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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (األولاجلزء ) وموته  حول ادعاء صلب املسيح

اَلُم َعَلي  يَ ْوَم ُوِلدتُّ َويَ ْوَم أَُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َوالس  ىم يقولون مثالً أن ادلسيح مل ديت, فعلينا أن نرد بسؤاذلم دلاذا يُقال يف القرآن }]: بيشويقال األنبا 
[. دلا نقول ىذا الكالم ال يغضب منا أح د ألن و مكت و  يف  ٘٘{ ]آل عمران : يَا ِعيَسى ِإِّني ُمتَ َوفييَك َورَاِفُعَك ِإَل  [, ودلاذا يقال }ٖٖ{ ]مرمي : َحّياً 

 [ٔ][كتاهبم.

  رمحو اهلل ؟! أحمد ديداتوأتساءل, أال يسمع مناظرات الشيخ  ويبيشأتعجب جداً من األنبا 

  أنيس شروشاليت سألو فيها  اهللرمحو  أحمد ديداتمناظرة الشيخ 

  اهللعن قول  :{ ًمرمي : َوالس اَلُم َعَلي  يَ ْوَم ُوِلدتُّ َويَ ْوَم أَُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحّيا[ }ٖٖ] 

  ليس من ال ُمط لعُت ! بيشويولكن من الواضح جداً أن األنبا 

 

 ؟  المسيحىل ادلسيحية تكتفي باإلديان دبوت  ىناك سؤال في غاية األىمية:

  المسيحدبعٌت, ىل يكفي ادلسيحي أن جيد يف عقيدة ادلسلم ما يقول بأن  قد مات ؟ 

  المسيحىل سيدخل ادلسلم ملكوت السموات إذا اعتقد بأن  قد مات ؟ 

 

 ! بالطبع ال اإلجابة:

  اهللفإنك حىت ُتصبح مربراً أمام  حبسب العقيدة ادلسيحية 

  المسيحجيب عليك أن تؤمن بأن  قد ُصِلب, ومات على الصليب 

 أي أنو مات مصلوباً, البد من ىذه الكيفية 

  المسيحفال يقبل ادلسيحي مثاًل أن نقول لو أن  ! مات وىو نائم على فراشو 

  ربة أو ما إىل ذلكحبأو أنو مات مطعوناً خبنجر أو 

  المسيحادلسيحي لن يقبل إال دبوت   ًمصلوبا 
                                                 

 .ٖٗص  - الميديا وتأثيرىا على اإليمان والعقيدة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشوي: آبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية بعنوان:  ٕٓٔٓكتا  مؤمتر العقيدة األرثوذكسية  ٔ
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 :وباإلضافة إلى ذلك

  المسيحالبد أن تؤمن بأن  بعد صلبو ُدِفن يف األرض 

 ! وقام من األموات بعد ثالثة أيام وثالث ليال 

 إلديانية ادلسيحية ؟! ىذا مستحيلفأين ستجد عند ادلسلمُت كل ىذه التفاصيل ا 

 

 في األناجيل األربعة :الصلب والفداء

 أن عليو ادلسيح عليو السالم جيب: 

 يتألم .ٔ

 مصلوبا  ويُقتل  .ٕ

 ليال في بطن األرض ثالثة أيام وثالثيظل  .ٖ

 األموات بين منقوم يو  .ٗ

 

 الحظ ىذه النقاط الُمهمَّة:

  باآليت: ال عالقة لوموت ادلسيح عليو السالم على الصليب وقيامتو من األموات 

o خطيئة آدم عليو السالم وأكلو من الشجرة الـُمحرَّمة :بـ ال عالقة لو 

  أبداً  بشكل صريح عليو السالم حبسب األناجيل األربعة مل يذكر آدم عليو السالمادلسيح 

 خفي ةدم عليو السالم ولو إشارة آحبسب األناجيل األربعة إىل  الممل ُيشر ادلسيح عليو الس بل 

o (أيا  كانت معنى البُـنُـوَّةبنوة المسيح عليو السالم هلل ) :بـ ال عالقة لو 

  معنيان للبنوَّة:ُىناك 

 :(ليس ابناً على احلقيقةابن اهلل بالت بٍتي ) األول 

 :(من جنس ألوىية أبيو حقيقياً  اً ابن حبيث يكونابن اهلل ادلولود ) الثاني 

o ألوىية المسيح عليو السالم, فلم َيُكن يُعَتبر إلها  حينئذ :بـ ال عالقة لو 

  ذُكر ذلك: عليو السالم حبسب اجلميع كان رسواًل نبياً ادلسيح 

  لسان ادلسيح عليو السالمعلى 
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 لسان تالميذ ادلسيح عليو السالملى ع 

