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العلمأهلالسادة

الكمَابتقديم

وبركاتهافهورحمةعليكمالسلام

..المباركةالتحيةبعد

وبعد:-اصطفيالذينعبادهعلىوسلاموكفيدلّهالحمد

دررأيحويوهو+وردودشبهاتالبيان":عنوانتحتمباركطيبكتابُفهذا

عليهاوالردوتفنيدهاالشبهاتعرضكيفيةفيمنهجيةوفوائد،علمية

التكلف.منخاليبسيطعلميبأسلوب

والعجب،الثههوالمسيحأنشبهة:الحصرلاالمثالسبيلعلىالشبههذهمن

التشبيه.فارقمعذكرهامناعجبعليهاوالردتفنيدهافي

قويةبردودالشبههذهعلىالمؤلفونردوقدالمسيحصلب.الشبههذهومن

.الردودثنايابينالمكثفةالعلميةالمادةعنفضلاً،تطالولاتضاهيلا

عظيمالكتابهذابحق،لحصرهاالمقاميتسعلاكثيرةأخرىشبهإلىإضافة

المؤلفينافهفجزى،عالمولا،باحثعنهيستغنيلا،الفائدةكثير،النفع

العالمينربلثهالحمد،قدموهماعلىالجزاءخير

الؤغبىالملكعبدبند.محمدوكتبه
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الكتابفهرس

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000031عامةمقدمة

000000000000000000000000000061.....؟.......:الإسلإم-أرضفيالانتصازحلم

91.!............................................................ضرةلمحاا

.................ء000000000000000000000023..................تالبحثمختصر

00000000000000000000000000000000000000052؟الصداقةأمالحق:الاختلافعند

3ه............................ْالإعلاموسائلفيالمتداولةبيشويالأنباأقوال

)عليانمحمود،عليانمعاذ:بقلمالأولالجزء

0024......+..00000000000500الثانيالبابمنوالتاممحالثامنالفصلينماجمدا

00000000000043.......ء...00000000000التوراةحقيقة:الأولالباب

0000000000044؟كتبهاالذيمنوالمسيحيةالإسلامفيالمَوراة:الأولالفصل

الأنباعلىتردمسيحجةمراجع!بيشويالأنبامنتحدي:ابثانيالفصل

00000000000000000000000000000000000000000075التوراةيكتبلمموسى:بيشوي

اإ000000000009!لكتابهماليهودتحريفيؤكدونالكثيسةآباء:الثالثالفصل

0000000000000037!وحرفوهاالتوراةأضاعوااليهودبأنيقولمرجعيوجدلا
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00000000000000000000000000000000000000000000000038بيشويالأنباأذنفيكلمة

؟المقدسالكتابلصحةالكريمالقرآنشهدهل:الرابعالفصل

00000000000000000000000000000048(قبلِكَمِنْالْكِتَابَيَقْرَءُونَائَذِينَفَاسْاَلِ)

000000000000000019اليهودايديعلىالمقدسةالكتبحرق:الخامسالفصل

وخدعةالاسلامفيالمسيححولافثارةالشبهات:الثاثيالباب

000000000000000000000000000000000101الكريمالقرآنفيالمسيحالوهية

والسنة؟القرآننصوصحسبالإسلامفيالمسيحهومن:ا،ولالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000401

..............................الكريمالقرآنفيالمسيحخلق

.........ءالمقدسالكتابفينحلوقالمسيح:الثالثالفصل

.............................................خليقةكلبكر

...............................ء............الثهخليقةبداءة

....................................طرقهأولىخلقنيالرب

*.....................14ا/يوحنا..جسدأخلقتوالكلمة

.........!ولكنمنهوروحالثهكلمةالمسيح:الرابعالفصل

..............صادقبملكيالمسيحمقارنة:الخامسالفصل

المقدسالكتابفيوجودلهالثالوثهل:السادسالفصل

...............ء............التثليثيذكرلاالمقدسالكتاب
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ثلاثةهمالسماءفييشهدونالذين)فان75/الأولىالرسوليوحنارسالة

155(00000000000000واحدهمالثلاثةوهؤلاءالقدسوالروحوالكلمةالآب

الآبباسموعمدوهمالاممجميعوتلمذوا)فاذهبوا2891/متىإنجيل

163(000000000000000000000000000000000000000000000000القدسوالرو!والابن

000000916بيشويالأنباطرحهاالتيالثالوثأمثلةعلىالرد:السابعالفصل

000000000000000000000000000000183!!مشركنولاكفرةلسنا:الثامنالفصل

ه-صصكل0.5ء"?5-ء-ء"?.
00000091مريمابنالمَسِيحهواللهَإِنقالواالذِينَكفرَلقد:التاسعالفصل

0000000000000000000000000000000000000000091!النصارىضِدجدأكثيرةآيات

000000000000000000000000000000000000000000000000000291المسيحيةالعقاثدأهم

ءير،كل5لم

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000991أحَذاللههوَقل

000000000000000000000000000000000000000000000303؟وصفاتأسماءأمأقانيم

صصس،.ص.?."ء20،َ
0000000000000000000000000000000254مريمابنعِيسىالمسِيحاسمهمنه

ء-4ير"
00000000000000000000000000000000000000000000،000000000000000112الصَمدالله

000000000000000000000000000000000000000000000000000000.212يولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ

ص0هـ"ءَء5".ص

000000000000000000000000000000000000000000000000000226أحَذكفوالهيَكنلم

228...............-..ء..00000إ!الكريمللقرآنالقويمالأرثوذكسيالتفسير

0000000000000000000000000000000000000000005000000000000236بالثهكفرالتجستُد

00000000000000248واحد.الهالقدسوالروحوالابنالآب:التاسعحالفصل

ه?ص5"لم-
000000000000000000000000000000000000000000025الحَقإِلأاللهِعَلىتَقولواولا
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لملمى
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000258ثَلاثَةتَقولواوَلا

صصلم?5كلءءَ"ص،صسَ

026....00000000000000000000000000:..ثلاثؤثَالِثاللهَإِنقالواالذِينَكفرَلقد

000000000000000000.262.!....؟..........؟.............؟.آلهةثلاثة-التثلمث

926.............،....ء...000000000000000000000000.واحدٌإِلَهإِلاَإِلَهٍكَمامَا

000000000000274........................ء.التوبةبابوفتحوالوعيدالتهديد

بينهمايفصلوهل،والمسيحيةالإسلامبينالفرق:الثالثالباب

00000278..................................................!؟شعرة

000000000000000000000000028والمسيحيةالإسا،مبينالتوحيد:الأولالفصل

!للثالوثالرسلمنالإيمانتسلمواالذينالكنيسةآباءفهم:الثانيالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000288

0000000000000000000000000000000000000000000000000000288أوريجانوسالعلإمة

.......................................الشهيديوستينوسالقديس

.......................................".............ترتليانالعلامة

.................والمسيحيةالإسلامبينالأنبياء:الثالثالفصل

................................................الإسلامفيالأنبياء

.............ء...........................المقدسالكتابفياءلأنبياء

00000292

.....92 f

000:.0،03

0000053 o

00000303

000000000000000000000000000000303(0000يهوهْأمنالمحبوب3السلامعليهداود

358......:...."هِ........؟..؟1000000ه0000000000َالسلامعليه3الحكيبم"سمليمان
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000000000000000000000000000000000000000000000000000013السلامغليهمحارون

00000000000000000000000000000000000000000000000003!بالزنايؤمرالنبىهوشع

......!!المقدسالكتابفيللمسيحالموجهةالاتهامات:الرابعالفصل

ملعون...............ء.................................................

314

314

0000000000000000000000000000000000000000000000005rIإ!..وحقيرونجسعار

315....................................................-...000التلاميذيسمم

00000000000000000000000000315!المسيحيةعلماءباعرافببرودأمهمعيتكلم

000000000000000000000000000000000000000000000000017r!صراحةيكذبيسوع

000000322..ْ............."!والمسيحيةالإسلامفيالثهصفات:الخالأمسالألفصل

322.....................................:..00الإسلامفيوتعالىسبحانهالثه

004032..............................................ْالمسيحية!الثهصفات

000000000000000000000004r.ة...........................!رونبسبعهخروف y

0000000000000000000000000000000000000000000005032يبكينائمسكرانضعيف

0000000000000000000000000000000000000000000000000000325الخمربشربيصف

00000000000000000000000000000325.........................ة.........ة.يسىء

00000000000000050000000000000000000000000000000000000000000326العهدينمض

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000326يصيح

326.....-.............................--000000000000000000000000000000000ينسى

327.:..00000000009.........-.....0000000000000إ(وَيحْلِقوللنحلللذبابيصفر
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00000000000000000000000000000327الوحيدابنهعلىيشفقولمرحيمغيرالإله

327........................................ء00000000000000000000000.نقمات

000000000000000000000000000000000000000000000000000000327الملاةعلىينقل

00000000000000000000000000000000000000000000000000328*يسرق"!يسلبالإله

000000000000000000000000000000000000000000000.92rداودمنبالزناينتقمالإله

0000000000000000000000000000000000000000932ويفزسوالشبلكالأسدالرب

000000000000000000000000000000000000000000000000932والعثةكالسوسةالرب

331؟!000000000000000مصرقيضيوفالمسلمونهل:الرابعالباب

000000000332بيشويإلأنبانيافةياضيوفأليسواالمسلمون:الأولالفصل

000335منهالأقباطوموقفالعاصبنعمروحولاكاذيب:الثانيالفصل

0000000000000000000347؟تاريخيةكذبةأمأرثوذكسيةخدعة:الثالثالفصل

تدليسالعاصبنعمرويدعلىالإسكندريةمكتبةحرق:الرابعالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000053واسطورة

0000000000000000000000363!الإسلامعلىوالإجبارالجزية:الخامسالفصل

000000000000000000000000000366المقدسالكتابفيالجزية:السادسالفصل

374.؟00000000000000000000000000000000000000000000000000000الإسلامفيالجزية

0rvvالأعداءبهشهدمافالحق..بيشويالأنبااذنفيكلمة:السابعالفصل

0000،00000000000000000000377!جزيتهممنهداياهمحَسَبالصديقبكرأبو
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والولدالشيخباستثناءالمقوقسمنوبطلببتسامحدينارينكانتالجزية

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000873أةلمراو

إلايدفنلاالميتوحتىالمنزلوأثاثالحيواناتعلىكانتالرومانضرائب

0000000000000000000000937؟المسلمينجزيةمنذلكفأين!الضريبةدفعبعد

00000000000000000000000000000000000000381!!قراءتهاعندبكيتصغيرةقصة

383ممه....ء000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.

rAf................................شاهينمحمد:بقلمالثانيالجزء

0000385؟النصرانيللمعتقدالكريمالقرآنشهدهل:الأولالباب

.وأهدافها.بيشويالأنبامُحاضرة:الأولالفصل

.........الإسلاماللّهعندالدينإن:الثانيالفصل

...........................الأنبياءجميعدينالإسلام

.......للرحمنوواحدللشيطانخمسة-ستةالأديان

............مِنْهُئقْبَلَفَلَندِيناًالإسْا،مِغيرَيَتغِوَمَن

.........................الإِسْلاَمُاللًهِعِندَالذينَإِن

............................اهْتَدَوافَقَدِأَسْلَمُواْفَإنْ

...........عليهموأنعمالعالمينل!اللهرحمهَكذا

II

00000000000000000000387

00000000000000000000793

....................ء501

00000000000000000000304

804.......ء000000000000

00000000000000000000411

00000000000000000000416

000000000000000000008%4
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00000000000000000432الفرعيةوالتفاصيلالعريضةالمُسَفَيات:الثالثالفصل

00000438ا!المسيحعبدمنتكفيربسببالقرآنياالطعن:الرابعالفصل

000000000000000443...*..........................................البَشعالكُفر

0446مَرْيَمَ!ابْنُالْمَسِيحُهُوَاللّهَإِن2فآلُواْالَّذِينَكَفَرَ)لَّقَدْالآيةنزولؤقت

00000000000.944ص!النيعهدفيمكتوباًكان!نةعثمانمصحففيكُتبما

0000000000000457التحريفمنالكريمللقرآن!قالثهحفظفيالمسلمعقيدة

946......................ء.0000000المخطوطاتعلىيعتمدلاالكريمالقرآن

000048المسلمونيكتشفهأندون!الثهكتابعلىشيءإضافةاستحالة V

0000000000000000694ومولها!حلاالمسححصلبادعاءحول:الخامسالفصل

00000000000000000000000000000000000000794أَمُوتُوًيوْمَوُلِدتُّيَوْمَعَلَيَّوَالسَّلَامُ

ه،،*صَص،ص4و
305.....000000000000000000000000000000لهمشبهوَلكِنصَلبوهوَمَاقتَلوهوَمَا

00000000000000000000000000000000000000512؟لهنمنشُبًهأملهئمبهنشُئههيهل

000000000000000000000000000000000000000000000ْ71الرازيالفخرعلىالافتراء

00000000000000000000000000000951الكريمللقرآنالقويمالأرثوذكسيالتفسير

00000000000000000000000524الصالحالسلفبكتاباتالاهتمام:خِتاميةرسالة

0000000000000000527..س................................ء...............المراجع
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عامةمقدمة

محمدأوعلىسيدناالمرسلينسيدعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربلثهالحمد

..وبعدوسلموأصحابهاَله

كما،عليكمتتداعىانالأمم)يوشك:وسلمعليهالثهصلىالثهرسولقال

بل:قال!؟يومئذنحنبناقلةومِن:قائلفقال،قصعتهاإلىالأكلةتتداعى

عدوكمصدورمنالثهولينزعن،السيلكغثاءغثاءولكنكم،كثيريومئذانتم

وما!الثهرسوليا:قائلقال،الوهنقلوبكمفيوليقذفن،منكمالمهابة

(.الموتوكراهية،الدنياحب:قال!؟الوهن

خالصةًيتقبلهاأناللّهأسألالتيهذه3،كلماتيأبدأالمباركالحديثهذاومن

رسولقالهالذيالحديثهذاأنإلىأشيرأنأحبولعلي..الكريملوجهه

الاَننطالعه،سنةواربعمائةألفمنأكثرمنذوسلمعليهاللهصلىالثه

كلها.حياتنافياَثارهونلمسواقعنافيونشاهدهبأعيننا،

قتلىدماءإلاالأرضجنباتبهاتغصالتيوالجثثوالأشلاءالدماءوما

العصرهذاسوقفيالأرخصهومنهمالواحددمصارالذين،المسلمين

العجيب!

منيلقاهلاماوالتقديروالزعايةالاحتفاءمنتلقىالحيواناتبعضولعل

!للناسالخيروأحبالثهخلقخيرواتبعظهوجههأسلم

13
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واستبيحت،إخوانهمعلىالشديدللأسفالمسلمينمنالبعض!وتعدىبل

صفحاتعلىيسبونفالصحابةعقيدتهعلىالأفاكونواعتدىالمسلمحرمة

باللّه!إلاقوةولاحولولاعلناًالمؤمنينامهاتوتسبالصفراء،الجرائد

علىويعتدىبالوحدانيةدثهتشهدالتيالماَذنوتُحاربالمساجدتحاصربينما

ومنالأيديمكتوفووالمسلمونواستهزاءسباوسلمعليهالثهصلىالني

حرقمحاولةاحدعلىخافيولاببعيدوليس!يصمتحتىيُحاربيتكلم

خلفهمنولايديهبينمنالباطليأثيهلاالذي؟الكريمالقرآنالثه؟كتاب

فعلتهعنالزاجعأرادعندماوالذي،الأمريكانالقساوسةأحديدعلى

المسلمينحمايةفيالمصريةالأراضيعلىتربواالذينالمهجراقباطلهتصدى

خيرهماوفي

صلىاللهرسولوسبوتعالىسبحانهاللهويسبالإسلامسبيكفهمفلم

عشرخمسةمنذالمسلمبهيعتقدماوكلالمؤمنينأمهاتوسبوسلمعليهالثه

..!وقذارةسفالةوبكلانقطاعبدوناليوموطوالالأسبوعمدارعلىعاما

ومطران،المقدسالمجمعسكرتير-بيشويالأنبانيافةاخيراًعليناويخرج

الطعنمنهائلبكم-دميانةالقديسهَودير،والبراريالشيخكفرودمياط

الإسلاميةالدولعلىوالتطاولالمباشروالطعنالكريموالقرآنالإسلامفي

!!لإسلاماوعلماء

ربي،رحممنإلاقالهماضدالإسلامعنويدافعيتحدثمننجدولا

ذكرئهالذيالحديثفيقالعندماوسلمعليهاللّهصلىالثهرسولوصدق
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كثير،يومئذأنحَمبل:قال!؟يومثذنحنبناقلةومن:دائلفقالقبلْمن

منكم،المهابةعدوكمصدورمناللهولينزعن،السيلكغثاءغثاءولكنكم

الوهنقلوبكمفيوليقذفن

،الإسلامباَداببيشويالأنباقالهلماتفنيدأهذاكتابيفيأبداجعلنيماهذا

..القصدوراءمنوالله،والتوفيقالصبريلهمنيأناللهوأسأل

كتبه

عليانمعاذ

عليانمحمود

15
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الإسلامأرضفيالانتصارحلم

أنفسناشرورمنتعالمماباللّهونعوذ،ونستغفرهبهونستعين،نحمدهلثهالحمد

وليّالهتجدفلنيضللومنله،مُضِلفلااللّهيهدهمناعمالنا،سيئاتومن

عبدهمحمداًأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنواشهدمرشدأ،

الأمة،ونصح،الأمانةوادى،الرسالةبلًغ،وخليلهخلقهمنوصفيه،ورسوله

اليقين،اَتاهحتىجهادهحقالثهفيوجاهد،الظلمةومحا،الغمةبهالثهُفكشف

وروحمريمإلىألقاهاوكلمته،ورسولهاللهعبدمريمابنعيسىانوأشهد

منه.

بعد؟أماثم

عَالِمَوَالأَرْضِالسئَمَوَاتِفَاطِرَ!اِسْرَافِيلَوَمِيكَائِيلَجِبرَائِيلَرَفيَاللًفم9ً

لِمَاافدِنِييَختلِفُونَفِيهِكَانوافِيمَاعِبَادِكَبَيْنَتَحْكُئمآنتَوَالشئَهَادَةِالْغَيْبِ

")صحيحمُسمتقِيبمصِرَاطٍاِلَىتَشَاءُمَنْتَهْدِىإِئكَبإِذْنِكَالْحَقمِنَفِيهِاخْتُلِفَ

-1847(.مسلم

تحقيقهحاولواطالماوالذي،القساوسةعشراتراودالذيالحلمإنه

وأ،الإسلامأرضفيالانتصارحلموهوألا،الإسلامفجربزوغمنذ

الإسلاميةالمراجعداخلمنالمسيحيةللعقيدةالانتصارحلم،اخرىبكلمات

إ-
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الفشلوسيظلفشلوا،جميعهمولكنالكثيرونحاوللقدنعم،

نقومانأردناإذا؟!عليهفمنمعهالحقكانومنمعنا،الحقلأنزفيقهم؟

فلنالباطلةعقائدهملتوافقالقرآنيةالآياتتمْسيرحاولواالذينأسماءبحصر

عشراتالطويلةالقائمةهذهإلىتضافالأزمنةمنزمنكلففي،نستطيع

!بيشويالأنبااسملإضافةالوقتحانقدأنهوأعتقدالأسماء،

كتابهفييقول!الثهلأن؟يفلحفلنحاولمنحاولمهماولبهن

:الفرقانأتَفْسِيراً!وَأَحْسَنَبِالْحَقجِئتاكَإِلَّابِمَثَليَأتونَكَأوَلَا:الكريم

يأتيكولا:ذكرهتعالىأيقول:الأيةهذه"تفسيرفيالطبريالإمامقاذ33،.

