
 [1..... ] سلسلة زُلاضرات الرد على األنبا بيشوي

www.alta3b.wordpress.com  alta3b@yahoo.com 

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (رابعالاجلزء ) تتناوهلا اليت ة واآلياتيَّرِفْصارى الكُعقائد النَّ

 :َلْم َيُكْن لَُّو ُكُفواً َأَحدٌ 

  اهلليقول { : ٌوَلَْ َيُكن لَُّو ُكُفواً َأَحد}  : اإلخالص[ٗ] 

 "ىذه اآلية أيضاً ضد العقيدة ادلسيحية اليت تقول بـ "ُمساواة األقانيم 

  (الروح القدس متساوين اهللالـ( االبن و) اهللالـ( اآلب و) اهلل )الـ 

 وكل منهم إلو كامل ال يُعجزه شيء 

 ( اآلب قادر على اخللق اهللفإن كل مسيحي يعتقد بأن )الـ 

 (االبن  اهللو )أيضاً قادر على اخللقالـ 

 (الروح القدس أيضاً قادر على اخللق اهللو )الـ 

 .ولكن )اهلل الـ( اآلب ىو الذي خلق 

 ( اآلب قادر على التجسَّد اهللوكل مسيحي يعتقد أيضاً بأن )الـ 

 (االبن قادر على التجسَّد اهللو )الـ 

 (الروح القدس قادر على التجسد اهللو )الـ 

 ن ىو الذي تجسَّدولكن )اهلل الـ( االب 

 كل أقنوم لو كل ما لإللو احلق 

 ولكن لكل أقنوم عملو اخلاص 

 ! رغم قدرة أي أقنوم من الثالثة على فعل مجيع األشياء وحده 

  ل يف ادلاضـي ال ثْـوىـو ادلِ ء فْ ي الُكـْفـأن نَـ  مَ َعـ. ومـن  َ و شـي لَـاثِ مَ أن يُ  يٌ ْفـنَـ { وَلَْ َيُكـْن لَـُّو ُكُفـواً َأَحـدٌ وقولو }]: اهللرمحو  النسفيقال اإلمام
إ  احلــادث ال  ؛و, ألنــو إ ا َل يكــن فيمــا مضــى َل يكــن يف احلــال ضــرورةي ــفقــد تــاه يف غَ  ,ونــو يف احلــالعُ دْ ار يَ فَّــوالكُ  ,يــو للحــالفْ يــدل علــى نَـ 

 [ٔ][رنا.فؤاً للقدمي, وحاصل كالم الكفرة يئول إىل اإلشراك والتشبيو والتعطيل, والسورة تدفع الكل كما قر يكون كُ 

 

                                                 
 .ٜ٘ٙصـ -, دار الَكِلم الطَّي ب ببريوت, اجلزء الثالث َمَداِرك التنزيل وحقائق التَّأويلىـ(:  ٓٔٚأبو الربكات عبد اهلل النسفي )ت  ٔ
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 وىكذا تلخيصاً لما سبق أقول:

  اهللادلسيحي يعتقد بأن  ,ثالثة 

 .وأن األلوىية يف ثالثة أقانيم: اآلب واالبن والروح القدس 

 اهلل  " وهبذا يكون قد نفى َأَحدٌ يف قرآن يصف نفسو بأنو ," أي نوع من أنواع التعددية يف  اتو 

  ,إمنا ىي وحدانية خالصة ُمطلقةفال إلو من ثالثة, وال ثالثة إلو واحد 

  مث أعلن " اإللو احلقيقي الوحيد الـُمستحق للعبادة", أي الصََّمدُ أنو ىو 

 الذي لو مجيع صفات الكمال واجلالل, والذي حتتاج إليو اخلليقة كلها 

  وىو  ال حيتاج ألحد قط, لذلك نفى  ًأن يكون والداً أو مولودا 

  ويف النهاية خُيربنا ناك من يساويو أو يكافئو إ  ليس أحد من جنس ألوىيتو أن ليس ى 

 .فهو وحده اإللو وكل من سواه عبد سللوق خاضع مقهور 

 

 )حوار بني األنبا بيشوي والـُملحق العسكري بالسفارة القربصية( :التفسير األرثوذكسي القويم للقرآن الكريم

لقد شرحت لنا أن ادلسـي  مولـود مـن اآلب باعتبـاره الكلمـة, وأن الكلمـة  سـد ": فقال يل ,وىو شخص  كي جداً  ,وكان ادللحق العسكري حاضراً ]
كـل   من أجل خالص البشرية يف ملء الزمان, وىذا ال يعين أن اآلب تزوج العذراء, وشرحت لنا أن اآلب ىو األصل وأن الكلمة مولود من اآلب قبـل

فأجبتـــو  "أن اهلل أحـــب العـــاَل حـــه بـــذل ابنـــو الوحيـــد, فـــأنتم تقصـــدون ىنـــا اهلل اآلب  الـــدىور, وأن الـــروح القـــدس منبثـــق مـــن اآلب, فعنـــدما تقولـــون 
بـالطبع يكـون كـافراً ألن سـابيليوس بعـدما قـال أن اهلل "باإلجياب, وسألين عن رأيي إن قـال أحـد أن ادلسـي  ىـو اهلل اآلب, ىـل يكـون كـافراً   فأجبتـو: 

إ ن إ ا قمنـا بتفسـري ىــذا الـنص "لقـد كفــر ", فقـال ادللحـق العســكري: " ىروــوقي كـافررب رمـو وأعتُـاآلب ىـو االبـن ىـو الــروح القـدس قامـت الكنيســة ح
فأجبـت قـاًاًل: "أقبلـو جـداً", فقـال:  ",الذين قالوا أن ادلسي  ىو اهلل" وقلنا "لقد كفر الذين قالوا إن ادلسـي  ىـو اهلل اآلب", فهـل تقبـل ىـذا التفسـري  

 [ٕ]["ال أعتربىا ىكذا إال يف حالة أن يكون متفق عليها"."إ ن اعتربىا ىكذا", فقلت: 

 يف البداية صلد أن احلوار خاص بالعقيدة األرثو كسية حول األقانيم الثالثة, وشرح التجسد وما إىل  لك 

 وكل ىذا ليس لو دخل باإلسالم يف شيء 

 ء هبذا التفسري  ولكن أن نأيت بادلفاىيم األرثو كسية ونُفسر هبا القرآن الكرمي ! من أين جا 

 !  ىل جاء بو من كتاب التفسري األرثو كسي القومي للقرآن الكرمي ألحد آباء الكنيسة األرثو كسية 

 .ال أريد أن أقول أن ىذا هتريج, وال جيو  بأي حال من األحوال 

 

                                                 
 .٘ٗصـ - الميديا وتأثيرىا على اإليمان والعقيدة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشوي: آبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية بعنوان:  ٕٓٔٓة كتاب مؤمتر العقيدة األرثو كسي ٕ
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 وللرد أقول:

  اهللكما قلنا سابقاً, القرآن الكرمي ينفي متاماً أن  والد 

 اهللني إوالقاً أن نُطلق على فال جيو  لنا كمسلم  "اسم "اآلب 

  اهللادلسيحي يطلق على  ىذا االسم ألنو يعتقد أن اآلب َوَلَد االبن, وىذا كفر يف ُحكم اإلسالم 

  اهللمث أننا قد بيَّنا أن  " اهلل", وىذا ينفي التثليث عن َأَحدٌ قد وصف نفسو يف كتابو بأنو  

 اهلليتني سنجد أسباباً للتكفري, فيقول مث أننا إ ا نظرنا إىل تكملة اآل : 

 { َِنَـُهَمــا قُــْل َفَمــن دَيِْلــُك ِمــَن الّلــِو َشــْيئاً ِإْن أَرَاَد َأن يـُْهِلــَك اْلَمِســيَ  ابْــَن َمــْرمَيَ َوأُمَّــُو َوَمــن يف اأَلْرِض مج ــَماَواِت َواأَلْرِض َوَمــا بـَيـْ يعــاً َولِّلــِو ُمْلــُك السَّ
على بُطالن ألوىية ادلسي  عليو السالم وأنو ليس اهلل عز وجل  دليل عقليوىذا  [ٚٔ]ادلاًدة :  {لّلُو َعَلى ُكل  َشْيٍء َقِديرٌ َوا َيْخُلُق َما َيَشا ُ 

 الذي  سَّد وتأنَّس وعاش على األرض.

 { ْك بِالّلِو فـََقْد َحرََّم اللّـُو َعَليـِو اجْلَنَّـَة َوَمـْأَواُه النَّـاُر َوَمـا لِلظَـّاِلِمنَي ِمـْن أَنَصـارٍ ِإنَُّو َمن ُيْشرِ  اْعُبُدوْا الّلَو رَبِّي َورَبَُّكمْ َوقَاَل اْلَمِسيُ  يَا َبيِن ِإْسرَاًِيَل} 
 على لسان ادلسي  عليو السالم الذي ينفي عن نفسو األلوىية والربوبية ويُثبتها هلل عز وجل. دليل نقليوىذا  [ٕٚ]ادلاًدة : 

  قُـْل َفَمـن مث قال سلـرباً عـن قدرتـو علـى األشـياء, وكو ـا حتـت قهـره وسـلطانو: }]يف تفسري اآلية األوىل:  اهللو رمح ابن كثيرقال اإلمام احلافظ
يعـاً  أَلْرضِ ٱ َمْرمَيَ َوأُمَُّو َوَمن يف  ْبنَ ٱ ْلَمِسي َ ٱَشْيئاً ِإْن أَرَاَد َأن يـُْهِلَك  للَّوِ ٱدَيِْلُك ِمَن  , أو ن يمنعو منوفمن ذا الذي كا, لو أراد ذلك{ أي: مجَِ

 [ٖ][من  ا الذي يقدر على صرفو عن  لك  

 

 :ىذا ما نجده في أناجيل العهد الجديد

  المسيحنقرأ عن   اهللأنو كان يدعو  أن يرفع عنو كأس ادلوت 

  اهللولكنو كرر مراراً وتكراراً أنو سريضى مبشيئة  ُىو الذي سيكون اهللريده , وأن ما ي 

  اهللفإن أراد  المسيحلك أن يُه   َكلَ هْ يَـ فس 

  المسيحو ولن يستطيع أحد أن ُيصيب جُ نْ وإن أراد أن يُنج يو من ادلوت سيَـ  .بأ ى 

ًِاًل:  ٜٖ} ٖٗ-ٜٖ/ٕٙ متَّى َم قَِلياًل َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِو وََكاَن ُيَصل ي قَا َوَلِكْن لَْيَس َكَما ُأرِيُد أَنَا َبْل  ْأُس فـَْلتَـْعبُـْر َعين  َىِذِه اْلكَ  ِإْن َأْمَكنَ يَا أَبـََتاُه »مُثَّ تـََقدَّ
اْســَهُروا َوَصــللوا لِــَئالَّ  ٔٗأََىَكــَذا َمــا قَــَدْرُنْ َأْن َتْســَهُروا َمعِــي َســاَعًة َواِحــَدًة  »مُثَّ َجــاَء ِإىَل التَّاَلِميــِذ فـََوَجــَدُىْم نَِيامــاً فـََقــاَل لُِبطْــُرَس:  ٓٗ«. َكَمــا تُرِيــُد أَنْــ َ 

ًِاًل:  ٕٗ«. يف َ ْرِبٍَة. أَمَّا الرلوُح فـََنِشيٌط َوأَمَّا اجلََْسُد َفَضِعيفٌ َتْدُخُلوا  يَا أَبـََتاُه ِإْن َلَْ دُيِْكْن َأْن تـَْعبُـَر َعين  َىِذِه اْلَكْأُس ِإالَّ َأْن »َفَمَضى أَْيضاً ثَانَِيًة َوَصلَّى قَا
ــَتُكْن َمِشــيَكُتكَ َأْشــَربـََها  ْل ــًة.  مُثَّ َجــاءَ  ٖٗ«. فـَ ــاًِاًل  ٗٗفـََوَجــَدُىْم أَْيضــاً نَِيامــاً ِإْ  َكانَــْت أَْعيُـــنُـُهْم ثَِقيَل ــرََكُهْم َوَمَضــى أَْيضــاً َوَصــلَّى ثَالِثَــًة َق ــَك اْلَكــَ َم فـَتَـ َذِل
 {.ِبَعْيِنوِ 

                                                 
 .ٛٙصـ -, دار ويبة بالرياض, اجلزء الثالث تفسير القرآن العظيمىـ(:  ٗٚٚأبو الفداء عماد الدين إمساعيل ابن كثري )ت  ٖ
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َم قَلِــياًل َوَخــرَّ َعلَــى اأَلْرِض وََكــاَن ُيَصــل ي  ٖ٘«. ْســَهُروانـَْفِســي َحزِينَــٌة ِجــّداً َحــهَّ اْلَمــْوِت! اْمُكثُــوا ُىَنــا َوا»فـََقــاَل ذَلـُـْم:  ٖٗ} ٖٛ-ٖٗ/ٗٔ مــرقس مُثَّ تـََقــدَّ
نَـا بَـْل َمـا تُرِيـُد َوَلِكـْن لِـَيُكْن اَل َمـا ُأرِيـُد أَ . فََأِجْز َعنِّي َىِذِه اْلَكْأسَ يَا أَبَا اآلُب ُكلل َشْيٍء ُمْسَتطَاٌع لَـَك »َوقَاَل:  ِٖٙلَكْي تـَْعبُـَر َعْنُو السَّاَعُة ِإْن أَْمَكَن. 

