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 سلسلة ُمحاضرات الرد على األنبا بيشوي

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 (ثانيالاجلزء ) وموته  حول ادعاء صلب املسيح

 :َوَما قَػتَػُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَػِكن ُشبَِّو َلُهمْ 

[. يف ىذا الصدد قلت ذلم أن ٚ٘ٔ{ ]النساء : َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَـِكن ُشبَِّو ذَلُمْ نص التايل: }يف ىذه القضية ىم يرددون ال]: بيشويقال األنبا 
ويفسرون ىـذه الببـا ة بقـوذلم أنـو إاا اـان ادلقصـود شـهص يشـب و  ,المعتدلين من كبار علماء المفسرين المسلمين عبر التاريخ يؤيدون المسيحية

 [ٔ]["شبو ذلم" فتبين أنو ُخيِّل إلي م, ومل يكن ىناك من يشب و. ا" وليس "شبو ذلم". أممذل بو لقال "ُشبِّو

  عظيماً  اء ادلسلمٌن من ادلفسرين افرتاءً قد افرتى على علم بيشوييف ىذه ادلرة ال يسبين إال أن أقول أن األنبا 

 " يةابا  علماء ادلفسرين عرب التا يخ يؤيدون ادلسيحفقد ادَّعى أن ىناك من" 

  أو غًنىم, وىذا باطل زلض اهلل مح م  ابن كثيرأو  القرطبي أو الطبريوىذه الببا ة تبطي يف أاىاننا مبىن أنو يتكلم مثاًل عن اإلمام 

 " ن علماء ادلسلمٌن أيَّد ادلسيحية" تبين أنو ال يوجد زمن من األزمنة إال وىناك عامل معرب التا يخوعبا ة 

 المسيحسيحي خبصو  موت وقد قمنا ببرض ما يبتقده ادل  على الصليب 

 

 وأنا أقولها صراحة:

  المسيحإن اان ىناك من ادلسلمٌن من قال بأن   ,محمددبا أُنزل على  فقد كفرقد "قُِتل" بأي شكل من األشكال  

  المسيحإن اان ىناك من ادلسلمٌن من قال بأن   , محمددبا أُنزل على  فقد كفرقد "قُِتل مصُلوباً" بشكل خا  

 وال دُيكن أن يقع يف ىذا عامل من البلماء 

 { تبين أن ٰيِبيَسٰى ِإّّن ُمتَـَوفّيكَ فإن اان ىناك من قال بأن قولو تباىل }اهلل   المسيحأمات  قبل  فبو 

  المسيحف ذا سُلالف للبقيدة ادلسيحية, فالبد عند ادلسيحيٌن أن ديوت  .ًمصلوبا 

 

 

                                                 
 .ٖٗصـ - الميديا وتأثيرىا على اإليمان والعقيدةرة الثالثة لألنبا بيشوي: , احملاضآبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية ببنوان:  ٕٓٔٓاتاب مؤسبر البقيدة األ ثوااسية  ٔ
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 وأقول أيضًا:

 "ف ذا نفي صريح للقتل بأي حال من األحوالَصَلُبوهُ " و "قـَتَـُلوهُ ي, جاء ببدىا "" أداة نفَوَما ," 

 وللقتل عن طريق الصلب بشكل خا  وزُلدد 

  المسيحدببىن أن الي ود أ ادوا قتل  بأي طريقة من الطرق 

  افجاء يف الب د اجلديد على سبيل ادلثال أهنم يف مرة أ ادوا أن يلقوه من فوق جبل فلم يفلحو 

 ومرة أخرى أ ادوا أن يرمجوه فلم يفلحوا 

  اهللف كذا ينفي   المسيحأن الي ود قتلوا  بأي حال من األحوال 

  المسيحمث نفى أن   اهللقُتل مصلوباً على وجو اخلصو , ألنو قيل عنو الك وأ اد  أن ينفي الك 

 

 أرجوا ُمراجعة ىذه النصوص:

وبـاحلق أقـول لكـم إن أ امـل اثـًنة اـن يف إسـراييل يف أيـام إيليـا  ٕ٘كـم إنـو لـيس نـب مقبـوال يف وطنـو. احلق أقـول ل»وقال:  ٕٗ) ٖٓ-ٕٗ/  ٗلوقا 
ومل يرســل إيليــا إىل واحــدة من ــا إال إىل أ ملــة إىل صــرفة  ٕٙحــٌن أغلقــت الســماء مــدة ثــالث ســنٌن وســتة أشــ ر دلــا اــان جــو  عظــيم يف األ ض ال ــا 

فـامتأل غضـبا مجيـع الـذين يف ا مـع  ٕٛ«. ييل يف زمان أليشع النب ومل يط ر واحـد مـن م إال نبمـان السـرياّنوبر  اثًنون اانوا يف إسرا ٕٚصيداء. 
أمػا ىػو  ٖٓ. حتػى يطرحػوه إلػى أ ػف فقاموا وأخرجوه خا ج ادلدينة وجاءوا بو إىل حافة اجلبل الذي اانـت مـدينت م مبنيـة عليـو  ٜٕحٌن مسبوا ىذا 

 .(فجاز في و طهم ومضى

Albert Barnes' Notes on the Bible: [Passing through the midst of, them, went his way - 

This escape was very remarkable. It is remarkable that he should escape out of their hands 

when their very object was to destroy him, and that he should escape in so peaceful a 

manner, without violence or conflict. A similar case is recorded in Joh_8:59. There are but 

two ways of accounting for this: 1. That “other Nazarenes,” who had not been present in the 

synagogue, heard what was doing and came to rescue him, and in the contest that rose 

between the two parties Jesus silently escaped. 2. More probably that Jesus by divine power, 

by the force of a word or look, stilled their passions, arrested their purposes, and passed 

silently through them. That he “had” such a power over the spirits of people we learn from 

the occurrence in Gethsemane, when he said, “I am he; and they went backward and fell to 

the ground,” Joh_18:6.] 

Adam Clarke's Commentary on the Bible: [Passing through the midst of them - Either he 

shut their eyes so that they could not see him; or he so overawed them by his power as to 

leave them no strength to perform their murderous purpose.] 
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John Gill's Exposition of the Entire Bible: [But he passing through the midst of them,.... 

Either in so strong and powerful a manner, and with so much swiftness, that being once out 

of their hands, they could not lay hold on him again; or else he put on another form, or made 

himself invisible to them; or he held their eyes that they could not see him, or know him, as 

in Luk_24:16.] 

اآلن علمنـا أن بـك »فقـال لـو الي ـود:  ٕ٘«. احلق احلق أقول لكم: إن اان أحد حيفظ االمي فلن يرى ادلـوت إىل األبـد ٔ٘) ٜ٘-ٔ٘/  ٛ يوحنا
ألبلـك أعظـم مـن أبينـا إبـراىيم الـذي  ٖ٘«. إن اـان أحـد حيفـظ االمـي فلـن يـذوق ادلـوت إىل األبـد»شيطانا. قد مات إبراىيم واألنبياء وأنـت تقـول: 

إن انت أرلد نفسي فليس رلـدي شـي.ا. أه ىـو الـذي ديجـدّن الـذي تقولـون أنـتم إنـو »أجاب يسو :  ٗ٘« األنبياء ماتوا. من ذببل نفسك؟مات. و 
أبـوام إبـراىيم للـل بـأن يـرى  ٙ٘ولستم تبرفونو. وأما أنا فأعرفو. وإن قلت إّن لست أعرفو أاـون مـثلكم ااابـا لكـين أعرفـو وأحفـظ قولـو.  ٘٘إذلكم 
احلـق احلـق أقـول لكـم: قبـل أن يكـون »قـال ذلـم يسـو :  ٛ٘« ليس لـك سسـون سـنة ببـد أفرأيـت إبـراىيم؟»فقال لو الي ود:  ٚ٘«. فرأى وفرح يومي

 .(مجتازا في و طهم ومضى ىكذاوخرج من الهيك   فاختفىأما يسوع . فرفعوا حجارة ليرجموه ٜ٘«. إبراىيم أنا ااين

Albert Barnes' Notes on the Bible: [Jesus hid himself - See Luk_4:30. That is, he either 

by a miracle rendered himself invisible, or he so mixed with the multitude that he was 

concealed from them and escaped. Which is the meaning cannot be determined.] 

Adam Clarke's Commentary on the Bible: [But Jesus hid himself - In all probability he 

rendered himself invisible - though some will have it that he conveyed himself away from 

those Jews who were his enemies, by mixing himself with the many who believed on him, 

(Joh_8:30, Joh_8:31), and who, we may suppose, favored his escape.] 

Adam Clarke's Commentary on the Bible: [Going through the midst of them, and so 

passed by - These words are wanting in the Codex Bezae, and in several editions and 

versions. Erasmus, Grotius, Beza, Pearce, and Griesbach, think them not genuine. The latter 

has left them out of the test. But, notwithstanding what these critics have said, the words 

seem necessary to explain the manner of our Lord’s escape. 1st. He hid himself, by 

becoming invisible; and then, 2dly. He passed through the midst of them, and thus got clear 

away from the place.] 

John Gill's Exposition of the Entire Bible: [But Jesus hid himself, not in any corner of the 

temple, or behind a pillar; but he withdrew himself from them directly, and made himself 

invisible to them, by holding their eyes, or casting a mist before them, that they could not see 

him.] 
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ِبَسـَبِب َأيِّ َعَمـٍل  -أَْعَمـااًل َاثِـًنًَة َحَسـَنًة أََ يـْـُتُكْم ِمـْن ِعْنـِد َأِه »فـََقـاَل َيُسـوُ :  ٕٖفـَتَـَناَوَل اْليَـُ وُد أَْيضاً ِحَجـاَ ًة لِيَـْرمُجُـوُه.  ٖٔ) ٓٗ-ٖٔ/  ٓٔيوحنا 
َ ا تـَْرمجُُ  َأَجـابـَُ ْم َيُسـوُ :  ٖٗ« َلْسَنا نـَْرمُجَُك أَلْجِل َعَمٍل َحَسٍن َبْل أَلْجـِل ذَبْـِديٍف فَِإنَـَّك َوأَنْـَت ِإْنَسـاٌن ذَبَْبـُل نـَْفَسـَك ِإذَلـاً »َأَجابَُو اْليَـُ وُد:  ٖٖ« وَنيِن؟ِمنـْ

َقَض اْلَمْكتُـوُب  ٖ٘أَلَْيَس َمْكُتوباً يف نَاُموِسُكْم: أَنَا قـُْلُت ِإنَُّكْم آذِلٌَة؟ » فَالَـِّذي  ِٖٙإْن قَاَل آذِلٌَة أِلُولَِ.َك الَِّذيَن َصـاَ ْت ِإلَـْيِ ْم َاِلَمـُة اللَّـِو َواَل دُيِْكـُن َأْن يـُـنـْ
ُُ أَلّنِّ قـُْلـُت ِإّنِّ ابْــُن اللَّـِو؟  َسـُو اآلُب َوأَْ َسـَلُو ِإىَل اْلَبــاملَِ أَتـَُقولُـوَن لَــُو: ِإنَـَّك ذُبَــدِّ َوَلِكــْن ِإْن   ْٖٛن ُاْنــُت َلْسـُت أَْعَمــُل أَْعَمـاَل َأِه فــاَل تـُْؤِمنُـوا ِه. إِ  َٖٚقدَّ

