
 )ق00.25ق إلى 00.40من2شريط(صوت إنشاد أسماء اهللا الحسنى(

ـ فاجأ المذيع عمرو أديب العالم اإلسالمي، في برنامج القاهرة اليوم على1: المضيف) 1(

أسماء اهللا الحسنى والتعديالتقناة أوربت بحلقتين عن موضوع خطير عن 

  .التي أدخلت عليها

  .ـ وقد إستضاف الشيخ خالد الجندي والدكتور الشيخ محمود عبد الرازق2

  ـ فما هو تعليقك على هذا الموضوع؟3

  :ابةاإلج

  .أتوجه بالشكر هللا على عمله في العقول إلنارة معرفة مجده أوال      )1(

على برنامجه الجرئ، واقتحامة المناطق  األستاذ عمرو أديبوبكل التقدير أشكر       )2(

 )ق01.43ق إلى 01.14من  1شريط (. الشائكة لمناقشتها بالعقل والمنطق

الذي رغم اختالفنا معه في الشيخ خالد الجندييلة وأقدم الشكر خالصا إلى صاحب الفض      )3(

بعض آرائه السابقة، لكني أعجبت بشجاعته في هذه الحلقة التلفزيونية عن أسماء اهللا 

 .الحسنى، لدخوله في مواقع يعتقد عامة المسلمين أنها من المناطق المحرمة

بهذا االجتهاد غير  الذي قام الدكتور الشيخ محمود عبد الرازقكما أشكر فضيلة       )4(

المسبوق، وقدم هذا البحث الذي يمس قدسية التراث الموروث، مستخدما العقل 

 .والتكنولوجيا الغربية، في محاولة لتحسين صورة اإلسالم، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه

على المجهودات التي ال  ألعضاء غرف البال توك ومواقع اإلنترنيتوشكري الخاص       )5(

 .بال أجر أو مكافأة، لتوصيل صوت الحق للراغبين في معرفته تكل ليل نهار

على تعب محبتهم ألجل تنوير جميع من قناة الحياةومن كل قلبي أشكر كل العاملين في       )6(

 .يحب معرفة الحق
 
موضوع التعديالت التي أدخلت على للمشاهدينتلخص ـ هل يمكن أن 1: المضيف) 2(

 ؟األسماء الحسنى

  :ملخص الموضوع :اإلجابة

سورة(، وأيضا في "فادعوه بها وهللا األسماء الحسنى) "180سورة األعراف (جاء في    )1(

  "فله األسماء الحسنىقل ادعوا اهللا أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا ) "110اإلسراء 

هللا تسعةٌ وتسعون" قول محمد) 5931كتاب الدعوات حديث  صحيح البخاري(وجاء في    )2(

 "مائةٌ إال واحدا، ال حفظها أحد إال دخل الجنة اسما

الشيخ سيد: وقد أنشدها كثيرون أمثال محفوظةومنذ قديم الزمان واألسماء الحسنى    )3(

 .وغيرهما وهشام عباس، النقشبندي



بإحداثوالشيخ خالد الجندي والدكتور محمود عبد الرازق وفوجئنا بحلقات عمرو أديب   )4(

)على حد تعبير عمرو أديب( من التشكيل، فخرجت أسماء ماء الحسنىتغييرات في األس

من1شريط (. أسماء قيد البحث، ودخلت أسماء جديدة ثمانيةاسما، وال زال  عشرون

 )08.19ق إلى 08.12

السعودية على هذا والمملكة العربيةاإلسالمية  ومجمع البحوث األزهروقد وافق    )5(

 .بدال من األسماء القديمة ا ونشرها وإنشادهابطبعهالتغيير، وصرح األزهر 

ما هو السبب؟ وكيف يحدث هذا التغيير في تراث قديم موروث؟ وهل كان ونتساءل   )6(

السابقون على خطأ؟ وهل من حفظ األسماء القديمة دخل الجنة؟ وأسئلة كثيرة تفرض

 .نفسها على عقولنا

، ونطرح تساؤالتنا كالمعتاد، لعلنابالتعليق المنطقي الهادئوسوف نتناول هذا الموضوع    )7(

 .نحصل على إجابات تريح عقولنا
 
في لماذا كان هذا التغييرـ هذه أسئلة جوهرية، فهل يمكن أن تقول لنا 1: المضيف) 3(

 األسماء الحسنى، بحسب تصورك؟

  : اإلجابة

ل توك، ومواقع اإلنترنيت، وقناةغرف الباسنوات في  6الواقع أننا منذ أكثر من       )1(

ونحن نناقش في حوار األديان مثل هذه األمور في اإلسالم التي تحتاج إلى إعادة الحياة،

