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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (اجلزء األول) تتناوهلا انيت عقائد اننصارى انكفرية واآليات

 ( )املُحاضرة انصوتية(PDF) نهتحميم:

, ألن هناك نصوص أخرى لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نيب اإلسالمم الرالر ن مث قلت ذلم أنه البد أن يكون احلديث يف صراحة دون هجوم]
الوا أن أم أهنالا أضالي ت ميمالا بيفالالد يف زأالر أتالاخر, أنالالا ال أدري, لكالم أنالتم أن ابمرالالوا هالما األأالر, وهالم  أسالالاوليتكم, لكالر أن يرالال  "لرالالد ك الر الالمير قالال

  اليفبالارة أننالاب بيفرالة ناليب اإلسالمم, أم أضالي ت أننالاب مميالب عرمالان بالر ع الان للرالر ن الشال وي لر يكون هناك اا اق, مهل قيلالت هالم اادلسيح هو اهلل" هن
 [ٔ][ر أراٌن.كِ ذُ  النص وجيفله حتريري, جملرد وضب شيب ضد النصارى, ال أعرف, وهناك نصوص أخرى اشبه هما النص لكر هما

 

 آيات كثيرة جداً ِضّد النصارى !

 [ضد النصارى جملرد وضب شيب]  قال األنبا بيشوي 

  يفباراٌنال هااٌن أب اناقضوهما  

 [ لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نيب اإلسمم الرر ن نصوص أخرىألن هناك] 

 [ اشبه هما النص لكر هما النص ذُِكر أراٌن نصوص أخرىوهناك] 

 إلى ىنا وجب علينا طرح سؤالين في غاية األىمية:

 لم أن هناك نصوص أخرى, ملماذا االعرتاض على هم  اآلية بالتمديد ؟ييف بيشويإذا كان األنبا  السؤال األول:

  اهللهل ألهنا ُاَك ِّر أر يرول بان   المسيح ابن مريمهو  

  اهللوهما ييفين اك ًن دلر ييفترد بان  نزل أر السماب وعاش بٌن الناس على األرض بواسطة التجسد 

  المسيحوكان بملك شخص  سيمية على اإلطمقن سه ! وهي أهم عريدة أ 

 باإلضامة إىل أن هما التك ًن الصريح ورد أراٌن يف الرر ن الكرمي 

 .ولكر ظاهر كمأه يدل على أنه ييفلم بوجود  يات أخرى أرل هم  اآلية, وهما يرودنا إىل سؤال  خر 

                                                 
 .٘ٗصال - الميديا وتأثيرىا على اإليمان والعقيدة, احملاضرة الرالرة لألنبا بيشوي  آبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية بيفنوان   ٕٓٔٓريدة األرنوذكسية كتاب أؤمتر اليف ٔ
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 ة ؟!بانتراد كل  ية جيد ميها ايفارض أب اليفريدة ادلسيمي بيشويهل سيروم األنبا  السؤال الثاني: 

   [لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نيب اإلسمم الرر ن نصوص أخرىألن هناك ]هما ظاهر عباراه 

  أم أنه سيكت ي بانتراد أعظم  ية ضد ادلسيمية أر وجهة نظر 

 ن التشكيك يف  ية يشكك يف مجيب اآليات األخرى ؟!إ  مث ييفتمد على نظرية 

 

 لتي تتعارض مع جميع العقائد المسيحية المخالفة لإلسالم العظيم !القرآن الكريم يحتوي على عشرات اآليات ا

 وهما ليس حال الرر ن الكرمي أب ادلسيمية مرط 

 بل أب مجيب اليفرائد ادلخال ة لإلسمم 

  اهللملم يرتك   ُحيدث !أا ومل اوضح يل يا ريب احلق ميها, هما لر  على ضملةٍ  تُ نْ مرصة ألي شخص يايت يوم الرياأة ويرول  لرد ك 

