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 تاريخية مقدمه

 
   وبدأت، هلل مساو   ربهو املسيح السيد ظهرت فكرة أن  لكبرياإلمرباطور قسطنطني ا عهديف  
بأن سكندرية بابا اإلAlexander I  األول ألكساندروس وكان وعظ ،اً ملحوظاً حتقق توسع هذه الفكرة
من  وخملوقه ولرسو  عبد اهلل بأن السيد املسيحArius  آريوسالقس خبالف وعظ  هلل مساو   السيد املسيح
واعتربه رفيعا  ،أزلية يسوع فاعتقد بأنه كان هناك وقت مل يكن يسوع موجودا فيه آريوسوأنكر  ه.خملوقات

 .من ُصْنع  اهلل أيضاً  الروح القدسكما اعترب أن   ،بني خملوقات اهلل وم ْن ُصْنع ه  
 

 : يف ذلك الوقت هىرتدد على ألسنة العامة ت األسئلة اليت تكان  
 

 ؟يوجه صالته إلى من كان السيد المسيح
 يوجه صالته إلى نفسهأم كان  الخالق يصلي هلل السيد المسيح هل كان

  باعتباره جزءاً من األلوهية؟
  ؟اعبدوني"ف ..."أنا اهلل :يوماً ما المسيحالسيد  هل قال
رسول بالرغم أنه إنسان و  ظهرت فكرة أن السيد المسيح إله مساِو هلل لماذا
 ؟اهلل

  ؟من أمه المعقول أن يوجد ابن قبل والدته هل من
 ؟من رحم أنثى دو ولإله مهل يمكن أن يوجد 

 منفوثاً به في رحم أيضاً  فهل كان اهلل، إله مساِو هلل السيد المسيحإذا كان 
هل كان يتم نموهما كجنين واحدين في رحم و  ؟م المسيحأ   العذراء مريم
 السيدمريم العذراء فلماذا ولدت  ...وإذا كان األمر كذلك مريم؟ العذراء
 ؟لخالقوحده فقط ولم تلد اهلل االمسيح  يسوع

البكاااء علااى ؟ وإذا كااان إلهاااً ففاايم ساايد المساايح ب ااراً فلاام يعباادإذا كااان ال
 آالمه؟
 ؟"واحد"اليهود " وإله إثنانيكون إله المسيحيين "لماذا 

 ؟األنبياء آخر ؟ وهل هواآلخرمن هو الفارقاليط 
 
  البابذذذا أتبذذذاع كذذذاًل مذذذنبذذذني  احلذذذادة اتهذذذاملواج إىل العميذذذق هذذذذا ا ذذذالف أدى  

  321 عذذا  قذد باإلسذذكندريةعُ  حذذإ إن عمعذاً كنسذذياً  والقسذذيس آريذوس األول ألكسذاندروس
 .مت فيه خلع آريوس وطردهو 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


3 

 

 من هو آريوس؟ف
ُول د آريوس يف قورينا )ليبيا 

  ألب  270احلالية( عا  
امسه أمونيوس، تتلمذ آريوس 

على يد  ودرس الوحدانية
م  لوقيانوس األنطاكي مث ُرس 
آريوس قسيسَا على كنيسة 

  Baucalisيف حي بوكاليس
 )بوكلى( باألسكندرية.

 
 

 
 رة بسالسذة بذني العامذة واملفكذرين.وس ذا موهبة يف ا طابة فصيحاً بليغاً قادراً علذى توصذيأ أفكذاكان آري

 ،السذيد املسذيحأعلن آريوس بأن ا الق وحده هو اهلل الذي خلق األشياء كلها )الكون كله وما فيه( قبأ عذيء 
 .وح القدسلق الر اخخالق كأ شيء و خملوق وأن اهلل  السيد املسيحبأن اعتقد آريوس و 

وأن طبيعذذة املسذذيح هذذي مذذن نفذذس  إلذذه مسذذاو  هلل السذذيد املسذذيح أنكذذر آريذذوس مذذا ذهذذل اليذذه ألكسذذندروس مذذن أن
موجوداً فيه،  املسيحالسيد  يكن مل اعتقد بأنه كان هناك وقتو  ،السيد املسيحآريوس ألوهية  رفضو  ،طبيعة اهلل

هي عالقة بنوة عازية، ألن بذ   اهللعالقته مع و  ،اهلل نيب ورسول وم ْن ُصْنع ه ، فهو واعتربه رفيعاً بني خملوقات اهلل
كذان رريذذوس   .يف ذات الطبيعذة اإلييذة لذك لذيس مسذاواة أو مكذاركةذيذدعون أنفسذهم أبنذاء اهلل و  إسذراييأ كذانوا

مدينة  الفلسطي  منمثأ العالمة املؤرخ " أوسابيوس" فكثري من األساقفة البارزين  ،مؤيدون كثريون خارج مصر
 .أسقف مدينة نيكوميديا  -ت عامل الالهو  -"أوسابيوس" وقيسارية  

 ."ال إله إال اهلل... المسيح رسول اهلل" ورفع آريوس يف العديد من الكنايس شعار
 
ولكي  ،األول قسطنطنياإلمرباطور حرير  يف األقاليم الرومانيةوالصراع  غري أن اجلدل املستمر 

 سنةيف قسطنطني دعى ، الداخلية حلسم الصراعات والفنتمشأ الرعية و  جلمعو  رعية،الك ةموقفه صفلى يضفي ع
 .تركيا()وموقعها احلايل يف  Nicaea كافة أساقفة الكنيسة املسيحية إىل "نيقيه"   325
وهأ هو إله أ  هو خملوق  السيد املسيحاهلل و  بالعالقة بني ا اص بدأ عمع "نيقيه" حبث النزاع   

مارس مستفيضة... وبعد مداوالت أتباعهما،وآريوس و  بني ألكسندروسالكربى  ةاملناظر  ومتت ؟اهلل لرسو وهأ هو 
األخذ برأى و  حيمأ األساقفة على قبول موقفه الالهويت لكي املداوالت يف إدارة سلطته السياسية قسطنطني

 218ولقد وقرع  ،للرب مساو  بن أن االب"عقيدة نيقيه"  قسطنطني وبعبارة أخرى أيد، القايلون بألوهية املسيح
 بينما كانت فعاًل من صنع أقلية. على هذه العقيدة اً أسقف
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 بإقليم مرمرة برتكيا Nicaea مدينة نيقيهمكان                   

 
  . 325مايو  20يف  انعقد عمع نيقيهكاريت:   إجراءات عمع نيقيه 1968 ولقد  صت املوسوعة الربيطانية

الذي قا  هبمة أدار النقاش، واقرتح بنفسه والشك يف دور "أوسيوس" نطني رياسة اجمللس بنفسه، و  قسطوتوىل
ت عن العالقة بني املسيح والرب يف العقيدة اليت صدرت عن  قسطنطنيبتلقني  الصيغة الصليبية احلامسة اليت عربر
اء اثنني من األساقفة، وقع ، وباستثنور" وحتت ضغط و إرهاب اإلمرباطمن جوهر واحد مع اآلباجملمع "

اعترب قسطنطني أن قرار عمع نيقية جاء بإيا  رباين،  األساقفة على العقيدة وكثري منهم كانت العقيدة ضد ميويم.
وطوال ما كان على قيد احلياة مل جيرؤ أحد أن يتحدى بصراحة عقيدة نيقيه. إال أن اإلتفاق الذي كان منتظراً مل 

 يتحقق فيما بعد.
 

