
لطالما ناديَت وناشدَت أصحاب الفضيلة الشيوخ إلجابة أسئلتك عن اإليمان، فھل  :المضيف) 1(
 تظن أن ھذه الدعوة قد نجحت في إستجابة أحد لھا؟

  :اإلجابة
أشكر هللا على تحرك كتَّاب كثيرين، وبرامج تلفزيونية بدأوا يناقشون ما أثرناه في برامجنا        )1(

  :على مستوى)أسئلة عن اإليمان، حوار الحق، في الصميم(على قناة الحياة 
 :ـ وسي دي5:    ـ وإذاعات4)   عرض الكتب: (ـ وكتب3:   ـ والمجالت2:  ـ الجرائد1

  :وتطورت الردود بحسب المراحل المعروفة في مواجھة كل جديد       )2(
 .والتھديد بالقتل. الجديد، في غضب عارم واستنكار قاطعيكون الرفض للفكر  البدايةـ ففي 1
أخطاء وھي إعادة القراءة بأعصاب مضغوطة، لتجميع ما يرونه من : المرحلة الثانيةـ ثم تبدأ 2

  ويكيلون االتھامات لصاحب الفكرة، ويرمونه بالجھل واالنحراف والعمالة. عليھا للرد
علمية منطقية، فتتكشف  عملية تقييمدوءا، وتبدأ تكون األعصاب أكثر ھ: والمرحلة الثالثةـ 3

  .للباحث بعض النقاط المضيئة، فال يستطيع أن ينكرھا
ثم تتوالى المراحل . عندما يتبنى الباحث ھذه النقاط اإليجابية المرحلة الرابعةـ وتأتي 4

  .اإليجابية
بالنقد  المرحلة الثانية ويمر اآلن في تجاوز المرحلة األولىقد  اإلسالميفشكرا  أن العالم * 

  . والتجريح
 .الخوف سرا بسبب مراحل متقدمةمع العلم أن الكثير من المشاھدين لبرامجنا قد اجتازوا        )3(
 .لنقد لنقدھمبالردود الرسمية العلمية، مما دعى البعض  يجاوب األزھروالعجيب أنه لآلن لم        )4(
الراكدة لتحريك مياھھا التي ظلت  األحجار في البركةير من المھم أن البرامج قد ألقت بكث       )5(

 . قرن من الزمان 14راكة ما يزيد عن 
ذكرت أسماء عدة كتب صدرت للرد على برامجكم، نريد أن نعرف رأيك فيھا  :المضيف) 2( 

 ما ھو تعليقك عليه؟" أجوبة عن اإليمان"ولنبدأ بكتاب 
  : اإلجابة

وأكاذيب القمص زكريا  الرد على افتراءاتأجوبة عن اإليمان ـ : (ملعنوان الكتاب بالكا       )1(
  ، )بطرس

بخصوص األسئلة التي طرحتھا عن اإلسالم، ولكني  يرد على تساؤالتيوانتظرت أن        )2(
من ھذه األسئلة، ويعرض في كل صفحاته مواضيع اإليمان  يتھربفوجئت بأن الكتاب 

وتجسد التثليث : في قناة الحياة واإلنترنيت والكتب وھي المسيحي التي تكلمت عنھا باستفاضة
 .هللا والصليب

إن مؤلف ": "ص"ويقول في المقدمة صفحة  الھروب الكبيرويتفاخر الدكتور عمارة بھذا        )3(
إلى ..  قد نقل المعركة إلى ميدانھا الطبيعي الحقيقيالعالم الجليل " أجوبة عن اإليمان"كتاب 

 .ـ الكفارة3ـ التجسد، 2ـ الثالوث، 1العقائد التي يؤمن بھا ھذا القمص ومن على شاكلته 
الحوار إلى عراك، ومحاولة التفاھم إلى ؟ فلماذا تحولون "المعركة نقل"تقول يا دكتور قد        )4(

 .تصادم
 .عن العقائد التي أؤمن بھا فأنا لم أتساءل عنھا ولم أطلب أية أجوبة لھاأما        )5(
 .ثبت عجزكم عن الردأنا أسأل عن المواضيع اإلسالمية فأجيبونا، فتھرب من اإلجابة ي       )6(
ظاھرة القمص : (لفت نظري عنوان التقديم الذي كتبه الدكتور محمد عمارة وھو :المضيف) 3( 

 فما ھو تعليقك على ھذا؟) ذا؟لما.. زكريا بطرس 
  : اإلجابة
، بقيامي بحركة تنصير المسلمين، وفسر ھذه الظاھرة أنني ظاھرةلقد اعتبر الدكتور عمارة  :أوال
  :فقال

