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لفكر  على  
ملعترضني  فكر  ُيبّين   

كهم H�_  '  
aًكب خلًال  
ألªد� 

لكاHثة  (�ملاهية 
إلميا)، فهم ال ير

لدين،   ' تطعن  بعقائد  
إلميا)   '
صاحب  ֲדا  يؤمن   (� ميكن  ال   S_
 hكّر 
لذ�  
لعقل � 
لسليمة  
لفطر@ 

هللا به 
إلنسا). �ال يقف 
ألمر عند 

لعيب فيمن ال  (�
حلد، بل ير 
هذ
يقبل على 
لدين 
لنقائص، �يتهمونه 
 l مّنا  فمن  
لثو
بت!   ' بالطعن 

لتهمة 
ل% يرمي ֲדا  cيسمع عن هذ
·الفهم  من  كل  
ملشايخ  من   aكث


لر��! فعن �� ثو
بت يتحدثو)؟!
لعل ما يوضح Sلك، ما �تنا�له هنا 
من 
قتباساO من Hسالة �صلت� من 

مقا�  على  تعليقا  �Sلك  �حدهم، 

ملسلمني  جها�   4_ فيه   Oشر�  Ô
 S_  ،
aكب 
بالقرV) جها� 
ألªديني 
يقو� صاحبها 
لذ� �عا Ô با`د
ية: 
 �A  �Bكب جها#�  جها#كم  ”Aين 
 Fنسي هل  صغB�؟  جها#�   Lح
على  �جلها#   Oحر قد  متنبئكم   �A

�ملسلمني؟؟"
 hخلصو
 c

لر� على ما 
فتر (��Hغم 

ملسيح 
ملوعو� �
ملهد�  hإلما
على 

جلها� قد  hنه قد حّر�� بقو`م 

جلماعة   Oبيا��  '  
ًّ�H� Aًثا  ُقتل 
مـو
قعها   Qعـ 
ملرئية �  @��
ملقر
�فضائيتها، _ال �ن� �قو� _) من ال 
 (Vلقر

حد من �يؤمن بنسخ حر^ 


لكرمي كيف يؤمن بنسخ حكم من 
�حكامه؟!


ملهد� 
جلها�،  hإلما
 hّرU l بالطبع

ملشر�� هو  
جلها�   (� �_منا �ضح 
"كانت  يقو�:   S_ 
لدفع،  جها� 
�صحابه _ما حلماية �حر�d نبينا � 
 ��  ،Hلكفا
  Oهجما من  �نفسهم 
 (
�عد لدفع   ��  ،hلسال
 إلHسا� 

لدين  على  
لقضا�   (�يريد 
لذين 

خلز
ئن   ،dلقلو
 (تريا�  بالسيف؛ 
-١٥٨  �  ١٥ ¦لد  
لر�حانية 

(١٥٩
ُيشّرعه   l لذ�
 
ملمنو�  
جلها�  �ما 
لنشر   ¨
�
لعد 
جلها�  فهو  قط  
هللا 

جلها� 
لذ� يتنصل منه  

لدين، هذ

 

هالة شحاتة عطية

‡]ŞËç’\;Ô]Œ’b;Ï⁄‚h;ÅËfi�h
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حج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكني
كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العدا

<Z;ÍÅi·^;‹̨ˆb<Z;ÍÅi·^;‹̨ˆb
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ملسلمني،  من  
ألعظم   �

لسو 
آل) 
�) من 
لوهابيني �تبا� µمد بن  Âح

آل)،  به  يقو�  
لوهاd من ال  عبد 

لدفع  �ها�  نقو�  كنا   (_ �لكن 
من  منهم  فإ)  �_ميا)،  عقيد@  عن 
 ��� حسب 
ملوقف �يقو� به نفاقا، 
�ما  
لÂ يعيش فيها،  
لد�لة   ^�ظر
 ' ¨�
من يقو� منهم باجلها� 
لعد

ملحّرضني  من  _ال  يكو)  فال  
لعلن 
من  
لتأكد  يريد  من  �على  
جلبنا�. 
 X�فتا عن  بنفسه  فليبحث  Sلك 

جلها� �عندها سيعر^  
ملشايخ ' 

لعامة   dصا� 
لذ�   iتباHال
  Xمد
مشايخ  من   X�
لفتا  cهذ  �
جر من 
 
فّرقو �قد  يفعلو)،  ال  ما  يقولو) 

لدين ِشَيًعا �حتسبهم kيعا �قلوֲדم 

!Âش
�ال jو� 
خللط كما هو شائع بني 
على   Øحلفا
 �جل  من  
لدفع  جها� 

ملحتل من �جل  dبني حر�
لدين، 

حلفاØ على 
لوطن، فاأل�� l يعد 
حيث  
لو
قع   �H� على  �جو�  له 
ال توجد �� جهة تشن حربا �ينية 

لقضا�  
باألسلحة 
لقصد منها حتديد
 (� فيجب  
لثا¨  �ما   ،hإلسال
 على 
 Ô��p من 
حلاكم Hمد H
يكو) بقر


ألمر. 

