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" يف أمػا  ثثػًنة اٞنيػداا تتثريًنىػا ىلػإل ان٬نػاف تالعقيػدةيف ١ناضرة لو بعنػااف " بيشوي, تكلم األنبا ٕٓٔٓالعقيدة يف مؤٕنر تثبيت 
حػ  تجػدنا أنػو  ,جداً ٔنص العقيدة اٞنسيحية, تلكنو أاضاً تناتؿ العداد من اآلاات القرآنية تاليت قاـ بتفسًنىا تفسًناً مسػيحياً أ رياكثسػياً 

ثالمو ىذا أف اُقنع ١نات او بثف القرآف ُمطابق للمسيحية تال   من خالؿ بيشويسيحية من القرآف الكرمي ! حاتؿ األنبا استخرج العقائد اٞن
تأنػو إلػو تاحػد,  الػوححاالدػ ست الكلمػ ت اآلباختالؼ, تأف القرآف اشهد للمسيحية تال تعا ض بينو تبػٌن اٞنسػيحية, تأف القػرآف اػذثر 

هبػػا  اهللتأف اٞنعتػػدلٌن مػػن ثبػػا  ىلمػػان اٞنفسػػران اٞنسػػلمٌن ىػػو التػػا ا, اؤاػػدتف اٞنسػػيحية, تمػػا إذل كلػػا مػػن أ كػػا   رابػػة ى يبػػة مػػا أنػػ ؿ 
الـ أـ ىل قيلت يف تقت نيب انست ,  المسيحاابنامويمىا   اهللسلطاف, تقاـ أاضاً بالتساؤؿ حاؿ اآلاة اليت ُتَكفِّر من قاؿ بثف 

مػن اللػل , تاعىىػإل أف   المسػيح٤نػاة ىػن  ٔنونػا أهنا أضيفت  يما بعد يف زمن متثخر ! تتكلم أاضاً ثثػًناً ىػن اآلاػات القرآنيػة الػيت
 ِنلاص النقاط السابقة قمنػا بػالرع ىليػو بيشوي, تأشيان أخرى ثثًنة ى يبة. ثل ما أت عه األنبا  المسيحالقرآف الكرمي اقاؿ ّنات 

اآلاات القرآنية باطل ١نض, ليس لو أي عليل من ثتابات ىلمائنا  قالو ِنلاص, تأريبتنا ّنا ال ادع ٠ناالً للشا أف ما  اهللبفضل   يها
, تأف القرآف الكرمي ال ٬ُنكن ألحد أف اشكا  يو,  إف تسائل الشيطافتأف ما ىداه من  الوحمن بيىنا أف انسالـ ىا عان  ,من اٞنفسران

ن لت يف   المسيحاابنامويمىا   اهللمستحيلة, تأريبتنا أف اآلاة اليت ُتَكفِّر من قاؿ بثف   يو اٞنختلفة ْنعل ىملية التشكياحفظو 
, تقمنا بإاراع آاات ثثًنة جداً ترع ىلإل ىقيػدة التثليػ , و تضػحنا ٗنيػع األمػا  اٞنتعلقػة باآلاػات الػيت ٔنونػا ىػن ٤نػاة  محم ىهد نبينا 
 من اللل . تىكذا دل تلن نرتؾ ألحد أي  رصة حملاتلة إريبات صحة العقيدة اٞنسيحية من اآلاات القرآنية.  المسيح
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حلمااالنتصارافياأرضااإلسالـ
الحقاأـاالص اق ا؟عن ااالختالؼ:ا

أقواؿااألنباابيشوياالمت احل افياحسائلااإلعالـ
 جرادة الا د ۩  جرادة الدستا  ۩ جرادة اٞنلري اليـا ۩

ُمحاضوةااألنباابيشوياحأه افها
يَناِعنَ االّلِهااإِلْساَلـُا ِإفَّاال ِّ

 ٙنسة للشيطاف تتاحد للر٘نن -األعااف ستة  ۩    انسالـ عان ٗنيع األنبيان ۩
َر  ۩ اَن ِىنَد الّلِو اِنْساَلـُ  ۩  اِنْسالَـِ ِعاناً  َػَلن اُػْقَبَل ِمْنوُ َتَمن اَػْبَتِغ َ يػْ  ِإفى الدِّ
 عاٞنٌن تأنعم ىليهمىكذا  حم اهلل ال ۩     َِإْف َأْسَلُمااْ  َػَقِد اْىَتَدتاْ  ۩

الُمَسمَّياتاالعويض احالتفاصيلاالفوعي 
الطعنافياالدوآفابسبباتكفيوامناعب االمسيح

 }لىَقْد َثَفَر الىِذاَن َقآُلااْ ِإفى الّلَو ُىَا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ{ تقت ن تؿ اآلاة ۩     الُكفر الَبِشع ۩
 ىقيدة اٞنسلم يف حفظ اهلل للقرآف الكرمي من التحراف ۩ ما ُثت  يف ملحف ىثماف ثاف مكتاباً يف ىهد النيب ۩
 استحالة إضا ة شين ىلإل ثتاب اهلل عتف أف اكتشفو اٞنسلماف ۩  القرآف الكرمي ال اعتمد ىلإل اٞنخطاطات ۩

َلَدْ اَكَفَواالَِّذيَناقَاُلوْااِإفَّاالّلَهاُهَوااْلَمِسيُحااْبُناَمْوَيمَا
 ُقْل ُىَا اللىُو َأَحدٌ  ۩ أىم العقائد اٞنسيحية ۩ آاات ثثًنة جداً ِضّد النلا ى ! ۩
 َثِلَمٍة مِّْنُو اْٚنُُو اْلَمِسيُح ِىيَسإل اْبُن َمْرميََ  ۩  أقانيم أـ أٚنان تصفات ؟ ۩
 دلَْ َاُكْن لىُو ُثُفااً َأَحدٌ  ۩  دلَْ اَِلْد تدلَْ اُاَلدْ  ۩   اللىُو اللىَمدُ  ۩
 الت سُّد ُثفر باهلل ۩   لقامي للقرآف الكرميالتفسًن األ رياكثسي ا ۩

اآلباحاالبناحالوححاالد ساإلهاحاح 
 لىَقْد َثَفَر الىِذاَن قَاُلااْ ِإفى الّلَو ريَاِلُ  رَيالريَةٍ  ۩  تَػُقاُلاا رَيالريَةٌ  َتال ۩  اَل تَػُقاُلااْ َىَلإل الّلِو ِإالى اٜنَْقِّ  ۩
 التهداد تالاىيد ت تح باب التابة ۩ َما ِمْن ِإلَٰػٍو ِإالى ِإلَٰػٌو ٰتِحدٌ  ۩  التثلي  = ريالرية آٟنة ۩

ؿاادعاءاصلباالمسيحاحموتهحوا
ـُ َىَليى اَػْاـَ ُتِلدتُّ َتاَػْاـَ أَُماتُ  ۩  َتَما قَػتَػُلاُه َتَما َصَلُباُه َتلَػِكن ُشبَِّو َٟنُمْ  ۩  َتالسىاَل
 اال رتان ىلإل الفخر الرازي ۩  بو ٟنم" أـ "ُشبِّو ٟنم" ؟ىل ىي "ُشبِّو  ۩
 التفسًن األ رياكثسي القامي للقرآف الكرمي ۩

االىتماـ بكتابات السلف اللاحل
قائم االمواجع ۩
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,  ػال ُمِضػل لػو اهللمػن اهػده , تعاذل مػن شػرت  أنفسػنا تمػن سػيعات أىمالنػا باهللتنعاك , تنستعٌن بو تنستغفره, ٥نمده هللاٜنمد 
تصػػفيو مػػن خلقػػو , ىبػػده ت سػػالو محمػػ اًاتأشػػهد أف , تحػػده ال شػػراا لػػو اهللتأشػػهد أف ال إلػػو إال , لػػو تليّػػاً مرشػػداً تمػػن اضػػلل  لػػن ْنػػد 

تأشهد , حق جهاعه ح  آتاه اليقٌن اهللتجاىد يف , الظلمة ات١ن, بو الغمة اهللُا كشف , تنلح األمة, تأعى األمانة, بلىغ الرسالة, تخليلو
 .ت تح منو مويمتثلمتو ألقاىا إذل , ت سالو  اهللىبد  عيسىاابنامويمأف 

 و أما بعد ؛

رَائِيَل َتِميَكائِيَل َتِإْسػرَاِ يَل  َػاِطَر السىػَمَااِت َتاأَلْ ِض َىػادِلَ اْلَغْيػِ  َتالشىػَهاَعِة أَ  » اا ِ يػِو نْػَت َٓنُْكػُم بػَػٌْنَ ِىبَػاِعَؾ ِ يَمػا َثػانُ اللىُهمى َ بى ِجبػْ
 (.ٚٗٛٔ-)صحيح مسلم« ِلَما اْخُتِلَف ِ يِو ِمَن اٜنَْقِّ بِِإْكِنَا ِإنىَا تَػْهِدى َمْن َتَشاُن ِإذَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم  اْىِدِن ٫َنَْتِلُفاَف 

 ض أتالػػذي طاٞنػا حػػاتلاا ٓنقيقػو منػذ بػػ تغ   ػر انسػالـ, أال تىػػا حلػم االنتلػػا  يف إنػو اٜنلػم الػػذي  اتع ىشػرات القساتسػة, 
 كلمات أخرى, حلم االنتلا  للعقيدة اٞنسيحية من عاخل اٞنراجع انسالمية !انسالـ, أت ب

إكا  تسػيظل الفشػل   ػيقهم ألف اٜنػق معنػا, تمػن ثػاف اٜنػق معػو  مػن ىليػو ؟! نعم, لقػد حػاتؿ الكثػًنتف تلكػن ٗنػيعهم  شػلاا,
 في ثل زمػن مػن األزمنػة تضػاؼ إذل  ,باطلة  لن نستطيعأ عنا أف نقـا ُنلر أٚنان الذان حاتلاا تفسًن اآلاات القرآنية لتاا ق ىقائدىم ال

 ! بيشويتاىتقد أنو قد حاف الاقت نضا ة اسم األنبا  ىذه القائمة الطاالة ىشرات األٚنان,

نَػػػاَؾ بِػػػاٜنَْقِّ }اقػػػاؿ يف ثتابػػػو الكػػػرمي    اهللتلكػػػن مهمػػػا حػػػاتؿ مػػػن حػػػاتؿ  لػػػن افلػػػح ألف  َتَأْحَسػػػَن َتاَل اَْثُتانَػػػَا ّنَثَػػػٍل ِإالى ِجعػْ
اقػاؿ تعالػػإل كثػره  تال اثتػػيا اػا مػػحمد ىػؤالن الػػمشرثاف ]يف تفسًن ىػذه اآلاػة   اهلل ٘نو  الطبوي. قاؿ انماـ [ٖٖ]الفرقاف    {تَػْفِسًناً 

 [ٔ][بػمثل اضربانو إال جعناؾ من الػحّق, بػما نبطل بو ما جانتا بو تأحسن منو تفسًناً.

نَػٰػَا بِػ{ أي  ُن ػة تشػبهة }َتاَل اَْثُتانَػَا ّنَثَػلٍ }]  اهلل ٘نػو ابناكثيواتقاؿ انماـ اٜنا ظ  { أي  تال َتَأْحَسػَن تَػْفِسػًناً  ٜنَْقِّ ٱِإالى ِجعػْ
 [ٕ][اقالاف قااًل اعا ضاف بو اٜنق, إال أجبناىم ّنا ىا اٜنق يف نفس األمر, تأبٌن تأتضح تأ لح من مقالتهم.

ر أت  ًنه أف اثتاا بثمثلة ى يبة, تتفسًنات  رابة بيشويتىكذا, مهما حاتؿ األنبا  , ح  البساا ىلإل الناس أ هامهم,  سُيسخِّ
بَػْل نَػْقػِذُؼ بِػاٜنَْقِّ } اقػاؿ يف ثتابػو الكػرمي   اهللمن ارع ىلإل ىذه األباطيػل, تاقػـا بتفنيػدىا بكػالـ تاضػح بػَػٌنِّ لل ميػع,  ػإف   اهلل

 [ٛٔ]األنبيان    {ا ُىَا زَاِىٌق َتَلُكُم اْلَاْاُل ٣نىا َتِلُفافَ َىَلإل اْلَباِطِل  َػَيْدَمُغُو  َِإكَ 

اع ىػن انسػالـ  َ شػرؼ الػدِّ  مػن أف استخدمين عائماً يف الدىاة إليو تالداللة ىليو, تأف ال استبدلين تال أف ٪نرمين  اهللأسثؿ 
 إنو ترل كلا تالقاع  ىليو. ,اُؤتإل الدان من ِقَبلي أف تعاذل اهللب أىاكالعظيم, تالذي ىا  خر رل, تتساـ ىلإل صد ي, ت 

 

                                                 
1

 .ٕٚٙ, ٕٙٙصػ -, اٛن ن التاسع ىشر , مؤسسة الرسالة ببًنتتجامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  
2

 .ٜٓٔصػ -لساعس , اٛن ن ا, عا  طيبة بالرااضتفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان ىماع الدان إٚناىيل ابن ثثًن )ت  

 أبواالمنتصوامحم اشاهين
 ـ ٕٓٔٓنا مو  ٖٔالسبت 
 ىػ ٖٔٗٔكت اٜن ة  ٚ
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 طائفية, تلكنين ىلإل اقٌن تاـ بثف  تنة قد اتسب  يفالرع ىلإل تساؤالت أحد ثبا   جاؿ الدان اٞنسيحيٌن  قد اعتقد البعض أف 
  تنة ال اؤعي إذل اٞننهج ,  هذانشر الرعتع العلمية القااة ىلإل تساؤالت مطرتحة حاؿ انسالـ لن اؤعي إال إذل االحرتاـ تالتقدار تالتفاىم

ىا أف اقػـا أحػد الفػراقٌن بالكػذب تاال ػرتان ىلػإل اآلخػر, أت أف اػدىىي التسػاؤؿ تىػا  انطالؽ, تلكن الذي اؤعي إذل الفتنةطائفية ىلإل 
ض غْ . ىػػذا ىػػا الػػذي اػػؤعي إذل الغضػػ  تاحتقػػاف مشػػاىر الػػبػُ , أت تاجيػػو النقػػد بطراقػػة َخِفيىػػةاقلػػد نشػػر أ كػػا   ػػًن صػػحيحة ىػػن اآلخػػر

 اماً ىلإل اآلخر, تىذا  ًن مقباؿ بثي حاؿ من األحااؿ.تالكراىية, ألف ىذا اُعتو ى 

يف  وفنػيتفنٞنػاكا ],  ن ػده اقػاؿ  كػل طراقػة تتػاح لػوهػاجم انسػالـ ببػثف ىنػاؾ مػن اُ  بيشػويىناؾ اىرتا ػات صػر٪نة مػن األنبػا  
, تقػد [ٖ][مهاٗنة انسالـ ؟ لا استمر أسلاب اٟن ـا هبذه الطراقة  لن تكاف العااق  يف صاٜننا. ٩ن  إاقاؼ ىذا األسػلاب اٟن ػامي.

, [ٗ][.بمهاجمػػ ااإلسػػالـالػػذي اقػػـا  زكويػػاابطػػوسالقمػػص ]أحػػد الػػذان اقامػػاف ّنهاٗنػػة انسػالـ تىػػا   اسػػم بتحداػػد بيشػػويقػاـ األنبػػا 
أت  ال انشػر األ كػا  اٝناطعػة زكويػاابطػوس,  ػإف [٘][ضد انسػالـ ت مػازه. زكوياابطوسالذي اقـا بو القمص  السبابت التجويح]أاضاً  

 اقـا بالت راح تالسباب ضد انسالـ ت مازه, أي ثل ما لو ىالقة بانسالـ !إنو  , بلاُهاجم انسالـ  حس 

ىلإل مشاىره اٛنميلة,  ها ارى تجاب إاقاؼ األسلاب اٟن امي ىلإل اٞنسلمٌن, ألف ىذا ىا الػذي اُػَالِّػد  بيشوينشكر األنبا  
ت٥نػن أاضػاً نػر ض الت ػراح  ىلػإل انطػالؽ. , تىا اعلم جيداً أف هنااػة ىػذا الطراػق لػيس يف صػاحل اٞنسػيحيٌنثما قلنا سابقاً   الفتنة الطائفية

,  لػيس ىػذا مػن تعػالي طراػق الػدىاة تطراػق   م انسػالـ بػثي حػاؿ مػن األحػااؿ,  ػنحن ثمسػلمٌن لنػا مػع اآلخػر طراقػافتالسباب تاٟن ػـا
 {بِالَِّتياِهَياَأْحَسنُاَتَجاِعْٟنُم  بِاْلِحْكَمِ اَحاْلَمْوِعَظِ ااْلَحَسَن ِااعُْع ِإذِل َسِبيِل َ بَِّا الطراقٌن  قاؿ  } ثيف نسلا   اهللاجملاعلة, تقد بَػٌنى لنا 

 يف ثتابو  قد حاع ىن اٜنق.  اهلل ًن ما بينو ّننهج آخر ىاكان الطراقٌن  سلا ن م, [ٕ٘ٔ]النحل   

أف  ىػن انسػالـ, خاطعػة اً أ كا   من الطبيعي ىندما ٤ند من اآلخرلنا من منهج يف الدىاة تاجملاعلة,   اهللمع الت امنا ّنا قيىده  
َتِإَك َأَخػَذ اللّػُو }يف ثتابو الكرمي    اهللما نعلمو من اللااب تاٜنق ىن عاننا اٜننيف,  قد قاؿ تنشر  ,هابتلحيحأف نقـا ت  نرع ىليها,

 [ٚٛٔ]آؿ ىمراف    {َتاَل َتْكُتُمانَوُ  لَُتبَػيػِّنُػنَُّهاِللنَّاسِاِميثَاَؽ الىِذاَن أُتُتااْ اْلِكَتاَب 

ىي يف ثل من أُتيت ِىلػم ]يف تفسًن ىذه اآلاة  ىنهما  اهلل ضي  قتادةت الحسنما قااله  اهلل ٘نو  الدوطبيتقد نقل لنا انماـ 
قَػْد } ٙ/ٗ هوشػعتىػذا اُػذثِّرن بػالنص اٞناجػاع يف , [ٙ][, تإاّػاثم تثتمػاَف العلػم  إنػو َىلكػة.فمػناَعلػماشػي اًافلُيعلِّمػهشين مػن الكتػاب. 

 تىكذا تج  ىلينا أف ننشر العلم تاٞنعر ة, تننتظر تثريًن٨نا ىلإل من افتقد٨نا. .{َىَلَا َشْعيب ِمْن َىَدـِ اْلَمْعرَِ ةِ 

سػاؤالت الػيت اقػـا بطػرح الت نقـا بلفة مستمرة بالرع ىلإل ثل من اشكا يف انسالـ العظيم, أت اقـا بنشر أ كا  خاطعػة, أت 
ا حػػق أصػػيل ألتبػػاع أي عاػػن, تال اُعقػػل أف اقػػـا أحػػد تىػػذ , أت حػػ  اقػػـا بإخفػػان انتقاعاتػػو يف ىيعػػة تسػػاؤالت !ابحػػ  ٟنػػا ىػػن إجابػػات

بانجابػػػة ىلػػػإل اقػػػـا ترت٩نهػػػا, أت الػػػيت اػػػتم  اطعػػػةاٝن كػػػا  األشػػػرح, أت تلػػػحيح التاضػػػيح ت الباننكػػػا  ىلػػػإل تػػػابع أحػػػد األعاػػػاف ألنػػػو اقػػػـا ب
 دانو., أت اقـا بتفنيد انتقاعات ماجهة لطرتحةاٞنتساؤالت ال

                                                 
 .ٕٗصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي  آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٖ
 .ٖٔصػ -اٞنرجع السابق  ٗ
 .ٖٙصػ -اٞنرجع السابق  ٘
 .ٖٗٓصػ -, عا  ىادل الكت  بالرااض, اٛن ن الرابع الجامعاألحكاـاالدوآفىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  ٙ
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الطػرح الػػُمتباعؿ بػٌن العقائػد اٞنختلفػة قػد اػؤعِّي إذل التنػازع تاالنشػقاؽ, تىػذا أمػر  ػًن صػحيح تلكن البعض اقػاؿ أف مثػل ىػذا  
ل ثػل طػرؼ  كػر بى قَ تػَ , سػيَ , مع االلت اـ التػاـ بػاٞننهج العلمػي اٞننضػب ىلإل انطالؽ,  إف ثاف ىناؾ ىقل تحكمة تأسلاب طي  يف الطرح

" أف انتقل من عان إذل آخر, بل أقلد االحرتاـ اٞنكناف لكال الطر ٌن, لعدـ استخداـ أي , تال أقلد بكلمة "اتقبىلاآلخر ت٪نرتمو تاقد ه
 ػال  ؛. أما إكا تصل األمر إذل تضع اللداقة بٌن أطراؼ الداانتٌن يف ثفة, تبياف اٜنق يف مسثلة خال ية يف ثفػةأسلاب ْنراح أت ى امي

حنحػػػػناالانتنػػػػازؿاعػػػػناعديػػػػ تناامػػػػناأجػػػػلااللػػػػداقة شػػػػين تاٜنفػػػػاظ ىلػػػػإل ان٬نػػػػاف شػػػػين آخػػػػر, ]  بيشػػػػويأجػػػػد أ ضػػػػل ٣نػػػػا قالػػػػو األنبػػػػا 
 [ٚ][.الص اق 

ت ػػاؽ ثػػل  ىنػػده دة اننسػػاف ٩نػػ  أف تكػػاف أ لػػإل شػػينثلمػػات تُػَاضِّػػح َنػػالن أف ىقيػػ  اػػا ٟنػػا مػػن ثلمػػات صػػر٪نة جراعػػة  ائعػػة ! 
. أ اد أف أقاؿ إننا ٥نُِ  أف اكاف ىناؾ تفاىم بٌن األطراؼ اليت تتناقش حاؿ األما  العقائداة, تلكن إكا تصػل األمػر إذل االختيػا  شين
  ي   اختيا  العقيدة. - بيشويثما قاؿ األنبا   -اللداقة تالعقيدة بٌن 

كا إكا مػاقلػدي أ اػد أف أطػرح ىلػيكم سػؤااًل   تفهمػااف ىذه ىػي اٜنكمػة بعينهػا, تحػ  إ اً, بل أستطيع أف أقاؿ ىذا ليس تطرُّ 
اٞنشاثل تاالختال ات العقائداة بٌن اٞنسلمٌن تاٞنسيحيٌن, تدل نقم بثي مؤٕنرات أت لقانات لتاضيح اٞنفاىيم اٞنختلفة بيننا, ىل  ىن تغا لنا

ظهر لنا من اٝنا ج أ عاؿ األصدقان, تلكن من  ـ أف اللداقة ستختفي تإف ِ بثي شكل ؟ ال أىتقد, بل أجْ  أت تفاىم ستكاف ىناؾ صداقة
  ما ىا اٜنل إكاً ؟ي لدانو حقو, طِ  يف رينااا اآلخر, الذي اشعر بثنو دل اُػعْ رت حتقنة, تالبغض الػُمستَ مُ ػالداخل, لن ٤ند إال اٞنشاىر ال

تىكػػذا  ,[ٛ][عتف أف ٦نطػ  يف حػق اآلخػران. نػ افعاعػناالحػقت ,ىػن مسػػيحيتنا  افعحنُػ ,دّاوُانَػػىلينػا أف ]  بيشػويقػاؿ األنبػا 
  يف حػق ِطػ, عتف أف ٦نُْ الػذي ٥نػن ىليػو الحػق, تىػن تواثنػا, تىػن  نبينػا, تىػن قوآننػا, تىػن إسػالمنا, تنُدا ع ىن عّ رُ أقاؿ  ىلينا أف نػَ 

 . األمٌنيف ثتابو الكرمي أت ّنا  علو نبينا   اهللالتـ  ّنا أن لو  إف دل  كلا تمن  عل  ًن, اآلخران. تىذا ىا حاؿ اٞنسلمٌن أصالً 

                                                 
 .ٔٗصػ - العدي ةالمي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحا, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي  آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٚ
 .ٕٗصػ -اٞنرجع السابق  ٛ
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١ناضرتو يف اٝنفان, تدل تكن , ت تصلت ثلماتو إذل ثل ىادل,  لم تكن بيشويتناتلت تسائل انىالـ الػُمختلفة تلر٪نات األنبا 
َسػػات تُمْعتَػَقػػَدات  بيشػػوياألنبػػا ُاِكنُّػػو  ٠نػػرع مناقشػػات عاخػػل البيػػت اٞنسػػيحي, بػػل َىلِػػَم اٛنميػػع ّنػػا مػػن أ كػػا  ٟنػػا ىالقػػة ترييقػػة بػػثىم ُمَقدى

, [ٜ]صػػػويااليػػػـوالم, سػػػنتناتؿ منهػػػا مػػػا جػػػان يف جراػػػدة بيشػػػويبنشػػػر بعػػػٍض مػػػن تلػػػر٪نات األنبػػػا  اٛنرائػػػداٞنسػػػلمٌن. قامػػػت ىػػػدع مػػػن 
 يف ١ناضرتو. بيشوي, حي  أف ىذه اٛنرائد الثالرية تناتلت أىم ما أت عه األنبا [ٔٔ]الوف , ت[ٓٔ]ال ستورت

و نقػػـا بػالتعليق ىليهػػا سػراعاً, مػػع انشػػا ة إذل  ,حػ  ال ٪نػػدث تشػتيت لعقػػل القػا ئ, سػػنقـا بعػرض مػػا ُنِشػر يف اٛنرائػػد الثالريػة
الكاملػػػة ىلػػػإل  جابػػػاتنفسػػػها, تمػػػن َوى نقػػػـا بسػػػرع ان بيشػػػويٌن طَيىاهتػػػا, ُوى نػػػذى  إذل ١ناضػػػرة األنبػػػا الػػػيت ٓنملهػػػا الكلمػػػات بػػػ األ كػػػا 
, تلكػن يف حالػة البحتػة باٞنناقشات العلمية تسيظل ثاف عائماً  ناتىا أف اىتمام . تلكن ٩ن  ىلإل القا ئ أف ُاالحظ أمراً ُمِهمىاً,تساؤالتو

, بانضػا ة مسػتمعيوبػٌن  ىػن انسػالـ نشػرىا بيشػوياأل كػا  الػيت ٪نػاتؿ األنبػا طػالف تاضيح بُ  ىلينا ىذه, َتَج َ  بيشويتلر٪نات األنبا 
, مػػع االلتػػ اـ يف ٗنيػػع األحػػااؿ باألسػػلاب حػػاؿ مػػا ٫نػػص ُمَقدىسػػات اٞنسػػلمٌن تُمْعَتقػػداهتم أت تسػػاؤالتو أت انتقاعاتػػو إذل الػػرع ىلػػإل اعىاناتػػو

 . ئاْنر٪ناً أت تنفًناً للق  الذي ال ُاسب  الطيِّ 

ا إكا ثانػت مىػ, أمػس األتؿ, ىَ ةيػ َادِايػ االعَابِاثْاواتػَامَاؤتَالُمػايباالوسميِّاتػَاالكُامن ت ضِ ىى زِ نص ١ناضرة لو, تُ  قد تسانؿ يف يثاف األنبا بيشا ]
ًناً إذل شِ ها, مُ تِ عَ اجَ رَ , تعىا إذل مُ «ىهد ىثماف يف  افيماابع يفَاضِاأـاأُاانسالـ القرآف  ا قاؿ نيبمَ ت تقتَ يلَ قد قِ »بعض آاات القرآف الكرمي 
 [«.حتىايلغىاآي اتتهمناابالكفوش تِّ فَ ٩نعل الشخص اٞنقابل لا ابح  عاخل كىنو تاػُ »أف اٜناا  تالشرح تالتفاىم 

اٞنهم ىا أف اتسانؿ الشخص مػن أجػل العلػم تاٞنعر ػة, تلػيس مػن أجػل عّس االنتقػاعات  من حق ثل إنساف أف اتسانؿ, تلكن 
اؿ, ", تلػيعلم اٛنميػع أف لكػل َمقػاـ مقػةيػدَ قِ يػت العَ بِ ثْ ر تػَ ؤٕنََ مُ ػلػ ي  الرٚنػيِّػتػَ الكُ ماجػاع يف " بيشػوينػص ١ُناضػرة األنبػا يف ىيعة تسػاؤالت ! 

إف ثػل مػا   ؟ نستطيع أف نقاؿ ّننتهإل البسػاطة إكاً  يف مؤٕنر لتثبيت العقيدة  م هبذا الكالـ  بيشوياألنبا اتكلم  هذه التلر٪نات إف دل 
 يما ٫َنَْتص ّنَُقدىسات اٞنسلمٌن تُمْعَتقداهتم, تباألخص ١ناتلة لفت األنظػا  إذل احتماليػة تجػاع آاػات َعِخيلػة يف القػرآف  بيشويقالو األنبا 

 .من ِقَبل اٞنسلم, ثاف لتثبيت ىقيدة اٞنسيحيالكرمي, بل تالسعي ت ان إلغان آاة 

لسػت أع ي إف ثانػت قػد قيلػت  نصػوصاأخػويف اكػاف اٜنػدا  يف صػراحة عتف ى ػـا ألف ىنػاؾ أتأضاؼ بيشػاي "قلػت ٟنػم البػد ت ]
قػاؿ نػو طاٞنػا اُ رل أنو طالبهم بالبح  يف ىػذا األمػر ألإ اً حَ ضِّ اَ مُ  ",نهااأضيف افيماابع افيازمنامتأخوأأـاتقتما قاؿ نيب انسالـ القرآف 

رينػان بعثػة أت ىذه اآلاػة يلَ نو سثؿ ضياؼ السفًن ىل قِ إ, تقاؿ اتفاؽ"  لن اكاف ىناؾ لىَقْد َثَفَر الىِذاَن َقآُلااْ ِإفى الّلَو ُىَا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ "
 [ضد اٞنسيحية. ينجملرع تضع ش افاللدوآفاالشفوياحجعلهاتحويويبناعفَّايعاعثمافامِاجْا اأثناءاتَايفَاضِاأُانيب انسالـ, أـ 

                                                 
 http://almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=270706, الراب   ٕٓٔٓسبتمو  ٖٕ  اٝنميس المصويااليـوجرادة  ٜ

 http://dostor.org/politics/egypt/10/september/22/29539, الراب   ٕٓٔٓسبتمو  ٕٕ  األ بعان ال ستورجرادة  ٓٔ
 http://alwafd.org/details.aspx?nid=68422, الراب   ٕٓٔٓسبتمو  ٕٕ  األ بعان الوف جرادة  ٔٔ
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٥نػػن ال نراػػد إال اللػػراحة ٣نػػن ٫نالفنػػا, حػػ  نسػػتطيع أف نتنػػاقش حػػاؿ اختال اتنػػا, أمػػا أف ٫نفػػي ثػػل طػػرؼ مػػا اضػػمره ل خػػر,  
اىيػة تاٜنقػد, تيف تقػت مػا سػيحدث انف ػا  لكػل ىػذه الكر  قة  ق ,  هػذا أمػر ال اُػَالِّػد إالتاكشف ىمىا يف عاِخِلو يف االجتماىات الػُمغل

 اٞنشاىر اٞنكباتة, تىذا ما ال نراده ىلإل انطالؽ.

؟  بيشػوي" ىند األنبا اتفاؽبٌن انسالـ تاٞنسيحية, تلكن ما معىن ثلمة " اتفاقاً  اراد أف اكاف ىناؾ بيشويىنا ٤ند أف األنبا  
إلو تاحد يف   اهللأـ أنو اراد من اٞنسلمٌن أف اعتقدتا بثف  ؟  عيسىاابنامويماالمسيحىل اراد من اٞنسلمٌن أف اعتقدتا بثلاىية 

ُصػِل  تمػات تقػاـ مػن   عيسىاابنامويماالمسيحراد من اٞنسلمٌن أف اعتقدتا بثف أـ أنو اُ  ؟ رححاق س, تابن, تآبرية أقانيم  ريال
من الااضح  ؟ بيشويىل ىذا ىا االتفاؽ يف مفهـا األنبا  ؟أف ُالبح اننساف با اً أماـ اهلل  من أجل لياؿٍ  األماات بعد ريالرية أااـ تريالث

 أف ىذا ىا مفهامو حاؿ االتفاؽ حي  أنو اقـا بالتشكيا أت التساؤؿ حاؿ أي آاة قرآنية ٔنالف العقيدة اٞنسيحية !

  ال ستوريف جرادة  بيشويانظر إذل اٞن اد من األقااؿ الاا عة ىن األنبا  

ف السػفًن أت ع لػو نلػاص قرآنيػة مثػل ت "أاػدناه بػػرتح إىنػاؾ  ػ حضػره ثػل  جػػاؿ السػفا ة رينػان لقػان ٗنعػو بسػفًن ملػر بقػوصأتقػاؿ أنػو  ]
 [ب تالكلمة تالرتح القدس تأهنم إلو تاحد.ف اٞنسيح "ثلمة منو" تأف القرآف بذلا كثر اآلأقدس" ت 

اٞنسػيح دل ٬نػت, تنػرع ىلػيهم  لمػاكا اقػاؿ يف قػرآهنم " السػالـ ىلػي اػـا تلػدت تاػـا أمػات اقالػاف أف  –أي اٞنسلمٌن  –تأضاؼ " ىم ]
"  تلػػا اآلاػػات مكتابػػة يف  ٗ٘آؿ ىمػػراف  –, تثػػذلا " ٞنػػاكا اقػػاؿ " اػػا ىيسػػي إن متا يػػا ت ا عػػا إرل  ٕٖمػػرمي  –تاػػـا أبعػػ  حيػػاً" 

 [.اقلد القرآف الكرمي –ثتاهبم 

أفاالمعتػ لينا" , تيف ىذا اللػدع قلػت ٟنػم  ٙ٘ٔالنسان  -" تما قتلاه تما صلباه تلكن شبو ٟنم   تأضاؼ   ىم ارعتف بالنص القائل]
تافسرتف ىذه العبا ة بقاٟنم إكا ثاف اٞنقلاع شخص اشبو لقاؿ "شبو بو  مناكباراالمفسويناالمسلميناعبواالتاريخايؤي حفاالمسيحي 

 [ٟنم" تليس شبو ٟنم,  اٞنقلاع أنو خيل إليهم تدل اكن ىناؾ من اشبهو.

 تلػػا اآلاػػات مكتابػػة يف   - تنػػرع ىلػػيهم], اقػػرأ جيػػداً  ال أىتقػػد أنػػو اتسػػانؿ ىنػػا ,بيشػػويأسػػلاب طػػرح األنبػػا  ُمالحظػػةأ جػػاا  
اػتكلم ىػن شػين مػن اٞنفػرتض أنػو  بيشػويال اػدؿ إال ىلػإل أف األنبػا  ىػذا األسػلاب [ اٞنقلاع أنػو - ىذا اللدع قلت ٟنم تيف - ثتاهبم

الحػظ أاضػاً أنػو  العظػيم. اهللل للمسلمٌن اٞنفهـا اللػحيح الكػامن يف آاػات قػرآهنم ! سػبحاف صِّ اَ قاـ بد استو جيداً, ت٪ناتؿ جاىداً أف اػُ 
اؤاػػػدتف  اػػاحي للنػػاس مػػن خػػالؿ ثالمػػو أنػػو ُمطىلػػع ىلػػإل أقػػااؿ العلمػػان اٞنسػػلمٌن مػػن اٞنفسػػران الكبػػا , تاَػػدىىي أهنػػم اؤاػػدتف اٞنسػػيحية !

, تىنػػاؾ مػػن العلمػػان مػػن األمػػاات بعػػد ريالريػػة أاػػاـ تريػػالث ليػػاؿٍ ُصػػل  تمػػات تقػػاـ   المسػػيحاٞنسػػيحية ّنعػػىن أف اٞنسػػيحية تقػػاؿ  إف 
 اٞنسلمٌن الكبا  الذان اقالاف بذلا أاضاً !

المعتػ لينامػنااطبعاً سنقـا بعرض أقااؿ العلمان اٞنفسران من بدااة القػرف األتؿ اٟن ػري إذل اٞنعاصػران حاليػاً لػنعلم أاػن ىػؤالن "
اقلد بكلمة "اتفاؽ"  بيشوي", تلكن ىلإل األقل قد  همنا أف األنبا يؤي حفاالمسيحي " الذان "كباراالمفسويناالمسلميناعبواالتاريخ

,  ثىتقد أنو لن ٪ندث بيننا اتفاؽ إال إكا صػا  ٗنيػع اٞنسػلمٌن ثذلاإف ثاف األمر  أف نكاف ىلإل نفس العقيدة اٞنسيحية تأف ال ٦نالفها, 
 مسيحيٌن !
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الطبػػوياا, تقػػاؿ انمػػاـ[ٕٓٔ]البقػػرة    {ِملىػػتَػُهمْ َتلَػػن تَػْرَضػػإل َىنػػَا اْليَػُهػػاُع َتاَل النىَلػػاَ ى َحػػ ى تَػتىبِػػَع }حػػٌن قػػاؿ    اهللصػػدؽ 
,  ػدع طلػ  مػا ارضػيهم تاػاا قهم, تأقبػل ىلػػإل بواضي اعنكاأب اًاتلػيست الػيهاُع اا مػحمد تال النلػا ى ]يف تفسًنه ٟنذه اآلاة   اهلل ٘نو 

 ػإف الػذي تػدىاىم إلػػيو مػن كلػا ٟنػا السبػيػػل إلػػإل االجتػػماع  ػػيو معػا ىلػػإل  ,طل   ضا اهلل  ػي عىائهم إلػإل ما بعثػا اهلل بػو مػن الػػحقّ 
 [ٕٔ][األلفة تالدان القػيػم.

تاستشػػهد بلقػػان ىقػػده ّننػػ ؿ السػػفًن   ,{ميََ رْ َمػػ نُ بْػػا حُ يِسػػمَ لْ ا اَ ُىػػ وَ لّػػلا فى إِ  اْ ا لُ اقَػػ نَ اذِ لىػػا رَ َفػػثَ   دْ َقػػلَ }   تقػػاؿ   اآلاػػة الكر٬نػػة الػػيت   إرل   يا شػػيب  أشػػا ]
أفاالمسػػػيحي اتتطػػػابقامػػػعااإلسػػػالـاباسػػػتثناءاهػػػذ ااآليػػػ اأنػػػو كثػػػر خػػػالؿ اللقػػػان    تأشػػػا  إرل  . قػػػوص حضػػػره أىضػػػان السػػػفا ة   يف   اٞنلػػػري
                                                                                                             [اكاف ىناؾ اتفاؽ.   ألهنا لا ريبتت لن   تتسانؿ ىن ماىد ن تٟنا تطال  اٞنسلمٌن بالبح   يها,  . الكويم 

,  مػا معػىن نلػاص أخػرى ؟ [ألف ىنػاؾ نلػاص أخػري]السػابق   بيشػويطبعاً ىنا نرى باضاح تناقضاً ى يباً مع ثالـ األنبا  
 أخػرى ٔنػالف العقيػدة اٞنسػيحية ؟ و ّننتهػإل الع ػ  اقػاؿ أف اٞنسػيحية تتطػابق مػع انسػالـ باسػتثنان آاػة تاحػدة ! أال اقلد آاات قرآنيػة

 ف  يب األىلإل.بحاس

لنعمل اآلف مقا نة بسيطة بٌن العقائد األساسية بٌن انسالـ تاٞنسيحية, لنرى مدى تطابق انسالـ مع اٞنسيحية ! اٛنميع اعلػم  
 ,االبػػن  اهللانسػػالـ انفػي ىػػن  , ىػػل انسػػالـ اقػاؿ هبػػذا ؟! اهللىػػا ابػن   المسػػيحاعيسػػىاابػػنامػػويمأف اٞنسػيحية تقػػاؿ بػثف 

 ر !فْ الكرمي اعلن صراحة أف ىذا االىتقاع ثُ القرآف ت 

ِمن قَػْبُل  َكَفُوحاْاَكِلَا قَػْاُٟنُم بِثَ ْػَااِىِهْم ُاَضاِىُؤتَف قَػْاَؿ الىِذاَن  َحقَاَلْ االنََّصاَرىااْلَمِسيُحااْبُناالّلهِا}يف ثتابو الكرمي    اهللاقاؿ 
تالنػاس صػنفاف   - لنػيب لأي   -بعثػو ]ىػذه اآلاػة   يف تفسػًن اهلل ٘نو  الشافعيانماـ  قاؿ .[ٖٓ]التابة    {قَاتَػَلُهُم الّلُو َأَّنى اُػْؤَ ُكافَ 
,  خلطػاه ُنػقِّ اهلل الػذي أنػ ؿ إلػيهم,  ػذثر تبػا ؾ لسػنتهمأفافتعلوااكذباًاصاغو اب, حكفوحااباهلل, لواامناأحكامه َّابأحد٨نا  أىل ثتاب, 

َلُهُم اللّػُو َأَّنى النىَلاَ ى اْلَمِسيُح اْبُن الّلِو َكِلَا قَػْاُٟنُم بِثَ ْػَااِىِهْم ُاَضاِىُؤتَف قَػْاَؿ الىِذاَن َثَفُرتاْ ِمن قَػْبُل قَػاتػَ َتقَاَلْت   }كفوهممن  تتعاذل لنبيو 
 [ٖٔ][{.اُػْؤَ ُكافَ 

{ أي قاؿ ال اعضده برىاف تال استند قَػْاُٟنُم بِثَ ْػَااِىِهمْ َتقَاَلْت النىَلاَ ى اْلَمِسيُح اْبُن الّلِو َكِلَا }]  اهلل ٘نو  النسفيانماـ  تقاؿ
{ )...( اعػين أف الػذان ُاَضاِىُؤتَف قَػْاَؿ الىِذاَن َثَفُرتاْ ِمػن قَػْبػلُ إذل بياف ,  ما ىا إال لفظ افاىاف بو  ا غ ىن معىن ٓنتو ثاأللفاظ اٞنهملة }

, أت الضػمًن يعنػياأنػهاكفػواقػ يمافػيهماغيػوامسػتح ث, م قػاؿ قػدمائهمالنلػا ى اضػاىي قػاٟنمػن اليهػاع ت  ثاناا يف ىهد  سػاؿ اهلل 
 [ٗٔ][{ ألهنم أقدـ منهم.ُىَ اْػٌر اْبُن الّلوِ { قاؿ اليهاع }اْلَمِسيُح اْبُن الّلوِ للنلا ى أي اضاىي قاٟنم }

األنبيػان مػثاًل ؟ ىػل ىنػاؾ تطػابق مػع ٔنتلف حاٟنا اٞنسيحية تانسالـ,  ما بػالكم يف ُمعتقػد اٞنسػلمٌن يف ىذه ٠ُنَرىع نقطة تاحدة 
 أبيو ىليهما السالـ  داحدت سليماف ىنللنظر إذل ما اقالو الكتاب اٞنقدس  اٞنسيحية ؟ ىلإل سبيل اٞنثاؿ ال اٜنلر,

                                                 
 .ٕٙ٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الثان جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٕٔ
 .ٕٜٔصػ -, عا  التدمراة بالرااض, اٛن ن الثان ماـاالشافعيتفسيوااإلىػ(   ٕٗٓأبا ىبد اهلل ١نمد الشا عي )ت  ٖٔ
 .٘ٚٙصػ -, عا  الَكِلم الطىيِّ  ببًنتت, اٛن ن األتؿ َمَ اِرؾاالتنزيلاححدائقاالتَّأحيلىػ(   ٓٔٚأبا الوثات ىبد اهلل النسفي )ت  ٗٔ
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َنِياالػوَّبِّا ٙ} اِفياَعيػْ اَتَمامػاًاَكػَ اُحَداأَبِيػهِا, َحَعِمَلاُسَلْيَماُفاالشَّوَّ ُسػَلْيَماُف ُمْرتَػَفَعػًة ِلَكُمػاَش  ِْجػِس اْلُمػاآبِيٌَِّن  اِحيَنعِػٍذ بَػنَػ ٚ. َحلَػْمايَػْتبَػِعاالػوَّبَّ
 َٜتَىَكػَذا  َػَعػَل ِٛنَِميػِع ِنَسػائِِو اْلَغرِابَػاِت اللىػَاايت ُثػنى اُاقِػْدَف َتاَػْذَُنَْن آِلِٟنَػِتِهنى.  َٛىَلإل اْٛنََبِل الىِذي ُْنَاَه أُتُ َشِليَم, َتِلُماَلَا  ِْجِس بَػيِن َىمُّػاَف. 

اَعَلىاُسَلْيَماَفاأَلفَّاقَػْلَبُهاَماَؿاَعِناالوَّبِّا َهػَذاااأَلْمػِواَأْفااَلايَػتَّبِػَعاآِلَهػً ااَحَأْحَصػاُ اِفػي ِٓٔإَلِو ِإْسرَائِيَل الىِذي تَػرَاَنى َلُو َمػرىتَػٌْنِ,  فَػَغِضَباالوَّبُّ
 [ٓٔ-ٙ/ٔٔ]اٞنلاؾ األتؿ  {.فَػَلْماَيْحَفْظاَمااَأْحَصىاِبِهاالوَّبُّا. ُأْخَوى

تثمػل ىػذه العبػا ة ت إذل الكػالـ,  أنظر ٞنا نقرأه ىن األنبيان الكراـ الو ة يف الكتاب اٞنقدس ! إف العٌن تدمع, تالقل  ٪ن ف, اهللت 
.]جيداً   الكتػاب  ىػل تعلػم أاهػا القػا ئ معػىن ىػذه العبػا ة ؟! [َتأَْتَصاُه يف َىَذا اأَلْمِر َأْف اَل اَػتىِبَع آِٟنًَة ُأْخَرى.  َػَلْم ٪َنَْفْظ َما أَْتَصإل ِبِو الرىبُّ

اقاؿ القرآف الكرمي يف ىذا الشثف ماكا  !  اهللة أخرى,  لم ٪نفظ تصية بثف ال اتىبع آٟن  سليمافإل صى تَ   اهللاٞنقدس اقاؿ أف 
 [ٕٓٔ]البقرة    {َتلَػِكنى الشىْياِطٌَن َثَفُرتاْ  َحَمااَكَفَواُسَلْيَمافُا} ؟

إذل   اهللابين معابد ل ٟنة الارينية يف الكتاب اٞنقدس ! أما يف القرآف الكرمي,  إنو اقـا بدىاة الذان ال اعبدتف   سليماف 
َتَجػدتػَُّها َتقَػْاَمَهػا َاْسػُ ُدتَف الػذي جػانه اٟنػدع تأخػوه ىػن ملكػة تقػاؿ ىنهػا  }  سليمافىن   اهللانسالـ, اقرأ إف شعت ما َقلىو 

 ؟ ىػل  سػليماف,  مػاكا  عػل [ٕٗ]النمل    {لِلشىْمِس ِمن ُعتِف اللىِو َتَزاىَن َٟنُُم الشىْيطَاُف أَْىَماَٟنُْم َ َلدىُىْم َىِن السىِبيِل  َػُهْم اَل اَػْهَتُدتفَ 
ُهْم  َػانظُْر َمػاَكا اَػْرِجُعػافَ بل قاؿ للهدىد  }, اهللثال ت  بنا ٟنم معبداً ؟!ت  كى  إليهم ]النمػل    {اْكَى  بِِّكَتايب َىَذا َ ثَْلِقْو ِإلَْيِهْم ُوى تَػَاؿى َىنػْ

َػػأَلُ ِإنِّ أُْلِقػػَي ِإرَلى ِثتَػػاٌب َثػػِرمٌي  عنػػدما تصػػل الكتػػاب للملكػػة  } [ٕٛ
ِإنىػػُو ِمػػن ُسػػَلْيَماَف َتِإنىػػُو ِبْسػػِم اللىػػِو الػػرىْ٘نَِن الػػرىِحيِم  (ٜٕ)قَالَػػْت اَػػا أَاػَُّهػػا اٞن

 ]النمل[ ({ٖٔ) َأالى تَػْعُلاا َىَليى َتأُْتاِن ُمْسِلِمٌنَ  (ٖٓ)

أف اٞنسػػيحية تتطػػابق مػػع ]تاقػػاؿ   بيشػػويو اػػثيت األنبػػا  بػػالطبع ال, ! اٞنقػػدس ٕنامػػاً أىتقػػد أف ىػػذا اطػػابق مػػا ٤نػػده يف الكتػػاب  
 لثػم يف لجػ   ؿا قػا فيػث  نكػلت  ,با لسػألا اذىػ إللػى فسآ انأ !؟ ديش   لج   مكنم سيلأ ,ـا ق اا [. انسالـ باستثنان ىذه اآلاة الكر٬نة

 يدئػاقعلا تا ىػاللا كاتسػأت  ,ةنػايمع ةسػادقلا راػع سيئػ  ت  ,ي  او لػات  ,يشػلا رفػثت  طايػمع فارَ طْػمُ  اىت  !؟ ـالكلا اذى يواشيباابنألا  لنم
 الت  ,ةيلا عسػٞنا  دقػ إللػى نكػ  ,ةيسػثك ا ري  ألا ةيػطبقلا ةسػينكلا يف ؿا عسػم لجػ   تنػأ ,يواشػيب رـت حملا ابنألا ةر ضح اا .ةينا كسٞنا تا  اا ٜنات 
          .حيحص ونثب نقيتمُ  تنأ امي  الإ ملكتت

قػد اىػرتض اىرتاضػاً شػداداً ىلػإل  بيشػويألف األنبػا  تاليت أنا  ًن ُمعتػاع ىلػإل اسػتخدامها ؟ أتكلم هبذه القساةىل تعلماف ٞناكا  
أي أف اعرؼ  طالبتو بد اسة القرآف جيداً قبل أف اهاجم,] ىندما ظن أنو اتكلم عتف ع اسة أت سند ىلمي؛  قاؿ  زغلوؿاالنجارالدثتا  

اعرؼ ما اقالو عانو ىنا قبل أف اهاٗننا, لكن أف اكاف أستاك تعثتا  تاقاؿ ثػالـ لػيس لػو أي مرجػع  عىن أفّنعانو قبل أف اهاجم عاننا, 
 [٘ٔ][ىلإل انطالؽ !

ي أي اعىان  ًن مسعاؿ, تأف تعرؼ انسػالـ ىِ دى جيداً قبل أف تَ  الكرمي , أطالبا أنا بد اسة القرآفبيشوياآلف أاها األنبا احملرـت  
اتطػابق مػع اٞنسػيحية باسػتثنان آاػة تاحػدة ! لكػن أف و قبػل أف تػدىي أنػ ىػن العقائػد السػابقة ما اقالو تأف تعرؼ جيداً قبل أف تتكلم ىنو,

, تالذي سيقـا زميلي زغلوؿاالنجارطراناً, ت ئيساً ألحد أثو األعارة, تأستاكاً لالىات تتقاؿ ىذا الكالـ, و تعي  ىلإل الدثتا  تكاف مُ 
 [ٙٔ][ال تَػْنَو َىْن ُخُلٍق َتتَْثيتَ ِمثْػَلُو, َىاٌ  َىَلْيَا ِإَكا  َػَعْلَت َىِظيمُ ]ما قالو الشاىر   ال أجد إال صحة ما قالو, بإريبات  ُمعاذاعليافاألستاك 

                                                 
 .ٖٗصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي  ئي احكتابي آباا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٘ٔ
لألخطل, تىا يف قليدة للمتاثل الليثي, تنس  لسابق الوبري, تللطرماح, تأليب  ٕٗٗ   ٔ, نسبو سيبااو ٚٔٙ   ٖىذا من األبيات اليت  تات يف ىدة قلائد, ثما قاؿ صاح  اٝن انة  ٙٔ
االمخطوطات, تليست يف عااانو الذي نشره األستاك ١نمد حسن آؿ ااسٌن يف "ٛٔٙ   ٖساع الدؤرل قليدة ساقها صاح  اٝن انة األ " طبعة مطبعة اٞنعا ؼ ببغداع سنة نفائس
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, تالػيت تناقلتهػا تسػائل بيشػوياآلف, تلتكن ىذه الكلمات ٠ُنَرىع بياف ٞندى خطا ة الكلمػات الػيت َصػرىح هبػا األنبػا  سثثتفي هبذا 
أف اُفػرغ ىلػإل   اهللاسػثؿ ت بشػكل أثثػر تاسػعاً,  بيشوياألنبا  يف األج ان التالية من البح , سن ي  ىن تساؤالت اٞنختلفة.انىالـ 

ثف ىناؾ الكثًن من الناس, ساان من اٞنسلمٌن أت اٞنسيحيٌن, اعلماف جيداً بٗنيع القران صواً أرينان قرانهتم ٟنذا البح , ألنين أىتقد جازماً 
تلكن لعل حضرة األنبا ابح  ىن انجابات , اعلم إجابتها أصغر طال  ىلم من الفراقٌن, بيشوياليت طرحها األنبا  ساؤالتأف ىذه الت

 . اهلل سيحلل ىلإل ما اراد بإكف  يف ىيعة ُن  ىلمي ُمَاريىق بالواىٌن تاألعلة تاٞنراجع العلمية,

يف حػػاارل ٙنػػس صػػفحات ىػن الكثػػًن مػػن اآلاػػات القرآنيػػة تاٞنعػػان الػػيت  تكلػػمصػػفحة,  ٚٔمت تفراغهػػا يف  بيشػػوي١ُناضػرة األنبػػا  
  سب ثثر من ألالتع   جان  ٞناكا التع   ىنا ؟ ثانت إسالمية ! اضرةاحمل% من ٖٓاآلاات, ىذا اعين أف حاارل  ىذه ٓنتااها

,  ػػاٞنفرتض أف ٗنيػػع ١ناضػػرات اٞنػػؤٕنر سػػتتكلم إمػػا ىػػن العقيػػدة "ىقيػػدتنا األ رياكثسػػية, آبائيػػة تثتابيػػةىنػػااف اٞنػػؤٕنر ثػػاف " أحاًل:
 ألي ماضاع إسالمي ُنس  ىنااف اٞنؤٕنر نفسو. إكاً   ال عخل األ رياكثسية, أت ما ٫نص آبان الكنيسة, أت الكتاب اٞنقدس,

تتكلػػم ىػػن انسػػالـ تالقػػرآف بشػػكل صػػراح  "اٞنيػػداا تتثريًنىػػا ىلػػإل ان٬نػػاف تالعقيػػدةثانػػت بعنػػااف "  بيشػػوي١ُناضػػرة األنبػػا   ثانيػػاًا
, بػػل بػػدأ مباشػػرة ّنػػا نشػػره الػػدثتا  قنػػاةافضػػائي اإسػػالمي احاحػػ ة" تمػػع كلػػا دل اػػذثر القنػػاات الفضػػائية انسػػالميةتمباشػػر ٓنػػت ىنػػااف "

 قناة  ضائية إسالمية ؟! األهواـ هل جرادة  ! األهواـيف جرادة  زغلوؿاالنجار

بانضا ة إذل أف  .ىذاف السبباف ٩نعالف الشخص ٬نيل ناحية االىتقاع بثف ىناؾ ما ُاشبو "التلكيا" للكالـ يف مااضيع إسالمية 
ان٤نيػل إذل السػعاعاة بغػًن إ اعهتػم, بػل لقػد عخػل ]أبدى نااااه ِنلاص الكالـ ىن انسالـ من بدااة احملاضرة حي  قاؿ   بيشوياألنبا 

 تثثف ىناؾ حرب ضرتس من اٞنسلمٌن ىلإل ان٤نيل ! ,[ٚٔ][تعخل إذل ثل البالع انسالمية.

, اٞنسػلماف اقػرؤتف العهػد اٛنداػد صػباح مسػان, تدل نسػمع أبػداً ىػن مسػلم أحػ  اٞنسػيحية مػن أجػل مػا بيشػوياا حضػرة األنبػا 
, أت ح  يف سفر الرؤاا. أنت شخلياً ىندما تبدأ الكالـ أت أي  سالة أخرى بولستجده يف أحد األناجيل األ بعة, أت  سالة من  سائل 

لقػػػد استضػػػا ين ] نفسػػػو  بيشػػػويشػػػرة إذل القػػػرآف الكػػػرمي, انظػػػرتا إذل ثػػػالـ األنبػػػا ىػػػن اٞنسػػػيحية ال تػػػثيت بنلػػػاص ثتابيػػػة ! بػػػل تػػػذى  مبا
حبػ أتاالحػ يبابػننامػػناانىالمػي ١نمػاع سػعد يف برنػامج "البيػت بيتػا" تطلػ  مػين شػرح ىقيػدة الثػالاث  شػرحت ىقيػدة الثػالاث, 

نْػَيا َتاآلِخَرِة َتِمَن اْلُمَقرىِبٌنَ ِإْك قَاَلِت اْلَم ِئَكُة اَا َمْرمَيُ ِإفى الّلَو اُػَبشِّ اقاؿ  } الدوآف { ُرِؾ ِبَكِلَمٍة مِّْنُو اْٚنُُو اْلَمِسيُح ِىيَسإل اْبُن َمْرمَيَ َتِجيهاً يف الدُّ
 [ٛٔ][[,  سثلتو أال اعين ىذا ...٘ٗ]آؿ ىمراف   

تثثف القرآف الكػرمي ٪نمػل  األىلإل, طُل  منو شرح العقيدة اٞنسيحية يف الثالاث  بدأ ثالمو بآاة من القرآف الكرمي ! سبحاف  يب 
 عاعاة إذل آخر ىذا الكالـ الع ي .و اقاؿ إف ان٤نيل قد عخل الس العقائد اٞنسيحية األ رياكثسية اآلبائية !

                                                                                                                                                                  
من ىامش  أبا جعفر ١نمد بن جرار  مندوؿساع اليت ٗنعها. ـ, تىذا الداااف من نسخة ِن  أيب الفتح ىثماف بن جىن. تدل الحقها األستاك الناشر بثشتات شعر أيب األٜٗ٘ٔىػ/ٖٖٚٔ

 .ٜٙ٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن األتؿ جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔالطوي )ت 
 .ٜٕصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي  آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٚٔ
 .ٗٗ, ٖٗصػ -اٞنرجع السابق  ٛٔ
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مػا  ائػدة  من معان خاطعة حاؿ اآلاات القرآنيػة تلكػن السػؤاؿ اٞنهػم ىنػا ىػا  بيشويطبعاً سنقـا بالرع ىلإل ثل ما أريا ه األنبا 
ذا التضػػػا ب ٟنػػػ أت إجابػػػة شػػػا ية اً مناسػػػب اً ال أجػػػد تفسػػػًن  شػػػرح الثػػػالاث مػػػن القػػػرآف الكػػػرمي ؟!اعخػػػاؿ ان٤نيػػػل إذل السػػػعاعاة تاألنبػػػا احملػػػرـت 

تلكنػين   اٞنسػيحية مػن خػالؿ اآلاػات القرآنيػة ! العقيػدة شػرح يىػت  , أاللقساتسة بشػكل ىػاـلىاعة  ىناؾ تلكنين أىلم جيداً أفالع ي , 
 باٞنعان اٜنقيقية ل اات القرآنية. أثثر اطالىاً تع ااةً  بيشويأف األنبا  ثنت أىتقد

أ لػػ  ثالمػػو ثػػاف حػػاؿ معػػان بعػػض اآلاػػات الكر٬نػػة الػػيت ٕنػػس ت ثثػػًناً ىػػن القػػرآف الكػػرمي يف ١ناضػػرتو,   بيشػػويلقػػد تكلػػم األنبػػا 
تسػاىاتو األخػًنة ىلػإل األ ض قبػل أف اُر ػع إذل السػمان, تمنهػا آاػات   المسػيح, منها اآلاات الػيت تػتكلم ىػن  ئيسيةىقائد مسيحية 
, و تكلػم يف النهااػة ىػن اآلاػة الػيت اعتقػد د مػن الػرتح القػدسؤاىػمُ أنو  ت  اهللتأنو ثلمة من بدتف ز ع بشر   المسيحٔنونا باالعة 

  أت انتقػد بشػكل خفػي شكا أت اتسػانؿتبدأ اُ  !   م تجاع "نلاص أخرى" بٌن انسالـ تاٞنسيحية "الاحيدة"ىا أهنا نقطة االختالؼ 
 ؟  عثمافابناعفافأـ أضيفت الحقاً يف زمن   محم النيب حياة  زمن ن تؿ ىذه اآلاة, تىل ثانت يف

األىداؼ تذى  يف ٗنيع ىذه من ت ان الكالـ حاؿ ىذه اآلاات, تلكن الكثًن من األىداؼ  ثاف لداو  بيشويأىتقد أف األنبا  
تأف العقيػدة انسػالمية ٕنشػي مػع العقيػدة اٞنسػيحية يف  اْناه تاحد, أال تىا إريبات أف العقيدة انسالمية ال ٔنتلف مػع العقيػدة اٞنسػيحية !

 طراق تاحد, أت ىلإل األقل يف طراقٌن متاازاٌن !

ٞنػا نقػاؿ ىػذا الكػالـ ال اغضػ  منػا أحػد ألنػو ]مثػل   بيشػوينعلم ىذا اقيناً من خالؿ العداد من العبا ات الػيت أطلقهػا األنبػا 
ىػذا مػا اقالػو بعػض اٞنفسػران ]ت  ,[  ىلمان اٞنفسران اٞنسلمٌن ىو التا ا, اؤادتف اٞنسػيحيةٌن من ثباأف اٞنعتدل]ت  ,[مكتاب يف ثتاهبم

لػػيس ىنػػاؾ  ػػرؽ بػػٌن انسػػالـ تاٞنسػػيحية إكف ] ؿ تعليقػػات مػػن قػػاماا ُنػػاا ه مثػػل أت مػػن خػػال ,[ٜٔ][مػػن ثبػػا  األئمػػة مػػن ىلمػػان اٞنسػػلمٌن
إكاً القرآف ُمطابق للمسيحية تال اختالؼ, تالقرآف ] ت ,[إكف ال تفلل انسالـ ىن اٞنسيحية ساى شعرة   يعة.], ت [ساى شعرة   يعة.

 [ٕٓ][و إلو تاحد.القرآف هبذا كثر اهلل اآلب تالكلمة تالرتح القدس تأن] ت ,[اشهد للمسيحية تال تعا ض بينو تبٌن اٞنسيحية.

ل للنػػػاس أف القػػػرآف الكػػػرمي اقػػػاؿ صِّػػػاَ مػػػرا اً تتكػػػرا اً أف اػُ  بيشػػػوي٪نػػػاتؿ األنبػػػا  ثلهػػػا صػػػاعمة تلكنهػػػا تاضػػػحة تصػػػر٪نة.  ىبػػػا ات 
 ث, تأف القػػرآف الكػرمي اقػػاؿ بلػل  اٞنسػػيح, بػل تاعىىػػإل أف ىنػػاؾ مػن ثبػػا  ىلمػان اٞنفسػػران اٞنسػلمٌن اٞنعتػػدلٌن ىػو التػػا ا, اؤاػػدتفا بالثػال

تثثننا يف اٜنقيقة عان تاحد ٦نتلف  ق  يف الػُمَسمىإل, بعضنا ٓنت مسمإل انسالـ, تاآلخر ٓنت مسػمإل اٞنسػيحية, تلكػن يف  اٞنسيحية !
 النهااة اٞنسيحية تانسالـ تجهاف لعملة تاحدة.

اٜنقيقية  اقرأ معي ىذه العبا ة اليت قاٟنا األنبا بيشاي ٛنميع  بيشويإف دل تكن العبا ات السابقة ثا ية للكشف ىن ناااا األنبا 
ىكػذا اكػاف اٜنػاا  تالشػرح تالتفػاىم الػذي ٩نعػل اآلخػر ابحػ  عاخػل كىنػو تافػتش ]اٞنسيحيٌن الذان ثػاناا حاضػران حملاضػرتو يف اٞنػؤٕنر  

 [ٕٔ][تإك بو ٪ناتؿ أف ٩ند حاًل. ؿطوح اند يابطويد اتساؤا بل , تىذا ألن دل أىاٗنو,حتىايلغياآي اتتهمناابالكفو

ال اتسانؿ ألنو اراد إجابات, بل ألنو اراد من اٞنسلم أف اتملص من عانو,  بيشوياألنبا  ىكذا ظهرت اٜنقيقة تاضحة جلية !
ىلػإل  الذي ْنسػد تىػاش  اهللىا   المسيحر اٞنسيحيٌن بسب  أهنم اقالاف بثف فْ " تفرض ىلإل اٞنسلم االىتقاع بكُ الغي آاةتأف "

 ! ثإنساف  األ ض بٌن الناس

                                                 
 .ٖٗصػ -ااألقااؿ السابقة من اٞنرجع السابق ٜٔ
 .ٗٗصػ -األقااؿ السابقة من اٞنرجع السابق  ٕٓ
 .٘ٗصػ -اٞنرجع السابق  ٕٔ
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, أاػػن ىػػذه اللػػراحة ؟ تأنػػت ٔنفػػي ناااػػاؾ [قلػػت ٟنػػم أنػػو البػػد أف اكػػاف اٜنػػدا  يف صػػراحة عتف ى ػػـا]  بيشػػويقػػاؿ األنبػػا 
 , ىل ىذه ىي اللراحة من تجهة نظرؾ ؟, تلكنو يف اٜنقيقة نقداٜنقيقية, تٔندع الناس بثسلابا الذي اظهر تثثنو تساؤؿ

 أ اػد مػن ثػل يننػتلكإسػالمية,  اتحػدرياف يف مااضػيع  ػًنه ىنػدماأت  بيشػويدع تلا للحظة من أسلاب األنبا ٦ندل أيف اٜنقيقة, 
قاؿ  "انظر إذل ىذا الكاىن احملػرـت الػذي اتسػانؿ  ي ىندما اسمعوتاعتقد  يو خًناً  بيشوياألنبا أف افهم ما ادت  يف صدت  أمثاؿ  مسلم

,  هػا اراػػدؾ أف تػرتؾ مػا اقالػو قرآنػا الكػرمي, تاراػػد مىػا يف نفسػوأنػو قػد أىلػن ى اهلل ا!", اىلػم أخػي  ٘نػػ تتعاىػة تخػاؼ بكػل تع ت١نبػة
 يف ثل  رصة تتاح لو, اراد أف اثبت للناس أ ضلية اٞنسيحية ىلإل انسالـ ! بيشويبل أف األنبا منا أف تلغي مثل ىذه اآلاات ! 

ىي صالة  الفجوتسثلين ىن الللاات تاللـا  ثجبتو  "ىندنا صالة ]  عموحاأديبىن حاا ه مع  بيشوياألنبا  لىوقَ ما  تثمل
, صػالة  العشػاءىػي صػالة الغػرتب, صػالة  المغػوبىي صالة السػاىة الساعسػة, صػالة  الظهوباثر, صالة  ىػي  العصػوىػي صػالة النػـا

أاضاً صالة الساىة الثالثة أي التاسعة صباحاً",  قاؿ  س صلاات مثلنا ؟",  قلت لو  "إف ىندنا ٙنصالة الساىة التاسعة.",  قاؿ  "إكف 
 [ٕٕ]["ت٥نن ىندنا صالة الضحإل الساىة التاسعة صباحاً.",  قلت  "تىندنا صالة نلف الليل",  قاؿ  "ت٥نن ىندنا قياـ الليل."

يف  أاو مقابلة للللاات اٝنمسة اٞنفرتضة ىلإل اٞنسلم, و  , ىيبذثر ٙنس صلاات بيشويانظر إذل ما بٌن السطا , قاـ األنبا  
لنهااػػة إذل أف  يف ااَل َصػبػدأ يف ١ناتلػػة إظهػا  أ ضػػلية اٞنسػيحية ىلػػإل انسػالـ مػػن ناحيػة ىػػدع اللػلاات, تلكػػن اٞنػذاع بػػدأ يف ٠نا اتػو حػػ  تَ 

 .اهللتبا ؾ  اهللـ تاٞنسيحية ! ما شان يف الليل تالنها , تىكذا مرة أخرى ال ااجد  رؽ بٌن انسال ىدع الللاات متساتٍ 

أت   المسيحمن تحي ما ثاف افعلو ت  ,٠نرع استقران ىاـ لنلاص الكتاب اٞنقدس بيشويٗنيع الللاات اليت كثرىا األنبا  
ثتػػاب مػػن تضػػع   ", تىػػااألجبيػػ ثتػػاب اُػػدىإل "  يف ٤نػدىا أنبيػان العهػػد القػػدمي, تمت تضػػع قائمػػة هبػػذه اللػلاات الػػيت مػػا ىػػي إال أكثػػا  تُقػػرأ

إف ]  األجبيػ بية تاألقػااؿ اآلبائيػة اٞنختلفػة. انظػر إذل ىػذا اٞنكتػاب يف ُمقدمػة ثتػاب القساتسة تالرىباف ٪نتاي ىلإل بعض النلاص الكتا
ثما قاؿ اٞنرتل  }سبع مرات يف النها  سبحتا   ثل اـا سبع.  آباءاالكنيس ت مناالوسلاالد يسينالللاات اٞنفرتضة ىلإل ٗنيع اٞنؤمنٌن 

 [ٖٕ][[.ٗٙٔ/ٜٔٔىلإل أحكاـ ىدلا{ ]اٞن امًن 

ثبػػػت أف ىػػػذه اللػػػلاات اٞنسػػػيحية العداػػػدة مػػػا ىػػػي إال مػػػن تضػػػع البشػػػر, بانضػػػا ة إذل كلػػػا  هػػػي ٠نػػػرع اسػػػتقران لػػػبعض اىػػػذا  
, فػػياالنهػػارسػػبع مػػرات يف النهػػا , الػػنص اقػػاؿ سػػبع مػػرات  اهللُاَسػػبِّح النلػػاص, ىلػػإل سػػبيل اٞنثػػاؿ, جػػان يف اٞن مػػا  أنػػو ىنػػاؾ مػػن ثػػاف 

 راػداُ بعد ىذا ثلو  العظيم. اهللالليل تالنها  ىلإل مدا  اليـا بثثملو ! سبحاف  ؿ إذل صلاات ثاملة ! تثلمة النها  ٓنالت إذلالتسبيح ٓناى 
ة تفلػياًل ثػاماًل مػن لَ لىػفَ مػن  ػاؽ سػبع ٚنػاات, مُ   هللاأف نساتي ىذا ّنا جان يف انسالـ من  رتض تاضحة ُمن لة من  بيشوياألنبا 

 األلف إذل اليان, ال أظن أف ىذا الح أبداً.

مػا الفائػدة اٞنرجػاىة مػن ت ان القػاؿ بػثف انسػالـ اتىِفػق مػع اٞنسػيحية تال   اأال تىػ ,نوي اأفانسأؿاسؤااًلافياغاي ااألهميػ اآلف,  
ىذه العقائد اليت سيقـا  ألف ,ىن انتقاع العقائد اٞنسيحية اٞنسلماف أف اكفّ   ىي بيشويبالنسبة لألنبا  الفائدة اٜنقيقية خالؼ بينهما ؟

 ماجاعة يف القرآف الكرمي !بانتقاعىا 

                                                 
 .ٗٗصػ -اٞنرجع السابق  ٕٕ
 .ٖصػ -, مكتبة احملبة صلواتاالسواعيا-األجبي اثتاب  ٖٕ



www.alta3b.wordpress.com 

تأهنػم إلػو  الػوححاالدػ ست االبنت اآلبىليو اٞنسيحي بثف القرآف الكرمي كثر  عّ ,  َ باهللر فْ ٞنسيحي أف التثلي  ثُ   إكا قاؿ مسلمٌ 
سػلمٌن أاىػدتا ىليو اٞنسيحي بثف العداد من ثبا  اٞنفسران من العلمان اٞن عّ دل ُالل ,  َ   المسيحٞنسيحي أف  احد ! تإكا قاؿ مسلمٌ ت 

 دل اعد اٞنسلم قاع اً ىلإل تاجيو أي نقد للمسيحي ألنو هبذا سينتقد القرآف الكرمي ! تىكذا ! اٞنسيحية يف ىذا

ااآلتي:إذف,اُمَلخَّناالموضوعاهوا

  المسيحآاات اعتقد أهنا تتكلم ىن مات  بيشويتناتؿ األنبا  .تىن الثالاث 

  بيشويسنقـا بتفليل ٗنيع األما  اٞنتعلقة َنميع ىذه اآلاات الكر٬نات تنرع ىلإل ثل أ كا  األنبا. 

 النبيحاؿ ماىد ثتابة أحد اآلاات, ىل ىا يف زمن  بيشويؿ األنبا نتسا   عفافعثمافابناأـ يف ىلر . 

 باآلاة, تبكل ما ٫نص تساؤلو حاؿ تقت ن تؿ اآلاة. سنقـا بتناتؿ ٗنيع النقاط اليت ٟنا ىالقة 

 القرآف من ال ااعة تالنقلاف. ةىرض نقاط  ئيسية تاضح لل ميع سالم 

اعىىػػإل أف ىنػػاؾ مػػن ثبػػا  اٞنفسػػران مػػن اؤاػػدتف  بيشػػويع تاستفاضػػة يف طػػرح أقػػااؿ العلمػػان اٞنفسػػران, ألف األنبػػا ىػػذا مػػع تاسُّػػ
أف ناضػػح لل ميػػع َنػػالن, أف ىػػذا الكػػالـ  ػػًن صػػحيح, تأف ىلمػػان اٞنسػػلمٌن منػػذ القػػرف األتؿ اٟن ػػري إذل  اٞنسػػيحية, لػػذلا تجػػ  ىلينػػا

, تإريبػػات أف العقيػػدة انسػػالمية ىػػي تتفنيػػدىا تبيػػاف بطالهنػػا بنقضػػهاالػذان مػػا زالػػاا ىلػػإل قيػػد اٜنيػػاة دل اؤاػػدتا العقيػػدة اٞنسػػيحية, بػػل قػػاماا 
  ًنىا من اننساف.  اهللتحدىا العقيدة اللحيحة تاليت ال اقبل 

٤نػػد أف القػػرآف الكػػرمي ٫ُنونػػا أف عىػػاة ٗنيػػع األنبيػػان منػػذ البػػدن ثانػػت إننػػا   تاصػػيلو للنػػاس, بيشػػويىلػػإل ىكػػس مػػا اراػػد األنبػػا  
اس ا٥نر اا ىن انسالـ  لا ت ىناؾ العقائد الارينية اٞنختلفة, تاجملاسية, تاليهاعاة, تاللابعة, تالنلرانية, تلكن إذل بعثة انسالـ, تلكن الن

 اهللل تاألنبيػػان ىػػو األزمنػػة تالعلػػا  إذل الػػذان ضػػلاا ىػػن انسػػالـ العظػػيم, حػػ  ارجعػػاا إذل صػػراط ُسػػرسػػل الرُّ اُ   اهللثػػاف   , محمػػ 
 اٞنستقيم.

 ن ػػػد تفراقػػػاً تاضػػػحاً بػػػٌن انسػػػالـ تالنلػػػرانية تاليهاعاػػػة تاللػػػابعة  ل جيػػػداً بػػػٌن العقائػػػد تاألعاػػػاف اٞنختلفػػػة,ِلػػػفْ الكػػػرمي اػَ  القػػػرآف
قد تكاف ىناؾ بعض نقاط االتفاؽ بٌن عاانتٌن ما, مثل  .الارينية الباطلة,  ال ٤ند خلطاً بٌن أي ىقيدتٌن األخرى تسائر األعااف يةتاجملاس

َتقَالَػػِت اْليَػُهػػاُع ُىَ اْػػػٌر ابْػػُن اللّػػِو َتقَالَػػْت يف ثتابػػو الكػػرمي  }  اهللابنػػاً, تاليهػػاع أاضػػاً اعىػػاا كلػػا, ثمػػا أخونػػا   هلل ىػػااأف النلػػا ى اع
 ٞنسيحية !اطابق اُ  , تلكن من اٞنستحيل أف ٤ند يف القرآف ما اقاؿ بثف انسالـ[ٖٓ]التابة    {النىَلاَ ى اْلَمِسيُح اْبُن الّلوِ 

تحاا اػػػو,   المسػػػيح, ا٥نػػػرؼ النػػاس ىػػػن انسػػالـ الػػػذي ثػػػاف ىليػػو  اهلل سػػػاؿ   المسػػػيحاعيسػػػىاابػػػنامػػويمبعػػد 
َتاَل اَػْرَضػػإل ِلِعبَػػاِعِه   ٟنػػم ثػػل اٝنػػًن, }بعبػػاعه, ٪ُنػػ  حػػيمٌ   اهللتلكػػن  تأصػػبحت ىنػػاؾ النلػػرانية الػػيت  يهػػا مػػن العقائػػد الكفراػػة مػػا  يهػػا.

