَِثِري ب نِرو بمو عا أَبثَن
          ِدي كَِربعِن ماِم بالِْمقْد نٍف عوِن أَِبي عِن بمحِد الربع نع       لَّى اللَّـهوِل اللَِّه صسر نع 

ب وِمثْلَه معه أَلَا يوِشك رجلٌ شـبعانُ علَـى          علَيِه وسلَّم أَنه قَالَ أَلَا ِإني أُوِتيت الِْكتا       
               ِفيِه ِمن متدجا ومو لَاٍل فَأَِحلُّوهح ِفيِه ِمن متدجا وآِن فَمذَا الْقُرِبه كُملَيقُولُ عأَِريكَِتِه ي

        اِر الْأَهالِْحم ملَح ِحلُّ لَكُمأَلَا لَا ي وهمراٍم فَحرح  لَا لُقَطَةُ        ِليِع وبالس اٍب ِمنلَا كُلُّ ِذي نو
معاِهٍد ِإلَّا أَنْ يستغِني عنها صاِحبها ومن نزلَ ِبقَوٍم فَعلَيِهم أَنْ يقْروه فَِإنْ لَم يقْروه فَلَه أَنْ                 

اهِبِمثِْل ِقر مهِقبعي  
 ..نه موضـوع    أ ه بشكل صحيح لعلمت    لو قرأت  راألموهذا احلديث يا حبييب     .. 

ألنه يف هذه األحاديث اليت تستشهد ا ورد حترمي حلم  .. األمورهل تعلم ملاذا يا حبييب 
ويف سنن أيب داود ذاته يا        ..]]  أَلَا لَا يِحلُّ لَكُم لَحم الِْحماِر الْأَهِلي       [[احلمار األهلي   

  ..ليل حلم احلمار األهلي  نقرأ حتاألمورحبييب 
   ) :٣٣١٥( سنن أيب داود 

حدثَنا عبد اللَِّه بن أَِبي ِزياٍد حدثَنا عبيد اللَِّه عن ِإسراِئيلَ عن منصوٍر عن عبيٍد أَِبـي                 
  ا سنتابقَالَ أَص رجِن أَبغَاِلِب ب نِن عمحِد الربع نِن عسٌء   الْحـيـاِلي شِفي م كُني ةٌ فَلَمن

أُطِْعم أَهِلي ِإلَّا شيٌء ِمن حمٍر وقَد كَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حرم لُحوم الْحمِر 
سولَ اللَِّه أَصابتنا السنةُ ولَم يكُـن   فَأَتيت النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقُلْت يا ر      الْأَهِليِة

               ِة فَقَالَ أَطِْعمِليِر الْأَهمالْح وملُح تمرح كِإنِر ومانُ الْحِلي ِإلَّا ِسمأَه ا أُطِْعماِلي مِفي م
قَالَ أَبو داود   قَريِة يعِني الْجلَّالَةَ    أَهلَك ِمن سِمِني حمِرك فَِإنما حرمتها ِمن أَجِل جواِل الْ         

عبد الرحمِن هذَا هو ابن معِقٍل قَالَ أَبو داود روى شعبةُ هذَا الْحِديثَ عن عبيـٍد أَِبـي                  
             نٍر عِن ِبشِن بمحِد الربع نِقٍل ععِن مِن بمحِد الربع نِن عسالْح      دـيةَ أَنَّ سنيزم اٍس ِمنن

مزينةَ أَبجر أَِو ابن أَبجر سأَلَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حدثَنا محمد بن سلَيمانَ حـدثَنا   
ِمن مزينةَ أَحدهما عـن الْـآخِر       أَبو نعيٍم عن ِمسعٍر عن عبيٍد عن ابِن معِقٍل عن رجلَيِن            
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 الَِّذي  أَحدهما عبد اللَِّه بن عمِرو بِن عويٍم والْآخر غَاِلب بن الْأَبجِر قَالَ ِمسعر أَرى غَاِلباً              
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيى النأَت  

ال يوجد مثيـل للقـرآن    .. من جهة أُخرى    و .. األمورهذا من جهة يا حبييب      .. 
ال ترتقي إىل مـستوى     ) وليس رواياتكم املوضوعة    ( والسنة الشريفة احلق    .. الكرمي  

 ، ألنه ال يوجد عندك يف األمورأنت ال تستطيع أن تعلم ملاذا يا حبييب        .. النص القرآين   
ىن صياغة لغوية من اهللا تعاىل ،       تراثك أنَّ النص القرآين هو وفقط هو قول اهللا تعاىل مبع          

  ..يف حني يشترك مع الكتب السماوية األخرى بأنه كالم اهللا تعاىل 
فهـذه مـسألة    ،  من كلمة مفكِّر    أجمد   السيدأما اهلراء الذي مسعناه عن عقدة       .. 

 ولكن أقول له املفكِّر اإلسالمي الذي يـأىب       ..نرجو اهللا تعاىل يعافيه منها      ، و   هو ختصه
ن يطلّق عقله يأىب أن يصدق الرواية التالية مهما لُبس عليه يف مهزلة السند اليت بدأت                أ

  ..صناعتها يف القرن الثالث اهلجري 
  ) :٢٧٩٦( البخاري  

حدثَنا يحيى بن بكَيٍر حدثَنا اللَّيثُ عن يونس عن ابِن ِشهاٍب عن سِعيِد بِن الْمسيِب               
أَنَّ أَبا هريرةَ رِضي اللَّه عنه قَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم        وأَِبي سلَمةَ   

 قَرصتك فَأَوحى اللَّه ِإلَيِه أَنْ ِمن الْأَنِبياِء فَأَمر ِبقَريِة النمِل فَأُحِرقَت يقُولُ قَرصت نملَةٌ نِبياً   
حبسِم تالْأُم ةً ِمنأُم قْترلَةٌ أَحمن  

   ) :٤١٥٧( مسلم 
حدثَِني أَبو الطَّاِهِر وحرملَةُ بن يحيى قَالَا أَخبرنا ابن وهٍب أَخبرِني يونس عـن ابـِن      

       ةَ بلَمأَِبي سِب ويسِن الْمِعيِد بس ناٍب عِن  ِشهمحِد الربوِل اللَِّه ِن عسر نةَ عريرأَِبي ه نع
فَأَوحى  ِمن الْأَنِبياِء فَأَمر ِبقَريِة النمِل فَأُحِرقَت صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَنَّ نملَةً قَرصت نِبياً    

لَةٌ أَهمن كتصِه أَِفي أَنْ قَرِإلَي اللَّهحبسِم تالْأُم ةً ِمنأُم لَكْت  
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املفكِّر اإلسالمي الذي يأىب أن يطلّق عقله يفهم من الرواية التاليـة أنَّ بعـض               .. 
) ص  ( يه أبو هريرة عن النيب      والصحابة ومنهم راوي احلديث ذاته كان يشك فيما ير        

  ..اغه ، مهما حاولوا التلبيس عليه ، ومهما متّ اللف والدوران فوق دم
   ) :٣٩١٥ ( مسلم
 ِإدِريـس  ابن حدثَنا قَالَا كُريٍب ِلأَِبي واللَّفْظُ كُريٍب وأَبو شيبةَ أَِبي بن بكِْر أَبو حدثَنا

نِش عمالْأَع نِزيٍن أَِبي عقَالَ ر جرا خنو ِإلَيةَ أَبريره برِدِه فَضلَى ِبيِتِه عهبأَلَـا  فَقَالَ ج 
كُمثُونَ ِإندحي تأَن لَى أَكِْذبوِل عسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسوا ودتهأَِضـلَّ  ِلتأَلَـا  و 
 فَلَـا  كُمأَحِد ِشسع انقَطَع ِإذَا يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ لَسِمعت أَشهد وِإني
 مـسِهرٍ  بن عِلي أَخبرنا السعِدي حجٍر بن عِلي حدثَِنيِه و يصِلحها حتى الْأُخرى ِفي يمِش
 سـلَّم و علَيِه اللَّه صلَّى النِبي عن هريرةَ أَِبي عن صاِلٍح وأَِبي رِزيٍن أَِبي عن الْأَعمش أَخبرنا
  الْمعنى ِبهذَا

  :  خالد اجلندي قائالً  الشيخقاطعهوهنا .. 
و النيب  إيل خلبط العقيدة عند املسلمني ، لو عرفو إن        يا راجل أنت طب أنت إيه       [[ 

طلعنا لقينا عينينـا متنفخـة ،       إيدينا ورمت ،    حصل لينا إيه ،     طلع بالروح واجلسد ،     
 حصلت ، وال يترتب عليها مشكلة ال يف العقيدة          مفيش أي مشكلة  جالنا ذيول مثالً ،     

نا نفسي أعرف مني إيل أمني إيل وراي ، أنت جاي تبلبلنا ليه ؟ ، تلف يف العقيدة ،     وال  
نت يا عالء يا بـسيوين اهللا يهـديك     أ، و نا أؤمن بنظرية املؤامرة     أوراك ؟ ، أل أل أل ،        

نت أوخوك راجل حمترم    أ و دنت أبوك رجل طيب   ويكرمك إيه وجهة نظرك يف كدة ،        
نت تضلِّل الناس يف هذه العقائد      أإنك  ، إيه وجهة نظرك يف هذا الكالم ،         راجل حمترم   

إىل الـسماء ،    و النيب طلع بروحو وجـسدو       إنو املعجزة   نمة عارفه إ  إيل كل األ  الثابتة  
 اهللا و عيسى عليه السالم بروحه وجسده فوق السماوات العال بل رفعهإنواحنا مؤمنني   

 يـا   حمنا لو نسبناها للنيب ليك احلق إنك تستغرب ،        وإيه إيل يضرينا يف هذا ؟ ،        إليه ،   
ا ملّا ننسبها إىل رب النيب تستغرب ليه ؟ ،          إنمليك حق إنك تستغرب ،      عالء ، عالء ،     
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بقا ملطشة ، سايب الرجل يشكِّك يف عقائد املسلمني ، املسلم اليوم بصراحة مسكني ،   
السوق كثرت والعرض رطرط ، والبضاعة على قفـا مـني       عين إيه ملطشة ،     عارفني ي 
  ]]والقوالب نامت يشيل ، 
يا شـيخ   ليتين مل أمسع منك هذه الكلمات       .. وهنا أقول للشيخ خالد اجلندي      .. 

 على فكرة واحدة مما عرضنا يف برنامج – يف هذه احللقة وغريها –هل متَّ الرد  .. خالد
يا شيخ خالد االام باملؤامرة وغري ذلك هو قول ال أريده لك            !! .. !املعجزة الكربى ؟  

  ..ملنهج املوضوعية وللسبيل العلمي الذي تقولون إنكم تتبعونه يف ردكم ألنه يسيء 
وصدقين قبل هذه الكلمات ربمـا      .. ليس هكذا يكون الرد     .. يا شيخ خالد    .. 

