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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيصوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (سادسالاجلزء ) تتناوهلا اليت ة واآلياتيَّرِفْصارى الكُعقائد النَّ

 اآلب واالبن والروح القدس إله واحد

على ادلائدة يف بيت السفًن, وكان حاضراً كل رجال السفارة, فقال السفًن: "إذاً القرآن  لشلاث وعندما كنت يف قربص حدث حوار]قال األنبا بيشوي: 
مثهل:  قالل ىا ا د ان ذن ت اهت صاو مناال ران اص اه نمطابق للمسيحية وال اختبلف, والقرآن يشهد للمسيحية, وال تعارض بينهو وبهٌن ادلسهيحية", 

 [ٔ][و ... و ... اخل. وذمهم إصو واحن, وذن اص ه ن ده ا ت ه اهلل اآلب واصكلمة واصهوح اص نس"وأيدناه بروح قدس", وأن ادلسيح "كلمة منو", 

 

ُْلُهواْ يف ِديهِنُكْ  يف كتابو الكرمي: }  اهلليقول  ََلَاا اصلّاِو ِإالل اْصَ ا   يَها أَْىهَل اْلِكتَهااِل اَل تَه َُ َمهْرميََ  َواَل تَاُ اصُااْا  َها اْلَمِسهيُح ِعيَسهى ابْه َرُسهوُل اللّهِو وََكِلَمتُهُو  ِإَّنم
يف ُسْبَحانَُو َأن َيُكوَن َلُو َوَلٌد لمُو َما يف السمَماَوات َوَما  ِإملَمل اصّلُو ِإصَاٌو َواِحنٌ انتَهُهواْ َخًْناً لمُكْ   َواَل تَاُ اُصاْا َثالَثَةٌ أَْلَقاَىا ِإََل َمْرمَيَ َوُروٌح مِّْنُو َفآِمُنواْ بِالّلِو َوُرُسِلِو 

 [ٔٚٔ]النساء :  {اأَلْرِض وََكَفى بِالّلِو وَِكيبلً 

 

 :وََ ِلَمُتُو ذَْصَ لَىل ِإَصا َرْهَيَم َوُروٌح ر ْنوُ 

  { دليل على التثليث !وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإََل َمْرمَيَ َوُروٌح مِّْنوُ } اهللصلد العديد مَ ادلسيحيٌن يقولون بأن قول 

  واص ااهب مههَ  هًن أال,  فكاالن دااهاً «  ان»ركاّان دكلمااة { أي ىههو وََكِلَمتُهُو أَْلَقاَىهها ِإََلَ َمهْرميََ قولههو تعهاَل: }]اهلل: رمحهو  اص هطباا قهال اإلمهام
 [ٕ][.تسم  اصا ء دلسم اصا ء إتا  لن صلدراً َنو

  اصمسيحفعندما صلد إذاً بعض األحاديث اليت تُلقِّب  به "كلمة اهلل", فإن ىذا مَ دأال العرال 

  حاصمسيألن   َاصمسيح, وكانت ىذه "الكلمة اإلذلية" سبباً يف خلق اهللُخِلق بكلمة م "فُسمِّي به "كلمة اهلل , 

 

 

 

                                                 
 .ٗٗصه - اصمينيل وتأثيهىل َلا اإليملن واص  ينة , احملاضرة الثالثة لؤلنبا بيشوي: دلئية و تلدية -سية َ ينتنل األرثات بعنوان:  ٕٓٔٓكتاال مؤمتر العقيدة األرثوذكسية  ٔ
 .ٕٕصه -, دار عامل الكتب بالرياض, اجمللد السادس اصجلرع ألحكلم اص ه نىه(:  ٔٚٙأبو عبد اهلل مشس الديَ القرطيب )ت  ٕ
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 {َوُروٌح ر ْنوُ ذرل تفسيه قاصو ت لصا }

  إَل نفسههو تشهريفاً لههو.  { فيههو ثبلثهة أقاويههل: أحهدىا: ُذِّههي بهذلح ألنهو ُروح مههَ األرواح, وأضهافو اهللَوُروٌح مِّْنهوُ }]: اهللرمحهو  اصماالوردياإلمهام
, ألنهو كهان يهنف  فيهو الهروح بهإذن والثاين: أنو ُذِّي روحاً؛ ألنو حييا بو الناس كما حُيَْيون باألرواح. والثالث: أنو ُذِّي بذلح لهنف  جربيهل 

 [ٖ][اهلل, والنف  ُيَسممى يف اللُة روحاً, فكان عَ النف  فسمي بو.

  تِ ٱ َوَسخمَر َلُكْ  مما يف فقولو يف اآلية واحلديث: "وروح منو" كقولو: }]: اهللرمحو  ادن  ثيهاإلمام احلافظ { َجِمي لً ر ْنوُ  أَلْرضِ ٱ َوَما يف  لسمَمَهوََ
ادلتتابعهة, بهل ىهي البتهداء الُايهة؛   , ومَ عنده, وليست )مَ( للتبعهيض؛ كمها تقولهو النىهاري علهيه  لعهائَ اهللرن خل و[ أي: ٖٔ]اجلاثية: 
وىا ذمو رخلاق رن { أي: ورسول منو, وقال  ًنه: وزلبة منو, واألظهر األول, َوُروٌح مِّْنوُ اآلية األخري, وقد قال رلاىد يف قولو: }كما يف 

[ ٗٙ{ ]ىود: للموِ ٱَىَهِذِه نَاَقُة } :ولويف ق  مل ذضيفت اصنلقة واصبيت إصا اهلل, وذضيفت اصهوح إصا اهلل َلا وجو اصتاهيف, روح رخلاقة
ْر بَهْييِتَ  قولو: }ويف  [ٗ][.[ٕٙ{ ]احلج: لِلطمآئِِفٌنَ  َوَطهِّ

 

 ذقال دمنتها اصبسلطة:

  اهلللقد قال   َدمع   :{ َومَاَفْخُت ِفيِو ِرن رُّوِح فَِإَذا َسوميْهُتُو  ََ  [ٕٚ{ ]صه : فَهَقُعوا َلُو َساِجِدي

  اصمسيحفل  يتمّيز   َدمإذاً ع   

  ودخنال قال اهلل: { َن ََ َمْرمَيَ اْلبَهيهَِّناِت َوأَيمْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدسِ َوآتَهيهْ  [ٚٛ]البقرة :  {ا ِعيَسى اْب

  ًدلصمسيحىذا التأييد ليس خاصا    اهللوحده, فهناك الكثًن مَ ادلؤمنٌن الذيَ أيدى  بروح منو أو بروح القدس 

  اهللقال  :{ ديَاَن  [ٕٕ{ ]اجملادلة : َنُىم ِدُهوٍح ر ْنوُ َوذَيل أُْولَِئَح َكَتَب يف قُهُلوِِبُِ  اإْلِ

  اهللرسول  - ص يح رسلميف   ص سللن دن ثلدتيقول  :[ اللمِو َوَرُسوِلوِ  ُروَح اْصُ ُنِس اَل يَاَزاُل يُاَؤي ُنكَ ِإنم َِ  [٘][.َما نَاَفْحَت َع

  َمْرميََ }]: اهللرمحو  ادن  ثيهاإلمام احلافظ َُ َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْب أي: إَّنها ىهو عبهد مهَ عبهاد  { َرُسوُل اللمِو وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىها ِإََل َمهْرمَيَ َوُروٌح ِمْنهوُ ِإَّنم
إَل  اهلل, وخلق مَ خلقو, قال لهو: كهَ, فكهان, ورسهول مهَ رسهلو, وكلمتهو ألقاىها إَل مهرمي, أي: خلقهو بالكلمهة الهيت أرسهل ِبها جربيهل 

