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 ا����س ���ن ا������
 ��� ردود

� ا����� وا�����خ�زا��� ��� 
  

 ا����س ���ن ا������
  

عرضـــت قنـــاة الرمحـــة أربـــع حلقـــات رد علـــى مـــا قـــدمناه يف برنـــامج املعجـــزة الكـــربى يف .. 
،  هـاومتوسط هذه احللقات حوايل السـاعتني لكـل حلقـة من ،املزعومة مسألة الناسخ واملنسوخ 

زمــــن احللقــــات الــــيت خصصــــناها ملســــألة الناســــخ واملنســــوخ يف ضــــعفي بــــزمن يفــــوق  أي مت الــــرد
ـــامج املعجـــزة الكـــربى ..  ـــة لفكـــرة مل يـــت، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك برن ّم التعـــّرض مبنهجيّـــة علمّي

واحــدة مــن األفكــار الــيت عرضــناها يف الربنــامج ، ومــا مت عرضــه هــو مــزيج مــن االفــرتاء علينــا مــع 
اهلــروب الفاضــح مــن مواجهــة األفكــار  ، واألهــم مــن ذلــكى احلقــائق التهــريج مــع التلبــيس علــ

  األساسّية اليت تُعد أساس ما قّدمناه ..
ـــيت ُوضـــعت يف مقدمـــة  ـــامج قنـــاة الرمحـــة هـــو يف الدعايـــة اإلعالنيـــة ال امللفـــت للنظـــر يف برن

ى القتـل التحـريض علـ الذي تشّم منـه رائحـةمن النفس اإلرهايب الربنامج ، فهي دعاية ال ختلوا 
بــاع ذلــك بصــورة هيكــل عظمــي وإنســان مقتــول مــع  ع مقــاطع يل بالصــوت والصــورة وإتْ ، فوْضــ

وفيها ما فيهـا مـن التحـريض ، ممـا ، إشارات ليست بريئة كلمات مليئة بالتحريض ، كّل ذلك 
واصــــفة قنــــاة الرمحــــة ،  يف مواقعهــــا دفــــع بعــــض مواقــــع النــــت مــــن وضــــع هــــذه الفقــــرة اإلعالنيــــة

  .. باإلرهابّية
أبـو زهــو الشـيخ شــهاب الـدين الـدكتور مهـا الشـيخ عــالء سـعيد و  علينــا ضـيفا حلقـات الـرد

ن أوعلـى الـرغم مـن  ومـع أمـا مل يـذكرا امسـي بشـكل صـريح ،، أستاذ احلديث جبامعة األزهـر 
، احنـــا احنـــا مـــش بنـــتكلم عـــن فـــرد واحـــد [[  : وىل ملهـــم العيســـوي قـــالمقـــّدم احللقـــة األ
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بنـتكلم عـن جماعـة ، بنـتكلم عـن مدرسـة ، احنا بنـتكلم عـن فكـر ، بنتكلم عن مجموعة 
، بنــتكلم عــن مدرســة بقــت منتشــرة فــي كثيــر مــن األوطــان العربيــة واإلســالمية ، ولألســف 

تباع كثيرون ، لهم كثير من اللي بتابعهم ، لهم كثير من اللي بيسـمع كالمهـم ، لهـم  ألهم 
كـل مـن شـاهد الربنـامج   ، فـإن  رغم مـن ذلـكعلـى الـ .. كثير من اللـي بـروج لهـذا الفكـر ]]

، وخصوصـــاً بعـــد أنّـــين املعـــين وأن برنـــامج املعجـــزة الكـــربى هـــو موضـــوع الـــرد م اليقـــني عْلـــم عِلـــ
  ..التحريضّية  دعايتهممن برنامج املعجزة الكربى يف  يل وضعهم ملقاطع

 األدبيّـة دود اللياقـةحضمن  –إىل درجة ما  – يف ردمها ولألمانة أقول : ضيفا احللقة كانا
املقبولــة ، فلــم ختــرج منهمــا كلمــات بذيئــة كمــا حصــل مــع بعــض املهــّرجني يف بــرامج أُخــرى ، 

  ..مر بالنسبة ملقدم الربنامج ملهم العيسوي وكذلك األ
مــا  واضــعاً نــص ، النقــاط الــيت مت طرحهــا يف ردهــم  كــل ســأقف عنــد   ردهــمويف ردي علــى 

    ..جة اليت قيلت للهباحلرف الواحد وباقالوه 
وهـــي للشـــيخ شـــهاب ، آخــر عبـــارة قيلـــت يف ايـــة ردهــم  بعـــرض هـــذا وأود أن أبــدأ رّدي

  : حيث قال ،الدين أبو زهو 
[[ مـا جـابش حاجـة جديـدة ، انتقـى اآلراء الشـاّذة ، أو انتقـى اآلراء المخالفـة حتــى 

الحــادي والعشــرين ،  وإن كانــت قويّــة وأراد أن يظهــر أنــه هــو الــذي اكتشــفها فــي القــرن
أنت وقعت على بعض اآلراء وأظهرتها سواء كانت شـاذة أو مبتكـرة ، وأي قـول  ول لهنق

  .. جابه واهللا موجود بالنص في الكتب ، إّما مردوداً عليه ، وإّما مكّرراً ، أو مرّجحاً ]]
ال  أنا آسـف أن أقـول لـك أنـت يا أخي ، أنت تتحّدث بكلماتأرّد على ذلك فأقول : 

أقول لك : لـن ولـن ولـن تسـتطيع أن تثبـت أنـك صـادق بيمينـك هـذا ، و تُدرك حىت معانيها ، 
قد اكتشف األجبديّـة الـيت عرضـُتها فعندما تُثبت أن إنساناً من عصر آدم عليه السالم إىل اآلن 

يف هـذه وأن إنساناً قـد عـرض القـانونني اللـذين اُكتشـفا ، يف النظريّة اخلامسة ( إحدى الُكَرب ) 
النظريّـــة ، عنـــد ذلـــك فقـــط وفقـــط ال غـــري تكـــون صـــادقاً .. وعنـــدما تُثبـــت أن تعريـــف اإلنـــزال 

إنسـاٌن قبـل ذلـك ،  لـه( سـّلم اخلـالص ) قـد تعـّرض  الذي عرضُته يف النظريّة السادسـةوالتنزيل 
روح وعنــدما تُثبــت أن تعــاريف اإلرادة واملشــيئة والــ عنــدها فقــط وفقــط ال غــري تكــون صــادقاً ،



 3

والنفس والقضاء والقدر الـيت عرضـُتها يف النظريّـة الثانيـة ( الَقـدر ) قـد تعـّرض هلـا بـذات احليثيّـة 
إنســـاٌن ســـابق ، عنـــدها فقـــط وفقـــط ال غـــري تكـــون صـــادقاً ، وعنـــدما تثبـــت أن إنســـاناً ســـابقاً 

صـادقاً عنـدها فقـط وفقـط ال غـري تكـون  ،عرض ما عرضته يف مسألة املثـاين واحملكـم واملتشـابه 
  ، وعندما وعندما وعندما ............. 

أن حتاســب علــى أنصــحك أن تكفــر عــن ميينــك ، وبعــد ذلــك أنصــحك  .. أخــي احلبيــب
نظنّـك ن شـاء اهللا تعـاىل فـاملؤمن يـا أخـي ال يكـذب ، وأنـت إ الكلمات اليت ختـرج مـن فمـك ،

     من املؤمنني ..  
  الشيخ عالء سعيد : أيضاً أن أعلق على عبارات قاهلا د وأو .. 

[[ في بعض الناس عندها سطحّية ، هو دائماً يقول تعال إلى أعماق النص القرآنـي 
     .. ، أين أنت من أعماق النص القرآني ؟ ، أين أنت من فهم القرآن الكريم ؟ ]]

أرّد على ذلك فـأقول : يـا أخـي الكـرمي ، السـطحّية وفهـم القـرآن الكـرمي ال يكـون بـاجرتار 
وروث ، وبــاحلفظ عــن ظهــر قلــب لــبعض مــا قالــه بعــض الســابقني ، وســنرى يف هــذا الــرّد مــن املــ

الــذي يُوَصــف ــذه الصــفات .. لكــن أريــد أن أقــول لــك : مــا الــذي أضــفتموه بفكــركم الرتاثــي 
) قرنــاً ؟ ، مل تســتطيعوا يــا أخــي أن تبّينــوا للنــاس  12منــذ أكثــر مــن (  (( العميــق )) اجلمعــي

 تسـتطيعوا مل احلكمة من رسم كلمة إبراهيم يف سـورة البقـرة دون حـرف يـاء ،خالل هذا الزمن 
مــن متيــز الــنص القــرآين عــن بــاقي الكتــب يــا أخــي أن تبّينــوا للنــاس خــالل هــذه القــرون احلكمــة 

، مل تســتطيعوا يــا أخــي الســماوية بالتنزيــل مــن عنــد اهللا تعــاىل ، يف حــني يشــرتك معهــا بــاإلنزال 
  ..  الكثري من الذي كان ال بّد من تبيانهاس أن تبّينوا للن

أن يـُـتهم يـا أخـي  خجـل وأنـا أتكلّـم ـذه الكلمـات ، ولكـن املهزلـةأيشهد اهللا تعاىل أنّـين 
كتِشــف لــبعض أدلّتــه ممّــا عجــز أســالفك مــن اكتشــافه ، املهزلــة أن 

ُ
املتــدبر لكتــاب اهللا تعــاىل امل

، وأن يُوَصـــف اـــرت لـــبعض مـــا قالـــه بعـــض ه ســـطحي يـُـــتهم الباحـــث يف كتـــاب اهللا تعـــاىل بأنـــ
علـــى كـــل حـــال يف ردنـــا هـــذا ســـريى أولـــوا األلبـــاب مـــن الـــذي ن فهمـــه عميـــق ... أالســـابقني بـــ

، ومن الذي يعمـل بـأوامر اهللا فهمه سطحي ، ومن البعيد عن الفهم العميق لكتاب اهللا تعاىل 
  .. بّر والتعّقل لكتاب اهللا تعاىلحيارب التدومن الذي ، تعاىل بالتدبّر والبحث 

  وبالّنص احلريف :  أنت لقد قلتَ أخي احلبيب .. .. 
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[[ العلماء الذين قالوا بالنسخ ينقسمون إلى ثالثـة أقسـام ، قسـم مـنهم متوسـط فـي 
آيـــة )  500 ( النســـخ ، وقســـم مـــنهم متوّســـع فـــي النســـخ ، مـــن العلمـــاء اللـــي قـــال فـــي

 100 ( آيـة ، و)  220( آيـة منسـوخة ، و )  240 ( منسوخة ، ومـن العلمـاء مـن قـال
آيــة ، وفــي علمــاء قــال بــس ثــالث آيــات منســوخة ، و وأربعــة بــس )  150 ( آيــة ، و) 

اللــي منســوخين ، وخمســة بــس اللــي منســوخين ، يبقــى إذاً عنــدي توّســط ، وعنــدي غلــو 
أنــه فــي النســخ ، وعنــدي تضــييق فــي مســألة النســخ ، أنــا ممكــن أوفــق بــين بعــض اآليــات 

اآليتــين دول مــا فــيهمش نســخ ........ العلمــاء اللــي أصــلونّا النســخ هــم اللــي قالونــا إنــه 
اإلعمال أولى من اإلهمال ، إعمال النصوص أولـى مـن إهمـال النصـوص ، يعنـي ال َتِسـر 

  .. على النسخ طالما تقدر تعمل توفيق ........ ]]
  : بو زهوأالشيخ شهاب الدين زميلك وقال 

قلــو إن آيــات النســخ تــدور مــا بــين خمــس مائــة آيــة إلــى خمــس آيــات ، نحــن بن [[
والعلماء يتحاورون في ذلك ويختلفون ............ إزاي جماعة يقولـوا خمـس مائـة آيـة 

ــوا ــوا خمســة ؟ ، وجماعــة يقول ــوا )  248 ( منســوخة وجماعــة يقول  ) 40( وجماعــة يقول
ــــــوا ــــــا ، يســــــّمون ، نقــــــول االخــــــتالف  ؟ ، إزاي)  100 ( وجماعــــــة يقول جــــــاي مــــــن هن

  .. التخصيص نسخاً والتقييد نسخاً والبيان نسخاً ، فيزول اإلشكال ويصفو ]]
[[ اإلعمـال :  إن  نعـمبعـني احلقيقـة ..  يـا أخـي قـتطوأرد على ذلـك فـأقول : لقـد ن.. 

، ولكـن .. أرجـو أن  أولى من اإلهمـال ، إعمـال النصـوص أولـى مـن إهمـال النصـوص ]]
الناسخ واملنسوخ هو إمهـال للنصـوص ، بالفعـل هـو  ن تؤمن بأن أه الكلمات ، و تؤمن أنت ذ

كنّــه ح يف كتــاب اهللا تعــاىل ولفعنــدما نقــول ألنفســنا وللنــاس هــذا حكــم صــريإمهــال للنصــوص ، 
ـــه ، ـــاحلكم  مهمـــل بســـبب أن حكمـــاً آخـــر حـــل مكان ـــا ب ـــا احلكـــم املنســـوخ وعملن فـــنحن أمهلن

نكـــم جتـــرّأمت علـــى اهللا تعـــاىل وزعمـــتم بإمهـــال بعـــض أحكـــام كتابـــه الناســـخ .. القضـــّية يـــا أخـــي أ
ــا أبينــا أن تُلَحــق بكتــاب اهللا تعــاىل مثــل هــذه النقــائص ، معتقــدين أنّــه ال بُــّد مــن  الكــرمي ، وأنّن
إعمال مجيع آيات كتاب اهللا تعاىل ودون استثناء ، وال بّد من التدبّر لفهم حقيقـة النصـوص ، 

  صوص ناتج عن عدم إدراك دالالت هذه النصوص ..وأن الزعم بنسخ الن
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م بوجـود تعـارض بـني النصـوص ، وهـذا مـا قلتـه أنـت يـا نعم .. النسخ هو يف النهايـة وْهـ 
 يعني ال َتِسر على النسخ طالما تقدر تعمل توفيـق ]] [[أخي بعظمة لسانك ، أمل تقـل : 

 .. مــا فــيهمش نســخ ]] ممكــن أوفــق بــين بعــض اآليــات أنــه اآليتــين دول [[أمل تقــل :  ،
إذاً .. النســخ هــو عــدم القــدرة علــى عمــل توفيــق بــني النصــوص ، ويف اللحظــة الــيت يــأيت فيهــا 

جـت مـن التوفيق بني النصوص ينتهي الناسخ واملنسـوخ ، هـذا مـا تقولـه عبارتـك أنـت والـيت خر 
  وهو ذاته ما قلُته يف برنامج املعجزة الكربى مرّاٍت عديدة .. فمك ،

ــ
ّ
ا تباينــت أفهــام النــاس يف فهــم النصــوص ، اختلــف عــدد النصــوص الــيت زعمــوا لـذلك .. مل

بــني  تفكمــا تفّضــلت علينــا وقلــت أنــت وزميلــك بــأن عــدد اآليــات املنســوخة تراوحــنســخها ، 
قسم مـنهم متوسـط فـي النسـخ ، وقسـم مـنهم  [[وأن العلماء  مخسمائة آية ومخس آيات ،

آيـة منسـوخة ، )  500( اللـي قـال فـي  [[ن العلمـاء ن هناك مأو ،  متوّسع في النسخ ]]
 ( آيـة ، و)  100 ( آيـة ، و)  220 ( آية منسوخة ، و)  240( ومن العلماء من قال 

آية ، وفي علماء قال بس ثالث آيات منسـوخة ، و وأربعـة بـس اللـي منسـوخين )  150
النســـخ ،  ، وخمســـة بـــس اللـــي منســـوخين ، يبقـــى إذاً عنـــدي توّســـط ، وعنـــدي غلـــو فـــي

  .. وعندي تضييق في مسألة النسخ ]]
ن حكــم اآليــة يُعمــل أيّهــا الســادة .. هــل تعلمــون مــاذا يعــين قــولكم هــذا ؟ .. يعــين أن كــوْ 

فـاحلكم  وحتت رمحـة أفهـامهم .. به ، أو يُهمل ( يُنسخ ) هو ألعوبة بأيدي رجاالت التاريخ ،
 م املفّسـر حقيقـة الـنص احلامـل هلـذا احلكـم ..املنسوخ ال تُزال عنه هـذه الشـبهة إال حينمـا يفهـ

 احلكم الناسخ عند فالن هو منسوخ عند فالن اآلخر وال ناسـخ وال منسـوخ وقد بّينا كيف أن
    ..عند فالن الثالث 

ــه إىل كــل مــن حيمــل يف قلبــه ذرَّة تقــديس لكتــاب اهللا تعــاىل فــأقول لــه : هــل تقبــل ..  أتوج
ـــًة بأيـــدأن تكـــون أحكـــام كتـــاب اهللا تعـــ ـــا الســـادة  البشـــر ؟!!! .. نعـــم ياىل وإعماهلـــا ألعوب أيّه

  البشر ..  بأيديالناسخ واملنسوخ هو جعل أحكام كتاب اهللا تعاىل ألعوبة  املشايخ ،
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كل من يعترب كتاب اهللا تعاىل أكرب من التاريخ ورجاالتـه ورواياتـه ، أن مسـألة   من هنا يرى
ال  اً منظــار وجعلــه عــض الســابقني ، حيــث ّمت رفــع هــذا الــوهم الناســخ واملنســوخ جمــرد وْهــم مــن ب

  ..إال من خالله كتاب اهللا تعاىل   يُرى
  :عالء سعيد ويف سياق الرد على ما جاء يف برنامج املعجزة الكربى قال الشيخ 

معتزلـة خوارج ، روافـض ، كالمهم من أربعة ، يأتي به منكرو السّنة أخذوا  [[ كل ما 
  .. ]]مستشرقون ، 

ومـــن ؟!!! .. الشـــريفة أرد علـــى ذلـــك فـــأقول : مـــن قـــال لـــك يـــا أخـــي أنّـــين أُنكـــر الســـّنة 
.. كـم مـرّة نطقـت ـا يف برنـامج املعجـزة  !!!نّصبك ناطقاً رمسيّـاً بـامسي لتّتهمـين ـذه التهمـة ؟

ا أنكـره الكربى وغريه ويف كتيب وغري ذلك بأّين ال أُنكر السّنة الشريفة ، وال أُنكـر حجّيَتهـا ، مـ
ـا ليسـت مـن السـّنة  هو الروايات املخالفة لكتاب اهللا تعاىل ولثوابت العلـم واملنطـق ، اعتقـاداً أ

ا ملّفقة على السّنة الشـريفة .. كـم مـرّة قلـت املشـكلة ليسـت يف حجيّـة السـّنة ،  املشـكلة ، وأ
لروايـات ملّفقـة علـى النـّيب يف ثبوت الرواية .. ملـاذا ال تقولـون للنـاس هـؤالء يعتقـدون أن بعـض ا

ـــد ذلـــك تكونـــون  ـــة الســـّنة ، وعن ـــا ليســـت مـــن الســـّنة ، وال يعتقـــدون بعـــدم حجّي ( ص ) وبأ
  صادقني مع اهللا سبحانه وتعاىل ومع أنفسكم ومع الناس ؟!!! ..

مثّ ما عالقـة الـروافض واملعتزلـة وغـريهم ، هـل أنكـر كـّل هـؤالء مسـألة الناسـخ واملنسـوخ .. 
 معظمهـم يشـرتك معكـم يف ذلـك ؟!!! .. أم هـو ذر للرمـاد يف أعـني النـاس لتجييشــهم  ، أم أن

.. أليس الصدق يف القول مـن أهـم مـا يـأمر اهللا تعـاىل بـه ؟  ؟!!! ضد متدبّري كتاب اهللا تعاىل
أن كتــاب اهللا .. أدع الفصــل بيننــا يف ذلــك هللا تعــاىل ، ومــن بعــده لكــل مــؤمن حقيقــي يعتقــد 

  ن التاريخ ورجاالته ..تعاىل أكرب م
  عالء سعيد :الشيخ وقال .. 
السارق والسـارقة فـاقطعوا أيـديهما جـزاء بمـا كسـبا نكـاالً مـن  :لك سؤال أأنا أس[[ 

لــو ، اللــي يســرق كــم تنقطــع إيــده ؟ اآليــة دي الســارق والســارقة أنــا بســأل ســؤال : اهللا ، 
طــب ونقطــع يــده ؟ ، ، اللــي يســرق شــلن خمــس قــروش حتنقطــع إاحنــا بعيــد عــن الســّنة 
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قـل أن النبـي ( ص ) ال قطـع فـي كما بيّ   ، والّ كما يقول الخوارج لغاية الكتف ؟ منين ؟ ،  
  .. ]]ن ( ص ) فحدد وبيّ  من ربع دينار ،

حنــن لســنا ضــّد الســّنة الشــريفة ، حنــن لســنا ضــّد أي  .. أرد علــى ذلــك فــأقول : يــا حبيــيب
ملــاذا  مبســألة أو روايــة كم علينــاد وعنــدما يستشــهد أحــروايــة ال تتعــارض مــع كتــاب اهللا تعــاىل ، 

يهرب من الروايات اليت تتعارض مع كتاب اهللا تعاىل ؟ .. ولو أنـك قـرأت كتـيب ، أو شـاهدت 
  بعني جمّردة برنامج املعجزة الكربى لرأيت أّنّ◌ين أجبت على ذلك ..

ذهـــب مجهـــور عنـــدما وأقـــول : مـــن قـــال إن الفقهـــاء اتّفقـــوا أصـــالً يف هـــذه الشـــروط ؟ .. 
: القطــع ال جيــب إالّ عنــد شــرطني : قــدر النصــاب ،  قــالواوضــع شــروط القطــع ،  العلمــاء إىل

وأن تكون السرقة من احلرز .. وقال آخرون ( مثل ابن عّباس وابن الـزبري واحلسـن البصـري ) : 
رب ، ومتّسـكوا القدر غري معترب ، فالقطع واجب يف سرقة القليل والكثري ، واحلـرز أيضـاً غـري معتـ

  بعموم هذه اآلية الكرمية ..
.. والـــذين قـــالوا بوجـــوب شـــرط قـــدر النصـــاب ، اختلفـــوا يف قـــدر هـــذا النصـــاب ، فقـــال 
الشـافعي : جيــب القطــع يف ربــع دينـار ، وقــال أبــو حنيفــة : ال جيـوز القطــع إالّ يف عشــرة دراهــم 

أو ربع دينـار ، وقـال ابـن أيب  مضروبة ، وقال مالك وأمحد وإسحق : إنّه مقّدر بثالثة دراهم ،
ليلـى : إنّـه مقـّدر خبمســة دراهـم ، وكـّل واحــٍد مـن هـؤالء اتهـدين يطعــن يف اخلـرب الـذي يرويــه 

  اآلخر ..
واختلفــوا أيضــاً ، هــل ُجيمــع بــني القطــع والغــرم ، قــال الشــافعي : أُغــرم الســارق مــا ســرق ، 

لقطــع والغــرم ، فــإن غــرم فــال قطــع ، وقــال أبــو حنيفــة والثــوري وأمحــد وإســحق : ال جيمــع بــني ا
وإن قطــع فــال غــرم ، وقــال مالــك : يقطــع بكــّل حــال ، وأّمــا الغــرم فيلزمــه إن كــان غنيّــاً ، وال 

  يلزمه إن كان فقرياً ..
عـــني بـــأن النـــّيب ( ص ) قـــد بـــّني كـــل هـــذه إن كـــان األمـــر كمـــا تـــذّرون مـــن رمـــاد يف األ.. 

أنتم أيهـا السـادة ال تبحثـون عـن احلقيقـة ي نراه ؟!!! .. اجلزئّيات ، فلماذا هذا االختالف الذ
، وال تتجــّردون يف النظــر إىل أي حبــث وأي تــدبّر واجتهــاد .. وأنــا هنــا لســت بصــدد إعــادة مــا 
بّينتــه يف كتــيب ويف برنــامج املعجــزة الكــربى ، ولكــن أقــول : مــنهجكم الرتاثــي اجلمعــي مل يقــف 
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[   ))َوالساِرُق َوالسارَِقُة فَاْقطَُعوا َأيْـِديـَُهَما ((  هذه اآلية الكرميةيف  ))َأْيِديـَُهَما (( عند كلمة 
، مبعــىن ملــاذا مل تــرد بصــيغة يــديهما .. وكالمكــم بــأن النــيب ( ص ) قــد بــّني كــل  ] 38 : املائــدة

ــا  ــم أعرضــوا عــن الســّنة املبّينــة ( حســب مــا تأهــذه اجلزئيــات هــو اّــاٌم للفقهــاء ، إّم  ( قولــون
  فاختلفوا كما نرى ، أو أّم مل يعلوا بالسّنة اليت جنابكم على علٍم ا ..

وأنصحكم بأنه هناك من يبحث وهنـاك مـن يقـرأ وهنـاك مـن ميتلـك كـل األدوات احلقيقيّـة 
مـن عـواطفهم اهلوجـاء ، ولـذلك علـيكم  ُيسـاقواللتدبّر ، وليس كّل الناس عوام مـن املمكـن أن 

  لماتكم جّيداً قبل اّام اآلخرين ..أن حتسبوا ك
    عالء سعيد : الشيخ وقال
حرمــت علــيكم الميتــة ، طيــب يــا جماعــة مــا تــاكلوش ســمك ، قــال اهللا تعــالى : [[ 

هــاتولي حــل الســمك مــن القــرآن ؟ ، ، ( ص ) خليكــو مــع القــرآن بــس ســيبو ســنة النبــي 
، هاتلي حـل الطحـال  هاتلي حل الكبدة من القرآنفين هي حل السمك من القرآن ؟ ، 

  .. ... ]]فين ؟ من القرآن ، 
أرّد علــى ذلــك فــأقول : يــا حبيــيب .. لقـــد بّينــت ذلــك وبالتفصــيل يف كتــيب ، ويف برنـــامج 

ملــا  وبــإرادة هادفــة ملعرفــة احلــق ، املعجــزة الكــربى ، ولــو أنكــم اطّلعــتم علــى ذلــك بعقــول جمــردة
  .ع ذلك سأجيب باختصار .مقلتم ما تقولون .. و 

َيانــاً  ((الفــارق بيننــا وبيــنكم أنّنــا نــؤمن مبــا يعنيــه قــول اهللا تعــاىل  ــَك اْلِكَتــاَب تِبـْ ــا َعَلْي َونـَزْلَن
 وأنكــم لألســف ربــون مــن مســتحّقات هــذه الــدالالت .. ، ] 89 : النحــل[   ))ِلُكــل َشــْيٍء 

تـايل فيـه تبيـاٌن حلـل السـمك هذه اآلية الكرمية تقول : القرآن الكرمي فيه تبياٌن لكل شيء ، وبال
، وفيــه تبيــان حلــل الكبــدة ، وفيــه تبيــان حلــل الطحــال .. حنــن نــؤمن بــذلك وتــدبّرنا كتــاب اهللا 

عنــدكم أنــتم ،  الفاضــل تعــاىل فوجــدنا ذلــك يف كتــاب اهللا تعــاىل ، ولكــن املشــكلة أيهــا الشــيخ
 تعـاىل هـو مـا دفعكـم ملـا فعدم إميانكم بدالالت هـذه اآليـة الكرميـة ، وعـدم تـدبّركم لكتـاب اهللا

  تقولون ..
قُــْل ال َأِجــُد ِفــي َمــا ُأوِحــَي ِإلَــي ُمَحرمــاً َعَلــى طَــاِعٍم َيْطَعُمــُه ِإال َأْن (( مل يقــل اهللا تعــاىل أ

، وهنـا أسـال الشـيخ عـالء  ] 145 : األنعـام[   ))َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدماً َمْسُفوحاً َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر 
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..  !!!لســادة ؟أيّهـا ا ا حمــّرمنيشـهاب الــدين ، هـل الكبــد والطحـال دٌم مســفوح ليكونـ والشـيخ
 ((وبالتايل ليسـا حمـّرمني .. إذاً حنـن علـى حـق عنـدما صـّدقنا قولـه تعـاىل  مها ليسا دماً مسفوحاً 

َيانـاً ِلُكـل َشـْيٍء  حينمـا أعرضـتم  نـتم يـا سـادة لسـتم علـى حـقأ، و  ))َونـَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكتَـاَب تِبـْ
  والتففتم على دالالت هذه اآلية الكرمية ..

، صــيد  ] 96 : املائــدة[   ))ُأِحــل َلُكــْم َصــْيُد اْلَبْحــِر َوطََعاُمــُه (( مل يقــل اهللا تعــاىل : أ.. 
مــا هــو طعامــه ؟ ، ألــيس كــل مــا يقذفــه البحــر هــو ممـّـا تشــمله كلمــة ولكــن .. البحــر معــروف ، 

َوُهــَو الــِذي َســخَر اْلَبْحــَر (( ألــيس هــذا حملــالً شــريطة أالّ يكــون متفســخاً  ..؟  ))َوطََعاُمــُه  ((
ّــاً  ــُه َلْحمــاً َطرِي ــْأُكُلوا ِمْن ــَراٌت ((  ، ] 14 : النحــل[  )) لَِت َوَمــا َيْســَتِوي اْلَبْحــَراِن َهــَذا َعــْذٌب فـُ

   .. ] 12 : فاطر [  ))ماً َطرِيّاً َساِئٌغ َشَرابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُكل تَْأُكُلوَن َلحْ 
ل الشيخني عالء وشهاب الدين فأقول هلما ، عندما تصـطادان السـمكة مـن أوهنا أس.. 

تيان بسكني لـذحبها كمـا تـذبح الشـاة أم ترتكاـا متـوت لوحـدها ؟ ، ومـا الفـارق أالبحر ، هل ت
ون أن تتفّســخ ؟!!! .. بــني تركهــا متــوت لوحــدها وبــني كوــا ماتــت لوحــدها يف البحــر ولكــن د

السـّنة  اإلجابة أريدها من كل الذين حيسبون كتـاب اهللا تعـاىل ناقصـاً تكملـه روايـات التـاريخ ..
كثـر مـنكم ومـن كـّل مـن يّتهمنـا بإنكارهـا ، هـي تبيـاٌن أالشريفة يا سادة ، واليت نؤمن حبجّيتهـا 

  .حكاماً إىل كتاب اهللا تعاىل .أ وال تضيفلكتاب اهللا تعاىل ، 
ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَلي ُمَحرمـاً َعلَـى (( وهل وقفتم أيّها السادة عند قوله تعاىل .. 

..  ] 145 : األنعــام[   ))طَــاِعٍم َيْطَعُمــُه ِإال َأْن َيُكــوَن َمْيَتــًة َأْو َدمــاً َمْســُفوحاً َأْو َلْحــَم ِخْنزِيــٍر 
  ج ما حيّرمه كتاب اهللا تعاىل ..أال تنفي هذه العبارة وجود حمّرمات خار 

  الشيخ شهاب الدين أبو زهو :وقال .. 
فـــالحق عنـــدهم مـــا أهـــواءهم فقـــط ، إنّمـــا يعرفـــون ذواتهـــم فقـــط ، [[ هـــؤالء النـــاس 

يعتقــدون الحــق ويقولــون الصــدق مــن منظــورهم والصــدق عنــدهم مــا يعتقــدون ، يقولــون ، 
ــة هــم ،  ــبس علــيهم ، شــون وأنهــم مغشو ُتســقط دعــواهم فــإذا واجهــتهم بأدل وأنهــم قــد ُل

تقلـــو ، تطـــرح عليـــه ســـؤال يهـــرب مـــن الســـؤال ، ويلفـــون ويـــدورون يُكـــابرون ويرفضـــون 
، إذاً تمسـك معهـم شـيء بس خذ منـي ، وهكـذا دواليـك وال  كقلبجاوب على السؤال 
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، ويـــرون أن الحـــق معهـــم ال مـــع غيـــرهم ............. هـــؤالء هـــم يستحســـنون آراءهـــم 
ميون ، يعنــي يــذهبون أو الــدعاة ، أو األكــاديحيــث يكــون العلمــاء ، النــاس ال ينشــطون 

وبـراهين راسـخ وعنـدي قضـية لهـا دالئـل  ، يعنـي مـثًال لـو أنـا مـثالً عنـدي فكـر إلى العـوام
ـــد أهـــل العقيـــدة ، أ هـــل هـــم وإذا أخطـــأت قومـــوني ، فـــإذا أصـــبت صـــدقوني ، تكلـــم عن

يعنــي مــثالً قضــّية رضــاع  ،د العامــة نمــا تــروج بضــاعاتهم عنــإاللهــم ال ، يفعلــون ذلــك ؟ ، 
ُعرضــت علــى عــوام مــن ُعرَضــت علــى مــن ؟ ، ، دي خــذت بلبلــة واســعة جــداً ،  الكبيــر

التلفــازات ، جمعــوا فيــه ممثلتــين ، وصــحفياً ، يعنــي أنــا رأيــت لقــاء عبــر بعــض النــاس ، 
وعــالم متخصــص فــي المجــال ، ثــم يأخــذون رأي وممــثالً ، والمذيعــة التــي كانــت تــذيع ، 

أمثــال هــؤالء ؟ ، أنــا  آراءوالمــذيع والصــحفي ، هــل يؤخــذ فــي ديــن اهللا والممثــل لممثلــة ا
إنمــا أقــول ليســوا بالمتخصصــين ، طعــن فــي أشخاصــهم ، أولســت لســت اســتحقرهم ، 

هم فْ يِ ألنــه اللــي َحــقضــية رضــاع الكبيــر تثــار فــي أروقــة الجامعــة ، تثــار بــين طلبــة العلــم ، 
ويفهـم ، الـذي ال علمية يـزن بهـا األمـور ون عنده أدوات ال بّد أن يكقضية رضاع الكبير 

؟ ، بقــا امــرأة كبيــرة تُرضــع شــاباً خــّط رضــاع كبيــر زاي إتوجــد عنــده أدوات علميــة يقــول 
تيجــي تفهــم القاعــدة مــش كيــف هــذا ؟ ، الــزاي الـزاي الــزاي ؟ ، ،   ؟ شـاربه ونــاهز البلــوغ

عـوام ، يجـردون النبـي ( ص ) عارف يفهمها ، يبقى هؤالء الناس ينشـطون حيـث يكـون ال
أو أن يحــل شــيئاً ، مــن خصائصــه ، يقولــون لــيس مــن حــق النبــي ( ص ) أن يحــرم شــيئاً ، 

يـأمرهم بـالمعروف وينهـاهم  إمال فين بقى : يجدونه مكتوبـاً عنـدهم فـي التـوراة واإلنجيـل
فإمـا أن يحـل أو يحـرم بـنص ؟ ، ويحل لهم الطيبات ويحرم علـيهم الخبائـث  عن المنكر

وإمــا أن يحــل أو يحــرم بــوحي مــن اهللا عــز وجــل فــي كتــاب اهللا عــز وجــل وحــي مباشــر ، 
وكثيـر ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا ، ولفظ من عند النبي ( ص ) ، وما آتاكم الرسـول فخـذوه 

مــن أيــن تـــأتي مثــال بالــذهب وبــالحرير ، كمــا ضــرب فضــيلة الشــيخ عــالء ، مــن األمــور  
يقلـك إيـه يـا نه في بعضـهم أده العجيب ائصه ، يجردون النبي ( ص ) من خصحرمتها ، 

وال النبـــي الحـــاكم وال النبـــي السياســـي وال النبـــي الجـــار وال النبـــي الـــزوج تـــرى هـــو النبـــي 
ــه : هــو رســول وال نبــي ؟ ، المصــلح وال النبــي الرســول ؟ ،  ــا واحــد يقلــك إي يعنــي ده هن
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ول يبقــى هيبلــغ ، يقلــك إيــه : لمــا يقــول : يــا أيهــا الرســول يبقــى كــده خــالص عشــان رســ
، يبقـى يـا أيهـا النبـي لـم تحـرم مـا احـل اهللا لـك ولما يقـول يـا أيهـا النبـي يبقـى بشخصـه ، 

!!! ، عـدم الفهــم ، يجــردون تجــنن دي  اللــييعنـي يــا أيهــا النبـي اتبــع الرســول ، اللخبطـة 
  .. ]] النبي ( ص ) عن خصائصه

ّتبــع هــواه ، هــل هــو الــذي مــن الــذي يرد علــى الشــيخ شــهاب الــدين أبــو زهــو فــأقول : أ
ن حــّل الســمك والكبــدة والطحــال موجــود يف كتــاب اهللا تعــاىل أاســتنبط مــن كتــاب اهللا تعــاىل 

َياناً ِلُكل َشْيٍء  ((إمياناً بقوله تعاىل  أم هـو الـذي يقـول للنـاس  ؟ ، ))َونـَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
) قرناً عن استنباطها مـن كتـاب اهللا  14، عاجزاً ( حكام يف كتاب اهللا تعاىل ال وجود هلذه األ

مــن الــذي يّتبــع هــواه ؟ ، هــا حنــن نضــع اســتنباطها بــني يــديك ، فهــل تعــود عــن   .. !!!تعــاىل ؟
كالمــك وتقــول ، لقــد أخطانــا عنــدما قلنــا حتليلهــا لــيس موجــوداً يف كتــاب اهللا تعــاىل ؟ .. أنــا 

نــدكم أكــرب مــن كتــاب اهللا تعــاىل ، وأكــرب دليــٍل نــك لــن تفعــل ذلــك ، ألن الروايــات عأأراهنــك 
  على ذلك أّنكم تزعمون أن بعضها ينسخ بعض أحكام كتاب اهللا تعاىل ..

.. كــل مــا تقولونــه أيّهــا  !!!الــيت قــّدمتها لنــا فهربنــا منهــا ؟وأيــن هــي األدلّــة الدامغــة ..   
كثـري مــن اخللـط والتلبـيس علــى  السـيد موجـود يف الكتــب الصـفراء ، وقرأنـاه ، ووجــدنا أن فيـه ال

كتـــاب اهللا تعـــاىل وعلـــى الســـّنة الشـــريفة ، ولـــذلك نـــذرنا عمرنـــا للبحـــث العلمـــي يف كتـــاب اهللا 
ـــق عليـــه تعـــاىل  أيّهـــا الســـّيد مـــن الســـهل أن يُلقـــي النـــاس بـــالّتهم الباطلـــة علـــى لتنزيهـــه ممـــا لُف ..

  ..من يثبت صحة ما يقول هو منهم  الصادق اآلخرين ، لكن الرجل
عنـدك األدوات العلميّـة الـيت تـوزن ـا األمـور علـى حـد وسأعتربك أيّهـا السـيد عاملـاً جلـيالً 

، وســـأطرح عليـــك مســـألة اخرتـــا أنـــت بكالمـــك هـــذا ، وهـــي مســـألة إرضـــاع الكبـــري ، قولـــك 
خرين ، ومـن الـذي يسـيء على اآلوسنرى من الذي يتاجر بعواطف العوام ، ومن الذي يُلبس 

ـــأتون بـــاملمثلني والصـــحف رضـــاع الكبـــري ، وقلـــتإريفة .. أنـــت اخـــرتت مســـألة للســـّنة الشـــ ني يّ ي
 ملناقشـــة هـــذه املســـألة ، تعـــال لنـــرى مـــن الـــذي يلـــّبس علـــى احلقيقـــة ؟ ، تعـــال لنـــرى كيـــف أن

ـــر ممّـــن يقـــّدمون أنفســـهم  بكثـــري الصـــحفيني واملمثلـــني ، بـــل والعـــوام ، عنـــدهم مـــن التجـــّرد أكث
  من الناس أن ُتطّلق عقوَهلا وتتبعهم حنو اهلاوية ..خمتّصني وجهابذة يُطلب 
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  إذاً لنقف عند مسألة إرضاع الكبري اليت اختارها الشيخ شهاب الدين أبو زهو :
  معلوٌم من كتاِب اهللا تعاىل أن الرضاعَة تتم بانقضاء حولني .. يقوُل تعاىل ..

[ البقرة   َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتم الرَضاَعَة ))  (( َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهن َحْولَْينِ 
 :233 [  

الرضاعة تـتم يف حـولني كـاملني ، وبعـد احلـولني فـإن الرضـاعة  يف كتاب اهللا تعاىل ، .. إذاً 
ال ُحتــرم ، ألّــا تكــون خــارج احلــولني ، هــذا مــا نقــرؤه مــن كتــاب اهللا تعــاىل .. وهنــاك أحاديــث 

ــةتتوافــ ، ولــيس   ، وحنــن نــؤمن ــا كوــا تتوافــق مــع كتــاب اهللا تعــاىل ق مــع هــذه احلقيقــة القرآنّي
  ..كوننا ننتقي حسب أهوائنا كما يّتهمنا السادة املشايخ 

  : )2642مسلم (  
ــْعثَاِء َعــ ُــو اْألَْحــَوِص َعــْن َأْشــَعَث بْــِن َأِيب الش ثـََنا أَب َحــد ــرِي ــاُد بْــُن السثـََنا َهن ــِه َعــْن َحــد ْن أَبِي

قَاَلْت َعاِئَشُة َدَخَل َعَلي َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َوِعْنِدي رَُجـٌل قَاِعـٌد َمْسُروٍق قَاَل 
ــنْ  َــا َرُســوَل اللــِه ِإنــُه َأِخــي ِم ــْت فـَُقْلــُت ي ــُت اْلَغَضــَب ِفــي َوْجِهــِه قَاَل ــِه َورََأْي ــَك َعَلْي  فَاْشــَتد َذِل

ثـََناه  الرَضاَعِة قَاَلْت فـََقاَل اْنظُْرَن ِإْخَوَتُكن ِمـْن الرَضـاَعِة فَِإنَمـا الرَضـاَعُة ِمـْن اْلَمَجاَعـةِ  و َحـد
ثـََنا ُعبَـْيُد اللـِه بْـُن مُ  ُد ْبُن َجْعَفٍر ح و َحدثـََنا ُحمَم اٍر قَاَال َحدَواْبُن َبش ُد ْبُن اْلُمثـَىنثـََنا َعـاُحمَم ٍذ َحـد

َثِين زُ  ثـََنا وَِكيـٌع ح و َحـد ثـََنا أَبُـو َبْكـِر بْـُن َأِيب َشـْيَبَة َحـد ثـََنا ُشْعَبُة ح و َحـد يًعا َحد ـُر َأِيب قَاَال مجَِ َهيـْ
ثـََنا َعْبــُد بْـُن محَُ  يًعـا َعــْن ُســْفَياَن ح و َحـد ثـََنا َعْبــُد الــرْمحَِن بْـُن َمْهــِدي مجَِ ثـََنا بْـُن َحــْرٍب َحـد ْيــٍد َحــد

ـــْعثَاِء بِِإْســـَناِد َأِيب اْألَْحـــَوِص َكَمْعـــَىن  ُهـــْم َعـــْن َأْشـــَعَث بْـــِن َأِيب الشِـــَدَة ُكل ُحَســـْنيٌ اْجلُْعِفـــي َعـــْن زَائ
َر أَنـُهْم قَاُلوا ِمْن اْلَمَجاَعةِ    َحِديِثِه َغيـْ

  : )1072سنن الترمذي (
ثـََنا أَبُـو ثـََنا قـُتَـْيَبُة َحـد َعَوانَـَة َعـْن ِهَشـاِم بْـِن عُـْرَوَة َعـْن أَبِيـِه َعـْن فَاِطَمـَة بِْنـِت اْلُمْنـِذِر َعـْن  َحد

قَــاَل َرُســوُل اللــِه َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم َال ُيَحــرُم ِمــْن الرَضــاَعِة ِإال َمــا فـََتــَق أُم َســَلَمَة قَالَــْت 
َواْلَعَمــُل قَــاَل أَبُــو ِعيَســى َهــَذا َحــِديٌث َحَســٌن َصــِحيٌح  ْبــَل اْلِفطَــامِ اْألَْمَعــاَء ِفــي الثــْدِي وََكــاَن قَـ 

 ــرِِهْم َأن ــِه َوَســلَم َوَغْي ــْن َأْصــَحاِب النِبــي َصــلى اللــُه َعَلْي ــِم ِم ــِر َأْهــِل اْلِعْل ــَد َأْكَث ــَذا ِعْن َعَلــى َه
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لَْيِن َوَمـا َكـاَن بـَْعـَد اْلَحـْولَْيِن اْلَكـاِمَلْيِن فَِإنـُه َال ُيَحـرُم الرَضاَعَة َال ُتَحرُم ِإال َما َكاَن ُدوَن اْلَحـوْ 
  َوفَاِطَمُة بِْنُت اْلُمْنِذِر ْبِن الزبـَْريِ ْبِن اْلَعواِم َوِهَي اْمرَأَُة ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ  َشْيًئا

 َضــاَعُة ِمــْن اْلَمَجاَعــِة ، والرإذاً الر .. َمــا َكــاَن ُدوَن اْحلَــْوَلْنيِ َوَمــا َكــاَن بـَْعــَد ضــاعُة َال ُحتَــر ُم ِإال
 اللتـني ال ننكرمهـا كومـا ، هذا ما نقرؤه من هاتني الروايتني اً فَِإنُه َال ُحيَرُم َشْيئ احلَْْوَلْنيِ اْلَكاِمَلْنيِ 

األمـَر صـحيح مسـلم فنـرى أن  .. بعد ذلك ننظـر يفن مع دالالت كتاب اهللا تعاىل اارضعال تت
  ذلك .. غري

  : )2640مسلم (
ثـََنا ابْـــُن َوْهـــٍب  ْفـــُظ ِهلـَــاُروَن قَـــاَال َحـــدَوالل ـــاِهِر َوَهـــاُروُن بْـــُن َســـِعيٍد اْألَيِْلـــيَثِين أَبـُــو الط و َحـــد

ْعـُت ُمحَْيـَد بْـَن نَـاِفٍع يـَُقـوُل مسَِْعـتُ  َزيـْنَـَب بِْنـَت َأِيب َسـَلَمَة  َأْخبَـَرِين َخمَْرَمُة ْبُن بَُكْريٍ َعـْن أَبِيـِه قَـاَل مسَِ
ــِه َوَســلَم تـَُقــوُل ِلَعاِئَشــَة َواللــِه َمــا َتِطيــُب تـَُقــوُل  َســِمْعُت ُأم َســَلَمَة َزْوَج النِبــي َصــلى اللــُه َعَلْي

َلُة بِْنـُت ُسـَهْيٍل نـَْفِسي َأْن يـََراِني اْلُغَالُم َقْد اْستَـْغَنى َعْن الرَضاَعِة فـََقاَلْت لِـَم قَـْد َجـاَءْت َسـهْ 
َة ِإَلى َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللِه ِإني َألََرى ِفي َوْجِه َأبِـي ُحَذيـَْفـ

ْت ِإنــُه ُذو ِمــْن ُدُخــوِل َســاِلٍم قَالَــْت فـََقــاَل َرُســوُل اللــِه َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم َأْرِضــِعيِه فـََقالَــ
فـََقالَـــْت َواللـــِه َمـــا َعَرفْـتُـــُه ِيف َوْجـــِه َأِيب ِلْحيَـــٍة فـََقـــاَل َأْرِضـــِعيِه يَـــْذَهْب َمـــا ِفـــي َوْجـــِه َأبِـــي ُحَذيـَْفـــَة 

  ُحَذيـَْفةَ 
  : ) 2637مسلم ( 

يًعـ ـُد بْـُن َأِيب ُعَمـَر مجَِ َوُحمَم ثـََنا ِإْسَحُق ْبُن ِإبـْـرَاِهيَم اْحلَْنظَلِـي قَـاَل ابْـُن َأِيب و َحد َقِفـيا َعـْن الثـ
ــِن َأِيب ُمَلْيَكــَة َعــْن اْلَقاِســِم َعــْن َعاِئَشــَة أَ  ــاِب الثـَقِفــي َعــْن أَيــوَب َعــْن اْب ــُد اْلَوه ثـََنا َعْب ُعَمــَر َحــد ن

فَأََتْت تـَْعِين ابـْنَـَة ُسـَهْيٍل النـِيب َصـلى َساِلًما َمْوَىل َأِيب ُحَذيـَْفَة َكاَن َمَع َأِيب ُحَذيـَْفَة َوأَْهِلِه ِيف بـَْيِتِهْم 
ــا َعَقُلــوا َوِإنــُه يَــْدُخُل اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم  ــُغ الرَجــاُل َوَعَقــَل َم ُل ــْد بـََلــَغ َمــا يـَبـْ فـََقاَلــْت ِإن َســاِلًما َق

َنا َوِإني َأُظن َأن ِفي نـَْفِس َأِبي ُحَذيـَْفـَة ِمـْن َذلِـَك َشـ ْيًئا فـََقـاَل َلَهـا النبِـي َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َعَليـْ
فـََرَجَعــْت فـََقالَــْت ِإين قَــْد  َوَســلَم َأْرِضــِعيِه َتْحُرِمــي َعَلْيــِه َويَــْذَهْب الــِذي ِفــي نـَْفــِس َأبِــي ُحَذيـَْفــةَ 

  أَْرَضْعُتُه َفَذَهَب الِذي ِيف نـَْفِس َأِيب ُحَذيـَْفةَ 
  : ) 2636مسلم ( 



 14

َنـــَة َعـــْن َعْبـــِد الـــرْمحَِن بْـــِن َحـــدثَـ  ثـََنا ُســـْفَياُن بْـــُن ُعيَـيـْ اِقـــُد َوابْـــُن َأِيب ُعَمـــَر قَـــاَال َحـــدَنا َعْمـــٌرو الن
لَم اْلَقاِسـِم َعــْن أَبِيــِه َعــْن َعاِئَشــَة قَالَــْت َجــاَءْت َســْهَلُة بِْنــُت ُســَهْيٍل ِإَىل النــِيب َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســ

ْت يَــا َرُســوَل اللــِه ِإنــي َأَرى ِفــي َوْجــِه َأبِــي ُحَذيـَْفــَة ِمــْن ُدُخــوِل َســاِلٍم َوُهــَو َحِليُفــُه فـََقــاَل فـََقالَــ
ــَم َرُســولُ  َم َأْرِضــِعيِه قَالَــْت وََكْيــَف ُأْرِضــُعُه َوُهــَو رَُجــٌل َكِبيــٌر فـََتَبســُه َعَلْيــِه َوَســلى اللَصــل ِبــيالن 

زَاَد َعْمــٌرو ِيف َحِديِثــِه وََكــاَن قَــْد  ُه َعَلْيــِه َوَســلَم َوقَــاَل قَــْد َعِلْمــُت َأنــُه رَُجــٌل َكِبيــرٌ اللــِه َصــلى اللــ
  َشِهَد بَْدرًا َوِيف رَِوايَِة اْبِن َأِيب ُعَمَر َفَضِحَك َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

قُض بشكٍل صريٍح مع كتاِب اِهللا تعاىل ؟!!! .. أمل .. كيف نُربُر هذه الروايات اليت تتنا
(( َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهن َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتم الرَضاَعَة  يقْل اهللا تعاىل :

  ] 233[ البقرة :   ))
  ـا  ( ص )أمل يقل النيبُِم مِ يف األحاديث ذاَما فـََتَق اْألَْمَعـاَء [[ َال ُيَحر َضاَعِة ِإالْن الر

، فكيف إذاً تكون رضاعُة من بلـغ مـا بلـغ الرجـال وعقـل مـا  ِفي الثْدِي وََكاَن قـَْبَل اْلِفطَاِم ]]
دور املختّصــــني  . وهنــــا يــــأيت.. ؟!!! عقلـــوا وأصــــبحت لــــه حليــــه ، كيــــف تكـــون رضــــاعًة ُحمرمــــة

وضـعوا  وهم الـذينب الدين أبو زهو للتتلمذ على أيديهم ، والعلماء الذين يدعونا الشيخ شها
فرضـّيًة ُمسـبقًة هــي صـّحُة كـل هــذه الروايـات يف الوقــِت ذاتـه ، لسـبِب أّن ســنَدها صـحيٌح وفــق 

.. يــأيت دورُهــم لتربيـر مــا ال ُميكــُن تربيـرُه .. لننظــر يف الــنّص التـايل مــن كتــاب صــحيح  معـايريهم
  مسلم بشرح النووي : 

ه صلى اهللا عليه وسلم : ( أرضعيه ) قال القاضي : لعلها حلبته ثم شـربه مـن [[ قول
غير أن يمس ثديها وال التقت بشـرتاهما , وبهـذا الـذي قالـه القاضـي حسـن ويحتمـل أنـه 

  .. عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر واهللا أعلم ]]
ن غيـــر أن يمـــس ثـــديها وال [[ لعلهـــا حلبتـــه ثـــم شـــربه مـــ.. العبـــارة يف هـــذا الشـــرح : 

تؤّكــُد ذلــك .. وروايــُة  [[ لعّلهــا ]]هــي احتمــاٌل ولــيس يقينــاً ، فكلمــة  التقــت بشــرتاهما ]]
، وال تقــول أشـــربيه أو اســقيه حترمــي عليـــه ..  [[ َأْرِضــِعيِه َتْحُرِمـــي َعَلْيــِه ]]احلــديث تقــول : 

ة العربيّـة ، وتعـين الرضـاعة الـيت تـنقُض مثـَل هلا دالالُا املعروفة يف اللغـ [[ َأْرِضِعيِه ]]وكلمُة : 
  هذه التأويالت من أساِسها ..
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.. وحـّىت لـو ســّلمنا جـدالً ــذا التأويـل .. فـإّن ذلــك ال حيـّل املشــكلة .. املشـكلة هــي يف  
َكــْوِن رضــاع الكبــري ُحيــرم ، ويف معارضــة ذلــك لكتــاب اهللا تعــاىل ، ولــبعض األحاديــث ذاِــا .. 