ه االتهامات اليت يؤتى ا من اجليـوب      كنت سأستجيب إىل أي دعوة ، ولكن بعد هذ        
كالمنا يا شيخ خالـد     .. ردوا كما تريدون ، ولكن ال تقولونا ما مل نقل           : أقولك لك   

موجود على النت بالصوت والصورة ، وشاهده الناس واقتنع به أولوا اللباب ، ومـن    
  ..العيب واخلجل أن تواجه األدلّة الدامغة باالتهامات الباطلة 

 هذا عيـب     :بالنسبة عن كالمك عن األخ عالء بسيوين ، فامسح يل أن أقول           أما  
خ عالء قدم الربنامج مبهنية إعالمية ، وكان على سوية فكرية أعلى بكثري   األ.. وخجل  

 واألخ عالء بسيوين مل     ..يت م لترد على برنامج املعجزة الكربى        أمن ضيوفك الذين ت   
 وكان على درجة عالة من الفكر       حد ، أ على   لمة بذيئة يسئ ألحد ومل خترج من فمه ك      

  ..واخللق واألدب 
وحنن يا شيخ خالد ال نشكّك الناس بعقائدهم ، حنن ندعوهم للعودة إىل كتاب اهللا        
تعاىل وندعوهم إىل نفي اهلراء الذي لُبس على كتاب اهللا تعاىل يف املوروث ، ونـأيت يف            

ليت لن ولن ولن يستطيع أحد نقض فكرة واحدة منها ،           إثباتنا لذلك باألدلّة والرباهني ا    
  ..ألنها من كتاب اهللا تعاىل 

..  أراهن على اتباعك للحـق       –ن   حىت اآل  –يا شيخ خالد أعود فأقول ما زلت        
ن تأيت مبـن  ولذلك أدعوك إىل قراءة كتيب وإىل مشاهدة براجمي ، وبعد ذلك أدعوك أل    
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شـريطة عـرض   و تناول املسألة من أساسـها ، تريد لترد على ما تريد ولكن شريطة     
 مشايخ األرض لريدوا على أي فكرة تريـد ،          يت بكلِّ أدعوك لتأ .. حججنا وبراهيننا   

    ..ولكن قل هلم كونوا صادقني وال تقولوا املهندس عدنان الرفاعي ما مل يقل 
  : أجمد  السيدوقال .. 
ارضو مع القرآن مـن  مش كل حديث يتبادر لذهنك تعارضو مع عقلك أو تع        [[ 

وجهة نظرك إنك تتطاول على احلديث ، أل ، ردوا ألهل االختصاص قول يا مجاعـة                
كل من تكلّم ومالوش    .......... وفقلي ، كيف أمجع بني هذا القول وبني هذا القول           

 ، أول ما تسمع واحد مالوش شيخ قلو شكراً وأنـا            ) وأغلق أذنيه  (شيخ اعمل كده    
أخذ القرآن بالتلقّي من جربيل ، ولذلك ملّا جـي ربنـا            ) ص  ( ل  آسف ، ألن الرسو   

يبقى ال بد يكون العلم من عند اهللا عـز          عرض آدم على املالئكة قال إيه وعلّم آدم ،          
فيسأل مثل هذا املهنـدس      ما جابش آدم مفكِّر إسالمي ،      وجل ، وعن طريق التلقّي ،     

هل جت من اجلامعة وهذه الشهادة ،       هل لك يف اهلندسة حد علّمك ؟ ، يقول نعم ختر          
طبعاً علّمو واحد امسو حممـد      لك يف الدين حد علّمك ؟ ، يقول أل ، حمدش علّمين ،              

ي كان ناقشو الشيخ خالد اجلندي ، والشحرور آلخر واخد الـدكتوراة            شحرور ، إلِّ  
 سـلكو  أما املنهج إيل..... ال يسمع بتاعتو من روسيا فكل من ليس له شيخ يا مجاعة         

و يكون دليلك تصحيح    إنأمثال املهندس عدنان الرفاعي غري مقبول ، منهج مرفوض ،           
احلديث وتضعيفه عرضو على القرآن ، إنو بتكون بتتكلم من غري شيخ ، إنك أنـت                
متسك القرآن وتتفكّر فيه ، مل يفعل ذلك أحد من السلف ، وال األنبيـاء ، األنبيـاء                  

    وجـل عـن              بياخذو علمهم بوحي مثَّ يتدب عرض كالمه على اهللا عزر هو بنفسه ، مثّ ي
  ]]طريق الوحي 

 ولذلك ملّا جي ربنا عرض آدم على املالئكة قال [[:  أجمد   السيدبالنسبة لقول   ..  
إيه وعلّم آدم ، يبقى ال بد يكون العلم من عند اهللا عز وجل ، وعن طريق التلقّي ، ما                    

بالفعل العلم هو من عند اهللا تعاىل ، وليتـك          : ل   ، فأقو  ]]جابش آدم مفكِّر إسالمي     
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[  )) وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّهـا  (( يا حبييب األمور اهللا تعاىل يقول     .. نت تؤمن بذلك    أ
 والقرآن ..  والشيخ العالينالفالينفاملعلّم هو اهللا تعاىل وليس الشيخ    ..  ]٣١ : البقـرة 

ول اهللا تعاىل املوجود بني أيدينا ، وهو وفقط هـو الـذي   الكرمي هو كالم اهللا تعاىل وق     
املشكلة يا حبييب األمور تكمن يف أكاذيب لفّقـت علـى اهللا   .. تكفّل اهللا تعاىل حبفظه    

، ) ص  ( ، وصنعت هلا أسانيد بعد قرون من موت الـنيب           ) ص  ( تعاىل وعلى رسوله    
الـسنة    وليست املـشكلة يف    وليست املشكلة يف النور الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل ،         

  ..الشريفة 
كل من تكلّم   [[ :  أجمد   السيدقول  : وهنا أختم ردي على هذه احللقة فأقول        .. 

 ، أول ما تسمع واحد مالوش شـيخ قلـو           )وأغلق أذنيه   ( ومالوش شيخ اعمل كده     
ـ ((   :جمد يعمل هو وأمثاله وفق منهج     أعلى أنَّ الشيخ     دليلٌ   ]]شكراً وأنا آسف     لْ ب

وكَذَِلك ما أَرسلْنا ِمن     )٢٢(قَالُوا ِإنا وجدنا آباَءنا علَى أُمٍة وِإنا علَى آثَاِرِهم مهتدونَ           
                  لَـى آثَـاِرِهما عِإنٍة ولَى أُما عاَءنا آبندجا وا ِإنفُوهرتِذيٍر ِإلَّا قَالَ من ٍة ِمنيِفي قَر ِلكقَب

ونَمدا (( : ففي حني يأمرنا اهللا تعاىل بقوله    ،    ]٢٣ – ٢٢ : الزخرف[   ) )قْتم قْفال تو
 سراءاإل[   ) )لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَِئك كَانَ عنه مسؤوالً            

.. وأن نتبع الشيوخ اتباعاً أعمـى    ولنا   أجمد غامن أن نطلِّق عق     السيديريد منا    ،    ]٣٦ :
  ..نعرفهم من هيآم وألبستهم من الشيوخ ، واملشكلة أنه يريد منا أن نتبع لوناً حمدداً 

 أجمد  السيدملسألة االختصاص اليت يزجمر ا كلُّ املشايخ وليس فقط          أما بالنسبة   .. 
  نعم ال قيمة له ، وذلك عند كلِّ        له ، االختصاص يف املسائل الدينية ال قيمة       : ، فأقول   

 وذلك ألنَّ املؤسسات الدينية مبنية على       املذاهب والطوائف واألديان ، دون استثناء ،      
رؤى مذهبية طائفية حمددة ، وكلّ ما تفعله هو تلقني الدارس فيها ، حبيث حيفظ عـن                 

  .. ظهر قلب ما قاله بعض السابقني 
كانت  ددذلك اجليل احمل  يف  و هو رؤى يف جيل حمدد ،        وما قاله بعض السابقني   .. 
رؤى أخرى كثرية أخذت ا مذاهب أخرى وطوائف أخـرى هلـا مؤسـساا             هناك  
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 – داخل الدين الواحد     –وهذه املؤسسات   .. األخرى ، وهلا خمتصوها ، وهلا دارسوها        
 منـها يزجمـر     ويف الوقت ذاتـه كـلٌّ     .. ختتلف مع بعضها إىل درجة التكفري أحياناً        

مكفِّراً أو مفسقاً أو خمطّئاً املختـصني       باالختصاص الذي هو عليه على أنه عني احلقيقة         
 كلَّ هذه – يف الوقت ذاته – أن نسمي فمن أين لنا     ..من املذاهب والطوائف األخرى     

!!!  ؟املتناقضات علماً ، يف الوقت الذي نعلم فيه أنَّ العلم احلقيقي ال يعرف املتناقضات 
..  

لو كان األمر كما يزجمر عابدو أصنام التاريخ الذين يزعم كلٌّ منهم أنـه هـو        .. 
وفقط هو الفرقة الناجية ، فلماذا نرى هذه الطوائف واملذاهب واملدارس املختلفة ، من          
العقيدة إىل الفقه ، يف الوقت الذي يزعم فيه كلٌّ أنه هو وفقط هو من ميثّـل حقيقـة                   

   ..!!! ؟أنه هو وفقط هو الناطق الرمسي باسم اهللا تعاىلاإلسالم ، و
يا ) .. قل هاتوا مشاخيكم إن كنتم صادقني       (  اهللا تعاىل مل يقل      األموريا حبييب   .. 
يـا حبـييب    ) .. حاكم إن كنتم صادقني     قل هاتوا لِ  : (  اهللا تعاىل مل يقل      األمورحبييب  
يا حبييب  ) .. نتم صادقني   بكم وطوائفكم إن ك   مذاهقل هاتوا   (  اهللا تعاىل مل يقل      األمور
   .. ]١١١ : البقرة[   ) )قُلْ هاتوا برهانكُم ِإنْ كُنتم صاِدِقني (( اهللا تعاىل يقول األمور

 فهذا  ]] طبعاً علّمو واحد امسو حممد شحرور        [[ أجمد   السيدأما بالنسبة لقول    .. 
اضرايت لُّ ما ورد يف كتيب وبراجمي ومقااليت وحم       دليلٌ آخر على جهل هذا املدعو ، فك       

ولكـن هـذا   .. من حممد شحرور أو من غريه       واحدة  ال يوجد فيه اقتباس ولو كلمة       
  ..املدعو أجمد يلقي بالكلمات دون أن يفهم معانيها 

علم أنَّ ردي هذا كان من املمكن عدم تضييع الوقت فيه ، فلم تعرض قيمة     أأنا  .. 
، ونصحين الكثريون بأن استغل وقيت يف البحث والكتابة         دة يف هذه احللقة     فكرية واح 

، وأن أُعرض عن كلِّ الترهات واالفتراءات ، وقالوا يل الناس ليسوا أغبياء ، وسيأيت               
ع  فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء وأَما ما ينفَ    ((اليوم الذي تظهر فيه احلقيقة ، فاهللا تعاىل يقول          

  ..   ]١٧ : الرعد[  )) الناس فَيمكُثُ ِفي الْأَرِض 
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ن أبين كيف    للرماد يف أعني الناس ، فأردت أ       رأيت تلبيساً علي وذراً   .. ولكن  .. 
، وما دفعين إىل ذلك هو البسطاء من الناس الذين قد يخدعوا باالفتراءات  ب علي يكذَ

أن أبين هلم احلقيقة ، أما بالنسبة للباحثني عـن          واألكاذيب ، فرأيت أنَّ هلم حقّاً علي ب       
وأنا .. .افتراءات وأكاذيب ليست أكثر من    ردود اآلخرين احلقيقة فال خيفى عليهم أنَّ      
 حينما تتـاح    –ن شاء اهللا تعاىل سنعرض على الفضائيات        مسؤول عن كلِّ كلمة ، وإ     

   .. مقاطع بالصوت والصورة أبين فيها كيف يفترى علي–الفرصة 
 برنامج من مقطع  النتيف  :وبعد عرض هذه احللقة اتصل يب أخ كرمي وقال يل         .. 

