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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (لثالثااجلزء ) تتناوهلا اليت ة واآلياتيَّرِفْصارى الكُعقائد النَّ

 نقاط ُمهمة من الُمحاضرة السابقة:

 كلمة.املسيح عليو السالم ُخِلَق بالكلمة ومل يكن ىو ال 

 .أقانيم الثالوث كائنات حقيقية وليست ُُمرَّد ِصفات لذات إهلية 

 { :اللَُّو الصََّمدُ قولو سبحانو وتعاىل}  : ىو السَّيّْد الَّذي يُقَصد إليو يف األمور.و  [ٕ]اإلخالص 

 .الكامل الذي ال نقص فيو, فال حيتاج, والُكل حيتاج إليو 

 

 :كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل

 [ ََماِم َأْْحََد واْلُفَضْيل ْبِن ِعَياٍض َوَغَْتِِه ْم َوبَ ْعَدُىْم. فَ نَ َفى َعْن نَ ْفِسِو اأْلُُصو ََ َوَعَلى َىِذِه السُّوَرِة اْعِتَماُد اأْلَئِمَِّة يف الت َّْوِحيِد َكاإْلِ ُُ َل ا ِمْن اأْلَئِمَِّة قَ ب ْ
َُ ائِِم َواْلَماَلِئَك ِة َواْ ِ نّْ بَ ْل َوالنَّبَ اِت َوَلْ ِو َ لِ َ  َواْلُفُروَع َوالنَُّظرَاَء َوِىَي ِِجَاُع َما ي ُ  ُُ ِم ْن اْدَدِميّْ َُت َواْلبَ  َْ ْيٍء ِم ْن  ْنَسُب إلَْيِو اْلَمْخلُ و فَِإنَّ ُو َم ا ِم ْن 

ْيٌء يُ َناِسُبُو: إمَّا َأْصٌل َوِإمَّا فَ رْعٌ  َْ اِئِم  اْلَمْخُلوقَاِت إالَّ َواَل بُدَّ َأْن َيُكوَن َلُو  َُ َوِإمَّا َنِظٌَت أَْو اثْ َناِن ِمْن َ ِلَ  أَْو َثاَلثٌَة. َوَىَذا يف اْدَدِميَُّْت َوا ِْنّْ َواْلبَ 
َباُه. ْْ ْم اأْلَْمثَا َُ َواأْلَ ُُ ْم َوِإْن ملَْ يَ تَ َواَلُدوا بِالت ََّناُسِل فَ َل ُُ  [ٔ][ظَاِىٌر. َوأَمَّا اْلَماَلِئَكُة: فَِإن َّ

 

 معنى الصمدية تمامًا: ينفي المسيحي

  قب ل ك ل ال دىور, ف إن ادب  يستمد كينونتهه جوهوهرب بهالو مة مهن ا  ببساطة ْديدة: إ ا كان االب ن ]: بيشويانظر إىل كالم األنبا  
 [ٕ][وبدون الروح القدس. يمكن أن يكون هو اإلله الحقيقي بدجن ا بن

 

 

                                                 
 .ٜٖٗ, ٖٛٗص  -, ُممع املل  فُد بالسعودية, ا زء الثاين مجموع الفتاجىى (:  ٕٛٚأبو العباس تقي الدين أْحد تيمية )ت  ٔ
 .ٚٗص  -, إعداد اإلكلَتيكي الدكتور سامح حلمي ل جووا  في العقيدة المسيحية األرثوذكسيةمائة سؤااألنبا بيشوي:  ٕ
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 { ًََْْانٍ ِإْن ِعندَُكم  ُهَو اْلَغِنيُّ َلُه َما ِفي السََّماَجات َجَما ِفي اأَلْرضِ ُسْبَحانَُه قَاُلوْا اختَََّذ الّلُو َوَلدا ِِبَ  َذا أَتُقولُ وَن َعلَ ى اللّ ِو َم ا اَل تَ ْعَلُم وَن  مِّن ُسه
نْ َيا ُإَّ إِ  (ٜٙ)اَل يُ ْفِلُح  وَن  اْلَكههِب َ قُ  ْل ِإنَّ الَّ  ِذيَن يَ ْفتَ   ُروَن َعلَ  ى اللّ  ِو  (ٛٙ) ُم اْلَع  َذاَب الشَّ  ِديَد َمتَ  اٌع يف ال  دُّ ُُ ْم ُإَّ نُ  ِذيُق ُُ نَ  ا َم  ْرِهُع ِبَمهها َكههانُوْا لَي ْ

 []يونس{ (ٓٚ)َيْكُفُرجَن 

 { َْرِيٌ  يف اْلُمْلِ  وملَْ َيُكن لَُّو َوِلّّ مَّْن الذُّ ََّ وََكب ّْْرُه َتكْ َلْم يَهتَِّخْب َجَلداً َوُقِل اْلَْْمُد لِّلِو الَِّذي  [ٔٔٔ]اإلسراء :  {ِبَتاً ومََل َيُكن لَُّو 

 { ًْم  (ٗ)َويُنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا اختَََّذ اللَُّو َوَلدا ُِ ْم َكبُ َرْت َكِلَمًة خَتْرُُج ِمْن أَفْ َواِى ُِ  { ]الكُف[(٘) ِإن يَهُقوُلوَن ِإ َّ َكِبباً مَّا هَلُم ِبِو ِمْن ِعْلٍم َواَل ِدبَاِئ

 { َذ اللّ ُو َولَ داً ُس َ َجِإَذا َقَضهى َأْمهراً فَِننََّمها بَ ِديُع السَّ َماَواِت َواأَلْرِض  (ٚٔٔ)ُك لّّ لَّ ُو قَ انُِتوَن   بَه  لَّهُه َمها ِفهي السَّهَماَجاِت َجاأَلْرضِ ْبَحانَُو َوقَاُلوْا اختَّ
 ]البقرة[ ({ٚٔٔ) يَهُقوُل َلُه ُكن فَهَيُكونُ 

 { مُّْكَرُمونَ َبْ  ِعَباٌم َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْْحَُن َوَلداً ُسْبَحانَُو}  : األنبياء[ٕٙ] 

 { َْرِيٌ  يف اْلُمْل ِ َجَلْم يَهتَِّخْب َجَلداً الَِّذي َلُو ُمْلُ  السََّماَواِت َواأْلَْرِض ََْق ُك َّ َشْيٍء  وملَْ َيُكن لَُّو  َرُه تَ ْقِديراً َجَخ  [ٕ]الفرقان :  {فَ َقدَّ

 

  حظ النقاط ا تية:

  لد, فال حيتاج هلذا الولداهلل عز وهل غٌٍت عن أن يكون لو و. 

