
 
 

 

  
         

                         

..                   ] ٣٥: النور [  ..  

 إالَّ من اهللا تعاىل ، نور  عل فينايجال ..                     

    ] اهللا تعاىل منهج هداية إالَّ من نسلك وال  ..  ] ٤٠: النور          

        ] اً إالَّ مبنهج اهللا تعاىل وال نرى حقَّ .. ] ٣٣: غافر      

                                 
بتجردنا الكامل حينما ننظر إىل وال نكون مخلصني مخلَصني إالَّ ..  ] ٦٢: احلج [ 

 كتاب اهللا تعاىل دالالت                       

       ] ٦: اجلاثية [ ..  



 ٢                  
دوات البحث الالزمة أل الكامل خبلع أهواء أنفسنا ، مع امتالكناجتردنا  فما بني.. 

جعل أهواء أنفسنا معياراً إلدراك دالالت وبني لرؤية احلق يف منهج اهللا تعاىل من جهة ، 
البعد جهة أُخرى ، ما بني هذين السبيلني ، مسافةٌ هي ذاا مسافة  كتاب اهللا تعاىل من

  ..بني احلق والباطل 
                         

             ] ٦٢: احلج [  

تفسري خمتلفة ، مثل  عناوينفِّقت على منهج اهللا تعاىل ، حتت لُكثرية هي األمور اليت .. 
وااللتزام بالسنة الشريفة من خالل روايات مل يسمع ، بقول فالن وعالَّن كتاب اهللا تعاىل 

ل اهللا تعاىل عليه بإنزال القرآن الكرمي على ومن املستحيل أن تكون سنةً ملن فض  ،ا 
وتناقلها منظار هوى النفس ، دالالت كتاب اهللا تعاىل من  فتم فيها النظر إىلقلبه ، 

  ..وتداولوها على أنها عني دالالت منهج اهللا تعاىل املقلِّدون 
هذا الزعم .. اية  ، وأنها ليست أبدية إىل ماالالزعم بفناء النار .. من هذه األمور .. 

فزعموا أنَّ فناء .. قني من الالح خطاهمجمموعة من السابقني ومن سار على ذهب به 
عدم : ) حسب قوهلم ( مبعىن .. تناسب مع العدل اإلهلي ويالنار أليق برمحة اهللا تعاىل ، 

  ..فناء النار يقتضي عدم رمحة اهللا تعاىل ، وعدم عدله 
يغمز ويلمز مما بينته يف مسألة عدم خروج أي من أهل ومن املعاصرين من راح .. 

نداً على روايات ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان ، مفسراً بعض آيات من النار ، مست النار
عن وتدبره مبتعداً يف فهمه وعمله نفسه ،  مع هوى، خبليط من املوروث كتاب اهللا تعاىل 
   معىن األمر اإلهلي                             ] النحل

  : أنَّ قوله تعاىل معتقداً..  ] ٩٨:                    هو جمرد
حني تدبر آيات : أنها تعين  دون أن يعلمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، : النطق بعبارة 



 ٣                  
منهجية  إتباعمن خالل ، باهللا تعاىل  القرآن واستنباط دالالا ، عليك أن تلوذ وأن حتتمي

، عقلية جمردة عن هوى النفس ، مما ال يفتح جماالً للشيطان بأن يفرض وسوسته وما يريد 
  ..على فهم دالالت آيات كتاب اهللا تعاىل 

 ..د حجابوجمن هنا نرى كيف ي ره  مستوربع أمر اهللا تعاىل هذا يف تدببني من يت
  ..يتبع هوى نفسه آليات القرآن الكرمي ، وبني من 

                                

    ] ٤٥: اإلسراء [   
وأنَّ ما تناولته وعلى الرغم من أنين مل أتعرض ملوضوع فناء النار ببحث مستقل ، .. 

متَّ الغمز ، على الرغم من ذلك ج بعض الداخلني إىل النار ، منها ، هو موضوع خرو
  ..واللمز مما بينته ، حاشرين موضوع فناء النار يف قلب مهزهم وغمزهم وملزهم 

نفي خروج تعلَّق يف كتاب اهللا تعاىل ،  ) :بعينه وأنا هنا ال أعين فرداً حمدداً (  قالوا.. 
  ) ..خرج ( ن الفعل أهل النار من النار بكلمات م

               ] ١٦٧: البقرة [  

                          ] ٣٧: املائدة [  

                           ] ٢٢: احلج [  

                               ]  ٢: السجدة [  

، فأهل النار هم يريدون اخلروج من النار ، ولذلك نفى اهللا تعاىل خروجهم هذا  ..
  ..ذه اآليات الكرمية 

  ..الذين ال يريدون اخلروج منها بالنسبة ألهل اجلنة  ..لكن .. 



 ٤                  
                               

              ] ١٠٨ - ١٠٧: الكهف [  
  ..من اجلنة ) ي أخرج من الفعل املتعد( فقد نفى اهللا تعاىل إخراجهم .. 

                                     

                                

         ] ٤٨ - ٤٥: احلجر [  

هم ال يريدون اخلروج ، وبالتايل هم ليسوا خبارجني من اجلنة ، بقي تأكيد أنه ال .. 
  ..من اجلنة ) من الفعل املتعدي أَخرج ( يوجد من يخرجهم 

) من الفعل املتعدي أخرج ( وملا كانت هناك آية يف كتاب اهللا تعاىل تنفي إخراج .. 
  ..ار من النار ، وهذا ينفي ما يذهبون إليه أهل الن
 .......                             

                                           ]
  ] ٣٥ - ٣٤: اجلاثية 
من الفعل املتعدي ( بأنَّ اهللا تعاىل قيد عدم إخراج أهل النار .. يربرون ذلك راحوا .. 
من النار بكلمة ) أخرج          .. مبعىن :خيف هذا اليوم فقط ال يجون ، مبعىن ر :

، وهذا اليوم هو مخسون املشركني هو يوم ن دخل النار من هؤالء الكافرين ومأنَّ عذاب 
  ..، وهذا هو كلُّ العذاب ، ال أكثر من ذلك ألف سنة 

يف كتاب اهللا  :) أعين بعض السابقني ومن سار على خطاهم من الالحقني ( وقالوا .. 
مضافاً إىل كلمة  وعد هؤالء الكافرين واملشركني بعذاب اآلخرة ،اهللا تعاىل تعاىل ، جعل 

  ..يوم 



 ٥                  
 …….                          ] ٣٦: املائدة [  

                         ] ١٦: األنعام [  

 …….                       ] ١٥: يونس [  
 .......                          ] ٣: هود [  

 .......                     ] ٢٦: هود[  

 …….                      ] ٨٤: هود [  

 …….                   ] ٣٧: مرمي [  

 …….                ] ٥٥: احلج [  

                   ] ١٣٥: الشعراء [  

                       ] ١٣: الزمر [  

 …….                     ] ٦٥: الزخرف [  

 …….                     ] ٢١: األحقاف [  
وال مرة أضاف النعيم إىل  يم أهل اجلنان نعيم يوم ،اىل نععمل جيعل اهللا ت: وقالوا .. 

  ..واحتجوا بكلِّ ذلك على ما يذهبون إليه ، بفناء النار يف اآلخرة .. يوم 
  ..التايل ينقض مذهبهم هذا وملّا رأوا أنَّ قوله تعاىل .. 
                        ] ٥٥: يس [  

ل ، اليوم يف شغ: وقالوا معناها .. هذا ليس إضافة النعيم إىل يوم : راحوا يقولون .. 
وهذا خيتلف يف أن جيعل نعيمهم .. الغد يف شغل ، وبعد غد ، إىل أبد اآلبدين يف شغل و



 ٦                  
عذاب هؤالء ال جياوز : يعين  -حسب زعمهم  -نعيم يوم ، فإضافة العذاب إىل يوم 

  ..يوماً من أيامي 
   ل النار من النار يف قوله تعاىلزعمتم تقييد عدم إخراج أه .. نقول..      

               د ذلك بكلمة ، بأنَّ اهللا تعاىل قي       ..
جهم بعد ال ينفي إخرا -حسب زعمكم  -يف هذا اليوم فقط ال يخرجون ، وهذا : مبعىن 
 كيف نوفِّق بني زعمكم هذا ، وبني تربيركم لورود كلمة  ..ذلك      يف قوله

   تعاىل                      ] ه يعين  ] ٥٥: يساليوم يف : بأن
ملاذا كلمة  ...!!! !!!!؟شعل ، ويف الغد يف شغل ، وبعد غد ، إىل أبد اآلبدين يف شغل 

      دة لقوله تعاىل ليست مقي                    ، 

  كلمة بينما دة ،فعل ليست مقيالوهي ب      دة لقوله تعاىلمقي      

              ملاذا كلمة  ........!!!!!!! .؟       تشمل

  وكلمة استمراراً ألبد اآلبدين ،      دةدليلٍ من  - زعمتم .. بفترة  مقي دون أي
  !!!!!!! ..أنها مخسون ألف سنة ؟ -كتاب اهللا تعاىل 

اليوم يف كتاب كما سنرى عند شرح مفهوم  -وبناء على تقييدكم غري الصحيح .. 
 االعتماد على ورود كلمة هل باإلمكان  - اهللا تعاىل       ، يف اآلية الكرمية التالية

  ..؟ سنة )  ٥٠٠٠٠( ا بيوم واحد هو تقييد دالالل
                         ] ٦٨: الزخرف [  



 ٧                  
كون عليهم خوف بعد مرور فترة زمنية حمددة يسيحزنون وس تعاىل فهل عباد اهللا ..
 ورود كلمة وما هو فارق !!!!!!! .. ؟سنة )  ٥٠٠٠٠( هي      ، ما  منظارمن

  ..بني العبارات التالية ،  إليه تذهبون
                        ] ٥٥: يس [  

                         ] ٦٨: الزخرف [  

                         ] ٣٥: اجلاثية [  
تكيلون به االتهام اليت جتعلكم تتكلمون بصوت عالٍ ، ما هي القرينة اللغوية ف.. 

 ، على أنَّ كلمة لآلخرين      دة يفسورة اجلاثية مقي سوريت يس دة يف ، وغري مقي
  !!!!!!! ..؟ والزخرف

أنَّ عدم خروج أهل  -وحنن معكم يف ذلك  -أنتم تقولون .. ومن جهة أخرى .. 
  ..ددة بفترة حم ليس مقيداًليس مقيداً بشيء ، مبعىن هو أمر ) من الفعل خرج ( النار 
               ] ١٦٧: البقرة [  

                          ] ٣٧: املائدة [  

                           ] ٢٢: احلج [  

                         ] ٢: السجدة [  

دخول سنة من )  ٥٠٠٠٠( لو أخذنا بزعمكم أنَّ النار ستفىن بعد .. وهنا نسأل .. 
هل أعند اية هذا اليوم الذي تزعمون ، هل ستنتهي إرادة . ..الكافرين واملشركني إليها 

يقتضي ، أليس الزعم بفناء النار وخبروج أهلها منها  !!!!!!! ..خلروج من النار ؟النار با
قد  - يف هذه احلالة املُفترضة  - ، كون مرادهم أهل النار باخلروج من النار  إلرادةاية 
 وبني قوله تعاىل  ...هة كيف توفِّقون بني ذلك من ج.. ؟ حتقَّق          



 ٨                  
    أُخرى ؟  داًالذي ال نراه مقي وبني قوله تعاىل  ...من جهة        

             ثالثة ؟ حيثفمن منظار علم اهللا تعاىل  ...من جهة  ال تنفك
س مقيداً يكون خروجهم من النار ليدالالت كتابه الكرمي عن علمه الكاشف ، كيف 

بفترة حمددة ، وكذلك إرادة خروجهم من النار ، وبعد ذلك يكون إخراجهم من النار 
  !!!!!!! ..مقيداً بفترة حمددة ؟

كان خروج أهل النار من النار غري مقيد بفترة حمددة ، فهذا يعين أنهم لن إذا .. 
وج منها غري مقيدة ، فهي بذلك كانت إرادة أهل النار باخلرخيرجوا منها لألبد ، وإذا 

 وكلُّ ذلك يقتضي أنهم لن وهذا يعين أنهم لن خيرجوا منها ،ستستمر إىل األبد ، 
خية خروجهم منها  -يف النهاية  -ين عألنَّ إخراجهم منها ي ..جوا منها رحتمي..  

  ..نبات كلّ شيء ، ومثرات كلّ شيء أليس اهللا تعاىل هو من أخرج .. 
                                     

              ........     ] ٩٩: األنعام [  
 ....                           .....     ] ٥٧: األعراف [    

 .......                                 ] إبراهيم
 :٣٢ [  
                                ] ٥٣: طه [    

إخراج : مبعىن  ..خرج  أنَّ النبات قد يف النهاية يقتضيوإخراج اهللا تعاىل للنبات ، .. 
  ..) من الفعل خرج ( يقتضي خروجه ) من الفعل املتعدي أخرج ( النبات 
                               

               ] ٥٨: األعراف [  



 ٩                  
              ........    ] ٢٠: املؤمنون [    

                      .......     ] ٢: سبأ [    

 .......                    ] لت٤٧: فص [  
ولو ..  ؟ أليس استمرار خروج النبات هو نتيجة الستمرار إخراج اهللا تعاىل له.. 

دة ، فهل من املمكن للنبات أن خيرج  مناتوهد بفترة حمدأنَّ إخراج اهللا تعاىل للنبات قد قُي
هو نتيجة ) من الفعل خرج ( رار خروج النبات من هنا نرى أنَّ استم ..؟ بعدها 

تعلَّق التقييد باخلروج لولو ختيلنا تقييداً لذلك ، ..  )من الفعل أخرج (  الستمرار إخراجه
  !!! ..كيف ؟ .. وليس باإلخراج 

وهو جمرد احتمال كون الفعل ( احتمال اخلروج يكون إما بفعل من ذات النبات .. 
وبالتايل فتقييد مسألة خروج النبات .. إما كنتيجة لفعل مخرِج له و) خرج ليس متعدياً 

تكون بتقييد اخلروج وليس اإلخراج ، ألنه بتقييد اإلخراج يبقى االحتمال املتخيل وهو 
كون بو ..لَّق بكون اخلروج نتيجة لإلخراج وكلُّ ذلك يتع ..اخلروج بفعل الذات 

ذلك فالتقييد ول.. ج ال يقتضي حتمية اإلخراج اإلخراج يقتضي اخلروج ، بينما اخلرو
م للخروج يقتضي التعلّق باخلروج ، وليس باإلخراج املتوه..  

أنه لو كان هناك إخراج ألهل النار من النار ، القتضي ذلك يف النهاية من هنا نرى .. 
لو كان هناك ف ..خروجاً منها ، وبالتايل ملا رأينا نفياً قاطعاً من اهللا تعاىل هلذا اخلروج 

قتضي حتمية وبالتايل فنفي اخلروج ي.. لتعلَّق باخلروج وليس اإلخراج تقييد كما زعموا ، 
  ..نفي اإلخراج 
               ] ١٦٧: البقرة [  

                         ]  ٣٧: املائدة [  

                           ] ٢٢: احلج [  



 ١٠                  
                         ] ٢: السجدة [  

املسألة الكاملة التالية ، يف لو كان هناك إخراج ألهل النار منها ، ملا رأينا اإلطالق و.. 
   ..ثانياً معجزة إحدى الكُبر  يف املعىن والدالالت أوالً ، ويف معيار

          ] ١٠٨=  ] ١٦٧: البقرة  

          ] ١٠١=  ] ٣٧: املائدة  

١١×  ١٩=  ٢٠٩=  ١٠١+  ١٠٨  
 ارة القرآنية والعب..                ] ر   ] ٤٨: احلجرواليت تصو ،

عدم إخراج أهل اجلنة من اجلنة ، تتوازن مع عبارة قرآنية تصور عدم غياب أهل النار عن 
  ..النار 

         ] ١٠٥=  ] ٤٨: احلجر  

         ] ١٠٥=  ] ١٦: االنفطار  

فعدم  فعدم إخراج أهل اجلنة من اجلنة ، يوازيه عدم غياب أهل النار عن النار ،.. 
   ..ابتعادهم عن عذاا يتضمن عدم خروجهم وعدم إخراجهم وعدم غيام عن النار 

لنار من النار ، يف الوقت هل اأروج ن نتخيل نفي اهللا تعاىل القاطع خلكيف ميكننا أ.. 
وحنن نعلم أنَّ إخراجهم منها هو يف النهاية يقتضي .. الذي سيخرجهم جلَّ وعال منها 

  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. خروجهم منها ؟
اهللا تعاىل نعيم أهل  علوعدم ج، أما بالنسبة لورود العذاب مضافاً لكلمة يوم  ..

 ..أبداً .. حصر العذاب بيوم حمدد ، كما قالوا  الً علىفليس ذلك دلي..  اجلنان نعيم يوم
 الصيغة .. فمثالً           يف قوله تعاىل ..  

 …….                          ] ٣٦: املائدة [  



 ١١                  
إنما تعين دخوهلم  ..كما قالوا حمدد له زمنه احملدد بيوم ال تعين حصر العذاب .. 

 ..ذلك اليوم ردون إىل ساحة العذاب ابتداء من ي: مبعىن  ...ساحة العذاب يف ذلك اليوم 
                         ] ٨٥: البقرة [ ..  

 وكلمة ..     له تعاىل يف قو..  

                                        

       ] ٥٤: يوسف [  

الثقة بأمانة يوسف عليه السالم وبكونه مكيناً عند امللك بيوم حمدد ال تعين حصر .. 
إنما تعين استمرارية هذه الثقة اعتباراً من  ..أبداً  ..بذلك  مه وبلَّغهكلَّيوم فقط فقط هو 

  ..ذلك اليوم 
 وهذا ما نراه يف كلمة ..       يف قوله تعاىل..  

                               

                                   ]
  ] ٥: املائدة 

  ..هذا التحليل مستمر إىل آخر احلياة ، وليس حمصوراً بوقت نزول احلكم .. 
 وهذا ما نراه أيضاً يف كلمة ..       يف قوله تعاىل..  

                               

                            ] ٣: املائدة [  



 ١٢                  
 كلمة ف..      ة  نراهاين  ،بذلك اليوم تبدأ تعين استمراريفإكمال اهللا تعاىل للد

 ما هو أمرد ، إنوإمتامه جلّ وعال لنعمته ، ورضاه لإلسالم ديناً ، ليس حمصوراً بيومٍ حمد
  ..مستمر ، بدايته نزول كتاب اهللا تعاىل 

 وهذا ما نراه أيضاً يف كلمة     يف قوله تعاىل..  

                                 ]
  ] ٤٨: إبراهيم 
تبدل وتتغير عن اليت تنتج عن االنقالب الكوين ، فمساوات اآلخرة وأرضها ، و.. 

، أم ستستمر كما زعموا سنة )  ٥٠٠٠٠( حالتها اآلن ، هل تنتهي يف وقت حمدد هو 
  كيف نفهم قوله تعاىل وإالَّ.. بالتأكيد تستمر لألبد .. لألبد ؟          

         ] وهذا ما نراه يف قوله تعاىل  ..... ] ٣٤: ق:   
                                 

                                  

                                     

       ] ١٠٨ - ١٠٦: هود [  
 أليست العبارة ..                  ًتعين خلودا

على حد ، هل اجلنة رضها ، سواء بالنسبة ألهل النار أم أليستمر بدوام مساوات اآلخرة وأ
حال أهل  وتبيانالنار  حال أهل النار يف تبيانتكرر ما بني ت، كون هذه العبارة سواء ؟ 

بالنسبة ألهل اجلنة غرية حمدودة بفترة  ذااالعبارة هذه فكيف إذاً تكون .. اجلنة يف اجلنة 
الوقت نفسه تكون بالنسبة ألهل النار ذاا يف  وهيوهي بالفعل كذلك ، ) أبدية ( حمددة 



 ١٣                  
وسنأيت على !!! .. !!!!كيف ؟!!!!!!! .. سنة ؟)  ٥٠٠٠٠( حمدودة بفترة زمنية هي 

  ..ذلك بالتفصيل بإذن اهللا تعاىل 
  [[: القرآنية لعبارات الستشهاد مبثل اوا..          ،،  

     ،،           ،،         ،،      

    [[ ، ه اإلضافات لكلمة يوم تعين حصر العذاب يف اآلخرة بفترة على أنَّ هذ
  ..على اإلطالق  ليس صحيحاً.. سنة كما زعموا )  ٥٠٠٠٠( زمنية حمددة هي 

تعين دوران حيثيات املسألة دورة كاملة ، وال ميكن فكلمة يوم يف معناها ارد .. 
يف أكثر أمل يؤكِّد كتاب اهللا تعاىل .. حصر معناها ارد بفترة زمنية حمددة كما زعموا 

  ..أنَّ اهللا تعاىل خلق السماوات واألرض يف ستة أيام من موضع 
                         ]٤:  احلديد [      

 أنَّ العبارة القرآنية وكنا قد بينا ..        ،ة كلَّ ال تعين ست فترات زمني
إنما تعين أنَّ املادة األوىل اليت خلق منها .. ساعة أو غري ذلك )  ٢٤( واحدة منها هي 

  ..حتى أخذ الكون شكله احلايل كاملة دارت حول نفسها ست دورات ، الكون 
حتى أخذ ست دورات هذه الدورات اليت دارت ا املادة األوىل حول نفسها .. 

من زاوية النظر ) يوم واحد ( ون شكله احلايل ، هي يف الوقت ذاته تعد دورة واحدة الك
  ..إىل خلْق السماوات واألرض كمسألة واحدة 

                                 

       ] ٣٦: التوبة [   



 ١٤                  
: فالدورة املعنية يف هذه اآلية الكرمية ، واليت تعىن دورة خلْق السماوات واألرض .. 
     ى أخذ الكون شكله ، تقابلة األوىل يف اآلية السابقة حتة للمادالدورات املعني

  احلايل                     ..  

 مفهوم كلمة ..  إذاً..     ، يف كتاب اهللا تعاىل ال يسعفهم فيما يذهبون إليه
فاملعىن ارد لكلمة يوم ، يف ورودها بسياقات قرآنية منوعة ، تصور مسائل خمتلفة ، لكلٍّ 

فكيف إذاً  .....منها حدودها اليت متيزها من الدالالت ، ليس حمصوراً بفترة زمنية حمددة 
سنة )  ٥٠٠٠٠( ون ورودها بصيغة نكرة ومضافة للعذاب دليالً على فترة زمنية هي يك

  !!!!!!! .. كيف ؟!!!!!!! .. كما زعموا ؟
]]          ،،        ،،          ،،

          ،،       [[  
يوم حسب املفهوم القرآين هو يف الوقت ذاته املفهوم ارد للمن هنا ندرك أنَّ ..  

  ..اً ، وكلُّ ذلك يعود للمسائل احملمولة يف السياقات القرآنية احمليطة بكلمة يوم امأيبشمل 
                               

      ] ١٤: اجلاثية [    
ا بني الدنيا فضالً عن كون مفهوم الزمن م ، يما يزعمونذلك ال يسعفهم فوكلُّ 

  ..واآلخرة خمتلف متاماً ، اختالفاً يعود لالختالف بني حيثيات الدنيا واآلخرة 
 : على فناء النار بقوله تعاىل وا جويف إصرارٍ على ما يزعمون ، احت..       

        ] ها تعين  ] ٢٣: النبأا ، وليس فيها : ، بأنم يوم تصفق أبواليأتني على جهن
فحسب قوهلم ، مهما طالت األحقاب هلا اية .. أحد ، وذلك بعد أن لبثوا فيها أحقاباً 

  ..حمددة 



 ١٥                  
  ..، له فرعان فقط يف كتاب اهللا تعاىل ) ، ب  ح ، ق( اجلذر .. 
                                        

  ] ٦٠: الكهف [ 
                            ] النبأ :

٢٣ - ٢١ [  

  قول موسى عليه السالم ..         سنة أو )  ١٠٠( ، ال يعين أو أمضي
ن يبقى حياً مثل هذه يعلم أنه ال يضمن نفسه بأما شابه ذلك ، فموسى عليه السالم 

  ما تعنيه العبارة .. الفترة الزمنية         اية : هو هذا السبيل أو أمضي إىل
أن أمضي يف هذا اللون من : مبعىن  ..، إىل اية هذا األمر الذي أسري به مهما طال 

  ..البحث عن جممع البحرين حىت ايته 
أمرٍ له خصوصيته اليت متيزه عن غريه من األحقاب فاحلقب هو لون مكتمل من .. 

  ..د فترة حمددة من الزمن وال ميكن حصره مبجر.. اُألخرى 
  وإلدراك مفهوم قوله تعاىل..               ] ٢٣: النبأ [  اقتبس النص ،
  :من كتاب املعجزة الكربى حبرفيته التايل 

  اآليةُ الكرميةُ..               ] اُهللا تعاىل ] ٢٣: النبأ فيها  ، اليت يصف
   ..حالَ أهلِ جهنم من الطاغني ، ال تعين أبداً أنَّ مدةَ لبث هؤالِء يف جهنم حمدودةٌ 

ما تعنيه هذه اآليةُ الكرميةُ ، هو أنَّ أهلَ جهنم تتابع عليهم ألوانُ العذابِ أحقاباً .. 
نتهاء ، يتجه قصدهم فكلّما اقترب لونٌ من ألوان العذاب من اال... مختلفةً ، إىل األبد 

ولكنهم .. وغايتهم باجتاه اخلروجِ من عذابِ النارِ مع انتهاِء حقبة هذا اللون من العذاب 
يعودونَ يف عذابِ النارِ من خاللِ دخولِ حقبٍ جديد من العذاب ، له لونه اخلاص به 

اء ، تتجه إرادتهم حنو وحينما يقترب هذا احلقب اجلديد من العذاب من االنته..... 



 ١٦                  
اخلروجِ من عذابِ النارِ مع انتهاِء هذا احلقبِ اجلديد من العذاب ، ولكنهم يعودونَ يف 

وهكذا .. عذابِ النارِ من خاللِ دخولِ حقبٍ جديد آخر من العذاب ، له لونه اخلاص به 
  ..إىل األبد 

، مبعىن أنَّ لبثهم فيها ال يتجاوز جمموعةَ )  فيها اًالبِثني أَحقَاب: ( واهللا تعاىل مل يقل .. 
 إنما يقولُ تعاىل ... أحقاب ينتهي بانتهاء هذه األحقاب            ًنامبي ،

 فيها لألبد بألوان خمتلفةٌ من العذاب ، تستمر م هو أحقابلنا أنَّ لبثَ أهل جهنم يف جهن
اب ، كلما خرجوا من حقبٍ من العذاب دخلوا يف حقبٍ آخر ، وهكذا خمتلفة من العذ

   .. إىل األبد 

 هذا املفهوم الذي ندرِكُه من دالالت قوله تعاىل ..             دركُهن ،
  .. أيضاً من الصورتني القرآنيتني التاليتني 

                               ]
  ]  ٢٢: احلج 
                                

     ] ٢٠: السجدة [   

 ملفهوم ، ندركُه أيضاً من دالالت اآلية الكرمية ، وهذا ا..            

    ] ه ال خروج ألهلِ  ] ٤٨: احلجرعذابِها ، كما أن نع مألهلِ جهن حيثُ ال غياب ،
  ..اجلنة من اجلنة 

         ] ١٠٥=  ] ٤٨: احلجر  

         ] ١٠٥=  ] ١٦: االنفطار  



 ١٧                  
نراها من خاللِ كون هذه النصوصِ القرآنية مسألةً .. هذه احلقيقةُ القرآنيةُ ..... 

  .. كاملةً تصدق تكاملَها معجزةُ إحدى الكُبر 

                                ]

   ٣٦٨=  ] ٢٢: احلج 
                              

     ] ٤٥٦=  ] ٢٠: السجدة   

      ] ١١٦=  ] ٢٣: النبأ  

       ] ١٠٥=  ] ١٦: االنفطار    
٥٥×  ١٩=  ١٠٤٥=  ١٠٥+  ١١٦+  ٤٥٦+  ٣٦٨  

  ..انتهى االقتباس من كتاب املعجزة الكربى .. 
الً صحة ما هذه اآلية الكرمية ال تسعفهم يف مسألة فناء النار ، وحىت لو فرضنا جد.. 

وهذه اآلية الكرمية ال تسعف أيضاً  ..يذهبون إليه ، فال يقتضي ذلك حتمية فناء النار 
  : فهل مسع هؤالء بقوله تعاىل.. خبروج بعض الداخلني إىل النار منها        

        ] النار بشفاعة كيف يستقيم إخراج بعض أهل النار من  ..!!! ؟ ] ١٩: الزمر

  : يف الوقت الذي نقرأ به قول اهللا تعاىل،  النيب             ] الزمر

   !!!!!!! ..كيف ؟..  ] ١٩: 

  كما استشهدوا بالعبارة القرآنية ..           هايف اآلية التالية ، على أن
  ..اب اهللا تعاىل أتت على كلِّ وعيدٍ يف كت



 ١٨                  
                                 

                              ] ١٠٦: هود - 
١٠٧ [  

ألنَّ الوعيد .. وعيد يف حق أهل جهنم حمكوم ذا االستثناء  كلّ.. فحسب قوهلم .. 
هناك مطلق وغري مقيد ، وهنا جاء مقيداً بقيد االستثناء ، فيحمل هذا على هذا ، وينتهي 

 األمر إىل قوله تعاىل             ..  

