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دعاة لـ »األنباء« ردًا على زعم األنبا بيشوي بوجود تحريف في القرآن:
طعنه في القرآن الكريم ينم عن جهله بطريقة جمعه وتدوينه

ليلى الشافعي ـ ضاري املطيري

محاوالت التعدي على كتاب اهلل عز وجل الذي خصه لنبينا محمد ژ والمة االسالم ال تتوقف بني فترة واخرى، 
فقد تعرض القرآن الكرمي للتهم والتشكيك واالساءة منذ نزوله على نبينا ژ، حيث ادعى كفار قريش انه افك مفترى 
وأساطير األولني، ولم يكتفوا بذلك بل دعوا العرب الى عدم االنصات اليه واللغو عند سماعه، واليزال هذا التعدي 
يتجدد بصور مختلفة، فلم تكد متر على العالم االسالمي احداث الدعوة الى حرق نسخ من املصحف الشريف في 
اميركا وسـجون افغانسـتان ومعتقل غوانتانامو، واتهامه انه يدعو الى سفك الدماء وارهاب اآلمنني، حتى خرجت 

علينا دعوات مؤخرا تشـكك في مصداقيته وتتسـاءل عن مدى ثبوتيته. واخيرا اثارت تصريحات اطلقها سـكرتير 
املجمع املقدس لكاتدرائية االقباط االرثوذكس في مصر االنباء بيشوي استنكارا واسعا بني العلماء والدعاة وعامة 
املسـلمني، والتي نص فيها على ضرورة مراجعة حقيقة ثبوت آيات القرآن الكرمي حيث تساءل في محاضرة له في 
الفيوم )غرب القاهرة( قبل ايام، عما اذا كانت بعض آيات القرآن الكرمي قد قيلت وقتما قال نبي االسـالم القرآن ام 
اضيفت فيما بعد في عهد عثمان، وخاصة اآلية التي تشـير الى تفكير النصارى واملتمثل في اآلية الكرمية )لقد كفر 

الذين قالوا ان اهلل ثالث ثالثة(، قبل أن يتراجع بيشوي ويقول إن تصريحاته أسيئ فهمها.

واتفقت ردود العلماء والدعاة على رفض هذه االتهامات، مؤكدين ان القرآن الكرمي محفوظ من التحريف والتبديل، 
وان اهلل تكفل بحفظه في صدور املسلمني، الفتني إلى ان طعنه في القرآن الكرمي ينم عن جهله في طريقة جمعه 
وتدوينه. واكدوا انه ال ينبغي مخاطبة اهل الكتاب اال في قضايا التوحيد وليس القضايا التفصيلية، مذكرين بقول اهلل 
عز وجل )ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم(، وقوله عز شأنه )قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا 

بأنا مسلمون(. »األنباء« القت الضوء على بعض الردود العلمية حول هذه االفتراءات، وفيما يلي التفاصيل:

أكدوا أن اهلل تعالى لم يحفظ كتابًا أنزله على أحد من الرسل كما تكفل بحفظ القرآن

بيجول لـ »األنباء«: وفاء وكاميليا مسيحيتان.. 
وال بيشوي وال غيره يقول إن القرآن محرف

فخري: على بيشوي االهتمام بالكنيسة
والتدبر في اإلنجيل فكل إنسان أدرى بديانته

أسامة أبوالسعود
نف���ى راع���ي 
الكنيسة املصرية 
في الكويت االنبا 
بيجول ما ذكرته 
وسائل االعالم عن 
ان االنبا بيشوي 
القرآن  ان  ادعى 
الكرمي محرف ومت 
وضع بعض آياته 
في عهد اخلليفة 
الثالث عثمان بن 
عف���ان وحتديدا 

اآلية الكرمية )لقد كف���ر الذين قالوا ان اهلل ثالث 
ثالثة(.