  لسان الذين عرفوا ادلسيح عليو السالم بشكل ُمباشرعلى 

  لسان اجلموع الغفَتة اليت آمنت بادلسيح عليو السالمعلى 

o أن تنال رضى اهلل عز وجل وُتصبح بارا  وتدخل الحياة األبدية :بـ ال عالقة لو 
  على شرطُت: ٖ/  ٚٔاحلياة األبدية حبسب النص ادلشهور يوحنا دخول 

 :أن تعرف أن اآل  ىو اإللو احلقيقي الوحيد األول 

 :وأن تعرف أن يسوع ادلسيح ىو رسول اآل  الثاني 

  عالقة لموت المسيح عليو السالم على الصليب بدخول الحياة األبديةفال 

o فعال   بل ىناك أبرار حسب أن جميع النَّاس أخطأوا وأعوزىم مجد اهلل,لم يُ  :بـ ال عالقة لو 

 :ادلسيح عليو السالم بنفسو صن ف الناس إىل صنفُت 

 :ال حيتاجون إىل طبيب أبرار أصحاء األول 

 :ُخطاة حيتاجون إىل التوبة الثاني 

 

 راجع النصوص اآلتية:

  كثَتا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة   يتألمابتدأ يسوع يظهر لتالميذه أنو ينبغي أن يذىب إىل أورشليم ومن ذلك الوقت  ٕٔ/ ٙٔمتى
 .اليوم الثالث يقومويف  يقتلو

  ثالث و  ثالثة أيامىكذا يكون ابن اإلنسان في قلب األرض ألنو كما كان يونان يف بطن احلوت ثالثة أيام وثالث ليال  ٓٗ/  ٕٔمتى
 .ليال

  اليوم الثالث يقومويف  يصلبوهو يجلدوهبو و يهزأواويسلمونو إىل األمم لكي  ٜٔ/  ٕٓمتى.» 

  اليوم الثالث يقومويف  يصلبقائال: إنو ينبغي أن يسلم ابن اإلنسان يف أيدي أناس خطاة و ٚ/  ٕٗلوقا.» 

  وليبذل نفسو فدية عن كثيرينن ابن اإلنسان أيضا مل يأت ليددم بل ليددم أل ٘ٗ/  ٓٔمرقس.» 

  خطاة إلى التوبة بلألدعو أبرارا  لم آتفاذىبوا وتعلموا ما ىو: إِّن أريد رمحة ال ذبيحة ألِّن  ٖٔ/  ٜمتى.» 

  خطاة إلى التوبة بلا ألدعو أبرار  لم آت. إلى طبيب بل المرضى ال يحتاج األصحاء»فلما مسع يسوع قال ذلم:  ٚٔ/  ٕمرقس.» 

  ملكوت السماوات لمثل ىؤالءألن دعوا األوالد يأتون إل وال متنعوىم »أما يسوع فقال:  ٗٔ/  ٜمتى.» 

  نص واحدُىناك نصوص أخرى كثَتة شبيهة هبذه النصوص ولكن أكتفي بعرض 
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 عند بولس :الصلب والفداء

 (اهلل واحد وليس ثالثة) اإللو ادلعبود ىو إلو اليهود 

 )ابن اإللو ادلعبود ىو يسوع ادلسيح )مع ُمراعاة معٌت البنو ة 

 خطيئة آدم عليو السالم سبب دخول اخلطيئة إىل العامل 

 بر اإلنسان يسوع ادلسيح وموتو على الصليب سبب دخول الرب إىل العامل 

 ح ُدِفن يف األرض دلدة ثالث أيام وثالث ليالبعد موت ادلسي 

 مث قام من بُت األموات 

 

 الحظ ىذه النقاط الُمهمَّة:

 ولس ىو أول منب: 

o أعلن أن تربيرك أمام اهلل ودخولك احلياة األبدية مرتبط بالصلب والفداء 

o ربط موت ادلسيح عليو السالم وعلى الصليب خبطيئة آدم عليو السالم 

o ربط قيامة ادلسيح عليو السالم من األموات بكونو ابن اهلل 

o :ربط العقائد بشكل ُمتسلسل وُمتتابع 

 (فقدان رُكن من األركان يُبطل العقيدة) :من ىذه اإلركان البد أن تؤمن بكل ركن 

 ادلسيح ابن اهلل 

 آدم عليو السالم أخطأ ودخلت اخلطيئة إىل العامل 

 ادلسيح عليو السالم مات على الصليب لُيدخل الرب إىل العامل 

 ظل يف بطن األرض ثالثة أيام وثالث ليال 

 قام من بُت األموات 

 

