
 
 الدآتور منقذ السقار،حضرة 

   
  سالم من إله السالم،

   
اسمي رشيد، معد ومقدم برنامج سؤال جريء على قناة الحياة، وأحد الذين تغيرت حياتهم بفضل معرفة السيد المسيح 

  ).أنا مسلم سابق(له المجد واإلآرام، 
زآريا بطرس إلى المناظرة، وأنا شخصيا استمعت إلى أحد الروابط على األنترنت التي تدعو فيها جناب القمص     

مهتم بالموضوع، وأريد أن أآلمك شخصيا حتى أرى آيف يمكنني أن أرتب حوارا مباشرا على الهواء سواء مع 
جناب القمص أو مع غيره، المهم بالنسبة لي أن أقدم برنامج سؤال جريء آمنبر لك ولمن يريد مناظرتك، فهل تقبل 

  . ي أو أي وسيلة يمكنني أن أآلمك من خاللها عدا البريد اإللكتروني حتى نتفق على التفاصيلأن تبعث لي برقمك الهاتف
   

  .في انتظار رد منك، تقبل فائق محبتي واحترامي
  رشيد المغربي

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
    حفظه اهللا الكريم رشيد األستاذ

  
 تحية طيبة وبعد

جناب القمص زآريا بطرس،  على طلبي إلجراء سلسلة من المناظرات معفإني أشكر لكم اهتمامكم ولطفكم، وأؤآد 
من اصلها حيث اقترح جنابه أن أتصل هاتفيًا وأرد  وقد آلمني أني تلقيت بصوت القمص رفضًا من القمص للفكرة

  تغييره لرأيه تكون رسالتك هذه مؤشرًا على عليه، وأرجو أن
 من خالله، فكما ال يخفاك ان اإليميل   اإليميل ونرتب الموضوعأفضل أن نتفق من خالل صديقي العزيز، مبدئيا

وسيلة جيدة للتواصل لما فيه من التوثيق، وأعدك أنه في مرحلة الحقة ستجدني عندك شخصيا في االستديو نتحاور 
  .من غير داع لرقم هاتف أو خالفه

  .ناظرات التي اتوقع ان تكون رائعة وعلمية من خالل برنامج البالتوك لإلعداد لهذه الم آما يمكننا الحديث صوتيا
لكن اود أن أؤآد لك بأن ما أطلبه ليس حوارا، ال أعرف آيف سيدار، بل سلسلة مناظرات مفتوحة تبث مباشرة، 

بموافقة جناب  رسالتكم التي تفيدني أنتظر بلهفة ويعطى لي فيها وقت مماثل للوقت الذي يعطى للقمص، سواء بسواء
  .ة من حيث المبدأ ، لنبدأ في إجراء الترتيبات الالزمة والدخول في التفاصيلالقمص على الفكر

  
 منقذ بن محمود السقار. د 

 سالم من إله السالم،
   

  حضرة الدآتور منقذ بن محمود السقار، 
   

  . أوال أشكرك على ردك السريع وعلى اهتمامك برسالتي
فهو  امج مستقل ال دخل لجناب القمص فيه وال في مواضيعه،برنامج سؤال جريء برن: ثانيا أود أن أرفع بعض اللبس

آباقي ضيوفنا نستضيفه في الحلقات التي نراها مناسبة لذلك، وشخصيا أنا المسؤول عن إعداد الحلقات وعن  ضيف
اختيار الضيوف وعندما راسلتك لم يكن بناء على رغبة جناب القمص وال غيره بل هي مبادرة شخصية مني، بل 

على علم بذلك، وشخصيا بحسب معرفتي به ال أظن أنه يرفض مناظرة أي شخص لكنه مثلك ومثل   لم يكنحتى أنه
أناس آخرين له شروطه الخاصة به، وقد أرسلت له نسخة من الحوار الذي دار بيننا وقال لي ال مانع عنده مبدئيا من 

  ". سؤال جريء"مناظرتك على منبر برنامج 



  : أشرح بعض التفاصيل األولى دئية من الطرفين أريد أناآلن وقد حظيت بموافقة مب
ال نستطيع تقنيا استضافتك في االستوديو بسبب إجراءاتنا األمنية وبسبب حرصنا على أن تظل أماآن          -