وقال االنبا بيجول في تصريحات ل�»األنباء« »ال 
االنبا بيش���وي وال غيره ميكن ان يقول ان القرآن 
محرف«، مؤكدا ان االنبا بيش���وي رجل عاقل جدا 
وراق في مشاعره ومشهود له من اجلميع وله من 
العمر من جهة واخلبرة في رئاسة الكهنوت والعديد 
من املناصب التي تقلدها في الكنيسة � فهو عالم 
في الهندسة وأمور الكنيسة � ما يؤكد انه ال ميكن 
ان يق���ول ذلك مطلقا« وتابع قائال: ال ميكن لالنبا 
بيشوي ان يخطئ في حق اخوتنا املسلمني، فنحن 
في مصر اسرة واحدة متحابة، وال نقبل اي كالم 
ميس اخوتنا املس���لمني، كما هم ايضا ال يقبلون 
كالما ميس اخوتهم املسيحيني وهم اول من يهب 
للدفاع عنا ونحن كذلك. وعما ذكر من قول بيشوي 
ان املس���لمني ضيوف علينا ف���ي مصر، قال االنبا 
بيجول ان االنبا بيش���وي رج���ل عاقل وال يعرف 
اخلطأ وال ميكن ان يخطئ بحق اخوتنا املسلمني، 
وانا امتنى توجيه تلك االسئلة له شخصيا ليفتي 
شخصيا مبا يريد ان يقوله وانا ارى استحالة ان 

يقول بيشوي مثل هذا الكالم.
وردا على التقارير االخيرة عن اس���الم كاميليا 
شحاتة ومن قبلها وفاء قسطنطني واحتجازهما في 
احدى الكنائس في مصر قال بيجول: كما سمعت من 
البابا شنودة ان وفاء قسطنطني وكاميليا شحاتة 
مسيحيتان ويشهد بذلك االزهر الشريف ووزارة 

الداخلية املصرية.
وختم بيجول تصريحاته بالتأكيد على ان هناك 
من ينف���خ في النار حتت الرماد مش���ددا على ان 
مصر ستظل بلدا آمنا بفضل عقالئها من املسلمني 
واملس���يحيني، مش���يرا الى ان ما يحدث بني فترة 
واخرى من تأزمي يثيره البعض بدعوى الطائفية 
في مصر هو كالم نتوقعه وليس بجديد وال بغريب 
فهناك كثيرون يترصدون مبصر، لكن مصر ستبقى 

فوق كل احد وفوق كل شيء.

بشرى الزين
أك��د ال�وك�يل 
ال�ب�ط�ريرك���ي 
املارون���ي ف���ي 
الكويت واخلليج 
ال�ع�رب���ي االب 
يوس�ف فخري 
حرم�ة وقداسة 
ال��دي��ان�����ات 
السماوية واصفا 
ما يثيره البعض 
الشؤون  حول 
ألي  الديني���ة 

جماعة باالمر االستفزازي البعيد عن اي ضمير 
وتفكير عقالني.

وعلق فخري حول ما جاء على لسان راعي 
الكنيسة القبطية في مصر االنبا بيشوي من ان 
بعض آيات القرآن الكرمي قد تكون أضيفت في 
عهد اخلليفة عثمان بن عفان ÿ بأن هذا شأن 
بعي���د عن اختصاصه وكان األولى به ان يترك 
ذلك الى العلماء املس���لمني والى دار االفتاء في 
جامع االزهر. واش���ار الى ان لكل ديانة اتباعها 
وهم االدرى بشؤونهم وال يجوز إثارة هذا النوع 
من التصريحات الذي يغذي النعرات بني اتباع 
الديانات املختلفة، داعيا االنبا بيشوي الى االهتمام 
بالكنيس���ة والتدبر في االجنيل ألن كل إنسان 

ادرى بديانته وكتابه املقدس.

أكد أن مصر ستظل آمنة بعقالئها مسلمين ومسيحيين

األنبا بيجول

األب يوسف فخري

د.يوسف الشراح

حاي احلايد.عادل الدمخي

د.سليمان معرفي

محمد العصيمي

د.شبيب الزعبي

د.محمد النجدي

د.شافي العجمي

د.وائل احلساوي

د.سعد العنزيناظم املسباح

التوحيدالمسباح: الطعن بالقرآن ُكفر بإجماع األئمة حول  الكتاب  أهل  مخاطبة  الحساوي: 

الشـراح: حفظ القرآن تـمّ بطريق قطعيمعرفي: اهلل تعالى اختار عثمـان لجمع القرآن

رغم تراجعه.. مطالبات مصرية بمحاكمة بيشوي
القاهرة ـ إيالف: فيما عم غضب عارم العديد من 
مدن وقرى مصر بسبب تصريحات الرجل الثاني في 
ــية األنبا بيشوي ودعوة العديد  الكنيسة األرثوذكس
ــارع املصري حملاكمة عاجلة له  من رموز وعوام الش
بسبب جتاوزه اخلطوط احلمراء ونقده النص اإللهي، 
ــوي عن تصريحاته التي أشار فيها  تراجع األنبا بيش
ــوي على نصوص محرفة  الى ان القرآن الكرمي يحت
ــي ذكرها أول من أمس في مؤمتر تثبيت العقيدة  والت
ــر  ــالل كتيب مت توزيعه، قائال: ما نش ــم 13 من خ رق