  بيشويولكر لنيفلم أدى قوة الرر ن الكرمي لننظر إىل بيفض أهم اليفرائد ادلسيمية اليت ييفتنرها األنبا 

  اهلله ونرى كيف قدَّم   هبا أر سلطان. اهلللنا الت نيدات ادل ممة ذلم  اليفرائد الك رية الباطلة اليت أا أنزل 

 

 أىم العقائد المسيحية:

  ة أرتابطة أب بيفضها البيفضاليفرائد ادلسيمية ادلختل 

 أهم عريدة أسيمية يتم الرتويج ذلا يف اليفامل هي عريدة ال داب والصلب 

  المسيحواليت ارول بانك إذا  أنت بان   ٍُصِلب وأات وقام أر األأوات بيفد نمنة أيام ونمث ليال 

  صطلح ادلسيمي للتيفبًن عر اجلنة(., ويوم الرياأة ستدخل ألكوت السموات )ادلاهللمإنك هبما قد أصبمت باراً أأام 

 

 يكفي ؟ بالطبع ال ولكن ىل أي إيمان بالمسيح 

  المسيحجيب عليك أن اؤأر بان   المي مسَّد واانَّس اهللهو 

 .وهو المي ُصِلب وأات وقام أر األأوات بيفد نمنة أيام ونمث لياٍل 

 بكلمات أخرى بسيطة: 

  اهللعليك أن اؤأر بان  إنسان بواسطة التجسُّدعاش على األرض ك 

  المسيح عيسى ابن مريموهما اإلنسان هو  المسيح ابن مريمهو  اهلل, أي  أن ارول بان ! 
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 يكفي ؟ بالطبع ال ولكن ىل أي إيمان باهلل 

 قدسالروح ال, وبناال, وباآلنمنة   جيب عليك أن اؤأر بان األلوهية يف 

 االبننَّس ؟ إنه مَمْر ِأْر هؤالب الرمنة هو المي مسَّد واا. 

  عاش على األرض كإنسان بواسطة التجسُّداالبنعليك أن اؤأر إذاً أن أحد األقانيم الرمنة, وهو , 

  المسيح عيسى ابن مريموهما اإلنسان هو  

 ! وهما ادلسيح هو ابر اهلل واهلل  ن واحد 

o قبل كل الدهور. هو ابر اهلل ألن االبر المي مسد أولود أر اآلب 

o  والدة االبر أر اآلب جيفلته يرث الطبييفة واجلوهر اإلذلي  بسبب أنهو اهللو. 

  المسيح عيسى ابن مريموأن  -  قد -د تجسِّ مُ الاإلله الابر اهلل و  

o .ُصِلَب 

o .وأات 

o  ٍوُدِمَر يف األرض دلدة نمث أيام ونمث ليال 

o بٌن األأوات.  مُثَّ قام أر 

  الالُمراللَّث األقانيم ! اهللمتصًن هبما اإلميان باراً أأام 

 ت. كل هما حبسب اإلميان ادلسيمي !ويوم الرياأة ستدخل ألكوت السموا 

 

 نستطيع أن نقوم بتلخيص ىذه العقائد في النقاط التالية:

 ( اهلل( نمنة أقانيم  )اهللاإلله  )روح قدسالال(  اهلل, و)ابنالال(  اهلل, و)آبالال. 

 ( هو ابر  اهللاألقنوم الراين )( باحلريرة, ادلولود أنه.اآلب) اهللاالبر 

 ( عاش على األرض كإنسان بواسطة التجسُّد اهللاألقنوم الراين )المسيح, وهما اإلنسان هو والتَّانُّس االبر . 
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 صورة توضيحية لترابط العقائد المسيحية

 

 

 :بتوضيحها من خالل اإلجابة على سؤال مهم  اهللىناك نقطة في غاية األىمية, سأقوم بإذن 

