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(1 ) 

 مقدمة
قل هو اهلل أحد  اهلل الصمد  مل يلد ومل يولد  ومل يكن له كفوًا أحد  سورة(

 اإلخالص(
ديقة كانا يأكالن الطعام انظر ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه ص

إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثاًل  .(57: ) املائدة كيف نبني هلم اآليات مث انظر أىن يؤفكون
تكاد السموات  ًا لقد جئتم شيئًا إّد وقالوا اختذ الرمحن ولدًا ( 75: )الزخرف لبين إسرائيل

وما ينبغي للرمحن أن يتخذ  أن دعوا للرمحن ولدًا   يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدًا
 لقد أحصاهم وعدهم عدًا  إن كل من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبدًا  ولدًا 

 .(57-88 )مرمي: وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا
فهو نيب ، السالمالصالة واملسيح عليه ونبيه  ،اهلل الواحدخلصت اآليات الكرمية معتقد املسلمني يف  

  .أرسله اهلل بالتوحيد والبينات واهلدى كرمي ورسول عظيم
وما أرسلنا من  األنبياء قبله هو معتقد سائر به حممد صلى اهلل عليه وسلم  بعثالذي  وتوحيد اهلل

 (.57 )األنبياء: رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون

، قول بعضهم بأنهه اهلل ي وأ، هللاملسيح  ةنوببني يقولون ح، نقيض ذلكالنصارى يقولون ب لكن
وصفع وصلب من أجل أن يكفر خطايا البشرية اليت ورثتها منذ أخطهأ أبوهها   وتأنس وأنه جتسد 

قل ههاتوا برههانكم إن كنهتم     وهل يف كتبهم ما يؤيد ذلك، فمن أين استلوا هذا املعتقد، آدم
  .(52 األنبياء:) صادقني

وههل  ؟ أم إلهرسول  عليه السالم نطرح سؤالنا اهلام: املسيح خلطورة هذه املسألة وإدراكًا منا
 وذلك يف حلقتنا الثالثة من سلسلة اهلدى والنور.اهلل واحد أم ثالوث؟ 

ونستأنس بأقوال رجاالت ، بعهديه، القدمي واجلديد ونستنطق يف اإلجابة عنه الكتاب املقدس
 . فماذا هم قائلون؟الكنيسة وأحرار الفكر من الغربيني

 إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم.، اللهم اهدنا ملا اختلفنا فيه من احلق بإذنك
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 (5 ) 

 معتقد املسلمنياملسيح يف 
 

ولد مبعجزة إهلية من ، يتلخص معتقد املسلمني يف املسيح عليه السالم أنه املسيح ابن مرمي الصديقة
ويبشر مبقدم خامت ، يدعو إىل توحيد اهلل، وقد ابتعثه اهلل نبياً ورسوالً إىل بين إسرائيل، غري تدخل بشري

جريًا على ، قتلهوا أراد مراغمًا لليهود الذين، هفاستمر يف دعوت، وأيده باملعجزات العظيمة، النبيني
وسيعود عليه ، ورفعه إىل مساواته، لكن اهلل أجناه من مكر اليهود ومؤامرهتم لقتله ،عادهتم يف قتل األنبياء

ورافعًا ألعالم ، منكسًا للصليب، ومطبقًا لشرعه، داعية إىل اهلل من جديد، السالم قبيل قيام الساعة
 التوحيد.
 .يف القرآن الكرمي عليه السالم اليت أنزهلا اهلل بشأنه اآليات د من البيان نستعرضملزيو
شرفه ببنوته ملرمي الطاهرة البتول فذكرت أن اهلل  ،حتدثت اآليات عن عيسى عليه السالم فقد

اصطفاك على نساء و طهركو إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهلل اصطفاك  املصطفاة من نساء العاملني 
كلما دخل عليها زكريا احملراب   منهاو ،أكرمها اهلل بالكراماتقد و (25)آل عمران:   العاملني

 .(35)آل عمران :   وجد عندها رزقًا قال يا مرمي أىن لك هذا قالت هو من عند اهلل
 زوقد أمرها اهلل ع، حكى القرآن عن كفالة زكريا هلا بعد نذر أمها بأن يكون محلها حمررًا هللو 
 (23)آل عمران :  اركعي مع الراكعنيو اسجديو يا مرمي اقنيت لربك جل بعبادته و

إن اهلل يبشرك بكلمة  مساه هلا و، وقد محلت مرمي مبولودها بعد أن بشرها اهلل به عن طريق املالئكة
 .(27) آل عمران :   منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي

خلقه من  فقد، ، من غري تدخل بشرياهلل كلمة منلق بد ُخاملولود القادم قوذكرت اآليات أنه  
الصورة  فقد خلق اهلل آدم أيضًا على غري، أن ليس يف ذلك ما يقتضي ألوهيتهبينت اآليات و، غري أب
)آل  إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون  يف البشر املألوفة

 .ًا بكلمة التكوين اإلهلية )كن(، لقد خلقا مجيع(75عمران : 
أول  ، لتكونميالده من غري أب فقد كان، هذا املولود املبارك والدةعن  القرآنية وحتدثت اآليات

يف املهد حال  مث أنطقه اهلل ، (75)املؤمنون :  وجعلنا ابن مرمي وأمه آية  معجزاته عليه السالم 
 قالوا كيف نكّلم من كان يف املهد صبّيًا   البتول ذراءأنطقه لريد فرية اليهود على أمه الع ،طفولته

وأوصاين بالّصالة والّزكاة وجعلين مباركاً أين ما كنت  قال إّني عبد الّله آتاين الكتاب وجعلين نبّياً 
والّسالم علّي يوم ولدت ويوم أموت ويوم  وبّرًا بوالديت ومل جيعلين جّبارًا شقّيًا  ما دمت حّيًا 

 .(24)آل عمران:  من الصاحلنيو كهاًلو يكلم الناس يف املهدو، (33-58مرمي: ) ًاحّي أبعث
 وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرميأرسله اهلل كما أرسل رساًل قبله  وملا بلغ مبلغ الرجال
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(3 ) 
 راةومصدقًا ملا بني يدي من التورسالة عيسى تصديق وتتمة لرسالة موسى الكليم و، (21)املائدة : 

إذ علمتك لذا آتاه اهلل العلم بالتوراة ، (75)آل عمران :   ألحل لكم بعض الذي حرم عليكمو
آتيناه اإلجنيل فيه و أنزل اهلل عليه اإلجنيل و، (115)املائدة :  واإلجنيل  التوراةو احلكمةو الكتاب
 .(24)املائدة :   نورو هدى

وإذ ختلق ما ينبغي أن يؤمن له قومه الذين أرسل إليهم  آتاه من اآلياتو ،وقد أيده اهلل باملعجزات
إذ خترج و تربئ األكمه واألبرص بإذينو من الطني كهيئة الطري بإذين فتنفخ فيها فتكون طريًا بإذين

 اليت أطلعه اهلل تعاىل عليها من آياته أيضًا علمه ببعض الغيوبو، (115)املائدة :  املوتى بإذين
تدخرون يف بيوتكم إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني ماو وأنبئكم مبا تأكلون   : آل عمران (

25.) 
 آتينا عيسى ابن مرمي البيناتو  جربيل عليه السالم ،وكما أيده اهلل بالبينات أيده بروح القدس

 (85)البقرة :  أيدناه بروح القدس و
 ورسواًل إىل بين إسرائيل خاصة إىل بين إسرائيل كانت رسالته عليه السالم بني القرآن أن و

يا بين إسرائيل إين رسول اهلل إليكم مصدقًا ملا بني يدي من التوراة فدعاهم ، (25)آل عمران :
 .( 4)الصف :  ومبشرًا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد

 كفرتو فآمنت طائفة من بين إسرائيلكافر و وقد انقسم بنو إسرائيل حيال دعوته إىل مؤمن به
 .الربرة الكراماملؤمنون به هم حواريوه و، (12)الصف :  طائفة 

 من اهلل الغضبو فاستحقوا اللعنة، مل يؤمنوا بهو وأما غريهم من اليهود فكادوا عيسى ابن مرمي
كانوا يعتدون و عيسى ابن مرمي ذلك مبا عصواو لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود
  عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا ال يتناهون  (55-58 :)املائدة. 

من الصلب الذي مل تنف اآليات  أيضًا بوضوح عن جناة عيسى القرآنية وحتدثت اآليات 
 وما قتلوهالسالم الصالة و غريه عليهالذي متكن منه اليهود لكنها أكدت على أن املصلوب ، وقوعه

 قلة علم أهل الكتاب يف هذا املوضوع القرآنأكد و، (175:  )النساء لكن شبه هلم و ما صلبوهو
  .(175)النساء :   ما قتلوه يقينًاو ما هلم به من علم إال اتباع الظنعدم تيقنهم منه و

)آل عمران :  ومطهرك من الذين كفروا :يف قولهمرة أخرى ت اآليات جناته من الصلب كدوأ
 (.72) آل عمران :    خري املاكرينومكروا ومكر اهلل واهلل : (، وقوله77
: )آل عمران  إين متوفيك ورافعك إيل  بعد جناته من املؤامرة مصري عيسى  القرآنذكر يو
والوفاة املذكورة يف اآلية حتتمل معان يف لغة  ،(178النساء : )  بل رفعه اهلل إليه وقوله:، (77

اجلزم بأي املعنيني، وإن مال الكثريون من أهل العلم إىل العرب، منها املوت، ومنها النوم، وال ميكننا 



 

 

 (2 ) 
 الثاين.

نزوله آخر الزمان وإميان أهل الكتاب  من القرآن هذكريويشهد لصحة هذا الرأي يف فهم اآلية ما 
 (.175)النساء :  إن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته و  به

صلى اهلل عليه  فذكرت يف سياق معجزاته، الزمان آخرسيكون نزوله أن وأشارت اآليات أيضاً إىل 
ليس يف كالم الكهل إعجاز إال إذا و، (24) آل عمران :   كهاًلو يكلم الناس يف املهد أنه  وسلم

يكلم الناس و، أي أنه سيعود مرة أخرى، ملا يبلغ بعد سن الكهولةو كان صاحبه قد رفع إىل السماء
 حال كهولته.

ال يقبل من األديان غهري   وكسره للصليب، وأنه  ول املسيح نزعن  وأخرب النيب 
 اإلسالم، وأنه يبقى يف األرض أربعني سنة، مث ميوت كسائر الناس ، فيصلي عليه املسهلمون، قهال  

: ((بني  ،رجل مربوع إىل احلمرة والبياض ،فإذا رأيتموه فاعرفوه ،وإنه نازل ،ليس بيين وبينه نيب
فيقاتل الناس علهى   ،وإن مل يصبه بلل ،كأن رأسه يقطر ،[سه فيها ُصفرة خفيفةأي مالب] تنيَرصََّمُم

 ،ويهلك اهلل يف زمانه امللل كلها إال اإلسالم ،ويضع اجلزية ،ويقتل اخلزنير ،فيدق الصليب ،اإلسالم
 (1) ((.فيصلي عليه املسلمون ،مث يتوىف ،يف األرض أربعني سنة فيمكُث ،الدجال ك املسيَحهِلوُي

ال تقولوا و يا أهل الكتاب ال تغلو يف دينكم ى عليه السالمذرت اآليات من الغلو يف عيسحو
 :)النساء  منه روحو كلمته ألقاها إىل مرميو على اهلل إال احلق إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهلل

ّلذي فيه ذلك عيسى ابن مرمي قول احلّق االيت أوضحها القرآن  فهذه هي حقيقة املسيح، (151
)مرمي:  ما كان لّله أن يّتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرًا فإّنما يقول له كن فيكون ميترون 

 ه ولدًا.(، فقد خلقه اهلل بكلمته، وحاشا هلل أن يتخذه أو غرَي33-32
، بل يربأ يوم القيامة من كل املشركني الزاعمني ألوهيته، مل يدع ألوهية نفسه قطعليه السالم هو و

أمي إهلني من دون اهلل قال سبحانك ما يكون يل و أأنت قلت للناس اختذوين  وذلك حني يسأله اهلل:
ال أعلم ما يف نفسك إنك أنت و أن أقول ما ليس يل حبق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما يف نفسي

، ( 115-114 :)املائدة ا قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهلل ريب وربكم م  عالم الغيوب
 .فعيسى بشر رسول

 ذلك عيسى ابن مرمي قول احلق الذي فيه ميترونافتراء زور ومذاهب النصارى فيه  لذا فإن
وقالت الّنصارى املسيح ابن   :ببنوة املسيح هلل الذي كفرهم اهلل به من افترائهم قوهلمو، (32)مرمي : 
لقد كفر  : بأنه هو اهلل قول آخرين اآليات تّمذكما ، (35)التوبة :   ذلك قوهلم بأفواههم الّله

                                                 

 (.3544( رواه أبو داود ح )1)
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(7 ) 
 فمن ميلك من اهلل شيئًا إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي إن اهلل هو املسيح ابن مرمي قلالذين قالوا 

 (.15) املائدة :   من يف األرض مجيعًاو أمهو
 اهلل عبهدًا إال بهه    وهكذا فإن إميان املسلم هبذا النيب العظيم ركن من أركان اإلميان، ال يقبهل 

كتبه ورسله ال نفهرق بهني   مالئكته وآمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل و
 .، عليهم صلوات اهلل وسالمه أمجعني(587 )البقرة:   أحد من رسله
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 عقائد الفرق النصرانية املعاصرة
 

وجتمع ، من ثالثة أقانيمإله واحد له إمنا هو جتمع الفرق النصرانية املثلثة اليوم على القول بأن اإل
وثالثها هو روح القدس. والثالثة إلهه  ، االبن وثانيها هو، أيضًا على أن أول هذه األقانيم هو اآلب

 واحد.
، فلقد صدر عن جممع نيقية تأليههه ، لكن هذه الفرق ختتلف اختالفًا بينًا يف حتديد طبيعة املسيح

 هية هذه األلوهية.مث حار النصارى يف حتديد ما
ونذكر أوجه االختالف بينهها ورهروف   ، ونتوقف بعض الشيء مع الفرق النصرانية الكربى

 مث نذكر شيئًا من ردود احملققني يف إبطال هذه املذاهب خصوصًا.، نشأة كل منها
 

 األرثوذكس : أولا 
أو  عناها: "صهحيح وكلمة "أرثوذكس" كلمة التينية م، وهم أتباع الكنائس الشرقية )اليونانية(

 العقيدة" أو "مذهب احلق".مستقيم 
ويتبعهون  ، وينتشر أتباع الكنيسة األرثوذكسية يف روسيا وعموم آسيا وصربيا ومصر واحلبشة
 .أربع كنائس رئيسة لكل منها بطريك )القسطنطينية مث اإلسكندرية وأنطاكيا وأورشليم(

م إىل قسهمني  855قسطنطينية اخلامس جممع ال برثوذكسية يف أعقااألقسمت الكنيسة نقد او
املسهماة بالروميهة أو   ، وكنيسة القسهطنطينية  ،الكنيسة املصرية أو القبطية أو املرقسيةكبريين )
 .(اليونانية

إذ تتفق معتقداهتم مع مها  ، وتشكل العقيدة األرثوذكسية امتدادًا صادقًا ملا جرى يف جممع نيقية
 بعد جممع نيقية. يف اإلسكندرية بويةجاء يف رسائل أثناسيوس الذي ويل البا

 

 األقانيم عند األرثوذكس
، وهو روح القهدس  ،فاألب هو االبن، األرثوذكس األقانيم مراحل إلله واحد يف اجلوهر ىير
، األنبا غريغورس ملخصًا معتقدهم بالثالوث : "املسيحيون يؤمنون بإله واحهد  القس القبطي يقول

، وأمها التثليهث فلاقهانيم   ، فالتوحيد للذات اإلهلية، اصياتمثلث األقانيم واخل، أحدي الذات
لذلك ، فاهلل الواحد هو أصل الوجود، أي هبا تقوم الذات اإلهلية، ولاقانيم خاصيات وصفات ذاتية

..واهلل الواحد هو العقهل األعظهم.. جتلهى يف    -واآلب كلمة سامّية مبعىن األصل  - فهو اآلب
ولكنه رههر  ، فإن العقل غري منظور، الكلمة..والكلمة جتسيد العقل.لذلك كان املسيح هو .املسيح



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(5 ) 
، بل ألنه صورة اهلل غري املنظهور ، -ال مبعىن الوالدة يف عامل اإلنسان  -وهو أيضًا االبن، يف الكلمة

 (1)ألن اهلل قدوس".، وهلذا فهو الروح القدس، وهو آب مجيع األرواح، واهلل هو الروح األعظم
: "رهر يف هرطقته اليت تقترب كثريًا من مذهب األرثوذكس عن اهللبليوس يقول األسقف ساو

ويف تأسهيس الكنيسهة بصهفته روح    ، ويف العهد اجلديد بصفته ابن، يف العهد القدمي بصفته آب
 القدس".  

وإذا تساءلنا عن سبب اختالف األمساء يف هذه املراحل للجوهر الواحد فإن القس توفيق جيهد  
الثالوث باسم اآلب واالبن والروح القدس تعترب أعماقًا إهلية وأسرارًا مساويهة ال  جييب: "إن تسمية 

 "...أو نلحق هبا أفكارًا من عندياتنا، جيوز لنا أن نفلسف يف تفكيكها وحتليلها
 فإن ياسني منصور يقول عنها بأهنها "ثهالث  ، وما دامت هذا األقانيم مراحل للجوهر الواحد

بالتسهاوي بهني    ويقول أثناسهيوس ، متساوية فائقة عن التصور"، ةشخصيات متميزة غري منفصل
فههم متسهاوون يف الهذات اإلهليهة والقهوة      ، و ال أول وال آخر، "فال أكرب وال أصغر األقانيم

 (2)والعظمة".
 

 وأبرز معتقدات الكنيسة األرثوذكسية وفروقها عن الكنائس األخرى:  
 دس.وهو روح الق ،املسيح )االبن(هو  اهلل أن -
االبن )اإلله املتجسد( أقل رتبة من اإلله من غري  أن تقول كنيسة القسطنطينية األرثوذكسية -
، فالروح عظهيم ، يقول األسقف أبولينراس: "األقانيم الثالثة املوجودة يف اهلل متفاوتة القدر، جتسد

وأما االبهن  ، ذلك أن األب ليس حمدود القدرة واجلوهر ... واألب هو األعظم، واالبن أعظم منه
 .والروح القدس حمدود القوة واجلوهر"، فهو حمدود القدرة ال اجلوهر

أرثوذكس ويرى ، أن املسيح طبيعة واحدة إهليةيرى أرثوذكس الكنيسة املرقسية املصرية  -
م 271ن يف طبيعة واحدة كما قرر عام اتن جمتمعاطبيعت لهأن  (كنيسة القسطنطينية) روسيا وأوربا
الكنائس األرثوذكسية الرومية وقبلته ، اجملمع قرارالكنيسة املصرية  رفضت وقد ،دونيةيف جممع خلق

نقول: طبيعة  ، يقول القديس كريلس اإلسكندراين: "حنن نقرن الطبيعتني باالحتاد ..القائلة بالطبيعتني
(3).واحدة للكلمة املتجسد"

 

                                                 

 .(45) اللقاء بني اإلسالم والنصرانية، أمحد حجازي السقا، ص( 1)
، اليهودية واملسيحية، حممد ضياء الهرمحن  (25-27)انظر: اهلل واحد أم ثالوث، حممد جمدي مرجان، ص ( 2)

 .(133-135)، العقائد املسيحية بني القرآن والعقل، هاشم جودة، ص (252-255)األعظمي، ص 
 .(45)، ص  ( الرأي الصريح يف طبيعة ومشيئة املسيح، القمص غربيال عبد املسيح3)



 

 

 (8 ) 
 أن روح القدس نشأ من األب فقط.يؤمن النصارى األرثوذكس  -
القربهان   -املريون املقدس - يؤمن النصارى األرثوذكس بأسرار الكنيسة السبعة )املعمودية -
 (1) الكهنوت(. - الزواج - مسحة املرضى -االعتراف  -املقدس 

 
 الكاثوليك  : ثانياا 

 وهم أتباع الكنائس الغربية اليت يرأسها بابا الفاتيكان يف روما.
 ."العام أو العاملي"تعريبها: ، كلمة التينية" وكلمة: " الكاثوليك

 ويشكلون عددًا كبريًا من سكان أوربا. ،وينتشر أتباع هذه الكنيسة يف بقاع كثرية من العامل
وقد وجدت هذه الكنيسة بعد أن انشقت عن الكنيسة األم بعد صراع سياسي ديين طويل ميتد 

، م بني ابنيهه 357رباطوريته عام تيودواسيوس ام االمربطورفحني قسم ، إىل القرن اخلامس امليالدي
فيما توىل نوريهوس الشهطر الغهريب    ، فتوىل أكاديوسيوس الشطر الشرقي وعاصمته القسطنطينية

 .وعاصمته روما
م وعقب جممهع خلقدونيهة انفصهلت    271ويف عام ، وبدأ الصراع والتنافس بني املركزين

يعة واحدة للمسيح منكرة ما ذهب الكنيسة املصرية )أول الكنائس األرثوذكسية( عندما قالت بطب
مث انفصلت بقية الكنائس الشهرقية عقهب جممهع    ، إليه اجملمع من أن للمسيح طبيعتني ومشيئتني

بسبب إصرار الغربيني على اعتبار الروح القهدس  ، م855واخلامس ، م845القسطنطينية الرابع 
  (2) منبثق من األب واالبن معًا.

  

 األقانيم عند الكاثوليك
، يف التثليهث والربتستانت ص حمررو قاموس الكتاب املقدس عقيدة النصارى الكاثوليك ويلخ

شخصيات متميهزة   … فيقولون: "الكتاب املقدس يقدم لنا ثالث شخصيات يعتربهم شخص اهلل
.. التثليهث   بل أبدي وحقيقي، التثليث يف طبيعة اهلل ليس مؤقتًا أو راهريًا .. الواحدة عن األخرى

                                                 

حممد ضهياء  ، اليهودية واملسيحية، (541)ص ، رؤوف شليب، ( انظر: يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء1)
 .(255-254)ص ، الرمحن األعظمي

، يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء، (358) ص، حممد ضياء الرمحن األعظمي، ( انظر: اليهودية واملسيحية2)
 .(11)ص ، إبراهيم خليل أمحد، حماضرات يف مقارنة األديان، (525)ص ، رؤوف شليب



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(5 ) 
الشخصهيات الهثالث    … بل إن هذه الشخصيات الثالث جهوهر واحهد  ، ثة آهلةال يعين ثال

   (1).ساوون"مت
لكهل منهها مههام     ،ثالث شخصيات أو ثهالث ذوات  أركان الثالوث الكاثوليك يعتربونو
فههم  ، أقنوم وريفة واختصاصهاً  لويرون لك، وترجع إىل ذات واحدة موجودة يف األزل، منفصلة

الهروح  أمها  و ، البن كفارة الذنوب وختليص البشرلو، واحملافظة عليهاب خلق العامل ل سندوني
 تثبيت قلب اإلنسان على احلق وحتقيق الوالدة الروحية اجلديدة.فيتوىل القدس 

 فهو : املصرية وأما أبرز ما ختتلف فيه الكنيسة الكاثوليكية عن األرثوذكسية
فهو عند الكاثوليك إله تام وإنسهان  ، انيةإهلية وإنس ن:ان ومشيئتاقوهلم بأن املسيح له طبيعت -
 وفيه احتد االبن بناسوت املسيح.، تام

هو  جبسد املسيح اإلنساين واملتحد منها، األب واالبن وروح القدس هي األقانيم األزلية لإلله -
 االبن فقط.

 وهو مساٍو لاب واالبن.، روح القدس انبثق من األب واالبن معًا -
ن تدخل اجلنة حىت تتطهر يف جحيم صغري يف مكاٍن ما من األرض يسمى: األرواح اخلاطئة ل -

 مث تكون أهاًل لدخول الفردوس.، "املطهر" تتطهر به أرواح العصاة
ومنه نشأت فكرة صكوك الغفران الهيت  ، صلوات الكهنة ترفع العذاب عن النفوس اخلاطئة -

 م.1517أقرها اجملمع الثاين عشر املنعقد عام 
الذي دفعه له املسهيح )انظهر مهىت     وبأنه وريث سلطان بطرس، صمة بابا روماالقول بع -

 وبذلك تسمى أيضًا كنائس الكاثوليك بالكنائس البطرسية.، (14/15
وختصهها بهبعض   ، وتسميها )والدة اإلله( و)خطيبة اهلل(، تقدس الكنسية الكاثوليكية مرمي -

 الصلوات واالبتهاالت.
بسائر العبادات والطقوس األرثوذكسية كالتعميد واالعتهراف   وتعترف الكنيسة الكاثوليكية

وجييز الكاثوليك عبهادة   م،1725فقد صرح بقانونيتها اجملمع التريدنتيين عام  ... والعشاء الرباين
 (2) .واأليقونات الصور
  

 
                                                 

 .(535) ص، موس الكتاب املقدسقا:  ( انظر1)

حممهد  ، اليهودية واملسيحية، (545-541)ص ، رؤوف شليب، ( انظر يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء2)
 .(254-253)ص ، ضياء الرمحن األعظمي



 

 

 (15 ) 

 : الربوتستانت  ثالثاا 
 :مة إجنليزيهة معناهها  "بروتستانت" كل وكلمة، كيةياألصل من أتباع الكنيسة الكاثول وهم يف
 .احملتجون

كية يف منتصف القرن السادس عشر وبعد عهدة  يوقد انشق الربوتستانت عن الكنسية الكاثول
 .األنوفمنها احتجاجات على ممارسات بابوات الكنيسة اليت زكمت 

واليت مههدت   وهنا جيدر بنا احلديث عن بعض هذه الدعوات اإلصالحية اليت رهرت يف أوربا
 ربتستانت.لقيام ال
م وعاصهرهتا  512بدأت هذه الدعوات لإلصالح على يد جريارد يف كنيسة لورين يف عهام   

، مث رهرت يف جنوب فرنسا حركتها الكاتهاريني والوالهدنيني   ، دعوة أخرى تسمى حركة كلوين
 ومتكنت البابوية من القضاء عليهما.

بساطة ومحاية الكنيسة من ودعت لل، ويف القرن الثالث عشر رهرت حركة الرهبان )اإلخوان(
لكن مع هناية هذا القرن وقع رواد احلركهة  ، وتدعيم البابوية عن طريق األتباع املخلصني، اهلراقطة

 وجر الثراء إىل ما يسوء ذكره.، فأصبحوا من األثرياء، فيما حذروا منه
س بإيقاف ه انادى حّن بعده مث، م تويف داعي اإلصالح حنا بعد أن طرد وأتباعه1383ويف عام 

وقد أحهرق  ، صكوك الغفران اليت استعان هبا البابا حنا الثالث والعشرون يف حربه ضد مملكة نابلي
 .م1217هس حيًا عام  احّن

وهو قس أملاين ذهب إىل احلج يف روما طالبهًا  ، رهر مارتن لوثرالسادس عشر ويف بداية القرن 
 واخلشوع. ويف ذهنه صورة من النقاء والطهر، بركات البابا فيها

وعاد ألملانيا يهدعو  ، فجعل يصيح بأن ليس هذا دين عيسى، ء يف روما بواقع آخرىلكنه فوج 
 وانضم إليه أتباع مسوا باحملتجني )الربوتستانت(.، وهاجم صكوك الغفران واعتربها دجاًل، لإلصالح

لفهن  وأسهس ك ، مث السويسري زوجنلهي ، م1755مث تأثر بلوثر الفرنسي كالفن املولود عام 
 التنظيم الكنسي الربوتستانيت.

 وقد انتشرت أراء هذه املدرسة اإلصالحية يف أملانيا وأمريكا واسكتلندا والنرويج وهولندا.
 

 ويتميزون عنهم بأمور أمهها:، والربتستانت يف اجلملة كاثوليك
قهوه  لكنهم مل يطب، اإلميان بأن الكتاب املقدس فقط )وليس البابوات( هو مصدر النصرانية -

 فيما سوى مسألة صكوك الغفران وعصمة البابا.



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(11 ) 
كما له احلق بفهمه دون االعتماد يف ذلك على فهم ، إجازة قراءة الكتاب املقدس لكل أحد -

 بابوات الكنيسة.
 .بداًل من اليونانية واعتماد التوراة العربانية، عدم اإلميان بأسفار األبوكريفا السبعة -
با وحق الغفران وبعض عبادات وطقوس الكنيسهة الكاثوليكيهة   عدم االعتراف بسلطة البا -

وعمهوم األسهرار   ، وعذاب املطههر ، العشاء الرباين وعبادة الصور وتقديس مرمياالستحالة يف ك
 الكنيسة.
 غري ضرورية للخالص. مثرة من مثار اإلميان، ويروهنا يعتربون األعمال الصاحلة -
 تام.لكل كنيسة بروتستانتية استقالهلا ال -
ويروهنا واجبة باللغة الهيت  ، مينع الربوتستانت الصالة بلغة غري مفهومة كالسريانية والقبطية -

 يفهمها املصلون.
 إلصالح الكنيسة. ، إذ يرونه طريقًا الزمًاويوجبون زواج القسس، مينع الربوتستانت التبتل -
واالبن كما يوافقوهنم يف  ويوافق الربوتستانت الكاثوليك يف انبثاق الروح القدس من األب -

 (1) .ني ومشيئتنيعتيأن للمسيح طب
    

                                                 

ص ، أمحد شهليب ، املسيحية، (555-545)ص ، رؤوف شليب، ( انظر: يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء1)
 .(215-258)ص ، حممد ضياء الرمحن األعظمي، اليهودية واملسيحية، (515-515، 555)



 

 

 (15 ) 

 على ألوهية املسيح أدلة النصارى
 

وتؤيد ، بأن املسيح إله متجسد - اختالفها يف طبيعة املسيحرغم  - (1) تؤمن الفرق النصرانية
قد مسته ف، وتتحدث عن إهليته، دعواها بعشرات النصوص اليت وردت يف العهد اجلديد أو القدمي

، فيه حلاهلل أن  نصوص أخرى يف الكتاب أفادتو، بن هللومسْته با رباً وإهلاً أو النصوص املقدسة عندهم
رهر على يديه من  كان من أعظم أدلة ألوهيته مامث  ،خلق املخلوقاتأخرى إليه نصوص أضافت و

 ... وإحيائه املوتىبعض الغيب ه بإخبارمعجزات إهلية ك
 

 أدلة النصارى على ألوهية املسيحمدخل إىل مناقشة 
 سجل مالحظات هامة يف هذا الباب:فإنا ن، أدلة النصارىمبناقشة  وقبل أن نبدأ

أنه ال يوجد نص واحد يف الكتاب املقدس يصرح فيه املسيح بألوهيته أو يطلب من الناس  -
ة، آمن به بعضهم، وكفر كما مل يعبده أحد من معاصريه ، ومل ينظر إليه هؤالء إال كمدع للنبو، عبادته

ويف هذا الصدد بنبوته األكثرون من اليهود، لكن دعوى ألوهيته ال أساس هلا يف الكتاب املقدس، 
"أضع رأسي حتت مقصلة لو  قائاًل: يف مناررهتما املتلفزة يتحدى ديدات كبري قساوسة السويد

 .، وهيهات أن جيدوهعبدوين"أطلعتموين على نص واحد قال فيه عيسى عن نفسه: أنا إله. أو قال: ا
 "مفتاح األسرار" مربرًا عدم تصريح املسيح بألوهيته يف العهد اجلديد: القس فندر يقول يف كتابهو

فلو قال صراحة لفهموا أنه …"ما كان أحد يقدر على فهم هذه العالقة والوحدانية قبل قيامه وعروجه
ن واحلال أنه ما كان بّي، ادوا أن يأخذوه ويرمجوهإن كبار ملة اليهود أر...  إله حبسب اجلسم اإلنساين

 (2) ألوهيته بني أيديهم إال عن طريق األلغاز".
 إلله أو حىت للمسيح الذي رأيناه يواجه اليهود مرراً فيقول:إىل اواخلوف من اليهود ال يقبل نسبته 
أيها ، بهون القبور املكلسةألنكم تش...  أيها العميان..  ونؤ"الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون املرا

فكيف له بعد ذلك أن يغمض ، (32-53/13احليات واألفاعي كيف هتربون من دينونة جهنم" )مىت 
 ففي ذلك إضالل وتلبيس.، على البشرية يف إرهار حقيقته

أن أحداً من تالميذ املسيح مل يكن يعتقد ألوهية املسيح، إذ مل يعبده واحد منهم، بل كلهم ومجيع  -

                                                 

والبد لنا أن نستثين هنا فرقة شهود يهوه وبعض الكنائس املوحدة، فإن هؤالء رفضوا القول بألوهية املسيح ( 1)
العقيدة اليت اخترعتها والتثليث، رغم إمياهنم بقدسية الكتاب املقدس، لكنهم مل جيدوا فيه دلياًل ينهض إلثبات هذه 

 اجملامع، فرفضوها. 
 .(552-3/518)رمحة اهلل اهلندي ، ( إرهار احلق2)



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(13 ) 
 صري املسيح ما كانوا يعتقدون أكثر من نبوته، وسيمر معنا تفصيله.معا

بينما ، مث إن أقوى ما يتعلق به النصارى من الدليل ال يوجد إال يف إجنيل يوحنا ورسائل بولس -
 ختلو األناجيل الثالثة من دليل واضح ينهض يف إثبات ألوهية املسيح.

لكتابة إجنيل  - أو كاتب يوحنا –هو الذي دفع يوحنا  املفقود بل إن خلو هذه األناجيل عن الدليل
وجاءت كتابته مشبعة بالغموض والفلسفة الغريبة عن ، فكتب ما مل يكتبه اآلخرون، عن الهوت املسيح

 بيئة املسيح البسيطة اليت صحبه هبا العوام من أتباعه.
  طبعات األناجيلجعل النصارى حيرفون يفالصريح على ألوهية املسيح عدم الدليل الصحيح  -
 .(7/5( 1ومن ذلك إضافتهم نص التثليث الصريح الوحيد يف )يوحنا )، اجلديدة

 اهلل رهر يف اجلسد" )تيموثهاوس ، عظيم هو سر التقوى " :يف قول بولسوقع التحريف ومثله 
بل ضهمري   ،إذ ليس يف األصل كلمة "اهلل"، ( فالفقرة كما قال احملقق كريسباخ: حمرفة3/14 (1)
 ."الذي"أو  غائب "هو"ال

"ومما يرجح صحة قهراءة   ويقول القس جيمس أِنس مبينًا سبب وقوع هذا التحريف وتارخيه:
)الذي( عدم ذكر الالهوتيني القدماء هذه اآلية مع اآليات الكثرية اليت أوردوها ليثبتهوا الههوت   

 .املسيح، وهم يردون على ضاللة آريوس
 يف النسخ اليونانية احلديثة ، فهو ما بني اسم اجلاللة )اهلل(أما سبب تبديل كلمة )الذي( بكلمة 

)حيث كتبت على صورهتا املختصرة حبرفني فقط( وكلمة )الذي( من املشاهبة يف صورة كتابتهها،  
يف الكتابة العربية يقرب من النقطة اليت تفرق بني اجليم واحلاء  ؛فليس بينهما فرق إال يف خط صغري

زادوا ذلك اخلط الصغري ليوضحوا املعىن يف بعض النسخ، فتحولت كلمهة   .. والراجح أن النساخ
)الذي( إىل )اهلل(، مث شاع استعماله يف كل نسخ القرون املتوسطة؛ خالفًا للنسخ القدمية اليت مل ُيهر  

 (1) ."فيها إال كلمة )الذي(
د للنساخ؛ فإنا عن التحريف املتعم حسب القراءة الصحيحة وبعيدًا قول بولسلو أعدنا قراءة و

 تجسهد ل علهى ال فأحالته الترمجات احلديثة إىل دلي، رهور التقوى يف جسد حي جنده متحدثًا عن
 .املسيحيف اإلهلي 

، النص تصحيحإزالة التحريف ومت والترمجة العربية املشتركة الكاثوليكية اليسوعية ويف النسخة 
، وتغهري  منها اسم اهلل تبهارك وتعهاىل  "عظيم سر التقوى الذي جتلى يف اجلسد"، واختفى  ليصبح:
 .واختفت الداللة على ألوهية املسيح من النص ،املعىن

                                                 

 . (5/245)إرهار احلق، رمحة اهلل اهلندي ، وانظر: (554علم الالهوت النظامي، جيمس أِنس، ص )( 1)



 

 

 (12 ) 
 -النسخة الربتستنتية األشهر يف املسيحية  رسالة يهوذا، حيث جاء يفتالعب املترمجون بومثله 

 ،ينن حيفظكم غري عهاثر أالقادر ما يوهم أن املسيح هو  " -واليت اعتمدنا عليها يف هذه السلسلة 
له اجملد والعظمة والقهدرة   ،خمّلصنا ،له احلكيم الوحيداإل، مام جمده بال عيب يف االبتهاجأويوقفكم 

(، والصحيح أن النص يتحهدث عهن اهلل   57-1/52" )يهوذا ىل كل الدهورإوالسلطان اآلن و
فهو كمها يف نسهخة الرهبانيهة اليسهوعية      سيح،الذي خيلص باملسيح ، وليس عن املاملخلص، 

اجملُد واجلالل والعزة والسلطان". فالنص  -بيسوع املسيح رِبنا  -ناالواحد خملِص كاثوليكية "لإللِهال
، صاحب اخلالص ، وليس واسهطة اخلهالص  ، ليوهم أنه يف النسخة الربتستنتية حذف اسم املسيح

 صنا".بينما النص الكاثوليكي يتحدث عن اهلل "اإلله الواحد خمل وأنه "اإلله احلكيم الوحيد"،
لقد جلأوا إىل التحريف حني اعياهم أن جيدوا دلياًل صحيحا يف داللته على ألوهية املسيح عليهه  

 الصالة والسالم.
لترعهوا   وثالثة األثايف التالعب بعبارة بولس يف سفر أعمال الرسل، حيث زعموا أنه قهال: " 

هلل الذي اقتىن الكنيسة بدمهه،  (، وعليه فاملسيح هو ا55/58" )أعمال كنيسة اهلل اليت اقتناها بدمه
 (1)وقد قال أغناطيوس: "دعي يسوع املسيح إهلًا، وقيل يف دمه: إنه دم اهلل".

، وقد أشار إىل ذلك حمققو الرهبانية اليسوعية يف حاشية ودّقتها وهذه القراءة ال يسلم بصحتها
ح"، أو "الهرب"، أو  ، أو ")يسوع( املسهي "كنيسة الرب )يسوع("النص، فقالوا: "قراءات خمتلفة: 

 ."الرب )و( اهلل"
هنا يف كثري مهن   (كنيسة اهلل)يعقوب ملطي يف تفسريه بقوله: "جاء تعبري  لقمص تادرسا بينهوي

 (2) املخطوطات ، خاصة السريانية: )كنيسة الرب(".
، واختاروا ما حيلهو  وما يف تلك املخطوطات الكثرية وهكذا ترك طابعو الكتاب تلك القراءات

 حبثهم عن أدلة يسندون فيها دعواهم بألوهية املسيح.ختبطهم ووذلك يف خضم هلم، 
يادية وموضوعية أدلة لندرس معًا حب -أخي الباحث عن احلقيقة  -وهذي يدي ممدودة إليك 

 .عليه الصالة والسالم على ألوهية السيد املسيحاليت زعموا أهنا دالة النصارى الكتابية 
 ضروب، هي: ستةرى هبا على ألوهية املسيح عليه السالم على واألدلة اليت يتعلق النصا

 أواًل : نصوص نسبت إىل املسيح األلوهية والربوبية، واليت يسموهنا )ألقاب اهلل(. 
 ثانيًا : نصوص بنوة املسيح هلل

                                                 

 (.555علم الالهوت النظامي، جيمس أِنس، ص )( 1)

 (.585ب ملطي، ص )عقوب القمص تادرس أعمال الرسل، (2)
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 احللول اإلهلي يف املسيحنصوص ثالثًا : 
 نصوص نسبت صفات اهلل إىل املسيحرابعًا: 

 أفعال اهلل إىل املسيح تنسبنصوص خامسًا: 

 سادسًا : داللة معجزات املسيح على ألوهيته
 



 

 

 (14 ) 

 نصوص نسبت إىل املسيح األلوهية والربوبيةأولا : 

ويروهنا دالة ، والربوبية لفظ األلوهية املسيح يستمسك النصارى باأللفاظ اليت أطلقت على 
، ومعناها: اهلل : يهوه خالصأصلهانية وهي كلمة عربا، ويف أوهلا أنه مسي يسوع، على ألوهية املسيح

 .ص خلَّ
، ولد لنا يولد نهأل" إشعياسفر يف  املسيح ا اعتربوه نبوءة عنجهم ومتسكهم مباحتجاومن ذلك 

، السالم رئيس بديًاأ بًاأ قديرًا هلًاإ مشريًا عجيبًا امسه ويدعى، كتفه على الرياسة وتكون، ابنًا ونعطى
 مهن  والهرب  باحلق ويعضدها ليثبتها ،مملكته وعلى داود كرسي على ايةهن ال ،وللسالم رياسته لنمو
 .(5/4 إشعيا" )بدألا ىلإ اآلن

: "قال الهرب  يف وصفه للقادم املبَشر به بالنبوات أنه ربه أو سيده قول داوديستمسكون بكذا 
 ،يرسل الرب قضيب عزك من صههيون  ،لريب: اجلس عن مييين حىت أضع أعداءك موطئًا لقدميك

من رحم الفجر لك طهل   ،يف زينة مقدسة ،شعبك منتدب يف يوم قوتك ،وسط أعدائك سلط يفت
-1/ 115)املزمور  أنت كاهن إىل األبد على رتبة ملكي صادق" :قسم الرب ولن يندمأ، حداثتك

 فسماه داود ربًا.، (2
بالهوت وال يقتنع  115يقول القس الدكتور إبراهيم سعيد: "كل من يلقي نظرة على املزمور 

املسيح ؛ البد أن يكون واحدًا من اثنني: إما أن يكون جاهاًل قد بسطت الغباوة غشاوة على عينيه، 
 (1)فال يقدر أن يرى، أو أن يكون مكابرًا قد طمس العناد قلبه فال يريد أن يرى".

 السهيد  يعطيكم لكن" :إشعيارى النصارى نبوءة أخرى دالة على ألوهية املسيح يف قول يكما 
، فكلمهة عمانويهل   (5/12 إشعيا" )عمانوئيل :امسه وتدعو، ابنًا وتلد حتبل العذراء ها ،آية نفسه

 .تعين: اهلل معنا
وتهدعو   فستلد ابنهاً باملسيح كما بشر املالك يوسف النجار خطيب مرمي " النبوءة ويرون حتقق

 :ن الرب بالنيب القائلألنه خيّلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل م، امسه يسوع
، (53-1/18الذي تفسريه اهلل معنا" )مهىت  ، ويدعون امسه عمانوئيل، هوذا العذراء حتبل وتلد ابنًا

 على ألوهيته. - عند النصارى -فتسميته اهلل معنا دليل 
"املسيح حسب اجلسد الكائن على الكل إهلًا مباركًا إىل : قول بولس اجلديد  عهدجاء يف الومثله  
 .(55/58"ريب وإهلي" )يوحنا  قول توما للمسيح:مثله و ،(5/7 بد" )روميةاأل

"هذا هو رب الكل" )أعمال  وقال أيضًا:، (14/55"حاشاك يا رب" )مىت  قال بطرس له:كما  
                                                 

 (.752( شرح بشارة لوقا، د. إبراهيم سعيد، ص )1)
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15/34). 
ملك امللوك ورب  " وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب :: وجاء يف سفر الرؤيا عن املسيح 

فدل ذلك ، ( وغري ذلك من النصوص مما أطلق على املسيح كلمة رب أو إله15/12 األرباب" )الرؤيا
 عندهم على ألوهيته وربوبيته.

 

 األمساء ل تفيد ألوهية أصحابها
، إذ كثري منها ورد يف باب التسمية، لكن هذه اإلطالقات ما كان هلا أن جتعل من املسيح ربًا وإهلًا

"فاجلموع ملا  فقد مسي بولس وبرنابا آهلة ملا أتيا ببعض املعجزات لك.وتسمية املخلوق إهلًا ال جتعله كذ
فقد ، (12/11إن اآلهلة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا" )أعمال  رأوا ما فعله بولس رفعوا أصواهتم قائلني:

، ًاوال تغري التسمية يف احلقيقة شيئ، كان من عادة الرومان تسمية من يفعل شيئًا فيه نفع للشعب :إهلًا
 الفاين ربًا وإهلًا.من العبد وال ، وال جتعل من املخلوق إهلًا

، "اهلل يرفع" :ومثله يهوياقيم أي، "اهلل يسمع" :معناهو، عرباينال ذا االسموقد مسي إمساعيل هب 
 هم.أمساؤهم ألوهيَت ومل تقتِض… وغريهم ، ويهوشع "الرب خلص"
وأكتب عليه ، وال يعود خيرج إىل خارج، إهلي "من يغلب فسأجعله يف هيكل وجاء يف سفر الرؤيا:
النازلة من السماء من عند إهلي وامسي اجلديد" )الرؤيا -أورشليم اجلديدة  -اسم إهلي واسم مدينة إهلي

3/15). 
 .ومع ذلك فليسوا آهلة، (4/55"فيجعلون امسي على بين إسرائيل" )العدد  وجاء يف التوراة: 
 

 هل مسي املسيح الرب واإلله؟
يف تسمية املسيح بالرب أو الصرحية تلك العبارات كثري من بصحة صدور املسلمون سلم يال  

قد كانت حمالً للتحريف املقصود كما وقع لف، من التالميذاليت يزعم العهد اجلديد أهنا صدرت اإلله، و
اليت  ب"فكلمة "الر، كما قد يقع التحريف بسبب سوء الترمجة وعدم دقتها، (8-7/5 (1)يوحنا ) يف

، "املعلم" أو ترد كثريًا يف التراجم العربية كلقب للمسيح هي يف التراجم األجنبية مبعىن: "السيد"
 le" الفرنسية:الترمجة ويف ، ومعناها: السيد، "lord" :كلمة فاملقابل هلا يف الترمجة اإلجنليزية هو

mait" ،:يطالية واألسبانية.وهكذا يف سائر التراجم كاألملانية واإل، املعلم ومعناها 
بل هو متفق مع طبيعة اللغة اليت نطق هبا املسيح ، وما أتت به الترمجة العربية ليس جبديد

 وتفيد نوعًا من االحترام والتقدير.، عندهم تطلق على املعلم "رب": فكلمة ،ومعاصروه
رمي ا هي مفه، معلم ومقصودهم: يا، يا رب في إجنيل يوحنا أن املسيح كان خياطبه تالميذه:ف

وأخربت التالميذ أهنا رأت الرب" )يوحنا  ... ربوين الذي تفسريه: يا معلم" اجملدلية تلتفت إليه وتقول:



 

 

 (18 ) 
55/14-15). 
 (.1/38"رب الذي تفسريه: يا معلم" )يوحنا  وخاطبه اثنان من تالميذه: 

فقد ، ى املسيحومل خيطر ببال أحد من التالميذ املعىن االصطالحي لكلمة الرب حني أطلقوها عل
" يها رب علمنها أن    ولذلك شبهوه بيوحنا املعمدان حني قالوا له:، املعلم والسيد :كانوا يريدون

 (. 11/1)لوقا  نصلي كما علم يوحنا تالميذه"
"إن الكلمهة   يقول ستيفن نيهل: ، شائع يف اللغة اليونانية، السيد واستعمال لفظة الرب مبعىن :

فسهجان فلهيب   ، "رب" ميكن استعماهلا كصيغة للتأدب يف املخاطبة اها:اليونانية األصلية اليت معن
 سيدي يا :وقال خرجهماأ " يقول سفر األعمال:، "سيدي" أو "رب" :بولس وسيلة بكلمة خياطب
" بيتهك  وأههل  أنت فتخلص، املسيح يسوع بالرب آمن :فقاال ؟خلصأ لكي فعلأ أن ينبغي ماذا
 ." ...قبًا من ألقاب الكرامةوكانت اللفظة ل ... (14/35أعمال )

هذا التأويل قول بولس، وهو يصف املسيح بالرب، وال مينعه ذلك أن جيعلهه  ومما يؤكد صحة 
ه" )أفسس معرفت يف واإلعالن احلكمِة روَح ،اجملد أبو ،املسيح يسوَع نارِب لُهإ يعطيكم كيعبدًا هلل "

1/15.) 

بل ملا رأى املسيح ، منه يف مقام اخلطاب للمسيحوأما قول توما للمسيح "ريب وإهلي" فهو مل يقع 
وهذا املعهىن  ، (55/58"ريب وإهلي" )يوحنا  :فقال متعجبًا، وقد كان يظنه ميتًا استغرب ذلك، حيًا

قد يكون غامضًا يف الترمجة العربية وغريها من التراجم، لكنه واضح يف األصول اليونانية، وفيها ما 
" ويعين: )كانت ردة فعله(، أي قوله: "ريب apok-ree’-nom-ahee: "يقرأ باحلروف اإلجنليزية هكذا

 وإهلي".
)انظر يوحنا  .أخرب يف نفس السياق بأنه سيصعد إىل إهله املسيح ومما يؤكد صحة هذا الفهم أن

   وعليه فاأللوهية هنا لو أريد هبا املسيح فهي جمازية غري حقيقية.، (55/15
، فريى أن (55/58)يوحنا " هليإريب و :توما وقال له جابأوقد يشكل على البعض يف قوله: "

هذه الصيغة مل ترد يف باب االستغراب، بل يف باب اخلطاب املباشر للمسيح بلقب األلوهية، واحلق 
أن )له( يف النص إمنا هي مبعىن ألجله أو ألجل ما رأى منه، وهلها مثيهل يف الكتهاب ، يف سهفر     

اهلل من أجل داود، فيما يفهم من راهر السياق أن احلديث موجه صموئيل، حيث دعا النيب يوناثان 
له إ يا رُب :وقال يوناثان لداودإليه، وهو يف احلقيقة دعاء هلل من أجل داود، يقول سفر صموئيل: "

ه" خربأحينئذ فه  رسلُأن كان خري لداود ومل إف ؛بعد غد أو مثل اآلن غدًا أيبمىت اختربت  ،إسرائيل
 ."، أي ألجله وقال يوناثان لداود، فهو نداء هلل، والسياق يقول: "(55/15( 1)صموئيل )

عليه  فقد رفض، السالمالصالة و ملا سكت عليه مث لو فهم املسيح من كالم توما أنه أراد ألوهيته
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 تدعوين ملاذا :له فقال ...الصاحل املعلم يهاأ " ، إذ ملا ناداه بعض تالميذه:أن يدعى صاحلًا السالم حىت

ًا على وإهل ًافكيف يقبل أن يدعى رب (15/15مىت )وهو اهلل " ، ليس أحد صاحلًا إال واحد ؟حلًاصا
 ؟احلقيقة

 "لقدميك اجلس عن مييين حىت أضع أعداءك موطئًا :"قال الرب لريباالستدالل باملزمور وخبصوص 
الذي وعد ، سيح املنتظراملمنه بل املراد ، فهو ال يراد به املسيح حبال من األحوال، (1/ 115 )املزمور

 . وهو، به بنو إسرائيل
 ن داود مل يصعد إىل السموات."أل فقال:، هم أن النص يراد به املسيحوقد أخطأ بطرس حني ف 

مجيع  لقدميك. فليعلم يقينًا اجلس عن مييين حىت أضع أعداءك موطئًا :قال الرب لريب :وهو نفسه يقول
فلما مسعوا خنسوا يف قلوهبم" ، ومسيحًا نتم ربًاالذي صلبتموه أاهلل جعل يسوع هذا بيت إسرائيل أن 

 (.35-5/32)أعمال 
أن املسيح أنكر أن يكون هو املسيح املوعود ، وكذا فهم النصارى، ودليل اخلطأ يف فهم بطرس

)أي  "فيما كان الفريسيون جمتمعني سأهلم يسوع قائاًل: ماذا تظنهون يف املسهيح  ، على لسان داود
فكيف يدعوه داود بهالروح ربهًا    :قال هلم ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود.، ظره اليهود(الذي تنت

ن كان داود يهدعوه  ؟ فإقائاًل: قال الرب لريب: اجلس عن مييين حىت أضع أعداءك موطئًا لقدميك
" ومن ذلك اليوم مل جيسر أحد أن يسأله بتة ،فلم يستطع أحد أن جييبه بكلمة ؟فكيف يكون ابنه ربًا

 .(24-55/21)مىت 
ماذا تظنهون يف  "، فاملسيح سأل اليهود عن املسيح املنتظر الذي بشر به داود وغريه من األنبياء

فكيهف   ن كان داود يدعوه ربًافإ وقال: " ،فخطأهم، "ابن داود" :" فأجابوهابن من هو؟، املسيح
 ." !يكون ابنه

 :ن داود نفسه قال بالروح القهدس أل ؟كيف يقول الكتبة أن املسيح ابن داود " :ويف مرقس 
فمهن   ،قال الرب لريب: اجلس عن مييين حىت أضع أعداءك موطئًا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربًا

 (.15/35" )مرقس أين هو ابنه؟! 

وداود نفسه يقول يف  كيف يقولون أن املسيح ابن داود، :" وقال هلمأيضًا وهو ما ذكره لوقا 
فهإذا داود   ؟حىت أضع أعداءك موطئًا لقهدميك ، اجلس عن مييين :لريبقال الرب  :كتاب املزامري
فاملبشر به ليس من ذرية داود الذي مسهاه   ،(22-55/25)لوقا  "؟!فكيف يكون ابنه ،يدعوه ربًا

بيه يف مىت ، فيما ال خيتلف النصارى يف أن املسيح كان من ذرية داود كما جاء يف نَسربًا له أو سيدًا
ل الدكتور القس إبراهيم سعيد يتهمنا باجلهل أو املكابرة ألننا ال نرى النص نبوءًة ، فهل مازاولوقا

 .عن املسيح 



 

 

 (55 ) 
الذي مل يتسم هبهذا  ، فهي ليست عن املسيح، عمانوئيلقدوم من التنبؤ ب إشعياما جاء يف  أماو

 ومل يناَد به إطالقًا.، االسم أبدًا
حني تآمر راصني ملك ، املسيح بقرون تتحدث عن قصة قد حصلت قبل إشعيا سفر القصة يفو
قهد  ، ولى مملكة يهوذا اجلنوبية وملكها آحازمع ملك مملكة إسرائيل الشمالية فقح بن رمليا ع أدوم

راب مملكهة  إيذانًا خبو، مملكة يهوذاعمانوئيل عالمة على زوال الشر عن الطفل ميالد  جعل اهلل من
 آحاز فكلم الرب عاد مث ": إشعيايقول  املتآمرين،وفقح على يد اآلشوريني، وموت امللكني  راصني
 زبهداً  .عمانوئيهل  امسه وتدعو ،ابنًا وتلد حتبل العذراء ها .آية نفسه السيد يعطيكم ولكن :..قائاًل

 .يأكل وعساًل
 وخيتهار  الشهر  يرفض أن الصيب يعرف أن قبل ألنه ،اخلري وخيتار الشر يرفض أن عرف مىت 
 شهعبك  وعلى عليك الرب جيلب، )راصني وفقح( يهاَكمِل من خاش نتأ اليت األرض ختلى، اخلري
 .أشور ملك أي يهوذا عن فراميأ اعتزال يوم منذ تأِت مل أيامًا أبيك بيت وعلى
 يف الهذي  وللنحهل  مصر ترع أقصى يف الذي للذباب يصفر الرب أن اليوم ذلك يف ويكون 
 شهالل  ملههري  :نسانإ بقلم عليه واكتب ،كبريًا لوحًا لنفسك خذ :الرب يل وقال ... أشور رضأ

 أن قبهل  ألنه ،بز حاش شالل مهري :امسه ادعو :الرب يل فقال، ابنًا وولدت فحبلت.. . بز حاش
ء إشعياأشور" ) ملك قدام السامرة وغنيمة دمشق ثروة حتمل أمي ويا أيب يا :يدعو أن الصيب يعرف

 اآلشهوري وذلك إبان الغزو ، قرونفالنص يتعلق بأحداث حصلت قبل املسيح ب، (8/2 -5/15
ك آحاز، فامسهه  ، تيمنًا بانتصار املِلبز حاش شالل مهري، وقد ولد هذا الغالم، ومساه أبوه لفلسطني

   .يعين: )ُمسرع إىل السلب مقِدم إىل النهب(، ألن اهلل معه
وقد حتققت هذه النبوءة، وحتقق النصر للملك آحاز مبجيء امللك اآلشوري وتسهلطه علهى   

 يصعد السيد هوذا : ..قائاًل ضًاأي يكلمين الرب عاد مث ملِلكني الغازيني املتآمرين على مملكة يهوذا"ا
 فهوق  وجيهري  ،جماريه مجيع فوق فيصعد ،جمده وكل شورأ ملك والكثرية القوية النهر مياه عليهم
 بالدك عرض ملء جناحيه بسط ويكون ،العنق يبلغ، ويعرب يفيض، يهوذا ىلإ ويندفق، شطوطه مجيع
 احتزمهوا ، رضاأل قاصهي أ مجيهع  يها  واصهغي  ،وانكسروا ،الشعوب يهاأ هيجوا، عمانوئيل يا

" معنها  اهلل نأل، تقهوم  فال كلمة تكلموا، فتبطل مشورة تشاوروا، وانكسروا احتزموا، وانكسروا
 (.15-8/7)إشعيا 
فلهيس  ، إشعيا رفقرة حمرفة من سف ستخدم فيها الذي ذكره لوقانص ال هذاجيدر بالذكر أن و
، وترمجهة هتيودوشهن   ،القدمية للتوراة مثل ترمجة أيكوئال التراجميف األصول العربانية وال  موجودًا

لما(، اليت تعين: فاألصول العربانية تتحدث عن )َع، وترمجة مسيكس واليت تعود للقرن الثاين امليالدي
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(51 ) 
، (، اليت ابتدعها مترمجو الترمجة السبعينيةالصبية أو الشابة، وليس فيها أي ذكر للفظة العذراء )بتوّلا

   (1).ونقلها عنهم اإلجنيليون ملوافقتها هلواهم
بهه   إشهعيا يف  م استبدلت كلمة العذراء1575الصادرة عام  (R.S.V)النسخة املنقحة يف و

 (2) .ولكن هذا التنقيح ال يسري سوى على الترمجة اإلجنليزية، "الصبية "
، كتفهه  علهى  الرياسة وتكون، ابنًا ونعطى، ولد لنا يولد نهأل " اإشعي وخبصوص نبوءة النيب

 علهى  هنايهة  ال، وللسالم رياسته لنمو، السالم رئيس بديًاأ بًاأ قديرًا هلًاإ مشريًا عجيبًا امسه ويدعى
يهًا  أفإن ، (5/4 إشعيا" )بدألا ىلإ اآلن من والرب باحلق ويعضدها ليثبتها، مملكته وعلى داود كرسي
، فأين مسي عجيبًا أو مشريًا أو قديرًا أو أبًا أو رئيس السالم،  األمساء مل يتسم به املسيحمن هذه 

 هذه األمساء.أي من فليس يف الكتاب املقدس نص يذكر أنه مسي ب
، ال تنطبق على املسيح حبهال  فهي أيضًا، صفات هذا االبن املوعوداملراد أن هذه  :فإن قالوا

وكل هذا ممتنهع يف  ، ويكون وارثًا مللك داود، تصر ميلك على قومهفهي تتحدث عن نيب غالب من
 .ممتنع بدليل الواقع والنصوص، حق املسيح

خائفهًا مهن   ، من بين إسهرائيل  بل كان فارًا، قومه يومًا واحدًامل ميلك على  فاملسيح 
 نأ ونمزمعه  هنمأ علم ذإف يسوع ماأوكما هرب من قومه حني أرادوه أن ميلك عليهم. "، بطشهم
 .(4/17" )يوحنا وحده اجلبل ىلإ يضًاأ انصرف، ملكًا ليجعلوه وخيتطفوه يأتوا

بل ههي  ، على كرسي داود ليست، دنيوية زمانية وذلك ألن مملكته ليست، لقد هرب منهم
 العامل هذا من مملكيت كانت لو، العامل هذا من ليست مملكيت :يسوع جاب"أمملكة روحية يف اآلخرة 

" )يوحنها  هنها  مهن  مملكهيت  ليست ناآل ولكن ،اليهود ىلإ أسّلم ال لكي اهدونجي خدامي لكان
18/34.) 