للشرق  الغزوة االستعمارية الغربيةكجزء من  تبشيراالذي يسموونه  بدأ التنصيرلقد        )1(
 )من التقديم" ح"صفحة . (تستانت والكاثوليكالبرومارسته مذاھب النصرانية الغربية ـ 



ميدان العمل على في وطن العروبة وعالم اإلسالم  الكنائس المحليةلماذا دخلت : وأضاف       )2(
من دخول ھذا الميدان على امتداد تاريخھا مع  شديدة الحذر، بعد أن كانت تنصير المسلمين

 )من التقديم" أ"صفحة (اإلسالم والمسلمين؟ 
المتغير في إطار ھذا المخطط الغربي لتنصير المسلمين، جاء الحديث عن : واستطرد قائال       )3(

في عملية  للكنائس المحلية الشرقيةوالجديد الذي رسمته النصرانية الغربية  الجوھري
ومن انتمائھا الشرقي وتوظيفھا  وطنيتھاأي إخراج الكنائس الشرقية من . تنصير المسلمين
 )من التقديم" س"صفحة . (ير المسلمينفي عملية تنص

ظاھرة "في إطار ھذا المخطط المكتوب والمعلن يجب أن نرى : "وأكمل حديثه قائال       )4(
تنصير ، وجھوده الساعية إلى قمص الكنيسة األرثوذكسية المصرية" بطرس القمص زكريا

 )من التقديم" ش"صفحة " (التلفازيةمن خالل حلقاته  المسلمين
 :في دور اإلسالمادعى فضيلته أن المسيحيين منذ الفتح العربي لمصر يقدرون  :ثانيا
 )من التقديم" ت"صفحة ( سماحتهـ 1
  )من التقديم" ب"صفحة (أو القھر الديني  وعدم االضطھادـ 2
من " ب"صفحة (لم يرتكب شيئا ما سلبا أو نھبا وحافظ على الكنائس  عمرو بن العاصـ وأن 3
  )التقديم
 .وھذا ما سوف أفعله.وھذا كالم عار من الصحة تماما ويحتاج إلى كشف ھذا الخداع** 
بمصداقيتھم وأمانتھم عمارة وحضرات الشيوخ األفاضل . ولست أدري لماذا يضحي د** 

  وھم يدافعون عن اإلسالم؟ العلمية
  ؟رفضل اإلسالم على المسيحية في مصوماذا تقول عن حديثه عن موضوع : المضيف) 4( 

  : اإلجابة
 سجله التاريخألقباط مصر مما  حماية االستعمار العربي، فأين المصداقيةكالمه يفتقر إلى        )1(

  .التي ارتكبوھا ضد المسيحيين في طول البالد وعرضھا المذابح البشعةعن 
تب ولضيق وقت البرنامج وخروج ھذه المواضيع عن أھدافنا، أذكر له القليل مما جاء بك       )2(

 .التاريخ
عبد العزيز بن (، أستاذة التاريخ بكلية البنات في كتابھا إسماعيل كاشف سيدةتقول الدكتورة        )3(

إننا النجد في المراجع القديمة ما يشير "  )132 ص مروان، سلسلة كتب أعالم العرب، في
 "الروم ممن ظل لينقذھمبعمر بن الخطاب  أن األقباط استنجدواالمحدثين من  اليه بعض

" فملعون من يتكل على ذراع بشر"والواقع أن األقباط ال يعتمدون على البشر ألنه مكتوب        )4(
() 

عندما جاءه  أيام محمد علي باشا] 109البابا[ البابا بطرس الجاولىوكلنا يذكر ما حدث مع        )5(
سأل  بطرسروسيا لألقباط، ولكن البابا عليه حماية قيصر   ليعرض ،سفير دولة روسيا

 )نحن في حمى من ال يموتفقال له البابا . نعم: ھل ملككم يموت، أجاب السفير( السفير
بالمنوفية تكذِّب ما ادعاه  يوحنا النيقيوسيوھا أقوال مؤرخ معاصر للفتح العربي وھو        )6(

النقيوسي كتب أن عمرو بن إن يوحنا "): "ت"صفحة (الدكتور عمارة قائال في مقدمتة 
وحافظ على الكنائس  سلبا أو نھباولم يرتكب شيئا ما  من مال الكنائسشيئا  لم يأخذالعاص 

 ".طوال األيام
 العربإن ): "من كتابه تاريخ مصر 112 الفصل(كيف يكون ھذا وھو الذي كتب في        )7(

 ."ةمذبحة ھائل استولوا على إقليم الفيوم وبويط وأحدثوا فيھما
) المدينة التي عاش فيھا( نيقيوسأتى المسلمون بعد ذلك إلى "ويذكر أيضا في نفس الفصل        )8(

بعد ذلك  ، ثم توجھواالشوارع وفي الكنائسكل من صادفھم في  وقتلواواستولوا على المدينة، 
ت ألنه فلنصموھنا ): ثم يقول... ( وقتلوا كل من وجدوه فيھاوأغاروا عليھا  بلدان أخرىإلى 