 
 القساوسة القائلون  يرافقهفي الوسط،  األول قسطنطين اإلمبراطور

 مجمع نيقيه. في بألوهية المسيح
 

 ماهى عقيدة نيقيه؟
 -املسذيح  يسذوعبرب واحذد  و –نؤمن بإله واحد ارب، سلطانه مطلق. خالق األشياء كلها املريية وغري املريية 

جذوهر ارب ، إلذه مذن إلذه ، نذور مذن نذور، إلذه حقيقذي مذن أي من  -مولود فقط  -املولود من ارب -ابن اهلل 
إلذذه حقيقذذي، مولذذود ولذذيس خملوقذذاً مذذن جذذوهر واحذذد مذذع ارب الذذذي مذذن خاللذذه ُخلقذذت كذذأ األشذذياء، أشذذياء يف 

نذزل وُصذنع مذن حلذم، وأصذبح  -من أجلنا حنن البكر ومن أجأ خالصنا -السماء وأشياء على األرض، والذي 
ليذذو  الثالذذث وصذذعد إىل السذذموات وسذذوف يذذأيت ليحذذاكم األحيذذاء واألمذذوات، و نذذؤمن رجذذاًل، وتعذذذب وقذذا  يف ا

 بالروح القدس.
وإن الذين يقولون "كان حينما مل يكن" "وقبأ أن يولد مل يكذن" وأنذه "جذاء مذن كذون مذامل يكذن" أو هذؤالء 

أو " قابذذأ  ،قابذذأ للتغيذذري" أو "  ، أو " خملذذوق "  ،  الذذذين يزعمذذون أن ابذذن اهلل "مذذن مذذادة أخذذرى أو جذذوهر آخذذر "
 الكنيسة الكاثوليكية والرسولية. تلعنهمهؤالء ، للتبديأ" 
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 وأتباعهما المناظرة الكبرى بين ألكسندروس وآريوس

ألكساااااااااندروس أدلاااااااااة 
الساااااايد وأتباعااااااه بااااااأن 

 إله مساِو هلل المسيح

وأتباعه  آريوستفنيد 
 .لهذه األدلة

 
 الدليل األول

"فااااي الباااادء كااااان الكلمااااة 
مااااااة كااااااان عنااااااد اهلل والكل

 وكان الكلمة اهلل".
 (1:1)يوحنا 

 تفنيد الدليل األول
السذذذذذيد  إن املذذذذذتكلم مل يكذذذذذن  

وإمنذذذذا علذذذذى األرجذذذذح   ، املسذذذيح
كذذذذذان يوحنذذذذذذا. و هذذذذذذذا الذذذذذذن  
املفذذذرد كتبذذذه يهذذذودي امسذذذه فيلذذذو 
مذذذذذن األسذذذذذكندرية  صذذذذذر قبذذذذذأ 
عذيء عيسذى ويوحنذا املعمذذدان 

 )عليهما السال (.
 الدليل الثاني

)يوحنذذا  آلب واحااد""أنااا وا
30:10.) 

"أنااااااااااا فااااااااااي اآلب واآلب 
 (10:14)يوحنا  فّي".

"أنا في أبي وأنتم فاّي وأناا 
 (20:14)يوحنا  فيكم".
 

 تفنيد الدليل الثاني
السذذذذذذذذذذيد  إن املذذذذذذذذذذؤمنني  بذذذذذذذذذذأن 

إلذذذذذذذذذذذذذه مسذذذذذذذذذذذذذاو  هلل    املسذذذذذذذذذذذذيح
 متحدان يف جسد واحد

ال يعلمذذذذذذذذون أنذذذذذذذذذه لذذذذذذذذذو اتبعنذذذذذذذذذا 
حججهذذذذذذذذذم فسذذذذذذذذذوف تكذذذذذذذذذون 

 14ع مذن النتيجة وجود عمذو 
واحذذذذذذد. إ ذذذذذذا  بذذذذذدن يف جسذذذذذذد

سذذذذذذذذذذيطة" "عمليذذذذذذذذذذة رياضذذذذذذذذذذية ب
 حيسذذبها أي تلميذذذ صذذغري  اهلل

إلذذذذذذذذذذه السذذذذذذذذذذيد املسذذذذذذذذذذيح إلذذذذذذذذذذه و 
متحدين يف إلذه واحذد يضذاف 

تلميذذاً األصذيليني  12إليهم الذذ
بذذذنفس الطريقذذذة الذذذيت يفهذذذم هبذذذا  

( ممذذذذا 20:14الذذذذن  )يوحنذذذذا 
  14عنذذذه عمذذذوع  سذذذوف ينذذذت 

 كايناً متحداً يف جسد واحد.
 لدليل الثالثا

"ليكاااااون الجمياااااع واحااااادا  
كماا أناان أناه أيهااا اآلب 
فّي وأناا فيان ليكوناوا هام 
أيضااااا واحااااًدا فينااااا ليااااؤمن 

 يد الدليل الثالثتفن
العبارتذذذذذذذان لذذذذذذذيس يمذذذذذذذا معذذذذذذذ  
مقصود سوى "وحدة الغرض"  
كمذذذذذذذذؤمنني حقيقيذذذذذذذذني، ومذذذذذذذذن 

السذذذذذذذيد  جانذذذذذذذل آخذذذذذذذر فذذذذذذذإن 
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العااالم أنااان أرساالتني وأناااا 
قد أعطيتهم المجد الاذ  
أعطيتناااي ليكوناااوا واحااادًا.  
كماااا أنناااا نحااان واحاااد أناااا 
فااايهم وأناااه فاااّي ليكوناااوا 

 مكمَّلين إلى واحد."
 (23:21-17)يوحنا 

يف العبذذذذذذذذارة  مل يذذذذذذذذد ع   املسذذذذذذذيح 
( أنذذذذذذذه 36-31:10)يوحنذذذذذذذا 

)إلذذذذذذذذذذذذذه( أو )اإللذذذذذذذذذذذذذه االبذذذذذذذذذذذذذن( 
 اهلل)باعتبذذذذذذذذذذاره متحذذذذذذذذذذداً مذذذذذذذذذذع 

)اإللذذه(( بذذأ يقذذر بأنذذه شذذ   
 مستقأ.
 

 الدليل الرابع
  رآناااااي فقاااااد رأى "الاااااذ 

 (.9:14)يوحنا  اآلب"
 

 تفنيد الدليل الرابع
   السذذذذذذذذذذذيد املسذذذذذذذذذذذذيح أمل يقذذذذذذذذذذذأ 
"اهلل لااااام ياااااره أحاااااد صذذذذذراحة 
"واآلب كمذذذذذذذذذا قذذذذذذذذذال   قاااااااااط".