بــري حليــَب املــرأة مــن كــأس أو مــن فنجــان أو رضــعه مباشــرًة مــن ثــديها ، فــإن فســواٌء شــرب الك
رِضــعة .. هكــذا نفهــُم مــن كتــاِب اهللا تعــاىل الــذي نزلَــه تبيانــاً لكــل شــيء 

ُ
ذلــك ال ُحيرُمــه علــى امل

..  
بالتأكيد أن الشيخ شهاب الـدين أبـو زهـو والشـيخ عـالء سـعيد سـيقولون لنـا ، انظـروا  ..
   املشكلة .. ث التايل سرتون فيه حًال هلذه يف احلدي

  : ) 2641مسلم ( 
َثِين ُعَقْيـُل بْـُن َخالِـٍد  ي َحـدَثِين َأِيب َعـْن َجـد ْيـِث َحـدَثِين َعْبـُد اْلَملِـِك بْـُن ُشـَعْيِب بْـِن الل َحد

ِه بْـِن َزْمَعـَة أَن أُمـُه َزيـْنَـَب بِْنـَت َأِيب َسـَلَمَة َعْن اْبِن ِشَهاٍب أَنُه قَاَل َأْخبَـَرِين أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن َعْبِد اللـ
َأبَـى َسـائُِر َأْزَواِج النبِـي َأْخبَـَرْتُه أَن أُمَها أُم َسَلَمَة َزْوَج النِيب َصلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم َكانَـْت تـَُقـوُل 

بِِتْلَك الرَضاَعِة َوقـُْلـَن ِلَعاِئَشـَة َواللـِه َمـا نـَـَرى  اً َعَلْيِهن َأَحد ْن يُْدِخْلنَ َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَ 
َهَذا ِإال رُْخَصًة َأْرَخَصَها َرُسـوُل اللـِه َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم ِلَسـاِلٍم َخاصـًة َفَمـا ُهـَو بِـَداِخٍل 

َنا َأَحٌد ِبَهِذِه الرَضاَعِة َوَال رَ    ائِيَناَعَليـْ
[[ َواللــِه َمــا نـَــَرى َهـــَذا ِإال لعائشـــة :  ( ص ).. وفــق هــذا احلــديث ، قـَــْوُل أزواج النــّيب 

، ليَس قـوالً منسـوباً إىل  رُْخَصًة َأْرَخَصَها َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِلَساِلٍم َخاصًة ]]
، كــــرٍد علــــى القــــول املنســــوب لعائشــــة ..  ج النــــيبإّمنــــا هــــي رؤيــــُة بعــــِض أزوا ،  ( ص )الرســــول 

فعائشــة حســب مــا يُنســب إليهــا يف هــذه الروايــات ، تــذهب إىل أن رضــاعة الكبــري ُحتــرم ، هــذا 
َأبَـى َسـائُِر  [[ما تقولُُه الصياغُة اللغويُّة الظـاهرة هلـذه الروايـات ، وإال كيـف أن نفهـم العبـارات 

للـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم َأْن يُـْدِخْلَن َعلَـْيِهن َأَحـًدا بِِتْلـَك الرَضـاَعِة َوقـُْلـَن ِلَعاِئَشـَة َأْزَواِج النِبي َصـلى ا
 ]] َواللِه َما نـََرى َهَذا ِإال رُْخَصًة َأْرَخَصَها َرُسوُل اللِه َصلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم ِلَسـاِلٍم َخاصـةً 

َوقـُْلَن ِلَعاِئَشَة َواللِه َما نـََرى َهـَذا ِإال  [[، والعبارة  ئُِر َأْزَواِج النِبي ]]َسا َأَبى [[... فالعبارة 
ــدان أن عائشــة تــرى هــذه املســألة بشــكٍل خمتلــف عــن رؤيــة ســائر أزواج النــّيب  ]] رُْخَصــةً  تؤك )
  .. ص )
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ذه الفتــوى هــي ولــو نظرنــا يف صــياغة تلــك الروايــات لرأيناهــا تــنقض نقضــاً صــرحياً كــون هــ
 ـــة ، فالعبـــارة املنســـوبة للنـــيب َأْرِضـــِعيِه  [[ ( ص )رخصـــة حلالـــة خاّصـــة كحـــل ملشـــكلة اجتماعّي

هـي مقّدمـة  ]] َأْرِضِعيهِ  [[واضحة يف أن اإلرضاع يؤّدي للتحرمي .. فكلمـة  ]] َتْحُرِمي َعَلْيهِ 
يف هــذه الروايــات والــيت فيهــا إشــارة ... وأيــن هــي العبــارة الــواردة  ]] َتْحُرِمــي َعَلْيــهِ  [[للنتيجــة 

 هذه العبارة هي رخصة خاّصة وليست تشريعاً ؟!!! .. وإن كانت الـرخص اخلاّصـة يـتم إىل أن
حتديــدها بنــاًء علــى أهوائنــا دون وجــود عبــارات تشــري إليهــا يف صــياغة الروايــات ، فهــذا يعطــي 

مـا الفائـدة مـن األحكـام احملمولـة يف احلق ملن يشاء بـأن خيصـص احلكـم الـذي يشـاء ، وبالتـايل 
  الروايات ؟!!! ..

  –هروبـــاً مـــن عـــدم االعـــرتاف بعـــدم صـــّحة هـــذه األحاديـــث  –مث كيـــف يـــذهب املؤولـــون 
إىل كــون هــذه األحاديــث خاّصــة برخصــة فرديّــة لســامل ، يف الوقــت الــذي ال تــذهب فيــه راويــة 

يل من شرح النـووي ملسـلم فيمـا خيـّص هـذه احلديث ذاا إىل ذلك ؟!!! .. لننظر يف النص التا
  املسألة :
....... واختلــف العلمـــاء فـــي هـــذه المســـألة فقالـــت عائشـــة وداود تثبـــت حرمـــة  [[

الرضــاع برضــاع البــالغ كمــا تثبــت برضــاع الطفــل لهــذا الحــديث ، وقــال ســائر العلمــاء مــن 
لـه دون سـنتين إال الصحابة والتابعين وعلمـاء األمصـار إلـى اآلن ال يثبـت إال بإرضـاع مـن 

أبــا حنيفــة فقـــال ســنتين ونصــف وقـــال زفــر ثــالث ســـنين وعــن مالــك روايـــة ســنتين وأيـــام 
[[ ....... ..  

، علـــى النـــيب ( ص ) وعلـــى عائشـــة ذاــــا .. حســـب هـــذه الروايـــات املوضـــوعة واملفـــرتاة 
ديّــة رضــاع الكبــري ُحيــرم ، وتستشــهد بإرضــاع ســامل لــيس كرخصــة فر إعائشــة تبــّني مبــدأً هــو أن 

ــــّيب  ــــد األمــــر إىل الن ــــا تُعي ، ( ص ) خاّصــــة بســــامل ، وال تقــــوم بــــذلك كاجتهــــاد شخصــــي ، إّمن
ـــا كانـــت تـــأمر بنـــات إخوـــا وبنـــات أخواـــا أن يُرضـــعن مـــن أحبـــت أن يراهـــا  ولـــذلك قيـــل بأ

مخس رضعات مث يـدخل عليهـا .. إذاً .. كـل التربيـرات الـيت  -وإن كان كبرياً  -ويدخل عليها 
إىل إيهام الناس بصّحة هذه الروايات هي ذر للرمـاد يف األعـني ، فلـيس مـن املعقـول أن  دف

  يفهم املؤولون هذه الروايات أكثر من عائشة ذاا ؟!!! ..
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ولكل من يّتهمنـا بإنكـار  ،وهنا نقول للشيخ شهاب الدين أبو زهو وللشيخ عالء سعيد 
احملمولـة  –هـذه الرؤيـة  نقـول ....  روايـات موضـوعة السّنة الشريفة نتيجة تبياننا لكـون هـذه ال

 ( ص )يف هذه الروايـة واملنسـوبة لبـاقي أزواج النـيب –  النـيب ص ليسـت رؤيـًة صـحيحة ، ألن )
  ال ميلك أصًال صالحيَة ُخمالفِة أحكاِم القرآِن الكرمي ، بأْن ُحيلل ُحمّرماً أو ُحيرَِم ُحمَلًال .. )

  بقولِه .. ( ص )هللاُ تعاىل نبّيه .. أمل ُخياطُب ا
 يَا َأيـَها النِبي ِلَم ُتَحرُم َما َأَحل اللُه َلَك تـَْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللُه َغُفوٌر َرِحيمٌ (( 

   ] 1 : التحرمي[ ) )
 النيب ارج ال يستطيع التشريع خ ( ص ).. أليست هذه اآلية الكرمية نصًا صرحيًا بأن

قوَل اهللا ( ص ) دالالت النص القرآين حىت يف تفاعله مع أزواجه .. فكيف إذًا سيخالُف 
[   (( َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوالَدُهن َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتم الرَضاَعَة )) تعاىل :
[[ َال ُيَحرُم ِمْن واياٍت ُأخرى : قوَله يف ر ( ص ) وكيف سيخالُف  .. ] 233البقرة : 

  ..... أمل يقل اهللا تعاىل : الرَضاَعِة ِإال َما فـََتَق اْألَْمَعاَء ِفي الثْدِي وََكاَن قـَْبَل اْلِفطَاِم ]]
َنا بـَْعَض اْألَقَاِويِل (((  ْعَنا ِمْنُه ثُم َلَقطَ  )45َألََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِميِن ( )44َوَلْو تـََقوَل َعَليـْ
  ] 47 – 44[ احلاقة :  َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِيَن )) )46اْلَوتِيَن (

وعلــى عائشــة وعلــى أحكــام كتــاب  ( ص )موضــوعة علــى النــيب  ات.. إذاً .. هــذه الروايــ
ة موضــــوعة هــــو خدمــــة ملــــنهج اهللا تعــــاىل وللســــنّ  ات... واالعــــرتاف بــــأن هــــذه الروايــــ اهللا تعــــاىل

  الشريفة بتنزيهها عن كل الشبهات اليت ينقضها كتاب اهللا تعاىل مجلًة وتفصيالً ..
طبـــاء واملهندســـون واحملـــامون وحـــىت نون واألالصـــحفيون والفنـــانقـــول للســـادة املشـــايخ ،  ..

ــا واضــحة وصــرحية يف أن العــوام الــذين ال يقــرؤون وال يكتبــون ،  يســتنكرون هــذه الروايــات أل
بــري حيــّرم ، وهــؤالء بفطــرم النقّيــة ينتصــرون ألحكــام كتــاب اهللا تعــاىل والــيت تبــّني أن إرضــاع الك

الرضاعة تتم يف انقضاء احلولني .. وكّل من ينكر هذه الرواية ال يقول هذه سـّنة الرسـول ( ص 
 ـاينكرهـا كو الرواية مـن البـاحثني عـن احلقيقـة ريدها ، معاذ اهللا ، كّل من ينكر هذه أنا ال أ) و 

  ومن هذا املنطلق ننكرها .. ..رواية مكذوبة على الرسول ( ص ) 
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ـــاس في األفاضـــل .. ويـــأيت املشـــايخ ـــذّروا الرمـــاد يف أعـــني الن ـــا لي ـــون بأنّن ـــا هلكـــذا قول بإنكارن
ننكــــر الســــّنة الشــــريفة ، مــــدافعني بكــــّل مــــا يســــتطيعون عــــن مثــــل هــــذه موضــــوعة إّمنــــا  روايــــات

ألخطـاء واألهـواء هـو ا معـايريهم البشـريّة الـيت ال ختلـوا مـنفقـط ألن سـندها حسـب  الروايـات ،
علـــى الســـّنة  مـــا ُتســـّمى بـــالعلوم الشـــرعّية عبئـــاً  صـــبحتأســـنٌد صـــحيح .. باختصـــاٍر شـــديد ، 

ســـاتذة مـــا يســـّمى بـــالعلوم الشـــرعّية جمـــرد حـــرّاس لتلـــك املوروثـــات ، أالشـــريفة ذاـــا ، وأصـــبح 
لغــة العربيّـة وثوابــت كتــاب اهللا تعـاىل والعقــل واملنطــق صـبح تطليــق العقـل والقفــز فــوق قواعـد الأو 

 –وأصـبح  ضرورة ال بّد منها الستمراريّة هذه املقاربات التارخيّية اليت يسـّموا علومـاً شـرعّية ..
املتدبّر لكتاب اهللا تعاىل ومهما جاء باألدلّة والرباهني ، أصبح منكـراً للسـّنة الشـريفة  –عندهم 

   موروثام اليت جعلوها إطاراً ال جيوز القفز فوقه ..مبجّرد ما اختلف مع 
وحنــن عنــدما قلنــا التشــريع ينحصــر بصــفة الرســالة يف شخصــه ( ص ) إّمنــا قلنــا ذلــك بنــاًء 

وإال كيف يفّسر لنا السادة املشايخ ورود أمـر الطاعـة يف مجيـع على أدلّة من كتاب اهللا تعاىل ، 
يت صـيغة أ.. أي ملـاذا دائمـاً تـ !!قاً بصفة الرسـالة حصـراً ؟مرّات وروده يف كتاب اهللا تعاىل متعلّ 

ـــو مـــرّة  ؟ مـــر يف كتـــاب اهللا تعـــاىل أطيعـــوا متعّلقـــة بالرســـولاأل ، أي ملـــاذا مل يقـــل جـــّل وعـــال ول
ولــــيس مــــن ذنــــب املهنــــدس عــــدنان الرفـــــاعي أن  ..؟  واحــــدة أطيعــــوا النــــّيب أو أطيعــــوا حممــــداً 

ة ال يـأيت إال متعّلقــاً بصــفة الرســالة ، ولــيس مــن ذنــب موروثـاتكم أعرضــت عــن كــون أمــر الطاعــ
قـــوال الســـابقني هـــو عـــدوكم أاملهنـــدس عـــدنان الرفـــاعي أن البحـــث والتـــدبّر والتعّقـــل اـــّرد عـــن 

  األّول ..
بالعبـارة : يـا  األيّـام بـأن األحكـام املبـدوءة يها الشيخ الفاضل حنـن مل نقـل يف يـوم مـنأويا 

.. أبــداً .. أنــا بّينــت ذلــك يف كتــيب ويف الربنــامج  ام ليســت مــن التشــريعحكــأيّهــا النــيب ، هــي أ
هـو مـن التشـريع ، لقـد ذكـرت ومهمـا كانـت الصـيغة ، اهللا تعـاىل ،  بأن كل ما بني دفيت كتـاب

ذلك .. فكيف إذاً أيّها الشيخ تقّولنا مـا مل نقـل ، وإن كنـت تعـين غرينـا فلمـاذا مل تـذكر ذلـك 
  ء على اآلخرين حرام ، وعيب ؟ ..؟ .. أليس االفرتا

املشــايخ ، حنــن مل جنــّرد النــيب ( ص ) عــن خصائصــه كمــا تفــرتون علينــا ، الســادة ويــا أيّهــا 
حنــن ال نكــذب علــى النــيب ( ص ) بتلفيــق الروايــات عليــه ، وبنســب مــا ينــدى لــه اجلبــني لســّنته 
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األحاديث اليت يندى هلـا اجلبـني الشريفة الطاهرة ، وأنا يف هذا الرد السريع ال أريد أن أُطيل ، ف
  ..ووضعت يف الصحاح عند السنة والشيعة على حد سواء هي كثرية جداً 

وأقــول للشــيخ عــالء ســعيد : كيــف تــذهبون إىل التــوراة واإلجنيــل لتــأتوا بنصــوٍص تثبتــوا مــن 
  :الشيخ عالء سعيد  يقول خالهلا وجود النسخ يف كتاب اهللا تعاىل ..

، قالوا عن السيدة سارة كانـت أخـت  20في اإلصحاح رقم في سفر التكوين ، [[ 
،  12، فــي الفقــرة رقــم وكــان هــذا حــالل فــي شــريعتهم عليــه الســالم مــن أبيــه ، إبــراهيم 

فصـارت لـي غير أنها ليسـت ابنـة أمـي ، ابنة أبي ، يقول إبراهيم : وبالحقيقة هي أختي ، 
 27اإلصـحاح رقـم في سفر التثنيـة تعال بقا ده في شريعة إبراهيم عليه السالم ، زوجة ، 

ويقـول بنت أبيـه أو بنـت أمـه ، من يضطجع مع أخته ، ملعون ملعون ،  22الفقرة رقم ، 
، الطـالق تـدّل أيضـاً ..... نأخـذ نقطـة أخـرى مـا قبلـه جميع الشـعب آمـين ، هـذا ينسـخ 

ـــ قبـــل طيـــب تعـــال انشـــوف هـــل كـــان ة الزنـــا ، فـــي شـــريعة النصـــارى اآلن ال يحـــل إال لعّل
ـــه الســـالم  ـــالمســـيح عيســـى علي ـــا فقـــطال يحـــل إال لعّل ـــة فـــي ســـفر ؟ ،  ال والّ  ة الزن التثني

فــإن لــم إذا أخــذ رجــل امــرأة وتــزوج بهــا ، يقــول :  ، 1الفقــرة رقــم  ، 23اإلصــحاح رقــم 
ودفعـه إلـى يـدها في عينيها ألنه وجد فيها عيب شيء وكتـب لهـا كتـاب طـالق تجد نعمة 

تـدل علـى جـواز الطـالق فـي شـريعة موسـى بـأي امـرأة أنـت  الفقرة دي ،وأطلقها من بيته 
،  32الفقـرة رقـم نجيـل متـى اإلصـحاح الخـامس ، بينمـا فـي إ، وتـرى فيهـا عيبـاً تتزوجها 

ة إن مــن طلــق امرأتــه إال لعلّــفــأقول لكــم : وأمــا أنــا ( علــى لســان المســيح عليــه الســالم ) 
إيه معنى الموجـود فـي سـفر التثنيـة ؟! يجعلها تزني ، ومن تزوج مطلقة فإنه يزني ، الزنا ، 

عــايز أقـول ده هــو معنـى النســخ وإيـه معنـى الموجــود فـي متــى اإلصـحاح الخـامس ؟! ، ، 
هـل هـي عامـة أم هـي خاصـة لقومـه ، دعوة المسيح عيسى عليه السـالم  عندنا كمسلمين

، امــرأة بتنــادي علــى )  15فــي إنجيــل متــى اإلصــحاح ( ؟ ، نحــن عنــدنا خاصــة لقومــه ، 
 23الفقـرة والتالميـذ يقولـوا أجبهـا ، المسيح عيسى عليه السـالم وهـو ال يلتفـت إليهـا ، 

إلــى  لــم أرســل إالّ فأجــاب وقــال : تالميــذه قــائلين : اصــرفها ألنهــا تصــيح وراءنــا ،  مفتقــد
إنجيـل متـى فـي اإلصـحاح الضـالة ، اسـمع الفقـرة فـي نفـس اإلنجيـل خراف بني إسرائيل 
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 ]] وعمـدوهمفـاذهبوا وتلمـذوا جميـع األمـم ، عليه السـالم :  يقول يسوعالثامن عشر ، 
..  

كـرب دليـل علـى أن كتـاب أخ العزيـز ، كالمـك هـذا أقول للشيخ عالء سـعيد : أيّهـا األ.. 
 اهللا تعــــاىل عنــــدكم ال خيتلــــف أبــــداً عــــن الكتــــب الســــابقة ، كالمــــك هــــذا أكــــرب دليــــل علــــى أن

عــن نــواميس عاملنــا املــادي املخلــوق اخلاضــع للزمــان نــواميس كتــاب اهللا تعــاىل عنــدكم ال ختتلــف 
  واملكان ، والذي حيوي املتناقضات يف الوقت ذاته ..

ـــة أن عـــامل املـــاّدة واملكـــان والزمـــان احملســـوس الـــذي نـــراه ونلمســـه  لقـــد بّينـــا مبـــا فيـــه الكفاي
سـألة الواحـدة حبواّسنا ، وهو عامل اخللق احملسوس ، له نواميسه اليت منها وجود املتناقضات للم

 ...بينمــا مــا وراء هــذا العــامل املــاّدي املخلــوق احملســوس هنــاك نــواميس أُخــرى يف الوقــت ذاتــه ، 
حنــن البشــر تنقســم إىل قســمني .. هنــاك تصــّورات تتبــع لعــامل اخللــق احملســوس ، وحــّىت تصــّوراتنا 

ســعيد تتصــور  وهــي تصــّورات حتمــل املتناقضــات يف الوقــت ذاتــه ، فمــثالً .. خمّيلــة الشــيخ عــالء
أن ارتفاع درجـة احلـرارة تـؤّدي إىل متـّدد أقطـار اجلسـم ، وهـذه املخّيلـة ذاـا تسـتطيع أن تتصـور 

) يبــدأ  4أيضــاً أن ارتفــاع درجــة احلــرارة يــؤّدي إىل تقلّــص أقطــار اجلســم ، فاملــاء يف الدرجــة ( +
ه التصــّورات املتناقضــة تابعــة بالتمــّدد ولــيس بــالتقّلص نتيجــة اخنفــاض درجــة احلــرارة .. وكــّل هــذ

  للصور احلسّية املتناقضة اليت رُكزت يف أذهاننا من عامل اخللق املاّدي احملسوس ..
ولكـن .. خميلــة الشــيخ عـالء ســعيد الــيت تصـّورت االثنــني ( كقيمــة جمـّردة عــن أي تعلّــق .. 

ن أهـذه املخّيلـة ال تسـتطيع كرب من الواحد ( كقيمة جمّردة عن أي تعّلق مبـاّدة ) ، أمباّدة ) هو 
ن الواحد أكرب مـن االثنـني .. ملـاذا ؟ ، ألن عـامل األعـداد اـّردة هـو أتتصور نقيض ذلك وهو 

عــامل جمــرد عــن عــامل املــاّدة املخلــوق احملســوس ، ويف ذلــك العــامل اــرد ال جتتمــع املتناقضــات .. 
سـقط كـرب مـن االثنـني ، ال بـّد لـه أن يُ أاحـد وحىت تسـتطيع خمّيلـة الشـيخ عـالء سـعيد تصـّور الو 

  كرب من بطيختني صغريتني ..أهذه القيمة اّردة إىل عامل اخللق ، فيتخّيل أن بطيخة كبرية 
التوراة واإلجنيل ومـا حيمـالن مـن أحكـام ، واألحـداث الـيت نعيشـها ، ُكلهـا قضـايا ال ختـرج 

ـــذلك مـــن الطبيعـــي أن ـــواميس عـــامل اخللـــق ، ول ـــة ، فـــاالختالف يكـــون فيهـــا نســـ عـــن ن خ وإزال
ــــةوالنســــخ واإل ــــديل زال ــــق  والتب ــــيت حتمــــل هــــي قضــــايا ال ختــــرج عــــن عــــامل اخلل وعــــن نواميســــه ال

  ..التناقضات واالختالفات يف الوقت ذاته 
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بينمــا القــرآن الكــرمي خيتلــف متامــاً عــن التـــوراة وعــن اإلجنيــل وعــن كــل مــا ينتمــي إىل عـــامل 
َنا ِإلَْيَك ُروحـاً ِمـْن َأْمرِنَـا (( هو روٌح من أمر اهللا تعاىل  اخللق .. القرآن الكرمي    ))وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

ـــز متامـــاً عـــن عـــامل اخللـــق ، و ، والـــروح ينتمـــي لعـــامل  ] 52 : الشـــورى[  ـــروح ال يتمّي ففـــي عـــامل ال
النســخ جتتمــع املتناقضــات كمــا جتتمــع يف عــامل اخللــق ، وبالتــايل فــاالختالف والتبــديل واإلزالــة و 
بعـــض هـــي أمـــور مـــن املســـتحيل أن يّتصـــف ـــا كتـــاب اهللا تعـــاىل ، كمـــا ســـنبّني يف رّدنـــا علـــى 

  رات القادمة ..قالف
مـا أريــد قولــه هــو أن االستشــهاد بــالتوراة واإلجنيـل واألحــداث يف عاملنــا عــامل اخللــق ، علــى 

كانـه علـى اإلطـالق هـو استشـهاٌد لـيس مب، النسخ يف كتاب اهللا تعاىل الذي ينتمي لعامل األمر 
، وهـــو نـــاتج عـــن عـــدم إدراك الفـــارق بـــني القـــرآن الكـــرمي مـــن جهـــة وبـــني والكتـــب الســـماويّة 

  السابقة من جهة أُخرى ..
ن الكــرمي يتمّيــز أن القــرآوقــد بّينــا يف برنــامج املعجــزة الكــربى ، ومــن قبــل ذلــك يف كتــيب ، 

 تعـــاىل يف حـــني أنـــه يشـــرتك مـــع عـــن الكتـــب الســـابقة بكونـــه هـــو وفقـــط هـــو نـُـــزل مـــن عنـــد اهللا
وأنـه هـو وفقـط هـو قـول اهللا تعـاىل يف حـني  الكتـب السـابقة يف كونـه أُنـزل مـن عنـد اهللا تعـاىل ،

يشــرتك مــع الكتــب الســابقة بكونــه كــالم اهللا تعــاىل ، ويتميّــز بكونــه هــو وفقــط هــو حيمــل عمــق 
نـه أو التحمـت فيـه املعجـزة بـاملنهج ، و قـط هـاهللا تعـاىل ، وأنـه هـو وف ويل الذي ال يعلمه إال أالت

  هو وفقط هو ينتمي لعامل األمر يف حني تنمي الكتب السابقة لعامل اخللق ..
ق بكـون منـاهج ولو نظرنا يف معجزات الرساالت السـابقة لرأيناهـا كونيّـة حسـّية وهـذا يتعلّـ

الزمــان واملكــان ،  ريخ و ن الكــرمي فــوق التــاالرســاالت الســابقة كونّيــة حســّية ، بينمــا معجــزة القــرآ
ن .. وال أريد اإلطالـة ، فقـد بّينـت ذلـك ن الكرمي ال ختضع للزمان وال للمكاكون أحكام القرآ
االستشهاد بالكتب السابقة وبأحداث كونّية على وجود نسـخ يف القـرآن  .. يف كتيب .. لذلك

  الكرمي هو جهل كبري حبقيقة القرآن الكرمي ..
  عالء سعيد :ويقول الشيخ 

، عشان اللي بقولـوا القـرآن القـرآن وعـايز نـص مـن [[ واإلجماع حجة بنص القرآن 
اسمع كده : ومن يشاقق الرسول مـن بعـد مـا تبـين لـه الهـدى القرآن ، القرآن بقول إيه : 
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ـــر ســـبيل المـــؤمنين ،  ـــع غي ـــوّلى ونصـــله جهـــنم وســـاءت مصـــيراً ، ويتب ـــه مـــا ت مـــن هـــم نوّل
ال يوجد واحد من صحابة النبـي ( ص لرسول ( ص ) ، ابتداء صحابة االمؤمنون هنا ؟ ، 

ال ال يوجــد واحـــد مــن التــابعين ينكـــر الناســخ والمنســـوخ ، ) ينكــر الناســخ والمنســـوخ ، 
فإن كنت تقول بأن القرآن حجـة تباع التابعين ينكر الناسخ والمنسوخ ، أيوجد واحد من 

مــؤمنين الــذي كــانوا عليــه فــإن القــرآن يقــول لــك ال تتبــع غيــر ســبيل المــؤمنين ، وســبيل ال
بالنسـخ عائشة رضي اهللا عنها ابن مسعود ابن عمـر ابـن عبـاس صـرحوا صرحوا بالنسخ ، 

، أحــد طوائــف اليهــود تــؤمن بالناســخ والمنســوخ تخيــل أن الطائفــة العيســاوية ، لــذلك ، 
بقولــوا مــا زي الطائفــة الشــمعونية ، ويشــهر عــن اليهــود أنهــا بتنكــر الناســخ والمنســوخ ، 

ال يؤمنــون بعيســى عليــه الســالم ،  وبنــاء علــى ذلــكحاجــة اســمها ناســخ ومنســوخ ، فــيش 
بتـزوج دم عليـه السـالم ، الرجـل اسـخ ومنسـوخ علـى زمـن آطب أنا بسـأل لـو أنـه مفـيش ن

يبقــى  مــن ؟ ، بتــزوج أختــه ، وعلــى شــريعة موســى عليــه الســالم هــل الرجــل بتــزوج أختــه ، 
  ..... ]]  كان في نسخ أهه 

اهللا تعـاىل يقـول ،  !!!أي إمجاع هو الذي حّجة بـنص القـرآن ؟ذلك فأقول : أرّد على    
ــَر َســِبيِل اْلُمــْؤِمِنيَن نـَُولــِه َمــا ((  َوَمــْن ُيَشــاِقِق الرُســوَل ِمــْن بـَْعــِد َمــا تـَبَـــيَن لَــُه اْلُهــَدى َويـَتِبــْع َغيـْ

ــَولى َوُنْصــِلِه َجَهــنَم َوَســاَءْت َمِصــيراً  ، ومل يقــل (( غــري ســبيل الســلف  ] 115 : نســاءال[   )) تـَ
غــري ســبيل الســابقني )) ومل يقــل (( غــري ســبيل األّولــني )) .. أبــداً .. اهللا تعــاىل  (()) ومل يقــل 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن  ((يقول    ..، واملؤمنون موجودون يف كل زمان ومكان  ))َغيـْ
كرمية اليت تستشهد ا لرأيت فيها صيغة ولو نظرت أيها الشيخ الفاضل يف هذه اآلية ال

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن  ((الرسالة :  َوَمْن ُيَشاِقِق الرُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيَن َلُه اْلُهَدى َويـَتِبْع َغيـْ
ة الرسالة دون بصيغ ))الرُسوَل (( ، فكلمة  )) نـَُولِه َما تـََولى َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساَءْت َمِصيراً 

  أي صيغٍة ُأخرى ، يُعطي النص إطالقاً يتجاوز ما تذهبون إليه .. 
، ُمرِســل هــذه الرســالة ســبيلهم هــو ســبيل اهللا ســبحانه وتعــاىل املؤمنــون املتعّلقــون بالرســالة و 

ُعوُه َوال َوَأن َهـَذا ِصـَراِطي ُمْسـَتِقيماً فَـاتبِ (( يقـول تعـاىل :  ..كتاب اهللا تعـاىل أي سبيلهم هو  
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 153 : األنعـام[   )) تـَتِبُعوا السُبَل فـَتَـَفرَق ِبُكْم َعـْن َسـِبيِلِه َذِلُكـْم َوصـاُكْم بِـِه َلَعلُكـْم تـَتـُقـونَ 
[ ..  

هلـذه حـد ، لننظـر يف اآليـات السـابقة مباشـرة أوقبل أن يلبس على كتاب اهللا تعاىل وعلينا 
  اآلية الكرمية :

ْوا َأْتُل َما َحرَم رَبُكْم َعَلْيُكْم َأال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوال (( ُقْل تـََعالَ 
َها َوَما  تـَْقتـُُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َنْحُن نـَْرزُُقُكْم َوِإياُهْم َوال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

) 151ا النـْفَس الِتي َحرَم اللُه ِإال بِاْلَحق َذِلُكْم َوصاُكْم ِبِه َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن (َبَطَن َوال تـَْقتُـُلو 
ُه َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن  ُلَغ َأُشد َوال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإال بِالِتي ِهَي َأْحَسُن َحتى يـَبـْ

 ِه َأْوُفوا بِاْلِقْسِط ال نَُكلُوْسَعَها َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَبى َوبَِعْهِد الل ُف نـَْفسًا ِإال
) َوَأن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتِبُعوُه َوال تـَتِبُعوا 152َذِلُكْم َوصاُكْم ِبِه َلَعلُكْم َتذَكُروَن (

 153 – 151األنعام :  [  ُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصاُكْم بِِه َلَعلُكْم تـَتـُقوَن ))السُبَل فـَتَـَفرَق بِ 
[   

كيد هو السّنة أحكام ، وبالتأدلّة و أفسبيل املؤمنني هو ما حيمله كتاب اهللا تعاىل من 
علينا أن .. أما أن تفرضوا الشريفة احلق اليت هي تفصيل وتفسري لكلّيات كتاب اهللا تعاىل 

سبيل املؤمنني ال يتجاوز سقفًا هو ما وصلنا عن بعض السابقني من روايات أتت بأدوات 
فهذا كالم ال يلقى آذانًا مصغية إّال عند من ال قيمة  ،تارخيّية ال ختلوا من األخطاء واألهواء 

  .. للفكر والتدبّر والبحثعنده 
لتقول سبيل املؤمنني هو البخاري  .. هذه اآلية الكرمية يا شيخ عالء تستخدمها أنت

ومسلم والرتمذي َو ...... ، ويستخدمها الشيعة ليقولوا سبيل املؤمنني هو الكايف َو ...... 
، وحنن نقول للجميع : سبيل املؤمنني هو كتاب اهللا تعاىل وكّل ما وافقه ممّا يتوافق مع كتاب 

  م عند الشيعة ..أعند السّنة اهللا تعاىل من تالل الروايات اليت بني أيدنا ، سواء 
وقد بّينت يف كتيب ويف برنامج املعجزة الكربى أن مقولة اإلمجاع هي كالم لالستهالك 

من صحيح مسلم بشرح النووي بعنوان هل فعل الصحايب حّجة التضليلي ، وفيما يلي نص 
  قمت بقراءته كامًال يف برنامج املعجزة الكربى :، و 
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 ، أو فعــل فعــالً ، فقــد قــدمنا أنــه يســّمى موقوفــاً . وهــل [[ إذا قــال الصــحابي قــوالً 
.. قــال أصــحابنا : إن لــم ينتشــر فلــيس هــو إجماعــاً .  فيــه تفصــيل واخــتالفيحــتّج بــه ؟ 

الجديــد أنّــه وهـل هــو حّجـة ؟ فيــه قـوالن للشــافعي رحمــه اهللا وهمـا مشــهوران ، أصـّحهما 
لنا هو حّجة ُقدم علـى القيـاس ، ولـزم ، فإن ق القديم أنّه ُحّجة، والثاني وهو ليس بحّجة 

التــابعي وغيــَره العمــُل بــه ، ولــم تجــز مخالفتــه .. وهــل يخــّص بــه العمــوم ؟ فيــه وجهــان . 
وإذا قلنـــا : لــــيس بحّجــــة ، فالقيــــاس مقــــدم عليــــه ، ويجــــوز للتــــابعّي مخالفتــــه . فأّمــــا إذا 

تقليـد واحـد مـن  اختلف الصحابة رضي اهللا عنهم علـى قـولين فـإن قلنـا بالجديـد لـم يجـز
الفــريقين ، بــل يُطلــب الــدليل . وإن قلنــا بالقــديم فهمــا دلــيالن تعارضــا فيــرجح أحــدهما 
على اآلخر بكثرة العدد . فإن استوى العدد قـدم باألئّمـة فيقـدم مـا عليـه إمـام مـنهم علـى 
ماال إمام عليه . فـإن كـان الـذي علـى أحـدهما أكثـر عـدداً ومـع األقـل إمـام فهمـا سـواء . 

استويا في العدد واألئمة إالّ أّن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمـر رضـي اهللا  فإن
عنهما ، وفي آخر غيرهما ففيـه وجهـان ألصـحابنا : أحـدهما أنهمـا سـواء ، والثـاني يقـدم 
مــا فيــه أحــد الشــيخين ، هــذا كّلــه إذا انتشــر . أمــا إذا لــم ينتشــر فــإن ُخولــف فحكمــه مــا 

ــم يخــالف  ــاه ، وإن ل ففيــه خمســة أوجــه ألصــحابنا العــراقيين : األربعــة األولــى منهــا ذكرن
وهــي مشــهورة فــي كتــبهم فــي األصــول وفــي أوائــل كتــب الفــروع . أحــدهما : أنــه حّجــة 
وإجماع وهذا الوجه هو الصحيح عندهم . والثـاني : أنـه حّجـة ولـيس بإجمـاع . والثالـث 

كم فلـيس بحّجـة وهـو قـول : إن كان فتوى فقيه فهـو حّجـة ، وإن كـان حكـم إمـام أو حـا 
أبي علي ابن أبي هريرة . والرابـع ضـده إن كـان فتيـاً لـم يكـن حّجـة ، وإن كـان حاكمـاً أو 
إماماً كان إجماعـاً . والخـامس أنـه لـيس بإجمـاع وال حّجـة وهـذا الوجـه هـو المختـار عنـد 

بــال  الغزالــي فــي ( المستصــفى ) . أمــا إذا قــال التــابعي قــوالً ولــم ينتشــر ، فلــيس بحّجــة
خالف . وإن انتشـر وخولـف فلـيس بحّجـة بـال خـالف . وإن انتشـر ولـم يخـالف فظـاهر  
كـــالم جمـــاهير أصـــحابنا أن حكمـــه حكـــم قـــول الصـــحابي المنتشـــر مـــن غيـــر مخالفـــة . 
وحكى بعض أصحابنا فيه وجهـين : أصـّحهما هـذا ، والثـاني لـيس بحّجـة . قـال صـاحب 

إجماعــاً وهــذا هــو األفقــه ، وال فــرق فــي ( الشــامل ) مــن أصــحابنا : الصــحيح أنــه يكــون 
  .. هذا بين الصحابي والتابعي ....... ]]
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إذا كــــان هــــذا الــــنص يصــــف هــــذه املســــألة مــــن منظــــاٍر مــــذهيب ضــــيٍق ، ونــــرى هــــذه .. 
ث ـــا شـــيخ عـــالء تتحـــد ـــيت تـــدور مـــن النقـــيض إىل نقيضـــه ، فعـــن أي إمجـــاع ي  وناالحتمـــاالت ال

  ؟!!!!!!! ..

ء ال آخـذ دالالت كتـاب اهللا تعـاىل ال مـن الطائفـة العيسـاوية وال مـن وأنا يا شـيخ عـال.. 
الطائفة الشـمعونّية .. وقولـك بأنـه مل ينكـر مـن السـابقني الناسـخ واملنسـوخ إال قلّـة لـيس حّجـة 

تعـاىل  احلق الـيت يريـدها اهللا للدالالتعلى اإلطالق .. إذا كان رأي األكثريّة حّجة مع خمالفته 
 عــن ن بإمجـاع النصـارى أن املســيح عليـه السـالم هــو ابـن اهللا تعـاىلفمـاذا تقــول اآليف منهجـه ، 

مجع أسالفنا على ذلك ، وهذا حّجـة ، هـل هـذا أن وقفوا وقالوا لنا ذلك علواً كبرياً ؟!!! .. وإ
هم جيمعون علـى اخلطـأ بينمـا حنـن فـال ، فـأقول  اإلمجاع جيعلنا نعتقد بذلك ؟!!! .. وإن قلت

النـّيب ( ص ) مبعـىن امللتـزمني بـاملنهج الـذي هـو كتـاب اهللا تعـاىل ال جيمعـون علـى خطـأ لك أّمة 
مبعىن أن إمجاع احلجج والرباهني واألدلّة املسـتنبطة مـن كتـاب اهللا تعـاىل ال يُوصـل إىل خطـأ ،  ،

خ ، مثـل حـديث آحـاد ينسـكالماً ينقضه كتاب اهللا تعاىل مجلًة وتفصيالً أّما أن تأيت وتقول يل  
ن الكثـــريين مـــن الســـابقني أصـــدق ذلـــك حبّجـــة أن أطلّـــق عقلـــي و أمث تطلـــب مـــّين  ،نيّـــاً نّصـــاً قرآ

أصــبح ضــحّية التلبــيس الــذي ُيضــخ ليــل فهــذا يــا أيّهــا الشــيخ قولــوه ملــن  والفقهـاء قــالوا بــذلك ،
  ار فوق دماغه ..

  وخ قال :ويف سياق تعريف الشيخ شهاب الدين أبو زهو لتعريف الناسخ واملنس.. 
ــه األكثــر [[  ــه ، هــو الرفــع واإلزالــة ، بــس تعــال المعنــى المختــار الــذي علي يعنــي إي

ــاألمثلــة حتوضــح ،  ل مــن األمثلــة اللــي نحــن معاصــرين ليهــا ، فــي األول أنــا حوضــح بمَث
هــل وتنظــيم الحيــاة فيمــا بيــنهم ، القــانون الــذي يتحــاكم إليــه النــاس فــي األمــور اإلداريــة 

يبقـى يمكـن نقـول قـانون وتيـرة واحـدة طـول األجيـال المتالحقـة ؟ ، يستمر القـانون علـى 
يبقــى القــانون بتــاع ،  2000تغيــر بقــانون  82، وقــانون  82تغيــر بقــانون ســنة  62ســنة 
اللي بيـتكلم بـنفس القضـية اسـمه قـانون  82والقانون بتاع يبقى اسمه قانون قديم ،  62

يبقـى اللـي اتلغـى اسـمه منسـوخ خ ، ، ده القديم اسمه منسوخ والجديد اسـمه ناسـجديد 
حكـم بوحنشتغل فيه اسمه ناسخ ............ زي محكمة ابتدائية حكمـت  واللي أثبت

ـــى المحكمـــة االســـتئنافية ، قلـــك أبطلـــت المحكمـــة  االســـتئنافية حكـــم ، راح داخـــل عل
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يبقـى النسـخ مـن جهـة اللغـة ، اسـمه نسـخ ، االبتدائية ن اإلبطال ده اسـمه إيـه المحكمة 
ورفع األحكام السـابقة ، إبطال األحكام السابقة ، وإزالة األحكام السابقة ، اإلبطال  هو

والشـعر األسـود ، لّمـا الشـيب يطلـع ، ............ يقلك نسخ الشيب الشباب وهكذا 
البيـاض يعنـي إيـه أزالـه وحـل محلـه ، نقول نسخ الشـيب الشـباب ، يبقى أبيض ، يتغير ، 

وينــــزل حكــــم مكانــــه ، يبقـــى فــــي حكــــم حيلتغــــي خـــالص ،  وخــــذ مكانــــهأزال الســـواد ، 
ع وانتهـى فَـوار  ،، وال عاد يتلى وال عاد يُذكر اللي يلتغي مالهوش وجود خالص والحكم 
  .. ده كله في اللغة العربّية ]]........ 

  :ويتابع الشيخ شهاب الدين أبو زهو تعريف النسخ اصطالحاً ..      
شــرعي عملــي جزئــي ثابــٍت بــالنّص بحكــٍم شــرعي  معنــى بقــى النســخ ، رفــع حكــمٍ [[ 
 ثابـٍت بــالنص عملـي فـي وقـت لــيس األّول متــأخراً عنـه ، ، ورد علـى خـالف الـنص جزئـي

  .. مّتصًال به ..... ]]
وأرد علـــى ذلـــك فـــأقول : أيّهـــا الشـــيخ الفاضـــل كالمـــك هـــذا أكـــرب دليـــل علـــى أن القـــرآن 

أبداً عن دساتري احملاكم القانونّية اليت يفّصلها البشـر حسـب  ال خيتلف عندكم الكرمي وأحكامه
نعــم أيّهــا الشــيخ إن قــوانني البشــر الــيت يضــعوا ال تســتمر إىل األبــد كمــا تفّضــلت مــداركهم ، 

وهــذا صــحيح ، ولكــن غــري الصــحيح ممّــا تفضــلت بــه هــو إســقاط هــذه القــوانني علــى أحكــام  
ل الفـــارق بـــني كتـــاب اهللا تعـــاىل وأحكامـــه مـــن جهـــة ، كتـــاب اهللا تعـــاىل .. أيّهـــا الشـــيخ الفاضـــ

وبني أحكام البشر من جهة أُخرى ، هو ذاته الفارق بني اهللا تعاىل وبـني أولئـك البشـر .. هـذا 
ككـــالم البشـــر نـــتم تتصـــّورون كتـــاب الـــه تعـــاىل وأحكامـــه  أهـــو جـــوهر اخلـــالف بيننـــا وبيـــنكم ، 

كــــل أحكامــــه ودون   – تعــــاىل أن أحكامــــه وحنــــن تعّلمنــــا مــــن كتــــاب اهللاوقــــوانينهم الوضــــعّية ، 
ــا نعلــم أن احلكــم املنســوخ  –اســتثناء  صــاحلة لكــل زمــاٍن ومكــان ، ولــذلك رفضــنا النســخ ألنّن

نــتم ، أحســب زعمكــم هــو حكــم خضــع للزمــان واملكــان ، وأنكــم تريــدون إمهالــه كمــا تقولــون 
  ومتنعون الناس من العمل به ..