ين ٟنػم الطراػق إذل اٜنػق, ِضػ, الػذي ثػاف نػا اً للنػاس, اُ خػامت األنبيػان تاٞنرسػلٌن  محمػ نبيػو   اهلل, لذلا أ سل [ٚ]ال مر    {اْلُكْفرَ 
ُ َلُكػػْم َثثِػًناً ٣نِّىػا ُثنػُتْم ُٔنُْفػػاَف ِمػَن اْلِكتَػاِب   } محمػ ىػن نبيػػو  اهلل قػد قػاؿ  َتاَػْعُفػػا َىػن َثثِػًٍن قَػػْد اَػا أَْىػػَل اْلِكتَػاِب قَػْد َجػػانُثْم َ ُسػالَُنا اُػبَػػٌنِّ

 [٘ٔ]اٞنائدة    {َجانُثم مَِّن الّلِو نُاٌ  تَِثَتاٌب مُِّبٌنٌ 
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قَاُلاا َثْيَف «. اأُلتذَل َتاآلِخَرةِ  أَنَا أَْتذَل النىاِس ِبِعيَسإل اْبِن َمْرمَيَ يف »  قَاؿَ  َىْن َأيب ُىَراْػَرَة َىْن َ ُساِؿ اللىِو ]  صحيحامسلم٤ند يف  
نَػَنا َنيبي األَنِْبَياُن ِإْخَاٌة ِمْن َىالىٍت َتأُمىَهاتُػُهْم َش ى َتِعانُػُهْم تَ »  َ ُساَؿ اللىِو قَاؿَ اَا   [ٕٗ][«.اِحٌد  َػَلْيَس بَػيػْ

, لكػي ال اهلػا  العػاٞنٌن  بعػ  ٟنػم  سػالو الكػرمي   اهللنو ىكذا  حػم ألاٞنهداة للعاٞنٌن,  اهلل ٘نة   محم تىكذا ثاف 
ػػة  اجػػد ألحػػدٍ , ال اُ  محمػػ د بعثػػة ْعػػن بػَ  ِمػػ ت ضػػاه.  اهللثػػل مػػن اػػؤمن بػػو, بػػل ليكػػاف مػػن الفػػائ ان النػػائلٌن  ٘نػػة  مػػن العػػاٞنٌن ُح ى

 بمحمػ  مػن آمػن  العظػيم, انسػالـ. والقػامي, تمنهاجػ اهللاٞنسػتقيم, تعاػن  اهللبُعد ىن صراط ت  ُثْفر,  استطيع أف اقدمها ٞنا ىا ىليو من
  بمحم ت جع إذل انسالـ, ثاف من الفائ ان الذان ٟنم اٛننة, تإف ثفر   تما جان بو,  قد أصػبح مػن اٝناسػران الكػا ران الػذان ٟنػم

 العلي العظيم. باهللنا  جهنم خالدان  يها, تال حاؿ تال قاة إال 

 ل ىاـ ثاآليت طابق اٞنسيحية بشكتىكذا نستطيع أف ٦نتلر الرع ىلإل مسثلة أف انسالـ اُ 

  اهللٗنيع األنبيان جاؤتا بانسالـ ثعقيدة, تىا الدان الاحيد اٞنقباؿ ىند . 

 تاللابعي تاجملاسي تىقائد ترينية أخرى. يا٥نرؼ الناس ىن عىاة األنبيان  ثصبح ىناؾ النلران تاليهاع 

  اهللثاف  .ابع  األنبيان ىلإل مر العلا  لتلحيح اال٥نرا ات العقائداة اليت تقع  يها الناس 

  اهللتيف النهااة أ سل   محم خامت األنبيان تاٞنرسلٌن   َة الفاصلة بٌن ان٬ناف تالكفر.نَ يػِّ ليكاف البػ 

 بمحم أف اؤمناا  ىلإل أىل الكتاب :حهكذا  . يكاناا من أصحاب اٛننة, أت أف اكفرتا بو  يكاناا من أصحاب النا  

, أمػا شػرائعهم  كانػت ٔنتلػف  هللثػاناا ىلػإل انسػالـ ثعقيػدة تعاػن اػداناف بػو   اهللنعلم ثمسلمٌن بالضرت ة أف ٗنيع أنبيػان  
َهاجػػاً تعػػاذل  } اهللمػػع اخػػتالؼ الػػ من, قػػاؿ  , ت٤نػػد أف القػػرآف الكػػرمي ٫نونػػا مػػن بدااػػة أبينػػا [ٛٗ]اٞنائػػدة    {ِلُكػػلج َجَعْلنَػػا ِمػػنُكْم ِشػػْرَىًة َتِمنػْ

َتِإْك اَػْر َػُع ِإبْػػرَاِىيُم اْلَقَااِىػَد ِمػَن اْلبَػْيػِت َتِإْٚنَاِىيػُل يف ثتابػو الكػرمي  }  اهلل,  يقػاؿ ٌْن مَ لِ ْسػأهنما ثانا مُ   إسماعيلتابنو   إبواهيم
نَػا ِإنىػَا  رَبػََّنااَحاْجَعْلنَػااُمْسػِلَمْيِنالَػَكاَحِمػناُذرِّيَِّتنَػااُأمَّػً امُّْسػِلَمً الَّػكَا( ٕٚٔ)يُم َ بػىَنا تَػَقبىْل ِمنىا ِإنىَا أَنَت السىِميُع اْلَعلِػ َتأَ ِنَػا َمَناِسػَكَنا َتتُػْ  َىَليػْ

نْػَيا َتِإنىػُو يف اآلِخػ, تأاضاً  }]البقرة[ ({ٕٛٔ) أَنَت التػىاىاُب الرىِحيمُ  َناُه يف الدُّ َرِة َتَمن اَػْرَ ُ  َىن مِّلىِة ِإبْػرَاِىيَم ِإالى َمن َسِفَو نَػْفَسُو َتَلَقِد اْصَطَفيػْ
ااْلَعاَلِمينَا( ٖٓٔ)َلِمَن اللىاِٜنٌَِن   ]البقرة[ ({ٖٔٔ) ِإْذاقَاَؿاَلُهارَبُُّهاَأْسِلْماقَاَؿاَأْسَلْمُ اِلَوبِّ

َتَتصىإل هِبَا   } اهلل,  يقاؿ إسوائيلالذي ىا   يعدوب ثذلا, ت َتصىإل أبنانه بانسالـ  إبواهيم أف  هللات٫نونا  
اَن  ـْ ُثنػُتْم ُشػَهَدان ِإْك َحَضػَر اَػْعُقػاَب اْلَمػْاُت ( ٕٖٔ) َفاَلاَتُموُتنَّاَإالَّاَحأَنُتمامُّْسػِلُموفَاِإبْػرَاِىيُم بَِنيِو َتاَػْعُقاُب اَا َبيِنى ِإفى الّلَو اْصَطَفإل َلُكُم الدِّ َأ

 ({ٖٖٔ) َحَنْحػػُنالَػػُهاُمْسػػِلُموفَاِإْسػػَحاَؽ ِإلَػػػهاً َتاِحػػداً ِإْك قَػػاَؿ لَِبِنيػػِو َمػػا تَػْعبُػػُدتَف ِمػػن بَػْعػػِدي قَػػاُلااْ نَػْعبُػػُد ِإلَػػػَهَا َتِإلَػػػَو آبَائِػػَا ِإبْػػػرَاِىيَم َتِإْٚنَاِىيػػَل تَ 
اً  قػاؿ  مَ لِ سْ اً مُ يفَ نِ ثاف حَ    إبواهيمأف  أبا األنبيان أنو ثاف اهاعااً أت نلرانياً, تأريبت   إبواهيمىن   اهلل, و نفي ]البقرة[

 [ٚٙ]آؿ ىمراف    {َتَما َثاَف ِمَن اْلُمْشرِِثٌنَ  َحَلِكناَكاَفاَحِنيفاًامُّْسِلماًاَما َثاَف ِإبْػرَاِىيُم اَػُهاِعاّاً َتاَل َنْلرَانِّياً }
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]اػانس    {ِإفاُكنػُتمامُّْسػِلِمينَاَتقَػاَؿ ُماَسػإل اَػا قَػػْاـِ ِإف ُثنػُتْم آَمنػُتم بِاللّػِو  َػَعَلْيػِو تَػاَثىلُػااْ  قاؿ  }  موسىىن   اهلل ناأخو ت  
ُهُم اْلُكْفػَر قَػاَؿ َمػْن أَنَلػا ِي ِإذَل اللّػِو قَػاَؿ اٜنََْاا ِاُّػاَف ٥َنْػُن أَنَلػاُ   قاؿ  }  عيسىىن تالميذ   نا, تأخو [ٗٛ  َػَلمىا َأَحػسى ِىيَسػإل ِمػنػْ

َحاْشػَهْ ايب َتِبَرُسػارل قَػاُلَااْ آَمنىػا  َتِإْك أَْتَحْيُت ِإذَل اٜنََْاا ِاٌَِّن َأْف آِمنُػااْ , تقاؿ أاضاً  }[ٕ٘]آؿ ىمراف    {َحاْشَهْ ابِأَنَّااُمْسِلُموفَاالّلِو آَمنىا بِالّلِو 
َ بِّ قَػػػْد آتَػْيتَػػػيِن ِمػػػَن اْلُمْلػػػِا َتَىلىْمتَػػػيِن ِمػػػن تَْثِتاػػػِل  قػػػاؿ  } اللػػػداق  يوسػػػ ىػػػن  تأخونػػػا  , ت[ٔٔٔ]اٞنائػػػدة    {بِأَنػَّنَػػػااُمْسػػػِلُموفَا

نُػَيا َتاآلِخَرِة   [ٔٓٔ]ااسف    {َتَأٜنِْْقيِن بِاللىاِٜنٌِنَ  تَػَوفَِّنياُمْسِلماًااأَلَحاِعاِ   َاِطَر السىَماَتاِت َتاأَلْ ِض أَنَت َتلِيِّي يف الدُّ

نَػا  ت٥نػن مػثلهم  قػاؿ  }ٌنمسػلم ثػاناا  ل ثلهمسُ أف األنبيان تالرُّ  ىن ملبشكل ٠نُ   اهللو أخونا   ُقالُػااْ آَمنىػا بِاللّػِو َتَمػا أُنػ َِؿ ِإلَيػْ
ُهْم  النىِبيُّػػاَف ِمػن َتَمػا أُنػػ َِؿ ِإذَل ِإبْػػػرَاِىيَم َتِإْٚنَاِىيػَل َتِإْسػػَحاَؽ َتاَػْعُقػػاَب َتاألْسػَباِط َتَمػػا أُتيتَ ُماَسػػإل َتِىيَسػإل َتَمػػا أُتيتَ  ِػػْم اَل نُػَفػػرُِّؽ بػَػٌْنَ َأَحػػٍد مِّػػنػْ  ىهبِّ

نَػػا َتَمػػا أُنػػ َِؿ َىلَػػإل ِإبْػػػرَاِىيَم َتِإْٚنَاِىيػػَل َتِإْسػػَحاَؽ َتاَػْعُقػػاَب تقػػاؿ أاضػػاً  } [ٖٙٔ]البقػػرة    {َت٥َنْػػُن لَػػُو ُمْسػػِلُمافَ  قُػػْل آَمنىػػا بِاللّػػِو َتَمػػا أُنػػ َِؿ َىَليػْ
ُهْم  َتاأَلْسَباِط َتَما أُتيتَ ُماَسإل  [ٗٛ]آؿ ىمراف    {َحَنْحُناَلُهاُمْسِلُموفَاَتِىيَسإل َتالنىِبيُّاَف ِمن  ىهبِِّْم اَل نُػَفرُِّؽ بَػٌْنَ َأَحٍد مِّنػْ

ىلػػيهم السػػالـ ثػػاناا ىلػػإل الداانػػة  األسػػباطت يعدػػوبت إسػػحاؽت إسػػماعيلت إبػػواهيمي, ثػػل مػػن قػػاؿ أف بِ اْ بتَػػػ  اهللقػػاـ  تقػػد 
ـْ تَػُقاُلاَف ِإفى ِإبْػرَاِىيَم َتِإْٚنَاِىيَل َتِإْسَحاَؽ َتاَػْعُقاَب َتاألْسَباَط َثانُااْ ُىاعاً أَْت َنَلاَ ى ُقْل أَأَ اليهاعاة أت النلرانية  قاؿ  } نُتْم أَْىَلُم أَـِ الّلُو َتَمْن َأ

 .هبذا  اهلل تقد أخونا ٌنٗنيعاً مسلم  قد ثاناا, [ٓٗٔ]البقرة    {نَدُه ِمَن الّلِو َتَما الّلُو ِبَغاِ ٍل َىمىا تَػْعَمُلافَ َأْظَلُم ٣نىن َثَتَم َشَهاَعًة ىِ 

َا أُِمْرُت َأْف أَْىُبَد َ بى َىِذِه اْلبَػْلَدِة الىِذي َحرىَمَها َتَلُو  }سلمٌن  اٞن من بثف اكاف  اهللقد أمره   محم اًاتيف النهااة, ٤ند أف   ِإ٧نى
ُقْل ِإنىيِن َىَداِن َ يبِّ ِإذَل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم   } إبواهيممثل أبينا  اكاف , تأف[ٜٔ]النمل    {َحُأِمْوُتاَأْفاَأُكوَفاِمَنااْلُمْسِلِمينَاُثلُّ َشْيٍن 
اَل َشػرِاَا لَػُو  (ٕٙٔ)قُػْل ِإفى َصػاَليت َتُنُسػِكي َت١َنْيَػاَي َت٣َنَػايت لِلّػِو َ بِّ اْلَعػاَلِمٌَن  (ٔٙٔ)مِّلىَة ِإبْػرَاِىيَم َحِنيفاً َتَما َثاَف ِمَن اْلُمْشػرِِثٌَن  ِعاناً ِقَيماً 

 ]األنعاـ[ ({ٖٙٔ) َحأَنَْااَأحَُّؿااْلُمْسِلِمينَاَتِبَذِلَا أُِمْرُت 

ىػػن  بعػػض النػػاس ا٥نػػرؼ ثػػاناا ىلػػإل انسػػالـ, تقػػاماا بػػدىاة أقػػاامهم إذل انسػػالـ, تلكػػن  تاٞنرسػػلٌن أف ٗنيػػع األنبيػػان دىكػػذا ٤نػػ
 "اٞنسػػيحية", تالنلػػرانية ,,  ظهػػرت اليهاعاػػة, تىػػا انسػػالـطراػػق األنبيػػان, تأصػػبحت ىنػػاؾ ىقائػػد متعػػدعة ٢نتلفػػة, ت٢نالفػػة لػػدان األنبيػػان

نتاج ا٥نراؼ البشراة ىن انسالـ, تال  يثانسالـ, بل ى  ليستالعقائد ٗنيعها  ىذه .العقائد الارينية األخرى تلفت٢نُ  ,تاجملاسية تاللابعة,
 انسالـ !  اسمب تطابقة لإلسالـ العظيم, تإال ٞنا ثانت ىقيدة ٢نتلفة, تلظلمُ  ذه العقائدتاجد ىقيدة تاحدة من ى

اَػْفِلػػُل ِإفى الىػػِذاَن آَمنُػػاا َتالىػػِذاَن َىػػاُعتا َتاللىػػابِِعٌَن َتالنىَلػػاَ ى َتاْلَمُ ػػاَس َتالىػػِذاَن َأْشػػرَُثاا ِإفى اللىػػَو يف ثتابػػو الكػػرمي  }  اهللاقػػاؿ 
نَػُهْم اَػْاـَ اْلِقَياَمِة ِإفى اللىَو َىَلإل ُثلِّ َشْيٍن َشِهيدٌ  ٫نػو تعػاذل ]يف تفسػًن ىػذه اآلاػة   اهلل ٘نػو  ابناكثيػوانماـ اٜنػا ظ  قاؿ ,[ٚٔ]اٜنج    {بَػيػْ

من اٞنؤمنٌن, تمن سػااىم مػن اليهػاع تاللػابعٌن )...( تالنلػا ى تاجملػاس, تالػذان أشػرثاا  عبػدتا  ػًن اهلل  هذ ااألديافاالمختلف ىن أىل 
نَػُهْم اَػْاـَ اْلِقَياَمةِ معو؛  إنو تعاذل } {, ت٪نكم بينهم بالعدؿ,  يدخل من آمن بو اٛننة, تمن ثفػر بػو النػا ,  إنػو تعػاذل شػهيد ىلػإل اَػْفِلُل بَػيػْ
 [ٕ٘][اٟنم, ىليم بسرائرىم, تما ُتِكن ضمائرىم.أ عاٟنم, حفيظ ألقا 
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تاألعاػػػػاف سػػػػتة  ٙنسػػػػة للشػػػػيطاف, تتاحػػػػد ]أنػػػػو قػػػػاؿ يف تفسػػػػًن ىػػػػذه اآلاػػػػة    قتػػػػادةىػػػػن  اهلل ٘نػػػػو  الطبػػػػويتنقػػػػل انمػػػػاـ 
 فػػي ىػذه اآلاػػة الكر٬نػػة ]ثالمػاً  ائعػػاً يف تفسػًن ىػػذه اآلاػػة  قػاؿ    اهلل ٘نػػو  محمػػ اطنطػػاحيتقػػد أت ع شػي, األزىػػر السػابق , [ٕٙ][للػر٘نن.

تصدقاه تاتبعاه. تابتدأ    أما الفرقة األتذل,  هي   رقة الذان آمناا, تاٞنراع هبم  الذان آمناا بالنيب حدرينا القرآف ىن ست  رؽ من الناس
إال بان٬ناف تالعمػل اللػاحل, ال اناؿ  تعاذل الّلو ا, القائم ىلإل أساس أف الفاز برضدينااإلسالـاهواال يناالحقالقرآف هبم, لإلشعا  بثف 

 [ٕٚ][.{ِإفى َأْثَرَمُكْم ِىْنَد اللىِو أَْتقاُثمْ }تعاذل   تال  ضل ألمة ىلإل أمة إال بذلا, ثما قاؿ

ف العقائػػد نِّ َلػػ, نػػرى باضػػاح أف القػػرآف الكػػرمي اُ محمػػ اطنطػػاحيتثػػالـ شػػي, األزىػػر السػػابق   قتػػادةإكف, تبعػػد ٗنػػع ثػػالـ 
, للػػوحمنعاػن تاحػد  ػال ااجػد إال ان٬نػاف اللػحيح السػليم, تالبػاقي ضػالؿ مبػٌن, ىػي  أصػناؼ, تاحػدة  قػ  مػنهمبشػكل ىػاـ إذل سػتة 

 .ىا انسالـ تال شا الوحمنتٙنسة للشيطاف, تعان 

إال انسػالـ  هػا  ,تأىلهػا خاسػرتف ,ثػل األعاػاف ىػي مػن تحػي الشػيطاف]  اهللحفظػو  أبوابكواالجزائػويالشي,  قاؿتيف ىذا 
 [ٕٛ][عان اهلل اٜنق تأىلو ىم الفائ تف, أىلو ىم القائماف ىليو ىقيدة تىباعة تحكماً تقضان.

حيػػ خلاأهػػلاتلػػكادخل اٞنػػؤمنٌن اٛننػة  يُػػ ؛سػػيحكم اهلل بيػنهم اػػـا القيامػة ىػػؤالن ٗنيعػاً ]   أبػوابكػػواالجزائػػويالشػػي,  أضػاؼت 
 ثىل عان الر٘نن ادخلهم يف  ٘نتو,  ,حخمس اللشيطافا,ديناحاح اللوحمنا,فاألديافاست  ,ىذا ىا الفلل اٜنق ,المللاالباطل االنار

اػـا القيامػة ىلػإل  ػًن  اهلل, تىػذا ثػالـ صػراح مػن الشػي, اػدؿ ىلػإل أف ثػل مػن أتػإل [ٜٕ][تأىل عان الشيطاف ادخلهم النا  مع الشيطاف.
, تلكػن اآلف اهللآاات أخرى تقاؿ ّنا قاؿ الشػي, حفظػو  طبعاً سنتناتؿلمسيحية ؟ لطابقاً ا يف النا ,  كيف اكاف انسالـ مُ انسالـ  ه

 ىناؾ سؤاؿ يف  ااة األ٨نية.

َأْف أَُىلَِّمُكْم  َأاَل ِإفى َ ِّبِّ أََمَرِن »ُخْطَبِتِو  قَاَؿ َكاَت اَػْاـٍ يف   َأفى َ ُساَؿ اهللِ  يِّ َىْن ِىَياِض ْبِن ِ٘نَاٍ  اْلُمَ اِشعِ ]  صحيحامسلمتيف 
ُهْماَعػْناايَخَلْدػُ اِعبَػادِاايَحِإنِّػَىػَذا ُثػلُّ َمػاٍؿ ٥َنَْلتُػُو َىْبػًدا َحػاَلٌؿ  ياػَػْامِ  َما َجِهْلُتْم ٣نىػا َىلىَمػيِن  ُهُماالشَّػَياِطيُنافَاْجتَػالَتػْ ُحنَػَفػاَءاُكلَُّهػْماَحِإنػَُّهػْماأَتَػػتػْ

َحِإفَّااللَّػػَهاَنظَػػَواِإلَػػىاَأْهػػِلااأَلْرِضاَفَمَدػػتَػُهْماَعػػَوبَػُهْماَمػػا دلَْ أُنْػػ ِْؿ بِػػِو ُسػػْلطَانًا  ُت َٟنُػػْم َتأََمػػَرتْػُهْم َأْف ُاْشػػرُِثاا يب َتَحرىَمػػْت َىلَػػْيِهْم َمػػا َأْحَلْلػػ ِديػػِنِهمْا
 [ٖٓ][«.َحَعَجَمُهْماِإالَّابَػَدايَااِمْناَأْهِلااْلِكَتابِا

اَن ِلَقُباِؿ اٜنَْقِّ َتَمػائِِلٌَن ِإلَْيػِو َىػِن اْلَباِطػِل  {َخَلْقُت ِىَباِعي ُحنَػَفانَ َتِإنِّ }]  اهلل ٘نو  أبواالحسناالهوحيقاؿ الشي,  َأْي  ُمْسَتِعدِّ
يُعُهْم ِلَقْاِلِو  {ُثلىُهمْ } ِ طْػَرَة اللىػِو الىػيِت َ طَػَر ِلَقْالِػِو تَػَعػاذَل  }َتِىَي التػىْاِحيُد اْلُمْطَلُق, َتَما ِبِو اَػتَػَعلىُق  «ُثلُّ َمْاُلاٍع اُاَلُد َىَلإل اْلِفْطَرةِ »  َأْي  ٗنَِ

َهػػا اَل تَػْبػػِداَل ِٝنَْلػػِق اللىػػوِ  ُلاا ٢َنُْلاقَاتِػػِو بِاْليَػُهاِعاىػػِة َتالنىْلػػرَانِيىِة َتاْلَمُ اِسػػيىِة َت٥َنِْاَىػػا  }ٖٓ{ ]الػػرـت  النىػػاَس َىَليػْ اُن اْلَقػػيِّمُ [ َأْي  اَل تُػبَػػدِّ { َكلِػػَا الػػدِّ
َتَأفى َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما  َاتىِبُعاُه َتاَل تَػتىِبُعاا السُُّبَل [ َأِي اْلُمْسَتِقيِم, َ اَل تَػْعِدُلاا َىِن اْٛنَاعىِة ِإذَل الطىرِاِق ال ىائَِغِة, َثَما قَاَؿ تَػَعاذَل  }ٖٙابة  ]الت

اذَل  َطرِاِقػػِو اٜنَِْقيِقػػيِّ اْلَااِصػػِل ِإلَْيػػِو, اْلَمْقبُػػاِؿ َلَداْػػِو ِلَمػػْن أَ َاَع اْلِمنىػػَة َىَلْيػػِو, َتِمْنػػُو قَػْالُػػُو تَػَعػػ [ َأْي  َىػػنْ ٖ٘ٔ{ ]األنعػػاـ   َػتَػَفػػرىَؽ ِبُكػػْم َىػػْن َسػػِبيِلوِ 
َهػػا َجػػائٌِر َتلَػػْا َشػػاَن َٟنَػػَداُثْم َأْٗنَعِػػٌنَ } َ َسػػَب َ ٜ{ ]النحػػل  َتَىلَػػإل اللىػػِو َقْلػػُد السىػػِبيِل َتِمنػْ َضػػاَلَلِة اْٝنَلَػػِق َتَ ػػَاااَِتِهْم َىػػِن اْٜنَػػقِّ ِبَقْالِػػِو   [ , ُوى بػَػػٌنى
ُهُم الشىػَياِطٌنُ }َأْي  ِىَباِعي اْٜنُنَػَفاُن  {َتِإنػىُهمْ } ُهْم َمػائِِلٌَن  { َاْجتَػالَتػُْهمْ }, َأْي َجػاُنتُىْم بِاْلَاْسَاَسػِة {أَتَػتػْ ُهْم َتَسػاقَػتػْ  {َىػْن ِعاػِنِهمْ }َأْي  َصػَر َػتػْ

                                                 
 .٘ٛ٘, ٗٛ٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الثامن ىشر جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٕٙ
 .ٜٕٔصػ -, مكتبة هنضة ملر بالقاىرة, اٛن ن التاسع التفسيواالوسيطاللدوآفاالكويمىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  ٕٚ
 .ٔٙٗصػ -كتبة العلـا تاٜنكم باٞندانة اٞننا ة, اٛن ن الثال  , مأيسواالتفاسيوالكالـاالعلياالكبيوجابر بن أبا بكر اٛن ائري   ٕٛ
 اٞنرجع السابق. ٜٕ
30

 (, ثتاب اٛننة تصفة نعيمها تأىلها, باب اللفات اليت اعرؼ هبا يف الدنيا أىل اٛننة تأىل النا .ٖٙٛٚصحيح مسلم ) 
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ُهُم اْجَتالَػػُو َأْي َسػػاَقُو َتَكَىػػَ  بِػػِو, َتِقيػػَل  ااِلْ ِتَعػػاُؿ هِبَػػا لِْلَحْمػػِل َىلَػػإل اْلِفْعػػِل, َثاْخَتطَػػَ  َزاْػػٌد ُىَمػػَر َأيْ ِمػػِن   َ٘نَلَػػُو َىلَػػإل اْٝنُْطبَػػِة,  َػػاْلَمْعىَن  َ٘نَلَػػتػْ
 [ٖٔ][.الشىَياِطٌُن َىَلإل َجَااَلهِنِْم َتَمَياَلهِنِْم َىْن ِعاِنِهمْ 

َأْي اْسَتَخفُّاُىْم َ َذَىُباا هِبِْم َتأَزَاُلاُىْم َىمىا َثانُاا َىَلْيِو َتَجاُلاا َمَعُهْم يف ]{   َاْجَتالَتػُْهمْ يف شرح ثلمة } اهلل ٘نو  النوحيتقاؿ انماـ 
َهػا بِػَثْمٍر طَػا ٍِئ ]  اهلل ٘نو  ابناالديم, تقاؿ شي, انسالـ [ٕٖ][اْلَباِطِل َثَذا َ سىَرُه اْٟنََرِتيُّ َتآَخُرتَف. َ َثْخبَػَر َأفى تَػْغيِػًَن اْٜنَِنيِفيىػِة الىػيِت ُخِلُقػاا َىَليػْ

ُهْم َمْفُطا ِاَن َىَلإل اْلُكْفِر َلَقاَؿ  َخَلْقُت ِىَباِعي ُمْشرِِثٌنَ  ُهُم الرُُّسُل  َاقْػَتَطَعتػْهُ ِمْن ِجَهِة الشىْيطَاِف, َتَلْا َثاَف اْلُكفىاُ  ِمنػْ ْم َىْن َكِلَا, َثْيَف , َ ثَتَػتػْ
 [ٖٖ][؟  َػَهَذا اْلَقْاُؿ َأَصحُّ اأْلَقْػَااِؿ, َتاللىُو أَْىَلُم.{ َخَلْقُت ِىَباِعي ُحنَػَفاَن ُثلىُهمْ }َتَقْد قَاَؿ  

َأْي  ِمػَن اْليَػُهػاِع َتالنىَلػاَ ى تَػبَػػرىأُتا َىػِن الشِّػْرِؾ, َثػَذا  {ِإالى بَػَقااَػا ِمػْن أَْىػِل اْلِكتَػابِ }]  اهلل ٘نػو  أبواالحسناالهػوحيقاؿ الشي, ت 
 [ٖٗ][.ا بَِنِبيػَِّنا قَاَلُو بَػْعُضُهْم, َتاأْلَْظَهُر َأفى اْلُمرَاَع هِبِْم َٗنَاَىٌة ِمْن قَػْاـِ ِىيَسإل بَػُقاا ُمَتابَػَعَتُو ِإذَل َأْف آَمُنا 

ل للناس أف اٞنسيحية مثػل انسػالـ ٕنامػاً, تالقػرآف اقػاؿ بالتثليػ , تالقػرآف اقػاؿ ّنػا اعتقػده صِّ اَ اتؿ جاىداً أف اػُ ٪نُ  بيشوياألنبا 
ملكػات السػماات جنبػاً إذل جنػ  مػع  ل اٞنسلمُ خُ دْ , إذل آخر ىذا الكالـ الع ي ,  هل يف النهااة, سيَ  المسيحاٞنسيحي يف مات 

بػالطبع ال, يف ىقيػدة اٞنسػيحي, اٞنسػلم لػن   ا,  انجابة تاضحة لكػل كي ىقػلاٞنسيحي ؟ ال ٥نتاج إذل أف ننتظر انجابة من حضرة األنب
 لقد أجبنا ىلإل ىذا السؤاؿ سابقاً. أف ٫نل  األت اؽ ؟ بيشوييع إكاً ؟ ٞناكا اراد األنبا يِ مْ ٞناكا ىذا التى  .ادخل ملكات السماات

اعاػة أت النلػرانية أت اجملاسػية أت أي ىقيػدة  هنػاؾ مػن اختػا  اليه علن لنا أف ىناؾ ىقائد تأعااف ثثًنة ٢نتلفػة,تُ  إكاً  اآلاة السابقة
, تمػن ثػاف اهاعاػاً ان٬نػاف اٜنػق بثهنم "الذان آمناا",  من ثاف نلرانياً دل اكن ىلإل  اهللتلكن ىناؾ  راق تاحد تصفهم  ترينية أخرى,
َتَمػن }   اهللاٞنقبػاؿ ىنػد تىػم أصػحاب الػدان الاحيػد  ,ق, بل إف اٞنسلمٌن ىػم  قػ  الػذان ىلػإل ان٬نػاف اٜنػان٬ناف اٜنقدل اكن ىلإل 
َر  ـِااَػْبَتِغ َ يػْ  [٘ٛ]آؿ ىمراف    {ِعاناً  َػَلن اُػْقَبَل ِمْنُو َتُىَا يف اآلِخَرِة ِمَن اْٝنَاِسرِانَ  اإِلْساَل

تطابقٌن ؟ بػالطبع ال, "اٞنسيحية" ؟ ىلإل أساس أف انسالـ تاٞنسيحية مُ  ا"انسالـ" تنضع مكاهن ثلمة  ىل نستطيع أف نستبدؿ
 ٘نػو  الطبػويانمػاـ  قػاؿؽ بٌن ىذه العقائد تاألعااف اٞنختلفة تأىلن أنػو لػن اقبػل مػن ىبػاعه إال انسػالـ. رى يف ثتابو الكرمي قد  ػَ   فاهلل
َتُىػَا يف اآلِخػَرِة ِمػَن } منػو, اهللُ  لُ بَػقْ  ػًَن عاػن انسػالـ ليػدان بػو,  لػن اػَ  اعين بذلا جل رينػاؤه  تمػن اطلػ  عانػاً ]يف تفسًن ىذه اآلاة   اهلل

 [ٖ٘][, اقاؿ  من الباخسٌن أنفَسهم حظاَظها من  ٘نة اهلل ى  تجل.{اْٝنَاِسرِانَ 

 تمػن ,منػو اهللُا لػن اَػْقبَػُل , تمػن طلػ  اجملاسػية منػو اهللُا لػن اَػْقبَػُل , تمػن طلػ  اليهاعاػة منػو اهللُا لػن اَػْقبَػُل  مػن طلػ  اٞنسػيحية 
 .اقبل من ىباعه إال انسالـ نل  اهلل, ألف منو اهللُا لن اَػْقَبُل  أت  ًنىا من العقائد الارينية األخرى طل  الباكاة
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 .ٖٖٚٙصػ. -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن الثامن مشكاةاالمصابيحاموقاةاالمفاتيحاشوحىػ(   ٗٔٓٔأبا اٜنسن نا  الدان ىلي بن ١نمد اٟنرتي )ت  
32

 .ٜٚٔصػ -, عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن السابع ىشر المنهاجاشوحاصحيحامسلمابناالحجاجىػ(   ٙٚٙأبا زثراا ١ُنيي الدان بن شرؼ الناتي )ت  
33

 .ٓٚٓٔصػ -,  ماعي للنشر بالدماـ, اٛن ن الثان الذم اأحكاـاأهلىػ(   ٔ٘ٚمشس الدان ١نمد ابن القيم اٛنازاة )ت  
34

 .ٖٖٛٙصػ. -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن الثامن موقاةاالمفاتيحاشوحامشكاةاالمصابيحىػ(   ٗٔٓٔأبا اٜنسن نا  الدان ىلي بن ١نمد اٟنرتي )ت  
 .ٓٚ٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الساعس جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٖ٘
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قػاؿ الضػحاؾ  اعػين ال اقبػل اهلل مػن ٗنيػع اٝنلػق ] يف تفسًن ىذه اآلاة   الضَّّحاؾما قالو  اهلل ٘نو  السموقن يانماـ  نقل
{ أي من اٞنغبانٌن ألنو  َػَلن اُػْقَبَل ِمْنُو َتُىَا يف اآلِخَرِة ِمَن اْٝنَاِسرِانَ تدان بدان  ًن عان انسالـ }من أىل األعااف عاناً  ًن انسالـ, تمن 
 [ٖٙ][ترؾ من لو يف اٛننة, تاختا  من لو يف النا .

ساى عان انسالـ   تمن اطل  عانا يأ]ثالماً  ائعاً يف تفسًن ىذه اآلاة    اهلل ٘نو  محم اطنطاحيتقاؿ شي, األزىر السابق 
, ىػا الػدان الػذي ا تضػاه ف عاػن انسػالـ الػذي جػان بػو ١نمػد, ألىذا الدان اٞنخػالف لػدان انسػالـ ل منوبَ قْ  لن اػُ   الذي أتإل بو ١نمد

ْسػالـَ ِعانػاً اْليَػْاـَ َأْثَمْلُت َلُكْم ِعاَنُكْم َتإَْٔنَْمُت َىَلْيُكْم نِْعَميِت َتَ ِضػيُت َلُكػُم الّلو لعباعه قاؿ تعاذل  } بػو  { تألنػو ىػا الػدان الػذي خػتم اهللاْنِ
َتُىػػَا يف اآْلِخػػَرِة ِمػػػَن بقالػػو  } -سػػبحانو  -الػػداانات, تٗنػػع  يػػو ١ناسػػنها. أمػػا ىاقبػػة ىػػذا الطالػػ  لػػدان سػػاى عاػػن انسػػالـ  قػػد بينهػػا 

تاسػتحقاقهم لعقابػو جػ ان مػا قػدمت أاػداهم مػن ثفػر , ا أنفسػهم ُنرمػاهنم مػن ريػااب اللّػوتىا يف اآلخػرة مػن الػذان خسػرت  ي{. أاْٝناِسرِانَ 
 [ٖٚ][تضالؿ.

ف انسالـ ىا الدان الاحيد الذي ىا حق ثلو, ليس  يػو باطػل إ  لل ميع اً جداً تتاضح اً صر٪ن اً إىالنإكف, اآلاة السابقة ٓنمل 
ىذه ليست اآلاة الاحيدة  بدان سااه  ها يف اآلخرة من اٝناسران.  اهللال اقبل من ىباعه أي عان سااه, تمن اثيت   اهللالبتىة, تأف 

, بل اهلل, تأف اٞنسلم  ق  الذي اتخذ انسالـ عاناً ىا اٞنقباؿ ىند  اهللاليت تدؿ عاللة قطعية ىلإل أف  ًن اٞنسلمٌن  ًن مقبالٌن ىند 
 انسالـ !اه ىااُعلن صراحة أف الدان ىند  اهللإف 

ـُ َتَما اْختَػَلَف الىِذاَن أُْتُتااْ اْلِكتَػاَب }يف ثتابو الكرمي    اهللاقاؿ  اَن ِىنَد الّلِو اِنْساَل ِإالى ِمػن بَػْعػِد َمػا َجػانُىُم اْلِعْلػُم بَػْغيػاً ِإفى الدِّ
نَػُهْم َتَمن َاْكُفْر ِبآاَاِت الّلِو  َِإفى الّلِو َسرِاُع اٜنَِْسابِ   [ٜٔ]آؿ ىمراف    {بَػيػْ

اَن ِىنػَد تقالػو تعػاذل  }]ثالماً  ائعاً يف تفسًن ىذه اآلاة    اهلل ٘نو  ابناكثيوانماـ اٜنا ظ  قاؿ { إخبػا  منػو ِنْسلَػٰػمُ ٱ للىػوِ ٱِإفى الػدِّ
الذي سد  تباع الرسل  يما بعثهم اهلل بو يف ثل حٌن ح  ختماا ّنحمد إ , تىاالاديناعن  ايدبلهامناأح اسوىااإلسالـتعاذل بثنو 

َتَمن اَػْبَتِغ بدان ىلإل  ًن شراعتو,  ليس ّنتقبل, ثما قاؿ تعاذل  }  من لقي اهلل بعد بعثة ١نمد  جهة ١نمد  منٗنيع الطرؽ إليو إال 
َر  اَن ىنػده يف انسػالـ  } ٞنتقبػل[ اآلاػة, تقػاؿ يف ىػذه اآلاػة ٢نػواً با٥نلػا  الػدان ا٘ٛ{ ]آؿ ىمػراف  ِعاًنا  َػَلن اُػْقَبَل ِمْنوُ  ِنْسلَٰػمِ ٱَ يػْ ِإفى الػدِّ
 [ٖٛ][{.ِنْسلَٰػمُ ٱ للىوِ ٱِىنَد 

مػػو لنػػا انمػػاـ اٜنػػا ظ  ل تاألنبيػػان قبػػل ُسػػح َنػػالن أف ٗنيػػع الرُّ ضِّػػاَ يف  ااػػة الرتىػة,  هػػا اػُ  اهلل ٘نػػو  ابػػناكثيػػوىػذا الكػػالـ الػػذي قدى
مرة   اهللانظر جيداً إذل ثالـ انماـ ىن  بل يس ىذا  حس ,تقد أت عنا سابقاً آاات ثثًنة تثبت كلا. ل جاؤتا بانسالـ,  محم 
, تىػذا [بدان ىلإل  ًن شراعتو,  لػيس ّنتقبػل  من لقي اهلل بعد بعثة ١نمد  جهة ١نمد  منٗنيع الطرؽ إليو إال  دى الذي سَ ]أخرى  
 اهللأت جان من بعده تٚنع بو أف اؤمن بػو, تإال ألصػبح مػن اٝناسػران, تّنػا أف  ,أنو تاج  ىلإل ثل من ىاش يف زمن النيب ١نمد  اعين
  قد قاؿ ىن نبيو {  َتَما أَْ َسْلَناَؾ ِإالى َ ْ٘نًَة لِّْلَعاَلِمٌنَ يف ثتابو الكرمي}    نو ىكذا  حم إ  نستطيع أف نقاؿ ببساطة ,[ٚٓٔ]األنبيان
 .ت ضاه  اهلل ٘نة النائلٌن  من اؤمن بو, بل ليكاف من الفائ ان , لكي ال اهلا ثل العاٞنٌن  بع  ٟنم  سالو الكرمي  اهلل

                                                 
 .ٖٕ٘صػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن األتؿ بحواالعلـوىػ(   ٖ٘ٚأبا اللي  نلر بن ١نمد السمرقندي )ت  ٖٙ
 .ٓٚٔصػ -, مكتبة هنضة ملر بالقاىرة, اٛن ن الثان التفسيواالوسيطاللدوآفاالكويمىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  ٖٚ
 .ٕ٘صػ -, عا  طيبة بالرااض, اٛن ن الثان تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚالفدان ىماع الدان إٚناىيل ابن ثثًن )ت  أبا ٖٛ
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اَن ِىنػَد اللّػِو اِنْسػاَلـُ قالػو تعػاذل } يف تفسًن اهلل ٘نو  الشافعيقاؿ انماـ   لػم اػ ؿ مػا حػرـّ اللىػو ]  نفسػو اٞنعػىن السػابق{ ِإفى الػدِّ
,  فرض ان٬ناف بػو, تأمػر بإتِّبػاع ١نمداً  ١ُنَرىماً حي  حرىمو ح  بع  اللىو  -اليهاع خاصة, ت ًنىم ىامة  -تعاذل ىلإل بين إسرائيل 

عانو, , تطاىة أمره, تأىلم خلقو  أف طاىَتو, طاىُتو, تأف عان انسالـ الذي نس, بو ثل عان ثاف قبلو, تجعل من أع ثو, تىلم  سالو 
ْساَلـُ   } لم اتبعو ثا راً بو,  قاؿ اَن ِىْنَد اللىِو اْنِ  [ٜٖ][{ اآلاة,  كاف ىذا بالقرآف.ِإفى الدِّ

أي ال عان مرضي ىنػد اهلل سػاى انسػالـ تىػا التاحيػد تالتػد ع بالشػرع الػذي جػان بػو ١نمػد ]  اهلل ٘نو  البيضاحيانماـ  قاؿت 
.][ٗٓ] , و أخو أاضاً أف الدان اٜنق الذي ال اقبل تعاذل عاناً سااه, ىا انسالـ, القائم ]  اهللحفظو  أبوابكواالجزائويالشي,  قاؿت

اَن ِىْنػػػَد اللىػػػوِ االنقيػػػاع الكامػػػل هلل تعػػػاذل بالطاىػػػة, تاٝنلػػػاص التػػػاـ مػػػن سػػػائر أنػػػااع الشػػػرؾ  قػػػاؿ  }ىلػػإل مبػػػدأ  { يف حكمػػػو تقضػػػائو ِإفى الػػػدِّ
 [ٔٗ][انسالـ, تما ىداه  ال اقبلو تال ارضاه.

ـَ ىند اهلل ىا انسالـ ثما قػاؿ تعػاذل  } ياعين أف الدان اٞنرض]يف تفسًنه   اهلل ٘نو  الخازفاانماـ قاؿت  َتَ ِضػيُت َلُكػُم اِنْسػاَل
{ ت يػػو  ع ىلػػإل اليهػػاع تالنلػػا ى تكلػػا ٞنػػا اعىػػت اليهػػاع أنػػو ال عاػػن أ ضػػل مػػن اليهاعاػػة, تاعىػػت النلػػا ى أنػػو ال عاػػن أ ضػػل مػػن ِعانػػاً 

اَن ِىنػػػَد اللّػػِو } النلػػرانية  ع اهلل ىلػػػيهم كلػػػا  قػػاؿ  تىػػػذا تاضػػيح مػػػن الشػػػي, أل ضػػلية انسػػػالـ ىلػػػإل النلػػػرانية  ,[ٕٗ][.{اِنْسػػػاَلـُ ِإفى الػػػدِّ
 تاليهاعاة.

اَن ِىْنػػَد اللىػػوِ } قالػػو  ] يقػػاؿ   اهلل ٘نػػو  محمػػ اطػػاهواعاشػػورالشػػي,  قػػاؿت  صػػيغة حلػػر, تىػػي تقتضػػي يف  {اِنْسػػالـُ  ِإفى الػػدِّ
اللساف حلر اٞنسند إليو, تىا الدان, يف اٞنسند, تىا انسػالـ, ىلػإل قاىػدة اٜنلػر بتعراػف ج ئػي اٛنملػة, أي ال عاػن إال انسػالـ, تقػد 

 مة يف معناىا.ح أف اآلاة ١ُنكَ ضِّ اَ , تىذا ٓنليل لغاي  ائع اػُ [ٖٗ][أّثد ىذا اال٥نلا  ُنرؼ التاثيد.

َتَمػػا اْختَػلَػػَف الىػػِذاَن أُْتتُػػااْ اْلِكتَػػاَب ِإالى ِمػػن بَػْعػػِد َمػػا َجػػانُىُم اْلِعْلػػُم بَػْغيػػاً اٛنػػ ن الثػػان مػػن اآلاػػة الػػيت تقػػاؿ  } أمػػا ِنلػػاص تفسػػًن
نَػُهمْ  ىلػيهم  يػو انخبػا  بػثف اخػتالؼ اليهػاع, تالنلػا ى ثػاف جملػرع البغػي بعػد أف ىلمػاا بثنػو ٩نػ  ]  اهلل ٘نػو  الشوكانياالشي, قاؿ{  بَػيػْ

 [ٗٗ][الدخاؿ يف عان انسالـ ّنا تضمنتو ثتبهم اٞنن لة إليهم.

 تما اختلف الذان أتتاا اننػ يػل, تىا الكتػاب الػذي كثػره اهلل  ػػي ىػذه اآلاػة  ػػي أمػر ىيسػإل,]  اهلل ٘نو  الطبويانماـ  قاؿت 
 م بعضاً, حتػػإل استػػحلى هُ م, تبػاان هبا بعضُ هُ تػُ مَ لِ هبا ثَ  تَ تى شَ هم تتَ م بػينَ هُ هبا اختال ػُ  رَ ثػُ  ػيػما قالاه  ػيو من األقااؿ التػي ثَ  ماعلػىااهللهِاحافتوائِا
نَػُهمْ م عمان بعض, }هُ هبا بعضُ  حأيدنػواا{ اعنػي  إال من بعد ما ىلػماا الػحّق  ػيػما اختلفاا  ػيو مػن أمػره ِإالى ِمن بَػْعِد َما َجانُىُم الِعْلُم بَػْغًيا بَػيػْ

الػذياهػواكفػواه أهنم أتػاا مػا أتػاا مػن البػػاطل تقػالاا مػا قػالاا مػن القػاؿ .  ثخو اهلل ىبػاعَ يهامناعظيػماالفوي امبطلوفأنهمافػيػماايدولوفافػ
ما قالاه, تأهنم لػم اقالاا كلا جهاًل منهم ِنطعو, تلكنهم قالاه تاختلفاا  ػيو االختالؼ الذي ىم ىلػيو, تعّداا  ِنطثػم منهم لْ ىلػإل ىِ  بػاهلل

 [٘ٗ][م ىلػإل بعض, تطل  الرااسات تالػملا تالسلطاف.هِ من بعضِ 

                                                 
 .ٙٙٗ, ٘ٙٗصػ -, عا  التدمراة بالرااض, اٛن ن األتؿ تفسيوااإلماـاالشافعيىػ(   ٕٗٓأبا ىبد اهلل ١نمد الشا عي )ت  ٜٖ
 .ٖٓصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن الثال  حاشي اُمحياال يناشيخازادةاعلىاتفسيواالبيضاحيىػ(   ١ٜ٘ٔنمد ُمللح الدان القاَجاي )ت  ٓٗ
 .ٜٕٚصػ -, مكتبة العلـا تاٜنكم باٞندانة اٞننا ة, اٛن ن األتؿ أيسواالتفاسيوالكالـاالعلياالكبيوجابر بن أبا بكر اٛن ائري   ٔٗ
 .ٖٖٓ, ٜٕٖصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن األتؿ لباباالتأحيلافيامعانياالتنزيلىػ(   ٕ٘ٚن الدان ىلي البغداعي الشهًن باٝنازف )ت ىال ٕٗ
 .ٜٓٔصػ -, الدا  التانسية للنشر, اٛن ن الثال  التحويواحالتنويوىػ(   ١ٖٜٖٔنمد الطاىر بن ىاشا  )ت  ٖٗ
راي امناعلماالتفسيوىػ(   ١ٕٔ٘ٓنمد بن ىلي الشىاَثان )ت  ٗٗ  .ٜٕٓصػ -, عا  اٞنعر ة ببًنتت فتحاالد يواالجامعابينافَػنَّّياالوحاي احال ِّ
 .ٕٛٚ, ٕٙٚصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الساعس جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٘ٗ
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ـ لنا انماـ  اَن ِىْنػَد اللىػوِ ٫نو تعاذل }]  قاؿ٠ُنماًل  ائعاً لتفسًن اآلاة   اهلل ٘نو  السع يتاقدِّ { أي  الػدان الػذي ال عاػن ِإفى الػدِّ
ػَر تباطنا ّنػا شػرىو ىلػإل ألسػنة  سػلو, قػاؿ تعػاذل  }{ تىا االنقياع هلل تحده, ظاىرا اِنْسالـُ هلل سااه, تال مقباؿ  ًنه, ىا } َتَمػْن اَػْبتَػِغ َ يػْ

{  مػػن عاف بغػػًن عاػػن انسػػالـ,  هػػا دل اػػدف هلل حقيقػػة, ألنػػو دل اسػػلا الطراػػق اِنْسػػالـِ ِعانًػػا  َػلَػػْن اُػْقبَػػَل ِمْنػػُو َتُىػػَا يف اآلِخػػَرِة ِمػػَن اْٝنَاِسػػرِانَ 
, تإال  قػػد جػػانىم تبغيػػاً  , أف أىػػل الكتػػاب اعلمػػاف كلػػا, تإ٧نػػا اختلفػػاا,  ػػا٥نر اا ىنػػو ىنػػاعاً الػذي شػػرىو ىلػػإل ألسػػنة  سػػلو. و أخػػو تعػػاذل

ىر اه حق اٞنعر ة, تلكن اٜنسد تالبغي تالكفر بآاات  العلم اٞنقتضي لعدـ االختالؼ اٞناج  لل ـت الدان اٜنقيقي. و ٞنا جانىم ١نمد 
 [ٙٗ][تباع اٜنق.إاهلل ىي اليت صدهتم ىن 

ػػ  محمػػ مػػا ٩نػ  ىلػػإل نبيػو  اقػد بػَػػٌنى لنػ  اهلل٤نػد أاضػػاً أف  تىػا أف اُعلػػن ٟنػػم مػػن أىػل الكتػػ ,  اسٌ نَػو أُ أف افعلػو إكا حاجى
ىػل أسػلماا أـ ال ؟  ػإف أسػلماا  قػد اىتػدتا, تإف أىرضػاا ىػن   و من اٞنػؤمنٌن بػو, تأف اسػثٟنمعَ بػَ ىا تمن اتػى  , هللٗنيعاً أنو أسلم تجهو 
 َإْف َحػآجُّاَؾ  َػُقػْل َأْسػَلْمُت َتْجِهػَي لِلّػِو َتَمػِن اتػىػبَػَعِن َتقُػل }   اهلل قاؿ .إال أف اُػبَػلِّغهم  سالة  بو   محم انسالـ,  ما ىلإل نبينا 

َا َىَلْيَا اْلَباَلُغ َتالّلُو َبِلًٌن بِاْلِعَباعِ  فَِإْفاَأْسَلُموْاافَػَدِ ااْهَتَ حاْالِّلىِذاَن أُْتُتااْ اْلِكَتاَب َتاأُلمِّيٌَِّن أََأْسَلْمُتْم   [ٕٓ]آؿ ىمراف    {تىِإف تَػَالىْااْ  َِإ٧نى

اقػاؿ  قػل ٟنػم  ىػل أ ػرعمت التاحيػد تأخللػتم العبػاعة تاأللاىػة لػرب ]  يف تفسػًن ىػذه اآلاػة الكر٬نػة اهلل ٘نو  الطبويانماـ  قاؿ
 .ال إلػو سػااهالعاٞنٌن, عتف سائر األنداع تاألشراؾ اليت تشرثاهنا معو يف ىباعتكم إااىم تإقرا ثم بربػابيتهم, تأنػتم تعلمػاف أنػو ال  ّب  ػًنه ت 

, فدػػ اأصػػابوااسػػبيلاالحػػق, اعػػين  { َػَقػػِد اْىتَػػَدتاْ } .اقػػاؿ   ػػإف انقػػاعتا ن ػػراع الاحدانيػػة هلل تإخػػالص العبػػاعة تاأللاىػػة لػػو{  َػػِإْف َأْسػػَلُمااْ }
 [ٚٗ][تسلكاا ١َنَ ىة الرشد.

فدػ ااحصػ قواابمػااجػاءابػهامحمػ ا اهلل ػإف أسػلماا تجػاىهم ] يقػاؿ   اهلل ٘نػو  محمػ اطنطػاحيشي, األزىػر السػابق  قاؿت 
للنػاس تإف أىرضػاا ىػن ىػذا الطراػق اٞنسػتقيم,  ػإف إىراضػهم لػػن  سػالـ ىػا الػدان الػػذي ا تضػاه اهلل, ألف ىػذا اناهتػ حااإلػىاطويػقاالحػق

بلػًن ِنلقػو ال ٔنفػإل  -سػبحانو  -بتبليغػو إاػاىم. تىػا  ٧نػا ىػا تبليػغ النػاس مػا أمػرؾ اهللألف الذي ىليا إ -أاها الرساؿ الكرمي  -اضرؾ 
 [ٛٗ][ىليو خا ية من أقااٟنم أت أ عاٟنم, تسي ازى ثل إنساف ّنا استحقو.

ـ لنا ٠ُنماًل  ائعاً ٞنعىن اآلاة   اهلل ٘نو  السع يانماـ ت  , تثاف أىػل الكتػاب ال يناالحديدياعن  ااإلسالـٞنا بٌن أف ]  قاؿقدِّ
باجملاعلة, تقامت ىليهم اٜن ة,  عاندتىا, أمره اهلل تعاذل ىند كلا, أف اقاؿ تاعلن  أنو قد أسلم تجهو, أي  ظاىره  قد شا هاا النيب 

ي  الػذان تباطنو هلل, تأف من اتبعو ثذلا, قد تا قاه ىلػإل ىػذا انكىػاف اٝنػالص. تأف اقػاؿ للنػاس ثلهػم, مػن أىػل الكتػاب, تاألميػٌن, أ
, تاٟندى تاٜنق, تإف تاليتم  حسابكم ىلإل اهلل, تأنػا لػيس إفاأسلمتمافأنتماعلىاالطويقاالمستديمليس ٟنم ثتاب, من العرب ت ًنىم  

 [ٜٗ][ىلي إال البالغ, تقد أبلغتكم تأقمت ىليكم اٜن ة.

 

                                                 
 .ٜٗٙصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت تيسيواالكويماالوحمنافياتفسيواكالـاالَمنَّافىػ(   ٖٙٚٔىبد الر٘نن بن ناصر السعدي )ت  ٙٗ
 .ٕٔٛصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الساعس جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٚٗ
 .ٓٙصػ -, مكتبة هنضة ملر بالقاىرة, اٛن ن الثان الكويمالتفسيواالوسيطاللدوآفاىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  ٛٗ
 .ٜٗٙصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت تيسيواالكويماالوحمنافياتفسيواكالـاالَمنَّافىػ(   ٖٙٚٔىبد الر٘نن بن ناصر السعدي )ت  ٜٗ
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تأتباع  ًن انسػالـ ال اقبل من ىباعه إال عان انسالـ, تأي عان ساى انسالـ من الشيطاف,   اهللىكذا ٤ند ٣نا سبق أف ت 
]اانس { َ َماَكا بَػْعَد اٜنَْقِّ ِإالى الضىاَلؿُ }   اهللٌن, تثما قاؿ بِ مُ ػاٟندااة, تىا اٜنق ال طراق  انسالـ تحده ىامن اٝناسران اـا القيامة, 

,  هللم تجهو لِ , خامت األنبيان تاٞنرسلٌن, تأف ُاسْ  بمحم بدان انسالـ, أف اؤمن   هللف دِ دل اُ , لذلا ٩ن  ىلإل ثل من [ٕٖ  
 اـا القيامة من الفائ ان اٞنقبالٌن.  اهلل إف  عل كلا  قد أصبح ىلإل الطراق اٞنستقيم, تىا بإكف 

ثػػل مػػن اػػؤمن بػػو, بػػل ليكػػاف مػػن   , لكػػي ال اهلػػاالعػػاٞنٌن تأنعػػم ىلػػيهم,  بعػػ  ٟنػػم  سػػالو الكػػرمي   اهللإنػػو ىكػػذا  حػػم  
تىي ليست ىبا ة استف ازاة للمسيحيٌن, تلكنو اىتقاعي يف نبينا الكرمي  ت ضاه. لقد قلت ىذه العبا ة سابقاً,  اهللالفائ ان النائلٌن  ٘نة 

املػػة مػػن أىظػػم سػػا  , تلػػن أقػػل لػػا إف ىػػذه العبػػا ة مسػػتاحاة مػػن آاػػة مػػن آاػػات القػػرآف الكػػرمي, بػػل إهنػػا مسػػتاحاة مػػن سػػا ة ث محمػػ 
   , أال تىي سا ة البَػيِّنةالقرآف الكرمي

ُلا ُصُحفاً مَُّطهىَرًة  (ٔ) دَلْ َاُكِن الىِذاَن َثَفُرتا ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َتاْلُمْشرِِثٌَن ُمنَفكٌَِّن َح ى تَْثتِيَػُهُم اْلبَػيػَِّنةُ } ِ يَها ُثُتٌ  قَػيَِّمٌة  (ٕ)َ ُساٌؿ مَِّن اللىِو اَػتػْ
اَن ُحنَػَفػان َتاُِقيُمػاا اللىػاَلَة  (ٗ)َتَما تَػَفرىَؽ الىِذاَن أُتُتاا اْلِكَتاَب ِإالى ِمن بَػْعِد َما َجانتْػُهُم اْلبَػيػِّنَػُة  (ٖ) َتَمػا أُِمػُرتا ِإالى لِيَػْعبُػُدتا اللىػَو ٢ُنِْلِلػٌَن لَػُو الػدِّ

ِإفى  (ٙ)اْلَوِاىػِة ِإفى الىِذاَن َثَفُرتا ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َتاْلُمْشرِِثٌَن يف نَػاِ  َجَهػنىَم َخالِػِداَن ِ يَهػا أُْتلَعِػَا ُىػْم َشػرُّ  (٘)اُن اْلَقيَِّمِة َتاُػْؤُتاا ال ىَثاَة َتَكِلَا عِ 
ُر اْلَوِاىِة  ِػْم َجنىػاُت َىػْدٍف َْنْػرِي ِمػن َٓنِْتَهػا اأْلَنْػَهػاُ  َخالِػِداَن ِ يَهػا أَبَػداً  ىِضػَي َج َ  (ٚ)الىِذاَن آَمُناا َتَىِمُلاا اللىاِٜنَاِت أُْتلَِعَا ُىْم َخيػْ اُؤُىْم ِىنَد َ هبِّ

ُهْم َتَ ُضاا َىْنُو َكِلَا ِلَمْن َخِشَي َ بىُو   ]البينة[({ ٛ)اللىُو َىنػْ

اـ ٟنػػذه السلسػػلة الطاالػػة مػػن النبػػاات, ثػػاف تَػػثخِ , محمػػ اًاثػػاناا ىلػػإل انسػػالـ, تأف    اهللأف ٗنيػػع أنبيػػان  بعػػد مػػا تجػػدنا 
, تهبػػذا اكػػاف قػػد ا٥نػػرؼ ىػػن مسػػا  األنبيػػان مػػن قبلػػو, بػػل جػػان بػػنفس ىقيػػدة  محمػػ رياً نػػاعى بػػو دَ حْ تَ ْسػػاً,  انسػػالـ لػػيس عاػػن مُ مَ لِ ْسػػمُ 

, ليكػاف سػب  ىدااػة ت ٘نػة للػذان ثفػرتا ليكاف صاح  الشراعة الكاملػة الػػُمنتظرة مػن ٗنيػع األمػم  اهللاألنبيان الذان سبقاه, تاختا ه 
دلَْ َاُكػػػِن الىػػػِذاَن َثَفػػػُرتا ِمػػػْن أَْىػػػِل اْلِكتَػػػاِب }ىػػػن ىػػػؤالن    اهللٟنػػػم,  قػػػاؿ   اهللتا٥نر ػػػاا ىػػػن طراػػػق أنبيػػػائهم الػػػذان أ سػػػلهم   بػػػاهلل

 [ٔ]البينة    {َتاْلُمْشرِِثٌَن ُمنَفكٌَِّن َح ى تَْثتِيَػُهُم اْلبَػيػَِّنةُ 

كثر اهلل الكفا  و قسمهم إذل صنفٌن  أىل الكتاب تاٞنشػرثٌن, ]يف تفسًن ىذه اآلاة   اهلل ٘نو  يّابِالْاالداسماالكَاقاؿ انماـ أبا  
. تمعىن منفكٌن  منفللٌن, و اختلف يف تكثر أف ٗنيعهم دل اكاناا منفكٌن ح  تثتيهم البينة, تتقـا ىليهم اٜن ة ببع   ساؿ اهلل 

 [ٓ٘][ىلإل أ بعة أقااؿ  أحدىا أف اٞنعىن دل اكاناا منفللٌن ىن ثفرىم ح  تثتيهم لتقـا ىليهم اٜن ة. ىذا االنفلاؿ

 معػػػىن كلػػػا  دل اكػػػن ىػػػؤالن الكفػػػا  مػػػن أىػػػل التػػػا اة تان٤نيػػػل, تاٞنشػػػرثاف مػػػن َىبػػػدة األتريػػػاف]  اهلل ٘نػػػو  الطبػػػويتقػػػاؿ انمػػػاـ  
انمػاـ  قػاؿت  .ىػنهم اهلل ضػي  ابػنازيػ ت, قتػادةت, ُمجاه ا, تكثر أف ىذا قاؿ [ٔ٘][اقاؿ  منتهٌن ح  اثتيهم ىذا القرآف. {ُمنػَْفكٌِّنَ }

تكلػػا أف الكفػػا  ثػػاناا جنسػػٌن أحػػد٨نا أىػػل ثتػػاب تسػػب  ثفػػرىم مػػا أحػػدرياه يف عاػػنهم, أمػػا اليهػػاع ]  اهلل ٘نػػو  عػػالءاالػػ يناالبغػػ ادي
 [ٕ٘][تتشبيههم اهلل ِنلقو, تأما الّنلا ى  قاٟنم اٞنسيح ابن اهلل تريال  ريالرية ت ًن كلا قاٟنم ى ار ابن اهلل 

                                                 
االتنزيلىػ(   ٔٗٚأبا القاسم ١نمد الكليب )ت  ٓ٘  .ٜٙ٘صػ -اٛن ن الثان , عا  الكت  العلمية ببًنتت, التسهيلالعلـو
 .ٜٖ٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الرابع تالعشرتف جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٔ٘
 .ٕٚٚصػ -اٛن ن السابع , عا  الفكر ببًنتت, لباباالتأحيلافيامعانياالتنزيلىػ(   ٕ٘ٚىالن الدان ىلي البغداعي الشهًن باٝنازف )ت  ٕ٘
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أهلاالكتاباا  الكفا  ثاناا جنسٌن أحد٨نا]ثالماً  ائعاً  قاؿ    -ثثًناً   بيشويتالذي اُػَب ِّلو األنبا  - اهلل ٘نو  الوازيتقد أت ع 
احتحػويفهم{ اْلَمِسػيُح ابْػُن اللىػو{ ت  }ُىَ اْػػٌر ابْػُن اللىػوِ   }ثقػاٟنم  ديػنهمامػااكفػوحاابػهكفوؽااليهوداحالنصارىاحكػانوااكفػارًاابإحػ اثهمافػيا

{ ىلػػإل انٗنػػاؿ و الىػػِذاَن َثَفػػُرتاباف إذل ثتػػاب,  ػػذثر اهلل تعػػاذل اٛننسػػٌن بقالػػو  }  اٞنشػػرثاف الػػذان ثػػاناا ال انسػػتالثػػان كتػػابااهللاحدينػػه
 [ٖ٘][.{ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َتاْلُمْشرِِثٌنَ   }كلا انٗناؿ بالتفضل, تىا قالو أ عؼ

اعػػين اليهػػاع تالنلػػا ى  {دلَْ َاُكػػِن الىػػِذاَن َثَفػػُرتا ِمػػْن أَْىػػِل اْلِكتَػػابِ }قػػاؿ اهلل تبػػا ؾ تتعػػاذل ]  اهلل ٘نػػو  السػػموقن يانمػػاـ  قػػاؿت  
اعػين حػ  أتػاىم  {َحػ ى تَػْثتِيَػُهُم اْلبَػيػِّنَػةُ } كفوهماحعناقولهماالخبيبيعنياغيوامنتهيناعناا {ُمنَفكٌِّنَ }اعين ىبدة األترياف  {َتاْلُمْشرِِثٌنَ }

 [ٗ٘][البياف  إكا جانىم البياف  راق منهم انتهاا تأسلماا ت راق ريبتاا ىلإل ثفرىم.

إلػيهم الرسػاؿ  كػذلا الػذان ثفػرتا دل اكػن ليػرتثهم حػ  ابعػ  ]  قػاؿىلػإل اآلاػة   اهلل ٘نػو  ابناتيمي شي, انسالـ قد َىلىق ت  
[. تىػم إكا ٔ{ ]البينػة   دلَْ َاُكِن الىِذاَن َثَفُرتا ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َتاْلُمْشرِِثٌَن ُمنَفكٌَِّن َح ى تَْثتِيَػُهُم اْلبَػيػِّنَػةُ ات.  هذا معىن قالو  }نَ يػِّ باآلاات البػَ 

 [٘٘][جانهتم البينة منهم من اؤمن, تمنهم من اكفر.

شػي,  قػاؿا ثػاف ىليػو أنبيػاؤىم, تيف ىػذا ادع ٠نااًل للشا أف ىناؾ مػن ثفػرتا مػن أىػل الكتػاب, تا٥نر ػاا ىمىػتىكذا نعلم ّنا ال  
, بػػل اليهػػاع ا رتقػػاا قبػػل ٠نػػين تىػػذا معلػػـا بػػالتااتر أف أىػػل الكتػػاب اختلفػػاا تتفرقػػاا قبػػل إ سػػاؿ ١نمػػد ]  اهلل ٘نػػو  ابػػناتيميػػ انسػػالـ 
َتَمػػا تَػَفػػرىَؽ الىػػِذاَن أُتتُػػاا اختلفػػاا  يػػو, و اختلػػف النلػػا ى اختال ػػاً آخػػر.  كيػػف اُقػػاؿ  إف قالػػو }  , و ٞنػػا جػػان اٞنسػػيح اٞنسػػيح

ثفػا , تىػم    مػنهم ؟ تأاضػاً  الػذان ثفػرتا ّنحمػد  [ ىػا  ػيمن دل اػؤمن ّنحمػدٗ{ ]البينػة   اْلِكَتاَب ِإالى ِمػن بَػْعػِد َمػا َجػانتْػُهُم اْلبَػيػِّنَػةُ 
[ تىػم تفرقػاا تاختلفػاا  يمػا ٔ{ ]البينػة   دلَْ َاُكِن الىِذاَن َثَفُرتا ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َتاْلُمْشرِِثٌَن ُمنَفكٌَِّن َح ى تَْثتِيَػُهُم اْلبَػيػِّنَػةُ و  }اٞنذثا ان يف قال

 [ٙ٘][. , تثفر من ثفر منهم قبل إ ساؿ ١نمد جانت بو األنبيان قبل ١نمد

  قػاؿحػاؿ ىػذه اآلاػة   اهلل ٘نػو  البيضػاحيتعليقػات  ائعػة ىلػإل تفسػًن انمػاـ  اهلل ٘نػو  الحنفػيعصاـاالػ يناالشػي,  قد أت عت  
مػع  طالؽاالكافواعلىاأهلاالكتباقبلامجػيءاالوسػوؿاأحاالدػوآفإبيافاقالو  )اليهاع تالنلا ى  إهنم ثفرتا باِنٜناع يف صػفات اهلل( ]

حبػػيناأفاكفػػوهمابالعػػ حؿاعػػناالحػػقافػػياشػػأفا[ ٔ{ ]البينػػة  ْلبَػيّػنَػػةُ ٱَحػػ ىٰ تَػػْثتِيَػُهُم   }أهنػػم آمنػػاا بكتػػاهبم تنبػػيهم ثمػػا عؿ ىليػػو قالػػو تعػػاذل
[ ٛٛ{ ]طػو  ىػذا إٟنكػم تإلػو ماسػإل إنػو قيػل إف اليهػاع ٠نسػمة, أال اػرى أف السػامري ا ػرتى تقػاؿ  } تعالىاالسيماافياالتوحيػ افاتهص

, تمن أسباب ثفرىم قاؿ النلا ى حأفااهللاهواالمسيحاابنامويم, بالتثليباحاالتحادحالنصارىالدولهماتىذا بنان ىلإل القاؿ باٜنلاؿ, 
 [ٚ٘][{.ليست النلا ى ىلإل شين[ تقاؿ اليهاع  }ٖٔٔ{ ]البقرة  شينليست اليهاع ىلإل }

 .ٟنؤالن الذان ثفرتا تا٥نر اا ىن اللراط اٞنستقيم  اهللتىنا ٤ند  ٘نة  

                                                 
 .ٓٗ, ٜٖصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن الثان تالثالرياف التفسيواالكبيواحمفاتيحاالغيبىػ(   ٗٓٙ خر الدان ١نمد الرازي )ت  ٖ٘
 .ٜٚ٘صػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن الثال  بحواالعلـوىػ(   ٖ٘ٚأبا اللي  نلر بن ١نمد السمرقندي )ت  ٗ٘
 .ٖٕصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن السابع التفسيواالكبيوىػ(   ٕٛٚالدان أ٘ند بن تيمية )ت أبا العباس تقي  ٘٘
 .ٖٔصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن السابع التفسيواالكبيوىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  ٙ٘
 .ٖٙٚ, ٖ٘ٚصػ -, عا  الكت  العلمية, اٛن ن العشرتف حاشي االُدوَنوّياعلىاتفسيوااإلماـاالبيضاحيىػ(   ٜ٘ٔٔىلاـ الدان إٚناىيل بن ١نمد اٜننفي )ت  ٚ٘



www.alta3b.wordpress.com 

{ دلَْ َاُكِن الىِذاَن َثَفُرتا ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َتاْلُمْشرِِثٌَن ُمنَفكٌَِّن َح ى تَْثتِيَػُهُم اْلبَػيػَِّنةُ  قالو  }]  اهلل ٘نو  ابناتيمي شي, انسالـ  قاؿ
 [ بياف منو أف الكفا  دل اكن اهلل ليدىهم تارتثهم ىلإل ما ىم ىليػو مػن الكفػر, بػل ال افكهػم حػ  ارسػل إلػيهم الرسػاؿ بشػًناً ٔ]البينة   
 [ٛ٘][[.ٖٔ{ ]الن م   لَِيْ  َِي الىِذاَن َأَساُؤتا ّنَا َىِمُلاا َت٩َنْ َِي الىِذاَن َأْحَسُناا بِاٜنُْْسىَن تنذاراً }

أتػػػاىم بػػػالقرآف  بػػػٌن ٟنػػػم  ,اعػػػين ١نمػػػداً  ,أي اٜن ػػػة الااضػػػحة {اْلبَػيػِّنَػػػةُ }]  اهلل ٘نػػػو  عػػػالءاالػػػ يناالبغػػػ اديانمػػػاـ  قػػػاؿت 
ن  ضػػاللتهم, تشػػرثهم تمػػا ثػػاناا ىليػػو مػػن اٛناىليػػة, تعىػػاىم إذل ان٬نػػاف,  ػػآمناا  ثنقػػذىم اهلل مػػن اٛنهالػػة تالّضػػاللة تدل اكانػػاا منفلػػلٌن ىػػ

 [ٜ٘][ثفرىم قبل بعثو إليهم.

{ أي  ىػػذا القػػرآف؛ تٟنػػذا قػػاؿ تَػػْثتِيَػُهُم اْلبَػيػِّنَػػةُ  َحػػ ى }]  قػػاؿثالمػػاً ٠نمػػاًل ىػػن اآلاػػة    اهلل ٘نػػو ابػػناكثيػػواتقػػد أت ع انمػػاـ اٜنػػا ظ 
َفكٌَِّن َح ى تَْثتِيَػُهُم اْلبَػيػَِّنةُ تعاذل  } لُػا ُصػُحًفا { و  سر البينة بقالػو  }دلَْ َاُكِن الىِذاَن َثَفُرتا ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َتاْلُمْشرِِثٌَن ُمنػْ َ ُسػاٌؿ ِمػَن اللىػِو اَػتػْ
يف ُصػُحٍف ُمَكرىَمػٍة , تما اتلاه من القرآف العظيم, الذي ىا مكتت  يف اٞنأل األىلإل, يف صحف مطهرة ثقالػو  }  ١نمًدا { اعينُمَطهىَرةً 

طهػرة ثتػ  { قػاؿ ابػن جراػر  أي يف اللػحف اٞنِ يَها ُثُتٌ  قَػيَِّمةٌ [ . تقالو  } ٙٔ- ٖٔ{ ] ىبس  َمْرُ اَىٍة ُمَطهىَرٍة بِثَْاِدي َسَفَرٍة ِثرَاـٍ بَػَرَ ةٍ 
 [ٓٙ][. من اهلل قيمة  ىاعلة مستقيمة, ليس  يها خطث؛ ألهنا من ىند اهلل

{ أي  حػ  حػ  تػثتَِيهم} لمايكونواازائليناعػناكفػوهماحشػوكهم  تاٞنعػىن]  اهلل ٘نو  الجوزيابناو أختم بكالـ  ائع لإلماـ 
حهذاابيافاعنا, حذلكاأنهابَػيََّنالهماضاللهماحجهلهم, { الرساؿ, تىا ١نمػد البيِّنةأتتهم,  لفظو لفظ اٞنستقبل, تمعناه اٞناضي. ت }
 [ٔٙ][.نعم ااهللاعلىامناآمنامناالفويديناإذاأندذهم

, لكػي ال العػاٞنٌن تأنعػم ىلػيهم,  بعػ  ٟنػم  سػالو الكػرمي   اهللإنو ىكذا  حم تىكذا أستطيع أف أقاؿ مرة أخرى بفخر  
ت  م ثل ىذه احملبػة انٟنيػة, ٤نػد أف أىػل الكتػاب قػد   ضػاا  ت ضاه.  اهللاهلا ثل من اؤمن بو, بل ليكاف من الفائ ان النائلٌن  ٘نة 

اَن ُحنَػَفػػان َتَمػػا أُِمػُرتا ِإالى لِيَػْعبُػػُدتا اللىػَو ٢نُْ }اقػاؿ    اهللالعػاعة إذل اللػػراط اٞنسػتقيم, تطراػػق األنبيػان القػػامي, تىػا انسػػالـ, ت ِلِلػػٌَن لَػُو الػػدِّ
 [٘]البينة    {َتاُِقيُماا اللىاَلَة َتاُػْؤُتاا ال ىَثاَة َتَكِلَا ِعاُن اْلَقيَِّمةِ 

تما أمر اهلل ىؤالن اليهاع تالنلا ى الذان ىم أىل الكتػاب إال أف اعبػدتا اهلل ٢نللػٌن لػو الػدان؛ ]  اهلل ٘نو  الطبويانماـ  قاؿ
ابػن اهلل, تالنلػا ى بقػاٟنم يف اٞنسػيح مثػل   هبػم بشػرؾ,  ثشػرثت اليهػاع برهبػا بقػاٟنم إف ُىَ اػراً  ةلػو الطاىػة, ال ٫نلطػاف طاىػاقػاؿ  مفػرعان 

 [.كلا, تجحاعىم نباة ١نمد 

الكتػاب تاٞنشػرثٌن, ر بػو ىػؤالن الػذان ثفػرتا مػن أىػل ِمػر أنػو أُ ثِػاعين أف ىذا الػذي كُ ]{  َتَكِلَا ِعاُن اْلَقيَِّمةِ تأضاؼ يف تفسًن }
ت صػفة للملػػة, ثثنػو قيػل  تكلػػا اٞنلػة القيِّمػػة, عتف لَػػعِ تأُنِّثػػت القيمػة, ألهنػا جُ )...(  ىػا الػدان القيمػػة, تاعػين بالقيِّمػة  اٞنسػػتقيمة العاعلػة,

 [ٕٙ][اليهاعاة تالنلرانية.

                                                 
 .ٕٓصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن السابع التفسيواالكبيوىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  ٛ٘
 .ٕٚٚصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن السابع لباباالتأحيلافيامعانياالتنزيلىػ(   ٕ٘ٚىالن الدان ىلي البغداعي الشهًن باٝنازف )ت  ٜ٘
 .ٙ٘ٗصػ -, عا  طيبة بالرااض, اٛن ن الثامن  تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان ىماع الدان إٚناىيل ابن ثثًن )ت  ٓٙ
 .ٜٙٔصػ -, اٛن ن التاسع ببًنتت , اٞنكت  انسالميعلماالتفسيوزاداالمسيوافياىػ(   ٜٚ٘أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد الر٘نن اَٛنازي )ت  ٔٙ
 .ٔٗ٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الرابع تالعشرتف جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٕٙ
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ىػػا الػػدان اٜنػػق الااجػػ    محمػػ , أال تىػػي أف مػػا جػػان بػػو اهلل ٘نػػو  الطبػػويتيف اآلاػػة السػػابقة لفتػػة  ائعػػة أشػػا  إليهػػا انمػػاـ 
ِإفى الىػػِذاَن َثَفػػُرتا ِمػػْن أَْىػػِل }   اهللاقػػاؿ  ؟ , تان٬نػػاف بػػو مػػا ىػػي نتي ػػة ىػػدـ الرجػػاع لإلسػػالـ العظػػيم إتِّباىػػو عتف اليهاعاػػة تالنلػػرانية.