 ٓٗ َرَج ِمػػْن أَيْػػِديِهمْ َفطََلبُػػوا أَْيضػػاً َأْن يُْمِسػػُكوُه َفَ ػػ ٜٖ«. يــوِ ُاْنــُت أَْعَمــُل فَــِإْن ملَْ تـُْؤِمنُــوا ِه فَــاِمُنوا بِاأَلْعَمــاِل ِلَكــْي تـَْبرِفُــوا َوتـُْؤِمنُــوا َأنَّ اآلَب يفَّ َوأَنَــا فِ 
 َوَمَضى أَْيضاً ِإىَل َعرْبِ اأُلْ ُدنِّ ِإىَل اْلَمَكاِن الَِّذي َااَن يُوَحنَّا يـَُبمُِّد ِفيِو أَوَّاًل َوَمَكَث ُىَناَك.(

 

 [ٛ٘ٔ]النساء :  {َبل  َّفـََبُو الّلُو ِإلَْيِو وََااَن الّلُو َعزِيزاً َحِكيماً } ى:وفي اآلية التالية يقول تعال

 " تبين أن ىذا ىو الذي حدث فباًل وليس القتل أو الصلبَبلوالمة " 

  اهللوىو أن   المسيح فع  ياً إياه من ايد الي ود  إىل السماء ُمنجِّ

  يحالمسمث خُيربنا تباىل بشكل غًن مباشر عن نزول  مرة أخرى إىل األ ض 

 وأن ىناك من سيؤمن بو اإلديان الصحيح 

 { :َوِإن مِّْن أَْىِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُـْؤِمَننَّ ِبِو قـَْبَل َمْوتِِو َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِ ْم َشِ يداً فيقول تباىل}  : النساء[ٜٔ٘] 

 

 وىكذا نجد من  ياؽ اآليات اآلتي:

 {.َوَما َصَلُبوهُ {, والصلب بشكل خا  }َوَما قـَتَـُلوهُ قتل بشكل عام }نفي صريح لل 

  المسيح فع  اهللاإلخبا  بأن ما حدث بداًل من القتل أو الصلب ىو أن  { َبل  َّفـََبُو الّلُو ِإلَْيوِ إىل السماء.} 

  المسيحاإلشا ة إىل أن  .سينزل مرة أخرى إىل األ ض وسيؤمن بو الناس قبل أن ديوت 
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 " قب  اإل الم:ُشبِّو َلُهممن قالوا بعقيدة "

 س:با يليد 

م( ادلسـيح مل ديـت علـى الصـليب بـل مـات عليـو مسبـان ٕ٘ٔ - ٕٓٔباسـيليدس )حـوايل ] :نظرة شاملة لعلػم البػاترولوجي فػي السػتة قػرون األولػى
 [ٕ][القًنواّن.

الفداء يتم إااً دببرفة الوحي اإلذلي مبرفًة داخليًة. ويف الطريق إىل اجللجثة, خرج يسو  عن جسـده الشـبحّي ] :ب قب  الميالد وبعدهلْ يب والص  لِ الص  
ون البازيليــديّون ال الســماء, وصــلب مسبــان مكاهنــا. فال نوصــي   وألقــى شــكلو علــى مسبــان القًنيــيّن الــذي ســاعده يف محــل صــليبو. وعــادت المــة ا  إىل

 [ٖ][يقبلون بأن الي ود صلبوا المة ا  ادلتجسِّد, ويقولون إنو ُشبِّو ذلم الك.

Irenaeus Against Heresies - Book 1, Chap 24, Verse 4: [But the father without birth and 

without name, perceiving that they would be destroyed, sent his own first-begotten Nous (he 

it is who is called Christ) to bestow deliverance on them that believe in him, from the power 

of those who made the world. He appeared, then, on earth as a man, to the nations of these 

powers, and wrought miracles. Wherefore he did not himself suffer death, but Simon, a 

certain man of Cyrene, being compelled, bore the cross in his stead; so that this latter 

being transfigured by him, that he might be thought to be Jesus, was crucified, through 

ignorance and error, while Jesus himself received the form of Simon, and, standing by, 

laughed at them. For since he was an incorporeal power, and the Nous (mind) of the unborn 

father, he transfigured himself as he pleased, and thus ascended to him who had sent him, 

deriding them, inasmuch as he could not be laid hold of, and was invisible to all. Those, 

then, who know these things have been freed from the principalities who formed the world; 

so that it is not incumbent on us to confess him who was crucified, but him who came in the 

form of a man, and was thought to be crucified, and was called Jesus, and was sent by the 

father, that by this dispensation he might destroy the works of the makers of the world. If 

anyone, therefore, he declares, confesses the crucified, that man is still a slave, and under the 

power of those who formed our bodies; but he who denies him has been freed from these 

beings, and is acquainted with the dispensation of the unborn father.][4] 

يـل وىكذا ىو بنفسو مل يُباّن ادلوت, ولكن مسبان, وىو  جل قًنواّّن, ُأْجربَ على محل الصليب بداًل من ادلسيح؛ حبيث مت ربو  ترجمة الفقرة الػُمَلو نة:
ن يسـو  نفسـو أخـذ شـكل مسبـان, و وقـف أىذا األخًن من قبـل ادلسـيح, حـص أصـبح يُبتقـد أنـو يسـو , ومت صـلبو عـن طريـق اجل ـل واخلطـأ, يف حـٌن 

 جبانب م, يسهر من م.

 

 

                                                 
2

 .ٗ٘, ٖ٘صـ -جرجس باسبو تنج  , انيسة ما نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون األولىتاد س يبقوب ملطي:  
3

 .ٛٔصـ -, دا  ادلشرق ببًنوت ب قب  الميالد وبعدهلْ يب والص  لِ الص  سامي حاّلق اليسوعي:  
4
 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers - Volume 1 - The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus - Irenaeus 

Against Heresies - Book 1, Chap 24, Verse 4 - Doctrines of Saturninus and Basilides. 
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 الثانية األكبر شيت ر الة: 

Bart D. Ehrman: Lost Scriptures: [Like other gnostic teachers, such as Basilides, the 

unknown author of this book thinks that Simon of Cyrene, who bore Jesus’ cross, was 

mistakenly crucified in his place, while Jesus looked on and laughed. (…) This book, which 

was discovered at Nag Hammadi, probably dates from the third century.][5] 

The Second Treatise of the Great Seth: [As for me, on the one hand they saw me; they 

punished me. Another, their father, was the one who drank the gall and the vinegar; it 

was not I. They were hitting me with the reed; another was the one who lifted up the cross 

on his shoulder, who was Simon. Another was the one on whom they put the crown of 

thorns. But I was rejoicing in the height over all the riches of the archons and the offspring 

of their error and their conceit, and I was laughing at their ignorance. And all their powers 

I brought into subjection. For when I came down no one saw me. For I kept changing my 

forms above, transforming from appearance to appearance. And on account of this, 

when I was at their gates I kept taking their likeness. For I passed them by quietly, and I was 

viewing the places, and I did not fear nor was I ashamed, for I was undefiled.][6] 

 رؤيا بطرس القبطي: 

Bart D. Ehrman: Lost Scriptures: [For this author, the true significance of Jesus’ death goes 

much deeper. Even though Jesus’ flesh was killed, Christ himself was far removed from 

suffering; those who beheld the cross with full knowledge (gnosis) did not see the suffering 

Jesus but the living Christ, who was himself laughing at the entire proceeding. Jesus was 

merely his outward appearance, just as simple-minded Christians are nothing but the outward 

appearance of the living ones who have been fully enlightened by the spiritual truth of the 

immortal Christ. Most scholars have dated this gnostic treatise to the third century.][7] 

The Coptic Apocalypse of Peter: [When he had said those things, I saw him apparently 

being seized by them. And I said, “What am I seeing, O Lord? Is it you yourself whom they 

take? And are you holding on to me? Who is this one above the cross, who is glad and 

laughing? And is it another person whose feet and hands they are hammering?” The Savior 

said to me, “He whom you see above the cross, glad and laughing, is the living Jesus. But 

he into whose hands and feet they are driving the nails is his physical part, which is the 

substitute. They are putting to shame that which is in his likeness. But look at him and 

me.”][8] 

                                                 
5
 Bart D. Ehrman: Lost Scriptures: Books That Did Not Make it into the New Testament, Oxford University Press, The 

Second Treatise of the Great Seth - Page 82. 
6
 Bart D. Ehrman: Lost Scriptures  - Page 84. 

7
 Bart D. Ehrman: Lost Scriptures: The Coptic Apocalypse of Peter - Page 78. 

8
 Bart D. Ehrman: Lost Scriptures: - Page 80. 
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 :واآلن

 ! أ يد أن أقوم ببرض أقوال البلماء ادلفسرين من بداية القرن األول اذلجري حص أصل إىل ادلفسرين ادلباصرين 

  أن ما افرتاه على علماء ادلسلمٌن لن دير مرو  الكرام بيشويليبلم األنبا 

  ُأن يبلم جيداً  ل لو نفسو إثبات البقيدة ادلسيحية من ادلراجع اإلسالميةسوِّ بل أ يد من ال من ت 

 ! ف ذه أ ضنا ولن هنزم في ا أبداً  أنو ال ديكن دلسيحي أن ينتصر لبقيدتو على مسلم من البقيدة اإلسالمية 

 

 أقوال العلماء المفسرين طوال التاريخ اإل المي:

  ُمجاىدقال  :[{ ْيقول صلبوا  جاًل غًن عيسى وىم حيسبون أَنو عيسىَولَـِٰكن ُشبَِّو ذَلُم } ذلم. , شبو][ٜ] 

  ُمقات وقال  :[{ ْبصاحب م الذي قتلوه, واان ا  َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَـِٰكن ُشبَِّو ذَلُم } .قد جبلو على صو ة عيسى فقتلوه][ٔٓ] 

  اهلل محو  أبو جعفر النحاس, واإلمام [ٔٔ]اهلل محو  ابن أبي حاتموقد نقل أقواذلما أيضاً اإلمام[ٕٔ]. 