" وهو ال ينطبق على الذي نسبت إليه األناجيل أنه قال: ، يتحدث عن رئيس السالم إشعياكما أن 
فإين جئت ألفرق ، بل سيفًا، ما جئت أللقي سالمًا، األرضال تظنوا أين جئت أللقي سالمًا على 

 - 15/32وأعداء اإلنسان أهل بيته " )مىت ، ة ضد محاهتاوالكّن، واالبنة ضد أمها، ان ضد أبيهاإلنس
  بعد ذلك رئيس السالم؟ اإلجنيلي املسيحفهل يسمى  ،(34

وليس عن بشر حمدود ال يقدر أن يصنع من نفسه شيئاً كما ، قدير شخص يتحدث عن إشعيامث إن 

                                                 

 .(545انظر املدخل إىل العهد القدمي، القس الدكتور صموئيل يوسف )ص ( 1)
انظر : هل الكتاب املقدس كلمة (. و1/157تاريخ الفكر املسيحي، الدكتور القس حنا جرجس اخلضري )( 2)

 .(57-52)ص ، أمحد ديدات اهلل؟



 

 

 (55 ) 
آخر نص ويف ، (7/35)يوحنا  "كما أمسع أدين، من نفسي شيئًا قدر أن أفعلأنا ال أ" قال عن نفسه: 
، احلق احلق أقول لكم: ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه شيئًا إال ما ينظر اآلب يعمل" :يقول لليهود

 (.7/15" )يوحنا فهذا يعمله االبن كذلك، ألن مهما عمل ذاك
علهى  امللك فقد حرم اهلل ، إسرائيل مث إن الكتاب املقدس مينع أن يكون املسيح ملكًا على بين

، فأفسهد ، يههوذا على مملكة فقد ملك ، أحد أجداد املسيحبن يوشيا يهوياقيم امللك الفاسق ذرية 
، داودله جالس على كرسهي   كوني ال هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا:" :فقال اهلل فيه

 34/35ونسله وعبيده على إمثهم " ) إرميا وأعاقبه ، وتكون جثته مطروحة للحر هنارًا وللربد لياًل
- 31 ). 

، يقول مىت يف سياق نسب املسيح: من ذرية هذا امللك الفاسق -حسب األناجيل  -واملسيح  
(، وقد أسهقط  11-1/15" )مىت ه عند سيب بابل تويوشيا ولد يكنيا وإخو ،وآمون ولد يوشيا "

   .كينيا، فذكر أباه يوشيا، وابنه يمتعمدًا اسم يهوياقيم
، صدقيا :الثالث، يهوياقيم :الثاين، يوحانان :البكر :بنو يوشيايف سفر األيام األول " وبيان ذلك

أحهد  فيهوياقيم ، (17-3/12( 1" )األيام )وصدقيا ابنه، يكنيا ابنه :وابنا يهوياقيم شّلوم. :الرابع
م لن يكون من ذريهة احملهروم   ، وهذا مينع حتقق نبوءة إشعيا يف املسيح، فاملِلك القادأجداد املسيح

 .يهوياقيم
 

  إطالقات لفظ األلوهية والربوبية يف الكتاب املقدس
على  همافإطالق، داللة على ألوهية املسيحبالرب أو اإلله أي   يف وصف املسيحليس و

 .يف الكتاب املقدس معهود املخلوقات
فقد جاء يف سفر ، املالئكة اإلله" على" فمما ورد يف كتب أهل الكتاب إطالق لفظة "الرب" و

، " ومل يعد مالك الرب يتراءى ملنوح وامرأته :وهو حيكي عن رهور مالك الرب ملنوح وزوجه، القضاة
 )القضاة ألننا قد رأينا اهلل"، منوت موتًا فقال منوح المرأته:، حينئذ عرف منوح أنه مالك الرب

 ومراده مالك اهلل. ،(13/51-55
فدعت اسم الرب الذي تكلم ...  "وقال هلا مالك الرب وبشرها بإسحاقورهر مالك اهلل لسارة 

 .اسم الرب ى املالكفأطلقت عل (13-14/11)التكوين  أنت إيل رئي" معها:
مامهم أوكان الرب يسري ومثله تسمية املالك الذي صحب بين إسرائيل يف رحلة اخلروج بالرب "

فانتقل مالك اهلل السائر  .... يف عمود نار ليضيء هلم ولياًل، يف عمود سحاب ليهديهم يف الطريق هنارًا
 .فسمى املالك ربًا، (12/15 -13/51 )اخلروج " سرائيل وسار وراءهمإمام عسكر أ
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(53 ) 
اهلل  فقد قال ، من غري إرادة معناها احلقيقي،إطالق هذه األلفاظ على األنبياء ا جاء يف التوراةومم
 .(2/14اخلروج " ) إهلًاتكون له  وأنت، وهو يكون لك فمًا " عن هارون: ملوسى
وهارون أخوك  ،لفرعون فقال الرب ملوسى: انظر. أنا جعلتك إهلًا"  :قول اهلل ملوسى ثله يفمو 

 ( أي: مسلطًا عليه.  5/1" ) اخلروج يكون نبّيك
: "كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل اهلل فقد ،جمازًا أي رسل اهلل (اهلل)وقد عهد تسمية األنبياء 

 (.5/5 (1ألن النيب اليوم كان يدعى سابقًا الرائي" )صموئيل) ،هلم نذهب إىل الرائي
 "إن قال العبد ففي سفر اخلروج، ألهنم حيكمون بشرع اهلل، وأريد منها القضاة وأطلقت لفظة "اهلل"

 .(4-55/7ويقربه إىل الباب..." )اخلروج، يقدمه سيده إىل اهلل... 
"وإن مل يوجد السارق يقدم صاحب البيت إىل اهلل ليحكم هل مل ميد يده إىل  :ويف السفر الذي يليه 

 .(5-55/8)اخلروج  فالذي حيكم اهلل بذنبه يعوض صاحبه" ... ملك صاحبه
 (. 15/15 ويف سفر التثنية "يقف الرجالن اللذان بينهما اخلصومة أمام الرب أمام الكهنة" )التثنية

حىت مىت تقضون جورًا وترفعون وجوه ، يف وسط اآلهلة يقضي، اهلل قائم يف جممع اهللومثله "
 وقضاهتم. أشراف بين إسرائيل احلديث كما هو راهر من السياق عنو، (85/1" )املزمور األشرار

، أنا قلت: إنكم آهلة"  :داود يف مزامريه بل ميتد هذا اإلطالق ليشمل كل بين إسرائيل كما يف قول
عليه  وهذا الذي استشهد به عيسى، (85/4" )املزمور الناس متوتونلكن مثل  وبنو العلي كلكم،

إن قال آهلة ألولئك الذين  إنكم آهلة. :" أليس مكتوبًا يف ناموسكم: أنا قلت :عندما قال السالم
وأرسله إىل العامل أتقولون ، فالذي قدسه اآلب كلمة اهلل. وال ميكن أن ينقض املكتوب. إليهمصارت 

 .(15/32" )يوحنا  قلت: إين ابن اهلل ينأل ،له: إنك جتدف
قد مسى بولس ف، واآلهلة الباطلة لامم، تستمر الكتب يف إطالق هذه األلفاظ حىت على الشياطنيو

فقال عن الشيطان: "إله هذا الدهر قد أعمى  ،وأراد املعىن اجملازي، كما مسى البطن إهلًا، الشيطان إهلًا
وقال عن الذين ، (2/7 (5) م إنارة إجنيل جمد املسيح" )كورنثوسلئال تضيء هل، أذهان غري املؤمنني

(. ومثله ما جاء يف 3/15 " )فيليب.. وجمدهم يف خزيهم، "الذين إهلهم بطنهم :يتبعون شهواهتم ونزواهتم
وألوهية البطن ، (137/7" )املزمور وربنا فوق مجيع اآلهلة، ألين أنا قد عرفت أن الرب عظيماملزامري " 
 .ا ألوهية جمازية غري حقيقيةوسواه

جاء يف "شرح أصول اإلميان": "موسى تسمى )إهلًا( من اهلل ذاته، داللة على نيابته عن الباري لدى 
فرعون، وليس لكونه اتصف بصفات إهلية، وكذلك القضاة تسموا )آهلة( لكوهنم ينفذون مقاصد اهلل، 

بعض الناس إياها آهلة، والشيطان تسمى )إهلًا( وأما األصنام والبطن واملال، فقد مسيت بذلك الختاذ 



 

 

 (52 ) 
 (1)لتسلطه على العامل احلاضر".

واليت خيطئ من يصر على فهم ألفارها حرفياً كما خيطئ أولئك ، هذه لغة الكتاب املقدس يف التعبريف
 سواء بسواء.، ، فألوهية هؤالء مجيعًا جمازية، وكذا ألوهية املسيحالذين يفرقون بني املتشاهبات

فإنه ذو  ؛وأما اصطالح الكتاب املقدس :دكتور مسعان كهلوناليقول  كتاب "مرشد الطالبني" يفو
، واصطالح العهد اجلديد أيضًا هو استعاري جدًا .. استعارات وافرة غامضة خاصة العهد العتيق

وقد اشتهرت آراء كثرية فاسدة لكون بعض معلمي النصارى شرحوها ، وخاصة مسامرات خملصنا
 (2)."...حرفيًا شرحًا

إهلًا حقيقيًا  مثةوهو يسمع مبثل هذه االستعارات واآلهلة اجملازية أوضح بأن  املسيح  نأكما 
ويسوع املسيح الذي ، أنت اإلله احلقيقي وحدك، "احلياة األبدية أن يعرفوك  فقال:، هو اهلل، واحدَا

ألبدية ال تنال إال بالشهادة هلل أن اجلنة وحياهتا ا وهي ما تعين بوضوح، (15/3 أرسلته" )يوحنا
 .وهو ما يعتقده املسلمون فيه عليه الصالة والسالم بالرسالة،  بالتوحيد، ولنبيه وصفيه املسيح

                                                 

 .(22)شرح أصول اإلميان، الدكتور القس أندرواس واطسون ، والدكتور القس إبراهيم سعيد، ص  (1)

 .(3/555)رمحة اهلل اهلندي ، ( انظر: إرهار احلق2)
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(57 ) 

 بنوة املسيح هللثانياا : نصوص  
 

 أدلة صرحية على النصارى ويراها، ابن اهللوتذكر أنه  ، وتتحدث نصوص إجنيلية عن املسيح
 وما هو معىن البنوة هلل؟ ؟منهم يصح هذا االستدالل فهل، ألوهية املسيح

  

 ؟املسيح نفسه ابن اهلل ىهل مس
تسميته لنفسه بابن اهلل  -يف األناجيل -  أول ما يلفت احملققون النظر إليه أنه مل يرد عن املسيح

 وفيما سوى ذلك فإن األناجيل تذكر أن معاصريه وتالميذه، (15/34)سوى مرة واحدة يف يوحنا 
 .كانوا يقولون بأنه ابن اهلل

يقول سنجر ، أو تالميذه  احملققني يشككون يف صدور هذه الكلمات من املسيح ذا فإنل 
 ليس من املتيقن أن عيسى نفسه قد استخدم ذلك التعبري". يف كتابه "قاموس اإلجنيل":

 هو مل يدع قط أنه املسيحوالنتيجة األكيدة لدراسات الباحثني، هي : أن  " ويقول شارل جنيرب: 
الذين  نياملسيحيسوى مها ااستخدمل يبدأ يف لغة  تلكف ... نه ابن اهللإاملسيح املنتظر، ومل يقل عن نفسه 

 (1) ".تأثروا بالثقافة اليونانية
وا "إن احلواريني الذين حتدث عنهم أعمال الرسل تأَس قال العامل كوملن خبصوص هذا اللقب:وقد 

 .فاستنوا بسنته" ،ى استخدام هذا اللقب ومل يرغب بهمبعلمهم الذي حتفظ عل
 نيويرى جنيرب أن املفهوم اخلاطئ وصل إىل اإلجنيل عرب الفهم غري الدقيق من املتنصرين الوثني

 "مفهوم "ابن اهلل" نبع من عامل الفكر اليوناين". فيقول:
لس هو أول من أن بو -ويوافقه الدكتور شارل جنيرب  - القس السابق سليمان مفسرويرى 

فأبدهلا بالكلمة ، servantوكانت حسب لغة املسيح )عبد اهلل( وترمجتها اليونانية ، استعمل الكلمة
 (2) .مبعىن طفل أو خادم تقربًا إىل املتنصرين اجلدد من الوثنيني paisاليونانية 
  

 املسيح هو أيضاا ابن اإلنسان
النصوص اليت  ومثانني نصًا من ةبثالث معارضةأنه ابن اهلل  مث هذه النصوص اليت تصف املسيح 

ذلك اللقب الذي يرى األب مىت املسكني أن املسيح أعطاه  ،" ابن اإلنسان "لقب أطلقت على املسيح 

                                                 

 .(75) املسيحية، نشأهتا وتطورها، ص( انظر: 1)

، اإلسهالم  عيسى رسهول ، (542-543)ص ، رؤوف شليب، ( انظر: يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء2)
 .(75) ، املسيحية، نشأهتا وتطورها، ص(25-22) ص، سليمان مفسر



 

 

 (54 ) 
  (1)لنفسه "ليخفي وراءه حقيقة وجمد بنوته هلل حينما يتكلم عن نفسه".

صارفة تلك ، هذه مؤكدة لبشريتهدالة على ألوهيته فإن اليت أمسته ابن اهلل  النصوصفلئن كانت 
 األخرى إىل املعىن اجملازي.

فليس  اإلنسانابن  وأما ،أوكارولطيور السماء  ،وجرةأللثعالب  :" قال له يسوع :منها قول مىتو 
ماض كما هو مكتوب عنه" )مرقس  اإلنسان" ابن  :وأيضًا قوله، (8/55" )مىت رأسهيسند  أين، له

(. 53/5)العدد  "نسان فيندمإوال ابن ، فيكذب نسانًاإليس اهلل ة: "وقد جاء يف التورا، (12/51
 فاملسيح ليس اهلل.

 

 آهلة؟أيضاا فهل هم ، أبناء كثر هلل
، بل محلت ومل يقتضِ ذلك ألوهيتهم، غريه الذي أطلق على املسيح أطلق على كثريينالبنوة  لفظو

 .بنوهتم على املعىن اجملازي، أي املؤمنني والصاحلني
 .(3/38"آدم ابن اهلل" )لوقا : هم آدم الذي قيل فيهمن 
 .(5/5أنا اليوم ولدتك " )املزمور ، " أنت ابين :قوله لداودمثله و 

، أنا أكون له أبًا …"هو يبين يل بيتًا عنه: فقد جاء يف سفر األيام أيضًا قيل أنه ابن اهلل، وسليمان 
 .(13-15/15 (1وهو يكون يل ابنًا" )األيام )

 "مثَلللمسيحية  األوللشيوع مثل هذه االستخدام يف الصدر املالئكة أبناء اهلل  ى لوقامس كما 
 (.55/34وهم أبناء اهلل " )لوقا  املالئكِة

ومع ذلك ال يقول النصارى ، أن اهلل أبوهمذكرت أو ، آخرين أبناء اهللالنصوص أيضًا ومست 
إهلي و أبيكمأيب و قويل هلم: إين أصعد إىل" عنهم:  ل املسيحاقكما ، أبناء اهللن وحلواريفابألوهيتهم. 

 .(55/15وإهلكم " )يوحنا 
هو كامل" )مىت  تالسماواالذي يف  أباكم أنكما ، نتم كاملنيأ" فكونوا  :أيضًا للتالميذل اوق 

7/28). 
" )مىت ليتقدس امسك..، أبانا الذي يف السماوات فصلوا أنتم هكذا:" وعلمهم املسيح أن يقولوا:

 يوحنا فكان، (4/11مىت ) يهب خريات للذين يسألونه" تالسماواالذي يف  أبوكم " :وقوله، (4/5
  .(3/1( 1) " )يوحنااهلل أوالداآلب حىت ندعى  أعطاناحمبة  أية " انظروا يقول:

 .أبيكم أعمالنتم تعملون أ" لليهود: قول املسيح يوضحهكما أبناء اهلل كلهم أيضًا بل واليهود 
                                                 

اجهنا حبقيقهة  َم ُيخفي املسيح عنا هذه املسألة، مل ال يو(، ِل125)، ص  شرح إجنيل مىت، األب مىت املسكني( 1)
 إنسان وابن اإلنسان! ر عنا الهوته املزعوم هبذا اللقب الذي يصرخ يف وجوه مدعي ألوهيته بأنهألوهيته؟ ملاذا يست



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(55 ) 
 .(8/21وهو اهلل" )يوحنا ، واحد أبلنا  مل نولد من زنا. إننا :هفقالوا ل

 عن عوضًا ويكون، يعّد وال يكال ال الذي البحر كرمل إسرائيل بين عدد كون"ي ويف سفر هوشع
 (.1/15) هوشع  "احلي اهلل أبناء :هلم يقال، شعيب لستم :هلم يقال أن

 (.11/1)هوشع  "ابين دعوت مصر ومن، أحببته غالمًا إسرائيل كان ا"مل: قال عنهم وحنوه
: هكذا يقول الرب :" فتقول لفرعونعن مجيع شعب  ما جاء يف سفر اخلروج أيضًا من ذلكو
  .(2/55فأبيت" )اخلروج  ،ابين ليعبدين أطلق :ابين البكر. فقلت لك إسرائيل

 .(55/1املزمور ) "وعّزًا جمدًا للرب قدموا، اهلل أبناء يا للرب قدمواوخاطبهم داود قائاًل: "
 (. 85/4) املزمور  "اهلل أبناء بني الرب يشبه من .الرب يعادل السماء يف من "ألنه ومثله قوله:

 .(1/4أيوب ) " الرب أمام ليمثلوا، اهلل بنو جاء نهأ يوم ذات كان" ويف سفر أيوب:
 .(7/5مىت ) "دعونُي اهلل أبناء ألهنم، السالم لصانعي وىبوقال اإلجنيل عنهم: "ط

فضة  أون الالهوت شبيه بذهب أن نظن أال ينبغي  ،ذ حنن ذرية اهللإفوعن املؤمنني يقول بولس : "
(، فوسم املؤمنني بأهنم ذرية اهلل، أي احملبون 15/55" )أعمال سانإنو حجر نقش صناعة واختراع أ

 واملطيعون هلل.
غريهم  أوأن يفهم منه النصارى  من غريعلى الشرفاء واألقوياء  طالقهذا اإل نرى يف التوراةكما 

 نساء ألنفسهم فاّتخذوا .حسنات أهنن الناس بنات رأوا اهلل أبناء "أن ، فقد جاء فيها:األلوهية احلقيقية
 الذين اجلبابرة هم هؤالء، أوالدًا هلم وولدن، الناس بنات على اهلل بنو دخل إذ ...ا اختارو ما كل من
 .(4/5)التكوين  "اسم ذوو الدهر منذ

أدلة على ألوهيته مث  هلل املسيحتحدثة عن بنوة وعليه فال ميكن النصارى أن جيعلوا من النصوص امل
ختصيصهم املسيح باملعىن احلقيقي حيتاج و،  غريمهااللفظ على آدم وسليمان وذات مينعوا إطالق حقيقة 

 .وال يقدرون عليه ميلكونه ال إىل مرجح
ألنه يزعم أنه ابن اهلل على  (1)يقها للمسيح قالوا بأنه قد جدفراد اليهود اختالق هتمة وتلفأوحني 

احلقيقة ال اجملاز، فبكتهم املسيح، ورد عليهم مثبتًا جمازية هذه البنوة، كما هو لسان املقال دائمًا يف 
ألولئك الذين صارت إليهم  إن قال: آهلًة ": الكتاب ، فهو جيعل كل اليهود أبناء اهلل جمازاً ، فقال 

                                                 

عربوا عنه حني قهالوا:  ( لقد حرص اليهود على التخلص من املسيح ألسباب من أمهها حسدهم له، وهو ما 1)
ن رؤساء الكهنة كانوا قد أف "عرذلك، فه أدرك بيالطس  ولقد(، 15/15"هوذا العامل قد ذهب وراءه" )يوحنا 

لسهوء  واحلكم عليه بذريعة التجديف إال ستار خبيهث   (، وما حماوالت قتله17/15" )مرقس سلموه حسدًاأ
 .وهتم جوفاء ملفقة ختفي سوء طويتهمخبيئتهم، 



 

 

 (58 ) 
إن ؟ إين ابن اهلل ألين قلت: ،إنك جتدف :أتقولون له، .. فالذي قدسه اآلب وأرسله إىل العامل لمة اهللك

صفكم كتابكم بانكم آهلة ، أي كما و(15/35يوحنا" )عمال أيب فال تؤمنوا يب..كنت لست أعمل أ
 . ابن اهلل جمازًا ، سواء بسواء نا كذلكجمازًا فأ

 

 معىن البنوة الصحيح 
جمازي مبعىن حبيب اهلل أو  وغريه إمنا هو معىن  املقصود للبنوة يف كل ما قيل عن املسيح واملعىن
 .باهلل ، أو املؤمنمطيع اهلل

"حقًا كان  لذلك قال مرقس وهو حيكي عبارة قائد املائة الذي شاهد املصلوب وهو ميوت فقال:
 .(17/35هذا اإلنسان ابن اهلل " )مرقس 

)لوقا  ًا""باحلقيقة كان هذا اإلنسان باّر نفسها أبدل العبارة مبرادفها فقال:وملا حكى لوقا القصة  
53/25). 
"وأما كل الذين  فقال: املؤمنني، ومثل هذا االستخدام وقع من يوحنا حني حتدث عن أوالد اهلل 

ول بولس: ، وحنوه يف ق(1/15ن بامسه" )يوحنا وأي املؤمن قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصريوا أوالد اهلل.
 .(8/12" )غالطية كل الذين ينقادون بروح اهلل فأولئك هم أبناء اهلل"

 (.8/25"الذي يسمع كالم اهلل من اهلل" )يوحنا  :يوحناومثله قول  
، اإلطالق اجملازي للبنوة معهود يف الكتب املقدسة اليت حتدثت عن أبناء الشيطان اومثل هذ 

 (.14/8لوقا ، 8/22ا )انظر يوحن..  )الدنيا( وأبناء الدهر
 

 هل ادعى املسيح بنوة حقيقة جتعله معادلا هلل؟
ومما حيتج به النصارى على ألوهية املسيح زعمهم أن جعل نفسه معاداًل هلل، فقد قهال يوحنها:   

 معهادالً  أبوه،اهلل  أن أيضًابل قال  ؛مل ينقض السبت فقط ، ألنهيقتلوه أن أكثركان اليهود يطلبون "
(، وال ريب أن بتر النص وعرضه هبذه الطريقة جيعله دلياًل ينطلي علهى  7/18)يوحنا  "نفسه باهلل

البسطاء، فكالم يوحنا املبتور من سياقه يشري إىل أن املسيح جعل نفسه معهاداًل هلل، وههذا غهري    
 صحيح.

ولفهم النص نعود إىل السياق، حيث شفى املسيح مريضًا يف يوم السبت، وهو ما اعتربه اليهود 
" عمل ههذا يف سهبت   ألنه ،يقتلوه أنويطلبون  ،كان اليهود يطردون يسوعنقضًا للسبت، فه "

 وأنها  ،يعمل حىت اآلن أيب :يسوع (، لكن املسيح برر هلم عمله يف السبت "فأجاهبم7/14)يوحنا 
 .(، أي كما اهلل يعمل يف سائر األيام؛ أنا كذلك أصنع اخلري7/15" )يوحنا عملأ
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(55 ) 
يريدون أن يثريوا مشكلة مع املسيح؛ اعتربوا قوله: "أيب يعمل" تعظيمًا لنفسه لكن اليهود وهم 

اعتهربوه مهن    -املعهود على املعىن اجملازي لديهم  -وادعاًء للبنوة احلقيقية، فهذا القول )البنوة( 
ا جل ههذ أفمن "، فزاد حرصهم على قتله "نفسه باهلل معاداًلاملسيح كفرًا وجتديفًا، وأن معناه أنه "

 معهادالً  أبوهاهلل  إن أيضًا:بل قال  ،مل ينقض السبت فقط ، ألنهيقتلوه أن أكثركان اليهود يطلبون 
 (.7/18" )يوحنا نفسه باهلل

( أكد فيها على مجلة من املعاين الهيت  25-7/15فرد عليهم املسيح خبطبة طويلة )انظر يوحنا 
رى هبذا النص على ألوهيته،  ولسوف تدفع فريتهم، وتكشف زيف ادعائهم، وتفند استدالل النصا

 نستخلص هذه املعاين من كالم املسيح، ونرتبها حسب موضوعها:
أواًل: أكد املسيح تبعيته لاب حني عمل يف السبت، فإنه ال يعمل عماًل إال وهو موافق فيه ربه 

ما ينظر  إال يعمل من نفسه شيئًا أنال يقدر االبن  :لكم أقولاحلق احلق  :يسوع وقال هلم "فأجاب
 (.7/15" )يوحنا ن مهما عمل ذاك فهذا يعمله االبن كذلكأل، اآلب يعمل

كذلك  ،وحييي األمواتاآلب يقيم  أنكما  ألنه ثانيًا : حتدث عن أمور عظيمة دفعها اهلل إليه "
 كمها  ألنه ... كل الدينونة لالبن أعطىبل قد  أحدًا،ن اآلب ال يدين أل ،حييي من يشاء أيضًااالبن 
 أن سهلطاناً  ، وأعطاهتكون له حياة يف ذاته أن أيضًااالبن  أعطىكذلك  ،اآلب له حياة يف ذاته أن

(،  لكن هذه العطايا مجيعًا أعطيت له من اهلل، وال يعين ذلك أنهه  55-7/51أيضًا" )يوحنا يدين 
 إله، فاإلله يصنع هذا كله من نفسه، ومن غري أن يدفع إليه أحد سلطانه.

ملسيح أن هذه العطايا لن جتعله إهلًا، ملاذا؟ ألهنا دفعت إليه مع اعتبار إنسهانيته، ال  لقد أوضح ا
 (.7/55اإلنسان" )يوحنا ابن  ألنه أيضايدين  أن سلطانًا وأعطاه " ألوهيته ، يقول:

أكد املسيح على أنه ليس له سلطان من نفسه، وأنه ال يقدر على شيء إال إذا أقدره اهلل عليهه  
بهل   ،طلب مشيئيتأال  ألين ،ودينونيت عادلة أدين،مسع أكما ، فعل من نفسي شيئًاأ أنقدر أال  "أنا

(، نعم ألنه ابن اإلنسان، وليس ألنه ابن اهلل بالطبيعهة أو  7/35أرسلين" )يوحنا مشيئة اآلب الذي 
 .األقنوم الثاين املتجسد يف الناسوت كما زعمت اجملامع الكنسية

ويريه مجيهع   ،ن اآلب حيب االبنأل  دفعها اهلل إليه، ألمرين: أوهلما: "وهذه األمور العظيمة اليت
 أعمهاالً وسهرييه   " ، وثانيهما: ليثبت دعواه بالنبوة، فيتعجبوا ويؤمنوا به ويكرموه "ما هو يعمله

من ال يكرم االبن ال ، لكي يكرم اجلميع االبن كما يكرمون اآلب .... نتمأمن هذه لتتعجبوا  أعظم
 أنها بعينها اليت  األعمالهذه  ،ألكملهااآلب  أعطايناليت  األعمالن ألأرسله ... ب الذي يكرم اآل

 (.34، 53، 7/55أرسلين" )يوحنا اآلب قد  أنهي تشهد يل  ؛عملهاأ



 

 

 (35 ) 
شهد لنفسي فشهاديت ليست أكنت  إن ثالثًا: أكد املسيح على شهادة اهلل له بالصدق، فقال: "

واآلب نفسهه  ...  شهادته اليت يشهدها يل هي حهق  أنعلم أ أناو ،الذي يشهد يل هو آخر، حقًا
 (.35-7/31" )يوحنا هيئته أبصرمتمل تسمعوا صوته قط وال ، يشهد يل أرسلينالذي 

تظنهون   ألنكم ،فتشوا الكتبوهذه الشهادة مسجلة يف الكتب السابقة اليت كانت تشهد له "
هو  ألنه ،كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونين لو...  وهي اليت تشهد يلأبدية، لكم فيها حياة  أن

(، وال يوجد يف شيء من كتب موسى اليت حتمل شهادة اهلل املقبولة 25، 7/35" )يوحنا كتب عين
عند املسيح واليهود، ال يوجد يف شيء منها البشارة بإله يتجسد ويصلب، بل كانت تشهد مبجيء 

ني قال: "أقيم هلم نبيًا من وسط إخوهتم مثلهك"  نيب كرمي، أال يزعمون بأن موسى بّشر باملسيح ح
 (؟ 18/18)التثنية 

وممن شهد للمسيح باحلق النيبُّ العظيم يوحنا املعمدان، لكن املسيح يستغين عن هذه الشههادة  
يوحنا فشهد  إىل أرسلتمنتم أ الصادقة من املعمدان بشهادة اهلل املسجلة يف كتبهم اليت يؤمنون هبا "

-7/33" )يوحنها  من يوحنها  أعظمفلي شهادة  أنا .. وأما.إنسان قبل شهادة من أال  وأنا ،للحق
(، وليس يف كالم املعمدان عن املسيح ما يشري إىل ألوهية املسيح، بل أرسل يسأل املسهيح إن  34

 (.11/3 مىتانظر )كان هو املسيح املنتظر الذي تنتظره اليهود أم ال؟ 
ويريه مجيع ما  ،ن اآلب حيب االبنأل ينه وبني اهلل حني قال: "رابعًا: أكد املسيح على املغايرة ب 

 أشكوكم أينتظنوا .. ال يشهد  أرسلينواآلب نفسه الذي ..  الذي يشهد يل هو آخر .. هو يعمله
(، فكل هذا يشهد بأن املسيح غري اهلل، فاحملبوب غهري  27، 35، 35، 7/55" )يوحنا  اآلب إىل

 شهد له، واملرِسل غري املرَسل، والشاكي غري املشتكى إليه.  احمِلب، والشاهد غري الذي ُي
احلق احلق خامسًا: أخرب املسيح اليهود أن اإلميان به والتصديق بكالمه هو سبيل احلياة األبدية  "

بل قهد   ،دينونة إىلوال يأيت  أبدية،فله حياة  أرسلينمن يسمع كالمي ويؤمن بالذي  إن :لكم أقول
 .(7/52" )يوحنا احلياة إىلانتقل من املوت 

يّل لتكهون لكهم   إتأتوا  أنوال تريدون وأما الذين ال يؤمنون به فسيصدق فيهم قول املسيح: "
ولسهتم   أيب،قد أتيت باسهم   أنا أنفسكم،ليست لكم حمبة اهلل يف  أنولكين قد عرفتكم ..  حياة

 نهتم تقبلهون جمهداً   أا وتؤمنو أنكيف تقدرون  ،أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه ، إنتقبلونين
 (.22-7/25؟" )يوحنا الواحد لستم تطلبونه اإللهواجملد الذي من ، بعضكم من بعض

وهكذا نرى بأن املسيح مل جيعل نفسه معاداًل لإلله الواحد احلق، وال ادعى أن ما أوتيهه مهن   
 سلطان من عند نفسه، بل أقر بأنه عطية اهلل اليت أكرمه هبا. 

 



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(31 ) 

 األبناء بكورية املسيح بني
فهم ال ينازعون يف صحة ، لكن النصارى يرون متيزًا مستحقًا للمسيح يف بنوته عن سائر األبناء

 اإلطالق اجملازي عندما ترد لفظ البنوة حبق سائر املخلوقات.
لكن النهزاع إمنا يكمن يف تلك األوصاف اليت أطلقت على املسيح ويثبتها النصارى على احلقيقة 

، 1/4 )انظر عربانيني .ها: أنه قد جاء وصف املسيح بأنه االبن البكر أو الوحيد هللمن، حمتجني بأمور
أو أنه ابن ليس مولودًا من هذا ، (54، 1/35) انظر لوقا  ( أو أنه مسي ابن اهلل العلي3/18 يوحنا

 .(1/18)انظر يوحنا  .أو من فوق، بل هو مولود من السماء، العامل كسائر األبناء
 ه تثبت النصوص أمثاله ألبناء آخرين.ولكن ذلك كل 

 .(53-2/55" إسرائيل ابين البكر" )اخلروج : فالبكورية وصف هبا إسرائيل
 .(31/5فرامي هو بكري" )إرميا إو، فرامي "ألين صرت إلسرائيل أبًاإوكذا  
فوق ملوك ، وأنا أيضًا أجعله بكرًا، وكذا داود "هو يدعوين: أنت أيب وإهلي وصخرة خالصي 
 (.55-85/54رض عليًا" )املزمور األ

زمور املفكذلك سائر بين إسرائيل "وبنو العلي كلكم" )، ولئن قيل يف املسيح أنه ابن اهلل العلي
85/4). 
وتكونوا بين ، فيكون أجركم عظيمًا...  " أحبوا أعداءكم فهم أيضاً بنو العليتالميذ املسيح  كذاو

 (.4/37العلي" )لوقا 
 

  لسماءل من اازنبن الال
و"الذي يأيت  ،أتى من فوق أو من السماءالذي املسيح  عناألناجيل  هذكرت تعلق مؤهلو املسيح مباو

أنا فمن  " أما: يرون صورة ألوهيته مشرقة يف قولههم و، (3/31من فوق هو فوق اجلميع" )يوحنا 
رأي وفق  -لك فدل ذ، (8/53" )يوحنا أما أنا فلست من هذا العامل، فوق. أنتم من هذا العامل

 .، وهو ابن ال كسائر األبناءعلى أنه كائن إهلي فريد -النصارى 
وهو أمر يستوي ، ال إتيان الذات إتيان املواهب والشريعة اجمليء السماوي هو املقصود منلكن  

"معمودية يوحنا من أين كانت من  :ومنهم يوحنا املعمدان فقد سأل املسيح اليهود، به مع سائر األنبياء
فلماذا مل تؤمنوا به؟  :قولوا لنافي، إن قلنا من السماء لسماء؟ أم من الناس؟ ففكروا يف أنفسهم قائلني:ا

 (. 54-51/57" )مىت ...خناف من الشعب، من الناس :وإن قلنا
منههم  ، آهلهة  أيا منههم  وال تعترب النصارى، وأما النازلون على احلقيقة من السماء فهم كثر

 (.58/5)مىت  الرب نزل من السماء"ن مالك "أل، املالئكة



 

 

 (35 ) 
)التكهوين   ن اهلل أخهذه" أل، ومل يوجد، خنوخ مع اهللأ"وسار وكذا صعد أخنوخ إىل السماء 

ابن اإلنسان الذي ، حد صعد إىل السماء إال الذي نزل من السماءأاملعلوم أن "ليس ومن ، (7/52
 .هيتهوال يقولون بألو، فأخنوخ مثله، (3/13)يوحنا  هو يف السماء"

( 5لهوك ) امل) "ففصلت بينهما فصعد إيليا يف العاصفة إىل السماء"وكذا إيليا صعد إىل السماء 
5/11.) 

، ن بهه ومؤمنهم أي ، اهلل فوق أو من ن منومولود هم أيضًا، التالميذأن األناجيل  تذكركما 
ن بامسه" )يوحنا واملؤمنأي ، "وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصريوا أوالد اهلل :ففي يوحنا

حبيث يتغري قلب اإلنسان اخلاطئ تغريًا عظيمًا كهاماًل  ، الوالد الروحي، فاملقصود بالوالد .(1/15
 .وحيدث ذلك عند توبته وإميانه، كأنه ولد ثانية، مستمرًا

كما فهم كسائر املؤمنني ، مولودون من فوق مبا أعطاهم اهلل من اإلميان واملؤمنون باملسيح 
إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن يرى ملكهوت اهلل"   :"احلق احلق أقول لكمل املسيح: قا

 .(3/3)يوحنا 
 (.7/1( 1فقد ولد من اهلل" )يوحنا )، "كل من يؤمن أن يسوع هو املسيحوكذا قال: 

 (.5/55 (1" كل من يصنع الرب مولود منه" )يوحنا )وقال: 
 فمهراده ، حبال على األلوهية ليس دلياًلفن هذا العامل " " أما أنا فلست م : املسيح وقول
ذلك احلطام الهذي يلههث   بل هو من فوق  ،املاديالعامل  لىباستعالئه ع البشر سائر اختالفه عن

 وراءه سائر الناس.
بعد أن ملس فيهم حب اآلخرة واإلعراض عهن   قال مثل هذا القول يف حق تالميذه أيضًا وقد
بهل أنها   ، العهامل لكن ألنكم لستم من ، نتم من العامل لكان العامل حيب خاصته: " لو كفقال، الدنيا

 .(17/15)يوحنا لذلك يبغضكم العامل" ، اخترتكم من العامل
، ألهنم ليسوا من العهامل ، العامل أبغضهمو، أنا قد أعطيتهم كالمكويف موضع آخر قال عنهم: " 

م كهوهن من  ا قاله يف حق نفسهم تالميذه فقال يف حق، (17-15/12" ) أين لست من العامل كما
 للهزم أن يكهون  ، أللوهيةا وكان مستلزمًا، هذا على راهره فلو كان، من هذا العامل مجيعًا ليسوا
، فالن ليس من هذا العهامل  :يقال كما، نوع من اجملازيف ذلك كله تعبريه لكن ، كلهم آهلة التالميذ
   .اآلخرة اهلل والدار دومًا رضامهُّهُه  بل، للدنيا وال يهتم هباهو ال يعيش  :يعين

 



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(33 ) 

 احللول اإلهلي يف املسيحنصوص ثالثاا : 
 

"لكي قوله: منها ،  تفيد حلواًل إهليًا يف عيسىاملقدسة ويرى النصارى أن بعض النصوص 
 " الذي رآين فقد رأى اآلب :ويف موضع آخر، (15/38وأنا فيه" )يوحنا  ،تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب يّف

"أنا  :قولهيبقى أقوى أدلة النصارى على ألوهية املسيح و، (15-12/5" )يوحنا  اآلب احلال يّف ...
 (.15/35واآلب واحد" )يوحنا 

 .فيه حلواًل حقيقيًا هللأو أن ، أن املسيح هو اهلل -حسب قول النصارى  - فهذه النصوص أفادت
  

 حلول اهلل اجملازي على خملوقاته
 وبينوا سوء فهمهم هلا.، فأبطلوا استدالل النصارى هبا ،ه النصوصقد تتبع احملققون هذو

فإن فهمهم  -على ما فهمه النصارى - فيه اهلل فأما ما جاء من ألفاظ دلت على أن املسيح قد حّل
ونقول مثله يف ، ذلك أن املراد باحللول حلول جمازي كما جاء يف حق غريه بال خالف هلا مغلوط.

 يح.مسألة احللول يف املس
حيل يف كثريين ، أي حلول املواهب اإلهلية، ال حلول ذاته العلية  -حسب الكتاب املقدس -فاهلل 

جاء يف رسالة يوحنا "من اعترف بأن يسوع هو ابن  اليت تتزنه عن احللول يف املخلوقات احملدودة، فقد
ومن يثبت يف احملبة يثبت يف ، فينا وحنن قد عرفنا وصدقنا احملبة اليت هلل، وهو يف اهلل، فاهلل يثبت فيه، اهلل
، فحلول اهلل يف الذين اعترفوا باملسيح ليس حبلول ذوات، وإال (14-2/17 (1) واهلل فيه" )يوحنا، اهلل

 .كانوا مجيعًا آهلة
ففي رسالة يوحنا: ، ألوهيتهمذلك كل من حيفظ الوصايا وال يعين يف فإن اهلل حيل جمازًا ومثله  
( 1) يوحناأعطانا" ) الذي الروح من فينا يثبت نهأ نعرف وهبذا، فيه وهو، فيه بتيث وصاياه حيفظ ومن"
 .مبل حلول هداية اهلل وتأييده عليه، س املقصود تقمص الذات اإلهلية هلؤالء الصاحلنييفل، (3/52

 فاهلل ؛بعضًا بعضنا أحب ن"إ فإن اهلل حيل فيهم برمحته، ال بذاته ؛كذا الذين حيبون بعضهم هللو 
 .(13-2/15 (1) )يوحنا "يناف وهو، فيه نثبت أننا نعرف هبذا ،فينا تكملت قد وحمبته، فينا يثبت
 .(15/55وأنت يف" )يوحنا ، " أنا فيهم: كما يف قوله عن التالميذو
، إين سأسكن فيهم كما قال اهلل:، : "فإنكم أنتم هيكل اهلل احليعن املؤمنني ومثله يقول بولس 

ويقول: "وأما أنتم  ،(15-4/14 (5وهم يكونون يل شعبًا" )كورنثوس )، ن هلم إهلًاوأكو، وأسري بينهم
 .فاحللول يف كل ذلك جمازي(، 15/55( 1فجسد املسيح" )كورنثوس )

، وهذا احللول هو حلول جمازي بال خالف، أفادت هذه النصوص حلواًل إهليًا يف كل املؤمنني فقد
وجب عليه  بني احللولني ، ومن زعم الفرقله احللول يف املسيحومث، توفيقهمواهبه وأي حلول هدايته و



 

 

 (32 ) 
 .إحضار الدليل

وال تقول النصارى ، يف بعض خملوقاته على احلقيقة - وحاشاه - كما تذكر التوراة حلول اهلل
ومن ذلك ما جاء يف سفر اخلروج "املكان الذي صنعته يا رب لسكنك" )اخلروج ، بألوهية هذه األشياء

 وال يعبد أحد ذلك اجلبل.، حل وسكن يف جبل اهليكل فقد، (17/15
بل الرب يسكن ، "ملاذا أيتها اجلبال املسمنة ترصدون اجلبل الذي اشتهاه اهلل لسكنه: ويف املزامري 

  (.48/14فيه إىل األبد" )املزمور 
: (، وقوله15/35ولعل من أهم نصوص احللول املزعوم قول املسيح : "أنا واآلب واحد" )يوحنا 

 ، فهل يدل النصان على ألوهية املسيح؟(12/5)يوحنا "من رآين فقد رأى اآلب" 

 
 أنا واآلب واحد"أ. قول املسيح: "

ملسيح: "أنا واآلب واحد" أهم ما يتعلق فيه أولئك الذين يقولون بألوهية املنسوب إىل اقول ال
 .لذاته فهموا منه أنه يعين األلوهيةو ،وقد فهموا منه وحدة حقيقية جهر هبا املسيح أمام اليهود، املسيح
كان يتمشى يف رواق سليمان يف  فنرى بأن املسيح ، من أوله فنقرأ السياقنعود لفهم النص و

 إن كنت أنت املسيح فقل لنا جهرًا.  ؟"إىل مىت تعلق أنفسنا :فأحاط به اليهود وقالوا، عيد التجديد
، ال اليت أنا أعملها باسم أيب هي تشهد يلأجاهبم يسوع: إين قلت لكم ولستم تؤمنون. األعم

وأنا أعرفها ، خرايف تسمع صويت :ألنكم لستم من خرايف كما قلت لكم، ولكنكم لستم تؤمنون
أيب الذي أعطاين إياها ، وال خيطفها أحد من يدي، ولن هتلك إىل األبد، وأنا أعطيها حياة أبدية، فتتبعين

 (.35-15/52أنا واآلب واحد" )يوحنا، ف من يد أيبوال يقدر أحد أن خيط، هو أعظم من الكل
فيعطيهم ، تالميذه يتبعونهأي فخراف املسيح ، (1) جمازية فالنص من أوله يتحدث عن قضية معنوية

ألهنا هبة اهلل  )أي يبعدها عن طريقه وهدايته( ولن يستطيع أحد أن خيطفها منه، أي اجلنة، احلياة األبدية
فاهلل واملسيح يريدان هلا ، ستطيع أحد أن يسلبها من اهلل الذي هو أعظم من الكلوال ي، اليت أعطاه إياها

 فالوحدة وحدة اهلدف ال اجلوهر.، اخلري
 أشبه ما يكون بفهم النصارى له -لكن اليهود يف رواق سليمان كان فهمهم لكالم املسيح سقيمًا 

، بل ألجل جتديف، ألجل عمل حسنسنا نرمجك ... ل لذا " تناول اليهود أيضًا حجارة لريمجوه، -
                                                 

ينبغي أن تفسر النصوص تفسريًا جمازيًا إذا كان يف سفر مملوء باالستعارات اليت ال  هيرى القس جيمس أِنس أن (1)
حدث عن معان جمازية . انظر :علم الالهوت تصح فيها التفسريات احلرفية، فكيف احلال واإلصحاح بني أيدينا يت

 (.513النظامي، جيمس أنس، ص )
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 .فإنك وأنت إنسان جتعل نفسك إهلًا"

واستغرب منهم كيف فهموا هذا الفهم وهم يهود ، خطأ فهمهم لكالمه فعرف املسيح 
أنا قلت إنكم  " أليس مكتوبًا يف ناموسكم:: يعرفون لغة الكتب املقدسة يف التعبري اجملازي فأجاهبم

 (.85/4 وبنو العلي كلكم" )املزمور، "أنا قلت إنكم آهلة: امري داودجاء يف مز " ومقصده ما؟آهلة
الذي جعل بين  وهي معهودة يف كتابكم، فكيف تستغربون بعد ذلك مثل هذه االستعاراتأي 

إن قال:  من سائر بين إسرائيل" لوهية اجملازية؟! فاملسيح أوىل هبذه األإسرائيل آهلة باملعىن اجملازي للكلمة
إنك  :أتقولون له، .. فالذي قدسه اآلب وأرسله إىل العامل ئك الذين صارت إليهم كلمة اهللألول آهلًة

 .(15/35يوحنا" )عمال أيب فال تؤمنوا يب..إن كنت لست أعمل أ ؟إين ابن اهلل ألين قلت: ،جتدف
: والنص يف نسخة الرهبانية اليسوعية أكثر وضوحًا، وفيه: "أجاهبم يسوع: أمل يكتب يف شريعتكم

من ألقيت إليهم كلمة اهلل .. فكيف تقولون للذي  فإذا كانت الشريعة تدعو آهلًة ؟قلت: إنكم آهلة
 قدسه اآلب وأرسله إىل العامل: أنت جتدف، ألين قلت : إين ابن اهلل".

يقول األب مىت املسكني تعليقًا على هذه الفقرة: "املسيح يستشهد باملزمور الثاين والثمانني )اهلل 
 جممع اهلل، يف وسط اآلهلة يقضي .. أنا قلت إنكم آهلة ، وبنو العلي كلكم(، فالوحي اإلهلي هنا قائم يف

يعطي صفة اآلهلة للمجمع الذي جيتمع على احلكم على أساس احلكم بكلمة اهلل .. يأيت ردًا على 
اهلل يدعون يف ادعائهم أن كون املسيح إهلًا يعترب جتديفًا، يف حني أن كل الذين صارت إليهم كلمة 

 (1)الناموس آهلة".
واحلريف  لسيئالليهود مث للنصارى الفهم  صحح املسيح وهبذا الشاهد من املزامري وهكذا 

 لوحدته مع اآلب.
، يوحنا يف إجنيلهذا األسلوب يف التعبري عن وحدة اهلدف واملشيئة معهود يف النصوص خاصة و

، وأنا فيك، ون اجلميع واحدًا كما أنت أيها اآلب يّف"ليك على لسان املسيح: عن التالميذ فهو يقول
" .. ليكونوا واحداً كما أننا حنن واحد... أنا فيهم وأنت يّف حداً فيناا)أي التالميذ( هم أيضاً و ليكونوا
، وإال لزم تأليه التالميذ، فاحللول يف املسيح والتالميذ حلول معنوي فحسب، (53-15/55)يوحنا 

كما املسيح تخدم كلمة )كما( واليت تفيد املماثلة بني الطرفني املتقابلني، واملعىن: النص اإلجنيلي يسف
، وحدة الذوات ال، أي وحدة اهلدف والطريق، واحدفإن التالميذ واملسيح واآلب أيضاً ، واآلب واحد

 .بذاته فإن أحدًا ال يقول باحتاد التالميذ ببعضهم أو باحتاد املسيح فيهم
احفظهم يف امسك ، " أيها األب القدوس: ر نفس املعىن فقال عن التالميذويف موضع آخر ذك 

                                                 

 .(422-1/423)شرح إجنيل القديس يوحنا، األب مىت املسكني ( 1)



 

 

 (34 ) 
وحدتنا هي وحدة هدف لتكن أن ، أي كما (15/11ليكونوا واحداً كما حنن" )يوحنا  ،الذي أعطيتين

 .ِوحدهتم بنا كذلك
 (.12/55وأنا فيكم" )يوحنا ، وأنتم يّف، "تعلمون أين أنا يف أيبقوله: ومثله  

، وأسري بينهم، إين سأسكن فيهم كما قال اهلل:، بولس: "فإنكم أنتم هيكل اهلل احليومثله يقول 
  .(15-4/14 (5وهم يكونون يل شعبًا" )كورنثوس )، وأكون هلم إهلًا
 .(2/4ويف كلكم" )أفسس ، الذي على الكل وبالكل، "إله وآب واحد للكل ومثله قوله:
هذا يأيت ، وأنا فيه، الذي يثبت يف، وأنتم األغصان، " أنا الكرمة لتالميذه:  املسيح ومثله قول

 ويؤمن يب فهذا يأيت بثمر كثري. حيبين ويطيعين منأي ، (17/7بثمر كثري" )يوحنا 
أن اهلل أي ( 15/38وأنا فيه" )يوحنا  ،"لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب يّفلقوله: واملعىن الصحيح 

"العلي ال بذاته املقدسة اليت ال حتل يف اهلياكل ، وتسديده إرشادهأي مبحبته وقداسته و ،يكون يف املسيح
 (. 5/28ال يسكن يف هياكل مصنوعات األيادي" )أعمال 

منهها قهول    ،وقد تكرر هذا األسلوب يف التعبري عن وحدة اهلدف واملشيئة يف نصوص كثرية
عامالن مهع اهلل"   فإننا حنن .. الغارس والساقي مها واحد ... وس سقىوأبلُّ، " أنا غرست :بولس

 .ال اجلوهر والذات، فوحدة بولس مع أبلوس وحدة اهلدف املشترك، (5-3/4 (1)كورنثوس)
ويكونهان  ، ويلتصق بامرأتهه ، ومثله جاء يف التوراة يف وصف الزوجني "يترك الرجل أباه وأمه

ه ال أي اجلسد الواحد، ال أن ذاهتما قد أضحت واحهدة، وعليه   (5/52جسدًا واحدًا" )التكوين 
 جسد بل ،اثنني بعُد ليسا ذًا، إواحدًا جسدًا االثنان يكونيصح الفهم الظاهري السطحي لقوله : "

 .، ومثله سواء بسواء قول املسيح: "أنا واآلب واحد"(15/7" )مىت واحد
  .(55/12" )التكوين عظمي وحلمي أنت إمناقول البان ليعقوب ابن أخته " أيضًا ومثله  
ة اهلدف والغاية بني التالميذ باستعارة لفظ يدل راهره على وحدة اجلسهد،  الرمز لوحدومثله  

 بعضهاً  وأعضهاء هكذا حنن الكثريين جسد واحد يف املسهيح   " وليس مقصودًا ، وذلك يف قوله:
" املسهيح  أعضهاء ههي   أجسهادكم  أنألستم تعلمون وحنوه يف قوله : "، (15/7" )رومية لبعض

)أفسهس   ،(15/55( 1، كورنثهوس ) 15/15 (5) وئيل)وانظر صم(، 4/17( 1)كورنثوس )
 .واحملبة ، ال الذات وغري ذلك من أمثلة وحدة املشيئة واهلدف (.5/12

مهن   عن النيب ن آومثل هذا االستخدام للوحدة اجملازية، وحدة اهلدف واملشيئة ورد يف القر
يف قوله تعهاىل، وههو     الوحدة احلقيقية، وحدة الذات، وذلكنياملسلم أحد من ن يفهم منهأغري 

لم يقل أحد من املسلمني أن ف، (15الفتح: )   إّن اّلذين يبايعونك إّنما يبايعون الّلهخياطب نبيه: 
 .كما صنع النصارى يف قول املسيح: "أنا واآلب واحد" اهلل ونبيه ذات واحدة
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  "الذي رآني فقد رأى اآلب"ب. قول املسيح:  
 "الذي رآين فقهد رأى اآلب"  :هقول  ى على ألوهية املسيحومن أهم ما يستدل به النصار 

، إذ فهموا منه أن اهلل اآلب هو املسيح، وأن رؤية املسيح هي باحلقيقة رؤية هلل عهز  (12/5)يوحنا 
 .وجل

الهيت   إن هذه الطريقة السطحية يف الفهم سقيمة كالء، وتعرضنا لعدد من الصعوبات املشهينة 
املزنه عهن النقهائص واملعايهب     رخًا على اهلل وإساءة إىل مقام األلوهيةترقى العتبارها جتديفًا صا

صفع اليههود  يعترب  –بالضرورة  -رؤية لآلب؛ فإنه تعترب لمسيح ل اليهود ، فلئن كان رؤيةالبشرية
 .على اآلب خالق السماوات واألرض ًابصقو ًا( صفع55/35للمسيح وبصقهم عليه )انظر مىت 
لهآلب،   جههالً يعترب  (33-13/35)انظر مرقس مبوعد الساعة وكذلك فإن جهل املسيح 

وفق  هذا املنطق  –يكون  .(23-52/25لوقا انظر ) وكذلك فإن تناول املسيح الطعام والشراب
، فهل اهلل العظيم خالق السماوات واألرض يأكهل ويشهرب   بهلل اآلوشرابًا طعامًا  –السطحي 

 هلل عن ذلك علوًا كبريًا.خيرج فضالت هذا الطعام والشراب، تعاىل او
قهال    فالسياق من أوله خيهرب أن املسهيح  ، نعود إىل سياقهالفهم الصحيح ولفهم النص 

آيت أيضهًا وآخهذكم "    ؛وإن مضيت وأعددُت لكم مكانًا، "أنا أمضي ألعد لكم مكانًا :لتالميذه
 .وقصده باملكان امللكوت

، فكيف نقدر أن نعرف الطريهق " ، ن تذهب" يا سيد لسنا نعلم أي فلم يفهم عليه توما فقال:
املسهيح  فقهال لهه   ، تحدث عن طريق حقيقي وعن رحلة حقيقيةاملسيح ي أن -خطًأ - لقد فهم

أنا ههو الطريهق واحلهق واحليهاة "     " مصححًا ومبينًا أن الرحلة معنوية وليست حقيقية مكانية:
 .ضوان اهلل وجنتهشرعه ودينه هو وحده املوصل إىل ر عاتبا أن أي، (4-12/1)يوحنا

واألب ، " ألست تعلم أين أنا يف األب فنهره املسيح وقال له:، س أن يريهم اهللمث طلب منه فيلبُّ
…" هو يعمل األعمال لكن األب احلال يّف، الكالم الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، يّف

فالهذي رآين  ،  ال يرىوأنت يهودي تعلم أن اهلل، لبسي( أي كيف تسأل ذلك يا ف12/15)يوحنا 
 .حني رأى أعمال اهلل )املعجزات( اليت أجراها على يد املسيح، رأى اآلب

 ثهوا ِر أيب، مباركي يا تعالوا ميينه: عن للذين كاملَل يقول مث "مىت يشبه هذا النص متامًا ما جاء 
 غريبهاً  تفسقيتموين، كنه  فأطعمتموين، عطشت جعت العامل، ألين تأسيس منذ لكم املعد امللكوت
فسقيناك،  عطشانًا فأطعمناك أو جائعًا رأيناك مىت رب، قائلني: يا حينئذ األبرار .. فيجيبه فآويتموين

 بأحهد  فعلتموه أنكم مبا لكم: أقول احلق هلم: ويقول ك،املَل فيجيب .. فآويناك غريبًا رأيناك ومىت



 

 

 (38 ) 
م أن أحدًا يف الدنيا ال يقهول  ، ومن املعلو(25-57/32فعلتم"  )مىت  فيب األصاغر، هؤالء إخويت

ك رغم قوله: "فيب فعلتم"، إذ هذا على سبيل تقريب املعاين ، ال احللهول  بأن اجلائع املطعم هو املَل
 والتماهي بني الذوات.