 ,  كما أشرنا سابقاً, الكفر ىا ضد ان٬ناف.[ٙ]البينة    {أُْتلَِعَا ُىْم َشرُّ اْلَوِاىةِ اْلِكَتاِب َتاْلُمْشرِِثٌَن يف نَاِ  َجَهنىَم َخاِلِداَن ِ يَها 

َتالىػِذى نَػْفػُس ١ُنَمىػٍد بِيَػِدِه اَل َاْسػَمُع يب َأَحػٌد ِمػْن َىػِذِه اأُلمىػِة »أَنىػُو قَػاَؿ  َىْن َأِِّب ُىَراْػَرَة َىػْن َ ُسػاِؿ اللىػِو   ]صحيحامسلم٤ند يف 
 [ٖٙ][«.ِعيي َتاَل َنْلرَاِني ُوى ٬َنُاُت تدلَْ اُػْؤِمْن بِالىِذي أُْ ِسْلُت ِبِو ِإالى َثاَف ِمْن َأْصَحاِب النىا ِ اَػُها 

 اعػػين الػػذان جحػػدتا مػػن اليهػػاع تالنلػػا ى ّنحمػػد ] { الىػػِذاَن َثَفػػُرتاحػػاؿ تفسػػًن ىبػػا ة } اهلل ٘نػػو  السػػموقن يانمػػاـ  قػػاؿ
اعػػػين شػػػر  {أُْتلَعِػػػَا ُىػػػْم َشػػػرُّ اْلَوِاىػػػةِ }اعػػػين عائمػػػٌن  يهػػػا  {يف نَػػػاِ  َجَهػػػنىَم َخالِػػػِداَن ِ يَهػػػا}تبػػػالقرآف تمػػػن مشػػػرثي مكػػػة تريبتػػػاا ىلػػػإل ثفػػػرىم 

 [ٗٙ][.اٝنليقة

من اليهاع تالنلا ى  ,   حدتا نبّاتو,إف الذان ثفرتا باهلل ت سالو ١نمد ]يف تفسًن ىذه اآلاة   اهلل ٘نو  الطبويانماـ  قاؿت 
أُتلَعِػػَا ُىػػْم َشػػرُّ } ال ٫نرجػػاف منهػػا, تال ٬ناتػػاف  يهػػا {أَبَػػًدا} اقػػاؿ  مػػاثثٌن البثػػٌن  يهػػا {يف نَػػاِ  َجَهػػنىَم َخالِػػِداَن ِ يَهػػا} تاٞنشػػرثٌن ٗنػػيعهم

 [٘ٙ][ تخلقو.اقاؿ جل ريناؤه  ىؤالن الذان ثفرتا من أىل الكتاب تاٞنشرثٌن, ىم شّر من برأه اهلل {اْلَوِاىةِ 

, تال اؤمن بو تّنا جان بو,  ها ثا ر, أي  ًن مؤمن, تملًنه اـا القيامة  محم تىذا عليل تاضح ىلإل أف الذي ار ض نباة  
ىم, ألهنم دل اقبلاا اٜنق اٞنبٌن, الذي ال شا  يو تال  ا . أما رى تأشَ  اهلليف نا  جهنم خالداً  يها, تىا هبذا قد جعل نفسو مع أساأ خلق 

ُر اْلَوِاىةِ }ىنهم    اهللتما جان بو  يقاؿ   بمحم الذان آمناا   [ٚ]البينة    {ِإفى الىِذاَن آَمُناا َتَىِمُلاا اللىاِٜنَاِت أُْتلَِعَا ُىْم َخيػْ

إف الػػذان آمنػػاا بػػاهلل ت سػػالو ١نمػػد, تىبػػدتا اهلل ٢نللػػٌن لػػو الػػدان حنفػػان, ]يف تفسػػًن ىػػذه اآلاػػة   اهلل ٘نػػو  الطبػػويانمػػاـ  قػػاؿ 
ُر اْلَوِاىةِ } تأقاماا اللالة, تآتاا ال ثاة, تأطاىاا اهلل  يما أمر تهنإل  [ٙٙ][اقاؿ  من  عل كلا من الناس  هم خًن الواة. {أُتلَِعَا ُىْم َخيػْ

ِإفى }و مدح اٞنؤمنٌن تتصف أىماٟنم تبٌن مكاهنم يف اآلخػرة حػ  ار بػاا إذل جػاا ه  قػاؿ ]  اهلل ٘نو  السموقن يانماـ  قاؿت 
أُْتلَعِػَا }تمػن تػابعهم إذل اػـا القيامػة  اعين صدقاا باهلل تأخللػاا بقلػاهبم تأ عػاٟنم تىػم أصػحاب النػيب  {الىِذاَن آَمُناا َتَىِمُلاا اللىاِٜنَاتِ 

ُر   [ٚٙ][اعين ىم خًن اٝنليقة. {اْلَوِاىةِ ُىْم َخيػْ

تىم خًن الواة, تىناؾ طراق الذان ثفرتا ت  ضاا  ,قد بيىنا األما  جيداً,  هناؾ طراق الذان آمناا تىملاا اللاٜنات كافىكذا ن 
تىم شر الواة. ال نستطيع أف ٦نل  األت اؽ ىلإل الناس تنقاؿ أف انسالـ مطػابق  , اهللانسالـ تاتبعاا أي عان آخر  ًن مقباؿ ىند 

 اهللؽ بٌن العقائد اٞنختلفة, تىناؾ عان تاحد ا تضاه رْ ونا بثف ىناؾ  ػَ للمسيحية, يف الاقت الذي ٤ند  يو آاات صر٪نة يف القرآف الكرمي ٔنُ 
 انسالـ. عان تىا لعباعه
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 ذل ٗنيع الناس.(, ثتاب ان٬ناف, باب تجاب ان٬ناف برسالة نبينا ١نمد إٖٓٗصحيح مسلم ) 
 .ٓٛ٘صػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن الثال  بحواالعلـوىػ(   ٖ٘ٚأبا اللي  نلر بن ١نمد السمرقندي )ت  ٗٙ
 .ٕٗ٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الرابع تالعشرتف جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٘ٙ
 .اٞنرجع السابق ٙٙ
 .ٓٛ٘صػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن الثال  بحواالعلـوىػ(   ٖ٘ٚأبا اللي  نلر بن ١نمد السمرقندي )ت  ٚٙ
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ا ر بػو, تىػذا مػا ٤نػده يف ة أت شػتيمة, تإ٧نػا ثػل مػن دل اػؤمن بشػين  هػا ثػبى َسػأت "ثػا ر" ليسػت مَ  تٞنن ال اعلم,  كلمػة "ثفػر"
الُكْفُر , بالضىمِّ   ِضدُّ ان٬ناف )...( قاؿ بعض أىل العلم  الُكْفر ىلإل أَ بعِة َأ٥ناٍن  ُثْفُر إنكاٍ , بَثف ال ]  تاجاالعوحسمعاجم اللغة,  في 
 اعرتؼ بو, تُثفُر ُجحاع, تُثفر ُمعانََدة, تُثفُر نفاؽ, من لقَي  بىُو بشيٍن من كلا دل اَػْغِفْر لو, تاغِفُر ما عتَف كلَا ِلَمنْ اعرَؼ اهلَل َأصالً تال 

 [ٜٙ].لسافاالعوب, تىذا الكالـ نفسو ماجاع يف [ٛٙ][اشاُن.

تحقيقػة الكفػر  ىػا اٛنحػاع ٞنػا جػان بػو ]  ببسػاطة اهلل ٘نػو  السػع يانماـ  قاؿىذه من الناحية اللغااة, تمن الناحية الشرىية 
يف إ٬نػػاهنم, تأنػػا ال  الرسػػاؿ, أت جحػػد بعضػػو,  هػػؤالن الكفػػا  ال تفيػػدىم الػػدىاة إال إقامػػة اٜن ػػة, تثػػثف يف ىػػذا قطعػػا لطمػػع الرسػػاؿ 

ُثْفػػراً, تُثْفرَانػػاً  دل اػػؤمن   -الرُجػػُل )َثَفػػَر( ]  عجػػماالوسػػيطالمُا, تىػػذا مػػا ٤نػػده يف [ٓٚ][تػػثس ىلػػيهم, تال تػػذى  نفسػػا ىلػػيهم حسػػرات.
 [ٔٚ][بالاحدانية, أت النباة, أت الشراعة, أت بثالريتها.

اٞنسلماف يف  ااة اللراحة تالاضاح, تال ٧نا ي أحداً, تنقاٟنا تإف ثانت ماجعة لغػًن اٞنسػلمٌن, تلكنػو اٜنػق الػذي ٩نػ  ىليػا 
اٜنػػػق تالاحيػػد, تأنػػػو تال ااجػػد عاػػػن ىلػػإل تجػػػو األ ض اآلف تػػػدخل  اهللأف تعمػػل ىلػػػإل أساسػػو, إف دل تكػػػن مؤمنػػاً بػػػثف انسػػالـ ىػػػا عاػػن 

 الػػذي جػػانؾ بػػو,  بمحمػػ تثفػػرؾ بػػو ت ,ىلػػإل   ضػػا لإلسػػالـ إف ِمػػتّ  سػػالـ,  لألسػػف لػػن تػػدخل اٛننػػةباىتناقػػا إاػػاه اٛننػػة سػػاى ان
 من اٝناسران. اـا القيامةتأنت 

ػرُُه بػَػٌْنَ َىػِذِه ]الرائع   اهلل ٘نو  ابناالديمأح  أف أختم بكالـ انماـ شي, انسالـ  َتبِاٛنُْْمَلِة َ ِداُن اْٜنَِنيِفيىِة الىِذي اَل ِعاػَن لِلىػِو َ يػْ
ُرَىا  َىػَربَػُهْم َتَىَ َمُهػْم  َأْخَفإل ِمَن السَُّها َٓنَْت السىَحاِب, َتَقْد َنَظَر اللىُو ِإذَل أَْىِل اأْلَْ ِض َ َمَقػتَػُهمْ  -اأْلَْعاَاِف اْلَباِطَلِة الىيِت اَل ِعاَن يف اأْلَْ ِض َ يػْ

ا, َتأَنْػَعػػػَم اللىػػػُو هِبَػػػا َىلَػػػإل أَْىػػػِل اأْلَْ ِض نِْعَمػػػًة اَل ِإالى بَػَقااَػػػا ِمػػػْن أَْىػػػِل اْلِكتَػػػاِب,  َػػػَثْطَلَع اللىػػػُو مَشْػػػَس الرَِّسػػػاَلِة يف ِحنَػػػاِعِس تِْلػػػَا الظُّلَػػػِم ِسػػػرَاًجا ُمنِػػػًنً 
ْشرَاِؽ, َت َاَض َكِلَا َح ى َىمى النػىَااِحَي َتاآْل َاَؽ, َتاْنَشقى اْلَقمَ َاْسَتِطيُعاَف َٟنَا ُشْكرًا, َتَأْشَرقَ  ـَ ِت اأْلَْ ُض بُِناِ  َ بػَِّها َأْثَمَل اْنِ ُر َأمَتى ااِلْنِشَقاِؽ, َتقَا

ِمْن تِْلَا الظُُّلَماِت, َت َػَتَح لََنا ِبِو بَاَب اْٟنَُدى َ اَل اُػْغلَػُق ِإذَل اػَػْاـِ اْلِميَقػاِت,  ِعاُن اللىِو اْٜنَِنيُف َىَلإل َساٍؽ,  َِللىِو اٜنَْْمُد الىِذي أَنْػَقَذنَا ّنَُحمىٍد 
َ اِْبِهْم اَػتَػَرعىُعتَف, اُػْؤِمُناَف َتاَػْعِدُلاَف  ِتِهْم اَػتَػَقلىُباَف, َتيف َتأَ َانَا يف نُا ِِه أَْىَل الضىاَلِؿ َتُىْم يف َضاَلٟنِِْم اَػَتَخبىُطاَف, َتيف َسْكَرهِتِْم اَػْعَمُهاَف, َتيف َجَهالَ 
نْػَيا َتُىػػْم َىػػِن اآْلِخػػَرِة ُىػػْم َ ػػا ِ  ُلاَف َتَاْسػػُ ُدتَف َتَلِكػػْن لِللىػػِليِ , َتالْػػَارَيِن َتالشىػػْمِس َتَلِكػػْن بِػػَرهبِِّْم اَػْعػػِدُلاَف, َتاَػْعَملُػػاَف َتَلِكػػْن ظَػػاِىرًا ِمػػَن اْٜنَيَػػاِة الػػدُّ

 [ٕٚ][.َاْسُ ُدتفَ 

 

 

 

 

                                                 
 .ٓ٘صػ -, اٛن ن الرابع ىشر عا  الرتاث العريب بالكاات ,تاجاالعوحسامناجواهواالداموس١نمد ُمرتضإل اُٜنَسْيين   ٛٙ
قاؿ بعض أَىل العلم  الُكْفُر ىلإل أَ بعة َأ٥نان  ثفر إِنكا  بَثف ال اعرؼ اهلل َأصاًل تال اعرتؼ بو, تثفر جحاع, تثفر ]. ٜٖٛٛ, ٜٖٚٛصػ -, عا  اٞنعا ؼ لسافاالعوبابن منظا    ٜٙ

 [معاندة, تثفر نفاؽ؛ من لقي  بو بشين من كلا دل اغفر لو تاغفر ما عتف كلا ٞنن اشان.
 .ٕٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت كالـاالمنافتيسيواالكويماالوحمنافياتفسيوااىبد الر٘نن ناصر السعدي   ٓٚ
 .ٜٔٚصػ -, مكتبة الشرتؽ الدتلية, الطبعة الرابعة الُمعجماالوسيط٠نمع اللغة العربية   ٔٚ
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 .ٖٕٓ, ٜٕٕصػ -, عا  القلم َندة ه اي االحيارىافياأجوب االيهوداحالنصارى ىػ(  ٔ٘ٚمشس الدان ١نمد ابن القيم اٛنازاة )ت  
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بِاْٟنُػَدى َتِعاػِن اْٜنَػقِّ لُِيْظِهػَرُه ُىػَا الىػِذي أَْ َسػَل َ ُسػاَلُو   } اهللاٜنػق, ثمػا قػاؿ  اهللعاػن  ىػا ٣نػا سػبق تبػٌن لنػا َنػالن أف انسػالـ 
اِن ُثلِِّو َتَلْا َثرَِه اْلُمْشرُِثافَ  تقػد استفضػنا يف اٜنػدا  حػاؿ ,  إف انسالـ ىا عان الر٘نن تما ىداه من الشيطاف, [ٖٖ]التابة   { َىَلإل الدِّ

, تأف اقبػل انسػالـ الػذي جػان بػو,  محمػ   سػالةن بنبػاة ت ؤمأف اُػ , ساان ثاف اهاعااً أت نلػرانياً,حنا أف ىلإل الكتايبّ ىذا األمر, تتضى 
 ض ثاف من اٝناسران اٞنر اضٌن. َ ر ت َ فَ ل ثاف من الفائ ان اٞنقبالٌن, تإف ثَ بِ  إف آمن تقَ 

نسػػتطيع أف نقػػـا سػػليم جػػداً, ت ى امػػاً, تلكنػػو ثػػالـ منطقػػي  وتَػػعْ , تقػػد اػُ أنػػا أىلػػم جيػػداً أف ىػػذا الكػػالـ ُمػػ ىج لغػػًن اٞنسػػلمٌن 
أىػل انسػالـ  بتلخيلو يف ٗنلة تاحدة, أال تىي  اٜنق تاحد ال اتعدع,  من ثاف مع اٜنق ثاف  ائ اً, تمن تػرؾ اٜنػق ت  ضػو ثػاف خاسػراً.

 .اقالاف أف انسالـ ىا اٜنق, تأىل اٞنسيحية اقالاف أف اٞنسيحية ىي اٜنق, تأىل اليهاعاة اقالاف أف اليهاعاة ىي اٜنق, تىكذا

 {َتقَػػاُلااْ ُثانُػػااْ ُىػاعاً أَْت َنَلػػاَ ى تَػْهتَػُدتاْ قُػػْل بَػْل ِملىػػَة ِإبْػػػرَاِىيَم َحِنيفػاً َتَمػػا َثػاَف ِمػػَن اْلُمْشػػرِِثٌنَ ىػن ىػػذا  قػاؿ  }  اهللتقػد حكػػإل  
تأصػػحابو مػػن الػمؤمنػػػٌن  ثانػػاا ىػػاعاً  تقالػػت الػػػيهاع لػمػػػحمد ]يف تفسػػًن ىػػذه اآلاػػة   اهلل ٘نػػو  الطبػػويقػػاؿ انمػػاـ  .[ٖ٘ٔ]البقػػرة   

يلػإل, تليلػإل ال ,  كػٌل اَػدىىي تصػاًل بل[ٖٚ][هتتدتا, تقالت النلا ى ٟنم  ثاناا نلا ى هتتدتا. تعنػي بقاٟنا هتتدتا  أي تليباا طراق الػحّق.
 تُِقرُّ ٟنم بذاؾ.

أبلػػغ ح ػػة تأتج ىػػا  احػػتج اهلل لنبيػػو ]{  ِإبْػػػرَاِىيَم َحِنيفػػاً قُػػْل بَػػْل ِملىػػَة يف تفسػػًن قالػػو تعػػاذل } اهلل ٘نػػو  الطبػػويتقػػاؿ انمػػاـ  
{ ُثانُااْ ُىاعاً أَْت َنَلػاَ ى تَػْهتَػُدتاْ للقائلٌن لا من اليهاع تالنلا ى تألصحابا  } - قاؿ  اا ١نمد, قل  نبيو  ها ١نمداً مَ لى تأثملها, تىَ 

 ػػإف عانػػو ثػػاف اٜننيفيػػة  -ة ٟنػػا بثهنػػا عاػػن اهلل الػػذي ا تضػػاه تاجتبػػاه تأمػػر بػػو   بػػل تعػػالاا نتبػػع ملػػة إبػػراىيم الػػيت ٩نمػػع ٗنيعنػػا ىلػػإل الشػػهاع-
ال سػبيل لنػا ىلػإل االجتمػاع  -ىلػإل اختال ػو  -تندع سائر اٞنلل اليت ٦نتلف  يها,  ينكرىػا بعضػنا, تاقػر هبػا بعضػنا.  ػإف كلػا  -اٞنسلمة 

 [ٗٚ][ىليو, ثما لنا السبيل إذل االجتماع ىلإل ملة إبراىيم.

انسالـ إذل ىقائد تأعااف أخرى ٓنتاي ىلإل  ىنىذا اؤثد ما قلناه سابقاً من أف عان ٗنيع األنبيان ىا انسالـ, تا٥نرؼ الناس  
النلػا ى, ت  اليهػاع ُمتىفػق ىليػو بػٌن - اهلل ٘نػو  الطبػويتثمػا قػاؿ انمػاـ  -يف ىذه اآلاة ألنو   إبواهيماختا    اهللالباطل, تلكن 

ثاف ىلإل عان    محم اًاأف  -تقد كثرنا بعضاً من ىذه اآلاات  -, تقد أىلن القرآف مرا اً تتكرا اً  قد ثاف قبلهم تىا أبا األنبيان 
 باطل, ساان ثاف نلرانياً أت اهاعااً.ال, تىا انسالـ,  من ثاف ىلإل  ًن انسالـ ثاف ىلإل  إبواهيم

أف  تأ ىقائػدنا مػع بقائنػا مسػلمٌن,,  االتفػاؽ ىنػده ىػا أف نتخلػإل ىػن بيشػوينا تبػٌن األنبػا ثل ما سبق لن اسمح باتفاؽ بين 
 معر ػػة ن يفاٜنػػل اكُمػػت ىقائداػػة ثبػػًنة جػػداً بيننػػا تبػػٌن اٞنسػػيحيٌن, اختال ػػات حو ىػػا اآليت  ىنػػاؾ يتلكػػن مػػا أ اػػد تاضػػ اٞنسػػيحية ! نعتنػػق

ما اٜنق,  ليذى   شخصٌ  ؼَ رِ اناؿ إى ابو,  إف ىَ  ل خر صا ة زائفة ىن عانو جملرع أفا ض ثل منى رِ عْ , ال أف اػَ ىقيدة اآلخر ثما ىي  عالً 
َهػاُثُم اللىػُو َىػػِن بػو يف ثتابػو الكػرمي  }  اهللّنػا أمرنػا  مػػع اآلخػر إليػو عتف تػرعع, تإف دل اشػث أف اُػبَػدِّؿ عانػو,  إننػا ثمسػلمٌن نتعامػل اَل اَػنػْ

اِن تدلَْ ٫ُنْرُِجاُثم مِّن ِعاَا ُِثْم   [ٛ]اٞنمتحنة    {ِإفى اللىَو ٪نُِ ُّ اْلُمْقِسِطٌنَ  َأفاتَػبَػوُّحُهْماَحتُػْدِسُطوااِإلَْيِهمْاالىِذاَن دلَْ اُػَقاتُِلاُثْم يف الدِّ

                                                 
 .ٔٓٔصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الثال  جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔد بن جرار الطوي )ت أبا جعفر ١نم ٖٚ
 .ٕٓٔصػ -اٞنرجع السابق  ٗٚ
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بينمػػا  , قػػ  أت أف اٝنػػالؼ يف آاػػة تاحػدة ,طػػابق اٞنسػيحيةنسػػالـ اُ ٥نػن ال نقبػػل أف ٫نلػػ  أحػٌد األت اؽ ىلػػإل النػػاس تاقػاؿ أف ا
ىقيػػػدة  ىػػنٔنتلػػف   اهلل ػػػإف ىقيػػدة اٞنسػػلم يف  مػػن البدااػػة إذل النهااػػة.بينهمػػا اختال ػػػات ىداػػدة  اٜنقيقػػة ىػػي أف انسػػالـ تاٞنسػػيحية

 أقػاؿ ببسػاطة  ينتلكنػ تىذا ما سنقـا بإريباتو  يما بعد, ىقيدة اٞنسيحي, تىكذا, ىنٔنتلف   المسيحاٞنسيحي, تىقيدة اٞنسلم يف 
,  ابػنامػويمابالمسػيح, تلكن ىناؾ اختال ات جاىراة بٌن إ٬ناف ثل منهما, تاٞنسلم تاٞنسػيحي اؤمنػاف باهللاٞنسلم تاٞنسيحي اؤمناف 

الػػػُمَسمىيات العراضػػة, ت٫نتلفػػاف يف التفاصػػيل تلكػػن ىنػػاؾ اختال ػػات جاىراػػة بػػٌن إ٬نػػاف ثػػل منهمػػا, ّنعػػىن أف اٞنسػػلم تاٞنسػػيحي اتفقػػاف يف 
 .االرينٌنال نستطيع أبداً أف نقاؿ أف ىناؾ تطابق بٌن  نا, تلكناٞناجاعة ٓنت ىذه الػُمَسمىيات

أف عىػاة ٗنيػع األنبيػان   -ثمػا قلنػا سػابقاً   -ىذا االتفاؽ يف الػُمَسمىيات العراضة ماجاع, تالبد لو أف ااجػد, ألف اٞنسػلم اعتقػد 
هبػػا مػػن  اهللانػػت تاحػػدة,  قػػد جػػاؤتا ٗنيعػػاً بانسػػالـ, تلكػػن ا٥نػػرؼ بعػػض النػػاس ىػػن عىػػاة األنبيػػان إذل ىقائػػد ابتػػدىاىا ىػػم, مػػا أنػػ ؿ ث

 موسػػى, تاليهػػاع ىػػم الػػذان ا٥نر ػػاا ىػػن انسػػالـ مػػن بعػػد  المسػػيحىػػم الػػذان ا٥نر ػػاا ىػػن انسػػالـ مػػن بعػػد  ا ىسػػلطاف,  ػػألف النلػػ
, ألف اليهػاع تالنلػا ى ثػاناا ىلػإل انسػالـ مثلنػا  ,, اخل(موسػى, المسػيح, اهللاليت نتفق ىليها مثػل  ) العراضة ٤ند ىذه الػُمَسمىيات

أف   اهللالػُمَسمىيات العراضة. اسثؿ  ىذه اجاعة ٓنتتلكنهم ا٥نر اا ىنو, تىذه اال٥نرا ات أنت ت االختال ات, تاليت ىي التفاصيل اٞن
 ٛنميع.ىلإل ااً ًن ٩نعل ثالمي ىذا سهاًل اس

ُمَسمىيات أ اد من اٛنميع أف افهم جيداً أنو ىندما أقاؿ أف االختال ات اٞناجاعة بٌن انسالـ تاٞنسيحية اختال ات  رىية ٓنت 
 بل إنين أقاؿ إف االتفاؽ قد اكاف يف ,  هذا ال اعين أف ىذه االختال ات ٬ُنكن لنا أف نت اىلها تنقاؿ أف انسالـ مثل اٞنسيحية,ىراضة

 اهلل, تلكػػن ثػػل مػػا اعتقػػده اٞنسػػلم يف  اهلل, تأف اٞنسػػيحي اعتقػػد أف إٟنػػو ىػػا  اهللاالسػػم  قػػ , ّنعػػىن أف اٞنسػػلم اعتقػػد أف إٟنػػو ىػػا 
 اهلل, أت أ ل  اىتقاعه يف  اهللا اعتقده اٞنسيحي يف , ٢نتلف ٕناماً ىمى . 

سػن د أف ىنػاؾ العداػد مػن  , محمػ إذل السمان تبعثة النػيب   المسيح لا أننا نظرنا إذل الفرتة ال منية اٞناجاعة بٌن   ع 
تػرؾ أتباىػػو   المسػػيحباىتبػا  أف  الكفػر تاٝنػػرتج ىػن ملػػة انسػالـ بالكليػػة, حػػد تلػػل  البػاً إذل تالػيت ,اال٥نرا ػات العقائداػة اٛنسػػيمة

, اهللابػػن , تأنػػو اهللىػػا   المسػػيحاالىتقػػاع بػػثف   هبػػا يف القػػرآف الكػػرمي  اهللمػػن ىػػذه العقائػػد الكفراػػة الػػيت أخونػػا  .ىلػػإل انسػػالـ
 تىؤالن الثالرية تاحد. تأف ,رححاق ست ابنت آب  اهللتاالىتقاع بثف 

ىػذا  .ح صػاحبها مػن اٝناسػران اػـا القيامػةبِ ْلػىذه العقائد تعتو يف حكم انسػالـ ا٥نرا ػات جسػيمة تلػل إذل ع جػة الكفػر,  يُ 
 رصػة أخػرى لتلػحيحها لًنجعػاا إذل انسػالـ   ة ىػن اٜنػقرِ حَ نْ مُ ػالػ قػد أىطػإل ألصػحاب ىػذه العقائػد  اهللتلكػن  , محم قبل بعثة 
اليهػاع تالنلػا ى ىلػإل ا٥نرا ػاهتم العقائداػة تقػاـ بتلػحيحها ٟنػم لًنجعػاا إذل صػراط  ؿى , تالػذي عَ  محم اًاإليهم   اهلل  بع  ؛العظيم

 اٞنستقيم. اهلل

لتكػػاف مػػن الكػػا ران اٝناسػػران اػػـا القيامػػة,  ثنػػا أقاٟنػػا  تو تإ سػػالي تػػو قػػ  أف تػػر ض نبا اكفػػي  , محمػػ ة بعػػد بعثػػ مػػن 
من بدااتو  يف أ عالو انسالـ اُاا قُتِجد يف اامنا ىذا شخص  لوأنو  -ثما تضحنا سابقاً   -صراحة, تىذا القاؿ مبين ىلإل القرآف الكرمي 

يف سػا ة   اهللللنػاس أٗنعػٌن, تتقػع ىليػو قػاؿ   اهللة الػيت أ سػلها نَػيػِّ ر بالبػَ َفػقػد ثَ ,  إنو ىكػذا  محم إذل هنااتو, تلكنو أنكر نباة 
,  ػإف ىػذه السػا ة مػن [ٙ]البينة    {اْلَوِاىةِ ِإفى الىِذاَن َثَفُرتا ِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َتاْلُمْشرِِثٌَن يف نَاِ  َجَهنىَم َخاِلِداَن ِ يَها أُْتلَِعَا ُىْم َشرُّ البينة  }

تمن ثفر بو عخل النا   ,,  من آمن بو عخل اٛننة محم بدااتها إذل هنااتها تتحدث ىن اٝن  الفاصل يف تا ا, البشراة, أال تىا بعثة 
 خالداً  يها.
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 ثصبح ىا  د,سُّ ن ؿ إذل األ ض ىن طراق الت َ   اهللىا االىتقاع بثف   محم قبل بعثة   يو النلا ىر الذي تقع فْ من الكُ  
لىَقْد َثَفَر الىِذاَن َقآُلااْ ِإفى يف ثتابو الكرمي  }  اهللتقد قاؿ  الذي جاع تأثل تشرب تتثدل تناـ تقاـ اخل.  المسيحاعيسىاابنامويم

 [ٕٚت  ٚٔ]اٞنائدة    {اْبُن َمْرميََ الّلَو ُىَا اْلَمِسيُح 

   قاؿ ىن ىذه اآلاة الكرمي بيشويتقد تكلم األنبا  

, ألف ىنػػاؾ نلػػاص أخػػرى لسػػت أع ي إف ثانػػت قيلػػت تقتمػػا قػػاؿ نػػيب ] و قلػػت ٟنػػم أنػػو البػػد أف اكػػاف اٜنػػدا  يف صػػراحة عتف ى ػػـا
 ي, لكػم أنػتم أف تبحثػاا ىػذا األمػر, تىػذه مسػعاليتكم, لكػن أف اقػاؿ  انسالـ القرآف أـ أهنا أضيفت  يما بعد يف زمن متثخر, أنا ال أع

لن اكاف ىناؾ اتفاؽ,  هل قيلت ىذه العبا ة أرينان بعثة نيب انسالـ, أـ أضيفت أرينان ْنميع  ا"لقد ثفر الذان قالاا أف اٞنسيح ىا اهلل" ىن
ىثماف بن ىفاف للقرآف الشفاي تجعلو ٓنراري, جملرع تضع شػين ضػد النلػا ى, ال أىػرؼ, تىنػاؾ نلػاص أخػرى تشػبو ىػذا الػنص لكػن 

 [٘ٚ][ر مرتٌن.ثِ كُ  النص ىذا

 أال تىي ثثًنة نقاط مهمة   بيشويتيف ثالـ األنبا 

 ".اهلللقد ثفر الذان قالاا أف اٞنسيح ىا ,  ها اقاؿ  "ةاقتباس خاط  ل اة الكر٬ن .ٔ

 قاـ بت ميع القرآف "الشفاي" تجعلو "ٓنراري" !  عثمافابناعفافقاؿ أف  .ٕ

 ! بتحراف قرآهنم جملرع مهاٗنة النلا ى ـ اٞنسلمٌن بشكل  ًن ُمباشرااهت .ٖ

ال اتسانؿ من أجل اٜنلاؿ ىلإل إجابات, بل إنو اقـا بليا ة انتقاعاتو يف ىيعة  بيشويأح  أف أُكَثِّر الناس بثف األنبا  :أحالًا
تىػذا مػا  اقػـا بنشػر الشػبهات, أنػو أت , لو  رصة نشر ىػذه األ كػا  بػدتف أف اقػاؿ النػاس ىنػو أنػو اُهػاجم انسػالـىنى سَ تَ ح  اػَ  تساؤالت,

, تىػذا حيفتشاحتىايلغياآي اتتهمناابالكفوذا اكاف اٜناا  تالشرح تالتفاىم الذي ٩نعل اآلخر ابح  عاخل كىنو ىك]قالو ىا بنفسو  
 [ٙٚ][تإك بو ٪ناتؿ أف ٩ند حاًل. طوح اند يابطويد اتساؤؿألن دل أىاٗنو, 

تسػػاؤؿ,  البػد أف اكػػاف نقػده مبػين ىلػػإل ع اسػة تُنػ , تلكننػػا ىلػإل النقػػيض يف ىيعػة  اطػػرح نقػده بيشػويإكا ثػاف األنبػػا   ثانيػاًا
عثمػافابػناو إنػو ال اُػد ؾ أصػاًل طبيعػة ىمػل  ال اسػتطيع حػ  أف اقتػبس اآلاػة الػيت انقػدىا بشػكل صػحيح ! بيشويٕناماً, ٤ند أف األنبا 

اغضػػ  مػػن الػػذان انتقػػدتف بػػدتف  بيشػػوي  أف األنبػػا الع يػػ  تالغراػػ ! يقػػاؿ أنػػو ثػػاف ٩نمػػع القػػرآف الشػػفاي ت٩نعلػػو ٓنراػػري   عفػػاف
 العظيم. اهللع اسة تبدتف مرجعية ىلمية, تىا دل اقم إال هبذا ! سبحاف 

تثثف القرآف الكػرمي ال ٪نتػاي ىلػإل  م اٞنسلمٌن بشكل  ًن ُمباشر بتحراف قرآهنم جملرع مهاٗنة النلا ى,هِ اتى  بيشوياألنبا  ثالثًا:
 هم  ,مع أف ىذا ما نقرأه ىن اٞنسيحيٌن ىندما ثاناا اتعاملاف مع الكتاب اٞنقدس أي آاات تنتقد تتُػَفنِّد العقائد اٞنسيحية إال ىذه اآلاة !

 " ؟تلى ا تانسَ ائهَ دَ  بِ يِن تْ مَ  َ ا ة  "اٞنقالة اٞنشه بيشوي هل ٓنقق يف األنبا  الذان ثاناا اقاماف بتغيًن نص ثتاهبم بسب  تبغًن سب  !

                                                 
 .٘ٗصػ - حتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ةالمي ياا, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي  آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٘ٚ
 اٞنرجع السابق. ٙٚ
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, اليػػد يف بدااػػة العلػػر اٞنسػػيحي, تثػػاناا ْسػػ, نَ َسػػثػػاف الكتػػاب اُػنْ ]  ريػػاضايوسػػ اداحدانظػػرتا إذل مػػا قالػػو اٞنهنػػدس اٞنسػػيحي 
, تتراثم بعضو ىلإل اخاالكثيوامناالتب يلاحالتع يلاعلىاالنصوصسَّاحلد اأدخلاالنُّا, منساخة, سَ انسخاف بثعتات ثتابية بدائية, ىن نُ 

الػػيت ظهػػرت يف ىػػدع ثبػػًن مػػن القػػرانات؛  مػػا إف الػػد  ثتػػاب  اًلابػػألوافاالتبػػ يلدَاثػْاُمػػبعضػو اآلخػػر,  كػػاف الػػنص الػػذي تصػػل آخػػر األمػػر 
 [ٚٚ][.مشحون اباألغالطات خَ سْ جداد ح  تنشر لو نُ 

 قػػد  قػػد نفػػإل  يمػػا سػػبق أف النلػػا ى ىلػػإل االىتقػػاع الػػذي تقػػـا اآلاػػة بتكفًنىػػا ! بيشػػويالع يػػ  تالغراػػ  جػػداً ىػػا أف األنبػػا  
األنبػػا بيشػػاي  مػػن اقػػاؿ إف اٞنسػػيح ىػػا اهلل مشػػرؾ. أثػػد األنبػػا بيشػػاي سػػكرتًن اجملمػػع ]بنقػػل ىػػذه األقػػااؿ ىنػػو   ال سػػتورقامػػت جراػػدة 

ض تثليو اننساف, ت  عو لُيعبد مثل اهلل. تأف اٞنسيحية تؤمن  , تتر اٞنقدس, ت ئيس ٛننة احملاثمات الكنسية, أف اٞنسيحية ٓنا ب الشرؾ باهلل
 [ٛٚ][بثف اهلل تاحد ال شراا لو. تأف من اقاؿ إف اٞنسيح ىا اهلل ىا بذلا اشرؾ باهلل, مستنكراً من اناعتف بعباعة اٞنسيح تثثنو انلو.

إٚٓٓيونيوااٖاألح اا-اجوي ةاال ستورصورةامنا

 

                                                 
 .ٖٕصػ -, عا  اٞنشرؽ ببًنتت م خلاإلىاالند االكتابي ااض ااسف عاتع   ٚٚ
 .ٕٚٓٓاانيا  ٖ  األحد ال ستورجرادة  ٛٚ
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يف أي مكاف ! تأىتقد أنو قد قاـ بتكذا  ىذا اٝنو, تلكنين دل أجد ىذا التكذا   بيشويلقد أخون أحد انخاة بثف األنبا  
  عاًل تكذا  اٝنو, تإال ألصبح ثا راً يف اىتبا  اٞنسيحيٌن أاضاً بانضا ة إذل اٞنسلمٌن !٩ن  ىليو 

بػػان الكنيسػػة ىػػو األزمنػػة تالعلػػا , تتػػذثرتا إنػػين مػػا نقلػػت لكػػم مثػػل ىػػذه آالرينػػٌن مػػن أثػػو  انظػػرتا إذل ىػػذه األقػػااؿ الػػػُمختا ة
ىػا   اهللثف بػتقعاا يف الكفػر اٞنػذثا  يف اآلاػة, تىػا االىتقػاع أت القػاؿ   محم األقااؿ الكفراة إال لبياف أف النلا ى  عاًل قبل بعثة 

 . المسيحاابنامويم

أُقيم بطرارثاً لكرسي انسكند اة خلفا ٝنالو ـ, ت ٖ٘ٚ"ىماع الدان", ُتِلد حاارل بػ تاُدىإل أاضاً  ,اٞندىا قداساً  كيولساالكبيو 
  "فػياتجسػ االوحيػ تعػاليما" أت "تجس ااالبناالوحيػ قاؿ يف ثتابو " [ٜٚ]ـ.ٗٗٗ, تتاىف يف ىاـ ـٕٔٗ ىاـ رييعا يلس اٞندىا قداساً يف

  ثالماً ى يباً  راباً اُػَاضِّح بشاىة ىذا الكفر

تطُعػن باٜنربػة يف  ,تتُفػل ىليػو مػن العسػكر ,تُجلػد مػن بػيالطس ,تُلطػم مػن اٝنػداـ ,تنػاـ يف السػفينة ,تتع  من السفر ,إف اٞنسيح جاع]
يف  مػػو خػػاًل ٣ن تجػػاً ّنُػػّر؛ بػػل تكاؽ اٞنػػات ١نػػتماًل اللػػلي  تإىانػػات أخػػرى مػػن اليهػػاع. ت٥نػػن نػػر ض أف نُقسِّػػم ىمانائيػػل إذل  لَ بِػػتقَ  ,جنبػػو

فػنحناندػواأنػهاهػواهػوابعينػهاإنساف من جهة تإذل اللا اس من جهة أخرى, تلكننا إك ىلمنا أف اللا اس قد صا  إنساناً باٜنقيقػة مثلنػا 
ا-فدػػ اتػػألماهػػوا ,راتو إنسػػاف مثلنػػا مالػػاع مػػن امػػرأة,  ػػنحن نعػػرتؼ إكاً أنػػو مػػن حيػػ  أف اٛنسػػد ثػػاف لػػو خاصػػة, تُنسػػ  بشػػإلػػهامػػناإلػػه

 ٠ُنَػرىعاً,ألنو دل اكػن إنسػاناً  ,يف  ًن أدل -أي الىاتو  -تمع كلا  قد حفظ طبيعتو اٝناصة  ,بجميعاهذ ااآلالـا-اللوغوساالمتجس ا
مػػا أف اٛنسػػد ثػػاف لػػو خاصػػػة, ىكػػذا أاضػػاً آالـ اٛنسػػد الطبيعيػػة الػػػيت ال لػػـا  يهػػا صػػا ت لػػػو . تثبػػلاكػػافاهػػوانفسػػػهابعينػػهاإلهػػاًابطبعػػػه

 [ٓٛ][خاصة.

 من اٞنعلـا أف النلػا ى اقالػاف بالتثليػ , تىػا أف  الكلمة" بػ "اللا اس", اهللاقلد " كيولساالكبيوىنا ٩ن  التنبيو ىلإل أف  
 - قػػد تػػثدل ىػػا . اآلف انظػػر مػػرة أخػػرى إذل ىػػذه العبػػا ة  "اهللعتػػو ىػػؤالن الثالريػػة اُ , تثػػل تاحػػد مػػن رححاقػػ س, تابػػن, تآب  انلػػو ريالريػػة

َنميع  -اٞنت سد  اهلل - قد تثدل ىا " لتلبح العبا ة  "اهلل", قم بتبدال ثلمة "اللا اس" بكلمة "َنميع ىذه اآلالـ -اللا اس اٞنت سد 
ػػػا اَػُقالُػػػاَف ُىلُػػػّااً َثبِػػػًناً , } هلل,  قػػػد نسػػػباا اآلالـ تانىانػػػات "ىػػػذه اآلالـ , أ أاػػػتم مػػػدى بشػػػاىة [ٖٗ]انسػػػران    {ُسػػػْبَحانَُو َتتَػَعػػػاذَل َىمى
 االىتقاع ؟!

قد قاؿ  ,[ٔٛ]ـٕٖٛيف ىاـ لكرسي انسكند اة تالذي أُقيم بطرارثاً  , تالذي اُدىإل أاضاً بػ "الرسارل",اٞندىا قداساً  أثناسيوس 
   المسيحىا  , انلو اٞنعباع, اهللي إف أاضاً ثالماً صر٪ناً اُعلن  يو ىذه العقيدة الكفراة الع يبة, أال تى

حهػػذاا ,مػػن أجػػل خالصػػنا ,د مػػن العػػذ ان باٛنسػػد يف آخػػر ال مػػافلِػػتتُ  ,خاصػػياً أزليػػاً قبػػل ثػػل الػػدىا  ,نعػػرتؼ بػػابن اهلل اٞنالػػاع مػػن اآلب"]
تلسػػنا نقػػاؿ ىػػن ىػػذا االبػػن الااحػػد انػػو طبيعتػػاف تاحػػدة نسػػ د ٟنػػا  ,تىػػا ابػػن اننسػػاف باٛنسػػد ,حهػػواابػػنااهللابػػالوحح ,الواحػػ اهػػوااإللػػه

تال نقػاؿ بػارينٌن تاحػد ىػا ابػن اهلل  ,بلاطبيع احاح ةاهللاالكلم االمتجس احنسج الهامعاجس  اسج ةاحاحػ ة ,تأخرى ال نس د ٟنا

                                                 
 .ٜٗصػ -نسكند اة , ثنيسة ما  جرجس باسبا تنج انظوةاشامل العلماالباتوحلوجيافياالست اقوحفااألحلىتاع س اعقاب ملطي   ٜٚ
 .ٓٗ, ٜٖصػ -, عا  ٠نلة مرقس بالقاىرة المسيحافياحياتهاالمد س ابحسباتعليماالد يَسيناأثناسيوساالوسولياحاكيولساالكبيو ىباف عار األنبا مقا    ٓٛ
 .ٔٛصػ -انسكند اة , ثنيسة ما  جرجس باسبا تنج نظوةاشامل العلماالباتوحلوجيافياالست اقوحفااألحلىتاع س اعقاب ملطي   ٔٛ
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بػػػلاالػػػذياهػػػوامػػػنااهللاهػػػوا ,تأنػػػو صػػػا  ابػػػن اهلل باٞناىبػػة مثػػػل البشػػػر , تلسػػػنا نسػػػ د لػػوباٜنقيقػػة تلػػػو نسػػػ د تآخػػر ىػػػا إنسػػػاف مػػػن مػػرمي
 [ٕٛ][".اهلل

اىرت ػػت ثػػل اٝنليقػػة أف مػػن ظهػػر ]" ىبػػا ة صػػر٪نة تتاضػػحة   االكلمػػ سُّػػتجَاأاضػػاً يف ثتابػػو اٞنعػػرتؼ لل ميػػع " أثناسػػيوستقػػاؿ  
بل ابن اهلل ت٢ُنَلِّص اٛنميع,  الشمس تاا ت, تاأل ض ت ل لت, تاٛنباؿ تشققت, تا تع  ثل البشػر.  ,تتثدل يف اٛنسد دل اكن ٠ُنرع إنساف

, تأف اٝنليقة ثلها خاضعة ثعبد لػو, تأهنػا شػهدت برىبهػا ٜنضػا  جميعاهذ ااألموراأحضح اأفاالمسيحاالذياعلىاالصليباهوااهلل
 [ٖٛ][بثىمالو. حهكذااأظهوااهللاالكلم انفسهاللبشوسيدىا, 

أظهػػػر اهلل الكلمػػػة نفسػػػو للبشػػػر , ""اٞنسػػػيح الػػػذي ىلػػػإل اللػػػلي  ىػػػا اهلل  "ىلػػػيكم مػػػرة أخػػػرى إذل ىػػػذه العبػػػا ات بػػػاهللانظػػػرتا  
 نحن نقر أنو ىا ىا بعينو ", "طبيعة تاحدة هلل الكلمة اٞنت سد تنس د لو مع جسده س دة تاحدة, ""تىذا الااحد ىا انلو, ""بثىمالو

 ".ثاف ىا نفسو بعينو إٟناً بطبعو", "َنميع ىذه اآلالـ -اللا اس اٞنت سد  -تثدل ىا  قد ", "إلو من إلو

أف نلغػي اآلاػة الػيت منىػا  تاآلف اراػد -ُنسػ  مػا ت ع يف جراػدة الدسػتا   -من قبل  بيشويىذه ىي اٞنسيحية اليت أنكرىا األنبا  
أف ُاشكا يف تقػت ثتابػة اآلاػة, ىػل ثانػت يف  بيشويحق اٞنعر ة, تاراد األنبا   اهللر الذي ال اقبلو أي إنساف اعرؼ فْ تعلن ىذا الكُ 
 !؟  عثمافابناعفاف, أـ مت إضا ة اآلاة يف زمن  محم زمن النيب 

آاػات  تقػت نػ تؿ  نحن نعلم جيػداً  ثل صغًنة تثبًنة ىن ثتاهبم اٞنقدس ُنق,أف اٞنسلمٌن اعر اف جيداً   بيشويقد ٩نهل األنبا  
رُهُ  يَتاللىِو الىذِ ]  صحيحاالبخارييف  عب ااهللابنامسعوداتىكذا ٤ند ىن  القرآف الكرمي, تمناسبة ن تؿ ثل آاة ! َما أُْن ِلَػْت  ,اَل ِإَلَو َ يػْ

أَْىَلُم َأَحًدا أَْىَلَم ِمىنِّ ِبِكتَػاِب اللىػِو , َتَلْا أَنَا أَْىَلُم ِ يَم أُْن َِلتْ ِإالى  ,َتاَل أُْن َِلْت آاٌَة ِمْن ِثَتاِب اللىوِ  ,ِإالى أَنَا أَْىَلُم أَْاَن أُْن َِلتْ  ,ُساَ ٌة ِمْن ِثَتاِب اللىوِ 
 [ٗٛ][.ِثْبُت ِإلَْيوِ تُػبَػلُِّغُو اِنِبُل َلَر 

, تانمػاـ اٜنػا ظ [٘ٛ]اهلل ٘نػو  الطبػويانمػاـ قاماا بذثر سب  نػ تؿ اآلاػة مػنهم   الذان العداد من ىلمان اٞنسلمٌن تىكذا ٤ند
  تالرتااة ىي ,[ٚٛ]اهلل ٘نو  السيوطيا, تانماـ[ٙٛ]اهلل ٘نو  ابناحجواالعسدالني

اػا ١نمػد,  يمػا تشػتُم ",  يهم السيد تالعاقُ , ت٨نا اامعذ سيدا أىػل ٤نػراف,  قػالاا  بلغنا أّف نلا ى أىل ٤نراف قدـ ت ُدىم ىلإل النيب ]
إنو ىبُد اهلل تثلمتػو ألقاىػا إذل    "أجل,قاؿ  ساؿ اهلل  ,"ىيسإل ابن مرمي, ت ىم أنو ىبد !"  قاال ,"من صاحبكما !"قاؿ   "صاحبنا ؟

 - اآلاة - إف ثنت صاعقًا  ث نا ىبًدا ٪نيي اٞناتإل, تاوئ األثمو, ت٫نلق من الطٌن ثهيعة الطًن  ينف,  يو" غضباا تقالاا   ."مرمي ت تٌح منو
[ ٕٚت  ٚٔ{ ]سػا ة اٞنائػدة  للىػَو ُىػَا اْلَمِسػيُح ابْػُن َمػْرميََ َلَقػْد َثَفػَر الىػِذاَن قَػاُلاا ِإفى ااػا ١نمػد  }"  سكَت ح  أتاه جواػُل  قػاؿ  ."لكنو اهلل

                                                 
قاؿ أريناسياس الرسارل يف مقالة لو ىلإل الت سد استشهد هبا ثًنلس الكبًن مرا اً, تقد ت عت يف اٛن ن األتؿ تالثال  . )ٕٚٗصػ - الخوي ةاالنفيس افياتاريخاالكنيس األسقف إاساكت س   ٕٛ

 (للمفرااف أ راغا ااس ابن العوي.من تا ا, ٠نمع أ سس, تيف ثتاب اىرتاؼ ل بان, تيف ثتاب منا ة األقداس 
 .ٜ٘, ٛ٘صػ - ٖ, الفقرة ٜٔ, الفلل ٕٛٔ, اٞنرث  األ رياكثسي للد اسات اآلبائية بالقاىرة, نلاص آبائية تجس االكلم أريناسياس الرسارل   ٖٛ
 (, ثتاب  ضائل القرآف, باب القران من أصحاب النيب.ٕٓٓ٘صحيح البخا ي ) ٗٛ
 .ٕٙٗ, ٔٙٗصػ -, عا  ى ر بالقاىرة, اٛن ن اٝنامس جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد ابن جرار الطوي )ت  ٘ٛ
 .ٔٛٙ, ٓٛٙصػ -, عا  ابن اٛنازي بالدماـ, اجمللد األتؿ الُعجابافيابيافااألسبابىػ(   ٕ٘ٛأبا الفضل شهاب الدان أ٘ند ابن ح ر العسقالن )ت  ٙٛ
 .ٖٓٙصػ -, عا  ى ر بالقاىرة, اٛن ن الثال  ال راالمنثورافياالتفسيوابالمأثورىػ(   ٜٔٔالؿ الدان السياطي )ت ج ٚٛ
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قو من تراب و قاؿ مثُل ىيسإل ثمثل آعـ خل"قاؿ جوال   ."م سثلان أف أخوَىم ّنَثل ىيسإلاا جوال, إهن"  ,  قاؿ  ساؿ اهلل "اآلاة
 [ لما أصبحاا ىاُعتا,  قرأ ىليهم اآلاات. ."لو  ُثن  يكاف

قػاؿ ابػن ىبػاس  ]   قػاؿ مػن ن لػت  ػيهم اآلاػةِنلػاص  ابػناعبػاسااعبػ ااهلل قػاؿ اهلل ٘نػو  الجػوزيلنا أاضاً انماـ  رَ ثَ كَ ت  
ن لػت يف نلػا ى ٤نػراف اٞنػا اعقابيٌن, ]  نػ تؿ اآلاػة سػب   ُمداتِػل كََثػرَ , تأاضػاً [ٛٛ][.ىؤالن نلا ى أىل ٤نراف تكلا أهنػم أنػذته إٟنػاً 

 [ٜٛ][ت ًن٨نا, قالاا  إف اهلل ىا اٞنسيح ابن مرمي.منهم السيد تالعاق  

, سنقـا ببياف اٝنطث العلمي الرىي   محم النيب  تاآلف, تبعد أف بيىنا للناس أف اٞنسلمٌن اعلماف جيداً أف اآلاة ن لت يف زمن 
دل اقم َنمػع   عثمافابناعفاف,  إف [ْنميع ىثماف بن ىفاف للقرآف الشفاي تجعلو ٓنراري], تىا قالو  بيشويالذي تقع  يو األنبا 

َنمػع القػرآف الكػرمي, دل ٩نمػع اٜنفػاظ ليقامػاا   أبوابكواالص يق, تح  ىندما قاـ  أبوابكواالص يقالقرآف الكرمي, بل قاـ بذلا 
تأىػاع    محم ه من حالة شفااة إذل حالة ٓنراراة أت مكتابة, بل قاـ َنمع ما مت ثتابتو يف ىلر النيب ا بإمالن القرآف ىلإل الكتبة  يحال

 يف ملحف. ثتابتو

َىِن ]  صحيحاالبخاري, تلكنين سثثتفي ّنا ت ع يف  محم ىناؾ أعلة ثثًنة ىلإل أف القرآف الكرمي ثاف ُاكت  يف زمن النيب  
زَْيً ااَحْلَيِجْئابِاللَّْوِحاَحال ََّحاِةاايادُْعالِا »  { قَاَؿ النىيبُّ اْلَقاِىُدتَف ِمَن اْلُمْؤِمِنٌَن َتاْلُمَ اِىُدتَف يف َسِبيِل اللىوِ  يالَ َاْسَتاِ قَاَؿ َلمىا نَػَ َلْت }اْلبَػرَاِن 

ِـّ َمْكتُػػاـٍ اأَلْىَمػػإل قَػػاؿَ   َتَخْلػػَف َظْهػػِر النىػػيبِّ « اْلَقاِىػػُدتَف  ياَل َاْسػػَتاِ  اْكتُػػبْا »ُوى قَػػاَؿ  - اْلَكتِػػِ اَحالػػ ََّحاةِا أَتِ  - َحاْلَكتِػػ ِا اَػػا   َىْمػػُرت بْػػُن ُأ
ُر أُتذِل الضىَر ِ َسِبيِل اللىِو } { يف اْلَقاِىُدتَف ِمَن اْلُمْؤِمِنٌنَ  يالَ َاْسَتاِ َ ُجٌل َضرِاُر اْلَبَلِر  َػنَػَ َلْت َمَكانَػَها }  َِإنِّ  َ ُساَؿ اللىِو َ َما تَْثُمُرِن   [ٜٓ][{.َ يػْ

َسنى ٗنع القػرآف تثتابتػو   أبا بكر بن الطي     يو أف النيب قاؿ]ثالماً  ائعاً    البنابطَّاؿ شوحاصحيحاالبخاريت٤ند يف  
  ٗنعو تٓنلينو تإحرازه, تجرتا يف أصاباا يفريابت تٗناىة األمة تأمر بذلا تأماله ىلإل ثتبتو, تأف أبا بكر اللداق تىمر الفا تؽ تزاد بن 

 [ٜٔ][ثتابتو ىلإل سنن الرساؿ تسنتو, تأهنم دل اثبتاا منو شيًعا  ًن معرتؼ, تما دل تقم اٜن ة بو.

ثاف مكتابػاً أصػاًل يف زمػن    أبيابكواالص يقالدليل تالااضح ىلإل أف ما مت ٗنعو يف ىلر  صحيحاالبخاريت٤ند أاضاً يف  
 َػَااللىػِو لَػْا  ]  حػاؿ تكليفػو َنمػع القػرآف الكػرمي  زيػ ابػناثابػ . اٜندا  طاال جداً تلكنػين سػثكى  مباشػرة إذل ثػالـ  محم النيب 

 َػَقاَؿ أَبُػا  ؟", َثْيَف تَػْفَعاَلِف َشْيًعا دلَْ اَػْفَعْلُو النىيبُّ "  قُػْلتُ  ,َجْمِعااْلُدْوآفِاَثلىَفيِن نَػْقَل َجَبٍل ِمَن اْٛنَِباِؿ َما َثاَف أريْػَقَل َىَلإلى ٣نىا أََمَرِن ِبِو ِمْن 
رٌ "  َبْكرٍ  َأْجَمُعػُهافَػُدْمػُ افَػَتَتبػَّْعػُ ااْلُدػْوآَفا,  َػَلْم أََزْؿ أُ َاِجُعُو َح ى َشرََح اللىُو َصْد ِي لِلىِذي َشرََح اللىُو َلُو َصػْدَ  َأِِّب َبْكػٍر َتُىَمػَر, "ُىَا َتاللىِو َخيػْ

َلَقْد , َح ى َتَجْدُت ِمْن ُساَ ِة التػىْابَِة آاَػتَػٌْنِ َمَع ُخَ ٬ْنََة األَْنَلا ِيِّ, دلَْ َأِجْد٨ُنَا َمَع َأَحٍد َ ًْنِِه }ِمَناالوِّقَاِعاَحاأَلْكَتاِؼاَحاْلُعُسِباَحُصُ حِراالوَِّجاؿِا
َع ِ يَها اْلُقْرآُف ِىْنَد َأِِّب َبْكٍر َح ى تَػَا ىاُه َما َىِنتُّْم َحرِاٌص َىَلْيُكمْ  َجانَُثْم َ ُساٌؿ ِمْن أَنْػُفِسُكْم َى ِاٌ  َىَلْيوِ  { ِإذَل آِخر٨ِِنَا, تََثاَنِت اللُُّحُف الىيِت ٗنُِ

 [ٕٜ][اللىُو, ُوى ِىْنَد ُىَمَر َح ى تَػَا ىاُه اللىُو, ُوى ِىْنَد َحْفَلَة بِْنِت ُىَمَر.

                                                 
 .ٖٚٔصػ -, اٞنكت  انسالمي ببًنتت, اٛن ن الثان زاداالمسيوافياعلماالتفسيوىػ(   ٜٚ٘أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد الر٘نن اَٛنازي )ت  ٛٛ
 .ٖٖٔصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن األتؿ تفسيوامداتلابناسليمافىػ(   ٓ٘ٔاف األزعي )ت أبا اٜنسن مقاتل بن سليم ٜٛ
 .(, ثتاب  ضائل القرآف, باب ثات  النيب ٜٜٓٗصحيح البخا ي ) ٜٓ
 .ٕٕٚصػ -, مكتبة الرشد بالرااض, اٛن ن العاشر شوحاصحيحاالبخارياالبنابطَّاؿ  ىػ( ٜٗٗ)ت  بطىاؿ بناأبا اٜنسن ىلي  ٜٔ
 {.َلَقْد َجانُثْم َ ُساٌؿ مِّْن أَنُفِسُكْم َى ِاٌ  َىَلْيِو َما َىِنتُّْم ...(, ثتاب التفسًن, باب قاؿ }ٜٚٙٗصحيح البخا ي ) ٕٜ
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 القرآف الكرمي   زي ابناثاب ىذا اٜندا  اذثر أ بعة ملاع  ٗنع منهم  

, أي إنػو لفػٌظ ىػاـ [ٖٜ][.تالرُّْقعُة ما  ُقِػع بػو تٗنعهػا  ُقَػٌع ت ِقػاٌع تالرُّْقعػة تاحػدة الرِّقػاع الػيت تكتػ ]٤ند   لسافاالعوبيف   الوقاع .ٔ
 لكل ما ُاكت  ىليو ساان ثاف من قماش أت  ًنه.

 , ُْنَهى  للكتابة ىليها.أت  ًنىا من اٜنياانات اٝناصة باٛنماؿ العراضة أي ىظاـ الكتف  األكتاؼ .ٕ

الَعِسيُ   َجرِاػدٌة مػن النىْخػل ُمْسػَتِقيَمٌة َعِقيَقػٌة ُاْكَشػُ  ُخاُصػها. أَنشػد أَبػا حنيفػة  تقَػلى َٟنَػا ِمػيّن ]٤ند   تاجاالعوحسيف   بسُاالعُا .ٖ
 [ٜٗ][النىْخِل أَت اُػْهَدى ِإلَْيِا َىِسيُ . )...( َٗنُْعو أَْىِسَبٌة ُىُسٌ .ىلإل بُػْعِد َعا َِىا, قَػَنا 

 ما ٪نفظو اٞنؤمناف من القرآف الكرمي يف صدت ىم. أي  ص حراالوجاؿ .ٗ

ٗنػع القػرآف مػن اٞنلػاع  اٞنكتابػة تقػاـ ّنراجعتهػا   بػناثابػ ازي ىلمنا من ىلمائنا األ اضل, تمن الشااىد التا ٫نية, أف  تقد
 زي ابناثاب تالدليل يف ىذا ما قالو  , محم يف ىهد نبينا  تدل اكن اقبل أي آاة إال إكا ثانت مكتابة مع احملفاظ يف صدت  اٞنؤمنٌن,

  زيػػ ابػػناثابػػ نفسػػو, ىنػػدما دل ٩نػػد آاتػػٌن مػػن سػػا ة التابػػة. ثيػػف ىػػرؼ   ,أف ىنػػاؾ آاتػػاف مفقاعتػػاف ؟ ألنػػو ٪نفػػظ القػػرآف الكػػرمي
 قاـ بكتابتهما.  خزيم ااألنصاري عندما تجد٨نا مع 

ح َنالن أنو ثاف البد من تجاع اآلاة مكتابػة لتػدتانها يف اٞنلػحف, تلػيس  قػ  ضِّ اَ اػُ  صحيحاالبخاريتىناؾ حدا  آخر يف 
ُكْنػػُ اَأْسػػَمُعاَنَسػػْخُت اللُّػُحَف يف اْلَمَلػػاِحِف,  َػَفَقػْدُت آاَػػًة ِمػْن ُسػػاَ ِة اأَلْحػ َاِب, ]  أنػػو قػاؿ  زيػػ ابػناثابػػ ,  عػن اٜنفػظ يف اللػػد 

ِمَن َلٌْنِ , َتْىَا قَػْاُلُو }َشَهاَعَتُو َشَهاَعَة َ جُ  ,  َػَلْم َأِجْدَىا ِإالى َمَع ُخَ ٬ْنََة ْبِن ريَاِبٍت األَْنَلا ِيِّ الىِذي َجَعَل َ ُساُؿ اللىِو يَػْدَوأُاِبَهااَرُسوَؿااللَِّها
 [ٜ٘][{.اْلُمْؤِمِنٌَن  َِجاٌؿ َصَدُقاا َما َىاَىُدتا اللىَو َىَلْيوِ 

 إال", أي أنو اعلم اآلاة جيداً, تلكنو دل ٩نػدىا يف ملػد  مكتػاب اَػْقَرأُ هِبَا ُثْنُت َأْٚنَُع َ ُساَؿ اللىِو  هنا ٤ند العبا ة تاضحة  " 
الاات ] الذي قاؿ  اهلل ٘نو  ابناحجواالعسدالنيىنا نستطيع أف ننقل ثالـ انماـ اٜنا ظ  . ثاب ااألنصاريخزيم ابنامع اللحايب 

الاات ّنعىن ]الذي قاؿ   اهلل ٘نو المباركافوريا, تأاضاً ثالـ انماـ [ٜٙ][ّنعىن "مع", أي أثتبو من اٞنكتاب اٞناا ق للمحفاظ يف اللد .
 [ٜٚ][اٞناا ق للمحفاظ يف اللدت ."مع", أي اثتبو من اٞنكتاب 

,  زي ابناثاب ,  قد مت تكليػف  أبيابكواالص يقىكذا انتهينا من اٞنرحلة األتذل, أال تىي ٗنع القرآف الكرمي يف ىهد  
الكػرمي ألتؿ  تقاـ َنمع القرآف الكرمي ثاماًل من ملاع  مكتابة, تقاـ ّنراجعتها ىلإل ما ٪نفظو اٞنؤمناف يف صدت ىم, تىكذا أصبح القرآف

, جدادة من اٞنلحف الذي مت ٗنعو يف سَ لقد قاـ  ق  بعمل نُ  إكاً ؟  عثمافابناعفاف ما الذي  علو  .مرة, ثتاباً ٠نماىاً بٌن ع ىتٌن
 , تقاـ بتازاع ىذه النس, ىلإل البالع انسالمية اٞنختلفة. أبيابكواالص يقىلر 

 

                                                 
 .٘ٓٚٔصػ -, عا  اٞنعا ؼ لسافاالعوبابن منظا    ٖٜ
 .ٖٛٙصػ -كاات, اٛن ن الثال  , عا  الرتاث العريب بالتاجاالعوحسامناجواهواالداموس١نمد ُمرتضإل اُٜنَسْيين   ٜٗ
 {.ِمَن اْلُمْؤِمِنٌَن  َِجاٌؿ َصَدُقاا َما َىاَىُدتا اللىَو َىَلْيِو ...(, ثتاب اٛنهاع, باب قاؿ اهلل }ٕٚٓٛصحيح البخا ي ) ٜ٘
 .٘ٔصػ -ببًنتت, اٛن ن التاسع , عا  اٞنعر ة فتحاالباريابشوحاصحيحاالبخاريىػ(   ٕ٘ٛأبا الفضل شهاب الدان أ٘ند ابن ح ر العسقالن )ت  ٜٙ
 .ٛٓٗصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن الثامن تحف ااألحوذيابشوحاجامعاالتومذيىػ(   ٖٖ٘ٔأبا العلإل ١نمد اٞنبا ثا ا ي )ت  ٜٚ
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ـَ َىلَػإل ُىْثَمػافَ ]اٜنػدا  اٞنشػها  جػداً اآليت   صػحيحاالبخػاري٤ند يف   أَْىػَل الشىػْثـِ يف  َػػْتِح  يتََثػاَف اُػغَػازِ  ,ُحَذاْػَفػَة بْػَن اْلَيَمػاِف قَػِد
اَػا أَِمػًَن اْلُمػْؤِمِنٌَن أَْع ِْؾ َىػِذِه اأُلمىػَة قَػْبػَل َأْف "   َػَقػاَؿ ُحَذاْػَفػُة ِلُعْثَمػافَ  , َػثَ ْػ ََع ُحَذاْػَفػَة اْخػِتالَ ُػُهْم يف اْلِقػرَاَنةِ  ,ِإْ ِميِنَيَة َتأَْكَ بِيَ اَف َمَع أَْىِل اْلعِػرَاؽِ 

َناابِالصُُّحِ انَػْنَسػُخَهااِفػياالْاَ َثْ َسَل ُىْثَماُف ِإذَل َحْفَلَة َأْف  ",٫َنَْتِلُفاا يف اْلِكَتاِب اْخِتاَلَؼ اْليَػُهاِع َتالنىَلاَ ى َمَصػاِحِ اثُػمَّانَػُودَُّهػااَأْرِسِلياِإلَيػْ
ـٍ  ,َتَسػِعيَد بْػَن اْلَعػاصِ  ,َتَىْبَد اللىػِو بْػَن الػ ُّبَػًْنِ  ,َ َثَمَر َزْاَد ْبَن ريَاِبتٍ  ,َ َثْ َسَلْت هِبَا َحْفَلُة ِإذَل ُىْثَمافَ  ,ِإلَْيكِا  ,َتَىْبػَد الػرىْ٘نَِن بْػَن اْٜنَػاِ ِث بْػِن ِىَشػا

 [ٜٛ][.فَػَنَسُخوَهااِفيااْلَمَصاِح ِا

مكتابػة مػن القػرآف الكػرمي ٬ُنكػنهم الرجػاع  اً للمسلمٌن ُنسخ اُػَا ِّرأف   عثمافابناعفافىكذا أصبح األمر تاضحاً ٕناماً, أ اع  
إليهػػا ىنػػد حػػدتث أي اخػػتالؼ, حػػ  ال الػػي  اٞنسػػلمٌن مػػا أصػػاب اليهػػاع تالنلػػا ى !  مػػن اٞنعلػػـا أنػػو ال تاجػػد ٢نطاطتػػاف للكتػػاب 

تسنستفيض  اٞنقدس متطابقتاف, تاٞنخطاطات ىي اٞنلد  الاحيد ألخذ نص الكتاب اٞنقدس,  ال ااجد ىند أىل الكتاب حفظ اللد ,
 يف ىذا الحقاً.

 ضػي اهلل ىنهػا,  إنػو مكتػاب يف اٜنػدا   حفصػ إال أف اػثيت باٞنلػحف اٞناجػاع ىنػد   عثمافابػناعفػافإكف, ما ثاف ىلإل  
ػػَع ِ يَهػػا اْلُقػػْرآُف ِىْنػػَد َأِِّب َبْكػػٍر َحػػ ى تَػَا ىػػاُه اللىػُو, ُوى ِىْنػػَد ُىَمػػاألتؿ  " . "َر َحػػ ى تَػَا ىػػاُه اللىػػُو, ُوى ِىْنػػَد َحْفَلػػَة بِْنػػِت ُىَمػػرَ تََثانَػِت اللُّػػُحُف الىػػيِت ٗنُِ

, الػػذي ثتػ  ىػػذا  زيػ ابػػناثابػ , تالػذي بػػدت ه أمػر  عثمػػافابػناعفػػاف ضػػي اهلل ىنهػا اٞنلػحف إذل  حفصػ تىكػذا أ سػلت أمُّنَػػا 
 نس, اٞنلحف يف ملاحف جدادة.باٞنلحف أصاًل, تمعو صحابة آخران, بثف اقاماا 

 نستطيع أف نُػَلخِّص اٞناضاع يف النقاط اآلتية تىكذا 

 . محم القرآف الكرمي ثاف ُاكت  يف زمن النيب  .ٔ

 . محم َنمع ما مت ثتابتو يف زمن النيب   أبوابكواالص يققاـ  .ٕ

 . أبيابكوبعمل أثثر من نسخة من اٞنلحف الذي مت ٗنعو يف ىلر   عثمافابناعفافقاـ  .ٖ

 :عثمافابناعفافما ٤نده يف ملحف  االستنتاجاالطبيعي   محم البد تأنو اقيناً ثاف مكتاباً يف ىهد النيب . 

رة يف ىقػػل أي تلكػػن ىنػػاؾ نقطػػة تاحػػدة بسػػيطة أ اػػد تاضػػيحها حػػ  ال أتػػرؾ أي ريغػػ اىتقػػد أف األمػػر يف  ااػػة السػػهالة تاليسػػر,
, ىػل معػىن ىػذا أف "؟ َثْيَف تَػْفَعاَلِف َشْيًعا دلَْ اَػْفَعْلُو النىيبُّ ىنهما  " اهلل ضي  عموت ألبيابكو  زي ابناثاب  قا ئ. ما معىن سؤاؿ

 القرآف يف حياتو ؟  محم ٞناكا دل ٩نمع نبينا  ؟  محم ىنهما ثاف ٢ُنالفاً ألمر النيب  اهلل ضي  عموت أبوابكوما  علو 

قػاؿ ابػن اٛنػازي  ىػذا ثػالـ مػن ]  اهلل ٘نػو  ابػناالجػوزي, من ثالـ انمػاـ اهلل ٘نو  محم االَعينيانجابة نقلها لنا انماـ أبا 
ألنو ثاف ّنعرض أف انس, منػو أت اػ اع  يػو,  لػا ٗنعػو لكتػ  تثػاف الػذي ىنػده  تباع ت٫نشإل االبتداع, تإ٧نا دل ٩نمعو  ساؿ اهلل اؤرير ان

, تدل النع ىثماف يف القرآف شيعاً, تإ٧نا أخذ اللحف أبا بكر  ٗنعو نقلاف انكر ىلإل من ىنده ال ااعة,  لما أمن ىذا األمر ّناتو 
د بػن العػاص, تأيب اليت تضعها ىند حفلة  ضي اهلل ىنها. تأمر زاد بن ريابت, تىبد اهلل بن ال بًن, تىبد اهلل بن اٜنا ث بن ىشاـ, تسعي

 [ٜٜ][ىشر  جاًل من قراش تاألنلا ,  كت  منها ملاحف تسًنىا إذل األملا . اريينبن ثع , يف 

                                                 
 (, ثتاب  ضائل القرآف, باب ٗنع القرآف.ٜٚٛٗصحيح البخا ي ) ٜٛ
 .ٖٔٛصػ -, اٛن ن الثامن ىشر, عا  الكت  العلمية ببًنتت ُعم ةاالدارئاشوحاصحيحاالبخاري ىػ(  ٘٘ٛأبا ١نمد بد  الدان ١نماع الَعيين )ت  ٜٜ
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, تالذي قاـ بليا تو ىلإل ىيعة تساؤؿ,  ال ااجد أعَّن شا تال  ا  يف أف اآلاة اليت بيشويتىكذا نكاف قد نسفنا نقد األنبا  
, تقد  محم , تمت ثتابتها يف زمن النيب  محم ن لت يف زمن النيب  اهللىا   المسيحاعيسىاابنامويمتقاؿ بكفر من قاؿ بثف 

. تتصلت إلينا تتناقلها اٞنسلماف حفظاً يف السطا  تاللدت  ح  يف اٞنلاحف اليت بعثها لألملا ,  عثمافابناعفافنسخها   اليـا

تأسػتطيع أف أقػاؿ حقيقػة إنػو لػيس بانمكػاف  بل تاألثثر من كلا أننا نعلم بالتفلػيل, ٞنػاكا ن لػت اآلاػة الكر٬نػة, ت ػيمن ن لػت,
لكتابػػو الكػرمي, تال نعػان مثػل مػا اعػان بعػض النػػاس   اهللاػا ليػت قػامي اعلمػاف, ّنػػا ٥نػن  يػو مػن نعػيم, بسػب  حفػظ  أ تع ٣نػا ثػاف !

 سخاً متطابقة  ن دىم عائماً ١نتا ان. اٜنمد هلل  ب العاٞنٌن.اآلخران, الذان ال ٩ندتف لكتاهبم نُ 

زى ىتهػا تالتشػكيا  بيشػويالعقائػد الرئيسػية حػاؿ القػرآف الكػرمي, تالػيت ٪نػاتؿ األنبػا ت  النقػاط اٞنهمػة ح بعػضضِّ اَ أف نػُ  اآلف دنرا
  ثاآليت ماآلاة, تى يها من خالؿ نقده الذي أخفاه يف شكل تساؤؿ حاؿ تقت ثتابة 

 حا ظ القرآف الكرمي من أي ٓنراف.  اهلل .ٔ

 .إل القرآف شفاىةاٞنلاحف بل البد من أف اتلقى القرآف الكرمي من  اٞنسلم ال اثخذ .ٕ

 ال استطيع ٢نلاؽ ثتابة شين مثل القرآف ح  ٫نتل  بو تال اعر و اٞنسلماف. .ٖ

ٟنػم بػالقرآف  اهللعة تتاضػحة ِنلػاص ثتػاهبم اٞنقػدس الػذي قػد ٚنػاه دى ىلإل ىكس اٞناجاع ىند اآلخر,  إف للمسلمٌن ىقائػد ١ُنَػ 
  اهلل, تمن ىذه العقائد الااضحة تاللر٪نة  القرآف الكرمي ١نفاظ من ِقَبل [ٚٚ]الااقعة    {ِإنىُو َلُقْرآٌف َثِرميٌ   } اهللالكرمي,  قد قاؿ 
,  هػذا  محمػ  ن النػيبِنلاص إمكانية إضا ة آاػة بعػد زمػ -يف ىيعة تساؤؿ  -نقده  بيشويإكف, ىندما اُػَاجِّو األنبا  من أي ٓنراف.

 , ت٥نن لن نقبل هبذا ىلإل انطالؽ.تالنقد اُعرِّض ىقيدة اٞنسلم يف حفظ القرآف الكرمي من التحراف للتشكيا

تلكنػين سػثثتفي بثشػهر األعلػة, تالػيت مػع شػهرهتا, للقرآف الكرمي مػن أي ٓنراػف,   اهللىناؾ آاات ثثًنة تتحدث ىن حفظ  
ِإنىا ٥َنُْن }يف ثتابو الكرمي    اهللمن ىذه األعلة الكثًنة قاؿ تلكننا سنقـا بالتاضيح تالبياف ىلإل ثل حاؿ.  ,بيشويقد ال اعلمها األنبا 

يف ىبا ة " َلوُ "إذل ماكا اعاع الضمًن  الثاني :ما ىا الذثر ؟,  األحلى:, تيف ىذه اآلاة مسثلتاف, [ٜر    ْ ]اٜنِ  {نَػ ىْلَنا الذِّْثَر َتِإنىا َلُو َٜنَاِ ُظافَ 
 ؟ {َتِإنىا َلُو َٜنَاِ ُظافَ }

َتقَاُلااْ اَا أَاػَُّها الىِذي نُػ َِّؿ َىَلْيِو الذِّْثُر ِإنىَا َلَمْ نُػاٌف }من خالؿ سياؽ اآلاات نستطيع أف نعلم اقيناً أف الذثر ىا القرآف الكرمي   
ِإنىػا ٥َنْػُن نَػ ىْلنَػا الػذِّْثَر َتِإنىػا لَػُو  (ٛ)َما نُػنَػ ُِّؿ اْلَمالِئَكَة ِإالى بِاَٜنقِّ َتَما َثػانُااْ ِإكاً مُّنظَػرِاَن ( ٚ)لىْا َما تَْثتِيَنا بِاْلَمالِئَكِة ِإف ُثنَت ِمَن اللىاِعِقٌَن  (ٙ)

  محم ٠نناف,  ما ىا الذثر الذي ن ؿ ىلإل   محم اًااا أف ىُ مشرثي قراش اعى ,  في اآلاة الساعسة ٤ند أف ر[ ْ ]اٜنِ  ({ٜ) َٜنَاِ ُظافَ 
 ., تىكذا قاؿ ىلمان اٞنسلمٌن ىو األزمنة تالعلا تثثيد بكل؟ إنو القرآف الكرمي 
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  اهلل ٘نػو  الدوطبػيانماـ  قاؿ, ت [ٓٓٔ][.{ تىا القرآفإنىا نَػْحُن نَػ ىْلنا الذّْثرَ اقاؿ تعالػإل كثره  }]  اهلل ٘نو  الطبويانماـ  قاؿ 
  القاؿ  قاؿإٗناع اٞنفسران ىلإل كلا  اهلل ٘نو  ابناالجوزي نقل لنا انماـقد , ت [ٔٓٔ][{ اعين القرآف.لذِّْثرَ ٱِإنىا ٥َنُْن نَػ ىْلَنا قالو تعاذل  }]
 اٞنسثلة األتذل. انتهينا من, تىكذا [ٕٓٔ][تالذِّْثر  القرآف, يف قاؿ ٗنيع اٞنفسران.]