 .ال يوهد دليل حقيقي على أن اهلل ُسبحانو وتعاىل لو ابن 

 .ىذا القو َ كذب وافًتاء على اهلل عز وهل وىو كفر بو ُسبحانو وتعاىل 

 .وهود االبن يعٍت وهود ْري  هلل عز وهل 

 .وهود االبن يعٍت أن اهلل ُسبحانو وتعاىل  ليل ُُمتاج لالبن 

  عز وهل خملُو مملوك هلل ُسبحانو وتعاىل.كل ما دون اهلل 

 

 يح ُلغًة:بِ سْ معنى التَّ 

 [ا ََ: أُبَ رُّْئ اللََّو ِمْن ُكلّْ ُسوٍء بَ رَاَءًة.التَّْسِبيُح الت َّْنزِيُو. َو )ُسْبَحاَن( اللَِّو َمْعَناُه الت َّْنزِيُو لِلَِّو َوُىَو َنْصٌب َعَلى اْلَمْصَدِر َكأَنَُّو قَ ] :مختار الصحاح[ٖ] 

 ( َوِم  َن اْلبَ  اِب )َس  َبَح( السّْ  ُُت َواْلبَ  اُء َواْْلَ  اُء َأْص  اَلِن: َأَح  ُدُهَا ِه  ْنٌس ِم  َن اْلِعبَ  اَدِة, َواْدَخ  ُر ِه  ْنٌس ِم  َن السَّ  ْعِي. ).] :معجههم مقههاييل الْغههة..
 [ٗ][التَّْبِعيُد. َواْلَعَرُب تَ ُقو َُ: ُسْبَحاَن ِمْن َكَذا, َأْي َما أَبْ َعَدُه. التَّْسِبيُح, َوُىَو تَ ْنزِيُو اللَِّو َهلَّ ثَ َناُؤُه ِمْن ُكلّْ ُسوٍء. َوالت َّْنزِيُو:

  ا لِلَّ ِو ِم َن الصَّ  اِحَبِة َواْلَولَ ِد, َوِقي َل: تَ ْنزِي ُو ] :لسهان العهر ًُ يَ ْنَبغِ ي لَ  ُو َأن  اللَّ ِو تَ َع اىَل َع ْن ُك لّْ َم ا اَل التَّس بيح: الت َّْنزِي ُو. َوُس ْبَحاَن اللَّ ِو: َمْعنَ اُه تَ ْنزِي
ا.يُوَصَف, قَا ََ: وَنْصُبو أَنو يف َمْوِضِع ِفْعٍل َعَلى َمْعٌَت َتْسِبيًحا َلُو, تَ ُقو َُ: َسبَّْحُت اللََّو َتْسِبيًحا َلُو أَ  ًُ  [٘][ي نَ زَّْىُتُو تَ ْنزِي

                                                 
3

 .ٓٗٔص  - , الدار النمو هية بَتوت, الطبعة اخلامسةمختار الصحاحى (:  ٙٙٙزين الدين أبو عبد اهلل ُممد الرازي )ت  
4

 .ٕ٘ٔص  -ا زء الثالث  , دار الفكر بدمشق,معجم مقاييل الْغةى (:  ٜٖ٘أبو اْلسُت أْحد بن فارس الرازي )ت  
5

 .ٔٚٗص  -, دار صادر ببَتوت, ا زء الثاين لسان العر ى (:  ٔٔٚأبو الفضل ِجا َ الدين ابن منظور األنصاري )ت  
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َْ رِيٌ  يف اْلُمْل ِ  وملَْ َيُك ْن لَ ُو َوِلُّ ِم َن ال ذُّ َّْ َوقُ ِل اْلَْ اْلَقْو َُ يف تَْأِوي ِل قَ ْولِ ِو تَ َع اىَل: }] رْحو اهلل: الَبري اإلمام  ْم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي ملَْ يَ تَِّخ ْذ َولَ ًدا وملَْ َيُك ْن لَ ُو 
فَ َيُك وُن َمْربُوبً ا  {اْلَْْمُد لِلَّ ِو الَّ ِذي ملَْ يَ تَِّخ ْذ َولَ ًدايَا ُُمَمَُّد } {َوُقلْ [ يَ ُقو َُ تَ َعاىَل ِ ْكرُُه لَِنِبيِّْو ُُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: }ٔٔٔ{ ]اإلسراء: وََكب ّْْرُه َتْكِبَتًا

َْرِيٌ  يف اْلُمْل ِ اَل َربِّا, أِلَنَّ َربَّ اأْلَْربَاِب اَل يَ ْنَبِغي َأْن َيُكوَن َلُو َوَلٌد } َْتِِه َضِعيًفا, َواَل َيُكوُن ِإهَلًا َمْن فَ َيُكوُن َعاِهزًا َ ا َحاَهٍة ِإىَل َمُعونَِة غَ  {وملَْ َيُكْن َلُو 
َف رًِدا بِاْلُمْل ِ  َوالسُّ ْلطَاِن } يَ ُق و َُ: وملَْ َيُك ْن لَ ُو َحِلي ٌف َحاَلَف ُو ِم َن ال ذُّ َّْ  {وملَْ َيُك ْن لَ ُو َوِلُّ ِم َن ال ذُّ َّْ َيُكوُن ُُمَْتاًه ا ِإىَل ُمعِ ٍُت َعلَ ى َم ا َح اَو ََ, وملَْ َيُك ْن ُمن ْ

