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املقارنة بني الشيخ ديدات والقس أنيس شروش: اجلدل الديين
Religious Debate Between Ahmed Deedat and Evangelist Anis
Sharosh: A Comparative Study

*نقیب ہللا محمد صدیق

جساد امحد
Abstract
Interfaith dialogue has become an essential need in today’s world. As it can be
used to solve many international socio-political issues. Islam and Christianity
are missionary religions and largely common in various aspect, as both stand as
the most popular religions around the globe and most widely spreading religions
of the world. Both always tried to gain a greater degree of popularity and play
an important role in decision-making. If the relations between both religions are
strained, then it has a great influence on global politics. The world needs a strong
debate among religions, especially between Christianity and Islam, to abolish
the misunderstanding that exists in the minds of their followers. In past few
decades two prominent scholars from both religions had played an important
role in this regard. Shaikh Ahmed Deedat emerged as a key Muslim figure from
south Africa Who engaged various Christian missionaries in religious dialogue.
From other side Dr. Anis sharrosh (d.2018) emerged as a Christian evangelist
who debated many famous scholars like Deedat. He served for 50 years as an
international evangelist in over 80 countries, preaching, defending, and teaching
the Christianity. both the intellectuals played a vital role in interfaith dialogue
and introduced new methodologies in this regard. Here I liked to write article on
this subject in order to see the effects of their dialogue on Islam Christian
thoughts, and what are the methods and curriculum they have used? And what
impressions left behind on Christian -Muslim dialogue, so that we can take
benefit from them. The major subjects of article are: Understanding of dialogue
and its important issues, Opinion of both scholars on religious dialogue and
comparison between Sheikh Ahmed Deedat and priest Anis Sharosh in religious
debate.
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اجلدل ادلیين :املقارنة بني الش يخ دیدات والقس أنيس رشوش

مقدمة

ان قضية احلوار قد أصبحت يف عاملنا اليوم من رضورايت العرص للتغلب عىل العدید من املشالكت احلياتية
 ،ولن يكون هناك سالم بني الداين مامل يكن هناك حوار بني الداين ،ان للحوار ادلیين فوائدة عدیدة اذا ما روعيت
أداهبا وضوابطها  ،اننا حباجة شدیدة اىل اجلدل ادلیين خاصة بني املس يحية والسالم لزاةل سوء التفامه املوجود يف
عقول أتباعهام  ،لهنام دینان متنافسان يف عاملنا اليوم  ،ومن الداين التبشريیة حیث حياول لك دين أن حيصل عىل قدر
أكرب من الش يوع والشعبية  ،و هام أكرث الداين أتباعا عىل الكرة الرضية  ،كام أن هلام دورا كبريا يف اختاذ القرارات،
ولهذا تتأثر الس ياسة العاملية اذا اكنت العالقات متواترة بني ادلاينتني ،مث ان هناك بعض نقاط الالتقاء بني السالم
املس يحية  ،ذلا احلوار بينهام أصبح رضورة اليوم للتقارب والتعايش السلمي  .ولن احلوار هو السبیل الوحید اىل بلوغ
الهدف املنشود ،و هو الوصول ابلبرشیة اىل بر السالم  ،مفس تقبل النسانية مجعاء یتعلق حبل اشاكلية التفامه املتبادل
بني الشعوب .
ميثل القس أنيس رشوش والش يخ أمحد دیدات  ، 1مناظرين عامليني يف اجلدل ادلیين يف العرص احلدیث ،
وهلام دور كبري فیه منذ أواخر القرن العرشين اىل بداايت القرن الواحد والعرشين  ،أما الش يخ أمحد دیدات املناظر
املسمل انظر أكرث من اثنني وثالثني قسيسا يف الماكن اخملتلفة من العامل،ومن أمهها:الولايت املتحدة المريكیة  ،بریطانيا
 ،كندا  ،هونغ كونغ  ،س نغافورة  ،الهند  ،جنوب أفریقیا وغريها  ،وهل مؤلفات عدیدة يف جمال اجلدل ادلیين بني املس يحية
والسالم.
كام ميثل القس أنيس رشوش املناظر املس يحي اذلي ودل يف مدینة النارصة يف فلسطني وهو عريب الصل
والنشأة  ،حیث انظر الش يخ أمحد دیدات مرتني ( 1985و )1988وهل مناظرات عدیدة مع علامء املسلمني مثل
ادلكتور جامل بدوي و ادلكتور ش بري عيل وغريمه ،وهل حوايل عرشة مؤلفات حول السالم ومن أشهرها (الفرقان احلق)
اذلي حاول فیه حمأاكة القرأن الكرمي  ،ومن هنا أود أن أكتب مقال حول موضوع:
1

هو أمحد بن حسني بن قامس دیدات ودل ابقلمي سورات ابلهند عام  1918يف أرسة مسلمة  ،اكن أبوه یعمل ابلزراعة  ،وقد مكثت الرسة تسع س نوات
يف الهند منذ ولدة الش يخ دیدات ،مث انتقل وادله اىل جنوب أفریقیا وعاش يف ديرابن .ويف عام  1986منح الش يخ دیدات جائزة املكل فیصل
العاملية تكرميا هل عىل اجنازاته وهجوده احلثيثة خلدمة السالم واملسلمني ومنحت درجة الس تاذ .تويف رحه ہللا – تعاىل  -عام  2007عن معر انهز
 74عاما.

He was Ahmed bin Hussein bin Qasim Deedat. Born in the Province of Surat India in 1918 in
Muslim family, His father was former, The family has spent 9 years in India after the birth of
Shaikh Deedat and then shifted to South Africa and settled in Durban. In 1986, Sheikh Deedat
was awarded the King Faisal International Award in honor of his achievements and efforts to
serve Islam and Muslims, and he was later awarded the rank of Professor. He died in 2007, at
the age of 74.
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اجلدل ادلیين :املقارنة بني الش يخ دیدات والقس أنيس رشوش  ،ليك نرى ما مدى تأثري جدهلام عىل الفكر
الساليم و املس يحي ؟ ومايه املناجه والساليب اليت اس تخدموها ؟ وما يه الاثر اليت ترتبت عىل احلوار الساليم
املس يحي ؟ حىت نس تفید منها يف حتسني العالقات بني ادلاينتني يف املس تقبل  .هذا هو الهدف الرئييس اذلي يريم اليه
هذا البحث .أما قضااي الرئيس ية تدور فامي یيل :
• مفهوم اجلدل وأمه قضاايه
• موقفهام من اجلدل ادلیين
• املقارنة بني الش يخ دیدات والقس أنيس رشوش يف اجلدل ادلیين
اهمت الباحثون يف اجلامعات احمللية والعاملية ابملوضوعات اليت تتعلق بعمل مقارنة الداين فكتبت عدة رسائل علمية حول
هذا املوضوع منها مایيل:
)(1احلوار الساليم املس يحي – املبادئ  ،التارخي  ،املوضوعات  ،الهداف :ويه رساةل املاجس تري ألفها بسام داود
جعك ،كتبت عام  1998يف امجلهوریة العربية السوریة حیث عرض فیها املؤلف موقف القرأن الكرمي والس نة النبویة
من املس يحية واملس يحيني ومبادئ احلوار معهم مث حتدث عن اترخي احلوار الساليم املس يحي من بعد الرسول – صىل
ہللا عليه وسمل – اىل مطلع القرن العرشين ،كام ذكر املؤلف موضوعات احلوار الساليم املس يحي املتعلقة ابدلاينتني
وأخريا ذكر موقف املس يحيني من احلوار الساليم املس يحي وأهدافهم منه.
)(2أعامل وهجود الش يخ أمحد دیدات يف مقارنة الداين دراسة حتليلية :للاكتبة أسامء رفیق :ويه رساةل ماجس تري مقدمة
اىل لكية أصول ادلين قسم مقارنة الداين ابجلامعة السالمیة العاملية ابسالم أابد 1421هـ 2000م  ،تناولت فیها
الباحثة مؤلفاته ومناظراته ابلضافة اىل أمه أعامهل بدراسة حتليلية  ،ويه دراسة خمترصة عن الش يخ أمحد دیدات لعدم
توفر املادة يف تكل الونة كام ترصح بذكل الباحثة  ،حیث واهجت مشألك كثرية يف سبیل الوصول اىل املادة العلمية
املناس بة  ،وعىل لك حال فقد اكنت حماوةل علمية جیدة حیث فتحت جمال البحث حول هذا العمل من أعالم المة
السالمیة.
) (3أمحد دیدات وهجوده يف الرد عىل النصارى :ويه رساةل ماجس تري قدمتها الطالبة رائدة ابراهمي اللحام اىل قسم
العقیدة واملذاهب املعارصة  -لكية أصول ادلين ابجلامعة السالمیة بغزة عام 1429هـ املوافق  2009م  ،حیث
تناولت فیها الباحثة هجود الش يخ يف الرد عىل النصارى كام تناولت املوضوعات اليت انظر فیها الش يخ مثل حتریف الكتاب
املقدس وصلب املس يح ،والبشارة مبحمد – صىل ہللا عليه وسمل – مث حتدثت عن موقفه عن بعض القضااي املعارصة
مثل قضية فلسطني وحرب اخلليج  ،وأخريا حتدثت عن التنصري ووسائهل وهجود العلامء يف مواهجة التنصري وهجود
دیدات يف التصدى للتنصري.
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أما القس أنيس رشوش اذلي جتول يف أكرث من مثانني دوةل  -حسب قوهل –ل توجد دراسة علمية شامةل حول خشصيته
ال أن هناك بعض املقالت نرشت يف النرتنت بعد أن ألف كتابه (الفرقان احلق) فكتب علامء املسلمني حوهل وانتقدوه
نقدا شدیدا ،وأزمع أنه مل یقم أحد حىت الن بدراسة علمية شامةل حوهل .
وبعد الاطالع عىل ادلراسات السابقة حول الش يخ دیدات والقس رشوش وجدت فقدان ادلراسة املقارنة يف هذا
اجملال ،وذلكل اخرتت هذا املوضوع حماول أن أمل هذا الفراغ نظرا حلاجتنا اىل هذا النوع من ادلراسة وخاصة بني
هذين العاملني للكشف عن أاثر جدهلام عىل احلوار الساليم املس يحي يف العرص احلدیث.