االستوديوهات غير معروفة للعموم حتى نتجنب أي مشاآل أمنية بسبب التهديدات التي نتوصل بها على 
ي فالحل األفضل لمشارآتك هو عبر الهاتف، وحتى نضمن تكافؤا في المناظرة ستكون الدوام، وبالتال

  . مشارآة جناب القمص هاتفية أيضا
فمدة البرنامج هي ساعة ونصف فقط، وال يمكننا أن نمددها بأي حال بسبب : األمر اآلخر هو الوقت         -

شارآات الهاتفية للمشاهدين وبالتالي أعتقد شخصيا تعقيدات تقنية آثيرة، ومن أسس البرنامج فتح المجال للم
بأن وقت آل مناظرة سيكون نصف ساعة لك ونصف ساعة لجناب القمص وأقل من نصف ساعة ألسئلة 

  ). بعد اقتطاع تدخالت المذيع ومقدمة البرنامج وخاتمته( المشاهدين 
د أن تأخذ بعين االعتبار وقت البرنامج، ينبغي أن أتوصل بعدد المناظرات التي ترغب في إجرائها بع         -

وأيضا الئحة بالمواضيع التي تود التطرق لها، وسأقوم بطلب نفس الشيء من جناب القمص، وبعد المناقشة 
مع طاقم البرنامج يمكنني أن أخرج بالئحة تأخذ بعين االعتبار بعض المواضيع مما ستقترحه أنت ومما 

 بكم حلقة نستطيع تخصيصها لهذه المناظرات وفي أي تاريخ، سيقترحه جناب القمص وسنخبرآما معا
  . وهكذا نبدأ في األعداد لها جميعا في حال موافقة جميع األطراف

   
  . أتمنى أن أآون قد أعطيتك فكرة آاملة عن تصوري لهذه المناظرات، وأرجو أن أسمع منك في القريب

   
  مع تحياتي وسالمي

  رشيد المغربي
 

  مالرحيبسم اهللا الرحمن 
  األستاذ الكريم رشيد

  تحية طيبة وبعد
أشكر لك عظيم اهتمامك بعرض استضافتي ببرنامجك ، فهذا آرم منك به تأسرني، وأثني بالطلب أن تكون  

مناظرتي مع جناب القمص ضمن برنامج مستقل ينال فيه آل من الطرفين ما يحتاجه من الوقت، فنحن نتباحث في 
تحق منا ان نعطيها أثمن اوقاتنا وأعزها، ونصف ساعة للمناظر غير آافية في معالجة قضايا مهمة جدا جدا وهي تس
 .القضايا المهمة التي نبحثها

لذلك اقترح عليكم أن تكون المناظرات سلسلة يومية تجري في آنيسة او مرآز ثقافي وبحضور مشاهدين وتنقل على 
ص بكم، وحينها سنجد الكثير من الوقت والكثير من الهواء مباشرة من غير ان يعرف احد مكان االستديو الخا

  .الموضوعات لنطرحها
، وقد رأينا مثل هذا في آثير من )التقطيع(فهو عرضة للقطع أو إذا أسأنا الظن  أما المناظرة عن طريق الهاتف

  .القنوات التي متى شاءت قطعت االتصال بحجة ضياع الصوت، فيكون المتصل رهين المقدم والمخرج
  . تحصل الموافقة من جناب القمص سأزودآم بقائمة للموضوعات وحين

إله السالم والمحبة في التوراة واإلنجيل : "لكني سأقتبس من مقدمة رسالتك وتحيتك لي عنوان اول مناظرة، فتكون
  "والقرآن

  منقذ بن محمود السقار. د 
 

  سالم من رئيس السالم،
   

  حضرة الدآتور منقذ بن محمود السقار، 
   

  . أشكرك على ردك األخير وعلى آلماتك الطيبة في حقي
  : وللرد على ماجاء في رسالتك أقول اآلتي

ألن هذا هو البرنامج المباشر الوحيد لحد اآلن " سؤال جريء"أنا أضمن وأناقش فقط ما يتعلق ببرنامج      -1
نتفق على التفاصيل، أما أن على قناة الحياة، وأآرر مرة أخرى أنه منبر مفتوح للمناظرات على شرط أن 

أجد برنامجا آخر مستقال فليس لي أي سلطة في هذا اإلطار، وأتمنى منك أن تقترح قناة أخرى أو برنامجا 



آخر يضمن شروطا معقولة للمناظرة مثل التي ضمنتها لك في هذا البرنامج وترسلها إلى جناب القمص 
  . لتعرف رأيه في األمر