ينً الَّ  ُِ ٌُت, َواَل َيُكوُن َمْن َكاَن َ لِياًل َم ُِ يَ ُق و َُ: َوَعظّْ ْم  {وََكب ّْْرُه َتْكِبَتًاا حَيَْتاُج ِإىَل نَاِصٍر ِإهَلًا يُطَاُع }ِذي ِبِو, أِلَنَّ َمْن َكاَن َ ا َحاَهٍة ِإىَل ُنْصَرِة َغَْتِِه, َفَذلِيٌل َم
اَك. َربََّ  يَا ُُمَمَُّد ِبَا أََمْرنَاَك َأنْ  َُ  [ٙ][تُ َعظَّْمُو ِبِو ِمْن قَ ْو ٍَ َوِفْعٍل, َوَأِطْعُو ِفيَما أََمَرَك َونَ 

 

 شتيمة في حق اهلل - عقيدة ابن اهلل

  أَبِهى ُهَريْههَرةَ َع ْن  صهحيح البخهارييف   ّْ ِ ََّع ِن الن   ََ َبٍِت ] :قَ ا َْ َتمَ  قَ ا ََ اللَّ ُو َك ذَّ وملَْ َيُك ْن لَ ُو َ لِ َ , َفَأمَّ  ا  ٍِت ابْ ُن دَدَم وملَْ َيُك ْن لَ ُو َ لِ َ , َو
َّهُه َجلَهًدا يَ َجَأمَّها َشهْتُمُه ِإيَّها, َولَْيَس أَوَّ َُ اخْلَْلِق بَِأْىَوَن َعَلىَّ ِم ْن ِإَعاَدتِ ِو, َكَما بََدَأين   فَ َقْوُلُو َلْن يُِعيَدين  يَ َتْكِذيُبُو ِإيَّا َجأَنَها اأَلَحهُد , فَهَقْولُهُه اتََّخهَب ال

 ,[ٚ][.ُكْفًأ َأَحدٌ   يُد َلْم أَِلْد َجَلْم ُأجَلْد َجَلْم َيُكْن لِ الصَّمَ 

  اهللأن رسو َ  صحيح مسْميف  :َ ْم َجَْعلُ وَن لَ ُو نِ دِّا ,َما َأَحٌد َأْصبَ َر َعَلى أًَ ى َيْسَمُعُو ِمَن اللَّ ِو تَ َع اىَل ] قا ُُ َوُى َو  ,َجَيْجَعُْهوَن لَهُه َجلَهًدا ,ِإن َّ
مْ َمَع َ ِلَ  يَ ْرزُ  ُِ ْم َويُ ْعِطي ُِ ْم َويُ َعاِفي ُُ  [ٛ][.قُ 

 

 م ُلغًة:تْ معنى الشَّ 

 [الشَّْتم: قَِبيُح الَكاَلم.] :تاج العرجس من وواهر القاموس[ٜ] 

  [ْتم: الشَّْتُم: قَِبيُح اْلَكاَلِم َولَْيَس ِفيِو َقْذٌف.] :لسان العر[ٔٓ] 

 َتَم( الشّْ ُُت َوالتَّ اُء َواْلِم ] :معجم مقاييل الْغة َْ يُم يَ ُد َُّ َعلَ ى َكرَاَى ٍة َوِبْغَض ٍة. ِم ْن َ لِ َ  اأْلََس ُد الشَّ ِتيُم, َوُى َو اْلَكرِي ُو اْلَوْه ِو. وََك َذِلَ  اْلَِْم اُر )
ُُ الشَّْتِم ِمْنُو   أِلَنَُّو َكاَلٌم َكرِيٌو. ِتَقا ْْ  [ٔٔ][الشَِّتيُم. َوا

 تْ ] :معجههم الْغههة العربيههة المعاصههرة  َْ و, وص  فو ِب  ا في  و نق  ٌص ًما, فُ  و ْ  اا, واملفع  و َ َمْش  توم, ْ  َتم ه  اَره: س  بَّو, عابَ  ْ  َتَم َيش  ُتم وَيش  ِتم, 
 [ٕٔ][وازدراء.
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 .ٖٛٔ, ٖٚٔص  -ىل, ا زء اخلامس عشر , دار ىجر للطباعة والنشر, الطبعة األو وامع البيان عن تأجي  آي القرآنى (:  ٖٓٔأبو هعفر ُممد بن هرير الطربي )ت  
 (, كتاب التفسَت, باب حدثنا أبو اليمان.ٜٗٚٗصحيح البخاري ) ٚ
 (, كتاب صفة القيامة وا نة والنار, باب ال أحد أصرب على أ ى من اهلل عز وهل.ٕٓٙٚصحيح مسلم ) ٛ
9

 .ٖ٘ٗص  -, دار اهلداية, ا زء الثاين والثالثون قاموستاج العرجس من وواهر الى (:  ٕ٘ٓٔأبو الفيض ُمّمد ُمرتضى الزَّبيدي )ت  
10

 .ٖٚٔص  -, دار صادر ببَتوت, الطبعة الثالثة, ا زء الثاين عشر لسان العر ى (:  ٔٔٚأبو الفضل ِجا َ الدين ابن منظور األنصاري )ت  
11

 .ٕٗٗص  -, ا زء الثالث , دار الفكر بدمشقمعجم مقاييل الْغةى (:  ٜٖ٘أبو اْلسُت أْحد بن فارس الرازي )ت  
12

 .ٗٙٔٔص  -, عامل الكتب, الطبعة األوىل, ا زء الثاين معجم الْغة العربية المعاصرةى ( ِبساعدة فريق عمل:  ٕٗٗٔأْحد خمتار عبد اْلميد عمر )ت  
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 َلَقْد ِوْئُتْم َشْيئاً ِإّماً 

َْ ْيْاً ِإّداً  (ٛٛ)َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْْحَُن َولَ داً } َأن َدَع ْوا لِل رَّْْحَِن َولَ داً  (ٜٓ)اأْلَْرُض َوختَِ رُّ اْ ِبَ ا َُ َى ّداً  َتَك اُد السَّ َماَواُت يَ تَ َفطَّ ْرَن ِمْن ُو َوتَنَش قُّ  (ٜٛ)َلَق ْد ِهْْ ُتْم 
ُُ ْم  (ٜٗ) َلَق ْد َأْحَص اُىْم َوَع دَُّىْم َع ّداً  (ٖٜ)ِإن ُكلُّ َمن يف السَّ َماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ دِي ال رَّْْحَِن َعْب داً  (ٕٜ)َوَما يَنَبِغي لِلرَّْْحَِن َأن يَ تَِّخَذ َوَلداً  (ٜٔ) وَُكلُّ

