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 املؤلف إهداء

هذا البحث املتواضع إىل اهلل ملا أنعم به علّي من    أهدي
الشنيككة املاناعد    " نينت"وإىل زوجيت  ... احلكمة

واألم احلنون على  ،ذات القلب املوهوب ،القيكبة إىل قليب
  . أوالدنا إلهنا اميأ  فاضلة ختشى اهلل تعاىل

 .وإىل كل أوالدي حلماستهم ومعاونتهم.. 
 .وإىل أقاريب وحلفائي على والئهم.. 
... وإىل ذكيى والدّي اللذك  حتّمالين وهنًا على وه .. 

 .ومع ذلك غمياين حبناهنما وعطفهما
وأخريًا أهدكه إىل مجيع أصدقائي املخلصني ومجينع  .. 

معاريف على كلماهتم اليقيقة لتشجيعي وعلى دعمهنم  
 .القوي لنشي هذا الكتاب

 ڤكي.ك .ا .م        
 5994أغاطس    51       
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 وتقدير شكر
خشوع أمحد اهلل وأشكيه على بيكته ألنه مننح    بكل

وجعل حلمي وأملي حقيقة  ،فيصة إصدار هذا الكتاب
 .واقعة

مانح ب  محاد : وأعرب ع  تقدكيي اخلاص للدكتور  
ملية لشباب اإلسالمي اجله   الاكيتري العام للندو  العا

(WAMY )لنشي هذا البحث. 
وأقدم شكيي اجلزكل إىل مجيع أصندقائي النذك      

 .عاونوين بأمانة يف هذا العمل، وزودوين بالتفاصيل الفنية
وعظيم امتناين جلميع الذك  عملوا معي بنخخالص    

وتفاٍن لنشي هذا الكتاب ليغمي اهلل القوي العزكز بيمحته 
 .اجلميعالواسعة وبيكاته 

 ڤكي.ك .ا .م         
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ولكننكم انن  (: "23: 8كوحننا  )قال عياى    
تطلبون أن تقتلوين وأنا إناان قد كلمكم باحلق النذي  

 ".مسعه م  اهلل
يف كتابنه  ( 19)قال اهلل تعاىل يف سور  آل عمنيان  

ُ  ِمهْ   اللَِّهإَِّن َمَثَل ِعيَسى ِعنَْد : )العزكز َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقه

وَن  ت   ْ  َفَيك  ُ  ك  َّم َقاَل َل  (.َراٍب ث 
وحدانية اهلل سبحانه وطبيعنة دور عيانى      حقيقة 

 .طبقا للكتاب املقدس
إن نبذ مفهوم جتايد اإلله ومفهنوم الانالوال ال   » 

كقلل م  مزنلة عياى وإمنا جيعل اهلل يف مكانته العلينا،  
اليت النظري هلا كخله واحد حق ماتحق  ،اجمليد  ،الوحيده
 . للعباد 

 .«، وإمنا نيب عظيم ورسول اهللعياى ليس اهلل إن
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 مقدمة

عقيد  الاالوال هل هي م  وحني  "نشي كتاب  إن 
 هتمنام كنل  فكني و ا  سوف كااعد على دعم "اهلل؟

 أتبناع ع  ارشناد   فضاًل ،شخص كتمتع بعقل ماتقيم
حّينيت  عقيد  الانالوال   حيث أن. املايحية احلدكاة

 .يةوأربكت كل طائفة مايح
كؤم   كان م  قبل مايحيًا ڤكي/ ورغم أن الايد  

 ،هذه العقيند   إال أنه عندما بدأ حباه يف أصل ،بالاالوال
أن هذه العقيد  هي تطنور   - شدكد كتشف باندهاشإ

كاري م  الكّتناب واملفكنيك     له ودبيصّوره َت حدكث
الندليل علنى أن    ڤكي/ ولقد أقام الايد ،املايحيني

قيد  م  صنناعة بشنيكة   ع ككون أن الاالوال الكعدو
 -مث فقدت هذه العقيند     وم ،وليات م  وحي اهلل

مقوماهتا بابب تناقضاهتا الذاتية من    - املفصلة تفصياًل
  شنائكة علنى مانتوى هي نة    وأثبتت أهنا  ،داخلها

ة اليت الكهنوت بصفة خاص وهي ة ،املايحيني بصفة عامة
 .حتاول مااند  تلك العقيد 



 8 

أي شخص سليم العقل  املقبول يف نظيإنه م  غري   
أن كعتنق هذه العقيد  بابب ماكعتيكهنا من  خلنل    

أن ككنون   هفعلي عاقاًل وملا كان اإلناان كائنًا ..ونقص
يف القضناكا ذات الطنابع    إىل إمعان التفكري أكاي مياًل
فعليه أن كنفذ إىل  ،حياتهاليت ككون هلا أمهية يف  اليوحاين
م  حوله لكي كتوصنل إىل   ليتاألدكان األخيى ا كتب

وعليه أال كقبل أن ككون ضحية للمجاملة  .عةحقيقة مقن
بنل   ،يف املاضي حالهلعقيد  عمياء كما كان  أو منااقًا

 .حياول أن كتدبي نصوص الكتب املزنلة
أطالب القاريء الكيمي أن كعكف على دارسة هذا  

 ،وبقلب منفتح على احلقيقة ،متحيز  الكتاب بعقلية غري
وحيد  اليت تنؤدي إىل القنيار   ن هذه هي الطيكقة الأل

الصحيح الذي تتوقف عليه حيا  اإلناان يف هذه الدنيا 
  .ويف انخي 
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 متهيد
ء جييح مشاعي املايحيني أكاي م  التشكيك شي ال  

يف عقيد  الاالوال باعتبارها املصدر واملنبنع اليئياني   
علم ع  ظهي كمايحي فخن  أ ومنذ أن نشأُت ،لدكانتهم

كيف ُكجيح أي تابع خملص للمانيحية عنند    ،قلب
 غنري أن االتبناع   ،كعلم أنه صحيحاملااس بأي شيء 

هو أكضا ابتعناد   ،األعمى بعد احلصول على علم أفضل
  ملزم أمام وصناكا اهلل أن  نأل ..ع  الطيكق الصحيح

بابب العقيد  الفاسد   أرشد هؤالء الذك  ضلوا الطيكق
احلقيقة اليت توصنله  ي لكل فيد أن كعلم أساس ألنه حٌق

 .دك  احلقالإىل 
 اهلل كائنناً  هفم  احلقائق املقير  أن اإلناان خلقن  

وباستدعاء اإلناان  ،فخنه كتمتع مبلكة العقل عاقاًل وم  مث
وبناء على  ،ع  احلقيقة لعقله ككون دائما ميااًل للبحث

 ع م  اإلناان كفيد أن كاتخدم عقلنه ذلك فم  املتوق
 حتمنل  بكنل منا   - مبوضوعية يف التفكي يف األمور

 ،هلكي كصل إىل هدفن  -الكلمات واألعمال م  معىن 
يع ع  ذلك فخنه مزود حبيكة اإلختيار حىت كاتط وفضاًل

 ا أنه الوالصحيح أكًض. أن كوائم نفاه يف جمتمع متحضي
حيق ألحد أن جيرب إناانًا آخي بالقو  على أن كقبل حىت 
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ت أن عنن تغري أنه ككون م  الغطيسة وال ،احلقيقة ذاهتا
ولذلك نيى اليجال  .هكيفض كائ  عاقل احلق وكتنكي من

يًا بل إهنم ولو كان ُم "حلقا"أصحاب املباديء كنصيون 
على استعداد للدفاع ع  هذا احلق مهما تك  الظيوف 

 .إىل درجة التضحية بأرواحهم
 املايحيني حبينث  ما بنيمتأصل بقو  في إن الاالوال 

ثالثنة  "كنطوي عليه  ا كتدبي مام  النادر أن نيى شخًص
وبيغم أن أصل هذه العقيد  كيجنع إىل   ،"يف إله واحد
ع  مندى   البية املايحيني الكتااءلون أبًداالوثنية فخن غ

 "صناعة بشنيكة " صحة هذه العقيد  لعدم إدراكهم أهنا
 :وأهنا ليات م  روح اهلل، فالاالوال معناه

ومجيعهم  ،روح القدس إلهوإلب  إله او ب إلهأن ان" 
بال  -يف األزلية  وال مااٍووأن الاال ،ًاواحد ككّونون إهًلًا
  5. "ومااٍو يف الدرجة -بداكة أو هناكة

 طبيعتنان  عياى ل ككونيف نظي املؤمنني بالاالوال  
وكعتقدون أنه اب  اهلل وأنه إله كامل  .- ناسوتية وإهلية -

 .الاالوالألنه ثاين شخص يف ألوهية عقيد  
أن  ،ومع ذلك سوف ككتشف قاريء هذا الكتاب 

عن  قصند بيند     بعض حقائق الوحي قد مت حتيكفها
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ب وعلماء الهوت ومؤلفني اتحيني م  مفكيك  وُكماي
ادعائهم بأن عقيد  الاالوال  ديوإجنيليني وكنائس لتجا

 وقبل ذلك بوقت طوكل حذر الننيب  . "اهلل   وحيم"
الناس م  التحيكف الذي وقع يف الوحي بيند    إرميا

 :مون دك  اهلل فقالالذك  كعّل
 ،كيف تقولون حن  حكماء وشيكعة اليب معننا " 

إرميا ) "الكاذب ابإنه إىل الكذب حّوهلا قلم الكت حقًا
8:8). 

ير علينا فقد ك  ،لعباد يف اأما بشأن املفهوم اخلطأ  
إال أن   التحذكي الذي حذرنا به النيب إشعياء عياى 

 :قالعندما الناس منه يف غفلة 
وأما  هوككيم  بشفتي هكقتيب إيّل هذا الشعب بفم" 

كعّلمنون    وهنم ا وباطاًل كعبدون قلبه فمبتعد ع  بعيًد
 .(8:51مىت )" وصاكا الناس تعاليم هي

  عملي يف هنذه املغنامي    يف مباشي ولقد انطلقُت 
ومل  ،قيقة فيما كتعلق مبفهوم الاالوالالبحث ع  احلبدافع 

وإمننا   ،كقتصي حباي على دراسة الكتاب املقدس وحده
حتقق لنبعض   ،مقاالت لعلماء دكنينيامتد إىل أحباال و

 صدكق بعنض عماهلم درجة بالغة م  العظمة ونالت تأ
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ماتنري  نظنيًا   يةعقلحباي ب باشيتالطوائف املايحية و
 .بعقيد  الاالوالقبل  آمنت م  ألن 

أن فالواقع أن الفكي  يف األصل نشأت م  أجنل   
صحة مصداقية وتوصل إىل دليل ملموس وحقيقي كابت أ

مل على إثبنات  الع ال على أهنا م  عند اهلل هذه العقيد 
يف حباي اسنتخدمت   وعيًاوحىت أكون موض .شيء آخي

 .عليها استطعت احلصولاليت املياجع أكرب قدر م  
لكني   صحيح أن اجلهد م  جانيب انطلق روحانيًا 

كان البحث ألسف كلما لو ، اب مدلوهلاحبأزن األدلة 
جيال تقل عرب األكانت عقيد  الاالوال تن خطوات كتقدم

كاننت  لألسف نها لك مطلقةأهنا حقيقة  علىالبشيكة 
لصاحل تلك العقيد  النتيجة كانت  ولو ،جه لالحتضارتت

تبني أن  مما أثار رعيب وفزعي أنه إال أن ،النشيح صدري
 .خاط ة عقيد  الاالوال

صناعة بشيكة ابتكيها ما هى إال  الاالوال عقيد إن  
وهكنذا   ،الناس لكي ختدم مصاحلهم الذاتية والكهنوتية

 .عقيد  باطلةابقة إىل أهنا انتهت مجيع اإلدعاءات الا
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إن عقيد  الاالوال ليات فقط خمالفة لتعاليم أنبيناء   
وإمنا هي أكضا إهانة للعقل البشيي ألهننا ختنالف    ،اهلل

 .ا يف أي موضع يف الكتاب املقدسوجود هل العقل وال
  وال وعقيدعقيد  الاال تنفي ـّرةامُلاحلقيقة  ًاوأخري 

 ، أماهبماعتقدات امليتبطة كل املتنفي  و ،التجايد معًا
فخهنا  عباد  اهلل مبا كتفق مع اهلداكة اليت نزل هبا الوحي

عقيد  الاالوال وعقيد  التجايد رفضًا  تقتضي رفض
 .تامًا
ومفهوم الاالوال الكقلل اإلله جتايد بذ مفهوم نإن " 

يف مكانتنه العلينا    اهلل ، وإمنا جيعنل عياىمزنلة  م 
حند حنق   انظري هلا كخلنه و  اليت ال ،، اجمليد الوحيد 

نيب عظيم هو ليس اهلل وإمنا  إن عياى .ماتحق للعباد 
 ."رسول اهلل و
ن كبحاوا أ -و مجاعات  أفيادًا - اجلميعإن  أدعو  

الذي قد كفتح قلوب الذك  كشتاقون  ،ع  احلق يف كتايب
 ...اخلالص إىل 
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 أن د كافحنا م  خالل هذا الكتناب لق ..كارب" 
 ..كنارب  .نبَلغ املعىن الصحيح ليسالتك إىل البشنيكة 

و إذا  ..كنارب  ..واهدهم إىل احلق ..اغميهم بربكاتك
قد أخطأنا ندعوك أن تغفي لنا وأن حتمي الناس م  كنا 

 .أمني..تقصرينا
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 من اململكة املتحدة ..تقارير إعالمية خاصة

 الصادمةساقفة األجنليكان األاركي تق
ًا عن يالصدمات اجتاحت أحناء أجنلتنيا مج موجات م  

الندكلي  )نشيته العامل املايحي خاصة لصدور تقيكي و
ي تقيك "حتت عنوان  .باململكة املتحد  Daily News (نيوز

 أن  وكنقل التقيكني  " األساقفة األجنليكان حيدال صدمة
يكان كوافقون علنى  ا األجنلأكاي م  نصف أساقفة اجنلتي

 ."بأن عياى إله ناحيني غري ملزمني باإلمياملاي"أن 
 09النن م  أساقفة اجنلتيا  05قتياع أن وأثبت اإل 

وهبذا تبطل متامنا   ..عياى  "و قيام" "إلوهية"كنفون 
اثنتان م  العقائد اجلوهيكة املايحية وكنابون بطنالن  

إىل أخطاء وقعت يف هاتني الفكيتني القدميتني الشاخمتني 
 .4املقدسالكتاب 

 اتفقوا ةقفاساأل م  05م   59وكضيف التقيكي أن  
الوكيل األعلنى  ‘أنه ب ككفي النظي إىل عياى"على أنه 

 وهكذا أكاي م  نصنف أسناقفة اجنلتنيا   )   0"’هلل
( علنى اهلل ) كفبيأوا أنفاهم م  التحيقد األجنليكان 

 ."فقط رسول اهلل" أن عياى ..وكيون
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كفنند عقائند    -  David Jenkinsزنيجنك دكفيد األسقف
( Credo)ك  يف مقابلة يف الربنامج الد :املايحية اجلوهيكة

جناء  ( سنبوع بتليفزكون لندن يف هناكة األ) ،"عقيد "
وهنو   - املعني حندكااً  (Durban) دربانأسقف مدكنة 
 -(David Jenkins)"  زنيد جنكن يدكف"فاور الكاه  الربو

كوجه  ،ياة إجنلتياوهو األسقف اليابع يف املقام العايل لكن
ذي كقوم علية كامل بناء هجومه إىل األساس املتزعزع ال

 كنة يف وهيمن  العقائند اجل   واستنكي كارًيا ،املايحية
ا أن موضنحً  "املانيح  قيام"و "لوهيةاأل"مال املايحية 

بعانة عيانى مل تكن     بداكة قلت ع  ُناألحداال اليت 
وإمنا أضيفت إىل قصة عياى ع  طيكق  .باملي صحيحة 

لكي كعربوا ع  اعتقادهم يف عيانى   املايحيني األوائل
 2.كمايح

مجينع   املفهوم ع  اهلل وع  عياى كشناركه  هذا 
والقدماء واحملدثون من    ،املايحيني بل وأوائل ،اليسل

وحىت املايحيون  بوالكّتاواملفكيون  ،العلماء املايحيني
 إنه مكتنوب "( 53:2مىت ) كقول عياى  .العادكون

كوحننا  )ويف . "لليب إهلك تاجد وإكاه وحده تعبند 
كة أن كعيفوك أنت وهذه هي احليا  األبد" كقول (0:57

 ."وحدك وكاوع املايح النذي أرسنلته   اإلله احلقيقي
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صعد إىل أيب وأبنيكم  إين أ( "57:43كوحنا )وأكضا يف 
 ."وإهلي وإهلكم

م  أك  إذن جناء قبنول    ؟أليس هذا دلياًل قاطًعا 
 على أنه إله ؟ عياى 

هل  " :أال وهو.. وانن كأيت هنا سؤال املليار دوالر 
  ." ؟ عقيدة الثالوث من وحي اهلل

 املسيحيون
 حناء العاملار م  الناس يف أما كقيب م  امللي ال كزال 

بينما ضعف  .وممارستهم لعقيد  الاالوالعلى اعتقادهم 
كيفضون الانالوال بيمتنه    - إن مل كك  أكاي - هؤالء

 أن هذه العقيد  ليس مصندرها الكتناب   وكذهبون إىل
 هلا ال معىنهلا و ساسال أهي عقيد  خاط ة و املقدس وإمنا

 .للعقل ةومنافي
 "سننكوجي امرب جابنن"وطبقننا ملننا كتبننه   

BamberGascoigne))  مل تبق كلمة  "املايحيون"يف كتابه
قيد احليا  ماجلة يف أي مانتند بشنأن    ىواحد  عل
 منا  وأتباعه ع  اخلماني عاًما األوىل م  عميهعياى 

كتنب   بعند ذلنك  و  ،انن بالتقومي املايحي اميهن
غالبينة   عاًما التاليةخالل اخلماني املايحيون بأنفاهم 
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لك ولك  حىت ذ ،العهد اجلدكد انن ب اليت تامىالكت
وردت ع  أي كاتنب من    احلني مل توجد أي كلمة 

كعلقنون   يف القين الااينالكّتاب اليومان  بدأمث  ،اخلارج
 1 .يف كتاباهتم

هنالنك  "الذي قنال   (Tacitus)( تاسيتوس)منهم ف 
مجاعة مكيوهة بابب شيورها وأدناسها كطلق عليهنا  

 -امسها هالذي كشتق من  - واملايح  "املايحي الشعب
 ،(Tiberius) "تيربكنوس  "  أكام عهد أشد العقوبة قاسى

 "بالطنس البنونطي  "على كد أحد موظفيه النيمسيني  
(Pontius Pilate). 
 :الذي قال (Suetonius) "سوكطونيوس"أكضا ومنهم  
أسطور  جدكند   املايحيون طبقة م  الناس اختيعوا "

 ."وشيكي  
هؤالء "الذي قال  (Lucian) "لوسيان"ضا ومنهم أك 

شون خالدك  يالفقياء البائاون أقنعوا أنفاهم بأهنم سيع
تهم ومعيش ،وقت بعبادهتم للاوفاطائي املصلوبكل ال

األشياء اليت تتعلق هبنذه  يف لذلك زهدوا  ،طبقا لقوانينه
ذه تلقنوا هن  قند  و ،منة االدنيا واعتربوها ممتلكات ع

 ،البحث ع  أي دلينل دون يواكة املعتقدات بالتقليد وال
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 أي دجال أو حمتال اندس بيننهم حلقنق  أن لو  لدرجة
ومع ذلك  ،"باستغالل هؤالء الناس الباطاءبايعة ثيو  

غنري أن تعناليم    كبريًا زدهيت املايحية وصارت دكنًاا
عيوفة اليوم ختتلف عما كان املايحية احلدكاة كما هي م

فعقائد املايحية املختلفة مال  ،لتالميذه املايح  كعّلمه
يف  أبد .خي يف ميحلة متأ ًا حدالكانت تطورالاالوال 
 Constantine.the.Great مرباطور قاطنطني الكبريحكم اإل

مث تطور فيمنا بعند إىل    ،(Nicaea)  " نيقيه " جممع يف
 يودوسنيوس مرباطنور ث عقيد  كنربى يف عهند اإل  

Theodosius  فمنذ هذا الوقت  ..وكاللغيابة. .م085عام
  نه من ئفها املتباكنة حىت أواملايحية كتضاعف عدد طوا

علنى  و ،ةيالعقيد  املايحية احلقيقتعيف على ال صعبال
كل حال يف الوضع احلايل ال كوجد أحد قيكنب من    

هم علنى  متعاليم األنبياء األصلية ألهنم كؤساون تعنالي 
 .الكتاب املقدس الذي خيضع للمياجعات املتكير 

وحده كعلم مىت كاتطيع املايحيون أن ُكخيجوا واهلل  
 .لكتاهبم املقدس (دكي  بالتصدكقاجل)الناخة الصحيحة 

م  كاي  عدد طبعات الكتاب  اانوقد كندهش اإلن 
 ،ختتلف ع  األخنيى  طبعةفكل  .املقدس املتداولة اليوم

 .هي األصلية يف أن طبعتهكّدعي كل ط  ومع ذلك
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لدكهم ميل بأن كعلنوا للعامل أن ناختهم وقد أصبح   
اليسالة )هي اليت نزل هبا وحي اهلل وميجعهم اجلاهز هو 

كل كتاب هنو  " :الذي كقول (5:0 الاانية تيموثاوس 
كفهمه املايحيون بصفة  ال ولك  ما "....وحي اهلل  م

 مضنمون  ن مضمون كتبهم املقدسة ليسهو أجوهيكة 
وإمنا حكاكات وتقناركي وأحنداال    "املقدسب اكتلل"

 .وأعياف
عندما نعيف أن بعض  أكاي تعقيدًااملشكلة تصبح و 

طبعات الكتاب املقدس حتتوي على كتب أكاني من    
 .اتعطبغريها م  ال

 .كتابًا 86تمل علىتش (OVC)رثوذوكس األفطبعة   
 كتابنا،  74هبا  ("Charismatic Version  "C.V) ةالطبعو

 70علنى  مل تتشن  (RCV)الكاثوليك  اناليوموطبعة 
 44ومجيع طبعات الربوتاتانت حتتنوي علنى    ،كتابًا
( تيمجة العامل اجلدكد للكتناب املقندس  )مبا فيها  ،كتابًا

