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الباحث الشرعي المتخصص في مناظرة المستشرقين فّند ما ادعاه رجل الدين المسيحي

لرأيت الدنيا قامت ولم تقعد، واكتش���فها 
عامة الناس قبل العلماء بفضل اهلل تبارك 
وتعالى، القرآن الكرمي إلى يومنا هذا يسمع 
في املساجد، وخصصت له قنوات فضائية، 
ويحفظه األطفال والكبار، وينقل من بيت 
اهلل احلرام إلى أقطار املعمورة دون اختالف 
ف���ي ألفاظه، فال زيادة وال نقصان، وليس 
فيه ش���يء يخدش احلياء وال يؤذي آذان 

املستمعني له.
في حني أن الكتاب املقدس وفق العقيدة 
االرثوذكس���ية يتكون من 73 سفرا، وعند 
البروتستانت يتكون من 66 سفرا، وعند 
الكنيسة احلبشية يتكون من 81 سفرا، وهذا 
دليل س���اطع على ان هذه األسفار ليست 

من كالم اهلل.
كم سمعنا عن حلقات حتفيظ القرآن؟ 
كثير، فهل سمعنا ولو مرة واحدة عن حلقات 
حتفيظ الكتاب املقدس؟ هل س���معنا ولو 
مرة واحدة عن مس���ابقة لتحفيظ الكتاب 
املقدس؟ هل رأينا رجل دين مسيحي واحدا 
يحفظ الكتاب املقدس؟ وأنا من هنا أطالب 
األنبا بيشوي بأن يقدم لنا قسيسا واحدا 
نختبره في حفظ الكتاب املقدس، في حني 
بعض البالد االس���المية فيها أكتر من 100 

ألف حافظ للقرآن الكرمي.
وأخيرا فإن تصريحاته تكشف عن ذاك 
احلقد والكراهية اللذين تغذيهما الكنيسة 
القبطي���ة في قل���وب اتباعه���ا وزوارها، 
مصداقا لقوله تعال���ى )يريدون ليطفئوا 
نور اهلل بأفواههم واهلل متم نوره ولو كره 
الكاف���رون(، وأنا ال اعمم على كل األقباط، 
ال واهلل، بل أعلم ان فيهم من هو غاية في 
االحترام وغاية ف���ي األدب، لكن مثل هذه 
التصريحات الهوجاء واملتكررة تنبئ عن 
كثرة النماذج التي تشبه األنبا بيشوي في 
طرحها وتشاركه فيما يقول، وتغذي القلوب 
واألنفس باألحق���اد والضغائن والكراهية 
للناس كافة واملس���لمني خاصة واملسلمني 

املصريني على وجه اخلصوص.

تعالى في مع���رض رده على اليهود )وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم(، ومن 
املعلوم ان هذه العقائد الثالث هي من اهم 
العقائد عند املسيحيني، وهذه العقائد يكفر 
املسلمون القائلني بها سواء انتسبوا إلى 
املسيحية أو لغيرها من األديان، فال يحق 
بعد ذلك لألنبا بيشوي هداه اهلل أن يتهم 
كبار املفسرين بتصحيح املسيحية واهلل 
تعالى يقول )إن الدين عند اهلل اإلسالم(، 
وقال س���بحانه )ومن يبتغ غير اإلس���الم 
دين���ا فلن يقبل منه وه���و في اآلخرة من 

اخلاسرين(.

تشكيكه في القرآن

األنبا بيش��وي طرح مؤخرا س��ؤاال ظاهره 
االس��تفهام وباطنه التشكيك في صحة جمع 
القرآن الكرمي، وذلك بتساؤله إن كانت اآليات 
التي تكفر النصارى من القرآن أم أنها أضيفت 

ومن سيدنا عثمان ÿ، فما تعليقك؟
هذا شيء مما عودنا عليه األنبا بيشوي 
من افتراءات، ومن تصريحات آذت املسلمني 
في كل مكان، وليس في مصر وحدها، كما 
أني ال أستغرب أن يخرج مثل هذا الكالم من 
بيشوي، لم؟ ألني أعلم وهو يعلم كذلك ان 
الكتاب الذي يؤمن هو به معرض للزيادة 
والنقصان، وقابل للتغير في التراجم، بينما 
قرآننا الكرمي ال يس���تطيع أحد أن يضيف 
في���ه ولو حرفا واحدا، بل وال نبينا محمد 
ژ يس���تطيع أن يضيف إليه شيئا، قال 
اهلل تبارك وتعالى )ولو تقول علينا بعض 
األقاويل ألخذنا من���ه باليمني ثم لقطعنا 