القضايا مهمة جدا، فهذا أمر ال نختلف فيه على اإلطالق، لكن مسألة الوقت هي مسألة أما قولك بأن هذه      -2
تقنية وآل من يشتغل في الحقل اإلعالمي يعرف أن الوقت يحسب بناء على معطيات آثيرة منها ما هو مادي 

ت المتاحة ومنها ماهو تقني ومنها العنصر البشري أيضا، وما اقترحته عليك من وقت يدخل ضمن اإلمكانيا
حاليا، إذن مسألة الوقت هي مسألة ال تتعلق بأهمية الموضوع فحسب بل تحددها عوامل أخرى، وبالتالي 
عندما تقول بأنك تقترح علينا سلسلة يومية تجري في آنيسة أو مرآز ثقافي وبحضور مشاهدين، فهنا تزيد 

 سيوفر المكان؟ من سيدفع تكاليفه من: من صعوبة الشروط، وحتى تفهم ما أقصد أطرح عليك بعض األسئلة
اليومية؟ من سيوفر تنقالت الطاقم التقني آله؟ من سيوفر تكاليف البث لمدة ساعات؟ أي قناة ستتكلف بعرض 
هذه المناظرة في إطار جدولها الزمني المخصص لبرامج أخرى؟ من سيضمن سالمة المتناظرين وأمنهم 

لقى تهديدات حقيقية من أناس مجهولين؟ هناك سلسلة الشخصي خصوصا إذا علمنا أن جناب القمص يت
طويلة من األسئلة التي ستجعل أمر اإلعداد لمناظرات من هذا القبيل يكلف أمواال طائلة ويجند طاقما تقنيا 

إلخ، وهذا ال يمكن أن أوفره أنا شخصيا فإن آنت تستطيع ذلك فما عليك إال أن تجهز ..آبيرا ولجنة منظمة
  .  من آل الجوانب وتقترحه على مناظرك وله حينها الخيار في أمرهمقترحك متكامال

قولك أن المناظرة عن طريق الهاتف عرضة للقطع أو التقطيع العمد، فهذا أستطيع أن أعطيك وعدا بشأنه      -3
مكتوبا ومنشورا ويمكنني أن أذيعه قبل بداية المناظرة أيضا، أننا سنتكلف بإعداد خطوط جيدة وخطوط 

ياطية في حال اإلنقطاع، ونشترط أال يكمل الطرف اآلخر في حال انقطاع أحد الطرفين لسبب من احت
  . األسباب، ويستأنف فقط إذا عاد االتصال مرة أخرى

أنا لم أطلب موضوعا واحدا آما تعلم بل طلبت الئحة مواضيع نختار البعض منها : موضوع أول مناظرة     -4
لقمص أيضا لنختار بعضها آذلك وهكذا تكون الفرصة متكافئة للطرفين، ونطلب الئحة أخرى من جناب ا

  . والالئحة النهائية ستعرض عليكما معا لالتفاق النهائي مع جدولها الزمني
   

رغم إمكانيات البرنامج المحدودة، " سؤال جريء"أخيرا أتمنى أن تقبل دعوتي لك للمناظرة على برنامج 
  . غير قلبك لمجد اسمه الكريموأصلي أن يبارك الرب حياتك وي

   
   مع تحياتي واحترامي لك

  رشيد المغربي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  األستاذ الكريم رشيد المحترم

 تحية طيبة وبعد
التجهيز واإلعداد لسلسلة المناظرات مع جناب القمص زآريا بطرس،  اعتذر لتأخري في إجابتكم فقد آنت بصدد

حيث قررت مواجهة المصاعب التي تخيلتموها إلنجاز مثل هذا اللقاء الكبير، وراسلت عددًا من الجهات التي أبدت 
هذا اللقاء والتجهيز له، وقد تلقيت إجابات إيجابية من عدد من القنوات والمؤسسات  ها لتحمل نفقاتمشكورة استعداد
  .الثقافية والدينية

وأشير إلى اهم هذه العروض وهو الدعوة التي أرفق لكم صورتها، من قبل األستاذ عصام مدير مؤسس دار البينة 
، فآمل أن تتكرموا  إلسالمية العالمي في جنوب أفريقياوعضو بيت ديدات للدعوة والمفوض عن مرآز الدعوة ا
، وأتوقع ان أرى  أن يحمل البريد إلي رسالة منكم بإرسالها إلى جناب القمص، وسأبقى مترقبا بشوق