(5982( )New World )  شنهود  "املاتخدمة مبعيفنة
وطبعات أخيى مانل   .Jehovah's   (Witnesses) "كاهوا
  (5455-5924) (King James)" سامللك جيم"طبعة 

K.J.  ستاندردأميككان "وطبعة"  ((American Standard 
(5935-5922) A.S. وطبعننة (Revised Standard) 
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كتناب  ) (RS)الطبعة الاانية ( 5975( )ستاندرد احملققة)
( خبار الانار  وكتاب األ) ،(B.J) ( 5944( )أورشليم

(Good News Bible)  ( جنليزكنة  طبعة الينوم اإلTodays 

English version) (5974 )(TEV) ( الكتاب املقندس )و
 ،(KX)( نوكس .رونالد أ( )5941مطبوعة يف 5912)
 New Iinternational( الطبعنة الدولينة اجلدكند     )و 

Version)) .النيت   م  الطبعات األخنيى ملزكد واملزكد او
 .الحصي هلا

مث ماذا ع  ادعاءات كبار احملققني للكتاب املقدس  
الطبعة احملققنة عنام    -(RSV)( لطبعة ستاندرد احملققة)

 5975الاانينة عنام    الطبعة -وللعهد اجلدكد 5914
( .Wm. Collins Sons – Co. Ltd) أبنناء كنوليزن   مبعيفنه 

اليت ُكتب يف  ،الكندكة املقدسالكتاب املطبوعة جلمعية 
 :مقدمتها

أن طبعة امللك مجنيس هبنا عينوب    م  يغم الب "-5
ب هي م  الكاي  وم  اخلطور  فخن هذه العيو ..جايمة
 ."جنليزكةتدعي مياجعة التيمجة اإلهنا تاحىت أ

ص تعتمد طبعة امللك جيمس للعهد اجلدكد على ن" -4 
 ."بابب األخطاء كوناين كان مشوهًا
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يف  Awake نشي يف ( شهود كهوه)ع  اهتامات وماذا  
" الكتناب املقندس  يف "اليت ذكيت أن 5915 ربسبتم

 ."خطأ 13333
 ال"أننه   -وماذا لو قلت لك مبا خيالف معتقداتنا  

يًا لأصن  تلمينذً  اب األناجيل األربعة كانّتأحد م  ُك
اليت ذكيهنا   ًاثىن عشي تلميذوجند أمساء اال "لعياى 
وبينما ( 57:0)ميقس ( 54-52:4)يف لوقا  عياى 

مساء منيقس ولوقنا   فخن أ ،نا مذكورانامسا مىت وكوح
 .وبولس غري موضحة

سوف تكتشف أن  ،الشواهد التالية ومع ذلك  فخن 
 ، متىل مىت وكوحنا علنى التنوايل  ْي  املناوبْي  إياإلجنيل

 .بيد شخص ثالثكتابتهما 
وفيما كاوع جمتناز من    " :(مىت 9:9)اقيأ النص  

مسه مىت فقال ا عند مكان اجلباكة اا جالًاهناك رأى إنااًن
 ."اتبع  فقام وتبعه

هذا هو التلميذ الذي كشهد ( "40:45 كوحنا)ويف  
 ".نعلم أن شهادته حقحن  ذا وكتب هذا وهب
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ماحدال بنني   جميدقص الكاتب  ،في املاال األولف 
، بينما يف املاال الاناين  ،واليجل املامى مىت عياى 

 .يليخيص الكاتب اإلجن "حن "واضح أن ضمري 
 قاله العاملان املانيحيان بشنأن   دعنا انن ننقل ما 
 حيير ما ا الكان الناسخ أحياًن" "إعداد الكتاب املقدس"

، وإمنا ماكان كعتقد أنه موجنود  يف النص كان موجودًا
 جيعل النص متفقًاأو  ،قلبةوقد كعتمد على ذاكي  مت ،فيه

لطبعات ا وباإلضافة إىل ،مع آراء املدرسة اليت كنتمي إليها
 هنناك اء املايحيني كنان  بانواملقتباات الوارد  م  

عن    (MSS.Greek)خمطوطنة كونانينة    2333حوايل 
ونتيجنة   .كان معلومًا أهنا موجنود    Testamentالعهد

 .4"هائال  القياءاتلذلك كان تباك  
خن إعداد األناجينل كعكنس مفهنوم    وم  مث ف" 
لجماعة النيت  ية اليت كانت مطلوبة لحتياجات العملاإل

 فيهنا  حيث استخدمت ،كانت الكتابة تتم م  أجلهم
إال أنه مل ككن  هنناك أي تنيدد يف     ،املواد التقليدكة

مامل كك  كتوافق  أو تيك ،أو عمل إضافات هلا ،تعدكلها
        7. "مع غيض الكاتب
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 عقيدة الثالوث
عقيد  الاالوال على أن اإلله كتمال يف ثالثنة  تنص  

له ولنه وجنود    منهم ال بداكة كاًل كقال أن ،أشخاص
ال كقل وال و ًا على كل شئ قدكيُكعترب إهل كاًلأن و ،أزيل
منهم إله كامل  كاًل وكقال أن .ك ع  انخي عظمةكزكد 

أهننم  بكل صنفات األلوهينة و   مبعىن الكلمة وكتصف
هذه ومتال . يف الزمان واملكان والقو  واملعيفة متااوون
عتنقهنا  تاليت  العقيد  املايحية يف اأساسًي اركًنالعقيد  

 .الطوائف املايحية تقيكبًا كل
ليات م  وحي اإلله بل هي عقيد  الاالوال إال أن   

م  صنع اإلناان ابتكيها املايحيون يف اليبع األخري م  
نتاج منؤمتي  العقيد   كانت هذه يف الواقع. لقين اليابعا
 وضعلى عفيه  وافق ميالدًكا الذي 085عام  يةقاطنطينال

 .اليوح القدس يف نفس مكانة اإلله واملايح عياى
 
يف حند   الومبدأ أن وُذكي يف املوسوعة الربكطانية  
مع   Divine Logosللوجوس اإلهلي (Homoousia) وهياجل

 .عياىايح ملألوهية اأكد ب اإلله ان
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طبيعتان : م  عبار سي شخص املايح وميك  إدراك  
 تعناليم ة أولية م  بصف غري مشتق ..يف شخص واحد

على أى الدكنية لطقوس ا م  خاللتغري منا كوإ، كة جتيكد
كما و ،أشكال جدكد  وفيما ال حيصى م  تيانيم عبادكة

 Easter) عيند الفصنح  طقنوس  هو احلال يف كلمات 

Liturgy) : "   ظهي ملك الاماوات علنى األرض بندون
وإنه كان مع اليجال قد اشتيك ألنه اختذ  ،حنان اإلناان

حلمه م  عذراء طاهي  وأصبح منها على الفور ويف هذا 
لكن  لنيس يف    ،ئي اجلوهيثنا ،ب واحد هو اال ،هقبَل

وبالتايل ففي إعالنه كما يف احلقيقة إله كامل  ،الشخص
 8  ."عياى إهلنا بوإناان كامل نؤم  

كوجد " (5):(Athanasian)وتذكي العقيد  األثاناسية  
القندس   يوحوآخي لب  الآخي لب وآلشخص واحد ل

ب واخلاصة باإلب  واخلاصنة  ولك  األلوهية اخلاصة بان
واجلاللة  ،اجملد متااو ،باليوح القدس هي كلها واحد 

، والنيوح  ب  إلهواال ،ب إلهان ...مشتيكة يف اخللود
فليس هناك ثالثة آهلة وإمنا إلنه   ،ومع ذلك ".القدس إله

املايحية قيقة وباملال مبا أننا جمربون مبوجب احل...واحد
فخنه حييم علينا  ،نه إله ورببأن نقي لكل شخص بذاته أ
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ة أو باالثة آهلمبوجب الدكانة الكاثوليكية أن نقول باالثة 
 9. "أرباب

كاي للاالوال املايحي والعقيد  التعيكف األورثوذ 
 ،ب إلنه علنى أن ان  عقيد  الاالوالتنص  :ثاناسيةاأل
يعهم ميالنون إهًلنا   ومج اليوح القدس إلهو ،ب  إلهواال

 والاالوال مااٍو يف اخللود بال بداكنة أو هناكنة   .واحًدا
  53 .الدرجةومااٍو يف 

كاتخدم لفن   " :كاثوليكال كنياة اليوم وتذكي 
 ..الاالوال ليعرب ع  العقيد  امليكزكة للدكانة املانيحية 

-علنى   الكنياة اليونانية األورثوذكاية بينما أطلقت
إن  :حىت قيل "اجلوهيكة للمايحية العقيد "أنه  –الاالوال

 ،هلناً إ بأن املانيح  كالموناملايحيني هم هؤالء الذك  
ية ان كورثوذاأل عقيدتنا"وتقي نفس الكنياة يف كتاب 

تعلن  نفنس    Our Orthodox Christian Faithاملايحية 
  ب إلنه ان  ...((God is Triune" "اإلله ثالوثي" :الكنياة
 ".اليوح القدس إله بالكامل .لاالب  إله بالكام .بالكامل

55 
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 العقيدة املسيحية وحتول إىلكيف تطور الثالوث 
بدأ اضطهاد املايحيني وإلغاء الكنياة املبكني  يف   

وانتهى بتنويل   ،عهد األباطي  اليومان يف القين األول
 "جاي ميلفيان" م يف054 قاطنطني الكبري للالطة عام 

(Milvian.Bridge) ، التحول إىل إعتناق  ونتيجة ذلك كان
 مبزاكا خاصة متنح للشعب يف شنكل املايحية مصحوبًا 

إنضنم  وبالتايل .،مكاسب سياسية وعاكيكة واجتماعية
مكن   .ممنا  ،إىل الكنيانة ف م  غري املانيحيني  آال

 .ش ون الكنياةقاطنطني م  باط سلطان واسع على 
ي  أن املايح فكظهيت  ،ويف ظل حكم قاطنطني 

ومع  ،نتشاريف اإل ب وبدأت حتقق توسعًاهلل ان إله مااٍو
وكاننت   ،كعقيد  قد تأسس بعد ذلك مل كك  الاالوال

داخنل   كنبرياً  قد أثارت خالفًا "اإلله الاالوثي"فكي  
نيني مل م  رجال الدك  والعلما كاريًاالكنياة بابب أن 

 54 .كقبلوا بوضع املايح كخله
بننني  ةوبلننغ هننذا اخلننالف حنند املواجهنن 
 ،صني مبسكندركة أسقف اإل  Alexander"وسألكااندر"

 .Arius "ركوسآ"نه وكاه
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أن عياى ماناٍو  ب "وسندرألكاا" كان وع  األسقف
كنايًا عقد  حىت إن جممعًا ،ركوسآوع   لليب خبالف

 "ركنوس آ" خلنع مت فينه  وم 045سكندركة عام باإل
 50.وطيده

كان له  -زدراء اجملمع له رغم إ - "ركوسآ" إال أن  
فكاري من  األسناقفة    .ن خارج مصيمؤكدون كاريو

( Eusebius) "بيوسأوسنا " البارزك  مال العالمة املؤرخ 
ومّسينه القنوي    ة ركمن  مدكننة قيانا   الفلاطي  

 نيكوميدكامدكنة أسقف   -عامل الالهوت -"بيوسوساأ"
Nicomedia لنيس   ن عياى إ) "ركوسآ" كانا كؤكدان

 52 .(إهلا

ولكني   ..ي قانطنطني غري أن اجلدل املاتمي حّي 
 م 041يف ماكو  دعى ،صفة الشيعية كضفي على موقفه

 Nicaea "نيقينه "كافة أساقفة الكنيانة املانيحية إىل   
بدأ جممنع  و ،(بتيكيا آسيا الصغيىيف  وموقعها احلايل)
 .ع اخلاص بالعالقة بني اهلل وعياىحبث الزنا "نيقيه"
 كان كدكي املداوالت،الذي  ،ولقد مارس قاطنطني 

لكي حيمل األساقفة على قبول موقفه  ،سلطته الاياسية
أسنقف   458اليت اعتمدها  وكانت العقيد  ،الالهويت
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ركوس بشكل صارخ وبعبار  أخيى أكدت ضد مذهب آ
 458ولقد وّقنع   .أن االب  مااٍو لليب "عقيد  نيقيه"

م  صننع   ت فعاًل، بينما كاند أسقف على هذه العقي
 51 .أقلية
جممنع  " الربكطانية إجياءات املوسوعةولقد خلصت  

 .م041ماكو  43يف  "انعقد جممع نيقيه": كانيت "نيقيه
و هبمنة أدار   ،وتوىل قاطنطني رئاسة اجمللس بنفانه 

والشننك يف دور )واقتننيح بنفاننه   ،النقنناش
احلامسة اليت  الصيغة الصليبية (التلقي  (Ossius)"وسيأوس"

واليب يف العقيند  النيت    املايحبني  عّبيت ع  العالقة
وحتت  "بم  جوهي واحد مع ان"صدرت ع  اجملمع 

وباسنتاناء اثننني من      ،مرباطورإرهاب اإلضغط و 
وقع األساقفة على العقيد  وكاري منهم كانت  ،األساقفة

 .العقيد  ضد ميوهلم
 ،بخهلام رباين ءعترب قاطنطني أن قيار جممع نيقية جاا 

وطوال ما كان على قيد احليا  مل جييؤ أحد أن كتحدى 
 تفاق الذي كان منتظيًاإال أن اإل .بصياحة عقيد  نيقيه
 54 .مل كتحقق فيما بعد
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 عقيدة نيقيه
خالق األشنياء   .سلطانه مطلق ،بنا نؤم  بخله واحد

 -وبيب واحد عياى املايح  -ة يئية وغري املئييكلها امل
أي من    -مولود فقنط   - باناملولود م  - اب  اهلل
إله حقيقي م  إله  ،نور م  نور ،إله م  إله ،بانجوهي 
 بانم  جوهي واحد مع  مولود وليس خملوقًا ،حقيقي

شياء يف الانماء  أ ،الذي م  خالله ُخلقت كل األشياء
م  أجلنا حن  البشي وم   - والذي ،وأشياء على األرض

 ،وأصنبح رجنالً   ،ع م  حلمنزل وُصن -أجل خالصنا
إىل الانموات   وتعذب وقام يف اليوم الاالث وصنعد 

يوح البنؤم   و ،ف كأيت ليحاكم األحياء واألمواتوسو
 .القدس

وقبل أن " "كان حينما مل كك "وإن الذك  كقولون  
أو هؤالء  "جاء م  كون مامل كك "وأنه  "كولد مل كك 

أو جنوهي   م  ماد  أخيى"الذك  كزعمون أن اب  اهلل 
 "قابنل للتغنيري  " أو  ،(created) "خملوق " أو   ،"آخي
(changeable)،  دكلقابل للتب" أو" (alterable). 
  .هؤالء تلعنهم الكنياة الكاثوليكية واليسولية 
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 العقيدة النيقاوية
العقيند  النيقاوكنة   ( Bettenson) "بتناون"كشيح  

 –( Epiphanius) "بيفانيوسإ"يف  ُوجدت( لقد) :كانيت
م 072-م 558عننام ( Ancoratus) "نكوراتننوسأ"

واستخيجها العلماء تقيكبا كلمة كلمة م  احملاضنيات  
 ،بأورشنليم  - (S. Cyril) "انريكل لالتعليمية الدكنينة  

 (Chalcedon) "كلاندون "واملقيوء  واملصدق عليها يف 
الذك  اجتمعوا  أسقف 058 الن) م  كعقيد 215عام 

 الذك  اجتمعوا بعدهم أسقف 513نالوعقيد   (يف نيقيه
أصبحت منذ ذلك احلني و. (م085ي يف القاطنطينيةأ)

 ،ناوكة النيقاوكةيطالعقيد  القاطنطيناوكة أو القاطن ُتامى
لعقيد  ها م  جانب كاريك  بأهنا صيغة مدققة علي قفومت

 .(Cyril) "سريكل" نأورشليم املنعقد  ب
املطلق اخلالق  ذي الالطان باننؤم  بخله واحد حن   -
 .ةيئية وغري املئييماء واألرض ولكافة األشياء املللا
 ،وبيب واحد عياى املايح املولود الوحيد ابن  اهلل  - 

إلنه   ،نور م  نور ،قبل مجيع العصور باناملولود م  
 م  جوهي ،مولود وليس خملوقًا ،حقيقي م  إله حقيقي

الذي و ،م  خالله ُخلقت مجيع األشياء بانواحد مع 
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م  أجلنا حن  البشي وم  أجل خالصننا ننزل من     
وُعمل م  اللحم م  اليوح القدس والعذراء  .الاموات

س وُصلب م  أجلنا يف حكم بيالط رجاًلوصار  ،ميمي
وُعّذب وُدف  وقام م  جدكند  ، Pontius Pilate  البنطي

وصنعد إىل   ،للكتناب املقندس   يف اليوم الاالث طبقًا
وسوف كنأيت من     .بان الاموات وجلس على ميني

جدكد باجملد ليحاكم األحياء واألموات والذي ملكه بال 
 :هناكة
اليب واهب احليا  الذي نشأ من   وباليوح القدس  - 

وهلم اجملد والنذي   ب واالب  مجيعًاانب واملعبود مع ان
يف كنياة كاثوليكينة ورسنولية    :تكلم خالل األنبياء

 للخنالص من    قي مبعمودكة واحد ن :واحد  مقدسة
 لعصنور ل الذنوب وننتظي بعاا من  املنوت واحلينا    

  57.القادمة
نيقية فخنه مل  مؤمتيورغم قبول جممع األساقفة لعقيد   

 ."الاالوال"كيد فيها ذكي 
اخلالف حول طبيعة املايح ملند  عقنود    استمي و 

م انعقد جممع مانكوين ثنان يف   085ويف عام  .كاري 
  58.طينيةالقاطن
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وذكي  ."نيقيه"على عقيد  قاطنطينية المع جمصدق  
وقال  ،ومشتيكان يف اخللود ،متااوكان واهلل أن عياى

وصارت عقيد  الاالوال بنذلك   ،دسبألوهية روح الق
 51كحجي زاوكة يف الدك  املايحي ملند    مقير  رمسيًا
 .قينا التالية

كل  (50:9-4مىت ) "صال  اليب"مال : ةملحوظ 
اليت  "عقيد  نيقيه"إحياء ذكيى م الكاثوليك عليهم اليو

" جعنل اإلمرباطنور   قند  و .أدخلوها يف صنالهتم 
 ان باملايحية موضوًعااإلمي (Theodosius) "   يودوسيوسث
 :مرباطوريإمي أل
كمها هذا حنإهنا إرادتنا أن متارس كل الشعوب اليت " 

 ،الدك  الذي أبلغه اليسول بطيس اليباين إىل اليومنان 
واليوح  ب ب واالوسوف نؤم  باأللوهية الواحد  الآل

املااوا  يف اجلاللة ومفهوم الاالوال  القدس يف ظل مفهوم
 ."املقدس

نأمي بأن هؤالء الذك  كتبعون هذا النظنام أن  إننا "  
أما الباقون النذك    .(املايحيني الكاثوليك)حيملوا اسم 

نعتربهم جمانني وخمابيل فاوف كتحملون عار املعتقدات 
هم اسم كننائس  حيمل مكان اجتماع البدعية وسوف ال
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العقوبات ب وثانيًا ،اإلنتقام اليباينب أواًل : وأهنم سيبتلون
ى عاتقنا وسوف نأخذ عل .تصدر م  مبادرتنا اليت سوف

   59 ".كل ماكتفق مع حكم اهلل
 "أم اهلل" كنوفيما بعد مت صياغة عقيد  توقري ميمي  
( م110)يف اجملمع الااين بالقانطنطينية   "حاملة هلل" و

 يف صلوات وتياتيل" "العذراء اخلالد "وأضيف هلا لقب 
أم "إىل إسنم  ورثوذكاية كان الدعاء كوجه الكنياة األ

سنم عيانى وإىل   ماكوجنه إىل إ  كما كان كاريًا" اهلل
الكاثولينك   ويف مذهب اليوم "..."   الاالوال املقدس

مث . تصّور بوجه احلكمة اليبانينة  "أم اهلل"ميمي  كانت
خطو  إىل األمنام بنأن   أم اهلل  تقدم هنا خط سري تأليه

بوجه  احلكمنة   "مقدس قنومجوهي ألك"عوملت ميمي 
 43 ".وكةالاما

 العوامل اليت أثرت يف عقيدة الثالوث
م مبعيفنة  5989تلخيصها عام مت هذه العوامل اليت  
ملنشنورات الكتناب    و مجعية بنالفانيا لربج املياقبة)

 Watchtower and Bible Tract Society of)      ( املقندس 

Pennsylvania)  عقيند   بشنري  مباابنة التب أصبحت واليت
 .الاالوال
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القدمي املتوغل يف القدم مال كان م  العامل يف كل م 
 .وثنية يف جمموعة م  ثالثة شائعًا شاعت عباد  آهلة بابل

منتشي  قبل ذلك وأثناء وبعد  ًاكضاملمارسة كانت أوهذه 
غزت وفاه اليسل وبعد  .املايح يف مصي واليونان وروما

 .الدك  املايحيالوثنية  املعتقداتتللك 
أن  (Will Durant)  "وراننت وكل د"رخ والح  املؤ 
من   ف ،...ة وإمنا تبنتنها املايحية مل تقضي على الوثني"

ويف كتناب عن     "مصي جاءت فكي  الاالوال اإلهلي
 Siegfried) "زسنجفيكد منورن  " أوضحالدكانة املصيكة 

Morenz) "  كان الاالوال هو الشغل الشاغل ليجال الدك
مفيد خياطب ثالثة آهلة مؤتلفة تعامل ككائ   ...املصيكني
القو  اليوحينة للدكاننة    وهبذه الطيكقة تتضح .باملفيد

حلقة اتصنال مباشني  منع الالهنوت     املصيكة بأهنا 
 ."املايحي

يف سكندركة إنعكس تأثري رجال الكنياة باإل م  مثو 
الاالث وبداكة القين اليابع مانل  مصي يف أواخي القين 

لنيت  صياغة األفكنار ا  على (Athanasius) "ثاناسيوسأ"
كان تأثريهم الذايت م  القنو   قد لو .قادت إىل الاالوال

