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التقوى

kفتحي عبد �لسال 

صد�  لو   Áد» ما�� 
�ملهد� � "مت جتريح 

" �سله  من íرø �هللا 
 Yبا "
عليهم صلو�~ �هللا "سالمه، 
خطأ من «كم âيا� عيسى � » 

�لسما� سمه �ملا��... ��؟ 
ملا�� ¿ يتعهد �هللا تعاâ vفظ �لكتا� 
�لقرYª �لكرمي؟ "ملا��  �ملقدº  كما 
 ºملقد� �لكتا�   vتعا �هللا  íعل   ¿
�لشمس   Yأل �لصد"�؟   « Jفوظا 
على  
سف  فال  ستطلع  ما��مت 
�لقو[  �هللا  "�بتلى  �لنجو[،  �ها� 
 ºلنا� فعر¯  «فظو�،  فلم  باحلفظ 
قد�   Yªلقر� âفظ  "عرفو�  قد�هم، 

�هللا
سؤ�b: ما�� لو 
Y �لرسل �ملذكو�ين 

�يعا  كانو�   ºملقد� �لكتا�   «
يقع  فهل  �خلطيئة،   من  معصومني 
ال،   �للهم  �هللا؟؟   عبا��  على  ضر� 
 Y�z عبا�تك.  على  ضر�  يقع  فلن 
كاتب   Y
 �ملشكلة  �ملشكلة؟؟  فما 
"هو   ،Yكا 
يا )  ºملقد� �لكتا� 
Ýهوb » �ملحصلة) حينـئذ  لـن 

يكوY معصوما. 

سؤ�M: فهل نضحي برسل �هللا �يعا 
\k بعصمة �لكاتب؟؟ 

�هللا  
مرنا  "قد  معر"¯،  �جلو�� 
 bنقو  Y
 "هو  باملعر"¯،  نأمر   Y


Y �لرسل ¿ Íطئو� "لكن �لكاتب 
مكاتب   « شي�   Áحد  "
 
خطأ 

�لنسا� .

 Nو� �لتضحية بتفاسí بنفس �لطريقة
�هللا   bجال  øجتر معصومة   Nغ
�لثقا».  �ملسلمني   Áتر� "�لرسل » 

:bلبسط �ملسألة نقو"
صا��  �يننا    - �ملسلمني   – Çن 
جا�   ببساطة  ألنه  صا��،  "نبينا 
بشي� صا�� » نفسه � "هو نقا� 

توحيد �هللا �خلال�. 
مهديا   Yيكو فاملهد�  "كذلك 
صا��  بفهم  يأ¬  عندما  "صا�قا 
لكال[ �هللا، "مهد� �إلسال[ تطبيقا 
%ذ� �لقاعد� قد صد�، ألنه قد جا� 
 ،Yªبالفهم �لصحيح لكتا� �هللا �لقر
برسو�  تقرير  �لفهم   º
� "على 
 �Nلس�"  Yªلقر�  « �لدينية  �حلرية 

�لنبوية.
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هو   eملهد� فهم   b\  kجنز كيف 
 bHللقر �لصحيح  للفهم   vألقر�
.ليس فهم فقهاT �ألمة .علمائها؟

 Yz" �لعقال�،  نستف¸  لإلجابة 
هو »  للمسلمني  �حلاسم  �الستفتا� 

�ألسئلة �لتالية:
* فرضا جدليا : ما�� لو كاY �ين 
�ملهد�   bيقو كما  هو   � Jمد 
�، �ين �حلرية �لدينية، فهل يضا� 
"هل  هكذ�،  هو   Yكا لو  �إلسال[ 
سيقع على �إلسال[ "عبا�� �هللا ضر� 
 vz ]إلسال� bهل يتحو "
مميت؟؟  

باطل؟؟ 
بال.   "
 بنعم  �هللا  ياعبا�  
جيبو� 
ضر�،  ال   .. ال  قائلني:  "�عترفو� 
�لك   bيقو كما  �إلسال[  "ليت 
�إلصر  عنا  ال�تفع   � �ملوعو�  

"�ألغالÇ" bن ندعو vz �إلسال[.
ال  "بأنه  بال:   �إلجابة  كانت  لو 
لو  "�إلسال[  �لعبا��  على  ضر� 
�إلسال[   « �لدينية  �حلرية  تقر�~ 
 Yكا مهما   Âمنا� بال  مو�طن  لكل 
�ين "ال�ته،  فبها "نعمت..  
ما لو 
كانت بنعم يتضر� �إلسال[، فلنفهم 

هذ� �لضر�. 
يضر  �لدينية  �حلرية  �حتر�[  هل   *
تصو�  "هل  "يشوهه؟؟  �إلسال[ 
نفس    Nبغ نفس  قتل   bستحال�

تصو� ضر"�� للعبا��؟؟ 
�لدينية  �حلرية  عن   Áنتحد "عندما 
 vبني قوله تعا "
فكيف نوفق بينها 
» سو�� �لبقر�: الzكر�� » �لدين. 
"بني حديث: من بدb �ينه فاقتلو�؟ 
 ،Yªكيف نفهمه حرفيا فنناقض �لقر
�حلرفية  �حلالة  هذ�   « íو�  "هل 
�ينه   bبد �لذ�  �ملسيحي   ]� zهد�� 


سلم؟"
ملجر�  �ملرتد  قتل   Y
 شك  ال 
 « �إلكر��  هو  �لفكـر�  �خلال¯ 
 Y
  Yªللقر "حاشا  بعـينه،  �لدين 

يتناقـض.
 Éمبع �لدين  كلمة  تأ¬  �للغة   «"
�لعهد "عقد �لسلم، "يكوY �لتبديل 
"zظها�  "�ملحـا�بة،  �خليانة  هو 
�لسفـك،  "خطـط  �لعـد�� 
يبعد�  للنص  فهم  فهـنا�   uبالتا"

 « لإلكـر��  تشـريعا  كونه  عن 
�لديـن. 


