
واإلله، واألب، االبن، أربعة: فيها زلوا التي األلفاظ أن فاعلم هذا عرفت فإذا
والرب.

فنقول - وبا� التوفيق -: 

(أبًا) المرب�ي وتسمي (ابنًا) الولي تسمي فلغتهم :
وفي مشهور عندهم وذلك الخدمة ة وُبُنو� النعمة ة بأبو� ذلك عن ويعبرون
إلى «اذهب لموسى: ا� قول التوراة من عليه والدليل أنبيائهم, نبوات
فإن يعبدني أرسله بكري ابني إسرائيل الّرّب لك يقول له: فقل فرعون
بنبي ي ُتَسم� التوراة فهذه بكرك». ابنك قتلت بكري ابني ترسل أن أبيت
فهل فرعون. أبناء مصر أهل أبناء وتسمي وأبكاره ا� أبناء كلهم إسرائيل
الولّي على وحملها ظاهرها عن البنوة صرف في ريب هذا بعد بقي

والعبد؟!
فقوله: «أرسله يعبدني»، فعبر عن العبد المطيع له الممتثل أمره باالبن؟!.
إالّ كتبهم في االبن لفظة رأيت ما "َقل� :- عنه ا� عفا - المؤل�ف قال
أرسله بكري ابني «إسرائيل التوراة: كقول والتعبد بالعبودية مقرونة

يعبدني». وكقول المسيح: «أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم», 
وعلى عليه للمسيح مزية فأي� وبكره، ا� ابن إسرائيل كان فإذا وعليه

غيره في هذه البنّوة؟!

وأبناء أولياءه كانوا إذ له أبناء عباده من الصلحاء أوالد ا� ى سم� وقد
أهل شرع في الولي تسمية من قلناه ما على فدّل الشهيد. وصفيه وليه
على والدليل عندهم، به خفاء ال وذلك ومنعمًا، أبًا له والمرب�ي ابنًا الكتاب
المسيح: في وقال حبيبي» ابني أنت داود «يا ا�: قول المزامير من ذلك
حتى أوالدًا ربيت «إني أشعيا: نبوة في ا� وقال الحبيب», ابني «هذا
من تقدمه من منوال على له نسج إالّ المسيح نرى فما ونشأوا» كبروا
فال صحيحًا كان وإن بنوة، فال النقل هذا يصح لم فإن ا� عباد صلحاء

مزية.
اإلنجيل: في المسيح قول واإلنعام التربية بمعنى البنوة أن على والدليل

«أبي رباني», فقرن األبوة بالتربية.
والتعليم التربية من الروحاني المذهب والبنوة باألبوة النصارى أراد فإن
نقول لكنا المعاني، فهم بعد األلفاظ في نشاححهم لم والتقويم، والتهذيب

لهم: ال اختصاص للمسيح  بهذه البنوة.



المرام وعكسنا الكالم عليهم قلبنا غيره وبين المسيح بين تفرقة راموا فإن
بمعنى وغيره المسيح حق في البنوة جعل إلى الحجاج يضطرهم حتى

واحد.
فقال: لهم تشريفًا عليهم بها ا� امتن تسمية مجرد هي إنما البنوة فلفظ

«انظروا إلى محبة األب لنا أنه أعطانا أن ندعا له أبناء».
«يا فراكسيس: يسمى الذي الحوارّيين قصص في التلميذ يوحنا وقال
وأبناء ا� أبناء بين الفصل أن واعملوا بذلك، سمانا ا� أبناء إنا أحبائي

الشيطان أن من لم يَتَبرر ويحب أخاه فليس من ا� بل من الشيطان».
بهذه المسيح يخصص لم خاتمته إلى فاتحته من اإلنجيل أن خالف وال
وأوليائه، ا� عباد من واألتقياء الصلحاء من غيره فيها شارك بل البنوة،
إنجيله: في يوحنا قال فقد قلناه ما صحة عرف النصارى من أنصف ومن
أن يذكر التلميذ يوحنا فهذا ا�». أبناء يجمع أن مزمعًا كان يسوع «إن
الناس جمع رام المسيح أن ويذكر االسم بهذا يسمون إسرائيل بني سائر

على كلمة اإليمان فلم يقدر على ذلك.
فإن هذى هاٍذ منهم وقال: فإذا لم يكن له ُبد� من أٍب، فمن أبوه؟!.

خلقه آدم إن قالوا: فإذا أبوه؟!، فمن أٍب، من ُبد� آلدم يكن لم إذا له: قلنا
المسيح وكذلك قلنا: وتوالد، تناسل غير من خلقه إذ وأعجوبة آية ا�
سبحانه ا� خلق فكم أب, غير من خلقه إذ وأعجوبة آية تعالى ا� خلقه
ال بأسره العالم ا� ابتدأ وقد معروف، وتناسل توالد غير من الحيوان من

عن مثال سبق، فأي آيات ا� تنكرون3؟!.