, وكانههت تلههح النفخههة الههيت نفخههها يف جيههب درعههها, فنزلههت حهه  وجلههت كههان عيسههى بإذنههو , فمهرمي, فههنف  فيههها مههَ روحههو بههإذن ربههو 
, وذلهذا قيهل لعيسهى: إنهو كلمهة اهلل وروح منهو, ألنهو مل يكهَ لهو أال تولهد منهو, وإَّنها ىهو فرجها مبنزلة لقاح األال واألم, واجلميع سللوق هلل 

َُ ٱ ْلَمِسهيحُ ٱممها أرسهل ِبها جربيهل, قهال اهلل تعهاَل: }عَ الكلمة اليت قال لو ِبا كَ فكهان, والهروح الهيت  ناشئ َمهْرمَيَ ِإالم َرُسهوٌل قَهْد َخلَهْت ِمهَ  بْه
يَقٌة َكانَا يَْأُكبَلِن  لرُُّسلُ ٱقَهْبِلِو  ُُثم قَاَل َلُو   تُهرَاالٍ َ َكَمَثِل َءاَدَم َخَلَقُو مِ   للموِ ٱِإنم َمَثَل ِعيَسَى ِعنَد [. وقال تعاَل: }٘ٚ{ ]ادلائدة: لطمَعامَ ٱَوأُمُُّو ِصدِّ

[ ٜٔ{ ]األنبياء: َءايًَة لِّْلَعهََلِمٌنَ  بْهنَهَهآٱَأْحَىَنْت فَهْرَجَها فَهنَهَفْخَنا ِفيَها ِمَ رُّوِحَنا َوَجَعْلنََهَها وَ  لمِ ى ٱوَ [ وقال تعاَل: }ٜ٘{ ]آل عمران: ُكَ فَهَيُكونُ 
ِإْن ُىهَو ِإالم َعْبهٌد [ إَل آخهر السهورة, وقهال تعهاَل إخبهاراً عهَ ادلسهيح: }ٕٔ{ ]التحهرمي: فَهْرَجَهها ْحَىهَنتْ أَ  لمهِ ى ٱِعْمهرَاَن  بْهَنةَ ٱَوَمْرمَيَ وقال تعاَل: }

 [ٙ][[ اآلية.ٜ٘{ ]الزخرف: أَنْهَعْمَنا َعَلْيوِ 

                                                 
 .ٙٗ٘صه -, دار الكتب العلمية ببًنوت, اجلزء األول اصنَُّكت واصُ ُيان ىه(: ٓ٘ٗأبو احلسَ علي بَ زلمد ادلاوردي )ت  ٖ
 .ٜٚٗ, ٛٚٗصه -, دار طيبة بالرياض, اجمللد الثاين تفسيه اص ه ن اص ظيمىه(:  ٗٚٚأبو الفداء إذاعيل بَ كثًن )ت  ٗ
 (, كتاال فضائل الىحابة, باال فضائل حسمان بَ ثابت.ٓ٘٘ٙصحيح مسل  ) ٘
 .ٛٚٗ, ٚٚٗصه -, دار طيبة بالرياض, اجمللد الثاين تفسيه اص ه ن اص ظيمىه(:  ٗٚٚذاعيل بَ كثًن )ت أبو الفداء إ ٙ
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  الحتاد يف بدن اإلنسان ونزىوا اهلل عين ال تقولوا إن لو شريكاً وولداً وقيل معناه ال تىفوه باحللول واي]: اهللرمحو  َالء اصنين اصبغنادياإلمام
َُ َمهْرمَيَ فقال تعاَل: } سى يتعاَل عَ ذلح, ودلا منعه  اهلل مَ الُلو يف دينه  أرشدى  إَل طريق احلق يف أمر ع َا اْلَمِسهيُح ِعيَسهى ابْه ِإَّنم

م غيه ى ا ف ن  فه وذشهك ,{ يقول إَّنا ادلسيح ىو عيسى ابَ مرمي ليس لو نسب  ًن ىذا وأنو رسول اهللَرُسوُل الّلوِ  { وََكِلَمتُهوُ } ,فمن َز
{ يعين أنو كسائر األرواح اليت َوُروٌح مِّْنوُ } ,{ يعين أوصلها إَل مرميأَْلَقاَىا ِإََل َمْرميََ } ,ىي قولو تعاَل: كَ فكان بشراً مَ  ًن أال وال واسطة

 [ٚ][ كما يقال بيت اهلل وناقة اهلل.وإَّنا أضافو إَل نفسو على سبيل التشريف والتكرمي ,خلقها اهلل تعاَل

 

 :ذرين ذن ذسأل سؤااًل ف  غلية األىمية

  اصمسيحإذا كان  ( اهللحبسب الهُمعتقد ادلسيحي ىو  )ادلتجسِّد, فما دخل الروح القدس بادلوضوع ؟ االدناله 

  جبهيليعل  جيداً أن الروح القدس يف العقيدة اإلسبلمية ىو ادلبلك  ديااياألنبا  أن ادلسيحية ال تقول ِبذا, و 

  س, فأجبتو: "إن الروح القدس ىو الذي يوحي لؤلنبيهاء", فتسهاءل: "ألهيس ادلهبلك جربيهل ؟", دُث تساءل عَ الروح الق]: دياايقال األنبا
 [ٛ][فأجبتو بالنفي.

  :روح قنسو  لمةو  ب, أو: روح قنسو ادنو  بىل القضية ىي أن ادلسيحية تقول به 

 ن الكرمي عبارة "كلمة منو" و "روح منو" فادلىطلحات إذاً متساوية ؟ووجدوا يف القرآ 

 

 :اَت ن ذن األره اآلن ذصبح واض لً صلجميع

  َاهللكلمة منو أي سللوق بكلمة م 

  َدممثل  اهللروح منو أي روح سللوقة م   

  ُىدية, فإنح ستقول للناس, ىذه اذلدية مَ فبلن بلنٌ فإن أعطاك ف 

  دية مَ ذات فبلن ؟! بالطبع الاذلفهل معىن ىذا أن 

 

 

 

 

                                                 
 .ٕٚٙ, ٕٙٙصه -, دار الفكر ببًنوت, اجلزء األول صبلب اصتأويل ف  ر لم  اصتنزيلىه(:  ٕ٘ٚعبلء الديَ علي البُدادي الشهًن باخلازن )ت  ٚ
 .ٗٗصه - اصمينيل وتأثيهىل َلا اإليملن واص  ينة , احملاضرة الثالثة لؤلنبا بيشوي: دلئية و تلدية -َ ينتنل األرثات سية بعنوان:  ٕٓٔٓكتاال مؤمتر العقيدة األرثوذكسية  ٛ
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 :وىك ا

  اهللوبعد أن أرشدنا   اصمسيحإَل اإلديان الىحيح يف  

 { :َوال تَهُقوُلوا َثبلثَةٌ  َفآِمُنواْ بِالّلِو َوُرُسِلوِ يقول} 

  اهللوقد قال  { ِباجلمع, ومل يقل "ورسولو"َوُرُسِلو } 

  اصمسيحألن اإلشارة ىنا ليست إَل  وحده 

 ر منأيضاً إَل نبينا  فقد تكون  ُتو وم بهُ , حيث أن الذيَ قالوا بالتثليث مل يؤمنوا بن 

  جبهيلوقد تكون أيضاً إشارة إَل الذي ىو روح القدس , 

  جبهيل اهللفإن النىاري ال يؤمنون بأن روح القدس ىو رسول  

  اهللفقد قال { :ا ََ ََ اْلَمبَلِئَكِة ُرُسبًل َوِم يٌع َبِىًنٌ اللمُو َيْىَطِفي ِم  [٘ٚ]احلج :  {لنماِس ِإنم اللمَو ذَِ

  { أي: وال تقولههوا ىهه  ثبلثههة, وكانههت النىههاري تقههول: أال وابههَ وروح فَههآِمُنوا بِاللمههِو َوُرُسههِلِو َوال تَهُقولُههوا َثبلثَههةٌ }]: اهللرمحههو  اصبغااايقههال اإلمههام
 [ٜ][قدس.