موافقة خطية من جناب القمص على العرض، لننتقل إلى التفاصيل المتعلقة بموضوعات المناظرة  صورة فيها
   من تجهيزات ولكم عظيم شكري وامتناني على هذه الخدمة الجليلة منكم لشخصي الضعيفوموعدها وما يتعلق بها

  
  منقذ بن محمود السقار. د 
  

 "دعوة من جنوب إفرقيا"المرفق وضعناه على شكل ملف آخر سميناه هنا : مالحظة 
 

 تحية السالم من يسوع المسيح رئيس السالم، 

mailto:mongiz@maktoub.com
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  قار، حضرة الشيخ الدآتور منقذ بن محمود الس

   
أشكرك على الرسالة، وأعلمك أنني قد توصلت بالملحق أيضا الذي هو عبارة عن رسالة إلكترونية غير ممضاة 
خطيا، من السيد عصام بن أحمد حسين مفوض عن مرآز الدعوة اإلسالمية العالمي، وقد تم تحويل الملحق إلى جناب 

تحديد، ولكن لي بعض المالحظات أريد أن أدلي بها عن نفسي القمص لتكون له الكلمة األخيرة بما أن األمر يخصه بال
  . شخصيا بما أن األمر متعلق بي بشكل أو بآخر بناء على تتابع األحداث وتطورها

بأن تكون المناظرة علي برنامج سؤال جريء، : لقد تم تجاهل طلبي من طرفكم وهو طلب واضح ومحدد: أوال
تدعون إليه من مناظرة على صفحات األنترنت والبالتولك، مدعين بذلك أن وأعتبره تجاهال مقصودا يتعارض مع ما 

جناب القمص زآريا بطرس تهرب من المناظرة في برنامج سؤال جريء ورفضها على البالتولك، وهذا مخالف 
 للحقيقة وأؤآد مرة أخرى أن جناب القمص زآريا بطرس قد قبل بالمناظرة على البرنامج مباشرة على الهواء مع
فضيلتكم، وله ما لك من االمتيازات وعليه ما عليك من الشروط دون تمييز أو تفضيل، لذا أتمنى أن تجيبني بكل 

  . وضوح عن مطلبي هذا
الحظت أثناء قراءتي للملحق الذي أرفقته مع رسالتك، أن السيد عصام بن أحمد حسين والذي من المفترض أنه : ثانيا

كل مناظر حقه ومكانته دون تحيز، قد أساء التعبير إن لم أرد القول بأنه أخطأ بشأن يريد التكفل بالمناظرة ويحفظ ل
جناب القمص زآريا بطرس شخصيا وهو أمر أرفضه رفضا تاما وال نقبل به آمسيحيين في حق الرجل الذي لم يذآر 

جل الذي آثر ضجيجه آشف عوار هذا الر"ومرة يقول " أقل منزلة منك"السيد عصام بأي سوء، فتارة ينعته بأنه 
البعض "ومرة يلمزه بالقول) وهو أمر يحتاج لدليل وحجة وسنراه في المناظرة" (إلخ.. بالكذب واالفتراء على اإلسالم

وهي مالحظاته الشخصية عليه أن يحتفظ بها لنفسه ألننا لم نطلب منه رأيه في " ممن يجبن عن المواجهة العلمية
لحياد الذي ستكون عليه المناظرة وطبيعة األشخاص الساهرين عليها، فإن آان جناب القمص، ويظهر لي جليا مدى ا

بن وأنه أقل منزلة من مناظره فإني أتساءل إذن لماذا يريد أن السيد عصام يعتقد بأن جناب القمص يتصف بالج
يحتضن مناظرته؟ إن األساس والشرط األول للمناظرة هو احترام المتناظرين دون تدخل من أي جهة ألن ذلك من 

من شأنه أن يفسد األجواء، وهو أمر رأيته يغيب عن صاحبك، فهل تقبل يا فضيلة الشيخ أن يعامل المنظمون مناظرك 
  أول رسالة بهذا الشكل؟ 

وأن ..انتقاء األلفاظ وأال يخرج عن حدود األدب"قرأت أيضا شرطه الذي وضعه في ختام الرسالة، أال وهو : ثالثا
وأال يتعدى في القول البذيء إلى ... يكون موضوعيا متعاليا عن أسلوب السخرية واالستهزاء والغمز واللمز الجارح