 ..ة ذاا وملّا رأوا أنَّ هذه العبارة القرآني            ترد يف اآلية التالية
  ..ال أهل اجلنة حل وصفمباشرةً يف 
                                    

                ] ١٠٨: هود [  
 راحوا يربرون ذلك ، بأنَّ التعلّق بالنسبة ألهل اجلنة ..           ،

 خيتلف عن التعلّق بالنسبة ألهل النار              .. واعتربوا ذلك
  ..خمرجاً للرد علينا ، ودليالً ملا يذهبون إليه 

 رة أليست العبا: نقول ..                 ًحاال

 أليست العبارة .. من الذين شقُوا ؟              تعين ما بقيت

  أليس مفهوم اخللود يف اآلخرة.. ؟  مساء اآلخرة وأرضها      نفي ما ي
   .. من أساسه ؟ يزعمون
  أنه لو كانت العبارة القرآنية  كيف ال يعلمون..           تعين استثناء

لبعض الداخلني من النار ، بأنهم سيخرجون منها ، لو كان ذلك صحيحاً ، لوردت 



 ١٩                  
 بدل كلمة  )من ( كلمة     ة ، هم  ..فيهافالعقالء كالداخلني إىل النار وإىل اجلن

حيتجون بالعبارة القرآنية  وكيف. ....ملا امتحنوا يف حيام الدنيا قالء مكلَّفون ، وإالَّ ع
          وهي استثناء من اخللود الذي حيمل مفهوم األبدية على فناء النار ،
ذا البحث على  تعاىل سنأيت يف هوبإذن اهللا.. فمهما حذفنا من الالاية تبقى الاية .. ؟ 

  ..هذه النقطة بالتفصيل 
 أليست العبارة القرآنية ..                  تتعلَّق

..  ؟، سواء بالنسبة ملرة ورودها مع أهل النار أم مع أهل اجلنة بسماوات اآلخرة وأرضها 
 تتحدث عن أهل اجلنة ، وهي كذلك ، وال فكيف يكون هذا اخللود أبدياً يف اآلية اليت

  .. !!!!!!!  كيف ؟.. يكون اخللود أبدياً يف اآلية اليت تتحدث عن أهل النار ؟ 
 كيف يفترون على كتاب اهللا تعاىل بأنَّ العبارة القرآنية و..         

  إىل اجلنة  هي اليت أضافت صفة اخللود األبدي بالنسبة للداخلني     

                                   

   ..ة العبارة كيف يقولون عن  ..!!!!!!! كيف ؟القرآني          

 تعاىل  يف قوله                           عن
  !!!!!! ..كيف ؟.. أهل النار ، على أنها أتت على كلِّ وعيدٍ يف كتاب اهللا تعاىل 

  هل يعقل أنَّ هذه العبارة ..          اهللا  تلغي مفهوم اخللود يف كتاب
بارة القرآنية جتعل من دميومة مساوات اآلخرة عوهل يعقل أنَّ هذه ال!!!!!!! .. تعاىل ؟

 اً يقوله اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي على سبيل املزاح والتسلية يف النصوأرضها أمراً ومهي
وأين  !!!!!!! ..؟املتعلِّق بأهل النار ، وعلى سبيل احلق واليقني يف النص املتعلِّق بأهل اجلنة 



 ٢٠                  
ذا  اًكلّ وعيد يف حق أهل جهنم حمكومهي اإلشارة اللغوية يف هذا النص واليت جتعل 

  ..!!!!!!! ؟االستثناء 
 كيف تكون العبارة القرآنية ..         يف قوله تعاىل ،     

                                 

        هي اليت أعطت مفهوم البقاء واألبدية لبقاء مساوات اآلخرة وأرضها

 العبارات القرآنية  أليست !!!!!!! ..ايل لبقاء أهل اجلنة يف اجلنة ؟وبالت       

                    ةهي اليتتقتضي دالالت العبارة القرآني 

  التالية هلا          ،أليست العبارة  ..!!!!!!! .؟ وليس العكس    

     ا بالعبارات السابقةفكيف !!!!!!! .. وليس العكس ؟ هي اليت تتعلَّق دالال
  .!!!!!!! .إذاً يفترون على كتاب اهللا تعاىل لتمرير أوهام بعض السابقني ؟

 .. قوله تعاىل ..                          

              .. يتكامل مع اآلياتوص رصواليت ت اِهللا تعاىل الكرمية ف
هذا .. للداخلني إىل جهنم ، بأنهم ودونَ أي استثناٍء ، سيدخلونَ جهنم خالدين فيها 

 هلذه اآليات ةاللغوي ياغةرِ الصمن ظاه نيالً ، كما هو بأو التكاملُ هو يف املعىن والدالالت
  ..معجزة إحدى الكُبر ثانياً  رِوهو يف معيا.. الكرمية 

                                

     ] ٣٥٠=  ] ١٠٧: هود   

                           ] النحل :

١٧×  ١٩=  ٣٢٣=  ] ٢٩   



 ٢١                  
                             ] الزمر :

٣٣٠=  ] ٧٢   
                             ] ٧٦: غافر [  =
٣٠٨  

٦٩×  ١٩=  ١٣١١=  ٣٠٨+  ٣٣٠+  ٣٢٣+  ٣٥٠  
 .. ةفَاعالنارِ عن سبيلِ ش رِ اخلروجِ منتصو نا جتاهاتأهواؤنا وعصبي وحىت ال تذهب

أي مخلوقٍ من املخلوقات ، وأنَّ هذه الشفاعةَ قد تحقِّق مراد أي من أهلِ النارِ باخلروجِ 
نرى أنَّ العبارات القرآنيةَ املُصورةَ إلرادة أهلِ النارِ باخلروجِ من النار ، ..  من النار

 هتتكاملُ مع قولِ اِهللا تعاىل لرسول  ..            ..  

        ] ١١٥=  ] ١٩: الزمر  

                             ]

   ٣١٥=  ] ٣٧: املائدة 
                                ]

   ٣٦٨=  ] ٢٢: احلج 
                               

     ] ٤٥٦=  ] ٢٠: السجدة   
٦٦×  ١٩= ١٢٥٤=  ٤٥٦+  ٣٦٨+  ٣١٥+  ١١٥  

تعاىل كيف يكون هناك خروج من النار ، أو فناٌء للنار ، وحنن نقرأ يف كتاب اهللا .. 
  ..النص التايل 



 ٢٢                  
                             

                                 

          ] ٧٧ - ٧٤: الزخرف [    

 واآليات الكرميةُ اليت تصف خلود أهل النار يف النار مقترنةً بكلمة ..       هي ،
  :مسألة كاملة ، حسب معيار معجزة إحدى الكُبر 

                             

                        ] ١٦٩ – ١٦٨: النساء [  =
٦٣٥  
                                      

    ] ٢٠×  ١٩=  ٣٨٠=  ] ٦٥ – ٦٤: األحزاب  

                                 

                                  ] اجلـن :

٦٥٧=  ] ٢٣ – ٢٢  
٨٨×  ١٩=  ١٦٧٢=  ٦٥٧+  ٣٨٠+  ٦٣٥  

 : ويف هذه املسألة الكاملة نرى أنّ اهللا تعاىل يقول ..                 

         واصفاً من يعصي اهللا تعاىل ورسوله                      

                   اخللود األبدي يف نار جهنم ال ميكن وهذا الذي يستحق ،
مع حتفُّظي على استخدامهم لكلمة موحـد ،   (( اجلزم بأنه ليس مسلماً ، أو ليس موحداً

سون رجاالت التـاريخ  ، كوم يقد كون مستخدميها أكثر الناس ابتعاداً عن مضموا



 ٢٣                  
بل إنّ املسلمني العاملني بأحكام الرسالة اخلامتة ..  ))ورواياته على حساب كتاب اهللا تاىل 

،  والعاملني بنقيض هذه األحكام ، هم أقرب من غريهم إىل معصية اهللا تعاىل ورسوله 
وم يعلمون وذلك يف معيار التعريف السليم ملفهوم املعصية كما يصفه القرآنُ الكرمي ، ك

  .. حقيقةَ أحكام الرسالة اخلامتة ، وكوم مطالبني باتباعها 
فقـط ،  ) غري املسلمني ( وهكذا فالزعم بأنّ اخللود األبدي يف النار هو للكافرين .. 

وال خيص الداخلني يف النار من املسلمني ، هو زعم يرده القرآن الكرمي مجلةً وتفصـيالً ،  
اً على جهلٍ حبقيقة الكفر الذي يعين اجلحود باألحكام بعد علمها فضالً عن كونه مبني..  

  [ونرى أيضاً أنّ اخللود بالصيغة الفردية ..      ،      [  مل يأت ،– 
إالّ واصفاً اخلالد يف النار ، وهاهي اآليات الكرمية اليت تبني ذلـك ،   –يف القرآن الكرمي 

  :املةً  يف معيار معجزة إحدى الكُبر واليت نراها مسألةً ك
                             

  ]  ٤٢١=  ] ١٤: النساء  

                                       

      ] ٥٤٤=  ] ٩٣: النساء  

                                   

     ] ٤٣٨=  ] ٦٣: التوبة  

                                      

                                      

                                   ] حممد :

١١٦٢=  ] ١٥  



 ٢٤                  
١٣٥×  ١٩=  ٢٥٦٥=  ١١٦٢+  ٤٣٨+  ٥٤٤+  ٤٢١  

                                                          

                                                      

           =٥٢×  ١٩=  ٩٨٨  
ال يأيت إالّ متعلّقاً باخللود يف النار ، ) ذه الصيغة الفردية ( إننا نرى أنّ اخللود .. 

من سورة حممد ، فعلى الرغم من وصف اهللا تعاىل )  ١٥( احلقيقة يف اآلية وتتجلّى هذه 
للخالدين يف اجلنة ونعيمها بصيغة اجلمع ، نرى أنه فور االنتقال إىل وصف اخللود يف النار 
يتحول الوصف إىل صيغة املفرد ، ليعود الوصف إىل صيغة اجلمع يف تبيان بعض جزئيات 

  ..يف النار ما يتلقاه أهل النار 

  .......                               

               ..  

عصية ، يأت متعلّقاً مب) بصيغة املفرد هذه ( ونرى أيضاً أنّ وصف اخللود يف النار .. 
، ومبقارنة  ، وبقتل املؤمن عمداً ، ومبحاددة اهللا تعاىل ورسوله  اهللا تعاىل ورسوله 

هذا اخللود مع نعيم اجلنة واخللود فيها والذي يناله املتقون الذين يتجنبون املعاصي 
 والذنوب                 ..  

 ..ىن فيه املسلم أو غريه ، وليس خاصاً برسالة حمددة دون غريها وكلُّ ذلك ال يستث.. 
  [[:  اليت حتوي الكلمتني قِ هذه النصوص القرآنية مجيعهابل إنّ يف تعلّ ..أبداً    

 ،     [[  ًاباخللود يف النار من خالل املعاصي والذنوب وعدم التقوى ، بياناً قرآني
يذهب إىل أنّ عصاة املسلمني الذين يدخلون النار سيخرجون منها ، يسقط مزاعم من 



 ٢٥                  
وبياناً مفاده أنه حىت الكافر خيلد يف النار لكونه عاصياً ، كون الكفر يقتضي املعصية وينتج 

  ..عنها 
وبالتايل .. إذاً العاصي واملذنب خيلد يف النار ، حينما يستحق اخللود بعمله هذا .. 

ء املسلم الداخل يف النار من اخللود فيها ، هو زعم باطلٌ يرده القرآن الكرمي فالزعم باستثنا
من أساسه ، وهو حماولة يائسة إلثبات صحة بعض الروايات املناقضة لكتاب اهللا تعاىل ، 

  : وهذا يشابه ما افتراه أهلُ الكتاب على اهللا تعاىل حينما قالوا        

        ] ٨٠: البقرة [ ..  

ودخول النار ودخول اجلنة هو نتيجةُ حمصلة أعمال اإلنسان يف حياته الدنيا ، وليس .. 
فحينما ختف موازين اإلنسان يف اآلخرة يدخلُ النار خالداً فيها ، .. نتيجةَ عملٍ دون غريِه 

  ..وال خيرج منها أبداً 

                            ]

  ١٩×  ١٩=  ٣٦١=  ] ١٠٣: املؤمنون 
اجلنة موجب رمحة اهللا تعاىل ومغفرته ، : بفناء النار قالوا  قولهمويف حماولة لتربير .. 

ا ، فهي صفات ذاتية هللا تعاىل ، وأمفأما الرمحة واملغفرة .. والنار موجب غضبه وسخطه 
  واحتجوا بقوله تعاىل  ..الغضب والسخط فهي صفات فعلية            

                        ] فقالوا ..  ] ٥٠ - ٤٩: احلجر
، وأما ام ذاته ، ودوام أمسائه وصفاته امسه فهو يدوم بدوما كان موجب وصف ذاته و: 

باحلكمة اإلهلية ، ففي ينقطع وهذا الفعل  ،النار والعذاب واإليالم فيها فهي موجب فعله 
  ..حلظة معينة ينقطع العذاب 



 ٢٦                  
أليست اجلنة من فعل اهللا تعاىل ؟ ..  أفعال اهللا تعاىل هي انعكاس لصفاته جلَّ وعال.. 

 يصف نفسه تعاىل بـ فكما أنَّ اهللا تعاىل .. وكذلك النار  ..            ،

 أيضاً يصفه نفسه بـ            ] نفسه ويصف ..  ] ١١: آل عمران

 تعاىل بأنه ذو انتقام            ] الغفران  فصات..  ] ٤٧: إبراهيم
ة العقاب والرمحة وقبول التوبة ، ال تنفك عن صفات شد ..  

                       ] ٩٨: املائدة [    

                                     

      ] ٣: غافر [    

العدل اإلهلي يف خلود أهل جهنم يف جهنم ، كمحصلة ألعمالٍ قاموا ا يف حيام .. 
 املُطلَق حول حقيقة بالعلم اإلهلي الدنيا احملدودة جداً مقارنةً مع اخللود يف اآلخرة ، يتعلّق

نتيجةَ  اش حياةً دنيا تستمر إىل ما ال اية ، فإنَّمن استحق اخللود يف جهنم ، وبأنه لو ع
لن تكونَ أفضلَ من النتيجة اليت وصلَ إليها يف حياته احملدودة  –املفترضة  –حمصلة أعماله 
  ..اليت اُمتحن ا 

اُهللا تعاىل حينما يقدر عمر اإلنسان يف حياته الدنيا إنما يكون ذلك عن علمٍ مطلَق .. 
  ..حمكوم بقيود الزمان واملكان اليت حتكمنا حنن املخلوقات  غريِ

لو أخذنا كأساً من ماِء البحر ، وقمنا .. ولتقريب الصورة الذهنية يف هذه املسألة .. 
، وبعد )  H2O : (بتحليل مكونات ماِء الكأسِ ووصلنا إىل أنّ هذا املاء يتكون من 

.. هل إطالقُنا هلذه النتيجة سليم أم ال ؟ .. ه البحر ذلك أطلقنا هذه النتيجةَ على كُلّ ميا
 املخلوقات هذا على مستوى علمنا احملدود ، فكيف إذاً بعلم اهللا تعاىل املُطلَق حولَ حقيقة

  ..املُكَلَّفة ، وبإمكانية ما ستفعلُه فيما لو اُمتحنت امتحاناً يستمر إىل ما ال اية 



 ٢٧                  
نسان تقديراً يحيطُ به علم اهللا تعاىل وحكمته ، حبيث تكـون  عمر اإل قُدر.. إذاً .. 

حمصلةُ أعماله اليت خيرج ا من حياته الدنيا معربةً عن حقيقة ذاته ، وعن حمصلة عمله فيما 
  ... لو استمرت حياته إىل ما ال اية 

لدنيا ، وعاش من أنَّ اإلنسانَ عاد بعد موته إىل احلياة ا –جدالً  –ولو فرضنا .. 
جديد ممتحناً فيها ، فلن تكونُ نتيجةُ امتحانِه يف عودته املفترضة أفضلَ من النتيجة اليت 
خرج ا يف امتحانِه األول ، وكلُّ ذلك حييطُ به علم اهللا تعاىل الكاشف وحكمته املُطلقة 

  .. ويف املسألة الكاملة التالية بيانٌ يف ذلك .. 

             ] م =  ١٩٠=  ] ٢٨: األنعا
١٠×  ١٩  

نقيس ماهية األجساد يف اآلخرة على ما هي عليها يف  ومن جهة أخرى ، علينا أالَّ.. 
نَّ أنفس وحتى يف هذه الدنيا اليت تتشابه فيها األجساد بشكلٍ كبريٍ نسبياً ، فإ.. الدنيا 

احلياة اللني ونة فيها البشر داخل هذه األجساد تتباين بشكلٍ كبريٍ جداً ، ما بني أنفس لي
خالية من الروح ، قوامها النار جافّة كاملاء ، قوامها الرمحة والتسامح ، وبني أنفس قاسية 

  ..، طبعها احلسد والكره واإليذاء 
ماهيته ، خاص ا  يف جسد -خرة يف اآل -نفس ستدخل لذلك كلٌّ من هذه األ.. 

وبالتايل فاألنفس اليت قوامها احلياة واملاء .. متناسبة مع حصيلة أعمال اإلنسان يف الدنيا 
  ..ستستقر يف اجلنة ، واألنفس اليت قوامها النار والغضب واحلقد ستستقر يف النار 

أهل النار وهم يف هليبها ،  الدنيا ، أنَّنواميس ومما يؤكِّد أنَّ نواميس اآلخرة غري .. 
  ..يتحدثون ويتخاصمون 



 ٢٨                  
                                     

                      ] ٥٠: األعراف [  

                           

                           

                                        

                                      

                                 

                  ] ٦٤ - ٥٥: ص [  
ل يستطيع التحدث والتخاصم ؟ من هو يف قلب النار ، ه.. يف نواميس الدنيا .. 
  ..يسها املختلفة متاماً عنها يف الدنيا إذاً املسألة يف اآلخرة هلا نوام..... 
، اليت تعهدت حبمل األمانة ، الدنيا يف حقيقتها هي دار امتحان لألنفس البشرية .. 
ووجود هذه النفس يف هذه  ..األنفس ، قبل جميئها إىل الدنيا يف عامل اهللا تعاىل  هاوأشهد

  .. األجساد هو دف هذا االمتحان 
وحىت أولئك .. لبالغة على اإلنسان ، فإنّ اهللا تعاىل يبلغه منهجه وإلقامة احلجة ا.. 

.. حتى أولئك .. الذين يعلم اُهللا تعاىل بعلمه الكاشف أنهم مسرفون ولن يتبعوا منهجه 
فعدم اتباع هؤالء املُسرفني للمنهج ال مينع من تبليغهم هذا .. يبلغهم اُهللا تعاىل منهجه 

هذا ما نراه يف املسألة الكاملة التالية ، اليت .. إلقامة احلجة البالغة عليهم  املنهج ، وذلك
 قيمتها العددية تساوي تسعةَ عشر ضعفاً القيمة العددية لكلمة      الذي هو

  ..جوهر منهج الرسالة اخلامتة 



 ٢٩                  
                       ] ٥: الزخرف  [

 =٢٨٣ 

              ] ٢٦٨= ]  ١٤٩: األنعام  

٢٩×  ١٩=  ٥٥١=  ٢٦٨+  ٢٨٣  
   = ٢٩  

       =٧×  ١٩=  ١٣٣  

  :فوجئت بفيديو على النت من أخ يذكرين صراحة باالسم ، فيقول .. قيقة احلو.. 

واألخوات يأ يل أن أتابع حلقتني من برنامج ديين وهـو  قبل أيام أيها اإلخوة [[ 
دارت احللقتان كلتامها عـن  املعجزة الكربى ، مع املهندس الشامي عدنان الرفاعي ، 

خالق ليس مـن  ل رجلٌ مهذّب دمث األموضوع خروج املوحدين من النار ، والرج
ليس  أن يحسب على قوم يبغون اإلسالم اخلبال ويتربصون به الدوائر ، الصحيح بته

وملا وفّقه إليـه  ، ولكن الرجل يقول مبا انتهى إليه علمه ،  هناك ما يدلّ على هذا البتة
إىل أنَّ املوحدين إذا  ل اهللا له مزيد التوفيق ، انتهى هذا املهندس الفاضلأاجتهاده ، نس

وأوعد ده اهللا على كبرية من الكبائر لذلك كلّ من توعجهنم ال خيرجون منها ،  ادخلو
عليها بدخول النار ، ال أمل له أيها اإلخوة البتة يف أن خيرج من نار جهـنم ، فهـل   

مـن  أصاب املهندس الفاضل يف هذه املسألة أم أخطأ ؟ ، وطبعاً ابتداًء ليس الرجـل  
املتخصصني يف علم الشريعة ، وال يف التفسري ، وال حتى يف اللغة العربيـة ، واضـح   
ضعفه يف هذه املسائل ، يف مسائل كثرية عرب احللقات املختلفة ، ليس هذا ما نريد أن 
خنوض فيه ، أحب يف البداية أن ألفت أيها اإلخوة إىل أنـين بعـد أن اسـتمعت إىل    



 ٣٠                  
أجد أي شيٍء جديد عما أدىل به من قرون وقرون الوعيديـة ،   ملاحللقتني كلتيهما ، 

  .............. ]] املعتزلة ، واخلوارج ، والزيدية ، واإلباضية 
يف البداية أشكره على حسن ظنه يب ، وأرجو اهللا تعاىل أن أكون عند هذا احلسن .. 

، لنتعلّم منـه   عنه حتدث ل بتبيان الضعف الذيكنت أمتنى لو تفض.. لكن .. من الظن 
لة واحدة على األقل ، وقام بتفنيدها لغوياً ، وأشار أفقط لو أتى مبسقوة الدليل والربهان ، 

واضح ضعفه يف هذه [[ : هو يقول !!! .. إىل نقاط الضعف ، لنتعلّم منه أصول اللغة ؟
 ]]أن خنوض فيه  املسائل ، يف مسائل كثرية عرب احللقات املختلفة ، ليس هذا ما نريد

غري املسـبوق  ( لة واحدة على األقل ، كتعريفنا أ، فلو اختار من هذه املسائل الكثرية مس
غري املسبوق ( ملسألة السبع املثاين ، أو كتعريفنا ) والذي مل نأخذه من الوعيدية كما قال 
غـري  (  كتعريفنـا ملسألة الروح والنفس ، أو ) والذي مل نأخذه من الوعيدية كما قال 

( كتعريفنا  اإلرادة واملشيئة ، أوملسأليت ) املسبوق والذي مل نأخذه من الوعيدية كما قال 
، ....... حكام الطـالق ، أو  أل )غري املسبوق والذي مل نأخذه من الوعيدية كما قال 

نية فهي كما قال مسائل كثرية ، وأجره عند اله تعاىل عظيم ، لو فند ضعفاً يف األدلة القرآ
  ..اليت نسوقها 

مثّ كيف حيسبين على املعتزلة وغريهم ، وهو يعلم أنهم قالوا خبلق القرآن ، وأنَّ هذا .. 
أذهب إىل كون القرآن ) ال أدري إن كان يعلم أم ال (  وأنيالقول من أهم ما مييزهم ، 

  !!!!!!! ..مل األمر ؟الكرمي يتعلَّق بصفات اهللا تعاىل ، وبأنه ليس خملوقاً ، وبأنه من عا

لذلك كلّ من توعده اهللا على كبرية من الكبائر وأوعد عليهـا  [[ : ونقله عني .. 
، ليس صحيحاً  ]]بدخول النار ، ال أمل له أيها اإلخوة البتة يف أن خيرج من نار جهنم 

ة ، وحمصلة فأنا مل أقل ذلك ذه احليثية ، قلت مرات ومرات ، هناك ميزان يوم القيام.. 
األعمال هي اليت تقرر مصري اإلنسان ، فهناك من تثقل موازينه ، وهناك من ختف موازينه 



 ٣١                  
وحكاية الكبرية هذه ـذا الطـرح ،   .. ، التزاماً بقول اهللا تعاىل هذا ما أقوله دائماً .. 

ملعيار هـو  ا.. الكبرية ترتل يف امليزان كبرية ، وكذلك الصغرية .. ليست مما أقول إطالقاً 
  ..حمصلة األعمال 

ما أقدم مـن فكـر   .. لكن .. على كلِّ حال أشكره على حسن ظنه بشخصي .. 
نتمنى تقدمي منهج علمي سليم يف النقد ، .. لذلك .. واجتهاد أهم من قيميت الشخصية 

.. وذلك بتفنيد مسألة مما اجتهدت به ، وإلقاء الضوء على نقاط الضعف اليت يزعمهـا  
 ، خيتلف كثرياً عن نقـد غـريه ،   عنواناً مجيالًيبقى أدبه يف النقد وعدم اإلساءة .. ن لك

كالذي سنعنيه فيما تبقَّى من هذا البحث ، حيث نرى كلمات بذيئة ال تليق مبن حيسب 
  ..نفسه جهبذ علماء عصره 

نكـر  بأننـا ن  خيصنا بافترائه ،راح هذا اجلهبذ الذي حيسب نفسه عالمة عصره ، .. 
حلقات عن ذلك ، وادعى أنه ال يريد التصريح باالسم ، وقام  ثالثوعرض  ..الشفاعة 

أساساً من أساس الدين  ايل ننكربالتلميح األوضح من التصريح بأننا ننكر الشفاعة ، وبالت
وراح ينظِّر ويلوم الفضائية اليت عرضت برنامج املعجزة الكربى ، وإىل ذلك من الكالم  ..
  .. .......حتى ي ال يليق الذ

أنين يف يوم  ، تأسفت افتراءوعندما شاهدت ثالثة أجزاء من رده ، وما حتمل من .. 
 علـم أومل  ..، وأنين كنت أحسبه غري ذلـك   بصورة أُخرىمن األيام كنت أنظر إليه 

هدت حلقاته هين صديق ، فدخلت النت وشا، عندما نبراً أخبإساءته يف حلقاته تلك إالَّ مت
إما أنه .. أنه بني ثالثة أمور  إلقاء التهم فعلمتاالفتراء وما رأيته هو اإلمعان يف .. الثالث 

مل يطَّلع على ما كتبت وعرضت يف براجمي ، وإما أنه اطّلع ومل يعي ما قيل ، وإما أنـه  
خالفة لصريح كتاب اهللا اطّلع ووعى ويريد االفتراء علينا ، كوننا أنكرنا بعض الروايات امل

   ..من عابدي أصنام التاريخ  -كما رأيت بعد مشاهديت حللقاته  -، وكونه تعاىل 
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كتيب موجودة يف املكتبات وعلى موقعي على النت ، وبراجمي بثّت علـى أهـم   .. 

فأنا مل أنكر الشفاعة .. الفضائيات وشاهدا املاليني ، وموجودة على موقعي على النت 
،  ، وأتقرب إىل اهللا تعاىل بإنكاري لهت أبينها من كتاب اهللا تعاىل ، وما أنكرته ، بل رح

هو مفهوم الشفاعة يف بعض الروايات ، واليت تناقض ما جاء يف كتاب اهللا تعاىل مجلـةً  
  ..ه ، كون ذلك ينتقص من أصنامه التارخيية غاظأهذا ما  ..وتفصيالً 

قلت يف هذا األمر ، أو شاهد  ، فأي إنسان قرأ مالرد ما قاله ال يستحق اوباحلقيقة .. 
ال بأس مـن  .. ولكن .. مارسه يف حلقاته تلك يعلم مدى االفتراء والتدليس الذي  ذلك

لنرى كيف أنَّ الروايات املناقضة لكتاب اهللا تعاىل هي وتفنيده ، ما قال ،  ملعظمض عرالت
فهو منوذج من مناذج عابدي  ..اهللا تعاىل منظاره يف النظر إىل دالالت كتاب أصنامه ، و

  ..أصنام التاريخ  الذين يعتربون روايات التاريخ حجة على كتاب اهللا تعاىل ، كما سنرى 
فيقـول  .. من عندي جبديد  ومل آت، أتيت بأدلّة املعتزلة فقط أنين :  يفتري علي.. 

   :باحلرف الواحد 

سنة ابتفهمش ، )  ١٤٠٠(  األمة كاينهإنو نو جايب فتح جديد ، وإألنو بطرح  ((
  .. ))سنة )  ١٠٠٠( مع إنو الكالم هذا طُرح من أكثر من 

مفهـوم  بذات حيثيات الطرح ، أيت مبرجع واحد طرح ينفي كونه مفترياً عندما ي ..
أو موضـوع األجبديـة   السبع املثاين ،  مفهومكتيب وبراجمي ، أو الطالق كما طرحته يف 

الروح والنفس  مفهوماإلنزال والترتيل ، أو  مفهومالكالم والقول ، أو  مفهوم القرآنية ، أو
فهو يفتري وإالَّ .......  مفهوم العبيد وملك اليمني أو اإلرادة واملشيئة ، أو مفهوم، أو 
وكون هذه الطروحات اجلديدة ال تنسجم مع شاكلته ورواياتـه التارخييـة ومل   ..  علينا

  ..يعطيه حق االفتراء علينا بأننا نكرر ما قاله بعض السابقني  يستوعب مضموا ، ال



 ٣٣                  
ويتهمـون مـن   عابدو أصنام التاريخ الذين جيترون أقوال أصنامهم ، .. سبحان اهللا 

أمـر   وهـذا ..  من يفعل ذلكظلماً وعدواناً بأننا حنن يتهموننا خيالفها بأنه ضد الدين ، 
ريخ حيسب كلَّ تدبر آليات كتاب اهللا تعاىل ، اجتراراً لقـول  فعابد أصنام التا.. طبيعي 

د ، ألنهم ال يعرفون إالَّ التقليد ينظرون لآلخر على أنه جمرد مقلِّ.. هؤالء  ..صنمٍ تارخيي 
  ..األعمى 
 ...، أشرح فيه مفهوم الشفاعة ) قصة الوجود ( وفيما يلي اقتبس نصاً من كتايب .. 