  اهللحنر نيفلم أن اإلميان بان  ُأراللَّث األقانيم ُك ر 

  اهللواإلميان بان   المسيحهو   ُك ر 

 المسيحن بان واإلميا   هو ابر اهلل  ُك ر 
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 قد صهِلب ومات على الصليب كهفر ؟!  المسيحولكن ىل اإليمان بأن 

 المسيحبان   أر أر  قد ُصِلب وأات على الصليب 

  محمدبيفد بيفرة  اهلله , قد َكَ ر بصريح أا أنزله  يف قر نه الكرمي 

 اهلله  حيث قال {   َالِكر ُشبَِّه ذَلُمْ َوقالْوذلِِْم ِإنَّا قالتالْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَر َأْرمَيَ َرُسوَل الّلِه َوَأا قالتالُلوُ  َوَأا َصَلُبوُ  َول}    النساب[ٔ٘ٚ] 

  مع األخذ في االعتبار أننا نتكلم عن الفترة الزمنية ما بين بعثة المسيح  وبعثة نبينا محمد 

 :المسيحهل أر  أر بان  السؤال مرة أخرى  ُصِلب وأات على الصليب َكَ ر ؟ قد 

 

 اإلجابة:

  اهلله مل ييفلر لنا   المسيحيف كتابه الكرمي عر ُك ر أر  أر بان  قد ُصِلب وأات على الصليب 

  قبل بعثة محمد -  المسيحرُلرد أوت عادي, أي أنه اعترد بان اليهود ميفًم قدروا على  وأأسكو  وقتلو  عر طريق صلبه 

 أو غًن ذلك اهللدلوت أي دخل برضايا مداب أو اربير أأام وليس ذلما ا 

  اهللولكر   المسيحقد أعلر لنا أن  مل ُيصلب ومل يُرتل 

 المسيحإن اإلميان مبوت   ولكني أقول  قد يكون ُك راً  على الصليب 

  المسيححبسب أا أنت ايفترد  يف  

 :ر.أيضاً  أا ُبين على الُك ر مهو كُ  أا ُبين على الباطل مهو باطل, وهكما فكما ىو معروف  

 

 بكلمات أكثر بياناً ووضوحًا:

 المسيحكان الكتايّب يؤأر بان   إذا   ورسوله, مهو هكما على اإلميان السليم اهللهو عبد 

  المسيحولكنه كان يؤأر أيضاً بان  قد أات على الصليب, رُلرد أوت عادي 

 المسيحى أي أنه اعترد بان اليهود ميفًم قدروا عل  وأأسكو  وقتلو  عر طريق صلبه 

  أو غًن ذلك اهللوليس ذلما ادلوت أي دخل برضايا مداب أو اربير أأام 

  اهللمما أدير   قبل بعثة محمد به هو  إن هما الشخص المي  أر هبما .ًليس كامرا 
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 ولـمهجرَّد العلم بالشيء:

  محمدكانت هناك مرق أسيمية كرًنة جداً قبل بيفرة   اهللاؤأر بان التربير أأام 

  المسيحأو دخول ألكوت السموات, ليس له أي عمقة مبوت  على الصليب[ٕ] 

  محمدوهناك أيضاً مرق أسيمية أخرى كرًنة جداً قبل بيفرة   المسيحاؤأر بان  مل يُرتل أصًم ومل ُيصلب 

  المسيحبل أن ادلصلوب كان شخصاً  خر أخم شكل  ![ٖ] 

 

 :ولكن

   المسيحكان الكتايّب يؤأر بان إذا   المي مسد وعاش على األرض كإنسان, مهما ُك ر اهللهو 

  َة على أا سبق, مهو بالتايل ُك ر أيضاً يَّ نِ بْ مإن أضاف على هما الُك ر أشياب أخرى أ 

 المسيحإذا اعترد بان  اهلل, هل ُيصبح اإلنسان باراً أأام بيشويألننا لو سالنا األنبا  لماذا ؟  على الصليب أات 