مهنج البحث
وسوف أسري يف هذا البحث:
● املنهج الوصفي واملنهج املقارن حیث أبني مفهوم اجلدل وأمه قضاايه  ،وأطبق ذكل عىل الشخصيتني حمل
التطبيق وأقارن بينهام يف هذه اجلوانب،
● وقد اعمتدت يف خترجي النصوص القرأنية عىل املصحف العامثين ،كام اعمتدت يف خترجي نصوص الكتاب
املقدس عىل النسخة العربية اليت أصدرهتا دار الكتاب املقدس يف الرشق الوسط جبمهوریة مرص
العربية ،القاهرة ،الصدار الثالث الطبعة اخلامسة .2006

مفهوم اجلدل وأمه قضاايه
قال ابن الفارس" :اجلمي وادلال والالم أصل واحد وهو من ابب اس تحاكم الشئ يف اسرتسال يكون فیه
وامتداد اخلصومة ومراجعة الالكم" 2وقال ابن منظور":اجلدل :الدلد يف اخلصومة والقدرة عليها ورجل جدل وجمدل
وجمدال شدید اجلدل ویقال جادلت الرجل جفدلته جدل أي غلبته ورجل جدل اذا قوي يف اخلصام والامس اجلدل وهو
3
شدة اخلصومة "
قال المام النووي ":اجلدل واجلدال واجملادةل مقابةل احلجة ابحلجة  ،وتكون حبق وابطل ،وأصهل اخلصومة
الشدیدة  ،ويسمى جدل لن لك واحد منهام حيمك خصومته وجحته احاكما بليغا عىل قدر طاقته تشبیها جبدل وهو احاكم

2

ابن فارس ،مقايس اللغة ،احملقق .عبد السالم محمد هارون) دمشق :دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م).433:1 ،

Ibn Faris , Maqāyīs al-Lūghā, Al Mohāqīq Abdul ul Salam Muhammad Haroon (Damascus:Dār ul
Fīqr, 1979 AD-1399 AH)، 1: 433.
3

ابن منظور  ،لسان العرب (بريوت  :دار صادر 1414 ،ه).105:11 ،
Ibn Mazoor, Līsān Al-Arab (Beirut: Dār Al Sadīr,1414 AH), 11:105.
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فتهل ،یقال جادهل جيادهل جدل" 4واجملادةل عند سقراط " :5مناقشة تقوم عىل حوار وسؤال وجواب" 6وعرفه الرشیف
اجلرجاين بتعریفني:
التعریف الول":هو القیاس املؤلف من املشهورات واملسلامت والغرض منه الزام اخلصم واحفام من قارص عن ادراك
مقدمات الربهان"
7
التعریف الثاين ":هو رفع املرء خصمه عن افساد قوهل حبجة أوش بهة أو یقصد به تصحيح الكمه وهواخلصومة يف احلقیقة "
فقد عرف امام احلرمني اجلویين اجلدل بقوهل :انه"اظهار املتنازعني مقتىض نظرهتام عىل التدافع ابلعبارة  ،أو ما یقوم
مقاهما من الشارة وادللةل " وقال بأنه لفرق بني املناظرة واجلدال واجملادةل واجلدل من انحیة الاصطالح  ،وان فرق
8
بني اجلدل واملناظرة عىل طریق اللغة  ،لن اجلدل يف اللغة لكمة مش تقة من غري مااش تق النظر.

قضااي اجلدل بني الداين
ان اجلدل أمر فطري ،یدخل مجيع العلوم والفنون فهناك اجلدل الس يايس واجلدل التارخيي واجلدل الاجامتعي،
ولكن للك عمل قضاايه ومسائهل ،واذلي هيمنا يف هذ الصدد قضااي اجلدل ادلیين واليت اهمت هبا علامء الالكم فقسموا
املسائل الالكمیة اىل ثالثة قضااي رئيس ية:اللهيات ،النبوات ،السمعيات.
أوال :اإلهليات
یناقش قضية اللهيات ذات ہللا وصفاته و الكمه والدةل اليت تدل عىل اثبات اخلالق مثل الدةل الكونية والعقلية
واملنطقیة  ،وقد رد القرأن الكرمي عىل ادلايانت اخملالفة عىل العقائد اخملالفة لالسالم مثل ادلهریة وعبدة الكواكب  ،كام
رد املتلكمون عىل عقیدة الصلب والفداء والتثليث والاحتاد والنسخ وتفسري اخلري والرش والتناخس وغري ذكل من املسائل
الفرعية املتعلقة ابللوهية ،يمتزي القرأن الكرمي بأنه جعل نقطة البدایة ملعرفة ہللا ما يشاهده النسان يف الكون ويف نفسه
فهناك أايت كثرية تناولت العامل وخلقه وقدرته وبدیع صنعه ،ومن القضااي اجلدلية ما وقع بني الش يخ دیدات وعلامء

4

النووي  ،حمي ادلين بن رشف ،هتذیب السامء واللغات (بريوت  :دار الكتب العلمية ،بدون الس نة). 48:3،

Mohi ud din bin Sharf al Nawvi ,Tāhzeeb al Asmā wā Lūghāt (Bairut: Dār Al Kūtūb al
Ilmīyāh,N.d)3:48
5
6

سقراط :فیلسوف یوانين عاش( 399 -469ق م) أحد مؤسيس الفلسفة الغربية .
مجمع اللغة العربية ،املعجم الفلسفي (مرص :املطابع المريیة القاهرة.59 )1979 ،

Majma Al Lugha al Arabia , Al Maojām Al Falsāfī (Misr : Al Matābāy al Amirīa Al Cairo, 1979)59
 7عيل بن محمد اجلرجاين ،التعریفات (بريوت :دار الكتب العلمية1983 ،م ( 78
Al Jurjani Ali bin Mohammad, Al Tarīfaāt (Bairut:Dār Al Kūtūb Al ilmīā ,1983) 78.
 8اجلویين ،الاكفیة يف اجلدل ) القاهرة  :مطبعة عيىس اليايب 1979 ،م) .44
Al Jawaini Imam al Haramain, Al kafīa fīl jadāl (Cairo: Maktbā issā al yābī,1979), 44.
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الالهوت من أمثال جميي سوجيارت والربوفيسور فلوید الكر والقس أنيس رشوش يف موضوعات خمتلفة مثل هل
9
الصلب حقیقة أم خیال ؟ القرأن أو الجنيل أهيام الكم ہللا ،هل عيىس اهل ؟ القرأن الكم ہللا أم محمد ؟.
اثنيا :النبوات
تعد النبوة من أمه القضااي اجلدلية اليت اهمت هبا علامء الالكم ،حیث ظهرت فرق ادعوا اناكر النبوة حبجة أن ما یأيت
به النبیاء ميكن للعقل التام ادراكه والوصول اليه وابلتايل فال حاجة لنا اىل الرسول أو النيب ،فقد أورد املتلكمون ردود
مطوةل عىل مثل هذه الش بهات ،نرصوا من خاللها النبوة ورضورة ارسال الرسل والنبیاء مبينني أن العقل مبفرده
ليكفي يف هدایة البرش ،كام ظهر كثريا من النبیاء الكذبة ادلجالني عرب التارخي الساليم،مثل مريزا غالم أمحد القادايين
فوقعت مناظرات عدیدة بينه وبني علامء املسلمني يف الهند مثل مناظرات ش يخ ثناء المرترسي مع القاداينية،ويف العرص
احلدیث وقعت عدة منا ظرات بني ادلكتور ش بريعيل والقس أنيس رشوش يف قضية النبوة مثل :املس يح يف الكتاب
املقدس ومحمد يف القرأن ،محمد يف الكتاب املقدس.
اثلثا :السمعيات
یتناول مصطلح السمعيات مجيع العقائد اليت مصدرها السمع كام تعرف ابمس الغيبیات ويه عبارة عن الثواب
والعقاب واجلنة والنار وغريها ،لقد اعتقد الهنود بعقیدة تناخس الرواح أي بقاء الروح بقاء ابداي وانتقالها من بدن اىل بدن،
ويه يف انتقالها يف البدان اخملتلفة ترتىق أي تنتقل من البدن الول اىل الفضل ،وقد ارتبط الثواب والعقاب ،وذلكل
فقد وقف املتلكمون من القول ابلتناخس وقفا عدائيا لنه يرتبط بتفسريات خاطئة للثواب والعقاب وقاموا مقاومة عنيفة،
ومن املناظرات اليت وقعت يف مثل هذه املوضوعات ما ذكره معر السكوين يف كتابه عيون املناظرات مناظرة النرصاين
10
مع املسمل يف قضية الروح.
وجيب التبنبيه اىل أن الش يخ دیدات قد سكل منهج اجملادةل مع علامء الالهوت ورجال ادلين املس يحي من أمثال جميي
س يوجارت والقس أنيس رشوش و القس اس تانيل شوبريج لحقاق احلق وابطال الباطل معال بقوهل تعاىل) :لِ ُي ِح َّق الْ َح َّق
ون ) .11
َویُ ْب ِط َل الْبَا ِط َل َولَ ْو كَ ِر َه الْ ُم ْج ِر ُم َ

موقف أمحد دیدات من اجلدل ادلیين واحلوار بني الداين
9

جامل املرزويق  ،دراسات يف عمل الالكم والفلسفة السالمیة (مرص :دار الفاق العربية2001 ،م) .20

Al Marzoqi Dr.Jamal, Dīrasaāt fī ilm alKālām wāl Falsāfā al Islāmīa (Misr:Dār alāfaāq Al
Arabia,2001) 20.