 كعتنرب  (Siegfried Morenz)سنجفيكد منورنز  ن حىت أ
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رال بنني إ  يطةميحلة وسن  الاكندركي هو الالهوت"
 ."املايحيةالدكانة و القدمية الدكانة املصيكة

        ((James Hasting "مجنيس هاسنتنج  "كتنب  قد و   
جتد يف الدكانة اهلندكنة  " :"قالدك  واألخال موسوعةيف "

ويف الدكاننة  انو يوسيفا وف امهابيجمموعة ثالوال  مااًل
 .ورسة جمموعه ثالوال أوزكيكس وإكنزكس وحن  املصيك

نظني  وليس هذا يف التاركخ الدك  فقط حيث جند اإلله ُك
إذ ُتذكي بصفة خاصة األفالطونية اجلدكد   .إليه كاالوال

 "املطلقة أهنا تأخذ الشنكل يف نظيهتا إىل احلقيقة العليا و
 ."الاالثي 

 "شناف هنيزوج  "م الدك  العل موسوعةوتوضح   
 New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious :اجلدكد 

Knowledge إن "وكقول  .فلافة اليونانيةمدى تأثري هذه ال
ت جتايدها من   والاالوال تلق( Logos) "الكلمة"عقائد 

بالفلانفة   ًاتنأثيوا كناري   ... النذك اء اليونانيني باأل
هذه األخطاء و ،غري مباشي وأاألفالطونية بطيكق مباشي 

وهذه االحنيفات اليت زحفت إىل الكنيانة من  هنذا    
 ."املصدر الميك  إنكارها
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  كان تكنوك " (كنياة الاالثة قيون األوىل)وتقول   
فقد كان أصنلها   نابًيا ًا ومتأخيًاعقيد  الاالوال تدرجيي

ع  الكتب املقدسنة اليهودكنة    ًامتام م  مصدر أجنيب
اء األبإذ منت وتغذت داخل املايحية على كد  .واملايحية

 45. "فالطونيةثيك  باألاملتأ
ذوات ثالثنة وجنوه يف    وعاي على متاثيل م  آهلة  

 (Kampuchea) كنا دكمبو :أماك  عدكد  م  العامل مال
 ،(الديم  القين الااين عشي املي الاالثيةبوذكة اللوهية األ)

يف  ،(الاالوال م  القين اخلامس عشي امليالدي)إكطاليا يف 
مننذ  ( الب  وروح القندس وا بان)الاالوال )النيوكج 

الانالوال مننذ   )فيناا يف  ،الديالقين الاالث عشي املي
الانالوال مننذ   )أملانيا يف ، (القين اليابع عشي امليالدي
كنة  ألوهينة هند )اهلند يف  ،(القين التاسع عشي امليالدي

 :الاالثي)فاملريا  .س( ثالوثية منذ القين الاابع امليالدي 
إله القمي وإله الاماوات وإله الشمس منذ القين األول 

وشاماش مننذ   الاالثي عشتار وسني)بابل  ،(امليالدي 
ورس حن  :الاالثني )مصي  ،(األلفية الاانية قبل امليالد 

 44 .( وأوزكيكس وإكزكس منذ األلفية الاانية قبل امليالد



 38 

 الثالوث عند أنصاره اتتربير
لتربكي بكل الطيق املتاحة نقاذ الاالوال يف حماولة إل 

اف كافنة احلجنج املنطقينة    ستزنإوبعد  ،هذه العقيد 
فشل عمالقنة العنامل    ،لدى اإلناان ةلعقلية املعيوفوا

سي الاالوال هو " بشكل ماري للشفقة وأعلنوا أن املايحي
 ."ولغز
كي والبيانات الصنادر   رالتقا ونقدم فيما كلي بعض 

وأشنهي   ع  رؤساء الكنائس وع  أبيز علماء الالهوت
 تللكع  وبال سند كدافعون   الذك  جاءوا جبياء تابالُك

 :بتهور وطيش العقيد 
يف أدق معنىن   غيكنب الاالوال املقدس لغز وسي "  

فالعقل وحده الكاتطيع أن كابت وجنود إلنه    .للكلمة
وحىت بعد أن ُكشف لنا  ،ذلك وقد أكد الوحي ،ثالوثي
وجود اللغز ظل م  املاتحيل على ذكناء وفطننة   ع  
شنخاص أال  اان إدراك وفهم كيف ميك  لاالثنة أ اإلن

  40."ككون هلم سوى طبيعة إهلية واحد  
 KARL) "هنني اكنارل ر "والعاملان الكاثوليكيان  

RAHNER) "ملييجرهيبننيت فننو و" (HERBERT 

VORGIMLER) ( القاموس الالهويت)ما قد كتبا يف كتاهب
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الكفهم بندون  و ..يف أدق معىن للكلمة..غزالاالوال ل"
للفهم بشنكل   ي مل كصبح قاباًلوحىت بعد الوح ،وحي
 ."كامل

 ."يناً إهل ًاتاتلزم وحيعقيد  مكتنفة باأللغاز هبذا القدر "
 .(The Catholic Encyclopedia)( الكاثوليكية املوسوعة)
 وحيث أنه الكوجد شيء مال ، ثالثةاهلل ،اهلل واحد" 

ولكن  فقنط عليننا     ، ميكننا فهمهفال ،يف اخللق هذا 
 Monsignor) "ور أوجنني كنالرك  يجنناوم" ."قبوله

Eugene Clark).  

 ".مل نبدأ بعد يف فهمه ،اكة يف العمقعلم أنه لغز غن" 
  .(Cardinal John O'Connor) "ّنوروالكاردكنال جون أوك"

البابنا  " .الوال شدكد الغمنوض لغز اهلل يف الا إن" 
 .42( Pope John Paul II) "وحنا بولس الااينك

 املسيحيون األوائل مهاعّلُي الثالوث عقيدة مل 
يوح الن  اإلله "و  "اإلله االب "و  "باإلله ان"عبارات 
وإمنا هي  ،ليات فقط متيادفة بالنابة للمايحية "القدس

بنيغم  ومع ذلك و ،م  صميم وجوهي اإلميان املايحي
اعتبار هذه العقيد  املنبع واملصندر اليئياني للدكاننة    

أو  املايحية فخهنا مل تك  معيوفة أو مقير  م  املايح 



 40 

اليسوليون  انباء " ًامطلق فلم كفكي ،م  أوائل املايحيني
هؤالء الذك  خلفوا األجيال حىت اليبع األخري م   وال "

وإمنا آمننوا خبنالق    ،القين اليابع امليالدي يف إله ثالوثي
واحد مبدع مطلق القدر  مطلق العلم مطلنق العظمنه   

  .اجلدكي وحده بالعباد 

صحيحة م  مصنادر مانيحية    وفيما كلي تقاركي 
يف ثالثنة   إن صيغة إله واحند " :خمتلفة غنية ع  البيان

يف احليا  املايحية وال يف  مبتانةأشخاص مل تك  مقير  
بع بل كانت هنذه  ااملايحية قبل هناكة القين الي العقيد 

لتانمية عقيند     وزعم الصيغة بالذات هي أول إدعاء
ليني فلم كك  هناك اء اليسوبان لدى فلم كوجد ،الاالوال

م  بعيد م  هذه العقلية أو م  هنذا   شيء كقتيب ولو
  41 ."املنظور

بعند   االوال مت سكها على كد مانيحيني عقيد  ال 
وليس يف األناجيل  ، املايحرفع  بعد سنة 033حوايل 

 و  م73القانونية األربعة اليت مت حتيكيها مابني عنامي  
وحىت القندكس بنولس    .م أكة إشار  إىل الاالوال551

م  األفكار األجنبية إىل املانيحية مل   ًاالذي جلب كاري
 ملوسنوعة اوتقني   .كعيف أي شيء ع  اإلله الاالوثي

بنأن   (اليت حتمل التصدكق اليمسي)  الكاثوليكية اجلدكد
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املانيحيني   جهنة  عقيد  الاالوال مل تك  معيوفة م 
األولني وأن هذه العقيد  مت صياغتها يف اليبع األخري م  

 :القين اليابع
م  القين العشيك  أن نقدم  م  العاري يف النصف الااين"

بشأن الوحي والتطنور   وأمينًا بياًنًا واضحًا وموضوعيًا
فاملناقشنات   ،الالهويت للغز الاالوال العقيدي والتحضري

 علينا عيضوغريها مل ك اليومانية كاثوليكيةوال الاالوثية 
 .متقلبم  شبح  القليلسوى  منها
عتياف م  جانب مفايي هناك إ :فقد حدال أميان 

مبا فيهم عدد  االجنيليني هوتالكتاب املقدس وعلماء الال
ائز ألحد بأنه م  غري اجل الكاثوليك اليوماند م  متزاك

وثي يف العهد اجلدكد املذهب الاال وجود أن كتحدال ع 
 .مامل تتوافي فيه كفاء  جاد 

وهناك أكضا اعتياف متوازي القيب من  جاننب    
مؤرخي العقيد  وعلماء الالهوت املنهجيني بأنه عنندما  

فنخن هنذا    ،كتكلم أحد ع  مذهب ثالوال غري مؤهل
ع  فتي  منشأ املايحية  وابتعد ككون قد حتيك املتحدال

 فقد كان يف هذا الزم  فقط .ليابعآخي ربع القين ا أى
 ميك  أن كامي عقيد  الاالوال النهائية النيت  ما ظهور
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مت دجمها بالكامل يف  ،تقول بخله واحد يف ثالثة أشخاص
  .44"حيا  املايحيني وفكيهم

ومل  ...ًايحي ثالوثين يف البداكة مل كك  الدك  املا" 
فيما بعند العهند    كك  كذلك يف العهد اليسويل وال

اليسويل كما كتضح م  العهد اجلدكد ومن  كتابنات   
 .(الدك  واألخالق موسوعة) "املايحيني األوائل األخيى

ن األوائل يف البداكة أن ومع ذلك مل كفكي املايحيو" 
وا فقد وجهن  اخلاصة كطبقوا فكي  الاالوال على دكانتهم

وكانوا  .وإىل عياى املايح اب  اهلل بانعبادهتم إىل اهلل 
يوح القدس إال أنه مل توجند يف هنذا   الب ...كعتيفون

 ًاثالوث أن هؤالء الاالثة ككّونون فعاًل ع  الوقت أي فكي 
 ".الوثنية يف مايحيتنا. ""ومتااوون ومتحدون يف واحد

(The Paganism in Our Christianity)47. 
 

 ؟عقيدة الثالوث ُيعّلمتاب املقدس كهل ال
بشي به وكتم اإلميان به علنى  ُك نما الكتاب املقدسيب 

حيتوي على هذه العقيد  الشهري   فخنه ال ،"كلمة اهلل"أنه 
فلو كانت عقيد  الاالوال صنحيحة   ."عقيد  الاالوال"

لكان قد مت توضيحها التوضيح الكامنل يف الكتناب   
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اهلل ومعيفة طيكقة عبادتة  املقدس لشد  احلاجة إىل معيفة
 .الصحيحة

 فال أحد م  بني أنبياء اهلل منذ آدم حىت عيانى    
وال أحد م   .لاالوال أو اإلله الاالوثيكانت لدكه فكي  ا

ط هبذا الشأن أو أننه  يتبرسل اهلل صيح بأي حدكث م
توجد أكة إشار  سواء يف العهند القندمي أو اجلدكند    

فم  الغيكب  .تؤكد مال هذه العقيد  .بالكتاب املقدس
وال أحد م  تالميذه جيى حدكاه  إذن أنه ال عياى 

ملقدس بل على العكس فقد قال ع  الاالوال يف الكتاب ا
 .(49:54ميقس )  "اليب إهلنا رب واحد" :عياى 

اإلسنيائيليون   أكها اليجال"وطبقا لقول القدكس بولس 
امسعوا هذه األقوال كاوع الناصيي رجل قد تربه  لكم 

 بيده يف هللاهلل بقوات وعجائب وآكات صنعها ام  قبل 
 .(44:4األعمال ) "وسطكم كما أنتم أكضا تعلمون

فلماذا كنأيت  . النصوص الاابقة تتحدال ع  نفاها 
بعقيد  ملي ة بنالغموض   ًاوقلق شخص وكابب ازعاجًا

والبلبلة عجز أبيز وأكرب علماء املايحية أن كفايوها أو 
 .كشيحوها بطيكقة كقبلها العقل ؟



 44 

هبذا النوع م  القضاكا  أن تنبأ عياى  ولقد سبق 
كقتيب إيّل هنذا الشنعب بفمنه    " (9-8:51مىت)يف 

 اًلوبناط  ًابعيند قلبه فمبتعد ع   وككيم  بشفتيه وأما
 ."ون تعاليم هي وصاكا الناسُكعّلمكعبدون  وهم 

س تيموثناو رسالة )وتبعه القدكس بولس بقوله يف  
حيتملون فينه   ألنه سيكون وقت ال" (2-0: 2) اانيةال

التعليم الصحيح بل حاب شهواهتم اخلاصة جيمعون هلم 
معلمني ماتحكة ماامعهم فيصيفون ماامعهم ع  احلق 

 ."إىل اخليافاتوكنحيفون 
كعتيفون بنأهنم  "( 54:5تيطس )ونقيأ فيما بعد يف   

كعيفون اهلل ولكنهم باألعمال كنكيونه إذ هم رجانون  
 ."غري طائعني وم  جهة كل عمل صاحل ميفوضون

فت عقول كبري  بني استزن ،يف وسط هذه املعضلةو  
إلضنفاء قابلينة    ايحيني كل وسائل املنطق املعيوفةامل

قيد  الاالوال إال أهنم فشلوا مبا كاري الشنفقة  للتصدكق لع
 ."لغز"وبالتايل أعلنوا أهنا 

ومع ذلك فخن عباد  اهلل القوي العظيم الكنبغني أن   
فاهلل كيكد م  اإلناان أن كعبده وحنده طبقنا    .تلوال

فيما أن اهلل ذاته عادل كاتتبع ذلنك أن   .هلداكته اليبانية
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انيطه يف  عدله كقتضي أن تكون رسالته واضنحة وب 
شكلها وأن تكون تعاليمه يف مجلتها خالية م  أي خلل 

وجيب أن تكون رسالته حقيقنة   .يافة أو غموضخأو 
مطلقة قادر  دائما على مواجهة أي حتدي م  أي نوع 

فيها االكتشافات البشيكة يف اجملال  م  جوانب العلم مبا
 .العلمي

هنا خف ،يف حد ذاهتا "لغز وسي"ومبا أن عقيد  الاالوال  
بناء على ذلك الميك  النظي إليها على أهنا م  مصندر  

ألن اهلل ليس إله تشوكش " :كقول الكتاب املقدس .إهلي
كورناوس رسالة بولس األوىل إىل أهل ) ."بل إله سالم 

00:52). 
 :ما خيص الكتاب املقدس العرباين

علماء الالهوت متفقون " :الدكنية بأن املوسوعةتقي  
لكتاب املقدس العرباين الحيتنوي علنى   اليوم على أن ا
الكاثوليكينة   كما تقنول املوسنوعة   ."عقيد  الاالوال

إن العهد القدمي مل كلقن  عقيند  الانالوال    "اجلدكد  
 ."املقدسة

 وعلى نفس املنوال كقي الياوعي ادموند فورمتنان  
(Edmund Fortman)  (  اإللنه الانالوثي  )يف كتابه بعنوان
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(TheTruine God)  الكقول لنا شني ا   ...عهد القدميال"بأن
يوح الن واالب  و بان :أو ضمنيًا ع  إله ثالوثي ًاصيحي
والكوجد أي دليل على أن أي كاتب مقدس  ...القدس
أما أن ُكيى  .داخل األلوهية( ثالوال)شك يف وجود قد 
حيناءات أو تنبنؤات أو عالمنات    إ )العهد القدمي(يف 

عناين  اوز محمجوبة لاالوال األشخاص فهذا معناه جتن 
 .48 "نيب املقدساتجتاوز مياد الكاأللفاظ و

 
 

 :ماخيص الكتاب املقدس اليوناين
ن إن علماء الالهوت متفقو"الدكنية  املوسوعةتقول  

على عقيد   " الحيتوي اليوم على أن العهد اجلدكد أكضًا
  .صيحية ع  الاالوال

إن كّتناب العهند   "اليانوعي  ( فورمتان)وكذكي  
 ،أو مصاغة ةحيطوننا أكة عقيد  ثالوثية صيالكع ...اجلدكد
يف اإلله الواحد توجد ثالثنة   هأكة تعاليم واضحة أن وال

توجد يف أي مكان  وال ...آهلة متااوكة لشخصيات إهلية
أكة عقيد  ثالوثية ع  ثالثة ذوات متميز  هلا حيا  إهلينة  

 ."ونشاط إهلي يف نفس األلوهية
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( لالهويت للعهد اجلدكدالدويل ا سالقامو)كذكي  باملالو 
عقيند  املتطنور    الحيتوي علنى   العهد اجلدكد ال"ن إ

وكغيب ع  الكتاب املقدس اإلعالن الصنيكح   .للاالوال
 ".وهي متااويجيوح القدس م  الواالب  و بانبأن 
 KARLكارل بارال )تاتانيت وا قول الالهويت الربوهذ)

BARTH)). 

 ARTHUR ي وجينال  أرث)رخ املؤ كذلككذكي و 
WEIGALL) مال هذه  ع  عياى مل كذكي أبدًا شي ًا" أن

يف أي موضنع من     "ثالوال"كظهي لف   وال .الظاهي 
 كي  إال بعند الفهذه ومل تتبىن الكنياة  .العهد اجلدكد

اب الوثنينة يف  كتن ) "سنة من  وفنا  النيب    033
 .49(مايحيتنا

 :رفض عقيدة الثالوث من املسيحيني املعاصرين
الهوت املايحيني احملدثني كيفضون كاري م  علماء ال 
الكنائس وآخيهم وأبيزهم  بالعقيد  اليت وضعتهالتزام اإل
د جننكزن  يدكف دربانملدكنة  اجلدكد سقفاألأشهيهم و
(Bishop David Jenkins)   ت بيوفاننور الالهننو

والذي ، Leeds Universityوالدراسات الدكنية جبامعة ليدز
 تكن   مل"عاة عياى األحداال املبكي  يف ب قال إن بعض
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ضيفت إىل قصة عياى بيد وإمنا ٌأ ،حة بشكل قاطعيصح
 .03"املايحيني األوائل للتعبري ع  إمياهنم به كمايح 

إن " (John Hick)( كين جون ه)وكقول الربفاور  
 إهلية وبشيكة -األورثوذكاية كطبيعتني لعياى ماطّورته 

يف مرياال شخصية عياى التارخيية بقى علنى   ودخل -
غري قابلة ألن ككون هلنا معنىن قابنل    كلمات  شكل

تفاري إن  ألنه إذا قيل بدون": الئقاأردف مث  ."للتحدكد
عياى التارخيي الناصيي كان أكضا إهلًا فهذا القول هو 
جميد م  أي معىن كما لو قلت إن هذه الدائي  امليسومة 

 ألن هنذه الصنيغة   .ميبع بالقلم على الورق هي أكضًا
: ضع مضموهنا لعلم دالالت األلفاظخي اللغوكة جيب أن

لغنة املانتخدمة للتعنبري عن  التجانيد      وأنه يف ال
(Incarnation) م حىت انن كان فخن كل مضمون استخد

اإلهلي هو  له بأن التجايدوكواصل قو. رفضه متامًاكنبغي 
 استخدم  إن ،مث كقول مي  أخيى .جميد فكي  أسطوركة

األسطور  قصنة  "تايل باملعىن ال (Myth)كلمة أسطور  
هننا فكني  أو   كنها حيفيا ليات صحيحة أو إتقال ول

صور  جيى تطبيقها على شخص أو شيء معني ولكنها 
له االب  بأن عياى كان اإل"والقول  "حيفيا التنطبق عليه

ألنه ليس هلذا القول معنىن   .ًاليس صحيحا حيفي اجملاد
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وركة وإمنا هو تطبيق على عياى لفكني  أسنط   ،حييف
اإلهلية النيت   (sonship)   ظيفتها تشبه وظيفة لف  البنوو

 05".نابت يف العامل القدمي إىل ملك م  امللوك
( Victor Paul Wierwille)( كتور بول وكيوكليف) وكقول

أنا أقول إن عياى ليس اهلل " :"عياى ليس اهلل"يف كتابه 
خللود مشتيك بال بداكة  بينهما فال وجود .ولكنه اب  اهلل

 ًاإذ مل كك  عياى حيفي .وال ملااوا  مشتيكة ،هناكةوال
  البداكة وال هو تتوفي فيه كافنة امكانينات  مع اهلل يف

  04."اإلله
 القنوي يف تعليقنه  ( كتور بول وكيوكليف)وكقول  
(empathic  comment ) "ل أن أختم دعنوين أفضني   قب

 يف رأكي - فالقول بأن عياى ليس اهلل  .بايكي  روحي
وإمننا   .م  أمهية ومدلول عياى بأي شكلالكقلل   -

يبنا عياى إىل مزنلتنه الوحيند    لببااطة كيفع اهلل أبًا 
 00."الواحد هو اهللف .واليت المايل هلاواليفيعة 

وبأننه كنان    .خلقه اهلل م  بأن عياى ؤإن  أ 
ورسول من    ( (Anointed "املماوح بالزكت( "ملايحا)
وال أقبلنه   .وروح منه وأنه كان كلمة اهلل إىل ميمي .اهلل

فناهلل   .أو اإلله االبن  أو اب  اهلل  دكخله أو اإلله اجملا
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اهلل هنو اخلنالق   ف .منفصالن نان وكائناوعياى خمتلف
ومها م  جوهيك  خمتلفني  .وعياى هو الكائ  املخلوق

يف القدر  وال يف العلم  يف الزم  وال وغري متااوكني ال
 .يف املزنلة وال
العدكد م  التقاركي والبيانات الصيحية ع  عياى إن  

املوجود  يف و  (عليهم الاالم)وع  أنبياء اهلل الاابقني 
 "اهلل اجملاند "دس تبطل كال الفكيتني ع  الكتاب املق

 أوضحته ال وأي شيء خيالف ما ".عقيد  الاالوال"وع  
كعدو أن ككون شائعات اصطنعها أفياد حيتاجون إىل أن 

واألدلة اليت لدكهم  .جيعلوا م  إدعاءاهتم أشياء هلا وجود
هي على أحا  الفيوض مدسوسات وحتيكفات ُأدخلت 