ي اااهد  أرسااالنينفساااه الاااذ  
لاااي لااام تسااامعوا صاااوته قاااط 
وال أبصاارتم هيهتااه".  نيوحنااا  

37:5.) 
نذذه أب املسذذيح السذذيد هنذذا يقذذول 

وأن اهلل رسذذذذذول مذذذذذذن عنذذذذذذد اهلل 
مل  كذذذذذذذذذذذهد بذذذذذذذذذذذذلك و أ ذذذذذذذذذذذمي
 واوال أبصذر  اهللسمعوا صذوت ي

 فكذذأ هذذذه األقذذوال مذذن  .هيئتذذه
يذذا معذذ  واحذذد  السذذيد املسذذيح

هذذذذذذذذذو فقذذذذذذذذذط أال وهذذذذذذذذذو أن اهلل 
هذذذذذذو والسذذذذذذيد املسذذذذذذيح  ا ذذذذذذالق
كاينذذاً ليسذذا  و أ مذذا  رسذذول اهلل

 و هللواحذذداً. إذ كيذذف يكذذون ا
واحذذذذذذذذذذذذذذداً  السذذذذذذذذذذذذذيد املسذذذذذذذذذذذذذذيح 
عنذذذذذذذذذدما ومتحذذذذذذذذدين جسذذذذذذذذذدياً 

السذيد  يف السماء و يكون اهلل
 على األرض ؟  املسيح 

 الدليل الخامس  
( 28:29يف )يوحنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  

 "ربي وإلهي!"

 تفنيد الدليل الخامس
ن يف هذه الظروف املعجذزة إ  

ميكذذذذذذذذن ملالحظذذذذذذذذه تومذذذذذذذذاس أن 
تكذذون صذذادرة كعالمذذة تعجذذل 

السذيد   بسبل التعجذل اذاه 
هذى بينما يف احلقيقة    املسيح
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عالمذذذة التعجذذذل موجهذذذة حنذذذو 
اهلل إىل جانذذذذذل أن تومذذذذذاس ال 

إله مساو   السيد املسيح يعترب 
 ألنذذذذذه يعلذذذذذم متذذذذذا  العلذذذذذم أن هلل 

مل يد ع أبذداً أن   السيد املسيح
 إلذذذذذه مسذذذذذاو  هلل أو يكذذذذذون اهلل 
بكذذذر ورسذذذول ن إنسذذذا بذذذأ هذذذو 

َوهااااااِذِه ِهااااااَي "مذذذذذذن رسذذذذذذأ اهلل 
َأْن يَاْعرِف ااااوَ   األََبِديَّااااة   اْلَحيَاااااة  

 ِقيِقااايَّ َوْحاااَد َ أَنْااَه اإِللاااَه اْلحَ 
اااااااااوَع اْلَمِسااااااااايَح الَّاااااااااِذ   َوَيس 

 (.3:17)يوحنا  .َأْرَسْلَته  
أن بذذذذذذمعذذذذذذ  الذذذذذذن  بإختصذذذذذذار 

 يؤكذداهلل  رسذولاملسذيح السيد 
علذذذذذذذى أن ا ذذذذذذذالص احلقيقذذذذذذذى 
ودخذذذذذذذذذول امللكذذذذذذذذذوت مقذذذذذذذذذرون 

 ا ذذذذذذالقبذذذذذذإخالص العبذذذذذذادة هلل 
سواه أى عد  إشراك أى ن دو 
لذذذذذوق مذذذذذن خملوقاتذذذذذه معذذذذذه   خم

 .العبادة
 السادس ليلالد

 (. يقذذول 35:6يف )يوحنذذا  
"بال أحباوا    السيد املسذيح

أعاااااااااااااااداءكم وأحسااااااااااااااانوا 
وأقرضااااوا وأنااااتم الترجااااون 
شااااااااايهاً فيكاااااااااون أجاااااااااركم 

بناااااااااي وتكوناااااااااوا عظيمااااااااااً 
 ".العلي

 تفنيد الدليل السادس
كذذذذذذان بنذذذذذذو إسذذذذذذراييأ يسذذذذذذمون 
أنفسهم أبنذاء اهلل فهذذا اليعذ  

 بأ م أصبحوا آيه .
  "ن اهللابذذ"ن يكذذون إنسذذان  أو   
وذلذك  عالقذة بنذوة عازيذةهذى ف

يف  لذذذذذيس مسذذذذذاواة أو مكذذذذذاركة
فعه  ال ير و  ،ذات الطبيعة اإليية
صذذذفة أو كونذذذه هذذذذا إىل منزلذذذة 

 .األلوهيةمقا   أو
 الدليل السابع

امللذذذذوك  2) يف"المخلّاااا " 
السذذيد املسذذيح هذذو  (5:13

 اإلله الممسوح

 تفنيد الدليل السابع 
" المخلاااا لقذذذذل "قذذذذد ُمذذذذنح 

األفذذراد دون أن يكونذذوا بعض لذذ
"قذذذوروش" هنذذذاك أيضذذذاً ، و آيذذذة

امللذذذذذذذذذذذك الفارسذذذذذذذذذذذي ويسذذذذذذذذذذذمى 
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"املسذذذذذذذذذذذذذذذذذيح" أو "املمسذذذذذذذذذذذذذذذذذوح 
وهذذذذذذذذذذو لذذذذذذذذذذيس إلذذذذذذذذذذه بالزيذذذذذذذذذذت" 

(, 13:31)التكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوين 
(, )صذموييأ 10:8)الالويني 
 (.1:45(, )اشعياء 10:2

 الدليل الثامن
"هكااااذا أحااااا اهلل العااااالم 
 حتاااى باااذل ابناااه الوحياااد".

 (16:3)يوحنا 

 ل الثامنتفنيد الدلي
 مسذذاو   السذذيد املسذذيحإذا كذذان 

هلل يف األزليذذذذذة، وبذذذذذدون بدايذذذذذة 
وال  ايذذذذذذذذذذذذذذة، ومتسذذذذذذذذذذذذذذاوون يف 
الدرجذذذذذذذذذة، فذذذذذذذذذإذا كذذذذذذذذذان هذذذذذذذذذذا  
كذذذذذذذذلك، فكيذذذذذذذف ميكذذذذذذذن أن 

ويف  ابنذذاً  السذذيد املسذذيحيكذذون 
نفذذذذذس الوقذذذذذت يف نفذذذذذس ق ذذذذذَد  

لوقذذذذذذا  ،(18:1أبيذذذذذذه؟ ) مذذذذذذإ 
 (.9:4يوحنذذذذذذذذذذذذذذذا ) ،(26:1)

يذذذذذذد لبذذذذذذذل ابنذذذذذذه الوحبالنسذذذذذذبة 
لصذذذذذذذذذذلل املزعومذذذذذذذذذذة وواقعذذذذذذذذذذة ا
 ى تنفذذذذيناجيذذذذأ أخذذذذر فيوجذذذذد أ

إجنيأ جنع عملية الصلل مثأ 
وممذذذا جذذذاء هبذذذا حرفيذذذاً:  محذذذادي

يقذذذذذذذذول امل لذذذذذذذذ : إن الذذذذذذذذذي 
رأيتذذذذذذه سذذذذذذعيداً يضذذذذذذحك هذذذذذذو 

ي، لكذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذن يسذذذذذذذذذوع احلذذذذذذذذذ
يذذذذذذذدخلون املسذذذذذذذامري يف يديذذذذذذذه 
وقدميذذذذذه، فهذذذذذو البذذذذذديأ، فقذذذذذد 
وضذذذذذعوا العذذذذذار علذذذذذى الَكذذذذذبيه، 

  انظر إليه وانظر إيَل.
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 الواحاد األحاد القو  الخالقدلة آريوس وأتباعه على توحيد اهلل أ
منزلتاه  المسيح  إله مسااِو هلل  وانخفااد درجاةوإنكار أن السيد 
   و رسول اهلل مخلوقالتاكيد بأنه  و وضعفه وتبعيته اهلل

 
لقذذذذذد تعذذذذذرض الذذذذذوحي النقذذذذذي الصذذذذذايف لعمليذذذذذات تطذذذذذوير حيذذذذذث اندسذذذذذت فيذذذذذه األسذذذذذاطري 

ألوثذذان ومعتقذذدات املكذذركني، وهكذذذا ضذذاع ديذذن اهلل احلذذق يف خضذذم وا رافذذات وعبذذادة ا
 تعدد العبادات الباطلة.

