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  املهندس عدنان الرفاعي

  
إنَّ الربامج النابعة من تكرار ما ورد يف املوروث هي باملئات وتغص ا الفضائيات ،               .. 

ملاذا خيرج هؤالء لوحدهم دون أن يكون لنا رأي فيما يطرحونه ،            : ومل يقف أحد منا ليقول      
اد اآلخرين مهما اختلفوا معنا ، وال نستطيع أن بط إىل مـستوى طلـب               فنحن حنترم اعتق  

نهم ال يريدون ألحد ألكن املشكلة عند اآلخرين    .. بسبب خمالفته ملا نذهب     ما  إيقاف برنامج   
أن يتكلّم ، ألنهم يعلمون أنَّ طرح األفكار التنويرية اليت مادا كتاب اهللا تعـاىل وحاملـها                 

 أخطاءهم ، ولذلك حياربون بكلِّ ما يستطيعون خروج هذه األفكار إىل       ستظهرق  العقل واملنط 
، ويكيلون لنا التهم الباطلة لتضليل الناس وجعلهم قطيعاً يقودونه من عواطفـه حنـو               النور  

  .. مستنقعات التاريخ 
ت اسـتغاثا بـدأت  ،  ) ٢( برنامج املعجزة الكربى على قنـاة درمي        عرض   منذ بداية 

ـ أجل إيقاف الربنامج ، وبدالً من تناول األفكار الواردة فيه           بعضهم من    الرباهني واألدلّـة   ب
ح املطبلون واملزمرون املتاجرون بالسنة الشريفة ومبنهج اهللا تعاىل         راومواجهة احلجة باحلجة ،     
  .. وعلى رأسها اتهامنا بأننا ننكر السنة الشريفة ،يكيلون لنا التهم الباطلة 

 مل تستند علـى      اليت تناوهلا اآلخرون لربنامج املعجزة الكربى      كلُّ االتهامات   :أقول.. 
      عبارة نطقت دليل وال على أي ا سواء يف     أي  هذا الربنامج         أم يف غريه ، ومل تستند على أي 

هـي جمـرد    .. ي عبارة يف أي مقال أو حماضرة        أوال على   عبارة من أي كتاب من كتيب ،        
موروثهم الذي يقدمونه على أنه عني منهج اهللا تعاىل خيالف ات مبنية على كون ما عرض اتهام

وبدالً من الوقوف عند الدالئل القرآنيـة   ، وال جيوز النظر إىل كتاب اهللا تعاىل إالَّ من منظاره     
حلجة والدليل ،  با– سلباً أو إجياباً    –اليت متَّ تقدميها يف برنامج املعجزة الكربى والتفاعل معها          

 والزعم بأمور ال علم االفتراءكان السبيل عند هؤالء هو إغماض األعني عن هذه احلجج مع            
   .. ، ومل أمسع ا إالَّ على الفضائياتيل ا على اإلطالق
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 كان ملتزماً بأدب احلوار ، – حىت اآلن   – عن الربنامج  من تكلم    بعض.. وللحق أقول   
 تكلَّم بأسلوب ال يليق بأدب احلـوار وال         وبعضهم اآلخر ،  الالئقة  غري  مبتعداً عن الكلمات    

،  ٢٠١٠ / ٤ / ١٣:   ما مسعته يف حلقة يوم الثالثـاء       بأخالق اإلسالم النبيلة ، ومثل ذلك     
 ، حيث شاهدت تدليساً وهروباً من مواجهة احلقيقة وكالماً ال يليق            من الدكتور حممد هداية   

   ..ت كتاب اهللا تعاىليقدم نفسه شارحاً آليابإنسان 
 فأنـا مل     حممد هدايـة ،     الدكتور  الذي مسعته من   الفكريوللحقيقة مل أفاجئ باملستوى     

كانت خترج   اليت   غري الالئقة  وما فاجأين هو األسلوب والكلمات       أتوقع منه أكثر من ذلك ،     
  ..  له مثيالًتوتراً نفسياً مل أر ، إضافة إىل انفعاله الذي كان خيفي حتته من فمه

 عن اهلبوط إىل مـستوى الكلمـات        علّمنا القرآن الكرمي أن نترفّع    .. على كل حال    
 وناموسنا يف ذلك هـو قـول اهللا   ،واإلساءة لآلخرين مهما أساء لنا هؤالء اآلخرون    البذيئة  

لَِكن الظَّاِلِمني ِبآياِت اللَّـِه     قَد نعلَم ِإنه لَيحزنك الَِّذي يقُولُونَ فَِإنهم ال يكَذِّبونك و          ((  :تعاىل
 رداً له قيمة فكريـة  هو وغريهاليت حيسبها احللقة كلِّ ما قال يف     على   وسأرد .. )) يجحدونَ

 ..  
الفكر ليس حكراً على أحد ، ومن حـق أي أحـد أن يعـرض    [[   :بدأ احللقة بقوله 

ما هو إطـار التـشريع   : أقول  ]] ..عية أفكاره ، بس املهم تكون يف إطار التشريع واملشرو 
..  !!! ؟ م مع دالالت كتاب اهللا تعاىل     وكيف يتعارض هذا اإلطار عنده    !!! .. واملشروعية ؟ 

وكيف بنا أن نضع اخلط الفاصل يف أقوال بعض السابقني بني ما هو من التشريع واملشروعية                
!!! ..  ؟ ى حساب كتاب اهللا تعاىل     قولَهم عل   ، إن كنا سنقدس    وبني ما هو خارج هذا اإلطار     

اخلالفات الـيت  حممد هداية الدكتور  وهل قرأ !!! ..وهل السابقون اتفقوا على إطار واحد ؟   
 أسئلة مشروعة حتتاج اإلجابـة عليهـا إىل   ..ال جيمع بينها جامع يف أي جزئية خيتارها هو ؟         

وث الذي بني أيدينا ، وقـد بينـت يف          املورقراءة اآلراء املتناقضة يف أي جزئية من جزئيات         
ذلك عرب قراءة نصني اثنني ، وكيف أنَّ اإلمجاع الذي يعنيه هؤالء ليس أكثر               ) ٢٩( احللقة  

    .. اإلعالمية املنابرمن علىمن كلمات تصب على رؤوس العوام 
 التايل ، وهنا أتوجه بالسؤالاهد حلقتني ونصف تقريباً ش حممد هداية بأنه  الدكتور وقال

حد أن  لكلِّ باحث عن احلقيقة ، هل مشاهدة حلقتني ونصف من أصل ثالثني حلقة يكفي أل              
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مقدماً نفسه حاكماً على برنامج تلفزيوين مل يشاهد منه حـىت            مرجتفاً على الفضائيات خيرج  
   !!! .. عشره ؟

  : هو قوله وباحلرف الواحد  لدرجة تصورت فيها الكالم عن غرييينأومما فاج
، أوالً هذا ليس فكر عدنان ،       الذي عرضه املهندس عدنان     حكاية اإلعجاز العددي    [[ 

، يعين فكرة اإلعجاز العددي اليت       ) ١٩٥٩( من سنة   إنما هو لألستاذ عبد الرزاق نوفل ،        
قـوالً   ليست فكره ، إن نسبه لنفسه فيبقى هذه سرقة ،         يف احللقة اليت شفتها     هو تكلم فيها    

، يف  ي الوقـت    ليس يف السوق دِ   ،   ) ١٩٥٩( نَّ هذا الكتاب موجود من سنة       واحداً ، أل  
هذا الكتاب كانت طابعـاه  وتعلمنا واشتغلنا فيه ، ا عاصرناه  لكن حنن كن  ناس مش عارفاه ،     

بد الرزاق نوفل رمحة اهللا كان ع للقرآن الكرمي ،    اإلعجاز العددي   : وامسه كده   دار الشعب ،    
د آنذاك على عبد    رتِو، األربع أجزاء كلّهم غلط ،       وهم أربع أجزاء     ي ، عليه عمل الفكرة دِ   

الغلط يف الفكر ،    الغلط يا عالء مش يف العدد ،        ألنه غلط ،    فل املوضوع   قَت، وِ الرزاق نوفل   
هذا جمهود هذا الرجل ، الذي هو عبد الرزاق نوفـل ،            أن أنسب شيء لنفسي هذا حرام ،        

يعين هو الرجل غلط بلفظ  الذي يسرق ملا يسرق يشتغل ،  أقول أنا عايزواهود هذا غلط ،   
هو عارضه غلط ،    ، يعين اللي اتقال غلط      ال ده سارق بالغلط     واشتغل صح ،    صلحه أنت ،    

خذ جمهـوده   أمينفعش ن ألن الرجل ده ميت ،      فني أنت تنسب احلاجة لنفسك هذا ال يليق ،          
  ]] ..وإن كان غلط 

:  مل يقرأ حرفاً من كتايب       الدكتور حممد هداية  ى ما يبدو أنَّ     عل: وأرد على ذلك فأقول     
اكتشاف أجبدية جديدة املعجزة الكربى ، وال يعرف أبداً أنَّ كتاب املعجزة الكربى مبين على            

أحتداه أن يذكر إنساناً تعرض هلا من آدم عليه السالم حىت اآلن ، والكتاب مبين على حساب      
، وعلى اكتشافني عرضا ألول مرة يف العامل ،         وفق هذه األجبدية     الكرمي   القيم العددية للقرآن  

األول أنَّ العبارات القرآنية املتوازنة يف املعىن والدالالت قيمها العددية متساوية ، والثاين هو              
 ١٩ (أنَّ العبارات القرآنية املتكاملة يف املعىن والدالالت قيمها العددية من مضاعفات العدد             

  ..هذا هو هيكل النظرية وهذا هو معظم ما ورد يف الكتاب .. دون باقي ) 
أما فكرة تناظر عدد ورود الكلمات على مساحة النص القرآين فقـد متّ عرضـها يف                

 هداية لو كنت باحثاً عن احلقيقة صادقاً فيما تقول          للدكتور حممد الكتاب كمدخل ، وأقول     
 بعد االنتهاء من التمهيـد  ذكرا كتاب املعجزة الكربى ، واليت لوقفت عند العبارة التالية يف  
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، ففي الطبعة القدمية من  الذي تتحدث عنه وتتهمنا بسرقته      الذي يشمل هذا البعد اإلعجازي      
كتاب املعجزة الكربى واملوجودة اآلن على النت ، وبعد االنتهاء من ذكـر هـذا البعـد                 

 ٦٥( بعة القدمية ، ويف الطبعة اجلديدة يف الصفحة         من الط  ) ٥٢( اإلعجازي ، يف الصفحة     
وما جيب قوله أنَّ فكرة هذا البعـد        : [[ ، أذكر العبارة التالية اليت أنقلها حبرفيتها         ) ٦٦ -