الكــرمي ينســخ بعضــها بعضــاً كمــا  هعنــدما جتعلــون أحكــام كتابــأال ختجلــون مــن اهللا تعــاىل 
تضــعون كتــاب اهللا تعــاىل يف . أال ختجلــون مــن اهللا تعــاىل حينمــا .؟!!!  الشــبابينســخ الشــيب 
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وحّىت لو مت اختيـار كلمـات مـن اللغـة العربيّـة منّمقـة لتمريـر مسـألة مقابلة هذه القضايا ؟!!! .. 
شـــرعي عملـــي جزئـــي ثابــٍت بـــالنّص حبكـــٍم شـــرعي عملـــي  : رفـــع حكــمٍ الناســخ واملنســـوخ مثـــل 

ن النســخ هــو إمهــال أمــر وهــو فهــذا ال يغــّري مــن حقيقــة األ ،، وغــري ذلــك  جزئــي ثابــٍت بــالنص
ألحكــام كتـــاب اهللا تعــاىل وإلغـــاء هلــا ومنـــع النــاس مـــن تطبيــق أحكامهـــا .. ذّر الرمــاد يف أعـــني 

  كرب حىت من جرمية االفرتاء على احلقيقة ..أجرمية  الناس ملنعهم من رؤية احلقيقة هو
  ويقول الشيخ عالء سعيد :

رفع حكم شـرعي بحكـم شـرعي متـأخر عنـه فـي ، النسخ اصطالحاً ما معنى رفع [[ 
ــة والنصــرانية واإلســالم ،  ــه اليهودي ــاالً يتفــق علي زمــن رســول اهللا ( ص ) ، اضــرب لــك مث

فـانظر مـاذا تـرى قـال يـا أرى في المنام أنّـي أذبحـك فلّما بلغ معه السعي قال يا بني إني 
ورؤيــا يبقـى فـي حكــم شـرعي ، أبـت افعـل مــا تـؤمر سـتجدني إن شــاء اهللا مـن الصــابرين ، 

، قـال يـا أبـت افعـل مـا تـؤمر ، مقلهـوش يـا أبـت افعـل مـا تـرى فـي منامـك األنبياء حـق ، 
يعمــل إيــه مــع لســالم ، يبقــى ده حكــم شــرعي علــى إبــراهيم عليــه ا ،مــن اهللا يبقــى ده أمــر 

للجبـين ونادينـاه أن يـا إبـراهيم قـد صـّدقت الرؤيـا فلّما أسلما وتّله إسماعيل ؟ ، يذبحه ، 
ــا  فــين ذبــح إســماعيل ، يبقــى ده اســمه نســخ ، ، يبقــى حينمــا قــال لــه قــد صــّدقت الرؤي

 شـرعي  الني ؟ ، اترفع ، فين األمر الثاني ؟ ، وفديناه بذبٍح عظيم ، يبقى حكـماألمر األو
ده اسمه النسخ ، أّول ما فرضت الصالة فرضت كـم ؟ اترفع بحكم شرعي متأخر عنه ، 

خمسين صالة ، وظل نبّينا ( ص ) يراجع بين موسـى وربّـه حتـى وصـلت علـى خمـس ، ، 
قـــّدم يبقـــى نســـخ األمـــر األول اللـــي هـــو خمســـين لخمـــس صـــلوات ، ده حكـــم شـــرعي مت

أول مـا المولـود بيولـد  ؟ ،ي معنى كلمة النسخ نسخ بحكم شرعي متأّخر عنه ........ إ
بيشرب ، بيشرب إيه ؟ لبن ، طيب هـل الفيتامينـات بتتغيـر مـن توقيـت آلخـر بياكل إيه ، 

ده اســمه نسـخ ، رّب العــالمين ســبحانه األشــياء العاديـة ، بعـد ســنتين حياكـل إيــه ؟ ، ؟ ، 
وقلـــت للولـــد ي االبتـــدائي أنـــت لـــو فـــوتعـــالى بيعمـــل معانـــا إيـــه ، يـــدرجنا فـــي األحكـــام ، 

تعـال وقـول لواحـد فـي الصغير واحد ناقص ثالثـة يسـاوي كـم ؟ ، الولـد يقـول متـنفعش ، 
اشـمعنا فـي االبتدائيـة قله واحـد نـاقص ثالثـة يقلـك تسـاوي سـالب اثنـين ، الثانوية العامة 
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ــة أكنــا نقلــه المســمكنــاش نقــول تســاوي ســالب اثنــين ،   لة دي غلــط ، لمــا وصــلنا الثانوي
حينمــا يخرجنــا مــن فــي كونــه كــّل يــوم ، ............ مــا زال رب العــالمين ينســخ منــاه فه

، لّمــا يحكــم علــّي بــالموت ربّنــا حكــم علينــا بالحيــاة النهــار إلــى الليــل يأخــذنا بالتــدرج ، 
الحكــم األول .......... البدلــة دي لـــو يــه حمـــوت ، يبقــى ده حكــم نســـخ حيحصــلي إ

سـنين ، تبقـى عامـل فيهـا ازاي ؟ ........ لـو واحـد راح لبسناها ليك ونـت عنـدك ثـالث 
عند طبيب ، الطبيب قله خذ الدواء ثالث مرات في األسبوع ، راح بعد أسـبوع قلـه خـذ 

ــــدواء ، مــــّرة وحــــده ،  ــــه متخــــذش ال ــــاقض وال جاهــــل وال راح بعــــديها قل ــــب ده متن الطبي
ــا علــى حســب حالتــك أعطــاك .......... مبيعــرفش ؟ ،  ــا بســإنّم أي إنســان بينكــر ل أأن

ال يجـوز أن  هـل ممكـن ربّنـا يـأمر بـأمٍر مؤقّـت ، وال مسألة النسخ ، بسأل سؤال واحـد ، 
رمضـان لثالثـين رمضـان  1يعني يمكن ربّنا يؤمر يقلك صوم مـن يأمر اهللا بأمر مؤّقت ؟ ، 

ــا وقلــك أو مــا دخــل واحــد رمضــان صــوم فقــط ، ممكــن يوقتهالــك ؟ ،  طــب لــو جــي ربّن
ـــه ، ومقلكـــش لحـــد  ـــت واحـــد شـــوال قلـــك إي ـــي اســـمه نســـخ عنـــدنا وجي افطـــر ، ده الل

قـال ............ ربّنا لّما أمر باالّتجاه إلى بيت المقدس ، يقلـك هـي فـين فـي القـرآن ، 
رّب العــالمين فــي القــرآن : والــنجم إذا هــوى مــا ضــل صــاحبكم ومــا غــوى ومــا ينطــق عــن 

ـــــوحى ،  ـــــالهـــــوى إن هـــــو إال وحـــــي ي ـــــي النب ـــــدو متيجـــــيش تقل ـــــب حاجـــــة مـــــن عن ي جاي
عـــايز أســـأل ســـؤال واحـــد ، النســـخ يكـــون فـــي علـــم اهللا وال فـــي المعلـــوم  ..............

.. الســماء بتمطــر اآلن ؟ أل ، والمطــر ده حكــم مــن أحكــام اهللا ، يبقـــى واألحكــام ؟ ...
أول مــا ينــزل المطــر ده حكــم ، أو مــا تنقطــع حكــم آخــر ، مهــو رفــع الحكــم األّوالنــي ، 

  .. ]]  و المطر ده نسخ ، إّالي ه
الشـــيخ  ، كالمـــك أنـــت اآلخـــر ككـــالمأرد علـــى ذلـــك فـــأقول : أيّهـــا الشـــيخ الفاضـــل .. 

شهاب الدين ، يدّل على أّنكم ال ترون فارقاً بني كتاب اهللا تعاىل القرآن الكرمي وبـني أحـداث 
اهللا تعــاىل ال يريــد وبالنســبة لقّصــة ذبــح إمساعيــل عليــه الســالم أقــول : يــا حبيــيب عــامل اخللــق .. 

يقول تعاىل واصفاً قصًة حدثت مع إبـراهيم وإمساعيـل ذبح إمساعيل ، إّمنا يريد تصديق الرؤية ، 
ــْعَي قَــاَل يَــا بـَُنــي ِإنــي َأَرى ِفــي اْلَمَنــاِم َأنــي َأْذَبُحــَك (( :  عليهمــا الســالم ــا بـََلــَغ َمَعــُه الس فـََلم
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ــَرى قَــاَل يَــ ــاِبرِينَ فَــاْنظُْر َمــاَذا تـَ ــُه ِمــَن الصا َأبَــِت افْـَعــْل َمــا تـُــْؤَمُر َســَتِجُدِني ِإْن َشــاَء الل ((   ]
ؤيــة هــي إشــارة فالــذبح هــو رؤيــة رآهــا إبــراهيم عليــه الســالم كرؤيــة ، والر  .. ] 102 : الصــافات

 ِإْذ قَـاَل يُوُسـفُ (( ن كانت مع األنبياء ، فهل رؤية يوسف عليـه السـالم وليست واقعاً حىت وإ
ــي َســاِجِدينَ  ــتـُُهْم ِل ــَر رََأيـْ ــْمَس َواْلَقَم ــاً َوالش ــُت َأَحــَد َعَشــَر َكوَْكب َــا َأبَــِت ِإنــي رََأْي ــِه ي [   )) َألَبِي

والكواكـــب ، أم هـــي إشـــارة لوالديـــه ، هـــل هـــي حكـــم بســـجود الشـــمس والقمـــر  ] 4 : يوســـف
إهليّـاً ليـذبح ابنـه إمساعيـل ..  مـراً أيـة إبـراهيم ليسـت ؤ وأخوته .. الرؤيا يا حبييب هـي إشـارة .. ور 

ن اهللا تعــاىل أفهــذا ال يعــين أبــداً  ))يَــا َأبَــِت افْـَعــْل َمــا تـُــْؤَمُر  ((أبــداً .. حــىت وإن قــال إمساعيــل 
َنــــاُه َأْن يَــــا (( وإال كيــــف نفهــــم قــــول اهللا تعــــاىل يف ايــــة القّصــــة يريــــد ذبــــح إمساعيــــل ..  َونَاَديـْ

ــَراِهيُم (  – 104 : الصــافات[  )) ْقَت الرْؤيــا ِإنــا َكــَذِلَك َنْجــِزي اْلُمْحِســِنينَ قَــْد َصــد  )104ِإبـْ
  املطلوب هو تصديق الرؤيا وليس الذبح ..إذاً .. ..  ] 105
  .. مــر هــو بالــذبح ، فهــذه يــا حبيــيب قّصــة ينقلهــا كتــاب اهللا األوحــّىت لــو فرضــنا جــدالً أن

لعّدة وكتحرمي شـرب اخلمـر وكالصـيام وغـري ذلـك م منها ، وليست أحكاماً كاكَ تعاىل ألخذ احلِ 
.. فمن اخلجل أن ُتطرَح هذه القضّية كدليل على وجـود مبـدأ النسـخ يف أحكـام القـرآن الكـرمي 

  ، اليت هي أحكاٌم جمردة عن التاريخ ، صاحلة لكل زماٍن ومكان ..
ــا فرضــت يف البدايــة (  ــا بالنســبة ملســألة الصــالة وأ5 نســخت إىل ( ) صــالة مثّ  50أم  (

ن الصـلوات هـي ( أصلوات ، فأقول للشيخ عالء سعيد : أين هو النّص القـرآين الـذي يقـول بـ
حنـــن نقـــول ال يوجـــد ناســـخ وال  ) صـــالة يف اليـــوم ، لنقـــّر معكـــم مبســـألة النســـخ ؟!!! .. 50

) صــــالة هــــو أمــــر ال وجــــود لــــه علــــى  50منســــوخ يف كتــــاب اهللا تعــــاىل ، وفــــرض الصــــلوات ( 
 ال جمـال لـذكرها يف هـذا السـياق .. ،وورد يف روايـات متناقضـة  طالق يف كتـاب اهللا تعـاىل ،اإل

أمــا أن تنســخ أحكــام القــرآن الكــرمي بعــض األحكــام الســابقة يف الكتــب الســماويّة الســابقة ويف 
  نتم ..أوما تنكرونه علينا  ،عراف االجتماعّية فهذا ما نقوله حنن األ

ملولــود يشــرب اللــنب يف بدايــة حياتــه مثّ يُنســخ ذلــك بأكلــه للبطــاطس ن اأّمـا االحتجــاج بــأو 
والفجــل ، واعتبــار ذلــك دلــيالً علــى نســخ أحكــام القــرآن الكــرمي الــيت هــي فــوق الزمــان واملكــان 

مـر يف مسـألة التعلـيم مـا بـني وكـذلك األ عتقـد أنـه ال داعـي للـرد عليـه ..أفهذا كالم  ،والتاريخ 
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، وكـــذلك  البدلــة الـــيت يلبســها الطفــل ويلبســـها الكهــلوكـــذلك األمــر يف  االبتــدائي والثــانوي ،
تّجــون ـا مــن عــامل اخللـق الــذي حيـوي املتناقضــات علـى وجــود النســخ األمـر يف املســائل الـيت حت

يف كتــاٍب ينتمــي لعــامل األمــر ، وال يوجــد فيــه اخــتالف أو تنــاقض أو تعــارض بــني أي حكمــني 
  ٍن ومكان ..من أحكامه الصاحلة لكل زما

ـــا يـــأمر بـــأمٍر  [[أّمـــا بالنســـبة للســـؤال الـــذي طرحـــه الشـــيخ عـــالء ســـعيد  هـــل ممكـــن ربّن
، فــــأقول : ســــؤال الشــــيخ عــــالء ال  ]] ال يجــــوز أن يــــأمر اهللا بــــأمر مؤقّــــت ؟ مؤقّــــت ، والّ 

خيتلف أبداً عن أسئلة بعض امللحدين حينما قالوا : هل يسـتطيع اهللا تعـاىل أن خيلـق صـخرًة ال 
ع محلهــا .. يــا حبيــيب .. الــذي يقــول بــأن أحكــام القــرآن الكــرمي متكاملــة متعاضــدة ال يســتطي

يوجــد بـــني أي حكمـــني منهـــا أي اخـــتالف أو أّي تعــارض وتنـــاقض ، وأنـــه لكـــل عبـــارة قرآنيّـــة 
ساحة اتّباع يف كل زماٍن ومكـان ، الـذي يقـول ذلـك هـو اهللا تعـاىل .. واهللا تعـاىل حينمـا خيربنـا 

ن يعمــل أكتابــه العزيــز عــن أمــر ، ال حيــّق لنــا أيّهــا الشــيخ الفاضــل أن نقــول : هــو ربّنــا يقــدر   يف
مرنــا اهللا تعــاىل بــه ، وال ننظــر إىل دالالت كتــاب اهللا تعــاىل أ؟ .. حنــن نلتــزم حبرفيّــة مــا ي النقــيض

  من مناظري الروايات وأقوال الرجال ..
ـــا بالنســـبة للصـــالة إىل بيـــت املقـــدس فنقـــول :أ ـــنّص القـــرآين كـــنص مكتـــوب  ّم أيـــن هـــو ال

حنـــن نقـــول التوّجـــه حنـــو  حـــىت نقـــر معهـــم بالنســـخ ؟ ..والـــذي يـــأمر باالّجتـــاه إىل بيـــت املقـــدس 
ولكــن التوّجــه حنــو بيــت املقــدس لــيس حممــوالً  ،املســجد احلــرام نســخ التوّجــه حنــو بيــت املقــدس 

    بأي نص قرآين .. كالمنا واضح وصريح ..
، فقـــد بّينـــت يف   ] 3 : لـــنجم[ ا  )) َوَمـــا يـَْنِطـــُق َعـــِن اْلَهـــَوى(( لقولـــه تعـــاىل ة وأمــا بالنســـب

بـــالنص بّينـــت أن ذلـــك يتعلـــق فقـــط  ويف برنـــامج املعجـــزة الكـــربى الـــذي يـــرّدون عليـــه ، ،كتـــيب 
فقـط وفقـط ال غـري .. وإال كيـف يفسـر لنـا السـادة  ،حكامـه القرآين وما يتعّلق بـه مـن تبيـان أل

َعَفــا اللــُه َعْنــَك لِــَم َأِذنْــَت َلُهــْم َحتــى يـََتبَـــيَن لَــَك الــِذيَن َصــَدُقوا (( ملشــايخ قــول اهللا تعــاىل : ا
مـن  هـو وحـٌي يُـوحىهلـؤالء  ( ص ) فهل يُعَقـل أن إذنـه ، ] 43 : التوبة[  ) ) َوتـَْعَلَم اْلَكاِذبِينَ 
ــَت َلُهــْم َحتــى (( ل لــه : مث يلومــه اهللا تعــاىل عليــه ويقــو عنــد اهللا تعــاىل  ــَم َأِذْن ــَك ِل ــا اللــُه َعْن َعَف

  ؟!!! .. )) يـََتبَـيَن َلَك الِذيَن َصَدُقوا َوتـَْعَلَم اْلَكاِذبِينَ 
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ـــر لنـــا الســـادة املشـــايخ إ مـــا ينطـــق بـــه ( ص ) هـــو وحـــٌي يـــوحى ، فكيـــف يفس ن كـــان كـــل
  .. احلديث التايل
  : ) 4356مسلم ( 
ثـََنا قـُتَـيْ  ْفـِظ َوَهـَذا َحـِديُث قـُتَـْيبَـَة َحدَوتـََقاَربَـا ِيف الل َوأَبُو َكاِمٍل اجلَْْحَدرِي َقِفيَبُة ْبُن َسِعيٍد الثـ

 ـِه َصـلثـََنا أَبُو َعَوانََة َعْن ِمسَاٍك َعْن ُموَسى ْبِن طَْلَحَة َعْن أَبِيِه قَاَل َمَرْرُت َمـَع َرُسـوِل الل ى قَاَال َحد
 ْيــِه َوَسـلَم بَِقــْوٍم َعلَـى ُرُءوِس النْخــِل فـََقــاَل َمـا َيْصــَنُع َهـُؤَالِء فـََقــاُلوا يـَُلقُحونَـُه َجيَْعلُــوَن الــذَكرَ اللـُه َعلَ 

ْخِربُوا فَـأُ ِيف اْألُنـَْثى فـَيَـْلَقُح فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسـلَم َمـا أَظُـن يـُْغـِين َذلِـَك َشـْيًئا قَـاَل 
ــُأْخِربَ َرُســوُل اللــِه َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم بِــَذِلَك فـََقــاَل  ــَذِلَك فـَتَـرَُكــوُه َف َفُعُهْم َذلِــَك ِب ــاَن يـَــنـْ ِإْن َك

ثـُْتُكْم َعـْن ال َوَلِكـْن ِإَذا َحـد نَما ظَنَـْنـُت ظَنّـاً فَـَال تـَُؤاِخـُذوِني بِـالظي ِإنـِه َشـْيئاً فـَْلَيْصنَـُعوُه فَِإنل
 َوَجل ِه َعزي َلْن َأْكِذَب َعَلى اللَفُخُذوا بِِه فَِإن  

ثـُْتُكْم َعــْن اللــِه (( .. فالعبــارة :  َوَلِكــْن ِإَذا َحــد نــا فَــَال تـَُؤاِخــُذوِني بِــالظَمــا ظَنَـْنــُت ظَنِإن
 ِه َعزي َلْن َأْكِذَب َعَلى اللَشْيًئا َفُخُذوا بِِه فَِإن  ه لـيس   )) َوَجلتُبّنيُ ملن يريُد فهـم احلقيقـة ، أنـ

  سّنًة من املنهج ..  ( ص )كل ما عمله وقاله وأقرّه 
  .. ويف األحاديث التالية بياٌن ملن يُريُد معرفَة احلقيقة ..

  : ) 6452البخاري ( 
ــُد بْــُن َكثِــٍري َعــْن ُسـْفَياَن َعــْن ِهَشــاٍم َعــْن ُعــرْ  ثـََنا ُحمَم َحـد َســَلَمَة َعــْن أُم َوَة َعـْن َزيـْنَــَب بِْنــِت أُم

ــِه َوَســلَم َقــاَل ِإنَمــا َأنَــا َبَشــٌر َوِإنُكــْم َتْخَتِصــُموَن ِإَلــي َوَلَعــل َســَلَمَة  َعــْن النِبــي َصــلى اللــُه َعَلْي
َعَلى َنْحِو َما َأْسَمُع َفَمـْن َقَضـْيُت لَـُه  بـَْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأْلَحَن ِبُحجِتِه ِمْن بـَْعٍض َوَأْقِضَي َلهُ 

  ِمْن َحق َأِخيِه َشْيئاً َفَال يَْأُخْذ فَِإنَما َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمْن النارِ 
  ) : 4358مسلم (   

ــِن َعــا ــُد ِكَالمهَُــا َعــْن اْألَْســَوِد ْب ــُن َأِيب َشــْيَبَة َوَعْمــٌرو الناِق ُــو َبْكــِر ْب ثـََنا أَب ُــو َبْكــٍر َحــد ــاَل أَب ِمٍر َق
ثـََنا َمحــاُد بْــُن َســَلَمَة َعــْن ِهَشــاِم بْــِن ُعــْرَوَة َعــْن أَبِيــِه َعــْن َعاِئَشــَة َوَعــ ثـََنا َأْســَوُد بْــُن َعــاِمٍر َحــد ْن َحــد

اَل لَـْو َملْ تـَْفَعلُـوا َلَصـُلَح قَـاَل ثَاِبٍت َعْن أََنٍس أَن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َمر بَِقْوٍم يـَُلقُحوَن فـََقـ
  َأنـُْتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدنـَْياُكمْ َفَخرََج ِشيصاً َفَمرِ ِْم فـََقاَل َما لَِنْخِلُكْم قَاُلوا قـُْلَت َكَذا وََكَذا قَاَل 

  ) : 2462سنن ابن ماجة ( 
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ثـَنَ  ـاُن َحـدثـََنا َعف ُد ْبُن َحيَْىي َحـدثـََنا ُحمَم ثـََنا ثَابِـٌت َعـْن أَنَـِس بْـِن َمالِـٍك َوِهَشـاُم َحد اٌد َحـدا َمحـ
ـَع َأْصـَواتاً فـََقـاَل َمـا َهـ َذا الصـْوُت ْبُن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة أَن النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم مسَِ

فَـذََكُروا لِلنبِـي يـَْفَعلُـوا َلَصـَلَح فـَلَـْم يـُـَؤبـُروا َعاَمئِـٍذ َفَصـاَر ِشيصـاً  قَاُلوا النْخُل يـَُؤبـُرونـََها فـََقـاَل لَـْو ملَْ 
وِر َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقـاَل ِإْن َكـاَن َشـْيئاً ِمـْن َأْمـِر ُدنـْيَـاُكْم َفَشـْأنُُكْم بِـِه َوِإْن َكـاَن ِمـْن أُُمـ

 ِديِنُكْم فَِإَلي  
  ) : 12086أحمد ( 

ـَع َرُسـوُل اللـِه َصـلى اللـُه َعَلْيـِه حَ  ثـََنا َمحاٌد َعـْن ثَابِـٍت َعـْن أَنَـٍس قَـاَل مسَِ َمِد َحدثـََنا َعْبُد الص د
فـَلَـْم  رَُكـوهُ َوَسلَم َأْصَواتًا فـََقاَل َما َهَذا قَاُلوا يـَُلقُحوَن النْخَل فـََقاَل َلْو تـَرَُكوُه فـََلْم يـَُلقُحـوُه َلَصـُلَح فـَتَـ 

فـََقــاَل يـَُلقُحــوُه َفَخــرََج ِشيًصــا فـََقــاَل النــِيب َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم َمــا َلُكــْم قَــاُلوا تـَرَُكــوُه ِلَمــا قـُْلــَت 
ِه فَـِإَذا َكـاَن َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسـلَم ِإَذا َكـاَن َشـْيٌء ِمـْن َأْمـِر ُدنـْيَـاُكْم فَـأَنـُْتْم َأْعلَـُم بِـ

 ِمْن َأْمِر ِديِنُكْم فَِإَلي  
ــاً يــوحى ؟!!! .. أم أن كــل هــذه الروايــات  كيــف إذاً يكــون كــل مــا نطــق بــه ( ص ) وحي

بعيــداً عــن اللــف والــدوران وبعيــداً عــن التهــريج والسفســطة ، أيــن هــو  ليسـت صــحيحة ؟!!! ..
املقـــدس ، لننســـخه ولنقـــر لكـــم بالناســـخ  الـــنّص القـــرآين الـــذي حيمـــل حكمـــاً باالّجتـــاه إىل بيـــت

  واملنسوخ ؟!!! ..
عايز أسأل سؤال واحـد ، النسـخ يكـون فـي  [[أّما بالنسبة لقول الشيخ عالء سعيد : 

النسـخ ال يكـون يف علـم ، أرد علـى ذلـك فـأقول :  ]] علم اهللا وال في المعلوم واألحكـام ؟
رآن ) ، ألنـــه يـــا أســـتاذ القـــرآن يتعّلـــق بصـــفات اهللا اهللا تعـــاىل وال يف أحكـــام كتابـــه الكـــرمي ( القـــ

تعاىل ، وصفات اهللا تعاىل أمسى من أن تُقارن بنواميس عامل اخللـق اخلاضـعة للزمـان واملكـان .. 
مــر علــى مــا هــو مــن عــامل األ ألمثلــة الــيت تعرضــوا ، ال ينطبــقالنســخ املوجــود يف عــامل اخللــق كا

  ويتعّلق بصفات اهللا تعاىل ..
  ملهم العيسوي نقًال عن لساين يف برنامج املعجزة الكربى :قول وي.. 
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أن القـرآن الـذي إنا أنزلناه في ليلة القدر ، يقول : معنـى النسـخ يستدل باآلية ، [[ 
النصــــوص نــــزل فــــي ليلــــة القــــدر مختلــــف عــــن القــــرآن الــــذي بــــين أيــــدينا بمقــــدار تلــــك 

  المنسوخة ]]
  الشيخ شهاب الدين أبو زهو : ردّ يو 
، يقلــك ، يحــاول أن يطــوع القــرآن نقــل لــه ال ، هــذا كــالم واحــد يضــع قضــّية  [[ 

بقلــك أنــتم ه العيــب ويرمينــي فيــه ، ويطلــع منهــا ، ديعنــي هــو عنــرمتنــي بــدائها وانســّلت ، 
أوالً بقـول  ،وطوعـوا اآليـات تحكمـوا عليهـا بآيـات القـرآن عاملين قضايا مسّبقة وعايزين 

أنهــم ال يعرفــون فــاكر لمــا قلتلــك فــي األّول مــن صــفاتهم ، در ، : إنــا أنزلنــاه فــي ليلــة القــ
، ويرفضون غيرهـا يطوفون حولها ويعتدون بها وأنّهم ينتقون أقوال معّينة ، اللغة العربّية ، 

إنــا أنزلنــاه فــي ليلــة القــدر أي ابتــدأ نــزول القــرآن الكــريم المســألة يمكــن تحتمــل ،  يبقــى
القــدر ال عالقــة  ثانيــاً إنّــا أنزلنــاه فــي ليلــة............ ) عامــاً  23فيهــا واســتمر النــزول ( 

ليعمـل بـه فتـرة مـن الـزمن لها بالنسخ !!! ........ وبعدين الـذي نـزل علـى النبـّي ( ص ) 
إذاً اهللا عـز وجـل ، نزلـه ؟ ، أنـزل ، مـن الـذي ، نـزل أم لـم ينـزل ؟ ، لمدة ثـالث سـنوات 

فـي نفـس اهللا آيـات ُأخـر وهـو حـق ، ثـم أنـزل مل به فترة ثالث سنوات أنزلـه اهللا الذي عُ 
فرفـع في أي فترة زمنية الحقـة يعنـي ، لة بعد ثالث سنوات ، بعد خمس سنوات ، أالمس

من الـذي أنـزل اآليـات الالحقـة حكم اآليات الالحقة ، اهللا حكم اآليات السابقة وأثبت 
وعملنــا بهــا ، واآليــات  يبقــى اآليــات األول أنزلهــا اهللا ،،  ؟ ، مــن الــذي أمــر بالعمــل بهــا

مــن الــذي أثبــت أنزلهــا اهللا وعملنــا بهــا ، األخــر التــي ألغــت وأزالــت حكــم اآليــات األول 
والمنسـوخ الـذي نـزل  ،يبقـى الناسـخ الـذي نـزل حـق اهللا عـز وجـل ، ومن الذي محا ؟ ، 

  .. ...... ]]من بين يديه وال من خلفه حق ، إذاً ليس هناك نقٌص ، ال يأتيه الباطل 
مـا رد على ذلك فأقول : العيب يا أسـتاذ يف قولـك الـذي ال معـىن لـه علـى اإلطـالق .. وأ

ــِة اْلَقــْدرِ ((  عالقــة تفســري قولــه تعــاىل َل بأنّــه يعــين ابتــداء ،  ] 1 : القــدر[   )) ِإنــا َأنـَْزْلَنــاُه ِفــي لَيـْ
يا ، مــا عالقــة ذلــك نّــه يعــين نزولــه مــن اللــوح احملفــوظ إىل الســماء الــدنأنــزول القــرآن الكــرمي أو 

ـــذي  ـــا إبالســـؤال ال ـــطـــرح ملهـــم العيســـوي ؟ .. حنـــن قلن ت هنـــاك نصـــوص ُنســـخ خّطهـــا ن كان
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ن كانـــت هنـــاك نصـــوص ُنســـخ خّطهـــا وبقـــي حكمهـــا ، فهـــذا يقتضـــي أن القـــرآن وحكمهـــا وإ
ــزل مــن اللــوح احملفــوظ إىل الســماء  الكــرمي املوجــود بــني أيــدينا اآلن يــنقص عــن القــرآن الــذي أُن

، يــنقص مبقـــدار تلــك النصـــوص الـــيت  ، حيـــث ابتــدأ نزولـــه يف ليلــة القـــدر يف ليلـــة القــدرالــدنيا 
ُنســخت خطّــاً وحكمــاً ونســخت خطّــاً وبقيــت حكمــاً .. كالمنــا صــحيح .. وكــّل عاقــل علــى 
  وجــه األرض يقــول : كالمنــا صــحيح ، فمــن الــذي يلــف ويــدور أيهــا الشــيخ الفاضــل ؟!!! ..

أيّهــا الشــيخ الفاضــل  معّينــة أقــواالً  ومــن الـذي ينتقــيالعربيّــة ،  اللغــة ومـن الــذي ال يعــرف قواعــد
لَـِة اْلَقـْدرِ (( ومن قال إن اآليـة الكرميـة :  ؟!!! .. أيّهـا هلـا عالقـة بالنسـخ  )) ِإنـا َأنـَْزْلنَـاُه ِفـي لَيـْ

نــا قلــت ذلــك ، وال ملهــم العيســوي قــال ذلــك !!! .. فهــل ال يُوَجــد عنــدكم مــا أســتاذ ، ال األ
  وبالتايل ال بد من خلق قضايا ال وجود هلا لتذّروا الرماد يف أعني البسطاء ؟!!! .. هلونتقو 

ـــا  ّاآليـــات الـــيت زعمـــتم نســـخها مل تنـــزل مـــن الســـماء ؟!!! .. ومـــن قـــال إ ومـــن قـــال إن
ال كيـــف تصـــلون إىل نتيجـــة مفادهـــا أن القـــرآن الكـــرمي الـــذي بـــني أيـــدينا ليســـت حّقـــاً ؟!!! ..  

لقــــرآن الكــــرمي الــــذي أنزلــــه اهللا تعــــاىل يف ليلــــة القــــدر مبقــــدار تلــــك النصــــوص الــــيت يــــنقص عــــن ا
تزعمون نسخ خّطها ؟ .. ما هي املقدمات الـيت انطلقـتم منهـا للوصـول إىل هـذه النتيجـة ؟!!! 

  .. كيف تكون الرواية التالية صحيحة ، يف الوقت الذي تصلون فيه إىل هذه النتيجة ..
  ) : 20260أحمد ( 

 اُن َعْن يَزِيـَد بْـِن أَ َحدحِه الطَة َأْخبَـَرنَا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اللَثِين َوْهُب ْبُن بَِقي ِه َحدِيب ثـََنا َعْبد الل
َعــْن أُبَــي بْــِن َكْعـــٍب قَــاَل َكــْم تـَْقــَرُءوَن ُســورََة اَألْحــَزاِب قَــاَل ِبْضـــعاً زِيَــاٍد َعــْن زِر بْــِن ُحبَـــْيٍش 

ــَر َوَســْبِعيَن  آيَــًة قَــاَل َلَقــْد قـََرْأتـَُهــا َمــَع َرُســوِل اللــِه َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم ِمثْــَل اْلبَـَقــَرِة َأْو َأْكثـَ
َها َوِإن ِفيَها آيََة الرْجمِ    ِمنـْ

  ) : 20261أحمد ( 
ثـََنا َمحـاُد بْـُن  ثـََنا َخلَـُف بْـُن ِهَشـاٍم َحـد ـِه َحـدثـََنا َعْبـد الل َزيْـٍد َعـْن َعاِصـِم بْـِن بـَْهَدلَـَة َعـْن َحد

قَاَل ِلي أَُبي ْبُن َكْعٍب َكأَيْن تـَْقَرأُ ُسورََة اْألَْحَزاِب َأْو َكأَيْن تـَعُـدَها قَـاَل قـُْلـُت لَـُه َثَالثـاً زِر قَاَل 
ــاِدُل ُســورَةَ  ــا لَتـَُع ــا َوِإنـَه َه ــْد رََأيـْتـُ ــاَل َقــط َلَق ــًة فـََق ــْيُخ  َوَســْبِعيَن آَي ــا الش ــا ِفيَه ــْد قـََرْأَن ــَرِة َوَلَق اْلبَـَق

  َوالشْيَخُة ِإَذا زَنـََيا فَاْرُجُموُهَما اْلَبتَة َنَكاالً ِمْن اللِه َواللُه َعِليٌم َحِكيمٌ 
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 !!!ويا أيّها الشيخ الفاضل مـن الـذي ينتقـي ويلـف ويـدور ويهـرب مـن مواجهـة احلقـائق ؟
، وحنــن الــيت عرضــناها يف برنــامج املعجــزة الكــربى لناســخ واملنســوخ ون علــى مســألة انــتم تــردّ أ.. 

  يف عرضنا هلذه املسألة توقّفنا عند الرواية التالية :
  : ) 25112أحمد ( 

ــِن  ــُن َأِيب َبْكــِر ْب ــُد اللــِه ْب َثِين َعْب ــاَل َحــد ــِن إْســَحاَق َق ثـََنا َأِيب َعــْن اْب ــاَل َحــد ثـََنا يـَْعُقــوُب َق َحــد
َعـْن َعاِئَشـَة َزْوِج الَنبِـي َصـلى اللـُه َعَلْيـِه ْبِن َعْمرو بْـِن َحـْزٍم َعـْن َعْمـرََة بْنـِت َعْبـِد الـرْمحَِن  ُحمَمدِ 

َوَسلَم قَاَلْت َلَقْد أُْنزَِلْت آيَُة الـرْجِم َوَرَضـَعاُت اْلَكِبيـِر َعْشـراً َفَكانَـْت ِفـي َورَقَـٍة َتْحـَت َسـرِيٍر 
َلما اْشَتَكى َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َتَشاَغْلَنا بِـَأْمرِِه َوَدَخلَـْت ُدَويـْبَـٌة لَنَـا ِفي بـَْيِتي فَـ 

َها     فََأَكَلتـْ
.. فلمـــاذا يف ردّكــــم الـــذي أخــــذ أكثـــر مــــن ضــــعفي زمـــن عــــرض هـــذه املســــألة يف برنــــامج 

  .. املعجزة الكربى ، ملاذا مل تتعّرضوا هلذه الرواية ؟!!!
أنــا أقــول لكــم ملــاذا ، ألّنكــم تعلمــون علــم اليقــني أن املشــاهد الــذي يف نفســه ذرّة احــرتام 
وتقدير لكتاب اهللا تعاىل سيشمئز من الرواية ، ومن كالمكم ، حينما يسـمعكم تقرؤوـا علـى 

نـا يف اهلواء ، لذلك آثرمت عدم ذكر هذه الرواية اليت كان علـيكم التعـّرض هلـا ، فـأنتم تـرّدون علي
يف هــذا الربنــامج ويف مســألة الناســخ واملنســوخ  هاوهــذه الروايــة عرضــنا، برنــامج املعجــزة الكــربى 

..  
بعــض الســابقني حــىت يثبتــوا هــذا اجلانــب مــن النســخ  احلقيقــة أن  أيّهــا الشــيخ الفاضــل ..

وا مـن لّفقوا هذه الروايات ، ومل خيجلوا من جعل كتاب اهللا تعـاىل يف بطـون الـدواب ، ومل خيجلـ
 ذلـك فقـط ليثبتـوا أن اهللا تعاىل أن يكون كتابه الكرمي روثاً خيـرج مـن بطـون تلـك الـدواب ، كـل

  هناك نصوصاً قد ُنسخ خّطها وبقي حكمها .. 
أيّهــا الشــيخ الفاضــل .. اهللا تعــاىل يفصــل بيننــا يف الــدنيا واآلخــرة .. ومــن بعــده عــز وجــل 

  ليحكم بيننا .. ادعوا كّل عاقل مؤمن بكتاب اهللا تعاىل
  الشيخ عالء سعيد على ذات السؤال فيقول : ويردّ 
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ويستدل بهذه اآليـة علـى عـدم الراجل ده اللي بيتكلم  ،نزلناه في ليلة القدر أإنّا [[ 
والنســخ عبــارة عــن رفــع ، عــايز يقــول إن القــرآن ربنــا أنزلــه ، عــايز يقــول إيــه ، النســخ ، 

الـزاي يقـول ربنـا أنزلنــاه والنسـخ عبـارة عـن رفــع ، نـتم تقولـوا فيــه نسـخ ، أيبقـى ده نـازل و 
، لثنين تحـت قـول اهللا إنّـا نحن نقله الناسخ والمنسوخ لثنين نزلوا وأنت تقول رفعناه ؟ ، 
  .. ]] ............أنزلناه في ليلة القدر 

مــاً أيّهـا الشـيخ الفاضـل .. ملـاذا تلـّبس علينـا .. أنــا مل أقـل حرفـاً ممّـا تقـول ، وأنـت تعلـم متا
أّنين مل أقل حرفـاً ممّـا تقـول .. كتـيب موجـودة وبرنـامج املعجـزة الكـربى موجـود ، وعلـى النـت .. 

ّن سؤال ملهـم العيسـوي ال حيتمـل مـا تقـول ، فهـل ي علينا ، هذا حرام وعيب .. مثّ إملاذا تفرت 
قــوال .. أنــت اآلخــر ال يُوَجــد عنــك مــا تقولــه ، فمــا كــان أمامــك إال أن تلــبس علينــا هــذه األ

  ساحمكم اهللا تعاىل ..
  وقال ملهم العيسوي :.. 
وما أنا بظالم للعبيد ، فالرجـل بعلـق هناك آية ُأخرى تقول : ما يبّدل القول لدي [[ 

  .. ]]والنسخ عبارة عن تبديل  ،ويقول : قول اهللا ال يبدل 
  ويرّد الشيخ الفاضل فيقول ..

أيــوه قــولي كالمــي ل قــولي أقلــك ؟ ، علشــان لمــا تقــو [[ هــو قــال : مــا يبــدل قــولي 
إل أل هنا عهديّة ، اسـمع فـي آيـات القـرآن : ولكـن حـّق أنو قول القرآن الكريم ، يبقى 

مــألن جهــنم ، يبقــى ألالقــول اللــي قــال اهللا فيــه : القــول منــي ، إيــه هــو حــق القــول منــي ، 
مـوت وجـاءت سـكرة اليـه معنـى مـا يبـدل القـول لـدي ، تعـرف إيات اللـي قبليهـا هات اآل

وجـاءت كـل نفـس ونُفـخ فـي الصـور ذلـك يـوم الوعيـد ، بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ، 
لقــد كنــت فــي غفلــة مــن هــذا فكشــفنا عنــك غطــاءك فبصــرك اليــوم معهــا ســائق وشــهيد ، 

قــال ربنــا مــا عنيــد ،  كفــاروقــال قرينــه هــذا مــا لــدي عتيــد ، ألقيــا فــي جهــنم كــل  حديــد ، 
مــا ال ال تختصــموا وقــد قــدمت إلــيكم بالوعيــد ، أطغيتــه ولكــن كــان فــي ضــالل بعيــد ، قــ

نــي حكمــت علـــى معنــى القـــول إ نــى القـــول القــرآن وال يبــدل القــول لــدي ، يبقـــى هــو مع
إيه عالقتها أصـالً بمسـألة الناسـخ والمنسـوخ بالجنة ،  للمؤمنينالكافرين بالنار وحكمت 
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إلـي هـو الحكـم بالنـار  ما يبدل القولما يبدل القول هو الحكم بالنار على الكافرين ، ، 
    .. .......... ]]على الكافرين ، قضاء رب العالمين وحكم رب العالمين 

  ويعّلق ملهم العيسوي على هذا الرد بقوله : 
   ن اهللا ]]لما يقول : اهللا يا قرآ[[ بتذكر كلمة أستاذنا الدكتور مسموع أبو طالب 

ن أســوا علينــا فهــذا حــرام وعيــب ، أّمــا ن تلبّ أ.. وأرد علــى ذلــك فــأقول .. أيّهــا الشــيخ ، 
هــو اجلحــود بعينــه .. أيّهــا الشــيخ الفاضــل اآليــات الكرميــة  تلّبســوا علــى كتــاب اهللا تعــاىل فهــذا

  هي :
) َونُِفَخ ِفي الصوِر 19(( َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْلَحق َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه َتِحيُد (

) َلَقْد ُكْنَت ِفي َغْفَلٍة 21) َوَجاَءْت ُكل نـَْفٍس َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد (20َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيِد (
) َوقَاَل َقرِيُنُه َهَذا َما َلَدي َعِتيٌد 22ِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديٌد (

) الِذي َجَعَل 25) َمناٍع ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد ُمرِيٍب (24َأْلِقَيا ِفي َجَهنَم ُكل َكفاٍر َعِنيٍد ( )23(
) قَاَل َقرِيُنُه رَبـَنا َما َأْطَغْيُتُه َوَلِكْن َكاَن 26َمَع اللِه ِإَلهًا آَخَر فَأَْلِقَياُه ِفي اْلَعَذاِب الشِديِد (

) َما يـَُبدُل 28ُت ِإلَْيُكْم بِاْلَوِعيِد () قَاَل ال َتْخَتِصُموا َلَدي َوَقْد َقدمْ 27ِفي َضالٍل بَِعيٍد (
ٍم ِلْلَعِبيدِ  َوَما َأنَا ِبَظال 29 – 19 : ق[   )) اْلَقْوُل َلَدي [   

يبقى هو معنى القول  [[ ون من اهللا تعاىل ؟ ، كيف تقول :أال ختاف.. يا رجل .. 
 ]] ؤمنين بالجنةالقرآن وال معنى القول إني حكمت على الكافرين بالنار وحكمت للم

؟!!! .. اهللا تعاىل عندما حكم على الكافرين بالنار وعلى املؤمنني باجلّنة ، أمل يبّني ذلك يف  
يّها الشيخ الفاضل من العبارة أقوٌل هللا جل وعال ؟ !!! .. وملاذا رب هو كتابه الكرمي الذي 

ألة الناسخ واملنسوخ ، ملاذا القرآنّية السابقة مباشرة لآلية اليت نستدّل ا على بطالن مس
ْمُت ِإلَْيُكْم بِاْلَوِعيدِ (( رب من العبارة  ؟!!! .. أين قّدم اهللا تعاىل بالوعيد ؟ ،  )) َوَقْد َقد

ُل اْلَقْوُل (( أليس يف كتابه الكرمي الذي يقول عنه يف العبارة التالية مباشرة هلذه العبارة  َما يـَُبد
ٍم ِلْلَعِبيدِ َلَدي َوَما َأنَا ِبظَ  ؟!!! .. كيف ُخترجون القرآن الكرمي من كونه قول اهللا تعاىل   )) ال

؟!!! .. حّىت  ] 5 : املزمل[   )) ِإنا َسنـُْلِقي َعَلْيَك قـَْوًال ثَِقيالً (( ؟ ، أمل يقل جل وعال : 
 ! ..تثبتوا مقوالت مشاخيكم ومذاهبكم وطوائفكم حترّفون دالالت كتاب اهللا تعاىل ؟!!
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ولو ذرّة من إميان ،  عندهالذي يدركه من كان وأقول للسيد ملهم العيسوي بعد هذا البيان 
 [[ اهللا يا قرآن اهللا ]]أن تقول :  إن كنت من طّالب احلقيقة وبعد هذا البيان عليك اآلن

..  
أيّها الشيخ الفاضل ، من الذي يضع نتيجة مسبقة ويبدأ باللف والدوران إلجياد 

يقفز فوق الثوابت القرآنّية ؟ .. يا رجل كيف ختدم نتيجته املسبقة ؟ ، ومن الذي مقّدمات 
تتجّرؤون على إخراج القرآن الكرمي من كونه قوَل اهللا تعاىل ، وهي الصفة اليت يتمّيز ا كتاب 

لو أّنكم تدركون احلقيقة لو حىت عن باقي الكتب السماويّة .. اهللا تعاىل ( القرآن الكرمي ) 
ملا زعمتم أصًال مسألة  حىت عن الكتب السماويّة السابقة الصفة اليت متّيز القرآن الكرمي هذه

  الناسخ واملنسوخ ..
  ويقول ملهم العيسوي :.. 

بــدليل قولــه تعــالى : اتبعــوا مــا بقــول : مبــدأ النســخ غيــر ســليم ،  [[ هنــاك شــبهة هــو
بنـاء ا مـن ربّنـا يجـب أن نتبعـه ، : كل ما أنـزل إلينـ ماذا تعني أُنزل إليكم من ربكم ، بقول

حكـام يجـب أال نتبعهـا ، ألـم تنـزل إلينـا هـذه الحكـام مـن على قولهم هناك الكثير من األ
  .. ]]ربنا ؟ 
  الشيخ شهاب أبو زهو جميباً : يردّ و 

، يعني حاجة تضحك ، هو بقلك يعني دلوقتي القـرآن [[ أنا عايز أقول : ها ها ها 
ل إلــيكم مــن ربكـم ، دنتــو بتقولـوا فــي منسـوخ ، والمنســوخ مــش نـز أُ اتبعـوا مــا بقـول إيــه : 

نقلـــو هـــو حنعمـــل بيـــه ، يبقـــى لمـــا نحـــن مـــش حنعمـــل بالمنســـوخ يبقـــى مـــش حنتبعـــو ، 
قبـل  ، ( ص ) زمـن سـيدنا النبـي ،نحن اتفقنا في األول نسـخ فـي زمـن مـين المنسوخ ده 

 لّمـا ألغـي الحكـمُعمل بيه ، أل ؟ ،  أن يُنَسخ ُعمل بيه وال  نظـل علـى الحكـم الملغـي وال 
 ىيبقـمتبعـين ، يبقى نحن بكلتا الحالتين  ،على الحكم الجديد على الحكم الجديد ؟ ، 

  .. ... ]]واتبعنا ساعة ألغي الحكم اتّبعنا ساعة كان الحكم مقرراً ، 
ضــــحك  [[ هــــا هــــا هــــا ]]يقــــول الشــــيخ الفاضــــل .. 

