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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (مدخل إلى مُقارهة األديان) خُدعة مُساواة المسيحية باإلسالن

 ما ىي النقاط الرئيسية ألي دين:

 .عقائد 

 .عبادات 

 .شرائع وأحكام 

 تؤخذ ىذه النقاط الثالثة من:

  ُمقدَّس.كتاٌب 

  ور الديي  نسسو.شخص يكون ُِم 

 نجد ُمقارنات من ِقَبل المسيحيين بين اإلسالم والمسيحية حول كل ىذه النقاط تقريباً.

 .جند ادعاءات م  املسيحيني بأن عقائدىم ُمساوية لعقائدنا 

 .قد ميتدوا إىل االدعاء بأن عقائدىم موجودة يف ُكتُِبنا 

  عباداهتم قريبة جداً م  عباداتنا.جند ادعاءات م  املسيحيني بأن 

 بأن إهلهم ومعبودىم ىو إهلنا ومعبودنا. م  املسيحيني جند ادعاءات 

  م  املسيحيني بأن شرائعنا وأحكامنا مسروقة وُمستمدة م  كتاهبم الـُمقدس.ادعاءات جند 

  ادعاءات م  املسيحيني بأن كتاهبم الـُمقدَّس يف نسس مستوى قداسة ورِفعة كتابنا.جند 

  ادعاءات م  املسيحيني بأن ُِمور دينهم مساٍو ملِحور ديننا وقد يكون أفضل وأعظم.جند 

 ىي نتيجة كل ىذه االدعاءات ؟ النتيجة من وجهين:ما 

 للمسيحية بسبب تشاهُبها مع اإلسالم !الـُمسلم استحسان  .ٔ

 تسكري املسيحي يف اعتناق اإلسالم بسبب اعتقاده بأن دينو مساو لإلسالم أو أفضل منو !عدم  .ٕ
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 ُمقارنة األديان:علم 

 [ٓ٘]األنعام :  {ُقْل َىْل َيْسَتِوي اأَلْعَمى َواْلَبِصرُي أََفالَ تـَتَـَسكَُّرونَ }

 [ٕٗ]ىود :  {َمى َواأَلَصمي َواْلَبِصرِي َوالسَِّميِع َىْل َيْسَتِويَاِن َمَثاًل أََفالَ َتذَكَُّرونَ َمَثُل اْلَسرِيَقنْيِ َكاأَلعْ }

 [ٙٔ]الرعد :  {ْل َيْسَتِوي اأَلْعَمى َواْلَبِصرُي أَْم َىْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّورُ ُقْل ىَ }

َا يـََتذَكَُّر أُْوُلوا اأْلَْلَبابِ }  [9]الزمر :  {ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَ  يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَ  اَل يـَْعَلُموَن ِإَّنَّ

 [ٕٓ]احلشر :  {اْْلَنَِّة َأْصَحاُب اْْلَنَِّة ُىُم اْلَسائُِزونَ  اَل َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحابُ }

  جنس الشيء الواحد, ُىناك اْليد وُىناك السيء.يف 

  ومخسة للشيطان.(اإلسالمواحد للرمح  ) ديان ستة:فاأليف األديان, وىكذا , 

 { نَـهُ ِإنَّ الَِّذيَ  آَمُنوا َوالَِّذيَ  َىاُدوا َوالصَّابِِئنَي َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَ  َأْشرَُكوا ِإنَّ اللََّو يَـ  [ٚٔ: ]احلج  {ةِ ْم يـَْوَم اْلِقَيامَ ْسِصُل بـَيـْ

  على الـُمسلم أن يعرف إسالمو جيداً, ويعرف األمور الـُمشرتكة بينو وبني األديان األخرى.جيب 

  الدعوة إىل دي  اهلل عز وجل. األساسي ىو:الهدف 

  الـُمقارنة بني اإلسالم وبني األديان األخرى. ُمساعدة لتدعيم ىذا الهدف:وسائل 

  جتعل أفضلية اإلسالم على باقي األديان واضحة َجِليَّة.الـُمقارنة ىذه 

 يفعلو أىل الكتاب:ما 

 [ٕٗ]البقرة :  {ْعَلُمونَ َواَل تـَْلِبُسواْ احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُمواْ احلَْقَّ َوأَنُتْم تَـ }