 .وعلنى رسنائل اهلل األوىل   على أصل إجنيل عياى 
 ."ليس اهلل وإمنا فقط نيب عظيم ورسول اهلل عياى "

 :تعاليم أنبياء اهلل
األنبياء قبل أو بعد  م  عّلم أحدم  الغيكب أنه مل ُك 

أعلنوا وحدانية  بل إهنم مجيًعا .عقيد  الاالوال عياى 
 إنه القنوي قنو    .فاهلل وحده فوق الوجود املادي .اهلل

لنه  ة ليس ئييوغري امل .ئيةياخلالق لكل األشياء امل .مطلقة
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رفيق أو مشارك أو عائلة أو ذركة أو مااعد  شيكك وال
  .إنه وحده احلاف  واليازق لكافة املخلوقات .يف ألوهيته

يف العهند القندمي    وفيما كلي بيان بتعاليم أنبياء اهلل 
 :واجلدكد

انن علمت أن اليب أعظم من   "قال  النيب موسى 
 .(55:58اخليوج ) ."...مجيع انهله

كل قلبك اليب إهلنا واحد فتحب اليب إهلك م  " 
ولنتك  هنذه   " ".وم  كل نفاك وم  كل قوتنك 

وم على قلبك وقصنها  الكلمات اليت أنا أوصيك هبا الي
على أوالدك وتكلم هبا حني جتلس يف بيتك وحني متشي 
يف الطيكق وحني تنام وحني تقوم واربطها عالمه علنى  
كدك ولتك  عصائب بني عينيك واكتبها علنى قنوائم   

  .(9- 2:4 تانيةال )." أبواب بيتك وعلى أبوابك
احتيزوا م  أن تناوا عهد اليب إهلكم الذي قطعه " 

صنور  كنل    تصنعوا ألنفاكم متاااًل منحوتًامعكم و
 ،ألن اليب إهلك هو نار آكلنة  .ماهناك عنه اليب إهلك

 .(40:2تانية ) ".ه غيورلإ
منيقس  )يف لفكي  ع  اهلل انفس  عياى أكد و 

موسى  فكال النبيني "...اليب إهلنا رب واحد( "49:54
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الاالم أّكدا مبا كلفت األنظار أن رهبما  اعليهم وعياى
أنه الكوجد أي شيء  جدكي باملالحظةو. وربنا رب واحد

لنننيس " .منهما شارك يف األلوهية ًاكأ يف بياهنما أن
س مال اليب ألنه ليس غريك وليس صنخي  مانل   قدو
 .(4:4صموكل 5) "إهلنا
وكعلمون " (58:80) :قال يف املزامري والنيب داود  

 ."األرض أنك امسك كهوه وحدك العلي على كل
كارب إهلي قند  نفس اليب  باركي كا( "5:532) 

 ."هو اليب إهلنا( "7:531) ."وجالاًل ًاجمد ًاعظمت جد
 ."اليب هو اهلل وقد أنار لنا( "47:558) 
 ."إهلي أنت فأمحدك إهلي( "48:558) 
 اكنة بداخلوف م  اليب هو " :قال النيب سليمان  

 .(53:9أماال ) ."بصري ومعيفة القدوس  .احلكمة
اتق اهلل واحف  وصاكاه "مناوبة إليه وهذه الكلمات  
 .(50:54جامعة ) ."هلهذا هو اإلناان كن أل
 فاإله الدهي اليب خالق أطني : "والنيب إشعياء  

 .(48:23اشعياء ) ."األرض
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شياء اخلالق وحده هو اهلل الذي خلق األاحلاصل أن  
ني قبل جميء ف الانمنذ آال( فيه الكون كله وما)كلها 
يوح الاى نفاه خلقه اهلل وكذلك خلق يعف ،عياى 
ابتكي حىت فالواقع أنه مل كك  يف الوجود ثالوال  ،القدس

 .الناس هذا الاالوال يف القين الاالث امليالدي
وإكناه  ليب إهلك تانجد  ل" كد عياى أولقد  

أحند   أنه ال"( 8:2لوقا  وو53:2 مىت) ."وحده تعبد
  ".كاتحق العباد  اال اهلل وحده

وهذه هي احليا  األبدكنة أن  " وقال النيب عياى  
ي وحدك وكاوع املايح الذي كعيفوك أنت اإلله احلقيق

 .(0:57وكوحنا ) "أرسلته
يه تابت وجود شخص بعال إن تصيحيات عياى   

الكعيف  فعياى "أنت اإلله احلقيقي"واحد إهلي فقط 
 .ومل كك  كعلم بوجود ثالوال شي ا ع  الاالوال

مل كّدع األلوهينة   ضافة إىل ذلك فخن عياى باإل 
عن   و قال قيقي أنه اإلله احل" أنت"أشار إىل كائ   ألنه

 ."كاوع املايح الذي أرسلت "نفاه أنه رسول اهلل أي 
قال ع  الاالوال   ًاشي فلم كك  كدري بولس أما ع  
كانوع  سيائيليون امسعوا هذه األقوال أكها اليجال اإل"
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الناصيي رجل قد تربه  لكم من  قبنل اهلل بقنوات    
أعمال ) ."وعجائب وآكات صنعها اهلل بيده يف وسطكم 

44:4). 
ألنه وإن ُوجد ماُكامى آهلة سواء كان يف الاماء " 

أو على األرض كما كوجد آهلة كاريون وأرباب كاريون 
الذي منه مجيع األشياء وحن  له  بانلك  لنا إله واحد 

 .(4-1:8كورناوس ليسالة األوىل اىل ا) ."
 :القيآن الكيميوفيما كلي بيان بتعاليم أنبياء اهلل يف  

ْنِزَل إََِل    ْنِزَل إَِلْينَا َوَما أ  ول وا آَمنّا بِاَّللِّ َوَما أ  ق 

َوإِْسََمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعق وَب َواألَْسَباِط إِْبَراِهيَم َ

َِْم  وَسى َوِعيَسى َوَما أ وِِتَ النّبِّيوََن ِمْ  َرِّبه َوَما أ وِِت َم 

وََن  ْسلِم  ُ  م  َْم َوَنْح   َل ق  َبْْيَ َأَحٍد ِمنْه  َفره  ال ن 

  .(631:البقرة)
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 َيا َقْوِم  إىل قومه حيث قال هلم نوحًا  قد أرسل اهلل و

وْا  َ َأَخها    الَلَهاْعب د  إ  إِ ه ٍُ َْيهْه  هْ  إَِله َم مه َْم  َما َلك  َعَلهْيك 

 . ( 19:يافاألع). َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍَم 

 

 يعقاب   وصي أبناءه وأيضاا   إبراهيم  وصي وقد 

ُِ   أبناااءه قيقااب  اا  عاااى هها إِْبههَراِهيَم  َبنِيهه  َوَوَّّص ِِّبَ

ّ   َوَيْعق وب  َيا َبنَِّي إَِّن اَّللَّ اْصَطَفى يَ  َفََل ََت وت  َم  الده َلك 

وََن  ْسلِم   (.504: البقي ) .إاِّل َوَأْنت َْم م 
 

ها َواَل   َوَلكِهْ  َكهاََن  َنْصـَراِنيّّا َما َكاََن إِْبهَراِهيَم  َه وِديا

ْسلًَِم َوَمها َكهاََن ِمهَ   : آل عميان) . اْلُمْشِرِكنَيَحنِيًفا م 
47.)  

 

َهَداَء إِْذ  َأمْ   نْت َْم ش  ُِ  َيْعُقوَب َحَضَرك   اْْلَْوت  إِْذ َقاَل لَِبنِي

 ََ َُ َآَبا ِه ََ َوإَِله ه وََن ِمْ  َبْعهِد  َقهال وا َنْعب هد  إَِكَ َما َتْعب د 
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ها َواِحهًدا إِْبَراِهيََم َوإِْسهََم  ُ  ِعيَل َوإِْسهَحاَق إَِكً َوَنْحه   َله

وََن  ْسلِم   (.500: البقي ) . م 

 

وا اَّللَّ َمها َوإََِل َعا  هوًدا َقهاَل َيها َقهْوِم اْعب هد  َْم ه  ٍد َأَخاه 

إ   ٍُ َْيْه  َْم ِمْ  إَِل  (.41: األعياف)  .... َلك 
 

وا اَّللَّ َمها   ا َقاَل َيا َقْوِم اْعب د  َْم َصاِِلً وَد َأَخاه  َوإََِل َثم 

إ   ٍُ َْيْه  َْم ِمْ  إَِل  (.  70: األعياف).  ...َلك 
  

وا اَّللَّ َمها   َعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعب د  َْم ش  َوإََِل َمْدَيَ  َأَخاه 

إ   ٍُ َْيْه  َْم ِمْ  إَِل  .(  81: األعياف) . ...َلك 
 

  ُِ تِنْهت َْم بِه وَن  ِمْ  َقْبل  َيا َقهْوِم إِّنهََم ف  َْم َهار  َوَلَقْد َقاَل َك 

وا َأْمهِر    وِ  َوَأطِيع  َم  الّرْْحَ   َفاّتبِع  : طه) .َوإَِّن َرّبك 
93.) 
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ُ  َأ ه َمّسنََِي الرُّّضّ َوَأْنَت َأْرَحهَم     َوَأّيوَب إِْذ َناَدى َرّب

 (.80: األنبياء)  . الّراِْحَِْي  
 

ْمهد  َّللِِّ  َآَتْيَنا َوَلَقهْد   هَلْيََمََن ِعْلهًَم َوَقهااَل اِْلَ وَد َوس  َداو 

: النمل) .  َّضَلنَا َعََل َكثٍِه ِمْ  ِعَباِدِإ اْْل ْؤِمنَِْي اّلِذ  فَ 
51.) 

 

َلْيََمَن    ْمنَها َوَوِرَث س  له ُ  ع  ها النّها وَد َوَقهاَل َيها َأّهَ َداو 

َو اْلَفَْضهل   ٍء إَِّن َهَذا َك  له ََشْ َمنْطَِق الّطْهِ َوأ وتِينَا ِمْ  ك 

 .(54: النمل) . اْْل بِْي  
 

ُ  َربه اَل َتَذْرِ  َفْرًدا َوَأْنَت َخْه    َوَزَكِرّيا إِْذ َناَدى َرّب

َيهههى (   98)اْلهههَواِرثَِْي   ْ َ  ُ ُ  َوَوَهْبنَههها َلههه ْبنَا َلههه َْ َفاْسهههَت
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  ُ ه ََ ُ  َزْو  89: األنبياء)          .( 89... )َوَأْصَلْحنَا َله
- 93.) 

 

وإ  َههَذا اللََّه إَِّن    و قال عياى  هَْم َفاْعب هد  َرِّبه َوَرّبك 

ْسَتِقيَم  اٌط م   (.١6:   عمرانآ   ). ِِصَ

 
 كندخل   العمل الذي ع  ًاحممدوعندما سأل رجل 

 ".ًاتشنيك بنه شني     أن تعبند اهلل وال "اجلنة قال له 
 .(البخاري)
 قال رسنول اهلل   :ع  عباد  ب  الصامت قالو 
وأن  ، اهلل وحده الشنيكك لنه  م  شهد أن ال إله إال"

وأن عياى عبند اهلل ورسنوله    ،عبده ورسوله حممًدا
والننار   ،حق واجلنة ،ح منهوكلمته ألقاها إىل ميمي ورو

البخاري ) . "أدخله اهلل اجلنة على ماكان م  عمل ،حق
 .(ومالم
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من   " قال رسول اهلل ويف حدكث صحيح آخي  
 (.البخاري) "دخل اجلنة لقى اهلل الكشيك به شي ًا

قال رسول اهلل : قال (رضى اهلل عنه)وع  اب  عباس  
احف  اهلل  ،احف  اهلل حيفظك: أال أعلمك كلمات"  

وإذا اسنتعنت   ،إذا سنألت فاسنأل اهلل   ،جتده جتاهك
اجتمعنت علنى أن   لو  ن األمةواعلم أ، فاستع  باهلل

 ،كنفعوك بشيء ل  كنفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لنك 
إال ك ولو اجتمعت على أن كضيوك بشيء ل  كضنيو 

 ."رفعت األقالم وجفت الصحف ،بشيء قد كتبه عليك
 .(التيمذي)
ن اهلل الكزنل عقابنه  معناه أ مايف  آخي حدكثويف  

حتدوا ومتيدوا علنى اهلل  بالناس بذنوهبم إال إذا عصوا و
  02 .ال إله إال اهلل ميان بأنهعيضوا ع  اإلوأ
ومل كدُع  ًاوإمنا كان كهودك ًا كك  عياى مايحيمل" 

 دك  جدكد وإمنا عّلم الناس أن كعملوا مبا كتفق منع  إىل
وكان م  رأكه كما كان م  رأي اليهود أن  ،إراد  اهلل

ويف الكتابات األخيى ( الناموس)إراد  اهلل موجود  يف 
 01."للكتاب املقدس

 



 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؟ ماذا يقول الكتاب املقدس عن اهلل وعن عيسى 
تظهي النصوص التالية م  الكتناب املقندس الطبيعنة    

فم  الواضح انن أن اهلل  ،ولعياى  تعاىل احلقيقية هلل
نه فوق الوجنود  وأ ، حده هو األعلى واحلاكم واملزنهو

 ،حمدد فخنه كائ  أما عياى  ،(Transcendent)املادي 
 ،ضنع إلراد  اهلل كنان خي  و ،كان كعاين بابب رغباته

تؤكد بوضوح كامل  وكل تصيحيات وأفعال عياى 
 .تبعيته هلل تعاىل
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 شهادة العهد القدمي عن اهلل 
يف تعاليم العهد القدمي والعهند اجلدكند هني    إن  

ال ن العهد اجلدكد ليس ميحلة انتقوإ ،جوهيها توحيدكة
د أكد عياى ولق ،(ثالثة آهلة يف واحد)م  إله واحد إىل 

نقنض  التظننوا أين ج نت أل  ": ذلك يف تعاليمه قائال
ماج ت ألنقض بل ألكمل فخين احلق  ،الناموس أو األنبياء

أقول لكم إىل أن تزول الاماء واألرض الكزول حيف 
 ."واحد أو نقطة واحد  م  الناموس حىت ككون الكنل 

 .(58:57-1مىت )
وواضحة وخالية من  أي   ،إن تقيكيات اهلل بايطة 

وفيما كلي بعنض هنذه الكلمنات     .تناقض أو التباس
اإلهلاميه م  عند اهلل يف الكتاب املقدس حيث كقول اهلل 

 :تعاىل
 ."أنا اهلل القدكي(  "5:57التكوك  ) 
م   ؟م  مالك بني انهلة كارب( "55:51اخليوج ) 

وفنًا بالتانابيح صنانعًا    خم ؟مالك معتزا يف القداسنة 
 ."أنا اليب إهلك"( 4:43اخليوج ) ."؟العجائب

ك آهلنة أخنيى   كك  ل ال( "1:0-43اخليوج ) 
صور  ما ممنا يف   وال منحوتًا تصنع لك متاااًل ال .أمامي
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يف املاء م   الاماء م  فوق وما يف األرض م  حتت وما
تعبده  ألين أنا النيب   حتت األرض التاجد هل  وال

 ."إله غيورإهلك 
" قاطعنًا كنل أننواع     هذه النصوص حتيم حتيميًا 

فنال   .أو التمايليع  اهلل سواء بالف  الطبيعي  "الصور
ومبا أنه  .ميك  ألي صور  أن تناسب اهلل أكاي م  نفاه

سبحانه فوق الوجود املادي فخنه كتعذر تصوكيه مبعيفنة  
 البشي باستاناء ما أوحى به ع  طيكق األنبياء م  صفات

  .ربانية لذاته
تلتفتوا إىل  يب إهلكم اللأنا ا"( 2:0-59الالوكني ) 

تصنعوا ألنفاكم أنا النيب   األوثان وآهلة مابوكة ال
 ."إهلكم

اب   ليس اهلل إناانا فيكذب وال"( 59:40العدد ) 
 ."إناان فيندم

م أن اليب هنو  إنك قد أركت لتعل"( 01:2تانية ) 
 ."اإلله ليس آخي سواه

 ."إمسع كااسيائيل اليب إهلنا رب واحد( "2:4تانية ) 
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ا انن أنا أنا هو وليس إلنه  انظيو"( 09:04تانية ) 
 ."معي
ليس قدوس مال اليب ألنه ليس ( "4:4صموكل  5) 

 ."غريك وليس صخي  مال إهلنا
أكها اليب إلنه  ": وقال سليمان( 44:8ملوك  5) 

إسيائيل ليس إله مالك يف الاماء م  فنوق والعلنى   
 ."رض م  أسفلاأل
أننت وصنانع    ألنك عظنيم ( "53:84مزامري ) 

 ."عجائب أنت اهلل وحدك
الدهي إله  تامع أما عيفت أم مل" (48:23أشعياء ) 

ليس عن    كعبأ ككل وال اليب خالق أطياف األرض ال
 ."فهمه فحص

 أنا اليب هذا امسني وجمندي ال  ( "8:24إشعياء )    
 ."أعطيه نخي والَتْابحي للمنحوتات

أنتم شهودي كقول اليب " (55:53-20إشعياء ) 
وعبدي الذي اختيته لكي تعيفوا وتؤمنوا يب وتفهمنوا  

كون أنا أنا اليب أين أنا هو قبلي مل كصور إله وبعدي الك
 ."وليس غريي خملص
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ول وأنا انخني وال إلنه   أنا األ( "4:22أشعياء ) 
 ."غريي

إلنه   ال ،أنا اليب وليس آخي" (4:1-21اشعياء ) 
واي لكي كعلموا م  مشيق الشمس وم  مغيهبنا أن  س

 ."ليس غريي أنا اليب وليس آخي
ألنه هكذا قال النيب خنالق   "( 58:21إشعياء ) 

الاماوات هو اهلل مصور األرض وصانعها هو قيرها مل 
 ."خيلقها باطاًل للاك  صورها أنا اليب وليس آخي

ذكيوا األّولّيات منذ القدم ألين أ( "9:24إشعياء ) 
 ."أنا اهلل وليس آخي اإلله وليس مالي

أنا هو األول وأنا انخي وكدي ( "54:28إشعياء ) 
 ."أسات األرض وميي  نشيت الاماوات

هكذا قال النيب الانماوات   ( "5:44إشعياء ) 
 ."كيسي واألرض موطيء قدمي

أما اليب اإلله فحق هو إله ( "55:53-53إرميا ) 
نهلة اليت مل تصنع ا :حي وملك أكدي هكذا تقولون هلم

الاماوات واألرض تبيد م  األرض وم  حتنت هنذه   
 ."الاماوات
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 ."هكذا قال الايد اليب( "2:50حزقيال ) 
 اجلديد عن عيسى  العهدشهادة 

ويف الشهي الاادس : "مبشيًا به كان ميالد عياى  
ل املالك م  اهلل إىل مدكنة م  اخلليل امسها ُأرسل جربائي

ناصي  إىل عذراء خمطوبة ليجل م  بينت داود امسنه   
 .(47:44-5لوقا ) "كوسف واسم العذراء ميمي

كما  ًاوهكذا كتضح أن اهلل مل كزنل لكي ككون حلم 
وإمنا أرسل مالكه جربكل ليخرب منيمي   ،تّدعي الكنائس

خملوقة يف رحم ميمي  ًاكان روح إذن عياى  .خبطة اهلل
وكصبح هذا  دي عقيد  اإلله اجملاوم  هنا تنتف .بقو  اهلل

 .اإلدعاء بدون أي أساس
وهنا أننت   " :أخرب املالك جربكل ميمي قائالد ولق 
 .(05:5لوقا ) ."وتامينه كاوع نًاتحبلني وتلدك  ابس
مبعىن األلوهية ثالثة يف )أعضاء الاالوال  إذن م  هم 

 قبل ميالد عياى عليه الاالم ؟( واحد
البداكنة  منذ حقيقيا  ًاواحد ًافقط إهل هناك لقد كان 

ع  اإلميان بخله  ن حتواًلأما الاالوال فقد كا ،حياته أزلية
 . (وثنيةوشيك )إىل ثالثة آهلة ( الوحدانية)واحد 
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 ،ون بخله واحد فقطكؤمن وكان الناس قبل عياى  
 آخيك  إىل   بعد ميالده أضافت الكنائس شخصنيولك

 .األلوهية
يف  ًاجنينن  وم  ناحية أخيى عندما كان عياى  

بنه يف   وثناً هل كان اهلل العلي القدكي أكضا منف اليحم
نصار عقيند  الانالوال كنّدعون أن    اليحم؟ طاملا أن أ

جاند  "الشخصني أو الاالثة أشخاص متحندون يف  
تم منوهم كجنني واحند  فهل كل هؤالء كان ك ."واحد

؟ وإذا كان األمي كذلك فلمناذا ولندت   يف رحم ميمي
 ؟ فقط دهميمي عياى وح

عتقاد بأن اال ستياءكم هي فكي  ساذجة وماري  لإل 
 .!متحد باجلاد مع اهلل  عياى 

هناكة خلق الانماوات   بداكة والله س اهلل الذي لي 
واألرض وكل األشياء املوجود  بينهما مننذ مالكنني   

ولقند مضنت    .ناانيةبل ظهور احلضار  اإلالانني وق
 . أجيال وأجيال قبل ميالد عياى 

لوقنا  ) ."وملا متت مثانية أكام ليختنوا الصيب كاوع" 
وهل ! اهلل  يف حقالتجدكف هذا فما أسوأ م  ( 45:4
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احلق أتظ  أننه حيتناج إىل    إذا كان عياى حقا هو اهلل
 ؟االختتان

منة  حك الصيب كنمو وكتقوى باليوح ممتل ًاوكان " 
يف البداكنة مل  . (23:4لوقنا  ) ."وكانت نعمة اهلل عليه

بالعلم وهو صغري وإمننا ُزود   مزودًا( اإلله)كك  عياى 
أما اإلله احلقيقي فنخن   .باحلكمة عندما بلغ س  املياهقة

ملكان  ان والاخيضع للزم تنقص وال تزكد وال حكمته ال
  .ألنه يف كل وقت كامل ومطلق

لوقنا  ) ".صال  اليب"كصلي  وملا كان عياى " 
 .كصلي ليوح نفاه؟ ميك  ألحد أنهل ( 55-2:4
 .بالتأكيد ال  
بني اإلله احلقيقني والننيب    وم  هنا كظهي التمييز  

