
  طارق 

 

 ابراهيم عوض وكشف االستار العلمانية بل هتكها  

  عرضت مكتبة املهتدين كتاب هتك االستار

 وهو يف الرد على كتاب فرتة التكوين خلليل عبد الكري 

 !ان ازحزح مؤشر اليب دي اف لكنه استعصى علي فتوقفت معرتضااريد وكتا  فانقطع يب اخليط   100وقد انشغلت به اليوم يف ثالث ساعات حىت وصلت لصفحة 

 اقصد الكتاب يبدو انه انقص الصفحات 

 وان شاء هللا ان توفر يل وقت ميكنين التعليق عليه

 لكن اشاريت يف عجالة هو االشارة اىل نقص الصفحات 

 ب اليسار االسالميو كتاه وهوايضا اىل انه كتاب مهم مثل كتابه االخر عن خليل عبد الكري وغي 

 ان نوعية هذه الكتب هي من االمهية مبكان 

 وآمل ان تقرأ من املنشغلني مبوضوعات الكتاب 

 ابتسامة -ففي القراءة تدريب على القراءة! 

 والكتاب يف احلقيقة رد على االستشراق وتسخيف الخر سهامهم اخلشبية او الورقية
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 يةاوال الكتاب يف غاية االمه

 لدكتور ابراهيم انتاجه يف هذا اجملال غزير ومفيداف

لكن ما شد انتباهي يف هذا الكتاب او لفت نظري هو ان الدكتور ابراهيم عوض  
وألدلة سردها ارجع الكتاب اىل شخص اخر او هيئة تبشيية )جهة واحدة(تقوم بنسج 

يف نسبة كتب خليل عبد الكري اليه)انظر ص  هذه الكتاابت واصدارها فالدكتور يشك 
47) 

ومن االسباب اليت رأى اهنا تدعم هذه الفرضية هو ان هناك الفاظ استعملها الكاتب  
التعرفها العقلية التي تربت في جو إسالمي حتى  ! الميكن ان يستعملها مسلم

 (48لو أصيح صاحبها كافرا بمحمد ودينه) انظرص

 البطاركة -عن االنبياء اهنم: البطارقةمثل قول خليل عبد الكري 
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 !(ابرشية )ابرشية مكة-مالك الرب-ومثل :

 

 

 واظن ان فرضية الدكتور فيها نظر 

ذلك ان هناك جمموعة من العلمانيني تستخدم هذه اللغة)كلفظ"البطا رقة"( لربط  
 النبوة ابلكهانة ،الكهنة ، املبجلني يف االساطي ..إخل

  ب تيزيين وخليل عبد الكري وغيهمومن هؤالء سيد القمين وطي

فهي الفاظ مقصودة وفيها من الغمز واهلزء مافيها وفيها من االحياء والتلميج الشيء 
الكثي! وقد اشار الدكتور "كثيا" اىل مايف كتاب فرتة التكوين من السخرية ابلنيب صلى 

 هللا عليه وسلم وزوجته خدجية رضي هللا عنها 

املذكورة فهي يف احلقيقة طريقة العلمانيني الذين يضربون حتت اما استعمال االلفاظ 
 ابتسامة -لو صح التعبي طبعا واظنه غي صحيح-احلزام

اطلق الدكتور ابراهيم عوض على صاحب كتاب فرتة التكوين "املبشر" والخيفى مايف  
ذلك من داللة مرتبطة مباقاله يف الكتاب"هتك االستار"من ان الكتاب هو كتاب 

ة تبشيية والميكن ان يكتبه انسان عاش وسط املسلمني وولد يف مناخ اسالمي مؤسس
  له لغته اخلاصة

 مع ان الشيخ يف كتابه البسار االسالمي وغيه اشار اىل العلمانيني وحتريفاهتم

وعلى كل فالكتاب مهم للمكتبة االسالمية واضافة علمية هتز عروش اجلهل العلماين  
 شرقني وغرور العلمانيني الفارغالقائم على امية املست