  ..سنة )  ١٥( لقاته حبوايل حل ههذا النص منشور قبل نشرمع العلم أنَّ 

ودالالته تدور ضمن ) .. ع ، ف ، ش ( : اجلذر اللغوي للشفاعة هو اجلذر ..  [[
كما تستنبط من مشتقّات  –والشفاعة .. إطار خالف الوتر ، وبالتايل ضمن إطار الزوج 

حتقيقه طلبِ  وبني ،  ة بني املُرادهي املزاوج –يف القرآن الكرمي ) ع ، ف  ،  ش( اجلذر 
  .. طلب الشافع بتحقيق مراد املشفوع له : هي أي  ..

بالعمـل ، وباألخـذ   ) واقعٍ ملمـوس  ( لقد رأينا أنّ اإلرادة تتحول إىل مشيئة .. 
ذ بأسباب أما حينما يفقَد العمل ، وال يؤخ.. باألسباب ، أي باملزاوجة بينها وبني العمل 

، وتبقى جمرد هـدف  ) مشيئة ( راد ، فإنّ اإلرادة ال تتحول إىل واقعٍ حمسوس حتقيق املُ
  ..وغاية يف نفس املُريد 

( فالشفاعة هي مزاوجة الدعاء إىل اهللا تعاىل والطلب منه والتوسل إليه جلّ وعال .. 
فوع له ، مع مراد املشفوع له ، لتحقيق هذا املراد ، ألنّ املش) حيث يقوم بذلك الشافع 

الشفاعة هي ملن  اًإذ.. ه هذه بالعمل وباألخذ باألسباب يف حياته الدنيا ج إرادتمل يزاوِ
تحقيق هذه اإلرادة ل تسعفه الظروف، ومل  يف حياته الدنيا للعمل صادقة رةملك إرادةً خي

  .. إىل عمل



 ٣٤                  
نظار يف القرآن الكرمي ، من م) ع ، ف  ، ش( ولو نظرنا إىل مشتقّات اجلذر .. 

  املنهج السليم لتدبر كتاب اهللا تعاىل       ] لرأينا أنّ  ] ٧: آل عمران ،
ويف .. وليس يف اآلخرة ، الشفاعة الواردة يف كتاب اهللا تعاىل ، مجيعها مقدماا يف الدنيا 

 تعاىل مع إرادة له إىل اهللاع وتوسقبول مزاوجة دعاء الشاف( اآلخرة يتم قبول هذه الشفاعة 
 ، أو) من أجل رفع هذه اإلرادة إىل مستوى العمل املأجور ، اخلري يف الدنيا للمشفوع له 

للمشفوع له  –يف الدنيا  –فق معايري تتعلّق بصدق اإلرادة كلّ ذلك وعدم قبوهلا ، و يتم
  ..لننظر إىل الصورة القرآنية التالية ... ..

                                    

           ] ٢٦: النجم [   

   إنّ العبارة القرآنية..              ر لنا بعض املالئكة اآلنصوت

   بتفسري العبارة القرآنية واَألوىل.. وات ، املوجودين يف السما) قبل اآلخرة (     

          ها تعين شفاعتهم اآلنقبل اآلخرة ( ، أن.. (  

    سحب هذه الشفاعة إىل اآلخرة ، فإنّ العبارة القرآنية وحىت لو متَّ..   

                  ماتر لنا مقدها تصوساحتها الدنيا حصراً ، ألن ،
، ألنها ) دار االمتحان ( قبول الشفاعة ، ومقدمات قبول الشفاعة هي حصراً يف الدنيا 

تتعلّق باإلرادة الطاهرة للمشفوع هلم ، واليت أرادوها يف الدنيا ومل يستطيعوا ترمجتها إىل 
 يعملٍ حس..  



 ٣٥                  
  الشفاعة إىل اآلخرة مقدمات هذه بحسفَ..                       

       ا يف اآلخرة كماماشفاعة تبدأ مقد يتناىف مع اآليات الكرمية اليت تنفي أي ،
  ..رأينا 
                                  

           ] ٤٨: البقرة [  

                                   

          ] ١٢٣: البقرة [  

                                  

                ] ٢٥٤: البقرة [   

   وهكذا يكون تقدير الصورة القرآنية..                 

                           ،  هو: ))  وكم من ملك
ملزاوجة هذا   –سواٌء يف الدنيا أم يف اآلخرة  –يف السماوات ال ينفع دعاؤهم وتوسلهم 

ومل يستطيعوا مزاوجتها مع الدعاء والتوسل مع إرادة البشر اخليرة اليت أرادوها يف الدنيا 
العمل ، من أجل رفع هذه اإلرادة إىل مستوى العمل املأجور ، إالّ من بعد أن يأذن اهللا 
تعاىل بأن تتم هذه املزاوجة ملن يعلم اهللا تعاىل صدق إرادته ، ويرضى عن هذه اإلرادة 

  الطاهرة ، وبأنها أهلٌ لدخول ساحة مشيئة اهللا تعاىل ورضاه          ،

  .. )) رفعها إىل مستوى املشيئةلوبالتايل 
فالشفاعة اليت تنفع يف اآلخرة ، حيتاج فيها املشفوع له إىل إرادة طاهرة لعمل اخلري .. 

  .. هذه احلقيقة نراها يف الصورة القرآنية التالية ) .. دار العمل ( ، أرادها يف الدنيا 



 ٣٦                  
                             ] ١٠٩: طه [  

  فالعبارة القرآنية..            ة.. ساحتها اآلخرةوالعبارة القرآني  

                     ساحتها الدنيا..  

  ..والنصوص القرآنية التالية تؤكّد هذه احلقيقة .. 

                        ] ٨٧: مرمي [  

                     ] ٢٣: سبأ [  

                        

      ] ٨٦: الزخرف [  

    فقوله تعاىل..            ر لنال ، يصواألو يف النص
وكذلك قوله .. دنيا العهد يف احلياة الدنيا ، وبالتايل فمقدمات هذه الشفاعة ساحتها ال

   تعاىل         الثاين وكذلك قوله تعاىل.. يف النص      

           الثالث يف النص..  

وملّا كان الكافرون والظاملون ال ميلكون إرادة خريٍ يف حيام الدنيا من املمكن .. 
  ..اء الشافعني ، فإنهم ال تنفعهم الشفاعة أبداً مزاوجتها مع دع

                           ] ١٠٠ – ٩٩: الشعراء [   

                    ] ١٨: غافر [   



 ٣٧                  
                                 

                             

                      ] ثّر٤٨  – ٤٢ :املد [   

ال تفيده  ، يف الدنيا) اإلرادة اخليرة الصادقة ( من مل ميلك مقدمات الشفاعة  اًإذ.. 
شفاعة يف اآلخرة ، ألنّ أحد زوجي الشفاعة غري وهكذا فالشفاعة اليت .. موجود  أي

  ..يف اآلخرة ال وجود هلا على اإلطالق مقدماا تبدأ 

                                  

                ] ٢٥٤: البقرة [   

 فقوله تعاىل ..                 يبدأ وهذا اليوم .. يعين يوم اآلخرة ال بيع

   : فيه       وال خلّة تبدأ فيه. ....، بينما يف احلياة الدنيا كان الناس يبيعون : 

        فاخللّة تبدأ .. ، بينما يف احلياة الدنيا كانت اخللّة بني الكثري من أفراد البشر
  ..يف الدنيا ، وتنتهي يف اآلخرة إالّ للمتقني 

                       ] ٦٧: الزخرف [   

 وقوله تعاىل ..          ًماثل متاماي              .. فاهللا تعاىل
ة مسائل تبدأ ال بيع وال خلّةٌ وال شفاعةٌ تبدأ يف اآلخرة ، فالبيع واخللّة والشفاع.. يقول 

  .. من نتائجها يف اآلخرة  –إميانياً   –يف الدنيا ، ويستفيد اإلنسان 
  ..والنصان القرآنيان التاليان يؤكِّدان هذه احلقيقة .. 
                                  

           ] ٤٨: البقرة [  



 ٣٨                  
                                   

          ] ١٢٣: البقرة [  

 اآلخرة فالشفاعة اليت ال تقبل وال تنفع ، هي اليت تبدأ مقدماا يف            
  ..دون امتالك مقدمات هلا يف الدنيا من إرادة خريٍ ، كما رأينا 

والشفاعة مجيعها تعود إىل اهللا تعاىل ، فهي معيار من معايري حساب اهللا تعاىل للبشر .. 
  ..دون استثناء 
                                  

        ] ٥١: األنعام [   

                                

   ] ٧٠: األنعام [   
                         ] ٤: السجدة [   

               ] ٤٤: الزمر [   
ال كما لُبس على  –وهكذا نرى أنّ الشفاعة كما يصفها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي .. 

،  )ها يف حياته الدنيا واليت أراد(  هي مزاوجة اإلرادة اخليرة للمشفوع له – الرسول 
طلب رفع هذه اإلرادة إىل أي مع ه غفران اهللا تعاىل للمشفوع له ، ع وطلبِمع دعاء الشاف

فصاحب هذه اإلرادة عجز عن حتقيقها بالعمل وباألخذ باألسباب يف  ...مستوى املشيئة 
  ..حياته الدنيا 

  
  
  



 ٣٩                  
  

   ع وطلبه من اهللادعاء الشاف                   فوع شإرادة خيرة للم                       
  له تعاىل رفع إرادة املشفوع          +        له أرادها يف حياته      =      الشفاعة   

  إىل مستوى العمل يف ميزان                             الدنيا                               
  .. اآلخرة                                                                            

  
مع العلم أنه متّ شرح هذه املسألة أيضاً .. قصة الوجود : انتهى االقتباس من كتاب .. 

هـذا   ..وكما قلـت  .. يف كتاب املعجزة الكربى ، ويف احملاضرات واملقاالت والربامج 
 ين أنكر الشف، النصبأن شر قبل افترائه عليسنة )  ١٥( حبوايل  ، اعةن..  
وبأدب لو قال !!!!!!! .. فكيف إذاً يفترى علينا بأننا ننكر الشفاعة من أساسها ؟.. 

يف تفسـري   نه خيتلف معناأوأنكر شفاعة الروايات ، ومتسك فقط بالنصوص القرآنية ، : 
ات ومرات ، لكن أن يكرر عبارة إنكاري للشفاعة مر.. لقلنا له صدقت هذه النصوص ، 

  ..، سواٌء كان مطِّلعاً على كتيب وبراجمي أم مل يكن فهذا افتراء وتدليس 
  :ومن جهة أُخرى يكرر افتراءه بأنين مقلِّد للمعتزلة فيقول باحلرف الواحد .. 

لكن هم يؤمنون املعتزلة بإنو الذي ال يتوب عن الكبرية خيلد يف النار ، املسـلم  [[ 
لكبرية خيلد يف النار عند املعتزلة ، ومفيش شفاعة يوم القيامة إالَّ ، الذي ال يتوب عن ا

ـ إبس هو يبدو هذا الشخص عفكرة مكانش فاهم فكرة االعتزال متاماً ، هو بريى  و ن
ة ، يف حني املعتزلة بيؤمنوا بالشفاعة يوم القيامة ، لكن شفاعة إيش ، مفيش شفاعة باملر

ن النار ، أو من استحق النار يشفعلو ما يدخلش ، مش الشفاعة حبيث خيرج املسلم م
نت يف اجلنـة  أو مرتبتك بتعتلي يف اجلنة ، يعين تكون نإاملعتزلة بيؤمنوا بالشفاعة فقط 

...... ويشفعلك تكون يف درجة أعلى ، فهم يروا الشفاعة يف االجتاه اإلجيـايب بـس   



 ٤٠                  
ها ، مكانش فاهم طبعاً علـيهم ،  ي أخذ أقوال االعتزال حبذافريلّإوهذا الزملة املعاصر 

و يف شفاعة يف اآلخرة فيما يتعلّق يف االرتقـاء يف  نإم هم بيقصدوا إمش قادر يفهم 
  ]] ..اجلنة ، هو بدو ينكر الشفاعة يف اآلخرة باملرة ، إذاً هو مش جاب جديد 

د أنَّ الدخول دائماً أؤكِّ.. هل يوجد يف كالمي أنَّ مرتكب الكبرية خيلد يف النار ؟ .. 
كـتيب  .. إىل اجلنة أو النار هو نتيجة حمصلة أعمال ، واجلنة درجات والنـار درجـات   

فمن .. موجودة على موقعي على النت ، وبراجمي موجودة أيضاً على موقعي على النت 
على ما يبدو عنده عقدة من املعتزلـة  .. الكبرية ؟ مرتكب هذا املخلوق حبكاية أين جاء 

فال هو فاهم ماذا قالت املعتزلة ، وال فاهم ما قلت ، وال توجـد  .. تنفيس عنها يريد ال
  .. االفتراءبسبب كلِّ ذلك نرى هذا .. عنده إرادة طاهرة ملعرفة احلقيقة 

     :ويقول باحلرف الواحد .. 

وعفكرة بقول أيضاً هو انو مفيش خروج من النار ، زي ما بقولو املعتزلـة ،  [[  
ل ، طيب هو احنا أصالً اليوم يف خالف بني العلماء منذ القدمي لليـوم  ي بدخلّإخلص 

و حىت الكفار بقاؤهم يف النار يعين إىل ماال اية ، هاي خمتلفني فيها ، هو واملعتزلـة  نإ
بدهم جيعلوا اهللا سبحانه وتعاىل رمحتو مبتخرجش حىت املسلم املرتكب لكبرية ، واحد 

الً ، متابش منها ، خلص بيخلد يف النار ، مسلم موحد انقتل وهو بريتكب كبرية ، مث
اإلنسان مبا يعمل ،  اهللا ، وين الرمحة ، طب مهو جيزي لَـ اهللا ، بيخلد فيها يا سبحان

وما يعمل يف النهاية حمدود ، والعقوبة بدها تكون بالنسبة للمحدود عقوبة غري حمدودة 
حمدودة ذنب حمدود يعين خلي هو ، شو هالعدل هاذ وشو هالرمحة هاي ، على عقوبة 

هاملسلم هذا عاش سبعني سنة وكل يوم كبرية ، كل يوم ، طيب ، كل كبرية يعين هلا 
وال ماهلاش عذاب حمدود ، يف النهاية بدو إكون كلو حمدود ، وبعد هيك شو بصري فيه 

ذ ، طب مهو اهللا وعد إيل بفعل السيئات بالنار وايل بفعل احلسنات باجلنة ، طيب هـا 



 ٤١                  
فعل السيئات ودخل النار ، وبقيت احلسنات بدهاش جنة ؟ ، طب وهو يعـين مـني   

  ]] بسبق الثاين رمحة اهللا والّ غضبو 
مسألة فناء  مبا فيه الكفاية يف اإلجابة علىأجبنا عليه  الذي ال معىن له ، كالمه هذا.. 
هـذه   لريى القارئ املستوى الفكري الذي يقف خلـف قمت بعرضه .. لكن  ..النار 

  ..االفتراءات 
كلَّ ما  د اليت يدندنون ا ليل ار ، معتربينأود الوقوف عند كلمة موح.. لكن .. 

مبعىن املوحد الصادق هو الذي ال يشرك مع اهللا تعاىل أحداً ، ..... هو آخر ليس موحداً 
الطائفي حجة ن ولونه املذهيب وروايات التاريخ وقول فالن وعالّ هو الذي ال جيعل من: 

ال يضع مع كتاب اهللا تعاىل  :من يفعل ذلك يعترب موحداً ، مبعىن .. على كتاب اهللا تعاىل 
) كصاحبنا املوحد ( روايات تارخيية ينقضها كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً ، وال يعتقد 

  ..لسابقني أنَّ حديث اآلحاد ينسخ نص كتاب اهللا تعاىل ، كما أمجع معظم الفقهاء وا

 اهللا تعاىل بقوله  ممن يصفه..                   ،    يف اآليـة التاليـة.. 
  .. وا موحدينبالتأكيد ليس

                                  ]٤٦:  اإلسراء [  

 ،) وإذا ذكرت ربك وحده يف القرآن : ( مل يقل ،  ةالكرمي اآلية يف هذهاىل اهللا تع.. 
اهللا تعاىل لتوحيد وإذا دعوت : هللا تعاىل ، مبعىن  - اآلية الكرمية يف هذه - معيداً التوحيد

 : إنما يقول جلَّ وعال .. اآلية الكرمية   هذهيفمل يقل ذلك .. الذي حيمله القرآن     

                      .. وإذا دعوت للتوحيد من خالل كتاب اهللا : مبعىن
للتوحيد من خالل القرآن الكرمي وإذا دعوت : مبعىن .. تعاىل وحده ، دون أي أمرٍ آخر 

 نايـتهم صـاحب   ..حني ذلك .. ، وقال فالن وقال عالّن دون روايات التاريخ وغريها 



 ٤٢                  
ة الشريفة ومبتدع ذا هه وشاكلته منكر للسنوهذا عني ما تصـفه العبـارة   .. الداعي بأن

 األخرية يف هذه اآلية الكرمية                   .....  من يؤمن أنَّ أحاديث
.. من يعتقد ذلـك  .. صصه تعاىل ، وختصص مقيده ، وتطلق خماآلحاد تنسخ كتاب اهللا 

ه هو  هل حيقد له أن يزعم بأنوأنَّ من يأىب نسـخ  فقط وفقط ال غري ، ومجاعته املوح ،
د عنده معىن املوحإالَّ إن كان  ......!!! .كتاب اهللا تعاىل بروايات التاريخ ليس موحداً ؟

  ) !!! ..الوحدة خري من جليس السوء  ( :
  ..اً يف قوله تعاىل هذا املعىن احملمول ذه اآلية الكرمية ، نراه أيض.. 

                               

              ]٤٥:  الزمر [  

  :فيقول ، يبوح بالسبب األساس الفترائه علينا ) املوحد (  صاحبنا.. 

إيل جبعل ناس يقفزوا على أحاديث متواترة يف الشفاعة ، ويذهب إىل اآليـات   [[
هلا ، خالص هذا معناتو احنراف ، هذا احنراف حياول يؤو[[  

لمـاء  أوالً هو مل يدرك بعد مفهوم احلديث املتواتر حسب تصنيف ما يسـمى بع .. 
يسمى بعلمـاء  ذكر ، وأنَّ هناك مما ال تحاديث املتواترة تكاد فال يعلم أنَّ األ ..احلديث 

فبإمكاننا القول أنَّ األحاديث اليت بني أيدينا يف  ..دون عدد أصابع اليد احلديث حيصروا 
جلر الناس كالقطيع ال بد من تضليلهم واالفتـراء  .. لكن .. جمملها هي أحاديث آحاد 
  :له وهذا ما نراه يف قو ..عليهم ، قبل االفتراء علينا 

أصالً يف احلديث الصحيح إيل أيضاً ممكن يبلـغ درجـة    طب مهو الرسول  [[ 
التواتر ، إنو شفاعيت ألهل الكبائر من أميت ، شفاعيت ألهل الكبائر من أميت ، حديث 
مش صحيح وأقوى من الصحيح ، شفاعيت ألهل الكبائر من أمـيت ، ويف احلـديث   



 ٤٣                  
ب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممـداً  نتو اللهم رإبتقولو  الصحيح ، دامياً

الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته ، ها ، من يقول هذا مع اآلذان ملا 
بسمع النداء بقول هذا ، حلت له شفاعيت ، حديث صحيح يف البخاري مثالً ، هـذا  

بالش يقولوا شفاعة يف  لت له شفاعيت ، وكمان يوم القيامة ،حواحد من األحاديث ، 
ي بقول شفاعيت ألهل الكبائر من أميت ، أيضـاً  الدنيا ، أل ويوم القيامة ، واحلديث إلِّ

ـ    ي شفاعيت يوم القيامة ألهل الكبائر من أميت ، ها ، أحاديث صـحيحة ، هـذول إلِّ
بنكروها لشو ، وبنكروها إيش وكأم حاقدين عالبشر ، شو يعين حاقدين عالبشر ، 

  .. ]] إياهم يف النار خالص ، ميطلعوشبدهم 
: سأقتبس النص التايل من كتايب .. مع ذلك .. مع أنَّ هذا الكالم ال يستحق الرد .. 

واملوجود من حينها يف سنة ، )  ١٥( واملنشور قبل كالمه هذا حبوايل ، ) قصة الوجود ( 
يف أنَّ هؤالء أبعد مـا  ، وكلنرى حجم التدليس الذي ميارسه املكتبات ، وعلى النت ، 

  ..، اليت من أهم عناوينها الصدق يكونون عن حقيقة التوحيد 

من قبل الكثريين الذين حيسـبون أنفسـهم   ( لقد متّ تشويه مسألة الشفاعة ..   [[
وساطة كوساطة البشر ، دون معيـار حـق أو    بتصويرها) أوصياء على منهج اهللا تعاىل 

عاصي ومن املقصرين يف عبادم هللا تعـاىل ، ومـن   فالكثريون من أصحاب امل.. عدل 
   .. ناشري الفساد ، يتكلون على هذه الشفاعة حبجة أنهم مسلمون

اليت تناقض دالالت القـرآن الكـرمي   ) يف كتب الصحاح ( وهناك بعض الروايات 
ة لذلك علينا أن ندرس مسألة الشـفاع .. مناقضة صرحية ، تعطيهم حيثيات هذا التواكل 
  ..من كتاب اهللا تعاىل لنرى حقيقتها وحدودها 

ولنبدأ بوضع ما حتمله روايات الشفاعة من معان ودالالت ، يف معيـار القـرآن   .. 
ترتيهها عما أُلصق ا من افتراٍء على حنو الكرمي ، كخطوة حنو إدراك حقيقة الشفاعة ، و

  ..  وعلى رسوله اهللا تعاىل



 ٤٤                  
هي ألهل الكبائر من أمته ، اعتماداً على  اعة  الرسول إنّ اجلزم بأنّ شف –]  ١[ 

  ..األحاديث التالية ، يتناقض مع الكثري من آيات القرآن الكرمي 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٢٣٥٩( حديث   –   سنن الترمذي



   

  :حسب ترقيم العاملية )  ٤١١٤( حديث   –    سنن أيب داود
 

  :حسب ترقيم العاملية )  ١٢٧٤٥( حديث   –   مسند أمحد


 

  :حسب ترقيم العاملية )  ٤٣٠٠( حديث  –   سنن ابن ماجة
          

 

  :لننظر إىل الصورتني القرآنيتني التاليتني  –] أ [ 
                                

       ] ٣١: النساء [  

                                       

                             ] ٣١: النجم 
– ٣٢ [   



 ٤٥                  
اجتنبنا  إنأنّ اهللا تعاىل يكفِّر عنا سيئاتنا  –يف هاتني الصورتني القرآنيتني  –إننا نرى 

وبالتايل  ..كبائر اإلمث  جيتنبونكبائر ما ننهى عنه ، وأنّ الذين أحسنوا باحلسىن هم الذين 
ه الكبائر مع عدم التوبة املقبولة ، يؤدي إىل عدم تكفري السيئات ، وإىل فإنّ الوقوع يف هذ

وهذا يتعـارض  .. ساحة الذين أساؤوا مبا عملوا ، الذين سيجزيهم اهللا تعاىل على ذلك 
  ..الشفاعة ألهل الكبائر الذين ماتوا دون توبة مقبولة كون متاماً مع 

ماتوا دون توبة مقبولـة ،   إنكيب الكبائر ، يبين لنا القرآن الكرمي أنّ مرت –] ب [ 
فسيخلدون يف جهنم ، سواٌء كانوا من املوحدين أم من ورجحت سيآم على حسنام ، 

  ..أم من غريهم  غري املوحدين ، وسواٌء كانوا من أمة  حممد 
                             

                                         

                                     

                      ] ٢٧٥: البقرة [   

                               

      ] ١٤: النساء [   

                                      

              ] ٩٣ : النساء [   

                                     

             ] ١٢٣: النساء [   



 ٤٦                  
                                   

                                        

     ] ٢٧: يونس [   

.. إنّ آكلي الربا هم من املوحدين ومن غري املوحدين ، ومن أتباع مجيع الديانات  ..
املؤمنني موجـودون يف   وقاتلو.. مسلمون  موالذين يعصون اَهللا تعاىل ورسولَه كثري منه

  ..وكذلك األمر بالنسبة لعاملي السوء ، ولكلّ الكبائر .. مجيع األديان 
ورجحت سـيآم علـى حسـنام ،    توبة مقبولة ،  ماتوا دون إنهؤالء مجيعاً .. 

تتم الشـفاعة   اًفكيف إذ.. عاىل يف كتابه الكرمي هكذا يقول اهللا ت.. سيخلدون يف النار 
  ! ..!!بالنسبة ملرتكيب هذه الكبائر ؟

 ]] إنّ تأويل ما نسب إىل الرسول.. وإذا قال قائل .. 

[[ دة حممأنّ هؤالء الذين سينالون الشفاعة هم من أم ،    امللتزمني مبنـهج اهللا ،
كذلك ، كيف يقوم هؤالء بالكبائر اليت يبين لنا القـرآن  األمر لو كان  :نقول .. تعاىل 

مـل  من عند اهللا تعاىل ، ال يع  فامللتزم مبا جاء به الرسول! .. !!الكرمي أنها ال تكفَّر ؟
   ..الكبائر 
 قوله تعاىل  –] ج [                                    ]

ومنهم كما رأينـا أهـل    –، يبين لنا أنّ الذين حقّت عليهم كلمة العذاب  ] ١٩: الزمر 
 من هذا العـذاب   ينقذهمموحدين كانوا أم غري موحدين ، ال   –الكبائر من املسلمني 

  ..  حىت الرسول
 .. قوله تعاىل  –] د [            ] وقوله  ، ] ١٩٢: آل عمران

 .. تعاىل                    ] ن لنا أنّ  ] ١٨: غافريبي ،



 ٤٧                  
ومعلوم أنّ الظامل قد يكون من املوحدين .. فيع يطاع الظاملني ما هلم من أنصارٍ ، وال ش

  ..، ومن أي أمة ، ومن أتباع أي دين 
  –، من أنّ شفاعته ألهل الكبائر من أمتـه   ما نسب إىل رسول اهللا  –] هـ [ 

فقيام بعض املسلمني بالكبائر يوجب عليهم عقوبـةً  .. يرده القرآن الكرمي  –كما رأينا 
فالـذي  .. ن العقوبة املترتبة على غريهم يف حال قيام غريهم ذه الكبائر ذاـا  أكرب م

كرب ممن يعصـيه  أيعصي اهللا تعاىل عن علمٍ حبقيقة هذه املعصية وحبقيقة عقوبتها ، عقوبته 
  ..عن غري علم 

هي ضعف  –فيما لو متّ وقوع اخلطأ  –  النيبويبين لنا القرآن الكرمي أنّ عقوبة .. 
  ..، ألنه أعلم الناس باملنهج  ريه من عامة املسلمنيغ
                                

                        ] ٧٥ – ٧٤: اإلسراء [  

 ن من نساء املسـلمني ، هي ضعف غريه –فيما لو متّ وقوع اخلطأ  – عقوبة نسائهو
 نة أقرب كوالنساء إىل بيت النبو..   
                            

            ] ٣٠: األحزاب [   
 –عقوبتهم .. اهللا تعاىل عليهم مائدة من السماء  ينزلَواحلواريون الذين طلبوا أن .. 

مما هي عليه قبـل  ستصبح أكرب بكثري  –فيما لو كفروا بعد رؤيتهم هلذا الربهان اإلهلي 
  ..رؤيتهم للربهان الذي طلبوه 

                                      

           ] ١١٥: املائدة [   



 ٤٨                  
 –وهكذا نرى أنّ ارتكاب املسلمني للكبائر يف حيام الدنيا ، يرتب عليهم عقوبـةً  

غريهم الذي يقوم باقتراف الكبائر ذاا ، ألنهم  أكرب من –فيما لو مل يتوبوا توبةً مقبولة 
كانت هناك شفاعة هلذه  فإن.. وهذا يناقض متاماً صياغة احلديث .. أكثر علماً باحلقيقة 

  ..الكبائر ، فغري املسلمني أقرب إليها ، ألنهم ال يعلمون احلقيقة كما يعلمها املسلمون 
ته ألهل الكبائر من أمته ، يتناقض مـع  من أنّ شفاع  النيبما نسب إىل  –] و [ 

  ..شيئاً   النيب، ال ميلك هلا  روايات أُخرى تؤكِّد أنه حىت فاطمة بنت حممد 
  :حسب ترقيم العاملية  ) ٢٥٤٨( حديث  -   صحيح البخاري

 

         

   





 

  : حسب ترقيم العاملية )  ٣٠٤( حديث  -  صحيح مسلم
                



 

كثري من آيـات القـرآن   يتناىف مع ال –التايل  –حديث الشفاعة الكُربى  –]  ٢[ 
  ..الكرمي 

  :حسب ترقيم العاملية )  ٦٩٥٦( حديث   –   صحيح البخاري



 ٤٩                  


































 

  ..حلديث ذه الصيغة يتناقض مع قوله تعاىل هذا ا –] أ [ 



 ٥٠                  
                                  

           ] ٤٨: البقرة [  

                                   

          ] ١٢٣: البقرة [  

                                  

                ] ٢٥٤: البقرة [   
اليت تبدأُ مقدماتها يف كيف تنفى الشفاعة  –يف هذه النصوص القرآنية  –إننا نرى .. 

