
  من غير بتاع  

  
  

 و رد المصري كوم تاني --- المقال كوم       

     ال يفوتكم رد المواطن المصري 

   
  
  

 

    

رئيس مركز الشرق األوسط االستيراتيجية (ذھب الدكتور أنور ماجد عشقي
للمتعة الحسية وذلك ألن الدوافع الحور الحين العين ليسوا   إلى أن) والقانونية

وآدم لم يغادرھا إال بعد انكشاف سوءته ، وأن   ةالجنسية غير موجودة في الجن
  .االستمتاع بالحور ليس جنسياً بل ھو معنوي ال ندرك مداه بعقولنا الدنيوية 

  
الجمعة سبب تناوله ھذا " الرسالة" وأوضح عشقي في مقال كتبه في ملحق

أولھا استغالل اإلرھابيين للشباب من المراھقين ، واإليحاء لھم  :الموضوع ألمرين
بأنھم إذا قاموا بعملية انتحارية وقتلوا ودمروا فإنھم يصبحون شھداء ، وحال موتھم

  .تستقبلھم الحور العين في الجنة
  

وكبار   العلم  طلبة أن عدداً من: واألمر الثاني الذي دفعه لتناول ھذا الموضوع
حتى بلغ الشطط: ، وأضاف   ة، يعتقدون بوجود الممارسة الجنسية في الجن المثقفين

) الولدان المخلدون(ببعضھم أن ألف كتاباً وأفتن في ھذا التصور العدمي ، فقال بأن 
الذين وردوا في القرآن الكريم ھم ألھل الجنة الذين كانوا يميلون بشھوتھم في الدنيا 

رسة ذلك الشذوذ ، فإن هللا سيكافؤھم في الجنة إلى اللواط ومنعوا أنفسھم من مما
بالولدان المخلدين ، وھذا ما يشوه صورة الجنة في أذھان المسلمين ، ويبعث على 
السخرية من قبل أعدائھم ، مبديا استياءه ممن وصفھم بأصحاب األغراض المنحرفة

  أھوائھم ينتقون من القرآن ما يعجبھم ، ويتأولون بما يخدم أھدافھم ويتالقى مع



  .ليصلوا إلى غاياتھم
  

ويرى الدكتور أنور أن الجنس ما ھو إال مجموعة من الخصائص الفسيولوجية 
والتشريعية والسلوكية ، نشأ بسبب انقسام الناس إلى ذكور وإناث ، فقام بدور جذب

. اإلنسان نحو اآلخر بسبب الميول الفطرية ، والجنة تنعدم فيھا الدواعي الجنسية 
فإن األعضاء التناسلية سوف تختفي عند اإلنسان في الدار اآلخرة ألن هللا عز لھذا 

فلما ذاقا الشجرة بدت لھما سوآتھما وطفقا «: وجل وصفھا بالسوأة ، فقال تعالى
  .» يخصفان عليھما من ورق الجنة

  
ويستند عشقي فيما ذھب عليه إلى أن هللا عز وجل لم يخرج آدم وزوجه من الجنة 

رض بسبب المعصية التي ارتكباھا ، بل بسبب ظھور السوأتين بعد أكلھما من إلى األ
هللا إياھا ، فعفا   لمھما! ، ألن هللا عز وجل تاب عليھما بعد أن تليا كلمات ع الشجرة

فأخرجھما, عنھما ، لكنھما بسبب ظھور السوأتين لم يعودا مؤھلين للبقاء في الجنة 
ما إذا سار اإلنسان عليه تأھل من جديد وعاد إلى  عز وجل منھا ، وشرع هللا للبشر

الرسام الكبير ) ليوناردو دافنشي(مقام العندية عند هللا في الجنة ، وھذا ما وقع فيه
عندما تخيل صورة آلدم وحواء فجعل لكل منھما سرة في بطنه ، وفاته أنھما لم يولدا

  .الخلق  من رحم أنثى وبحبل سري ، ولم تكن لھما سوأتين عند بدء
  

فإن هللا عز وجل خلق آدم من طين , لعدم وجود الجنس في الجنة : وأضاف 
فالجنة ال جنس فيھا ألن األجھزة التناسلية لإلنسان . واستنسخ حواء من ضلع آدم