 قتادةاالم   اهلل محو  الصنعاني نقل اإلمام  :[{ :قـال: أُ َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَـِٰكن ُشبَِّو ذَلُمْ أخربنا ُمَبمَّر عن قتادة يف قولو تباىل } ْيَ ِقـل 
 [ٖٔ][.يَّ لَ ي ولو اجلنة, فقال  جل من م: عَ  ِ بَ شَ و يْ لَ ي عَ قِ لْ م أَ كُ الك علي م, فقال أي   ضَ رَ ل, واان عيسى عَ تِ قُ ٌن فَـ يِّ ا ِ وَ احلَ  نْ مِ  لٍ جُ ى  َ لَ عَ  وُ  َ بَـ شَ 

  {. مث اّذهبم ا  فـي قِـيـل م, فقال: أنَّا قـَتَـْلنا الـَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريَـَم َ ُسوَل اللَّوِ يبنـي بذلك جّل ثناؤه: وِبَقْوذِلْم }]: اهلل محو  الطبرياإلمام
 [ٗٔ][{ يبنـي: وما قتلوا عيسى وما صلبوه, ولكن شّبو ذلم.َو ذَلُمْ َوما قـَتَـُلوُه َوما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبِّ }

 { يبـين ألقـي شـبو عيسـى علـى غـًنه َوَمـا قـَتَـلُـوُه, َوَمـا َصـَلُبوُه َوَلــِٰكن ُشـّبَو ذَلُـمْ فـأنزل ا  تبـاىل إاـذاباً لقـوذلم فقـال: }]: اهلل محـو  السمرقندي
 [٘ٔ][فقتلوه.

  عليــو شــب ي؛ فإنــو مقتــول ؟ قــال  جــل مــن ] :اهلل محــو  ابػػن أبػػي َزَمنِػػيناإلمــام ُُ قــال قتــادة: اُِاــَر لنــا أن عيســى قــال ألصــحابو: أيكــم يـُْقــَذ
 [ٙٔ][أصحابو: أنا يا  سول ا . فُقِتَل الك الرجل, ومنع ا  نبيو و فبو إليو.

  ى غًنه, فظنوه ادلسيح فقتلوه, وىذا قول احلسن, فيو ثالثة تأويالت: أحدىا: أهنم اانوا يبرفونو فألقى شب و عل]: اهلل محو  الماوردياإلمام
اً, وقتادة, ورلاىد, ووىب, والسدي. والثاّن: أهنم ما اانوا يبرفونو ببينو, وإن اان مش و اً في م بالذار, فا تشـى مـن م ي ـودي ثالثـٌن د  ـ

                                                 
 .ٓٙصـ -, دا  الكتب البلمية ببًنوت تفسير ُمجاِىدىـ(:  ٗٓٔأبو احلجاج رُلاِىد ادلهزومي )ت  ٜ

 .ٜٕٙصـ -اجلزء األول  , دا  الكتب البلمية ببًنوت,تفسير مقات  بن  ليمانىـ(:  ٓ٘ٔأبو احلسن مقاتل بن سليمان األزدي )ت  ٓٔ
 .ٓٔٔٔصـ -, مكتبة نزا  مصطفى الباز بالرياض, ا لد الثالث تفسير القرآن العظيمىـ(:  ٕٖٚعبد الرمحن زلمد بن أه حامت )ت  ٔٔ
 .ٖٖٕصـ -, مراز إحياء الرتاث اإلسالمي دبكة, اجلزء الثاّن معاني القرآن الكريمىـ(:  ٖٖٛأبو جبفر النحاس )ت  ٕٔ
 .ٚٚٔصـ -, مكتبة الرشد بالرياض, اجلزء األول تفسير القرآنىـ(:  ٕٔٔزاق بن  ام الصنباّن )ت عبد الر  ٖٔ
 .ٖٚٙصـ -, مؤسسة الرسالة ببًنوت, اجلزء التاسع جامع البيان عن تأوي  آي القرآنىـ(:  ٖٓٔأبو جبفر زلمد بن جرير الطربي )ت  ٗٔ
 .ٜٖٚصـ -, دا  الفكر ببًنوت, اجلزء األول ر العلومبح ىـ(: ٖ٘ٚأبو الليث نصر بن زلمد السمرقندي )ت  ٘ٔ
 .ٜٔٗصـ -, مكتبة الفا وق احلديثة بالقاىرة, ا لد األول تفسير القرآن العزيزىـ(:  ٜٜٖأبو عبد ا  زلمد بن أه َزَمِنٌن )ت  ٙٔ
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نو, فهاُ  ؤساؤىم فتنة عوامِّ م, فإن ا  منب م عنو, فبمدوا ودذلم على غًنه ُموِ اً ذلم أنو ادلسيح, فُشبَِّو علي م. والثالث: أهنم اانوا يبرفو 
 [ٚٔ][إىل غًنه, فقتلوه وصلبوه, وَموَُّىوا على البامة أنو ادلسيح, ليزول افتتاهنم بو.

  [ل ذلم من حسبوه إياه.ثِّ { أي مُ َولَـِٰكن ُشّبَو ذَلُمْ وقولو }]: اهلل محو  األصفهانياإلمام[ٔٛ] 

 والك أن ا  تباىل ألقى َشَبو عيسى ]: اهلل محو  البغوي اإلمام  على الذي دّل الي وَد عليو, وقيل: إهنم حبسوا عيسى عليو السالم يف
 [ٜٔ][.بيت وجبلوا عليو  قيًبا فألقَى ا  تباىل شبو عيسى عليو السالم على الرقيب فقتلوه

  [عيسى وال صلبوه ولكن شبو ذلم. مث أخرب تباىل أن بين إسراييل ما قتلوا] :اهلل محو  األندلسياإلمام[ٕٓ] 

  [ي شب و على غًنه.قِ لْ أُ  :{ أيَولَـِٰكن ُشّبَو ذَلُمْ } :قولو تباىل]: اهلل محو  ابن الجوزياإلمام[ٕٔ] 

 وقـال  واعلم أنو تباىل دلا حكى عن الي ود أهنـم زعمـوا أهنـم قتلـوا عيسـى عليـو السـالم فـا  تبـاىل اـذهبم يف ىـذه الـدعوى]: اهلل محو  الرازي
 [ٕٕ][{.َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولَـِٰكن ُشّبَو ذَلُمْ }

 { ألقـــي شـــبو عيســـى عليـــو, قـــال عيســـى: "مـــن يقيـــين بنفســـو", فأجـــاب حـــوا ي, فـــألقي شـــب و ُشـــبِّو}] :اهلل محـــو  العػػػز ابػػػن عبػػػد السػػػالم
 [ٖٕ][عليو.

  [{ يبين ألقى شبو عيسى غًنه حص قتل وصلب.بَِّو ذَلُمْ َوَلِكْن شُ وقولو تباىل: }]: اهلل محو  عالء الدين البغدادياإلمام[ٕٗ] 

  مبين للمفبول وفيو وج ان, أحد ا: أنو مسند للجا  ببده اقولك: ِحيل إليو, ولُبس  {ُشبِّو}]: اهلل محو  أحمد بن يو ف الحلبياإلمام
أي: ولكن ُشبِّو ذلم َمْن قتلوه. فإن قيل: مِلَ ال جيوز أن يبوَد علـى  {إنَّا قتْلنا}عليو. والثاّن: أنو مسنٌد لضمًن ادلقتول الذي َدلَّ عليو قوذلم: 

 [ٕ٘][؟ فاجلواب أن ادلسيح مشبو بو ال مشبو. ادلسيح

  الَـِّذيَن اْختَـَلُفـوا ِفيـِو َوِإنَّ { أي:  أوا شب و فظنوه إياه؛ وذلذا قـال: }َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّو ذَلُمْ }]: اهلل محو  ابن كثيراإلمام احلافظ
{ يبين بذلك: من ادعى قتلو من الي ود, ومن َسلَّمو من وِ َلِفي َشكٍّ ِمْنُو َما ذَلُْم ِبِو ِمْن ِعْلٍم ِإال اتِـَّباَ  الظَّنِّ * َوَما قـَتَـُلوُه يَِقيًنا َبْل َ فـََبُو اللَُّو ِإلَيْ 

 [ٕٙ][ُسُبر.ال النصا ى, ال م يف شك من الك وحًنة وضالل و  َّ جُ 

 السعدي, وقال اإلمام [ٕٚ][{ واجلملة حالية, أي: قالوا الك واحلال أهنم ما قتلوه وما صلبوه.َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوهُ }]: اهلل محو  الشوكاني 
 [ٕٛ][فقتلوا غًنه وصلبوه.ومن قوذلم: إهنم قتلوا ادلسيح عيسى وصلبوه, واحلال أهنم ما قتلوه وما صلبوه بل ُشبِّو ذلم غًنه, ]: اهلل محو 

  ـُر اْلَمـاِارِينَ قولـو تبـاىل: }]: اهلل محــو  الشػنقيطيالشـيخ {, يبــٌن ىنـا مكـر الي ــود ببيسـى وال مكـر ا  بــالي ود, َوَمَكــُروا َوَمَكـَر اللَّـُو َواللَّــُو َخيـْ
{, وبـٌن أن قـَتَـْلنَـا اْلَمِسـيَح ِعيَسـى ابْـَن َمـْرَََ َ ُسـوَل اللَّـوِ  َوقـَـْوذلِِْم ِإنَـّاولكنو بٌن يف موضع آخـر أن مكـرىم بـو زلـاولت م قتلـو, والـك يف قولـو: }

                                                 
 .ٖٗ٘صـ -بًنوت, اجلزء األول , دا  الكتب البلمية بالنَُّكت والُعُيونىـ(:  ٓ٘ٗأبو احلسن علي بن زلمد ادلاو دي )ت  ٚٔ
 .ٖٖٙصـ -, مكتبة نزا  مصطفى الباز بالرياض المفردات في غريب القرآنىـ(:  ٕٓ٘أبو القاسم الراغب األصف اّن )ت  ٛٔ
 .ٖٚٓصـ -, دا  طيبة بالرياض, اجلزء الثاّن َمَعاِلم التػ ْنزِي ىـ(:  ٙٔ٘أبو زلمد احلسٌن الب وي )ت  ٜٔ
 .ٙ٘ٔصـ -, دا  الكتب البلمية ببًنوت, اجلزء الثاّن الُمَحر ر الَوِجيز في تفسير الكتاب العزيزىـ(:  ٙٗ٘ندلسي )ت أبو زلمد بن عطية األ ٕٓ
 .ٕٗٗصـ -, ادلكتب اإلسالمي ببًنوت, اجلزء الثاّن زاد المسير في علم التفسيرىـ(:  ٜٚ٘أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن اجَلوزي )ت  ٕٔ
 .ٔٓٔصـ -, دا  الفكر ببًنوت, اجلزء احلادي عشر التفسير الكبير ومفاتيح الغيبىـ(:  ٗٓٙالرازي )ت  فهر الدين زلمد ٕٕ
 .ٚٛ٘صـ -, جامبة أم القرى دبكة, اجلزء الثاّن تفسير القرآن العظيمىـ(:  ٓٙٙعز الدين عبد البزيز بن عبد السالم )ت  ٖٕ
 .ٛٔٙصـ -, دا  الفكر ببًنوت, اجلزء األول لباب التأوي  في معاني التنزي (: ىـ ٕ٘ٚعالء الدين علي الب دادي الش ًن باخلازن )ت  ٕٗ
ر الَمُصون في علوم الكتاب المكنونىـ(:  ٙ٘ٚأمحد بن يوسف ادلبرُو بالسَِّمٌن احللب )ت  ٕ٘  .٘ٗٔصـ -, دا  القلم بدمشق, اجلزء الرابع الدُّ
 .ٜٗٗصـ -, دا  طيبة بالرياض, اجلزء الثاّن تفسير القرآن العظيم: ىـ( ٗٚٚأبو الفداء عماد الدين إمساعيل ابن اثًن )ت  ٕٙ
راية من علم التفسيرىـ(:  ٕٓ٘ٔزلمد بن علي الشَّوَااّن )ت  ٕٚ  .ٖٔٗصـ -, دا  ادلبرفة ببًنوت فتح القدير الجامع بين فَػن ّي الرواية والدِّ
 .ٖٕٔصـ -, مؤسسة الرسالة ببًنوت في تفسير كالم الَمن انتيسير الكريم الرحمن ىـ(:  ٖٙٚٔعبد الرمحن بن ناصر السبدي )ت  ٕٛ
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َوَمـا قـَتَـلُـوُه َوَمـا َصـَلُبوُه َوَلِكـْن ُشـبَِّو عيسى عليو وعلى نبينا الصالة والسالم, والـك يف قولـو: } وإجناؤهمكره هبم إلقاؤه الشبو على غًن عيسى 
 [ٜٕ][{ اآلية.َبْل َ فـََبُو اللَُّو ِإلَْيوِ  َوَما قـَتَـُلوُه يَِقيناً,{, وقولو: }ذَلُمْ 