 10أيب معر السكوين  ،عيون املناظرات ،حتقیق۔ سعد غراب (تونس :منشورات اجلامعة التونس ية 1976 ،م). 218،
Al sakooni, Abi umar, Oyūn Al Manāzrāt,Tehqīq Saad al Gurab (Tunis:Mānshorāt Al Jamīa al
tunusia, 1976)218.
11

القرأن 8 :8
Al Qurān 8:8
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يرى دیدات بأن احلوار بني الداين يف شلكه املعارص مضيعة للوقت لنه یلتقي فیه الساتذة و الفالسفة
والعلامء حیث یلتقون ویتجاملون ،ویقولون هذا جید عن السالم وذاك جید عن النرصانية واليهودیة ،فاهنم یتحدثون
الكما مجيال مث یذهب لك واحد منهم يف طریقه ،والسلوب المثل للحوار مع املس يحيني هو اجملادةل ،لهنا ختتلف عن
هذه اللقاءات،حیث تتفاعل معها المة ،ویقف الش باب متحمسني يف القاعات.
وأما احلوار املروج ل أثر هل و رمبا یطبع عىل شلك كتب خضمة وتوضع يف املكتبات العامة ،فهو معل بس يط
ل يس تفید منه املسلمون  12.وعندما س ئل الش يخ دیدات عن موقفه عن احلوار بني الداين وخاصة امللتقى البراهميي
اذلي جيمع ادلايانت ذات الصول البراهميية( اليهودیة ،املس يحية ،السالم) فأجاب الش يخ ":وابلنس بة يل مثل احلوار
اضاعة للوقت لنه جمرد أحادیث ممنقة ولكامت ممتلقة ومظاهر همذبة ،یلتقي املتحاورون ویتبادلون لكامت راننة مث ل
یتفقون عىل شئ ،ان احلوار بني الداين مطلوب يف السالم اذ أن احلق عز وجل أمران أن جنریه مع أتباع ادلايانت
السامویة الخرى  :قُ ْل َاي أَ ْه َل الْ ِك َت ِاب تَ َعالَ ْوا ا َىل َ ِلك َم ٍة َس َوا ٍء بَ ْينَنَا َوبَيْنَ ُك 13ولكن عن ماذا ؟ ما هذه اللكمة ؟ ان القرأن
ِ
ُون َّ ِ
اَّلل فَا ْن ت ََولَّ ْوا فَ ُقولُوا ْاشهَدُ وا ِبأَانَّ
اَّلل َو َل ن ُ ْرشِكَ ِب ِه شَ يْئًا َو َل یَتَّ ِخ َذ بَ ْعضُ نَا بَ ْعضً ا أَ ْر َاب ًاب ِم ْن د ِ
حددها لنا (أَ َّل نَ ْع ُبدَ ا َّل َّ َ
ِ 14
ِ
ون )
م ُْس ِل ُم َ
هذا هو احلوار اذلي يرید احلق عز وجل منا أن جنریه مع أهل الكتاب ،وهو حوار جيب أن یرتكز أساسا
عىل الوحدانية املطلقة ،فاذا واهجنا النصارى هل نقول هلمَ (:و َل تَ ُقولُوا ث ََالثَة ) 15وهل نقول هلم (:لَقَدْ كَف ََر َّ ِاذل َين قَالُوا
اَّلل ه َُو الْ َم ِس ُيح ا ْب ُن َم ْر َ َمي ) 16وهل نقول هلم َ ( :و َما قَ َتلُو ُه َو َما َصلَ ُبو ُه َولَ ِك ْن ُش ِب َه لَهُ ْم  17وهل نقول هلمَ :اي أَ ْه َل
ا َّن َّ َ
ِ

12

دیدات  ،،ترمجة و تعليق .محمد خمتار(لبنان :اخملتار الساليم للنرش والتوزیع ،د.ت)16-17

Deedat , Ahmed Deedat bāyn al Injīl wāl Qurān,Tarjūmā wā talīque Mohammad Mukhtar(Lebanon
:Al Mūkhtār Al Islami le nāshr wāl tozee,N.d)16-17
13

القرأن 64 :2

14

القرأن 64 :2

15

القرأن 171 :3

16

القرأن 17 :5

17

القرأن 157 :3

AL Qurʻān 2:64
Al Qurʻān 2:64
Al Qurʻān 3:17
Al Qurʻān 3:17
Al Qurʻān 3:157
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الْ ِك َت ِاب َل تَ ْغلُوا ِيف ِدینِ ُ ْمك  ) 18وهل نبني هل م معىن هذا الغلو ؟ وهل نقول هلمَ ( :وقَالُوا َّ َ
اخت َذ َّالر ْمح َُن َو َ ًدلا ( )88لَقَدْ
19
الس َم َاو ُات یَتَف ََّط ْر َن ِمنْ ُه َوتَنْشَ ُّق ْ َال ْر ُض َو َ ِخت ُّر الْجِ بَا ُل َهدًّا ()90
جِ ئ ُ ْْمت شَ يْئًا ِادًّا ( )89تَ َاك ُد َّ
هل نقول هلم لك ذكل؟ نعم .فهكذا أمران احلق – عز وجل  -ول معىن لي حوار أخر جنریه مع أتباع ادلايانت
الخرى مامل يكن كذكل لن مثل هذا احلوار لن یقودان اىل النتیجة اليت جيب التوصل اليها ويه اعالء لكمة التوحید (
ل اهل ال ہللا ) "  20كام يرى دیدات أن هناك مزيات عدیدة للمجادلت ادلینیة منها ":أهنا جتذب أكرب عدد من امجلهور
لها ،وجتعل المور أكرث ااثرة وجاذبية عن أحادیث احملارضات وقد تناولنا موضوعات مثل هل صلب املس يح ؟ وهو
موضوع یؤیده ألف ومئتان میلون مس يحي وینفیه ألف میلون مسمل ،فأين توجد احلقیقة اذن؟ امجلهور يس تطيع أن یتابع
وحيمك ذلكل 21"...وذلكل مل یؤثر عنه أنه شارك يف ملتقیات حوار الداين لنه یعتقد أنه ل منفعة فیها ول غایة من
وراهئا ،وذلكل ميكن القول بأن الش يخ یفضل اجلدل ادلیين عىل احلوار لنه يرى أن للجدل أاثر كبرية عىل مجيع فئأت
اجملمتع وخاصة اجملادلت ادلینیة اليت وقعت يف ادلول الغربية ،فبالنس بة للمسمل فاهنا متنحه قوة للمتسك بدینه فیمكل
مشوره ،وخاصة املسمل املوجود يف ادلول الغربية ،لنه ل یتوافر دلیه الاس تعداد الاكيف والقدرات املطلوبة لبراز ممزيات
دینه بسبب حیاته وسط جممتع غري اساليم بسبب القصور يف الثقافة السالمیة اليت حصلها مثل هذا املسمل ،لنه ليست
دلیه خلفیة علمية ودینیة مناس بة تؤههل ملناقشة املس يحي أو اليهودي وذلكل یؤثر الصمت.
وأما ابلنس بة للمس يحيني فاهنم یتصفون بضعف اجلانب العقدي ،فهم ل یؤمنون ابملس يحية امياان اكمال ،بل اهنم
مس يحييون ابلمس فقط ،فاذلي يس متع اىل املناظرات یقتنع بأن السالم غایته املنشودة ،و أن ما عداه من الداين زیف
وضالل.
وأما املبرشون و رجال ادلين املس يحي فاهنم ياكبرون وتأخذمه العزة ابلمث ،يرفضون الاقتناع ظاهراي مبا مسعوه من
الدةل والرباهني ،رمغ ادراكهم أهنم عىل خطأ ،فان اجلدل حيدث يف داخلهم قلقا فكراي وتوترا نفس يا واضطرااب وجدانيا،
وابلتايل فان هذا المر ینعكس سلبا عىل أعامهلم فال یقومون ابلعامل التبشريیة كام هو مطلوب لشعورمه بأهنم قد

18

القرأن 171 :3

19

القرأن 90-88 :19

20

عبد القادر فقي ،حوار ساخن مع داعية العرص أمحد دیدات (القاهرة :مكتبة القرأن للطبع والنرش والتوزیع.34 -33 ،)1992AD ،