وباالضافة إىل ذلك فنخن إراد  اهلل مانتقلة    عياى 
 ًاكدل على أهنما لياا واحدومنفصلة ع  إراد  عياى مما 

 .متااوكني وال
صنام   فبعد ما"كان كصوم  ولقد قيل إن عياى   

 ،(4:2منىت  ) ...ًابعني ليلة جاع أخريأرأربعني هنارا و
والصوم إحدى وسائل تكفري الذنوب وإظهار الطاعنة  

  .علىاألواخلضوع مل  هو يف مزنلة 
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هو يف  م  كان وال كائًنا هو خاضع ألحد اهلل الف 
وال هو أكضا كعاين م   ،حاجة إىل الصيام لغفيان ذنوبه

متحير من     سبحانه خبالف عياى وإمنا اهلل ،رغباته
 .كل شيء ألنه وحده األعلى واألكمل

إىل ولقد حضي مجع كبري م  الناس لكني كانتمعوا   " 
وأحضيوا معهم كاريا م  امليضى فتحقق هلم  عياى 

 "وجمدوا إله إسيائيل( "05:51مىت " )الشفاء م  آفاهتم
 .وإله اليهود واحد ؟ "ثالثة"يني فكيف ككون إله املايح

 :مث تقدم قليال وخي على وجهه وكان كصلي قائال" 
س كما كاأبتاه إن ُأمك  فلتعرب ع  هذه الكأس ولك  لي

منيقس  )و( 09:44مىت ) ."أركد أنا بل كما تيكد أنت
52-04:01). 
عياى أكان  كوجه صالته ؟ فخىل م  كان عياى  

 م  األلوهية؟ إىل نفاه باعتباره جزءًا كوجه صالته 
كصنلي   ألن احلقيقة أن عياى كان دائمًا ...إطالقًا 

كوحنا )هلل طلبًا للعون وحىت عندما أعاد لعازر إىل احليا  
كابت  هلل مما شاكيًا دائمًا كان عياى ( 55-20:25

 .كامل عجزه وخضوعه هلل
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إىل املدكنة جاع فنظني   يف الصبح إذ كان راجعًاو" 
 إال شجي  تني على الطيكق وجاء إليها فلم جيد فيها شي ًا

كشعي أن له هل ميك  إل( 59:58-45مىت)  ."ورقًا فقط
 .؟جيهل مواسم الشجي حلمل الامارأن باجلوع و

يجال اإلسنيائيليون  أكها ال"والقدكس بولس كقول  
 كاوع الناصيي رجل قد تنربه   .قوالامسعوا هذه األ

وآكات صنعها اهلل بيده  لكم م  قبل اهلل بقوات وعجائب
هنا كتضح مناذا كنان    (44:4أعمال ) ."يف وسطكم

مدهون "عىن أنه مب "قد تربه  لكم"كع  بكلمات بولس 
  ."ًانبيليكون "أي  "خمتار م  قبل اهلل"أي " بالزكت

 

 عن اهلل وعن نفسه ؟ ماذا قال عيسى 
وال كنان   ،الاالوال إىل كشي عياى  مل كذكي أو 

بوجود ثالثة أشخاص إهلية يف األلوهية وإمننا   على علم
كانت فكيته هي ذات الفكي  اليت كانت لدى م  سبقه 
م  األنبياء اإلسيائيليني الذك  كانوا كدعون إىل وحدانية 

  .اهلل

إسيائيل اليب إهلنا  مسع كاإن أول كل الوصاكا هى ا" 
رب واحد وحتب اليب إهلك م  كل قلبك وم  كنل  
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-54 ميقس) "م  كل فكيك وم  كل قدرتكنفاك و
03:49). 

وهنذا   ."لليب إهلك تاجد وإكاه وحده تعبند " 
فقد  ،(8:2لوقا )ويف ( 53:2مىت )موجود باإلجنيل يف 

اليب إهلننا  "إن اهلل وحده هو املعبود حبق  قال عياى 
 .(49:54ميقس ) ."رب واحد 

بل الذي كفعل "وحدانية اهلل  وهكذا كؤكد عياى  
 .(45:7مىت ) ."إراد  أيب الذي يف الاموات

 واضح أن اهلل كان يف الاموات بينمنا عيانى    
وبالتايل كيف ككنون احتادمهنا يف    ،كان على األرض
ثالثنة  )  املانيحيني أن  تذكي عقيند وجاد واحد ؟ 

( ثالثة يف إله واحد)متحدون يف جاد واحد ( شخاصأ
 كاماًل ًافكيف ميك  جلميع أعضاء الاالوال أن ككونوا إهل

 .وهية فقط؟منهم ميال ثلث األلإله بينما كل 
وهذه هي احليا  األبدكة أن كعيفوك أننت اإللنه   " 

كوحننا  ) ."احلقيقي وحدك وكاوع املايح الذي أرسلته
خطًا فاصاًل بني اهلل وبنني   وهنا كضع عياى ( 0:57
تعنيف   جيب أن فلكي تتوصل إىل احليا  األبدكة ،نفاه
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كيسول  فقط ميسل باهلل احلقيقي وأن عياى ( وتقي)
 .اهلل
د يس أح؟ ل ملاذا تدعوين صاحلًا" قال عياى فقد  

 .(58:53ميقس ) ."إال واحد وهو اهلل صاحلًا
وهبذا ميز  ،كؤكد أن ال أحد صاحل غري اهلل فعياى 

 .وبني نفاه بني اهلل
وأما ذلك اليوم وتلك الااعة فال كعلم هبما أحند  " 

مىت ) ."بان  يف الاماء وال االب  إال وال املالئكة الذك
 .(04:50وميقس ( )04:42

بأن علمه مقيد خبنالف اهلل   كقي عياى وهكذا  
وكذلك احملاكمة كوم القيامة هي ملك هلل  ،العليم اخلبري

 .تف  باألسيار لنفاهوحد  الذي حي
كقدر االب  أن كعمل من   احلق احلق أقول لكم ال" 

 عتاببأنه  كقي عياى كذافه( 59:1كوحنا ) ."نفاه شي ًا
 .هلل
كمنا أمسنع    ،أقدر أن أفعل م  نفاي شي ًا أنا ال" 

أطلب مشي يت بل مشني ة   ألين ال ،ودكنونيت عادلة ،أدك 
 .(03:1كوحنا ) ."الذي أرسل  بان
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ألين قد نزلت م  الاماء ليس ألعمل مشي يت بل " 
 .(08:4كوحنا) ."مشي ة الذي أرسل 

ا كوحنن ) ."تعليمي ليس يل بل للنذي أرسنل   " 
54:7). 

م  نفاي بل أتكلم هبذا كمنا   ولات أفعل شي ًا" 
 .(48:8كوحنا ) ."علم  أيب

 ليات لنه  أنه وهكذا بكل وضوح كذكي عياى  
كاتطيع عمنل شنيء    فم  نفاه ال ،تنقصه قدر  إهلية

 .حيث أن اهلل وحده هو مصدر القو  والالطان
د ولكنكم انن تطلبون أن تقتلوين وأنا إناان قن " 

 ،(23:8كوحننا  ) ."كلمكم باحلق الذي مسعه م  اهلل
هنا أنه الكعدو أن ككون رسواًل كؤدي  وكعتيف عياى

  .علىاألكائ  الرسالته املكلف هبا م  
إين أصعد إىل أيب وأبيكم، ..." النيب عياى ول قيف 

 .(57:43وحنا ك) ."وإهلي وإهلكم
لعقيد  الانالوال ولعقيند    "هذا النص كضع هناكة  

باهلل تشبه عالقنة   ة عياى ظهي أن عالقوُك ".التجايد
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أي كائ  بشيي آخي باهلل مبعىن عبادته وطلب العنون  
 .منه
الاابقة حتدد بشكل يف منتهى الدقة كل النصوص و 

جتاه اهلل  وضعفه وتبعيته  اخنفاض درجة مزنلة عياى 
 .لفضل اهلل

 يقول القرآن الكرمي عن اهلل ؟ماذا 
القيآن الكيمي هو الوحي األخري واخلنامت من  اهلل    

اككشف عن   يآن مولقد أوحى اهلل يف الق .كيالعلي القد
ألي تفاري إال  كدع جمااًل ال نفاه العليا بوضوح شدكد
بنأن كلمنات اهلل    علمًا ،فهم معاين األلفاظ املكتوبة

 كلمات هي  سبحانه وكلمات أحادكث رسوله حممد
 .احلق كل احلق

والجدال يف أن كلمات اهلل غاكة يف الوضوح ألهنا  
اهلل الذي أبدع . بايطة وتعرب ع  نفاها دون أي لبس

ننه  ، إوقدرته وعلمه بال حندود  ،الاماوات واألرض
وبالتايل فال كنبغي  ،هيد اليازق لكل خلقاليب احلميد اجمل

نخدعوا بأي أوهام باطلة أنه ميك  أن توجد كللناس أن 
 .ة أخيى غري اهلل الواحد القهارآهل
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دعونا ننقل ما كقوله القيآن الكيمي ع  اهلل سبحانه  
اليت تليق بألوهيته  املطلق وتعاىل  الذي له صفات الكمال
  .املادياحلقة ألنه وحده فوق الوجود 

ِ  الهّرِحيَِم  اللَِّهبِْسَِم    ْمهد  ( ١)الهّرْْحَ  َربه  ِللَِّهاِْلَ

ِ  الّرِحيَِم (٢)اْلَعاَْلَِْي  يِ  ( ٣)الّرْْحَ َِ َيْوِم الهده ( ٤)َمالِ

اْْل ْسهَتِقيََم  الصَِّراَط اْههِدَنا( ٥)َك َنْسهَتِعْي  إِّياَك َنْعب د  َوإِّيها

هههوِب ( ٦) اَط اّلهههِذيَ  َأْنَعْمهههَت َعَلهههْيِهَْم َْيهههْهِ اْْلَْ َض  ِِصَ

 (.7 - 5: الفاحتة) . ( ٧)َعَلْيِهَْم َواَل الَّضالهَْي 
 

ههَْم   ههَم  اّلههِذ  َخَلَقك  وا َرّبك  ُ  اْعب ههد  هها النّهها َيهها َأّهَ

هوََن  هَْم َتّتق  َْم َلَعّلك  َعهَل ( ٢١)َواّلِذيَ  ِمهْ  َقهْبلِك  ََ اّلهِذ  

َم  اأْلَْرَض  ًء َوَأْنَزَل ِمَ  الّسََمِء َمهاًء َوالّسََمَء بِنَا فَِراًشاَلك 

هوا َّللِِّ َأْنهَداًدا  َعل  َْم َفََل ََتْ ُِ ِمَ  الّثَمَراِت ِرْزًقا َلك  َفَأْخَرَج بِ

وََن   .(  44 - 45: البقي )  ( ٢٢)َوَأْنت َْم َتْعَلم 
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وََن   هر  َْم  ِباللَِّهَكْيَف َتْكف  نْهت َْم َأْمَواًتها َفَأْحَيهاك  َوك 

هوََن  ع  ََ ْر ُِ ت  هَّم إَِلْيه َْم ث  يِهيك  ْ هَّم    َْم ث  ِميت ك  َّم ي  هَو ( ٢9)ث  ه 

َْم َمها ِي اأْلَْرضِ  هَّم اْسهَتَوى إََِل  اّلِذ  َخَلَق َلك  ََجِيًعها ث 

ٍء َعلِهيٌَم  هله ََشْ َو بِك  ّ  َسْبَع َسَمَواٍت َوه  الّسََمِء َفَسّواه 

 (.49 - 48: البقي )        .( ٢8)

  

ــّرا َقَضههَوِإَذا َبههِديع  الّسههََمَواِت َواأْلَْرِض   َفههَنِّنََم  َأْم

وَن   ْ  َفَيك  ُ  ك   (.557: البقي )    . َيق ول  َل

 

إ  ِسهنٌَ  َواَل  اللَُّه  هذ  َّي اْلَقّيوم  اَل َتْأخ  َو اِْلَ َُ إاِّل ه  اَل إَِل

ُ  َما ِي الّسََمَواِت َوَما ِي اأْلَْرِض َمهْ  َذا اّلهِذ   َنْوٌم َل

 ُِ َيْعَلههَم  َمهها َبههْْيَ َأْيههِدهَِْم َوَمهها َيْشههَفع  ِعنْههَدإ  إاِّل بَِنِْذنِهه

ِيط هوََن  هَْم َواَل    ُِ إاِّل بِهََم َشهاَء  ِبَشْيٍءَخْلَفه  ِمهْ  ِعْلِمه

إ   ُ  الّسههههََمَواِت َواأْلَْرَض َواَل َي  ههههود  ْرِسههههّي َوِسههههَع ك 
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ّ اْلَعظِهيَم  
ُِ َو اْلَعه ََم َوه  : البقني  )                .ِحْفظ ه 

411  ) 
 

آل ) َواللَُّه ُيْحِيي َوُيِميُت َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي ... 
  (514: عميان
 

َْم ِمْ  َنْفٍس   َم  اّلِذ  َخَلَقك  وا َرّبك  ُ  اّتق  ا النّا َيا َأّهَ

َها َوبَ  ََ ااًل َكثِهًها َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْو ََ ََم ِر َّث ِمنْه 

ُِ َواأْلَْرَحهاَم إَِّن  وا اَّللَّ اّلهِذ  َتَسهاَءل وََن بِه َونَِساًء َواّتق 

َْم َرِقيًبا  اللََّه  (.5: النااء). َكاََن َعَلْيك 
 

هَْم   َ  َلك  وَِن اَّللِّ َمها اَل َيْملِه وََن ِمْ  د  ْل َأَتْعب د  اق   رََضا

َو الّسِميع  اْلَعلِيَم      (. 74: املائد ) .َواَل َنْفًعا َواَّللّ  ه 
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ْل َأَْيْهَ   َأَّّتِذ  َولِياا َفاطِِر الّسهََمَواِت َواأْلَْرِض  اللَِّهق 

هوََن أَ  هْل إِ ه أ ِمهْرت  َأَْن َأك  ْطَعَم  ق  ْطِعَم  َواَل ي  َو ي  ّوَل َوه 

وَنّ  ِمَ   َمْ  َأْسَلَمَ  : األنعنام ) .ِكنَياْلُمْشـر َواَل َتك 
52). 

 

وََن َما اَل   ك  ْْشِ هوََن َأي  َلق  ْ َْم خَ  ( ١8١) خََْل ق  َشْيً ا َوه 

َْم  وََن َك  َْم َنْصـّرا  َواَل َيْسَتطِيع  َسهه   َيْنُصـُرونَ َواَل َأْنف 

 (594 - 595: األعياف) .( ١8٢)
 

ُ  اأْلَْسََمء   اللَُّه  َو َل َُ إاِّل ه   (8: طه) . اْلُحْسَنىاَل إَِل
 

َْم ِمهَ   اْلَخْلـقَ َأّمْ  َيْبهَدأ    ك  ق  إ  َوَمهْ  َيهْرز  ِعيهد  هَّم ي  ث 

َْم إَِْن  ْرَههاَنك  وا ب  ْل َههات  ٌُ َمَع اَّللِّ ق  الّسََمِء َواأْلَْرِض َأإَِل

نْت َْم َصاِدِقَْي  ْل اَل َيْعَلهَم  َمهْ  ِي الّسهََمَواِت ( ٦٤)ك  ق 
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ْبَعث هوََن اللَُّه َب إاِّل َواأْلَْرِض اْلَ يْ  وََن َأّيهاََن ي  ر  َوَما َيْشع 

 (.41 - 42: النمل) .          ( ٦٥)
 

هَو اْلَ نِهَّي  اللََّهَمها ِي الّسهََمَواِت َواأْلَْرِض إَِّن  ِللَِّه  ه 

ِميد    (.44: لقمان)     . اِْلَ
 

هَو ِي   ّل َيهْوٍم ه  ُ  َمْ  ِي الّسََمَواِت َواأْلَْرِض ك  َيْسَأل 

 (.49: اليمح )    .َشْأٍَن 
 

ُهَو اللَُّه الَِّذي َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّلاُم  
اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن اللَّـِه  

 (.   40: احلشي)                        .َعمَّا ُيْشِرُكوَن 
 

هْؤِمٌ    َْم م  َْم َكهافٌِر َوِمهنْك  َْم َفِمهنْك  َو اّلِذ  َخَلَقك  ه 

 (.4: التغاب )  .بََِم َتْعَمل وََن َبِصٌه  اللَُّهوَ 
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َو   ْل ه  ْ َيلِْد ( ٢)الّصَمد  اللَُّه ( ١)َأَحٌد اللَُّه ق  ََل

وَلْد     ْ ي  ْ يَ ( ٣)َوََل ًوا َأَحٌد َوََل ف  ُ  ك  ْ  َل  .( ٤)ك 

  (.2 - 5: اإلخالص)

 

 :أدلة الكتاب املقدس على عقيدة الثالوث
الاالوال لدعم عقيدهتم عد  نصنوص   أنصاركذكي  

إمنا   ،ًاغيكب ًافقط م  الكتاب املقدس وكفايوهنا تفاري
 ،باالبتعاد ع  معىن املضمون أو ع  معىن النص األصلي

بينما كدعو الكتاب املقندس يف مجلتنه إىل التوحيند    
( وهو التكوك )ه ابتداء م  أول كتاب في( وحدانية اهلل)

وهو )إىل آخي كتاب يف العهد اجلدكد  ،م  العهد القدمي
 .(رؤكة كوحنا

كنرباهني   اليت كذُكيوهنا النصوصوفيما كلي بعض  
 :على صحة عقيد  الاالوال

 النص املوجود يف طبعنة امللنك   يف: الدليل األول 
( 7:1األوىل رسنالة كوحننا   ) (King James)س جيم
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فخن الذك  كشهدون يف الانماء  "م 5455املعتمد  عام 
والكلمة واليوح القدس وهؤالء الاالثنة   بانهم ثالثة 
املدققة هذا النص شطب م  معظم الطبعات  ."هم واحد

إمنا هي و ،األصلي املخطوطم  بعد أن تبني أهنا مل تك  
 04.متأخييف زم   إضافة الحقة

فاذهبوا وتلمذوا "( 59:48مىت )م   :الدليل الااين 
واالبن  والنيوح    بانباسنم  مجيع األمم وعمدوهم 

 ."القدس
كالم ( "52:50-50كورناوس  4) :الدليل الاالث 

نا كاوع املايح وحمبة اهلل عليكم مجيع القدكاني نعمة رب
  ."وشيكة اليوح القدس مع مجيعكم

فأنواع ( "4:2-54كورناوس  5)يف  :الدليل اليابع 
مواهب موجود  ولك  اليوح واحد وأننواع خندم   
موجود  ولك  اليب واحد وأنواع أعمنال موجنود    

 ." واحد الذي كعمل الكل يف الكلولك  اهلل
خن جميد الث واليابع، فوفيما خيتص باألدلة الااين والا 

أو كنشيء عقيد   كؤسس ال( أي تاميتهم)سيد األمساء 
ع  بيان تعندادهم فهنم يف    الاالوال بأي شكل فضاًل
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الواقع ثالثة كائنات منفصلة لكل منهم قنوام خمتلنف   
 .وظيوف متباكنة

متااوك  يف النزم  وال يف   فالاالثة مل ككونوا أبدًا 
م  تعيكف لقدر  كما كتضح يف ا املزنلة وال يف العلم وال

 .الاالوال ذاته
ىت ملن ) ع  ذلك عندما مت تعميد عياى طبقًا وفضاًل  

نزل روح اليب عليه يف شكل محامنة فبهنذا   ( 0:54
كيف ميك  اإلدعاء بأن عياى جزء م  الاالوال بينمنا  

 مع اليوح القدس ؟ كان دائمًا عياى
الكتاب املقدس اليت وفيما كلي بعض النصوص م   
 إىل مقام األلوهية طبقناً  تيفع عياى ويح كأدلة طُت

 :نخي تيكيبة لعقيد  الاالوال
 ."اان على صورتنا كشبهنانعمل اإلن" :املاال األول 
 بعض علمناء الالهنوت املانيحيني    .(44:5تكوك )

ومبفيده يف زمن    ًاكاتخلصون أن اليب مل كك  واحد
ومع ذلك فخن اليب كتكلم ع  نفاه  ،إمتام عملية اخللق

 وميك  تفاري ذلك بأنه مجع تفخيم .املتكلم اجلمع لغهب
لماء وكشيح ع .معناه عظمة اهلل وجالله وجمده م  حيث

على أنه إشار  إىل إطالق القدر  اإلهلية  املايحية ذلك،
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 ،بداع اهلل املطلق بكل كمالهإ أو قو  اهلل غري احملدود  أو
ويف علنم   ،والبعض كطلق على هذا اجلمع مجع الوقنار 

 .النحو كشار إليه على أنه مجع اجلاللة
ويف كتاب التكوك  أول كتاب يف العهدك ، جنند   

مال االصحاح )بعملية اخللق ااعد قام اليب وحده بال م
 47ويف النص  ،"وقال اهلل ليك  نور فكان نور( "0:5

 ،فخلق اهلل اإلناان على صنورته "م  نفس اإلصحاح 
أي  هذه النصنوص ومل كيد يف  ".على صور  اهلل خلقه

 ،ذكي ملااعد أو ملصاحب لليب م  أي ننوع كنان  
 بناملفيد  فعله جاء قاله اليب وما والفعل الذي كصف ما

وخلق  لاماء، خلق ا"ورأى اهلل النور أنه حا " :مااًل)
 .(اخل... .ناان وبارك اهلل الكل وأهنى عملهاإل
يف البدء خلنق اهلل  " :يف بداكة كتاب التكوك  نقيأ  

كلمنة   فيالح  أنه بينما جاءت "..الاماوات واألرض
باملفيد ( األرض)و( اهلل)باجلمع فان كلميت ( لاماواتا)

هو و؟ الابب بايط ( الاماوات)ذا مجعت كلمة فلما
أن القيآن الكيمي أخربنا أن الاماوات خملوقة م  سبعة 

ّتاب الكتاب املقدس كلمنيت  أما ملاذا جعل ُك .   طباق
اهلل واألرض يف شكلها املفيد ؟ فكان ذلنك بانبب   
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تأكدهم م  أن األرض واحد  فقنط وأن اهلل واحند   
  .اهللكما أخربنا مجيع أنبياء ،فقط
يف البدء كان الكلمة والكلمة كنان  : "املاال الااين 

الحن  أن  ( 5:5كوحنا ) ."عند اهلل وكان الكلمة اهلل
كنان   على األرجنح  ، وإمنااملتكلم مل كك  عياى 

وم  جهة أخيى كالم كل عامل مايحي بنأن   ،حناكو
من    (Philo)فيلنو  ذا النص املفيد كتبه كهودي امسه ه
سكندركة مبصي قبل جميء عياى وكوحننا املعمندان   اإل
 .(الاالم ماعليه)
مث إن كاريا م  متيمجني املخطنوط اليونناين إىل     

احليف األول م  ( 5:5كوحنا )ة كتبوا يف النص اإلجنليزك
 احلالة األوىل إشار  يف (G)باحلجم الكبري  (God)كلمة 

فقند   (god)أما يف احلالة الاانية لكلمنة   .إىل اهلل القوى
النذي جنيى    (g)كتبوا احليف األول باحلجم الصغري 

ما ك. ...وليس ع  اهلل القوى استخدامه ع  املخلوقات
 (gods)أنا قلت إنكم آهلة ( "4:84)ملزامري هو احلال يف ا

ناس متوتون وكأحد اليؤساء العلي كلكم لك  مال ال بنو
   . "تاقطون
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النذك   ( "2:2 كورناوس 4  )وكذلك احلال يف  
 ."لدهي قد أعمى أذهان غري املؤمننيهذا ا (god)فيهم إله 

فقط  (god)هي ( يف احلالة الاانية)وطاملا أن هذه الكلمة 
 وإمننا (  (Godككون املقصود هبذه العبار  اهلل العليفال 
 .مال املاالني الاابقني (god)فقط 

م  غري أن املتيمجني احملدثني للكتاب املقدس تيمجوا  
 :                             حاننب املاننالني التنناليني( 5:5كوحنننا )النننص 

 (and the word was with God) كاننت  اجلملة الاالانة 
تيمجنة   مبعىن أن (and the word was a god)  إىلحتولت 

فعيبت  (وكانت الكلمة اهلل)م   قد حتول اجلملة الاالاة
 .07( وكانت الكلمة خملوقًا)إىل  

 (In the beginning  was the Word):وىل كانتاجلملة األ
 (In the beginning the Word was)إىل تيمجت  

يف البندء  "م   اًلبد "يف البدء الكلمة كانت"تعيكبها 
 .08"الكلمة تكان

جهة نظي أخيى كتيجم بعض العلماء املانيحيني  ووم  
 (Divine Command)على أهننا   "الكلمة" (Word)لف  

 التيكيب الصحيح للنص وبالتايل كّدعون أن  "أمي إهلي"
 :جيب أن ككون( 0-5:5كوحنا )
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"In the beginning was the Command, and the 
Command was with the God, and the Command 
was Divine. This (the Command) was in the 
beginning with the God. All things were made by 
this (the command): and without this was not any 

thing made that was made." 