ليس السيد عصام بن أحمد هو من سيعلم جناب القمص أدب : وردا على ذلك أقول" جاتهوال إلى زو.. مقام الرسول
الشيخ أحمد  الحوار أو المناظرة، خصوصا وأن أسلوب السخرية والغمز واللمز الجارح هو أسلوب اشتهر به والده

هي أيضا الطريقة ديدات في آل مناظراته بل وآان يستهزئ حتى بمناظريه ويتالعب بألفاظ اآليات وآلماتها و
) نفس الطريقة التي يريد أن يعلمنا من خاللها آيفية إدارة المناظرات(المعتمدة اليوم من المرآز نفسه في المناظرة 

ويمكنني (فالتهكم على الكتاب المقدس وآياته جاء في أآثر من مناظرة وفي مواضع متعددة ال يتسع المجال لذآرها هنا 
هل : وهنا أتساءل! وقد ظهر في أحيان آثيرة أنها لم تكن مناظرات بل آانت تهريجا) تفصيلأن أشير إليها إن أردت بال

تريدون مناظرة يدلي فيها آل بدلوه، أم مناظرة ال نتطرق فيها لمحمد وال لزوجاته وال لحياته احتراما للجمهور من 
إن آل !  مراعاة لمشاعر المسلمين أيضاالمسلمين؟ ينقصكم أن تقولوا أنه ال ينبغي الحديث عن القرآن وال انتقاده

المواضيع هي مطروحة للنقاش وباأللفاظ المتعلقة بها علميا بغض النظر عما إذا آانت ستجرح أم ال تجرح شعور أي 
  شخص، ألنه متى راعيتم شعور المسيحيين أو جمهورهم حتى تشترطون هذا الشرط على مناظرآم؟ 

برعاية هذا النشاط وسط جمهور أغلبه مسلمين في بلدات محددة، للمرآز أرى أن قيام مؤسسة إسالمية : رابعا
اإلسالمي فيها نفوذه، وأيضا بناء على خبرات عدد من اإلخوة الذين زاروا المرآز وتعرضوا لعنف واضطهاد من 
بعض تالمذته نخص بالذآر الدآتور القس أنيس شروش الذي تعرض لمحاولة اغتيال موثقة في جنوب إفريقيا 
والدآتور مارك غبريال الذي تم تهديده بالقتل في أآثر من مرة، وغيرهم من اإلخوة األحبة، أرى بأن هذا أمر غير 
ممكن ألنه إن آانت التهديدات تأتي من مسلمين فكيف نعهد لمسلمين آخرين بحماية أمن جناب القمص من إخوتهم؟ أما 

ي فهو ربط ساذج فيه تجاوزات آثيرة للعديد من التعريفات عن ربطه بين هذا الشرط وبين عالمات اإليمان الحقيق
والمعاني ليس مكانها هنا، يكفي أن أقول له أن من زعزعت برامجه الشرق األوسط برمته، واهتدت بفضل حلقاته 
عشرات اآلالف من النفوس، ليس هو من يخاف أو يجبن وإال آان جلس ببيته ولم يفعل شيئا على اإلطالق، أما 

شيخ أحمد ديدات نفسه للتهديد بالقتل فنرجوآم أعطونا إسما واحدا لشخص انتقد المسيحية فتم قتله، وبالمقابل تعرض ال



يمكن أن أسرد لك عشرات األسماء إن لم يكن المئات ممن اغتيلوا بسبب انتقادهم لإلسالم أو يعيشون اآلن تحت 
  . ة معدومة في هذا اإلطارحراسة أمنية مشددة خوفا على حياتهم من المسلمين، فالمقارن

برنامج "في انتظار أن نجد صيغة أخرى للمناظرة في ظل شروط أفضل أتمنى أن تشرفنا بالمشارآة في : خامسا
تلفونيا حتى تكون بمثابة اللبنة األولى التي نضعها في بداية مشروع بناء برنامج متكامل للمناظرة " سؤال جريء

  . ين أحدهما وتتوفر فيه شروط األمن والسالمة للجميعيرضي الطرفين دون تحيز أو تمييز ب
  . أخيرا لك مني أفضل تحية وأطيب سالم، وإله السالم يبارك حياتك