 وهناك من مواقع    جمد غامن يرد علي ،    أ السيدفيه  شاهد  ،  سهرة خاصة على قناة الناس      
 وجـاء  ..) أتى بالزير من البري ( وكأنه التخلّف واإلفالس الفكري من يضع هذا الرد   

نَّ بعض اجلمل حبرفيتها كانت     أنه يكرر ما يقول لدرجة      أجدت  يل برده ، فشاهدته وو    
  ..، وأنَّ أخطاءه حىت يف نطقه لآليات الكرمية تتكرر خترج من فمه 

رأيت و ، السيد أجمد  رماين ا ما لفت نظري أنَّ هناك افتراءات جديدة        ولكن  .. 
نامج مع اإلعالمي خالد عبد فقد قال يف هذا الرب..  مبا أقول من هذا املدعو كبرياً   جهالً
   :اهللا 

 ]]           قوا اهللا عز   حقيقة هذه نصيحة أقوهلا لقناة درمي ولألخ عالء بسيوين ، يعين فليت
وجل ، مثل هذا الرجل مهندس يعين يفهم يف الزلط والطوب ، يعـين صـحيح أنـا                  
مكنتش خريج من األزهر لكين تتلمذت على إيد املشايخ أكثر من ثالثني سنة ، علـى         
الشيخ ابن باز وابن عثيمني والشيخ عدنان ، فما ينفعش واحـد يطلعلـي النـهاردة              
مباشرة منو للقرآن ، وبعدين لألسف ضعيف يف اللغة العربية ، دخل عشان يبهر الناس 
باملعجزة الكربى ومسك الكمبيوتر ، ويقلّو اآلخرة والدنيا ، اتكرروا كم مرة ، حـىت     

ناها يوم القيامة ، فإذا جاء وعد اآلخرة مثالً ، فالكمبيوتر           تأيت كلمة اآلخرة وليس مع    
ما يفهمش ، فيبهر عالء بسيوين ، وطبعاً ألنو إلِّي بيتفرجو ضعاف يف اللغة العربيـة ،                 
ييجي يقلّك مثالً إنَّ هذا هلو البالء املبني ، يقلّك ملاذا جاءت على الرفع ؟ ، ده خرب إنّ              
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العربية عامل زي حسن شحاتة إلّي هو الشيعي هذا ملّا قال           ، يعين حتى جهلو يف اللغة       
ذلك ما كنا نبغ ، فهنا حرف العلّة حذف ألنه جمزوم ، يقول ملّا بغى موسى توهه اهللا ،                   
فلما عاد رده اهللا ، حىت يف معاين اللغة العربية ، بيذكرين بنكتة الراجل إلِّي طلع أيهـا                  

د ما نزل قالولو ليه ؟ ، قلّهم ألنو من اللنب يصنع اجلـنب ،               الناس إنَّ اللنب حرام ، فبع     
والفرار من العدو من اجلنب ، إيش اللخبطة دي ، فبالتايل ال هو فاهم يف اللغة العربية ،            

  ]]وال فاهم يف أي شيء ، فعلى أي أساس جتيبو هذه القنوات ؟ 
 وهو يفتري    هذا املدعو   أنَّ والعجيب.. يف هذا اهلراء الكثري الكثري من املهازل        .. 

يبتسم ابتسامات صفراء ، دون أن يعي حقيقة الكلمات اليت خترج           على اآلخرين نراه    
  ..من فمه 
ولذلك   ، اعد اللغة العربية  احلد األدىن لقو   إدراكإىل   يفتقد   لألسف السيد أجمد .. 

  ..ب الساعة يف اآلية التالية أالَّ تعين اقترا )) الْآِخرِة (( يريد من كلمةفهو 
 فَِإذَا جاَء وعد الْآِخرِة ِليسوُءوا وجوهكُم وِليدخلُوا الْمسِجد كَما دخلُوه أَولَ             ((

   ]٧ : سراءاإل[  )  )مرٍة وِليتبروا ما علَوا تتِبرياً
وحىت لو قلنا ..  فاإلجابة جاهزة ، وهي أنَّ شيخه قال له هذا  ؟ ، ولو سئل ملاذا  ..

وردت يف كتاب اهللا تعاىل أحياناً دون        )) الدنيا   ((  أن تعلم أنَّ كلمة    عليك املدعوهلذا  
  بأنَّ كلمة اآلخرة   )وليس حنن   (  أنت    وذلك يف مقابل ما تقول     ،أن تصف احلياة الدنيا     

 ِبالْعدوِة الْقُصوى والركْـب     ِإذْ أَنتم ِبالْعدوِة الدنيا وهم    ((  :اآلخرة  احلياة   ال تعين    هنا
ولو قلنا هلـذا   ..  ]٤٢ : ألنفـال ا[   ))أَسفَلَ ِمنكُم ولَو تواعدتم لَاختلَفْتم ِفي الِْميعاِد     

 )) وعد الْآِخرِة    (( هنا ال تعين اآلخرة ؟ ، وملاذا العبارة          )) الْآِخرِة   ((املدعو ملاذا كلمة    
؟ يف الوقت الذي تعين فيه اقتراب إفسادهم الثاين واألخري          راب قيام الساعة    ال تعين اقت  

 فإننا ال نصل إىل نتيجـة ، ألنَّ احلقيقـة           لو قلنا كلَّ األدلّة اليت ميكننا أن نأيت ا ،         .. 
  .. ليست هدفاً عنده 
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  يف كتاب اهللا تعاىل متناظر ، فكل صورة من هاتني    هاتني الكلمتني حنن قلنا رسم    .. 
وحنن نؤمن أنَّ داللة كلِّ كلمـة يف        مرة ،    ) ١١٥( الصورتني ترد يف كتاب اهللا تعاىل       

كتاب اهللا تعاىل تدور ضمن إطار املعىن الذي حيمله جذرها اللغوي ، وأنه ال بد من أن                 
  ..نأخذ بعني االعتبار السياق القرآين احمليط بكلِّ كلمة 

  :ما لكلِّ العقالء يف العامل وإن، ليس للسيد أجمد وهنا نقول .. 
مرة ،  ) ١١٥(  كلمةُ الدنيا يف كتاب اهللا تعاىل  صورةمن املصادفِة أن تِرد    هل   ..

 ) ١١٥( كلمة اآلخرة ، حيث ترد كلمةُ اآلخرِة أيضاً صورة بوروٍد مساٍو متاماً لورود 
  ..مرة 

مرة ، وأن    ) ٦٨( اهللا تعاىل   وهل من املصادفِة أن تِرد كلمةُ املالئكِة يف كتاِب          .. 
مرة  ) ٨٨( وأن ترد كلمةُ املالئكة ومشتقّاا .. مرة أيضاً  ) ٦٨( تِرد كلمةُ الشيطاِن 

  ..مرة أيضاً  ) ٨٨( ، وأن ترد كلمةُ الشيطان ومشتقّاا 
مـرة ، وأن   ) ٧٧( وهل من املصادفة أن ترد كلمةُ جهنم يف كتاب اهللا تعاىل        .. 

ا تردات ومشتقَّاة أيضاً  ) ٧٧(  كلمة جنمر..  
وهل من املصادفِة أن ترد كلمةُ الطيب املعرفة بأل التعريف يف كتاب اهللا تعاىل              .. 

  .. مرات أيضاً  ) ٧( مرات ، وأن ترد كلمة اخلبيث املعرفة بأل التعريف  ) ٧( 
( عريف يف كتاب اهللا تعاىل وهل من املصادفة أن ترد كلمة الرشد املعرفة بأل الت.. 

مرات  ) ٣( مرات ، وأن ترد كلمة الغي املعرفة بأل التعريف يف كتاب اهللا تعاىل               ) ٣
  .. أيضاً 

 ) ٨( وهل من املصادفة أن ترد كلمة برهان ومشتقّاا يف كتـاب اهللا تعـاىل       .. 
  ..اىل مرات ، وهو ذاته جمموع ورود كلمة تان ومشتقاا يف كتاب اهللا تع

يف كتاِب اِهللا تعاىل ، املُعبرةُ عن قَوِل        ) قالوا  ( وهل من املصادفة أن تِرد كلمةُ       .. 
( ، حيثُ ترد كلُّ كلمٍة منـهما        ) قُلْ  ( املخلوقاِت ، بوروٍد مناظٍر متاماً لورود كلمة        

  .. مرة  ) ٣٣٢
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) أقـول   ( ِظٍر متاماً ِلكلمِة    ِبوروٍد منا ) قُلْتم  ( وهل من املصادفِة أن ترد كلمةُ       .. 
  .. مرات  ) ٩( حيثُ ترد كلٌّ منهما 

، ) نقـول   ( بوروٍد مناظٍر لكلمة    ) تقولون  ( وهل من املصادفة أن تِرد كَِلمةُ       .. 
  .. مرة  ) ١١( حيثُ ترد كلٌّ منهما 

 مرة ، وهو  )٢٧( يف كتاِب اِهللا تعاىل  ) قُلْنا  ( وهل من املصادفة أن ترد كلمةُ       .. 
  .. ؟ ) تقولون ( و ) تقولوا : ( ذاته جمموع عدِد مراِت وروِد كلميت 

يف ) ك ، ت ، م      ( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي          .. 
ن ، ( مرة ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغـوي         ) ٢١( كتاب اهللا تعاىل    

   ..يف كتاب اهللا تعاىل) ش ، ر 
يف ) ل ، ب ، ث ( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي .. 

هـ ،  ( مرة ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي           ) ٣١( كتاب اهللا تعاىل    
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ج ، ر 

يف ) ر ، أ ، ف ( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغـوي   .. 
غ ، ل ( مرة ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي  ) ١٣( ب اهللا تعاىل كتا

  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ، ظ 
يف ) ل ، س ، ن      ( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي          .. 

و ، ع ( مرة ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي   ) ٢٥( كتاب اهللا تعاىل    
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ، ظ 

يف ) ع ، ز ، م ( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغـوي      .. 
و ، ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغـوي         ) ٩( كتاب اهللا تعاىل    

  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) هـ ، ن 
يف ) ق ، د ، س      ( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي          .. 

ر ،  ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي           ) ١٠( كتاب اهللا تعاىل    
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 جمموع ورود مـشتقّات اجلـذر       – أيضاً   –وهو ذاته   .. يف كتاب اهللا تعاىل     ) ج ، ز    
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ر ، ج ، س ( اللغوي 
يف ) س ، ر ، ح      ( ذر اللغوي   وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجل       .. 

ع ،  ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي           ) ٧( كتاب اهللا تعاىل    
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ق ، د 
يف ) س ، ك ، ر      ( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي          .. 

خ ، م ( شتقات اجلذر اللغوي مرات ، وهو ذاته جمموع ورود م ) ٧( كتاب اهللا تعاىل   
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ، ر 

يف ) ع ، ن ، ت    ( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي          .. 
ل ، ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغـوي   ) ٥( كتاب اهللا تعاىل   

  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ي ، ن 
يف ) ج ، ل ، ي      ( ون جمموع مشتقّات اجلذر اللغوي      وهل من املصادفة أن يك    .. 

ط ، م ( مرات ، وهو ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي  ) ٥( كتاب اهللا تعاىل  
  ..يف كتاب اهللا تعاىل ) ، س 

يف ) ع ، و ، ر ( وهل من املصادفة أن يكون جمموع مشتقّات اجلذر اللغـوي           .. 
غ ،  ( و ذاته جمموع ورود مشتقات اجلذر اللغوي        مرات ، وه   ) ٤( كتاب اهللا تعاىل    

  ..وهل وهل وهل .. يف كتاب اهللا تعاىل ) ض ، ض 
 وأمثاله إن قلنا هلم حنن نتحدث عن رسـم          السيد أجمد وماذا سيفيد الكالم مع     .. 