ِاْسـَهُروا َوَصـللوا لِـَئالَّ تَـْدُخُلوا يف َ ْرِبَـٍة.  ٖٛيَا مِسَْعاُن أَْنَت نَاًٌِم! أََما َقَدْرَت َأْن َتْسَهَر َسـاَعًة َواِحـَدًة  »مُثَّ َجاَء َوَوَجَدُىْم نَِياماً فـََقاَل لُِبْطُرَس:  ٖٚ«. أَْن َ 
ًِاًل َ ِلَك اْلَكاَلَم ِبَعْيِنِو. ٜٖ«. مَّا اجلََْسُد َفَضِعيفٌ أَمَّا الرلوُح فـََنِشيٌط َوأَ   {َوَمَضى أَْيضاً َوَصلَّى قَا

للوا ِلَكـْي اَل تَـْدُخُلوا َصـ»َوَلمَّـا َصـاَر ِإىَل اْلَمَكـاِن قَـاَل ذَلُـْم:  َٓٗوَخرََج َوَمَضى َكاْلَعاَدِة ِإىَل َجَبِل الزَّيـُْتوِن َوتَِبَعُو أَْيضاً َتاَلِميـُذُه.  ٜٖ} ٗٗ -ٜٖ/ٕٕ لوقا
ُهْم ضَلْــَو َرْميَــِة َحَجــٍر َوَجثَــا َعَلــى رُْكَبتَـْيــِو َوَصــلَّى  ٔٗ«. يف َ ْرِبَــةٍ  يــَز َعــين  َىــِذِه اْلَكــْأَس.  ِإْن ِشــْك َ يَــا أَبـَتَــاُه »قَــاًِاًل:  َٕٗوانـَْفَصــَل َعــنـْ َوَلِكــْن لِــَتُكْن اَل َأْن  ُِ

َوَصـاَر َعَرقُـُو َكَقطَـرَاِت َدٍم نَا ِلَـٍة َعلَـى  َكـاَن ُيَصـلِّي بَِأَشـدِّ َلَجاَجـةٍ َوِإْ  َكـاَن يف ِجَهـاٍد  َٗٗوَظَهَر لَـُو َمـاَلٌك ِمـَن السَّـَماِء يـَُقو يـِو.  ٖٗ. «ِإرَاَدِتي َبْل ِإرَاَدُتكَ 
 {اأَلْرِض.

 نَـُهَمــا أَلْرضَ ٱوَ  َمـــََواتِ لسَّ ٱَوللَّــِو ُمْلــُك }]يف تفســري اآليــة األوىل:  اهللرمحــو  الســمرقندياإلمــام  قــال { يعــين خــزاًن الســموات واألرض, َوَمــا بـَيـْ
لـو  ن{ ألن نصارى أىل صلران كانوا يقولون: لو كان عيسى بشراً كـاخَيُْلُق َما َيَشاءُ ومجيع اخللق عبيده وإماؤه, وحكمو نافذ فيهم, مث قال: }

 [ٗ][.من خلق عيسى وغيره{ َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديرٌ  للَّوُ ٱوَ . }أب فأخبر اهلل تعالى على أنو قادر على أن يخلق خلقاً بغيرأب, 

  [{ رٌد عليهم حيث قالوا للنيب: فهات مثلو من غري أب.خَيُْلُق َما َيَشآءُ ويف قولو: }]: اهللرمحو  ابن الجوزيقال اإلمام[٘] 

  [.أب آية لعباده{ عيسى من أُم بال خَيُْلُق َما َيَشآءُ }]: اهللرمحو  القرطبيقال اإلمام[ٙ] 

 

 :إذن

  المسيح ابن مريمىو  اهللاآلية األوىل ُتَكف ر من قال بأن  

  اآلب( أقنوم )شخص أو كاًن( و اهللليس ألن(المسيح  ! آخر )االبن( أقنوم )شخص أو كاًن( 

 رغم أن ىذا صحي , وضلن ال ننكر  لك 

 اهلل ولكن مع بيان أننا صلد يف القرآن الكرمي أنو ليس ىناك إال  ! اآلب( صاحب اجلنس )اجلوىر( اإلذلي, وكل ما سواه سللوق( 

  المسيحواآلية أيضاً  تُعلن صراحة كما صلد يف العهد اجلديد أن   اهللحتت إرادة وقهر وسلطان  

  المسيحيفعل فيو كما شاء, وأنو سللوق من سللوقاتو, فإن كان    كفر.قطعاً, ومن قال كذلك فقد   اهللكذلك فهو ليس 

  المسيحأما اآلية الثانية فهي ُُتربنا أن  { :اْعُبُدواْ الّلَو َرِّب  َوَربَُّكمْ قال لبين إسراًيل} 

 ىذا أيضاً نجد معناه في العهد الجديد 

  ِإىَل ِإْخَويت َوُقويل ذَلُْم: ِإِّن  َأْصَعُد ِإىَل َأِّب َوأَبِيُكْم الَ تـَْلِمِسييِن أَلِّن  ََلْ َأْصَعْد بـَْعُد ِإىَل َأِّب. َوَلِكِن اْ َىيب »قَاَل ذَلَا َيُسوُع: } ٚٔ/ٕٓ يوحناففي
 {«.َوِإَلِهي َوِإَلِهُكمْ 

                                                 
 .ٖٓٗصـ -, دار الفكر ببريوت, اجلزء األول بحر العلومىـ(:  ٖ٘ٚصر بن زلمد السمرقندي )ت أبو الليث ن ٗ
 .ٖٚٔصـ -, ادلكتب اإلسالمي ببريوت, اجلزء الثاِّن زاد المسير في علم التفسيرىـ(:  ٜٚ٘أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن اجَلو ي )ت  ٘
 .ٜٔٔصـ -, دار عاَل الكتب بالرياض, اجلزء السادس الجامع ألحكام القرآنىـ(:  ٔٚٙأبو عبد اهلل مشس الدين القرويب )ت  ٙ
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 الحياة األبدية في العهد الجديد:

  المسيحصلد أيضاً يف العهد اجلديد أن  يقول صراحة أن احلياة األبدية )دخول اجلنة( شروَيها: 

 :إللو احلقيقي الوحيد)اآلب( ىو ا اهللاالعتقاد بأن  أواًل 

  اآلب( ىو الوحيد صاحب اجلنس )اجلوىر( اإلذلي احلقيقي الذي من أجلها يستحق العبادة اهللأن( 

 :المسيحاالعتقاد بأن  ثانيًا   اآلب(. اهللىو رسول( 

  :اآلب(أي أن يشهد اإلنسان بأن( المسيح , وأن: ال إلو إال اهلل )رسول اهلل )اآلب. 