   
  .رشيد المغربي

 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  األستاذ الكريم رشيد

 تحية طيبة وبعد
  .قمص ، وأنا منتظر رده أشكر لحضرتك تفضلكم بالرد علي، آما أشكر لكم تحويلكم طلبي إلى جناب ال-
تتم المناظرة من خالل برنامجكم الذي يعطي آل مناظر نصف ساعة فقط لشرح آل   آما أنوه بإصرارآم أن-

لتكون  ما يريد، وأنا ال أراه موفيا بطلبي، فما أطلبه هو سلسلة مناظرات آل واحدة منها يخصص لها ثالث ساعات،
 ما زلت انتظر تلبية طلبي لمناظرة في برنامج مخصص لهذا ووفق معايير المدارسة فيها حقيقية ومنهجية، لذا فأنا

  .والمنصفة المناظرات المعروفة
 ذآرتم أن الكاتب عصام مدير لم يذيل رسالته بتوقيعه، وهذا صحيح وأذآرآم أن هذه الرسالة رسالة شخصية -

وأؤآد لكم أني مسئول عن آل ما جاء لي، وليست لكم، وأنا من جهتي أقبل مراسالت األخ عصام من غير توقيع، 
  .فال تجد في نفسك من هذه النقطة في رسالته، لذا أرجو أن 

 يبدو أنني أخطأت حين نقلت رسالة األستاذ عصام لكم، وآان ينبغي أن أبلغكم بمحتواها ، من غير أن أنقل -
  .مشاعره ورأيه في جناب القمص، ولكني استعجلت فنقلتها لكم للتوثيق

ب أن من حق آل أحد أن يرى في اآلخرين ما يراه، لكن ليس من حقه أن يسيء لآلخرين فيسمعهم ما وال ري
ضايقك في خطابه، فهو آما قلت خطاب شخصي موجه لي وليس لكم، ولعل القمص  يكرهون، لذا فأنا اعتذر عما قد

 فيلقمه بذلك حجرًا ويسكته أمام يرد على مزاعم األستاذ عصام فيبرهن له في المناظرة عن آبير علمه وحسن أدبه،
  .المإل

 من حقك أن ال تقبل إساءات األخ عصام لجناب القمص في رسالة خطية موجهة إلي، ومن حقي أنا وآل -
  . في قناتكم نوعًا من الكذب والتدليس وأن نطلب المناظرة لكشف ذلك مسلم أن نعتبر الكثير مما يقوله جناب القمص

ب األخ عصام ؛ فأنا أعدآم بمناظرات عادلة يراها العالم آله، ومن خاللها يرى  بعيدًا عما ورد في خطا-
  .الحوار الحضاري الراقي بين أتباع األديان

 حين نتحاور في موضوع نختلف فيه؛ فإن بإمكاننا أن يكون حوارنا منهجيا راقيا يتخير فيه الواحد ألفاظه، من -
  :غير أن يسيء إلى اآلخر، ودعني أضرب لك مثًال

هذه : شخصان ينقدان الكتاب المقدس، ويتحدثان عن قصة مصارعة يعقوب مع اهللا، فأحدهما يقول برزانة 
القصة تدل على أن الكتاب المقدس ليس من آالم اهللا ألنها تنسب إلى اهللا التجسد، وأنه عجز عن هزيمة يعقوب في 

  .لكتاب ليس من عند اهللامصارعته معه، وهذا ال يليق باهللا العظيم، ويدل على أن هذا ا
الرب آان نازل : "وهذا أراه وتراه أسلوبًا مهذبًا يخالف ما يصنعه شخص آخر يقول وهو يبتسم ابتسامة صفراء

الرب ضرب يعقوب ضربة غير .. يلعب مصارعة حرة مع يعقوب، يعقوب عمل الالزم، الرب قبل يده ليترآه 
األسلوب غير مقبول الستخدامه ألفاظًا غير مقبولة، ومثل هذا وهكذا، فال ريب أن هذا ...."رياضية على الورك

انتقاء األلفاظ وأال يخرج عن "الشخص نوجه الدعوة التي وردت في خطاب األستاذ عصام، نحن جميعًا سندعوه إلى 
ى في وأال يتعد... وأن يكون موضوعيا متعاليا عن أسلوب السخرية واالستهزاء والغمز واللمز الجارح..حدود األدب