 Oآليا
�فضال عن 
لعديد من  ،
هذ
 aغ مع   hلسال
 حالة  تفر�  
ل% 
_ليهم،  
لقسط � 
لQ ֲדم � 
ملحاHبني 

) عليهم- يقو� �بالعد 
لبد�  �منع 
�ِمَن Hجًال على  �يُّما Hجٍل   "  :  �
بر��،  
لقاتل  فأنا من  قتله،   o مه�

 "Æكافر �ملقتوُ
�_) كا) 
سريعا   H�
ملر هنا  
ملناسب  �من 
 "cينه فاقتلو� �على حديث "من بد
Sهب  ما  يع�  ال  بأنه  للتوضيح 
_Zا�  من  
ملرتد  لقتل   (�
ملنظر _ليه 
حياته ' كل حا�. فاحلديث يتعّلق 
 dحلر

ملحاdH، ففي حالة  باملرتد 
�جل  من  
ملسلمني  على   Çبالسال
�ينهم، �جب قتل 
ملرتد كمن كا) 
يكن   l  (_ �ما  �صلّيا،   
كفر  cكفر
µاHبا فال jو� قتله، 
للهم _ال قتله 
معنويا كمع� 
لقتل ' حديث عمر 
حني  عنه  
هللا  Hضي   dخلطا
 
بن 
 �� نفسه   @Hما_  4_ �عا  "من  قا�: 
�� كما  ،"cملسلمني فاقتلو
غca من 

جعلوc كمن  dلعر
��H ' لسا) 
ُقتل �ماO بأ) ال تقبلو
 له قوال �ال 

تقيمو
 له �عو@. 
 (Vبالقر 
جلها�   (� شك  �ال 
 aلكب
 
جلها�  من  نو�  هو  
لكرمي، 
�َجاِهْدُهْم َ﴿ تعا4  
هللا  لقو�  �فقا 


الستعانة   ��  ،﴾
aًَكِب  
ِجَهاً� ِبِه 

لكرمي   (Vلقر
 من  
لدليل � باحلجة 

 كا) من Sفإ ' مو
جهة شبهاִדم، 
حرجا   (�ير ال  من  
ألªديني   aغ

لسما�   ' 
ملسيح  Aيا@  _مياZم   '

ل%   Oآليا
 من  
لعديد   ��H� Hغم 
تد� على �فاته، �ال ير�) ظلما ' 
سحر 
لرسو� 
لذ� قا� له عز �جل 
�ال   ،﴾pِلنَّا
 ِمَن  َيْعِصُمَك  
هللا �َ﴿
 ' Ùملنسو
jد�) باطال ' �جو� 

لذ� قا� عنه 
هللا تعا4 ﴿َال  (Vلقر

ِمْن  �َال َ َيَدْيِه  َبْيِن  ِمْن  
ْلَباِطُل  َيْأِتيِه 
قتل   ' جرما   (�jد �ال  َخْلِفِه﴾، 
 cَ
ِ_ْكَر ﴿ال  تعا4:  قوله  Hغم  
ملرتد 
من  Sلك   aغ يِن...﴾._4  
لدِّ ِفي 
�Zا Qيعت  Âل
 
لكاHثية   O

العتقا�

ل% �من 
لثو
بت �من �صو� 
لدين 

آل) �سلحة  hإلسال
 �
يستخدمها �عد
 (Vم بالقرZ�ملحاHبته- فكيف jاهد

ألسلحة  نفس  _ليه  يصّوبو)  �هم 
من  يطرحونه  فيما  معهم  باتفاقهم 
 aلتعم `م  �يقدمو)  بل   ،Oشبها
لديهم   @Qمعت  @aخS 
ألسلحة   cهذ