  {  د علــى مــزاعم م الكاابــة, َوَمــا قـَتَـُلــوُه َوَمــا َصــَلُبوُه َولَـــِٰكن ُشــبَِّو ذَلـُـمْ } -تبــاىل  -وقولــو ]: اهلل محــو  محمػػد طنطػػاويشــيخ األزىــر الســابق
 -: إن ما قالو الي ود متفاخرين بو, وىو زعم م أنو قتلوا عيسـى . أي-عليو السالم  -وأقاويل م الباطلة اليت تفاخروا هبا بأهنم قتلوا عيسى 

عليــو  -, ىـو مــن بـاب أاـاايب م ادلبروفــة عـن م؛ فـإهنم مــا قتلـوه, ومـا صــلبوه ولكـن احلـق أهنــم قتلـوا  جـال آخــر يشـبو عيسـى -عليـو السـالم 
 [ٖٓ][يف اخللقة فظنوه إياه وقتلوه وصلبوه, مث قالوا. -السالم 

  قوذلم متبجحٌن متفاخرين أهنم قتلوا ادلسيح عيسـى بـن مـَر عليـو السـالم وىـو  سـول ا , وأاـذهبم ]: اهللحفظو  لجزائريأبو بكر االشيخ
 { أي: برحـل آخـر ونـوه أنـو ىـو فصـلبوه وقتلـوه, وأمـا ادلسـيح فقـد  فبـو ا َوَما قـَتَـلُـوُه َوَمـا َصـَلُبوُه َوَلِكـْن ُشـبَِّو ذَلُـمْ ا  تباىل يف الك بقولو: }

{ أي: غالباً على أمره حكيماً يف َبْل َ فـََبُو اللَُّو ِإلَْيِو وََااَن اللَُّو َعزِيزاً َحِكيماً ( }ٛ٘ٔتباىل إليو وىو عنده يف السماء اما قال تباىل يف اآلية )
 [ٖٔ][فبلو وتدبًنه.

 

 ؟ ى  ىي "ُشبِّو بو لهم" أم "ُشبِّو لهم"

ا  علماء ادلفسرين ادلسلمٌن عـرب التـا يخ يؤيـدون ادلسـيحية, ويفسـرون ىـذه الببـا ة بقـوذلم أنـو إاا اـان ادلقصـود أن ادلبتدلٌن من اب]: بيشويقال األنبا 
 [شهص يشب و لقال "ُشبِّو بو ذلم" وليس "شبو ذلم". أما "شبو ذلم" فتبين أنو ُخيِّل إلي م, ومل يكن ىناك من يشب و.

 بداية أقول:

  ؟ [و ذلم" فتبين أنو ُخيِّل إلي م, ومل يكن ىناك من يشب وبِّ أما "شُ ]ما مبىن قول أحد ادلفسرين 

 :المسيحمبناه أن  اإلجابة   ًمل يُقتل ومل ُيصلب, فإنو قد ُخيِّل للي ود أهنم قتلوه مصلوبا 

  المسيحىذا الكالم الذي يثبت أن  بيشويولكن ىذا مل حيدث حقيقة بل رُلرَّد خيال ! فلمااا ينقل األنبا  صلب ؟!جنا من ال 

 !أال يف م ما ينقل, أم إنو ال يريد إال تلبيس أف ام الناس ؟ 

 أريد أن يفهم الجميع:

 { َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوهُ إن إمجا  علماء ادلسلمٌن من ادلفسرين ىو القول بأن قولو تباىل} 

  المسيحىو نفي صريح لالعتقاد بقتل  قاد بقتلو مصلوباً بشكل خا بشكل عام, بأي طريقة من الطرق, ونفي لالعت 

 " ادلبتدلٌن من ابا  علماء ادلفسرين ادلسلمٌنوإن اان ىناك من خالف ىذا اإلمجا  ف و ليس من" 

  محمدبل إنو من الكافرين بصريح ما أنزلو  ب البادلٌن على  سولو األمٌن  

                                                 
 .ٖٖٓ, ٜٕٖصـ -, دا  عامل الفوايد دبكة, ا لد األول أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنىـ(:  ٖٜٖٔزلمد األمٌن بن زلمد الشنقيطي )ت  ٜٕ
 .ٓٗ٘صـ -ضة مصر, اجلزء اخلامس عشر , مكتبة هنالتفسير الو يط للقرآن الكريمىـ(:  ٖٔٗٔزلمد سيد طنطاوى )ت  ٖٓ
 .ٔٚ٘صـ -, مكتبة البلوم واحلكم بادلدينة ادلنو ة, اجلزء األول أيسر التفا ير لكالم العلي الكبيرجابر بن أبو بكر اجلزايري:  ٖٔ
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 :فسواء قال الػُمفسِّر

 { تبىن أن ُشبَِّو ذَلُمْ بأن قولو تباىل }اهلل  المسيحلقى شبو أ  

  المسيحعلى أحد التالميذ ادلنافقٌن الذي أ اد أن يدل الي ود على  ليقتلوه 

  المسيحأو أهنا تبين أن  سأل حوا يو عمَّن يقيو بنفسو 

  اهللفألقى   المسيحشبو  على أحد احلوا يٌن الذي وافق على الك 

  مسيحالأو أهنا تبين أن الي ود قد ُخيِّل إلي م أهنم قتلوا   ًولكن ىذا مل حيدث حقيقة ... اخل مصلوبا 

 { ىي ايفية جناة ُشبَِّو ذَلُمْ أياً اان التفسًن, فإن مجيب م أقروا بأن }المسيح  من القتل مصلوباً, أياً اانت الكيفية 

 ىل ىذا الكالم صبب ؟ اعتقد ال 

 

 [.شهص يشب و لقال "ُشبِّو بو ذلم" وليس "شبو ذلم" ويفسرون ىذه الببا ة بقوذلم أنو إاا اان ادلقصود]: بيشويقال األنبا 

 أين ىؤالء ادلفسرون ؟! أريد أن أ أل  ؤااًل في غاية البساطة:

  ًلقد تصفحت أ ببٌن اتاب تفسًن, دلفسرين من القرن األول اذلجري إىل ادلباصرين ومل أجد ما يقولو األنبا بيشوي إطالقا 

 كمن يف أن األنبا بيشوي ال يف م أصاًل االم ادلفسرينولكن لبلي أعلم أين ادلشكلة, ادلشكلة ت 

 دبا ألهنم يكتبون بالل ة البربية, ال أد ي حقيقة سبب عدم الف م بالتحديد  

  مل يف م االم ادلفسرين بيشويولكن ما أعرفو ىو أن األنبا 

 

 أقوال الُمفسِّرين:

 لتـو مسـنداً إىل ادلسـيح, فادلسـيح مشـبو بـو ولـيس دبشـبو, وإن أسـندتو إىل { مسـند إىل مـااا ؟ إن جبُشبِّوفإن قلت }]: اهلل محو  الزم شري
{ اقولك ُخيِّل إليو, اأنـو قيـل: ولكـن وقـع ذلـم التشـبيو, وجيـوز مذلَُ ادلقتول فادلقتول مل جير لو اار, قلت: ىو مسند إىل اجلا  وا رو  وىو }

 [ٕٖ][ل عليو, اأنو قيل: ولكن شبو ذلم من قتلوه.{ يدانَ لْ تَـ ا قَـ إنَّ ن ُيسند إىل ضمًن ادلقتول؛ ألن قولو: }أ

 و, وإن أسـندتو إىل ادلقتـول فـادلقتول بَّ َشـو بـو ولـيس دبُ بَّ شَ إن جبلتو مسنداً إىل ادلسيح ف و مُ  سند إىل مااا ؟{ مُ ُشبِّوَ قولو }]: اهلل محو  الرازي
قيـل: ولكـن وقـع ذلـم الشـبو. الثـاّن:  ,وىو اقولك: خيل إليو اأنـومل جير لو اار. واجلواب من وج ٌن: األول: أنو مسند إىل اجلا  وا رو , 

{ يدل على أنو وقع القتـل علـى غـًنه فصـا  الـك ال ـًن مـذاو اً هبـذا الطريـق, فحسـن إسـناد َوَما قـَتَـُلوهُ أن يسند إىل ضمًن ادلقتول ألن قولو }
 [ٖٖ][{ إليو.ُشبِّوَ }

                                                 
 .ٕٓٙصـ -, دا  إحياء الرتاث البره ببًنوت, اجلزء األول وه التأوي الكش اؼ عن حقائق غوامض التنزي  وعيون األقاوي  في وجىـ(:  ٖٛ٘أبو القاسم جا  ا  زلمود الزسلشري )ت  ٕٖ
 .ٔٓٔصـ -, دا  الفكر ببًنوت, اجلزء احلادي عشر التفسير الكبير ومفاتيح الغيبىـ(:  ٗٓٙفهر الدين زلمد الرازي )ت  ٖٖ
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 إىل اجلـا  وا ـرو , اقولـو: خيـل إليـو, ولكـن وقـع ذلـم التشـبيو. وجيـوز أن يسـند إىل ضـمًن { مسـند ُشـبِّوو}]: اهلل محـو  األندلسي أبو حي ان
 [ٖٗ][{ أي: ولكن شبو ذلم من قتلوه. وال جيوز أن يكون ضمًن ادلسيح, ألن ادلسيح ُمَشبَّو بو ال ُمَشبَّو.انَ لْ تَـ ا قَـ إنِّ ادلقتول الدال عليو: }