  بالطبب ال ! اإلجابة:باحلريرة ؟  اهللولكنه مل يكر 

 

 يرة التي تُفَنِّد عقائد النصارىاآليات القرآنية الكث

 :قهْل ىهَو اللَّوه َأَحدٌ 

 ا نيد رائب جداً ورُلمل ليفريدة الترليث ! خمص حتتوي علىسورة اإل 

 اهلل قال {   وملَْ َيُكر لَُّه ُكُ واً َأَحدٌ  (ٖ)ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلْد  (ٕ)اللَُّه الصََّمُد  (ٔ)ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد (ٗ}) ]اإلخمص[ 

 هم  اآليات متس ادلسيمية أساساً ُأباشراً يف صميم عرائدها 

 أر المير يرولون بان اهلَل َوَلَد ابناً ؟!  على سبيل ادلرال 

  [أر اآلب المولودنيفرتف بابر اهلل ]  أثناسيوسامكروا أيفي أا قاله 

 أال ايفلمون أا يروله قانون اإلميان ادلسيمي ؟ 

   [أر اآلب قبل كل الدهور المولودوبرب واحد يسوع ادلسيح, ابر اهلل وحيد اجلنس, ]اقرؤوا أيفي[ٗ] 
                                                 

اخلمص بادليفرمة؛ أيفرمة اإلنسان لإلله الساأي غًن ادلدرك, وأيفرمة اإلنسان لن سه  ] عر األناجيل ادلرموضة أر ِقَبل الكنيسة واليفرائد اليت حتتويها أرل  عبد المسيح بسيط أبو الخيرراجب أا كتبه الرمص  ٕ
 .ٔٙصال - أبوكريفا العهد الجديدعبد ادلسيح بسيط أبو اخلًن   [كروح خًنة, شرارة إذلية, أسجونة يف جسد أادي شرير.

 [مالغنوصيون البازيليديّيون ال يربلون بان اليهود صلبوا كلمة اهلل ادلتجسد, ويرولون إنه ُشبِّه ذلم ذلك.]. ٛٔصال -وت , دار ادلشرق ببًن الصليب والصلب قبل الميالد وبعدهساأي حّمق اليسوعي   ٖ
 .ٕٔ٘صال -, طبيفة نانية أنرمة وأزيدة يوناني العهد الجديدنبا بيشوي  الرمص ببنود  األ ٗ
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 :إذن

  اهللأا داأت السورة ان ي عر  الوالدة 

  هللوالنصارى يُربتون  ك عمقة أباشرة بٌن هم  السورة وعرائد النصارىالوالدة, مهنا 

 

 [ٔ]اإلخمص    {ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ } واآلن فلنبدأ باآلية األولى:

 "قد ال ييفلم الكرًنون ال رق بٌن كلميّت "واحد" و "أحد 

  اهلليف هم  اآلية الكرمية يصف  " َأَحدٌ ن سه بانه." 

  األحــد ىــو الــذي لــي  أن   "الواحــد", مالالال رق بينالاله وبالالٌن "األحــدال "وصالالف اهلل ايفالالاىل بالال اقالالال األقليشالالي  ماأالال]  اهللرمحالاله  القرطبــياإلأالالام
ب الشالالريك لْ مهالالو وصالالف لمااالاله ميالاله َسالال الواحــد. وأأالالا ب الكثــرة عــن ذاتــولْ فيــو َســ ز. مهالالو علالالى هالالما اسالالم ِليَفالالٌْنِ الالالمات,يِّالالمَ تَ , وال أُ مِســمنقَ به 

 [٘][ًن عنه مامرتقا.ظِ والنَّ 

 

 وبكلمات أبسط نستطيع أن نقول:

  اهللعندأا يصف  " مإنه َأَحدٌ ن سه بانه ," ين ي عر ذااه أي ايفدديه 

  اهللوعندأا يصف   ن سه بانه "واحد", مإنه ين ي الشريك والنظًن. 