نُبطلبماالحىِّ،منجئناكإلايضربونهبمثلالمشركونهؤلاءمحمديا

)1(تفسيرأ.،منهواحسنبهجاءوامابه

اي:بِمَثَل(يَآلونَكَأأوَلاَالثه:رحمهكثيرابنالحافظالإماموقال

قولاًيقولونولا:اي(تَفْسِيرًاوَاَحْسَنَبِالْحَقجِئتاكَإِلَّاأوشبهةبحجة

واوضحوأبينالأمر،نفسفيالحقهوبماأجبناهمإلا،الحقبهيعارضون

)2(.،مقالتهممنوافصح

ببروت،الرعالهمؤسسة8القرآنأىناوبلعنالببانجامعهأة031)تالطبرىجربربنعمدجعفرأبو11(

26.267،صلا-عرالتاسعالجزء

الجزء،بالرياضطيبةدار،العظيمالقرأنتفسيرهـ(:774)تكثيرابنإم!ماعيلالدينعمادالفداءأبو)2"

.01صا-السادص

17
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عجيبة،بأمثلةيأتواأنغيرهأوبيشويالاْنباحاولمهماوهكذا،

يردمن!الثهفسيُسخرافهامهم،الناسعلىيلبسواحتى،غريبةوتفسيرات

ل!اللّهفإن،للجميعبَئنواضحبكلامبتفنيدهاويقوم،الأباطيلهذهعلى

زَاهِقفوَفَ!ذَافيَدْمَغُهُالْبَاطِلِعَلَىبِالْحَقنَقْذِفُثربَلْالكريبم:كتابهفييقول

18،:الأنبياء1تَصِفونَ(مِمًاالْوَيلوَلَكُمُ

لاوأن،عليهوالدلالةإليهالدعوةفيدائمأيستخدمنيان!قاللّهاسأل

هووالذي،العظيمالإسلامعنالذفَاعشرفمنيحرمنيأنولايستبدلني

إنهقِبَلي،منالدينئؤتىأنتعالىبالئهواعوذ،صدريعلىووساثملي،فخز

عليه.والقادرذلكولي

شاهينهحمدالمنتصرابو

18
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المحاضرةقصة

عليانمعاذ/أ

لقاءمحاضراتأوْالعقيدةْتثبيتمؤتمريسمىْمامحاضراتإحدىفي

-إبرامالأنباديرفيسبتمبرشهرفيغالبأيقاموالذيالأرثوذكسيةالعقيدة

والتعليمللإيمانالجمعيةللجنةتابعالمؤتمروهذاالفحِوم.محافظة-العزب

الكنيسة.فيوالتشريع

كتابفيوطبعهاتجهيزهاتمقدْ،بيشويبالأنباخاصةمحاضرةهناككانت

منعددفيهيشاركالذي،المؤتمرهذافيألقيتالتيالمحاضراتكلفيهئجمع

علىوتأثيرهاالميديابعنوانْالحاضرةهذهوكانت..والقمامصةالأساقفة

علىالهجومفيبيشويالأنباوكعادة،م0102سبتمبر"والعقيدةالإيمان

..!الإسلامعلىهجوماالمحاضرةهذهكانتالاَخر

منمخالفيهعلىهجومهيكونأنالهجوصيالرجلهذامنمعتاداكانوقد

وقالوالكاثوليكالبروتستانتعلىتهجمقبلمنفهو؟النصرانيةالطوائف

قراراًيصدرونعندماإلاعليهمالهجومعنأكفولن،مسيحيينليسواإنهم

!إمسيحيينليسوابأنهم
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عليهالمسيحيتبعونلافجميعهم؟المسيحيهومنقضيتيليستكمسلموأنا

الكنيسةفيالمقدسالجمعسكرتيرنجدانقضيتيولكن،والسلامالصلاة

بدينالحائطعرضضاربا،العظيمالإسلامعلىللهجوممحاضرةيخصص

هذاأنالعجابعجبومن!فيهيعيشونالذينوالمسلمينتئويه،التيالدولة

!!وإعلاميينصحفيينمنومسمعمرأىعلىكانالهجوم

نأالجديدولكن،بيشويالأنباإيمانهوهذاأنيعلممسلمكلأنشكلا

وعضومطرانباعتبارهومنزلةومكانةشأنمنلهماولهمهاجمابهيستعل

المنصبهذامسثوليةتحملهيعنيمما،الأرثوذكسيةالكنيسهَفيالمقدسالجمع

والتيإليهاينتميالتيالدولةلعقيدةواحرامالكلامفيحكمةعنيقتضيهبما

عقيدته!وتلكديانتههذه،مسلمرئيسيرأسها

ف!نه؟وكنيستهدينهفيالمكانةبهذهرجلمنالباطلالكلامهذامثليخرجفان

بالنار!والتلاعبالفتنةسوىلهمعنىلا

:ويقولالطيبأحمدالدكتورالأزهرشيخيخرجأنبيشويالأنبايرضىفهل

بالثالوثيسمىمايوجدولا،يصلبلموالمسيحكافر،المسيحيعبدمن

حكمةولكن،مسلمكليعتقدهالذيالحقهووهذا13ذلكيقولوالإنجيل

يجمعناالذيالوطنأمنعلىوحفاظهذلكلتبعاتوتقديرهالأزهرشيخ
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الدولةبدينيباليلامنفيهتورطالذيهذامثلفيالتورطمنتمنعهكلنا،

المسلمين!منفيهايعيشمنبمشاعرولابأمنهاولايدستورهاولا

بلدفي،الإسلامدينهادولةفي،مطبوعةمحاضرةفي،العالميناماميقولهوفها

/موتبعدفيهآياتإضافهَتمتالكريمالقرآنإن:الصحفيينامامالأزهر،

للقرآنعفانبنعثمانتجميعوقتفيوسلمعليهالثهصلىالثهرسول

!إالشفوي

يجعلالذي4:يقولبهاتىأينمنادريلاحواراًوطرحيتكلمكانعندما

الحوارغاية!بالكفرْتتهمناآيةيلغىحتىويفتشذهنهداخليبحثالاَخر

..وتعالىتباركالثهكتابمنآيةإلغاءبيشويالأنبايقولكما

يؤيدونالمسلمينالمفسرينكباران:ويقولويخرجبلفحسبهذاوليس

بماوجهلافتراءمحضفهذا!!مفسرون!ايكبارأي!!المسيحيالإيمان

وكافرمسلمغيرفهوالمسيحبألوهيةيقولمنفكل،الإسلامأهليقوله

مسلمغيرفهوالصليبعلىالإلهيسوعبصلبيقولمنوكل،بالإسلام

وصفاتالأنبياءوكفرالأنبياءوزناالثالوثفيالأمركذلك،بالإسلاموكافر

!بيشويالأنبابهيعتقدماالخوالجديد،القديمالعهدفيالواردةالإله
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http://kotob.has.it



الثالوثبعقيدةيقولواحدَامفسرَابيشوىِالأنبالنايخرجأنونتحدى

كماالمفسرينكبارمنويكون،بيشويالأنبابهيعتقدمماذلكوغيىوالصلب

!(يدعي

المسلمينلعلماءولاللقرآنولاللإسلامإساءتهعنيعتذرلمأنهوالغريب

لزعلكثيرأيأسفإنه:يقولشنودةال!بابايخرجوبعدهالهمأساءالذين

يعتذر!لنولكنه،المسلمين

منقالهمابتفنيدسنقوماللّهبأمرولكننااحدمناعتذازاننتظرلننحن

لاالذيوالبرهانوالحجةبالعلم،العظيمالإسلامحولوأباطيلأكاذيب

واعتقادا.وفقهاعلما،اليهبالانتسابويتشرفدينهيعرفمسلمإلايملكه

22
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البحثمُختصر

شاهينمحمدأ/

العقيدةتخصجداًكثيرةأمورفيتكلم،'015العقيدةتثبيتمؤتمرفي

بتفسيرهاقاموالتيالقرآنيةالآياتمنالعديدتناولأيضأولكنه،المسيحية

منالمسيحيةالعقائديستخرجأنهوجدناحتىأرثوذكسياً،مسيحياًتفسيراَ

الكريم!المَرآن

فطابقالقرآنبأنمحاوريهيُقنعأنهذاكلامهخلالمنبيشويالأنباحاول

بينهتعارضولاللمسيحيةيشهدالقرآنوانبينهما،اختلافولاللمسيحية

إلهوأنهالقدسوالروحوالكلمةالاَبيذكرالقرآنوأن،المسيحيةوبين

يؤيدونالتاريخعبرالمسلمينالمفسرينعلماءكبارمنالمعتدلينوأنواحد،

!سلطانبهااللهأنزلماعجيبةغريبةأفكارمنذلكإلىوما،المسيحية

ابنالمسيحهو!الثهبأنقالمنتُكَفرالتيالاَيةحولبالتساؤلأيضأوقام

فيبعدفيمااضيفتأنهاأم؟الإسلامنيوقتفيقيلتوهلا!لا،مريم

!؟متأخرنتمن

منال!المسيحنجاةعنتخبرناالتيالقرآنيةالاَياتعنكثيرأأيضأوتكلم

أخرىوأشياءا!،المسيحبموتيقولالكريمالقرآنانواذَعى،الصلب

جيبة.كثيرة
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فيهاعليهبالردقمناالسابقةالنقاطبخصوصبيشويالأنباأوردهماكل

الأَياتبخصوصقالهماانللشكمجالأيدعلابماوأثبتنا!،الثهبفضل

فبينا،المفسرينمن.علماثناكتاباتمندليِلايلهليسمحض،باطلالقرآية

لاالكريمالقرآنوان،الشيطانمنعداهماوأن4الرحمندينهوالإسلامأن

التشكيكعمليةتجعلالمختلفةحفظهوسائلفإنفيه؟يشككأنلأحديُمكن

عقلاءمنعاقلأيعندمريةولافيهاشبههَلاقاطعةاستحالةمستحيلةفيه

3!طائفةأوملةأوامةأي

نزلتا!حلامريمابنالمسيحهو!النّهبأنقالمنتُكَفرالتيالايةْأنوأثبتنا

التثليث،عقيدةعلىتردجدأكثيرةآياتبإيرادوقمناصبم،محمدنبيناعهدفي

منالس!لانمالمسيحنجا.ةعنتخبرناالتيبالآياتالمتعلقةالأمورجميعوضحناتم

بالعلمقامالذيالدينالمتشرفين*بهذابه،العالمينالحقأهل-ونحن.الصلب

كماالجضوإلكذبوالتدليسوالتلبيسبعاطفةلا،وحدهوبالعلم،إليهودعا

صحةإثباتلمحاولةفرصةأيلأحدنتركلن-وحدهبالعلمغيرنا،يفعل

ونوراللقلوصبوشفاءوهدىنوراالعالمينربانزلهالذيالحقبنقض،باطله

.ْللاْرواحوطمأنينةللعقول
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الصداقة؟أمالجق:الاختلافعند

شاهينمحمدالم

الدينرجالكبارأحدتساؤلاتعلىالردأنالبعضيعتقدقد

الردودنشربأنتاميقينعلىولكنني،طائفيةفتنةفييتسببقدالمسيحيين

إلىإلايؤديلنالإسلامحولمطروحةتساؤلاتعلىالقويةالعلمية

علىطائفيةفتنةإلىيؤديلاالمنهجفهذا،والتفاهموالتقديرالاحترام

بالكذبالفريقيناحديقومأنهوالفتنةإلىيؤديالذيولكن،الإطلاق

غيرأفكارنشريقصدوهوالتنساؤليذعيأنأوالآخر،علىوالافتراء

إلىيؤديالكفيهوهذا.خَفِئةبطريقةالنقدتوجيهأوالاَخر،عنصحيحة

علىهجومأيُعتبرهذالأن؟والكراهيةالبُغْضمشاعرواحتقانالغضب

افيحوال.منحالبأيمقبولغيروهذاالإَنجر،1ْ

الإسلامئهاجممنهناكبانبيشويالأنبامنصريحةاعزافاتهناكْء

لو؟الإسلاممهاجمةفييتفننونألماذا:يقولفنجدهله،تتاحطريقةبكل

يجبصالجنا.فيالعواقبتكونفلقالطريقةبهذهالهجومأسلوباسنتمر

أحداسبمبتحديدبيشويالأنباقاموقد.،)3(،الهجوميهذا-الأشلوبإيقاف

يق!م-الذفيبطرسالقمصْزكرياأوهو:الإسلامبمهاجمةيقومونالذين

للانباالثالثةالمحاضرةوكابية،2بائية-ا،رثوذكسيةعقيدتناةبعنوان0102الأرئوذكسيةالعقيدةمؤتمركناب)3(

.هـ42-والعقيدةالايمانعلىوتأليرهاالميديا:بثوي
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القمصبهيقومالذيوالسبابالتجريح1أيضاً:وقال0،)4(،الإسلامبمهاجمة

الأفكارينشرلاطرسزكرياف!ن(،.،)ْورموزهالإسلامضدبطرسزكريا

ضدوالسباببالتجريحيقومإنهبل،فحسبالإسلاميُهاجمأوالخاطئة

!بالإسلامعلاقةلهماكلأي،ورموزهالإسلام

إيقافوجوبيرىفهو،الجميلةمشاعرهعلىبيشويالأنبانشكر

كماالطاثفيةالفتنةيُوَئدالذيهوهذالأن؟المسلمينعلىالهجوصيالأسلوب

المسيحيينصالحفيليستالطريقهذانهايةأنجيدأيعلموهوسابقأ،قلنا

منهذافليس؟والهجوموالسبابالتجريحنرفضأيفأونحن.الإطلاقعلى

:طريقانالآخرمعلناكمسلمينفنحن،الأحوالمنحالبأيالإسلامتعاليم

:فقالالطريقينشسلككيف!اللهلنابَئينوقد،المجادلةوطريقالدعوةطريق

أَخسَنُ!هِيَبافتِيوَجَادِنهُمانحَسَنَةِوَانمَؤعِظَةِبانحِكمَةِرَئكَسَبيلِإِلِى)ادع

في!اللُهبينهماغ!يرآخربمنهجالطريقينهذينسلكفمن125،،:النحل1

الحق.عنحادفقدكتابه

منف!ن،والمجادلةالدعوةفيمنهجمنلنا!الثهقيدهبماالتزامنامع

وأنعليها،نردان،الإسلامعنخاطئةأفكاراًالأخرمننجدعندماالطبيعي

فقد،الحنيفدينناعنوالحقالصوابمننعلمهماونشربتصحبحها،نقوم

3.هـا-السابقالمرجع)1(

3-صلأ-الابقالمرجع"
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لتبيننهُ!لْكِتَابَأُوتُواْالًذِينَمِيثَافَالفهُاَخَذَأوِإذَ:الكريمكتابهفي!الثهقال

،187:عمرانآلأأتَكتمُونَةولاَللئ!

الثهرضيوقتادةالحسنقالهماالثهرحمهالقرطيالإماملنانقلوقد

يخمين.الكتابمنشيءعِلمَأوتيمنكلفيأهي:الآيةهذهتفسيرفيعنهما

يُذكرنيوهذاهَلكة.،)6(،فإنهالعلموكتمانَصهائاكمثفليُعفمه،

وهكذاالْمَعْرِفَةِ(.عَدَمِمِنْشَعْبِيهَلَكَ)قَد46ْ/هوشعفيالموجودبالنص

يفتقدهما.منعلىتأثيرهماوننتظر،والمعرفةالعلمننشرأنعليناوجب

وأ،العظيمالإسلامفييشككمنكلعلىبالردمستمرةبصفةنقوم

عنلهايبحثالتيالتساؤلاتبطرحيقومأو،خاطئةافكاربنشريقوم

أصيلحقوهذا!تساؤلاتهيئةفيانتقاداتهب!خفاءيقومحتىأو؟إجابات

لأنهالأديانأحدتابععلىبالإنكارأحديقومأنيُعقل!لادين،أيلأتباع

وأترويجها،يتمالتيالخاطئةالأفكارتصحيحأو،والشرحبالتوضيحيقوم

موجهةانئقاداتبتفنيديقومأو،المطروحةالتساؤلاتعلىبالإجابةيقوم

لدينه.

الجزء،بالرياضالكبعالمدارالمرأن،آلأحكلاالجامعحا:671)تالقرطيالدينضمىاللهعبدابو()ة

.03ص!4-الرابع
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المختلفةالعقائدبينالمُتبادلالطرحهذامثلإن:يقولالبعضولكن

فإن،الإطلاقعلىصحيحغيرأمروهذا،والانشقاقالتنازعإلىيؤدًيقد

بالمنهجالتامالالتزاممع،الطرحفيطيبوأسبوبوحكمةعقلهناككان

أقصدولا،ويقدرهويحترمهالاَخرفكرطرفكلسيَتَقئل،المنضبطالعلمي

لكلاالمكنونالاحتراماقصدبلآخر،إلىدينمنينتقلأنِيتقبَّلبكلمة

الأمروصلإذااما.هجوصيأوتجريحأسلوبأياستخداملعدمالطرفن،

خلافيةمسألةفيالحقويانكفة،فيالديانتينأطرافبينالصداقةوضمعإلى

علىوالحفاظشيءالصداقة1:بيشويالاْنباقالهمماافضلأجدفلاكفة؟في

.،0)7(الصداقةأجلمنعقيدتناعننتنازللاونحنآخر،-شيءالإيمان

عقيدةانبجلاءتُوَضحكلمات!رائعةجريئةصريحَةكلماتمنلهايا

إننا:أقولانأريدشيء.كلوفوقعندهشيءأغلىتكونأنيجبالإنسان

العقائدية،الأمورحولتتناقشالتيالأطرافبينتفاهمهناكيكونأدأنُحِب

الاْنباقالكما-والعقيدةالصداقةبينالاختيارإلماالأمروصلإذاولكن

.العقيدةاختيارفيجب-بيشوي

بعينها،الحكمةهيهذهإن:أقولأنأستطيعبلتطزُفأ،ليىهذا

عنتغافلناإذاماذاسؤالاً:عليكمأطرحأنأريدقصديتفهمواوحتى

للأنباالثالثةالىضرة،!كثابيةاَبانية-الأ!ئودكسيةمقيدتنا:بعنوان0102الأرثوذكسيةالعقيدةمؤتمركتاب)3(

4-والعقيدةألابمانعلىوتاثيرهاالميديا:بثوي La.
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بأينقمولم،والمسيحيينالمسلمينبينالعقائديةوالاختلافاتالمشاكل

صداقةهناكشتكونهل.بيننا،المختلفةالمفاهيملثوضيحلقاءاتأومؤتمرات

لناظهروإنستختفيالصداقةأناجْزِمبلأعتقد،لا؟شكلبأيتفاهمأو

المشاعرإلانجدلن،الداخلمنولكنالأصدقاء،أفعالالخارجمن

لدينهيُعْطِلمبأنهيشعرالذيالاَخر،ثنايافيالمُستَتِروالبغضالمُحتقنة،

إذاَ؟الحلهوفماحقه،

عنوندافعمسيحيتنا،عنونُدافعبَزُد،أنأعلينا:بيشويالأنباقال

ونُدافعنَرُذ،أنعلينا:أقولوهكذا)8(،.،الآخرينحقفينخطئأندونالحق

نحقالذيالحقوعنتراثئا،وعن!،نبيناوعنقرآننا،وعنإسلاهنا،عن

ومنأصلاً،المسلمينحالهووهذا.الآخرينحقفينُخْطِئأنفىون،عليه

نبينافعلهبماأوالكريمكتابهفي!اللهأنزلهبمايلتزمفلمذلكغيرفعل

.!الكريم

.4هـ2-الابقالمرجع"8،
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الإعلاموسائلفيالمتداولةبيشويالأنباأقوال

وصلتو،بيشويالأنباتصريحاتالمُختلفةالإعلاموسائلتناولتْ

مناقشاتمجردتكنولمالخفاء،فيمحاضرتهتكنفلم،عالمكلإلىكلماته

لهاأفكارمنبيشويالأنبايُكِئهبماالجميععَلِمَبل،المسيحيالبيتداخل

بنشرالجراثدمنعددوقام.المسلمينوفعتَقَدَاتفقَذَسَاتبأهموثيقةعلاقة

.المصريجريدةفيجاءمامنهاسنتناول،بيشويالأنباتصريحاتمنبعفبى

تناولتالثلاثالجرائدهذهإنحيث)11(،والوفدا(،)ْوالدستور)9(،اليوم

محاضرته.فيبيشويالأنباأوردهمااهم

الجراثدفينُشِرمابعرضسنقوم،القارئلعقلتشتيتيحدثلاحتى

تحملهاالتيالأفكارإلىالاشارةمعسريعأ،عليهابالتعليقنقوملْم،الثلاث

نقوملئمَومننفسها،بيشويالأنبامحاضرةإلىنذهبثُثمَطئاتها،بينالكلمات

يُلاحظأنالقارئعلىيجبولكن.تساؤلاتهعلىالكاملةالإجاباتبسرد

الرابط:010،2سبتمبر23الخميس:اليومالمصركطجريدة)9(

.2 aspx7 ArticlcIll ! G07027ظlyouni. corn/ articl-للإhttp:// ah1iasry

الرابط:010،2صبتمبر22الأربعاءالدصتور:جريدة\(ْ"

953،2/22/ciiiber!"0/أsأ/tor.org/poliLics/ cgyptأ//:pt dosاأأ

الرابط:،0102سبتمبر22الأربعاهالوفد:جريدة؟()1

68422-nidبركإorg/ details. asp:ptth1ا،م*"ل.//a
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العلممِةبالمناقشات-وسيظل-كانمادائمأاهتمامناأنوهومُهِقَأ،أمرأ

توضيحعليناوَجَبَهذه،ليشويالأنباتصريحاتحالةفيولكن،البحتة

مستمعيه،بينالإسلامعننشرهابيشويالأنبايحاولالتيالأفكاربُطلان

يخصماحولانتقاداتهأوتساؤلاتهأوادعاءاتهعلىالردإلىبالإضافة

بالاْسلوبالاْحوالجميعفيالالتزاممعومُعتقداتهم،المسلمينمُقَذَسات

.للقارئتنفيراَأوتجريحأيُسببلاالذيالطئب

:اليومالمصريجريدة!

ضِمنؤزِغَتله،محاضرةنصفيتساءلقدبيشويالأنباأكان

بعضكانتإذاعَمَا،الأولأمسالعَقِيدَة،تَثبيتلمُؤتَمَرالرسميالكتئب

فيماأضِيفَتأمالقرآنالإسلامنيقالوقتَمَاقِيلَت"قدالكريمالقرآنآيات

والشرحالحوارأنإلىمُشِيراَمُرَاجَعَتِها،إلىودعاإ،عثمانعهدفيبعد

آيةيلغىحتىوئفتشذهنهداخليبحثلكالمقابلالشخص)يجعلوالتفاهم

بالكفر!.،تتهمنا

الشخصيتساءلأنهرالمهمولكن،يتساءلالطإنسانكلحقمن

!تساؤلاتهيثةفيالانتقاداتدسنأجلمنولشى،والمعرفةالعلمأجلمن

تَثبيتلمُؤتَمَرالرسميألكتئبفيموجودبيشويالأنبامُحاضرةنص

يتكلملمإنالتصريحاتفهذهممَائا،مَقاملكلأنالجميعوليعلمالعَقِيدَة،

كا1

http://kotob.has.it



نقولأننستطيع؟إذاًفمتىالعقيدةلتثبيتمؤتمرفيالكلام.بهذابيشويالأنبا

المسلمينبمُقَذساتيَخْتَصُّفيمابيشويالأنباقالهماكلان:البساطةبمنتهى

دَخِيلةآيات!جوداحتماليةالىالأنظارلفتمحاولةوبالأخصومُغتقداتهم،

لتئبيتكان،المسلمقِبَلمنآيةإلغاءوراءوالسعيبل،الكريمالقرآنفي

المسيحي.عقيدة

الدستور:جريدة!