 ِحيـل إليـو,  مبـين للمفبـول وفيـو وج ـان, أحـد ا: أنـو مسـند للجـا  ببـده اقولـك: {ُشـبِّو}: {ذلـمُشـبِّو }قولـو ]: اهلل محـو  السمين الحلبػي
أي: ولكن ُشبِّو ذلم َمْن قتلوه. فإن قيل: مِلَ ال جيوز أن يبوَد  {اْلنَ تَـ إنَّا قَـ }ولُبس عليو. والثاّن: أنو مسنٌد لضمًن ادلقتول الذي َدلَّ عليو قوذلم: 

 [ٖ٘][و.بَّ شَ و بو ال مُ بَّ شَ أن ادلسيح مُ ؟ فاجلواب  على ادلسيح

 ُخيِّـَل  سـند للجـا ِّ ببـده؛ اقولـك:مبين للمفبـول, وفيـو وج ـان: أحـد ا: أنـو مُ  {ُشبِّوَ }: {ُشبَِّو ذَلُمْ }قولو ]: اهلل محو  أبو حفص الدمشقي
أي: ولكـن ُشـبِّو  {ِإنَـّا قـَتَـْلنَـا}ادلْقتُـول الَـِّذي َدلَّ عليـو قـوذلم:  سـنٌد لضـمًناأنَّو قيل: ولكن وقع ذلم التشبيو. والثاّن: أنـو مُ , إليو, ولُبَِّس عَلْيوِ 

 [ٖٙ][بَّو.شَ ال مُ  بَّو بوشَ ذلم من قتُلوه, فإن قيل: مِلَ ال جَيُوز أن يبوَد على ادلسيِح ؟ فاجلواُب: أن ادلسيَح مُ 

 ! بيشويطبباً من الواضح جداً أنو ال يوجد عامل واحد قال دبا قالو األنبا 

  األمر ببساطة ااآليت: نريد أن نبُر من الذي وقع عليو فبل التشبيوو 

 { مبين للمفبول, ف ل ُشبِّوَ فكلمة }المسيح  ىو ادلفبول ؟! بالطبع ال 

 بل ىو الذي ُأِخَذ شب و, فمن ىو الذي وقع عليو الفبل ؟ 

 

 :ن في المسألة وجهانإقال العلماء 

 :ُمَكوَّنة من حُر اجلر "لـ" والضمًن "ىم"ذَلُمْ رو , أي أن المة "الذي وقع عليو الفبل ىو اجلا  وا  األول " 

  المسيحوىكذا يكون الذين قالوا أهنم قتلوا وصلبوا  ىم الذين وقع ذلم التشبيو, وونوا أهنم صلبوه ولكن م مل يفبلوا 

 :{ِإنَّا قـَتَـْلَنا ود }أن يكون الفبل واقباً على ادلقتول, والذي اُِار بشكل غًن مباشر يف قول الي الثاني 

  المسيحفتكون دببىن أنو ُشبِّو ذلم من قتلوه أنو ىو  

  المسيحوسواء اان ادلبىن األول أو الثاّن, فكال ادلبنيٌن يُفيدان بنجاة  ! من الصلب 

 

 

 

 

                                                 
 .ٙٓٗصـ -ًنوت, اجلزء الثالث , دا  الكتب البلمية ببالبحر المحيطىـ(:  ٗ٘ٚأبو حيَّان زلمد بن يوسف األندلسي )ت  ٖٗ
ر الَمُصون في علوم الكتاب المكنونىـ(:  ٙ٘ٚأمحد بن يوسف ادلبرُو بالسَِّمٌن احللب )ت  ٖ٘  .٘ٗٔصـ -, دا  القلم بدمشق, اجلزء الرابع الدُّ
 .ٔٔٔصـ -ع , دا  الكتب البلمية ببًنوت, اجلزء السابالّلَباب في علوم الكتابىـ(:  ٓٛٛأبو حفص عمر الدمشقي )ت  ٖٙ
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 االفتراء على الف ر الرازي:

مكـون مـن سـبع رللـدات ببنـوان "تفسـًن الفهـر الـرازي ادلشـت ر بالتفسـًن وقد قال أحد األيمة الكبا  وىو اإلمام الـرازي يف اتـاب ]: بيشويقال األنبا 
أن جيبل شهص شب و ُيصلب بداًل منـو, ألن ىـذا يبـين أن ا  غـًن قـاد   ىانة هللإإنها الكبًن ومفاتيح ال يب" وىو من أقوى ادلراجع اإلسالمية, قال 
 [ٖٚ][يف ىذه احلالة إن ىذا يُبترب ولم. ما ذنب الذي صلبقال أيضاً أن ينجيو. وىكذا فقد أو د لنا أدلة مل نذارىا حنن من قبل, و 

 

  أواًل:

  المسيحقال صراحة بأن  اهلل محو  الرازيأحب أن أُااِّر اجلميع بأن  مل يُقتل ومل ُيصلب 

 [ َوَما قـَتَـُلوُه َوَما الدعوى وقال }يف ىذه  أنهم قتلوا عيسى عليو السالم فاهلل تعالى كذبهمواعلم أنو تباىل دلا حكى عن الي ود أهنم زعموا
 [ٖٛ][{.َصَلُبوُه َولَـِٰكن ُشّبَو ذَلُمْ 

  المسيحيف مسألة صلب  اهلل محو  الرازيفإاا اان ىذا االم  

  يؤيِّد ادلسيحية ؟ الرازياالماً لو لُيوىم الناس بأن   بيشويفلمااا يُو د األنبا 

 لبس احلق بالباطل ليدحض بو احلقأن يُ  اإلجابة ببساطة واما قلنا سابقاً: إنو يُريد فقط 

 ثانيًا:

  المسيحجبل شهصاً ُيشبو  اهللقال أن القول بأن  اهلل محو  الرازيبفرض أن   هلللُيصلب مكانو إىانة  

  المسيحف ل ىو بذلك يقول بأن  ُصِلب ؟! بالطبع ال 

  اهللفإنو هبذا يقول أن   المسيحقد جنَّا  حد بأحدألشبيو بطريقة أخرى ليس في ا ت 

  المسيحسابقاً أنو ُخيِّل للي ود أهنم صلبوا  بيشويمثل ما قال األنبا  وىم مل يصلبوه 

  المسيحومل يكن ىناك من أخذ شبو ولكن يف الن اية , 

  ,المسيحال يقول بأن  الرازيوبأي حال من األحوال  ! ًمات مصلوبا 

 

 

 

 
                                                 

 .ٖٗصـ - الميديا وتأثيرىا على اإليمان والعقيدة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشوي: آبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية ببنوان:  ٕٓٔٓاتاب مؤسبر البقيدة األ ثوااسية  ٖٚ
 .ٔٓٔصـ -اجلزء احلادي عشر , دا  الفكر ببًنوت, التفسير الكبير ومفاتيح الغيبىـ(:  ٗٓٙفهر الدين زلمد الرازي )ت  ٖٛ
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 ثالثًا:

  المسيحلذي أخذ شبو اعتقد بان ا اهلل محو  الرازيبفرض أن   ًوُصلب مكانو اان مظلوما 

 { واليت تشرح ايفية التشبيوَوَلِكن ُشبِّو ذَلُمفإننا جند يف مجيع الروايات اخلاصة بقولو تباىل ,} 

  المسيحأن الذي ُصلب مكان   :اان على حالة من اثنٌن 

 :المسيحأنو اان من احلوا يٌن, واختا  طواعية أن يأخذ مكان  األولى  وأن يفديو بنفسو 

  المسيحوقد وعده   ,ابن ُجَريجو السُّدِّيو قتادةوىذا قول باجلنة.[ٖٜ] 

 :المسيحأنو اان أحد األشرا  الذين اانوا يريدون قتل  الثانية  

 سواء اان تلميذاً خايناً أو أحد اجلنود الرومان, واجلزاء من جنس البمل 

  اهللولذلك أ اد   ُالمسيحقتل أن يُقتل ىو بداًل من أن ي  

  يِق َوَمَكاَن اْلُمْسَتِقيِمٌَن اْلَ اِدُ .} ٛٔ/ٕٔ األمثالوجند يف الب د القدَ يف سفر  {اَلشِّرِّيُر ِفْديَُة الصِّدِّ

 أي أن الشهص الشرير يكون فدية للصِّدِّيق, وأن ال اد  يأخذ مكان ادلستقيم ويكون بداًل منو 

 بفرض أنو قال ىذا الكالم ! اهلل محو  الرازيتٌن, ويكون قد أخطأ وىكذا ال يوجد ولم يف إي حالة من احلال 

 

 واألىم: رابعاً 

  ًالرازي رحمو اهلل لم يق  الكالم الذي نقلو األنبا بيشوي أصال 

 ! ال الكالم األول وال الكالم الثاّن ! وال أد ي من أي جاء هبذا الكالم 

  ؟! اهلل محو  للرازيىل قام بتأليف وتلفيق ىذا الكالم 

  ؟! ال أعلم احلقيقة اهلل محو  للرازيأم أنو قرأ ىذا الكالم يف اتاب من اتب ادلسيحيٌن واختلط عليو األمر واعتقد أن ىذا الكالم 

  يف تفسًنه "التفسًن الكبًن ومفاتيح ال يب" مل يقل ىذا الكالم أبداً  اهلل محو  الرازيولكن ما أعلمو ىو أن 

 يو دىا ويقوم بالرد علي ا ! وال حص يف ادلسايل اليت اان 

 

 

 

                                                 
 .ٚ٘ٔاآلية  :, سو ة النساءتفسير الطبري اجع  ٜٖ
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 كالم الرازي رحمو اهلل في تفسيره:

, دا  إحيـاء الـرتاث البـره بـًنوت, الطببـة الثالثـة, اجلـزء التفسير الكبير ومفاتيح الغيبىـ(:  ٙٓٙ)ت  الرازي أبو عبد ا  زلمد بن عمر فهر الدين
ــُرَك ِمــَن الَّــِذيَن َاَفــُرواْ َوَجاِعــُل الَّــِذيَن  ِإْا َقــالَ يف تفســًن قــول ا  عــز وجــل: } .ٕٓٗ, ٜٖٕصـــ -الثــامن  الّلــُو يَــا ِعيَســى ِإّنِّ ُمتَـَوفِّيــَك َو َاِفُبــَك ِإيَلَّ َوُمَط ِّ

َنُكْم ِفيَما ُانتُ   [٘٘]آل عمران :  {َتِلُفونَ ْم ِفيِو زبَْ اتَـّبَـُبوَك فـَْوَق الَِّذيَن َاَفُرواْ ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة مُثَّ ِإيَلَّ َمْرِجُبُكْم َفَأْحُكُم بـَيـْ