ولكنين أضفت يف برهاـا أمثلـةً       .. اإلعجازي معلومة سابقاً ، وأنا لست أول من قال ا           
 ودون استثناء   –ازية اليت نطرحها يف هذا احلوار ، فجميعها         أما بقية األبعاد اإلعج   .. جديدة  

  ]] .. مما فتح اهللا تعاىل علي ، سواء أفكار هذه األبعاد أم أمثلتها –
 مبـا  أظهر جهله التـام  ، إضافة إىل أنه    ليس صحيحاً حممد هداية   الدكتور  كالم  .. إذاً  

بالتهم جزافاً دون أن يعـرف      ه يلقي   أنواألهم من كلِّ ذلك     حيمله كتاب املعجزة الكربى ،      
كتاب  وأنا أتحداه أن يثبت عودة األفكار األساسية يف          ..حقيقة الكالم الذي خيرج من فمه       

   ..املعجزة الكربى إىل أي إنسان من آدم عليه السالم إىل اآلن 
لـشياطني  أنَّ اي قاهلا عدنان أنا سامعها ،    هو بقول ودِ   : [[  حممد هداية   الدكتور وقال

ساعة ي ، فه األول عند النقطة دِ    أوِقمرة ، أقف عند النقطة دي ،         ) ٨٨( واملالئكة تكررت   
ملك هنا حتمشي علـى     وال أعلم الغيب وال أقول لكم إني ملك ،          : قال احلق تبارك وتعاىل     

 ول أنـا لرسول بقيعين ا، ) ص  ( ده حممد اللي بيتكلم     ال إنس ،    شياطني وِ ال  مالئكة وِ مني ،   
يـا  قول   يعين ملّا الرسول ي    حتطلع ، يبقى كلمة ملك هنا اللي أنت عاددها هنا         منيش ملك ،    

حتمشي الزاي يف العدد معـاك ،       ال إنس ،    كلمة ملك حتعدها مالئكة وِ     نا مش ملك  أمجاعة  
ملك هنا وقلن حاش هللا ما هذا بشراً إن هذا إالّ ملك كرمي ،          : ساعة قال النسوة عن يوسف      

وإذا خلـوا إىل شـياطينهم ، دول   ال مع اإلنس ، ِوحتعدها الزاي مع املالئكة  إيه ،   حتمشي
يـا  ، خذ بقا املفاجـأة دي ،        هنا بازت    ) ٨٨( هنا بازت ، و      ) ٨٨( يبقى  شياطني إيه ،    

املالئكة متتحطش قدام الشياطني ،     سيدي الفاضل أنت وعبد الرزاق نوفل على حد سواء ،           
  ،  ؟ الشياطني واإلنس إالّ ليعبدون   املقابلة تبقى كده ، وما خلقت       جلن ،   املالئكة تتحط قدام ا   

املالئكة جنس  الشياطني متتحطش قدام املالئكة ،      ال ، اآلية تقول وما خلقت اجلن واإلنس ،          
 خملقهوشده هو إيل بقي شيطان ربنا الشياطني ملا فالن بقي شيطان ، ، الشياطني مش جنس ، 

مفيش حاجة يف اخللق امسها شياطني ،       ال ،    اإلنس خملوقني شياطني ؟ ،       يعين شياطني شيطان ،   
 ملّا حتط املالئكـة      أنت يبقىيبقى ده مش جنس ،      يف إنس وجن االثنني طلع منهم شياطني ،         
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 نقيـة  وهنا قاطعه عالء بفطـرة ]] .. مش الشياطني تعد اجلن ، عد قدامها إيه ،   وعايز تعد تِ  
إيـه  [[ فرد عليه قائالً    ،  ]] أنه ده رمز للخري وده رمز للشر         ده   هو جايز الفكر   : [[ قائالً

]] ، مشيتها إيه ، طب مشيتها إنس وال جن يل يف املالئكة وإيه الشر اللي يف الشياطني         إاخلري  
فقاطعه قـائالً  ]] مهو جايز األثنني يا دكتور صحيح   [[  قائالً ، فرد عليه عالء بفطرته النقية     

جـايز  [[ فرد عليه عالء    ]] قدام شياطني اإلنس والّ اجلن      املالئكة حتحطها   وحلو  حلو  [[ 
يف من ناحية إيه ، إيه اإلعجـاز        ليه   [[ هارباً من مواجهة احلقيقة     فقاطعه  ،  ]] األثنني برضو   

  ..، ودخل بعدها يف سفسطة ال تقل عن هذه السفسطة ]] ي ِد
 !!!!!!!كيف نضع املالئكة أمام اجلن ؟   : أقول  توجه بالسؤال التايل لكلِّ العقالء ف     أوهنا  

هذه العبارة اليت خرجت من فمه لوحدها تكفي كيف          !!!!!!! ..وما هو املعيار يف ذلك ؟     .. 
بعد قليل على مسألة مقابلـة املالئكـة        على كلِّ حال سأرد     .. كان خيلط األمور يف بعضها      

نَّ وضع املالئكة يف مقابلة اجلن هو قول        إ: هللا تعاىل ، لكن ما أريد قوله        للشياطني يف كتاب ا   
، وذلك وفق أي معيار من املعايري       دىن من دالالت كتاب اهللا تعاىل       ال يقبله من يدرك احلد األ     

..   
، ده مـا يـنفعش     عدنان الرفاعي اتكلم قلك اللغة      [[ وافترى علينا أيضاً فقال لعالء      

قلك يف احللقة ،    معاك  من اجلملة الفعلية    مسية  ، ده مش عارف اجلملة اال     يتكلم باللغة خالص    
هي من يسرق مجلة من يسرق ، : كان قال قلك لو جت فعلية السارق والسارقة مجلة امسية ،  

يعـين  دي مجلة امسية ،     اسم موصول مبعىن الذي ،      : من   ،    ؟ من يسرق مجلة فعلية   فعلية ؟ ،    
  ]] .. لغوي إيه بتكلم يف لغة إيه إعجازواحد مش عارف الفعل من االسم 

 ، ككلمـة ) والسارق (  هو خبصوص كلمة تلبيسه بشكٍل جلي ، فما قلناه     وهنا يظهر   
 ، وموجود علـى     موجود بالصوت والصورة   وما نطقته  لمة مجلة من فمي أبداً ،     ومل أنطق ك  

من : ورود هذه العبارة بالصيغة االمسية ، مل يقل         : [[ هو باحلرف الواحد    ما نطقته    و النت ، 
وإيـه  [[ ، عندها سألين عالء ]] سارقة ، يعين أتت بصيغة امسية       والسارق وال : ، قال   سرق  
يريد أن يقول لنا تعاىل من لبسته هـذه  : [[ ، فأجبته ]] بني من سرق وبني والسارق  الفرق  

  ]] ..التهمة لدرجة ال يوجد أي شك يف أنه سارق 
حممد الدكتور علي  افتراه  يف النص شيئاً مما    هل ترى    وهنا أتوجه إىل كلِّ عاقل فأقول له      

  من أصله  وهل تكلّمت يف اإلعراب    .. !!!؟ كلمة مجلة    خرجت من فمي  وهل  !!! .. هداية ؟ 
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(  وبكلمـة   ككلمة)والسارق ( أليس كالمي عن الصيغة االمسية والفعلية يتعلّق بكلمة        .. ؟  
، ليعلمـوا   ا اجلميع للتحقّق من ذلك      دعوأ  ، احللقة موجودة على النت   !!!  ؟  ككلمة )سرق  

   .. ، وليعلموا كيف يتم االفتراء على احلقيقةحقيقة األمر
أيهـا  : فانا أرد عليه فـأقول      بأننا ال ننفع يف احلديث عن اللغة ،         أما بالنسبة التهامنا    

عاميـة   هذه كنت تتحدث بال     ))امليمونة(( نك يف حلقتك    أ يف اللغة ، على الرغم من        اجلهبذ
أحـداً  مساحة الفصحى كانت ضيقة جداً ، على الرغم من ذلك أدعـوك ألن حتـضر     نَّ  أو

يف اآليات الكرميـة الـيت   أم ليحصي لك عدد األخطاء اللغوية يف حديثك سواء يف عباراتك      
تكـون  علم كيفيـة    ت، ولت دعوك لتعلّم اللغة    أ وبعد أن حيصي لك ذلك       كنت تستشهد ا ،   

  .. للتأكّد من صحة ما أقول ته وأدعو األخوة القراء ملشاهدة حلق..خماطبة اآلخرين 
فإذا جاء وعد اآلخرة ،   ) ١١٥( و   ) ١١٥( قال  الدنيا واآلخرة ،    : [[ ويتابع قوله    

فإذا جاء وعد أوالمها ، فإذا جاء وعد اآلخـرة ،         دي الثانية ،    ي هي اآلخرة ؟ ،      ، اآلخرة دِ  
مث اهللا ينشأ : امسع دي  مش يوم القيامة ،     رة اللي أنت بتعدها ،      مش اآلخ اآلخرة دي الثانية ،     

ة ما مسعنا هذا يف امللّالنشأة اآلخرة ، اآلخرة دي يعين األخرى مش اآلخرة بتاع يوم القيامة ،          
ولآلخرة خري لك من األوىل اآلخرة دي مش اآلخرة ،   اللي هي ما خيالف اإلسالم ، اآلخرة ، 

األهم يا أسـتاذ   ،يف التفسري   باتفاق أهل اللغة  آخر مرة يأتيك الوحي    قلنا اآلخرة هنا يعين   ،  
حمسبتهاش األوىل ، يف مشتقّات ثانية للدنيا زي   ما جاتش دنيا    مبشتقاا  عدنان أنَّ كلمة الدنيا     

 ) ( ١١٥( أحطلك فيه الدنيا واآلخرة     كتاب  لك   نا معرفش أكتب  أهو  [[ ويتابع قائالً   ]] 
 ) ١١٥( كلمة الدنيا وكلمة اآلخرة أكتب لك مقالة عدد ي ، أعملها دِ أنا معرفش    ) ١١٥

حنقول مقالـة ونكثّـر الـدنيا    حبق ، نت نعملها ، لو خذت ربع ساعة       أأنا و ي صعبة ؟ ،     ِد
ل ، هو ملا أقلك يا عالء ما اإلعجاز هو ده السؤاإيه اإلعجاز ؟ ، ، حمنا إيل حنعمل ، واآلخرة 