  ..ا يف اآلخرة ال وجود هلا تهمقدما فالشفاعة اليت تبدأُ .....بأقوى صيغ النفي اآلخرة ، 
عة بإذن اهللا تعاىل ، وبرضاه ، وباتخاذ العهـد  أما الصور القرآنية اليت تربط الشفا.. 

ا يف الـدنيا كمـا   تهعنده ، وبشهادة احلق ، فهي تصور حقيقة الشفاعة اليت تبدأ مقدما
  ..سنرى الحقاً ، وتؤكّد أنّ الشفاعة تعود يف النهاية إىل اهللا تعاىل 

جد نفـس تسـتطيع   السابقة ، أنه ال تو ةوهكذا نرى يف النصوص القرآنية الثالث.. 
إسقاط العقاب عن نفسٍ أُخرى ، فلو استطاعت إسقاط العقاب عن نفسٍ أُخرى لكانت 
قد أجزت عنها شيئاً ، ولكانت قد نصرا وشفعت هلا ، ولكان يف اآلخرة وجـه مـن   

يف اآلخرة ، وهذا يتناىف متاماً مع صياغة هذه اآليـات   تهامقدما أوجه الشفاعة اليت تبدأُ
  ..ة الكرمي
  ..دخول اجلنة يرتبط بالعمل وفق منهج اهللا تعاىل  –] ب [ 
                      ] ٤٣: األعراف [   

                ] ٣٢: النحل [   

                            ] ٧٢: الزخرف [   



 ٥١                  
                    ] ١٩: الطور [    

                            ] ٢٤: احلاقة [   

                   ] ٤٣: املرسالت [   
دين سيخرجون من النار بالشفاعة ، على الرغم أنّ املوح  –جدالً   –فلو فرضنا .. 

  .. !!!!!!!سيدخلون اجلنة بال عمل ؟  فكيف.. من تقصريهم بالعمل 
  .. قوله تعاىل  –] ج [ 
                            

                                  

             ] ٧ :غافر [   
يناله التائبون املتبعون لسبيل  –ووقاية عذاب اجلحيم  –يبين لنا أنّ غفران اهللا تعاىل .. 

اهللا ، وبالتايل فغري التائب وغري املتبع لسبيل اهللا تعاىل ، ال ينال هذا الغفران ، وال ينـال  
، وإن كان ) يف اآلخرة  تهاااليت تبدأ مقدم( الوقاية من النار ، وبالتايل لن تنفعه الشفاعة 

  ..من املوحدين 
لنوعٍ من البشر دون اآلخرين ، أو لـدينٍ   خمصوصةً حينما تكون الشفاعةُ –] د [ 

 دة ، أو ملذهبٍ حمددون غريه من الديانات السماوي دهلـؤالء  .. حمد ها يف النهاية ظلمفإن
وإن كانـت  .. العمل اإلميان وط بدون معيار حق يرتب –حني ذلك  –اآلخرين ، ألنها 

، فال بد أن يكون هذا املعيار ) وهي كذلك ( يشمل مجيع البشر  إميان وعملٍ وفق معيارِ
من مجلة املعايري اليت يحاسب عليها البشر يف اآلخرة ، قبل دخوهلم إىل النار أو إىل اجلنة 

ال معىن  –كما رأينا  –حاديث وحني ذلك فإنّ مفهوم الشفاعة باحليثية اليت ترويها األ.. 
  ..هلا 



 ٥٢                  
هذا احلديث ذه الصياغة يتناقض ما بني بدايته وايته ، ففـي بدايتـه    –] هـ [ 

يذهب الناس يوم القيامة إىل آدم وبعض الرسل عليهم السالم ، وهذا يكون قبل الدخول 
 [[:  إىل اجلنة وإىل النار

 [[  .. ويف داخل احلديث ال يذكر الرسول ُته ، مع إالّ أم
 [[: على خمتلف أديام وليس فقط أمتـه  العلم أنّ الذين أتوا إليه ليشفع هلم هم الناس 



 [[  ..ِخرج الرسول وي ه املشفوعالدخول  هلم من النار ، مع العلم أن مل يتم– 
  [[ : إىل النار –حىت تلك اللحظة 



[[ ..  
 اجلزم بأنّ العبارة القرآنية  إنَّ –]  ٣[         ة يف الصورة القرآني   

                                ] ٧٩: اإلسراء  [ ،
يوم القيامة ، وذلك اعتماداً على احلديث التايل  ال تعين إالّ الشفاعة الكُربى للرسول 

  ..ذه الصورة القرآنية هل اللغوية صياغةالهذا اجلزم ال تسعفه الدالالت اليت حتملها .. 
  :حسب ترقيم العاملية )  ٤٣٤٩( حديث    –  صحيح البخاري

……



 

  :حسب ترقيم العاملية )  ٣٠٦٢( حديث   –   سنن الترمذي
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……  

                        

كما رأينا   –  الرسول إنّ الشفاعة اليت تصفها الروايات ، واليت ال يكون هلا إالّ.. 
هي مسـألة معلومـة     – حسب ترقيم العاملية)  ٦٩٥٦( يف صحيح البخاري حديث 

 هـي  وبالتايل ، حممد  النيبومعروفة ووحيدة ، وال يقدر عليها إالّ شخص واحد هو 
ليست نكرةً ، وليست متبةً ما من جمموعة مراتب ر..  

 ..ها تصف هذه املسألة ، لرأينا أنّ العبـارة  ولو نظرنا إىل الصورة القرآنية اليت قيل إن
  القرآنية            فيها ، تأيت بصيغة نكرة موصوفة ، ومل تأت بصيغة املعرفـة

عسى  (تناسبها الصياغة   –حسب ما تقول الروايات  –فالشفاعة الكُربى  ..املوصوفة 
 كبر ثَكعبأَنْ ي املَقَامودماملَح .. (  

 ( :احلـديث   [حىت الذين صاغوا عبارات الرواية احلاملة هلذه املسألة .. ولذلك .. 
مل  ، ونسبوها إىل ابـن عمـر ،   ]يف صحيح البخاري ،  حسب ترقيم العاملية)  ٤٣٤٩

[[فالعبارة .. يستطيعوا القفز فوق هذه احلقيقة اللغوية 

[[ ذكور ، تؤكّد هذه احلقيقة يف احلديث امل..  
  إنّ العبارة القرآنية..            ر درجة بعثهصوت ،  املرتبطة مبقدار مسو ،

 : درجة جده                                            

  ] ٧٩: اإلسراء [ ..  
  ولذلك ال ميكن اجلزم بأنّ العبارة القرآنية..            تعين بعثه ،  ًمقاما

  ..  ]] ..حمدداً ، ال ثاين له ، هو الشفاعة الكُربى للبشر ، كما هو وارد يف الروايات 
  ..سنة )  ١٥( نشور قبل افترائه علي حبوايل انتهى االقتباس من كتاب قصة الوجود امل
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  :لننظر يف قوله التايل الذي اقتبسه حبرفيته .. بعد هذا .. 

]] و هو صورة من صور الشفاعة مش معتادة منذ الذي يشفع عنده إال بإذنه ، ألن
و يرحم بكلّف ناس يطلبوها تكرمي إهلم ، وعلـى  و يشفع وبدي بدلّإبني البشر ، هو 

نتو املـؤمنني إن شـاء اهللا   إو سبق لفتنا االنتباه إهلا ، إن إلِّين الصور العجيبة فكرة م
عكم بناس يف النار موجودين ، فبصريو يطلبـو ،  و اشفِّنإبتكونوا يف اجلنة ، فاهللا يشاء 

وا ، وا معنا وكانوا ازكّصلوا معنا وكانوا احجأرو ملا قلناها ، كانوا يا رب ، بتذكّ إنو
ر ؟ ، مش هيك ، ههههههه ، طيب ، فاهللا تعاىل يذهبهم ليخرِجوا من يعرفوم ويف النا

من النار ، طب كيف بدهم يدخلوا النار على فكرة ، احلديث عجيب هذا ، كيـف  
وبالتايل كيف ............ بدهم يدخلوا النار ؟ ويطلعوهم ، تحرم صورهم على النار 

ائلـة  ، وتتصوروا املنظر ، هالنار اهل قلكم إلِّي بدكم اتروحو انتو بكرة تطلعوا الناس
نو اهللا قـال إيـش ؟ ،   هاي ، ها ، اآلالف املؤلّفة بل املاليني من املسلمني بتدشع ، أل

اخرجوهم ، وبتدشعو انتو مشان تدخلو النار وخترجوهم ، طب مبننحرق احنـا ، أل  
روا على النـاس ،  ودناس ااتصوروا انتو دشعة ال........... حترم صورهم على النار 

وين فالن ووين فالن ووين فالن ، وهون وهون وهون ، هذا املنظر اختيلـوه انتـو ،   
ورمحة اهللا الناس داشعة اآلن ، كرامة ملني ؟ ، إلك ، اتصور هذا القريب أو الصديق أو 

 عمرواها ؟ ، رو بنسالك إيموا ، هذا ععلْي جاييه تعال ، بتطلّإاجلار ، اشوفك إال انت 
بنسالك إياها وخلود يف اجلنـة   عمروو خلود يف اجلنة ، نإبنسالك إياها ، ومتنساش 

تعو إنتا ، ودوروا عليهم ، هون وهون وهون ، هـاذي مـن الصـور الثابتـة يف     لْط
ولـذلك احلـديث   .......... و املسلمني ، روحو اطلعوهم نإاألحاديث الصحيحة ، 

كثييري ، واهللا هاملعتزلة هذول بنصابو جبلطة ، بدهم الناس كلها يف بقول بيخرجو خلق 
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النار ، طب خملصنا أخذنا كم سنة ، بالش كم سنة ، اسبوع بكفييييش ؟ ، ههههههه 

(( [[ ..  
هل مسع .. لكن .. اعتذر لإلخوة القراء على هدر وقتهم يف قراءة مثل هكذا كالم .. 

 هذا املتكلِّم بقوله تعاىل                                    ]

ومن بعده كلُّ خماطب ذه اآلية الكرمية ، ال يسـتطيع   إذا كان النيب ..  ] ١٩: الزمر 
هذه هي نتيجـة  .. !!!!!!! دشع ؟!!!!!!! .. من أين أتى بالدشع ؟إنقاذ من يف النار ، ف

خلف روايات التاريخ ، اليت ينقضها كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً  )دين املوح( ركض 
 ..ة على كتاب اهللا تعاىل ، ويتة حجم التارخييهمون من حياول فهـم  جيعلون من روايا

  ..آيات كتاب اهللا تعاىل بأنه منكر للسنة ، وكافر 
يت ال وجود إلشـارة هلـا يف   ، وال) املوحد ( صورة الدشع اليت يعرضها صاحبنا .. 

وهي نتاج حتويـل  كتاب اهللا تعاىل ، تصلح ألن تكون فلماً من أفالم الرسوم املتحركة ، 
 م إىل روايات تنسب للنيبالأماين البشر وختي  سقط علىظلماً وافتراء ، وبعد ذلك ت

الـذي  (  تعاىل وبعد ذلك يكفَّر من يدعو العتبار كتاب اهللا.. دالالت كتاب اهللا تعاىل 
ياراً ملعرفة الكذب من الصدق يف هـذه الروايـات   عم) ء ينزله جلّ وعال تبياناً لكلِّ ش

  ..التارخيية 
  :ويقول باحلرف الواحد .. 

يا بين إسرائيل أُذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العـاملني ،  [[ 
 يقبل منها عدل ، وال تنفعها شفاعة ، واتقوا يوماً ال جتزي نفس عن نفسٍ شيئاً ، وال

وال هم ينصرون ، زبطت معك يا شيخ ، طيب اآلن ، أجو قالوا شايفني ، شايفني ، ال 
 عن نفسٍ شيئاً ، مبتجزيش ، وانتو بتقولوا بشفع ، بعدين ، ال جتزي نفس جتزي نفس

مفيش شفاعة بتنفع ، عن نفسٍ شيئاً اآلن ، ال يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة ، إذاً 
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ونوا مؤمنني ؟ ، كُيوالً إنو اآليتني عمبخاطبو اليهود ؟ ، واليهود إيش ؟ ، لَأبتالحظو 

و كانت اآلية الثنتني لليهود خباطبهم بالطريقة نفسها ، يا بين نإهاذي اآلية ميها الصدفة 
بيتكلم عـن  إسرائيل أُذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العاملني ، و

الشفاعة ، إذاً أوالً السياق ، من هنا أحياناً اخلطأ يف الفهم ، اخلطأ يف الفهـم يكـون   
قوا يوم مفيش فيه شفاعة ، بقلهم ات( نتيجة عدم فهم السياق ، هون الكالم لليهود ، 

، املخاطبني مني هم ؟ ، واضحة اآلية ، إذاً هم لو ماتوا على ما هـم  ؟ ملني ؟ ، إلكم 
الشـفاعة ألهـل اإلميـان ،    يه ، حمنا قلنا مفيش شفاعة ، وحنا موضوعنا إيش ، عل
ت اآلية ؟ ، هاي بستشهدوا فيها املعتزلة ، وصاحبنا ، بستشـهدوا فيهـا ،   حوضات

ا على كل هـاي  الكالم موجه لليهود ، طيب ممتاز ، لكن ، ألنو العلماء أصالً جاوبو
م إحنا جواب مينع فيما بعد إ، لكن بدنا اليوم ي التبست ، معطني اجلواب لِّإيات اآل

  .. ]]اظلهم يتفلسفو 
  ..اآليتان الكرميتان .. 

                                   

          ] ١٢٣: البقرة [  

                                  

                ] ٢٥٤: البقرة [   
  .. هاتان اآليتان مسبوقتان بعبارات قرآنية تخاطب بين إسرائيل.. نعم .. 
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       ] ٤٨ - ٤٧: البقرة [  

 كلمة .. لكن ..     ، ، قوا فعل أمر مبين أليس الواو حرف عطفوكلمة ات

 وكلمة .. على حذف النون ، والواو فاعل      مفعول به على حذف مضاف أي
هول يوم ، أو منصوب على الظرفية وعندها يكون املفعول به حمذوف بتقدير اتقوا اهلول 

 وكلمة .. نافية    وكلمة .. يوماً       وكلمة .. فعل مضارع     
  أليست اجلملة .. اآلن . ....فاعل               يف حمل نصب

  ..أليست العبارات التالية هلا هي عطف عليها  ..صفة ليوم ؟ 
هذه ..  دىن من قواعد اللغة العربيةاحلد األ يا من تدركون ..سامعني الصوت يا .. 

   : العبارات                             

    ا تصفة ببين إسرائيل ، كوكلمة ليست خاص     ..  سامعني الصوت يا
ليكون استمرار اخلطاب متعلِّقاً ) اتقوا يوماً ال تجزون فيه شيئاً و: ( ل ، اهللا تعاىل مل يق
أليست كلمة .. يا سامعني الصوت ) .. ال تجزى أنفسكم فيه شيئاً ( أو ببين إسرائيل ، 

    شمل كلَّ نفسٍ يف ذلك اليوم ؟ نكرة ، لت..  

، فهل )) فيه احلرارة كثرياً  ترتفعاتقوا يوماً  بينيا  (( ..أب ألبنائه قول عندما ي.. 
.. أم بذلك اليوم ؟ ، تتعلَّق بأبنائه الذين يخاطبهم ))  ترتفع فيه احلرارة كثرياً (( العبارة 

أم على كلِّ الناس ،  وهل تأثري احلرارة املرتفعة يف ذلك اليوم هي فقط على أبنائه
  ..؟ املوجودين يف ذلك اليوم 
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، ومن بعد مواضعه ، يكفرون بصياغة النص القرآين ، يحرفون الكلم عن مواضعه .. 

انتصاراً ألصنام التاريخ على حساب دالالت كتاب اهللا تعاىل الواضحة وضوح الشمس 
يف نار جهنم إلخراج ) سيدشعون ( دين ، وبأنهم ، واصفني أنفسهم باملوحوسط النهار 

أىب الكفر بدالالت كتاب اهللا تعاىل يتهمون من ي.. وبعد ذلك .. ) دين املوح( أحبام 
  ..؟ فهل بعد ذلك من ضالل .. مثلهم ، بإنكار السنة ، وبالكفر 

ارفعوا أصنامكم .. اتقوا اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي .. يا عابدي أصنام التاريخ .. 
بتم يا من نص ..اقرؤوه بتجرد وبإخالص وباستعاذة من شياطني املوروث .. التارخيية عنه 

أنفسكم ناطقني رمسيني باسم اهللا تعاىل ، مالكني لتوكيلٍ غري قابلٍ للعزل بدينه الشريف ، 
 -بذلك  - واهللا العظيم أنتم.. احلقيقة يعملون خلدمة كتابه الكرمي عن دعوا الباحثني 

  ..أكثر الناس على وجه األرض إساءة لكتابه الكرمي 
دالالت كتاب اهللا تعاىل ، انتصاراً ألصنامهم هذا اجلحود الذي نراه يف إنكارهم ل ..

وهذا ما نراه يف قوله التايل الذي أنقله .. التارخيية ، نراه يتكرر يف التدليس على آية أُخرى 
  ..حبرفيته 

يقول اهللا سبحانه وتعاىل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على  [[
إذاً بدو ينذر الناس إيش يوم تالقي الناس هؤالء  من يشاء من عباده لينذر يوم التالق ،

، كلهم جبتمعو ، يوم هم بارزون ال خيفى على اهللا منهم شيء ، ملن امللك اليوم ، هللا 
الواحد القهار ، اليوم تجزى كُلّ نفسٍ مبا كسبت ، ال ظلم اليوم ، إنَّ اهللا سريع 

التالق ، وهاي أنذرهم يوم  اآلزفة ، عجيب ، طيب لينذر يوم ماحلساب ، وأنذرهم يو
اآلزفة ، إذ القلوب لدى احلناجر كاظمني ، ما للظاملني من محم وال شفيع ، شو بقولو 

كون الظامل إظاملني ، وممكن لو هاي اآلية بتقول ما لنإمها املعتزلة ، وبقلّدهم حضرتو ، 
متام ، هاي من كون الظامل مؤمن ، ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع ، إكافر وممكن 
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و الظاملني هون ، بعدين بنعطي نإي بستشهدوا فيها ، أوالً دليلنا على لِّإأهم اآليات 

و نإي ممكن نراه أقوى ، العلماء أصالً جاوبوا على هذه اآلية ، ولكن الدليل لِّإالدليل 
بل أن يأيت هون مقصود بالظاملني الكفّار ، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من ق

والكافرون هم الظاملون ، إذاً كالمو عن إيش  يوم ، ال بيع فيه وال خلّة وال شفاعة ،
جت إهون ؟ ، الكافرين ، هناك قال إيش ، انو مفيش للظاملني شفيع ، واآلية هايه 

عرفت يف يوم القيامة مني هو الظامل احلقيقي ، الكافر ، الحظوا ها ، يا أيها الذين آمنوا 
والكافرون  فقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ، ال بيع فيه وال خلّة وال شفاعة ،أن

هم الظاملون ، مقالش على فكرة والظاملون هم الكافرون ، ألنو ممكن يظلم وميكنش 
كافر ، مقالش والظاملون هم الكافرون ، ألنو ممكن يظلم وميكنش كافر ، بس الكافر 

لظامل احلقيقي ، وخصوصاً يوم القيامة ، طب الظامل كافر ؟ أل هو الظامل احلقيقي ، هو ا
، طيب أجو قالوا العلماء هاي اآلية أصالً يف الكفّار ، وحنا موضوعنا موضوع إيش ؟ 

  .. ]] ، آآآآه

هذه اللغة اهلابطة : أجيب  ))وبقلّدهم حضرتو (( بالنسبة للعبارات اهلابطة مثل .. 
نَّ من مل حيترم احلق يف صياغة آيات كتاب اهللا تعاىل ، ال نريد أترفّع عن اإلجابة عليها ، أل

  : نلتزم بقوله تعاىل ولنا الشرف أن.. ....... منه احتراماً          

  ..  ] ١٩٩: األعراف [ 
   :يف قوله تعاىل .. 
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               ] ١٨ - ١٥: غافر [  

معناه أنَّ يوم اآلزفة هو حني اية احلساب واالقتراب كثرياً من دخول  مايقول .. 
على فهمه ويتهمنا بأننا ننكر الشفاعة بناء  ..النار ، ويف هذا اليوم بالذات ال يوجد شفيع 

  ..اآليات الكرمية  اخلاطئ هلذه
، لذر الرماد يف أعني السذّج ممن  كذب عليفهو ي .......نكر الشفاعة مل أأنا   - ١

  ..وبينت ذلك مبا فيه الكفاية .. حيسبونه على شيء 
. .... نكرها أصالًمل أ رمية على إنكار الشفاعة ، ألنينذه اآلية الك أستشهدمل  - ٢

  ..وكيف سأستشهد ا على إنكار الشفاعة وهي ال حتمل ما يذهب إليه 
كما يتخيل   تنفي الشفاعة بإطارها العام حىت يف يوم اآلزفة ،الالكرمية اآلية  - ٣

غري الظاملني هلم محيم : ما تنفيه هو الشفاعة للظاملني حصراً ، مبعىن  ، )املوحد ( صاحبنا 
مبعىن لو كان فهمه صحيحاً أنَّ .. وإالَّ ملا متَّ ختصيص ذلك بالظاملني .. وشفيع يطاع 

وأنذرهم يوم  (: (وجودة ، لكانت العبارة القرآنية على الشكل الشفاعة يوم اآلزفة غري م
مبعىن  )) .....ني ما من محيم وال شفيع يطاع إذ القلوب لدى احلناجر كاظماآلزفة 

 حلذفت كلمة      .. فورود هذه الكلمة      ًما هو ، ليس عبثاإن

  :لظاملني فقط لتخصيص عدم الشفاعة يف ذلك اليوم ل            

                          ..  
هو وأمثاله يزعمون أنه هناك شفاعة بعد دخول النار كما رأينا ، فكيف إذاً  - ٤

نكر بل ويفترون علينا أننا حنن من ي .. !!!!!!!؟ قبل ذلك )عن جهل (  يعودون فينفوا
  ..الشفاعة 



 ٦١                  
يقول عن العبارة القرآنية .. كيف ؟ .. هو التناقض فيما يقول .. األهم من ذلك .. 
          ،  والكافرون هم الظاملون ،  [[: وباحلرف الواحد

هم الكافرون ، ألنو ممكن يظلم وميكنش كافر ، مقالش  مقالش على فكرة والظاملون
والظاملون هم الكافرون ، ألنو ممكن يظلم وميكنش كافر ، بس الكافر هو الظامل 

،  ]] احلقيقي ، هو الظامل احلقيقي ، وخصوصاً يوم القيامة ، طب الظامل كافر ؟ أل
مبعىن ..  اًيس كلُّ ظاملٍ كافركل كافر ظامل ، ول: مبعىن .. صحيح يف هذه اجلزئية وكالمه 

 ون جمموعة حمتواة مبجموعة أكرب هيعدد الظاملني أكرب من عدد الكافرين ، والكافر: 
ىل التدليس الذي ميارسه هو ومن د هذه املقدمة الصحيحة ، لننظر إبع ..جمموعة الظاملني 

ولكن الدليل  العلماء أصالً جاوبوا على هذه اآلية ، [[: على شاكلته ، وذلك بقوله 
إنو هون مقصود بالظاملني الكفّار ، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 
يأيت يوم ، ال بيع فيه وال خلّة وال شفاعة ،والكافرون هم الظاملون ، إذاً كالمو عن 
إيش هون ؟ ، الكافرين ، هناك قال إيش ، انو مفيش للظاملني شفيع ، واآلية هايه 

  .. ]] جت عرفت يف يوم القيامة مني هو الظامل احلقيقي ، الكافر ، الحظوا هاإ
 كيف تكون العبارة القرآنية ..                 تعين

أليست جمموعة الظاملني أوسع من جمموعة !!!!!!! .. ، كيف ؟!!!!!!! حصراً الكافرين ؟
وهو وعلماؤه ( يعود ويناقض نفسه فكيف .. عىن ليس كلُّ ظاملٍ كافراً الكافرين ، مب
 بأنَّ كلمة ) الذين يعبدهم      تعين حصراً الكافرين ؟.. !!!!!!!  

فرد  فهذا يعين أنَّ كلَّ،  الدولةان جزٌء من سكّ العاصمةسكّان : مثالً عندما نقول .. 
سكّان فرد من  وال يعين ذلك أبداً أنَّ كلَّ .. دولةالسكّان من هو  العاصمةسكّان من 

  ..هذا يدركه من ميلك حداً أدىن من املنطق  .. العاصمةان هو من سكّ الدولة



 ٦٢                  
من محيم وال شفيع يطاع ، فهل نعين حصراً  لسكان الدولةما : عندما نقول .. اآلن 

  !!!!!!! ..؟ ولةسكّان الدأم نعين كلَّ  )حسب مبدئهم الفاسد ( سكان العاصمة 
 : فكيف إذاً يكون قوله تعاىل .. أليس كلُّ كافر ظامل ، وليس كلُّ ظاملٍ كافر ؟   

              كيف ؟..  !!!حصراً الكافرين ؟ يعين!!! ..  
..  يدركون معىن الكفر أصالً )الذين سيدشعون يف اآلخرة (  وهل هو وعلماؤه.. 

هم ال يريدون أن يفهموا أنَّ الكفر .. هم حيسبون أنَّ من ليس على منهج أسالفهم كافر 
هل قرؤوا قوله تعاىل التايل الذي يصف .. صفة قد يتصف ا املسلم الذي يصلّي ويزكّي 

  ..بالكفر  فيه بعض من يصلّون ويزكّون
                               

                              

                                             
   ] ٥٥ - ٥٤: التوبة [ 

  ..أليس األعراب من املسلمني ؟ .. 
                                 

                                       
  ] ١٤: احلجرات [ 

إنما يصفهم اهللا تعاىل .. ليسوا فقط مل يؤمنوا ) .. املسلمون ( هؤالء األعراب .. 
  ..بأنهم أكثر أهل األرض كفراً ونفاقاً 

                               

               ] ٩٧: التوبة [  



 ٦٣                  
لتفاف على املفهوم القرآين ملسألة الشفاعة على سبيل املثال ، اأعتقد أنَّ ما نراه من .. 

جتسيداً يف الواقع وأمام أعيننا ملعىن  -أكثر من قبل  - انتصاراً ألصنام التاريخ ، جيعلنا نرى 
 : ه تعاىل قول                       ..   

وهذا التجسيد يف الواقع للكفر بدالالت كتاب اهللا تعاىل ، نراه بزعمهم أنَّ اآلية .. 
  ..الكرمية التالية خاصة بالكافرين 

                                  

                ] ٢٥٤: البقرة [   

 حيتجون بالعبارة األخرية منها ..            نَّ دالالت ، على أ
األوىل  العبارةويف الوقت ذاته يغمضون أعينهم عن .. خاصة بالكافرين  رميةهذه اآلية الك

 : فيها           فسد عليهم ما يذهبون إليه ، ألند جهة  فهي ...ها تحدت
  ..اخلطاب يف هذه اآلية الكرمية ، بأنه للمؤمنني حصراً 

 آنية هل يعقل أنَّ العبارة القر..          لكافرين خطاباً ل تعين

  أنَّ العبارة القرآنية .. واألهم من ذلك  !!!!!!! ..؟      ،ةوالعبارة القرآني 

  املعطوفة عليها     ،ةوكذلك الاملعطوفة عليها  عبارة القرآني      

 وليس بالبشر سواٌء كانوا مؤمنني ، تتعلَّق باليوم ها كلّ..           ،أم 

  كافرين كانوا         ..  فكيف إذاً يفترون على كتاب اهللا تعاىل

  بأنَّ هذه العبارات القرآنيةأوالً ، وعلى الناس وعلينا ثانياً ،           

      ة بالكافرين ؟كيف ؟ !!!!!!! ..خاص.. !!!!!!!  



 ٦٤                  
لنرى درجة السذاجة .. ولننظر يف النص التايل من قوله ، دون أن نعلِّق عليه .. 