يَا أَْىَل اْلِكَتاِب ِِلَ َتْكُسُروَن بِآيَاِت الّلِو َوأَنُتْم  (9ٙ)َودَّت طَّآئَِسٌة ميْ  أَْىِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنُسَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن }
 []آل عمران {(ٔٚ) اْلِكَتاِب ِِلَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن احلَْقَّ َوأَنُتْم تـَْعَلُمونَ  يَا أَْىلَ  (ٔٚ)َتْشَهُدوَن 

 يجب علينا أن نعرفو لنخوض ىذا المجال ونرد الباطل:ما 

  في اهلل عز وجلعقيدتنا: 
o  بشكل عام: الربوبية واأللوىية واألمساء والصسات.التوحيد 

o  أسماء وصفات بالتحديد:دراسة 

 د.األح 

 .الصمد 

o بني اعتقادنا يف اهلل عز وجل, وعقيدة النصارى يف التثليث.لسرق ا 
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 تابنا الـُمقدَّس: القرآن الكريمفي كقيدتنا ع: 

o  القرآن الكرمي واليت متيز القرآن ع  باقي الكتب السابقة.خصائص 

o  حسظ اهلل عز وجل للقرآن الكرمي, والـُمقارنة مع كتب أىل الكتاب.وسائل 

o  باملنهج السََّلِسي الالزم لسهم كتاب اهلل وسنة نبيو فهماً صحيحاً.عام إملام 

o  جيدة بتساسري سلسنا الصاحل الكرام للقرآن الكرمي.معرفة 

o  اآليات القرآنية التي ُتحدد عقائدنا في:دراسة 

  عليو السالم:المسيح 

 املسيح عليو السالم وكالمو يف املهد. والدة 

  املسيح عليو السالم ورسالتو لبين إسرائيل.دعوة 

  املسيح عليو السالم وُمعجزاتو وأقوالو.أعمال 

  املسيح عليو السالم األخرية وجناتو م  الصلب ورفعو إىل السماء.ساعات 

  عليو السالم مرة أخرى إىل األرض يف هناية الزمان. املسيحنزول 

  حول أىل الكتابعقائد: 

  عز وجل: التثليث, البنوة هلل عز وجل.اهلل 

  بنوتو هلل عز وجل.عليو السالم: ألوىيتو, جتسدهاملسيح , 

 السماوية السابقة:لكتب ا 

 أن نؤم  هبا. الكتب السماوية السابقة اليت جيب 

  ئع وعقائد وغريمهام  شرا الكتب السماوية السابقةُُمتويات. 

  السرق بني ما نعتقده خبصوص الكتب السماوية السابقة وكتب أىل الكتاب احلالية.دراسة 

 عليهم السالم السابقينألنبياء ا: 

  األنبياء بشكل عام حسب عقيدتنا اإلسالمية.صسات 

  األنبياء املذكورة يف القرآن الكرمي والسُّنَّة النبوية والسرق بينها وبني قصص أىل الكتاب.قصص 

 اإلسالمية واألحكامائع لشر ا: 

 كمال الشريعة اإلسالمية وكل جديد جاء فيها والتساصيل اهلائلة املذكورة.عرفة  م 

  بني الشريعة اإلسالمية والشرائع املذكورة عند أىل الكتاب وبيان أفضلية شريعتنا.السرق 

 محمد صلى اهلل عليو وسلم:لنبي ا 

o  النبي محمد صلى اهلل عليو وسلم:سيرة 
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  السرية.الدعوة 

  اْلهرية.الدعوة 

  قبل اهلجرة.ما 

  بعد اهلجرة.ما 

  النبي محمد صلى اهلل عليو وسلم:غزوات 

  الغزوات.أسباب 

  (العدد والعتاد) ىذه الغزوة. املسلمني وحالة الُكسَّار يفحالة 

  الغزوة نسسها, ونتائجها.تساصيل 

o النبي محمد صلى اهلل عليو وسلم:حاديث أ 
 واألخالق اليت نادى هبا نبينا ُممد صلى اهلل عليو وسلم.آلداب ا 

  النبوة:دالئل 

  نبينا ُممد صلى اهلل عليو وسلم.ُمعجزات 

  اتيبيّ النيب ُممد صلى اهلل عليو وسلم بالغَ إخبار. 