مساحة كتاب اهللا تعاىل ، وإن كانت هناك كلمات خترج من التناظر            كامل   على   كلمة
وحنـن  .. يضاً كلمات من اجلانب اآلخر خترج من التناظر يف املعـىن            يف املعىن فهناك أ   

               نتكلّم عن الكلمة املرسومة يف كتاب اهللا تعاىل ، وحنن نعلم أنَّ داللة الكلمة ال تنفـك
، ألنَّ مشاخيهم مل يأذنوا بعد هلم        لن نصل معهم إىل نتيجة    طبعاً  .. عن اإلطار احمليط ا     

  ..يف تفعيل عقوهلم 
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، فاهلبوط الفكـري واجلهـل      علينا   املشكلة تتجلّى يف الكذب واالفتراء       لكن.. 
      الكـذب ؟ روالكلمات غري الالئقة قد نبحث هلا عن تربيرات ، ولكن كيف نرب  .. !!!

 ييجي يقلّك مثالً إنَّ هذا هلو       [[:  يكذب علي ، لقد قال       السيدهذا   – لألسف –نعم  
الرفع ؟ ، ده خرب إنّ ، يعين حتى جهلو يف اللغـة  البالء املبني ، يقلّك ملاذا جاءت على    

   ..]] العربية
مىت ..  فيما تقول    صادقأحتداك مثَّ أحتداك مثّ أحتداك أن تثبت أنك         : قول له   أوأنا  

لَؤاْ (( ملاذا جاءت كلمة:  قلتعلى الرفع ؟)) ب .. !!!  
وقبل ذلك موجود ما قاله املهندس عدنان الرفاعي مسجل بالصوت والصورة ،     .. 

وهذا هو النص احلـريف دون      . ..يف كتاب املعجزة الكربى املوجود أصالً على النت         
  ..املعجزة الكربى فيما خيص هذه املسألة : زيادة أو نقصان من كتايب 

يف القرآِن الكرمي ، لرأيناها ترسـم ِبـشكلِني          )بالء  (  ولو نظرنا إىل كلمةِ   [[ .. 
كما نكتب يف إمالئنا ، باء ، الم ، ألف ، مهـزة ، وترسـم                 )ء  بال(  :متمايزين مها   

ولو عدنا إىل الـسياِق القُـرآينِّ   .. ، باء ، الم ، واو مهموزة ، ألف         )بلؤا  (  بالشكل
املُحيِط ِبهذه الكلمِة لرأينا أنَّ الرسم املوافق ِلرِمسنا اإلمالئي يِصف هذه املسألةَ يف ِسياٍق        

  ..متعلٍِّق ِبِخطاٍب مباشٍر ِللمخاطَِب وليس للغاِئب قُرآينٍّ 
 ))             ـاَءكُمنونَ أَبحـذَبـذَاِب يوَء الْعس كُمونومسنَ يوعآِل ِفر ِمن اكُمنيجِإذْ نو

ِظيمع كُمبر الٌء ِمنب ِفي ذَِلكُمو اَءكُمونَ ِنسيحتسي٤٩ : البقرة[  )  )و[    
 ))             ـاَءكُمنلُـونَ أَبقَتـذَاِب يـوَء الْعس كُمونومسنَ يوعآِل ِفر ِمن اكُمنيجِإذْ أَنو

ِظيمع كُمبر الٌء ِمنب ِفي ذَِلكُمو اَءكُمونَ ِنسيحتسي١٤١ : ألعرافا[  )  )و[    
 ))     و ملَهقَت اللَّه لَِكنو ملُوهقْتت فَلَم          ِلـيبِليـى ومر اللَّه لَِكنو تيمِإذْ ر تيما رم

ِليمع ِميعس ناً ِإنَّ اللَّهسالًء حب هِمن ِمِننيؤ١٧ : ألنفالا[ )  )الْم[   



 ١٣٤

 ))              ـوعآِل ِفر ِمـن اكُمجِإذْ أَن كُملَيةَ اللَِّه عموا ِنعِمِه اذْكُرى ِلقَووسِإذْ قَالَ منَ و
            الٌء ِمـنب ِفي ذَِلكُمو اَءكُمونَ ِنسيحتسيو اَءكُمنونَ أَبحذَبيذَاِب ووَء الْعس كُمونومسي

ِظيمع كُمب٦ : براهيمإ[   ) )ر[   
بالرسِم اآلخر ، باء ، الم ، واو مهمـوزة ،      )بلؤا  (  ولو نظرنا إىل وروِد كلمة    .. 

صوتعلٍّق ِبِخطاِب الغائب ألف ، لرأيناها تهذه املسألةَ يف سياٍق قُرآينٍّ م ر..  
 ))     اِهيمرا ِإبأَنْ ي اهنيادن١٠٤(و(        ِسِننيحِزي الْمجن ا كَذَِلكيا ِإنؤالر قْتدص قَد

)١٠٥(  وذَا لَهلْؤاِْإنَّ هالْبِبني١٠٦ – ١٠٤ : الصافات[   ) ) الْم[   
 بلَؤاْوآتيناهم ِمن الْآياِت ما ِفيِه      ) ٣٢(قَِد اخترناهم علَى ِعلٍْم علَى الْعالَِمني       ولَ (( 

ِبني٣٣ – ٣٢ : الدخان[   ) )م[  [[ ....   
املعجزة الكربى ، وما نطقت بـه يف الربنـامج ال           : هذا نقلٌ حريف من كتايب      .. 

ييجي يقلّك مثالً [[ : هذا الرجل علي حينما قال  فأين إذاً ما يفتريه     .. خيتلف عن هذا    
إنَّ هذا هلو البالء املبني ، يقلّك ملاذا جاءت على الرفع ؟ ، ده خرب إنّ ، يعـين حتـى                     

   .. ]] جهلو يف اللغة العربية
أليست كلمة بالء يف اآليتني التاليتني تردان بشكلني متمـايزين مـع أنهمـا              .. 

  ..؟ مرفوعتان يف احلالتني 
 ))             ـاَءكُمنونَ أَبحـذَبـذَاِب يوَء الْعس كُمونومسنَ يوعآِل ِفر ِمن اكُمنيجِإذْ نو

ِظيمع كُمبر الٌء ِمنب ِفي ذَِلكُمو اَءكُمونَ ِنسيحتسي٤٩ : البقرة[  )  )و[    
 ))     اِهيمرا ِإبأَنْ ي اهنيادنقْ  )١٠٤(ودص قَد      ِسِننيحِزي الْمجن ا كَذَِلكيا ِإنؤالر ت

)١٠٥(  وذَا لَهلْؤاِْإنَّ هالْبِبني١٠٦ – ١٠٤ : الصافات[   ) ) الْم[   
 جهله وافتراءه معياراً يتهمين مـن       علي ، ويعترب   املدعوفكيف إذاً يكذب هذا     .. 

ِلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع ابة أترك اإلج  ..!!! ؟ خالله بأنين ال أتقن اللغة العربية     
ِهيدش وهو..    
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الشرف والنبـل يف مهنـة      : وهنا أتوجه إىل اإلعالمي خالد عبد اهللا ألقول له          .. 
اإلعالم تقتضي منك اآلن أن تعلن ومن ذات الربنامج أنَّ هذا املدعو قد كذّب علـي                

، ومن   إن كنت من طاليب احلقيقة       ..ك واالعتذار   نَّ عليه االعتراف بذل   أيف برناجمك و  
يف إيصاهلا للناس ، إن كنت من الذين خيافون اهللا تعاىل ويعملون بقوله  ااهدين إعالمياً   

 وال يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَلَّا تعِدلُوا اعِدلُوا هو أَقْرب ِللتقْوى واتقُوا اللَّـه        ((تعاىل  
تبين هذا االفتراء للنـاس ،  أن آلن ا ، عليك ] ٨ : املائدة [)  )ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ   

 وأطالبك حينما تأيت مبهرج لريد على املهنـدس عـدنان           ..ألنه افتراء متّ يف برناجمك      
، زاء   بالصوت والصورة ودون أي اجت     قال املهندس عدنان الرفاعي   الرفاعي أن يأيت مبا     

  ..أرجوك ال تكذب على املهندس عدنان الرفاعي : وأن تقول له 
يا أستاذ خالد عبد اهللا ، ما الفائدة من املناظرات مع أمثـال هـذا املـدعو ،                  .. 

ستنتهي احللقة وأنا أقول هلم مل      .. على اهلواء ويقولون أنت قلت كذا       وسيفترون علي   
 اهللا أن يأيت هؤالء مبقـاطع بالـصوت         احلل يا أستاذ خالد عبد    .. أقل ويقولون قلت    

.. والصورة ودون اجتزاء ويقومون بالرد عليها ، هكذا يفعل الباحثون عن احلقيقـة              
.. هؤالء ال يريدون احلقيقة ورأمساهلم االفتراء على اآلخرين والتمثيل علـى العـوام              

  ..عتقد أنك تريد ذلك اهؤالء يا أستاذ خالد عبد اهللا يكذبون علينا وال 
يتمثّلون مائة باملائة الـصفة     ظالميون  وأتوجه إىل املواقع اليت يديرها متخلّفون       .. 

 والذين حيسبون أنفسهم ، )) وسواٌء علَيِهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنِذرهم(( املعنية بقوله تعاىل   
ـ    وهم ال يفهمون حىت معناها ،      خداماً للسنة الشريفة   لون ويزمرون للترهـات    فيطب

 وذلك حتت عناوين تبـين حقيقـة        واألكاذيب اليت يفتريها هذا الرجل وأمثاله علي ،       
تهم  ويقومون بعرض هذه الترهات حتت عناوين بذيئة أُ        كري واألخالقي ،  فهبوطهم ال 

:  أتوجه إىل مديري هذه املواقع قـائالً         فيها باتهامات هم أدىن من أن يفهموا معانيها ،        
إما أن تكونوا رجال حراسة للحـق واملنطـق ، أو أن            ختتاروا بني أمرين ،     عليكم أن   

 كلُّ من يروج هلذه األكاذيب  أقول لكم..تكونوا كالب حراسة لألكاذيب والترهات     
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 هو  ، وكلُّ من يسمعها ويروج هلا وهو يعلم أنها كذب         ه أنها افتراء وكذب ،    مبعد عل 
  .. ليس غافالً عن كلِّ ذلك ، واهللا تعاىلشريك ا اآلخر 

أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعِقلُونَ ِإنْ هم ِإلَّا كَالْأَنعاِم بلْ هـم أَضـلُّ                (( 
   ]٤٤ : الفرقان[   ) )سِبيالً

يعين حتى جهلو يف اللغة العربيـة عامـل زي حـسن     [[  :أما بالنسبة للهراء .. 
 هو الشيعي هذا ملّا قال ذلك ما كنا نبغ ، فهنا حرف العلّة حـذف ألنـه                  شحاتة إلّي 

يـا  .. وترمينا مبا هو فيك     يف اللغة   جمد أنت يا أخي جاهل      أللسيد  ، فأقول   ]] جمزوم  
قَـالَ  (( :  يف قوله تعـاىل  )) نبِغ   ((أين حرف اجلزم الذي جزم كلمة        : حبييب األمور 

  .. !!! ؟] ٦٤ : الكهف [  ) )ارتدا علَى آثَاِرِهما قَصصاًذَِلك ما كُنا نبِغ فَ
 إالَّ أنين سأنقل للباحثني عـن       – مع أنه ال عالقة يل ذه املسألة         –يا جهبذ اللغة    

، تـأليف    تفسري القرآن الكرمي وإعرابه   : ب  إعراب هذا النص القرآين من كتا     احلقيقة  
  : بريوت –ات دار احلكمة ، دمشق حممد علي طه الدرة ، منشور: الشيخ 

: ذلك  . ماض ، وفاعله مستتر تقديره هو يعود إىل موسى عليه السالم            : قال  [[ 
اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ ، والالم للبعد ، والكـاف حـرف                 