ده مش  أنا كده بعجزك ،     دنيا قد اآلخرة ، هو ده إعجاز ؟ ،          الأكتب موضوع إنشاء حطلي     
   ..]]واحد أهبل بتكلم عجاز ، ده هبل ، إ

.. للقـراء   احلكم يف ذلـك     تاركاً  عن الرد على الكلمات البذيئة       هنا أيضاً أترفّع     وأنا
يف ) اآلخرة  ( ال ميكن إغماض األعني عنه ، فكلمة         بأنَّ هذا الكالم يبطن جهالً       فأقولقف  أو

 اقتـراب   – فيما تعين    –ا أنها تعين    ، بين ) اآلخرة جئنا بكم لفيفاً     فإذا جاء وعد    ( قوله تعاىل   
ولآلخرة خـري   ( الثانية ألتت بصيغة الثانية ، ويف قوله تعاىل         الساعة ، ولو كانت ال تعين إالَّ        
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ية ليست هنـا ،     القض.. كيف يتم اجلزم بأنَّ كلمة اآلخرة ال تعين اآلخرة          ) لك من األوىل    
القضية أنه يف هذا املنهج التراثي اجلمعي املبين على تطليق العقل واعتبار دالالت كتـاب اهللا             
تعاىل تابعة للموروث ، ال يتم النظر إىل الكلمة مبعناها ارد عن تعلّقها بسياقها القرآين احمليط        

ة الدنيا برمسها هذا هلا معىن جمرد ،        ، فكلمة اآلخرة برمسها هذا هلا معىن جمرد ، وكذلك كلم          
والتناظر بني رمسي هاتني الكلمتني يف كتاب اهللا تعاىل ، شأن مئات األمثلة اليت بيناها ، هـو                  
إشارة حيملها كتاب اهللا تعاىل ، فال شك أنَّ كلَّ كلمة من هذه الكلمات هلا خـصوصية يف                  

رك بينها هو واحد ، هذا املعىن ارد املشترك والذي  سياقها القرآين ، ولكن املعىن ارد املشت      
تصفه هذه الكلمة ذه اخلصوصية من الرسم ، هو الذي يناظر الكلمة األخرى مبعناها ارد               

  ..وذه اخلصوصية من الرسم 
 مببدأ  أما قوله بكتابة مقالة فيها كلمة الدنيا تساوي كلمة اآلخرة ، فهذا هو عني اجلهل              

ق كلّ كلماا هذا البعد     ن حتقِّ أنَّ هذه املقالة املفترضة ال بد        ، أل  از العددي من أساسه   اإلعج
 اكتشافها أم الـيت مل  سواء اليت متَّ، اإلعجاي وكلّ األبعاد اإلعجازية األخرى يف الوقت ذاته     

ـ                شرقني تكتشف ، وما يؤمل أنَّ هذا اجلحود ذه احلقائق القرآنية العددية هو مـذهب املست
واجلاحدين حبقيقة نزول النص القرآين من عند اهللا تعاىل ، فالذي ال يريد تصور النص القرآين               

  ..نصاً معجزاً يأيت مرجتفاً خائفاً من هذه احلقائق اردة 
وقـال بعـد    ،  ]]هو الذي ال يكتب وال حيسب    األمي    [[:مسعته يقول   .. بعد ذلك   

 !!!ا أقف فأقول كيف يكون األمي هو الذي يقرأ وال يكتب ؟      وهن.. ]]  األمي يقرأ     [[ذلك
وقُلْ ِللَِّذين أُوتوا الِْكتاب والْأُميني أَأَسلَمتم      : (( وبناء على ذلك كيف نفهم قول اهللا تعاىل          ..

!!! ..  اآلية الكرميـة ؟    يف هذه  )) والْأُميني ((فماذا تعين كلمة    )) .. فَِإنْ أَسلَموا فَقَِد اهتدوا     
الذي أرسله للناس كافّة بـأن      ) ص  ( وهل من املعقول أن نتصور بأنَّ اهللا تعاىل يأمر رسوله           

ون وال يكتبون ، تاركاً الذين يكتبون يف        ؤيوجه هذه الرسالة للذين أوتوا الكتاب والذين يقر       
 يدركوا بعد معىن األميـة يف   ملحممد هداية وأمثالهالدكتور دياجري الظالم ، وذلك بسبب أنَّ       

يف هذه اآلية الكرمية ال عالقة هلا باألميـة       )) والْأُميني (( أم أنَّ كلمة     .. !!!؟ كتاب اهللا تعاىل  
م أنه علينا أن نعرض عن دالالت كتاب اهللا أ .. !!!حممد هداية ؟الدكتور خوفاً من بيان خطأ   

حممد الدكتور  حىت نرضي األهواء ونركض وراء تعاىل الواضحة وضوح الشمس وسط النهار 
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  القرآ   هداية وغريه مم أترك اإلجابة .. !!! ين معياراً لدالالت كلماته ؟ن ال يعجبهم اعتبار النص
  ..لقى السمع وهو شهيد  أملن كان له قلب أو

 وليـست   على اإلطـالق ،  برنامج املعجزة الكربى  بعد ذلك ذكر قضية مل نذكرها يف        
 فالربنامج مسجل بالصوت والصورة ، وموجود علـى  املعجزة الكربى ،: يف كتايب   موجودة  

كون  إنَّ  [[:قال   ن يتحقَّق من ذلك ،    أيضاً ، وباستطاعة أي إنسان      أ وكتايب موجود    النت ، 
هو قول خاطئ ، وأننا عنـدما  ، مرة  ) ١١ ( بورود متناظر هو  ورود إبليس واالستعاذة منه     

ستعيذ من الشيطان وليس من إبليس ، وبالتايل فاملقابلة بني االستعاذة وإبلـيس           نستعيذ إنما ن  
، ملبساً علينا كالماً مل نسمع به إالّ يف تلك احللقة اليت يتوهم بأنه يرد علينا                ]] غري صحيحة   

يت أعاىل ت شاهدين بأننا نقول االستعاذة يف كتاب اهللا ت       رة من قيمة فكرية ، مومهاً امل      رداً له ذ  ا  
  ..صياغة متعلّقة بإبليس سياق ب

  على الرغم من أنين مل أنطق بذلك يف الربنامج إالّ أنين سأجيب ،  :وهنا أرد عليه فأقول     
أنا ال ألومك على إتيانك ذه املسألة ، ألنك ال تدرك أنَّ الفرد الوحيد الذي متثَّـل صـفة           و

يس هو اسم ذات بدليل أنَّ اهللا تعاىل خاطبـه بـإداة   الشيطان مائة باملائة هو إبليس ، وأنَّ إبل    
، وال ألومك ألنك ال تدرك أنَّ كلمة الشيطان هي اسـم  ) )يا ِإبِليس : ((  فقال   )يا   ( النداء

 بـصفة   )كصفة   ( نَّ إبليس هذا ذاته كان قبل معصيته يتصف       أ و صفة وليست اسم ذات ،    
 ال   بصفة الشيطان ، وال ألومـك ألنـك        )فة  كص ( املالئكة ، وبعد معصيته هو ذاته اتصف      

،  )) وِإذْ قُلْنا ِللْمالِئكَِة اسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس       (( تدرك بأنَّ االستثناء يف قوله تعاىل       
 كونه قبل معصيته كان يتصف بصفة املالئكة ، كونه مل يعـص اهللا              يتعلّق بإبليس هو استثناء   

وِإذْ قُلْنا ِللْمالِئكَِة اسجدوا ِلآدم فَـسجدوا  ((  ذلك املوقف ، بدليل قوله تعاىل  تعاىل أبداً حىت  
مر ربه قبل هذا    أه مل يكن فاسقاً عن      أنَّ، مبعىن   )) ِإلَّا ِإبِليس كَانَ ِمن الِْجن فَفَسق عن أَمِر ربِه          

دم األمر اإلهلي للمالئكة بالسجود آلدرك أنَّ مر فسق ، وال ألومك ألنك ال تاألمر ، وذا األ  
   ..عليه السالم مشله كونه كان يتصف صفةً باملالئكة 

 اثنني ، تعين    كة يف كتاب اهللا تعاىل تعين أمرين      وال ألومك ألنك ال تدرك أنَّ كلمة املالئ       
ومعصيته كاسم  كاسم ذات ، وتعين االلتزام الكامل مبنهج اهللا تعاىل وعدم           ية  انالكائنات النور 

عرب جمموع الكلمـة علـى كامـل    ( اإلشارة فكيف إذاً سألومك بأنك مل تدرك أنَّ    .. صفة  
جوهر االستعاذة هو من الذي متثّل صفة الشيطان مائة باملائة ،           إىل أنَّ   ) مساحة النص القرآين    
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طات اإلسـقا مـن   تكون االستعاذة أيضاً     ، و  إبليس: أي من الفرد الذي اسم الذات له هو         
، وكلُّ ذلك حتمله كلمة  النسبية هلذه الصفة ، اليت يتصف ا نسبياً بعض أفراد اجلن واإلنس          

   ..الشيطان ومشتقّاا يف كتاب اهللا تعاىل 
أقول له ولغريه ممن حيسبون قوله علماً ، أليست االستعاذة برب الفلق من شر ما خلق                

أليس الشر يف النهاية هـو مـن        .. املنا عامل اخللق ؟     هي استعاذة باهللا تعاىل من كلِّ شر يف ع        
أليست هـذه اإلرادة    .. اإلرادة اليت مل تعط إالّ للكائنات املكلّفة وهي عاملا اجلن واإلنس ؟             

ليست صـفة  أ.. الشريرة هي ابتعاد عن منهج اهللا تعاىل وبالتايل متثّلٌ نسيب لصفة الشيطان ؟             
ليس من ذنب املهنـدس عـدنان       .. إذاً  .. ملائة فرد هو إبليس ؟      الشيطان هذه متثّلها مائة با    

 ال يستطيعون   حممد هداية وأمثاله  الدكتور  الرفاعي وليس من ذنب كلّ باحث عن احلقيقة أنّ          
  ..  رؤية دالالت كتاب اهللا تعاىل إالّ من منظار أهوائهم ورؤى بعض السابقني 

!!! ال تأيت إالّ من إبليس ، مىت قلنا ذلـك ؟          ومىت قلنا بأنَّ االستعاذة يف القرآن الكرمي        
مل يف كتاب اهللا تعـاىل      حممد هداية وغريه أنَّ االستعاذة كصياغة لغوية        الدكتور  حنن نعلم قبل    

حممد الدكتور  ، ولكن ما نعلمه وال يعلمه       إبليس  كلمة  ب صياغة مباشرة متعلّقة  سياق  يف  تأت  
 إبليس الفرد هو الوحيد يف الوجود الذي متثّـل          أنَّهو  هداية وغريه ممن يفكّرون بطريقته ،       

  . .صفة الشيطان مائة باملائة 
حممد هداية وغريه ، أنظر إىل عظمة هذا البعـد اإلعجـازي يف    لدكتور  ولذلك نقول ل  

مـرة وأنَّ    ) ٦٨(  متثّلها إبليس مائة باملائة ترد        اليت كتاب اهللا تعاىل كيف أنَّ كلمة الشيطان      
مرة ، ويف هذا تقابل بني إبليس كفرد ملئ باخلطيئة واملعصية     ) ٦٨(  أيضاً   كلمة املالئكة ترد  

، وبني املالئكة كأمساء ذات ال تعرف املعصية أبداً         متمثّالً صفة الشيطان مائة باملائة      مائة باملائة   
 ..  