دونصراحةفيالحديثيكونوانلابد:لهمقلتبيشويأوأضاف

فالوقتماقيلتقدكانتإنادريلست،اخرينصوضاهناكلاْن؟هجوم

انهإليمُوَضئحَاًمتأخرزمنبعد.فيفيماأضيفتأنهاأمالقراَنالإسلامني

هُوَاللَهَإِنفآلُواْالًذِينَلقََكَفَرَيُقال:طالمالأنهالأمرهذافيبالبحثطالبهم

هلالسفير:ضيوفسألإنه:وقال،اتفاقهناك.يكونفلنمَرْيَمابْنُالْمَسِيخ

بنعثمانتَجْمِيعأثناءأُضِيفَتام،الإسلامنيبعثةأثناءالآيةهذهقِيلَت

.،المسيحيةضدشيءوضعلجردتحريرياوجعلهالشفويللقرآنعقان

حولنتناقشأننستطيعحتىيخالفنا،ممنالصراحةنريد-إلالانحن

داخِلِهفي.عفَاويكشفللآنجر،يضمرهماطرفكليخفياناختلافاتنا،.اما

وفي!الحقد،الكواهيةإلاأمر-لا،يُوَلدفهذافقط،الفغلقةالاجتماعاتفي
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علىنريدهلاماوهذا،المكبوتةالمشاعرهذه.لكلانفجارسيحدتماوقت

.قلإطلاا

والمسيحية،الإسالأمبيناتفاقهناكيكونأنيريدبيشويالأنبااننجدهنا

نأالمسلمينمنيريدهل؟بيشويالأنباعند"اتفاقْكلمةمعنىماولكن

نأالمسلمينمنيريدانهام؟ا!لامريمابنعيسىالممسِحبألوهيةيعتقدوا

ما؟قدسوروح،وابنآب،اقانيم:ثلاثةفيواحدإله!تاللّهبأنيعتقدوا

صُلِبالم!مريمابنعيسىالمسيحبأنيعتقدواأنالمسلمينمنيُريدأنه

يُصبحأنأجلمنلياليوثلاثأيامثا،ثةبعدالأمواتمنوقامومات

من؟بيشويالأنبامفهومفيالاتفاقهوهذاهل؟الثهباراًامامالإنسان

وأبالتشكيكيقومإنهحيث؟الاتفاقحولمفهومههوهذاأنالواضح

المسيحية!العقيدةتخالفقرآنيةآيةأيحوللالتساة

جريدةفيبيشويالأنباعنالواردةالأقوالمنالمزيدإلىانظر

الدستور:

السفارةرجالكلحضرهبقبرصمصربسفيرجمعهلقاءأثناءإنه:أوقال

المسيجوأنقدص!بروحوأيدناهمثلقؤآنيةنصوصًالهأوردالسفيرفإنهناك

إلهوأنهمالقكسوالروحوالكلمةالاَبذكربذلكالقرآنوأنمنةكلمة

،--،واحد*.

rr

http://kotob.has.it



عليهمونرديمت،لمالمسيحإن:يقولون-المسلمينأي-همأوأضافْ

حيأ-أبعثويومأموتويومولدتيومعليالسلام"قرآنهمفييقالفلماذا

آل-إليورافعكمتوفيكإنيعيسييا"يقاللماذاوكذلكْ،32مريم

.،الكريمالقرآنيقصد-كتابهمفيمكتوبةالاَياتفتلك54+عمران

لهم-شبهولكنصلبوهوماقتلوهوما"القائلبالنصيردونهم:أوأضاف

المفسرينكبارمنالمعتدلينإنلهمقلتالصددهذاوفي،"615النساء

كاناذا:بقولهمالعبارةهذهويفسرونالمسيحيةيؤيدونالتارْعبرالمسلمين

خيلأنهفالمقصودلهم،شبهوليسلهئمبهئشبه:لقاليشبهشخصاالمقصود

.،يشبههمنهناكيكنولمإليهم

اقرأهنا،يتساءلأنهأعتقدلا،بيشويالأنباطرحاسلوبمُلاحظةأرجو

قلتالصددهذاوفي-كتابهمفيمكتوبةالآياتفتلك-عليهمأونردجيدأ:

يتكلمبيشويالأنباأنعلىإلايدللاالأسلوبهذاأنه،فالمقصود-لهم

يُوَصئلأنجاهدأويحاولجيدأ،بدراستهقامأنهالمفترضمنشيءعن

العظيم!الثهسبحان!قرآنهمآياتفيالكامنالصحيحالمفهومللمسلمين

العلماءأقوالعلىمُطلعأنهكلامهخلالمنللناسيوحيأنهأيضألاحظ

يؤيدون!المسيحيةيؤيدونانهموَيذعيالكبار،المفسرينمنالمسلمين

منوقاموماتصُلبا!المسيحإنتقولط:المسيحيةأنبمعنىالمسيحية
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الذينالكبارالمسلمينالعلماءمنوهناك،ليالٍوثلاثايامثلاثةبعدالأموات

أيضاً!بذلكيقولون

إلىالهجريالأولالقرنبدايةمنالمفسرينالعلماءاقوالبعرضسنقومطبعأ

عبرالمسلمينالمفسرينكبارمنألمعتدلونهؤلاءأينلنعلمحاليأالمعاصرين

بيشويالأنباانفهمناقدالأقلعلىولكن،المسيحيةيؤيدونالذين"التاريخ

نإنخالفها،لاوانالمسيحيةالعقيدةنفسعلىنكونأنأتفاقْبكلمةيقصد

المسلمينجميعصارإذاإلااتفاقبيننايحدثلنأنهفأعتقد،كذلكالأمركان

مسيحيين!

تَتبِعَحَتًىالثصَارَىوَلاَاثيَهُودُعَنكَتَرْضَىأوَلَن:قالحين!تالثهوصدق

الأية:لهذهتفسيرهفيالثهرحمهالطبريالإماموقال12،،5:البقرة1مِثتهُمْ!

ماطلبفدعأبداً؟عنكبراضيةالنصارىولامحمديااليهودُأوليست

الثهبعثكماإلىدعائهمفياظهرضاطلبعلىواقبل،ويوافقهميرضيهم

الاجتماعإلىالسبيللهوذلكمنإليهتدعوهمالذيفإنالحقخمنبه

.،)12(القيموالدينالألفةعلىمعكفيه

الوفد:جريدة!

،ببيروتالرسالةمؤسسةالقر؟ن،2!تا!يلعنالانجامغحى(:031)تالطبريجربربنعمدجعفرابر)39(

.65هـ2-الثانيالجزء
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هُوَالئهَإِنقَالُواْائذِينَكَفَرَ)لَقَدْ:تقولالتيالكريمةالاَيةإليبيشويأشارأ

قبرصفيالمصريالسفيربمنزلعقدهبلقاءواستشهدمَرْيَمَإ،ابْنُالْمَسِيحُ

تتطابقالمسيحيةاللقاء.أنخلالذكرأنهإليوأشار.السفارةاعضاءحضره

وطالبنزولهاموعدعنوتساءل.الكريمةالآيةهذهباستثناء،الإسلا

.،اتفاقهناكيكونلنثبتتلولأنهافيها،بالبحثالمسلمين

السابق:بيشويالأنباكلاممععجيبأتناقفنأبوضوحنرىهناطبعاً

آياتيقصدألا؟أخرىنصوصمعنئفما،،اخرينصوصاهناكالأن

المسيحيةأنيقولالعجببمنتهىثم؟المسيحيةالعقيدةتخالفأخرىقرآنية

!واحدةآيةباستثناءالإسلاممحتتطابق

لنرى،والمسيحيةالإسلامبينالأساسيةالعقائد/بينيسيرةًمقارنةالاَنلنعقِدِ

المسيحبأن"تقولالمسيحيةأن.يعلمالجميع!المسيحيةمعالإسا،متطابقمدى

الإسلام؟!بهذايقولمالإسا3هل!ني،الثهابنهوااكل!مريماينعيسىْ

كُفْر!الاعتقادهذاأنصراحةيعلنالكريموالقرآن،الابنخ!الثهعنينفي

اللّهابْنواَْالنصَارَىأوَقَالَتْ:الكريمكتابهفي!اللهيقول

آئىالفهُقَاتَلَئىُقبلُمِنكَقَرواْائَذِينَقَوْلَيُضَاهِؤُونَبِأَفْوَاهِهِمْقَوْلُهمذَلِكَ

الآية:مذهتفسيرفيالثهرحمهالشافعيالإمامقال.3،.:التوبةأئؤْفَكُونَ!

مقبذلوا،كتابأهلأحدهما::صقانوالتاش-ص!للني:اي-أبعثه
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الذيالثهمجقفخلطوه،لأكذبا!صاغوابالثه،وكفروا،"أحكامه

النَّصَارَىأوَقَالَتْ:!:من!لنبيهوتعالىتباركفذكر،إليهمأنزل

قبلُمِنكَفَوُواْائذِينَقَوْلَيُضَاهِؤونَبِأَفْوَاهِهمْقَوْلُهُمذلِكَالفهِابْنُالْمَسِيحُ

)13(0َ،يُؤْفَكُونَ(7نىاللّهُقَاتَلَهُمُ

اللَهِابْنالْمَسِيحُالئصَارَىأأوَقَالَتْالثه:رحمهالنسفيالإماموقال

هوفما،بيانإلىيستندولابرهانيعضدهلاقولأيبِأَفْوَاهِهِمْأقَوْلُهُمذَلِكَ

قَوْلَأيُضَاهِؤُونَالمهملةكالألفاظتحتهمعنىعنفارخبهيفوهونلفظإلا

من!الثهرسولعهدفيكانو!الذينأنيعني)...(قبلُأمِنكَفَرُواْالًذِينَ

!قدمائهم،قولقولهميضاهيوالنصارىاليهود
قولاللّهِأابْنُ)ائمَسِيحُقولهميضاهيأيللنصارىالضميرأو،مستحدث

-()014،منهمأقدملأنهماللّهِأابْنأعُزَيْزالهود

بالكمفما،والإسلامالمسيحيةحولهاتختلفواحدةنقطةمُجَردهذه

على؟المسيحيةمعتطابقهلء(هناك؟مثلاًالأنبياءفيالمسلمينمُعتقدفي

اكني-الجز!،بالرياضالتدسريةدار،الثافعيالامامتفسيرهـ(:403)تالشافعيخىداللهعبدأبو)كاا"

.19صىأ

،ببيروتالثيبالكلِمدارالثاويل،وحعالقالتنزيلقدْايىكهـإ:071)تالنسفيالمثهعبدالبركاتأبو)14"

67.هـه-الأولالجزء
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وداودسليمانعنالمقدسالكتابيقولهماإلم!للنظرالحصر،لاالمثالسبيل

:السلامعليهماابيه

7.أديهكَدَاوُدَماالزفي!ك!لَمَاًالزفي،عَينىفىالشئزسئليمَانُوَعَملَ)6

تُجَاهَالًذِيالْجَبَلِعَلَىالْمُوآبِئينَرِجْسِلِكَمُوشَمُرْتَفَعَةَسُثيمَانُبَنَاحِينَئِذ

الْغَرِيبَاتِنِسَائِهِلِجَمِيعفَعَلَوَهَكَذَا8.عَمُّونَبَنِيرِجْسِوَلِمُولَكَأُورُشَلِيمَ،

قَثبهُلأَنسُثيمَانَعَلَىالزب،فَغَضب9َلِاَلِهَتِهِن.وًيذبحْنَئوقِدْنَكُنالفَوَاتِي

الأَفرِهَذَافىوَأَؤصَاه01ُمَرتَيْنِ،لَهُتَوَاءَىالًذِيإِسْرَائِيلَإِلَهِالزفيعَنِمَالَ

الأولالملوك1.أ!الؤفي.أخْرَىا!ثلهَة

الكرامالأنبياءعننقرأهلماليحؤن،القلبوإن،لتدمعالعينإنوالثه

جيدأ:العبارةهذهوتأمل،الكلامإلىانظر!المقدسالكتابفيالبررة

بِهِأَوْصَىمَايَخفَظْفَلَمْ.أخْرَىآلِهَةيَتَبِعَلاَأَنْالأَمْرِهَذَافِىِأوَأَوْصَاهُ

نإ:يقولالمقدسالكتاب3!العبارةهذهمعنىالقارئايهاتعلمهلالزَفيُ.،

!!الثهوصيةيحفظفلم،أخرىآلهةيتبعلابأنا!لاسليمانوَضَىكل!الله

الشًيْاطِينَوَلَكِنسُثيمَانكَفَرَأوَمَا؟الشأنهذافيالكريمالقرآنيقولماذا

،201:البقرة1كَفَرُواْ(
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القرآنفيأما!المقدسالكتابفبالوثنيةللآلهةمعابديبنيا!سليمادْ

شئتإناقرأ،الإسلامإلى!الثهيعبدونلاالذينبدعوةيقومف!نه،الكريم

وقالملكةعنواخبرهالهددجاءهالذيال!نلاسليمانعن!المحهقَصتَهما

الشئَيْطَانُلَهُمُوَزًينَالفَهِدُونِمِنلِلشًمْسِيَسْجُدُونَوَقَوْمَهَاأوَجَدئمهَاعنها:

فعلفماذا24،،:النملأيَهتذونَألَافَهُمْالسئَبِيلِعَنِفَصَذَهُمْاَعْمَالَفمْ

للهدهد:قالبلوالثه،كلا؟!معبداًلهموبنىإليهمذهبهل3ا!سليمان

النمل:1يَرْجِعُونَ(مَاذافَانظُرْعَنْهُمْتَوَل!ثُئمَإِثيهِمْفَأَلْقِهْهَذَائكِتَابِي)اذْهَب

كِتَالثإِلَيئَأُئقِيَإِئيالمَلَأُ؟نهَايَاأقَالَتْ:للملكةالكتابوصلنعندما28،

تَغلُوااَلًا03()الزَحِيمِالرحْمَنِالفَهِبِسنمِوَإِتهُسُثيمَانَمِنإِئهُ)92(كَرِيثم

1)مُسْلِمِينَوَأئَونجيعَلَيئَ 3) iالنمل،أ

ثملا،بالطبع!!تمامأالمقدسالكتابفينجدهمايطابقهذاأناعتقد

الآيةهذهباستثناءالإسلاممعتتطابقالمسيحيةإنأ:ويقولليشويالأنبايأتي

منصبمثلفيرجليقولكيف؟!رشيدرجلمنكماليسفوم،يا.،الكريمة

،والبراريالشيخوكفردمياطمُطْرَانوهو؟!الكلامهذابيشويالأنبا

المسكونية.والحواراتالعقاثدياللاهوتوأستاذ،دميانةالقديسةديرورئيس

القبطيةالكنيسمةفيمسئولرجلانت،بيشويالمحترمالأنباحضرةيا

بأنهمُتيقنأنتفيماإلاتتكلمولا،المسئوليةقدرعلىفكن،الأرثوذكسية

صحيح.
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اعزضقدبيشويالأنبالأن؟الحزمبهذهأتكلملماذاتعلمونهل

دراسةدونيتكلمأنهظنعندماالنجارزغلولالدكتورعلىشديداًاعتراضأ

يعرفوأن،يهاجمانقبلجيداًالقرآنبدراسةأطالبته:فقال؟علميسنداو

يهاجمنا،انقبلعنادينهيقولهمايعرفأنبمعنىديننا،يهاجمأنقبلدينه

الإطلاقعلىمرجعأيلهليسكلاماويقولودكتوراأستاذايكون1أ!نلكن

جيداًالكريمالقرآنبدراسةأناأطالبك،بيشويالمحترمالأنباأيهاالاَن

تتكلمأنقبلجيداًالإسلامتعرفوأنمسثول،غيرادعاءايتَذَعِيأنقبل

معيتطابقأنهتدعيأنقبلالسابقةالعقائدعنيقولهماتعرفوأنعنه،

أكبرلأحدورئيساًمُطراناً،تكونأنلكن!واحدةآيةباستثناءالمسيحية

زغلولالدكتورعلىتعيبثم،الكلامهذاوتقولللاهوتوأستاذاً،الأديرة

فلا،قالهماصحةبإثباتعليانمُعاذالأستاذزميليسيقوموالذيالنجار،

فَعَلْتَإِذَاعَثيكَعَارٌمِثْلَهُ،وَتَأْتِيَخُلُتيعَنْتَنْهَألاالشاعر:قالهماإلاأجد

عَظِيمُ،)16(

لاذنباالثالثةالمحاضرة،وكتاليةآبا!ية-الأرثوذكسيةعقيدتنا:بعنوان0152الاْرثوذكسيةالعتهيدةمؤتمركَابا(ْ)

.هـ43-والعقيدةالايمانعلىونانيرهاالميديا:بثرقي

24؟ة1صيبويهنسبه617؟:3الخزانةصاحبقالكماْقصاند،عدةفيرويتالتيالأبيات!نحذا):\(

قصيدةالدؤليالأسودولأبيوللطرماح،البربربَ،لسابقونسب،الليثيللمتركلقصيدةفيوكحوللأخطا!،

تفائسفيياسبنآلحسنمحمدالأستاذنئرهالذفيديوانهفيوليست618،:3الخزانةصاحبلاقها
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خطورةلمدىبيانمُجَردالكلماتهذهولتكنالاَن،بهذاسأكتفي

المختلفة.الإعلاموسائلتناقلتهاوالتي،بيشويالأنبابهاصَرَّحالتيالكلمات

بشكلبيشويالأنباتساؤلاتعنسنجيب،البحثمنالتاليةالأجزاءقي

لهذاقراءتهمصبراًاثناءالقراءجميععلىيُفرغأنفًيالثهواسألتوسعاً،أكثر

وأالمسلمينمنسواء،الناسمنالكثيرهناكبأنجازماًأعتقدلأنني،البحث

يعلم،بيشويالأنباطرحهاالتيالتساؤلاتهذهانجيدأيعلمون،المسيحيين

عنيبحثالأنباحضرةلعلولكن،الفريقينمنعلمطالبأصغرإجابتها

العلمية،والمراجعوالأدلةبالبراهينمُوَئقعلمىِبحثهيئةفيالإجابات

به!ة.الثهبماذنيريدماعلىفسيحصل

عثمانالفتحأبينحطنسخةمنالديوانوهذاام،549أهـ/rvrسنةببغدادالمعارفمطبعةطبعةالمخطوطات

بنمحمدجعفرأبوهامث!:منمنقولجمعها.التيالأسودابيضعربأشتاتالناشرالأستاذيلحقهاولمجنى.بن

-الأولالجزءبببروت،الرصالةمؤصسةالمرأن،آيناوبلعناليانجامععأ:031)!الطبرىجربر
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لولأالجزءا

التوراةحقيقة:الأولالباب

الكريمالقرآنفيالمسيحالوهيةخدعة:الثانيالباب

؟شعوةبينهما.يفصلوهلوالمسيحيةالإسلامبينالفرق:الثالثالباب

!؟مصرفيضيوفالمسلمونهل:الرابعالباب
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الأولالباب

التوراةحقيقة

كتبها؟الذيمنوالمسيحيةالإسلامفيالتوراة:الأولالفصل

يكتبلمموسى:بيشويالأنباعلىتردمسيحيةمراجع:الثانيالفصل

التوراة

لكتابهم!اليهودتحريفيؤكدونالكنيسةآباء:الثالثالفصل

؟المقدسالكتابلصحةالكريمالقرآنشهدهل:الرابعالفصل

.اليهودايديعلىالمقدسةالكتبحرق:الخامسالفصل
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الأولالفصل

كتبها؟الذيمنوالمسيحيةالإسلامفيالتوراة

علىالتوراةانزلجلوعزالثهبأنكمسلمينجميعاًبهانؤمنالتيالحقيقة

أيضماٌبهانؤمنالتيوالحقيقة،السلامعليهعيسيعلىالإنجيلوأنزلموسى

حتىاثبتهالذيالحقهووهذا،المحرفينأيديعلىتحريفهاتمالكتبهذهبأن

انفسهم.المسيحيةعلماء

مننعرفلامجهولوناناسكتبهابلموسىيكتبهالمالتوراةبأناثبتوافقد

ذلكفيالصحيحهوفما،!هممنيعرفونلاالإنجيلكتبةوكذلكهم

علىوكذبهبيشويالأنباكلامعرضمنلابدشيءايقبل؟نثبتهوكيف

)17(:يقولوهوالنجار،زغلولالدكتور

ديسمبر25ب!تاريخالأهرامجريدةفيمقالاَالنجارزغلولالدكتورنشرلقدا

أسفارحرقوااليهودوأنالتوراةيكتبلمالنيموسىأنفيهذكر6002

للأنباالثالثةالهاضرة،وكتابيةآبلأسية-ا،رثوذكسيةعقيدتا:بعنوان0102الأرثوذكسيةالعقيدةمؤتمركتاب)7؟(

.14صفحة-والعقبدةالايمانعلىوتأئيرهاالميديايئوي:
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هوكُمَبسفراولوأن،البشارةلإخفاءلكيالمسيحبعثةعندالقديمالعهد

(...إ!حزقيال

قدالنجارزغلولالدكتورأنيقولوكأنهبيشويالأنبامنخطيراتهامهذا

بأنقطعأيؤمنالنجارزغلولفالدكتور،باطلوهذا،موسىبتوراةكفر

بينالتيالتوراةهيليستولكنها،العالمينربمن.التوراةعليهنزلتموسى

فيالمقالةنفسفيفقالبنفسهزغلولالدكتورأكدهماوهذا،اليومأيدينا

:()18الأهرام

مواضعه:عنالكلميحرفون:تعاليقولهفيثالثا:)

أشبعوهااليهودولكن،ساميةمنؤلةالاسلافى-السلاعليه-موسىلتوراة

فيمتجسدةالتوراةيعتبروناليوموهم،تعالياللهعليْودساوتزويراتحريفا

الخمسةالأسفار،وهذهالقديمالعهدباسميعرفمماالأولىِالخمسةالأسفار

،قرونثمانيةمنبأكثرالسلامعليهموسيوفاةبعدعزراعهدفيإلاتدونلم

الدينيةأوساطهمفيجدلمحلجعلهاممامختلفةأسفارعدةإليهاأضافواثم

(.اليومحتي

يؤمنالوقتنفسفيولكنه،موسىبتوراةيؤمنالنجارزغلولالدكتورإذن

ويقولبيشويالأنبايكذبفلماذا،الأنبياءقتلةاليهود0منتحريفهاتمقدبأنه

م1002ديحبمر/25/بتار!الأهرامجريدةالنجارفيزغلولالعلامةالدكتورعقالة)8؟"

www//:otth.ا0ا"غأ ahram. ore. ee/Archive/20Q6/ /25/12 OPIN
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الأنباذلكبعديأئيثم؟الثوراةكتبموسىأنانكرزغلولالدكتوران

:فيقولالنجارزغلولالعلامةعلىيردوكانهبيشوي

يكتبموسىإنتقولكيف:النجارفيغلولالدكتورعلىالردفيفقلت)

هوالنىموسىأنبهاتؤمنالتىالبقرةسورةفىمرتينوردأنهالتوراة

(...(87،)53مرتين"الكتابموسىواتينادذكرحيث؟التوراةكاتب

معالنجار،زغلولالعلامةالدكتوركلامعلىبذلكردبيشويالأنباوكأن

التوراةإنقالبل،توراةيكتبلمموسىانيقللم-زغلولالدكتورأيانه-

تحريفهاتمقداليومأيدينابينالتيالتوراةولكن،ساميةمكانةلهاالإسلامفي

..والنصارىاليهودأيديعلى

مقالتهيقرأأنالنجارزغلولالعلامةعلىيردانقبلبيشويالأنبامنفنرجو

وهوزغلولالدكتور-علىالردفيوكتباسيديهاتبعملقامفكيفجيداً-،

زغلولالدكتورعلىالكذبتعمدولكنهقراهاولعله!المقالةيقرألمأصلاَ

!..التوراةكتبموسىبأنيؤمنلاإنهوقال

قائلأ:كلامهويكملب!يشويالأنبابعدهاويأتي

شَيْءٍعَلَىلَسْتُنمالْكِتَابِاَهْلَيَاقُلْ:القرآنيقول"الكتابوبخصوص)

68(المائدةسورةرَئكُمْ.)مِنْإِثيكُمْأنزِلَوَمَاوَالْ!نْجِيلَالتوْرَاةَتُقِيمُواحَتًى

موسىآتينايقللموهو..والإنجيلالتوراةهوالقرآنفيألكتاثأنبمعنى

.(كتاباهناكانبمعنىالكتاث"بلالتوراة
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ذلكمعنى+ويقولالكتاباهلبكلمةْيستشهدبيشويالأنبا:أولأ

أجدولا،لكتابهميشهدبذلكوأنهواليهود،المسيحيونهمالكتابأهلأن

والنصارىاليهودلأنالكتالثأهلئقوذفالاَيةنهائيأ!الاَيةفيالأنبايقولما

الذيالإشكالفما،حرفوهاذلكبعدولكنهم،اللهمنكتبعليهمنزل

..اجدهلاحقيقة؟الأنبايعرضه

التيالكريمةفالآيةالكريمةالآيةمعنىالمسيحيونيفهمانلابد:ثانياَ

:ا"اللّه)9رحمهحزمابنالإمامعنهايقولعرضها،

تُقِيمُواْحَتىَشَيْءٍعَلَىلَس!تمْالْكِتَابِاَهْلَيَا)وجل:عزاظهقول)واما

نق!ل،وهكذافيه،مريةلافحق(؟زَئكُمْفنإِثيكُماُنزِلَوَمَاوَالإِنجِيلَالتوْرَاةَ

إلاشيءعلىفليسوامنها،اسقطوامالرفعابداً،إقامتهاإلىلهمسبيلولا

يؤمنونكلهموا-لإنجيل،للتوراةممَيمينحينئذفيكونون،بمحمدبالإيمان

ينزلهلمممافيهمابدلبماويكذبونعُدم،أووُجِد؟منهماالثهأنزلبماحينئذ

-(.حقاًإقامتهماهيوهذهفيهما،تعالىالله

.،ونبويفرآنيأسلوبالتبكيتسبيلعلىألمحالطلبفيالأسلوبوهذا

فَالْتَمِسُواوَرَاءكمْارْجِغواقِيلَ)2(:)ْالقيامةيومللمنافقينتعالىالثهقولومنه

الْعَذَافي(قِبَلِهِمِنوَظَاهِرُهُالرحْمَةُفِيهِبَاطِنُهُبَابٌتَهُبِسُوبىبَينفمفَضرِبَنُوراً

158(.1/)حزمابن،والنحلالمللفيالفصل)"1(

.Irvصفحةال!قارنقذللدكتور.المبطليندعاويعنالكريمالقرآنق!نزيهكتابراجعْ)(2
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رجعواولو،الرجوعلىيقدرونلاأْالمعلوومن(،13)الحديد:

!!ص.