 { فىّدقوا يا أىل الكتاال بوحدانهية اهلل وربوبهيتو, وأنو ال ولد لهو, َفآِمُنوا بهاللمِو َوُرُسِلوِ : }يعنهي بقولو جّل ثناؤه]: اهللرمحو  اصطبهياإلمام  قال
{ َوال تَهُقولُهوا َثبلثَهةٌ وصدِّقوا رسلو فهيهما جاءوك  بو مَ عند اهلل, وفهيهما أخربتك  بو أن اهلل واحد ال شريح لهو, وال صهاحبة لهو, وال ولهد لهو. }

 [ٓٔ][األربهاال ثبلثة. يعنهي: وال تقولوا

 

 :اآلية دبسلطة

 تُرشد أىل الكتاال إَل اإلديان الىحيح فيما خيص رسل اهلل عز وجل 

 ومنه  ادلسيح عليو السبلم, وجربيل عليو السبلم 

 ! فبل جيوز بعد ذلح كلو أن يقول ادلسيحي بالتثليث, وأن اهلل آال وكلمة وروح قدس 

 { كبلم كثًن رائع أورده علماء ادلسلمٌن يف تفاسًنى بلثَةٌ َوال تَهُقوُلوا ثَ ويف تفسًن قولو تعاَل } 

 ولكين سأعرض عليك  أى  ما وجدتو 

 

 

 
                                                 

 .ٖ٘ٔصه -ىه(: َمَعامِل التهمْنزِيل, دار طيبة بالرياض, اجلزء الثاين  ٙٔ٘أبو زلمد احلسٌن البُوي )ت  ٜ
 .ٕٕٗصه -, مؤسسة الرسالة ببًنوت, اجمللد التاسع جلرع اصبيلن ف  تأويل اص ه نىه(:  ٖٓٔ)ت  أبو جعفر زلمد بَ جرير الطربي ٓٔ
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 :َوال تَاُ اُصاا َثالثَةٌ 

 ويعنون بالثبلثة: الثبلثهة األقهاني , فيجعلونهو سهبحانو جهوىراً رتف ان َلا اصتثليثوالنىاري مع تفريق مذاىبه  ]: اهللرمحو اصاا لم   قال ,
ثبلثة أقاني , ويعنون باألقاني  أقنهوم الوجهود, وأقنهوم احليهاة, وأقنهوم العله , ورمبها يعهربون عهَ األقهاني  بهاألال واالبهَ وروح القهدس,  واحداً, ولو

 [ٔٔ][فيعنون باألال: الوجود, وبالروح: احلياة, وباالبَ: ادلسيح.

 { يف الثبلثهة قهوالن: أحهد ا: ىهو قهول النىهاري تَهُقولُهوْا: َثبلَثَهٌة, انتَهُههواْ َخهًْناً لمُكه ْ فَئهآِمُنواْ بِهاهلِل َوُرُسهِلِو َواَل }]: اهللرمحهو  اصملوردياإلمام  وقال
 [ٕٔ][أال وابَ وروح القدس, وىذا قول بعض البىريٌن. والثاين: ىو قول مَ قال: آذلتنا ثبلثة, وىو قول الزجاج.

 اْلَمِسهيُح ِعيَسهى يف دينه , وأن يقولهوا علهى اهلل  هًن احلهق, وبهٌن أن }فقد هنى النىاري عَ الُلو ]: اهللرمحو  ادن تيميةشي  اإلسبلم  وقال
َُ َمْرمَيَ َرُسوُل الّلِو وََكِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإََل َمْرمَيَ َوُروٌح مِّْنوُ  انتَهُهواْ { وأمرى  أن يؤمنوا باهلل ورسلو, فبٌن أنو رسولو, وهناى  أن يقولوا ثبلثة, وقال: }اْب

َا الّلُو ِإلَهٌو َواِحهدٌ َخًْناً لمُكْ   ُسهْبَحانَُو َأن َيُكهوَن . ُث قهال: }رن جااىه ذدياو, وى ا تك يب ص اصهم ف  اصمسيح ذمو إصو ح  رن إصو ح {, ِإَّنم
 أن ذلهح ملهح { فهأخربلمهُو َمها يف السمهَماَوات َوَمها يف اأَلْرضِ { فنهزه نفسهو وعهمهها أن يكهون لهو ولهد, كمها تقولهو النىهاري, ُث قهال: }َلُو َوَلدٌ 

أي لَ يسهتنكفوا  [ٕٚٔ]النساء :  {لَم َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأن َيُكوَن َعْبداً لِّّلِو َواَل اْلَمآلِئَكُة اْلُمَقرمبُونَ ليس لو فيو شيء مَ ذاتو, ُث قال: }
أو أنهو صهفة  ,أنهو إلهو خهالق {وََكِلَمُتوُ } :لو, ىل يهَ ظان أن مراده بقو فمع تصك اصبيلن اصااضح اصجل أن يكونوا عبيداً هلل تبارك وتعاَل, 

 [ٖٔ][.؟! { ادلراد بو أنو حياتو أو روح منفىلة مَ ذاتوَوُروٌح مِّْنوُ هلل قائمة بو, وأن قولو: }

 

 :صلَ ْن َ َفَه اصلِ يَن قَلُصاْا ِإنل اصّلَو ثَلِصُث َثالَثَةٍ 

ََ قَاُلواْ ِإنم الّلَو ثَالِ } َْ ِإلَهٍو ِإالم ِإلَهٌو َواِحدٌ لمَقْد َكَفَر المِذي  .[ٖٚ{ ]ادلائدة : ُث َثبلَثٍَة َوَما ِم

  قَاُلواْ ِإنم الّلَو ثَاِلُث َثبلَثٍَة ...وقولو : } ,{َوالَ تَهُقوُلواْ َثبلَثَةٌ ...تعاَل: } وأما قولو]: اهللرمحو  ادن تيميةشي  اإلسبلم ََ ف ن  ,{لمَقْد َكَفَر المِذي
, ومهَ النهاس مهَ يقهول: إن اهلل ىهو ادلسهيح ابهَ مهرمي )يقىهد قهانون اإلديهان النيقهاوي( , ادلهذكور يف أمهانته اصماهار َنهمفسهوه دلصتثليث 

وىه  قهد جعلهوا اهلل فيهها ثالهث ثبلثهة,  ,دان واصاهوح اص انسثلصث ثالثة ىا قال اصننلرى اص ين ي اصان دالآلب واالقول اليعقوبية, وقوذل : 
 [ٗٔ][.ثة دلإلصو واصهبوسماا  ل واحن رن اصثال

  وىه  فِهَرٌق, مهنه  النُّْسهُطورِيمة و هًنى , وال َن ى ه اصطلئفاة اصنللط اة دلصتثلياثاآلية: إخباٌر مؤكِّد؛ كالذي قبلهو, ] :اهللرمحو  اصث لصب اإلمام ,
 [٘ٔ][معىَنَ لذْكر أقواذل  يف ُكُتب التهمْفِسًن.