 ]مرمي[ ({ٜ٘) دتِيِو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ْرداً 

  ْيًْا َعِظيًما ِمَن اْلَقوْ ] رْحو اهلل: الَبرياإلمام َْ ا النَّاُس  َُ  [ٖٔ][ َِ ُمْنَكرًا.يَ ُقو َُ تَ َعاىَل ِ ْكرُُه لِْلَقائِِلَُت َ ِلَ  ِمْن َخْلِقِو: َلَقْد ِهُْْتْم أَي ُّ

  َذ ال رَّْْحُن َولَ  داً قول و ع ز وه ل: }] و اهلل:رْح  السهمرقندياإلم ام َ َْ ْيْاً ِإدِّا{ يع ٍت: اليُ ود والنص ارى }َوق اُلوا اختَّ { يع ٍت: قل تم ق  واًل َلَق ْد ِهْْ ُتْم 
 [ٗٔ][عظيماً منكراً, ويقا َ: كذباً وزوراً.

   { أي: ال يص  لح ل  و, وال يلي  ق ب  و,  الل  و وعظمت  و  ألن  و ال  َذ َولَ  داً َوَم  ا يَنَبغِ  ي لِلرَّْْحَ   نِن َأن يَ تَِّخ  وقول  و: }]: اهللرْح  و  ابههن كريههراإلم  ام اْل  اف
تِ ٱِإن ُك لُّ َم ن يف كفء لو من خلقو  ألن ِجيع اخلالئق عبيد ل و, وهل ذا ق ا َ: } ْم َوَع دَُّىْم  لرَّْْحَ  ننِ ٱِإالَّ دِي  أَلْرضِ ٱوَ  لسََّم  نوَن ُُ َعْب داً لََّق ْد َأْحَص  ن

 [٘ٔ][{.َعّداً 

  أي: م ا يلي ق ب و "اختّْ اُ  الول د", ألن ة  ل   ُم ا َ  أم ا ال والدة املعروف ة ف ال مقال ة يف امتناعُ ا, وأم ا ]: اهللرْح و  لهدين البغهداميعالء ااإلمام
 ك ٍر , أو أج اسهتعانةٍ  تعاىل, وألن اختا  الول د إمَّ ا يك ون ألغ راض إم ا لس رور, التبٍت, فألن الولد ال بد وأن يكون ْبيُاً بالوالد, وال ْبيو هلل

 [ٙٔ][تعاىل. ِجيٍل, وكلُّ  ل  ال يصح يف اهلل

  { أي: من أهل ىذه الدعوى القبيحة تكاد ىذه املخلوقات, أن يكون منُ ا م ا  ك ر. واْل ا َ َأْن َدَعْوا لِلرَّْْحَنِ }]: اهللرْحو  السعدياإلمام
, وىو الغٍت اْلميد. يدل عْى نقصه جاحتياوه{ و ل  ألن اختا ه الولد, الِلرَّْْحَِن َأْن يَ تَِّخَذ َوَلدً { أي: ال يليق وال يكون }َما يَ ْنَبِغيأنو: }

 [ٚٔ][والولد أيضا, من هنس والده, واهلل تعاىل ال ْبيو لو وال مثل وال مسي.

  أو خيلف عنو  ,قر إلى ما يعينهجلم يفت ,{ ألنو مل جانسملَْ يَِلدْ }]{: ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلدْ يف تفسَت قولو تعاىل } اهللرْحو  البيضاجيقا َ اإلمام
طابق قولو: المتناع اْلاهة والفناء عليو, ولعل االقتصاد على لف  املاضي لوروده رداً على من قا َ املالئكة بنات اهلل, أو املسيح ابن اهلل أو لي

 [ٛٔ][{ و ل  ألنو ال يفتقر إىل ْيء وال يسبقو عدم.وملَْ يُوَلدْ }

 

 

 

 

                                                 
 .ٖ٘ٙص  -شر, الطبعة األوىل, ا زء اخلامس عشر , دار ىجر للطباعة والنوامع البيان عن تأجي  آي القرآنى (:  ٖٓٔأبو هعفر ُممد بن هرير الطربي )ت  ٖٔ
 .ٖٚٛص  -, دار الفكر ببَتوت, ا زء الثاين بحر العْومى (:  ٖٖٚأبو الليث نصر بن ُممد السمرقندي )ت  ٗٔ
 .ٕٚٙص  -, دار طيبة بالرياض, ا زء اخلامس تفسير القرآن العظيمى (:  ٗٚٚأبو الفداء عماد الدين إمساعيل ابن كثَت )ت  ٘ٔ
 .ٕٔٙص  -, دار الفكر ببَتوت, ا زء الرابع لبا  التأجي  في معاني التنزي ى (:  ٕ٘ٚعالء الدين علي البغدادي الشَُت باخلازن )ت  ٙٔ
 .ٔٓ٘ص  -, مؤسسة الرسالة ببَتوت تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم الَمنَّانى (:  ٖٙٚٔعبد الرْحن بن ناصر السعدي )ت  ٚٔ
 .ٕ٘ٚ, ٕٗٚص  -, دار الكتب العلمية ببَتوت, ا زء الثامن حاشية ُمحي الدين شيخ زامة عْى تفسير البيضاجيى (:  ٜٔ٘دين القوَهوي )ت ُممد ُمصلح ال ٛٔ
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 المسيحي:الفقر جالحاوة في ُمعتقد 

  [يستمد كينونتو وهوىره بالوالدة من ادب]ال ( االبن أنو:  اهللعن ) بيشويقا َ األنبا 

 ( ادب أنو:  اهللقا َ عن ) [والروح القدس ال ديكن أن يكون ىو اإللو اْلقيقي بدون االبن]ال 

  َ اهللنعلم هيداً ملا ا قا { : َداً َوَما يَنَبِغي لِلرَّْْحَ نِن َأن يَ تَِّخَذ َول} 