 فمثله كمثل قول الشاعر:  
  بدنا حللنا روحان حنن     أنا أهوى ومن أهوى من أنا             
 أنا ُتهكن هأبصرَت وإذا       ههأبصرت يهأبصرتن فإذا             

 :هلهم  وقال، احتضنه مث، وسطهم يف قامهأو ،ولدًا خذأفمرقس "ما جاء يف إجنيل أيضًا ويشبهه 
" رسهلين أ الهذي  بل، ناأ يقبلين فليس قبلين ومن، لينيقَب بامسي هذا مثل والدأ من واحدًا لقِب من

  وال أن املسيح، فعه املسيح هو ذات املسيحفالنص ال يعين أن الطفل الذي ر، (5/35)مرقس 
فإمنها  ، أن الذي يصنع برًا حبق ههذا الطفهل   - عليه الصالة والسالم -ولكنه خيرب ، هو ذات اهلل

 ال بل طاعة هلل وامتثااًل ألمره.، يصنعه طاعة وحمبة للمسيح
ل اهلل عهز  منها قِبه  وكما أن من يرى املسيح فكأنه يرى اهلل، فإنه من قِبل املسيح وتالميذه فكأ

الهذي  وجل، ومن كفر هبم ورفض دعوهتم فإمنا رفض يف احلقيقة دعوة اهلل ، لذا يقول املسهيح: " 
أرسهلين" )لوقها   والذي يرذلين يهرذل الهذي   ، والذي يرذلكم يرذلين، يسمع منكم يسمع مين

15/14.) 
سهلين" )مهىت   أرومن يقبلين يقبهل الهذي    ،بلكم يقبلينقَْمن َي"مرة أخرى فيقول: ويؤكده 

الكالم الذي أكلمكهم بهه   ، ألن "الذي أرسلهاآلب املسيح فكأنه رأى (، وكذا من رأى 15/25
  (.12/15)يوحنا …" لكن األب احلال يف هو يعمل األعمال، لست أتكلم به من نفسي

أليس وهو باق كان يبقهى  " ومثله قول بطرس حلنانيا الكاهن مبكتًا إياه على أكل مثن احلقل:
مل تكهذب علهى    األمر، أنهت فما بالك وضعت يف قلبك هذا ، ا بيع أمل يكن يف سلطانكومل، لك
(، فالكذب على الناس هنا كذب على اهلل يف احلقيقهة، وال  7-7/2" )أعمال بل على اهلل ،الناس

 يعين أن الناس واهلل ذات واحدة.
رب عنه هنا بالرؤية، مثله وهذا السياق الذي يفيد االشتراك يف احلكم بني املسيح واهلل، والذي ع

 ،شهخت  قد أنت هوذا :له وقالوا معهود يف العهد القدمي أيضًا، إذ ملا رفض بنو إسرائيل صموئيل "
 عهيين  يف األمر فساء ،الشعوب كسائر لنا يقضي ملكًا لنا اجعل فاآلن .طريقك يف يسريا مل وابناك
 يرفضهوك  مل ، ألهنملك يقولون ام كل يف الشعب لصوت امسع :لصموئيل الرب فقال ... صموئيل
(، إذ رفضهم طاعة صموئيل ههو عصهيان هلل يف   5-8/2( 1" )صموئيل ) رفضوا يايإ بل أنت،

 احلقيقة.
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 ،ال البصهر  ،أي رؤية البصرية، جمازية معنوية "الذي رآين فقد رأى اآلب"  :يف قولهالرؤية و  

رأى  حهداً أ أنليس " :  قال املسيحوهذه الرؤية متحققة لكل املؤمنني الذين هم من اهلل كما 
، ومن املعلوم أن كل املؤمنني هم من اهلل (6/66" )يوحنا هذا قد رأى اآلب، الذي من اهلل إالاآلب 

، فكلهم رأى اهلل رؤيهة  (5/1( 1فقد ولد من اهلل" )يوحنا )، كل من يؤمن أن يسوع هو املسيح "
 .املعرفة واإلميان

أما أنتم فترونين" ، " بعد قليل ال يراين العامل أيضًا :أنه قال بعد قليل ومما يؤكد أن الرؤيا معنوية 
فحينذاك لهن  ، إذ يتحدث عن رفعه للسماء، فهو ال يتحدث عن رؤية حقيقية ،(13/ 16)يوحنا 

وتعشى عنهها وجهوه   ، لكنه يتحدث عن رؤية معرفية إميانية يراها التالميذ، يراه العامل وال التالميذ
 ر.العامل الكاف

ب إال االبن " وال أحد يعرف اآل، ب" ليس أحد يعرف االبن إال اآل :ما جاء يف مىتويشهد له 
 .فهو املقصود من الرؤية املذكورة يف النصوص السابقة، (11/72)مىت 
والهذي   ،بل بالذي أرسهلين  ،وحنوه قوله: "فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن يب ليس يؤمن يب 

، لكن اآلب الذي أرسلين هو أعطاين وصهية ، ألين مل أتكلم من نفسي ... يراين يرى الذي أرسلين
وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية. فما أتكلم أنا به فكما قهال يل اآلب   ماذا أقول ومباذا أتكلم.
 .بالبصرية، ال البصر فاملقصود بكل ذلك رؤية املعرفة، (51-66/ 17هكذا أتكلم" )يوحنا 

االبن املرَسهل  أن الذي رأى منه وال ميكن أن يراد يرى الذي أرسلين" وقوله: " والذي يراين  
قهال   وهو حمال للمغايرة اليت بينهما كمها ، إال إذا كان املرِسل هو املرَسل، اآلب املرِسل قد رأى 
وقال: "أيب الذي أعطاين إياها هو أعظم مهن الكهل"   ، (16/72"أيب أعظم مين" )يوحنا  :املسيح
 .(11/73)يوحنا 
قهانيم ،  ن اآلب هو االبن، فإهنم يقولون بتمايز األأبالقول ب ىحد من النصارى يرضأليس من و

اإلميان املسيحي يقول: إن األقانيم  هنا متوحدة يف جوهرها، يقول األب مىت املسكني: "أوإن زعموا 
،  (1) ي"يف اهلل متميزة، فاآلب ليس هو االبن، وال االبن هو اآلب، وكل أقنوم له اختصاصهه اإلهله  

 وعليه فمن رأى االبن مل يَر اآلب.
الذي أنزلهه اهلل   " يقصد فيه املسيح االلتزام بتعليمه ودينهأنا هو الطريق واحلق واحلياةوقوله: "

يها   :ليس كل من يقول يل"يف موطن آخر:  كما قال، دخل اجلنة دار اخللودُيما فذلك فقط ، عليه
فاخلالص بالعمهل  ، (71/ 2لذي يفعل إرادة أيب" )مىت بل ا ،واتادخل ملكوت السمي رب يا ريب

                                                 

 (.1/95شرح إجنيل القديس يوحنا، األب مىت املسكني )( 1)



 

 

 (61 ) 
 ملكهوت  تهدخلوا  لهن  والفريسيني الكتبة على كمّرِب يزد مل نإ إنكم :لكم أقول " والرب  الصاحل

   (.02-5/02" )مىت جهنم نار مستوجب يكون، أمحق يا :قال ومن ..السموات
 رؤية اهللإذا آمنا أن  رأى اآلب""الذي رآين فقد  املزعومذا الدليل هب االستدالل ضعف تأكدوي
 وكما قال بولس: "مل، (1/12" )يوحنا حد قطأهلل مل يره كما قال يوحنا: " ا، ممتنعة يف الدنيا اآلب
، (6/16( 1) )تيموثاوس " بديةالذي له الكرامة والقدرة األ، ن يراهأوال يقدر ، حد من الناسأيره 

   .كما تقدم بيانه ريةوالبص إىل رؤية املعرفة لزامًا فيصري النص

 معية املسيح األبدية ج. 
ويتعلق الزاعمون بألوهية املسيح مبا جاء يف أقوال املسيح من نصوص تتحدث عن معية املسيح 
للتالميذ ومن بعدهم من املسيحيني، وأهنا معية دائمة إىل األبد، فقد قال وهو يصعد على السهماء:  

ثالثهة   أوحيثما اجتمع اثنان (، وقال: "72/71" )مىت دهرانقضاء ال إىل األياممعكم كل  أناوها "
"، ففهم منه الوامهون حضورًا ومعية حقيقيني ، واعتربوا هذه املعيهة  يف وسطهم أكونفهناك  ،بامسي

 (1)دلياًل على األلوهية، فاملسيح موجود يف كل زمان ومكان، كما اهلل موجود يف كل زمان ومكان.
أوهلما: يف فهم معية اهلل خللقه على احلقيقة، والثاين: يف فهم معية  وهنا نلحظ خطأين متراكبني:

 املسيح.
فالكتاب املقدس ال يتحدث عن معية حقيقية هلل أو للمسيح، فاهلل تعاىل ال حيل يف خملوقاته، وال 

أمر جمازي، فهي معية النصر والتأييد واهلداية، وكهذلك معيهة    -تبارك وتعاىل  -خيالطها، ومعيته 
 سيح للتالميذ معية إرشاد ومعية تعاليم.امل

لكثرهتا، ومنهها قهول    -يف الكتاب  -وهذا النوع من املعية اجملازية ال تكاد حتصى نصوصها 
يها يههوذا    ،وانظروا خالص الرب معكم ،قفوا اثبتوا"   ا مثبتًا اليهود يف حرهبمحيزيئيل بن زكري

(، ومثله 71/12( 7" )األيام )والرب معكم ،قائهماخرجوا لل غدًا، ال ختافوا وال ترتاعوا وأورشليم
" )التثنيهة  ليخلصهكم  أعهداءكم لكي حيارب عنكم  ،هلكم سائر معكمإن الرب أل" :قول موسى

 (، فالرب معهم خبالصه وتأييده، ال أنه نزل من السماء فوقف بينهم يقاتل معهم.71/6

                                                 

علمه وقدرته ومسعه لكن خلقه، و زه اإلسالم اهلل تبارك وتعاىل عن احللول يف خملوقاته، فاهلل بذاته بائن منه( ين1)
، وهو غري حمتاج يف ذلك إىل التواجد بذاته العلية أحاط بكل شيء، فال يعزب عنه شيء يف األرض وال يف السماء

 .بني خملوقاته
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، وهي معية اإلقبال على اهلل لرهبم يلتستلزم معية مقابلة من بين إسرائلبين إسرائيل ومعية الرب 

ن طلبتموه يوجهد  إو ،الرب معكم ما كنتم معه: " عزريا بن عوديدوالتذلل بني يديه، فقد قال هلم 
  (1) .(، وكل هذا يثبت جمازية هذه املعية15/7( 7" )األيام )ن تركتموه يترككمإو ،لكم
قد نفاها عن نفسه حهني أخهرب     وخبصوص املعية احلقيقية املزعومة للمسيح، فإن املسيح 

 أنها مها  أو، الفقراء معكم يف كل حنيتالميذه بأنه سيغادر األرض ولن يبقى معهم، فقد قال هلم: "
الهذي   إىلمضي أمث  ،بعُد يسريًا معكم زمانًا (، وقال: "أنا76/11" )مىت فلست معكم يف كل حني

ين إفقول بولس ألهل كولوسي: "(، فحضوره معهم حضور روحي، كما يف 2/99أرسلين" )يوحنا 
" يف املسهيح  إميانكمترتيبكم ومتانة  وناررًا لكين معكم يف الروح فرحًا ،يف اجلسد ن كنت غائبًاإو

 .(5/9( 1، ومثله يف )كورنثوس )(7/5)كولوسي 
 

 املسيح صورة اهللد. 
صورة اهلل" "جمد املسيح الذي هو : ومن أدلة النصارى على ألوهية املسيح ما قاله بولس عنه

"املسيح يسوع أيضًا الذي إذا كان يف صورة اهلل مل حيسب  يقول: ويف فيليب، (6/6 (7) )كورنثوس
-7/6فيليب ) لكنه أخلى نفسه آخذًا صورة عبد صائر يف صورة الناس"، خلسة أن يكون معاداًل هلل

 (.1/15لوسي بكر كل خليقة" )كو ،"الذي هو صورة اهلل غري املنظور :يقول عنه أيضًاو، (2
، وال التلمذة على يديه  الذي مل يشرف برؤية املسيح لكن هذه األقوال صدرت عن بولس

الشك  راللوهذا كاف إلضفاء ، عند أحد من تالميذ املسيح وحوارييه ى مثل هذه العباراتوال نر
 واالرتياب عليها.

كما قال بولس يف موضع  ،ريعتهوصورة اهلل هنا تعين نائبه يف إبالغ ش، مث إن الصورة تغاير الذات
وأما املرأة فهي جمد ، لكونه صورة اهلل وجمده، أن يغطي رأسه نبغي" فإن الرجل ال ي: آخر عن الرجل

 ومعناه أن اهلل أناب الرجل يف سلطانه على املرأة.، (11/2 (1) الرجل" )كورنثوس
وفق الكتاب  -فإن آدم ، تهكما أن كون املسيح على صورة اهلل ال ميكن أن يستدل به على ألوهي

"قال اهلل: نعمل اإلنسان : جاء يف سفر التكوين عن خلقه ، فقديف هذه الصورة اهلل يشارك -املقدس 
-1/76على صورة اهلل خلقه" )التكوين ، فخلق اإلله اإلنسان على صورته ... على صورتنا كشبهنا

72.) 

                                                 

، اخلروج 62/71( ولالطالع على املزيد من أمثلة املعية اجملازية، معية النصر والتأييد واإلرشاد. انظر )التكوين 1)
 (.67/11، إرميا 77/12( 1، األيام )11/11



 

 

 (67 ) 
فقد جاء يف ، طئهميح فإن يف األسفار ما خيفإن أصر النصارى على اجلمع بني الصورة وألوهية املس

أنا أنا  ،وبعدي ال يكون، قبلي مل يصور إله...  لكي تعرفوا وتؤمنوا يب ... "اجتمعوا يا كل األمم إشعيا
 (. 11-69/3 إشعياوليس غريي خملص" )، الرب
 

 السجود للمسيح .هـ
هم له دليل ألوهيته وتتحدث األناجيل عن سجود بعض معاصري املسيح له، ويرون يف سجود

 فسجد ،جاء قد رئيس ذاإ هبذا يكلمهم هو فيماواستحقاقه للعبادة، فقد سجد له أب الفتاة النازفة "
(، وسجد لهه  2/7" )مىت  له وسجد جاء قد برصأ ذاإ(، كما سجد له األبرص "3/12" )مىت  له

  .( 7/11مث فتحوا كنوزهم " ) مىت ، فخروا وسجدوا لهاجملوس يف طفولته " 
(، فقد 11/75" )أعمال نسانإ يضًاأ ناأ قم" له، وقال له :كرنيليوس فيما رفض بطرس سجود 

اعترب السجود نوعًا من العبادة ال ينبغي إال هلل، وعليه يرى النصارى يف رضا املسيح بالسجود لهه  
 دلياًل على أنه كان إهلًا.

بالضرورة أن كل سجود عبهادة،   وال ريب أن السجود مظهر من مظاهر العبادة، لكنه ال يعين
 إبراهيمفقام "فمن السجود ما هو للتبجيل والتعظيم فحسب، فقد سجد إبراهيم إكرامًا لبين حث 

 (.79/2" )التكوين لبين حّث األرضوسجد لشعب 
 ،هو فاجتاز قدامهم وأما "وأزواجه وبنيه لعيسو بن إسحاق حني لقائه  كما سجد يعقوب 

 ،والدمها وسهجدتا أفاقتربت اجلاريتان مها و ..أخيه إىلحىت اقترب  ،راتسبع م األرض إىلوسجد 
" )التكهوين   وسجدا ،وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل ،وسجدوا وأوالدها أيضًامث اقتربت ليئة 

99/9-2). 
 ،محيهه  السهتقبال  موسهى  فخرجحلماه حني جاء من مديان لزيارته " كما سجد موسى  
أتى "تبجياًل؛ ال عبادة ألخيهم يوسف  (، وسجد إخوة يوسف 12/2" )اخلروج وقّبله ،وسجد
، واستمرت هذه العادة عند بين (67/6األرض" )التكوين  إىلوسجدوا له بوجوههم  ،يوسف إخوة

 .(76/2( 7" )األيام ) وسجدوا للملك ،وبعد موت يهوياداع جاء رؤساء يهوذا "إسرائيل 
من االحترام، وعليه حيمل سهجود مهن سهجد     وكل هذه الصور وغريها كثري ال تفيد أكثر

 .للمسيح 
وأما رفض بولس وبطرس لسجود الوثنيني هلما، فكان بسبب أن مثل هؤالء قد يكون سجودهم  

من باب العبادة، ال التعظيم، خاصة أهنم يرون معجزات التالميذ، فقد يظنوهنم آهلة ملا يرونه من 
 أعاجيبهم.
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: نصوص نسبت صفات اهلل  إىل املسيح رابعاا

 أزلية املسيحأ. 
ويستدلون لذلك ، ويتحدث النصارى عن املسيح اإلله الذي كان موجودًا يف األزل قبل اخلليقة

فقد ، " إن إبراهيم تشوق إىل أن يرى يومي هذا :منها ما أورده يوحنا على لسان املسيح أنه قال، بأمور
 -باطاًل  -ففهموا منه ، (52-2/56" )يوحنا أنا  كنُت ؛من قبل أن يكون إبراهيم، رآين وابتهج يب

 .أنه كائن أزيل - وفق فهمهم -، مما يعين قبل إبراهيم ًاوجود  لمسيحلأن 
، وستنظره كل عهني ، يوحنا عن املسيح: "هوذا يأيت مع السحاب أيدوا استشهادهم مبا ذكرهو

 أي األول واآلخر. (.2-1/2 البداية والنهاية" )الرؤيا، أنا هو األلف والياء..  والذين طعنوه
" يف البهدء كانهت    كما جاء يف مقدمة يوحنا ما يفيد وجودًا أزليًا للمسيح قبل خلق العهامل 

 (.7-1/1 هذا كان يف البدء عنهد اهلل" )يوحنها  ، وكان الكلمة اهلل، الكلمة كان عند اهلل، الكلمة
وعليهه فههي دليهل     ،بأزلية املسيح وأبديته -رأي النصارى حسب  -فهذه النصوص مصرحة 

 ألوهيته.
الوجهود قبهل    مهن  إذ ليس املقصود، وخيالف احملققون يف النتيجة اليت توصل إليها النصارى

أن أي ، بل املقصود الوجود القهدري واالصهطفائي  ، الوجود احلقيقي للمسيح كشخص إبراهيم
: "وكان قبل -عية حسب الرهبانية اليسو -كما يف قول بولس عنه ، اختيار اهلل واصطفاؤه له قدمي

" كما اختارنا  :قال بولس عن نفسه وأتباعه (، ومثله1/71( 1اصطفي قبل إنشاء العامل" )بطرس )
كما اختار املسهيح   ره القدميَد( أي اختارنا بَق1/6فيه قبل تأسيس العامل لنكون قديسني" )أفسس 

 .حينذاكأو أنه ُوِجد وال يفيد أهنم وجدوا ، واصطفاه
هو اجملد الذي منحهه   له واحملبة اإلهلية اإلهلي االصطفاءأي  القدمي للمسيح الوجود وهذا  
"واآلن جمدين أنت أيها اآلب عند ذاتك باجملد الذي كان يل عندك قبهل  كما يف قوله: ، املسيحاهلل 

وهو اجملد الذي أعطاه لتالميذه حني اصطفاهم واختارهم للتلمذة كما ، (12/5كون العامل" )يوحنا 
لينظروا  أنا أكونعطيتين يكونون معي حيث أن هؤالء الذين أريد أيها اآلب أ "اختاره للرسالة  اهلل

، وحمبة الشيء ال تسهتلزم  (12/76)يوحنا  " العامل إنشاءقبل  أحببتين ألنك ،أعطيتينجمدي الذي 
   .وجوده، فقد حيب املرء املعدوم أو املستحيل، الذي مل ولن يوجد

شخصه ل ليست معرفة، ووجوده األرضي قبل خلقه -عليهما السالم  -يح لمسلإبراهيم  ةومعرف
وإال لزم ، وهي رؤية املعرفة، رؤية جمازيةهو ، "فقد رآين وابتهج يب " ، لذا فقوله:ألنه مل يره قطعًا، طبعًا

ملسيح ، أو أن يثبتوا جلسد االنصارى أن يذكروا دلياًل على رؤية إبراهيم لالبن الذي هو األقنوم الثاين
 .وجودًا زمن إبراهيم 
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يف ال يدل على وجوده ، (52-2/56من قبل أن يكون إبراهيم كنت أنا " )يوحنا " :املسيحوقول 

يعود إىل زمن  ًاأرضي ًاوجود أن للمسيح  - إذا أخذ على راهره -ما يفيده النص  وغاية، األزل
 .وزمن إبراهيم ال يعين األزل، إبراهيم

من يشاركه يف هذه األقدمية، وهو فإن له ، دم من إبراهيم وسائر املخلوقاتمث لو كان املسيح أق
 ، إذ يقول عهن نفسهه:  عرفه اهلل منذ القدم وقدسه قبل أن خيرج من رحم أمه إرمياء، والذيالنيب 
مهن الهرحم    وقبلمها خرجهتَ   ،كيف البطن عرفُت قبلما صورتَك: يّل قائاًلإفكانت كلمة الرب "

وهو الذي : "يف حكمته وقال عنه ابن سرياخ، (5-1/4" )إرمياء للشعوب جعلتك نبيًا ،كقدسُت
بال ريب أشرف من معرفة اإلهلية إلرمياء وهذه املعرفة (، 44/7)ابن سرياخ  "ُقدِّس يف جوف أمه

 .، وال تستلزم وجودًا حقيقيًا له على األرضإبراهيم للمسيح وأقدم
فإن بولس ، ملكي صادق كاهن ساليم يف عهد إبراهيم، األزلية املدعاةاملسيح يف هذه  شاركوممن 

"ملكي  :بولس يقول، أي هو أزيل أبدي، وال هنايةله ال بداية يزعم أن و، يزعم أن ال أب له وال أم
، هناية حياة وال، ال بداءة أيام له، بال نسب، بال أم، بال أب .. صادق هذا ملك ساليم كاهن اهلل العلي

فلم ال يقول النصارى بألوهية ، (9-2/1هذا يبقى كاهنًا إىل األبد" )عربانيني ، بل هو مشبه بابن اهلل
بل هو متفوق على املسيح الذي يذكر ، لكثرة صور التشابه بينهما، الذي يشبه بابن اهللملكي صادق 

ملكي صادق  أن يف حني، - حسب ما أورده مىت ولوقا -وله أم بل وأب ، النصارى أنه صلب ومات
 !ذلك كله نع قد تنهزه
لو فهمت النصوص على راهرهها   -يستحقون األزلية كانوا قبل إبراهيم وذين ؤالء اله ومن

ويف  فيهه  جتسدتوعن حكمة اهلل اليت  عن نفسه قال حني احلكيم سليمانالنيب حكمة البشر أو  -
من قبل ، يقهالرب قناين أول طر..  وأجد معرفة التدابري، "أنا احلكمة أسكن الذكاء :غريه من البشر

، إذ مل يكن ينابيع كثرية املياه، منذ أوائل األرض، منذ البدء، منذ األزل مسحُت، أعماله منذ القدمي
، فقهد أضهحى   (15-8/11" )األمثهال   بدئُتقبل التالل ُأ، ومن قبل أن تقرر اجلبال ُأبدئُت

 .منذ األزلمسيحًا للرب  -وفقًا للفهم الظاهري احلريف  -أو احلكمة البشرية  سليمان
فر فسه ، ال دليل عليهه  كان يتحدث عن املسيح  سفر األمثال وقول بعض النصارى أن

وقد تكهرر يف  (، 1/1األمثال قد كتبه سليمان كما يف مقدمته "أمثال سليمان بن داود" )األمثال 
" حكمهيت  إىل أصهغ يا ابين منه استمرار سليمان احلكيم يف احلديث، وهو يقول: " مواضع متفرقة

، فاملتحدث يف السفر هو وغريها( 7/1، 3/11، 3/1، 1/8األمثال )انظر (، و5/1األمثال )
   .واحلكمة املتجسدة فيه سليمان عليه السالم
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وأي حكمهة؟ حكمهة اهلل، فقهد رأى     ،املوصوف باحلكمة يف الكتاب املقدس ليمان هووس

 ألهنهم  ،خافوا امللك ،به امللكباحلكم الذي حكم  إسرائيلوملا مسع مجيع معاصروه فيه حكمة اهلل "
 (.3/38( 1" )امللوك )رأوا حكمة اهلل فيه 

، فيقهول:  سليمان احلكهيم  يف وجتسدت م حكمة اهلل اليت حلتَظوميضي السفر ليبني لنا ِع
وفاقت حكمة سليمان حكمة مجيع بين املشهرق   ... جدًا كثريًا اهلل سليمان حكمة وفهمًا "وأعطى

وكهانوا   ... هحوالي األمموكان صيته يف مجيع  ... م من مجيع الناسحكأوكان ، وكل حكمة مصر
" الذين مسعهوا حبكمتهه   األرضمن مجيع ملوك  ،يأتون من مجيع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان

 .(96-6/73( 1)امللوك )
الذي أعطهى داود  ، له إسرائيل الذي صنع السماء واألرضإمبارك الرب سفر األيام " ويف 
، (7/17( 7يهام ) األ) مللكهه"  للرب وبيتًا الذي يبين بيتًا، صاحب معرفة وفهم حكيمًا امللك ابنًا

 .فاحلكيم هو سليمان الذي شرفه اهلل ببناء بيته
إذ "املسيح" لقهب أطلهق   ، عيسى ابن مرمي " ال تدل على املسيحلمة "منذ األزل مسحُتكو 

املزمهور  انظر ) .إشعياألنبياء كداود وممن مسحهم اهلل بربكته من ا ،على كثريين غري املسيح عيسى
 .باملسح دون غريه ممن املمسوحنيفال وجه لتخصيص املسيح ، (61/1 إشعياو، 65/2
وأمام احلرج الذي يسببه نص سفر األمثال فإن البعض من النصارى يقولون: إن املتحهدث يف   

منحه لهنيب   فعله الذي، وليس سفر األمثال هو حكمة اهلل اليت هي صفته الذاتية القائمة به يف األزل
"منهذ  اهلل سليمان، وهذا املعىن مرفوض بداللة النص الذي يتحدث عن نيب ممسوح بزيت الربكهة  

 ، وصفة اهلل القائمة به ال ميكن أن متسح، وملاذا متسح؟األزل مسحت"
الرب قنهاين  كما أن النص يتحدث عن حكمة خملوقة، وإن كانت قدمية، فقد قالت احلكمة: "

 ترمجهة اإلجنليزيهة  ال"، ويف  قبل الهتالل أبهدئت  ، ومن قبل أن تقرر اجلبال ُأبدئت ل طريقه..أو
تسهتخدم   ،1997 – 1978عهام  ، والصادرة : (THE GOOD NEWS BIBLE)املسماة

 .(الرب قناين)قوله: بداًل من  " "The lord created meفتقول:  (،ينكلمة )خلق
رهبانية اليسوعية، ففيها: "الرب خلقين أول طرقهه،  وهو ذات الصنيع الذي صنعته نسخة ال 

 .بدأة من قبل اجلبال والتالل، وهي ُمهذه احلكمة خملوقة قدميًافوهكذا  قبل أعماله"،
وحتديهدًا "قبهل    (،1/6لقت احلكمة" )ابن سهرياخ  ويف حكمة ابن سرياخ "قبل كل شيء ُخ

فههي ليسهت حكمهة اهلل    (، 76/3 )سرياخ الدهور، ومنذ البدء خلقين، وإىل الدهور ال أزول"
سليمان احلكيم، والهذي  ويف مقدمتهم فتجسدت فيهم، احلكماء األزلية، بل حكمته اليت أعطاها 

 (.3/38( 1" )امللوك )رأوا حكمة اهلل فيه "
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 لن جيد صعوبة لفهم نوع احلكمة اليت تتحدث يف النص السالف، فههي  ؛واملتأمل بتجرد للنص

 .(8/11" )األمثال وكل اجلواهر ال تساويها ،مة خري من الآللئن احلكأل "مثينة 
 .(11/31"فم الصديق ينبت احلكمة" )األمثال وهي بشرية   
 .(4/11"بدء احلكمة خمافة اهلل" )األمثال وأول درجات هذه احلكمة البشرية خمافة اهلل   

)األمثهال   فهة والفهم"  وأيضًا هذه احلكمة هبة اهلل لإلنسان "الرب يعطي حكمة من فمه: املعر
1/6). 

هي حكمة مقترنة بالفهم دائمًا، ويوصي كاتب السفر فيقول: "قل للحكمة أنِت أخهيت، وادع  
 .(5-7/4الفهم ذا قرابة، لتحفظك من املرأة األجنبية .." )األمثال 

"أنا احلكمة أسكن الذكاء من امللوك والقضاة واألغنياء على غريهم وهبذه احلكمة ساد السادة  
.. يل املشورة والرأي، أنا الفهم يل القدرة، يب متلك امللوك، وتقضي العظمهاء عهداًل، يب تتهرأس    

جيدونين، عندي  رض، أنا أحب الذين حيبونين، والذين يبكرون إيّلالرؤساء والشرفاء، كل قضاة األ
 من الفضة يت خريوغّل ،بريزمثري خري من الذهب ومن اإل، فاخرة وحظالغىن والكرامة، قنية فاخرة 

الهرب  ، ما خزائنههم أو ،وّرث حميّب رزقًاأف، يف وسط سبل احلق ،متشىأيف طريق العدل ، املختارة
 .(11-8/11)األمثال  ..."ول طريقه أقناين 
القائمة بهه، إذ   األزليةن هذه احلكمة ليست صفة اهلل أجيزم ب -ال ريب  -فاملتأمل هلذا وغريه  

كما ال تنبهت مهن فهم    وال تثمر الغىن واملال وامللك والسلطان، ، تلك ال تثمن باجلواهر والآللئ
 (1) .البشر، وال تشمل بالطبع خمافة اهلل ألهنا صفة اهلل

 األلف والياء 
فال تصلح ، وأنه األول واآلخر، واليت ذكرت أن املسيح األلف والياء الرؤيا وص سفرأما نص 

هذا السفر جمهرد رؤيها   ما يف  ديدات ومجيع مةهي كما أشار العالف، للداللة يف مثل هذه املسائل
فهي منام خملط كسائر املنامات الهيت يراهها   ، وال ميكن أن يعول عليها، منامية غريبة رآها يوحنا

                                                 

كنت عنهده  مثال للحكمة بأهنا صانعة أو خالقة يف قوله: "ولرمبا أشكل على القارئ الكرمي وصف سفر األ( 1)
(، لكنه يف احلقيقة 91-2/91" )األمثال رضهأحة يف مسكونة فِر، قدامه دائمًا ه فرحًةوكنت كل يوم لّذِت ،صانعًا

لباس والتدليس، فالنص يف الرهبانية اليسوعية خمتلف متامًا، إذ يقول: "وكنهت عنهده   حتريف مقصود بغرض اإل
طفاًل، وكنت يف نعيم يومًا فيومًا، ألعب أمامه يف كل حني، ألعب على وجه أرضه"، وهو كما ترى ال يتحدث عن 

، وتترعرع وتنضج يف قابل احلكمة الصانعة، بل عن احلكمة الطفولية اليت تنشأ يف اإلنسان من سين لعبه وطفولته
 عمره.

 



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(62 ) 
وحيوانات هلا قرون ، وعيون من وراء، فقد رأى يوحنا حيوانات هلا أجنحة وعيون من أمام، الناس

يراه يف نومه من أختهم يف الطعهام    شبه إىل حد بعيد مافهي ت، (6/2)انظر الرؤيا  .. بداخل قرون
 (1) وعليه فال يصح به االستدالل.، والشراب
صدرت عن أحد املالئكة كما يظهر  املتحدثة عن املسيح، مث يف آخر هذا السفر مثل هذه العبارات 

سجد ت ألوحني مسعت ونظرت خرر، حنا الذي كان ينظر ويسمع هذانا يوأ " وهو قوله:، من سياقها
نبياء خوتك األإين عبد معك ومع أل ،انظر ال تفعل :مام رجلي املالك الذي كان يريين هذا. فقال يلأ

 اسجد لّله. قوال هذا الكتاب.أوالذين حيفظون 
، نا آيت سريعًاأوها  .ن الوقت قريب.قوال نبوة هذا الكتاب ألأال ختتم على  :)أي املالك( وقال يل

( وليس يف راهر 19-77/2" )الرؤيا ول واآلخراأل البداية والنهاية. والياء. لفنا األأجريت معي. أو
، فقد قال املالك عن نفسه ما قاله يوحنا النص ما يدل على انتقال الكالم من املالك إىل املسيح أو غريه

ن عن املسيح، فهل يقول النصارى بألوهيته أم يرون للنصوص تأوياًل كما نراه يف تلك اليت تتحدث ع
 .املسيح 
  

   مقدمة إجنيل يوحناب. 
، والكلمة كان عند اهلل، الكلمة"يف البدء كان  :قدمة يوحنااالستدالل على ألوهية املسيح مبوأما 

)يوحنا  وبغريه مل يكن شيء مما كان"، وكان الكلمة اهلل. هذا كان يف البدء عند اهلل. كل شيء به كان
 :منها  ،عديدة ومهمةلمحققني معه وقفات لفقد كان  (1/1-9

 ،م(61)ت سكندراينهذا النص قد انتحله كاتب اإلجنيل من فيلون اإل نإىل أ العلماءتنبيه  - 
يقول فيلسيان شايل: "فكرة الكلمة اليت جاءت من فالسفة رواقيني ومن فلسفة يهودي )فيلون( ، 

األسطر األوىل من اإلجنيل  ومستعارة من هذه العقائد أو النظريات على يد القديس جوستني ويد مؤلف
 (2) الذي يعزى إىل القديس يوحنا".

بتركيباته الفلسفية غريب عن بيئة املسيح وبساطة أقواله  يرى العلماء أن مصطلح "الكلمة"و 
"فلما فيقول: ، سل بأنه عامي عدمي العلموخاصة يوحنا الذي يصفه سفر أعمال الر، وعامية تالميذه

 .(6/19" )أعمال ووجدوا أهنما إنسانان عدميا العلم وعاميان تعجبوا، رأوا جماهرة بطرس ويوحنا
وهي األصل الذي عنه ترجم الكتاب ، كما ينبه ديدات إىل أن مثة تالعبًا يف الترمجة اإلجنليزية -

                                                 

 .(67-61) ص، أمحد ديدات، مناررة العصر ( انظر:1)

 . (319، وانظر: قاموس الكتاب املقدس، ص )(762موجز تاريخ األديان، فيلسيان شايل، ص )( 2)
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 .املقدس إىل لغات العامل

 .إىل األصل اليوناين يعود بنا العالمة ديداتولفهم النص على حقيقته  
وهنا  ،والكلمة كان عند اهلل"، ه هكذا "يف البدء كان الكلمةبلترمجة اليونانية تعريفالنص يف ا 

ويف الترمجة اإلجنليزية تترجم ، (hotheos)ثيوس هكلمة من كلمة )اهلل(  بداًل يستخدم النص اليوناين
(God) .للداللة على أن األلوهية حقيقة 

تيوس تن وهنا يستخدم النص اليوناين كلمة]" (اهلل)فيقول "وكان الكلمة اليوناين، مث ميضي النص 
حبرف صغري  (god)وكان ينبغي أن يستخدم يف الترمجة اإلجنليزية كلمة  [،(tontheos)مبعىن إله 

 ،(2/1يف نص سفر اخلروج "جعلتك إهلاً لفرعون" )اخلروج  وقعكما ، للداللة على أن األلوهية جمازية
غري املؤمنني )انظر الذي أعمى أذهان  ،إله الدهراه بولس والذي أمس ،ومثله يف حديثه عن الشيطان

وترمجت يف النص  ،(tontheos)مة كل لرسالة بولس فاستخدم النص اليوناين( 4/4 (1) كورنثوس
 .(a) مع وضع أداة التنكري (god) اإلجنليزي

ليت تفيد ا (God)فاستخدمت لفظة  ،لكن الترمجة اإلجنليزية حرفت النص اليوناين ملقدمة يوحنا
وهذا وال ريب ، فوقع اللبس يف النص، اليت تفيد ألوهية معنوية أو جمازية (god)ألوهية حقيقة بداًل من 
 (1) .نوع من التحريف

العامل اجلديد ترمجة وقد استدركت بعض الترمجات العربية والعاملية اخلطأ، فغريت النص، منها نسخة 
 يف نسختها العربية: "وكان الكلمة إهلًا".، وقد جاء املختلفة يف ترمجاهتا العاملية

وقد أفردت ملحقًا خاصًا بتبيان التحريف الذي وقعت فيه النسخ املخالفة يف قراءة هذه الكلمة، 
، ال تعين أنه كان (كإله)أو  (إهليًا)أو  (إهلًا)الكلمة أو لوغوس كان  أنومما جاء فيه: "إن عبارة يوحنا 
أو لوغوس، ولكنها ال حتدد هويته أنه اهلل  عرب فقط عن صفة معينة للكلمةاهلل الذي كان هو معه، إهنا ت

 ".نفسه
( قوله: "أنا أرى أن 37/22ونقلت عن فيليب هارنر الكاتب يف جملة أدب الكتاب املقدس )اجمللد 

 إنه ال ميكن اعتبار االسم معرفة". ثبارزة جدًا حبي 1:1القوة الوصفية للُمسند يف يوحنا 
هنا كلمة )اهلل( جاءت يف األصل اليوناين غري مىت املسكني يف شرحه إلجنيل يوحنا : "يقول األب 
( حيمل معىن الذات الكلية، أما اجلملة الثانية ه( ...، وحيث )اهلل( املعرف به )الهمعرفة به )ال

يقصد تعريف "وكان الكلمة اهلل" هو تعيني اجلوهر أي طبيعة )الكلمة(، أهنا إهلية، وال  :فالقصد من قوله

                                                 

 26) ص، أمحد ديدات، املسيح يف اإلسالم، (192-195)ص ، أمحد ديدات، مناررتان يف استكهومل ( انظر:1)
-22). 
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 الكلمة أنه هو اهلل من جهة الذات.

، وإال ال يكون فرق بني الكلمة  "وكان الكلمة اهلل"يف  (هلا)وهنا ُيحذَّر أن تقرأ )اهلل( معرفًا به 
، يف حني أن الذي قال أهنا جمرد أمساءواهلل، وبالتايل ال فرق بني اآلب واالبن، وهذه هي بدعة سابيليوس 

ن األقانيم يف اهلل متميزة، فاآلب ليس هو االبن، وال االبن هو اآلب، وكل إ :ولاإلميان املسيحي يق
 (1) ".أقنوم له اختصاصه اإلهلي، كذلك فاهلل ليس هو الكلمة، والكلمة ليس هو اهلل الكلي

قوله : "وهنا  يف كثري مما قاله عن تنكري الكلمة املستخدمة، وال نوافقه علىاملسكني ب ونوافق األ
ه يوهم كالما قصور مكشوف يف اللغة العربية فال توجد كلمة )اهلل( بدون تعريف )اله( .." إذ يقابلن

وهو غري  قصور اللغة العربية،القارئ اضطرارهم إىل استخدام اللفظة املعّرفة )اهلل( يف غري معناها بسبب 
متها الترمجة اإلجنليزية بدليل وقوعه يف سائر التراجم العاملية، ويف مقد ،إلباس وحتريفصحيح، فذكرها 

 (. Godوتصر على تعريف الكلمة ) ،(god aاليت تعرض عن استخدام اللفظ النكرة )
سة متنع استدالل النصارى لِبفإن يف النص أمورًا ُم ،عن ذلك كله همغض احملققون طرف إذاو -

 :به على ألوهية املسيح
 .أي األزل :ما معىن كلمة "البدء"؟ وجييب النصارى أوهلا:

 :منها فإن الكلمة وردت يف الداللة على معاٍن، لكن ذلك ال يسلم هلم
 )التكهوين  "رضواأل السموات اهلل خلق البدء يف "وقت بداية اخللق والتكوين كما جاء يف  -

 أبيكم وشهوات إبليس هو أب من نتمأ "قول املسيح عن إبليس أنه كان منذ البدء: ومثله ، (1/1
 )يوحنها  "حق فيه ليس ألنه ،احلق يف يثبت ومل ،البدء من للناس قتااًل كان ذاك ،تعملوا أن تريدون

2/66). 
يعطى  أنموسى  أوصىفلماذا  :الوا لهقومثله قاله مىت على لسان املسيح ، وهو حياجج اليهود "

، تطّلقهوا نسهاءكم   أنجل قساوة قلوبكم أذن لكم أموسى من  إن :قال هلم ،كتاب طالق فتطّلق
(، ومعناه أن ذلك مل يكن مأذونًا بهه عنهد بدايهة    2-13/2" )مىت دء مل يكن هكذاولكن من الب

 .وبداية اخللق حلظة خملوقة، وليست األزل الذي يسبق كل زمان اخلليقة،
"كما سهلمها   :فترة معهودة من الزمن كما يف قول لوقا، ويراد منها كلمة البدء أيضًا وترد  -

 .أي يف أول رسالة املسيح، (1/7 قاإلينا الذين كانوا منذ البدء" )لو
 عندكم كانت قدمية وصية بل ،جديدة وصية ليكمإ كتبأ لست خوةاإل يها"أ: قول يوحناومثله  
 (.7/2( 1" ) يوحنا )البدء من مسعتموها اليت الكلمة هي القدمية الوصية .البدء من

                                                 

 .(1/95)شرح إجنيل القديس يوحنا، األب مىت املسكني ( 1)



 

 

 (51 ) 
 ال الذين هم من علم بدءال من يسوع نأل، يؤمنون ال قوم منكم ولكن" :قول يوحناومثله أيضًا 

 (.6/66 يوحنا" )يسلمه الذي هو ومن يؤمنون
 ما البدء من نا: أيسوع هلم فقال ؟نتأ من :له فقالوا"قوله يف جواب اليهود ملا سألوه: ومثله   

، فكل هذه االستعماالت لكلمة البدء ال يراد منها األزل، بل أوقات (2/75ه" )يوحنا ب يضًاأ كلمكمأ
 .معينة حادثة

 وعليه فال جيوز قول النصارى بأن املراد بالبدء هنا األزل إال بدليل مرجح.
بأن املعىن هنا هو بدء تزنل الوحي على  يف كتابه الفريد "سالسل املناررات" العلميالشيخ ويرجح 

 (1).(99/16أي أنه كان بشارة صاحلة عرفها األنبياء كما يف )إرميا  ،األنبياء
 وهو الصحيح.، ؟ أم أن اللفظ حيتمل أموراً أخرى هل هو املسيح ؟الكلمةما املقصود ب ثانيها:

 :فلفظة "الكلمة" هلا إطالقات يف الكتاب املقدس
 وإخويت أمي " (،9/7وكانت كلمة اهلل على يوحنا بن زكريا" )لوقا كتاب اهلل أو وحيه " :منها 

كلمة اهلل قهد   إنيس هكذا حىت لكن ل" (2/71)لوقا  "اهم الذين يسمعون كلمة اهلل ويعملون هب
 .(3/6" )رومية إسرائيليونهم  إسرائيلن ليس مجيع الذين من أل، سقطت
بكلمة الهرب صهنعت   " كما جاء يف املزامري، األمر اإلهلي الذي به صنعت املخلوقاتومنها:  

ذا هلو، (3-99/6 " )املزمورهو أمر فصار، نه قال فكانأل..  وبنسمة فيه كل جنودها ،السموات
، من غهري أب( أي ) قريببشري من غري سبب  ،ألنه خلق بأمر اهلل ،كلمة مسي املسيح  املعىن

 .أرهر كلمة اهلل -املعىن األول  بحس –أو ألنه 
كما حكى النيب إرمياء استعجال بين إسرائيل ليهوم الهبالء   ؛ كما قد يسمى وعد اهلل كلمته 
عتزل أنا فلم ألتأت. أما ؟ ين هي كلمة الربأ :ن يلها هم يقولووالعذاب الذي أوعدهم اهلل إياه: "

(، واملسيح وفق ههذا  16-12/15)إرمياء  " وال اشتهيت يوم البلية ،وراءك كون راعيًاأن أعن 
 .عليهم الصالة والسالم على لسان األنبياءاملبشر هبا أنه الكلمة املوعودة  أي ؛املعىن كلمة اهلل

فلم ، األقدس لثالوثلألقنوم الثاين وأهنا ا، )اللوغس( لكلمةل النصارى يزعمونوأما املعىن الذي 
 (2) يرد يف كتب األنبياء البتة.

                                                 

 .(767-753)ص ، عبد اهلل العلمي، ( انظر: سالسل املناررة اإلسالمية النصرانية بني شيخ وقسيس1)

( يرى األب مىت املسكني أن اللوغس أي الكلمة املتجسدة متا الكتاب املقدس وليس يوحنا فقط، لكنه رأي 2)
يتهيأ جلميع الشراح أن القديس يوحنا مل يستخدم اصطالح ن، يقول: "يخيالفه فيه مجيع الشراح واملفسرخاص له، 

اسم )الكلمة( اللوغس إال يف موضعني اثنني يف مقدمة إجنيله يف اإلصحاح األول، إال أن الواقهع واحلقيقهة أن   
 (.1/73ا، األب مىت املسكني ). شرح إجنيل القديس يوحن"اللوغس هو حمور إجنيل يوحنا وملخص الهوته



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(51 ) 
كما أطلق على ، (اهلل) أطلق عليه: "وكان الكلمة اهلل" غاية ما يستدل هبا أن املسيح  ثالثها:
وراً وترفعون وجوه حىت مىت تقضون ج، يف وسط اآلهلة يقضي ،اهلل قائم يف جممع اهلل"التوراة  القضاة يف
قدام ، محدك من كل قليبأ قول داود: "يف  كما مسي به أشراف اليهودو، (27/1 " )املزموراألشرار
تكون  وأنت، " وهو يكون لك فمًا عن هارون: اهلل ملوسى وقد قال، (192/1املزمور )" رمن لكأاآلهلة 
 كما سبق بيانه وغريهم .(16/ 6اخلروج " ) إهلًاله 

. إمنا تعين أن الكلمة وال املساواة والعندية ال تعين املثلية، "والكلمة كان عند اهلل"له: قو رابعها:
فقايني ليس مساويًا ، (6/1"اقتنيت رجاًل من عند الرب" )التكوين  خلقت من اهلل كما يف قول حواء:

رة كربيتًا " وأمطر الرب على سدوم وعمو وجاء يف موضع آخر، وإن جاءها من عنده، وال مثله، للرب
 .(13/76 ونارًا من عند الرب" )التكوين



 

 

 (57 ) 

 :  نسبة أفعال اهلل إىل املسيحخامساا
 سيح باملاخلالقية هلل إسناد .أ

ورأوها دالة على ألوهيته ، فتعلق النصارى هبا، سيح باملكما أسندت بعض النصوص اخلالقية هلل
ما يرى وما ال ، وات وما على األرض"فإن فيه خلق الكل: ما يف السما ومنها قول بولس عن املسيح:

، (12-1/16 الكل به وله قد خلق" )كولوسي، سواء أن كان عروشًا أم رياسات أم سالطني، يرى
ومثله ما جاء يف مقدمة ، (9/3 "اهلل خالق اجلميع بيسوع املسيح" )أفسس ويف موضع آخر يقول:
 (1/7 ومثله يف )عربانيني، (1/11" )يوحنا ومل يعرفه العامل، ن العامل بهوكوِّ، يوحنا "كان يف العامل

 .وغريها
قال سفر التكوين فقد الكتابية مسند هلل تعاىل فقط، النصوص ونلحظ ابتداًء أن اخللق يف كافة 

ومل يذكر خالقًا شارك اهلل باخللق أو كان  (،1/1واألرض" )التكوين وات ايف البدء خلق اهلل السم"
" )إشهعيا  هكذا يقول اهلل الرب خهالق السهموات  سفر إشعياء "ويف  واسطة مت اخللق من خالله،

 إىل األباطيلترجعوا من هذه  أننبشركم "ألهل مدينة لسترة: وقد قال بولس وبرنابا كما  (،67/5
، فلم يذكر الكتاب (16/15" )أعمال والبحر وكل ما فيها واألرضاحلي الذي خلق السماء  اإلله

 خالقًا سوى اهلل العظيم.

كما صنع   أيدينا من أقوال بولس ويوحنا فإهنا إمنا تتحدث عن اهلل الذي خلق بيسوعوما بني
 ، وال تذكر أنه هو اخلالق أبدًا، فغاية ما حتتمله هذه النصوص(7/77املعجزات بيد يسوع )انظر أعمال 

 أن يقال بأن اهلل خلق باملسيح ما خلق من الكائنات واملخلوقات. -لو سلم بصحتها  -
مثلة التميز يف األعمال أن ألقس جيمس أِنس متحدثًا عن األقانيم وأعماهلا املختلفة: "ومن يقول ا

 (1)اآلب خلق العامل بواسطة االبن".
أنبياء العهد القدمي، وال ذكره املسيح عليه السالم، إمنا غريب مل تنطق به  جدُّ للخلق وهذا املعىن

والفلسفات الغنوصية اليت  تمدة من الفكر األفلوطيينورد من كالم بولس ومقدمة يوحنا الفلسفية املس
  .بنفسه، لذا ينيط هذا الفعل بالعقل الكلي أو املالئكةاخللق أن اهلل أشرف من خيلق  عتقدت

خالقًا للسماوات واألرض وما بينهما، إذ هو ذاته خملوق، وإن   وال ميكن أن يكون املسيح
" الذي ههو  لى كل حال خملوق، واملخلوق غري اخلالق زعمت النصارى أنه أول املخلوقني، لكنه ع

 (.1/15)كولوسي  بكر كل خليقة"، صورة اهلل غري املنظور

                                                 

 (.122علم الالهوت النظامي، القس الدكتور جيمس أنس، ص ) (1)
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(59 ) 
إن الذي عجز عن رد احلياة لنفسه عندما مات هلو أعجز من أن يكون خالقهًا للسهماوات   مث 

من املوتى،  ا عاد، ولو مل يقمه اهلل مل(7/97"فيسوع هذا أقامه اهلل" )أعمال واألرض، أو أن ختلق به 
، ومثلهه  (9/15اهلل من األموات " )أعمهال   "ورئيس احلياة قتلتموه الذي أقامهويف موضع آخر: 
 .(1/1" )غالطية األمواتمن  أقامهواهلل اآلب الذي قول بولس: "
اهلداية لقة اخلالئق ِخ ت بهلقأن املسيح ُخ هاأن املقصود من يف هذه النصوص احملقق ويرى

اخللقة اليت خلقها اهلل باملسيح عليه و، اهلل فحسب اإلجياد والتكوينوالتكوين، ف اإلجياد واإلرشاد، ال
خلق ا"قلبًا نقيًا : بقوله وهو يدعو اهلل ،اليت حتدث عنها داود ،لقة اهلدايةِخ، لقة اجلديدةاخِل السالم هي
 .(51/11 زموراملوروحًا مستقيمًا جدد يف داخلي" )، يّف يا اهلل
 "إن كان أحد يف املسيح فهو خليقة جديدة" )كورنثوس ال بولس عن املؤمنني باملسيح:ومثله ق 
 بل اخلليقة اجلديدة" )غالطية، رلة"ألنه يف املسيح ليس اخلتان ينفع شيئًا وال الُغ وقال:، (5/12 (7)
6/15). 

 (.6/76 )أفسس "تلبسوا اإلنسان املخلوق اجلديد حبسب اهلل يف الرب": ويف موضع آخر يقول 
لكي  ،"شاء فولدنا بكلمة احلق: وعلى هذا األساس اعترب يعقوب التالميذ باكورة املخلوقات فقال 

 .أي أوائل املهتدين الذين تلبسوا باخلليقة اجلديدة (1/12 نكون باكورة من خالئقه" )يعقوب
ملوات القلوب إذ جعله اهلل حمييًا ، هو اخللق الروحيللبشر وعليه فإن املقصود من خلق املسيح 

 وقاسيها.
من حديث عن  كتابده يف الا جي، فيحتج مباستداللنا وتأولنا للنصوصعلى رد وقائاًل قد يلكن 

، ال تتعلق بالبشر فقط القية باملسيحنصوص اخلأن خلق السماوات واألرض وما فيهما باملسيح، فريى 
ممن مل يعتد طريقة األسفار  -البعض  قد يراهوهذا ، ما يف السماوات واألرضبه  خلق  اهلل إذ فيها أن
 صرف النص إىل اخلليقة اجلديدة.مانعًا من  -يف التعبري 

ة، هذه النصوص مبالغة معههود أما الذين اعتادوا على طريقة األسفار يف التعبري، فإهنم يرون يف 
التالميهذ  و  املسهيحَ العهد اجلديد وصف ومن ذلك ، التوراتية واإلجنيليةمحلتها مرارًا األسفار 

من يتبعين فال ميشي يف ، هو نور العامل أنا :قائاًل أيضًامث كلمهم يسوع "يقول يوحنا:  أهنم نور العامل،
 (.5/16" )يوحنا نتم نور العامل"أ، وقال لتالميذه: (2/17" )يوحنا بل يكون له نور احلياة ،الظلمة

 الو فأرلمت قلوهبم، ،وأعرض عنه غريهمكانوا نورًا استنار به املؤمنون،  مجيعًا ومن املعلوم أهنم
 يوحنها  جلماد واحليوان املوجودين يف العامل، فكما وصهف الهنص  يف ا ميكن أن يدعى رهور النور

مهن   ه بنور العامل من غري أن يكون هلم أثر يف إنارة غري قلهوب املهؤمنني  وتالميَذ اإلجنيلي املسيَح
ان واسطة اخلليقة اجلديهدة للعهامل، واملقصهود    ، فإنه وصف املسيح بأنه كالكافرين أو اجلمادات



 

 

 (56 ) 
 املؤمنون يف العامل فحسب.  
 الكهل  به يصاحل نأو عن املصاحلة اليت متت بدم املسيح فإنه يقول: "(1)ومثله أيضًا قول بولس 

" )كولوسي السموات يف ما مأ رضاأل على ما كان سواء ،بواسطته صليبه بدم الصلح عاماًل لنفسه
دون اجلمهادات والكائنهات الكهافرة الهيت يف      صاحلة خاصة بشعبه املفديني(، مع أن امل1/71

، اليت قد يفهم من النص مشوهلا إياهم، كما قهد  هلم يف املصاحلة السماوات واألرض، فهؤالء الحظَّ
 .يفهم من نصوص اخللق مشوله غري املؤمنني

 ،زمنةاأل ملء لتدبري رسله: "ومثله أيضًا قول بولس عن الذين أرسل اهلل املسيح لفدائهم، فقد أ
 (. 1/11" )أفسس  رضاأل على وما ،السموات يف ما ،املسيح يف شيء كل ليجمع

ن يكون معىن )كل شهيء( العهاملني، حيُّهها ومجادهها،     أيقول القس جيمس أِنس: "ال ميكن 
ن أن كالشمس والقمر والنجوم، ألهنا ليست قابلة للمصاحلة مع اهلل، وهلذا السبب عينهه ال ميكه  
ت أيقصد هبا كل احليوان، وال ميكن أن يقصد هبا كل اخلالئق العاقلة الساقطة ، ألن املسهيح مل يه  

ن لهيس  أ( واليقصد هبا مجيع البشر، ألن الكتاب يعلم 7/16ليفتدي املالئكة الساقطني )عربانيني 
 (2)كل البشر يتصاحلون مع اهلل".