 وبعد ذلك يتجلّى اإلعجاز القرآين بأنَّ كلمة الشيطان ومشتقّاا ترد يف كتاب اهللا تعاىل   
 هلا إسقاطاا النسبية يف كـلِّ مـن   مرة لتشمل هذه الصفة ذاتاً هي إبليس وصفاتٍ       ) ٨٨( 

، وبأن ترد كلمة املالئكة ومشتقّاا بورود       من عاملي اجلن واإلنس     يبتعد عن منهج اهللا تعاىل      
ـ          ) ٨٨( مناظر متاماً هو أيضاً      ة لتشمل هذه الصفة ذوات هي املالئكة ككائنات نورانية مر

من عاملي اجلن واإلنس  معروفة وصفات هلا إسقاطاا النسبية يف كلِّ من يلتزم مبنهج اهللا تعاىل             
..  
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يعنيهم كتاب اهللا تعاىل أكثر من أهواء       هذه إشارات قرآنية يدركها أولوا األلباب الذين        
 تبيانـاً    إنَّ القرآن الكرمي الذي نزله اهللا تعاىل       ..أنفسهم ومن عصبيات مذاهبهم ومشاخيهم      

، وإالَّ كيف يكون تبياناً لكلِّ شـيء ، وعـدم إدراك            يأيت بالنواميس من اياا     لكلِّ شيء   
حممد هداية وغريه هلذه اإلشارات القرآنية ال يعطيه احلق إلنكار حقائق موجودة يف             الدكتور  

  ..كتاب اهللا تعاىل 
لو أنـا     [[:حممد هداية    الدكتورويتجلّى اجلهل حبقيقة صياغة النص القرآين يف قول         

فيـستطيع  يا عالء اكتب يل موضوع إنشاء هات به إبليس بقدر االسـتعاذة ،         : قلت لعالء   
 أكتب لك مقالـة فيهـا    [[:، ويتابع قوالً ]]  أين اإلعجاز ؟  [[: ، ويتابع قوله     ]]عملها

مـات ال   ، ويتابع كالمـه بكل  ]]عدد ورود كلمة أعوذ باهللا على عدد ورود كلمة شيطان  
 اهلبل   كلمة مثل بكلمات   ناطقاً ،ونصوصه املقدسة   بإنسان يتحدث عن كتاب اهللا تعاىل       تليق  

  ..وغري ذلك 
عبر عن جهله التام حبقيقة اإلعجـاز العـددي يف          يف كلماته هذه    :  فأقول   وأعود هنا 

ة الكربى  كتاب اهللا تعاىل ، فأنا عندما ذكرت هذا البعد اإلعجازي يف كتاب املعجزة واملعجز             
 يشري جمموع ورودها يف كتاب اهللا تعاىل إىل         – ودون أي استثناء     – ةكلّ كلمة قرآني  : قلت  
 الناموس الذي تصفه وتسميه هذه الكلمة ، وبإمكان أي إنسان العودة إىل كتايب لريى               جوهر

 هـذا    حتمل – ودون أي استثناء     –مبعىن أنَّ كلّ كلمات كتاب اهللا تعاىل        .. صحة ما أقول    
وهنا أتوجه إىل كلّ من ميلك ولو ذرة من عقـل أو  .. البعد اإلعجازي وغريه يف الوقت ذاته  

حممد هداية وغريه أن يكتب كتاباً أو مقاالً ، أو أي نص            الدكتور  هل يستطيع   : منطق فأقول   
          استثناء     –، حبيث تكون كلّ كلمة من كلمات هذا النص ا  ميثل جمموع وروده   – ودون أي

–     يه هذه الكلمة ، ويف    – يف هذا النصحقيقة الناموس الذي حيمله الشيء الذي تصفه وتسم 
 حممد هدايـة   الدكتورالوقت ذاته يكون جمموع حروف أي عبارة أو نص من نصوص كتاب 

 يصورها هذا النص املفترض ، وحبيث تكـون         لّقاً كامالً حبقيقة املسألة اليت    املفترض يتعلّق تع  
لعددية وفق أجبدية مستنبطة من النص ذاته هي سر يبين تعلّق هذا النص تعلّقاً كـامالً    القيمة ا 

 ( حممد هدايـة  الدكتور  وحبيث حيقّق نص    ...... وحبيث  ..... باملسألة احملمولة به ، وحبيث      
هـل يـستطيع    ..  األبعاد اإلعجازية اليت ستكتشف إىل قيام الساعة          كلّ )موضوع اإلنشاء   

س أحممد هداية أو غريه أن يكتب نصاً ذه الصفات اليت هي ليست أكثر مما يغرفه ر       تور  الدك
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و ألقى السمع وهو شهيد     أأترك اإلجابة ليس له ، وإنما ملن كان له قلب           .. اإلبرة من البحر    
 املعجزة الكربى لريى بـأم :  كتايب  من النتل وجماناًن حيمأ كلَّ باحث عن احلقيقة ب     أدعو، و 

عينه كيف أنَّ هؤالء حياربون إعجازاً جمرداً هو أداة كبرية لدعوة غري املسلمني إىل كتاب اهللا                
  إلدراك دالالت – من جمموعة أدوات ومفـاتيح  –تعاىل ، وهو يف الوقت ذاته أداة ومفتاح    

  ..كتاب اهللا تعاىل 
 نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتوا ِبـسورٍة       وِإنْ كُنتم ِفي ريٍب ِمما    (( ويتابع مستشهداً بقوله تعاىل     

ألا آية إعجاز فإنَّ أهل اللغة وأهل التفسري خمتلفون فيها إىل اليـوم          [[:فيقول  )) من ِمثِْلِه   
لو قلنا من مثله عائدة على القرآن يبقى يف آية يف           :  أهل اللغة قالوا      [[:ويتابع فيقول   ،  ]] 

    لَى      (( ه يقول يف القرآن آية قاطعة       القرآن مش مزبوطة ، ألنع الِْجنو سِت الِْأنعمتقُلْ لَِئِن اج
حد يقدر يعملها ،    أنه ال   أيبقى اإلله احلق قاطع     ،   ))أَنْ يأْتوا ِبِمثِْل هذَا الْقُرآِن ال يأْتونَ ِبِمثِْلِه         

تم يف ريٍب مما نزلنا على      وإن كن :  اإلعجاز    [[:، ويتابع فيقول    ]] ما ييجيش يقلك اعملها     
  ..]] األمي فأتوا بسورة من مثل األمي 

حممد هداية يف هذه العبارات يعبر عن حقيقة   الدكتور  بالفعل ما قاله    : وهنا أقف ألقول    
 ، فهؤالء يعتقدون أنَّ القرآن الكـرمي هـو          دفعه ليقع يف هذا املأزق    ما يذهب إليه هو ومن      

     ه ليس معجزة لو كـان  معجزة فقط كونه نطق به أميص (  ال يكتب ، وقوهلم هذا يعين أن (
يكتب ، مبعىن أنَّ الذين يقرؤون ويكتبون ليس معجزةً بالنسبة هلم ، وهذا هو سبب حـرم              

أنَّ القرآن الكرمي هو وفقط هو قول اهللا تعـاىل ،           على اإلعجاز العددي ، ألنهم ال يعلمون        
  .. ، يف حني يشترك مع الكتب األخرى كونه كالم اهللا تعاىل مبعىن صياغة لغوية من اهللا تعاىل

((  يف اآلية الكرمية)) ِمثِْلِه  ((وت ، كيف نعيد الضمري يف كلمة    أقول يا سامعني الص   .. 
 ( لـنيب ا، كيف نعيده على   ))وِإنْ كُنتم ِفي ريٍب ِمما نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتوا ِبسورٍة من ِمثِْلِه             

أليست القضية تتعلّق بسورة من مثـل  !!! .. ؟) القرآن الكرمي  ( دون كتاب اهللا تعاىل     ) ص  
أليس التحدي اإلهلي لإلنس واجلن على حد سواء هو يف اإلتيان           !!! .. سور القرآن الكرمي ؟   

!!!  ؟ ذا التحدي ) ص  ( ة النيب   ي وما عالقة أم   !!! ..بنص من مثل نصوص القرآن الكرمي ؟      
وهؤالء الذين يتحداهم اهللا تعاىل والذين مل يؤمنوا بتنزيل القرآن الكرمي من عند اهللا تعاىل ،         .. 