قدمي وهناك إساءة لفهم الكالم.
ــب الهجوم  ــه عق ــي محاولة للدفاع عن نفس وف
ــر اخلميس  ــع الذي تعرض له على اثر ما نش الواس
ــوي:  املاضي في صدارة الصحف املصرية قال بيش
ــفير املصري في قبرص  ــت مدعوا في منزل الس كن

وحضر معظم رجال السفارة منذ عدة سنوات »فسألني امللحق العسكري 
ــلم عن تفسير بعض عقيدة التثليث املسيحية، فاستعنت  وهو رجل مس
ــض النصوص القرآنية، فقال لي ان النصوص القرآنية تؤيد العقيدة  ببع
ــيحية واملتمثل في  ــاك نص ال يؤيد العقيدة املس ــيحية، قلت له هن املس
ــوا ان اهلل ثالث ثالثة( وقلت  ــد كفر الذين قال ــة القرآنية الكرمية )لق اآلي
ــن يوافقوا عليه فقدم  ــيحيون ل ــيحية، واملس له النص وبه تكفير للمس
ــرحا لهذا النص من خالل شرحي وفي  ــلم« ش ــكري »املس امللحق العس

نهاية حديثه قال ان هذا النص مقصود به شيء آخر 
ــير، قلت أقبله  غير ما تقصده، فهل تقبل هذا التفس
ــأعتبرها كذلك في  ــال اعتبره كذلك فقلت س جدا فق

حال اتفاق الكل عليه«.
وأكد األنبا بيشوي »نحن نرفض اإلساءة والتجريح 
ــالم ورموزه وفي كل احملافل الدولية ندافع عن  لإلس
ــالمة املسجد، وقد اتفقت مع اإلذاعة املصرية على  س
ــخص باللغة العبرية موجه  تقدمي برنامج يترجمه ش
إلسرائيل والتي تريد بناء هيكل سليمان للمرة الثالثة 
ــي العهد القدمي ومن خالل  ــت لهم كيف ان اهلل ف ألثب
ــليمان للمرة  ــوص التوراة ال يريد بناء هيكل س نص
ــال إثباتاتي مكتوبة  ــة وبالفعل طلبوا مني إرس الثالث
حتى يقوم املترجم العبري بترجمتها، ففيما أنا أدافع 
ــجد األقصى وأنادي بعدم االزدراء باألديان  عن املس
في احملافل الدولية، مثل مجلس الكنائس العاملي والفضائيات فأعتقد انه 

ليس من العدل ان يتهمني شخص بازدراء اإلسالم أو اإلساءة إليه«.
ــوي الى انه من خالل احلوار بني االخوة املسلمني  وأشار األنبا بيش
ــر  ميكن لكثير من األمور املختلف عليها ان يتم حلها، من غير ان يفس
ــك وقلت هكذا يكون  ــوم على القرآن، وعلقت على ذل ــك على انه هج ذل
ــرح والتفاهم الذي يجعل اآلخر يبحث في ذهنه  احلوار مع اآلخر والش

ويفتش، وهذا ألني لم أهاجمه.

رئيس جلنة الفتوى بجمعية 
إحياء التراث اإلسالمي الداعية 
ناظم املس����باح أكد ان املسلمني 
مجمعون على ان القرآن الكرمي 
أمته اهلل تعالى قبل موت النبي 
الوحي،  انقطع  ژ وبعد موته 
وقال ان اخلليفة عثمان بن عفان 
ÿ قد جمع اآليات املتفرقة في 
صدور الصحابة وان ما قاله األنبا 
بيشول بأنه أضيف للقرآن في 
 ÿ عهد اخلليفة عثمان بن عفان
شيء فهذا كفر بإجماع املسلمني 
وان هذا الكالم فيه طعن في الدين 
االسالمي وليس لغير املسلمني 

ان يتدخل في كالم اهلل.
من جهت����ه، علق األس����تاذ 
في كلية الش����ريعة والدراسات 
االسالمية د.شافي العجمي بجملة 
واحدة قائ����ال: »ليس كل مبطل 

يستحق الرد«.