  .دراستها من جديد لتتوافق مع العقل والمنطق في القرن الحادي والعشرين

رضاعة الكبير، ومركز المرأة في اإلسالم، واإلرهاب، والحوريات والغلمان،: مثل      )2(

والجنس في حياة محمد، والناسخ والمنسوخ، والحروف المبهمة في بداية بعض السور

القرآنية، وأخطاء القرآن العلمية والتاريخية والجغرافية، وتحريف القرآن عند الشيعة

...ع المأخوذة عن الوثنية الجاهلية مثل الحج وأهل السنة، ومصادر القرآن والشرائ

 .إلخ

بعض القنوات التلفزيونية لدعوتنا بأن تفضل بعض رجال الدين اإلسالمي تجاوبتوقد       )3(

 .بتوضيح ما تساءلنا عنه

ـ وكذلك2. رضاعة الكبيرفي  قناة روتانا عن  هالة سرحانـ برنامج 1: فجاء      )4(

ـ ثم رأينا3 نفس الموضوعير جودة في قناة دريم عن لسه البيوت أسراربرنامج 

الخمر فيومناقشة األستاذ عمرو أديب مع الشيخ خالد الجندي عن  القاهرة اليومبرنامج 

أسماء اهللا الحسنى،برنامج القاهرة اليوم أيضا باقتحام قدسية  فاجأناـ ثم 4. اإلسالم

 .وهو موضوع تعليقنا في هذه الحلقة



تناولنا مناقشة موضوع األسماء الحسنى في حلقتين من برامجنا على قناة الحياة،فقد       )5(

وكان من أهم ما) 2وحوار الحق حلقة  65أسئلة عن اإليمان حلقة : (الحلقة األولى

أسماء الكيف يؤمن المسلمون بأن هللا : تساءلنا عنه بخصوص هذه األسماء الحسنى هو

إلى آخر ما جاء... ـ المنتَِقُم 4ـ المِذل 3ـ المميت 2الضَّارُّ ـ 1: مثل تليق بجالله

 .باألسماء الحسنى مما ال يليق باهللا سبحانه

سنوات تأتينا 6والتوضيح، وبعد حوالي  وطالبنا بسرعة الردولقد طرحنا تساؤالتنا       )6(

 .المفاجآت

تور محمود عبدالذي قام به الدك مشروع تعديل أسماء اهللا الحسنىوإني أعتقد أن       )7(

الضار، والمنتقم،: التي ال تليق بجالل اهللا مثل إستبعاد األسماءالرازق هو من أجل 

 )10.20إلى  10.06من  2شريط(واسمع عمرو أديب 
 
 ؟بالمفاجآتـ ولماذا تسميها 1: المضيف) 4(

عن هولها بأقوال كثيرة عبر الجميع للمسلمين وقدكصدمة  ألن هذه الردود أتت: اإلجابة

  :نكتفي بذكر بعضها

طبعاً: "وهو الذي قام ببحث األسماء الحسنى) في الحلقة األولى(االدكتور محمود قال       )1(

 ...موضوع خطير ...  ألسماء اهللا الحسنيالموضوع بالنسبه 

 ."ده اخطر بحث في القرن الحالي" :الشيخ خالد وقال      )2(

 : " "لقة الثانيةوقال في الح      )3(

منيعني احنا قبل النهارده أو  الناس بتخاف تقرب منهافيه حاجات : "عمرو أديبوقال       )4(

من اسماء اهللاإسم  20التسع وتسعين اسم فيه اكثر من  لو جينا قولنا للناس انشهرين 

وبالشوكانوا حيقولوا استغفر اهللا، وعيب . غير صحيحه مكانوش حيصدقوا الحسني

 إلخ....  ركف

انما الكالم ده لو من سنتين كنت تقولي. جاي تقولي كدهإنت دلوقتي  :عمرووأضاف       )5(

2شريط(" يا عمرو الضار ده ربنا هو اللي بيضر وهو اللي بينفع وكنت حتبررها وقتها

 )ق13.02ق إلى 12.50من 

دي لكن ح حطها مش قادر اقول الكلمةاسماء اهللا الحسني ـ وانا  :أيضاوقال عمرو       )6(

 ) األسماء الجديدة(بين قوسين 

يعملالموضوع وما فيه إنه يمكن ): "في بداية الحلقة الثانية(عمرو أديب وأضاف       )7(

والنهاردة ح نقولكم... إسم من أسماء اهللا الحسنى  99لناس كثيرين عن الـ  صدمة

من 1شريط((" يير، موضوع شائك جداعن أسماء أخرى محتاجة إلى تعديل أو تغ



 )ق19.05ق إلى 18.59

وإيه أهمية الموضوع ده؟ وأجاب: ناس كثير ح تسأل): "في الحلقة الثانية(وأضاف       )8(