مـاض  : كنا . اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع خرب املبتدأ           : ما  . خطاب  
 مضارع مرفوع ، وعالمة رفعـه ضـمة         :نبغ. و نا امسه    :  على السكون    ناقص مبين 

والفاعل مستتر تقـديره حنـن ،        أو الثابتة حسبما رأيت ،       ،مقدرة على الياء احملذوفة     
واجلملة الفعلية يف حمل نصب خرب كان ، واجلملة الفعلية صلة املوصول ال حمل هلـا ،                 

ك الذي كنا نبغيه ، واجلملة االمسية هـذه يف حمـل           ذل  :والعائد حمذوف ، إذاً التقدير    
حرف : الفاء  . مستأنفة ال حمل هلا     ) اخل  .......... قال  ( نصب مقول القول ، ومجلة      

   ........................ ]]عطف ، ارتدا ماض 
 حىت على قواعد اللغة العربية ،       السيد أجمد  يفترينقلت هذا النص ألبين كيف      .. 
 ]]ملّا بغى موسى توهه اهللا ، فلما عاد رده اهللا            [[ يعين أنين أوافق على املقولة       وهذا ال 
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كيف يبتسم هذا الرجل وهو مبنتهى الثقة بالنفس حينمـا           أنقل هذا النص ألبين       أنا ،
  .. على اآلخرين مظهراً جهله حىت باحلد األدىن من قواعد اللغة العربية يفتري

 ..    بيذكرين بنكتة الراجل إلِّي طلع أيها الناس إنَّ اللـنب           [[رجيك  يا جهبذ اللغة
حرام ، فبعد ما نزل قالولو ليه ؟ ، قلّهم ألنو من اللنب يصنع اجلنب ، والفرار من العدو                   
من اجلنب ، إيش اللخبطة دي ، فبالتايل ال هو فاهم يف اللغة العربية ، وال فـاهم يف أي    

أال ينطبق على قولك أنـت حفـراً         ]]ذه القنوات ؟    شيء ، فعلى أي أساس جتيبو ه      
مـن  و  من اهللا تعاىل   أال ختجل  !!! ..ومن هو الذي ال يفهم اللغة العربية ؟       .. وترتيالً ؟   

األدىن من قواعد اللغة العربيـة وتكـذب        سك وأنت تظهر أمام العامل جهلك باحلد        فن
  !!! ..علينا وتتهمنا مبا لسنا فيه وأنت فيه ؟

  :يف لقائه هذا مع اإلعالمي خالد عبد اهللا أجمد غامن  السيدال وق.. 
السنة اجتمعـت   مصنف وليس جامع ، – ودي الناس مش فامهينو –البخاري  [[ 

) ص  ( يعين يقول ابن عباس يف احلديث الصحيح ملّا مات الرسول           يف زمن الصحابة ،     
تعـال جنمـع    ري  دي الوقت كـث   ) ص  ( أصحاب رسول اهللا    قلت لرجل من األنصار     

 وكنت أنـام    قالحتحتاجك وفني أبو بكر وعمر      و يا ابن عباس الناس      احلديث ، فقلّ  
على باب الصحايب من دول ، ملّا مات ابن عباس مجعو من عندو محل سبع محري ، كتب             

وده ثابت ومعروف عـن ابـن     جيمعها عن الصحابة ،     ) ص  ( كلّها أحاديث للرسول    
ما كان أحد أحفظ حلديث رسـول اهللا     البخاري   حديث  عباس ، وبيقول أبو هريرة يف     

مني إالَّ ما كان من عبد اهللا بن عمر بن العاص فكان يكتب وال أكتـب ، إذاً الـسنة           
ملّا قال ما كتبتموه ) ص ( ولكن رسول اهللا   انكتبت يف الوقت إلّي انكتب فيه القرآن ،         

بوا على جانيب القـرآن بعـض       ، يعين ميحو عن القرآن ، حىت كانوا بكت        احموه عني   ف
هلك ليس لـه  إن امرؤ مثالً يسألونك عن الكاللة    ) ص  ( إلِّي قاهلا الرسول    التعليقات  

بن أيب وقاص يكتب من أم ولد وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس ، كان سعد        
قال احمو كل هذه األشياء حىت ال ختتلط        ) ص  ( فالرسول  فهذه ليست من القرآن ،      ،  
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السنة بـدأت تتجمـع يف   فالبخاري مصنف هذا من دقّة األخذ باألسباب ، رآن ،   بالق
فأول من مجعهـا  كده زي ما عثمان بن عفان مجع املصحف ، زمن عمر بن عبد العزيز  

، بدأ األوزاعي   فبدأ اإلمام مالك حيط كتابه املوطّأ       الزهري إلِّي هو شيخ اإلمام مالك ،        
ومن الليث بن سعد حيط الكتاب وبدؤوا حيطّوا علم دقيق ، وبدأ حيط كتابه يف الشام ،    

يقول حممد بن سريين كنـا ال       نعمة ربنا إنو الفتنة ظهرت يف عصر عثمان بن عفّان ،            
لـو كـانوا   فقلنا مسوا لنا رجـالكم ،  حىت وقعت الفتنة وال ندري ما الكذب نكذب  

 الفتنة فكانت الفتنـة نعمـة   ادروشوا وكانوا يقولوا قال رسول اهللا بس ، وما وقعتش 
ينسبوا أحاديث كذب لعلي بن أيب طالـب        فحصلت الفتنة عشان يظهر ناس      لألمة ،   

، فيسبوا هؤالء ويـسبوا     واخلوارج ميكذبوش   انتصاراً له إلِّي مهّا الشيعة والروافض ،        
زي ما حفظـوا الـسنة وبـنفس        فإذاً هؤالء الناس حفظوا القرآن      .......... هؤالء  

  ........... ]]جا البخاري بقا مام مالك صنف كتابه ، جا اإلقيت ، التو
 نراه   ،  الذي يفتري علينا   جمدأالسيد  .. فاقد الشيء ال يعطيه ، ويدعيه       : أقول  .. 

هلـك  إن امرؤ   يسألونك عن الكاللة    [[ يخطئ بقراءة آيات كتاب اهللا تعاىل ، فنطقه         
وهـو  هو نطق خـاطئ ،       ]]ا السدس   ليس له ولد وله أخ أو أخت لكل واحد منهم         

خلط ما بعده خلط ، فهو هنا مل خيطئ بكلمة أو حىت جبملة ، إنمـا خلـط عبـارتني                    
  ..قرآنيتني ببعضهما خلطاً خيجل منه طلبة املرحلة االبتدائية 

  :مسألة الكاللة وردت يف كتاب اهللا تعاىل بآيتني 
مرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَِلكُلِّ واِحـٍد ِمنهمـا           وِإنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَاللَةً أَِو ا       ((

   ]١٢ : النساء[  ))   .......السدس فَِإنْ كَانوا أَكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شركَاُء ِفي الثُّلُِث
 ))   لَه سلَي لَكه ؤرِفي الْكَاللَِة ِإِن ام فِْتيكُمي قُِل اللَّه كونفْتتسي   ـتأُخ لَـهو لَدو 

 لَدا ولَه كُني ا ِإنْ لَمِرثُهي وهو كرا تم فا ِنص١٧٦ : النساء[  ) .......... )فَلَه[   
[[ اخللط الذي قام به هذا الرجل يف نطقه ذه اآليات هـو خلـط عجيـب            .. 

حد منـهما    هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت لكل وا           إن امرؤ  يسألونك عن الكاللة  
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((  مـع أنَّ اآليـة الكرميـة تقـول      ]] عن الكاللة يسألونك [[ قال  .. ]]السدس  
  كونفْتتسِفي الْكَاللَةِ    ي فِْتيكُمي ((  فحذف كلمة     ..)) قُِل اللَّه  كونفْتتسووضـع  )) ي
ـ   )) ِفي (( كلمة)) النقية  ((  ومل تستسغ أذنه     ، ]] يسألونك[[  مكاا كلمة  ع  فوض

وبعـد  ..   ))قُِل اللَّه يفِْتيكُم ِفي الْكَاللَةِ     ((وحذف العبارة    ،   ]] عن   [[مكاا كلمة   
يف سـورة    ) ١٧٦(  من اآليـة      ))هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت     ((  أتى باجلملة ذلك  

لِّ واِحٍد   فَِلكُ ((يف سورة النساء وأتى بالعبارة       ) ١٢(  بعد ذلك عاد إىل اآلية       ،النساء  
   سدا السمهووضع هذه العبـارة يف  ،  )) فَِلكُلِّ ((وحذف حرف الفاء من كلمة   ))ِمن

   ..قرآنه الذي يأيت به من جيبه 
 فيا جهبذ اللغة ويا من تفتري على اآلخرين بأنهم خيطئون بـالقرآن الكـرمي ،        .. 

ر أمام الناس بأنك تفتـري       هل ستقف وتعتذ   وبأنهم ال يفهمون قواعد اللغة العربية ،      
  ..أراهنك أنك لن تفعل ذلك .. ؟ حىت على القرآن الكرمي 

مـن  ( كيف تقولون عن كتاب اهللا تعاىل بأنه ناقص لكلميت          .. ويا جهبذ اللغة    .. 
موروثاً مقدساً تتهمون من ينتصر لكرامة القرآن الكرمي بأنه         ؟ ، وتعتربون ذلك     ) أمه  

املعجزة الكربى ، وتقرأ مـا      : أنصحك أن تعود إىل كتايب      !!! ..  ؟ ضال وجمرم وكافر  
فيه ، وخصوصاً مسألة الكاللة ، لترى كيف أنَّ ساعة تدبر حقيقي يف كتاب اهللا تعاىل                

  ..أفضل من كلِّ رواياتكم املناقضة لكتاب اهللا تعاىل ولثوابت العلم والعقل واملنطق 
فظوا القرآن زي ما حفظوا الـسنة وبـنفس          فإذاً هؤالء الناس ح    [[أما قوله   .. 

 فهو عني اجلهـل حـىت        ]]جا البخاري بقا  التوقيت ، جا اإلمام مالك صنف كتابه ،         
حمطّات يف سبيل احلكمة    : إىل كتايب   وأمثاله  جمد غامن   أ السيدعيد  أُو.. بالروايات ذاا   

   ..نه خيلط فيما يقول كخلطه حينما ينطق بالقرآن الكرميألريى كيف 
  : أجمد قائالً  السيدوتابع.. 
إطالقاً أوالً ، منطق إنو احنا نصحح احلديث بالقرآن هو منطق فاشل خاطئ ،              [[ 

معظم األشياء إلِّي جاءت يف احلديث وخالفوها بالعقل        لكن احلديث يصحح بنفسه ،      ،  
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ن ،  ، يقلّك خمالف للعقل وخمـالف للقـرآ       ) ص  ( ، يعين مثالً مسألة سحر الرسول       
دكتور هداية قال خمالف للقرآن ، وأخونا عدنان قال هم قالوا زي الكفار إن تتبعـون        

إيه سحر بالكلية والّ سحر يف شيء حمدد ؟ ،          ) ص  ( هو الرسول   إالّ رجالً مسحوراً ،     
ميرض ؟ ، نعـم ، طاملـا   ) ص ( زي أي مرض ، هل الرسول هو السحر ؟ ، مرض ،   

هل جاء يف    ،) ص  (  طب دعك من الرسول       ليه البشر ،   بشر ممكن يتعرض ملا يتعرض    
 خييـل إليـه مـن    فإذا حباهلم وعصيهم ،القرآن إنو يف نيب ثاين سحر ؟ ، نعم موسى       

يعين افتكرها احتركت جبد ، يعين سى ، فأوجس يف نفسه خيفة مو سحرهم أنها تسعى ،
 أعني الناس واسترهبوهم    فسحروافحىت يقول إيه     انسحر ،    ،والّ ما اتسحرش    انسحر  