َوما قـَتَـلُـوُه }َعَلى َما قَاَل:  ,أَْلَقى َشبَػَهُو َعَلى َغْيرِهِ َعَلى أَن ُو تَػَعاَلى ِحيَن َرفَػَعُو  َنص  اْلُقْرآِن َدل  َوُىَو َأن   ,َوبَِقَي ِمْن َمَباِحِث َىِذِه اآْليَِة َمْوِضٌع ُمْشِكلٌ ]
ِإالَّ َأنَّ الرَِّوايَاِت اْختَـَلَفْت, فـََتاَ ًة يـُْرَوى َأنَّ اللََّو تـََباىَل أَْلَقى َشبَـَ ُو َعَلى بـَْبِض  َواأْلَْخَباُر أَْيًضا َوارَِدٌة ِبَذِلكَ  ,[ٚ٘ٔ]النَِّساِء:  {َو ذَلُمْ َوما َصَلُبوُه َولِكْن ُشبِّ 

َتــَل ُه َوَصــَلُبوُه, َوتَــاَ ًة يـُــْرَوى أَنَّــُو َعَلْيــِو السَّــاَلُم َ غَّــَب بـَْبــَض َخــَوا ِّ َأْصــَحاِبِو يف أن يلقــي شــب و َحــصَّ يـُقْ اأْلَْعــَداِء الَّــِذيَن َدل ــوا اْليَـُ ــوَد َعلَــى َمَكانِــِو َحــصَّ قـَتَـلُــو 
َفَما َااَن َفِفي ِإْلَقاِء َشَبِ ِو َعَلى اْلَ ًْنِ ِإْشَكااَلٌت:  َمَكانَُو, َوبِاجلُْْمَلِة َفَكيـْ

ْشَكاُل اأْلَو ُل: مُثَّ َ أَيـُْتُو ثَانًِيا َفِحيَنِ.ٍذ ُأَجوُِّز َأْن َيُكـوَن َىـَذا الَـِّذي  أَنَّا َلْو َجوَّْزنَا ِإْلَقاَء َشَبِو ِإْنَساٍن َعَلى ِإْنَساٍن آَخَر َلزَِم السَّْفَسَطُة, فَِإّنِّ ِإَاا َ أَْيُت َوَلِدي اإْلِ
ْوا زُلَمَّـًدا َصـلَّى اللَّـُو َعَلْيـِو ٌن أُْلِقـَي َشـبَـُ ُو َعَلْيـِو َوِحيَن.ِـٍذ يـَْرَتِفـُع اأْلََمـاُن َعلَـى اْلَمْحُسوَسـاِت, َوأَْيًضـا فَالصَّـَحابَُة الَـِّذيَن َ أَ َ أَيـُْتُو ثَانًِيا لَْيَس ِبَولَـِدي بَـْل ُىـَو ِإْنَسـا

ــٌد اِلْحِتَمــ َ ــاُىْم َوَجــَب َأْن اَل يـَْبرِفُــوا أَنَّــُو زُلَمَّ ــرَايِِع, َوأَْيًضــا َفَمــَداُ  اأْلَْمــِر يف َوَســلََّم يَــْأُمُرُىْم َويـَنـْ اِل أَنَّــُو أُْلِقــَي َشــبَـُ ُو َعَلــى َغــًْنِِه َوَالِــَك يـُْفِضــي ِإىَل ُســُقوِو الشَّ
َا َأْخبَـَر َعِن اْلَمْحُسوِس, فَِإَاا َجاَز وُ  ْلَ َلِط يف اْلُمْبَصـرَاِت َاـاَن ُسـُقوُو َخـرَبِ اْلُمتَــَواتِِر أَْوىَل َوبِاجلُْْملَـِة ُقوُ  ااأْلَْخَباِ  اْلُمتَـَواتَِرِة َعَلى َأْن َيُكوَن اْلُمْهربُ اأْلَوَُّل ِإَّنَّ

 فـََفْتُح َىَذا اْلَباِب أَوَُّلُو َسْفَسَطٌة َوآِخرُُه ِإْبطَاُل الن بُـوَّاِت بِاْلُكلِّيَِّة.

ْشَكاُل الث ػاِني: ِإْا }قـَْولِـِو ِجرْبِيـَل َعَلْيـِو السَّـاَلُم بِـَأْن َيُكـوَن َمَبـُو يف َأْاثَـِر اأْلَْحـَواِل, َىَكـَذا قَالَـُو اْلُمَفسِّـُروَن يف تـَْفِسـًِن  َوُىـَو َأنَّ اللَّـَو تـََبـاىَل َاـاَن قَـْد أََمـرَ  َواإْلِ
َُ َجَناٍح َواِحٍد ِمْن َأْجِنَحِة ِجرْبِيَل عَ ٓٔٔ]اْلَمايَِدِة:  {أَيَّْدُتَك ِبُروِح اْلُقُدسِ  َلْيِو السَّاَلُم َااَن َيْكِفي اْلَبامَلَ ِمَن اْلَبَشـِر َفَكْيـَف ملَْ َيْكـِف يف َمْنـِع [ مُثَّ ِإنَّ َطَر

 يـَْقِدْ  َعَلى ِإَماَتِة أُولَ.ِـَك اْليَـُ ـوِد الَـِّذيَن اِء اأْلَْاَمِو َواأْلَبـَْرِ , َفَكْيَف ملَْ أُولَِ.َك اْليَـُ وِد َعْنُو؟ َوأَْيًضا أَنَُّو َعَلْيِو السَّاَلُم َلمَّا َااَن قَاِد ًا َعَلى ِإْحَياِء اْلَمْوَتى, َوِإبـْرَ 
 لتـََّبر ِض َلُو؟.َقَصُدوُه بِالس وِء َوَعَلى ِإْسَقاِمِ ْم َوِإْلَقاِء الزََّمانَِة َواْلَفَلِج َعَلْيِ ْم َحصَّ َيِصًنُوا َعاِجزِيَن َعِن ا

ْشَكاُل الث اِلُث: ِ ِو َعَلى َغًْنِِه, َوَىْل ِفيِو ِإالَّ ِإْلَقاُء اِد ًا َعَلى زَبِْليِصِو ِمْن أُولَِ.َك اأْلَْعَداِء بَِأْن يـَْرفـََبُو ِإىَل السََّماِء َفَما اْلَفايَِدُة يف ِإْلَقاِء َشبَ أَنَُّو تـََباىَل َااَن قَ  َواإْلِ
 ِمْسِكٌٍن يف اْلَقْتِل ِمْن َغًْنِ فَايَِدٍة ِإلَْيِو؟.

ْشَكاُل الر ابِ  يِو أَنَُّو ُىَو ِعيَسـى َمـَع أَنَـُّو َمـا َاـاَن ِعيَسـى, فـََ ـَذا َاـاَن أَنَُّو ِإَاا أُْلِقَي َشبَـُ ُو َعَلى َغًْنِِه مُثَّ ِإنَُّو  ُِفَع بـَْبَد َاِلَك ِإىَل السََّماِء فَاْلَقْوُم اْعتَـَقُدوا فِ  ُع:َواإْلِ
 يَِليُق حِبِْكَمِة اللَِّو تـََباىَل. ِإْلَقاًء ذَلُْم يف اجلَْْ ِل َوالتـَّْلِبيِس, َوَىَذا اَل 

ْشَكاُل اْلَ اِمُس: ِة زَلَبَِّتِ ْم لِْلَمِسيِح َعَلْيِو السَّ  َواإْلِ  اَلُم, َوُغُلوِِّىْم يف أَْمـرِِه َأْخبَــُروا أَنَـُّ ـْم َشـاَىُدوهُ َأنَّ النََّصاَ ى َعَلى َاثْـَرِلِْم يف َمَشا ِِق اأْلَْ ِض َوَمَ ا هِِبَا َوِشدَّ
ِجُب الطَّْبَن يف نـُبُـوَِّة زُلَمٍَّد َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم, َونـُبُـوَِّة ِعيَسى, َبْل َمْقُتواًل َمْصُلوبًا, فـََلْو أَْنَكْرنَا َاِلَك َااَن َطْبًنا ِفيَما ثـََبَت بِالتـََّواتُِر, َوالطَّْبُن يف التـََّواتُِر يُو 

 يِِر اأْلَنِْبَياِء َعَلْيِ ُم الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم وَُال  َاِلَك بَاِطٌل.يف ُوُجوِدِ َا, َوُوُجوِد َسا

ْشَكاُل الس اِدُس: ـَرُه أَلَْوَ ـَر اجْلَـ أَنَُّو ثـََبَت بِالتـََّواتُِر َأنَّ اْلَمْصُلوَب بَِقَي َحيًّـا َزَمانًـا طَـِوياًل, فـَلَـْو ملَْ َيُكـْن َالِـَك ِعيَسـى بَـْل َاـانَ  َواإْلِ زََ , َوَلَقـاَل: ِإّنِّ َلْسـُت َغيـْ
ـرُُه, َولَبَـاَلَِف يف تـَْبرِيـِف َىـَذا اْلَمْبـىَن, َولَـْو اُاِـَر َالِـَك اَلْشـتَـَ َر ِعْنـَد اخلَْ  َا أَنَـا َغيـْ ْلـِق َىـَذا اْلَمْبـىَن, فـََلمَّـا ملَْ يُوَجـْد َشـْيٌء ِمـْن َىـَذا َعِلْمنَـا َأْن لَـْيَس ِبِبيَسى َبْل ِإَّنَّ

 .َلى َما اََاْرمتُْ اأْلَْمُر عَ 

 فـََ َذا مُجَْلُة َما يف اْلَمْوِضِع ِمَن الس َؤااَلِت:
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, مُثَّ ِإنَّ َىـَذا التَّْصـِويَر اَل ى ُصـوَ ِة َزيْـٍد َمـَثاًل َأنَّ ُالَّ َمْن أَثـَْبَت اْلَقاِدَ  اْلُمْهَتاَ , َسلََّم أَنَـُّو تـََبـاىَل قَـاِدٌ  َعلَـى َأْن خَيْلُـَق ِإْنَسـانًا آَخـَر َعلَـ َواْلَجَواُب َعِن اأْلَو ِل:
 .يُوِجُب الشَّكَّ اْلَمْذُاوَ , َفَكَذا اْلَقْوُل ِفيَما اََاْرمتُْ 

ُم َعَلى َدْفِع اأْلَْعَداِء َعْن نـَْفِسِو لَبَـَل َـْت ُمْبِجَزتُـُو َأنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِو السَّاَلُم َلْو َدَفَع اأْلَْعَداَء َعْنُو أَْو أَْقَدَ  اللَُّو تـََباىَل ِعيَسى َعَلْيِو السَّاَل  َواْلَجَواُب َعِن الث اِني:
ُر َجايٍِز. جْلَاِء, َوَاِلَك َغيـْ  ِإىَل َحدِّ اإْلِ

ْشَكاِل الث اِلِث: جْلَاِء.فَِإنَُّو تـََباىَل َلْو َ فـََبُو ِإىَل السََّماِء َوَما أَْلَقى َشبَـَ ُو َعَلى الْ  َوَىَذا ُىَو اْلَجَواُب َعِن اإْلِ  َ ًْنِ لَبَـَلَ ْت تِْلَك اْلُمْبِجَزُة ِإىَل َحدِّ اإْلِ

  التـَّْلِبيَس.َأنَّ َتاَلِمَذَة ِعيَسى َاانُوا َحاِضرِيَن, وََاانُوا َعاِلِمٌَن ِبَكْيِفيَِّة اْلَواِقَبِة, َوُىْم َاانُوا يُزِيُلوَن َاِلكَ  َواْلَجَواُب َعِن الر اِبِع:

َ ِة َعَلى اجلَْْمِع اْلَقِليِل َجايٌِز َوالتـَّوَ  َ اِمِس:َواْلَجَواُب َعِن الْ  اتـُُر ِإَاا انـْتَـَ ى يف آِخِر اأْلَْمِر ِإىَل اجلَْْمِع َأنَّ احْلَاِضرِيَن يف َاِلَك اْلَوْقِت َاانُوا قَِليِلٌَن َوُدُخوُل الش بـْ
 اْلَقِليِل ملَْ َيُكْن ُمِفيًدا لِْلِبْلِم.

