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الحّق  من  لكن  أیضا،  نبیاً  لیس  البّنا  وحسُن  أنبیاَء،  لیسوا  فھم  اإلخوان،  ترفَض  أن  حقَك  "من    
أیضاً أن تعترَف أنّھ ال یوجُد في اإلخوان مرتٍش وال مزوٍر وال بلطجي، ومن الحّق أیضا أن تعترَف 
أنّھ لم یُتھم أحٌد من اإل خواّن یوماً باإلغتصاّب أو تجارة األثار أو المخدرات، بل إنّھم ال یُدخنون، 
وأیضا ھم أكبر فصیٍل سیاسي، یحتوي على أكبر عدٍد من حملة الدكتوراه، وأنّھم أكبر كتلة سیاسیة 
حملة  ألكبر  تعرضوا  وأنّھم  الشعب،  بإرادة  جزئیا  الحكم  وصلوا  وإنّھم  المصري،  المجتمع  في 
أكاذیٍب وتشویھ، شارك فیھا عصابةٌ من أناٍس ال یتصفون بالشرف وال الحیاد، واإلخواُن في فترة 
عشرات  والطالبي  النقابي  العمل  أمانة  حملوا  أنّھم  كما  الشعب،  ماِل  إلى  ایادیھم  تمتد  لم  حكمھم 
سیاسي،  فصیل  أنظف  اعتقد  ما  حسب  لكنّھم  مالئكة،  لیسوا  ھم  تربُحٍ،  أو  إنحراٍف  بدون  السنین 
الناشطة  عنھم".  راضي  أّن حضرتَك مش  عیوبھم  من  كان  لو  حتى  المجتمع،  في  دعویة  وحركة 

مجدي. ماجي  القبطیة 

القبطية " قالت فأنصفت "

َوْیلَتَى  یَا  ُسوِل َسبِیالً،  الرَّ َمَع  اتََّخْذُت  لَْیتَنِي  یَا  یَقُوُل  یََدْیِھ  الظَّاِلُم َعلَى  للتذكیر فقط: " ویوم یَعَضُّ     
ْنَساِن َخذُوالً ". لَْیتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فَُالنًا َخِلیالً،  لَقَْد أََضلَّنِي َعِن الِذّْكِر بَْعَد إِْذ َجاَءنِي، َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلْإلِ

فقط للتذكري 

ال شيَء أقرَب لقلوِب المسلمین من قرآنھم، وال كالَم أكثر مالمسةً لمشاعرھم من كالم هللا ، لھذا    
وبُحكم  األجیال،  لتتناقلھا  تدریجیا،  بالُمحرمات  المتعلقة  المصطلحات  بعض  لتغییر  األعداء  عمد 

الزمن والجھل وفعل الشیطان وأعوانھ، یحُل البدیُل تدریجیاً محل األصیل .
مصطلح   إلى  ورسولھ  هللا  من  بحرب  المسلم  عند  بالالوعي  المرتبط  الربا  ُمصطلح   غیّروا  فمثالً    

فائدة ، ومن ال یُحب الفائدة؟!،  فوقع جھلة المسلمین بالحرام من حیث ال یعلمون . 
وغیّروا ُمصطلح الخمرإلى مشروبات روحیھ، وقد وصلوا إلى الُمصطلح اإلسالمي القرآني " الزنا    
انِي فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُھَما ِمائَةَ  انِیَةُ َوالزَّ " الذي لھ وقع مخیف في أذن المسلم، فیتذكر فوراً "الزَّ
 ،" جنسیا  الشركاء  متعدد   " بـ  یُبدلوھا  أن  ومؤتمراتھم  وثائقھم  في  یحاولون  فاألعداء   ،" َجْلَدٍة 

لیطمسوا على أي ارتباط ولو شعوریا بالقرآن الكریم وتحذیراتھ . 
وكذلك یفعلون بإصطالح " الشاذین جنسیا " حیث یُعممون بدلھا كلمة " مثلیین"، وثالثة األثافي    
أنھم لم یكتفوا بتغییر مصطلح "بغایا" الذي تكرر في القرآن الكریم إلى عامالت بالجنس، وبعد فترة 

لم یُعجبھم فعُلُھا بنفوس الناس، فغیروھا إلى " عامالت الكرم ".
النتائج ال تُحمد ُعقباھا، حیث  العربیة واإلسالمیة، وكانت  الكثیرین في بالدنا  وقد انطلى ھذا على    

بدأت تنخُر في األُسر نخراً، ووقع ببعض الناس بالخطیئة ال بالخطأ .