" )كورنثهوس  اجلميع سيحيا املسيح يف هكذا ميعاجل ميوت آدم يف كما نهأليضًا قوله: "أمثله و
باملسهيح  (، فلئن كان املوت يشمل مجيع البشر بسبب خطية آدم، فإن الذين حييون 15/77( 1)
 موات الذين ماتوا بسبب خطيئة آدم.ال مجيع البشر األ فحسب، املؤمننيمن ميع اجل

فظاهر املعىن غهري مهراد يف    وهكذا رأينا يف هذه النصوص عمومًا غري مقصود من جهة املعىن؛
 .فحسب عموم يراد به اخلصوصومنه خليقة ما يف السماوات واألرض باملسيح، فهو ، مجيعها

قول موسهى  معهودة ومألوفة يف الكتاب، إذ ي -كما أسلفنا  -ومثل هذه املبالغات يف التعبري 
يزيد عليكم مهثلكم ألهف   ، الرب إهلكم "هوذا أنتم اليوم كنجوم السماء يف الكثرة لبين إسرائيل:

 .(11-1/11 " )التثنيةمرة
وكان املديانيون والعمالقة وكل بين املشرق حاّلني يف الهوادي كهاجلراد يف    قوله: "ومثله يف 

 .(2/17 )القضاة" كالرمل الذي على شاطئ البحر يف الكثرة، ومجاهلم ال عدد هلا ،الكثرة

                                                 

"فإن فيه خلق الكل: ما يف السماوات وردت بعد سطرين فقط من قوله: من كالم بولس وهذه الفقرة املهمة ( 1)
الكل به وله قهد خلهق"    وما على األرض، ما يرى وما ال يرى، سواء أن كان عروشًا أم رياسات أم سالطني،

 .، لتبني لنا املعىن املراد مما قبلها(12-1/16 )كولوسي

 .(276( علم الالهوت النظامي، جيمس أِنس، ص )2)
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 واحدة كتبت إن، يسوع صنعها كثرية خرُأ شياءوتصل املبالغة عند يوحنا أقصاها حني قال: "وأ 
، فهذه املبالغة يف احلديث (71/75 )يوحنا "املكتوبة الكتب يسع نفسه العامل أن أرن فلست ؛واحدة

 عن خلقة الكون باملسيح إمنا هي بعض ما تعودناه من ُكّتاب الكتاب املقدس.
 

 ملسيح إىل ا سناد الدينونةإب. 
 ذًاإ ناشدكأ نايقول بولس: "أ، وأنه ديان اخلالئق يوم القيامة ح وتتحدث األسفار عن املسي

( 7) تيموثاوس" )وملكوته رهوره عند مواتواأل حياءاأل يدين نأ العتيد املسيح يسوع والرب اهلل مامأ
  .(51/6" )املزامري الديان هو اهللألن التوراة تقول: " ،دلياًل على ألوهيته هفي ى املسيحيونفري ،(6/1

"ألنه مل يرسل اهلل ابنه إىل العامل ليهدين   هو الديان ن مثة نصوص متنع أن يكون املسيح لك
نه مل يؤمن باسم ابن أل، والذي ال يؤمن قد دين، الذي يؤمن به ال يدان ،بل ليخّلص به العامل ،العامل

 .فاملسيح لن يدين أحدًا، (9/12)يوحنا  "اهلل الوحيد
آت ألديهن  ألين مل ، نا ال أدينهه أحد كالمي ومل يؤمن فأن مسع إو"وهو ما أكده يوحنا بقوله:  

الكالم الهذي   .[أي اهلل وشرعه] من رذلين ومل يقبل كالمي فله من يدينه، العامل بل ألخلص العامل
 (.62-17/62)يوحنا  "تكلمت به هو يدينه يف اليوم األخري

خالتهه   بهين اجلنهة ال  يضمنمل يستطع أن  -الذي يزعمون أنه ديان اجلميع  - املسيح و
، ألن اهلل مل يأذن له بذلك، ومن كان هذا حاله فإنه عن الدينونة املطلقة أعجز، زبديوتلميذيه، ابين 

واآلخر  ،واحد عن ميينك ،: أن جيلس ابناي هذان"فسأهلا ما تريدين؟ قالت زبديجاءته أم ابين  فقد
عن مييين وعن يساري فليس يل أن أعطيه .. وأما اجللوس . فأجاب يسوع عن اليسار يف ملكوتك.
 (.77-71/71" )مىت إال للذين أعّد هلم من أيب

وهم ، فإن آخرين يشاركونه فيها ، وإن أصر النصارى على أن الدينونة من أعمال املسيح
إنكهم   :احلق أقول لكم :فقال هلم يسوع مبا فيهم اخلائن يهوذا األسخريوطي " ،عشر ااالثن هتالميذ

على  نتم أيضًاأجتلسون  ؛مىت جلس ابن اإلنسان على كرسي جمده، ذين تبعتموين يف التجديدنتم الأ
 .(77/91لوقا وانظر ) ،(13/72)مىت  عشر" ثينتدينون أسباط إسرائيل اال ،اثين عشر كرسيًا

، أيضًا والعامل كله ملالئكةا لكن ليس البشر فقط، بل سيدينونوبولس أيضًا وغريه من القديسني 
 ألستم تعلمون أننا سندين مالئكهة" ...  "ألستم تعلمون أن القديسني سيدينون العامل؟يقول:  حيث

، وليسهوا آهلهة   ،والعامل ن املالئكةنوسيديمن القديسني  وغريه بولسف .(9-6/7 (1) )كورنثوس
 .فالدينونة إذا ال تصلح دلياًل على األلوهية، إال إذا قيل بأن اجلميع آهلة
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قد دفعها اهلل للمسيح اإلنسان،  -إن صحت  -نبه إىل أن دينونة املسيح للبشر وال يفوتنا أن ن
 (. 5/72نسان " ) يوحنا اإلألنه ابن ، أيضًا أن يدين ًاعطاه سلطانأ" وإنسانيته فهو يصنعها مبقتضى 

 
 
 

 املسيح الذنوب غفران ج.
فران ذنب املفلهوج  ما نقلته األناجيل من غ ومما يستدل به النصارى على ألوهية املسيح 

وعليه فاملسهيح إلهه يغفهر    ، من خصائص األلوهية -كما يرون  -واملغفرة ، واخلاطئة على يديه
كما قال للمفلوج: ، (2/62" )لوقا  خطاياك لك مغفورة: "مرمي اجملدلية فقد قال للخاطئة، الذنوب

 قهالوا  بالتجديف فقالوا: " ملا مسعوا ذلك منهوقد اهتمه اليهود  ،" خطاياك لك مغفورة، بين يا ثق "
 .، أي أنه يدعي اإلهلية حني يغفر للناس(3/9)مىت  " جيّدف هذا أنفسهم: يف

 مهن  ليس هو لكنا إذا رجعنا إىل قصيت اخلاطئة واملفلوج فإنا سنرى وبوضوح أن املسيح 
وهو جمهرد   ،"مغفورة خطاياك" :ففي قصة املرأة ملا شّك الناس باملسيح وكيف قال هلا، غفر ذنبيهما

وجيهدر أن ننبهه إىل أن   ، وأخرب املرأة أن إمياهنا هو الذي خلصها، اللبس أزال املسيح ، بشر
والذي غفره بهالطبع ههو اهلل   ، بل أخرب أن ذنبها قد ُغفر، املسيح مل يدع أنه هو الذي غفر ذنبها

 تعاىل.
 أقهول  ذلك جلأ من، رجلّي بالطيب دهنت فقد هي "وأما والقصة بتمامها كما أوردها لوقا:

 :هلها  قال مث، قلياًل حيب قليل له يغفر والذي، كثريًا أحبت ألهنا، الكثرية خطاياها فرتُغ قد :لك
 أيضهًا؟!  خطايها  يغفر الذي هذا من أنفسهم: يف يقولون معه املتكئون فابتدأ ،خطاياك لك مغفورة
د غفهر اهلل هلها بإمياهنها،    ، فق(51-2/66" )لوقا بسالم اذهيب، خّلصك قد إميانك :للمرأة فقال

لنفسه مغفرة  واملسيح أخربها برمحة اهلل اليت وسعتها، وأفهم احلاضرين بوضوح أنه مل جيدف ومل يدعِّ
 .اخلطايا

، بهين  يا ثقفقد قال للمفلوج: "، وكذا يف قصة املفلوج مل يدع املسيح أنه الذي يغفر الذنوب
 .ذنوب املفلوجيقل : إنه هو الغافر لومل ، " فأخرب بتحقق الغفرانخطاياك لك مغفورة

، على الشر الهذي يف أفكهارهم  املسيح وخبهم ، ودار يف خلدهم أنه جيدف، وملا أخطأ اليهود
لكن اهلل ، بل هو من سلطان اهلل، ليس من فعل نفسه غفرانأن هذا الهلم وشرح ، وصحح هلم األمر

وزال اللبس  ،وقد فهموا منه املراد، هاكما سائر املعجزات والعجائب اليت كان يصنع، أذن له بذلك
 ". هذا مثل سلطانًا الناس أعطى الذي اهلل وجمدوا، تعجبوا اجلموع رأى فلما"، من صدورهم
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 وإذا، خطاياك لك مغفورة، بين يا ثق :للمفلوج قال ": تقولوالقصة بتمامها كما أوردها مىت 

 يف بالشر تفكرون ملاذا :فقال أفكارهم سوعي فعلم، جيّدف هذا أنفسهم: يف قالوا قد الكتبة من قوم
 البن أن تعلموا لكي ولكن ؟وامش قم يقال أن أم، خطاياك لك مغفورة يقال أن أيسر أميا ؟قلوبكم
 إىل واذههب  ،فراشك امحل قم: للمفلوج قال حينئذ ،اخلطايا يغفر أن األرض على سلطانًا اإلنسان
 مثهل  سلطانًا الناس أعطى الذي اهلل وجمدوا، تعجبوا اجلموع رأى فلما، بيته إىل ومضى فقام، بيتك
 .(2-3/9" )مىت هذا

وهذا السلطان ليس خصيصة ذاتية من خصائص املسيح، بل هو سلطان ُدفع إليه من اهلل الذي 
، وإال (11/77" )لوقها  يبأ من يّلإ دفع قد شيء كل :وقال تالميذه ىلإ التفت"خصه هبذه املزية: 

" رضاأل وعلهى  السماء يف سلطان كل يّلإ دفع" ة، قد قال يف موضع آخر: فهو ال حول له وال قو
 .(72/12)مىت 

، ولو كان إهلًا لكان هذا مهن خصائصهه   بل قد دفع إليه من اهلل، ليس سلطانه الشخصي فهذا
، ألنه عبهد اهلل، وكمها   إال بعون اهلل ومدده ، لكنه يعجز عنه عليه الصالة والسالموقدراته الذاتية

(، فلهوال دفهع اهلل هبهذا    5/91" )يوحنها  فعل من نفسي شيئًاأ أنقدر أال  أنا عن نفسه: "يقول 
 ملا قدر على غفران ذنب أو خطيئة.إليه السلطان 
"وكلموه قائلني: قل لنا: بأي سلطان تفعل هذا؟ أو من هو الهذي   سأل اليهود املسيح و

متلكه مبوجب الهوته األزيل، بل سهأهلم  فلم يزعم املسيح أنه سلطان ذايت ا أعطاك هذا السلطان؟"
فقال: "وأنا أيضًا  ؟من أين هويف معمودية غفران الذنوب، عن السلطان الذي كان ليوحنا املعمدان 

أسألكم كلمة واحدة، فقولوا يل: معمودية يوحنا املعمدان، من السماء كانت أم من الناس؟" )لوقا 
النبهوة   سلطان لسلطان الذي كان للمعمدان، إنه(، أي أنه يصنع الغفران وغريه بذات ا71/7-6

 .فحسب
مهن غهري أن    فقد دفع إىل التالميهذ ،  وسلطان غفران اخلطايا دفع أيضًا إىل غري املسيح

بل  ،غفران الذنوب اليت تتعلق حبقوقهم الشخصية قدورهمأصبح مبعلى الرغم من أنه ، يصريوا آهلة
 للنهاس  غفرمت "إن: املسيح يقول عنهحبقهم شخصية ومغفرهتم للذنوب ال، وكل الذنوب واخلطايا

 أيضهاً  أبهوكم  لكم يغفر ال ؛زالهتم للناس تغفروا مل نإو ،السماوي أبوكم أيضًا لكم يغفر ؛زالهتم
 .(15-6/16" )مىت زالتكم

 غفهرمت  مهن "وأما يوحنا فيعطي التالميذ صكًا مفتوحًا يف غفران أي ذنب وخطيئة، فيقهول:  
، فُهم كاملسيح عليه السهالم،  (71/79)يوحنا  " مسكتُأ خطاياه أمسكتم نوم، له تغفر خطاياه

 ومع ذلك فإن أحدًا من النصارى ال يقول بألوهيتهم!
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فأصبح القسس يغفهرون  ، وقد ورثت الكنيسة عن بطرس والتالميذ هذا اجملد وهذا السلطان

على وراثتهم للسلطان  واعتمدوا يف إقرار ذلك، للخاطئني عن طريق االعتراف أو صكوك الغفران
فكل ما تربطهه علهى   ، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات ... أنت بطرس"الذي دفع لبطرس 

 .." وكل ما حتله على األرض يكون حملهواًل يف السهماوات  ، األرض يكون مربوطًا يف السماوات
من غري إلنسان غفرت خطيئته  - كرسيه وجمده وارث -فلو غفر بطرس أو البابا ، (16/13)مىت 

 .ة بطرس أو البابا أو القسيسأن يقتضي ذلك ألوهي
 مها  كل :لكم أقول احلق "دفع لكل التالميذ ليس خاصًا ببطرس وورثته، بل وهذا السلطان 

 يف حملهوالً  يكهون  األرض علهى  حتّلونه ما وكل ،السماء يف مربوطًا يكون األرض على تربطونه
 هلمها  يكون نهإف ؛يطلبانه شيء أي يف األرض على نكمم اثنان اتفق إن أيضًا: لكم وأقول ،السماء
ألنهه   ،لكنه كما ال خيفى ال يعين ألوهيتههم ، (71-12/12" )مىت السموات يف الذي أيب قبل من

 بل هبة إهلية وهبت هلم وملعلمهم املسيح. هذا ما يذكره الكتاب املقدس.، ليس حقًا شخصيًا هلم
ولهو كهان   ، نفسه فقد طلب من اهلل أن يغفر لليهودال ميلكه من تلقاء   وملا كان املسيح

 ماذا يعلمون ال ألهنم، هلم اغفر أبتاه يا :يسوع فقال "ميلكه لغفر هلم ومل يطلبه من اهلل كما يف لوقا 
 .(79/96" )لوقا يفعلون
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 على ألوهيته معجزات املسيحدللة سادساا : 
 

ومن وتستدل هبا على ألوهيته ،  سيح من معجزات امل مخسًا وثالثني معجزةوتذكر األناجيل 
 . .. بوبالغي إخبارهو ىه للمرضؤه للموتى وشفاؤوالدته من غري أب وإحياهذه املعجزات 

 

 املعجزات هبة إهلية
، وأخرب أنه يصنعها بتأييد من اهلل، ذكر القرآن وأكد صدور املعجزات العظيمة عن املسيح 

أّني أخلق لكم من الّطني كهيئة الّطري فأنفخ فيه فيكون طريًا أّني قد جئتكم بآيٍة من رّبكم  فقال: 
املوتى بإذن الّله وأنّبئكم مبا تأكلون وما تّدخرون يف بيوتكم  يبرئ األكمه واألبرص وأحيبإذن الّله وُأ

 ( :63آل عمران) . 
ن املعجزات عندما أتى املسيح مبا أتى به مف، ونقلته عن املسيح، وهو ما أكدته النصوص اإلجنيلية

 "أنا بروح اهلل أخرج الشياطني" )مىت ومل ينسبها إىل نفسه فقال:، أهنا من اهلل عز وجل كان يؤكد
17/72). 
 .(11/71"كنت بإصبع اهلل أخرج الشياطني " )لوقا  وقال: 
 ،مسعت يل ألنك ،أشكركاآلب  أيها :وقال ،فوق إىلوعندما جاء إلحياء لعازر " رفع يسوع عينيه  
" ) أرسلتيننك أليؤمنوا ، هذا اجلمع الواقف قلت ألجلولكن  ،نك يف كل حني تسمع يلأ علمُت وأنا

، لقد شكر اهلل أن قِبل منه تضرعه ودعاءه حني رفع عينيه إليه متوساًل ضارعًا، ( 61-11/61يوحنا 
 .فاستجاب اهلل له، وأحيا على يديه لعازر

رفع نظره حنو " اد إطعام اجلمع من األرغفة اخلمسملا أرأيضًا استلهم من اهلل القدير العوَن و
 .(16/13وبارك وكسر" )مىت ، السماء

، ويف الوقت انفتحت أذناه، أي انفتح، افثأ وقال:، "رفع نظره حنو السماء وأنَّ وملا جيء له باألصم
ه اهلل ، فأنينه تضرع واستغاثة باهلل مل خييب(95-2/96وتكلم مستقيمًا" )مرقس ، واحنل رباط لسانه

 .فيهما
كل سلطان يف السماء وعلى  )أي من اهلل( فع إيلَّ"ُد :متحدثًا عن سائر معجزاته وأعاجيبه وقال

، فكل ما يؤتاه هبة اهلل، ولو كان إهلًا لكانت معجزاته ذاتية تنبع من طبيعته (72/12األرض" )مىت 
 .اإلهلية، وال حيتاج إىل من يهبها له أو مينعه إياها

 للشيطان من غري أن يقتضي ألوهيته، فقد قال للمسيحر هنا أن مثل هذا السلطان دفع وجيدر بالذك
قد ُدفع، وأنا أعطيه  لك أعطي هذا السلطان كله وجمدهّن، ألنه إيّل: "وهو يغويه جبميع ممالك األرض

 (.6/6" )لوقا ملن أريد



 

 

 (61 ) 
ا ال أقدر أن أفعهل  "أن ال:قال حول له وال قوة بغري تأييد اهلل له، ف أنهأيضًا  أكد املسيح و

 :، وأن هذه املعجزات عطية اهلل اليت تدل على رسهالته فحسهب  (5/91" )يوحنا من نفسي شيئًا
ن اآلب أهي تشههد يل   ؛عملهاأنا أعمال بعينها اليت هذه األ ،كّملهاعطاين اآلب ألأعمال اليت األ"

 (.92-5/96" )يوحنا رسلينأقد 
فقد عرفوا أمنا يصنعه إمنا هو من املعجزات اليت يعطيهها اهلل  وأما الذين رأوا معجزات املسيح 

فعندما شفي الصيب من الروح النجس ، ومل يفهم أحد منهم ألوهية صاحب هذه املعجزات، ألنبيائه
 .(3/96"هبت اجلميع من عظمة اهلل" )لوقا 

 .(19/19وقا جمدت اهلل" )لو (بظهرها وملا شفى املرأة املقوسة الظهر " استقامت )أي املرأة
وملا أقام املفلوج ورأت اجلموع ذلك "تعجبوا وجمدوا اهلل الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا" )مىت 

 .، فاعتربوا املسيح من الناس ال اآلهلة، وأن سلطان الشفاء قد أوتيه من قبل اهلل الشايف(3/2
جاب ذاك وقال: إنسان أ؟ كيف انفتحت عيناك :"فقالوا لهوهو ما قاله عنه األعمى الذي شفاه 

، فهل املستدلون أللوهية املسيح برده بصر األعمى أكثرة (11-11/ 4يسوع" )يوحنا يقال له 
 معرفة وَغرية وحمبة للمسيح من ذلك األعمى؟!

وحني انتهر البحر والرياح وأطاعته مل يفهم الراؤون هلذا ألوهيته رغم عظم هذه املعجزة، بهل  
ن الريهاح  إفه ؟ هذا إنسان أي :فتعجب الناس قائلني "ن، يقول مىت: عجبوا لقدرة املسيح اإلنسا

 .(8/17" )مىت تطيعه والبحر مجيعًا

وملا أرادت مرثا أخت لعازر أن حييي أخيها أكدت معرفتها بأن هذه املعجزات هي من اهلل، وأنه 
 (.11/77يوحنا " )ياهإ اهلل يعطيك اهلل من تطلب ما كل نأ علمأ يؤيد هبا املسيح ، فقالت له : "

"يسوع الناصري  :خماطبًا اجلموع مؤكدًا هذا املفهوم يقول كبري احلواريني وهذا تلميذه بطرس 
 (.7/77رجل قد تربهن من قبل اهلل بقوات وعجائب صنعها اهلل بيده" )أعمال 

ن معلم الناموس أدرك سر هذه املعجزات العظيمة اليت يصنعها املسيح، وأهنا منيقودميوس  وأيضًا
ن أل ،نك قد أتيت من اهلل معّلمًاأنعلم  ،يا معّلم : "للمسيح  قالِقبل اهلل، وبسبب عونه وتأييده، ف

 (.9/7)يوحنا  "ن مل يكن اهلل معهإ ؛نت تعملأن يعمل هذه اآليات اليت أحد يقدر أليس 
ر أن ال يؤتاها وكان املسيح حيذ، وحتكي األناجيل ما يؤكد أن هذه املعجزات مل تكن إال هبة من اهلل

 "قال بعض منهم:خاف أن ال يتمكن من صنع معجزة  لذلك ملا تقدم إىل لعازر امليت، يف بعض املواطن
أمل يقدر هذا الذي فتح عيين األعمى أن جيعل هذا أيضاً ال ميوت؟ فانزعج يسوع أيضاً يف نفسه" )يوحنا 

11/92-92.) 
، "فتنهد بروحه ر على صنعها، أو مل يصنعها، فلم يقدويف مرات أخر طلب منه الفريسيون آيات 
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(61 ) 
مث تركهم ودخل السفينة ، احلق أقول لكم: لن يعطى هذا اجليل آية ملاذا يطلب هذا اجليل آية؟ :وقال

 .(19-2/11ومضى" )مرقس 
"جيل شرير وفاسق يطلب  بل قال: بهم إىل طلبهم،مجوع اليهود عليه تطلب آية مل جيوملا تكاثرت 

 (.93-17/92 ه آية" )مىتوال تعطى ل، آية
وهي السبيل الذي ، يأمر بإخفائها َممث لو كان ما يصدر من املسيح من آيات تدل على ألوهيته فِل

 .(1/66ال تقل ألحد شيئًا" )مرقس، "انظر يدل الناس على حقيقته؟ فقد قال املسيح لابرص ملا شفاه
 .(3/91ال يعلم أحد" )مىت  ،"انظرا وملا شفى األعميان قال:

 (. 2/76 وال تقل ألحد يف القرية" )مرقس، "ال تدخل القرية وقال لاعمى الثالث ملا شفاه:
 أن وأوصاهم ،مجيعًا فشفاهم كثرية مجوع وتبعته، هناك من وانصرف يسوع فعلم" وتكرر منه ذلك

بإخفائه للمعجزات يريد أن ال ينشغل الناس  املسيح ف، (16-17/15)مىت  "يظهروه ال
 .، ولو كانت دليل ألوهيته لوجب أن ينبههم إىل ذلكات عن دعوته وجوهرهاباملعجز

 

 على النبوة فضالا عن األلوهية -حسب الكتاب املقدس –املعجزات ل تدل 
، والكتاب دالة على ألوهيته  معجزات املسيح النصارى يعترب أن -كل العجب  -والعجب 

عجزات العظيمة، من غري أن يكون ذلك داالً على مصرح بقدرة غريه من البشر على صنع مثل هذه امل
 .ألوهية هؤالء

"احلق أقول فقد أثبت الكتاب هذه املعجزات وما هو أعظم منها لكل املؤمنني باملسيح، فقال:  
، (16/17ويعمل أعظم منها" )يوحنا  ،فاألعمال اليت أنا أعملها يعملها هو أيضًا ،لكم: من يؤمن يب

وعليه ال ، بل ويستطيعون صنع أعظم من ذلك، فاء املرضى بل وإحياء املوتىأي يستطيع املؤمنون ش
 .تصلح يف الداللة على األلوهية

أو صهحة إميهان    على صهدق  صح للداللةال ي -حسب الكتاب املقدس  -فعل العجائب و
 ،ذكر بأن كذبهة سهيفعلون املعجهزات    فإن املسيح ، فضاًل عن النبوة أو األلوهية أصحاهبا،
 .باسم املسيحيصنعوهنا ون أهنم ويزعم
يهدخل ملكهوت   ، "ليس كل من يقول يل : يا رب يها رب  فقد ذكر مىت أن املسيح قال: 

يها   :كثريون سيقولون يل يف ذلك اليوم، بل الذي يفعل إرادة أيب الذي يف السماوات، السماوات
فحينئهذ   ،كهثرية  وبامسك صنعنا قوات ،شياطني أخرجناوبامسك  ،رب يا رب أليس بامسك تنبأنا

فهؤالء املنهافقون   ،(79-2/71 " )مىتاإلمثاذهبوا عين يا فاعلي ، قط أعرفكممل  إين :أصّرح هلم
 .الكذبة قدروا على فعل املعجزات، ومل تدل على صالحهم وإمياهنم، فضاًل عن نبوهتم وألوهيتهم



 

 

 (67 ) 
عين ذلك صهدقه أو  وأيضًا إنسان اخلطيئة يصنع الكثري من املعجزات والعجائب، من غري أن ي

بكل قهوة   ،لذي جميئه بعمل الشيطانا"ألوهيته، إذ يصنعها بعون الشيطان وقوته، يقول عنه بولس: 
 .(7/3( 7" )تسالونيكي )وبآيات وعجائب كاذبة

 

 اشرتاك غري املسيح مع املسيح يف معجزاته 
من عجائب  أن الكثري مما صنعه املسيح  -من قراء الكتاب املقدس  - احملققونالحظ و

فدل ذلك ، ومل يقل أحد من النصارى بألوهيتهم، وسواهم، ومعجزات قد شاركه فيه غريه من األنبياء
كل من شارك املسيح يف ألوهية قول الوإال لزم ، على أن غاية ما تدل عليه املعجزات نبوة أصحاهبا

 األعاجيب اليت صنعها اهلل على يديه.
 امليالد العذراوي .أ 

وقد تعلق هبا ، من غري أب بشري إحدى أعظم معجزاته  دة املسيح لقد كانت وال
 (1) ."لو مل يولد املسيح من عذراء لكان جمرد إنسان " ياسني منصور: يقول، القائلون بألوهيته

 هذه املعجزة الباهرة، أين بعض املخلوقات شارك املسيح يف صورة بدليل أ، كذلكحبق وهو 
ووجود آدم ، البشر ال أب هلم وال أم فأصول سائر املخلوقات ومنهم، من غري أب، والدته من عذراء

 مث كرب بعد ذلك ومنا. ،خلقًا سويًا أكرب وأكمل من خلقة املسيح الذي خلق جنينًا يف بطن أمه
ها القتضى ألوهية اولو اقتض، لكنها ال تقتضي األلوهية حبال، مليالد من غري أب أعجوبة وال ريبوا

وولدت حواء ، فقد ولد آدم من غري أب وال أم، آدم وحواءانات ، وألوهية أبوينا أصول مجيع احليو
 .وال أم هلا، من آدم
إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقه من تراب مث   اهلل بقوله:إليه  أرشدناهو ما املعىن وذلك  

 .(53عمران: )آل  قال له كن فيكون
يتميز عن عيسى إال أن آدم ، جهة ميالدمها من غري أبورغم املثلية القائمة بني آدم وعيسى من 

، وأيضًا فإن اهلل أسجد له مالئكته، أن آدم عليه السالم مل خيرج من بني جنو وطمث منها ،بهأمور
وقد توىل اهلل مناجاته بنفسه دون أن يرسل إليه ، كما كانت اجلنة منهزله، وعلمه األمساء من علمه

فلم ال تقول ، مميزًا بكل هذه املميزات آدم يكن لعيسى وال غريه. فما دام إىل غري ذلك مما مل ،رسواًل
 النصارى بألوهيته؟!

                                                 

، املسيحية احلقة اليت جاء هبا املسيح، عالء أبو بكر، ص (67)مسيحية بال مسيح، كامل سعفان، ص : ( انظر 1)
(126). 
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(69 ) 
ملكي صادق كاهن ساليم يف عهد  -حسب الكتاب املقدس  - وممن فاق املسيح يف هذه املعجزة

ك ساليم "ملكي صادق هذا مل يقول:، فإن بولس يزعم أن ال أب له وال أم وال بداية وال هناية، إبراهيم
، بل هو مشبه بابن اهلل، هناية حياة وال، ال بداءة أيام له، بال نسب، بال أم، بال أب ... كاهن اهلل العلي

، وهو الذي فلم ال يقول النصارى بألوهية ملكي صادق، (9-2/1هذا يبقى كاهناً إىل األبد" )عربانيني 
 ؟ ال أب له وال أم

لكن ، بل وال طني، فهم أيضاً خلقوا من غري أب وال أم ،ئكةهذا أيضاً يلزم النصارى حبق املالومثل 
 هم آهلة.عتربالنصارى ال ت

يف تاريخ  -نسبياً  -وهكذا فامليالد العذراوي ال يصلح دليالً على األلوهية، وإن كان حدثاً فريداً 
 البشرية.
 معجزة إحياء املوتىب. 

 أثبتها القهرآن  ، وقد املسيح  معجزة إحياء املوتى معجزة عظيمة من معجزاتال ريب أن 
 .(63 )آل عمران: وأحيي املوتى بإذن اهلل  وأخرب بأهنا من عند اهلل ، له

مبشيئة اهلل وإذنه، ويرون أنه كان يصهنع ذلهك    لكن النصارى يرفضون تعليق قدرات املسيح
يي من ن أيضًا حي"كما أن اآلب يقيم األموات وحييي، كذلك االب ألنه قال: ،بقدرته ومشيئته اخلاصة

" أيضًا أن تكون له حياة يف ذاتهه  ... ألنه كما أن اآلب له حياة يف ذاته، كذلك أعطى االبنيشاء 
 .(72 ،5/71)يوحنا 
تأملنا النص لرأيناه يتحدث عن مواهب املسيح اليت أعطاه اهلل إياها "كذلك أعطى االبن"،  ولو 

 حول وال طول لوال هبة اهلل إياها له. فكل مواهب املسيح هي عطية اهلل اليت ما كان له
"أنا ال أقدر أن أفعل  ولو أكملوا النص لوجدوا جواب املسيح على شبهتهم واضحًا، فقد قال:

 (.5/91" )يوحنا من نفسي شيئًا
ألين ال أطلهب   وأكمل حديثه فذكر هلم أن مشيئته اليت هبا حييي من يشاء مقيدة مبشيئة اهلل: "

 .(5/91ب الذي أرسلين" )يوحنا مشيئيت، بل مشيئة اآل
ويتجاهلون نصوصًا ، لكن النصارى يصرون على أن إحياء املوتى يدل على ربوبية املسيح وألوهيته

 م ال تقول النصارى بألوهيتهم ؟!فِل كتابية أسندت ذات الفعل لغري املسيح.
الل أللوهية املسيح إن إعراض النصارى عن القول بألوهية هؤالء إمنا هو دليل على بطالن االستد

إلياس أحيا ابن النيب فإن ، (66-11/61ر )انظر يوحنا زفلئن كان املسيح أحيا لعامبعجزة اخللق، 
وحاشا  -إىل األرملة اليت أنا نازل عندها قد أسأتَ بإماتتك ابنها  أيضًا، هليإأيها الرب  :"وقالاألرملة 

هلي لترجع نفس هذا إ الرب وقال: يا رب وصرخ إىل ،فتمدد على الولد ثالث مرات - هلل أن يسيء



 

 

 (66 ) 
( 1لوك )امل) "فرجعت نفس الولد إىل جوفه فعاش، فسمع الرب لصوت إيليا الولد إىل جوفه.

 .(62/5، لذا خاطبه يشوع بن سرياخ: "أنت الذي أقمت ميتاً من املوت" )ابن سرياخ (12/13-76
فقد أحيا ابن ، واآلخر بعد وفاته، حال حياتهأحياه أحدمها  ،ميتني –بإذن اهلل  -واليسع أيضاً أحيا 
فدخل وأغلق  ،وإذا بالصيب ميت ومضطجع على سريره، البيت أليشع"دخل  اإلسرائيلية اليت جاءته

، ووضع فمه على فمه، مث صعد واضطجع فوق الصيب ،وصّلى إىل الرب ،الباب على نفسيهما كليهما
مث عاد ومتشى يف البيت تارة إىل  ،فسخن جسد الولد ،يهومتّدد عل، ويديه على يديه، وعينيه على عينيه
( 7لوك )امل)مث فتح الصيب عينيه"  ،فعطس الصيب سبع مّرات، وصعد ومتّدد عليه ،هنا وتارة إىل هناك

6/97-96). 
" فيما كانوا يدفنون  فعاد حيًا، ميتاً وضعه أهله على قرب اليسعاليسع بقدرة اهلل بعد موته كما أحيا 

عاش  ؛أليشعفلما نزل الرجل ومس عظام ، أليشعفطرحوا الرجل يف قرب  ،ذا هبم قد رأوا الغزاةإ رجاًل
 (.19/71( 7) لوكامل) "وقام على رجليه
مع أهنم أثبتوا ههذه   من استدالل النصارى بإحياء املوتى إلثبات ألوهية املسيح  والعجب

فقد جاء يف أعمال الرسل أن بطرس  .يثاقصة إحياء بطرس لطابقصود ما جاء املو، القدرة للحواريني
 ... "وكان يف يافا تلميذة امسها طابيثا الذي ترمجته غزالهة  أحيا طابيثا بعد أن ماتت وغسلها أهلها

فأخرج بطرس اجلميهع   ... فغسلوها ووضعوها يف علّيةث يف تلك األيام أهنا مرضت وماتت، وحد
وملها  ، ففتحت عينيها، جلسد وقال: يا طابيثا قوميا إىلمث التفت ، خارجًا وجثا على ركبتيه وصّلى

، فأي فرق بني ما فعله املسيح وما فعله بطهرس،  (61-3/96أعمال  ) "أبصرت بطرس جلست
 .فكل ذلك بإذن اهلل وقدرته

فقد قال هلم املسهيح :   ،يقدرون على إحياء املوتى -حسب الكتاب املقدس  -وكل التالميذ 
، طهروا برصًا، اشفوا مرضى، تالسماوانه قد اقترب ملكوت إ :ائلنينتم ذاهبون اكرزوا قأفيما "

 ، فهل كل هؤالء آهلة؟(8-11/7" )مىت خرجوا شياطني، أموتى أقيموا
كما يغفل النصارى املتحدثون عن ألوهية املسيح الذي أحيا املوتى، يغفلون عن تلك النصوص 

ه، كما عجز عن ردها إىل احلياة من وعجزه عن دفع املوت عن نفس ،اليت تتحدث عن موت املسيح
 .جديد، حىت أعاده اهلل وأقامه من األموات

"فيسوع هذا وقد تكاثرت النصوص على إيراد هذه احلقيقة حىت بلغت مخسة عشر نصًا، منها  
اهلل من األمهوات " )أعمهال    "ورئيس احلياة قتلتموه الذي أقامه، ومنها (7/97أقامه اهلل" )أعمال 

 (.6/11الذي أقامه اهلل" )أعمال ، نتمأ"املسيح الناصري الذي صلبتموه (، وكذا 9/15
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(65 ) 
وهكذا بطل االستدالل هبذه العجيبة على ألوهية املسيح، ولكنها حبق أعجوبة عظيمة دفعها اهلل 

 للمسيح ليقيم هبا احلجة على نبوة هذا النيب العظيم، عليه صلوات اهلل وسالمه.
 
 

 معجزة شفاء املرضى ج.
عليه  لئن كان عيسىبقدرته على شفاء املرضى، و النصارى على ألوهية املسيح  يستدلو
وأمرض آخر وذريته من بعده ، ( فإن اليسع شفى أبرصًا2/9قد شفى األبرص )انظر مىت  السالم
، فريجع حلمك إليك، رسواًل يقول: اذهب واغتسل سبع مّرات يف األردن أليشع"فأرسل إليه  بالربص
( 7لوك )امل) "وخرج من أمامه أبرص كالثلجنعمان يلصق بك وبنسلك إىل األبد،  صفرب ...وتطهر 

5/11-72). 
 

 التنبؤ بالغيوب د.
فقد أخرب التلميذان اللذان أرسلهما ، فكانت كما قال ،بكثري من الغيوب املسيح وقد تنبأ 

يا رب أنت تعلم ": وقد قال له بطرس، (16-16/17)انظر مرقس  لذبح فصح العيد مبا سيكون هلما
حد، أن اجلحش املربوط يف قرية بيت فاجي مل يركب عليه أ، كما علم ب(71/21كل شيء" )يوحنا 

وهو كما يقول القس إبراهيم سعيد : "دليل جديد على أن املسيح يعلم بالغيب علماً دقيقًا مفصاًل، ال 
 (1).[ الذي كان حيف باملسيح"يقبل شكًا وال تأوياًل، ويف هذا برهان آخر على اجملد الوضيع ]هكذا

"اجتمعوا  فقال ألبنائه:  فقد تنبأ قبله يعقوب، تنبأ باملغيبات من قدليس املسيح وحده  لكن
 .(72-63/1 التكوينانظر " )...ألنبئكم مبا يصيبكم يف آخر األيام

وقد حتققت ، (76-71/71(1) لوكامل، 3-11/7(1) ومثله تنبأ صموئيل وإيليا )انظر صموئيل
 .(92-3/91، 12-11/1(7لوك )املنبوءهتما يف )

، 12-6/2 (7) لوكامل، 76-13/79 (1)انظر صموئيل ). ومثل هذا كثري يف األسفار املقدسة 
 .(57-11/63يوحنا ، 2/17-19

 قوالأ يسمع الذي بأنه " الكافر الذي قتله موسى املتنبئ  م بن بعوراوقد جاء يف وصف بلع 
عددًا  التوراتية وذكرت األسفار ،(76/16 الذي يرى رؤيا القدير" )العدد، يمعرفة العل، ويعرف اهلل

 .من تنبؤاته اليت حتققت
إذ مل يعرف باخلبز وعدده )انظر ، وجهلها، خركما تنبأ بالغيوب فإنه عجز عن ُأ  مث إن املسيح

                                                 

 .(625)شرح بشارة لوقا، ص  (1)
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 .(99-19/97)انظر مرقس  كما جهل موعد الساعة، (15/96مىت 

نه ال جيوز للنصارى أن يذكروا شيئًا عن مغيبات أخرب عنها املسيح وهم ديدات أالعالمة  وينبه
، 19/76)انظر مرقس . عندما تنبأ بعودته السريعة قبل انقضاء جيله -وحاشاه  - ينسبون إليه الكذب

 هو ما مل حيدث حىت يومنا هذا.و (11/79مىت ، 91
 

 التسلط على الشياطنيهـ . 
معجزة قام هبا  لكنهاو، (72-17/72لى الشياطني )انظر مىت سلطاناً ع املسيح وكذلك أويت 

"إن كنت أنا أخرج الشياطني  فعندما اهتمه اليهود بأنه خيرج الشياطني مبعونة رئيسهم قال:، غريه
 .، فأثبت ألبناء اليهود مثل قدرته(17/72فأبناؤكم مبن خيرجوهنم؟" )مىت ، ببعزبول
كثريون  الذين سينجحون يف إخراج الشياطني فقال: "من الكذبة عليه السالم وقد حذر كما  

وبامسك  ؟أليس بامسك تنبأنا؟ وبامسك أخرجنا شياطني، رب يا، يا رب سيقولون يل يف ذلك اليوم:
، فاألنبياء الكذبة خيرجون الشياطني، من غري أن يدل ذلك على (79-2/5 )مىت " صنعنا قوات كثرية؟

 .بألوهيتهم نبوهتم أو صالحهم، فضاًل عن القول
 

 عجائب خمتلفة و .
، (3-7/2)انظر يوحنا  كتحويله املاء إىل مخر،  وتذكر األناجيل عجائب متفرقة للمسيح

مىت انظر  ) .ويباس شجرة التني بقوله، (71-16/13)انظر مىت وإطعامه اجلمع كبري من مخسة أرغفة 
71/12-13). 
األرض عند موته املزعوم على الصليب أعتمت  اليتعظيمة الظلمة ال ال يفوهتم التنبيه إىلكما  
 فدلت هذه العجائب املختلفة على ألوهيته وأنه ابن اهلل.، (72/65مىت انظر )

أويت سلطانًا على فقد ، إطاعة الرياح والبحر لهعليه السالم ب يستدل القائلون بألوهيتهوأيضًا  
 األمواج غطت حىت البحر يف حدث قد معظي اضطراب "وإذفالرياح والبحر يطيعه ، العناصر الطبيعية

 بالكم ما :هلم فقال. هنلك فإننا جننا سيد يا :قائلني وأيقظوه تالميذه فتقدم. نائمًا هو وكان، السفينة
 أي :قائلني الناس فتعجب. عظيم هدوء فصار ،والبحر الرياح وانتهر قام مث؟ اإلميان قليلي يا خائفني
، فمن ذا الذي تطيعه الرياح والبحار، (72-2/79)مىت " تطيعه يعامج والبحر الرياح نإف؟ هذا إنسان
  .إال أن يقولوا : إنه اهلل املسيح -حسب فهمهم البسيط  -من إجابة  القائلون بألوهية املسيح وال جيد

 ، فدل ذلك على أنه اهلل.وهو ما ال يطيقه بشر، وكذا فإن املسيح صام أربعني يومًا مل جيع خالهلا
 (.7-6/1 )انظر مىت

وهو كما يرى ، (16/13 )انظر مرقس .وجلس عن ميني اهلل، كما صعد املسيح إىل السماء
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 أللوهية. زنل مل يصل إليه أحد من العاملني إال املسيح مبا له من خواص االنصارى م

 ومل تقتض ألوهيتهم.، ولكن أمثال هذه املعجزات بل وأعظم منها جرت على يدي غريه
حهول   موسى إن ، ف(3-7/2)انظر يوحنا  قد حول املاء إىل مخر لئن كان املسيح ف

فيصري املهاء الهذي    ،وتسكب على اليابسة ،تأخذ من ماء النهر"املاء إىل دم كما يف سفر اخلروج 
 (.6/3" )اخلروج على اليابسة تأخذه من النهر دمًا

من غهري أن يكهون    ،ًازيت الفارغةقدور العجوز  ماصنع أعظم من ذلك، إذ فقد  أليشعوأما  
ال ، "قال: اذهيب استعريي لنفسك أوعية من خارج من عند مجيع جريانك أوعية فارغهة فيها شيء 

وما امهتا   ،وصّبي يف مجيع هذه األوعية ،مث ادخلي وأغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك ،تقللي
دمون هلها األوعيهة   فكانوا هم يق، فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، انقليه

وعاء. فقال هلا: ال يوجد بعهد وعهاء،    وملا امتات األوعية قالت البنها: قدم يل أيضًا وهي تصب.
وعيشهي أنهت   ، وأوف دينك، فأتت وأخربت رجل اهلل فقال: اذهيب بيعي الزيت ،فوقف الزيت
  .(2-6/9( 7) )امللوك وبنوك مبا بقي"

فقد ، (71-16/13من مخسة أرغفة )انظر مىت  شخص مخسمائة وإن طعم بربكة املسيح  
وكل ذلك ، املن والسلوى أربعني سنة -وهم زهاء ستمائة ألف  -أطعم اهلل عز وجل بين إسرائيل 

 (.96-16/95)انظر اخلروج . بربكة موسى عليه السالم
 فإن موسى، (13-71/12مىت انظر  ) .قد حول شجرة التني إىل يابس لئن كان املسيح و 
 إذ قد يدخل يبس الشجرة يف ، وهو أعظم، (2/3)انظر اخلروج  .العصا اليابسة إىل حية حول

 لكن حتويل العصا إىل حية معجز بكل حال. ،قانون الطبيعة
بأكرب  - حال أيب -هي ليست ف ،وأما الظلمة اليت يدعي النصارى حصوهلا عند صلب املسيح

فمّد موسى يهده حنهو   ، "بسبب كفرهم مبوسىأرض مصر ثالثة أيام من الظلمة اليت استمرت على 
حد من مكانه أوال قام  ،أخاهحد أمل يبصر أيام، رض مصر ثالثة أفكان رالم دامس يف كل  ،السماء
 (.79-11/77أيام" )اخلروج ثالثة 

"أمام عيون  وأيضًا فإن يشوع ملا حارب األموريني وكادت ليلة السبت أن تدخل ناجى ربه فقال:
فدامت الشمس ووقف القمر ، ويا قمر دوم على وادي أيلون، س دومي على جبعونمش يا إسرائيل :

 ومل تعجل للغروب حنو يوم كامل" )يشوع ،فوقفت الشمس يف كبد السماء ... حىت انتقم الشعب
وهو أعظم من غياب الشمس ثالث ، وهذا الذي حصل ليشوع ال يقتضي ألوهيته، (11/17-19

وم، وهو داخل يف السنن املعهودة، أما توقف دوران الكرة األرضية فهو ، فإهنا قد تغيب بالغيساعات
 .أعظم من ذلك بكثري
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وأعظم منهما ما صنعه النيب إشعيا، فقد أعاد اهلل بدعائه الشمس إىل الوراء، ليربهن للملك حزقيا 

جعت (، وقال عنه ابن سرياخ: "يف أيامه ر11-71/11( 7على صدق مواعيد الرب. )انظر: امللوك )
 (، ورغم هذا كله فإن أحدًا ال يقول بألوهية النيب إشعيا.62/79الشمس إىل الوراء" )ابن سرياخ 

فإيليا أطاعته النار حىت ، مث لئن كانت الطبيعة تطيع املسيح فإن ذلك قد حصل مع األنبياء أيضًا
فزنلت نار اهلل ، لكقال: " إن كنت أنا رجل اهلل فلتزنل نار من السماء تأكلك أنت واخلمسني الذين 

 .(11-1/3(7) لوكاملمن السماء وأكلته هو واخلمسني الذين له" )
فعرب كالمها  ،فانفلق إىل هنا وهناك ،وضرب املاء، هولّف، "و أخذ إيليا رداءهإيليا  وكذا أطاع البحر

 .وقد رأينا كيف أطاعت الشمس والقمر يشوع، (2-7/2 (7) لوكاملوإيليا( يف اليبس" ) أليشع)
وأيضًا حيكي لنا سفر الرؤيا عن منارتني عظيمتني يزعم الشراح أهنما ترمزان ملوسهى وإيليها،   

 ختهرج  يؤذيهما نأ يريد حدأ كان نإو ض،راأل رب مامأ القائمتان واملنارتان الزيتونتان مها هذان"
 هلمها  انهذ، يقتل نأ بد ال فهكذا يؤذيهما نأ يريد حدأ كان نإو ،عداءمهاأ وتأكل فمهما من نار

 إىل حيّوالها نأ املياه على سلطان وهلما ،نبّوهتما يامأ يف مطرًا متطر ال حىت السماء يغلقا نأ السلطان
 (.6-11/6ا" )الرؤيا رادأ كلما ضربة بكل رضاأل يضربا نأو ،دم

فلئن ، (6/7أربعني يومًا فال يدل على ألوهيته إذ أنه "جاع أخريًا" )مىت  وأما صيام املسيح 
 .ويدل على بشريتههذه الدعوى، فإن جوعه يكذب ، صومه وصربه يدل على ألوهيته كان

"أقمت يف اجلبل أربعني هنارًا وأربعني ليلة ال آكل خبزًا  حيث يقول:، وسى وقد كان مثله مل
 .(3/3وال أشرب ماء" )التثنية 

هنارًا وأربعني ليلة إىل  "سار بقوة تلك األكلة أربعني ومثله حصل مع النيب إيليا حني أكل أكلة مث
 (. 2-13/2 (1لوك )املجبل اهلل" )

فإن مثل ذلك حصل مع إيليا الذي ، لئن قال النصارى برفع املسيح للسماء وجلوسه عن ميني اهللو
ومثله حصل ، (17-7/11 (7لوك )امل)انظر  .رفع من غري أن يصلب أو أن يصفع أو أن يصاب بسوء

 .(5/76)انظر التكوين . خنوخأمع 
ن كه ال ميف، (16/13 وأما اجللوس عن ميني اهلل فقد أحلقته الكنيسة بإجنيل مرقس )انظر مرقس

 كما جاء يف كالم ميخها ، بل غايته أن يقال بأنه جلوس معنوي أي برفع مكانته، محله على احلقيقة
 (7عن ميينه ويسهاره" )األيهام )   ، وكل جند السماء وقوف"لقد رأيت الرب جالسًا على كرسيه

12/12.)
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 النصوص املناقضة أللوهية املسيح 
 

طوال حياته متنهع قهول    رأى احملققون أن األحوال البشرية املختلفة اليت رافقت املسيح 
...  إذ ال يليق باإلله أن يولد ويأكل ويشرب وخينت ويضرب و، النصارى أن املسيح هو اهلل أو ابنه

 مث ميوت.
ألهنم ال يقولون ، فعال صدرت من الناسوت ال الالهوتوال يشفع للنصارى قوهلم بأن هذه األ

فمها  ، ويزنعها أخرى، كان كاجلبة أو العمامة يلبسها املسيح أحيانًا بأن جتسد اإلله يف املسيح 
 .وهو الصحيح، وإال لزمهم االعتراف ببشريته، كما زعموا صدر منه إمنا صدر من اإلله املتجسد

: "إننا ال نعري الناسوت  درية يف رسالته للقيصر ثودوسيوسيقول القديس كريلس بابا اإلسكن 
من الالهوت، وال نعري الكلمة من الناسوت، بعد ذلك االحتاد الغامض الذي ال ميكن تفسريه، بل 
نعترف بأن املسيح الواحد هو من مشيئتني قد اجتمعتا إىل واحد مؤلف مهن كليهمها، ال هبهدم    

 .اد شريف للغاية، بوجه عجيب"الطبيعتني وال باختالطهما، بل باحت
ويقول البابا أثناسيوس: "هذا الواحد اإلله هو ابن اهلل بالروح، وهو ابن اإلنسان باجلسد، ليس 
أن االبن الواحد له طبيعتان، إحدامها مسجود هلا )إهلية(، واألخرى غري مسجود هلا )ناسوتية(، بهل  

 جسده سجودًا واحدًا".طبيعة واحدة لكلمة اهلل املتجسد الذي نسجد له مع 
ت ابهين  إذا رأي": ويقول القديس أغريغوريوس يف سياق تفسريه لقوله: "هذا هو ابين احلبيب" 

... فال حتسب ذلك جلسده دون الهوته، وإذا رأيت ابين يشفي  قد جاع أو عطش أو نام أو تعب
ه دون ناسهوته، ألن  .. فال حتسب ذلك لالهوت من طني املرضى ويطهر الربص بالقول ويصنع أعينًا

 (1)."الية ليست لواحد واملتواضعة آلخراألفعال الع
 

المتزاج الناسوت بالالهوت بتأمل حلظة واحهدة صهدر    -املدعاة  -وميكننا فهم هذه العالقة 
فيها عن املسيح فعلني متغايرين، أوهلما عرب عن ناسوته، واآلخر عرب عن الهوته، وذلهك يف قصهة   

 من :يسوع فقال، دمها نزف وقف احلال ففي، ثوبه هدب وملست ،ورائه من جاءت"املرأة النازفة 
 ،عليهك  يضّيقون اجلموع ،معّلم يا :معه والذين بطرس قال ،ينكرون اجلميع كان ذإو ؟ملسين الذي

 خرجت قد قوة نأ علمُت ينأل ،واحد ملسين قد :يسوع فقال ؟ملسين الذي من :وتقول ،ويزمحونك
جيمع له النصارى بني األلوهية الكاملة والناسهوتية  ، ففي حلظة واحدة (62-2/66لوقا .." )مين

 بالهوته، وذلك يف حلظة واحدة.  ، وشفاه من مرضهبناسوته جهل املسيح المسه التامة، فقد 

                                                 

 .(61- 53)، ص  ( الرأي الصريح يف طبيعة ومشيئة املسيح، القمص غربيال عبد املسيح1)



 

 

 (21 ) 
ن تتخيل عنصرين مهن عناصهر   عرف على بطالن هذا االحتاد العجيب فلك أوإذا شئت أن تت
 -حامض حبلو، فإنهه يفتهرض   بقي لكل منهما خصائصه، كما لو احتد كاماًل ، و املادة احتدا احتادًا

 أن يكون املتحد حلوًا حامضًا يف نفس اللحظة. -وفق املفهوم النصراين 

وحتكي قعوده عن مرتبهة   ،تتحدث عن ضعف املسيح البشري اإلجنيلية عشرات النصوص إن 
 ب أربعة:وهي على ضرو، لئك الزاعمني ألوهيته ووترد على أ، األلوهية

 

، وقعوده عن مقام األلوهية والربوبية، هو تلك النصوص اليت تبني عجز املسيح الضرب األول:
ويف ذلك نصوص  .إمنا كان فقط إنسانًا تامًا، وعليه فهو ليس بإنسان تام وإله تام كما يقول النصارى

  :كثرية
أما ذلك اليوم وتلك " :قالفقد ، أمهها جهله بيوم القيامة ،بأشياء كثرية منها جهل املسيح 

 ،(19/97" )مرقس إال اآلب، وال االبن، وال املالئكة الذين يف السماء، الساعة فال يعلم هبما أحد
 فاجلهل بالغيب مبطل هلا.، فكيف تدعي النصارى بعد ذلك ألوهيته

أطلعه بل كل ما غاب عنه فهو غيب جيهله إال ما ، وليس ما جيهله املسيح هو موعد القيامة فحسب
؟ " فانزعج بالروح واضطرب وقال: أين وضعتموهر يسأله زولذلك جنده عندما أراد إحياء لعا، اهلل عليه
 .(96-11/99" )يوحنا 

 :فقال؟ هذا أصابهكم من الزمان منذ  :أباهوملا جاءه رجل يريد منه شفاء ابنه من اجلنون " فسأل 
 .(3/11منذ صباه" )مرقس 

يشري إىل افتقاره هلل وعجزه عن هذه املعجزات لوال كان عجزاته الباهرة واملسيح أيضاً وهو يظهر م
ألين ال ، ودينونيت عادلة، كما أمسع أدين، قدر أن أفعل من نفسي شيئًاأأنا ال معية اهلل ونصرته فيقول: " 

 .(5/91)يوحنا  "بل مشيئة اآلب الذي أرسلين، أطلب مشيئيت
، سوع: مىت رفعتم ابن اإلنسان فحينئذ تفهمون أين أنا هوقال هلم يويؤكد هذا املعىن فيقول: " 

ومل يتركين اآلب ، والذي أرسلين هو معي ،بل أتكلم هبذا كما عّلمين أيب، ولست أفعل شيئًا من نفسي
 .(2/72" )يوحنا  ألين يف كل حني أفعل ما يرضيه، وحدي
أن يعمل من نفسه شيئًا إال ما احلق احلق أقول لكم: ال يقدر االبن "  :آخر يقول لليهودنص ويف 

 (.5/13" )يوحنا ألن مهما عمل ذاك فهذا يعمله االبن كذلك، ينظر اآلب يعمل
وقد ، نفعًا وال ضرًا إال أن يتغمده اهلل برمحته - فضاًل عن غريه -واملسيح أيضًا ال ميلك لنفسه 

 ،: أن جيلس ابناي هذانن؟ قالتوكانا من تالميذه " فسأهلا ما تريدي زبديملا جاءته أم ابين  إذ، كان
.. وأما اجللوس عن مييين وعن . فأجاب يسوع واآلخر عن اليسار يف ملكوتك. ،واحد عن ميينك
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(21 ) 
 (.77-71/71" )مىت  يساري فليس يل أن أعطيه إال للذين أعّد هلم من أيب

 جاء يف مىت يف ومن ذلك ما، يف مواضع عدة املسيح بصفة العبوديةالكتاب كما وقد وصف 
..  ويف سفر أعمال الرسل "قد جمد عبده يسوع، (17/12عبدي" )مىت  ذا "هو وصف املسيح
ويف موضع  ،(9/76"فإليكم أواًل أرسل اهلل عبده" )أعمال ، (16-9/19 " )أعمالالقدوس البار

 (.6/91"عبدك القديس يسوع " )أعمال  آخر:
للعبوديهة أو   ومههة امل" بكلمة "فىت احلديثة التراجم العربيةبعض  يف وقد استبدلت لفظة )عبد(

وههو  ، ترمجة الفانديك املشهورة، بينما استخدم اآلباء اليسوعيون كلمة "عبهد" وذلك يف ، البنوة
 (.servantكلمة )تستخدم التراجم اإلجنليزية كذلك يف اللغات العاملية، ف

هوذا فتاي : يب القائلء النإشعيالكي يتم ما قيل ب"وكتوضيح هلذا الصنيع املوهم ننقل قول مىت: 
-17/12" )مهىت  باحلق األممضع روحي عليه فيخرب ، أنفسي حبييب الذي سّرت به ،الذي اخترته

كلمة )عبهد(، فيقهول:   الذي نقل منه مىت  إشعيافاستخدم كلمة )فىت(، فيما استخدم سفر  (،12
احلهق  وضعت روحي عليهه فيخهرج   ، خمتاري الذي سّرت به نفسي أعضده،هوذا عبدي الذي "

 .(67/1 إشعيالامم" )
 

البشرية اليت يشترك فيها  هو النصوص اليت حتدثت عن أحوال املسيح  الضرب الثاني:
 ....مع سائر الناس من طعام وشراب وعبادة هلل وتذلل و

ووالدته يف ، منذ بشارة أمه إىل محله - كما عرضتها األناجيل -  سرية املسيحدرس احملققون 
إىل أن  مث تعميده على يد املعمدان، ومن مث نشأته وتعليمه مع الصبيان، مث ختانه، باخلرق همث لّف، املزود

فوجدوا أن  ... ذكروا هنايته املزعومة على الصليب بعد أن جزع وتذلل هلل ليصرف عنه هذا األمر
ومات. فما الذي مييزه ، وأكل وشرب، فقد ولد وكرب، ال يفرق يف شيء عن سائر الناساملسيح 

 باأللوهية عن غريه ؟ 
 .(6/7وقا )ل "لتلد أيامهاوبينما مها هناك مّتت "متلبطًا بدمها فقد ولد من فرج امرأة 

طوىب للبطن  :وفيما هو يتكلم هبذا رفعت امرأة صوهتا من اجلمع وقالت له" ورضع من ثدييها 
لها اخلارج من رمحها فهل علمت مرمي أن طف، (72/11لوقا ) "والثديني اللذين رضعتهما، الذي محلك

أم جهلت ما علمه ، هل كانت تعلم ألوهيته، والذي كانت تتوىل كافة شئونه من نظافة وتربية ورضاع
 النصارى بعد ذلك؟

)لوقا  ي يسوع"هيف ثامن أيام والدته "وملا متت مثانية أيام ليختنوا الصيب مس املسيح وقد خنت 
وماذا عن القطعة اليت بانت منه؟ هل  أنه خينت إهلًا؟ كان الذي خيتنه الذي ر يف خلددافهل  (7/71



 

 

 (27 ) 
 غادرهتا اإلهلية بانفصاهلا عن اإلله املتجسد؟ أم بقيت فيها اإلهلية حيث ضاعت أو دفنت؟

يوحنها   إىل األردن إىلجاء يسوع من اجلليل  " يف هنر األردن عمده يوحنا املعمدان  وقد
ومن املعلوم أن معمودية املعمدان غفران  ؟مد اإللهعنه يأفجهل املعمدان أ، (19/9مىت ) "ليعتمد منه
 ...للتوبهة  مبهاء  عمدكمأ ناأ ..خبطاياهم معترفني ردناأل يف منه واعتمدوا "كما يف مىت: ، الذنوب
 ،(16-9/6 " )مهىت منهه  ليعتمهد  يوحنها  ىلإ ردناأل ىلإ اجلليهل  مهن  يسهوع  جهاء  حينئذ

 ؟!وبهمن يغفر له ذنيبحث ع فهل كان اإلله مذنبًا  
وكهان ههو    " ما يصيب كل البشر من أحوال وعوارض بشرية فقد نام وأصاب املسيح 

، (6/6يوحنها  ) "كان يسوع قد تعب مهن السهفر   " وتعب كسائر البشر، (76/2مىت ) "نائمًا
إليه" )مهرقس  ب حمتاج واحتاج إىل محار يركبه، فأرسل تالميذه طالبًا منهم إحضار احلمار ألن "الر

11/9.) 
جيتمع كان أحيانًا و ،(16/99مرقس ) "وابتدأ يدهش ويكتئب" ملا أصابه املسيح تئب واك

 .(76/92عليه احلزن واالكتئاب "وابتدأ حيزن ويكتئب" )مىت 
أحيانًا كان يبكي كسائر فإنه  ملا كان البكاء من عادة البشر إذا ما اعتراهم الضعف واألسىو 
 (1) .(11/95" )يوحنا بكى يسوع"بشر ال

، لقد صعد باملسيح إىل جبل فلم يقدر ،حاول الشيطان أن يغويهما تعرض ملكايد أعدائه فقد ك
يّل قهد  إنه أل ،عطي هذا السلطان كله وجمدهّنألك " عال، وأراه مجيع املمالك اإلنسانية، وقال له

 اذههب يها   :جابه يسوع وقالأف، مامي يكون لك اجلميعأن سجدت إف، ريدأعطيه ملن أنا أو ،فعُد
 (.2-6/6)لوقا  "ياه وحده تعبدإو ،هلك تسجدإللرب  :نه مكتوبإ ،شيطان

 يوحنها ) "واحد من اخلهدام كهان واقفهاً    لطم يسوَع، وملا قال هذا" وتعرض للطم والشتم
ألنه كان موثقهًا "قبضهوا علهى يسهوع     ، فلم يستطع أن يدفع عن نفسه إال بالكالم، (77/12

 .(2/17وأوثقوه" )يوحنا 
املدينهة   إىل كان راجعهاً  إذويف الصبح " وحبث عن طعام يأكله، د جاع أيضًاق واملسيح 

 .(12/71مىت ) "جاع
 .(72/13يوحنا ) "عطشان أنا :قال كما عطش "  

                                                 

من عجيب ما قرأت تعليق الدكتور القس إبراهيم سعيد على بكاء املسيح، حيث يقول: "يعترب بكاء املسيح ( 1)
شرح بشارة لوقا،  يب نار".دلياًل على ناسوته، وتعبريًا جلوهر الهوته .. ألن عينه الغارقة يف دموعها هي هي كله

 .(623)ص 
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(29 ) 
من شهد  من مسك مشوي وشيئًا فناولوه جزءًا وروى رمأه " ،فسد جوعته، وقد أكل وشرب 
 .(69-76/67)لوقا  "فأخذ وأكل قدامهم ،عسل
" " وكان الصيب ينمو  وينمو به جسمه طواًل وعرضًا، يتقوى به والشراب الذي كان الطعامو 
" وأما يسوع فكان يتقدم يف احلكمة والقامة والنعمة عند ومنوه كان باجلسد والعقل ، (7/61)لوقا 

والتعلم يف اهليكل من الشيوخ واملعلمني ينميهه   ،فالطعام ينميه جسديًا، (7/57)لوقا  اهلل والناس"
 .(7/66" )لوقا مويسأهل يسمعهم املعلمني وسط يف جالسًا اهليكل يف وجداه "عقليًا 

 مقهام األلوهيهة  تذكر يف سياق احلديث عن أخرى ال يليق أن  خسيسةيقتضي الطعام وكما 
ما نبه اهلل تعاىل إليه أذهان هو و، تعاىل اهلل عن ذلك علوًا كبريًا، أال وهي التبول والتغوط، وعظمته
ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يهأكالن    :ء بقولهالعقال
إىل وال يليق نسبة هذه املنقصة وال غريهها  ، فكل من طعم وشرب احتاج إلخراج ما طعم الطعام
 . عز وجل الذي ال يشارك الناس هذه الدنايااهلل

ها " إن نفسي حزينة حىت املوت " )مرقس ليلة الصلب وغري وتذكر األناجيل حزن املسيح 
16/97-96). 