 
 "أناا اهلل اعبادونيفلذم يَذُقذأ إطالقذاً " بأنه رسذول اهللاملسيح السيد  أكد  

 والدليأ على ذلك هذه النصوص املقدسة:
 
وحااد  ويسااوع  أنااه اإللااه الحقيقااي"وهااذه هااي الحياااة األبديااة أن يعرفااو   
تثبذذذت  إن تصذذذرحيات السذذذيد املسذذذيح (.3:17)يوحنذذذا  "أرسااالته الاااذ سااايح الم

فالسيد املسيح مل يدع أبداً  "أنه اإلله الحقيقي"وجود ش   واحد إيي فقط 
 ".أرسلته"يف كلمة وهذا واضح جداً بأنه مساٍو للرب ولكنه قال بأنه رسول اهلل 

 
راً اسذتنكاره ورفضذه ُمظهذ إلبليس عندما حذاول أن جيربذه املسيحالسيد قال    

 ،فقذذذط وحذذذدها ذذذالق التذذذا  لتقذذذدا العبذذذادة للكذذذيطان، علذذذى أسذذذاس أن العبذذذادة هذذذي للذذذذه 
أنااه ال أحااد يساااتحق " (.10:4)مذذإ "للاارب إلهاان تسااجد، وإياااه وحااده تعباااد" 

 .(8:4) لوقا  ."اال اهلل وحدهالعبادة 
 

وال لكذذيطان ل  قذذدَ تُ ال و  القذذوي ا ذذالق للذذذه وحذذدهفقذذط   قذذدَ تُ إذن فالعبذذادة  
؛ رؤيذذذذذذا 10:4)مذذذذذذإ  ،وال لبكذذذذذذر مهمذذذذذذا كانذذذذذذت منزلتذذذذذذه ملسذذذذذذيحلسذذذذذذيد الوال للمذذذذذذالك 
)إشذذذذعياء (. إذ ال يمكاااان أن يعطااااي اللاااااه مجااااده آلخاااار 8:22،9؛ 20:19
8:42.) 

 
صذمويأ 1) "ليس قدوس مثل الرب ألنه ليس غير  وليس صخرة مثل إلهناا"

2:2.) 
 

 روح( وبنااااء عليااااه كياااا  بااااأن ناهلل الساااايد المسااايحيقااار ( 24:4ويف )يوحنذذذا 
 يمكن ألحد أن يرى اهلل ؟

 
 "اهلل لم يره أحد قط".( نقرأ 18:1ويف يوحنا ) 

 
قذذد قذذد  متييذذزًا واضذذحاً بينذذه وبذذني اهلل يف  الساايد المساايحباإلضذذافة إىل أن  
وحذذرف  "ال تضااطرب قلاوبكم أنااتم تؤمناون باااهلل فا.منوا بااي". .(1:14)يوحنذا 
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أى )الذذذات ه يذذدل علذذى أن اهلل منفصذذأ متامذذاً ألنذذ )الفذذاء( هنذذا أساسذذي يف اجلملذذة
 .السيد املسيحالعليا( عن 

 
وتحااا  الاارب إلهنااا رب واحااد"إن أول كاال الوصااايا هااى اساامع يااا إساارائيل 

 الرب إلهن من كل قلبن ومن كل نفسن ومن كل فكر  ومن كال قادرتن"
 (.30:29-12)مرقس 
 
هلل إلاى مديناة مان الخليال جبرائيل المال  مان ا لَ "وفي ال هر السادس أ رسِ  

اسامها ناصارة إلااى عاذراء مخطوباة لرجاال مان بياه داود اساامه يوسا  واساام 
 (.27:26-1)لوقا العذراء مريم" 
 

 اً "وها أنه ستحبلين وتلدين ابنقايالً :  أ  السيد املسيحأخرب املالك جربيأ مرا 
 (.31:1)لوقا وتسمينه يسوع". 

 
ومن هنا تنتفي عقيدة  بقوة اهلل،ة يف رحم مرا خملوق اً كان روح  السيد املسيحفإذن 

 اإلله اجملسد ويصبح هذا اإلدعاء بدون أي أساس.
 

السيد هأ إذا كان ف( 21:2)لوقا  "ولما تمه ثمانية أيام ليختنوا الصبي يسوع".
 حقا هو اهلل احلق أتظن أنه حيتاج إىل االختتان؟ املسيح
 

)لوقا  وكانه نعمة اهلل عليه". حكمة ويتقوى بالروح ممتلهاً  ينمو"وكان الصبي  
أما اإلله احلقيقي فإن حكمته ال تزيد وال تنق  وال خيضع للزمان وال  (.40:2

 املكان ألنه يف كأ وقت كامأ ومطلق. 
 

( هأ 4:2-11. )لوقا يصلي "صالة الرب" يسوع المسيح"ولما كان   
 ميكن ألحد أن يصلي لروح نفسه؟.

 
 "فبعد ما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرًا...  يصو  السيد املسيح كان   

والصو  إحدى وسايأ تكفري الذنوب وإظهار الطاعة وا ضوع ملن  (،2:4)مإ 
 هو يف منزلة األعلى. 

 
وأحضروا  السيد المسيح"ولقد حضر جمع كبير من الناس لكي يستمعوا إلى 

( 31:15)مإ م" معهم كثيرا من المرضى فتحقق لهم ال فاء من آفاته
 ؟. "واحد"" وإله اليهود إثنانفكيف يكون إله املسيحيني " ومجدوا إله إسرائيل""
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"ثاام  دايمذذاً شذذاكراً هلل ممذذا يثبذذت كامذذأ عجذذزه وخضذذوعه هلل . السذذيد املسذذيحكذذان 
( و)مذرقس 39:26)مإ  ".... تقدم قليال وخر على وجهه وكان يصلي قائالً 

السذذذيد  هذذذأ كذذذان ؟يوجذذذه صذذذالته املسذذذيح فذذذإىل مذذذن كذذذان السذذذيد، (14-36:35
أ  كذذذان يصذذذلي هلل  يوجذذذه صذذذالته إىل نفسذذذه باعتبذذذاره جذذذزءاً مذذذن األلوهيذذذة؟ املسذذذيح
؟ بالطبع اإلجابذة سذتكون بذأن السذيد املسذيح كذان يصذلي هلل، فلمذاذ ا القالقوي 
وختذذرون علذذى وجذذوهكم  السذذيد املسذذيح لون مثذذأَصذذتُ ال يذذا أتبذذاع ألكسذذندروس إذن 

 .ضوع وعجز هلل القوي ا القخساجدين يف 
  

"لاو كناتم تحباونني لكناتم تفرحاون ألناي قلاه أمضاي إلاى  السذيد املسذيحأعلن 
  فذإذا كذان مذا قالذه السذيد املسذيح )28:14)يوحنا  مني". أبي أعظماآلب ألني 
 بأ ما غري متساويني   أعظم منه فإن ذلك ينهى املسألة اهللحقاً أن 

 
 بني اهلل وبني نفسه. يزَ حد صاحل غري اهلل، وهبذا مَ ال أ يؤكد السيد املسيح أن

 
"وأما ذلن اليوم وتلن الساعة فال يعلام بهماا أحاد وال المالئكاة الاذين فاي  

 (.32:13( )ومرقس 36:24)مإ السماء وال االبن إال اآلب". 
 