وهاتان واالمتنان، بالعطف العائد واإلحسان باللطف المربي هو فالّرّب
لكن وتوسعًا، تجوزًا اآلدمّيين من العظيم حّق في تستعمالن قد اللفظتان
في لثغًة موسى شكا وقد التوراة: ففي اإلطالق، جهة ال التقييد جهة على
لك وجعلته لهارون ربًا جعلتك «قد ا�له: فقال منطقه، في وعجمة لسانه

نبّيًا، أنا آمرك وأنت تبلغه وهو يبلغ ابن إسرائيل». 

يريد: لفرعون». إلهًا جعلتك «قد لموسى: ا� يقول أيضا التوراة وفي
مسلطًا عليه ومتحكمًا فيه.



له َتَقو� شيء ذلك إنما بل وإلهًا، رّبًا جعلتك قد للمسيح: ا� يقل ولم
أمرنا مدبر يا يريد صّح: إن رب»، «يا للمسيح: بطرس فقول النصارى،
المسيح إن حيث من لهارون موسى ربوبية مْنِزلة ل ُمَنز� هو علينا, والقيم
شمعون قال وقد هارون. أخاه موسى كتبليغ أوامره ا� عن مبلغ أيضًا
تدبير َوكَل يريد رّبًا». أيسوع جعل ا� «إن الحوارّيين: رئيس الصفا
يكون وقد وإلهًا. رّبًا وصيره جعله غيره إن يقال ال الّرّب إذ إليه، أصحابه

بمعنى السيد، والمالك, والمربي, والمصلح للشيء.
أتته التي الكنعانية بقصة المسيح ربوبية على النصارى استشهد وقد
سجود النصارى: قال أعني». وقالت:«يارب له وسجدت المريضة بابنتها

المرأة ومخاطبته بالربوبية، دليل على ربوبيته إذ لم ينكر عليها.
الفتات من تأكل «والكالب بقولها: رب»، «يا له: الكنعانية قول ويعارض
وكذلك لهم. أربابًا الكالب مالك جعلت فقد أربابها»، موائد من يسقط الذي
فقد للكالب», فيعطى النبّيين خبز يؤخذ أن بجيد «ليس بقوله: فليعارضوا
كله وذلك خبزًا، والشفاء الدعاء سمى وقد كالبًا، آدم بني من الكفار سمى
فالربوبية المعنى، على جائزًا كله ذلك كان وإذا والتوسع، التجوز دليل
كلبًا اآلدمي يكون أن أحالوا فإن المعنى، طريق على جائزة أيضًا والبنوة

فليحيلوا أن يكون رّبًا.
الزمن في وتحيتهم القوم سالم كان فذلك عليها ينكر ولم له سجودها وأما
إخوة «بأن تنطق: التوراة أن عليه والدليل وأكابرهم، عظمائهم على األّول

يوسف حين عرفوه سجدوا له طالبين قدميه».

أبكم روح وبه بابني جئتك قد معلم يا ليسوع: رجل قال مرقس: قال
هذا»؟ أصابه كم «ُمْذ ألبيه: قال المسيح رآه فلما صرعه, أدركه حيثما
يسوع قال ...ثم المؤمن»، يستطيعه شيء «كّل يسوع: قال أن ...إلى

لتالمذته: «إن هذا الجنس ال يستطاع إالّ بصوم وصالة».
قلت: فإن زعم النصارى أن ذلك يصلح للداللة على ربوبيته، قيل لهم: 

علمه بعدم مشعٌر ذلك فإن الجني»، أصابه كم «مذ الصبي: ألبي قوله :
لكان النصارى يزعم كما وإلهه رّبه كان لو إذ فيه، الجني علقه الذي بالزمن
الذي بالوقت علمه فعدم وعلمه، إذنه دون الجني َعِلَقه ولََما ابتاله الذي هو

لبسه فيه دليل على عبوديته، إذا الغيب ال يعلمه إالّ ا�.



شفاء من منه يصدر إنما أراد المؤمن»، يستطيعه شيء «كّل قوله: :
المرضى وسائر اآليات إنما كانت إليمانه با� واهب القوي.

يدل وصالة». بصوم إالّ يستطاع ال الجن هذا «إن للتالميذ: قوله
على فيه أربى حد إلى والعبادة والصالة الصوم في تقدم المسيح أن على

غيره من عبيد ا�.

إبراهيم». بن داود بن المسيح يسوع ميالد «هذا إنجيله: في متى قال
فشهد أن أبا المسيح هو داود

غير من مولود أنه سلمتم إذ بظاهره العمل ترك على ساعدتمونا قيل: فإن
ُسل�م فقد بذلك تقولون ال كنتم وإذا داود؟!. بنوة علينا توردون فكيف ، أب�

لنا مرادنا.
قلنا: النسبة نسبتان: نسبة تعريف ونسبة تشريف.

فاألولى: هي نسبة اإلنسان من والده الذي هو أصله.
منسوب فالمسيح أصله، أصل هو الذي والده والد من نسبته هي والثانية:
إلى داود كنسبة وهي - تشريف نسبة هي التي - الثانية النسبة داود إلى
بن يهوذا نسل من وداود داود، نسل من المسيح أم مريم ثم إبراهيم،

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
الضالل من إليه ذهبتم ما بطل النسبة بهذه داود بن المسيح كان وإذا

وانتحال المحال.