Al Quʻān 3:171
Al Qurʻān 19:88-90
Abdul Qadir Fiqi, Hīwār sakhīn mā daīyāh al aṣr Ahmed Dedaat(Cairo:Maltābāh Al Qurʻān le Tabā
wāl taūzee ,1992AD) 33-34
 21أمحد دیدات  ،هذه حیايت سرييت ومسرييت  ،أعده للنرش أرشف محمد الوحش( د.ن  ،د.ت) 45- 46
Ahmed Dedaat, Hazhī Hayātī Seerātī wā mseerātī, Ashraf Muhammad al-Wahash (Without
Publisher and Year) 45-46
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انكشفوا أمام أنصارمه ومؤیدهيم وأتباعهم 22،و زاد الش يخ قائال ":ليست هناك سلبيات يف اس تخدام أسلوب املناظرات،
فان لك املناظرات اليت شاركت فیها أتت بنتاجئ اجيابية بنس بة  %100و دیننا الساليم یدعوان وحيثنا عىل أن نكون
دعاة ،وأن جنادل املرشكني وأهل الكتاب ابليت يه أحسن كام قال تعاىل ":ا ْد ُع ا َىل َسبِیلِ َرب َِك ِابلْ ِح ْمكَ ِة َوالْ َم ْو ِع َظ ِة
ِ
يه أَ ْح َس ُن ا َّن َرب َّ َك ه َُو أَع َ ُْمل ِب َم ْن ضَ َّل ع َْن َسب ِ ِ
ِیهل َوه َُو أَع َ ُْمل ِابلْ ُمهْتَ ِد َين " 23و أان مقتنع بأمهية اجراء
الْ َح َس نَ ِة َو َجا ِدلْهُ ْم ِابلَّ ِيت ِ َ
ِ
24
اجملادلت ادلینیة مع الشخصيات املس يحية وغري املس يحية ذات املاكنة املرموقة بني أتباع مللهم"

موقف أنيس رشوش من اجلدل ادلیين واحلوار بني الداين

ینمتي القس رشوش اىل الكنيسة املعمدانية اجلنوبية )  ( Southern Baptist Churchاليت يه فرع من
الربوتس تانت احملافظني اذلين رفضوا احلوار بصفة عامة بل ذهبوا اىل تكفري بعض قادهتم حلضورمه جتمعات الصالة اليت
تشمل عدة أداين ،كام غضب بعض احملافظني من املس يحيني عىل املس يحيني اذلين ینحازون لصاحل املسلمني ،هذا وقد
تبنت املعمدانية اجلنوبية نظرة عدائية لالسالم لهنم لیعرتفون ابلسالم كدين بل هو هرطقة مس يحية ،لعتقادمه بأن
مجيع الداين الخرى یقودها الش يطان وأن السالم دين رشير ،كام وصف رشوش السالم بأنه دين زائف وقارن رسول
السالم ابلش يطان ،وأن اهل السالم هو البليس نفسه ،وأنه أكرث الداين دمویة ،وادعى بأن املسلمني حاولوا قتهل أثناء
25
املناظرة مع املسلمني.
لقد شارك رشوش يف أكرث من عرشين مناظرة مع علامء املسلمني يف أحناء العامل ابلضافة اىل املناقشات والربامج
التفلزیونية والذاعية ،وهذا یدل بأنه مل يشارك يف ملتقیات احلوار بني الداين.وهو یفضل اجلدل ادلیين بدل احلوار لنه
مينح فرصة طيبة لخواننا املسلمني أن يس متعوا اىل لكمة املس يح ليقا نروا بني املس يحية والسالم ویتعرفوا عىل احلقیقة
الناصعة بأن الرب واحد ذوثالثة أقانمي ،لهنم ل يس تطيعون أن جيدوا مثل هذه الفرص يف بالدمه لهنم مكبلني بسالسل
من حدید ،كام تنرص يف مثل هذه اللقاءات عدد كبري من املسلمني وتعمدوا وأصبحوا أعضاء للكنيسة املعمدانية يف مدینة

22

فقي ،حوار ساخن مع داعية العرص أمحد دیدات26.، 25،
Fiqi Abdul Qadir ,Hīwār sakhīn mā daīyāh al asr Ahmed Dedaat,25-26.

23

القرأن 125 :16

24

فقي ،حوار ساخن مع داعية العرص أمحد دیدات 23.،

Al Qurʻān 16:125
Fiqi Abdul Qadir , Hīwār sakhīn mā daīyāh al asr Ahmed Dedaat ,23.

 25انظر :مقال بعنوان :موقف املؤسسات ادلینیة جتاه السالم واملسلمني.
www.comeandsee.com/category/other ,accessed on 12 june, 2017.
Maāqīf Al Moasāsāt al denīa tijāh al Islam Wā Muslīmeen, www.comeandsee.com/category/other
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برمنغهام وخاصة بعد املناظرة الثانية عام  1986القرأن أو الجنيل أهيام الكم ہللا ؟ اضافة اىل ذكل فان احلضور
26
يشاهدون ما حيدث ابلفعل فهم اذلين حيمكون عىل القضية من مه عىل حق ؟ لن احلق یعلو ولیعىل عليه.

املقارنة بني الش يخ أمحد دیدات والقس أنيس رشوش
یعد الش يخ أمحد دیدات والقس أنيس رشوش من أبرز علامء مقارنة الداين يف العرص احلدیث ،سكل لك
منهام أسلوب اجلدل واملناظرة يف مؤلفاته و مناظراته ،حياول الباحث أن یقوم ابملقارنة بينهام من حیث السلوب
والاس تدلل والالزتام بأداب احلوار واملناظرة ،ومدى الزتاهمام بأصول البحث والتحقیق العلمي ولتوضيح الصورة يف
أذهان القراء بشلك أفضل سوف یتطرق الباحث اىل بيان أوجه التفاق والاختالف لرنى اىل أي حد الزتم لك منهام
بأصول اجلدل واملناظرة والتحيقق العلمي.

أوجه التفاق بينهام يف اجلدل ادلیين
 -1الكفاءة العلمية

يمتتع لك واحد منهام بكفاءة علمية جیدة من الناحیة اذلاتية و الاجامتعية  ،فان ادلكتور رشوش عامل لهويت
ضليع يف جمال تعلمي ادلاينة املس يحية ،وهو حاصل عىل ادلكتوراة احداهام يف الالهوت والخرى يف الفلسفة ،وأما الش يخ
دیدات عامل متخصص يف جمال الكتاب املقدس عمل نفسه بنفسه  ،ومل یتجاوز تعلميه الاكدميي ال املس توى التمكييل ،وقد
خاض مناقشات مع علامء الالهوت وأساتذة مؤهلني.

 -2البداية

یبدأ لك واحد منهام حدیثه بتالوة أیة من القرأن أو الكتاب املقدس فأنيس رشوش یتلو فقرة من الكتاب
املقدس  -نسخة مكل جميس  -حیث یفتحه أمام امجلهور  ،كام یطلب منهم أحیاان أن یقفوا احرتاما للكتاب فیبدأ تالته
ابللغة العربية مث یقرأ ترمجته ابللغة الجنلزيیة ،بيامن أمحد دیدات یبدأ حدیثه بتالوة أايت من كتاب ہللا من حفظه اعامتدا
عىل اذلاكرة ،لنه يمتتع ابحلافظة القویة اليت جعلته يس توعب أانجیل املس يحيني  ،فیحيط بشواردها ویعرف غرائبها
ونوادرها بصورة بعثت عىل الجعاب والتقدير.

 -3األسلوب

يسكل لك واحد منهام أسلوب الهجوم لهنم يرون أن الهجوم خري وس يةل لدلفاع ،و یعمتدون يف ذكل عىل
النصوص – القرأن الكرمي والكتاب املقدس – وتغلب عليهام امحلاسة والكهام يس تعدان قبل املناظرة اس تعدادا جیدا
ویطلع لك منهام عىل كتب الخر حىت يكون عىل بينة من المر  ،وهيمتون بنرش لك ما جيدون أماهمم من املادة العلمية
26

برانمج سؤال جرئ  ،احللقة التاسعة بعنوان :مناظرات ادلكتور أنيس رشوش /26 ،أبریل.2007 /
https://www.youtube.com/watch?v=sJ8sWmVQ8F4 ,accessed on 15 April, 2017.
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عن طریق الكتابة والرشطة املسموعة واملرئية ولجل هذا أسس لك منهام مؤسسات خاصة فالش يخ دیدات أسس
مركزا لدلعوة السالمیة يف جنوب أفریقیا مبدینة ديربن وأما القس رشوش أسس منظمة تنصريیة يف الولايت املتحدة
المريكیة مبدینة ألباما.
-4االسرتتيجية
لقد وضع لك واحد منهام لنفسه اسرتاتيجية خاصة فیعمتد أنيس رشوش يف اسرتاتيجيته عىل ایثارة أكرب قدر
ممكن من الش بهات وبأقص رسعة ممكنة ،وأما الش يخ دیدات یعمتد يف اسرتاتيجيته عىل املطالبة ابلربهان اذلي اس تنبطه
من قوهل تعاىل ":قل هاتوا برهانمك ان كنمت صادقني" 27 .وقال دیدات":ان طلب ادلليل والربهان هو الرد الطبيعي
28
واملنطقي ولكننا للسف ل نفعل ذكل"
 - 5االهتمام ابلصور واخلرائط واملالحق والواثئق
حيرص لك واحد من املناظرين برتس يخ املعلومات يف أذهان احلضور واملس متعني وذلكل اهمتوا ابلصور لهنا قریبة
من املشاهدة ،فاهمتوا هبذا اجلانب حیث جتد كتبهم مليئة ابلصور واخلرائط واملالحق والواثئق ،ويكفي أن نشري اىل
كتاب رشوش الفلسطيين املتحرر عىل سبیل املثال حیث أورد فیها أكرث من ثالثني صورة  ،وهكذا دیدات ل خيلو
كتابه من الصور واملالحق والواثئق ال ويه متوفرة فیها ،كام یضع لك منهام صورمه الشخصية عىل غالف كتبهم مع
سريهتهم اذلاتية.