     اً أو غري أمي   ) ص  ( ماذا يعنيهم كون النيبـة   أميوهل من الصعب عليهم أن ينكـروا أمي ،
  وهل القرآن ليس معجزة إالّ      .. ؟  ) ص  ( النيب      ه ليس معجزة   كونه أنزل على أمي ، مبعىن أن
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 أليس جوهر املعجزة أنَّ اإلنس واجلن األمي منهم وغـري األمـي   .. ؟ لو أنزل على غري أمي    
مثَّ كيف يقارن الدكتور حممد     .. عاجزون عن اإلتيان بنص من مثل نصوص القرآن الكرمي ؟           

 .. !!!؟هداية جانباً من جوانب اإلعجاز القرآين مبوضوع إنشاء يفترضه يف رده امليمون علينا      
  ..أترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

قُلْ لَِئِن اجتمعـِت    ((  يف القرآن آية قاطعة      [[قول الدكتور حممد هداية     مثَّ كيف نفهم    
احلق قاطع أنه ال    ، يبقى اإلله     ))الِْأنس والِْجن علَى أَنْ يأْتوا ِبِمثِْل هذَا الْقُرآِن ال يأْتونَ ِبِمثِْلِه            

أليس التحدي اإلهلي بأنَّ اإلنس واجلن      .. ؟  ]] أحد يقدر يعملها ، ما ييجيش يقلك اعملها         
حىت قيام الساعة ، وأنه حىت قيام       لن يستطيعوا اإلتيان مبثل القرآن الكرمي هو دعوة مفتوحة          

الساعة لن يستطيع أحد اإلتيان مبثل القرآن الكرمي ، وبالتايل على الرغم مـن أنَّ الـدعوة                 
ن الكـرمي    حتققاً للوعد اإلهلي ، كون القرآ      حد اإلتيان مبثله ،   أمفتوحة لإلتيان ، ال يستطيع      

إذاً الدعوة مفتوحة ، واهللا تعاىل يقـول  .. معجزة ال يستطيع عاملا اإلنس واجلن اإلتيان مبثلها    
((  يف اآلية الكرميـة )) ِمثِْلِه (( اعملوها إن استطعتم ، وهذا يؤكّد أيضاً أنَّ الضمري يف كلمة           
يعود على كتاب اهللا تعـاىل     )) وِإنْ كُنتم ِفي ريٍب ِمما نزلْنا علَى عبِدنا فَأْتوا ِبسورٍة من ِمثِْلِه             

فهم العبارة اليت نطق ا الدكتور حممد       ستطيع   وال ندري كيف ن    ..) ص  ( يس على النيب    ول
   .. ؟ ]] ما ييجيش يقلك اعملها  [[هداية 

      ة النيبنا ننكر أميويعود فيؤكّد أنَّ األمـي هـو   ) ص ( ويعود لتعريف األمي ، وكأن ،
وما كُنـت   (( رة العنكبوت اآلية    الذي ال يكتب وال حيسب ، وعندما سأله عالء أنه يف سو           

، وذكّـره بـأنّ هنـاك    )  )تتلُو ِمن قَبِلِه ِمن ِكتاٍب وال تخطُّه ِبيِميِنك ِإذاً الرتاب الْمبِطلُونَ       
ومل يعلّق أبداً على حقيقة ذكرـا يف        الدكتور حممد هداية    هرب  ،  ))  ِمن قَبِلهِ  ((كلمتني مها   

قبل نزول الكتاب عليـه كـان       ) ص   ( هيب هي أنَّ هاتني الكلمتني تبينان أن      الربنامج ويف كت  
 ((خيتلف عن بعد نزول الكتاب عليه بالنسبة هلذه املسألة ، وإالّ ملا كان هناك داع لكلمـيت                 

، ))  ِمن قَبِلـهِ   ((من تذكري عالء له بورود هاتني الكلمتني        الدكتور  لقد هرب   ،  ))  ِمن قَبِلهِ 
إىل صفة العريب ، مع أننا بينا يف احللقات األوىل من الربنامج ماذا تعين كلمـة عـريب                  هرب  
من مـستحقّات  الدكتور ، نعم لقد هرب ) ب  ، ر ، ع( مة مشتقّة من جذرها اللغوي   ككل

  ..يف هذه اآلية الكرمية ، ألنهما تنقضان ما يذهب إليه يف هذه املسألة ))  ِمن قَبِلِه ((كلميت 
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يف كتاب اهللا تعـاىل ،      ) يوم ، يوماً    ( ا أضحكين هو تناوله ملوضوع ورود الكلمتني        وم
أنت تستشهد بالسنة امليالدية على كالم القرآن العريب        : [[  بأحدوبأسلوب ال يليق     لقد قال 

، هذا ضرب من اخلبل ، ده إنسان متخلّف عقليا بيتكلم ، أنا بتكلم على عدنان وعلى غريه                  
.. [[  

  حممد هداية كلُّ إناء مبا فيه ينضح ، وأنا أترفع عـن            دكتور  يا  : على ذلك فأقول    أرد
حممد هداية هو أالّ نفرق     دكتور  ولكن اخلبل يا    .. الرد بأي كلمة بذيئة عليك أو على غريك         

 السنة يف كتاب اهللا تعاىل املنشور  .. بني ماذا تعين السنة الشمسية وماذا يعين التأريخ امليالدي          
 ، ألنها تعـين دوران األرض        يا دكتور  الكون ليست ميالدية وليست هجرية ، السنة مشسية       

يوم وربع اليوم تقريباً ، هذه حقيقـة         ) ٣٦٥( حول الشمس دورة كاملة ، وهذا يكون يف         
 تأريخ يعتمد على هذه احلقيقة الكونية اليت هـي الـسنة            التقومي امليالدي هو  كونية ، بينما    

ة ، وهنـاك مـن أرخ   التقومي اهلجري هونَّ  أة ، كما    الشمسيتأريخ يعتمد على السنة القمري 
  ..حسب السنة الشمسية وهناك من أرخ حسب السنة القمرية 

ولَِبثُوا ِفي كَهِفِهم ثَالثَ ِمائٍَة (( حممد هداية هي أال ندرك قول اهللا تعاىل      دكتور  اخلبل يا   
  وا ِتساددازو ة    ) ٣٠٠( ، وكيف أنَّ األصل هو      )  )عاًِسِننية أو   ،  سنة مشسيوليست ميالدي

سنة  ) ٣٠٠( هجرية ، وأنَّ اإلشارة إىل السنني القمرية أتت من خالل ذكر الفارق عن ال               
  ..مشسية 

هو عدم إدراك الفارق بني النواميس الكونية الثابتة كدوران حممد هداية دكتور اخلبل يا 
املصطلحات الوضـعية   شمس وما ينتج عنه من مفهوم السنة الشمسية وبني          األرض حول ال  

مماً قبل أن أعدم اإلدراك بحممد هداية هو دكتور  أخذ ا أكثر من أمة ، اخلبل يا         للبشر واليت ت  
  ..العرب أرخت بالسنة القمرية وبالسنة الشمسية 

ريب هـو منـهج اهللا تعـاىل        ن الع أن ال ندرك أن القرآ    حممد هداية هو    دكتور  اخلبل يا   
 واخلبل هو أال ندرك أنَّ السنة الشمسية هي حقيقة للبشرية مجعاء وليس فقط للناطقني بلغته ،   

   ..كونية ليست خاصة بقوم أو دين 
 من يصفق لك على هذه الكلمات املخجلة        – من اجلاهلني    – علم متاماً أنك ستجد   أأنا  

قَـد   (( قول اهللا تعاىل  وحسبنا  ،   ذه الكلمات من فمك   يا للعار على خروج ه    : أقول  ، لكن   
  ..)  )نعلَم ِإنه لَيحزنك الَِّذي يقُولُونَ فَِإنهم ال يكَذِّبونك ولَِكن الظَّاِلِمني ِبآياِت اللَِّه يجحدونَ
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   ]] ..مرة ) ٣٦٥( ومن فضل اهللا علي أن اليوم مل يأت [[ : ويتابع قوله فيقول 
حممد هداية أن تكون لغةً حمببةً على       لدكتور  كلمة العبط اليت يروق ل    : وهنا أرد فأقول    

 مل يقرأ املعجم املفهرس الذي منلسانه ، تنطبق ليس على املهندس عدنان الرفاعي ، إنما على           
نـت  إن ك : حممد هداية   لدكتور  قول ل أاعتمد عليه يف رده على املهندس عدنان الرفاعي ، و         

رجالً فقف واعترف أنك خمطئ يف ذلك ألنه يف املعجم املفهرس حملمد فؤاد عبد الباقي الذي                
نه مل يسقط مين غـري      أوإين أمحد اهللا على     [[  العبارة التالية    اعتمدت عليه قد ذكر يف بدايته     

ويـذكر هـذه    ]] مخس عشرة لفظة ، وهاكم بياا وأمام كل لفظة موضعها من املعجـم              
 ِإني  : ((من سورة األعراف     ) ٥٩(  وهي كلمة يوم يف اآلية       ،كلمة يوم   ات اليت منها    الكلم

وبالتايل  ، ويطلب من القارئ أن يستدرك هذه الكلمات ،     )) أَخاف علَيكُم عذَاب يوٍم عِظيمٍ    
كما لبـست    ) ٣٦٤( وليس   ) ٣٦٥( هو بالضبط   ) يوم ، يوما    ( فمجموع ورود كلميت    

  ..وهو شهيد أترك اإلجابة ملن كان له قلب أو ألقى السمع ..  العبط إذاً  يكمنفأين علي ،
الكلمات يومني  ) ٣٦٤(  أنه مجع يف تعداد ال حممد هداية الدكتور   يف عرض    والتلبيس

مع أنين قلت باحلرف الواحد يف الربنامج ويف كتيب ، بأنَّ هذا امـوع يـشمل        ... أيام اخل   
  ..وهي بصيغة املفرد )) ، يوماً يوم (( كلميت 

 دنت حاسب السنة امليالدية بالقرآن العريب: [[ كرر العبارة فعاد و   ..ويستمر التلبيس 
: وهنا أترفع عن الرد املناسب على هذا العبارة البذيئـة ، وأقـول              ..  ]] ، أي ختلّف هذا   

 ميالدية ، السنة هي مشـسية ،    حممد هداية هو التوهم بأنَّ السنة يف الكون       دكتور  التخلف يا   
  .. هو تأريخ يعتمد على السنة الشمسية – كما بينا –والتقومي امليالدي 

 فيتهمين بإنكار السنة شأنه بذلك شأن كلّ املطبلني واملزمرين يف جوقـة             ويعود ملبساً 
يف حيايت بأنين أنكر    مل أنطق بعبارة واحدة     : وأرد على ذلك فأقول     .. املتاجرة مبنهج اهللا تعاىل     

             كتـاب وال يف أي ة الشريفة ، ال يف برنامج املعجزة الكربى وال يف غـريه ، وال يف أيالسن
ما أنكرته وأنكـره  .. مقال ، وأحتدى أي إنسان على وجهة األرض أن يثبت عكس ما أقول   

لقيامة ، هو بعض    وسأبقى أنكره ، ويل الشرف أن أنكره حمتسباً ذلك يف ميزان حسنايت يوم ا             
، وقد ذكـرت ذلـك يف برنـامج       الشريفة األحاديث اليت وضعت من أجل اإلساءة للسنة      
         وأكلها جلزء من آيات كتاب اهللا تعاىل     ) ص  ( املعجزة الكربى ، مثل دخول دويبة بيت النيب

 إىل  ، ومثل أحاديث الدجال اليت ال جيمع بينها رابط ، واليت أحتدى أي إنسان عاقل أن يصل                
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) ص  ( نتيجة حينما يقرؤها ، ومثل االفتراء على عائشة رضي اهللا تعاىل عنها بأنها تزوجهـا                
كان ) ص ( وهي بنت ست سنني ، ومثل االفتراء على لسان عائشة رضي اهللا تعاىل عنها بأنه    