واألمي كان منع   ،يف البدء كان األمي" وتعيكبا هلا  
كان يف البدء منع  ( األمي)هذا و .مي كان إهليًاواأل ،اهلل
وبدون هذا مل ككن    .(األمي)كل شيء كان هبذا  .اهلل

 ."شيء مما كان
 (Logos)الذي استخدمه كوحنا هو  اليوناين واللف  

 .(كتكلم) (To speak)مبعىن  (Lego)مشتق م  
 :معننناه (Decalogue)بينمننا اللفنن  االجنليننزي  

(Ten.Commandments) (لوصاكا العشيا )  هو تيكيبة م
كلمنة  و ( عشني  ) مبعىن dekaكلمة كلمتني كونانيتني 

logous      ولف   ،(أوامي )مبعىنlogos معناه (God's 

Spoken Command ( )09.(أمي اهلل املنطوق  
تابب معضلة هلؤالء النذك   " مع"(  (withوكلمة 

من    بداًل "عياىك "( Logos)ستخدام لف  كفضلون ا
كينف   :والابب واضح إذ( The command( )مياأل)
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ميك  لعياى أن ككون مع اهلل وأن ككون هو اهلل يف نفس 
 مننذ  مع اهلل ( أمي اهلل املنطوق)وفكي  كون  الوقت؟ 

البدء تتفق وتناجم مع فكي  الكتاب املقدس ع  عملية 
 .(0:5التكوك  ( )وقال اهلل ليك  نور فكان نور)اخللق 

 كان كوحنا قد استخدم حنيف  ويف النص اليوناين 
أما هنا  ،ألنه فاعل (God)قبل لف   the" (ho)" التعيكف

 "God"قبنل   "the"فلم كاتخدم كوحنا حيف التعيكف 
(Theo)  ف  املاتخدم الل فخن  وبعبار  أخيى .تأكيدألنه

 ،صفة أو ملكية الفاعلال ،ود اجل هنا كدل على الطبيعة،
 . اليت هي طبيعة إهليةطبيعة أمي اهلل :احلالة ويف هذه

 (This)عات الكتاب املقدس جند لف  ويف بعض طب 
ومنع   (He (Jesus)بلف  أو  (one This)بلف   استبدل 

 (.أمي اهلل املنطوق)كشري إىل  (This)ذلك فخن لف  
( 5:5كوحننا  )فم  الواضح م   ،ع  ذلك وفضاًل 
 .مننذ األزل  أن اهلل وحده هو الذي كان موجنوداً "

بنفس الطيكقة اليت هبا كلماتك  ،معه هي دائمًا هتوكلما
 تليا والكلمة اليت كصدرها اهلل .وكلمايت معي ،معك

 .منه( أمي) "كلمة إهلية"منا آخي أو اهلل ذاته وإ هي إهلًا
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طاملا أن كنل   منفصاًل سيصبح كل خلق إهلًا وإال 
التكنوك   )نفس احلجة تنطبق منع  بو .خلق ميال كلمته

 ق بكلمته ليس اهلل وإمنا هو خلنقٌ خلوفالنور امل .(0:5
وبناء على ذلك تصبح اجلملة  .هليةم  الكلمة اإل( نور)
يف غري حملها بشكل ( 5:5يف كوحنا ) "الكلمة كان اهلل"

 .مطلق
 وأكضا إذا حاولنا قياء  مكتوبات أخنيى تتعلنق   

ق استخدم كلماته الاخلباخللق فاوف كتحقق لنا أن اهلل 
فس الطيكقة اليت كصفها القنيآن  يف كل عملية خلق بن

  .23"ك  فيكون" مي الكي
( 03:53كوحنا ) "واحد بانأنا و"  :املاال الاالث 

وعياى  (اهلل) بانفهم املايحيون هذه العبار  مبعىن أن 
صنبح  وأ ،جاد واحدواحد ونفس الذات متحدان يف 

 ،وعاش بنني النناس   ا يف شخص عياى حلًماليب 
أنا "عندما قال عياى ( 53:52كوحنا ) ونفس املعىن يف

( 43:52كوحننا  )وكذلك يف  . "يّف بانو بانيف 
مع و ".وأنتم يّف وأنا فيكمأنا يف أيب "عندما قال عياى 

صحاح م  نفس اال 48 ذلك أساءوا تفاري معىن العبار 
ن  لكنتم تفيحون ألين لو كنتم حتبو"عندما أعل  عياى 
 فخذا كان ما. "ألين أيب أعظم م  بانقلت أمضي إىل 
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أعظم منه فخن ذلنك كننهى    بانعياى حقًا أن  قاله
 .املاألة بأهنما غري متااوكني

كعلمون أنه لو اتبعنا  ملؤمنني بالاالوال الافخن  ًاوأكض 
 51حججهم فاوف تكون النتيجة وجود جمموع م  

حيابها  "عملية ركاضية بايطة"إهنا  .بدن يف جاد واحد
إلنه وروح  ( عياى)إله واالب   بان !أي تلميذ صغري

شنخاص  أاملكون م  ثنالال  ( أي الاالوال)القدس إله 
 تلمينذاً  54النن م متحد  يف إله واحد كضاف إلنيه 

صيليني بنفس الطيكقة اليت كفهم هبا املايحيون النص األ
 ًاكائن 51سوف كنتج عنه جمموع  مما( 43:52كوحنا )

-57كوحننا  )وتوضح العبار  . واحدمتحدًا يف جاد 
 :ىن أكاي حول طبيعة كوهنم واحداملع(  40:45

 يّف بانليكون اجلميع واحدا كما أنك أنت أكها " 
فينا ليؤم  العامل أنك  ليكونوا هم أكضا واحًدا وأنا فيك

أرسلت  وأنا قد أعطيتهم اجملد الذي أعطيت  ليكوننوا  
كما أننا حن  واحد أنا فيهم وأنت يّف ليكوننوا   .واحدًا

اابقتان ليس هلما معىن والعبارتان ال ."مكَملني إىل واحد
وم   ،ينيكمؤمنني حقيق "وحد  الغيض" مقصود سوى
كوحننا  )فخن عياى مل كنَدع يف العبنار     جانب آخي
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 باعتباره متحدًا( )اإلله االب )أو ( إله)أنه  (05:53-04
 .بأنه شخص ماتقل بل كقي(( اإلله) بانمع 
 املؤمنون بالانالوال علنى أن العبنار     وإذا أصي  
ا فعليهم أال كقيندو  ًاتااند عقيد  الاالوال إذ( 03:53)

 النن عليهم أن كضيفوا بل ..االثة فقطالعدد يف إهلهم ب
عىن هاتني كما فهموا م( 43-53:52كوحنا ) تلميذًا54

" حاّل يف جاد واحند كل واحد "العبارتني باعتبار أن 
( الانالوال )ة أكرب وكتلنة  وبالتايل سوف تصبح املعضل

 .وأكاي إشكااًل ًادأكاي تعقي
كوحننا  ) "بانالذي رآين فقد رأى " :املاال اليابع 

اهلل مل كنيه  "صياحة  قل عياى ولك  أمل ك .(9:52
نفانه   بانو( "07:1)كما قال يف كوحنا  ."أحد قط

وال أبصيمت  معوا صوته قطتاالذي أرسل  كشهد يل مل 
 ."هي ته

إنه ليس اهلل ألنه كان كنتكلم   وهنا كقول عياى  
أيب " كقول عيانى  ( 45:7)ويف مىت  .معهم وكيونه

وبينما كان هو يف هذا الوقنت   ".الذي يف الاماوات
هلا معىن واحد  اى فكل هذه األقوال م  عي .أمامهم

إذ كينف   .ًافقط أال وهو أن اهلل وعياى لياا واحند 



 90 

كمنا  ) ًاكومتحدك  جاند  ًاوعياى واحد بانككون 
يف الانماء   بانعندما ككنون  ( كفايها املايحيون

 على األرض ؟ وعياى 
أن  باهلل فمنا علينه إال  وحىت كتحقق إميان اإلناان  
الشنمس والقمني    :مل يف خملوقات اهلل وهي عدكد كتأ

 .م  حوله وكل شيء.. .والنجوم
( اهلل روح)بنأن   عياى  كقي( 42:2كوحنا )ويف  

وبناء عليه كيف ميك  ألحد أن كيى اهلل ؟ ويف كوحننا  
باإلضنافة إىل أن   ."اهلل مل كيه أحد قط"نقيأ ( 58:5)

كوحنا )بينه وبني اهلل يف  ا واضحًامتييًز قدمقد  عياى 
تضطيب قلوبكم أنتم تؤمنون باهلل فنممنوا   ال( "5:52

هنا أساسي يف اجلملة ألنه كدل على ( الفاء)وحيف  ."يب
 ،ع  عيانى  ( علياالذات ال)أى  أن اهلل منفصل متامًا 

وهذه هي احليا  األبدكة أن كعيفوك ( "0:57كوحنا )ويف 
 ."أنت اإلله احلقيقي وحدك وكاوع املايح الذي أرسلته

 !"ريب وإهلني "( 48:49كوحنا )يف  :خلامساملاال ا 
ورغم أن هذه العبار  ليات هلا أكة أمهية ألهنا أبطلنت  

خن العلماء م  رأكهنم أن يف هنذه   بالنصوص الاابقة ف
كون صادر  ملالحظه توماس أن تالظيوف املعجز  ميك  
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بينمنا يف   كعالمة تعجب بابب التعجب جتاه عياى 
احلقيقة بينما يف احلقيقة عالمة التعجب موجهة حنو اهلل 

كعترب عياى اهلل ألنه كعلم متنام   إىل جانب أن توماس ال
وحننا  ك)أبندًا أن ككنون اهلل    العلم أن عياى مل كَدع

0:57). 
 ًاآخي واضنح  ًاوالواقع أن القدكس بولس كقدم متييز 

كما جاء  بعياىفيقير أن اهلل صعد  بني اهلل وعياى 
: منيقس ) ويف( 43-51:51كورناوس  5)باإلجنيل 
إىل  فنع بنه   ُر ، إن اليب بعد مناكلمهم مث( "59:54

 ."الاماء وجلس ع  ميني اهلل
 ،أن اهلل وعياى واحد ونفس الذات فخن كان حقًا 

 ".!إن عياى رفنع نفانه  " :أمل كك  األناب أن كقال
، أمل ككن   لس ع  مينني اهلل وعندما ُذكي أن عياى ج

واحلقيقة  !"لى العيشوجلس عياى ع: "األجدر أن كقال
سوى اهلل تعناىل   "بالعيش اجمليد"أحد جدكي  هي أنه ال

كوحننا  ) املاتحق للعباد  حبق كما أعل  ذلك عياى 
0:57). 

لس من  هنو اهلل   كشيح القدكس بنو  :نص آخي 
فيه  اإلله الذي خلق العامل وكل ما(  "42:57األعمال )
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كاك  يف هياكنل   هذا إذ هو رب الاماء واألرض ال
تناج  ُكخدم بأكادي الناس كأنه حم مصنوعة باألكادي وال

  ."ءوكل شي إىل شيء إذ هو كعطي اجلميع حيا  ونفاًا
بشي تصور هذا الفيق بني هل كصعب على إدراك ال 

ان وبني اخلالق واملخلوق وبني األزيل والفاين نااهلل واإل
منا هي الغفلة والنفاق والتميد اليت متننع  كيد ال وإ؟ بالتأ

  .اليغبة يف الفهم
 .لوهيةقام األت إضافية ترفع عيسى إىل مادعاءا

وأنه  ،هو اهلل املتجاد كّدعي املايحيون أن عياى  
من    ية متامناً هذه الفكي  منف .إله كامل وإناان كامل

صعد إين أ( "57:43كوحنا)قوله يف نفاه يف  عياى 
الاؤال ع  فأك  مكان  ."إىل ريب وأبيكم وإهلي وإهلكم

التجايد ؟ ألن النص كقول لنا بعبارات بانيطة إن اهلل  
بار  جتعل وبالتايل هذه الع متميز ومنفصل ع  عياى 

بأن اإللنه   علمًا ،الغية وكأن مل تك ( التجايد)عقيد  
أمنا أن ككنون    .الكامل غ  ع  أكة رغبات أو ضعف

م  أكة صفة م  صفات  اليجل إناانًا فخنه ككون خاليًا
 . األلوهية
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هو اهلل ألنه  وكّدعي مايحيون آخيون أن عياى  
 "اب  اإلنانان "و "املايح"و "اب  اهلل"أكضا أنه  له كقال
صنانعي  )ومع ذلك فخن عياى وصنف   "صاملخّل"و

ل ع  ليهودكة كقاويف التقاليد ا( أبناء اهلل)بأهنم  (الاالم
 ."اب  اهلل"  اهلل كل إناان كتبع إراد

التكوك  )انظي األمالة املذكور  يف الكتاب املقدس  
املزامري ) ،(9:05ارمياء ) ،(44:2اخليوج ) ،(4:4-2
 كوحننا )ويف  ،(52:8رومينة  ) ،(08:0لوقا ) ،(7:4

بل أحبوا أعداءكم وأحانوا " كقول عياى  .(01:4
 فيكون أجيكم عظيمناً  وأقيضوا وأنتم التيجون شي ًا

كيفعه  اب  اهلل، ال أن ككون إنااٌن ."وتكونوا ب  العلي
النيئيس   شأنه شأن ابن   .ةهذا إىل مزنلة األلوهيكونه 

 .منا فقط اب  اليئيسنفاه وإ الجيعله اليئيس
وم  جهة أخيى كذكي العهند القندمي أن لفن      
اإلله املمانوح  )معناه  ةيف العرباني (Messiah) "املايح"

 (Cyrus)أما لفن    ،"املصلوب" (Christ)وليس ( بالزكت
املمانوح  "أو  "املانيح " يامىفالفارسي  "قوروش"

 ،(53:8الالوكننني ) ،(50:05التكننوك  ) "بالزكننت
حزقيننال ) ،(5:21اشننعياء ) ،(53:4صننموئيل )
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اب  "مى حزقيال يف الكتاب املقدس قد ُسول ،(52:48
 ".اإلناان

( 1:50امللوك  4)يف  "صاملخّل"أما خبصوص تامية  
دون أن ككونوا  ًاا اللقب أكضنح بعض األفياد هذفقد ُم
سنلطة روحينة    منحو ه( اإلله املماوح)ومعىن  ،آهلة
اب  "هلذا اللف   ميك  كيفف .يجل نبيل لنشي كلمة اهللل

أن كضفي عليه صفة األلوهية وكيفعنه إىل مقنام    "اهلل
  .لوهيةاأل
  :رر دواللياآخي جلائز  املل سؤاانن و

 (تكون املسيحية بدون عقيدة الثالوث ؟ كيف)
 حجج إضافية يف تفنيد عقيدة الثالوث  

اإللنه  "مي  واحد  أننه   وال عياى مل ُكشي إىل  
 ."ابن  اهلل "اإلشار  إليه على أننه   وإمنا كانت ،"االب 

مي  مما كدل  48ار  يف العهد اجلدكد وتكيرت هذه اإلش
أمنا   .على وجه اإلطنالق  ليس إهلًا على أن عياى 

واحد  وبنفس املعىن فخمننا ذلنك    القول بأن اإلشارتني
للغة واعتبارها بال فائند  كنأدا    اًل لقواعد ااككون إبط

 25.لالتصال بني الناس
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فلنم   .ألنه خملوق من  اهلل  تهبداك كانت لعياى  
أو  ،هو املاناوي يف األزلينة منع اهلل    كك  عياى 

ا فلقد كان دائًم ،ي هلل تعاىل بأي معىن م  املعايناملااو
 .هلا ظل خاضعًاإلراد  اهلل و ًاخاضع

مبعنىن   (agenetos)هلل أننه   "ركوسآ"وكان تعيكف  
وهو سبحانه وتعاىل ليس له  ،لكل شيء النهائياملصدر 

ع   يوهياجل سبحانه بتكوكنهوهذا مييز اهلل  .أي مصدر
 "الكلمنة "أو  (Logos) أما لف  .كافة األشياء األخيى

وبالتايل مل  ،كور بخجنيل كوحنا فياتمد وجوده م  اهللاملذ
 .24كك  هو اهلل على اإلطالق

وعقيد  الاالوال احنياف واضح ع  أصنل تعناليم    
إال هي ما نه إلرادته سبحا بينما عباد  اهلل طبقًا ،أنبياء اهلل

اهلل ليس إله تشوكش  ألن" ،رفض عقيد  الاالوال بيمتها
  .(00:52كورناوس  5) ."ل إله سالمب
إن عيانى مل  " ((John Bakerوككتب جون بيكني  

ص املخّلن "أو  ،(Everyman)يجل الكامل لا"كعترب نفاه 
حىت أنه كائ  إهلي له وجود سابق وآت م   وال "للعامل
أخطأ بشأن الربنامج "وكقي الكاتب بأن عياى  ."الاماء

:   دف الكاتب قائاًلوأر" الذي خططه اهلل تعاىل للعمل به
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هنو   الوقوع يف اخلطأ خبصوص تفاصيل املاتقبل"ن إ" 
  أمك  التغلب عليهاليت "مسة م  مسات الطبيعة البشيكة"

 فنوق بشنيكة  " قنوى  مجلة باستامار عياى يف إطار
(superhuman powers) م  متكنت يف الواقع  قد تكون

 يدت متامًاحالم القدمية للوثنية املنهكة غري أهنا طحتقيق األ
 20."حقيقي هللأى جتايد 

 ةيف مقدم ( (John Hickكيجون هذلك كتب  وقد 
 The Myth of God) "خيافنة اإللنه اجملاند   " هكتاب

Incarnate)، أننه   ، الناصنعة  أدرك هذه احلقيقة أن بعد
 نشأت احلاجنة  ،العلم بأصول املايحية التااعنتيجة "

هو كما هنو   اف بأن عياىواقتضت االعتي املتزاكد 
 ."إناان موافق عليه م  اهلل"(. 45:4عمال أ)مبني يف 
 األخنري   وأن الفكي  ،الغاكة اإلهليةخاص وفق وله دور 

ة الاانية يف الاالوال املقندس  كخله جماد والشخصيعنه 
طيكقة أسطوركة أو شعيكة إال هي ما بشيكة  ارس عيشةمي

 22."للتعبري ع  معناه لنا
 "الاالثنة أشنخاص  "وتذكي العقيد  املايحية أن  

 ".ثالثة يف إلنه واحند  "متحدون يف جاد واحد فقط 
 كاماًل إهلًافكيف ميك  ألي عضو يف الاالوال أن ككون 

ومن    .يف األلوهية ؟ بينما كل منهم يف الواقع هو ثلٌث
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للعقل أكضا االعتقاد بأن كل واحد هو إله  نايفاملاحملال و 
انمون يف كنائ  واحند    حني أن الاالثة جمكامل يف 
 .كعتربون إهلًا كاماًلمجيعهم وبالتايل 

على األرض مل ككن    كير عندما كان عياى ون 
 ،ًاأكض كاماًل ًاإهل "يف الاماء بان"كان  وال ،كاماًل ًاإهل

كوحننا  )حيث كقول يف  وإال تناقضت أقوال املايح 
فخذا  ".إين أصعد إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم( "57:43

اإلله النذي كنان يف   هو كان اهلل ثالثة يف واحد فم  
بني عملية الصلب الىت كانت أكام  يف مد  الاالثةالاماء 

؟ وم  كان اإلله حينما كان  املزعومة وبني عملية البعث
 يف بط  ميمي ؟ عياى جنينًا

لنبني   العقيد  يف تعاليم عياى  تللكفلو كانت  
 "ثالوال"يف حني أن لف   ،ذلك بنفاه بعبارات واضحة