 (.77/69)انظر لوقا  .مث ملا جزع رهر له ملك من السماء ليقويه
مل تركتين " )مهرقس   ،قال: " إهلي إهليو على الصليب جزع -حسب األناجيل  -مث ملا وضع 

15/96). 
 "سلم الروحأو، مفصرخ يسوع بصوت عظي" فهل رب ميوت؟، بل وتزعم األناجيل أنه مات 
بأن الذي مات هو الناسوت، وأن الالهوت  - بربود –، وقبل أن جييبنا أحدمهم (15/92 مرقس)

نهه  ألال ميوت؛ فإين أذكر القارئ بأن الذي مات على الصليب هو ابن اهلل، وليس ابن اإلنسان، "
 .(9/16يوحنا " )لكي ال يهلك كل من يؤمن به ،حب اهلل العامل حىت بذل ابنه الوحيدأهكذا 

 " لقد مات ابهن اهلل! ما يدفع به هذه القاصمة إال أن يقول: (  9األسقف ترتليان ) قوال جيد 
وذلك أمهر  ، وقد دفن من بني املوتى ،يقبله العقل إال ألنه مما ال، لشيء ال، ذلك شيء غري معقول

 ومع ذلك يؤمن به ترتليان والنصارى من بعده.، (1) ألنه مستحيل "، حمقق
يا قائاًل: له وخضوعه هلل عز وجل وتضرعه بني يديه " وكان يصلي ذكرت األناجيل أيضًا تذَلو
 . "(76/93بل كما تريد أنت" )مىت ، ليس كما أريد أنا، إن أمكن أن تعرب عين هذا الكأس، أبتاه

 .(1/95مرقس ) "وكان يصّلي هناك

                                                 

 .(969)انظر : املسيح يف القرآن والتوراة واإلجنيل ، عبد الكرمي اخلطيب ، ص ( 1)



 

 

 (26 ) 
وذات يهوم  . (77/61قها  )لو "" جثا على ركبتيه وصلى فيقول:،  ويصور لوقا صالته 

 النههار  كان وملا، هلل الصالة يف كله الليل وقضى، ليصّلي اجلبل ىلإ خرج وقبل اختياره للتالميذ "
هل كان يصلي لنفسهه؟ أم   ؟طوال الليل منفردًا فلمن كان اإلله يصلي( 6/17" )لوقا تالميذه دعا

 رك عبادة املعبود ونعبد العابد؟! لآلب احلال فيه؟ وهل جتوز عبادته وهو على هذه احلال؟ ِلم نت
يقول لوقا: "وإذ كان يف جهاد كان يصّلي بأشد ، وكان يصلي متواريًا وصار عرقه كعبيط الدم

)لوقها   مث قام من الصالة وجاء إىل تالميهذه"  ،وصار عرقه كقطرات دم نازلة على األرض ،جلاجة
 (1).اهلل جاثيًا ومصليًا" ، يقول يوحنا فم الذهب: "من ذا ال يتعجب عندما يرى(77/66

" ورفهع   رزعندما أحيا لعها   عن حال املسيح ما ذكره يوحناواستغاثته بربه ومن تضرعه 
نك يف كهل حهني   أعلمت  وأنا ،مسعت يل ألنك ،أشكركاآلب  أيها :فوق وقال إىليسوع عينيه 
 .( 61-11/61" ) يوحنا أرسلتيننك أليؤمنوا ، هذا اجلمع الواقف قلت ألجلولكن  ،تسمع يل

 . أو للمتحد معهإىل اهللوالتضرع والعبادة نوع من دالئل العبودية ال جيوز نسبته 
على الكل مبا فيهم املوت، مث يذكر خضوعه بعد ذلك هلل،  ويتحدث بولس عن انتصار املسيح 

 كوني كي)هلل(،  الكل له خضعأ للذي سيخضع يضًاأ نفسه االبن فحينئذ، الكل له خضعأ مىتفيقول: "
 (.15/72( 1ل" )كورنثوس )الك يف الكل اهلل

عليه السالم سيدخل اجلنة اليت وعدها اهلل أنه من أخرب  ما املسيحية يؤكد بشرفإن مما  ،وأخريًا
"يف  :حيث قال، معهم سيشرب يف اليوم اآلخر ويأكلوأنه ، ومنهم املسيح وتالميذه، عباده املؤمنني

يوحنا ) حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضًا ".. . ألعد لكم مكانًا أنا أمضي ... بيت أيب منازل كثرية
شربه معكم أحينما ، ىل ذلك اليومإشرب من نتاج الكرمة هذا أين من اآلن ال إ" قال: و، (9 – 16/7

 .(76/73مىت يب" )أيف ملكوت  جديدًا
فيشرب معهم يف جنة  ،حيث يلقى التالميذ من جديد، ومن املعلوم أن ملكوت اهلل يراد به هنا اجلنة

أم أن املسيح سيعود  فهل سيتجسد االبن ثانية يوم القيامة؟ وما احلكمة من التجسد حينذاك؟، اهلل
 .كسائر املؤمنني يف جنة اهلل يأكل ككائن بشري عادي

"وأنا إنسان قد كلمكم باحلق الذي مسعه من اهلل " )يوحنا عن نفسه:  ومجاع هذا كله قوله 
 بل شهادته عليه الصالة والسالم عن نفسه؟! ، أفال نق(2/61

 فلو كان إهلًا ملا صح منه أن يعمي علينا هذه احلقيقة مبثل هذا القول الصريح الدال على إنسانيته.
، الميذهتحني يصر النصارى على القول بألوهيته فإهنم يضربون بعرض احلائط قول املسيح وو

                                                 

 .(52)، ص  ص غربيال عبد املسيح( الرأي الصريح يف طبيعة ومشيئة املسيح، القّم1)
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(25 ) 
 ناسوت حل به اهلل.عن وال ، دث أبداًًَ عن إله متجسدويتنكرون بذلك لكل هذه النصوص اليت مل تتح

مث تربأ  قيدةالذي ألبسهم هذه العوقعوا فيما حذر منه مقدسهم بولس قد  بذا يكون النصارىو
 ،بل محقوا يف أفكارهم، إهنم ملا عرفوا اهلل مل ميجدوه أو يشكروه كإلهحيث قال: "، عهميمنهم ومن صن

بشبه ، أبدلوا جمد اهلل الذي ال يفىن، يزعمون أهنم حكماء صاروا جهالءوبينما هم  وأرلم قلبهم الغيب.
يف شهوات قلوهبم  لذلك أسلمهم اهلل أيضًا صورة اإلنسان الذي يفىن والطيور والدواب والزحافات.

وعبدوا املخلوق ، واتقوا، الذين استبدلوا حق اهلل بالكذب ،إىل النجاسة إلهانة أجسادهم بني ذواهتم
 (.75-1/71)رومية  "الذي هو مبارك إىل األبد ، دون اخلالق

   

هو النصوص اليت بينت ذهول معاصريه من حوارييه وأعدائه عن فكهرة   الضرب الثالـ::
بل هي مهن خمترعهات    مما يدل على أن الفكرة ال عالقة هلا باملسيح وال أتباعه.، ألوهيته وربوبيته

 ذلك يكفي لإلعالن عن بطالهنا.و، الحقة لذلك العهد
 :يف ذلك نصوص كثرية منهاو  
ملا كان املسيح راجعًا مع والدته ويوسف النجار حصل  إذ ،بألوهيتهالعذراء البتول جهل أمه  -

فقد جاء ، فمن ذا الذي يعلمها، ألوهيته الطاهرة فإن جهلت والدته، يدل على جهل والدته مبقامه ما
ويوسهف وأمهه مل   ، األيام بقي عند رجوعهما الصيب يسوع يف أورشهليم  "وبعدما أكملوا :يف لوقا
وملا مل جيداه رجعها  ، وكانا يطلبانه بني األقرباء واملعارف ،ذهبا مسرية يوم، إذ رناه بني الرفقة، يعلما

يا بين ملاذا … وبعد ثالثة أيام وجداه يف اهليكل بني املعلمني يسمعهم ويسأهلم ، إىل أورشليم يطلبانه
، فلو كانت مرمي تعلم أن (62-7/61" )لوقا  فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبني

 .عىنابنها هو اهلل أو ابنه ملا كان هلذا اخلوف على املسيح أي م
 نأ ينبغهي  نهأ تعلما أمل !تطلبانين كنتما ملاذا وجييب املسيح سؤال أمه ويوسف النجار بقوله: "

ل فهمت البتول وزوجها من جوابه بأنه يتحدث عن ألوهيته وبنوتهه احلقيقيهة   "، فهأليب فيما كونأ
 الكهالم  يفهما فلم لآلب؟ بالطبع: ال، فهما ال يعرفان شيئًا عن هذا املعتقد الغريب. يقول لوقا: "

 .(7/51" )لوقا هلما قاله الذي
يدها، وحيمد اهلل فرح مسعان األورشليمي وهو حيمل ول البتول ورأت ويف مرة أخرى مسعت مرمي

على أن عينيه قد اكتحلتا برؤية املعزي املخلص، لكنها والنجار مل تفهمان ما يقوله، فاكتفيا بعالمات 
 (.7/99" )لوقا يتعجبان مما قيل فيه وأمهوكان يوسف "العجب وأمارات االستغراب، يقول لوقا: 

أفلم ، (13/75)انظر يوحنا . ويذكر يوحنا أن املسيح ملا صلب ذهبت والدته لتذرف عليه الدمع
 ؟وأن املوت ال يضريه، تكن تعلم حني ذاك أن ولدها هو اهلل أو ابنه
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 اأيه" :يقول وهو ممتلئ من الروح القدس أقرب التالميذ إىل املسيح ،الصفا )بطرس( مسعانو -

 بقوات امسعوا هذه األقوال: يسوع الناصري رجل قد تربهن لكم من قبل اهلل ،الرجال اإلسرائيليون
هذا أخذمتوه مسّلمًا مبشورة اهلل  ،تعلمون وعجائب وآيات صنعها اهلل بيده يف وسطكم كما أنتم أيضًا

فلم يشر يف خطبته ، (7/77" )أعمال الرسل بق وبأيدي آمثة صلبتموه وقتلتموهاحملتومة وعلمه السا
، ومل يتحدث عن للمسيح إىل شيء من األلوهية -اليت كان فيها مؤيدًا من الروح القدس  -املهمة 

 .الناسوت املتأله وال اإلله املتجسد
بسبب ما تردد لرجلني من أصحابه قد حزنا  -بعد الصلب املزعوم متنكرًا  -عرض املسيح  وملا
يسوع الناصري الذي كان إنسانًا نبيًا مقتدرًا يف الفعل سأهلما عن سبب حزهنما فقاال: " ، عن صلبه

وحنن كنا  وصلبوه.، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء املوت ،الشعبوالقول أمام اهلل ومجيع 
فليس يف قوهلما حديث عن ناسوت ، (71-76/13" )لوقا و أنه هو املزمع أن يفدي إسرائيلنرج

ن غاية ما كانوا يرقبونه فيه، أن يكون خملص إسرائيل، ، إوال عن الهوت متجسد جنا من املوت، مقتول
 .تظر الذي بشرت به األنبياءأي املسيح املن

يقول القس إبراهيم سعيد عن هذين التلميذين: "إىل اآلن مل يؤمنا بالهوته .. لكننا ال ننكر عليهما 
 (1) أهنما كانا مؤمنني بنبوته".

ولو كانوا يرونه إهلًا ملا كان يف معجزاته أي ، وأيضًا عجب منه تالميذه ملا رأوا بعض معجزاته
فلم جيد فيها سوى الورق. فقال: ال خيرج ، فقصدها ،بالشجرة وقد جاع ع يسو فقد مّر، عجب

، ال يكون منك مثر بعد إىل األبد :"قال هلافتعجب التالميذ ، فيبست الشجرة لوقتها، منك مثرة إىل األبد
 )مىت" فلما رأى التالميذ ذلك تعجبوا قائلني: كيف يبست التينة يف احلال... فيبست التينة يف احلال.

فدل عجبهم على أهنم كانوا ال يدركون شيئًا مما تعتقده النصارى اليوم من ألوهية  (.71/12-77
 .وإال فإن إيباس اإلله للشجرة ليس فيه ما يدعو ألي عجب، املسيح

إن غاية ما اعتقده التالميذ يف املسيح أنه املسيا النيب العظيم املنتظر، ومل يدر خبلدهم ألوهيته أو 
يقول األب مىت املسكني: "التالميذ وقف تفكريهم عند اعتقادهم فيه أنه نيب، ولكن يعمل  بنوته هلل،

أعمااًل مل يعملها نيب .. رفع تقديرهم للمسيح عن ما هو أكثر فعاًل من نيب، ولكن ماذا يكون .. 
 (2).قالتالميذ مجعوا من األدلة يف حياة املسيح ما يؤكد هلم أنه املسيا"

يرسل إىل ، (11/11)انظر مىت  .مثله نالذي مل تقم النساء ع  ) حيىي ( مدانوهذا يوحنا املع

                                                 

 .(696)شرح بشارة لوقا، د. إبراهيم سعيد، ص  (1)
  (.937) ، ص، األب مىت املسكنيلوقا القديسحبسب جنيل إل( ا2)
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(22 ) 
أرسل اثنني من  ؛أما يوحنا فلما مسع يف السجن بأعمال املسيحاملسيح رساًل بعد أن عمده ليسألوه " 

فأجاب يسوع وقال هلما: اذهبا وأخربا يوحنا مبا  وقال له: أنت هو اآليت أم ننتظر آخر؟ تالميذه.
واملوتى ، والصم يسمعون، والربص يطهرون، والعرج ميشون، العمي يبصرون ،عان وتنظرانتسم

 .(6-11/9 " )مىتوطوىب ملن ال يعثر يف واملساكني يبّشرون.، يقومون
مع جاللة أمره مل يظن يف املسيح أنه أكثر من النيب املنتظر الذي كانت تنتظره  فيحىي املعمداين 

  بنو إسرائيل.
مث عقب بالتحذير من الغلو فيه ، فقد أخرب مبعجزات نبوته، تهسيح ال تدل حبال على ألوهيوإجابة امل

 أو التفريط كفعل اليهود الذين كذبوه وآذوه ومهوا بقتله. ،-كفعل النصارى  -
يوحنا " )قالت له املرأة: يا سيد أرى أنك نيب" : رأت قدراته وأعاجيبهو السامرية ملا جاءته املرأةو

فكان هذا معتقداً يعتقده عامة الناس ، صحح هلا معتقدهاوخبها وال فما ، وما زادت على ذلك، (6/13
 كما اعتقده تالميذ املسيح وحواريوه.

 :"فقالوا لهه  املسيح ورأى برهان اهلل على نبوة هذا املبارك وهو ما قاله عنه األعمى الذي شفاه
، لكهن  (11-3/11" )يوحنها  يسهوع  :جاب ذاك وقال: إنسان يقال لهأ؟ كيف انفتحت عيناك

، والذي شهد له باإلنسهانية  النصارى اعتقدوا يف هذه احلادثة ما مل يعتقده ذاك الذي شفاه املسيح
 .فحسب

دخهول   ملا دخهل أورشهليم  وكذا اجلموع اليت رأته كثريًا يف أورشليم، وخرجت الستقباله 
هذا يسهوع الهنيب" )مهىت     :موعاجل فقالت"  األبطال، هذه اجلموع كانت تعتقد بشريته ونبوته

71/11). 
فأخربهم بأنه لن تأتيهم سوى آية ، ويطلبون منه آية، من اليهود يالحقونه وهاهم أعداؤه  

 نرى منك آية.أن "أجاب قوم من الكتبة والفريسيني قائلني: يا معّلم نريد   يونان النيب ) يونس (
-17/92مىت ) "تعطى له آية إال آية يونان النيبوال ، فأجاب وقال هلم: جيل شرير وفاسق يطلب آية

93). 
لو كهان مها   و، ال ريب يبحثون عن آية تدل على نبوته اليت يدعوهم إىل اإلميان هباو واليهود 

وغريه من ، بل ولطالبوه بآيات أعظم من آية يونان، ثل آية يونانملا رضوا منه مب يدعو إليه األلوهية
 األنبياء.
تقدمت إليه امرأة خاطئة باكية متسح رجليه  يرقب املسيح متشككًا بنبوته فيما أحد الفريسينيو
لو  :تكلم يف نفسه قائاًل ،فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك"، تقبلهما وتدهنهما بالطيب، بشعرها

لقد اسهتنكر يف  (. 2/93" )لوقا خاطئة ؟ إهناوما هي ؟لعلم من هذه املرأة اليت تلمسه كان هذا نبيًا
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إمنا كانهت   بينهم  ، مما يؤكد أن دعواههذا الذي جيهل حال اخلاطئة –ال ألوهية  -نبوة نفسه 

، يقول األب مىت املسكني: "فالفريسي إذ رأى املسيح يتقبل من املرأة ما صنعته بهه  النبوة فحسب
 (1).نه ليس نبيًا كما كان يذاع عنه"أأخذها شهادة ضد املسيح 

: فقد قالوا لنيقودميهوس ، ال الربوبية ،جرميته عندهم دعواه النبوةكانت  ،قتله اليهود وملا أراد
، إهنم يكذبونه (2/57" )يوحنا فّتش وانظر. إنه مل يقم نيب من اجلليل من اجلليل؟ "ألعلك أنت أيضًا

 .يف دعواه النبوة، وهو من اجلليل اليت مل يسبق أن أتى منها نيب
لذلك فقد حصره ، اجترأ عليه حماوالً غوايتهف ،ونه بشرًاأكثر من كاملسيح يف والشيطان أيضاً مل ير 

وهو يف ذلك ميتحنه ومينيه بإعطائه الدنيا يف مقابل ، يف اجلبل أربعني يومًا من غري طعام وال شراب
وقال له:  وأراه مجيع ممالك العامل وجمدها.، إبليس إىل جبل عال جدًا "أخذه أيضًا سجدة واحدة له
ألنه مكتوب:  ،حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، ن خررت وسجدت يلإ ،أعطيك هذه مجيعها
مالك  -العظيم  د الربفهل كان الشيطان يِع، (11-6/3)مىت  وإياه وحده تعبد"، للرب إهلك تسجد
 بالدنيا؟!!. -كل شيء وواهبه 

إبليس وينقل القمص تادرس يعقوب ملطي يف تفسريه إلجنيل مىت عن القديس جريوم قوله: "يقصد 
بكل هذه التجارب أن يعرف إن كان هو احلق ابن اهلل، ولكن املخلص كان موفقاً يف إجاباته تاركاً إياه 

 يف شك"، فالشيطان كان وبقي جاهاًل بألوهية املسيح املدعاة.
وهل خيان اإلله؟ وكيف نفهم  ؟مث إن كان املسيح إهلًا متجسدًا فكيف نفهم تربيرًا خليانة يهوذا

  ؟ولعنه يف الليلة اليت أراد اليهود القبض فيها على املسيح ر بطرس له ثالث مراتبطرس إنكا
ويترك عالمات استفهام ال ، بل إن كل ما قيل يف سرية املسيح يصعب فهمه مع القول بألوهيته

 إجابة عنها.
من موجودة ليس يف أقوال معاصريه بل حىت يف النبوءات السابقة اليت يؤ مث إن بشرية املسيح 

وإمنا تنبأت بنيب ، نبأ بقيام رب أو إلهتهفهذه النبوءات مل ت، ويقولون أهنا حتققت فيه ، النصارى هبا
 .ورسول صاحل

"قال الرب: من أجل ذنوب إسرائيل الثالثة واألربعة ال من ذلك ما جاء يف كالم عاموس النيب 
وال بيع إله متساو ، يف بيعهم إياي :يقلفهو مل ، (7/6" )عاموس ...ألهنم باعوا البار بالفضة، أرجع عنه

 .وهو وصف يقتضي كمال العبودية هلل، بارًابل مساه ، معي
  

                                                 

 (.991)، ص  ( اإلجنيل حبسب القديس لوقا )دراسة وتفسري وشرح(، األب مىت املسكني1)
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إثبات النبوة والرسالة له مبطل و، النصوص اليت شهدت للمسيح بالنبوة الضرب الرابع:
 لالوهية.

النصهوص  من هذه ، ال اإلله، وفقد شهد له معاصروه بالنبوة والرسالة، واليت هي صفة البشر
، فقد أكهد  (19/19" )يوحنا ألين أنا كذلك، وحسنًا تقولون، وسّيدًا أنتم تدعونين معّلمًا"  :قوله

، وقد شاع تسميته عنهدهم بهاملعلم   املسيح صحة اعتقاد التالميذ به، إهنم يرونه معلمًا وسيدًا هلم،
يذ نداءه باأللوهيهة  أفكان من حسن األدب أن يترك التالم، (11/71"وقال له: يا معلم " )مرقس 

 وأن ينادوه هبذا النداء املتواضع: معلم.
"وملا ابتدأ يسوع كان له حنهو ثالثهني سهنة " )لوقها      وهو يف سن الثالثني، وقد بدأت نبوته

، ن الروح القدس مل يكن قد أعطي بعدأل، وقد كان مثة وقت مل يزنل عليه الروح القدس "(9/79
 .(2/93وحنا " )ين يسوع مل يكن قد جّمد بعدأل

ويسوع ، " أنت اإلله احلقيقي وحدكفقال: ، ولنفسه بالرسالة، لربه بالوحدانية وشهد املسيح 
 (.12/9يوحنا " )املسيح الذي أرسلته 

ليس نيب بال كرامة إال يف وطنه  :وأما يسوع فقال هلم فكانوا يعثرون به،"  :قوله عن نفسهحنوه و
 .ومزنلتهم ال يعرف أقوامهم هلم قدرهم ،ه كسائر األنبياءفاعترب نفس، (19/52" )مىت ويف بيته

ألنه ال ميكن أن ، ينبغي أن أسري اليوم وغدًا وما يليه"  :وملا خوفه الفريسيون من هريودس قال هلم
" )لوقا يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني ،يا أورشليم يا أورشليم يهلك نيب خارجًا عن أورشليم.

 غريه منفيها  كما صرعيف أورشليم وخاف من مصرعه  ،نفسه بالنبوة، فشهد ل(19/99-96
  فذلك أبلغ لو صح. يا قاتلة اإلله. :مل يقل هلاويا قاتلة األنبياء"  : "، وناداهافغادر أورشليم ،األنبياء

وملا أرهر املعجزات لقومه قرهنا بدعوى نبوته قائاًل وهو يناجي اهلل: " ولكن أسألك من أجل هذه 
 (.11/76 ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتين " )يوحنا، اعةاجلم

"تطلبون أن تقتلوين، وأنا إنسان قد كلمكم باحلق الذي مسعه من اهلل " )يوحنا قتله قال: وملا أرادوا 
 أنه رسول من اهلل. ، وهذا نص صريح بإنسانيته، فهو إنسان رسول(2/61

كما أرسلين اآلب أرسلكم : سالم لكم، يضًافقال هلم يسوع أوملا بعث تالميذه للدعوة قال هلم: " 
 .(71/71" )يوحنا أنا

يوحنا )ومباذا أتكلم "  ،" اآلب الذي أرسلين هو أعطاين وصية ماذا أقولوأكد رسالته بقوله: 
16/7 – 9). 

، قال: "الكالم الذي تسمعونه ليس يلفقد ، وهو يف كل ما يقوله عن اهلل معصوم ألنه ينطق بالوحي
 بل للذي أرسلين" ،تعليمي ليس يل": ويف موضع آخر، (16/72يوحنا )ي أرسلين" بل لآلب الذ
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 .(19/16 يوحنا)" وال رسول أعظم من مرسله "  وقال: .(2/16)يوحنا 

واإلله ، النصوص اليت جعلته رسوالً خاصاً إىل بين إسرائيل ومما يبطل قول النصارى بألوهية املسيح
 ال يكون خاصًا بأمة دون أمة.

 (.11/6"مل أرسل إال إىل خراف بيت إسرائيل الضالة " )مىت :قولهن ذلك وم 
)انظر مىت  .ألهنا ليست من شعبه أول مرة، ومثله قصة املرأة الكنعانية اليت رفض شفاء ابنتها

15/71-72). 
وميلك على آل ، ده كما جاء يف لوقا "وسيعطيه الرب اإلله عرش داود أبيهومثله الوعد الذي وعِِِ

فلو كان  أم رسول خاص هبم؟ فهل هو إله خاص ببين إسرائيل، (99-1/97 ب إىل األبد" )لوقايعقو
 فهذا شأن األنبياء.، ملا صح اختصاصه بشعب دون شعب إهلًا

، وقد صرحوا بذلك أمامه فلم خيطئهم، هي معتقد الناس عامة فيهعليه الصالة والسالم ونبوته 
 ،أخذ اجلميع خوف وجمدوا اهلل قائلني: قد قام فينا نيب عظيمايني " فعندما أحيا املسيح ابن األرملة يف ن

 (.2/16" )لوقا وافتقد اهلل شعبه
فلما رأى الناس اآلية اليت صنعها يسوع وملا أطعم اخلمسة آالف إنسان من مخسة أرغفة قالوا: "  
 (.6/16" )يوحنا إن هذا هو باحلقيقة النيب اآليت إىل العامل :قالوا

، ووسيط واحد بني اهلل والناس، له واحدإ"ألنه يوجد  :وبشريته بولس معترفًا برسالتهوقد قال 
 (.7/5( 1اإلنسان يسوع املسيح" )تيموثاوس )

 ،كتابه "الكون املنشور" : "ال يعترب عيسى إهلًا أو خملصًاقوله يف آرثر فندالي يف السري  وقد صدق
وعلم بأن احلياة  ،يف عالج املرضى وبشر باحلياة األخرىإمنا هو رسول من الّله خدم يف حياته القصرية 

 .الدنيا ما هي إال إعداد للملكوت اإلهلي حبياة أفضل لكل من عمل صاحلًا"
، هلل رأينا من الضروب األربعة ما قام فيه دليل وبرهان واضح على عبودية املسيح هكذا و

إن هو إال  ا يؤمن به املسلمون مل بقموافق بل مطا، وهذا وأنه رسول عظيم من لدن ربه جل وعال
 (.53)الزخرف:  عبٌد أنعمنا عليه وجعلناه مثاًل لبين إسرائيل 

 
 



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(21 ) 

 القول بتدرج إعالن ألوهيته
 

ورأوا أن أحدًا من معاصريه مل يدرك تلك األلوهية ، على ألوهية املسيحالدليل النصارى م عِد وملا
، مفاده أن املسيح مل يعلن ألوهيته لتالميذه يف بدء دعوته، بقول جديد بعضهم صدر اليت يتحدثون عنها

 .أي مل يدركوا هذا السر إال بعد موته، بل تدرج هبم حىت كشف هلم عنها بعد قيامته
فيقول عن مرمي وموقفها ، "سرية املسيح الشعبية" مسث يف كتابه الشهري ومن القائلني هبذا الرأي بتر

كما أن العقل ، إن رواية اإلجنيل جتعل هذه الفكرة حمالة… آلب األزيل"هل حسبته إهلًا ابن ا :من ابنها
وإال كيف استطاعت أن تؤنبه على توانيه يف اهليكل مع أحبار وعلماء اليهود؟ وكيف ، ال يسلم هبا

 …عاجلت شؤونه كلها كطفلها اخلاضع هلا
لذي مل تفطن إليه ومل تعرفه مل تدرك سر ألوهيته اهلائل ا … كال إن العذراء مل تفكر يف ولدها كإله

لكنهم مل يفطنوا  … وحىت التالميذ أنفسهم مل يدركوا هذا السر اهلائل إال قبيل هناية حياته، إال مؤخرًا
 إليه ويدركوه متامًا إال بعد موته وقيامته وصعوده مبجد وإرساله الروح القدس.

ويتعجبون ، قضت يف صحبتهعندئذ أخذوا يرجعون بذكرياهتم إىل الوراء خالل ثالث سنوات ت
 .كيف أمسكت عيوهنم عن معرفة ما عرفوه اآلن"

، وكل ما ينقل من أدلة كانت ألوهية املسيح استنتاجاً عقلياً توصل إليه التالميذ بعد رفع املسيح ًاإذ
 .كتابية على ألوهيته مل تكن كافية ليصلوا إىل هذا املعتقد أو يدينوا به

عن  املسيح هذه احلقيقة ىأخف مَل ر يف وجهها تساؤالت عدة منها:وهذه الدعوى من النصارى تثو
من معاصريه ومن بعدهم  –جعل الكثريين هلا ه املزعوم ءيعلنها منذ اليوم األول؟ إن إخفامل َْ؟ ومل ًَتالميذه

، إذ مل يقل املسيح عن نفسه أنه هلم ذلك ّقوُح، يقولون ببشريته - من الذين تسميهم الكنيسة باهلراقطة
 .إله، ومل يعتقد ذلك أحد من تالميذه زمن كرازته

كما  رب الذي نزل ليصلبال وهو قيقته خوفًا من اليهود؟ كيفه حلؤونتساءل هل كان إخفا
 ؟زعموا

بني أقوال املسيح أول بعثته وبني أقواله املتتبع آلخر أحاديث املسيح ال جيد أي مفارقة  واحلق أن
ا ال جيد يف أحوال التالميذ ما يدل على أهنم اكتشفوا ما مل يدروه كم، املزعومالصلب  قبل وبعد حادثة

، (79/96"يا أبتاه اغفر هلم ألهنم ال يعلمون" )لوقا  فلوقا يذكر أن املسيح على الصليب قال:، من قبل
، فطلب من اهلل أن يغفر لكنه بشر يعجز عن ذلك سأغفر لكم. فيقول: بألوهيته وكان ينبغي أن جيهر

 .هلم
أنعمت  ولو كان إهلاً لقال:، (79/69"تكون معي يف الفردوس" )لوقا  ضاً قال للص املصلوب:وأي 



 

 

 (27 ) 
 عليك بالفردوس.

"إين ذاهب إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم" )يوحنا  يقول:املزعومة وها هو املسيح بعد القيامة 
71/12). 
"الناصري الذي كان إنسانًا  م :فيقول اثنان منه، يعتربوه إنسانًا فقط قيامتهوها هم تالميذه بعد  

 .(76/13نبيًا مقتدرًا يف الفعل والقول أمام اهلل وأمام الناس" )لوقا 
"يسوع الناصري رجل قد تربهن : وهو ممتلئ من الروح القدس وكذلك قال عنه بطرس بعد رفعه
 .(7/77لكم من اهلل بقوات وعجائب" )أعمال 

…" ة كيف مسحه اهلل بالروح القدس والقوة"يسوع الذي من الناصر: وقال يف مرة أخرى
 (.11/92)أعمال 

إن جمرد احلديث عن تدرج إعالن ألوهية املسيح يطعن يف كل ما تورده النصارى من أدلة على 
فهم ، عل تالميذه يقولون بألوهيتهجتإذ هذه األدلة كلها وغريها مل ، ألوهية املسيح من التوراة واألناجيل

احلال وهكذا ، إمنا كانوا يريدون اجملاز، أو الرب أو اهلل ما كانوا يقصدون احلقيقةعندما أمسوه ابن اهلل 
 .من أدلة يف مجيع ما يتعلق به النصارى يف موضوع ألوهية املسيح

 



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(29 ) 

 مربرات جتسد البن 
 

بقول يوحنا: "والكلمة صار جسهدًا،  لذلك النصارى أن اهلل جتسد يف املسيح، وحيتجون  عتقدي 
 (.1/16)يوحنا وحل بيننا" 

ولفهم هذا النص نقرأ ما يقوله حمققو الرهبانية اليسوعية تعليقًا على احلكمة املتجسدة املذكورة 
(، قهد  16/1ديب يف مثل )األمثال أإن فكرة احلكمة اجملسدة، وهو جمرد فن (: "2/77يف )األمثال 

ددًا الدين القومي .. ففي مجيع تطورت يف إسرائيل ابتداء من زمن اجلالء، حني مل يبق تعدد اآلهلة مه
هذه النصوص اليت جتسد فيها احلكمة أو الكلمة أو الروح؛ يصعب علينا أن منيز بني ما ههو فهن   

 ."شعري، وما هو تعبري عن مفاهيم دينية قدمية، وما هو شعور بوحي جديد
جتسهيد  ال ختتلف عهن  ، حيتمل أن يكون جمرد استعارة فنية أدبية  نص جتسد الكلمةف ،وهكذا
، تهدعو يف رؤوس  خرجت "احلكمة تنادي يف اخلارج، يف الشوارع تعطهي صهوهتا   ، حنياحلكمة
-3/19مثهال  ة صخابة خادعهة )األ أ، ومثله جتسيد اجلهل بامر(71-1/71مثال األ)" األسواق

12). (1) 
روح القهدس؟   وأب عن سبب جتسد االبن دون اآل -يف هذا الصدد  -تساءل احملققون  وقد
ا مل كان التجسد اإلهلي على صورة بشر؟ ما ضرورته؟ ملاذا نزل االبن من عليائه ليهدخل  وتساءلو

 ؟ خيرج من فرجها؟ مل كان هذا كلهجوف امرأة مث
جيدوا هلا إجابهة يف ثنايها كتهاهبم     مل وملا، يف اإلجابة عن هذه األسئلةرجال الكهنوت اجتهد 

إذ كمها مل جيهدوا يف   ، سب ما أداه إليه عقلهحب كٌل، فصدرت عنهم أقوال خمتلفة، أعملوا عقوهلم
 أيضًا مل جيدوا يف هذه األسفار تربيرًا له. ،العهد اجلديد ما يؤكد قول بولس بأن اإلله قد جتسد

 :، أمههاوقد احنصرت إجاباهتم يف أقوال
 وينبغي أن نؤمن به.، أن هذا السر ال نفهمه أوهلا:

كما سيمر معنا يف  –  والبشرية وإيناسها برؤية اإللهثانيها: أن التجسد كان لردم اهلوة بني اهلل
 .-كالم البابا أثناسيوس

                                                 

، 6-1/ 3، األمثهال  6/11( وقد تكرر جتسيد املعاين يف الكثري من النصوص الكتابية )انظر: ابن سهرياخ  1)
 .، وغريها(79/79



 

 

 (26 ) 
أن التجسد كان طريقة لرد الناس لعبادة اهلل بعد أن عبدوا املخلوقهات واملصهنوعات،   ثالثها: 

ن اهلل رأى أننها  إيقول القديس أفرام: "وتركوا اخلالق وهجروا عبادته، فتجسد اهلل ليعبده الناس، 
(1)لبشر( عبدنا املصنوعات، ولذلك لبس جسدًا مصنوعًا ، ليقتنصنا به ونتعبد له".)أي ا

 

حيث اقتضى عهدل اهلل مهوت   ، ها: أن التجسد كان ضرورة للتوفيق بني عدل اهلل ورمحتهرابع
 .فكان املسيح كبش الفداء، البشرية وتسلط املوت عليها واقتضت رمحته حياهتا

وهو أحد أهم رجال جممع نيقية : "هلذا كان أمام كلمهة اهلل أن  أثناسيوس البابا ويف ذلك يقول 
ويف نفس الوقت أن يؤمن مطالب األب العادل املطالهب بهه   ، يأيت باإلنسان الفاسد إىل عدم فساد

فكان هو وحده الذي يليق بطبيعته أن جيدد خلقه ، نه هو كلمة األب ويفوق الكلإوحيث ، اجلميع
ألجل ذلك نزل إىل عاملنا كلمة اهلل اخلهايل   ..  اجلميع لدى اآلب كل شيء وأن يتحمل اآلالم عن

وإذ مل يتحمل أن يرى املوت تصري له السيادة لئال تفهىن   ..  العدمي الفساد وغري املادي، من اجلسد
ألنهه   .. فقد أخذ لنفسه جسدًا ال خيتلف عن جسدنا، وتذهب صنعه أبيه يف البشر هباء، به اخلليقة

لكهان اجلهنس    ،ب خملص اجلميع ابن اهلل قد جاء إلينا وحل بيننا ليويف غاية املهوت لو مل يكن الر
 البشري قد هلك".

 هل تغري حال البشر فلم يعد املوت متسلطًا عليهم؟   سيحامل موت مث ماذا بعد  
، وعندما مت ذلك بدأ البشر ميوتهون  .. "حبسد إبليس دخل املوت إىل العامل: فيجيب أثناسيوس

وصار له سلطان على اجلنس البشري أكثر مهن  ، م من الفساد يف ذلك الوقت فصاعدًاوصار عليه
 ألنه أتى نتيجة هتديد اهلل يف حال العصيان".، سلطانه الطبيعي

لكنا مل نعرف ما هو السلطان الطبيعي للموت؟ وال ندري ما الفرق بني موت الناس قبل املسيح 
 ر تسلط املوت على غرينا كأنواع احليوانات املختلفة.  كما حيق لنا أن نتساءل هنا عن س .. وبعده

فيقول: "عنهدما   -وهو اإليناس الذي ذكرناه قبُل  -كما يذكر أثناسيوس سببًا آخر للتجسد 
وأهنا ال تستطيع من نفسها ، ورأى ضعف طبيعتهم، خلق اهلل الضابط للكل اجلنس البشري بكلمته

هلذا حتنن اهلل على اجلنس البشهري   ..  على اإلطالقأو أن تكون فكرة عن اهلل، أن تعرف خالقها
لئال يروا أن ال منفعة على اإلطالق من وجهودهم   ،على قدر صالحه ومل يتركهم خالني من معرفته

   (2)يف احلياة".

                                                 

 .(53)، ص  املسيح، القمص غربيال عبد املسيح ( الرأي الصريح يف طبيعة ومشيئة1)
 .(161-152)انظر: املسيح يف القرآن والتوراة واإلجنيل ، عبد الكرمي اخلطيب، ص ( 2)



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(25 ) 
أن تأنس البشرية برؤية ومعرفة رهبا وأن تنهدم اهلوة الواسهعة   ًالقد كان اهلدف من التجسد إذ

وهو ما عرب عنه سنوت يف كتابه "املسيحية األصلية" حيث يقهول: "توجهد    ،قبني اخلالق واملخلو
، ولو مل يكن اهلل بادر وتدراك األمر لبقيت احلالة على ما هي عليهه …  فقط هوة واسعة ال حد هلا

ولقد بهادر وأعلهن عهن    ، ولكن اهلل تكلم، إرداية ولظل اإلنسان بال رجاء يتخبط يف دياجري الال
 (1) نفسه".
كيف كانت صلة األنبياء برهبم مع هذه اهلوة؟ هل الدكتور عبد الكرمي اخلطيب: تساءل يا وهن

عرفوا رهبم املعرفة اليت تدفعهم لعبادته وطاعته؟ أم كان إمياهنم باهتًا؟ وماذا تغري يف حياة البشهرية  
 هل آمن الناس وعرفوا رهبم؟ وهل زال اإلحلاد من البشرية؟  ؟بعد جتسد اإلله
اإليناس للبشرية يف رؤيتها للرب وهو يصفع ويضرب وجيلد. إن هذا من شأنه أن يقلهل  مث أين 

وتتحرك نزعاهتا إىل عامل ، فالنفس البشرية طلعة تتوقد أشواقها إىل اجملهول، من مقام األلوهية عندهم
 فإذا انكشف هلم اجملهول أو رهر هلم ما وراء الغيب سكنت نزعاهتا وبردت أشواقها حنهو ، الغيب

 يف البحث عنه. هذا الشيء الذي كانت تسعى إليه وجتدُّ
 هل من العدل أن حترم منهه؟ .مث ماذا عن باقي أجيال البشرية اليت مل تأنس مبعرفة هذا املتجسد

 وكيف هلا أن تعرف رهبا ومل تراه ؟!
 ومل نأنس به أيضًا حهال كهولتهه وهرمهه.   ، مث مل كان أنسنا باإلله حال طفولته وشبابه فقط

 لماذا؟!  ف
عاجزًا عهن   ات املتهافتة اليت تسيء إىل عظمة اهلل، وجتعلهالتربيره هذ املسلمونيرفض هكذا و

ومثل هذا ال يقع به احلكماء من الناس فضهاًل عهن رب   ، حائرًا بني عدله ورمحته ،العفو والغفران
 .لفوه من صور الشرك، أو تظهره عاجزًا عن هداية خلقه إىل عبادته إال مبوافقتهم على ما أالعاملني
ويقرر أن بولس هو الذي قرر جتسهد  ، ضعف هذه التربيراتالرأي يف شارل جنيرب شاركنا وي
تبهاع  أن األ " بعهد أن أدرك لقد ابتكر عقيدة التجسد ، ، ويوضح األسباب اليت دعته لذلكاإلله

 ميتهة عيسهى   وأنه جيب تفسري، اجلدد من املشركني مل يكونوا ليتقبلوا كل القبول فضيحة الصلب
جيعل منها واقعة ، تفسريًا مرضيًا - و اليت مل يكف األعداء بطبيعة احلال عن الرجوع إليها - املشينة

 ذات مغزى ديين عميق.
ووضع حاًل كان له صدى بالغ املدى قهد   ... )بولس( فكره يف هذه املشكلة وأعمل احلواري 

فتصهوره  ، ومل يتجه إال إىل عيسى املصلوب، ثنا عشرجتاهل فكرة عيسى الناصري اليت أغرم هبا اال

                                                 

 (.121-161، 197-191) ص، عبد الكرمي اخلطيب، املسيح يف القرآن والتوراة واإلجنيل  (1)



 

 

 (26 ) 
وقد عثر احلواري علهى   … ومتثل نوعًا من التشخيص، شخصية إهلية تسبق العامل نفسه يف الوجود

 (1).…"عثر عليها يف غالب الظن دون أن يبحث عنها، العناصر اجلوهرية يف األسرار
 وههو ، له املتجسد املصهلوب و يضع ملساته النهائية على اإلواجهه بولس وه آخر ًاحرج لكن
)انظر التثنيهة   .والتوراة تنص على لعن كل مصلوب، حياة املسيح على الصليب يقول بنهايةكيف 

 .، فهذا يزري باملسيح وجيعله ملعونًا حسب شرائع اليهود(71/79
وأن جيعل منه إهلهًا  ، رأى بولس أن جيعل من امللعون مثاًل أعلى يف التضحية، حلل هذه القاصمة 

وكما قال بهولس:  ، فصار لعنة ليفتديهم من لعنة الناموس ،من خطاياهانزل وجتسد ليفدي البشرية 
فباألوىل كثريًا وحنهن متهربرون   ، ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا، "ولكن اهلل من حمبته لنا

نه.." )روميهة  إنه وإن كنا وحنن أعداء قد صوحلنا مع اهلل مبوت اب، خنلص به من الغضب ،اآلن بدمه
 (2) .، لقد صار لعنة ألنه حررنا من لعنة الناموس!(5/2-11

فإن هذا الذي تقوله النصارى يف الرب جل وعال من تعدد وجتسد نوع مهن العبهث    ،وأخريًا
األستاذ  كما يقولال فإن املّث، اإلنساين وجرأة صارخة على مقام الرب جل وعال وتطاول مستغرب

وال يتصور أحهد أن يهدعي   ، حني يصنع متثااًل فإنه يستطيع أن يهدمهن "حممد جمدي مرجا املهتدي
 أو أنه جزء أو عنصر من هذا الصانع.، بلة صانعهالتمثال أنه من ِج

ولعبهت   ،مث أخذه الغي، تطاول على صانعه -أحد خملوقات اهلل  -ولكن اإلنسان الضعيف  
مث راح يعيد ، دة تكوين وتشكيل صانعهفقام بإعا، فقلب الوضع وعكس اآلية، برأسه نشوة الضالل

حمهواًل اإللهه   ، جاعاًل كل قسم منها إهلًا قائمًا بذاتهه  ،تقسيم خالقه إىل أقسام ثالثة ابتدعها خياله
مث قام بتقسيم األعمال واألعباء والورائف بني آهلته الثالثة اليت صنعها عطفهًا   ... الواحد إىل ثالثة

 (3)عمال واألعباء والورائف إله واحد. حقًا ما أشقى اإلنسان".وإشفاقًا من أن يتحمل كل تلك األ
فهإن  ، سيحينيأسباب انتشار اإلحلاد بني امل أهم أحدكانت أن فكرة التجسد النصرانية  واحلق

فيما جتعلهه النصهرانية   ، اإلنسان مييل بفطرته وعقله إىل تعظيم اخلالق وتنهزيهه عن الشبيه واملثيل
 .مرأة من بين إسرائيلإنسانًا خرج من فرج ا

                                                 

 .(196)املسيحية، نشأهتا وتطورها، ص ( انظر: 1)

 .(765)ص ، رؤوف شليب، أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء( يا 2)

 .(175)ص ، حممد جمدي مرجان، ( اهلل واحد أم ثالوث3)



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(22 ) 
 ،أستطيع أن أتصور اهلل تصورًا ماديًا يقول كريانس ايرسولد: "أما من وجهة نظر العلم فإنين ال

 (1) حبيث تستطيع أن تدركه األبصار أو أن حيل يف مكان..".
فال جيد كهثري  ، ر الناس بني املعتقد اخلاطئ والفطرة الصحيحة املؤيدة بسلطان العقلوعندئذ خيَي

فيكثر اإلحلاد. تعاىل اهلل عما يقول ههؤالء  ، هم مفرًا من الكفر بإله الكنيسة املصفوع واملصلوبمن
 علوًا كبريًا.

ل والقيم اليت جاء هبا املسيح ودعها  ومن اآلثار السيئة اليت تتركها عقيدة التجسد إضعاف املُث
إذ ، يضيع مع القول باأللوهية لكن أثر هذا اخللق، مث كان بسبقهم إليها قدوة صاحلة ألتباعه، إليها

 ل اليت سبقهم إليها إله.ُثلن يتصور البشر إمكانية تطبيق هذه امُل
ل اليت ضهرهبا لنها   : "لو كان إهلًا فإن املُثمدائرة املعارف األمريكية يف قوهل هذا ما يراه ُكتاب

نسان ال يسهتطيع  إن اإل نه ميتلك قوى ال منلكها.إحيث  ،بعيشته الفاضلة يفقد كل ذرة من القيمة
 تقليد اإلله".

"على خطى املسيح": "إذا كان املسيح إهلًا فإن املرء ال يستطيع  ويقول توماس أكمبسفي كتابه
 اقتفاء أثره والسري على منهجه".

 
 

                                                 

  .(65، 93-92) ص، أمحد عبد الوهاب، طائفة املوحدين من املسيحني عرب القرون (1)



 

 

 (22 ) 

  هل املسيح هو اهلل؟
 

ملصرية وقد اهتم احملققون مبناقشة الطبيعة الواحدة للمسيح واليت تقول هبا الكنيسة األرثوذكسية ا
 .)املرقسية(

صر موضحًا كلرييكية مبيقول حبيب جرجس عميد الكلية اإل الكنيسة املصرية معتقد ويف بيان 
، "إن فادينا العظيم قد تزنل عن مساء جمده ني يف مسألة الطبيعة الواحدة :شرقيعقيدة األرثوذكس ال

 ... فحبل به بقوة الروح القدس ،ل أن يتحد باإلنسان باختاذه جسدًا حقيقيًا بنفس عاقلة ناطقةوقِب
صار املسيح ذاتًا  ... ذا طبيعة واحدة، يصريان شخصًا واحدًا، واحتادمها بدون اختالط وال امتزاج
 مشيئة واحدة". ، واحدة جوهرًا واحدًا طبيعة واحدة

كما قال اهلل  إذ أنه جعل اهلل هو املسيح ، أشد مذاهب النصارى كفرًاولعل هذا املذهب 
 (.12 )املائدة: لقد كفر الذين قالوا إن اهلل هو املسيح ابن مرمي  :عنهم
وال جيري ، ال يصري حمدثًااألزيل هذا املذهب اهلل بشرًا؟ فالقدمي  عن كيف جعل أتباسلموعجب امليو

 …عليه ما جيري على البشر من عوارض كالنوم والنسيان واألكل والشرب وكونه يرى
، فاملسيح بشر، فثمة مفارقات واضحة بينهما، ن املسيح ليس اهلللكن النصوص املقدسة تثبت أ

اهلل بل واإلجنيليهة  ، توراتيةالنصوص وهي عوارض تزنه ال، أصابته العوارض اليت تصيب سائر البشر
 ها.عز وجل عن
فقد جهاء يف  ، أن يكون إهلًا، ابن آدم الدود، وهيهات ملولود املرأة، مولود امرأة فاملسيح 

 ،هوذا نفس القمهر ال يضهيء   وكيف يزكو مولود املرأة. ؟فكيف يتربر اإلنسان عند اهلل"التوراة 
 (.5-75/6" )أيوب !فكم باحلري اإلنسان الرّمة وابن آدم الدود والكواكب غري نقية يف عينيه.

"وأنا إنسان قد كلمكم باحلق الذي مسعه من اهلل " )يوحنها  واملسيح إنسان ، وهو ابن اإلنسان 
 (79/3" )العدد فيندم إنسانوال ابن ، فيكذب إنسانًاليس اهلل بينما اهلل "، (2/61

ال ينعس وال ينام حهافظ   "فهو أما اهلل ، (92-6/95)انظر مرقس  .املسيح نام يف السفينةو 
 .(171/6إسرائيل" )املزمور 

أن يهراه  وال يقدر ، حد من الناسأالذي مل يره " واهلل ال يرى، كان جسدًا مرئيًا واملسيح 
حد أ" اهلل مل يره وهو ما يقوله يوحنا:  (.6/16( 1بدية" )تيموثاوس )الذي له الكرامة والقدرة األ

 .(1/12قط " )يوحنا 
يف حهني كهان    ،ًا حمسوسًاأي ليس جسم، (6/76" اهلل روح" )يوحنا ميضي يوحنا فيقول:  

، إين أنها ههو  ، يدّي ورجلهيّ  انظروا " واملسيح عن نفسه يقول: ،املسيح جسمًا حمسوسًا باللمس



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(23 ) 
أراههم يديهه   ، حني قال ههذا و ن الروح ليس له حلم وعظام كما ترون يل.إف، جسوين وانظروا

 .(61-76/92" )لوقا ورجليه
( فكيهف يهزعم   11/72)انظر اخلهروج   .ومن رآه ميوت، ى اهللبل ال تقدر األجسام أن تر

 ؟بأن البشر رأوه الزاعمون
ومل يهره  ، أما اآلب فاألسفار خترب أن أحدًا مل يسمع صوته، ًاكان صوته مسموع واملسيح 

 .(5/92مل تسمعوا صوته قط وال أبصرمت هيئته" )يوحنا  "واآلب نفسه الذي أرسلين يشهد يل.
يستحيل عليه واهلل ، جسدًا بشريًا قد اكتنفه يف بطنه إىل حني والدته كيف يقول النصارى: إنو

ال حتل روحي على إنسان أبدًا، ألنه  :" فقال الربوليكية حني تقول: ذلك،كما ختربنا التوراة الكاث
"العلي ال فروح اهلل ال حتل يف األجساد، فضاًل عن حلول ذاته العلية، ألن  (، 6/9 جسد" )التكوين

  (.2/62يسكن يف هياكل مصنوعات األيادي" )أعمال 
" هل يسكن اهلل ض ال تسعه وات واألرافالسم، ومن احملال أن يكتنفه جسد أرضي مهما عظم

فكم باألقل هذا البيهت الهذي   ، وات ال تسعكاوات ومساء السماهوذا السم ؟على األرض حقًا
 .(2/72( 1) لوكاملبنيت" )
"حي أنا إىل األبهد"  : واهلل عن نفسه يقول، ومات - كما ذكرت األناجيل -واملسيح صلب  

لذي وحده لهه  ا"وهو ، (11/6بدين" )الرؤيا "أقسم باحلي إىل أبد اآلويقول: ، (97/61)التثنية 
 (.6/16( 1" )تيموثاوس )ال يدىن، يف نور عدم املوت ساكنًا

فدل ذلك على أنه  ،وقعودًا عن مرتبة األلوهية كما أفادت نصوص أخرى عجزًا للمسيح 
الئكة وال م، أحد" وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما فقد جهل موعد الساعة  ،ليس اهلل
 (.76/96مىت ) إال أيب وحده "، تالسماوا
 .(5/91"أنا ال اقدر أن أفعل من نفسي شيئًا " )يوحنا  :عن نفسه قالو

"مل  وملا مساه أحدهم صاحلًا قال:، (71/79بامللكوت )انظر مىت  زبديلذا عجز أن يعد ابين 
 .(71-12/12وهو اهلل" )لوقا ، تدعوين صاحلًا؟ ليس أحد صاحلًا إال واحد

"من أجل ذلك مسحك اهلل بزيت االبتهاج أكثر من شركائك"  وذكر بولس أن للمسيح شركاء 
 هؤالء شركاء له حىت يف األلوهية؟(. فهل 11-1/2عربانيني )

خرج  األيامويف تلك "وهو اهلل، يقول لوقا: ، غريه ًاعبد إهل كما مثة نصوص أفادت بأن املسيح 
، وقد ذكر اإلجنيليون أنه صرخ إىل ربه (6/17 لوقا" )كله يف الصالة هللوقضى الليل ، اجلبل ليصّلي إىل

 .(72/66" إهلي إهلي ملاذا تركتين" )مىت  ناداه وهو على الصليب:مستغيثًا و
 .(71/12وإهلي وإهلكم" )يوحنا  ،" أيب وأبيكمعن اهلل: للتالميذ وقال  



 

 

 (31 ) 
 .يلة أن جاء اجلند للقبض عليهومن ذلك صالته ل، يعبد ربه ويصلي له كما كان املسيح 

هل اهلل يصلي هلل؟ وهل اهلل يدعو اهلل؟ مث هل  ؟فإذا كان هو اهلل فلمن كان يصلي، (76/93)انظر مىت 
 يستجيب اهلل لدعاء اهلل؟!