منه الوتني(.
وما صنعه سيدنا عثمان ÿ إمنا هو 
مجرد نسخ ملا جمعه سيدنا ابو بكر الصديق 
ÿ، فهو تأكيد ملا جمع في العهد البكرى، 
والقرآن الكرمي تكفل اهلل بحفظه، فلو أخطأ 
فيه إمام ف���ي الصالة ولو في حرف واحد 
لبينه املصلون له، ولو طبعت منه نسخة 
فيها خطأ واستبدلت مثال الضمة بالفتحة 

على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى(، 
والنبي ژ أرسل معاذا إلى أهل اليمن فقال 
له يا معاذ  » إنك تأتي قوما من أهل الكتاب 
� وف���ي ختام احلديث قال له � واتق دعوة 
املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب «  ، 
وال شك أن من انواع الظلم أن تفتري على 
املس���يحيني وتزعم أنهم يقولون كذا وكذا 
وه���م في احلقيقة ال يقول���ون بهذا القول 

إطالقا.

الكذب على العلماء

ادعى األنبا بيشوي أنه التقى وفودا إسالمية 
تصح��ح معتقد النصرانية، فم��ا صحة هذا 

االدعاء؟
من هذا املنبر أعلم ان صوتي س���يصل 
إلى كثير من املسيحيني احملترمني، لذا أقول 
لألنبا بيشوي إما أن تتفضل وتذكر لنا بعضا 
من املسلمني الذين صححوا املسيحية، وإال 
فإننا نوجه لك تهمة الكذب على اإلس���الم 
وعدم األمانة، وإن كنت قد نقلت هذا الكالم 
ولم تتحقق منه فإننا نعيب على أمثالك من 
رجال الدين الكبار أن يصدقوا كل ما يقال 
لهم، ه���ذا أوال، وثانيا نطالبك بأن تعتذر 
عن هذه االفتراءات حول املفسرين العظام 
في اإلسالم، خاصة انه ال يخفى على مسلم 
أن م���ن صحح املس���يحية، أو من زعم ان 
املسيحية دين صحيح فهو كافر باهلل رب 

العاملني.
قد يتس��اءل البعض فيقول أين التضاد بني 
اإلس��الم واملس��يحية، ألي��س كالهما دينني 

سماويني؟
نقول لهم أن اعظم العقائد املس���يحية 
أبطلها اهلل عز وجل في القرآن، بل قد كفر 
اهلل تعالى من قال بألوهية املس���يح، قال 
اهلل تعالى )لقد كفر الذين قالوا إن اهلل هو 
املسيح ابن مرمي(، كما كفر سبحانه وتعالى 
من قال بالتثليث، قال اهلل تعالى )لقد كفر 
الذين قالوا إن اهلل ثالث ثالثة(، وأبطل جال 
وعال القول بصلب املسيح گ، وذلك بقوله 

عرف األنبا بيش��وي ف��ي مصر بتصريحاته 
العنيفة خاصة ضد اإلسالم وثوابته، فما مدى 
إطالعك على فكره ونهجه في ضوء دراستك 
وتخصصك في رد كل ما يثار عن اإلس��الم 

من شبه؟
أظ����ن أن ما عرف عن األنبا بيش����وي � 
وهو سكرتير املجمع املقدس، وهو املرشح 
األقوى خلالفة البابا شنودة بطريرك الكرازة 
املرقسية وبابا الكنيسة االسكندرية ومطران 
دمياط � من تصريح����ات هوجاء إمنا جاء 
نتيجة شدة الضغط الذي يتعرض له من قبل 
أتباعه املسيحيني وغيرهم، وكثرة التساؤالت 
احمليرة حول الكتاب املقدس وبعض احلقائق 
في العقيدة املس����يحية املبهمة، رمبا رأى، 
وأقولها تأكيدا، رمبا رأى ان خير وس����يلة 
للدفاع هي الهجوم، ولذلك شن حربا مستعرة 
على القرآن الكرمي، وعلى اإلسالم العظيم، 
وهذه احلرب التي أعلنها هداه اهلل عز وجل 
لم تكن مستغربة عند أحد من املسلمني الذين 
يعرفون ما يحمله األنبا بيشوي من معتقد، 
بل قد عرف مسبقا بتصريحات تدل على عدم 
الشعور باملسؤولية جتاه ما يقول، حتى انه 
آذى أبناء ملته املسيحية بتكفيره املعروف 
للكاثوليك والبروتستانت مما حدا بكل من 
الكنيستني الكاثوليكية والبروتستانتية في 
مص����ر إلى أن حتتج وتعترض وترد عليه 

بخشن القول والعبارة.

من حقهم ولكن..