 - اهلل ٘نو  الوازيا{ ؟,  قد سثؿَتِإنىا َلُو َٜنَاِ ُظافَ " يف ىبا ة }َلوُ أال تىي  إذل ماكا اعاع الضمًن " ِنلاص اٞنسثلة الثانية,أما  
أنػو  األحؿ:الدػوؿا يػو قػاالف   { إذل مػاكا اعػاع ؟لَػو َٜنَػػاِ ُظافَ الضػمًن يف قالػو  }]السؤاؿ نفسو  قاؿ   -ثثًناً   بيشويالذي اُػَب ِّلو األنبا 

ال اَْثتِيِو اْلبَػاِطُل ِمن , تنظًنه قالو تعاذل يف صفة القرآف  }حإناانحفظاذلكاالذكوامناالتحوي احالزيادةاحالندصافاعين   عائ اإلىاالذكو
 ػإف قيػل   لػم  [.ٕٛ{ ]النسػان   اْخِتلَػػا ًا َثثِػًنًاَتلَػْا َثػاَف ِمػْن ِىنػِد َ ػًْنِ اللىػِو َلَاَجػُدتا ِ يػِو [ تقػاؿ  }ٕٗ{ ] للت   بَػٌْنِ اََدْاِو َتال ِمْن َخْلِفو

اشتغلت اللحابة َنمع القرآف يف اٞنلحف تقد تىد اهلل تعػاذل ُنفظػو تمػا حفظػو اهلل  ػال خػاؼ ىليػو. تاٛنػااب  أف ٗنعهػم للقػرآف ثػاف 
{  اجعػة إذل ١نمػد لَػوالكنااػة يف قالػو  } أف حالدػوؿاالثػاني:من أسباب حفظ اهلل تعاذل إااه  إنو تعاذل ٞنا أف حفظو قيضهم لػذلا )...( 

  )...( تاهلل أىلم. إالاأفاالدوؿااألحؿاأرجحاالدوليناحأحسنهماامشابه الظاهواالتنزيلتاٞنعىن تإنا حملمد ٜنا ظاف][ٖٔٓ] 

 تعػاذل يف ىػذه اآلاػة ٌنى {, بػَػلَػُو َٜنَػاِ ُظافَ ِإنىػا ٥َنْػُن نَػ ىْلنَػا الػذِّْثَر َتِإنىػا قالػو تعػاذل  }]  اهلل ٘نػو  الشػنديطياتىذا ما قالو أاضاً انماـ
 ىذا اٞنعىن يف مااضع ٌنى , تبػَ حأنهاحافظالهامناأفايزادافيهاأحايندناأحايتغيوامنهاشيءاأحايب ؿؿ القرآف العظيم  ى الكر٬نة أنو ىا الذي نػَ 

يػدٍ َتِإنىُو َلِكَتاٌب َى ِاٌ  ال اَْثتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػٌْنِ ُأخر ثقالو  } ال ُٓنَػرِّْؾ بِػِو ِلَسػاَنَا لِتَػْعَ ػَل {, تقالػو  }اََدْاِو َتال ِمْن َخْلِفِو تَػْن ِاٌل ِمْن َحِكيٍم ٘نَِ
نَػػػا َٗنَْعػػػُو َتقُػْرآنَػػػوُ  نَػػػا بَػَيانَػػػوُ { إذل قالػػػو  }بِػػِو ِإفى َىَليػْ َتِإنىػػػا لَػػػُو أف الضػػػمًن يف قالػػػو  } حهػػػذااهػػػواالصػػػحيحافػػػيامعنػػػىاهػػػذ ااآليػػػ ا.{ُوى ِإفى َىَليػْ

حاألحؿاهواالحقاا{, َتاللىُو اَػْعِلُمَا ِمَن النىاسِ ثقالو  }  , تقيل  الضمًن  اجع إذل النىيب راجعاإلىاالذكواالذياهواالدوآف{, َٜنَاِ ُظافَ 
 [ٗٓٔ][.كماايتبادرامناظاهواالسياؽ

حهػواالحػافظا, حهػواالدػوآفو قر  تعاذل أنو ىا الذي أن ؿ ىليو الػذثر, ]  اهلل ٘نو  ابناكثيوتىذا ما قالو أاضاً انماـ اٜنا ظ 
{ لنىػػاسِ ٱاَػْعِلػػُمَا ِمػػَن  للىػػوُ ٱتَ ثقالػػو  }{ ىلػػإل النػػيب لَػػُو َٜنَػػٰػِفُظافَ , تمػػنهم مػػن أىػػاع الضػػمًن يف قالػػو تعػػاذل  }لػػهامػػناالتغييػػواحالتبػػ يل

 [٘ٓٔ][.حهواظاهواالسياؽ, حالمعنىااألحؿاأحلى[ ٚٙ]اٞنائدة  

 لػذّْثرُ ٱنػُػّ َؿ َىَلْيػِو  يلىػذِ ٱاثَاػَُّهػا بقػاٟنم  } و أنكر ىلإل الكفا  استه انىم برساؿ اهلل ]  اهلل ٘نو  الشوكانيتىذا ما قالو أاضاً 
{ َتِإنىا َلُو َٜنَٰػِفُظافَ اٛنناف }{ أي  ٥نن ن لنا كلا الذثر الذي أنكرته تنسباؾ بسببو إذل لذّْثرَ ٱِإنىا ٥َنُْن نَػ ىْلَنا {  قاؿ سبحانو }ِإنىَا َلَمْ ُنافٌ 

. . ت يػو تىيػد شػداد للمكػذبٌن بػو, اٞنسػته ئٌن برسػاؿ اهلل عناكلامااالايليػقابػهامػناتصػحي احتحويػ احزيػادةاحندػناحنحػواذلػك
 [ٙٓٔ][.حاألحؿاأحلىابالمداـ, { لرساؿ اهلل لوتقيل  الضمًن يف }

                                                 
 .ٛٙصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد السابع ىشر جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٓٓٔ
 .٘صػ -, عا  ىادل الكت  بالرااض, اجمللد العاشر ألحكاـاالدوآفالجامعاىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  ٔٓٔ
 .ٖٗٛصػ -, اٞنكت  انسالمي ببًنتت, اٛن ن الرابع زاداالمسيوافياعلماالتفسيوىػ(   ٜٚ٘اٛنازي )ت  أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد الر٘نن ٕٓٔ
 .٘ٙٔ, ٗٙٔصػ -الفكر ببًنتت, اٛن ن التاسع ىشر , عا  التفسيواالكبيواحمفاتيحاالغيبىػ(   ٗٓٙ خر الدان ١نمد الرازي )ت  ٖٓٔ
 .ٗٗٔصػ -, عا  ىادل الفاائد ّنكة, اٛن ن الثال  (:اأضواءاالبيافافياإيضاحاالدوآفابالدوآفىػ ١ٖٜٖٔنمد األمٌن بن ١نمد الشنقيطي )ت  ٗٓٔ
 .ٕٚ٘صػ -لد الرابع , عا  طيبة بالرااض, اجملتفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان إٚناىيل بن ثثًن )ت  ٘ٓٔ
راي امناعلماالتفسيوىػ(   ١ٕٔ٘ٓنمد بن ىلي الشىاَثان )ت  ٙٓٔ  .ٙ٘ٚصػ -, عا  اٞنعر ة ببًنتت فتحاالد يواالجامعابينافَػنَّّياالوحاي احال ِّ
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حػػا ظ ٟنػػذا القػػرآف الكػػرمي   اهلل{, أي أف َتِإنىػػا لَػػُو َٜنَػػاِ ُظافَ الكػػرمي, تقالػػو تعػػاذل  }" يف اآلاػػة الكر٬نػػة ىػػا القػػرآف الػػذِّْثرَ " إكف,
{ قػاؿ  تإنػا للقػرآف تإنىػا لَػُو لػػَحاِ ُظافَ }]  اهلل ٘نػو  الطبػويانمػاـ  قاؿمن ثل ما ٬نكن أف ٬نسو بسان.   محم الذي أن لو ىلإل ىبده 

 [ٚٓٔ][لػيس منو, أت انقص منو ما ىا منو من أحكامو تحدتعه ت رائضو.لػحا ظاف من أف ا اع  ػيو بػاطل مىا 

لذي سبق للكا ران أنو قد تكفل ُنفظ ىذا القرآف ا -سبحانو  -و بٌن ]  اهلل ٘نو  محم اطنطاحيشي, األزىر السابق  تقاؿ
  إنػا ٥نػن بقػد تنا تىظػم شػثننا ن لنػا ىػذا ي. أ{َتِإنىػا لَػُو َٜنػاِ ُظافَ ِإنىػا ٥َنْػُن نَػ ىْلنَػا الػذِّْثَر }   -تعػاذل  -, تّنػن نػ ؿ ىليػو  قػاؿ أف استه نتا بو

اعة تالنقلػاف , تال اػ, ثػالتحراف تالتبػدالماايد حافيهَحِإنَّاالهذااالدوآفاَلحاِفُظوَفامناكلا القرآف الذي أنكرٕناه ىلإل قل  نبينا ١نمد 
من  , تٜنا ظاف لو بقياـ طائفةتو أت ىلإل انتياف بسا ة من مثلولإل معا ض,  ال اقد  أحد ىتالتناقض تاالختالؼ, تٜنا ظاف لو بانى از

, اللهػم اجعلنػا مػن ىػذه الطائفػة اػا [ٛٓٔ][أبنان ىذه األمة انسػالمية باسػتظها ه تحفظػو تالػذب ىنػو إذل أف اػرث اللّػو األ ض تمػن ىليهػا.
  ب العاٞنٌن.

للقػرآف   اهللظ فْ ىليهم,  حِ   اهللبانضا ة إذل ثل ما سبق, ٤ند أف ىلمان اٞنسلمٌن ىو األزمنة تالعلا  استشعرتا نعمة 
 ّنثل ىذه النعمة العظيمة. مة ىظيمة جداً, تدل انعم أصحاب الكت  السابقةالكرمي نع

{ أي  يف حػاؿ إن الػو تبعػد إن الػو,  فػي حػاؿ إن الػو َتِإنىا َلُو َٜنَػاِ ُظافَ }]ثالماً  ائعاً يف ىذا  قاؿ    اهلل ٘نو  السع يأت ع انماـ 
حا ظاف لو من اسرتاؽ ثل شيطاف  جيم, تبعد إن الو أتعىو اهلل يف قل   سػالو, تاسػتاعىو  يهػا و يف قلػاب أمتػو, تحفػظ اهلل ألفاظػو مػن 

حهذاامناأعظماؼ معىن من معانيو إال تقيض اهلل لو من ابٌن اٜنق اٞنبٌن, رِّ ١نَُ ؼ رِّ التغيًن  يها تال ااعة تالنقص, تمعانيو من التبدال,  ال ٪نَُ 
 [ٜٓٔ][, تمن حفظو أف اهلل ٪نفظ أىلو من أىدائهم, تال اسل  ىليهم ىدتا ٩نتاحهم.آياتااهللاحنعمهاعلىاعباد االمؤمنين

{ من أف ا اع  يو أت انقص منو. قاؿ َتِإنىا َلُو َٜنَاِ ُظافَ }] قاؿ   سثلةبَلْفت األنظا  إذل ىذه اٞن اهلل ٘نو  الدوطبيتقد قاـ انماـ 
حقػاؿافػيا, سبحانهاحفظهافلمايػزؿامحفوظػاًاافتوّلىقتاعة تريابت البُػَناّن  حِفظو اهلل من أف ت اد  يو الشياطٌن باطاًل أت تنُقص منو حقاً؛ 

 [ٓٔٔ][.إليهمافبّ لوااحغيوحافوََكلاحفظها[, ٗٗ{ ]اٞنائدة  ْسُتْحِفُظااْ ٱّنَا   }غيو 

, كمااجوىافياغيو امناالكتبتمعىن حفظو  حراستو ىن التبدال تالتغيًن, ]  اهلل ٘نو  أبواالداسماالكلبيتقاؿ أاضاً انماـ 
إلػىاافػإفاحفظهػااموكػوؿ, بخالؼاغيػو امػناالكتػب ,تال تبدالو  تاذل اهلل حفظ القرآف,  لم اقد  أحد ىلإل ال ااعة  يو تال النقلاف منو

", أي أف ثمػا جػرى يف  ػًنه مػن الكتػ , تاقلػد انمػاـ بقالػو  "[ٔٔٔ][[. ٗٗ{ ] اٞنائػدة   ّنَا استحفظاا ِمن ثتػاب اهلللقالو  } أهلها
, أي أف النػػاس "ِنػػالؼ  ػػًنه مػػن الكتػػ , تثػػذا اٞنقلػػاع مػػن ىبا تػػو "الكتػػ  األخػػرى السػػابقة للقػػرآف الكػػرمي جػػرى  يهػػا التبػػدال تالتغيػػًن

لاا  يهااستطاىاا   .أف اُ ادتا يف الكت  السابقة تانقلاا منها تأف اُػَبدِّ

 

                                                 
 .ٛٙصػ -بع ىشر , مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد الساجامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٚٓٔ
 .ٜٔصػ -, مكتبة هنضة ملر بالقاىرة, اٛن ن الثامن التفسيواالوسيطاللدوآفاالكويمىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  ٛٓٔ
 .ٜٕٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت تيسيواالكويماالوحمنافياتفسيواكالـاالَمنَّافىػ(   ٖٙٚٔىبد الر٘نن بن ناصر السعدي )ت  ٜٓٔ
 .٘صػ -, عا  ىادل الكت  بالرااض, اجمللد العاشر الجامعاألحكاـاالدوآفىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  ٓٔٔ
االتنزيلىػ(   ٔٗٚأبا القاسم ١نمد الكليب )ت  ٔٔٔ  .ٓ٘ٗصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن األتؿ التسهيلالعلـو
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نػُػػّ َؿ َىَلْيػػِو  يلىػػذِ ٱاثَاػَُّهػػا ننكػػا ىم تاسػػته ائهم يف قػػاٟنم  } { تىػػا  عّ َتِإنىػػا لَػػُو ٜنػػا ظاف}]  اهلل ٘نػػو  النسػػفيتقػػاؿ أاضػػاً انمػػاـ 
تىا حا ظو يف ثل  ,تأنو ىا الذي ن لو ١نفاظاً من الشياطٌن ,ىلإل القطع ػُمنَػ ىؿ ثثد ىليهم أنو ىا ال ,{ِإنىا ٥َنْنُ تلذلا قاؿ  } ,{لذّْثرُ ٱ

 ,حإنمػاااسػتحفظهااالوبػانييناحاألحبػار ,فإنهالمايتوؿاحفظها ,بخالؼاالكتباالمتد م  ,تقت من ال ااعة تالنقلاف تالتحراف تالتبدال
 [ٕٔٔ][.فاختلفواافيماابينهمابغياًافوقعاالتحوي 

مػػد , تإنػا للػػذثر الػذي أن لنػاه ىلػإل ١نلضػمًن يف لػػو ارجػع إذل الػذثر اعػينا]  اهلل ٘نػو  عػالءاالػػ يناالبغػ اديتقػاؿ أاضػاً انمػاـ 
اقػد  أحػد مػن  مػن ىػذه األشػيان ثلهػا ال ظ,  ػالقرآف العظػيم ١نفػا منػو تالتغيػًن تالتبػدال تالتحراػف , تالػنقصٜنا ظاف اعػين مػن ال اػاعة  يػو

حهػػذاامخػػتنابػػالدوآفاالعظػػيمابخػػالؼاسػػائوا, حر ػػاً تاحػػداً أت ثلمػػة تاحػػدة, أت اػػنقص منػػو ٛنػػن تاننػػس أف ا اػػد  يػػوٝنلػػق مػػن اٗنيػػع ا
حفظ ىذا الكتاب بقي ملاناً ىلإل  تٞنا تاذل اهلل  ,حالتب يلاحالزيادةاحالندصافا افإنهاق ادخلاعلىابعضهااالتحوي الكتباالمنزل

 [ٖٔٔ][األبد ١نرتساً من ال ااعة تالنقلاف.

للقرآف الكرمي, أما الدليل   اهللىكذا نكاف قد انتهينا من الدليل األتؿ الذي اعتمد ىليو اٞنسلمٌن يف ىقيدهتم اٝناصة ُنفظ  
ِمػن بػَػٌْنِ اََداْػِو َتاَل ِمػْن َخْلِفػِو تَن ِاػٌل مِّػْن اَل اَْثتِيػِو اْلَباِطػُل  (ٔٗ)ِإفى الىِذاَن َثَفُرتا بِالذِّْثِر َلمىا َجانُىْم َتِإنىُو َلِكتَػاٌب َى ِاػٌ  }الثان ىا قالو تعاذل  

يدٍ   , تىنا نثيت للسؤاؿ نفسو الذي سثلناه سابقاً  ما ىا الذثر يف ىذه اآلاة ؟[تْ لَ لِّ ] ُ  ({ٕٗ) َحِكيٍم ٘نَِ

يف اآلاة الف الذثر بػ "الكتػاب الع اػ ",  مػا ىػا "الكتػاب" ىنػد اٞنسػلمٌن ؟   اهللأىتقد أف انجابة يف  ااة السهالة,  إف  
{ قاؿ َلمىا َجآَنُىمْ  لذِّْثرِ ٱَثَفُرتاْ بِ   لىِذانَ ٱِإفى و قاؿ جل جاللو  }]  اهلل ٘نو  ابناكثيوانماـ اٜنا ظ  قاؿىا القرآف الكرمي بالطبع. تيف ىذا 
؛ ألف  يػو الدػوآفافػياقػوؿاالجميػعالػذثر ىاىنػا ]  اهلل ٘نػو  الدوطبػيأاضػاً انمػاـ  قػاؿ, ت [ٗٔٔ][.الدوآفالضحاؾ تالسدي تقتاعة  تىا 
 [ٙٔٔ][.الدوآفابإجماعت"الذثر"  ]  اهلل ٘نو  ابناعطي ااألن لسيأاضاً انماـ  قاؿ, ت [٘ٔٔ][كثر ما ٪نتاج إليو من األحكاـ.

{ اقاؿ تعاذل كثره  تإف ىذا الذثر َتإنىُو َلِكتاب َى ِا ٌ تقالو  }] اهلل: ٘نو  الطبوياانماـ قاؿلكتابة بالع ة,   اهللتيف تصف 
 [117][تشيطاف ما ع. تجينّ  لكتاب ى ا  بإى از اهلل إااه, تحفظو من ثّل من أ اع لو تبدااًل, أت ٓنرافاً, أت تغيًناً, من إنسيّ 

يػو ٣نتنػع الطعػن  يػو تانز ان انِ عَ مَ  ةِ حى ِلػألنػو بِ  تتصػف تعػاذل الكتػاب بػالع ة,]  اهلل ٘نػو  ابػناعطيػ ااألن لسػيتقاؿ أاضاً انمػاـ 
[ٛٔٔ][ىليو, تىا ١نفػاظ مػن اهلل تعػاذل.

{ أي  القػرآف الػذي ثػاناا الحػدتف َتِإنىػُو َلِكتَػٰػٌ  َى ِاػ ٌ }]  اهلل ٘نػو  الشػوكانيتىكػذا أاضػاً قػاؿ , 
بثنػو حػق ال سػبيل للباطػل إليػو باجػو مػن الاجػاه,   يو, أي  ى ا  ىن أف اعػا ض, أت اطعػن  يػو الطػاىناف, منيػع ىػن ثػل ىيػ . و تصػفو

[ٜٔٔ][{.اََدْاِو َتاَل ِمْن َخْلِفوِ  ٌْنِ ِمن بػَ  ْلبَٰػِطلُ ٱالى اَْثتِيِو  قاؿ  }
 

                                                 
 .ٗٛٔصػ -, عا  الَكِلم الطىيِّ  ببًنتت, اٛن ن الثان َمَ اِرؾاالتنزيلاححدائقاالتَّأحيل(  ىػ ٓٔٚأبا الوثات ىبد اهلل النسفي )ت  ٕٔٔ
 .ٚ٘صػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن الرابع لباباالتأحيلافيامعانياالتنزيلىػ(   ٕ٘ٚىالن الدان ىلي البغداعي الشهًن باٝنازف )ت  ٖٔٔ
 .ٖٛٔصػ -, عا  طيبة بالرااض, اجمللد السابع تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان إٚناىيل بن ثثًن )ت  ٗٔٔ
 .ٖٚٙصػ -, عا  ىادل الكت  بالرااض, اجمللد اٝنامس ىشر الجامعاألحكاـاالدوآفىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  ٘ٔٔ
 .ٜٔصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اجمللد اٝنامس العزيزالُمَحوَّراالَوِجيزافياتفسيواالكتاباىػ(   ٙٗ٘أبا ١نمد بن ىطية األندلسي )ت  ٙٔٔ
 .ٜٚٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد الااحد تالعشرتف جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٚٔٔ
 .ٜٔصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اجمللد اٝنامس باالعزيزالُمَحوَّراالَوِجيزافياتفسيواالكتاىػ(   ٙٗ٘أبا ١نمد بن ىطية األندلسي )ت  ٛٔٔ
راي امناعلماالتفسيوىػ(   ١ٕٔ٘ٓنمد بن ىلي الشىاَثان )ت  ٜٔٔ  .ٖٛٔٔصػ -, عا  اٞنعر ة ببًنتت فتحاالد يواالجامعابينافَػنَّّياالوحاي احال ِّ
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قػػاؿ ]  قػػاؿ { اََداْػػِو َتاَل ِمػػْن َخْلِفػػوِ  ٌْنِ ِمػػن بػَػػ ْلبَػػٰػِطلُ ٱالى اَْثتِيػػِو أقػػاااًل ىداػػدة يف معػػىن قالػػو تعػػاذل  } اهلل ٘نػػو  الشػػوكانيتقػػد أت ع 
ي. ال جاج  معناه  أنو ١نفاظ من أف انقص منو,  يثتيو الباطل من بٌن اداو, أت ا اع  يو,  يثتيو الباطل مػن خلفػو, تبػو قػاؿ قتػاعة, تالسػدّ 

و, تبػو تال ٩نػين مػن بعػده ثتػاب  يبطلػ و,تمعىن الباطل ىلإل ىذا  ال ااعة, تالنقلاف. تقاؿ مقاتػل  ال اثتيػو التكػذا  مػن الكتػ  الػيت قبلػ
 [ٕٓٔ][قاؿ الكليب, تسعيد بن جبًن. تقيل  الباطل ىا  الشيطاف, أي  ال استطيع أف ا اد  يو, تال انقص منو.

تأتذل األقػػااؿ يف كلػػا ىنػػدنا باللػػااب أف اقػػاؿ  معنػػاه  ال ]األقػػااؿ نفسػػها و قػػاؿ   اهلل ٘نػػو  الطبػػويتقػػد أت ع أاضػػاً انمػػاـ 
تتبدال شين من معانيو ىما ىا بو, تكلا ىا انتياف من بٌن اداػو, تال إٜنػاؽ مػا لػيس منػو  يػو, استطيع كت باطل بكيده تغيًنه بكيده, 

 [ٕٔٔ][تكلا إتيانو من خلفو.

{ أي  منيػع اٛننػاب, ال اػراـ أف اػثيت َتِإنىػُو َلِكتَػٰػٌ  َى ِاػ ٌ }]   قػاؿ تفسػًناً ٠ُنمػاًل ل اػة اهلل ٘نو  ابناكثيوتقد أت ع انماـ اٜنا ظ 
تَن ِاٌل مِّْن { أي  ليس للبطالف إليو سبيل؛ ألنو من ؿ من  ب العاٞنٌن, تٟنذا قاؿ  }ِمن بَػٌْنِ اََدْاِو َتالَ ِمْن َخْلِفوِ  ْلبَٰػِطلُ ٱالى اَْثتِيِو ّنثلو, }أحد 

يػػػػدٍ  اٛنميػػػػػع ١نمػػػػاعة ىااقبػػػػػو { أي  حكػػػػػيم يف أقاالػػػػو تأ عالػػػػػو, ٘نيػػػػد ّنعػػػػىن ١نمػػػػػاع, أي  يف ٗنيػػػػع مػػػػػا اػػػػثمر بػػػػو, تانهػػػػػإل ىنػػػػو, َحِكػػػػيٍم ٘نَِ
 [ٕٕٔ][. اااتوت 

  اهللأف , تىػي أف ىناؾ ىقيدة  اسخة ىنػد اٞنسػلمٌن ىػو األزمنػة تالعلػا  تىكذا نكاف قد تضىحنا ّنا ال ادع ٠نااًل للشا
عتف سائر الكت  السػابقة هبػذا  ,قد اختص القرآف الكرمي تحده و حا ظ للقرآف الكرمي من ثل ما قد اليبو من أكى من أي ناع, تأن

 عتف  ًنه من األمم السابقة.  محم هبا ىلإل أمة   اهللىظيمة قد أنعم  اٜنفظ,  هي نعمة

الكتػاب اٞنقػدس اعتمػد بالكليػة ىلػإل  بػثف القػرآف الكػرمي ثتػاب ُاشػبو طبيعػة الكتػاب اٞنقػدس, مػن حيػ  أف بيشوياىتقد األنبا  
ىا ثتاب مكتػاب ىلػإل أي تسػيلة للكتابػة, سػاان ثانػت برعاػة, أت قطعػة  من أسفا  الكتاب اٞنقدس يف األصل كل سفر  ة,يى , اٝنطِّ سَ النُّ 

 من جلد مدباغ, أت  ًن كلا من الاسائل اٞنستخدمة يف الكتابة.

دس ثػػاماًل مػػن بدااتػػو إذل هنااتػػو,  ػػإكا األزمنػػة تالعلػػا  قػػاـ ُنفػػظ الكتػػاب اٞنقػػ رّ ال ااجػػد إنسػػاف ىلػػإل َمػػبانضػػا ة إذل مػػا سػػبق, 
تقػاـ ُنػرقهم ٗنيعػاً, لػن تػتمكن األمػة اٞنسػيحية,  -باسػيلة مػا  -ا رتضنا أف ىناؾ من ٗنع ٗنيع النس, اٝنطية تاٞنطباىػة للكتػاب اٞنقػدس 

 قدس, تلضاع إذل أبد اآلبدان. تلا اجتمعاا ٗنيعاً يف صعيد تاحد, من إىاعة ثتابة الكتاب اٞن

  اهللتقػد أمػر  ,[ٔ]العلػق    {اقْػػَرْأ بِاْسػِم َ بِّػَا الىػِذي َخلَػقَ }ىػا   القرآف الكػرمي أتؿ ما ن ؿ من ٤ند أف تىلإل العكس ٕناماً,
َنا ِإلَْيَا  َثَذِلَا أَْ َسْلَناَؾ يف أُمىٍة َقْد َخَلتْ بثف اقرأ القرآف الكرمي ىلإل الناس  قاؿ  } محم اًانبيو  ُلَا َىَلْيِهُم الىِذَي أَْتَحيػْ ِمن قَػْبِلَها أَُمٌم لَِّتتػْ

, [ٙٓٔ]انسػػران    {َتقُػْرآنػػاً  َػَرقْػنَػػاُه لِتَػْقػػَرأَُه َىلَػػإل النىػػاِس َىلَػػإل ُمْكػػٍ  َتنَػ ىْلنَػػاُه تَنػػ ِاالً , تقػػاؿ أاضػػاً  }[ٖٓ]الرىػػد    {َتُىػػْم َاْكُفػػُرتَف بِالرىْ٘نَػػػنِ 
 مػػن اآلاػػات الػػيت تػػدؿ ىلػػإل أف القػػرآف الكػػرمي ثػػاف عائمػػاً الػػل إذل النػػاس ىػػن طراػػق السػػماع, تلػػيس ىػػن طراػػق القػػرانة مػػن ت ًنىػػا الكثػػًن

 ٢نطاطة أت ما شابو.

                                                 
 اٞنرجع السابق. ٕٓٔ
 .ٓٛٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد الااحد تالعشرتف البيافافياتأحيلاالدوآفجامعاىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٕٔٔ
 .ٖٛٔصػ -, عا  طيبة بالرااض, اجمللد السابع تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان إٚناىيل بن ثثًن )ت  ٕٕٔ
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لقػرانة القػرآف  إف القرآف الكرمي ثكالـ اُتلإل ىلإل النػاس, لػيس ثالمػاً ىاعاػاً, بػل إف ىنػاؾ طراقػة ١ُنػدعة تبانضا ة إذل ما سبق, 
ثما نقل لنا انماـ   - تىا, تىذا ما اُعرؼ ىند اٞنسلمٌن بػ "ىلم الت ااد" بقرانة القرآف ىلإل الناس,  محم ي ثما قاـ نبينا تى الكرمي,

قاؿ القران  الت ااد ِحْلية القرانة, تىػا إىطػاُن اٜنػرتؼ حقاَقهػا تترتيَبهػا, ت عُّ اٜنػرؼ إذل ٢نرجػو تأصػلو, تتلطيػف ]  - اهلل ٘نو  السيوطي
َمْن َأَح ى َأْف اَػْقَرأَ اْلُقْرآَف َ ضًّا  بقالو  } شا  أالنُّطق بو ىلإل ثماؿ ىيعتو, من  ًن إسراٍؼ تال تعسُّف تال إ راط تال تكلُّف. تإذل كلا 

ِـّ َىْبدٍ   [ٕٗٔ][قد أُْىِطَي حظىا ىظيماً يف ْنااد القرآف. . اعين  ابن مسعاع, تثاف [ٖٕٔ]{َثَما أُْن َِؿ  َػْليَػْقَرْأُه َىَلإل ِقرَاَنِة اْبِن ُأ

تىكػػذا ثػػاف األصػػل عائمػػاً يف قػػرانة القػػرآف مػػا تلقينػػاه شػػفاىة مػػن مشػػا٫ننا, الػػذان تلقػػاا القػػرآف مػػن مشػػا٫نهم, إذل أف نلػػل إذل  
افتخػر ّنػا تلقىػاه  . تقػد ثػاف اللػحايبّ  محمػ التابعٌن الذان تلقاا القرآف مػن اللػحابة, تاللػحابة الػذان تلقػاا القػرآف بػدت ىم مػن نبينػا 

َسػػْبِعٌَن ِبْضػػًعا تَ  َرُسػػوِؿااللَّػِهاايّاِمػػْناِفػػاللىػِو َلَقػػْد َأَخػْذُت تَ ]اقػػاؿ    عبػ ااهللابػػنامسػػعود, لػذلا ٤نػػد  محمػػ نػػيب مباشػرة مػػن  ػم ال
 [ٕ٘ٔ][ِمْن أَْىَلِمِهْم ِبِكَتاِب اللىِو َتَما أَنَا ِِنًَْنِِىْم. َأنِّ   َلَقْد َىِلَم َأْصَحاُب النىيبِّ , َتاللىِو ُساَ ةً 

بػدت ه ٪نػرص حرصػاً شػداداً ىلػإل أف اتثثػد مػن أف اللػحابة  ضػااف اهلل ىلػيهم ثػاناا اقػرؤتف القػرآف قػرانة   محم  نبيناتثاف 
ثاف اقرأ  اطل  من اللحابة أف اقرؤتا القرآف ىليو, تاسمع منهم قرانهتم, ح  اتثثد من أف اللحايب  محم صحيحة,  كاف نبينا 

اقْػػػَرْأ َىلَػػإلى  »   النىػيبُّ  قَػػاَؿ رل ] قػػاؿ    محمػػ مػػا حػػدث بينػو تبػػٌن نبينػا   عبػػ ااهللابػنامسػػعودقػرانة صػػحيحة. تيف ىػذا اػػرتي لنػػا 
 [ٕٙٔ][.« يُأِح ُّ َأْف َأْٚنََعُو ِمْن َ ًنِْ  ِإنِّ  »  قَاؿَ  ,آقْػَرأُ َىَلْيَا َتَىَلْيَا أُْن ِؿَ   قُػْلتُ «. اْلُقْرآَف 

تثانػػت ىنااػػة ]ىلػػإل تعلػػيم اللػػحابة القػػرآف الكػػرمي    محمػػ  يمػػا اتعلػػق ُنػػرص النػػيب  اهلل ٘نػػو  محمػػ االزرقػػانيقػػاؿ الشػػي,  
الرساؿ بتعليمهم القرآف تفاؽ ثل ىنااة, اقرؤه ىليهم. ت٫نطبهم بو, تا ان إمامتػو ٟنػم بقرانتػو يف صػالتو, تيف ع تسػو تىظاتػو. تثػاف  ػاؽ 

 [ٕٚٔ][كلا ٪ن  أف اسمعو منهم ثما ٪ن  أف اقرأه ىليهم.

معػػات اآلالؼ مػػن اٞنسػػلمٌن, سػػاان ثػػاناا كُثرانػػاً أت  األمػػة انسػػالمية  عػػاًل أحبػػت القػػرآف الكػػرمي ُحبىػػاً ٗنىػػاً,  ن ػػد ٤نػػد أفتىكػػذا 
البػد فظ القرآف الكرمي ثػاماًل, ُنىليو   اهللُا اُنعم إنارياً, أت ثبا اً أت صغا اً, ٪نفظاف القرآف الكرمي ثاماًل, ناىيا ىن أف اٞنسلم الذي دل

 ما ٩نعلو قاع اً ىلإل أعان الللاات اٝنمسة اٞنفرتضة.و تأنو ٪نفظ من

أت أف اضػيع شػين ٣نػا ٚنعػاه مػن  ,أف ال انساا ما حفظػاه مػن القػرآف الكػرمي أف اٞنسلمٌن ثاناا حرالٌن جداً ىلإل أاضاً  تتجدنا
, تنسػ, العداػد مػن  أبػيابكػواالصػ يق, تٗنػع القػرآف الكػرمي يف ىلػر  محمػ  ن د تدتان القرآف يف ىلر النيب  , محم نبينا 

ىػذه اٞنلػاحف إ٧نػا ثانػت تػذثرة لػعال اضػيع ]  اهلل ٘نػو  أبػوابكػواالعوبػيتيف ىػذا اقػاؿ انمػاـ  . عثمافابناعفػافاٞنلاحف يف زمن 
 [ٕٛٔ][القرآف,  ثما القرانة  إ٧نا أخذت بالرتااة؛ ال من اٞنلاحف.

                                                 
 (, تقد َحسىنو انماـ األلبان يف  صحيح سنن ابن ماجة.ٕٕٚٔ) سنناالبيهدي(, ٖٙ) مسن اأحم (, ٖٗٔ) سنناابناماج اٜندا  ماجاع يف   ٖٕٔ
االدوآفىػ(   ٜٔٔجالؿ الدان السياطي )ت  ٕٗٔ  .ٖٕٔ, ٕٕٔصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت اإلتدافافياعلـو
 (, ثتاب  ضائل القرآف, باب القران من أصحاب النيب.ٓٓٓ٘صحيح البخا ي ) ٕ٘ٔ
 لقرآف, باب من أح  أف اسمع القرآف من  ًنه.(, ثتاب  ضائل اٜٗٓ٘صحيح البخا ي ) ٕٙٔ
االدوآفىػ(   ١ٖٔٙٚنمد ىبد العظيم ال  قان )ت  ٕٚٔ  .ٜٕ٘صػ -, عا  الكتاب العريب ببًنتت, اٛن ن األتؿ مناهلاالعوفافافياعلـو
 .ٖٔٙصػ -, عا  الفكر بلبناف, اٛن ن الثان أحكاـاالدوآفىػ(   ٖٗ٘أبا بكر ١نمد بن العريب )ت  ٕٛٔ
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اٞنسلمٌن ىلإل تدتان القرآف الكرمي, تطراقة تدتانو,  ن د أنػو يف بدااػة األمػر ثانػت اٜنػرتؼ العربيػة تكتػ  بػدتف تتطا  حرص  
لمسلمٌن,  إف األصل ثاف ما ٪نفظو اننساف يف صػد ه,  يكتػ  مػا حفظػو يف أي ل بالنسبةن أبداً مشكلة كُ تنقي , تلكن ىذا األمر دل اَ 

 اب,  ال شا يف أنو استطيع أف اقرأ ما قاـ ىا بكتابتو من حفظو. إف ثاف اٜنا ظ ىا الكت تسيلة ما,

و تطػا  األمػر أثثػر مػن  و تطػا  األمػر  ثصػبح ىنػاؾ تشػكيل ىلػإل اٜنػرتؼ. و تطا  األمر تأصبحت تكت  اٜنرتؼ بالنقػاط.
, إخفان, ُ نىة, )اٞندّ اٞنلانة, تاليت تقـا بتلاان اٜنرتؼ اليت ٩ن  ىلينا نطقها بثحكاـ ْنااد ُمعينة  كلا إذل أف تصلنا إذل ملاحف الت ااد

ثاف اقرأه   تقد قاـ اٞنسلماف بكل ىذا ال لشين إال لتسهيل قرانة القرآف الكرمي ىلإل الناس بالشكل اللحيح, ثما .إع اـ, تفخيم, قلقة(
 . محم نبينا 

ًن يف طراقة تدتان القرآف الكرمي, البد تأف اكاف القا ئ من ىذه اٞنلاحف قد ٚنع أتاًل القرآف الكرمي من تمع ىذا التطا  الكب 
قػم بشػران ملػحفاً مػن ملػاحف قين  ليقم هبذه الت ربة العملية البسيطة  دِّ لَ   اعلم الطراقة اللحيحة للقرانة. تمن ال اُ أحد اٞنشاا, ح

ا الت ااد اٞنلانة, تقم بإىطان اٞنلػحف ألي شػخص دل اػتعلم ْنااػد القػرآف الكػرمي, تاطلػ  منػو أف اقػرأ القػرآف الكػرمي ثمػا أُنْػ ِؿ ىلػإل نبينػ
 . محم 

لااف اٞنكتابة يف أسفل ثل أنا أضمن لا ٕناماً أنو أصاًل لن افهم ىبا ة "ثما أُْن ِؿ" ىذه, تسيقـا جاىداً ّنحاتلة  هم معان األ
ق ىػذه األحكػاـ ِطػنْ تلػن اعػرؼ ثيػف اػَ  أت  ًنىػا مػن أحكػاـ الت ااػد, إع ػاـ أت ُ نىػة أت إخفػانصفحة, تلكنػو لػن افهػم أصػاًل معػىن ثلمػة 

لم منػػو ثيػػف اقػػرأ تاػػتع تلػػن اسػػتطيع أبػػداً أف اقػػرأ القػػرآف قػػرانة صػػحيحة إال إكا ٚنػػع أحػػداً مػػن اٞنشػػاا, اقػػرأ القػػرآف قػػرانة صػػحيحة, أصػػاًل,
 .باألحكاـ

ىذا ثلو ادؿ عاللة قطعية ىلإل أف القرآف الكرمي ال اعتمد يف نقلو ىلإل اٞنخطاطات, تىذا ارجع إذل طبيعة القرآف الكرمي نفسو. 
, و تنتشػر عتف أف تكتشػف أنػو اسػتحيل أف اقػـا أحػد األشػخاص بػَدّس زاػاعة مػا يف ملػحف مػن اٞنلػاحف بيشػويلذلا أقاؿ لألنبػا 

ىلػإل احملفػاظ يف صػدت  اٞنػؤمنٌن, سػيتم اثتشػاؼ أي تػو ع قػرانة أي ملػحف, تمراجعرى َ ػ بمُ  ىذه ال اػاعة إذل أف تلػل إلينػا يف اامنػا ىػذا,
 ٓنراف, تلكن ىذا دل ٪ندث أصاًل طااؿ التا ا, انسالمي.

لقرآف الكرمي لو من اٞنلاع  ارينٌن,  نحن نستطيع أف نقاؿ ببساطة أف ا ثالكتاب اٞنقدس,  ليس القرآف٩ن  أف افهم اٛنميع أف 
ع القػرآف مػن اٞنلػد ان  نتثثػد اقينػاً أنػو ال ااجػد أي أخطػان. أمػا ِنلػاص الكتػاب اِجػرَ ملد  مكتػاب تملػد  مسػماع, تنسػتطيع أف نػُ 

لػذلا اسػتطيع اننسػاف أف اضػيف شػيعاً مػا يف أي ٢نطاطػة  ملد  تاحد, تىذا اٞنلد  ىا اٞنخطاطات, اٞنقدس,  ال ااجد للكتاب إال
جدادة للكتاب اٞنقدس, تّنا أنو ال ااجد من ٪نفظ الكتاب ىػن ظهػر قلػ ,  لػن اعلػم أاػن انضػا ة, إال إكا  جػع إذل اٞنخطاطػة األصػلية 

 اليت قاـ ثات  السفر نفسو بكتابتها, تىذه اٞنخطاطة  ًن ماجاعة !

لػيس بػٌن أاػدانا اآلف اٞنخطاطػة األصػلية, أي النسػخة الػيت ]ِنلػاص ضػياع النسػ, األصػلية   اؽشػنودةامػاهواإسػحالقس  قاؿ
تىكػػػذا إكا قػػػاـ شػػػخص مػػػا بإضػػػا ة نػػػص إذل ٢نطاطػػػة مػػػن  ,[ٜٕٔ][ِنػػػ  اػػػد ثاتػػػ  أي سػػػفر مػػػن أسػػػفا  العهػػػد اٛنداػػػد أت العهػػػد القػػػدمي.

اٞنخطاطات, لن اد ؾ أحد بثف ىناؾ إضا ة ! ألنو ال ااجد شخص ىلإل تجو األ ض ٪نفظ الكتاب ثاماًل  يعلم إكا ثاف ىذا النص من 
 الكتاب أـ ال.

                                                 
 .ٜٔصػ -, مكتبة احملبة مخطوطاتاالكتاباالمد سابلغاتهااألصلي ة ماىر إسحاؽ  شناع ٜٕٔ
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 أت أثثػر مػع بعضػهم الػبعض, الطراقة الاحيدة اليت سيكتشف هبا شػخص مػا أف ىنػاؾ خلػل ىػي ىنػدما اقػـا ّنقا نػة ٢نطػاطتٌن
داػد أي يف ٓن أت استحالة , سيعلم أف ىناؾ مشكلة يف ىذا اٞناضع, تلكن ستكاف ىناؾ صعابة بالغةٌنى  عندما ٩ند اختال اً يف ماضع ُمعَ 

 النسخة األصلية ضائعة,  كيف سيقـا برتجيح ٢نطاطة ىلإل األخرى ؟  ٢نطاطة ىي اليت ٓنتاي ىلإل النص اللحيح !  إف

أ اػػد أف أضػػرب أمثلػػة ىلػػإل نلػػاص مت إضػػا تها يف اٞنخطاطػػات تانتشػػرت يف ٗنيػػع الكتػػ  اٞنقدسػػة حػػاؿ العػػادل, تالنػػاس إذل  ال
, تلكنػين أ اػد اآلف اعلم ىذه األما  جيداً, تليس ىذا ٠نالنا بيشوي إف األنبا  اٞنقدس ! اهللف ىذه النلاص من تحي اامنا ىذا اظناف أ

تلكػن قبػل أف  , ػإف القػرآف الكػرمي ١نفػاظ يف صػدت  اٞنػؤمنٌن ,ىنػدما نتحػدث ىػن القػرآف الكػرميتلػف ٕنامػاً األمػر ٢نُ ح لل ميػع أف ضِّ أف أتَ 
 أتعرض ل اة الكر٬نة اليت تقاؿ هبذا, أ اد أف أَتضِّح أمراً يف  ااة األ٨نية.

ف القرآف الكرمي ال اعتمد ىلإل اٞنخطاطات, أىين أننا ال نستطيع أف ٥نلل ىلإل القرآف الكرمي ثما أُْن ِؿ ىلإل نبينػا إىندما أقاؿ 
, تىػا طبيعػػة القػرآف نفسػػو مػن حيػػ  أنػو ثػػالـ ٞنػػا بيىنػاه سػػابقاً  مػػن ٠ُنػرع قػػرانة ٢نطاطػة مػػا أت ملػحف قػػدمي, تىػذا األمػػر  اجػع  محمػ 

مػا سػبق,  ثنػا ال  ثػل  . تلكن   ػمأحكاـ خاصة لتالتة القرآف الكرمي  يما اُعرؼ ىند اٞنسلمٌن بعلم الت ااداُتلإل, بانضا ة إذل أف ىناؾ 
 ف حػػاؿ ٢نطاطػػات القػػرآف الكػػرمي أ ضػػل بكثػػًن جػػداً مػػنإقد٬نػػة ثثػػًنة ال تُػَعػػد تال ُٓنلػػإل, بػػل لػػيس لػػو ٢نطاطػػات  أقػػاؿ إف القػػرآف الكػػرمي

 الكتاب اٞنقدس. ٢نطاطات

ن يف أف اٞنخطاطات ىي اٞنلد  الرئيسي تالاحيد لنص الكتاب اٞنقدس,  ساان ثانت ٢نطاطات اانانيػة, أت القضية ثلها تكم
ترٗنات قد٬نة, أت ثتابات آبائية,  كلها ملاع  مكتابة, تال ااجد أي ملد  شفهي لنص الكتاب اٞنقدس, لذلا ٤ند أف ىلمان الكتاب 

 , ألف ليس ٟنم إال اٞنخطاطات ليثخذتا منها نص الكتاب.اٞنقدس قاماا ُنلر ٢نطاطات الكتاب اٞنقدس حلراً 

مػن اٞنلػاحف القد٬نػة جػداً. تنظػراً ألف اٞنسػلم  أما القرآف الكرمي  لو اٞنلد  الشفهي اٞنتااتر ىو األجيػاؿ, تلػو اٞنلػد  اٞنكتػاب
من اٞنلد  الشفهي اٞنتػااتر, تارجػع إذل اٞنلػاع  اٞنكتابػة يف حالػة النسػياف  قػ ,  لػيس ىنػاؾ   محم اثخذ القرآف ثما أن ؿ ىلإل نبينا 
 اىتماـ ثبًن باٞنلاحف القد٬نة.

تلكننػػا إكا قمنػػا ّنقا نػػة بسػػيطة جػػداً, بػػٌن حػػاؿ ٢نطاطػػات العهػػد اٛنداػػد ىلػػإل سػػبيل اٞنثػػاؿ, تاٞنلػػاحف القد٬نػػة للقػػرآف الكػػرمي, 
تاليت ترجع إذل  السينائي مي,  إنو من اٞنعلـا أف أقدـ نسخة ثاملة للعهد اٛنداد باللغة اليانانية ىي اٞنخطاطة سن د أف الغلبة للقرآف الكر 

 العهػد اٛنداػد .  ػإكا ىلمنػا أف آخػر سػفر يف العهػد اٛنداػد ُثتِػ  يف هنااػة القػرف األتؿ,  هنػاؾ  اصػل زمػين بػٌن أصػاؿالقرف الرابع اٞنيالعي
 ىن قرنٌن ثاملٌن من ال ماف ! تأقدـ نسخة ثاملة ال اقل

ّنلػػاحف ترجػػع إذل القػػرف األتؿ اٟن ػػري, تىنػػدنا اليػػـا  ٪نتفظػػاف إذل اآلفإمػػا إكا نظرنػػا إذل اٞنلػػاحف القد٬نػػة,  ػػإف اٞنسػػلمٌن 
 نسخة إلكرتتنية ثاملة نحدى ىذه اٞنلاحف,  هل ىناؾ أ تع من كلا ؟! تإليكم تعراف باٞنلحف   اهللبفضل 
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ىػػذا اٞنلػػحف نسػػخة مػػن اٞنلػػاحف  العوبيػػ ,احزارةااألحقػػاؼ,االمكتبػػ االموكزيػػ اللمخطوطػػاتااإلسػػالمي :جمهوريػػ امصػػوا
و أ سل أ بعاً منها إذل األملا , تبقإل اريناف باٞندانة. تثاف ىذا اٞنلحف ١نفاظػاً يف خ انػة    عثمافابناعفافالستة اليت نسخت بثمر 

و نقلػػو السػػلطاف اٞنلػػا  -يف العلػػر األاػػايب  - عبػػ االػػوحيماالبيسػػانياالعسػػدالنيثتػػ  اٞند سػػة الفاضػػلية الػػيت بناىػػا القاضػػي الفاضػػل 
إذل القبػة الػيت أنشػثىا ْنػاه مد سػتو بقػرب األقبػاىيٌن عاخػل بػاب  -اٞنملاثيػة آخػر سػالطٌن الدتلػة  - أبواالنصواقنصو االغػورياألشرؼ 

بثما٧نائػػة تأ بعػػة  نقػػش ىليهػػا أهنػا ىملػػت بعػد ثتابػػة اٞنلػػحف العثمػان ,زتالػة, تنقػػل إليهػا أاضػػاً اآلريػػا  النبااػة, تىمػػل لػو جلػػدة خاصػػة بػو
 ريالرية قرتف. تظل ١نفاظاً هبا ٞندة ,ىػ ٜٜٓأي أهنا ىملت سنة  -تسبعٌن ىاماً 

االمصح االشوي االعثمانيامفتوحاالصفحاتاداخلاالحافظ االجل ي 

ا

ىليػػو. تيف ىػػاـ  اهلل ضػػااف  الحسػػينىػػػ اسػػتقر اٞنلػػحف تاٛنلػػدة تاآلريػػا  النبااػػة بعػػد نقلهػػا إذل مشػػهد انمػػاـ  ٖ٘ٓٔتيف ىػػاـ 
ىػ قامت اٞنكتبة اٞنرث اة للمخطاطات انسػالمية بنقلػو إذل اٞنكتبػة حيػ  مت تارييقػو تتلػاار صػفحاتو ألتؿ مػرة ىلػإل أقػراص مد٠نػة  ٕٚٗٔ
CD سػػطراً,  ٕٔسػػم, تىػػدع األسػػطر  ٛٙ× سػػم  ٚ٘ت قػػة مػػن الػػرىؽ مػػن القطػػع الكبػػًن تقياسػػها  ٚٛٓٔ. تىػػذا اٞنلػػحف اتكػػاف مػػن

ػػي اُناسػػ  القػػرف اٟن ػػري األتؿ, خػػاؿ مػػن الػػنق  تال خػػا ؼ   ٓٛ, تتزنػػو سػػم ٓٗتا تفاىػػو  ث ػػم, تمكتػػاب ّنػػداع بػػين عاثػػن, تِنػػ  َمكِّ
 اٝنطية, تتاجد  ااصل بٌن السا  ىبا ة ىن  سـا نباتية متعدعة األلااف.

ا

ا

ا

ا

ا
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انموذجامناالخطاالمكتوبابهاالمصح ا)سورةاالفلق(

اخاؿامناالندطاحالزخارؼاالخطي يايُناسباالدوفااألحؿاالهجوي,اكِّابخطامَا

 

تلػػذلا أقػػاؿ لكػػل مػػن افتخػػر ّنخطاطػػات الكتػػاب اٞنقػػدس, إف ىػػذه اٞنخطاطػػات ىػػي اٞنلػػد  الاحيػػد لػػنص الكتػػاب, تىنػػاؾ 
 اصل زمين ثبًن بينها تبٌن األصاؿ, أما القرآف الكػرمي,  لػو ملػد  شػفهي متػااتر, تملػد  مكتػاب ارجػع إذل القػرف األتؿ اٟن ػري,  ػثي 

 بٌن أحق باٞنلداقية إف ثنتم صاعقٌن ؟الكتا

ْ تَاَب اْلُمْبِطُلافَ }  ىن ثتابو الكرمي  اهللتىكذا قاؿ  ُلا ِمن قَػْبِلِو ِمن ِثَتاٍب َتاَل َٔنُطُُّو بَِيِميِنَا ِإكاً الى َبْل ُىَا ( ٛٗ) َتَما ُثنَت تَػتػْ
 ]العنكبات[ ({ٜٗ) ٩َنَْحُد ِبآاَاتَِنا ِإالى الظىاِلُمافَ آاَاٌت بَػيػَِّناٌت يف ُصُدتِ  الىِذاَن أُتُتاا اْلِعْلَم َتَما 

ُلاا{ اا مػحمد }َتما ُثْنتَ اقاؿ تعالػإل كثره  }]يف تفسًن اآلاة األتذل   اهلل ٘نو  الطبويانماـ  قاؿ  { ِمْن قَػْبِلوِ { اعنػي تقرأ }تَػتػْ
إكاً { اقاؿ  تلػم تكػن تكتػ  بػيػػمينا, تلكنػا ثنػت أمِّيًّػا }تَػُخطُُّو بِػيَػِميِناَ ِمْن ِثَتاٍب َتال اعنػي من قبل ىذا الكتاب الذي أن لتو إلػيا }

{ اقػػاؿ  تلػا ثنػت مػػن قبػل أف اُػاَحإل إلػػػيا تقػرأ الكتػاب, أت تػػػخطو بػيػػمينا, إكف ال تػاب  اقػػاؿ  إكف لشػّا بسػػب  الْ تػاَب الػػُمْبِطُلافَ 
اب الػػذي تتلػػاه ىلػػػيهم الػػػمبطلاف القػػائلاف إنػػو سػػ ع تثهانػػة, تإنػػو أسػػاطًن كلػػا  ػػػي أمػػرؾ, تمػػا جعػػتهم بػػو مػػن ىنػػد  بػػا مػػن ىػػذا الكتػػ

 [ٖٓٔ][األّتلػٌن.

                                                 
 .ٓ٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد العشرتف جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٖٓٔ
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ُلا ِمن قَػْبِلِو ِمػن ِثتَػابٍ قالو تعاذل  }]  اهلل ٘نو  الدوطبيتقاؿ أاضاً انماـ   { ىائػد إذل الكتػاب قَػْبلِػوِ { الضػمًن يف }َتَما ُثنَت تَػتػْ
ثنػػػت اػػػا ١نمػػػد تقػػػرأ قبلػػػو, تال ٔنتلػػػف إذل أىػػػل الكتػػػاب, بػػػل أن لنػػػاه إليػػػا يف  ااػػػة انى ػػػاز ؛ أي تمػػػا  تىػػػا القػػػرآف اٞننػػػ ؿ ىلػػػإل ١نمػػػد 

{ أي مػن أىػػل الكتػػاب, تثػاف ٟنػػم يف ا تيػػاهبم ْلُمْبِطلُػػافَ ٱالىْ تَػػاَب تالتضػمٌن للغيػػاب ت ػًن كلػػا,  لػػا ثنػت ٣نػػن اقػػرأ ثتابػاً, ت٫نػػ  حرت ػاً }
 [ٖٔٔ][ال اكت  تال اقرأ تليس بو.متعلىق, تقالاا الذي ٤نده يف ثتبنا أنو أمّي 

{ تاضػػحاٌت ريابتػػٌة آاَػػاٌت بَػيّػنَػػاتٌ { أي القػػرآُف }بَػػْل ُىػػاَ }]يف تفسػػًن اآلاػػة الثانيػػة   اهلل ٘نػػو  أبػػواالسػػعوداالَعمػػاديتقػػاؿ انمػػاـ 
 [ٕٖٔ][اقدُ  أحٌد ىلإل ٓنراِفو.{ من  ًِن أْف اُلتقَ  من ثتاٍب ٪نفظانَُو ُنيُ  ال ْلِعْلمَ ٱأُتُتااْ  لىِذانَ ٱُصُدتِ   يف  اِسخٌة }

تاٞنؤمناف بو, قالو  { تىم النيب َنااَاٌت بَػيػَِّناٌت يف ُصُدتِ  الىِذاَن أُتُتااْ اْلِعْلمَ أنو القرآف }]  اهلل ٘نو  الماحرديتقاؿ أاضاً انماـ 
 [ٖٖٔ][ إكا طبقاه دل ٪نفظاا ما  يو إال النبيٌن. ,تف ثتاهبم إال نظراً ؤ تثاف من قبلها ال اقر  ,اٜنسن. قاؿ اٜنسن  أىطيت ىذه األمة اٜنفظ

  اهللأف ٪نتاي ىلػإل تصػف ٗنيػل جػداً للقػرآف الكػرمي. اٜنػدا  طااػل تلكػن  يػو  صحيحامسلمىناؾ أاضاً حدا   ائع يف  
َا بَػَعْثُتَا ألَبْػَتِلَيَا َتأَبْػَتِلإَل ِبَا ]   محم نبينا قاؿ ل  [ٖٗٔ][.تَػْقَرُؤُه نَائًِما َتاَػْقظَافَ  اَلايَػْغِسُلُهااْلَماءُاَحأَنْػَزْلُ اَعَلْيَكاِكَتابًااِإ٧نى

تقد استفاض ىلمان اٞنسلمٌن يف شرح ىذا اٛن ن من اٜندا , تأنا أ اد أف أىرض ىليكم أثو ثم مػن ىػذه األقػااؿ الرائعػة الػيت  
أَنْػَ ْلُت َىَلْيَا ِثَتابًا اَل }تقالو ]  اهلل ٘نو  عياضأبواالفضلاه من ٗنيع ثت  األ ض. قاؿ القاضي تاضح مدى ٕنيُّ  القرآف الكرمي ىن  ًن 

 [ٖ٘ٔ][.لابالماءسِاياكتابهاحغُاحِاحلوامُا ,ت دُ و من اللُّ ظُ فْ إل حِ سَ نْ ال اػُ   تقيل ,سرَا ْاىاحالايُانَافْامعنا االايػُا  قيل {اَػْغِسُلُو اْلَمانُ 

االاللػػدت ,   معنػػاه ١نفػػاظ يف{ اَػْغِسػػُلُو اْلَمػػانُ  الَ أمػػا قالػػو تعػػاذل }]  لصػػحيحامسػػلميف شػػرحو  اهلل ٘نػػو  النػػوحيقػػاؿ انمػػاـ  
 حاليت معناه اكاف ١نفاظاً لا يف{  قاؿ العلمان  تَػْقَرُؤُه نَائًِما َتاَػْقظَافَ , تأما قالو تعاذل }بلايبدىاعلىاموااألزماف, يتطوؽاإليهاالذهاب

 [ٖٙٔ][اسر تسهالة. تقرأه يف  تقيلالنـا تاليقظة, 

بػلاهػوامحفػوظافػيا, الاينمحػياأبػ اًا{ أي  أَنْػَ لْػُت َىَلْيػَا ِثَتابًػا اَل اَػْغِسػُلُو اْلَمػانُ تقالو }]  اهلل ٘نو البغويااتقاؿ أاضاً انماـ
تأنػت نػائم,   {, أي  ْنمعػو حفظػاً تَػْقػَرُؤُه نَائًِمػا َتاَػْقظَػافَ . تقالػو  }الايأتيهاالباطلامنابيناي يهاحالامػناخلفػه ,ص حراالذيناأحتوااالعلم

, ثما اقاؿ  ىلإل الشين  ىا افعلو نائماً  , اقاؿ للرجل إكا ثاف قاع اً ثما ْنمعو تأنت اقظاف, تقيل  معناه  تقرؤه يف اسر تسهالة ظاىراً 
 [ٖٚٔ][, تالقاىد ال سبق لو.ىا اسبقو قاىداً 

                                                 
 .ٖٔ٘صػ -عا  ىادل الكت  بالرااض, اجمللد الثال  ىشر  ,الجامعاألحكاـاالدوآفىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  ٖٔٔ
 .ٖٗصػ -, إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن السابع إرشاداالعدلاالسليماإلىامزايااالدوآفاالكويمىػ(   ٜٔ٘أبا السعاع ١نمد الَعماعي )ت  ٕٖٔ
 .ٕٚٛصػ -الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن الرابع , عا  النَُّك احالُعُيوفىػ(   ٓ٘ٗأبا اٜنسن ىلي بن ١نمد اٞنات عي )ت  ٖٖٔ
 (, ثتاب اٛننة تصفة نعيمها تأىلها, باب اللفات اليت اعرؼ هبا يف الدنيا أىل اٛننة تأىل النا .ٖٙٛٚصحيح مسلم ) ٖٗٔ
 .ٖٛٔػص -, عا  الرتاث بالقاىرة, اٛن ن الثان مشارؽااألنواراعلىاصحاحااآلثارىػ(   ٗٗ٘القاضي أبا الفضل ىياض )ت  ٖ٘ٔ
 .ٜٛٔصػ -, عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن السابع ىشر الِمنَهاجاشوحاصحيحامسلمابناالحجاجىػ(   ٙٚٙأبا زثراا ٪نٍن الناتي )ت  ٖٙٔ
 .ٜٓٗ, ٛٓٗصػ -, اٞنكت  انسالمي ببًنتت, اٛن ن الرابع ىشر شوحاالسُّنَّ ىػ(   ٙٔ٘اٜنسٌن بن مسعاع البَػَغاي )ت  ٖٚٔ
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أي ال اَػْنَمِحػػي لِػػػَدَتاـ ُظُهػػػا ه تُشػػْهَرتو,  هػػػا لكانػػػو َمْبُثاريػػػاً يف  {اَل اَػْغِسػػػُلُو اْلَمػػػانُ }تقالػػػو ]  اهلل ٘نػػو  ابػػػناالجػػػوزيتقػػاؿ انمػػػاـ 
, تيف ىذا إشا ة إذل ما قلناه سابقاً من أف القرآف الكرمي لو [ٖٛٔ][اللُُّحف تاللُُّدت  لا ١نُِي من صحيفة ُتِجد يف أخرى أت قاـ بو اٜنفاظ.

 اٞنلاحف القد٬نة الكثًنة.اٞنلد  الشفهي اٞنتااتر, تاٞنلد  اٞنكتاب اٞنثخاك من 

{ اعػػػين  ١نفػػػاظ يف اللػػػدت , تثانػػػت ثتػػػ  القػػػدمان ال اَل اَػْغِسػػػُلُو اْلَمػػػانُ قالػػػو  }]أاضػػػاً   اهلل ٘نػػػو  ابػػػناالجػػػوزي تقػػػاؿ انمػػػاـ
تاحػد, , تيف ىذا إشا ة إذل ما قلناه سابقاً من أف الكتاب اٞنقػدس لػيس لػو إال ملػد  [ٜٖٔ][٪نفظاهنا؛  إكا  سل الكتاب, كى  ما  يو.

 تىا اٞنلد  اٞنكتاب اٞنثخاك من اٞنخطاطات القد٬نة,  إكا كىبت ىذه اٞنخطاطات كى  نص الكتاب بال  جعة !

, بل ىا ١َنْفاظ يف ُصػُدت  الػّذان أُتتُػاا الِعْلػم, ال اثتيػِو اَلايُْمَحىاأب اًاأ اَع أنو ]  اهلل ٘نو  ابناالجزريتقاؿ الكالـ نفسو انماـ 
ػا اُػْعَتمػد يف ِحْفظهػا ىلػإل اللُّػحف, ػاَداو تال ِمن َخْلفو. تثانت الُكُت  الػالباطُل من بٌن َ  بخػالؼاالدػوآفافػإفاُمنَػ ىلة ال ُْنَْمػع ِحْفظػاً, تإ٧نى

 ., تىذا ادؿ أاضاً ىلإل ٕنيُّ  القرآف الكرمي تأ ضليتو ىلإل ٗنيع الكت  السابقة[ٓٗٔ][.ُحفَّاَظهاأْضعاٌؼاُمَضاَعَف الُصُحِفه

َ َثْخبَػَر َأفى ِثَتابَُو اَل ٪َنَْتاُج يف ِحْفِظِو إذَل َصِحيَفٍة تُػْغَسُل بِاْلَماِن, بَػْل اَػْقػَرُؤُه يف ُثػلِّ َحػاٍؿ  ]  اهلل ٘نو  ابناتيمي سالـ تقاؿ شي, ان
ِِنِاَلِؼ أَْىِل اْلِكَتاِب الىِذاَن اَل ٪َنَْفُظانَُو إالى يف اْلُكُتِ  َتاَل اَػْقَرُنتنَُو إالى َنَظرًا اَل َىْن  [ٔٗٔ]{أَنَاِجيُلُهْم يف ُصُدت ِِىمْ }َثَما َجاَن يف نَػْعِت أُمىِتِو  

 [ٕٗٔ][ُظْهِر قَػْلٍ .

 اٞنسػلماف  تأاضػاً ]السػابقة  قػاؿ  ّنقا نػة بسػيطة  ائعػة بػٌن حػاؿ القػرآف الكػرمي تحػاؿ الكتػاب  اهللتقد قػاـ شػي, انسػالـ  ٘نػو 
إف  يب قاؿ }  ت يف اللحيح الذي  تاه مسلم ىن النيب أنو قاؿبُ ثما ريػَ   ,يستغنوفابهاعناالمصاح احفظاًا٪نفظاف القرآف يف صدت ىم 

ثالكتػ    ,لابالماءامناالمصػاح الػمايغسػلامػناالدلػوبسِاحلواغُا  اقاؿ {تاقظاناً  لو اٞنان تقرأه نائماً سِ غْ ال اػَ  ؿ ىليا ثتاباً  ِ نْ إن مُ   رل
 ,متااتراً  يف اللدت  نقالً  تالقرآف ما زاؿ ١نفاظاً  .محفوظ افياالص حرامتواتواًاا امنايندلهااندالًاوجَاهاالمايُاخِاسَا انُامَا ِافإنهالواعُا ,تقدمةاٞن

ٜنفظهػم للقػرآف  ,واالمصػح يَّاضاذلكاعلىاصبيافاالمسلمينالعوفوااأنهاق اغَاوِاحعُا ,مناالمصاح اأفايغيواشي اًااي ٌاوِاحتىالواأرادامُا
 , بعضػهاًنِّ غَػتاػُ  ,من التػا اة تان٤نيػل ثثًناً     اننساف منهم أف اكت  نسخاً دِ قْ تأىل الكتاب اػَ  .تأنكرتا كلا ,من  ًن أف اقابلاه ّنلحف

 اج كلػا  ,ا اةتٟنذا ٞنا  ًن مػن نسػ, التػ .تال اعر اف ما  ًن منها إف دل اعرضاه ىلإل النس, اليت ىندىم ,تاعرضها ىلإل ثثًن من ىلمائهم
 [ٖٗٔ][ىلإل طاائف منهم تدل اعلماا التغيًن.

بثف ٪نشػرن معهػم اػـا القيامػة,   اهللإال أف أعىاا  ماكا أستطيع أف أقالو بعد ما قالو ىلماؤنا من السلف الكراـ ؟ ال شين ! 
 تأقااٟنم, اللهم آمٌن.ل ىلامهم ت قههم, تأف ٩نعلين سبباً يف ح  الناس لكتاباهتم مْ تأف ٩نعلين أىاًل ٜنَ 

 

 

                                                 
 .ٕٗٗ, ٖٕٗصػ -, عا  الاطن بالرااض, اٛن ن الرابع كش االُمشِكلامناح يباالصحيحينىػ(   ٜٚ٘أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد الر٘نن ابن اٛنازي )ت  ٖٛٔ
 .ٙ٘ٔصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن الثان غويباالح يبىػ(   ٜٚ٘اٛنازي )ت  أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد الر٘نن ٜٖٔ
 .ٖٚٙصػ -, عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن الثال  النهاي افياغويباالح يباحاألثوىػ(   ٙٓٙاعات اٞنبا ؾ بن ١نمد اٛن  ي )ت أبا السع ٓٗٔ
 .ٕ٘ٗ, ٕٗٗصػ - ٖٓٚٚدا   قم  , مكتبة اٞنعا ؼ بالرااض, اجمللد الثامن, اٜنسلسل ااألحاديباالضعيف احالموضوع احأثوهااالسيئافيااألم ضعىفو ١نمد ناصر الدان األلبان   ٔٗٔ
 .ٕٙٔصػ -( ٓٓٗ/ٖٔ, عا  الا ان باٞننلا ة, اٛن ن الثال  ىشر )مجموع االفتاحىىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  ٕٗٔ
 .ٗٔ, ٖٔصػ –بالرااض, اجمللد الثال , , عا  العاصمة الجواباالصحيحاِلَمْناَب َّؿاديناالمسيحىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  ٖٗٔ
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ألنػو معتػاع ىلػإل قػرانة الكتػاب اٞنقػدس تلػيس القػرآف الكػرمي, ىػذه النقطػة دل اػد ثها  بيشػويىناؾ نقطة أخرى, أىتقد أف األنبا  
ىي أف للقرآف الكرمي أسلاب ُمعِ   خاص بو تحده عتف سائر الكت  األخرى, تاليت معها استحيل ىلإل أي شخص أف اضيف شيعاً إذل 

 اكتشفو اٞنسلماف. أف عتف ملحف ما

بػػافاجعلنػػا اأي مػػن التحراػػف تال اػػاعة تالػػنقص,  [ٜ]اٜن ػػر    {َتِإنىػػا لَػػُو َٜنَػػاِ ُظافَ }]  اهلل ٘نػػو  البيضػػاحيانمػػاـ  قػػاؿيف ىػػذا 
, ُني  ال ٫نفإل تغيًن نظمو ىلإل أىل اللساف, أت نفي تطرؽ اٝنلل إليو يف الدتاـ, بضماف اٜنفظ لػو ثمػا نفػإل معجزًاامباينًاالكالـاالبشو
 [ٗٗٔ][أف اطعن  يو بثنو اٞنن ؿ لو.

تكثػر لطراػق حفػظ اهلل تعػاذل إاػاه تجهػٌن  األتؿ  جعلػو ]ىلػإل ىػذا الكػالـ  قػاؿ   اهلل ٘نػو  محمػ االدوَجػويتقد َىلىق الشي,  
حظهػوالكػلاإااه مع  اً مبااناً لكالـ البشر,  إف اٝنلق ى  تا بػذلا ىػن ال اػاعة تالنقلػاف, ألهنػم لػا زاعتا  يػو تنقلػاا لتغػًن نظػم القػرآف, 

 [٘ٗٔ][ اً ثإحاطة السا  باٞندانة, يف ثانو سبباً للحفظ تالليانة.ع ِ ,  لا  ثانو مُ ليسامناالدوآفالعدالءاأفاهذاا

{ أي يف صػػدت  العلمػػان بػػو ْلِعْلػػمَ ٱأُتتُػػااْ  لىػػِذانَ ٱُصػػُدتِ   بَػيّػنَػػٰػٌت يف { أي القػػرآف }بَػػْل ُىػػاَ }]  اهلل ٘نػػو  النسػػفياتقػػاؿ أاضػػاً انمػػاـ
 ,مع ػ ات تكن إهنا دل  ,ِنالؼ سائر الكت  ,تثانو ١نفاظاً يف اللدت  ,ات انى ازنَ يػِّ ثاف آااتو بػَ   ,ت٨نا من خلائص القرآف ,تحفاظو

 [ٙٗٔ][تال ثانت تقرأ إال من اٞنلاحف.

ىناؾ  علإل سبيل اٞنثاؿ, د ؾ قيمتو إال من  أى انضا ات اليت حدريت يف الكت  السابقة, تىذا ثالـ من أىظم ما اكاف, ال اُ 
, ىػػذه القلػػة  ػػًن ماجػػاعة يف أقػػدـ (ٔٔ/ٛ - ٖ٘/ٚ يوحنػػا) "قصػػ االمػػوأةاالزانيػػ ان٤نيػػل اٞننسػػاب إذل ااحنػػا تُػػدىإل "قلػػة مشػػها ة يف 

)القرف الرابع(, تأتؿ ٢نطاطة اانانية ٤ند  الفاتيكاني ت السينائي اٞنخطاطة )القرف الثال (, ت  ٘ٚت  ٙٙاٞنخطاطات اليانانية مثل  الوعاة 
 [ٚٗٔ]ترجع إذل القرف اٝنامس اٞنيالعي.تاليت  البيزي  يها ىذه القلة ىي اٞنخطاطة 

اآلف, ٤ند أف ىناؾ خال اً بٌن ىلمان اٞنسيحيٌن حاؿ ىل ثانت قلة اٞنرأة ال انية مكتابة يف النسخة األصػلية ن٤نيػل ااحنػا, أـ 
قػالاا بػثف ىػذه القلػة مت  الػذان   م أف ىناؾ العداد من العلمان بإضا تها يف زمن الحق و أخذت القلة يف االنتشا  ؟أف ىناؾ من قاـ 

, ت٪نػػاتلاف يف نسػػختو األصػػلية اس أف صػػاح  ان٤نيػػل قػػاـ بكتابتهػػاإضػػا تها الحقػػاً, مػػا زاؿ ىنػػاؾ مػػن اُػػدا ع ىػػن ىػػذه القلػػة ىلػػإل أسػػ
 خطاطات القد٬نة.ٞنمن ا القلةجاىدان توار سب   ياب 

 

 

                                                 
 .ٜٚٔ, ٜٙٔصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن اٝنامس حاشي اُمحياال يناشيخازادةاعلىاتفسيواالبيضاحيىػ(   ١ٜ٘ٔنمد ُمللح الدان القاَجاي )ت  ٗٗٔ
 اٞنرجع السابق. ٘ٗٔ
 .ٔٛٙصػ -, عا  الَكِلم الطىيِّ  ببًنتت, اٛن ن الثان قاالتَّأحيلَمَ اِرؾاالتنزيلاححدائىػ(   ٓٔٚأبا الوثات ىبد اهلل النسفي )ت  ٙٗٔ

147 Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., Karavidopoulos, J., Deutsche 
Bibelgesellschaft, & United Bible Societies. (2000; 2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition with 
apparatus, Jn 7:53-8:11, Page: 347. 
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السػػب  الرئيسػػػي ىػػا أف العهػػد اٛنداػػػد ثتػػاب مكتػػػاب  مػػا الػػذي جعػػػل إضػػا ة قلػػة ثاملػػػة مثػػل قلػػة اٞنػػػرأة ال انيػػة أمػػػراً ٣نكنػػاً ؟
مػػا ثتبػػو يف أي ٢نطاطػػة مػػن ٢نطاطػػات  سّ دُ بثسػػلاب بشػػري ُنػػت, اسػػتطيع أي إنسػػاف أف اُػَقلِّػػد ىػػذا األسػػلاب البشػػري تاكتػػ  مثلػػو,  يَػػ

ة أهنا من أصل الكتاب  َ تى  َ قا ئ اٞنخطاطة اليت ٓنتاي ىلإل قلة مُ  نّ ظُ ظراً لعدـ تجاع أحد ٪نفظ الكتاب ىن ظهر قل ,  سيَ الكتاب, تن
م يف نشػػرىا, تىكػػذا ٤نػػد ٢نطاطػػات اىِ َسػػُمػػَ تىَ ة, سيُ  تإكا قػػاـ شػػخص مػػا بعمػػل نسػػخة مػػن ىػػذه اٞنخطاطػػة الػػيت ٓنتػػاي ىلػػإل قلػػة ثاملػػة !

 ت٢نطاطات أخرى ال ٓنتااها !ٓنتاي ىلإل القلة 

عشر سػا  ببثف اثتاا  -ع   مُ ػنريبات تحي القرآف الكرمي ال - ىن ٓنداو ٛنميع خلقو  اهللأما ىن القرآف الكرمي,  قد أىلن 
ـْ اَػُقاُلاَف ا ْػتَػرَاُه ُقْل سا  القرآف الكرمي  قاؿ  } ثلم  {َتاْعُىااْ َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُعتِف الّلِو ِإف ُثنُتْم َصاِعِقٌنَ  فَْأُتوْااِبَعْشِواُسَوٍرامِّْثِلِهاُمْفتَػَويَاتٍاَأ

 [ٖٔ]ىاع   

, ال لشػػين إال لبيػػاف مػػدى ضػػعف تى ػػ  بتقليػػل مسػػتاى التحػػدي  اهللتبعػػد أف ى ػػ  اٛنميػػع ىػػن انتيػػاف بعشػػر سػػا , قػػاـ 
 اَل َ ْاَ  َتَما َثاَف َىػَذا اْلُقْرآُف َأف اُػْفتَػَرى ِمن ُعتِف الّلِو َتلَػِكن َتْلِداَق الىِذي بَػٌْنَ اََدْاِو َتتَػْفِليَل اْلِكَتابِ   }اٝنلق ىن انتياف ّنثل القرآف  قاؿ

ـْ اَػُقاُلاَف ا ْػتَػرَاُه ُقْل  (ٖٚ)ِ يِو ِمن  ىبِّ اْلَعاَلِمٌَن   ]اانس[ ({ٖٛ) َطْعُتم مِّن ُعتِف الّلِو ِإف ُثنُتْم َصاِعِقٌنَ َتاْعُىااْ َمِن اْستَ  فَْأُتوْااِبُسورٍَةامِّْثِلهِاَأ

قاؿ أبػا جعفػر  اقػاؿ تعػاذل كثػره  أـ اقػاؿ ىػؤالن اٞنشػرثاف  ا ػرتى ١نمػد ىػذا القػرآف مػن نفسػو ]  اهلل ٘نو  الطبويقاؿ انماـ  
مثػل    ػإنكم مثلػي مػن الَعػرب, تلسػان مثػل لسػانكم, تثالمػي اختلقو تا تعلو؟ قل اا ١نمد ٟنم  إف ثاف ثما تقالػاف إن اختلقتػو تا رتاتػو, 

 [ٛٗٔ][  يعاا بسا ة مثل ىذا القرآف. ثالمكم,

{ تمعىن الكالـ االحت اج,  إف اآلاة اأُلتذل عّلت ىلإل ثاف القرآف ُقْل َ ْثُتااْ ِبُساَ ٍة مِّْثِلوِ }]  اهلل ٘نو  الدوطبيتقاؿ أاضاً انماـ 
ىن أحد.تىذه اآلاة إل اـ بثف اثتاا بسا ة مثلو  من ىند اهلل؛ ألنو ملّدؽ الذي بٌن اداو من الكت  تماا ق ٟنا من  ًن أف اتعلم ١نمد 

 [ٜٗٔ][إف ثاف مفرتًى.

قُػل لىػِعِن اْجَتَمَعػِت اِننػُس }  ىلػإل ٗنيػع خلقػو تإف اجتمعػاا ىلػإل كلػا  قػاؿاؿ أف ىذا أمر ١ُنػ  اهلل أىلن ,تىكذا يف النهااة
ُمفسِّراً  اهلل ٘نو  الطبويقاؿ انماـ . [ٛٛ]انسران    {َتَلْا َثاَف بَػْعُضُهْم لِبَػْعٍض َظِهًناً  اَلايَْأُتوَفاِبِمْثِلهِاَتاٛنِْنُّ َىَلإل َأف اَْثُتااْ ّنِْثِل َىػَذا اْلُقْرآِف 

اقاؿ جل ريناؤه  قل اا مػحمد للذان قالاا لا  أنا نثتػي بػمثل ىذا القرآف  لعن اجتػمعت اننس تالػ ّن ىلػإل أف اثتاا بػمثلو, ]ىذه اآلاة  
 [ٓ٘ٔ][ال اثتاف أبداً بػمثلو, تلا ثاف بعضهم لبعض ىاناً تظهراً.