بينيعقدأنكُلف؟يرهلمبحلمتحلًم)من:النيقولالتبكيتفيومثله

وليسفيها،ينفخانوكُلفعُذب؟صورةصؤَرومَن...يفعلولنشَعِ!يرتين

.(بنافخ

)21(:الشربنيإبراهيمفوقيةالأستاذةتقوك.

يهودمنالسابقالكتابلأهلموجهقولهيجبومااللهلرسولامر"وَلْ)

إنزالها،يومكانتكماوالإنجيلالتوراةيعيدواحتىمنهنيبلاإنهم.ونصارى

صلىمحمدالثهورسولالخاتمبالكتابالإيمانإلىلتوصلواحدثلووذلك

-..(.وسلمعليهالثه

)22(:طنطاويسيد-محمل!الشيخفضيلةويقول.

إلىألدامتد!تالذلنوالنصارىاليهودلهؤلاءمحمدياقل:)والمعنى

يُعتذ(شَيْءٍعلىلَسْثُمْاهل-الكتابياقُلْثرلهمقل!التبدلل

أُنزِلَوَمَآوالإنجيلالتوراةتُقِيمُواْحتىء)المروءةأوالعلمأوالدينبهْمن

.!رًئكُمْفنإِثيكئم

فيجاءبماتعملواحتىالدينامرمنوزنلهيقامشيءعلىلستم:أي

وحتىوسلمعليهاللهصلىمحمدبرسالةتبشرأقوالمنوالإِنجيلالتوراة

.الإيمانمكتة-704صفحةالأولالجلد-الربينيإبراهيمفوقيةالأستاذة-التفسيرتيسير)21(

.226صفحةالرابعالجزءطنطاويسيدمحمدالث!يفلفضيلةالوسيطتفسير)22(
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لأنكمالرشد؟إلممايهديالكريمقرآنمنربكممنإليكمأنزلبماتؤمنوا

علىعسيرأحسابأومحاسبون،ونواهيهأوامرهبشَفيذومطالبون،بهمخاطبون

عليه.اشتمللماالإِذعانوعدم،بهالكفر

ماوالصوابالحقمنشىءأيد-فىيكونأنتنفىْالكريمةفالجملة

والإنجيلالتوراةبهبشوتالذىوعليهاللّهصلىبالنىيؤمنواداموا

السابقةالسماويةالكتبعلىالمهيمنالكتابوهوالقرآنعليهالثهوأنزل

!الإنجيك،التوراةيقيمواانواليهودالنصارىتدعوالكريمةالآيةفهذهإذن

كتابهمبتحريفقامواوالنصارىاليهودلأن؟التحديأنواعمننوعوهو

والإنجيلالتوراةيقيمونعندماالاوالنصارىاليهوديفلحفلن،وتغييره

نأالمسيحيينندعوونحن.الكريمالقرآنوهوجلوعزالثهبكتابويؤمنون

عليهالثهصلىللنيبالشهادةإلابقادرينوليسؤا،والإنجيلالتوراةيقسموا

بالوحداية.ودثهبالرسالةوسلم

نأالمقدسالكتابداخلمنيثبتأنليحاولذلكبعدبيشويالأنبايأتي

:)23(فيقولالتوراةهذهكتبموسى

تمامهاإلىالتوراةهذهكتبموسى.أنالتوراةأسفارفيايضأومكتوب)

12تثانظر)الاجتماعخيمةفيالعهدالتابوتيحانبتوضعلكيوسلمها

.42صفحةالرالأسقفيةدار-0102الأرثوذكسيةالعقيدةكحاضراتالخاصالكتاب)23(
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كانتكما(182-.:17تث)انظرالملكنسخةتقديممع(24-26:

كتابةموسىكمل"عندماكتبوقد..الشعبعلىللقراءةنسخةهناك

نونبنيشوعكتبثم.(32:24تث*)كتابفيالتوراةهذهكلمات

(...التثنيةسفرإلىوأضافهاموسىوفاةقصة

نأإثباتفيالنصبهذايستشهدبيشويالأنباشاهدتعندماكثيرأتعجبتُ

لمموسىأنإثباتفيبهنستشهدالنصهذاأنمع،التوراةكاتبهوموسى

ووضعالتوراةمنانتهيأنهالتوراةفييكتبأنلموسىفكيف؟التوراةيكتب

!إالتوراة

الكلاموهذا؟!!الاجتماعخيمةفيويضعهاانتهىتمامهاإلممايكتبكيف

فيالكلمةهذهتُكتبأنمثلأاتوقعكنت!لموسيالمنسوبةالتوراةفيمكتوب

فهذالتمامهاالتوراةكتبأنهنفسهاالتوراةفيتُكتبأنولكن،يشوعسفر

!-..!عقلاًمستحيلأمر

عليهموسىهوليسأيدينابينالتيالتوراةكاتبانيثبتالنصفهذا

كتابةوقصةموسىقصةوشرديحكيلشخصالآنالمكتوبلأن؟السلام

..الغائببلغةالتوراة

:2-.1718/التثنيةسفرفيالواردبالنصالاْنبابعدهاواستشهد

فيالشريعةهذهمننسخةلنفسهيكتبمملكتهكزسيعلىيجلس)وعندما

لكي؟حياتهأيامكلفيهاويقرأمعهفتكون.اللاويينالكهنةعندمنكتاب
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الفرائضوهذهالشريعةهذهكلماتجميعويحفظإلههالربيتقيأنيتعلم

شمالا؟أويميناالوصيةعنيحيدولثلاأخوتهعلىقلبهيرتفعلئلا.بهاليعمل

.(إسرائيلوسطفيوبنوههومملكتهعلىالأياميطيللكي

الشريعة،مننسخةفيهايكتبوالذيالتثنيةفيالواردأيضأالنصوهذا

داخلالكلامهذايُكتبكيف؟أمصلاٌتنتهِلموهيالشريعةيكتبكيف

الشريعةمنأخرىنسخةينسخكانالملكإذن؟بعدتنتهِلموهيالتوراة

،الأصلية.التوراةوهـي

أيدينابينالتيالتوراةهذهيكتبلمموسىأنلناتثبتوغيرهاالنصوصهذه

موتبعدوكتبوههم،مننعرفلامجهولونأناسكتبهكتابهيوإنما

وموته.موسىوحياةموسىبتوراةالخاصةالقصصسردفيوبدأواموسى

:النصوصهذهضمنومن

الخروجسفر(ء..مصرإلىارجعاذهب:مديانفيلموسىالرب)وقال.

/49I.

منالشعبتبطلانوهارونموسىيالماذامصر:ملكلهحا)فقال.

.54/الخروجسفر.(.أعمابى؟

لم62الخروجسفر(.الربأنا:لموسىالثهقال)ثم.

13لما4العدد(المصريونفيسمعللربموسى)فقال.

01/21(اللاويينالباقيينابنيهوايثاماروألعازارلهرونموسىأوقال.
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هذهكاتبهوموسىكانفلو؟الغائببصيغةموسىعنهناالكاتبيتكلم

ولكن..وكذاكذاالوبفقلت،قالأو،الربليقالثم:لقالالتوراة

قطغا.موسىبعدكتبتأنهالنايثبتالكاتببهيتكلمالذيالأسلوبهذا

موسىيكونفكيف،موسىموتعنفيهامكتوبالمنسوبةالأسفارإنثم

:345/التثنية!!موتهبعدهذاكتبقديكونأنإلا،الكاتبهو

.(الربقولحسبموآبأرضفيالربعبدموسىهناك)فمات

قصةنونبنيشوعكتب)ثم:فيقولمخرجالنفسهيبحثبيشويالأنباولكن

التثنية(سفرإلىوأضافهاموسىوفاة

عنكتبالذيهويشوخانبفكرةبيشويالأنباجاءأينمنادريلاانا

موسى؟أسفارداخلموسىوفاة

أوجه:عدةمنخطأ!-الجليلوالحبرالأنبا-نيافةقالهالذيهذاإن

.يشوعبكتابتهقامالجزءهذاأنيثبتواحددليليوجدلا-ا

نونبن)ويشوعفلنمَرأ:السفر،يكمللمانهلنايؤكدالسفرهذافييشوع-2

إسرائيلبنولهفسمع،يديهعليهموسىوضعإذ؟حكمةروحامتلأقدكان

349/التثنية(.موسىالربأوصىكماوعملوا

الغائببصفةنفسهعنليتكلمكانماالكلامهذاكتبمنهويشوعكانلو

روحمنامتلاْتوقد)لقالالكلامهذاكتبمنحقأهوكانولوهكذا،

.،.إفى(...الحكمة
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عليهاسفار-موسيهىليستالآنأيدينابينالتىالتوراةأنايضاَنري-3

فيها:حيث؟السلام

عهدتابوتحامليلاويبنيللكهنةوسلمهاالتوراةهذهموسى)وكتب

أنهىانهموسىكتبفهل9()31/(التئنبة...إسرائيلشيوخولجميعالرب

نأام؟الكتابةمنانتهىأنبعدمنهاكجزءالنصهذاوأوردالتوراةكتابة

كاملةإصحاحاتثلائةَهناكأنعليفضلأ؟للواقعةئاقلكلامالكلامهذا

يكونوهلكتبها؟!فمَنلاوى،بنيلكهنةالتوراةسُلمتأنبعدمكتوبة

موسي.عنسمعمابحكايهَوقامكاملا،السفركاتبهوكاتبها

فيانهالناتثبتكلهاموسىعنالمسرودةوالقصةموسىموتقصة-4

موسى.كتبهاالقصةهذهإن:نقولانيصحفلا،الماضيالزمن

قرونثلاثةمنبأكثرموسىبعدكتبالتكوينسفرانعلىقاطعدليل5-

التكوين:في

لبنيملكملكقبلماادومأرضفيملكواالذينالملوكهموهؤلاء)

13لم36التكوين(.إسرائيل

عاشكاتبهانعلىيدللأنه؟موسىكلاممنالنصهذايكونأنيمكنولا

موسىبعدكانشاولملوكهمواول.إسرائيلبنيعلىملكفيهقامزمانفي

)24(.سنة356بنحو

VII)747-هصفحةالنورعبدمنيىللقىالمقدمىالكتابحولوهميةشبهاتراجع.
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سفرمنمأخوذ3(ا361:93/تكوينإن:كلاركآدمالدكتورقالوقد

فظن،الحاشيةفيمكتوباكانالكلامهذاوان05(:43)1/الأولىالأخبار

فيه!فأدرجه؟الأصلمنجزءأنهالناقل

الأفعالمجيءولكن!النبوءاتمنباعتبارههذاتبريرالبعضحاولوقد

وقوعمعلاسيمامنه،وفُرِغوقعأمرانهعلىيدلالماضيصيغةفيجميعها

عنقرونئلاثةمنأكثرمتاخركاتبهأننفسهالنصمنوالدلائلالقرائن

.السلامعليهموسى

of
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!أبيشويالأنبامنقويتحدي

بينالتيالتوراةعلىوالأدلةالتوراةلنصوصالسريعةالمناقشةهذهوبعد

للتحدينأتي،السلامعليهموسىكاتبهايكوناناستحالةيثبتمماايدينا،

زغلولالدكتورمقالةعنكلامهفيفيقول،بيشويالأنباعليناطرحهالذي

:النجار

الإطلاقعلىمرجعايلهليسكلامويقولودكتورأستاذيكونانلكنا

نإيقولمرجعيوجدولاالتوراةيكتبموسىانيقول.مريوجدلا!!

00()24(للشعبقراطيسالمقدسالكتابباعوااليهود

إنهقيلالذيمجالهفيبيشويالأنبا!الجليلالحبريظلأنأتمنيكنت

لطلبةيعلمهوالذي،والجامعالمقارناللاهوتعلموهوفيه،متخصص

الحقائقفينفيالاَنفيهتورطمامثلفييتورطلاحتى،الإكليريكيةالكلية

اعمي!إلاينكرهالاالتي

مسيحيإنسانيوجدفلا؟بيشويالأنبابهتكلمماعكسهيوالحقيقة

الأرثوذكسبعضإلا!التوراةكاتبموسىبأنيقولالمقدسللكتابدارس

واحدكاثوليكِيعالممنماإنه:أقولودعني،البروتسثانتمنقليلةوقلة

فيالخلققصةمنبداية،الخمسةالأسفارهذهكتبمنهوموسىبأنيقول

زغلولالدكتورعلىردأ..المفدسالكتابعظمةكتابهفيالخيرأبوبيطالميحعبدالقمصايفأذكره241(

.41صفحةالنجار

55

http://kotob.has.it



لنولكن..التثنيةسفرفيموسىموتقصةإلمماونهاية،التكوينسفر

مرجعبيشويالأنباالجليلالحبرنيافةيكفيكانوإن(2)ْهذالكلنتعرض

يعودححَىمراجععدةلهسنضعمنا--تكرماًأنناإلا،مناطلبكماواحد

..لهنقولبماويتأكدلجميعها

.أْالنوراةكتبمنكتابْفيالنفصيلمنببعضح!ذاتناولنا)25(
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وموتهأ!المسيحصلبادعاءحول

نردانفعلينايمت،لمالمسيحأنمثلاًيقولونأهم:بيشويالأنباقال

وَيَوْمَاَمُوثوًيوْمَوُلِدثيَوْمَعَلَيًأوَالسئَلَامُالقرآنفييُقاللماذابسؤالهم

إِفَيَ!وَرَافِعُكَمُتَوَفّيكَإِئيعِيسَىأيَايقالولماذا33،،:أمريمحَيّاًأأبعَثُ

فيمكتوبلأنهأحدمنايغضبلاالكلامهذانقوللما55،.:عمرانآلأ

94(.،)ْكتابهم

الشيخمناظراتيسمعألا،واتساءلبيشويالأنبامنجدأاتعجب

الإسلاميالحوارمجالفيالعاملينجميعأناعتقد؟!اللهرحمهديداتأحمد

فيهاسألهالتياللهرحمهديداتأحمدالشيخمناظرةجيداًيعرفونالمسيحي

وَيَوْمَأَمُوتُوَيَوْمَوُلِدتيَوْمَعَلَيئَ)وَالسًلَامُ!ت:الثهقولعنشروشأنيس

منليسبيشويالأنباأنجداًالواضحمنولكن133،:أمريمحَيّاً(أبعَثُ

الفطَّلعين!

المسيحبموتبالإيمانتكتفيالمسيحيهَهل:ا،هميةغايةفىسؤالهناك

أسنلا؟

للأنباالثالثةالمحاضرةوكتاية،أبائية-ا،رثوذكسيةعقيدتنا:بعنوان0102الأرثوذكسيةالعقيدةمؤتمركتابْ"(94

.صى43-والعقيدةالا!كلانعلىوتأيرهاالميديا:بيثوي
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المسيحبأنيقولماالمسلمعقيدةفييجدأنالمسيحىِيكفيهلجمعنى،

المسيحبأناعتقدإذاالسمواتملكوتالمسلمسيدخلهل؟ماتقداص!

الله!مبرراًامامتُصبححتىفإنك!لابالطبع:الإجابة؟ماتقدا!تلا

صئلِب،قدا!المسيحبأنتؤمنانعليكيجب،المسيحيةالعمَيدةبحسب

يقبلفلا،الكيفيةهذهمنلابدمصلوبأ؟ماتانهاي،الصليبعلىومات

أنهاو!فراشهعلىنائموهوماتالستلاالمسيحأنلهنقولأنمثلاًالمسيحي

بموتإلايقبللنالمسيحيفإنذلك،لى!مااوحربةاوبخنجرمطعوناًمات

بعدا!المسيحبأنتؤمنأنفلابدذلك،إلىوبالإضافةمصلوباً،ا!المسيح

فأين!ليالوثلاثايامثلاثةبعدالأمواتمنومام،الأرضفيذفِنصلبه

مستحيل.هذا؟!المسيحيةالإيمانيةالتفاصيلهذهكلالمسلمينعندشجد

وُدت!لَوْمَعَلَىوَا!مُ!

وُلِدتُّيَوْمَعَلَيئَ)وَالسَّلَامُقال:الممت!المسيحان!الثهيُخبرناعندما

يُخبرناال!ن!المسيحأنيعنيفهذا133،:أمريمحَيّا!أبعَثُوَيَوْمَأَمُوتُوَيَوْمَ

بصيغةوُلِدلث(يَوْمَعَلَيئَ)وَالسثَلَامُ:يقولفمانه،سيموتمايومفيبأنه

أبعَثأوَيَوْمَ،المستقبلتفيدوالتيالمضارعبصيغهَ!أَمُوتُوًيومَ)cالماضي

المستقبل.تفيدوالتيالمضارعبصيغةحَيَاً!
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يَوْمَعَلَيئَ)وَألسئَلَامُ:أوقولهالثه:رحمهكثيرابنالحافظالإمامقال

نحلوقوأنهرَ!،دثهلعبوديتهمنهإثباتحَيّاأأبعَثُوَيَؤمَأَمُوتُوَيَوْمَؤلِذتُ

هذهفيالسلامةلهولكن،الخلائقكسائرويبعثويموتيحيااللهخلقمن

.،)694(عليهوسلامهالثهصلواتالعباد،علىيكونماأشقهيالتيالأحوال

أخذوهلأنهمأَمُوتُ!أأوَيَومَالثه:رحمهالشعراويالشيخوقال

اللهورفعهآخر،شخصعلىشبههوألقى،ألدالثه!من،ليصلبوه

موتأسيموتالسَنلاالمسيحأنالشيخيقصدوهنا4(،السماء.،)إلىتعالى

ئقتل.ولنطبيصِاً

الثانيةالنقطةإلىنأتي،الأولىالنقطةمنانتهيناقدنكونوهكذا

إِلَيئَوَرَافِعُكَمُتَوَفيكَإِليعِيسَىيَاالفهُقَالَأإِذْ:!ثاللهبقولالمتعلقة

الأنظارالفتانأريدوهنا55،،:عمرانآلأ{كَفَرُواْالًذِينَمِنَوَفطَهركَ

سيُنخي!اللهبأنتُفيدالآياتسياقأنوهيالا،الأهميةغايةفينقطهَإلى

مَنْقَالَالْكُفْرَمِنْهُمُعِيسَىأَحَس!)فَلَمَّااليهود:مكائدمنالسنلاالمسيح

بِأَثاوَاشْهَدْبِاللّهِآمَئااللّهِأَنصَارُنَحْنُائحَوَارِئونَقَالَاللَهِإِلَىأَنصَارِي

)53(الشئاهِدِينَمَعَفَاكتبْنَاالرَّسُولَوَاتئعْنَاأَنزَلْتَبِمَاآمَنَّارَثنَا)52(مُسْلِمُونَ

الجزء،بالرياضطيبةدار،العظيمالقرأنتفسيرهـ(:774)تكئيدابنإصماعيلالدينعمادالنهداءابو)694(

.32هـ0-مىات

.709عحد-عثرالخامىالجلدبالقاححرة،اليوماخبا:طبعةال!ثعراوي،تفسير:الحراريمتوليعمد()39ْ
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إِئّيعِيسَىيَااللّةقَالَإِذْ)54(الْمَاكِرِينَخَيْرُوَاللّهُاللّهُوَمَكَرَوَمَكَرُواْ

،عمرانأآل)55(1كَفَرُواْائَذِينَمِنَوَمُطَفرُكَإِلَيئَوَرَافِعُكَفتَوَفّيكَ

مامكيدةلهيُدبرمنهناكبأنشعرالسنلاالمسيحبأنتُفيدالآيات

وَاللّهُاللّهُوَمَكَرَ)وَمَكَرُوا3ْطت:الثهوقولالْكُفْرَأ،مِنْهُمُعِيسَىأَحَسنَ)فَلَمًا