 راجع النصوص اآلتية:

ألَن ُو َوِإْن ُوِجَد َما ُيَسم ى  ٘. َوَأْن لَْيَس ِإَلٌو آَخُر ِإالَّ َواِحدا  ْن ِجَهِة َأْكِل َما ُذِبَح ِلأَلْوثَاِن نَ ْعَلُم أَْن لَْيَس َوَثٌن يف اْلَعاملَِ َفمِ  ٗ) ٙ-ٗ/  ٛكورنثوس  ٔ 
. الَِّذي ِمْنُو َجِميُع اأَلْشَياِء َوَنْحُن َلوُ  اآلبُ : ِإَلٌو َواِحدٌ َلِكْن لََنا  َٙوأَْربَاٌ  َكِثَتُوَن.  آذِلًَة ِسَواٌء َكاَن يف الس َماِء أَْو َعَلى اأَلْرِض َكَما يُوَجُد آذِلٌَة َكِثَتُونَ 

يُع اأَلْشَياِء َوََنُْن بِِو.(  َوَر ٌّ َواِحٌد: َيُسوُع اْلَمِسيُح ال ِذي بِِو َجَِ
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َا  ٕٔوَع اْلَمِسيِح ال ِذي نِْلَنا بِِو اآلَن اْلُمَصاحَلََة. َولَْيَس َذِلَك فَ َقْط بَْل نَ ْفَتِدُر أَْيضاً بِالل ِو بِرَب يَنا َيسُ  ٔٔ) ٜٔ-ٔٔ/  ٘روميا   بِِإْنَسان  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَأَّن 
يِع الن اِس ِإْذ َأْخطََأ اجلَِْميُع.  َواِحد  َدَخَلِت اْلَخِطيَُّة ِإَلى اْلَعاَلمِ  ِطي ُة يِف  َٖٔوبِاخْلَِطي ِة اْلَمْوُت َوَىَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإىَل َجَِ فَِإن ُو َحىت  الن اُموِس َكاَنِت اخلَْ

. َعَلى أَن  اخْلَِطي َة اَل رُبَْسُب ِإْن ملَْ َيُكْن نَاُموٌس.  َك اْلَمْوُت ِمْن آَدَم ِإىَل ُموَسى َوَذِلَك َعَلى ال ِذيَن ملَْ خُيِْطُئوا َعَلى ِشْبِو تَ َعديي آَدَم َلِكْن َقْد َملَ  ٗٔاْلَعاملَِ
فَِباأَلْوىَل َكِثَتًا نِْعَمُة اهلِل َواْلَعِطي ُة بِالن يْعَمِة  ِإْن َكاَن ِبَخِطيَِّة َواِحد  َماَت اْلَكِثيُرونَ َوَلِكْن لَْيَس َكاخْلَِطي ِة َىَكَذا أَْيضًا اذْلَِبُة. ألَن ُو  ٘ٔال ِذي ُىَو ِمثَاُل اآليت. 

يْ ُنو  َكَما ِبَواِحد  َقْد َأْخطَأَ َولَْيَس  َٙٔقِد اْزَداَدْت لِْلَكِثَتِيَن.  اْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيحِ  بِاإِلْنَسانِ ال يِت  نَِة َوأَم ا اذْلَِبُة َىَكَذا اْلَعِطي ُة. أَلن  احلُْْكَم ِمْن َواِحٍد لِلد 
َقْد َمَلَك اْلَمْوُت بِاْلَواِحِد فَِباأَلْوىَل َكِثَتًا ال ِذيَن يَ َناُلوَن فَ ْيَض الن يْعَمِة َوَعِطي َة اْلربي  ِبَخِطيَِّة اْلَواِحدِ ألَن ُو ِإْن َكاَن  َٚٔفِمْن َجر ى َخطَايَا َكِثَتٍَة لِلت رْبِيِر. 