"أنا ال أقدر أن أفعل من نفسي شيهاً، كما أسمع أدين، ودينونتي عادلة، ألني 
 (.30:5)يوحنا  م يهتي بل م يهة اآلب الذ  أرسلني".ال أطلا 

 
 ى السذذذيد املسذذذيحضذذذفي علذذذتُ  ال اآلب"و ""  ياأبتااااه" و أباااي"" الكلمذذذات
بذذذ  إسذذذراييأ  دارجذذذة عنذذذد وكانذذذت كلمذذذات رفعذذذه إىل مقذذذا  اهللتال صذذذفة األلوهيذذذة و 

هذذي  اهللمذذع  ة السذذيد املسذذيحعالقذذف أنفسذذهم أبنذذاء اهلل يطلقذذون علذذى كذذانوا ذذم  أل
 .يف ذات الطبيعة اإليية وذلك ليس مساواة أو مكاركة القة بنوة عازيةع

 
فنظار شاجرة تاين علاى الطرياق  جااع"وفي الصبح إذ كان راجعاً إلى المديناة  

( هذذذأ 19:18-21) مذذإ فيهاااا شاايهاً إال ورقاااً فقااط". فلاام يجاادوجاااء إليهااا 
 ؟.ميكن إلله أن يكعر باجلوع وأن جيهأ مواسم الكجر حلمأ الثمار

 
"فقاال لاه وصذفه بأنذه املعلذم الصذاحل  على أحد احلكا  ألنه السيد املسيحاعرتض 

)لوقذذا لاايس أحااد صااالحاً إال واحااد وهااو اهلل".  يسااوع لماااذا تاادعوني صااالحا؟
19:18.) 
 

لمذذه مقيذذد خبذذالف اهلل العلذذيم ا بذذري، وكذذذلك بذذأن ع   السذذيد املسذذيحقذذر وهكذذذا يُ  
 حدة الذي حيتفظ باألسرار لنفسه.احملاكمة يو  القيامة هي ملك هلل و 
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)يوحنا  "الحق الحق أقول لكم اليقدر االبن أن يعمل من نفسه شيهاً". 
 ( فهكذا يقر عيسى بأنه تابع هلل.19:5
 
 

 ".أرسلني"ألني قد نزله من السماء ليس ألعمل م يهتي بل م يهة الذ   
هنا يقر  (.16:7)يوحنا  ".أرسلني"تعليمي ليس لي بل للذ   (.38:6)يوحنا

 السيد املسيح بأنه رسول اهلل.
 

)يوحنا  "ولسه أفعل شيهًا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي". 
28:8.) 
 
 "إذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعدويقول ملرا اجملدلية   
 (.1:20)يوحنا إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم".  

 
 (17:20)يوحنالهي وإلهكم"."إني أصعد إلى ربي وأبيكم وإ

 
قد كلمكم بالحق الذ  سمعه  إنسان"ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوني وأنا 

 (.40:8)يوحنا  من اهلل".
 

يعدو أن يكون رسواًل يؤدي رسالته  بأنه إنسان الالسيد املسيح هنا يعرتف  
 املكلف هبا من الكاين األعلى. 

 
ليست له تنقصه قدرة إيية، فمن نفسه أنه  السيد املسيحوهكذا بكأ وضوح يذكر 

 ال يستطيع عمأ شيء حيث أن اهلل وحده هو مصدر القوة والسلطان.
 
"إنسان موافق علياه مان (. 21:2كما هو مبني يف )أعمال   والسيد املسيح إن 
ن الفكذذذرة األخذذذرية عنذذذه كإلذذذه عسذذذد ه دور خذذذاص وفذذذق الغايذذذة اإلييذذذة، وأولذذذ ،اهلل"

 ي إال طريقة أسطورية أو شعرية للتعبري عن معناه لنا.ميارس عيكة بكرية ما ه
 
 

"اإلله الذ  خلق العالم (  24:17يكرح القديس بولس من هو اهلل )األعمال 
وكال ماا فياه هااذا إذ هاو رب الساماء واألرد ال يسااكن فاي هياكال مصاانوعة 
باألياد  وال ي خدم بأياد  الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع 

  ونفساً وكل شيء". حياة
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هذذأ يصذذعل علذذى إدراك البكذذر تصذذور هذذذا الفذذرق بذذني اهلل واإلنسذذان وبذذني ا ذذالق 
وامل لوق وبني األزيل والفذاين ؟ بالتأكيذد ال وإمنذا هذي الغفلذة والنفذاق والتمذرد الذيت 

 متنع الرغبة يف الفهم.
 
كانذت اإلشذارة   وال مذرة واحذدة أنذه "اإللذه االبذن"، وإمنذا  السيد املسيحمل ُيكر إىل 

مرة ممذا يذدل  68إليه على أنه "ابن اهلل". وتكررت هذه اإلشارة يف العهد اجلديد 
علذذى وجذذه اإلطذذالق. أمذذا القذذول بذذأن اإلشذذارتني  لذذيس إيذذاً  السذذيد املسذذيحعلذذى أن 

فايذذدة   واحذذدة وبذذنفس املعذذ  فإمنذذا ذلذذك يكذذون إبطذذااًل لقواعذذد اللغذذة واعتبارهذذا بذذال
 . اسكأداة لالتصال بني الن

 
يكن املساوي يف األزليذة مذع  فلم بدايته ألنه خملوق من اهلل، للسيد املسيحكانت 
خاضذعاً إلرادة  اً دايمذ فلقذد كذان ،وي هلل تعذاىل بذأي معذ  مذن املعذاين، أو املسااهلل

 اهلل وظأ خاضعاً يا.
 
 

"أمااا كأسااي فت ااربانها، وأمااا الجلااوس عاان يمينااي وعاان يسااار  فلاايس لااي أن 
(. ففيمذا خيذ  نفسذه يفتقذد 23:20)مذإ  لذين أ عّدلهم من أباي".أعطيه إال ل
القذذذوة أو السذذذلطان يف مذذذنح أي شذذذيء إال مذذذا يتقذذذرر مذذذن قبذذذأ اهلل   السذذذيد املسذذذيح

 الذي يسميه "ارب". 
 

إن أمكان فلتعبار  ياا أبتااه"ثم تقدم قلياًل وخارَّ علاى وجهاه وكاان يصالي قاائاًل 
(, 39:26)مإ كما تريد أنه". عني هذه الكأس ولكن ليس كماأريد ولكن  

عذذون اهلل الذذذي يذذدعوه "بأبتذذاه" مؤكذذداً أنذذه لذذيس كمذذا  السذذيد املسذذيحوهنذذا يلذذتمس 
 يريد هو وإمنا حسل إرادة اهلل، وواضح من هذا أن إرادة اهلل مستقلة عن إرادته. 