  فإنو ال حيتاج لالبن من أي وهو من الوهوه 

  دُتثّْل إْكااًل كبَتاً  -اْلقيقة  -وىذه النقطة 

 :أطرحه عْى ك  مسيحي في هيئة سؤال 

  َكأقنوم ىو إلو كامل يستطيع كل ْيء وال يعجزه ْيء  ا  تعتقد بأن  إ ا كنت 

  ْيء كأقنوم ىو إلو كامل يستطيع كل ْيء وال يعجزه  ا بنوتؤمن بأن 

  كأقنوم ىو إلو كامل يستطيع كل ْيء وال يعجزه ْيء  الرجح القدسوتؤمن بأن 

 ججاحد فقط يكفي ؟! ,فْماذا ثالثة 

  العلي العظيم. باهللىل حدث ْيء فاحتاج اإللو إىل ابن وروح قدس ؟! ال حو َ وال قوة إال 

 

 :جاحد في الجوهر عقيدة ِضدّ التنزيه عن الُمجانسة 

  { تنزي و ل و ملَْ يَلِ دْ : }-س بحانو  -وقول و ]{: ملَْ يَلِ ْد وملَْ يُولَ دْ يف تفس َت قول و تع اىل } اهللرْح و  محمهد طنَهاجيابق قا َ ْ ي  األزى ر الس- 
أج ألن لألحدي ة والص مدية,  من و, و ل   يقتض ى الًتكي ب املن ايف نفص ا َ م ادةا يعن أن يكون ل و ول د أو بن ت, ألن ال والدة تقتض  -تعاىل 

 [ٜٔ][.منزب عن مجانسة أحد -تعالى  -جهو , يهالولد من ونل أب

 " والذي قالو ِجيع املفسرين تقريباً وىو تعاىل منزه عن ُمانسة أحدوىنا أريد لفت انتباه ا ميع إىل تعبَت ," 

 " واحد مع ادب يف ا وىرىذه العبارة تتصادم مع عقيدة املسيحيُت اليت جندىا يف قانون اإلديان النيقاوي" 

  يف العقيدة املسيحية ىو "ا نس اإلهلي"ا وىر ىنا 

 الذي جعل ادب ُمستحقاً للعبادة 

  المسيحفإن املسيحيُت يريدون أن جعلوا  من نفس هنس )هوىر( ادب اإلهلي 

 .حىت ال يكون أقل منو يف العظمة أو املقام أو ما ْابو 

  اهللوىكذا ينفي  { :ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلدْ ىذه العقيدة بقولو} 

  اهللباْلقيقة, إ ن فُو ليس من هنس )هوىر(  اهللمولوداً من  المسيحفإن مل يكن ! وغَت ُمستحق للعبادة , 

                                                 
 .ٔٗ٘ص  -, مكتبة هنضة مصر, ا زء اخلامس عشر التفسير الوسيط لْقرآن الكريمى (:  ُٖٔٗٔممد سيد طنطاوى )ت  ٜٔ
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  َ اهللويف ىذا قا  { :ُقْل ِإن َكاَن لِلرَّْْحَِن َوَلٌد َفأَنَا أَوَّ َُ اْلَعاِبِدينَ يف كتابو الكرمي}  : الزخرف[ٛٔ] 

  اهللأي أنو إ ا ثبت عن  ولوداً منو, أي من هنسو اإلهلي, فُنا سنعبدهأن لو ولد, م 

  اهللولكن ىذا مل يثبت, وقد نفاه  َ اهللن ىذا كفر, ألن إ, وقا   أحد صمد, ال ينبغي لو .أن يكون لو ولد 

 

 أحد, صمد تؤمِّي إلى: لم يْد جلم يولد

  اهللكون أن   موصوف بأنو "أحد" وأنو { يَِلْد وملَْ يُوَلدْ  ملَْ "صمد", فُذا يعٍت بالضرورة أنو} 

  م بص  مديِتِو   الِف أحديَتِ وِ ]يف تفس َته:  اهللرْح و  الَعمههاميوىك ذا ق ا َ اإلم ام ُِ لإلْ عاِر ب أنَّ م  ْن مل   س  ِم ا لي لِ وتكري ُر اال ,وتعريُف ُو لعلِم
ُِ األلوىيةِ  ا كالنتيج ,يتصْف بذلَ  فَُو ِبعز ٍَ مَن استحقا َ أواًل ألوىَيَتُو عزَّ وهلَّ املستتبعَة لكافِة  ,ِة لألوىلوتعريُة ا ملِة عِن العاطِف ألهنَّ ب ُتَّ

ههُه عههْن شههائبِة التعههدِم جالتركيههِج بووههٍه مههَن الووههوبِ  ,نع  وِت الكم  ا َِ  ا ,ثههمَّ أحديتَههُه المووبههَة تنزهَّ َُ ثُههمَّ  ,وت  وىِم املش  اركِة يف اْلقيق  ِة وخواصّْ  
ا وسائِر أحواهِلَا ,وافتقاِر ِجيِع املخلوقاِت إليوِ  ,وابُ صمديَتُه المقتضيَة  ستغنائِِه الباِتيِّ َعمَّا س َُ اداً هلُم  ,يف وهوِدَىا وبقاِئ حتقيقاً للحقّْ وإْر

{ تنصيص اً عل ى إبط ا َِ زع ِم املف ًتيَن يف ملَْ يَلِ دْ فقي َل } َح ببعِض أحكاٍم وزئيٍة مندروهٍة تحهَ  األحكهاِم السهابقةِ رَّ ثُمَّ صَ  ,إىل سنِتِو الواض حِ 
 [ٕٓ][ملالئكِة واملسيِح.حقّْ ا

 

َُّه ِمن َجَلٍد َجَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلهٍ   َما اتََّخَب ال

ُُمْ }  [ٜٔ]املؤمنون :  {ُفونَ َعَلى بَ ْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّو َعمَّا َيصِ  َما اختَََّذ اللَُّو ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن ِإَلٍو ِإ اً لََّذَىَب ُكلُّ ِإَلٍو ِبَا َخَلَق َوَلَعاَل بَ ْعُض