يْ ُنونَِة َىَكَذا  ِبَخِطيَّة  َواِحَدة  فَِإذًا َكَما  ٛٔ. بِاْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيحِ حْلََياِة َسَيْمِلُكوَن يف ا يِع الن اِس لِلد  َصاَرِت اذْلَِبُة ِإىَل  بِِبرٍّ َواِحد  َصاَر احلُْْكُم ِإىَل َجَِ
يِع الن اِس لَِترْبِيِر احْلََياِة.   َسُيْجَعُل اْلَكِثَتُوَن أَبْ رَاراً.( بِِإطَاَعِة اْلَواِحدِ ُجِعَل اْلَكِثَتُوَن ُخطَاًة َىَكَذا أَْيضاً  اإِلْنَساِن اْلَواِحدِ  ِبَمْعِصَيةِ ألَن ُو َكَما  َٜٔجَِ

َنُكْم ِإْن لَ ْيَس ِقَياَم ُة أَْم َواٍت؟  اْلَمِسيُح ُيْكَرُز ِبِو أَنَُّو قَاَم ِمَن اأَلْمَواتِ ِكْن ِإْن َكاَن َولَ  ٕٔ) ٚٔ-ٕٔ/  ٘ٔكورنثوس  ٔ  فَ ِإْن  َٖٔفَكْيَف يَ ُقوُل قَ ْوٌم بَ ي ْ
َونُوَج ُد ََنْ ُن أَْيض اً ُش ُهوَد  ٘ٔ فـََباِطَلٌة ِكَرازَتـَُنا َوبَاِطٌل أَْيضا  ِإيَمـاُنُكمْ قَاَم  َوِإْن ملَْ َيُكِن اْلَمِسيُح َقدْ  ٗٔملَْ َتُكْن ِقَياَمُة أَْمَواٍت َفاَل َيُكوُن اْلَمِسيُح َقْد قَاَم! 

َكاَن اْلَمْوَتى اَل يَ ُقوُموَن َفاَل َيُكوُن اْلَمِسيُح   ألَن ُو ِإنْ  ِٙٔإْن َكاَن اْلَمْوَتى اَل يَ ُقوُموَن.  -ُزوٍر لِل ِو ألَن  َنا َشِهْدنَا ِمْن ِجَهِة اهلِل أَن ُو أَقَاَم اْلَمِسيَح َوُىَو ملَْ يُِقْمُو 
 . أَنْ ُتْم بَ ْعُد يف َخطَايَاُكْم!(َوِإْن َلْم َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد قَاَم فـََباِطٌل ِإيَماُنُكمْ  َٚٔقْد قَاَم. 

ي ِل اهلِل بُ وُلُس َعْب ٌد لَِيُس وَع اْلَمِس يِح اْلَم ْدُعوُّ َرُس واًل اْلُمْف رَ  ٔ) ٙ-ٔ/  ٔروميـا  َس ِة  ُٕز إِلْنِْ َع ِن ابْنِ  ِو.  ٖال  ِذي َس َبَ  فَ َوَع َد بِ ِو بِأَنِْبَيائِ ِو يف اْلُكتُ ِب اْلُمَقد 
ال   ِذي بِ  ِو  ٘: َيُس  وَع اْلَمِس  يِح َرب ينَ ا. أَلْمــَواتِ ِمــَن ا بِاْلِقَياَمـةِ ِبُق  و ٍة ِم ْن ِجَه  ِة ُروِح اْلَقَداَس  ِة  ابْــَن اهللِ  َوتـََعــيَّنَ  ٗال  ِذي َص  اَر ِم ْن َنْس  ِل َداُوَد ِم  ْن ِجَه ِة اجلََْس  ِد 

يِع اأُلَمِم  ِو قَِبْلَنا نِْعَمًة َورَِساَلًة إِلطَاَعِة اإِلديَاِن يف َجَِ نَ ُهْم أَنْ ُتْم أَْيضاً َمْدُعوُّو َيُسوَع اْلَمِسيِح.( ٙأَلْجِل امسِْ  ال ِذيَن بَ ي ْ

 :ٗ/  ٔترجمات روميا 

 (ALAB)  ,أنو ابن اهلل بالقيامة من بُت األموات. إنو يسوع ادلسيح ربنا بقوة تبينومن ناحية روح القداسة 

 (GNA)  أنو ابن اهلل يف القدرة بقيامتو من بُت األموات, ربنا يسوع ادلسيح ثبتويف الروح القدس 

 (JAB) ابن اهلل يف القدرة, حبسب روح القداسة, بقيامتو من بُت األموات, أال وىو يسوع ادلسيح ربنا وجعل 

 (ASB) بقوة عظيمة أنو ابن اهلل وذلك بقيامتو من ادلوت تبرىنبالروح القدوس,  ولكنو 

 (PANTV) يسوع ادلسيح ربنا -ادلقام حبسب روح القداسة, يف قدرة ابن اهلل, بقيامتو من بُت األموات 

 