، ومثل مئات األحاديث اليت ال يقبلها من كـان حيمـل    يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم       
  ..) ص ( ه ذرة احترام للسنة الشريفة ولكتاب اهللا تعاىل ولشخص النيب بقلب

وهو ميثّل مجاعة أقل ما يقال      : [[  قوله واتهامه لنا بإنكار السنة فيقول         الدكتور ويتابع
ألنَّ منهم من يصلِّي ، اسحبوا كدة من الصالة وقل له بصلي ليـه ،  فيهم أنهم فيهم ختلّف ،      

ظهر أربعة هو الرسول ، الذي أنت منكر سنته ، أنت عرفت أنَّ الظهر أربع               الذي قال لك ال   
كل ده من   ركعات من أين ، وعرفت أنَّ املغرب ثالث ركعات من أين ، وتوضأت الزاي ،                

  ]] ..السنة 
فهو حيسب أنَّ األمة بقيت قرونـاً مـن   له بالسنة الشريفة بشكٍل جلي ،     ههنا يظهر ج  
إىل أن أتت أحاديث اآلحـاد يف        ) ٣( ركعات وأنَّ املغرب     ) ٤(  الظهر   الزمن ال تعرف أنَّ   

حممد هداية الدكتور ركعات ، وأتى   ) ٤( وعلّمت األمة أنَّ الظهر هو      القرن الثالث اهلجري    
 وال  –مشكلته أنه مل يـدرك       ..أي تلبيس هذا ؟ ، وأي جهل هذا ؟          .. وأمثاله فعلموا ذلك    

 املشكلة ليست يف السنة الشريفة ، وليست يف حجيتها ، املشكلة هي يف               أنَّ –أظنه سيدرك   
ثبوت الرواية ، وقد بينت ذلك يف برنامج املعجزة الكربى أكثر من مرة ، وبينت ذلـك يف                  

ن يذكر عبارة واحدة على لـساين أو يف كـتيب   أكتيب ومقااليت ، يف الوقت الذي أحتداه فيه      
  ..سنة الشريفة بأنين أشكّك حبجية ال
]] مرة  ) ٢١( مرة ، الشهر ورد  ) ١٢( جاب منني أن الشهر ورد      [[ ويتابع فيقول   

وهنا تلبيس جديد وافتراء يستطيع أي إنسان أن يتأكّد منه ، فأنا قلت يف الربنـامج ويف                 .. 
ه حقيقة  مرة ، وهذ   ) ١٢( إنّ كلمة شهر مفردة ترد يف كتاب اهللا تعاىل          : كتيب ويف مقااليت    

ن يشاهد ما قلت يف الربنامج ويف       أيستطيع أي إنسان أن يتحقَّق منها ، ويستطيع أي إنسان           
  ..أتعرض له الذي كتيب لريى التلبيس واالفتراء 

نـت  أإنّ الدين عند اهللا اإلسـالم ، عـايزك          : يف آية بتقول    : [[ ويتابع قوله فيقول    
اً ، املفروض يا عم عدنان ملا أفـتح أالقـي           تسأهلوله ألين أنا مبتكلمش مع الناس دي أساس       

املتصور وفق ما فكّـروا      عن الدين عند اهللا اإلسالم ،        م قد الدين ، ما هي اآلية بتقول       اإلسال
 ٦٢( مرات ، والدين جت      ) ٦( اإلسالم جت   أنَّ كلمة اإلسالم تساوي كلمة الدين ،        فيه  
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( نا الطريقـة ،  أحنلها الزاي بقا أقلك    .. منه  ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل        ... مرة  ) 
على عشرة ليه ، عـشان      بالعشرة ، مقلتليش ليه ،       ) ٢( و   ) ٦( هي   ) ١٠( على   ) ٦٢

]] هذا ضرب من اخلبل     ، ما دام بقا أي كالم ،        الوصايا العشر ، أي كالم بقه حنن بنهقص         
..  

بعاد املعجـزة العدديـة يف   يف إدراك أليس فقط  بشكل أكرب    يظهر جهل الدكتور   وهنا
ِإنَّ (( فقولـه تعـاىل   وإنما أيضاً يف إدراك دالالت آيات كتاب اهللا تعاىل ،    ، كتاب اهللا تعاىل  

 املتحقّـق علـى أرض     إنَّ الدين ( قرأه حممد هداية على الشكل      ،  )) سالم  إالدين ِعند اللَِّه الْ   
 بالسؤال ليس إليه ألنه لـو كـان مـدركاً           توجهأوهنا  ..  ) اإلسالم   الواقع وبني البشر هو   

يف : لدالالت هذه اآلية الكرمية ملا سقط فيما سقط فيه ، أتوجه إىل أويل األلبـاب فـأقول                  
 كلمـة الـدين   يكون تعدادهل كل أديان البشر هي اإلسالم ، حىت كتاب اهللا تعاىل املنشور  

 ون حبيث لكل دينه ، وكيف بنا أن        ، أم أنَّ أهل األرض يتفرق       ؟  كلمة اإلسالم  تعداد مساوياً
تعين ديناً آخر غري )) ِدينكُم  ((، أليست كلمة )  )لَكُم ِدينكُم وِلي ِديِن(( فهم قول اهللا تعاىل 

اإلسالم ، لكي   هم مسلمون دينهم هو     )) لَكُم ِدينكُم   (( أم أنَّ املعنيني بقوله تعاىل      اإلسالم ،   
  ..ية ، أترك اإلجابة ألويل األلباب حممد هداالدكتور   علينايرضى

تعلّمنا من كتاب اهللا تعاىل ومن السنة       : أعود فأقول   أما بالنسبة لتكرار كلمة اخلبل فأنا       
   أال نتكلم بالكلمات البذيئة مهما أخطأ علينا اآلخرون ، فذلك ال يليـق             ) ص  ( احلق للنيب

   ..بأخالقنا وتربيتنا
وا إىل عظمة هذا البعد من إعجاز القـرآن الكـرمي ،            انظر: وهنا أقول ألويل األلباب     

 حممد هداية يف ذكر كلميت الدين واإلسالم والنظر إليهما مـن             الدكتور فاملثال الذي طرحه  
 ألقول لكلِّ إنسان  وألول مرة ،منظار هذا البعد اإلعجازي لكتاب اهللا تعاىل ، سأقف عنده ،      

  ..بعد اإلعجازي يف كتاب اهللا تعاىل فيه ذرة عقل ومنطق أنظر إىل عظمة هذا ال
لو نظرنا يف كتاب اهللا تعاىل إىل االنتماءات الدينية بني البشر وعلى أرض الواقع ، وإىل                

  :واملعرفة بأل التعريف ، لوجدنا التايل ،  يف كتاب اهللا تعاىل حتملهاالكلمات اليت 
  ..مرات  ) ٦( كلمة اإلسالم بأل التعريف ترد 

  ..مرة  ) ١٦( بأل التعريف ترد كلمة الكفر 
  ..مرة  ) ١( كلمة اوس بأل التعريف ترد 
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  ..مرات  ) ٣( ترد ) الصابئني ، الصابئون ( كلمة الصابئني بأل التعريف بالصيغتني 
  ..مرات  ) ١٠( ترد ) الذين هادوا ( عبارة 

  ..مرات  ) ٨( كلمة اليهود بأل التعريف ترد 
  ..مرات  ) ٩( تعريف ، ترد كلمة النصارى بأل ال

فهذه الكلمات تشري إىل خمتلف املعتقدات الدينية للبـشر         .. مرة   ) ٥٣( اموع هو   
بكلمات صـرحية ، وبـأل      على وجه األرض ، عرب كلمات قرآنية يذكرها كتاب اهللا تعاىل            

  ..التعريف 
ت ورودها ، لرأينا    ولو عدنا إىل كلمة الدين بأل التعريف أيضاً وقمنا حبساب عدد مرا           

مـرات  الذي هو جممـوع   هنفس ، وهو العدد  مرة )٥٣( نَّ عدد مرات ورودها هو أيضاً     أ
  ..ورود الكلمات اليت تصور مناهج العبادات على وجه األرض 

نه حيمل كلَّ األبعاد اإلعجازيـة  أنَّ كتاب اهللا تعاىل هو تبيانٌ لكلِّ شيء ، و     أحنن نؤمن ب  
حممد هداية  الدكتور  نه ال توجد مصادفة يف كتاب اهللا تعاىل كما يتخيل           أختيلها ، و  اليت ميكننا   

نية والعبارات القرآنية يتطابق فهم الصحيح لدالالت الكلمات القرآ ال بأنَّحنن نؤمن  ..وغريه  
دكتور البعاد اإلعجازية وخصوصاً املعجزة العددية ، فنحن ال نفعل كما يفعل متاماً مع كلِّ األ   
 اخلاطئة على دالالت كلمات كتاب اهللا تعـاىل         املفاهيم وذلك بفرضهم    الهمثأحممد هداية و  

  .. وبعد ذلك يطلبون من املعجزة العددية أن حتقِّق مفاهيمهم اخلاطئة  ،وعباراته
وحنن ال نزعم أنَّ جمموع ورود هذه الكلمات ال يتعلّق إالَّ ذه املعادلة ، أبداً ، حنـن                  

 ال يساوي أكثر مما يغرفه رأس اإلبرة من ه الكرمي يفتح اهللا تعاىل على كلِّ متدبر لكتاب      نقول ما 
البحر ، فكل كلمة يتعلّق جمموع ورودها يف كتاب اهللا تعاىل بغريها من الكلمات القرآنيـة                

    ..واحلقائق الكونية وفق معادالت ال حييط ا إالّ اهللا سبحانه وتعاىل 
، أنا عايزك أنـت ملـا    ) ٩٥٠(  عدد حروفها  سورة نوحقلك[[ ول  فيق قولهويتابع  

، تروح تعدها ، عد أنت ، ما هو يف عندنا مثل يقول إيل مش عاجبو يوزن بره ، عد أنـت                      
  ]] ..لشدة طبعاً مل يأخذوا ا

 بشكل جلي ، فنحن عندما اعتمدنا احلرف         ذه املسألة  جهلهالدكتور  وهنا أيضاً أظهر    
إنما اعتمدنا قاعدة ثابتة هي احلرف كما نـزل مـن   د حروف القرآن الكرمي ،  املرسوم يف ع  

يف اللوح  ) ص  ( وحتت إشرافه ، وكما رآه النيب       ) ص  ( السماء وكما كتب بني يدي النيب       
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يف كتاب اهللا تعاىل مرة بألف      ) سعوا  (  وأمثاله ورود كلمة     هواحملفوظ ، وإالّ كيف يفسر لنا       
املرسومة بتكرار حريف ) بأييد (  وأمثاله كلمة   هو ، وكيف يفسر لنا      )عو  س ( لفأومرة دون   