  ..واالستخفاف بعقول الناس 
ء ويف شفاعة ويف شفاعة لألنبيا يف شفاعة للمالئكة ويف شفاعة للرسول  [[

م صوركو على النار وتحروا انتو يف النار بعد أن تللمؤمنني رح ادشعوا معارفكم لْط
ي بتحبوهم ، والشهداء بيشفعوا ، وحلظة ، والقرآن بيشفع ، والسورة الفالنية لّإ

مبوتو بيشفعو ، يعين مستكثرين على رمحة اهللا  إلِّيبتشفع ، والصيام بيشفع ، واألطفال 
مهو بعد ميكون ، خصوصاً الناس دخلوها من أهل الكبائر ، قال شوفو التدليس  طب

ي بقول عنو ، هو طبعاً بيعتمد على أقوال املعتزلة ، قال لِّإ، شو بقول هذا الشخص 
ادخر شفاعتو ألهل الكبائر ، قال حبرض الناس على  الرسول  إنواحنا ملا نقول 

و أهل الكبائر إذا ما تابوا ويف نإبائر ؟ ، مهو معروف الكبائر ، حبرض الناس على الك
ميزان يف النهاية بكونوا يف النار ، ألنو يف شفاعة بعد دخول النار ، طب بعد قديش 
اآلن بيجو يشفَع هلم ، وهو بدو إياهم يف النار ليش اظلهم موجودين ؟ ، بكفّيش يعين 

بتقول خلص خلص خلص بكفّي ،  ، طب مهو أصالً لو قدامك ويتعذّبو مخس دقائق
بكفّي ، أو لو ابنو هو ، ابنو ، بصري ال بدو ابطّل عن قول املعتزلة ، ها ، اهللا رؤوف 
بعباده ، واهللا رمحتو بتسبق غضبو ، آه ، يف النهاية بعد ما يشفعو كل هذول ، بعد ما 

هو بعطيها ،  يكرمهم يعين ، بيعطي الشفاعة ، مفيش حدا بشفع ، هللا الشفاعة مجيعاً ،
  ]]آه بكرمهم ، بعدين هو خيرج من النار أقوام كثريون هائلة ، وتدخل اجلنة 

.. د هنا نرى اجتهاداً جديداً لصاحبنا املوح: فقط أود أن أعقب على قوله هذا .. 
  .. بارك اهللا تعاىل بإبداعاته العظيمة .. ترك مصطلح الدشع ، واعتمد مصطلح الدش 

  :وله تعاىل ويدلِّس على ق.. 



 ٦٥                  
                                    

                                  

                              

    ] ٣٢ - ٣١: فاطر [  
  :فيقول يف حلقته الثانية يف الرد علي ، وباحلرف الواحد 

الطريق  فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ، شو يعين مقتصد ، يعين ماشي يف [[
و ديرو بالكو مهو دائما يعمل ، بتعرفو ، بتجدو عندو هيك وعندو هيك ، بعمل ألن

القصد معناتو فيه مشي وعمل ، مش هيك ، مقتصد ، معناتو هو إيش ، بعض الناس 
و وسطي ، يعين متام ، ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا ، أكم واحد نإفهمها إيش 

؟ ، ظامل لنفسو ، مقتصد ، سابق باخلريات بإذن اهللا  هذول ؟ ، صاروا أكم فئة صارت
، طيب ، الحظو ، هذي الثالثة نفسها ، شو تكملة اآلية ؟ ، ذلك هو الفضل الكبري ، 
جنات عدلٍ يدخلوا ، الثالثة هذول ، الثالثة هذول جنات عدن بدخلوها ، بس 

دو يدخل ، انتبهتو ممكن إلّي ظامل لنفسو أول شي ازور جهنم ، بعدين بدخل ، بس ب
ال :  فيجيبه) لثالث ؟ ليش مقلناش عن آخر فئة با: وهنا يسأله مستمع .. ( كيف ؟ 

ال له ال ، انتهت اآلية ، ذلك هو الفضل الكبري ، أصالً إميتا بكون اكبري الفضل ؟ ، 
إميتا بكون اكبري الفضل ؟ ، ملّا يشمل هذول كمان ، فلذلك انتو أمة ديرو بالكو جمتباة 
، بقا حيرص الواحد ميدخلش النار يعين برضو ، أما هو عاجلنة عاجلنة ، بشرط إيش ؟ 

ي ظامل لنفسو واملقتصد والسابق باخلريات ، بس السابق ، مؤمن ، جنات عدن إلّ
باخلريات مهو يدخلها طوايل ، واملقتصد بدخلها ، بس الظامل لنفسو آآه ، ألنو يف 

اس استحقّوا النار يشفع هلم ميدخلوهاش ، ويف الشفاعة ، الشفاعة ، يف شفاعة لن
شفاعة إلّي الناس دخلوا النار برضو مبستويات ، برضو مبستويات ، كلو فيه أحاديث 



 ٦٦                  
، لكن مفيش مؤمن بيبقى يف النار ، ومن األدلة إلّي بترد عليهم هذه اآلية ، الظامل 

بدخل النار ،  لنفسو هاي هو يف النهاية وين ؟ ، جنات عدن ، طب كيف ؟ ، مهو
ألنو الزم ألنو بطلع ، ألنو بطلع منها ، انتبهتو كيف ، إذاً ال خلود ملؤمن ، بس ديرو 
بالكو ، يف ناس ممكن اظنوا إم بعدهم مؤمنني وهم مش مؤمنني ، وهم مشركني أصالً 
، خصوصاً اليوم إيل بعترضو على حكم اهللا ، وبريدو غريو ، غري حكم اهللا ، وبقلك 

و نإو حكم اهللا ، بيعرف نإ، بكون مشرك هذا ، هو بريفض حكم اهللا وبيعرف مسلمني 
حكم اهللا بريفضو وبقدم عليه حكم الكفر ، وال حيب أن تطبق شريعة اهللا يف األرض ، 
هو مشرك ، هذا مشرك ، مش اظنوا يعين يوم القيامة حباسبو علهوية يعين ، شو 

  .. ]]و كل من زعم معناتو مؤمن نإ مكتوب فيها ، لَ لَ لَ ألآ ، ومظنوش يعين
 .. ة من روايات وأحاديث مكذوبة على النيبإلرضاء أصنامهم التارخيي  ًوانتصارا ،

  ..كيف ؟ .. للمذهب والطائفة ، يدلِّسون على كتاب اهللا تعاىل 
طبعاً (  يعين أنَّ كافة املسلمني الذي قالوا ال إله إالَّ اهللا حممد رسول اهللا.. قوله هذا .. 

املعنيون بقوله وفقط هم هم يعين أنهم ، )  ، بل اجلانب السلفيومجاعته ين طائفته عهو ي
  تعاىل                     ..  

ة العبار ال نريد أن نقف مع هؤالء عند.. اختصاراً لألمر والتزاماً مبوضوع البحث .. 
  القرآنية       ، الكرمي إىل وبأنَّ ما أوحاه اهللا تعاىل يف بداية هذا النص

  القرآن الكرمي يف أم الكتاب ، وأنَّ هو من الكتاب الرسول حممد         

                ] الك ، وأنَّ كلَّ ] ٤: الزخرف تب السماوية أُنزلت من أم

   وأنَّ مرياث الكتاب، الكتاب                       نراه
يف هم اصطفاهم اهللا تعاىل من عباده ، ألنهم أهلٌ حلمل الكتاب ،  وأنَّ الذين،  للكتاب

  ..م من أورثهم الكتاب هوكلِّ الرساالت ، ويف كلِّ األزمان ، 



 ٦٧                  
 ...........                     ] ١٦٩ - ١٦٣: األعراف [  
                          ] ٣٢: فاطر [  
                              ] ٥٣: غافر [  

                            ] ١٤: الشورى [  
  :يقول وباحلرف الواحد  ، حيث    وال نريد أن نقف معه عند كلمة.. 
مثَّ اصطفى ، شوف مراتب ، طبعاً املرتبة األوىل شوفو ، أوحى للرسول ،  [[

أشرف ، أوحى للرسول مثّ اصطفى ، هذي مثّ الرتبية ، إلّي بقولوا عنها رتبية ، مش 
  .. ]]هاي إلّي هو يعين يف الزمن ، أل ، هاذي يف الرتبة 

يف  ترتيباً -ا تعين فيم - هنا ال تعين     وال نريد أن نسأله كيف أنَّ كلمة.. 
وال !!! .. ؟من السماء هل مرياث الكتاب من املمكن أن يكون قبل إنزاله و.. الزمن ؟ 

  ..  وبني بشر من جهة أُخرى ؟، بني وحي من جهة  رتبيةاملهذه نريد أن نسأله عن حيثية 
 نريد أن نسري ..خرى مواضيع أُيف  سندخل ، ألننانريد أالّ نقف عند كلِّ ذلك .. 

  ، بأنَّ العبارة القرآنية  معه كما يريد                     
ا حتعين حصراً أتباع الرسالة اخلامتة ، كوا  ظَفالقرآن الكرمي ( اهللا تعاىل كتا ( من أي

 نفسو معروف ، إيش ظامل[[ : هو يقول يف ذات احللقة عن الظامل لنفسه . ....حتريف 
هو بإذن اهللا هل ، فهل عصيان الظامل لنفسه ..  ]] برتكب املعاصي ، وكذا إىل آخره

  ..  !!!!!!!فضلٌ كبري من اهللا تعاىل ؟وتعاىل 
  : يذهب بدالالت العبارة القرآنيةبه  كيف..          ، فيقول

عاصي املخالفون ألوامر اهللا تعاىل ، مثَّ بعد ذلك يعلِّقهم عن املعنيني ا بأنهم مرتكبو امل
 بالعبارتني القرآنيتني                  مشأن بذلك ، شأ



 ٦٨                  
 املعنيني بقوله تعاىل            هل ارتكاب املعاصي !!!!!!! .. ؟

الذين ، كما يفعل بعض مجاعته ( دود اهللا تعاىل من قتل وزنا ونفاق وفواحش وخمالفة ح
، هل هو ) دون غريهم حتى من املسلمني يريد ختصيص هذه اآلية الكرمية م حصراً 

  .. !!! تعاىل وفضلٌ كبري منه ؟بإذن اهللا
املصائب عليهم اهللا تعاىل قد يتعلَّق بترك الضر يقع على بعض الناس ، وبوقوع  نُإذْ.. 

  ..وكلُّ ذلك يف إطار امتحام ..... ، وبتركهم يواجهون نتيجة أعماهلم 
 .......                              

             .......     ] ١٠٢: البقرة [  
                                  ] آل عمران :
١٦٦ [     

                               

                         ] ادلة١٠: ا [  

                                      

        ] ٥: احلشر [     

                                  

       ] ١١: التغابن [  

عن إرادة  أما أن يكون عمل املعاصي والفواحش والقفز على حدود اهللا تعاىل ،.. 
كتاب اهللا  وفضالً كبرياً منه ، فهذا ما ال يقبله أن يكون بإذن اهللا تعاىل مسبقة وإصرار ،

  ..تعاىل ، وال عقل ، وال منطق 



 ٦٩                  
                                         

             ] ٢٢١: البقرة [    

                                   

                 ] ٥٩: يونس [  

                             

                             ] ٢١: الشورى [  

 أليست كلمة ..    ،  ةيف العبارة القرآني          ،
أليست اسم فاعل ؟ ، مبعىن يقوم هو بظلم نفسه من معاصي وفواحش وجتاوز حلدود اهللا 

  !!!!!!! ..فضله الكبري ؟مه ذا الظلم إلذن اهللا تعاىل وب قيافكيف ينس.. عاىل ت
 بالعبارة القرآنية  همال ، أنا مل أُعلِّق: وإن قال ..             

     ... ة : نقول له  ...عندهافلماذا إذاً تعلِّق دالالت العبارة القرآني     

     بالعبارة أمل تعلّقها  !!!!!!! ..مبا هو بعد هاتني العبارتني ؟    

        ، بعد هاتني العبارتني                 
  ..!!! ؟
                                  

                                 

                                   ] فاطر :
٣٣ - ٣٢ [  



 ٧٠                  
 ما يتعلَّق بقوله تعاىل : سون على الناس ، وال تقولون هلم ملاذا تدلِّ..      

                                 قوله تعاىل  هو

                          ..  
و عدم اخلروج منها مرتبط بكبرية أو صغرية ، أبأنَّ دخول النار أنا مىت قلت مثَّ .. 

يف كلِّ كتيب !!! .. ملعتزلة وغريها ؟امن التارخيية كما تفترون علينا ، نتيجة عقدكم 
  :خرة هو ي أكرر أنه هناك ناموس يف اآلوبراجم
                           ] ١١٤: هود [  

هناك حمصلة أعمال ، حيث ترتل يف امليزان كلّ الكبائر والصغائر ، .. ودائماً أكرر .. 
ويف النهاية .. األخرى كلّ أعمال اخلري اليت عملها اإلنسان يف حياته الدنيا وترتل يف الكفّة 

  ..هناك نتيجة ، إما تثقل هذه املوازين باخلري فيدخل اجلنة ، وإما ختف فيدخل النار 
                             

                                  ]
  ] ٩ - ٨: األعراف 
                           

                      ] ١٠٣ - ١٠٢: املؤمنون [  

                          

              ] ٩ - ٦: القارعة [  

  :رده  إىل التدليس والتخبط يف قوله يف اجلزء الثالث من لننظر.. 
من نسمى بأهل السنة واجلماعة ، وأنا بسميهم املسلمني يعين ، هذي قصة أهل [[ 

ة واجلماعة ابتعجبنيش ، املسلمني ، نؤمن بالشفاعة ونؤمن بإنو العصاة املؤمنني   السن



 ٧١                  
ن شاء اهللا ما بتدخل ، بس إذا دخل ، خيرج ، يعين إميانك كايف إلخراجك من النار ، إ

إذا مؤمن ، هذا إذا مؤمن ، مهو املعاصي ممكن تؤدي يف النهاية إىل إيش ؟ ، إىل 
  .. ]]احنراف يف إميانو 

هنا نرى كيف ال يعترف إالَّ جبماعته ، فكلُّ ما هو آخر من املسلمني ، ال يعتربه .. 
مرتكب املعاصي من  متهماً) لينطق حبق ( د وهنا يناقض نفسه ، فيعو. ....مسلماً 

مهو املعاصي ممكن تؤدي يف النهاية إىل إيش ؟ ، إىل [[  : منحرف اإلمياناملسلمني بأنه 
الذي ترجح سيئاته على املسلم العاصي  :ومعىن كالمه املتخبط  .. ]]احنراف يف إميانو 

هذا التخبط  ....بالتايل من النار  وال خيرج، ليس مؤمناً حسناته نتيجة كثرة عصيانه ، 
أمر طبيعي فمن يعترب الروايات املتناقضة حجة على كتاب اهللا تعاىل ، وتنسخ نصوص 

  ..كتاب اهللا تعاىل ، مهما ختبط فهو أمر طبيعي 
 هم ال يريدون ..              ، ، يريدون وزن املذهب والطائفة

لب املشكلة .. وحسنه عبيد  ،خربنا عالّن ، وصححه زيد أزن حدثنا فالن ويريدون و
يت أالذي سي معهم ، أنهم ال يريدون كتاب اهللا تعاىل معياراً ، ويفترون على الرسول 

  ..يوم القيامة شاكياً من إعراضهم عن كتاب اهللا تعاىل 
                            ] ٣٠: الفرقان [  

. ....يف اآلخرة  هذه اآلية الوحيدة يف كتاب اهللا تعاىل اليت تبين لنا ماذا سيقول .. 
تدليسكم على كتاب لجزاًء  أيها املدلّسون على كتاب اهللا تعاىل ، هل سيشفع لكم 

  .. اهللا تعاىل 
  :رده  اجلزء الثالث من حلقات الواحد يفويقول باحلرف .. 
أول ما لف ودوران عندهم واحنراف ، قال مل يرد يف القرآن ، طب ما ورد يف  [[

ة ، بدإي افترض أوافق السنة ، إيش تقول ، هاي نو ما ورد يف القرآن ، ورد يف السن
رادوا أن واحد ، هذا دليل احنراف أول ، اثنني ، صاروا اجيبوا آيات ، مثل ، كلّما أ



 ٧٢                  
خيرجوا منها أعيدوا فيها ، كلّما أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها ، وما هم 
خبارجني من النار ، وما هم خبارجني منها ، جابوا هاي اآليات ، وهذا من أكرب أدلّة 

ي أين ذكرا ، أربعة ، هي تتكلَّّم عن الكفّار ، احنرافهم ، ليش ؟ ، ألنو هاي اآليات إلِّ
السياق عن الكفّار ، واحنا موضوعنا مني ؟ ، احنا موضوعنا مش الكفّار ، إذا بدكو 
نبحث الكفّار وشو مصريهم ، هذا موضوع ثاين ، هذا موضوع ثاين بدو كالم ، 
طويل ، الكفّار ومصريهم ، بس خلّينا اآلن احنا حنصر املوضوع ، موضوعنا املؤمنني ، 

أكرب من هيك احنراف ؟ ، ملّا بيستدلّوا مبثل هيك والسياقات كلها عن الكفّار ، يف 
آيات والسياق عن الكفّار ، ولكن خلّيين أعطيكم فقط سياق واحد ، هذا السياق إيل 
ها ، ممكن ، ممكن يستدلوا انو مش للكفّار ، راح تكتشفوا أل للكفّار ، الحظو ، وأما 

ها أعيدوا فيها ، هاي بقلك الذين فسقوا فمأواهم النار كلّما أرادوا أن خيرجوا من
فسقوا ، هاي بقلك فسقوا ، والفسوق هذا ممكن ينطبق على الكافر وعلى املؤمن ، 
طيب انشوف السياق إيل قبلها ، والسياق إلّي بعدها ، من السياق إلّي قبلها ، انتبهوا 

؟ ، اآلن افتحوا أذنيكم ، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ، إذاً هو بقابل بني مني 
مؤمن وكافر ، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ، فبتكلَّم عن املؤمنني ، وبعدين بتكلَّم 
عن الفاسقني ، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ، إذاً عن مني بيتكلم ؟ ، طيب لو ما 
اعجبهمش هاي بنكمل اآلية ، حتى اتشوفوا االحنراف ، فمأواهم النار كلّما أرادوا أن 

بون ، ذِّمنها أعيدوا فيها ، وقيل هلم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكخيرجوا 
املؤمنني بكذبوا بعذاب النار ؟ ، املؤمنني بكذبوا بعذاب النار ؟ ، هذا أول احنراف ، 

لّي جبتلكم إاآليات بتدلّش ، السياق عن مني الكالم كلّوا ؟ ، عن الكفّار ، واآلية 
اق ممكن إيش يناقشوا فيه ، وإذا بتالحظو مفيش جمال إياها هاي يعين إلّي السي

للمناقشة ، ذوقوا عذاب النار ها مش هيك الذي كنتم وقيل هلم ذوقوا عذاب النار 



 ٧٣                  
الذي كنتم به تكذبون ، إذاً اآلن الكالم عن مني ؟ ، خلَّصنا من هاي اموعة إلّي 

  ..]] حبتجوا فيها 
دالالت كتاب اهللا تعاىل ، وعن تقديسهم م بالتخبط الفكري ناتج عن جحوده هذا.. 

، وال خيطر بباهلم أنَّ صفة الكفر تناهلم  اًألصنام التاريخ ، فيحسبون كلَّ ما هو آخر كافر
وكنا قد بينا أن النص التايل أكرب دليل على .. بنسب خمتلفة ، كون الكفر مقابالً لإلميان 

  ..ذلك 
                               

                              

                                             
   ] ٥٥ - ٥٤: التوبة [ 

  ..األعراب من املسلمني ؟ .. وقلنا .. 
                                 

                                       
  ] ١٤: احلجرات [ 

نَّ هؤالء األعراب الذين هم من املسلمني ، يصفهم اهللا تعاىل بأنهم أكثر أهل أوبينا .. 
  ..ر األرض كفراً ونفاقاً ، يعين يصفهم بالكف

                               

               ] ٩٧: التوبة [  
مشكلة األعراب بالنفاق وجبحود احلقيقة ، بالقفز والتحايل على أحكام كتاب اهللا .. 

 الصفة سبقوا اهلندوس والبوذيني بصفيت الكفر والنفاق  تعاىل ، وهم ذه     



 ٧٤                  
         .. ممن هنا نرى أنَّ مفهوم الكفر يف القرآن الكرمي ليس كما يتوه

  ..صاحبنا وأمثاله 
وأن صفة هم ال يستطيعون أن يدركوا أنَّ الكفر هو تغطية احلقيقة بعد معرفتها ، .. 

  ..ر اجلزئي يقع فيها معظم البشر ، فمعظم البشر يصفهم اهللا تعاىل بقوله الكف
                     ] ١٠٣: يوسف [  

  ..يلوث الشرك جانباً من تصورام  ، وهذه األقلية املؤمنة الباقية من الناس.. 
                    ] ١٠٦: يوسف [   

.. هو ومن على شاكلته ) دون استثناء ( مجيعاً صاحبنا رهم أهل الكتاب الذين يكفِّ.. 
  ..أمل يصف اهللا تعاىل جزءاً منهم بصفة املؤمنني املعرفة بأل التعريف ، على ما هم عليه ؟ 

                             

                                 

           ] ١١٠: آل عمران [  

 العبارة ..                       تعين ولو آمن أهل

 الكتاب مبنهج الرسالة اخلامتة            ، لكان ذلك أفضل هلم ..

 : ما هي حقيقتهم .... كوم مل يؤمنوا ، وبقوا على ما هم عليه .. ولكن   

              .. ًإذا         ..  ووصف

 األكثرية بالفسق          ..  



 ٧٥                  
أنَّ أن يفهم ، ملن يعبد أصنام التاريخ من روايات ومذاهب ورجاالت تاريخ كيف  ..

  : ارةأنَّ بعض الذين خياطبهم اهللا تعاىل بالعب: مبعىن .. اإلميان درجات       

    ، ة، ورسوله ، مل يكونوا قد آمنوا بعد باهللاوالكتب السماوي ..  

                              

                                       

                  ] ١٣٦: النساء [  

وتأىب اجلحود ، عن احلقيقة  يف حبثهااطمأنت قلوبكم وصغت  نيا أيها الذي: مبعىن .. 
  ..كتبه ، فهذا هو احلق الذي تطمئن إليه قلوبكم ، أدعوكم لتؤمنوا باهللا ورسوله و

من هنا نرى أنَّ اهللا تعاىل يأمرنا أالَّ نقول عن إنسان مساملٍ لنا بأنه ليس مؤمناً ، مهما 
  ..مهما كان معتقده .. كان معتقده 
                             

         ] ٩٤: النساء [  

، ويوضع مقابل الفسق ، ويوضع  الشرك يوضع مقابلاإلميان من هنا نرى أنَّ و.. 
 االستكبار ، ويوضع مقابل السوء واجتراح السيئات ،مقابل اإلفساد ، ويوضع مقابل 

، والصد بل املعصية تباع اهلوى ، ويوضع مقاإويوضع مقابل اإلجرام ، وبوضع مقابل 
والتصور بأنَّ اإلميان ال يوضع إالّ مقابل الكفر ، وأنَّ كلّ  .....ويوضع مقابل اإلسراف 

  ..ما هو آخر كافر ، هو جهلٌ وافتراء على منهج اهللا تعاىل 
                                 

                       ] ٢٢١: البقرة [  
                   ] ١١٠: آل عمران [  



 ٧٦                  
                                

                      ] ٥٥ - ٥٤: النساء [  

                        ] ٣٣: يونس [  

                                ]
  ] ٤٠: يونس 

                         ] ١٦: طه [  

                            

    ] ٢٢: النحل [  

                                  

                               ] ٧٥ - ٧٤: طه [  
                                

    ] ١٢٧: طه [  
                         ]١٨: سجدة ال [  

                               

                            ] ٣٦: األحزاب [   

                             

            ] ٢٨: ص [  



 ٧٧                  
                                

             ] ٥٨: غافر [    

                          

                            ] ٢١: اجلاثية [      
                                  

          ] ١٠: األحقاف [  
                       ] ٢٩: املطففني [      

يعمل فسقاً ، ومن يعمل باالستكبار ، ومن جيترح فمن يعمل بالفساد ، ومن .. 
السيئات ، ومن يعمل باإلجرام ، ومن يتبع هواه ، ومن يعمل باملعاصي ، ومن يعمل 

عمال ، باإلسراف ، كلُّ ذلك جيعل صاحبه يفقد إميانه ، على درجة انغماسه ذه األ
يحها ويقدس الصحابة الروايات مبوضوعها وصح مسلماً سلفياً يقدس كلَّسواٌء كان 

هذه .. ، أو كان بوذياً ويعتقد أنه سيدشع وسيدش يوم القيامة يف النار ليخرج أحبابه 
  ..معايري كتاب اهللا تعاىل 

ويوضع مقابل العمل ،  التقوىويوضع مقابل ،  اإلسالموالكفر يوضع مقابل .. 
  .. الصدقويوضع مقابل ،  الشكرويوضع مقابل الصاحل ، 
                       ] ٨٠: آل عمران [      
                                 

                  ...........     ] ١٩٨ - ١٩٦: آل عمران [  



 ٧٨                  
                                              

                     ] ٣٥: الرعد [       

 ....                          ] ٧: إبراهيم [       
                                    

                 ] ٤٠: النمل [       
                                ] ٤٤: الروم [  
                                   ]لقمان  :

١٢ [  

                              ]٨:  األحزاب [  

                ............            

          ] ٧٣ - ٧١: الزمر [  

                        ] ٣: اإلنسان [  

  
يوصف ومن ليس صادقاً ، ومن مل يعمل صاحلاً ، ، من مل يتقِ اهللا تعاىل .. إذاً .. 

يقدس سواٌء كان مسلماً سلفياً يقدس كلِّ الروايات مبوضوعها وصحيحها وبالكفر ، 
 ..أو كان بوذياً ، ويعتقد أنه سيدشع وسيدش يوم القيامة يف النار ليخرج أحبابه الصحابة 

  .. هكذا يقول كتاب اهللا تعاىل
  ..هل مسع هو ومن على شاكلته بقوله تعاىل .. 



 ٧٩                  
                                      

                                 

                                      
  ] ٢٥ - ٢٣: ان لقم[ 

 أليست العبارة ..                 أليست .. عين الكافرين ؟ ت

  العبارة                       ث عن هؤالء تتحد
 تعاىل هو من خلق السماوات هؤالء كافرون ، ويعتقدون أنَّ اهللا. ....؟  الكافرين
  ..إذاً القضية ليست كما يتوهم صاحبنا ومن هم على شاكلته . ....واألرض 

  !!! ..ب للعمل به ، اهلندوس أم املسلمون ؟من يطالَ .......النص الكرمي التايل .. 

                               

                               

                                         

                          ] ادلة٤ - ٣: ا [  

أليست العبارة القرآنية  ..           ذا النص تصف األحكام الواردة
عدم العمل ذه األحكام اليت يطالب ا أليس  ..الكرمي ، واليت هي للمسلمني أساساً ؟ 

بالكفر ، ) قبل اهلندوس والسيخ ( هو كفر ا ، ومن مل يعمل ا تصفه هو املسلمون 
ليم  أويتوعده اهللا تعاىل بعذاب                     ؟..  

ذين يشهدون الشهادتني ، من يأكل الربا الدين املوحأال يوجد عند املسلمني .. 
أال يوجد فيهم .. ؟ رة حىت موته لدرجة ال تنفع معها كلُّ أعماله اخليعلى ذلك ويستمر 



 ٨٠                  
لدرجة ال تنفع معها ويتعدى حدوده ويعصي أحكام كتاب اهللا تعاىل السيئات  يكسبمن 

مر على خطيئته دون توبة ويستأال يوجد فيهم من يقتل مؤمناً متعمداً .. ؟ كلُّ حسناته 
  ..فكيف إذاً نفهم النصوص التالية ؟ .. ؟ مقبولة 
                             

                                         

                                     

                      ] ٢٧٥: البقرة [   

                               

      ] ١٤: النساء [   

                                      

              ] ٩٣ : النساء [   

                                   

                                        

     ] ٢٧: يونس [   

  .. قوله تعاىلكيف من املمكن أن يفسروا لنا .. 
                               ]٢٣:  اجلن [  

رآن الكرمي ، وبالتايل فتفاعله مع وال بالق غري املسلم ال يعترف أصالً بنبوة حممد .. 
ه بكتاب اهللا ألنه ليس مطالباً ا قبل إميان أحكام كتاب اهللا تعاىل ال توصف باملعصية ،

 تعاىل ، فالعبارة القرآنية              ، تصف عصيان بعض املسلمني



 ٨١                  
، الذين ينطقون الشهادتني ، اىل املعتقدين بصدق نزول كتاب اهللا تعاىل من عند اهللا تع

والعبارة ..... دين ويصفهم صاحبنا وأمثاله باملوح                

    اًتصفم هلم خلوداً أبدييف نار جهن  ..  
أعمت وعصبيام املذهبية والطائفية ، مشكلة عابدي أصنام التاريخ أنَّ الروايات .. 

وهذا ما نراه يف التدليس الذي ميارسه .. بصريم عن رؤية احلق يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..املدعو الذي رد علينا ، وذلك يف دالالت قوله تعاىل 

                                  

                 ]٢٠:  السجدة [    
 يريد إيهام الناس أنَّ العبارة القرآنية ..         ا تقابل الذينكو ،

هم كلّ ما هو آخر آمنوا ، تعين حصراً الكافرين ، حسب فهمه هو للكفر ، بأنَّ الكافرين 
، ليس فقط من األديان األخرى وإنما أيضاً من الطوائف واملذاهب اليت ال تنسجم مع 

  ..هواه املذهيب 
، بعيداً عن ضغط  يف السياق السابق هلذه اآلية الكرميةارد لو عنده إمكانية النظر .. 