، كما ليس في حاجة إلى كل الغرائز التي   تختفي ألنه ليس في حاجة إليھا في الجنة
ه األرض لتستقيم الحياة ، لكن هللا شرع له ما يضبط ابتلى هللا بھا اإلنسان على وج

وهللا عز وجل نھى آدم عن . سلوكه في الدنيا ليتأھل إلى مقام العندية في اآلخرة
االقتراب من الشجرة ، وعندما أكال منھا بدت لھما سوآتھما عندما حول الشيطان 

رت لديھما الغريزة شھوة الطعام التي قادت آدم وزوجته إلى األكل من الشجرة فانفج
وھكذا . الجنسية ، ثم تبعتھا غريزة الخوف فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه 

أخذت الغرائز والدوافع تظھر تباعا فلم يعد اإلنسان صالحاً للجنة ، ألن الجنة ليس 
  .فيھا جنس وليس فيھا خوف ، بل تنعدم فيھا معظم الغرائز 

  
قوله : التي تؤيده فيما ذھب إليه ومنھا  وساق الدكتور عشقي عددا من األدلة

فكانت في وصف ما ) كذلك وزوجناھم بحور عين(سبحانه وتعالى في سورة الدخان
إن ذلك ال يعني : أنعم هللا به على المتقين قال يونس بن حبيب في تفسير ھذه اآلية 

ترد كلمة النكاح بل المقارنة ، والعرب ال تقول تزوجت بھا ، بل تقول تزوجتھا ، ولم
ولم يقل في اآليتين   زوجناھم بحور عين إال في آيتين سورتي الدخان والطور،

سنزوجھم في المستقبل بل جاءت في الماضي مما يؤكد على أن القصد ھو القران 



والمرافقة ، وليس النكاح المعروف في الدنيا ، باإلضافة إلى أن االستمتاع بالحور 
اھم هللا أحسن ما في صورة اآلدمي ھو الوجه وأجملليس استمتاعاً جنسياً لھذا أعط

ما في الوجه وھو العين مما يدل على حسن المزاج في الخلقة وأحسن ما في 
  . فھو استمتاع معنوي ال ندرك مداه بعقولنا الدنيوية اإلنسان من خلق ،

  

من الجدير بالذكر وردت أحاديث صحيحة يشير ظاھرھا إلى وجود عالقة جنسية في 
ِ : قِيَل : ( ذلك ما رواه أبو ھريرة عن رسول هللا قال  ومن ةنالج َھْل ! يَا َرُسوَل هللاَّ

ُجَل لَيَِصُل فِي اْليَْوِم إِلَى ِمائَِة َعْذَراَء : نَِصُل إِلَى نَِسائِنَا فِي اْلَجنَِّة ؟ فَقَاَل ) . إِنَّ الرَّ
يعطى : (سلم قال وعن انس بن مالك رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و

: قيل يارسول هللا او يطيق ذلك ؟ قال ) المؤمن في الجنة قوة كذاوكذا من الجماع
  ) .يعطى قوة مائة (

   

 

 

 10:15ھـ الساعة  1431-6- 30الموافق  -م  12/06/2010تم إضافته يوم السبت
 مساءً 

  مرة 0تم إرسالة  -مرة  956شوھد    

   

  الـتـعـلـيـقـات

   

   

ً  4:36الساعة  13/06/2010] [ مصري أوح   ]صباحا

   أيه ده

   عليا ليليتي******* يخرب بيتك أنت ولي كتبته
  بقى أنا متغرب طول السنين ديت وبشوف اللحم أألحمر قدامي

  وستغفر ربي وصوم وصلي وأعزب وحافظ نفسي من يوم تولدت
  وطلع الشيب براسي عشان تقولي يابن ستين جزمة دلوقتي بالجنة

  ....مافيش حور عين وكمان طينتھا مافيش أعضاء



  
  

  ناكل ونشرب ونام...ل نعمل أيهأوما
  دنتم بتستعبطوو وال بتستعبطووا

  بقا كل السنين الي عشتھا حافظ نفسي..أيه الھباب ده 
  !!!!بتقولي ياخدو البتاع

  
  لوكمان بتكدب حديث الرسو.. روح جتك دھيه أنت ومخك

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