لك��ن ألي��س من ح��ق اآلخرين نق��د ديانات 
املخالفني كما نفعل نحن املسلمني مع غيرنا؟

من حق األنبا بيشوي أن يثير التساؤالت 
حول اإلسالم، أو ينتقد أتباعه، هذا من حقه 
ومن حق كل مسيحي، لكن ليس من حقه 
وال م����ن حق أي انس����ان آخر أن يكذب في 
تصريحاته ويدلس، أو أن ينسب إلى املسلمني 
ما ليس فيهم، ونحن كمسلمني علمنا ديننا 
العظيم االنصاف حتى مع املخالفني، فقال 
سبحانه وتعالى )وال يجرمنكم شنآن قوم 

أكد الباحث الشرعي د.عبداهلل الشريكة أن ألي إنسان احلق واحلرية 
في إثارة التساؤالت حول حقيقة اإلسالم وانتقاد أتباعه بالنقاش 
العلمي واألسلوب املؤدب، ال باالفتراء والتدليس والسباب، 
مبينا أنه يعرف الكثيرين من األقباط وغير املسلمني الذين 
يتحلون ب�األدب في احلوار والص�دق في البحث عن 
احلق ممن يناقشهم ويلتقيهم في منتديات اإلنترنت 

التي يشرف عليها.
وأش�ار الش�ريكة إلى أن مثل األنبا بيش�وي الذي 
يتقلد منصبا كبيرا في الكنيس�ة في مص�ر يجب أال تصدر 

منه تصريحات تدل عل�ى عدم رعايته للكلمة وعدم استش�عاره للمس�ؤولية، الفتا إلى أنه 
اعتاد االفتراء على اإلس�الم ورموزه والتش�كيك في ثوابته بأسلوب فج يثير سخط اجلميع. 
وأض�اف أن هجوم بيش�وي األخير على القرآن إمن�ا هو بقصد صرف النظر ح�ول ما يثار من 
تساؤالت في معتقداته الفاسدة املنحرفة التي يعجز عن اإلجابة عليها عند أتباعه، الفتا إلى 
ان أبناء ملته املس�يحية لم يسلموا من شر لسانه فضال عن املسلمني، حيث صرح بكفر أتباع 
الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية. »األنباء« التقت د.عبداهلل الشريكة املتخصص في مناظرة 
املستشرقني ودحض ما يثيرونه من شبه حول اإلسالم، لتستطلع آراءه حول تصريحات األنبا 
بيشوي املثيرة ودوافعه، وتسأله عن حقيقة بعض الشبه التي يثيرها هو وغيره من املغرضني، 

وفيما يلي تفاصيل احلوار:

فضل أم المؤمنين عقيدتنا في القرآن الكريم )1(
خديجة رضي اهلل عنها

تصريحات بيشوي دليل على جهله 
بالقرآن والعقيدة اإلسالمية

بقلم محمد العصيمى
احلمد هلل القائل في محكم التنزيل )إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له حلافظون(، والصالة والس����الم على من ش����رفه اهلل 
تعالى باملعج����زة اخلالدة التي هي القرآن الكرمي قال ژ »ما 
من نبي من األنبياء إال قد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه 
البشر، وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحى اهلل إلي، فأرجو أن 

أكثرهم تابعا يوم القيامة« رواه البخاري ومسلم. 
إن املتأمل لهذه احلملة الشرس����ة عل����ى هذا القرآن، وهي 
حملة ليست وليدة اللحظة، أو حادثة الوقوع، بل هي حملة 
بدأت مع بداية تنزيل هذا القرآن، تولى كبر هذه احلملة وحمل 
لواءها اليهود واملشركون األوائل حينما شككوا فيه ونسبوه 
إلى غير قائله واملتكلم فيه وهو اهلل تعالى كما قال اهلل عنهم 
)ولقد نعلم أنهم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون 
إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبني(. ثم تتابعت هذه احلمالت 
الشرسة من بقية أعداء اهلل تعالى على مدى العصور والدهور، 
حتى زمننا املعاصر من خالل حمالت التشكيك التي نسمعها 
ونقرأ عنها بني كل فترة وأخرى عبر مقالة هنا وكلمة هناك، 
وثالثة في قناة ورابعة في موقع من مواقع اإلنترنت وهكذا، 
مما جعل الكثير من املسلمني يصيبه شيء من االهتزاز والتأثر، 
والذي س����ببه كما ال يخفى قلة البضاع����ة العلمية، واجلهل 

بحقيق����ة هذا القرآن وإعجازه وما صاح����ب تنزيله وكتابته 
وحفظه وجمعه وترتيبه، وغيرها من املس����ائل التي ال يسع 
املسلم اجلهل بها، وسأذكر في هذه املقاالت على سبيل نقاط 
موجزة جملة من املسائل املهمة املتعلقة بالقرآن ليستوعب 
الق����ارئ أهمية هذا الباب، ويكون عنده حصن حصني مينعه 

من طروء الشبه وورودها عليه.

عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن 

1- يعتقد أهل السنة واجلماعة أن القرآن كالم اهلل تعالى، 
وأنه ال يتم إميان إنسان حتى يؤمن به، وأن من لم يؤمن بأنه 
كالم اهلل فقد كفر قال تعالى )يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهلل 
ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل 
من قبل ومن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر 

فقد ضّل ضالال بعيدا( »النساء«. وغيرها من اآليات. 
ومن قرآ القرآن من فاحتت����ه إلى خامتته علم متام العلم 
وتيقن غاي����ة اليقني أنه كالم اهلل تعال����ى تنزيله وقصصه 
وتعليمه وألفاظه ومعانيه وإيج����ازه وإعجازه، وقد حتدى 
اهلل البلغاء والفصحاء واخلطباء أن يأتوا بسورة من مثله، 
وهو يعلم س����بحانه أنهم اعجز من أن يفعلوا ذلك )قل لئن 
اجتمع����ت اإلنس واجل����ن على أن يأتوا مبثل ه����ذا القرآن ال 

يأتون مبثله ول����و كان بعضهم لبعض ظهيرا(. 2- ويعتقد 
أهل الس����نة أن اهلل أنزل القرآن على رسوله صلى اهلل عليه 
وس����لم بواس����طة جبريل گ، فاهلل جل وعال تكلم به على 
احلقيقة لفظا ومعنى، صوتا وحرفا، وإمنا نقله جبريل كما 
سمعه من اهلل تعالى إلى محمد ژ، وأنه ليس مخلوقا، ومن 
اس����تدل على أن القرآن معناه من اهلل ولفظه من جبريل فقد 
أبعد النجعة وخالف سبيل املؤمنني، وما استدلوا به على ما 
ذهب����وا إليه بعيد غاية البعد ملن علم وتيقن، ومن ذلك قوله 
تعالى )إنه لقول رس����ول كرمي( أي جبريل كما في س����ورة 
التكوي����ر، ومحمد ژ كما في س����ورة احلاقة. فليس لهم ها 
هنا دليل، واملراد أن اإلضافة إلى الرسول في اآليتني إمنا هي 
إضافة تبليغ، وليست إضافة ابتداء كما فهم البعض، مبعنى 
أن جبري����ل والنبي ژ إمنا بلغا عن اهلل، والذي تكلم ابتداء 
هو اهلل جل وع����ال كما، قال تعالى )تنزيل من رب العاملني(، 
وقال )نحن نقص عليك أحس����ن القصص مبا أوحينا إليك(، 
وق����ال )ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، تنزيل من 
حكيم حميد(، وغيرها من اآليات التي تربو على األلف دليل 
م����ن القرآن تدلل على أن القرآن إمنا هو كالم من اهلل تعالى، 
تكلم به على احلقيقة، وللحديث بقية في املقالة القادمة حول 

عقيدتنا في القرآن الكرمي.

ه����ذه بعض األحادي����ث الواردة 
ف����ي فضائ����ل أم املؤمن����ني خديجة 
بنت خويلد رضي اهلل عنها ضمن 
سلسلة »فضائل اآلل واألصحاب«، 
وكان من املفترض أن نبدأ بفضائل 
العشرة املبش����رين باجلنة كما هي 
عادة العلماء واملؤرخني، لكن التعدي 
على أمهات املؤمنني مؤخرا يستدعي 

البدء بهن.
فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما 
قال: قال رسول اهلل ژ: »أفضل نساء 
أه����ل اجلنة خديجة بن����ت خويلد، 
وفاطمة بنت محمد، ومرمي بنت عمران، 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون« رواه 
أحمد والطبراني وصححه األلباني 

في صحيح اجلامع.
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه 
قال: أت����ى جبريل النبي ژ فقال يا 

رسول اهلل: هذه خديجة قد أتت معها 
إناء فيه إدام وطعام، فإذا أتتك فأقرأ 
عليها السالم من ربها ومني، وبشرها 
ببيت في اجلنة من قصب، ال صخب 

فيه وال نصب« متفق عليه.
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت 
»كان رسول اهلل ژ ال يكاد يخرج من 
البيت حتى يذكر خديجة، فيحسن 
الثناء عليها، فذكرها يوما من األيام 
فأخذتني الغي����رة، فقلت: هل كانت 
إال عجوزا، قد أبدلك اهلل خيرا منها، 
فغضب ثم قال: »ال واهلل ما أبدلني 
اهلل خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، 
وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني 
مبالها إذ حرمني الناس، ورزقني منها 
اهلل الولد دون غيرها من النس����اء« 
قالت عائش����ة: فقلت في نفسي: ال 

أذكرها بعدها بسيئة أبدا«.