  ونرالل عالر بيفالض احلن يالة أناله قالال يف الت رقالة ]كمأالاً رائيفالاً ا صاليلياً حالول ال الرق بالٌن الكلمتالٌن مرالال    اهللرمحاله  شهاب الدين األلوسياإلأام
 ,أنـو تعـالى واحـد مـن جميـع الوجـوهوالواحدية حتتملها )...( إن أحالداً دال علالى  والعددية بحال إن األحدية ال تحتمل الجزئية  بينهما

ــاك أصــالً  وهالالي كرالالرة ادلروأالالات واألجنالالاس وال صالالول وكرالالرة األجالالزاب اخلارجيالالة ادلتمالالايزة عرالالًم كمالالا يف ادلالالادة  ,ال كرالالرة أيفنويالالة ؛وأنــو ال كثــرة ىن
وذلك يتضمر لكونه سبمانه أنزهاً عر اجلنس وال صل وادلادة والصورة واألعراض  ,كما يف اجلسم  أو بال يفل ,والصورة والكررة احلسية بالروة

عالالر أن يشالالبهه شالاليب أو  واألبيفالالاض واألعضالالاب واألشالالكال واأللالالوان وسالالائر أالالا يالالرلم الوحالالدة الكاألالالة والبسالالاطة احلرالالة المئرالالة بكالالرم وجهالاله 
 [ٙ][يساويه سبمانه شيب.

 

 

 

                                                 
 .ٙٚٔصال -, ادلكتبة اليفصرية ببًنوت األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى وصفاتوهال(   ٔٚٙ)ت  مشس الدير أبو عبد اهلل الررطيب ٘
 .ٕٕٚصال -, دار إحياب الرتاث اليفريب ببًنوت, اجلزب الرمنون لعظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن اهال(   ٕٓٚٔشهاب الدير أبو ال ضل األلوسي )ت  ٙ
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 :بالمثال يتضح المقال

 انظر إىل إصبب أر أصابب يدك اليفشرة 

 استطيب أن ارول عر إصبب أر أصابيفك  هما إصبب واحد 

 ولكنك ال استطيب أن ارول  هما إصبب أحد, دلاذا ؟ 

  ُمترْ ألن اإلصبب أكون أر نمث ع 

  نرول أنه أحد.مما دام يف الشيب أي نوع أر أنواع التيفدد, مم نستطيب أن 

  وال درهم أحد, كما يرال   ,, ال يرال  رجل أحدال يوصف شيء باألحدية غير اهلل تعالىقال األزهري  ]رمحه اهلل   الشنقيطيقال اإلأام
 [ٚ][.استأثر بها فال يشركو فيها شيء ,صفة من صفات اهلل تعالى "أحد"بل أي مرد به,  ,رجل واحد

 اهلليف ا سًن وصف  اهللرمحه  محمد طنطاويزهر السابق شيخ األ  " ذاااله و  صال ااه و  أميفالاله,  هالو الواحالد يفواألحالد  ]"  َأَحالدٌ بانه
اهبة َشالز, وأُ يُّالمَ ة والتَّ يَّ سالمِ   عالر اجلِ زَّ نالالأُ    عر الرتكيب أالر جالواهر أتيفالددة, أو أالر أالادة أيفينالة, كمالا أناله زَّ نالَ و  كل شان أر شاونه, مهو أُ 

 [ٛ][غًن .

  ُوصالف  ,ايفليمالاً للنالاس كلهالم, وإبطالااًل ليفريالدة الشالرك الوحدة الكاملـة هللدر البيفرة إنبات يف صَ  يدَ رِ ملما أُ ]  اهللرمحه  محمد عاشورالشيخ
يفاىل إىل عرول أهل اللسان ألن الص ة ادلشبهة هنايُة أا مُيكر به ارريب أيفىن وحدة اهلل ا "واحد"ومل يوصف بالالال  "أحد"اهلل يف هم  السورة بالالالال 

 [ٜ][اليفريب ادلبٌن.