مريكا  « Y
"» عصرنا نر� مثال 
من حقك 
Y تسلم 
" ال تسلم، "من 
 Yترمو»" حقه،  فهو  منهم  
سلم 
فهل  �ستو�هم،   حسب  �ختيا�� 
نفسر�   Yبأ "ينتفع  �إلسال[  يفخر 
جا�  (�لذ�  �ملسيحي  لألمريكي 
عنه)   bيتسا�" فيه  ��غبا  بال�نا 
قائلني : 
نك لو �خلت �يننا � بد� 
�خلر"¾  فأ��~  باطل،  شي�  لك 
"قتلك  يومها   bحال فدمك  منه 

"�جب؟؟

[ هل يضرنا تفسN �حلرية �لدينية  
"يغضب علينا �هللا لو قلنا له: 
Y �يننا 
�لدينية  �حلرية  �لبشرية  علَّم  من  هو 
 �
 بال  �ينك  �ختيا�   « "حقك 

zكر�ها~؟؟

ملـاذا R يتعهد اهللا تعـاk �فظ الكتـاب املقدس  
 kعـل اهللا تعا� R كمـا القـرآن الكـرمي؟ وملـاذا
الكتـاب املقدس @فوظا ! الصدور؟ ألن الشـمس 
مادامت سـتطلع فال أسـف على ذهـاب النجوم،
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التقوى

ماضر� فهم �لقرbH هكذ�؟ 
ما �لضر� �لو�قع لو كاY سيدنا عيسى 
يرخص »  "نبينا ¿   � قد ما~ 

كذ� "¿ يتم سحر� �؟؟ 
 bباطال "�لرسو Yªلقر� Yهل يكو *
"�لعبا��  ûطئا   Yسيكو  � Jمد 
ستكوY مشكلة لو 
Y عيسى � 
"�فن كسائر  "ما~  �ملو~  من  جنا 
لو   Yلكو� �ملرسلني؟؟ "هل سينهد[ 
نص  كما  يعو�  ال  ما~  من   Yكا

�لقرYª خاصة �لصاحلني؟؟  
"ما �ملشكلة 
Y يقو[ �جٌل صا� من 
 « بعيسى  �ملناطة  باملها[  Jمد  
مة 

ªخر �لزماY ؟؟

Y "عد  لو  �لدين  يتحطم  * "هل   
�هللا مبجي� عيسى هو "عد مبؤمن من 

مة Jمد �، "هو من قبيل متنياتنا 
مبجي� صالø �لدين، "نعó به �جال 

على خلق صالø �لدين؟ 

 �
 من  مصيبة   Áستحد *"هل   
يسحر�   ¿  � �سولنا   Y
 لو   Âنو
لبيد �بن �ألعصم؟؟  
" لو 
Y �سولنا 
كاY حقا ¿ يرخص بنوÂ "�حد من 
 Áمقا[ "¿ يستثن ثال �
�لكذ� » 

حاال~ جلو�� �لكذ�؟؟

 � ��. Mلرسو� �b حديث سحر 
�عتقدنا  لو  فما��  �حلديث؟  كتب 

عدk عصمة �لنص؟  
�جلن  كلمة   Nتفس  Yكا لو  "هل   
"�لشيطاY كما فسرها �ضي �هللا عنه 
بشN �لدين Jمو� ، فهل ستتشو� 
�لعبا��، "هل صحبة تصو��~ �جلن 
 « �لشبحية  "�لعفا�يت  �لشبحي 
 bلعبا�� "كما� حياتنا شر� لصحة 

�لقيا[ بأمانة �الستخال¯؟؟  
 *"هل "جو� ناسخ "منسو� شر� 
 Yªلقر�  Yيكو "هل   Yªلقر�  bلكما

ال شـك أن قتـل املرتد 
جملـرد اخلالف الفكري هو 
بعينه،  الديـن   ! اإلكراه 
وحاشا للقرآن أن يتناقض.

 *وهـل سـتحدث مصيبة من أي نوع لو أن رسـولنا 
� R يسـحره لبيد ابن األعصم؟؟  أولو أن رسـولنا 
كان حقـا R يرخص بنـوع واحد مـن الكذب ! أي 
مقـام وR يسـتثن ثـالث حـاالت جلـواز الكذب؟؟

*هل نضحي بعصمة ديننا 
الرواة  بعـض  بعصمة  أم 
واملفسـرين؟؟  والنسـاخ 

"�ملنسو�  �لناسخ  (بطل  لو  باطال 
 ،Nلذ� يوجد » بعض �لتفاس� Éباملع
"كاY �لقرYª كله Jكما "¿ تنسخ 

كلمة منه كلمة 
ختها) ؟؟ 
* هل ستحدÁ كا�ثة لو 
Y �ملشكلة 
�لر"��  بعض   øجر  « Jصو�� 
"خطأ   ،Áلتر�� لكتب  "�لنسا� 

بعض �ملفسرين؟؟ 
 ]
 �يننا  بعصمة  نضحي  *هل   
"�لنسا�  �لـر"��  بعض  بعصمة 

"�ملفسـرين؟؟ 