 وأمثاله ورود كلمة إبراهيم يف سورة البقرة دون حرف ياء ، وكيف             هوياء ، وكيف يفسر     
 )ا  ضعفؤ(  وأمثاله ورود كلمة ضعفاء مرتني كما نكتبها يف إمالئنا ومرتني بالشكل             هويفسر  

  ..... وكيف وكيف  ، وكيف،
 قرآنياً  وحنن عندما عددنا اهلمزة يف بداية الكلمات القرآنية ويف ايتها إمنا اعتمدنا مبدأً            

 وأنا أحتداه أن يثبـت      ، وأمثاله أن يقدح بشيء من ذلك        هوبيناه يف الكتاب ، وال يستطيع       
ناهـا  حرفاً مرسوماً وفق آلية العد اليت بي       ) ٩٥٠( عدم صحة كون سورة نوح مكونة من        

لية العد أم يف العمـل ـا يف   وأمثاله خرقاً واحداً ، سواء يف آن جيد هو أوأحتداه واتبعناها ،   
املعجزة الكـربى ، ويف     : املعجزة ، ويف كتايب     : مئات بل آالف األمثلة اليت بينتها يف كتايب         

    ..سلّم اخلالص : إحدى الكُبر ، ويف كتايب : كتايب 
عجزة الكربى خصصنا حلقة واحدة فقط لبيان جزء بسيط جداً من           وحنن يف برنامج امل   

وعدم أوجه اإلعجاز العددي ، وأنا أدعو كل الشرفاء يف العامل أن يتأكّدوا من صحة ما أقول             
املعجـزة الكـربى ،     :  ما يقول ، وذلك عرب مشاهدة هذه احللقة وعرب قراءة كتاب             صحة

  ..ليتأكّدوا من حقيقة ما أذهب إليه 
وأجاب بأنها ثالثـة حـروف ،   ]] إنَّ كم حرف [[ ل عالء قائالً أيف هذا السياق س   و

هي ) إنَّ ( إنَّ كلمة ..   بني احلرف املرسوم واحلرف املقروءفارق يا دكتور هناك: وهنا أقول 
صحيح حنن عندما ننطق ا ننطق بتشديد حـرف النـون ،            حرفان مرسومان وليس ثالثة ،      

 هذا ، عنـد   : كم حرف تتكون كلمة     كالمك  من السماء ، وبناء على      ولكنها هكذا نزلت    
الـدكتور   كالمف ، بينما هي ثالثة ، وبناء على         و حممد هداية تتكون من أربعة حر      الدكتور

 ،) سـعو   ( مرة ذا الرسم ومرة دون ألف       ) سعوا  ( حممد هداية ال فارق من ورود كلمة        
حممد هداية  الدكتور   كالم وبناء على    تني خمتلفتني ؟ ،   حممد هداية قراء  الدكتور  وهل يقرؤمها   

بالتاء املبسوطة ،   ) نعمت  ( ال فارق بني ورود كلمة نعمة ذه الصيغة وبني ورودها بالصيغة            
 حيث ترد بيـائني ،    ) بأييد  ( حممد هداية هناك خطأ يف رسم كلمة        الدكتور   كالموبناء على   

حممد هداية هنـاك خطـأ يف   الدكتور  كالمء على   وبنا ،؟  هذه الكلمة   الدكتور  وكيف يقرأ   
   ..!!!هذه الكلمة ؟الدكتور  ، وكيف يقرأ بزيادة ألف) ألاذحبنه ( رسم كلمة 
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حممد هداية جهلك ذه احلقائق القرآنية قد نلتمس لك عذراً فيه ، أما             لدكتور  أقول ل 
ألنَّ احلد األدىن ممـا     ،  فال نلتمس لك فيه عذراً      الكلمات غري الالئقة اليت خرجت من فمك        

يفرضه العلم على العامل احلقيقي هو عدم لفظ الكلمات البذيئة واحترام اآلخرين مهما كانت              
  ..درجة االختالف معهم 
اإلعجاز أنَّ القـرآن    إنَّ   [[  هو ما نطق به قائالً     حممد هداية الدكتور  إنَّ اإلعجاز عند    

حممد هداية ال يتجاوز مـا      الدكتور  ين عند   القرآإذاً اإلعجاز   ]] .. ينزل يعلمين أتكلم إزاي     
 يراه هو وأمثاله ، وال عالقة لآلخرين به ، وحنن عندما نذهب لنثبـت للـصيين واألملـاين                 

الدكتور  معجزة النص القرآين بأنه من عند اهللا تعاىل ، نقول هلم انظروا إىل       والكوري والياباين 
 سيدخلون مجيعـاً يف اإلسـالم       زاي ، بعد ذلك    وانظروا يتكلم ال   حممد هداية كيف يتكلّم ،    

ترك التعليق على هـذه     أ،   ]]القرآن ينزل يعلمين أتكلم إزاي      [[ نهم سينبهرون من قوله     أل
  ..لة لألخوة القراء ليحكموا هم بأنفسهم أاملس

هم اتكلموا  ، الرقم يعين إيه ،       ) ١٩( يعين إيه الرقم     ) ١٩( الرقم  [[ ويتابع فيقول   
 ألنَّ كلمـة    مش عايز أقول اجلهلـة ،     م يعين العدد ، وهذا ال يتكلم به إالّ العامة ،            عن الرق 

يعين الراجل بتاع   غري عند العامة ، الرقم يعين العالمة ،         الرقم ال تعطي معىن العدد خالص ،        
لكن يف عـامل يقـول     ،   ) ١٩( الطماطم بتاع البطاطس البياع الذي يف السوق يقول الرقم          

، تزعل منه ،    تتضايق منه    لو أنت مسلم وعندك رحية دم        ) ١٩( والعدد   ) ... ١٩( الرقم  
تكلم فيه بإعجـاز ؟     أح فيه ؟ ، و    ده رقم أنا افر   عليها تسعة عشر اللي هم مالئكة العذاب ،         

.. [[  
،  النـت    كتايب موجود على  !!! .. وأرد هنا فأقول مىت قلنا إنَّ الرقم هو مبعىن العدد ؟          

وبإمكان أي إنسان   ن يتحقّق من ذلك ،      أوبإمكان أي إنسان     ،   ود على النت  والربنامج موج 
 هذا يا دكتور    !!! .. حممد هداية ال عالقة يل به على اإلطالق       الدكتور  أن يتحقّق بأنَّ ما قاله      

مثّ كيف يطلـب منـا      .. صحة ما تقول     وأحتداك أن تثبت  ،   افتراء وتلبيس ال يليق بصاحبه    
) عليها تـسعة عـشر      ( مل يقل تعاىل    أ،   ) ١٩(  هداية أن نتشاءم من العدد       حممدالدكتور  
حممد هداية أن نتشاءم مـن      الدكتور   ، كيف يطلب منا      مالئكة العذاب من   ) ١٩( واصفاً  

املالئكة ، وما عالقة العدد مبتعلّقه ، العدد قيمة جمردة عما يتعلّق به ، وما ذنـب املهنـدس                   
  !!! ..حممد هداية ال يعرف هذه احلقائق ؟الدكتور  عدنان الرفاعي إذا كان
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لو واحد متخلّف ما يقولـه ،       قايلني كالم واهللا الذي ال إله غريه        [[ مثّ يتابع فيقول      
كالم ال عالقة يل به ال من ، ويدخل يف  ]] متكون من إيه ، من واحد وتسعة         ) ١٩( بيقلك  

يثبت بأنه خرج من فمي ، أو وجد يف عبـارة يف            أحتداه أمام العامل أن     و قريب وال من بعيد ،    
 ال عالقة يل به ال مـن  ه الذي يتهمنا بهكالم ،كتاب من كتيب ، أو يف مقال ، أو يف حماضرة          

نه يعلم بقـرارة  أنا على يقني    أقريب وال من بعيد ، أحتداه أن يثبت أنه صادق ذا القول ، و             
لكن ماذا سيقول أمام احلقيقة اليت صدمه ا عالء حـني     ، و  الكالمنفسه أنين ال علم يل ذا       

ومل يدع عـالء يكمـل   ]] وما جعلنا عدم : هم وقفوا عند اآلية ، ليه ربنا قال        : [[ سأله  
 بـل   وما جعلنا عـدم ، : بدل قوله تعاىل وما جعلناهم ،: ملاذا مل يقل اهللا تعاىل       :  له ليقول

أهيه حصلت أهيـه ،  [[ فانقض قائالً ]] إالّ فتنة [[ ل له عالء  فقا]] إالّ إيه   [[ قاطعه قائالً   
دي القرآن حتقق أهه ، هم وقفوا عنـد دي ،  ما هي ديه ، ما هو ده عدنان ، الفتنة عدنان ،   

كثّر خريهم ، واهللا متشكرين ليهم أم وقفوا عندها ، أهي الفتنة هيه ، أهو دا إعجاز القرآن        
نـه  أسر الرقم   : ألنه هو كاتب    وكلّها فتنة جاهلة متخلّفة ،      ة ،   أن عدنان وأمثاله عملوا فتن    

 ..ويتابع يف كالم ال عالقة يل به ال من قريب وال من بعيـد                ) ]] ٩( و   ) ١( مكون من   
وهنا أحتداه أمام العامل أن يثبت بأنه قد خرج من فمي يف الربنامج أو يف أي كتاب من كـتيب                

  .. لكالم أنين قلت مثل هذا ا
مل يقل  أوهنا أتوجه إىل كلّ العقالء يف العامل ، إىل كلّ الباحثني عن احلقيقة فأقول هلم ،                 

بتاع الطماطم بتاع البطاطس البيـاع الـذي يف      [[ حممد هداية قبل قليل يف حلقته       الدكتور  
نه أ نرى، بعد ذلك    !!! ]] ؟ ) ١٩( ، لكن يف عامل يقول الرقم        ) ١٩( السوق يقول الرقم    
يتعلّق به هو وبطـرح    وذلك يف سياق، ) ١٩( ، وليس العدد  ) ١٩( هو ذاته يقول الرقم  

غري مستحب  مثّ إنَّ هذا الرقم      [[  )١٩(  عن العدد     لقد قال باحلرف الواحد    ما يريده هو ،   
  ]] ..عندنا 

 فواهنـا الكلمـات   أوال خترج من    حممد هداية حنن لسنا مهرجني      لدكتور  ل ل ووهنا أق 
 لك  لقال،  وأسلوبه كأسلوبك   يفكّر بطريقتك   آخر  كانت مشكلتك مع إنسان     لو  ، و البذيئة  