ُ
 ،، وهــــذه اإلجابــــة تليــــق بقولــــه امل

وأن أحكامـــه ال تتجـــاوز  ، فقـــط جيـــل األوللأن القـــرآن الكـــرمي نـــزل ليتخيـــل  لفالشـــيخ الفاضـــ
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اتِبُعوا َما أُنْـِزَل ِإلَـْيُكْم ِمـْن رَبُكـْم َوال تـَتِبُعـوا ِمـْن ُدونِـِه َأْولِيَـاَء (( اجليل األول .. فقوله تعاىل : 
نه ال عالقة لنـا أه الشيخ الفاضل للجيل األول و يتخّيل،  ] 3 : ألعـراف[ ا ) ) قَِليًال َما َتذَكُرونَ 

يبقـى اتّبعنـا  [[به ، فأمر االتباع من منظار الشيخ الفاضل ال عالقـة لنـا بـه ، ولـذلك يقـول : 
.. وأقــول لــه : مــّىت اتّبعــت أيّهــا  ]] ســاعة كــان الحكــم مقــرراً ، واتبعنــا ســاعة ألغــي الحكــم

اتِبُعوا َمـا أُنْـِزَل ِإلَـْيُكْم ِمـْن (( يست الصيغة القرآنّية السّيد احلكم الذي تزعمون نسخه ؟ .. أل
ة الناسـخ ج مسـألنـتأختاطـب كـل إنسـان إىل قيـام السـاعة ؟ .. هـذا هـو فكـركم الـذي  ))رَبُكْم 

واملنسوخ .. هذا هو فكركم الذي أنتج مقولة حديث اآلحاد ينسـخ القـرآن الكـرمي .. هـذا هـو 
ن بينمــا القــرآن لــيس قاضــياً لقــرآالســنة ( الروايــات ) قاضــية علــى ا نــتج مقولــة :أفكــركم الــذي 

األّمـة إىل طوائـف ومـذاهب ال حيصـيها  أهـذا هـو فكـركم الـذي جـزّ  على السّنة ( الروايات ) ..
  أي خمتص بذلك ..

  وأجاب الشيخ عالء على ذلك : 
   هذا خاص ]]نزل إليكم من ربكم إال أن يكون منسوخاً فهذا عام و أُ [[ اتبعوا ما 

كـل  ))َما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمـْن رَبُكـْم  ((أرّد فأقول : أيّها الشيخ الفاضل : أال تشمل العبارة 
فكيـف تـدخلون أيـديكم  ما أنزل إلينا من ربّنا ، أي كل نصوص القرآن الكرمي دون استثناء ..

ـــارة  وتضـــيفونيف جيـــوبكم  ـــة الكرميـــة العب لتصـــبح حســـب  ]] منســـوخاً إال أن يكـــون  [[لآلي
زعمكــم : ( اتّبعــوا مــا أنــزل إلــيكم مــن رّبكــم إال أن يكــون منســوخاً وال تّتبعــوا مــن دونــه أوليــاء 

  يا رجل .. هذا حرام ، وعيب .. ..قليالً ما تذّكرون ) ؟!!!!!!! 
  : على لساين مما ُعرض يف برنامج املعجزة الكربى قال ملهم العيسوي.. و 
أفــال يتــدبرون القــرآن ولــو كــان مــن عنــد غيــر اهللا  تبــارك وتعــالى :بيقــول فــي قولــه [[ 

بيقـول : النسـخ قّمـة االخـتالف ، مـاذا يعنـي نـزل حكـم ألغـى لوجدوا فيه اختالفاً كثيـراً ، 
  أي تصادم مع حكٍم آخر فألغاه ؟ ]]حكماً آخر ، 

  وأجاب الشيخ عالء سعيد قائالً :
أفـال يتـدبّرون القـرآن  ،ابتداًء وألمثالهم لهؤالء  أفال يتدبّرون القرآن ، اآلية ُتوجه[[ 

مـش مـن االخـتالف إن واحـد يقـول ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيـراً ، 
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يبقـى إذاً النسـخ قّمـة  حكم يقول حـالل وحكـم يقـول حـرام ،حالل وواحد يقول حرام ، 
دوا فيـــه اختالفـــاً كثيـــراً ، بكـــّل بســـاطة لوجـــ االخـــتالف ، والقـــرآن مـــا فيهـــوش اخـــتالف ،

أل ، فهــل مــن األشــياء التــي أخبــر عنهــا القــرآن  ، صــح وال القــرآن تكلــم عــن علــم غيبــي 
الماضـية التـي وقعـت أبـداً ، هـل مـن األشـياء وجدتها وقعت على غير ما ذكر القرآن ؟ ، 

هل حقيقة ما مضى بخالف ما ذكره القرآن ؟ ، هـل وجـدت وتكلم القرآن عنها وانتهت 
علـى خبـر القـرآن أنـه وقـع أنه سيقع أو بين مـا وقـع و أخبر القرآن أو ختالفاً بين ما سيقع ا

: وجـدوا  اً لوجـدوا فيـه اختالفـا كثيـر ...... الجهة الفالنيّـة هـل وجـدت فـي ذلـك اختالفـاً 
تقــع علــى غيــر مــا ذكــر ، أو أن البالغــة والــنظم يــتكلم فيهــا فــي الغيــب أن األشــياء التــي 

. يعني وحدة بليغة ووحدة ركيكة ن وحدة النظم عـالي ووحـدة الـنظم مـش ......يختلف 
  .. ..... ]]هو ده معنى لوجدوا فيه اختالفاً كثيرًا عارف إيه ...... 

ــَدبـُروَن اْلُقــْرآنَ (( أيّهــا الســيد العبــارة وأرد علــى ذلــك فــأقول :  ــال يـََت  أنــتم تلبســكم )) َأَف
َأفَـال يـَتَـَدبـُروَن اْلُقـْرآَن (( االختالف الوارد بقوله تعـاىل :  كيف ال يشمل نفيحفراً وتنزيالً ..  

، كيـف ال يشـمل  ] 82 : النسـاء[   )) َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللِه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفـاً َكِثيـراً 
ذه نــتم تنطقــون ــأأال ختجلــون مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل و األحكــام مــن حــالل وحــرام ؟!!! .. 

، وال يُوَجـد يف القـرآن الكلمات ؟ .. هل كل آيـات كتـاب اهللا تعـاىل تتحـّدث عـن أمـور غيبيّـة 
؟!!! .. األمور الغيبّية موجودة ، وما قلتم هو من مجلة مـا تعنيـه الكرمي أحكام للحالل واحلرام 

بيّـــة دون هــذه اآليـــة الكرميـــة ، ولكـــّن مــن أيـــن أتيـــتم بتخصـــيص هــذه اآليـــة الكرميـــة بـــاألمور الغي
كم إلخـراج الكثـري مـن آيـات القـرآن الكـرمي الـيت حتمـل د وما هو املعيار الذي عنـغريها ؟!!! .. 

ـــْرآنَ (( العبـــارة أحكامـــاً تشـــريعّية مـــن دالالت  ـــَدبـُروَن اْلُق ـــال يـََت  ((ومـــن دالالت العبـــارة  )) َأَف

  .. )) َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثيراً 
 تعاىل مل يقـل ( ولـو كـان مـن عنـد غـري اهللا لوجـدوه خمتلفـاً كثـرياً ) أيّها الشيخ الفاضل اهللا 

، فهـذه  )) َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللِه َلَوَجـُدوا ِفيـِه اْخِتالفـاً َكِثيـراً  ((، إّمنا يقول جّل وعال : 
 كتـاب اهللا ّي عبـارتني يفأمني حتملهما كي حأية الكرمية ذه الصيغة تنفي االختالف بني اآل

ـــة ، أحكـــام الشـــرعّية ، تعـــاىل ، ســـواء كـــان ذلـــك يف األ ـــة ، أم أي حكـــم مـــن أم الكونّي م الغيبّي
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 يف عجـــــــــــازه أمأم يف نظمـــــــــــه ، أم يف إحكـــــــــــام احملمولـــــــــــة بنصـــــــــــوص كتـــــــــــاب اهللا تعـــــــــــاىل ، األ
لتطبيـق ، ىل اإلدراك والعمـل واّا األقـرب إ............. واألحكام الشرعّية هي املعنّية أوًال أل

أيهـا الشـيخ الفاضــل أدعـوك لتكـون عصــبّيتك فكيـف إذاً خترجوـا مـن مجلــة األحكـام ؟!!! .. 
  كرب منها للمذهب والطائفة ورجاالت التاريخ ..للحق أ

  وقال الشيخ شهاب الدين أبو زهو :.. 
 المــذهب الثــاني الــذي يقــول [[ ورج ن الســنة تنســخ القــرآن هــو الــراجح ، أبــحنــا أن

، وهـذا من عند اهللا عز وجل ، وأنزلنا إليك الذكر لتبّين للنـاس ؟ ، ألن السّنَة بياٌن لماذا 
تعال خذ اآلية اللي احنا بنقول فيها ، ُكتـب والبيان نوع من أنواع النسخ ، البيان وحي ، 

، طيــب هــل للوالــدين واألقــربين إذا حضــر أحــدكم المــوت إن تــرك خيــراً الوصــّية  علــيكم
؟ ، جاء الحديث الصـحيح عـن النبـي ( ص ) وقـد أخرجـه أحمـد ن لوالديه يوصي اإلنسا

عطـى لكـل أإن اهللا قـد والترمذي وابن ماجة بسند صحيح ، ال وصية لوارث ، وأبو داود 
دي آيــة ذي حــق حقــه أال ال وصــية لــوارث ، يبقــى اآليــة اللــي بتقــول : الوصــّية للوالــدين 

  .. الحديث ]]نسخ حكمها 
قول : يا رجل أال ختجلـون وأنـتم تقولـون : حـديث آحـاد مجـع يف القـرن وأرّد على ذلك فأ

إىل هــذه الدرجــة تسرتخصــون  الثالــث اهلجــري ينســخ آيــة مــن آيــات كتــاب اهللا تعــاىل ؟!!! .. 
لــدالالت كتــاب  امــن موافقتهــ امصــداقّيته األحاديــث تأخــذكتــاب اهللا تعــاىل ؟!!! .. يــا رجــل 

آليات كتاب اهللا تعاىل ؟!!! .. سخةً ا نااهللا تعاىل ، فكيف إذاً جتعلو  
[  ))َوَأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذْكَر لِتُبَـيَن لِلناِس َمـا نـُـزَل ِإلَـْيِهْم  ((، اهللا تعاىل يقول :  يا حبييب.. 

( وأنزلنـا  ليك الذكر لتنسخ للناس ما نـّزل إلـيهم ) ، أو :، وال يقول : ( وأنزلنا إ ] 44 : النحل
لتكمل للناس ما نّزل إلـيهم ) .. اآليـة واضـحة وصـرحية .. والنسـخ يـا حبيـيب لـيس ليك الذكر إ

النسخ إبطاٌل آليات اهللا تعاىل وإمهاٌل هلا ، ودعوة لعـدم اتّبـاع أحكامهـا ، كمـا تعرّفـون .. بياناً 
  نتم النسخ .. أ

ُم اْلَمـْوُت ِإْن تـَـَرَك ُكتِـَب َعلَـْيُكْم ِإَذا َحَضـَر َأَحـدَكُ (( وهذه اآلية اليت أتيت ا كمثـال : 
ألكـرب ،  ]180: البقـرة[   )) َخْيراً اْلَوِصيُة لِْلَواِلَدْيِن َواْألَقْـَربِيَن بِـاْلَمْعُروِف َحّقـاً َعلَـى اْلُمتِقـينَ 
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دليــل علــى أن مســألة الناســخ واملنســوخ مــن أّوهلــا إىل آخرهــا وْهــم نــاتج عــن عــدم إدراك حقيقــة 
  .. دالالت كتاب اهللا تعاىل

وقــد بّينــت تفســريها يف كتــيب ويف برنــامج املعجــزة الكــربى ، وباختصــار شــديد أقــول : لقــد 
 ُكتـب يف هـذه اآليـة الكرميـة موّجـه   احلكـم الـذيفهموا اآلية الكرميـة فهمـاً خاطئـاً ، فتصـّوروا أن

 نــزل اهللا تعــاىل بــه مــن ســلطان قــامواأملــن حيضــره املــوت ، ووفــق هــذا الفهــم اخلــاطئ الــذي مــا 
  بنسخ دالالا حبديث آحاد ..

ـا ال  كم نظـرمت يف اآليـة الكرميـة نظـرة تـدبّر جمـّردة سـليمة لـرأيتم أأيّها الشيخ الفاضل لو أن
ختاطــب مــن حيضــره املــوت ، إّمنــا ختاطــب احمليطــني بــه ، فــاحمليطون بــه علــيهم الشــهادة بصــدق 

كـــرب دليـــٍل علـــى ذلـــك هـــو اآليتـــان أعليـــه التنفيـــذ وفـــق مـــنهج اهللا تعـــاىل ، و  والقاضـــيوأمانـــه ، 
ُلونَــُه ِإن اللــَه التاليتــان هلــا مباشــرة :  ــِذيَن يـَُبدَمــا ِإْثُمــُه َعَلــى اللَــُه بـَْعــَد َمــا َســِمَعُه فَِإن َفَمــْن َبد ))

ـنَـُهْم فَـال ِإثْـ181َسِميٌع َعِليٌم ( َم َعَلْيـِه ِإن ) َفَمْن َخاَف ِمْن ُمـوٍص َجَنفـاً َأْو ِإْثمـاً فََأْصـَلَح بـَيـْ
وأنـــا يف هـــذا الســـياق ال أوّد الوقـــوف عـــن ..  ] 182 – 181[ البقـــرة :    )) اللـــَه َغُفـــوٌر رَِحـــيمٌ 

تفاصيل تفسري هذه اآلية الكرمية ، ومـا أريـد قولـه هـو أن الناسـخ واملنسـوخ هـو يف النهايـة فهـم 
اآليات املنسـوخة بـني مخـس  خاطئ لدالالت كتاب اهللا تعاىل ، ولذلك كما قال الشيخ ترتاوح

ن الناســـــخ أآيـــــات ومخســـــمائة آيـــــة ، وذلـــــك حســـــب املفـــــاهيم املختلفـــــة للمفّســـــرين .. مبعـــــىن 
واملنسوخ ألعوبة يتّم من خالهلا تقرير انتماء أحكام كتاب اهللا تعاىل إىل ساحة العمـل والتطبيـق 

  ئهم ..نتمائها إىل هذه الساحة ، وذلك حسب أمزجة املفّسرين وأهوااأو عدم 
  :ملهم العيسوي ويف احللقة الثانية قال 

لـــيس نســـخاً ، التوّجــه للبيـــت الحـــرام بعـــد المســجد األقصـــى [[ هنــاك مـــن يقـــول : 
وهو قـال حـديث فيمـا لم يكن بأمٍر من اهللا تعالى ، وبيقول : االتجاه نحو بيت المقدس 

الة ولــم يتلــق تلّقــى ( ص ) األمــر بالصــلــم أؤمــر فيــه بشــيء أحــب موافقــة أهــل الكتــاب ، 
لـيس بـأمٍر مـن  ، ولكـن بيـت المقـدس نحـويّتجهـون بقوا سبعة عشـر شـهراً أين االتجاه ، 

لنــا لــك القبلــة ، الــنّص يقــول : ومــا جعلنــا القبلــة التــي كنــت عليهــا ، ولــم يقــل ومــا جع اهللا
  .. التي أمرناك بها ]]
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  وأجاب الشيخ شهاب الدين أبو زهو :
أتستدّلون بسّنة النبـي ( ص من يسّمى بالقرآنّيين عهم ، إن هؤالء الناس حّيرونا م[[ 

إذاً هـــم ينتقـــون ، أو يّتبعـــون مـــّرة يســـتدّلون وأخـــرى ال يســـتدّلون ، أم ال تســـتدّلون ؟ ، ) 
 أهواءهم ، أصبح المعروف عندهم منكراً والمنكـر معروفـاً ، إالّ مـا ُأشـربوا مـن الهـوى إال

........ ّما تستدّلوا بالسّنة وإّمـا ال تسـتدّلوا نحن نقول إ........ ففيه أهواءهم ما اتّبعوا 
هنــا بقــول صــاحبنا إيــه : يقــول النبــي ( ص ) فيمــا لــم أؤمــر فيــه بشــيء ُأحــب موافقــة أهــل 

توّجـه إلـى بيـت المقـدس باّتجـاٍه خــاص يبقـى النبـي علـى حـد كـالم هــذا الـزاعم الكتـاب ، 
متوّجهــاً إلــى بيــت المقــدس ّي ( ص ) أن صــل منــه ، يعنــي لــم يــوح اهللا عــز وجــل إلــى النبــ

مفـيش نت جبتـه منـين ، أ، فنحن بنقلو النّص اللي أنت نسبته للنبي ( ص ) ........... 
فيمــا لــم أؤمــر فيــه بشــيء ُأحــّب موافقــة أهــل عنــدينا نــص بقــول : قــال رســول اهللا ( ص ) 

رضـي اهللا عنـه قـال  عـن ابـن عبـاس إنّما اللفظ الصحيح : مفيش باللفظ كده ، الكتاب ، 
وكــان المشــركون يفرقــون رؤوســهم ، وكــان رســول يســدلون أشــعارهم ، كــان أهــل الكتــاب 

فســدل رســـول اهللا ( ص )  اهللا ( ص ) يعجبــه موافقــة أهــل الكتــاب فيمـــا لــم يــؤمر فيــه ،
، ، عنـده مرحلـة فـي مّكـة ومرحلـة فـي المدينـة يبقى عنـده مرحلتـان فرق بعد ، ناصيته ثم 

فلمـا ) يحـب موافقـة أهـل الكتـاب أيـن ؟ ، فـي المدينـة وال فـي مّكـة ؟ ، يبقى كان ( ص 
 2أهـل الكتـاب ألن عنـدهم شـرعاً .......... رقـم انتقل إلى أهل المدينـة أراد أن يوافـق 

نـت قلـت وأأنا ما باخذش أّي حديث إالّ إذا كان موافقـاً للقـرآن ، أنت بتقول يا راجل : 
إللــي  ، فــينفيمــا لــم يــؤمر فيــه بشــيء قــة أهــل الكتــاب كــان يعجبــه مواف  ( ص ) النبــيلــي 

حينمـــا تلّقـــى ............ النبــي ( ص ) ده مذهبــه هـــو يوافــق الـــنّص ده فــي القـــرآن ؟ ، 
، وال بـّد مـن جهـٍة يتوّجـه إليهـا تلّقـاه فـي مّكـة ، مر بالصالة تلّقاه بمّكـة وال بالمدينـة ، األ

وعلــى أي أســاس  ى أّي جهــٍة اختــار ؟ ،إلــ،  ؟ بهــا طــب هــل اختــار الجهــة أم أوحــي إليــه
وإّمـا أن ال يقـول لـه توّجـه إلـى الجهـة الفالنيّـة ، يبقى إّما أن يكـون هنـاك وحـٌي اختار ؟ ، 

ن النبـي ( ألـو خـذ النقطـة الثانيـة ، أخلينـا نواألمر موكوٌل إلى اختياره ، يكون هناك وحي 
وقـال لـه إلـى أي اّتجـاه ، نـاء صـالتك ص ) قال له اهللا تعالى صّلي ، ولم يقل لـه توّجـه أث
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فـي ّمـا أن يصـيب النبـي ( ص ) هـذه الجهـة إاختر ما شئت ، اختار النبّي ( ص ) جهة ، 
فإن لم يصـب يسكت الوحي عليه ، فإن أصاب يقّره الوحي ، يخطئ ، اختيارها وإّما أن 

ى الجهــة الفالنيّــة ، ينــزل الــوحي فيقـول لــه صــّل إلـبالتوّجـه إلــى جهـٍة أرادهــا اهللا عــّز وجـل 
لــو كــان التوّجــه إلــى  أو انتهــاًء ........وحــي ، ابتــداًء النهايــة حتبقــى ففــي كــل األحــوال 

ن يتوّجـه إلـى بيـت الحـرام ، طـب مـا دام المسـألة أوهـو يحـب بيت المقدس باختيار منه 
فــيش حاجـــة تمنعـــه ..... نطقـــه  ، مـــا، ميختـــار اللــي يعجبـــو ويســـتريح اختيــار مـــن األّول 

طــق عــن الــوحي ولــم يفعــل عــن الــوحي إالّ مــا جــاء الــدليل بأنّــه لــم ينوحــي وفعلــه وحــي ، 
هــل كــان النبــي ( ص ) قــد اختلــف النــاس ....... نعــم هنــاك خــالف بــين أهــل العلــم ، 

  .. ]]  .........أم إلى الكعبة بمكة قبل هجرته يصّلي إلى بيت المقدس 
حنـن ال ننكـر السـّنة كمـا تفـرتون علينـا ..  فاضلال وأرد على ذلك فأقول .. يا أيّها الشيخ

الـيت (  ، حنن نقول كّل رواية توافق كتاب اهللا تعـاىل نأخـذ ـا ، حـىت وإن كانـت وفـق معـايريكم
ليســت صــحيحة ، وكــّل روايــة تتنــاقض مــع كتــاب اهللا تعــاىل ال )  تنّحــي كتــاب اهللا تعــاىل جانبــاً 

صــحيحة ..  ) تنّحــي كتــاب اهللا تعــاىل جانبــاً  الــيت( نأخــذ ــا حــىت وإن كانــت وفــق معــايريكم 
  كالمنا واضح وأعدناه مبا فيه الكفاية ..

فهــذا وارد أيّهــا الشــيخ  ،أّمــا بالنســبة لكــون النــّيب ( ص ) كــان حيــب موافقــة أهــل الكتــاب 
  الفاضل يف رواياتكم ..

  : ) 5462البخاري ( 
ثـََنا ِإبـْرَاِهي ثـََنا َأْمحَُد ْبُن يُوُنَس َحد ـِه بْـِن َعْبـِد َحدثـََنا اْبُن ِشَهاٍب َعْن ُعبَـْيـِد الل ُم ْبُن َسْعٍد َحد

ُهَمـا  قَــاَل َكــاَن النبِـي َصــلى اللــُه َعَلْيـِه َوَســلَم ُيِحــب ُمَوافـََقــَة اللـِه َعــْن ابْـِن َعبــاٍس َرِضـَي اللــُه َعنـْ
أَْهُل اْلِكَتاِب َيْسِدُلوَن َأْشَعاَرُهْم وََكاَن اْلُمْشـرُِكوَن يـَْفرُقُـوَن  وََكانَ  َأْهِل اْلِكَتاِب ِفيَما َلْم يـُْؤَمْر ِفيهِ 

  ُرُءوَسُهْم َفَسَدَل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم نَاِصَيَتُه ُمث فـََرَق بـَْعدُ 
، ومـا  ويا أيها الشيخ ، أنـا يف الربنـامج مل أقـرأ لـك نـص هـذا احلـديث ، إّمنـا ذكـرت معنـاه

ور مـالنـّيب ( ص ) يف األ ، فحسب هـذا احلـديث وال خيرج عن مراد احلديث ، ذكرته صحيح ،
هـــل الكتـــاب يف هـــذه أحيـــب موافقـــة  ن ( ص )كـــا،   ن وقـــت مســـألة مـــاالـــيت مل ينـــزل فيهـــا قـــرآ
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َك��اَن  [[والعبــارة الــواردة يف هــذا احلــديث ريثمــا ينــزل احلكــم يف كتــاب اهللا تعــاىل ..  ، املســألة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يُِحبُّ ُمَوافَقَةَ أَْھِل اْلِكتَاِب فِيَما لَ�ْم يُ�ْؤَمْر فِي�هِ النَّ  ال  ]] بِيُّ َصلَّى هللاَّ
يف مســألة واحــدة ال ثــاين هلــا هــي مســألة فــرق الشــعر  –كمــا تريــد حضــرتك   –ميكــن حصــرها 

ه ( ص ) كـل مـا مل يـؤمر فيـ  صرحية وجليّـة يف ]] فِيَما لَْم يُْؤَمْر فِيهِ  [[وإسداله .. فالعبارة 
..  

كرب دليل على أنكـم تضـعون نتـائج مـن جيـوبكم وتبحثـون هلـا عـن مقـّدمات .. أويف هذا 
أنتم ختّصصون األمر هنا ألنه ينسف ما تذهبون إليه ، مع أن عبارات احلـديث واضـحة وجليّـة 

فِيَم��ا  [[تنقضـه العبــارة  لة أخـرىأإن ذهابـك ـذا احلــديث إىل مسـألة الشـعر دون أي مســ ..

، فمـن الـذي ال ينصـاع لقواعـد اللغـة العربيّـة وملنهجيّـة واضـحة يف البحـث  ]] لَْم يُ�ْؤَمْر فِي�هِ 
  ؟!!! ..

ىل بيت املقدس على الرغم من أن النـّيب ( ص ) فعلـه كموافقـة حنن عندما قلنا إّن االّجتاه إ
ــْد (( نــا ذلــك ألنّنــا وقفنــا عنــد قولــه تعــاىل : ألهــل الكتــاب فإنّــه مل يكــن راضــياً عنــه ، إّمنــا قل َق

ــْطَر اْلَمْســِجِد  ــَك َش ــَول َوْجَه ــًة تـَْرَضــاَها فـَ َل ــَماِء فـََلنـَُوليَـنــَك ِقبـْ ــي الس ــَك ِف ــَرى تـََقلــَب َوْجِه نـَ
َلًة تـَْرَضـاَها (( فالعبارة ،  ] 144 : البقرة[   ))اْلَحَراِم  رحية بأنـه ( واضـحة وصـ ))فـََلنـَُوليَـنَك ِقبـْ

ص ) مل يكــن راضـــياً عـــن اجلهـــة الــيت اختارهـــا موافقـــة ألهـــل الكتــاب ، وهـــي االّجتـــاه إىل بيـــت 
  املقدس ..

ــُع الرُســوَل  ((ويف قولــه تعــاىل :  ــْن يـَتِب ــنَـْعَلَم َم َهــا ِإال ِل ــَت َعَليـْ ــَة الِتــي ُكْن َل ــا اْلِقبـْ ــا َجَعْلَن َوَم
َقِلـُب َعَلــى َعِقبَـْيـ ، نــرى أكثـر مـن دليـل علــى صـّحة مـا نــذهب  ] 143 : البقـرة[   ))ِه ِممـْن يـَنـْ

إليه .. اهللا تعاىل مل يقل : (( ومـا جعلنـا لـك )) أو (( ومـا جعلنـا القبلـة الـيت أمرنـاك ـا )) .. 
  فقبلة املسجد األقصى جعلها اهللا تعاىل ولكن قبل مبعث النيب ( ص ) ..

َهــا ِإال  ((ة ولـو نظرنــا يف هـذه صــياغة هــذه اآليـة الكرميــ لَــَة الِتــي ُكْنــَت َعَليـْ َوَمــا َجَعْلنَـا اْلِقبـْ
َقِلـــُب َعَلـــى َعِقبَـْيـــِه  ـــْن يـَنـْ ُســـوَل ِممِبـــُع الرصـــياغتها تؤّكـــد صـــّحَة مـــا  ))لِـــنَـْعَلَم َمـــْن يـَت لرأينـــا أن

ل ( قـ مل ين اهللا تعـاىلأنذهب إليه .. ففي قبلة املسجد األقصى مل تُذكر صفة الرسـالة ، مبعـىن 
لَـَة التِـي  ((وما جعلنا القبلة اليت كان الرسول عليها ) ، إّمنا يقول جـّل وعـال :  َوَمـا َجَعْلنَـا اْلِقبـْ
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َهـــا  فالصـــياغة كمـــا نـــرى تتعلـــق باجلانـــب الشخصـــي ولـــيس جبانـــب الرســـالة .. ،  ))ُكْنـــَت َعَليـْ
نـرى الصـياغة تتعلـق بصـفة  ))َمْن يـَتِبُع الرُسوَل  ِإال لِنَـْعَلمَ  (( العبارة التالية هلا مباشـرةً  بينما يف

ــة ، مبعــىن أن اهللا تعــاىل مل يقــل ( إالّ لــنعلم مــن يّتبعــك )   ))الرُســوَل  ((الرســالة ، فكلمــة  جلّي
  كما هو يف صياغة العبارة األوىل ..

َهـ ((العبـارة  .. إذاً .. لَـَة الِتــي ُكْنـَت َعَليـْ تصــف اجلانـب الشخصــي ،  ))ا َوَمـا َجَعْلنَــا اْلِقبـْ
وهـــو االختيـــار الشخصـــي للنــــّيب ( ص ) باختيـــاره للصـــالة حنـــو بيــــت املقـــدس كموافقـــة ألهــــل 

ــنَـْعَلَم َمــْن يـَتِبــُع الرُســوَل  ((الكتــاب ، بينمــا العبــارة  تصــف جانــب الرســالة وهــو األمــر  ))ِإال ِل
  اإلهلي باالّجتاه حنو املسجد احلرام ..

ال ننطلــق مــن مقــّدمات مســبقة الصــنع كمــا تفعلــون ، حنــن ننطــق مبــا هــو  أيّهــا الشــيخ حنــن
جلي يف كتاب اهللا تعاىل .. ومع كـل ذلـك أعـود فـأقول جلنابـك وجنـاب الشـيخ عـالء سـعيد : 
أين هو النّص القرآين الذي حيمل حكماً باالّجتاه حنو بيت املقدس لننسخه لكـم ولنقـرّكم علـى 

  ما تذهبون ؟!!! ..
خطـأ ، كمـا تقولـون ، موافقتـه ( ص ) ألهـل أأيّها السادة ليست مسألة أصـاب و واملسألة 

ال كيــف مبـراده ، وإميلــك صـالحية العمــل فهـو ( ص ) ال ،  هـو الكتـاب يقـّدمها علــى مـا يريــد
ــرون لنــا قــول اهللا تعــاىل :  ــُه لَــَك تـَْبَتِغــ(( تفسالل ُم َمــا َأَحــللِــَم ُتَحــر ِبــيَهــا الني َمْرَضــاَت يَــا َأيـ

ن النـّيب ( ص ) أأال تعـين هـذه اآليـة الكرميـة ،  ] 1 : التحـرمي[   )) َأْزَواِجَك َواللُه َغُفـوٌر رَِحـيمٌ 
 )) بِـيَهـا النــُه ((  هـو ذاتــه مطالـب باتّبـاع مـنهج الرسـالة الـذي أُنــزل عليـه  ))يَـا َأيـالل َمـا َأَحـل

حـــّىت يف بيـــت الزوجّيـــة خـــارج مـــا حـــّدده املـــنهج الـــذي هـــو نّـــه مل يســـتطع التشـــريع أ، و  ))لَـــَك 
مكلّـــف بإيصـــاله إىل النـــاس ؟ .. فلـــو كـــان حيلـــل وحيـــرم خـــارج دفـــيت كتـــاب اهللا تعـــاىل ، فلمـــاذا 

  يعاتبه اهللا تعاىل ويأمره أال يفعل ذلك خارج ما حيمله كتابه الكرمي ؟!!! ..
ــة ، قــال يف والشــيخ عــالء ســعيد يف حماولــة للهــروب مــن مســتحّقا ت هــذه احلقــائق القرآنّي

  هذا اخلصوص : 
إّمـا أن يـتكّلم ( ينقسم إلى ثالثة أقسـام ، كّل كالم يصدر من رسول اهللا ( ص ) [ [

يــــــتكّلم باجتهــــــاٍد أراد بــــــه وإّمــــــا أن يــــــتكّلم ( ص ) بالســــــّنة ، وإّمــــــا أن ص ) بــــــالقرآن ، 
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مثـل حينمـا دخـل المصـلحة ، ويريد به ....... أن يتكّلم ( ص ) باجتهاده هو المصلحة 
فقــال ( ص ) هــال كمــا فــي صــحيح مســلم ووجــد النــاس يــؤبّرون النخــل ، المدينــة ( ص )  

، فخرجــت الثمــار ضــعيفة ، فقــال لهــم وتــوكلتم علــى ربكــم ، فتركــوا التــأبير تــركتم التــأبير 
 إن النبـي ( ص ) كـان هـو باجتهـادهبيقـول هـذا الرجـل أنتم أعلم بأمور دنيـاكم ......... 

 :علــى أنــه باجتهــاده مــش بــوحي مــن اهللا ، قــال اّتجــه علــى بيــت المقــدس ، إيــه دليلــك ، 
كنـت عليهـا يعنـي مـش جايـة مـن اهللا كنت ، كنت ، عليها ،    ،وما جعلنا القبلة التي كنت 

قــول ربّنــا ســبحانه وتعــالى : بــين مــا تســتدل بــه اآلن وبــين فكيــف ســتجمع أيهــا الرجــل ، 
إال وحـي يـوحي بكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هـو والنجم إذا هوى ما ضل صاح

يعنــي مــا الرســول ، مــا النافيــة أو ال النافيــة ، يبقــى معناهــا النفــي ، إن دي لمــا تيجــي كــده 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليهـا ، هـو َعمـال ماسـك بكلمـة   إّال وحي يوحى ...........

: كيــف تكفــرون بــاهللا وكنــتم تعــالى كنــت دي يعنــي مــن عنــدك ، طيــب اقــرأ قولــه كنــت ،  
متقلي بقـا مهـي كنـت ميت أنت موت نفسك ، كنتم إيه ، أمواتاً ، هو أنت كنت   ،أمواتاً 
، يقـول تعـالى            كنتم بأنفسكم أمواتاً أهي كنت ،  خذ كنت ، أمش عايز ت ،جت 

ال رب لـم ، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشـة ضـنكاً ونحشـره يـوم القيامـة أعمـى ، قـ
وإالّ اللــي   كنــت إيــه ؟ ، بصــيراً ، بصــيراً بنفســه ؟ ، حشــرتني أعمــى وقــد كنــت بصــيراً ،  

أنــت بتســتدل بكنــت دي إزاي ؟ مهــي جــت كنــت هنــا برضــو ، وهبــه البصــر هــو اهللا ؟ ، 
..... [[ ..  

  علــى ذلــك فــأقول .. بالنســبة لكلمــة كنــت ومــا حتــّدث بــه الشــيخ عــالء ســعيد ، فــإن وأرد
ن كتاب اهللا تعاىل عندهم ال عالقة له على اإلطـالق باألحكـام واسـتنباطها أمه دليٌل على كال

 التوّجــه إىل بيــت املقــدس هــو باجتهــاد مــن النــيب ( ص ) ، هــو يقــول يل : مــا دليلــك علــى أن
وكان مـن املفـروض  من كتاب اهللا تعاىل ،دلة الكافية نا قدمت األأوليس بوحي من السماء ، و 

  ن هذا التوّجه إّمنا كان بوحي من السماء ..أنت أجه السؤال له هو : أين دليلك ن يُو أ
نـه يشـمل كـل مـا نطـق أب )) َوَما يـَْنِطُق َعـِن اْلَهـَوى(( مث كيف تفسرون قول اهللا تعاىل .. 

ـــون : ال ، كالمـــه ينقســـم ثالثـــة أقســـام وإىل آخـــر مـــا  حينمـــا تريـــدون ذلـــك ، مث تعـــودون فتقول
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ن هــذه إولــون ؟!!! .. أيــن املنهجّيــة العلمّيــة فيمــا تقولــون ؟!!! .. أمل نقــل لكــم مــن البدايــة تق
نطقـــه بـــالقرآن الكـــرمي ومـــا يتعّلـــق بـــه مـــن تشـــمل  )) َوَمـــا يـَْنِطـــُق َعـــِن اْلَهـــَوى(( اآليـــة الكرميـــة 

تفصــيل وتفســري فقــط ، أي تشــمل نطقــه ( ص ) كرســول ، وال تشــمل نطقــه كنــيب وكشــخص 
تناقضــون أنفســكم فمــرّة جتعلــون هــذه اآليــة تشــمل كــل مــا نطــق ، ومــرّة تقولــون ال ،  .. كيــف

  هناك ما نطق به ملسائل دنيويّة ال عالقة هلا بالتشريع ؟!!! ..
فلـــم أكـــن أتصـــور أخـــي احلبيـــب أن تفوتـــك هـــذه املســـألة .. أّمـــا بالنســـبة لكلمـــة كنـــت ، 

كلمـة كنـت يف مجيـع مـرّات ورودهـا ال تعـين   ن من قال إ .. يا شيخ عالء .. البسيطة ؟!!!!!!!
ة العزيـــز أخطـــأ امـــر فهـــل إالّ اجلربيّـــة الـــيت ال خيـــار لإلنســـان فيهـــا كمـــا تقـــول ســـيادتك ؟!!! .. 

ومراودا ليوسف عليه السالم عن نفسـه ، هـل هـذا هـو جـربي مـن اهللا تعـاىل وال اختيـار هلـا ، 
ْض َعـْن َهـَذا َواْسـتَـْغِفِري لِـَذنِْبِك ِإنـِك ُكْنـِت يُوُسـُف َأْعـرِ  ((:  ))ُكْنِت  ((كلمة بسبب ورود  

؟!!! .. وهــل الكــافرون كفــروا بســبب جربيّــة وال اختيــار  ] 29 : يوســف[    ِمــَن اْلَخــاِطِئيَن ))
َيض ُوُجوٌه َوَتْسَود ُوُجـوٌه فََأمـا الـِذيَن ((  : )) ُكْنُتمْ ( (هلم يف ذلك بسبب ورود كلمة  يـَْوَم تـَبـْ

 آل عمـران[   )) َودْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُتْم بـَْعَد ِإيَمـاِنُكْم فَـُذوُقوا اْلَعـَذاَب ِبَمـا ُكْنـُتْم َتْكُفـُرونَ اسْ 
 اْصَلْوَها اْليَـْوَم ِبَمـا ُكْنـُتْم َتْكُفـُرونَ ((  يا شيخ عالء أمل تسمع بقوله تعاىل : ؟!!! .. ] 106 :
ة إّمنا دخلوا اجلنّـة جبربيّـة مـن اهللا تعـاىل بسـبب ورود  هل اجلنّ أوهل ؟!!! ..  ] 64 : يـس[   ))

..  ] 32 : النحـل[   )) اْدُخلُـوا اْلَجنـَة ِبَمـا ُكْنـُتْم تـَْعَملُـونَ  ((يف قولـه تعـاىل  )) ُكْنُتمْ (( كلمة 
هــو قــول ليتــك مل  ، وال أريــد اإلطالــة فاآليــات كثــرية ، وقولــك يــا شــيخ عــالء عــن كلمــة كنــت

حســب زعــم  –هربــت منــه كمــا هــربتم مــن عــرض روايــة الدويبــة الــيت أكلــت  وليتــك تنطــق بــه ،
   جزءاً من كتاب اهللا تعاىل .. –رواياتكم 

يف كتاب اهللا تعـاىل يـا شـيخ عـالء هنـاك تعلّـق للكينونـة مبسـائل خلقيّـة جربيّـة مثـل اآليـات 
نهج اهللا تعــاىل الــيت استشــهدت ــا ، وهنــاك تعلّــق للكينونــة مبســائل شــرعّية اختياريـّـة ســاحتها مــ

لَـَة التِـي ُكْنـَت  ((الذي يتفاعل معه اإلنسان باختياٍر كامل ، مثل قوله تعـاىل :  َوَما َجَعْلنَـا اْلِقبـْ
َقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه  َها ِإال لِنَـْعَلَم َمْن يـَتِبُع الرُسوَل ِممْن يـَنـْ   ..   ))َعَليـْ
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إن كــان كتــاب اهللا  – وبعــد هــذا البيــانوهنــا أقــول للســيد ملهــم العيســوي عليــك هنــا .. 
[[ اهللا يــا  أن تقــول :عليــك   –تعــاىل عنــدك أكــرب مــن عصــبيات املــذهب والطائفــة واالنتمــاء 

  .. قرآن اهللا ]]
  ويقول ملهم العيسوي :

وهـو روٌح  إن القـرآن ينتمـي لعـالم األمـر ،[[ حندخل في شبهة ُأخرى ، هو بقـول : 
وانظـر نهايـة اآليـة ، مـا ننسـخ مـن مشـيئة سـاحتها عـالم الخلـق ، وقلنا إن المن أمر اهللا ، 

علـى كـل ّن اهللا علـى كـل شـيٍء قـدير ، أو مثلهـا ألـم تعلـم أت بخيـر منهـا أأو ننسها نـ آية
ــد أن المنســوخ ال يمكــن أن يكــون مــن الــنّص القرآنــي ،  ألنّــه شــيٍء قــدير هــذه العبــارة تؤك

والــنّص القرآنــي فــوق عــالم الخلــق ، وهــذا دليــٌل ، مــن عــالم األشــياء ، مــن عــالم الخلــق 
إذاً هـو لـيس نّصـاً قرآنيّـاً إذاً الذي نسخ ليس من عالم األمر ، قوي جداً في الموضوع ، 

[[ ..  
  وأجاب الشيخ عالء سعيد :

بيقــول اآليــة دي ال بيقــول : الفريــق الــذي يقــول فــي نســخ يســتدل بهــذه اآليــة ، [[ 
قـال فـي ختـام إن اهللا علـى كـل قال ألنه اقرأ في اآلية كـويس ، عالقة لها بنسخ القرآن ، 

دي عنــده تســاوي مخلــوق ،  الشــيءشــيء قــدير ، بيقــول الشــيء دي معناهــا مخلــوق ، 
مــش خلــق ، اســمع كــده قــال اهللا ، لــذلك قــال القــرآن أمــر ، ن مــش مخلــوق لكــن القــرآ

والقـرآن مـن لخلـق واألمـر ، سبحانه وتعالى : أال لـه الخلـق واألمـر ، يبقـى فـي فـرق بـين ا
لمــا يقــول ربّنــا : إن اهللا ليـك روحــاً مــن أمرنـا ، وكــذلك أوحينــا إ :مـر بــدليل قولــه تعـالى األ

وانــتم علــى كــل شــيٍء قــدير ، الشــيء دي يبقــى مخلــوق ، يبقــى مالهــاش دعــوى بــاألمر ، 
كـّل األمـر ،  ........ أّوالً مفـيش حاجـة اسـمها عـالم بتتكلموا في اآلية علـى نسـخ األمـر 

دي جمـع قال اهللا تعالى : الحمد هللا رّب العالمين ، العالمين ما سوى اهللا يسّمى عاَلم ، 
، عالم إنس عالم جن ، يبقى العـوالم دي مخلوقـة عالم مالئكة عالم طيور عالم عوالم ، 

قـول مـر وهـو مـش مخلـوق ، ينفـع أعـن األ، عـوالم مخلوقـة ينفـع أقـول وال مـش مخلوقـة 
منين عـالم ومنـين أمـر ، أقول عالم لي ، مهي عالم دي يعني مخلوق ، لم أمر ، عليها عا
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أنـــا منـــين كلمـــة عـــالم دي ؟ ، منـــين كلمـــة عـــالم دي ، مهـــي مـــش موجـــودة فـــي القـــرآن ، 
مقـالش مـن عـالم  وكـذلك أوحينـا إليـك روحـاً مـن أمرنـا ،جبتلك كلمة األمر من القـرآن ، 

وبعــدين مـــين قلــك إّن كلمـــة م دي مخلــوق ، عـــالأنــت جايـــب عــالم دي منــين ،  أمرنــا ،
واقـرأ قـول شيء تعني مخلوق بس ، مين قال عن كلمة شيء تعني مخلوق فقط ، اسمع 

إنـه هـو قل اهللا ، يعني اتقال عن ربّنا  قل أي شيء أكبر شهادة :اهللا إيه يعني كلمة شيء 
ــا مخلــوق ؟ ، إيــه ؟ ، شــيء ،  إيــه ؟ ،  يّ أقــل ، مــا تقــرأ اآليــة فــي ســور األنعــام ؟ هــو ربّن

يبقـى ال ن يبقى الشيء دي عالم خلق ؟ ، ، هو ربّنا شيء ؟ ، شيء أكبر شهادة قل اهللا 
إمـــال آيـــة مـــش هـــو بفســـر شـــيء يعنـــي مخلـــوق ؟ ، يبقـــى اهللا مخلـــوق ؟ ، اهللا خلـــق ؟ ، 

شـيء دي إيـه معناهـا ؟ معليش ، كلمة شـيء إيـه معناهـا ؟ ، األنعام دي حتوديها فين ؟ ، 
، حتالقـــي كلمتــين جنـــب بعــض فـــي كلمــة شـــيء ، ز أقـــول افــتح لســـان العــرب أنــا عــاي، 

عنــدما فســروا كلمــة الشــيء الشــيء إيــه ؟ معلــوم ، لــذلك أهــل الســّنة ، الشــيء معلــوم ، 
هـل ربّنـا يُعلــم عنـه شــيء ؟ ، ، قـالوا إيـه شــيء ؟ ، قـالوا : كـّل شــيء يعلـم أو يـؤول للعلــم 

، مــدخلناش كــّل شــيء يعلــم ده اســمه شــيء   يبقــى .......هــل القــرآن يُعلــم عنــه شــيء ؟ 
أو مـا ، إنّما الشـيء بمعنـى مـا يُعلـم هاتلي كلمة الشيء تساوي كلمة الخلق في الخلق ، 
قــال اهللا فــي القــرآن الكــريم : هــل أتــى علــى اإلنســان حــيٌن مــن الــدهر لــم ، يــؤول للعلــم 

الشـيء منـه مـذكوراً ، وربّنـا جعلـه شـيئاً يبقـى كـان شـيء غيـر مـذكور ،  ،مذكوراً يكن شيئاً 
هو ممكن يقول : اهللا يقـول فـي القـرآن الكـريم : اهللا خـالق  المذكور ومنه غير المذكور ، 

إنمـا اهللا ال يسّمى بالشيء وال يُوَصف بالشيء ، آه مهي المخلوقات تُعَلم ، كل شيء ، 
،  ، وباب األخبار أوسع مـن بـاب األسـماء والصـفاتقال العلماء ُيخبر عنه بكلمة شيء 

ربّنـا ُيخبـر عنـه انـه اهللا ال يسـّمى بالشـيء ، مـا ييجـيش واحـد يسـّمي نفسـه عبـد الشـيء ، 
وده مــن بـــاب اإلخبـــار ولــيس مـــن بـــاب بمعنـــى إيــه انّـــه شـــيء ؟ ، بمعنــى يُعَلـــم ، شــيء ، 

نحــن بنقلــه : إن اهللا علــى كــّل شــيء قــدير ، .......... هــو بقــول األســماء وال الصــفات 
 ،العلــم  و مــا يــؤول إلــىأكلمــة شــيء معناهــا مــا يعلــم  رها غلــط ،عــن كلمــة شــيء امفّســ

بأنه شـيء فـي قولـه سـبحانه وتعـالى : قـل أي شـيء أكبـر بدليل أنه قيل عن رّب العالمين 
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كلمـة   فـي القـرآن الكـريم هنـا فـي نقطـة أحيانـاً تيجـيشـهيٌد بينـي وبيـنكم ، شهادة قل اهللا 
ــا خــالق والّ مخلــوق ؟ ، خلــق نفســه ؟ ،  شــيء ، اهللا خــالق كــل شــيء ، يبقــى اهللا هــو ربّن

إمال كل دي يعني إيه ، كل دي بعـالم المخلوقـات  خالق كّل شيء يعني خالق ما سواه ،
وده إللـي  هـو خـالق ، ،لكـن هـو مالـه ؟  كـل شـيء مـن المخلوقـات ،  ،، خالق كل إيـه ؟ 

ظ العمــوم كــل دي مــن ألفــااآليــة عامــة ،  بنســميه عنــد العلمــاء اســمه تخصــيص بالعقــل ، 
هــو ربّنــا بقــول : اهللا خــالق كــل شــيء يعنــي عنــد األصــوليين خصصــناها بإيــه ؟ ، بالعقــل ، 

زي قــول اللــي يــراد بــه الخصــوص بــص بقــا العمــوم ال مــش معناهــا كــده ، خلــق نفســه ؟ ، 
ألعذبنـه عـذاباً فتفقد الطير فقال ما لي ال أرى الهدهد أم كان مـن الغـائبين ، تعالى :  اهللا

فمكــث غيــر بعيــد فقــال أحطــت بمــا لــم أو ليــأتيني بســلطان مبــين ، شــديداً أو ألذبحنــه 
  ،إنـي وجـدت امـرأة تملكهـم وأوتيـت مـن كـل شـيء يقـين ، تحط به فجئتك من سـبأ بنبـأ 

إمال إيه يعني كـل شـيء دش ؟ ، كان عندها نت ؟ ، كان عندها كان عندها كمبيوتر ؟ ،  
وده اللــــي اســــمه فــــي العــــام أريــــد بــــه ل شــــيء تحتاجــــه الملــــوك ، قــــال : مــــن كــــدي ؟ ، 

، وكلمــة شــيء يبقــى إذاً عــايزين نقــول : أنــت بنيــت كالمــك علــى كــل شــيء الخصــوص ، 
أو ما يؤول للعلـم ، وقـد قيـل عـن رب مش معناها مخلوق ، كلمة شيء معناها ما يُعَلم ، 

نا مش سامعين في الحلقـات كـان اح،  كما في سورة األنعام  بأنه شيء العالمين اخبر عنه
اللـــي قبليهـــا : مـــا يـــود الـــذين كفـــروا مـــن اهـــل الكتـــاب وال بيقـــول إيـــه ، قـــال هـــات اآليـــة 

ن ينــزل علـــيكم مــن خيـــر مــن ربكـــم واهللا يخــتص برحمتـــه مــن يشـــاء واهللا ذو أالمشــركين 
أقلـك ، قلك ما ننسخ مـن آيـة يعنـي نسـخ التـوراة واإلنجيـل ، ما ننسخ  ،الفضل العظيم 

يبقــى والقــرآن كــالم مــين ؟ ، كــالم اهللا ،  ،كــالم اهللا التــوراة كــالم مــين ؟ ،  لــى حاجــة ، ع
التوراة أمـر والّ خلـق ؟ على كالمه ، أنا مقلش عالم ، التوراة عالم خلق وال عالم أمر ؟ ، 

مــّرة تفســر هــالي عــن هــي أمــر مــن اهللا ، واإلنجيــل ؟ ، أمــر مــن اهللا ، لمــا تيجــي تقلــي ، 
، لّمــا اإلنجيــل والتــوراة أمــر تقلــي كلمــة شــيء متعنــيش األمــر ، وراة ، ومــّرة اإلنجيــل والتــ

، والّ بتقــول تــوراة وإنجيــل ؟ ،  ؟ اإلنجيــل والتــوراة مــش خلــق ، أنــت بقــا بتقــول بقــا خلــق
  .. . ]]والّ أنت بتفسر اآلية إزاي ؟ 
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مفـــيش حاجــــة أّوالً  [[مـــن أيـــن أتيــــت أيّهـــا الســـّيد مبقولـــة رد علـــى ذلـــك فـــأقول : أو .. 
اســـمها عـــالم األمـــر ، كـــّل مـــا ســـوى اهللا يســـّمى عـــاَلم ، قـــال اهللا تعـــالى : الحمـــد هللا رّب 
العالمين ، العالمين دي جمـع عـوالم ، عـالم مالئكـة عـالم طيـور عـالم ، عـالم إنـس عـالم 

يّها الشيخ كيف تقول : كّل مـا سـوى اهللا تعـاىل يسـّمى عاملـاً ، حمتّجـاً بقولـه أ ؟!!! .. ]] جن
ســـتاذ اهللا تعــاىل يقـــول رب العــاملني ومل يقـــل رّب أ، يــا  )) اْلَحْمـــُد لِلــِه َرب اْلَعـــاَلِمينَ ((  تعــاىل

  كّل ما هو سوى اهللا تعاىل عامل ؟!!! ..   فكيف إذاً  العامل ؟!!! ..
ُه َأال لَـ ((مـر يف مقابـل اخللـق ؟ .. مر ؟ .. أمل يضع اهللا تعـاىل األأملاذا ال يُوَجد عامل .. و 

(( العبــارة األخــرية أليســت ..  ] 54 : ألعـراف[ ا  )) اْلَخْلــُق َواْألَْمــُر تـَبَــاَرَك اللــُه َرب اْلَعــاَلِمينَ 
مـر عـامل ، واهللا تعـاىل هـو رّب هـذه تشري إىل أن اخللق عـامل ، واأل )) تـََباَرَك اللُه َرب اْلَعاَلِمينَ 

 بأل تعريف ومعطوفتني علـى بعـض ))َواْألَْمُر (( ،،  )) اْلَخْلقُ  ((ورود كلميت  أليسالعوامل .. 
لكـل  ،يؤّكـد أنّنـا أمـام عـاملني خمتلفـني  )) تـَبَـاَرَك اللـُه َرب اْلَعـاَلِمينَ (( قبل هذه العبارة مباشـرة 
  منه نواميسه اخلاّصة .. 