  قال ادللكية وىي فيما يُ  ,ثوىا َن ى ه اصفهقة اصنلط ة دلصتثلية إخبار مؤكد كالذي قبلو, ىذه اآلي]: اهللرمحو  ادن َطية األمنصس اإلمام
لر رن حيث ج لاا فل إممل اص   ذمهم َلا اختالف ذحااصهم  ُ وى  فرق منه  النسطورية و ًنى , وال معىن لذكر أقواذل  يف كتاال تفسًن, 

 [ٙٔ][م حكماً إذلياً.ومَ حيث جعلوا لعيسى عليو السبل ,ف  األصاىية َنداً 

                                                 
راية رن َلم اصتفسيهىه(:  ٕٓ٘ٔزلمد بَ علي الشموَكاين )ت  ٔٔ  .ٖٙٗصه -, دار ادلعرفة ببًنوت فتح اص نيه اصجلرع دين فَانلّ  اصهواية واصن 
 .ٚٗ٘, ٙٗ٘صه -, دار الكتب العلمية ببًنوت, اجلزء األول اصنَُّكت واصُ ُيانىه(:  ٓ٘ٗأبو احلسَ علي بَ زلمد ادلاوردي )ت  ٕٔ
 .ٕٖ٘صه -, مجع وتقدمي وحتقيق: د. زلمد السيد اجلليند, مؤسسة علوم القرآن ببًنوت, اجلزء األول دقلئ  اصتفسيهىه(:  ٕٛٚأبو العباس تقي الديَ أمحد بَ تيمية )ت  ٖٔ
 .ٖٔصه -, دار العاصمة بالرياض, اجمللد الثاين اصجااب اصن يح صمن دنل دين اصمسيحىه(:  ٕٛٚأمحد بَ تيمية )ت أبو العباس تقي الديَ  ٗٔ
 .ٛٓٗصه -, دار إحياء الرتاث العريب ببًنوت, اجلزء الثاين اصجااىه اص سلن ف  تفسيه اص ه نىه(:  ٘ٚٛأبو زيد عبد الرمحَ الثعاليب )ت  ٘ٔ
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  [ار مَ حيث جعلوا يف األلوىية عدداً فم إَّنا احلق أهن  على اختبلف أحواذل  كُ ]: اهللرمحو  األمنصس تأمل ىذه العبارة الرائعة لئلمام 

  َماء ادلسلمٌن, القضية ببساطة ىي أهن  جعلوا يف األلوىية عدداً لَ   عُ هْ تأملها جيداً وقل ما أعه  فه 

 وا للجنس )اجلوىر( اإلذلي ثبلثةمبعىن أهن  جعل 

 اهللو   ًأنو ليس مَ اجلنس اإلذلي إال واحد أحد قد أعلَ مراراً وتكرارا 

 فرد صمد, مل يلد ومل يولد ومل يكَ لو كفواً أحد, فمَ قال  ًن ذلح فقد كفر 

  ْلِكية والنُّْسُطورِيّة واليعق]: اهللرمحو  اص هطب اإلمام
َ
؛ وال وروح اص نس إٰصو واحن دنٱألمهم ي اصان ذب و وبية؛ وىذا قول فرق النىاري مَ ادل

البلزمهة؛ وذلهح  عبهارة. ومها كهان ىكهذا صهح أن حيكهى بالوإممل يمتن ان رن اص بالرة وىا  الزراة صهاميقولون ثبلثة آذلة وىو معىن مذىبه , 
 [ٚٔ][.إن االدن إصو واألب إصو وروح اص نس إصوأهن  يقولون: 

 طبعة, ٜٓ آبائية نىوص, اآلبائية للدراسات األرثوذكسي ادلركز, الثالث احلوار, الثاين اجلزء, اصثلصاث حال حاار: اإلسكندري كًنلس 
 أي) ُمثلثة األلوىة أن حينئذٍ  نفه  أن سُيمكَ فإنو, أقاني  ثبلثة بوجود قبلنا لو إنو قالوا إن لكَ: إرميا] .ٗٔإَل  ٓٔصه - ُمنقحة ثانية
, القدس والروح واالبَ اآلال باس  تعممدنا قد ألننا. ىكذا ليست األمور أن تُعلِّمنا اإلذلية احلقيقة فإن لنا نسبةبال: كًنلس(. آذلة ثبلثة يوجد

 األرار تلك ُتخضع ذن ُر لوالً  تتسهع إتاً  فلملتا. القدوس الثالوث يف شُلجمدة واحدة بألوىة لكَ, آذلة بثبلثة نؤمَ إننا نقول ال وبالطبع
 التساؤل ألن ؟ شك  ل رن اصخلص  دلإليملن ف ط إصيهل يُنظه ذن يجب ذمو اَت ن اصت  األرار تلك, داهية ألفكلر اص  ل تفاق اصت 
وعلى عكس ذلح فإن التقوي ىي أن نر ب يف أن  .التقوي عدم على ويدل بادلرة الئق  ًن أمر ىو األلوىة طبيعة وعَ الثالوث ماىية عَ

 [للثالوث القدوس اإللو الواحد. نُفكِّر بطريقة سليمة كيف أننا نسجد

 

 اصتثليث = ثالثة  صهة:

 وكبلم اإلمام القرطيب ىذا حيتاج إَل وقفة 

  ن عقيدة التثليث تستلزم القول بثبلثة آذلة, وإن مل يقولوىا صراحةإيقول ببساطة 

 عندي لك  ُمفاجأة رائعة جداً. ىنا أيقونة )صورة( باس  "ثالوث العهد القدمي"ولك َ 

  أيقونة "ثالوث العهد القدمي" اليت صورىا رسام األيقونات الروسهي العههي  أندريهو روبليهف يف الربهع ]: ويلجارج حبيب دبقال عنها الدكتور
 زاجوراسح بالقرال مَ موسكو. وتىهور األيقونهة ادلبلئكهة الهثبلث الهذيَ األول مَ القرن اخلامس عشر لدير الثالوث والقديس سرجيوس يف

 [ٛٔ][زاروا إبراىي  وسارة.