  نبينا ُممد صلى اهلل عليو وسلم م  كل مؤامرة على قتلو.جناة 

  ليو وسلم الخالدة: القرآن الكريمحمد صلى اهلل عنبينا مُمعجزة: 
o  اليت وافقت الواقع. قصص القرآن الدقيقة يفالتساصيل 

o  القرآنية اليت ال جند مثلها يف كتابات أىل الكتاب.القصص 

o (اإلعجاز العلمي). وطبيعتو الدقيق ع  خلق الكون وخلق اإلنسانخبار اإل 

  الفريدة التي أخبرنا بها نبينا محمد صلى اهلل عليو وسلم:المعلومات 

  الساعة الصُّغرى والُكربى.عالمات 

   املوت إىل أن تقوم الساعة.م 

  والنشور واحلساب وأىوال يوم القيامة.البعث 

  أىل اْلنة و وصف أىل النار.صف و 

 النبي محمد صلى اهلل عليو وسلم مع:ت ُمعامال 

  النيب ُممد صلى اهلل عليو وسلم وأىل بيتو.زوجات 

  الكرام رضوان اهلل عليهم.صحابتو 

  الغرباء.و األعراب 
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  الكتاب يف زمنو م  اليهود والنصارى.أىل 

  ُقريش الذي  كانوا ُُياربون نبينا ُممد صلى اهلل عليو وسلم.ُكسَّار 

 اإلسالمي الُمبكِّر:تَّاريخ لا 
o  األخرية قبل موت نبينا ُممد صلى اهلل عليو وسلم.األحداث 

o أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو.الفة خ 

  الريدة: أسباهبا ونتائجها.حروب 

  الـُمصحف الشريف.مجع 

o  بن الخطاب رضي اهلل عنو. ُعمرخالفة 

  اإلسالمية يف عصره.الستوحات 

o  ُعثمان بن عفَّان رضي اهلل عنو.خالفة 
  وتوزيعو على األمصار.الـُمصحف الشريف نسخ 

o  علّي بن أبي طالب رضي اهلل عنو.خالفة 

  بني الصحابة رضوان اهلل عليهم.الستنة 

 على ُمقارنة األديان من سلفنا الصالح الكرام:مثال 

ِإىَل  (النجاشي) ُُثَّ أَْرَسلَ  :قَاَلتْ  (...) -صلى اهلل عليو وسلم- اْلُمِغريَِة َزْوِج النَّيبي  َعْ  أُمي َسَلَمَة ابـَْنِة َأِِب أَُميََّة ْب ِ  -ٖٕٔٙٔأمحد ُمسند 
 ؟َما تـَُقوُلوَن لِلرَُّجِل ِإَذا ِجْئُتُموهُ  :فـََلمَّا َجاَءُىْم َرُسولُُو اْجَتَمُعوا ُُثَّ قَاَل بـَْعُضُهْم لِبَـْعضٍ  ,َفَدَعاُىمْ  -صلى اهلل عليو وسلم-َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّو 

 ؛َأَساِقَسَتوُ  يُّ ُءوُه َوَقْد َدَعا النََّجاشِ فـََلمَّا َجا .َذِلَك َما ُىَو َكائِ ٌ  َكائٌِ  يِف   -صلى اهلل عليو وسلم-َواللَِّو َما َعِلْمَنا َوَما أََمرَنَا بِِو نَِبيـَُّنا  :نـَُقولُ  :قَاُلوا
يُ  الَِّذى فَارَقْـُتْم ِفيِو  :فـََنَشُروا َمَصاِحَسُهْم َحْوَلُو َفَسَأهَلُْم فـََقالَ   ؟ِديِ  َأَحٍد ِمْ  َىِذِه اأُلَممِ  َوالَ يِف  ِدييِن  قـَْوَمُكْم وََِلْ َتْدُخُلوا يف َما َىَذا الدي

 َونَْأِت  ,َونَْأُكُل اْلَمْيَتةَ  ,نـَْعُبُد اأَلْصَنامَ  ؛ُكنَّا قـَْومًا أَْىَل َجاِىِليَّةٍ   ,أَيُـَّها اْلَمِلكُ  :اَن الَِّذى َكلََّمُو َجْعَسُر ْبُ  َأِِب طَاِلٍب فـََقاَل َلوُ َفكَ  :قَاَلتْ 
َنا َرُسوالً ِمنَّا ,الضَِّعيفَ يَْأُكُل اْلَقِوىُّ ِمنَّا  ,ُء اْلَِْوارَ يَوُنسِ  ,َونـَْقَطُع اأَلْرَحامَ  ,اْلَسَواِحشَ  نـَْعِرُف َنَسَبُو َوِصْدقَُو  ,َفُكنَّا َعَلى َذِلَك َحَّتَّ بـََعَث اللَُّو إِلَيـْ