كفر

وفي اإلطار ذاته قال د.سليمان 
معرف����ي ان القرآن الكرمي حجة 
اهلل عز وجل على اإلنس واجلن 
وعلى اليهود والنصارى وعلى 
املجوس وغيرهم وهو رسالته 
الى اخللق ومادام كذلك فالقرآن 
الكرمي محفوظ بحفظ اهلل تعالى 
ال أحد يستطيع حياله فعل شيء 

ولو اجتمعت اجلن واإلنس.
وأضاف: ان اهلل سبحانه هو 
الذي اختار عثمان لذلك وشرفه 
به لعلمه سبحانه بأمانته وصدق 
اميانه، لذلك أجم����ع الصحابة 
واألمة على أمانت����ه، ومن يقل 

غير ذلك فقد كفر.

طعون متشعبة

ويضيف د.ش����بيب الزعبي 
ردا على هذا البهتان قائال: قال 
تعالى: )ولن ترضى عنك اليهود 
وال النصارى حتى تتبع ملتهم(، 
وقال تعالى: )ودوا لو تكفرون 
كما كفروا فتكونون سواء( وانه 
من اليقني عند كل مسلم ان القرآن 
الكرمي كت����اب اهلل وان اهلل قد 
تكفل بحفظه حتى قيام الساعة 
وانه ال خط����أ في القرآن الكرمي 
في أي جانب من جوانبه وأنه 
أعظم معجزة لرسول اهلل ژ وقد 
حتدى اهلل الكفار واملغرضني ان 
يجدوا فيه اي خطأ او اختالف 
او تناقض او تعارض او ضعف 
)أفال يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالفا 
كثيرا( ولو الحظ القارئ الكرمي 
ان اهلل دعا الى تدبر القرآن الكرمي 
للفريقني ل� »املؤمنني والكافرين« 
فأما املؤمن فيتدبر ليزداد إميانا 
وأما الكاف����ر فيتدبر لينظر الى 
االعجاز واحلبك والسبك والتناغم 
والتناظم في اآليات لعله يهتدي 
ولو تدبر فلن يج����د أخطاء او 
اختالفا فقد قبل اهلل تعالى معركة 

التحدي.
واستنكر د.الزعبي هذا الكالم 
وق����ال ان الطعون التي يذكرها 
أعداء الق����رآن ال تخرج عن احد 
هذه األقسام فهي طعون أخالقية 
وطعون شرعية دينية تاريخية، 
وطع����ون تش����ريعية حكمية، 
وطعون اجتماعي����ة، وطعون 
علمي����ة، وطعون الى ش����خص 
الرس����ول ژ صاحب معجزة 

القرآن.
ان  الى  وأش����ار د.الزعب����ي 
ما ج����اء به األنبا بيش����ول في 
احملاضرة التي ألقاها في مصر 
يتمم حملة تش����ويه وتشكيك 
العظي����م، مؤكدا ان  القرآن  في 
اهلل تعالى قد أك����رم هذه األمة 
بخليفة رسول اهلل ژ عثمان 
بن عفان ÿ الذي حفظ القرآن 
على األمة بتحويله من الصدور 
الى السطور على نحو العرضة 
األخيرة التي عرضها جبريل على 

كما أنهم لم ينقصوا منه شيئا.
وأكد د.الشراح ان هذا احلفظ 
مت عن طريق قطعي ال شك فيه 
وهو نقل الق����رآن بالتواتر فقد 
نقله جماعة عن جماعة يستحيل 
اتفاقهم ف����ي العادة على الكذب 
ألنه����م عرفوا بالص����دق ال كما 
النص����ارى واليهود  حصل مع 
ملا نقلوا كذب����ا أن اليهود قتلوا 
سيدنا عيس����ى گ وصلبوه 
حتى جاء مستندهم ورئيسهم 
في القرن احلادي والعش����رين 
فبرأ اليهود من دم سيدنا عيسى 
فثبت للتاريخ كذب من اتفق من 
الكذابني على نقل هذه املعلومة 
وثبت للجميع ف����ي كتاب ربنا 
أنه حفظ عن طريق اهلل تعالى 

بأقوى أدلة احلفظ.