 " ايفطي أقصى أيفىن للوحدة مم ميكر وجود أي ايفددية باي حال أر األحوال.َأَحدٌ أي أن كلمة " 

 

 أقانيم أم أسماء وصفات ؟:

 :اهللهل ات ق عريدة الترليث أب وصف  واآلن إلى السؤال المهم جدًا  " ؟ بالطبب ال ! َأَحدٌ بانه " 

 اهللنستطيب أن نرول مبنتهى البساطة  إن أر ييفترد بالترليث ك ر بان  لملك  " ٌَأَحد! " 

 ألن الرالوث ييفتمد اعتماداً رئيسياً على أن هناك ايفددية حريرية 

 ميرولون أن هناك نمنة أقانيم, مما أيفىن كلمة أقنوم ؟ 

  والىوتيـاً معناىـا مـا يقـوم )...(  لمة أقنوم باليونانيالة هالي هيبوستاساليسالسؤال  أا أيفىن كلمة أقنوم ؟ اجلواب  ك]ن سه   بيشويقال األنبا
, ولكنه واحالد يف اجلالوهر ولو إرادة, كائن حقيقي لو شخصيتو الخاصة بو. واألقنوم هو عليو الجوىر أو ما يقوم فيو الجوىر أو الطبيعة

 [ٓٔ][والطبييفة أب األقنوأٌن اآلخرير بغًن ان صال.

                                                 
 .ٕٔٙصال -, دار عامل ال وائد مبكة, اجلزب التاسب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنهال(   ٖٜٖٔزلمد األأٌن بر زلمد الشنريطي )ت  ٚ
 .ٓٗ٘صال -, أكتبة هنضة أصر, اجلزب اخلاأس عشر ن الكريمالتفسير الوسيط للقرآهال(   ٖٔٗٔزلمد سيد طنطاوى )ت  ٛ
 .ٗٔٙصال -, الدار التونسية للنشر, اجلزب الرمنون التحرير والتنويرهال(   ٖٜٖٔزلمد الطاهر بر عاشور )ت  ٜ
 .ٕٔصال -, إعداد اإلكلًنيكي الدكتور ساأح حلمي مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية األرثوذكسيةاألنبا بيشوي   ٓٔ
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 :كائنات حقيقية بثالثثالثة أقانيم, فإنو يقول   اهللإذا قال المسيحي أن 

 .لكل كائر شخصيته وإراداه اخلاصة به 

 )ولكي يتضح لك مكر ادلسيمي األرنوذكسي, ساقوم بيفرض هرطرة )أي  أقوال ك رية عند ادلسيميٌن 

 .وكما يُرال  بالضد ايفرف األشياب 

  ابيليوس بان اهلل هو أقنوم واحد وليس نمنة أقانيم, أي أقنوم واحد برمنة أمساب, اعترد س]  بيشويوالمي قال عنه األنبا  سابيليوسهرطرة
 [ٔٔ][.وأن هما األقنوم حينما خلرنا مهو اآلب, وحينما خلَّصنا مهو االبر, وحينما قدَّسنا مهو الروح الردس

 

 نستطيع أن نقول بكلمات أبسط:

 هللاب قال  إن اآلب واالبر والروح الردس, رلرد أمس سابيليوس  

 أو ص ات ااصف هبا حٌن ميفل أشياب ُأيفيَّنة 

  باهللعند الكنيسة األرنوذكسية ييفترب ُك ر  اهللوهما الالُميفترد يف  

 ! ممبد أر التيفددية احلريرية أر خمل نمث كائنات, لكل أنهما شخصيته وإراداه اخلاصة به 

 احلمد هلل المي بنيفمته اتم الصاحلات

                                                 
 .ٓ٘صال -ادلرجب السابق  ٔٔ