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

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

 عند آباء القرن الرابع والخامس :الصلب والفداء

 اإللو ادلعبود ثالثة: اآل  واالبن والروح القدس 

 االبن مولود من اآل  قبل كل الدىور 

 الروح القدس ُمنبث  من اآل  قبل كل الدىور 

 طيئة إىل العاملخطيئة آدم عليو السالم سبب دخول اخل 

 االبن نزل من السماء وذبسد وتأنس وأصبح ادلسيح الذي عاش على األرض 

 )ابن اإللو ادلعبود ىو يسوع ادلسيح )مع ُمراعاة معٌت البنو ة 

 بر اإلنسان يسوع ادلسيح وموتو على الصليب سبب دخول الرب إىل العامل 

  ليالبعد موت ادلسيح ُدِفن يف األرض دلدة ثالث أيام وثالث 

 مث قام من بُت األموات 

 ا البعضتذكر ىذه الصورة التي تربط العقائد المسيحية ببعضه
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 يجب أن ُتالحظ:

 عقيدة بولس العقيدة ال ُمتأخرة ربتوي على كل أركان 

 راً خ  ة ُمؤ ال ُمبتدع التثليث والت جس د والّتأنُّس عقائد ولكن مع إضافة 

o أن بولس مل يكن يؤمن بالثالوث أو بالت جسُّد أو بالّتأنُّس من المعروف 

o وىو اآل أن ال أحد إلٌو إال واحدكان يؤمن بإلو واحد: ل  ب , 

 وأيضاً تغيَت معٌت البنوة خبصوص عقيدة ادلسيح ابن اهلل 

 

 ثالثة أيام وثالث ليال أكبر ُمشكلة ُتواجو الصلب والفداء:

 Mar 15:25  َفَصَلُبوُه. السَّاَعُة الثَّالَِثةُ وََكاَنِت 

 Mar 15:33  ِإَلى السَّاَعِة التَّاِسَعةِ َكاَنْت ظُْلَمٌة َعَلى اأَلْرِض ُكليَها   اِدَسةُ السَّاَعُة السَّ َوَلم ا َكاَنِت. 

 Mar 15:34  ٍِت؟ِإُلِوي ِإُلِوي َلَما َشبَ ْقتَ »َصرََخ َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم قَاِئاًل:  السَّاَعِة التَّاِسَعةِ َويف» 

 Mar 15:37  َوَأْسَلَم الرُّوحَ َفَصرََخ َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم. 

 Mar 15:42  َأْي َما قـَْبَل السَّْبتِ  -َوَلم ا َكاَن اْلَمَساُء ِإْذ َكاَن ااِلْسِتْعَداُد 

 Mar 15:45  لُِيوُسَف. َوَىَب اْلَجَسدَ َوَلم ا َعَرَف ِمْن قَائِِد اْلِمَئِة 

 Mar 15:46  ََكاَن َمْنُحوتاً يف َصْدَرٍة َوَدْحرََج َحَجراً َعَلى بَاِ  اْلَقرْبِ.  َوَوَضَعُو ِفي قـَْبر  ت اناً َفأَنْ َزَلُو وََكف َنُو بِاْلَكت اِن فَاْشتَ َرى ك 

 Mar 16:1  ُُنوطاً لَِيْأِتَُت َويَْدَىن ُو.اْشتَ َرْت َمْرمَيُ اْلَمْجَدلِي ُة َوَمْرمَيُ أُمُّ يَ ْعُقوَ  َوَساُلوَمُة حَ  َوبـَْعَدَما َمَضى السَّْبت 

 Mar 16:2   ِإْذ طََلَعِت الشَّْمسُ أَتَ ُْتَ ِإىَل اْلَقرْبِ  َأوَِّل اأُلْسُبوعِ ِفي  ِجّدا  َوبَاِكرا. 

 Mar 16:6  : َو َىُهَنا. ُىَوَذا اْلَمْوِضُع ال ِذي َوَضُعوُه ِفيِو.لَْيَس ىُ  َقْد قَاَم!اَل تَ ْنَدِىْشَن! أَنْ ُُت  َتْطُلْْبَ َيُسوَع الن اِصرِي  اْلَمْصُلوَ . »فَ َقاَل ذَلُن 

 

 أيضا :الحظ 

 Joh 11:9  :أَلَْيَسْت َساَعاُت الن  َهاِر اثْ َنيَتْ َعْشَرَة؟»َأَجاَ  َيُسوُع 

 Gen 1:5 .َوَدَعا اهللُ النُّوَر نَ َهارا َوالظُّْلَمُة َدَعاَىا لَْيال. وََكاَن َمَساٌء وََكاَن َصَباٌح يَ ْوما َواِحدا 
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 :بحسب الكتاب المقدس إذن

  م يبدأ بالليل أواًل مث النهاراليو 

 أي أن يوم اجلمعة يبدأ مثاًل بصالة الفجر وينتهي عند صالة العشاء ويبدأ وقتها يوم السبت 