حصلّوا إيه ؟   ) ص  ( الرسول  يبقى إلِّي حصل للناس هو إلِّي حصل لسيدنا موسى ،           ،  
) ص ( ، حىت الرسول خييل إليه أنه يفعل الشيء وال يفعله ، ملّا ييجي مثالً      ، خياالت ،    

 ينسى البشر ،    أنسى كما باجلملة ، لكن يقول أنا بشر ،        ملّا يقال باجلملة أنه ال ينسى ،        
صلّى ركعتني وسلّم ،    ) ص  ( إنو الرسول   يف واحد خيتلف حىت من الذين كذّبوا السنة         

طب ربنـا بقـول     أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا ؟ ،          وبعدين قلّو ذو اليدين     
لكن هنا عـشان    وال ينسى التبليغ ،     ، يبقى هنا ال ينسى القرآن ،        سنقرئك فال تنسى    

فإذا احلديث اختلف هنا مـع      ،  ) ص  ( شريته ، وعلى شان منغاليش فيه       يعلم األمة ب  
   ..]]املنطق والعقل ، أي منطق وأي عقل ؟ 

ولكن أقول لننظـر كيـف      .. وأعتقد أنين قمت بالرد على كلِّ هذه األوهام         .. 
 أعني الناس   فسحروا [[لقد قال   .. يف نطقه آليات كتاب اهللا تعاىل       يخطئ هذا الرجل    

 [ )) سحروا أَعين الناِس واسـترهبوهم       (( مع أنَّ قول اهللا تعاىل هو        ]]استرهبوهم  و
 لآلخرين  خطاء األ  أعود فأقول لست من الذين يتصيدون       هنا وأنا..  ] ١١٦ : ألعرافا

الذي يفترون عليه بأنه كـان     ) ص  ( ، فكلّ ابن آدم خطّاء ، وال معصوم إالّ الرسول           
 يرموننا مبا هم فيه ويفترون علينا       ناسأولكننا أمام   .. يء وال يدري أنه فعله      يفعل الش 

  ..ليضلّلوا الناس وليبعدوهم عن رؤية احلقيقة 
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  :جمد قائالً أ السيدويتابع 
طب لو اختلف القرآن مع املنطق ومع العقل ، ماذا نفعل ؟ ، هل نرد القرآن ،   [[ 

م ، ملّا قتل الغالم عشان حيبقى كافر ، هل هذا           مثالً قصة موسى واخلضر عليهما السال     
   ]]يقبله عقل 
  :جمد قائالً أ السيدويتابع 

(  إنو الرسـول     لذلك يف البخاري  فال يخضع احلديث إطالقاً للعقل واملنطق ،        [[ 
 بيقول بينما رجل يركب بقرة ، فالتفتت إليه وقالت واهللا ما هلذا خلقـت إنمـا          )ص  

قال إني أشهد على ذلك ، وأبـو   سبحان اهللا ؟ بقرة تتكلَّم ؟ ،    قالواللحرث ،   خلقت  
طب أخرجنا هلـم دابـة مـن األرض    طب لو واحد أنكر احلديث ده ،      بكر وعمر ،    

   ..]]تكلّمهم ، طب هو الدابة بتتكلّم ؟ 
ن الكرمي ال ميكن أن خيتلف مع العلم والعقل واملنطق ،          القرآ .. األموريا حبييب   .. 
 وليست يف كتاب اهللا تعاىل وليست يف العلم  ،  نت  أمت اختالفاً فاملشكلة فيك     وإن توه

   ..والعقل واملنطق 
وِإذَا وقَع الْقَولُ علَيِهم أَخرجنا لَهم دابةً       (( : قول اهللا تعاىل    .. يا حبييب األمور    .. 

 ، هـو دليـلٌ    ]٨٢ : النمل[   ) )نا ال يوِقنونَِمن الْأَرِض تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا ِبآياتِ   
فهنـاك  .. على نقض هذه الرواية من أساسها ، وليس كما تتوهم دليالً على صحتها              

هم م الساعة لتكلّم الناس ، وهي من أ       دابة واحدة ال ثاين هلا يخرجها اهللا تعاىل قبيل قيا         
 حـدثت ذه العالمة على مـسائل      عالمات قيام الساعة ، فكيف إذاً يتم االستشهاد         
  !!! ..بشكٍل طبيعي قبل قيام الساعة بعشرات القرون ؟

قبل هذه العالمة لقيام    مع الناس    لو كانت احليوانات تتكلّم       ..األموريا حبييب   .. 
 انظر كيف أنَّ الروايـات       ..األموريا حبييب   .. ا كان هناك معىن هلذه اآلية       ملالساعة  

جمرد اجترار لروايات ينقضها كتـاب اهللا تعـاىل والعلـم    فكركم املوضوعة جتعل من  
  ..والعقل واملنطق 
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 بعشرات اآليات  فيه كتاب اهللا تعاىل يأمرنا اهللا تعاىل       كان  إذا  ..األموريا حبييب   .. 
 ال نفعل عقولنـا يف إدراك       األمورأن نتدبره ونتعقّل أحكامه ، فكيف يا حبييب         الكرمية  

  !!! .. القرن الثالث اهلجري ؟روايات جمعت يف
وقَالُوا ((  العقل لوحده يصفه اهللا تعاىل بأنه قد ينجي صاحبه            ..األموريا حبييب   .. 

فَاعترفُوا ِبـذَنِبِهم فَـسحقاً      )١٠(لَو كُنا نسمع أَو نعِقلُ ما كُنا ِفي أَصحاِب السِعِري           
نـسمع أَو  (( يف العبارة  )) أَو ((فكلمة ..   ]١١ – ١٠ : امللك[   ) )ِلأَصحاِب السِعريِ 

فَـاعترفُوا ِبـذَنِبِهم     ((والعبارة  .. ينجي صاحبه    تؤكّد أنَّ التعقّل لوحده قد       ))نعِقلُ  
تؤكِّد أنَّ دعوتكم بتطليق العقل هي ذنب كبري وخمالفـة           ) )فَسحقاً ِلأَصحاِب السِعريِ  

 أدعوكم للتوبة من هذه املعصية والرجوع إىل حقيقة األحكام         ..نهج اهللا تعاىل    صرحية مل 
  ..اليت حيملها منهج اهللا تعاىل 

  :جمد قائالً أ السيدويتابع 
ولذلك دي أول مرحلة    حنرد القرآن ،    فإذاً حتى لو أعملنا العقل يف القرآن         [[ 

يقول اهللا عز وجل    ه األشياء ، مثالً     يأتون مثل هذ  الذين يردون السنة    من هؤالء اخلبثاء    
، ويرجع يقول يف موقع      أولئك ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم            

قال اهللا أليس هذا باحلق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفـرون ،        آخر  
   ]]يبقى هنا ال يكلّمهم كالم ينفعهم

 السيد أجمـد مبا فيه الكفاية ، ولكن على ما يبدو أنَّ    لقد قمت بالرد على ذلك      .. 
يكرر ذات العبارات يف كل لقاءاته على الفضائيات ، ويكرر أخطاءه أيضاً يف نطقـه               
آليات كتاب اهللا تعاىل ، ولذر الرماد يف أعني الناس يقوم باتهام اآلخرين بذلك ليبعـد              

 وجل أولئك ال يكلمهم اهللا وال ينظر         يقول اهللا عز   [[: لقد قال    ..الشبهة عن نفسه    
أُولَِئك ال خـالق     ((: مع أنَّ قول اهللا عز وجل هو        ]] إليهم يوم القيامة وال يزكيهم        

              ـذَابع ملَهو كِّيِهمزال يِة وامالِْقي موي ِهمِإلَي ظُرنال يو اللَّه مهكَلِّمال يِة وِفي الْآِخر ملَه
٧٧ : آل عمران[   ) )أَِليم[ ..   
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  :  أجمد قائالً السيدويتابع .. 
 السنة جاءت ناسخة للقرآن ، والقرآن جاء ناسخ للسنة ، هنـاك أشـياء يف                [[

ن نسخ السنة إنو كنا بنتجـه إىل         مثال ، القرآ   ،نسخاً واضحاً   السنة نسخت القرآن    
ان آخى بني املهاجرين واألنصار     ك) ص  ( الرسول  فاتجهنا إىل الكعبة ،     بيت املقدس ،    

مثّ نزل قول اهللا عز وجل وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا ، مثّ قـال         ،  
كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خرياً الوصية للوالدين واألقربني ، وجـا   

ن كـانوا   يبقى ال جيوز إنو أنا اكتب لألقربني إ       قال ال وصية لوارث ،      ) ص  ( الرسول  
  .. ]]فجاءت السنة ونسخت مثل هذا احلكم  ،من الورثة 

لقد قمت بالرد على كلِّ هذه األوهام ، وبينت مبا ال يقبل الـشك كيـف أنَّ            .. 
ن مجلة األدلّة الـيت     ، وم ) ص  ( االتجاه إىل بيت املقدس إنما كان باجتهاٍد بشري منه          

ا الِْقبلَةَ الَِّتي كُنت علَيها ِإلَّا ِلنعلَم من يتِبع الرسـولَ       وما جعلْن  ((قوله تعاىل    قدمتها هي 
، ومل ) وما جعلنا لك ( فاهللا تعاىل مل يقل  ،  ]١٤٣ : البقرة[  )) ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه    

نا الِْقبلَةَ الَِّتي كُنـت   وما جعلْ((:  ، إنما يقول  )وما جعلنا القبلة اليت أمرناك ا   ( يقل  
  .. واضحة وجلية )) كُنت ((فكلمة ..  ))علَيها 

أجمد غامن وأمثاله الوقوف عند حقيقـة الـصياغة         السيد  وكيف بنا أن نطلب من      
يـا  !!! .. اللغوية هلذه العبارات القرآنية ، وهم حياربون التدبر يف كتاب اهللا تعـاىل ؟             

 ترى كيف أنَّ العبارة املتعلّقة باالتجاه حنو بيت املقدس مل تتعلّـق              أال  ..األمورحبييب  
وما جعلنا  ( ، فاهللا تعاىل مل يقل       )) وما جعلْنا الِْقبلَةَ الَِّتي كُنت علَيها        ((بصيغة الرسالة   

 حلراماملسجد ا حنو  املتعلّقة باالتجاه   بينما يف العبارة     ..  )القبلة اليت كان الرسول عليها    
 فاهللا )) ِإلَّا ِلنعلَم من يتِبع الرسولَ ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه       ((نرى التعلّق بصيغة الرسالة     

 هـذه   ..األموريا حبييب ) .. إالَّ لنعلم من يتبعك ممن ينقلب على عقبيه ( تعاىل مل يقل    
يت ينقضها كتـاب اهللا تعـاىل مجلـة         حقائق قرآنية أهم مباليني املرات من رواياتك ال       

  ..وتفصيالً 
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 مثّ قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك           [[:  أجمد   السيدأما قول   .. 
 فهـو  ]]قال ال وصية لوارث ) ص ( خرياً الوصية للوالدين واألقربني ، وجا الرسول        

  ..اجترار ملوروثات ناجتة عن فهم خاطئ لدالالت كتاب اهللا تعاىل 
.. جمد إىل كتيب لريى حقيقة دالالت هذه اآليات الكرمية          أ السيدنا أيضاً أحيل    وه

  ..وفيما يلي اقتبس نصاً من كتايب احلق املطلق فيما خيص هذه اآلية الكرمية 
  .. ولنقف عند اآلية الكرمية التالية اليت زعموا نسخها [[
 ))توالْم كُمدأَح رضِإذَا ح كُملَيع كُِتب ِبنيالْأَقْرِن وياِلدةُ ِللْوِصيراً الْويخ كرِإنْ ت 

ِقنيتلَى الْمقّاً عوِف حرع١٨٠ : البقرة[ )  ِبالْم[    
قالوا هذه اآلية تشمل األمر بالوصية للوالدين واألقربني ، قبل نزول آيات .. 