أعداء اإلسالم

من جهته لفت د.سعد العنزي 
إلى أن التشكيك في القرآن الكرمي 
منذ فجر اإلسالم واعداء اإلسالم 
يشككون في أي شبهة يحاولون 
الوصول إليها بهتانا وزورا سواء 
كانوا نص����ارى أو يهودا أو من 
بعض املستشرقني، او حتى من 
بعض بني جلدتنا الذين أسماؤهم 
مثل أسمائنا إال أنهم يعتنقون 
ويعتقدون غير اإلسالم كل هؤالء 
القرآن،  التشكيك في  يحاولون 
والتش����كيك في بعض األحكام 
ومسائل االعتقاد، اال انهم فشلوا 
وفش����ل من كان قبلهم وفش����ل 
رئيسهم ابليس لعنه اهلل، وسوف 
يفشلون إلى أن يرث اهلل األرض 
ومن عليها لعدة اسباب، السبب 
األول ان الق����رآن كان محفوظا 
في الصدور قبل أن يكتب على 

هذه الدعوات والتصريحات وعدم 
إعطاء مثل هذا اخلنزير حجما 
ال يليق به إعالميا، فكتاب اهلل 
ليس مثل اإلجنيل حاليا، فكتاب 
اهلل القرآن الكرمي الذي أنزله اهلل 
على نبيه محمد ژ هو األصح 
يقينا وهو ما يدين به اهلل تبارك 
وتعالى قراءة وتالوة وتطبيقا 
أما اإلجنيل  ومنهجا وروح����ا، 
ال����ذي ُحرف وهو  احلالي فهو 
ليس كالم اهلل الذي أنزله على 
عيسى گ، وامنا هو مجموع 
من أقوال األحبار وبعض أصحاب 
عيسى گ وزاد عليه الرهبان 
بعد ذلك، فإجنيلهم ليس كالم اهلل 
الذي أنزله على عيسى وهذا الذي 
ينبغي ان يبحثوه هم في كتبهم 
وفي مراجعهم ال أن يتطاولوا على 
كتاب ربنا، فقرآننا محفوظ منذ 
أن أنزله اهلل على سيد البرية إلى 
ان يرث اهلل األرض ومن عليها 

فهو حجة لنا وحجة عليهم.

ال نقاش معهم

ويضيف د.وائل احلساوي: 
يقول تعالى: )قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء..( فاألصل 
في مخاطبة أهل الكتاب هو النقاش 
حول التوحيد وال نقاش معهم 
حول قضايا تفصيلية في ديننا 
ألن هذه أس����هل نقطة يدخلون 

منها للتشكيك في ديننا.

حفظ القرآن

اإلم����ام واخلطيب في وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
الداعي����ة محم����د العصيمي أكد 
ان����ه ال يظن ان هن����اك أحدا من 
املس����لمني عن����ده ذرة من عقل 

رسول اهلل ژ.
وقال: نحن باختصار نقول 
لك أيها األنب����ا دع عنك عثمان 
وزيدا وخالدا وتعالى الى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أال نعبد اال 
اهلل وال نشرك به شيئا وال يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل 
فإن توليت وأعرضت فاشهد بأنا 

مسلمون.

حرف قريش

أما األس����تاذ بكلية الشريعة 
والدراسات االسالمية د.يوسف 
الشراح فيذكر قول رب العاملني 
في القرآن الكرمي )إنا نحن نزلنا 
الذكر وإن����ا له حلافظون( الفتا 
إل����ى أن اهلل تعالى حفظ كالمه 
كما أودعه باللوح احملفوظ، كما 
حفظ اهلل تعالى كالمه ملا أنزله 
إلى السماء الدنيا، كما حفظ اهلل 
تعالى كالمه ملا أنزله منجما على 
قلب سيدنا محمد ژ ومقتضى 
تولي اهلل تعالى حفظ كتابه أن 
يحفظه إلى يوم الدين، فقد نقل 
صحابة رسول اهلل ژ هذا القرآن 
متواترا مبا ال يدع للشك مجاال 
في الطعن فيه، وجمعه عثمان 
بن عفان ÿ في مصحف واحد 
بعدما أنزل على  سبعة أحرف 
فأثبت حرف قريش ألن الدين قد 
عز ودخل الناس أفواجا في دين 
اهلل تعالى، وعرفوا لغة قريش 
وأحرق ما سوى حرف قريش من 
املصاحف حتى ال تتفرق األمة 
كما تفرق بنو إسرائيل، وأجمع 
الصحابة رضي اهلل عنهم جميعا 
على هذا الفعل فلم يزد عثمان 
ÿ وال غيره من الصحابة آية 
من عند أنفسهم في هذا القرآن 