وإياه وحده تعبد" )مهىت  ، للرب إهلك تسجد "مكتوب: وقال للشيطان ملا طلبه أن يسجد له:
 ؟، فهل كان يتحدث عن نفسه(6/11

وتذكر عشرات النصوص أن املسيح مرسهل  ، واهلل  كما تثبت النصوص تغايرًا بني املسيح
بل لآلب الذي أرسلين" )يوحنا ، الكالم الذي تسمعونه ليس يلمنها "، من اهلل واملرَسل غري املرِسل

…"  ليؤمن العامل أنهك أرسهلتين   … "أرسلتين إىل العامل أخرى: املسيح  ويقول، (16/76
" )يوحنا العامل لكي حنيا به إىلابنه الوحيد  أرسلاهلل قد  رسالة يوحنا: "، ويف (76-12/71ا )يوحن

(1 )6/3). 
مل أتكلم "املسيح :  ه على لسانيف قولوأهنما ليسا واحدًا ، وأكد يوحنا املغايرة بني اآلب واالبن

، (17/63)يوحنا  "كلمومباذا أت، هو أعطاين وصية ماذا أقول، لكن األب الذي أرسلين، من نفسي
فلم كان االبن ال يتكلم من تلقهاء  ، فإذا كان االبن مساويًا لآلب يف كل شيء أو هو اآلب نفسه

 الذي ينبغي أن يقوله.الكالم وأوصاه بأعطاه واآلب الذي أرسله له من موافقة بل البد  ،نفسه
 من األموات" )كولوسي"الذي أقامه  :ومن النصوص اليت أفادت املغايرة قول بولس عن املسيح

 .فالقائم من املوت غري الذي أقامه، (7/17
  بل أبوه.، فاألب ليس االبن ،(1/9"نشكر اهلل أبا ربنا يسوع املسيح" )كولوسي  :ويقول بولس 
ليفهم العهامل أين أحهب اآلب    ويقول: "، (15/3ويقول املسيح: "كما أحبين األب" )يوحنا  

 .واملوصي غري املوصى، فاحملب غري احملبوب، (16/91وكما أوصاين اآلب " )يوحنا 
 فالسامع ليس القائل.، (1/15"ما مسعته من أيب" )يوحنا  ويقول:

 (.15/76"أبغضوين أنا وأيب" )يوحنا فيقول: ، ويؤكد الفرق بينه وبني اهلل
مسحه اهلل  "يسوع الذي من الناصرة كيف املغايرة بني األقانيم الثالثة قول بطرس:أيضاً ومما يفيد  

، فاهلل مسح عيسى بالروح القدس، (11/92بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خريًا" )أعمال 
 .فهم ثالث شخصيات متمايزة منفصلة
 .(16/13"ارتفع وجلس عن ميني اهلل" )مرقس  بعد القيامة وجاءت نصوص تقول بأن املسيح 

 .فالذي عن اليمني غري للذي عن مشاله، (9/1"املسيح جالس عن ميني اهلل" )كولوسي  ويقول بولس:
، (71/12أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم" )يوحنا  وقويل هلم: إين أصعد إىل" : اجملدلية وقد قال ملرمي

 .فالصاعد غري الذي يصعد إليه



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(31 ) 
"أيب أعظم مين"  :فقد قال املسيح، كما أن هذه الغريية تنطوي على عدم تساٍو بني اهلل واملسيح

"احلق وقال: ، (11/73"أيب الذي أعطاين إياها هو أعظم من الكل" )يوحنا وقال: ، (16/72)يوحنا 
وقال: ، (19/76وال رسول أعظم من مرسله" )يوحنا ، نه ليس عبد أعظم من سيدهإ :احلق أقول لكم

 .(5/13)يوحنا  "ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه شيئًا إال ما ينظر اآلب يعمل، قول لكماحلق أ"
 يضًاأ نفسه االبن فحينئذ، الكل له خضعأ ومىت " أكد بولس خضوع املسيح يف النهاية هلل فقال:و 

، (15/72( 1) كورنثوس)"  الكل يف الكل اهلل يكون كي )أي هلل(، الكل له خضعأ للذي سيخضع
فهل هذان أقنومان متساويان أم شخصان ، وليس هو اآلب، خاضع له ،فهو والشك دون اآلب

 ؟متغايران
"ومن قال كلمة عن ابن  لذا يقول املسيح:، وال يتساويان، روح القدس عنكما يتغاير االبن  

 وال يف العامل اآليت" )مىت، ال يف هذا العامل، وأما من قال عن روح القدس فلن يغفر له، اإلنسان يغفر له
17/97.) 
 يتيب صيغة التثليث الوهو أيضًا خمالف لترت، فدل النص على أن روح القدس أفضل من املسيح 
 قدم املسيح على الروح القدس.ت

القول باسم ومما يؤكد املغايرة بني هذه األقانيم وعدم تساويها حترمي الكنيسة تغيري ترتيب الثالوث ك
وقد كان قواًل شائعًا يف أوربا يف العصور ، هرطقةإذ يعترب هذا القول ، الروح القدس واالبن واآلب

واألمر باحملافظة ، دال على عدم التساويهذه الصيغة ؟ فمنع الكنيسة حىت اندثروقد حاربته ، الوسطى
 .على بعض األقانيم مشعر بأمهية بعض املشهور على الترتيب

واحبلها  قول بأن االبن أو الكلمة هو من حل على مرميللرفض الكنيسة أيضًا ويؤكد ذلك 
ن كان االبن هو الروح ولئ، (1/12مىت " )القدس الروح من حبلى وجدت": املسيح، إذ يقول مىت

القدس، ومها جوهر واحد، فعليه يصح قولنا بأن مرمي وجدت حبلى من االبن أو اآلب، وهو ما ال 
 .انية املختلفةالنصركنائس قبله ت

"قال: أيها ال املسيح وال غريه ، ال يف السماء وال يف األرض، اهلل ليس له شبيه وال نظريأخريًا: و
ن يف ألنهه َمه   "وقال: ، (6/16( 7يام )األال إله مثلك يف السماء واألرض" )، سرائيلله إإالرب 

 .(23/6)املزامري  "؟من يشبه الرب بني أبناء اهلل السماء يعادل الرب؟



 

 

 (37 ) 

 بآيات من القرآن على ألوهية املسيح النصارى استدلل
 

آن يصدق عقيدهتم وقوهلم يف شبهات زعموا فيها أن القر املسلمنييف وجه  نوريثيورد النصارى وي
وإىل ما يف ، وأنه ابن اهلل. واستندوا يف ذلك إىل متشابه اآليات اليت فهموها وفق مرادهم، املسيح

 اآليات الكرمية من ثناء على املسيح وأمه واحلواريني واملؤمنني من النصارى.
وتبني فساد ، النصارىآيات كثرية تكفر نذكر أنه مثة ويف مواجهة شبهات النصارى واستدالهلم  

 وقوله: (، 12)املائدة:  لقد كفر الذين قالوا إن اهلل هو املسيح ابن مرمي  قوله:  منها، عقيدهتم
لقد كفر الذين قالوا إن اهلل هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهلل ريب وربكم إنه 

لقد كفر الذين قالوا إن  واه النار وما للظاملني من أنصاٍر من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة ومأ
اهلل ثالث ثالثةٍ وما من إلهٍ إال إلهٌ واحدٌ وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذابٌ أليٌم 

 : قولهمثله و، (29-27)املائدة: رم قاتلوا الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما ح
)  اهلل ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون

 (.73 التوبة:
 بن مرميااملسيح  على أهل الكتاب من النصارى ادعاءهم أن وأغلظه وقد أنكر القرآن أشد النكري

 ولد اهلل   ًوقالوا اختذ الرمحن ولدا  ًلقد جئتم شيئاً إدا  تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق
إن كل من  وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولداً  أن دعوا للرمحن ولداً  األرض وختر اجلبال هداً 

ذلك عيسى ابن مرمي قول  ( وقال: 39-22)مرمي:  واألرض إال آيت الرمحن عبدًا يف السموات
 حانه إذا قضى أمرًا فإمنا يقول له كن فيكونما كان هلل أن يتخذ من ولٍد سب  احلق الذي فيه ميترون

  :(.96-95)مرمي 
إن هو إال عبٌد أنعمنا عليه   ، ومنه قوله تعاىل:يف آيات كثرية وذكر القرآن عبودية املسيح 

(، وملا نطق يف مهده عليه السالم صرح هبذه احلقيقة، 53)الزخرف:  وجعلناه مثاًل لبين إسرائيل 
وملا جاء عيسى بالبينات قال قد  (، 71)مرمي:  د اهلل آتاين الكتاب وجعلين نبيًاقال إين عب فقال: 

إن اهلل هو ريب وربكم  جئتكم باحلكمة وألبني لكم بعض الذي ختتلفون فيه فاتقوا اهلل وأطيعون 
 (.66-69)الزخرف:  وه هذا صراٌط مستقيٌم فاعبد
ن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه ما املسيح اب:  القرآن مصرحاً برسالته وقال 

  .(25: ) املائدة صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبني هلم اآليات مث انظر أىن يؤفكون
 فنفخنا فيه من روحنا :قول اهلل تعاىل يف شبهتهم كان أهم ما متسك النصارى وتعلقوا بهو

 ن مرمي رسول اهلل وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منهإمنا املسيح عيسى اب  :وقوله (.17 :)التحرمي
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(39 ) 
 .(121: )النساء

عقله الناطق أي  ،، وهو كلمتهفلقد فهموا من هذين النصني أن عيسى هو روح اهلل القائمة به
وهو تعلق غريق أعياه أن جيد يف كتابه دلياًل يصرح بألوهية املسيح، فعمد إىل كتب غريه  )اللوغس(،
 .هاتنكب حقائقوي هاحيرف معاني

" ألست تزعم أنه كلمة اهلل وروح منه  قالوا:ف هذه الشبهة ألقاها نصارى جنران بني يدي النيب و
فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه   :فأنزل اهلل عز وجل فحسبنا. قالوا: بلى. قال:ف؟ 

 (1) .(2:  آل عمران) ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
يا أهل الكتاب ال   بتمامها تظهر بطالن استدالهلم -اليت اجتزؤوا منها ما تعلقوا به  - اآليةو

تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهلل إال احلق إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهلل وكلمته ألقاها إىل 
 إله واحد سبحانه أن يكون مرمي وروح منه فآمنوا باهلل ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خرياً لكم إمنا اهلل

لن يستنكف املسيح أن يكون عبدًا هلل  له ولد له ما يف السماوات وما يف األرض وكفى باهلل وكياًل 
-121: )النساء  وال املالئكة املقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعًا

ستدالهلم، ويصرح بعبودية املسيح هلل تبارك ، فتلحظ أن أول اآلية وآخرها يكذب النصارى يف ا(127
 وتعاىل.

اليت ، وليس كلمة اهلل اخلالقة، فهو كلمة اهلل املخلوقة، كلمة اهلل ألنه خلق بكلمة اهلل واملسيح 
 ، حني شبه خلق املسيح ووجوده خبلق آدمنه القرآن الكرميوهذا ما ذكره وبيَّ، (كن)هي أمر التكوين 

 كمثل آدم خلقه من تراٍب مث قال له كن فيكونإن مثل عيسى عند اهلل   :(53 )آل عمران. 
ومما يؤكد أن مقصود القرآن بالكلمة؛ كلمة اهلل اليت كانت سبباً بوجوده، ال املعىن الفلسفي الذي 

إن اهلل يبشرك بكلمٍة منه امسه املسيح عيسى  يزعمه النصارى )اللوغس( قوله تعاىل يف اآلية السابقة: 
 (، فهو كلمة من اهلل، وليس صفة اهلل األزلية.65)آل عمران:  مي ابن مر

ولذلك ملا بشر اهلل زكريا عليه السالم مبجيء حيىي وصفه بأنه يصدق بكلمة من اهلل، وهو املسيح 
هو قائٌم يصلي يف احملراب أن اهلل يبشرك بيحىي مصدقًا بكلمٍة من اهلل فنادته املالئكة و عليه السالم 

 .(93)آل عمران:   وحصورًا ونبيًا من الصاحلنيوسيدًا 
إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهلل يبشرك بكلمٍة  : وصف املسيح بأنه كلمة خملوقة  أخر اتويف آي 

ويكلم الناس يف املهد وكهاًل  منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي وجيهاً يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني 
ب أىن يكون يل ولدٌ ومل ميسسين بشرٌ قال كذلك اهلل خيلق ما يشاء إذا قضى قالت ر ومن الصاحلني 

                                                 

 (.9/122)رواه الطربي يف تفسريه  (1)



 

 

 (36 ) 
وأنه  اهللمن أنه كلمة  اتفصرحت اآلي ( 47-65)آل عمران:  أمرًا فإمنا يقول له كن فيكون

 .خملوق، فهل ينطبق هذا على عقل اهلل الناطق الذي يسمونه بالكلمة )اللوغس(
سبب بشري قريب من جهة أبيه  لمسيحلكرمي أنه ليس لوسبب اختصاص املسيح هبذا االسم ا

 ق وفق أمرها.اليت ختّل، وهو ختليقه بكلمة اهلل، لذا نسب إىل سببه القريب، ينسب إليه كما الناس
 وعدد، تنمو اهلل كلمة وكانت "وقد يكون املقصود أنه حيمل كلمة اهلل ، كما يف العهد اجلديد: 

"  اهلل كلمة ليسمع عليه يزدحم اجلمع كان ذإو، ومثله قوله: "(6/2" )أعمال  جدًا يتكاثر التالميذ
 .(5/1)لوقا 
كما مساه اهلل عز وجل يف آية ، جربيل منه  الروحاملراد بف فنفخنا فيه من روحناأما قوله و
 (.117النحل: ) من ربك باحلق روح القدس قل نزله أخرى:
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشرًا  يف صورة رجل قد متثل جربيل )روح اهلل( للعذراء البتول و
فنفحنا املسيح خلق بنفحة منه فسرى املسيح يف أحشائها، ف ،( ، فنفخ يف درعها12)مرمي:   سويًا

 .(31: )األنبياء فيها من روحنا
( فهي إضافة 73 )احلجر: ونفخت فيه من روحي  أيضًا وهذا املعىن هو ما ورد يف حق آدم

 خارجًا عن اإلنسانية لكان آدم أوىل بذلك. ولو أوجبت هذه اإلضافة معىًن، ف وتكرميتشري
 يف ما لكم وسخر ليست تبعيضية، بل هي البتداء الغاية، كقوله تعاىل:  وروح منه  وقوله: 
 (، أي خلقت منه.19)اجلاثية:   منه مجيعًا األرض يف وما السموات

وكذلك أوحينا إليك  :قوله تعاىل للفظ الروح مبعىن املالئكةستعمال ويدل أيضًا على هذا اال 
يا ليت ، قال له موسى: هل تغار أنت يل"  : ومثله قول موسى، (57: )الشورى  روحاً من أمرنا

: "يقول اهلل: يقولو، (11/73" )العدد إذا جعل الرب روحه عليهم، كل شعب الرب كانوا أنبياء
فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم ، أسكب من روحي على كل بشر ويكون يف األيام األخرية إين
 (. 7/12)أعمال " رؤى وحيلم شيوخكم أحالماًً

عبد اهلل ورسوله اجملهت  إىل   وهكذا فإن القرآن كما العهد اجلديد متفقان على أن املسيح 
لدالة على نبوتهه عليهه   بين إسرائيل، وهو عليه الصالة والسالم النيب املؤيد باملعجزات الباهرات ا

 أفضل الصالة وأمت التسليم.
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(35 ) 

  الروح القدسألوهية 
كما يطلق على وحهي   ،جربيل املالك الروح القدس عند املسلمني اسم شريف يطلق على 

 الذي يؤيد به أنبياءه وأولياءه. اهلل وتأييده
القدس مهن ربهك    قل نزله روحوقد مسى القرآن الكرمي املالك جربيل روحًا يف قوله تعاىل: 

إذ قال اهلل يا عيسى ابن مرمي اذكر نعمهيت عليهك    ، ومثله قوله تعاىل: (117)النحل:  باحلق
 (.111)املائدة:  وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس 

وكذلك أوحينا إليك روحًا  وكذا مّسى القرآن الكرمي وحي اهلل على أنبيائه روحًا يف قوله :  
ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشهاء   (، ومثله قوله تعاىل: 57 )الشورى: من أمرنا
 (.15)غافر:  من عباده
عما ذكرنهاه يف املفههوم   ال يبعد كثريًا روح القدس يف الكتاب املقدس من املهم أن نقرر أن و
اإلطالق  فقد ورد هذا ،على أية حال ال يتفق مع املعىن الذي قدمه جممع القسطنطينية لكنه، القرآين

 على معان متعددة:يف الكتاب املقدس 
أرواح أبرار  وإىل" ، فهي روح اهلل املخلوقة فيهماألحياءاإلنسانية اليت خيلقها اهلل يف الروح  -1

تزنع أرواحها فتموت، وإىل تراب تعهود،   ": دعاء املترمنوحنوه ( ، 79 /17 انينيمكملني " )عرب
، (91-116/73املزمور " ) ي الكائنات( وجتدد وجه األرضفُتخلق )أ ترِسل روحك )أي يا اهلل(

"ونفخ يف أنفه نسمة حياة، فصهار آدم   ي النفخة اليت أحيت هيكل آدمذه الروح اليت من اهلل ههو
، وقد مسيت هذه الروح بروح من اهلل ألهنا صدرت عن اهلل، وإليه تعود (7/2نفسًا حيًا" )التكوين 

 .(17/2" )اجلامعة طاهاعأ الذي اهلل ىلإ الروح ترجع"
"داود قهال بهالروح القهدس" )مهرقس     : األنبياء ومنه تأيت به املالئكة إىل ذيالوحي ال -7

 هها أي بطهرس: " وقهال  (، 1/62(، ومثله "وامتا زكريا أبوه من الروح القدس" )لوقا 17/96
" )أعمال  داود بفم فقاله القدس الروح سبق الذي املكتوب هذا يتم نأ ينبغي كان ،خوةاإل الرجال

 يها  (، وقد مسى اهلل األنبياء وما يأتون به من الوحي روح القدس فقال موخبًا لبين إسرائيل: "1/16
 كهان  كمها  ،القهدس  الروح تقاومون دائمًا تمنأ ،واآلذان بالقلوب املختونني وغري الرقاب قساة

 .(2/51؟!" )أعمال آباؤكم يضطهده مل نبياءاأل يُّأ ،نتمأ كذلك آباؤكم
، وقهد  وغريههم  فهم وحكمة لانبياءو على ما يعطيه اهلل من تأييدهذا اللفظ كما يطلق  -9

: "كنت انا بروح اهلل أخهرج الشهياطني"    املسيحومنه قول يكون بواسطة املالئكة وسواهم، 
: "هل جند مثل هذا رجاًل فيهه  ، وهو يبحث عن رجل حكيمفرعون لعبيده(، وقول 17/72)مىت 

"كان الرجل يف أورشليم امسه مسعان، وهذا الرجل كان بهارًا  . وكذا (61/92التكوين روح اهلل" )



 

 

 (36 ) 
، وكذلك أيهد روح القهدس   (7/75)لوقا  تقيًا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه"

وا يتكلمون بألسنة أخرى كما ؤوابتد، "فامتا اجلميع من الروح القدس التالميذ يف اليوم اخلمسني
 "روحي قائم يف وسطكم. حجي:سفر النيب  ومثله قول (،7/6الروح أن ينطقوا" )أعمال أعطاهم 

   (.7/5ال ختافوا" )حجي 
"يبس العشب، ذبل الزهر، : ف الريح املدمرةالتوراة وهي تصقول الرياح الشديدة، ومنه  -6

 ينما جاء يف مقدمهة سهفر التكهو    ، وهو ينطبق على(61/2 إشعياألن روح الرب هب عليه" )
لبسًا أوهم هذا اخللط، فالنص  تهفإن يف ترمج ،(7-1/1وروح اهلل يرف على وجه املاء" )التكوين "

 ،يقصد منه رياح عظيمة أتت مهن عنهد اهلل   ،اسبينوزا عن مفسري اليهود الناقد الكبري كما ينقل
 فبددت رلمات الغمر.
وههي   ،تأليهه نسبة ال ، شريفوت نسبة تعظيميف هذين النصني وأمثاهلما  إىل اهللونسبة الروح 

 .(96/6"جبال اهلل" )املزمور  :كقوله
الذين ال  ،غري مرادة عند مؤهلي روح القدساليت ذكرناها قبُل للروح القدس لكن مجيع املعاين 

إلهه ،   وفق املفهوم النصراين الروح القدسف يوافقون على كونه جمرد قوة أو تأثري أو مالك من اهلل،
؟ وما أدلة النصارى على وفق مفهومهم ثالوث األقدس ، فمن هو الروح القدسثالث أطراف الإنه 

 ومىت مّت ذلك؟ تأليهه؟
األسهقف  للنظر يف قهول  انعقد جممع القسطنطينية تاؤديوس  االمربطور وبأمرم 921عام  يف

مبا تقوله  والذي كان ينكر ألوهية الروح القدس ويقول ،مكدونيوس أسقف القسطنطينية األريوسي
"إن الروح القدس عمل إهلي منتشر يف الكون، وليس أقنومًا متميزًا عن  :ألسفار عن الروح القدسا

 .ات، ويراه خهادمًا لالبن كأحد املالئكةنه كسائر املخلوقكان يقول عنه: إو ،األب و االبن"
وجتريهده مهن ورائفهه     مكهدونيوس ، وقرروا حرمان مخسون أسقفًامائة و اجملمع حضرقد و

، واختذوا أحد أهم قرارات اجملامع الكنسية، وهو تأليه الروح القدس ، واعتربوه مكمهاًل  الكنسية
"ليس روح القدس عندنا مبعىن غري روح اهلل، و ليس اهلل شيئًا غري حياته، للثالوث األقدس، وقالوا: 

 (1) ن اهلل خملوق".إ :فإذا قلنا أن روح القدس خملوق فقد قلنا
: " إن الروح القدس هو اهلل األزيل ، فهو الكائن منذ البهدء قبهل   يقول القس ياسني منصورو

اخلليقة، وهو اخلالق لكل شيء، والقادر على كل شهيء، واحلاضر يف كل مكان، وهو السرمدي 
 غري احملدود ".

                                                 

 .(771-712)اء، رؤوف شليب، ص ( انظر: يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سو1)
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(32 ) 
ويقهول يف موضع آخهر: "إن الروح القدس هو األقنوم الثالث يف الالهوت، وههو لهيس    

ولكنه غري منفصهل،   ،وة، بل هو ذات حقيقي، وشخص حي، وأقنوم متميزجمرد تأثري أو صفة أو ق
وغهري أقنوم االبن ، ومسهاٍو هلما يف السهلطان واملقههام،   ،وهو وحدة أقنومية غري أقنوم اآلب

 (1)ومشترك وإيامها يف جوهر واحد والهوت واحد".
(، 6/76اهلل روح" )يوحنها   مبا جاء يف إجنيل يوحنا: "إن الروح القدس تأليهيف يتعلق النصارى 

روح اهلل ...  "يف البدء خلق اهلل السهماوات واألرض  كما يرونه الروح املوجودة منذ بدء اخلليقة
، وكذا كثري من النصوص يتحدث عن الروح أو روح اهلل (7-1/1يرف على وجه املاء" )التكوين 

 .أو الروح القدس
 

 ألوهية الروح القدسالنصارى على نقض أدلة 
هذا املعتقد الغريب د كان يكفينا ما ذكرنا من معاين الروح القدس يف الكتاب املقدس لدفع لق

 عن الكتاب.
فاملعىن الذي يريده النصارى للروح القدس معدوم يف كتاهبم، ويتأكد غرابته عند تأملنا لعهدد  

 من الشواهد اليت حتدثت عن الروح القدس.
منها نزوله على شكل محامة على املسيح وهو ، ةعلى صور خمتلف كائن متجسد الروح القدسف
، فهل كانت تلك احلمامهة  (9/77 ة مثل محامة" )لوقاي" نزل عليه الروح القدس هبيئة جسم يصلي
 إهلًا؟

"وصار  ويف مرة أخرى أتى على شكل ألسنة نارية، وذلك حني حل على التالميذ يوم اخلمسني
البيت حيث كانوا جالسني، ورهرت هلم  ، ومابغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة

ألسنة منقسمة كأهنا من نار، واستقرت يف كل واحد منهم، وامتا اجلميع مهن الهروح القهدس"    
 (.6-7/1)أعمال 
فقد جهاء الهروح إىل   أو مالك اهلل كما جاء كتاهبم،  مل ال يكون الروح القدس جربيل و

 لكهن  .يطلبونك رجال ثالثة هوذا :الروح له قال " من مالئكة اهللكرنيليوس وبطرس، وهو مالك 
 الذين الرجال إىل بطرس فزنل. أرسلتهم قد أنا ألين ،شيء يف مرتاب غري معهم واذهب ،وانزل قم

 إىل يستدعيك أن مقدس مبالك إليه أوحي ..كرنيليوس إن :فقالوا .. كرنيليوس قبل من إليه أرسلوا

                                                 

، اهلل واحد أم ثالوث، حممد جمدي مرجان، ص (66-67)( انظر: أقانيم النصارى، أمحد حجازي السقا، ص 1)
(116-175). 



 

 

 (32 ) 
(، فاملالك املقدس هو الروح الذي كلم بطهرس،  77-11/71" )أعمالكالمًا منك ويسمع ،بيته

 وهو الذي طلب من كرنيليوس أن يرسل رجاله إىل بطرس.
وعدو بين إسرائيل من املالئكة جربيل عليه السالم، فهو الروح القدس الهذي خلهص بهين    

: ياإشعيقول  مث ملا أصروا على كفرهم عذهبم وغضب عليهم، وحتول إىل عدو هلم، ،إسرائيل مرارًا
 ولكنههم  ،القدميهة  ياماأل كل ومحلهم ورفعهم ،همفّك هو ورأفته مبحبته ،خلصهم حضرته ومالك"

حزنهوا  أفقهد   (11-69/2 إشعيا" )حارهبم وهو ،عدوًا هلم فتحول ،قدسه روح حزنواأو متردوا
   .مالك حضرته، الروح القدس فتحولت حمبته هلم إىل عداوة

 موسى القدمية، األيام ذكر خرجوا من أرض مصر "مث حنيبين إسرائيل  كان معروح القدس الو
..  قدسهه  روح وسطهم يف جعل الذي ينأ ؟غنمه راعي مع البحر من صعدهمأ الذي ينأ .وشعبه
، لكنه مالك اهلل، وليس أقنومًا له، (69/11" )إشعيا بديًاأ امسًا لنفسه ليصنع قدامهم املياه شق الذي

 ىلإ بهك  وليجيء ،الطريق يف ليحفظك ،وجهك مامأ مالكًا سلمر أنا ها" فقد جاء يف سفر اخلروج
 (، فروح القدس هو املالك الذي كان معهم.71-79/71)اخلروج " عددتهأ الذي املكان

 وسهط  يف ذاإفه  ورأيتح اهلل ليس امسًا خاصًا جبربيل، بل يطلق على غريه من املالئكة "وور
 أعني وسبع قرون سبعة له ،مذبوح كأنه قائم خروف الشيوخ وسط ويف ،األربعة واحليوانات العرش
(، فاألرواح اليت رآها يوحنا ليست آهلة، 5/6األرض" )الرؤيا  كل إىل املرسلة ،اهلل أرواح سبعة هي

 وإال حتول الثالوث النصراين إىل عاشور!!

 ومنوقد تكرر احلديث عن أرواح اهلل السبعة يف سفر الرؤيا يف موضعني آخرين، حيث قال: "
"  اهلل أرواح سهبعة  هي ،مّتقدة نار مصابيح سبعة العرش وأمام وأصوات، ورعود بروق خيرج رشالع

 أرواح سبعة له الذي يقوله هذا .ساردس يف اليت الكنيسة مالك إىل واكتب(، ويقول: "6/5)الرؤيا 
 (.9/1" )الرؤيا  ..الكواكب والسبعة ،اهلل

كان إهلًا الستقل بالفعل بنفسه، لكنه مل يكهن   ليس بإله، ولوفإنه الروح القدس لكن أيًا كان 
( 7كذلك، يقول بطرس: "الروح القدس دفع بعض الناس أن يتكلموا بكالم من عند اهلل" )بطرس )

لدفع الناس أن يتكلموا بكالم  ،فلو كان الروح القدس إهلًا أزليًا مساويًا لآلب يف كل شيء ،(1/71
 من عنده هو.

ال يعلمهه إال اآلب   ، إذمبوعد السهاعة   -كغريه  -روح القدس ومما يدفع ألوهيته جهل ال
، وال االبهن ، وال املالئكة الذين يف السماء، أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم هبما أحد" وحده 
   .(19/97" )مرقس إال اآلب



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(33 ) 
"فإن :  ومما يدفع ألوهيته أن النصوص جتعله هبة من اهلل يعطيها ألوليائه، كما قال املسيح

كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة، فكم باحلري اآلب الذي مهن السهماء،   
، إذ ال يعقل أن يكون اهلل العظيم ممثاًل بأقنومهه  (11/19يعطي الروح القدس للذين يسألونه " )لوقا 
 .الثالث هدية هتدى وميتلكها بعض البشر

، بألوهية أولئك الذين حيل عليهم، فقد حل على كثريين ولو كان الروح القدس إهلًا لوجب القول
وأيضًا "مسعان عليهه روح  ، (6/19 (1لوك )املمنهم داود حيث "استوت روح الرب على داود" )

 وقوة ،عليِك حيل :القدس الروح هلا وقال ، وحل الروح القدس على مرمي "(7/75القدس" )لوقا 
" )مهىت  القهدس  الهروح  من حبلى وجدت سى، فقد "وأحبلها عي ،(1/95" )لوقا لكتظلِّ العلي

1/12.) 
 يل وتكونهون  ،علهيكم  القهدس  الروح حل مىت قوة ستنالون لكنكم " وكذا حل على التالميذ

 من تعتنوا فال ،ليسلموكم ساقوكم فمىت(، فصاروا يتكلمون بالروح القدس "1/2" )أعمال شهودًا
 نهتم أ لسهتم  نأل ،تكلمهوا  فبذلك الساعة تلك يف أعطيتم مهما لب ،هتتموا وال تتكلمون مبا قبل

 (.19/11" )مرقس  القدس الروح بل ،املتكلمني
 أنلسهتم تعلمهون    أم كورنثوس املؤمنني ببولس، لهذا خياطبههم "  فقد حل على أهل  ،وأخريًا

مجيعًا يسهتحقون   فهؤالء (،6/13( 1)كورنثوس ) "جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم
   ه.منقد حل فيهم، وامتاوا اإلله  العبادة لو كان
الروح بعضًا ممن مل يسمعوا به  أن الروح القدس ليس إهلًا أن الكتاب املقدس يعترب ومما يدل على

، ، بل ويعتربهم تالميذًا رغم جهلهم هبذا اإللهه املزعهوم  مؤمنني  -فضاًل عن اإلميان به  - القدس
، فسهس أ إىلما اجتاز يف النواحي العالية جاء ن بولس بعد أفحدث فيما كان أبلوس يف كورنثوس "
نه يوجد الهروح  أوال مسعنا  :قالوا له؟ هل قبلتم الروح القدس ملا آمنتم :قال هلم، وجد تالميذ فإذ

 .(7-13/1" )أعمال القدس
فهو (، 6/76"إن اهلل روح" )يوحنا  :وأما ما يتعلق به النصارى على ألوهية روح القدس يف قوله

ه إخبار عن صفة من صهفات ليس إخبارًا عن ذات اهلل وطبيعته، بل هو ، ألن النص استدالل خاطئ
 .(1/5( 1( و"اهلل نور" )يوحنا )6/16( 1، كقوله: "اهلل حمبة" )يوحنا )فحسب
 ورد عهن وقهد  ، إذ ليس هو جسدًا ماديًا مكونًا من حلم وعظم ،رىُي المقصود يوحنا أن اهلل  و
 ، (76/93"والروح ليس له حلم أو عظام" )لوقا  :هذا الفهمصحة ما يؤكد  لوقا



 

 

 (111 ) 
وهذا املعىن يؤكده صاحبا كتاب شرح أصول اإلميان يف إجابتهما على السؤال التايل: "ملاذا يقال 

 (1)زهه عن اهليولية، وعدم قابليته للفساد"؟هإنه تعاىل روح؟"، حيث جييبان: "يقال: إنه روح، لتن
التثليث صياغة بشرية قامهت  هو اآلخر ليس بإله، وأن  الروح القدسوهكذا يرى احملققون أن 

الهذي مل   ،من غري أن تستند إىل دليل يؤكد أصالة هذا املعتقد ،هبا اجملامع بأهواء البابوات واألباطرة
 .احلواريون عرفهاألنبياء ومل يذكره املسيح ومل ي سمع بهي

غة اإللهه الواحهد يف ثالثهة    كية احلديثة حني قالت: "إن صيايوقد صدقت املوسوعة الكاثول 
 (2)أشخاص مل تنشأ موطدة وممكنة يف حياة املسيحيني وعقيدة إمياهنم قبل هناية القرن الرابع".

 
    

                                                 

 .(72)شرح أصول اإلميان، الدكتور القس أندرواس واطسون ، والدكتور القس إبراهيم سعيد، ص ( 1)

 .(35)ص ، إبراهيم خليل أمحد، الغفران بني اإلسالم واملسيحية (2)



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(111 ) 

 أدلة النصارى على عقيدة التثلي:
 

أي التثليث أن جند ما يؤصهله يف  ، من الطبيعي واملتوقع وحنن نتحدث عن أهم عقائد النصرانية
 على لسان األنبياء مث املسيح مث تالميذه من بعده.عشرات النصوص الواردة 

الدليل الصريح الذي نبحث  يكشف لنا غيابلكن التصفح الدقيق ملا بني دفيت الكتاب املقدس 
هلم نتأمهل مها جهاء يف    ، ومل العجلة يف إصدار األحكام، يف اجلديدوأيضًا ، يف العهد القدمي، عنه

 اهلام.الكتاب املقدس من تأصيل هلذا املعتقد 
 

 النصوص التوراتية وعقيدة التثلي:أولا : 
منهها   ،إىل التثليثورموز إهلية وزعموا أهنا إشارات  ،تعلق النصارى ببعض النصوص التوراتية

صيغة اجلمع العربي )ألوهيم( عند احلديث عن اهلل كما يف مقدمة التوراتية استخدام بعض النصوص 
"ألهوهيم"   ويف النص العهربي ، (1/1 اء واألرض" )التكوين"يف البدء خلق اهلل السم سفر التكوين

كقول التوراة أن اهلل قال:  ،ومثله يف استخدام ما يدل على اجلمع يف أفعال منسوبة هلل، )اآلهلة( :أي
 (.11/2 "هلم نزنل ونبلبل هناك لساهنم" )التكوين

رب ، قدوس، قدوس، س"قدو :ومن اإلشارات التوراتية أيضًا لتثليث األقانيم قول املالئكة 
ومثله قالت احليوانات اليت رآهها  ، فقد كرر ذكر كلمة قدوس ثالث مرات، (6/9إشعيااجلنود" )

 (.6/2الرب اإلله القادر على كل شيء" )الرؤيا ، قدوس، قدوس، يوحنا يف رؤياه: "قدوس
  

 نقد النصوص التوراتية 
علهى   أن نعتربه دلهياًل صهرحياً   يعترف النصارى بأن ليس يف هذه النصوص ما نستطيعبداية 

من لدن  - مل يفهم سائر قراء العهد القدمي كما، التثليث الذي تنقضه النصوص التوحيدية الصرحية
 شيئًا عن تلك اليت يعتربها النصارى إشارات على التثليث. -األنبياء األوائل لبين إسرائيل 

وتوج خليقته باإلنسان لبث حينهًا  ، "بعدما خلق اهلل العامل فيقول:، القس بوطرويعترف بذلك 
على أنه ال يزال املدقق  ،كما تبني ذلك من التوراة ،من الدهر ال يعلن له سوى ما خيتص بالوحدانية

ألنك إذ قرأت فيها بإمعان جتد هذه العبارات "كلمهة  ، يرى بني سطورها إشارات وراء الوحدانية



 

 

 (117 ) 
 يف ضوء اإلجنيل املعىن املرادإال ن نزلت إليهم التوراة اهلل" أو "حكمة اهلل" أو "روح اهلل" ومل يعلم م

 .(1)فما حملت إليه التوراة صرح به اإلجنيل"... 
ومل كان سبب ضالهلم مبا ، وهنا يتساءل املرء مل ألغز اهلل تثليث أقانيمه عن موسى وبين إسرائيل

ههل سهيغفر هلهم    و، جعلتهم حياربون عقيدة التثليث ويرفضوهنا، أورده هلم من نصوص موحدة
  .ولغريهم أهنم مل يهتدوا إىل حقيقة املراد من هذه األلغاز
متحهل ال تقبلهه األذواق   حمض ا هفوجدو، ونظر احملققون فيما أمسته النصارى إشارات التوراة

 .وال ترتضيه دالالت الكالم وتناسق السياق، السليمة
غري حتديد هلا بالتثليث أو التربيع  من، إن غاية ما ميكن أن تدل عليه هذه النصوص تعدد اآلهلة

 أو غريه.
وقهد  ، هو مجع تعظيم ال يفيد الكثرة (ونبلبل ،نزنل ،هلم، ألوهيم)اجلمع الوارد يف مثل قوله: و

، وأمرنها ، ورأينها ، فيقول الواحد: حنن، اعتادت األمم التعبري عن عظمائها باستخدام مجع التعظيم
 يتحدث عن ذاته وأقانيمه األخرى. هم منه مستمع أنهفوال ي، ومقصده نفسه

وله صور منها قصة ، استخدام صيغة اجلمع للتعظيم ال العدد معروف حىت يف الكتاب املقدسو
تقول التوراة: ، فعربت عنه باستخدام صيغة اجلمع، صموئيل بعد وفاتهروح اليت رأت  العرافة املرأة
 من يصعدون آهلة رأيت :لشاول رأةامل فقالت .. عظيم بصوت صرخت صموئيل املرأة رأت فلما"
 نهه أ شهاول  فعلم .جبّبة مغطي وهو، صاعد شيخ رجل :فقالت؟ صورته هي ما :هلا فقال، رضاأل

لقد رأته على هيئهة  ، فقد كانت تتحدث عن صموئيل، (16-72/17( 1" )صموئيل )صموئيل
، بل هو مجهع  ورةفاجلمع ال يفيد العدد بالضر، صيغة اجلمع )آهلة(مع ذلك وتستخدم ، رجل شيخ
 .التعظيم
وهو واحد مسته التوراة آهلة مستخدمة صيغة اجلمع يف ثالثة ، وعندما عبد بنو إسرائيل العجل 
 ههذه  :فقهالوا ، مسبوكًا عجاًل وصنعه، زميلباإل وصّوره يديهمأ من ذلك خذأفتقول: "، مواضع
 وذحبوا ،له وسجدوا، وكًامسب عجاًل هلم صنعوا ... مصر رضأ من صعدتكأ اليت سرائيلإ يا آهلتك
 .(2-97/6" )اخلروج مصر رضأ من صعدتكأ اليت سرائيلإ يا آهلتك هذه :وقالوا، له

                                                 

هاشهم  ، العقائد املسيحية بني القرآن والعقهل ، (171)ص ، حممد أبو زهرة، ( انظر: حماضرات يف النصرانية1)
 .(191-173)ص ، جودة



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(119 ) 
 موسى رجعفيقول: "، وميضي السفر ليؤكد ثالثة أصالة استعمال اجلمع الذي يراد منه الواحد

" ذههب  مهن  آهلهة  نفسههم أل وصنعوا ،عظيمة خطية الشعب هذا خطأأ قد آه :وقال، الرب إىل
 (.97/91)اخلروج 
نا حنن نزلنا الذكر وإنا لهه  إ :يف قول اهلل كما شائعًا يف لغة العرب،جتد هذا االستخدام ومثله 
 .فاملقصود هو اهلل الواحد العظيم، (3: جر)احِل حلافظون

يصهلح يف   فال، وأمثال ذلك حيوانات رؤيا يوحناوأما التكرار ثالث مرات يف قول املالئكة أو 
فلو اطرد االستدالل على هذه الكيفية فلسوف نرى تربيعًا وختميسًا وغري ذلهك   يف شيء.الداللة 

 .من التعداد لآلهلة
، مرة فإهنا وردت مفردة حنو أربعني، مثلثة مرتني يف الكتاب املقدس فلئن وردت كلمة "قدوس"
ها قول اليهود: نم، (1)كما يف نصوص إجنيلية وتوراتية كثرية فحسب، وإمنا يراد من التكرار التأكيد

فقد كرره ثالث ، وحنوه يف سؤال املسيح لبطرس، (79/71)لوقا " اصلبه ،اصلبه :قائلني فصرخوا"
 :له قال ؟هؤالء من كثرأ أحتبين يونا بن مسعان يا :بطرس لسمعان يسوع قال تغدوا فبعدما مرات "

 يا :ثالثة له قال ...؟أحتبين يونا بن مسعان يا :ثانية يضًاأ له قال ... حبكأ ينأ تعلم نتأ ،رب يا نعم
 (.12-71/15 يوحنا) "أحتبين :ثالثة له قال نهأل بطرس فحزن؟ أحتبين يونا بن مسعان

 

 النصوص اإلجنيلية وعقيدة التثلي:ثانياا : 
النصارى أن مثة أدلة على التثليث يف أسفار العهد اجلديد أصرح وأوضح من تلك اليت  عتقدوي

وإذا السماوات قد انفتحهت  ، " ملا اعتمد يسوع صعد للوقت من املاء منها أنه ،وردت يف التوراة
وصوت من السماء قائاًل: هذا هو ابهين احلبيهب   ، وآتيًا عليه، فرأى روح اهلل نازاًل مثل محامة، له

 (.12-9/16والروح الذي سررت به" )مىت 
"بنعمهة   ومثله يقول بولس: فقد مجع النص اآلب واالبن احلبيب والروح النازل مثل احلمامة. 

 (7وشركة الروح القدس مهع مجهيعكم. آمهني" )كورنثهوس )    ، وحمبة اهلل، ربنا يسوع املسيح
19/16.) 

، لكل منهها وجهود ذايت   ثالث ذوات متايزت باألمساء واألعماليرى يف نص مىت لكن املتأمل 
نازل على شبه هيئة محامة، وثالثها خيتلف عن الباقني، فأحدها اخلارج من املاء بعد التعميد، وثانيها ال

 فكيف بعد ذلك يقال عنها بأهنا وحدة واحدة.، "هذا هو ابين احلبيب  الذي يف السماء يقول : "

                                                 

 .(71/72(، و )حزقيال 77/73، 2/6)إرمياء  انظر : (1)



 

 

 (116 ) 
ويف ، وهنا يتحدث النص عن حلول الروح عليه، ن النصارى يقولون حبلول االبن يف عيسىإمث 

جاءت مواضع أخرى تتحهدث  فيما ، (17/12مىت ، 9/77 )انظر لوقا .مواضع أخرى أكد ذلك
 فأي األقانيم إذًا احلال يف املسيح.، (11-16/3، 12/71)انظر يوحنا  .عن حلول اهلل األب فيه

ومها ، إال يف نصني فقط يف الكتاب املقدس ذكر عناصر التثليث الثالث جنبًا إىل جنب  يردملو
 وخامتة إجنيل مىت. ،نص الشهود الثالثة يف رسالة يوحنا األوىل

 

 الستدلل بنص الشهود الثالثة على التثلي:. أ
هو ما جاء يف رسالة يوحنا األوىل يف قول يوحنا: "فإن الهذين  و، النصني وأصرحهما هموهو أ

 يشهدون يف السماء هم ثالثة: اآلب والكلمة والروح القدس. وهؤالء الثالثة هم الواحد" )يوحنها 
(1 )5/2.) 

غري أنه غري موجود يف سائر املخطوطات القدمية ، ًا واحدًافهذا النص صريح يف جعل الثالثة إهل
وقهد اعتهرف   ، فقد أضيف الحقهاً ، بل وغري موجود حىت يف أول نص مطبوع، للكتاب املقدس

، وآدم كهالرك ، وجامعو تفسري هنري واسكات، بإضافته علماء النصرانية وحمققوها ومنهم هورن
ذا النص على الرغم من مناررته لفرقة ايهرين  من ه (6)ق وخلت ردود القديس أكستاين، وفندر

 كما قد كتب عشر رسائل يف شرح رسالة يوحنا مل يذكر يف أيها هذا النص.، املنكرة للتثليث
كمها حذفتهه بعهض    ، من نسختها اإلجنليزية ( R S V)  وقد حذفته النسخة القياسية املنقحة

سوى نسخة الرهبانيهة   العربيةالتراجم ومنها ، وما يزال موجودًا يف غالب التراجم، التراجم العاملية
: "ألن الهروح ههو احلهق،     األوىل يفه، والنص اا حذفتمفإهنوالترمجة العربية املشتركة؛ اليسوعية 

وقهد   ،(2-5/6( 1الروح والدم واملاء، وهؤالء الثالثة متفقون" )يوحنا ) :والذين يشهدون ثالثة
ت : "مل يرد هذا النص يف املخطوطات فيمها قبهل   ذكرت يف مدخلها سبب حذفها هلذا النص فقال

القرن اخلامس عشر، وال يف الترمجات القدمية، وال يف أحسن أصول الترمجة الالتينية، والراجح أنهه  
 .ليس سوى تعليق كتب يف اهلامش، مث أقحم يف النص أثناء تناقله يف الغرب"

"إن هذه اآلية الهيت تشهمل علهى    بنيامني ولسن مترجم املخطوطات اليونانية:  هيقولومثله  
إهنها مل  ، الشهادة باأللوهية غري موجودة يف أي خمطوط إغريقي مكتوب قبل القرن اخلامس عشهر 

كلريكي )إغريقي( أو أي من اآلباء الالتينيني األولهني حينمها يكهون    إتذكر بواسطة أي كاتب 
 (1)صراحة خمتلقة". لذلك فهي ب، املوضوع الذي يتناولونه يتطلب بطبيعته الرجوع إليها

                                                 

حممهد  ، السالم بني احلقائق واألوههام  املسيح عليه، (516-7/632)رمحة اهلل اهلندي ، ( انظر: إرهار احلق1)
 .(17) ص، أمحد ديدات ، مخسون ألف خطأ يف الكتاب املقدس، (112-116)ص ، وصفي



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(115 ) 

 :ينقد الستدلل خبامتة مىت على التثلب. 
أن املسيح قبيل صعوده إىل السهماء "كلمههم   من وأما النص الثاين فهو ما جاء يف خامتة مىت 

وعمدوهم باسم  ،فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم، قائاًل: دفع إيل كل سلطان يف السماء وعلى األرض
وها أنا معكم كل األيام إىل  ،هم أن حيفظوا مجيع ما أوصيتكم بهلمووع، اآلب واالبن وروح القدس
 (.71-12/ 72 انقضاء الدهر. آمني" )مىت

وأول نقد يتوجه هلذه الفقرة أهنا رغم أمهيتها مل ترد يف األناجيل الثالثة األخرى الهيت اتفقهت   
ن جحش أهم مه  فهل كان ركوبه على .على إيراد قصة دخول املسيح أورشليم راكبًا على جحش

 ؟فلم يذكره سوى مىت ،ذكر التثليث
بل إن خامتة إجنيل مرقس حني نقلت ذات الوصية اليت أوصاها للتالميذ مل تذكر صيغة التثليث 

جنيهل  واكرزوا باإل ،مجعأالعامل  إىلاذهبوا  :وقال هلم" اليت انفرد بذكرها مىت، حيث يقول مرقس:
، وهذا دال علهى  (16/15)مرقس  "مل يؤمن يدنومن ، من آمن واعتمد خلص، للخليقة كلها

 .إحلاقية نص التثليث وعدم أصالتها
ليس دلياًل على أن حهواريي  "يقول ويلز: ، ول علماء الغرب أيضًابدليل قهذه الفقرة دخيلة و

   املسيح اعتنقوا التثليث".
، سويقول أدولف هرنك: "صيغة التثليث هذه اليت تتكلم عن اآلب واالبهن والهروح القهد   

كهذلك مل يهرد إال يف   … ومل يكن هلا وجود يف عصر الرسهل ، غريب ذكرها على لسان املسيح
من التعاليم النصرانية ما يتكلم به املسيح وهو يلقي مواعظ ويعطي تعليمات بعهد   األطوار املتأخرة

 إىلإذ هو مل يستشههد بقهول ينسهبه     ،(1)إن بولس ال يعلم شيئًا عن هذا "، أن أقيم من األموات
 .ملسيح حيض على نشر النصرانية بني األمما

وحني نقل املؤرخ يوسابيوس القيصري هذه الفقرة مل يذكر فيها اآلب وال الروح القدس، بهل  
قال: "فقد ذهبوا إىل كل األمم ليكرزوا باإلجنيل معتمدين على قوة املسيح الذي قال هلم: )اذهبهوا  

 (2) وتلمذوا مجيع األمم بامسي(".
يف  إذ مل خيرجوا لدعوة الناس كما أمر املسهيح ، يخ التالميذ عدم معرفتهم هبذا النصويؤكد تار

 ،يسهوع  رسلهمأ عشر االثنا ؤالءه"باجتناب دعوة غري اليهود أمرهم  بل إنههذا النص املزعوم ، 

                                                 

، أمحد عبد الوهاب، العقائد املسيحية املسيح يف مصادر، (66)ص ، كامل سعفان، مسيحية بال مسيح ( انظر:1)
 .(37)ص ، حسين األطري، ةعقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحي، (61)ص 

 (. 111تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص )( 2)



 

 

 (116 ) 
 ىلإ بهاحلري  اذهبوا بل ،تدخلوا ال للسامريني مدينة ىلإو ،متضوا ال ممأ طريق ىل: إقائاًل وصاهمأو

 .(6-11/5 " )مىتالضالة سرائيلإ بيت خراف
تناقض األمر املزعوم بدعوة األمم وتعميدها شهادة تارخيية تعود للقرن الثاين  يتطابق هذا معو 

إذ يقول املؤرخ أبولونيوس : "إين تسلمت من األقدمني أن املسيح قبل صهعوده إىل   باسم الثالوث،
 (1) سنة". ة عشريتثريًا عن أورشليم ملدة اثنيبتعدوا ك السماء كان قد أوصى رسله أن ال

مل خيرجوا من فلسطني إال حني أجربهتم الظروف علهى  و ، بأمر املسيحوقد التزم التالميذ 
فاجتازوا إىل فينيقيهة   ،اخلروج "وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس

، ولو كهانوا  (11/13 اليهود فقط" )أعمال وهم ال يكلمون أحدًا بالكلمة إال ،وقربص وأنطاكيا
باسم اآلب واالبن والروح القدس، خلرجوا امتثااًل لقوله، مهن   األمممسعوا املسيح يأمرهم بدعوة 

 .بدعوته األممغري إكراه، ولبشروا 
مث تنصهر  ، وملا حدث أن بطرس استدعي من قبل كرنيليوس الوثين ليعرف منه دين النصرانية 

حصل ذلك المه التالميذ فقال هلم: "أنتم تعلمون كيف هو حمرم على رجل يههودي  على يديه. ملا 
وأما أنا فقد أراين اهلل أن ال أقول عن إنسان ما أنهه دنهس أو   ، أن يلتصق بأحد أجنيب أو يأيت إليه

"حنن الذين أكلنا وشربنا  :بل قال ،لكنه مل يذكر أن املسيح أمرهم بذلك، (11/72جنس" )أعمال 
 أي لليهود فقط.، (11/67وأوصانا أن نكرز للشعب" )أعمال، د قيامته من األمواتمعه بع

نك إ :قائلني، هل اخلتانأخاصمه الذين من  ورشليم تعرض ملزيد من اللوم فقد "أوملا رجع إىل 
(، فبدأ بطرس حيكي هلم عن رؤيا 9-11/7" )أعمال !كلت معهمأو ،ىل رجال ذوي غلفةإدخلت 

ف جاءه الهروح  يمث حكى هلم ك، (11-11/6)أعمال  كل مع األممينيله األسوغت  منامية رآها
ًا" يضه أوذهب معي ، ذهب معهم غري مرتاب يف شيءأن أقال يل الروح القدس، وأمره بالذهاب "

 .(11/17)أعمال 
فلما مسعوا لغلف "إىل اوبعد هذا العرض اإلقناعي املسهب من بطرس رضي التالميذ عن ذهابه 

)أعمهال   "التوبهة للحيهاة   يضهاً أمم عطى اهلل األأذا إ :كانوا ميجدون اهلل قائلنيو ،ذلك سكتوا
11/12). 

                                                 

، طائفة املوحدين مهن  (791)عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية، حسين األطري، ص  ( انظر :1)
 .(36-31)املسيحيني عرب القرون، أمحد عبد الوهاب، ص 



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(112 ) 
شيئًا عن نص مىت الذي يأمر بتعميد األمم باسهم   ونال يعلمهؤالء مجيعًا مبا فيهم بطرس وعليه ف

له ملها  ، ملاذا؟ ألن املسيح مل يقله ، وهم مل يسمعوه، ولو كان املسيح قاب واالبن والروح القدساآل
 .مر إىل عتاب ومالمةاحتاج األ
يقهول   ،وهم يدعون اخلتان أي اليهود، اتفق التالميذ مع بولس على أن يدعو األمميني أيضًاو 

أعطوين وبرنابا  … بولس: "رأوا أين أؤمتنت على إجنيل الغرلة )األمم(كما بطرس على إجنيل اخلتان
فكيف هلم أن خيالفوا أمهر  ، (3-7/2 )غالطية وأما هم فللختان"، ميني الشركة لنكون حنن لامم

مث يتركوا ذلك لبهولس وبرنابها   ، ويقعدوا عن دعوة األمم - لو كان صحيحًا نص مىت -املسيح 
 فقط؟

 .ملسيحإىل اوتؤكد أنه نص خمتلق ال تصح نسبته ، فكل هذه الشواهد تكذب نص مىت
بأنه حديث عن ثالوث أقدس فإنه ليس يف النص ما يسلم ، مث عند غض الطرف عن ذلك كله 

قرن بينها بواو عاطفة دلت علهى  ، فهو يتحدث عن ثالث ذوات متغايرة، اجتمع يف ذات واحدة
: "اذهبوا باسم اهلل ورسوله عيسى والوحي املزنل عليه بتعهاليم   امتة مىتواملعىن الصحيح خل، املغايرة

 اهلل عز وجل".
فقد جاء يف بعض رسالة بهولس  ، لنصارى للتثليثمثل ال يصرفه االواردة يف مىت وهلذه الصيغة 

 (1) )تيموثهاوس …" "أناشدك أمام اهلل والرب يسوع املسيح واملالئكة املختهارين : إىل تيموثاوس
ويقال يف نص مىت مها  ، ( فإن أحدًا مل يفهم من النص ألوهية املالئكة أو أهنم األقنوم الثالث5/71

 يقال يف نص بولس. 
خلروج من دعوة بين إسرائيل لإلميان باهلل ومبوسى مهن غهري أن يفههم    ويشبهه ما جاء سفر ا
" )اخلهروج  وآمنوا بهالرب وبعبهده موسهى    ،فخاف الشعب الرب"تساوي املعطوفني يف قوله: 

16/91.) 
أيها الذين يا   يف القرآن مثله نزلوقد  ،وهذا األسلوب يف التعبري معهود يف اللغات والكتب

: )النسهاء  سوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبلنوا باهلل ورِمآنوا آَم
   ( وغري ذلك من اآليات القرآنية.196
 



 

 

 (112 ) 

  نقد عقيدة التثلي:
 

وهو التوحيد ، فهل ترانا جند لنقيضه، واحدًا ينهض لالستدالل وإذا مل جند للتثليث دلياًل صرحيًا
 دلياًل يف ثنايا الكتاب املقدس؟

أصالة التوحيهد  تسطع أمامه غرابة دعوة التثليث و يف األسفار املقدسة يرى بوضوح إن املتأمل
اليت تؤكهد  و، الصرحية الناصعة يف وضوحهاعشرات النصوص  فقد دلت عليه، وهباؤه يف النصرانية

 .هو توحيد اهلل عز وجل ومن قبلهم أنبياء اهلل، بأن معتقد املسيح وتالميذه
 

  العهد القديميفالنصوص املوحدة أولا : 
وتتسهابق  ، وتكثر حوهلا وصهاياهم ، وتنطق هبا النبوات، تتاأل دعوة التوحيد يف العهد القدمي

 منها:، وهي تؤكد أصالة هذا املعتقد ،النصوص

ر موأ، اليت كتبها اهلل ملوسى على لوحي احلجر من وصايا موسى  ما جاء يف سفر التثنية -
فتحهب  ، الرب إهلنا واحهد ، "امسع يا إسرائيل عده فأكد عليهاوجاء املسيح ب، إسرائيل حبفظها بين

ولتكن هذا الكلمات اليت أوصيك هبها  ، الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك
وحني متشهي يف الطريهق   ، وتكلم هبا حني جتلس يف بيتك، ها على أوالدكّصوُق، اليوم على قلبك

واكتبها على قوائم ، ولتكن عصائب بني عينيك، يديك واربطها عالمة على، وحني تنام وحني تقوم
  .(3-6/6أبواب بيتك وعلى أبوابك" )التثنية 

هلهة  آرض مصر من بيت العبودية. ال يكن لهك  أمن  أخرجكالذي  إهلكنا هو الرب أ "  -
 .(5/6التثنية ) أمامي" أخرى

 ،رض مصرأمن  أخرجكالذي  إهلك الرب أنا"  :بين إسرائيلو  وصية اهلل ملوسى منهاو  -
ّمما يف ، وال صورة ما، منحوتًا . ال تصنع لك متثااًلأمامي أخرىهلة آمن بيت العبودية. ال يكن لك 

  .(6-71/7" )اخلروج األرضمن حتت وما يف املاء من حتت  األرضالسماء من فوق وما يف 

( 1ك )"ليعلم كل شعوب األرض أن الرب هو اهلل، وليس آخهر" )امللهو  ويف سفر امللوك:   -
2/61.) 

