
 العلم والمعرفة وتأثيرهما على األنبا بيشوي
 ٕٓٔٓاستجابة لتساؤالت األنبا بيشوي في مؤتمر تثبيت العقيدة 



 عقيدتنا : بعنوان ٕٓٔٓكتاب مؤمتر العقيدة األرثوذكسية
:  احملاضرة الثالثة لألنبا بيشوي, آبائية وكتابية -األرثوذكسية 

 .والعقيدةالميديا وتأثيرها على اإليمان 
 أرثوذكسياً قام بتفسريىا تفسرياً مسيحياً اآليات القرآنية اليت. 
 الكرميالعقائد ادلسيحية من القرآن استخراج. 
 اختالفالقرآن ُمطابق للمسيحية وال. 



حلم االنتصار يف أرض اإلسالم :ُمقدِّمة أولى 
احلق أم الصداقة ؟: عند االختالف :ُمقدِّمة ثانية 
أقوال األنبا بيشوي ادلتداولة يف وسائل اإلعالم :الفصل األول 
ُُماضرة األنبا بيشوي وأىدافها :الفصل الثاني 
يَن ِعنَد الّلِو  :الفصل الثالث  اإِلْساَلمُ ِإنَّ الدِّ



العريضة والتفاصيل الفرعيةالـُمَسمَّيات : الفصل الرابع 
الطعن يف القرآن بسبب تكفري من عبد ادلسيح :الفصل الخامس 
َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلواْ ِإنَّ الّلَو ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ  :الفصل السادس 
اآلب واالبن والروح القدس إلو واحد :الفصل السابع 
وموتوحول ادعاء صلب ادلسيح  :الفصل الثامن 



 القساوسةإنو احللم الذي راود عشرات. 
 االنتصار للعقيدة ادلسيحية من داخل ادلراجع اإلسالمية حلم! 
 ؟ومن كان احلق معو فمن عليو , معنااحلق! 
 أمساء الذين حاولوا تفسري اآليات القرآنية لتوافق عقائدىم حصر

 الباطلة
 بيشوياسم األنبا إضافة ! 



{ َناكَ  ِإالَّ  ِبََثلٍ  يَْأُتوَنكَ  َواَل  [ٖٖ : الفرقان] {تـَْفِسرياً  َوَأْحَسنَ  بِاحلَْقِّ  ِجئـْ
تأويل عن البيان جامع :(ىـ ٖٓٔ ت) الطربي جرير بن ُممد جعفر أبو 

 .ٕٚٙ ,ٕٙٙصـ - عشر التاسع اجلزء ,ببريوت الرسالة مؤسسة ,القرآن آي
[إال يضربونو بـمثل الـمشركون ىؤالء مـحمد يا يأتـيك وال :ذكره تعالـى يقول 

 [.تفسرياً  منو وأحسن بو جاءوا ما بو نبطل بـما الـحّق, من جئناك
القرآن تفسير :(ىـ ٗٚٚ ت) كثري  ابن إمساعيل الدين عماد الفداء أبو 

 .ٜٓٔصـ - السادس اجلزء ,بالرياض طيبة دار ,العظيم
[{ َِبََثلٍ  يَْأُتوَنكَ  َوال} نَـٰكَ  ِإالَّ } وشبهة حبجة :أي  {تـَْفِسرياً  َوَأْحَسنَ  بِٱحلَْقِّ  ِجئـْ

 نفس يف احلق ىو ِبا أجبناىم إال احلق, بو يعارضون قوالً  يقولون وال :أي
 [.مقالتهم من وأفصح وأوضح وأبني األمر,



غريه أو بيشوي األنبا حاول مهما. 
اهلل سُيسخِّر  األباطيل ىذه على يرد من 
{ ْزَاِىقٌ  ُىوَ  فَِإَذا فـََيْدَمُغوُ  اْلَباِطلِ  َعَلى بِاحلَْقِّ  نـَْقِذفُ  َبل 

 [ٛٔ : األنبياء] {َتِصُفونَ  ِمَّا اْلَوْيلُ  َوَلُكمُ 
اهلل أسأل  دائماً  يستخدمين أن. 
فَاع شرف من حيرمين أن وال يستبدلين ال وأن  عن الدِّ

 العظيم اإلسالم
ِقَبلي من الدين يُؤتى أن تعاىل باهلل وأعوذ. 



الرد على التساؤالت قد يتسبب يف فتنة طائفية. 
 نشر الردود العلمية القوية على التساؤالت يؤدي إىل

 .االحًتام والتقدير والتفاىم
 اآلخرالكذب واالفًتاء على. 
 صحيحةيدَّعي التساؤل وىو يقصد نشر أفكار غري. 
 َخِفيَّةتوجيو النقد بطريقة. 