 يف ليلة السبت اليت ىي بداية اليومُدفن  ادلسيح 

  ًجداً يف أول األسبوع, أي: يوم األحد, قام ادلسيح عليو السالم من األمواتباكرا 

  م يف باطن األرض ليلة السبت وصباح السبت وليلة األحدادلسيح عليو السالظل 

 :ليلتان ويوم واحد ! أي 

  قد ظل يف باطن األرض دلدة ثالثة أيام وثالث ليال ! عليو السالم ادلسيحبأي طريقة ما, حبسب األناجيل, أن يكون  :المستحيلمن 

 

 :َوالسَّاَلُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلدتُّ َويـَْوَم َأُموتُ 

 اهللخُيربنا  عندما   المسيحأن   :{ ]مرمي : َوالس اَلُم َعَلي  يَ ْوَم ُوِلدتُّ َويَ ْوَم أَُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحّياً }قالٖٖ] 

  المسيحفهذا يعٍت أن  { بصيغة ادلاضيَوالس اَلُم َعَلي  يَ ْوَم ُوِلدتُّ يقول: } خُيربنا بأنو يف يوم ما سيموت, فإنو 

 {  ُبصَويَ ْوَم أُبْ َعُث َحّياً { بصيغة ادلضارع واليت تفيد ادلستقبل, } وتُ َويَ ْوَم أَم }يغة ادلضارع واليت تفيد ادلستقبل 

  إثبـات منـو لعبوديتـو هلل { َعَلي  يَ ْوَم ُوِلْدتُّ َويَ ْوَم أَُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحّياً  لس لَٰ مُ ٱوَ وقولو: }]: اهللرمحو  ابن كثيرقال اإلمام احلافظ,  وأنـو
, ولك  ن ل  و الس  المة يف ى  ذه األح  وال ال  يت ى  ي أش    م  ا يك  ون عل  ى العب  اد, مخلــوق مــن خلــح اهلل يحيــا ويمــوت ويبعــث كســائر الخالئــح

 [ٕ][صلوات اهلل وسالمو عليو.

  شدص آخر, ورفعو اهلل  , وألقى شبهو علىفنّجاه اهلل من أيديهمألهنم أخذوه ليصلبوه,  {َويَ ْوَم أَُموتُ }]: اهللرمحو  الشعراويوقال الشيخ
 [ٖ][تعاىل إىل السماء.

  المسيحوىنا يقصد الشيخ أن  .سيموت موتاً طبيعياً ولن يُقتل 

 

 :وىكذا نكون قد انتهينا من النقطة األولى

  اهللالنقطة الثانية ادلتعلقة بقول { : َُرَك ِمَن ال ِذيَن َكَفُرواْ ِإْذ قَاَل الّلُو يَا ِعيَسى ِإِّني ُمتَ َوفييَك َورَاِفُعَك ِإَل  َوُمط  [٘٘:  { ]آل عمرانهي

 وىنا أريد أن ألفت األنظار إىل نقطة يف غاية األمهية 

  اهللأال وىي أن سياق اآليات تُفيد بأن   المسيحسُينجيي  من مكائد اليهود 
                                                 

 .ٖٕٓص  -, دار طيبة بالرياض, اجلزء اخلامس تفسير القرآن العظيمى (:  ٗٚٚداء عماد الدين إمساعيل ابن كثَت )ت أبو الف ٕ
 .ٜٛٚٓص  -, طبعة أخبار اليوم بالقاىرة, اجمللد اخلامس عشر تفسير الشعراويُممد متول الشعراوي:  ٖ
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 {ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَنَصارِي ِإىَل الّلِو قَا َرب  نَ ا آَمن  ا دبَ ا  (ٕ٘)َل احلََْوارِيُّوَن ََنُْن أَنَصاُر الّلِو آَمن ا بِالّلِو َواْشَهْد بِأَن  ا ُمْس ِلُموَن فَ َلم ا َأَحس  ِعيَسى ِمن ْ
َنا َمَع الش اِىِديَن  ْذ قَ اَل اللّ ُو يَ ا ِعيَس ى ِإِّني ُمتَ َوفيي َك َورَاِفُع َك إِ  (ٗ٘)َوَمَكُرواْ َوَمَكَر الّلُو َوالّلُو َخي ْ ُر اْلَم اِكرِيَن  (ٖ٘)أَنَزْلَت َوات  بَ ْعَنا الر ُسوَل فَاْكُتب ْ