وقالوا أيضاً ..  املواريث املواريث يف القرآن الكرمي ، فنِسخت هذه اآلية بآيات
 إنَّ [: حسب ترقيم العاملية  ) ٢٠٤٦( نسخت هذه اآلية باحلديث يف سنن الترمذي 

 حسب قوِلهم –، فاآلية الكرمية ] اهللا قد أعطى لكلِّ ذي حق حقّه فال وصية لوارث 
اآلية  تقرر احلكم ا برهة من الدهر ونسخ حكمها سواء ملن يرث وملن ال يرث ، ف–
  .. كلّها منسوخة وبقيت الوصية ندباً – حسب زعمهم –

  وقال بعضهم نسخت الوصية للوالدين بالفرض يف سورة النساء ، وثبتت لألقربني 
  .. منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن ال يرث – على قوهلم هذا –الذين ال يرثون ، فهي 

العموم ، ومعناها ظاهرها ) ليست منسوخة ( وقال بعضهم إنّ اآلية حمكمة 
 –، فاآلية الكرمية .. ) يف حالة الكفر والقتل ( اخلصوص يف الوالدين اللذين ال يرثان 

  .. هي ختصيص للوالدين واألقربني يف حال عدم إرثهم –بناء على ذلك 
وقال بعضهم ال منافاة بني هذه اآلية وآيات املواريث ، ومعناها كُتب عليكم تنفيذ 

 به من توريث الوالدين واألقربني ، حبيث ال ينقَص من حصصهم ما أوصى اهللا تعاىل
  ..شيء 



 ١٤٥

وقال بعضهم إنّ الواجب أالّ يقال إنها منسوخة ، ألنّ حكمها ليس بناٍف حكم ما 
كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر ((  فرضه اهللا تعاىل من الفرائض ، فوجب أن يكون حكم

 توالْم كُمدكُ(( كحكم ))أَح  اميالص كُملَيع ١٨٣ : البقرة[  )) ِتب[  ..   
فاآلراء اليت قيلت يف تفسري هذه اآلية الكرمية كثرية ، لكنها مجيعها تدور حول .. 

 رات قائليها دون أية من تصواملعاين اليت رأيناها ، ويف هذه اآلراء املختلفة املستمد
 مسألة الناسخ واملنسوخ من أساسها صناعة برهان من كتاب اهللا تعاىل ، دليلٌ على أنَّ

  ..بشرية ناجتة عن فرض تصورات البشر على دالالت كتاب اهللا تعاىل 
لنرى حقيقة ما  )) آمنا ِبِه كُلٌّ (( ولنبدأ بدراسة هذه اآلية الكرمية وفق منهج.. 

م بنسخها هو حتمل من دالالٍت ومعاٍن متّ تغييبها قروناً كثرية ، ولنرى كيف أنَّ زعمه
  ..افتراٌء على دالالت كتاب اهللا تعاىل 

 أنَّ الكتابة يعين ))كُِتب علَيكُم ((  إنَّ ورود التكليف اإلهلي بصيغة املبين للمجهول
أمر مشترك بني املكلَّف واملُكلِّف ، فهذا التكليف أمر مشترك بني اهللا تعاىل واملؤمنني ، 

وهذه اآلية هي خطاب من اهللا تعاىل جلميع املؤمنني يف .. ذون اهللا تعاىل يكلّفهم وهم ينفّ
كلّ زماٍن ومكان ، وال ختص جيالً دون آخر ، وإنّ قوهلم بأنّ حكم هذه اآلية هو 
لربهة من الزمن ، هو قولٌ مردود ، فكلمات اهللا تعاىل تتعلّق بصفاته العظيمة ، وتنتمي 

 ، وبالتايل فاألحكام اليت حتملها ليست خاضعةً لعامل األمر الذي هو فوق الزمان واملكان
  ..لقوانني الزمان واملكان 

ولو كانت اآلية الكرمية خطاباً ملن حيضره املوت بأن يوصي وصية ، لكانت واجبة 
  ..ولكن ذلك ينايف ما حتمله اآلية الكرمية من عدة وجوه .. 

الواجب يف هذه الوصية اليت  لو كانت خاصة باإلرث لبين اهللا تعاىل املقدار – ١
  ..زعموا نسخها 

 لوجب – كما ذهبوا – لو كانت هذه الوصية منسوخة بالنسبة ملن يرث – ٢
استثناء من يرث من الوصية الواردة يف باقي اآليات الكرمية ، اليت تصور لنا األخذ 
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 كتاب اهللا تعاىل  وهذا االستثناء ال نراه يف،بوصية امليت قبل توزيع اإلرث على الورثة 
..  

 : النساء[  ))  فَِإنْ كَانَ لَه ِإخوةٌ فَِلأُمِه السدس ِمن بعِد وِصيٍة يوِصي ِبها أَو ديٍن ((
١١[    

[ ) ) فَِإنْ كَانَ لَهن ولَد فَلَكُم الربع ِمما تركْن ِمن بعِد وِصيٍة يوِصني ِبها أَو ديٍن ((
   ]١٢ : النساء
]]  فَِإنْ كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن ِمما تركْتم ِمن بعِد وِصيٍة توصونَ ِبها أَو ديٍن ((

   ]١٢ : النساء[ 
))ى ِبهوصٍة يِصيِد وعب كَاُء ِفي الثُّلُِث ِمنرش مفَه ذَِلك ِمن وا أَكْثَرٍن  فَِإنْ كَانيد ا أَو

 ارضم ر١٢ : النساء[  )) غَي[   
  ..فكما نرى ال يوجد استثناٌء يف الوصية 

 لو كانت الوصية خاصة باإلرث ، واخلطاب موجه ملن حيضره املوت حصراً ، – ٣
ولو مل يوص املُوصي بذلك ، القتضى ذلك عدم سقوط حق الوالدين واألقربني ، حىت 

ولكن ما نراه يف هذه .. صاحبه سواء أوصى امليت بذلك أم مل يوص ين يأخذه كالد
 اآلية الكرمية أنَّ الوصية هي ندب ، وأنَّ اهللا تعاىل اختص ا املتقني وجعلها حقّاً عليهم

))ِقنيتلَى الْمقّاً عوِف حرعِبالْم  ( ..  
 –ن حيضره املوت دون غريه موجهاً مل ))كُِتب علَيكُم ((   لو كان اخلطاب– ٤

 الختلفت هذه اآلية الكرمية مع سياق املعىن واخلطاب يف اآليتني التاليتني –كما قالوا 
مباشرة هلذه اآلية ، فهاتان اآليتان حتمالن أحكاماً تخاطب الشاهدين على قول املُوصي 

  ..ووالة األمور والقضاة ومن بيده تنفيذ قول املُوصي 
ه بعد ما سِمعه فَِإنما ِإثْمه علَى الَِّذين يبدلُونه ِإنَّ اللَّه سِميع عِليم فَمن بدلَ(( 

)١٨١(  غَفُور ِه ِإنَّ اللَّهلَيع فَال ِإثْم مهنيب لَحِإثْماً فَأَص فاً أَونوٍص جم ِمن افخ نفَم
ِحيم١٨٢ : البقرة[  )  ر[   
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 تخاطب كلّ من حيضره املوت ، – املزعوم نسخها –كانت اآلية الكرمية  لو – ٥
لَما أتت حمصورةً يف اللحظة اليت حيضر فيها املوت ، فلماذا ال تكون الوصية قبل 

فورود هذه الوصية يف .. حضور هذا املوت ، حيث اإلنسان يف سعٍة من الوقت 
ملها هذه اآلية الكرمية تتعلّق باحمليطني حلظات حضور املوت يؤكّد أنَّ األحكام اليت حت

  ..  مبن حيضره املوت ، وليس مبن حيضره املوت 
 تخاطب كلّ من حيضره املوت ، – املزعوم نسخها – لو كانت اآلية الكرمية – ٦

ولو ..... ) .. كُتب عليكم إذا حضركم املوت إن تركتم خرياً : ( ألتت على الشكل 
وصية والشاهدين عليها وأولياء األمور ، ألتت على كانت ال تخاطب منفّذي ال

ولكن ما نراه أنَّ اآلية ..... ) .. كُتب على أحدكم إذا حضره املوت : ( الشكل 
الكرمية تخاطب املؤمنني من شهود وأولياء وحكّام مكلّفني بتنفيذ الوصية اليت يوصيها 

   .. ))حدكُم الْموت كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر أَ((  من حيضره املوت
  :واآلية الكرمية التالية تلقي الضوء على هذه احلقيقة من جانٍب آخر 

يا أَيها الَِّذين آمنوا شهادةُ بيِنكُم ِإذَا حضر أَحدكُم الْموت ِحني الْوِصيِة اثْناِن ذَوا (( 
 كُمٍل ِمند١٠٦ : املائدة[   )........ )ع[  ..  

 ِإذَا حضر أَحدكُم ((  ال يقوم ا من حيضره املوت– كما نرى –فالشهادة .. 
 )) اثْناِن ذَوا عدٍل ِمنكُم (( ، إنما تقع على املعنيني بقوله تعاىل ))الْموت ِحني الْوِصيِة 

..  
، يف اآلية اليت  )) أَحدكُم الْموت كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر((  العبارة القرآنية.. إذاً 

 تكليفي ما هي خطابهاً ملن حيضره املوت ، إنوجحنن بصدد دراستها ، ليست خطاباً م
من اهللا تعاىل للمؤمنني املُحيطني مبن حيضره املوت من شهود ، وللقضاة ووالة األمور 

هو مساع ما ) ا يطلب منهم م( وما كُتب عليهم .. وحكّام بيدهم تنفيذ تلك الوصية 
يوصي به من حيضره املوت ، والشهادة به عند احلاجة ، واحلكم به كما أمر اهللا تعاىل 
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أما الوصية فترتبط مبن حيضره املوت ، وال ترتبط باحمليطني به الذين يخاطبهم اهللا .. 
  .. ))كُِتب علَيكُم ((  تعاىل بالعبارة القرآنية
، يف حني أنّ الوصية ترد يف القرآن   ))كُِتب((  هو تذكري الفعلوما يؤكّد ذلك 

فما كُتب على املؤمنني ليس ..  ))  ِمن بعِد وِصيٍة يوِصي ِبها أَو ديٍن(( :الكرمي مؤنثة 
الوصية املؤنثة ، إنما مساع قول من حيضره املوت ووصيته ، وإدالء الشهادة ا حني 

 –هو الوصية   ))كُِتب((  ولو كان نائب الفاعل للفعل.. م مبضموا احلاجة ، واحلك
) كُتبت عليكم الوصية .. (   ))كُِتب((   ُألنث الفعل–حسب ما ذهب إليه معظمهم 

..  
  ))كُِتب((  وحجة من قال إنّ كلمة الوصية يف اآلية الكرمية هي نائب الفاعل للفعل

ناجتة عن الفصل بني ) يف مسألة التذكري والتأنيث ( اعل أنَّ مخالفة الفعل لنائب الف
  :وهذه احلجة مردودة لسببني .. الفعل ونائب الفاعل 

 باحمليطني مبن حيضره – كما نرى –يرتبط   ))كُِتب((   إنّ نائب الفاعل للفعل– ١
.. مبن حيضره املوت رتبط ، وال ي  ))كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر أَحدكُم الْموت((  املوت

  ..يف حني أنَّ الوصية ترتبط مبن حيضره املوت ، وال ترتبط باحمليطني به 
 خمالفة الفعل للفاعل ، – بالنسبة ملسألة التذكري والتأنيث – صحيح أنه جيوز – ٢

 ال بد أن يكون – املزعوم نسخها –إذا متّ الفصل بينهما ، ولكن هذه اآلية الكرمية 
مذكّراً ، ودليل ذلك هو اآلية الكرمية اليت تليها   ))كُِتب((  ل للفعلنائب الفاع

  ..مباشرة 
 ))ِليمع ِميعس ِإنَّ اللَّه هلُوندبي لَى الَِّذينع ها ِإثْممفَِإن هِمعا سم دعب لَهدب نفَم( (   ]

   ]١٨١ : البقرة
 ِإثْمه (( ،، )) سِمعه (( ،، )) بدلَه (( [[كلمات يف ال) اهلاء ( فالضمري املتصل .. 