أوجه الاختالف بينهام يف اجلدل ادلیين
- 1املوضوعية

لیبقى رشوش يف موضوعه احملدد بل یثري كثريا من املوضوعات يف أن واحد مثل احلریة ادلینیة وحقوق
القليات ابلضافة اىل املوضوعات الس ياس ية والتارخيية كام قال ادلكتور جامل بدوي للقس أنيس رشوش أثناء املناظرة":
انك تفجر مخسني ألف سؤال مث تقول :جاوب .امسع ،ل ختربط" .و يف اجلانب الخر فانه یلزتم ابملوضوع احملدود يف
29
مؤلفاته ول خيرج منه

27

القرأن 111:1
Al Qurʻān 1:111

28

أمحد دیدات  ،هذه حیايت سرييت ومسرييت 80،
Ahmed deedat,Hazhī Hayātī Seerātī wā mseerātī, 80

 29مناظرة القس أنيس رشوش مع ادلكتور جامل بدوي بعنوان :السالم ونبوة محمد صىل ہللا عليه و سمل،ابلولايلت املتحدة المريكیة بولیة كنساس عام
1989
https://www.youtube.com/watch?v=q1SS1IfrcjY , accessed on 15 May, 2019
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وأما الش يخ دیدات يركز عىل املوضوع احملدد تركزيا شدیدا ،ول خيرج من دائرته بتاات همام حاول خصمه من
املرواغة واحليل ،ومل يكن يرد عىل لك قضية یثريها خصمه حىت ل یتشتت املس متع فاكن يركز عىل القضية الرئيس ية
حىت يس تويف حقها ویظهر هذا المر جليا يف مناظرته مع جميي سوجير بعنوان:القرأن أو الجنيل أهيام الكم ہللا؟
وقد انقشهم دیدات من خالل نصوص كتاهبم املقدس ،فهو ل یطالب املس يحيني الميان ابملعتقدات السالمیة
بل یطالبهم فقط ابلتسلمي مبا یقوهل كتاهبم املقدس كام هو موجود يف حالته الراهنة ،وكشف هلم بأن معتقداهتم تتناقض
مع ما یقوهل الكتاب املقدس يف مسائل أساس ية من العقیدة املس يحية.
 -2املظهر
هيمت رشوش ابمللبس امهتاما شدیدا حیث یلبس املالبس الوروبية النيقة الفاخرة الغالية المثن كام یغري ملبسه
حسب الحوال فیلبس أحیان مالبس ش يوخ العرب من اجللباب والرسوال والشامغ والعقال واجلبة فیظهر نفسه مثل
ش يوخ السعودیني لن جذوره من السعودیة ،و يكون قلقا مشوشا كام یتحرك كثريا من ماكن اىل ماكن ویترصف
ترصفات غریبة أثناء املناظرة .
وأما الش يخ دیدات فیلبس مالبس عادیة عبارة عن القميص والبنطلون والطاقیة جيلس جلسة املتواضع،
تظهر عليه مالمح الوقار والهدوء والاطمئنان ،ل یتحرك كثريا أثناء املناظرة ويكون عىل ثقة اتمة هادئ البال مرحيا غري
مبال.
 -3البداية
یبدأ رشوش حدیثه بعرض العقیدة املس يحية مبارشة ويركز عىل القضااي اخملتلف فیها مثل الصلب والتثليث
وغريها حماول أن يستشهد هبا من القرأن الكرمي ،بيامن جند دیدات یبدأ حدیثه ابملتفق عليه ويركز عىل نقاط التفاق مث
اَّلل..." 30
ینطلق اىل الاختالفات معال بقوهل تعاىل " :قُ ْل َايأَ ْه َل الْ ِكتَ ِاب تَ َعالَ ْوا ا َىل َ ِلك َم ٍة َس َوا ٍء بَ ْينَنَا َوبَيْنَ ُ ْمك أَ َّل نَ ْع ُبدَ ا َّل َّ َ
ِ
ِ
ومن أمثلته عىل ذكل بدأ حدیثه يف مناظرته مع جميي سوجيارت يف قضية الميان ابملس يح بقوهل":أننا معرش املسلمني يف
احلقیقة ،العقیدة الوحیدة غري املس يحية اليت تلزم معتنقیها أن یؤمنوا ابملس يح عيىس فاليكون املسمل مسلام اذا مل یؤمن
ابملس يح  ،وحنن نؤمن أن املس يح عيىس أحد أعظم الرسول اذلي بعثه ہللا ،وحنن نؤمن أنه املس يح وحنن نؤمن مبيالده
املعجز اذلي ینكره كثري من املس يحيني يف عامل اليوم وحنن نؤمن أنه أحیا املوىت ابذن ہللا وأنه اكن یربئ المكه والبرص
ابذن ہللا ،حنن نتفق مع املس يحيني يف هذا ،وأما اذلي یفرق بيننا يف الس بل أما الفرق احلقیقي الوحید بني املسلمني
واملسحيني فهو أننا نقول بأن ہللا العيل القدير ليس متجسدا يف هيئة البرش وأنه ليس جتس يدا لالهل وهو ليس الابن
31
اذلي ودله ہللا"....
30

القرأن 64 :1

31

مناظرة أمحد دیدات مع القس س تانيل شوبريج هل الجنيل الكم ہللا؟ عام .1991

Al Quran 1:64
https://www.youtube.com/watch?v=2IfolrLSmIk ,accessed on 02 April, 2020.
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 -4موقع العقل

یقل اس تخدم العقل يف منهج أنيس رشوش ویعمتد لكيا عىل نصوص الكتاب املقدس ،وأما اس تخدام العقل
يف منهج دیدات فیعد العقل القطب الثاين من منهجه ،حیث یطالب ابلربهان أول مث يزنه مبزيان العقل فیبدأ بتحليهل
ونقده حىت یبطهل واحدا تلو الخر حىت ینتهيي ما يف جعبة خصمه من الدةل.
 -5االلتزام مبا يسلم به اخلصم:
ل یلزتم رشوش مبايسمل به اخلصم بل یعمتد يف اس تدللته عىل الكتاب املقدس اذلي لیؤمن به دیدات وغريمه
من املسلمني يف صورته احلدیثة ،فهو يس تدل ویقدم س يال من النصوص غري مبال ابخلصم سواء وافقه أم خالفه ،بل
يس تلزم عليه أل يس تدل ابلجنيل لن خصمه ل یؤمن به ول يسمل هل بصحته فهو حيمك بتحریفه فكیف یقتنع اخلصم بالكم
ل یؤمن به ؟ امنا جيب عليه أن يس تدل ابلقرأن كام اكن یفعل دیدات حیث أورد س يال من نصوص التوراة والجنيل
ابعتبارهام كتابني مقدسني للقس رشوش ،وعند ما س ئل ملاذا مل ترد عىل أدةل ش بري عيل؟ فأجاب رشوش ":أان أجتاهل
ما یقوهل ش بريعيل لنين ل أؤمن مبا یقوهل ،فیقدم ش بري عيل وهجة نظره كام أقدم وهجة نظري ولمك الاختيار يف الرفض
والقبول ،ولو كنت أؤمن مبا یقوهل ش بريعيل لقبلته ولكنين ل أؤمن مبا یقوهل بل أقدم وهجة نظري لن املعركة لجل
الوصول اىل احلق" .ومن املالحظ أن ش بري عيل مل حيتج ابلقرأن بل احتج ابلكتاب املقدس اذلي اكن یؤمن به رشوش
32

وأما دیدات فیلزتم مبا يسمل به اخلصم بل یبالغ يف ذكل ومن مظاهر اهامتمه أنه اعمتد لكيا عىل الكتاب املقدس-
نسخة مكل جميس اجلدیدة  -اذلي یؤمن به رشوش مع أن هناك نسخ متعددة للكتاب املقدس اليت لیؤمن هبا رشوش
ول یلجأ اىل القرأن والس نة ال اندرا لالستشهادبه لن خصمه ل یؤمن به ،كام حدد دیدات يف مناظرته مع جميي سوجير
نسخة الكتاب املقدس اليت یؤمن هبا يف البدایة قبل بدء املناقشة لن لك مس يحي هل حاةل فریدة قامئة بذاته ك أشار اىل
ذكل الش يخ دیدات ":لنك  -عامة  -عندما تتحدث اىل مس يحي جتد لك مس يحي حاةل قامئة بذاهتا  ...حاةل فریدة
بذاهتا متاما  ....مبجرد أن حتارصه يف نقطة یقول كل:لكنين لأؤمن هبذا  ...أان لأعتقد يف هذا  ،لك واحد من اللف
میلون مس يحي أقابهل أجده فریدا جدا أجده حاةل خاصة  ،قد ینمتي اىل الكنيسة الجنلزيیة لكنه لیعتقد فامي تعلمه الكنيسة
33
الجنلزيیة أو یتبع الكنيسة الاكثوليكیة لكنه يف احلقیقة لیؤمن مبا تعلمه الكنس ية الاكثوليكیة لك واحد حاةل فریدة "....
32

