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  و المشرف يرد بادئا باالتهام نفسه :
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  و هذا هى المشاركة تظهر فى الخارج :



 
 

  و هذة االن هى الصورة فى المنتدى يدعوا المبارك للزعيم  :

 















 











 



 





 



 











 













 



 
 



















 

 

 

















 



 

 































 

 منتدى الشرق االوسط











 





 



 









  و تم الحظر فى  اثناء المشاركه بالبحث :









 

  

 

















 





 

 

 

 







 لك تنتظر:سريعا للشات ألن بنت الم و اخيرا بعد شهور علم المشرفين ان هناك بحثا و انهم تأخروا فى حذفه فسارعوا بذلك تاركين الشات على الصفحة الرئيسية لثوانى و عادوا

 

 



 منتدى القس عبد المسيح بسيط

 

 
 

 
 



نفرد له موضوع بمفرده ألن  القس عبد المسيح بسيط فسوفاما بالنسبة لمنتدى 
 حسب وعده ان يرد البحث نشر فى منتداه و توقعنا و مازلنا نتوقع 

بحث منهجى و موضوعى كما وعد و نتوقع على هذا البحث فى صورة  بنفسه كما وعد
الذى يعد  للقس عبد المسيح بسيط ايضا ان يكون الرد على قدر ما نتوقعه من علم

واجهة علمية للكنيسة االرثوزوكسية فى مصر و العالم العربى .









 



 

 



 



 
منتديات و السؤال الذى يطرح نفسه الى هذه الدرجة يمثل الفكر و البحوث الموضوعية خطرا على المنتديات النصرانية ؟ ألهذة الدرجة اصبح واقع ال

صاحب  النصرانية واقعا اليما يرثى له ؟ ألم يبقى صوت عقل و ال صوت محاور موضوعى ينوء بنفسة عن هذا االسلوب المقيت الذى ال يرضى عنه اى
حاجة فى  عقل او امانة او كرامة ؟ و اللهى انها دعوة لصوت الباحثين عن الحقيقة ان يعلوا و ليست دعوة للكراهية و نشهد هللا على ذلك و ما لنا

د تراشق على الشبكة الكراهية و العداء و لكننا نحاول نشر اسلوب النقاش الموضوعى ألنه لو لم نفعل نحن ذلك ستكون كارثة بأن يتحول االمر من مجر
ية هذا النقاش و العنكبوتية الى احاسيس دفينة او غير دفينة على ارض الواقع و ال مجال ايضا للتراجع عن النقاش فقد فات االوان و لم يبقى لنا إال توج

يرتضيها العقالء من اى طرف من  الحوار و محاولة ادارته بصورة افضل و لن نستطيع أن ندفن رؤوسنا فى الرمال فتكلفة ذلك ستكون باهظة ال
ت تكلفته الى االطراف بل سيرتضيها من يده خارج النار و ال يكلفه االمر إال النقود التى يرضى بها عن نفسه و يرضى بها االخرون عنه و لكن إذا تحول

 د هذة الدعوة صدى لدى العقالء قبل فوات االوان .ابن او بنت من بناته فأعتقد انه سيغير هذا االسلوب و يدعوا الى ما ندعوا إاليه فنتمنى ان تج

 
 

حفظ رب و نتمنى بالطبع بعد ان ينعق الناعقون و يشتم الشتامون و يحيك المؤامرات المتأمرون و مثيرى الفتن _و هؤالء ال يشغلوا بالنا كثيرا ف



االصوات التى ترتضى الموضوعية و االمانة منهجا ألن تعلى العالمين اكبر من اى شر و اعظم من اى مؤامرة_ أن تكون هذة الدراسة دافعا لبعض 
جو اصواتها و تدعوا للحوار و نحن على أتم استعداد لهذا إن شاء هللا حتى تكون نقطة بداية تسحب البساط من تحت هؤالء الذين يستفيدون من 

البشر من الرجال الحقيقين و الذين ننتظر ان تعلو اصواتهم الى الكراهية و العداء وخصوصا من وراء شاشات االجهزة و التى يجلس خلفها كل انواع 
واقع االفتراضى هؤالء الذين يتعنترون فى الفضاء السيبرالى البسيين اثوابا كثيرة تبدأ من اثواب الفتيات الى اثواب سكان المريخ ا فهذة هى قوانين ال

نت . و هؤالء نتركهم ألنفسهم و من يملك الوقت ليضيعه معهم فى محاربة طواحين كن ما تشاء فى عيون االخرين و ال يهم ان تكون أنت....... .أ

 الهواء .
 