َوأََمَر ِبِصْدِق  ,ِو ِمَ  احلَِْجارَِة َواأَلْوثَانِ َوََنَْلَع َما ُكنَّا نـَْعُبُد ََنُْ  َوآبَاؤنَا ِمْ  ُدونِ  ,َونـَْعُبَدهُ  ,لِنُـَوحيَدهُ  ؛َفَدَعانَا ِإىَل اللَِّو تـََعاىَل  ,َوأََمانـََتُو َوَعَسافَوُ 
َماءِ  ,َوُحْسِ  اْلَِْوارِ  ,َوِصَلِة الرَِّحمِ  ,َوأََداِء اأَلَمانَةِ  ,احلَِْديثِ   ,َوَأْكِل َماِل اْلَيِتيمِ  ,َوقـَْوِل الزُّورِ  ,َونـََهانَا َعِ  اْلَسَواِحشِ  ,َواْلَكفي َعِ  اْلَمَحارِِم َوالدي

َد َعَلْيِو أُُموَر اإِلْساَلِم  -َوأََمَرنَا بِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة َوالصيَياِم  ,َوأََمَرنَا أَْن نـَْعُبَد اللََّو َوْحَدُه اَل ُنْشرُِك بِِو َشْيئاً  ,َصَنةِ َوَقْذِف اْلُمحْ   ؛-قَاَل فـََعدَّ
قْـَناهُ  َنا ,فـََلْم نُْشرِْك ِبِو َشْيئاً  ؛للََّو َوْحَدهُ فـََعَبْدنَا ا ,َواتَـّبَـْعَناُه َعَلى َما َجاَء بِوِ  ,َوآَمنَّا بِوِ  ,َفَصدَّ نَا  ؛َوَأْحَلْلَنا َما َأَحلَّ لََنا ,َوَحرَّْمَنا َما َحرََّم َعَليـْ فـََعَدا َعَليـْ

بُونَا ؛قـَْوُمَنا  ,َوَلمَّا قـََهُرونَا ,َتِحلَّ َما ُكنَّا َنْسَتِحلُّ ِمَ  اْْلََباِئثِ َوأَْن َنسْ  ,فـََستَـُنونَا َعْ  ِديِنَنا لِيَـُردُّونَا ِإىَل ِعَباَدِة اأَلْوثَاِن ِمْ  ِعَباَدِة اللَّوِ  ؛فـََعذَّ
َنا ,َوظََلُمونَا نَـَنا َوبـَنْيَ ِديِنَنا ,َوَشقُّوا َعَليـْ َنا يِف  ,َواْختَـْرنَاَك َعَلى َمْ  ِسَواكَ  ,َخَرْجَنا ِإىَل بـََلِدكَ  ؛َوَحاُلوا بـَيـْ ِعْنِدَك َوَرَجْونَا َأْن اَل نُْظَلَم  ,ِجَوارِكَ  َوَرِغبـْ

 أَيُـَّها اْلَمِلُك.



 [6..... ] سلسلة ُُماضرات الرد على األنبا بيشوي

www.alta3b.wordpress.com  alta3b@yahoo.com 

فَاقْـَرْأُه َعَلىَّ. فـََقرَأَ  :يُّ شِ َعْم. فـََقاَل َلُو النََّجانَـ  :فـََقاَل َلُو َجْعَسرٌ  :قَاَلتْ  ؟ءٍ يْ اَء بِِو َعِ  اللَِّو ِمْ  شَ َىْل َمَعَك ِمَّا جَ  :يُّ فـََقاَل َلُو النََّجاشِ  :قَاَلتْ 
َوَبَكْت َأَساِقَسُتُو َحَّتَّ َأْخَضُلوا َمَصاِحَسُهْم ِحنَي مسَُِعوا َما  ,َحَّتَّ َأْخَضَل حِلَْيَتوُ  يُّ فـََبَكى َواللَِّو النََّجاشِ  :قَاَلتْ  .َعَلْيِو َصْدراً ِمْ  )ك ه ي ع ص(

 فـََواللَِّو اَل ُأْسِلُمُهْم إِلَْيُكْم أَبَداً َوالَ َأَكاُد. ,ِلَقااْنطَ  ,ِإنَّ َىَذا َوالَِّذى َجاَء بِِو ُموَسى لُِيْخرُِج ِمْ  ِمْشَكاٍة َواِحَدةٍ  يُّ:ُُثَّ قَاَل النََّجاشِ  ,َتاَل َعَلْيِهمْ 