عـامل مسـتقل نّـه هنـاك أن نقول بناء على هذه اآلية الكرمية وغريها بأمث كيف تستغرب .. 
نـس عـامل واجلـن عـامل املالئكـة عـامل والطيـور عـامل واإل وال تستغرب قولـك بـأن  ،هو عامل األمر 

وال  ،مـــر ال لعـــامل األ أيّهـــا الشـــيخ كلمـــة عـــاَمل مل تُـــذَكر وال مـــرّة يف كتـــاب اهللا تعـــاىل ، ؟!!! ..
لة أتكّلم مبصطلح لتقريـب املسـوحنن عندما نقول عامل األمر إّمنا ن لعامل اخللق ، وال ألي عامل ،

  إىل األذهان ، وبأن هذا العامل له نواميسه اليت متّيزه عن عامل اخللق ..
مر هو مسألة أكثر صّحة من إطـالق كلمـة عـامل علـى الطيـور إن إطالق مصطلح عامل األ

يف  هـاوكوـا كلّ  ،، كون املشرتك اخللقي بني هـذه األشـياء كبـري  املخلوقاتوعلى اإلنس وعلى 
    بينما عامل األمر هو عامل له نواميسه املستقّلة متاماً ..عامل واحد هو عامل اخللق ، 

ومــن األدلّــة علــى  ؟ .. ألــيس الــروح مســألة مســتقّلة بــذاا عــن عاملنــا املــاّدي احملســوس.. 
 : سـراءاإل[   ))بـي َوَيْسـأَلوَنَك َعـِن الـروِح قُـِل الـروُح ِمـْن َأْمـِر رَ (( ذلك وروده بأل التعريف : 

.. أليس القرآن الكرمي وِصف بالروح حىت يف هذه اآلية ذاا بـدليل تعلّـق اآليـات التاليـة  ] 85
  بالقرآن الكرمي :  مباشرة هلا
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 )85َوَيْسأَلوَنَك َعِن الروِح ُقِل الروُح ِمْن َأْمِر رَبي َوَمـا ُأوتِيـُتْم ِمـَن اْلِعْلـِم ِإال قَِلـيالً ((( 
َنا وَِكيالً ( َنا ِإلَْيَك ثُم ال َتِجُد َلَك بِِه َعَليـْ َنا لََنْذَهَبن بِالِذي َأْوَحيـْ ) ِإال رَْحَمـًة ِمـْن 86َولَِئْن ِشئـْ

ْنــُس َواْلِجــن َعَلــى َأْن يَــْأتُوا 87رَبــَك ِإن َفْضــَلُه َكــاَن َعَلْيــَك َكِبيــراً) ( ) قُــْل لَــِئِن اْجَتَمَعــِت اْألِ
) َوَلَقْد َصرفْـَنا لِلنـاِس 88ْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ال يَْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيراً (ِبمِ 

  ] 89 – 85 : سراءاإل[   )) ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكل َمَثٍل فَأََبى َأْكثـَُر الناِس ِإال ُكُفوراً 
مــر ينتمــي األمــر علــى العــامل املقابــل لعــامل اخللــق ، وعــامل األمــن هنــا أطلقنــا اســم عــامل .. 

عـامل متعّلقـات انتمـاء القـرآن الكـرمي ل ومـنإليه القرآن الكرمي فقط من بـني الكتـب السـماويّة .. 
األمر أنه صياغة لغويّة من ِقبَـل اهللا تعـاىل ، مبعـىن حيمـل مـن الـدالالت مبـا يتناسـب مـع صـفات 

هـذا  له عمق التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا تعاىل ، وال يـأيتلقرآن الكرمي الذلك فاهللا تعاىل ، و 
ــزة ميتــاز ــا عــن الكتــب الســماويّة اُألخــرى ، وهــي  العمــق ناجتــة عــن  إال يف اآلخــرة ، وهــذه مّي

ن كاســم وصــفة الكــوثر إضــافة إىل كلمــة القــرآولــذلك فصــفة الــروح كونــه ينتمــي لعــامل األمــر ، 
  ن الكرمي عن الكتب السماويّة اُألخرى ..ميتاز ا القرآهي مسائل  ذات واسم صفة ،

مل تــــرد بالنســــبة للرســــاالت  التعريــــفكلمــــة النــــور بــــأل .. ولتقريــــب الصــــورة هلــــم نقــــول :  
  السماويّة إّال للقرآن الكرمي ..

نْــــِزَل َمَعـــُه ُأولَئِـــَك ُهــــُم فَالـــِذيَن آَمنُـــوا بِــــِه َوَعـــزُروُه َوَنَصـــُروُه َواتـبَـُعــــوا النـــوَر الـــِذي أُ (( 
   ] 157 : ألعراف[ ا) ) اْلُمْفِلُحونَ 

   ] 8 : التغابن[  )) َفآِمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلِه َوالنوِر الِذي َأنـَْزْلَنا َواللُه ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيرٌ (( 
عليهم  .. وحنن ال نتحدث عن مسألة اإلخراج من الظلمات إىل النور على يد الرسل

حنن نتحدث عن صفة  ،السالم ، واليت وردت يف الرساالت السابقة ، ويف الرسالة اخلامتة 
.. إذاً .. ( النور ) ( بأل التعريف ) إنزاًال من عند اهللا تعاىل .النور كصفة لكتاب اهللا تعاىل ..

آن الكرمي ) ، مل يصف إّال القرآن الكرمي .. فصفة النور اكتملت يف كتاب اهللا تعاىل ( القر 
هذه الصفة اليت يتمّيز ا القرآن الكرمي عن باقي الكتب السماويّة ، ناجتة عن كون القرآن ..

ولو عدنا إىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أن  .. مرالكرمي ال ينتمي لعامل اخللق وينتمي لعامل األ
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اآليات الكرمية التالية  النور ُجعَل جعًال ، ومل ُخيَلْق خلقًا كخلق السماوات واألرض .. ويف
  برهاٌن ملن ميلك ذرَة إرادة ملعرفة احلقيقة ..

 : األنعـام[   ))اْلَحْمُد لِلِه الـِذي َخلَـَق السـَماَواِت َواْألَْرَض َوَجَعـَل الظُلَمـاِت َوالنـوَر (( 
1 [   

   ] 40 : النور [  )) َوَمْن َلْم َيْجَعِل اللُه َلُه نُوراً َفَما َلُه ِمْن نُورٍ (( 
ـــاُه َوَجَعْلَنـــا لَـــُه نُـــوراً يَْمِشـــي بِـــِه ِفـــي النـــاِس َكَمـــْن َمثـَُلـــُه ِفـــي ((  َن َأَوَمـــْن َكـــاَن َمْيتـــاً فََأْحيَـيـْ

َها     ] 122 : األنعام[   ))الظُلَماِت لَْيَس ِبَخارٍِج ِمنـْ
َنا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن َأْمرِنَا َما ُكْنـَت ((  يَمـاُن َوَلِكـْن وََكَذِلَك َأْوَحيـْ تَـْدِري َمـا اْلِكتَـاُب َوال اْألِ

   ] 52 : الشورى[    ))َجَعْلَناُه نُوراً نـَْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا 
ُكـْم يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه يـُْؤِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن رَْحَمِتِه َوَيْجَعْل لَ (( 

   ] 28 : احلديد[   )) نُوراً َتْمُشوَن بِِه َويـَْغِفْر َلُكْم َواللُه َغُفوٌر رَِحيمٌ 

، وهـذا لـيس مصـادفة يف صـياغة النور يُوضع مقابل اخللق وجيعل جعالً وال ُخيلق خلقاً .. 
 لأ.. والقرآن الكـرمي هـو الكتـاب السـماوي الوحيـد الـذي يوصـف ـذه الصـفة بـالنص القرآين 

ِإنــا َجَعْلَنــاُه (( مل خيلقــه اهللا تعــاىل عربّيــاً ، إّمنــا جعلــه اهللا تعــاىل عربّيــاً والقــرآن الكــرمي  ،التعريــف 
ــونَ  ــاً َلَعلُكــْم تـَْعِقُل والقــرآن الكــرمي يوصــف بــالروح ، والــروح ..  ] 3 : الزخــرف[   )) قـُْرآنــاً َعَربِّي

اخللــق .. كــل ذلــك أدلّــة دامغــة ملــن حيمــل يف مــر يُوَضــع مقابــل عــامل مــر ، وعــامل األمــن عــامل األ
، بـأن القـرآن الكـرمي فـوق عـامل اخللـق ، وفـوق نواميسـه ، قلبه ولو ذرّة اعتبار لكتاب اهللا تعـاىل 

  ..وله خصوصّيته اليت متّيزه حّىت عن الكتب السماويّة اُألخرى 
ذلك مـن جيوبنـا ، أبـداً ت بـأوضعنا موازنة بني الشيئّية وعامل اخللق ، مل نـوحنن عندما .. 

اإلرادة ، لقــد اســتنبطت بفضــل اهللا تعــاىل ذلــك مــن كتــاب اهللا تعــاىل ذاتــه .. ففــي التفريــق بــني 
 أن كــــل هــــي جمــــال يف هــــذا الســــياق لشــــرحها ، هــــذه النتيجــــة  الإىل نتيجــــة  واملشــــيئة وصــــلت

عــامل اخللــق أو هلــا مشــتّقات اجلــذر ( ش ، ي ، أ ) يف كتــاب اهللا تعــاىل تتعّلــق مبســائل إّمــا مــن 
  تعّلقها يف عامل اخللق ، هذه حقيقة بّينتها بشكٍل مفصل يف كتايب : القَدر ..إسقاطاا و 
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يبـّني أن كـل شـيء  ] 49 : القمـر[   )) ِإنا ُكل َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ (( أليس قوله تعاىل .. 
ــاُه  (( هــو خملــوق َوِمــْن ُكــل َشــْيٍء (( لــق .. ألــيس قولــه تعــاىل ، مبعــىن ينتمــي لعــامل اخل ))َخَلْقَن

ـد ذات احلقيقـة .. ] 49 : رياتاالـذ[   )) َخَلْقَنا َزْوَجـْيِن َلَعلُكـْم تَـذَكُرونَ  ألـيس قولـه تعـاىل  يؤك
ــْيئاً ((  ــوَن َش ــاِتُكْم ال تـَْعَلُم ــوِن أُمَه ــْن بُُط ــَرَجُكْم ِم علــى  دلــيالً ،  ] 78 : النحــل[   ))َواللــُه َأْخ

صــّحة مــا نــذهب إليــه ؟ .. اهللا تعــاىل مل يقــل ( واهللا أخــرجكم مــن بطــون أّمهــاتكم ال تعلمــون 
وهـي  ،أمراً ) ألنّنا يا شيخ عالء نُولَـد وفينـا مـن الفطـرة النقيّـة الـيت فطـر اهللا تعـاىل النـاس عليهـا 

األفكـار الفطريّـة  من الروح الذي ينفخه اهللا تعاىل يف كل مولود ، وهذا الروح وهذه الفطرة هـي
عــامل  ،اــّردة عــن األشــياء ، وبعــد والدتنــا يبــدأ إدراكنــا للصــور احلســّية املخلوقــة يف هــذا العــامل 

((  كلمــة ( أمــراً ) يف قولــه تعــاىل :  ولــيس ))ئاً يْ َشــ ((األشــياء عــامل اخللــق ، ولــذلك نــرى كلمــة 
  .. ))َلُموَن َشْيئاً َواللُه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمَهاِتُكْم ال تـَعْ 

مـا مـا يُعلـم أو للشـيء بأنـه :  وأنا اآلن أطالب الشيخ الفاضل بالدليل القرآين على تعريفـه
.. طبعاً هذا التعريف يكون صحيحاً يف حال محل العلم على املشـاهدة الزمانيّـة يؤول إىل علم 

ــة وقوعهــا ، وهــو لــيس صــحيحاً ع لــى اإلطــالق ملــا هــو فــوق املكانّيــة يف عــامل اخللــق ، وإمكانّي
  عامل اخللق ، كعامل األمر ، وكالذات اإلهلّية وصفاا ..

اسـمع واقـرأ قـول اهللا إيـه يعنـي كلمـة  [[وأقول للشيخ عالء سـعيد : يـا حبيـيب قولـك : 
 .. شيء : قل أي شيء أكبر شهادة قـل اهللا ، يعنـي اتقـال عـن ربّنـا إنـه هـو إيـه ؟ ، شـيء

إىل وهــو قــول مغلــوط مــن أّولــه  الــذي تريــدون فرضــه علــى األّمــة ، هــو قــول أهــل الســّنة .. ]]
.. ملــاذا يــا شــيخ عــالء مل تكمــل اآليــة الكرميــة الــيت نطقــت ــا ، أي ملــاذا وقفــت عنــد   اآلخــرة

، مــع  ]] قــل أي شــيء أكبــر شــهادة قــل اهللا [[كلمــة اهللا جــّل وعــال ؟!!! .. أنــت قلــت : 
ــَنُكْم قُــْل َأي (( أن الــنص هــو : العلــم  ــي َوبـَيـْ ــَهاَدًة قُــِل اللــُه َشــِهيٌد بـَْيِن ــْيٍء َأْكبَـــُر َش [   ))َش
وــرب ،  ))اللــُه  ((ملــاذا يــا شــيخ عــالء تقــف عنــد املبتــدأ وهــو لفــظ اجلاللــة ..  ] 19 : األنعــام

ن هــذه أومــن قــال بــوعيــب .. ، هــذا حــرام  ؟!!! .. ))َشــِهيٌد  ((مــن النطــق خبــربه وهــو كلمــة 
رميــة تــدل علــى أن اهللا تعــاىل عــن ذلــك علــّواً كبــرياً هــو شــيء ، أو يســّمى بالشــيء أو اآليــة الك
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ُخيــَرب عنــه بالشــيء .. هــل رأيــت يــا شــيخ عــالء كيــف أن املــنهج الرتاثــي اجلمعــي الــذي ينّحــي 
  ..ال يستطيع النظر إىل كتاب اهللا تعاىل إال من منظار أقوال بعض السابقني العقل متاماً ، 

، ال بـّد هلـا مـن جــواٍب  ))قُـْل َأي َشـْيٍء َأْكبَـــُر َشـَهاَدًة ((  م إّن العبـارة القرآنيّـةكول.. وقـ
ــي ((  مرســوٍم ( غــري مقــدر ) يف كتــاب اهللا تعــاىل ، وأّن جواــا هــو العبــارة ــِل اللــُه َشــِهيٌد بـَْيِن ُق

َنُكْم  ه ُمسـتقل عـن العبـارة الثانيـة ريدونـت، ال دليل عليه .. فاجلواب الذي .. هذا القول  ))َوبـَيـْ
أيـــن اجلـــواب املرســـوم يف  لكـــمســـتغربون تقـــدير اجلـــواب ، نقـــول ت كنـــتم، ويُقـــدر تقـــديراً .. وإن  

  القرآن الكرمي للصورة القرآنّية التالية ..
   ] 45 : يـس[   )) َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتـُقوا َما بـَْيَن َأْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلُكْم تـُْرَحُمونَ (( 

 ، هو ))ُقْل َأي َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ((  .. وما دفـََعنا إىل تقدير جواب العبارة األوىل
ُقِل اللُه َخاِلُق ُكل  ((:  قوله تعاىل معلوٌم بالفطرة ، ومن جهٍة أُخرى هو أن اجلوابمن جهة 

ًا ، وُيسمى باسم فلو كان اهللا تعاىل شيئ..  ] 16 : الرعد[   )) َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهارُ 
زعمون ، لكان جّل وعال خالقاً لذاته ، وبالتايل لكان سبحانه وتعاىل خملوقاً ، تالشيء ، كما 
  وهذا حمال ..

.. ويا حبييب .. لسان العرب وغريه من قواميس اللغة ليس حّجة علـى كتـاب اهللا تعـاىل ، 
 مســطور مــل اللفظــة يف كتــاب اهللا تعــاىل مــن دالالت ال يتعــدى مــا هــونــتم تتخّيلــون أن مــا حتأ

(( املشكلة عندكم .. فاآلية الكرمية الـيت استشـهدت ـا :  اسوهذا هو أس ،يف قواميس اللغة 
ْهِر لَـــْم َيُكـــْن َشـــْيئاً َمـــْذُكوراً َهـــْل َأتَـــى َعَلـــى اْإل  ال ،  ] 1 : نســـاناإل[   )) ْنَســـاِن ِحـــيٌن ِمـــَن الـــد

[[ يبقـى كـان شـيء غيـر مـذكور جنابـك :  فقـول ..إليـه  ونصّحة ما تـذهب م يف إثباتتفيدك
بأنـه مــا يُعلَـم أو مــا يــؤول  لشــيءمـاذا يفيــد يف إثبـات داللــة ا ، ، وربّنـا جعلــه شــيئاً مــذكوراً ]]

  .. ؟!!! إىل علم
 : الزمــر[   ))َشـْيٍء  اللــُه َخـاِلُق ُكــل (( ن قولــه تعـاىل : أأمـا بالنسـبة ملــا قالـه الشــيخ عـالء بـ

نه خلق كل األشـياء مـا عـدا شـيئاً واحـداً هـو أبأنه كالم عموٍم ُخصص بالعقل ، مبعىن ،  ] 62
كــرب دليــل علــى أن تعريفنــا لكلمــة شــيء هــو حــق مســتنَبط مــن كتــاب اهللا أ، هــذا الكــالم  ذاتــه
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ات الــيت ال يهّمهـــا إال الــدفاع عـــن ن تعــريفكم هـــو باطــل ال وجــود لـــه إال يف العصــبيّ أتعــاىل ، و 
  أصنام التاريخ ..

خيّصصـه و ال يُـذكر يف الصـياغة مـا و ، يا حبيـيب كـالم العمـوم يُطلَـق علـى األكثريّـة ألمهّيتهـا 
ن أولـو فرضـنا جـدالً كمـا تزعمـون  ..مهّيتـه ألقّلتـه وعـدم  ال يُـذَكرإّمنـا  –كما تتفضـل   –العقل 

رب عـن نفسـه أنّـه شـيء ، فهـل اهللا تعـاىل عـن ذلـك علـّواً كبـرياً هـو اهللا تعاىل يسّمى بالشـيء وخيـ
مبعـىن هـل  مقابـل عمـوم األشـياء الـيت خلقهـا ؟ !!!! .. –ولذلك خّصص  –شيء ال قيمة له 

ء أن اهللا تعـاىل خلـق كـل األشـيا –كمـا تريـدون   –يعـين  ))اللُه َخاِلُق ُكـل َشـْيٍء (( قوله تعاىل 
خــي كيــف تســيئون هللا تعــاىل ولكتابــه الكــرمي ، فأنــا علــى أانظــر يــا  حــداً هــو ذاتــه ..إال شــيئاً وا

  جمرد عصبّية جلانب من املوروث ليس إّال ..لعلمت أن ما تذهبون إليه ّنك جتّردت ألو يقني 
حنـــن عنـــدنا املشـــكلة حملولـــة .. اهللا تعـــاىل ال ُيســـّمى بالشـــيء ، والقـــرآن الكـــرمي ال ُيســـّمى 

شـيء ، كل ذلـك هـو أمسّـى مـن أن يسـّمى بال،  مر فالذات اإلهلّية وصفاا وعامل األبالشيء ، 
ن اهللا تعـاىل أبـ ))اللُه َخاِلُق ُكل َشْيٍء (( ولذلك نفهم قوَله تعاىل :  أو أن ُخيَرب عنه بالشيء ،

موجــودات خلــق ودون أي اســتثناء ودون أي ختصــيص كــل األشــياء ، ألن األشــياء عنــدنا هــي 
ن ُحتَكــم ــذه القــوانني .. وال عــامل اخللــق الــيت هــي حمكومــة لقــوانني الزمــان واملكــان أو قابلــة أل

ن نقفز فوق صـياغة آيـات كتـاب اهللا تعـاىل ن ندور ، وألن نلف ، وألوأل ،ن خنصص داعي أل
  ، انتصاراً ألقوال بعض السابقني ..
َر فـََقـاَل َمـا لِـَي ال َأَرى اْلُهْدُهـَد َأْم َكـاَن ِمـَن  َوتـََفقدَ (( أما استشهادك بقوله تعاىل :  الطيـْ

بـَنُه َعَذاباً َشِديداً َأْو َألَْذَبَحنُه َأْو لََيْأتِيَـني ِبُسـْلطَاٍن ُمبِـيٍن ( )20اْلَغائِِبيَن ( َفَمَكـَث  )21َألَُعذ
ــَر بَِعيــٍد فـََقــاَل َأَحْطــُت ِبَمــا لَــْم ُتِحــْط بِــِه َوِجئْ  ِإنــي َوَجــْدُت  )22ُتــَك ِمــْن َســَبٍأ بَِنَبــٍأ يَِقــيٍن (َغيـْ

ــا َعــْرٌش َعِظــيمٌ  ــْن ُكــل َشــْيٍء َوَلَه ــْت ِم ــْم َوُأوتَِي ــَرَأًة َتْمِلُكُه ، بــأن  ] 23 – 20:  النمــل[   )) اْم
ــا أوتيــت كــل شــيء ، ))َوُأوتَِيــْت ِمــْن ُكــل َشــْيٍء  ((قولــه تعــاىل :  د فهــذا كــالم مــردو  ظــاهره أ

َوُأوتِيَـْت ِمـْن (( ) إّمنا يقـول جـل وعـال وتفصيًال .. اهللا تعاىل مل يقل ( وأوتيت كل شيء مجلًة 
ــْيٍء  ــْن ))ملــاذا يــا شــيخ عــالء تغمضــون أعيــنكم عــن كلمــة  .. ))ُكــل َش يف هــذه العبــارة  (( ِم
  .. ))َوُأوتَِيْت ِمْن ُكل َشْيٍء (( القرآنّية : 
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َوَوِرَث ُسـَلْيَماُن َداُوَد َوقَـاَل يَـا َأيـَهـا ((  ة أتت أيضاً يف قوله تعـاىل :وهذه الصياغة القرآنيّ 
 16 : النمـل[  )) الناُس ُعلْمَنا َمْنِطَق الطْيِر َوُأوتِيَنا ِمْن ُكل َشْيٍء ِإن َهَذا َلُهَو اْلَفْضُل اْلُمِبينُ 

ــا ِمــْن ُكــل َشــْيٍء  ((، فالعبــارة  ] ــ ))َوُأوتِيَن وهــذه الصــياغة  .. (( ِمــْن )) كلمــة  أيضــاً  رى فيهــان
ــاُه ِمــْن ُكــل َشــْيٍء َســَبباً  ((وردت أيضــاً يف قولــه تعــاىل :  َن ــُه ِفــي اْألَْرِض َوآتـَيـْ [   )) ِإنــا َمكنــا َل

نَـاُه ِمــْن ُكــل َشــْيٍء َسـَبباً  ((، فالعبــارة  ] 84 : الكهـف  (( ِمــْن ))يضـاً كلمــة أنــرى فيهــا  )) َوآتـَيـْ
..  

 مـن  –مـن خالهلـا  – ّكـنهممن املفاتيح ما مي ى املعنينياهللا تعاىل آت هذه العبارات تعين أن
إىل   –فيمـا لــو ّمت االسـتثمار الكامــل هلـذه املفــاتيح  –الـدخول إىل إدراك اجلزئيّــات الـيت تــؤّدي 

لوا مـن خـالل ولذلك نرى أن املعنّيني يف هـذه اآليـات الكرميـة وصـ.. إدراك جزئّيات كّل شيٍء 
فعلــى  ،كــل حســب إميانــه وحســب عملــه   ،يــديهم إىل نتــائج خمتلفــة أوضــع هــذه املفــاتيح بــني 

مــن تســخري اهللا ســبيل املثــال مل تســتفد ملكــة ســبأ كمــا اســتفاد ســليمان وداود عليهمــا الســالم 
ْن ُدوِن اللـِه ِإنـَهـا  َوَصدَها َما َكاَنْت تـَْعُبُد مِ (( وذلك نراه يف قوله تعـاىل  تعاىل لذات املفاتيح ،

ــْوٍم َكــاِفرِينَ  وأُحيـل الســادة املشــايخ  ..وأنــا ال أريـد اإلطالــة  ، ] 43 : النمـل[   )) َكانَـْت ِمــْن قـَ
طـالق اسـم الشـيء علـى اهللا سـبحانه وتعـاىل أعينهم كيـف أن إم أإىل كتايب قّصة الوجود لريوا ب

وهـو كـالم حيجبنـا عـن الفهـم  ،كتـاب اهللا تعـاىل   تى بـهأهو كالم خمالف ملا  ،مر وعلى عامل األ
فّعلـوا عقـوهلم خـالل التـاريخ لعرفـوا  املشـايخ أحبتنـاولـو أن  السليم لدالالت كتاب اهللا تعاىل ..

  ولنبذوا الكثري من املوروثات ، وملا جعلوها أصناماً يدافعون عنها بشراسة .. ،احلقيقة 
َأن  ((  ء سعيد ، فإن قولنا بـأن العبـارة القرآنيّـة :من هنا أيّها الشيخ الفاضل األستاذ عال

َمــا نـَْنَســْخ ِمــْن آيَــٍة َأْو نـُْنِســَها نَــْأِت ِبَخْيــٍر ((  يف قولــه تعــاىل : )) اللــَه َعَلــى ُكــل َشــْيٍء قَــِديرٌ 
ــِديرٌ  ــى ُكــل َشــْيٍء َق ــْم َأن اللــَه َعَل ــْم تـَْعَل ــا َأَل َهــا َأْو ِمْثِلَه ، هــو بالفعــل  ] 106 : لبقــرةا[   )) ِمنـْ

وبالتــايل ال ميكــن أن يكــون  ،هــو مــن عــامل األشــياء عــامل اخللــق أن املنســوخ  دليــٌل دامــغ علــى
  قرآناً ..

ن التوراة آية واإلجنيل آية ، يا حبييب عرّفنـا أوأقول للشيخ الفاضل عالء سعيد : مىت قلنا ب
ة ........ وكالمنــا موجــود يف الكتــب ويف اآليــة بأّــا حكــم ، دليــل ، برهــان ، معجــزة ، إشــار 
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.. يـــا ن التـــوراة واإلجنيــل مهـــا مــن عـــامل األمــر أبرنــامج املعجــزة الكـــربى ، ومــىت قلنـــا يــا حبيـــيب بــ
كم أنـــتم .. مشـــكلتكم أنكـــم أنـــتم مـــن ال يـــدرك الفـــارق بـــني القـــرآن الكـــرمي د حبيـــيب اخللـــط عنـــ

  والكتب السماويّة السابقة ..
َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نـُْنِسَها نَـْأِت ِبَخْيـٍر (( حنن بتفسرينا لقوله تعـاىل  أيّها الشيخ الفاضل

َها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم تـَْعَلْم َأن اللَه َعَلى ُكـل َشـْيٍء قَـِديرٌ  مل نغمـض أعيننـا عـن اآليـة السـابقة  )) ِمنـْ
اْلِكتَـاِب َوال اْلُمْشـرِِكيَن َأْن يـُنَــزَل َعلَـْيُكْم ِمـْن  َما يـَـَود الـِذيَن َكَفـُروا ِمـْن َأْهـلِ (( هلا مباشرة : 

 105 : البقـرة[   )) َخْيٍر ِمْن رَبُكْم َواللُه َيْخَتص ِبَرْحَمِتِه َمـْن َيَشـاُء َواللـُه ُذو اْلَفْضـِل اْلَعِظـيمِ 
 ميكـــــن أن حيـــــوي الومل نغمـــــض أعيننـــــا عـــــن كـــــل األدلّـــــة الـــــيت تبـــــّني أن كتـــــاب اهللا تعـــــاىل ..  ]

ولـــو عـــدمت إىل كتــــيب وإىل برنـــامج املعجـــزة الكــــربى  االخـــتالف والتنـــاقض والنســـخ والتبــــديل ..
  لرأيتم ذلك ..

  وقال ملهم العيسوي :.. 
نــص منســوخ ال يمكــن أن يكــون مــن القــرآن ، هــو الشــيخ بيقــول يقولــون هنــاك  [[

بقـول  كلمات على الطاولـة ، بقول تعال نضع هذه الوالشيخة إذا زنيا فارحموهما البتة ، 
كمــا تقــول رجــل تقــول رجــل شــيخ وامـرأة شــيخ ،  كلمـة الشــيخة ليســت مــن اللغـة أصــالً ، 

الزانيـة والزانـي فاجلـدوا كـّل واحـد منهمـا مائـة جلـدة مستحيل عندما قال عجوز ، فبقول 
جــه مــن التخصــيص ؟ ، فــالنّص واضــح وصــريح ، ثــّم  فيســأل هــل الزانيــة والزانــي فيهــا و ، 

تعني الطـاعن فـي السـّن أصـالً ، ال عالقـة لهـا شيخ ماذا تعني أصًال في القرآن ؟ ،  كلمة
  .. ]]بالمحصن وغير المحصن 

  وأجاب الشيخ شهاب الدين أبو زهو :
إذا زنيــا فارجموهمــا دينا وإيــاه بقــول : الشــيخ والشــيخة هــل اهللا أن يأنســصــاحبنا [[ 
بقول إّنك تقول رجل شـيخ وامـرأة ة ، شيخبقول إن مفيش حاجة في اللغة اسمها البتة ، 
بقـــول بشـــكل مســـتمر ليـــه فـــي المقـــاطع إللـــي معانـــا ، وهـــو مـــن خـــالل متابعتنـــا  ، ةشـــيخ

ــبس علــى كتــاب اهللا تعــالى ،  مــن الــذي حاجــات عجيبــة ، بيقــول فــي عشــرات المــّرات ُل
ــرين العظــام مــن  س ؟ ، يعنــي المفســب هــم اثنــين يقلــك بنــاء علــى كالمعلمــاء اإلســالم ، ل
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ويقــول وضـــعوا نتيجـــة وبحثـــوا لهـــا عـــن ده اســـتهانة بكـــالم علمائنـــا األجـــالء ، المزعــوم ، 
يعنــي عنــدهم فكــرة مســبقة وبــدؤوا يجيبولوهــا مــن آيــات القــرآن والســّنة مــا األســباب ، 

 أفكـــار مـــن دمـــاغهم او حطـــمعقولـــه علمائنـــا مـــن القـــرن األول إلـــى أيامنـــا اِ يخـــّدم عليهـــا ، 
وأيضـاً لّمـا ييجـي ليهـا ، واهللا حاشـاهم أن يفعلـوا ذلـك ، ة في القرآن لها على أدلّ ا ودورو 

يقــول قـوالً واحــداً ، يقــول قـوالً واحــداً ، يفسـر التفســير المخــالف لعلمائنـا يقلــك إيــه ؟ ، 
هذه اآلية فسروها تفسيراً خاطئاً ، اللي هي الزانية والزاني فاجلدوا كّل واحد منهمـا مائـة 

سـير تـاريخي ، أي تف يحة قوالً واحداً ، ويقلك هنـا خطـأة غير صحبناء على روايجلدة ، 
لّما يكون هناك خطأ تاريخي ولّبسوا على كتـاب تاريخي ،  لعلمائنا الكبار يقلك هنا خطأ

يكـون هنـاك خطـأ وهـو يعالجـه ، يشـرفنا ونقلـه أحسـنت اهللا ثّم جاء هـو واكتشـفه يشـرفنا 
بقـول  معناه أنهالعلمّية ، لكن لّما يقول خطأ تاريخي  نه اتّبع القواعدأوجزاك اهللا خيراً لو 

، والنبــــي ( ص ) ن ا) قــــرن مــــن الزمــــ 15طــــول ( اجتمعــــت أمــــة اإلســــالم علــــى ضــــاللة 
يقلــك مفــيش ........ ضــاللة مجمــوع األحاديــث الصــحيحة يقــول ال تجتمــع أمتــي علــى 

عليـه األخ إللـي يـرد  ش حاجـة اسـمها شـيخة ،هـااللغة العربّية مـا في ،حاجة اسمها شيخة 
فـال وال تقـل امـرأة عجـوزة ، زي مبنقـول امـرأة عجـوز بحاوره يقلـه يعنـي مـتقلش عجـوزة ، 

......... فهل فعـالً مثـل مـا قـال يمكن ربنا يحط كلمة صياغتها اللغويّة غلط في القرآن 
 ، يـا مـننقله يا أخي الكـريم إنّـك تجنيّـت علـى اللغـة ما فيش شيخة في اللغة العربّية ؟ ، 

فلــو احنــا فتحنــا كتــاب زي لســان العــرب نّــك تتعامــل مــع القــرآن بمقتضــى اللغــة ، أتــزعم 
لـو  ، ببسـاطة أدي لسـان العـربالبن منظور وهو مجتهد ، حيقلنا شيخ واألنثى شـيخة ، 

يقول الشـيخ فـوق فتحنا المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ده في كتب الفقه ، 
...... وامــــرأة شــــيخة وربّمــــا قيــــل أشــــياخ وِشــــَيخة ، وجمعــــه شــــيوخ وشــــيخان الكهــــل ، 

ده ليـه قـال الشـيخ والشـيخة ؟ ،  ،طب لي مـا قـالش المحصـن والمحصـنة ............ 
ــــة ،   كــــان مفتــــرض يحــــل النــــزاع ويقــــول المتــــزوج والمتزوجــــة إذا زنيــــا فيهــــا أســــرار بالغّي

أو المحصــن والمحصــنة ،  إذا زنيــا فارجموهمــا البتــة أو الثيّــب والثّيبــةفارجموهمــا البتــة ، 
ال يعدل عن لفظ إلى لفظ آخـر إال لفائـدة ما كان يقول كده وريحنا ، فارجموهما البتة ، 
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وهمـــا ،  تـــدّل عليهمـــا إن هـــذه المـــادة ( ش ، ي ، خ ) تـــدور علـــى أمـــرين اثنـــين .......
هــذه  أن الشــيخ والشــيخة مـثالن يــدالن علــى وتأسيســاً علــى ذلـك فــإن  ، الوضـوح والنقــاء

السـتنكار ، وتتضـح فيمـا يشـبه الفضـيحة الفعلة الشنيعة اللي هي الزنا تـدّنس هـذا النقـاء 
  .. ]]    يتذرّعان به ........ فال مبّرر  ا ،مالناس له

رد على ذلك فأقول : أيهـا الشـيخ الفاضـل ، أنـا مل أقـل كلمـة شـيخة مل تـرد يف قـواميس أو 
مـا قلتـه واضـح وصـريح وهـو :  على صـياغة كتـاب اهللا تعـاىل ..  اللغة العربّية اليت جتعلوا حّجةً 

كـذلك يف كتـاب اهللا تعـاىل   يف كتاب اهللا تعـاىل يقـال للمـرأة عجـوز وال يُقـال عجـوزة ، أنهكما 
.. تصــــف كلمــــة شــــيخ املــــرأة والرجــــل علــــى حــــد ســــواء ) ولــــيس يف قــــواميس اللغــــة الوضــــعّية ( 

  ..وعلينا على كتاب اهللا تعاىل  من يتجّىن هو وكالمي صحيح ، وسيادتكم 
  وردت أربع مرّات يف كتاب اهللا تعاىل : )) َعُجوزٌ ((  يا حبييب كلمة.. 
[   )) قَالَــْت يَــا َويـَْلَتــى َأَألِــُد َوَأنَــا َعُجــوٌز َوَهــَذا بـَْعِلــي َشــْيخاً ِإن َهــَذا َلَشــْيٌء َعِجيــبٌ (( 

   ] 72 : هود
 )) ْت َوْجَهَهـا َوقَالَـْت َعُجـوٌز َعِقـيمٌ فََأقْـبَـَلِت اْمَرَأتُُه ِفي َصر29 : رياتاالـذ[   )) ٍة َفَصـك 

[   
   ] 171 : الشعراء[   )) ِإال َعُجوزًا ِفي اْلَغاِبرِينَ (( 
   ] 135 : الصافات[   )) ِإال َعُجوزًا ِفي اْلَغاِبرِينَ (( 

اث ، ولــيس كلمــة أيّهــا الشــيخ الفاضــل يف كتــاب اهللا تعــاىل ُتطَلــق كلمــة عجــوز علــى اإلنــ
فلـو نظرنـا يف  عجوزة ، بينما يف لغـة البشـر الوضـعّية وقواميسـهم الوضـعّية نـرى كلمـة عجـوزة ..

 ، ]] : َعُجـْوزَةٌ  ويُقاُل فـي الَعُجـْوِز مـن النسـاء [[لرأينا :  )34/ ص  1(ج احمليط يف اللغة 
بينما يف اللغـة الفطريّـة  .. هذا يف اللغة الوضعّية اليت تريدون جعلها حّجة على كتاب اهللا تعاىل

ِإنــا ((  ال وجــود لكلمــة عجــوزة ، فقــد بّينــا أن كلمــة عــريبالــيت صــيغ منهــا كتــاب اهللا تعــاىل ، 
ـــاً َلَعلُكـــْم تـَْعِقُلـــونَ  اهللا تعـــاىل الكمـــال تصـــف يف كتـــاب  ] 2 : يوســـف[  )) َأنـَْزْلَنـــاُه قـُْرآنـــاً َعَربِّي
  والتمام واخللو من العيب والنقص ..
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ُهَو الِذي َخَلَقُكـْم ِمـْن تـُـَراٍب (( قوله تعاىل : في فمر بالنسبة لكلمة شيخ .. كذلك األو 
ُلغُـوا َأُشـدُكْم ثُـم لَِتُكونُـوا ُشـُيوخاً  َوِمـْنُكْم ثُم ِمْن نُْطَفٍة ثُم ِمْن َعَلَقٍة ثُم ُيْخرُِجُكْم ِطْفالً ثُم لَِتبـْ

ــَوفى ِمــْن قـَْبــُل َولِ  ُلغُــوا َأَجــالً ُمَســّمًى َوَلَعلُكــْم تـَْعِقُلــونَ َمــْن يـُتَـ أليســت  ..  ] 67 : غــافر[  ) ) َتبـْ
 ((املعنيّـون بكلمـة ألـيس  هي مجع لكلمة شـيخ ولـيس لكلمـة شـيخة ؟ .. ))ُشُيوخاً  ((كلمة 

.. وقبــل أن تقــول يل ُوضــعت صــيغة املــذكر  ؟ نــاث علــى حــد ســواءهــم الــذكور واإل ))ُشــُيوخاً 
وهــل ُوضــعت كلمــة عجــوز الــيت تصــف امــرأة إبــراهيم عليــه الســالم وامــرأة ، أقــول لــك  للتغليــب

  لوط عليه السالم ، هل ُوضَعت لتغليب الذكورة ؟!!! ..
يا حبييب : كلمة : شيخ تصف مرحلًة مـن العمـر ، وهـي جمـّردة عـن الـذكورة واألنوثـة ، .. 

 لـيت صـيغ منهـا الـنّص القـرآين .. فهـلوما عنيناه بعدم وجود كلمة شـيخة هـو يف اللغـة املطلقـة ا
 سـيادتكم سـتتهمون كتـاب اهللا تعــاىل بـالنقص ألنـه يف قواميسـكم الوضــعّية يقـال للمـرأة عجــوزة

ة لَـمل يصـف املـرأة بالرجُ أّن تّتهموا كتاب اهللا تعاىل بالنقص ألنـه  هوعليكم  هوما أخاف .. ؟!!!
/ ص  2(ج  فقــد ورد يف احملـــيط يف اللغـــة  ،لـــة قواميســـكم الوضـــعّية تصــف املـــرأة بالرجُ ، كــون 
/ ص  1الصــحاح يف اللغــة  (ج وورد يف  ]] ؛ للَمــْرَأةِ  ةٌ وهــذا رَُجــٌل وهــذه رَُجلــ[[ :  )109
ـــةٌ [[ :  )245 ـــا حبيـــيب مـــىت ســـتدركون  ]] ويقـــال للمـــرأة رَُجَل ن كتـــاب اهللا تعـــاىل هـــو أ.. ي

  املعيار لكل ما هو دونه ؟ ..
إن هــذه المــادة ( ش ، ي ، خ ) تــدور علــى  [[بــك بــالقول : ومــن أيــن أتيــت جنا.. 

وأين هو هذا املعـىن يف كتـاب اهللا .. ؟  أمرين اثنين تدّل عليهما ، وهما الوضوح والنقاء ]]
ُهـَو الـِذي َخَلَقُكـْم ِمـْن تـُـَراٍب (( تعاىل ؟!!! .. وكيف سنسقط هذا املعىن علـى قولـه تعـاىل : 

 ِمْن نُْطَفٍة ثُم لَِتُكونُـوا ُشـُيوخاً َوِمـْنُكْم  ثُم ُكْم ثُـمُلغُـوا َأُشـد ِمْن َعَلَقٍة ثُم ُيْخرُِجُكْم ِطْفالً ثُم لَِتبـْ
ُلغُـــوا َأَجـــالً ُمَســـّمًى َوَلَعلُكـــْم تـَْعِقُلـــونَ  ـــَوفى ِمـــْن قـَْبـــُل َولَِتبـْ .. فهـــل  ] 67 : غـــافر[  ) ) َمـــْن يـُتَـ

اىل مــن أجــل عــدم االعــرتاف بعــد صــّحة بعــض روايــاتكم تريــدون حتريــف دالالت كتــاب اهللا تعــ
  ؟!!! ..

  وقال الشيخ عالء سعيد :
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قلنــا حكــم اآليــة ، احنــا عنــدنا حــاجتين فــي اآليــة ، عنــدنا تــالوة اآليــة ، وعنــدنا  [[
ـــة دي الـــتالوة رفعـــت والحكـــم  ، شـــوف الجمـــال بقـــي ..... عشـــان تشـــوف شـــرف األّم

النبـي ( مـن اليهـود علـى عهـد النبـي ( ص ) ، لّمـا نـاس زنـت وصلي على النبي ( ص ) ، 
راحــو قــايلين حكمــه فــي التــوراة فــي التــوراة ؟ ، ص ) بقــول لهــم مــا حكــم هــذا عنــدكم 

عنـد آخـر البعيــر ، يعنـي راكــب ونـروح نركبـه البعيــر نخلـي وجهــه عنـدنا أن يسـّود وجهــه ، 
ــه ،  ــه وتبقــى فضــيحة لي ــا فقــال عبــد اهللا بــن ســالم للنبــي بــالعكس ، ونطــوف في ( ص ) ي

، بـدأ يقـرأ اقرأوا علي قلهم طب هاتو التوراة ،  آية الرجم عندهم في كتابهم ،رسول اهللا 
عبــد اهللا وقــرأ اللــي بعــديها ، ، وآيــة الــرجم راح حــاطط أصــابعه عليهــا ، اآليــة اللــي قبليهــا 

فـأمر ( ص ) فـالنبي قلـه ارفـع أصـبعك ، بن سالم قال سقطت بين هاتين يـا رسـول اهللا ، 
قلـــك شـــوف اليهـــود كـــان عنـــدهم آيـــة الـــرجم مثبتـــة وبيخفـــو الحكـــم ، اليهوديّـــة ،  بـــرجم

ـــة والمســـلمين اآليـــة تُرفـــع تالوتهـــا وينفـــذو الحكـــم  ـــة اليهـــود وأّم ـــين أّم ، شـــوف الفـــرق ب
...... وحنـا اآليـة عنـدنا ترفـع وينّفـذ حكمهـا هم اآلية عندهم مثبتة وال تنّفذ ، اإلسالم ، 

واللـي بقـي اللـي اترفـع إيـه ؟ ، الـتالوة ، وة وعنـدنا حكـم ، نحن عندنا حاجتين عندنا تـال
فــي يقــول الســيوطي رحمــه اهللا قــال كمــا أن إبــراهيم امتثــل يـه ؟ ، الحكــم ، أنــا بســالك ، إ

ونحن نسارع في االمتثال ولو كانـت الـتالوة مرفوعـة ذبح ولده بالمنام ، ال أمر اليقضة ، 
أقلك عن لفـظ الشـيخ والشـيخة عنـد  ممكن . لذلك.......( ص ) ، امتثاالً لكالم نبّينا 

المهم كان فـي آيـة ، واآليـة  ، ثابتلكن حكم الرجم  بعض العلماء هي لفظة غير ثابتة ،
ألن اآليـة دي ليسـت مـن اآليـات التـي تعبّـدنا مش مهـم أعـرف لفـظ اآليـة ، دي رفعت ، 

فبقـي الحكـم ورفعـت ص ) ، بفعـل الرسـول ( اهللاُ بها بـالتالوة ، إنّمـا تعبّـدنا بهـا بـالحكم 
........ أنا عايز أقلـك نقطـة وما ُنسأل عنه هو الذي يبقيه ربّنا سبحانه وتعالى التالوة ، 

قلـي أنــت جبــت الروايــة إذا زنيــا فارجموهمــا البتــة ، كلمــة الشــيخ والشـيخة   برضـو ورّكــز ،
مـش موجـودة الروايـة دي جبتهـا منـين ؟ ، إنه هي دي اللي كانت اآليـة ؟ ، دي منين ؟ ، 

ومــش موجــودة فــي ســنن أبــي داود ، ومــش موجــودة فــي صــحيح مســلم ، فــي البخــاري ، 
عـايز ومش موجودة عند النسائي ، أنت عايز تقـول إيـه ؟ ، ومش موجودة في الترمذي ، 
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إنـــه كـــان فـــي آيـــة رجـــم  البخـــاري ذكـــر آيـــة الـــرجمأقلـــك خـــذ بالـــك مـــن كـــالم العلمـــاء ، 
معنـى  يـذكر الحـديث بـالرجم وميـذكرش اآليـة ، ، من صحيحه  في ثالث مواضع وترفعت

والّ غيـر اللفـظ ية بحد الرجم بغض النظر هو اللفظ ده إنه كان في آكده كل اللي يهمنا 
مروي عن أربعة ، مـروي ........ هذا الحديث المهم أنا بتكلم على ثبوت الحكم ده ، 

ن كعـب ، ومـروي زيـد بـن ثابـت ، ومـروي عـن أُبـي بـعن عمر بن الخطـاب ، ومـروي عـن 
روايــة عمــر بــن الخطــاب ، العجمــاء رضــي اهللا عنهــا ، الروايــة اللــي هــو بيــتكلم فيهــا عــن 

روايــة عمــر بــن الخطــاب كلمــة زيــادة اآليــة إنــه هــو قــال اآليــة الشــيخ والشــيخة إذا زنيـــا 
الزهــري عــالم مــن  يعنــي إيــه مــن أفــراده ، مــن أفــراد ســفيان بــن عيينــة ،فارجموهمــا البتــة 

ه  نّــذكــروا إثمانيــة مــذكروش اآليــة ،  العــالم ده ســمع منــه الحــديث تســع أفــراد ،، العلمــاء 
الواحــد ده اســمه ســفيان بــن وواحــد بــس اللــي ذكــر اآليــة ، كــان فــي آيــة رجــم ورفعــت ، 
رووا الحـديث عـن نفـس الشـيخ عـرف يبقـى عنـدي ثمانيـة أعيينة ، يبقى أنـا عـايز دلوقـت 

لـذلك النسـائي رحمـه اهللا فيان بـن عيينـة ، هو مين بس اللي ذكرهـا ؟ ، سـومذكروهاش ، 
وهـــذا اللفـــظ يعـــد مـــن أول مـــا ذكـــر القصـــة دي وراح جـــاي عنـــد اآليـــة راح قايـــل إيـــه ؟ ، 

فــي ُمســَند الُحميــدي ، بيقــول إيــه حجيــب كــالم ســفيان نفســه  وهــام ســفيان بــن عيينــة ،أ
...... بعضـه .سفيان رحمه اهللا بقول ، هـذا الحـديث سـمعته مـن الزهـري بطولـه فنسـيت 

أل خــذ دي ، البخــاري يــروي  .....نــا قضــيتي فــي الحكــم مــش قضــيتي بثبــوت اللفــظ .أو 
ــة دي  ــة وييجــي عــن اآلي ــة ســفيان بــن عيين  فــي صــحيحه ، وميكتبهــاشالحــديث مــن رواي

، وقــال ابــن حجــر : وهــذا يــدل علــى أن البخــاري يــرى شــذوذ هــذه اللفظــة فــي الحــديث 
  .. نا في الحكم ]]وحنا كالماآلية نفسها حكمها ثابت ، 

رد علــى ذلــك فــأقول : يــا شــيخ كيــف نُفــرق بــني الــتالوة وحكمهــا ؟!!! .. كيــف نُفــرق أو 
ســم دالالتـــه يف تنصـــاً وتر  أوكيـــف نقــر بــني الـــنص وبــني الـــدالالت احملمولــة ـــذا الــنص ؟!!! .. 