عن مزاعم األنبا بيشوي ش���به ومزاعم بإثبات بنوة عيسى إلى اهلل من 
القرآن الكرمي، تعالى اهلل عما يقول علوا كبيرا، قال د.عبداهلل الشريكة قائال 
ان األنبا بيش���وي يحاول جاهدا من خ���الل تصريحاته ان يوهم الناس بأن 
القرآن يدل على إثبات بنوة املسيح إلى اهلل تعالى، وإثارة الشبه حول مسألة 
أن عيس���ى ابن مرمي كلمة اهلل وروح منه، مما ي���دل على عدم معرفة قائله 
بالقرآن الكرمي وال بالعقائد اإلسالمية، فإن اهلل تعالى يقول في محكم اآليات 
)وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم ش���يئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه 
وتنشق األرض وتخر اجلبال هدا(، فلو أن االنبا بيشوي كلف نفسه وطالع 
الق���رآن بروية وبقلب حاضر يبحث عن احلق والهدى لعلم حقيقة املس���يح 
گ، وانه ليس اال عبدا هلل ال يعبد من دونه، ورس���وال هلل ال يكذب، وهذا 
الذي تكرر ذكره األناجيل التي يؤمن بها األنبا بيش���وي هدانا اهلل واياه إلى 
س���واء السبيل، فإن أول كلمة تكلم بها املسيح گ وهي في سورة مرمي أن 
قال )قال إني عبداهلل...(. وكذلك فإن املسيح گ ليس بأغرب وجود من آدم 
ألن املسبح ولد من أم دون أب لكن آدم أوجده اهلل عز وجل بدون أم وبدون 
أب، قال تعالى )إن مثل عيس���ى عند اهلل كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون(. وأما زعمه وظنه في قوله تعالى عيسى »وروح منه«أن في هذا 
دليل على ان املسيح هو اهلل وأنه روح اهلل، أو بقوله تعالى )إن اهلل يبشرك 
بكلمة منه اسمه املسيح عيسى ابن مرمي( وقوله تبارك وتعالى )وروح منه( 
ال يدل على ان املس���يح هو اهلل، ولإلجابة على هذه الشبهة نقول: أما الكلمة 
فهي التي قالها ربنا سبحانه وتعالى )ثم قال له كن فيكون(، وأما قوله تعالى 
)وروح منه( فاملراد ان املسيح گ روح من األرواح التي خلقها اهلل وروح 
منه املقصود بها من خلقه جل وعال، كما قال س���بحانه )وس���خر لكم ما في 
السماوات وما في األرض جميعا منه إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون(، فهل 
يقال إن كل ما في السموات واألرض من ذات اهلل تبارك وتعالى؟ بالتأكيد ال 
يقول ذاك عاقل، وأعظم من ذلك في الداللة قوله تبارك وتعالى عند آدم )فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي( أي من األرواح التي خلقها اهلل تبارك وتعالى 
واهلل عز وجل وصف مخلوقات كثيرة بأنها روح، مثل قوله تعالى )فأرسلنا 
إليها روحنا فتمثل لها بش���را سويا(، وقوله تعالى )نزل به الروح األمني(، 
وه���ذا أمر معروف في لغة العرب، فهل يحق لنا أن نترك هذا النص الواضح 
وهو قوله تعالى )لقد كفر الذين قالوا إن اهلل هو املس���يح ابن مرمي(، وقوله 
تعالى )لقد كفر الذين قالوا إن اهلل ثالث ثالثة( ثم نتشبث مبثل هذه األلفاظ 
املتشابهة التي يتضح مدلولها من خالل جمع ألفاظ القرآن بعضها ببعض.

د. عادل المطيرات

من حق بيش�وي وغي�ره إثارة التس�اؤالت حول اإلس�الم وانتق�اد أتباعه لكن لي�س عبر االفت�راء والتدليس

فضائل اآلل واألصحاب مقاالت مختارة

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�المية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختالف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسالمية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسالمية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسالمية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

عبداهلل الشريكة: األنبا بيشوي معروف بإيذائه 
ألبناء مّلته قبل المسلمين وتكفيره أتباع 
الكنيستين الكاثوليكية والبروتستانتية