ُرَك ِمَن ال ِذيَن َكَفُرواْ   ({ ]آل عمران[٘٘)ِإَل  َوُمَطهي

  المسيحاآليات تُفيد بأن  { ُهُم اْلُكْفرَ شعر بأن ىناك من يُدبر لو مكيدة ما  {فَ َلم ا َأَحس  ِعيَسى ِمن ْ

  اهللوقول { : َُر اْلَماِكرِينَ َوَمَكُرواْ و  أمراً يف اخلفاء  للمسيحح أن ىناك من كان يُدبر وضي ي{ َمَكَر الّلُو َوالّلُو َخي ْ

  اهللولكن  ىو أيضاً كان يُدبر ذلؤالء أمراً خمفي اً عنهم 

  يعن ي بذلك جل ثناؤه: ومكر اهلل ب القوم الذين ح اولوا قت ل عيس ى م ع كف رىم ب  اهلل, وتك ذيبهم عيس ى ف ي  ما ]: اهللرمحو  الطبريقال اإلمام
{ يعن   ي: ومك  ر اهلل هب  م ح  ُت ق  ال اهلل لل   وُ ٱَوَمَك  َر ص  لة م  ن قول  و: }« إذْ »{ ف   ِإِّّن ُمتَ َوفّي  كَ أت  اىم ب  و م  ن عن  د رهب  م, إذ ق  ال اهلل ج  ل ثن  اؤه: }

 [ٗ][{ فتوف اه ورفعو إل يو.فّيَك َورَاِفُعَك ِإىَل  ِإِّّن ُمتَ وَ لعيسى: }

 

 :إذن

  اهللنستطيع أن نقول أن قول { :  ِإِّّن ُمتَ َوفّيَك َورَاِفُعَك ِإىَل} 

  للمسيحاخلفي لليهود ال ُمقابل لتدبَت اليهود اخلفي  اهللىو تدبَت  

 " اهلل" فإهنا الوسيلة اليت ْن ا ُمتَ َوفّيكَ فأياً كان معٌت كلمة   المسيحهبا  من أيدي اليهود 

  { فيو أربعة أقاويل: أحدىا: معناه إِّن قابضك ِإْذ قَاَل الل ُو: يَا ِعيَسى ِإِّني ُمتَ َوفييَك َورَاِفُعَك ِإَل  قولو تعاىل: }]: اهللرمحو  الماورديقال اإلمام
وى ذا ق ول  ن زي د. والث اِّن: متوفي ك وف اة ن وم للرف ع إىل الس ماء,برفعك إىل السماء م ن غ َت وف اة دب وت, وى ذا ق ول احلس ن, واب ن ج ري , واب 

 [٘][ء.الربيع. والثالث: متوفيك وفاة دبوت, وىذا قول ابن عباس. والرابع: أنو من ادلقدم وادلؤخر دبعٌت رافعك ومتوفيك بعده, وىذا قول الفرا

 

 وال األربعة موافقة للمسيحية ؟ بالطبع ال !ىل أي قول من ىذه األق واآلن أريد أن أسأل سؤاال  في غاية األىمية:

  ق وُل م ن ق ال:"معٌت ذل ك: إِّن قابض ك وأولى ىذه األقوال بالصحة عندنا]ىذه األقوال أيضاً مث قال:  اهللرمحو  الطبريوقد أورد اإلمام ,
دجال, مث ديك ث يف األرض م دة ذَكرى ا, أنو قال: ينزل عيس ى اب ن م رمي فيقت ل ال  من األرض ورافعك إّل", لتواتر األخبار عن رسول اهلل 

 [ٙ][.ثم يموت فيصلي عليو المسلمون ويدفنونواختلفت الرواية يف مبلغها, 

 يتك حتف أنفك ال قتاًل بأيديهم. ر أجلك إىل أجل كتبتو لك, ومُِ ؤخِ من أن يقتلك الكفار, ومُ  كَ مُ اصِ ومعناه: إِّن عَ ]: اهللرمحو  الشوكاني
, كمـا رجحـو كثيـر مـن المفسـرين, ألن الصـحيح أن اهلل رفعـو إلـى السـماء مـن غيـر وفـاة تأويل الوفاة دبا ذكر, وإَّنا احتاج ادلفسرون إىل

 [ٚ][نزولو, وقتلو الدجال. واختاره ابن جرير الطربي, ووجو ذلك أنو قد صّح يف األخبار عن النيّب 