  آلب( إذلا آخر, أي أشرك بو, فلن يدخل اجلنة أبداً )ا اهللمن عبد مع 

  المسيحألنو أعطى العبادة دلن ال يستحقها, ومن رفع  .ًفوق مقام الرسالة فلن يدخل اجلنة أبدا 

 {اْلَمِسيَ  الَِّذي أَْرَسْلَتُو. َوَيُسوعَ  ,َوَىِذِه ِىَي احْلََياُة األَبَِديَُّة: َأْن يـَْعرُِفوَك أَْنَت اإِلَلَو احلَِْقيِقيَّ َوْحَدكَ } ٖ/ٚٔ يوحنا

Joh 17:3 αὕηη δε   ζηιν   α   νιος ζ η , ἵνα γιν  ζκ ζι ζε  ηο ν μο νον  ληθινο ν Θεο ν και  ὃν 
  ε ζηειλας   ηζο ν Χριζηο ν. 

 صلد أن النص اليوناِّن زُلكم جداً ليس فيو تأويل 

 { :ىي: )اإِلَلَو احلَِْقيِقيَّ َوْحَدكَ العبارة اليونانية ادلقابلة لـ }ηον μονον αληθινον θεον) 

 قد ُترتجم أيضاً إىل: اإللو احلقيقي الوحيد, أو: اإللو احلق الوحيد 

  اآلب( ىو الوحيد الـُمستحق للعبادة, ألنو وحده صاحب األلوىية احلقيقية اهللبأن  وىذا إعالن صري( 

  اهللوقد قال  { :َفَماَ ا بـَْعَد احلَْق  ِإالَّ الضَّاَللُ يف كتابو الكرمي}  : يونس[ٖٕ] 

 

 إخبار المسيح عليو الس م:

  المسيحمبا أن   اآلب( اهللقد أخرب بين إسراًيل بأنو رسول( 

 اآلب( ىو ربو كما أنو رهبم, أو إذلو كما أنو إذلهم اهلل)اآلب( ىو اإللو احلقيقي الوحيد, وأن  اهلل وأن( 

  المسيحفال جيو  ألحد أن يأيت ويعبد  بعد كل ىذه التنبيهات والتصرحيات اخلطرية 

  المسيحومبا أخربه  باهلل, فقط كفر المسيح ابن مريمىو  اهللفمن قال بعد  لك أن   هللاعن 

  اهللواستحق أن خيلد يف النار. وىكذا أخربنا   المسيحعلى لسان  

 { َْنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصارٍ يَا َبيِن ِإْسرَاًِيَل اْعُبُدواْ الّلَو َرِّب  َوَربَُّكْم ِإنَُّو َمن ُيْشرِْك بِالّلِو فـََقْد َحرََّم الّلُو َعَليِو اجل}  : ادلاًدة[ٕٚ] 
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  يقول تعاىل سلرباً وحاكمـاً ]: {لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقآُلواْ ِإنَّ الّلَو ُىَو اْلَمِسيُ  اْبُن َمْرميََ }يف تفسري قولو تعاىل  اهللرمحو  ابن كثيرقال اإلمام احلافظ
 [ٚ][قو؛ أنو ىو اهلل, تعاىل اهلل عن قوذلم علواً كبرياً.بكفر النصارى يف ادعاًهم يف ادلسي  ابن مرمي, وىو عبد من عباد اهلل, وخلق من خل

 ىذا  ّم من اهلل عّز  كره للنصارى والنصرانـية الذين ضـلوا عـن سـبل السـالم, واحتــجاج منـو لنبــيو مــحمد ]: اهللرمحو  الطبرياإلمام  قال 
قـالوا: إن اهلل ىـو الــمسي  بـن مريــم, وكفـرىم فــي  لـك ت طيـتهم فـي فريتهم علـيو بـادعاًهم لو ولداً, يقول جّل ثناؤه: أقسـم لقـد كفـر الـذين 

 [ٛ][الـحّق فـي تركهم نفـي الولد عن اهلل جّل وعّز, واّدعاًهم أن الـمسي  ىو اهلل فرية وكذبـاً علـيو.

  ــْد َكَفــرَ قولــو: } الــالم يف]: اهللرمحــو  محمــد طنطــاويقــال شــيز األ ىــر الســابق در. وادلــراد بــالكفر: ســرت احلــق { واقعــة جوابــاً لقســم مقــلََّق
إن اهلل المســـتحق للعبـــادة : و وراً  الباوـــل والضـــالل. وادلعـــق: أقســـم لقـــد كفـــر أولئـــك النصـــارى الـــذين قـــالوا كـــذباً  وإنكـــاره, واالن مـــاس يف

 [ٜ][.والخضوع ىو المسيح عيسى ابن مريم

 

 التجسُّد ُكفر باهلل:

  اهللالعقيدة اخلاصة بأن   المسيحىو ذلا عالقة بالثالوث, وذلا عالقة أيضاً بالتجسلد , 

 (اهلل  )المسيحىو الذي  سَّد وعاش على األرض كإنسان, وىذا اإلنسان ىو  االبنالـ  

  د إ اً تستلزم االعتقاد بأن اهلل ىو ادلسي  عقيدة التجسل 

 :اهللىل جيو  على  السؤال الـُمهم ىنا ىو  !  التجسلد أصاًل 

  اهللالكتاب ادلقدس والقرآن الكرمي يعلنان بشكل غري ُمباشر أن التجسلد ال جيو  على  

  ألوىيتو ! اهلل سَّد قد نفى عن  اهللومن اعتقد بأن 

 

 , مث أقوم بالتعليق وإضافة بعض الشرح.نقل ك ماً في غاية الروعةأريد أواًل أن أ

  ظاىره أ م قـالوا بـأن ]: {لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقآُلواْ ِإنَّ الّلَو ُىَو اْلَمِسيُ  اْبُن َمْرميََ }يف تفسري قولو تعاىل  اهللرمحو  ن األندلسياأبو حيَّ قال اإلمام
ومن كان ابن امـرأة مولـوداً منهـا ما حكاه تعاىل عنهم ينايف أن يكون اهلل ىو ادلسي , أل م قالوا ابن مرمي, اهلل ىو ادلسي  حقيقة, وحقيقة 
. واختلـف ادلفسـرون يف تأويـل ىـذه اآليـة. فـذىب قـوم إىل أ ـم كلهـم قـاًلون ىـذا القـول وىـم علـى ثـالث استحال أن يكون ىـو اهلل تعـالى

أي احليـــاة  جـــوىر واحـــد أقـــانيم ث ثـــة: األبر واالبـــنر والـــرو فـــت مقـــاالهتم علـــى أّن معبـــودىم فـــرق كمـــا تقـــدم, وأ ـــم أمجعـــوا وإن اختل
ا علـى ويسمو ا روح القدس. وأن االبن َل يزل مولوداً من األب, وَل يزل األب والـداً لالبـن, وَل تـزل الـروح منتقلـة بـني األب واالبـن. وأمجعـو 

 [ٓٔ][.ا قالوا: المسيح إلو واحدر فقد قالوا اهلل ىو المسيحفإذأن ادلسي  الىوت وناسوت أي: إلو وإنسان. 