.. مها صنفان ال ثالث هلما النتيجة واملأوى ،  زاوية منالبشر لرأى أنَّ  أصنام املوروث ،
صنف مأواه اجلنة اليت يدخلها حتت عنوان اإلميان والعمل الصاحل ، والصنف اآلخر مأواه 

  ..النار اليت يدخلها حتت عنوان الفسق 
                              

                                

                                   

           ]٢٠ -  ١٨:  السجدة [    



 ٨٢                  
وهذا التصوير القرآين رأينا شبيهاً له يف سورة الزمر ، حيث البشر يوم القيامة ، من .. 

زاوية سوقهم إىل مآهلم األخري ، ينقسمون إىل قسمني ال ثالث هلما ، قسم يدخل النار 
  .. التقوى حتت عنوان الكفر ، والقسم اآلخر يدخل اجلنة حتت عنوان 

                ............            

          ] ٧٣ - ٧١: الزمر [  

 ولو فرضنا جدالً أنَّ العبارة القرآنية ..      أمل .. ن تعين الكافري
وليس صادقاً ، أمل يوصف  ، وعمله غري صاحل، يوصف العاصي الذي ال يتقي اهللا تعاىل 

  ..عىن اجلحود وتغطية احلقيقة ؟ كما رأينا بصفة الكفر ، مب
  ..عندما عصى اهللا تعاىل ورد أمره ، أمل يكن معتقداً بإلوهية اهللا تعاىل ؟ .. إبليس .. 
                                    

        ]٥٠:  الكهف [    
 العبارة ..         رج عن طاعته هللا تعاىل ، وال تعينتعين فخ ه أن

 : ذلك بدليل قوله اعتقد بعدم وجود اهللا تعاىل ، و               

               ]العبارة ..  ] ٣٩:  احلجر      َّواضحة أن
هذا بالتأكيد .. فسقه ال يعين إنكاراً هللا تعاىل ، إنما يعين خروجاً ومعصيةً ألمر اهللا تعاىل 

،  صاحبنا ومن هو على شاكلتهلكن ليس الكفر الذي يفهمه .. الفسق يوصف بالكفر 
حسب درجة ( ما هو آخر ، وأنَّ املسلم العاصي ال يوصف  كلّبأنه إنكار هللا تعاىل ، و

  ..هو الذي نفهمه من دالالت كتاب اهللا تعاىل ، الكفر الذي نعنيه  ...بالكفر ) عصيانه 
  ..الذين يرمون احملصنات ، يصفهم اهللا تعاىل بأنهم هم الفاسقون املسلمون .. 



 ٨٣                  
                                 

                         ]٤:  النور [  
طبعاً الفسق كما رأينا يتقاطع مع الكفر ، لكن بالتأكيد أنَّ صاحبنا ومن هم على .. 

(( شاكلته ، ال يريدون ذلك يف هذه اآلية الكرمية ، فهذه آية كرمية تصور لنا املسلمني 
يأتوا  الذين يرمون احملصنات ومل)) املوحدين حسب ما خيطبون ليل ار فوق رؤوسنا 

  .. بأربعة شهداء 
 ملاذا كلمة ..      هنا ال تعين الكفر كما يريدون ، بينما يف اآلية   

      اً سلفياً مؤمنا  تعين إالَّ الكفر الذي هو اآلخرالالذي ليس مسلماً سني
  ..!!!!!!!!!!!! جبميع الروايات وبعدالة مجيع الصحابة ؟

، أمل يصف اهللا تعاىل الذي يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف ويقبضون أيديهم .. 
من املنافقني ، مسلمني كانوا ، أو غري مسلمني ، أمل يصفهم اهللا تعاىل ، بأنهم هم 

  .. الفاسقون ؟
                                

                              

      ]٦٧:  التوبة [    
ينطقون الشهادتني ،  ،هؤالء املنافقون ، الذين يحسب على اإلسالم كثري منهم .. 

الذين كانوا .. هؤالء .. ن ، ويتهمون كلَّ ما هو آخر بالكفر ويسمون أنفسهم موحدي
.. فتنوا أنفسهم وغرم األماين مع املسلمني الصادقني ، كانوا يصلّون ويزكّون ، لكنهم 

  ..أال يبين لنا كتاب اهللا تعاىل أنهم والكافرين سواء ؟ .. هؤالء 



 ٨٤                  
                              

                                  

                                  

                                         

                               

       ] ١٥ - ١٣: احلديد [  
                                 

                    ]٦٨: توبة ال [   
                                      

                                

                    ] ١٤٠: النساء [  
ومن الذي حيرف معاين آيات كتاب اهللا تعاىل انتصاراً .. من الذي يتفلسف ؟ .. 

اإلجابة  .. !!!من ؟..  !!!لرواياته التارخيية اليت ينقضها كتاب اهللا تعاىل مجلةً وتفصيالً ؟
  ..لسمع وهو شهيد عند من كان له قلب أو ألقى ا

  :يف اجلزء الثالث من رده باحلرف الواحد ويقول .. 
حبتجوا ، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من يف النار ؟ ، بقولوا هيو ، [[ 

بشفع ، بشفع ، ملن يف  نو الرسول إالرسول بنقذش من يف النار ، وانتو بتقولوا 
ي بذكروها ، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت النار ، الحظوا هذي من األدلّة إلّ

تنقذ من يف النار ؟ ، بقلّك الرسول أبشفعش ، خبرجش من النار ، أوالً ، الكالم ، 
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عليه كلمة العذاب ، ملّا اهللا بكون حكم عليه إن عذَّو هذا ال بد أفمن حقب ، أن ي
ين شو دخل هاي ، ليش وجب ووقع ، إنت يا حممد أو غريك بدو ينقذوا ؟ ، طب و

هو إلّي بنقذ وال هو إلِّي يشفَّع حتى مبشفعش ، يشفَّع ، يقال له يا  هو الرسول 
محمد اشفع ، فبشفع ، مش هيك ، الحظو ، إذاً الكالم عن مني ؟ ، بديش أقول عن 
 الكفّار ، اآلن بقول أفمن حق عليه كلمة العذاب ، شو يعين حق ، وجب ووقع ، والّ

وال غريو بينقذ  شو معناة حيق احلق ؟ ، احلق يعين بوقع وانتهى املوضوع ، ال حممد 
من النار ، انتبهوا اآلن ، أوالً الكالم مش عن الشفاعة ، ما إجا قال أفمن حق عليه 
كلمة العذاب أفأنت تشفع ملن يف النار ؟ ، هيك قال ، شوفو التحريف ، هو قال 

ر ؟ ، شو قال ، أفأنت تنقذ من يف النار ، طب هاذي بتختلف أفأنت تشفع ملن يف النا
و هاي بتختلف عن هاي ، إنو الشفاعة غري عن اإلنقاذ ، نإعن هاذي ، واآلن بنثبت 

نتو بتغفروا الذنوب ؟ ، البابا إمن النار ، بعدين ، ومن يغفر الذنوب إالَّ اهللا ، الحظو ، 
ب ؟ ، املشايخ بغفروا الذنوب ؟ ، األنبياء بغفر الذنوب ؟ ، القساوسة بغفروا الذنو

بيغفر الذنوب ؟ ، أعوذ باهللا ، بستشفع الرسول ، يا  بيغفروا الذنوب ؟ ، حممد 
جبتمعوا بكونوا باآلالف املؤلّفة بس  اتالحظوأما هو يغفر ، لكن البابا إذا ب رب اغفر ،

ي لّإيوم احلمامتني بعملك هيك والقسيس بقلك روح انتهى انغفرلك ، شفتو هذيك ال
طيروهن ، ههههههه بقى مستني ، مبارك البابا مبارك ، طيب ، رموا محامتني قال على 

شي غري الغراب على احلمامتني ؟ ، ثنتني والّ إاجلماهري ، إلّي قفز عليهن الغراب ويف 
 وحدة إلّي ، املهم ، موجود على اليوتيوب ، آه ، ومن يغفر الذنوب إالّ اهللا ، فيش

حدا بغفر ، إذاً احنا يف اإلسالم حمدش بغفر إالّ اهللا بس ، الرسول بستشفع ، أما 
الدليل على اختالف مفهوم الشفاعة عن اإلنقاذ ، الحظوا قول اهللا يف سورة يس ، 
أأختذ من دونه آهلة إن يردين الرمحن بضر ال تغين عني شفاعتهم شيئاً وال ينقذون ، ال 

إذاً ليش خلطوا الشفاعة باإلنقاذ هم ، انتبهنا لآلية ، أأختذ من  بشفعويل وال بنقذوين ،



 ٨٦                  
دونه آهلة إن يردين الرمحن بضر ال تغين عني شفاعتهم شيئاً ، وال ينقذون ، إذاً يف فرق 
بني مفهوم شفاعة ومفهوم إنقاذ من النار ، إنت بتنقذهم ؟ ، أل يا رب أنا إذا كان ال 

بس ، إذا إنت بدك تطلعهم يعين ، إذاً بِدل اآلية ؟ ، بد بتعطيين الشفاعة بطلب منك 
و مفيش حد بيخرج من النار ؟ ، وشو بقول بعضهم ، اآليات صرحية ، نإبِدل اآلية 

واضحة ، مية باملية ، إذا بتشوفو واحد مرات مثل هيك بقلّك مية باملية ، واضح ، 
شي ، هذا مش فاهم ، إم صريح ، مفيش خالف ، خلّصنا ، معناتو هذا مش فاه

والطريقة ، أهل البدع أكثر ناس بتجدهم ملن بيعطوك أدلّة خصوصاً األدلّة إلّي 
بتحتمل ، قلّك مية باملية ، واضحة يا أخي ، النقاش ليش ؟ ، هذه من عالمات أهل 
البدع ، ملا يكون األمر إيش ، محتمل ، هاي خلّصنا إيش هم بقولوا ، يف موضوع 

  ..]] ج من النار اخلرو
ما يدافع عنه ، لكن نشكره ، لو بقي صامتاً كان من األفضل له ، ول املدعوهذا ..  

حجم التخبط الذي القراء اإلخوة على رده ، لنعود فنبين من جديد ما بيناه سابقاً ، لريى 
  ..لطان يتيهون فيه ، نتيجة غرقهم يف روايات تارخيية ، ما أنزل اهللا تعاىل ا من س

أي أحد من النار  وقوله هذا صحيح ،  قذ اهللا تعاىل نفى أن ين: مبا معناه ول يق.. 
أنَّ اإلنقاذ غري : مفادها  توليفةلكن غرقه يف مستنفع روايات التاريخ جعله يبحث عن 

نص اآلية الكرمية .. لكن .. نعم اإلنقاذ غري الشفاعة .. ، وهذا صحيح أيضاً الشفاعة 
وبالتايل نفي إعطاء اهللا تعاىل ألي شفاعة  ..في إطالقاً خروج أي من أهل النار من النار ني

  ..كيف ؟  ..النار  إىلد الدخول عألحد ب
 ..ل كلمات اهللا تعاىل ال تتبد..  
                 ] ٣٤: األنعام [    

              ] ٦٤: يونس [    



 ٨٧                  
فكلمات اهللا تعاىل ال تتبدل ألنها صدق وعدل ، وال تنفك عن مسع اهللا تعاىل .. 
  ..وعلمه 
                                       

  ] ١١٥: األنعام [ 

  .. ليه كلمة اهللا تعاىل ، ال تبديل ملا حتمله كلمات اهللا تعاىل فمن حقّت ع.. لذلك .. 
                        ] ٣٣: يونس [  

                           

               ] ٩٧ - ٩٦: يونس [  

                             ] ١١٩: هود [  

                                 ] الصافّات :
١٧٢ - ١٧١ [    

                            ]٦: غافر [   
.. .....بعد أن حتق عليه كلمة العذاب من اهللا تعاىل ؟ وهل يدخل أحد النار إالّ .. 

اآلخرة ينقسم الناس يف دخوهلم جلهنم واجلنة إىل قسمني ال ثالث هلما ، ال يف رأينا أنه 
، وهم ) من أي دين كانوا ( حتت عنوان الذين كفروا يدخل جهنم قسم .. ثالث هلما 

. ..حتت عنوان الذين اتقوا ربهم يدخل اجلنة الذين مل يتقوا ربهم ، بدليل أنَّ القسم الثاين 
  ..هلما قسمان ال ثالث 

                                

                                   

                                



 ٨٨                  
                                

                                       

            ] ٧٣ - ٧١: الزمر [    

  : العبارة..                   ة اليت النتيجتها احلتمي ،

هي العبارة التالية هلا مباشرة ، ل تتبد :                   ..  
  ..التدليس على دالالا ) صاحبنا ( لذلك يف اآلية الكرمية اليت حاول .. 
                                   

                                       

        ] ٢٠ - ١٩: الزمر [    

 نرى أنَّ العذاب بالصيغة االمسية املعرفة بأل التعريف ..      هو قد حق ،

 لذلك نرى كلمة  ،على الداخلني يف النار  )من اهللا تعاىل (  وكلمته    وليس )
من الذي مينعه  ..ال تبديل هلا  الذي حق بكلمة من اهللا تعاىل ، وهذا العذاب .. ) حقّت

وهل اهللا تعاىل  ..ج من النار من حق عليه العذاب بكلمة اهللا تعاىل ؟ رِخومن ي .. !!!؟
، سيناقض ما أحقّه ، إرضاء لصاحبنا واملوحدين على شاكلته ، عن ذلك علواً كبرياً 

ج من رِالشفاعة ليخ ، ويعطي النيب ويعود عنه ، سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً 
من النار ، إن خرج ..  !!!!!!!؟عليه العذاب بكلمة اهللا تعاىل  حق عين أنَّ فهذا يأحد

ذا العذاب قد تبد لت ، وهذا مستحيل كلمة اهللا تعاىل..  
 هنا تأيت العبارة ..             ن استحالة إنقاذ النيبلتبي  أو غريه

  .. فدخل النار ، أحد من الذين حقّت عليهم كلمة العذاب  أليمن املخلوقات 



 ٨٩                  
.. ىل النار إبعد الدخول  ضي استحالة وجود شفاعة للنيب وهذه االستحالة تقت.. 

ألنَّ الشفاعة يعطيها اهللا تعاىل ، واهللا تعاىل هو الذي حقّت كلمته خبلود .. ملاذا ؟ 
 واستحالة خروجهم كما رأينا ، فكيف إذاً يعطي شفاعة لنبيه ، الداخلني إىل النار فيها 

لون شفاعة  .. !!!!!!!كيف ؟ ..مردودة وغري مقبولة  هاوهو يعلم أنكيف يتخي
وحتى لو افترضنا جدالً وجود هذه الشفاعة ، !!! .. ، ال فائدة منها ؟ يفترضوا للنيب 
ألنَّ من دخل النار دخلها بكلمة من اهللا .. ال تخرج من النار ) املفترضة ( فهذه الشفاعة 

  ..تعاىل تعاىل حقّت عليه بدخوهلا ، وال تبديل لكلمات اهللا 
إنَّ قوله : ن ، ونقول هذا الذي قرأناه من هذه اآليات الكرمية ، هو الذي جعلنا نتيقَّ.. 
  : تعاىل                        ينفي وجود أي

ام التارخيية اليت ينقضها لكن ماذا يفعلون برواي .......شفاعة بعد الدخول إىل النار 
يرفعوا فوق كتاب اهللا تعاىل ، انتصاراً هلا ، ....... كتاب اهللا تعاىل مجلة وتفصيالً ؟ 

  .. جاحدين احلق الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل 
كتاب اهللا تعاىل ، وافتراءه علينا ، فيقول وباحلرف الواحد آيات على  تدليسهويتابع .. 

  :من رده يف اجلزء الثالث 
ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة ، شو قالوهلم ، أن أفيضوا علينا من املاء ،  [[

أو مما رزقكم اهللا ، شو ردوا عليهم وقالوهلم ، قالوا إنَّ اهللا حرمهما على ، آه مفيش 
إشارة على املؤمنني ، حرمهما على الكافرين ، حمرمات على الكافرين ، من يشرك باهللا 

يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ، إذاً اجلنة حمرمة على مني ؟ ، إذاً كأا  ، من
بتوحيلك بإيش ؟ ، مش حمرمة على املؤمنني إلّي العصاة املرتكبني للكبائر ، حمرمة بس 

  .. ]]على املشركني 
  .. قوله تعاىليف .. 



 ٩٠                  
                                

                             

                                       

             ] ٥١ - ٥٠: األعراف [    

 .. ؟  من الذي نادى..            كلُّ أصحاب النار الذين دخلوا ،

 فالعبارة .. يف النار ، سواٌء كانوا من عصاة هذه األمة أو من غريها       

    ،  ة ؟ . ....تعي كلَّ من دخل النارم أصحاب اجلنهل قالوا هلم .. ومباذا أجا
مها اهللا تعاىل على جزٍء منكم هم الذين دخلوها من اآلخة ( رين حرغري املسلمني السن

!!!  وهناك جزٌء منكم مل حيرمها عليهم فسيخرجون ويدخلون اجلنة ،!!! ؟ ) السلفيني 
  !!! ..كما يريد صاحبنا وأمثاله ؟!!! هل هكذا أجابوهم ؟.. 

أجابوهم إجابة واضحة صرحية بأنَّ اهللا تعاىل حرمهما على كلِّ الذين دخلوا النار .. 
  ..كما رأينا يف سورة الزمر حتت عنوان الذين كفروا 

                ............            

          ] ٧٣ - ٧١: الزمر [  

على كلِّ من دخل النار دون استثناء ، فدون  أجابوهم بأنَّ اهللا تعاىل حرمهما ..إذاً .. 
وجحدوا بآيات استثناء ، الذين دخلوا النار اتخذوا دينهم هلواً ولعباً وغرم احلياة الدنيا 

  .. اهللا تعاىل ، وهذه صفات تنطبق على العصاة والكافرين على حد سواء 



 ٩١                  
                          

                                         

             ] ٥١ - ٥٠: األعراف [    

قول باحلرف الواحد يف ب اهللا تعاىل وافتراءه علينا ، فيويتابع تدليسه على آيات كتا.. 
  :اجلزء الثالث من رده 

اليهود ، وقالوا لن متسنا النار إالّ أياماً بنوخذ دليل ثالث إهلم ، اليهود ، وقالوا  [[
معدودة ، قل اتخذمت عند اهللا عهداً فلن يخلف اهللا عهده ، أم تقولون على اهللا ماال 
تعلمون ، بلى ، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 

، يقول شفتو ، خالدون ، وبلغت وقاحة بعضهم يف اليوتيوب ، أكثر من واحد شفتو 
هذي قضية اخلروج من النار بدعة أخذناها عن اليهود ، اليهود إلّي زعمو إنو يف حدا 

اي اآلية ، هاي من األدلّة ، وبظللهم كمان آية ، بيخرج من النار ، واستدلّوا بأن ، ي
شان وبعدين بنشوفها ، شو قالوا اليهود ، وقالوا لن متسنا النار ، خلّينا نستغل هذا م

نفسر ، وقالوا أي اليهود ، لن متسنا النار إالّ أياماً ، شوف بتيجي بتقول لواحد ، يعين 
قديش بيوخذ معك الشغل باهللا ، خلين أفهم ، ساعات ، أجا قلّك إيش ساعات ، إيه 
، أخذت معاه أسبوعني ، تعال يا خوي ، منتا قلتلّي ساعات ، شو بقلّك مهو 

عات ، ههههههه ، كيف باهللا ، شو بتفهمو يعين ساعات ؟ ، األسبوعني بتتقسم لسا
يعين بدخلش أيام ، بدخلش أيام ، واجا قلّك ال واهللا هاي بتوخذ أيام ، ما شفتو إالّ 

لف أراحت شهرين ، إنتا قتلي أيام ؟ ، بقلّك مهو الشهرين بتنقسم أليام ، وكمان 
فكرة ، يعين قليالً ، أنا ملّا أقول لواحد  سنة بتنقسم أليام ، إذاً شو معنات أيام على

بتوخذ ثواين الشغلة ، ميقعدش توخذ ساعات ، ملّا بقلّو ساعات مش معناتو أيام ، وإذا 
أيام مش أسابيع ، أو مش شهر يعين ، وإذا أشهر مبصرش توصل سنة ، افهمتو ، أول 



 ٩٢                  
، شو يعين أياماً هذي ما قالوا هم زعموا شوف وين زعمهم الباطل ، اليهود ، أياماً 

ل األسبوع اآلن ، ألنو ندخإمجع قلّة ، يعين أيام ، ال ال عالقليلة أقل من شهر ، بدناش 
مفيش مفهوم أسبوع يف القرآن ، طيب يف مجعة يف مجعة ، طيب املهم ، آه ماشي أيام 

، افهمنا أيام ، طيب برد اهللا سبحانه وتعاىل بتكلمش هون الكالم مش عن اخللود 
هون برد عليهم ألم بزعمو أول شي إم هم شغلة أيام ، طيب ، اثنني ، معدودة ، 
أُخرى مكفّوش أيام ، حتى استكثروا كلمة أيام ، ألنو معدودة مجع إيش بسموه ، قلّة 
، معدودة ، ألنو إميتا على فكرة ، ملّا تكلم واحد تقلّو قديش إلّي طلعوا يف مظاهرات 

إذا قلتلو معدودين ،  ا؟ ، بقلّك ال يعد ، شو يعين ال يعد ؟ ، كثري ، أمالقاهرة مثالً 
شو يعين معدودين ؟ ، قالل ، مكتفوش حضرم بأيام ، معدودة ، أكم وحدة ، ويف 
حمل ثاين شو قال ، شو قالوا ، معدودات ، لن متسنا النار إالّ أياماً معدودات ، والثنتني 

ومعدودات ، بس معدودات على فكرة أكرب شوي من هذول مجع قلّة ، معدودة 
معدودة ، معدودات ، هن اثنتني مجع قلّة ، أيام مجع قلّة ، معدودة كمان ، معدودات 
، بس منهو أكثر على فكرة ، معدودات والّ معدودة ، معدودات ، طيب هاي اآلية 

، إذاً وقالوا لن  األوىل إذاً بدلِّش ، مهّا كانوا بقصدو أكمن يوم ، مش صحيح ، بال
متسّنا النار إالّ أياماً معدودة ، قل أختذمت عند اهللا عهداً فلن خيلف اهللا عهده أم تقولون 
على اهللا ما ال تعلمون ، بال ، شو يعين بال ، شوفو ، واحد ييجي أقلّوا ، ييجي اقلّي ، 

ش فضل عليك ، ال فضل لك علي ، قلتلّو أنا نعم ، شو يعين نعم ؟ ، يعين فعالً ما لي
أو قلّي ال فضل لك علي ، قلتلو بلى ، واحنا بالعامية شو بنقلوا ، إمبال ، شو يعين 

، انتبهتو إذاً ، شو معنات بال ! إمبال ؟ ، إيل ، إيل فضل عليك ، بتقلّي ما ليش فضل ؟
؟ ، بتقولوا أيام معدودة ؟ ، بال ، ألا ، ألا ، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ، 

عين أحاطت به خطيئته ؟ ، انتبهوا اآلن ، اخلطيئة ديروا بالكم ، مش أحاطت به شو ي
سيئته ، خطيئة ، أحاطت به ، بلى يعين كل كالمكم غلط ، هاي بال ، من كسب 



 ٩٣                  
االستيالء التام ، وأُحيط بثمره ،  اسيئة وأحاطت ، شو اإلحاطة على فكرة ، الحظو

آليات ؟ ، وأحيط بثمره ، فأصبح يقلّب ظل منو اشي ، ظل منوا اشي الثمر حسب ا
كفيه على ما أنفق فيها ، وهي خاوية ، وهي خاوية أُحيط ، وإنّ جهنم حمليطة 
بالكافرين ، إيش يعين حميطة ؟ ، استيالء كامل ، بلى ، من كسب سيئة ، بس من 
كسب سيئة ؟ ، واستولت عليه خطيئته استيالء كامل ، بلى من كسب سيئة وأحاطت 

طيئته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، هذول بيخلدوا ، مني ؟ ، به خ
ي أحاطت فيه حبيث أغلقت عليه كل أبواب لّإولذلك العلماء اجو قالوا مني هاذ 

الطاعة ؟ ، قالوا هذا مبصريش إالّ بالكفر ، هذا مبصريش إالّ بالكفر ، ملّا حتيط اخلطيئة 
، خلص مفيش جمال خلري ، طب كيف مفيش  ، حتيط اخلطيئة ، شو يعين أحاطت ؟

جمال خلري ؟ ، طب مهو الكافر ممكن يعمل خري ، ها ، من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى 
، ومن أراد  اوهو مؤمن ، ألنو يوم القيامة سراب هذا الكالم ، يف نفس الوقت الحظو

اً وإنت اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن ، وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم ، إذ
ممكن احتيط اخلطيئة فيك تصبح حميطة وانتهى املوضوع ، وميتا هاي احلالة ، ال يكون 
مرتكبني الكبائر من املسلمني ؟ ، إلّي يعين ممكن اتوبوا ، هذول أحاطت به خطيئته ؟ ، 

نو إيعين خلص انتهى أصبح من وين ما راح اخلطيئة ؟ ، إذاً وين هذا وين الدليل على 
  .. ]]رجوا من النار بعد ما يتعاقبو ؟ مفيش حدا خب

 هذا التهريج واللف والدوران هدفه ذر الرماد يف األعني ، كي ال تبصر احلقيقة ،.. 
  ..يف قوله تعاىل 
                                   

                              

                            ] ٨١ - ٨٠: البقرة [    



 ٩٤                  
سيخرج ؟  فيهاار ، وبأنه من دخل منهم أمل يزعموا أنهم لن خيلدوا يف الن.. اليهود .. 

، هذا املدعو وشاكلته أمل يقولوا بأنَّ املسلم الذي يدخل النار لن خيلد فيها وسيخرج ؟ ، 
وملاذا يلوم من يتهمه وشاكلته بأّهم يسريون على خطى  .!!! .إذاً ملاذا يلوم اليهود ؟

، ) وهو بالفعل باطل ( طالً كيف يكون زعم اليهود باخلروج من النار با.. اليهود ؟ 
كيف يبين !!!!!!! .. ويكون زعم هذا املدعو وشاكلته حقّاً خيرج من امللّة من ينكره ؟

اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي أنَّ زعم اليهود باخلروج من النار باطل ، مثّ يقول يف ذات كتابه 
  !!!!!!! ..الكرمي ، زعمكم باخلروج من النار حق ؟

 حول العبارة  يلف ويدور..         ها قلّةها .. ، بأنومن قال لك بأن
سواء كانت املدة قليلة  مبدأ اخلروج من النار ، من أصله مبدأٌ فاسد ، ..!!! ؟ليست قلّة 

 وكلمة ..  أم كثرية     وما يتبعها تؤكِّد هذه احلقيقة..  

 : يكمن يف قوهلم اليهود  افتراء ما يلف ويدور حوله كما نرى ، أنَّ..    

     اماً كثرية .. ، مبعىن قليلةهم لو قالوا أيي إليه كالمه أنكما ( ومعىن ما يؤد
.. ا كان افتراؤهم كذباً على اهللا تعاىل م، ولَر األمر لتغي) ومن على شاكلته هو يذهب 

  : القلّة يف العبارة القرآنية من موضوع جيعلوإالَّ ملاذا  ..ا مؤدى كالمه هذ   

    حمور كالمه واستشهاده ؟ !!!..  
كما  -ال يريدون النظر إىل احلق يف كتاب اهللا تعاىل ، والذي حتمله آياته الكرمية .. 
  عاىلمن هذه اآليات قوله ت..  بأنَّ اخللود يتم مبجرد الدخول إىل النار -رأينا    

                        ] اليت نرى ،  ] ٧٦: غافر

 فيها أنَّ العبارة         من لنا حال دخوهلم أبواب جهنن حال دخول .. تبيتبي
فمن دخوهلم .. دون استثناء ) الذين كفروا كما رأينا حتت عنوان ( كلّ من دخل جهنم 



 ٩٥                  
سواء من النار هو مبدأٌ فاسد من  أساسه ، وبالتايل فاخلروج ..  أبواب جهنم يتم اخللود

اخلروج من النار من أصله مبدأٌ فاسد ، ال مبدأ .. أم كثرية ، فيها أياماً قليلة  العذابكان 
ومن هم على ) د املوح( ا يفعل صاحبنا تنفع معه عمليات ذر الرماد يف األعني ، كم

  ..شاكلته 
 ما نراه أنَّ العبارة و..                       مطلقة

من كسب سيئة وأحاطت بلى : ( اهللا تعاىل مل يقل .. وليست خمصصة باليهود أو بغريهم 
فكلُّ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ، .. يهود ليكون التعلّق بال) به خطيئته منكم 

  ..كلُّ من وقع ذا احلال ، من أي دينٍ كان ، نتيجته اخللود يف النار دون خروج منها 
 أما بالنسبة لتفسري ..             ، الكفر ،بأنَّ املعين بذلك هو 

اخلطأ ألنَّ ،  سليمفهو تفسري غري  هو آخر ، حسب فهمهم هم للكفر بأنه صفة كلِّ ما
هكذا نقرأ قي كتاب اهللا  .. يتعلّق بعمل مل يصب هدفه املرجو ، والسيئة تقابل احلسنة

  ..تعاىل 
                       ] ٩٥: األعراف [    

                     ] ٦: الرعد [    

                         ] ٢٢: الرعد [    

                           ] ٥٤: القصص [    

 ..دفعها باحلسنة  فالسيئة يتم..   
                            ] ٩٦: املؤمنون [  

يف كفّة والسيئات يف ل احلسنات رتت، وكنا قد رأينا كيف أنه يف ميزان اآلخرة .. 
  :كفّة ، ليكون املعيار هو 



 ٩٦                  
                           ] ١١٤: هود [    

  ..هناك من تكون نتيجته احلسنة ، وهناك من تكون نتيجته السيئة .. إذاً .. 
                               