وميجدون  ،"كل األمم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب :وجاء يف مزامري داود  -
، هو وحده اهلل (11-26/3زمور املأنت اهلل وحدك" ) ،وصانع العجائب، ألنك عظيم أنت، امسك

 .مبا يف ذلك املسيح عليه السالم، أحد وليس يشاركه يف امسه أو ألوهيته



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(113 ) 
ولهيس  ، أنا أنا الرب ،وبعدي ال يكون، قبلي مل يصور إله.. : "يقول الرب:اإشعيوجاء يف   -

 .(17-69/11 إشعيا" )..أنا أخربت وخلصت ، غريي خملص
 إشعيافتعلم ممالك األرض كلها أنك أنت الرب وحدك" )، خلصنا من يده ،"أيها الرب إهلنا  -

92/71). 
/ 66 إشعيامن معي؟!" )، األرضناشر السماوات وحدي باسط ، "أنا الرب صانع كل شيء  -

 وأوكل اخللق إىل غريه؟، فأين هذا ممن جعل الواحد ثالثة، (76

 .(65/5 إشعياال إله سواي" )، "أنا الرب وليس آخر   -
 وأنها  األول : أنها وفاديه رب اجلنود إسرائيل" يقول الرب ملك  أيضًا إشعيانبوة  يفوجاء   -
وال صهخرة  ، هل يوجد إله غريي ..يخرب به ويعرضه يلفل، وال إله غريي. ومن مثلي ينادي، اآلخر
 (.3-66/6 إشعياعلم به" )أال 

   (.... 2/72 (1) لوكامل، 7/11)انظر مالخي  .ومثله كثري يف أسفار العهد القدمي -
 

 النصوص املوحدة يف العهد اجلديدثانياا : 
وتذكر ذلهك علهى   ، بيةوكذا جاءت أسفار العهد احلديد تؤكد تفرد اخلالق باأللوهية والربو 

 ، فمما ورد على لسان املسيح:لسان املسيح وحواريه
وات. وال تهدعوا  االهذي يف السهم  ، باكم واحدأن أل ،رضعلى األ بًاأوال تدعوا لكم  " -
 (.11-77/3" )مىت املسيح، ن معلمكم واحدأل، معلمني

صهالح   أي، علم الصاحلامل أيها :واحد تقدم وقال له وإذا"  :جاء يف مىت ماومن ذلك أيضًا   -
وهو اهلل" ، واحد إال ليس أحد صاحلًا، ملاذا تدعوين صاحلًا :فقال له األبدية؟عمل لتكون يل احلياة أ

 .(13/12)مىت 
اآلب قهد أتهت    أيها :ورفع عينيه حنو السماء وقال، وكذا قول يوحنا " كلم يسوع هبذا  -
لكهل   أبديةليعطي حياة  ،على كل جسد نًاسلطا أعطيته إذ، أيضًاجمد ابنك ليمجدك ابنك ، الساعة
ويسوع املسيح الهذي  ، احلقيقي وحدك اإلله أنتيعرفوك  أن :األبديةوهذه هي احلياة ، أعطيتهمن 

 .سبحانه، تعاىل واحد، وهو اهلل فليس من إله على احلقيقة إال، (9-12/7" )يوحنا أرسلته

 ،خررت وسهجدت يل  إنها هذه مجيع أعطيكوقال له: "   جرب الشيطان يسوع اومل  -
وحده تعبد" )مهىت   وإياه، تسجد إهلك للرب :مكتوب ألنه اذهب يا شيطان. :حينئذ قال له يسوع

 .(6/2لوقا مثله يف و، 6/11



 

 

 (111 ) 
 أبلنا  مل نولد من زنا. إننا :.فقالوا لهأبيكم أعمالنتم تعملون أ" :لليهود وقال املسيح   -
خرجهت مهن قبهل اهلل     ألين، لكنتم حتبونين أباكماهلل لو كان  :وهو اهلل. فقال هلم يسوع، واحد
 (.67-2/61" )يوحنا أرسلينبل ذاك ، مل آت من نفسي ألين، وأتيت

 :، كما نقل عنهم ذلك العهد اجلديد مرارًاتالميذ املسيح وتالميذهم معتقد والتوحيد
)يعقهوب   "أنت تؤمن أن اهلل واحد. حسنًا تفعل": ميذ يعقوبتلالجاء على لسان  منه ماو -

 .سن يف شيء، وأما القول بألوهية غري اهلل فليس من احُل(7/13
 .(6/17"واحد هو واضع الناموس القادر أن خيلص ويهلك" )يعقوب  :ويقول -
 .(75"اإلله احلكيم الوحيد خملصنا" )يهوذا  ويقول يهوذا: -

"يوجهد   :ومن ذلك قوله، بل وحىت بولس جند له بعض النصوص اليت تعترف هلل بالوحدانية  -
لهه  ، إله واحهد  (7/5 (1) اإلنسان يسوع املسيح" )تيموثاوس إله واحد ووسيط بني اهلل والناس:

 .هذا الرسول هو اإلنسان يسوع، رسول واحد يبلغ اهلل من خالله وحيه وهديه
املبارك العزيز الوحيد ملك "ويقول واصفًا اهلل بالوحدانية وغريها من صفات اجلالل والكمال:  
من  أحدالذي مل يره ، ال يدىن منه، يف نور ساكنًا، الذي وحده له عدم املوت، األربابورب  امللوك
 (.16-6/15( 1)تيموثاوس ) "األبديةالذي له الكرامة والقدرة ، يراه أنقدر وال ُي، الناس

 (.9/71"لكن اهلل واحد" )غالطية : ويقول -
ليس يف واحد منها أو غريها حهديث  و، فهذه النصوص وكثري مثلها تتحدث عن اإلله الواحد

 عن اإلله املتعدد األقانيم املتوحد يف اجلوهر الذي يدعيه النصارى.
 

 التثلي: سر ل يطيقه العقل
 إزاء هذا التناقض بني قرارات اجملامع املثلثة والنصوص املوحدة كان البد أن يعمل النصهارى و
وعلى تفهيم البشر قضية الثالثة الذين ، معًا على مجع هذه املتناقضات اليت يستحيل تصورها عقوهلم

 .والواحد الذي هو ثالثة، هم واحد
ا ال جيد النصارى من هل بل رفضه، العقل البشري عن تصورهاوعجز أمام ضعف هذه العقيدة و

بل يعتهرف  ، سبيل إال القول بأن تثليثهم سر من األسرار اليت ال ميكن للعقل أن يقف على كنهها
 ألن ذلهك ال ، عارض املسيحية والعقل فيقول القديس سان أوغسطني : "أنا مهؤمن البعض منهم بت
 .يتفق والعقل"



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(111 ) 
"إن كل حماولة يراد هبا جعل املسيحية ديانة معقولة البهد أن تهؤدي إىل    ويقول كري كجارد:

 .القضاء عليها"
تطيع إدراك أسرار ألننا ال نس، : ال جيوز التدخل يف أسرار اهلل و قد جاء يف "التعليم املسيحي" 
 ."اإلميان

ويقول القس دي جروت يف كتابه "التعاليم الكاثوليكية" : "إن الثالوث االقدس هو لغز مبعهىن  
 ن يهضم وجود إله مثلث، ولكن هذا ما علمنا إياه الوحي".أالكلمة، والعقل ال يستطيع 

إدراك كنهها بالعقل ويقول زكي شنودة: "و هذا سر من أسرار الالهوت الغامضة اليت ال ميكن 
 .البشري"

 ."العقيدة املسيحية تعلو على فهم العقل" ويقول األب جيمس تد:
بل ، سر ليس عليكم أن تفهموه، وثالثة يف واحد، " واحد يف ثالثة القس أنيس شروش: ويقول

 عليكم أن تتقبلوه".
ملستحيالت، اليت ال أما القس توفيق جيد يف كتابه "سر األزل" فإنه جيعل فهم سر التثليث من ا

طائل من حماولة فهمها، ألن "من حياول إدراك سر الثالوث متام اإلدراك كمن حياول وضهع ميهاه   
 (1)احمليط كلها يف كفة".

ووراء هذه احلجب ختتفي احلقيقة، وهي أن التثليث عقيدة يستحيل على العقل البشري فهمها، 
 املسَلمات الفطرية واملعارف اإلنسانية.ال لضعف العقل البشري، ال بل لتناقضها مع أبسط 

 

                                                 

، أمحد ديهدات ، مناررة العصر، (193) ص، حممد وصفي، ئق واألوهام( انظر: املسيح عليه السالم بني احلقا1)
كامل ، دراسة عن التوراة واإلجنيل، (159)ص ، هاشم جودة، العقائد املسيحية بني القرآن والعقل، (115)ص 

 .(172، مسيحية بال مسيح، كامل سعفان، ص )(795)ص ، سعفان



 

 

 (117 ) 

 نشأة التثلي: يف النصرانية
   

ألن من تنسب ، واحلق أن كل ما يقوله النصارى من أدلة على التثليث ال يسوغ االستدالل هبا
 إليهم هذه األسفار مل يعلموا عن التثليث شيئًا.

كما ذكر ذلك قهاموس  ، يبًا(م تقر711فأول من أدخل تعبري الثالوث إىل النصرانية ترتليان )
وقد انتصهر  ، منهم سبيليوس وغريه، وقد خالفه كثريون من آباء الكنيسة حينذاك، الكتاب املقدس

بعد تنصر قسطنطني يف القرن الرابع. وأما ما قبل ترتليان فليس للتثليهث أي   على التوحيد التثليث
 (1) ذكر.

، ب جممعني قرر يف األول منهما تأليه املسيحوقد أصبح التثليث عقيدة رمسية للنصرانية يف أعقا
 تأليه روح القدس. مت ويف الثاين
 

  جممع نيقية: أولا:
الوثين قسطنطني الذي كان قد أعلن قبل بضع  االمربطورم بأمر من 975انعقد جممع نيقية عام 

 ية.االمربطورسنوات قانون التسامح الديين يف 
يهة وتهزعج كيهان    االمربطورلنصرانية تفتت شعب ورأى قسطنطني الزناعات بني الكنائس ا

وقد عقد اجملمهع بإشهرافه   ، فقرر الدعوة إىل جممع عام حتضره الطوائف النصرانية املختلفة، الدولة
واسهتمرت  ، أسقفًا من خمتلف الكنهائس املسهيحية   7162وحضره ، وقام بافتتاحه، الشخصي

 رأي موحد.املداوالت ثالثة أشهر من غري أن يصل اجملتمعون إىل 
 وقد كان اجملتمعون على ثالثة حماور رئيسة:

موحدون منكرون أللوهية املسيح يتزعمهم آريوس االسكندراين وأوسابيوس ومعهم زههاء   -أ
 ألف من األساقفة.

القائلون بأن للمسيح وجودًا أزليًا مع األب وأنه من ذات جوهره وإن مّثل أقنومًا مستقاًل  -ب
ومن القائلني هبذا الهرأي  ، ملسيح لو مل يكن كذلك ملا صح أن يكون خملصًاوذكر هؤالء بأن ا، عنه

والشاب الوثين املتنصر أثناسيوس الذي يقول عنه كتاب التربية الدينيهة  ، بابا روما االسكندروس
املسيحية: "كلنا يعلم ما للقديس أثناسيوس الرسول من مكانة ممتازة يف الكنيسة املقدسة على مهر  

                                                 

طائفة املوحدين من املسيحيني ، (616، 611)ص ، األعظمي حممد ضياء الرمحن، ( انظر: اليهودية واملسيحية1)
   .(11)ص ، أمحد عبد الوهاب، عرب القرون



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(119 ) 
فكان القديس أثناسيوس …  حضر هذا القديس مع البابا االسكندروس جممع نيقية لقد… العصور

وكان للقديس أثناسيوس أيضهًا الفضهل يف صهياغة قهانون     ، هو اجلندي الصاحل ليسوع املسيح
 م بطريركًا خليفة للبابا الكسندروس".973ويف أواخر سنة … اإلميان
حيث قال بأن املسيح  ،ايبوس أسقف قيساريةوأراد بعضهم التوفيق بني الرأيني ومنهم أوس -ج

 وعليه ففيه عناصر مشاهبة لطبيعة اآلب.، بل هو مولود من اآلب منذ األزل، مل خيلق من العدم
وقد مهال  ، ال يكاد خيتلف عن رأي أثناسيوس - الذي زعم التوفيق - وال خيفى أن هذا الرأي

وخالف بقية اجملهتمعني الهذين كهانوا    ، ر قسًاامللك إىل هذا الرأي الذي مثله ثالمثائة ومثانية عش
كالقائلني بألوهية مرمي أو أن اآلهلة ثالثة  ،يشايعون آريوس أو جمموعات تتبىن آراء أضعف يف اجملمع

 صاحل وطاحل وعدل أو غري ذلك.
وقد أصدر القسس الثالمثائة والثمانية عشر قرارات جممع نيقية واليت كان من أمههها إعهالن   

كما أمر اجملمع حبرق وإتالف كل الكتب واألناجيل اليت تعهارض  ، يت تقرر ألوهية املسيحاألمانة ال
 قراره.

، وقرارًا آخر بكسر األصنام وقتل مهن يعبهدها  ، وأصدر قرارًا حبرمان آريوس والقائلون برأيه
 (1) .وأن ال يثبت يف الديوان إال أبناء النصارى

بل تهأيت سهاعة   ، : "سيخرجونكم من اجملامعبأ بهقد تن املسيح وحصل آلريوس وأتباعه ما كان
ألهنم مل يعرفوا اآلب ومل يعرفوين" ، وسيفعلون هذا لكم، فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة هلل

، فلو عرفوا اهلل حق معرفته وقدروه حق قدره ملا جرؤوا على نسبة الولد إليهه ، (9-16/7)يوحنا 
 .د من امرأةلوووملا قالوا بألوهية املصفوع امل

فاستمر اجلدل حوهلا بهني  ، وقد أغفل جممع نيقية احلديث عن الروح القدس ومل يبحث ألوهيته
 منكر ومثبت حىت حسمت يف جممع القسطنطينية.

 

: جممع القسطنطينية     :ثانياا
م للنظر يف قول مكدونيوس أسقف القسطنطينية األريوسي والذي كان 921انعقد اجملمع عام 

قنومهًا  وليس ُأ، "إن الروح القدس عمل إهلي منتشر يف الكون ة الروح القدس ويقول:ينكر ألوهي
 متميزًا عن األب واالبن".

                                                 

كامهل  ، مسيحية بال مسيح، (916-917)ص ، حممد ضياء الرمحن األعظمي، اليهودية واملسيحية، ( انظر:1)
يا أههل   (،27-23) ص، حسين األطري، عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية، (116)ص ، سعفان

 .(716-717)ص ، رؤوف شليب، الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء



 

 

 (116 ) 
 وحضره مائة ومخسون أسقفًا قرروا فيه:، (م935تاؤديوس )ت االمربطوروقد أمر بعقد اجملمع 

 وفرضوا عقوبات مشددة على أتباعه.، عدم شرعية املذهب األريوسي -1
وبهذلك  ، وزادوا يف قانون اإلميان فقرة تؤكد ذلك، القدس هو روح اهلل وحياتهأن روح  -7
"ليس  و قد ذكر القائلون بألوهية روح القدس يف اجملمع بأنه، تثليث دينًا رمسيًا يف النصرانيةأصبح ال

، وقفإذا قلنا أن روح القدس خمل، وليس اهلل شيئًا غري حياته، روح القدس عندنا مبعىن غري روح اهلل
 فقد قلنا أن اهلل خملوق".

 لعن مكدونيوس وأشياعه. -9
 (1) وضعت بعض القوانني املتعلقة بنظام الكنيسة وسياساهتا. -6

                                                 

حممهد  ، اليهودية واملسيحية، (771-712)ص ، رؤوف شليب، ( انظر: يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء1)
 .(195-196) ص، أمحد شليب، املسيحية، (912)ص ، ضياء الرمحن األعظمي



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(115 ) 

 التوحيد يف التاريخ النصراني
 

رأينا فيما سبق شهادة أسفار العهد القدمي واجلديد على أن التوحيد هو دين اهلل الذي نادت به 
 . ورسولهوأن عيسى هو عبد اهلل، الرسل

ومىت انضوى التوحيد عن الوجود  ؟فأين أتباع املسيح ،وإذا كان األصل يف ديانة عيسى كذلك
ال يكون لكل تلك الدالئل املوحدة أثهر يف النصهرانية   ن يف حياة امللة املسيحية؟ وهل من املمكن أ

 على مر العصور؟
مي واجلديد وهم يبحثهون عهن   ب احملققون صفحات التاريخ القدلإلجابة عن هذه األسئلة قلَّ 

 .فماذا هم واجدون؟، عقيدة التوحيد وتارخيها خالل عشرين قرنًا من الصراع مع وثنية بولس
 

 التوحيد فيما قبل جممع نيقية أولا :
ورأينها  ، وأنه كان نبيًا رسواًل، نشأ اجليل األول بعد املسيح مؤمنًا بتوحيد اهلل وعبودية املسيح

 يليون والقديسون مبا فيهم بولس من نصوص موحدة.ذلك يف ما سطره اإلجن
نستطيع القول بأن اجليل األول من تاريخ النصرانية كان موحدًا بشهادة التهاريخ حيهث    كما

عن بطرس ومرقس: "كانا ينكران  "مروج األخبار يف تراجم األبرار  يف كتابه " يقول بطرس قرماج
 .املقربني، فهذا معتقد تالميذ املسيح ألوهية املسيح"

وتقول دائرة املعارف األمريكية: "لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة الهوتية بداية مبكرة جدًا 
، وذلك ألهنها  يف التاريخ أو يف حقيقة األمر فإهنا تسبق عقيدة التثليث بالكثري من عشرات السنني"

 .املوحدة هلل بدأت مع بدء النبوات، واستنارت وتاألت ببعثة عيسى عليه السالم وتعاليمه
وتقول دائرة معارف الوس الفرنسية : "عقيدة التثليث وإن مل تكن موجودة يف كتهب العههد   

عند تالميهذهم املقهربني إال أن الكنيسهة الكاثوليكيهة       والينياجلديد وال يف عمل اآلباء الرسول
 …ل زمانواملذهب الربوتستنيت يدعيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند املسيحيني يف ك

فإن ، إن عقيدة إنسانية عيسى كانت غالبة طيلة مدة تكون الكنيسة األوىل من اليهود املتنصرين
الناصريني سكان مدينة الناصرة ومجيع الفرق النصرانية اليت تكونت عن اليهودية اعتقهدت بهأن   

، لحهدون وما كان أحد يتهمهم إذ ذاك بأهنم مبتدعون وم، عيسى إنسان حبت مؤيد بالروح القدس
القرن الثاين مؤمنون يعتقدون أن عيسهى ههو    فكان يف، فكان يف القرن الثاين مبتدعون وملحدون

 ..ويعتربونه إنسانًا حبتًا، املسيح
وحدث بعد ذلك أنه كلما منا عدد من تنصر من الوثنيني رهرت عقائد مل تكن موجهودة مهن   

 قبل".



 

 

 (116 ) 
: " إن املتفحصني لعالقة لشرك والوثنيةمؤكدًا براءة أصحاب املسيح من اويقول عوض مسعان 

ألهنهم كيههود كهانوا    …الرسل واحلواريني باملسيح جيد أهنم مل ينظروا إليه إال على أنه إنسهان  
إىل أفكارهم  لكن املسيا بالنسبة، يستبعدون أن يظهر اهلل يف هيئة إنسان. نعم كانوا ينتظرون املسّيا

 وليس هو بذات اهلل".، ول ممتاز يأيت من عند اهللاليت توارثوها عن أجدادهم مل يكن سوى رس
وتؤكد دائرة املعارف األمريكية بأن الطريق بني جممع أروشليم األول الذي عقده تالميذ املسيح 

ويتحدث الكاردينال دانيلو عن انتشار التوحيد حىت يف املواطن الهيت  ، وجممع نيقية مل يكن مستقيمًا
 حيث واجهته مقاومة عاتية. بشر بولس هبا كأنطاكية وغالطية

م 1366يوليهو   15نشرت يف جريدة "التهاميز" يف   عن وثيقة مسيحية قدمية مؤخرًاوكشف 
إن مؤرخي الكنيسة يسلمون أن أكثر أتباع املسيح يف السنوات التالية لوفاته اعتربوه جمرد  :وتقول

 نيب آخر لبين إسرائيل.
وأقول  ألين ملاذا برتراند رسل لست مسيحيًا ؟ويقول برتراند رسل الفيلسوف اإلجنليزي: "تس

وقهد ماتهت   ، ألنين أعتقد أن أول وآخر مسيحي قد مات منذ تسعة عشر قرنًا ردًا على سؤالك:
 (1)مبوته املسيحية احلقة اليت بشر هبا هذا النيب العظيم". 

يف أوسهاط   نع من انتشار دعوة بولس الوثنيهة متمل أصالة التوحيد يف اجليل األول وقوته لكن 
ثهل  إضافة إىل بعهض املُ  ،يف دعوته مبادئ الوثنية اليت اعتادوها وجدوااملتنصرين من الوثنني الذين 

 واآلداب اليت تفتقرها الوثنيات الرومانية واليونانية.
، واستمر املوحدون يواجهون أتباع بهولس ، وقد عورضت دعوة بولس من لدن أتباع املسيح

ومنهم ، وهم اخلارجون عن أراء الكنيسة الدينية ،تارخيها بفرق اهلراقطةورهر ما تسميه الكنسية يف 
 الفرق اليت كانت تنكر ألوهية املسيح.

الفقهراء إىل   وقيل: األبيونية هم:، قس امسه أبيونإىل ومن أهم هذه الفرق: األبيونية وتنسب 
 فسموا بذلك لفقرهم وزهدهم.، اهلل

وقد نشطت هذه الفرقة بعد ، امليالدي من أصل يهوديوقد رهرت هذه الفرقة يف القرن األول 
 م.21عام 

                                                 

ص ، أمحد شليب، املسيحية، (77)ص ، أمحد عبد الوهاب، من املسيحيني عرب القرون ( انظر: طائفة املوحدين1)
اختالفات يف تراجم ، (133 – 136) ص، رؤوف شليب، يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء، (197-199)

ص  ،عهالء أبهو بكهر   ، املسيحية احلقة اليت جاء هبا املسيح، (116)ص ، أمحد عبد الوهاب ، الكتاب املقدس
(196). 



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(112 ) 
، وقد ذكر معتقدات هذه الفرقة املؤرخون األوائل خالل نقدهم لعقائد فرقة األريوسية املتأخرة

م( عن عقيدة آريوس: "فهذا التعليم الثهائر علهى تقهوى    976فيقول بطريرك اإلسكندرية )عام 
 وهو نظري تعليم بولس السمياطي". ،الكنيسة هو تعليم أبيون وأرطيماس
وأيضًا ، م( عن اهلراقطة: "فكرنثوس صنع خرابًا يف الكنسية922ويقول كريلس األورشليمي )

 قراط وأبيون". ميناندر وكربو
"والذين يدعون باسم األبيونية يوافقهون  : م(122ويقول ايريناوس يف كتابه "ضد اهلرطقات" )

و هم ..  قراط ولكن مبادئهم عن الرب مثل كرنثوس ومثل كربو ،على أن اهلل هو الذي خلق العامل
، ويقولون عنه: إنه مرتهد عهن النهاموس   ، ويرفضون بولس الرسول، يستخدمون إجنيل مىت فقط

 وكل العوائد املذكورة يف الشريعة".، حيفظون اخلتان
ههؤالء   م( يف تارخيه: "قد كان األقدمون حمقني إذ دعوا761ويقول أوسابيوس القيصري )ت

فهم اعتربوه إنسهانًا بسهيطًا   ، ألهنم اعتقدوا يف املسيح اعتقادات فقرية ووضيعة، )أبيونيني( القوم
كما كان األبيونيون يقولون بردة بهولس وكهانوا    (1)د تربر فقط بسبب فضيلته السامية"عاديًا ق

 يتهمونه بالتحريف.
ولعهل االمسهني ملسهمى     - عربانينيوتذكر املصادر أن هؤالء استخدموا إجنيل مىت أو إجنيل ال

ويرى بعض املؤرخني أنه بسهبب  ، ومل يبالوا بغريه - فلعلهم استخدموا األصل العرباين ملىت، واحد
 هذه الفرقة دعي يوحنا لكتابة إجنيله الذي يقرر فيه الهوتية املسيح.

ني وسوريا فلسط - باعتراف أعدائهم -حىت مشل نفوذها كثرواإذ ، وقد كان هلذه الفرقة شأن
واستمر وجودهم إىل القرن الرابع امليالدي حيث يفهم من كالم ، وآسيا الصغرى ووصل إىل روما

وذلك بعد خمالفتههم  ، القديس جريوم يف القرن الرابع أهنم كانوا يف حالة من الضعف واالضطهاد
 (2) ألوامر قسطنطني وجممع نيقية.

فأيدنا الذين آمنوا على  اليت عناها اهلل بقوله  أن هذه الفرقة هياملسلمني  بعض احملققنيويرى 
أهنم من عناهم املسيح بقوله: "طوىب للمساكني  ونوير، (16)الصف:   عدوهم فأصبحوا راهرين

                                                 

 (. 191تاريخ الكنيسة، يوسابيوس القيصري، ص )( 1)

اليهوديهة  ، (59-61، 91)ص ، حسين األطهري ، ( انظر: عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية2)
ص ، عالء أبو بكهر ، املسيحية احلقة اليت جاء هبا املسيح، (932)ص ، حممد ضياء الرمحن األعظمي، واملسيحية

(191). 



 

 

 (112 ) 
طوىب للحهزاىن فهإهنم   ، فإهنم يرثون األرض، طوىب للودعاء، فإن هلم ملكوت السماوات، بالروح
 (.3-5/9)مىت …" طوىب للجياع والعطاش فإهنم يشبعون، يتعزون

ويسهميه  ، كرنثهوس  - الذي سبق ذكره -م( رهر الداعية 29ويف فترة نشأة هذه الفرقة )
كمها رفهض   ، كان يعتقد أن املسيح كان جمرد إنسان بارز وقد، زعيم اهلراقطة املؤرخ أوسابيوس:
 )أي النص العرباين املفقود(. األناجيل عدا مىت
، بأن املسيح إنسان خارق للعهادة حبيهب هلل  ، فادعى  القرن الثاين رهر أمونيوسويف أواخر 

ويعهرف  ، قراط ومبثل هذا نادى كربو، وأن تالميذه أفسدوا دعوته، عارف بعمل اهلل بنوع مدهش
، لكنهم بالغوا يف إثبات بشرية املسيح حىت قالوا كان كسائر احلكماء، أتباعه باملعلمني أو املستنريين

فكانت ردة فعلهم على قول القائلني بألوهيته ، ويسلكوا سلوكه، ثلهس أن يفعلوا مويقدر مجيع النا
 (1) .عليه الصالة والسالم ففي زمحة إنكارهم أللوهيته هضموه وأنقصوه عن حقه، غري صحيحة

والذي ، ويف أواسط القرن امليالدي الثالث رهرت فرقة البولينية وهم أتباع بولس الشنشاطي 
 م كما كان يشغل منصبًا كبريًا يف مملكة تدمر.761توىل أسقفية إنطاكية عام 
"مصهباح الظلمهة يف    فيقول يف كتابه، م( عقيدة الشنشاطي1976)ت  ويلخص القس كريد

، وهي ملة بولس السميساطي بطريك إنطاكيهة ، إيضاح اخلدمة": "ملة تدعى البولية أو البوليانيون
وال ، وال يسمونه بثالثهة أمسهاء  ، م واحدأقنو، جوهر واحد، وهم الذين يؤمنون بأن اهلل إله واحد

ويقولون: إن ، وال يؤمنون بروح القدس احمليي، وال أهنا من جوهر األب، يؤمون بالكلمة أهنا خملصة
وأن االبن ابتهداؤه  ، وكمثل واحد منا يف جوهره، املسيح إنسان خلق من الالهوت مثل خلق آدم

فغريوا ، ر أزلية االبن والهوته وأقانيم ثالوثهونظروا إىل كل موضع من الكتب فيه ذك … من مرمي
ومل يغريوا أمساء الكتب وال أمساء الرسهل  ، وعلى ما يوافق ديانتهم، وكتبوا مكانه غريه كما حيبون

 وال حديثهم".
آخرها جممع ، وقد عقدت الكنسية ثالث جمامع خالل مخس سنوات إلقناعه بالعدول عن مذهبه

لكن ، فطرد وعزل من مجيع مناصبه، ودافع فيه عن مذهبه، بولسوحضره ، م762 يف إنطاكية عام
 (2) أتباعه استمر وجودهم إىل القرن امليالدي السابع.

                                                 

 .(97-72)ص ، حسين األطري، ( انظر: عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية1)

، اليهودية واملسيحية، (66-55)ص ، حسين األطري، ( انظر: عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية2)
 .(191)ص ، بو بكرعالء أ، املسيحية احلقة اليت جاء هبا املسيح، (932)ص ، حممد ضياء الرمحن األعظمي



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(113 ) 
وكان يهرى أن املسهيح   ، كما رهر يف بداية القرن امليالدي الرابع عامل مترهب يدعى لوسيان

فكانت ،  كيفيته الشخصيةوجتلى فيه العقل اإلهلي يف، كائن مساوي أخرجه اهلل من العدم إىل الوجود
 (1) لكنه مل يكن اإلله على اإلطالق. ،روحه غري بشرية

خيلو قوهلم يف املسيح من شيء  إذ ال، الطاغية حينذاك ويظهر يف هذه الفرقة أثر العقائد املنحرفة
 .من الغلو يف املسيح عليه السالم

 

  التوحيد فيما بعد جممع نيقيةثانياا : 
 األريوسيةأ. 

الوثين قسهطنطني هلهذا    االمربطورم صدر أول قرار رمسي يؤله املسيح بعد تبين 975يف عام 
 هرطوقيًا. - الذي عقد اجملمع من أجله -واعترب آريوس، ورفض ما سواه، الرأي

"تاريخ الكنيسهة   وكان يقول كما نقل عنه منسي يوحنا يف كتابه، وآريوس من رهبان الكنيسة
 (2)وقد كان األب يف الصهل ، وليس من جوهره، ًا لاب يف األزليةالقبطية": "إن االبن ليس مساوي

ألن ، وال حىت االبن، واآلب ال ميكن أن يراه أو يكيفه أحد، فأخرج االبن من العدم بإرادته، وحيدًا
 واالبن إله حبصوله على الهوت مكتسب".، الذي له بداية ال يعرف األزيل

حسين  األستاذ وأصبحت كما يقول، بعد وفاتهلكن دعوته انتشرت ، م996وقد تويف آريوس 
 - "أوشك العامل أن يكون كله أريوسيًا :"عقائد الفرق املوحدة يف النصرانيةاملاتع "يف كتابه  األطري

 لوال تدخل األباطرة يف العمل على ضرب تلك العقيدة واستئصال تبعيتها". - حسب قول اخلصوم
اهلل العظمى": "كان آريوس فيما يظهر عاملًا زاههدًا  ويقول أسد رستم يف كتابه "كنيسة مدينة 

وانضم إليه عدد كبري مهن رجهال   ، فالتف حوله عدد من املؤمنني ،متقشفًا جييد الوعظ واإلرشاد
 .االكلريوس"

، بهل  وينقل أن أكثر أهل مصر كانوا أريوسيني، ابن البطريقاملؤرخ ويؤكد كثرة األريوسيني 
لتاريخ يروي كيف أن الكنيسة املنظورة وقادهتا أخطأوا واحنرفهوا  يقول القس جيمس أِنس: "فإن ا

 (3).عن احلق، منها قبول أغلب األساقفة ضاللة آريوس"

                                                 

 .(66-69)ص ، حممد تقي العثماين، هي النصرانية ( انظر: ما1)

 حيث مل يكن نهور وال  ،واملراد من النص أنه كان معه قبل بداية اخللق، كلمة عربية مشتق معناها من الظل (2)
 .(566) قاموس الكتاب املقدس، ص : انظر حياة.

 (.56علم الالهوت النظامي، جيمس أنس، ص ) (3)



 

 

 (171 ) 
أن الكنيسة عقدت جمامع عهدة لبحهث    ،وبعد موته ومما يؤكد قوة مذهب آريوس إبان حياته

قهرر   وقهد ، م995وصور ، م996جممع قيسارية  ،كما كان آلريوس وأتباعه جمامع منها، عقيدته
الداعي أللوهية املسهيح والهذي كتبهت أمانهة      –عزل أثناسيوس البابا  جممع صور يفاجملتمعون 
م 961مث عقدوا جممعًا آخر يف إنطاكية عام ، كما نفوه إىل فرنسا-بإشرافه يف جممع نيقيةالنصارى 

ق مهع مبهادئهم   قرروا فيه جمموعة من القوانني الهيت تتفه   ،حضره سبع وتسعون أسقفًا أريوسيًا
 ومعتقداهتم.
، فاحتج األريوسيون لهذلك ، الروماين األسقف أثناسيوس إىل كرسي البابوية االمربطورمث أعاد 

عدا  –وقرروا فيه باإلمجاع ، م959مث عقدوا جممعًا يف آرلس بفرنسا عام ، وأثاروا اضطرابات عدة
 .عزل أثناسيوس - ًاواحد
وتوىل األسقف اآلريوسي جاورسيوس كرسهي  ، فعزلم 955مث أكدوا ذلك يف جممع ميالنو  

واآلخر للشرقيني ، جممعني أحدمها للغربيني يف "رميين" االمربطورم عقد 953ويف عام ، اإلسكندرية
 وباتت الكنائس الغربية آريوسية.، وقرر اجملمعان صحة عقائد األريوسية، يا"فيف "سلو

قد حتول إىل املذهب األريوسهي ممهاألة    هنفس قسطنطني االمربطورويذكر املؤرخ ناسيليف أن 
وقد تعلق بذلك األنبا شنودة وههو يهربر   ، وذلك بعد نقل عاصمته إىل القسطنطينية، ألفراد شعبه

 له. االمربطورفذكر بأنه بسبب معاضدة ، كثرة أتباع املذهب األريوسي
ا: "االبن غريب ومما جاء فيه ،م وضع األريوسيون صيغة جديدة لامانة961ويف جممع إنطاكية 

ويف نفس العام عقدوا جممعًا يف القسطنطينية وضعوا فيه ، وخمتلف عنه يف اجلوهر واملشيئة"، عن أبيه
 جممع نيقية. صدر عنسبعة عشر قانونًا خمالفًا ملا 

، فأعاد أثناسيوس وأساقفته إىل أعمهاهلم ، ية يوليانوس الوثيناالمربطورويف هذا العام أيضًا توىل 
، م969يوبيهانوس   االمربطورمث خلفه ، وسلم الكنائس للنصارى الوثنيني، ادة األصناموجاهر بعب

ومما قاله خماطبًا شهعبه  ، وفرض عقيدة النصرانية الوثنية، وعادى األريوسيني، سلفهأكمل ما بدأه ف
مث حهرم مهذهب   ، مرباطوركم كونوا مسهيحيني مثلهي"  اوأركان دولته: " إذا أردمت أن أكون 

وطلب من األسقف أثناسيوس أن يكتب له عن حقيقهة الهدين   ، وتبىن قرارات نيقية، األريوسيني
 (1) املسيحي الذي كان قد أجرب الناس عليه قبل أن يقف على حقيقته.

                                                 

طائفة املوحدين من ، (26-66)ص ، حسين األطري، ( انظر: عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية1)
 ، حممد ضياء الرمحن األعظمهي ، اليهودية واملسيحية، (99-77)ص ، أمحد عبد الوهاب، املسيحيني عرب القرون

 



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(171 ) 

 النسطوريةب. 
يف القرن اخلامس رهرت فرقة النسهطورية علهى يهد أسهقف     و، وامتدادًا آلريوس وفرقته

وكان نسطور يقهول: إن يف املسهيح   ، ألساقفة والفالسفةالقسطنطينية نسطور الذي شايعه بعض ا
فلم يولد هذا اجلزء من العذراء اليت ال يصح أن ، لكنه ليس من طبيعة املسيح البشرية، جزء الهوتيًا
 تسمى أم اهلل.

وفسهر  ، بل ساعده فقط، نسطور أن احتاد الالهوت بعيسى اإلنسان ليس احتادًا حقيقيًا عتقدوي
 .يسى على اجملاز أي حلول األخالق والتأييد والنصرةاحللول اإلهلي بع

وقال يف إحدى خطبه: "كيف أسجد لطفل ابن ثالثة أشهر؟" وقال: "كيف يكون هلل أم؟ إمنها  
بل ولدت ، وما يولد من الروح فهو روح. إن اخلليقة مل تلد اخلالق، يولد من اجلسد ليس إال جسدًا

 إنسانًا هو إله الالهوت".
يقول املؤرخ سايرس ، فمات يف صحراء ليبيا، م جممع قرر عزله ونفيه691فسس وقد عقد يف أ
"تاريخ البطاركة": " إن نسطور كان شديد اإلصرار على جتريد املسهيح مهن    ابن املقفع يف كتابه

 األلوهية إذ قال: إن املسيح إنسان فقط. إنه نيب ال غري".
أن إذا اعترف بأن املصهلوب إلهه متجسهد    وذكر ابن املقفع أنه عند نفيه أرسل له البطارقة 

 ومل جيبهم بشيء". ،"فقسا قلبه مثل فرعون: فيقول ابن املقفع، فسوف يعفون عنه
إن  إذ يقهول النسهطورية:   ،وقد تغري مذهب النسطورية بعد نسطور فأشبه مذاهب التثليهث 

ليس شخصهية قهد    ولكنه، إله حقًا، فهو إنسان حقًا، بشرية وإهلية :املسيح شخصية هلا حقيقتان
 (1) بل ذات املسيح كانت جتمع شخصيتني!!.، مجعت احلقيقتني

 

 الطوائف النصرانية املوحدة بعد ثورة اإلصالح الدينيثالثاا : 
وإن ، نياملوحهد تواجد وطوال قرون تعاقبت على النصرانية يف رل سيطرة الكنيسة مل ينقطع 

 كنيسة وسلطاهنا.ضعف نشاطهم وتواجدهم بسبب حماكم التفتيش وقوة ال

                                                 

املسيحية احلقة اليت جاء ، (121-162) ص، جحممد أمحد احلا، النصرانية من التوحيد إىل التثليث، (932)ص 
 .(191)ص ، عالء أبو بكر، هبا املسيح

، اهلل واحد أم ثالوث، (92-96)ص ، حسين األطري، ( انظر: عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية1)
 .(161) ص، حممد جمدي مرجان



 

 

 (177 ) 
وبهدأت عقيهدة   ، عادت الفرق املوحدة للظههور ، وعندما ضعف سلطان الكنسية واضمحل

وإنهه مل يوجهد يف   ، وهو ما عرب عنه لوثر بقوله: "إنه تعبري يفتقهد إىل القهوة  ، التثليث باالهتزاز
 األسفار".

ن اإلميان الذي صهدر  "تاريخ املوحدين": "إن كالفن قد أعلن قانو فيما قال عنه فالرب يف كتابه
 عن جممع نيقية كان يناسبه أن يغىن كأغنية بداًل من أن حيفظ كبيان عن العقيدة".

 مل يذكر فيه التثليث إال نادرًا. م(1561"خالصة العقيدة" ) وعندما ألف كالفن كتابه
اجملر ملك  إن حىت، وشيئًا فشيئًا عادت الفرق املوحدة للظهور وازدهر نشاط املوحدين يف أوربا

 م( كان موحدًا.1521هوجون سيجسموند )ت
وكهان مهن املوحهدين    ، ويف ترانسلفانيا ازدهر التوحيد كما تذكر دائرة املعارف األمريكية

املشهورين فرانسس داود الذي أدخل السجن بعد وفاة امللك جون وتويل امللك سهتيفن بهاثوري   
نع املوحدين من نشر كتبههم دون إذن  وكان امللك اجلديد قد م، م1523وتويف سنة ، الكاثوليكي

 (1) منه.
وكان له أتبهاع يعرفهون   ، م(1616ندا )ت كما رهر يف هذا القرن سوسنس املوحد يف بول

 .وفر بعضهم من الكنسية إىل سويسرا، ونادوا بالتوحيد، بالسوسنيون أنكروا التثليث
"أخطهاء   يقول يف كتابهوكان ، م1559ونادى سرفيتوس بالتوحيد يف أسبانيا فأحرق حيًا عام 

ال تعرف عنها ، التثليث": "إن أفكارًا مثل الثالوث واجلوهر وما إىل ذلك إمنا هي اختراعات فلسفي
 (2) األسفار شيئًا".

 واستطاعت الكنيسة سحقه.، كما رهر يف أملانيا مذهب األناباست املوحد
وأنشأت يف مشال إيطاليها يف   ،مث رهرت مجعيات حتارب التثليث منها "احلركة املضادة للتثليث"

تلتها" احلركة املعادية للتثليث" واليت ترأسهها الطبيهب املشههور    ، السادس عشر أواسط القرن
وكان القسس يتكلمهون عهن   ، م عقد جممع بيزو1567ويف عام ، م1552جورجيو بندراثا عام 

 (3) التثليث فيما كان غالبية احلضور من املنكرين له.

                                                 

 .(65-67، 96-96) ص، عبد الوهابأمحد ، ( انظر: طائفة املوحدين من املسيحيني عرب القرون1)

طائفة املوحدين من املسيحيني عرب ، (121)ص ، حممد طاهر التنري، ( انظر: العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية2)
 .(96-96) ص، أمحد عبد الوهاب، القرون

 (.51-62)ص ، أمحد عبد الوهاب، ( انظر: طائفة املوحدين من املسيحيني عرب القرون3)



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(179 ) 
و أصدر املوحهدون  ، عشر قويت بعض الكنائس املوحدة على قلة يف أتباعهاويف القرن السابع 

ولكنه ليس جمهرد  ، واملسيح إنسان حقيقي، "اهلل واحد يف ذاته م مطبوعًا مهمًا جاء فيه1615عام 
 لكنه قدرة اهلل".، والروح القدس ليس أقنومًا، إنسان

يطاليها. وكهان مهن رواد    م صدر مرسوم طردت مبقتضاه مجاعة موحدة يف إ1652ويف عام 
ومسي: "أبو التوحيد اإلجنليزي". وكان قد توصل مهن  ، م(1667)ت  التوحيد يومذاك جون بيدل

 مث نفي إىل صقلية.، فجهر بذلك وسجن مرتني، خالل دراسته إىل الشك يف عقيدة التثليث
ريهب  م استثىن مرسوم ملكي املوحدين من قانون التسامح الديين. وذلك ال 1623ويف عام 

فيقول: ، و هو ما يعرب عنه بردنوفسكي يف كتابه "ارتقاء اإلنسان"، يعود لكثرة هؤالء وتعارم أثرهم
 (1)"كان العلماء يف القرن السابع عشر يشعرون باحلرج من مبدأ التثليث".

ومنهم الدكتور تشهارلز شاونسهي   ، ن باألريوسينيوويف القرن الثامن عشر مسي هؤالء املوحد
 .وكان يراسل األريوسيني اإلجنليز، اعي كنيسة بوسطنم( ر1222)ت 
 ونشر الدكتور صهموئيل كتابهه  ، وكذا ناضل الدكتور يوناثان ميهيو بشجاعة ضد التثليث 

وأن املسهيح  ، "عقيدة التثليث من األسفار" ووصل فيه إىل نتيجة: "أن اآلب وحده هو اإلله األمسى
ومثله العامل ، فإنه يصعب التميز بني أقواله وتعليم آريوس، ورغم إنكاره بأنه آريوسي، أقل منه رتبة"

"التماس إىل أساتذة املسيحية املخلصهني   وقد طبع رسالته، م(1262 الطبيعي جون بربستلي )ت
 فقضى يف بنسلفانيا.، فأرغم على مغادرهتا، املوقرين" ووزع منها ثالثني ألف نسخة يف إجنلترا

مث ما لبث أن حتهول إىل كنيسهة   ، ( اخلدمة الكنيسةم1212 واعتزل ثيوفليس ليندساي )ت
مث أسسها  ، كما عني زميله املوحد توماس بلشام يف منصب كبري يف كلية هاكين الالهوتية، موحدة

 معًا "اجلمعية التوحيدية لترقي املعرفة املسيحية وممارسة الفضيلة عن طريق توزيع الكتب".
 (2).""االحتاد الربيطاين األجنيب للتوحيد ن احتادًا أمسوهمث بعد إقرار احلقوق املدينة كون املوحدو

ويف القرن التاسع عشر امليالدي أسس يف مناطق متعددة عدد من الكنهائس املوحهدة الهيت    
و كان يقول :بهأن  ، ( راعي كنيسة بوسطن1267 اجتذبت شخصيات مهمة مثل وليم شاننج )ت

ثة آهلة. وكان يقول: "إن نظام الكون يتطلب مصدرًا وبالتايل ثال، الثالثة أقانيم تتطلب ثالثة جواهر
 لذلك فإن عقيدة التثليث تفتقد أي قيمة دينية أو علمية".، ال ثالثة، واحدًا للشرح والتعليل

                                                 

دراسة عن التهوراة  ، (51-62) ص، أمحد عبد الوهاب، نظر: طائفة املوحدين من املسيحيني عرب القرون( ا1)
 .(796)ص ، كامل سعفان، واإلجنيل

 .(57-51) ص، أمحد عبد الوهاب، ( انظر: طائفة املوحدين من املسيحيني عرب القرون2)



 

 

 (176 ) 
ومثله قال القس جارد سباركس راعي كنيسة املوحدين يف ليتمور والذي صار فيما بعد رئيسًا 

 .جلامعة هارفرد
ويف منتصف هذا القرن أضحت مدينة ليدن ، ة التوحيد األمريكيم مجعي1275وتكونت عام  

 وكثر عدد املوحدين الذين عرفوا باللوثريني أو اإلصالحيني.، اهلولندية وجامعتها مركزًا للتوحيد
أربهع  وأمثر بوجود ما يقرب من ، وزادوا نشاطهم، ومع مطلع القرن العشرين تزايد املوحدون

ومثلها يف الواليات املتحدة إضافة إىل كليتني الهوتيتني تعلمان ، عمراهتاكنيسة يف بريطانيا ومست مائة
واألخهرى  ، إحدامها يف شيكاغو، وكليتني يف أمريكا، كسفورد يف بريطانياأالتوحيد مها مانشستر و
وغري ذلهك يف كافهة   ، وما يقرب من مائة وستني كنيسة أو كلية يف اجملر، يف بركلي يف كاليفورنيا

 (1) النصرانية.دول أوربا 
كسفورد برئاسة أسهقف  أمؤمتر حضره عدد كبري من رجال الدين يف  عقدم 1371يف عام و

أن قراءته للكتاب املقدس ال جتعله يعتقهد   كارليل الدكتور راشدل الذي ذكر يف خطاب ألقاه فيه:
إليهه علهى أنهه     وأما ما جاء يف يوحنا مما مل تذكره األناجيل الثالثة فال ميكن النظر، أن عيسى إله

ورأى أن كل ما قيل يف ميالد املسيح من عذراء أو شفائه األمراض أو القهول أن روحهه   ، تارخيي
 كل ذلك ال يدعو للقول بألوهيته. وقد شاركه يف آرائه عدد من املؤمترين.، سابقة لاجساد

ه يف بعهض  وليس بقليل أن يرى نفس، ويقول إمييل لورد فيج: "مل يفكر يسوع أنه أكثر من نيب
ومل حيدث أبدًا من يسوع ما خييل به إىل السامع أن له خواطر وآمهال فهوق   ، األحيان دون النيب

جيد يسوع كلمة جديدة صاحلة للتعبري عن تواضعه بقولهه: إنهه ابهن    …  خواطر البشر وآماهلم
فكهانوا  ، ن اهللوقدميًا أراد األنبياء أن يلفتوا األنظار إىل اهلوة الواسعة اليت تفصهلهم عه  ، اإلنسان

 .…" يسمون أنفسهم بأبناء اإلنسان
عنونوا له "أسطورة اإلله مشهور م اشترك سبعة من علماء الالهوت يف كتاب 1322ويف عام 

"أهنا قبلت التسليم بأن أسفار الكتاب املقدس كتبها جمموعة من عن هذه اجملموعة املتجسد" ومما فيه 
إن املشتركني يف هذا  … فقة على اعتبار ألفارها تزنياًل إهليًاوال ميكن املوا، البشر يف رروف متنوعة

 الكتاب مقتنعون أن تطورًا الهوتيًا آخر ال بد منه يف آخر هذا اجلزء األخري من القرن العشرين".

                                                 

 .(59-65) ص، د الوهابأمحد عب، ( انظر: طائفة املوحدين من املسيحيني عرب القرون1)



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(175 ) 
أكدوا فيه ما ، مث أصدر مثانية من علماء الالهوت يف بريطانيا كتابا أمسوه "املسيح ليس ابن اهلل"

وقالوا : "إن إمكانية حتول اإلنسان إىل إله مل تعد بالشيء املعقول واملصهدق  ، األول جاء يف الكتاب
 (1)به هذه األيام".

  حمطة تلفزيهون "لنهدن لنهايهة األسهبوع"    م يف 1326ويف مقابلة تلفزيونية جرت يف إبريل 
(London`s Weekend Television)  عة الذي حيتل املرتبة الراب -ذكر األسقف دافيد جنكزن

أن ألوهية املسيح ليست حقيقهة   - هرم الكنيسة األجنليكانيةرأس وثالثني أسقفًا ميثلون  ةبني تسع
، وقال: إنه ال يعتقد أن الوالدة العذراوية وقيامة املسيح من املوت أحداث تارخييهة )أي  مسلمًا هبا
 .حقيقية(

"ديلهي نيهوز"    حيفةفقامهت صه  ، بني أتباع الكنيسة الربتستانتية وكان لكلماته صدى كبري
حول مها قالهه األسهقف     -من األساقفة التسعة والثالثني -باستطالع رأي واحد وثالثني أسقفًا 

"أصر أن وكانت نتيجته ، م75/6/1326مث نشرت نتيجة االستطالع يف عددها الصادر يف ، دافيد
بينما ، ًا وإنسانًا معًافقط من األساقفة على القول بأنه جيب على املسيحيني أن يعتربوا املسيح إهل 11
أسهاقفة   3وتشكك ، منهم بأنه كان كافيًا أن ينظر إىل املسيح باعتباره الوكيل األعلى هلل" 13قال 

من فكرة قيامة املسيح من املوت، وقالوا بأهنا سلسلة من التجارب أو املشاعر اليت أقنعت أتباعه أنه 
عجزات املذكورة يف العههد اجلديهد كانهت    أسقفًا منهم "أن امل 15أكد كان حيًا يف وسطهم، و

 (2) تصلح يف الداللة على األلوهية. أي أهنا ال إضافات أحلقت بقصة يسوع فيما بعد".
وتقر أهنا عقيدة دخيلة ، وترفضها، وهكذا تشكك الكنيسة ممثلة بأساقفتها يف مسألة ألوهية املسيح

من مبتدعات بولس والذين تأثروا به ممن كتبوا إذ هي ، مل يعرفها املسيح وال تالميذه، على النصرانية
 .مث اجملامع الكنسية األناجيل والرسائل

تتجدد كلمها نظهر   ، ومن كل ما ذكرنا يتبني لنا أن التوحيد حركة أصيلة يف اجملتمع النصراين
و تعلن احلقيقة الناصهعة أن ال  ، الفطرة غشاوهتاعن فتنجلي ، املخلصون منهم يف أسفارهم املقدسة

 ه إال اهلل.إل

                                                 

 .(119)ص ، أمحد عبد الوهاب ، ( انظر: اختالفات يف تراجم الكتاب املقدس1)

اختالفات يف تراجم الكتهاب  ، (91-73)أساقفة كنيسة إجنلترا وألوهية املسيح ، أمحد ديدات، ص ( انظر: 2)
 .(115-116)ص ، أمحد عبد الوهاب ، املقدس



 

 

 (176 ) 

 القول بألوهية املسيحمصادر 
 

  إذ قال اهلل يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهلل قال سبحانك ما
يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك 

ما أمرتين به أن اعبدوا اهلل ريب وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما  ما قلت هلم إال  أنت عالم الغيوب
-116: )املائدة دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد

112.) 
فمن أين وفدت هذه العقائد على ، ومل يقل هبا معاصروه، وإذا مل يكن املسيح قد قال بألوهية نفسه

 النصرانية؟
اليهودي الذي ادعى رؤية املسيح يف السماء بعد ، : إنه بولس عدو النصرانيةنقول ويف اجلواب

وقالت  وقد حنل ذلك من الوثنيات املختلفة اليت كانت تقدس بعض البشر وتعتربهم أبناء اهلل.، رفعه
 قاتلهم اهلل أىنمن قبل  لك قوهلم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفرواالنصارى املسيح ابن اهلل ذ

 (.91: )التوبة يؤفكون
  

 يف الفكر النصرانيبولس أهمية 
، فقد كتب أربع عشرة رسالة، وأهم اإلجنيليني على اإلطالق، بولس أشهر كتبة العهد اجلديد

إنه مؤسس ، وفيها فقط جتد العديد من العقائد النصرانية، تشكل ما يقارب النصف من العهد اجلديد
 دون سائر اإلجنيليني.، لوحيد الذي ادعى النبوةوهو ا ،النصرانية وواضع عقائدها

كانت رسائله أول ما خط من سطور العهد  اليت، لنصرانية احملرفة عمادها الرئيس رسائل بولسفا
فيما رفضت الكنيسة ، ال سيما إجنيل يوحنا، اجلديد الذي جاء متناسقًا إىل حد ما مع رسائل بولس

نصرانية بولس اليت طغت على النصرانية األصلية اليت نادى هبا  النصرانية تلك الرسائل اليت تتعارض مع
 وتالميذه من بعده. املسيح 

مما حد بالكاتب مايكل هارت يف ، وهذا األثر الذي تركه بولس يف النصرانية ال يغفل وال ينكر
بينما  سادسةالإذ وضعه يف املرتبة  ،"اخلالدون املائة" أن جيعل بولس أحد أهم رجال التاريخ أثرًا كتابه

 ة.ثالثكان املسيح يف املرتبة ال
وتقدمه على املسيح الذي يعد ، من قائمته يف املرتبة األوىل وقد برر هارت وجود النيب 

وإمنا أقامها ، "فاملسيحية مل يؤسسها شخص واحد فقال:، املنتسبون لدينه األكثر على وجه األرض
 لذلك جيب أن يتقاسم شرف إنشائها هذان الرجالن.و، اثنان: املسيح عليه السالم والقديس بولس
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(172 ) 
وكذلك نظراهتا الروحية وكل ما ، فاملسيح عليه السالم قد أرسى املبادئ األخالقية للمسيحية 

 .يتعلق بالسلوك اإلنساين.وأما مبادئ الالهوت فهي من صنع القديس بولس"
ذي يعترب املسئول األول عن ال ،"املسيح مل يبشر بشيء من هذا الذي قاله بولس ويقول هارت:

الذي كان كثريًا ما يطلقه  وينبه هارت إىل أن بولس مل يستخدم لقب "ابن اإلنسان" تأليه املسيح".
 املسيح على نفسه.

"إن بولس هو الذي وضع أساس الدين الذي  ":السري آرثر فندالي يف كتابه "الكون املنشور يقول
 يسمى بالدين املسيحي ".