 

 

                                                                                                                                                                                
 .ٕٕٕ, ٕٕٔصه -, دار الكتب العلمية ببًنوت, اجلزء الثاين اصُمَ هلر اصَاِجيز ف  تفسيه اصكتلب اص زيزىه(:  ٙٗ٘سي )ت أبو زلمد بَ عطية األندل ٙٔ
 .ٜٕٗصه -, دار عامل الكتب بالرياض, اجمللد السادس اصجلرع ألحكلم اص ه نىه(:  ٔٚٙأبو عبد اهلل مشس الديَ القرطيب )ت  ٚٔ
 .ٗصه -, الكتاال األول اصثلصاث اص نوس: تاحين وشه ة وحيلةال صفرونيوس, وي: مَ رسائل األاجورج حبيب بب ٛٔ
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 ذي امة ثلصاث اص هن اص نيم

 

 مَ ىؤالء ادلبلئكة الثبلث ؟ اصسؤال اآلن ىا:

  ارة الههههزوار الثبلثههههة إلبههههراىي  بقىههههة الكتههههاال ادلقههههدس الههههيت تتحههههدث عههههَ زيهههه الً يقونههههة بثبلثههههة أمههههور: تههههذكرنا أو تتميههههز األ] :جارجقال الدكتور
 [ٜٔ][".طادا صك يل إدهاىيم ألمك رذيتهم واست بلت اإلصو اصااحن اصمثلث األقلميم( يشرحها التعليق الليتورجي: "٘ٔ-ٔ/ٛٔ)تح

 !الىورة لئللو الواحد ادلثلث األقاني  ! أال يبدون لح وكأهن  ثبلثة آذلة ؟ 

  ُحتااا ذمااو ال تاجان قلَاانة صت نياان األقنااام يهف بوضههوح عهَ مسههاواة ادلبلئكهة الثبلثههة الكاملهة, وقهد عههربم روبل]قههائبًل:  جاارجكمهل الههدكتور ي
. فهبل يشههكل مهبلك اليمههٌن مشهكلة: إنههو الهروح القههدس. أممهها اخلهبلف فقههائ  حهول مههبلك الوسه , فنتسههاءل أدُيثِّههل اإلصها  اصممثلاال دكاال رااالك

 [ٕٓ][ر.اآلال أم االبَ؟ ويف حال حتديده تُعرف ىوية مبلك اليسا

                                                 
 .٘صه -ادلرجع السابق  ٜٔ
 .ٚصه -ادلرجع السابق  ٕٓ



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

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

 { ىو فعبًل التثليث ؟الّلَو ثَاِلُث َثبلَثَةٍ ىل القول بأن } اصسؤال ىا:بعد أن رأينا الثالوث ! 

   وذّن اصمست ّ  , رل ي هُفو اصّنلُس ذمُّو اصّلوُ ىا رجماع ثالثِة ذشيلء{ أّن إّن اهلل ثالث ثبلثةومعىن قوذل : }]: اهللرمحو  ر من َلشارالشي
. وىههذه الّثبلثههة قههد عههرّبوا عنههها باألقههانِي  وىههي: أقنههوم الوجههود, وىههو الههذات ادلسههّمى اهلل, وذّههوه أيضههاً الثااة األشاايلءصالساام ىااا ذحاان تلااك اصثّ 

, وىو اّلذي احّتد بعيسى وصار بذلح عيسى إذلاً؛ وأقنوم احلياة وَذموه الّروَح الُقدُ  ََ  [ٕٔ][س.األاَل؛ وأقنوم الِعل , وذموه أيضاً االب

  ذحان تلاك األَاناد ال  :وضلوه, ومعىن ذلهح رابع أربعة { ال يكون إال مضافاً كما قال الفراء, وكذاثَهَِلُث ثَهلَهََثةٍ و}]: اهللرمحو   األصاساإلمام
 [ٕٕ][.اصثلصث واصهادع خلصة

  اصاصااف  وصااي  ذحاان ىاا ه األَااناد رطل االً : ي. أواحاان راان ثالثااةومعههىن ثالههث ثبلثههة: ]: اهللرمحههو  ر ماان طنطاالويشههي  األزىههر السههابق
 [ٖٕ][.دلصثلصث

  ٱلمَقهْد َكَفهَر }]: اهللرمحو  اصَ ملدياألمام ََ { شهروع يف بههيان كفهر طائفهٍة أخهري مهنه , ومعهىن قهوذل : ثالهُث ثبلثهٍة ثَههَِلُث ثَهلَههََثةٍ  للمهوَ ٱقَهاُلواْ ِإنم  لمهِذي
منع اجلمهور أن ينِىَب ما بعده بأن يقال: ثالهٌث ثبلثهًة  , ولذلحخلصة واصهادعُ ذحُن ى ه األَناد رطل لً ال اصثلصُث ورابع أربعة وضلو ذلح 

 [ٕٗ][ورابٌع أربعًة, وإَّنا ينىبو إذا كان ما بعده دونو مبرتبة, كما يف قولح: عاشٌر تسعًة وتاسٌع مثانيًة.

  بقولو مبداًل مَ تلح النتيجهة  ذتب و إدطلل دَاى اصتثليثودلا انقضى ىذا النقض, وقدمو ألنو كما مضى أشد, ]: اهللرمحو  اصب لَ اإلمام
ََ قَاُلواْ نتيجة أخري: } { أي على ما لهو مهَ العهمهة الهيت منهها الُهىن ادلطلهق ِإنم الّلوَ { جبرأة على الكبلم ادلتناقض وعدم حياء }لمَقْد َكَفَر المِذي

 [ٕ٘][, وأما القائل بأنو ثالث بالعل  فبل يكفر.{ ذي  لهم  صهةَثالَثَةٍ { ذي واحن }ثَلِصثُ }

  ُىهههوَت المههِذي يف اْلَمِسههيِح َوَجَسهههِد  {ثَالِهههُث َثبَلثَههةٍ } :َوأَْيًضهها فَهَقْولُههوُ ]الهههذي قههال:  اهللرمحههو  ادااان تيميااةشههي  اإلسههبلم لَههْيَس اْلُمهههرَاُد بِههِو اللمههَو َوالبلم
َْ النمَىاَري اَل جَيَْعُل اَلُىوَت اْلَمِسيِح َونَاُسوَتوُ  ,اْلَمِسيحِ  ُىوتِ  فَِإنم َأَحًدا ِم َْ البلم َهاِد أَْو بِهاحْلُُلوِل  ,إذَلٌَْنِ َويَهْفِىُل النماُسوَت َع َبْل َسَواٌء قَهاَل بِااِلحتِّ

َْ النمَىاَري } ُىوِت, َوأَْيًضا فَهَقْوُلُو َع ََ قَاُلوا إنم اللمَو ثَاِلُث ثَ } ,{َواَل تَهُقوُلوا َثبَلثَةٌ فَهُهَو تَاِبٌع ِلبلم َقْن ِقيَل إنل اْصُمَهاَد ِدِو قَاْاُل {. بَلثَةٍ َلَقْد َكَفَر المِذي
المهيِت جَيَْعُلونَهَهها َثبَلثَهَة َجهَواِىَر  َصُو اأْلَقَلمِيُم اصثلاَلثَاةُ اصنلَنلَرى دِلْسِم اأْلَِب َوااِلْدِن َواصهُّوِح اْصُ ُنِس إَصٌو َواِحٌن َوُىَا قَاْاُصُهْم دِلْصَجْاَىِه اْصَااِحِن اصلِ ي 

َُ اللمِو ُىَو ااِلحتَِّاُد َواحلُْ َوَثبَل  , َوقَهْوذُلُْ  إنمُو ُىَو اللمُو َواْب َََلا قَاْاِصِهْم تَاْثِليُث لُهوُل, ثََة أَقَانِيَ  َأْي َثبَلثََة ِصَفاٍت َوَخَواصم َََلا َىَ ا تِْلَك اآْليَُة  فَاَيُكاُن 
ُهْ ., َوَىاتَاِن يف قَهْوذلِِْ  بِاحْلُُلوِل َوااِل اأْلَقَلمِيمِ   [ٕٙ][حتَِّاِد, فَاْلُقْرآُن َعَلى َىَذا اْلَقْوِل َردم يف ُكلِّ آيٍَة َعَلى ِصْنٍف ِمنهْ

 

 

 

 