الورق بل وصول القرآن حفظا 
إلى درجة التواتر زاد على التواتر 
حتى ان جموع املسلمني في عهد 
القرآن عن  النبي ژ يحفظون 
ظهر قلب وأولهم كان النبي ژ 
فكان جبريل گ يعلمه القرآن 
ويقرئه الق����رآن ومن ثم النبي 
ژ يعلمه كما نزل عليه جبريل 
ألصحاب����ه الك����رام واالصحاب 
يعلمون االصح����اب وهكذا الى 
أن دّون القرآن الكرمي. وزاد: وقد 
خشي عمر بن اخلطاب في البداية 
ألن كثي����را من حفظة القرآن قد 
استشهدوا في املعارك وبعضهم 
ذهب للفتوحات فخشي أن يفقد 
شيء من القرآن الكرمي فتم جمع 
القراء ممن حفظوا القرآن عن ظهر 
قلب ولم يكونوا عددا قليال بل 
كانوا جميعا من أصحاب النبي 
ژ من تعهدوا القرآن وحفظوه 
في عهد النبي ژ فّدون بعد ذلك 
كما أنزل على النبي ژ من آيات 
وسور، وهذه هي عقيدة جميع 
املسلمني ان القرآن الذي بني أيدينا 
هو ق����رآن النبي ژ وهو الذي 
أنزله اهلل من فوق سبع سماوات 
منجما على النبي ژ بحس����ب 
احلوادث والنوازل واألحداث التي 

حدثت في عهده.
واك����د د.العن����زي ان كل من 
يش����كك في هذا ول����و في كلمة 
واح����دة أو حرف واحد انها من 
غير اهلل تعالى فه����ذا كفر بنّي 

أجمعت عليه األمة.

الرد

ان  إلى  وأش����ار د.العن����زي 
االفضل عدم النظر ملا يقوله أعداء 
املس����لمني وعدم االهتمام مبثل 

ميكنه أن يستقي دينه ويتلقى 
شريعته عن شخص جاهل من 
املس����لمني، فضال أن يتلقاه عن 
أحد من غير املسلمني، وقد ذكر 
اهلل عن هؤالء أنهم أهل ش����به 
وتدليس، قال اهلل عنهم )وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون(، 
مش����يرا إلى أنهم يسعون بكل 
هذه املساعي املشبوهة ألجل أن 

يلبسوا على الناس دينهم.
وأض����اف أن اهلل س����يكفينا 
شرهم ويخيب سعيهم، وذلك بأنه 
سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ 
كتاب من كتب الرسل السابقني 
كما تكفل بحفظ القرآن الكرمي، 
فقال جل وعال: )إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له حلافظون(، مطالبا 
هذا القس����يس اجلاهل وأمثاله 
باالشتغال بكتبهم احملرفة التي 
القساوس����ة  آباؤهم من  حرفها 

والرهبان األولني.

مزاعم قديمة

رئيس اللجنة العلمية بجمعية 
إحياء التراث اإلسالمي د.محمد 
احلمود النجدي أشار الى ان هذه 
الدعاوى الكاذبة حول كتاب اهلل 
ليست جديدة فقد قال الكفار قدميا 
عن القرآن انه من عند محمد وانه 
مأخوذ من التوراة واإلجنيل وغير 
ذلك واهلل تعالى يقول )إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له حلافظون(، 
اي ان القرآن من عندنا وإنا له 
حلافظون اي حال إنزاله وبعد 
إنزاله في قلب نبيه وقلوب أمته 
فهو محفوظ من التغيير والتبديل 
والزيادة والنقص الى يوم القيامة 
وهذا من فضل اهلل علينا وهي 

معجزة اإلسالم اخلالدة.
من جهته، قال رئيس جمعية 
حقوق االنسان د.عادل الدمخي 
في اتصال هاتفي مع »األنباء« 
خالل تواجده في سويسرا ان من 
حقنا كمسلمني ان نحترم حقوقنا 
وان يحترم ديننا وقرآننا، الفتا 
الى ان الدعوات املتطرفة والفتنة 
الطائفية يج����ب ان جترم، ألن 
التطرف بهذا الشكل يؤدي الى 
سلب حقوق االخرين والتعدي 

على معتقداتهم واعراضهم.
اما الداعية حاي احلاي فوجه 
كالمه الى االنبا بيش����وي قائال: 
ومن كان بيته من زجاج فال يقذف 
غيره باحلجارة، الفتا الى ان امثال 
هؤالء هم آخر من يتكلم عن امانة 
النقل وحتري الروايات، واضاف 
ان كثرة ابناء املسلمني احلافظني 
لكتاب اهلل وعدم اختالفهم عليه 
يعد اكبر رد على هذه االفتراءات، 
مشيرا الى انه ليس هناك كتاب 
س����ماوي حفظ بالصدور مثل 

القرآن الكرمي.

األنبا بيشوي