الصلب حقیقة أم خیال ؟ مناظرة بني القس أنيس رشوش والس تاذ ش بريعيل ويه سلسةل من احملارضات نظمتها الكنيسة.
https://www.youtube.com/watch?v=5lrgrK1eBgk ,accessed on 12 April, 2020.
Al Salīb Haqīqā Am Khayaāl Mūnazrā Anis Sharoosh/Ustaz Shabir Ali

33

املناظرة الكربى يف مقارنة الداين بني القس جميي سوجيرات والش يخ دیدات ،تقدمي و حتقیق  ،محمود عيل حامیة( ،مرص.101، )2005 :

Al Mūnazrā Al Kūbra fī Maqārnā tūl Adyaān byn al Qis Jaimi Sogharat wa Shaikh Deedat,taqdeem
wa Tahqiq Mahmood Ali Himaya (Miasr: 2005) ,101
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 -6أسلوب اإللقاء
یقدم رشوش لكمته من الوراق املكتوبة قبل املناظرة بأقص رسعة ممكنة حیث یقرأ مئة میل يف الساعة ول
یلتفت اىل احلضور ول هيمت هبم سواء فهموا الكمه أم مل یفهموه ،لكنه یتحدث ابلجنلزيیة بطالقة واقتدار ومبس توى فين
عال يف اللقاء یضغط عىل خمارج احلروف ضغط فنان یتحدث حبامسة منقطع النظري  ،حيرك یدیه وعينیه حسب املوقف.
بيامن الش يخ دیدات یلقي لكمته ارجتال اعامتدا عىل اذلكرة ،ويشري اىل موضع الاقتباس والاحصاح والفقرة اشارات دقیقة
حصيحة مظهرا الس ياق اذلي جاء فیه لك نص من النصوص.
: Plagiarism- 7االنتحال أو السرقة األدبية
قال أنيس رشوش ":ها أنذا قد أتيت ابلفرقان احلق واذلي اكن القرأن یتحدى الناس مجيعا منذ أربعة عرش
34
قران ليس ابللغة العربية حفسب بل بلغة العامل احلدیث"
یعد القس رشوش من أشهر املتهمني ابلنتحال أو الرسقة الدبية وخاصة يف كتابه الفرقان احلق حیث نقل
القوالب اللغویة للقرأن الكرمي وملها ابلعقیدة املسحية ،لقد رسق أول امس الكتاب لن الفرقان أحد أسامء القرأن الكرمي،
مث قدل السور القرأنية من انحیة السلوب والداء ،كام رسق أسامء السور منها:الفاحتة ،القدر  ،النور ،النبیاء  ،الاكفرون
 ،الفرقان  ،التوبة  ،النساء  ،الطالق ،املائدة ،املنافقني ،ومن أرد الزايدة فعليه أن يراجع كتابه الفرقان احلق وهو متوفر
عىل النرتنت كام یبیعه موقع المازون .بيامن أمحد دیدات یبتعد متاما عن مثل هذه المور ،و عندما ینقل دیدات من أحد
يشري اليه بدقة مع حتدید الكتاب والصفحة والطبع.

 -8استصغار اخلصم والنيل منه

يس تصغر رشوش خصمه ومناظره أثناء املناظرة ويس تهزأ به ليظهر نفسه أنه أعىل منه مزنةل ،كام فعل مع
الس تاذ ش بري عيل حیث قال للجمهور ":ان ش بري عيل أصغر من ابين ومع ذكل سوف یقدم اليمك معلومات قمية عن
املوضوع"  35و أضاف يف موضع أخر ":كيف یأيت الرجل اذلي حيمل شهادة املاجس تري وحيمك عىل املقدس بأنه حمرف

 34محمد ﷺ يف الكتاب املقدس  :مناظرة بني القس أنيس رشوش والس تاذ ش بريعيل ،ويه سلسةل من املناظرات ادلینیة نظمتها الكنيسة يف احدى ادلول
الروبية داخل الكنيسة.
https://www.youtube.com/watch?v=3guJqNZpr_I ,accessed on 17 April,2020
 35مناظرة بني القس رشوش والس تاذ ش بري عيل بعنوان :ہللا أم الثالوث؟ ويه سلسةل املناظرات اليت وقعت يف بریطانية.
https://www.youtube.com/watch?v=fJwc28L-tV8 ,accessed on 12 April,2020.
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ومزور۔" 36وقال يف حق أمحد دیدات ":انظرت أشهر املناظرين املسلمني الس يد دیدات وهو خرجي الصف السادس
37
الابتدايئ"
بيامن الش يخ دیدات حيرتم مناظره ویوقره وجيلهل ول يس تهزأ به يف حال من الحوال بل يكرمه وميدحه بصفات
جیدة ،وان اكن أسلوبه قوي فیه نوع من احلدة والعنف ومع لك ذكل فانه یتحىل بأداب البحث واملناظرة .ومثال ذكل
أنه ملا انظر القس أنيس رشوش دعاه اىل السالم أولً ومدحه حیث قال  ":وحسب التالوة القرأنية اليت مسعمتوها من
القرأن الكرمي بلغة ادلكتور رشوش فان ہللا قد أنعم عليه وعىل أمه ابلرساةل وهذا یقتيض من ادلكتور رشوش ( وهو
38
یعرف اللغة العربية) أن یتقدم الن ويرفع یده ،أعطين یدك ،أعطين یدك ،وانطق الشهادة ابلسالم"
 -9استخدام األلفاظ الواقحة الغري املهذبة
اس تخدم رشوش ألفاظ واحقة جتاه اخلالق س بحانه وتعاىل وألفاظ تنتقص أنبیاء بين ارسائيل فضال عن السالم
و القرأن ومحمد حیث اس تعمل ألفاظ بذیئة يف حق القرأن منها ان مصدر القرأن القبال العربية الوثنیة املرشكة والداين
القدمية ،وهو من صنع محمد وقد رسق معظمه من الكتاب املقدس ،وأن محمدا وقع يف غرام زینب بنت حجش ،وأنه
ش يطان ،وأن السالم دين دموي انترش ابلس يف وقال :لول الس يف ملا مسعت مبحمد ودینه ،وأن اهل السالم هو
البليس نفسه وغري ذكل من الالفاظ الواحقة.
بيامن الش يخ دیدات حيرتم مجيع النبیاء ویعظمهم وخاصة عيىس – عليه السالم – لنه من أوىل العزم من
الرسل لن الميان جبميع النبیا دون التفریق أحد أراكن الميان الساس ية كام قال تعاىل ":أ َم َن َّالر ُسو ُل ِب َما أُن ِز َل الَ ْي ِه ِم ْن
ِ
39
ون ُ ٌّ
لك أ َم َن ِاب َّ َِّلل َو َم َالئِكَتِ ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُس ِ ِهل َل نُف َِر ُق بَ ْ َني أَ َح ٍد ِم ْن ُر ُس ِ ِهل."....
َ ِرب ِه َوالْ ُم ْؤ ِمنُ َ
كام یؤمن دیدات ابلكتاب املقدس بعهدیه القدمي واجلدید أنه الكم ہللا أصابه التحریف والزتوير عرب التارخي،
ومع ذكل فانه یعظمه وجيلهل لنه أحد أراكن الساس ية يف السالم ،فال يكون املؤمن مؤمنا اذا مل یؤمن بعيىس وموىس
عليهام السالم وما أنزل اليهم.
 -10التحكيم
یتحاك رشوش اىل الكتاب املقدس  -اذلي ل یؤمن به امجليع  -فلك ما خيالف الكتاب املقدس فهو خطأ همام
اكن لن العقل مقرص عن الدراك الصحيح جيب عليه أن يستسمل للويح اللهيي اذلي ميثل يف الكتاب املقدس ،واملثال
 36مناظرة بني القس رشوش والس تاذ ش بري عيل بعنوان :محمد يف الكتاب املقدس.
https://www.youtube.com/watch?v=3guJqNZpr_I ,accessed on 17 April,2020
 37مناظرة بني القس رشوش وادلكتور جامل بدوي بعنوان :هل القرأن لكمة ہللا أم محمد ؟ ابلولايت املتحدة المريكیة عام .1989
https://www.youtube.com/watch?v=1JLhlB5WNUI , accessed on 15 April,2020.