                                  ] ٨٩: النمل 
- ٩٠ [  

                                 

                  ] ٨٤: القصص [      
تكون حسناته قد نفدت بإذهاب جزء من سيئاته الكثرية ، ، ومن جاء بالسيئة .. 

ها ، وبالتايل تحيط به خطيئته كونه ذهبيئات ال توجد حسنات تدرؤها وتوالنتيجة بقاء س
ملعىن الذي حتمله هذا هو ا.. دفع بكلِّ ما لديه من حسنات إلذهاب جزء من سيئاته 

   : العبارة القرآنية              يف اآلية الكرمية ، اليت ،
  :جاءت رداً على زعم اليهود باخلروج من النار 

                                    

       

 العبارة .. وكما قلنا ..                    ليست
فكلُّ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ، كلُّ من ..... زعموا  خمصصة باليهود كما

 ذا احلال ، ورجحت سيئاته على حسناته ، من أي دينٍ كان ، أو مذهبٍ كان ، وقع
  ..نتيجته اخللود يف النار دون خروج منها 

من الذين أوتوا ) هذا إن كان يعتربنا صاحبنا املوحد من املسلمني ( املسلمني  حنن.. 
) ل الكتاب إضافة لصفة أه( الكتاب ، وأصحاب الرسالتني السابقتني يوصفون أيضاً 



 ٩٧                  
ص طرفاً من كتاب اهللا تعاىل بعض النصوص ختصوهناك يف ... بالذين أوتوا الكتاب 
  : مما يدل على أننا من الذين أوتوا الكتاب ، هو عبارة و ..الذين أوتوا الكتاب 

    التالية  يف النصوص..  

                          

       ] ١٨٦: آل عمران [   

                                ] النساء :
١٣١ [  

                                ]
  ] ٥: املائدة 

                           

               ] ٥٧: املائدة [  

  فالعبارة  ..     نا ليست حشواً ، وهييضاً من الذين أوتوا أتدلّ على أن

    ومصطلح. ....الكتاب           يف كتاب اهللا تعاىل
  ..وقد بينت كلَّ ذلك بالتفصيل يف كتيب  ني عن احلق من الرساالت الثالث ،جيعين اخلار

ني باخلروج من النار ، مماثلة يف كتاب اهللا تعاىل ، نص آخر يشمل زعم املسلم..  
  .. لزعم اليهود 
                                 

                                   

                       ] ٢٤ -  ٢٣: آل عمران [  



 ٩٨                  
هذا النص يشمل كلَّ من خرج على احلق بزعم اخلروج من النار ، والذي يتصف .. 
 بصفة               ..و ما نراه أنَّ هذا الزعم هو خروج

  ..على احلق ، وسبب باتصاف القائلني باخلروج من النار ، ذه الصفة 
عن جعل كتاب اهللا وما نراه أيضاً أنَّ الزعم باخلروج من النار سبب لإلعراض .. 

كتاب اهللا  ون، كيف ال ، وهم خيالفأنفسهم  زاعمي اخلروج من النار بني، تعاىل حكماً 
  ..ما يقول يف هذه املسألة ، ويف غريها تعاىل في
كونه افتراء على ما نراه أيضاً أنَّ الزعم باخلروج من النار ليس من دين اهللا تعاىل ، و.. 

   : إىل الزاعمني بذلكلذلك نرى إضافة الدين .. ما يقول كتاب اهللا تعاىل     

:                ..  
من جيعل من روايات التاريخ ورجاالته .. لكن .. فهل بعد هذا البيان بيان ؟ .. 

ومذاهبه وطوائفه ، منظاراً ينظر من خالله إىل كتاب اهللا تعاىل ، ال يستطيع رؤية احلق يف 
كتاب اهللا تعاىل ، وحتى لو تليت احلقيقة من فمه ، فسيجحدها ، انتصاراً ألصنامه 

  ..التارخيية 
  :ويقول أيضاً يف اجلزء الثالث من رده .. 
قال النار مثواكم خالدين فيها ، انتبهوا اآلن ، إالَّ ما شاء اهللا ، ليش إالَّ ما شاء  [[

؟ ، ألنو حكيم عليم وعلى ضوء حكمتو وعلمو بطلع وبطلعش ، بطلع وبطلعش ، 
شو هون ما ؟ ، إالّ ما شاء اهللا ،  إذاً هاي هو ، بقولوا مفيش نص ؟ هاي هو ، خبلدو ،

هاي ها واضحة اآلية ، خالدين فيها إالّ ، ما شاء اهللا ، شو معنات ما شاء اهللا ؟ ، 
حتى إلِّي حمكوم عليهم باخللود ، حتى إلِّي حمكوم عليهم باخللود ، يشاء  إذاًقضيتني ، 

، وما هم خبارجني منها إالَّ أن خيرج بعضهم ، أو فئات منهم ، أو أعداد أو خلق كثري 
، كلو هاي األربعة إلّي وردت يف قضية الكفر كما وضحنا ، طيب اآلن كمان مرة 



 ٩٩                  
اآلية ، قال النار مثواكم خالدين فيها ، إالَّ ، انتهى املوضوع يف استثناء على اخللود 
وال أل ؟ ، مش استثناء عالدخول هذا ، مش استثناء عالدخول ، استثناء عاخلروج ، 

اخللود فيه بقاء طويل ، إالَّ ، إالّ إيش ؟ ، إالَّ ما شاء اهللا ، ما ،  ألنودين فيها إالَّ ، خال
اهللا تعاىل عنه ، وقال أطيعوين ما أطعت اهللا ، شو يعين ما ؟ ،  يملّا وقّف أبو بكر رض

 طيلة مدة إين أنا بطيع اهللا ، هذي بسموها املصدرية الظرفية ، ما دمت حياً ، يعين
طول حيايت ، طول حيايت ، إالَّ ما شاء اهللا من األوقات ، يعين بدو اخللود هذا خيتصر 
منو ويطلع ، أو إالّ ما شاء اهللا من فئات ، ومجاعات ، هاي ها ، قلّك مفيش آية 
بتقول ، والّ شو هاذي ؟ ، إيش هاذي إيش هاذي إالَّ ما شاء اهللا ؟ ، باخللود ، ولذلك 

آيات إهلا عالقة خبلود ، طب ما يف هاي آية بتقول ، قال النار إذا بدهم حيتجوا ب
مثواكم خالدين فيها إالَّ ، ما ، استثناء لوقت ، أو استثناء جلماعات ، استثناء لوقت ، 

نو االستثناء على اخللود يا شيخ باسم ، آه ، مهو عفواً ، عفواً هو ، لو قال إد إلّي بأكِّ
فواً تسمحلي يا شيخ ، صح صح صح ، خليين أوضح أكثر إالَّ من شاء من اهللا ، ال ع

، ملا يقول إالَّ من شاء بكون املقصود فيه بشر وعقالء ، من اجلن أو اإلنس ، ما تشمل 
كون املقصود هون مجاعات ، مجاعات ، فانكحوا ما طاب لكم إاالثنني ، ألنو ممكن 

موضوع املا ، مش املرة ،  حنا اآلن يفإنتو توخذوها هكيت ، إمن النساء ، مش يعين 
شوي باهللا ، من للعاقل ؟ ، وما تأيت إفهون خلونا يف املوضوع ، آه هون ، ما خلينا 

للعاقل وغري العاقل ، ما تأيت للعاقل وغري العاقل ، طبعاً حسب إيش أين ما هاي ؟ ، 
،  أين منهن ما ؟ ، بس هون ممكن تنطلق على مجاعات ، إالَّ ما شاء اهللا من مجاعات
   ]]ومن أصحاب معاصي ، ومن أصحاب أعمال ، أو الوقت ، أو الوقت ، أو الوقت 

  ..يدلِّس يف دالالا هي  اآلية الكرمية  اليت.. 
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                          ] ٥٧: املائدة [  
: وشاكلته ، قبل ذلك نقول  بطالن ما يقوله هوتبيان وقبل الدخول يف تفسريها ، و.. 

أسالفه الذين يعترب أقواهلم حجة على كتاب اهللا تعاىل ، لو كانوا يقولون بعدم اخلروج من 
  : النار ، ويريد الرد على من يقول باخلروج من النار ، لقال التايل 

اإلنس واجلن مجيعاً مبن فيهم من يدخل النار ومن يدخل اجلنة ، وذلك  تعيناآلية .. 
وم احلشر قبل الدخول إىل النار وقبل الدخول إىل اجلنة ، والستشهد على ذلك مبطلع ي

 اآلية            فهذه العبارة تصف احلشر جلميع اإلنس واجلن ، ..
اخلطاب موجه لكلِّ اجلن سواء من سيدخل النار منهم أم اجلنة ، بدليل و: ولتابع قائالً 

 التالية للعبارة السابقة مباشرة العبارة          ..ل وبالتايل فاحلوار هو قب

  قوله تعاىل : ولتابع قائالً  ..الدخول إىل النار وإىل اجلنة         

     ة من سيدخل ال( يصف اجلميعائالً ولتابع ق ) ..نار منهم ومن سيدخل اجلن :

   فاالستثناءوبالتايل          ًة أصالهو للقلّة اليت ستدخل اجلن ) دون أي
وبالتايل فاالحتجاج ذه اآلية الكرمية على اخلروج من : ولتابع قائالً ) .. دخول للنار 

  ..النار باطل 
اب اهللا تعاىل تقول فيما لو كانت األصنام التارخيية اليت يقدسها على حساب كت.. 

حنن ذا العرض .. بعدم اخلروج من النار ، هكذا سيكون قوله يف هذه اآلية الكرمية 
تدليسهم على دالالت كتاب اهللا تعاىل نعرض تصوراً للّف والدوران الذي يقومون به يف 

  ..، انتصاراً ألصنامهم التارخيية 



 ١٠١                  
  إىل العبارة نظرنا  لو..     مسائل ال اهللا تعاىل ، لرأيناها تستثين يف كتاب
مبا ميلكه  لّقتعنرى االستثناء ي، يف اآلية الكرمية التالية  ... مثالً ...بذات العاقلني تتعلَّق 

استثناء عقد النكاح مع أزواجه والذي : ىن عمب .. أزواجه لهاإلنسان من عقد نكاح حيلُّ 
احملصنات النساء مع ) مة احملر ( املفترضةالعقود ، من مجلة  منهحمصنات بزواجهن جعلهن 

  ..  تعاىل عليهالاليت حيرمهن اهللا ) املتزوجات( 
                             

                    ] ٢٤ - ٢٣: النساء [  

  املتزوجات  علىالعقد عليكم  حرم :مبعىن ..         

            ،متا ه على الرجل زوجت وهنا لوال االستثناء حلركو ،

  ويأيت االستثناء .. حمصنة بالزواج منه            ، ليستثىن زوجة
احملصنات ، من مجلة النساء  نكاحاليت ميلك معاشرا بعقد ) احملصنة بزواجها منه ( الرجل 

املعاشرة اليت مع املتزوجات ، إالَّ حرمت عليكم املعاشرة الزوجية : أي ..  إحصان زواج
   : ناءفاالستث ..ملكتم حلّها مع زوجاتكم املتزوجات منكم    هو للعبارة :  

        .. والعبارة :          تصف ملك الوطء بعقد
كحكم شرعي  النكاح لعقدفاالستثناء هو  ..النكاح ، وال تصف عني ذوات النساء 

  ..وهذا ما نراه أيضاً يف قوله تعاىل .. ...يبيحه اهللا تعاىل 
                                

               ]٥٢:  األحزاب [      

ل ن من أزواج ولو وال أن تبد، على النساء من بعد ال حيلُّ لك العقد : مبعىن .. 
، أو مع مع زوجاتك الاليت عندك من عقد  ما أحلَّه اهللا تعاىل لك، إالَّ  أعجبك حسنهن



 ١٠٢                  
  فاالستثناء  ..ما بينته لك من حلٍ يف القرآن الكرمي            ،  هو

قد عليهن عال ال حيلّ له الاليت، ، من باقي النساء  كحكم شرعه اهللا تعاىل لنبيه  للعقد
  ..ا احلكم بعد نزول هذ

  العبارة القرآنية : مبعىن             تشمل كلَّ النساء على ،
.. وجه األرض ، وهنا ستحرم عليه أزواجه الاليت عنده ، والاليت يتعلَّق معهن بعقد نكاح 

  وجاءت العبارة القرآنية           ءه الاليت عنده ، والاليت لتستثين نسا
أو الستثناء جمموعة النساء الاليت بينهن اهللا تعاىل له كمحلالت .. تعلَّق معهن بعقد نكاح 

  ..من مجلة باقي النساء 
                                      

                                        

                                   

                                 

                           ]٥٠:  األحزاب [      

يأتون ن من  الاليتايا فسروا ذلك بالسب.. هم فسروا األمر غري ذلك متاماً .. طبعاً .. 
ال حيل : ففي اآلية األوىل قالوا .. ظلماً وعدواناً وتعدياً حلدود كتاب اهللا تعاىل احلروب 

  : معرضني عن كون العبارة احلروب ،  تسبوهن يف لكم املتزوجات إالَّ الاليت  

         الثاين.. بصيغة املاضي ال حيلّ لك النساء من بعد: لوا قا ويف النص 
 إالّ الاليت )يف القرآن الكرمي  أحللته لكأو بعد ما  ، من عقد ملكتسواء بعد ما ( 



 ١٠٣                  
  ، أيضاً معرضني عن كون العبارة تسبوهن           بصيغة املاضي ..

  ..مثل الرواية التالية ..  ولفّقوا روايات نسبوها لنيب 
  ) : ٢٦٤٤(  مسلم







 

  ) : ١١٢٦٦( أمحد 






 

قد بينت ذلك بشكلٍ ل ال أريد يف سياق هذا البحث الدخول يف هذه املسألة ،و.. 
فمسألة العبيد  ..املعجزة الكربى : احلكمة املطلقة ، ويف كتاب : صل يف كتاب مف

وملك اليمني يف موروثنا الفقهي والثقايف ، مسألة مفتراة على كتاب اهللا تعاىل ، من 
  ..أوهلا إىل آخرها ، وهي منوذج صارخ للتدليس على أحكام كتاب اهللا تعاىل 

  نيه العبارة الذي تستثلننظر إىل املستثىن ..     ه يتعلَّقبالعلم كيف أن ،
واألحكام اليت تتلى ، والتذكية ، ، التحرمي ، و، ) وليس بذاته ( دوام اإلنسان وبقائه و

وما كتبه وما حتمل الظهور ، والعمل ، املشيئة ، وواالضطرار ، واألمر ، والوحي ، 
، والرؤية ،  وما يظهر من الزينةعلم ، ورمحة اهللا تعاىل ، وال والكسب ،اهللا تعاىل ، 

   ..وما قيل ، والسعي ، وما تؤتى النفس 



 ١٠٤                  
                      ] ٣٢: البقرة [  
                       ] ٢٥٥: البقرة [  

                          ] ٧٥: آل عمران [  
 .....                          ] ٩٣: آل عمران [  
                         ] ٢٢: النساء [  
.......                       ] ٢٣: النساء [  

                         ] ٢٤: النساء [  

                                 ] ١: املائدة [  

      .......                    ] ٣: املائدة [  
                                   ] ٣: املائدة [  

                   ] ٥٠: األنعام [  
                              ] ١١٩: األنعام [  

                          ]  ١٢٨: األنعام [  
                          ] ١٤٦: األنعام [  
                  ] ١٤٧: األعراف [  

                              ]١٨٨: عراف األ [  
                          ] ٥١: التوبة [  



 ١٠٥                  
                   ] ١٥: يونس [  
                              ] ٤٩: يونس [   

                   ] ٥٢: يونس [  
                               

         ] ١٠٧: هود [    

                                    

                ] ١٠٨: هود [     

                         ] ٥٣: يوسف [  

                            ] ٨١: يوسف [   
                        ] ٣٠: احلج [     
                    ]٣١:  النور [     

                  ]٩٠:  لالنم [     
                        ]٨٤:  القصص [      

                                

               ]٥٢:  األحزاب [      

                    ]٣٣:  سبأ [        

               ]٥٤:  يس [         



 ١٠٦                  
                  ]٣٩:  الصافات [  

                            ]٢٩:  غافر [  

                        ]لت٤٣:  فص [  
                           ]٩:  األحقاف [  

                ]٣٩:  النجم [  

                    ]٧:  الطالق [  

                                      ]
  ] ٧ - ٦:  األعلى

عاقلة ال الذوات، ال تستثين يف كتاب اهللا تعاىل     العبارة القرآنية  ..إذاً  ..
ممكن تستثين مسائل تتعلَّق بالذوات وليس عني ذوات .. كما نرى  ،كذوات بعينها 

  ..يف قوله تعاىل    فساد استشهاده بكلمة وهنا نرى  ..العقالء كما رأينا 

                                

                                 

     ]٣:  النساء [  

، ) املشروط بشرطني اثنني كما نرى ( كم تعدد الزوجات اآلية الكرمية حتمل ح ..
 وكلمة     ل ، فاهللا تعاىل ملن يقلفانكحوا : ( هنا ال تتعلَّق بذات النساء كما يتخي

  كلمة) .. نكحوا من طابت لكم من النساء فا( ، أو ) من طنب لكم من النساء    
ولذلك .. من النساء ، يف مسألة تعدد الزوجات  بالعدد الذي يشرعه اهللا تعاىل هنا تتعلَّق
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 تأيت العبارة القرآنية            ن حال احلكم احملمول يف هذا النصلتبي

 الكرمي ، وهناك من ذهب إىل أنها بدل من     .. بالنتيجة كلمة     ال تتعلّق
، إنما تتعلَّق بالعدد الذي شرعه اهللا ) خيل صاحبنا كما يت( بذات النساء كذوات عاقلة 

  ..تعاىل يف مسألة تعدد الزوجات 
 رق الداليل ما بني ورود كلمة اهذا الف..     للعقالء ، وكلمة     لغري

 العقالء ، نراه يف النصوص احلاملة لكلمة     ففي اآلية .. يف كتاب اهللا تعاىل
  ..ألنها تتعلّق بالعقالء حصراً    ورود كلمة التالية نرى 

                                    

                                     

                             ] ١٨: احلج [  

.. على العقالء .......... لذلك نرى كيف تعطف الشمس والقمر واجلبال و .. 
  ..وكذلك األمر يف قوله تعاىل 

                                  

               .......    ] ١٥ - ١٤: الرعد [  

  بينما يف النص التايل حيث يتم التخصيص بالعبارة ..     نرى ورود ،
  ..ف املالئكة وبعد ذلك تعط..    كلمة 

                                      

                                



 ١٠٨                  
                           ] ٤٨: النحل 

- ٥٠ [   

  ..حني التعلّق بذوات العقالء ، نراه جلياً يف النصني    وضرورة ورود كلمة .. 

                                  

          ] ٨٧: النمل [  

                                  

                  ] ٦٨: الزمر [  
    ، : وتتجلّى هذه احلقيقة يف الدالالت املتعلّقة بورود الكلمتني ..     ،

  ..يف قوله تعاىل 

                                  

             ] ١٨: اإلسراء [  

 فما تعلَّق مبشيئة اهللا تعاىل من أسباب توضع بني أيدي الناس ، تناسبه كلمة ..    

 :       ..ذه األ مسباب ، تناسبه وما تعلّق بذوات بشر أراد اهللا تعاىل امتحا

    : كلمة      ..  

واستبداهلا    ف أنه من املستحيل حذف كلمة ويف النصني التاليني نرى كي.. 
 بكلمة     .. كون الدالالت تتعلَّق حصراً بذوات عاقلة..  



 ١٠٩                  
                                   

                              ] ١٣٨: األنعام [  

                                     ] الفرقان
 :٥٧ [  

 الستثناء كيف يزعمون أنَّ ا.. بعد كلِّ هذا البيان من كتاب اهللا تعاىل ..      

      يف اآلية التالية يعين استثناًء جلماعات من أهل النار ؟.. !!!  

                                       

                                       

                         ] ١٢٨: األنعام [  

 أنَّ كلمـة  مذهبهم الفاسد يف اخلروج من النار يؤدي إىل .. وبالتأكيد ..    يف 

 هذه العبارة القرآنية             ـ ( هي مبعىن كلمة فمـن يريـدون   ..  )ن م
زعمهم باخلروج . ...!!! .هم عقالء ، وليسوا من األنعام واحلجارة ، إخراجهم من النار 

اجلزم  -حسب زعمهم  -هو للعقالء املمتحنني يف هذه الدنيا ، وهذا يقتضي ، من النار 
 ة بأنَّ كلم    هنا تعين )ن م( ..  
 لو فرضنا جدالً صحةَ هذا الزعم ، فلماذا كلمـة  .. نقول ..      يف العبـارة

 القرآنية املتعلّقة بالنار             ن ( هي مبعىنكما حيلو هلم ، وكـذلك   )م
 كلمة     النار يضاً بأهل أيف اآلية الكرمية التالية املتعلّقة..  



 ١١٠                  
                                   

        ] ١٠٧: هود [  

 ملاذا كلمة ..    ن ( يتني مبعىن هاتني اآل يفاليت تستخدم للعقـالء ، بينمـا    )م

 كلمة ،    ّةأهل قة بيف العبارة املتعلاجلن               ليست يف اآلية التالية
  !!! ..؟ )من ( مبعىن 
                                 

               ] ١٠٨: هود [  

أهل النار عقالء ، وأهل اجلنة ليسوا .. وأمثاله ) املوحد ( يف نظر صاحبنا .. فهل .. 
  : فكلمة ..طبعاً املسألة ليست كذلك !!!!! .. !!عقالء ؟    هـي ، يف العبارتني 

  مبعىن    ن ( ولو كانتا مبعىن .. اليت تستخدم لغري العقالءألتت يف كتـاب اهللا   )م
  .. )من (  تعاىل

  .. الالبداية، وال يعين  الالايةفهو يعين  ..اخللود مسألةٌ تعين عدم الوصول إىل اية 
                             ] ٣٤ :األنبياء [   

              ] ١٢٩: الشعراء [   

  ولذلك فإنّ العبارة القرآنية..             ، ها هذا املدعو يف رد اليت احتج

 وكذلك العبارة             ةيت ورودها ألهل النار وألهل اجلنيف مر..  

                              

                                 



 ١١١                  
                                    

       ] ١٠٨  – ١٠٦: هود [   
ال ميكن أن تكون استثناًء من اخللود ، ألنّ دخـول بعـض   .. يف مرات ورودها .. 

املكلّفني إىل النار يف البداية مثّ خروجهم منها ودخوهلم اجلنة ، يتناىف مع مفهوم اخللـود  
وبالتايل فالذي  ..بال اية  –دون انقطاع  –ارية الوجود للشيء الذي يعين استمرفيها ، 

خلوداً تستثىن  أو اعتبارهفيها باخللود ،  وجوده دخل النار مثّ خرج منها ال ميكن وصف
   ..مفهوم اخللود يف كتاب اهللا تعاىل ، يأىب كلَّ هذه املزاعم  ..منه مرحلة ما بعد اخلروج 

  يف الصورة القرآنيةو..                              

                           ، ةوكذلك يف الصورة القرآني   

                           ، رتني العبالو متّ سحب :]]      

         ،            [[  على االستثناء الزمين للخلود ، لتناىف ذلك مع
اجلزء األقـلّ مـن    –بشكلٍ عام  –املُستثىن هو  فمن املعلوم أنَّ.. منطق االستثناء ذاته 

( فترة اللبث احملـدودة يف النـار   واملستثىن هنا هو اخللود بكامله ما عدا  ..املُستثىن منه 
أنهم لبثوا يف النار فترة من اخللود ، مثَّ خرجوا باستثناء هـو  : مبعىن ، ) حسب تفسريهم 

ائي ، ومهما حذف مـن  ن معظم املستثىن منه ، ألنّ اخللود الوهذا يكواخللود ذاته ، 
ـ ثىن الائياً ، يف الوقت الذي يفْفهل يعقل أن يكون املُست.. يبقى ال ائياً  الالائي تض ر

  ..!! !!!!!؟اجلزء احملدود  –على األقلّ  –فيه أن يكون هو اجلزء األقلّ ، أو 
  .. اليت احتج ااآلية الكرمية يف .. 



 ١١٢                  
                                       

                                       

                         ] ١٢٨: األنعام [  

 قرآنية العبارة النرى أنَّ ..             ر كلٌّ منهماتقع بني عبارتني ، تصو

العبارة السابقة هلا .. خطاباً مباشراً                      ًر خطاباتصو

 ا والعبارة التالية هل.. مباشراً يف املوقف إىل الكافرين الذين يستحقّون اخللود يف النار   

           ر خطاباً مباشراً إىل الرسولتصو ،  ولكلِّ مؤمنٍ مستمعٍ آليات
  ..اهللا تعاىل 

  وبالتايل فالعبارة القرآنية..              تتعلّق بالعبارة اليت تسبقها تعلّـق ،
يت تليها تعلّق النتيجة مبقدمتها ، فمشيئة اهللا وتتعلّق بالعبارة ال ،تبيان ملاهية اخللود يف النار 

تعاىل هلذا اخللود ، هي نتيجة إحاطة حكمة اهللا تعاىل جبعل الكافرين خالدين يف النـار ،  
  ..ونتيجة علمه جلّ وعال حبقيقة استحقاق هؤالء هلذا اخللود 

 العبارة القرآنية و..              ة يف الصورة القرآني      

                           

                           هي تفصيلٌ وتبيانٌ للعبارة ،

   قهاالقرآنية اليت تسب        ..  

 إنّ املشيئة ..              ةيلتحقيـق  ) الفعل ( هي تسخري األسباب املاد
) .. القدر ( كما بينت يف النظرية الثانية ) إرادة +  باألسباب فعل( هي : مبعىن املراد ، 



 ١١٣                  
  وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية                .. ةوبالتايل فالعبارة القرآني

               ات دوام اخللود ، املرافق لدوام مساوات اآلخـرةر لنا حيثيتصو
 –أبـداً    –استثناء بعض الداخلني إىل النار ، وال تعـين   –أبداً   –وأرضها ، وال تعين 

  .. النار  استثناًء من زمن اخللود يف
  العبارة القرآنية و..          ةاية الصورة القرآني يف      

                                    

      ، وهي ترتبط جبميع عبارات اآلية .. عطاًء غري منقطعٍ وغري منقوص  تعين
 فال يستطيع أحد أن يربهن بأنها ال تتعلّق بالعبارة اليت تسبقها.. الكرمية اليت تنتمي إليها 

          ..  

 وإذا نظرنا إىل العبارة القرآنية               ةمن منظار العبارة القرآني    

          ..  حسب ( فكيف يكون النقصان من اخللود واالنقطاع عن جزٍء منه
  .. !!!منقوصٍ ؟  عطاًء غري منقطعٍ وغري) أنّ كلمة إالّ استثناء  همتفسري
 كيف.. هربون من مواجهة احلقيقة ؟ هؤالء الزاعمون باخلروج من النار ، كيف ي.. 

 يفسرون لنا العبارة القرآنية               ـةيف قوله تعاىل عن أهل اجلن :  

                                                 

                 ـة إىل  ليس هذا االستثناء هأ!!! .. ؟و بعد دخول أهل اجلن

  اجلنة                                             ؟ ..
فإن أرادوه استثناء جلماعات كما ية لبة من اجلنسون ، أدى ذلك خلروج بعض أهل اجلن



 ١١٤                  
، وإىل  أدى ذلك إىل عدم خلود أهل اجلنة يف اجلنةستثناء من زمن اخللود وإن أرادوه ا.. 

نقيض ما حتمله العبارة التالية هلذا االستثناء مباشرة                ..  
التفسري احلق النابع من إدراك حقيقة دالالت كتاب اهللا تعاىل ، ومن عدم فـرض   ..

ومن عدم رفع العصبيات النتنة ، على كتاب اهللا تعاىل ،  يب الروايات املكذوبة على الن
  : العبارة القرآنية أنَّ يقتضيفوق كتاب اهللا تعاىل ،              استثناًء ليست

وإنما تدلّ على أنّ اخللود .. ، ال من زمن اخللود ، وال من أهل النار ، وال من أهل اجلنة 
ال يكون إالّ مبشيئة  –أم لسماوات اآلخرة وأرضها  ، أم ألهل اجلنة ، نارسواٌء ألهل ال –

  ..اهللا تعاىل ، وحتت قيوميته جلّ وعال 
  تقدير الصورة القرآنية اًإذ..                           

                       .. ، دائم أهل النار يف النار ، هو خلود أنّ خلود
وهذا الدوام واخللود .. ألنّ السماوات واألرض بعد أن تبدال يف اآلخرة دائمتان ال تفنيان 

ما كان ليكون إالّ مبشيئة اهللا تعاىل ، فحيثيات عدم الفناء ليست نابعةً من ذات اجلنـة ،  
ت من فيهما ، إنما هي نتيجة تسخري أسباب هذا اخللود وال من ذات النار ، وال من ذا

  وكذلك األمر يف تقدير الصورة القرآنية .. لتحقيق مراد اهللا تعاىل بدوام هذا اخللود 

                                                 

                 ..  