                                                 
 .ٕٕٛصه -, الدار التونسية للنشر, اجلزء السادس اصت هيه واصتنايهىه(:  ٖٜٖٔزلمد الطاىر بَ عاشور )ت  ٕٔ
 .ٕٚٓصه -, دار إحياء الرتاث العريب ببًنوت, اجلزء السادس روح اصم لم  ف  تفسيه اص ه ن اص ظيم واصسبع اصمثلم ىه(:  ٕٓٚٔشهاال الديَ أبو الفضل األلوسي )ت  ٕٕ
 .ٜٖٕصه -, مكتبة هنضة مىر بالقاىرة, اجلزء الرابع اصتفسيه اصاسيط صل ه ن اصكهيمىه(:  ٖٔٗٔزلمد سيد طنطاوي )ت  ٖٕ
 .ٙٙصه -, إحياء الرتاث العريب ببًنوت, اجلزء الثالث د اص  ل اصسليم إصا رزايل اص ه ن اصكهيمإرشلىه(:  ٜٔ٘أبو السعود زلمد الَعمادي )ت  ٕٗ
 .ٜٕٗصه -, دار الكتاال اإلسبلمي بالقاىرة, اجلزء السادس مظم اصنرر ف  تنلسب اآليلت واصسارىه(:  ٘ٛٛأبو احلسَ برىان الديَ إبراىي  البقاعي )ت  ٕ٘
َهىىه(:  َٕٛٚ تيمية )ت أبو العباس تقي الديَ أمحد ب ٕٙ  .ٜٛ٘, ٛٛ٘صه -, دار الكتب العلمية ببًنوت, اجمللد السادس اصَفَتلَوى اصُكباْ
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 تلخينلً صمل سب :

 ! صلد أن علماء ادلسلمٌن يعلنون صراحة أن اآلية إبطال للثالوث 

 قدس الثالوث ببساطة ىو: القول بأن ىناك إلو واحد, ولكَ ىذا اإللو ثبلثة: آال, وابَ, وروح 

 ! وكل واحد مَ ىؤالء الثبلثة ىو اإللو 

  َاصمسيحادلسيحيٌن يقولون ع   اهلل, وعَ الروح القدس أنو اهلل, وعَ اآلال أنو اهللأنو 

 ويقولون أن اآلال واالبَ والروح القدس إلو واحد 

  اهلل, والثبلثة معاً ى  اهللمبعىن أن كل واحد مَ الثبلثة ىو ! 

 

ََ قَاُلوا إنم اللمَو ثَاِلُث َثبَلثَةٍ   َلَقدْ } فم نا قاصو ت لصا  {َكَفَر المِذي

 " ُتُعطي معىن الفرديةثَاِلث " 

 "تُعطي معىن اجملموعَثبَلثَةٍ و " 

 { تعين واحد مَ الثبلثة بُض النهر عَ الرتتيبثَاِلُث َثبَلثَةٍ والعبارة } 

 أي أنو قد يكون األول أو الثاين أو الثالث 

 { :َو ثَاِلُث َثبَلثَةٍ إنم اللم فإن قال قائل} 

   أّن ما يعرُفو الّناُس أنُّو الّلُو ىو رلموع ثبلثِة أشياء, وأّن ادلسهتحّق لبلسه  ىهو أحهد تلهح ]: اهللرمحو  ر من َلشارىذا يعين كما قال الشي
 [الّثبلثة األشياء

  ذا ُكفرعَ الثبلثة أهن  اهلل, وىمبعىن أن اهلل يف احلقيقة واحد فق  مَ الثبلثة, ولكنو يقول 

 

 :َرل ِرْن ِإصَٰاٍو ِإالل ِإصَٰاٌو ٰوِحنٌ 

  اهللُ لقد دحض  { :ِإلَهٍو ِإالم ِإلَهٌو َواِحدٌ التثليث بقولو َْ  {َوَما ِم

 وقد شرحنا سابقاً معىن "مَ إلو" و "مَ ولد", ولكنين أريد أن أقدم لك  أقوال العلماء ذلذه اآلية 

  إلهٍو إالم إلهٌو َواِحهدٌ الهى ذكره مكّذبهاً ذله  فهيههما قهالوا مهَ ذلهح: }يقول اهلل تع]: اهللرمحو  اصطبهياإلمام َْ رال صكام ر بااد ذيهال { يقهول: ومها ِمه
 [ٕٚ][.دل ىا خلص   ّل واصن وراصاد, وىا اص ي صاي  دااصن صا ء وال راصاد, اصنلس إال ر باد واحن

                                                 
 .ٕٛٗصه -, مؤسسة الرسالة ببًنوت, اجمللد العاشر جلرع اصبيلن ف  تأويل اص ه نىه(:  ٖٓٔأبو جعفر زلمد بَ جرير الطربي )ت  ٕٚ
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  األال وإقني  االبهَ, وإقنهي  روح القهدس, وقهد تقهّدم يف سهورة النسهاء كهبلم يف وىذا ىو ادلراد بقوذل  ثبلثة أقاني : إقني  ]: اهللرمحو  اصاا لم
َْ ِإلََهٍو ِإالم ِإلََهٌو َوِحدٌ ىذا, ُث رد اهلل سبحانو عليه  ىذه الدعوي الباطلة فقال: } , وىهذه اجلملهة ذي صي  ف  اصاجاد إال اهلل سب لمو{ َوَما ِم

َْ ِإلَهوٍ أنو ال موجود إال اهلل, و "مَ" يف قولو: } حالية, وادلعىن: قالوا تلح ادلقالة, واحلال  [ٕٛ][{ لتأكيد االستُراق ادلستفاد مَ النفي.ِم

 ودلا أعل  بكفرى , أشار إَل إبطالو كما أشار إَل إبطال األول كما سلف مبا ال خيفى على أحد, حتقيقاً لتلبسه  ]: اهللرمحو  اصب لَ  اإلمام
َْ ِإلَهٍو ِإالم ِإلَهٌو َواِحدٌ { وأ رق يف النفي كما ىو احلق واقتضاه ادلقام فقال: }َوَماظاىر فقال: }مبعىن الكفر الذي ىو سرت ما ىو  { أي قالوا ِم

ال يكان إال واحناً دكال , ذمو ال ينح وال يتنار ف  اص  ل ذن يكان اإلصو رت نداً ال ت  ي لً وال ت نيهاً داجو رن اصاجاهذلح واحلهال 
 [ٜٕ][.تعاَل ال  ًنه, وىو اهلل اَتبلر

  ِإلََهٍو ِإالم ِإلََهٌو َوِحدٌ }]: اهللرمحو  اصَ ملدياإلمام َْ صي  ف  اصاجاد تاُت واجٍب رست   صل بلدة رن حيث إمو ربنذُ { أي واحلال أنو َوَما ِم
( مزيدة لبلستُراق,جميِع اصماجادات إال إٰصٌو راصاٌف دلصاحنامية رت لٍل َن قَبال اصِاهْ ة َْ وقيهل: إهنه  يقولهون: اهلل جهوىٌر واحهٌد  , و)ِم

لث احلياة, فمعىن ثبلثُة أقانيَ , أقنوُم األال وأقنوُم االبَ وأقنوُم روح القدس, وإهن  يريدون باألول الذات وقيل: الوجود, وبالثاين الِعْل , وبالثا
َْ ِإلََهٍو ِإالم ِإلََهٌو َوِحدٌ قولو تعاَل: }  [ٖٓ][.رنزه َن شلئبِة اصت ند داجٍو رن اصاجاه, إال إَلو واحد بالذات {َوَما ِم