 األنبا بيشوي في الجرائد:كالم 

ا إذا كانـت مَّـ, أمـس األول, عَ ةيـدَ قِ يـ  العَ بِ ثْ ر تَـ مَ ؤتَ لُمـ يب الرسميِّ تَـ الكُ م  ت ضِ عَّ زِ نص ُماضرة لو, وُ  قد تساءل يف يكان األنبا بيشو ]
رياً إىل شِ ها, مُ تِ عَ اجَ رَ , ودعا إىل مُ «عهد عثمان يف   فيما بعديفَ ضِ أم أُ اإلسالم القرآن  ا قال نيبمَ ت وقتَ يلَ قد قِ »بعض آيات القرآن الكرمي 
 [«.حتى يلغى آية تتهمنا بالكفرش تي سَ جيعل الشخص املقابل لك يبحث داخل ذىنو ويُـ »أن احلوار والشرح والتساىم 

لسـت أدري إن كانـت قـد قيلـت  نصـو  أخـرين يكـون احلـديث يف صـراحة دون ىجـوم ألن ىنـاك أوأضاف بيشـوي "قلـت هلـم البـد و ]
قـال نـو طاملـا يُ يل أنو طالبهم بالبحث يف ىـذا األمـر ألإ اً حَ ضي وَ مُ  ",نها أضيف  فيما بعد في زمن متأخرأأم وقتما قال نيب اإلسالم القرآن 

ثنـاء بعثـة أت ىذه اآليـة يلَ نو سأل ضيوف السسري ىل قِ إ, وقال اتفاق" فل  يكون ىناك لََّقْد َكَسَر الَِّذيَ  َقآُلواْ ِإنَّ الّلَو ُىَو اْلَمِسيُح اْبُ  َمْرميََ "
 [ضد املسيحية. يءجملرد وضع ش ان للقرآن الشفوي وجعلو تحريريبن عفَّ يع عثمان مِ جْ   أثناء تَ يفَ ضِ أُ نيب اإلسالم, أم 

ن السـسري أورد لـو نصـوص قرآنيـة مثـل و "أيـدناه بــروح إىنـاك فـ حضـره كـل رجــال السـسارة ثنـاء لقـاء مجعـو بسـسري مصـر بقـربصأوقـال أنـو  ]
 [ب والكلمة والروح القدس وأهنم إلو واحد.ن املسيح "كلمة منو" وأن القرآن بذلك ذكر اآلأقدس" و 

املسـيح ِل ميـت, ونـرد علـيهم فلمـاذا يقـال يف قـرآهنم " السـالم علـي يـوم ولـدت ويـوم أمـوت يقولـون أن  –أي املسلمني  –وأضاف " ىم ]
" فتلــك اآليــات مكتوبــة يف  ٗ٘آل عمــران  –, وكــذلك " ملــاذا يقــال " يــا عيســي إر متوفيــك ورافعــك إيل  ٕٖمــرمي  –ويــوم أبعــث حيــاً" 

 [.يقصد القرآن الكرمي –كتاهبم 

أن المعتـدلين " , ويف ىذا الصـدد قلـت هلـم  ٙ٘ٔالنساء  -" وما قتلوه وما صلبوه ولك  شبو هلم   وأضاف : ىم يردون بالنص القائل]
ويسسرون ىذه العبارة بقوهلم إذا كان املقصود شخص يشبو لقال "شبو بو  من كبار المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية

 [هلم" وليس شبو هلم, فاملقصود أنو خيل إليهم وِل يك  ىناك م  يشبهو.

واستشــهد بلقــاء عقــده لنــزل الســسري  ,{ميََ رْ َمــ  ُ بْــا حُ يِســمَ لْ ا وَ ُىــ وَ لّــلا نَّ إِ  اْ و لُ اقَــ  َ يذِ لَّــا رَ َســكَ   دْ َقــلَ } : تقــول  اآليــة الكرميــة الــيت  إيل  يو شــيب  أشــار]
أن المســـيحية تتطـــابق مـــع اإلســـالم باســـتثناء ىـــذه اآليـــة أنـــو ذكـــر خـــالل اللقـــاء   وأشـــار إيل . قـــربص حضـــره أعضـــاء الســـسارة  يف  املصـــري
                                                                                                                         [يكون ىناك اتساق.  ألهنا لو ثبتت ل   وتساءل ع  موعد نزوهلا وطالب املسلمني بالبحث فيها, . الكريمة

 هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلاتاحلمد 

 