 
صذذفة األلوهيذذة  ى السذذيد املسذذيحضذذفي علذذيُ  ال "ياأبتاااه" اللفذذظيالحذذظ بذذأن 

  أبنذاء اهلليذدعون أنفسذهم  بذ  إسذراييأ كذانواألن  و ذلذك ،مقذا  اهللرفعذه إىل ال يو 
وذلذذذك لذذذيس مسذذذاواة أو  "بنذذذوة عازيذذذة"هذذذي عالقذذذة  اهللمذذذع  ة السذذذيد املسذذذيحعالقذذذف

 .يف ذات الطبيعة اإليية مكاركة
 

إذا كذذان السذذيد املسذذيح مسذذاٍو هلل فذذ (46:27)مذذإ  "إلهااي إلهااي لماااذا تركتنااي".
 .يف السماءا الق اإلله العون من ويطلل  فلماذا يستنجد

 
و  "إلهاي"( هذذه الكلمذات 46:23)لوقذا "ياأبتاه في يدين استودع روحي".  

إيذاً فمذن ذا   السذيد املسذيحال تصدر إال من إنسان يف شذدة، فذإذا كذان  "ياأبتاه"
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الذذذي يكذذون قذذد خذلذذه؟ هذذأ يكذذون قذذد خذذذل نفسذذه؟ كذذم يكذذون ذلذذك مضذذحكاً 
 ج أن خيضع نفسه إلله آخر.وس يفاً ؟ اهلل ال حيتا 

"وأما ذلن الياوم وتلان السااعة فاال يعلام بهماا أحاد وال المالئكاة الاذين فاي 
حقذاً   السذيد املسذيح( فذإذا كذان 32:13)مذرقس  السماء وال اإلبان إال اآلب".

 .من الثالوث لعلم مايعلمه اهلل اً مساوياً هلل أو جزء
 
 (.39:5ا )يوحن "أنا ال أقدر أن أفعل من نفسي شيها". 
 
 (.16:7)يوحنا "تعليمي ليس لي بل للذ  أرسلني".   
 
القذذدرة   أنذذه السذذلطان لذذه وب  السذذيد املسذذيحيف التصذذرحيات الثالثذذة بعاليذذه أوضذذح  

 كامنة فيه، ومايدعو إليه فهو من تعاليم اهلل.
 

"وهااذه هااي الحياااة األبديااة أن يعرفااو  أنااه اإللااه الحقيقااي وحااد ، ويسااوع 
مل يكذذذر أبذذذداً إىل اهلل  السذذيد املسذذذيحف(. 3:17)يوحنذذذا  لته"المساايح الاااذ  أرسااا

 . معرتفاً بأنه رسول اهللبصيغة اجلمع، وإمنا توجه إيل اهلل 
 

(. مل يكذذذن 17:20)يوحنذذذا  "إناااي أصاااعد إلاااى أباااي وأبااايكم وإلهاااي وإلهكااام".
 ." عازاً ارب"إياً ألنه كان له إله يسميه  السيد املسيح

 
 

وساااايط واحااااد بااااين اهلل والناااااس اإلنسااااان يسااااوع  "ألنااااه يوجااااد إلااااه واحااااد و
السذذذذذيد  ( يفسذذذذر هذذذذذذا البيذذذذان نفسذذذذذه أن اهلل و5:2تيموثذذذذذاوس  1) المساااايح".  

 .ح هو إنسان و رسول اهلليوأن السيد املس  متميزان بعضهما عن بعض  املسيح
 
السذذذيد املسذذذيح صذذذادق بكذذذأن أنذذذه كذذذأ هذذذذه النصذذذوص تؤكذذذد بذذذأن إذن    

و يتضذح كذذب   واحذد ال شذريك لذه وال إلذه معذهرسذول وأن اهللو بكذر و إنسذان 
وزيذذف وبطذذالن مذذن يذذدعي بذذأن السذذيد املسذذيح هذذو اهلل الظذذاهر   اجلسذذد وأنذذه ابذذن 

 اهلل.
 
، بينما السيد املسيحعقيدة ألكسندروس احنراف واضح عن أصأ تعاليم إن 

ن "ألعبادة اهلل طبقاً إلرادته سبحانه ما هي إال رفض عقيدة ألكسندروس برمتها 
 (.33:14كورنثوس   1)اهلل ليس إله ت ويش بل إله سالم". 
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ينطبق  المسيحالسيد أدلة آريوس وأتباعه بأن ما جاء به 
 .الواحد األحدهو الخالق القو  هلل ا بأنالسابقين  ع األنبياءم

 
 أنبياء للتبكري  اهلل املطلق يف احلكمة والواسع يف الرمحة يرسأ من وقت رخر إن 
 اإلستسال  إلرادة اهلل.و  هلل اإلله الواحد األحد احلق الطاعةو المالس بطريق

 
 :المسيحالسيد قال 

"التظنوا أني جهه ألنقض الناموس أو األنبياء، ماجهه ألنقض بل ألكمل 
فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء واألرد اليزول حرف واحد أو 

 (.18:17-5)مإ نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل". 
 

 :النبي موسىقال 
 ( .11:18)ا روج "اآلن علمه أن الرب أعظم من جميع اآللهه...".  

 
"الرب إلهنا واحد فتحا الرب إلهن من كل قلبن ومن كل نفسن ومن كل 
قوتن." "ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصين بها اليوم على قلبن وقصها 

حين تم ي في الطريق وحين على أوالد  وتكلم بها حين تجلس في بيتن و 
تنام وحين تقوم واربطها عالمه على يد  ولتكن عصائا بين عينين واكتبها 

 (. 9- 4:6) التثنية على قوائم أبواب بيتن وعلى أبوابن."  
 

"احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذ  قطعه معكم وتصنعوا ألنفسكم 
لهن. ألن الرب إلهن هو نار تمثااًل منحوتًا صورة كل مانها  عنه الرب إ

 (.23:4)تثنية  آكلة, إله غيور."
 
 في المزامير :  النبيداود  قال

 (.18:83)"ويعلمون أنن اسمن يهوه وحد  العلي على كل األرد".  
 (.1:104)وجالاًل". اً مجد اً "باركي يا نفس الرب يارب إلهي قد عظمه جد

 
 (.7:105)"هو الرب إلهنا".

 
 (.27:118)د أنار لنا"."الرب هو اهلل وق

 
 (28:118)"إلهي أنه فأحمد  إلهي". 

  
 :النبيقال سليمان 
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)أمثال  "الخوف من الرب هو بداية الحكمة، ومعرفة القدوس بصيرة."
10:9.) 
 

"اتق اهلل واحفظ وصاياه ألن هذا هو اإلنسان كله".  وهذه الكلمات منسوبة إليه
 (.13:12)جامعة 
 
  :النبيقال إشعياء  
 (.28:40. )إشعياء له الدهر الرب خالق أطراف األرد""إ

 
 (.1:17)التكوين "أنا اهلل القدير".  
 

"من مثلن بين اآللهة يارب؟ من مثلن معتزًا في القداسة؟ مخوفًا بالتسابيح 
 (11:15)ا روج صانعاً العجائا؟". 

  
 (.2:20)ا روج "أنا الرب إلهن". 