 في تناول مثل هذا الموضوع،   الجرأة: قائال

أنا) "40في الحلقة الثانية الدقيقة ( الفنان حسن يوسفوتتمثل قمة الصدمة فيما قاله       )9(

في وقت ال يثير بلبلة في األمة،أفهم إن حضرتك كنت تضيع وقتك في بحث في شيء 

بقى لنا من يوم ما...  واحنا مش ناقصين إن حد يجيي ويقول اتفضل ياعمحساس جدا 

تعالوا بقهاتولدنا عمالين نقول أسماء معينة يجيي شيخ له وزنه وله وعالم جليل وقال 

عايز أعرف أنام الليلة دي، عايز أعرف. ... بتقولوه كله نصه غلطالكالم اللي انتوا  ده

  )ق42.20ق إلى 41.52من  2شريط(" أنام يا عمرو
 
 ـ ما تفسيرك لروح الفكاهة الذي سادت الحلقتين؟1: المضيف) 5(

  .كان المتصاص تلك الصدمة العنيفةالذي ساد الجلسة  الفكاهةأعتقد أن جو : اإلجابة

 "األسماء التي خرجت من التشكيل زي ما بيقولوا" :عمرو

  المعز دي كانت جميله جداً :عمرو

 )ق8.41ق إلى 8.32من  1شريط(المذل دي احنا محتاجينها اليومين دول يعني : عمرو

  ؟صدمة لألمة وبلبلةـ ولماذا يعتبر تغيير األسماء الحسنى 1: المضيف) 6(

  :اإلجابة

آه طبعا من  : "...، كما عبر عنها األستاذ عمرو قائالدسالمساس بالمقالمشكلة هي    )1(

" حافظين غلط دي مسألة مش سهلةيجيي واحد يقول إنتم ...  المقدسات بتاعتنا

  )ق18.06ق إلى 17.44من  2شريط(

موضوعا أساسيا ، فطالما أن المسلمات المقدسة الموروثة كلهافي  وهذا الكالم يشكك   )2(

إسما هي مجمل األسماء  99إسما غير صحيح، من  29مثل األسماء الحسنى طلع 

من األسماء الحسنى غلط وغير صحيحة، واكتشف أنها %)28.71(الحسنى، أي بمعدل 

لبقية المقدسات ماذا تتوقع  فبالقياس، وليس من كلمات محمد، مدلسمن وضع إنسان 

 يقة بمساعدة التكنولوجيا الغربية؟لو ُدرَِست دراسة دق الموروثة

لو أنا جيت لك ): "في الجلسة الثانية( عمرو أديبومما يؤكد زعزعة الموروث، ما قاله    )3(

ق إلى 17.30من  2شريط(نعمل إيه؟  لقيت إسمين كمانبعد شهر كده، وقلت لك أنا 

 )ق117.41

 .المقدساتفي  لتبديلالتعديل وا، وهو فتح باب سؤال له معناه ومدلوالتههذا    )4(

أمام كل والواقع أن المشكلة ال تنحصر في األسماء الحسنى بل فُتح الباب بالفعل    )5(



 .الموروث

 قرون ولم يفتح إال بهذا البحث؟ 9ثانية بعد إغالق دام  باب االجتهادهل سيغلق األزهر    )6(
  
 ذكرته؟الذي  باب االجتهادـ ماذا تقصد بإغالق وفتح 1: المضيف) 7(

  .موضوع طويل وخطير أعتقد أنه يحتاج إلى حلقة أخرى: اإلجابة

  