د كيــف تفرقــون أذهاننـا ونعــود فنقــول : الــنّص أمــر خمتلــف عــن دالالتــه ؟!!! .. باختصــار شــدي
بـــني كـــالم اهللا تعـــاىل ( الـــدالالت احملمولـــة بـــالنص القـــرآين ) وبـــني قولـــه جـــل وعـــال ( الصـــياغة 

مفرقـاً  [[ ناولني الكتاب ]]وهل تستطيع أن تقول البنك : احلرفّية للنص القرآين ) ؟!!! .. 
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طاعـــك ابنـــك وناولـــك وإن أ بـــني هـــاتني الكلمتـــني وبـــني الـــدالالت الـــيت ُحتمـــل فيهمـــا ؟!!! ..
[[ ال ، احنـــا عنـــدنا حـــاجتين ، عنـــدنا تـــالوة وعنـــدنا حكـــم ،  : تقول لـــهفهـــل ســـالكتـــاب 

ــاولني الكتــاب هــو تــالوة ، وفهــم الصــو  رة المرســومة فــي الــذهن مــن دالالت فــالقول : ن
 ، فلمـاذا نـاولتني الكتـاب حكـم ، وهنـاك فـارق بـين الـتالوة والحكـم اتين الكلمتين هـوه

ا هو موقفك من ابنك الصغري حينما يناولك الكتاب وتقول لـه : أنـا قلـت لـك وم،  ]] ؟!!!
تالوًة نـاولين الكتـاب ، ولكنّـين مل أُرد ذلـك ُحكمـاً ؟!!! .. املشـكلة أيهـا السـادة أنكـم أقنعـتم 

  أنفسكم مبا ال وجود له يف كتاب اهللا تعاىل وال يقبله عقٌل أو منطق ..
ن بعــــض أكــــرب دليــــٍل علــــى أم بــــالرجم عنــــد اليهــــود هــــو أيّهــــا الشــــيخ الفاضــــل استشــــهادك
مراض اليهود ، كـالرجم الـذي أصنام ، قد نقلوا لنا كل أأسالفكم ّممن حولتموهم وروايام إىل 

جنّـدمت أنفسـكم  نـتم أيّهـا السـيد أتتحّدثون عنه ، وكاحتكار اخلالص ، وكاخلروج من النـار .. و 
نـتم أيّهـا السـيد وضـعتم أ رّاقة ختطف أبصـار العـوام ..حتت شعارات ب ، هلذه األمراض كحرّاس

مــا عالقتنــا مبــا   هــذه األمــراض يف روايــات نســبتموها للنــيب ( ص ) والنــّيب ( ص ) منهــا بــراء ...
كان يفعله اليهود ؟!!! .. وهل حينما حيرف اليهود مسألة يُطلب منّـا أن نُعـرض عـن دالالت  

وكيــف تستشــهدون علــى الــرجم مبــا فعلــه اليهــود  !!! ..مــن أجــل مــوافقتهم ؟كتــاب اهللا تعــاىل 
  ؟!!!!!!! ..

[[ يقول السيوطي رحمـه اهللا قـال كمـا أن إبـراهيم امتثـل أّما بالنسبة لقول السـيوطي : 
فــي ذبــح ولــده بالمنــام ، ال أمــر اليقضــة ، ونحــن نســارع فــي االمتثــال ولــو كانــت الــتالوة 

نــا أقــول لســيادتك وللســيوطي وللعــامل أمجــع ، أ.. ف ]] مرفوعــة ، امتثــاالً لكــالم نبّينــا ( ص )
ــْمَع َواْلَبَصــَر َواْلُفــَؤاَد ُكــل (( يأمرنـا اهللا تعــاىل بقولــه :  الس َوال تـَْقــُف َمــا لَــْيَس لَــَك بِــِه ِعْلــٌم ِإن
مـاً ، ، وكل مـا خـالف كتـاب اهللا تعـاىل لـيس عل ] 36 : سراءاإل[   )) ُأولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً 

ونصدق أن كتاب اهللا تعاىل الـذي بـني أيـدينا نـاقص نّصـاً ، ولسنا مستعّدين ألن نطلق عقولنا 
ـــا نثـــق أن اهللا تعـــاىل ال خيـــدعنا ، ومـــا  وأنـــه هنـــاك نصـــوص ُنســـخ خّطهـــا وبقـــي حكمهـــا ، ألنّن

  خيدعنا هم من يّتهمون كتاب اهللا تعاىل بالنقص ..
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الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا  :ســعيد حــس أن هــذه الروايــة  وعلــى مــا يبــدو أن الشــيخ عــالء
وهـذا اللفـظ يعـد مـن  [[لذلك رأينـاه يقـول :  ، ولذلك راح ُيضعف من هذه الرواية ،..... 

[[ وقــال ابــن حجــر : وهــذا يــدل علــى أن ، ورأينــاه يقــول :  أوهــام ســفيان بــن عيينــة ]]
وأرد علـى ذلـك فــأقول : يـا حبيــيب ،  .. البخـاري يـرى شــذوذ هـذه اللفظــة فـي الحــديث ]]

و أحكــام كتــاب اهللا تعــاىل حمفوظــة نصــاً ، وليســت ألعوبــة بيــد ســفيان بــن عيينــة ، وال تثبــت أ
تــزول بــرأي البــن حجــر ، أو للبخــاري ، أو ألي إنســاٍن كــان .. أقــول للشــيخ : يــا حبيــيب إذا  

وتريــدون جعــل كلمــة شــيخة كانــت اللفظــة شــاذة ، وهــي موضــوعة ، فلمــاذا تــدافعون عنهــا ، 
وعجوزة ورجَلة جزءاً مـن اللغـة ؟!!! .. يـا حبيـيب إذا كنـتم ال تّتفقـوا علـى هـذه اجلزئيّـة البسـيطة 

حكـــام أ، فكيـــف تعتـــربون روايـــاتكم ورجـــاالتكم حّجـــة علـــى كتـــاب اهللا تعـــاىل ، وعلـــى إضـــافة 
وايــاتكم حّجــة لكتــاب اهللا تعــاىل حتــت شــعار مــا ُنســخ خطّــه وبقــي حكمــه ، وكيــف تعتــربون ر 

  على حذف أحكام من كتاب اهللا تعاىل حتت شعار ما ُنسخ حكمه وبقي خطّه ..
أيّهــا الشــيخ الفاضــل : أناشــدكم اهللا تعــاىل أن تتّقــوا اهللا تعــاىل يف كتابــه الكــرمي ، أناشــدكم 

ة اهللا تعاىل أن تعطوا كتـاب اهللا تعـاىل حّقـه ، أناشـدكم اهللا تعـاىل أن ترفعـوا أيـديكم عـن اإلسـاء
تِْلـــَك آيَـــاُت اللـــِه (( لكتـــاب اهللا تعـــاىل ، أناشـــدكم اهللا تعـــاىل أن تقفـــوا عنـــد قـــول اهللا تعـــاىل : 

ُلوَها َعَلْيَك بِاْلَحق فَِبَأي َحِديٍث بـَْعَد اللِه َوآيَاتِِه يـُْؤِمُنونَ    ] 6 : اجلاثـية[  ) ) نـَتـْ

طلــق الــذي نــؤمن بــه بكتــاب نــص إىل مســتوى اإل تعــاىل يؤمرنــا أال نرفــع أيّ اهللا .. 
ُ
ميــان امل

  فكيف إذاً جتعلون من رواياتكم حاكماً على آيات كتاب اهللا تعاىل ؟!!! .. اهللا تعاىل ،
  وقال ملهم العيسوي :

هنــاك خلــٌط بقــول وبعــدين هــذا الــرجم الــذي يتحــدثون عنــه ، حتــى فــي الصــحاح [[ 
لت عبــد اهللا بــن أبــي اســمع هـذا الحــديث فــي صـحيح مســلم ، بقــول سـأفـي الموضــوع ، 
أم قبلهـا ، بعد ما أُنزلت سـورة النـور  قلتقال رسول اهللا ( ص ) قال نعم أوفى هل رجم 

ــ،  قــال ال أدري لــو كنــت أنــت شــاهد ثقــة علــى التــاريخ اإلســالمي ، ح بقــول يعنــي فبوض
  .. ويعني هنا عبد اهللا بن أبي أوفى ]]حتبقى عارف ، 

   شهاب الدين أبو زهو : فأجاب الشيخ
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هــو الواحـــد لمـــا فقـــال أنـــا مــش فـــاكر ،  أل ،َســتْ اِ نحــن بنقلـــه الصــحابي الجليـــل  [[
مـدح ليــه ، والّ مـدح ليــه ؟ ،  هويقــول ال أدري ده اّتهـام ليــينسـأل عــن حاجـة مــش فاكرهـا 

ونسي هـل كـل الصـحابة نسـو بقى على شان الرجل ثقة يبقى انقلبت المحمدة مذّمة ؟ ، 
إن كـان نسـي عبـد اهللا بـن أبـي أوفـى فلـم يـنس غيـره ، ؟ ، نه كـان قبـل السـورة أو بعـدها أ

قـال رحمـة اهللا تعـالى عليـه ، عـن الحـافظ ابـن حجـر وإن كان لم يتذّكر فقد تذّكر غيـره ، 
لة والـرجم أيبقى الجلـد مسـأن الرجم وقع بعد سورة النور ، وقد قام الدليل على الحافظ 

           .. ألة ثانية ]]مس
أيّها الشـيخ الفاضـل ، حنـن عنـدما عرضـنا هـذه الروايـة مل نعرضـها ل : وأرد على ذلك فأقو 

ن الـذي ســأل أعبـد اهللا بـن أيب أوىف ، ومل ـدف إىل أنـه نسـي ، حنـن عرضـناها لنبـّني للإلسـاءة 
ّمنا سأله ليعرف زمن الرجم من زمن نزول سـورة النـور ن أيب أوىف عن تارخيّية الرجم ، إعبد اهللا ب

ُهَمـا ِمائَـَة َجْلـَدٍة َوال تَْأُخـْذُكْم (( له تعاىل : اليت فيها قو  الزانَِيُة َوالزانِـي فَاْجِلـُدوا ُكـل َواِحـٍد ِمنـْ
ٌة ِمـَن ِبِهَما رَْأفَـٌة ِفـي ِديـِن اللـِه ِإْن ُكْنـُتْم تـُْؤِمنُـوَن بِاللـِه َواْليَــْوِم اْآلِخـِر َوْلَيْشـَهْد َعـَذابـَُهَما طَائَِفـ

ن السـائل حصـل عنـده لـبس أما أردنـاه أيّهـا السـيد الفاضـل هـو ..  ] 2 : النور[  ) ) اْلُمْؤِمِنينَ 
ــق علــى النــيب ( ص ) مــن جهــٍة أخــرى  يف املقارنــة بــني كتــاب اهللا تعــاىل مــن جهــة وبــني مــا لُف، 

هــذا مــا  ..هــل الكتــاب ريثمــا ينــزل الــنّص القــرآين ورّمبــا أراد أن يعــرف هــل الــرجم هــو موافقــة أل
نــاه مــن عرضــنا هلــذه الروايــة .. ومل نــرد اإلســاءة ألحــد .. ولكــن املشــكلة عنــدكم أن الرجــال أرد

ـــة ألدركـــتم  أهـــم مـــن كتـــاب اهللا تعـــاىل وأحكامـــه ، فلـــو كـــان كتـــاب اهللا تعـــاىل عـــنكم أكثـــَر أمهّي
نسـيانه مرادنا من عرض هذه الرواية ، وملا اّمتمونا ظلماً بأنّنا نلـوم عبـد اهللا بـن أيب أوىف علـى 

..  
قـال الحـافظ وقـد قـام الـدليل علـى أن الـرجم  [[أّما عـن قـول الشـيخ شـهاب الـدين : 

، فــأقول : يــا حبيــيب :   وقــع بعــد ســورة النــور ، يبقــى الجلــد مســألة والــرجم مســألة ثانيــة ]]
حكامــه ليســت ناقصــة ليكمَلهــا احلــافظ وغــري احلــافظ ، أكتــاب اهللا تعــاىل موجــود بــني أيــدينا و 

ها فـالن ن خيصصـوليسـت حباجـة أل ،يّسـرها اهللا تعـاىل للـذكر  وقـد تعاىل بني أيـدينا أحكام اهللا
ن قال فـالن وعـّالن هـذا منسـوب للنـّيب ( ص ) ، نقـول لـه النـّيب ( ويطلق خمّصصها عّالن ، وإ
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ن خيــالف كتــاب اهللا تعــاىل .. لــذلك كــل مــا أص ) كــان قرآنــاً ميشــي علــى األرض ، وال ميكنــه 
  اهللا تعاىل هو باطل ، مهما كانت درجة املكيجة اليت يُطلى ا .. خالف كتاب

  :املذيع أمحد غايل  ويف بداية احللقة الثالثة قال.. 
يقــــول : أم الكتــــاب واللــــوح يمحــــو اهللا مــــا يشــــاء ويثبــــت وعنــــده أم الكتــــاب ، [[ 

يهـا كلمـة شـيء ال تنطبـق علمر وليس في عـالم الخلـق ،  والقرآن ، في عالم األالمحفوظ 
هـذا  المحو واإلثبات هو في عـالم الخلـق ، يمحـو اهللا مـا يشـاء ويثبـت ،وبيرجع يقول ، 

وبقـــول  ، فـــالن غنـــي وفـــالن فقيـــر فـــالن عـــاش وفـــالن مـــات ، المحـــو واإلثبـــات والتغييـــر
وهـو  ،وعنده أم الكتـاب الواو استئنافّية ، شاء ويثبت وعنده أم الكتاب ، يمحو اهللا ما ي

قــة هــذه بيســأل هنـا بقــول مـا عال مــاً مسـجالً عنــده فــي أم الكتـاب ،يعلـم هــذه الحركـة عل
[[ ما الفارق بين عـالم األمـر وعـالم الخلـق وعاد فسـأل :  .. اآلية بالناسخ والمنسوخ ]]

[[ ..  
  : عالء سعيدفأجاب الشيخ 

وال يجـوز أن نقـول قصد بعالم األمر القـرآن الكـريم وكـالم اهللا سـبحانه وتعـالى ، [[ 
لمــا تقــول ألن كــل مــا ســوى اهللا عــالم ، وصــفات اهللا تابعــة لــذات اهللا ، عــالم ،  عنــه بأنّــه

وتجعل القـرآن مـن عـالم األمـر واهللا سـبحانه وتعـالى خلـق عالم فالعوالم دي خلقها اهللا ، 
نحـــن نقـــول القـــرآن مـــن األمـــر ولـــيس مـــن الخلـــق قـــال اهللا ســـبحانه وتعـــالى : العـــالمين ، 

ــا ، وكــذلك أوحينــا إليــك روحــاً  هــذا مّمــا ذكــره أهــل يبقــى القــرآن مــن أمــر اهللا ، مــن أمرن
يقولــون بـأن القـرآن مخلـوق ، قــالوا المعتزلـة وأشـباههم الـذين السـّنة حينمـا احتّجـوا علــى 

فـــي قولـــه ســـبحانه وتعـــالى : أال لـــه إن اهللا ســـبحانه وتعـــالى جعـــل األمـــر مقابـــل الخلـــق ، 
والشيء الذي مـن الخلق ال يكون من األمر ، ، يبقى إذاً الشيء الذي من الخلق واألمر 

إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لـه كـن إنّما الخلق بأمر اهللا ، األمر ال يكون من الخلق ، 
فهـــو القـــرآن مـــن الخلـــق أم مـــن األمـــر ؟ ، مـــن األمـــر ، فكـــان الخلـــق بـــاألمر ، فيكـــون ، 

مـن عـالم الخلـق ، يبقـى لوقات ، هو بفّسر كلمة يشاء بأنها مخبقلك يمحو اهللا ما يشاء 
ألّن القرآن أمر ، يبقى يمحو اهللا مـا يشـاء يبقـى بعـالم الخلـق إذاً هي بعيدة عن القرآن ، 
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وخالهـا بعـالم الخلـق ، نحـن ، يغني شخصاً ويفقر آخـر ، يصـّح شخصـاً ويُمـرض آخـر ، 
خلـوق ألن مـا معنـى كلمـة شـيء ؟ ، مـش معناهـا الممفّسر كلمة شـيء غلـط ، بنقلو أنت 

و الـذي يـؤول للعلـم أوعالم الخلق كما فّسرتها ، إنّما كلمة شيء تعني الشيء المعلـوم ، 
 ،كبــر شــهادة قــل اهللا أعــن نفســه : قــل أّي شــيء بــدليل مــا قالــه اهللا فــي ســورة األنعــام ، 

هـو هـل ربّنـا مخلـوق ؟ ........ فهل ربّنا عـالم خلـق ؟ ، بأنّه شيء ، يبقى ربّنا ُيخَبر عنه 
أنّـــه ســـّماها عـــالم األمـــر ، ونحـــن نقـــول عـــالم ن ، الغلطـــة األولـــى ســـّماها عـــالم ، غلطتـــي

ـــة ، متجـــتمعش مـــع األمـــر ،  ـــر مخلوقـــة ، العـــوالم مخلوق وأوامـــر اهللا ســـبحانه وتعـــالى غي
ونحـن بنقلـو كلمـة شـيء فـي اللغـة ال كلمة شـيء فـي المخلـوق ، الشيء الثاني أنه حصر  

وفـي كمـا فـي لسـان العـرب ،   ،اللغـة تعنـي المعلـوم  إنّما كلمة شـيء فـيتعني المخلوق ، 
  .. غيرها من كتب اللغة ، قل أّي شيء اكبر شهادة قل اهللا شهيد بيني وبينكم ]]

كيــف أن قولنــا : ( عــامل األمــر ) ال : لقــد بّينــت مبــا فيــه الكفايــة ،   وأرد علــى ذلــك فــأقول
ول للشــيخ عــالء ســعيد : أنــت تقــول : يتنــاىف مــع مجلــة مــا حيملــه كتــاب اهللا تعــاىل .. ولكــن أقــ

كّل ما سوى اهللا عـالم ، وصـفات اهللا تابعـة لـذات اهللا ، لمـا تقـول عـالم فـالعوالم دي  [[
،   ]] خلقهـــا اهللا ، وتجعـــل القـــرآن مـــن عـــالم األمـــر واهللا ســـبحانه وتعـــالى خلـــق العـــالمين

س عاملـاً إّمنـا هـو كالمك هذا ينطوي على أكثر من تناقض .. فكّل ما هـو سـوى اهللا تعـاىل لـي
 َأال لَـُه اْلَخْلـُق َواْألَْمـُر تـَبَـاَرَك اللـُه َرب اْلَعـاَلِمينَ  ((عاملني ، وبّينا ذلـك يف شـرحنا لقولـه تعـاىل 

فـــاهللا تعـــاىل بعـــد ذكـــر اخللـــق واألمـــر مل يقـــل ( تبـــارك اهللا رّب العـــامل )   ، ] 54 : ألعـــراف[ ا ) )
ــاَلِمينَ  ((ول جــل وعــال : ، إّمنــا يقــ ســعيد كمــا يريــد الشــيخ عــالء ــاَرَك اللــُه َرب اْلَع ..   )) تـََب

ن الكـرمي صـفة مـن صـفات اهللا تعـاىل ، ن القـرآأيـا شـيخ عـالء بـ تقولـونكيف ومن جهة أُخرى  
  يف كّفة مع املخلوقات ؟!!!!!!! .. فتضعونه تعودونو متعّلق بصفات اهللا تعاىل ، مث أ

ِإنَمـا َأْمـُرُه ِإَذا (( لق تُوَجد بأمٍر من اهللا سبحانه وتعـاىل صحيٌح أن املخلوقات يف عامل اخل
ـا هـي مباهّيتهــا  ولكـن  ، ] 82 : يــس[   )) َأرَاَد َشـْيئاً َأْن يـَُقـوَل لَـُه ُكــْن فـََيُكـونُ  هــذا ال يعـين أ

مــن هــو لــيس مــن عــامل اخللــق ، إّمنــا بينمــا القــرآن الكــرمي هــو مباهّيتــه  ..ليســت مــن عــامل اخللــق 
الفــــارق الــــذي ال  هـــو هــــذا مــــر ، أوحـــي إىل النــــّيب ( ص ) أمــــراً مـــن روح اهللا تعــــاىل ..عـــامل األ



 70

قالتــــه  مــــا يف النهايــــة إىل ييـــؤد  –مل تعلمــــوا  ســـواٌء علمــــتم أم –وكالمكــــم  .. إدراكــــهتريـــدون 
عــن كمــا تزعمــون ال ينتمــي لعــامل مســتقل الكــرمي  ن كــان القــرآ املعتزلــة بــأن القــرآن خملــوق .. إن

موجـودات عـامل اخللــق هـي امسـه عـامل األمـر ، فمـاذا خيتلــف إذاً عـن األشـياء الـيت  ، عـامل اخللـق
نــه أىل الوجــود بــأمٍر مــن اهللا تعــاىل ، ولكــن هــذا ال يعــين كــل مــا يف عــامل اخللــق خيــرج إ؟!!! ..  

  .. تريدواال  اليت احلقيقةمباهّيته من عامل األمر .. هذه هي 
 الرعـد[   )) يَْمُحوا اللُه َما َيَشـاُء َويـُْثبِـُت َوِعْنـَدُه ُأم اْلِكتَـابِ (( قوله تعاىل : أما بالنسبة ل

هـو تفسـٌري سـليم كونـه مـن مشـتّقات اجلــذر ( ش ،  ))َيَشـاُء  ((لكلمـة فـإن تفسـرينا ،  ] 39 :
مـن التـدبّر  نـتمأوال داعي إلعادة ما قلناه .. ولكن أقول للشيخ عـالء سـعيد : أيـن  ي ، أ ) ،

(( ،  ))يَْمُحــوا  ((، ملــاذا تُغمضــون أعيــنكم عــن كــون الكلمــات :  ؟ احلــق لكتــاب اهللا تعــاىل
اضـي ؟!!! .. حنـن نقـول احملـو املضارع ولـيس بصـيغة املهي بصيغة ،  ))َويـُْثِبُت ((  ، ))َيَشاُء 

احليـــاة والغـــىن عـــامل اخللـــق ، وهـــذا احملـــو واإلثبـــات مســـتمر فـــاملوت و ثبـــات هـــو يف جزئّيـــات واإل
 لـذلك ، مر يف كل حلظة ، وهـذا يناسـبه صـيغة املضـارعوالفقر واملرض والصحة وكل ذلك مست

ـــة تـــأيت بالكلمـــات  ((  ، ))َيَشـــاُء (( ،  ))يَْمُحـــوا  ((: نـــرى كيـــف أن عظمـــة الصـــياغة القرآنّي
ومســتنبٌط أصــالً منــه بصــيغة املضــارع ، فتفســرينا منســجٌم متامــاً مــع كتــاب اهللا تعــاىل  ))َويـُْثِبــُت 

..  
ــه بالســؤال للشــيخ الفاضـل عــالء ســعيد فــأقول لـه : أنــتم أســقطتم دالالت هــذه  وهنـا أتوج
اآلية الكرمية على مسألة الناسخ واملنسوخ ، وهـذه املسـألة املفـرتاة علـى مـنهج اهللا تعـاىل انتهـت 

وال  ضــارع ؟!!! ..يصــف اهللا تعــاىل مســألة انتهــت بصــيغة املمبــوت النــيب ( ص ) ، فكيــف إذاً 
   فاملسألة واضحة وجلّية ..أريد أن أتوسع 

  : فقال وأجاب الشيخ شهاب الدين أبو زهو.. 
هو بقـول قضـّية النسـخ ال وجـود لهـا علـى اإلطـالق ، مـين قلـو أن قضـية النسـخ [[ 

بمــوروث مصــوٍن  مــن معــك الق ، أنــا أقلــو أنــا أحاّجــك وأحــاججال وجــود لهــا علــى اإلطــ
وتناولنـا سـنة مـن عمـر أّمـة اإلسـالم ،  1430تـاريخ ة محفوظ غاية الحفـظ ، غاية الصيان

يمكــن يقــول النســخ مختلــف فــي بعــض قضــاياه ، نحــط أن النســخ إجمــاع األّمــة عليــه ، 
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إنّمـا أقـول النسـخ ال أيدينا في يديه ، وفعـالً فـي بعـض قضـايا فـي النسـخ مختلـف فيهـا ، 
إّمـا أن يكـون غيـر بصـيٍر بمـا علـى أن صـاحبه  وجود له على اإلطالق ، تعميم النفـي يـدلّ 

التـي ابتكرتهـا يتكّلم بـه ، وإّمـا أن يكـون يـدري مـا يقـول ويريـد أن يـأتي علـى هـذه العلـوم 
، المـراد بـالمحو واإلثبـات ............. تعـال اسـمع معـاي المحـو واإلثبـات  هذه األّمـة

والّ يشمل أشياء ، أهـو بس ؟ ،  هو فعالً في عالم المخلوقاتيمحو اهللا ما يشاء ويثبت 
أم هو التنويـع فـي  ، ذاك ؟في المخلوقات يعني يحيي اهللا هذا ويميت اإلعدام واإليجاد 

يعني هناك معجـزة لسـيدنا موسـى اهللا عـّز وجـل يمحوهـا ثـّم معجزات األنبياء والرسل ؟ ، 
جــزات وهنــاك مع،  موســىفتمحــو المعجــزة الســابقة لســيدنا تــأتي معجــزة لســيدنا عيســى 

فيمحـو اهللا تي معجـزات ُأخـرى لسـيدنا محمـد ( ص ) أفتلموسى وعيسى عليهما السالم 
، والـال يمحـو اهللا مـا عيسى وموسى عليه السالم ويثبـت معجـزة محمـد ( ص ) معجزات 

يعنــي يمحــو شــريعة موســى عليــه يمحــو شــريعة ســابقة بشــريعة الحقــة ، يشــاء ويثبــت يعنــي 
ده كــالم ة موســى وعيســى بشــريعة محمــد ( ص ) ، الســالم بشــريعة عيســى ويمحــو شــريع

، أم هــو النســخ المفّســرين جميعــاً ، ومــدلوالت اللغــة تؤيّــد بعضــه ، ومــدلوالت الســياق 
معّينـة فأنسخ أحكـام أو آجي بشريعة معّينة الجزئي ، بنسخ شريعة كاملة بشريعة الحقة ، 

ُحــرم علــيكم ، وزي عيســى لّمــا قــال وألحــّل لكــم بعــض الــذي زي ســيدنا  ، بقــي ُأخــرىأو 
ن يجعلنـا مـن أنصـاره أحيـاء أو دين اإلسالم اللـي بننتمـي ليـه ونسـأل اهللا أن يميتنـا عليـه ، 

سـالم ألن بـدين اإلحكـام الشـرعّية فيبقى نسخ جزئي يمحـو اهللا مـا يشـاء مـن األوأمواتاً ، 
ز وجــل حكمــاً فــإذا انتهــى وقتهــا يشــرع اهللا عــلهــا وقتــاً محــدداً فــي علــم اهللا تنهــي إليــه ، 

أقـول يمحـو اهللا زي ميقـول صـاحبنا فقـط فـي اإلغنـاء واإلفقـار يّها أليق أطب  آخر .....
  .. ]] وجه واحد ؟!خذ تة واإلحياء والصحة والمرض ويأماواإل

أيّهــا الشــيخ الفاضــل الــذي قــال يل ولكــل متــدبر لكتــاب اهللا .. وأرّد علــى ذلــك فــأقول : 
هـو آيـات القـرآن الكـرمي ذاتـه .. ال وجـود لـه علـى اإلطـالق  آن الكـرمييف القـر  تعاىل بأن النسخ

 .. ال وجــود لــه إال يف خطابــاتكم الرنّانــةأيّهــا الشــيخ الفاضــل .. اإلمجــاع الــذي تتحــّدث عنــه 
لزندقـة من يتدبّر كتـاب اهللا تعـاىل خـارج املـوروث يـُـتهم بـالكفر وا كلّ   وخالل التاريخ فإن مصري
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أو ُمل .. ويا أيّها الشيخ الفاضل االخـتالف يف جزئيّـات هـذه املسـألة ينسـفها وُحترق كتبه ، 
انتماء أحكام إىل كتاب اهللا تعـاىل وإخـراج أحكـام مـن كتـاب من أساسها ، ألنّنا نتحّدث عن 

اهللا تعاىل .. وأنا أُعطيك مثاالً عن اإلمجاع احلق ... األّمة ُجتمـع علـى كتـاب اهللا تعـاىل ، فهـل 
الفاً بني اثنني على آية واحـدة مـن كتـاب اهللا تعـاىل ، هـذا هـو اإلمجـاع ، أّمـا أن تقـول ترى اخت

يل إمجــاع مثّ تقــول يل بعــد ذلــك اختلــف العلمــاء علــى اآليــات املنســوخة مــا بــني مخــس آيــات 
ومخسمائة آية ، مثّ تقول يل هذا إمجاع ، فهذا يا شيخ كالم ال يلقى آذاناً ُمصغية إالّ عنـد مـن 

  يكون رأساً من قطيع ُيساق حنو مستنقعات التاريخ .. رضي أن
، فهـذا  بعضـاً أّما عن القول بـأن هـذه اآليـة الكرميـة تعـين نسـخ املعجـزات الكونيّـة لبعضـها 

معجزة موسى عليـه السـالم ُنسـخت مبعجـزة عيسـى عليـه السـالم ،  ..صحيح  وهوال ننكره ، 
.. ) هـــي معجـــزة حســـّية مـــن عـــامل اخللــــق  ألن معجـــزة موســـى عليـــه الســـالم ( العصـــا وغريهــــا

قاً ِلَمـا ((  وشريعة عيسى عليه السالم نسخت بعـض مـا يف شـريعة موسـى عليـه السـالم َوُمَصـد
ـــْورَاِة َوِألُِحــل َلُكـــْم بـَْعـــَض الـــِذي ُحــرَم َعلَـــْيُكْم  ِمـــَن التـ 50 : آل عمـــران[  )) بـَــْيَن يَـــَدي [ .. 

َخت مبعجـزة القـرآن الكـرمي ألن معجـزة عيسـى عليـه السـالم ( ِسـومعجزة عيسـى عليـه السـالم نُ 
حكــام القــرآن الكــرمي أ، وبعــض إحيــاء املــوتى وغــري ذلــك ) هــي معجــزة حســّية مــن عــامل اخللــق 

   ..نسخت بعض ما يف شريعيت موسى وعيسى عليهما السالم 
نـا فـوق عـامل اخللـق ، مهـا كمـا بي ولكن معجزة القرآن الكرمي ، وأحكام القـرآن الكـرمي ، .. 

فالشـريعة اخلامتـة ال ُمتحـى وال تُبـدل وال تُنسـخ  وبالتايل فوق النسخ واإلزالة والتبديل والتغيـري ..
ــا أيّهــا الشــيخ الفاضــل ال تنتمــي لعــامل اخللــق كالشــرائع الســابقة ، إّمنــا تنتمــي ملــا  َُمــلوال  أل ،

ـا  ، هو أمسى من ذلك أيّهـا الشـيخ الفاضـل تتعلّـق بصـفات اهللا تعـاىل ، وهو عـامل األمـر ، وأل
وصــفات اهللا تعــاىل أمســى مــن اخلضــوع لقــوانني عــامل اخللــق مــن املكــان والزمــان واحملــو واإلثبــات 

  ..واإلمهال والتغيري والتبديل 
وزي ديـن اإلسـالم اللـي  [[:  شـهاب الـدين أبـو زهـو ، قلـت وهنا أقول للشيخ الفاضـل

مبعــىن ،  ]] ن يجعلنـا مــن أنصـاره أحيــاء وأمواتـاً أأن يميتنـا عليــه ، و بننتمـي ليـه ونســأل اهللا 
أنصار اإلسالم أحياء وأمواتاً .. أقول أيها الشـيخ الفاضـل   أنك ترجو اهللا تعاىل أن جيعلكم من
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معـاين كلمـات كتـاب اهللا تعـاىل ؟!!! .. مـن أنصـار اإلسـالم وأنـتم ال تـدركون كيف ستكونون 
كلمـــة أمــوات تعــين املـــوت اإلميــاين ، الــذي هـــو الكفــر ، وكــان عليـــك أن أيّهــا الشــيخ الفاضــل  

تقـــول أحيـــاء ومـــوتى ، وأنصـــحك أن تعـــود إىل كتـــاب اهللا تعـــاىل لـــتعلم هـــذه احلقيقـــة .. وبعـــد 
ن العلــم مقصــوٌر علــى الكتــب الصــفراء أن تعتقــد أدون ذلــك أنصــحك أن تــتكّلم مــع اآلخــرين 

  ..ها اليت ال ترون احلقيقة إالّ ضمن إطار 
  عالء سعيد : الشيخ ويقول.. 

[[ أنا عايز أقول حاجة ، الراجل اللـي احنـا بنـتكلم عليـه ده ، حينمـا عـرض شـبهاته 
ـــزل هـــذا الكتـــاب الـــذي أنزلـــه ، جلـــس مـــع أحـــد العلمـــاء أو  نـــزل كتابـــه ، هـــل قبـــل أن يُن

عــــرض هــــذه الشــــبهات علــــى مــــأل وعلــــى المتخّصصـــين وعــــرض علــــيهم ؟ ، هــــل حينمــــا 
مع الذين يقولون بالقول اآلخر ، أنا واحد من الناس وكنـت أتمنـى ل جلس الفضائيات ه

وإن كان الحق معـي فـال تعال فإن كان الحّق معك أرشدتني حتى بعيداً عن الفضائيات ، 
  .. تأبى علي ]]

: يــا شــيخ مــا عرضــنا لــيس شــبهات ، أكــرب الشــبهات هــو مســألة وأرد علــى ذلــك فــأقول 
، وحنــن مل ا علــى األّمــة ، ومــا قــّدمنا هــو أكــرب دليــٍل علــى ذلــك ضــو الناســخ واملنســوخ الــيت تفر 

.. وما تسّميها بالشبهات وكنت تود لـو جلسـنا معـك نقدم أي فكرة إال ودليلها القرآين معها 
لنصـل إىل نتيجـة ، هـي بـني يــديك ، ورّدنـا ومـا قلنـا يف الربنـامج بــني يـديك ، وأنـا أقـول لــك : 

يف رّدي هــذا أليقنــت أننــا ال نعــرض الشــبهات ، إّمنــا نزيــل الشــبهات  لــو جتــّردت ونظــرت فقــط
  باحلّجة والدليل ..

  وقال الشيخ شهاب أبو زهو :.. 
لحسـاب مـن يثيـرون يا جماعة دي قضّية أُثيرت بغير موضعها ، في أيامنا هـذه ، [[ 

  .. ]]هذه القضايا ، وقد انتهت منها أقالم المحّققين ؟ 
مـــؤمن بكتـــاب اهللا تعـــاىل ،  القـــرآن الكـــرمي أمـــٌر إهلـــي لكـــل  قول : تـــدبّررد علـــى ذلـــك فـــأأو 

ــا نقــوم بــذلك لصــاحل االلتــزام بــأمر اهللا تعــاىل .. وأقــالم  وحنــن عنــدما نتــدبر كتــاب اهللا تعــاىل إّمن
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احملققني مل ولن تنتهي من أي مسألة موجـودة يف كتـاب اهللا تعـاىل ، فـدالالت كتـاب اهللا تعـاىل 
  ..  وغري احملّققني ن أن حتيط ا أقالم احملّققني أكرب م

  وسأل أمحد غايل شهاب الدين أبو زهو قائًال : 
 ]] إن العلـم الشـرعي احتكـار وا علينا وقولوا دي الوقت فضـيلة الـدكتور بقـول حيرد

 جـوا مـن جامعـة األزهـر أو مـن  علينا احنا المشايخ ، طب منتو عنديكم في علمـاء ال تخر
  ]] برع في العلم ، فالعلم مش حكر على حدكذا ، و 

  فأجابه شهاب الدين أبو زهو :   
أم مجـرد أهـو مجـرد ظهـور فـي تلفـاز ! ، من الذي شهد له البراعة في العلم ؟ ، [[ 

 د انبهــار ط فيــه فـي قواعــدنا برنـامج خــبالثابتــة التـي اتّفــق عليهــا المتخّصصـون ! ، أم مجــر
ومــا أكثــر النــاس ولــو حرصــت بمــؤمنين ، ومــا النــاس ! ، بــه مــن ماليــن النــاس ، أو ألــوف 

عاهـد عنـدنا موجدنا ألكثرهم من عهد ووجـدنا أكثـرهم فاسـقين ، العبـرة مـش باألكثريّـة ، 
وكـابراً عـن كـابر ، فمـن وأساتذة يتلقون العلـم خلفـاً عـن سـلف ، شرعّية وأدوات علمّية ، 

منحه إيّاها ؟ ، ثّم أدنـى المبـادئ لـو ومن شهد له ؟ ، ومن زّكاه ؟ ، وما هي مؤهالته ؟ ، 
ـــة اللـــي تســـمى واحـــد عـــايز يأخـــذ رســـالة التخّصـــص اللـــي تســـّمى الماجســـتير أو  العالمي

أو قصاصـات الدكتوراة ، أيأخذها من تلقاء نفسه لمجّرد كتاب يلّفقه من هنـا وهنـاك ؟ ، 
اثنــين  ن يكــون عليــه واحــد مــنأال بــد و يجمعهــا كــوبي أنــدي بيســت بلغــة الكمبيــوتر ؟ ، 

ن تناقشــــه لجنــــة أصــــبحت ثالثــــة ، يعنــــي أصــــبحت اللجنــــة أمشــــرفين ، علــــى األقــــل ، و 
ى بتقـدير ثـّم بعـد ذلـك يحظـن يحضـرها النـاس ، أن تكون المناقشـة علنيّـة و أو خماسّية ، 

إنّمـــا كـــّل اللـــي يؤلّـــف كتـــاب ممتـــاز أو جيـــد جـــداً أو مرتبـــة الشـــرف أو مـــا شـــابه ذلـــك ، 
إنّــه ألول مــّرة ينشــر فــي العــالم وحقــائق تنشــر ألّفــت كتابــاً ويطرحــه فــي الســوق ويقــول أنــا 

ألّول مــّرة ، مــن قــال لــك إنهــا أول مــّرة تنشــر ، فــي جهــة معّينــة قالتلــك أنــت أّول واحــد 
تجيــب الحقــائق دي ، زي واحــد ينــزل فــي الصــحراء ويقــول مــن يبــارز ، مفــيش حــد فــي 

ل ، قـول لحـد بكـرة ، لحـد مائـة الصحراء ، يقول أنا جبت حقائق محـدش جابهـا ، متقـو 
  .. سنة ]]
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وأرد علـــى ذلـــك فـــأقول : كالمـــك أيّهـــا الشـــيخ الفاضـــل يـــدل علـــى أن العلـــم عنـــدكم هـــو 
عنـدنا معاهـد شـرعّية وأدوات علميّـة ، وأسـاتذة  [[تلقي وحفظ عن ظهر قلب ، فقولـك : 

ومن زّكـاه ؟ ، ومـا هـي يتلقون العلم خلفاً عن سلف ، وكابراً عن كابر ، فمن شهد له ؟ ، 
هـو تلّقـي خلفـاً عـن سـلف عنـدكم ، يـدل علـى أن العلـم مؤهالته ؟ ، ومن منحه إيّاهـا ؟ ]] 

بَـْل قَـاُلوا ِإنـا َوَجـْدنَا آبَاَءنَـا َعلَـى أُمـٍة َوِإنـا (( .. وهو ذاته املنهج الذي بّينـه اهللا تعـاىل بقولـه : 
َكـــَذِلَك َمـــا َأْرَســـْلَنا ِمـــْن قـَْبِلـــَك ِفـــي قـَْريَـــٍة ِمـــْن نَـــِذيٍر ِإال قَـــاَل وَ  )22َعَلـــى آثَـــارِِهْم ُمْهَتـــُدوَن (

َرُفوَها ِإنـا َوَجـْدنَا آبَاَءنَـا َعلَـى أُمـٍة َوِإنـا َعلَـى آثَـارِِهْم ُمْقتَـُدونَ   ] 23 – 22 : الزخـرف[   )) ُمتـْ
 اأمــ حبيـيب لـيس علمـاً .... كـل مـا يفعلـه اخللـف هـو اجـرتار مـا قالــه بعـض السـلف ، وهـذا يـا 

 قُـْل َهـاتُوا بـُْرَهـاَنُكْم ِإْن ُكْنـُتْم َصـاِدِقينَ  ((بالنسّبة ملؤّهاليت فهي اإلميـان والعمـل بقولـه تعـاىل : 
لة الناســـخ أويـــزكيين الـــذي ال يرضـــى علـــى كتابـــه الكـــرمي النقـــائص كمســـ،  ] 111 : البقـــرة[  ) )

  .. اتزعمو اليتواملنسوخ 
ــاً مربهنــاً مــن كتــاب اهللا تعــاىل ، .. مث ملــاذا ع ويــرى النــاس احلقيقــة نــدما نعــرض فكــراً علمّي

تســتذكرون قــول اهللا  النــاس بــاحلق الــذي حيملــه كتــاب اهللا تعــاىل وغيبتمــوه عــن النــاس ، نبهــروي
ذي يف الوقـت الـ..  ] 103[ يوسف : (( َوَما َأْكثـَُر الناِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمْؤِمِنيَن ))   تعاىل :

نــتم صــباح مســاء حتتلــون الفضــائيات ، وال يقتنــع الكثــريون مــن أال تســتذكرون بــه هــذا القــول و 
بكالمكـــم .. فعلـــيكم أن تعـــودوا وتراجعـــوا مـــا تعرضـــونه علـــى النـــاس .. فالعيـــب ويل األلبـــاب أ

  ليس مبا نعرضه ، العيب مبا تعرضونه أنتم ..
، فــأعود عــرض ألول مــرّة يف العــامل )) أّمــا بالنســبة للعبــارة املوجــودة علــى بعــض كتــيب (( تُ 

وأقــول لــك : أحتــّداك أن تثبــت أن األفكــار األساســّية الــيت عرضــتها يف هــذا الكتــب مســبوقة .. 
قـــال وقيــل وـــريج وسفســـطة ،  وال أريــد أن أتكلّـــم أكثــر مـــن ذلــك .. فاملســـألة ليســـت مســألة 

  وعلى النت .. ،كتيب موجودة وبرنامج املعجزة الكربى موجود 
   بو زهو :أويقول الشيخ شهاب الدين .. 
مــا يــدل عليــه الســياق ، الســياق يــدل علــى  يمحــو اهللا مــا يشــاء ويثبــت ، الــراجح[[ 

الســـياق يـــدل علـــى المحـــو واإلثبـــات فـــي عـــالم الخلـــق المخلوقـــات والّ فـــي عـــالم إيـــه ، 
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و والّ فــــي أي عـــــالم ؟ ، احنــــا حنختـــــار أن المحـــــالمعجــــزات والّ فـــــي عــــالم الشـــــرائع ، 
والـذين آتينـاهم الكتـاب واإلثبات يتعّلق بالقرآن الكريم ، وتعال لنقرأ هـذه اآليـات معـاً ، 

اللـي  وكـذلك أنزلنـاه حكمـاً عربيّـاً ،يفرحون بما أُنزل إليك ومن األحزاب من ينكر بعضه 
ــم  هــو القــرآن الكــريم ، ــة يــتكّلم اهللا ســبحانه وتعــالى فــي اآلث فيقــول يمحــو اهللا مــا  39ي

الحـــديث عـــن القـــرآن أم عـــن وعنـــده أم الكتـــاب ، إذاً الســـياق يـــدّل علـــى  يثبـــتيشـــاء و 
المعجزات الحسـّية ؟ ، عـن القـرآن ، يبقـى هـذه اآليـة الـراجح فيهـا يـدّل علـى أن النسـخ 

ــرّد ده  ، يبقــى واقــٌع وجــائٌز شــرعاً ، جــائٌز عقــالً وواقــٌع شــرعاً ، خلصــت المشــكلة فــي ال
  .. له أدلّته ، ده المختصر بتاعها ]]هذا القول ، و  هناك أقوال متعّددة نحن رّجحنا

احنـا حنختـار أن المحـو  [[على أي أساٍس من الدليل تقول : وأرد على ذلك فأقول : 
وملـاذا أيّهـا الشـيخ الفاضـل مل تقـرأ اآليـات كاملـة ؟!!! ..  ]] واإلثبات يتعّلق بالقرآن الكريم

يـات الكرميـة مـن الكلمـة الـيت بـدأت بقراءـا هـي حىت الوصول إىل اآلية موضوع البحث .. اآل
  :  

نَـاُهُم اْلِكتَـاَب يـَْفَرُحـوَن ِبَمـا أُنْـِزَل ِإلَْيـَك َوِمـَن اْألَْحـَزاِب َمـْن يـُْنِكـُر بـَْعَضـُه ((  َوالِذيَن آتـَيـْ
ــهِ  ــِه َأْدُعــو َوِإلَْي ــِه ِإلَْي ــَد اللــَه َوال ُأْشــِرَك ِب ــْرُت َأْن َأْعُب ــاُه  )36َمــآِب ( قُــْل ِإنَمــا أُِم ــَذِلَك َأنـَْزْلَن وََك

 ُحْكماً َعَربِّياً َولَِئِن اتـبَـْعـَت َأْهـَواَءُهْم بـَْعـَد َمـا َجـاَءَك ِمـَن اْلِعْلـِم َمـا لَـَك ِمـَن اللـِه ِمـْن َولِـي َوال
يــًة َوَمــا َكــاَن ِلَرُســوٍل َأْن َوَلَقــْد َأْرَســْلَنا ُرُســالً ِمــْن قـَْبِلــَك َوَجَعْلَنــا َلُهــْم َأْزَواجــاً َوُذر  )37َواٍق (

ــاٌب ( ــِإْذِن اللــِه ِلُكــل َأَجــٍل ِكَت َــٍة ِإال ِب َــْأِتَي بِآي ــَدُه ُأم  )38ي ــُت َوِعْن ــا َيَشــاُء َويـُْثِب يَْمُحــوا اللــُه َم
  ] 39 – 36 : الرعد[   )) اْلِكَتابِ 

 البحـث لآليـة موضـوع ملاذا قفـزت أيّهـا الشـيخ يف قراءتـك عـن العبـارة السـابقة مباشـرة..  
تتحـّدث عـن القــرآن  ))ِلُكـل َأَجـٍل ِكتَـاٌب (( هـل العبـارة القرآنيّـة ،  ))ِلُكـل َأَجـٍل ِكتَـاٌب (( : 

 جــــل موعــــد حمــــّدد ال خيلفـــه كاحليــــاة واملــــوت واإلغنــــاءأنــــه لكـــل بأم تتحــــدث أالكـــرمي ؟!!! .. 
والــيت كمــا ،  اهللا تعــاىل ــا رســاالته الســابقةواآليــات الكونّيــة الــيت أيــد  والفقــر والصــّحة واملــرض

َوَلَقـْد  ((بل ملاذا مل تقرأ اآلية السـابقة لآليـة موضـوع البحـث : ؟!!! ..  بّينا تنتمي لعامل اخللق
ٍة ِإال بِـِإْذِن َأْرَسْلَنا ُرُسـًال ِمـْن قـَْبِلـَك َوَجَعْلنَـا َلُهـْم َأْزَواجـاً َوُذريـًة َوَمـا َكـاَن ِلَرُسـوٍل َأْن يَـْأِتَي بِآيَـ
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؟!!! .. اآليـة يـا أسـتاذ تتحـدث عّمـا قبـل الرسـالة اخلامتـة ، وبّينـا أن  )) اللِه ِلُكل َأَجـٍل ِكتَـابٌ 
كـل ذلــك يتعلّــق بعــامل اخللــق ، وباحلركــة املسـتمرّة بــني النقــائض ، ولــذلك نــرى يف اآليــة الكرميــة 

صيغة املشية ، وصيغة املضارع كما بّينـا  )) َوِعْنَدُه ُأم اْلِكَتابِ يَْمُحوا اللُه َما َيَشاُء َويـُْثِبُت  ((
يبقــى هــذه اآليــة الــراجح فيهــا يــدّل علــى أن النســخ واقــٌع وجــائٌز  [[ولــذلك فقولــك :  ..

