
شوي ألنبا بي ى ا ل وتأثيرهما ع والمعرفة  لم   الع
ة  ي مؤتمر تثبيت العقيد شوي ف ألنبا بي ت ا ؤال سا ستجابة لت  2010ا



عدم مواجهة االختالفات مع اآلخر ُيسبب احلقد. 
توضيح احلق واجب على كل من عنده القدرة على ذلك. 
التوضيح يكون باحلكمة وادلوعظة احلسنة. 
 عند اآلخرادلراجع ادلعتمدة ما تعتقده من إثبات. 



طَيَّاهتا بني الكلمات حتملها اليت األفكار إىل اإلشارة. 
نفسها بيشوي األنبا حماضرة إىل الرجوع. 
واألفكار العلمية باألمور دائما   االىتمام. 
تنفري أو جتريح بدون ,الطيِّب باألسلوب دائما   االلتزام. 



 ٕٓٔٓسبتمرب  ٖٕ ,اخلميس :اليومالمصري 
http://almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=270706 

ٕٓٔٓسبتمرب  ٕٕ, األربعاء :الدستور 
http://dostor.org/politics/egypt/10/september/22/29539 

ٕٓٔٓسبتمرب  ٕٕ ,األربعاء :الوفد 
http://alwafd.org/details.aspx?nid=68422 

 



[ُوزِعَّت لو, حماضرة نص يف تساءل قد بيشوي األنبا كان 
 أمس ,الَعِقيَدة تَ ْثِبيت لُمؤَتَمر الرسمي الُكتَ يِّب ِضمن
 ِقيَلت قد» الكرمي القرآن آيات بعض كانت  إذا َعمَّا األول,
 عهد يف بعد فيما ُأِضيَفت أم القرآن اإلسالم نيب قال وقَتَما

 والشرح احلوار أن إىل ُمِشريا   ُمَراَجَعِتها, إىل ودعا ,«عثمان
 ذىنو داخل يبحث لك ادلقابل الشخص جيعل» والتفاىم
 [.«بالكفر تتهمنا آية يلغى حتى ويُ َفتِّش



؟ بيشوي األنبا تُعجب ال اليت اآلية ىي ما! 
 َْمْرميََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُىوَ  الّلوَ  ِإنَّ  َقآلُواْ  الَِّذينَ  َكَفرَ   لََّقد 
 ْيف  َوَمن َوأُمَّوُ  َمْرميََ  اْبنَ  اْلَمِسيحَ  يُ ْهِلكَ  َأن َأرَادَ  ِإنْ  َشْيئا   الّلوِ  ِمنَ  ََيِْلكُ  َفَمن ُقل 

يعا   اأَلْرضِ  نَ ُهَما َوَما َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  َولِّلوِ  َجَِ  َوالّلوُ  َيَشاءُ  َما ََيُْلقُ  بَ ي ْ
 [7ٔ : ادلائدة] َقِدير   َشْيء   ُكلِّ   َعَلى

 َفَ َقدْ  ِبالّلوِ  ُيْشرِكْ  َمن إِنَّوُ  َورَبَُّكمْ  َرّبِّ  الّلوَ  اْعُبُدواْ  ِإْسرَائِيلَ  َبِن  يَا اْلَمِسيحُ  َوقَال 
 [7ٕ : ادلائدة] أَنَصار   ِمنْ  لِلظَّاِلِمنيَ  َوَما النَّارُ  َوَمْأَواهُ  اْْلَنَّةَ  َعَليوِ  الّلوُ  َحرَّمَ 



اآليتني ىاتني بيشوي األنبا انتقد دلاذا تُ َفكِّر أن حاول. 
اْلَمِسيحُ  ُىوَ  الّلوَ  ِإنَّ  َقآلُواْ  الَِّذينَ  َكَفرَ   لََّقدْ } اهلل قول عالقة ما 

 !؟ ادلسيحي باإلَيان {َمْرميََ  اْبنُ 
العلماء تأمالت واقرأ التفاسري كتب  يف احبث. 
اآليتني ىاتني عن يسألك من كل  جملاوبة مستعدا   كن. 



دلاذا قال األنبا بيشوي ىذه العبارة ؟ 
 القرآن ظل حمفوظا  حىت زمن عثمان بن عفان! 
إيهام الناس أن القرآن الكرمي مثل الكتاب ادلقدس. 
إضافة وحذف مت يف الكتاب ادلقدس. 



تعلم أساسيات عن القرآن الكرمي :البداية. 
 .الكرمياهلل للقرآن خبصوص حفظ عقيدة ادلسلم ٔ.
 !ىل إشارة األنبا بيشوي مؤثرة فعال  ؟ٕ.
 !اهلل ؟شيء على كتاب ىل ىناك إمكانية إلضافة ٖ.
للتوسع في الموضوع: 
 .دراسة خصائص القرآن الكرمئ.
 .دراسة تاريخ انتقال القرآن الكرميٕ.



ما ىو ىدف احلوار عند ادلسيحي ؟! 
 الشخص ادلقابل لك يبحث والتفاىم جيعل احلوار والشرح

 .داخل ذىنو ويُ َفتِّش حىت يلغى آية تتهمنا بالكفر
ما ىو ىدف احلوار عند ادلسلم ؟ 
ما الذي جيب علينا فعلو إزاء مواجهة أىداف ادلسيحي ؟ 



 للمستمعالًتكيز على الفكرة اليت يُريد اخلصم إيصاذلا. 
 اخلصمالتفكري جيدا  يف سبب طرح الشبهة من. 
 اخلصمالبحث عن اآلليات اليت ستساعدك يف الرد على. 
 الناقلنيالرجوع إىل األصول وادلراجع ادلعتمدة ال إىل. 
 ورائهاحتديد ىدف احلوار والثمرة ادلرجوة من. 