  األسئلة

  منها؟ التي خرجت؟ وما هي األسماء الحسنى القديمةماهي األسماء ): 1(سؤال 

  :اإلجابة

  األسماء الحسنى القديمة 

  بحسب الترتيب األبجدي

  باللون األمحرواألمساء اليت خرجت منها مكتوبة 
 اإلسم م اإلسم م اإلسم م اإلسم م اإلسم م
 املَِتُني 81 الَغفَّاُر61 الرَُّؤوف41 احلَكَُم21 اهللا 1
 املُِميُت 82 الَغفُوُر62 الرَِّشيُد42 احلَِليُم22 املُْؤِمُن 2
 املَاجُِد 83 الَغنِي63ُّ السَّالَُم43 احلَِفيظ23ُ املَُؤخُِّر 3
 املَاِلُك  84 املُْغنِي64 السَِّميُع44 احلَِسيُب24 األوَّلُ 4
 املَانُِع 85 الفتَّاُح65 الشَّكُوُر45 احلَِكيُم25 اآلِخُر 5
 املنَتِقُم 86 القُدُّوُس66 الشَّهِيُد46 احلَق26 الَبارِىُء 6
 النَّاِفُع 87 القَهَّاُر67 املَُصوُِّر47 احلَِميُد27 الَباِسطُ 7
 النُّوُر 88 القَابُِض68 الصََّمُد48 املُْحِصي28 الَبِصُري 8
 املَُهيِمُن 89 1املُِقيُت69 الصَُّبور49 املُْحيِي29 الَباِعثُ 9
 اهلَاِدي 90 القَوِي70ُّ الضَّار50ُّ احلَي30ُّ املُْبِديُء10
 الَوهَّاُب 91 القَيُّوُم71 الظَّاِهُر51 اخلَاِلُق31 الَباِطُن11
 الَْواِسُع 92 القَاِدُر72 الَعزِيُز52 اخلافُض32 الَبر12ُّ
 الَوُدوُد 93 املُقَْتِدُر73 الَعِليُم53 اخلَبُِري33 الَبِديُع13
 الَوِكيلُ 94 املُقَدُِّم74 املعز54ُّ املِذل34 الَباِقي14
ذُو اجلَالَلِ 35 التَّوَّاُب15

 وَاإلكْرَامِ
 الَوِليُّ 95 املُقِْسط75 الَعْدل55ُ



 الَواجُِد 96 املَُتكَبِّر76 الَعِظيُم56 الرَّمحُن36 اجلَبَّاُر16
 الَواِحُد 97 الكَبُِري77 الَعِلي57ُّ الرَّحيُم37 اجلَِليلُ 17
 الَواِلي 98 الكَرِمي 78ُ املُِعيُد58 الرَّزَّاُق38 اجلامع18
 الَوارِثُ 99 اللِّطيُف79 املَُتَعاِلي59 الرَّاِفُع39 املُجِيُب19
   املَِلك80 الَعفُو60ُّ الرَِّقيُب40 املَجِيُد20

    

  إليها؟ التي أضيفت؟ وما هي األسماء الحسنى الجديدةماهي األسماء ): 2(سؤال 

  :اإلجابة

  األسماء الحسنى الجدبد كاملة

  األسماء الجديدة التي أضيفت باللون األزرق

  
 اإلسم م اإلسم م اإلسم م اإلسم م اإلسم م
 الكَبُِري 81 املَُتَعاِلي 61 الرَِّقيُب 41 احلَِفيظُ 21  اهللا أ/1
 املَُتكَبِّر 82 الَعفُوُّ 62السبوح س/42 احلَق 22 اإلله 2
 الكَرِمي 83المعطي 63 الستير 43 احلَكَُم 23  األحد 3
 اللِّطيُف ل/84 الَغفَّاُر غ/64 السَّالَُم 44 احلَِكيُم 24 األوَّلُ 4
 املَِلك م/85 الَغفُوُر 65 السَِّميُع 45 احلَِليُم 25 اآلِخُر 5
 املَِتُني 86 الَغنِيُّ 66 الُمَسعِّر 46المحسن 26 املَُؤخُِّر 6
 املَاِلُك 87 الفتَّاُح ف/67 السيد 47 احلَِميُد 27 املُْؤِمُن 7
 المليك 88 القَابُِض ق/68الشافي ش/48 احلَيُّ 28 الَبارِىُء ب/8
 المنان 89 القَاِدُر 69 الشاكر 49 الحيي 29 الَباِسطُ 9

 النصير ن/90 القُدُّوُس 70 الشَّكُوُر 50 اخلَاِلُقخ/30 الَباِطُن 10
 املَُهيِمُنهـ/91 القدير 71 الشَّهِيُد 51 اخلَبُِري 31 الَبرُّ 11
 الوتر و/92 القريب 72 الصََّمُد ص/52 الخالق 32 الَبِصُري 12
 الَوهَّاُب 93 املُقَْتِدُر 73 املَُصوُِّر 53 الديان د/33 المبين ت/13
 الَوُدوُد 94  املُقَدُِّم 74  الطيب ط/54الرَُّؤوف  ر/34 التَّوَّاُب 14
 الَْواِسُع 95 القاهر 75 الظَّاِهُر ظ/55  الرب 35 اجلَبَّاُر ج/15
 الَوِكيلُ 96 القَهَّاُر ِ 76  األعلى ع/56 الرَّمحُن 36 الجميل 16



 الَوِليُّ 97 القَوِيُّ 77 الَعزِيُز 57 الرَّحيُم 37 الجواد 17
 المولى 98 املُِقيت 78 الَعِظيُم 58 الرازق 38 املُجِيُب 18
 الَواِحُد 99 القَيُّوُم ك/79 الَعِليُم 59 الرَّزَّاُق 39 املَجِيُد ح/19
 الَوارِثُ 100 األكرم 80 الَعِليُّ 60 الرفيق 40احلَِسيُب 20

 