 اإلسالماعًتافات بأن ىناك من يُهاجم. 
 عقيدتنا : بعنوان ٕٓٔٓكتاب مؤمتر العقيدة األرثوذكسية

:  احملاضرة الثالثة لألنبا بيشوي, آبائية وكتابية -األرثوذكسية 
 .ٕٗصـ - والعقيدةالميديا وتأثيرها على اإليمان 

[ يف مهامجة اإلسالم ؟ لو استمر أسلوب اذلجوم  يتفننوندلاذا
جيب إيقاف ىذا . هبذه الطريقة فلن تكون العواقب يف صاحلنا

 [.األسلوب اذلجومي



حتديد اسم أحد الذين يقومون ِبهامجة اإلسالم 
[ بمهاجمة اإلسالمالذي يقوم  زكريا بطرسالقمص.] ٖٔصـ. 
[ضد  زكريا بطرسالذي يقوم بو القمص  السبابو التجريح

 .ٖٙصـ [.اإلسالم ورموزه



وجوب إيقاف األسلوب اذلجومي على ادلسلمني 
هناية ىذا الطريق ليس يف صاحل ادلسيحيني على اإلطالق 
حنن نرفض التجريح والسباب واذلجوم 
ليس ىذا من تعاليم اإلسالم بأي حال من األحوال 
{ َوَجاِدذْلُم  بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك

 [ٕ٘ٔ: النحل ]{ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسنُ 



اإلسالم عن اخلاطئة األفكار على نرد. 
احلنيف ديننا عن واحلق الصواب من نعلمو ما نشر 
{ ََوالَ  لِلنَّاسِ  لَُتبَ ي ِّنُ نَّهُ  اْلِكَتابَ  أُوتُواْ  الَِّذينَ  ِميثَاقَ  الّلوُ  َأَخذَ  َوِإذ 

 [ٚٛٔ : عمران آل] {َتْكُتُمونَوُ 
ألحكام الجامع :(ىـ ٔٚٙ ت) القرطيب الدين مشس اهلل عبد أبو 

 .ٖٗٓصـ - الرابع اجلزء ,بالرياض الكتب عامل دار ,القرآن
من شيء ِعلم أُويت من كل  يف ىي] :اهلل رضي قتادةو الحسن 

 فإنو العلم وكتمانَ  وإيّاكم ,فلُيعلِّمه شيئا   َعلم فمن .الكتاب
 [.َىلكة

{اْلَمْعرَِفةِ  َعَدمِ  ِمنْ  َشْعيب  َىَلكَ  َقدْ } ٙ/ٗ هوشع. 



 العظيمعلى كل من يشكك يف اإلسالم الرد. 
 خاطئةأو يقوم بنشر أفكار. 
 إجاباتأو يقوم بطرح التساؤالت اليت يبحث ذلا عن. 
 أو حىت يقوم بإخفاء انتقاداتو يف ىيئة تساؤالت! 



ىذا حق أصيل ألتباع أي دين. 
وال يُعقل اإلنكار على أحد يقوم بالتوضيح والشرح. 
أو تصحيح األفكار اخلاطئة اليت يتم تروجيها. 
أو يقوم باإلجابة على التساؤالت ادلطروحة. 
أو يقوم بتفنيد انتقادات موجهة لدينو. 



 البعض يقول أن مثل ىذا الطرح الـُمتبادل بني العقائد
 .واالنشقاقيؤدِّي إىل التنازع 

 الطرحإن كان ىناك عقل وحكمة وأسلوب طيب يف. 
 ادلنضبطمع االلتزام التام بادلنهج العلمي. 
 ويقدرهسَيتَـَقبَّل كل طرف فكر اآلخر وحيًتمو. 
 آخرأن ينتقل من دين إىل " يتقبَّل"وال أقصد بكلمة. 
 الطرفنيبل أقصد االحًتام ادلكنون لكال. 



  كفةوضع الصداقة بني أطراف الديانتني يف 
 كفةاحلق يف مسألة خالفية يف  وبيان. 
[ونحن ال نتنازل , الصداقة شيء واحلفاظ على اإلميان شيء آخر

 .ٔٗصـ [.عن عقيدتنا من أجل الصداقة
 يا ذلا من كلمات صرحية جريئة رائعة! 
عقيدة اإلنسان جيب أن تكون أغلى شيء عنده وفوق كل شيء. 
 األطرافأريد أن أقول إننا حنُِب أن يكون ىناك تفاىم بني. 
 إذا وصل األمر إىل االختيار بني الصداقة والعقيدة فيجب اختيار

 .العقيدة



 بعينهاىي احلكمة ىذه  ,تطرُّفاً ىذا ليس. 
ماذا إذا تغافلنا عن ادلشاكل واالختالفات العقائدية: سؤال 
 أعتقدىل ستكون ىناك صداقة أو تفاىم بأي شكل ؟ ال. 
 األصدقاءالصداقة ستختفي وإن ظهر لنا من اخلارج أفعال. 
الـُمحتقنةلن جند إال ادلشاعر , ولكن من الداخل. 
 ؟فما ىو احلل إذاً , بأنو مل يـُْعِطي لدينو حقوسيشعر 



[ ندافع عن و, عن مسيحيتنا ونُدافع, نَ ُردّ علينا أن
 .ٕٗصـ [.دون أن خنطئ يف حق اآلخرين الحق

 ّإسالمناونُدافع عن , علينا أن نـَُرد 
 نبيناوعن , قرآنناوعن  , تراثناوعن 
 الذي حنن عليو الحقوعن 
 اآلخريندون أن خُنِْطئ يف حق. 



اذلجوم على اإلسالم منذ القدمي وإىل اآلن. 
 ًإثبات ما تعتقده من ادلراجع ادلعتمدة عند اآلخر: منهج ُمهم جدا. 
احلق دائماً ينتصر بتوفيق اهلل وَمنِّو وجوده وكرمو. 
الدين والعقيدة أىم ما عند اإلنسان وفوق كل شيء. 
توضيح احلق واجب على كل من عنده القدرة على ذلك. 
التوضيح يكون باحلكمة وادلوعظة احلسنة. 
عدم مواجهة االختالفات مع اآلخر ُيسبب احلقد. 