                                                 
 .ٛٙصـ -, دار ويبة بالرياض, اجمللد الثالث تفسير القرآن العظيمىـ(:  ٗٚٚأبو الفداء إمساعيل بن كثري )ت  ٚ
 .ٙٗٔصـ -ببريوت, اجمللد العاشر , مؤسسة الرسالة جامع البيان في تأويل القرآنىـ(:  ٖٓٔأبو جعفر زلمد بن جرير الطربي )ت  ٛ
 .ٕٜصـ -, مكتبة  ضة مصر, اجلزء الرابع التفسير الوسيط للقرآن الكريمىـ(:  ٖٔٗٔزلمد سيد ونطاوى )ت  ٜ
 .ٗٙٗصـ -, دار الكتب العلمية ببريوت, اجلزء الثالث البحر المحيطىـ(:  ٗ٘ٚأبو حيَّان زلمد بن يوسف األندلسي )ت  ٓٔ
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  أنّهم جعلوا حقيقة اإللو الحّق المعلوم مّتحدة بحقيقة عيسى عليو الس م ويفيد قوذلم ىذا ]: اهللرمحو  محمد عاشوروقال أيضاً الشيز
ّما كانت احلقيقة اإلذلّية معنونة عند مجيـع ـ. ولات عيسىومرادىم امتزاج الحقيقة اإللهّية في ذ, بمنزلة اّتحاد االسمين للمسّمى الواحد

حكايــة القــول ادلتـديّنني باســم اجلاللــة َجَعــل القــاًلون اســم اجلاللــة ادلســنَد إليــو, واســَم عيســى ادلســند ليــدّلوا علــى أّن اهلل احّتــَد بــذات ادلســي . و 
عيســى إلــى حــّد أن اعتقــدوا أّن اهلل   ِ إذ ســرل لهــم القــول باّتحـاد ال ىــوت بناســوتعـنهم ظــاىرة يف أّن ىـذا قــالوه صــراحة عـن اعتقــاد, 

 [ٔٔ][.سبحانو قد اّتحد بعيسى وامتزج وجود اهلل بوجود عيسى

 

 ألفاظ يجب أن نُفرِّق بينها:

  ُّ[ٗٔ/ٙٔمرقس ] (ِلأَلَحَد َعَشرَ  َظَهرَ َأِخرياً ) لكي يُرى. الكشف عن الذات :هورالظ 

  َالليل :  {َتَجلَّىَوالنـََّهاِر ِإَ ا }   تدرجيياً. الظلهور :لِّيالتَّج[ٕ] 

  َمرمي :  {ذَلَا َبَشراً َسِويّاً  فـََتَمثَّلَ }  .يف ىيئة غري ىيئتو الظلهور :ثُّلالتَّم[ٔٚ] 

  َّاد األلوىية باإلنسانية :سُّدجَ الت  (غري موجود يف كتاهبم لفظ مسيحي)  .احت 

 (غري موجود يف كتاهبم لفظ مسيحي)   .أن يصري إنساناً  :الّتأنُّس 

 

 فـََلمَّا َتَجلَّى رَبُُّو ِلْلَجَبِل َجَعَلُو دَّكاً 

ــا َجــاء ُموَســى ِلِميَقاتِنَــا وََكلََّمــُو َربلــُو قَــاَل } ــا َ َلَّــى َربلــُو َرب  أَِرِّن أَنظُــْر ِإلَْيــَك قَــاَل لَــن تـَــرَاِّن َولَـــِكِن انظُــْر ِإىَل اجْلَبَــِل فَــِإِن اْســتَـَقرَّ َمَكانَــُو َفَســْوَ  تـَــرَاَوَلمَّ ِّن فـََلمَّ
 [ٖٗٔ]األعرا  :  {أَنَْا أَوَُّل اْلُمْؤِمِننيَ لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَّكاً َوَخرَّ موَسى َصِعقاً فـََلمَّا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحاَنَك تـُْبُت ِإلَْيَك وَ 

 ىذه القصة موجودة أيضاً يف العهد القدمي 

  موسىصلد أن   اهلليطلب من  { :َرب  أَِرِّن أَنظُْر ِإلَْيكَ أن يُريو  اتو الشريفة} 

 اهلل  { :َلن تـَرَاِّن أخربه باستحالة  لك فقال} 

  اهللمث أراد   موسىأن يُري  أمراً ما حه يفهم دلا ا لن يستطيع رؤيتو 

 اهلل قال { : َولَـِكِن انظُْر ِإىَل اجْلََبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ َمَكانَُو َفَسْوَ  تـَرَاِّن} 

  اهللبعد ىذا يقول { : ِفـََلمَّا َ َلَّى َربلُو لِْلَجَبل} 

  اهللوالَتَجل ي ىنا معناه أن َيْظَهر   تدرجيياً بذاتو للجبل ولكن 

 { :َوالنـََّهاِر ِإَ ا َ َلَّىكقولو تعاىل}  : فالنهار ال يأيت بعد الليل فجأة[ٕ]الليل , 

 ,عندما تكون الشمس يف كبد السماء ولكن األمر يأخذ بعد الوقت, حه يأيت وقت الظهرية 
                                                 

 .ٖ٘ٔصـ -, الدار التونسية للنشر, اجلزء السادس التحرير والتنويرىـ(:  ٖٜٖٔاشور )ت زلمد الطاىر بن ع ٔٔ
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 معنى التََّجلِّي ُلغًة:

  ج] :مختار الصحا . ( ِضدل اخْلَِفي   [ٕٔ][ل ا: )اجْلَِليل

 ا دَ , بَـ َ َضـواتَّ  فَ َشـكَ لًّـى )للمتعـد ي(,  لَّـى األمـُر: انْ جَ لٍّ, وادلفعـول ُمتَ َجـُمتَ  وَ ُهـًيا, فَـ لَّى, َ َلَّ, َ َل  جَ تَ لَّى يَـ  ََ ] :معجم اللغة العربية المعاصرة
 [ٖٔ][.رَ هَ , ظَ انِ يَ عَ لْ لِ 

 َأي َ َلَّى َربلُو لِْلَجَبلِ شَّف. )...( }وَجَلْوت َأي أَوضحت وكَشْفُت. وَجلَّى الشيَء َأي َكَشَفُو. )...( وَ َلَّى الشيُء َأي تك] :لسان العرب }
 [ٗٔ][َظَهَر وباَن, قَاَل: َوَىَذا قـَْوُل أَىل السلنة َواجلََْماَعِة, َوقَاَل احلََْسُن: َ َلَّى بََدا لِْلَجَبِل نُور الَعْرش.