  ويف املقابلة بني العبارة القرآنية..                ةوبني العبارة القرآني 

                ر لنا الفارق بني مفهوم مشيئة اهللا تعاىل يف الدنيايصو بيانٌ إهلي ،
  .. ، وبينه يف اآلخرة



 ١١٥                  
رأينا أنّ مشيئة اهللا تعاىل يف الدنيا هي تسخري اهللا تعاىل لألسباب ، لتحقيق مراد اهللا .. 
وأنّ هذه األسباب مسخرةٌ للمؤمنني .. ، ولتحقيق مراد البشر ) اإلرادة الكونية ( تعاىل 

ة ختتلـف  بينما مشيئة اهللا تعاىل يف اآلخر.. والكافرين على حد سواء ، وباحليثيات ذاا 
 بـإرادم بأن تكون مسخرةً إلرادة اهللا تعاىل الكونية بالنسبة ألهل النار ، دون أن ترتبط 

وقد رأينا كيف أنّ أهل النار ال ميلكـون  .. بني أيديهم  أبداً ، ودون أن تفعل األسباب
  ..سوى إرادة اخلروج من النار ، وال ميلكون أي مشيئة 

تعين فعل اهللا تعـاىل وتسـخريه    –بالنسبة ألهل النار  –ولذلك فمشيئة اهللا تعاىل .. 
لألسباب حبيث تحقِّق مراد اهللا تعاىل يف عدم فناء النار ، وهذا ما تصوره الصورة القرآنية 

                            .. عطاًء من اهللا تعاىل  –أبداً  –وال تعين
  ..ر بأن يسخر األسباب بني أيديهم ، كما كان األمر يف احلياة الدنيا ألهل النا

بينما مشيئة اهللا تعاىل بالنسبة ألهل اجلنة ، إضافة إىل أنها تعين حتقيق مراد اهللا تعاىل .. 
يف عدم فناء نعيم اجلنة ، فإنها تعين عطاًء من اهللا تعاىل ألهل اجلنة بأن تصـبح إرادـم   

  ..حبيث يزول الفاصل بني إرادم وما يشاؤون كما رأينا مشيئة ، 
هذه احلقيقة نراها يف االرتباط بني العبارتني القرآنيتني املتتاليتني يف الصورة القرآنية .. 
                          .. عطاٌء  –بالنسبة لإلنسان  –فمشيئة الدنيا

ألن ، ـة ،  .. ها حتتاج إىل العمل باألسباب منقوصبينما مشيئة اآلخرة بالنسبة ألهل اجلن
  ..عطاٌء غري منقوص  –ضمن إطار مشيئة اهللا تعاىل  –هي 

  استدالهلم بالعبارة القرآنية.. إذاً ..             ةوبالعبارة القرآني ،     

       فهاتان العبارتـان  .. ر ، هو استداللٌ فاسد ، كما رأينا ، للخروج من النا
عدم  وأنَّ حيثياتما كان ليكون إالّ مبشيئة اهللا تعاىل ،  تؤكّدان أنَّ دوام اخللود يف اآلخرة

الفناء ليست نابعةً من ذات اجلنة ، وال من ذات النار ، وال من ذات من فيهما ، إنما هي 



 ١١٦                  
هذا املعىن ... ..د لتحقيق مراد اهللا تعاىل بدوام هذا اخللود نتيجة تسخري أسباب هذا اخللو

  ..نراه أيضاً يف قوله تعاىل 
                                      ] األعلى

 :٧ - ٦ [  
.. فالنسيان حيمل معىن الترك . .هل من املمكن لرسول أن ينسى آيات اهللا تعاىل .. 

  ..واهللا تعاىل يقول 
                             

               ] ١٢٦ - ١٢٥: طه [  
ترك ما أقرأه إياه اهللا تعاىل من آيات كتابه الكرمي أن ينسى وي ال ميكن للرسول ..  
 وهذا ما نقرؤه باآلية الكرمية ..          ، ر لنا خطاب اهللا واليتتصو

هذه القراءة اليت .. لكن .. بأنه سيقرؤه القرآن الكرمي قراءة ال ينساها  تعاىل لرسوله 
ال تكون إالَّ مبشيئة اهللا تعاىل ، وهذا ما حتمله العبارة التالية ال يأخذها شيٌء من النسيان ، 

  مباشرة         ..  

 قوله تعاىل ف..                             

      نقرئك مشيئتنا بكلِّ شيء ، س وحتيط، كوننا نعلم اجلهر وما خيفى : يعين
فالعبارة  ......ال تكون إالَّ مبشيئتنا اليت متنع عنك هذا النسيان القرآن قراءة ال تنساها ، 

           ا العباراتالكرمي ، متاثل يف دالال يف هذا النص :]]    

       ،،            ،،          [[  ةيف الصور القرآني
  ..املصورة لكون اخللود يف اآلخرة ال يكون إالَّ مبشيئة اهللا تعاىل ، كما رأينا 

  :ويقول صاحبنا وباحلرف الواحد يف اجلزء الثالث من رده .. 



 ١١٧                  
يدخلوا منها طيب ، اآلن ، من أقوى األدلّة إلّي ممكن اتكون بس هي إلّي ممكن  [[

نو الحظو ، قول اهللا سبحانه وتعاىل ، بعد ما ذكر املرياث ، تلك حدود اهللا ، بعد إ، 
ما ذكر املرياث ، مفيش قبلها كفر ، مفيش قبلها كفر ، متام ، شو قال ، تلك حدود 
اهللا ، ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها وذلـك  

يم ، ومن يعص ، انتبهوا اآلن ، ومن يعص اهللا ورسوله ويتعـد حـدوده   الفوز العظ
يدخله ناراً خالداً فيها ، قالوا هيو ، هيو السياق ، السياق ، مفيش يف كفّار ، السياق 
تقسيم مواريث ، تلك حدود اهللا ، ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها 

العظيم ، ومن يعص اهللا ، هـاذي يعصـي  تنطبـق    األار خالدين فيها وذلك الفوز 
عالكافر واملؤمن ، ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ، هي 
خلود ، أو أوالً ، أول اإلجابة ببساطة ، أصالً اآلية إلّي قبلها شو ؟ ، خالدين فيها إالَّ 

وهو مؤمن خيلد يف النار ، طب بطلع والّ ما شاء اهللا ، هو أصالً من يقتل مؤمناً متعمداً 
مبطلعش ؟ ، ضمن املشيئة ، إذاً يف ناس بطلعوا باملشيئة ، وكيف بقولوا إنو أحاديث 
الشفاعة بتتناقض ، كيف بقولوا إنو أحاديث الشفاعة بتتنـاقض ، األحاديـث إلّـي    

اتناقضت ؟ ،  جمموعها الشفاعة واخلروج من النار متواترة ، بقولوا بتتناقض ، مع إيش
هاي ضمن املشيئة ، والرسول بيجي ببين املشيئة ، إنو ضمن املشيئة بقول إنو يشفَّع 

هل اإلميـان  أالرسل يف ناس ، ويشفَّع القرآن يف ناس ، ويشفَّع الشهداء يف ناس ، و
ا يشفَّعوا ، يف األحاديث الصحيحة ، وين التناقض ؟ ، حتى لو كان هنا يف خلود ، ه

لّي جبناها شو بتقول ؟ ، إالّ ما شاء اهللا ، من وقت خيلدوا فيـه أو  طيب حمنا اآلية إ، 
حاديث املتواترة هـاي ؟ ،  هم شي كنا بدنا شو ، إنو يف تناقض بني األأمجاعات ، إذاً 

إلّي إهلا عالقة بالشفاعة واخلروج من النار ، مفيش ، تناقضت مـع ويـن ؟ ، ويـن    
ناقضت ؟ ، مث وقاحتهم ملن قالوا واضح ، صريح ، وبالتـايل  التناقض ؟ ، وين معنا ات

نتو إكيف بدنا جنمع بينهن وبالتايل بدناش األحاديث ، الطريقة هاي ، مثّ ما الحظتو 



 ١١٨                  
يف اآلية ، أول شي شو قال ، ومن يطع اهللا ورسوله يدخله ، بس ملن قال ومن يعـص  

كل حدودو ؟ ، ويف من ضـمن   شو قال ، هو اتعدى حد ، اتعدى حدين ، والّ قال
حدودو اإلميان والّ ما فيش ؟ ، إلّي بوصل هلاي الدرجة بكون يف إميـان ؟ ، طيـب   

فرض بقي فيه ذرة إميان ، يف ذرة إميان ، هو من إلّي يشاء اهللا يطلعوا بعد ما يكونوا أ
 خلود أقاموا ، وبعد ما نفهم فيما بعد شو يعين اخللود ، شو يعين اخللود ؟ ، وليش يف

أبد ؟ ، ويف خلود ، وخالدين فيها أبداً ، ملّا اتقول لواحد واهللا أبداً ما ميكـن اتكلّـم   
معاك ، هاذي األبد لويش هي ؟ ، وليش مبيز أحياناً بني خلود وخلود أبد ، ويـن إذاً  
التناقض ؟ ، باألحاديث املتواترة ، واآليات ، وهاي عرضنا كل أدلتهم ، مظللهمش 

  ..]] دليل 
كتاب ، وكيف يتناقض مع ما حيمله ملعىن الكفر  فيما يعتقدونه الضاللبعد أن بينا .. 

غـري املسـلم   ( فيعتقدون أنهم مربؤون من أي نسبة من الكفر ، وأنَّ اآلخر اهللا تعاىل ، 
 العبارة وبعد أن بينا فساد استدالهلم ب.. كافر مهما عمل ) السني سلفي املنهج     

        وبالعبارة ،              خلروج أهل النار من يف اآليتني التاليتني ،
  ..مشاة الفتراء اليهود باخلروج من النار  وذلك ..النار 
                                    

                                       

                         ] ١٢٨: األنعام [  

                                

                           ]١٠٧ - ١٠٦: هود [  



 ١١٩                  
املتعلِّق بشكلٍ مباشر النص التايل نرى املهزلة يف التدليس على دالالت .. بعد ذلك .. 

  .. حبدود املرياث
                                

                                   

                     ] ١٤ -  ١٣: النساء [  
يعترف أنَّ هذا النص الكرمي من أقوى األدلّة اليت تثبت ) املوحد ( هنا صاحبنا .. 

سيدلّس هذا متهيد ملا  واعترافه.. خلود العاصي الذي دخل النار من املسلمني ، يف النار 
أنَّ النص صريح يف خلود  -يف قاع نفسه  -كونه يعلم  ، هذا النص الكرمي به على

املسلم العاصي الذي يدخل النار ، يف النار  وكونه يعلم أنَّ فرض االستثناء عليه هو 
   ..تدليس وذر للرماد يف األعني 

    : أليست العبارة القرآنية..     املرياث يف  تشري بل تصف حدود

  : نيةآليست العبارة القرآ.. العبارات القرآنية السابقة مباشرة هلذا النص ؟    

    نها يف كتابه الكرميتعينة ..؟  حدود اهللا تعاىل اليت يبيأليست العبارة القرآني : 

             دين ( تعين املسلمنيين حلدود اهللا تعاىل يف ) املوحاملتعد
، والذي يؤدي  تعاىل ليس عصيان اهللا تعاىل ورسوله وتعدي حدود اهللاأ.. ؟ كتابه الكرمي 

: للخلود يف النار ، هو املقابل لطاعة اهللا تعاىل ورسوله ، واليت تؤدي للخلود يف اجلنة ؟ 
]]              ،،                  
؟ باتباع هذه احلكام  -قبل غريهم  - ، كوم املطالبني وكلّه يتعلّق به املسلمون  .. ]]
ارات قرآنية ال على عب -ينا أكما ر -فمن أين يفرضون االستثناء الذي ال وجود له .. 

ولو فرضنا جدالً أنَّ . .... !!!!!!!ليه ال من قريب وال من بعيد ؟حتمل ما يذهبون إ



 ١٢٠                  
، لو فرضنا جدالً أنه ) الذي يستحيل أن يكون سليماً كما رأينا ( فهمهم لالستثناء 

  ..صحيح ، فما عالقة هذه اآلية الكرمية به 
 ..اهللا تعاىل يقول .. ون احلكم على اهللا تعاىل هم يرد :           

                         ، وهم يقولون ال :
هم .. هذا فترة حمددة ، مثّ خيرج من النار ، وخيلد يف اجلنة .. هذا اخللود ليس خلوداً 

استثناء  همون اهللا تعاىل عن ذلك علواً كبرياً بأنَّ صياغته للقرآن الكرمي ناقصة هنا لعبارةيت
ا يتوههل يوجد تلبيس وجحود وحتريف للكلم عن مواضعه ، كهذا التدليس ؟ .. مو..  

  : ويف املقابلة اليت ذكرها بني العبارة..            وبني العبارة : 

                  ، ه وليس لهكيف يسحب .. دليلٌ ضد

 العبارة              على املسلمني الذي يلتزمون حبدود اهللا تعاىل اليت
ر العاصني ) وهذا صحيح ( نها يف كتابه الكرمي بيويسحب العبارة املقابلة هلا واليت تصو ،

!!! ؟ ما هو آخر لُّ، بأنه ك للكفرالفاسد على الكافرين حسب فهمه ، ذاا هلذه احلدود 
كيف يكون .. أليست العبارتان تتعلّقان حبدود اهللا تعاىل املذكورة يف كتابه الكرمي ؟ .. 

ال يعلمون هذه احلدود  نالذي)  غري املسلمني( عصيان هذه احلدود وتعديها يعين اآلخرين 
  !!!!!!! ..كيف ؟ !!!!!!! ..أصالً ؟
قتل مؤمناً متعمداً وهو مؤمن خيلد يف النار ، هو أصالً من ي [[: وبالنسبة لقوله .. 

طب بطلع والّ مبطلعش ؟ ، ضمن املشيئة ، إذاً يف ناس بطلعوا باملشيئة ، وكيف 
بقولوا إنو أحاديث الشفاعة بتتناقض ، كيف بقولوا إنو أحاديث الشفاعة بتتناقض ، 

لوا بتتناقض ، مع األحاديث إلّي جمموعها الشفاعة واخلروج من النار متواترة ، بقو
  .. ]] إيش اتناقضت 
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اهللا تعاىل أصدق منك ، ومن أسالفك ، ومنا ، ومن ) .. املوحد ( يا حبيبنا : نقول 

اهللا تعاىل عندما يقول يف .. روايات الدشع والدش اليت جتعلها حجة على كتابه الكرمي 
  :كتابه الكرمي 
                                      

              ] ٩٣: النساء [  

 ..ه من يقتل مؤمناً متعمترجح رج من الدنيا دون توبة مقبولة ، وداً وخيفهذا يعين أن
ص هذا اهللا تعاىل مل خيص.. فيها سيدخلها خالداً .. سيئاته على حسناته ، فيدخل النار 

 : اهللا تعاىل يقول .. بشيء ، القاتل للمؤمن عمداً                دون

 ي ختصيص أو استثناء ، وجاء بكلمة أ     بصيغة املضارع لتعين استمراره على
كفّة ( ة األخرى للميزان  الكفِّترتل يفوخروجه من الدنيا دون توبة مقبولة ، خطيئته 

  ..فتذهب هذه اجلرمية ) احلسنات               .. أين هو التخصيص
تأيت العبارة .. ما هو مآله ؟ .. وهذا الذي يفعل ذلك ..  !!!الذي يستثين املوحدين ؟

  : رحية دون أي ختصيص أو استثناءالتالية واضحة ص              ، 
  ..فهل بعد هذا البيان اإلهلي بيان ؟ 

مشكلتهم أنَّ الروايات عندهم حاكمة على كتاب اهللا تعاىل ، ولفّهم ودورام ، .. 
وحماربتهم لنا ، وتعاميهم عن دالالت كتاب اهللا تعاىل ، كلّ ذلك خدمة لروايام ، خوفاً 

وهذا ما نراه يف املقطع التايل من قول صاحبنا .. نور كتاب اهللا تعاىل من سقوطها أمام 
  ..يف اجلزء الثاين من رده 

( مة ، إيل بكونلو حلية طبعاً ، وعلى راسو يف شو امسو مة ، هذا العالّهذا العالّ [[
، الحظو ، جبيب حديث مشان ابينلهم كيف بتنافض مع بدهيات القرآن ، ) يعين لفة 

، جبيبو أحاديث جبيبو أحاديث ، بقلك بتناقض مع القرآن ، أوالً بتكتشف شوفو ها 
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انو مفيش تناقض ، ها ، وما أسهل ما إم اضعفو أحاديث صحيحة ، جاب حديث 

ي هو احلديث ما يلي ، جييء ناس ، تالمذتو ، جاب حدبث إلّ همة بسموهذا العالّ
يوم القيامة ، ناس من املسلمني ،  جييء ناس ، من املسلمني ، جييء يوم القيامة ، ناس

بذنوب ، بذنوب مثل إيش ؟ ، أو أمثال اجلبال ، أمثال اجلبال ، فيغفرها اهللا هلم ، 
ويضعها على اليهود والنصارى ، إذاً جييء يوم القيامة أناس من املسلمني بذنوب أمثال 

هم تفضلوا اجلبال فيغفرها اهللا هلم ويضعها على مني ، على اليهود والنصارى ، قل
ي يف القرآن الكرمي ، هاي بتناقض مع لِّإاتفضلوا ، هذا مش بتناقض مع العدل اإلهلي 

القرآن ، هذا صحيح ، أوالً ، أوالً الحظو يف مسألتني ، املسألة األوىل انو مأجاش 
و الرسول قال نإو الراوي شك ، نإقلهم هو ، شوفو اخليانة ، اخليانة ، مأجاش قلهم 

ي لّإو الراوي نإلهم للناس اليهود والنصارى ، هو قال أنا شكيت ، طب قُيضعها على 
و الراوي إيش نإروى احلديث هاذ شك ، مقالش ، قلهم حديث بصححوه ، ومقالش 

  .. ]] و يضعها على اليهود والنصارىنإو الرسول قاهلا والّ مقاهلاش ، نإ، بشك ، 
.. ولكن .. يت ، ومل أضع لفّة فوق رأسي كوين مل أطلق حلي، هنا املعين لست أنا .. 

، هو يؤمن مبضمون هكذا أحاديث ، ويتهمنا بإنكار السنة الشريفة ألنَّ إمياننا وأخالقنا 
 يأبيان نسب هكذا هراء للنيب  .. ةاحلديث الذي أتى به كمثال على إنكارنا للسن

  :، هو احلديث التايل  الشريفة ، والذي يعتقد أنه ال يتناقض مع كتاب اهللا تعاىل
  : حسب ترقيم العاملية ) ٤٩٧١( مسلم 
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 : لناس بأنه ال يتناقض مع قوله تعاىل هذا هو احلديث الذي حياول إقناع ا..   

            ] ه للرماد يف أعني البسطاء]  ٣٩: النجمويعتمد يف ذر ، ، 
على أنَّ احلديث يعين بعض املسلمني ، وليس كلّ املسلمني ، ويلف ويدور بناء على هذه 

ر لكن كيف سيادة جنابه سيفس [[  .. [[ املقدمة
وفق  -د فيه ي استثناء ، وال توجألنا احلديث التايل ، الذي يعين كلَّ املسلمني ، ودون 

  ..كلمة شك  - معايريهم اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان 
  :حسب ترقيم العاملية  ) ٤٩٦٩( مسلم 




 

فكلّ مسلم ..  ]] [[وليس  ..  ]]   [[هنا نرى عبارة 
يضع يديه ورجليه يف ماء باردة ، مهما فعل فهناك يهودي أو نصراين سيدخل النار نيابة 

  .. وهذا ما نراه يف احلديث التايل أيضاً . .عنه 
  : حسب ترقيم العاملية)  ٤٩٧٠( مسلم 
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صحيح مسلم بشرح النـووي ،  واألهم من هذا احلديث ، هو شرحه يف كتاب .. 
  : حيث يقول

 ]]









 
[[  

ليمني وحلف على صحة هذا احلديث الراوي مل ميسك عن ا.. فلله احلمد .. إذاً .. 
كلُّ مسلم مهما فعل من الذنوب واملعاصي سيفديه اهللا تعاىل بيهودي أو نصـراين ،   ..

[[ :  تعاىلواحلمد هللا!!! .. حممالً ذنوبه على ذلك اليهودي أو النصراين 



 
ـ  الفداء معمم ، .. احلمد هللا تعاىل .. ]]  ل ، ذنوبـه  وهو فداء لكلِّ مسلم ، مهمـا فع

ال حيملون .... بينما البوذيون والسيخ واهلندوس و .. سيحملها اليهود والنصارى حصراً 
هكذا تقول هذه الرواية املفتراة علـى  .. لون حبملها ألنَّ اليهود والنصارى متكفِّ، شيئاً 

، فنعلم أنها  كِّم كتاب اهللا تعاىلحألننا ن) د املوح( واليت يكفِّرنا صاحبنا ..  الرسول 
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هراؤهـا إالَّ   واآلالف غريها يف الصحاح وغري الصحاح ، كذب وافتراء ودجل ، ال مير

  ..على عابدي أصنام التاريخ 
قل مـن عقوبـة جوقـة    أعقوبته ربما ،  على النيب  من افترى هكذا روايات.. 

املطبعـني  أمكر وذر للرمـاد يف  بكلِّ دهاء ورين ، املدافعني عن هذه الروايات لني واملزم
بشع أب ) الذين يغارون على منهج اهللا تعاىل(  ويتهمون الشرفاء يدلِّسون ،، الذين الناس 
  ..، وحيرضون على قتلهم التهم 

  :اجلزء الثاين من رده ، مبيناً حقيقة محلته علينا يقول يف ) املوحد ( صاحبنا .. 
ناس إيش بكونو هذول ؟ ظاهرهم إنـو  وبدينا انشوف اليوم على الفضائيات  [[

ممكن إكونوا من أهل السنة لكن بتبنوا أمور تبنتها اإلباضية أو اتبنتها املعتزلة أو أو أو 
، أو فرق منحرفة ، بتجد اليوم يف منهم وبظهرلك مبظهر العامل املسلم ، يف منهم مـن  

تقوا ، يف اليوم إذاً محلـة  مة ، يف هذا املوضوع ، والعجيب إم بليصفوه أتباعه بالعالّ
ي هـي  وكلهم بلسان واحد بلسان واحد حباولوا إهونوا من السنة ، السنة الشريفة إلّ

يعين األحاديث ، يف نفوس الناس ، وهاي ضعيف وهاي ضعيف وهاي ضعيف وهاي 
زهم اليوم ، أي واحد مبتكلمش عـن   كضعيف وهاي ضعيف ، فبالتايل كيف بدامتي

و يف أحاديث ضعيفة يا أخي و هذا إنسان وراؤه اشي ، باسم إننإاعرف  السنة باحترام
ي بتجدهم بدرسو األحاديث وبعملوا تصـفية ،  ، آآه ، يف فرق بني العلماء املتزنني إلِّ

حلد اليوم بإمكانك إنت تدرس األحاديث وتبين إذا يف ضعيف وال مفيش حلد اليوم ، 
تاريخ الرواة وكل مـن روى عـن الرسـول    و احنا عندنا على فكرة الرواة وألن 

وبإمكانك  أحاديث عندنا أمساء الرجال وتفاصيل عن كل رجل روى عن الرسول 
اليوم تنظر ، واليوم كبار العلماء والناس املهتمني واملتخصصني يف احلديث الشـريف  

و احترام ، ملا بقول هذا حديث ضعيف بتجـدو  نإبدرسو ، بس بدرسو بس يف نتيجة 
يش بيعطيك األدلة على ضعفو ، متام ، لكن صرت اليوم تشوف نـاس بتقلـوا يف   إ
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أحاديث كثرية يف املوضوع ، كلها موضوعة ، كلها مكذوبة ، بستخدمو تعبري إيـش  
كمان الحظو ، بتعرفهم من حلن القول ، من حلن القول ، ملّـا أحاديـث صـحيحة    

ش مكذوب ؟ بتعـارض مـع   وبعضها ممكن يبلغ التواتر جتدو يقول هذا مكذوب لي
القرآن ، ، وهذي ديروا بالكو نغمة جديدة ، هذي نغمة جديدة ، وكثري منتشرة اآلن 

، يف إشـي  ! نو بتعارض مع القرآن ، بتعارض مع القرآن ، بتعارض مع القرآآآن ؟إ، 
  .. ]] بتعارض مع القرآن واحنا م م منعترف فيه ؟

الروايات اليت تتعارض ليس فقط مع القـرآن  نعم يا أفندينا العزيز أنتم تقدسون .. 
فندينا العزيز أأنتم يا .. مع احلد األدىن من األخالق والقيم اإلنسانية أيضاً وإنما ، الكرمي 

  ..تقدسون الرواية التالية 
 :حسب ترقيم العاملية  ) ٣٢٨١( مسلم 







 

، ال عالقة له بنص  بتأويل من جيبه املتزننيوقبل أن خيرج علينا أحد من علمائك .. 
لننظر يف النص التايل املُقتطَع .. ك قبل ذل ..ليذر الرماد يف أعيننا  ،هذه الرواية املكذوبة 

  :من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما خيص هذا احلديث 
 ]]
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 [[  
  : ]]كيف نوفِّق بني شرح هذا احلديث املوضوع على لسان الرسول .. 



[[،بني ذلك وفِّقكيف ن

  : وبني قَوله تعاىل                            

                          ] كيف .. ]  ٨: املمتحنة

 : وشرحه ، وبني قوله تعاىل  نوفِّق بني هذا احلديث املُلفَّق على الرسول     

                                      

                 ]٣٢: ائدة امل  [ ..  
!!! ؟ [[[[  :وكيف نفهم قولَهم .. 

..التكليف بعد ؟ هؤالء األطفال الذين مل يصلوا سن ومن زاوية علمهم !!! .. ما ذنب
 أليست هذه الروايات هي!!! .. بالتكليف وحبثهم عن احلقيقة ماذا خيتلفون عن أطفالنا ؟

ا من يتفون يف إجرامهمذاخرجنا أفندينا العزيز .. ؟  كئ عليها املتطرتلك الروايات اليت ي
  ..مينعنا من اإلميان ا  من امللّة ألنَّ إمياننا باهللا تعاىل وبعدالته وصدق كتابه ،

أنتم تؤمنون باحلديث التايل ، وتقولون ال يتعارض .. نعم .. نعم .. أفندينا العزيز .. 
 : مع القرآن الكرمي الذي يقول             ] ٤: القلم [ ..  

  : ) ٤٨٥٣( البخاري 
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وتؤمنون بالشرح التايل هلذا احلديث ، يف كتاب فتح الباري بشـرح صـحيح   .. 
  : البخاري 
 ]]

[[ ..  
إمياننا ، وتكفروننا ، ألنَّ وغريها اآلالف على شاكلتها وتؤمنون باألحاديث التالية .. 

أىب علينا اإلميان كذا كلُّ ذلك ي.. نا وأخالقَ،  النيب بطهارة بكتاب اهللا تعاىل ، وثقتنا 
  ..اً لإلساءة ملنهج اهللا تعاىل وضعت خصيصأكاذيب 

  : ) ٤٩٧٥( مسلم 
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  : ) ١٧٩٢( البخاري 






 

  : ) ٢٥٤٨( مسلم 




 

  ) : ٢٤٩١( مسلم 












 

  ) : ٣١٤٧(البخاري 
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  : ) ٣٥٦٠( البخاري 


 

ولن ترضوا عنـا  ن نعبد أصنامكم ، أحنن نعلم أنكم تريدون منا .. أفندينا العزيز .. 
من كتاب مبضمون النص التايل   -كما تؤمنون  - وبإميانناهذه ،  إالَّ بعبادتنا ألصنامكم

 ..الكفاية يف علم الرواية 
]] 





 [[  ..  
أننا لن ولـن  ، ونشهد كلَّ نقي شريف مؤمن ، نشهد اهللا تعاىل .. أفندينا الزيز .. 

أنَّ وسنبقى نؤمن ، ، وأننا نؤمن . ....نا ، ولن ختيفنا افتراءاتكم علينعبد أصنامكم هذه 
  ..بصحيحها قبل مكذوا ، أصدق من كلِّ رواياتكم حرفاً من كتاب اهللا تعاىل 

لو كنا خنشى الناس أكثر من خشيتنا هللا تعاىل ، لَما سرنا يف هذا السبيل من بدايته .. 
تعرضنا للتهديـد ،  ..... الزائل ، ولكنا نطبل ونزمر يف جوقتكم ، هلثاً وراء عرض الدنيا 

.. لكـن  .. وللكثري من حماوالت القتل ، ولإلغراءات الدنيوية ، كي ندع هذا السـبيل  
  ..عاهدنا اهللا تعاىل أالَّ خنشى يف احلق لومة الئم 
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مل فالع ..يشهد اهللا تعاىل أنين مل أكن أود كتابة هذا الرد : ويف النهاية أقول .. 

ن فيها ذلك تصوير حلقات تلفزيونية أبي األسهلوكان من  ..هللا تعاىل أوىل بتفسري كتاب ا
تيان باملقاطع صوتاً واإل، سيضطرين إىل ذكر أمساء تلفزيونية  حلقات تصوير.. لكن .. 

 اًنصهذا الرد  فكتبت.. ذلك  أودوأنا ال .. فتنكشف األمساء بشكلٍ مباشر وصورة ، 
  ..وخوفاً من كتمان الشهادة  ،لتبيان احلقيقة ، زيوين التصوير التلف كبديل عن
                     ] ١٤٠: البقرة  [   

 