  . ، لذا انا أرى أن طلبه منصف...."القول البذيء إلى مقام 
ولو قدر لحضرتك أن تطلع على مناظراتي المنشورة على اإلنترنت سترى أني أتعالى عن هذا األسلوب، 
 وأرجو أن ال ألجأ إلى مثل هذه األساليب ، فأنا أآرهها وقد عاهدت نفسي أن ال أصنعه إال إذا اضطرني إليه مناظر

يسيء أدبه وال يعرف حده، حينها سأجد نفسي مضطرًا لمعاملته بالمثل، لكن ال أراك ترى جناب القمص من هذا 
النوع من المناظرين، فهذه أساليب من قل علمه وساء أدبه، وال ريب أنه ينبغي ان نجل جناب القمص عن مثل هذا، 

عن )الخروج(انتقاء األلفاظ و  )عدم( جناب القمص هل تتوقع من! لذا أنا ال أفهم لماذا اغضبك آالم األخ عصام



متعاليا عن أسلوب السخرية واالستهزاء والغمز واللمز ) وأن ال يكون(يكون موضوعيا  )ال(وأن ..حدود األدب
وال إلى زوجاته؟ ال أظنك تظن ذلك ..  يتعدى في القول البذيء إلى مقام الرسول أن) وهل تتوقع منه ... (الجارح

  . أرجو أن يكون هذا اإلشكال قد زالفي جنابه،
ومن جهتي أنا متعهد بأن ال أبادر لإلساءة إلى جناب القمص أو مقدساته، آما هي عادتي، ولعلكم تجدون في 

  .مناظراتي المنشورة ما يصدق آالمي
لما  ال أدري إن آان ما ذآرته في خطابك الشخصي لي عن العالمة الشيخ ديدات ومدرسته العلمية مكافئًا -

ذآره األستاذ عصام في خطابه الشخصي لي عن جناب القمص، لكن أظنه آذلك، ولندع الحكم للناس، سواء في 
  .الشيخ ديدات أو القمص، فكالهما له من المحاضرات والمناظرات أو الكتب ما يشهد بمدى آفاءته العلمية ونزاهته

، ألن له آلمة مسموعة في تلك البالد التي تبلغ  احتججتم على رعاية المرآز اإلسالمي لمثل هذه المناظرات -
، لذا أرى أن يتخذ جناب القمص من االحتياطات األمنية له ما يضمن له سالمته، ولو %98نسبة المسيحيين فيها 

  . أوآل الموضوع إلينا فنحن ضامنون سالمته بإذن اهللا
ي ولم أستشر به ، ولم أآن مسؤوًال عنه ، وأما ما زعمتم من تعرض شروش أو غيره لالعتداء فهذا ما ال علم ل

ولم أضمن سالمته حينذاك، وهذا طبعا لو سلمت أن ذلك قد حصل، وأنا من جهتي لو حضرت تلك المناظرة الرائعة 
  .لقمت إلى الدآتور شروش مصافحًا متوسًال أن يسمح لي بمثلها

 قد أضحوا بفضله في عداد  زعمتم أن برامج القمص قد زعزعت الشرق األوسط وأن عشرات األلوف-
بعرضي  -المؤمنين بالمسيحية ، ورغم أني أعيش في هذا الشرق األوسط فأنا ما رأيته متزعزعًا بسبب ذلك، لكني 

 أفتح له المزيد من الفرص لزعزعة الشرق األوسط من جديد، ولعله يكون سببًا في هداية العشرات -المناظرة معه 
  .ى حسابنا نحنمن األلوف، و لكن هذه المرة عل

وآان بودي أن أعرف إن آان جنابكم قد اطلع على بعض ما قيل في مؤتمر تثبيت اإليمان في مصر ، فقد آان  
المؤتمرون يصرخون عن عدد حاالت االرتداد المهولة عن المسيحية في مصر وعن توقعات الكنيسة في هذا 

  .حجم تقدم اإلسالم في الغربالصدد، وال أدري هل بلغك ما تقوله اإلحصاءات الغربية عن 
 أستاذي الكريم رشيد، أشكر لك من جديد اتصالك بي، وأنا ما زلت بشوق بالغ أن تتصل بي قريبًا لتخبرني -

بموافقة جناب القمص على طلبي للمناظرات المفتوحة في جنوب أفريقيا ، آما بإمكانه أن يقترح مكانًا آخر، وسنقوم 
  .رحه بالتنسيق في المكان الذي يقت