 
تصنع لن تمثاالً منحوتاً وال صورة ما مما "ال يكن لن آلهة أخرى أمامي. ال 

في السماء من فوق وما في األرد من تحه وما في الماء من تحه األرد 
 (.5:3-20)ا روج التسجد لهن وال تعبدهن ألني أنا الرب إلهن إله غيور". 

 
"أنا الرب إلهكم ال تلتفتوا إلى األوثان وآلهة مسبوكة ال تصنعوا ألنفسكم أنا 

 (.4:3-19)الالويني م". الرب إلهك
 

 (.19:23)العدد "ليس اهلل إنسانا فيكذب وال ابن إنسان فيندم". 
 

 (.35:4)تثنية "إنن قد أريه لتعلم أن الرب هو اإلله ليس آخر سواه". 
 

 (.4:6)تثنية "إسمع يااسرائيل الرب إلهنا رب واحد". 
 

 (.39:32)تثنية "انظروا اآلن أنا أنا هو وليس إله معي". 
  

صمويأ  1)"ليس قدوس مثل الرب ألنه ليس غير  وليس صخرة مثل إلهنا". 
2:2.) 
 

وقال سليمان: "أيها الرب إله إسرائيل ليس إله مثلن في السماء من فوق 
 (22:8ملوك  1)والعلى األرد من أسفل". 
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 (10:86)مزامري "ألنن عظيم أنه وصانع عجائا أنه اهلل وحد ". 

 
إله الدهر الرب خالق أطراف األرد ال يكل وال يعبأ  "أما عرفه أم لم تسمع
 (28:40)إشعياء ليس عن فهمه فح ". 

    
)إشعياء "أنا الرب هذا اسمي ومجد  ال أعطيه آلخر والَتْسبحي للمنحوتات". 

8:42) 
 

"أنتم شهود  يقول الرب وعبد  الذ  اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا 
إله وبعد  اليكون أنا أنا الرب وليس غير   أني أنا هو قبلي لم يصور

 (.11:10-43)إشعياء مخل ". 
 

 (.6:44)إشعياء "أنا األول وأنا اآلخر وال إله غير ". 
 

، ال إله سوا  لكي يعلموا من م رق ال مس ومن "أنا الرب وليس آخر
 (.6:5-45)إشعياء مغربها أن ليس غير  أنا الرب وليس آخر". 

 
رب خالق السماوات هو اهلل مصور األرد وصانعها هو "ألنه هكذا قال ال

)إشعياء قررها لم يخلقها باطاًل للسكن صورها أنا الرب وليس آخر". 
18:45.) 

 
"أذكروا األّولّيات منذ القدم ألني أنا اهلل وليس آخر اإلله وليس مثلي". 

 (.9:46)إشعياء 
 

ت السماوات". "أنا هو األول وأنا اآلخر ويد  أسسه األرد ويميني ن ر 
 (.12:48)إشعياء 

 
 (.1:66)إشعياء "هكذا قال الرب السماوات كرسي واألرد موطيء قدمي". 

 
"أما الرب اإلله فحق هو إله حي وملن أيد  هكذا تقولون لهم : اآللهة التي 
لم تصنع السماوات واألرد تبيد من األرد ومن تحه هذه 

 (.11:10-10)إرميا السماوات".
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بعد من  Perikleitosبرقليطوس بقدوم وأتباعه  أدلة آريوس
  أمة أخرىمن و  إنسان مثله وابن نبيهو و  السيد المسيح

 
روح احلذق( عذرد نذيب سذوف يتلقذى التعذاليم مذن اهلل أن ( علذى )13:16بقوة يف يوحنا ) السيد املسيح ركز
ا فقذذط "ولذذيس كاينذذاً إييذذاً أو روح وباعتبذذاره نبيذذ"ال يااتكلم ماان نفسااه باال كاال مااا يساامع يااتكلم بااه"، تعذاىل وبأنذذه 

 قدس"، فليست له سلطة خاصة به وإمنا ينزل عليه الوحي من اهلل يف السماء.
 

وأما "المعز  الروح القدس" الذ  سيرسله اآلب باسمي  "(  26:14يف يوحنا ) السيد املسيحويقول 
 .فهو يعّلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم"
 

" فقذال  الروح الحاقوالذي مساه " "فارقليط آخر"جيء   السيد املسيح يبكر (15:12-16يف يوحنا )
روح  ،تحتملااوا اآلن. وأمااا متااى جاااء ذا  ولكاان ال تسااتطيعون أن ،"إن لااي أمااوراً كثياارة أيضاااً ألقااول لكاام

 ،بااه يساامع يااتكلمباال كاال ما ،ماان نفسااه يااتكلمألنااه ال ،يرشاادكم إلااى جميااع الحااق فهااو ،الحااق نالفااارقليط(
 يأخاذ. كل ماالبب هاو لاي. لهاذا قلاه إناه يخبركممما لي و  يأخذألنه  يمجدنيبأمور آتية. ذا   كميخبر و 

 ".يخبركممما لي و 

، الفاارقليطلكني أقول لكم الحاق : إناه خيار لكام أن أنطلاق، ألناه إن لام أنطلاق ال ياأتيكم  "
 علاى دينوناة." ومتى جاء ذا  يبكه العالم على خطياة وعلاى بار و  .ولكن إن ذهبه أرسله إليكم

( يقذذذذول عذذذذن "روح احلذذذذق" إنذذذذه 13:16يف يوحنذذذذا ) السذذذذيد املسذذذذيحويالحذذذذظ أن . (8:7-16)يوحنذذذذا 
 ."يمجدني ألنه يأخذ مما لي ويخبركم"

، (16:14)يوحنذا ليمكاث معكام  إلاى األباد".  آخار معزيااً  "وأنا أطلا مان اآلب فيعطايكمإذ قال  
الاذ  سأرساله  نالفاارقليط( المعاز "ومتاى جااء ( 26:15حنذا لتالميذذه يف )يو  أيضذاً  السيد املسذيحلقد قال و 

 الذ  من عند اآلب ينبثق فهو ي هد لي". روح الحقأنا إليكم من اآلب حتى 
 

فمعناها بالتأكيد    Parakletosهي تعريا للكلمة اليونانية "بَاَرقليطوس" نالفارقليط(  :فإذا كانت كلمة
اً وال حمامياً أو وسيطاً بني اهلل معزِّيجربيأ أو غريه من املاليكة وليس  ليست  الروح القدس وال ش صاً إيياً وال

 والبكر.
فإن االسم مركل من  Perikleitosتعريا للكلمة اليونانية "ِبرِقليطوس" نالفارقليط(  :أما إذا كانت كلمة
أو      Periqlytosمكتق من التمجيد والثناء ويكتل أيضًا  kleitosوالثاين      Periمقطعني األول 

Periqleitos   مما يع  متاماً اسم أمحد باللغة العربية أي أكثر ثناًء ومحداً واليت تع  من الناحية اللغوية البحتة
 .)األعد واألشهر واملستحق للمديح(

 
كلمة    مية.ن لغته األصلية هي العربية أو ارراأل ( اليونانية قطعاً parakalonاملسيح مل يست د  كلمة )باراكالون  

Perikleitos  هي الرتمجة احلرفية للكلمة اررامية Mauhamana  أو العربية Mauhmnna  واليت
 النيب ا امت. Muhammad محمدو  أحمد  ع وكالمها  است دمها املسيح بنفسه
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 ؟المسيحالتي تحدث عنها  من هي األمة األخرى