  اهلليف ىذه ادية نفي ُمطلق للولد يف حق  

  َ {َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن ِإَلوٍ : }اهللواألكثر من ىذا قو 

 الستغراُ النفيِمنْ " هاءت نكرة للعموم, وكلمة "ِإَلوٍ لمة "ك " 

  اهللِبعٌت أنو مل يكن مع  .من هنس األلوىية أحد غَته 

  [{ نفي عام يفيد استغراُ ا نس.ِمْن ِإلَن وٍ { و }ِمن َوَلدٍ }] :اهللرْحو  أبو حيَّان األندلسياإلمام[ٕٔ] 

 نَ  اُىم بِ  اْلَْقّْ إ ب  ُت س  بحانو أن  و ق  د ب  الج يف االحتج  اج عل  يُم فق  ا َ: }]: اهللرْح  و  الشههوكاني تباع  و إ{ أي األم  ر الواض  ح ال  ذي حي  ّق بَ  ْل أَتَ ي ْ
ْم َلَكاِ بُونَ } ُُ { َما اختَََّذ اللَُّو ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن ِإَلوٍ فيما ينسبونو إىل اهلل سبحانو من الولد والشري , إ نفاها عن نفسو فقا َ: } {َوِإن َّ
 [ٕٕ][.زائدة لتأكيد النفييف املوضعُت « من » 

 
                                                 

 .ٖٕٔ, ٕٕٔص  -, إحياء الًتاث العريب ببَتوت, ا زء التاسع إرشام العق  السْيم إلى مزايا القرآن الكريمى (:  ٜٔ٘ أبو السعود ُممد الَعمادي )ت ٕٓ
 .ٖٙٛص  -, دار الكتب العلمية ببَتوت, ا زء السادس البحر المحيطى (:  ٗ٘ٚأبو حيَّان ُممد بن يوسف األندلسي )ت  ٕٔ
راية من عْم التفسير ى (: ُٕٓ٘ٔممد بن علي الشَّوَكاين )ت  ٕٕ  .ٜٜٔص  -, دار املعرفة ببَتوت فتح القدير الجامع بين فَهنَّّي الرجاية جالدِّ
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 إله جاحد أم ثالثة آلهة:

  الثالثة إلو واحد , أو أن ىؤالءرجح قدسو ابنو آ املسيحي يقو َ أن اإللو 

  ا بن)ادب( ولد  اهللاملسيحية تقو َ بأن (المسيح ) 

  اإلهلي )ادب( اهللىو من هنس )هوىر(  ا بنىذا 

  ًادب( اإلهلي أيضاً  اهلل)ادب(, ومن هنس )هوىر(  اهللمنبثق من  الرجح القدسأيضا( 

  الرجح القدسأو  ا بنليس ىو  ا  املسيحية تقو َ بأن 

  الرجح القدسأو  ا  ليس ىو  ا بنوأن 

  ا بنأو  ا  ليس ىو  الرجح القدسوأن 

 فإن ىناك ثالثة باْلقيقة )حسب اإلديان املسيحي( من نفس ا نس )ا وىر( اإلهلي 

 اهللو  { :َ َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن ِإَلوٍ ينفي ىذا ويقو! } 

 

 صورة توضح الرالوث جعالقة األقانيم

 

  ج  كان معه فهي القديهم ج  حين ابتدع { يقو َ تعال ى  كره: ما هلل من ولد, ما اتَّ َخَذ الّلُو مْن َوَلدٍ وقولو: }]: اهللو رْح الَبريقا َ اإلمام
 { يقو َ: إ ن العتز َ كلّ ِمْن إلٍو إ اً َلَذَىبب ادتو }, ولو كان معو ف ي القدي م أو عند خ لقو األْياء َمْن تصل ح عاألشياء َمْن تصْهح عبهامته

ََْعهال بعضههم عْههى بعهض{ من ْيء, ف  انفرد ب و, ولتغ البوا, بِ ما َخ َلقَ إلو منُم } , وغل ب الق وّي م نُم الض عيف ألن الق وّي ال يرض ى أن ف
 [ٖٕ][يعُلَوه ضعيف, والضعيف ال يصل ح أن يكون إهلا.

                                                 
 .ٙٙص  -, مؤسسة الرسالة ببَتوت, ا زء التاسع عشر وامع البيان عن تأجي  آي القرآنى (:  ٖٓٔأبو هعفر ُممد بن هرير الطربي )ت  ٖٕ
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  { َوَم ا َك اَن َمَع ُو ِم ْن ِإلَن  وٍ عن الن وع وا  نس وول د الره ل م ن هنس و } { ألنو منزهِمن َوَلدٍ  للَّوُ ٱ ختََّذَ ٱَما }]: اهللرْحو  النسفيقا َ أيضاً اإلمام
بو ولتميز مل  كل واحد منُم  { النفرد كل واحد من ادهلة بالذي خلقو فاستبدِإ اً لََّذَىَب ُكلُّ ِإلَ نٍو ِبَا َخَلقَ وليس معو ْري  يف األلوىية }

ْم َعَلىن بَ ْعضٍ عن ادخر } ُُ كم ا ت رون ح ا َ مل وك ال دنيا مم الكُم متم ايزة وى م متغ البون, وح ُت مل ت روا   ,{ ولغلب بعضُم بعض اً َوَلَعاَل بَ ْعُض
 [ٕٗ][.ْيءأثراً لتمايز املمالي  وللتغالب فاعلموا أنو إلو واحد بيده ملكوت كل 

 

َْٰى بَهْعضٍ   َجَلَعاَل بَهْعُضُهْم َع

  َ اهللجند قو  { ٍْم َعَلىن بَ ْعض ُُ  وداً يف العُد ا ديدموه {َوَلَعاَل بَ ْعُض

  ادب( أعظم قدراً من ا ميع, وما غَته من دونو, وأقل منو ْأناً,  اهللجند عشرات النصوص الدالة على أن( 

  المسيحوجند بشكل صريح وواضح أن  االبن( يُعلن ىذا صراحة( 

 

 أمرْة عْى هبب النصوص:

 َيهُ َسارِي َوأَمَّا اْ ُُلوُس َعْن دَيِيٍِت َوَعْن يَ } ٖٕ/ٕٓ متَّى َِ َْْيَل ِلي َأْن ُأْع  {ِإالَّ لِلَِّذيَن أُِعدَّ هَلُْم ِمْن َأيب  فَه

 ْيْاً. َكَما َأمْسَُع أَِديُن َوَديْ ُنوَنيِت َعاِدَلٌة أَلينّْ الَ َأْطُلُب َمِشيَْيِت  َ  َأْقِدرُ أَنَا } ٖٓ/٘ يوحنا َْ  {ي أَْرَسَلٍِت الَّذِ  َبْ  َمِشيَئَة ا  ِ َأْن أَفْ َعَل ِمْن نَ ْفِسي 

 {َأْعَظُم ِمَن اْلُك ِّ َأيب الَِّذي أَْعطَاين ِإيَّاَىا ُىَو } ٜٕ/ٓٔ يوحنا 

 {أَلنَّ أَِبي َأْعَظُم ِمنِّيَلْو ُكْنُتْم حتُِبُّوَنٍِت َلُكْنُتْم تَ ْفَرُحوَن أَلينّْ قُ ْلُت أَْمِضي ِإىَل ادِب } ٕٛ/ٗٔ يوحنا 

 ٔ{اهللُ اْلُك َّ ِفي اْلُك ِّ لِلَِّذي َأْخَضَع َلُو اْلُكلَّ َكْي َيُكوَن  اِ ْبُن نَهْفُسُه أَْيضاً َسَيْخَضعُ ُو اْلُكلُّ َفِحيَنٍِْذ َوَمىَت ُأْخِضَع لَ } ٕٛ/٘ٔ كورنروس 

 

 [ٕ٘]ة:انويَّ ضوع جالرّ عقيدة الخُ 

  َ اهللىذه النصوص وغَتىا الكثَت فُمُا النصارى األوائل كما نفُم قو  { ُُْم  ! {َعَلىن بَ ْعضٍ َوَلَعاَل بَ ْعُض

 وعلى سبيل املثا َ ال اْلصر, سأقوم بعرض قو َ صريح ألحد أىم قديسي الكنيسة 

  م٘ٙٔم( وتوىف حواِل ٓٓٔعاش يف بداية القرن الثاين امليالدي )حواِل 

  ُالشُيد" من أهل ُْادتو حىت املوت مع ستة رفاُ يف روما ُيستين أو يوستينوس عى القديسدي" 

 ُا للدفاع عن اإلديان املسيحي.وقد كرَّس حياتو كل[ٕٙ] 

                                                 
 .ٜٚٗص  -, دار الَكِلم الطَّيّْب ببَتوت, ا زء الثاين َمَداِرك التنزي  جحقائق التَّأجي : ى ( ٓٔٚأبو الربكات عبد اهلل النسفي )ت  ٕٗ
 http://eld3wah.net/html/m03az/ilah-kamil.htm ه  المسيح إله كام  بحسج أقوال ا باء ؟راهع مقالة األستا  ُمعا  ِعليان بُعنوان:  ٕ٘
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 من أو  أهمية كالم يوستينوس سأنق  لكم النص اإلنجْيزي جالترومة العربية أيضًا:

[Our teacher of these things is Jesus Christ, who also was born for this purpose, and was 
crucified under Pontius Pilate, procurator of Judaea, in the times of Tiberius Caesar; and that 
we reasonably worship Him, having learned that He is the Son of the true God Himself, and 
holding Him in the second place, and the prophetic Spirit in the third, we will prove. 
For they proclaim our madness to consist in this, that we give to a crucified man a place 
second to the unchangeable and eternal God, the Creator of all; for they do not discern 
the mystery that is herein, to which, as we make it plain to you, we pray you to give heed.][27] 

ط ي, نم أيضاً أننا نعبد حبق  ل  الذي علمنا ىذه األْياء وُولد ليعلمنا إياى ا, يس وع املس يح ال ذي ُص ِلب يف عُ د ب يالطس الب لكُتّْ ب َ وسنُ ] الترومة:
عل ى ح د  -. ي ا للجن ون جفي الرالرة الرجح النبهوي, جنضعه في المنزلة الرانيةواِل اليُودية, يف عُد القيصر طيباريوس, الذي نرى فيو ابن اهلل اْلق 

, األزِل, خالق كل األْياء, رهاًل مصلوباً ! ىذا سر ال تفُمونو. سنشرحو لكم, فتفضلوا أن تُنزِلوا في المنزلة الرانية بعد اهلل الراب  -قا َ لنا ما يُ 
 [ٕٛ][اتبعونا.

  :ًاهلل, وقل صدُ [ الثابتتُنزِلوا يف املنزلة الثانية بعد اهلل]و  [ونضعو يف املنزلة الثانية]تأمل أخي الكرمي ىاتُت العبارتُت هيدا ! 

  { كذب يعرف  رب اهلل, وخرب رسلو, ويعرف بالعقل الصحيح, وهلذا َما اختَََّذ اللَُّو ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن ِإَلوٍ }]: اهللرْحو  السعدياإلمام
{ أي: النف رد ك ل َلَذَىَب ُكلُّ ِإَلٍو ِبَا َخَلقَ كما يقولون }{ أي: لو كان معو دهلة  ِإً انبو تعاىل على الدليل العقلي, على امتناع إهلُت فقا َ: }

ْم َعَلى بَ ْعضٍ واحد من اإلهلُت ِبخلوقاتو, واستقل ِبا, وْلرص على ممانعة ادخر ومغالبتو, } ُُ , وإال فالغالج يكهون ههو اإللهه{ َوَلَعال بَ ْعُض
نتظ ام امل  دىل للعق  و َ, واعت  رب  ل    بالش  مس والقم  ر, والكواك  ب الثابت  ة, فم ع التم  انع ال ديك  ن وه  ود الع  امل, وال يتص  ور أن ين  تظم ى  ذا اال

والسيارة, فإهنا منذ خلقت, وىي جتري على نظام واحد, وترتيب واحد, كلُا مسخرة بالقدرة, م دبرة باْلكم ة ملص اخل اخلل ق كلُ م, ليس ت 
ض ة يف أد  تص رف, فُ ل يتص ور أن يك ون  ل  , تق دير , وال معار وال تناقض اً  مقصورة على مص لحة أح د دون أح د, ول ن ت رى فيُ ا خل الً 

 [ٜٕ][إهلُت ربُت ؟

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 .ٕٚ, ٕٙص  -, كنيسة مار هرهس باسبورتنج اإلسكندرية ترجلووي في الستة قرجن األجلىنظرة شامْة لعْم الباتادرس يعقوب ملطي:  ٕٙ

27 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. (1997). The Ante-Nicene Fathers, Vol. I: Translations of the writings of the Fathers 
down to A.D. 325. The apostolic fathers with Justin Martyr and Irenaeus - The First Apology of Justin - Chap. XIII - Christians 
Serve God Rationally. - Page 166. 