ياO ' كتب 
لتر
Á؟!�H من
 O

 ' تلك 
العتقا���ما _) l ير 
_مياZم،   '  aكب خلل  فذلك  عيبا 

لفطر@ � 
لفطنة   dصحا� فعند 
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jب  عقائدية   OفاV هى  
لسليمة 
عليها  للقضا�   
�jاهد  (� عليهم 
جها�نا  من   
�هذ 
لدليل، � باحلجة 
من  يفهمه   (� يريد  
لذ� ال   aلكب

ال يتقي 
هللا ' _ميانه �ال jد عيبا ' 

 .ÁH

لكو cإلميا) ֲדذ

تساÊالته  
لتعليق  صاحب  �يتابع 

�يقو�:
 cقد حولتمو� (Vين _ميانكم بالقر��"
� كليلة �_4 كتب كألف ليلة �ليلة 
حد
ئق  _نشا�  عن  Uكى  ��منة 
 Oملجال
�
لصحف  Hظهو� (

حليو
 @�_مر يقصد  �هو  
لنملة  �يذكر 

جلن � Hجال  يقصد  �هو  
`دهد �

"hلقو
�هو يقصد علية 
على   
�H �قو�   (� _ال  يسع�  �ال 
فما  
نسلت! � بد
ئها  Hمت�  Sلك: 
 ��عجب قوله �_سقاطه علينا! �l يقر

كتب 
لتفاسa لديه؟! 
 OكاياA ممتلئة    aلتفاس
 فكتب 

لعقو�،  غّيبت  
ل%   Çألشبا


ل%  O

حلشر� Oنا

حليو OكاياA�
تدعو _4 �خذ 
حلكمة من �فو
هها، 

�_ليكم ملخص لبعضها:
Hيش،   �S طائر  �) هدهد،  ُيحكى 
 Hلطيو
 من  مظلة  عن  يوما   dغا
كانت تظلل 
مللك سليما) من حر 

 dغيا  Áفأحد 
حلاHقة،  
لشمس 

مللك  cملظّلة، فتوعد

`دهد ثغر@ ' 

بالذبح!
�كانت هناi منلة، حشر@ عاقلة،  
هذ

لنمل  Oمللك شخصيا، فأمر
تعر^ 
�) يدخلو
 بيوִדم خوفا عليهم أل) 
منلة  �تلك   !dحر حالة   ' 
لبلد 
�خرX تقية، VHها يوما ترفع قو
ئمها 
تبتهل  �{عها  
لسما�   4_ 
ألHبعة 

بالدعا�! 
عليها  ُيقيم  قر�@  عن  فضال   
هذ
 dال تشر (

لقر�� حد 
لرجم، �فئر
لنب 
إلبل ألZا مسخ لفئة من 
ليهو� 

ملحّرh عليهم ' شريعتهم لنب 
إلبل! 
مسخت   
Sملا عجبا،  لنتسا��  �_ّنا 

لفئة من 
ليهو� _4 فئر
) Hغم  cهذ
_صر
Hها  حد   4_ بالشريعة  
لتز
مها 

على عدh شرd لنب 
إلبل حÂ بعد 
�صبحت مسخا! (�

تلك  �مثا�  من   aلكث
  iهنا�  ،
هذ
 4_ تسي�  
ل%   aلتفاس
�  Oحلكايا


لعقل 
لذ� مّيز 
هللا به  4_� (Vلقر



إلنسا)!  
متعنا  مبا   Oآليا
 نفسر  فكيف حني 

هللا به من عقل ال يناقض 
لنقل �ال 
يتعا�H معه، �_منا يبني ما ' 
لنص 
من _عجا� على مر 
لزمن l يدHكه 
حينها  ُنتهم  
ئل، �
أل  (�
ملفسر
حق   � 
ألªديني   aغ به   hيقو مبا 
 dلكرمي من حتويله _4 كتا
 (Vلقر


�شبه بكتب �لف ليلة �ليلة!
:Èعجب �حلق _¨ ألتسا�


 Zما\� يدعو- هذ� �ملعتر �� 
ألهتد^؟!

 

فكيف حني نفسر اآليات مبا متعنا اهللا به من عقل ال 
يناقض النقل وال يتعارض معه، وإمنا يبني ما - النص 
من إعجاز على مر الزمن P يدركه املفسرون األوائل، 
ُنتهم حينها مبا يقوم به غm األlديني k حق القرآن 
الكرمي من حتويله إs كتاب أشبه بكتب ألف ليلة وليلة!