ميقس )وإمنا املكتوب يف  ، الكتاب املقدسمل ككتب يف
 ."اليب إهلنا رب واحد"( 49:54

 الىت نتجنت  زمةكاري م  املايحيني يف األمل كفكي  
إذ كينف   ،(الاالوال) الثة يف إله واحداال  :ع  عقيد 

غري واضح وغري  همأحد ك  ارضاء اهلل أوعبادته بينمامي
 .فم  هو اهلل احلق؟ .حمدد



 98 

ميك  لكائ  خنيج مننه    تقول لنا الفلافة إنه ال" 
أن كصنبح   ...كائ  آخي واستمي وجوده كفيد ماتقل

إن إحلاق  .وأن كنظي إليه على أنه كامل ،وشيككًا مااوكًا
 .21"لكمال اهلل  نفى  باهلل هو اب
ضد  بالغًا إىل مقام اهلل كعترب جتدكفًا إن رفع عياى  

، بينما فصل عياى ع  األلوهية الكقلل اهلل الواحد احلق
ان كنيب عظنيم  منا كضعه يف أنبل مكم  مزنلة عياى وإ

 . ورسول اهلل
ُهَو اَلِذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌي َوِمْنُكْم : "قال تعاىل 

 (.4سور  التغاب  ) .24"ُمْؤِمٌ  َوالَلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصرٌي
  :قيدة الثالوثمزيد من األدلة يف تفنيد ع 

وأما اجللوس ع  ميي  وعن    ،أما كأسي فتشيباهنا" 
 ."كااري فليس يل أن أعطيه إال للذك  ُأعّدهلم من  أيب 

القو   ففيما خيص نفاه كفتقد عياى  .(40:43مىت )
كتقير م  قبنل اهلل   أو الالطان يف منح أي شيء إال ما

 . "بان"الذي كاميه 
كنا   وكان كصلي قائاًل وخَي على وجهه مث تقدم قلياًل"

أبتاه إن أمك  فلتعرب ع  هذه الكنأس ولكن  لنيس    
وهنا  ،(09:44ىت م) ."ولك  كما تيكد أنت أركدكما
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 ًامؤكند  "بأبتاه"اهلل الذي كدعوه عون  كلتمس عياى 
وواضنح   ،  اهللهو وإمنا حاب إرادكما كيكد أنه ليس 
 . أن إراد  اهلل ماتقلة ع  إرادته م  هذا

كاأبتناه يف  ( "24:47منىت  ) ."إهلي إهلي ملاذا تيكت "
هذه الكلمات ( 24:40لوقا ) ."كدكك استودع روحي

فخذا  ،تصدر إال م  إناان يف شد  ال "كاأبتاه"و  "إهلي"
م  ذا الذي ككون قد خذلنه؟ هنل   فكان عياى إهلًا 
 ًا؟ كم ككنون ذلنك مضنحك   نفاه ككون قد خذل

 .حيتاج أن خيضع نفاه إلله آخي ؟ اهلل ال وسخيفًا
س أحد صاحلًا إال واحد وهو ملاذا تدعوين صاحلًا لي" 
أحند   أنه ال وكؤكد عياى  ،(58:53ميقس ) ."اهلل

وبنذلك فصنل    ،أعظم يف الصالح واإلستقامة م  اهلل
 .نفاه ع  األلوهية

فال كعلم هبما أحند   وأما ذلك اليوم وتلك الااعة" 
 ."بانوال املالئكة الذك  يف الانماء وال اإلبن  إال   

هلل أو  مااوكًا حقًا فخذا كان عياى (04:50ميقس )
 .بانا م  الاالوال لعلم ماكعلمه جزًء
من   احلق احلق أقول لكم الكقدر االب  أن كعمل " 

 .(59:1كوحنا ) ."نفاه شي ا
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كوحننا  ) ."أقدر أن أفعل م  نفاي شني ا  أنا ال" 
كوحننا  ) ."تعليمي ليس يل بل للذي أرسل " .(09:1
 أوضح عياىالتصيحيات الاالثة بعاليه  يف  .(54:7

وماكدعو إليه فهو م   ،فيه ةله والقدر  كامن أنه السلطان
 .تعاليم اهلل

هذا البينان  ( 48:52كوحنا ) ."ألن أيب أعظم م " 
طاملا أن كالمها من    ،كنفي بشكل قاطع عقيد  الاالوال

 .م م  انخيطبيعة خمتلفة وأن أحدمها أعظ
وهذه هي احليا  األبدكة أن كعيفوك أننت اإللنه   " 

كوحننا  ) "وكاوع املايح الذي أرسلته ،احلقيقي وحدك
 ، بصيغة اجلمنع مل كشي أبدًا إىل اهلل عياى ف .(0:57

  .أيب وإمنا توجه إيل اهلل بلف 
كوحننا  ) ."وأبيكم وإهلي وإهلكمإين أصعد إىل أيب " 

ألنه كان له إله كانميه   إهلًا عياىمل كك   .(57:43
 .(بان)
 ."هكذا أحب اهلل العامل حىت بذل ابننه الوحيند  " 
أن الاالوال و م  جزءًا فخذا كان عياى( 54:0كوحنا )

 ،هناكنة  والبدون بداكنة  و ،زليةالاالثة متااوون يف األ
فكينف   ،كذلك هذا خذا كانف ،ومتااوون يف الدرجة
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فنس  ن يفويف نفس الوقت  ابنًا عياىأن ككون  ميك 
كوحننا   ،(44:5)لوقا  ،(58:5مىت ) ؟ انظي م أبيهَدِق
(9:2). 
ألنه كوجد إله واحد ووسيط واحد بني اهلل والناس " 

هذا كفاي ( 1:4تيموثاوس  5). "اإلناان كاوع املايح
متميزان بعضنهما عن     البيان نفاه أن اهلل وعياى 

كاوع املايح النذي   (مبعىن الوحى إىل) إعالن" .بعض
 "ماالبد أن ككون ع  قيكب هأعطاه إكاه اهلل لُيِيَى عبيد

وبالتايل  .اهلل احلقيقي ذو علم مطلق .(5:5رؤكا كوحنا )
 .هذا كبدد نظيكة الاالوال

 الروح القدس ؟ على مبدأ عيسى  يصادقهل 
اليمحة كيسل الواسع يف اهلل املطلق يف احلكمة وكان  

ولدعو  البشني إىل   هم  وقت نخي أنبياء لتبليغ رسالت
هلل اإللنه   مبعىن طيكق الاالم والطاعة)الطيكق املاتقيم 
أي ) "اإلسنالم "وتامى هذه اليسالة   ،(الواحد احلق 
  .(إلراد  اهلل  اإلستاالم
 إىل كافة األمم والقبائل يف العامل يف( رسالة اهلل)مت تبليغ 

غري أن  ،للخضوع إلراد  اهللأجياهلا املتعاقبة لدعو  الناس 
  مت حتيكفها وتشوكهها علنى كل رساالت الوحي األوىل
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د ولق .نبياء واضطهدهتمألكد األجيال التالية اليت تنكيت ل
حينث   تطنوكي  تعيض الوحي النقي الصايف لعمليات

وثنان  األ افنات وعبناد   ساطري واخلياندست فيه األ
 .منطقينة  واألكدكولوجيات الغري عقلية والنظيكات الغري

يف خضم تعندد العبنادات    احلق وهكذا ضاع دك  اهلل
  .الباطلة

ننور  بنني ال  اركخ اإلناانية سلالة م  التذبذبتف 
 كتيكننا  واهلل بواسع حمبته ورمحته للبشني مل  ،والظالم

اعى الكتشناف الطيكنق   وحدنا نعيش يف الظالم ون
 .املاتقيم معتمدك  على أنفانا بتجيبة اخلطأ والصواب

هلداكنة   حممند  النيب بل إنه أرسل إلينا خامت امليسلني 
 .البشيكة فيما كامى بالعصور املظلمة

هو القيآن الكيمي  حممد على الوحي الذي نزل ف 
ية ميال املصدر األخري للهداكة اإلهل بواسطة امللك جربكل

 .اليت بطبيعتها سهلة الفهم وعاملية الشمول
معنامل العلنم    حنددت د قاهلداكة اليبانية هذه  و 

وبشنأن   ،ةبشأن اخلالق صاحب القدر  املطلق واحلقيقة
نيا ويف الكون والغاكة م  خلقنا وم  حياتنا يف هذه الند 
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سنبيل احلنق   لإلناانية حننو  مما ميهد الطيكق  ،انخي 
 . يف الدنيا وانخي واإلستقامة والفالح 

قندوم  ع   البشارات املنب ة تلك وقول صحيح متامًا 
حتنت   (عليهم الاالم)موسى وعياى  كشبه "نيب آخي"

 –ناصح  –معزي  –مؤكد  –قليط فار :أي مامى مال
 .احلقروح 

و فه "انخينيب ال"هو  اليوح القدس"الزعم بأن أما  
 .يف إجنيل كوحنا متامًا ماتبعد

هذا املوضوع ككفي  يف  والستيعاب رسالة عياى 
أن عيانى  حيث ُكفهم ( 5:4كوحنا  5)أن نيجع إىل 

أوالدي اكتب إليكم هذا  كا( "الفارقليط األصلي)كان 
   advocate (شنفيع لكي الختط وا وإن أخطأ أحد فلنا 

 ."كاوع املايح البار بانعند   Paraclete) فارقاليط
 "الفارقليط األصلي"كان  الذي لقد تنبأ عياى و  

ب املقندس  إال أن مياجعي الكتا ،بقدوم فارقليط آخي
بألفاظ خمتلفنة كناري     "انخي فارقليطال"ف  تيمجوا ل

كقيؤها القاريء حاب طبعة الكتناب املقندس النيت    
 –املعزي  –املؤكد  –فارقليط  ):كاتخدمها بألفاظ منها
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 -روح القندس  –اليوح املقدس  –الناصح  –املااعد 
 .(روح احلق

واسُتخدم نفس لف  فارقليط يف إجنيل كوحنا فيمنا   
( الفارقليط انخي)بعده  ع  القادم عياى كتعلق بنبوء 

 معزكنا آخني   فيعطيكم بانوأنا أطلب م  "إذ قال 
كوحنا ) ."يمكث معكم  إىل األبدل (Paraclete)فارقاليط 
54:52). 

 "الفارقليط"ولقد قال عياى أكضا لتالميذه إن هذا  
سوف كعلم كل شيء وسوف ُكحضي هلم كل األشنياء  

وأما املعزي ( "44:52)فقال يف كوحنا  .كتذكيوا لكي
النذي  ( أى اليوح املقدس)اليوح القدس ( الفارقليط)

يء وكذكيكم كل شبامسي فهو كعلمكم  بانسريسله 
 ."بكل ما قلته لكم

ومننىت جنناء املعننزي ( "44:51وحنننا ك)ويف  
روح  حىت بانالذي سأرسله أنا إليكم م  ( الفارقليط)

 ".كنباق فهو كشهد يل باناحلق الذي م  عند 
وسوف تالحظون يف النصوص الاابقة أن طبعنة   
(RSV)     املعنزي "للكتاب املقدس اسنتخدمت لفن" 
(Counselor) ( 41:52)س اللفن  يف الننص   ويف نف
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اللف   ونفس ،(Holy Spirit)اليوح القدس  لف  استخدم
 Spirit)روح احلق بعاليه إىل ( 44:51كوحنا )ل يف ُأستبد

of truth)، املعزي يف العبار  انتية جتد اإلشار  إىل أكضا و
(Counselor)   أن ولكنك سوف تكتشف فيما بعد أننه

 Spirit of)وح احلنق  رإىل  مي  أخيى اللف  قد حتول

truth)  (50:54كوحنا )يف النص. 
إنه خري لكم أن أنطلنق،   :لك  أقول لكم احلق"  

ألنه إن مل أنطلق ال كأتيكم املعزي، ولكن  إن ذهبنت   
ومىت جاء ذاك كبكت العامل على خطينة   .أرسله إليكم

ولقند  ، (8:7-54كوحننا  )  ."وعلى بي وعلى دكنونة
ولكن    ىرفع اهلل عيان ذلك يف القيآن حيث  تأكد

 .بدون عملية الصلب املزعومة
كتوقف جميء  (8:7-54كوحنا )ويف العبار  الاابقة   
 عياى رحيلأو الفارقليط على  (Counselor) "عزيامل"

 "الفنارقليط "مل كوضح أن هنذا   ع  أن عياى فضاًل
 .سوف كأيت يف زمانه

 كواصل عياى نبوءتنه ( 51:54-54)ويف كوحنا   
 ال فق "اليوح احلق"والذي مساه  "فارقليط آخي"ع  جميء 

 ولكن  ال  ،ألقنول لكنم   كاري  أكضناً  إن يل أمورًا"
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روح  ،وأما مىت جناء ذاك  .تاتطيعون أن حتتملوا انن
ألننه   ،فهو كيشدكم إىل مجيع احلق ،(الفارقليط)احلق 

وخيربكم  ،ماكامع كتكلم به كل بل ،الكتكلم م  نفاه
كل  .يل وخيربكم ذاك ميجدين ألنه كأخذ مما .بأمور آتية
 ."يل وخيربكم هلذا قلت إنه كأخذ مما .يل مالآلب هو

ي نشأ عن   ضي على اللبس الذالعبار  الاابقة تقف 
 )الذي ادعاه املايحيون ألنه طبقا  (روح القدس)لف  

على  هذا اليوح القدس كان موجوًدا :(4:5 للتكوك  
هني عند  اكما كان حاضًي .األرض منذ أكام خلق الكون

كذلك  فخذا كان هذا.عياى األردن عندما عَمد حيىي
ولك  إن ذهبت أرسله "فكيف كاتطيع عياى أن كقول 

غري أن النذي  ( 7:54كوحنا ( )أي روح القدس) "لكم
ماله  (آخينيب )أو ( فارقليط آخي)كان كعنيه عياى هو 
رج هنو خنا  ( روح القندس )سوف كأيت ألن إرسال 

ا على األرض منذ ا ألنه كان بالفعل موجوًداملوضوع متاًم
 .كوم خلق الكون

لفظنان  ( روح احلق)و( روح القدس)ع  أن  فضاًل  
ولقد كنان   .اوكينونتان ماتقلتان أكًض ،منفصالن متامًا

روح )أو ( املعزي)ح العبار  إن ككقول لنا بصي عياى 
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ونيب ( رجل)الذي تنبأ بقدومه هو ( فارقليطال)أو ( احلق
 .له واب  إناان سوف كعلمنا كل شيءما
روح "شار  إىل وكل الضمائي اليت استخدمت يف اإل  

 "املعزي"يف املذكي املفيد وتتفق مع لف   (he)هي  "احلق
 (Counsellor)بأن لف   علمًا( 7:54كوحنا )املذكور يف 

روح "ماتخدم حمل  (descriptive)لف  وصفي تصوكيي 
حوكة كنبغي للضمري أن كتفق منع  وم  الناحية الن ،"احلق
م   51و  50 يف النصنيسم الذي حيل حمله مما كابت اإل

ليانت لنه أكنة صنلة      ن روح احلنق  أ 54كوحنا 
 27.بالاالوال

يف كوحننا  بقو   ركز عياى  ،وم  ناحية أخيى 
على أنه جميد نيب سنوف  ( حلقروح ا)على ( 50:54)

كتكلم م  نفاه بل  ال"ى التعاليم م  اهلل تعاىل وبأنه كتلق
ولنيس  "وباعتباره نبيا فقنط   ،"كامع كتكلم به كل ما
فليات له سلطة خاصة بنه   ،"إهليًا أو روح قدس كائنًا

 .الاماءوإمنا كزنل عليه الوحي م  اهلل يف 
كقول ع  ( 50:54)يف كوحنا  وكالح  أن عياى 
 "يل وخينربكم  كأخذ مما ميجدين ألنه"إنه  "روح احلق"

جّمد كناًل   وهلذا فخن القيآن الكيمي وهو رسالة حممد 
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تكير اسنم  قد و ،م  عياى وأمه ميمي عليهما الاالم
عياى يف القيآن مخس ميات أكاي م  ذكي اسم حممد 

( سور  منيمي )يف القيآن مسيت  59أن الاور   كما 
احلجج اليت أوردناهنا من    صحة مماكابت بشكل بليغ 

 .عظيمًا متجيدًا الكيمي لعياى  متجيد القيآن
منا  أو" ( 44:52)يف كوحننا   وكقول عيانى   
له انب بامسي فهنو  الذي سريس "املعزي اليوح القدس"

وهلذا ، "كعّلمكم كل شيء وكذكيكم بكل ما قلته لكم
هو رسنالة   ن القيآن الكيمي الذي هو رسالة حممد فخ

األنبيناء  ورساالت  كاملة تضم وتعزز رسالة عياى 
فالواقع أن القيآن الكيمي رسالة جامعة  .الاابقني مجيًعا

ط اإلنااين سواء اشاملة مفهومة تغطي مجيع مظاهي النش
أو اإلجتمناعي أو الاياسني أو    يديعلى املاتوى الف

وكطلق عليهنا   لعالقات الدوليةقتصادي أو خاص بااإل
دك  اخلضوع إلراد  اهلل اإلله الواحد ): مبعىن "سالماإل"

ورسالة عاملينة موجهنة   نظام كامل للحيا   إنه(. احلق
هتدف إىل تصاحل اإلناان مع اهلل تعناىل   .لبشي أمجعنيل

 .ى مثار اخلالصاد  اهلل وحيصل علوحيقق إر
فظنان  لتخدم الُكان ( 4:2كوحنا  5)وكذلك يف   
ويف  ،نانان يف شأن اإل "روح اخلطأ"و "  وح احلقر"
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" خمطنوط سنرياكوس  "للكتاب املقدس  ميةالطبعة القد
(MSS, Codex Syriacus) 5854اكتشنف عنام    الذي 

  بنانلى   الايدتان أجنس لنوكس و  جببل سيناء مبعيفه
(Mrs. Agnes S. Lewis and Mrs. Bensley      ( ورد نص
 Paraclete, the)" النيوح  -فاراقليط"( 44:52كوحنا )

Spirit) اليوح القدس" -فاراقليط وليس" (Paraclete the 

Holy Spirit ) اليوح" واملقصود بلف" (Spirit)  املشار إليه
 Spirit of)" روح احلنق "هو  –القدمية  (MSS)بالطبعه 

Truth)  يف طبعة اليوم( 44:51)نا يف كوحالوارد. 
يف منىت   أمعْ  التفكري يف قول عيانى   ًاوأخري 
كزنع  ملكوت اهلللذلك أقول لكم إن ( "45-20:24)

 ."منكم وكعطي ألمة تعمل مثاره
رتندوا  التحذكي موجه إىل اليهود بعند أن إ فهذا  

وكان اهلل تعاىل قند أننزل    ،مع اهلل وعبدوا آهلة أخيى
 للنيب كعقوب( 53:29)كي يف التكوك  صل هذا التحذأ

كان ذلك هو حتقنق النبنوء     .(Judah) كهوذالتحذكي 
 :حيث كقول اهلل( 45:04)يف تانية ُذكيت القدمية اليت 

فأننا   ،أغاظوين بأباطيلنهم  .هم أغاروين مبا ليس إهلًا"
 ".بأمة غبية أغيظهم ،أغريهم مبا ليس شعبًا
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كان الغيب كصف أمة العيب قبل اإلسالم باألمنة    
جبلند  هبنائم  "ولقد صورهم أحد الكتاب بأهنم  ،الغبية
وبعد أن جاءهم اإلسالم أصبحت أمة العنيب   ."إناان

كافة  فقد أزال النيب حممد  .(خري أمة أخيجت للناس)
إننه    .اخلالق -ثنية وعّلمهم وحدانية اهلل تعاىلآثار الو

ق للعاملني الذي الشيكك له أو ازوحده اهلل احلاف  والي
 .ئلة أو ذركة أو مااعد يف ألوهيتهمشارك أو رفيق أو عا

 والنيب حممند   عامة وصارت أمة العيب بصفة 
 .ق كل النبوءات الاابقةيبصفة خاصة ميالون حتق

 ؟ وماذا يقول عن عيسى ماهو القرآن    
 عليهما السالم؟ وعن أمه

القيآن الكيمي رسالة عاملية واضحة نزل به النوحي   
كعهد أخري  بواسطة املالك جربكل  على النيب حممد 
إنه رمحة وهداكة م   .مجعنيإىل البشيكة أ وخامت م  اهلل

وهو نظام كامل للحيا  اإلناانية كغطي كافة  .اهلل للناس
كالالوك الفيدي والعالقنات  )مظاهي نشاط اإلناان 

اإلجتماعية والاياسية واإلقتصادكة ونظنام العالقنات   
ولقد صمد هذا النظام أمام جتارب وتقلبنات   .(الدولية

قيآن الكيمي هنو  وال .اهلل تعاىل نفاه حفظهالزم  ألن 
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الوحيد اليوم الذي ظل على نقائه وصفائه ( كتاب اهلل)
وهو كؤكد الكتب الاابقة  .بعد أكاي م  أربعة عشي قينًا

ورسله األولني وهنو  املزنلة م  عند اهلل على أنبياء اهلل 
تانيبت إىل كتنب   اليت قد  اإلحنيافات حكصحًا أكض

 :كقول اهلل تعاىل .لاابقةالوحي ا

ََ اّلِذ  َخَلَق    َخَلَق ( ١)اْقَرْأ بِاْسَِم َربه

ْنَساََن ِمْ  َعَلٍق  ََ اأْلَْكَرم  ( ٢)اْْلِ اّلِذ  ( ٣)اْقَرْأ َوَرّب

ْ َيْعَلَمْ ( ٤)َعّلََم بِاْلَقَلَِم  ْنَساََن َما ََل َكَّل ( ٥) َعّلََم اْْلِ

ْنَساََن َلَيْطَ ى  إَِّن إََِل ( ٧)َأَْن َرَآإ  اْسَتْ نَى ( ٦)إَِّن اْْلِ

َعى  َْ ََ الّر  .(8 - 5: العلق).( 9)َربه

 

ُِ ِمْ  َربه اْلَعهاَْلِْيَ    َتنِْزيل  اْلكَِتاِب اَل َرْيَب فِي

  (.4: الاجد )  .
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ق  اّلِذ  َبهْْيَ     َصده َباَرٌك م  َوَهَذا كَِتاٌب َأْنَزْلنَاإ  م 