عاذل ىلإل شرؼ ىذا القرآف العظيم,  ثخو أنو لا اجتمعت اننػس تاٛنػن  و نبو ت]  اهلل ٘نو  ابناكثيوتقاؿ أاضاً انماـ اٜنا ظ 
فػإفاهػذااأمػواالاثلهم, تاتفقاا ىلإل أف اثتاا ّنثل ما أنػ ؿ ىلػإل  سػالو, ٞنػا أطػاقاا كلػا, تٞنػا اسػتطاىاه, تلػا تعػاتناا تتسػاىدتا تتظػا رتا؛ 

 [ٔ٘ٔ][تال مثاؿ لو, تال ىدال لو ؟, تثيف اشبو ثالـ اٞنخلاقٌن ثالـ اٝنالق الذي ال نظًن لو, يستطاع

 

                                                 
 .ٜٔصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد اٝنامس ىشر جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٛٗٔ
 .ٖٗٗصػ -ىادل الكت  بالرااض, اجمللد الثامن  , عا الجامعاألحكاـاالدوآفىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  ٜٗٔ
 .ٚٗ٘, ٙٗ٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد السابع ىشر جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٓ٘ٔ
 .ٚٔٔصػ -اٝنامس  , عا  طيبة بالرااض, اجمللدتفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان إٚناىيل بن ثثًن )ت  ٔ٘ٔ
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اَل  ْلُقػػْرَنافِ ٱَىلَػػإٰل َأف اَػػْثُتااْ ّنِثْػػِل َىػػٰػَذا  ْٛنِػػنُّ ٱتَ  ِننػػسُ ٱ ْجَتَمَعػػتِ ٱقُػػل لىػػِعِن قالػػو جػػّل تىػػال  }]  اهللحفظػػو  البغػػويتقػػاؿ أاضػػاً انمػػاـ 
{, ىاناً تمظػاىراً. ن لػت حػٌن قػاؿ الكفػا   لػا نشػان لقلنػا مثػل ىػذا لِبَػْعٍض َظِهًنًاَتَلْا َثاَف بَػْعُضُهْم {, ال اقد تف ىلإل كلا, }اَْثُتاَف ّنِْثِلوِ 

حهػػواكػػالـافػػياأعلػػىاطبدػػاتاالبالغػػ االايشػػبهاكػػالـا, فػػالدوآفامعجػػزافػػياالػػنظماحالتػػألي احاإِلخبػػاراعػػناالغيػػوب كػػذهبم اهلل تعػػاذل. 
 [ٕ٘ٔ][, ألنو  ًن ٢نلاؽ, تلا ثاف ٢نلاقاً ألتاا ّنثلو.الخلق

 القرآف مع   يف النظم تالتثليف تانخبا  ىن الغياب, تىا ثالـ يف أىلإل ]  اهلل ٘نو  عالءاال يناالبغ اديتقاؿ أاضاً انماـ 
 [ٖ٘ٔ][طبقات البال ة ال اشبو ثالـ اٝنلق ألنو ثالـ اٝنالق تىا  ًن ٢نلاؽ تلا ثاف ٢نلاقاً ألتاا ّنثلو.

الايسػػتطيعوفااإِلتيػػافابمثلػػهاعلػػىاأيػػ احػػاؿامػػناتاٞنقلػػاع أهنػػم ]  اهلل ٘نػػو  محمػػ اطنطػػاحيتقػػاؿ أاضػػاً شػػي, األزىػػر السػػابق 
 [ٗ٘ٔ][؛ تبثاة صا ة من اللا , ألنو م  انتفإل إتياهنم ّنثلو مع اٞنظاىرة تاٞنعاتنة, انتفإل من باب األتذل اِنتياف ّنثلو مع ىدمهما.األحواؿ

مِّن مِّْثِلِو َتاْعُىااْ ُشَهَدانُثم مِّن  فَْأُتوْااِبُسورَةٍاَتِإف ُثنُتْم يف َ ْاٍ  ٣نِّىا نَػ ىْلَنا َىَلإل َىْبِدنَا }  ىن ى  ىم مرة أخرى  قاؿ  اهلل أىلنت 
 ]البقرة[ ({ٕٗ) َتاٜنَِْ اَ ُة أُِىدىْت لِْلَكاِ رِانَ   َاتػىُقااْ النىاَ  الىيِت َتُقاُعَىا النىاسُ  فَِإفالَّْماتَػْفَعُلوْااَحَلناتَػْفَعُلواْا (ٖٕ)ُعتِف الّلِو ِإْف ُثْنُتْم َصاِعِقٌَن 

{  إف لػم تثتاا بسا ة من مثلو, تقد تظاىرتػم أنتػم تشػرثاؤثم  إْف لَػْم تَػْفَعُلاااعنػي تعالػإل بقالو  }]  اهلل ٘نو  الطبويقاؿ انماـ  
خػلقػي ىنو, تىلػمتػم أنػو مػن ىنػدي, و أقمتػػم ىلػػإل التكػذا  بػو. ىلػيو تأىاانكم.  تبػٌن لكم بػامتػحانكم تاختبػا ثم ى  ثم تى   ٗنيع 

 [٘٘ٔ][{ أي لن تثتاا بسا ة من مثلو أبداً.َتَلْن تَػْفَعُلااتقالو  }

حلػنا, أي  حلػنالنفػياالتأبيػ افػياالمسػتدبل{  َِإف دلْى تَػْفَعلُػااْ َتلَػن تَػْفَعلُػااْ قاؿ تعاذل  }]  اهلل ٘نو  ابناكثيوانماـ اٜنا ظ  تقاؿ 
تثذلا تقع األمر, دل اعا ض من لدنو  مع  ة أخرى, تىا أنو أخو أف ىذا القرآف ال اعا ض ّنثلو أبداً  -أاًضا-تىذه  .تفعلوااذلكاأب اًا

 [ٙ٘ٔ][؟! ؟ تثيف اشبو ثالـ اٝنالق ثالـ اٞنخلاقٌن إذل زماننا ىذا تال ٬نكن, َتأَّنى اَػَتثتىإل كلا ألحد, تالقرآف ثالـ اهلل خالق ثل شين

  اهللُاتىكذا نكاف قد أريبتنا أف ّنا ال ادع ٠نااًل للشا أنو استحيل ٓنراف القرآف الكػرمي بػثي طراقػة مػن الطػرؽ,  قػد سػخىر  
قػػاؿ ىبػػا ة, تليتفكػػر  يهػػا اٛنميػػع  إكا قػػاـ أحػػٌد بالتشػػكيا يف القػػرآف الكػػرمي  قػػد شػػكا يف لكتابػػو مػػن ٪نفظػػو مػػن ثػػل سػػان, تأ اػػد أف أ

 ىلإل تجو األ ض,  إننا ال ٤ند ألي ثتاب ىلإل تجو األ ض ما للقرآف الكرمي من حفظ تانتشا . ملداقية ٗنيع الكت 

 

 

 

                                                 
 .ٕٚٔصػ -, عا  طيبة بالرااض, اجمللد اٝنامس َمَعاِلماالتػَّْنزِيلىػ(   ٙٔ٘أبا ١نمد اٜنسٌن البغاي )ت  ٕ٘ٔ
 .ٖٛٔصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن الرابع لباباالتأحيلافيامعانياالتنزيلىػ(   ٕ٘ٚىالن الدان ىلي البغداعي الشهًن باٝنازف )ت  ٖ٘ٔ
 .ٕٙٗ, ٕ٘ٗصػ -, مكتبة هنضة ملر, اٛن ن الثامن التفسيواالوسيطاللدوآفاالكويمىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  ٗ٘ٔ
 .ٜٖٚصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد األتؿ جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٘٘ٔ
 .ٜٜٔ, ٜٛٔصػ -, عا  طيبة بالرااض, اجمللد األتؿ تفسيواالدوآفاالعظيم(  ىػ ٗٚٚأبا الفدان إٚناىيل بن ثثًن )ت  ٙ٘ٔ
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, تتنػاقض ظػاىري مػع قػاؿ بيشػويذه النقطة, سقطة ىلمية ثبػًنة مػن األنبػا بقيت نقطة تاحدة  ق , تأنا شخلياً أىتقد أف ى 
لػو قبػل تبعػد أف قػاؿ ىػذه العبػا ة  ىبػا تٌن, التنػاقض الظػاىري مػع [جملػرع تضػع شػين ضػد النلػا ى]آخر لو, تىػذه النقطػة خاصػة بقالػو  

تشػبو ىػذا الػنص  نصوصاأخػوىتىنػاؾ ]ت  [لست أع ي إف ثانت قيلت تقتما قاؿ نيب انسالـ القرآف نصوصاأخوىألف ىناؾ ]ت٨نا  
 .[لكن ىذا النص كُِثر مرتٌن

 سؤالٌن يف  ااة األ٨نية إذل ىنا تج  ىلينا طرح  

 لمػػاكا االىػػرتاض ىلػإل ىػػذه اآلاػػة بالتحداػد ؟ ىػػل ألهنػػا  ,علػم أف ىنػػاؾ نلػػاص أخػرىا بيشػػويإكا ثػػاف األنبػػا  السػؤاؿااألحؿ:
ن ؿ من السمان تىاش بٌن الناس ىلإل   اهلل, تىذا اعين تكفًن ٞنن اعتقد بثف  المسيحاابنامويمىا   اهللُتَكفِّر من اقاؿ بثف 

أف ىػػذا  بانضػػا ة إذل تىػػي أىػػم ىقيػػدة مسػػيحية ىلػػإل انطػػالؽ, نفسػػو !  المسػػيحاأل ض بااسػػطة الت سػػد, تثػػاف بػػذلا شػػخص 
 , تلكػنالػيت جعلػت األنبػا بيشػاي ااجػو نقػده ٟنػذه اآلاػة ٓنداػداً  باسػباأل يىػ هكاف ىػذتقد  ,مرتٌن يف القرآف الكرمي ت ع التكفًن اللراح

 , تىذا اقاعنا إذل سؤاؿ آخر.باجاع آاات أخرى مثل ىذه اآلاة اعلمظاىر ثالمو ادؿ ىلإل أنو 

ألف ] ظػاىر ىبا تػو ىػذا  مػع العقيػدة اٞنسػيحية ؟! تعػا ضبانتقػاع ثػل آاػة ٩نػد  يهػا  بيشػويىل سػيقـا األنبػا  السؤاؿاالثاني:  
مػن  أـ أنػو سػيكتفي بانتقػاع أىظػم آاػة ضػد اٞنسػيحية ,[لسػت أع ي إف ثانػت قيلػت تقتمػا قػاؿ نػيب انسػالـ القػرآف نصوصاأخوىىناؾ 

 و اعتمد ىلإل نظراة أف التشكيا يف آاة اشكا يف ٗنيع اآلاات األخرى ؟! تجهة نظره,

ىلػػإل أسػػاس أف ىنػػاؾ ىػػداتة شخلػػية بػػٌن انسػػالـ  اىتقػػد أف ىػػذه خطػػة أ ضػػل مػػن أف انتقػػد ثػػل آاػػة تتعػػا ض مػػع اٞنسػػيحية,
ىشػرات يقػة ىػي أف القػرآف الكػرمي ٪نتػاي ىلػإل تاٞنسيحية, تالقرآف الكرمي افرتي ىلإل اٞنسيحية باطاًل جملػرع االخػتالؼ تالتعػا ض ! بػل اٜنق

! تىذا ليس حاؿ القرآف الكرمي مع اٞنسيحية  قػ , بػل مػع ٗنيػع  اٞنخالفة لإلسالـ العظيم اآلاات اليت تتعا ض مع ٗنيع العقائد اٞنسيحية
 رصػة ألي شػخص اػثيت اػـا القيامػة تاقػاؿ  لقػد ثنػت ىلػإل ضػاللة مػا تدل تاضػح رل اػا  يب   اهللالعقائد اٞنخالفػة لإلسػالـ,  لػم اػرتؾ 

 اٜنق  يها, ىذا لن ٪ندث !

  اهللُا, تنػرى ثيػف قػدىـ بيشػويأىم العقائد اٞنسيحية اليت اعتنقها األنبػا  تلكن لنعلم مدى قاة القرآف الكرمي لننظر إذل بعض
 هبا من سلطاف. اهللات اٞنفحمة ٟنذه العقائد الكفراة الباطلة اليت ما أن ؿ لنا التفنيد
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ة الفػػدان العقائػػد اٞنسػػيحية اٞنختلفػػة مرتابطػػة مػػع بعضػػها الػػبعض, تلكػػن أىػػم ىقيػػدة مسػػيحية اػػتم الػػرتتاج ٟنػػا يف العػػادل ىػػي ىقيػػد 
قػػد هبػػذا   إنػػا مػػاات بعػػد ريالريػػة أاػػاـ تريػػالث ليػػاؿٍ ُصػػِل  تمػػات تقػػاـ مػػن األ  المسػػيحإكا آمنػػت بػػثف  تاللػػل , تالػػيت تقػػاؿ بثنػػا

 ملكات السماات )اٞنلطلح اٞنسيحي للتعبًن ىن اٛننة(.اـا القيامة ستدخل , ت اهللأصبحت با اً أماـ 

د تتثنىس, الذي ْنسى  اهللىا   المسيحثف ب تؤمن ي   ىليا أف اكفي ؟ بالطبع ال,   بالمسيحتلكن ىل أي إ٬ناف 
ىػاش ىلػإل   اهلل ىليػا أف تػؤمن بػثف . بكلمػات أخػرى بسػيطة,ليػاؿٍ  أاػاـ تريػالث ةتىا الذي ُصِل  تمات تقاـ من األماات بعد ريالري

 ! المسيحاابنامويمىا  اهللؿ بثف ا , أي  أف تق المسيحاعيسىاابنامويمد, تىذا اننساف ىا بااسطة الت سُّ  األ ض ثإنساف

, تأف رححاقػ س, تابن, تآبتؤمن بثف انلو ريالرية أقانيم  اكفي ؟ بالطبع ال,  ي   ىليا أف   باهللتلكن ىل أي إ٬ناف 
 .االبند تتثنىس ؟ إنو ىؤالن الثالرية ىا الذي ْنسى  نْ مِ  نْ ىؤالن الثالرية ىم جاىر إٟني تاحد,  مَ 

د, تىػػػذا اننسػػػاف ىػػػا ىػػػاش ىلػػػإل األ ض ثإنسػػػاف بااسػػػطة الت سُّػػػ ,االبػػػنىليػػػا أف تػػػؤمن إكاً أف أحػػػد األقػػػانيم الثالريػػػة, تىػػػا 
قػد ُصػِل  تمػات تقػاـ مػن األمػاات بعػد ريالريػة  -انلو اٞنت سد  -  المسيحاعيسىاابنامويمتأف  , لمسيحاعيسىاابنامويما

 كػػات السػماات. ثػػل ىػذا ُنسػػ  ان٬نػػافتاػػـا القيامػة سػػتدخل ملالػػػُمثَػلى  األقػانيم !  اهللهبػذا ان٬نػػاف بػػا اً أمػاـ  لػػًن,  تأاػاـ تريػػالث ليػاؿْ 
 ! اٞنسيحي

 أف نقـا بتلخيص ىذه العقائد يف النقاط التالية نستطيع 

 رححاق سالػ(  اهلل, ت)ابنالػ(  اهلل, ت)آبالػ(  اهللريالرية أقانيم  ) (اهلل) انلو. 

 ( ىا ابن  اهللاألقنـا الثان )( باٜنقيقة, اٞنالاع منو.اآلب) اهللاالبن 

 ( اهللاألقنـا الثان )االمسيحد, تىذا اننساف ىا ىاش ىلإل األ ض ثإنساف بااسطة الت سُّ  االبن. 

 اهلل, ٥نػن نعلػم أف ان٬نػاف بػثف بتاضيحها من خالؿ انجابػة ىلػإل سػؤاؿ مهػم  اهللسثقـا بإكف  ىناؾ نقطة يف  ااة األ٨نية,
  اهللُمثَػلىػػ  األقػػانيم ُثفػػر, تان٬نػػاف بػػثف   المسػػيحىػػا   المسػػيحُثفػػر, تان٬نػػاف بػػثف  ىػػا ابػػن اهلل    ُثفػػر, تلكػػن ىػػل

أف اػا قين للحػق يف ىػذه اٞنسػثلة,  ػإف ثنػت ١ُنقػاً  هػذا   اهللاسػثؿ  قد ُصػِل  تمػات ىلػإل اللػلي  ُثفػر ؟!  المسيحان٬ناف بثف 
 ي تمن الشيطاف., تثنت ٢ُنطعاً  من نفس اهلل ضل من 

ا

ا

ا

ا
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ر بلراح فَ قد ثَ  , محم , بعد بعثة قد ُصِل  تمات ىلإل الللي   المسيحال شا تال  ا  يف أف ثل من اؤمن بثف  
 {َتلَػػِكن ُشػبَِّو َٟنُػمْ َتقَػْاٟنِِْم ِإنىا قَػتَػْلَنا اْلَمِسيَح ِىيَسإل اْبَن َمػْرمَيَ َ ُسػاَؿ اللّػِو َتَمػا قَػتَػلُػاُه َتَمػا َصػَلُباُه }يف قرآنو الكرمي حي  قاؿ    اهللُا وما أن ل

مػػعااألخػػذافػػيا مػػرة أخػػرى  يمػػا بعػػد, تلكنػػين أ اػػد أف أطػػرح السػػؤاؿ نفسػػو ةتسػػاؼ نقػػـا بتفلػػيل ىػػذه اآلاػػة الكر٬نػػ, [ٚ٘ٔ]النسػػان   
 المسػيحبػثف مػن آمػن  ىػل مػرة أخػرى  السػؤاؿ. حبعث انبيناامحم ااالمسيحاابعث ااالعتباراأنناانتكلماعناالفتوةاالزمني اماابين

    ؟ َثَفرقد ُصِل  تمات ىلإل الللي 

قبػلابعثػ ا - قد ُصِل  تمػات ىلػإل اللػلي   المسيحمن آمن بثف ىن ُثفر  يف ثتابو الكرمي  اهللُادل اُعلن لنا  اإلجاب : 
تأمسػكاه تقتلػاه ىػن طراػق صػلبو, تلػيس ٟنػذا   المسػيح٠ُنرع مات ىاعي, أي أنػو اىتقػد بػثف اليهػاع  عػاًل قػد تا ىلػإل  - محم ا

حلكنػيادل ُالػل  تدل اُقتػل,   المسػيحأف  قػد أىلػن لنػا  اهلل, تلكػن أت  ػًن كلػا اهللاٞنات أي عخل بقضػااا  ػدان أت تواػر أمػاـ 
معرتؼ  ما ُبين ,  كما ىا  المسيحتعتقده يف  أنت ُنس  ما قد اكاف ُثفراً, ىلإل الللي   المسيحف ان٬ناف ّنات إ  أقوؿ

 ىلإل الباطل  ها باطل, تىكذا أاضاً  ما ُبين ىلإل الُكفر  ها ثفر.

ت سػالو,  هػا ىكػذا ىلػإل ان٬نػاف السػليم,  اهللىػا ىبػد   المسػيحإكا ثاف الكتايّب اػؤمن بػثف   بكلمات أثثر بياناً تتضاحاً  
 المسػيح٠ُنرع مات ىاعي, أي أنو اىتقػد بػثف اليهػاع  عػاًل قػد تا ىلػإل  قد مات ىلإل الللي ,  المسيحتلكنو ثاف اؤمن أاضاً بثف 

 اهلل  ما أعان ,كلا أت  ًن اهلل, تليس ٟنذا اٞنات أي عخل بقضااا  دان أت توار أماـ ىن طراق صلبو تأمسكاه تقتلاه  ىا بو  
 ثا راً.  ليس قبلابعث امحم اف ىذا الشخص الذي آمن هبذا إ

, أت عخاؿ ملكات اهللبثف التوار أماـ  تؤمن  محم ثانت ىناؾ  رؽ مسيحية ثثًنة جداً قبل بعثة   :بالشيءحلػُمجوَّداالعلما
  محمػ قبػل بعثػة  , تىناؾ أاضاً  رؽ مسػيحية أخػرى ثثػًنة جػداً [ٚ٘ٔ]الللي ىلإل   المسيحالسماات, ليس لو أي ىالقة ّنات 

 [ٛ٘ٔ]!  المسيحأخذ شكل  دل اُقتل أصاًل تدل ُالل , بل أف اٞنللاب ثاف شخلاً آخر  المسيحتؤمن بثف 

ىلػإل  ػإف أضػاؼ الذي ْنسد تىاش ىلإل األ ض ثإنسػاف,  هػذا ُثفػر,  اهللىا   المسيحاؤمن بثف  ثاف الكتايبّ   كاتلكن إ 
 اهلل, ىػل ُالػبح اننسػاف بػا اً أمػاـ بيشػويألننا لا سثلنا األنبا  ,  ها بالتارل ُثفر أاضاً, ٞناكا ؟ما سبق ىذا الُكفر أشيان أخرى مبنية ىلإل

 انجابة  بالطبع ال ! باٜنقيقة ؟ اهللتلكنو دل اكن  مات ىلإل الللي   المسيحإكا اىتقد بثف 

ٗنيػػع ىػػذه األمػػا  أتضػػحت أف ] تالػػذي سػػثىيده ىلػػيكم مػرة أخػػرى حػػ  تػػد ثاا مػػدى بشػاىة الكفػػر  أثناسػػيوستتػذثرتا ثػػالـ 
تتػذثر أاضػاً مػا قالػو   تالعيػاك بػاهلل. ها اقاؿ أف الذي مات ىلإل الللي  ىػا اهلل سػبحانو تتعػاذل !  [.اٞنسيح الذي ىلإل الللي  ىا اهلل

إف اٞنسػيح جػاع, تتعػ  مػن السػفر, تنػاـ يف السػفينة, ], تقػاؿ أاضػاً  [َنميػع ىػذه اآلالـ -اللا ػاس اٞنت سػد  - قد تثدل ىا ]ثًنلس  
اـ, تُجلػػد مػػن بػػيالطس, تتُفػػل ىليػػو مػػن العسػػكر, تطُعػػن باٜنربػػة يف جنبػػو, تقَبِػػَل يف  مػػو خػػاًل ٣ن تجػػاً ّنُػػّر؛ بػػل تكاؽ اٞنػػات تُلطػػم مػػن اٝنػػد

 [١نتماًل الللي  تإىانات أخرى من اليهاع.

                                                 
اٝنالص باٞنعر ة؛ معر ة اننساف لإللو السامي  ًن اٞند ؾ, تمعر ة ]ىن األناجيل اٞنر اضة من ِقَبل الكنيسة تالعقائد اليت ٓنتااها مثل   عب االمسيحابسيطاأبواالخيو اجع ما ثتبو القمص  ٚ٘ٔ

 .ٔٙصػ - أبوكويفااالعه االج ي ىبد اٞنسيح بسي  أبا اٝنًن   [سو ثرتح خًنة, شرا ة إٟنية, مس انة يف جسد ماعي شرار.اننساف لنف
اٞنت سد, تاقالاف إنو ُشبِّو  الغناصياف البازاليداّياف ال اقبلاف بثف اليهاع صلباا ثلمة اهلل ]. ٛٔصػ -, عا  اٞنشرؽ ببًنتت الصليباحالصلباقبلاالميالداحبع  سامي حاّلؽ اليساىي   ٛ٘ٔ

 [ٟنم كلا.
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 اهللجػاع,   اهلل,  سػتكاف النتي ػة ثػاآليت   "اهللبػػ "  "المسػيح"تاآلف,  ق  لتد ؾ بشاىة الكفػر, قػم بتبػدال اسػم 
  ,اهللتع  من السفر   ,اهللناـ يف السفينة   ,اهللُلطػم مػن اٝنػداـ   ,اهللُجلػد مػن بػيالطس   ,اهللتُِفػل ىليػو مػن العسػكر 
  ,اهللاطُعن باٜنربة يف جنبواللهػم إن أبػرأ إليػا مػن ىػذا الكفػر, تلتعلمػاا  قػ   ذاؽاالموتاُمحتماًلاالصليباحإهاناتاأخػوىا ا

ىنػػدما اػػثتاف ىلػػإل كثػػر ىقائػػدىم,  هػػل ىنػػاؾ ثفػػر أبشػػع مػػن ىػػذا الكفػػر الػػذي تقػػع  يػػو  النلػػا ىٞنػػاكا اقػػـا بعػػض أئمػػة اٞنسػػلمٌن بلعػػن 
 أف اهداهم إذل انسالـ.  اهللالنلا ى. اسثؿ 

 اآلاات القرآنية الكثًنة اليت تُػَفنِّد ىقائد النلا ى.تىكذا, دل ابقإل لنا اآلف إال أف نقـا بعرض بعض من 

اللىُو  (ٔ)ُقْل ُىَا اللىُو َأَحٌد }   اهللذه السا ة اقاؿ يف ى د  ائع جداً ت٠ُنمل لعقيدة التثلي  !يسا ة انخالص ٓنتاي ىلإل تفن 
ىن سب  ن تؿ السا ة يف  اهلل ٘نو  الطبوي, تقد أخونا انماـ ]انخالص[ ({ٗ) تدلَْ َاُكن لىُو ُثُفااً َأَحدٌ  (ٖ)دَلْ اَِلْد تدلَْ اُاَلْد  (ٕ)اللىَمُد 

ىن نس   ّب الع ة,  ثن ؿ اهلل ىذا السػا ة جاابػاً ٟنػم. تقػاؿ بعضػهم  بػل ن لػت مػن  كُثر أف اٞنشرثٌن سثلاا  ساؿ اهلل ]تفسًنه  قاؿ  
 [ٜ٘ٔ][أجل أف اليهاع سثلاه,  قالاا لو  ىذا اهلل خلق اٝنلق,  من خلق اهلل؟  ثُن لت جااباً ٟنم.

 مػن ٠ُنَػرىع نظػرة سػراعة ل اػات, نسػتطيع أف ٤نػـ  أف ىػذه اآلاػات  لاث !تلكنها تُػَفنِّد الثات  م أف السا ة دل تن ؿ يف النلا ى,  
  أثناسػيوستذثرتا معي ما قالو  ؿ, من الذان اقالاف بثف اهلَل َتَلَد ابناً ؟!ااٞنسيحية مساساً ُمباشراً يف صميم ىقائدىا. ىلإل سبيل اٞنثٕنس 

تبػػرب تاحػػد ]ف ان٬نػاف اٞنسػػيحي ؟ اقػػرؤتا معػػي  أال تعلمػػاف مػػا اقالػػو قػػانا  , بانضػػا ة إذل مػػا سػبق,[مػػن اآلب المولػػودنعػرتؼ بػػابن اهلل ]
 [ٓٙٔ][من اآلب قبل ثل الدىا  المولوداساع اٞنسيح, ابن اهلل تحيد اٛننس, 

الػػاالعة,  هنػػاؾ ىالقػػة مباشػػرة بػػٌن ىػػذه  عػػل   هللالػػاالعة, تالنلػػا ى اُثبتػػاف   عػػل  اهللإكف, مػػا عامػػت السػػا ة تنفػػي ىػػن  
 [ٔ]انخالص    {ُقْل ُىَا اللىُو َأَحدٌ }السا ة تىقائد النلا ى. تاآلف  لنبدأ باآلاة األتذل  

 ."َأَحدٌ نفسو بثنو "  اهللالف  ةقد ال اعلم الكثًنتف الفرؽ بٌن ثلميّت "تاحد" ت "أحد",  في ىذه اآلاة الكر٬ن 

يف ثتابات العلمان اٞنسلمٌن لنعرؼ جيداً الفرؽ بٌن ثلميّت "تاحد" ت "أحد", تلنبدأ بكالـ انمػاـ   اهللتاآلف, سُنبحر بإكف 
, مِسػمندَااألحػ اهػواالػذيالػيسابُاأف   "الواحػ ",  الفرؽ بينو تبػٌن "األح ػ "تصف اهلل تعاذل ب اقاؿ األقليشي   ثم]  اهلل ٘نو  الدوطبي
ًن ىنػو ِظػ  الشػراا تالنى لْ  هػا تصػف لذاتػو  يػو َسػ الواحػ . تأمػا باالكثػوةاعػناذاتػهلْافيهاسَا .  ها ىلإل ىذا اسم ِلَعٌْنِ الذات, يِّ حَ تَ تال مُ 
 [ٔٙٔ][ ا رتقا.

انفػػي ىػػن كاتػػو أي تعدعاػػو, تىنػػدما   ",  إنػػوَأَحػػدٌ نفسػػو بثنػػو "  اهللىنػػدما الػػف  تبكلمػػات أبسػػ  نسػػتطيع أف نقػػاؿ 
 الشراا تالنظًن. انفي  نفسو بثنو "تاحد",  إنو  اهللالف 

                                                 
 .ٚٛٙصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد الرابع تالعشرتف جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٜ٘ٔ
 .ٕٔ٘صػ -, طبعة ريانية منقحة تم ادة يونانياالعه االج ي القمص ببناعه األنبا بيشاي   ٓٙٔ
 .ٙٚٔصػ -, اٞنكتبة العلراة ببًنتت األسنىافياشوحاأسماءااهللاالحسنىاحصفاتهىػ(   ٔٚٙ)ت  ان أبا ىبد اهلل القرطيبمشس الد ٔٙٔ
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 شهاباال ينااأللوسيح  تفهم الفرؽ بٌن الكلمتٌن جيداً. قدىـ لنا انماـ   اهللال تقلق صداقي القا ئ,  لن أترثا بإكف  
إفااألح يػ االاتحتمػلا  التفرقة بينهمػا تنقل ىن بعض اٜننفية أنو قاؿ يف]ثالماً  ائعاً تفليلياً حاؿ الفرؽ بٌن الكلمتٌن  قاؿ    اهلل ٘نو 

ال   ؛حأنػهاالاكثػوةاهنػاؾاأصػالًا ,أنػهاتعػالىاحاحػ امػناجميػعاالوجػو تالااحداة ٓنتملها )...( إف أحداً عاؿ ىلػإل  الجزئي احالع دي ابحاؿ
أت  ,اعة تاللا ة تالكثرة اٜنسية بالقاةتىي ثثرة اٞنقامات تاألجناس تالفلاؿ تثثرة األج ان اٝنا جية اٞنتماا ة ىقاًل ثما يف اٞن ,ثثرة معنااة

تكلا اتضمن لكانو سبحانو من ىاً ىن اٛننس تالفلل تاٞنػاعة تاللػا ة تاألىػراض تاألبعػاض تاألىضػان تاألشػكاؿ  ,بالفعل ثما يف اٛنسم
 [ٕٙٔ][سبحانو شين. ىن أف اشبهو شين أت اساتاو تاأللااف تسائر ما اثلم الاحدة الكاملة تالبساطة اٜنقة الالئقة بكـر تجهو 

انظر إذل إصبع من أصابع ادؾ العشرة, تستطيع أف تقاؿ  أثثر تضاحاً اآلف, تباٞنثاؿ اتضح اٞنقاؿ, اآلف اىتقد أف األمر أصبح 
ريػالث ىقػالت, ىن إصبع من أصابعا  ىذا إصبع تاحد, تلكنا ال تستطيع أف تقاؿ  ىذا إصبع أحد, ٞناكا ؟ ألف انصػبع مكػاف مػن 

 الشين أي ناع من أنااع التعدع,  ال نستطيع أف نقاؿ أنو أحد. ما عاـ يف 

تال  ,, ال اقػاؿ   جػل أحػدالايوصػ اشػيءاباألح يػ اغيػوااهللاتعػالىقػاؿ األزىػري  ] ٘نػو اهلل   الشػنديطيانمػاـ  قػاؿتىكذا 
 [ٖٙٔ][.يشوكهافيهااشيءااستأثوابهاافال ,صف امناصفاتااهللاتعالىا"أح "بلاأي  رع بو,  ,ع ىم أحد, ثما اقاؿ   جل تاحد

 ىا الااحد يفتاألحد  ]  "َأَحدٌ "بثنو   اهلليف تفسًن تصف  اهلل ٘نو  محم اطنطاحيتىكذا أاضاً قاؿ شي, األزىر السابق  
ه ىػن  ى نَػػمُ  ه ىن الرتثي  من جااىر متعدعة, أت من ماعة معينة, ثما أنػو  ى نػَ كاتو تىف صفاتو تىف أ عالو, تىف ثل شثف من شعانو,  ها مُ 

 [ٗٙٔ][اهبة  ًنه.شَ  , تمُ يُّ حَ ة تالتى يى سمِ اٛنِ 

تعليماً للناس ثلهم, تإبطااًل لعقيدة  الوح ةاالكامل اهللد  البعثة إريبات يف صَ  ادَ  ِ  لما أُ ]  اهلل ٘نو  محم اعاشورتقاؿ الشي, 
ألف اللفة اٞنشبهة هنااُة مػا ٬ُنكػن بػو تقراػ  معػىن تحػدة اهلل تعػاذل إذل  "حاح "تدل ااصف بػػػ  "أح "ُتصف اهلل يف ىذه السا ة بػػػػ  ,الشرؾ

" تعطػػػي أقلػػإل معػػىن للاحػػػدة  ػػال ٬نكػػػن تجػػاع أي تعدعاػػة بػػػثي حػػاؿ مػػػن َأَحػػدٌ , أي أف ثلمػػػة "[٘ٙٔ][ىقػػاؿ أىػػل اللسػػػاف العػػريب اٞنبػػٌن.
 األحااؿ.

لذلا نستطيع أف نقاؿ  بالطبع ال ! " ؟َأَحدٌ بثنو "  اهللىل تتفق ىقيدة التثلي  مع تصف  حاآلفاإلىاالسؤاؿاالمهماج ًا: 
ألف الثػػالاث اعتمػػد اىتمػػاعاً  ئيسػػياً ىلػػإل أف ىنػػاؾ تعدعاػػة حقيقيػػة,  " !َأَحػػدٌ "  اهللّننتهػػإل البسػػاطة  إف مػػن اعتقػػد بالتثليػػ  ثفػػر بػػثف 
  يقالاف أف ىناؾ ريالرية أقانيم,  ما معىن ثلمة أقنـا ؟

حالهوتيػػاًا)...(  اٛنػػااب  ثلمػػة أقنػػـا باليانانيػػة ىػػي ىيباستاسػػيسالسػػؤاؿ  مػػا معػػىن ثلمػػة أقنػػـا ؟ ]نفسػػو   بيشػػوياألنبػػا  قػػاؿ 
افيهاالجوهواأحاالطبيع  اعليهاالجوهواأحاماايدـو , تلكنو حلهاإرادة, كائناحديديالهاشخصيتهاالخاص ابه. تاألقنـا ىا معناهااماايدـو
 [ٙٙٔ][تاحد يف اٛناىر تالطبيعة مع األقنامٌن اآلخران بغًن انفلاؿ.

                                                 
 .ٕٕٚصػ -, عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن الثالرياف رححاالمعانيافياتفسيواالدوآفاالعظيماحالسبعاالمثانيىػ(   ٕٓٚٔشهاب الدان أبا الفضل األلاسي )ت  ٕٙٔ
 .ٕٔٙصػ -, عا  ىادل الفاائد ّنكة, اٛن ن التاسع أضواءاالبيافافياإيضاحاالدوآفابالدوآفىػ(   ١ٖٜٖٔنمد األمٌن بن ١نمد الشنقيطي )ت  ٖٙٔ
 .ٓٗ٘صػ -, مكتبة هنضة ملر, اٛن ن اٝنامس ىشر التفسيواالوسيطاللدوآفاالكويمىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  ٗٙٔ
 .ٗٔٙصػ -, الدا  التانسية للنشر, اٛن ن الثالرياف التحويواحالتنويوىػ(   ١ٖٜٖٔنمد الطاىر بن ىاشا  )ت  ٘ٙٔ
 .ٕٔصػ -, إىداع انثلًناكي الدثتا  سامح حلمي مائ اسؤاؿاحجوابافياالعدي ةاالمسيحي ااألرثوذكسي األنبا بيشاي   ٙٙٔ
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تلكػي  , لكػل ثػائن شخلػيتو تإ اعتػو اٝناصػة بػو.كائنػاتاحديديػ ابػثالثريالرية أقانيم,  إنو اقػاؿ   اهللإكا قاؿ اٞنسيحي أف 
 , تثما اُقاؿ  بالضد تُعرؼ األشيان.)أي  أقااؿ ثفراة ىند اٞنسيحيٌن( ةاتضح لا  كر اٞنسيحي األ رياكثسي, سثقـا بعرض ىرطق

اىتقد سابيلياس بثف اهلل ىا أقنـا تاحد تليس ريالرية أقػانيم, أي أقنػـا تاحػد ]  بيشويىنو األنبا  قاؿتالذي  سابيليوسىرطقة 
 [ٚٙٔ][.بثالرية أٚنان, تأف ىذا األقنـا حينما خلقنا  ها اآلب, تحينما خلىلنا  ها االبن, تحينما قدىسنا  ها الرتح القدس

, أت صػفات اتلػف هبػا  هللف اآلب تاالبػن تالػرتح القػدس, ٠نػرع أٚنػان قاؿ  إ سابيليوس  بكلمات أبس نستطيع أف نقاؿ 
,  البد من التعدعاة اٜنقيقيػة مػن خػالؿ ريػالث  باهللىند الكنيسة األ رياكثسية اُعتو ُثفر  اهللحٌن  عل أشيان ُمعيىنة, تىذا الػُمعتقد يف 

 ! ثائنات, لكل منهما شخليتو تإ اعتو اٝناصة بو

 انخالص بطرحو, و نرجع مرة أخرى إذل سا ة  بيشوياألنبا  قاـ سيد عين ع عاً إذل الرع ىلإل حاا  ىذا الكالـ

لقػػد استضػػا ين انىالمػػي ١نمػػاع سػػعد يف برنػػامج "البيػػت بيتػػا", تطلػػ  مػػين شػػرح ىقيػػدة الثػػالاث  شػػرحت ىقيػػدة الثػػالاث. تبػػدأت ]
ػػُرِؾ ِبَكِلَمػػةٍ اٜنػػدا  بػػنص مػػن القػػرآف اقػػاؿ  } نْػَيا  ِإْك قَالَػػِت اْلَم ِئَكػػُة اَػػا َمػػْرمَيُ ِإفى اللّػػَو اُػَبشِّ مِّْنػػُو اْٚنُػػُو اْلَمِسػػيُح ِىيَسػػإل ابْػػُن َمػػْرمَيَ َتِجيهػػاً يف الػػدُّ

[,  سثلتو  "أال اعين ىذا أف اٞنسػيح ىػا ثلمػة اهلل, ثلمػة منػو اٚنػو اٞنسػيح ؟"  ػاا قين تأضػاؼ  ٘ٗ{ ]آؿ ىمراف   َتاآلِخَرِة َتِمَن اْلُمَقرىِبٌنَ 
لػػت ألي شػػخص أنػػت لػػيس لػػا ثلمػػة أال اغضػػ  ؟",  ثجػػابين  "ىػػذه تعتػػو إىانػػة", "ىػػا ثلمػػة اهلل ت تح منػػو",  قلػػت لػػو  "ىػػل إكا ق

 [ٛٙٔ][ سثلتو  "إكاً ىل ٬نكنا أف تقاؿ هلل أف ليس لو ثلمة ؟",  قاؿ  "حاشا هلل" ...

ابدأ بشرح العقيدة اٞنسيحية من القرآف الكرمي, تلكن قضيتنا األثػو اآلف ىػي أف األنبػا  بيشويقد ىلىقنا من قبل ىلإل أف األنبا  
٪نػػاتؿ اسػػتخداـ مفػػاىيم إسػػالمية ليػػاىم النػػاس أف ىػػذه ىػػي اٞنسػػيحية, تىػػا يف اٜنقيقػػة اشػػرح ىقيػػدة ثفراػػة يف اىتبػػا  اٞنسػػيحية  بيشػػوي

ال   اهللالناس  ق  ليسمعهم ما افهماف, تح  اعتقدتف أف ىقيدة اٞنسػيحيٌن يف تأنا أىلم اقيناً أنو اعلم اقيناً أنو ٫ندع  ,األ رياكثسية
 !  اهللٔنتلف ثثًناً ىما اعتقده اٞنسلم يف 

ىػػل إكا قلػػت ألي شػػخص أنػػت ]مػػن بدااتػو إذل هنااتػػو بعبػػا ة تاحػػدة قاٟنػػا, أال تىػي   بيشػػوينسػتطيع أف هنػػدـ اسػػتدالؿ األنبػػا  
 سػػثلتو  "إكاً ىػػل ٬نكنػػا أف تقػػاؿ هلل أف لػػيس لػػو ثلمػػة ؟",  قػػاؿ  "حاشػػا هلل" ]٤نػػد السػػؤاؿ اآليت  , و [لػػيس لػػا ثلمػػة أال اغضػػ  ؟

شػخص لػو ثلمػة, ىذا تاضح جػداً مػن الكػالـ,  ُمتىلف بثف لو ثلمة ؟!  اهللأف ااصل للناس معىن أف  بيشوي هل اُراد األنبا  ,[...
 .لو ثلمة تىكذا اهلل

  

 

 

                                                 
 .ٓ٘صػ -اٞنرجع السابق  ٚٙٔ
 .٘ٗصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ةا, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓاكثسية ثتاب مؤٕنر العقيدة األ ري ٛٙٔ
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 {تََثلىػػػَم اللّػػػُو ُماَسػػػإل َتْكِليمػػػاً يف ثتابػػػو الكػػػرمي  }  اهلل قػػػد قػػػاؿ  ُمػػػتَكلِّم,  اهلل٥نػػػن ثمسػػػلمٌن نعتقػػػد اىتقػػػاعاً  اسػػػخاً بػػػثف 
ثلمة تاحدة ! بل أننا ال نستطيع أبداً أف ٥نلر ثلمات   هللأف اتكلم بػ "الكلمة", أت   اهللتلكننا ال نقاؿ أف  ,[ٗٙٔ]النسان   

َعُة َأُْنٍُر حي  قاؿ  }  اهلل ـٌ َتاْلَبْحُر ٬َنُدُُّه ِمن بَػْعِدِه َسبػْ َا يف اأْلَْ ِض ِمن َشَ َرٍة أَْقاَل  {ِإفى اللىػَو َى ِاػٌ  َحِكػيمٌ  مَّػاانَِفػَ ْتاَكِلَمػاُتااللَّػهِاَتَلْا أ٧نى
نَػػا ّنِْثلِػػِو َمػػَدعاً  لََنِفػػَ ااْلَبْحػػُواقَػْبػػَلاَأفاتَنَفػػَ اَكِلَمػػاُتارَبِّػػيقُػػل لىػػْا َثػػاَف اْلَبْحػػُر ِمػػَداعاً لَِّكِلَمػػاِت َ يبِّ , تقػػاؿ أاضػػاً  }[ٕٚ]لقمػػاف     {َتلَػػْا ِجعػْ
 [ٜٓٔ]الكهف   

أف ىػذا الشػخص ال  ,[ىػل إكا قلػت ألي شػخص أنػت لػيس لػا ثلمػة أال اغضػ  ؟]اقلػد بعبا تػو   بيشػويتإكا ثػاف األنبػا  
َتَٕنىػْت َثِلَمػُت َ بِّػَا ِصػْدقاً } قػاؿ يف ثتابػو الكػرمي  , بػل أنػو  اهللباطػل يف حػق استطيع إنفاك أمره إكا أمػر بػو,  ػنحن نقػاؿ أف ىػذا 

ِؿ ِلَكِلَماتِِو َتُىَا السىِميُع اْلَعِليمُ  َؿ ِلَكِلَماتِِو َتَلن َتاْتُل }, تقاؿ أاضاً  [٘ٔٔ]األنعاـ    {َتَىْدالً الى ُمَبدِّ َما أُتِحَي ِإلَْيَا ِمن ِثَتاِب َ بَِّا اَل ُمَبدِّ
َا أَْمرُُه ِإَكا أَ َاَع َشْيعاً َأْف اَػُقاَؿ َلُو ُثػْن  َػَيُكػافُ }, تقاؿ أاضاً  [ٕٚ]الكهف    {ْنََِد ِمن ُعتنِِو ُمْلَتَحداً  َػا }, تقػاؿ أاضػاً  [ٕٛ]اػس    {ِإ٧نى ِإ٧نى

َا اَػُقاُؿ َلُو ُثػن  َػَيُكػافُ }, تقاؿ أاضاً  [ٓٗ]النحل    {ٍن ِإَكا أََ ْعنَاُه َأف نػىُقاَؿ َلُو ُثن  َػَيُكافُ قَػْالَُنا ِلَشيْ  , [ٛٙ] ػا ر    { َِإَكا َقَضإل أَْمراً  َِإ٧نى
َا اػَ }تقاؿ أاضاً    [ٖ٘]مرمي    {ُقاُؿ َلُو ُثن  َػَيُكافُ َما َثاَف لِلىِو َأف اَػتىِخَذ ِمن َتَلٍد ُسْبَحانَُو ِإَكا َقَضإل أَْمراً  َِإ٧نى

اُػَبشِّػُرِؾ  للىػوَ ٱ٬ٰنَػْرمَيُ ِإفى  ْلَملَػػِٰعَكةُ ٱِإْك قَالَػِت قاؿ اهلل تعػاذل  }]  قاؿ اهلل ٘نو  ابناكثيوبانضا ة إذل ثل ما سبق, ٤ند انماـ اٜنا ظ  
قاً ِبَكِلَمٍة مَِّن لو  ثن,  يكاف, تىذا تفسًن قالو  } اؿ, أي  اقبول ايكوفاحجود ابكلم امنااهلل{ أي  ِبَكِلَمٍة مِّْنوُ  { ثما كثر للىوِ ٱُمَلدِّ

 [ٜٙٔ][اٛنمها  ىلإل ما سبق بيانو.

قَالَػػْت َ بِّ َأَّنى َاُكػػاُف رل َتلَػػٌد تدلَْ }اقػػاؿ    اهللبػػآاتٌن, ٤نػػد  بيشػػويأف بعػػد اآلاػػة الػػيت استشػػهد هبػػا األنبػػا  تاألثثػػر مػػن كلػػا 
َا اَػُقاُؿ َلُو ُثػن  َػَيُكػافُ  قَاَؿاَكَذِلِكاالّلُهاَيْخُلُقاَمااَيَشاءُا٬َنَْسْسيِن َبَشٌر  تػدؿ عاللػة , تىػذه آاػة صػر٪نة [ٚٗ{ ]آؿ ىمػراف   ِإَكا َقَضإل أَْمراً  َِإ٧نى

تدل اكػػػن قبلػػػو. أي أف الكلمػػػة دل تلػػػبح   المسػػػيح",  كػػػاف ُثػػػنىػػػن طراقػػػة ثلمػػػة "  المسػػػيحخلػػػق   اهللقطعيػػػة ىلػػػإل أف 
 بااسطة الكلمة.٢نلاقاً   المسيح, تلكن ثاف  المسيح

اعنػػػي بػػذلا جػػّل رينػػاؤه  قالػػت مراػػػم ػ إك قالػػت ٟنػػا الػػػمالئكة  إف اهلل ]يف تفسػػًن اآلاػػة السػػابقة   اهلل ٘نػػو  الطبػػويقػػاؿ انمػػاـ  
 ػػي خػػلقو  تبتػدئ؟ أت  ؟ أمػن ِقبَػل زتج أت ّتجػو تبعػل أنكحػو {  من أي تجػو اكػاف لػػي تلػدَ بِّ َأَّنى َاُكاُف رل َتَلدٌ } منو ػ ابشرؾ بكلػمة 

اهكػذاايخػػلقااهللامنػكاحلػ اًالػك{ اعنػي  ٫َنُْلُق َما َاَشانُ  للىوُ ٱَثٰذِلَا ؟  قاؿ اهلل ٟنا  } من  ًن بعل تال  حل, تمن  ًن أف اػمسنػي بشر
, تالػنع مػا اراػد,  ػػيعطي الالػد مػن شػان مػن  ػًن  حػل تمػن فإنػهايخػػلقامػاايشػاء,  ػػي علو آاػة للنػاس تىػوة, مناغيػواأفايػػمسكابشػو
, إنػػما ىػا أف اػثمر إكا أ اع شػيعاً ألنهاالايتعّذراعلػيهاخػلقاشيءاأراداخػلدهمن النسان تإف ثانت كات بعل,  ان حل, ت٪نـر كلا من اش

 [ٓٚٔ][ ػيقاؿ لو ثن  ػيكاف ما شان مػما اشان, تثيف شان.ما أ اع, 

  

 

                                                 
 .ٖٗصػ -, عا  طيبة بالرااض, اٛن ن الثان تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان ىماع الدان إٚناىيل ابن ثثًن )ت  ٜٙٔ
 .ٕٔٗ, ٕٓٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد الساعس جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔفر ١نمد بن جرار الطوي )ت أبا جع ٓٚٔ
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حصوحا{ أي  ىكذا أْمُر اهلل ىظيم, ال اع  ه شين. َثَذِلِا اللىُو ٫َنُْلُق َما َاَشانُ }]  اهلل ٘نو  ابناكثيوتقاؿ أاضاً انماـ اٜنا ظ 
ِإَكا , تأثد كلػا بقالػو  }ل الايبدىاشبه ؛ علىاأنهايخلقبلانناهاهناا, {احلمايدل:ا"يفعل"اكماافياقص ازكوياَيْخُلقُاهاهناابدوله:ا}

َا اَػُقاُؿ َلُو ُثْن  َػَيُكػافُ  َتَمػا أَْمرُنَػا ِإال َتاِحػَدٌة َثَلْمػٍح { أي   ػال اتػثخر شػيًعا, بػل ااجػد ىقيػ  األمػر بػال مهلػة, ثقالػو تعػاذل  }َقَضإل أَْمرًا  َِإ٧نى
 [ٔٚٔ][احدة ال مثنااة  يها,  يكاف كلا الشين سراًعا ثلمح بالبلر.[ أي  إ٧نا نثمر مرة ت ٓ٘{ ]القمر   بِاْلَبَلرِ 

 ٌنِّ بَػػ في ىذا الكالـ تجاه تػُ ]لنا تلو   اهللت فر  اهلل ٘نو  ابناتيمي تبعد ىذا ال أجد ثالماً أثثر ٗنااًل من ثالـ شي, انسالـ  
يدتضياأنهاكلم امناكلماتااهللا{ تقالو بكلمة منو نكرة يف انريبػات ِبَكِلَمٍة مِّْنوُ . منها أنو قاؿ  }ليساهواماايدولهاالنصارىأنو ٢نلاؽ 

َثػَذِلِا اللّػُو ٫َنْلُػُق َمػا َاَشػاُن ِإَكا  مراعه بقالو بكلمة منػو, تأنػو ٢نلػاؽ حيػ  قػاؿ  }ٌنى . تمنها أنو بػَ ليساهواكالمهاكلهاكماايدولهاالنصارى
َػػا اَػُقػػاُؿ لَػػُو ُثػػن  َػَيُكػػافُ  ـَ َخَلَقػػُو ِمػػن تُػػػرَاٍب ِوى قَػػاَؿ لَػػُو ُثػػن } ثمػػا قػػاؿ يف اآلاػػة األخػػرى   {.َقَضػػإل أَْمػػراً  َِإ٧نى ِإفى َمثَػػَل ِىيَسػػإل ِىنػػَد اللّػػِو َثَمثَػػِل آَع

لِلىِو َأف اَػتىِخَذ  َما َثافَ  (ٖٗ)َكِلَا ِىيَسإل اْبُن َمْرمَيَ قَػْاَؿ اٜنَْقِّ الىِذي ِ يِو ٬َنْتَػُرتَف } تقاؿ تعاذل يف سا ة ثهيعص  [ٜ٘]آؿ ىمراف    { َػَيُكافُ 
َا اَػُقاُؿ َلُو ُثن  َػَيُكافُ  { تىذا ُثن  َػَيُكافُ  هذه ريالث آاات يف القرآف تبٌن أنو قاؿ لو  } ]مرمي[ ({ٖ٘) ِمن َتَلٍد ُسْبَحانَوُ ِإَكا َقَضإل أَْمراً  َِإ٧نى

 [ٕٚٔ][تفسًن ثانو ثلمة منو.

ىل ٬نكننا أف نقاؿ أف الكينانة يف  اآلفاأفانسأؿاسؤااًلافياغاي ااألهمي :نوي ا ,بيشويتاآلف, ل ااعة بياف بطالف ثالـ األنبا  
ىػل  بمعنػى:, تحػده ؟ الػوححاالدػ ستحػده ؟ تاٜنيػاة قاصػرة ىلػإل  االبػنتحػده ؟ تالعقػل قاصػر ىلػإل  اآلبالثالاث القػدتس قاصػرة ىلػإل 

  تح اهلل  ق  ؟ اآلب ىا الذات انٟنية ؟ تىل اٞنسيح ىا ثلمة اهلل  ق  ؟ تىل الرتح القدس ىا

,  ينبغي أف نالحظ أنو طبقاً لتعاليم اآلبان,  إف الكينانة أت اٛناىر الايمكننااأفاندوؿاهكذاال, ] الجواب: قاؿاألنبا بيشاي  
 ,حاالبػػنالػػهاصػػف االعدػػل ,ألفااآلبالػػهاصػػف االعدػػللػػيس قاصػػراً ىلػػإل اآلب تحػػده )...( تثػػذلا العقػػل لػػيس قاصػػراً ىلػػإل االبػػن تحػػده, 

, ألف ىذه اللػفة مػن صػفات اٛنػاىر انٟنػي )...( تبالنسػبة ٝناصػية اٜنيػاة  هػي ليسػت قاصػرة ىلػإل الػرتح الد سالهاصف االعدلاحالوحح
, ألف اٜنيػاة ىػي مػن صػفات اٛنػاىر حالػوححاالدػ سالػهاصػف االحيػاة ,حاالبنالهاصف االحياة ,ألفااآلبالهاصف االحياة ,القدس تحده

 [ٖٚٔ][انٟني.

القناات الفضائية ال اشرح اٞنسػيحية اٜنقيقيػة, تلكنػو  لإلىندما اتكلم ى بيشويىذا بياف للناس تاضح جداً تصراح, بثف األنبا  
 قػػ  اقػػاؿ ثالمػػاً ُمستسػػا اً ألكف اٞنسػػتمع اٞنسػػلم, حػػ  ٩نػػد يف هنااػػة اٜنلقػػة مػػن اشػػكره تاقػػاؿ لػػو إف اٞنسػػيحية ٗنيلػػة تمفهامػػة تمعقالػػة, 

لشرح الرائع تنراد اٞن اد من اٜنلقات تما إذل كلا, تلا ىلماا حقيقة اٞنسيحية من األقااؿ اآلبائية ٞنا  ضاا أبداً أف ٫نرج ت٥نن سعدان هبذا ا
 أحد الناس ىلإل شاشات التلفاز ليقاؿ ىذا الكالـ.

 

 

 

                                                 
 .ٗٗصػ -, عا  طيبة بالرااض, اجمللد الثان تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان إٚناىيل بن ثثًن )ت  ٔٚٔ
 .ٕٖ٘, ٕٖٗصػ -, ٗنع تتقدمي تٓنقيق  ع. ١نمد السيد اٛنليند, مؤسسة ىلـا القرآف ببًنتت, اٛن ن األتؿ دقائقاالتفسيوىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  ٕٚٔ
 .ٗٔ, ٖٔصػ -, إىداع انثلًناكي الدثتا  سامح حلمي مائ اسؤاؿاحجوابافياالعدي ةاالمسيحي ااألرثوذكسي األنبا بيشاي   ٖٚٔ
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 [ٕ]انخالص    {اللىُو اللىَمدُ }   اهللتاآلف, لنعاع مرة أخرى إذل سا ة انخالص, تإذل قاؿ  

{ اقاؿ تعاذل كثره  اٞنعباع الذي ال تللح العباعة الّلُو اللىَمدُ تقالو  }]اللمد   اهلليف معىن اسم  اهلل ٘نو  الطبويقاؿ انماـ  
{ اقػاؿ  السػيد الػذي قػد ثمػل يف ُسػؤَعِعه, اللىػَمدُ ىػن ابػن ىبػاس, يف قالػو  }]   ابناعباس, تنقل أاضاً ثالـ [ٗٚٔ][إالى لو اللمُد.

تالعظػيم الػذي قػد ىظُػم يف ىظمتػو, تاٜنلػيم الػذي قػد ثمػل يف حلمػو, تالغػيّن الػذي قػد ثمػل يف  نػاه, تالشراف الذي قد ثُمل يف شر و, 
تاٛنبىػػا  الػػذي قػػد ثمػػل يف جوتتػػو, تالعػػادل الػػذي قػػد ثمػػل يف ىلمػػو, تاٜنكػػيم الػػذي قػػد ثمػػل يف حكمتػػو, تىػػا الػػذي قػػد ثمػػل يف أنػػااع 

قيقػػي الاحيػد الػػػُمستحق ٜناللػمد تعػػين  انلػو ا, بكلمػات أقػػلت , [٘ٚٔ][غػػي إالى لػو.الشػرؼ تالسُّػؤَعع, تىػػا اهلل سػبحانو ىػػذه صػفتو, ال تنب
 للعباعة, الذي لو ٗنيع صفات الكماؿ تاٛنالؿ.

 اهللأف اٞنسيحية تقاؿ أف ىناؾ آب تابن ت تح قدس, تىذا االبن مالاع من اآلب, تقد نفإل  -تثما قلنا سابقاً  -من اٞنعرتؼ  
 {  دَلْ اَِلْد تدََلْ اُاَلدْ الاالعة يف قالو تعاذل}    { قاؿ مقاتل  دل دلَْ اَِلدْ قالو تعاذل  }]  اهلل ٘نو  ابناالجوزي, قاؿ انماـ [ٖ]انخالص

حقالػ االنصػارى:ا, {  يشاَ ؾ, تكلػا أف مشػرثي العػرب قػالاا  اٞنالئكػة بنػاُت الػر٘نن. تقالػت اليهػاع  ى اػر ابػن اهللتدلَْ اُاَلدْ الد  يا ىث }
 [ٙٚٔ][,  وىأ نفسو من كلا.المسيحاابنااهلل

نسػػمع ثثػػًناً مػػن اٞنسػػيحيٌن ىػػن أف القػػرآف الكػػرمي ال اػػتكلم ىػػن العقيػػدة اٞنسػػيحية األ رياكثسػػية, تأف   تىنػػاؾ تعليػػق بسػػي  جػػداً 
َتِإْك قَاَؿ الّلُو اَا ِىيَسإل اْبَن َمْرمَيَ أَأَنَت تأف اآلاة اليت تقاؿ  } َتَلَد ابناً ىن طراق ُمعاشرة جنسية ! اهللالقرآف الكرمي اتكلم ىن َمْن اؤمن بثف 

ُذتِن َتأُمَِّي ِإلَػَهٌْنِ ِمن ُعتِف الّلوِ   , ال تتكلم ىنىا, تلكنها تتكلم ىن ىراطقة حا بتهم الكنيسة ![ٙٔٔ]اٞنائدة    {قُلَت لِلنىاِس أنِى

 تسػانؿ ثيػف تسػمانو "االبػن",  قلػت لػو  "أال ]  قػائالً  محمػوداسػع اٜناا  الػذي عا  بينػو تبػٌن انىالمػي  بيشوينقل األنبا  
تالد الكلمة من العقل ثما االد الفكر من العقل ؟",  اا قين,  ثجبتػو  "لػذلا ُاسػمإل بػاالبن تلكػن لػيس ىػا ابػن مػن امػرأة تال مػن زتاج 

عاع مػػػن النػػػا  تالفكػػػر مػػػن العقػػػل",  ثجػػػابين قػػػائاًل  "إكف لػػػيس ىنػػػاؾ  ػػػرؽ بػػػٌن انسػػػالـ تال مػػػن ىػػػا أمػػػر حسػػػي, بػػػل ىػػػا مثػػػل تالعة الشػػػ
 [ٚٚٔ][تاٞنسيحية ساى شعرة   يعة".

قػد ٓنػدث يف ىػذا  اهللحفظػو  ُمعػاذاِعليػافلػن أتكلػم يف الػ تاج تمػا إذل كلػا, ألف زميلػي األسػتاك  ردًااعلىاهذااالكالـاأقوؿ: 
, تلكنػػين أ اػػد أف ألفػػت األنظػػا  إذل نقطػػة أخػػرى يف  ااػػة األ٨نيػػة. اآلاػػة [ٛٚٔ]"مػػويمافػػياالمسػػيحي عبػػادةااٞناضػػاع باستفاضػػة يف ثتابػػو "
انفي أف اكاف مالاعاً, بل   اهللدل اَِلْد, أااً ثاف مفهـا الاالعة, تثذلا   اهلل{, إكف, دَلْ اَِلْد تدََلْ اُاَلدْ تاضحة تيف منتهإل البساطة  }

 انظر إذل ىذه النقطة القاتلة, تاليت تدؿ عاللة قطعية ىلإل أف ىذه اآلاة ضد اٞنسيحية !

                                                 
 .ٜٛٙصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد الرابع تالعشرتف جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٗٚٔ
 .ٕٜٙصػ -اٞنرجع السابق  ٘ٚٔ
 .ٜٕٙ, ٕٛٙصػ -اٛن ن التاسع  ,ببًنتت , اٞنكت  انسالميزاداالَمِسيوافياِعلماالتفسيو  ىػ( ٜٚ٘)ت أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد الر٘نن اَٛنازي  ٙٚٔ
 .ٗٗصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ةا, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٚٚٔ
 نا ذة, تقدمي الدثتا  ىبد اهلل ٚنا., مكتبة العبادةامويمافياالمسيحي احالظهوراتاالمويمي ُمعاك ِىلياف   ٛٚٔ
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ثػل مسػيحي اعتقػد ت  , اهللاالبن أاضاً يف اٞنسيحية ىػا ت ,  اهللاآلب يف اٞنسيحية ىا {. دلَْ اَِلْد تدلَْ اُاَلدْ اقاؿ  }  اهلل
 مولودالػ( االبن  اهلل{. تثل مسيحي أاضاً اعتقد بثف )دلَْ اَِلدْ   }تالقرآف انفي ىذه العقيدة تاقاؿالػ( االبن,  اهلل) َحَل َاالػ( اآلب  اهللبثف )
  هللبغػض النظػر ىػن الكيفيػة, القػرآف انفػي نسػبة الفعلػٌن تىكػذا  .{تدلَْ اُالَػدْ } الػ( اآلب, تالقػرآف انفػي ىػذه العقيػدة تاقػاؿ  اهللمن )

أف اكاف  انفي  اهللأي تشبيو آخر استخدمو اٞنسيحياف,  الفكر من العقل, أت بثي ثيفية,  ساان ثانت مثل تالعة النا  من النا , أت
 . محم تالد أت مالاع  ق  ثفر ّنا أن ؿ ىلإل   اهللأف اكاف تالداً )اآلب(, تمن اىتقد بثف  مالاعاً )االبن(, تانفي

ببسػػاطة ]نفسػػو   بيشػػويالػػػ( االبػػن, انظػػر إذل ثػػالـ األنبػػا  اهللالػػػ( اآلب َتلَػػَد ) اهللبشػػاىة القػػاؿ بػػثف )تلتػػد ؾ مػػرة أخػػرى مػػدى 
الايمكػناأفايكػوفاهػوااإللػهاالحديدػياقبػل ثػل الػدىا ,  ػإف اآلب  يسػتم اكينونتػهاحجػوهو ابػالوالدةامػنااآلبشدادة  إكا ثاف االبن 

 [ٜٚٔ][تبدتف الرتح القدس. ب حفااالبن

َبيِن ]  قَػاؿَ   َىػِن النىػيبِّ   أَبِػىاُهَويْػػَوةَاَىػْن  صػحيحاالبخػاريال تتع ػ  إكاً, ىنػدما تقػرأ يف  ـَ تدلَْ َاُكػْن لَػػُو  قَػاَؿ اللىػُو َثػذى ابْػُن آَع
ايَاَحَأمَّااَشْتُمُهاِإيَّا, َتلَْيَس أَتىُؿ اْٝنَْلِق بَِثْىَاَف َىَلإلى ِمْن ِإَىاَعتِِو, َثَما بََدَأِن    َػَقْاُلُو َلْن اُِعيَدِن  يَ تدََلْ َاُكْن َلُو َكِلَا, َ َثمىا َتْكِذاُبوُ ِإاىا َكِلَا, َتَشَتَميِن 

 اهللأف  ساؿ  مسلماصحيح, ت٤ند أاضاً يف [ٓٛٔ][.ُكْفًأاَأَح ٌااايَحأَنَاااأَلَحُ االصََّمُ اَلْماأَِلْ اَحَلْماُأحَلْ اَحَلْماَيُكْنالِا, فَػَدْوُلُهااتََّخَذااللَُّهاَحَلً ا
  َتُىػػَا َمػػَع َكلِػػَا اػَػػْرزُقُػُهْم َتاُػَعػػاِ يِهْم  ,َحَيْجَعلُػػوَفالَػػُهاَحلَػػً ا ,ِإنػىُهػػْم ٩َنَْعلُػػاَف لَػػُو نِػػدًّا ,َمػػا َأَحػػٌد َأْصػػبَػَر َىلَػػإل أًَكى َاْسػػَمُعُو ِمػػَن اللىػػِو تَػَعػػاذَل ] قػػاؿ

 [ٔٛٔ][.َتاُػْعِطيِهمْ 

َتَكاُع السىػَماَتاُت اَػتَػَفطىػْرَف ِمْنػُو َتتَنَشػقُّ  (ٜٛ)َلَقْد ِجْعُتْم َشْيعاً ِإّعاً  (ٛٛ)َتقَاُلاا أنىََذ الرىْ٘نَُن َتَلداً }يف ثتابو الكرمي    اهللتاقاؿ  
ِإف ُثػلُّ َمػن يف السىػَماَتاِت َتاأْلَْ ِض ِإالى  (ٕٜ)َتَمػا اَنَبغِػي لِلػرىْ٘نَِن َأف اَػتىِخػَذ َتلَػداً  (ٜٔ)َأف َعَىْاا لِلرىْ٘نَِن َتلَػداً  (ٜٓ)اأْلَْ ُض َتٔنَِرُّ اْٛنَِباُؿ َىّداً 

 ]مرمي[ ({ٜ٘) تَُثلُُّهْم آتِيِو اَػْاـَ اْلِقَياَمِة  َػْرعاً  (ٜٗ)َلَقْد َأْحَلاُىْم َتَىدىُىْم َىّداً  (ٖٜ)آيت الرىْ٘نَِن َىْبداً 

{ أي  ال الػػلح لػػو, تال اليػػق بػػو, ٛناللػػو ْ٘نَػػٰػِن َأف اَػتىِخػػَذ َتلَػػداً َتَمػػا اَنَبغِػػي لِلرى تقالػػو  }]  اهلل ٘نػػو  ابػػناكثيػػوظ قػػاؿ انمػػاـ اٜنػػا  
تِ ٱِإف ُثلُّ َمػن يف تىظمتو؛ ألنو ال ثفن لو من خلقو؛ ألف ٗنيع اٝنالئق ىبيد لو, تٟنذا قاؿ  } َىْبػداً لىَقػْد  لرىْ٘نَػٰػنِ ٱِإالى آيت  أَلْ ضِ ٱتَ  لسىَمػٰػاَٰ

 [ٕٛٔ][{.َأْحَلٰػُهْم َتَىدىُىْم َىّداً 

ػػاُك الالػػدأي  مػػا اليػػق بػػو "]  اهلل ٘نػػو  الػػ يناالبغػػ اديعػػالءاتقػاؿ أاضػػاً انمػػاـ   اٞنعرت ػػة  ػػال  ؛ أمػػا الػػاالعة, ألنػة كلػػا ١نػػاؿ"أنِّ
ػػا اكػػاف أل ػػراض إمػػا  , تال شػػبيو هللبالاالػػدد ال بػػد تأف اكػػاف شػػبيهاً ,  ػػألف الالػػمقالػػة يف امتناىهػػا, تأمػػا التبػػين تعػػاذل, تألف أنػػاك الالػػد إ٧نى

 [ٖٛٔ][تعاذل. , تثلُّ كلا ال الح يف اهلل, أت كثٍر ٗنيلٍ أحااستعان ٍاا,لسرت 

أف اكاف { أي  من أجل ىذه الدىاى القبيحة تكاع ىذه اٞنخلاقات, َأْف َعَىْاا لِلرىْ٘نَنِ }]  اهلل ٘نو  السع يتقاؿ أاضاً انماـ  
يػػ ؿاعلػػىاندصػػها{ تكلػػا ألف أنػػاكه الالػػد, ْ٘نَِن َأْف اَػتىِخػػَذ َتلَػػًدالِلػػرى { أي  ال اليػػق تال اكػػاف }َمػػا اَػْنَبغِػػيمنهػػا مػػا كثػػر. تاٜنػػاؿ أنػػو  }

 [ٗٛٔ][, تىا الغين اٜنميد. تالالد أاضا, من جنس تالده, تاهلل تعاذل ال شبيو لو تال مثل تال ٚني.حاحتياجه

                                                 
 .ٚٗصػ -, إىداع انثلًناكي الدثتا  سامح حلمي مائ اسؤاؿاحجوابافياالعدي ةاالمسيحي ااألرثوذكسي األنبا بيشاي   ٜٚٔ
 (, ثتاب التفسًن, باب حدرينا أبا اليماف.ٜٗٚٗصحيح البخا ي ) ٓٛٔ
 ب ال أحد أصو ىلإل أكى من اهلل ى  تجل.(, ثتاب صفة القيامة تاٛننة تالنا , بإٓٙٚصحيح مسلم ) ٔٛٔ
 .ٕٚٙصػ -, عا  طيبة بالرااض, اٛن ن اٝنامس تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان ىماع الدان إٚناىيل ابن ثثًن )ت  ٕٛٔ
 .ٕٔٙصػ -اٛن ن الرابع , عا  الفكر ببًنتت, لباباالتأحيلافيامعانياالتنزيلىػ(   ٕ٘ٚىالن الدان ىلي البغداعي الشهًن باٝنازف )ت  ٖٛٔ
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حلػمايفتدػواإلػىامػاا ,{ ألنػو دل ٩نػانسدلَْ اَلِػدْ }]{  دلَْ اَلِػْد تدلَْ اُالَػدْ يف تفسػًن قالػو تعػاذل } اهلل ٘نػو  البيضػاحيقاؿ أاضاً انمػاـ 
أت ٫نلف ىنو المتناع اٜناجة تالفنان ىليو, تلعل االقتلاع ىلإل لفظ اٞناضي لا تعه  عاً ىلإل من قػاؿ اٞنالئكػة بنػات اهلل, أت اٞنسػيح  ,يعينه

 [٘ٛٔ][{ تكلا ألنو ال افتقر إذل شين تال اسبقو ىدـ.تدلَْ اُاَلدْ ابن اهلل أت ليطابق قالو  }

 الػػػ( اهلل) , تاقػػاؿ ىػػن[اسػػتمد ثينانتػػو تجػػاىره بػػالاالعة مػػن اآلب]االبػػن أنػػو   الػػػ( اهلل) ىػػن بيشػػويتىكػػذا ىنػػدما اقػػاؿ األنبػػا  
َتَما اَنَبغِػي لِلرىْ٘نَػٰػِن َأف اَػتىِخػَذ   } اهلل, نعلم جيداً ٞناكا قاؿ [تالرتح القدس ال ٬نكن أف اكاف ىا انلو اٜنقيقي بدتف االبن]اآلب أنو  

 ال ٪نتاج لالبن من أي تجو من الاجاه, تىذه النقطة اٜنقيقة ُٕنثِّل إشكااًل ثبًناً أطرحو ىلإل ثل مسيحي يف ىيعة سؤاؿ   إنو  ,{َتَلداً 

ثػػثقنـا ىػػا إلػػو ثامػػل   االبػػنثػػثقنـا ىػػا إلػػو ثامػػل اسػػتطيع ثػػل شػػين تال اع ػػ ه شػػين, تتػػؤمن بػػثف   اآلبإكا ثنػػت تعتقػػد بػػثف 
ثالثػػ افلمػػاذااثػػثقنـا ىػػا إلػػو ثامػػل اسػػتطيع ثػػل شػػين تال اع ػػ ه شػػين,   الػػوححاالدػػ سف اسػػتطيع ثػػل شػػين تال اع ػػ ه شػػين, تتػػؤمن بػػث

 العلي العظيم. باهللىل حدث شين  احتاج انلو إذل ابن ت تح قدس ؟! ال حاؿ تال قاة إال  ححاح افدطايكفيا؟ 

{ دلَْ اَلِػدْ   }-سػبحانو  -تقالػو ]{  تدلَْ اُالَػدْ دلَْ اَلِػْد يف تفسػًن قالػو تعػاذل } اهلل ٘نػو  محمػ اطنطػاحيقاؿ شي, األزىر السابق 
لألحداػػػة  منػػػو, تكلػػػا اقتضػػػإل الرتثيػػػ  اٞننػػػايف نفلػػػاؿ مػػػاعةا يىػػػن أف اكػػػاف لػػػو تلػػػد أت بنػػػت, ألف الػػػاالعة تقتضػػػ -تعػػػاذل  -تن اػػػو لػػػو 

 [ٙٛٔ][.منز اعنامجانس اأح ا-تعالىاا-حهوا, أحاألفاالول امناجنساأبيهتاللمداة, 

, تالذي قالو ٗنيع اٞنفسران تقراباً.  هذه العبا ة تتلاعـ "تىا تعاذل من ه ىن ٠نانسة أحدانتباه اٛنميع إذل تعبًن "تىنا أ اد لفت 
اٛنػػنس "", تاٛنػػاىر ىنػػا يف العقيػػدة اٞنسػػيحية ىػػا تاحػػد مػػع اآلب يف اٛنػػاىر" اٞنسػػيحيٌن الػػيت ٤نػػدىا يف قػػاناف ان٬نػػاف النيقػػاتي مػػع ىقيػػدة
اآلب انٟني, ح   اىر(ج) من نفس جنس  المسيحب ُمستحقاً للعباعة,  إف اٞنسيحيٌن ارادتف أف ٩نعلاا , تالذي ٩نعل اآل"انٟني

 .ال اكاف أقل منو يف العظمة أت اٞنقاـ أت ما شابو

 ها لػيس مػن  باٜنقيقة, إكف اهللمالاعاً من  المسيح,  إف دل اكن {دلَْ اَِلْد تدلَْ اُاَلدْ ذه العقيدة بقالو  }ى  اهللتىكذا انفي 
 {قُػػْل ِإف َثػػاَف لِلػػرىْ٘نَِن َتلَػػٌد َ ثَنَػػا أَتىُؿ اْلَعابِػػِدانَ يف ثتابػػو الكػػرمي  }  اهللتيف ىػػذا قػػاؿ  , ت ػػًن ُمسػػتحق للعبػػاعة ! اهللجػػنس )جػػاىر( 
أف لو تلد, مالاعاً منو, أي من جنسو انٟني,  هنا سنعبده, تلكن ىذا دل اثبت, تقد نفاه   اهلل, أي أنو إكا ريبت ىن [ٔٛ]ال خرؼ   

 أف اكاف لو تلد. أحد صمد, ال انبغي لو   اهلل, تقاؿ أف ىذا ثفر, ألف  اهلل

, تىكػػػذا قػػػاؿ انمػػػاـ {دلَْ اَلِػػػْد تدلَْ اُالَػػػدْ }",  هػػػذا اعػػػين بالضػػػرت ة أنػػػو صػػػمد" " تأنػػػو أحػػػدماصػػػاؼ بثنػػػو "  اهللثػػػاف أف 
لإلشػعاِ  بػثفى مػْن دل اتلػْف بػذلَا  هػَا  ؛سِم اٛنليػلِ تتكراُر اال ,تتعراُفُو لعلِمِهم بلمداِتِو ِنالِؼ أحداَِتوِ ]يف تفسًنه   اهلل ٘نو  الَعمادي

ا ثالنتي ِة لألتذل ,ّنع ٍؿ مَن استحقاِؽ األلاىيةِ  َ أتالً  ,تتعراُة اٛنملِة ىِن العاطِف ألهنى  , ألاىَيَتُو ى ى تجلى اٞنسػتتبعَة لكا ػِة نعػاِت الكمػاؿِ بػٌنى
ثُػمَّاصػم يَتُهاالمدتضػيَ ا ,تتػاىِم اٞنشػا ثِة يف اٜنقيقػِة تخااصِّػَها ,ثمَّاأح يَتُهاالموجبَ اتنزهَُّهاعْناشائبِ االتع ِداحالتوكيِبابوجػٍهامػَناالوجػو ِا

 ,ٓنقيقاً للحقِّ تإ شاعاً ٟنُم إذل سنِتِو الااضحِ  ,يف تجاِعَىا تبقائَِها تسائِر أحااِٟنَا ,تا تقاِ  ٗنيِع اٞنخلاقاِت إليوِ  ,الستغنائِِهاالذاِتيِّاَعمَّااسوا ُا

                                                                                                                                                                  
 .ٔٓ٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت تيسيواالكويماالوحمنافياتفسيواكالـاالَمنَّافىػ(   ٖٙٚٔىبد الر٘نن بن ناصر السعدي )ت  ٗٛٔ
 .ٕ٘ٚ, ٕٗٚصػ -الثامن , عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن حاشي اُمحياال يناشيخازادةاعلىاتفسيواالبيضاحيىػ(   ١ٜ٘ٔنمد ُمللح الدان القاَجاي )ت  ٘ٛٔ
 .ٔٗ٘صػ -, مكتبة هنضة ملر, اٛن ن اٝنامس ىشر التفسيواالوسيطاللدوآفاالكويمىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  ٙٛٔ
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االسػػابد ِاوَّاثُػػمَّاَصػػ اجزئيػػٍ امن رجػػٍ اتحػػَ ااألحكػػاـِ كػػِة { تنليلػػاً ىلػػإل إبطػػاِؿ زىػػِم اٞنفػػرتاَن يف حػػقِّ اٞنالئدلَْ اَلِػػدْ  قيػػَل } َحابػػبعِ اأحكػػاـٍ
 [ٚٛٔ][تاٞنسيِح.