ْن ِعيَســى َجــايٌِز َأْن َيْســُكَت َعــْن َأنَّ بِتَـْقــِديِر َأْن َيُكـوَن الَّــِذي أُْلِقــَي َشــَبُو ِعيَســى َعَلْيــِو السَّـاَلُم َعَلْيــِو َاــاَن ُمْســِلًما َوقـَْبــَل َالِـَك َعــ لس ػػاِدِس:َواْلَجػػَواُب َعػػِن ا
َ ـا ِمــْن بـَْبـِض اْلُوُجـوِه, َوَلمَّـا ثـَبَـَت بِـاْلُمْبِجِز الْ تـَْبرِيـِف َحِقيَقـِة احْلَـاِل يف تِْلـَك اْلَواِقَبـِة, َوبِاجلُْْملَـِة فَاأْلَْســِ.لَ  َقــاِطِع ُة الَـّيِت اََاُروَىـا أُُمـوٌ  تـََتطَـرَُّق ااِلْحِتَمـااَلُت ِإلَيـْ

ُروَ ُة َىِذِه اأْلَْسِ.َلةِ   [اْلُمْحَتَمَلِة ُمَباِ َضًة لِلنَّصِّ القاطع, وا  ويل اذلداية. ِصْدُق زُلَمٍَّد َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يف ُالِّ َما َأْخبَـَر َعْنُو اْمتَـَنَع َصيـْ

 

, دا  إحيـاء الـرتاث البـره بـًنوت, الطببـة الثالثـة, اجلـزء التفسير الكبير ومفاتيح الغيبىـ(:  ٙٓٙ)ت  الرازي أبو عبد ا  زلمد بن عمر فهر الدين
 َوقـَْوذلِِْم ِإنَّا قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَََ َ ُسوَل الّلِو َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصـَلُبوُه َولَــِكن ُشـبِّوَ جل: }يف تفسًن قول ا  عز و  .ٕٔٙ, ٕٓٙصـ -احلادي عشر 

 [ٚ٘ٔ]النساء :  {تَـُلوُه يَِقيناً ذَلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفواْ ِفيِو َلِفي َشكٍّ مِّْنُو َما ذَلُم ِبِو ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِـَّباَ  الظَّنِّ َوَما قَـ 

السَّْفَسـَطِة, فَِإنَـّا ِإَاا َ أَيـْنَـا َزيْـًدا فـََلَبلَّـُو لَـْيَس أَنَُّو ِإْن َجاَز َأْن يـَُقاَل: ِإنَّ اللَّـو تـََبـاىَل يـُْلِقـي َشـَبَو ِإْنَسـاٍن َعلَـى ِإْنَسـاٍن آَخـَر فـََ ـَذا يـَْفـَتُح بَـاَب  السَُّؤاُل الث اِني:]
َـ , َوَلِكنَُّو أُْلِقَي َشَبُو َزْيٍد َعَلْيِو, َوِعْنَد الكِبَزْيدٍ  ا يُِفيـُد ال يبقى النكاح والطالق وادللك, وثوقا ِبِو, َوأَْيًضـا يـُْفِضـي ِإىَل اْلَقـْدِح يف التـَّـَواتُِر أِلَنَّ َخبَــَر التـَّـَواتُِر ِإَّنَّ

َ ِة يف اْلَمْحُسوَساِت تـََوجََّو الطَّْبُن يف التـََّواتُِر, َواَ اْلِبْلَم ِبَشْرِو انِْتَ ايِِو يف اآْلِخَرِة ِإىَل الْ  ِلَك يُوِجُب اْلَقـْدَح يف َمْحُسوِس, فَِإَاا َجوَّْزنَا ُحُصوَل ِمْثِل َىِذِه الش بـْ
يـِع الشَّـرَايِِع, َولَـْيَس ِلُمِجيـٍب َأْن جيُِيـَب َعْنـُو بِـَأنَّ َالِـَك سُلْـَتصن ِبَزَمـاِن اأْلَنْ  ُُ مجَِ َـا يـُْبـَر ِبيَـاِء َعلَـْيِ ُم الصَّـاَلُة َوالسَّـاَلُم, أِلَنَـّا نـَُقـوُل: لَـْو َصـحَّ َمـا اََاـْرمُتْ فَـَذاَك ِإَّنَّ

لِيَل َوَاِلَك اْلبُـْرَىاَن َوَجَب َأْن اَل يـَْقَطَع ِبَشْيٍء ِمـ لِيِل َواْلبُـْرَىاِن, َفَمْن ملَْ يـَْبَلْم َاِلَك الدَّ ِت َوَوَجـَب َأْن اَل يـَْبَتِمـَد َعلَـى َشـْيٍء ِمـَن اأْلَْخبَـاِ  َن اْلَمْحُسوَسـابِالدَّ
يــِع اأْلَْزِمنَــِة: َوبِاجلُْ اْلُمتَــَواتَِرِة, َوأَْيًضــا َفِفـي َزَمانِنَــا ِإِن اْنَســدَِّت اْلُمْبِجـزَاُت َفَطرِيــُق اْلَكرَاَمـاِت َمْفتُــوٌح, َوِحيَن.ِــٍذ يَـ  ْملَـِة فـََفــْتُح َىــَذا ُبـوُد ااِلْحِتَمــاُل اْلَمـْذُاوُ  يف مجَِ
يـِع اأْلَنِْبيَـاِء َعلَـْي ِ  ُم الصَّـاَلُة َوالسَّـاَلُم, فـََ ـَذا فـَـرٌْ  يُوِجـُب الطَّْبـَن يف اأْلُُصـوِل َفَكـاَن اْلَباِب يُوِجُب الطَّْبَن يف التـََّواتُِر, َوالطَّْبُن ِفيـِو يُوِجـُب الطَّْبـَن يف نـُبُــوَِّة مجَِ

 َمْرُدوًدا.

 اْختَـَلَفْت َمَذاِىُب اْلُبَلَماِء يف َىَذا اْلَمْوِضِع َواََاُروا ُوُجوًىا: :َواْلَجَوابُ 

لَـُو َ فـََبـُو اللَّـو تـََبـاىَل ِإىَل السَّـَماِء َفَهـ اأْلَو ُل: َُ ُ َؤَسـاُء اْليَـُ ـوِد ِمـْن ُوقُـو ِ قَاَل َاِثًٌن ِمَن اْلُمَتَكلِِّمٌَن: ِإنَّ اْليَـُ وَد َلمَّـا َقَصـُدوا قـَتـْ نَـِة ِمـْن َعـَوامِِّ ْم, َفَأَخـُذوا  ا اْلِفتـْ
يـِق زَاَل َح ِإالَّ بِااِلْسـِم أِلَنَـُّو َاـاَن قَِليـَل اْلُمَهاَلطَـِة لِلنَّـاِس, َوهِبَـَذا الطَّرِ ِإْنَسانًا َوقـَتَـُلوُه َوَصَلُبوُه َولَبَُّسوا َعَلى النَّاِس أَنَُّو اْلَمِسيُح, َوالنَّاُس َما َاـانُوا يـَْبرِفُـوَن اْلَمِسـي

ُقُلوَن َعْن َأْساَلِفِ ْم أَنَـُّ ْم َشاَىُدوُه َمْقُتواًل, أِلَنَّا نـَُقوُل:  ُبُد اتِـَّفاقـُُ ْم َعَلى الس َؤاُل. اَل يـَُقاُل: ِإنَّ النََّصاَ ى يـَنـْ ِإنَّ تـََواتـَُر النََّصاَ ى يـَْنَتِ ي ِإىَل أَقْـَواٍم قَِليِلٌَن اَل يـَبـْ
 اْلَكِذِب.
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 أَنَُّو تـََباىَل أَْلَقى َشبَـَ ُو َعَلى ِإْنَساٍن آَخَر مُثَّ ِفيِو ُوُجوٌه: الث اِني: َوالط رِيقُ 

َقـاُل لَـُو طَْيطَـايُوُس َأْن يَـْدُخَل َعلَــى ِد َ ُجـاًل ِمــْن َأْصـَحاِبِو يُـ َأنَّ اْليَـُ ـوَد َلمَّـا َعِلُمـوا أَنَـُّو َحاِضـٌر يف اْلبَـْيـِت اْلُفــاَلّنِّ َمـَع َأْصـَحاِبِو أََمـَر يـَُ ـوَاا َ ْأُس اْليَـُ ـو  اأْلَو ُل:
 َسـْقِف اْلبَـْيـِت َوأَْلَقـى َعلَـى َالِـَك الرَُّجـِل َشـَبَو ِعيَسـى َفظَن ـوُه ُىـَو ِعيَسى َعَلْيِو السَّاَلُم َوخُيْرَِجُو لِيَـْقتُـَلُو, فـََلمَّا َدَخَل َعَلْيـِو َأْخـرََج اللَّـو ِعيَسـى َعَلْيـِو السَّـاَلُم ِمـنْ 

 ُبوُه َوقـَتَـُلوُه.َفَصلَ 

اللَّـو َشـبَـَ ُو َعلَـى َالِـَك الرَِّقيـِب فـََقتَـلُـوُه َوُىـَو يـَُقـوُل َلْسـُت وَاَُّلوا ِبِبيَسى َ ُجاًل حَيُْرُسُو َوَصِبَد ِعيَسى َعَلْيِو السَّاَلُم يف اجْلََبِل َو ُِفَع ِإىَل السََّماِء, َوأَْلَقى  الث اِني:
 ِبِبيَسى.