"لاذلن أقاول لكام إن ملكاوت اهلل ( 43:42-21) يف مذإ السيد املسذيحْن التفكري يف قول امعجيل إ
 حتذذير موجذه إىل اليهذود بعذد أن إرتذدوا وعبذدوا آيذة أخذرى مذع اهللفهذذا ، ينزع منكم ويعطي ألمة تعمال ثمااره"

 .أخرى ألمةم ويعطي هينزع منسملكوت اهلل بأن 
 
ق يذ. كذان ذلذك هذو حتقذايهذو لتحذذير  النذيب يعقذوبل( 10:49يف التكذوين )أيضذاً اهلل أنزل هذذا التحذذير  

أغااااظوني  ،"هااام أغااااروني بماااا لااايس إلهااااً ( حيذذذث يقذذذول اهلل: 21:32النبذذذوءة القدميذذذة الذذذيت ذُكذذذرت يف تثنيذذذة )
 ."بأمة غبية أغيظهم ،فأنا أغيرهم بما ليس شعباً  ،يلهمبأباط

 
نذذيب جذذاءهم وبعذذد أن  ،وأ ذذم "هبذذايم إلذذد إنسذذان" مذذة الغبيذذة،باألُ توصذذف مذذة العذذرب قبذذأ اإلسذذال  أُ  تكانذذ

ِبرِقليطاااااااوس" " خاااااااراآلفاااااااارقليط ال(. فقذذذذذذذد أزال التوحيذذذذذذذد ا ذذذذذذذال  مذذذذذذذةأُ العذذذذذذذرب ) مذذذذذذذةأُ اإلسذذذذذذذال  أصذذذذذذذبحت 
Perikleitos الواحد األحد. ا الق -وحدانية اهلل تعاىل العامل وعلرموالكرك آثار الوثنية كافة   اإلسال  نيب 

 
 واألريسيين؟ نهاية آريوسما هي 

القساوسة  مريكي يف موسوعة قصة احلضارة انه قد مت دس السم رريوس وقتله من قبأاأل ذكر "ديورانت" املؤرخ  
املوحدين وساير  املوحدون أصحاب املذهل ارريوسىريسيون ارمؤيى السيد املسيح يف آسيا الصغرى، وقاسى 

 .واملطاردة وحرق الكتل امل الفني ملذهل اإلمرباطور قسطنطني من التعذيل واملذابح
 

  
!الموحدين والذين تم تسميتهم جوراً وظلماً بالهراطقةاألريسيين كتا وأناجيل   حرق  

كثر أن أكدت أليهم إرت اشأ القاليأ اليت عهد الرومان حإ ان الكتل للقتأ والذبح يف األريسيون تعرض
غلل سكان أان وك .الروح القدسو ب واالبن ار املقدس: يومنون بالثالوث منهم قتلوا على يد الذين مليون 12من 

سبانيا وبعض مناطق يف البلقان مثأ البوسنة وايرسك وألبانيا وقبايأ جرمانية كانت كلها تدين وإ مصر ومشال افريقيا
يِّنَي.أل م  ضطهادهمابالتوحيد وكان يتم قتلهم أو   .ن عيسى رسول اهللأاال اهلل و  لهإال  هي: شهادهتم ..أَر يس 
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سالمية إمرباطورية إتكوين  جأأمن  اإلسالمية فتوحاتالمل تكون  ية؟لماذا كانه الفتوحات اإلسالم

 فتوحاتالكانت والدليأ على ذلك وجود العديد من املسيحيني يف بالد إسالمية.   ،عم البعضيز  اكم  بالسيفو أ
ارسية من الدفاع عن الدولة اإلسالمية الفتية؛ إذ كانت مهد دة بالقضاء عليها من الدولة الفأجأ من  اإلسالمية

إلنقاذ شعوب الدنيا من ذل و  لدولة الرومانية من جهة الغرب، ومن أجأ تبليغ رسالة اإلسال ،جهة الكرق، وا
حق  يفالرومان والنصارى الذين كانوا على التثليث يقاف مذابح للحكا  إىل عزِّ عبوديتهم هلل، وإلعبوديتهم 
  .ريسينياأل املوحدينالنصارى 
 " والذي جاء للحكم بعد اإلمرباطور "قسطنطني" بعدة قرون.هرقأاإلمرباطور "ة النيب إىل ن  رسالمعي  واولتقرأ

، َساَلٌم َعَلى َمِن اتاََّبَع اْله َدى . ِإَلى ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّومِ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم ِمْن م َحمٍَّد َعْبِد اللَِّه َوَرس وِلِه 
ْساَلِم، َأْسِلْم َتْسَلمْ َأدْ  َأمَّا بَاْعد  فَِإنِّي ، يا ْؤِتَن اللَّه  َأْجَرَ  َمرَّتَاْيِن، فَِإْن تَاَولَّْيَه فَِإنَّ َعَلْيَن ِإْثَم ع وَ  ِبِدَعايَِة اإْلِ
َنك ْم َأْن اَل نَاْعب  اأْلَرِيِسيِّينَ  نَاَنا َوبَاياْ َد ِإالَّ اللَّهَ َواَل ن ْ ِرَ  ِبِه َشْيهًا .، َو نن يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تَاَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء بَاياْ

 . َواَل يَاتَِّخَذ بَاْعض َنا بَاْعًضا َأْربَابًا ِمْن د وِن اللَِّه فَِإْن تَاَولَّْوا فَاق ول وا اْشَهد وا بِأَنَّا م ْسِلم وَن ((

 
، لوال أنه خاف أن يسلمكاد   الذ  "هرقلاإلمبراطور "إلى  صلى اهلل وعليه وسلمصورة من رسالة الرسول 

 .الدائرة في الصورة حول كلمة األريسيين. على نفسه من قومه، وخاف على ذهاب ملكه
 

الذين ورد ذكرهم يف رسالة الرسول صلى  ريسينيألبو جعفر الطحاوي بأن اأو  ،بو احلسن الندويأيقول 
 بأن اهلل  م يؤمنونأل ةنيا مضطهدون يف الدولة الرومان الذين كانو و ن املوحدو ريسياألوسلم هم  اهلل عليه
األقنو  أو هو تعاىل  ن عيسى عليه السال  خملوق وليس كما يؤمن الرومان بأن عيسى ابن اهللأواحد و 
 .بكلمة "األريسيني" الفالحني أن يكون املرادب واستبعدوا    الثاين 
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جليش القايد عمرو  عةبسر  يف مصرن و ريسياأل نو املوحدانضم  ؟للجيوش اإلسالمية نو ريسياألهل انضم 
مع ليكهدوا و  مثلهم التوحيد على م كانوا أوالسبل هو  فقط أربعة أالف جندياملكون من  بن العاص
  .ن حممد رسول اهللأو  ن عيسى رسول اهللأله اال اهلل و إال  نأاملسلمني ب
املغرب لسطني و يف الكا  ومصر وف كأ سكان البالد األصليني من األريسيني  انتكر االسال  بني ولذلك

 عن األريسينيألن اإلسال  رفع ذلك و ...مثأ البوسنة وايرسك البلقانبعض املناطق يف العريب وإسبانيا و 
 .فواجاأدين اهلل  فدخلوا يف والعدل قناعباإل بينهم انتكرو املظامل املذابح و 

 
     : سليمان خليلالدكتور

 
 