َىَلإل بَػْعٍض  َما أنىََذ اللىُو ِمن َتَلٍد َتَما َثاَف َمَعُو ِمْن ِإَلٍو ِإكاً لىَذَىَ  ُثلُّ ِإَلٍو ّنَا َخَلَق َتَلَعاَل بَػْعُضُهمْ }يف ثتابو الكرمي    اهللتاقاؿ 
َتَما َثػاَف َمَعػُو   }اهلل, تاألثثر من ىذا قاؿ  اهلل, تيف ىذه اآلاة نفي ُمطلق للالد يف حق [ٜٔ]اٞنؤمناف    {ُسْبَحاَف اللىِو َىمىا َاِلُفافَ 

, تثلمػة "ِإَلوٍ {, تثلمة "ِمْن ِإَلوٍ  مػن جػنس األلاىيػة أحػد  ػًنه.   اهلل" السػتغراؽ النفػي, ّنعػىن أنػو دل اكػن مػع ِمػنْ " جػانت نكػرة للعمػـا
 [ٛٛٔ][{ نفي ىاـ افيد استغراؽ اٛننس.ِمْن ِإلَٰػوٍ { ت }ِمن َتَلدٍ }]  اهلل ٘نو  أبواحيَّافااألن لسيقاؿ انماـ  تىكذا

نَػػاُىم و بػػٌن سػػبحانو أنػػو قػػد بػػالغ يف االحت ػػاج ىلػػيهم  قػػاؿ  }]يف تفسػػًن اآلاػػة الكر٬نػػة   اهلل ٘نػػو  الشػػوكاني أاضػػاً  قػػاؿ  بَػػْل أَتَػيػْ
  الشراا, و نفا٨نا ىن نفسو  قاؿ{  يما انسبانو إذل اهلل سبحانو من الالد ت َتِإنػىُهْم َلَكاِكبُافَ تباىو }إ{ أي األمر الااضح الذي ٪نّق بِاٜنَْقِّ 
 [ٜٛٔ][.زائ ةالتأكي االنفييف اٞناضعٌن « من { » َما أنىََذ اللىُو ِمن َتَلٍد َتَما َثاَف َمَعُو ِمْن ِإَلوٍ }

, أت أف ىػؤالن الثالريػة رححاقػ ست ابػنت آبتىنا أ اد لفت األنظا  إذل قضية ُمهمة جداً, أال تىي أف اٞنسيحي اقاؿ أف انلو 
مع أخذ ما  , تىكذا أاضاً يف العهد اٛنداد.اآلب إنو  الباً ما اقلد  " بشكل ىاـاهللتىندما استخدـ اٞنسيحي العريب اسم " إلو تاحد,

ا)اآلب( اهلل)جػاىر(  ىػا مػن جػنس االبػن(, تىػذا  المسػيح) االبػن)اآلب( تلػد  اهللد أف اٞنسػيحية تقػاؿ بػثف ٤نػ سبق يف االىتبػا ,
ليس  اآلب, تّنا أف اٞنسيحية تقاؿ بثف انٟني أاضاً  (اآلب) اهلل)جاىر(  )اآلب(, تمن جنس اهللمنبثق من  الوححاالد سانٟني, تأاضاً 

,  ػإف ىنػاؾ ريالريػة االبػنأت  اآلبلػيس ىػا  الػوححاالدػ س, تأف الػوححاالدػ سأت  اآلبلػيس ىػا  االبن, تأف الوححاالد سأت  االبنىا 
 { !َتَما َثاَف َمَعُو ِمْن ِإَلوٍ انفي ىذا تاقاؿ  }  اهللتانٟني,  )اٛناىر( باٜنقيقة )حس  ان٬ناف اٞنسيحي( من نفس اٛننس

اصورةاتوضحاالثالوثاحعالق ااألقانيم

 

                                                 
 .ٖٕٔ ,ٕٕٔصػ -, إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن التاسع إرشاداالعدلاالسليماإلىامزايااالدوآفاالكويمىػ(   ٜٔ٘أبا السعاع ١نمد الَعماعي )ت  ٚٛٔ
 .ٖٙٛصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن الساعس البحواالمحيطىػ(   ٗ٘ٚأبا حيىاف ١نمد بن ااسف األندلسي )ت  ٛٛٔ
راي امناعلماالتفسيوىػ(   ١ٕٔ٘ٓنمد بن ىلي الشىاَثان )ت  ٜٛٔ  .ٜٜٔصػ -, عا  اٞنعر ة ببًنتت فتحاالد يواالجامعابينافَػنَّّياالوحاي احال ِّ
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حالاكػافامعػهافػػياالد يػػما{ اقػاؿ تعالػػإل كثػره  مػا هلل مػن تلػد, ما اتىػَخَذ الّلُو مْن َتلَػدٍ تقالو  }]  اهلل ٘نو  الطبويانماـ  تقاؿ 
{ ِمػػْن إلػػٍو إكاً لَػػَذَى بػػػاعتو }, تلػا ثػػاف معػػو  ػػػي القداػػػم أت ىنػد خػػػلقو األشػػيان َمػػْن تللػػح ىحالاحػػيناابتػػ عااألشػػياءاَمػػْناتصلػػػحاعبػػػادته

, ت لػ  القػاّي مػنهم الضػعيف فَلَعػالابعضػهماعلػػىابعػ { من شين,  ػانفرع بػو, تلتغػالباا, بِػما َخػَلقَ الىت ؿ ثّل إلو منهم } اقاؿ  إكف
 [ٜٓٔ][تالضعيف ال اللػح أف اكاف إٟنا. ألف القاّي ال ارضإل أف اعُلَاه ضعيف,

َما َثاَف َمَعُو تَ { ألنو من ه ىن الناع تاٛننس تتلد الرجل من جنسو }ِمن َتَلدٍ  للىوُ ٱ ٔنىَذَ ٱَما }]  اهلل ٘نو  النسفيتقاؿ أاضاً انماـ  
بو تلتمي  ملا ثل  { النفرع ثل تاحد من اآلٟنة بالذي خلقو  استبدٍو ّنَا َخَلقَ ِإكاً لىَذَىَ  ُثلُّ ِإلَػٰ { تليس معو شراا يف األلاىية }ِمْن ِإلَٰػوٍ 

ثمػا تػرتف حػاؿ ملػاؾ الػدنيا ٣نػالكهم متمػاا ة تىػم متغػالباف,   ,{ تلغل  بعضػهم بعضػاً بَػْعُضُهْم َىَلإٰل بَػْعضٍ َعاَل َتلَ تاحد منهم ىن اآلخر }
 [ٜٔٔ][.شينتحٌن دل ترتا أريراً لتماا  اٞنماليا تللتغال   اىلماا أنو إلو تاحد بيده ملكات ثل 

 اهللماجاعاً يف العهػد اٛنداػد, حيػ  أننػا ٤نػد ىشػرات النلػاص الدالػة ىلػإل أف  {َتَلَعاَل بَػْعُضُهْم َىَلإٰل بَػْعضٍ }  اهلل٤ند قاؿ  
اُعلػػن ىػػذا ( االبػػن)  المسػػيح )اآلب( أىظػػم قػػد اً مػػن اٛنميػػع, تمػػا  ػػًنه مػػن عتنػػو, تأقػػل منػػو شػػثناً, ت٤نػػد بشػػكل صػػراح تتاضػػح أف

 صراحة, تإليكم أمثلة ىلإل ىذه النلاص 

اَلاأَنَػا } ٖٓ/٘ يوحنػا{, ِإالى لِلىػِذاَن أُِىػدى َٟنُػْم ِمػْن َأيب  فَػلَػْيَسالِػياَأْفاُأْعِطيَػهُاْن ٬َنِيػيِن َتَىػْن َاَسػا ِي َتأَمىا اْٛنُُلاُس َىػ} ٖٕ/ٕٓ متَّى
 ٜٕ/ٓٔ يوحنػا{, الىػِذي أَْ َسػَليِن  َمِشػيَ َ ااآلبِابَػْلاَأْف أَ ْػَعَل ِمْن نَػْفِسي َشْيعاً. َثَما َأْٚنَُع أَِعاػُن َتَعاْػنُػاَنيِت َىاِعلَػٌة أَلنِّ اَل َأْطلُػُ  َمِشػيَعيِت  َأْقِ رُا
أَلفَّاأَبِػيالَػْا ُثْنػُتْم ٓنُِبُّػاَنيِن َلُكْنػُتْم تَػْفَرُحػاَف أَلنِّ قُػْلػُت أَْمِضػي ِإذَل اآلِب } ٕٛ/ٗٔ يوحنػا{, َأْعظَػُماِمػَنااْلُكػلِّاَأيب الىِذي أَْىطَاِن ِإاىاَىا ُىَا }

لِلىػِذي َأْخَضػَع لَػُو  ااِلْبُنانَػْفُسػُهاأَْيضػاًاَسَيْخَضػعُاَتَمَ  ُأْخِضَع َلُو اْلُكلُّ َ ِحيَنِعٍذ } ٕٛ/٘ٔ كورنثوسٔ أاضاً اقاؿ يف بولست {,َأْعَظُماِمنِّي
 {.اهللُااْلُكلَّاِفيااْلُكلِّااْلُكلى َثْي َاُكاَف 

! تىلإل سػبيل اٞنثػاؿ  {َتَلَعاَل بَػْعُضُهْم َىَلإٰل بَػْعضٍ }  اهللىذه النلاص ت ًنىا الكثًن  همها النلا ى األتائل ثما نفهم قاؿ  
ـ( تتػاىف حػاارل ٓٓٔال اٜنلر, سثقـا بعرض قاؿ صراح ألحد أىم قداسي الكنيسة تالذي ىاش يف بدااة القرف الثػان اٞنػيالعي )حػاارل 

يف  تما, تقد ثرىس حياتو ثلها للد اع  "الشهيد" من أجل شهاعتو ح  اٞنات مع ستة   اؽ ُيستين أتايوستينوس ىإل القداسداُ  .ـ٘ٙٔ
 [ٕٜٔ]ىن ان٬ناف اٞنسيحي.

 سثنقل لكم النص ان٤نلي ي تالرتٗنة العربية أاضاً  يوستينوسمن أجل أ٨نية ثالـ  

[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 

                                                 
 .ٙٙصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن التاسع ىشر جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔر ١نمد بن جرار الطوي )ت أبا جعف ٜٓٔ
 .ٜٚٗصػ -, عا  الَكِلم الطىيِّ  ببًنتت, اٛن ن الثان َمَ اِرؾاالتنزيلاححدائقاالتَّأحيلىػ(   ٓٔٚأبا الوثات ىبد اهلل النسفي )ت  ٜٔٔ
 .ٕٚ, ٕٙصػ -, ثنيسة ما  جرجس باسبا تنج انسكند اة نظوةاشامل العلماالباتوحلوجيافياالست اقوحفااألحلىتاع س اعقاب ملطي   ٕٜٔ
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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.][193] 

 لكػػم أاضػػاً أننػػا نعبػػد ُنػػق كلػػا الػػذي ىلمنػػا ىػػذه األشػػيان تُتلػػد ليعلمنػػا إااىػػا, اسػػاع اٞنسػػيح الػػذي ُصػػِل  يف ىهػػد ٌنِّ بػَ تسػػنُ ]االتوجمػػ :
حفػياالثالثػ االػوححا, حنضػعهافػياالمنزلػ االثانيػ طي, تارل اليهاعاة, يف ىهػد القيلػر طيبػا ااس, الػذي نػرى  يػو ابػن اهلل اٜنػق نالببيالطس 

, األزرل, خػالق ثػل األشػيان,  جػاًل ملػلاباً ! أفاتُنزِلواافياالمنزلػ االثانيػ ابعػ ااهللاالثابػ  -ىلإل حد ما اُقاؿ لنا  -. اا لل ناف النبوي
 [ٜٗٔ][ال تفهمانو. سنشرحو لكم,  تفضلاا اتبعانا.ىذا سر 

 ! اهللتقػل صػدؽ  ,[تُن ِلاا يف اٞنن لة الثانية بعد اهلل الثابت]ت  [تنضعو يف اٞنن لة الثانية]جيداً  اتٌن العبا تٌن تثمل أخي الكرمي ى 
َػَذ اللىػُو ِمػْن َتلَػٍد َتَمػا  }] يف تفسػًن ىػذه اآلاػة الكر٬نػة  اهلل ٘نػو  السع يأنقل لكم ثالـ انمػاـ  ,الغااة يف األ٨نية تختاماً ٟنذه النقطة َمػا أنى
{ ثػذب اعػػرؼ ِنػو اهلل, تخػػو  سػلو, تاعػػرؼ بالعقػل اللػػحيح, تٟنػذا نبػػو تعػاذل ىلػػإل الػدليل العقلػػي, ىلػإل امتنػػاع إٟنػػٌن َثػاَف َمَعػػُو ِمػْن ِإلَػػوٍ 

{ أي  النفػػرع ثػػل تاحػػد مػػن انٟنػػٌن ّنخلاقاتػػو, تاسػػتقل هبػػا, ُثػػلُّ ِإلَػػٍو ّنَػػا َخلَػػقَ لَػػَذَىَ   { أي  لػػا ثػػاف معػػو آٟنػػة ثمػػا اقالػػاف }ِإًكا قػػاؿ  }
, تإال  مػع التمػانع ال ٬نكػن تجػاع العػادل, تال فالغالبايكػوفاهػوااإللػه{ َتَلَعال بَػْعُضُهْم َىَلإل بَػْعضٍ تٜنرص ىلإل ٣نانعة اآلخر تمغالبتو, }

تاىتو كلا بالشمس تالقمر, تالكااث  الثابتة, تالسػيا ة,  إهنػا منػذ خلقػت, تىػي ْنػري اتلا  أف انتظم ىذا االنتظاـ اٞندىش للعقاؿ, 
ىلإل نظاـ تاحد, تترتي  تاحد, ثلها مسخرة بالقد ة, مدبرة باٜنكمة ٞنلاحل اٝنلق ثلهم, ليست مقلا ة ىلإل مللحة أحد عتف أحػد, 

 [ٜ٘ٔ][اتلا  أف اكاف كلا, تقدار إٟنٌن  بٌن ؟, تال معا ضة يف أعَّن تلرؼ,  هل تال تناقضاً  تلن ترى  يها خلالً 

ىػػذه اآلاػة أاضػاً ضػػد العقيػدة اٞنسػػيحية  .[ٗص   ]انخػال {تدلَْ َاُكػػن لىػُو ُثُفػااً َأَحػػدٌ }   اهلليف هنااػة سػا ة انخػػالص, اقػاؿ  
الػػ( الػرتح القػدس متسػاتان, تثػل مػنهم  اهللالػػ( االبػن ت) اهللالػػ( اآلب ت) اهللاليت تقاؿ بػ "ُمساتاة األقانيم", ىذه العبا ة تعين ببسػاطة أف )

الػػ(  اهللالػ( االبػن أاضػاً قػاع  ىلػإل اٝنلػق, ت) اهلللق, ت)الػ( اآلب قاع  ىلإل اٝن اهللإلو ثامل ال اُع  ه شين,  إف ثل مسيحي اعتقد بثف )
 الػ( اآلب ىا الذي خلق. اهللالرتح القدس أاضاً قاع  ىلإل اٝنلق, تلكن )

الػػ( الػرتح القػدس  اهللالػػ( االبػن قػاع  ىلػإل الت سىػد, ت) اهللالػ( اآلب قاع  ىلػإل الت سىػد, ت) اهللتثل مسيحي اعتقد أاضاً بثف )
الػ( االبن ىا الذي ْنسىد, تىكذا,  كل أقنـا لو ثل ما لإللو اٜنق, تلكن لكل أقنـا ىملو اٝنػاص,   ػم  اهللقاع  ىلإل الت سد, تلكن )

 قد ة أي أقنـا من الثالرية ىلإل  عل ٗنيع األشيان تحده ! تال حاؿ تال قاة إال باهلل العلي العظيم.

 

 

                                                 
193 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. 

 .ٕٕصػ - , إىداع القمص تاع س اعقاب ملطي, ثنيسة ما  جرجس باسبا تنج انسكند اةال فاعاعناالمسيحي ااستيناس الشهيد   ٜٗٔ
 .ٛ٘٘صػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت تيسيواالكويماالوحمنافياتفسيواكالـاالَمنَّافىػ(   ٖٙٚٔىبد الر٘نن بن ناصر السعدي )ت  ٜ٘ٔ
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أف  مَ َىػ. تمػن زَ هاشػيءلَااثِامَاأفايُاايٌافْانػَا{ تدلَْ َاُكْن لىُو ُثُفااً َأَحدٌ تقالو }]يف تفسًن ىذه اآلاة الكر٬نة   اهلل٘نو    النسفيقاؿ انماـ 
دل  و, ألنػو إكا دل اكػن  يمػا مضػإليِّػ قػد تػاه يف  َ  ,انػو يف اٜنػاؿىُ دْ ا  اَ فىػتالكُ  ,يػو للحػاؿفْ ل يف اٞناضػي ال اػدؿ ىلػإل نػَ ثْػن تىا اٞنِ فْ ي الكُ فْ نػَ 

فػؤاً للقػدمي, تحاصػل ثػالـ الكفػرة اعػاؿ إذل انشػراؾ تالتشػبيو تالتعطيػل, تالسػا ة تػد ع الكػل  إك اٜنػاعث ال اكػاف ثُ  ؛اكن يف اٜناؿ ضرت ة
 [ٜٙٔ][ثما قر نا.

قػد , تهبػذا اكػاف "َأَحػدٌ يف قرآف الف نفسو بثنػو "  اهللريالرية, ت  اهللتىكذا تلخيلاً ٞنا سبق أقاؿ  اٞنسيحي اعتقد بثف  
أنػػو ىػػػا  أىلػػػن  . و,  ػػال إلػػػو مػػن ريالريػػػة, تال ريالريػػة إلػػػو تاحػػد, إ٧نػػػا ىػػي تحدانيػػػة خاللػػةيف كاتػػػو أي نػػػاع مػػن أنػػػااع التعدعاػػة  نفػػإل
 ليػو اٝنليقػة ثلهػا, تىػا إانلو اٜنقيقي الاحيد الػُمستحق للعباعة, الذي لو ٗنيع صفات الكماؿ تاٛنالؿ, تالػذي ٓنتػاج , أي "اللىَمدُ "

أف ليس ىناؾ من اساتاو أت اكا عو إك ليس أحد من  أف اكاف تالداً أت مالاعاً, تيف النهااة ٫ُنونا   ال ٪نتاج ألحد ق , لذلا نفإل
 . ها تحده انلو تثل من سااه ىبد ٢نلاؽ خاضع مقها  جنس ألاىيتو 

سابقاً شين, تاٜناا  الذي عا  بينو تبٌن اٞنلحق العسكري للسفا ة القوصية شين آخر ٕناماً.  بيشويثل ما سبق تأت عه األنبا  
 [ٕٚت ٚٔ  ]اٞنائدة {لىَقْد َثَفَر الىِذاَن َقآُلااْ ِإفى الّلَو ُىَا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ }ا إذل تفسًن قالو تعاذل  قَ رى طَ اٜناا  ثاف حاؿ األقانيم الثالرية, و تَ 

لقػد شػػرحت لنػا أف اٞنسػػيح مالػاع مػػن اآلب باىتبػا ه الكلمػػة, تأف " قػػاؿ رل   ,تىػػا شػخص كثػػي جػداً  ,تثػاف اٞنلحػق العسػػكري حاضػراً ]
خالص البشراة يف ملن ال ماف, تىذا ال اعين أف اآلب ت تج العذ ان, تشرحت لنا أف اآلب ىا األصل تأف الكلمة الكلمة ْنسد من أجل 

مالػػاع مػػن اآلب قبػػل ثػػل الػػدىا , تأف الػػرتح القػػدس منبثػػق مػػن اآلب,  عنػػدما تقالػػاف أف اهلل أحػػ  العػػادل حػػ  بػػذؿ ابنػػو الاحيػػد,  ػػثنتم 
بػالطبع "٩ناب, تسثلين ىن  أاي إف قاؿ أحػد أف اٞنسػيح ىػا اهلل اآلب, ىػل اكػاف ثػا راً ؟  ثجبتػو   ثجبتو بان "تقلدتف ىنا اهلل اآلب ؟

,  قػاؿ اٞنلحػق " ىرطػاقي ثػا رِو اكاف ثا راً ألف سابيلياس بعدما قاؿ أف اهلل اآلب ىا االبن ىا الػرتح القػدس قامػت الكنيسػة ُنرمػو تأىتُػ
قد ثفر الذان قالاا أف اٞنسيح ىا اهلل" تقلنا "لقد ثفر الذان قالاا إف اٞنسيح ىا اهلل اآلب", إكف إكا قمنا بتفسًن ىذا النص "ل"العسكري  

 ثجبت قائاًل  "أقبلو جداً",  قاؿ  "إكف اىتوىا ىكذا",  قلت  "ال أىتوىا ىكذا إال يف حالة أف اكاف متفق  ", هل تقبل ىذا التفسًن ؟
 [ٜٚٔ][ىليها".

اص بالعقيػػدة األ رياكثسػػية حػػاؿ األقػػانيم الثالريػػة, تشػػرح الت سػػد تمػػا إذل كلػػا, تثػػل ىػػذا لػػيس لػػو يف البدااػػة ٤نػػد أف اٜنػػاا  خػػ 
مػػن أاػػن جػػان هبػػذا التفسػًن ؟ ىػػل جػػان بػػو مػػن   عخػل بانسػػالـ يف شػػين, تلكػػن أف نػػثيت باٞنفػاىيم األ رياكثسػػية تنُفسػػر هبػػا القػػرآف الكػرمي !

ال ٩نػاز بػثي حػاؿ ال أ اػد أف أقػاؿ أف ىػذا هتػراج, ت  د آبػان الكنيسػة األ رياكثسػية ؟!ثتاب التفسًن األ رياكثسي القامي للقػرآف الكػرمي ألحػ
 .ؿاا حمن األ

  اهللتالػد,  ػال ٩نػاز لنػا ثمسػلمٌن إطالقػاً أف نُطلػق ىلػإل   اهللثما قلنا سابقاً, القرآف الكػرمي انفػي ٕنامػاً أف   حللوداأقوؿ:
 اهللو أننا قد بيىنا أف  ىذا االسم ألنو اعتقد أف اآلب َتَلَد االبن, تىذا ثفر يف ُحكم انسالـ.  اهلل, اٞنسيحي اطلق ىلإل اسم "اآلب"

 " اهلل", تىذا انفي التثلي  ىن َأَحدٌ قد تصف نفسو يف ثتابو بثنو . 

                                                 
 .ٜ٘ٙصػ -, عا  الَكِلم الطىيِّ  ببًنتت, اٛن ن الثال  َمَ اِرؾاالتنزيلاححدائقاالتَّأحيلىػ(   ٓٔٚأبا الوثات ىبد اهلل النسفي )ت  ٜٙٔ
 .٘ٗصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي  آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٜٚٔ
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قُػػْل َ َمػػن ٬َنْلِػػُا ِمػػَن اللّػػِو َشػػْيعاً ِإْف أَ َاَع َأف اُػْهلِػػَا }   اهللو أننػػا إكا نظرنػػا إذل تكملػػة اآلاتػػٌن سػػن د أسػػباباً للتكفػػًن,  يقػػاؿ 
نَػُهَما  يعاً َتلِّلِو ُمْلُا السىَماَتاِت َتاأَلْ ِض َتَما بَػيػْ ]اٞنائػدة  {َتالّلُو َىَلإل ُثلِّ َشْيٍن َقِدارٌ  َيْخُلُقاَمااَيَشاءُااْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َتأُمىُو َتَمن يف اأَلْ ِض ٗنَِ

ِإنىُو َمن ُاْشرِْؾ بِالّلِو  َػَقْد َحػرىـَ اللّػُو َىَليػِو اْٛنَنىػَة َتَمػْثَتاُه النىػاُ  َتَمػا  اْعُبُ حْااالّلَهارَبِّياَحرَبَُّكمْاَتقَاَؿ اْلَمِسيُح اَا َبيِن ِإْسرَائِيَل }, تقاؿ أاضاً  [ٚٔ  
 [ٕٚ]اٞنائدة    {لِلظىاِلِمٌَن ِمْن أَنَلا ٍ 

و قاؿ ٢نواً ىن قد تو ىلػإل األشػيان, تثاهنػا ٓنػت قهػره تسػلطانو  ]يف تفسًن اآلاة األتذل   اهلل ٘نو  ابناكثيوا ظ قاؿ انماـ اٜن 
يعػاً  أَلْ ضِ ٱ َمػْرمَيَ َتأُمىػُو َتَمػن يف  بْػنَ ٱ ْلَمِسػيحَ ٱَشْيعاً ِإْف أَ َاَع َأف اُػْهلِػَا  للىوِ ٱُقْل َ َمن ٬َنِْلُا ِمَن } فمػناذااالػذياكػافا, ذلػكلػواأرادا{ أي  ٗنَِ

 [ٜٛٔ][, أت من كا الذي اقد  ىلإل صر و ىن كلا ؟يمنعهامنه

أف ار ػػع ىنػػو ثػػثس اٞنػػات,   اهللأنػػو ثػػاف اػػدىا   المسػػيححيػػ  أننػػا نقػػرأ ىػػن  تىػػذا مػػا ٤نػػده يف أناجيػػل العهػػد اٛنداػػد, 
  المسػػيحأف اُهلػػا   اهللىػػا الػػذي سػػيكاف,  ػػإف أ اع  اهلل, تأف مػػا اراػػده  اهللتلكنػػو ثػػر  مػػرا اً تتكػػرا اً أنػػو سًنضػػإل ّنشػػيعة 

 بثكى.  المسيح سيهلا, تإف أ اع أف اُن ِّيو من اٞنات سين ا تلن استطيع أحد أف ُالي  

ـَ قَِلياًل َتَخرى َىَلإل َتْجِهِو تََثاَف ُاَللِّي قَاِئاًل   ٜٖ} ٖٗ-ٜٖ/ٕٙ متَّى َحَلِكْنالَْيَساَكَمػاا َػْلتَػْعبُػْر َىينِّ َىِذِه اْلَكْثُس  ِإْفاَأْمَكنَااَا أَبَػَتاُه »ُوى تَػَقدى
 ٔٗأََىَكَذا َما َقَدْ مُتْ َأْف َتْسَهُرتا َمِعي َساَىًة َتاِحػَدًة؟ »ُوى َجاَن ِإذَل التىاَلِميِذ  َػَاَجَدُىْم نَِياماً  َػَقاَؿ لُِبْطُرَس   ٓٗ«. ُأرِيُ اأَنَااَبْلاَكَمااتُوِيُ اأَْن َا

اَػا أَبَػتَػاُه ِإْف دلَْ ٬ُنِْكػْن »َ َمَضػإل أَْاضػاً ريَانِيَػًة َتَصػلىإل قَػاِئاًل   ٕٗ«. تا َتَصلُّاا لَِعالى َتْدُخُلاا يف َْنْرِبٍَة. أَمىا الرُّتُح  َػَنِشيٌ  َتأَمىا اٛنََْسُد َ َضػِعيفٌ اْسَهرُ 
 َػتَػرََثُهْم َتَمَضإل  ُٗٗوى َجاَن  َػَاَجَدُىْم أَْاضاً نَِياماً ِإْك َثاَنْت أَْىيُػنُػُهْم ريَِقيَلًة.  ٖٗ«. ُكْناَمِشيَ ُتكَافَػْلتَاَأْف تَػْعبُػَر َىينِّ َىِذِه اْلَكْثُس ِإالى َأْف َأْشَربَػَها 

ـَاِبَعْيِنهِاأَْاضاً َتَصلىإل ريَالَِثًة قَاِئاًل   {.َذِلَكااْلَكاَل

ـَ قَِلياًل َتَخرى َىَلإل اأَلْ ِض تََثاَف  ٖ٘«.  اْلَمْاِت! اْمُكُثاا ُىَنا َتاْسَهُرتانَػْفِسي َح ِاَنٌة ِجّداً َح ى » َػَقاَؿ َٟنُْم   ٖٗ} ٖٛ-ٖٗ/ٗٔ موقس ُوى تَػَقدى
َحَلِكػْنالِػَيُكْنااَلاَمػاا. فَػَأِجْزاَعنِّػياَهػِذِ ااْلَكػْأسَااَػا أَبَػا اآلُب ُثػلُّ َشػْيٍن ُمْسػَتطَاٌع لَػَا »َتقَػاَؿ   ُٖٙاَللِّي ِلَكْي تَػْعبُػَر َىْنػُو السىػاَىُة ِإْف أَْمَكػَن. 

 ٖٛاَػػا ِٚنَْعػػاُف أَنْػػَت نَػػائٌِم! أََمػػا قَػػَدْ َت َأْف َتْسػػَهَر َسػػاَىًة َتاِحػػَدًة؟ »ُوى َجػػاَن َتَتَجػػَدُىْم نَِيامػػاً  َػَقػػاَؿ لُِبطْػػُرَس   ٖٚ«. ُأرِيػػُ اأَنَػػاابَػػْلاَمػػااتُوِيػػُ اأَنْػػ َا
ـَ ِبَعْيِنِو. ٜٖ«. بٍَة. أَمىا الرُّتُح  َػَنِشيٌ  َتأَمىا اٛنََْسُد َ َضِعيفٌ ِاْسَهُرتا َتَصلُّاا لَِعالى َتْدُخُلاا يف َْنْرِ   {َتَمَضإل أَْاضاً َتَصلىإل قَاِئاًل َكِلَا اْلَكاَل

َصػلُّاا ِلَكػْي »ِإذَل اْلَمَكاِف قَاَؿ َٟنُػْم   َتَلمىا َصا َ  َٓٗتَخرََج َتَمَضإل َثاْلَعاَعِة ِإذَل َجَبِل ال ىاْػُتاِف َتتَِبَعُو أَْاضاً َتاَلِميُذُه.  ٜٖ} ٗٗ -ٜٖ/ٕٕ لوقا
ُهْم ٥َنَْا َ ْمَيِة َحَ ٍر َتَجثَا َىَلإل  ُْثَبتَػْيِو َتَصلىإل  ٔٗ«. الَ َتْدُخُلاا يف َْنْرِبَةٍ  َأْف ْنُِيَ  َىينِّ َىِذِه اْلَكْثَس.  ِإْفاِشْ  َااَا أَبَػَتاُه »قَاِئاًل   َٕٗتانْػَفَلَل َىنػْ

اَلَجاَج ٍاَتِإْك َثاَف يف ِجَهاٍع  َٗٗتَظَهَر َلُو َماَلٌؾ ِمَن السىَماِن اُػَقاِّاِو.  ٖٗ«. ْناالَاِإرَاَدِتياَبْلاِإرَاَدُتكَاَحَلِكْنالَِتكُا َتَصاَ  َىَرُقُو   َكاَفاُيَصلِّيابَِأَش ِّ
 {َثَقَطرَاِت َعـٍ نَازَِلٍة َىَلإل اأَلْ ِض.

نَػُهَمػػا أَلْ ضَ ٱتَ  لسىَمػػٰػَااتِ ٱَتللىػػِو ُمْلػػُا }]يف تفسػػًن اآلاػػة األتذل   اهلل ٘نػػو  السػػموقن يتقػػاؿ أاضػػاً انمػػاـ   { اعػػين خػػ ائن َتَمػػا بَػيػْ
{ ألف نلا ى أىل ٤نراف ثاناا اقالاف  لا ثاف ٫َنُْلُق َما َاَشانُ السماات تاأل ض, تٗنيع اٝنلق ىبيده تإماؤه, تحكمو نا ذ  يهم, و قاؿ  }

مػناخلػقاعيسػىا{ َىَلإٰل ُثّل َشْيٍن َقِدارٌ  للىوُ ٱتَ . }اهللاتعالىاعلىاأنهاقادراعلىاأفايخلقاخلداًابغيواأبافأخبولو أب,  فىيسإل بشراً ثا
 [ٜٜٔ][.حغيو 

                                                 
 .ٛٙصػ -الثال   , عا  طيبة بالرااض, اٛن نتفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان ىماع الدان إٚناىيل ابن ثثًن )ت  ٜٛٔ
 .ٖٓٗصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن األتؿ بحواالعلـوىػ(   ٖ٘ٚأبا اللي  نلر بن ١نمد السمرقندي )ت  ٜٜٔ
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, [ٕٓٓ][{  ٌع ىليهم حي  قالاا للنيب   هات مثلو من  ًن أب.٫َنُْلُق َما َاَشآنُ تيف قالو  }]  اهلل ٘نو  ابناالجوزيانماـ  تقاؿ 
 [ٕٔٓ][.{ ىيسإل من أُـ بال أب آاة لعباعه٫َنُْلُق َما َاَشآنُ }]  اهلل ٘نو  الدوطبيانماـ  تقاؿ

 المسيحت )شخص أت ثائن( )اآلب( أقنـا اهلل, ليس ألف  المسيحاابنامويمىا  اهللإكف, اآلاة األتذل ُتَكفِّر من قاؿ بثف  
 م أف ىذا صحيح, ت٥نن ال ننكر كلا, تلكن مع بياف أننا ٤ند يف القرآف الكرمي أنو ليس  آخر ! )شخص أت ثائن( )االبن( أقنـا  

تُعلن صراحة ثما ٤ند يف العهد اٛنداد أف )اآلب( صاح  اٛننس )اٛناىر( انٟني, تثل ما سااه ٢نلاؽ ! تاآلاة أاضاً    اهللىناؾ إال 
 لػيس ها  ثذلا   المسيح,  إف ثاف وما شان, تأنو ٢نلاؽ من ٢نلاقات, افعل  يو ث اهلل تقهر تسلطاف ٓنت إ اعة  المسيح

 قطعاً, تمن قاؿ ثذلا  قد ثفر. اهلل

يف العهػػد  معنػػاه {, تىػػذا أاضػػاً ٤نػػداْىبُػػُدتاْ اللّػػَو َ يبِّ َتَ بىُكػػمْ قػػاؿ لبػػين إسػػرائيل  }  المسػػيحأمػػا اآلاػػة الثانيػػة  هػػي ُٔنونػػا أف  
ِإذَل  اَل تَػْلِمِسييِن أَلنِّ دلَْ َأْصَعْد بَػْعُد ِإذَل َأيب. َتَلِكِن اْكَىيب ِإذَل ِإْخَايت َتُقارل َٟنُػْم  ِإنِّ َأْصػَعدُ »قَاَؿ َٟنَا َاُساُع  } ٚٔ/ٕٓ يوحنا في اٛنداد, 

 {«.َحِإَلِهياَحِإَلِهُكمْاَأيب َتأَبِيُكْم 

 اهللاالىتقػاع بػػثف  أحاًل:ة األبداػػة )عخػاؿ اٛننػة( شػػرطَيها, اقػػاؿ صػراحة أف اٜنيػا  المسػيحت٤نػد أاضػاً يف العهػػد اٛنداػد أف 
)اآلب( ىػػا الاحيػػد صػػاح  اٛنػػنس )اٛنػػاىر( انٟنػػي اٜنقيقػػي الػػذي مػػن  اهلل)اآلب( ىػػا انلػػو اٜنقيقػػي الاحيػػد, أت بكلمػػات أخػػرى, أف 

, الاإلػػهاإالااهللا)اآلب(  أي أف اشػػهد اننسػػاف بػػثف )اآلب(. اهللىػػا  سػػاؿ   المسػػيحاالىتقػػاع بػػثف  ثانيػػًا:, أجلهػػا اسػػتحق العبػػاعة
ألنػو أىطػإل  )اآلب( إٟنا آخر, أي أشرؾ بو,  لن ادخل اٛننة أبػداً, اهللتىكذا إكاً, من ىبد مع  .رسوؿااهللا)اآلب(االمسيحا  تأف

  اؽ مقاـ الرسالة  لن ادخل اٛننة أبداً.  المسيحتمن   ع  العباعة ٞنن ال استحقها,

َتَاُسػػػػاَع اْلَمِسػػػػيَح الىػػػػِذي  ,َتَىػػػػِذِه ِىػػػػَي اْٜنَيَػػػػاُة األَبَِداىػػػػُة  َأْف اَػْعرِ ُػػػػاَؾ أَنْػػػػَت اِنلَػػػػَو اٜنَِْقيِقػػػػيى َتْحػػػػَدؾَ } ٖ/ٚٔ يوحنػػػػاىػػػػذا ماجػػػػاع يف  
 τον μονον{ ىي  )اٜنَِْقيِقيى َتْحَدؾَ  اِنَلوَ  العبا ة اليانانية اٞنقابلة لػ  } {, ت٤ند أف النص اليانان ١ُنكم جداً ليس  يو تثتال,أَْ َسْلَتُو.

αληθινον θεον) .اآلب( ىػػا  اهللتىػػذا إىػػالف صػػراح بػػثف  تقػػد تُػػرتجم أاضػػاً إذل  انلػػو اٜنقيقػػي الاحيػػد, أت  انلػػو اٜنػػق الاحيػػد(
]اانس  {َ َماَكا بَػْعَد اٜنَْقِّ ِإالى الضىاَلؿُ يف ثتابو الكرمي  }  اهللالاحيد الػُمستحق للعباعة, ألنو تحده صاح  األلاىية اٜنقيقية, تقد قاؿ 

  ٖٕ] 

 اهلل)اآلب( ىا انلو اٜنقيقي الاحيػد, تأف  اهلل)اآلب(, تأف  اهللقد أخو بين إسرائيل بثنو  ساؿ   المسيحتىكذا, ّنا أف  
بعػد ثػل ىػذه التنبيهػات تالتلػر٪نات   المسػيح)اآلب( ىا  بو ثما أنػو  هبػم, أت إٟنػو ثمػا أنػو إٟنهػم,  ػال ٩نػاز ألحػد أف اػثيت تاعبػد 

 .يف النػا  , تاسػتحق أف ٫نلػداهللىن   المسيحتّنا أخوه  باهلل,  ق  ثفر المسيحاابنامويمىا  اهللاٝنطًنة,  من قاؿ بعد كلا أف 
 َتَ بىُكػْم ِإنىػُو َمػن ُاْشػرِْؾ بِاللّػِو  َػَقػْد َحػرىـَ اللّػُو َىَليػِو اَا َبيِن ِإْسرَائِيَل اْىُبُدتاْ الّلَو َ يبِّ أنو قاؿ  }  المسيحىلإل لساف   اهللتىكذا أخونا 

 [ٕٚ]اٞنائدة    {اْٛنَنىَة َتَمْثَتاُه النىاُ  َتَما لِلظىاِلِمٌَن ِمْن أَنَلا ٍ 

اقػاؿ تعػاذل ]  {اللّػَو ُىػَا اْلَمِسػيُح ابْػُن َمػْرميََ لىَقْد َثَفػَر الىػِذاَن قَػآُلااْ ِإفى }يف تفسًن قالو تعاذل  اهلل٘نو    ابناكثيوقاؿ انماـ اٜنا ظ  
م ٢نواً تحاثماً بكفر النلا ى يف اعىائهم يف اٞنسػيح ابػن مػرمي, تىػا ىبػد مػن ىبػاع اهلل, تخلػق مػن خلقػو؛ أنػو ىػا اهلل, تعػاذل اهلل ىػن قػاٟن

 [ٕٕٓ][ىلااً ثبًناً.
                                                 

 .ٖٚٔصػ -, اٞنكت  انسالمي ببًنتت, اٛن ن الثان زاداالمسيوافياعلماالتفسيوىػ(   ٜٚ٘أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد الر٘نن اَٛنازي )ت  ٕٓٓ
 .ٜٔٔصػ -, عا  ىادل الكت  بالرااض, اٛن ن الساعس الجامعاألحكاـاالدوآفىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  ٕٔٓ
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ـّ من اهلل ىّ  كثره للنلا ى تالنلرانػية الذان ضلاا ىن سبل السالـ, تاحتػ اج منو ]  اهلل ٘نو  الطبويتقاؿ أاضاً انماـ   ىذا ك
 ػي  راتهم ىلػيو بػاعىائهم لو تلداً, اقاؿ جّل ريناؤه  أقسم لقد ثفر الذان قالاا  إف اهلل ىا الػمسيح بن مراػم, تثفرىم  ػي  لنبػيو مػحمد 

 [ٖٕٓ][كلا تغطيتهم الػحّق  ػي ترثهم نفػي الالد ىن اهلل جّل تىّ , تاّعىائهم أف الػمسيح ىا اهلل  راة تثذبػاً ىلػيو.

  سرت { تاقعة جااباً لقسم مقد . تاٞنراع بالكفرلىَقْد َثَفرَ قالو  } الالـ يف]  اهلل ٘نو  حم اطنطاحيمتقاؿ شي, األزىر السابق  
إفااهللاالمسػتحقاللعبػادةا  تزت اً  الباطل تالضالؿ. تاٞنعىن  أقسم لقد ثفر أتلعا النلػا ى الػذان قػالاا ثػذباً  اٜنق تإنكا ه, تاالنغماس يف

 [ٕٗٓ][.مويمحالخضوعاهواالمسيحاعيسىاابنا

, ٟنا ىالقة بالثالاث, تٟنا ىالقػة أاضػاً بالت سُّػد,  ػإف  المسيحىا   اهلللقد تكلمنا سابقاً ىن أف العقيدة اٝناصة بثف  
 عقيػدة الت سػد إكاً تسػتلـ  االىتقػاع بػثف  , المسػيحىا الذي ْنسىد تىاش ىلػإل األ ض ثإنسػاف, تىػذا اننسػاف ىػا  االبنالػ(  اهلل)

ىػل ٩نػاز  حلكناالسؤاؿاالػػُمهماهنػااهػو:اهلل ىا اٞنسيح ىليو السالـ, تقد نقلنا سابقاً أقاااًل آلبان الكنيسة, تتضحنا بشاىة ىذا الكفر, 
,  اهلل سُّػد ال ٩نػاز ىلػإل تباشػر أف اليف اٜنقيقػة, الكتػاب اٞنقػدس تالقػرآف الكػرمي اعلنػاف بشػكل  ػًن مُ  الت سُّد أصاًل ؟!  اهللىلإل 

 ألاىيتو ! اهللْنسىد قد نفإل ىن  اهللتمن اىتقد بثف 

 أ اد أتاًل أف أنقل ثالماً يف  ااة الرتىة, و أقـا بالتعليق تإضا ة بعض الشرح. 

ظػاىره ]  {قَػآُلااْ ِإفى اللّػَو ُىػَا اْلَمِسػيُح ابْػُن َمػْرميََ لىَقػْد َثَفػَر الىػِذاَن }يف تفسػًن قالػو تعػاذل  اهلل ٘نو  فااألن لسياأبواحيَّاقاؿ انماـ  
حمػناكػافاابػناأهنم قالاا بثف اهلل ىا اٞنسػيح حقيقػة, تحقيقػة مػا حكػاه تعػاذل ىػنهم انػايف أف اكػاف اهلل ىػا اٞنسػيح, ألهنػم قػالاا ابػن مػرمي, 

تثتال ىذه اآلاة.  ذى  قـا إذل أهنم ثلهم قائلاف ىذا القاؿ  . تاختلف اٞنفسرتف يفاموأةامولودًاامنهاااستحاؿاأفايكوفاهوااهللاتعالى
 جوهواحاح اأقانيماثالث :ااألب,احاالبن,احالوححتىم ىلإل ريالث  رؽ ثما تقدـ, تأهنم أٗنعاا تإف اختلفت مقاالهتم ىلإل أّف معبػاعىم 

بػػن. أي اٜنيػاة تاسػػماهنا  تح القػدس. تأف االبػػن دل اػػ ؿ مالػاعاً مػػن األب, تدل اػ ؿ األب تالػػداً لالبػػن, تدل تػ ؿ الػػرتح منتقلػة بػػٌن األب تاال
 [ٕ٘ٓ][.فإذااقالوا:االمسيحاإلهاحاح ,افد اقالواااهللاهواالمسيحتأٗنعاا ىلإل أف اٞنسيح الىات تناسات أي  إلو تإنساف. 

امّتحػ ةابحديدػ اعيسػىاتافيد قاٟنم ىذا ]  اهلل ٘نو  محم اعاشور, تقاؿ أاضاً الشي  أنّهماجعلوااحديد ااإللهاالحّقاالمعلػـو
ّما ثانػت اٜنقيقػة انٟنيّػة ػ. تلػحمػوادهماامتػزاجاالحديدػ ااإللهيّػ افػياذاتاعيسػى, عليهاالسالـابمنزل ااّتحادااالسميناللمسّمىاالواح 

 بذات اٞنسػيح. معنانة ىند ٗنيع اٞنتداّنٌن باسم اٛناللة َجَعل القائلاف اسم اٛناللة اٞنسنَد إليو, تاسَم ىيسإل اٞنسند ليدّلاا ىلإل أّف اهلل آّندَ 
عيسػىاإلػػىاحػػّ اأفاا ِابناسػػوتاإذاسػوىالهػػماالدػػوؿاباّتحػاداالالهػػوتتحكااػة القػاؿ ىػػنهم ظػاىرة يف أّف ىػػذا قػالاه صػػراحة ىػن اىتقػػاع, 

 [ٕٙٓ][.اعتد حااأّفااهللاسبحانهاق ااّتح ابعيسىاحامتزجاحجودااهللابوجوداعيسى

                                                                                                                                                                  
 .ٛٙصػ -, عا  طيبة بالرااض, اجمللد الثال  تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان إٚناىيل بن ثثًن )ت  ٕٕٓ
 .ٙٗٔصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد العاشر جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآف ىػ(  ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٖٕٓ
 .ٕٜصػ -, مكتبة هنضة ملر, اٛن ن الرابع التفسيواالوسيطاللدوآفاالكويمىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  ٕٗٓ
 .ٗٙٗصػ -تت, اٛن ن الثال  , عا  الكت  العلمية ببًن البحواالمحيطىػ(   ٗ٘ٚأبا حيىاف ١نمد بن ااسف األندلسي )ت  ٕ٘ٓ
 .ٖ٘ٔصػ -, الدا  التانسية للنشر, اٛن ن الساعس التحويواحالتنويوىػ(   ١ٖٜٖٔنمد الطاىر بن ىاشا  )ت  ٕٙٓ
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يف البدااػػة, أحػػ  أف أتضِّػػح لكػػل مسػػيحي أف الكػػالـ السػػابق يف  أاػػي ىػػا  هػػم ىميػػق جػػداً للعقيػػدة اٞنسػػيحية,   ػػم أف ىنػػاؾ  
 .ال اقاؿ هبذا, تلكنين ساؼ أقـا بتاضيح ٗنيع ىذه العبا ات بعد قليل بعض التعبًنات اليت قد اعتوىا اٞنسيحي ىرطقة, تأنو

َتَلمىػا َجػان }   اهللىنػدما طلػ   ؤاػة   موسىتاليت تتحدث ىن   اهللثتاب   أ اد أف ألفت األنظا  إذل آاة من ,أتالً 
ػػا َْنَلىػػإل َ بُّػػُو ُماَسػػإل ِلِميَقاتِنَػػا تََثلىَمػػُو َ بُّػػُو قَػػاَؿ َ بِّ أَِ ِن أَنظُػػْر ِإلَْيػػَا  قَػػاَؿ لَػػن تَػػػرَاِن َتلَػػػِكِن انظُػػْر ِإذَل اْٛنَبَػػِل  َػػِإِف اْسػػتَػَقرى َمَكانَػػُو َ َسػػْاَؼ تَػػػرَاِن  َػَلمى

 [ٖٗٔ]األىراؼ    {ِنٌنَ لِْلَ َبِل َجَعَلُو عَّثاً َتَخرى ماَسإل َصِعقاً  َػَلمىا أَ َاَؽ قَاَؿ ُسْبَحاَنَا تُػْبُت ِإلَْيَا َتأَنَْا أَتىُؿ اْلُمْؤمِ 

َ بِّ أَِ ِن أَنظُْر }  أف اُراو كاتو الشرافة  اهللاطل  من   موسى٤ند أف ت يها  ىذه القلة ماجاعة أاضاً يف العهد القدمي,
أمراً ما ح  افهم ٞناكا لن استطيع   موسىأف اُري   اهللو أ اع , {َلن تَػرَاِن }  أخوه باستحالة كلا  قاؿ  اهلل{, تلكن ِإلَْياَ 
, تالَتَ لِّي ىنا { َػَلمىا َْنَلىإل َ بُُّو لِْلَ َبلِ   } اهللبعد ىذا اقاؿ  .{َتلَػِكِن انظُْر ِإذَل اْٛنََبِل  َِإِف اْستَػَقرى َمَكانَُو َ َسْاَؼ تَػرَاِن } لو   قاؿ  ؤاتو

,  النها  ال اثيت بعد الليل   ثة, تلكن [ٕ]الليل    {َتالنػىَهاِ  ِإَكا َْنَلىإلثقالو تعاذل  }  بذاتو لل بل تلكن تد ٩نياً,  اهللر هَ ظْ معناه أف اَ 
 ىندما تكاف الشمس يف ثبد السمان. األمر اثخذ بعد الاقت, ح  اثيت تقت الظهًنة,

اقػاؿ   مػاكا حػدث لل بػل ؟ تبدااة الظها  ثانػت بكشػف ح ػاب النػا  لل بػل, بدأ اُظهر كاتو لل بل تد ٩نياً,  اهللإكف, 
ىنػدما  {, تثثف ىنػاؾ مطرقػة ىظيمػة َىػَات ىلػإل اٛنبػل  لػا  اٛنبػل مػدثاثاً ! َػَلمىا َْنَلىإل َ بُُّو لِْلَ َبِل َجَعَلُو عَّثاً َتَخرى ماَسإل َصِعقاً   }تعاذل
,  كيف  اهللجبل ىظيم أف ارى  دل اكن يف استطاىة كا لمىا أ اؽ, أع ؾ أنو إ ىذا اٞنشهد ُصعق تصا  مغشياً ىليو,  موسى أى 

يف اسػتطاىتها ٓنمُّػل  اننسػانية لػيس  موسػى, أي أف طبيعػة [ٕٛ]النسػان    {َتُخِلَق اِننَساُف َضػِعيفاً   }اهللباننساف الذي قاؿ ىنو 
 . اهلل ؤاة كات 

ـَ ِ ينَػا َ ُسػاُؿ اللىػِو   ُماَسػإل قَػاؿَ  َىػْن َأيب ] اقػاؿ  صحيحامسػلمتىكذا ٤ند حداثاً ىظيماً يف  ِإفى  »  ِِنَْمػِس َثِلَمػاٍت  َػَقػاؿَ  قَػا
ـَ  ـُ َتاَل اَػْنَبِغي َلُو َأْف اَػَنا  ,َتَىَمػُل النػىَهػاِ  قَػْبػَل َىَمػِل اللىْيػلِ  ,اُػْرَ ُع ِإلَْيِو َىَمُل اللىْيِل قَػْبَل َىَمِل النػىَهػا ِ  ,٫َنِْفُض اْلِقْسَ  َتاَػْر َػُعوُ  ,اللىَو َى ى َتَجلى اَل اَػَنا

 [ٕٚٓ][«.ِهاأَلْحَوَقْ اُسُبَحاُتاَحْجِهِهاَمااانْػتَػَهىاِإلَْيِهاَبَصُوُ اِمْناَخْلدِا ؛َلْواَكَشَفهُا -َتىِف  َِتااَِة َأِِّب َبْكٍر النىاُ   - ِحَجابُُهاالنُّورُا

 يػػػو إشػػػا ة إذل أف ح ابػػػو خػػػالؼ اُٜنُ ػػػ  اٞنعهػػػاعة,  هػػػا ]ُمَعلِّقػػػاً ىلػػػإل اٜنػػػدا  السػػػابق   اهلل ٘نػػػو  المباركػػػافوريقػػػاؿ انمػػػاـ  
١ُنت   ىن اٝنلق بثناا  ىػ ه تجاللػو, تأشػعة ىظمتػو تثواائػو, تكلػا ىػا اٜن ػاب الػذي تُػدىش عتنػو العقػاؿ, تتُبهػت األبلػا , تتتحػًن 

 [ٕٛٓ][.لمايبقامخلوؽاإالااحتوؽاحالامنظوراإالااضمحل؛ فلواكشفهافتجلىالمااحراء ابحدائقاالصفاتاحعظم االذاتالبلائر, 

ألحوؽاجالؿا ؛حتجلىالخلده ,أت نا اً  تىا اٜن اب اٞنسمإل نا اً  ,لا أزاؿ اٞنانع من  ؤاتو]  اهلل ٘نو  النوحيتقاؿ أاضاً انماـ  
ع اٝنلق من جالؿ ىظمتػو إال لِ قاؿ اٝنطايب  تمعىن الكالـ أنو دل اطى ]  اهلل ٘نو  البغوي, تقاؿ أاضاً انماـ [ٜٕٓ][.ذاتهاجميعامخلوقاته

  نػا ه ىلػإل , تلػا سػلى حزهدػ اأنفسػهم, النخلعػ اأف ػ تهمهم ىلإل ثنو ىظمتػو, عَ لَ ىلإل مقدا  ما تطيقو قلاهبم, تٓنتملو قااىم, تلا أطْ 
 [ٕٓٔ][{. َػَلمىا َْنَلىإل َ بُُّو لِْلَ َبِل َجَعَلُو عَّثاً َتَخرى ماَسإل َصِعقاً   }كمااقاؿافياقص اموسىا, الحتوق احذاب األ ض تاٛنباؿ, 

                                                 
 (, ثتاب ان٬ناف, باب يف قالو ىليو السالـ إف اهلل ال اناـ.ٖٙٗصحيح مسلم ) ٕٚٓ
 .ٕٕٙصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن السابع وحاجامعاالتومذيتحف ااألحوذيابشىػ(   ٖٖ٘ٔأبا العلإل ١نمد اٞنبا ثا ا ي )ت  ٕٛٓ
 .ٗٔصػ -, عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن الثال الِمنَهاجاشوحاصحيحامسلمابناالحجاجىػ(   ٙٚٙأبا زثراا ٪نٍن الناتي )ت  ٜٕٓ
 .٘ٚٔصػ -انسالمي ببًنتت, اٛن ن األتؿ , اٞنكت  شوحاالسُّنَّ ىػ(   ٙٔ٘اٜنسٌن بن مسعاع البَػَغاي )ت  ٕٓٔ
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 َػَقػػاَؿ )انلػػو(   ٜٔ«. ارِنِػػياَمْجػػَ ؾَا» َػَقػػاَؿ )ماسػػإل(   ٛٔ} ٕٓ-ٛٔ/ٖٖ الخػػوحج سػػفر يف ةالقلػػة يف العهػػد القػػدمي ماجػػاع 
ْفاتَػَوىاأالاتَػْدِ ُرا»َتقَاَؿ )انلو(   ٕٓ «.نَاِعي بِاْسِم الرىبِّ ُقدىاَمَا. َتاتَػرَاُؼ َىَلإل َمْن اتَػرَاُؼ َتاْ َحُم َمْن اْ َحمُ أِجيُ  ُثلى ُجاَعيت ُقدىاَمَا. تَ أ»

 {«.ْنَساَفاالايَػَواِنياَحيَِعيشُاَحْجِهياالفَّااإْلا

,  ثنػا ال أن االاتحتملػهثثف اهلل ٩ُني  ماسإل  لقد سثلت أمػرًا ] النلاص السابقة قائاًل  َ سىر تادرسايعدوباملطيالقمص 
أِنل ىلإل خليقيت, أن أقدـ لا ثل إحسانايت تخًنايت تأىلػن اٚنػي لػا تأتػرانؼ تأ حػم, أقػدـ ثػل شػين لإلنسػاف, أمػا تجهػي  ػال اقػد  

 [ٕٔٔ][!  إفاهذ االوؤيااالمجودةاالكامل الالهوتاهيافوؽاكلاطاق ابشوي!  اننساف أف اراه تاعيش

 { َتلَػػِكِن انظُػْر ِإذَل اْٛنَبَػِل  َػِإِف اْسػتَػَقرى َمَكانَػُو َ َسػْاَؼ تَػػرَاِن يف تفسػًن قالػو تعػاذل } اهلل ٘نػو  الشػعواحيتىنا أخػتم بكػالـ الشػي,  
انظػػر إذل  أنػكامخلػػوؽابصػػورةاالاتمكنػػكامػػنارؤيتػػيتسػبحانو ىنػػا اعلػػل ٞناسػإل بعمليػػة تاقعيػػة  ثتضػح  لػػن تػػران تلكػن حػػ  أطمعنػػا ]

اٛنبػػل, تاٛنبػػل مفػػرتض  يػػو اللػػالبة, تالقػػاة, تالثبػػات, تالتماسػػا؛  ػػإف اسػػتقر مكانػػو, ٬نكنػػا أف تػػران. إف اٛنبػػل ُنكػػم الااقػػع, تُنكػػم 
العقل, تُنكم اٞننطق أقاى من اِننساف, تأصل  منو تأشد, تٞنا ْنّلإل  بو لل بل اندؾ. تالػدؾُّ ىػا الضػغ  ىلػإل شػين مػن أىلػإل ليسػاىي 

 [ٕٕٔ][ن أسفل منو.بشي

إف الطبيعة اننسانية ال تستطيع أف تتحمل  ؤاة الذات انٟنية, تبكلمات أقرب إذل الفهم اٞنسيحي  الطبيعة  مااسبق:لتلخيصاًا 
. ىػذا ُمتىفػق ىليػو بػٌن اٞنسػلمٌن  اهللمػن  ؤاػة   موسػىاننسانية ال تستطيع أف تتحمل  ؤاة الالىات, تىذا ىا سب  الػذي منػع 

يف ثثػػًن مػن اآلاػات منهػػا قالػو تعػػاذل    اهللاػـا القيامػػة, ثمػا قػاؿ   اهلل اعتقػدتف بػػثهنم سػًنتا ٌناٞنسػلمتمػن اٞنعلػػـا أف  تاٞنسػيحيٌن.
 .[٘ٔ{ ]اٞنطففٌن   ِعٍذ لىَمْحُ ابُافَ َثالى ِإنػىُهْم َىن  ىهبِِّْم اَػْامَ ({ ]القيامة[, تقالو تعاذل  }ٖٕ)ِإذَل َ بػَِّها نَاِظَرٌة  (ٕٕ)ُتُجاٌه اَػْاَمِعٍذ نىاِضَرٌة }

ة نى مػػن الكتػػاب تالُسػػ ىلػػإل مسػػثلة الرؤاػػة تقػػد كثرنػػا يف ثتػػاب صػػفة اٛننػػة أ بعػػٌن علػػيالً ]  اهلل ٘نػػو  ابػػناالدػػيمقػػاؿ شػػي, انسػػالـ 
 البػا ي سػبحانو  ؛رىثػاف أحػق بػثف اُػ  تمػا ثػاف أثمػل تجػاعاً  ,ق إال ّناجػاعلىػعَ تػَ  ػإف الرؤاػة أمػر تجػاعي ال اػَ  ,اللراح شاىد بذلا تالعقل

حإمااآلف احضع افيا ,  الرؤاة إما ٝنفان اٞنرئيذُّ عَ حو أف تػَ ضِّ اَ اػُ  ,ألف تجاعه أثمل من تجاع ثل ما سااه ,رى من ثل ما سااهأحق بثف اُ 
 ػإكا ثػاف الرائػي يف  ,إليػهاحإنمااتعذرتارؤيتهافياالػ نياالضػع االدػوةاالباصػوةاعػناالنظػو ,تالرب سبحانو أظهر من ثل ماجاع ,الوائي

 [ٖٕٔ][ألهنا عائمة  قاات ىلإل  ؤاتو تعاذل. ,ثانت قاة الباصرة يف  ااة القاة  ؛عا  البقان

 د ؟ما ىا الت سُّ  حاآلفايجباأفانسأؿاأنفسنااسؤااًلافياغاي ااألهمي : 

يف طبيعػة تاحػدة, تىػا آنػاع أقنػامي تآنػاع  د انٟني ىا آناع  ًن مفػرتؽ لطبيعتػٌن ٢نتلفتػٌنالت سُّ ]قائاًل   بيشوياألنبا  أجاب 
)الناسػات أت الطبيعػ ااإلنسػاني ا)الالىػات أت اٛنػنس انٟنػي(, ت الطبيعػ ااإللهيػ , تالطبيعتػاف ٨نػا  [ٕٗٔ][حقيقي تآنػاع ُنسػ  الطبيعػة.

 .اٛننس البشري(

 

                                                 
 , تفسًن العهد القدمي, تفسًن سفر اٝنرتج.تفسيواالكتاباالمد ستاع س اعقاب ملطي   ٕٔٔ
 .ٖٗٗٗ, ٖٖٗٗصػ -, عا  أخبا  اليـا بالقاىرة, اجمللد السابع تفسيواالشعواحيىػ(   ١ٔٗٔٛنمد متارل الشعراتي )ت  ٕٕٔ
213

 .ٕٖٖٔصػ -, عا  العاصمة بالرااض, اٛن ن الرابع الصواعقاالموسل افياالوداعلىاالجهمي احالمعطل ىػ(   ٔ٘ٚ مشس الدان ابن القيم اٛنازاة )ت 
 .ٕٔصػ -, إىداع انثلًناكي الدثتا  سامح حلمي مائ اسؤاؿاحجوابافياالعدي ةاالمسيحي ااألرثوذكسي األنبا بيشاي   ٕٗٔ



www.alta3b.wordpress.com 

 أف ات سىد ؟ ُنس  ألاىيتو ىل اهلل ٬ُنكنو حاآلفاإلىاسؤاؿاآخوافياغاي ااألهمي اأيضًا: 

٤ني  بقالنا إف اهلل قاع  ىلإل ثل شين, ُمن ىه ىن اٝنطية تلكن ليس ىن الت سد, تألف اهلل قاع  ىلإل ثل ]  بيشوياألنبا  قاؿ
شػػين  ػػإكا ثػػاف ال اسػػتطيع أف ات سػػد إكاً ااجػػد شػػين ال اسػػتطيع أف اعملػػو, تالشػػين الاحيػػد الػػذي ال افعلػػو اهلل ىػػا الشػػر. تحيػػ  إف 

 [ٕ٘ٔ][ىمل من أىماؿ القد ة تليس الضعف إكاً  ها عاخل يف قد ة اهلل.الت سد ىا 

ىػػن شػػين   اهللتن اػػو  قػػوؿ:أ .ال افعػػل الشػػر اهللىػػن اٝنطيػػة, تقػػاؿ أف   اهللبتن اػػو  بيشػػوياألنبػػا قػػاـ  لقػػد حللػػوداأقػػوؿ:
ِنلػاص الظلػم,  صػحيحامسػلمنفهمػو مػن اٜنػدا  اٞناجػاع يف  اتىػذا مػ اسػتطيع  عػل ىػذا الشػين تلكنػو دل تلػن افعلػو, اقتضي أنو 

ػَنُكْم ١ُنَرىًمػا  َػاَل َتظَػاَلُماا. يرىْمُت الظُّْلػَم َىلَػإل نَػْفِسػحَ  ِإنِّ  ياَا ِىَباعِ ]قاؿ    اهللأف ت يو  اسػتطيع أف   اهلل, ّنعػىن أف [ٕٙٔ][َتَجَعْلتُػُو بَػيػْ
 انٟنية لذلا ال افعلو. اهللاظلم ىباعه إكا شان, تلكن  عل الظلم ضد طبيعة 

ىػا ثػل أمػر لػيس ّنسػتحيل, ّنعػىن  ىػل  تلكن مػا ىػا الشػين ؟! ىلإل ثل شين قدار, اهللاٞنسلماف اعتقدتف ٕناـ االىتقاع بثف 
ىلإل ثل  قاع   اهلل. إكف, الموتالاُتجيزاعليهافطبيع ااهللااإللهي ا, اهللبالطبع ال, ألنو لا مات ٞنا ثاف  أف ٬نات ؟  اهللاستطيع 

 . اهللأف ارى   موسى, لذلا دل اقد  اننسانيةما ااا ق طبيعتو انٟنية, تباٞنثل, اننساف قاع  ىلإل ثل ما ااا ق طبيعتو 

د. حػ  نسػتطيع أف ٤ُنيػ  ىلػإل السػؤاؿ, ٩نػ  أف نعلػم مػا ىػا الت سُّػ  ا؟هػلااهللايُمكنػهاأفايتجسُّػتاآلف, لنرجع إذل السؤاؿ   
تىكػذا نسػثؿ  آنػاع  ػًن مفػرتؽ لطبيعتػٌن, الطبيعػة انٟنيػة تالطبيعػة اننسػانية, يف طبيعػة تاحػدة ! ىا دأف الت سُّ  بيشويلقد أخونا األنبا 

سػػؤااًل بسػػيطاً, ىػػل اسػػتطاىت الطبيعػػة اننسػػانية ٓنمػػل ٠ُنػػرع  ؤاػػة الطبيعػػة انٟنيػػة ؟ ال, دل تسػػتطع,  هػػل تسػػتطيع إكاً أف تتحمػػل االٓنػػاع 
لطبيعتػػو انٟنيػػة, تلعػػدـ ٓنمػػل الطبيعػػة اننسػػانية االٓنػػاع مػػع الطبيعػػة و أف ات سىػػد ال ٩نػػاز لػػ اهلل  إذف:بػػالطبع ال,  بالطبيعػػة انٟنيػػة ؟!

 انٟنية.

 ,[تمن ثاف ابن امرأة مالاعاً منها استحاؿ أف اكاف ىا اهلل تعاذل]  اهلل ٘نو  أبواحيَّافااألن لسيلنرجع سراعاً إذل أقااؿ انماـ  
ىلػإل سػبيل اٞنثػاؿ  انلػو ال ٬نػات, تاننسػاف ٬نػات,   ػإف الطبيعتػٌن متضػاعتٌن,ّنعىن أف الشخص إما أف اكاف إنساناً تإما أف اكاف إٟنػاً, 

بػت الطبيعػة اننسػانية قػد مػات,  قػد تغلى   المسػيحمسػتحيل,  ػإكا اىتقػد اٞنسػيحي بػثف   كيف ٤نمع بٌن ىدـ اٞنات تاٞنات ؟! ىػذا
 ٬نات.ال   اهللألف  ؛ قد ثفر  اهلل, تمن قاؿ بثنو أصالً  إٟناً   المسيحلذا ال اكاف  ,انٟنيةىلإل الطبيعة 

اَقٌة َثانَػا اَػػْثُثاَلِف الطى   } اهللنػرى ىػػذا يف قػػاؿ   ـَ انظُػػْر  مىػا اْلَمِسػػيُح ابْػػُن َمػْرمَيَ ِإالى َ ُسػػاٌؿ قَػػْد َخلَػْت ِمػػن قَػْبلِػػِو الرُُّسػُل َتأُمُّػػُو ِصػػدِّ َعػػا
ُ َٟنُػػُم اآلاَػػاِت ُوى انظُػػْر َأَّنى اُػْؤَ ُكػػافَ  َثانَػػا قػػاؿ  } اهللأنػػو   المسػػيحأف انفػػي ىػػن   اهللعنػػدما أ اع  , [٘ٚ]اٞنائػػدة    {َثْيػػَف نُػبَػػػٌنِّ

ـَ  ال ٪نتػػاج إذل ُنسػػ  طبيعتػػو انٟنيػػة   اهللثػػاف ٪نتػػاج إذل الطعػػاـ ُنسػػ  طبيعتػػو البشػػراة, ت   المسػػيح{, ّنعػػىن أف اَػػْثُثاَلِف الطىَعػػا
 .اهللإكاً ليس ىا   فالمسيحطعاـ, 

أهّنم جعلػاا حقيقػة انلػو اٜنػّق اٞنعلػـا مّتحػدة ُنقيقػة ىيسػإل ]ىن اىتقاع اٞنسيحيٌن   اهلل ٘نو  محم اعاشورتىكذا قاؿ الشي,  
 [لطبيعتػٌن ٢نتلفتػٌن يف طبيعػة تاحػدةآنػاع  ػًن مفػرتؽ ]  بيشػويتىذا ىا نفػس قػاؿ األنبػا  ,[ّنن لة آّناع االٚنٌن للمسّمإل الااحد ,

الػ( االبن, دل اعد ىناؾ تفراق بٌن األلاىية تاننسانية, تىذه ىي العقيدة اٞنسيحية األ رياكثسية الػُمسمىاة بػ "الطبيعة  اهللأي أنو بعد ْنسد )

                                                 
 .ٖٕصػ -اٞنرجع السابق  ٕ٘ٔ
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 الو تالللة تاألعب, باب ٓنرمي الظلم. (, ثتابٖٚٚٙصحيح مسلم ) 
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 - ىلػػإل اللػػلي   المسػػيحالػػػُمت سِّد  عػػل اٞنع ػػ ة, تىنػػدما مػػات  اهللُمع ػػ ة اقالػػاف    المسػػيحأي ىنػػدما افعػػل  الااحػػدة" !
الػُمت سِّد مات ىلإل اللػلي , تقػد أت عنػا  يمػا سػبق أقػاااًل آلبػان الكنيسػة تُبػٌنِّ َنػالن مػدى بشػاىة ىػذا  اهللاقالاف   - ُنس  ُمعتقدىم

 الكفر.

, ّنعػػىن إنػػا دل تعػػد قػػاع اً ىلػػإل [اٜنقيقػػة انٟنيّػػة يف كات ىيسػػإلراعىم امتػػ اج تُمػػ]أاضػػاً   اهلل ٘نػػو  محمػػ اعاشػػورتقػػاؿ الشػػي,  
إك سرى ٟنم القاؿ بآّناع الالىات بناساتِت ىيسإل إذل حّد أف اىتقدتا أّف اهلل ]التفراق بٌن الطبيعة انٟنية تالطبيعة اننسانية, تقاؿ أاضاً  
 حناه منذ قليل ىن ىقيدة الطبيعة الااحدة.ىنا ما تضى , تىا اقلد [سبحانو قد آّند بعيسإل تامت ج تجاع اهلل باجاع ىيسإل

ألف الطبيعة انٟنية ال ْنتمع مع الطبيعػة , الت سُّد ُمن ىه ىن  اهللُنس  التعراف اٞنسيحي للت سُّد,  إف  تلخيصًاالمااسبق: 
٪نتاج إذل الطعاـ, تإف ثاف   المسيحال ٪نتاج إذل الطعاـ, ت  اهلل إف ثاف  اننسانية,  البد لطبيعة منها أف تتغل  ىلإل األخرى,

٬نات, إذل  ًن كلا من األما  اليت ال ْنتمع ىليها الطبيعتاف انٟنية تاننسانية,  إنو من اٞنسػتحيل أف   المسيحال ٬نات, ت  اهلل
 ىلإل اننساف,  من األتذل استحالة االٓناع هبا ! تثما أف  ؤاة الطبيعة انٟنية مستحيلة ٤ند إٓناعاً بٌن الطبيعتٌن اٞنتضاعتٌن,

َلَقػػْد َثَفػػَر الىػػِذاَن قَػػاُلااْ ِإفى اللّػػَو ُىػػَا   } اهلل حػػاؿ قػػاؿ بيشػػوياألنبػػا  ىكػػذا نكػػاف قػػد  ععنػػا ىلػػإل ثػػل شػػا عة تتا عة طرحهػػا
 أف ٩نعل ثالمي سهاًل اسًناً ىلإل اٛنميع, تأف ٩نعلو سبباً ٟندااة الكثًنان.  اهلل. أسثؿ [ٕٚ]اٞنائدة    {اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ 

ىلػإل اٞنائػدة يف بيػت السػفًن, تثػاف حاضػراً ثػل  جػاؿ السػفا ة,  لتىنػدما ثنػت يف قػوص حػدث حػاا  ٣ناريػ]قاؿ األنبا بيشاي   
قػاؿاهػذاابعػ اأفا قاؿ السفًن  "إكاً القرآف مطابق للمسيحية تال اخػتالؼ, تالقػرآف اشػهد للمسػيحية, تال تعػا ض بينػو تبػٌن اٞنسػيحية", 

دػوآفابهػذااذكػوااهللااآلباحالكلمػ احالػوححاحأفاالمثل  "تأادناه برتح قػدس", تأف اٞنسػيح "ثلمػة منػو",  ذكوتالهانصوصامناالدوآف
 [ٕٚٔ][ت ... ت ... اخل. حأنهماإلهاحاح , الد س

لنا  اهللت فر  اهللا ٘نو ابناتيمي لشيخي شي, انسالـ العالمة  الرع سثترؾلن أ ع أنا ىلإل ىذا الكالـ الع ي  الغرا , تلكنين 
  عاًل  بيشوي", تثثنو ارع ىلإل األنبا الجواباالصحيحالمناب َّؿاديناالمسيحتلو, تالذي قاؿ ثالماً  ائعاً جداً يف ثتابو اٞنشها  جداً "

, تىػم ابتػدىاا القػاؿ باألقػانيم تالتثليػ  قبػل أف حج الهماعلىااألقػانيماالتػياادعوهػااعلىامحم ااؿَازِانْايزعموفاأفافيمااأُاو أخذتا ]
اليت تضعها الثالث  )اقلد قاناف ان٬ناف اٞناضاع يف ٠نمع نيقية( . تكلا معرتؼ ىندىم من حٌن ابتدىاا األمانة اليت ٟنمابع  ١نمد 

فكي ايكوفا ,بياءاقبلامحم احالاسمعياعنااألن, فإذاالمايكنالهمامستن اعدليمائة تٖنانية ىشر منهم ُنضرة قسطنطٌن اٞنلا, 
كفوهمافياالكتاباالذياااالسيماامعاالعلماالظاهواالمتواتواأفامحم اًا. بع اابت اعهمااألمان الهمامستن افيمااجاءابهامحم ا

ت  ٚٔ{ ]اٞنائػدة   اْلَمِسيُح اْبُن َمْرميََ لىَقْد َثَفَر الىِذاَن َقآُلااْ ِإفى الّلَو ُىَا , تجاىدىم بنفسو تأمر َنهاعىم ثقالو تعاذل  }أنزؿاعليهاحضللهم
{ ْبُل قَاتَػَلُهُم الّلُو َأَّنى اُػْؤَ ُكافَ َتقَاَلْت النىَلاَ ى اْلَمِسيُح اْبُن الّلِو َكِلَا قَػْاُٟنُم بِثَ ْػَااِىِهْم ُاَضاِىُؤتَف قَػْاَؿ الىِذاَن َثَفُرتاْ ِمن قػَ [ تقالو تعاذل  }ٕٚ

{ ]النسػان   َتاَل تَػُقالُػااْ رَيالريَػٌة انتَػُهػااْ َخػًْناً لىُكػمْ [ تقػاؿ  }ٖٚ{ ]اٞنائػدة   ْد َثَفػَر الىػِذاَن قَػاُلااْ ِإفى اللّػَو ريَالِػُ  رَيالريَػةٍ لىَقػ[ تقػاؿ  }ٖٓ]التابة   
 [ٕٛٔ][[ ت٥نا كلا من اآلاات.ٔٚٔ

                                                 
 .ٗٗصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ةا, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٕٚٔ
 .ٕٗٙ, ٖٕٙصػ -, عا  العاصمة بالرااض, اجمللد الثال  الصحيحالمناب ؿاديناالمسيحالجواباىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  ٕٛٔ
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 لو بالفرعتس األىلإل. اهللباهلل, أف ادىاا  ابناتيمي استحلف ثل من قرأ ثالـ شي, انسالـ  

التثليػػػ , ىنػػػدما شػػػرحنا سػػػا ة انخػػػالص, تقلنػػػا إف   اهلللقػػد تعرضػػػنا  يمػػػا سػػػبق آلاػػػات ثثػػػًنة مػػػن القػػػرآف الكػػػرمي تنفػػػي ىػػػن  
إذل آخر ىذا الكالـ الذي ال أ اد  تال ااجد من جنس ألاىيتو آخر, دل الد تدل اُلد,  اهللاسم "اآلب", ألف  اهللانسالـ ال اقبل ىلإل 

أف أثػػر ه, تلكنػػين يف ىػػذه اٞنػػرة سػػثت ع بعػػض اآلاػػات الرائعػػة تسػػثقـا بسػػرع أقػػااؿ العلمػػان اٞنسػػلمٌن, تيف ىػػذه اآلاػػات نفػػي صػػراح لعقيػػدة 
 التثلي .