ُ ْم أَنَا, َفأَْلَقى اْليَـُ وَد َلمَّا َ  وا بَِأْخِذِه وََااَن َمَع ِعيَسى َعَشَرٌة ِمْن َأْصَحاِبِو فـََقاَل ذَلُْم: َمْن َيْشرَتِي اجْلَنََّة  َأنَّ  الث اِلُث: بَِأْن يـُْلَقى َعَلْيِو َشَبِ ي؟ فـََقاَل َواِحٌد ِمنـْ
 َفَع اللَّو ِعيَسى َعَلْيِو السَّاَلُم.اللَّو َشَبَو ِعيَسى َعَلْيِو َفُأْخرَِج َوقُِتَل, َو َ 

ُـ  الر اِبُع: ْم َعَلْيـِو, فـََلمَّـا َدَخـَل َمـَع اْليَـُ ـوِد أِلَْخـِذِه أَْلَقـى اللَّـو َااَن َ ُجـٌل يَـدَِّعي أَنَـُّو ِمـْن َأْصـَحاِب ِعيَسـى َعَلْيـِو السَّـاَلُم, وََاـاَن ُمَناِفًقـا فَـَذَىَب ِإىَل اْليَـُ ـوِد َوَدذلَّ
 [وِ .ىَل َشبَـَ ُو َعَلْيِو فـَُقِتَل َوُصِلَب. َوَىِذِه اْلُوُجوُه ُمتَـَباِ َضٌة ُمَتَداِفَبٌة واللَّو أَْعَلُم حِبََقاِيِق اأْلُمُ تـََبا

 

 الحظ جيداً اآلتي:

 الرازي  محو ا  وغفر ا  لنا ولو يقوم ببرض تساؤالت وإشكاالت مبروضة مث يقوم بالرد علي ا 

 زي  محو ا  يبتقد اعتقاداً جازماً أن اآلية تدل على أنو تباىل حٌن  فع ادلسيح ألقى شب و على غًنهمع إثبات أن الرا 

 :الرازي  محو ا  أصاًل مل يقل ما قالو األنبا بيشوي إذن 

 :ف ذا ضمن عرضو إلشكاالت مطروحة وىو  محو ا  يقوم بالرد علي ا ! وإن كان قد قال 

 

 م للقرآن الكريم:التفسير األرثوذكسي القوي

َوِإَاا َاـاَن َعلـى ِإْنَسـاٍن َخِطيَّـٌة » ٕٕلقد أ اد الي ود أن يلصقوا اللبنـة بادلسـيح, فأَصـر وا علـى صـلبو ألنـو مكتـوب يف سـفر التثنيـة }]: بيشويقال األنبا 
ْوُت فـَُقِتل َوَعلْقَتوُ َعلى َخَشَبٍة 

َ
َبلَق َملُبوٌن ِمَن اِ .{]التثنية َفال تَِبْت ُجثَُّتُو َعلى اخَلَشبَ  َٖٕحق َ ا ادل

ُ
[. ودبا ٖٕ-ٕٕ/ِٕٔة َبل َتْدِفُنُو يف َاِلَك اليَـْوِم أَلنَّ ادل

ام. فمثاًل إاا  أيتم أنو قام من األموات فب ذا تكون اللبنة قد زُليت, وهبذا فإن عبا ة "ما صلبوه" تبين "ما أحلقوا بو لبنة الصليب", "وما قتلوه" ألنو ق
ة, شياً أمامكم يف ىذه القاعة اآلن وقيل لكم أنو قتل من يومٌن فلـن تصـدقوا ألنـو حـّي أمـامكم. ف ـم مـا ألصـقوا بـو اللبنـة ومـا أفقـدوه احليـاشهصاً ما

 [ٓٗ][.ىذا ما يقولو بعض المفسرين من كبار األئمة من علماء المسلمينألنو عاد إىل احلياة, ولكن م تصو وا ىذا يف مؤامرلم الدني.ة اليت فشلت. 

  اهلليُفسِّر القرآن الكَر حبسب البقيدة ادلسيحية األ ثوااسية اليت يكفرىا  بيشويمرة أخرى جند أن األنبا  ! يف القرآن الكَر 

                                                 
40

 .ٖٗصـ - الميديا وتأثيرىا على اإليمان والعقيدة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشوي: آبائية وكتابية -عقيدتنا األرثوذكسية ببنوان:  ٕٓٔٓاتاب مؤسبر البقيدة األ ثوااسية  
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  األدب بيشويولكن يف ىذه ادلرة قد أساء األنبا 

 " :وىذا اذب لو قرون !لمٌنببض ادلفسرين من ابا  األيمة من علماء ادلسحيث أنو نسب ىذا التفسًن األ ثوااسي إىل " 

 

 من أين أتى األنبا بيشوي بهذا الكالم الفارغ ؟!

 إاا قبلنا تفسًنه األ ثوااسي للقرآن على أساس أن من حقوق اإلنسان أن يُبرب عن نفسو ايفما شاء 

 ف ذا أمر خا  بو, لي ذي ال من يريد أن ي ذي مع نفسو 

 " ف ذا أمر ال يُطاق  األيمة من علماء ادلسلمٌنببض ادلفسرين من اباولكن أن ينسب ىذيانو إىل " 

  ًالكالم الذي قالو األنبا بيشويقال  عشرية أو من الزيدية أو من اإلباضية اثنمن الصوفية أو من الشيبة االال أون حص أن أحدا ! 

 م !وال أون حص أن الب ايية أو األمحدية الذين ىم ُافا  وليسوا من أىل اإلسالم قالوا ىذا الكال 

 

 :وللتأكيد على ذلك

  قد افرتى افرتاًء عظيماً على علماء ادلسلمٌن بيشويولبيان أن األنبا 

 بل وعلى اإلسالم بشكل عام, سأقوم ببرض ببض التفاسًن اخلاصة بالفرق الـُمهالفة ألىل السنة واجلماعة 

 واليت يستطيع أي شهص أن يطَّلع عليو من على موقع التفسًن[ٗٔ]: 

 { أي ألقـى ا  علـى َوَمـا قـَتَـلُـوُه َوَمـا َصـَلُبوُه َوَلِكـن ُشـبَِّو ذَلُـمْ }]": تفسير كتاب اهلل العزيزيف تفسًنه " ىـ( ٖت القرن : شيعي) الهواري قال
 [ جل شبو عيسى فُقِتَل الك الرجُل.

  ا قبل ـا وتقـديره, فبمـا نقضـ م ىـذه اآليـة عطـف علـى مـ]": التبيان الجامع لعلوم القػرآن" يف تفسًنه ىـ( ٓٙٗت : شيعي) الطو يوقال
يــات ا  وقــتل م األنبيــاء ب ــًن حــق, وقــوذلم: قلوبنــا غلــف وقــوذلم إنــا قتلنــا ادلســيح عيســى ابــن مــَر  ســول ا , أنزلنــا مــن اميثــاق م وافــرىم ب

علـى ا  يف قتـل أنبيايـو, ومـن هنـم قتلـوا ادلسـيح يقينـاً, ومـا قتلـوه, افـر مـن حيـث ىـو جـرأة أخبـا ىم إن البذاب, وأوجبنا ذلم من البقاب, أل
 [{.َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبَِّو ذَلُمْ دلت ادلبجزات على صدقو, مث اذهبم ا  يف قوذلم: إنا قتلناه فقال: }

  { قيـل َعزِيـزاً َحِكيمـاً { }َو ذَلُـمْ َوَمـا َصـَلُبوُه َوَلــِٰكن ُشـبِّ قولـو تبـاىل: }]": لطػائف اإلشػاراتيف تفسًنه " ىـ( ٘ٙٗت : ُصوفيالقشًني )وقال
 [أوقع ا  َشبَـَ ُو على الساعي بو فُقِتَل وُصِلَب مكانو, وقد قيل: َمْن حفر ب.راً ألخيو وقع في ا.

  قيل: إن الي ود أحاطوا ببيسى ومن مبو وىم ال ]": ةإلى بلوغ النهاي ةالهداييف تفسًنه " ىـ( ٖٚٗت : ُصوفي) مكي بن أبي طالبوقال
 ون عيسى ببينو فحولوا مجيباً يف صـو ة عيسـى, فأشـكل علـي م أمـر عيسـى, فهـرج إلـي م ببـض مـن اـان يف البيـت مـع عيسـى, فقتلـوه يشب

 [وىم حيسبون أنو عيسى.
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 [18..... ] سلسلة زُلاضرات الرد على األنبا بيشوي
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 تعليق أخير على كالم األنبا بيشوي

  :[فلن تصدقوا ألنو حّي أمامكم. فمثاًل إاا  أيتم شهصاً ماشياً أمامكم يف ىذه القاعة اآلن وقيل لكم أنو قتل من يومٌن]يقول 

 ! لن أصدِّق أنو قُِتل بالطبع, وأيضاً لن أقول بأنو قام من األموات 

  المسيحيتحدث عن  بيشويفإن اان األنبا  حبسب البقيدة ادلسيحية, أي أنو قُِتل مصلوباً, مث ُدِفن 

 المسيحن وقام من األموات ببد ثالثة أيام وثالث ليال, ىل جيوز ببد الك أن أنفي ع  القتل ؟! بالطبع ال 

  المسيحفإنو قد قُتل بالفبل, ولكنو قام من األموات, وىل جيوز ببد الك أن أنفي عن  الصلب ؟! بالطبع ال 

 ت مصلوباً, ولكنو قام من األمواتفإنو قد ُصلب فباًل وما 

 

 [ما قتلوه" ألنو قام"ما صلبوه" تبين "ما أحلقوا بو لبنة الصليب", "و عبا ة ]قال:  بيشوياألنبا 

 أريد أن أ أل األنبا بيشوي  ؤااًل واحدًا:

 ىل تقبل من أي من مسيحي أن ينشر بٌن الناس أن ادلسيح مل يُقتل ومل ُيصلب 

 مث عندما تسألو دلااا تقول ىذا الكالم, يرد عليك قاياًل بأنو مل يُقتل ألنو قام من األموات 

 ما ىذا اجلنون !ومل ُيصلب ألنو مل تلحقو لبنة الصليب ؟ ! 

  غالطيةنفسو يقول يف  بولسإاا اان ٖ/ٖٔ 

 { ,َمْلُبوٌن ُال  َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبةٍ », ألَنَُّو َمْكُتوٌب: ِإْذ َصاَر َلْعَنًة أَلْجِلَنااَْلَمِسيُح افْـَتَدانَا ِمْن َلْبَنِة النَّاُموِس.»} 

  المسيحوىذا يبين أن  صابتو اللبنة حص تُرفع عن الناسحبسب البقيدة ادلسيحية قد أ 

  اآلن ويقول أن الي ود ما أحلقوا بو لبنة الصليب ؟! فمن الذي محل اللبنة إااً ؟! بيشويف ل يأيت األنبا 

 احلمد   الذي بنبمتو تتم الصاحلات