 38مناظرة دیدات مع أنيس رشوش هل القرأن أم الجنيل أهيام الكم ہللا ؟
https://www.youtube.com/watch?v=uA7ooyJ_P2I , accessed on 15 June,2018.
39

القرأن285 :1
Al Qurʻān 1:285
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عىل ذكل انه یقول :هناك أخطاء اترخيية علمية وقانونية أخالقیة واجامتعية يف القرأن وادلليل عىل ذكل أن معلومات
القرأن خطأ لنه خيالف الكتاب املقدس اذلي جيب الميان به لنه أقدم من القرأن فالقدم أقرب اىل الصحة ،وذلكل قال
رشوش ":جيب الميان ابلكتاب املقدس سواء فهممتوه أم مل تفهموا " 40بيامن یتحاك دیدات اىل العقل السلمي اذلي یتفق
عليه الناس مجيعا مفا وافق العقل السلمي فهو حق وما خالفه فهو ابطل.
 -11قراءة نصوص القرآن والكتاب املقدس
یقرأ رشوش نصوص الكتاب املقدس بصورة مدهشة و أسلوب مجيل ابلعربية والجنلزيیة ،ولكن عندما یقرأ
القرأن خيطئ كثريا  ،حیث ل یقرأ سطرا ال وخيطئ فیه مرتني أو ثالثة مع أنه عريب ،وقد حتداه أحد احلضور يف مناظرته
مع ادلكتور جامل بدوي بقوهل ":انين أحتداك أن تقرأ صفحة من القرأن بدون أخطاء" وملا بدأ رشوش ابلقراءة من املصحف
ومل یتجاوز عدة أايت ال وأخطاء فیه أربع مرات ،فضحك احلضور وامحر وهجه وبدأ یعلل أخطاءه بقوهل :أن العرب مل
يكن موجودا يف عهد النيب – صىل ہللا عليه وسمل – واذلي لخيطئ يسمى حافظا للقرأن ،وزاد قائال ":انين لست
متخصصا يف اللغة العربية بل انين طالب أتعمل القرأن "...مث قال" :لقد توقف تعلميي العريب عىل الصف السابع" 41 .بيامن
الش يخ دیدات یقرأ نصوص القرأن والكتاب املقدس ارجتال اعامتدا عىل احلفظ بدون أخطاء لنه حافظته قویة وحيدد
موضع الاقتباس وحمل الشاهد بدقة عىل وجه يس تغرب منه احلضور.
 -12اللجوء إىل التلفيق والتكذيب واملغالطات
یضع رشوش الفكرة مقدما مث یبحث عن الاس تدلل ليؤید هبا فكرته همام اكنت واهية ولو اضطرمه المر اىل
املغالطات والاكذیب واقتطاع النصوص ،ومن المثةل اليت قدهما رشوش مایيل:
أ -إثبات الصلب يف القرآن
وت
حیث قال رشوش:ان القرأن یؤید صلب امليسح لن ہللا تعاىل یقولَ ":وا َّلس َال ُم عَ َ َّيل یَ ْو َم ُو ِ ْدل ُت َویَ ْو َم أَ ُم ُ
َویَ ْو َم أُبْ َع ُث َح ًّیا"  42مث حرف معىن الیة حني ترمجها اىل اللغة الجنلزيیة بقوهل :أن عيىس ودل مث مات مث " ترمج الفعل
املضارع " أموت" بقول ":مت" ليثبت  diedمث بعث حیث ترمج أموت بقوهل "

 40القرأن أو الجنيل أهيام الكم ہللا ؟ مناظرة بني القس رشوش والش يخ دیدات ،يف بریطانية مبدینة برمنغهام .1988
https://www.youtube.com/watch?v=uA7ooyJ_P2I , accessed on 15 June,2018.
41

مناظرة بني القس أنيس رشوش وادلكتور جامل بدوي بعنوان :القرأن الكم ہللا أم محمد ؟ عام .1989
Muhttps://www.youtube.com/watch?v=1JLhlB5WNUI, accessed on 15 April,2020
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القرأن 33 :19
Al Qurʻān 43:6
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أن القرأن یقر بعقیدة الصلب يف املس يحية ،ومل يس تطع رشوش أن یفلت من الش يخ دیدات بل أمسكه يف
املناظرة الثانية بعنوان :القرأن أو الجنيل أهيام الكم ہللا ؟ وقال ":ان رشوش تعمد اساءة ترمجة للیة الكرمية اليت مل
43
یعتذر عنها حىت الن وزاد قائال :ان اكن هذا معل متعمدا فهو معل ش يطاين وان اكن هجال فغري مغتفر"
ب_ إثبات التثليث يف القرآن
لقد أثبت رشوش عقیدة التثليث يف القرأن بقوهل ":أترون الثالوث يف القرأن مئة وثالثة عرش مرة – بسم
ہللا الرمحن الرحمي – مثل الثالوث يف الكتاب املقدس"  ،فرد عليه دیدات بقوهل ":هذا معل غري مغتفر ومتعمد وش يطاين
ابلنس بة لعريب مثكل ،أل ترون عربيته ك يه فقرية وضعيفة".
ج -إثبات علم الغيب ليسوع املسيح يف القرآن الكرمي
قال رشوش":ان يسوع یعمل موعد قیام الساعة" واس تدل بقوهل تعاىلَ ":وان َّ ُه لَ ِع ْمل لِ َّلساعَ ِة فَ َال تَ ْم َ ُرت َّن ِهبَا َواتَّ ِب ُع ِوين
ِ
للساعة" تعمل بزنوهل " فال مترتن هبا" أي ل
رصاط م ُْس تَ ِقمي" 44حیث فرس الیة بقوهل ، :وانه أي عيىس "لعمل
َه َذا ِ َ
تشكن فیها ،ليثبت لنا أن يسوع اهل لنه یعمل الغيب ،فرد عليه دیدات بقوهل":ومل یدر رشوش أنه یعارض الجنيل أیضا،
فامي زمع من أن يسوع اكن یعرف موعد قیام الساعة اذ ورد ابلجنيل َ " :وأَ َّما ِ َ
ذكل الْيَ ْو ُم َوتِ ْ َ
الساعَ ُة فَ َال یَ ْع َ ُمل ِ ِهب َما
كل َّ
الس َما ِءَ ،ولَ الا ْب ُن ،الَّ ال ُب " 45بيامن الش يخ دیدات یعمتد يف اس تدللته عىل تفاسري
أَ َحدَ ،ولَ الْ َم َالئِكَ ُة َّ ِاذل َين ِيف
َّ
ِ
الكتاب املقدس املعمتدة دلى املس يحيني أنفسهم ،وحسب قراءيت واطالعي عىل تراث الش يخ دیدات مل یثبت عنه
التلفیق أو املغالطة أو غري ذكل من احليل اليت یلجأ اليها املنرصون وعلامء الالهوت.
 -13الدقة واألمانة يف النقل
ان رشوش ل يرى بأسا بل یتساهل كثريا يف هذه القضية لنه حني ینقل أقوال املفرسين يف كتابه كشف
الس تار عن السالم ل یعود اليها مبارشة بل ینقلها عن كتب املس يحيني واملنرصين واملسترشقني وهذا ما لحظته يف
منهجه .
بل أكرث من ذكل أنه يسئ النقل معدا كام أشار اىل ذكل ادلكتور ش بري عيل" ومن أغرب ما رأیته أن املؤلف
نقل قول مارتن لنك من كتابه (محمد) وملا راجعت ذكل الكتاب حتريت واس تغربت بأن املؤلف نقل قول ماتن لنك خمالفا
46
ملا یدعيه رشوش ".
43

مناظرة بني القس رشوش والش يخ دیدات بعنوان :القرأن أو الجنيل أهيام الكم ہللا ؟ يف بریطانية مبدینة برمنغهام عام 1988
https://www.youtube.com/watch?v=uA7ooyJ_P2I , accessed on 15 June,2018.