َا اْلَمِسيُح ِىيَسإل اْبُن َمْرمَيَ  َحاَلاتَػُدوُلوْااَعَلىاالّلِهاِإالَّااْلَحقِّااَا أَْىَل اْلِكَتاِب اَل تَػْغُلااْ يف ِعاِنُكْم }يف ثتابو الكرمي    اهللاقاؿ  ِإ٧نى
 ُسػْبَحانَُو َأف َاُكػاَف لَػوُ  ِإنََّماااللّػُهاِإلَػػٌهاَحاِحػ ٌاانتَػُهااْ َخًْناً لىُكْم  َحاَلاتَػُدوُلوْااَثالَثَ ٌاَ ُساُؿ الّلِو تََثِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإذَل َمْرمَيَ َتُ تٌح مِّْنُو َ آِمُنااْ بِالّلِو َتُ ُسِلِو 

 [ٔٚٔ]النسان    {َتَلٌد لىُو َما يف السىَماَتات َتَما يف اأَلْ ِض تََثَفإل بِالّلِو تَِثيالً 

  اهلل ٘نػو  ابػناكثيػو. قاؿ انماـ اٜنا ظ الغلاتثاف السب  يف ا٥نرا هم ىا ىذه اآلاة  ائعة جداً, ُتاضِّح أف أىل الكتاب ا٥نر اا 
, ح    عاه  اؽ اٞنن لة اليت أىطاه فإنهماتجاحزحااالح افياعيسىانهإل تعاذل أىل الكتاب ىن الغلا تانطران, تىذا ثثًن يف النلا ى, ]

, ٤نػداً حػداثاً  ائعػاً صػحيحاالبخػاري, تيف [ٜٕٔ][اهلل إااىا,  نقلاه من حي  النباة, إذل أف أنػذته إٟنػاً مػن عتف اهلل, اعبدتنػو ثمػا اعبدتنػو.
َا أَنَا َىْبُدهُ َثَما َأطْ   اَل ُتْطُرتِن ]اقاؿ    اهللن  ساؿ ى  [ٕٕٓ][.,  َػُقاُلاا َىْبُد اللىِو َتَ ُساُلوُ َرِت النىَلاَ ى اْبَن َمْرمَيَ,  َِإ٧نى

َا اْلَمِسيُح ِىيَسإل اْبُن َمْرمَيَ َ ُساُؿ   } المسيحىن   اهللتيف اآلاة أسلاب حلر ٗنيل جداً,  يقاؿ  الّلِو تََثِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإ٧نى
مىػا اْلَمِسػيُح يف آاػة أخػرى  }  اهلل, ثمػا قػاؿ اهللتال ابن  اهللال ٫نرج ىن كلا,  ليس ىا   المسيح{, أي أف ِإذَل َمْرمَيَ َتُ تٌح مِّْنوُ 

 [٘ٚ]اٞنائدة    {اْبُن َمْرمَيَ ِإالى َ ُساٌؿ َقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلِو الرُُّسلُ 

لػػػيس إال  سػػػاؿ ثالرسػػػل الػػػذان جػػػاؤتا مػػػن قبلػػػو, تىػػػذا أسػػػلاب اسػػػتثنان تحلػػػر, ألف ىنػػػاؾ الكثػػػًن مػػػن   المسػػػيحأي أف 
تما إذل كلػا, ت٥نػن نػرع قػائلٌن  إف  اهللاٞنت سِّد, تابن  اهللىا  ساؿ تنيب, تلكنو أاضاً   المسيحاٞنسيحيٌن اقالاف  ٥نن نؤمن بثف 

  ساؿ ثالرسل الذان جاؤتا من قبلو.  نو  قتقاؿ إ ,ثل كلا   المسيحنفإل ىن   اهلل

{  مػا الػػمسيح أاهػا الغػالاف  ػػي إنىػَما الػَمِسيُح ِىيَسإل اْبُن َمْراَػمُ اعنػي جّل ريناؤه بقالو  }]  اهلل ٘نو  الطبويتيف ىذا قاؿ انماـ 
الػخػلق, ال نس  لو  ًن كلا. و نعتو اهلل جّل ريناؤه عانهم من أىل الكتاب بػابن اهلل ثما ت ىماف, تلكنو ىيسإل ابن مراػم عتف  ًنىا من 

 [ٕٕٔ][بنعتو تتصفو بلفتو,  قاؿ  ىا  ساؿ اهلل, أ سلو اهلل بػالػحق إلػإل من أ سلو إلػيو من خػلقو.

{ ِإذَل َمْرمَيَ َتُ تٌح مِّْنوُ تََثِلَمُتُو أَْلَقاَىا } اهللإذل ىنا تاٞناضاع سهل جداً تبسي , تلكننا ٤ند العداد من اٞنسيحيٌن اقالاف بثف قاؿ 
منذ قليل, تقػدىمنا أاضػاً العداػد مػن التفاسػًن ىنػدما قمنػا بػالرع ىلػإل   اهلل ٘نو  ابناتيمي لقد نقلنا ثالـ شي, انسالـ  عليل ىلإل التثلي  !

, تلكنػين أ اػد أف أضػيف [٘ٗ]آؿ ىمػراف    {ُرِؾ ِبَكِلَمٍة مِّْنػوُ ِإْك قَاَلِت اْلَم ِئَكُة اَا َمْرمَيُ ِإفى الّلَو اُػَبشِّ   }اهللحاؿ قاؿ  بيشويثالـ األنبا 
 .{َتُ تٌح مِّْنوُ و نذى  إذل تفسًن قالو تعاذل } اهلل ٘نو  الدوطبيأاضاً ثالماً لإلماـ 

                                                 
 .ٚٚٗصػ -, عا  طيبة بالرااض, اجمللد الثان تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان إٚناىيل بن ثثًن )ت  ٜٕٔ
 (, ثتاب أحاعا  األنبيان, باب تاكثر يف الكتاب مرمي.ٖ٘ٗٗصحيح البخا ي ) ٕٕٓ
 .ٚٔٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد التاسع جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔجعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت أبا  ٕٕٔ
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مػن  ػًن أب,  فكػافابشػواًا«اكػن»مكّوفابكلم ا{ أي ىا تََثِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإذَلٰ َمْرميََ قالو تعاذل  }] ٘نو اهلل   الدوطبيقاؿ انماـ 
بػػ "ثلمػة   المسػيح,  عندما ٤نػد إكاً بعػض األحاعاػ  الػيت تُلقِّػ  [ٕٕٕ][.حالعوباتسمياالشيءاباسماالشيءاإذااكافاصادراًاعنه

,  المسػػيح, تثانػػت ىػػذه "الكلمػػة انٟنيػػة" سػػبباً يف خلػػق اهللُخلِػػق بكلمػػة مػػن   المسػػيحاهلل",  ػػإف ىػػذا مػػن عأب العػػرب, ألف 
 بػ "ثلمة اهلل". ُسمِّي 

{  يػو ريالريػة أقاتاػل  أحػدىا  ُٚنِّػي بػذلا َتُ تٌح مِّْنػوُ }]  اهلل ٘نػو  الماحردي{,  قد قاؿ انماـ َتُ تٌح مِّْنوُ أما تفسًن قالو تعاذل }
الثالػ   أنػو ُٚنِّػي ألنو ُ تح من األ تاح, تأضا و اهلل إذل نفسو تشرافاً لو. تالثان  أنو ُٚنِّي  تحاً؛ ألنو ٪نيػا بػو النػاس ثمػا ٪ُنْيَػاف بػاأل تاح. ت 

 [ٖٕٕ][اللغة  تحاً,  كاف ىن النف,  سمي بو., ألنو ثاف انف,  يو الرتح بإكف اهلل, تالنف, ُاَسمىإل يف بذلا لنف, جوال 

تِ ٱ َتَسػخىَر َلُكػْم مىػا يف  قالو يف اآلاة تاٜندا   "ت تح منو" ثقالػو  }]  اهلل ٘نو  ابناكثيوتقاؿ أاضاً انماـ اٜنا ظ  َتَمػا  لسىَمػٰػاَٰ
اٞنتتابعة,  للتبعيض؛ ثما تقالو النلا ى ىليهم لعائن اهلل, تمن ىنده, تليست )من( مناخلده[ أي  ٖٔ{ ]اٛناريية  َجِميعاًامِّْنهُا أَلْ ضِ ٱ يف 

{ أي  ت سػػاؿ منػػو, تقػػاؿ  ػػًنه  ت١نبػػة منػػو, تاألظهػػر َتُ تٌح مِّْنػػوُ بػػل ىػػي البتػػدان الغااػػة؛ ثمػػا يف اآلاػػة األخػػرى, تقػػد قػػاؿ ٠ناىػػد يف قالػػو  }
  الػويف ق كمااأضيف االناق احالبي اإلىااهلل, التشوي حأضيف االوححاإلىااهللاعلىاحجها, حهواأنهامخلوؽامنارححامخلوق األتؿ, 

ْر بَػْييِتَ [ تيف قالو  }ٗٙ{ ]ىاع  للىوِ ٱَىٰػِذِه نَاَقُة }  [ٕٕٗ][.[ٕٙ{ ]اٜنج  لِلطىآئِِفٌنَ  َتَطهِّ

 ,[ٕٚ{ ]صػ    َػَقُعاا َلُو َساِجِدانَ  َحنَػَفْخُ اِفيِهاِمنارُّحِحي َِإَكا َساىاْػُتُو }   آدـىن   اهللأقاؿ ّننتهإل البساطة  لقد قاؿ 
نَػا ِىيَسػإل ابْػَن َمػْرمَيَ اْلبَػيػِّنَػاِت َتأَاىػْدنَاُه بِػُرتِح اْلُقػُدسِ   } اهلل. تِنلػاص قػاؿ  آدـإكاً ىػن   المسػيح لم اتمّي   ]البقػرة    {َتآتَػيػْ

 قػد  برتح منو أت برتح القدس,  اهلل هناؾ الكثًن من اٞنؤمنٌن الذان أادىم  ,تحده  بالمسيح,  إف ىذا التثايد ليس خاصاً [ٚٛ
٬نَاَف }   اهللقاؿ   ضػي  عائشػ ىػن أمنػا  صػحيحامسػلم, ت٤ند أاضاً يف [ٕٕ{ ]اجملاعلة   َحأَيََّ ُهماِبُوحٍحامِّْنهُاأُْتلَِعَا َثَتَ  يف قُػُلاهِبُِم اْنِ

 [ٕٕ٘][.َما نَاَ ْحَت َىِن اللىِو َتَ ُساِلوِ  ُرحَحااْلُدُ ِسااَلايَػَزاُؿايُػَؤيُِّ ؾَاِإفى ]   لحسَّافابناثاب اقاؿ   اهللاهلل ىنها أف  ساؿ 

َا اْلَمِسيُح ِىيَسإل اْبُن َمْرمَيَ َ ُساُؿ اللىِو تََثِلَمُتُو أَْلَقاَىا ِإذَل َمْرمَيَ َتُ تٌح }]  اهلل ٘نو  ابناكثيوقاؿ انماـ اٜنا ظ   أي  إ٧نا ىا  {ِمْنوُ ِإ٧نى
ىبػد مػن ىبػاع اهلل, تخلػق مػػن خلقػو, قػاؿ لػو  ثػػن,  كػاف, ت سػاؿ مػن  سػػلو, تثلمتػو ألقاىػا إذل مػرمي, أي  خلقػػو بالكلمػة الػيت أ سػل هبػػا 

, تثانػػت تلػػا النفخػػة الػػيت نفخهػػا يف جيػػ  ع ىهػػا, ,  كػػاف ىيسػػإل بإكنػػو إذل مػػرمي,  ػػنف,  يهػػا مػػن  تحػػو بػػإكف  بػػو  جواػػل 
, تٟنذا قيل لعيسػإل  إنػو ثلمػة اهلل ت تح منػو, ألنػو دل اكػن لػو أب  ن لت ح  تٛنت  رجها ّنن لة لقاح األب تاألـ, تاٛنميع ٢نلاؽ هلل 

َمػْرمَيَ ِإالى  بْػنُ ٱ ْلَمِسػيحُ ٱمىػا قػاؿ اهلل تعػاذل  }ىن الكلمة اليت قػاؿ لػو هبػا ثػن  كػاف, تالػرتح الػيت أ سػل هبػا جواػل,  ناش تالد منو, تإ٧نا ىا 
اَقٌة َثانَػا اَػػْثُثاَلِف  لرُُّسػلُ ٱَ ُسػاٌؿ قَػْد َخلَػْت ِمػن قَػْبلِػػِو  ـَ ٱَتأُمُّػُو ِصػدِّ ـَ   للىػوِ ٱِإفى َمثَػػَل ِىيَسػإٰل ِىنػَد [. تقػاؿ تعػاذل  }٘ٚ{ ]اٞنائػدة  لطىَعػا َثَمثَػػِل َناَع

 بْػنَػَهػآٱَأْحَلػَنْت  َػْرَجَهػا  َػنَػَفْخنَػا ِ يَهػا ِمػن  ُّتِحنَػا َتَجَعْلنَػٰػَها تَ  لىػِ ى ٱتَ [ تقػاؿ تعػاذل  }ٜ٘{ ]آؿ ىمػراف  قَػاَؿ لَػُو ُثػن  َػَيُكػافُ  ُوى  تُػرَابٍ َخَلَقُو ِمن 
[ إذل آخر السا ة, تقاؿ تعاذل إخبػا اً ٕٔ{ ]التحرمي   َػْرَجَها َأْحَلَنتْ  لىِ ى ٱِىْمرَاَف  بْػَنةَ ٱَتَمْرمَيَ [ تقاؿ تعاذل  }ٜٔ{ ]األنبيان  َنااًَة لِّْلَعػَٰلِمٌنَ 
 [ٕٕٙ][[ اآلاة.ٜ٘{ ]ال خرؼ  ِإْف ُىَا ِإالى َىْبٌد أَنْػَعْمَنا َىَلْيوِ ىن اٞنسيح  }

                                                 
 .ٕٕصػ -, عا  ىادل الكت  بالرااض, اجمللد الساعس الجامعاألحكاـاالدوآفىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  ٕٕٕ
 .ٙٗ٘صػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن األتؿ النَُّك احالُعُيوفىػ(   ٓ٘ٗ)ت  أبا اٜنسن ىلي بن ١نمد اٞنات عي ٖٕٕ
ا.ٜٚٗ, ٛٚٗصػ -, عا  طيبة بالرااض, اجمللد الثان تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان إٚناىيل بن ثثًن )ت  ٕٕٗ
 (, ثتاب  ضائل اللحابة, باب  ضائل حسىاف بن ريابت.ٓ٘٘ٙصحيح مسلم ) ٕٕ٘
 .ٛٚٗ, ٚٚٗصػ -, عا  طيبة بالرااض, اجمللد الثان تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان إٚناىيل بن ثثًن )ت  ٕٕٙ
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تاالٓناع يف  عين ال تقالاا إف لو شراكاً تتلداً تقيل معناه ال تلفاه باٜنلاؿا]  اهلل ٘نو  عالءاال يناالبغ اديانماـ  أاضاً  تقاؿ 
َا  قاؿ تعاذل  } سإل يبدف اننساف تن ىاا اهلل تعاذل ىن كلا, تٞنا منعهم اهلل من الغلا يف عانهم أ شدىم إذل طراق اٜنق يف أمر ى ِإ٧نى

فمنازعماغيواهذاافد اا ,اهلل{ اقاؿ إ٧نا اٞنسيح ىا ىيسإل ابن مرمي ليس لو نس   ًن ىذا تأنو  ساؿ اْلَمِسيُح ِىيَسإل اْبُن َمْرمَيَ َ ُساُؿ الّلوِ 
{ َتُ تٌح مِّْنوُ } ,{ اعين أتصلها إذل مرميأَْلَقاَىا ِإذَل َمْرميََ } ,{ ىي قالو تعاذل  ثن  كاف بشراً من  ًن أب تال تاسطةتََثِلَمُتوُ } ,كفواحأشوؾ

 [ٕٕٚ][لتكرمي ثما اقاؿ بيت اهلل تناقة اهلل.تإ٧نا أضا و إذل نفسو ىلإل سبيل التشراف تا ,اعين أنو ثسائر األ تاح اليت خلقها اهلل تعاذل

ُنسػ    المسػيح, إكا ثػاف أري اأفاأسأؿاسؤااًلافػياغايػ ااألهميػ تاآلف, تقبل أف أنتقل إذل ج ن آخر من اآلاة الكر٬نة,  
اعلػم جيػداً أف الػرتح القػدس يف العقيػدة  بيشػوياألنبػا  اٞنت سِّد,  ما عخل الرتح القدس باٞناضػاع ؟ االبنالػ(  اهللالػُمعتقد اٞنسيحي ىا )

س,  ثجبتو  "إف الػرتح دو تسانؿ ىن الرتح الق]  بيشوي, تأف اٞنسيحية ال تقاؿ هبذا,  قد قاؿ األنبا  جبويلىا اٞنالؾ  يةانسالم
 [ٕٕٛ][القدس ىا الذي ااحي لألنبيان",  تسانؿ  "أليس اٞنالؾ جوال ؟",  ثجبتو بالنفي.

, تتجػدتا يف القػػرآف الكػرمي ىبػػا ة رححاقػػ ست كلمػ ت آب, أت  رححاقػػ ست ابػنت آبىػل القضػية ىػػي أف اٞنسػيحية تقػاؿ بػػػ   
  اىتقد أف األمر اآلف أصبح تاضحاً لل ميع, "ثلمة منو" ت " تح منو"  اٞنلطلحات إكاً متساتاة ؟ ما ىذا التفكًن السطحي الع ي  ؟!

,  إف أىطاؾ  الف ىداة,  إنا ستقاؿ للناس, ىذه  آدـمثل  اهلل,  تح منو أي  تح ٢نلاقة من اهللثلمة منو أي ٢نلاؽ بكلمة من 
 .اٟنداة من  الف,  هل معىن ىذا أف اٟنداة من كات  الف ؟! بالطبع ال

اُراػد   اهلل{, تثػثف ااْ َىلَػإل اللّػِو ِإالى اْٜنَػقِّ اَا أَْىَل اْلِكَتاِب اَل تَػْغُلااْ يف ِعاػِنُكْم َتاَل تَػُقالُػبدأ بقالو  }  اهللاٛنميل يف اآلاة أف  
  اهللحق اٞنعر ة,  لن نقاؿ بالتثلي  تما إذل كلا, تسنفهم جيداً معػىن "ثلمػة منػو" ت " تح منػو",  ػإف  اهللأف اقاؿ لنا أننا إكا ىر نا 
 ػال تنبثػق منػو  تح, تال  تأنػو دل الػد تدل االػد تدل اكػن لػو ثفػااً أحػد, ,تأنو "اللػمد"  ليس  يو تعدعاة البتة, ,قد تصف نفسو بثنو "أحد"

 .تالد منو ثلمة

, تقد قاؿ {َتال تَػُقاُلاا رَيالريَةٌ  َ آِمُنااْ بِالّلِو َتُ ُسِلوِ اقاؿ  }  المسيحإذل ان٬ناف اللحيح يف   اهللتىكذا, تبعد أف أ شدنا  
,  محمػ ,  قػد تكػاف أاضػاً إذل نبينػا تحػده  المسػيح سػالو", ألف انشػا ة ىنػا ليسػت إذل ت تدل اقل " باٛنمع, {َتُ ُسِلوِ }  اهلل

, الػػذي ىػػا  تح القػػدس,  ػػإف النلػػا ى ال  جبويػػل, تقػػد تكػػاف أاضػػاً إشػػا ة إذل تػػو اببحيػػ  أف الػػذان قػػالاا بالتثليػػ  دل اؤمنػػاا بن
يػػٌع }   اهلل,  قػػد قػػاؿ  جبويػػل اهللاؤمنػػاف بػػثف  تح القػػدس ىػػا  سػػاؿ  اللىػػُو َاْلػػَطِفي ِمػػَن اْلَماَلِئَكػػِة ُ ُسػػاًل َتِمػػَن النىػػاِس ِإفى اللىػػَو ٚنَِ

 [٘ٚ]اٜنج    {َبِلًنٌ 

{ أي  تال تقالاا ىم ريالرية, تثانت النلا ى تقاؿ  أب تابن َ آِمُناا بِاللىِو َتُ ُسِلِو َتال تَػُقاُلاا رَيالريَةٌ }]  اهلل ٘نو  البغويقاؿ انماـ 
{  لّدقاا اا أىل الكتاب باحدانػية َ آِمُناا بػاللىِو َتُ ُسِلوِ اعنػي بقالو جّل ريناؤه  }]  اهلل ٘نو  الطبوي, تقاؿ أاضاً انماـ [ٜٕٕ][ت تح قدس.

صاحبة لو, تال اهلل ت بابػيتو, تأنو ال تلد لو, تصدِّقاا  سلو  ػيػما جانتثم بو من ىند اهلل, ت ػيػما أخوتكم بو أف اهلل تاحد ال شراا لو, تال 
 [ٖٕٓ][{ اعنػي  تال تقالاا األ بػاب ريالرية.َتال تَػُقاُلاا رَيالريَةٌ تلد لو. }

                                                 
 .ٕٚٙ, ٕٙٙصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن األتؿ لباباالتأحيلافيامعانياالتنزيلىػ(   ٕ٘ٚىالن الدان ىلي البغداعي الشهًن باٝنازف )ت  ٕٕٚ
 .ٗٗصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ةا, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓأل رياكثسية ثتاب مؤٕنر العقيدة ا ٕٕٛ
 .ٖ٘ٔصػ -ىػ(  َمَعادِل التػىْن ِال, عا  طيبة بالرااض, اٛن ن الثان  ٙٔ٘أبا ١نمد اٜنسٌن البغاي )ت  ٜٕٕ
 .ٕٕٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد التاسع جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔجرار الطوي )ت  أبا جعفر ١نمد بن ٖٕٓ
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تاآلاة ببساطة تُرشد أىل الكتاب إذل ان٬ناف اللحيح  يما ٫نص  سل اهلل ى  تجل, تمنهم اٞنسػيح ىليػو السػالـ, تجواػل ىليػو 
  {َتال تَػُقالُػاا رَيالريَػةٌ تيف تفسػًن قالػو تعػاذل } أف اهلل آب تثلمػة ت تح قػدس !السالـ,  ال ٩ناز بعد كلا ثلو أف اقاؿ اٞنسػيحي بالتثليػ , ت 

 ثالـ ثثًن  ائع أت عه ىلمان اٞنسلمٌن يف تفاسًنىم, تلكين سثىرض ىليكم أىم ما تجدتو.

, تاعنػػاف بالثالريػػة  الثالريػػة األقػػانيم,  ي علانػػو متفدػػوفاعلػػىاالتثليػػبتالنلػػا ى مػػع تفراػػق مػػذاىبهم ]  اهلل ٘نػػو الشػػوكانيااقػػاؿ 
االبػن جاىراً تاحداً, تلو ريالرية أقانيم, تاعناف باألقانيم أقنـا الاجاع, تأقنـا اٜنياة, تأقنـا العلم, ت ّنا اعوتف ىن األقانيم باألب ت  سبحانو

 [ٖٕٔ][ت تح القدس,  يعناف باألب  الاجاع, تبالرتح  اٜنياة, تباالبن  اٞنسيح.

{ يف الثالرية قاالف  أحد٨نا  ىا بِاهلِل َتُ ُسِلِو َتاَل تَػُقاُلاْا  رَيالريٌَة, انتَػُهااْ َخًْناً لىُكمْ   َعآِمُنااْ }]  اهلل ٘نو  الماحرديتقاؿ أاضاً انماـ  
 [ٕٖٕ][قاؿ النلا ى أب تابن ت تح القدس, تىذا قاؿ بعض البلراٌن. تالثان  ىا قاؿ من قاؿ  آٟنتنا ريالرية, تىا قاؿ ال جاج.

 قد هنإل النلا ى ىػن الغلػا يف عاػنهم, تأف اقالػاا ىلػإل اهلل  ػًن اٜنػق, تبػٌن أف ]  اهلل ٘نو  ابناتيمي شي, انسالـ  تقاؿ أاضاً  
{ تأمػرىم أف اؤمنػاا بػاهلل ت سػلو,  بػٌن أنػو  سػالو, تهنػاىم أف اقالػاا اْلَمِسيُح ِىيَسإل اْبُن َمْرمَيَ َ ُساُؿ الّلِو تََثِلَمُتُو أَْلَقاَىػا ِإذَل َمػْرمَيَ َتُ تٌح مِّْنػوُ }
َا الّلُو ِإلَػٌو َتاِحدٌ رية, تقاؿ  }ريال . و مػناجػوهواأبيػه, حهػذااتكػذيبالدػولهمافػياالمسػيحاأنػهاإلػهاحػقامػناإلػهاحػق{, انتَػُهاْا َخًْناً لىُكْم ِإ٧نى

السىػػَماَتات َتَمػػا يف  لىػػُو َمػػا يف {  نػػ ه نفسػػو تىظمهػػا أف اكػػاف لػػو تلػػد, ثمػػا تقالػػو النلػػا ى, و قػػاؿ  }ُسػػْبَحانَُو َأف َاُكػػاَف لَػػُو َتلَػػدٌ قػػاؿ  }
 {لىػن َاْسػَتنِكَف اْلَمِسػيُح َأف َاُكػاَف َىْبػداً لِّلّػِو َتاَل اْلَم ِئَكػُة اْلُمَقرىبُػافَ {  ثخو أف كلا ملػا لػيس لػو  يػو شػين مػن كاتػو, و قػاؿ  }اأَلْ ضِ 

  , ىػل اظػن ظػاف أف مػراعه بقالػوالواضػحاالجلػيافمعاذلكاالبيػافأي لن استنكفاا أف اكاناا ىبيداً هلل تبا ؾ تتعاذل,  [ٕٚٔ]النسان   
 [ٖٖٕ][.؟! { اٞنراع بو أنو حياتو أت  تح منفللة من كاتوَتُ تٌح مِّْنوُ أت أنو صفة هلل قائمة بو, تأف قالو  } ,أنو إلو خالق {تََثِلَمُتوُ }

َثَفَر الىِذاَن قَاُلااْ ِإفى الّلَو ريَاِلُ  رَيالريٍَة َتَما ِمْن لىَقْد  }تتناتؿ ىقيدة التثلي  بالنقد    اهللتاآلف, سننتقل إذل آاة أخرى من ثتاب 
لىَقْد َثَفَر تقالو   } ,{َتاَل تَػُقاُلااْ رَيالريٌَة ...تعاذل  } تأما قالو]  اهلل ٘نو  ابناتيمي شي, انسالـ  قاؿ. [ٖٚ{ ]اٞنائدة   ِإلَػٍو ِإالى ِإلَػٌو َتاِحدٌ 
, تمػن )اقلػد قػاناف ان٬نػاف النيقػاتي( , اٞنػذثا  يف أمػانتهمفدػ افسػوح ابالتثليػباالمشػهوراعػنهم ,{الّلَو ريَاِلُ  رَيالريَػٍة ...الىِذاَن قَاُلاْا ِإفى 

بػناحالػوححاثالباثالث اهواقػوؿاالنصػارىاالػذينايدولػوفابػاآلباحاالالناس من اقاؿ  إف اهلل ىا اٞنسيح ابن مرمي قاؿ اليعقابية, تقاٟنم  
 [ٖٕٗ][.حسموااكلاحاح امناالثالث اباإللهاحالوبجعلاا اهلل  يها ريال  ريالرية, تىم قد  ,الد س

ػػػد؛ ثالػػػذي قبلػػػو, ]  اهلل ٘نػػػو  الثعػػػالبيقػػػاؿ انمػػػاـ   , تىػػػم  ِػػػَرٌؽ, مػػػنهم عػػػناهػػػذ االطائفػػػ االنَّاطدػػػ ابالتثليػػػباآلاػػػة  إخبػػػاٌ  مؤثِّ
 [ٖٕ٘][التػىْفِسًن.النُّْسُطا ِاىة ت ًنىم, تال معىَنٰ لذْثر أقااٟنم يف ُثُت  

                                                 
راي امناعلماالتفسيوىػ(   ١ٕٔ٘ٓنمد بن ىلي الشىاَثان )ت  ٖٕٔ  .ٖٙٗصػ -, عا  اٞنعر ة ببًنتت فتحاالد يواالجامعابينافَػنَّّياالوحاي احال ِّ
 .ٚٗ٘, ٙٗ٘صػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن األتؿ النَُّك احالُعُيوفىػ(   ٓ٘ٗٞنات عي )ت أبا اٜنسن ىلي بن ١نمد ا ٕٖٕ
 .ٕٖ٘صػ -, ٗنع تتقدمي تٓنقيق  ع. ١نمد السيد اٛنليند, مؤسسة ىلـا القرآف ببًنتت, اٛن ن األتؿ دقائقاالتفسيوىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  ٖٖٕ
 .ٖٔصػ -, عا  العاصمة بالرااض, اجمللد الثان الجواباالصحيحالمناب ؿاديناالمسيحىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  ٖٕٗ
 .ٛٓٗصػ -, عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن الثان الجواهواالحسافافياتفسيواالدوآفىػ(   ٘ٚٛأبا زاد ىبد الر٘نن الثعاليب )ت  ٖٕ٘
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 ,بحهواعناهذ االفوق االناطد ابالتثليىذه اآلاة إخبا  مؤثد ثالذي قبلو, ]  اهلل ٘نو  ابناعطي ااألن لسيتقاؿ أاضاً انماـ 
إنمػػااالحػػقاأنهػػماعلػػىااخػػتالؼاقػػاؿ اٞنلكيػػة تىػػم  ػػرؽ مػػنهم النسػػطا اة ت ػػًنىم, تال معػػىن لػػذثر أقػػااٟنم يف ثتػػاب تفسػػًن, تىػػي  يمػػا اُ 
 [ٖٕٙ][تمن حي  جعلاا لعيسإل ىليو السالـ حكماً إٟنياً. ,ارامناحيباجعلواافيااأللوهي اع داًافَّاأحوالهماكُا

ا  مػن حيػ  جعلػاا يف األلاىيػة فىػإ٧نػا اٜنػق أهنػم ىلػإل اخػتالؼ أحػااٟنم ثُ ]  اهلل ٘نػو  األن لسػيتثمل ىذه العبا ة الرائعة لإلمػاـ  
ىلمػػان اٞنسػػلمٌن, القضػػية ببسػػاطة ىػػي أهنػػم جعلػػاا يف األلاىيػػة ىػػدعاً, ّنعػػىن أهنػػم جعلػػاا لل ػػنس , تثملهػػا جيػػداً تقػػل مػػا أىظػػم  هػػم [ىػػدعاً 

أنػو لػيس مػن اٛنػنس انٟنػي إال تاحػد أحػد,  ػرع صػمد, دل  -ثما قد بيىنا سػابقاً   -قد أىلن مرا اً تتكرا اً   اهلل, ت)اٛناىر( انٟني ريالرية
 .قاؿ  ًن كلا  قد ثفر,  من الد تدل االد تدل اكن لو ثفااً أحد

ْلِكية تالنُّْسُطا ِاّة تاليعقابية؛ ]  اهلل ٘نو  الدوطبيتقاؿ أاضاً انماـ  
َ
حرححاابنٱألنهمايدولوفاأباحاتىذا قاؿ  رؽ النلا ى من اٞن

ىكػذا صػح أف ٪نكػإل . تمػا ثػاف حإنماايمتنعوفامناالعبارةاحهياالزم الهػم؛ تال اقالاف ريالرية آٟنة تىا معىن مػذىبهم, الد ساإٰلهاحاح 
 [ٖٕٚ][.إفااالبناإلهاحاألباإلهاحرححاالد ساإلهالالزمة؛ تكلا أهنم اقالاف   عبا ةبال

اقػاؿ ببسػاطة أف ىقيػدة التثليػ  تسػتلـ  القػاؿ بثالريػة آٟنػة, تإف دل اقالاىػا صػراحة,  تثالـ انمػاـ القػرطيب ىػذا ٪نتػاج إذل تقفػة, 
أاقانػة ]  حياحبيػباببػجػورجا, قػاؿ ىنهػا الػدثتا  ىنا أاقانة )صا ة( باسم "ريػالاث العهػد القػدمي" تلكن ىندي لكم ُمفاجثة  ائعة جداً.

"ريػالاث العهػػد القػػدمي" الػػيت صػا ىا  سػػاـ األاقانػػات الرتسػػي العظػػيم أند اػو  تبليػػف يف الربػػع األتؿ مػػن القػرف اٝنػػامس ىشػػر لػػدار الثػػالاث 
 [ٖٕٛ][تالقداس سرجياس يف زاجا اسا بالقرب من ماسكا. تتلا  األاقانة اٞنالئكة الثالث الذان زا تا إبراىيم تسا ة.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
                                                 

 .ٕٕٕ, ٕٕٔصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن الثان الُمَحوَّراالَوِجيزافياتفسيواالكتاباالعزيزىػ(   ٙٗ٘ا ١نمد بن ىطية األندلسي )ت أب ٖٕٙ
 .ٜٕٗصػ -, عا  ىادل الكت  بالرااض, اجمللد الساعس الجامعاألحكاـاالدوآفىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  ٖٕٚ
 .ٗصػ -, الكتاب األتؿ الثالوثاالد حس:اتوحي احشوك اححياةتي  من  سائل األب صفرتنياس, اي  ببجا ج حب ٖٕٛ
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اأيدون اثالوثاالعه االد يم

 

 من ىؤالن اٞنالئكة الثالث ؟ السؤاؿااآلفاهو: 

بقلة الكتاب اٞنقدس اليت تتحدث ىن زاا ة ال تا  الثالرية نبراىيم  الً اقانة بثالرية أما   تذثرنا أت تتمي  األ]  جورجقاؿ الدثتا   
 [ٜٖٕ][".ألنكارأيتهماحاستدبل ااإللهاالواح االمثلبااألقانيمطوبىالكايااإبواهيما( اشرحها التعليق الليتا جي  "٘ٔ-ٔ/ٛٔ)تا

  

                                                 
 .٘صػ -اٞنرجع السابق  ٜٖٕ
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تقػػد ىػػوى  تبليػػف ]قػػائاًل   جػػورج, اكمػػل الػػدثتا  أال ابػػدتف لػػا تثػػثهنم ريالريػػة آٟنػػة ؟! اللػػا ة لإللػػو الااحػػد اٞنثلػػ  األقػػانيم !
اباضاح ىن مساتاة اٞنالئكػة الثالريػة الكاملػة,  .  ػال اشػكل مػالؾ اإللهػياالممثَّػلابكػلامػالؾحتػىاأنػهاالاتوجػ اقاعػ ةالتح يػ ااألقنػـو

اليمػٌن مشػػكلة  إنػو الػػرتح القػدس. أمىػػا اٝنػالؼ  قػػائم حػػاؿ مػالؾ الاسػػ ,  نتسػانؿ أ٬ُنثِّػػل اآلب أـ االبػن؟ تيف حػػاؿ ٓنداػده تُعػػرؼ ىااػػة 
 [ٕٓٗ][مالؾ اليسا .

 ىا  عاًل التثلي  ؟{ الّلَو ريَاِلُ  رَيالريَةٍ ىل القاؿ بثف } السؤاؿاهو:بعد أف  أانا الثالاث !  

مػػاايعوفُػػهاالنّػػاُساأنّػػُهااللّػػُهاهػػوامجمػػوعاثالثػػِ ا{ أّف إّف اهلل ريالػػ  ريالريػػةتمعػػىن قػػاٟنم  }]  اهلل ٘نػػو  محمػػ اعاشػػورؿ الشػػي, اقػػ 
تىػػا الػػذات . تىػػذه الّثالريػػة قػػد ىػػّوتا ىنهػػا باألقػػانِيم تىػػي  أقنػػـا الاجػػاع, حأّفاالمسػػتحّقالالسػػماهػػواأحػػ اتلػػكاالّثالثػػ ااألشػػياء, أشػػياء

ياة تَٚنىاه الّرتَح اٞنسّمإل اهلل, تّٚناه أاضاً األَب؛ تأقنـا الِعلم, تٚنىاه أاضاً االبَن, تىا اّلذي آّند بعيسإل تصا  بذلا ىيسإل إٟناً؛ تأقنـا اٜن
 [ٕٔٗ][الُقُدس.

أحػ ا  ت٥نػاه, تمعػىن كلػا  ابع أ بعػة الفران, تثذاا قاؿ { ال اكاف إال مضا اً ثمريَػِٰلُ  ريَػلَػَٰثةٍ ت}]  اهلل ٘نو  األلوسيانماـ  تقاؿ 
حاحػ امػناتمعػىن ريالػ  ريالريػة  ]  اهلل ٘نػو  محمػ اطنطػاحي, تقػاؿ شػي, األزىػر السػابق [ٕٕٗ][.تلكااألع اداالاالثالباحالوابػعاخاصػ 

 [ٖٕٗ][.حليساالوص ابالثالباأح اهذ ااألع ادامطلداًا  ي. أثالث 

{ شرتع يف بػياف ثفر طائفٍة أخرى منهم, تمعىن ريَػِٰلُ  ريَػلَػَٰثةٍ  للىوَ ٱقَاُلااْ ِإفى  لىِذانَ ٱلىَقْد َثَفَر }]  اهلل ٘نو  الَعماديتقاؿ أاضاً األماـ  
, تلػذلا منػع اٛنمهػا  أف انِلػَ  مػا بعػده خاصػ احالوابػعُاأحُ اهػذ ااألعػ ادامطلدػاًاالاالثالػُباقاٟنم  ريالُ  ريالريٍة ت ابع أ بعة ت٥نا كلا 

 [ٕٗٗ][ريالٌ  ريالريًة ت ابٌع أ بعًة, تإ٧نا انلبو إكا ثاف ما بعده عتنو ّنرتبة, ثما يف قالا  ىاشٌر تسعًة تتاسٌع ٖنانيًة.بثف اقاؿ  

بقالػو  أتبعهاإبطاؿادعوىاالتثليػبتٞنا انقضإل ىذا النقض, تقدمو ألنو ثما مضإل أشد, ]  اهلل ٘نو  البداعيتقاؿ أاضاً انماـ  
{ أي ىلإل ما لو من العظمة ِإفى الّلوَ { َنرأة ىلإل الكالـ اٞنتناقض تىدـ حيان }لىَقْد َثَفَر الىِذاَن قَاُلااْ مبدالً من تلا النتي ة نتي ة أخرى  }

 [ٕ٘ٗ][, تأما القائل بثنو ريال  بالعلم  ال اكفر.{اأياكلهماآله َثالَثَ ٍا{اأياحاح ا}ثَاِلبُا}اليت منها الغىن اٞنطلق 

ُىػاَت الىػِذي  {ريَالِػُ  رَياَلريَػةٍ }  َتأَْاًضا  َػَقْاُلوُ ]الذي قاؿ   اهلل ٘نو  ابناتيمي تأختم بكالـ شي, انسالـ   لَػْيَس اْلُمػرَاُع بِػِو اللىػَو َتالالى
ىُ  ,يف اْلَمِسيِح َتَجَسِد اْلَمِسيحِ  َبْل َسَااٌن قَاَؿ  ,اتِ  َِإفى َأَحًدا ِمْن النىَلاَ ى اَل ٩َنَْعُل اَلُىاَت اْلَمِسيِح َتنَاُساَتُو إَٟنٌَْنِ َتاَػْفِلُل النىاُساَت َىْن الالى

ُىاِت, َتأَْاًضا  َػَقْاُلُو َىػْن النىَلػاَ ى } قَػْ ا{. َلَقػْد َثَفػَر الىػِذاَن قَػاُلاا إفى اللىػَو ريَالِػُ  رَياَلريَػةٍ } ,{تَػُقالُػاا رَياَلريَػةٌ َتاَل بِااِلٓنَِّاِع أَْت بِاْٜنُُلاِؿ  َػُهَا تَاِبٌع ِلالى
 اأْلَقَػانِيُماالثَّاَلثَػ ُاابِػاْلَجْوَهِوااْلَواِحػِ االَّػِذيالَػهُااِقيَلاإفَّااْلُمَواَداِبِهاقَػْوُؿاالنََّصاَرىابِاْسِمااأْلَِباَحااِلْبِناَحالوُّحِحااْلُدُ ِساإَلٌهاَحاِحٌ اَحُهػَواقَػػْوُلُهمْا

, َتقَػػْاُٟنُْم إنىػُو ُىػاَ  َػاُع َتاْٜنُلُػاُؿ,  الىيِت ٩َنَْعُلانَػَها رَياَلريََة َجَااِىَر َترَياَلريََة أَقَػانِيَم َأْي رَياَلريَػَة ِصػَفاٍت َتَخػَااصى فَػَيُكػوُفاَعلَػىاَهػَذاااللىػُو َتابْػُن اللىػِو ُىػَا ااِلٓنِّ

                                                 
 .ٚصػ -اٞنرجع السابق  ٕٓٗ
 .ٕٕٛصػ -, الدا  التانسية للنشر, اٛن ن الساعس التحويواحالتنويوىػ(   ١ٖٜٖٔنمد الطاىر بن ىاشا  )ت  ٕٔٗ
 .ٕٚٓصػ -, عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن الساعس رححاالمعانيافياتفسيواالدوآفاالعظيماحالسبعاالمثانيىػ(   ٕٓٚٔشهاب الدان أبا الفضل األلاسي )ت  ٕٕٗ
 .ٜٖٕصػ -, مكتبة هنضة ملر بالقاىرة, اٛن ن الرابع التفسيواالوسيطاللدوآفاالكويمىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  ٖٕٗ
 .ٙٙصػ -, إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن الثال  إرشاداالعدلاالسليماإلىامزايااالدوآفاالكويمىػ(   ٜٔ٘أبا السعاع ١نمد الَعماعي )ت  ٕٗٗ
 .ٜٕٗصػ -اعس , عا  الكتاب انسالمي بالقاىرة, اٛن ن السنظماال ررافياتناسبااآلياتاحالسورىػ(   ٘ٛٛأبا اٜنسن برىاف الدان إبراىيم البقاىي )ت  ٕ٘ٗ
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َػػػاِع,  َػػػاْلُقْرآُف َىلَػػػإل َىػػػَذا اْلَقػػػْاِؿ َ عى يف ُثػػػلِّ آاَػػػٍة َىلَػػػإل ِصػػػْنفٍ قَػػػػْوِلِهْماتَػْثِليػػػُبااأْلَقَػػػانِيمِاتِْلػػػَكااآْليَػػػُ اَعلَػػػىا  , َتَىاتَػػػاِف يف قَػػػػْاٟنِِْم بِػػػاْٜنُُلاِؿ َتااِلٓنِّ
ُهْم.  [ٕٙٗ][ِمنػْ

الاث ببساطة ىػا  القػاؿ بػثف ىنػاؾ إلػو الث ٤ند أف ىلمان اٞنسلمٌن اعلناف صراحة أف اآلاة إبطاؿ للثالاث ! تلخيصًاالمااسبق: 
  المسػيح إف اٞنسػيحيٌن اقالػاف ىػن  تاحد, تلكن ىذا انلو ريالرية  آب, تابن, ت تح قدس, تثل تاحد من ىؤالن الثالرية ىا انلو !

, تاقالاف أف اآلب تاالبن تالرتح القدس إلو تاحد, ّنعىن أف ثػل تاحػد مػن الثالريػة اهلل, تىن الرتح القدس أنو اهلل, تىن اآلب أنو اهللأنو 
 ! اهلل, تالثالرية معاً ىم اهللىا 

 " تُعطػػي معػػىن اجملمػػاع,رَياَلريَػػةٍ ت" " تُعطػػي معػػىن الفرعاػػة,ريَالِػػ ُ "  {َلَقػػْد َثَفػػَر الىػػِذاَن قَػػاُلاا إفى اللىػػَو ريَالِػػُ  رَياَلريَػػةٍ معػػىن قالػػو تعػػاذل }  
إفى  ػإف قػاؿ قائػل  } { تعين تاحد من الثالرية بغض النظر ىن الرتتيػ , أي أنػو قػد اكػاف األتؿ أت الثػان أت الثالػ ,ريَاِلُ  رَياَلريَةٍ تالعبا ة }

ريالريػِة أشػيان, تأّف اٞنسػتحّق أّف مػا اعر ُػو النّػاُس أنّػُو اللّػُو ىػا ٠نمػاع ]  اهلل ٘نػو  محمػ اعاشػورثما قػاؿ الشػي,   { ىذا اعيناللىَو ريَاِلُ  رَياَلريَةٍ 
 تلكنو اقاؿ ىن الثالرية أهنم اهلل, تىذا ُثفر., ّنعىن أف اهلل يف اٜنقيقة تاحد  ق  من الثالرية, [لالسم ىا أحد تلا الّثالرية األشيان

, تلكنين أ اد أف , تقد شرحنا سابقاً معىن "من إلو" ت "من تلد"{َتَما ِمْن ِإلَػٍو ِإالى ِإلَػٌو َتاِحدٌ التثلي  بقالو  }  اهلللقد عحض  
تما ِمْن إلٍو اهلل تعالػإل كثره مكّذبػاً ٟنم  ػيػما قالاا من كلا  } اقاؿ]  اهلل ٘نو  الطبوي قد قاؿ انماـ  أقدـ لكم أقااؿ العلمان ٟنذه اآلاة,

بػلاهػواخػالقاكػّلاحالػ ا, حهػواالػذيالػػيسابوالػ الشػيءاحالامولػود, مػاالكػمامعبػوداأيهػااالنػاساإالامعبػوداحاحػ { اقاؿ  إالى إلٌو َتاِحدٌ 
 [ٕٚٗ][.حمولود

أقانيم  إقنيم األب تإقنيم االبن, تإقنيم  تح القدس, تقد تقّدـ يف سا ة تىذا ىا اٞنراع بقاٟنم ريالرية ]  اهلل ٘نو  الشوكاني قاؿت  
أيالػػيسافػػياالوجػػوداإالااهللا{ َتَمػػا ِمػػْن ِإلَػػٰػٍو ِإالى ِإلَػػٰػٌو ٰتِحػػدٌ النسػػان ثػػالـ يف ىػػذا, و  ع اهلل سػػبحانو ىلػػيهم ىػػذه الػػدىاى الباطلػػة  قػػاؿ  }

{ لتثثيػػد االسػػتغراؽ ِمػػْن ِإلَػػػوٍ ٞنقالػػة, تاٜنػػاؿ أنػػو ال ماجػػاع إال اهلل, ت "مػػن" يف قالػػو  }, تىػػذه اٛنملػػة حاليػػة, تاٞنعػػىن  قػػالاا تلػػا اسػػبحانه
 [ٕٛٗ][اٞنستفاع من النفي.

تٞنػا أىلػم بكفػرىم, أشػا  إذل إبطالػو ثمػا أشػا  إذل إبطػاؿ األتؿ ثمػا سػلف ّنػا ال ٫نفػإل ]  اهلل ٘نػو  البدػاعياتقاؿ أاضػاً انمػاـ 
ِمْن { تأ رؽ يف النفي ثما ىا اٜنق تاقتضاه اٞنقاـ  قاؿ  }َتَماي ىا سرت ما ىا ظاىر  قاؿ  }ّنعىن الكفر الذىلإل أحد, ٓنقيقاً لتلبسهم 

أنػػهاالايصػػحاحالايتصػػورافػػياالعدػػلاأفايكػػوفااإللػػهامتعػػ داًاالاتحديدػػاًاحالاتدػػ يواًابوجػػهامػػنا{ أي قػػالاا كلػػا تاٜنػػاؿ ِإلَػػػٍو ِإالى ِإلَػػػٌو َتاِحػػدٌ 
 [ٜٕٗ][., تىا اهلل تعاذل ال  ًنهاحاح اًابكلااعتبارالايكوفاإال, الوجو 

  

                                                 
َوىىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  ٕٙٗ  .ٜٛ٘, ٛٛ٘صػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اجمللد الساعس الَفَتاَحىاالُكبػْ
 .ٕٛٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد العاشر جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٕٚٗ
راي امناعلماالتفسيوىػ(   ١ٕٔ٘ٓنمد بن ىلي الشىاَثان )ت  ٕٛٗ  .ٖٙٛصػ -, عا  اٞنعر ة ببًنتت فتحاالد يواالجامعابينافَػنَّّياالوحاي احال ِّ
 .ٕٓ٘, ٜٕٗصػ -اعس , عا  الكتاب انسالمي بالقاىرة, اٛن ن السنظماال ررافياتناسبااآلياتاحالسورىػ(   ٘ٛٛأبا اٜنسن برىاف الدان إبراىيم البقاىي )ت  ٜٕٗ
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لػػيسافػػياالوجػػوداذاُتاحاجػػٍبامسػػتحقا{ أي تاٜنػػاؿ أنػػو َتَمػػا ِمػػْن ِإلَػػٰػٍو ِإالى ِإلَػػٰػٌو ٰتِحػػدٌ }]  اهلل ٘نػػو  الَعمػػاديتقػػاؿ أاضػػاً انمػػاـ 
, ت)ِمػْن( م اػدة لالسػتغراؽ, تقيػل  عػناقَبػوؿاالِشػوْك للعبادةامناحيباإنهامب ُأاجميِعاالموجوداتاإالاإٰلٌهاموصوٌؼابالوح اني امتعاٍؿا

اجاع, تبالثان إهنم اقالاف  اهلل جاىٌر تاحٌد ريالريةُ أقانيَم, أقناـُ األب تأقناـُ االبن تأقناـُ  تح القدس, تإهنم ارادتف باألتؿ الذات تقيل  ال
منػػػز اعػػػناشػػػائبِ االتعػػػ دابوجػػػٍهامػػػناإال إٰلػػػو تاحػػػد بالػػػذات,  {الى ِإلَػػػٰػٌو ٰتِحػػػدٌ َتَمػػػا ِمػػػْن ِإلَػػػٰػٍو إِ الِعْلػػػم, تبالثالػػػ  اٜنيػػػاة,  معػػػىن قالػػػو تعػػػاذل  }

 [ٕٓ٘][.الوجو 

يف  التػيالنفػياالجػنس{ لالسػتغراؽ تىػي القػد ة مػع )ال( َتَما ِمْن ِإلَٰػٍو ِإالى ِإلَػٰػٌو ٰتِحػدٌ من يف قالو  }]  اهلل ٘نو  الزمخشوي تقاؿ 
 [ٕٔ٘][ال شراا لو. ده, تىا اهلل تححمااإٰلهاقطافياالوجوداإالاإٰلهاموصوؼابالوح اني االاثانياله{ تاٞنعىن  للىوُ ٱاَل ِإلَٰػَو ِإالى قالا }

حمااإۤلها{ قاالف  أحد٨نا  أهنا صلة زائدة تالتقدار  ِمنْ { يف }َتَما ِمْن ِإلَٰػٍو ِإالى ِإلَٰػٌو ٰتِحدٌ و قاؿ تعاذل  }]  اهلل ٘نو  الوازي تقاؿ 
 [ٕٕ٘][.حماافياالوجودامناهذ االحديد اإالافوداحاح , تالثان  أهنا تفيد معىن االستغراؽ, تالتقدار  حاح إالاإۤلها

ِحػدٌ قاؿ اهلل تعاذل  }]  اهلل ٘نو  ابناكثيوتقاؿ أاضاً انماـ اٜنا ظ  { أي  لػيس متعػدعاً, بػل ىػا تحػده ال َتَما ِمػْن ِإلَػٰػٍو ِإالى ِإلَػٰػٌو تَٰ
 [ٖٕ٘][الكائنات تسائر اٞناجاعات.شراا لو, إلو ٗنيع 

ائ ِاْبػحماافػياالوجػوداذاتاحاجػبامسػتحقاللعبػادةامػناحيػباإنػهامُا{ َتَما ِمْن ِإلَٰػٍو ِإالى ِإلَٰػٌو ٰتِحدٌ }]  اهلل ٘نو  البيضاحي تقاؿ 
 [ٕٗ٘][, ماصاؼ بالاحدانية متعاؿ ىن قباؿ الشرثة تمن م ادة لالستغراؽ.جميعاالموجوداتاإالاإلهاحاح 

حمااإلهاقطافياالوجوداإالاإلها{ لالستغراؽ أي تما من إلٍو إالّ إلٌو ٰتحدٌ يف قالو } "من"ت]  اهلل ٘نو  النسفيتقاؿ أاضاً انماـ 
 [ٕ٘٘][.تىا اهلل تحده ال شراا لو موصوؼابالوح اني االاثانياله

لػػيسامػػناالموجػػوداتاذاتاحاجػػبامسػػتحقا{ أي تاٜنػػاؿ أنػػو َتاِحػػدٌ َتَمػػا ِمػػْن ِإلَػػٰػٍو ِإالى ِإلَػػٰػٌو }]  اهلل ٘نػػو  األلوسػػيانمػػاـ  تقػػاؿ 
, إك التعػدع اسػتلـ  انتفػان األلاىيػة ػ  إالاإلهاموصوؼابالوح ةامتعاؿاعناقبوؿاالشوك ابوجها-األنهامب أاجميعاالموجوداتا-اللعبادة

{ م اػدة لالسػتغراؽ ثمػا نػص ىلػإل كلػا ِمػنْ ت}ثمػا اػدؿ ىليػو برىػاف التمػانع ػ  ػإكا نا ػت األلاىيػة مطلػق التعػدع,  مػا ظنػا بالتثليػ ؟! 
 [ٕٙ٘][النحاة.

يفيػػ احصػواحصػ ااإللهيّػػ افػياحاحػ افػػانتفىا{ إالّ إلػو تاحػدتقالػػو  }]الرائػع   اهلل ٘نػو  محمػػ اعاشػوركػالـ الشػي, بتأخػتم  
 ػإكا بطػل  ,عديػ ةاالتثليػبفلػيسامدصػوداًاتعيينػهاهنػااألّفاالدصػ اإبطػاؿا, حأّمػااتعيػيناهػذااالواحػ اَمػناهػو. التثليباالمحكػياعػنهم

ٕنّحضت انٟنيّػة لػو  يكػاف  ,التثلي , تريبتت الاحدانّية تعٌّن أّف ىذا الااحد ىا اهلل تعاذل ألنّو مّتفق ىلإل إٟنّيتو,  لّما بطلت إٟنّية  ًنه معو
{ إالّ أّف كثر اسػم اهلل تقػّدـ ىنػا تتقػّدـ تما من إلو إالّ اهلل( }ٕٙ{ مساتااً لقالو يف سا ة آؿ ىمراف )تما من إلو إالّ إلو تاحدقالو ىنا }

                                                 
 .ٚٙ, ٙٙصػ -, إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن الثال  إرشاداالعدلاالسليماإلىامزايااالدوآفاالكويمىػ(   ٜٔ٘أبا السعاع ١نمد الَعماعي )ت  ٕٓ٘
 .ٜٚٙصػ -, عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن األتؿ حجو االتأحيلالكشَّاؼاعناحدائقاغوام االتنزيلاحعيوفااألقاحيلافياىػ(   ٖٛ٘أبا القاسم جا  اهلل ١نماع ال ٢نشري )ت  ٕٔ٘
 .ٗٙصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن الثان ىشر التفسيواالكبيواحمفاتيحاالغيبىػ(   ٗٓٙ خر الدان ١نمد الرازي )ت  ٕٕ٘
 .ٛ٘ٔصػ -بة بالرااض, اٛن ن الثال  , عا  طيتفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان ىماع الدان إٚناىيل ابن ثثًن )ت  ٖٕ٘
 .ٗٙ٘صػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن الثال  حاشي اُمحياال يناشيخازادةاعلىاتفسيواالبيضاحيىػ(   ١ٜ٘ٔنمد ُمللح الدان القاَجاي )ت  ٕٗ٘
 .٘ٙٗصػ -الطىيِّ  ببًنتت, اٛن ن األتؿ  , عا  الَكِلمَمَ اِرؾاالتنزيلاححدائقاالتَّأحيلاىػ(  ٓٔٚأبا الوثات ىبد اهلل النسفي )ت  ٕ٘٘
 .ٕٚٓصػ -, عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن الساعس رححاالمعانيافياتفسيواالدوآفاالعظيماحالسبعاالمثانيىػ(   ٕٓٚٔشهاب الدان أبا الفضل األلاسي )ت  ٕٙ٘
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( يف قالػػو ٕٙقػاؿ اٞنبطلػػٌن )إنّػو ريالػػ  ريالريػة(  اسػػتغين بإريبػات الاحدانيّػػة ىػػن تعيينػو. تٟنػػذا صػرّح بتعيػػٌن انلػو الااحػػد يف سػا ة آؿ ىمػػراف )
 [ٕٚ٘][ىيسإل تدل ٩نر  يو كثر لتعّدع اآلٟنة.{ إك اٞنقاـ اقتضإل تعيٌن ا٥نلا  انٟنّية يف اهلل تعاذل عتف تما من إلو إالّ اهللتعاذل  }

 أف افيد اٛنميع هبذا الكالـ الطي .  اهللإنين ال أمل أبداً من ُمطالعة ثالـ العلمان, اسثؿ  اهللت 

 ٘نػو  الدوطبػيماـ , تاىدىم بالعذاب األليم, إف دل اكفُّاا ىن ىذه اٞنقالة الكفراة. قاؿ انىقيدة التثلي   اهللبعد أف أبطل  
تقراػر تتػابي,,  {أَ َػاَل اَػُتابُػافَ }{ أي اكّفاا ىن القاؿ بالتثلي  ليمسنهم ىذاب ألػيم يف الػدنيا تاآلخػرة. َتِإف دلْى اَنتَػُهااْ قالو تعاذل  }]  اهلل

 [ٕٛ٘][أي  ليتاباا إليو تليسثلاه سرت كناهبم؛ تاٞنراع الكفرة منهم. تإ٧نا خص الكفرة بالذثر ألهنم القائلاف بذلا عتف اٞنؤمنٌن.

تٞنا أخو أهنم ثفرتا, تأشا  إذل نقض قاٟنم, ثاف أنس  األشيان بعده أف اعطف ىليو ترىيبهم ]  اهلل ٘نو  البداعيانماـ  تقاؿ 
ػػا اَػُقالُػػافَ { أي الكفػػرة َنميػع أصػػنا هم }َتِإف دلْى اَنتَػُهػػااْ و تػر يبهم  قػػاؿ تعػػاذل  } { أي لََيَمسىػػنى { أي مػػن ىػاتٌن اٞنقػػالتٌن تمػػا عانا٨نػػا }َىمى
ُهْم َىَذاٌب أَلِيمٌ { أي عاماا ىلإل الكفر, تبشر سبحانو بثنو اتاب ىلإل بعضهم بقالو  }اَن َثَفُرتاْ الىذِ مباشرة من  ًن حائل }  [ٜٕ٘][{.ِمنػْ

{ اقػاؿ  إف لػػم انتهػاا قػائلاا ىػذه الػػمقالة ىمػا اقالػاف مػن تإْف لػػم اَػْنتَػُهػاا َىمىػا اَػُقالُػافَ }]  اهلل ٘نػو  الطبػويتقاؿ أاضػاً انمػاـ  
ُهْم َىػػَذاٌب ألِػيػػػمٌ ريالريػػة, }قػػاٟنم  اهلل ريالػػ   { اقػػاؿ  لػيػػػمسّن الػػذان اقالػػاف ىػػذه الػػػمقالة, تالػػذان اقالػػاف الػػػمقالة لَػيَػػػَمسىنى الىػػِذاَن َثَفػػُرتا ِمػػنػْ

. تلػم اقل  ألفاالفويدػيناكالهمااكفوةامشوكوفاألخرى ىا الػمسيح ابن مراػم  لػيػمسنهم »,  لذلا  جع  ػي الاىيد بػالعذاب إلػإل العمـا
, ألف كلا لا قػيػل ثذلا صا  الاىيد من اهلل تعالػإل كثػره خاصًّػا لقائػل القػاؿ الثانػػي, تىػم القػائلاف  اهلل ريالػ  ريالريػة, تلػػم «ىذاب ألػيػم

, لػيعلػػم الػػمخاطباف هبػذه اآلاػات أف تىيػد اهلل تقػد مشػل ثػال ذكو اكػلاكػافوافعّمابػالوعي اتعالػىادخػل  ػيهم القائلاف  الػمسيح ىػا اهلل. 
 [ٕٓٙ][الفراقػٌن من بػٌن إسرائيػل تمن ثاف من الكفػا  ىلػإل مثل الذي ىم ىلػيو.

لل ميع   اهلل, تُثفر من قاؿ بالتثلي ,  تح  المسيحاابنامويمىا  اهللُثفر من قاؿ بثف    اهللتىكذا, تبعد أف بٌن  
ُهْم َىػَذاٌب ألِػيػػمٌ بشكل  ًن مباشر ىندما قاؿ  } باب التابة " أي لػيس ثلهػم,  ػإف ىنػاؾ مػن سػيتاب ِمػنػُْهمْ {, ت "لَػيَػَمسىنى الىِذاَن َثَفُرتا ِمػنػْ

 [ٗٚ{ ]اٞنائدة   َتالّلُو َ ُفاٌ   ىِحيمٌ أََ اَل اَػُتابُاَف ِإذَل الّلِو َتَاْستَػْغِفُرتنَُو }  قاؿصراحة ت   اهلل و أىلن تارجع ىن ىذا الكفر,

مىا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ ِإالى َ ُساٌؿ َقْد َخَلْت ِمن قَػْبِلِو ُاسرع اٞن اد من األعلة اليت تُبطل العقيدة اٞنسيحية  يقاؿ  }  اهللو ٤ند أف  
ـَ انظُرْ  اَقٌة َثانَا اَْثُثاَلِف الطىَعا ُ َٟنُُم اآلاَاِت ُوى انظُْر َأَّنى اُػْؤَ ُكاَف   الرُُّسُل َتأُمُُّو ِصدِّ ُقْل أَتَػْعُبُدتَف ِمن ُعتِف الّلِو َما اَل ٬َنِْلُا َلُكْم  (٘ٚ)َثْيَف نُػبَػٌنِّ

مػا ىػا إال  سػاؿ مثػل بػاقي الرسػل   المسيحأف   اهلل, تالذي ااضح  يها { ]اٞنائدة[(ٙٚ)َضرّاً َتاَل نَػْفعاً َتالّلُو ُىَا السىِميُع اْلَعِليُم 
اٜنقيقػػة الػػيت أت عناىػػا سػػابقاً مػػن العهػػد اٛنداػػد, تىػػي أف   اهللتاُعلػػن لنػػا  .الػػذان سػػبقاه, تأنػػو ٪نتػػاج إذل الطعػػاـ, تمػػن ٪نتػػاج لػػيس إٟنػػاً 

 الذي يف السماات. اهللال اقد  أف افعل من نفسو شيعاً, تأنو  ق  اعمل إ اعة   المسيح

                                                 
 .ٖٕٛصػ -ة للنشر, اٛن ن الساعس , الدا  التانسيالتحويواحالتنويوىػ(   ١ٖٜٖٔنمد الطاىر بن ىاشا  )ت  ٕٚ٘
 .ٕٓ٘صػ -, عا  ىادل الكت  بالرااض, اجمللد الساعس الجامعاألحكاـاالدوآفىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  ٕٛ٘
 .ٖٕ٘صػ -ىرة, اٛن ن الساعس , عا  الكتاب انسالمي بالقانظماال ررافياتناسبااآلياتاحالسورىػ(   ٘ٛٛأبا اٜنسن برىاف الدان إبراىيم البقاىي )ت  ٜٕ٘
 .ٕٛٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اجمللد العاشر جامعاالبيافافياتأحيلاالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٕٓٙ
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أىل الكتاب من الغلا, ت٪ُنذِّ ىم أاضاً من إتِّباع أصحاب األىاان, الذان ليس ٟنم ىلإل ىقائدىم أي   اهللذِّ  تيف النهااة, ٪نُ  
َر اٜنَْقِّ َتاَل تَػتىِبُعااْ أَْىَاان قَػْاـٍ َقْد َضلُّااْ ِمنأعلة عامغة,  يقاؿ تعاذل  } قَػْبُل َتَأَضلُّااْ َثِثًناً َتَضلُّااْ َىػن  ُقْل اَا أَْىَل اْلِكَتاِب اَل تَػْغُلااْ يف ِعاِنُكْم َ يػْ

 [ٚٚ]اٞنائدة    {َسَاان السىِبيلِ 

 حاؿ التثلي  يف القرآف الكرمي. بيشويتىكذا نكاف قد  ععنا ىلإل ثل شا عة تتا عة قاٟنا األنبا  

ـُ َىلَػيى اػَػْاـَ ُتلِػدتُّ  أف اٞنسيح دل ٬نت,  علينا أف نرع بسؤاٟنم ٞنػاكا اُقػاؿ يف القػرآف }ىم اقالاف مثالً ]  بيشويقاؿ األنبا   َتالسىػاَل
كػالـ [. ٞنػا نقػاؿ ىػذا ال٘٘{ ]آؿ ىمػراف   اَا ِىيَسإل ِإنِّ ُمتَػَا ِّيَا َت َاِ ُعػَا ِإرَلى [, تٞناكا اقاؿ }ٖٖ{ ]مرمي   َتاَػْاـَ أَُماُت َتاَػْاـَ أُبْػَعُ  َحّياً 

 [ٕٔٙ][ال اغض  منا أحد ألنو مكتاب يف ثتاهبم.

أىتقػػد أف ٗنيػػع العػػاملٌن يف   ٘نػػو اهلل ؟! أحمػػ اديػػ اتتأتسػػانؿ, أال اسػػمع منػػاظرات الشػػي,  بيشػػويأتع ػػ  جػػداً مػػن األنبػػا  
   اهللىػػن قػػاؿ  شػػوحشأنػػيساالػػيت سػػثلو  يهػػا  اهلل ٘نػػو  أحمػػ اديػػ ات٠نػػاؿ اٜنػػاا  انسػػالمي اٞنسػػيحي اعر ػػاف جيػػداً منػػاظرة الشػػي, 

ـُ َىَليى اَػْاـَ ُتِلدتُّ َتاَػْاـَ أَُماُت َتاَػْاـَ أُبْػَعُ  َحّياً }  ليس من الػُمطىلعٌن ! بيشوي, تلكن من الااضح جداً أف األنبا [ٖٖ{ ]مرمي   َتالسىاَل

 ؟  المسيحىل اٞنسيحية تكتفي بان٬ناف ّنات  هناؾاسؤاؿافياغاي ااألهمي : 

ىػػل سػػيدخل اٞنسػػلم ملكػػات  قػػد مػػات ؟  المسػػيح, ىػػل اكفػػي اٞنسػػيحي أف ٩نػػد يف ىقيػػدة اٞنسػػلم مػػا اقػػاؿ بػػثف ّنعػػىن 
ُنسػ  العقيػدة اٞنسػيحية,   اهللبػالطبع ال !  إنػا حػ  ُتلػبح مػو اً أمػاـ  اإلجاب :قد مات ؟   المسيحات إكا اىتقد بثف ا السم

قػػد ُصػػِل , تمػػػات ىلػػإل اللػػلي , أي أنػػو مػػػات ملػػلاباً, البػػد مػػن ىػػػذه الكيفيػػة,  ػػال اقبػػػل   المسػػيح٩نػػ  ىليػػا أف تػػؤمن بػػػثف 
مػػات مطعانػػاً ِنن ػػر أت حربػػة أت مػػا إذل كلػػا,  ػػإف و مػػات تىػػا نػػائم ىلػػإل  راشػػو ! أت أنػػ  المسػػيحاٞنسػػيحي مػػثاًل أف نقػػاؿ لػػو أف 
ُع ِػن يف األ ض, بعػد صػلبو   المسػيحبػد أف تػؤمن بػثف تبانضا ة إذل كلػا,  ال مللاباً,  المسيحاٞنسيحي لن اقبل إال ّنات 

 ىذا مستحيل. تقاـ من األماات بعد ريالرية أااـ تريالث لياؿ !  ثان ست د ىند اٞنسلمٌن ثل ىذه التفاصيل ان٬نانية اٞنسيحية ؟!

ـُ َىَليى اَػْاـَ ُتِلدتُّ َتاَػْاـَ أَُماتُ }قاؿ    المسيحأف   اهللونا ىندما ٫نُ   هذا اعين  ,[ٖٖ{ ]مرمي   َتاَػْاـَ أُبْػَعُ  َحّياً  َتالسىاَل
ـُ َىَليى اَػْاـَ ُتِلدتُّ اقاؿ  }او إن ٫ُنونا بثنو يف اـا ما سيمات,  المسيحأف  { بليغة اٞنضا ع  َتاَػْاـَ أَُماتُ  بليغة اٞناضي, } {َتالسىاَل

 تاليت تفيد اٞنستقبل.{ بليغة اٞنضا ع َتاَػْاـَ أُبْػَعُ  َحّياً تاليت تفيد اٞنستقبل, }

إثباتامنهالعبوديتهاهللا{ َىَليى اَػْاـَ ُتِلْدتُّ َتاَػْاـَ أَُماُت َتاَػْاـَ أُبْػَعُ  َحّياً  لسىلَٰػمُ ٱتَ تقالو  }]  اهلل ٘نو  ابناكثيوقاؿ انماـ اٜنا ظ 
 ,األحااؿ الػيت ىػي أشػق مػا اكػاف ىلػإل , تلكن لو السالمة يف ىذه حأنهامخلوؽامناخلقااهللايحيااحيموتاحيبعباكسائواالخالئق

 [ٕٕٙ][العباع, صلاات اهلل تسالمو ىليو.

                                                 
 .ٖٗصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي  آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٕٔٙ
 .ٖٕٓصػ -, عا  طيبة بالرااض, اٛن ن اٝنامس تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان ىماع الدان إٚناىيل ابن ثثًن )ت  ٕٕٙ
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, تألقػإل شػبهو ىلػإل شػخص فنّجػا ااهللامػناأيػ يهمألهنػم أخػذته ليلػلباه,  {َتاػَػْاـَ أَُمػاتُ }]  اهلل ٘نػو  الشعواحيتقاؿ الشػي, 
 سيمات ماتاً طبيعياً تلن اُقتل.  المسيحتىنا اقلد الشي, أف , [ٖٕٙ][آخر, ت  عو اهلل تعاذل إذل السمان.

ِإْك قَػػاَؿ اللّػُو اَػػا ِىيَسػػإل ِإنِّ ُمتَػَا ِّيػػَا   } اهللتىكػذا نكػػاف قػػد انتهينػا مػػن النقطػػة األتذل, نػثيت إذل النقطػػة الثانيػػة اٞنتعلقػة بقػػاؿ 
ػػُرَؾ ِمػػَن الىػػِذاَن َثَفػػُرتاْ  , تىنػػا أ اػػد أف ألفػػت األنظػػا  إذل نقطػػة يف  ااػػة األ٨نيػػة, أال تىػػي أف سػػياؽ [٘٘   { ]آؿ ىمػػرافَت َاِ ُعػػَا ِإرَلى َتُمَطهِّ

ُهُم اْلُكْفػػَر قَػػاَؿ َمػػْن أَنَلػػا ِي ِإذَل اللّػػِو قَػػاَؿ }مػػن مكائػػد اليهػػاع    المسػػيحسػػُين ِّي   اهللاآلاػػات تُفيػػد بػػثف  ػػا َأَحػػسى ِىيَسػػإل ِمػػنػْ  َػَلمى
نَػػا َمػػَع الشىػػ (ٕ٘)اٜنََْاا ِاُّػاَف ٥َنْػػُن أَنَلػػاُ  اللّػػِو آَمنىػا بِاللّػػِو َتاْشػػَهْد بِثَنىػػا ُمْسػػِلُماَف  َتَمَكػػُرتاْ  (ٖ٘)اِىِداَن َ بػىنَػا آَمنىػػا ّنَػػا أَنَ لْػػَت َتاتػىبَػْعنَػػا الرىُسػاَؿ  َاْثُتبػْ

ُر اْلَماِثرِاَن  ُرَؾ ِمَن الىِذاَن َثَفُرتاْ  (ٗ٘)َتَمَكَر الّلُو َتالّلُو َخيػْ  ({ ]آؿ ىمراف[٘٘)ِإْك قَاَؿ الّلُو اَا ِىيَسإل ِإنِّ ُمتَػَا ِّيَا َت َاِ ُعَا ِإرَلى َتُمَطهِّ

ُهُم اْلُكْفػػرَ يػػدة مػػا }شػػعر بػػثف ىنػػاؾ مػػن اُػػدبر لػػو مك  المسػػيحتُفيػػد بػػثف  اآلاػػات ػػا َأَحػػسى ِىيَسػػإل ِمػػنػْ    اهللتقػػاؿ {,  َػَلمى
ُر اْلَماِثرِانَ } ىا أاضاً ثاف اُدبر   اهللأمراً يف اٝنفان, تلكن   للمسيحتاضح أف ىناؾ من ثاف اُدبر  {َتَمَكُرتاْ َتَمَكَر الّلُو َتالّلُو َخيػْ

اعنػػػي بػػذلا جػػل رينػػاؤه  تمكػػر اهلل بػػػالقـا الػػذان حػػاتلاا قتػػل ىيسػػإل مػػع  ]  اهلل ٘نػػو  الطبػػويانمػػاـ  قػػاؿٟنػؤالن أمػػراً ٢نفيىػػاً ىػػنهم, تيف ىػػذا 
{ للىػوُ ٱَتَمَكػَر صػلة مػن قالػو  }« إكْ »{  ػِإّن ُمتَػَا ّياَ ثفرىم بػاهلل, تتكذابهم ىيسإل  ػيػما أتاىم بو من ىند  هبم, إك قاؿ اهلل جل ريناؤه  }

 [ٕٗٙ][{  تا ػاه ت  عو إلػيو.ِإّن ُمتَػَا ّيَا َت َاِ ُعَا ِإذَلى لعيسإل  }اعنػي  تمكر اهلل هبم حٌن قاؿ اهلل 

الػػُمقابل لتػدبًن اليهػاع اٝنفػي لليهػاع اٝنفػي  اهللىػا تػدبًن  {ِإّن ُمتَػَا ّيَا َت َاِ ُعػَا ِإذَلى   } اهللإكف, نستطيع أف نقاؿ أف قاؿ 
 من أادي اليهاع.  المسيحهبا   اهلل"  إهنا الاسيلة اليت ٤نىا ُمتَػَا ّياَ معىن ثلمة " ,  ثااً ثاف للمسيح

{  يو أ بعة أقاتال  أحدىا  معناه ِإْك قَاَؿ اللىُو  اَا ِىيَسإل ِإنِّ ُمتَػَا ِّيَا َت َاِ ُعَا ِإرَلى قالو تعاذل  }]  اهلل ٘نو  الماحرديقاؿ انماـ 
تىػػػذا قػػػاؿ اٜنسػػػن, تابػػػن جػػػراج, تابػػػن زاػػػد. تالثػػػان  متا يػػػا ت ػػػاة نػػػـا للر ػػػع إذل إن قابضػػػا بر عػػػا إذل السػػػمان مػػػن  ػػػًن ت ػػػاة ّنػػػات, 

, السمان,تىذا قاؿ الربيع. تالثال   متا يا ت اة ّنات, تىذا قاؿ ابن ىباس. تالرابع  أنو مػن اٞنقػدـ تاٞنػؤخر ّنعػىن  ا عػا تمتا يػا بعػده
 [ٕ٘ٙ][تىذا قاؿ الفران.

 بالطبع ال ! ىل أي قاؿ من ىذه األقااؿ األ بعة ماا قة للمسيحية ؟ األهمي :حاآلفاأري اأفاأسأؿاسؤااًلافياغاي ا

, قػاُؿ مػن قػاؿ "معىن كلػا  حأحلىاهذ ااألقػواؿابالصػح اعنػ نا]ىذه األقااؿ أاضاً و قاؿ   اهلل ٘نو  الطبويتقد أت ع انماـ  
أنو قاؿ  ان ؿ ىيسإل ابن مرمي  يقتل الدجاؿ, و ٬نكػ  يف األ ض  إن قابضا من األ ض ت ا عا إرّل", لتااتر األخبا  ىن  ساؿ اهلل 

 [ٕٙٙ][.ثمايموتافيصلياعليهاالمسلموفاحي فنونهمدة كَثرىا, اختلفت الرتااة يف مبلغها, 

يتا حتف أنفا ر أجلا إذل أجل ثتبتو لا, ت٣نُِ ؤخِ من أف اقتلا الكفا , تمُ  اَ مُ اصِ تمعناه  إن ىَ ]  اهلل ٘نو  الشوكانيتقاؿ  
كمػاارجحػهاكثيػوا, ألفاالصحيحاأفااهللارفعهاإلىاالسماءامناغيواحفاةال قتاًل بثاداهم. تإ٧نا احتاج اٞنفسرتف إذل تثتال الا اة ّنا كثر, 

 [ٕٚٙ][ن تلو, تقتلو الدجاؿ. , تاختا ه ابن جرار الطوي, تتجو كلا أنو قد صّح يف األخبا  ىن النيّب مناالمفسوين
                                                 

 .ٜٛٚٓصػ -ة, اجمللد اٝنامس ىشر , طبعة أخبا  اليـا بالقاىر تفسيواالشعواحي١نمد متارل الشعراتي   ٖٕٙ
 .٘٘ٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الساعس جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٕٗٙ
 .ٜٖٚػص -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن األتؿ النَُّك احالُعُيوفىػ(   ٓ٘ٗأبا اٜنسن ىلي بن ١نمد اٞنات عي )ت  ٕ٘ٙ
 .ٛ٘ٗصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن الساعس جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٕٙٙ
راي امناعلماالتفسيوىػ(   ١ٕٔ٘ٓنمد بن ىلي الشىاَثان )ت  ٕٚٙ  .ٕٕٔصػ -, عا  اٞنعر ة ببًنتت فتحاالد يواالجامعابينافَػنَّّياالوحاي احال ِّ
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تمعنػػػاه أن  ,مسػػػتوفياأجلػػػك{ أي ٰاِعيَسػػػإٰل ِإّن ُمتَػَا ّيػػػاَ { ظػػػرؼ ٞنكػػػر اهلل }للىػػػوُ ٱِإْك قَػػػاَؿ }]  اهلل ٘نػػػو  النسػػػفيتقػػػاؿ انمػػػاـ  
ػػرُ { إذل ٚنػػائي تمقػػر مالئكػػيت }َت َاِ ُعػَا ِإرَلى } حمميتػػكاحتػػ اأنفػػكاالاقػػتاًلابأيػػ يهمىاصػما مػػن أف اقتلػػا الكفػػا     لىػػِذانَ ٱِمػػَن  ؾَ َتُمَطهِّ

 [ٕٛٙ][{ من سان جاا ىم تخب  صحبتهم.َثَفُرتاْ 

 أهنػم اؤمنػاف بػو قبػل أف ٬نػات. ٌنى لىمو من القتل, تبػَ اف أف اهلل   عو حياً تسَ يَ بػَ ]  اهلل ٘نو  ابناتيمي تأختم بكالـ شي, انسالـ 
ُرَؾ ِمَن الىِذاَن َثَفُرتاْ }تثذلا قالو   حلفػظاالتػوفيافػيالغػ االعػوبا. فػوؽابينػهاحبػيناغيػو حلواماتالمايكنا, [٘٘{ ]آؿ ىمػراف   َتُمَطهِّ

, تالثػان  تػايف اٞنػات, تالثالػ   تػايف الػرتح تالبػدف ٗنيعػاً,  إنػو بػذلا معنػا :ااالسػتيفاءاحالدػب  , تكلػا ريالريػة أنػااع  أحػدىا  تػايف النػـا
تا ػػاه اهلل تىػػا يف  اؿ, تاٞنسػػيح خػػرج ىػػن حػػاؿ أىػػل األ ض الػػذان ٪نتػػاجاف إذل األثػػل تالشػػرب تاللبػػاس, ت٫نػػرج مػػنهم الغػػائ  تالبػػ

, تالغػػػػائ  تالبػػػػاؿ, ت٥نػػػػا  السػػػػمان الثانيػػػػة إذل أف انػػػػ ؿ إذل األ ض, ليسػػػػت حالػػػػو ثحالػػػػة أىػػػػل األ ض يف األثػػػػل تالشػػػػرب تاللبػػػػاس تالنػػػػـا
 [ٜٕٙ][كلا.