 

 :إذن

 اهلل  للجبل بدأ يُظهر  اتو للجبل تدرجيياً, وبداية الظهور كانت بكشف حجاب النور 

 { :فـََلمَّا َ َلَّى َربلُو لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَّكاً َوَخرَّ موَسى َصِعقاً فما ا حدث للجبل   يقول تعاىل} 

 ! ًوكأن ىناك مطرقة عظيمة َىَوت على اجلبل فصار اجلبل مدكوكا 

  موسىعندما رأى  ىذا ادلشهد ُصعق وصار م شياً عليو 

 اهللكن يف استطاعة جبل عظيم أن يرى فلمَّا أفاق, أدرك أنو إ ا َل ي  

  النساء :  {َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيفاً : }اهللفكيف باإلنسان الذي قال عنو[ٕٛ] 

  موسىأي أن وبيعة   اهللاإلنسانية ليس يف استطاعتها حتملل رؤية  ات . 

 

 ِحَجابُُو النُّورُ 

 قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اللَِّو : ُموَسى قَالَ  َعْن َأِّب ] يقول: صحيح مسلم  َِإنَّ اللََّو َعزَّ َوَجلَّ اَل يـََناُم َواَل يـَْنَبِ ي َلُو َأْن يـََنامَ  » :ِِبَْمِس َكِلَماٍت فـََقال, 
َلْو   -َوِِف رَِوايَِة َأِِب َبْكٍر النَّاُر  - ِحَجابُُو النُّورُ  ,َعَمِل اللَّْيلِ  َوَعَمُل النـََّهاِر قـَْبلَ  ,يـُْرَفُع ِإلَْيِو َعَمُل اللَّْيِل قـَْبَل َعَمِل النـََّهارِ  ,خَيِْفُض اْلِقْسَط َويـَْرفـَُعوُ 

 [٘ٔ][«.أَلْحَرَقْ  ُسُبَحاُت َوْجِهِو َما انـْتَـَهى ِإلَْيِو َبَصُرُه ِمْن َخْلِقِو  ؛َكَشَفوُ 

  أن حجابو خال  احُلُجب ادلعهودة, فهو زُلتجب عن اخللق فيو إشارة إىل]ُمَعل قاً على احلديث السابق:  اهللرمحو  المباركافوريقال اإلمام 
فلـو كشـفو بأنوار عزه وجاللو, وأشعة عظمتو وكربياًو, و لـك ىـو احلجـاب الـذي تُـدىه دونـو العقـول, وتُبهـت األبصـار, وتتحـري البصـاًر, 

 [ٙٔ][.ضمحللم يبق مخلوق إال احترق وال منظور إال ا؛ فتجلى لما ورا ه بحقائق الصفات وعظمة الذات
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 .ٓٙصـ -, الدار النمو جية ببريوت, الطبعة اخلامسة مختار الصحا ىـ(:  ٙٙٙ ين الدين أبو عبد اهلل زلمد الرا ي )ت  
13

 .ٖٛٛصـ -عاَل الكتب, الطبعة األوىل, اجلزء األول  ,معجم اللغة العربية المعاصرةىـ( مبساعدة فريق عمل:  ٕٗٗٔأمحد سلتار عبد احلميد عمر )ت  
14

 .ٔ٘ٔ, ٓ٘ٔصـ -, دار صادر ببريوت, الطبعة الثالثة, اجلزء الرابع عشر لسان العربىـ(:  ٔٔٚأبو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصاري )ت  
 (, كتاب اإلديان, باب يف قولو عليو السالم إن اهلل ال ينام.ٖٙٗصحي  مسلم ) ٘ٔ
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  ألحرق ج ل ذاتو جميع  ؛وتجلى لخلقو ,أو ناراً  وىو احلجاب ادلسمى نوراً  ,لو أ ال ادلانع من رؤيتو]: اهللرمحو  النوويوقال أيضاً اإلمام
 على مقدار مـا ع اخللق من جالل عظمتو إاللِ قال اخلطاِّب: ومعق الكالم أنو َل يطَّ ]: اهللرمحو  البغوي, وقال أيضاً اإلمام [ٚٔ][.مخلوقاتو

ط نـوره علـى األرض واجلبـال, , ولـو سـلَّ وزىقـ  أنفسـهم, النخلعـ  أفكـدتهمهم على كنو عظمتو, عَ لَ تطيقو قلوهبم, وحتتملو قواىم, ولو أوْ 
 [ٛٔ][{.فـََلمَّا َ َلَّى َربلُو لِْلَجَبِل َجَعَلُو دَّكاً َوَخرَّ موَسى َصِعقاً : }كما قال في قصة موسى , الحترق  وذاب 

 

 :القصة في العهد القديم

نَاِدي بِاْسِم الـرَّب  قُـدَّاَمَك. َواتـَـرَاُ  َعلَـى أِجيُز ُكلَّ ُجوَديت ُقدَّاَمَك. وَ أ»فـََقاَل )اإللو(:  ٜٔ«. ارِِني َمْجَدكَ »فـََقاَل )موسى(: } ٕٓ-ٛٔ/ٖٖ الخروج
 {«.ْنَساَن ال يـََراِني َويَِعيشُ ْن تـََرل َوْجِهي النَّ اإْل أال تـَْقِدُر »اإللو(: َوقَاَل ) ٕٓ «.َمْن اتـَرَاُ  َواْرَحُم َمْن اْرَحمُ 

  فأنـا ال أِبـل علـى أنـ  ال تحتملـوكأن اهلل جُييب موسـى: لقـد سـألت أمـرًا ]َفسَّر النصوص السابقة قاًاًل:  تادرس يعقوب ملطيالقمص ,
ك وأتـراء  وأرحـم, أقـدم كـل شـيء لإلنسـان, أمـا وجهـي فـال يقـدر اإلنسـان أن خليقيت, أِّن أقدم لك كل إحسانايت وخريايت وأعلن امسي لـ

 [ٜٔ][! إن ىذه الرؤيا المجردة الكاملة ل ىوت ىي فوق كل طاقة بشرية!  يراه ويعيه

 وخطايانا فإننا ال نقدر أن نرى اهلل كما ىو ونعيه. أن يسـم  ذلـم بـأن ينظـروا إىل اهلل يف  وبسبب محدوديتنا] :قاموس الكتاب المقدس
 [ٕٓ][ظهره يعين أننا ال نقدر أن نرى إال آثار اهلل أو ما حيدث بعد أن دير بنا.