ال ُحيَمــل علــى أي  ]] شــرعاً ، جــائٌز عقــالً وواقــٌع شــرعاً ، خلصــت المشــكلة فــي الــرّد ده
، واملشكلة مـا زالـت ولـن ليس جائزاً عقالً ، وليس واقعاً شرعاً  حممل علمي ، فالنسخ يا شيخ

  ال باالعرتاف بأن النسخ هو الشبهة اليت ال بّد من إزالتها ..تنتهي إ
  ويقول الشيخ عالء سعيد :   

بـل مـا وجـدنا سـبيالً للجمـع [[ ونحن لسنا مع الذين يقولون بالتوسـعة فـي النسـخ ، 
ــاً يــذكر فيــه إذا وجــدنا طريقــاً عــن رســول اهللا ( ص )  لكــنبــين اآليــات نــذكر ذلــك ،  ثابت

، يبقـى ال يسـعنا إال أن نسـّلم بـه النبّي ( ص ) النسخ صـراحًة أو ينقلـه الصـحابة صـراحًة 
وعنـــده أم وبالنســـبة لآليـــة اللـــي ذكرهـــا الـــدكتور شـــهاب ، يمحـــو اهللا مـــا يشـــاء ويثبـــت ، 

ية يمحو اهللا مـا يشـاء ، إيـه معنـى كلمـة مـا اآلنا عايز أذكر فيها نقطتين بس ، أالكتاب ، 
يقول أهل العلم عليهم رحمة اهللا كذاك من وما تفيدان معاً كل العموم يا أخـي فاسـتمعا ، 

ــنفس اآليــة ، يبقــى  ــة اللــي عــايز أذكرهــا ب ــدنا قاعــدة مــا ومــن للعمــوم ، النقطــة الثاني ، عن
رب العالمين أراد أن يوّضـح لعبـاده هل في كتبهم قالوا فيها ، تفسيريّة ذكرها لنا علماؤنا 

ــاده ؟ ، إن كانــت الكلمــة تحتمــل أ؟ ، أم أراد  ــبهم علــى عب ــر مــن معنــى ن ي هــل رّب أكث
ــص  اهللا لــم يخص ــر مــن معنــى ؟ ، هــل لــو أن العــالمين يعلــم أن هــذه الكلمــة تحتمــل أكث

، قــال المفّســرون معّينــاً لهــذه اآليــة يبقــى أراد الكــل والّ أراد الــبعض ؟ ، أراد الكــل معنــى 
وجـب إن كانت اللفظـة فـي القـرآن تحتمـل أكثـر مـن معنـى دون تنـاقض في هذه القاعدة 

  .. ألنّه األبلغ لكتاب اهللا ]]على المفّسر أن يحملها على جميع المعاني ، 
.. وأقـــول للشـــيخ عـــالء ســـعيد : إن كنـــت لســـت مـــع التوّســـع يف النســـخ كمـــا تقـــول ،   

لة مــن أساســها عــرب التوفيــق بــني مجيــع اآليــات الــيت تزعمــون أاملســفلمــاذا ال يكــون إلغــاء هــذه 
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لة وخروجــاً مــن هــذا املــأزق الفكــري أملــاذا ال يكــون ذلــك حــالً هلــذه املســ كمــا بّينــا ،  نســخها ،
  الذي أغرقتم األّمة به ؟ ..
ولكـن اهللا  فهـذا صـحيح ، ]] مـن ومـا تفيـدان معـاً كـل العمـوم [[أّما بالنسبة لقولك : 

عــن  –كمــا بّينــا   –ُمطلقــاً املســألة يف ســاحة املشــيئة الــيت ال ختــرج  ))َمــا َيَشــاُء  (( يقــول تعــاىل
يعــين  ))يَْمُحــوا اللــُه َمــا َيَشــاُء َويـُْثبِــُت  ((وبالتــايل فــإن القــول بــأن قولـه تعــاىل :  عـامل اخللــق ..

سـليماً علـى اإلطـالق   نسخ آيات كتاب اهللا تعاىل ، هو قوٌل ال دليل عليه ، بل هو قوٌل لـيس
إن كانــت اللفظـة فــي القــرآن تحتمـل أكثــر مــن معنــى  [[ ّمـا بالنســبة لقولـك :أكمـا بّينــا .. 

دون تنــاقض وجــب علــى المفّســر أن يحملهــا علــى جميــع المعــاني ، ألنّــه األبلــغ لكتــاب 
ـــنص القـــرآين ، صـــحيح أن أعود أل، فـــ اهللا ]]   قـــول : ال ميكـــن للمحـــو واإلثبـــات أن يشـــمل ال

ُقيـــد كلمـــة مـــا تفيـــد العمـــوم ، ولكنّـــه العمـــوم 
يف عـــامل اخللـــق .. وقـــد بّينـــت ذلـــك ، وال أريـــد امل

  إعادة ما قلت .. 
  وقال الشيخ شهاب الدين أبو زهو :
  .. ونقّر له ونخضع ]]ونلين ألي قائٍل بالحق ، ، [[ نحن ندور مع الحق أين دار 

م يا أخـي أن األمـر يف النهايـة هـو بيـنكم وبـني رد على ذلك فأقول ، أمتّىن ذلك ، واعلأو  
  احلق ..  وناهللا تعاىل ، وسنقف أمام اهللا تعاىل ، وعندها ستعلم

  :محد غايل أوقال 
وال مـن خلفـه  [[ استدلوا على نفي النسخ بقوله تعـالى ال يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه

قــرآن آلتــاه الباطــل ، لــو ُنســَخت بعــض آيــات التنزيـل مــن حكــيم حميــد ، بقــول المــتكّلم 
لـو كـان هـذا الكـالم هو بيقصد أنـا بلمـح مـن كالمـه ألن النسخ إبطاٌل لحكم المنسوخ ، 

  بتالوته ]]يضاً منسوخ إذاً فلماذا يتعّبدنا اهللا أ
  شهاب الدين أبو زهو :فأجاب 

ه من بـين يديـبقول النسخ من معانيه اللغويّة اإلبطال ، وربّنا بقول ال يأتيه الباطل [[ 
هنـاك سخ بالقرآن يبقـى قلـتم فيـه باطـل دخـل القـرآن ، لو قلتم في نوال من خلفه ، أنتم 

أبطلـه كيـف ؟ ، اللـي ألنّني قـد أُبطـل شـيئاً وهـو حـق ، فارق بين البطالن وبين اإلبطال ، 
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تعّبدنا اهللا عز وجل به ، معنـى الباطـل مرحلة زمانّية معّينة جاء فيها حكٌم هو ده النسخ ، 
ال يأتيــه الباطــل يعنــي ال يأتيــه الكــذب ، فــي اآليــة إيــه ؟ ، يبقــى مــش معنــاه النســخ ،  هنــا

  .. أو أن يضيف إليه كذباً ]]يعني ال يستطيع أحد أن يكذب على كتاب اهللا ، 
وأرد على ذلك فأقول : البطالن نقيصـة موجـودة يف الشـيء ، واإلبطـال نقيصـة نلحقهـا   

كتــاب اهللا تعـاىل منــزّه عـن الــبطالن ، وجيــب يـا حبيــيب أال نُبطــل و ، فنجعلـه بــاطالً حنـن بالشــيء 
واللــــف  أي جيــــب أال جنعلهــــا باطلــــة ، مبعــــىن مهملــــة تفقــــد صــــالحية العمــــل ــــا ، أحكامــــه ،

... والــدوران باأللفــاظ ال يُلغــي كــون النســخ نقيصــة آن األوان لرفعهــا عــن كتــاب اهللا تعــاىل ..
حكـــام كمـــا واإلبطـــال باطـــل ، وإمهـــال األ ،لغـــاء باطـــل واإل ،الكـــذب باطـــل ، والنســـخ باطـــل 

ـــنكم و  ـــذه  ننـــتم تتلّفظـــو أتقولـــون باطـــل .. أرجـــو أن تضـــعوا كرامـــة كتـــاب اهللا تعـــاىل بـــني أعي
  الكلمات ..
  محد غايل :أوقال 

وال تأخــذكم بهمــا رأفــة فــي [[ الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كــل واحــٍد منهمــا مائــة جلــدة 
حكــم مائـــة جلــدة لكـــل وال ذكــر اإلحصـــان ، يش تحديـــد للســن ديــن اهللا ، قــال هنـــا مفــ

وذكر آية أخرى في سورة النساء ، فإذا ُأحصن فإن أتين بفاحشة فعلـيهن نصـف واحد ، 
فـإذا ُأحصـن مـن األسـاس ، قال هذه اآلية تنفي الرجم ما على المحصنات من العذاب ، 

  .. ؟ ]] وإيه هو نصف الموتيبقى هل يُقسم الموت ، يعني تزوجن ، 
  فأجاب عالء سعيد :

الزانيــة والزانــي فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا مائــة جلــدة ، قــال مــا ذكــرت ســن وال [[ 
ن المجنــون إو بيقــام عليــه الحــد ؟ ، وقــع فــي ذلــك فهــل هــو بقــول إن الطفــل إذا شــيء ، 

ن المكره إذا وقع فـي ذلـك يقـام عليـه الحـد ؟ ، وقع في ذلك يقام عليه الحد ؟ ، وإإذا 
مهي اآلية عاّمـة ، يقـول اإلمـام الشـافعي ن الجاهل إذا وقع في ذلك يقام عليه الحد ، وإ

اللي هي في الزانية والزاني ، وهـذا يـدل علـى العمـوم رحمه اهللا عن أل هنا أل الموصولة 
إنّمـا ُيحمـل العمـوم ولـذلك الخصـوص ال ينـاقض العمـوم ، والعموم قابـل للتخصـيص ، ، 

ابنــك راح  اقطعوا أيــديهما ،فــآن الســارق والســارقة اعملــوا إيــه ؟ ، لّمــا يقــول القــر عليــه ، 
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و بجيبـــه عشـــان يجيـــب فيـــه حـــالوة مـــن بـــّره ، اهللا يقـــول ســـارق مـــن جيبـــك جنيـــه وحـــاطّ 
 عنقطــه أربــع خمــس ســنين دنجيــب ابنــك اللــي عنــالســارق والســارقة فــأقطعوا أيــديهما ، 

ـــده ؟ ،  ـــة بتقـــول الســـارق والســـارقة ، ال ذكـــرت إي مقـــدار وال  ســـن وال ذكـــرتمهـــي اآلي
بهــذا زانيــة ، بنقلــو الكــالم ده ذُكــر وال آيــة الزانــيمهــو بقــول هنــا فــي أّي شــيء ،  ذكــرت

 فبـّين النبـي ( ص ) قـال رُفـع أتى تفاصيل ذلك في سـّنة رسـول اهللا ( ص ) ، العموم ، ثم
ي أشـياء القلم عن ثالث ، وقال ( ص ) ال تُقَطع يد فـي أقـل مـن ربـع دينـار ، يبقـى إذاً فـ

نعزروا ، فهنا كلمـة الزانيـة لو سرق حاجة أقل من ربع دينار ب يبقىتخصص هذا العموم ، 
فحينمــا يــأتي الرســول ( ص ) ويبــّين العمــوم ده قابــل للتخصــيص ، والزانــي كلمــة عمــوم ، 

فـإذا ُأحصـن فـإن أتــين كلمـة فـإن ُأحصـن  ي إيـه ،بقلّـ فلّمـا جـي هنـا بقلّـي........... لنـا 
فـــين نصـــف هـــو عـــايز يرّكـــز علـــى دي ،  فعلـــيهن نصـــف مـــا علـــى المحصـــنات ،بفاحشـــة 

، منهـا العفيفـات عـن الزنـا ، أقله أوًال كلمة اإلحصان في القرآن بتأتي بمعـاني الرجم ؟ ، 
األمـة دي يـا ومنها األحرار ، ومنها المتزّوجات ، هنا بقا أنا عـايز هنـا ، فـين النصـف ؟ ، 

عّلق بحّق مالكها ، الشـريعة لّمـا تحكـم عليهـا بـالرجم إذاً مش بتتاألمة دي  شهاب دكتور
، اآليــة قالــت إيــه ؟ ، فعلــيهن فلــذلك راعــت الشــريعة هــذا إنــه يهــدر بقــا مالــه ، بالمالــك 

ــا ســبحانه مــن أَ نصــف مــا علــى المحصــنات مــن العــذاب ،  نهــو عــذاب ؟ ، اللــي قــال ربّن
أو فكانـــت الثّيـــب مـــنهن ة ، اللـــي هـــو المائـــ وتعـــالى فـــي ســـورة النـــور ليشـــهد عـــذابهما ،

المتزّوجــة مــنهن كغيــر المتزّوجــة عليهــا النصــف فقــط وهــذا تخصــيص مــن العمــوم ، وهنــا 
فكالهمـا عليـه نصـف ن وقعت فـي الزنـا ، إلماء كغير المتزّوجة من اإلماء إالمتزّوجة من ا

من العذاب ، هذا مـع وجـود خـالف فـي الحكـم فيهـا بـين العلمـاء ، ما على المحصنات 
المتزوجـة مـة اللـي متـزوجتش معليهـاش جلـد أصـالً نصـف مائـة ، نه منهم اللـي يقـول األأل

من يسـاوي كمـا ذكـرت وهـذا زي رأي ابن عباس ، ومن أهل العلم بس هي اللي عليها ، 
  .. هو أرجح األقوال في هذه المسألة ]]

ة مــا قبــل الطفــل كلمــة ُتطلــق علــى مرحلــ ،وأرد علــى ذلــك فــأقول : أيّهــا الشــيخ الفاضــل 
كيـف سـيزين الطفـل ؟!!! .. عنـدما يقـدر علـى الزنـا   البلوغ ، فكيف إذاً سيزين الطفل ؟!!! ..
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طرحـه لــيس فقـط عليــك أنـت ، إّمنـا أطرحــه علـى كــل إنسـان ّمــه أســؤال  .. !!! مل يعـد طفـالً 
(( :  ويـــا أيّهــا الشـــيخ الفاضــل لـــو نظــرت يف قولـــه تعـــاىلاحلقيقــة أكثـــر مــن عصـــبّيته الذاتيّــة .. 

ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة  ،  ))الزانِيَـُة (( لرأيـت أن لفظـيت : ،  ))الزانَِيُة َوالزاِني فَاْجِلُدوا ُكل َواِحٍد ِمنـْ
، مهـا اسـم فاعـل معـرف بـأل التعريـف ، أي تصـفان مـن قـام ـذا الفعـل الشـنيع  ))َوالزاِني  ((

، ولـــذلك فالطفـــل مبـــا ال يقبـــل الشـــك يف ذلـــك  تهلبســـن التهمـــة أعـــن علـــم وإدراك وإرادة ، و 
فـاهللا تعـاىل بصـياغته هلـذه  ،مها مسـائل ال تغيـب عـن علـم اهللا تعـاىل واملكره ، وانون واجلاهل 

، وآياتــه ليســت ناقصــة لنكملهــا بــدالالت مــن الكلمــات يعلــم أيّهــا الشــيخ كــل هــذه احلــاالت 
   جيوبنا ..

َوالسـاِرُق َوالسـارَِقُة فَـاْقطَُعوا َأيْـِديـَُهَما َجـَزاًء ِبَمـا  ((  : لقولـه تعـاىلوكـذلك األمـر بالنسـبة 
، مهـا  ))َوالسـارَِقُة  ((،  ))َوالساِرُق (( ، فلفظتا  )) َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللِه َواللُه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
شــرتي بــه احللــوى وابنــك إن أخــذ جنيــه مــن جيبــك لي ،أيضــاً امســا فاعــل معــرف بــأل التعريــف 

وقـــد بّينـــت يف كتـــيب ويف  لـــيس مشـــموالً بـــاملعنيني ـــذه الصـــياغة اللغويّـــة هلـــذه اآليـــة الكرميـــة ..
وبّينـــت   ،أن هـــذه الكلمـــات حتمـــل كـــل احلـــاالت لكـــل زمـــاٍن ومكـــان  برنـــامج املعجـــزة الكـــربى

ملــا  ،فضــيلة الشــيخ  مــر كمــا تقولــون يــافلــو كــان األ ،ن الفقهــاء اختلفــوا يف كــل جزئّيــة أكيــف 
.. فكتـاب اهللا تعــاىل أيّهــا الشــيخ الفاضــل لــيس اختلـف الســادة الفقهــاء يف كــل هــذه اجلزئيّــات 

ن ُتكملـه الروايـات ولـيس حباجـة أل ،حكـام موجـودة يف بـاطن صـياغته اللغويّـة وكل األ، ناقصاً 
َيانــاً ِلُكــل َونـَزلْ  ((ن اهللا تعــاىل صــادق بقولــه : ، هــل تعلمــون ملــاذا ؟ ، أل َنــا َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب تِبـْ

قوا اهللا تعاىل  ))َشْيٍء  حتاولوا خلق عورات ،.. ولذلك أرجو أن تصد لكتـاب اهللا تعـاىل  وأال ،
  ..من أجل إثبات نقائص ال وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل 

ن نعلـــم وأقـــول للشـــيخ الفاضـــل : صـــحيح أن كلمـــة اإلحصـــان هلـــا عـــّدة معـــاين ، فـــنح.. 
فَـِإَذا ُأْحِصـن فَـِإْن َأتـَـْيَن بَِفاِحَشـٍة فـََعلَـْيِهن ِنْصـُف  ((ذلك ، ولكن اإلحصـان يف قولـه تعـاىل : 

وكيـف  ..، ال يعين إال إحصـان الـزواج  ] 25 : النساء[   ))َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب 
ق دالالت هـــذه نتم هـــربتم مـــن اســـتحقاأاىل ، فـــكـــرب مـــن حـــق اهللا تعـــأن حـــق املالـــك تقولـــون إ

، وإن طُبـــــق ُحكـــــم الـــــرجم عليهـــــا ســـــتموت بـــــالقول : إن ملالـــــك األمـــــة حّقـــــاً  العبـــــارة القرآنيّـــــة
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هكـذا  ،وسيخسرها مالكها ، وبالتايل سيذهب حّقـه ، وبالتـايل فحكـم الـرجم ال يُطبـق عليهـا 
ن  تم تنطقــون ــذه الكلمــات ؟!!! .. إاىل وأنــتقولــون .. وأرد فــأقول : أال ختجلــون مــن اهللا تعــ

فكيـف ترجحـون كان حكم الرجم من الشريعة كما تزعمون ، فهو مـن حـق اهللا تعـاىل علينـا ، 
 اهللا تعـــاىل ؟!!! .. مالـــك األمـــة علـــى  حـــق وإن كـــان األمـــر كمـــا تقولـــون ، فهـــل حســـبتم حـــق

الرتبيـة والرعايـة ؟!!! .. أم أن املالـك حساباً للمرجوم إن كان عنـده أطفـال هلـم عليـه ذاتـه حـّق 
أهـــم مـــن األطفـــال الـــذين حباجـــة لرتبيـــة ورعايـــة ؟!!! .. أم أن املســـألة هـــي مســـألة خلـــق ذرائـــع 
لتربيـــر مـــا ال ميكـــن تربيـــره إال بـــاإلعراض عـــن ثوابـــت كتـــاب اهللا تعـــاىل والعقـــل واملنطـــق ؟!!! .. 

ــد أن مســألة العبيــد وملــك وحنــن نقــول ذلــك  اليمــني كمــا هــي يف فقهكــم ال وجــود هلــا علــى نؤك
مــا تقولونــه مجلــًة وتفصــيالً .. وقــد  اىل ، وكتــاب اهللا تعــاىل يهــدم كــلّ اإلطــالق يف كتــاب اهللا تعــ

  بّينت ذلك يف كتيب ، وتعّرضنا بشكل بسيط لذلك يف برنامج املعجزة الكربى ..
ــــْيَن  ((ن العــــذاب املعــــين يف قولــــه تعــــاىل : أم بــــأمــــا بالنســــبة لقــــولك فَــــِإَذا ُأْحِصــــن فَــــِإْن َأتـَ

هـو فقـط عــذاب اجللـد املعــين  ))بَِفاِحَشـٍة فـََعلَــْيِهن ِنْصـُف َمــا َعلَـى اْلُمْحَصــَناِت ِمـَن اْلَعــَذاِب 
ُهَمــا ِمائَــَة َجْلــَدٍة َوال تَْأُخــْذُكْم ِبهِ (( بقولــه تعــاىل :  ــُة َوالزانِــي فَاْجِلــُدوا ُكــل َواِحــٍد ِمنـْ َمــا الزانَِي

ـــَن  ـــٌة ِم ـــَذابـَُهَما طَائَِف ـــْوِم اْآلِخـــِر َوْلَيْشـــَهْد َع ـــوَن بِاللـــِه َواْليَـ ـــُتْم تـُْؤِمُن ـــِن اللـــِه ِإْن ُكْن ـــٌة ِفـــي ِدي رَْأَف
ــْؤِمِنينَ  َوْلَيْشــَهْد  ((فنقــول هــذا واهللا صــحيح ، فالعــذاب املعــين هــو : ،  ] 2 : النــور[    )) اْلُم

، وهو عذاب اجللد ، وهـذا مـا نقـول بـه حنـن ، فهـذا ينسـف  )) ْؤِمِنينَ َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلمُ 
مسألة الرجم من أساسها .. أنـا اسـتغرب كيـف تتحـّدثون بـذلك ؟ .. مـا تتحـّدثون بـه ينسـف 

  ما تذهبون إليه !!! ..
مبعــىن  ،وأنــا أريــد أن أســأل الســادة املشــايخ : املــرأة املتزوجــة هــل هــي متزوجــة أم ال ؟!!! 

حمصــنة إحصــان زواج أم ال ؟!!! .. وعنــدما يرميهــا زوجهــا بالفاحشــة وتريــد أن تــدرأ  هــل هــي
العقوبــة املرتتّبــة علــى رميهــا ــذه الفاحشــة ، مــاذا تفعــل وكيــف وصــف اهللا تعــاىل ذلــك يف عنهــا 

َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِ (( كتابه الكرمي ، يقول تعـاىل :  اللـِه ِإنـُه َلِمـَن َوَيْدرَأُ َعنـْ
ن كانــت عقوبتهــا الــرجم يف حالــة الزنــا ملــاذا مل يقــل تعــاىل ( .. فــإ ] 8 : النــور[   )) اْلَكــاِذبِينَ 

.. ختصـيص العقوبـة  ؟!!! )، أو ملـاذا مل يقـل : ( ويـدرأ عنهـا اجلـزاء  ؟!!! ويدرأ عنهـا الـرجم )
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َهـا اْلَعـَذاَب (( سها ي صيغة أُخرى ينفي مسألة الرجم من أساأبالعذاب دون  ..  ))َويَـْدرَأُ َعنـْ
خـالف  علـىالعلمـاء  بـأن ما تقولونه أيّها السادة املشايخ هـو ضـد مـا تـذهبون إليـه .. وقـولكم 

هــو دليــل يضــاف لبــاقي األدلّــة علــى أن املســألة الــيت تــذهبون إليهــا ، هــي تركيبــة ال  يف ذلــك ،
  وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل ..

  غايل يف اية احللقة الثالثة :محد أوقال 
اسيبوهم بقـى [[ أنا عايز أقول كلمة مستجدة يجب هؤالء العقالنيين أو العقالنّيون 

أو بـأدب من حكاية القص واللـز ، وعنـدنا بقـى مثـل مصـري ، اللـي ميعـرفش ميعجـنش ، 
  .. مّني ، اللي ميعرفش ميتكلمش ]]

أنــك أدركــت مــا يقولــه ضــيفاك الكرميــان  وأقــول لــه : القــص واللــز هــو مــا تتفضــل بــه ، فلــو
ملا قلت ما تقول .. وال أريـد أن أقـول أكثـر  ، عندك اإلرادة الصادقةكانت و وقارنته مع ما قلنا 

  من ذلك ، فأدب احلوار يأىب هذا األسلوب الرخيص .. 
  أمحد غايل :ويف بداية احللقة الرابعة قال .. 

القائل هذه اآلية ال تقـول بمـا يـذهبون إليـه  [[ وإذا بدلنا آية مكان آية ، يقول ذلك
ــدلنا مــاذا تعنــي ؟ ،  يتســاءل يعنــي كّلمــة،  تبــديل الشــيء بالشــيء أي أن الشــيء األول ب

آيــات  نهــا منســوخة ، أذهــب وحــل بــدالً منــه الشــيء الثــاني ، مــا هــي اآليــة التــي تزعمــون 
قـالوا فـي الـنص القرآنـي ، كثيرة فـي القـرآن قـالوا بـأن حكمهـا منسـوخ مـا زالـت موجـودة 

  .. لم نسمع بها ]] مبتدع ألحكامٍ  ،إنّما أنت مفتر 
  فأجاب شهاب الدين أبو زهو :

هــذه ليســت هــذه أول شــبهة يلقيهــا هــذا األخ المتحــدث حــول آيــة وإذا بــّدلنا ، [[ 
فهـو بقلـك ................ النسـخ  ت قضـّيةاآلية إذا سقط بيان فهمهـا الصـحيح سـقط

أو المبــدل والمبــدل منــه ، هــي اآليــة اللــي اتبــدلت وفــين هــو البــدل والمبــدل منــه ، فــين 
، والعلمــاء إن آيــات النســخ تــدور مــا بــين خمــس مائــة آيــة إلــى خمــس آيــات نحــن بنقلــو 

إزاي جماعة يقولوا خمـس مائـة آيـة منسـوخة ............ يتحاورون في ذلك ويختلفون 
وجماعـــة يقولـــوا  40وجماعـــة يقولـــوا  248وا وجماعـــة يقولـــوا خمســـة ؟ ، وجماعـــة يقولـــ
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ـــد ، إزاي  100 ـــا ، يســـّمون التخصـــيص نســـخاً والتقيي ، نقـــول االخـــتالف جـــاي مـــن هن
أحيانـــاً ..... تعـــال بقـــا لآليـــة دي ،  ،والبيـــان نســـخاً ، فيـــزول اإلشـــكال ويصـــفو نســـخاً 

ــا معناهــا التــوراة واإلنجيــل ،  ــة هن التــوراة  نحــن بنقلــو ببســاطة هــل يُطلــق علــىيقلــك اآلي
فـي كمـا هـو يطلـق عليـه  مـنهج ورسـالة ، ده كتب ، كتـاب يعنـي إيـه ؟ ، واإلنجيل آية ؟ ، 

يـأتي  مـنهج ورسـالة ، إنّمـا النبـي  كونهـا آيـة اآليـة دي دسـتور ،آيات بّينات القرآن آيات 
البشــر ، فــإذا قــال إن المقصــود باآليــة اللــي تبــدل مكــان آيــة التــوراة بمعجــزة يتحــّدى بهــا 

فنقــول لــه إذا جــاز أن نبــّدل شــريعة مكــان شــريعة بــّدل بهمــا القــرآن الكــريم ، جيـل ، واإلن
يبقـى إذا وقـع التبـديل آية مكان آيـة فـي شـريعة ، من حيث العموم ، أفال يجوز أن نبّدل 

الكّلــي بــين الشــرائع الســماويّة أفــال يقــع التبــديل الجزئــي فــي الشــريعة نفســها ..... معنــى 
  .. التبديل هو النسخ ]]يء ، تبديل وضع شيء مكان ش

عتقد أن كل مـن وقـف علـى حقيقـة رّدي اَ وأقول للشيخ الفاضل شهاب الدين أبو زهو : 
ن الــذي يُلقــي الشــبهات ، وعلــم أن الــزعم بالنســخ يف كتــاب اهللا تعــاىل هــو أكــرب هــذا علــم َمــ

،   ]] نسـخ[[ هذه اآلية إذا سقط بيان فهمها الصحيح سقطت قضـّية الوقولك  ..شبهة 
وفـــق معـــايري الصـــياغة كـــان مـــن املفـــرتض أن تكـــون : ( إذا ُفهمـــت دالالـــا بشـــكٍل صـــحيح 

) ، فــأنتم أيّهــا الشــيخ الفاضــل ُحترفــون دالالــا حــّىت ال تســقط  نّيــة ســقطت قضــية النســخالقرآ
خة وقولك أيّها الشيخ الفاضل بأن اآليات املنسـو  ..شبهات النسخ اليت فرضتموها على األّمة 

 ذلــك ، لوحــده يكفــي  تــرتاوح مــا بــني مخــس آيــات ومخســمائة آيــة ، وأن العلمــاء يتحــاورون يف
 املسـألة ألعوبـة جتعـل مـن انتمـاء أحكـام كتـاب اهللا عاقـل مـؤمن بكتـاب اهللا تعـاىل  كل لـيعلم أن

) إىل (  5تعــاىل إىل ســاحة العمــل والتطبيــق موضــوع حــوار فيــه أخــذ ورد لدرجــة تــرتاوح مــن ( 
500 .. (  

أّمــا القــول بــأن التخصــيص والتقييــد والبيــان يســمى نســخاً ، فهــذا ال يزيــل اإلشــكال كمــا 
وال جيعلــه يصــفو ، فمطلــق كتــاب اهللا تعــاىل هــو مطلــق ، وخمصــص كتــاب  تقــول أيهــا الشــيخ ،

تـاب ىل كولـو عـدمت إ أعمـى ،ألة حتتـاج إىل تـدبٍّر ولـيس إىل اتّبـاٍع واملسـ اهللا تعاىل هو خمصص ،
  اهللا تعاىل وتدبّرمتوه بشكٍل صحيح لرأيتم هذه احلقيقة ..
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وأقـول للشــيخ الفاضــل : أال ختـافون مــن اهللا تعــاىل حينمــا تفـرتون علينــا ، أم أّنكــم أقنعــتم  
أنفسـكم بـأنكم بـافرتائكم علينـا ختـدمون السـّنة الشـريفة والعلمـاء والفقهـاء ؟!!! .. مـىت أطلقنـا 

.. حنــن  ؟!!! م آيــة ؟!!! .. مــىت وأيـن ؟ ، يف أي كتــاب ويف أي لقــاءعلـى التــوراة واإلجنيــل اسـ
قلنــا كلمــة آيــة يف كتــاب اهللا تعــاىل تعــين حكمــاً وبرهانــاً وإشــارًة ومعجــزًة ودلــيالً ، وقلنــا بعــض 
أحكام كتاب اهللا تعاىل تنسخ بعض أحكـام أهـل الكتـاب وبعـض األحكـام اجلاهليّـة ، هـذا مـا 

ــا بالنســبةقلنــاه ..  إذا جــاز أن نبــّدل شــريعة مكــان شــريعة مــن حيــث  [[لقــول الشــيخ :  أّم
، ال جيـوز ، يـا أخـي ، فنقـول ال  ]] العموم ، أفال يجوز أن نبّدل آية مكان آية فـي شـريعة

ألن القـــرآن الكـــرمي كمـــا بّينـــا ينتمـــي لعـــامل األمـــر املختلـــف عـــن عـــامل اخللـــق الـــذي تنتمـــي إليـــه 
استغربه هو هذا اإلصرار علـى إحلـاق هـذه النقيصـة بكتـاب اهللا الشرائع األخرى .. وأقول : ما 

  تعاىل ..
  وقال الشيخ عالء سعيد :

علم بمـا ينـّزل قـالوا إنّمـا أنـت مفتـر بـل أكثـرهم ال أواهللا  آيةوإذا بّدلنا آية مكان [[ 
نـتم أأّول شـيء مـاذا تقـول ؟ ، قـال ، هو بيقول هناك شـبهات حـول هـذه اآليـة يعلمون ، 
له نعم ، قال التبديل معنـاه إنـه أنـا  قلناهناك آيات منسوخة في القرآن الكريم ، قلتم إن 
القلم راح فـين ؟ ، اترفـع ، اية وقلم أنا عايز أبّدل حطّيت الكّباية مكان القلم ، عندي كبّ 

منـين أنـت بتقـول اآليـة منسـوخة واآليـة وبقـاء شـيء ، يبقى هو ده التبديل ، ذهاب شـيء 
إزاي  ،وحاجــة جــت مهــو ده مــش تبــديل ، التبــديل حاجــة راحــت ، موجــودة فــي القــرآن 

يبقـى النسـخ ال يسـّمى تبـديل ، في القـرآن ، يبقـى مـش تبـديل ،  بين أيدينا وهي موجودة
نــت ليــه فهمــت عــن أالحكــم ينســخ وتبقــى الــتالوة ، ده مــن ضــمن أنــواع النســخ أن نقلــو 

الوة ، وممكــن يرفــع الحكــم ، مهــو ممكــن ترفــع الــتبرفــع الشــيء نفســه ، التبــديل تبــديل 
مـــثالً قولـــه تعـــالى والـــذين يتوفـــون مـــنكم ويـــذرون أزواجـــاً يترّبصـــن بأنفســـهن أربعـــة أشـــهر 

والحكـم موجـود فـي اآليـة ، يبقـى موجـود فـي وعشراً ، اللفظ اللي أنا تلوته ده دا لفظ ، 
اآليــة كــم شــيء ؟ ، شــيئان ، موجــود اللفــظ وموجــود الحكــم ، وثبــت الحكــم عــن طريــق 

فأحيانــاً يكـــون واهللا تعــالى لــه حكـــم فــي ذلــك إذا رفــع اللفـــظ وأبقــى الحكــم ، للفــظ ، ا
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وأحياناً يكون التبديل فـي اللفـظ دون الحكـم ، وأحيانـاً  ، والحكم معاً  التبديل في اللفظ
ــاك تبــديل والّ مهنــاكش تبــديل ؟ ، يكــون التبــديل  فــي الحكــم دون اللفــظ ، يبقــى إذاً هن
التبـديل بيطلـق ولـيس معنـاه أنّـي أشـيل بالكليّـة ، مكان شيء ،  شيء بيحلهناك تبديل ، 

يبقـى اآليـة ليسـت شـيئاً واحـداً ، اآليـة على إيـه ؟ ، مهـو أنـا عنـدي حكـم وعنـدي لفـظ ، 
....... ممكــن التبـديل يقـع للفــظ ممكــن يبـدل االثنـين فيهـا أمـران ، فيهـا كـم حاجــة ؟ ، 

، طــب أنــت عــايز  تبــديل يقــع للحكــموالحكــم ، وممكــن التبــديل يقــع للفــظ ، وممكــن ال
التـوراة  الثانية إن احنا بّدلنا آية مكان آية يعني القرآن مكـانإن اآلية دي زي اآلية تقول 

نــت أمهــو ، طــب إن كنــت تقــول بــأن التــوراة واإلنجيــل حــدث لهمــا النســخ ،  واإلنجيــل
احنـــا  مهـــو قلـــت هـــو ربنـــا ال يعلـــم ؟ ،قلـــت النســـخ مـــش ممكـــن ، ليـــه مـــش ممكـــن ؟ ، 

إنـه همـا منسـوخان ،  قولهولك مـع التـوراة واإلنجيـل ،حناللي احنا  بنقلك نفس الكالم ،
إنــه هــو النســخ مــا بــين األحكــام ، وعلــى فكــرة ، احنــا عنــدنا التــوراة واإلنجيــل   قلهولــكح

ولــذلك نحــن بنقلــو نحــن عــايزين نفهــم يعنــي إيــه كلمــة  .............كالهمــا منســوخ ؟ 
وإذا يـــه ؟ ، عشـــان تعـــرف أن المســـألة فـــي القـــرآن ، ربّنـــا بقـــول إ بـــل االيـــة دي، قنســـخ 

وبعدها مباشرًة قل نزلـه روح القـدس مـن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قرأت القرآن 
، ربّــك بــالحق ، يبقــى الكــالم هنــا علــى إيــه ؟ ، علــى التــوراة واإلنجيــل والّ علــى القــرآن ؟ 

يات الكونّية بقا ، مهـو اآلاآلية هنا بمعنى اآلية الكونّية ، العجيبة إّني انا قرأت انه بقلك 
،  يعنـي المعجـزة إللـي ربّنـا إّدهـا لصــالحيـات شـرعّية ، آيـات كونيّـة يعنـي إيـه ؟ ، القـرآن آ

نحــن مــع اآليــة الكونّيــة ربّنــا يقــول قــل نّزلــه روح القــدس ؟ ، مــع اآليــة الكونّيــة نقــول واهللا 
ـــّزل ؟ ،  ـــم بمـــا ين ـــة الكونيّـــة ، وال ييبقـــى ال ياعل نفـــع تفّســـرها بـــالتوراة نفـــع تفّســـرها باآلي

ن ُتطلـق كلمـة آيـة علـى التـوراة واإلنجيـل ؟ .......... هل في موضع فـي القـرآ واإلنجيل
  .. ]] اقرأ في القرآن وهاتلي كلمة آية على التوراة واإلنجيل، 

تبقــون الــتالوة كمــا يــا حبيــيب عنــدما ترفعــون احلكــم مــن مكانــه و وأرد علــى ذلــك فــأقول : 
وقــد فقــد صــالحّية العمــل بــه ،  قــد رُفــع ، –حســب زعمكــم  –تقولـون ، ألــيس احلكــم يكــون 

.. ومــا فائــدة تــالوة آيــة كرميــة مــع التحــذير مــن العمــل ؟!!! بــل علــى زعمكــم حيــذر العمــل بــه 
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بأحكامهــا ؟!!! .. ومــن الــذي أعطــاكم الصــالحية برفــع حكــم آيــة مــن كتــاب اهللا تعــاىل ؟!!! 
وأعـود فـأقول كيـف  ...وهل اتفقـتم أصـًال علـى اآليـات الكرميـة الـيت تزعمـون نسـخها ؟!!!  ..

، لقـــد بّينـــت أن النســـخ يف  !!!، كيـــف ؟ !!!تفرقـــون بـــني نـــص اآليـــة الكرميـــة وبـــني حكمهـــا ؟
كــرب دليــٍل واملثــال الــذي أتــى بــه الشــيخ أل ،النهايــة هــو فهــم خــاطئ لــدالالت كتــاب اهللا تعــاىل 

َوالـِذيَن يـُتَـَوفــْوَن ِمـْنُكْم َويَـَذُروَن َأْزَواجـاً (( ، قالوا قوله تعـاىل :  ؟.. هم ماذا قالوا  على ذلك
َوالـِذيَن (( ، نسـخ قولـه تعـاىل :  ] 234 : البقـرة[  )) يـَتَـَربْصَن بِأَنـُْفِسِهن َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً 

ـَر ِإْخـَراٍج يـُتَـَوفـْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأزْ   : البقـرة[  )) َواجاً َوِصيًة ِألَْزَواِجِهْم َمَتاعاً ِإَلى اْلَحـْوِل َغيـْ
ـم نظـروا يف اآليـة  ] 240 ـا آيـة عـّدة .. ولـو أ بعد أن فهمـوا اآليـة املنسـوخة علـى زعمهـم أ ،

ـا  ا ال عالقة هلا بالعّدة ال من قريب وال مـن بعيـد ، وأ تُعطـي للمـرأة حقـاً غّيبـوه الكرمية لرأوا أ
ســألة الناســخ واملنســوخ .. وقــد بّينــت ذلــك يف كتــيب ويف برنــامج ملاخلــاطئ وبــزعمهم  هــممبفهم

.. هـــذا هـــو ناســـخهم ومنســـوخهم ، أفهـــام خاطئـــة ، وال أريـــد إعـــادة مـــا قلتـــه املعجـــزة الكـــربى 
  جعلوها حّجة على كتاب اهللا تعاىل ..

خها ، حنـــن ننســخ حكمهـــا وال ننســخ لفظهـــا ،  اآليـــة الــيت زعمـــوا نســعــن وكيــف يقولـــون 
كيف ؟!!!!!!! .. كيف بنـا أن نقـرأ هـذه اآليـة الكرميـة معتقـدين أن دالالـا فاقـدة الصـالحّية 

كيــف يفرقــون بــني    ؟ ، كيــف ؟!!!!!!! .. يــا نــاس ، يــا ســامعني الصــوت ، كيــف ؟!!!!!!! ..
ـــْمَع َوُهـــَو ِلَمـــأتـــرك اإلجابـــة  كتـــاب اهللا تعـــاىل وبـــني دالالتـــه ؟ .. ْن َكـــاَن لَـــُه قـَْلـــٌب أَْو أَْلَقـــى الس

  .. َشِهيدٌ 
 بالنسبة للسياق السابق والالحق لآلية الكرمية موضوع البحث اأم  :  
ِإنـُه لَـْيَس لَـُه ُسـْلطَاٌن  )98فَِإَذا قـَـَرْأَت اْلُقـْرآَن فَاْسـَتِعْذ بِاللـِه ِمـَن الشـْيطَاِن الـرِجيِم (( (

ِإنَما ُسْلطَانُُه َعَلى الـِذيَن يـَتَـَولْونَـُه َوالـِذيَن ُهـْم  )99يَن آَمُنوا َوَعَلى رَبِهْم يـَتَـوَكُلوَن (َعَلى الذِ 
ْلَنا آيَـًة َمَكـاَن آيَـٍة َواللـُه َأْعلَـُم ِبَمـا يـُنَــزُل قَـاُلوا ِإنَمـا َأنْـَت ُمْفتَـٍر  )100بِِه ُمْشرُِكوَن ( َوِإَذا بَـد

ُقْل نـَزلَـُه ُروُح اْلُقـُدِس ِمـْن رَبـَك بِـاْلَحق لِيُثَبـَت الـِذيَن آَمنُـوا  )101َأْكثـَُرُهْم ال يـَْعَلُموَن (َبْل 
  ] 102 – 98 : النحل[    )) َوُهدًى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمينَ 
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اه حنـــو االّجتـــ نقـــل بـــأن مل أســـياق ال يتعّلـــق بـــالقرآن الكـــرمي ؟ .. .. فمـــن قـــال : إن هـــذا ال
الّجتــاه حنــو املســجد األقصــى وهــو حكــم كتــايب قــد نســخ ااملســجد احلــرام وهــو حكــم قــرآين ، 

.. مـىت قلنـا بـأن ألهل الكتاب ؟!!! .. أليس االّجتـاه حنـو املسـجد احلـرام هـو حكـٌم شـرعي ؟ .
.. مـىت  !!!؟.. ويف أي برنـامج  !!!كتـاب ؟  أي  .. يف اآلية هنا ال تعين إالّ اآلية الكونّية ؟!!!

 ن التـــوراة واإلجنيـــل آيـــة ؟!!! .. عّمـــن تتحـــّدثون أيّهـــا الســـادةأومـــىت قلنـــا بـــقلنـــا ذلـــك ؟!!! .. 
؟!!! .. أنــا ال أريــد أن أُكـرر مــا قلــت ، ولكـن مــا أريــده هـو األمانــة يف النقــل واألمانــة  املشـايخ

  يف الكالم ..
يل مبــين علــى هــذا االفــرتاء الــذي التــا شــهاب الــدين أبــو زهــووبــالطبع فــإن كــالم الشــيخ .. 

  : ُوضع علينا 
، هــل وصــف اهللا عــز ....... بقــول بــل أكثــرهم ال يعلمــون [[ وإذا بــدلنا آيــة مكــان 

أم وصفهم بأنهم الذين أوتـوا العلـم مـن قبلنـا وجل اليهود والنصارى بأنهم ال يعلمون ؟ ، 
هـل الكتـاب أ هم ال يعلمون ويصـفيصف القرآن الكريم المشركين بأن ما يبقى دائماً ؟ ، 

ــأنهم يعلمــون  ــدين الحــق ، ب ــة مــع ، أي يعلمــون أن هــذا هــو ال فكيــف يســتقيم آخــر اآلي
  .. زعمهم بأنّها التوراة واإلنجيل ]]
ممّا يشري إىل أن هذه اآليـة الكرميـة تصـّوُر نسـخ احلكـم القـرآين  .. وأقول للسادة املشايخ : 
) لغــريه مــن األحكــام ، ســواٌء بعــض أحكــام أهــل الكتــاب أم  كحكــٍم ناســٍخ ( ولــيس منســوخاً 

مـــن  ))يـُنَــــزُل  ((بعـــض األعـــراف الـــيت تعـــارف عليهـــا النـــاس ، ممّـــا يؤّكـــد ذلـــك هـــو ورود كلمـــة 
.. فقـــد بّينـــت يف النظريـّــة  ))َواللـــُه َأْعلَـــُم ِبَمـــا يـُنَــــزُل  ((الفعــل ( نـــّزل ) يف هـــذه اآليـــة الكرميـــة 

ومـن عنـد اهللا تعـاىل ، ال يتعلّـق يف ، الص ) أّن التنزيل ( مـن الفعـل نـّزل ) السادسة ( سّلم اخل
  ..إّال بالقرآن الكرمي  الكتب السماويّة

 [[ا سبق من األحكام غري القرآنّية مَ لِ  ))َواللُه َأْعَلُم ِبَما يـُنَـزُل  (( إن هذا التنزيل الناسخ
هو ما  ]] ألقصى وبعض األحكام اجلاهلّيةاالجتاه حنو املسجد ابعض أحكام أهل الكتاب ك

، ولو كان األمر متعّلقًا بنسخ حكٍم  ))ِإنَما َأْنَت ُمْفَتٍر ((  جعل اجلاحدين حيتّجون قائلني
قرآين حلكم قرآين ملا احتّجوا أصًال ، فهم ال يعنيهم أصًال أن ينسخ حكٌم قرآين حكماً قرآنّياً 
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هو قوٌل يدافعون به عن األحكام غري القرآنّية اليت  ))َما َأْنَت ُمْفَتٍر ِإن (( آخر ... إن قوهلم 
  نسختها أحكام القرآن الكرمي ..