قػد عبىػر ىػا أاضػاً لليهػاع أمػراً   اهلل, تأف  للمسػيحسػياؽ اآلاػات تتحػدث ىػن تػدبًن اليهػاع اٝنفػي  تلخيصًاالمااسبق: 
ىلػػإل   المسػػيحسػػُينهي عت    اهلل{ مػػن االسػػتيفان, ّنعػػىن أف ُمتَػَا ّيػػاَ . تثلمػػة }مػػن ثيػػد اليهػػاع  المسػػيحخفيػػاً, تىػػا إنقػػاك 

ا دل ٬نت مقتااًل, تأىل السنة اقالاف بثف التايف ثاف بالرتح تالبدف ٗنيعاً بدتف مات, تح  إف مات  هاأل ض اآلف, تار عو إذل السمان, 
 تإ٧نا أماتو اهلل لًن عو إليو.

تعػػين مػػات  {ُمتَػَا ّيػػاَ }ال ااجػػد ىػػادل تاحػػد مػػن ىلمػػان اٞنسػػلمٌن قػػاؿ بػػثف ثلمػػة  حأريػػ اأفاأقػػوؿاعبػػارةافػػياغايػػ ااألهميػػ : 
مػن   المسػيحأنقػذ   اهلل  ميع تثتاالت ىلمػان اٞنسػلمٌن تفيػد بػثف مللاباً ىلإل اد اليهاع أت الرتماف أت  ًن٨نا,   المسيح

{ يف اللغػة العربيػة مػن معػان ُمتَػَا ّيػاَ , تىػذا لػيس ا ػرتاناً أت تثليفػاً, بػل طبقػاً لسػياؽ اآلاػات بانضػا ة إذل مػا ٓنتملػو ثلمػة }مكيدة اليهػاع
 ٢ُنتلفة.

[. يف ٚ٘ٔ{ ]النسػان   َتَمػا قَػتَػلُػاُه َتَمػا َصػَلُباُه َتلَػػِكن ُشػبَِّو َٟنُػمْ يف ىذه القضػية ىػم اػرععتف الػنص التػارل  }]  بيشويقاؿ األنبا 
تافسػرتف ىػذه العبػا ة بقػاٟنم  ,المفسويناالمسلميناعبواالتاريخايؤي حفاالمسيحي المعت لينامناكباراعلماءاىذا اللدع قلت ٟنػم أف 

"شػػبو ٟنػػم"  تعػػين أنػػو ُخيِّػػل إلػػيهم, تدل اكػػن ىنػػاؾ مػػن  ا" تلػػيس "شػػبو ٟنػػم". أمػػمٟنػػ بػػو أنػػو إكا ثػػاف اٞنقلػػاع شػػخص اشػػبهو لقػػاؿ "ُشػػبِّو
 [ٕٓٚ][اشبهو.

 قػد اعىىػإل أف  قػد ا ػرتى ىلػإل ىلمػان اٞنسػلمٌن مػن اٞنفسػران ا ػرتاناً ىظيمػاً, بيشوييف ىذه اٞنرة ال اسعين إال أف أقاؿ أف األنبػا  
اأت الطبػوي" تىذه العبا ة تعطي يف أكىاننا معػىن أنػو اػتكلم مػثاًل ىػن انمػاـ ىو التا ا, اؤادتف اٞنسيحية ثبا  ىلمان اٞنفسرانىناؾ من "

" تعين أنو ال ااجد زمن من األزمنػة إال تىنػاؾ ىػادل مػن ىو التا ا,تىبا ة "أت  ًنىم, تىذا باطل ١نض,  اهلل ٘نهم  ابناكثيوأت  الدوطبي
 .ىلمان اٞنسلمٌن أاىد اٞنسيحية

                                                 
 .ٜٕ٘صػ -, عا  الَكِلم الطىيِّ  ببًنتت, اٛن ن األتؿ َمَ اِرؾاالتنزيلاححدائقاالتَّأحيلىػ(   ٓٔٚأبا الوثات ىبد اهلل النسفي )ت  ٕٛٙ
 .ٜٙصػ -, مؤسسة ىلـا القرآف ببًنتت, اٛن ن الثال  دقائقاالتفسيوىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  ٜٕٙ
 .ٖٗصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي  آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٕٓٚ
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إف ثػػاف ىنػػاؾ مػػن  حأنػػااأقولهػػااصػػواح :ىلػػإل اللػػلي ,   المسػػيحتقػػد قمنػػا بعػػرض مػػا اعتقػػده اٞنسػػيحي ِنلػػاص مػػات  
, إف ثػاف ىنػاؾ مػن اٞنسػلمٌن  محمػ ّنا أُن ؿ ىلإل  فد اكفوقد "قُِتل" بثي شكل من األشكاؿ,   المسيحاٞنسلمٌن من قاؿ بثف 

, تال ٬ُنكػػن أف اقػػع يف ىػػذا ىػػادل مػػن  محمػػ ّنػػا أُنػػ ؿ ىلػػإل  فدػػ اكفػػو قػػد "قُتِػػل ملػػُلاباً" بشػػكل خػػاص,  المسػػيحمػػن قػػاؿ بػػثف 
 هػػذا ٢ُنػػالف  قبػػل   عػػو  المسػػيحأمػػات   اهلل{ تعػػين أف ِإّن ُمتَػَا ّيػػاَ ٰاِعيَسػػإٰل العلمػػان,  ػػإف ثػػاف ىنػػاؾ مػػن قػػاؿ بػػثف قالػػو تعػػاذل }
 مللاباً.  المسيحللعقيدة اٞنسيحية,  البد ىند اٞنسيحيٌن أف ٬نات 

,  هذا نفي صراح للقتل بثي حاؿ من األحااؿ, تللقتل ىن طراق "َصَلُباهُ " ت "قَػتَػُلاهُ " ا" أعاة نفي, جان بعدىَتَما"  أقاؿ أاضاً ت  
,   ػان يف العهػد اٛنداػد ىلػإل سػبيل اٞنثػاؿ بػثي طراقػة مػن الطػرؽ  المسػيحاللل  بشكل خاص ت١ُندع, ّنعىن أف اليهاع أ اعتا قتل 

أف اليهػػاع قتلػػاا   اهللفلحػػاا,  هكػػذا انفػػي أهنػػم يف مػػرة أ اعتا أف القػػاه مػػن  ػػاؽ جبػػل  لػػم افلحػػاا, تمػػرة أخػػرى أ اعتا أف ارٗنػػاه  لػػم ا
أف   اهللقُتل مللاباً ىلػإل تجػو اٝنلػاص, ألنػو قيػل ىنػو كلػا تأ اع   المسيحأف  بثي حاؿ من األحااؿ, و نفإل  المسيح

 انفي كلا.

" تعين أف ىذا ىا الػذي َبل, تثلمة "[ٛ٘ٔ]النسان    {َبل  ى َػَعُو الّلُو ِإلَْيِو تََثاَف الّلُو َى ِا اً َحِكيماً }  تعاذل يف اآلاة التالية اقاؿت 
ياً إااه من ثيد اليهاع. و ٫ُنونا  المسيح  ع   اهللحدث  عالً تليس القتل أت اللل , تىا أف  بشكل  ًن تعاذل  إذل السمان ُمن ِّ

َتِإف مِّْن أَْىِل اْلِكَتاِب ِإالى   }تعاذل مرة أخرى إذل األ ض, تأف ىناؾ من سيؤمن بو ان٬ناف اللحيح  يقاؿ  المسيحمباشر ىن ن تؿ 
 سياؽ اآلاات اآليت  من, تىكذا ٤ند [ٜ٘ٔ]النسان    {لَيُػْؤِمَننى ِبِو قَػْبَل َمْاتِِو َتاَػْاـَ اْلِقَياَمِة َاُكاُف َىَلْيِهْم َشِهيداً 

 {َتَما َصَلُباهُ } , تاللل  بشكل خاص{َتَما قَػتَػُلاهُ } بشكل ىاـ نفي صراح للقتل. 

 المسيح  ع  اهللبداًل من القتل أت اللل  ىا أف  ثانخبا  بثف ما حد  {َبل  ى َػَعُو الّلُو ِإلَْيوِ } إذل السمان. 

  المسيحانشا ة إذل أف  .سين ؿ مرة أخرى إذل األ ض تسيؤمن بو الناس قبل أف ٬نات 

لػػيعلم األنبػػا  حػػ  أصػػل إذل اٞنفسػػران اٞنعاصػػران ! تاآلف أ اػػد أف أقػػـا بعػػرض أقػػااؿ العلمػػان اٞنفسػػران مػػن بدااػػة القػػرف األتؿ اٟن ػػري
ثػل مػن تسػاؿ لػو نفسػو إريبػات العقيػدة اٞنسػيحية مػن اٞنراجػع   ا ػرتاه ىلػإل ىلمػان اٞنسػلمٌن لػن ٬نػر مػرت  الكػراـ, بػل أ اػد مػن مػا فأ بيشػوي
  هذه أ ضنا تلن هنـ   يها أبداً. اعلم جيداً أنو ال ٬نكن ٞنسيحي أف انتلر لعقيدتو ىلإل مسلم من العقيدة انسالمية !أف  ةانسالمي

 , تقػػاؿ[ٕٔٚ][, شػػبو ٟنػػم. { اقػػاؿ صػػلباا  جػػاًل  ػػًن ىيسػػإل تىػػم ٪نسػػباف أَنػػو ىيسػػإلَتلَػػٰػِكن ُشػػبَِّو َٟنُػػمْ }]   ُمجاهػػ قػػاؿ 
, [ٕٕٚ][قػد جعلػو ىلػإل صػا ة ىيسػإل  قتلػاه. { بلػاحبهم الػذي قتلػاه, تثػاف اهلل َصَلُباُه َتلَٰػِكن ُشػبَِّو َٟنُػمْ َتَما قَػتَػُلاُه َتَما }]   ُمداتل

 .[ٕٗٚ]اهلل ٘نو  أبواجعفواالنحاس, تانماـ [ٖٕٚ]اهلل ٘نو  ابناأبياحاتمتقد نقل أقااٟنما أاضاً انماـ 

َتَما قَػتَػلُػاُه َتَمػا َصػَلُباُه َتلَػٰػِكن ُشػبَِّو }أخونا ُمَعمىر ىن قتاعة يف قالو تعاذل  ]   قتادةثالـ   اهلل ٘نو  الصنعانيتقد نقل انماـ 
ي تلو اٛننة,  قاؿ  جل هِ بَ و شَ يْ لَ ي ىَ قِ لْ م أَ كُ كلا ىليهم,  قاؿ أاُّ  ضَ رَ ل, تثاف ىيسإل ىَ تِ قُ ٌن  ػَ اِّ ا ِ اَ اٜنَ  نْ مِ  لٍ جُ إل  َ لَ ىَ  وُ هَ بػَ شَ  يَ قِ لْ قاؿ  أُ  {َٟنُمْ 

 [ٕ٘ٚ][.يى لَ منهم  ىَ 
                                                 

 .ٓٙصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت تفسيواُمجاِه ىػ(   ٗٓٔأبا اٜن اج ٠ُناِىد اٞنخ تمي )ت  ٕٔٚ
 .ٜٕٙصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن األتؿ تفسيوامداتلابناسليمافىػ(   ٜٓ٘ٔنسن مقاتل بن سليماف األزعي )ت أبا ا ٕٕٚ
 .ٓٔٔٔصػ -, مكتبة ن ا  ملطفإل الباز بالرااض, اجمللد الثال  تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٕٖٚىبد الر٘نن ١نمد بن أيب حامت )ت  ٖٕٚ
 .ٖٖٕصػ -, مرث  إحيان الرتاث انسالمي ّنكة, اٛن ن الثان معانياالدوآفاالكويمىػ(   ٖٖٛأبا جعفر النحاس )ت  ٕٗٚ
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{. و ثػّذهبم اهلل أنىا قَػتَػْلنا الػَمِسيَح ِىيَسإل اْبَن َمْراَػَم َ ُساَؿ اللىوِ اعنػي بذلا جّل ريناؤه  تِبَقْاِٟنْم }]  اهلل ٘نو  الطبويانماـ  تقاؿ
 [ٕٙٚ][ىيسإل تما صلباه, تلكن شّبو ٟنم.{ اعنػي  تما قتلاا َتما قَػتَػُلاُه َتما َصَلُباُه َتَلِكْن ُشبَِّو َٟنُمْ  ػي قِػيػلهم,  قاؿ  }

{ اعػين ألقػي شػػبو َتَمػا قَػتَػلُػاُه, َتَمػػا َصػَلُباُه َتلَػٰػِكن ُشػّبَو َٟنُػػمْ  ػػثن ؿ اهلل تعػاذل إثػذاباً لقػػاٟنم  قػاؿ  }]  اهلل ٘نػو  السػموقن ي تقػاؿ
كُِثَر لنا أف ىيسإل قػاؿ ألصػحابو  أاكػم اُػْقػَذُؼ ىليػو قاؿ قتاعة  ]  اهلل ٘نو  ابناأبياَزَمِنينانماـ  , تقاؿ[ٕٚٚ][ىيسإل ىلإل  ًنه  قتلاه.

 [ٕٛٚ][شبهي؛  إنو مقتاؿ ؟ قاؿ  جل من أصحابو  أنا اا  ساؿ اهلل.  ُقِتَل كلا الرجل, تمنع اهلل نبيو ت  عو إليو.

 ػًنه,  ظنػاه اٞنسػيح  يػو ريالريػة تػثتاالت  أحػدىا  أهنػم ثػاناا اعر انػو  ػثلقإل شػبهو ىلػإل ]  اهلل ٘نػو  المػاحرديتقاؿ أاضاً انماـ 
شػإل  قتلاه, تىذا قاؿ اٜنسن, تقتاعة, ت٠ناىد, تتى , تالسدي. تالثان  أهنم ما ثاناا اعر انو بعينو, تإف ثاف مشها اً  يهم بالػذثر,  ا ت

,  خػػاؼ  ؤسػػاؤىم  تنػػة مػػنهم اهػػاعي ريالريػػٌن ع ٨نػػاً, تعٟنػػم ىلػػإل  ػػًنه ُما٨ِنػػاً ٟنػػم أنػػو اٞنسػػيح,  ُشػػبَِّو ىلػػيهم. تالثالػػ   أهنػػم ثػػاناا اعر انػػو
 [ٜٕٚ][ىاامِّهم,  إف اهلل منعهم ىنو,  عمدتا إذل  ًنه,  قتلاه تصلباه, تَماىُىاا ىلإل العامة أنو اٞنسيح, لي تؿ ا تتاهنم بو.

 ٘نػو  البغػوياتقػاؿ انمػاـ, [ٕٓٛ][ل ٟنػم مػن حسػباه إاػاه.ثِّػ{ أي مُ َتلَػٰػِكن ُشػّبَو َٟنُػمْ تقالػو }]  اهلل ٘نػو  األصفهاني انماـ قاؿت 
ىلإل الذي عّؿ اليهاَع ىليو, تقيل  إهنم حبساا ىيسإل ىليو السالـ يف بيت تجعلاا ىليو  تكلا أف اهلل تعاذل ألقإل َشَبو ىيسإل ]  اهلل

 [ٕٔٛ][. قيًبا  ثلقإَل اهلل تعاذل شبو ىيسإل ىليو السالـ ىلإل الرقي   قتلاه

, تقػاؿ انمػاـ [ٕٕٛ][بين إسرائيل ما قتلاا ىيسإل تال صلباه تلكن شبو ٟنػم.و أخو تعاذل أف ]  اهلل ٘نو  األن لسيتقاؿ انماـ 
تاىلػم أنػو تعػاذل ٞنػا ]  اهلل ٘نػو  الػوازي تقػاؿ, [ٖٕٛ][ي شبهو ىلػإل  ػًنه.قِ لْ أُ   أي {َتلَٰػِكن ُشّبَو َٟنُمْ }  قالو تعاذل]  اهلل ٘نو  ابناالجوزي

َتَمػا قَػتَػلُػاُه َتَمػػا َصػَلُباُه َتلَػٰػِكن ُشػػّبَو  ػاهلل تعػاذل ثػػذهبم يف ىػذه الػدىاى تقػػاؿ } حكػإل ىػن اليهػاع أهنػػم زىمػاا أهنػم قتلػػاا ىيسػإل ىليػو السػػالـ
 [ٕٗٛ][{.َٟنُمْ 

حاا ي,  ثلقي  ؿ ىيسإل  "من اقيين بنفسو",  ثجاب{ ألقي شبو ىيسإل ىليو, قاُشبِّو}]  اهلل ٘نو  العزاابناعب االسالـتقاؿ 
{ اعين ألقإل شػبو ىيسػإل  ػًنه حػ  قتػل َتَلِكْن ُشبَِّو َٟنُمْ تقالو تعاذل  }]  اهلل ٘نو  البغ اديعالءاال يناتقاؿ انماـ , [ٕ٘ٛ][شبهو ىليو.
 [ٕٙٛ][تصل .

                                                                                                                                                                  
 .ٚٚٔصػ -, مكتبة الرشد بالرااض, اٛن ن األتؿ تفسيواالدوآفىػ(   ٕٔٔىبد الرزاؽ بن ٨ناـ اللنعان )ت  ٕ٘ٚ
 .ٖٚٙصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت, اٛن ن التاسع عناتأحيلاآياالدوآفاجامعاالبيافىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  ٕٙٚ
 .ٜٖٚصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن األتؿ بحواالعلـواىػ(  ٖ٘ٚأبا اللي  نلر بن ١نمد السمرقندي )ت  ٕٚٚ
 .ٜٔٗصػ -قاىرة, اجمللد األتؿ , مكتبة الفا تؽ اٜنداثة بالتفسيواالدوآفاالعزيزىػ(   ٜٜٖأبا ىبد اهلل ١نمد بن أيب َزَمِنٌن )ت  ٕٛٚ
 .ٖٗ٘صػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن األتؿ النَُّك احالُعُيوفىػ(   ٓ٘ٗأبا اٜنسن ىلي بن ١نمد اٞنات عي )ت  ٜٕٚ
 .ٖٖٙصػ -, مكتبة ن ا  ملطفإل الباز بالرااض المفوداتافياغويباالدوآفىػ(   ٕٓ٘أبا القاسم الرا   األصفهان )ت  ٕٓٛ
 .ٖٚٓصػ -, عا  طيبة بالرااض, اٛن ن الثان َمَعاِلماالتػَّْنزِيلىػ(   ٙٔ٘أبا ١نمد اٜنسٌن البغاي )ت  ٕٔٛ
 .ٙ٘ٔصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن الثان الُمَحوَّراالَوِجيزافياتفسيواالكتاباالعزيزىػ(   ٙٗ٘أبا ١نمد بن ىطية األندلسي )ت  ٕٕٛ
 .ٕٗٗصػ -, اٞنكت  انسالمي ببًنتت, اٛن ن الثان زاداالمسيوافياعلماالتفسيوىػ(   ٜٚ٘الر٘نن بن اَٛنازي )ت أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد  ٖٕٛ
 .ٔٓٔصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن اٜناعي ىشر التفسيواالكبيواحمفاتيحاالغيبىػ(   ٗٓٙ خر الدان ١نمد الرازي )ت  ٕٗٛ
 .ٚٛ٘صػ -, جامعة أـ القرى ّنكة, اٛن ن الثان تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٓٙٙى  الدان ىبد الع ا  بن ىبد السالـ )ت  ٕ٘ٛ
 .ٛٔٙصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن األتؿ لباباالتأحيلافيامعانياالتنزيلىػ(   ٕ٘ٚىالن الدان ىلي البغداعي الشهًن باٝنازف )ت  ٕٙٛ
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  أنو مسند لل ا  بعده ثقالا  مبين للمفعاؿ ت يو تجهاف, أحد٨نا {ُشبِّو}]  اهلل ٘نو  أحم ابنايوس االحلبيتقاؿ انماـ 
أي  تلكن ُشبِّو ٟنم َمْن قتلػاه.  ػإف قيػل  دِلَ ال  {إنىا قتْلنا}, تلُبس ىليو. تالثان  أنو مسنٌد لضمًن اٞنقتاؿ الذي َعؿى ىليو قاٟنم  ِحيل إليو

 [ٕٚٛ][؟  اٛنااب أف اٞنسيح مشبو بو ال مشبو. ٩ناز أف اعاَع ىلإل اٞنسيح

َتِإفى { أي   أتا شػبهو  ظنػاه إاػاه؛ تٟنػذا قػاؿ  }قَػتَػُلاُه َتَما َصَلُباُه َتَلِكػْن ُشػبَِّو َٟنُػمْ َتَما }]  اهلل ٘نو  ابناكثيوتقاؿ انماـ اٜنا ظ  
عػين بػذلا  مػن اعىػإل قتلػو مػن { ابَػْل َ  َػَعػُو اللىػُو ِإلَْيػوِ  الىِذاَن اْختَػَلُفاا ِ يِو َلِفي َشاج ِمْنُو َما َٟنُْم ِبِو ِمػْن ِىْلػٍم ِإال اتػِّبَػاَع الظىػنِّ م َتَمػا قَػتَػلُػاُه اَِقينًػا

 [ٕٛٛ][اؿ النلا ى, ثلهم يف شا من كلا تحًنة تضالؿ تُسُعر.هى اليهاع, تمن َسلىمو من جُ 

, [ٜٕٛ][{ تاٛنملػة حاليػة, أي  قػالاا كلػا تاٜنػاؿ أهنػم مػا قتلػاه تمػا صػلباه.َتَمػا قَػتَػلُػاُه َتَمػا َصػَلُباهُ }]  اهلل ٘نو  الشوكانيتقاؿ 
تمن قاٟنم  إهنم قتلاا اٞنسيح ىيسإل تصػلباه, تاٜنػاؿ أهنػم مػا قتلػاه تمػا صػلباه بػل ُشػبِّو ٟنػم  ػًنه,  قتلػاا ]  اهلل ٘نو  السع يتقاؿ انماـ 
 [ٜٕٓ][ ًنه تصلباه.

ُر اْلَماِثرِانَ قالو تعاذل  }]  اهلل ٘نو  الشنديطيتقاؿ الشي,  بعيسإل تال مكر {, ابٌن ىنا مكر اليهاع َتَمَكُرتا َتَمَكَر اللىُو َتاللىُو َخيػْ
َتقَػػػْاٟنِِْم ِإنىػػا قَػتَػْلنَػػا اْلَمِسػػيَح ِىيَسػػإل ابْػػَن َمػػْرمَيَ َ ُسػػاَؿ اهلل بػػاليهاع, تلكنػػو بػػٌن يف ماضػػع آخػػر أف مكػػرىم بػػو ١نػػاتلتهم قتلػػو, تكلػػا يف قالػػو  }

َتَمػا قَػتَػلُػاُه َتَمػا الـ, تكلػا يف قالػو  }ىيسػإل ىليػو تىلػإل نبينػا اللػالة تالسػ اؤهتإ٤نػ{, تبٌن أف مكره هبم إلقاؤه الشبو ىلإل  ًن ىيسإل اللىوِ 
 [ٜٕٔ][{ اآلاة.َتَما قَػتَػُلاُه اَِقيناً, َبْل َ  َػَعُو اللىُو ِإلَْيوِ {, تقالو  }َصَلُباُه َتَلِكْن ُشبَِّو َٟنُمْ 

{  ع ىلػػإل َتلَػػٰػِكن ُشػػبَِّو َٟنُػػمْ َتَمػػا قَػتَػلُػػاُه َتَمػػا َصػػَلُباُه } -تعػػاذل  -تقالػػو ]  اهلل ٘نػػو  محمػػ اطنطػػاحيتقػػاؿ شػػي, األزىػػر السػػابق  
. أي  إف مػػا قالػػو اليهػػاع متفػػاخران بػػو, تىػػا -ىليػػو السػػالـ  -مػػ اىمهم الكاكبػػة, تأقػػاتالهم الباطلػػة الػػيت تفػػاخرتا هبػػا بػػثهنم قتلػػاا ىيسػػإل 

تلكػن اٜنػق أهنػم قتلػاا  جػال , ىا من باب أثػاكابهم اٞنعرت ػة ىػنهم؛  ػإهنم مػا قتلػاه, تمػا صػلباه -ىليو السالـ  -زىمهم أنو قتلاا ىيسإل 
 [ٕٜٕ][يف اٝنلقة  ظناه إااه تقتلاه تصلباه, و قالاا. -ىليو السالـ  -آخر اشبو ىيسإل 

قػػاٟنم متب حػػٌن متفػػاخران أهنػػم قتلػػاا اٞنسػػيح ىيسػػإل بػػن مػػرمي ىليػػو السػػالـ تىػػا ]  اهللحفظػػو  أبػػوابكػػواالجزائػػويتقػػاؿ الشػػي,  
{ أي  برحػل آخػر ظنػاه أنػو ىػا  لػلباه تقتلػاه, تأمػا َتَما قَػتَػُلاُه َتَما َصَلُباُه َتَلِكْن ُشػبَِّو َٟنُػمْ بقالو  } ساؿ اهلل, تأثذهبم اهلل تعاذل يف كلا 

أي   {بَػْل َ  َػَعػُو اللىػُو ِإلَْيػِو تََثػاَف اللىػُو َى ِاػ اً َحِكيمػاً ( }ٛ٘ٔاٞنسيح  قػد   عػو اهلل تعػاذل إليػو تىػا ىنػده يف السػمان ثمػا قػاؿ تعػاذل يف اآلاػة )
 [ٖٜٕ][ الباً ىلإل أمره حكيماً يف  علو تتدبًنه.

 

 

                                                 
راالمَاىػ(   ٙ٘ٚأ٘ند بن ااسف اٞنعرتؼ بالسىِمٌن اٜنليب )ت  ٕٚٛ االكتاباالمكنوفال ُّ  .٘ٗٔصػ -, عا  القلم بدمشق, اٛن ن الرابع ُصوفافياعلـو
 .ٜٗٗصػ -, عا  طيبة بالرااض, اٛن ن الثان تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان ىماع الدان إٚناىيل ابن ثثًن )ت  ٕٛٛ
راي امناعلماالتفسيوفتحاالد يواالجامعابينافَػنَّّياىػ(   ١ٕٔ٘ٓنمد بن ىلي الشىاَثان )ت  ٜٕٛ  .ٖٔٗصػ -, عا  اٞنعر ة ببًنتت الوحاي احال ِّ
 .ٖٕٔصػ -, مؤسسة الرسالة ببًنتت تيسيواالكويماالوحمنافياتفسيواكالـاالَمنَّافىػ(   ٖٙٚٔىبد الر٘نن بن ناصر السعدي )ت  ٜٕٓ
 .ٖٖٓ, ٜٕٖصػ -, عا  ىادل الفاائد ّنكة, اجمللد األتؿ وآفأضواءاالبيافافياإيضاحاالدوآفابالدىػ(   ١ٖٜٖٔنمد األمٌن بن ١نمد الشنقيطي )ت  ٜٕٔ
 .ٓٗ٘صػ -, مكتبة هنضة ملر, اٛن ن اٝنامس ىشر التفسيواالوسيطاللدوآفاالكويمىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  ٕٜٕ
 .ٔٚ٘صػ -, اٛن ن األتؿ , مكتبة العلـا تاٜنكم باٞندانة اٞننا ةأيسواالتفاسيوالكالـاالعلياالكبيوجابر بن أبا بكر اٛن ائري   ٖٜٕ
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أف اٞنعتدلٌن من ثبا  ىلمان اٞنفسران اٞنسلمٌن ىو التا ا, اؤادتف اٞنسيحية, تافسرتف ىػذه العبػا ة بقػاٟنم ]  بيشويقاؿ األنبا  
 [اٞنقلاع شخص اشبهو لقاؿ "ُشبِّو بو ٟنم" تليس "شبو ٟنم". أما "شبو ٟنم"  تعين أنو ُخيِّل إليهم, تدل اكن ىناؾ من اشبهو.أنو إكا ثاف 

أف معنػاه  اإلجاب : ؟ [و ٟنم"  تعين أنو ُخيِّل إليهم, تدل اكن ىناؾ من اشبهوبِّ أما "شُ ]ما معىن قاؿ أحد اٞنفسران  ب اي اأقوؿ: 
 لماكا انقل األنبػا  دل اُقتل تدل ُالل ,  إنو قد ُخيِّل لليهاع أهنم قتلاه مللاباً تلكن ىذا دل ٪ندث حقيقة بل ٠ُنرىع خياؿ !  المسيح
 ؟! الناس تلبيس أ هاـ إال اراد الأـ إنو  ,٤نا من اللل  ؟! أال افهم ما انقل  المسيحىذا الكالـ الذي اثبت أف  بيشوي

{ ىػػا نفػػي َتَمػػا قَػتَػلُػػاُه َتَمػػا َصػػَلُباهُ بػػثف قالػػو تعػػاذل }ىػػا القػػاؿ  ف إٗنػػاع ىلمػػان اٞنسػػلمٌن مػػن اٞنفسػػرانإ :أريػػ اأفايفهػػماالجميػػع 
الىتقاع بقتلو مللاباً بشكل خػاص, تإف ثػاف ىنػاؾ مػن لنفي ت  بثي طراقة من الطرؽ, بشكل ىاـ,  المسيحصراح لالىتقاع بقتل 

" بػل إنػػو مػػن الكػا ران بلػػراح مػػا أن لػو  ب العػػاٞنٌن ىلػػإل ثبػػا  ىلمػان اٞنفسػػران اٞنسػػلمٌناٞنعتػدلٌن مػػن  خػالف ىػػذا انٗنػػاع  هػا لػػيس مػػن "
 . محم األمٌن  و سال

الذي أ اع  ىلإل أحد التالميذ اٞننا قٌن  المسيحألقإل شبو   اهلل{ تعىن أف ُشبَِّو َٟنُمْ  ساان قاؿ الػُمفسِّر بثف قالو تعاذل } 
 المسػيحشػبو   اهللن اقيػو بنفسػو,  ػثلقإل سػثؿ حاا اػو ىمىػ  المسػيح, أت أهنػا تعػين أف ليقتلاه  المسيحأف ادؿ اليهاع ىلإل 

  المسػػيحىلػػإل أحػػد اٜنػػاا اٌن الػػذي تا ػػق ىلػػإل كلػػا, أت أهنػػا تعػػين أف اليهػػاع قػػد ُخيِّػػل إلػػيهم أهنػػم قتلػػاا   مقتػػااًل تلكػػن ىػػذا دل
أاػاً ثانػت  ,مػن القتػل ملػلاباً   المسػيح{ ىػي ثيفيػة ٤نػاة ُشػبَِّو َٟنُػمْ قػرتا بػثف }أااً ثاف التفسػًن,  ػإف ٗنػيعهم أ .... اخل ٪ندث حقيقة

 ىل ىذا الكالـ صع  ؟ اىتقد ال. الكيفية.

 ,[.تافسرتف ىذه العبا ة بقاٟنم أنو إكا ثاف اٞنقلاع شخص اشػبهو لقػاؿ "ُشػبِّو بػو ٟنػم" تلػيس "شػبو ٟنػم"]  بيشويقاؿ األنبا  
أ اد أف أسثؿ سؤااًل يف  ااة البسػاطة  أاػن ىػؤالن اٞنفسػرتف ؟! لقػد تلػفحت أ بعػٌن ثتػاب تفسػًن, ٞنفسػران مػن القػرف األتؿ اٟن ػري إذل 

اٞنشكلة تكمن يف أف األنبػا بيشػاي ال افهػم أصػاًل ثػالـ  اٞنعاصران تدل أجد ما اقالو األنبا بيشاي إطالقاً, تلكن لعلي أىلم أان اٞنشكلة,
دل افهم ثالـ  بيشويران,  ّنا ألهنم اكتباف باللغة العربية, ال أع ي حقيقة سب  ىدـ الفهم بالتحداد, تلكن ما أىر و ىا أف األنبا اٞنفس

 اٞنفسران.

{ مسػند إذل مػاكا ؟ إف جعلتػو مسػنداً إذل اٞنسػيح,  اٞنسػيح مشػبو بػو تلػيس ّنشػبو, ُشػبِّو إف قلت }]  اهلل ٘نو  الزمخشويقاؿ  
{ ثقالا ُخيِّل إليو, ثثنو قيل  تلكن تقع ٟنم مٟنَُ أسندتو إذل اٞنقتاؿ  اٞنقتاؿ دل ٩نر لو كثر, قلت  ىا مسند إذل اٛنا  تاجملرت  تىا }تإف 

 [ٜٕٗ][{ ادؿ ىليو, ثثنو قيل  تلكن شبو ٟنم من قتلاه.انَ لْ تػَ ا قػَ إنى ف ُاسند إذل ضمًن اٞنقتاؿ؛ ألف قالو  }أالتشبيو, ت٩ناز 

, تإف أسندتو إذل وبى شَ و بو تليس ّنُ بى شَ سيح  ها مُ إف جعلتو مسنداً إذل اٞن سند إذل ماكا ؟{ مُ ُشبِّوَ قالو }]  اهلل ٘نو  الوازيتقاؿ 
قيػل  تلكػن تقػع  ,, تىػا ثقالػا  خيػل إليػو ثثنػودل ٩نر لو كثر. تاٛنااب من تجهٌن  األتؿ  أنو مسػند إذل اٛنػا  تاجملػرت اٞنقتاؿ  اٞنقتاؿ 

{ اػػدؿ ىلػػإل أنػػو تقػػع القتػػل ىلػػإل  ػػًنه  لػػا  كلػػا الغػػًن مػػذثا اً هبػػذا َتَمػػا قَػتَػلُػػاهُ لشػػبو. الثػػان  أف اسػػند إذل ضػػمًن اٞنقتػػاؿ ألف قالػػو }ٟنػػم ا
 [ٜٕ٘][{ إليو.ُشبِّوَ الطراق,  حسن إسناع }

                                                 
 .ٕٓٙصػ -, عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتت, اٛن ن األتؿ الكشَّاؼاعناحدائقاغوام االتنزيلاحعيوفااألقاحيلافياحجو االتأحيلىػ(   ٖٛ٘أبا القاسم جا  اهلل ١نماع ال ٢نشري )ت  ٜٕٗ
 .ٔٓٔصػ -ا  الفكر ببًنتت, اٛن ن اٜناعي ىشر , عالتفسيواالكبيواحمفاتيحاالغيبىػ(   ٗٓٙ خر الدان ١نمد الرازي )ت  ٜٕ٘
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تلكػن تقػع ٟنػم التشػبيو. ت٩نػاز أف { مسػند إذل اٛنػا  تاجملػرت , ثقالػو  خيػل إليػو, ُشػبِّوت}]  اهلل ٘نو  األن لسياأبواحيَّافتقاؿ 
{ أي  تلكن شبو ٟنم من قتلاه. تال ٩ناز أف اكاف ضمًن اٞنسيح, ألف اٞنسيح ُمَشػبىو بػو ال انَ لْ تػَ ا قػَ إنِّ اسند إذل ضمًن اٞنقتاؿ الداؿ ىليو  }

 [ٜٕٙ][ُمَشبىو.

, أحػػد٨نا  أنػػو مسػػند لل ػػا  بعػػده  مبػػين للمفعػػاؿ ت يػػو تجهػػاف {ُشػػبِّو}  {ُشػػبِّو ٟنػػم}قالػػو ]  اهلل ٘نػػو  السػػميناالحلبػػيتقػػاؿ 
ن ُشػبِّو ٟنػم َمػْن قتلػاه.  ػإف   تلكػأي {اْلنَػتػَ إنىػا قػَ }   اٞنقتاؿ الذي َعؿى ىليو قاٟنم  أنو مسنٌد لضمًن. تالثان, تلُبس ىليوِحيل إليو  ثقالا
 [ٜٕٚ][.وبى شَ و بو ال مُ بى شَ ؟  اٛنااب أف اٞنسيح مُ    دِلَ ال ٩ناز أف اعاَع ىلإل اٞنسيحقيل

سند لل ا ِّ بعده؛    أنو مُ مبين للمفعاؿ, ت يو تجهاف  أحد٨نا {ُشبِّوَ }  {ُشبَِّو َٟنُمْ }قالو ]  اهلل ٘نو  أبواحفناال مشديتقاؿ 
 {ِإنىػا قَػتَػْلنَػا}  ْقتُػاؿ الىػِذي َعؿى ىليػو قػاٟنمسػنٌد لضػمًن اٞن  تلكن تقع ٟنم التشبيو. تالثان  أنػو مُ ثثنىو قيل, , تلُبَِّس ىَلْيوِ ُخيَِّل إليو  ثقالا

 [ٜٕٛ][.بىوشَ ال مُ  بىو بوشَ اٞنسيَح مُ   أف أف اعاَع ىلإل اٞنسيِح ؟  اٛناابُ ,  إف قيل  دِلَ ال ٩َنُاز أي  تلكن ُشبِّو ٟنم من قتُلاه

تاألمر ببساطة ثاآليت  نراد أف نعرؼ من الػذي تقػع  ! بيشويطبعاً من الااضح جداً أنو ال ااجد ىادل تاحد قاؿ ّنا قالو األنبا  
 من ىا الذي  شبهو, بل ىا الذي ُأِخذَ  ىا اٞنفعاؿ ؟! بالطبع ال,  المسيحمبين للمفعاؿ,  هل  {ُشبِّوَ ىليو  عل التشبيو,  كلمة }

 الفعل ؟ تقع ىليو

" ُمَكاىنػة مػن حػرؼ اٛنػر َٟنُػمْ تاجملػرت , أي أف ثلمػة "الذي تقع ىليػو الفعػل ىػا اٛنػا   األحؿ:قاؿ العلمان أف يف اٞنسثلة تجهاف, 
ٟنػم التشػبيو, تظنػاا أهنػم صػلباه تلكػنهم دل ىػم الػذان تقػع   المسػيح"لػ" تالضمًن "ىم", تىكذا اكاف الذان قالاا أهنػم قتلػاا تصػلباا 

{  تكاف ّنعىن أنو ُشبِّو ٟنم من ِإنىا قَػتَػْلَناقاؿ اليهاع }أف اكاف الفعل تاقعاً ىلإل اٞنقتاؿ, تالذي كُِثر بشكل  ًن مباشر يف  الثاني:. افعلاا
 من اللل  !  المسيحبن اة  اُفيدافكال اٞنعنيٌن الثان,   ألتؿ أتتساان ثاف اٞنعىن ا . المسيحقتلاه أنو ىا 

تقػػد قػػاؿ أحػد األئمػػة الكبػا  تىػػا انمػاـ الػػرازي يف ثتػػاب مكػاف مػػن سػبع ٠نلػػدات بعنػااف "تفسػػًن الفخػػر ]  بيشػويقػاؿ األنبػػا 
شػخص شػبهو ُالػل  بػداًل ىانػة هلل أف ٩نعػل إالرازي اٞنشتهر بالتفسًن الكبًن تمفاتيح الغي " تىا مػن أقػاى اٞنراجػع انسػالمية, قػاؿ إهنػا 

منو, ألف ىذا اعين أف اهلل  ًن قاع  أف ان يو. تىكذا  قد أت ع لنا أعلة دل نذثرىا ٥نن من قبل, تقاؿ أاضاً ما كن  الذي صل  يف ىػذه 
 [ٜٜٕ][اٜنالة إف ىذا اُعتو ظلم.

ػػر اٛنميػػع بػػثف  أحاًل:  تاىلػػم أنػػو تعػػاذل ٞنػػا ]دل اُقتػػل تدل ُالػػل     المسػػيحقػػاؿ صػػراحة بػػثف  اهلل ٘نػػو  الػػوازيأحػػ  أف أُكثِّ
َتَما قَػتَػُلاُه َتَما َصَلُباُه َتلَػٰػِكن ُشػّبَو يف ىذه الدىاى تقاؿ } أنهماقتلوااعيسىاعليهاالسالـافاهللاتعالىاكذبهمحكإل ىن اليهاع أهنم زىماا 

يُػاىم النػاس بػثف لثالمػاً لػو   بيشوي,  لماكا اُا ع األنبا  المسيحمسثلة صل   يف اهلل ٘نو  الوازي ثالـ,  إكا ثاف ىذا  [ٖٓٓ][{.َٟنُمْ 
 .اٜنق بالباطل ليدحض بو اٜنق انجابة ببساطة تثما قلنا سابقاً  إنو اُراد  ق  أف اُلبس اؤاِّد اٞنسيحية ؟ الوازي

                                                 
 .ٙٓٗصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن الثال  البحواالمحيطىػ(   ٗ٘ٚأبا حيىاف ١نمد بن ااسف األندلسي )ت  ٜٕٙ
االكتاباالمكنوفىػ(   ٙ٘ٚأ٘ند بن ااسف اٞنعرتؼ بالسىِمٌن اٜنليب )ت  ٜٕٚ راالَمُصوفافياعلـو  .٘ٗٔصػ -دمشق, اٛن ن الرابع , عا  القلم بال ُّ
االكتابىػ(   ٓٛٛأبا حفص ىمر الدمشقي )ت  ٜٕٛ  .ٔٔٔصػ -, عا  الكت  العلمية ببًنتت, اٛن ن السابع الّلَبابافياعلـو
 .ٖٗصػ - المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ة, احملاضرة الثالثة لألنبا بيشاي  آبائي احكتابي ا-عدي تناااألرثوذكسي ابعنااف   ٕٓٔٓثتاب مؤٕنر العقيدة األ رياكثسية  ٜٜٕ
 .ٔٓٔصػ -, عا  الفكر ببًنتت, اٛن ن اٜناعي ىشر التفسيواالكبيواحمفاتيحاالغيبىػ(   ٗٓٙ خر الدان ١نمد الرازي )ت  ٖٓٓ
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,  هػل  هلللُيلػل  مكانػو إىانػة   المسػيحجعل شخلػاً ُاشػبو  اهللقاؿ أف القاؿ بثف  اهلل ٘نو  الوازيبفرض أف  ثانيًا: 
بطراقة أخرى ليس  يها تشػبيو   المسيحقد ٤نىا   اهللُصِل  ؟! بالطبع ال,  إنو هبذا اقاؿ أف   المسيحىا بذلا اقاؿ بثف 

تىػػم دل الػلباه, تدل اكػػن ىنػػاؾ مػن أخػػذ شػػبو   المسػػيحسػػابقاً أنػػو ُخيِّػل لليهػػاع أهنػم صػػلباا  بيشػػويأحػد بثحػػد, مثػل مػػا قػػاؿ األنبػا 
 مات مللاباً !  المسيحال اقاؿ بثف  الوازي, تلكن يف النهااة, تبثي حاؿ من األحااؿ,  المسيح

 إننػػا ٤نػػد يف ٗنيػػع تُصػػل  مكانػػو ثػػاف مظلامػػاً,   المسػػيحاىتقػػد بػػاف الػػذي أخػػذ شػػبو  اهلل ٘نػػو  الػػوازيبفػػرض أف  ثالثػػًا: 
ثػػاف ىلػػإل حالػػة مػػن    المسػػيحأف الػػذي ُصػػل  مكػػاف  ,تالػػيت تشػػرح ثيفيػػة التشػػبيو ,{َتَلِكػػن ُشػػبِّو َٟنُػػمبقالػػو تعػػاذل }الرتااػػات اٝناصػػة 

  ارينٌن

  المسػػيحتأف افداػػو بنفسػػو, تقػػد تىػػده   المسػػيح, تاختػػا  طااىيػػة أف اثخػػذ مكػػاف ثػػاف مػػن اٜنػػاا اٌنأنػػو   األحلػػى:
سػاان ثػاف  , المسػيحأنػو ثػاف أحػد األشػرا  الػذان ثػاناا اراػدتف قتػل  الثانيػ :, [ٖٔٓ].ُجػَوي ابػنات السُّ ِّيت قتادةتىذا قاؿ  ,باٛننة

يف  , ت٤ند المسيحأف اُقتل ىا بداًل من أف اُقتل   اهللتاٛن ان من جنس العمل, تلذلا أ اع  تلميذاً خائناً أت أحد اٛنناع الرتماف,
ػػػرِّارُ } ٛٔ/ٕٔ األمثػػػاؿالعهػػػد القػػػدمي يف سػػػفر  اِق َتَمَكػػػاَف اْلُمْسػػػَتِقيِمٌَن اْلغَػػػاِعُ . اَلشِّ , أي أف الشػػػخص الشػػػرار اكػػػاف  داػػػة {ِ ْداَػػػُة اللِّػػػدِّ

 ٘نو  الوازيتىكذا ال ااجد ظلم يف إي حالة من اٜنالتٌن, تاكاف قد أخطث  لللِّدِّاق, تأف الغاع  اثخذ مكاف اٞنستقيم تاكاف بداًل منو.
 بفرض أنو قاؿ ىذا الكالـ ! اهلل

تال أع ي  ال الكالـ األتؿ تال الكالـ الثان ! ,األنباابيشوياأصالًااندلهالوازيارحمهااهللالمايدلاالكالـاالذيا :حاألهمااًارابع 
؟! أـ أنػو قػرأ ىػذا الكػالـ يف ثتػاب مػن ثتػ  اٞنسػيحيٌن  اهلل ٘نػو  للػوازيىل قػاـ بتػثليف تتلفيػق ىػذا الكػالـ  من أي جان هبذا الكالـ !

يف تفسػػػًنه  اهلل ٘نػػو  الػػوازي؟! ال أىلػػػم اٜنقيقػػة, تلكػػن مػػا أىلمػػػو ىػػا أف  اهلل ٘نػػو  للػػوازيتاخػػتل  ىليػػو األمػػر تاىتقػػد أف ىػػػذا الكػػالـ 
 ف اا عىا تاقـا بالرع ىليها !"التفسًن الكبًن تمفاتيح الغي " دل اقل ىذا الكالـ أبداً, تال ح  يف اٞنسائل اليت ثا

َتِإَكا َثاَف » ٕٕألنو مكتاب يف سفر التثنية } لقد أ اع اليهاع أف اللقاا اللعنة باٞنسيح,  ثَصرُّتا ىلإل صلبو]  بيشويقاؿ األنبا 
ْاُت  َػُقِتل َتَىلْقتَػُو َىلػإل َخَشػَبٍة 

َ
َعلػَق َملُعػاٌف ِمػَن  َٖٕىلإل ِإْنَساٍف َخِطيىٌة َحقَُّها اٞن

ُ
 َػال تَبِػْت ُجثىتُػُو َىلػإل اَٝنَشػَبِة بَػل َتْدِ نُػُو يف َكلِػَا اليَػػْاـِ أَلفى اٞن

تّنا أنو قاـ من األماات  بهذا تكاف اللعنة قد ١ُنيت, تهبذا  إف ىبػا ة "مػا صػلباه" تعػين "مػا أٜنقػاا بػو لعنػة  [.ٖٕ-ٕٕ/ٕٔاهلِل.{]التثنية 
نػو الللي ", "تما قتلاه" ألنو قاـ.  مثاًل إكا  أاتم شخلاً ماشياً أمامكم يف ىذه القاىة اآلف تقيل لكم أنو قتل من اامٌن  لن تلدقاا أل

هذااماااا بو اللعنة تما أ قدته اٜنياة, ألنو ىاع إذل اٜنياة, تلكنهم تلا تا ىذا يف مؤامرهتم الدنيعة اليت  شلت. حّي أمامكم.  هم ما أللق
 [ٕٖٓ][.يدولهابع االمفسوينامناكبارااألئم امناعلماءاالمسلمين

يف القرآف الكرمي   اهللاُفسِّر القرآف الكرمي ُنس  العقيدة اٞنسيحية األ رياكثسية اليت اكفرىا  بيشويمرة أخرى ٤ند أف األنبا  
بعػض اٞنفسػران مػن ثبػا  األئمػة مػن األعب, حي  أنو نس  ىذا التفسػًن األ رياكثسػي إذل  " بيشويتلكن يف ىذه اٞنرة قد أسان األنبا  !

 تىذا ثذب لو قرتف ! "ىلمان اٞنسلمٌن

                                                 
 .ٚ٘ٔاآلاة   , سا ة النسانتفسيواالطبوي اجع  ٖٔٓ
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و عإكا قبلنا تفسًنه األ رياكثسي للقرآف ىلإل أساس أف من حقاؽ اننساف أف اُ  هبذا الكالـ الفا غ ؟! بيشويمن أان أتإل األنبا 
بعػض اٞنفسػران مػن  ىن نفسو ثيفمػا شػان,  هػذا أمػر خػاص بػو, ليهػذي ثػل مػن اراػد أف اهػذي مػع نفسػو, تلكػن أف انسػ  ىذاانػو إذل "

ىشراة أت من ال اداة أت مػن  ريىنمن اللا ية أت من الشيعة ان ال أظن ح  أف أحداً   هذا أمر ال اُطاؽ, "ٌنثبا  األئمة من ىلمان اٞنسلم
تال أظػن حػ  أف البهائيػة أت األ٘نداػة الػذان ىػم ُثفػا  تليسػاا مػن أىػل انسػالـ قػالاا ىػذا  ! الكالـ الذي قالو األنبا بيشػايقاؿ  انباضية
 الكالـ !

قػػد ا ػػرتى ا ػػرتاًن ىظيمػػاً ىلػػإل ىلمػػان اٞنسػػلمٌن, بػػل تىلػػإل انسػػالـ بشػػكل ىػػاـ,  بيشػػويتللتثثيػػد ىلػػإل كلػػا, تلبيػػاف أف األنبػػا  
سػػثقـا بعػػرض بعػػض التفاسػػًن اٝناصػػة بػػالفرؽ الػػػُمخالفة ألىػػل السػػنة تاٛنماىػػة, تالػػيت اسػػتطيع أي شػػخص أف اطىلػػع ىليػػو مػػن ىلػػإل ماقػػع 

  [ٖٖٓ]التفسًن

{ أي ألقإل َتَما قَػتَػُلاُه َتَما َصَلُباُه َتَلِكن ُشبَِّو َٟنُمْ }]  "تفسيواكتابااهللاالعزيزيف تفسًنه " ىػ( ٖت القرف   شيعي) الهوارياقاؿ
 [إل  ُقِتَل كلا الرجُل.اهلل ىلإل  جل شبو ىيس

االدػوآف" يف تفسػًنه ىػػ( ٓٙٗت   شػيعي) الطوسػيتقػاؿ  قبلهػا تتقػداره,  ىػذه اآلاػة ىطػف ىلػإل مػا]"  التبيػافاالجػامعالعلػـو
اات اهلل تقتلهم األنبيان بغًن حق, تقاٟنم  قلابنا  لف تقاٟنم إنا قتلنا اٞنسيح ىيسػإل ابػن مػرمي  سػاؿ اهلل, آ بما نقضهم ميثاقهم تثفرىم ب

لػػإل اهلل يف قتػػل هنػػم قتلػػاا اٞنسػػيح اقينػػاً, تمػػا قتلػػاه, ثفػػر مػػن حيػػ  ىػػا جػػرأة ىأخبػػا ىم إف أن لنػػا مػػن العػػذاب, تأتجبنػػا ٟنػػم مػػن العقػػاب, أل
 [{.َتَما قَػتَػُلاُه َتَما َصَلُباُه َتَلِكن ُشبَِّو َٟنُمْ أنبيائو, تمن علت اٞنع  ات ىلإل صدقو, و ثذهبم اهلل يف قاٟنم  إنا قتلناه  قاؿ  }

َى ِاػػ اً { }ُشػػبَِّو َٟنُػػمْ ٰػِكن َتَمػػا َصػػَلُباُه َتلَػػقالػػو تعػػاذل  }]  "لطػػائ ااإلشػػاراتيف تفسػػًنه " ىػػػ( ٘ٙٗت   ُصػػوفيالقشػػًني )تقػػاؿ 
 [ْن حفر بعراً ألخيو تقع  يها.{ قيل أتقع اهلل َشبَػَهُو ىلإل الساىي بو  ُقِتَل تُصِلَ  مكانو, تقد قيل  مَ َحِكيماً 

قيل  إف اليهاع أحاطاا بعيسإل تمن ]  " إلىابلوغاالنهايا اله اييف تفسًنه " ىػ( ٖٚٗت   وفيصُا) مكيابناأبياطالبتقاؿ 
ال اشػبهاف ىيسػػإل بعينػو  حالػاا ٗنيعػاً يف صػػا ة ىيسػإل,  ثشػكل ىلػيهم أمػػر ىيسػإل,  خػرج إلػيهم بعػػض مػن ثػاف يف البيػت مػػع معػو تىػم 
 [,  قتلاه تىم ٪نسباف أنو ىيسإل.ىيسإل

مػن  مثاًل إكا  أاتم شخلاً ماشياً أمامكم يف ىذه القاىة اآلف تقيل لكم أنػو قتػل ], اقاؿ  بيشويتعليق أخًن ىلإل ثالـ األنبا  
اتحدث  بيشوي إف ثاف األنبا  , لن أصدِّؽ أنو قُِتل بالطبع, تأاضاً لن أقاؿ بثنو قاـ من األماات ![اامٌن  لن تلدقاا ألنو حّي أمامكم.

ىػل ٩نػاز بعػد  ُنس  العقيدة اٞنسيحية, أي أنو قُِتل مللاباً, و ُعِ ن, تقاـ مػن األمػاات بعػد ريالريػة أاػاـ تريػالث ليػاؿ,  المسيحىن 
تىػل ٩نػاز بعػد كلػا أف أنفػي ىػػن القتػل ؟! بػالطبع ال,  إنػو قػد قُتػل بالفعػل, تلكنػو قػاـ مػن األمػاات,   المسػيحأف أنفػي ىػن  كلػا

 ت مللاباً, تلكنو قاـ من األماات.اللل  ؟! بالطبع ال,  إنو قد ُصل   عاًل تما  المسيح

 بيشػويأ اػد أف أسػثؿ األنبػا  ,[اللػلي ", "تمػا قتلػاه" ألنػو قػاـ "ما صلباه" تعين "ما أٜنقػاا بػو لعنػةىبا ة ]  قاؿ بيشوياألنبا  
رع سؤاالً تاحداً  ىل تقبل من أي من مسيحي أف انشر بٌن الناس أف اٞنسيح دل اُقتل تدل ُالل , و ىندما تسثلو ٞناكا تقاؿ ىذا الكالـ, ا

 ما ىذا اٛنناف ! و لعنة الللي  ؟!ىليا قائاًل بثنو دل اُقتل ألنو قاـ من األماات, تدل ُالل  ألنو دل تلحق
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َمْلُعاٌف  », ألَنىُو َمْكُتاٌب  ِإْذاَصاَراَلْعَنً اأَلْجِلَنااَْلَمِسيُح ا ْػَتَدانَا ِمْن َلْعَنِة النىاُماِس, } ٖٔ/ٖ غالطي نفسو اقاؿ يف  بولس إكا ثاف
ُنسػ  العقيػدة اٞنسػيحية قػد أصػابتو اللعنػة حػ  تُر ػع ىػن النػاس,  هػل اػثيت   المسػيح{, تىػذا اعػين أف «.ُثلُّ َمْن ُىلَِّق َىَلإل َخَشػَبةٍ 

 اآلف تاقاؿ أف اليهاع ما أٜنقاا بو لعنة الللي  ؟!  من الذي ٘نل اللعنة إكاً ؟! بيشوياألنبا 

 من القرآف الكرمي.  المسيح صل مسثلة يف  بيشويتىكذا نكاف قد  ععنا ىلإل ثل شا عة تتا عة قاٟنا األنبا 

ان  ػرتة جلاسػي يف قاؿ رل تالدي يف مرىات ىدادة, ىندما ثاف ٬نُّر بغػر يت تاسػمعين تأنػا أنطػق بنلػاص مػن الكتػاب اٞنقػدس أرينػ 
اا بين, اترؾ الدىاة ىن طراػق الكتػاب اٞنقػدس, تاعىػاا النػاس إذل انسػالـ بػالقرآف "  البالتوؾمي اٞنسيحي ىلإل برنامج  ر ة اٜناا  انسال

 ."الكرمي,  إف القرآف الكرمي ىا الذي  يو اٟندااة

ريبػات اآلاػات القرآنيػة مػن ملػد  اقبلػو اٞنسػيحي نثنت ُأجاعؿ تالػدي ثثػًناً, تأقػاؿ لػو إنػين ال أسػتخدـ النلػاص الكتابيػة إال  
. تدل اقتنػع تالػدي أبػداً بكالمػي, تلكنػين ثنػت تاريقػاً مػن منه ػي, تلكػن مػع مػرت  الاقػت, بػدأت ح  تكاف اُٜن ىة أثثػر ريباتػاً تتػثريًناً  يػو

ـ بالكتابات اٞنسيحية أصبح لو األتلااة ىلإل ع اسة اآلاات القرآنية, تاٞنفرتض أف اكاف العكس, تنظرت يف حارل تحاؿ أشعر أف االىتما
نعػػرؼ ىػػن الكتػػاب  -إال مػػن  حػػم  يب  -,  اجػػدت أنػػين تأ لػػ  مػػن حػػارل مػػن حػػارل مػػن العػػاملٌن يف ٠نػػاؿ اٜنػػاا  انسػػالمي اٞنسػػيحي

 مي.اٞنقدس أثثر ٣نا نعر و ىن القرآف الكر 

 اجػػػدت أف السػػػب  الرئيسػػػي ىػػػا ىػػػدـ االىتمػػػاـ بكتابػػػات ىلمائنػػػا  تاقفػػػت ثثػػػًناً تسػػػثلت نفسػػػي ىػػػن سػػػب  ىػػػذه االنتكاسػػػة, 
تجدت أف ىنػاؾ  تليس ىدـ االىتماـ  حس , بل إنين اٞنسلمٌن الذان ىملاا يف ٠ناؿ اٜناا  انسالمي اٞنسيحي من قبلنا ّنعات السنٌن,

ّنػا اعر ػو مػن ثتابػات آبائيػة تلغػات أجنبيػة مثػل اللغػة اليانانيػة  اهللأ ضػل مػن ىػؤالن العلمػان تالػدىاة إذل  من اعتقد أنو قد الل إذل مرحلػة
 تاللغة العواة ت ًن٨نا من اللغات.

بدأت ىند ىذه النقطة يف البح  ىن ثتابات العلمان اٞنسلمٌن اٝناصة ّن اؿ عىاة  ًن اٞنسلمٌن إذل انسالـ, تأاضػاً ثتابػاهتم  
٠ناؿ عىاة ت٠ناعلة أىل الكتاب,  اجدت أف ىذه الكتابات ٓنمل ثنازاً من العلم تاٞنعر ة تنتظر من ٪نلػل ىليهػا تانشػرىا بػٌن النػاس, يف 

ج  ػػاألىم مػػن معػػر تهم بثسػػفا  اليهػػاع تالنلػػا ى, أت إتقػػاهنم للغػػة العواػػة تالسػػراانية ت ًن٨نػػا مػػن اللغػػات, األىػػم ىػػا أهنػػم تضػػعاا لنػػا اٞنػػنه
ثػل هبػا ت٥نػن ٦ُناطػ   ػًن لذي ٩ن  ىلينػا أف نتىبعػو يف ىػاكان اجملػالٌن, تتضػعاا لنػا اآلعاب تاألخالقيػات الػيت ٩نػ  ىلينػا أف نتماللحيح ا
 اٞنسلمٌن.

, اهلليف  ًن اٞنسلم بطراقة ال اعلمها إال ىندما أقاؿ لكم إف اآلعاب اٜنسنة, تاألخالقيات الر يعة, تؤرير  اهللصدقان إخاان يف 
 أقاؿ لا لا أف لا ىلم األتلٌن تاآلخران تدل تسلا اٞننهج القامي, تدل تتمثل ِنلق النيب الكرمي,  لػن اسػمع منػا  ػًن اٞنسػلم تلػا  بل إنين

 ثلمة تاحدة !

اللحيح لتكاف ١نات اً جيداً يف اجملاؿ انسالمي اٞنسػيحي ىػا أف تكػاف صػاح  معر ػة جيػدة جػداً بالعقيػدة انسػالمية,  الطراق
إذل قرانة ثتابات السلف اللاحل اٝناصة بدىاة أىل الكتاب, مع إطالع ىلإل مراجع أىل الكتاب من ثتػبهم اٞنقدسػة أت تعػاليم بانضا ة 

 ىلإل أف تسًن يف ىذا الطراق من اليمٌن إذل اليسا  تليس العكس ! اهللآبائهم. تلكن احرص  ٘نا 
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 , عا  الكت  العلمية ببًنتت.تفسيواُمجاِه  ىػ(  ٗٓٔأبا اٜن اج ٠ُناِىد اٞنخ تمي )ت  .ٔ

 ., عا  الكت  العلمية ببًنتتتفسيوامداتلابناسليمافىػ(   ٓ٘ٔأبا اٜنسن مقاتل بن سليماف األزعي )ت  .ٕ

 ., عا  التدمراة بالرااضفعيتفسيوااإلماـاالشاىػ(   ٕٗٓأبا ىبد اهلل ١نمد الشا عي )ت  .ٖ

 ., مكتبة الرشد بالرااضتفسيواالدوآفىػ(   ٕٔٔىبد الرزاؽ بن ٨ناـ اللنعان )ت  .ٗ

 .ببًنتت مؤسسة الرسالة ,جامعاالبيافاعناتأحيلاآياالدوآفىػ(   ٖٓٔأبا جعفر ١نمد بن جرار الطوي )ت  .٘

 .بالرااض, مكتبة ن ا  ملطفإل الباز تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٕٖٚىبد الر٘نن ١نمد بن أيب حامت )ت  .ٙ

 ., مرث  إحيان الرتاث انسالمي ّنكةمعانياالدوآفاالكويمىػ(   ٖٖٛأبا جعفر النحاس )ت  .ٚ

 ., عا  الفكر ببًنتتبحواالعلـواىػ(  ٖ٘ٚأبا اللي  نلر بن ١نمد السمرقندي )ت  .ٛ

 .بالقاىرة, مكتبة الفا تؽ اٜنداثة تفسيواالدوآفاالعزيزىػ(   ٜٜٖأبا ىبد اهلل ١نمد بن أيب َزَمِنٌن )ت  .ٜ

 ., عا  الكت  العلمية ببًنتتالنَُّك احالُعُيوفىػ(   ٓ٘ٗأبا اٜنسن ىلي بن ١نمد اٞنات عي )ت  .ٓٔ

 ., مكتبة ن ا  ملطفإل الباز بالرااضالمفوداتافياغويباالدوآفىػ(   ٕٓ٘الرا   األصفهان )ت  أبا القاسم .ٔٔ

 .طيبة بالرااض , عا َمَعاِلماالتػَّْنزِيلاىػ(  ٙٔ٘أبا ١نمد اٜنسٌن البغاي )ت  .ٕٔ

الكشَّػػػاؼاعػػػناحدػػػائقاغػػوام االتنزيػػػلاحعيػػػوفااألقاحيػػػلافػػػياحجػػػو اىػػػ(   ٖٛ٘أبػػا القاسػػػم جػػا  اهلل ١نمػػػاع ال ٢نشػػػري )ت  .ٖٔ
 ., عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتتالتأحيل

 .العلمية ببًنتت, عا  الكت  الُمَحوَّراالَوِجيزافياتفسيواالكتاباالعزيزىػ(   ٙٗ٘أبا ١نمد بن ىطية األندلسي )ت  .ٗٔ

 .ببًنتت , اٞنكت  انسالميزاداالمسيوافياعلماالتفسيوىػ(   ٜٚ٘أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد الر٘نن اَٛنازي )ت  .٘ٔ

 , عا  الفكر ببًنتت.التفسيواالكبيواحمفاتيحاالغيبىػ(   ٗٓٙ خر الدان ١نمد الرازي )ت  .ٙٔ

 ., جامعة أـ القرى ّنكةالدوآفاالعظيمتفسيواىػ(   ٓٙٙى  الدان ىبد الع ا  بن ىبد السالـ )ت  .ٚٔ

 ., عا  ىادل الكت  بالرااضالجامعاألحكاـاالدوآفىػ(   ٔٚٙأبا ىبد اهلل مشس الدان القرطيب )ت  .ٛٔ

 ., عا  الَكِلم الطىيِّ  ببًنتتَمَ اِرؾاالتنزيلاححدائقاالتَّأحيلىػ(   ٓٔٚأبا الوثات ىبد اهلل النسفي )ت  .ٜٔ

 ., عا  الفكر ببًنتتلباباالتأحيلافيامعانياالتنزيلىػ(   ٕ٘ٚىالن الدان ىلي البغداعي الشهًن باٝنازف )ت  .ٕٓ

 .مؤسسة ىلـا القرآف ببًنتت ,دقائقاالتفسيوىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  .ٕٔ

 .الكت  العلمية ببًنتت, عا  التفسيواالكبيوىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  .ٕٕ

االتنزيلىػ(   ٔٗٚأبا القاسم ١نمد الكليب )ت  .ٖٕ  ., عا  الكت  العلمية ببًنتتالتسهيلالعلـو
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 ., عا  الكت  العلمية ببًنتتالبحواالمحيطىػ(   ٗ٘ٚأبا حيىاف ١نمد بن ااسف األندلسي )ت  .ٕٗ

االكتاباالمكنوفصُاال ُّراالمَاىػ(   ٙ٘ٚأ٘ند بن ااسف اٞنعرتؼ بالسىِمٌن اٜنليب )ت  .ٕ٘  ., عا  القلم بدمشقوفافياعلـو

 .بالرااض عا  طيبة ,تفسيواالدوآفاالعظيمىػ(   ٗٚٚأبا الفدان ىماع الدان إٚناىيل ابن ثثًن )ت  .ٕٙ

 ., عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتتالجواهواالحسافافياتفسيواالدوآفىػ(   ٘ٚٛأبا زاد ىبد الر٘نن الثعاليب )ت  .ٕٚ

االكتاببَااللّاىػ(   ٓٛٛأبا حفص ىمر الدمشقي )ت  .ٕٛ  ., عا  الكت  العلمية ببًنتتابافياعلـو

, عا  الكتػػاب انسػػػالمي نظػػماالػػ ررافػػػياتناسػػبااآليػػػاتاحالسػػورىػػػػ(   ٘ٛٛأبػػا اٜنسػػن برىػػاف الػػػدان إبػػراىيم البقػػاىي )ت  .ٜٕ
 .بالقاىرة

 ., إحيان الرتاث العريب ببًنتتمزايااالدوآفاالكويماإرشاداالعدلاالسليماإلىىػ(   ٜٔ٘أبا السعاع ١نمد الَعماعي )ت  .ٖٓ

, عا  الكتػػ  العلميػػة البيضػػاحياحاشػػي اُمحػػياالػػ يناشػػيخازادةاعلػػىاتفسػػيوىػػػ(   ُٜٔ٘ملػػلح الػػدان القاَجػػاي )ت  ١نمػػد .ٖٔ
 .ببًنتت

 ., عا  ى ر بالقاىرةال راالمنثورافياالتفسيوابالمأثورىػ(   ٜٔٔجالؿ الدان السياطي )ت  .ٕٖ

 ., عا  الكت  العلمية ببًنتتحاشي االُدوَنوّياعلىاتفسيوااإلماـاالبيضاحيىػ(   ٜ٘ٔٔىلاـ الدان إٚناىيل اٜننفي )ت  .ٖٖ

 ., عا  اٞنعر ة ببًنتتفتحاالد يواالجامعابينافَػنَّّياالوحاي احال ِّراي امناعلماالتفسيوىػ(   ١ٕٔ٘ٓنمد بن ىلي الشىاَثان )ت  .ٖٗ

, عا  إحيػػان رححاالمعػػانيافػػياتفسػػيواالدػػوآفاالعظػػيماحالسػػبعاالمثػػانيىػػػ(   ٕٓٚٔاسػػي )ت شػػهاب الػػدان أبػػا الفضػػل األل .ٖ٘
 .الرتاث العريب ببًنتت

 ., مؤسسة الرسالة ببًنتتتيسيواالكويماالوحمنافياتفسيواكالـاالَمنَّافىػ(   ٖٙٚٔىبد الر٘نن بن ناصر السعدي )ت  .ٖٙ

 .ّنكة , عا  ىادل الفاائدالبيافافياإيضاحاالدوآفابالدوآفأضواءاىػ(   ١ٖٜٖٔنمد األمٌن بن ١نمد الشنقيطي )ت  .ٖٚ

 ., الدا  التانسية للنشرالتحويواحالتنويوىػ(   ١ٖٜٖٔنمد الطاىر بن ىاشا  )ت  .ٖٛ

 .عا  أخبا  اليـا بالقاىرة ,تفسيواالشعواحيىػ(   ١ٔٗٔٛنمد متارل الشعراتي )ت  .ٜٖ

 ., مكتبة هنضة ملر بالقاىرةالكويمالتفسيواالوسيطاللدوآفاىػ(   ١ٖٔٗٔنمد سيد طنطاتى )ت  .ٓٗ

 ., مكتبة العلـا تاٜنكم باٞندانة اٞننا ةأيسواالتفاسيوالكالـاالعلياالكبيوجابر بن أبا بكر اٛن ائري   .ٔٗ

 ., مكتبة الرشد بالرااضشوحاصحيحاالبخارياالبنابطَّاؿ  ىػ( ٜٗٗابن بطىاؿ )ت أبا اٜنسن ىلي  .ٔ

 ., اٞنكت  انسالمي ببًنتتشوحاالسُّنَّ ىػ(   ٙٔ٘اٜنسٌن بن مسعاع البَػَغاي )ت  .ٕ

 ., عا  الفكر بلبنافأحكاـاالدوآفىػ(   ٖٗ٘أبا بكر ١نمد بن العريب )ت  .ٖ

 ., عا  الرتاث بالقاىرةمشارؽااألنواراعلىاصحاحااآلثارىػ(   ٗٗ٘القاضي أبا الفضل ىياض )ت  .ٗ
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 ., عا  الاطن بالرااضلصحيحينكش االُمشِكلامناح يبااىػ(   ٜٚ٘أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد الر٘نن ابن اٛنازي )ت  .٘

 ., عا  الكت  العلمية ببًنتتغويباالح يبىػ(   ٜٚ٘اٛنازي )ت  ابن أبا الفرج ٗناؿ الدان ىبد الر٘نن .ٙ

 ., عا  إحيان الرتاث العريب ببًنتتالنهاي افياغويباالح يباحاألثوىػ(   ٙٓٙأبا السعاعات اٞنبا ؾ بن ١نمد اٛن  ي )ت  .ٚ

 ., اٞنكتبة العلراة ببًنتتاألسنىافياشوحاأسماءااهللاالحسنىاحصفاتهىػ(   ٔٚٙمشس الدان أبا ىبد اهلل القرطيب )ت  .ٛ

, عا  إحيػان الػرتاث العػريب الِمنَهػاجاشػوحاصػحيحامسػلمابػناالحجػاجىػػ(   ٙٚٙالنػاتي )ت ١ُنيي الدان بػن أشػرؼ  أبا زثراا .ٜ
 .ببًنتت

 ., عا  الا ان باٞننلا ةمجموع االفتاحىىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  .ٓٔ

 ., عا  العاصمة بالرااضالجواباالصحيحاِلَمْناَب َّؿاديناالمسيحىػ(   ٕٛٚأبا العباس تقي الدان أ٘ند بن تيمية )ت  .ٔٔ

 ماعي للنشر بالدماـ.,   أحكاـاأهلاالذم ىػ(   ٔ٘ٚمشس الدان ١نمد ابن القيم اٛنازاة )ت  .ٕٔ

 , عا  القلم َندة.ه اي االحيارىافياأجوب االيهوداحالنصارىىػ(   ٔ٘ٚمشس الدان ١نمد ابن القيم اٛنازاة )ت  .ٖٔ

 ., عا  العاصمة بالرااضالصواعقاالموسل افياالوداعلىاالجهمي احالمعطل ىػ(   ٔ٘ٚمشس الدان ابن القيم اٛنازاة )ت  .ٗٔ

 ., عا  ابن اٛنازي بالدماـالُعجابافيابيافااألسبابىػ(   ٕ٘ٛأبا الفضل شهاب الدان أ٘ند ابن ح ر العسقالن )ت  .٘ٔ

 ., عا  اٞنعر ة ببًنتتفتحاالباريابشوحاصحيحاالبخاريىػ(   ٕ٘ٛأبا الفضل شهاب الدان أ٘ند ابن ح ر العسقالن )ت  .ٙٔ

, اٛنػػ ن الثػػامن ىشػػر, عا  الكتػػ  ُعمػػ ةاالدػػارئاشػػوحاصػػحيحاالبخػػاريىػػػ(   ٘٘ٛأبػػا ١نمػػد بػػد  الػػدان ١نمػػاع الَعيػػين )ت  .ٚٔ
 .العلمية ببًنتت

االدوآفىػ(   ٜٔٔجالؿ الدان السياطي )ت  .ٛٔ  ., مؤسسة الرسالة ببًنتتاإلتدافافياعلـو

 , عا  الفكر ببًنتت.موقاةاالمفاتيحاشوحامشكاةاالمصابيحىػ(   ٗٔٓٔأبا اٜنسن نا  الدان ىلي بن ١نمد اٟنرتي )ت  .ٜٔ

 ., عا  الكت  العلمية ببًنتتتحف ااألحوذيابشوحاجامعاالتومذيىػ(   ٖٖ٘ٔأبا العلإل ١نمد اٞنبا ثا ا ي )ت  .ٕٓ

االدوآفىػ(   ١ٖٔٙٚنمد ىبد العظيم ال  قان )ت  .ٕٔ  ., عا  الكتاب العريب ببًنتتمناهلاالعوفافافياعلـو

 ., عا  اٞنعا ؼلسافاالعوبابن منظا    .ٔ

 ., مكتبة الشرتؽ الدتليةالُمعجماالوسيط٠نمع اللغة العربية   .ٕ

 , عا  الرتاث العريب بالكاات.تاجاالعوحسامناجواهواالداموس١نمد ُمرتضإل اُٜنَسْيين   .ٖ
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 .بالقاىرة صلاات السااىي, مكتبة احملبة - األجبي ثتاب  .ٔ

 .الخوي ةاالنفيس افياتاريخاالكنيس األسقف إاساكت س   .ٕ

 ., عا  اٞنشرؽ ببًنتتم خلاإلىاالند االكتابي ااض ااسف عاتع   .ٖ

 ., طبعة ريانية منقحة تم ادةيونانياالعه االج ي   يببناعه األنبا بيشا  .ٗ

 ., اٞنرث  األ رياكثسي للد اسات اآلبائية بالقاىرةتجس االكلم أريناسياس الرسارل   .٘

 , مكتبة احملبة.مخطوطاتاالكتاباالمد سابلغاتهااألصلي شناعة ماىر إسحاؽ   .ٙ

 ., عا  اٞنشرؽ ببًنتتلباقبلاالميالداحبع  ليباحالصَّاالصَّاسامي حاّلؽ اليساىي   .ٚ

 , تفسًن العهد القدمي, تفسًن سفر اٝنرتج.تفسيواالكتاباالمد ستاع س اعقاب ملطي   .ٛ

 ؿ., الكتاب األت الثالوثاالد حس:اتوحي احشوك اححياةتي  من  سائل األب صفرتنياس, اجا ج حبي  بب .ٜ

 ., إىداع انثلًناكي الدثتا  سامح حلميمائ اسؤاؿاحجوابافياالعدي ةاالمسيحي ااألرثوذكسي   ياألنبا بيشا  .ٓٔ

 .سكند اةجرجس باسبا تنج ان, ثنيسة ما  نظوةاشامل العلماالباتوحلوجيافياالست اقوحفااألحلىتاع س اعقاب ملطي   .ٔٔ

 .بانسكند اة سبا تنجبا إىداع القمص تاع س اعقاب ملطي, ثنيسة ما  جرجس ,ال فاعاعناالمسيحي ااستيناس الشهيد   .ٕٔ

, عا  ٠نلة المسيحافياحياتهاالمد س ابحسباتعليماالد يَسيناأثناسيوساالوسولياحاكيولساالكبيو ىباف عار األنبا مقا    .ٖٔ
 مرقس بالقاىرة.

ا, احملاضػػػرة الثالثػػػة لألنبػػػا بيشػػػاي آبائيػػػ احكتابيػػػ ا-عديػػػ تناااألرثوذكسػػػي ابعنػػػااف   ٕٓٔٓثتػػاب مػػػؤٕنر العقيػػػدة األ رياكثسػػػية  .ٗٔ
 .المي يااحتأثيوهااعلىااإليمافاحالعدي ة

15. Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., Wikgren, A., Aland, B., 
Karavidopoulos, J., Deutsche Bibelgesellschaft, & United Bible Societies. (2000; 
2006). The Greek New Testament, Fourth Revised Edition with apparatus. 

16. Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. (1997). The Ante-Nicene 
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