44

القرأن 6 :43
Al Quran 43:6

 45اجنيل مرقس (مرص :دار الكتاب املقدس يف الرشق الوسط  ،الصدار الثالث  ،الطبعة اخلامسة 13:32.)2006
Injeel Marqas (Misr :Dār al Kutūb fī Sharq al aūsāt,Isdaār al sālīs ,Tabā al Khāmīsā 2006)13:32
46
https://www.youtube.com/watch?v=a4uyRKmrcfs , accessed on 15 June,2018.
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وذلكل قال ادلكتور حسن مريس  47يف مناظرته مع أنيس رشوش ":ان الخ رشوش مشهور بتحقیقه العلمي
اخلاص القوي الشجاع ولكن حني نعود اىل مصادره جند أهنا تسبب املشألك اىل الالهوتيني والعلامء ...وقال يف موضع
48
أخر :ان هذا هو حتقیق الخ رشوش اخلاص "
بيامن جند دیدات یتحىل بأداب البحث والتحقیق العلمي وادلقة والمانة العلمية ومن شدة اهامتمه بأمانة النقل
أنه یصور الصفحة املطلوبة ویضمها اىل كتابه حىت أنه یصور الصحفة الاكمةل من اجلریدة ،ومل یدع أحد حىت الن أنه
أخطأ يف النقل لنه هممت هبذا اجلانب غایة الاهامتم.
 -14املصادر واملراجع
اعمتد رشوش يف دراس ته لالسالم عىل املصادر الثانویة البعيدة ،وخاصة كتب املنرصين واملس يحيني اذلين
اس تدلوا بأن السالم دين ابطل وأن املس يحية داينة حقة وابلتايل فانه اعمتد عىل أدةل هولء اذلين هامجوا السالم للنيل
منه ،مثال يف السرية النبویة اعمتد كتاب عبد املس يح اذلي ترمج كتاب ابن هشام اىل الجنلزيیة كام نقل أقوال الصحابة
والتابعني من كتاب عبد الفادي بعنوان خشصية املس يح كام مل ینقل أقوال املفرسين عن التفاسري مبارشة بل أخذها عن
كتب املنرصين واملسترشقني وهكذا دواليك .
وقد س ئل ادلكتور ش بري عىل ،كيف ترون كتاب رشوش كشف الس تار عن السالم يف مزيان التحقیق
والبحث العلمي ؟ فأجاب بقوهل":ان رأيي العام حول كتاب رشوش جيب أن يكون يف ضوء الصول والقواعد اليت
تعلمتها من جاري میلر حیث قال :عندما تقوم أي كتاب جيب عليك أن تراجع مصادره ومراجعه لتعرف من أين اس تنبط
واس تقى املؤلف مادته العلمية لهنا تعلمك مس توى املؤلف من حیث مراعاته لصول البحث والتحقیق العلمي واملنهج
اذلي سار عليه ،ولكن حني نراجع مصادر حبثه فانه یعمتد عىل املصادر الجنبية مثل كتب املس يحيني واملنرصين عند
دراس ته لالسالم واندرا ما یعود اىل املصادر الثانویة انهيك عن املصار الصلية املعمتدة ،ففي ضوء ما قاهل جاري میلر
فان املؤلف مل يراع قواعد البحث العلمي وأصول التحقیق لنك اذا أردت أن تفهم شيئا عىل الوجه الصحيح جيب أن
تعمتد عىل مصادره الساس ية حىت تفهم فهام حصيحا سلامي،لكن املؤلف راجع مصادر مس يحية استرشاقیة اذلين أثبتوا بأن
السالم دين ابطل واملس يحية داينة حقة  ،ومن هنا فان املؤلف نقل أدةل أمثال هولء دون النقد والتحليل ،ومثال من
49
یتبع هذا املنهج كنه يسأل صدیقه أو ینقل عن الكتب اليت حيمل مؤلفوها نفس الفكرة اليت یعتقدها املؤلف"
47

هو ادلكتور حسن مريس شقیق الرئيس املرصي اخمللوع محمد مريس ،مدير املركز الثقايف الساليم ابلولايت املتحدة المريكیة مبدینة ش ياكغو ،انظر القس
أنيس رشوش عدة مرات.

He was Dr. Hassan Morsi, brother of the late Egyptian President Mohamed Morsi, director of the
Islamic Cultural Center in the United States of America in Chicago, he debated Dr.Anis
Sharoosh many times.
https://jashow.org/articles/is-muhammad-a-true-prophet-of-god/ , accessed on 15
June,2018 48
49
https://www.youtube.com/watch?v=a4uyRKmrcfs , accessed on 15 June,2018.
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كام سأل ادلكتور جامل بدوي عن أنيس رشوش عن املصدر واملرجع أثناء املناظرة حني حتدث عن نيب
السالم بأنه وقع يف غرام زینب بنت حجش بقوهل ":ما مرجعك يف ذكل ؟ فقال رشوش :بنت الشاطئ .فرد عليه جامل
بدوي بنت الشاطئ ليس مرجعا .فقال رشوش :ابن احساق وابن هشام ،فرد عليه جامل بدوي :عندي ابن احساق وابن
50
هشام ليس فیهام ما تقول ،اي رشوش أنت تأخذ قليال من احلق وختلط معه كثريا من الباطل".
بيامن جند أمحد دیدات یعمتد عىل املصادر الصلية دلى الطرف املس يحي ول يزیغ عنها قدر أمنةل ،فهو يراعي
أصول وقواعد البحث العلمي وان اكن أقل مزنةل من القس أنيس رشوش من حیث ادلراسات الاكدميية فانه حاصل
عىل ادلكتور مرتني وأما دیدات فان مس تواه الاكدميي یتوقف عىل الصف السادس ،ومع ذكل فانه یعمتد عىل املصادر
املعمتدة دلى املس يحيني ،ومن أمثلته عىل ذكل أنه حدد نسخة الكتاب املقدس بقوهل ":عن أي اجنيل نتحدث اي س يد
س تانيل شوبريج ؟ فرد عليه شوبريج سوف أخربك حني یأيت دوري 51"..وعىل لك حال فانه یلزتم مبا يسمل به اخلصم من
املصادر واملراجع و یدقق كثريا لنه يرى بأن لك مس يحي هل حاةل فریدة وذلكل فانه هيمت هبذا اجلانب من البدایة قبل
بدء املناقشة كام أشارت اىل ذكل يف اس تعداده قبل املناظرة واملناقشة.

أمه النتاجئ اليت توصل الهيا الباحث
امحلد هلل اذلي بنعته تمت الصاحلات ،وبعد شوط من البحث والتحقیق العلمي توصل الباحث اىل مایيل:
 .1ان احلوار احدى الوسائل الساس ية لتحقیق السالم والتعايش السلمي يف العرص احلدیث ،لمهية ادلور اذلي
یلعبه ادلين يف حیاة الفرد واجملمتع .
 .2یفوق الش يخ أمحد دیدات يف الاس تدللت العقلية عىل القس أنيس رشوش ،لنه يس تدل مبسلامت دینه،
مما جيعل موقفه ضعيفا من انحیة الاس تدلل.
 .3رداءة التعبري واللغة دلى القس أنيس رشوش اليت تؤدي اىل توتر العالقات السالمیة املس يحية مثل :محمد
رسق من الكتاب املقدس ،و أنه ش يطان ،وأنه وقع يف غرام زینب بنت حجش.
 .4جهوم القس رشوش عىل السالم بشلك يزجع املسلمني و یؤذي مشاعرمه ،لنه يرمس صورة مشوهة لالسالم
يف عقهل معمتدا يف ذكل عىل املصادر املس يحية والاسترشاقیة .
 .5ان الانتحال أو الرسقة الدبية أمر ملحوظ يف منهج أنيس رشوش وخاصة يف كتابه الفرقان احلق فانه يرسق
صياغة القرأن الكرمي وقواليبه اللغویة مث ميلها ابلفاكر املس يحية.
 .6يركز دیدات عىل عنارص التفاق بني ادلاينتني ،بيامن يركز رشوش عىل عنارص الاختالف .
50

السالم و نبوة محمد ﷺ ؟ مناظرة بني ادلكتور أنيس رشوش وادلكتور جامل بدوي ابلولايت املتحدة المريكیة مبدینة لورنس عام .1989
AlIslām wā nabūwāt Mohammad,Mūnazrā Anis Sharoosh/Dr.Jamal badwi 1989.

51

مناظرة بني الش يخ دیدات والقس س تانيل شوبريج بعوان :هل الكتاب املقدس الكم ہللا؟ يف مدینة أس تكهومل عامصة السوید عام .1991
https://www.youtube.com/watch?v=2IfolrLSmIk&t=47s , accessed on 26 June,2018
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 .7یالحظ ادلقة والمانة العلمية دلى الش يخ أمحد دیدات وبيامن یغلب سوء النقل وعدم ادلقة و المانة العلمية
والاعامتد التام عىل الراء الشاذة والضعيفة دلى القس أنيس رشوش.
 .8یلزتم الش يخ دیدات عىل املصادر الصلية املعمتدة دلى املس يحيني بيامن یعمتد القس أنيس رشوش معدا عىل
املصادر الثانویة الغري املعمتدة دلى املسلمني .
 .9یتضح من املناظرات اليت وقعت بينهام أن أسلوب دیدات هو السلوب الهادئ الرصني اذلي یغلب عىل أدائه
بيامن یلجأ القس رشوش اىل الانفعال واملبالغة يف اللقاء للتأثري عىل امجلاهري.
یتبع دیدات يف مناظراته السلوب العلمي حیث مل یلق أي ادعاء جزافا بل قدم بني یدي أي ادعاء
.10
ما یثبت حصته من نصوص اكن حيدد موضعها بدقة اعامتدا عىل اذلاكرة ،بيامن مل یقدم القس رشوش أي دليل
عىل حصة أي دعوى من دعاویه بطریقة علمية دقیقة،

التوصيات والنصاحئ
لقد تناول الباحث هذا املوضوع حماول أن ميل الفراغ املوجود يف املكتبة السالمیة ومع ذكل فان املوضوع مازال
حباجة اىل الكثري ،فهناك جوانب عدیدة حتتاج اىل ادلراسة والتحقیق راجیا أن یقوم به الباحثون واحملققون اذلين یأتون
من بعدي مثل:
 .1الاثر اليت تركته حوار دیدات يف الفكر املس يحي الغريب.
 .2منهج رشوش يف مزيان أصول البحث العلمي الرصني .
 .3والمر اذلي جيب التنبیه اليه هو أل يس تغل احلوار للمصاحل الس ياس ية لدلول واملنظامت اليت شارك فیها
 .4كام ینبغي أل يكون احلوار الساليم املس يحي وس يةل ملناقشة الحاكم الرشعية السالمیة للطعن فیها حبجة
الانفتاح وحریة الرأي.
 .5ويرى الباحث رضورة قیام هيئة اسالمیة عاملية نش يطة هتمت بقضية احلواربعيدة عن املؤثرات والتوجیها
الس ياس ية یمت من خاللها اعداد الكوادر العلمية والفكریة من احملاورين املسلمني عىل جميع املس توايت وأن
تبادر اىل عقد مؤمترات احلوار.
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