وسبحانو ىنا ]{: َمَكانَُو َفَسْوَ  تـَرَاِّن  َولَـِكِن انظُْر ِإىَل اجْلََبِل فَِإِن اْستَـَقرَّ يف تفسري قولو تعاىل } اهللرمحو  الشعراويوىنا أختم بكالم الشيز  
انظـر إىل اجلبـل, واجلبــل مفـروض فيــو  أنـك مخلــوق بصـورة ال تمكنــك مـن رؤيتــييعلـل دلوسـى بعمليــة واقعيـة فأوضـ : لــن تـراِّن ولكـن حــه أومئنـك 

قـع, وحكـم العقـل, وحكـم ادلنطـق أقـوى مـن اإِلنسـان, الصالبة, والقوة, والثبات, والتماسك؛ فإن استقر مكانو, ديكنـك أن تـراِّن. إن اجلبـل حكـم الوا
 [ٕٔ][وأصلب منو وأشد, ودلا  ّلى ربو للجبل اندك. والدكل ىو الض ط على شيء من أعلى ليسوَّي بشيء أسفل منو.

 

 ما سبق:لتلخيصاً 

 إن الطبيعة اإلنسانية ال تستطيع أن تتحمل رؤية الذات اإلذلية 

 يحي: الطبيعة اإلنسانية ال تستطيع أن تتحمل رؤية الالىوتوبكلمات أقرب إىل الفهم ادلس 

  موسىوىذا ىو سبب الذي منع   اهللمن رؤية  

 ىذا ُمتَّفق عليو بين المسلمين والمسيحيين 
                                                                                                                                                                                

 .ٕٕٙصـ -جلزء السابع , دار الكتب العلمية ببريوت, اتحفة األحوذي بشر  جامع الترمذيىـ(:  ٖٖ٘ٔأبو العلى زلمد ادلباركافوري )ت  ٙٔ
 .ٗٔصـ -, دار إحياء الرتاث العرِّب ببريوت, اجلزء الثالثالِمنَهاج شر  صحيح مسلم بن الحجاجىـ(:  ٙٚٙأبو  كريا حيىي النووي )ت  ٚٔ
 .٘ٚٔصـ -, ادلكتب اإلسالمي ببريوت, اجلزء األول شر  السُّنَّةىـ(:  ٙٔ٘احلسني بن مسعود البَـَ وي )ت  ٛٔ
 , تفسري العهد القدمي, تفسري سفر اخلروج.تفسير الكتاب المقدسملطي:  تادرس يعقوب ٜٔ
20

 .ٖٕ-ٛٔ:  ٖٖاخلروج  .ٜٛٔصـ - , بيت تندل للنشرقاموس الكتاب المقدس 
 .ٖٗٗٗ, ٖٖٗٗصـ -, دار أخبار اليوم بالقاىرة, اجمللد السابع تفسير الشعراويىـ(:  ٛٔٗٔزلمد متويل الشعراوي )ت  ٕٔ
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  اهلل يعتقدون بأ م سريوا نيادلسلمومن ادلعلوم أن  يوم القيامة 

  اهللكما قال  يف كثري من اآليات منها: 

 { القيامة[ٖٕ)ِإىَل َربـ َها نَاِظَرٌة  (ٕٕ)ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة[ }) 

 { َادلطففني : َكالَّ ِإنَـُّهْم َعن رَّهب ِْم يـَْوَمِئٍذ لََّمْحُجوبُون[ }ٔ٘]. 

الصـري  شـاىد  ة والعقـلنَّ مـن الكتـاب والُسـ لة الرؤيـةعلـى مسـأ وقـد  كرنـا يف كتـاب صـفة اجلنـة أربعـني دلـيالً ]: اهللرمحـو  ابـن القـيمقـال شـيز اإلسـالم 
ألن  ,رى من كـل مـا سـواهفالباري سبحانو أحق بأن يُ  ؛رىكان أحق بأن يُ   وما كان أكمل وجوداً  ,ق إال مبوجودلَّ عَ تَـ فإن الرؤية أمر وجودي ال يَـ  ,بذلك

 ,والـرب سـبحانو أظهـر مـن كـل موجـود ,وإما آلفة وضعف في الرائـي ,ادلًري ر الرؤية إما خلفاءذل عَ حو أن تَـ ض  وَ يُـ  ,وجوده أكمل من وجود كل ما سواه
أل ـا داًمـة  ,كانـت قـوة الباصـرة يف غايـة القـوة  ؛فـإ ا كـان الراًـي يف دار البقـاء ,وإنما تعذرت رؤيتو في الدنيا لضـعف القـوة الباصـرة عـن النظـر إليـو

 [ٕٕ][فقويت على رؤيتو تعاىل.

 

 ما ىو التجسلد   سؤااًل في غاية األىمية:واآلن يجب أن نسأل أنفسنا 

  د اإلذلي ىو احتاد غري مفرتق لطبيعتني سلتلفتني يف وبيعة واحدة, وىو احتاد أقنومي واحتاد حقيقي واحتاد التجسل ]قاًاًل:  بيشويأجاب األنبا
 [ٖٕ][حسب الطبيعة.

  :الناسوت أو اجلنس البشري(.طبيعة اإلنسانية ال)الالىوت أو اجلنس اإلذلي(, و الطبيعة اإللهيةوالطبيعتان مها( 

 

 ىل اهلل دُيكنو حسب ألوىيتو أن يتجسَّد   واآلن إلى سؤال آخر في غاية األىمية أيضًا:

ال  صليب بقولنا إن اهلل قادر علـى كـل شـيء, ُمنـزَّه عـن اخلطيـة ولكـن لـيس عـن التجسـد, وألن اهلل قـادر علـى كـل شـيء فـإ ا كـان]: بيشويقال األنبا 
قدرة يستطيع أن يتجسد إ اً يوجد شيء ال يستطيع أن يعملو, والشيء الوحيد الذي ال يفعلو اهلل ىو الشر. وحيث إن التجسد ىو عمل من أعمال ال

 [ٕٗ][وليس الضعف إ اً فهو داخل يف قدرة اهلل.
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 .ٕٖٖٔصـ -, دار العاصمة بالرياض, اجلزء الرابع طلةالصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعىـ(:  ٔ٘ٚمشس الدين ابن القيم اجلو ية )ت  
 .ٕٔصـ -, إعداد اإلكلرييكي الدكتور سام  حلمي مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية األرثوذكسيةاألنبا بيشوي:  ٖٕ
 .ٖٕصـ -ادلرجع السابق  ٕٗ
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 وللرد أقول:

  اهللبتنزيو  بيشويلقد قام األنبا   الشرال يفعل  اهللعن اخلطية, وقال أن 

 :اهللتنزيو  أقول   عن شيء يقتضي أنو يستطيع فعل ىذا الشيء ولكنو َل ولن يفعلو 

  ِبصوص الظلم صحيح مسلموىذا ما نفهمو من احلديث ادلوجود يف 

  اهللوفيو أن   :َنُكْم زُلَرًَّما َفالَ  يرَّْمُت الظلْلَم َعَلى نـَْفسِ حَ  ِإِّن   ييَا ِعَبادِ ]قال  [ٕ٘][ َتظَاَلُموا.َوَجَعْلُتُو بـَيـْ