 

و غيرهم  كالقس عبد المسيح بسيط و الدكتور منيس عبد النورو بصراحة و بدون مواربة اجد ان افضل من يستطيع القيام بحوار هادف هو شخصيات 
ين علميا للقيام بهذا الدور و هذة دعوة مفتوحة لهم ألن يبدءوا هذا النوع من الحوار و لتكن البداية حيث ان هؤالء على االقل الذين نعرف انهم مؤهلي

ر رد لها فى صورة بحوث و قد بدئنا بعدة بحوث منها بحث اصغر البذور و بحث علم االثار يثبت تحريف سفر دانيال و هو من البحوث الهامة التى ننتظ
زلنا ننتظر كما وعدنا القس عبد المسيح بسيط بنفسه ان يرد ببحث يفند نقاط هذا البحث موضوعيا بدون االساءة الى اى  و مثل الخنازير الطائرة و ما

كم شخص مخالفة لما يحدث فى بعض المنتديات و الحوارات و التى تتحول الى سباب ال يمت الى روح البحث و خاصة البحث عن الحقيقة و نترك الح
قلنا نراهن على قدرتهم على استظهار الحقيقة و هم اكثر المعنيين بذلك حيث انه يمثل مستقبلهم إما خلودا فى جنة النعيم او خلودا للقارئين الذين كما 

ذة أن نتعدى هفى نارا ابدية و نحن ننتظر و نتمنى و نتوقع اال يكون الشخصيات المنوطة بالحوار و المعنية به من جملة ردود االفعال الغير مرغوبة و 

ط الناس بين المرحلة الى مرحلة جديدة تسودها روح البحث العلمى المنهجى لعلها تكون حجة لنا أمام هللا فى هذا الزمن الذى ضاعت فيه الحقيقة و تخب
اسبة لروح العصر المنتديات و الشبهات و االهواء و عندما نصل الى مرحلة من نضوج التواصل نستطيع عندها اجراء المناظرات التى يجب ان تكون من

موضوع و أعنى بذلك أن تكون المناظرة حول عدد من اعداد الوهية يسوع مثال و ليس عن الوهية يسوع و هذا ألن المناظرات كانت فيما مضى تتناول 
حاورون ان يتناظروا حول نقاط كامل لصعوبة التواصل فقد كان المناظر يسافر الى دول اخرى كى يقيم مناظرة اما األن فقد يسر هللا وسائل يستطيع المت

 مركزة و إنهائها بدال من اجمال مخل نتيجة االضطرار الى تناول كم هائل من االعداد حول موضوع ما .
 
 

حريف و يجب ان نشير الى انه تم نشر نسخة جديدة من بحث الخنازير الطائرة بعد اضافة المخطوطة الفاتيكانية و تصحيح خطأ وقع سهوا فى مثال ت
و لكن يبدو  على الريسواقع الذى ذكرناه سابقا و تفصيل اكثر شموال فى اختالف المخطوطات و الذى كنا قد اثرنا تلخيصا اتفق مع تلخيص االستاذ الم

 اللذان اشارا الى هذه النقطة .eeww2000واستاذ  شريف حمدىان المقام لم يكن مقام تلخيص و اشكر األخوة االعزاء دكتور 
 
 

فنعيد نشر و حيث أن اسلوبنا فى البحث هو نشر البحث ثم متابعة ردود االفعال لفترة و من ثم إذا وجدنا اى رد او ملحوظة من اخ او من اهل الكتاب 
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نقطة من نقاط البحث او االشارة الى رد البحث عليها فى موضع منه فقد تم ذلك بالفعل البحث مصححين االخطاء و ساردين إما رد على تبريرات جديدة ل
و طبعا لم يتم نشر  القس عبد المسيح بسيط و نشرنا البحث المعدل من الخنازير الطائرة فى كل المنتديات التى نشر فيها البحث من قبل بما فيها منتدى

قامت بحذفه فهذا لم يصبح ذو جدوى فى مثل هذا الواقع االليم لهذة المنتديات و نسئل هللا أن يجعل هذا العمل هذة النسخة فى المنتديات النصرانية التى 
و بغيرنا و ندعوا خالصا لوجهه الكريم و نسئلكم الدعاء بظهر الغيب أن يجنبنا الرياء و محبطات االعمال و أن يستعملنا و ال يستبدلنا فدينه منصور بنا ا

بنا فهو ولى ذلك و القادر عليه . هللا ان يكون
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