 ِإلََهٍو ِإالم ِإلََهٌو َوِحدٌ مَ يف قولو: }]: اهللرمحو  اصزرخاهي َْ اَل ِإلَهَهَو ِإالم يف قولهح } اصت  صنفا  اصجان { لبلستُراق وىي القدرة مع )ال( َوَما ِم
 [ٖٔ][ال شريح لو. ده, وىو اهلل وححنامية ال ثلم  صوورل إٰصو قط ف  اصاجاد إال إٰصو راصاف دلصا { وادلعىن: للموُ ٱ

 ِإلََهٍو ِإالم ِإلََهٌو َوِحدٌ ُث قال تعاَل: }]: اهللرمحو  اصهازي َْ َْ { يف }َوَما ِم , ورال إصهاو إال إصهاو واحان{ قهوالن: أحهد ا: أهنها صهلة زائهدة والتقهدير: ِمه
 [ٕٖ][.جاد رن ى ه اص  ي ة إال فهد واحنورل ف  اصا والثاين: أهنا تفيد معىن االستُراق, والتقدير: 

  ِحهدٌ قههال اهلل تعهاَل: }]: اهللرمحهو  اداان  ثيااهاإلمهام احلهافظ َْ ِإلَهَهٍو ِإالم ِإلَههَهٌو وََ { أي: لههيس متعهدداً, بههل ىهو وحههده ال شهريح لههو, إلهو مجيههع َوَمهها ِمه
 [ٖٖ][الكائنات وسائر ادلوجودات.

 ِإلََهٍو إِ }]: اهللرمحو  اصبيضلوي َْ جميع اصماجادات  ئنِ بْ ورل ف  اصاجاد تات واجب رست   صل بلدة رن حيث إمو رُ { الم ِإلََهٌو َوِحدٌ َوَما ِم
 [ٖٗ][, موصوف بالوحدانية متعال عَ قبول الشركة ومَ مزيدة لبلستُراق.إال إصو واحن

  ل إصو قط ف  اصاجاد إال إصو راصااف دلصاحنامياة ور{ لبلستُراق أي وما مَ إلٍو إالّ إلٌو َوحدٌ يف قولو } "مَ"و]: اهللرمحو  اصنسف اإلمام
 [ٖ٘][وىو اهلل وحده ال شريح لو. ال ثلم  صو

  ِإلََهٍو ِإالم ِإلََهٌو َواِحدٌ }]: اهللرمحو  األصاس اإلمام َْ ألماو ربانذ  - صي  رن اصماجادات تات واجب رست   صل بالدة{ أي واحلال أنو َوَما ِم
, إذ التعهدد يسهتلزم انتفهاء األلوىيهة ه كمها يهدل عليهو برىهان لصاحنة رت لل َن قباال اصااه ة داجاوإال إصو راصاف د - جميع اصماجادات

َْ التمانع ه فإذا نافت األلوىية مطلق التعدد, فما ظنح بالتثليث؟! و}  [ٖٙ][{ مزيدة لبلستُراق كما نص على ذلح النحاة.ِم

                                                 
راية رن َلم اصتفسيهفتح ىه(:  ٕٓ٘ٔزلمد بَ علي الشموَكاين )ت  ٕٛ  .ٖٙٛصه -, دار ادلعرفة ببًنوت اص نيه اصجلرع دين فَانلّ  اصهواية واصن 
 .ٕٓ٘, ٜٕٗصه -, دار الكتاال اإلسبلمي بالقاىرة, اجلزء السادس مظم اصنرر ف  تنلسب اآليلت واصسارىه(:  ٘ٛٛأبو احلسَ برىان الديَ إبراىي  البقاعي )ت  ٜٕ
 .ٚٙ, ٙٙصه -, إحياء الرتاث العريب ببًنوت, اجلزء الثالث إرشلد اص  ل اصسليم إصا رزايل اص ه ن اصكهيمىه(:  ٜٔ٘دي )ت أبو السعود زلمد الَعما ٖٓ
يان األقلويل ف  وجاه اصتأويلىه(:  ٖٛ٘أبو القاس  جار اهلل زلمود الزسلشري )ت  ٖٔ  .ٜٚٙصه -اجلزء األول  , دار إحياء الرتاث العريب ببًنوت,اصكاللف َن ح لئ  غاارض اصتنزيل َو
 .ٗٙصه -, دار الفكر ببًنوت, اجلزء الثاين عشر اصتفسيه اصكبيه ورفلتيح اصغيبىه(:  ٗٓٙفخر الديَ زلمد الرازي )ت  ٕٖ
 .ٛ٘ٔصه -, دار طيبة بالرياض, اجلزء الثالث تفسيه اص ه ن اص ظيمىه(:  ٗٚٚأبو الفداء عماد الديَ إذاعيل ابَ كثًن )ت  ٖٖ
 .ٗٙ٘صه -, دار الكتب العلمية ببًنوت, اجلزء الثالث حلشية ُر   اصنين شيخ زادة َلا تفسيه اصبيضلويىه(:  ٜٔ٘ح الديَ القوَجوي )ت زلمد ُمىل ٖٗ
 .٘ٙٗصه -, دار الَكِل  الطميِّب ببًنوت, اجلزء األول َرَناِرك اصتنزيل وح لئ  اصتلأويل ىه(: ٓٔٚأبو الربكات عبد اهلل النسفي )ت  ٖ٘
 .ٕٚٓصه -, دار إحياء الرتاث العريب ببًنوت, اجلزء السادس روح اصم لم  ف  تفسيه اص ه ن اص ظيم واصسبع اصمثلم ىه(:  ٕٓٚٔال الديَ أبو الفضل األلوسي )ت شها ٖٙ
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   يفيان حناه وصاف اإلصهيّاة فا  واحان فالمتفا اصتثلياث اصم كا  َانهم{ دإالّ إلهو واحهوقولهو: }]الرائهع:  اهللرمحو  ر من َلشارالشي .
فإذا بطهل التثليهث, وثبتهت الوحدانيّهة تعهٌّن  ,فلي  ر ناداً ت يينو ىنل ألّن اص نن إدطلل َ ينة اصتثليث, وذّرل ت يين ى ا اصااحن َرن ىا

ومها مهَ إلهو إالّ إلهو متّحضهت اإلذليّهة لهو فيكهون قولهو ىنها } ,يّهة  هًنه معهوأّن ىهذا الواحهد ىهو اهلل تعهاَل ألنّهو مّتفهق علهى إذلّيتهو, فلّمها بطلهت إذل
{ إالّ أّن ذكر اس  اهلل تقّدم ىنا وتقّدم قول ادلبطلهٌن )إنّهو ثالهث ثبلثهة( وما مَ إلو إالّ اهلل( }ٕٙ{ مساوياً لقولو يف سورة آل عمران )واحد

{ إذ ومها مهَ إلههو إالّ اهلل( يف قولهو تعههاَل: }ٕٙيهٌن اإللهو الواحهد يف سههورة آل عمهران )فاسهتُين بإثبهات الوحدانيّهة عههَ تعيينهو. وذلهذا صههرّح بتع
 [ٖٚ][ادلقام اقتضى تعيٌن اضلىار اإلذلّية يف اهلل تعاَل دون عيسى ومل جير فيو ذكر لتعّدد اآلذلة.