مايو  25 عندما احتلوا نيقوس في يوم األحد الغزاةالتي ارتكبھا  يصعب علينا ذكر الفظائع
 ".م642 سنة



 المؤرخ المسلمفيكفي أن نورد الحقيقة التالية التي كتبھا  سلب األموال والنھبأما عن        )9(
رضى هللا عنه أن  عثمانأراد : قال) 309ص  1الخطط المقريزية  ج(في كتابه  المقريزي

الضرائب ( الخراجوعبد هللا بن سعد على  الحرب فقط،يكون عمرو ابن العاص على 
ورفض األوامر فعزله  .كماسك البقرة بقرنيھا وآخر يحلبھاأنا إذن : فقال عمرو). والجزية
 .مصر إذن في مفھومھم بقرة حلوب. عثمان

 نكتة فكاھيةفھي بكل تأكيد  سماحة اإلسالمن أما حديث الدكتور عمارة في مقدمة الكتاب ع     )10(
  الوثيقة العمرية، ويكفي قراءة لبعض بنود أشجان المسيحيينأراد بھا الدكتور عمارة أن يثير 

  :التي طبقت على أقباط مصر وأذكر بعضا مما جاء فيھا
صومعة وال قالية وال  ديراً وال كنيسةـ اال يُحِدث النصارى في مدينتھم وال فيما حولھا 1

 . راھب
دوا ما ُخرِّب منھا2 فلماذا علمونا القرآن في (ـ وال يعلّموا أوالدھم القرآن 3.   ـ وال يجدِّ

على  الزنانيرـ وأن يشّدوا 5.  ـ وال يركبوا ركائب بسرج4) المدارس ضمن اللغة العربية؟
  أوساطھم، 

  شعانينـ وال يخرجوا 7في طريق المسلمين  كتبھموال شيئاً من صليباً ـ وال يُظِھروا 6
  . ـ وال يرفعوا أصواتھم على موتاھم9 أصواتھم بالقراءة في كنائسھمـ وال يرفعوا 8
  اللي انت جاي تقول عليھا يا فضيلة الدكتور عمارة؟ لسماحةھل ھذه ھى ا :تساؤلي** 

 ؟تنصير المسلمينماذا تقول عن حديثه عن موضوع : المضيف) 5( 
  : اإلجابة

ولم  ال يفھمھاألنه يتعرض ألمور  الدكتور عمارةلذي سقط فيه الخطأ اـ بداية أحب أوضح 1
: فبولس الرسول يقول. شيء آخر والتنصير الذي ھو التعميدشيء  التبشيريدرسھا، وھو أن 

  "إن الرب لم يرسلني ألعمد بل ألبشر"
: للكنيسة العامة في كل بقاع العالم شرقا وغربا عندما قال وصية المسيحھو  فالتبشيرـ 2

  )15: 16مر" (أي بشروا باإلنجيل للخليقة كلھا واكرزوااذھبوا إلى العالم أجمع "
، ففي بطلب من اإلنسان نفسه، فھذا ال يمكن إتمامه إال التعميدالذي يقصد به  التنصيرـ أما 3

أيھا  ماذا نفعل: "زة أو بشارة بطرس الرسولقالت الجموع التي تأثرت بكرا الخمسينيوم 
" توبوا وليعتمد كل واحد منكم على إسم المسيح"فقال بطرس " الرجال األخوة لكي نخلص؟

 ()  
أو التبشير بمحبة المسيح  تنفيذ وصية المسيح بالكرازةـ إذن فدور الكنيسة شرقا وغربا ھو 4

  . وخالصه
  . ية الكرازة، على مدى التاريخـ وحاشا للكنيسة الشرقية أن تقصر في وص5
عمارة بل وفي العالم اإلسالمي كله، أنه قد أتاح الرب لي . ـ ولكن ما فجر الموضوع عند د6

  .وسيلة عامة علنية لتوصيل محبته وخالصه إلى كل بيت بال حدود أو مانع أو عائق
  .ـ فصارت ظاھرة ملفته، وال تأثير لكنائس غربية شرقية على ما أقوم به7
حالل . لإلسالم يقوم المسلمون ھم أيضا بالدعوةـ ثم ما ھو العيب في المناداة بالتبشير، أال 8

  .عليھم وحرام علينا
  .بالسيفـ على األقل نحن نبشر بالمحبة، أما اإلسالم فيدعو 9

فكيف نھملھا ونقصر في حق الناس  الحرية للكالم والتعبير والتبشيرـ لقد أتيحت لنا فرصة 10
  آمين. يكون لھم حياة شركة مع الرب مقدسة في األرض وھناك أيضا في السماءعلينا، ل

 