الخفاء،فيأمرأالممتلاللمسيحيُدبركانمنهناكأنتوضحالْمَاكِرِينَأخَيْرُ

الإمامقالهذاوفي،عنهمنحفيأأمراًلهؤلاءئدبركانايضاًهوهـغًتالدهولكن

حاولواالذينبالقومالنّهومكر:ثناؤهجلبذلكأيعني:اللهرحمهالطبري

ربهم،عندمنبهاتاهمفيماعيسىوتكذيبهمبالثه،كفرهممععيسىقتل

القَهُأأوَمَكَرَ:قولهمنصلةف"إذْ"مُتَوَفيكَ()إِنّي:ثناؤهجلاللهقالإذ

إِلَى؟وَرَافِعُكَمُتَوَفيكَأإِني:لعيسىالثهقالحينبهمالنَهومكر:يعني

.،)894(إليهورفعهفتوفاه

إِلَىً!وَرَافِعُكَمُتَوَفَيكَ)إِنّي*طت:افهقولاننقولأننستطيعإذن،

فأيأا!،للمسيحالخفياليهودلتدبيرالمُقابللليهودالخفياللهتدبيرهو

منالم!المسححبها!تالثهنجًاالتيالوسيلةفإنهافُتَوَفيلثكلمةمعنىكان

اليهود.ايدي

الرسالةمؤيسة،القرآنآىتأ!يلعنالبيانجامعهـ(ة031)تالطبريبمِيربنمحمدجعنهرابو)89"ا

.54صىه-الادصالجزه،ببيروت
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إِئيعِيسَىيَا:الفَهُقَالَ)إِذْ:تعالىأقولهالثه:رحمهالماورديالإمامقال

برفعكقابضكإنيمعناهأحدها::أقاويلأربعةفيه(إِلَيئَوَرَافِعُكَمُتَوَفيكَ

زيد.وابن،جريجوابن،الحسنقولوهذا،بموتوفاةغيرمنالسماءإلى

والثالث:.الربيعقولالسماء،وهذاإلىللرفعنوموفاةمتوفيك:والثاني

والمؤخرالمقدممنأنه:والرابع.عباسابنقولوهذا،بموتوفاةمتوفيك

الفراء0،)994(قولوهذا،بعدهومتوفيكرافعكبمعنى

هذهمنقولأيهل:الأهميةغايةفىسؤالاَأسألأنأريدوالأن

لا!بالطبع؟للمسيحيةموافقةالأربعةالأقوال

أوأولى:قالثمأيضاًالأقوالهذهالثهرحمهالطبريالإمامأوردوقد

منقابضكإتي:ذلك:فعنىقالمن!ولُعندنا،بالصحةالأقوالهذه

عيسىينزل:قالأنهع!الثهرسولعنالأخبارلتواترإلي،ورافعكالأرض

فيالروايةاختلفتذكَرها،مدةالأرضفييمكثثم،الدجالفيقتلمريمابن

(.،)َْويدفنونهالمسلمونعليهففيصلىمبلغها،

الأولطالجزء؟ببيروتالعلميةالكتبداروالعئون،ال!نئهتهـ(:054)تالماورديمحمدبنعليالحسنابر)994(

-.e793ص

الرسالةمؤصسة،القرآنآيتأ!يلعناليانجامعهأ:031)تالطبريجريربنعمدجعفرابوَ)(3

.4صده-الادسالجزء،ببيروت
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يقتلكأنمنعَاصِمُكَإنيأومعناه:الثه:رحمهالشوكانيوقال

قتلاًلاأنفكحتفومُمِيتكلك،كتبتهأجلإلممااجلكومُؤخِرالكفار،

الثهافأنذكر،بماالوفاةتأويلإلمماالمفسروناحتاجوإنما.بأيديهم

ابنواختاره،المفسرينمنكثيررجحهكما،وفاةكيرمنالسماءإلىرفعه

وقتله،نزوله!م!النيعنالأخبارفيصغقدأنهذلكووجه،الطبريجرير

(5صما،1.الدجال

أياالثهلمكرظرفآللًهُ(قَالَأأإِذْ:اللهرحمهالنسفيالإماموقال

يقتلكأنمنعاصمكأنيومعناه،أجلكمستوفىأيمُتَوَفيكَ!إِنيعِيسَى

ومقرسمائيإلىإِلَىَ!)وَرَافِعُكَبألدقتلاأنفك!لاالكفار

وخبثجوارهمسوءمنكَفَرُواْ!آئذِينَمِنَ)وَمُطَفِرُكَئكتيما3

(.،)2ْصحبتهم

حيأرفعهاللّهأنأبَيَان:اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخبكلاموأختم

قوله:وكذلك.يموتأنقبلبهيؤمنونأنهموبَئن،القتلمنوسَفَمه

بينهفرقيكنماتولو55(،:عمرانآلاكَفَرُواْ(الَّذِينَمِنَأوَفطَفرُكَ

دارالتفسير،علممنوالذرايةالروايةفنيبينالجامعالقديرفنحمى(:0125)تالمثثوكانيعليبنمحمد()9َ

.22هـأ-ببيروتالمعرفة

،ببيروتالاليبالكَبمدارالئاويل،وحقالقالتنزيلئذارِكهـ(:71")تالنسفىالثهجدالبركاتابر()2َ

925.عى-J`jJاالجزء
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ثا،ثةْوذلك،والقبضالاستيفاء:معناهالعربلغةفىالتوفىولفظ.كيرهوبين

والبدنالروحتوفي:والثالث،الموتتوفي:والثاني،النومتوفيأحدها::أنواع

الأكلإلىيحتاجونالذينالأرضأهلحالعنخرجبذلكفإنهجميعاً،

وهواللهتوفاهالسخ!والمسيح،والبولالغائطمنهمويخوج،واللباسوالشرب

فيألأرضأهلكحالةحالهليست،الأرضإلىينزل!أنإلىالثانيةالسماءفي

(.،)3َذلكونحو،والبولوالغائط،والنومواللباسوالشربالأكل

الخفياليهودتدبيرعنتتحدثالآياتسياقسبق:لماتلخيصأ

إنقاذوهوخفيأ،أمرألليهودايضأهودثرقد!الثهوأنالممجلا،للمسيح

الثهأنبمعنىالاسئيفاء،من)مُتَوَفّيكَ!وكلمةاليهود.كيدمنال!تلاالمسيح

وأهلالسماء،إلمأويرفعه،الآنالأرضعلىا!سَلاالمسيحدورسيُنهيع!

ماتإنوحتىموت،بدونجميعاًوالبدنبالروحكانالتوفيبأنيقولونالسنة

إليه.ليرفعهالثهاماتهوإنمامقتولاً،يمتلمفيو

علماءمنواحدعالميوجدلا:الأهميةغايةفىعبارةأقولأنوأريد

يدعلىمصلوباًا!المسيحموتتعني)مُوَفيكَ!كلمةبأنقالالمسلمين

الثهبأنتفيدالمسلمينعلماءتأويلاتفجميعغيرهما،أوالرومانأواليهود

طبقاًبلتأليفاً،اوافزاءأليسوهذااليهود،مكيدةمنالصنلاالمسيحأنقذ!ضً

V)تيمةبناحمدالدينتقيالعباسىابو()3َ 2 A:)الجزء،ببيروتالقرآنعلوممؤسسةالتفسير،دتائقهـ

.69ص-الثالث
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منالعربيةاللغةفيأمُتَوَفّيكَ،كلمةتحتملهماإلىبالإضافةالاَياتلسياق

مُختلفة.معاني

شُئه!دوَلَيهنصَثبوهُوَمَاقتفوهُوَمَا!

أوَمَا:التاليالنصيرددونهمالقضيةهذهأفي:بيشويالأنبالمحال

لهمقلتالصددهذافي157،.:النساء1لَهُمْ!شُئهَوَلَكِنصَثبوةوَمَاقتفوهُ

المسيحية،يؤيدونالتارْعبرالمسلمينالمفسرينعلماءكبارمنالمعتدلينأن

بهشمُئهلقاليشبههشخص!المقصودكانإذاأنهبقولهمالعبارةهذهويفسرون

منهناكيكنولم،إليهمخُيلأنهفتعنيلهم!أشبهأمالهما.!شبهوليسلهم!

)4105، يشبهه.

علىافزىقدبيشويالأنباأنأقولأنإلايسعنيلاالمرةهذهفىِ

كبارمنهناكأنادَّعىفقدعظيماً،افزاءأالمفسرينمنالمسلمينعلماء

أذهاننافيتعطيالعبارةوهذهاالمسيحيةيؤيدونالتاريخعبرالمفسرينعلماء

أواللهرحمهمكثيرابنأوالقرطيأوالطبريالإمامعنمثلاًيتكلمأنهمعنى

منزمنيوجدلاأنهتعنيالتاريخعكبروعبارةمحض،باطلوهذاكيرهسم،

المسيحية.أثدالمسلمينعلماءمنعالموهناكإلاالأزمغة

للأنباالثالئةالحاضرة،وكتابيةاَبائية-الأرثوذكسيةعقيدتنا؟بعنوان0102ا،رئوذكسيةالعقيدةمؤتمركتاب()4َ

4.هـ3-والعقيدةالايمانعلىوتاثيرهاالميديا:بيثوي
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علىالمتلاالمسيحموتبخصوصالمسيحييعتقدهمابعرضقمناوقد

المسيحبأنقالمنالمسلمينمنهناككانإن:صراحةأقولهاوأنا،الصليب

كانإنعكك،محمدعلىأُنزلبماكفرفقد،الأشكالمنشكلبأيقْتِلقدال!

فقدخاص،بشكلمصلُوبأقتِلقدا!المسيحبأنقالمنالمسلمينمنهناك

فإنالعلماء،منعالمهذافييقعأنيُمكنولاص!،محمدعلىأنزلبماجمفير

!تافهأنتعني!مُتَوَفيكَإِليعِيسَىيَاأتعالىقولهبأنقالمنهناككان

عندفلابد،المسيحيةللعقيدةمُخالففهذارفعهقبلا!سكَلاالمسيحأمات

مصلوبأ.السن!المسيحيموتأنالمسيحيين

صريحنفيفهذالصَثبوبمقتَلُوهٌبعدهجاءنفي،داةأؤَمَاايضأ:واقول

خاصبشكلالصلبطريقعنوللقتل،الأحوالمنحالبأيللقتل

فجاء،الطرقمنطريقةبأيالسكلاالمسيحقتلارادوااليهودأن:طعنىومُحدد،

جبلفوقمنيلقوهأنأرادوامرةفيأنهمالمثالسبيلعلىالجديدالعهدفي

!تافهينفيفهكذايفلحوا،فلميرجموهأنأرادواأخرىومرةيفلحوا،فلم

الستلاالمسيحأننفىثم،الأحوالمنحالبأيا!هلاالمسيحقتلوااليهودان

ينفيأن!الثهوأرادذلكعنهقيللأنه؟الخصوصوجهعلىمصلوباًقُتل

ذلك.

عَزِيزأاللّهُوَكَانَإِثيهِاللَهُزَفَعَهُ)بَل:تعالىيقولالتاليةالاَيةوفي

وليسىفعلأحدثالذيهوهذاأنتعنيبلوكلمة،،158:النساءأحَكِحمأ(
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منإياهمُنجِّياًالسماءإلىإ!سلاالمسيحرفعلَ!اللّهانوهو،الصلبأوالقتل

مرةالستلاالمسيحنزولعقمباشرغيربشكلتعالىئخبرناثماليهود.كيد

تعالى:فيقولالصحيحالإيمانبهسيؤمنمنفناكوأن،الأرضإلىأخرى

عَلَيْهِمْيَكُونُالْقِيَامَةِوَيَؤمَمَوْتهِقبلَبِهِثيؤْمِنَنإِلأَالْكِتَابِأَهْلِمًنْ)وِإن

الآتي:الاَياتسياقمننجدوهكذا9115،:النساءأشَهِيداًأ

خاصبشكلوالصلب،{قتلُوةأوَمَاعامبشكلللقتلصريحنفي.

.أصَثجوهُثدوَمَا

المسيحرفعاللهانهوالصلبأوالقتلمنبدلاًحدثمابأنالإخبار.

إِثيهِإ.اللَهُزَفَعَهُأبَلالسماءإلىالسنلا

بهوسيؤمنالأرضإلىأخرىمرةسينزلا!فيالمسيحانإلمماالإشارة.

.يموتأنقبلالناس

الأولالقرنبدايةمنالمفسرينالعلماءأقوالبعرضأقومأنأريدوالاَن

افتراهماأنبيشويالأنباليعلم!المعاصرينالمفسرينإلىأصلحتىالهجري

نفسهلهتسولمنكلمناريدبل،الكراممروريمرلنالمسلمنِنعلماءعلى

يمكنلاأنهجيداًيعلمانالإسلاميالمراجعمنالمسيحيةالعقيدةإثبات

أرضنافهذه!الإسلاميةالعقيدةمنمسلمعلىلعقيدتهينتصرانلمسيحي

ابداً.فيهانهزمولن
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عيسىغيررجلاًصلبوايقوللَهُمْأشُبّهَأأوَلَكِنخمنه:مُجاهدقال

قتَلُوةأأوَمَا!ثنه:مُقاتلوقال(،لهم.،)َْشبها!،عيسىأَنهيحسبونوهم

جعلهقدص!الثهوكان،قتلوهالذيبصاحبهملَهُمْأشُئهَوَلَكِنصَثبوهُوَمَا

حاتمأبيابنأيضاًالإماماقوالهمانقلوقد(،.،16َفقتلوهعيسىصورةعلى

.)Aْ0(اللهرحمهالنحاسجعفرأبووالإمام،(الثه)7َرحمه

عنمُعَفَرأحْبرناأىكلنْه:قتادةكالأماللهرحمهالصنعانيالإمامنقلوقد

شَبَهَهُأُلْقِيَ:قاللَهُمْ!شُئهَوَلَكِنصَثبوهُوَمَاقتلُوهُأوَمَا:تعالىقولهفيقتادة

ايُّكُمفقال،عليهمذلكعَرَضَعيسىوكانفَقُتِل،الحَوَارِئينمِنْرَخلٍعَلَى

(عَلَيَّ.،)9.ْ:منهمرجلفقال،الجنةولهشَبَهِيعَلَيْهأَلْقِي

أاثاوبِقَوْلِهمْ:ثناؤهجلبذلكأيعني:اللهرحمهالطبريالإماموقال

قِيلهم،فيالثهكذبهمثمالفَهِإ.رَسُولَمَرْيَمَابْنَعِيسَىالمَسِيحَقتَلْنا

.6هـ.-ببيروتالعلمةالكتبدارئجاهد،تفسيرهـ(؟401)تالمخزوميمُجاهدالحجاجابود()2ْ

ييررت،العلميةالكتبدار،سليمانبنمقاتلتفسرهـ(:015)تالأزدىِسليمانبنصقاتلالحنأبوااةَ

.هـ926-الأول6الجز

،بالرياضالبازمصطنهىنزارمكتبة،العظيمالقرآنتفسيرحى(:ryv)تحاتمابيبنمحمدالرحمنعبدد()"ْ!

.111هـ.-الثالثالجلد

الثاني-الجزءككة،الاصلاميالتراثإحياءمركز،الكريمالقرآنمعانيكى(:338)تالنحاسجعفرابود()8ْ

Yrr__ a.

-الأولالجزء،بالرياضالرشدمكتبةالقرأن،نفسيرمى(:211)تالصنعانيمصمامبنالرراقعبد(19َ

177.عى
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وماعيسىقتلواوما:يعنيلَهُمْ(شئئهَوَلَكِنْصَثبوهُوَماقتلُوهُ)وَما:فقال

31(.،)ْلهمشبّهولكن،صلبوه

)وَمَا:فقاللقولهمإكذاباًتعالىاللّهأفأنزلالثه:رحمهالسمرقنديوقال

غيرهعلىعيسىشبهألقييعنيلَهُمْ!شُبّهَوَلَكِنصَثبوهُوَمَاقتَلُوهُ،

نألناذُكِرَ:قتادهَأدال:اللهرحمهزَمَنِينأبيابنالإماموقال(،اْ.،)1فقتلوه

منرجلقال؟مقتولفإنه؟شبهيعليهيُقْذَفُأيكم:لأصحابهقالعيسى

(.،121ْإليهورفعهنبيهالثهومنع،الرجلذلكفقُتِلَالثه.رسولياأنا:اصحابه

أحدها::تأويلاتثلاثةأفيه:اللهرحمهالماورديأيضاًالإماموقال

قولوهذا،فقتلوهالمسيحفظنوه،غيرهعلىشبههفألقىيعرفونهكانواأنهم

يعرفونهكانواماأنهم:والثاني.والسدي،ووهبومجاهد،،وقتادة،الحسن

درهمأ،ثا،ثينيهوديءخهمفارتشىبالذكر،فيهممشهوراًكانوإن،بعينه

كانواأنهم:والثالث.عليهمفشُئهَ،المسيحأنهلهممُوهِمأغيرهعلىودلهم

إلىفعمدواعنه،منعهماللهفإنعوافهم،فتنةرؤساؤهمفخاف،يعرفونه

الرسالةمؤ!سةالقراَن،آكطتاويلعنالبيانجامعحى(ة031)تانطبريجريربنعمدجعنكرابو(اْْ)

367.صى-التاسعالجزء،ييروت

-الأولالجزء،ببيروتالفكردار،العلومعرمى(:375)تالسمرقنديمحمدبننصرالليثابو()11ْ

هـ937.

الجلد؟بالقاهرةالحديثةالفاروقمكتةالعزيز،القرأدْتفسيرمى(:99r)تزفيينأبيبنمحمداللهعبدابو()12ْ

.14tعى-الأول
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افتتانهمليزول،المسيحانهالعامةعلىومَؤَهُوا،وصلبوهفقتلوهغيزه،

مُئلاي{لَفمْشُئهَ)وَلَكِنأوقولهالثه:رحمهالأصفهانيالإماموقال

تعالىالثهأنأوذلكالثه:رحمهالبغويالإماموقال(،.،)41ْإياهحسبوهمنلهم

عيسىحبسواإنهم:وقيل،عليهاليهودَدذالذيعلىالمنلاعيسىشَبَهالقى

عليهعيسىشبهتعالىالثهفألقىَرقيبًاعليهوجعلوابيتثاالسلامعليه

(اْ.،)ْفقتلوهالرقيبعلىالسلام

ماإسرائيلبنيانتعالىأخبرأئمافه:رحمهالأندلسيالإماموقال

رحمهالجوزيابنالإماموقال(،اْ.،)6لهمشبهولكنصلبوهولاعيسىقتلوا

وقال(،.،)71ْغيرهعلىشبههأُلْقِي:أيلَهُمْ(شُئهَأوَلَكِن:تعالىأقوله:الله

قتلواأنهمزعمواأنهماليهودعنحكىلماتعالىانهأواعلمالثه:رحمهالرازي

الأولالجزء،ببيروتالعلميةالكتبدار،والعبونالكَتكى(:045)تالماورديمحمدبنعليالحسنابو(ا31ْ

.5هـ43-

البازمصطفىنزارمكتبةالقرأن،فريبفيالمفرداتهـ(:205)تالأصفهانيالراغبالقاسمأبر()"اْ

.rهـ36-بالرياض

.3هـ70-الثانيالجزء،بالرياضطيبةدارالتْنْزيل،تغالِمهـ(:16o)تالبغويالحينمحمدابو(1ْْ)

العلمبةالكتبدارالعقلز،الكتابتفسيرفيالؤجيزائخرْرهأ:546)تالأندلسيعطةبنمحمدابو")6؟ْ

.\هصلا-الثانيالجزء،ببيروت

الإملاميالمكتبالفسير،علمفيالمسيرزادمأ:795)تانجرزيبنالرحمنعبدالدينجمالالفرجأبو()7؟ْ

.42هـ4-الئانيالجزء،ببيروت
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وَمَاقتَلُوةأوَمَاوقالالدعوىهذهفيكذبهمتعالىفالنّهالسلامعليهعيسى

(لَهُمْ،0،)81ْشُئهَوَلَكِنصَثبوهُ

عليه،عيسىشبهالقيأأشُئه!الثه:رحمهالسلامعبدابنالعزوقال

وقال(،.،)19ْعليهشبههفألقي،حواريلمحأجاببنفسهيقمنيمْن:عيسىقال

يعنيلَهُمْ(شُئهَ)وَلَكِنْ:تعالىأوقولهافه:رحمهالبغداديالدينعلاءالإمام

(2ْ.،)ْوصلبقتلحتىغيرهعيسىشبهألقى

للمفعولمبنيأ)شُئه!المحه:رحمهالحلييوسفبناحمدالإماموقال

عليه.ولُبس،إليهحِيل:كقولكبعدهللجارمسندأنهأحدهما:،وجهانوفيه

ولكن:أيقتلْنا!أإئا:قولهمعليهدَلًالذيالمقتوللضميرمسندٌأنه:والثاني

نافالجواب؟المسيحعلىيعودَأنيجوزلالِمَقيل:فإندتلوه.مَنْلهمشُبِّه

(0،)12ْمشبهلابهمشبهالمسيح

الحاديالجزء،ببيروتالفكردارالنيب،ومفاتيحالكبيرالئفسيرهـ(:406)تالرازبَعمدالدينفخر()18ْ

.101عى-عشر

الجزءككة،القرىأمجامعة،العظيمالقرأنتفسيرهأ:066)تالسلامعبدبنالعزيزعبدالدينعز")91ْ

هـ587.-الثاني

الفكردار،التنزيلمعانيفيالتاهـلللبابمى(:725)تبالخازنالشهيرالبغداديعليالدفيعلاء(3ْْ)

.6؟ص!-الأولالجزء،ببيروت

القلمدارامنون،الكتابعلوآفيافصُونالئوهـ(:756)تالحليبالمينالمعروفيوصفبناحمدد")؟3

.41هـه-الرابعالجزء،بدمثق
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وَلَكِنْصَفبوهُوَمَافتفوهُوَمَا}أالثه:رحمهكثيرابنالحافظالإماموقال

لَفِيفِيهِاخْتَلَفُواائَذِينَأوِإن:قالولهذاcإياهفظنوهشبههرأواأي:لَهُمْ!شُئهَ

اللًهُرَفَعَهُبَلْيَقِينًاقتَلُوهُوَمَاض،الطناتباخَإِلاعِلْمٍمِنْبِهِلَهُمْمَامِنْهُشَلث

،النصارىجُهًالمنسَلًمهومناليهود،منقتلهادعىمن:بذلكيعنيإِثيهِ(

(OTTوسئعُر.،)وضلالوحيرةذلكمنشكفيكلهم

حالية،والجملةصَثبوهُ!وَمَاقتَلُوهُا)وَمَاالثه:رحمهالشوكانيوقال

السعديالإماموقال(،.،)32ْصلبوهوماقتلوهماأنهموالحالذلكقالوا:أي

ماانهموالحال،وصلبوهعيسىالمسيحقتلواإنهم:قولهمأومن:اللهرحمه

(.()42ْوصلبوهغيرهفقتلوا،غيرهلهمشُئهبلصلبوهوماقتلوه

القَهُوَمَكَرَ)وَمَكَرُوا:تعالىأقوله:اللهرحمهالشنقيطيالشيخوقال

باليهود،الثهمكرولابعيسىاليهودمكرهنايبينالْمَاكِرِينَأ،خَيْرُوَاللًهُ

قوله:فيوذلك،قتلهمحاولتهمبهمكرهمأنآخرموضعفيبينولكنه

بهممكرهأنوبيناللهِ(،رَسُولَمَريمَابْنَعِيسَىالْمَسِيحَقتَلْنَاإِتا)وَقَوْلِهِمْ

الجزء،بالرياضطيةدار،العظيمالقرآنتفسيرهـ(؟774)تكئيرابنإسماعيلالدينعمادالفداءابوفى(932

.44هـ9-الثائي

دارالتفسير،علممنوالذرايةالروايةفنيْبينالجامعالقديرقحهـ(:0251)تالثثركَانيعليبنمحمد()23ْ

.34هـا-ببهىوتالمعرفة

الرسالةمؤسسة،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسيرهـ(:1376)تالسعديناعربنالرحمنعبد()"3ْ

.132صى-ببيروت
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،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهعيسىوإنجاؤهعيسىغيرعلىالشبهإلقاؤه

قتَلُوهُأوَمَا:وقولهلَهُمْأ،شُئهَوَلَكِنْصَثبوهُوَمَاقتلُوهُأوَمَا:قولهفيوذلك

(2ْ.،)ْالاَيةإِثيهِ(الئَةرَفَعَهُبَلْيَقِينأ،

تعالى--أوقوله:اللهرحمهطنطاويمحمدالسابقالأزهرشيخوقال

الكاذبة،مزاعمهمعلىردلَهُنم(شُئهَوَلَكِنصَثبوهُوَمَاقتلُوة)وَمَا

أي:-.السلامعليه-عيسىقتلوابأنهمبهاتفاخرواالتيالباطلةوأقاويلهم

-السلامعليه-عيسىقتلواأنهزعمهموهوبه،متفاخريناليهودقالهماإن

الحقولكنصلبوهوما،قتلوهمافإنهم؟عنهمالمعروفةأكاذيبهمبالثمنهو،

إياهفظنوهالخلقةفي-السلامعليه-عيسىيشبهآخررجلادتلواأنهم

(0،)62ْقالواثم،وصلبوهوقتلوه

متفاخرينمتبجحينأقولهمالثه:حفظهالجزائريبكرأبوالشيخوقال

اللّهوأكذبهماللّه،رسولوهوالسلامعليهمريمبنعيسىالمسيحقتلواأنهم

آخربرحل:ايلَهُمْ!شُئهَوَلَكِنْصَثبوهُوَمَاقتلُوهُأوَمَا:بقولهذلكفيتعالمما

فِىعندهوهوإليهتعالمماالثهرفعهفقدالمسيحوأما،وقتلوهفصلبوههوأنهظنوه

913)تالشنتهيطيمحمدبنالأمينمحمد(3ْْ) rالنهواندعالمداربالقراَن،القر2ن)يضاحفيالببانأضواءكى(ة

3200.33صه-الأولالمجلد،بمكة

الخاصالجزءعصر،نهضةمكتبة،الكريمللقرآنالو!طالتفسيركى(:1431)تطنطاوىسيدمحمد5"")ة

54.هـ.-كر
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عَزِيزأالفَهُوَكَانَإثيهِالفَهُرَفَعَهُأبَلْ)158(الاَيةفيتعالىقالكماالسماء

(.،)72ْوتدبيرهفعلهفيحك!يماًأمرهعلىغالباًأي:حَكِمِماًأ

:ألهغشبّهأملهغبهئشُئههىهل!

عبرالمسلمينالمفسرينعلماءكبارمنالمعتدلينانأ:بيشويالأنباقال

المقصودكانإذاأنهبقولهمالعبارةهذهويفسرون،المسيحيةيؤيدونالتاريخ

خُئلأنهفتعنيلهئمئشبهأمالهنم.نشبهولسِ!لهئمبهئشُئهلقاليشبههشخص

.،يشبههمنهناكيكنولم،إليهم

خئلأنهفتعنيلهمْشئهاماأالمفسريناحدقولمعنىما:أقولبداية

ولميُقتللما!المسيحأنمعناه:الإجابة؟،يشبههمنهناكيكنولم،إليهم

بلحقيقةلمجدثلمهذاولكنمصلوباًقتلوهانهملليهودخُئلقدفإنهيُصلب،

المسيحأنيثبتالذيالكلامهذابيشويالأنباينقلفلماذا!خيالفجرد

أفهامتلبيسإلايريدلاإنهام،ينقلمايفهمالا؟!الصلبمننجا"نحلا

!؟الناس

الجز6،المنوشةبالمدينةوالحكمالعلومككةالكبير،العليلكلامالتفاميراير:الجزانرفيبكرابو-بئجابر(ك)27

.57هـا-الآول
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القولهوالمفسرينمنالمسلمينعلماءإجماع%ن!!
المسيحبقتلللاعتقادصريحنفيهوصَثبوهُأوَمَاقتلُوهُوَمَاIتعالىقولهبأن

بشكلمصلوباًبقتلهللاعتقادونفي،الطرقمنطريقةبأيعام،بشكلالحَلا

كبارمن"المعتدلينمنليسفهوايإجماعهذاخالفمنمناككانوإنخاص،

العالمينربأنزلهمابصريحالكافرينمنإنهبلالمسلمينْالمفسرينعلماء

بئِ.محمدالأمينرسولهعلى

ألمَىم!اللهأنتعنىلَهُمْ!أشُئهَتعالىقولهبأنالمُفسئرقالفسواء

علىاليهوديدلأنارادالذيالمنافقيناللاميذأحدعلى"صئلاالمسيحشبه

يقيهعفَنحواريهسألالسنلاالمسيحأنتعنيأنهاأو،ليقتلوهالسنلاالمسيح

علىوافقالذيالحواريينأحدعلىالستلاالمسيحشبهلَ!اللهفألقى4بنفسه

مقتولاًالمنيالمسيحقتلواأنهمإليهمخُئلقداليهودأنتعنيأنهاأوذلك،

بأناقرواجميعهمفإنالتفسير،كاناياً.الخ...حقيقةيحدثلمهذاولكن

الكيفية.كانتاياًمصلوبأ،القتلمنالمئنلاالمسيحنجاةكيفيةهيلَهُمْأأشئئهَ

لا.اعتقد؟صعبالكلامهذاهل

المقصودكانإذاانهبقولهمالعبارةهذهأويفسرون:بيشويالأنباقال

غايةفيسؤالأاسألأنأريد.،،لهنمئثمبهوليسفنمبه"شُبًهلقاليشبههش!خص

لمفسرينتفسير،كتاباربعينتصفحتلقد؟!المفسرونهؤلاءأين:البساطة

إطلا!اً،بيشويالأنبايقولهمااجدولمالمعاصرينإلمماالهجريالأولالاقرنمن
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يفهملابيشويالأنباأنفيتكمنالمشكلة،المشكلةأينأعلملعليولكن

سببحقيقةأدريلا؟العربيةباللغةيكتبونلأنهمربما،المفسرينكلامأصلاً

كلاميفهملمبيشويالأنباأنهواعرفهماولكنبالتحديد،الفهمعدم

المفسرين.

جعلتهإن؟ماذاإلىمسندأشُئه!قلتأفإنافه:رحمهالزمخشريقال

المقولإلىأسندتهوإنبمشبه،وليسبهمشبهفالمسيح،المسيحإلىمسنداً

كقولكالَهُم!وهووالجرورالجارإلىمسندهو:قلتذكر،لهيجرلمفالمقتول

؟المقتولضميرإلىيُسندأنويجوز،التشبيهلهموقعولكن:قيلكأنه،إليهخُئل

(.،)82ْقتلوهمنلهمشبهولكنقيل:كأنه،عليهيدلمتلْنَا(أإتا:قولهلأن

مسندأجعلتهإن؟ماذاإلىمُسندأشُبَهَ!أقوله:اللهرحمهالرازيوقال

لهيجرلمفالمقتولالمقتولإلىأسندتهوإنئمشَئه،وليسبهمُشَبًهفهوالمسسِحإلى

كقولك:وهووالجرور،الجارإلىمسندأنه:الأول:وجهينمنوالجوابذكر.

المقتولضميرإلىيسندأن:الثاني.الشبهلهموقعولكنقيل:،كأنهإليهخيل

الأقاويلوعيونالتنزيلكوامضحقائقعنالك!ثئاتمى(:538)تالزنحثرقيمحموداللهجارالتثاصمابو()39َْ

62..صى-الأولالجزء"ببيروتالعربيالتراتإحياءدارالتاويل،وجوهفي
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الغيرذلكفصارغيرهعلىالقتلوقعانهعلىيدلقتَلُوهُأ)وَمَاقولهلأن

(.،)29ْإليهأشُبِّهَ}إسنادفحسن،الطريقبهذامذكوراً

والمجوور،الجارإلىمسندأو)شُئهأالثه:رحمها،ندلسيحئانابووقال

المقتولضميرإلىيسندأنويجوز.التشبيهلهموقعولكن،إليهخيل:كقوله

يكونأنيجوزولا.قتلوهمنلهمشبهولكناي:قتَلْنَا()إ!نا:عل!يهالدال

(3ْفشَثه.،)ْلابهمُشَئهالمسيحلأن،المسيحضمير

مبني)شُئه!:لهمإأشُئهأقولهالثه:رحمهالحليالسمينوقال

إليه،حِيل:كقولكبعدهللجارمسندأنهأحدهما:،وجهانوفيهللمفعول

أإئا:قولهمعليهدَؤَالذيالمقتوللضميرمسنذأنه:والثاني.عليهولُبس

علىيعودَيجوزانلالِمَقيل:فمان.قتلوهمَنْلهمشُئهولكنأي:قتلْنَا(

(.،)13ْمُشَئهلابهمُشَئهالمسيحانفالجواب؟المسيح

الحاديالجزء،ببيروتالفكردارالغببءومفاتيحالكبيرالتفسيرهـ(:406)تالرازيمحمدالدينفخر()93ْ

.01عىا-عثر

الثالثالجزء،ببيروتالعلميةالكتبدار،الهيطالبحومى(:754)تالأندلسييوسفبنعمدحئانأبو(3ْْ"

.4هـ60-

القلمدار،المكنونالكلتابعلومفيافصُونالذرهـ(:756)تالحبيبالئمِينالمعروفيوسفبنأ!د"كاْ)1

.4Sهـه-الرابعالجزه،بدمئق
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مبنيأشُئهَأ:لَهُمْإأشُبِّهَأقولهاله:رحمهالدمشقيحفصأبووقال

إليه،خُئلَ:كقولك؟بعدهللجازفسندأنهأحدهما::وجهانوفيه،للمفعول

لضميرمُسنذأنه:والثاني.التشبيهلهموقعولكنقيل:كأَتهعثيهِ،ولُئسَ

فإنقتلُوه،منلهمشئئهولكناي:قتَلْنَا!)إِئا:قولهمعليهدَكَاتَذِيالمقتول

لابهمُشَئهالمسيحَان:فالجوابُ؟المسيحِعلىيعودَأنيَجُوزلالِمَقيل:

َُ-)532(،
مشبه.

الأنباقالهبماقالواحدعالميوجدلاأنهجدأالواضحمنطبعاً

فعلعليهوقعالذيمننعرفاننريدكالاَتي:ببساطةوالأمر!بيشوي

بالطبع؟!المفعولهوا!المسيحفهل،للمفعولمبني)شُئهَ!فكلمة،التشبيه

الفعل؟عليهموقعالذيهوفمن،شبههأُخِذَالذيهوبللا،

هوالفعلعليهوقعالذي:الأول،وجهانالمسألةفيانالعلماءقال

"هئم،والضميركالجرحرفمنمُكَؤَنة"لَهُئمأكلمةانأيوالجرور،الجار

لهموقعالذينهمالسئ!المسيحوصلبواقتلواانهمقالواالذينيكونوهكذا

واقعأالفعليكونأن:الثانىيفعلوا.لمولكنهمصلبوهأنهموظنوا،التشبيه

فتكونقتلْنَاأ)إِنااليهودقولفيمباشرغيربشكلذُكِروالذي،المقتولعلى

الجزء،ببيروتالعلميةالكنبدار،الكتابعلومقالثبابم!(:088)تالدشقيعمرحفصابو()32ْ

.111هـ-الابع
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وأالأولالمعنىكانوسواءا!حلا.المسيحهِوهأنقتلوهمنلهمشُحهأنه:طعنى

الصلب!منالستلاالمسيحبنجاةيُفيدانالمعنيينفكلا،الثاني

الرازى:الفخرعلىالافراء

فيالرازيالإماموهوالكبارالأئمةأحدقالأوقد:بيشويالأنباقال

بالتفسيرالمشتهرالوازيالفخرتفسيربعنوانمجلداتسبعمنمكونكتاب

نأدلّهإهانةإنهاقال،الإسلاميةالمراجعأقوىمنوهوالغيبومفاتيحالكجير

ينجيه.أنقادرغيراللّهأنيعنيهذالأنمنه؟بدلأيُصلبشبههشخصيجعل

الذيذنبماأيضاًوقالقبل،مننحننذكرهالمأدلةلنااوردفقدوهكذا

ظلم.،)33ْيُعتبرهذاإنالحالةهذهفيصلب

بأنصراحةقالاللّهرحمهالرازيبأنالجميعأُذكِّرأناحب

انهماليهودعنحكىلماتعالىانهأواعلم:يُصلبولميُقتللمالمتملاالمسيح

وقالالدعوىهذهفيكذتعالىفالثهالسلاعليهعيسىقتلواأْزعموا

الرازيكلامهذاكانفإذاإ،لَهُمْ(0،)43ْشُئهَوَلَكِنصَثبوهُوَمَاقتفوهُأوَمَا

لهكلاماًبيشويالأنبايُوردفلماذاا!لأ،المسيحصلبمسألةفيالثهرحمه

للانباالثالثةالحاضرة،وكتابيةآبانية-الأرثوذكسيةعقيدتنا!بعنوان0125الأرثوذكسيةالعقحِدةمؤكركتاب(كاْ)3

.هـ43-!الحقيدةالأيمانعلى!تأثيرهاالميديا:ببئوي

(art)الحاديالجزه،ببيروتالفكردار،الغيبومفانحالكبيرالتفسيرهـ(:406إتالرازيمحمدالدينفخر

.01أهـ-Lع
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إنهسابقأ:قلناوكماببساطةالإجابة؟المسيحيةيؤئدالرازيبأنالناسليُوهم

الحق.بهليدحضبالباطلالحقيُلبسانفقطيُريد

شخصاًجعلالثهبأنالقولأنقالالثهرحمهالرازيانلفرضثا

المسيحبأنيقولبذلكهوفهل!،دلهإهانةمكانهليُصلبالستلاالمسيحيُشبه

ا!لاالمسيحنجًاقد!الدهأنيقولبهذاف!نهلا،بالطبع؟!صُلِبال!تلآ

انهسابقأبيشويالأنباقالمامثلبأحد،أحدتشبيهفيهاليسأخرىبطريقة

:،..:،ءجأخذمنهناكيكنولميصلبوه،لموهمالسنلاالمسيحصلبواانهملليهودخُئل

يقوللاالرازي،الأحوالمنحالوبأي،النهايةفيولكنال!،المسيحشبه

مصلوبأ!ماتالسنلاالمسيحبأن

المسيحشبهأخذالذيبانَاعتقداللهرحمهالرازيانبفرضثالثاً:

بقولهالخاصةالرواياتجميعفينجدف!ننامظلوماً،كانمكانهوصُلبا!لا

مكانصحلبالذيان،التشبيهكحفيةتشرحوالتيلَفم(،شُئهأوَلَكِنتعالى

اثنين:منحالةعلىكانالسنلاالمسيح

المسيحمكانيأخذأنطواعيةواختار،الحواريينمنكانأنه:الأولى

قتادةقولوهذا،بالجنةا!المسيحوعدهوقد،بنفسهيفديهوأنال!حنلا

يريدونكانواالذينالأشرارأحدكانأنه:الثانية(،3ْ.)ْجُرَيجوابنوالسئذي

1الآيةالناء:سورة،الطبريتفسيرراجع(3ْْ) ov.
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منوالجزاء،ْالرومانالجنودأحداوخائنأتلميذاًكانسواءا!لا،المسيحقتل

ا!لا،المسيحئقتلأنمنبدلأهويُقتلان!اللهارادولذلك،العملجنس

وَمَكَانَالصئذيقِفِدْيَةُأاَلشئزيرAُ/211الأمثالسفرفيالقديمالعهدفيونجدى

وأنللصئذيق،فديةيكونالشريرالشخصأنأيالْغَادِرُ.أ،افمُسْتَقِيمِينَ

حالةإيفيظلميوجدلاوهكذا.منهبدلأويكونالمستقيممكانيأخذالغادر

!الكلامهذاقالأنهبفرضافهرحمهالرازياخطأقدويكون،الحالينمن

بيشوىالأنبانقلهالذىالكلايقلالثهرحمهالرازىو!كأالأابعا

الكلامبهذاجاءأيمنأدريولا!الثانيالكلامولاالأولالكلاملااصلأ،

هذاقرأأنهأم؟!الثهرحمهللرازيمالكا3هذاوتلفيقبتأليفقامهلإ

الكلامهذاانواعتقدالأمرعليهواختلطالمسيحيينكتبمنكتابفيالكلام

اللهرحمهالرازيانهوأعلمهماولكن،الحقيقةأعلملا؟!اللهرحمهللرازي

فيحتىولاابداً،الكلامهذايقللماالغيبومفاتيحالكبير+التفسيرتفسيرهفي

عليها!بالردويقوميوردهاكانالتيالمسائل

الكرللقر!شانالقوالأرثوذكسىالتفسير!

فأصَزُوا،بالمسيحاللعنةيلصقوااناليهودارادألقد:بيشويالأنباقال

خَطِيةٌإِنْسَانٍعَلىكَانَ"وَإذَا)22التئنيةسفريامكتوبلأنهصلبهعلى

تَدْفِنُهُبَلالخَشَبَةِعَلىجُثَتهُتَبِتْفَلا23خَشَبَةٍعَلىوَعَلقتَهُفَقُتِلالمَؤتُحَقَهَا
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قامأنهوبما.[Yr-y'21/التثنيةالثهِ.(أمِنَمَلعُونالمُعَلقَلأَناليَوْمِذَلِكَفِي

ا"ماتعنيصلب!ةفاعبارةفإنوبهذامُحيت،قداللعنةتكونفبهذاالأمواتمن

ماشيأشخصاًرأيتمإذافمثلاَقام.لأنهقتلوةؤماالصليب+،لعنةبهألحقوا

لأنهتصدقوافلنيومينمنقتلأنهلكموقيلالآنالقاعةهذهفيامامكم

،الحياةإلمماعادلأنه؟الحياةافقدوهومااللعنةبهألصقوامافهم.أمامكمحيئ

بعضيقولهماهذا.فشلتالتيالدنيئةمؤامرتهمفيهذاتصورواولكنهم

(.،)63ْالمسلمينعلماءمنالأئمةكبارمنالمفسرين

العقيدةبحسبالكريمالقرآنئفسئربيشويالأنبااننجدأخرىمرة

هذهفيولكن!الكريمالقرآنفي!افهيكفرهاالتيالأرثوذكسيهَالمسيحية

الأرئوذكسيالتفسيرهذانسبأنهحيث،الأدببيشويالأنبااساءقدالمرة

!قرونلهكذبوهذاالمسلم!نعلماءمنالأئمةكبارمنالمفسريننجعضإلى:

تفسيرهقبلناإذا؟!الفارغالكلامبهذابيشويالأنباأتىأينمن

نفسهعنيُعبرانالإنسانحقوقمنأنأساسعلىللقرآنالأرثوذكسي

ولكن،نفسهمعيهذيأنيريدمنكلليهذيبه،خاصأمرفهذاشاء،كيفما

فهذاالمسسلمينعلماءمنالأئمةكبارمنالمفسرينبعضإلىهذيانهينسبأن

عشريةالإثنىالشيعةمنأوالصوفيةمنأحداًأنحتىأظنلائطاق،لاأمر

للأنباالثالثةالمحاضرة،وكتابيةأبائية-الأرئوذكسيةعقيدتنا:بعنوان102"الأرثوذكسيةالعتهيدةمؤتمركتاب33()ة

.هـ43-والعقدةالايمادْعلىوتاثيرهاالميديا:يثر

32.
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أظنولا!بحشويالأنباقالهالذيالكلامقالالإباضيةمناوالزيديةمنا!

قالواالإسلامأهلمنوليسواكفارهمالذينالأحمديةاوالبهائيةأنحتى

!الكلامهذا

عظيماًافتراءًافزىقدبيشويالأنباأنولبيانذلك،علىوللتأكيد

بعضبعرضسأقوم4عامبشكلالإسلاموعلىبل،المسلمينعلماءعلى

يأيستطيعوالتي،والجماعةالسنةلأهلالمُخالفةبالفرقالخاصةالتفاسير

إ:التفسير)73ْموقععلىمنعليهيطَّلعأنشخص

الئهكتابتفسيرتفسيرهفيهـ(3القرنت)شيعى:الهواريقال

شبهرجلعلىاللّهألقىايلَهُمْأشُبّهَوَلَكِنصَثبوهُوَمَاقتلُوهُأ)وَمَاالعزيزْ

الرجلُ.،ذلكففتِلَعيسى

لعلومالجامعاْلتبيانتفسيرهفيهـ(046ت:)شييجيالطوسيوقال

ميثاقهمنقضهمفبماوتقديوه،قبلهاماعلىعطفالاَيةأهذهالقرآذْ:

إناوقولهمغلفقلوبنا:وقولهمحق،بغيرالأنبياءوقتلهماللّهباَياتوكفرهم

منلهمواوجبنا،العذابمنأنزلنااللّه،رسولمويمابنعيسىالمسيحقتلنا

هوحيثمنكفر،قتلوهومايقيناً،المسيحقتلواانهمإخبارهملأن،العقاب

،":1htا،ردنفيالإصلاكيللفكوالملكيةالبيتآلمؤسسة")37ْ //www. altafsir. com/ IndexArabic. asp
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اللّهكذبهمثم،صدقهعلىالمعجزاتدلتومنانبيائه،قتلفياللهعلى.جرأة

،.لَهُمْإشُئهَوَلَكِنصَثبوهُوَمَاقتَلُوهُأوَمَا:فقالقتلناهإنا:قولهمفي

الإشاراتْ:نطائفتفسيرهفيهـ(064ت:)صُوفىالقشيريوقال

الثهأوقعقيلحَكِيماً(أعَزِيزألَهُمْ(شُئهَوَلكِنصَثبوهُأوَمَاتعالمما:أقوله

وقحلأخيهبئراَحفرمَنْقيل:وقد،مكانهوصئلِبَفقُتِلَبهالساعيعلىشَبَهَهُ

فيها.،

إلىاْلهدايةتفسيرهفيهـ(437ت)صُوفى:طالبأبيبنمكيوقال

عيسىيشبهونلاوهممعهومنبعيسىاحاطوااليهودإن:أقيلالنهايةْ:بلوغ

إليهمفخرج،عيسىأمرعليهمفأشكل،عيسىصورةفيجميعاًفحولوابعينه

.،عيسىأنهيحسبونوهمفقتلوه،ععيسىالبيتفيكانمنبعض

شخصاًرأيتمإذاأفمثلأ:يقول،بيشويالأنباكلامعلىأخيرتعليق

تصدقوافلنيومينمنقتلانهلكموقيلالاَنالقاعةهذهفيامامكمماشيأ

منقامبأنهأقوللنوأيضاً،بالطبعقُتِلأنهاصذقلن.،،امامكمحيّلأنه

العقيدةبحسبا!لاالمسيحعنيتحدثبيشويالأنباكانف!في!الأموات

أيامثلاثةبعدالأمواتمنوقامدُفِن،ثممصلوبأ،قُتِلأنهأي،المسيحية

لا،بالطبع؟!القتلال!المسيحعنانفيانذلكبعديجوزهل،ليالوثلاث

عنأنفيانذلكبعديجوزوهل،الاْمواتمنقامولكنه،بالفعلقُتلقدفإنه
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ولكنهمصلوباً،وماتفعلأصُلبقدفإنهلا،بالطبع؟!الصلبا!المسيح

.الأمواتمنقام

الصليب!،لعنةبهألحقوا"ماتعنيصلبوه"!ماأعبارةقال:بيشويالأنبا

منتقبلهلواحداً:سؤالاًبيشويالأنباأسألأنأريدقام،،لأنهقتلوة!وما

عندماثمئصلب،ولميُقتللمالمسيحأنالناسبينينشرأنمسيحيمنأي

منقاملأنهئقتللمبأنهقائلأعليكيرد،الكلامهذاتقوللماذاتسأله

!الجنونهذاما؟!الصليبلعنةتلحقهلملأنهيُصلبولم،الأموات

لَغتةِمِنْافْتَدَانَاأاَلْمَسِيح3/13ُغلاطيةفييقولنفسهبولسكانإذا

عَلَىعُلقَمَنْكُل"مَلْعُونٌ:مَكتوبٌلأنهُلأَجْلنَا،لَعنةًصَارَإِذالئامُوسِ،

اللعنةأصابتهقدالمسيحيةالعقيدةبحسبال!المسيحأنيعنيوهذاخَشَبَبما"01،

ألحقوامااليهودأنويقولالاَنبيشويالأنبايأتيفهل،الناسعنتُرفعحتى

!؟إذأاللعنةحملالذيفمن؟!الصليبلعنةبه

فيبيشويالأنباقالهاوواردةشاردةكلعلىرددناقدنكونوهكذا

الكريم.القرآنمن"كل!هسلاالمسيحصلبمسألة
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الصالحالسلفبكتاباتالاهتمام:خِتاميةرسالة

وأناويسمعنيبغرفتييمُرّكانعندما،عديدةمزَاتفيوالديليقال

يْا:البالتوكبرنامجفيجلوسيف!ترةأثناءالمقدسالكتابمنبنصوصانطق

الإسلامإلىالناسوادعوا،المقدسالكتابطريقعنالدعوةاتركبني،

الهداية".فيهالذيهوالكريمالقرآنف!ن،الكريمبالقرآن

الكتابيةالنصوصأستخدملاإننيلهوأقولكثيرأ،والديأُجادلكنت

اكثرالحُخةتكونحتىالمسيحييقبلهمصدرمنالقرآنيةالآياتلإثباتإلا

منواثقاًكنتولكنني،بكلاميابدأوالدييقتنعولم.فيهوتأثيرأثبوتأ

المسيحيةبالكتاباتالاهتمامانأشعربدأ!،الوقتمرورمعولكن،منهجي

العكس،يكونأنوالمفزض،القرآنيةالآياتدراسةعلىالأولويةلهأصبح

الإسلاميالحوارمجالفىِالعاملينمنحوليمنوحالحاليفيونظرت

عننعرف-ربيرحممنإلا-حوليمنوأغلبأننيفوجدت،المسيحي

الكريم.القراَنعننعرفهمماأكثرالمقدسالكتاب

نأفوجدت،الانتكاسةهذهسببعننفسيوسألتكثيراًتوقفت

فِىعملواالذينالمسلمينعلمائنابكتابال!الاهتمامعدمهوالرئيسيالسبب

الاهتمامعدموليس،السنينبمئاتقبلنامنالمسيحيالإسلاميالحوارمجال

منافضلمرحلةإلىيصلقدأنهيعتقدمنهناكأنوجدتإننيبل،فحسب
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مثلأجنبيةولغاتآبائيةكتاباتمنيعرفهبماالثهإلىوالدعاةالعلماءهؤلاء

.اللغاتمنوغيرهماالعبريةواللغةاليونانيةاللغة

الخاصةالمسلمينالعلماءكتاباتعنالبحثفيالنقطةهذهعندبدات

ومجادلةدعوةمجالفيكمَاباتهموأيضاً،الإسلامإلىالمسلمينغيردعوةبمجال

تنتظروالمعرفةالعلممنكنوزأتحملالكتاباتهذهأنفوجدت،الكتابأهل

اليهودبأسفارمعرفتهممنفالأهم،الناسبينوينشرهاعليهامجصلمن

هوالأهم،اللغاتمنوغ!يرهماوالسريانيةالعبريةللغةإتقانهمأو،والنصارى

الجالين،هاذينفينتَبعهأنعلينايجبالذيالصحيحالمنهجلناوضعواأنهم

نُخاطبونحنبهانتمثلانعلينايجبالتيوالأخلاقياتالاَدابلناووضعوا

المسلمين.غير

الحسنة،الآدابإنلكمأقولعندماالثهفيإخوانيصدقوني

إننيبلالثه،إلايعلمهالابطريقةالمسلمغيرفيتؤثر،الرفيعةوالأخلاقيات

ولم،القويمالمنهجتسلكولموالآخرينالأولينعلملكانلولكاقول

!واحدةكلمةولوالمسلمغ!.منكيسمعفلن،الكريمالنيبخلقتتمثل

هوالمسيحيالإسلاميالجالفيجيدأمحاورألتكونالصحيحالطريق

قراءةإلىبالإضافة،الإسلاميةبالعقيدةجدأجيدةمعرفةصاحبتكونأن

مراجععلىإطلاعمع،الكتابأهلبدعوةالخاصةالصالحالسلفكتابات
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اللهرحمكاحرصولبهنأَبائهم.تعاليماوالمقدسةكتبهممنالكئاباهل

العيهس!ولشاليسار0إلىاليمين.منالطريقهذافيتسيرانعلى
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الأولالجزءهراجعقائمة

عليانمحمودوالأستاذعليانمعاذبالأستاذالخاصة

لإسلاميةلمرا!اا

الكريم.القرآن10

عليهالثهصلىاللهرسولامورمنالمختصرالصحيحالمسندالجامع20

أبوإسماعيلبنمحمد،البخاريْصحيحباسمالمعروف+وأيامهوسننهوسلم

.النجاةطوقدار،الجعفيالبخاريعبدالثه

الثهصلىالنَهرسولإلىالعدلعنالعدلبنقلالمختصرالصحيحالمسند30

الحسنابوالحجاجبنمسلم+،مسلمصحيحباسمالمعروفوسلمْغليه

بيرو!-العربيال!راثإحياءدار،هـ(261:)المتوفىالنيسابوريالقشيري

غالببنكثيربنيزيدبنجريربنلمحمدالقرآنئأويلفيالبيانجامع4.

شاكرمحمداحمدالعلامةتحقيقهـ(315)المتوفى:الطبريجعفرابوالاَملي،

.م002هـ-51425،الأولىالطبعة،الرسالةمؤسسة،

بنعمربنمحمداظهعبدابول!مام.الكبيرالتفسير+الغيبمفاتيح.ه

الريخطيبالرازيالدينبفخرالملقبالرازيالتيميالحسينبنالحسن
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الثالثة-الطبعة،بيروت-العربيال!تراثإحياءدار،هـ(606:)المتوفى

هـ.0421

اللهعبدسعيدأبوالدينناصرنل!مام،التأويلوأسرارالتنؤيلأنوار60

الزاثإحياءدارهـ(685:)المتوفىالبيضاويالشيرازيمحمدبنعمربن

هـ.1841الأولىالطبعةبيروت-العربي

بنسعيدبناحمدبنعليمحمدأبو،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل70

الخانجي-مكتبة،هـ(456:)المتوفىالظإهريالقرطيالأندلسيحزم

.القاهرة

السقارمنقذللدكتور.المبطليندعاويعنالكريمالقرآنتنزيهكتاب8.

المكرمة.بمكةالقرىامبجامعةالأديانمقارنةدكتور

مخمدالأستاذمراجعة-الشربينيإبراهيمفوقيةالأستاذة-التفسيرتيسير.9

.الإيمانمكتبة،عفيفيأحمدوالأستاذعاشور

دار،البغويمسعودبنالحسينمحمدأبوللإمامالتنزيلمعالمتفسير.ا.

والتوزيع.للنشرطيبة

عبدبنموسىبنجابرللشيخ-الكبيرالعليلكلامالتفاسيرايسر110

،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،الجزاثريبكوأبوجابربنالقادر

.م3002اهـ/424الخامسةالطبعة،السعوديةالعربيةالمملكة
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الشريف-الأزهرعلماءمنلجنة-الكريمالقرآنتفسيرفيالمنتخب120

الطبعة:،الأهراممؤسسةطبعمصر،-الإسلاميةللشئونالأعلىالجلس

4111عشرالثامنة f-م59901هـ.

ابنالدينجمال،الفضلأبوعلى،بنمكرمبنلمحمد)العربلسان.13

----صادردار،هـ(171:المتوفى1الإفريقىالرويفعىالأنصاريمنظور

هـ.4141-الثالثةالطبعة،بيروت

عبدالدينعزمحمدأبو(الماورديلتفسيراختصار)!هوالقرآنتفسير.ا4

الملقب،الدمشقيالسلميالحنبنالقاسمأبيبنالسلامعبدبنالعزيز

الوهيإبراهيمبنالثهعبدالدكتورتحقيق(هـ066:)المتوفىالعلماءبسلطان

.ام699هـ/ا164،الأولىالطبعة،بيروت-حزمابندار

غالببنالحقعبدمحمدابو-العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر150

تحقيقهـ(542)المتوفى:المحاربيالأندلسيعطيةبنتمامبنالرحمنعبدبن

الأولى-الطبعةبيروت-العلميةالكتبدارمحمدالشافيعبدالسلامعبد

هـ1422

بنعليبنيوسفبنمحمدحيانأبوللإمام-التفسيرفيالمحيطالبحر160

محمدصدقيتحقيقA(745)المتوفى:الأندلسيالدينافيحيانبنيوسف

هـ.5421،بيروت-الفكربرارجميل
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كثيربنعمربنإسماعيلالفداءابوللإمامالعظيمالقرآنتفسير.17

محمدبنساميتحقيق،هـ(774:)المتوفىالدمشقيثمالبصريالقرشي

.م9991-هـ0421الثانيةالطبعة،والتوزيعللنشرطيبةدار،سلامهَ

فهدالملكمجمععننشر-التفسيراساتذةمنتحبة-الميسرالتفسير180

ومنقحة،مزيدة،الثانيةالطبعة،السعودية-الشريفالمصحفلطباعة

.م002اهـ0439َ

المحليأحمدبنمحمدالدينجلالمنكلتأليف-الجلالينتفسير.ا9

)المتوفى:السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبدالدينوجلالهـ(864ْ)المتووركأ:

الأولى.الطبعة،القاهرة-الحديثدار،...(119

القادرعبدبنموسىبنجابرل!مامالكبيرالعليلكلامالتفاسيرأيسر520

المملكة،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،الجزائريبكرابوجابربن

.م5352اهـ/424،الخامسةالطبعة،السعوديةالعربية

ابوحجربنعليبناحمدللحافظالبخاريصحيحشرحالباريفتح2.أ

كتبهرقماهـ،937،بيروت-.المعرفةدار،الشافعيالعسقلانيالفضل

علىواشرفوصححهب!خراجهفام،البافيعبدفؤادمحمدواحاديتهوابوابه

بازبنالثهعبدبنالعزيزعبدالعلامةعليهعلق،الخطيبالدينمحبطبعه
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الدينشهابللإمامالمثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح22.

عبدعليتحقيقاهـ(275)المتوفى:الألوسيالحسينيالثهعبدبنمحمود

هـ.5141،الأولىالطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار،عطيةالباري

بنعليبنعمرالدينسراجحفصابولالكتابعلومفياللباب230

احمدعادلالشيختحقيقهـ(775)المتوفى:النعمانيالدمشقيالحنبليعادل

/بيروت-العلميةالكتبدار،معوضمحمدعليوالشيخالموجودعبد

1،الأولىالطبعة،لبنان 4 1R899-امهـ.

محمدبنالأمينمحمدتأليف،بالقرآنالقرآنإيضاحفيالبيانأضواء240

الفكردار،اهـ(393:)المتوفىالشنقيطىِالجكنيالقادرعبدبنالمختار

.ماRio-هـ1415فينُشر،لبنان-بيروتالتوزيعوالنشروللطباعة

إبراهيمبناحمدبنمحمدبننصرالليثأبوللإمامالعلوممجر25.

.هـ(373:)المتوفىالسمرقندي

بنالحقعبدمحمدأبول!مامالعزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر260

،هـ(542)المتوفى:المحاربيالأندلسيعطيةبنتمامبنالرحمنعبدبنغالب

الطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار،محمدالشافيعبدالسلامعبدتحقيق

هـ.2241-لأولىا

اليمنيالشوكانياللهعبدبنمحمدبنعليبنمحمدللإمامالقديرفتح27.

،بيروت،دمشق-الطيبالكلمداركثير،ابندار،اهـ(525)المتوفى:

هـ.4141-الأولىالطبعة
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بنعليبنالرحمنعبدالفرجأبوالدينجمالالتفسيرعلمفيالمسيرزاد28.

الكتابدار،المهديالرزاقعبدتحقيق،هـ(795)المتوفى:الجوزيمحمد

.هـ4221-الأولىالطبعة،بيروت-العربي

ناصربنالرحمنعبدللشيخالمنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير92.

rv)المتوفى:السعديالثهعبدبن i)اللويحقمعلابنالرحمنعبدتحقيقأهـ

.م002اهـ-.042الأولىالطبعة،الرسالةمؤسسهَ،

السعودأبول!مام-الكريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد3..

L:)المتوفىمصطفىبنمحمدبنمحمدالعمادي cM،الزاثإحياءدار

.بيروت-العربي

العباسابوالدينتقيتأليف-تيميةابنلتفسيرالجامعالتفسيردقائق3.ا

ابنمحمدبنالقاسمأبيبناللهعبدبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد

السيدمحمدد.تحقيق،هـ(728)المتوفى:الدمشقيالحنبليالحرانيتيمية

.4041الثانيةالطبعة،دمشق-القرآنعلوممؤسسة،الجليند

تفسيرعنالجديدالعقلوتنويرالسديدالمعنى"تحريروالتنويرالتحرير320

عاشوربنالطاهربن.محمدمحمدبنالطاهرمحمدللإمامالمجيد"الكتاب

تونس.-للنشرالتونسيةالدارهـ(ا393:)المتوفىالتونسي

للتجارةفياضمكتبة-حسانمحمدالشيخ-التوحيدحقيقةكتاب33.

-.والتوزيح
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لمسيحيةا!لرا!ا
الفانديك.ترجمةالمقدسالكتاب340

الثانيالإصدارالجديدالعهد،المشزكةالعربيةالترجمةالمقدسالكتاب350

الطبعة3991الرابعالإصدارالجديدالعهد-الرابعةالطبعة5991

.لبنانفيالمقدسالكتابجمعية،الثلاثون

الكتابلترجمةالعالصيالمركز،المبسطةالعربيةالزجمةالمقدس!الكتاب360

.م9552المقدس

المشرقدار0525السادسةالطبعة،اليسوعيةالترجمةالمقدسالكتاب370

.بيروت

البوليسية.الترجمةالمقدسالكتاب380

سنترْسيجيطبعة،السويدطبعة+الحياةترجمةالمقدسالكتاب930

الشريف.الإنجيلترجمةالمقدسالكتاب040

.السارةالأخبارترجمةالمقذسالكتاب140

سعيد.بورمطرانيةترجمةالمقدسالكتاب420

وبطريركالإسكندريةباباالثالثشنودةللآنباالمسيحطبيعةكتاب43.

المرقسية.الكرازة

للاَنبا2ب"وعقائديةلاهوتيةاسئلة-الناساسئلةمعسنواتكتاب44.

الثالث.شنودة
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45

46

47

48

94

55

شنودةللآنبا،والشهيدالقديسالرسولمرقسالإنجيليالإلهناظر

الثالث.

الأقباطبمطرانيةالشباباسقفية،الأرثوذكسيةالعقيدةمؤتمركتاب

الأرثوذكس.

نقلهعلىاشرف،فليمنجدونلمؤلفهالمقدسللكتابالمعاصرالتفسير

الأولىالطبعة،الدوبارةبقصرالإنجيليةبالكنيسةالتعليملجنةالعربيةإلى

كُمْيجانالأبتأليفالأولالجزءالكنيسةتاريخقراءةإلىدليلكتاب

زكيايوبالأبمنهممنالآباءمجموعةوالمراجعالتعريبلجنة،

الأنبانيافةالعامةوالمراجعةسيداروسفاضلوالأبالفرنسسكانيئ

توفيق.مكاريوس

الشرقيةالكناثس-الثانيالجلد-الكنيسةتاريخقراءةإلىدليلكتاب

يوسفالمطرانسيادةالإشرافلجنة،بيروتالمشرقدار،الكاثوليكية

صبحيالأبالعامةالمراجعةقلتهيوحناالأنبانيافةالفنيالمدير،ضرغام

مؤلفه.فصلكليسبقتأليف،اليسوعيحموي

القسالدكتوربهاالخاصالتحريرمجلسالكتابيهَالمعارفداثوة

عبدمنيسوالقسسابقأمصرفيالإنجيليةالطائفةرئيسحبيبصموئيل

وهبهوليموالمحررصابرجوزيفوالأستاذفارسفايزوالقسالنور

الثقافة.دار،بباوي
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الثاني.الجزءالكتابيةالمعارفدائرة.هأ

الثالث.الجزءالكتابيةالمعارفدائرة52.

السابع.الجؤءالكتابيةالمعارفدائوة.53

تادرسللقمص-الخروجسفر-الأولينالآباءوتأملاتتفسيرمن54.

الاوفست.رويسالأنبامطبعةملطييعقوب

للقمص-روميةإلىالرسالةالآولين-الاَباءوتأملاتتفسيرمن55.

ملطي.يعقوبتادرس

للقمص-متيبحسبالإنجيلالاَولين-الاَباءوتأملاتتفسيرمن56.

ملطي.يعقوبتادرس

مرض-بحسبالإنجيلالاَولين-الاباءوتأملاتتفسيراتمن57ْ.

ملطي.يعقوبتادرسللقمص

الجزء-يوحنابحسبالإنجيل-الاَولينالآباءوتأملاتتفسيرمن58.

ملطي.يعقوبتادرسالقمص،الأول

ملطي.يعقوبتادرسالقمص-الافخارستياسرفيالمسيحكتاب95.

-(العهدينبينماكتابات)التوراةالميتالبحر-قموانمخطوطات65.

سوريا.الجديدةالطليعةدار،الثالثالجزء؟المنحولالتوراة

المصادرشتىمنومعلوماتهمفرداتهاختار-المسيحيالإيمانمعجم6.ا

المسكونيةالناحيةمنفيهالنظوأعاو،اليسوعيحمويصبحيالأب

.كوربونجانالأب
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.الأخوةمكتبة-موسيآمينهلال-يوحنارسائلكتاب62.

.الأخوةمكتبة-رياضيوسف-المقدسالكتابوحيكتاب63.

العاشرالجزء-أديوليمللدكتورالإنجيلتفسيرفيالجليلالكنز640

الشرقفيالكنائسمجمعمنصدرالرؤيا-سفرإلىيوحنارسائل

الأدنى.

الثاني،الجزءئسترسسليمللاَبالمعاصروالإنسانالمسيحياللاهوت650

المكتبةمنشورات"واليومالأمسبينالمسيحيالفكرسلسلةْمن

البوليسية.

.ببيروتالشرقيةالمكتبة،اليسوعيةبولادهنريالأبالثالوثمنطق66.

الثقافة.دار،لوكيرهربرتللدكتورالمقدسالكتابتعاليمكل67.

كنيسةكاهنحلميبيشويالقسإعدادالأرثوذكسيةْالمسيحيةعقائدنا68.

موسىوالأنبادمياطمطرانبيشويالأنباتقديم،بشبراأنطونيوسالأنبا

العامر.السريانديرورئيسأسقفمتاؤسوالأنباالشباباسقف

اللّه-.رزقهانىِللدكتوراللهابنالمسيحيسوعانمعنىماكتاب96.

حوارات-.مقارنلاهوت-عقائديلاهوت)بيشويالأنبامذكرة.7.

مطرانبيشويالأنبا-والعشرونالحاديةالطبعة(آباءاقوال-مسكونية

الأرثوذكسية.الاْقباطلبطريركيةتابعوالبراريالشيخوكفردمياط

ثاوفيلسالمسيحعبدالقمصتأليف-الإيمانقانونوتفسيرشرح7.ا

.الشبابأسقفموسىوالأنبابيشويالأنباومراجعةتقذيم-النخيلي
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منيرالدكتورالمطرانتقديمزكيرأفتالأستاذ-الاَلهةصُناعالمرمون720

داودصفاءالقسمراجعة-بمصرالأسقفيةالكنيسةمطرانأنيسحنا

.الجنديمنصوروالأستاذ

الرسولي.أثناسيوسالقديس-الاَريوسيينضدالثانيةالمقالة730

.م5202العامرالمحرقديرطبعة،الآباءاعزافاتكتاب74.