 كبلم الطيب.أن يفيد اجلميع ِبذا ال  اهللإنين ال أمل أبداً مَ ُمطالعة كبلم العلماء, اسأل  اهللو

 

ين وفتح دلب اصتادة:  اصتهنين واصَا

  اهللبعد أن أبطل  عقيدة التثليث, توعدى  بالعذاال األلي , إن مل يكفُّوا عَ ىذه ادلقالة الكفرية 

  أَفَههبَل }نيا واآلخههرة. { أي يكّفههوا عههَ القههول بالتثليههث ليمسههنه  عههذاال ألههي  يف الههدَوِإن ملْم يَنتَهُهههواْ قولههو تعههاَل: }]: اهللرمحههو  اص هطباا اإلمههام
تقريههر وتههوبي , أي فليتوبههوا إليههو وليسههألوه سههرت ذنههوِب ؛ وادلههراد الكفههرة مههنه . وإَّنهها خههص الكفههرة بالههذكر ألهنهه  القههائلون بههذلح دون  {يَهُتوبُههونَ 
 [ٖٛ][ادلؤمنٌن.

  عده أن يعطف عليو ترىيبه  ُث تر يبه  فقال ودلا أخرب أهن  كفروا, وأشار إَل نقض قوذل , كان أنسب األشياء ب]: اهللرمحو  اصب لَ اإلمام
َم { أي مَ ىاتٌن ادلقالتٌن وما دانا ا }َعمما يَهُقوُلونَ { أي الكفرة جبميع أصنافه  }َوِإن ملمْ يَنتَهُهواْ تعاَل: } { أي مباشرة مَ  ًن حائل لََيَمسم

ََ َكَفُرواْ } ُهْ  َعَذااٌل أَلِي ٌ بعضه  بقولو: }{ أي داموا على الكفر, وبشر سبحانو بأنو يتوال على المِذي  [ٜٖ][{.ِمنهْ

  { يقهول: إن لهه  ينتههوا قهائلوا ىهذه الههمقالة عمها يقولهون مهَ قهوذل : اهلل ثالهث ثبلثهة, وإْن له  يَهْنتَهُهوا َعممها يَهُقولُهونَ }]: اهللرمحو  اصطبهياإلمام
ُهْ  َعَذااٌل ألِهيه ٌ } ََ َكَفُروا ِمنهْ َم المِذي َّ الذيَ يقولون ىذه الهمقالة, والذيَ يقولون الهمقالة األخري ىو الهمسيح ابهَ مريهه   { يقول:لَهيَهَمسم لهيهمس

, ألن ذلح لو قهيهل  «لهيهمسنه  عذاال ألهيه », فلذلح رجع فهي الوعيد بهالعذاال إلهى العموم. وله  يقل: ألن اصفهي اين  الىمل  فهة راه ان
ا لقائل القول الثانهي, وى  القائلون: اهلل ثالث ثبلثة, وله  يدخهل فهيه  القهائلون: الههمسيح ىهو كذلح صار الوعيد مَ اهلل تعالهى ذكره خاص  

ين ت لصاا ت هه  ل  لفهاهلل.  , لهيعله  الهمخاطبون ِبذه اآليات أن وعيد اهلل وقد مشل كبل الفريقهٌن مَ بهٌن إسرائيهل ومَ كان مَ ف ّم دالصَا
 [ٓٗ][هيو.الكفهار علهى مثل الذي ى  عل

 

 

 

                                                 
 .ٖٕٛصه -, الدار التونسية للنشر, اجلزء السادس اصت هيه واصتنايهىه(:  ٖٜٖٔزلمد الطاىر بَ عاشور )ت  ٖٚ
 .ٕٓ٘صه -, دار عامل الكتب بالرياض, اجمللد السادس اصجلرع ألحكلم اص ه نىه(:  ٔٚٙمشس الديَ القرطيب )ت  أبو عبد اهلل ٖٛ
 .ٖٕ٘صه -, دار الكتاال اإلسبلمي بالقاىرة, اجلزء السادس مظم اصنرر ف  تنلسب اآليلت واصسارىه(:  ٘ٛٛأبو احلسَ برىان الديَ إبراىي  البقاعي )ت  ٜٖ
 .ٕٛٗصه -, مؤسسة الرسالة ببًنوت, اجمللد العاشر جلرع اصبيلن ف  تأويل اص ه نىه(:  ٖٓٔجرير الطربي )ت  أبو جعفر زلمد بَ ٓٗ



 [12..... ] سلسلة زُلاضرات الرد على األنبا بيشوي
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 :وىك ا

  اهللوبعد أن بٌن    اصمسيح ادن رهيمىو  اهللُكفر مَ قال بأن وُكفر مَ قال بالتثليث , 

  اهللفتح  { :ُهْ  َعَذااٌل ألِهيه ٌ للجميع باال التوبة بشكل  ًن مباشر عندما قال ََ َكَفُروا ِمنهْ َم المِذي  {لَهيَهَمسم

 " سيتوال ويرجع عَ ىذا الكفر" أي ليس كله , فإن ىناك مِمنهُْه ْ و َ 

  َاهللُث أعل  { :ُِْفُرونَُو َوالّلُو َ ُفوٌر رمِحي ٌ صراحة وقال  [ٗٚ{ ]ادلائدة : أََفبَل يَهُتوبُوَن ِإََل الّلِو َوَيْستَه

  اهللُث صلد أن  ُيسرد ادلزيد مَ األدلة اليت تُبطل العقيدة ادلسيحية فيقول 

 { َِمْرمَيَ إ َُ ُ ذلَُ مما اْلَمِسيُح اْب يَقٌة َكانَا يَْأُكبَلِن الطمَعاَم انهُْر َكْيَف نُهبَهٌنِّ َم يُهْؤَفُكوَن الم َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمَ قَهْبِلِو الرُُّسُل َوأُمُُّو ِصدِّ ُ  اآليَاِت ُُثم انهُْر َأ
 ({ ]ادلائدة[ٙٚ)َوالّلُو ُىَو السمِميُع اْلَعِليُ   ُقْل أَتَهْعُبُدوَن ِمَ ُدوِن الّلِو َما اَل دَيِْلُح َلُكْ  َضرّاً َواَل نَهْفعاً  (٘ٚ)

  اهللوالذي يوضح فيها   اصمسيحأن  ما ىو إال رسول مثل باقي الرسل الذيَ سبقوه 

  ًوأنو حيتاج إَل الطعام, ومَ حيتاج ليس إذلا 

  اهللويُعلَ لنا  احلقيقة اليت أوردناىا سابقاً مَ العهد اجلديد 

  اصمسيحوىي أن   يقدر أن يفعل مَ نفسو شيئاً ال 

  الذي يف السموات اهللوأنو فق  يعمل إرادة 

 

 :وف  اصنهلية

  اهللحُيذِّر  أىل الكتاال مَ الُلو 

 وحُيذِّرى  أيضاً مَ إتِّباع أصحاال األىواء 

 الذيَ ليس ذل  على عقائدى  أي أدلة دامُة 

 { :ُْلُههواْ يف فيقههول تعههاَل ههَر احْلَههقِّ َواَل تَهتمِبُعههواْ أَْىههَواء قَهههْوٍم قَههْد َضههلُّواْ ِمههَ قَهْبههُل َوَأَضههلُّواْ َكثِههًناً َوَضههلُّواْ َعههَ قُههْل يَهها أَْىههَل اْلِكتَههااِل اَل تَه َسههَواء  ِديههِنُكْ  َ يهْ
 [ٚٚ]ادلائدة :  {السمِبيلِ 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تت  الىاحلات