  شهاب الدين أبو زهو :وقال  ..
[[ فإذا ُأحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، 

ما اقتصرت هنا على  ، هو بقول كده ، فلأنت بتقول أنك بتفّسر القرآن بعضه ببعض 
كلمة العذاب وفصلتها عن آية النور ؟ ، فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب ، طب المحصنات هنا معناها إيه ؟ ، المقصود بها الحرائر وّال المتزّوجات ؟ ، 

طب مهو المقصود به وطب والعذاب هنا المقصود به إيه ؟ ، الرجم وّال الجلد ؟ ، 
 تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما رأفة الجلد حيث قال اهللا

إذاً في دين إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، 
   .. الرجم وإنّما على تنصيف الجلد ]] الكالم هنا ليس على تنصيف

ـــة ، وقلـــت يف  .. وأرد علـــى ذلـــك فـــأقول : لقـــد رددت علـــى هـــذا الكـــالم مبـــ ا فيـــه الكفاي
كتاب اهللا تعاىل ورود العذاب هو دليٌل لنا حنن حنتج بـه ، فهـل ورود عقوبـة العـذاب يف كتـاب 

أيــن هــو  اهللا تعــاىل دون الــرجم ، هــو دليــٌل علــى وقــوع الــرجم ؟!!! .. مــا هــذا املنطــق ؟!!! ..
تُلفقـون نصوصـاً آن بـالقرآن ؟!!! .. الرجم يف كتاب اهللا تعاىل حّىت تتهمونـا بأننـا ال نفسـر القـر 

على كتاب اهللا تعاىل ، وتضعون ذلك معياراً ومنظاراً تنظرون من خاللـه إىل كتـاب اهللا تعـاىل ، 
مث بعد ذلك تُعرضون عن املنهجّية العلميّـة السـليمة يف ربـط آيـات كتـاب اهللا تعـاىل مـع بعضـها 

 نفسـر آيـات كتـاب اهللا تعـاىل مـع بعضـها بعضـاً ..، مث بعد ذلـك تتهموننـا بأنّنـا حنـن الـذين ال 
     يا رجل واهللا هذا حرام وعيب ..

  محد غايل :أقال و  
ُنسـَخت أحكامـه أم ال ، هل الصـيام [[ ننتقل إلى شبهة ُأخرى ذكرها ذلك الُمّدعي 

 بيقـول كـان يُوَجـد تخفيـفبقول كانوا ثالثة أيّام ، وبعد ذلك زادوا إلـى ثالثـين يومـاً ، ؟ ، 
أي الذي يُطيق الصيام يصوم ، ومن لـم يطـق الصـيام يكـون عليـه الفـداء مقابـل أال يصـوم 
، إذا كان اهللا تعالى يقول ذلك يأتي اهللا تعالى بعدها ويقول يريد اهللا بكم اليسر وال يريـد 
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كأنــه يســتنكر فيقــول يبــّدل مــن ثالثــة إلــى ثالثــين فيهــا مشــّقة أكبــر ، ثــّم بكــم العســر ؟ ،  
ي كــان ال يريــد أن يصــوم لــه رخصــة ، قــال أُلغيــت هــذه الرخصــة ، مــا دام أنــه يجعــل الــذ

  .. شهد الشهر ال بد أن يصوم ، فأين التيسير هنا ، وبيقول الرخصة زالت وتصّعبت ]]
  أجاب الشيخ شهاب الدين أبو زهو :    
ز يقلــك أنتــو بتقولــوا مــا هــو دّخــل المســائل فــي بعضــها ، يعنــي هــو دلــوقتي عــاي[[ 

ت بخير منها أو مثلها ، دلوقتي فين الخير ؟ ، كانوا ثالثة أيـام أو ننسها نأية نسخ من آن
بعــدين أنتــو بتقولــوا مــن أهــداف النســخ التيســير والرحمــة أو يــوم وبعــد كــده بقــوا ثالثــين ، 

باألّمـــة ، بقـــى كـــان اســـيبنا انصـــوم ثالثـــة أيـــام أيســـر لينـــا والّ اصـــّومنا ثالثـــين أيســـر لينـــا ؟ 
لّما نتكّلم عن الصيام ينفع نتكلم مـن خـالل آيـات القـرآن الكـريم وحـدها دون ........ 

ينّحي السـّنة تمامـاً ، حتـى يقلـك أهو منهج هذا الرجل في كل كتاباته ، السّنة النبويّة ؟ ، 
يقصــد البخــاري ومســلم وأبــي داود والترمــذي والســّنة وكــل  إيــه روايــاتهم التــي يزعمونهــا ، 

........ فُــرض الصــوم فــي ، دحنــا أشــرف أّمــة اختّصــها اهللا باإلســناد كــالم النبــي ( ص ) 
المرحلـــة الثانيـــة صـــوم المرحلـــة األولـــى صـــوم يـــوم عاشـــوراء ، اإلســـالم علـــى مـــرحلتين ، 

أّول مـا ة اختياريّـة ، ومرحلـة إجباريّـة ........... رمضان ، رمضان مـّرت مـرحلتين ، مرحلـ
ه اختياريّــاً ، جماعــة أصــحاء أقويــاء ، أنــا وأنـــت فُــرض رمضــان فُــرض اختياريّــاً ، يعنــي إيـــ

خـالص حصوم أول يوم من رمضان وأنت قلـت مـش صـايم ، ده بـاألول أصحاء أنا قلت 
خـالص الشرع قلـك وعلـى الـذين يطيقونـه فديـة طعـام مسـكين ، طلـع طعـام مسـكين ،  ،

ر لكـم أنت حر ، بس في الوقت ذاتـه عملّـك عمليـة ترغيـب وتحبيـب ، وأن تصـوموا خيـ
، يبقـى كـان خالص ُنسخت المرحلة االختياريّة وبقي اإلطعام لذوي الحـاالت الخاّصـة ، 

اإلطعام بيشـمل األصـحاء األقويـاء ، عـارف الجـيش ، الجـيش إجبـاري ، كـان زمـان اللـي 
  ..الجيش يدفع البدلّية ]] حاجة اسمها البدلّية اللي مش عايز يدخل 

نـتم ولــيس حنــن ، حنــن أدّخل املســائل يف بعضــها هــو .. وأرد علـى ذلــك فــأقول : الــذي يـ 
ــة عليــه  ــة نــص كتــاب اهللا تعــاىل وال نفــرض الروايــات التارخيّي .. وحنــن أيّهــا الشــيخ مل نلتــزم حبرفّي

ومل ننطلـق يف برهاننـا ـذه املسـالة مـن نقل أين اخلري يف نسخ الصوم ما بني اختيـاري وجـربي ، 
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، حنــن ال نعــرتف بالنســخ أصــالً أيّهــا الشــيخ الفاضــل ..  القــول بــأن هــدف النســخ هــو التيســري
ــُد اللــُه ِبُكــُم اْلُيْســَر َوال  (( اىل مــن اآليــة الــيت زعمــتم أّــا ناســخةحنــن استشــهدنا بقولــه تعــ يُرِي

نـتم إليـه يف زعـم النسـخ مـا بـني هـذه أ، استشهدنا على نقض ما تذهبون  )) يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 
  آليتني السابقتني هلا ..اآلية الكرمية وا

ينفـــع نـــتكلم مـــن خـــالل آيـــات القـــرآن الكـــريم وحـــدها دون الســـّنة  [[وقـــولكم : .. 
 أن معيـــاركم إلدراك دالالت كتـــاب اهللا تعـــاىل هـــو أقـــوال بعـــضأكـــرب دليـــٍل علـــى  النبويّـــة ؟ ]]

 .. فــأنتم اىلوالروايــات الــيت تعتربوــا عــني الســّنة رافضــني معايرــا علــى كتــاب اهللا تعــ الســابقني
تســّمون كــل الروايــات الــيت بــني أيــدينا ســّنة ، مهمــا بلغــت درجــة خمالفتهــا  أيّهــا الشــيخ الفاضــل

لكتـــاب اهللا تعـــاىل ، بـــدليل أن بعضـــها عنـــدكم ينســـخ بعـــض أحكـــام كتـــاب اهللا تعـــاىل ، وبعـــد 
روايــات وهــذه ال ..ذلــك تقولــون ال جيــوز التحــّدث بآيــات كتــاب اهللا تعــاىل دون هــذه الروايــات 

ـــا حنـــن الـــذي ..خمتلفـــة فيمـــا بّينهـــا   نإذاً تُـــدخلون األمـــور يف بعضـــها ، وبعـــد ذلـــك تّتهموننـــا أنّن
  ندخل األمور يف بعضها ..

الذي نزّله تبياناً لكل شـيء ، أيـن ويا أيّها الشيخ الفاضل أين اإلشارة يف كتاب اهللا تعاىل 
حلتين ، المرحلـة األولـى صـوم يـوم ُفرض الصوم في اإلسالم على مر  [[اإلشارة لقولكم : 

عاشـــوراء ، المرحلـــة الثانيـــة صـــوم رمضـــان ، رمضـــان مـــّرت مـــرحلتين ، مرحلـــة اختياريّـــة ، 
َأيامـــــاً (( مـــــا يعنيـــــه الشـــــيخ الفاضـــــل هـــــو أن اآليـــــة الكرميـــــة :  ؟!!! .. ]] ومرحلـــــة إجباريّـــــة

ٌة ِمـْن َأيـاٍم ُأَخـَر َوَعلَـى الـِذيَن يُِطيُقونَـُه َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمـْنُكْم َمرِيضـاً َأْو َعلَـى َسـَفٍر  َفِعـد
ٌر َلُكـْم ِإْن ُكْنـُتْم تـَْعَلُمـو  ٌر َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ  نَ ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكيٍن َفَمْن َتَطوَع َخْيراً فـَُهَو َخيـْ

ويشـّبه ذلـك ببـدل اجلـيش ر املرحلة االختياريّة يف صـوم رمضـان .. تصو ،  ] 184 : البقرة[   ))
يـــة الكرميـــة التاليـــة لتصـــور لنـــا املرحلـــة اإلجباريّـــة مـــن صـــوم أيت اآليف مرحلـــة مـــا ، وبعـــد ذلـــك تـــ

ـــَن اْلُهـــَدى (( رمضـــان :  ـــاٍت ِم َن ـــاِس َوبـَيــــْرآُن ُهـــدًى لِلن ـــِه اْلُق ـــِزَل ِفي ـــْهُر رََمَضـــاَن الـــِذي أُْن َش
ٌة ِمـْن َأيـاٍم َواْلُفْرقَاِن َفَمـْن َشـِهَد ِمـْنُكُم الشـ ْهَر فـَْلَيُصـْمُه َوَمـْن َكـاَن َمرِيضـاً َأْو َعلَـى َسـَفٍر َفِعـد

ــُروا اللــَه َعَلــى َة َولُِتَكبـ ــُد ِبُكــُم اْلُعْســَر َولُِتْكِمُلــوا اْلِعــد ــُد اللــُه ِبُكــُم اْلُيْســَر َوال يُرِي َمــا  ُأَخــَر يُرِي
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 –كمــا يــرى الشــيخ الفاضــل   –وهــي شــبيه  ، ] 185 : البقـرة[   )) َهــَداُكْم َوَلَعلُكــْم َتْشــُكُرونَ 
  مبرحلة إلغاء بدل اجليش ..

ن كتـاب ألـو فرضـنا جـدالً ونـزوالً عنـد رغبـتكم وأنا هنـا أقـف ألقـول للشـيخ الفاضـل : .. 
اهللا تعاىل عن ذلك ُميكن تشبيهه بقوانني البشر ، كدفع البدل خلدمة اجلـيش ، لـو فرضـنا ذلـك 

من املمكن للمواطن أن يدفع بدالً خلدمة اجليش قبل صدور القـرار الـالزم لـدفع جدًال .. فهل 
، بالتأكيــد ال ، يصـدر القــرار أّوالً ، مث بعـد ذلــك يُـدفع البــدل .. أيّهـا الشــيخ  !!!هـذا البـدل ؟

ـــــا تصـــــور املرحلـــــة  ورد الفاضـــــل فـــــرض صـــــيام رمضـــــان يف اآليـــــة التاليـــــة لآليـــــة الـــــيت تزعمـــــون أ
َشـْهُر رََمَضـاَن الـِذي أُنْـِزَل ِفيـِه اْلُقـْرآُن ُهـدًى (( ة يف صـوم رمضـان ، فقولـه تعـاىل :  االختياريّـ

فيـه فُـرض صــوم  ))لِلنـاِس َوبـَيـنَـاٍت ِمـَن اْلُهـَدى َواْلُفْرقَـاِن َفَمـْن َشــِهَد ِمـْنُكُم الشـْهَر فـَْلَيُصـْمُه 
لقولـه ملـا كـان هنـاك معـىن  كمـا تزعمـون ،اً  اختياريّـ لو كان مفروضاً يف اآلية السـابقةرمضان ، و 

َشــْهُر رََمَضــاَن الــِذي أُنْــِزَل ِفيـِه اْلُقــْرآُن ُهــدًى لِلنــاِس َوبـَيـنَــاٍت ِمــَن اْلُهــَدى َواْلُفْرقَــاِن (( تعـاىل 
  ؟!!! .. ))َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشْهَر فـَْلَيُصْمُه 

كمـة إهليّـة عظيمـة لـه معـىن وهـو حلهللا تعـاىل أيّها الشيخ الفاضل ترتيـب اآليـات يف كتـاب ا
، فليس من املعقول أن تصـور آيـٌة مسـألًة مـا دون ذكـٍر هلـذه املسـألة يف ظـاهر صـياغتها اللغويّـة 

لة يف ظاهر الصـياغة اللغويّـة عـرب أحكـاٍم أُخـرى تنسـخ أ، مثّ تأيت اآلية التالية هلا بذكر هذه املس
 لة يف ظــاهر الصــياغة اللغويّــة يف اآليــة الســابقة ..أتلــك املســاألحكــام الــيت ال وجــود هلــا أصــالً ل

ومــن الــذي خيلــط األمــور وال يعنيــه ترتيــب آيــات كتــاب اهللا تعــاىل ؟!!!  أي خلــٍط هــذا ؟!!! ..
..  

  وقال الشيخ عالء سعيد :
العجيبة يا دكتور لّما وصل لحالة التخيير ، هذا المتكّلم ، وعلـى الـذين يطيقونـه [[ 

راح قايـل إيـه ن تصـوموا خيـر لكـم ، أمسكين ، فمن تطوع خيراً فهو خير له و  فدية طعام
؟ ، قال وأن تصوموا ده في الصيام المطلق ، مالوش دعوة بـالفرض ، وراح حاملهـا علـى 
صــيام النافلــة ، وكّفــارة اللــي مــش حيصــوم يطعــم مســكيناً ، طــب أنــا حســأل ســؤال أنــا يــا 

وافل ؟ ، ال ، يعنـي حمـل اآليـة دي علـى إيـه ؟ ، علـى دكتور ، في حاجة اسمها كّفارة للن
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النوافل ، وقال كّفارة اللي مش حيصوم يطعم مسـكيناً ، فـي حاجـة اسـمها كّفـارة للنوافـل 
يّامـاً معـدودات ، هـي إيّـه أ........  ند العلمـاء زواجـر وجـوابر، ألن الكّفارات ع؟ ، أبداً 

حمـل اآليـة وفيهـا ُكتـب بمعنـى فُـرض ، إزاي إزاي تُ شهر رمضان ، األيّام المعدودات ؟ ، 
ُتحمل على أنّها من النوافل ، أيّاماً معدودات فمن كـان مـنكم مريضـاً أو علـى سـفر فعـّدٌة 

هي مرحلة التخيير ، ثـّم مرحلـة التخـوين أمن أيام أخر ، ُتحمل دي على نافلة يا دكتور ، 
  .. ]]  م كنتم تختانون أنفسكمنكهللا أالتي ذُكرت في قول اهللا سبحانه وتعالى علم ا

وأرد علـى الشـيخ عــالء سـعيد فـأقول : يــا شـيخ حــرام علـيكم هـذا االفــرتاء .. مـىت حصــرنا 
دالالت هــذه اآليــة الكرميــة بصــوم النوافــل .. يــا رجــل .. حنــن قلنــا اآليــة تتحــدث عــن الصــيام 

  والذي منه ما نراه يف قوله تعاىل : ه العام ، بإطار 
ـــوا((  ـــوا  َوَأتِم ـــْدِي َوال َتْحِلُق ـــَن اْلَه ـــِإْن ُأْحِصـــْرُتْم َفَمـــا اْستَـْيَســـَر ِم ـــَرَة لِلـــِه َف اْلَحـــج َواْلُعْم

ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلُه َفَمْن َكـاَن ِمـْنُكْم َمرِيضـاً َأْو بِـِه َأذًى ِمـْن رَْأِسـِه َفِفْديَـٌة ِمـْن  ُرُؤوَسُكْم َحتى يـَبـْ
ٍك فَـــِإَذا َأِمْنـــُتْم َفَمـــْن َتَمتـــَع بِـــاْلُعْمَرِة ِإلَـــى اْلَحـــج َفَمـــا اْستَـْيَســـَر ِمـــَن ِصـــَياٍم َأْو َصـــَدَقٍة َأْو ُنُســـ

َعٍة ِإَذا رََجْعـُتْم تِْلـَك َعَشـَرٌة َكاِملَـٌة   )) اْلَهْدِي َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالثَـِة َأيـاٍم ِفـي اْلَحـج َوَسـبـْ
  ..  ] 196 : البقرة[ 

يام موجـــوداً يف كتـــاب اهللا تعـــاىل ، وهـــو ضـــمن اإلطـــار العـــام للصــــيام ألـــيس هـــذا الصـــ.. 
التاليــة هـــو مـــن  ألـــيس الصـــيام املــذكور يف اآليـــات الكرميـــةاملــذكور يف كتـــاب اهللا تعــاىل ؟!!! .. 

    : اإلطار العام للصيام املذكور يف كتاب اهللا تعاىل
طَـأً َوَمـْن قـَتَـَل ُمْؤِمنـاً َخطَـأً فـََتْحرِيـُر رَقـَبَـٍة ُمْؤِمنَـٍة َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً ِإال خَ (( 

ــْوٍم َعــُدو َلُكــْم َوُهــَو ُمــْؤِمٌن فـََتْحرِ  يــُر َوِديَــٌة ُمَســلَمٌة ِإلَــى َأْهِلــِه ِإال َأْن َيصــدُقوا فَــِإْن َكــاَن ِمــْن قـَ
ـَنُكْم وَ  ــْوٍم بـَيـْ ــنَـُهْم ِميثَــاٌق َفِديَـٌة ُمَســلَمٌة ِإلَــى َأْهِلـِه َوَتْحرِيــُر رَقـَبَــٍة رَقـَبَـٍة ُمْؤِمنَــٍة َوِإْن َكـاَن ِمــْن قـَ بـَيـْ

[   )) ُمْؤِمَنٍة َفَمْن لَـْم َيِجـْد َفِصـَياُم َشـْهَرْيِن ُمَتتَـابَِعْيِن تـَْوبَـًة ِمـَن اللـِه وََكـاَن اللـُه َعِليمـاً َحِكيمـاً 
   ] 92 : النساء

 )) ُه بِاللارَتُـُه ال يـَُؤاِخذُُكُم اللـْدُتُم اْألَْيَمـاَن َفَكفْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخـذُُكْم ِبَمـا َعق
 ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِلـيُكْم َأْو ِكْسـَوتـُُهْم َأْو َتْحرِيـُر رَقـَبَـٍة َفَمـْن لَـمْ 
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َك َكفارَُة َأْيَماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفظُوا َأْيَمـاَنُكْم َكـَذِلَك يـُبَــيُن اللـُه َيِجْد َفِصَياُم َثالثَِة َأياٍم َذلِ 
   ] 89 : املائدة[   )) َلُكْم آيَاتِِه َلَعلُكْم َتْشُكُرونَ 

لَـْم َيْسـَتِطْع فَِإْطَعـاُم َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن ِمْن قـَْبـِل َأْن يـََتَماسـا َفَمـْن (( 
[  ) ) ِستيَن ِمْسِكيناً َذِلَك لِتـُْؤِمنُـوا بِاللـِه َوَرُسـوِلِه َوتِْلـَك ُحـُدوُد اللـِه َولِْلَكـاِفرِيَن َعـَذاٌب َألِـيمٌ 

  ] 4 : اادلة
صــيام النفــل ، كلهــا تــدخل .. هــذه األنــواع مــن الصــيام مــع صــيام النــذر وصــيام التطــوّع و 

طـار الـذي تصـفه اآليـة الكرميـة الـيت زعمـتم نسـخها ، فيـا ار العـام للصـيام ، وهـو اإلضمن اإلط
يّها الشيخ الفاضـل ، عـدم قـدرتكم علـى الـرد العلمـي ال يعطـيكم مـربراً لالفـرتاء علينـا وتقويلنـا أ

  ما مل نقل ..
يف كتــيب ،  مثّ ملــاذا مل تــذكروا أيّهــا الشــيخ الفاضــل حقيقــة ذكرناهــا يف الربنــامج ، ومــذكورة

ـا منسـوخة واآليـة الـيت زعمـتم  وهي تكرار عبارة بصيغة متقاربة جداً ما بني اآليـة الـيت زعمـتم أ
ا ناسخة هلا .. ففي اآلية األوىل وردت العبـارة :  َفَمـْن َكـاَن ِمـْنُكْم َمرِيضـاً َأْو َعلَـى َسـَفٍر  ((أ

ٌة ِمـْن َأيـاٍم ُأَخـرَ  َوَمـْن َكـاَن َمرِيضـاً َأْو َعلَـى َسـَفٍر  ((نيـة وردت العبـارة : ، ويف اآليـة الثا )) َفِعد
ــْن َأيــاٍم ُأَخــرَ  ٌة ِم ث يف الربنــامج الــذي أنــتم تــرّدون عليــه بــأ..  )) َفِعــدهــذا التكــرار أمل نتحــد ن

ليس عبثاً ، وأنّه نـاتج عـن تصـوير مسـألتني خمتلفتـني لكـل منهمـا إطـاره الـذي مييّـزه عـن املسـألة 
  خرى ..األُ 

ُأِحــل (( تيــتم مبرحلـة التخــوين كمــا تقولــون ؟!!! .. يـا أســتاذ قولــه تعــاىل : أيــن أمث مـن .. 
َلَة الصَياِم الرَفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُهن لَِباٌس َلُكْم َوَأنـُْتْم لَِباٌس َلُهن َعِلَم اللُه َأنكُ  ْم ُكْنـُتْم َلُكْم لَيـْ

ْم فـَتَــاَب َعلَــْيُكْم َوَعَفــا َعــْنُكْم فَــاْآلَن بَاِشــُروُهن َوابـْتَـغُــوا َمــا َكتَــَب اللــُه َلُكــْم َتْختَــانُوَن َأنـُْفَســكُ 
ــو  َأتِم ــَيُض ِمــَن اْلَخــْيِط اْألَْســَوِد ِمــَن اْلَفْجــِر ثُــم ا وَُكلُــوا َواْشــَربُوا َحتــى يـََتبَـــيَن َلُكــُم اْلَخــْيُط اْألَبـْ

ـــِل وَ  ـــى اللْي ـــَياَم ِإَل ـــال الص ـــَك ُحـــُدوُد اللـــِه َف ـــي اْلَمَســـاِجِد تِْل ـــاِكُفوَن ِف ـــُتْم َع ال تـَُباِشـــُروُهن َوَأنـْ
ال يرسـم مرحلـة ،  ] 187 : البقـرة[   )) تـَْقَربُوَها َكَذِلَك يـُبَـيُن اللـُه آيَاتِـِه لِلنـاِس َلَعلُهـْم يـَتـُقـونَ 

 ملـــاذا  ر بيانـــاً يف أحكـــام الصـــيام ..جديـــدة ناســـخة ملرحلـــة ســـابقة ... هـــذه اآليـــة الكرميـــة تصـــو
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تصــرون دائمــاً علــى جعــل أحكــام كتــاب اهللا تعــاىل مرحلّيــة خاضــعة للزمــان واملكــان وألحــداث 
  اجليل األول ؟!!! ..

  وقال أمحد غايل :
هو بقـول بقـا عـن شـهر رمضـان إذا كـان هذه الشبهة التي ذكرها ذلك المّدعي ، [[ 

  .. يام ثّم زاد إلى ثالثين يوماً ، فأين التيسير هنا ؟ ]]األمر في بداية األمر ثالثة أ
  وأجاب شهاب الدين أبو زهو :

هـو اجتـزأ  ،فـي مسـألة الصـيام إذا قرأنا المقطع مـن اآليـات يتبـّين لنـا أيـن اليسـر [[ 
أراد يريـد اهللا بكـم اليسـر وال يريـد بكـم العسـر ، من آيات الصيام هذا الجزء من اآليـة ، 

ان يوم أو اثنين أو ثالثة بقا ثالثين أيـن اليسـر فـي ذلـك ؟ ، نقـول لـه تعـال ن يقول إذا كأ
ابدأ معنا واقرأ : يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين مـن قـبلكم 
لعلكــم تتقــون ، أّول حاجــة فــي اليســر إيــه ؟ ، أيّامــاً معــدودات ، معــدودات يعنــي يســهل 

ــوم ، شــوف المقارنــة يعمــل إزاي ،  30إزاي أنــت بتقــول عــّدها ، يعنــي قالئــل ، فأنــت  ي
ما بتقولـوا عاشـوراء كـان مفـروض وبعـدين  يقلك ده كان الصيام يوم اللي هو عاشوراء زي

نســخ ، وبقــا ثالثــين يــوم ، وتقولــوا أن النســخ بيبقــى لأليســر ، إزاي مــن يــوم لثالثــين ؟ ، 
ص ) قــال  (ثــين يــوم ، هــو النبــي متقلــيش ثالنقلــه أل ، أنــا عــايزك تجيــب تعبيــر القــرآن ، 

 30أو  29هــو الشــهر هكــذا ثــالث مــرات كــامالت وهكــذا مــرتين ونقــص صــباع ، يعنــي 
دالالت معـدودات فـي اللغـة العربيّـة القلّـة بس القرآن قال إيـه أيامـاً معـدودات ، ماشي ، 

ر لّمـا ثـاني حاجـة أنـت بتقـول فـين اليسـده أّول ملمـح ، والقّلة تُوحي بالسهولة واليسـر ، 
نــه هــو ينســخ أأقلــك هــو النســخ فقــط مــرتبط تقلــي كــان عاشــوراء وبعــدين ثالثــين يــوم ، 

األثقل إلى األخف ؟ ، أحياناً ينسخ الشيء إلى ما يسـاويه .... البـدل إّمـا أن يكـون إلـى 
تعـال هنـا فـي مسـألة خّف منـه ، أأثقل منه ، إّما أن يكون إلى مساويه ، إّما أن يكون إلى 

مــا كــان يــوم بقــا ثالثــين ده إلــى إيــه ؟ ، إلــى األثقــل ، بــس األثقــل مــن ناحيــة الصــيام بعــد 
الظاهر بالمقارنة مع يوم وثالثين ، أصل التيسير هنا مش مراد بيه احكايـة الثالثـين يـوم ، 
نقرأ اآليات : أياماً معدودات فمـن كـان مـنكم مريضـاً أو علـى سـفر فعـدة مـن أيـام أخـر ، 
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طعام مسـكين فمـن تطـوع خيـرا فهـو خيـر لـه وأن تصـوموا خيـر فدية وعلى الذين يطيقونه 
لكــم إن كنــتم تعلمــون ، شــهر رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن هــدى للنــاس وبّينــات مــن 
الهدى والفرقان فمن شهد مـنكم الشـهر فليصـمه ، ومـن كـان مريضـاً أو علـى سـفر فعـدة 

يــة فــي التعليــق علــى األيّــام جامــن أيــام ُأخــر يريــد اهللا بكــم اليســر وال يريــد بكــم العســر ، 
المعــدودات والّ علــى مرحلــة المــرض والســفر ؟ ، نعــم ممكــن يشــمل الكــل داخلــة فيهــا 

اهللا سـبحانه وتعـالى  قرب حاجة ليها المرض والسفر ، أّديـك مثـال ، ألكن على العموم ، 
 يّــاٍم معــدودات ،ألكّنــه فــرض علينــا صــوم  يفــرض علينــا صــيام الــدهر كّلــه ، يقــدر أنكــان 

بقى يّسر اهللا لك ، اهللا عز وجّل كان يقدر أن يفرض علينا صـوم الثالثـين يومـاً متتابعـات ي
هل اليسر معناها أن يكون األمر خـالي مـن  من غير إفطار ، فأراد اهللا بنا اليسر ........

  .. ]] الكلفة والمشّقة ؟
، هـل عنـدك إشــارة  وأرد هنـا فـأقول : هـذا الكـالم الـذي تتحـدث بــه أيّهـا الشـيخ الفاضـل

 ))َأيامــاً َمْعــُدوَداٍت  ((.. يــا حبيــيب العبــارة القرآنيّــة مــن دليــل علــى وجــوده يف كتــاب اهللا تعــاىل 
يُرِيـُد اللـُه ِبُكـُم  ((موجودة يف اآلية الكرميـة الـيت زعمـتم أّـا منسـوخة ، بينمـا العبـارة القرآنيّـة : 

ـا ناسـخة هلـا !!!!!!! .. يـا حبيـيب  ))اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر  هي يف اآليـة الـيت زعمـتم أ
، يـــا  ))يُرِيـــُد اللـــُه ِبُكـــُم اْلُيْســـَر (( ) ، إّمنـــا يقـــول  األجـــراهللا تعـــاىل ال يقـــول ( يريـــد اهللا لكـــم 

حبيــــيب مــــا تفّضــــلت بــــه يف ردك علــــى هــــذه النقطــــة مضــــيعة لوقتنــــا ولوقتــــك وألوقــــات األخــــوة 
     املشاهدين ..  

  وقال الشيخ عالء سعيد :
النص القرآنـي ، هو دائماً يقول تعال إلى أعماق في بعض الناس عندها سطحّية [[ 

حينمــا ، أيــن أنــت مــن أعمــاق الــنص القرآنــي ؟ ، أيــن أنــت مــن فهــم القــرآن الكــريم ؟ ، 
أيّـام  والّ أيّـام ،ذكر الدكتور كلمة معدودات ، أياماً معدودات ، هو ربّنا فرض علينا شهر 

، ألنك ينبغـي عليـك أن تنظـر ، ليه قال أيّاماً معدودات  30أو  29، األيّام دي كم ؟ ، 
يبقــى تعتبــر الشــهر ،  12علــى  1إلــى الســنة والشــهر ، الشــهر كــم يســاوي مــن الســنة ، 
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دودات فـي القـرآن الكـريم كلمـة معـبالنسبة للسّنة إيه ؟ ، أياماً معـدودات ، ولـذلك تـأتي  
  .. للقّلة ]]

 الســـطحّية والعمـــق وعـــدم فهـــم وأرّد علـــى فضـــيلة الشـــيخ عـــالء ســـعيد فـــأقول : يـــا حبيـــيب
فـأولوا األلبـاب سـيحكمون ن الكرمي وفهمـه ، كـل ذلـك دعـه لألخـوة القـرّاء واملشـاهدين ، القرآ

يومـاً فهـو شـهر ،  29يومـاً أو  30يا حبييب سواء كان الشهر  بعد هذا الرّد يف هذه األمور ..
مـا فُـرض علـى األّمـة هـو شـهر رمضـان ، وتفسـريك أليّـام معـدودات علـى وضـع شـهر  يـا حبيـيب

رمضــان يف مســاحة أيّــام الســّنة هــو كــالم لــيس مبكانــه علــى اإلطــالق ، ألنــه يــا حبيــيب ذُكــرت 
هذه العبارة يف اآلية اليت زعمـتم أّـا منسـوخة ، بينمـا فـَـْرض شـهر رمضـان ذُكـر يف اآليـة التاليـة 

ا ناسخة اليت زعمتم  هذه العبارة القرآنّية ذُكرت يف كتاب اهللا تعـاىل ضـمن سـياٍق أ مبعىن أن ،
هــو ســابق لآليــة الكرميــة الــيت حتمــل حكــم فــرض صــيام شــهر رمضــان .. فكيــف إذاً ميكننــا أن 

    به ؟!!! .. ننتصور ما تتفضلو 
  وقال أمحد غايل :

ب اهللا تعالى إالّ اإلساءة ، شوف بقول قلنا بأن الناسخ والمنسوخ ال يحمل لكتا[[ 
وهــذه الروايــة الكلمــة القاســية ، ويقــال هــذا علــى فضــائّية مــن الفضــائّيات ، دي كارثــة ، 

ن اهللا أالتـي قرأتهـا قبـل قليـل ، انظـر كيـف تسـيء إلـى الـذات اإللهيّـة ، مجنـون واهللا ، وكـ
  .. ]]تعالى لم يكن يعلم قبل أن يفعل هذا الصحابي فعلته هذه 

شــكر األخ عــالء ســعيد ألنّــه تصــّرف بــأدب وأوقــف املــدعو أمحــد غــايل أّد فــأقول : أنــا وأر 
، وأقـــول للمـــدعو  مجنـــون واهللا ]] [[مـــن االســـتمرار بالبـــذاءة عنـــدما نطـــق كلمتـــه البذيئـــة : 

ملــا قــال الشــيخان معــك علــى الطاولــة ملــا علــى األقــل أمحــد غــايل : يــا حبيــيب لــو كنــت ُمــدركاً 
 تزمــر بــهار الــذي زمــ، فامل نت البذيئــة .. يــا حبيــيب دع املتحــدثني يتكّلمــو تكّلمــت ــذه الكلمــا

يزيـد يف عـدم إدراكـك يفيد إال يف مزيٍد من الضـجيج الـذي جوقة التطبيل والتزمري ال مؤخرة يف 
فــنحن يــا  ..وعـن اهلبــوط إىل مســتواها .. كلمــة جمنــون يــا حبيـيب أترفّــع عــن الــرد عليهــا  ملـا يُقــال

  نتحدث بأدلّة وبراهني ، وال تعنينا بذاءة اآلخرين .. حبييب
  أجاب عالء سعيد :و 
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، هل علـم بعـد أن لـم علم اهللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم ثم يأتي ويقول هنا : [[ 
نقلـــه أنـــت أصـــالً مـــش عـــارف إيـــه معنـــى كلمـــة أســـباب النـــزول ، يعنـــي إيـــه يكـــن عالمـــاً ، 

قّصــة هــالل ابــن أمّيــة ، المالعنــة إيــه ســبب نزولهــا ؟ ،  لّمــا نزلــت آيــاتأســباب النــزول ، 
تحـدث إالّ لّمـا هل أني أقول نفس الكالم وأقول هل ربّنا كان ال يعلم أن القصـة دي لـن 

....... يبقــى إذاً نقــول إّن هــذا الشــيء الــذي حــدث ، كلمــة علــم اهللا  جــاء ســبب النــزول
زلــي عنــد وقــوع هــذه الحادثــة ، حتــى ظهــر اهللا علمــه األأ، أنكــم كنــتم تختــانون أنفســكم 

نـتعّلم رحمـة اهللا ، ال أن اهللا لـم يكـن يعلـم ، وهـذا يكـون لـه وقـع علـى النـاس ، لّمـا تبقـى 
الحادثة موجودة ثّم ينزل الوحي ، ويعرف الناس أن الوحي يرعـاهم ويعتنـي بهـم حتـى فـي 

  .. ]] حوادثهم وحتى في وقائعهم
ولكّننــا خنتلــف عــنكم  .. أكثــر مــنكمرف أســباب النــزول حنــن نعــوأرد علــى ذلــك فــأقول : 

بأنّنا ال جنعلها حجة علـى كتـاب اهللا تعـاىل ودالالتـه كـم تفعلـون .. آيـات املالعنـة أيّهـا الشـيخ 
صـاحلة ( نّصـاً وحكمـاً ) يات كرميـة أمّية وال غريه ، هي آالفاضل ال يُوجد يف نّصها هالل ابن 

ا أن نتـدبرها بعيـداً عـن هـالل ابـن أميّـة وغـري هـالل ابـن أميّـة ، وجيب علينـ لكل زماٍن ومكان ،
    وهي ليست حباجة لقّصة هالل ابن أمّية حّىت تُفهم دالالا ..

أخي الكرمي القضّية اليت عرضناها ليسـت كمـا تتفّضـل سـيادتكم ، فـنحن قلنـا منـذ حـوايل 
ــم بصــيغة املاضــ ــة تعــين عشــرين عامــاً يف كتــاب القــدر ، بــأن كلمــة َعِل ي واملتعّلقــة بالــذات اإلهلّي

ِعْلــَم اهللا تعــاىل الكاشــف ، مبعــىن أن اهللا تعــاىل رأى بعلمــه الكاشــف ، بينمــا كلمــة يعلــم ونعلــم 
بصـيغة املضـارع واملتعّلقــة بالـذات اإلهليّــة ، تعـين املشـاهدة املكانيّــة الزمانيّـة للحادثــة أثنـاء جتّليهــا 

ىل كتـــايب القـــدر ســـتعرف ذلـــك ، ولـــو عـــدت إ ) كـــان والزمـــاناّدة واملعـــامل املـــ( يف عـــامل اخللـــق 
  جّيداً ..
َعِلــَم اللــُه َأنُكــْم ُكْنــُتْم َتْختَــانُوَن َأنـُْفَســُكْم فـَتَــاَب  ((القضـّية يــا حبيــيب يف كلمـة اآلن : .. 

 ـا ، فقـد فّسـرنا كلمـة ا ] 187 : البقـرة[ )) َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاْآلَن بَاِشـُروُهنّجمـّردة آلن بأ
زالً ، حيـــث علـــم تعـــاىل أزالً أعـــن الزمـــان واملكـــان ، مبعـــىن : عنـــد احلـــد املتعّلـــق بعلـــم اهللا تعـــاىل 

أنكــم بكينــونتكم البشــريّة ختتــانون أنفســكم ، عنــد هــذا احلــد مــن علــم تعــاىل ، شــرع اهللا لكــم 
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ــيَن َلُكــُم بَاِشــُروُهن َوابـْتَـغُــوا َمــا َكَتــَب اللــُه  (( : حكــامهــذه األ َلُكــْم وَُكُلــوا َواْشــَربُوا َحتــى يـََتبَـ
 ْيـِل َوال تـَُباِشـُروُهنـَياَم ِإلَـى اللـوا الصَأتِم اْلَخْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْلَخـْيِط اْألَْسـَوِد ِمـَن اْلَفْجـِر ثُـم 

  .. ] 187 : البقرة[   ))َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد 
اْآلَن َخفــَف اللــُه َعــْنُكْم (( يف هــذه اآليــة الكرميــة ككلمــة اآلن يف قولــه تعــاىل وكلمــة اآلن 

ٌم أزيل ولـــيس م اهللا تعـــاىل بضـــعفنا هـــو عْلـــْلـــفعِ ،  ] 66 : ألنفـــال[ ا  ))َوَعِلـــَم َأن ِفـــيُكْم َضـــْعفاً 
ــ ذلك نــرى كلمــة طارئــاً ، وختفيــف اهللا تعــاىل كتشــريع نــازل يف كتابــه الكــرمي هــو أيضــاً أزيل ، ول

ـا تعـين : عنـد هـذا احلـد املتعلـق بعلـم اهللا تعـاىل األزيل بـ كم فـياآلن على أكم ضـعف ، عنـد أن
حكـام الـيت يف القـرآن الكـرمي ، يف العبـارات التاليـة هلـذه لكـم أزالً األ تعـاىل شـرع اهللا ، هذا احلد
  العبارة ..

 ))َوَعِلـَم َأن ِفـيُكْم َضـْعفاً  (( العبـارةوبـني  ))ُكْم اْآلَن َخفـَف اللـُه َعـنْ ((  ما بني العبـارةف
، نــــرى حــــرف العطــــف الــــواو ، وبالتــــايل فكلمــــة اآلن جمــــّردة عــــن احلــــدوث الــــزمين .. وال أريــــد 

رفضـنا الروايـات ولـذلك حنـن هـذا مـا قلنـاه يـا حبيـيب ..  ..اإلطالة ، فقد بّينا ذلـك بالتفصـيل .
يت تريدوا منظاراً لدالالت لكتـاب اهللا تعـاىل ، مثـل الروايـة التاليـة امللّفقة على النيب ( ص ) وال

..  
  : ) 1784البخاري ( 

َثِين  ثـََنا ابْــُن َأِيب َحــازٍِم َعــْن أَبِيــِه َعــْن َســْهِل بْــِن َســْعٍد ح َحــد ثـََنا َســِعيُد بْــُن َأِيب َمــْرَميَ َحــد َحــد
ثـََنا أَبُــو غَ  ــُن َأِيب َمــْرَميَ َحــد ــِن َســِعيُد ْب ُــو َحــازٍِم َعــْن َســْهِل ْب َثِين أَب ــاَل َحــد ــُن ُمطَــرٍف َق ــُد ْب ــاَن ُحمَم س

أُْنزَِلْت وَُكلُـوا َواْشـَربُوا َحتـى يـََتبَــيَن َلُكـْم اْلَخـْيُط اْألَبـْـَيُض ِمـْن اْلَخـْيِط اْألَْسـَوِد َولَـْم َسْعٍد قَاَل 
ــْن اْلَفْجــِر َفَكــاَن رَِجــاٌل ِإَذا َأرَ  ــِزْل ِم ــَيَض يـَْن ــِه اْلَخــْيَط اْألَبـْ َــَط َأَحــُدُهْم ِفــي رِْجِل ــْوَم رَب اُدوا الص

فـََعِلُمـوا  َواْلَخْيَط اْألَْسَوَد َوَلْم يـََزْل يَْأُكُل َحتى يـََتبَـيَن َلُه ُرْؤيـَتـُُهَما فَأَنـَْزَل اللُه بـَْعـُد ِمـْن اْلَفْجـرِ 
  َأنُه ِإنَما يـَْعِني اللْيَل َوالنـَهارَ 

ُوِضـَع مـن أجـل التشـكيك مبصـداقية نـزول القـرآن  –وأمثالُـه  –هـذا احلـديث يا حبييب . .
الكرمي من عنـد اهللا تعـاىل ، وذلـك مـن خـالل تصـويِر القـرآِن الكـرمي بأنّـه حـادٌث يـَْتبَـُع جلزئيّـات 

علـى  بعض األحداث يف اجليل األّول ، حبيث تنزُل اآليُة ناقصًة مث ُتضاُف إليها الكلمـات بنـاءً 



 100

، الـــيت يـُـــْزعُم أّـــا نزلـــت الحقـــاً ،  )) ِمـــَن اْلَفْجـــرِ ((  طلـــِب الرجـــال .. أليســـت العبـــارة القرآنيّـــة
  أليست يف قلب اآلية الكرمية :

َلَة الصَياِم الرَفُث ِإلَـى ِنَسـاِئُكْم ُهـن لِبَـاٌس َلُكـْم َوَأنـْـُتْم لِبَـاٌس َلُهـن َعِلـَم ((  ُأِحل َلُكْم لَيـْ
َأنُكـْم ُكْنـُتْم َتْختَـانُوَن َأنـُْفَســُكْم فـَتَـاَب َعلَـْيُكْم َوَعَفـا َعــْنُكْم فَـاْآلَن بَاِشـُروُهن َوابـْتَـغُـوا َمــا   اللـهُ 

ــَيُض ِمــَن اْلَخــْيِط اْألَْســَوِد ِمــَن  َكتَــَب اللــُه َلُكــْم وَُكلُــوا َواْشــَربُوا َحتــى يـََتبَـــيَن َلُكــُم اْلَخــْيُط اْألَبـْ
م َأتِموا الصَياَم ِإَلى اللْيِل َوال تـَُباِشُروُهن َوَأنـُْتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَسـاِجِد تِْلـَك ُحـُدوُد اْلَفْجِر ثُ 

  ] 187 : البقرة[   )) اللِه َفال تـَْقَربُوَها َكَذِلَك يـُبَـيُن اللُه آيَاتِِه لِلناِس َلَعلُهْم يـَتـُقونَ 
لعاقـــل حيمـــل يف قلبـــه ذرًّة مـــن إميـــاٍن ويف عقلـــه ذرًّة مـــن إدراٍك .. فكيـــف إذاً مـــن املمكـــن 

ومنطــق ، ويف نفِســِه ذرًّة مــن تقــديٍس لكتــاب اهللا تعــاىل ( القــرآن الكــرمي ) ، كيــف لــه أن يقبــَل 
نــزوَل آيــٍة ناقصــة ، تنــزُل عبــارٌة يف قلبهــا بعــد فــرتٍة مــن الــزمن نتيجــَة حالــٍة تارخييّــة ؟!!! ... هــذه 

ــْوَم رَبَــَط َأَحــُدُهْم ِفــي رِْجِلــِه ومــُة يف هــذه الروايــة : احلالــُة املزع َفَكــاَن رَِجــاٌل ِإَذا َأرَاُدوا الص ]]
، أال يعلُمهـا  اْلَخْيَط اْألَبـْـَيَض َواْلَخـْيَط اْألَْسـَوَد َولَـْم يـَـَزْل يَْأُكـُل َحتـى يـََتبَــيَن لَـُه ُرْؤيـَتـُُهَمـا ]]

 لناقصـة حسـَب زعمهـم ؟!!! .. وملـاذا أّخـَر اهللا تعـاىل العبـارة :اهللاُ تعـاىل قبـل إنـزاِل هـذه اآليـة ا
  إىل أْن ربَط أولئَك الرجال خيوطاً يف أرجلهم ؟!!! ..    (( ِمَن اْلَفْجِر ))

.. واألهـم مـن كـل ذلــك .. أن هـذه اآليـَة ال حتمــُل مـا يـذهُب إليــه واضـعو هـذه الروايــة ، 
َ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض واْخلَْيُط اْألَْسـَوِد حتـَت [[ وَُكلُ فاآليُة الكرميُة ال تقوُل :  يـََتبَـني وا َواْشَربُوا َحىت

وَُكلُـوا َواْشـَربُوا َحتـى  (( ، حـىت تُـربَط اخليـوُط يف األرجـل .. اهللا تعـاىل يقـول : ضـوِء اْلَفْجـِر ]]
ــَيُض ِمــَن اْلَخــْيِط اْألَْســ فــاخليُط األبــيُض هــو مــن  ،  )) َوِد ِمــَن اْلَفْجــرِ يـََتبَـــيَن َلُكــُم اْلَخــْيُط اْألَبـْ

وضـوئه ال بـاخليوط الـيت تُـرَبُط  اخليِط األسود الذي هو من الفجر ، وهـي مسـألٌة تتعلّـُق بـالفجرِ 
األرجل .. فكيف إذاً ُميكُن هلـذه الروايـة أن تكـوَن صـحيحًة يُكفـُر مـن يشـك بصـّحتها ؟!! يف 

  َلُه قـَْلٌب أَْو أَْلَقى السْمَع َوُهَو َشِهيد .... نرتك اإلجابة ِلَمْن َكاَن 
ــا نعــرف معــىن أســاب النــزول ، هــل علمــتم اآلن   أنــههــل علمــتم يــا مشــاخينا األفاضــل أنّن

ـــا هـــذه الروايـــات ، وألنّنـــا نعـــرف معـــىن  ـــا نعـــرف معـــىن أســـباب النـــزول ، ومـــا فيهـــا ، أنكرن ألنّن
  أنكرناه ..كتاب اهللا تعاىل ، ألنّنا نعرف ذلك ىن اإلساءة اليت حيملها لمعو الناسخ واملنسوخ 
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وأقـــول للجميـــع : ردي علـــى الفضـــائّيات إن شـــاء اهللا تعـــاىل قـــادم ، ولكّنـــين أنتظـــر حـــىت 
ينتهي بعضهم من ردودهم ، فإن شاء اهللا تعاىل سيتم الرد يف الفضائيات على كـل مـن تعـرض 

  يف برنامج واحد ..و لربنامج املعجزة الكربى ، 
ت ، وإن صــدر مــّين شــيء مــن ذلــك أأرجــو أالّ أكــون قــد أثقلــت ، وأالّ أكــون قــد أســ.. 

ي أن يكــون خــالف الــر أمتــىن أن أخــتم بــه رّدي هــذا هــو أنـّـين أرجو املعــذرة .. ولكــن مــا أريــد أفــ
ال يفســــد للــــود قضــــّية .. فــــنحن يــــا أخــــوة ال نــــتهمكم بــــالكفر كمــــا تتهموننــــا ، وال نــــتهمكم 

حنـن نقـول نرجـو اهلدايـة مـن اهللا ، وال نتهمكم بالسوء كما تتهموننـا .. بالضالل كما تتهموننا 
  تعاىل لنا مجيعاً ..

  واهللا تعالى ولي التوفيق
 
 ا����س ���ن ا������

                  