                                                 
 .٘٘ٗص  -, مؤسسة الرسالة ببَتوت, اجلزء السادس تأويل آي القرآن جامع البيان عنى (:  ٖٓٔأبو جعفر ُممد بن جرير الطربي )ت  ٗ
 .ٜٖٚص  -, دار الكتب العلمية ببَتوت, اجلزء األول النَُّكت والُعُيونى (:  ٓ٘ٗأبو احلسن علي بن ُممد ادلاوردي )ت  ٘
 .ٛ٘ٗص  -لرسالة ببَتوت, اجلزء السادس , مؤسسة اجامع البيان عن تأويل آي القرآنى (:  ٖٓٔأبو جعفر ُممد بن جرير الطربي )ت  ٙ
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  ومعناه أِّن عاصمك من أن يقتل ك  ,مستوفي أجلك{ أي ِعيَسٰى ِإِّّن ُمتَ َوفّيكَ يٰ { ظرف دلكر اهلل }لل وُ ٱِإْذ قَاَل }]: اهللرمحو  النسفياإلمام
{ م  ن س  وء ج  وارىم َكَف  ُرواْ   ل   ِذينَ ٱِم  َن  كَ َوُمَطهي  رُ { إىل مس  ائي ومق  ر مالئك  يت }َورَاِفُع  َك ِإَل  } ومميتــك حتــف أنفــك ال قــتال  بأيــديهمالكف  ار 

 [ٛ][وخبث صحبتهم.

  َوُمَطهي ُرَك  أهن م يؤمن ون ب و قب ل أن دي وت. وك ذلك قول و: }ُت  ل مو من القتل, وب َ ان أن اهلل رفعو حياً وسَ يَ ب َ ]: اهللرمحو  ابن تيميةشيخ اإلسالم
, ولفظ التوفي في لغة العـرب معنـاه: االسـتيفاء والقـبض. ولو مات لم يكن فرق بينو وبين غيره[, ٘٘{ ]آل عم ران : ِمَن ال ِذيَن َكَفُرواْ 
اع: أحدىا: تويف النوم, والثاِّن: تويف ادلوت, والثالث: تويف الروح والبدن َجيعاً, فإنو بذلك خرج عن حال أىل األرض الذين وذلك ثالثة أنو 

توف اه اهلل وى و يف الس ماء الثاني ة إىل أن ين زل إىل األرض,  حيتاجون إىل األك ل والش ر  واللب اس, وخي رج م نهم الغ ائط والب ول, وادلس يح 
 [ٜ][ة أىل األرض يف األكل والشر  واللباس والنوم, والغائط والبول, وَنو ذلك.ليست حالو كحال

 

 تلخيصا  لما سبح:

  للمسيحسياق اآليات تتحدث عن تدبَت اليهود اخلفي  

  اهللوأن   المسيحقد دب ر ىو أيضاً لليهود أمراً خفياً, وىو إنقاذ  من كيد اليهود 

 { من االستيفاء,ُمتَ َوفّيكَ وكلمة }  اهللدبعٌت أن   المسيحسُينهي دور  على األرض اآلن, ويرفعو إىل السماء 

   كان بالروح والبدن َجيعاً بدون موتويفي وأىل السنة يقولون بأن الت  

  ًوإَّنا أماتو اهلل لَتفعو إليووحىت إن مات فهو مل ديت مقتوال , 

 

 وأريد أن أقول عبارة في غاية األىمية:

 المسيح{ تعٍت موت ُمتَ َوفّيكَ ن علماء ادلسلمُت قال بأن كلمة }ال يوجد عامل واحد م   ًمصلوبا 

 على يد اليهود أو الرومان أو غَتمها 

  اهللفجميع تأويالت علماء ادلسلمُت تفيد بأن   المسيحأنقذ  من مكيدة اليهود 

  ًأو تأليفاً, بل طبقاً لسياق اآليات وىذا ليس افًتاء 

 اللغة العربية من معاِّن خُمتلفة { يفُمتَ َوفّيكَ مة }باإلضافة إىل ما ربتملو كل 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات

                                                                                                                                                                                
راية من علم التفسيرى (:  ُٕٓ٘ٔممد بن علي الش وَكاِّن )ت  ٚ  .ٕٕٔص  -, دار ادلعرفة ببَتوت فتح القدير الجامع بين فـَنَّّي الرواية والدِّ
 .ٜٕ٘ص  -م الط ييب ببَتوت, اجلزء األول , دار الَكلِ َمَداِرك التنزيل وحقائح التَّأويلى (:  ٓٔٚأبو الربكات عبد اهلل النسفي )ت  ٛ
 .ٜٙص  -, مؤسسة علوم القرآن ببَتوت, اجلزء الثالث دقائح التفسيرى (:  ٕٛٚأبو العباس تقي الدين أمحد بن تيمية )ت  ٜ