 .ٕٕص  -, إعداد القمص تادرس يعقوب ملطي, كنيسة مار هرهس باسبورتنج اإلسكندرية الدفاع عن المسيحيةيوستينوس الشُيد:  ٕٛ
 .ٛ٘٘ص  -, مؤسسة الرسالة ببَتوت تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم الَمنَّانى (:  ٖٙٚٔ عبد الرْحن بن ناصر السعدي )ت ٜٕ



 [11..... ] الرد على األنبا بيشوي سلسلة ُُماضرات

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

ِْْد َجَلْم يُوَلدْ   :َلْم َي

 املسيحية تقو َ أن ىناك دب وابن وروح قدس 

 وىذا االبن مولود من ادب 

  اهللوقد نفى  { :ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلدْ الوالدة يف قولو تعاىل}  : اإلخالص[ٖ] 

  { فيشاَرك, و ل  أن مشركي العرب قالوا: وملَْ يُوَلدْ { قا َ مقاتل: مل يلد فيورَّث }ملَْ يَِلدْ قولو تعاىل: }]: اهللرْحو  لجوزيابن اقا َ اإلمام
 [ٖٓ][, فربَّأ نفسو من  ل .جقال  النصارى: المسيح ابن اهللاملالئكة بناُت الرْحن. وقالت اليُود: عزير ابن اهلل, 

 

 تعْيق عْى هامش الموضوع:

 نسمع كثَتاً من املسيحيُت عن أن القردن الكرمي ال يتكلم عن العقيدة املسيحية األرثو كسية 

  َوَلَد ابناً عن طريق ُمعاْرة هنسية ! اهللوأن القردن الكرمي يتكلم عن َمْن يؤمن بأن 

 { :َ ُْتِ ِمن ُدوِن الّلوِ َوِإْ  قَا ََ الّلُو يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَنَت قُلَت لِلنَّ وأن ادية اليت تقو َُ ُذوين َوأُمَّْي ِإلَ   [ٙٔٔ]املائدة :  {اِس اختَِّ

 ! ال تتكلم عن املسيحيُت األرثودوكس, ولكنُا تتكلم عن ىراطقة حاربتُم الكنيسة 

 

 اإلعالمي محموم سعد:ج  األنبا بيشويحوار بين 

كما يولد الفكر من العقل ؟", فوافقٍت, فأهبتو: "ل ذل  ُيس مى ب االبن ولك ن فتساء َ كيف تسمونو "االبن", فقلت لو: "أال تولد الكلمة من العقل  ]
ىن اك  ليس ىو ابن من امرأة وال من زواج وال من ىو أمر حسي, ب ل ى و مث ل والدة الش عاع م ن الن ور والفك ر م ن العق ل", فأه ابٍت ق ائاًل: "إ ن ل يس

 [ٖٔ][فُر بُت اإلسالم واملسيحية سوى ْعرة رفيعة".

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٜٕٙ, ٕٛٙص  -, ا زء التاسع ببَتوت , املكتب اإلسالميزام الَمِسير في ِعْم التفسير: ى ( ٜٚ٘)ت أبو الفرج ِجا َ الدين عبد الرْحن اَ وزي  ٖٓ
 .ٗٗص  - الميديا جتأثيرها عْى اإليمان جالعقيدة , احملاضرة الثالثة لألنبا بيشوي:آبائية جكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية بعنوان:  ٕٓٔٓكتاب مؤدتر العقيدة األرثو كسية  ٖٔ
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 :عْى هبا الكالم رماً 

   عبامة مريم في المسيحيةبُعنوان " اهللحفظو  ُمعاذ ِعْياننرهو ُمراهعة كتاب األستا"[ٖٕ] 

 { :ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلدْ ادية واضحة ويف منتُى البساطة} 

  ,اهللإ ن  مل يَِلْد, أياً كان مفُوم الوالدة 

   اهللوكذل   ًينفي أن يكون مولودا 

 اهلل  { :َ ملَْ يَِلْد وملَْ يُوَلدْ يقو} 

  اهللادب يف املسيحية ىو  

  اهللواالبن أيضاً يف املسيحية ىو  

 ال ( االبن اهلل) َجَلدَ ال ( ادب  اهللبأن ) ك  مسيحي يعتقد 

 { :َ ملَْ يَِلدْ القردن ينفي ىذه العقيدة ويقو.} 

 ال ( ادب اهللمن ) مولومال ( االبن  اهللبأن ) يعتقد ك  مسيحي 

 { :َ وملَْ يُوَلدْ القردن ينفي ىذه العقيدة ويقو.} 

 

 جهكبا بغض النظر عن الكيفية:

  هللالقردن ينفي نسبة الفعلُت  بأي كيفية 

 فسواء كانت مثل والدة النور من النور, أو الفكر من العقل, أو أي تشبيو دخر يستخدمو املسيحيون 

 اهلل  )ينفي أن يكون مولوداً )االبن 

 كون والداً )ادب(وينفي أن ي 

  اهللومن اعتقد بأن   محمدوالد أو مولود فقط كفر ِبا أنز َ على . 

 

 اْلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاْلات

                                                 
 , مكتبة النافذة, تقدمي الدكتور عبد اهلل مس .عبامة مريم في المسيحية جالظهورات المريميةُمعا  ِعليان:  ٕٖ