(( ،، )) هلُوندب((   للفعليعود إىل نائب الفاعل]]  )) ييف اآلية املزعوم   ))كُِتب
 أن يكون نائب – إذاً –نسخها ، وهذا يدلّ على التذكري دون التأنيث ، فال بد 
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هنا  ))  الْوِصية(( كرمية مذكّراً ، وبالتايل فإنّ كلمةيف اآلية ال  ))كُِتب((  الفاعل للفعل
  ..ليست هي نائب الفاعل 
املتعلّقة بسماع القول  )) علَيكُم (( هو كلمة  ))كُِتب((  فنائب الفاعل للفعل

كُتب عليكم مساع قول أحدكم إذا حضره : وهكذا يكون تقدير الكالم .. واحلكم 
  ..ء الشهادة به حني احلاجة ، واحلكم به املوت إن ترك خرياً ، وإدال

 الْوِصيةُ ِللْواِلديِن والْأَقْرِبني ِبالْمعروِف حقّاً علَى (( وبذلك فالوصية يف اآلية الكرمية
ِقنيتحقّاً  ) )الْم هي للوالدين واألقربني ملن حيضره املوت ، وتكون باملعروف ، وحتق

  ..على املتقني 
هبوا إليه من أنّ املكتوب هو الوصية ، وأنَّ اخلطاب موجه ملن حيضره املوت ، وما ذ

هذا الفهم اخلاطئ الذي ال حتمله صياغة اآلية الكرمية كما رأينا ، أدى إىل توهمهم 
فاآلية املزعوم نسخها كما .. بوجود تناقض بني هذه اآلية الكرمية وآيات املواريث 

الوصية اليت يديل ا من حيضره املوت ، وأنه مطلوب من املؤمنني رأينا تصور لنا مسألة 
مساعها والشهادة واحلكم ا ، وأن تكون هذه الوصية باملعروف فال حتمل إمثاً ، وحبيث 
ال حتصل خمالفة حلصص املواريث اليت حيددها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي ، وهي يف ذلك 

 فلو كان هناك ذرة اعتباٍر لقوِل اهللا تعاىل..  اهللا تعاىل ال تتعارض مع أي آية يف كتاب
[   ) )أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه اخِتالفاً كَِثرياً(( 

، لو كان هذا االعتبار موجوداً ملا زعمت مسألة الناسخ واملنسوخ من   ]٨٢ : النساء
    ..أساسها 

وفوق كلّ ذلك ، كيف يتجرؤون على اهللا تعاىل وكتاِبِه الكرمي ، زاعمني أنَّ حديثاً 
أو سنن النسائي ، أو سنن أيب داود ، أو سنن ابن ماجة ، أو سنن ( يف سنن الترمذي 

 ، وبآلية تارخيية ال )ص  ( ، جمع بعد قرون من موت النيب) الدارمي ، أو مسند أمحد 
 ... ]حمطّات يف سبيل احلكمة :  كما بينت يف كتاب [من األهواء والعصبيات ختلو 

كيف يتجرؤون على القول بأنه ينسخ قولَ اهللا تعاىل املُطلق الذي تعهد جلّ وعال 
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ِلمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع نترك اإلجابة !!! .. حبفظه ، ونزله تبياناً لكلِّ شيء ؟
هوِهيدش و..  [[..   

مثاله ليتعلّموا كيف يكون البحث ارد عترب هذا االقتباس درساً للسيد أجمد وأا.. 
يف كتاب اهللا تعاىل وليعلموا أنَّ تدبر كتاب اهللا تعاىل أوىل من تطليق العقل وتقدمي 

  ..الروايات ناسخة لكتاب اهللا تعاىل 
   : أجمد قائالً السيدويتابع .. 
 هناك أشياء غامضة يف القرآن لو بدون السنة ما نفهمهاش ، مثالً ، فـإذا          مثالً[[ 

أُحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب ، طب احملـصنة               
طب اآلية دي انفسرها الزاي     هل يف نصف رجم ،      عليها إيه من العذاب ؟ ، الرجم ،         

عمل إيه ؟ ، ملّا زنت أمة ماذا فعل ؟ ،  ) ص( احتار فيها العلماء ، نشوف الرسول   ؟ ،   
   ..]]أرسل علي بن أيب طالب فأقام عليها احلد فجلدها 

فقد أما بالنسبة لباقي اآليات اليت يستشهدون ا يف مهزلة الناسخ واملنسوخ .. 
كذوبة كربى ، ويف كتيب لكربى كيف أنَّ الناسخ واملنسوخ أبينت يف برنامج املعجزة ا

جمد إىل اإلطالع عليها ليستفيد ة بشكل جلي ، ولذلك أُعيد السيد أ املسألبينت هذه
  ..ويتعلم كيف يكون البحث يف كتاب اهللا تعاىل 

  : أجمد قائالً السيدويتابع .. 
ومل إذاً السنة هي املبينة للقرآن ، اثنني ، القرآن جاء ليقول كلّ احملرمات علينا                [[

  ........ ]] خالتها وعمتها جنمع الزوجة معيذكر إنو حنن 
جبت على افترائهم بنقص كتاب اهللا تعاىل وبافترائهم أنَّ روايـام الـيت           لقد أ .. 

  ..جمعت يف القرن الثالث اهلجري تكمل كتاب اهللا تعاىل 
  : أجمد غامن السيدوقال 

كل عالج األطباء يقيين والّ     ال بد حنن نقول إنو ليس كل ظين مشكوك فيه ،            [[ 
ي ؟ ، لكن هل تقدر ما تاخذش الدوا ؟ ، إذاً الظن احملتف بالقرائن اليت ترقى به إىل                   ظن
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الشافعي عن مالك عن    درجة شبه اليقني يقني ، لو جالك حديث رواه اإلمام أمحد عن             
إذا ، ) ص ( مثالً حديث سحر الرسـول  نافع عن ابن عمر ، كذبلي واحد يف دول ،           

فهي وإن كانت منقولة عن رجـال     ذا الظن يقيين ،     كان هؤالء نثق فيهم ثقة جعلت ه      
يقـول مثَّ إنّ    حيتملون اخلطأ ، مهما دول نقلونا القرآن ، لكن نسوا أنَّ اهللا عز وجل               

إن تتولّوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا ...... علينا بيانه ، فبيان القرآن هي السنة       
  .. ]]أمثالكم 

عـاىل وسـنة    هذه االفتراءات على كتـاب اهللا ت      أعتقد أنين قمت بالرد على كل     
 إن [[جمد غامن حينمـا نطـق    ، ولكن أود أن أقف عند خطأ السيد أ        ) ص  ( الرسول  

 اآلية هي  األمور فأقول له يا حبييب   ]]تتولّوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم         
 ، فحـذف   ]٣٨ : حممد[ )  )م ال يكُونوا أَمثَالَكُم وِإنْ تتولَّوا يستبِدلْ قَوماً غَيركُم ثُ     ((

    ..األمورحرف من كتاب اهللا تعاىل ال جيوز يا حبييب 
  : أجمد غامن السيدوقال 

، فعشان حيرفوا القـرآن ال بـد يف   نو متسكنا يف السنة     هم أرادوا يف األول أل    [[ 
يطلع واحد زي   صحيح ، وبعد كده     الذي يعلمنا القرآن    ول يبعدونا عن املصدر ،      األ

هنا بقول كذا وهنا مقصدو كذا وهنا مقصد الروح ليس          عدنان يقول أنا فاهم القرآن      
الروح ده أمر من أوامر اهللا عـز  الروح املقصود فيها هي الروح إلّي بني اجلسد ، إنما         

  ]] فهم ؟إيه الضابط هلذا الوجل ، ويبدأ ، طب إيه الضابط ؟ ، 
ترك الرد على هذا الكالم لكلِّ من قرأ ردي هذا ، ولكـل مـن   أ: ل وهنا أقو .. 

 وأقول لكلِّ من تسول له نفـسه  ..سيشاهد ردي على الفضائيات بالصوت والصورة     
االفتراء علينا ، كيف تكذبون يف مسائل موجودة بالصوت والصورة وعلى النت ، أال              

  ..ين حقيقتكم أمام العامل حتسبون حساباً لكلِّ شريف يف هذا العامل من أن يب
 وبني األخ أجمد غامن وال بيين       ال يوجد أي عداوة شخصية بيين     : ويف النهاية أقول    

وبني غريه ، وكل ما كتبته يف هذا املقال ليس عن أجمد غامن الشخص ، أبداً ، فأنـا ال               
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مع ر  أعرفه ، وعلمين القرآن الكرمي أن احترم اآلخر وأن احترم اختالف وجهات النظ            
   ..أنا بريء منهامور أ، ردي هو على أجمد غامن الفكر الذي اتهمين باآلخرين 
سـاحمكم اهللا   ..  ممن حاولوا الرد علـي       ولغريهجمد غامن   أيف النهاية أقول لألخ     .. 
نَّ اتهام اآلخرين مبا    أثقلت قليالً ، وما جيب أن تعلموه        أ وأرجو أن تساحموين إن      تعاىل ، 
  ..أمر ليس باهلين هو  فيه ليسوا

 وحـىت  عدم االلتفات إىل كلِّ هذه الـردود ، وأقول لإلخوة الذين طلبوا مني   .. 
: أقول هلـم    يف كتاب اهللا تعاىل ،      والتدبر  ث  ن استغل وقيت بالبح   أ و عدم مشاهدا ،  
ستجر إىل هدر أوقاتنا بالردود على مهازل ال عالقة هلا بالفكر ال من              ن بالفعل علينا أالّ  

اهلبوط الفكـري ،    قريب وال من بعيد ، وعلينا أن نترفّع عن السقوط يف مستنقعات             
أالَّ نستجر له  إهدار للوقت كان من املفترض      فالرد على ما هو ساقط فكرياً هو بالفعل         

 فَيمكُـثُ   فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء وأَما ما ينفَع الناس  ((نحن نؤمن بسنة اهللا تعاىل      ف.. 
  ..  ]١٧ : الرعد[  )) ِفي الْأَرِض 

 يف لذلك أخاطب من خالل هذا الرد كلَّ الفضائيات اليت تريـد الـرد علـي     .. 
ن أكاملة ودون اجتزاء من سـياقاا ، و       ) صوت وصورة   (  بأن تأيت باملقاطع     املستقبل

منهجياً هدفه  ن يكون الرد علمياً     أتطلب من ضيوفها عدم الكذب وعدم التدليس ، و        
نا موجود يف كلّ مقطع يف أي برنامج قدمته ، وموجود يف أي            أف.. البحث عن احلقيقة    

   ..كلّ ما نريده من اآلخرين هو أالَّ يكذبوا علينا .. نص يف أي كتاب كتبته 
       

   تعاىل ويلّ التوفيقواهللا
  املهندس عدنان الرفاعي
www.thekr.net 
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