ْؤِمن هوََن  ها َواّلهِذيَ  ي  َرى َوَمْ  َحْوَكَ ُِ َولِت نِْذَر أ ّم اْلق  َيَدْي

هافِظ وََن  َ َْم َعََل َصََلِِتَِْم    ُِ َوه  ْؤِمن وََن بِ  .بِاْْلَِخَرِة ي 

 (.٢٩: األنعام) 

 

 

هَم  اّلهِذ    َ َك  ََ اْلكَِتاَب إاِّل لِت َبهْيه َوَما َأْنَزْلنَا َعَلْي

ههه ُِ َوه  هههوا فِيههه ْؤِمن هههوََن اْخَتَلف  هههً  لَِقهههْوٍم ي    . ًدى َوَرْْحَ

  (42: النحل)
 

ََ اْلكَِتهاَب لِ   قه َفَمهِ  إّنا َأْنَزْلنَا َعَلْيه ُِ بِهاِْلَ لنّها

ُِ َوَمْ  َضّل َفَنِّنََم َيَِضّل َعَلْيَها َوَما َأْنَت  اْهَتَدى َفلِنَْفِس

 (.25:الزمي) . َعَلْيِهَْم بَِوكِيلٍ 
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هنناك  ن فخ يآنالق مفاييألقوال  والواقع أنه طبقًا 
 : ثالثة أهداف صيحية لزنول القيآن على النيب حممد

ونشي وحدانية  ،حتقيق الوحد  بني الطوائف املتنازعة 
 .اهلل احلق

 .أن الوحي هداكة م  أجل حتقيق الالوك املاتقيم 

ة تح باب التوبة واخلالص لتحقيق اليمحن أنه جيب ف 
م  أجل  نزل القيآن إال ماو. الواسعة للمذنبني الضالني
أعيضنوا فاخلانار     خنفن  استقامة اليجال والنااء،

 28.عليهم
 

 دور عيسى 
  

ُ  ِمهْ   اللَِّهإَِّن َمَثَل ِعيَسى ِعنْهَد   َكَمَثهِل َآَدَم َخَلَقه

وَن   ْ  َفَيك  ُ  ك  َّم َقاَل َل َراٍب ث  : آل عميان)               . ت 
19.) 
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َْم إِّنهها َقَتْلنَهها اْْلَِسههيَى ِعيَسههى اْبههَ  َمههْرَيََم   َوَقههْوِكِ

وَل  هَْم  ِهاللََّرس  َُ َك  هبه هوإ  َوَمها َصهَلب وإ  َوَلكِهْ  ش  َوَما َقَتل 

ُِ ِمهْ   هَْم بِه ُ  َما َك  َّ ِمنْ ُِ َلِفَي َش وا فِي َوإَِّن اّلِذيَ  اْخَتَلف 

وإ  َيِقينًا  َباَع الّظ ه َوَما َقَتل  ُ  ( ١٥٧)ِعْلٍَم إاِّل اته َبْل َرَفَع

ُِ َوَكهاََن اَّللّ  َعِزيهًزا اللَُّه َوإَِْن ِمهْ  ( ١٥9)َحكِهيًَم  إَِلْيه

ُِ َوَيهْوَم اْلِقَياَمهِ   ُِ َقْبَل َمْوتِه َأْهِل اْلكَِتاِب إاِّل َلي ْؤِمنَّ  بِ

وَن  َعَلْيِهَْم َشِهيًدا   - 517: الناناء ) . (١٥8)َيك 
519.) 

 

ول هوا   َْم َواَل َتق  َيا َأْهَل اْلكَِتاِب اَل َتْ ل وا ِي ِدينِك 

هّق إِّنهََم  اللَِّهَعهََل  ِعيَسهى اْبه   َمهْرَيََم  اْلَمِسـي ُ إاِّل اِْلَ

ههول   ــِهَرس  ُ  َأْلَقاَههها إََِل  اللَّ ُ  َوَكلَِمت هه وٌم ِمنْهه  َمههْرَيََم َور 

ََِمن وا  ا  ِباللَِّهَفه هوا َخهْهً ول هوا َثََلَثهٌ  اْنَته  ُِ َواَل َتق  هلِ س  َور 

َْم إِّنََم  ُ   اللَُّهَلك  ُ  َوَلهٌد َله وََن َله ُ  َأَْن َيك  ْبَحاَن ٌُ َواِحٌد س  إَِل
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َوكِيًَل  ِباللَِّهَما ِي الّسََمَواِت َوَما ِي اأْلَْرِض َوَكَفى 

  (.575: النااء)  .
 

هَو اْْلَِسهيى  اْبه   اللََّه َلَقْد َكَفَر اّلهِذيَ  َقهال وا إَِّن   ه 

وا َمْرَيََم  ا ِيهَل اْعب هد  َرِّبه اللََّه َوَقاَل اْْلَِسيى  َيا َبنِهَي إِْرَ

ْك  ْْشِ ُ  َمْ  ي  َْم إِّن ُِ اللَُّه َفَقْد َحّرَم ِباللَِّه َوَرّبك   اْلَجنََّةَعَلْيه

َلَقْد َكَفَر ( ٧٢)َوَمْأَواإ  النّار  َوَما لِلّظاْلَِِْي ِمْ  َأْنَصاٍر 

ٌُ لََّه الاّلِذيَ  َقال وا إَِّن  ٍُ إاِّل إَِله َثالَِث  َثََلَثهٍ  َوَمها ِمهْ  إَِله

ول ههوََن َلَيَمّسههّ  اّلههِذيَ   ههوا َعههَّم َيق  َواِحههٌد َوإَِْن ََلْ َينَْته 

َْم َعَذاٌب َألِيٌَم  وا ِمنْه  هوََن إََِل ( ٧٣)َكَفر  اللَِّه َأَفهََل َيت وب 
ُ  وَ  وَن وٌر َرِحيٌَم اللَُّه َوَيْسَتْ ِفر   ْلَمِسـي ُ اَمها ( ٧٤)َْيف 

  ُ ّمه ل  َوأ  ُِ الّرس  وٌل َقْد َخَلْت ِمْ  َقْبلِ اْب   َمْرَيََم إاِّل َرس 

هَم   َبهْيه  َك  ََلَِن الّطَعهاَم اْنظ هْر َكْيهَف ن  يَقٌ  َكاَنها َيهْأك  ِصده

هوََن  ْؤَفك  َّم اْنظ هْر َأّنهى ي  وََن ( ٧٥)اْْلََياِت ث  هْل َأَتْعب هد  ق 
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وَِن اَّللِّ َما اَل يَ  ا َواَل َنْفًعها وَ ِمْ  د  َْم رََضا َ  َلك   اللَّـهُ ْملِ

َو الّسِميع  اْلَعلِيَم    (.74 - 74: املائد ) .(٧٦)ه 
 

ْلهَت  اللَُّهَوإِْذ َقاَل   َيا ِعيَسهى اْبهَ  َمهْرَيََم َأَأْنهَت ق 

وَِن اَّللِّ َقهههاَل  هههْْيِ ِمهههْ  د  هههََي إَِكَ وِ  َوأ مه ُِ اَّّتِهههذ  لِلنّههها

وَل َمها َلهْيَس ِِل بَِحهّق إَِْن  وَن  ِِل َأَْن َأق  ََ َما َيك  ْبَحاَن س 

ُ  َتْعَلَم   ُ  َفَقْد َعلِْمَت ْلت  نْت  ق  َأْعَلَم  َمها  ي َنْفِسي َوَلاَما ِفك 

ي وِب  ََ َأْنَت َعَّلم  اْل   ََ إِّن ْلهت  ( ١١٦)ِي َنْفِس َما ق 

وا  ُِ َأَِن اْعب هد  َْم إاِّل َمها َأَمْرَتنِهَي بِه هَْم  اللَّـهَ َك  َرِّبه َوَرّبك 

ْمهت  فِهيِهَْم َفَلهَّم َتهَوّفْيَتنَِي  نْت  َعَلْيِهَْم َشهِهيًدا َمها د  َوك 

نْههَت َأْنههَت  ٍء  ك  ههله ََشْ الّرِقيههَب َعَلههْيِهَْم َوَأْنههَت َعههََل ك 

 ( .557 - 554: املائد ) . (١١٧)َشِهيٌد 

 

ُِ ذَ   هقه اّلهِذ  فِيه ََ عيَسى اْبه   َمهْرَيََم َقهْوَل اِْلَ لِ

وََن  ُ  ( ٣٤)َيْمََت  هْبَحاَن َما َكاََن َّللِِّ َأَْن َيّتِخَذ ِمْ  َوَلٍد س 
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هوَن   ِإَذا َقَضى َأْمّرا هْ  َفَيك  ُ  ك  هول  َله َوإَِّن ( ٣٥)َفَنِّنََم َيق 

اٌط  اللََّه وإ  َهَذا ِِصَ َْم َفاْعب د  ْسهَتِقيٌَم َرِّبه َوَرّبك  ( ٣٦)م 

 (.04 - 02: ميمي) .
 

ههَذ الههّرْْحَ   َوَلههًدا   ْ ههت  ( 99)َوَقههال وا اَّّتَ َِ َْم َلَقههْد 

ا  ُ  َوَتنَْشهّق ( 98)َشْيً ا إِدا َتَكاد  الّسَمَوات  َيَتَفّطْرََن ِمنْه

ا  َبههال  َهههدا ِ ِْ َأَْن َدَعههْوا لِلههّرْْحَِ  ( 89)اأْلَْرض  َوََّتِههّر ا

ِ  َأَْن َيّتِخَذ َوَلهًدا ( 8١)َوَلًدا  ( 8٢)َوَما َينَْبِ َي لِلّرْْحَ

ههّل َمههْ  ِي الّسههََمَواِت َواأْلَ  ِ  إَِْن ك  ْرِض إاِّل َآِِت الههّرْْحَ

  (.90 - 88: ميمي) . (8٣)َعْبًدا 
 
لقد  ،بنها هو اهللأهنا أم اهلل أو أن ا ع ميمي أبدًامل تّد 

أي نوع م  ، وعياى هنا كنفي كانت اميأ  تقية فاضلة
  إن عبناد  .ليه م  كاتخدمون امسهإشياء اليت كنابها األ

ميمي بيغم أهنا ميفوضة م  الربوتاتانت فخهنا منتشني   
 سواء يف الشيق أو على أوسع نطاق يف الكنائس الاابقة

 29.الغيب
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التالية م  الكتاب  النصوصوم  جهة أخيى تياي  
حين ذ قال "( 53:2مىت )  املقدس فهم تعاليم عياى 

وإكاه  له كاوع كاشيطان ألنه مكتوب لليب إهلك ناجد
 ."وحده نعبد

 إذهنيب إىل "قال مليمي اجملدلية ( 5:43حنا كو)ويف  
إخويت وقويل هلم إين أصنعد إىل أيب وأبنيكم وإهلني    

 ."وإهلكم
م حني اعتيض على أحد احلكا( 59:58لوقا )ويف  

فقال لنه كانوع ملناذا    "ألنه وصفه بأنه املعلم الصاحل 
 ."تدعوين صاحلا ؟ ليس أحد صاحلًا إال واحد وهو اهلل

إن أول كنل  " :حيث قال( 49:54ميقس )ويف  
 ."سيائيل اليب إهلنا إله واحدالوصاكا هي امسع كاإ

 قصة غريبة
هذه قصة ثالثة م  اجملوس صاروا نصارى وتالميذ  

فعّلمهم عقيند  املانيحية وخاصنة     ،خملصني لياهب
ولتحصيل مزكد م  العلم بالعقيد  أقاموا منع   .الاالوال
وبعد فتي  م  الزم  حضي صندكق للياهنب    ،الياهب

 ،يحيةإىل املان  لزكارته وسأله ع  حتول اجملوس الاالثنة 
صيك  ودراستهم لعقائد بذكي املتن وكان الياهب فخورًا
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ونادى الياهب أحد الاالثة لكي كظهي للزائي  ،املايحية
 .مدى مهارته يف تعليمهم الاالوال

لقد علمت  أنه "ول والاعاد  تغميه قال اليجل األف 
أحدهم يف الانماء والاناين    ،ثةكوجد إله واحد يف ثال

والاالث روح القدس الذي نزل على  ،ء ميميه العذراولدت
املايح على شكل محامة عندما بلغ اإلله الااين الناالثني  

مسع الياهب هذا ضاق باليجل وطيده  وملا ."م  عميه
وبعد ذلك نادى على اليجنل الاناين    .قائال إنه جمنون
لقند  "نفس الاؤال فأجابه اليجل الاناين  وطيح عليه 

األصل ثالثة آهلة منهم واحد مت علمت  أنه كان كوجد يف 
إال أن  "وظل االثنان باقيان من  بعنده   ،صلبه ومات

علنى   الياهب مث نادى .الياهب تضاكق ودفعه للخارج
الاالث الذي كان على درجة أعلى م  الذكاء ع  زميليه 

فطلب منه الياهنب أن   ،وكان قد درس العقيد  باتقان
لقد علمت  " :قائاًل كشيح عقيد  الاالوال فأجابه اليجل

هنو   ًاواحد وعلمت بدقة بأن ،خالل بيكة املايح م 
 ،احد منهم مت صلبه ومنات وو ،ثالثة وثالثة هي واحد

وتيتب على موت واحد موت الاالثة آهلة مجيعنًا ألن  
الاالثة مجيعا واحد ومتحدون ولذلك فخن مات أحدهم 
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هو موت لكل الاالثة وإال فال ككون بنني الاالثنة أي   
 13. "احتاد
وهذا معناه أنه بناء على عملية الصلب املزعومة م   

ككونان قند هلكنا    املايحيني فكل م  اهلل وعياى 
فنيا مبوجب اعتقادهم بأن عياى هو يف وقت واحد اهلل و

وبعد وفا  عياى مل كعد لدى املايحيني ال اهلل وال  .ونيب
إذن ع  طيكق االحتناد منات    .روح القدس النيب وال

ر فخن كاًل م  االحتاد وباختصا .الاالثة آهلة مبوت عياى
باختفاء اهلل بانبب أن االحتناد    فنيا كضا قدوالاالوال أ

اهلل م  علنى  اختفاء  الوال كبقيان يف وجود اهلل ومعوالا
كضنا كنبغني أن   املايح فم  الطبيعي أن صفاته العليا ا

 .ختتفي
   

 الذين يفسدون رسالة اهلل وحيرفوهنا هؤالء حتذير إىل 
وخري اهلدى هدى تعاىل إن خري الكتب كتاب اهلل  

إىل النذك   فلذلك وجه اهلل حتذكيًا خطنريًا   ،حممد 
فيقنول اهلل   ،كفادون وحييفون أصل رسالة اهلل للنناس 

 : تعاىل
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ههَّم َفَوْيههٌل لِّلههِذيَ  َيْكت ب ههوََن اْلكَِتههاَب بِ     َأْيههِدهَِْم ث 

ول وََن َهَذا ِمْ  ِعنِْد  ُِ َثَمنًا َقلِيًَل َفَوْيٌل  اللَِّهَيق  وا بِ لَِيْشََت 

ّهها َيْكِسههب وََن  ِّ ههَْم  ّهها َكَتَبههْت َأْيههِدهَِْم َوَوْيههٌل َك  ِّ ههَْم    . َك 

 (.79: البقي )
 

َْم َواَل   َْم َأْمهَواك   ْ نِهََي َعهنْه  وا َلهْ  ت  إَِّن اّلِذيَ  َكَفر 

َْم ِمَ   ه  هود  النّهاِر  اللَِّهَأْواَلد  هَْم َوق  ََ ه  . َشْيً ا َوأ وَل ِه

 (.53: آل عميان)
 

يَ  ِعنَْد   ْسََلم  َوَما اْخَتَلَف اّلهِذيَ   اللَِّهإَِّن الده اْْلِ

هوا اْلكَِتهاَب إاِّل ِمه َم  اْلِعْلهَم  َبْ ًيهها أ وت  هاَءه  ََ ْ  َبْعههِد َمها 

َََياِت  ْر بِ َْم َوَمْ  َيْكف  َسهاِب  اللََّهَفَنَِّن  اللَِّهَبْينَه  يع  اِْلِ  َرِ

 (. 59: آل عميان). 
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َو   ُ  َوه  ْقَبَل ِمنْ ْسََلِم ِدينًا َفَلْ  ي  َوَمْ  َيْبَتِغ َْيْهَ اْْلِ

يَ   اِرِ  (.81: آل عميان) .ِي اْْلَِخَرِة ِمَ  اْْلَ

 

هوا   ا اّلِذيَ  َآَمن وا اّتق  ُِ َواَل  اللَّـهَ َيا َأّهَ َقاتِه َحهّق ت 

وََن  ْسلِم  ّ  إاِّل َوَأْنت َْم م   (.534: آل عميان)        ََت وت 
 

وا الّرْعهههَب بِهههََم  هههوِب اّلهههِذيَ  َكَفههر  ل  َسههن ْلِقَي ِي ق 

وا  ك  َم  النّهار   ِباللَِّهَأْْشَ هْلَطاًنا َوَمهْأَواه  ُِ س  ْل بِه نَهزه َمها ََلْ ي 

 (.515: آل عميان) . َوبِْ َس َمْثَوى الّظاْلِِْيَ 
 

هَْم ِمهْ    هَم  اّلهِذ  َخَلَقك  هوا َرّبك  ُ  اّتق  ا النّا َيا َأّهَ

َها َوَبَّث  ََ هااًل  َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْو ََ ََم ِر ِمنْه 

ههوا  ــَه َكثِههًها َونَِسههاًء َواّتق  ُِ اللَّ اّلههِذ  َتَسههاَءل وََن بِهه

َْم َرِقيًبا   (.5: النااء)  .َواأْلَْرَحاَم إَِّن اَّللَّ َكاََن َعَلْيك 
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وََن  ُيْشـَركَ اَل َيْ ِفر  َأَْن اللََّه إَِّن   ُِ َوَيْ ِفهر  َمها د  بِه

ََ ْلَِْ  َيَشاء  َوَمْ   َفَقهْد َضهّل َضهََلاًل  ِباللَّـهِ  ُيْشِرْكَذلِ

 (.554: النااء) . َبِعيًدا
 

ههْل َأَْيههْهَ     ــِهق  َأَّّتِههذ  َولِياهها َفههاطِِر الّسههََمَواِت  اللَّ

ههْل إِ ه أ   ْطَعههَم  ق  ْطِعههَم  َواَل ي  ههَو ي  ِمههْرت  َأَْن َواأْلَْرِض َوه 

هوَنّ  ِمهَ   وََن َأّوَل َمْ  َأْسهَلََم َواَل َتك   . اْلُمْشِرِكنَيَأك 

 (.  52: األنعام)
 

ى َعََل     ِّ  اْفََتَ ِّ َكِذًبا َأْو َكّذَب  اللَِّهَفَمْ  َأْظَلَم  

َْم ِمهَ  اْلكَِتهاِب َحّتهى إَِذا  َْم َنِصهيب ه  ََ َينَاك   ُِ أ وَل ِ َََياتِ بِ

وََن  نْهت َْم َتهْدع  نَا َيَتَوّفْوََن َْم َقال وا َأْيَ  َما ك  ل  س  َْم ر  اَءِْت  ََ

وَِن  ِسهِهَْم  َقال وا اللَِّهِمْ  د  وا َعهََل َأْنف  َضّلوا َعنّا َوَشِهد 

 (.07: األعياف) . َأَّن َْم َكان وا َكافِِري َ 
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ههوََن  َأُيْشــِرُكوَن    َلق  ْ ههَْم خَ  ههق  َشههْيً ا َوه  ل  َمهها اَل خََْ

ههَْم ( ١8١) وََن َك  ــّراَواَل َيْسههَتطِيع  َْم  َنْص َسههه  َواَل َأْنف 

وََن   (.594 - 595: األعياف) . (١8٢)َينُْص  
 

هههّل َمهههْ  ِي الّسهههََمَواِت َواأْلَْرِض إاِّل َآِِت     إَِْن ك 

ِ  َعْبًدا   (.90: ميمي) .الّرْْحَ
 

هَْم     هوََن َشهْيً ا َوه  ق  ل  ً  اَل خََْ ُِ َآِكَ ونِ وا ِمْ  د  ذ  َواَّّتَ

ا َواَل َنْفًعها    َواَل  ِسهِهَْم رََضا وََن أِلَْنف  وََن َواَل َيْملِك  َلق  ْ خَ 

وََن َمْوًتا َواَل َحَياًة َواَل  وًرا  َيْملِك   (. 0: الفيقان) .ن ش 
 

ى َعََل     ِّ  اْفََتَ ِّ َب َكِذًبا َأْو َكّذ  اللَِّهَوَمْ  َأْظَلَم  

َهنََّم َمْثهًوى لِْلَكهافِِريَ   ََ اَءإ  َأَلْيَس ِي  ََ قه َْلّا    .بِاِْلَ

 (.48: العنكبوت)
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وا َفهَنَِّن     هر  َْم َواَل َيهْرَ   اللََّهإَِْن َتْكف  َْينِهَي  َعهنْك 

ههَْم َواَل َتههِزر   ُ  َلك  وا َيْرَضهه ر  ْفههَر َوإَِْن َتْشههك  لِِعَبههاِدِإ اْلك 

َْم  َْم َفي نَبهه  ك  ك  ع  َِ هَْم َمهْر َّم إََِل َربهك  َواِزَرٌة ِوْزَر أ ْخَرى ث 

ُ  َعلِههيَمٌ  ههوََن إِّنهه نْههت َْم َتْعَمل  ورِ  بِههََم ك   . بِههَذاِت الّصههد 

 (. 7: الزمي)

 

ه ه وَ     ِ ِْ َههنََّم َكثِهًها ِمهَ  ا َِِ ْنهِس َوَلَقْد َذَرْأَنا  اْْلِ

ها  وََن ِِّبَ ْبُِص  ٌ اَل ي  َْم َأْعْي  ا َوَك  وََن ِِّبَ ل وٌب اَل َيْفَقه  َْم ق  َك 

هَْم  ََ َكاأْلَْنَعهاِم َبهْل ه  ا أ وَل ِه وََن ِِّبَ َْم َآَذاٌَن اَل َيْسَمع  َوَك 

َم  اْلَ افِل وَنَ  ََ ه   (.579: األعياف)     . َأَضّل أ وَل ِ
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7
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