السابع.الجزءغريغوريوسالأنبا-الحيالثهابنالمسيحأنت750

7v.للأنباالأولالجزءمقارنلاهوت-غريغوريوسالأنباموسوعة

.غريغوريوس

70 vالأسقف،النفيسةالخريدةالكنيسةتاريخفيالنفيسةالجريدة

.إيسوذورس

7.Aمراجعة-حلميبيشويللقسوأكيدصادقالمسيحيإيمانناكتاب

يوسف.والأنبامتاؤسالأنباوتقديم

العهدماكدونالد-وليمالدكتور-للمؤمنالمقدسالكتابتفسير97.

الثمَافة.دار،الثانيالجزء-الجديد

بديرالمعمدانويوحناالنيإليشعرفاتعنالأثريالكشفكتاب.8.

.*النطرونوادي3مقارأنباالقديس

فارسإبراهيمإسحاقالأستاذتأليفالأولالمسيحيالعهدإلممامدخل8.ا

.غريغوريوسالأنباتقديم

الأنطاكي.المؤرخرستمأسدللدكتورالكنيسةآباءكتاب82.
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الجلد-الخضريحناالقسالدكتور-المسيحيالفكرتاريخكتاب83.

الثقافة.دار،الاول

-الخضريحناجرجسالقسالدكتور-المسيحيالفكرتاريخكتاب84.

الثقافة.دار،الرابعالجزء

،يوستينوسللقديس-تريفونمعالحوار-المسيحيةعنالدفاعكتاب85.

.لبنان،القدسالروحجامعة،نصورجورجالأبلَعريب

فيهشارك،واللاهوتيينالعلماءمننخبة-المقدسالكتابقاموص86.

منومنهمالبروتستانتمنأكلبهممسيحيوعالمقسعشرينمنأكثر

العائلة.مكتبة،الأرثوذكس

AV.المسيح-عبدفرجعادلإعداد-الأولالجزء-الكنيسةآباءموسوعة

نجيب،مكرمالقسالدكتور،إبراهيميوحناالمطران)الاستشاريةاللجنة

الثقافة.دار،(مستريحمنصورالأب،زكيأندريةالقس

8 A.فة.لثقااردا-لثانيالجزءا-لكنيسةالاَباءاموسوعة

مجلةدار-المسكينمتىالاَب-القديمالعهدفيوالأنبياءالن!بوة980

مرقس.

مجلةدار-المسكينمتىالأب-المسيحىِالإيمانفيواهميتهالتمَلحِد090

مرقس.

وأقدمأول"وشرحوتفسيردراسةمرقسالقديسبحسبالإنجيل190

المسكين.متىالأبالأناجيلْ
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?A

39

49

qo

069

79

89

99

55

ا.

.2

.الأولالجزء-المسكينمتىالأب-يوحناالقديسإنجيلشرح.

المسكين.متىللأبروميةأهلإلمماالرسوليولسالقديسرسالةشرح.

.الحدادشريفللقسيسوعالربأممريمالسمِدة.

كاهنفكريانطونيوسالقمص-يوحناولوقاوعرقساناجيلتفسير.

بالفجالة.العذراءالسيدةكنيسة

وعلماءقساوسةمنعددفيهشارك،المقدسللكتابالتطبيقيالتفسير.

،!وهبةوليم7العربيةللطبعةوالتحريرالزجمةلجنة،البروتستانت

.7كمالعادل،ساميعاطف،بطرسصبري،صابرجوزيف

قاشاسهيلالأب-الفارسيةالاضطهاداتإزاءالعراقيةالكنيسةكتاب.

.(بيروت-طرابلس)السائحمكتبة،

الإسلاميللفتحقبطيةرؤية-النقيوسيليوحنامصرتاريخكتاب.

اللغاتعلمأستاذالجليلعبداحمدصابرعمرالدكتورودراسةترجمة

الاْزهر.جامعة-المقارنالسامية

اليسوعي.حمويصبحيالأبالعربيةإلىنقلهالمفصلالكنيسةتاريخ.

.مجلداتخمس

مصر(فيالمسيحيةتاريخ)خلاصةالثانيةالحلقة-القبطيةالأمةتاريخ.أ

.3291سنةطبعةالقل!التاريخلجنةتأليف

.المصريحبيبإيريس،435-489سنةمىالقبطيةالكنيسةقصة.ا

روفيلة.نخلةيعقوبتأليفالقبطيةالأمةتاريخكتاب.ا
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..)مخطوط(شيناياابن-السبعةالجالس5310

لوقانبيلالاْرثوذكسيالدكتور،والإفتراءالحقيقةبينالإسلامإنتشارا.40

.بباوي

عبيدإسحاقترجمةعطيةسوريالعزيز-الشرقيهَالمسيحيةتاريخا.55

للثقافة.الأعلىالجلس

.المشرقكرسيبطاركةأخباركتاب.601

بطرسالاَب،السريانوالمغاربةالمشارقةتاريخفيالأذهانذخيرةا.70

.ومنيكانلدالاَباءامطبعة،نصري

الصالْغ.سليمانالقس-الموصلتاريخ.801

.(العبريابن)يوحناغريغوريوس-الكنسيالتاريخ9010

والعلماءالمؤرخينمنمجموعة-القبطتراثمنموسوعةا..ا

مديرجرجسفوزيسميرالأستاذالدكتورالتحريررئيس-المتخصصين

أسعد.موريسالدكتورالموسوعةتحرير

الثقافة.دار-لوريمرجون-الكنيسهَتاريخ.111

أديبهالعربيةإلىنقله-متيإنجيل-المقدسللكتابالحديثالتفسير1120

الثقافةدار،صابرجوزيفالمسئولالمحرر،نسيمنكلسراجعه،شكري

منمجموعة-آيةلكلشرح-الجديدالعهدلتفسيرالكنسيةالموسوعة1310

الثالث.الجزء-الجديدةبمصرمرقسماركنيسةوخدامكهنة
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كنيسة،النورعبدمنيسللقسالمقدسالكتابحولوهميةشبهاتا.14

.الدوبارةقصر

ميلروستيفن-اليوموحتىالتكوينمنذالمقدسالكتابتاريخا.15

الثقافة.دار،وهبهوجدي،وهبهوليمترجمة-هوبرروبرت

إلىنقله-شربنتييهاسطفانالأب-المقدسالكتابقراءةإلىدليلإ.16

اليسوعي.حمويصبحيالأبالعربية

الدكمَور-القديموالشرقالمقدسالكتابفيالجامعالمحيطكتابأ.17

.واللاهوتالفلسفةفِىدكتورالفغاليبولسالخوري

للقمصالأوليقرونالستةفيالباترولوجيلعلمشاملةنظرةكتاب.)18

ملطييعقوبتادرس

مرقس.مجلةدار،الإسكندريةكنيسةعرفتهكماالقديمالعهدكتاب.911

-القيصرييوسابيوسالكنسيالتأريخلأبي-الكنيسةتاري!كتاب.ا2.

المحبة.مكتبة،داودمرقسالقمصترجمة

ماهرشنودةالقس-الأصل!ةبلغاتهالمقدسالكتابمخطوطات121.

القبطيهَواللغةالإكليريكيةبالكليةواللاهوتالقديمالعهداسمَاذاسحاق

.بالقاهرةالقبطيةاللغةبمعهد

تعريبتريفونمعالحوار،المسيحيينالدفاع،يوستينوسالقديس1220

.نَصورجور!الأب
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الخمسينقطمارس(الثامنالجزء)الكنسيةللقراءاتاليوميةالمتابعة1230

إعدادفنقحةئانيةطبعة..المقدسةالخمسينوآحادأياميخدم..المقدسة

للمجمعالكنسيةالطقوسلجنةوافقت..السريانيتادرسالقمص

علىام699مايوآخرفيالمنعقدةالاْرثوذكسيةالقبطيةللكنيسةالمقدس

.ونشرهالكتابهذاطبع

بولسالخوريإعدادالسطوربينترجمةعربييونانيالجديدالعهد1240

.فخريويوسفالخوريالنّهنعمهَعوكروأنطوانالفغالي

(Catechismusالكاثوليكيةللكنيسةالمسيحيالتعليمكتاب125.

(CatholicaeEcclesiaeالأصلية:اللاتينيةالطبعةعنعزَبه

سليمكيرلسالمطرانمنصور،يوحناالمطرانباشا،حبيبالمتروبوليت

بلبنانجونيه-البولسيةالمكتبةطبعة،الفاخوريحناالأببسزس،

ام999

جنبيةلأ!لراخ!ىاا!

es on the Gospel of Saint!126.لن St. Chrysostom: Ho

.Matthew

Misquoting Jesus, Texts of The:127..م!ث!سه،ط Bart D

.New Testament

128,0 Greek New Testament 4th Revised Edition
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nta ! onج"er:. A Textual Comm912.كا Bruce .M Metz

.theGreek New Testament, second edition

mentary on4!له+eht.013 Wieland Willker: A Textual Co

.Greek Gospels Vol. 4John

.131 David .R Palmer: A New Translation from the

.Greek

.132 Alternating verse by verse with the ancient Greek

.text
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الثانيالجزءمراجعقائمة

شاهينمحمدبالأستاذالخاص

الكواضسلقران

دارمُجاهِد،تفسيرهـ(:401)تالمخزوميمُجاهِدالحجاجابو1330

.بب!فوتالعلميةالكتب

130 iبنمقاتلتفسيرهـ(:015)تالأزديسليمانبنمقاتلالحسنأبو

.ببيروتالعلميةالكتبدار.سليمان،

دار،الشافعيالإمامتفسيرهـ(:402)تالشافعيمحمدالثهعبدابو1350

.بالرياضالتدمرية

مكتبة،القرآنتفسيرهـ(:211)تالصنعانيهمامبنالرزاقعبد136.

.بالرياضالرشد

عنالبيانجامعهـ(:031أتالطبريجريربنمحمدجعفرابو1370

.ببيروتالرسالةمؤسسة،القرآنآيتأويل

العظيم،القرآنتفسيرهـ(:327)تحاتمابيبنمحمدالرحمنعبد138.

.بالرياضالبازمصطفىنزارمكتبة

إحياءمركز،الكريمالقرآنمعانيهـ(:338)تالنحاسجعفرأبو9130

بمكة.الإسلاميالزاث
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دار،العلومعرهـ(:375)تالسمرقنديمحمدبننصرالليثأبوا."

.ببيروتالفكر

العزيز،القرآنتفسيرهـ(:993)تزَمَنِينأبيبنمحمدالثهعبدأبو10

.بالقاهرةالحديثةالفاروقمكتبة

،والعيونالئكَتهـ(:045)تالماورديمحمدبنعليالحسنأبو10

.ببيروتالعلميةالكتبدار

غريبفيالمفرداتهـ(:205)تالأصفهانىِالراغبالقاسمابو10

.بالرياضالبازمصطفىنزارمكتبة،القرآن

طيبةدارالئتزِيل،مَعَالِمهـ(:516)تالبغويالحسينمحمدأبو10

.بالرياض

53أتالزمخشريمحمودالثهجارالقاسمأبو10 A:)عنالكشئافهـ

إحياءدار،التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلغوامضحقائق

.ببيروتالعربيالتراث

تفسيرفيالوَجِيزالمُحَزرهـ(:546)تالأندلسيعطيةبنمحمدأبو10

،.ببيروتيالعلميةالكتبدارالعزيز،الكتاب

المسيرزادهـ(:795)تالجَوزيالرحمنعبدالدينجمالالفرجابو10

.ببيروتالإسلاميالمكتبالتفسير،علمفي

ومفاتيحالكبيرالتفسيرهـ(:654)تالرازيمحمدالدينفخرا.

.ببيروتالفكردار،الغيب
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القرآنتفسيرهـ(:066)تالسلامعبدبنالعزيزعبدالدينعزأ.94

بمكة.القرىأمجامعةالعظبم،

لأحكامالجامعهـ(:671)تالقرطيالدينشمسالثهعبدأبو0150

.بالرياضالكتبعالمدارالقراَن،

وحقائقالتنزيلمَدَارِكهـ(:071)تالنسفيالثهعبدالبركاتأبو1510

.ببيروتالطًثبالكَلِمدارالتَّأويل،

لبابهـ(:725)تبالخازنالشهيرالبغداديعليالدينعلاءا.52

.ببيروتالفكردار،التنزيلمعانيفيالتأويل

التفسير،دقائقهـ(:728)تتيميةبنأحمدالدينتقيالعباسأبو1530

.ببيروتالقرآنعلوممؤسسة

الكبير،التفسيرهـ(:728)تتيميةبنأحمدالدينتقيالعباسأبو1540

.ببيروتالعلميةالكتبدار

دار،التنزيللعلومالتسهيلهـ(:741)تالكليمحمدالقاسمابو1550

.ببيروتالعلميةالكتب

دار،المحيطالبحرهـ(:754)تالأندلسييوسفبنمحمدحثانابو1560

.ببيروتالعلميةالكتب

المَصُونالارهـ(:756)تالحليبالسئَمِينالمعروفيوسفبنأحمد1570

بدمشق.القلمدار،المكنونالكتابعلومفي

546

http://kotob.has.it



القرآنتفسيرهـ(:774)تكثيرابنإسماعيلالدينعمادالفداءابو100

.بالرياضطيبةدار،العظيم

تفسيرفيالحسانالجواهرهـ(:875)تالثعاليالرحمنعبدزيدأبو10

.ببيروتالعربيال!تراثإحياءدار،القرآن

دار،الكتابعلومفيالثبابهـ(:885)تالدمشقيعمرحفصأبو10

.ببيروتالعلميةالكتب

فيالدررنظمهـ(:885)تالبقاعيإبراهيمالدينبرهانالحسنأبو10

.بالقاهرةالإسلاميالكتابداروالسور،الأياتتناسب

إلىالسليمالعقلإرشادهـ(:519)تالعَماديمحمدالسعودأبو10

.ببيروتالعربيالتراثإحياءالكويم،القراَنمزايا

شيخالدينمُحيحاشيةهـ(:519)تالقوجَويالدينمُصلحمحمدا.

.ببيروتالعلميةالكتبدار،البيضاويتفسيرعلىزادة

بالمأثور،التفسيرفيالمتئورالدرهـ(:119)تالسيوطيالدينجلال.ا

.بالقاهرةهجردار

علىالقُونَوفيحاشيهْ(:5911C)تالحنفيإسماعيلالدينعصام.أ

.ببيروتالعلميةالكتبدار،البيضاويالإمامتفسير

فنيَبينالجامعالقديرفتحهـ(:0125)تالشًوكَانيعليبنمحمدا.

بب!يروت.المعرفةدارالتفسير،علممنوالذوايةالرواية
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67

68

96

07

71

72

73

فيالمعانيروحهـ(:'071)تالألوسيالفضلأبوالدينشهابا.

ببيرو!.العربيالتراثإحياءدار،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسير

الرحمنالكريمتيسيرهـ(:1376)تالسعديناصربنالرحمنعبدأ.

.ببيروتالرسالةمؤسسة،اثنانكلامتفسيرفي

فيالبيانأضواءهـ(:3913)تالشنقيطيمحمدبنالأمينمحمدا.

بمكة.الفوائدعالمدار،بالقرآنالقرآنايضاح

الداروالتنوير،التحريرهـ(:3913)تعاشوربنالطاهرمحمدا.

للنشر.التونسية

أخباردار،الشعراويتفسيرهـ(:1418أتالشعراويمتوليمحمد.ا

.بالقاهرةاليوم

الكريم،للقرآنالوسيطالتفسيرهـ(:1431)تطنطاوىسيدمحمدا.

.بالقاهرةمصرنهضةمكتبة

مكتبةالكبير،العليلكلامالتفاسيرأيسرالجزاثري:بكرأبوبنجابر.أ

.المنورةبالمدينةوالحكمالعلوم

أخرىافتراثية

المكتبالسئنة،شرح(:516e)تالبَغَويمسعودبنالحسين0)74

.ببيروتلإسلاصيا
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الفكردار،القرآنأحكامهـ(:354)تالعربيبنمحمدبكرأبو1750

.بلبنان

علىالأنوارمشارقهـ(:544)تعياضالفضلأبوالقاضي1760

.بالقاهرةالتراثدارالأثار،صحاح

كشفهـ(:795)تالجوزيابنالرحمنعبدالدينجمالالفرجابو1770

.بالرياضالوطندار،الصحيحينحديثمنالمُشكِل

VA.(غريبهـ(:795)تالجوزيابنالرحمنعبدالدينجمالالفرجأبو

.ببيروتالعلميةالكتبدار،الحديث

فيالنهايةهـ(:606)تالجزريمحمدبنالمباركالسعاداتأبو9170

.ببيروتالعربيالتراثإحياءداروالأثر،الحديثغريب

شرحفيالأسنىهـ(:671)تالقرطيالثهعبدابوالدينشمس018.

.ببيروتالعصريةالمكتبة،وصفاتهالحسنىاللهأسماء

شرحالمِثهَاج(:676o)تالنووياشرفبنالدينمُحيزكرياأبو1810

.ببيروتالعربيالتراثإحياءدار،الحجاجبنمسلمصحيح

M.(تتيميةبنأحمدالدينتقيالعباسأبو(VYA:)الفتاوىمجموعةهـ،

.بالمنصورةالوفاءدار

الصحيحالجوابهـ(:728)تتيمحِةبنأحمدالدينتقيالعباسأبو.183

.بالرياضالعاصمةدار،المسيحدينبَذللِمَنْ
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84

Ac

Al

AV

AA

98

09

19

?A

أهلاحكامهـ(:751)تالجوزيةالقيمابنمحمدالدينشمسا.

.بالدمامللنشررمادي،الذمة

الحبارىهدايةهـ(:751)تالجوزيةالقيمابنمحمدالدينشمسا.

.بجدةالقلمدار،والنصارىاليهودأجوبةفي

هـ(:852أتالعسقلانيحجرابنأحمدالدينشهابالفضلابو10

.بالدمامالجوزىِابندار،الأسباببمِانفيالغجاب

هـ(:852)تالعسقلانيحجرابنأحمدالدينشهابالفضلابو10

.ببيروتالمعرفةدار،البخاريصحيحبشرحالباريفتح

شرحالقارئغمدةهـ(:855)تالعَينيمحمودالدينبدرمحمدأبو10

.ببيروتالعلميةالكتبدارعشر،الثامنالجزء،البخاريصحيح

،القرآنعلومفيالاتقانهـ(:119)تالسيوطيجلالْالدينا.

.ببيروتالرسالةمؤسسة

مرقاةهـ(:1401)تالهرويمحمدبنعليالديننورالحسنأبو10

.ببيروتالفكردار،المصابيحمشكاةشرحالمفاتيح

بشرحالأحوذيتحفةهـ(:1353)تالمباركافوريمحمدالعلىأبو10

.ببيروتالعلميةالكتبدارالترمذىِ،جامع

علومفيالعرفادْمناهلهـ(:1367)تالزرقانيالعظيمعبدمحمدا.

.ببيروتالعربيالكتابدار،القرآن
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بالال،لابنالبخاريصحيحشرح:الملكعبدبنعليالحسنأبو3910

.بالرياضالرشدمكتبة

العربية!باللغة

.المعارفدار،العربلسانمنظور:ابن4910

الدولية.الشروقمكتبة،الوسيطافعجم:العربيةاللغةمجمع.أ59

التراثدار،القاموسجواهرمنالعروستاجالحسَيْني:مُرتضىمحمد.ا69

بالكويت.العربي

ا!لبهتالمسيحيةا

.بالقاهرةالمحبةمكتبةالسواعي،صلوات-الأجبيةكتاب.ا79

الكنيسة.تاريخفيالنفيسةالخريدة:إيسوذورسالأسقف8910

.ببيروتالمشرقدار،الكتابيالنقدإلىمدخلداود:يوسفرياض.991

.ومزيدةمنقحةثانيةطبعةالجديد،العهديوناني:بيشويالأنباببنوده00.2

للدراساتالأرثوذكسيالمركز،الكلمةتجسد:الرسولياثناسيوس1020

.بالقاهرةالاَبائية

ا،صلية،بلغاتهالمقدسالكتابمخطوطات:إسحاقماهرشنودة202.

الحبة.مكتبة
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.ببيروتالمشرقدار،وبعدهالميلادقبلوالضلبالضليب:اليسوعيحفاقسامي.532

سفرتفسير،القديمالعهدتفسير،المقدسالكتابتفسيرملطي:يعقوبتادرس254.

الخروخ.

توحيد:القدوسالثالوث،صفرونيوسالأبرسائلمن:بابويحبيبجورج502.

.الأولالكتاب،وحياةوشركة

إعداد،الأرثوذكسيةالمسيحيةالعقيدةفيوجوابسؤالمائة:بيشويالأنبا6020

حلصي.سامحالدكتورالإكليريكي

الأولى،قرونالستةفيالباترولوجيلعلمشاملةنظرةملطي:يعقوبنادرس702.

الإسكندرية.باسبورتنججرجسماركنيسة

ملطي،يعقوبتادرسالقمصإعداد،المسيحيةعنالدفاعالشهيد:يوستينوس802.

بالإسكندرية.باسبورتنججرجسماركنيسة

أثناسيوسالقديسَينثعليم!سبالمقدسةحياتهفيالمسيحمقار:الأنباديررهبان90.2

.بالقاهرةمرقىمجلةدارالكبير،كرِلسوالرسولي

آبائية-الأرثوذكسيةعقيدتنا:بعنوان0102الاْرثوذكسيةالعقيدةمؤتمركتاب021.

.والعقيدةالأيمانعلىوتأثيرهاالميديا:بيثويللانباالثالثةالمحاضرة،وكتابية

.211.,Aland,,.K Black,,.M Martini, .C,.M Metzger, .B M
Wikgren, ,.A Aland, ,.B Karavidopoulos, ,.J Deutsche

6002(.)0002;.Bibelgesellschaft,& United Bible Societies

The Greek New Testament, Fourth Revised Edition

.withapparatus

.212 Roberts, ,.A Donaldson,,.J & Coxe, .A .C .)7991( The

cene Fathers, Vol. :I Translations of the writingsةnte- N

thers withلاآof the Fathers down to .A .D .325 The apostolic

,JustinMartyr and Irenaeus

الصالحاتشمبنعمتهالذيدثهالحمد
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