آما أفيدآم بأن لدي عروضًا من بعض القنوات الفضائية لتنظيم هذه المناظرات في بلدان ال تتجاوز نسبة 
، ولكني فضلت عرض األستاذ عصام رغم تحفظكم على بعض قوله، وتحفظي أنا على %5المسلمين في بعضها 

  .بعض قولكم
  .شكرًا للطفكم ولكم تحياتي، وأنا بانتظار رد جناب القمص

  منقذ بن محمود السقار. د
 

  حضرة الدآتور منقذ بن محمود السقار،
  

أشكرك على رسالتك األخيرة، أقدر رفضك للمناظرة على برنامج سؤال جريء، هناك الكثير من النقاط التي أثرتها 
 أخبرني في رسالتك تستدعي ردا مني سأحتفظ بحقي فيه إلى حين، لكني أآتب لك اآلن فقط ألعلمك بأن جناب القمص

برفضه عرض الذهاب إلى جنوب إفريقيا للمناظرة ألسباب آثيرة منها ما يتعلق بالمكان نفسه ومنها ما يتعلق بالكثير 
من األمور التي ذآرتها لك أنا في رسالتي السابقة، وقد تعجب شخصيا من رفضك للعرض الذي قدمته لك، متسائال 

لى األقل في القنوات اإلسالمية المتاحة لكم حاليا قبل أن تعرضوا عليه لماذا لم تردوا على برامجه ع: في الوقت نفسه
  المناظرة، أال يطرح هذا األمر أآثر من سؤال؟

  
  .صالتي أن يفتح الرب عينيك وينير لك الطريق

  
  مع تحياتي

  رشيد المغربي
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المحترم األستاذ الكريم رشيد

 تحية طيبة وبعد



  .ك لي، ولكم آلمني رفض جناب القمص لمناظرتي في جنوب أفريقياأشكر لك إجابت
جنوب أفريقيا التي يرى جنابه أن للمسلمين فيها صولة وجولة، لذا أناشده  لكني سأعتبر هذا الرفض متعلقًا بظروف 

اصمة أن يكون مكان المناظرات في الع أن يختار دولة أخرى، ليتم تحويل العرض إليها، وأقترح في هذا الصدد
  .، ويمكن للقس أن يختار مكانًا آخر)البرت( البريطانية لندن، وفي قاعتها الشهيرة

، وذلك أني قدمت من )سؤال جريء(وقد تعجبت من عجب القمص رفضي لعرضكم المناظرة ضمن برنامج 
 أظن صاحب علم األسباب ما يبرره وما اعتبره مقبوًال عند آل من عرف عمق القضايا التي نريد المناظرة فيها، وال

ودراية يغيب عنه أن مثل هذه القضايا ال يمكن معالجتها في برنامج مدته ساعة ونصف، تخصص نصف ساعة فقط 
  متناظر، فما أدري من منا أحق بالعجب من اآلخر؟ منها لكل

رآم أن عليه في بعض القنوات اإلسالمية، فهذا يرجع لجملة أسباب قد ال يس عن سبب عدم ردي أما سؤال جنابه
ومن خالل سلسلة من المناظرات العلمية الرصينة  أبوح ببعضها، لذا أبقيها حبيسة أفكاري، وأآتفي بالقول بأني أطمع

  .في برامجه ومما ال يطرحه المتوالية مع جناب القمص أن نضع النقاط على الحروف في آثير مما يطرحه جنابه
 خلف آاميرات في - أنا وجناب القس -خير من أن أن نختبئ  هور وأنبه جنابكم أن المناظرات المباشرة أما الجم 

غرف مغلقة بإحكام، ثم يقول آل واحد منا ما بدا له من حق وباطل، وهو آمن من وجود الرقيب الحصيف الذي 
يوقفه عند الطرح الموضوعي العلمي ويمنعه من التمادي في الجهل والتعالم، ويضعه في الموقف الصحيح أمام 

  .ر والمتابعينالجمهو
  .آمل من جنابكم أن ال تدخر جهدًا في إقناع جناب القمص بالموافقة واختيار البلد المناسب برأيه

إليها، ولكم  منتظرًا أن يحدد جناب القمص مكانًا يراه مناسبًا لهذه المناظرات التي طال شوق الجمهور لذا سأبقى 
  .شكري وتحياتي

 
  محمود السقار منقذ بن. د 
 
 