 أنت يف ذات احللقـة      هافق املعايري اليت وضعت   ذلك و و،    ماذا تبيع  صنف نفسك   :هذا اآلخر 
،  ) ١٩( بتاع الطماطم بتاع البطاطس البياع الذي يف السوق يقول الرقم           : [[ عندما قلت   
بعظمة لـسانك  بعد دقائق و مثّ عدت أنت فقلت    ،!!! ]] ؟ ) ١٩( يقول الرقم   لكن يف عامل    
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مثّ إنَّ هـذا    [[ ، وكان من املفروض أن تقـول        ]] مثّ إنَّ هذا الرقم غري مستحب عندنا        [[ 
 ،القضية ليست شخصية إطالقـاً      يا دكتور    حنن بالنسبة لنا     ..]] العدد غري مستحب عندنا     
هدفنا هو خدمة منهج اهللا و خرين إالَّ باالحترام مهما اختلفوا معنا ،وال نستطيع أن خناطب اآل

  .. تعاىل ، واحلقيقة ضالتنا ، وال يهمنا شخص من ينطق ا
هـذه  دا فكر اليهود ،     يا مجاعة   : [[  فيقول  )١٩(  معلّقاً على معجزة العدد      مثّ يتابع 

دخل يف كالم ال عالقـة يل       ]] إزاي  [[ وعندما سأله عالء    ]] إليقاع الفتنة   فكرة يهودية ،    
 واحد   :فأنا مل أقل   ،   ذا الكالم ناك عالقة يل     بعيد ، وأحتداه أن يثبت أنَّ ه       به من قريب وال   

 أصل التوحيد وتسعة آخر األعداد ، أنا أحتداه أمام العامل أن يثبت أنه صادق فيما ينـسبه إيلَّ         
  ..يف ذلك 

، ]] م مراحتش لغري الـدين  قلك القي : [[  فيقول   مبسألة أُخرى بعد ذلك يدخل علينا     
        نا يف الربنامج أنَّ كلمة القيات ورودهـا         وهذا صحيح فقد بيم بأل التعريف أتت يف كلّ مر

 ،   وقرأنا اآليات ، والربنامج موجود على النت        ووردت أربع مرات ،    متعلّقة بكلمة الدين ،   
تسعينات من القرن املاضي ، وحنن مل نقـل إنَّ          احلق املطلق موجود ، ومنشور يف ال      : وكتايب  

 ا تتعلّق بالدين ، أبداً ، كلمة القيالـدكتور  وحنن لسنا مسؤولني عن عـدم إدراك م ومشتقا  
 )١(ولَم يجعلْ لَه ِعوجـا   ((يف قوله تعاىل      ))قَيماً(( ، فاستدالله بكلمة     ملا نقول    حممد هداية 

دليلٌ ليس فقط على عدم إدراك ما قلنا ، وإنما أيضاً على            ))  شِديداً ِمن لَدنه     قَيماً ِلينِذر بأْساً  
  ..عدم إدرك الفارق بني ورود الكلمة ذاا ما بني النكرة واملعرفة 

.. وبني اهللا تعـاىل     ) ص  ( حممد هداية ال يتم التفريق بني النيب        الدكتور  فحسب منهج   
 (  بكلمة الرحيم بأل التعريف ال خيتلف عن النيب      كتابه الكرمي يصف نفسه يف    فاهللا تعاىل الذي    

  يف كتابه الكرمي   )ص  (  النيب   وصف اهللا تعاىل  حممد هداية   الدكتور   حسب منهج    ألنه،   )ص  
لَقَد جاَءكُم رسولٌ ِمن أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه مـا         : (( ، يقول تعاىل    ذه الكلمة بصيغة النكرة     

ِنتع     ِحيمر وفؤر ِمِننيؤِبالْم كُملَيع ِريصح حممد هداية من الذي حباجة     لدكتور  ، أقول ل  )  )م
بأل التعريف ، خيتلف عن ورودها بصيغة       ) م  القي( إنَّ ورود الكلمة ككلمة     !!! لتعلّم اللغة ؟  

د من منا حباجة لـتعلّم  يؤكّ]] م ماً هي القي  ما هي قي  [[ ، وقولك   ) ماً  قي( النكرة مثل كلمة    
 – لألسـف    –نسمع من فمك الكلمات اليت      وال أريد اإلطالة ، لكن من العيب أن         .. اللغة  
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 واحدة مما عرضـنا يف  فكرةمسعناها يف حلقتك اليت تتصور أنَّ فيها قيمة فكرية ترد فيها على   
  ..برنامج املعجزة الكربى 

طبعاً هو أخذ احلتـة اللـي أنـا    [[  قوله هو فاجأينأكثر ما ووالذي مل خيطر على بايل     
نين أخذت هذه الفكرة من جنابـه ، وهنـا       ،فما يريد قوله أ   ]] م   الدين القي  يفعملتها زمان   

نا نـشرت هـذه   أهذا الرجل قال ما يقول من فترة قريبة ، و: أتوجه إىل كلِّ العقالء فأقول    
احلق املطلـق ،  :  وذلك يف كتاب امسه الفكرة يف النصف الثاين من تسعينات القرن املاضي ،        

 من الذي   ،يا دكتور   وبأسلوبك   ولو كنا سنتكلّم على طريقتك       فمن الذي أخذ من اآلخر ،     
 كتايب هدايةحممد لدكتور مسألة عدم اخلروج من النار ، فبعد أن بعثت لفكرة أخذ من اآلخر  

 معي من سوريا ، بعـد       خ عالء بسيوين وبشهادة رجل كان     املعجزة الكربى عن طريق األ    : 
 ليتحدث باملسألة   حممد هداية يف برناجمه طريق اهلداية     الدكتور   ذلك بزمن ليس بالقليل خرج    

  .. ، وليته استطاع الدفاع عنها نفسها ، وليته استطاع طرح املسألة بشكل سليم 
أنـا  ، و]] الشغل الذي شفته لغاية ستة ابتدائي      [[  ))فيقول الالئق(( أسلوبه  تابع  مث ي 

وال يليق بربنامج تلفزيوين ،  وأقول له ، هذا عيب       ،  ))احلميدة(( خالق  أشكره على هذه األ   
 خبـروج هـذه     وأشفق عليك حيضره املاليني من البشر ، ويشهد اهللا تعاىل أنين أتألّم عليك            

  ..الكلمات من فمك 
: فيقول لم ،   أالّ تعمل مبا تع   : مث تابع احتجاجه على تعريف الكفر الذي نطقت به وهو           

اليت بـدأ     ))اللياقة األدبية (( بذات  ويتابع كالمه    ]]  ، ده تعريف النفاق    إمال النفاق إيه  [[ 
أنا لو جبتله حد من تالمذتنا يكون يف إعدادي بس قعد دروس علينـا          [[ : فيقولا حلقته   

  ]] ..لو ، الكفر الستر  حيقوهلا
أم أنَّ تعريـف    .. هو الذي ال يعمل مبا يعلم ؟        هل تعريف النفاق بأنه     : أرد هنا فأقول    

كيف يكون تعريف النفاق    .. الذي يظهر أمام الناس إمياناً ويبطن يف قلبه الكفر ؟           هو  النفاق  
مثّ أليس الذي ال يعمل مبا يعلم يكون قد سـتر وجحـد           ..  !!!بأنه الذي ال يعمل مبا يعلم ؟      

وما هو التعارض بني ..  ليس الستر وليس اجلحود ؟       ومن قال إنَّ الكفر   .. حقيقة ما يعلمه ؟     
  ..القول بأنَّ الذي ال يعمل مبا يعلم يكون قد جحد وستر حقيقة ما يعلمه ؟ 

من افترى علينا يف الكثري من الفضائيات بسبب برنامج املعجزة          أقول لكلِّ   ويف النهاية   
ين على كـلِّ مـا     هان القرآ د قدمت الرب   وق أنا مسؤول عن كلِّ كلمة نطقت ا ،       : الكربى  
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االرتقاء إىل مستوى الفكر واحلوار بـالفكر ، ولـيس بالـشتائم        من اجلميع    وأرجو   طُرح ، 
نين قلت جيوز للمـرأة  وبالكلمات البذيئة ، فبعضهم يف فضائيات أُخرى خرج ليفتري علي بأ 
 من كتاب اهللا تي برهنأن تتزوج أثناء العدة ، وذلك ما مل أقله حبيايت ، وكيف أقوله وأنا الذ           

وبعضهم لبس علي يف قضايا أُخـرى ،        .. تعاىل أنَّ املرأة أثناء العدة ال تعود إىل زوجها ذاته           
مما دفع بعض املتطرفني  وبعضهم خرج ملمحاً بالتكفري افتراًء علي بأنين أنكر السنة الشريفة ،            

  .. بالقتلالتلميح لذي وصل إىل حد  ا– بالنت وحىت على اهلاتف –بإرسال رسائل التهديد 
نا موجود يف كلِّ عبارة نطقت ا يف الربنامج ، ويف كلِّ عبارة كتبتها        أ.. أقول للجميع   

  أو التعليق يريد الرد كانومنيف أي كتاب من كتيب ، أو مقال أو حماضرة أو لقاء تلفزيوين ، 
كما هو وغري جمتزأ من سياقه احملـيط ،         ) ب  من الربنامج أو الكت   (  فليأت بالنص    أو املناظرة 

أو  وليضع النص يف مواجهته وليناظر  وليعتربين موجوداً يف هذا النص ،وليكن أميناً يف ذلك ، 
وليس بالتهم الباطلة واالفتراء والتـدليس      بناء على ذلك ، بأدب وأخالق تليق بالفكر         يرد  

برهاا حني عرضها    –ملعجزة الكربى وغريه     يف برنامج ا   – فكرة   أليقدمت   فأنا   ،والتكفري  
 – يف الفـضائيات  –وبإذن اهللا تعاىل سأرد   وأنا مستعد للرد على كلِّ من حياورنا بالفكر ،          ،  

، وأنا أنتظر حىت ينتـهي اآلخـرون مـن          على كلِّ تعليق أو رد أو افتراء أو تلبيس حصل           
، ولن أدع فكرة إالَّ وسـأرد       ة والدليل    قادم وباحلج  – بإذن اهللا تعاىل     –فردي  .. ردودهم  

الصدق يف النقل ويف    األدب يف احلوار ، واألمانة و     هو  من اآلخرين    ما أريده     .. لكن ..عليها  
  ..واهللا تعاىل ويل التوفيق ..  ما مل أقل يقولوين وأالّ  ،العرض
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