ة مايكل هارت من تالميذ املسيح الذين غلبتهم دعوة بولس مؤسس املسيحية وقد خلت قائم 
 (1)م( يف املرتبة الثامنة والعشرين.975) قسطنطني صاحب جممع نيقية االمربطوركان  فيما، احلقيقي

، وقد تعرض احملققون بالذكر للعديد من البدع اليت أحدثها بولس يف عقائد النصرانية وشرائعها
 ادًا على كتب العهد اجلديد براءة املسيح من هذه البدع.وبينوا اعتم

 

 بولس وألوهية املسيح
من تقرير عقيدة ألوهية املسيح فإن  - سوى ما قد يقال عن إجنيل يوحنا -وإذا خلت األناجيل

 فريدًا عن البشر. والنصوص اليت تعترب املسيح كائنًا، رسائل بولس متتلئ بالغلو يف املسيح
 … ل بولس عن املسيح؟ وهل يعتربه رسواًل أم إهلًا متجسدًا أمفماذا يف أقوا

إذ مثة نصوص تصرح ببشرية ، عند التأمل يف رسائل بولس جند إجابة متناقضة بني رسالة وأخرى
فهل هذا التناقض يرجع إىل تلون بولس حسب حالة مدعويه أم أنه ، ومثة أخرى تقول بألوهيته، املسيح

إىل ما تعرضت له الرسائل من تغري يرجع التناقض أن أم  ؟عتقده يف املسيحمتوافق مع تطوير بولس مل
 هذا كله يبقى حمتماًل من غري ترجيح. … وتبديل

فمن النصوص اليت حتدثت عن املسيح كعبد من البشر يتميز عنهم مبحبة اهلل له واصطفائه قول 
 (1وع املسيح" )تيموثاوس )ووسيط واحد بني اهلل والناس: اإلنسان يس، "يوجد إله واحد بولس:

7/5). 
ومثله يقول معترفاً بوحدانية رب األرباب "أن حتفظ الوصية بال دنس وال لوم إىل رهور ربنا يسوع 

الذي وحده له ، ورب األرباب، ملك امللوك، الوحيد ،العزيز ،املبارك ،الذي سيبينه يف أوقاته، املسيح

                                                 

أمحهد  ، املسيح يف اإلسهالم ، (616-617)ص ، حممد عزت الطهطاوي، ديان( انظر: امليزان يف مقارنة األ1)
 .(52، ص )ديدات
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 لكن اهلل وحده رب األرباب.، سيح ربفامل، (16-6/16 (1) " )تيموثاوس..عدم املوت

"مدعو من اهلل رئيس كهنة على رتبة ملكي  :واملسيح بشر متميز بتقدمي اهلل له يقول عنه بولس
"الذي يف أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع أي املسيح وهو ، (5/11صادق" )عربانيني 

 (.5/2تقواه" )عربانيني ومسع له من أجل ، وتضرعات للقادر أن خيلصه من املوت، طلبات
 ويفضله عليها أخرى فيقول:، ويقارن بولس بني منهزلته ومنهزلة خملوقات مثله يفضلها عليه تارة

نراه مكلاًل باجملد والكرامة من أجل أمل املوت" )عربانيني ، يسوع "لكن الذي وضع قلياًل عن املالئكة:
7/3.) 

حظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته "ال فيقول:  ويف مواضع آخر يقارن بينه وبني موسى
وأما ، ... موسى كان يف كل بيته كخادم .. املسيح يسوع حال كونه أميناً للذي أقامه كما كان موسى

 (.6-9/1 نيي" )عربان..وبيته حنن إن متسكنا بثقة الرجاء، املسيح فكابن على بيته
مبحبة اهلل له واختياره ليكون فهذه النصوص وغريها حتدث هبا بولس عن املسيح كبشر متميز 

 وسيلة يف إبالغ وحيه.
لكن لبولس نصوص أخرى تبالغ يف وصف املسيح حىت تكاد جتعله ابناً حقيقياً هلل لكثرة ما فيها من 

يفهم منه أن البنوة هنا ختتلف عن سائر ما ورد يف الكتاب قد مما ، الغلو والتأكيد على خصوصية املسيح
 أو اجلسد الذي جتسد فيه اإلله.، مواضع أخرى يعتربه فيها صورة هللويتضح ذلك من ، املقدس

 .(2/9"فاهلل إذ أرسل ابنه يف شبه جسد اخلطيئة" )رومية : يقول بولس
 .(2/97" )رومية .. بل بذله، "الذي مل يشفق على ابنه ويقول:
ة حقيقية يراها ويفهم من النص بنو، (6/6)غالطية  ""أرسل اهلل ابنه مولودًا من امرأة: ويقول

 .وإال فجميع املؤمنني أبناء اهلل )على اجملاز( مولودون من جنس النساء، بولس للمسيح
كلمنا يف هذه األيام األخرية يف ، "اهلل بعدما كلم اآلباء باألنبياء قدميًا بأنواع وطرٍق كثرية ويقول:

والذين هم ، بقنياألنبياء السفهو كما يرى بولس نوع خمتلف عما سبق من ا (.6-1/1ابنه" )عربانيني 
 مجيعًا أبناء اهلل باملعىن الكتايب اجملازي للكلمة.

 .(1/15بكر كل خليقة" )كولوسي ، " هو صورة اهلل الغري املنظور:  ويقول بولس عن املسيح
لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة ، "إذ كان يف صورة اهلل لن حيسب خلسة أن يكون معادالً هلل: ويقول

 .(2-7/6ائرًا يف شبه الناس" )فيليبص، عبده
اهلل رهر يف ، "عظيم هو سر التقوى :-كما يف الترمجة املتداولة  – ويقول جاعاًل املسيح هو اهلل

 .(9/16 (1) )تيموثاوس اجلسد"
اهلل"  "أرهر كلمته يف أوقاهتا اخلاصة بالكرازة اليت أؤمتنت أنا عليها حبسب أمر خملصنا:: ويقول
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(173 ) 
 (.1/9)تيطس 
وحتدثوا عن ، حتدث احملققون أيضًا عن البيئة اليت جعلت بولس يندفع للقول بألوهية املسيحو

 املصادر اليت استقى منها بولس هذه العقيدة.
أما البيئة اليت بشر هبا بولس فقد كانت بيئةً مليئة باخلرافات اليت تنتشر بني البسطاء والسذج الذين 

اف إليه أن تلك اجملتمعات وثنية تؤمن بتعدد اآلهلة وجتسدها يض، هم غالب أفراد جمتمع ذلك الزمان
صنعا بعض األعاجيب "فاجلموع ملا رأوا ما فعل بولس ، لستر ففي رحلة بولس وبرنابا إىل، وموهتا

، فكانوا يدعون برنابا: زفس، ونزلوا إلينا، رفعوا أصواهتم بلغة ليكاونية قائلني: إن اآلهلة تشبهوا بالناس
وزفس وهرمس كما أوضح حمررو قاموس الكتاب املقدس ، (17-16/11س" )أعمال وبولس: هرم

 :امسان إلهلني من آهلة الرومان: أوهلما: كبري اآلهلة. والثاين: إله الفصاحة.
بل ، مبجرد أن فعال بعض األعاجيب ،نابولس وبرنابا إهل أنهؤالء البسطاء الوثنيون  اعتقدوهكذا 

لوال إنكار بولس وبرنابا ، ومهوا بذحبها، الكهنة قربوا إليهما الذبائح وحيكي سفر األعمال أيضًا أن
 .(12-16/19عليهم. )انظر أعمال 

وأتى باألعاجيب  ،وأشيع أنه قام من املوتى، فماذا يكون قول هؤالء يف الذي كان حييي املوتى
 واملعجزات.

معروفة لوالدة اآلهلة املتجسدة  وفكرة جتسد اآلهلة مقبولة عند الوثنني الذين حددوا مواسم وأعياد
 .كون قريبًا منهميو ،لذلك فإن بولس أنزل اإلله لارض لرياه الرومان، وبعثتها، وموهتا

أن  " عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية يف كتابه القيم " حسين األطرياألستاذ ويرى 
 م(.92وماين طيباروس قيصر )الر االمربطورإلرهار ألوهية املسيح هو  الذي دفع بولس

عن طيباروس حيث بلغته أخبار ، م(961ويستدل لذلك مبا أورده املؤرخ أوسابيوس القيصري )
لمصادقة ولكن وحسب املتبع ال بد أن حيال األمر إىل جملس األعيان ل، فأراد إضافته إىل اآلهلة، املسيح
وبقي طيباروس ، لكن اجمللس رفض ذلك، طور أن يضيف إهلًا إال بواسطتهمإذ ال جيوز لالمرب، عليه

 متمسكًا برأيه.
"وطيباروس نفسه لو  م( إذ يقول :9ويوافق أوسابيوس بذلك ما جاء عن املؤرخ ترتليانوس )ق

 أمكن أن يكون قيصرًا ومسيحيًا معًا لكان آمن به".
ديدة عن لنشر فكرته اجل االمربطوراألطري أن بولس رمبا كان أحد أهم أدوات اختذها  فترضوي

كما يقول  -فكان ، وبقي هذا الوضع قائمًا بعد طيباروس حىت توىل القيصرية نريون، املسيح كإله
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 (1).ور أعلن العداء للديانة اإلهلية""أول امربط - أوسابيوس

وأما استخدام مصطلح "ابن اهلل" من قبل بولس فرياه شارل جنيرب غري كاف للحكم بأنه أراد 
، ا تصور بولس له مشوباً بالكثري من التردد والنقص حبيث مل يقدر له مقاومة الزمن"بد فقد، هلية منهاإل

 إىل تنشيط اإلميان بالوحدة بني السيد واهلل". –دومنا إدراك للعقبات  - واجتهت تقوى املؤمنني يف قوة
 وقد أطلق على كثريين أهنم، وفسر شارل جنيرب ذلك بأن لفظ البنوة معروف يف الفكر اليهودي

لكن رهر للكلمة مفهوم البنوة احلقيقية يف مرابع الفكر اليوناين يف طرسوس اليت كانت ، أبناء اهلل
 (2) ومنها نقل بولس كثريًا مما أدخله يف النصرانية.، مركزًا للثقافات املختلفة

، وتربئة بولس منها، وحياول النصارى تأصيل فكرة ألوهية املسيح وردها إىل املسيح وتالميذه
ومل ينكر عليه ، والذي يقضي بأن بطرس أول من قال بتأليه املسيح، (16/16مىت )تدلني مبا جاء يف مس

أنت هو املسيح ابن  " أنتم من تقولون إين أنا؟ فأجاب مسعان بطرس وقال:: املسيح إذ ملا سأهلم املسيح
 (.16-16/15)مىت …" طوىب لك يا مسعان بن يونا فأجاب يسوع: اهلل احلي.
عند غريه من  ألطري يعترب ما جاء يف مىت حمرفًا بداللة ما جاء يف وصف احلدث نفسهلكن ا
ويف ، ومل يذكر البنوة، (2/73وقال له: أنت املسيح" )مرقس ، "فأجاب بطرس ففي مرقس، اإلجنيليني
 .(3/71مسيح اهلل" )لوقا  :وقال، "فأجاب بطرس لوقا:
 .وبذلك يكون مىت قد خالف مرقس وهو ينقل عنه 

فال نعلم مدى الدقة اليت التزمها املترجم يف ، ال ميكن قبول ما جاء يف مىت لفقد أصله العرباين كما
 (3) .ترمجة العبارة

  
 

 بولس والتثلي:
على اهتام بولس بوضع التثليث يف النصرانية من غري أن يقدموا علهى   ُكتابال دأب الكثري من

، عن دور بولس يف صياغة سائر املعتقدات النصرانية مكتفني مبا عرف، من أقوال بولس ذلك دلياًل
كما خلهت مهن ذكهر    ، إذ خلت رسائل بولس من تأليه الروح القدس، أراه حمقًا وهذا االهتام ال

                                                 

املسهيح يف  ، (772-776)ص ، حسين األطهري ، ( انظر: عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية1)
 . (196) ص، عبد الكرمي اخلطيب، القرآن والتوراة واإلجنيل 

، املسيح يف القرآن والتوراة واإلجنيل  (،672)ص ، حممد ضياء الرمحن األعظمي، ( انظر: اليهودية واملسيحية2)
 .(61)ص ، كامل سعفان، مسيحية بال مسيح، (196) ص، عبد الكرمي اخلطيب

 .(716-716)ص ، حسين األطري، ( انظر: عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية3)
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(191 ) 
، يفهم منه خايل الذهن ما يعتقده النصارى من التثليث ال ،عناصر التثليث جمتمعة إال يف نص واحد

 ع وحمبة اهلل وشركة الروح القدس مع مجيعكم" )كورنثوس"نعمة ربنا يسو: وقد جاء ذلك يف قوله
 .فليس يف النص ما يفيد ألوهية الروح القدس، (19/16 (7)

إذ ، ومما يؤكد غفلة بولس عن التثليث التأمل يف ترتيب عناصر التثليث املهذكورين يف الهنص  
 .ق النصرانية هرطقةروهو ما تعتربه الف، يقدم املسيح على األب

كمها مسهى   ، اآلب اهلل. فيما تسميه صيغة التثليث: ذلك أنه مسى األقنوم األول:ويضاف إىل 
 .أو الكلمة فيما هو عندهم : االبن، األقنوم الثاين : املسيح

، فقد كان رهوره يف مرحلة متأخرة جدًا عن بولس، والصحيح أن التثليث ال عالقة له ببولس
ومل ، م يف جممع القسهطنطينية 921رمسية عام وأصبح عقيدة ، م(711) وأول من ذكره هو ترتليان

 م(.975) يرد له ذكر حىت يف قرارات جممع نيقية
 
 



 

 

 (197 ) 

 الوثنيات القدميةمن  تانمنحول تانعقيد والتثلي: ألوهية املسيح
 

تكاملت عقائد النصارى يف القرن الرابع امليالدي بتأليه املسيح مث روح القدس وإقرار الكتاب 
بولس مث اجملامع الكنسية  فمن أين استقى، جديدة صنعها بولس ومن بعدهونشأت مسيحية ، املقدس

 اجلديدة؟ عتقداتاملتأخرة هذه امل
: "املسيحية نشأهتا وتطورها"جنيري يف كتابه شارل  ننقل ما قالهيف اإلجابة عن هذا السؤال 

غريبة جدًا، فهي والدراسة املفصلة لرسائل بولس الكربى تكشف لنا النقاب عن مزيج من األفكار ال"
 . "مزيج من األفكار اليهودية واملفاهيم الوثنية اليونانية

كبري التشابه النقف على ل، نستعرض بعضًا من آثار الديانات السابقة للمسيحيةوملزيد من البيان 
نعرف األصل هبذا و، وهذا التشابه طال األصول والفروع، والوثنية املسيحية القدمية بني هذه الوثنيات

 .معتقداهتا وشرائعها املصدر الذي نقلت عنه املسيحيةو
 

  جتسد اإلله يف الوثنيات القدميةجتسد اإلله يف الوثنيات القدميةأولا : أولا : 
خطايا العاملني قول قدمي غفران وأنه جتسد من أجل ، من اإلله القول بإله متجسد ميثل األقنوم الثاين

"أما  "اهلند": ن يف كتابهأل رخومنها وثنيات اهلنود حيث يقول املؤ، ومعروف يف كافة الوثنيات البدائية
ألنه مل يكن يف أولئك إال جزء قليل ، وميتاز عنها كثريًا، كرشنا فهو أعظم من كافة اآلهلة اليت جتسدت

 رهر بالناسوت". فإنه اإلله فشنَو أما هو )كرشنا(، من األلوهية
وأخرج ، وا"سأجتسد يف متوار بيت ياد اهلندي أن كرشنا قال: "هباكافات بورون" وجاء يف كتاب
 وختليص األرض من محلها".، قد حان الوقت إلرهار قويت، أولد وأموت، من رحم ديفاكي

 .وكذلك فإن اهلندوس اعتربوا أوتار جتسدًا إهليًا جيعله أهاًل للعبادة
 خرافات التوراة واإلجنيل وما مياثلها من الديانات يف كتابه " أما بوذا فيقول عنه املؤرخ دوان

إنه ترك  له بوذا املولود من العذراء مايا الذي يعبده بوذيو اهلند وغريهم ويقولون عنه:"اإل :األخرى"
 ويرشدهم صراطًا مستقيمًا".، ونزل ورهر بالناسوت رمحة بالناس كي ينقذهم من اآلثام، الفردوس

 دوان أن األوربيني اندهشوا عندما ذهبوا إىل رأس كومورين جنوب اهلند من رؤيةاملؤرخ ويذكر 
 السكان يعبدون إهلًا خملصًا يدعونه سليفاهانا املولود من عذراء.

، وكذا وستني نونك وهوانكيت وغريهم، فوهي يف الصنياإلله ومن البشر الذين قيل بتجسدهم 
 (1)وأما اإلله برومسيوس فقد قيل عنه:كان إنسانًا حقيقيًا وإهلًا حقيقيًا. 

                                                 

 .(56-62)ص ، حممد طاهر التنري، النصرانية( انظر: العقائد الوثنية يف الديانة 1)



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(199 ) 
ه الوثنيات القدمية السابقة تكاثرت على اإلميان بأمر  وهكذا نستطيع القول بأن القول بإله متجسد

 ية، وعنه نقل بولس واجملامع بعده معتقدهم يف املسيح.للمسيح
  

  التجسد من أجل اخلالص والغفرانالتجسد من أجل اخلالص والغفرانثانياا : ثانياا : 
فالنصارى ، الوثنيات القدمية جاء يفالنصارى يف اهلدف والغرض من التجسد ما  وافقوكذا ي
 .وت املسيح ويفدي خطايا البشريةإن التجسد كان ليم :يقولون

"يعتقد اهلنود بتجسد أحد اآلهلة وتقدمي  فيقول: عن آهلة اهلنود املتجسدة، ومثله ينقل العالمة هوك
 .نفسه ذبيحة فداء عن الناس من اخلطيئة"

"و من  وليمس يف كتابه "ديانة اهلنود":موريس وينقل قريبًا منه عن بوذا الذي يقول عنه املؤرخ 
هم من ئ)أي بوذا( تركه للفردوس وجميئه إىل الدنيا من أجل خطايا بين اإلنسان وشقائهم كي يرب رمحته
 ويزيل عنهم القصاص الذي يستحقونه".، ذنوهبم

تسهمية  " األخرىخرافات التوراة واإلجنيل وما مياثلها من الديانات  "يف كتابه وينقل دوان 
 .اهلنود لبوخص ابن املشتري بفادي األمم

وسواهم من ، وباكوب إله املكسيكيني املصلوب، ومترا فادي الفرس، ه قيل يف هريكلوسومثل
 (1) البشر الذين اعتقد أتباعهم أهنم آهلة جتسدت ملغفرة اخلطايا.

    
  واخلالقيةواخلالقيةله املتجسد له املتجسد اإلاإلثالثاا : ثالثاا : 

تها وكما اعتقد النصارى بأن املسيح االبن هو اخلالق كانت الوثنيات قد اعتقدت من قبل يف آهل
وهو األقنوم الثاين من ، "كرشنا ابن اإلله من العذراء ديفاكي املتجسدة فقد جاء يف كتب اهلنود

 وهو عندهم األول واآلخر".، خلق السماوات واألرض مبا فيها، الثالوث املقدس
"أنا رب كل املخلوقات  ويف كتاب "هبكوات جيتا" املقدس أن كرشنا قال لتلميذه أرجون:

 أنا املصور واخلالق لإلنسان".، فاعرفين…ت اإلنسانخلق، ومبدعها
 وأن االبن التوثو املولود من عذراء خلق كل شيء.، ويعتقد الصينيون أن األب مل خيلق شيئًا
فهو خالق كل شيء مما هو كان ، "إىل أدرمزد أقدم صلوايت ويف صلوات الفرس الدرمزد يقولون:

 …".الق السماء والشمس والقمر والنجوموهو احلكيم القوي خ، وما سيكون إىل األبد
 و "الؤكيون" وغريمها.، وكذا مؤهلو"أدوين"، ومثله يعتقد اآلشوريون يف االبن البكر"نرودك"

                                                 

ص ، أمحهد شهليب  ، املسيحية، (92-73)ص ، حممد طاهر التنري، ( انظر: العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية1)
(151 ،152). 



 

 

 (196 ) 
خلق كل شيء حي بواسطة الكلمة اليت خلقت كل  ومثله يف التراث املصري القدمي أن اإلله "أتوم"

 (1)نسان. وكل ما حيبه أو يكرهه اإل، وكلما يؤكل، قوى احلياة
  

  لآلهلة املتجسدةلآلهلة املتجسدة  األزلية واألبديةاألزلية واألبديةرابعاا : رابعاا : 
وصف يوحنا يف رؤياه املسيح بأنه األول واآلخر واأللف والياء. وهذا وصف يتطابق متامًا مع و

اهلندي أن كرشنا  ففي كتاب "كيتا"، وصف الوثنيني آهلتهم املتجسدة اليت يعتقدون أزليتها وأبديتها
والكائن قبل  ئواملبد، أنا الباقي واألبدي، أنا صنعت كل شيء، فيه موجودًا"مل يأت زمان مل أكن  قال:

 أنا األزل ووسط وآخر كل شيء".، أنا احلاكم القوي على الكون ،كل شيء
أنت القابض على ، الواجبة معرفتك، "أنت الباقي العظيم ومن توسالت أرجون لكرشنا:

 أنت اإلله الكائن قبل اآلهلة".… الكائنات
 ."إنه بغري ابتداء ووسط وانتهاء" كتاب "فشنو بوراين": ويصفه

وهو الرب ، ليس لوجوده ابتداء وال انتهاء، " هو األلف والياء :وجاء يف كتابات اهلنود عن بوذا
 .املالك القادر األبدي"

 (2) وغريهم كثري. ،"األلف والياء" ومثله قيل يف الؤكني والوتز وارمزد وزوس املدعو
  

 اريخ ميالد اآلهلة والعبادات والطقوستخامساا : 
إذ يعتقد الوثنيون ، تشاهبت عباداهتا وتوارخيها، وكما تشاهبت عقائد النصارى الوثنية هنا وهناك
 مثرا وغريه. الفارسي منهم اإلله، ديسمرب 75على اختالف يف آهلتهم أن آهلتهم املتجسدة ولدت يف 

وقد جرى حتديده هبذا اليوم املوافق ألعياد ، هم أيضًاوهو ما يقوله النصارى األرثوذكس يف توراخي
وأراد منه إبعاد املتنصرين عن احتفاالت ، م على يد الراهب ديونيسيوس اكسيجوس591الوثنني عام 
النصارى منها  وهو ما تكرر فعله يف عدة أعياد وثنية أخرى استعار، وشغلهم باحتفال مسيحي، الوثنيني

 ...التواريخ والطقوس
 م(611خطابًا للبابا جرجيهوري األول )  "تاريخ الكنيسة اإلجنيلية" ل الراهب بيد يف كتابهوينق

ويهرى  ، يستشهد فيه بنصيحة املستشار البابوي مليتس الذي كان ينهى عن هدم املعابهد الوثنيهة  

                                                 

  .(171-113)ص ، حممد طاهر التنري، ( انظر: العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية1)

 .(171-171)ص ، حممد طاهر التنري، ة يف الديانة النصرانية( انظر: العقائد الوثني2)



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(195 ) 
ويسههل عليهه   ، كي يهجر الشعب خطايا قلبهه ، حتويلها من عبادة الشيطان إىل عبادة اإلله احلق

 (1) املعاهد اليت تعود ارتيادها. غشيان
جيد املتنصر كبري فرق يف املكان واملضمون بني النصرانية وبني ما كان يعتقهده مهن    وهكذا ال

 .ويكون ذلك ادعى يف انتشار النصرانية، قبل

                                                 

ص ، أمحد شليب، املسيحية، (27-62)ص ، عبد الودود شليب، ( انظر: حوار صريح بني عبد اهلل وعبد املسيح1)
 .(137-131)ص ، عالء أبو بكر، املسيحية احلقة اليت جاء هبا املسيح، (29)



 

 

 (196 ) 

 التثلي: يف الوثنيات القدمية
 

ه فهإهنم نقلهوا   وكما نقل النصارى عن الوثنيات ما يقولونه عن ألوهية املسيح وجتسد اإلله 
 .م يف التثليثاهتمعتقد
نقلب صفحات األمم الوثنية قبل املسيحية لنجد أن الكثريين من الوثنيني قهد سهبقوا    ثباتهوإل

وما قول النصارى بالتثليث إال قول منحول عن ههذه األمهم مهع    ، املسيحيني إىل القول بالتثليث
 الثالوث الوثين بالثالوث النصراين. اءوذلك بإبدال أمس، تعديل بسيط يف صيغ الثالوث الوثنية

حهني قسهموا    ،فقد قال به البابليون، فالقول بإله مثلث يعود إىل أربعة آالف سنة قبل امليالد 
 إله البحر(.، إله األرض، اآلهلة إىل ثالثة جمموعات )إله السماء

د حني قهال اهلنهود   اختذته النصرانية يف القرن العاشر قبل امليال مث تبلور التثليث على حنو ما 
 وهؤالء الثالثة هم إله واحد.، سيفا( -فشنو -)برامها بثالوثهم

، "أيها األرباب الثالثة. اعلموا أين اعترف بوجود إلهه واحهد  : جاء يف ابتهاالت التقي أتنيس
 فظهرت اآلهلة الثالثة وقالوا له: اعلم يا أيها ؟له احلقيقي ألقرب له نذري وصاليتفأخربوين أيكم اإل

والكهائن  ، وأما ما تراه من ثالثة فما هو إال بالشبه أو الشكل، العابد أنه ال يوجد فرق حقيقي بيننا
 الواحد الظاهر باألقانيم الثالثة هو واحد بالذات".

 .وس على جسد واحد تعبريًا منهم عن الثالوثؤوقد وجد يف آثار اهلنود صنم له ثالثة ر
، ايهزيس ، )أوزيريس قدمية كاملصرية املتمثلة يف الثالوثوسرت عقيدة التثليث يف الوثنيات ال

فهري(  ، تهورا ، واالسكندنافيني )أووين، أهرمان(، متراس، )أورمزد وكذا عند الفرس، حورس(
غريق الذين كانهت وثنيهة   مث فالسفة اإل، تالكوكا(، اهوتزليبوشتكي، واملكسييكيني )تزكتلبيوكا

 احلياة(.، العلم، فقالوا بثالوثهم املكون من )الوجود، خرىالنصارى أشبه هبم من سائر الوثنيات األ
 (1) .عدا ذلك يوجد كثريون يطول املقام بذكرهم

فقهد  ، ها جممع نيقية هي صيغة منحولة عن الوثنيات السابقةإلي تهىوحىت صيغة األمانة اليت ان
، ه ضهابط الكهل  إل مالفري عن كتب اهلنود أهنم يقولون: "نؤمن بسافستري )الشمس(املؤرخ نقل 

مساٍو لاب ، مولود غري خملوق، نور من نور، )النار( وبابنه الوحيد آين، خالق السماوات واألرض

                                                 

ص ، أمحهد شهليب  ، املسيحية، (79-19)ص ، حممد طاهر التنري، ة النصرانية( انظر: العقائد الوثنية يف الديان1)
 .(772،  21) ص، كامل سعفان، دراسة عن التوراة واإلجنيل، (112-171)



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(192 ) 
ونؤمن بفايو الهروح املنبثهق مهن األب    ، يف بطن مايا العذراء )الروح( جتسد من فايو، يف اجلوهر

 (1)واالبن يسجد له وميجد".، واالبن الذي هو األب
، الربيطانية إىل أن "القالب الفكري لعقيدة التثليث هو يونهاين األصهل  تذهب دائرة املعارف و

ألن التصورات ، فهي من ناحية التركيب مركب عجيب للمسيحيني، وصيغت فيه تعليمات يهودية
 ولكنها مغموسة يف فلسفات أجنبية.، الدينية فيها مأخوذة من الكتاب املقدس

)الروح  واالصطالح األخري، بت من اليهودواصطالحات )األب واالبن والروح القدس( تسر
 القدس( مل يستعمله املسيح إال نادرًا".

، ويقول ليون جوتيه: "إن املسيحية تشربت كثريًا من اآلراء واألفكار يف الفلسهفة اليونانيهة  
ولذا جند بينهما ، فالالهوت املسيحي مقتبس من نفس املعني الذي صبت فيه نظرية أفالطون احلديثة

 ات كثرية".متشاهب
وقد انتقلت فلسفة اليونان عن طريق االسكندرية حيث رههر أفلهوطني اإلسهكندري )ت    

)اإلسكندرية( من أوائهل   ولذا كان أساقفتها، الروح(، العقل، م( وكان يقول بالثالوث )اهلل712
 املؤمنني بالتثليث واملدافعني عنه.

ديورانت حيهث   ول يقولهن ومم، روماأن الوثنيات قد تسربت إىل النصرانية عرب  ويقال أيضًا
لقهب احلهرب    قل إىل الدين اجلديد دماء الدين الوثين القهدمي: تنيقول: "ملا فتحت املسيحية روما ا

 …".عبادة األم العظمى، األعظم
"وثنية املسيحيني" ويرى أن هذه املعتقدات وصلت إىل  ويؤيد هذا األستاذ روبرتسون يف كتابه

 ق.م. 21روما من الفرس عام 
ويرى آخرون أن هذه املعتقدات انتقلت عن طريق الفكر الفرعوين القدمي والذي انتقهل إىل   

 النصرانية بسبب رروف اجلوار.
بأن التسرب هلذه األفكار كان عن طريق طرسوس واليت كانهت   آخرون من احملققنيفيما يرى 

 (2) .يهوانعكست تعاليمها ف، ونشأ فيها بولس، مدرسة كربى لادب اإلغريقي

                                                 

، يف التبشهري معاول اهلدم والتدمري يف النصهرانية و ، (111)التعصب والتسامح، حممد الغزايل، ص ( انظر: 1)
 .(57)ص ، إبراهيم اجلبهان

حممد ضهياء  ، اليهودية واملسيحية، (129)ص ، حممد طاهر التنري، نظر: العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية( ا2)
 .(151)ص ، أمحد شليب، املسيحية، (615-616، 733، 727)ص ، الرمحن األعظمي



 

 

 (192 ) 
وملا كان تسرب املعتقدات الوثنية إىل النصرانية حقيقة ساطعة كالشمس كان ال بد أن تعترف 

 .هبا بعض األقالم اجلريئة املنصفة
 ،فمن هؤالء املهتدية إىل اإلسالم مرمي مجيلة اليت تقول: "لقد تتبعت أصول املسهيحية القائمهة  

وال يكاد يوجد فرق بني ههذه الهديانات وبهني    ، ةفوجدهتا مطابقة ملعظم الديانات الوثنية القدمي
 املسيحية سوى فروق شكلية بسيطة يف االسم أو الصورة ".

ويقول أستاذ احلفريات جارسالف كريين يف كتابه "ديانة قدماء املصريني": "إن التثليث دخيل 
 ه مستورد من الوثنية الفرعونية".إنو، على النصرانية احلقة

الذي حتدث فيه مليًا عن اقتباس عقائهد  ، "وثنية املسيحيني" ن يف كتابهوستالعالمة روبرقول وي
النصرانية من الوثنيات فيقول: "يسرين أن أسجل أن من بني املسيحيني الذين تعرضوا لكتايب ههذا  

تلك اليت قادتين إىل أن أقرر أن أكثر ، بالنقد واملناقشة ال يوجد واحد عارض احلقائق اليت ذكرهتا به
 املسيحية احلالية مستعار من الوثنية". تعاليم

اب "أسطورة جتسد اإلله" مبثل ذلك فيقولون: "إن االعتقاد بأن املسيح هو اهلل أو هو ّتويقول ُك
 (1) ابن اهلل أو جتسد فيه اهلل ليست سوى خرافة من خرافات الوثنيني وأساطريهم األوىل".

منحولة من تلك الهديانات الوثنيهة الهيت     التثليث عقيدة أن القول ال يسعنا إالمن ذلك كله 
 وابتعدت عن هدي النبوات وعبدت غري اهلل العظيم.، ضلت عن الفطرة

وقالهت   : وصدق اهلل العظيم وهو خيربنا عن مصدر الكفر الذي وقع به النصهارى فيقهول  
الهذين   اليهود عزير ابن اهلل وقالت النصارى املسيح ابن اهلل ذلك قوهلم بأفواههم يضاهئون قهول 

 (.91)التوبة:  كفروا من قبل قاتلهم اهلل أىن يؤفكون
 
 
  

                                                 

قة اليت جاء املسيحية احل، (29، 62)ص ، عبد الودود شليب، ( انظر: حوار صريح بني عبد اهلل وعبد املسيح1)
، املسيح يف القرآن والتوراة واإلجنيل، (157)ص ، أمحد شليب، املسيحية (،193)ص ، عالء أبو بكر، هبا املسيح

-13)ص ، حسين األطهري ، عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم واملسيحية، (192)ص ، عبد الكرمي اخلطيب
71). 



 

 ؟ثالثة اهلل جل جالله، واحد أم    

(193 ) 

 ت الوثنية الكاثوليكيةاالعباد
 

فقد عبد إىل جانب املسيح ، مل تكن عبادة املسيح الصورة الوحيدة للشرك والوثنية يف النصرانية
 للقديسني. والروح القدس الصليب ومرمي العذراء والصور اليت نصبت يف الكنائس

  

 تأليه مريم عند الكاثوليكولا : أ
وإن مل يعتربوها أحهد أطهراف   ، إهلًا مستحقَا للعبادة -عليها السالم  - يعترب الكاثوليك مرمي

ويعتمدون يف تقديسها على ما جاء يف النص الكاثوليكي إلجنيل لوقا، وفيه: "فلما ، الثالوث األقدس
)لوقها   ، الرب معك، مباركة أنت يف النسهاء" مةدخل إليها املالك قال: السالم عليك يا ممتلئة نع

1/72). 
ومنها "صهالة مهرمي"   ، ملرمي يف عدد من الصلوات اليت تؤدى هلا ة الكاثوليكوقد متثلت عباد 

 يا باب السهماء …  يا أيتها املستحقة االحترام من اجلميع، وفيها يقولون: "يا خطيبة خمتارة من اهلل
فاستمعينا يا …  وكل شيء يسبحها ويكرمها، الئكة يسجدون هلايا ملكة السماء اليت مجيع امل… 
 لك نسجد ولك نرتل". … يا سيدتنا ارمحينا وأعطينا السالم الدائم، يا خطيبة اهلل، يا ابنة، أم اهلل

وهي املمتلئة من االستحقاقات فلهها  ، ويقول القس توما الالهويت: "أما العذراء الطاهرة اجمليدة
 ."رأن ختلص مجيع البش

كأسرى ملرمي وليسوع ، ويقول القديس لويس ماريدي: " التكرمي أن هنب ذواتنا بكليتها إليها 
 وألجل مرمي".، ويف مرمي، وبواسطة مرمي، بواسطتها على أن تقوم مجيع أعمالنا مع مرمي

عهن مهرمي:   قولهه  نقرة يوس أسقف أاألب ثيودسوينقل األب يعقوب ملطي يف تفسريه عن 
ع اهلل، مة اإلهلية كثوب، امتات نفسها باحلكمة اإلهلية، يف القلب تنعمت بالزجية مه "التحفت بالنع

زوجة اهلل بقلبها، وحتمل اهلل يف أحشائها، كمها   -حسب رأيه  –وتسلمت اهلل يف أحشائها"، فهي 
 امتات حبكمة اهلل والتحفت بنعمه.

 فيهها ، ة نيقية فقرة ختصهها وزيد يف أمان ،" والدة اإلله" م مسيت مرمي691ويف جممع أفسس 
 …".والدة اإلله، ومنجدك أيتها العذراء القديسة، "نعظمك يا أم النور احلقيقي

واعتقهدوا أن  ، اعتنقت النصهرانية  - تعبد الزهرة - ويف هذا القرن أيضًا رهرت مجاعة وثنية
وقهد  ، املسهيح(  ،مهرمي ، وأصبح تثليثهم )اهلل، مرمي ملكة السماء أو آهلة السماء بداًل عن الزهرة

 فاندثرت يف القرن السابع امليالدي.، حاربت الكنيسة هذه البدعة
يقول األنبا غريغوريوس األرثوذكسي عن مرمي: " إننا لن نرفعها إىل مقام األلوهية كمها فعهل   

كهذلك ضهل   ، وكما أخطأ الكاثوليك فرفعوها إىل مقهام األلوهيهة والعصهمة   …  الكاثوليك



 

 

 (161 ) 
ولكن الكنيسهة  ، وجهلوا وجتاهلوا نعمة اهلل عليها وفيها، عًا حني احتقروهاالربوتستانت ضالاًل شني

 (1)فال نؤهلها وال حنتقرها".، عليمًا مستقيمًاتاألرثوذكسية قد علمت العذراء 
ومكذب جلحد بعض ، وهذا الذي ذكرناه مصدق ملا جاء يف القرآن عن اختاذ النصارى مرمي إهلًا

وإذ قال اهلل يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت للنهاس اختهذوين     :لوصدق اهلل إذ يقو، النصارى له
 .(116 )املائدة: وأمي إهلني من دون اهلل قال سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق

  

 عبادة الصليب والصور والتماثيلثانياا : 
سهطنطني  وكان أول من أوجدها امللك ق، الرابع عبادة الصليبامليالدي كما سرت يف القرن 

فجعل الصهليب  ، حني زعم أنه رأى يف املنام صليبًا يف السماء مكتوبًا عليه أو حوله: "هبذا تغلب"
مث بدأت والدته هيالنهة يف  ، شعارًا جليشه يف معركة ملتيوس اليت انتصر فيها على خصمه مكنتيوس

جهنس   وعظمهوا ، ومن مث بدأ تعظيم الصهليب ، وادعت أهنا وجدته، البحث عن صليب املسيح
 وعللوا ذلك بأنه كان وسيلة خالصهم.، الصليب

وتصنع ، وتعترب منكر عبادته مرتدًا، الصليب - عدا الربوتستانت - وتعظم الكنائس النصرانية
 ومن صلواهتم قوهلم يف ترنيمة السهبت ، ويسجدون هلا، لذلك الصلبان الذهبية واملعدنية واخلشبية

وللعهذراء املباركهة   ، ولصليب ناسوت ربنا يسوع املسيح، )بعد مجعة اآلالم(: "للثالوث األقدس
ولنها  ، وجلميع القديسني ليكن احلمد الدائم والكرامة والثناء واجملد يف كل اخلليقة، الدامية البتولية

 مغفرة مجيع خطايانا إىل أبد اآلبدين".
رنيمهة  وينقل كرنيلوس فانديك يف كتابه "كشف أباطيل عن عبادة الصور والتماثيل" ينقهل ت 

زد نعمهة  ، أخرى تقال يف السبت الذي يلي مجعة اآلالم "السالم لك أيها الصليب والرجاء الوحيد
 وهب للمذنبني مغفرة اخلطايا".، األتقياء

وعامة الشعب ال يفهمون ما ، يقول فانديك: "لكن كهنة الرومانيني يقولون هذا بالالتينية امليتة
 ى يف عصرنا هذا هم عبدة أصنام".ويقول: "إن ثلثي النصار، يرببرون به"

فقد أمهرت أم  ، ويف القرن الرابع أيضًا كان الشرارة اليت عنها نشأت عبادة الصور والتماثيل 
وبعدها أحضهرت جثهث لوقها وانهدرواس     ، بإحضار جثة النيب دانيال - هيالنة - االمربطور

 قسطنس. االمربطوروتيموثاوس يف عهد 
                                                 

كامهل  ، مسيحية بال مسيح، (113، 111-33)ص ، السقا أمحد حجازي، اللقاء بني اإلسالم والنصرانية (1)
، (73-72)ص ، حممد حسن عبد الرمحن، براهني حتتاج إىل تأمل يف ألوهية املسيح، (133-132)ص ، سعفان

 .(167)ص ، إبراهيم اجلبهان، معاول اهلدم والتدمري يف النصرانية ويف التبشري
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(161 ) 
وأحضهرت جثهة   ، يف عهد ثيودوسيوس إشعيامث ، صموئيلويف عهد أركاديوس أحضروا جثة 

 …مث نعلي املسيح ورداء إيليا و، ر يف عهد الدن السادسزمرمي اجملدلية ولعا
وتسابق الناس إليها طلبهًا  ، يف الكنائس اجلثث واملتعلقات الشخصية لانبياءوقد وضعت هذه 

فالقديس أوتيميهوس اخهتص    ،فاتواختص بعض هذه األضرحة بعالج بعض اآل، للشفاء والربكة
، فيما يذهب النساء إىل قهرب القديسهة ميزونيها   ، ضرحيه بالرجال الذين لديهم مشكالت جنسية

وغري ذلك مما يظهر يف مثل تلك األجهواء  ، ية قصص اخلرافات والتنبؤ بالغيباالمربطوروسادت 
 الوثنية.

مث قررت ، ستة أشهر م حضرت وفود شرقية وغربية تفاوضت ملدة256ويف جممع قسطنطينية 
 أن استعمال الصور والتماثيل يف العبادة مطلقًا رجوع للوثنية ومناقض للنصرانية.

أسهقفًا غربيهًا    951وقرر ، م وبأمر من امللكة إيرينا انعقد اجملمع222ويف جممع نيقية الثاين 
الهث حرمهان   مث قرر البابا جرجيوري الثهاين والث ، وجوب استعمال الصور والتماثيل يف الكنائس

وههو مها أكهده جممهع     ، ومروق اجلماعات اليت تناهض وجود التماثيل والصور يف الكنهائس 
 م.267القسطنطينية عام 

 وال، واآلخر يكفهر ، فأحدها يوجب، هذه املسألة يف اجملامع النصرانيةب تالعبت األهواءوهكذا 
لول الروح القدس علهى  العتقادهم حب، ندري كيف يستقيم هذا مع قول النصارى بعصمة اجملامع

 .أصحاهبا
فقد مر أسقف قهربص ايفهانيوس   ، كار هذه املظاهر الوثنيةنإ نقل عن املسيحيني األوائل وقد

فمزقه قائاًل: "إن مثل هذا عيب على الشعب  ،ورأى سترة عليها صورة للمسيح، مبكان يف فلسطني
 (1).املسيحي"

"أجوبة اإلجنيليني على أباطيهل   وثنية يف كتابهويذكر املعلم ميخائيل مشاقه صورًا مزرية هلذه ال
كتصهويرهم رأس  ، التقليدين" فيقول: "ورمبا صوروا بعض قديسني على صورة مل خيلق اهلل مثلهها 

ويطلقهون  ، ويقدمون له أنواع العبهادة ، كلب على جسم إنسان يسمونه القديس خريسطفورس
 ويتلمسون شفاعته.، البخور

اد بوجود العقل املنطقي والقداسة يف أدمغة الكهالب؟ أيهن ههي    ني االعتقيفهل يليق باملسيح
 .عصمة كنائسهم من الغلط"

                                                 

كامل ، مسيحية بال مسيح، (175-177) ، صحممد وصفي، وهام( انظر:املسيح عليه السالم بني احلقائق واأل1)
 (.111-36)سعفان ص 



 

 

 (167 ) 
كما ذكر املعلم ميخائيل تصويرهم اآلب واالبن والروح القدس يف صهور ومتاثيهل يقومهون    

 بعبادهتا.
س مل ال يعبد النصارى جن :تساءليلعبادة الصليب، فإنه  رمحة اهلل اهلنديالعالمة  استنكارًا منو
حادثة الصلب( بأوىل يف وليس اخلشب )، فقد ركب املسيح على محار وهو يدخل أورشليم، احلمري

 بينما اخلشب مجاد ال حياة فيه.، إذ هو حيوان، بالعبادة والتقديس من احلمار
فلهوال  ، االسهخريوطي  فكذلك كان يهوذا، فإن كان عبادهتم للصليب ألنه كان سبيل جناهتم

وممتلئ من روح ، مث هو مساٍو للمسيح يف اإلنسانية، مكن صلبه وحصول الفداءتسليمه املسيح ملا أ
 القدس قبل خيانته. فلم كانت هذه الواسطة )يهوذا( ملعونة وتلكم مباركة؟!.

 (1) فلم ال يعبد؟ ،فكذلك الشوك املوضوع على رأسه ،سال دمه على الصليب :وإن قيل
يف عباداهتا وتصوراهتا مل يكن حمصورًا يف عبهادة   وهكذا نرى أن الوثنية يف النصرانية والشرك

املسيح والروح القدس، بل انضاف إليه الكثري من ضروب الوثنية والشرك، واليت تتوعد األسهفار  
ما جهاء يف  إىل خمالفة ا اهتقرارحني عمدت بالكنيسة  املقدسة فاعلها بأليم العقاب الذي مل تبال فيه

 وال، منحوتًا متثااًل لك تصنع ال، ماميأ خرىأ آهلة لك يكن ال " التوراة: فيف من وصايا، الناموس
)اخلروج  "رضاأل حتت من املاء يف وما حتت من رضاأل يف وما ،فوق من السماء يف ّمما ،ما صورة

71/6.) 
 ويقولهون ، الالويون خفيصر قد توعدت التوراة باللعن أولئك الذين يصنعون التماثيل "كما 
 لدى رجسًا مسبوكًا وأ منحوتًا متثااًل يصنع الذي نساناإل ملعون: عال بصوت سرائيلإ قوم جلميع
-72/16 التثنية" )آمني :ويقولون الشعب مجيع وجييب .اخلفاء يف ويضعه ،حنات يدي عمل الرب
 (.76-6/15 )وانظر، (15

 

 العشاء الربانيثالثاا : 
أمساء كثرية منها )األفخارستيا( أي الكنائس املسيحية عامة بسر العشاء الرباين، وتسميه بتؤمن 

 .الشكر و )الليتورجيا( أي اخلدمة، وختتلف يف فاعليته
وتستند املسيحية يف إقرار هذه الشريعة إىل العشاء الذي تناوله املسيح مع تالميذه قبيل حادثهة  

و دمي" "هذا ه: وملا ناوهلم اخلمر قال، قال هلم وهو يناوهلم اخلبز: "هذا هو جسدي"الصلب، فقد 
 .(76-16/77)مرقس 

                                                 

 .(266-9/266)رمحة اهلل اهلندي ، ( انظر: إرهار احلق1)
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(169 ) 
" من يأكل هذا اخلبز النازل من السماء ويذكر يوحنا أن املسيح قال لتالميذه يف مطلع خدمته: 

طيه هو جسدي: احلهق احلهق   أنا هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء: واخلبز الذي أع، ال ميوت
ولكن ، لن تكون فيكم احلياةف ،: إن كنتم ال تأكلون جسد ابن اإلنسان وال تشربون دمهأقول لكم

 .(56-6/51" )يوحنا …من أكل جسدي وشرب دمي فله احلياة األبدية
فقال: " هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم،  ،وفعلهالعشاء  وزعموا أن املسيح أمر بتجديد

 (.77/71اعملوا هذا لذكري " ) لوقا 
يتها مل يذكرها يوحنها التلميهذ يف   على أمهاألخري قصة جتديد العشاء وجيدر هنا التنبيه إىل أن 

ال عالقة له بالعشاء الرباين، بل هو جزء من عظة قدمية  (56-6/51)يوحنا ما جاء يف  وأن، إجنيله
 للمسيح.
نسهخة  وقد حذفتهه  ، مدسوس على اإلجنيل "اعملوا هذا لذكري" أمر التجديد يف لوقاوأما 

 .ه نصًا دخياًلاواعتربت ،عة النص من نسختهاالنسخة القياسية املراجالرهبانية اليسوعية وكذلك 
" إن قصة العشاء األخري يف لوقها  :(796) يف تفسريه إلجنيل لوقا كريدجورج املفسر ويقول  

تعترب كابوسًا, فهي تثري مشاكل يف أغلب مواضيع دراسة العهد اجلديد, كما أهنا أعطت األسهاس  
قد أخهذا ممها جهاء يف مهرقس      71و  13ني لطوفان من النظريات املتصارعة .. ويبدو أن النص

( مث أدخال إىل النص يف عهد مبكر على يهد كاتهب   75-11/76( 1( و )كورنثوس )16/76)
 مهرقس )إن الفقرة أدخلت يف زمن مبكر، وقد اقتبسها أحد الكتبة من اعتقد أن قصة لوقا خاطئة، 

 (1) ."(75-11/76 (1) )كورنثوس ( و16/76
فالكنائس اإلجنيليهة تهرفض مبهدأ     سيحية يف فاعلية العشاء الرباين،وقد اختلفت الكنائس امل

االستحالة إىل جسد ودم املسيح من خالل اخلرب واخلمر، واعترب املصلح زوجنلي ممارسهة طقهوس   
أما املصلح كالفن فريى أن حضور املسيح يف اخلبز واخلمر األفخارستيا جمرد تذكار ملوت املسيح، و

وقهال لهوثر   اللوثريون أن املسيح حيضر هذا العشاء بطريقة سرية، زعم حضور روحي فحسب، و
 .حبضور حقيقي للمسيح، وهو قريب مما يقوله الكاثوليك

"فالشخص املشترك يتنهاول   وأما سائر الكنائس الكاثوليكية واألرثوذكسية فتقول باالستحالة  
 (2)خلبز واخلمر".أو باملعىن األصح يأكل بطريقة فعلية وحقيقية جسد املسيح يف شكل ا

                                                 

 (.196ص )ملسيح يف مصادر العقائد املسيحية، أمحد عبد الوهاب، ا (1)

 (.1/976تاريخ الفكر املسيحي، الدكتور القس حنا جرجس اخلضري ) (2)



 

 

 (166 ) 
كان من أوائل من أّصلها باسخاسيوس يف منتصف القرن التاسع يف كتابه "جسد الهرب  وقد 

م ، كما أقرهتا الكنائس 1715ودمه"، وقد أقرها اجملمع الالتراين برئاسة البابا إنوسنت الثالث عام 
 .األرثوذكسية صراحة بعد رهور اإلصالحيني يف القرن السادس عشر امليالدي

ال جتد هلها أثهرًا    مبتدعةاملناقضة للعقل واحلس وذكر احملققون من الربتستانت أن هذه الفكرة 
 (1) عند اآلباء األقدمني.

د مهن األمهم   يه عدالها تصنع، وثنية املنشأتنبه احملققون إىل مصدر هذه الفكرة الغريبة، فهي و
 .بز واخلمر يف العشاءومنهم الفرس الذين اعتقدوا أن متراس مينح الربكة للخ، الوثنية

باد يونيشس وأتيس جيتمعون يف عيد احلب يف مساء أحد السبوت صنع النصارى وكما كان ُع
ويف آخر الطقوس قبلة احلب بني ، حيث كان العشاء ينتهي بقراءة فقرات الكتاب املقدس، أيضًا

 .الرجال والنساء
 (2)وصلة لإلباحة اجلنسية.واعتربها م، ترتليان هبذه العادة القبيحة القديس وقد ندد 

وما التآخي إال صورة عن املشاركة ذات األصل الطوطمي، مشاركة فيلسيان شايل: "وخنتم بقول 
نيزوس، بديو الناس يف حلم الكائن املقدس ودمه، وكانت تتم باخلبز يف أيلوزيس، وباخلمر لدى املؤمنني

(3) ".وباخلبز واخلمرة واملاء يف امليثرائية
 

 
  

                                                 

 (.671-613علم الالهوت النظامي، جيمس أِنس، ص )ر: ( انظ1)

 ، صحممد وصفي، املسيح عليه السالم بني احلقائق واألوهام،  (1/761) رمحة اهلل اهلندي، ( انظر: إرهار احلق2)
، املسيحية، (162) ص، العثماين، هي النصرانية ما، (29)كامل سعفان ص ، مسيحية بال مسيح، (176-196)

 .(196) ص، أمحد عبد الوهاب، املسيح يف مصادر العقائد املسيحية، (163-162) ص، أمحد شليب

 (. 766موجز تاريخ األديان، فيلسيان شايل، ص )( 3)
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 خامتة 
 

اهلل جل جالله، وهكذا نصل إىل خامتتنا مطافنا الطويل يف إجابتنا للسؤال الكبري الذي طرحناه: 
 ثالثة؟ مواحد أ

أن املسيح عليه  –من خالل هذه الرحلة اليت أحبرنا فيها يف نصوص الكتاب املقدس  -فقد رأينا 
ومل يستنكف عن ، ربوبية وال ألوهية عوأنه عليه السالم مل يد، كان نبيًا من أعظم أنبياء اهلل، السالم

 عبادة ربه والدعوة إليها طرفة عني.
وثبت لدينا أن كل ما تدعيه النصارى من أدلة ألوهيته سراب يدحضه القليل من التأمل يف نصوص 

 . والذي أثبت لنا بشرية املسيح ونبوته، الكتاب املقدس
والذي ، قى منه بولس هذا املعتقد الوثيناملصدر الذي است كما عرفنا ومن خالل الدراسة النقدية

، وابتعد به عن تعاليم املسيح وتالميذه، أراد من خالله النيل من دين املسيح بتحريفه وجعله دينًا وثنيًا
 وليختفي التالميذ واحلواريون يف أتون االضطهادات، املسيحية بثوهبا اجلديد الذي نسجه بولس لتظهر

 .حممد  ،املتمثل يف اإلسالم ونبيه العظيم، لفجر اجلديد والعهد األخرييف انتظار بزوغ ا، الرومانية
وال يسعين وأنا أشكر القارئ الكرمي على قراءته هلذه السطور إال أن أتوجه إليه بدعوة خملصة 

 ؟هل افتدانا املسيح على الصليببعنوان: لقراءة احللقة التالية من حلقات سلسلة اهلدى والنور، وهي 
 دنا ملا اختلفنا فيه من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم. اللهم آمني.اللهم اه
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 املصادر واملراجع
 

  .* القرآن الكرمي 
 . )النسخة الربتستانتية( * الكتاب املقدس. طبعة : دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط 
وسط )النسخة األرثوذكسية الكتاب املقدس. طبعة : دار الكتاب املقدس يف الشرق األ * 

 الكاثوليكية(.

* الكتاب املقدس. طبعة: الرهبانية اليسوعية )نسخة كاثوليكية أصدرها اآلباء اليسوعيون( .       
 توزيع مجعيات الكتاب املقدس يف املشرق. بريوت.

انت(، دار * الترمجة العربية املشتركة، )أصدرها علماء والهوتيون كاثوليك وأرثوذكس وبروتست      
 الكتاب املقدس يف الشرق األوسط، )الطبعة الرابعة للعهد القدمي، الطبعة الثالثون للعهد اجلديد(.

 الكتاب املقدس . )األسفار املقدسة العربانية، األسفار املقدسة اليونانية(. ترمجة العامل اجلديد *
 .)نسخة شهود يهوه(

---------------------------- 
، القاهرة .. دار احلديث1ط .حتقيق : حممد أمحد ملكاوي .رمحة اهلل اهلندي .* إرهار احلق 

 هه. 1616
، القاهرة .بيت احلكمة .7ط .: رياض أمحد باهري ترمجة .أمحد ديدات .* اإلله الذي ال وجود له 

  .هه1619
، احلديثدار الكتاب  .1ط .حممد حسن عبد الرمحن .* براهني حتتاج إىل تأمل يف ألوهية املسيح 

 . هه1613
 تفسري التطبيقي للكتاب املقدس، جمموعة من العلماء الالهوتيني.ال  *

 .مكتبة عالء الدين .7ط .منصور حسني عبد العزيز .* دعوة احلق بني املسيحية واإلسالم 
  .م1327، اإلسكندرية

، 1ط .هه(1955عبد اهلل العلمي )ت  .* سالسل املناررة اإلسالمية النصرانية بني شيخ وقسيس 
  .هه1931
. 6، طشرح أصول اإلميان، الدكتور القس أندرواس واطسون ، والدكتور القس إبراهيم سعيد* 

 دار الثقافة املسيحية.
 م.1331* شرح إجنيل القديس يوحنا، األب مىت املسكني، مطبعة: دير القديس أنبا مقار،

 م.1326الثقافة املسيحية،  ، دار6* شرح بشارة لوقا، القس الدكتور إبراهيم سعيد، ط
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  .القاهرة .مكتبة وهبة .أمحد عبد الوهاب .* طائفة املوحدين من املسيحيني عرب القرون
دار األنصار.  .1ط .حسين يوسف األطري .املسيحيةو * عقائد النصارى املوحدين بني اإلسالم

  .هه1615
 م. 1337، دار الشواف .اجملذوبحممد  .حممد طاهر .* العقائد الوثنية يف الديانة النصرانية 
* علم الالهوت النظامي. جيمس أنس. مراجعة القس منيس عبد النور. الكنيسة اإلجنيلية بقصر  

 الدوبارة. القاهرة 
ضبط وتعليق : عصام فارس احلرستاين.  .عبد الرمحن البغدادي .* الفارق بني اخلالق واملخلوق 
  .هه1613، عمان.مكتبة دار عمار .1ط

 .القلم دار .ط .حممد علي البار .اهلل جل جالله واألنبياء عليهم السالم يف التوراة والعهد القدمي*  
  .هه1611، دمشق
  .دار النهضة العربية .حممد جمدي مرجان .* اهلل واحد أم ثالوث 
 .، القاهرة، دار الثقافة املسيحية7، طصموئيل يوسف  د.املدخل إىل العهد القدمي، * 
  .هه1611، دمشق .دار القلم .ارحممد علي الب .ل لدراسة التوراة والعهد القدمي* املدخ 
  .مكتبة احلرمني .حتقيق : عبد الرمحن دمشقية .حممد جمدي مرجان .* املسيح إنسان أم إله 
  .دار الفضيلة .حممد وصفي .* املسيح بني احلقائق واألوهام 
  .هه1612، القاهرة .مكتبة وهبة .7ط .عبد الوهاب أمحد .* املسيح يف مصادر العقائد املسيحية 
 هه.1612، القاهرة .مكتبة وهبة .1ط .عالء أبو بكر .* املسيحية احلقة اليت جاء هبا املسيح 
مكتبة  .1ط .مجع وترتيب : أمحد السقا .أمحد ديدات .* املناررة احلديثة يف علم مقارنة األديان 
  .هه1612، زهرة
  .دار الفضيلة .ترمجة : علي اجلوهري .القس أنيس شروشو محد ديداتأ .* مناررة العصر 
  .دار الفضيلة .أمحد ديدات والقس شوبرج .* مناررتان يف استكهومل 
. دار طالس للدراسات 1حافظ اجلمايل. ط :. ترمجةشايل * موجز تاريخ األديان، فيلسيان 

 م.1331والترمجة. دمشق. 
، القاهرة .مكتبة وهبة .1ط .أمحد عبد الوهاب .دية واملسيحية واإلسالم* النبوة واألنبياء يف اليهو 

  .هه1611
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