  اهللمبعق أن   اإلذلية لذلك ال يفعلو. اهلليستطيع أن يظلم عباده إ ا شاء, ولكن فعل الظلم ضد وبيعة 

 

 على كل شي  قدير اهللالمسلمون يعتقدون تمام االعتقاد بأن 

 !  ولكن ما ىو الشيء 

 ليس مبستحيل شُلكن ىو كل أمر 

  اهللمبعق: ىل يستطيع  طبع الأن ديوت   بال 

  الموتال ُتجيز عليو فطبيعة اهلل اإللهية , اهللألنو لو مات دلا كان 

  ,اهللإ ن  قادر على كل ما يوافق وبيعتو اإلذلية 

 وبادلثل, اإلنسان قادر على كل ما يوافق وبيعتو اإلنسانية 

  موسىلذلك َل يقدر   اهللأن يرى  

 

 د ؟أن يتجسُّ ىل اهلل يُمكنو 

 حه نستطيع أن صُليب على السؤال, جيب أن نعلم ما ىو التجسلد 

  أن التجسلد ىو احتاد غري مفرتق لطبيعتني بيشويأخربنا األنبا 

 ! الطبيعة اإلذلية والطبيعة اإلنسانية, يف وبيعة واحدة 

 رؤية الطبيعة اإلذلية   ال, َل تستطع وىكذا نسأل سؤااًل بسيطاً, ىل استطاعت الطبيعة اإلنسانية حتمل رُلرد 

 فهل تستطيع إ اً أن تتحمل االحتاد بالطبيعة اإلذلية  ! بالطبع ال 

 :اهلل  إذن .ال جيو  لو أن يتجسَّد لطبيعتو اإلذلية, ولعدم حتمل الطبيعة اإلنسانية االحتاد مع الطبيعة اإلذلية 
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 (, كتاب الرب والصلة واألدب, باب حترمي الظلم.ٖٚٚٙصحي  مسلم ) 
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 [ومن كان ابن امرأة مولوداً منها استحال أن يكون ىو اهلل تعاىل]: اهللرمحو  دلسيأبو حيَّان األنلنرجع سريعاً إىل أقوال اإلمام 

 مبعق أن الشخص إما أن يكون إنساناً وإما أن يكون إذلاً, فإن الطبيعتني متضادتني 

 :ىذا مستحيلاإللو ال ديوت, واإلنسان ديوت, فكيف صلمع بني عدم ادلوت وادلوت  !  على سبيل المثال 

  المسيحاعتقد ادلسيحي بأن فإ ا  قد مات, فقد ت لَّبت الطبيعة اإلنسانية على الطبيعة اإلذلية 

  المسيحلذا ال يكون   اهللإذلاً أصاًل, ومن قال بأنو   اهللفقد كفر؛ ألن  ال ديوت 

 

 [٘ٚ]ادلاًدة :  {َكانَا يَْأُكَ ِن الطََّعامَ } : اهللنرل ىذا في قول 

يَقٌة مَّا اْلَمِسيُ  اْبُن َمْرمَيَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن } ُ ذَلُُم اآليَاِت مُثَّ انظُْر َأَّنَّ يـُْؤَفُكونَ  َكانَا يَْأُكَ ِن الطََّعامَ قـَْبِلِو الرلُسُل َوأُملُو ِصد    {انظُْر َكْيَف نـُبَـني 

  اهللعندما أراد   المسيحأن ينفي عن   {َكانَا يَْأُكاَلِن الطََّعامَ قال: } اهللأنو 

  مسيحالمبعق أن   كان حيتاج إىل الطعام حسب وبيعتو البشرية 

 اهللو   ,فالمسيححسب وبيعتو اإلذلية ال حيتاج إىل وعام   اهللإ اً ليس ىو 

  اهللرمحو  محمد عاشورالشيز :[ أّ م جعلوا حقيقة اإللو احلّق ادلعلوم مّتحدة حقيقة عيسى االمسني للمسّمى الواحد مبنزلة احّتاد] 

 [احتاد غري مفرتق لطبيعتني سلتلفتني يف وبيعة واحدة]: بيشوياألنبا  قال 

 ( االبن, َل يعد ىناك تفريق بني األلوىية واإلنسانية اهللأي أنو بعد  سد )الـ 

 ! "ىذه ىي العقيدة ادلسيحية األرثو كسية الـُمسمَّاة بـ "الطبيعة الواحدة 

  المسيحأي عندما يفعل   :الـُمتجس د فعل ادلعجزة اهللُمعجزة يقولون 

  المسيحوعندما مات   الـُمتجس د مات على الصليب اهلليقولون:  -حسب ُمعتقدىم  -على الصليب 

 .وقد أوردنا فيما سبق أقوااًل آلباء الكنيسة تُبني  جبالء مدى بشاعة ىذا الكفر 

  [رادىم امتزاج احلقيقة اإلذلّية يف  ات عيسىومُ ]: اهللرمحو  ورمحمد عاشقال الشيز 

 مبعق إنك َل تعد قادراً على التفريق بني الطبيعة اإلذلية والطبيعة اإلنسانية 

  إ  ســرى ذلــم القــول باحّتــاد الالىــوت بناســوتِت عيســى إىل حــّد أن اعتقــدوا أّن اهلل ســبحانو قــد احّتــد ]: اهللرمحــو  ورمحمــد عاشــقــال الشــيز
 [متزج وجود اهلل بوجود عيسىبعيسى وا

 ذ قليل عن عقيدة الطبيعة الواحدةوىو يقصد ىنا ما وضَّحناه من 

 

 



 [13..... ] سلسلة زُلاضرات الرد على األنبا بيشوي

www.alta3b.wordpress.com  alta3b@yahoo.com 

 تلخيصاً لما سبق:

  اهللحسب التعريف ادلسيحي للتجسلد, فإن  ُمنزَّه عن التجسلد 

 ألن الطبيعة اإلذلية ال  تمع مع الطبيعة اإلنسانية 

  ىفالبد لطبيعة منها أن تت لب على األخر 

  اهللفإن كان  المسيحال حيتاج إىل الطعام, و  حيتاج إىل الطعام 

  اهللوإن كان  المسيحال ديوت, و  ديوت, إىل غري  لك من األمور اليت ال  تمع عليها الطبيعتان اإلذلية واإلنسانية 

  بني الطبيعتني ادلتضادتني احتاداً فإنو من ادلستحيل أن صلد 

 ة اإلذلية مستحيلة على اإلنسان, فمن األوىل استحالة االحتاد هبا !وكما أن رؤية الطبيع 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات


