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مقدمة
أحد الله هو قل                
     الخإلصا) (سورة
قبلسسه مسسن خإلسست قسسد رسسسول إل مريسسم ابسسن المسسسيح ما

نسسبين كيسسف انظسسر الطعام يأكلنا كانا صديقة وأمه الرسل
هو إنا .)75( المائدة:  يؤفكونا أنى انظر ثم اليات لهم

ً وجعلنسسساه عليسسسه أنعمنسسسا عبسسسد إل إسسسسرائيل لبنسسسي مثل
ًا الرحمن اتخذ وقالوا) 59(الزخإرف:  ًا جئتم لقد ولد شيئ

ًا   إد                    

  

    

        


     

     

     


 

      

 :95-88 (مريم(.

اللسسه فسسي المسسسلمين معتقسسد الكريمسسة اليسسات لخصسست 
نسسبي فهسسو والسسسلم، الصسسلة عليسسه المسسسيح ونبيه الواحد،
والبينسسات بالتوحيسسد اللسسه أرسسسله عظيسسم ورسسسول كريسسم

 والهدى.
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى محمد به بعث الذي الله وتوحيد

إل رسسسول مسسن أرسسسلنا وما  قبله النبياء سائر معتقد هو
).25 (النبياء: فاعبدونا أنا إل إله ل أنه إليه نوحي
ةنوبب يقولونا حين ذلك، نقيضب يقولونا النصارى لكن

وتأنس تجسد وأنه ،الله بأنه بعضهم قولي وأ ،لله المسيح
التي البشرية خإطايا يكفر أنا أجل من وصلب وصفع
المعتقد، هذا استلوا أين فمن آدم، أبوها أخإطأ منذ ورثتها

كنتم إنا برهانكم هاتوا قل ذلك يؤيد ما كتبهم في وهل
 .)24النبياء:( صادقين

ًا الهام: سؤالنا نطرح المسألة هذه لخطورة منا وإدراك
أم واحد الله وهل إله؟ أم رسول السلم عليه المسيح
الهدى سلسلة من الثالثة حلقتنا في وذلك ثالوث؟
والنور.

بعهسسديه، المقسسدس الكتسساب عنسسه الجابسسة في ونستنطق
الكنيسسسة رجسسالت بسسأقوال ونسسستأنس والجديسسد، القسسديم
قائلونا؟ هم الغربيين. فماذا من الفكر وأحرار

تهسسدي إنك بإذنك، الحق من فيه اخإتلفنا لما اهدنا اللهم
مستقيم. صراط إلى تشاء من
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المسلمين معتقد في المسيح

أنسسه السسسلم عليه المسيح في المسلمين معتقد يتلخص
غيسسر مسسن إلهيسسة بمعجسسزة ولسسد الصديقة، مريم ابن المسيح
ًا اللسسه ابتعثسسه وقسسد بشسسري، تسسدخإل ً نبيسس بنسسي إلسسى ورسسسول

خإسساتم بمقسسدم ويبشسسر اللسسه، توحيسسد إلسسى يسسدعو إسسسرائيل،
دعسسوته، فسسي فاستمر العظيمة، بالمعجزات وأيده النبيين،
ًا ًا قتله، أرادوا الذين لليهود مراغم فسسي عسسادتهم على جري

ومسسؤامرتهم اليهسسود مكسسر مسسن أنجاه الله لكن النبياء، قتل
قبيسسل السسسلم عليسسه وسيعود سماواته، إلى ورفعه لقتله،

ًا جديد، من الله إلى داعية الساعة، قيام لشسسرعه، ومطبقسس
ًا ًا للصليب، منكس التوحيد. لعلم ورافع

اللسسه أنزلهسسا السستي اليسسات نسسستعرض البيسسانا من ولمزيد
.الكريم القرآنا في السلم عليه بشأنه
أنا فسسذكرت ،السلم عليه عيسى عن اليات تحدثت فقد

مسسن المصسسطفاة البتول الطاهرة لمريم ببنوته شرفه الله
اللسسه إنا مريسسم يسسا الملئكسسة قسسالت إذ   العسسالمين نسسساء

(آل  العسسالمين نسسساء علسسى واصطفاك وطهرك اصطفاك
كلمسسا  ومنهسسا ،بالكرامسسات اللسسه أكرمهسسا قد) و42عمرانا: 

ًا عندها وجد المحراب زكريا عليها دخإل مريسسم يسسا قال رزق
.)37:  عمرانا (آل  الله عند من هو قالت هذا لك أنى
بسسأنا أمهسسا نسسذر بعسسد لها زكريا كفالة عن القرآنا وحكى 

ًا حملها يكونا  بعبسسادته وجل عز الله أمرها وقد لله، محرر
(آل الراكعيسسن مسسع واركعي واسجدي لربك اقنتي مريم يا

)43:  عمرانا
عسسن بسسه اللسسه بشسسرها أنا بعد بمولودها مريم حملت وقد
منسسه بكلمسسة يبشسسرك اللسسه إنا  لها وسماه الملئكة، طريق
.)45:  عمرانا ( آل  مريم ابن عيسى المسيح اسمه

مسسن كلمسسةب خُإلسسق قد القادم المولود أنه اليات وذكرت 
بينسستو أب، غير من خإلقه فقد ،بشري تدخإل غير من ،هالل

الله خإلق فقد ألوهيته، يقتضي ما ذلك في ليس أنا اليات
ًا آدم مثسسل إنا  البشسسر في المألوفة الصورة غير على أيض

كسسن لسسه قسسال ثم تراب من خإلقه آدم كمثل الله عند عيسى
ًا خإلقا لقد ،)59:  عمرانا (آل فيكونا التكوين بكلمة جميع
(كن). اللهية

المولسسسود هسسسذا ولدة عسسسن القرآنيسسسة اليسسسات وتحسسسدثت
أول لتكسسونا ،أب غيسسر مسسن ميلده كسسانا فقسسد ،المبسسارك
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 آيسسة وأمسسه مريسسم ابسسن وجعلنسسا  السسسلم عليسسه معجزاتسسه
طفولته، حال المهد في الله أنطقه ثم  )،50:  (المؤمنونا

قسسالوا  البتسسول العسسذراء أمه على اليهود فرية ليرد أنطقه
ّلم كيف ًا المهد في كانا من نك ّي ّنسسي قسسال  صسسب ّلسسه عبسسد إ ال
ًا وجعلني الكتاب آتاني ّي ًا وجعلني  نب كنست مسا أيسن مباركس

ًا دمت ما والّزكاة بالّصلة وأوصاني ّي ًا  ح ولم بوالدتي وبّر
ًا يجعلنسسي ّبسسار ًا ج ّي ويسسوم ولسسدت يسسوم علسسّي والّسسسلم  شسسق

ّيسس أبعث ويوم أموت م:  ًاح النسساس ويكلسسم )،33-28(مري
ً المهد في .)46عمرانا:  (آل الصالحين ومن وكهل

ً أرسل كما الله أرسله الرجال مبلغ بلغ ولما قبلسسه رسل
مريسسم ابسسن بعيسى آثارهم على وقفينا دة )،41:  (المائ

الكليسسم موسسسى لرسسسالة وتتمسسة تصسسديق عيسسسى ورسسسالة
ًا السسذي بعسسض لكم ولحل التوراة من يدي بين لما ومصدق

العلسسم اللسسه آتسساه لسسذا )،50:  عمسسرانا (آل  عليكسسم حسسرم
 والنجيسسل والتسسوراة والحكمسسة الكتاب علمتك إذ بالتوراة

دة وآتينسساه  النجيسسل عليسسه اللسسه وأنسسزل )،110:  (المائ
.)46:  (المائدة  ونور هدى فيه النجيل
أنا ينبغسسي ما اليات من وآتاه ،بالمعجزات الله أيده وقد
الطيسن مسسن تخلسق وإذ إليهسسم أرسل الذين قومه له يؤمن
ًا فتكونا فيها فتنفخ بإذني الطير كهيئة وتبرئ بإذني طير
: (المائدة بإذني الموتى تخرج وإذ بإذني والبرصا الكمه

110،( ًا آياته منو   أطلعسسه السستي الغيوب ببعض علمه أيض
فسسي تسسدخإرونا ومسسا تسسأكلونا بمسسا وأنبئكم عليها تعالى الله

( آل  مسسؤمنين كنتسسم إنا لكسسم ليسسة ذلسسك فسسي إنا بيسسوتكم
).49:  عمرانا
عليسسه جبريل ،القدس بروح أيده بالبينات الله أيده وكما
بسسروح وأيسسدناه البينسسات مريسسم ابسسن عيسسسى وآتينا  السلم
)87:  (البقرة  القدس

بنسسي إلسسى كسسانت السسسلم عليسسه رسالته أنا القرآنا بينو
 خإاصة إسرائيل


       )  : (

        

    

 

       )  : (.

بسسه مسسؤمن إلسسى دعسسوته حيسسال إسسسرائيل بنو انقسم وقد
 طائفسة وكفسسرت إسرائيل بني من طائفة فآمنت وكافر

.الكرام البررة حواريوه هم به المؤمنوناو ،)14:  (الصف
ولسسم مريسسم ابسسن عيسسسى فكادوا اليهود من غيرهم وأما
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السسذين لعن الله من والغضب اللعنة فاستحقوا به، يؤمنوا
ابسسن وعيسسسى داود لسسسانا علسسى إسسسرائيل بنسسي من كفروا
عسسن يتناهونا ل كانوا  يعتدونا وكانوا عصوا بما ذلك مريم
).79-78 : (المائدة  يفعلونا كانوا ما لبئس فعلوه منكر

ًا القرآنية اليات وتحدثت عيسسسى نجسساة عن بوضوح أيض
علسسى أكسسدت لكنها وقوعه، اليات تنف لم الذي الصلب من
الصسلة عليسه غيسره اليهسود منسه تمكسن الذي المصلوب أنا
: (النساء  لهم شبه ولكن صلبوه وما قتلوه وما السلمو

هسسذا فسسي الكتسساب أهسسل علسسم قلسسة القسسرآنا أكسسدو )،157
اتبسساع إل علسسم مسسن به لهم ما منه تيقنهم وعدم الموضوع

ًا قتلوه وما الظن  .)157:  (النساء  يقين
:قسسوله فسسي أخإسسرى مسسرة الصلب من نجاته اليات تكدوأ

كفروا الذين من ومطهرك وقوله )،55:  عمرانا (آل :
: عمسسرانا ( آل  المسساكرين خإيسسر واللسسه اللسسه ومكسسر ومكروا

54.(
مسسن نجسساته بعد السلم عليه عيسى مصير القرآنا ذكريو

      )  : المؤامرة ( : 
    )  :  (    
          
              .

القرآنا هذكري ما الية فهم في الرأي هذا لصحة ويشهد
مسسن وإنا  بسسه الكتسساب أهسسل وإيمسسانا الزمانا آخإر نزوله من

).159:  (النساء  موته قبل به ليؤمنن إل الكتاب أهل
ًا اليات وأشارت الزمانا، آخإر سيكونا نزوله أنا إلى أيض

 أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى معجزاته سياق في فذكرت
ً المهد في الناس يكلم وليسسس )،46:  عمرانا ( آل وكهل
إلسسى رفسسع قسسد صسساحبه كسسانا إذا إل إعجسساز الكهسسل كلم في

مسرة سسسيعود أنسسه أي الكهولسسة، سسسن بعسسد يبلغ ولما السماء
كهولته. حال الناس ويكلم أخإرى،

  السلم عليه ىعيس في الغلو من اليات حذرتو
            
           

:)   (        
    


 


      


  


 

    

 


      :) -(
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        :   

            
               
               

     ): -(    .
عيسسسى ذلك افتراءو زور فيه النصارى مذاهب فإنا لذا

م يمسسترونا فيسسه السسذي الحسسق قسسول مريم ابن )،34:  (مري
المسسسيح ببنسسوة به الله كفرهم الذي قولهم افترائهم منو

الت :للسسه ّنصسسارى  وق ّلسسه ابسسن المسسسيح ال قسسولهم ذلسسك ال
آخإريسسن قسسول اليسسات ذّمت كما )،30:  (التوبة  بأفواههم

المسسسيح هسسو اللسسه إنا قسسالوا الذين كفر لقد : الله هو بأنه
ًا اللسسه مسسن يملك فمن قل مريم ابن يهلسسك أنا أراد إنا شسسيئ

ًا الرض في ومن وأمه مريم ابن المسيح ( المائدة  جميع
 :17.(

من ركن العظيم النبي بهذا المسلم إيمانا فإنا وهكذا
ًا الله يقبل ل اليمانا، أركانا بما الرسول آمن  به إل عبد
كتبهو ملئكتهو بالله آمن كل والمؤمنونا ربه من إليه أنزل

)،285(البقرة:   رسله من أحد بين نفرق ل ورسله
أجمعين. وسلمه الله صلوات عليهم
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المعاصرة النصرانية الفرق عقائد

بأنا القول على اليوم المثلثة النصرانية الفرق تجمع
ًا وتجمع ،أقانيم ثلثة من واحد إله هو إنما الله على أيض

وثالثها ،البن هو وثانيها ،الب هو القانيم هذه أول أنا
واحد. إله القدس. والثلثة روح هو

ًا تختلف الفرق هذه لكن ًا اخإتلف طبيعة تحديد في بين
حار ثم تأليهه، نيقية مجمع عن صدر فلقد المسيح،
اللوهية. هذه ماهية تحديد في النصارى

الكبرى، النصرانية الفرق مع الشيء بعض ونتوقف
ثم منها، كل نشأة وظروف بينها الخإتلف أوجه ونذكر
ًا نذكر المذاهب هذه إبطال في المحققين ردود من شيئ

ًا. خإصوص

الرثوذكس : أولً
وكلمة (اليونانية)، الشرقية الكنائس أتباع وهم

مستقيم أو معناها: "صحيح لتينية "أرثوذكس" كلمة
الحق". "مذهب العقيدة" أو

وعموم روسيا في الرثوذكسية الكنيسة أتباع وينتشر
كنائس أربع ويتبعونا والحبشة، ومصر وصربيا آسيا

السكندرية ثم (القسطنطينية بطريك منها لكل رئيسة
.وأورشليم) وأنطاكيا

مجمع أعقاب في الرثوذكسية الكنيسة انقسمت وقد
كبيرين قسمين إلى م879 الخامس القسطنطينية

وكنيسة المرقسية، أو القبطية أو المصرية (الكنيسة
اليونانية). أو بالرومية المسماة القسطنطينية،

ًا الرثوذكسية العقيدة وتشكل ًا امتداد جرى لما صادق
في جاء ما مع معتقداتهم تتفق إذ ،نيقية مجمع في

بعد السكندرية في البابوية ولي الذي أثناسيوس رسائل
نيقية. مجمع

الرثوذكس عند القانيم
الجوهر، في واحد لله مراحل القانيم الرثوذكس ىير

القبطي القس يقول القدس، روح وهو ،البن هو فالب
ًا غريغورس النبا : بالثالوث معتقدهم ملخص

مثلث الذات، أحدي واحد، بإله يؤمنونا "المسيحيونا
وأما اللهية، للذات فالتوحيد والخاصيات، القانيم
أي ذاتية، وصفات خإاصيات وللقانيم فللقانيم، التثليث
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الوجود، أصل هو الواحد فالله اللهية، الذات تقوم بها
ّية كلمة - والب الب فهو لذلك الصل بمعنى سام

في العظم.. تجلى العقل هو الواحد -..والله
تجسيد الكلمة..والكلمة هو المسيح كانا المسيح..لذلك

الكلمة، في ظهر ولكنه منظور، غير العقل فإنا العقل،
ًا وهو بل -، النسانا عالم في الولدة بمعنى البن- ل أيض
العظم، الروح هو والله المنظور، غير الله صورة لنه
الله لنا القدس، الروح فهو ولهذا الرواح، جميع آب وهو

قدوس".
العهد في الله: "ظهر عن سابليوس السقف يقولو

وفي ابن، بصفته الجديد العهد وفي آب، بصفته القديم
القدس".  روح بصفته الكنيسة تأسيس
هذه في السماء اخإتلف سبب عن تساءلنا وإذا

يجيب: جيد توفيق القس فإنا الواحد للجوهر المراحل
القدس والروح والبن الب باسم الثالوث تسمية "إنا

ًا تعتبر ًا إلهية أعماق أنا لنا يجوز ل سماوية وأسرار
ًا بها نلحق أو وتحليلها، تفكيكها في نفلسف من أفكار
"...عندياتنا

فإنا الواحد، للجوهر مراحل القانيم هذا دامت وما
متميزة شخصيات "ثلث بأنها عنها يقول منصور ياسين

ويقول التصور"، عن فائقة متساوية منفصلة، غير
و أصغر، ول أكبر "فل القانيم بين بالتساوي أثناسيوس

والقوة اللهية الذات في متساوونا فهم آخإر، ول أول ل
والعظمة".

عن وفروقها الرثوذكسية الكنيسة معتقدات وأبرز 
الخإرى: الكنائس

القدس. روح وهو ،(البن) المسيح هو الله أنا- 
البن أنا الرثوذكسية القسطنطينية كنيسة - تقول

يقول ،تجسد غير من الله من رتبة المتجسد) أقل (الله
الله في الموجودة الثلثة أبولينراس: "القانيم السقف
والب منه، أعظم والبن عظيم، فالروح القدر، متفاوتة

والجوهر، القدرة محدود ليس الب أنا ذلك...العظم هو
القدس والروح الجوهر، ل القدرة محدود فهو البن وأما

والجوهر". القوة محدود
أنا المصرية المرقسية الكنيسة أرثوذكس - يرى
روسيا أرثوذكس ويرى إلهية، واحدة طبيعة المسيح
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ناتامجتمع نااطبيعت له  أناالقسطنطينية) (كنيسة وأوربا
مجمع في م451 عام قرر كما واحدة طبيعة في

المجمع، قرار المصرية الكنيسة رفضت وقد ،خإلقدونية
بالطبيعتين. القائلة الرومية الرثوذكسية الكنائس وقبلته

فقط. الب من نشأ القدس روح أنا- 
السبعة الكنيسة بأسرار الرثوذكس النصارى يؤمن- 

 –المقدس القربانا المقدس- الميرونا - (المعمودية
الكهنوت). - - الزواج المرضى مسحة  –العتراف

ًا  الكاثوليك : ثاني
الفاتيكانا بابا يرأسها التي الغربية الكنائس أتباع وهم

روما. في
أو تعريبها: "العام لتينية، وكلمة: " الكاثوليك" كلمة

.العالمي"
،العالم من كثيرة بقاع في الكنيسة هذه أتباع وينتشر
ًا ويشكلونا ًا عدد أوربا. سكانا من كبير

الكنيسة عن انشقت أنا بعد الكنيسة هذه وجدت وقد
القرنا إلى يمتد طويل ديني سياسي صراع بعد الم

تيودواسيوس المبرطور قسم فحين الميلدي، الخامس
أكاديوسيوس فتولى ابنيه، بين م395 عام امبراطوريته

تولى فيما القسطنطينية، وعاصمته الشرقي الشطر
.روما وعاصمته الغربي الشطر نوريوس

م451 عام وفي المركزين، بين والتنافس الصراع وبدأ
(أول المصرية الكنيسة انفصلت خإلقدونية مجمع وعقب

واحدة بطبيعة قالت الرثوذكسية) عندما الكنائس
للمسيح أنا من المجمع إليه ذهب ما منكرة للمسيح

الشرقية الكنائس بقية انفصلت ثم ومشيئتين، طبيعتين
والخامس م،869 الرابع القسطنطينية مجمع عقب
القدس الروح اعتبار على الغربيين إصرار بسبب م،879

ًا. والبن الب من منبثق مع

الكاثوليك عند القانيم
عقيدة المقدس الكتاب قاموس محررو ويلخص
فيقولونا: التثليث، في والبرتستانت الكاثوليك النصارى
يعتبرهم شخصيات ثلث لنا يقدم المقدس "الكتاب
عن الواحدة متميزة شخصيات…الله شخص

ًا ليس الله طبيعة في الخإرى..التثليث ًا، أو مؤقت ظاهري
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هذه إنا بل آلهة، ثلثة يعني ل وحقيقي.. التثليث أبدي بل
الثلث الشخصيات…واحد جوهر الثلث الشخصيات
 .)232صا المقدس، الكتاب (قاموس متساوونا"

أو شخصيات ثلث الثالوث أركانا يعتبرونا الكاثوليكو
ذات إلى وترجع منفصلة، مهام منها لكل ،ذوات ثلث

وظيفة أقنوم لكل ويرونا ،الزل في موجودة واحدة
ًا والمحافظة العالم خإلق لبل سندوناي فهم ،واخإتصاص

الروح أما و البشر، وتخليص الذنوب كفارة لبنلو عليه،
وتحقيق الحق على النسانا قلب تثبيت فيتولى القدس
الجديدة. الروحية الولدة
عن الكاثوليكية الكنيسة فيه تختلف ما أبرز وأما

: فهو المصرية الرثوذكسية
إلهية نا:اومشيئت نااطبيعت له المسيح بأنا قولهم- 

وفيه تام، وإنسانا تام إله الكاثوليك عند فهو وإنسانية،
المسيح. بناسوت البن اتحد
للله، الزلية القانيم هي القدس وروح والبن الب- 

فقط. البن هو النساني المسيح بجسد منها والمتحد
ًا، والبن الب من انبثق القدس روح-  مساٍو وهو مع
والبن. للب
في تتطهر حتى الجنة تدخإل لن الخاطئة الرواح- 

يسمى: "المطهر" الرض من ما مكانٍا في صغير جحيم
ً تكونا ثم العصاة، أرواح به تتطهر الفردوس. لدخإول أهل

الخاطئة، النفوس عن العذاب ترفع الكهنة  صلوات-
المجمع أقرها التي الغفرانا صكوك فكرة نشأت ومنه

م.1215 عام المنعقد عشر الثاني
بطرس سلطانا وريث وبأنه روما، بابا بعصمة القول- 
تسمى وبذلك ،)16/19 متى (انظر المسيح له دفعه الذي
ًا البطرسية. بالكنائس الكاثوليك كنائس أيض
(والدة وتسميها مريم، الكاثوليكية الكنسية تقدس- 

الصلوات ببعض وتخصها الله)، الله) و(خإطيبة
والبتهالت.

العبادات بسائر الكاثوليكية الكنيسة وتعترف
والعشاء والعتراف كالتعميد الرثوذكسية والطقوس

.واليقونات الصور عبادة الكاثوليك يجيز .و…الرباني

ًا   : البروتستانت ثالث
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وكلمة ،كيةيالكاثول الكنيسة أتباع من الصل في وهم
 المحتجونا.:معناها إنجليزية "بروتستانت" كلمة

في كيةيالكاثول الكنسية عن البروتستانت انشق وقد
على احتجاجات عدة وبعد عشر السادس القرنا منتصف

النوف. منها زكمت التي الكنيسة بابوات ممارسات
الصلحية الدعوات هذه بعض عن الحديث بنا يجدر وهنا

البرتستانت. لقيام مهدت والتي أوربا في ظهرت التي
كنيسة في جيرارد يد على للصلح الدعوات هذه بدأت 

حركة تسمى أخإرى دعوة وعاصرتها م914 عام في لورين
الكاتاريين حركتا فرنسا جنوب في ظهرت ثم ،كلوين

عليهما. القضاء من البابوية وتمكنت ،والوالدنيين
الرهبانا حركة ظهرت عشر الثالث القرنا وفي

من الكنيسة وحماية للبساطة ودعت (الخإوانا)،
المخلصين، التباع طريق عن البابوية وتدعيم الهراقطة،

حذروا فيما الحركة رواد وقع القرنا هذا نهاية مع لكن
ذكره. يسوء ما إلى الثراء وجر الثرياء، من فأصبحوا ،منه

طرد أنا بعد حنا الصلح داعي توفي م1383 عام وفي
الغفرانا صكوك بإيقاف هس اّحن نادى بعده ثم وأتباعه،

حربه في والعشرونا الثالث حنا البابا بها استعانا التي
ًا هس اّحن أحرق وقد نابلي، مملكة ضد م.1415 عام حي

وهو ،لوثر مارتن ظهر عشر السادس القرنا بداية وفي
ًا روما في الحج إلى ذهب ألماني قس البابا بركات طالب

والخشوع. والطهر النقاء من صورة ذهنه وفي فيها،
بأنا يصيح فجعل آخإر، بواقع روما في ءىفوج لكنه 

وهاجم ،للصلح يدعو للمانيا وعاد عيسى، دين هذا ليس
سموا أتباع إليه وانضم دجلً، واعتبرها الغفرانا صكوك

(البروتستانت). بالمحتجين
ثم م،1509 عام المولود كالفن الفرنسي بلوثر تأثر ثم

الكنسي التنظيم كلفن وأسس زونجلي، السويسري
البروتستانتي.

ألمانيا في الصلحية المدرسة هذه أراء انتشرت وقد
وهولندا. والنرويج واسكتلندا وأمريكا

عنهم ويتميزونا كاثوليك، الجملة في والبرتستانت
أهمها: بأمور
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البابوات) (وليس فقط المقدس الكتاب بأنا اليمانا- 
مسألة سوى فيما يطبقوه لم لكنهم النصرانية، مصدر هو

البابا. وعصمة الغفرانا صكوك
الحق له كما أحد، لكل المقدس الكتاب قراءة إجازة- 

الكنيسة. بابوات فهم على ذلك في العتماد دونا بفهمه
واعتماد السبعة، البوكريفا بأسفار اليمانا عدم- 

ً العبرانية التوراة .اليونانية من بدل
وبعض الغفرانا وحق البابا بسلطة العتراف عدم- 

الرباني كالعشاء الكاثوليكية الكنيسة وطقوس عبادات
وعموم المطهر، وعذاب مريم، وتقديس الصور وعبادة

الكنيسة. السرار
للخلصا. ضرورية غير الصالحة العمال يعتبرونا- 
التام. استقللها بروتستانتية كنيسة لكل- 
مفهومة غير بلغة الصلة البروتستانت يمنع- 

يفهمها التي باللغة واجبة ويرونها والقبطية، كالسريانية
المصلونا.

إذ ،القسس زواج ويوجبونا التبتل، البروتستانت يمنع- 
ًا يرونه ًا طريق الكنيسة. لصلح لزم

الروح انبثاق في الكاثوليك البروتستانت  ويوافق-
للمسيح أنا في يوافقونهم كما والبن الب من القدس

ن.يومشيئت نيعتيطب
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المسيح ألوهية على النصارى أدلة 

طبيعسسة فسسي اخإتلفهسسا رغسسم-  النصسسرانية الفسسرق تسسؤمن
بعشسسرات دعواها وتؤيد متجسد، إله المسيح بأنا - المسيح

وتتحدث القديم، أو الجديد العهد في وردت التي النصوصا
ًا عنسسدهم المقدسسسة النصسسوصا سسسمته فقسسد إلهيته، عن ربسس

ًا ْته أو وإلهسس فسي أخإسسرى نصسسوصا أفسسادتو للسسه، بنبسسا وسسسم
خإلسسق إليسسه أخإرى نصوصا وأضافت ،فيه حل الله أنا الكتاب

علسسى ظهسسر ما ألوهيته أدلة أعظم من كانا ثم ،المخلوقات
وإحيسسائه الغيسب بعسسضب هإخإبسسارك إلهيسسة معجسسزات مسن يديه

…الموتى

عامة ملحظات
ملحظسسات واوسسسجل النصارى، أدلة المحققونا وتفحص

:منها ،الباب هذا في هامة
فيسسه يصرح المقدس الكتاب في واحد نص يوجد ل أنه- 

لسسم كمسسا عبسسادته، النسساس مسسن يطلسسب أو بسسألوهيته المسيح
كمسسدع إل هسسؤلء إليسسه ينظسسر ولم ، معاصريه من أحد يعبده

اليهود، من الكثرونا بنبوته وكفر بعضهم، به آمن للنبوة،
المقسسدس، الكتسساب فسسي لهسسا أسسساس ل ألوهيته دعوى لكن

السسسويد قساوسسسة كسسبير ديسسدات يتحسسدى الصسسدد هسسذا وفي
نسسص على أطلعتموني لو مقصلة تحت رأسي "أضع قائلً:
قسسال: إلسسه. أو نفسسسه: أنسسا عسسن عيسسسى فيسسه قسسال واحسسد

.يجدوه أنا وهيهات ،اعبدوني"
ًا "مفتاح كتابه في يقول فندر القسو السسسرار" مسسبرر
كسسانا "مسسا الجديد: العهد في بألوهيته المسيح تصريح عدم
قيسسامه قبسسل والوحدانيسسة العلقسسة هذه فهم على يقدر أحد

الجسسسم بحسب إله أنه لفهموا صراحة قال فلو…وعروجه
يأخإسسسذوه أنا أرادوا اليهسسسود ملسسسة كبسسسار إنا…النسسسساني
إل أيسسديهم بيسسن ألسسوهيته نّبي كانا ما أنه والحال ويرجموه،

اللغاز". طريق عن
حسستى أو لللسسه نسسسبته يقبسسل ل اليهسسود مسسن والخسسوف

ًا اليهسسود يواجه رأيناه الذي للمسيح "الويسسل فيقسسول: مسسرر
…العميسسانا أيهسسا…وناؤالمسسرا والفريسيونا الكتبة أيها لكم

والفسساعي الحيسسات أيهسسا المكلسسسة، القبور تشبهونا لنكم
فكيف )،34-23/13 جهنم" (متى دينونة من تهربونا كيف

حقيقتسسه، إظهسسار فسسي البشرية على يغمض أنا ذلك بعد له
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وتلبيس. إضلل ذلك ففي
ًا - أنا ألوهيسسة يعتقسسد يكسن لسم المسسيح تلميسذ مسسن أحسد

وجميسسع كلهسسم بسسل منهسسم، واحسسد يعبسسده لسسم إذ المسسسيح،
نبسسوته، مسسن أكسسثر يعتقسسدونا كسسانوا مسسا المسسسيح معاصسسري

تفصيله. معنا وسيمر
يوجسسد ل السسدليل من النصارى به يتعلق ما أقوى إنا  ثم-
الناجيسسل تخلسسو بينمسسا بولس، ورسائل يوحنا إنجيل في إل

المسيح. ألوهية إثبات في ينهض واضح دليل من الثلثة
السسذي هسسو المفقسسود الدليل عن الناجيل هذه خإلو إنا بل
لهسسوت عسسن إنجيسسل لكتابسسة - يوحنسسا كسساتب أو  –يوحنسسا دفع

كتسسابته وجسساءت الخإسسرونا، يكتبسسه لسسم مسسا فكتسسب المسسسيح،
المسسسيح بيئسسة عسسن الغريبسسة والفلسسسفة بسسالغموض مشبعة

أتباعه. من العوام بها صحبه التي البسيطة
ريح الصسحيح السدليل عدم-  المسسيح ألوهيسة علسى الص
الجديسسدة، الناجيسسل طبعسسات فسسي يحرفسسونا النصسسارى جعل
(يوحنا في الوحيد الصريح التثليث نص إضافتهم ذلك ومن

)1 (5/7(.
سسسر هسسو  " عظيم:بولس قول في التحريف وقع ومثله
)3/16 )1( الجسسسد" (تيموثساوس فسي ظهسر الله التقوى،
في ليس إذ كريسباخ: محرفة، المحقق قال كما فالفقرة

والمقصسسود ،"هسسو" الغسسائب ضسسمير بل ،"الله" كلمة الصل
الترجمسسات فأحسسالته حسسي، جسسسد فسسي التقسسوى ظهسسور منه

فقسسالوا: بالمسسسيح، اللهي تجسدال على دليل إلى الحديثة
وفسسي ،)16/ 3 )1( الجسد" (تيموثسساوس في ظهر "الله

تصسسحيح اليسسسوعية) تسسم (الرهبانيسسة الكاثوليكيسسة النسسسخة
في تجلى الذي التقوى سر "عظيم التحريف وإزالة النص

وتغيسر وتعسالى، تبسارك اللسه اسسم منهسا واخإتفى الجسد"،
.النص من المسيح ألوهية على الدللة واخإتفت المعنى

النصارى أدلة وموضوعية وحيادية بتمعن نقرأ ودعونا
المسيح. السيد ألوهية على الكتابية

والربوبية اللوهية المسيح إلى نسبت نصوصا

المسيح على أطلقت التي باللفاظ النصارى يستمسك
ألوهيسسة علسسى دالسسة ويرونهسسا والربوبيسسة، اللوهيسسة لفسسظ

عبرانيسسة كلمسسة وهي يسوع، سمي أنه أولها وفي ،المسيح
. خإلص ومعناها: الله خإلصا، أصلها: يهوه
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عن نبوءة اعتبروه ماب وتمسكهم احتجتجهم ذلك ومن
ًا، ونعطى ولد، لنا يولد "لنه إشعيا سفر في المسيح ابن
ًا اسمه ويدعى كتفه، على الرياسة وتكونا ًا عجيب مشير

ًا ًا إله ًا قدير ًا أب وللسلم، رياسته لنمو السلم، رئيس أبدي
ويعضدها ليثبتها مملكته، وعلى داود كرسي على نهاية ل

.)9/6 إشعيا" (البد إلى النا من والبر بالحق
المبَشر للقادم وصفه في داود بقول يستمسكونا كذا

عن لربي: اجلس الرب سيده: "قال أو ربه أنه بالنبوات به
ًا أعداءك أضع حتى يميني الرب يرسل لقدميك، موطئ
أعدائك، وسط في تسلط صهيونا، من عزك قضيب
رحم من مقدسة، زينة في قوتك، يوم في منتدب شعبك
كاهن يندم: أنت ولن الرب أقسم حداثتك، طل لك الفجر

)،4-1/ 110 (المزمور صادق" ملكي رتبة على البد إلى
ًا. داود فسماه رب
المسيح ألوهية على دالة أخإرى نبوءة النصارى يرى كما

ها آية، نفسه السيد يعطيكم إشعيا: "لكن قول في
ًا، وتلد تحبل العذراء عمانوئيل" (إشعيا اسمه وتدعو ابن

معنا. تعني: الله عمانويل فكلمة )،7/14
يوسف الملك بشر كما بالمسيح النبوءة تحقق ويرونا

ًا "فستلد مريم خإطيب النجار لنه يسوع، اسمه وتدعو ابن
ّلص قيل ما يتم لكي كانا كله خإطاياهم. وهذا من شعبه يخ

ًا، وتلد تحبل العذراء القائل: هوذا بالنبي الرب من ابن
معنا" (متى الله تفسيره الذي عمانوئيل، اسمه ويدعونا

- على النصارى - عند دليل معنا الله فتسميته )،1/18-23
ألوهيته.

"المسسسيح:  بسسولس قسسول الجديسسد العهسسد في جاء ومثله 
ًا الكسسل علسسى الكائن الجسد حسب ًا إلهسس البسسد" إلسسى مباركسس

" وإلهسسي "ربسسي للمسسسيح: توما قول مثلهو ،)9/5 (رومية
رب" يسسا "حاشسساك لسسه: بطسسرس قسسال كما )،20/28 (يوحنا
ًا: وقال )،16/22 (متى الكسسل" (أعمسسال رب هسسو "هذا أيض

علسسى " ولسسه: المسيح عن الرؤيا سفر في وجاء )،10/36
ورب الملسسوك ملسسك : مكتسسوب اسسسم فخسسذه وعلسسى ثسسوبه

ممسسا النصسسوصا مسسن ذلسسك ) وغيسسر17/14 الرباب" (الرؤيسسا
على عندهم ذلك فدل إله، أو رب كلمة المسيح على أطلق

وربوبيته. ألوهيته

أصحابها ألوهية تفيد ل السماء
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المسسسيح مسسن تجعسسل أنا لهسسا كانا ما الطلقات هذه لكن
ًا ًا، رب وتسسسمية التسسسمية، بسساب فسسي ورد منهسسا كثير إذ وإله

ًا المخلوق وبرنابسسا بسسولس سسسمي فقسسد كذلك. تجعله ل إله
فعلسسه مسسا رأوا لما "فالجموع المعجزات ببعض أتيا لما آلهة

بالنسساس تشسسبهوا اللهة إنا قائلين: أصواتهم رفعوا بولس
الرومانا عادة من كانا فقد )،14/11 إلينا" (أعمال ونزلوا
ًا يفعل من تسمية ًا، للشسسعب نفسسع فيسسه شيئ تغيسسر ول :إلهسس

ًا الحقيقة في التسمية ًا، المخلسسوق من تجعل ول ،شيئ إلهسس
ًا الفاني العبد من ول ًا. رب وإله
:معنسساهو ،عسسبرانيال السسسم هسسذاب إسماعيل سمي وقد 

ويهوشسسع يرفع"،  "الله:أي يهوياقيم ومثله يسمع"، "الله
أسسسسماؤهم تقتسسسض ولسسسم … وغيرهسسسم خإلسسسص"، "السسسرب

هم.َألوهيت
هيكسسل فسسي فسأجعله يغلب "من الرؤيا: سفر في وجاء
إلهسسي اسسسم عليسسه وأكتسسب خإارج، إلى يخرج يعود ول إلهي،
السسسماء من -النازلة الجديدة إلهي- أورشليم مدينة واسم

.)3/12 الجديد" (الرؤيا واسمي إلهي عند من
بنسسي علسسى اسسسمي "فيجعلسسونا التسسوراة: فسسي وجسساء 

.آلهة فليسوا ذلك ومع ،)6/27 إسرائيل" (العدد

والله؟ الرب المسيح سمي هل
العبارات تلك من كثير صدور بصحة المسلمونا سلمي ل 

يزعسسم والسستي الله، أو بالرب المسيح تسمية في الصريحة
ً كسسانت قسسدلف التلميسسذ، مسسن صدرت أنها الجديد العهد محل

كما )،8-5/7 )1( (يوحنا في وقع كما المقصود للتحريف
فكلمة دقتها، وعدم الترجمة سوء بسبب التحريف يقع قد

ًا تسسرد السستي "السسرب" كلقسسب العربيسسة السستراجم فسسي كسسثير
أو بمعنسسى: "السسسيد" الجنبيسسة السستراجم فسسي هسسي للمسيح

:كلمة هو النجليزية الترجمة في لها فالمقابل "المعلم"،
"lord"، ،الفرنسية: الترجمة وفي ومعناها: السيد "le mait،"

كاللمانيسسة السستراجم سسسائر فسسي وهكسسذا المعلسسم، ومعناها:
والسبانية. واليطالية

متفسسق هسسو بسسل بجديد، ليس العربية الترجمة به أتت وما
،ومعاصسسروه المسسسيح بهسسا نطسسق السستي اللغسسة طبيعسسة مسسع

ًا وتفيد المعلم، على تطلق عندهم "رب": فكلمة مسسن نوع
للمسسسيح: السسسامرية المسسرأة قسسالت كما والتقدير الحترام
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من المقصود فليس ،)4/19 نبي" (يوحنا أنك أرى رب "يا

.بالربوبية المسيح وصف كلمها
يسسا تلميسسذه: يخسساطبه كانا المسيح أنا يوحنا إنجيل وفي

تلتفت المجدلية مريم هي فها معلم، ومقصودهم: يا رب،
وأخإسبرت…معلسم تفسسيره: يسا السذي "ربوني وتقول: إليه

.)17-20/16 الرب" (يوحنا رأت أنها التلميذ
تفسسسيره: يسسا السسذي "رب تلميسسذه: مسسن اثنسسانا وخإاطبه 

).1/38 معلم" (يوحنا
الصسسطلحي المعنسسى التلميسسذ مسسن أحد ببال يخطر ولم
كسسانوا فقسسد المسسسيح، علسسى أطلقوهسسا حيسسن السسرب لكلمسسة

المعمسدانا بيوحنسا شبهوه ولذلك والسيد، المعلم يريدونا:
يوحنسسا علسسم كمسسا نصسسلي أنا علمنسسا رب " يسسا له: قالوا حين

). 11/1 (لوقا تلميذه"
اللغسسة في شائع ،السيد : بمعنى الرب لفظة واستعمال

الصلية اليونانية الكلمة "إنا نيل: ستيفن يقول ،اليونانية
فسسي للتسسأدب كصسسيغة استعمالها "رب" يمكن معناها: التي

:بكلمسسة وسسسيلة بسسولس يخسساطب فلبي فسجانا المخاطبة،
أخإرجهمسسا العمسسال: " سسسفر يقسسول ،"رب" "سسسيدي" أو

فقسسال:. أخإلسسص لكسسي أفعل أنا ينبغي ماذا سيدي يا وقال:
بيتسسك" وأهسسل أنسست فتخلسسص المسسسيح، يسسسوع بسسالرب آمسسن

ًا اللفظسسة )… وكسسانت16/30 أعمسسال( ألقسساب مسسن لقبسس
."… الكرامة
منسسه يقسسع لم وإلهي" فهو "ربي للمسيح توما قول وأما

ًا المسيح رأى لما بل للمسيح، الخطاب مقام في وقسسد ،حي
ًا يظنه كانا ًا: فقال ،ذلك استغرب ميت وإلهي" "ربي متعجب

المسسسيح أنا الفهسسم هسسذا صحة يؤكد ومما )،20/28 (يوحنا
 (انظسسر.إلهسسه إلسسى سيصسسعد بسسأنه السسسياق نفسسس في أخإبر

المسسسيح بهسسا أريسسد لو هنا فاللوهية وعليه )،20/17 يوحنا
 حقيقية. غير مجازية فهي

وقسسال تومسسا قسسوله: "أجسساب في البعض على يشكل وقد
لم الصيغة هذه أنا فيرى ،)20/28 (يوحنا" لهيإو  ربي:له

المباشسسر الخطسساب بسساب فسسي بسسل الستغراب، باب في ترد
هي إنما النص (له) في أنا والحق اللوهية، بلقب للمسيح
، الكتسساب في مثيل ولها منه، رأى ما لجل أو لجله بمعنى

أجسسل مسسن الله يوناثانا النبي دعا حيث صموئيل، سفر في
إليه، موجه الحديث أنا السياق ظاهر من يفهم فيما داود،
سسسفر يقسسول داود، أجسسل مسسن للسسه دعسساء الحقيقسسة في وهو
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مسستى إسسسرائيل لهإ ُرب  يا:لداود يوناثانا وقالصموئيل: "
لسسداود خإيسسر كسسانا ناإف غد بعد أو ًغدا النا مثل أبي اخإتبرت

فهسسو )،20/12)سس 1( ه" (صسسموئيلخإبرأف حينئذ أرسل ولم
أي "، لسسداود يوناثسسانا وقسساليقسسول: " والسسسياق للسسه، نسسداء

لجله.
لمسسا ألسسوهيته أراد أنسسه تومسسا كلم من المسيح فهم لو ثم
حسستى السلم عليه رفض فقد ،السلمو الصلة عليه سكت

ًا يدعى أنا المعلسم  أيهسا "تلميذه: بعض ناداه لما إذ ،صالح
ًا؟ تسسدعوني لمسساذا لسسه: فقسسال الصسسالح... أحسسد ليسسس صسسالح

ًا أنا يقبسسل  فكيف)19/17 متى("  الله وهو ،واحد إل صالح
؟الحقيقة على ًاوإلهً ارب يدعى

لربسسي: السسرب "قسسال بسسالمزمور السسستدلل وبخصسسوصا
ًا أعسسداءك أضسسع حسستى يمينسسي عسسن اجلس لقسسدميك" موطئسس

مسسن بحسسال المسسسيح بسسه يسسراد ل فهسسو )،1/سس 110 (المزمور
بنو به وعد الذي المنتظر، المسيح منه المراد بل الحوال،
وسلم. عليه الله صلى محمد وهو إسرائيل،

المسيح، به يراد النص أنا فهم حين بطرس أخإطأ وقد 
نفسسسه السسسموات. وهسسو إلسسى يصسسعد لسسم داود فقال: "لنا
أضسسع حسستى يمينسسي عسسن لربسسي: اجلسسس السسرب يقول: قال

ًا أعداءك ًا لقدميك. فليعلم موطئ إسرائيل بيت جميع يقين
ًا أنتم صلبتموه الذي هذا يسوع جعل الله أنا ًا، ربسس ومسسسيح

).37-2/34 قلوبهم" (أعمال في نخسوا سمعوا فلما
أنا النصارى، فهم وكذا بطرس، فهم في الخطأ ودليل
لسانا على الموعود المسيح هو يكونا أنا أنكر المسيح

يسوع سألهم مجتمعين الفريسيونا كانا "فيما داود،
اليهود)، تنتظره الذي (أي المسيح في تظنونا قائلً: ماذا

يدعوه لهم: فكيف داود. قال له: ابن قالوا هو؟ من ابن
ًا بالروح داود يميني عن لربي: اجلس الرب قائلً: قال رب
ًا أعداءك أضع حتى يدعوه داود كانا فإنا لقدميك؟ موطئ

ًا بكلمة، يجيبه أنا أحد يستطع فلم ابنه؟ يكونا فكيف رب
بتة" (متى يسأله أنا أحد يجسر لم اليوم ذلك ومن

22/41-46.(
بشر الذي المنتظر المسيح عن اليهود سأل فالمسيح

ابن المسيح، في تظنونا "ماذا النبياء، من وغيره داود به
وقال: " فإنا فخطأهم داود"، هو؟" فأجابوه: "ابن من
ًا يدعوه داود كانا ابنه! ". يكونا فكيف رب
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ابن المسيح أنا الكتبة يقول مرقس: " كيف وفي 

الرب القدس: قال بالروح قال نفسه داود لنا داود؟
ًا أعداءك أضع حتى يميني عن لربي: اجلس موطئ

ًا، يدعوه نفسه لقدميك. فداود ابنه؟! " هو أين فمن رب
).12/37 (مرقس

ًا لوقا ذكره ما وهو أنا يقولونا لهم: كيف " وقال أيض
المزامير: كتاب في يقول نفسه وداود داود، ابن المسيح

أعداءك أضع حتى يميني، عن لربي: اجلس الرب قال
ًا ًا، يدعوه داود فإذا لقدميك؟ موطئ ابنه" يكونا فكيف رب
الذي داود ذرية من ليس به فالمبشر )،44-20/40 (لوقا
ًا سماه ًا، أو له رب أنا في النصارى يختلف ل فيما سيد

متى في نسبيه في جاء كما داود ذرية من كانا المسيح
ولوقا.

بقدوم التنبؤ من إشعيا في جاء ما وبخصوصا
بهذا يتسم لم الذي المسيح، عن ليست فهي عمانوئيل،

ًا، السم َد ولم أبد ًا. به ينا إطلق
حصلت قد قصة عن تتحدث إشعيا سفر في القصةو
ملك مع أدوم ملك راصين تآمر حين بقرونا، المسيح قبل

يهوذا مملكة على رمليا بن فقح الشمالية إسرائيل مملكة
الطفل ميلد من الله جعل قدو آحاز، وملكها الجنوبية

ًاو يهوذا، مملكة عن الشر زوال على علمة عمانوئيل إيذان
وموت الشوريين، يد على وفقح راصين مملكة خرابب

فكلم الرب عاد ثم إشعيا: " يقول المتآمرين، الملكين
العذراء  ها.آية نفسه السيد يعطيكم ولكن قائلً:.. آحاز

ًا، وتلد تحبل ًا. عمانوئيل اسمه وتدعو ابن ً زبد يأكل. وعسل
أنا قبل لنه الخير، ويختار الشر يرفض أنا عرف متى 

الرض تخلى الخير، ويختار الشر يرفض أنا الصبي يعرف
َكيها من خإاش أنت التي ِل الرب يجلب وفقح)، (راصين م
ًا أبيك بيت وعلى شعبك وعلى عليك يوم منذ تأِت لم أيام

.أشور ملك أي يهوذا عن أفرايم اعتزال
في الذي للذباب يصفر الرب أنا اليوم ذلك في ويكونا 

قبل لنه أشور... أرض في الذي وللنحل مصر ترع أقصى
ثروة تحمل أمي ويا أبي يا يدعو: أنا الصبي يعرف أنا

-7/10 أشور" (إشعياء ملك قدام السامرة وغنيمة دمشق
بقرونا، المسيح قبل حصلت بأحداث يتعلق فالنص )،8/4

 لفلسطين. الشوري الغزو إبانا وذلك
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في الذي النص وكذا لوقا، ذكره الذي نصال هذاو
عن نبوءة ليصبحا الصل عن هماتحريف تم قد ،إشعيا

للتوراة القديمة الترجمات وكانت العذراء، وأمه المسيح
وترجمة تهيودوشن، وترجمة ،أيكوئل ترجمة مثل

وضعت قد الميلدي، الثاني للقرنا تعود والتي سميكس
المرأة يشمل وهو الشابة، : المرأة العذراء من بدلً

هو بالعبرانية المستخدم اللفظ أنا وذلك ،وغيرها العذراء
التي (بتوّل)، وليس الشابة، أو : الصبية بمعنى (ِعلما)،

. تعني: العذراء
)R.S.V( المنقحة النسخة أنا ديدات أحمد العلمة ويذكر

في العذراء كلمة استبدلت قد م1952 عام والصادرة
سوى يسري ل التنقيح هذا ولكن "، " الصبية بس إشعيا
النجليزية.  الترجمة على

ولد، لنا يولد  لنه" إشعيا النبي نبوءة وبخصوصا
ًا، ونعطى اسمه ويدعى كتفه، على الرياسة وتكونا ابن

ًا ًا عجيب ًا مشير ًا إله ًا قدير ًا أب لنمو السلم، رئيس أبدي
مملكته، وعلى داود كرسي على نهاية ل وللسلم، رياسته
إشعيا" (البد إلى النا من والبر بالحق ويعضدها ليثبتها

ًا فإنا ،)9/6 فأين المسيح، به يتسم لم السماء هذه من أي
ًا سمي ًا أو عجيب ًا أو مشير ًا أو قدير السلم، رئيس أو أب
من بأي سمي أنه يذكر نص المقدس الكتاب في فليس

السماء. هذه
الموعود، البن هذا صفات هذه أنا قالوا: المراد فإنا

ًا فهي عن تتحدث فهي بحال، المسيح على تنطبق ل أيض
ًا ويكونا قومه، على يملك منتصر غالب نبي لملك وارث

بدليل ممتنع المسيح، حق في ممتنع هذا وكل داود،
والنصوصا. الواقع

ًا قومه على يملك لم فالمسيح ًا، يوم ًا كانا بل واحد فار
ًا إسرائيل، بني من قومه من هرب كما بطشهم، من خإائف

أنهم علم فإذ يسوع عليهم. "وأما يملك أنا أرادوه حين
ًا، ليجعلوه ويختطفوه يأتوا أنا مزمعونا ًا انصرف ملك أيض

وذلك منهم، هرب لقد )،6/15 وحده" (يوحنا الجبل إلى
داود، كرسي على ليست زمانية، دنيوية ليست مملكته لنا
مملكتي يسوع: "أجاب الخإرة في روحية مملكة هي بل

العالم هذا من مملكتي كانت لو العالم، هذا من ليست
ّلم ل لكي يجاهدونا خإدامي لكانا ولكن اليهود، إلى أس
).18/36 هنا" (يوحنا من مملكتي ليست النا
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ينطبسسق ل وهسسو السلم، رئيس عن يتحدث إشعيا أنا كما
أنسسي تظنسسوا " لقسسال:  أنسسه الناجيل إليه نسبت الذي على
ًا للقي جئت ًا، للقي جئت ما الرض، على سلم بسسل سلم

ًا، ضسسد والبنسسة أبيسسه، ضسسد النسسسانا لفرق جئت فإني سيف
" (متى بيته أهل النسانا وأعداء حماتها، ضد ةّوالكن أمها،

فيقول: لرسالته، الطبيعة هذه لوقا ويؤكد ،)36 - 10/34
بهسسم فسسأتوا عليهم، أملك أنا يريدوا لم الذين أعدائي " أما
)19/27 " ( لوقسسا قسسدامي واذبحسسوهم هنسسا، إلسسى فهسسل ، 

 السلم؟ رئيس ذلك بعد المسيح يسمى
بشسسر عسسن وليسسس قدير، شخص عن يتحدث إشعيا إنا ثم

ًا نفسسسه مسسن يصسسنع أنا يقدر ل محدود عسسن قسسال كمسسا شسسيئ
ًا، نفسي من أفعل أنا أقدر ل أنا" نفسه:  أسسسمع كمسسا شيئ

الحسسق ":لليهود يقول آخإر نص وفي ،)5/30 (يوحنا "أدين
ًا نفسسسه مسسن يعمل أنا البن يقدر لكم: ل أقول الحق شسسيئ

يعملسسه فهسسذا ذاك، عمسسل مهما لنا يعمل، الب ينظر ما إل
).5/19 " (يوحناكذلك البن
ًا المسيح يكونا أنا يمنع المقدس الكتاب إنا ثم على ملك
الملك ذرية على الملك الله حرم فقد إسرائيل، بني

ملك فقد ،المسيح أجداد أحد يوشيا بن يهوياقيم الفاسق
قال هكذا ":فيه الله فقال ،فأفسد ،يهوذا مملكة على
على جالس له كوناي  ليهوذا: ملك يهوياقيم عن الرب

ًا للحر مطروحة جثته وتكونا داود، كرسي ليلً، وللبرد نهار
31 - 36/30 " ( إرميا إثمهم على وعبيده ونسله وأعاقبه

(.
الملك هذا ذرية - من الناجيل - حسب والمسيح 

 وآموناالمسيح: " نسب سياق في متى يقول الفاسق،
" بابل سبي عند هتوإخإو يكنيا ولد يوشيا. ويوشيا ولد

ًا أسقط وقد )،11-1/10 (متى يهوياقيم، اسم متعمد
يكينيا،.  وابنه يوشيا، أباه فذكر

: البكر:يوشيا بنو" الول اليام سفر في ذلك وبيانا
:الرابع ، صدقيا:الثالث ، يهوياقيم:الثاني ،يوحانانا

ّلوم. وابنا ( " (اليامابنه وصدقيا ،ابنه  يكنيا:يهوياقيم ش
يمنع وهذا المسيح، أجداد أحد فيهوياقيم )،3/14-15) 1

ِلك المسيح، في إشعيا نبوءة تحقق يكونا لن القادم فالم
يهوياقيم. المحروم ذرية من
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الكتاب في والربوبية اللوهية لفظ إطلقات
المقدس

علسسى دللسسة أي الله أو بالرب المسيح وصف في ليسو
فسسي معهسسود المخلوقات على همافإطلق المسيح، ألوهية
المقدس. الكتاب

"السسرب" و لفظة إطلق الكتاب أهل كتب في ورد فمما
وهسسو ،القضسساة سسسفر فسسي جسساء فقد ،الملئكة الله" على"

يعسسد " ولسسم: وزوجسسه لمنسسوح السرب ملك ظهسسور عن يحكي
أنسسه منسسوح عسسرف حينئذ وامرأته، لمنوح يتراءى الرب ملك
ًا نموت لمرأته: منوح فقال الرب، ملك رأينا قد لننا ،موت
الله. ملك ومراده ،)22-13/21 (القضاة الله"

لهسسا "وقسسال بإسسسحاق وبشسسرها لسسسارة الله ملك وظهر
إيسسل أنسست معها: تكلم الذي الرب اسم فدعت…الرب ملك
اسسسم الملك ىعلسس فأطلقت )13-16/11 (التكوين رئي"
.الرب

فسسي إسسسرائيل بنسسي صسسحب السسذي الملك تسسسمية ومثله
فسسي ًنهسسارا مامهمأ يسير الرب وكانا" بالرب الخروج رحلة
ي ليهديهم سحاب عمود نسار عمسود فسي ًوليل ،الطريسق ف

عسسكر مسامأ السسائر اللسه ملك فانتقسل ...لهسم. ليضسيء
)،14/19-سس 13/21 " (الخسسروج وراءهسسم وسسسار سسسرائيلإ

ًا. الملك فسمى رب
النبيسساء، على اللفاظ هذه إطلق التوراة في جاء ماوم

عن لموسى الله قال فقد الحقيقي، معناها إرادة غير من
" ًإلهسسا لسسه تكسسونا وأنسست ً،فمسسا لسسك يكسسونا وهسسو  "هسسارونا:
.)16 /4 (الخروج

لموسسى: السرب فقال " :لموسى الله قول في ثلهمو 
ًا جعلتسسك انظسسر. أنسسا يكسسونا أخإسسوك وهسسارونا لفرعسسونا، إلهسس

ّيك ًا7/1 " ( الخروجنب عليه.   ) أي: مسلط
ًا)اللسسه( النبيسساء تسمية عهد وقد ،اللسسه رسسسل أي  مجسساز

نذهب الله: هلم ليسأل ذهابه عند الرجل يقول "كانا فقد
ًا يسسدعى كسسانا اليوم النبي لنا ،الرائي إلى الرائسسي" سسسابق

).9/9 )1(صموئيل(
لنهسسم القضسساة، منهسسا وأريسسد "اللسسه" لفظسسة وأطلقسست

…العبسسد قسسال "إنا الخروج سفر ففي الله، بشرع يحكمونا
البسساب..." (الخسسروج إلسسى ويقربسسه اللسسه، إلسسى سيده يقدمه
20/5-6(.

يقدم السارق يوجد لم "وإنا فيه يليه الذي السفر وفي
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ملسسك إلسسى يسسده يمسسد لسسم هسسل ليحكم الله إلى البيت صاحب
(الخسسروج صسساحبه" يعوض بذنبه الله يحكم فالذي…صاحبه
22/8-9(.

بينهمسسا اللسسذانا السسرجلنا "يقسسف التثنيسسة سسسفر وفسسي
). 19/17 الكهنة" (التثنية أمام الرب أمام الخصومة
اللهسسة وسسسط فسسي اللسسه، مجمسسع فسسي قسسائم الله" ومثله
ًا تقضونا متى حتى يقضي، "الشرار وجوه وترفعونا جور

إسسسسرائيل بنسسسي أشسسسراف ومقصسسسده )،82/1 (المزمسسسور
وقضاتهم.

فسسي كما إسرائيل بني كل ليشمل الطلق هذا يمتد بل
العلي وبنو آلهة، قلت: إنكم أنا " :مزاميره في داود قول

وهسسذا )،82/6 " (المزمسسورتموتونا الناس مثل لكن كلكم،
" أليس :قال عندما السلم عليه عيسى به استشهد الذي

ًا آلهسسة قسسال إنا آلهسسة. قلت: إنكم ناموسكم: أنا في مكتوب
ينقسسض أنا يمكن الله. ول كلمة إليهم صارت الذين لولئك

العسسسالم إلسسسى وأرسسسسله الب، قدسسسسه فالسسسذي المكتسسسوب.
" (يوحنا الله ابن قلت: إني يلن تجدف، له: إنك أتقولونا

10/34(.
علسسى حسستى اللفسساظ هسسذه إطلق فسسي الكتسسب تسسستمرو

بسسولس سسسمى قسسدف للمسسم، الباطلسسة واللهسسة الشسسياطين،
ًا، الشسسيطانا ًا، البطسسن سسسمى كمسسا إلهسس المعنسسى وأراد إلهسس

أعمسسى قسسد الدهر هذا الشيطانا: "إله عن فقال ،المجازي
مجسسد إنجيسسل إنسسارة لهسسم تضسسيء لئل ،المؤمنين غير أذهانا

يتبعسسونا الذين عن وقال )،4/5 )2( المسيح" (كورنثوس
فسسي ومجدهم بطنهم، إلههم "الذين: ونزواتهم شهواتهم

" المزاميسسر فسسي جسساء مسسا ). ومثله3/19 " (فيلبي…خإزيهم
جميسسع فسسوق وربنسسا عظيسسم، السسرب أنا عرفسست قسسد أنسسا لني

وسسسواها البطسسن وألوهيسسة ،)135/5 " (المزمسسوراللهسسة
.حقيقية غير مجازية ألوهية

يخطسسئ والسستي التعسسبير، فسسي المقدس الكتاب لغة فهذه
ًا ألفاظهسسا فهسم علسسى يصسر من أولئسسك يخطسئ كمسا حرفيسس

ًا هسسؤلء فألوهيسسة المتشسسابهات، بين يفرقونا الذين جميعسس
بسواء. سواء المسيح، ألوهية وكذا مجازية،
الكتسساب اصسسطلح وأمسسا : الطسسالبين" "مرشد كتاب وفي

العهسسد خإاصسسة غامضسسة وافسسرة استعارات ذو فإنه المقدس
ًا الجديد العهد واصطلح … العتيق ًا، اسسستعاري هو أيض جسسد

كسسثيرة آراء اشسستهرت وقسسد مخلصسسنا، مسسسامرات وخإاصسسة
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ًا شسسرحوها النصسسارى معلمسسي بعسسض لكسسونا فاسسسدة شسسرح
ًا ."…حرفي

السسستعارات هسسذه بمثسسل يسسسمع وهسسو المسسسيح أنا كمسسا
ًا ثمة بأنا أوضح المجازية واللهة ًا إلهسس َا حقيقيسس هسسو ،واحسسد

اللسسه أنسست أنسست، يعرفسسوك أنا البديسسة "الحياة فقال: ،الله
أرسسسلته" (يوحنسسا السسذي المسسسيح ويسوع وحدك، الحقيقي

وأنا الله، إل إله ل أنا بوضوح: أشهد تعني ما وهي ،)17/3
فيسسه المسسسلمونا يعتقده ما  وهو.ورسوله الله عبد عيسى

والسلم. الصلة عليه
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لله المسيح بنوة 

،الله ابن أنه وتذكر المسيح عن إنجيلية نصوصا وتتحدث
فهسسل ،المسسسيح ألوهيسسة على صريحة أدلة النصارى ويراها

لله؟ البنوة معنى هو وما ؟منهم الستدلل هذا يصح

الله؟ ابن نفسه المسيح سمى هل
عسسن يسسرد لسسم أنسسه إليسسه النظسسر المحققسسونا يلفت ما أول

سسسوى اللسسه بسسابن لنفسسسه الناجيل- تسميته في - المسيح
فسسإنا ذلسسك سسسوى وفيمسسا ،10/37 يوحنسسا فسسي واحسسدة مرة

بسسأنه يقولسسونا كسسانوا وتلميسسذه معاصسسريه أنا تذكر الناجيل
.الله ابن

الكلمسسات هذه صدور في يشككونا المحققين فإنا ذال
"قسساموس كتسسابه فسسي سنجر يقول تلميذه، أو المسيح من

اسسستخدم قد نفسه عيسى أنا المتيقن من ليس النجيل":
التعبير". ذلك

أنسسه قسسط يسسدع لسسم "المسسسيح جنيسسبر: شسسارل ويقسسول
فهسسذه الله، ابن بأنه نفسه عن يقل ولم المنتظر، المسيح

عسسن التعسسبير فسسي بعسسد فيمسسا المسسسيحيونا اسسستخدمها لغسسة
عيسى".
"إنا اللقسسب: هسسذا بخصسسوصا كسسولمن العسسالم قسسال وقسسد

واَتأسسس الرسسسل أعمسسال عنهسسم تحسسدث السسذين الحسسواريين
ولسسم اللقسسب هسسذا اسسستخدام علسسى تحفسسظ السسذي بمعلمهسسم

بسنته". فاستنوا ،به يرغب
النجيسسل إلسسى وصسسل الخسساطئ المفهسسوم أنا جنيبر ويرى

فيقسسول: نيالسسوثني المتنصرين من الدقيق غير الفهم عبر
اليوناني". الفكر عالم من الله" نبع "ابن "مفهوم
مسسن أول هسسو بسسولس أنا المحققيسسن مسسن البعسسض ويسسرى
اللسسه) (عبسسد المسسسيح لغسسة حسسسب وكسسانت الكلمة، استعمل

pais اليونانيسة بالكلمسة فأبدلها ،servant اليونانية وترجمتها
ًا خإسسادم أو طفل بمعنى مسسن الجسسدد المتنصسسرين إلسسى تقربسس
.نالوثنيي

 
ًا هو المسيح النسانا ابن أيض

اللسسه ابسسن أنسسه المسسسيح تصسسف السستي النصسسوصا هسسذه ثسسم
ًا وثمانين بثلثة معارضة أطلقسست السستي النصسسوصا مسسن نص

السستي تلك كانت فلئن ،" النسانا " ابن لقب المسيح على
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مؤكسسدة هسسذه فسسإنا ألسسوهيته علسسى دالسسة اللسسه ابسسن أسسسمته
المجازي. المعنى إلى الخإرى تلك صارفة ،لبشريته

،وجسسرةأ  للثعسسالب:يسسسوع لسسه  " قسسال:متى قول منهاو 
أيسسن ،لسسه فليسسس النسسسانا ابن وأما أوكار، السماء ولطيور

ًا )،8/20 " (متىرأسه يسند النسسسانا  " ابسسن:قسسوله وأيض
في جاء وقد ،)14/21 عنه" (مرقس مكتوب هو كما ماض

"فينسسدم نساناإ ابن ول ،فيكذب ًنساناإ الله ليسالتوراة: "
الله. ليس ). فالمسيح23/9 (العدد

آلهة؟ هم فهل لله، كثر أبناء
علسسى أطلسسق المسسسيح علسسى أطلسسق السسذي البنسسوة لفسسظو

حملسست بسسل ألسسوهيتهم، ذلسسك يقتسسِض ولسسم غيسسره، كسسثيرين
والصالحين. المؤمنين أي المجازي، المعنى على بنوتهم

.)3/38 الله" (لوقا ابن "آدم: فيه قيل الذي آدم منهم 
ًا وسليمانا سسسفر فسسي جسساء فقسسد اللسسه، ابن أنه قيل أيض

ًا لي يبني "هو عنه اليام ًا، له أكونا أنا …بيت يكسسونا وهسسو أب
ًا" (اليام لي .)13-17/12 )1( ابن
" ولسسدتك اليسسوم أنسسا ابنسسي، " أنسست لسسداود قسسوله مثلسسهو 

.)2/7 (المزمور
هسسذه مثسسل لشسسيوع اللسسه أبنسساء الملئكة لوقا ىسم كما 

ِالملئكسسة َ"مثسسل للمسسسيحية الول الصسسدر فسسي السسستخدام
).20/36 " (لوقا الله أبناء وهم

ًا النصوصا وسمت أنا ذكسسرت أو اللسسه، أبنسساء آخإريسسن أيضسس
بسسألوهيتهم. النصسسارى يقسسول ل ذلسسك ومسسع أبسسوهم، اللسسه

قسسولي" عنهسسم:  المسسسيح لاقسس كما الله، أبناء ناولحواريفا
" (يوحنسسا وإلهكسسم إلهسسيو أبيكمو أبي إلى أصعد لهم: إني

20/17(.
ًا للتلميذ لاوق  أنا كمسسا ،كساملين نتسسمأ  " فكونسسوا:أيضسس

.)5/48 كامل" (متى هو السماوات في الذي أباكم
 أبانسساهكسسذا: أنتسسم فصسسلوا "يقولوا: أنا المسيح وعلمهم

)،6/9 " (مسستىاسسسمك.. ليتقسسدس ،السسسماوات فسسي السسذي
للسسذين خإيسسرات يهسسب السماوات في الذي أبوكم وقوله: "
أيسسة  " انظروايقول: يوحنا فكانا )،6/11 متى (يسألونه"

)1( اللسسه" (يوحنسسا أولد نسسدعى حسستى الب أعطانسسا محبسسة
3/1(. 

ًا واليهسسود بل قسسول يوضسسحه كمسسا اللسسه أبنسساء كلهسسم أيضسس
:لسسه فقسسالوا .أبيكسسم أعمال تعملونا نتمأ "لليهود: المسيح
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البحر كرمل إسرائيل بني عدد "يكونا هوشع سفر وفي
ّد ول يكال ل الذي ًا ويكسسونا ،يعسس لهسسم: يقسسال أنا عسسن عوضسس

 ( هوشسسعالحسسي" اللسسه أبنسساء لهسسم: يقسسال شسسعبي، لسسستم
1/10.(

ًا إسسسرائيل كسسانا عنهسسم: "لمسسا قال ونحوه أحببتسسه، غلمسس
).11/1 (هوشع ابني" دعوت مصر ومن
ًا ذلك منو شعب جميع عن الخروج سفر في جاء ما أيض

ابنسسي : إسسسرائيلالسسرب يقسسول  هكسسذا:لفرعسسونا " فتقسسول
فسسأبيت" (الخسسروج ،ليعبسسدني ابني أطلق :لك البكر. فقلت

4/22( .
قسسدموا اللسسه، أبناء يا للرب قائلً: "قدموا داود وخإاطبهم

ًا للرب ًا" مجد ).29/1 المزمور( وعّز
 مسسن.السسرب يعسسادل السسسماء فسسي مسسن "لنه قوله: ومثله

). 89/6 ( المزمورالله"  أبناء بين الرب يشبه
اللسسه، بنسسو جسساء أنسسه يسسوم ذات "كسسانا أيسسوب: سسسفر وفسسي
.)1/6 أيوب" ( الرب أمام ليمثلوا

لنهسسم السسسلم، لصسسانعي عنهم: "طسسوبى النجيل وقال
.)5/9 متى( ُيدعونا" الله أبناء

ل ،اللسسه ذريسسة نحسسن ذإفسس: " بولس يقول المؤمنين وعن
حجسسر وأ فضسسة أو بسسذهب شبيه اللهوت ناأ نظن ناأ ينبغي
فوسسسم )،17/29 " (أعمسسالسسساناإن واخإتراع صناعة نقش

لله. والمطيعونا المحبونا أي الله، ذرية بأنهم المؤمنين
الشسسرفاء علسسى إطلقال هسسذا التسسوراة فسسي نسسرى كمسسا

غيرهسسم أو النصسسارى منسسه يفهسسم أنا غيسسر مسسن والقويسساء
بنات رأوا الله أبناء فيها: "أنا جاء فقد الحقيقية، اللوهية

ّتخذوا.حسنات أنهن الناس مسا كسل مسن نساء لنفسهم  فا
لهسسم وولدنا الناس، بنات على الله بنو دخإل اخإتاروا.... إذ

ًا، اسسسم" ذوو السسدهر منسسذ السسذين الجبسسابرة هسسم هسسؤلء أولد
).6/2 (التكوين
النصسسوصا مسسن يجعلسسوا أنا النصسسارى يمكسسن فل وعليسسه

يمنعوا ثم ألوهيته على أدلة لله المسيح بنوة عن تحدثةالم
…و وسسسسسليمانا آدم علسسسسى اللفسسسسظ ذات حقيقسسسسة إطلق

مرجسسح إلسسى يحتاج الحقيقي بالمعنى المسيح تخصيصهمو
.عليه يقدرونا ول يملكونه ل

الصحيح البنوة معنى
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المسسسيح عسسن قيسسل ما كل في للبنوة المقصود والمعنى
مطيسسع أو اللسسه حسسبيب بمعنى مجازي ىمعن هو إنما وغيره

.بالله المؤمن أو ،الله
السسذي المائسسة قائسسد عبسسارة يحكي وهو مرقس قال لذلك

ًا فقال: يموت وهو المصلوب شاهد النسانا هذا كانا "حق
.)15/39 " (مرقس الله ابن
بمرادفهسسا العبسسارة أبدل نفسها القصة لوقا حكى ولما 

ًا" النسانا هذا كانا "بالحقيقة فقال: .)23/47 (لوقا بار
عسسن تحسسدث حيسسن يوحنسسا من وقع الستخدام هذا ومثل 

قبلسسوه السسذين كسسل "وأمسسا فقسسال: المسسؤمنين، اللسسه أولد
ًا فأعطسساهم المسسؤمنين أي اللسسه. أولد يصسسيروا أنا سسسلطان

.)1/12 باسمه" (يوحنا
الله" (يوحنسسا من الله كلم يسمع "الذي : يقول ومثله 

8/47.(
الكتب في معهود للبنوة المجازي الطلق هذه ومثل
السسدهر وأبنسساء الشسسيطانا، أبنسساء عن تحدثت التي المقدسة

).16/8 لوقا ،8/44 يوحنا (الدنيا)…(انظر
بسسسه نطقسسست فقسسسد للبنسسسوة الحقيقسسسي المعنسسسى أمسسساو

" كسسانت لوقسسا إنجيسسل فيف المسيح، فانتهرها الشياطين،
ًا شياطين أنت :وتقول تصرخ وهي ،كثيرين من تخرج أيض
نهسمأل يتكلمسسونا يسدعهم ولسسم فانتهرهم الله. ابن المسيح
فحسسسب، المسيح فهو ،)4/41 (لوقا المسيح" نهأ عرفوه
.الحقيقة على الله ابن وليس

البناء بين المسيح بكورية
ًا يرونا النصارى لكن ًا تميز بنسسوته فسسي للمسسسيح مستحق

الطلق صسسحة فسسي ينسسازعونا ل فهسسم البنسساء، سسسائر عسسن
المخلوقات. سائر بحق البنوة لفظ ترد عندما المجازي

أطلقسست السستي الوصاف تلك في يكمن إنما النسزاع لكن
محتجيسسن الحقيقسسة علسسى النصسسارى ويثبتهسسا المسسسيح على

أو البكسسر البن بأنه المسيح وصف جاء قد منها: أنه بأمور،
أنسسه ) أو3/18 يوحنسسا ،1/6 عسسبرانيين  (انظسسر.للسسه الوحيسسد

ابسسن أنه أو )،76 ،1/32 لوقا ( انظر العلي الله ابن سمي
ًا ليس مولسسود هسسو بسل ،البنساء كسائر العالم هذا من مولود
.)1/18 يوحنا  (انظر.فوق من أو السماء، من
آخإرين. لبناء أمثاله النصوصا تثبت كله ذلك ولكن 

البكسسر" ابنسسي " إسرائيل: إسرائيل بها وصف فالبكورية
.)23-4/22 (الخروج
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ًا، لسسسرائيل صرت "لني فرايمإ وكذا  هسسو فرايسسمإو أبسس

.)21/9 بكري" (إرميا
وصسسخرة وإلهسسي أبسسي يسسدعوني: أنسست "هسسو داود وكسسذا 

ًا وأنا خإلصي، ًا، أجعله أيض ًا" الرض ملسسوك فسسوق بكسسر عليسس
).27-89/26 (المزمور

سسسائر فكذلك ،العلي الله ابن أنه المسيح في قيل ولئن
.)82/6 مزمورالكلكم" ( العلي "وبنو إسرائيل بني
ًا فهسسم المسسسيح تلميسسذ كسسذاو " أحبسسوا العلسسي بنسسو أيضسس

ًا، أجركسسم فيكسسونا…أعداءكم العلسسي" بنسسي وتكونسسوا عظيمسس
).6/35 (لوقا

 السماء من النزول
المسسسيح عسسن الناجيسسل ذكرته بما المسيح مؤلهو تعلقو

فسسوق مسسن يأتي و"الذي ،السماء من أو فوق من أتى الذي
ألوهيته صورة يرونا وهم )،3/31 الجميع" (يوحنا فوق هو

هسسذا مسسن فسسوق. أنتسسم فمسسن أنسسا قسسوله: " أمسسا في مشرقة
فدل )،8/23 العالم" (يوحنا هذا من فلست أنا أما العالم،

فريد. إلهي كائن أنه - على النصارى رأي - وفق ذلك
إتيسسانا هسسو السسسماوي المجيسسء مسسن المقصسسود لكسسن 

،النبيسساء سائر مع به يستوي أمر وهو والشريعة، المواهب
:اليهسسود المسسسيح سسسأل فقسسد المعمسسدانا يوحنسسا ومنهسسم

الناس؟ من أم السماء؟ من كانت أين من يوحنا "معمودية
،السسسماء مسسن قلنسسا إنا قسسائلين: أنفسسسهم فسسي ففكسسروا
،النسساس  مسسن:قلنسسا وإنا به؟ تؤمنوا لم فلماذا لنا: فيقولوا

). 26-21/25 " (متى…الشعب من نخاف
ول كثر، فهم السماء من الحقيقة على النازلونا وأما

ملك "لنا الملئكة، منهم آلهة، منهم أيا النصارى تعتبر
).28/2 السماء" (متى من نزل الرب

الله، مع أخإنوخ "وسار السماء إلى أخإنوخ صعد وكذا
المعلوم ومن )،5/24 أخإذه" (التكوين الله لنا يوجد، ولم
السماء، من نزل الذي إل السماء إلى صعد أحد "ليس أنا

فأخإنوخ )،3/13 السماء" (يوحنا في هو الذي النسانا ابن
بألوهيته. يقولونا ول مثله،

إيليا فصعد بينهما "ففصلت السماء إلى صعد إيليا وكذا
).2/11) 2( السماء" (الملوك إلى العاصفة في

ًا هم ،التلميذ أنا الناجيل تذكر كما من ناومولود أيض
 "وأما:يوحنا ففي ،به ناومؤمن هم أي ،الله من أو فوق
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ًا فأعطاهم قبلوه الذين كل ،الله أولد يصيروا أنا سلطان
،بالولد  فالمقصود.)1/12 باسمه" (يوحنا المؤمنين أي

ًا الخاطئ النسانا قلب يتغير بحيث ،الروحي الولد تغير
ًا ً عظيم ًا، كامل عند ذلك ويحدث ثانية، ولد كأنه مستمر

.وإيمانه توبته
أعطاهم بما فوق من مولودونا بالمسيح والمؤمنونا

المسيح: قال كما المؤمنين كسائر فهم ،اليمانا من الله
ل فوق من يولد ل أحد كانا  إنا:لكم أقول الحق "الحق
.)3/3 الله" (يوحنا ملكوت يرى أنا يقدر

فقد ،المسيح هو يسوع أنا يؤمن من "كلقال:  وكذا
).5/1) 1( الله" (يوحنا من ولد

)1( منه" (يوحنا مولود البر يصنع من " كلوقال: 
2/29.(

" ليس العالم هذا من فلست أنا المسيح: " أما وقول
البشر سائر عن اخإتلفه فمراده بحال، اللوهية على دليلً

ذلك فوق من هو بل المادي، العالم على باستعلئه
الناس. سائر وراءه يلهث الذي الحطام
ًا تلميذه حق في القول هذا مثل قال وقد أنا بعد أيض
فقال: " لو الدنيا، عن والعراض الخإرة حب فيهم لمس
لستم لنكم لكن خإاصته، يحب العالم لكانا العالم من كنتم
يبغضكم لذلك العالم، من اخإترتكم أنا بل العالم، من

).15/19 العالم" (يوحنا
كلمك، أعطيتهم قد عنهم: " أنا قال آخإر موضع وفي
لست أني كما العالم، من ليسوا لنهم أبغضهم، والعالم

قاله ما تلميذه حق في فقال )،15-17/14العالم" (  من
ًا كونهم من نفسه حق في العالم، هذا من ليسوا جميع
ًا وكانا ظاهره، على هذا كانا فلو للزم اللوهية، مستلزم
نوع كله ذلك في تعبيره لكن آلهة، كلهم التلميذ يكونا أنا
يعني: العالم، هذا من ليس يقال: فلنا كما المجاز، من
ًا هّمسُه بل بها، يهتم ل و للدنيا يعيش ل هو الله رضا دوم

الخإرة.  والدار
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المسيح في اللهي الحلول

ً تفيد المقدسة النصوصا بعض أنا النصارى ويرى حلسسول
ًا أنا وتؤمنسسوا تعرفسسوا "لكسسيقسسوله:  منها عيسى، في إلهي
" آخإسسر موضسسع وفسسي )،10/38 فيه" (يوحنا وأنا ّ،في الب
/14 " (يوحنسسا ّفسسي الحال الب..الب. رأى فقد رآني الذي

المسسسيح ألوهيسسة على النصارى أدلة أقوى يبقىو )،9-10
).10/30 واحد" (يوحنا والب  "أنا:قوله

 أنا- النصسسارى قسسول - حسسسب أفسسادت النصسسوصا فهسسذه
ً أنا أو ،الله هو المسيح ًا حلول ًا إلهي .فيه لله حقيقي

مخلوقاته على المجازي الله حلول
اسستدلل فسأبطلوا ،النصسوصا هذه المحققونا تتبع قدو

لها. فهمهم سوء وبينوا بها، النصارى
فيه ّحل قد المسيح أنا على دلت ألفاظ من جاء ما فأما

مغلسوط. لهسسا فهمهسسم النصارى- فسإنا فهمه ما على-  الله
حسسق فسسي جسساء كمسسا مجسسازي حلسسول بالحلول المراد أنا ذلك

فسسي الحلسسول مسسسألة فسسي مثلسسه ونقسسول خإلف، بل غيسسره
المسيح.
أي ، كسسثيرين فسسي يحسسل المقدس- الكتاب - حسب فالله

تتنسزه السستي العليسة ذاتسسه حلسول ل اللهية، المواهب حلول
فسسي جسساء فقسسد المحسسدودة، المخلوقسسات فسسي الحلسسول عسسن

فسالله اللسه، ابسن هسو يسسوع بأنا اعترف "من يوحنا رسالة
المحبسسة وصسسدقنا عرفنا قد ونحن الله، في وهو فيه، يثبت
واللسسه الله، في يثبت المحبة في يثبت ومن فينا، لله التي

السسذين فسسي اللسسه فحلسسول ،)16-4/15 )1( فيسسه" (يوحنسسا
ًا كسسانوا وإل ذوات، بحلسسول ليسسس بالمسسسيح اعسسترفوا جميعسس

آلهة.
ًا يحل الله فإنا ومثله  الوصسسايا يحفظ من كل في مجاز
يحفسسظ يوحنا: "ومن رسالة ففي ألوهيتهم، ذلك يعني ول

من فينا يثبت أنه نعرف وبهذا فيه، وهو فيه، يثبت وصاياه
( الذي الروح المقصود فليس ،)3/24) 1( يوحناأعطانا" 

هدايسسة حلسسول بسسل الصسسالحين، لهؤلء اللهية الذات تقمص
عليهم. وتأييده الله
فيهسسم يحسسل اللسسه فسسإنا للسسه بعضسسهم يحبونا الذين كذاو 

ًا بعضنا أحب "إنا بذاته ل برحمته، فينسسا، يثبسست فسسالله بعضسس
وهسسو فيسسه، نثبسست أننسسا نعسسرف بهذا فينا، تكملت قد ومحبته
.)13-4/12 )1( (يوحنافينا" 
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فسسي" وأنسست فيهسسم، " أنسسا: التلميسسذ عسسن قوله في كماو
.)19 /14 (يوحنا

هيكسسل أنتسسم : "فإنكمالمؤمنين عن بولس يقول ومثله 
وأسسسير فيهسسم، سأسسسكن إنسسي اللسسه: قسسال كمسسا الحي، الله

ًا، لهسسم وأكسسونا بينهسسم، ًا" لسسي يكونسسونا وهسسم إلهسس شسسعب
.مجازي ذلك كل في فالحلول ،)17-6/16 )2( (كورنثوس

ً النصسسوصا هسسذه أفسسادت فقسسد ًا حلسسول كسسل فسسي إلهيسس
أي ،خإلف بل مجسسازي حلسسول هسسو الحلسسول وهذا المؤمنين،

فسسي الحلسسول ومثلسسه وتسسوفيقه، ومسسواهبه هسسدايته حلسسول
.الدليل إحضار عليه وجب الفرق زعم ومن ،المسيح
بعسسض فسسي - وحاشسساه - اللسسه حلسسول التسسوراة تسسذكر كمسسا

هسسذه بألوهية النصارى تقول ول الحقيقة، على مخلوقاته
السسذي "المكانا الخروج سفر في جاء ما ذلك ومن الشياء،

وسسسكن حل فقد ،)15/17 لسكنك" (الخروج رب يا صنعته
الجبل. ذلك أحد يعبد ول الهيكل، جبل في
ترصدونا المسمنة الجبال أيتها "لماذا: المزامير وفي 

إلسسى فيسسه يسكن الرب بل لسكنه، الله اشتهاه الذي الجبل
). 68/16 البد" (المزمور
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واحد" والب "أنا

فيسه يتعلسق مسسا واحسد" أهسسم والب المسسيح: "أنسا قسسول
منسسه فهمسسوا وقسسد المسسسيح، بألوهيسسة يقولونا الذين أولئك
منسسه وفهمسسوا اليهود، أمام المسيح بها جهر حقيقية وحدة

لذاته. اللوهية يعني أنه
بسسأنا فنسسرى ،أولسسه من السياق فنقرأ نعود النص لفهمو

،التجديسسد عيسسد في سليمانا رواق في يتمشى كانا المسيح
كنت إنا ؟أنفسنا تعلق متى "إلى وقالوا: اليهود به فأحاط

ًا.  لنا فقل المسيح أنت جهر
تؤمنونا. العمسسال ولستم لكم قلت يسوع: إني أجابهم

لسسستم ولكنكسسم لسسي، تشسسهد هي أبي باسم أعملها أنا التي
 خإرافسسي:لكسسم قلسست كما خإرافي من لستم لنكم تؤمنونا،

حيسساة أعطيهسسا وأنسسا فتتبعنسسي، أعرفهسسا وأنا صوتي، تسمع
أبسسي يدي، من أحد يخطفها ول البد، إلى تهلك ولن أبدية،
أنا أحسسد يقسسدر ول الكسسل، من أعظم هو إياها أعطاني الذي

).30-10/24واحد" (يوحنا والب أنا ،أبي يد من يخطف
مجازيسسة، معنويسسة قضسسية عسسن يتحسسدث أولسسه مسسن فالنص
الحيسساة فيعطيهسسم ،يتبعسسونه تلميسسذه أي المسسسيح فخسسراف

(أي منسسه يخطفهسسا أنا أحد يستطيع ولن الجنة، أي ،البدية
أعطسساه السستي اللسسه هبسسة  لنهاوهدايته) طريقه عن يبعدها
أعظسسم هو الذي الله من يسلبها أنا أحد يستطيع ول إياها،

فالوحسسدة الخيسسر، لهسسا يريسسدانا والمسسسيح فسسالله الكسسل، من
الجوهر. ل الهدف وحدة

لكلم فهمهسسم كسسانا سسسليمانا رواق فسسي اليهسسود لكسسن
ًا المسيح " لسسذا ،- له النصارى بفهم يكونا ما أشبه-  سقيم

ًا اليهود تناول لجسسل نرجمسسك لسنا …ليرجموه، حجارة أيض
تجعسسل إنسسسانا وأنسست فإنسسك تجديف، لجل بل حسن، عمل

ًا" نفسك .إله
منهسسم واسسستغرب ،لكلمسسه فهمهسسم خإطأ المسيح فعرف

الكتسسب لغسسة يعرفسسونا يهسسود وهسسم الفهسسم هسسذا فهموا كيف
ًا " أليسسس: فأجابهم المجازي التعبير في المقدسة مكتوبسس

فسسي جسساء ما " ومقصده؟آلهة إنكم قلت أنا ناموسكم: في
كلكسسم" العلسسي وبنسسو آلهسسة، إنكسسم قلسست "أنسسا: داود مزاميسسر

).82/6 (المزمور
،السسستعارات هسسذه مثسسل ذلسسك بعسسد تستغربونا فكيف أي
آلهسسة إسسسرائيل بنسسي جعسسل الذي كتابكم في معهودة وهي
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ألوهيسسةال بهذه أولى ؟! فالمسيحللكلمة المجازي بالمعنى
لولئسسك قسسال: آلهسسة إنا إسسسرائيل" بني سائر من المجازية

وأرسله الب قدسه الله.. فالذي كلمة إليهم صارت الذين
ابسسن إنسسي قلسست: لنسسي تجسسدف إنك له أتقولونا العالم، إلى
بسسي.." تؤمنسسوا فل أبسسي أعمسسال أعمسسل لست كنت إنا ،الله

.)10/37(يوحنا
السسسيئ الفهم للنصارى ثم لليهود المسيح صحح وهكذا

الب. مع لوحدته والحرفي
والمشسسيئة الهسسدف وحدة عن التعبير في السلوب هذاو

يقسسول فهسسو ،يوحنسسا إنجيل في خإاصة النصوصا في معهود
ًا الجميسسع "ليكسسونا المسسسيح: لسانا على التلميذ عن واحسسد
التلميسسذ) (أي ليكونسسوا فيسسك، وأنسسا ،ّفسسي الب أيها أنت كما
ًا هم ًااو أيض ًا فينا.. ليكونوا حد واحسسد... نحن أننا كما واحد
فسسي فسسالحلول )،23-17/20 " (يوحنسساّفسسي وأنت فيهم أنا

تسسأليه لسسزم وإل فحسسسب، معنسسوي حلسسول والتلميذ المسيح
والمسيح التلميذ فإنا واحد، والب المسيح فكما ،التلميذ

ًا والب وحسسدة ل والطريسسق، الهسسدف وحسسدة أي واحسسد، أيضسس
ًا فسسإنا السسذوات، أو ببعضسسهم التلميسسذ باتحسساد يقسسول ل أحسسد

بذاته. فيهم المسيح باتحاد
:التلميذ عن فقال المعنى نفس ذكر آخإر موضع وفي 

السسسذي اسسسسمك فسسسي احفظهسسسم القسسسدوس، الب " أيهسسسا
ًا ليكونوا ،أعطيتني .)17/11 نحن" (يوحنا كما واحد

وأنا ،ّفي وأنتم أبي، في أنا أني "تعلموناقوله:  ومثله 
).14/20 فيكم" (يوحنا

كمسسا الحسسي، الله هيكل أنتم بولس: "فإنكم يقول ومثله
لهسسم وأكسسونا بينهم، وأسير فيهم، سأسكن إني الله: قال
ًا، ًا" (كورنثوس لي يكونونا وهم إله  .)17-6/16 )2( شعب

الكسسل علسسى السسذي ،للكسسل واحسسد وآب "إلسسه قسسوله: ومثله
.)4/6 كلكم" (أفسس وفي ،وبالكل

وأنتسسم الكرمسسة، " أنسسا لتلميسسذه: المسسسيح قسسول ومثلسسه
كسسثير" بثمسسر يسسأتي هذا فيه، وأنا في، يثبت الذي الغصانا،

فهسسذا بسسي ويؤمن ويطيعني يحبني من أي )،15/5 (يوحنا
كثير. بثمر يأتي

الب أنا وتؤمنوا تعرفوا "لكيلقوله:  الصحيح والمعنى
فسسي يكسسونا اللسسه أنا أي)سس 10/38 فيسسه" (يوحنسسا وأنسسا ّ،فسسي

بسسذاته ل وتسديده، إرشادهو وقداسته بمحبته أي ،المسيح
فسسي يسسسكن ل "العلسسي الهياكل في تحل ل التي المقدسة
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). 7/48 اليادي" (أعمال مصنوعات هياكل
الهدف وحدة عن التعبير في السلوب هذا تكرر وقد

 " أنا:بولس قول منها ،كثيرة نصوصا في والمشيئة
،واحد هما والساقي الغارس …سقى، وأبلوس ،غرست

،)9-3/6 )1الله" (كورنثوس( مع عاملنا نحن فإننا
ل المشترك، الهدف وحدة أبلوس مع بولس فوحدة
والذات. الجوهر

"يترك الزوجين وصف في التوراة في جاء ومثله
ًا ويكونانا بامرأته، ويلتصق وأمه، أباه الرجل ًا" جسد واحد

.)2/24 (التكوين
:لبانا له  فقال" أخإته ابن ليعقوب لبانا قول ومثله 

). 29/14 " (التكوينولحمي عظمي أنت إنما
التلميذ بين والغاية الهدف لوحدة الرمز ومثله 

وليس الجسد، وحدة على ظاهره يدل لفظ باستعارة
ًا جسد الكثيرين نحن  هكذاقوله: " في وذلك ، مقصود

)،12/5 " (روميةلبعض ًبعضا وأعضاء المسيح في واحد
وحدة أمثلة من ذلك وغير )،19/12 صموئيل (وانظر

.الذات ل ، والمحبة والهدف المشيئة
الهدف وحدة المجازية، للوحدة الستخدام هذا ومثل

من أحد منه يفهم أنا غير من القرآنا في ورد والمشيئة
قوله في وذلك الذات، وحدة الحقيقية، الوحدة المسلمين

ّلذين إنّانبيه:  يخاطب وهو تعالى، ّنما يبايعونك ا يبايعونا إ
ّله الله أنا المسلمين من أحد يقل فلم )،10الفتح: (   ال

المسيح: قول في النصارى صنع كما واحدة ذات ونبيه
واحد". والب "أنا
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الب" رأى فقد رآني "الذي 

المسسسيح ألوهيسسة على النصارى به يستدل ما أهم ومن 
(يوحنسساالب"  رأى فقسسد رآني المسيح: "الذي السيد قول
رؤيسسة وأنا المسيح، هو الب الله أنا منه فهموا إذ ،)14/9

وجل. عز لله رؤية بالحقيقة هي المسيح
فالسياق سياقه، إلى نعود الصحيح الفهم النص ولفهم

لعسسد أمضسسي  "أنسسا:لتلميذه قال المسيح أنا يخبر أوله من
ًا، لكسسم ًا لكسسم وأعسسددُت مضسسيت وإنا مكانسس ًا آتسسي مكانسس أيضسس

الملكوت. بالمكانا " وقصده وآخإذكم
أين نعلم لسنا سيد " يا فقال: توما عليه يفهم فلم
أنه فهم لقد ،" الطريق نعرف أنا نقدر فكيف تذهب،
له فقال حقيقية، رحلة وعن حقيقي طريق عن يتحدث

ًا المسيح ًا مصحح حقيقية وليست معنوية الرحلة أنا ومبين
،)6-14/1" (يوحنا والحياة والحق الطريق هو أنا" مكانية:

رضوانا إلى الموصل وحده هو ودينه شرعه اتباع أنا أي
وجنته. الله

المسسسيح فنهسسره اللسسه، يريهسسم أنا سّسسفيلب منسسه طلب ثم
،ّفسسي والب الب، فسسي أنسسا أنسسي تعلسسم " ألسسست لسسه: وقال
لكسسن ،نفسسسي مسسن بسسه أتكلسسم لست به أكلمكم الذي الكلم
) أي14/10 " (يوحنسسا…العمسسال يعمل هو ّفي الحال الب
ل اللسسه أنا تعلسسم يهسسودي وأنسست ،لبسيف يا ذلك تسأل كيف

اللسسه أعمسسال رأى حيسسن الب، رأى رآنسسي فالسسذي يسسرى،
المسيح. يد على أجراها (المعجزات) التي

ًا النص هذا يشبه ًا "فأخإذ مرقس في جاء ما تمام ولد
ِبل من لهم: وقال احتضنه، ثم وسطهم، في وأقامه ق
ًا َبلني، باسمي هذا مثل أولد من واحد قبلني ومن يق
)،9/37 أرسلني" (مرقس الذي بل أنا، يقبلني فليس
ذات هو المسيح رفعه الذي الطفل أنا يعني ل فالنص

عليه يخبر ولكنه الله، ذات هو المسيح أنا ول المسيح،
ًا يصنع الذي أنا والسلم الصلة فإنما الطفل، هذا بحق بر
ً لله طاعة بل ل للمسيح، ومحبة طاعة يصنعه وامتثال
لمره.

ِبل من فإنه الله، يرى فكأنه المسيح يرى من أنا وكما ق
ِبل فكأنما وتلميذه المسيح بهم كفر ومن وجل، عز الله ق
لذا ، الله دعوة الحقيقة في رفض فإنما دعوتهم ورفض
والذي ،مني يسمع منكم يسمع الذيالمسيح: " يقول
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أرسلني" (لوقا الذي يرذل يرذلني والذي ،يرذلني يرذلكم
10/16.(

ومن ،يقبلني يقبلكم منفيقول: " أخإرى مرة ويؤكده
رأى من وكذا )،10/40 أرسلني" (متى الذي يقبل يقبلني
الذي الكلم" لنا أرسله، الذي الب رأى فكأنه المسيح
في الحال الب لكن ،نفسي من به أتكلم لست به أكلمكم

).14/10 " (يوحنا…العمال يعمل هو
الب" رأى فقسسد رآنسسي قسسوله: "السسذي فسسي الرؤيسسةو 

الرؤيسسة وهسسذه البصر، ل البصيرة، رؤية أي مجازية، معنوية
قسسال كمسسا اللسسه مسسن هسسم السسذين المسسؤمنين لكسسل متحققسسة
قسسد هذا ،الله من الذي إل الب رأى ًحداأ أنا ليس" المسيح

المسسؤمنين كل أنا المعلوم ومن )،6/46 " (يوحناالب رأى
فقسد ،المسسيح هسو يسسوع أنا يسسؤمن من  كل" الله من هم
رؤيسسة اللسسه رأى فكلهسسم ،)5/1)سس 1( اللسسه" (يوحنسسا من ولد

واليمانا. المعرفة
أنه قط يدع لم عيسى أنا إل هنا ننبه أنا يفوتنا ول 

سوى أحد النصارى من هذا بمثل يقول ول الب،
ًا هم الذين الرثوذكس، هو المسيح بأنا يقولونا ل أيض

الحقيقي فالمعنى البن، هو يقولونا: الب لكنهم الب،
مرفوض. للرؤية القريب
 " بعسسد:قليسسل بعسسد قسسال أنه معنوية الرؤيا أنا يؤكد ومما

ًا العسسالم يراني ل قليل فسسترونني" (يوحنسسا أنتسسم أمسسا ،أيضسس
عن يتحدث إذ حقيقية، رؤية عن يتحدث ل فهو ،)19 /14

لكنسه التلميسذ، ول العسالم يراه لن فحينذاك للسماء، رفعه
وتعشسسى التلميسسذ، يراهسسا إيمانية معرفية رؤية عن يتحدث

الكافر. العالم وجوه عنها
 ":متى في جاء ما له يشهد :متى في جاء ما له ويشهد

إل بآال يعرف أحد ول ب،آال إل البن يعرف أحد ليس
الرؤية من المقصود فهو ،)11/27 " (متى البن

السابقة. النصوصا في المذكورة
بي يؤمن وقال: الذي يسوع قوله: "فنادى ونحوه 

الذي يرى يراني والذي أرسلني، بالذي بل بي، يؤمن ليس
الذي الب لكن نفسي، من أتكلم لم أرسلني... لني

أتكلم. وأنا وبماذا أقول ماذا وصية، أعطاني هو أرسلني
قال فكما به أنا أتكلم أبدية. فما حياة هي وصيته أنا أعلم

بكل فالمقصود )،51-44/ 12 أتكلم" (يوحنا هكذا الب لي
المعرفة. رؤية ذلك
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يمكن أرسلني" ول الذي يرى يراني وقوله: " والذي 
البن رأى قد المرِسل الب رأى الذي أنا منه يراد أنا

محال وهو المرَسل، هو المرِسل كانا إذا إل المرَسل،
مني" أعظم  "أبي:المسيح قال كما بينهما التي للمغايرة

هو إياها أعطاني الذي وقال: "أبي ،)14/28 (يوحنا
).10/29 الكل" (يوحنا من أعظم

يفيد ) والذي14/9( يوحنا في الوارد السياق هذا ومثل
عنه عبر والذي والله، المسيح بين الحكم في الشتراك

والجديد، القديم العهد في معهود هذا مثل بالرؤية، هنا
" صموئيل إسرائيل بنو رفض لما القديم العهد ففي

في يسيرا لم وابناك شخت، قد أنت هوذا له: وقالوا
ًا لنا اجعل  فالنا.طريقك الشعوب، كسائر لنا يقضي ملك

لصموئيل: الرب فقال ...صموئيل عيني في المر فساء
لم لنهم لك، يقولونا ما كل في الشعب لصوت اسمع

إذ )،7-8/4) 1( " (صموئيل رفضوا إياي بل أنت، يرفضوك
الحقيقة. في لله عصيانا هو صموئيل طاعة رفضهم

لحنانيا بطرس قال فقد الجديد، العهد في وكذا 
ًا الكاهن باق وهو أليس" الحقل: ثمن أكل على إياه مبكت

بالك فما ،سلطانك في يكن ألم بيع ولما ،لك يبقى كانا
بل ،الناس على تكذب لم أنت المر، هذا قلبك في وضعت

كذب هنا الناس على فالكذب )،5-5/4 ه" (أعمالالل على
ذات والله الناس أنا يعني ول الحقيقة، في الله على

واحدة.
فيه " يقصدوالحياة والحق الطريق هو أناوقوله: "

فذلك عليه، الله أنزله الذي ودينه بتعليمه اللتزام المسيح
آخإر: موطن في قال كما الخلود، دار الجنة ُيدخإل فقط

ملكوت يدخإل يرب يا رب  يا:لي يقول من كل ليس"
)،21 /7 أبي" (متى إرادة يفعل الذي بل السماوات،

لم إنا إنكم لكم: أقول " والبر الصالح بالعمل فالخلصا
ملكوت تدخإلوا لن والفريسيين الكتبة على ِبّركم يزد

نار مستوجب يكونا أحمق، يا قال:  ومن..السموات
 ).23-5/20 جهنم" (متى

"السسذي للنصسسارى السسدليل هسسذاب السسستدلل ضعف ويتأكد
فسسي ممتنعسسة اللسسه رؤيسسة أنا آمنسسا إذا الب" رأى فقسسد رآني
" (يوحنسساقسسط حسسدأ يسسره لسسم للسسهيوحنسسا: " ا قال كما ،الدنيا
ول ،النسساس مسسن حسسدأ يسسره مبولس: "لسس قال وكما )،1/18

" بديسسةأال والقسسدرة الكرامسسة لسسه السسذي ،يسسراه ناأ يقسسدر
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ًا النسسص فيصسسير )،6/16)سس 1( (تيموثاوس رؤيسسة إلسسى لزامسس
 .والبصيرة المعرفة
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الله صورة المسيح

بسسولس قسساله ما المسيح ألوهية على النصارى أدلة ومن
)2( اللسسه" (كورنثسسوس صورة هو الذي المسيح "مجد: عنه
ًا يسوع  "المسيحيقول: فيلبي وفي )،4/4 إذا السسذي أيضسس
ً يكونا أنا خإلسة يحسب لم الله صورة في كانا ،للسسه معادل
ًا نفسه أخإلى لكنه النسساس" صورة في صائر عبد صورة آخإذ

ًا عنه يقولو ،)7-2/6 فيلبي( اللسسه صسسورة هو  "الذي:أيض
).1/15 خإليقة" (كولوسي كل بكر ،المنظور غير

يشسسرف لسسم السسذي بسسولس عسسن صدرت القوال هذه لكن
هسسذه مثسسل ىنسسر ول يسسديه، علسسى التلمذة ول المسيح برؤية

كاف وهذا ،وحوارييه المسيح تلميذ من أحد عند العبارات
عليها. والرتياب الشك ظلل لضفاء

نسسائبه تعنسسي هنا الله وصورة الذات، تغاير الصورة إنا ثم
عسسن آخإسسر موضسسع فسسي بسسولس قسسال كما ،شريعته إبلغا في

لكسسونه ،رأسسسه يغطسسي أنا نبغسسيي ل الرجسسل " فسسإنا: الرجل
الرجسسل" مجسسد فهسسي المسسرأة وأمسسا ومجسسده، اللسسه صسسورة

فسسي الرجسسل أنسساب اللسسه أنا ومعناه )،11/7)1( (كورنثوس
المرأة. على سلطانه

يستدل أنا يمكن ل الله صورة على المسيح كونا أنا كما
- المقسسدس الكتسساب - وفسسق آدم فسسإنا ألسسوهيته، علسسى بسسه

التكسسوين سفر في جاء فقد ،الصورة هذه في الله يشارك
صسسورتنا علسسى النسسسانا اللسسه: نعمسسل "قسسال: خإلقسسه عسسن

صسسورة علسسى صسسورته، على النسانا الله فخلق… كشبهنا
).27-1/26 خإلقه" (التكوين الله

وألوهيسسة الصسسورة بيسسن الجمسسع علسسى النصارى أصر فإنا
إشعيا في جاء فقد خطئهم،ي ما السفار في فإنا المسيح

قبلسسي…  بي وتؤمنوا تعرفوا لكي … المم كل يا "اجتمعوا
غيسسري وليسسس ،السسرب أنسسا أنا ،يكونا ل وبعدي إله، يصور لم

). 11-43/9 مخلص" (إشعيا
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ًا كسسانا السسذي الله المسيح عن النصارى ويتحدث موجسسود
مسسا منهسسا بسسأمور، لذلك ويستدلونا الخليقة، قبل الزل في

إبراهيسسم  " إنا:قسسال أنسسه المسسسيح لسانا على يوحنا أورده
مسسن بسسي، وابتهج رآني فقد هذا، يومي يرى أنا إلى تشوق
،)58-8/56 " (يوحنسسا أنسسا كنسست إبراهيسسم يكسسونا أنا قبسسل

ً منه ففهموا ًا السلم عليه للمسيح - أنا - باطل قبل وجود
أزلي. كائن - أنه فهمهم - وفق يعني مما إبراهيم،

المسيح: "هوذا عن يوحنا ذكره بما استشهادهم أيدواو
أنا…طعنوه والذين عين، كل وستنظره السحاب، مع يأتي

أي ).8-1/7 والنهاية" (الرؤيا البداية والياء، اللف هو
والخإر. الول
ًا يفيد ما يوحنا مقدمة في جاء كما ًا وجود للمسيح أزلي

عند كانا الكلمة الكلمة، كانت البدء " في العالم خإلق قبل
الله" (يوحنا عند البدء في كانا هذا الله، الكلمة وكانا الله،
- النصارى رأي - حسب مصرحة النصوصا فهذه ).1/1-2

ألوهيته. دليل فهي وعليه وأبديته، المسيح بأزلية
إليها توصل التي النتيجة في المحققونا ويخالف

إبراهيم قبل الوجود من المقصود ليس إذ ،النصارى
الوجود المقصود بل كشخص، للمسيح الحقيقي الوجود
له واصطفاؤه الله اخإتيار أنا أي والصطفائي، القدري

اخإتارنا  " كما:وأتباعه نفسه عن بولس قال كما قديم،
)1/4 قديسين" (أفسس لنكونا العالم تأسيس قبل فيه
حينذاك. وجدوا أنهم يفيد ول ،القديم رهََدبق اخإتارنا أي
اللهي الصطفاء أي للمسيح القديم الوجود وهذا 

كما المسيح، الله منحه الذي المجد هو له اللهية والمحبة
بالمجد ذاتك عند الب أيها أنت مجدني قوله: "والنا في

وهو )،17/5 العالم" (يوحنا كونا قبل عندك لي كانا الذي
واخإتارهم اصطفاهم حين لتلميذه أعطاه الذي المجد

هؤلء ناأ ريدأ الب يها" أ للرسالة اخإتاره الله كما للتلمذة
لينظروا أنا أكونا حيث معي يكونونا عطيتنيأ الذين
" العالم إنشاء قبل أحببتني لنك أعطيتني، الذي مجدي
فقد وجوده، تستلزم ل الشيء ومحبة )،17/24 (يوحنا

 يوجد. ولن لم الذي المستحيل، أو المعدوم المرء يحب
الرضسسي، ووجسسوده خإلقه قبل المسيح إبراهيم ومعرفة

ًا، لشخصسسه معرفسسة ليسسست ًا، يسسره لسسم لنسسه طبعسس لسسذا قطعسس
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وهسسي مجازيسسة، رؤية هو "،بي وابتهج رآني  فقدفقوله: "
ً يسسذكروا أنا النصسسارى لسسزم وإل المعرفسسة، رؤية علسسى دليل
يثبتسسوا أنا أو الثسساني، القنوم هو الذي للبن إبراهيم رؤية

ًا المسيح لجسد السلم. عليه إبراهيم زمن وجود
" أنسسا كنست إبراهيسسم يكسونا أنا قبل  "من:المسيح وقول

ما وغاية الزل، في وجوده على يدل ل ،)58-8/56 (يوحنا
ًا للمسسسيح - أنا ظسساهره علسسى أخإسسذ - إذا النص يفيده وجسسود
ًا يعنسسي ل إبراهيسسم وزمسسن إبراهيسسم، زمسسن إلسسى يعسسود أرضي
.الزل
وسائر إبراهيم من أقدم المسيح كانا لو ثم

وهو القدمية، هذه في يشاركه من له فإنا المخلوقات،
قبل وقدسه القدم منذ الله عرفه والذي إرمياء، النبي

فكانتنفسه: " عن يقول إذ أمه، رحم من يخرج أنا
،كُعرفت البطن في َصورتك قبلماً: قائل لّيإ الرب كلمة

"للشعوب ًنبيا جعلتك كُقدست الرحم من َخإرجت وقبلما
ريب بل لرمياء اللهية المعرفة وهذه )،5-1/4 (إرمياء
تستلزم ول وأقدم، للمسيح إبراهيم معرفة من أشرف
ًا ًا وجود .الرض على له حقيقي

ملكسسي المسسدعاة، الزليسسة هذه في المسيح شارك وممن
أنا يزعم بولس فإنا إبراهيم، عهد في ساليم كاهن صادق

هسسو أي نهايسسة، ول لسسه بدايسسة ل أنا يزعسسمو ،أم ول لسسه أب ل
سسساليم ملسسك هسسذا صادق "ملكي :بولس يقول أبدي، أزلي
أيسسام بسسداءة ل نسسسب، بل أم، بل أب، بل … العلي الله كاهن

ًا يبقى هذا الله، بابن مشبه هو بل حياة، نهاية ول ،له كاهن
النصسسارى يقسسول ل فلسسم )،3-7/1 البسسد" (عسسبرانيين إلسسى

صسور لكسثرة اللسسه، بسسابن يشسسبه السذي صادق ملكي بألوهية
يسسذكر السسذي المسسسيح علسسى متفسسوق هو بل بينهما، التشابه

أورده ما - حسب وأب بل أم وله ومات، صلب أنه النصارى
ذلسسك عسسن تنسزه قد صادق ملكي أنا حين في -، ولوقا متى
كله!

فهمت - لو الزلية يستحقونا الذين هؤلء ومن
قال حين الحكيم سليمانا - النبي ظاهرها على النصوصا

الحكمة "أنا :فيه حلت التي الله حكمة وعن نفسه عن
أول قناني الرب…التدابير معرفة وأجد الذكاء، أسكن

،ُمسحت الزل منذ القديم، منذ أعماله قبل من طريقه،
كثيرة ينابيع يكن لم إذ الرض، أوائل منذ البدء، منذ

التلل قبل ُ،ُأبدئت الجبال تقرر أنا قبل ومن المياه،
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ًا سليمانا أضحى فقد ،)25-8/12 " (المثال ُأبدئُت - وفق
ًا الحرفي الظاهري للفهم .الزل منذ للرب - مسيح

ل المسيح عن يتحدث كانا أنه النصارى بعض وقول
في كما سليمانا كتبه قد المثال فسفر عليه، دليل

وقد )،1/1 داود" (المثال بن سليمانا "أمثال مقدمته
الحكيم سليمانا استمرار منه متفرقة مواضع في تكرر
"حكمتي إلى أصغ ابني يايقول: " وهو الحديث، في

،5/1 ،3/21 ،3/1 ،1/8 (المثال وانظر )،5/1 (المثال
عليه سليمانا هو السفر في فالمتحدث  وغيرها)،7/1

السلم. 
الكتاب في بالحكمة الموصوف هو وسليمانا

معاصروه رأى فقد الله، حكمة حكمة؟ وأي المقدس،
الذي بالحكم إسرائيل جميع سمع ولما" الله حكمة فيه

" فيه الله حكمة رأوا لنهم ،الملك خإافوا ،الملك به حكم
).3/38) 1( (الملوك

حلت التي الله حكمة عظم لنا ليبين السفر ويمضي
ًكثيرا ًوفهما حكمة سليمانا الله وأعطى فيقول: " فيه،
المشرق بني جميع حكمة سليمانا حكمة وفاقت...  ًجدا

وكانا ...الناس جميع من حكمأ وكانا ،مصر حكمة وكل
جميع من يأتونا وكانوا...  هحوالي المم جميع في صيته

الرض ملوك جميع من ،سليمانا حكمة ليسمعوا الشعوب
).34-4/29) 1( " (الملوكبحكمته سمعوا الذين

صنع الذي إسرائيل إله الرب "مبارك اليام سفر وفي 
ًا الملك داود أعطى الذي والرض، السماء ًا ابن حكيم
ًا يبني الذي وفهم، معرفة صاحب ًا للرب بيت لملكه" وبيت
الله شرفه الذي سليمانا هو فالحكيم )،2/12) 2( (اليام

بيته. ببناء
عيسى المسيح على تدل " لُمسحت الزل "منذ لمةوك 
غير كثيرين على أطلق "المسيح" لقب إذ مريم، ابن

النبياء من ببركته الله مسحهم ممن عيسى المسيح
فل )،61/1 وإشعيا ،45/7 المزمور انظر (.وإشعيا كداود
ممن غيره دونا بالمسح المسيح لتخصيص وجه

الممسوحين.
ً تطلق لم الحكمة إنا ثم  يختص ولم ،المسيح على أصل

النص بهذا المسيح ألوهية على الدللة في وجه فل بها،
ًا  .قطع
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البعض فإنا المثال سفر نص يسببه الذي الحرج وأمام
هو المثال سفر في المتحدث يقولونا: إنا النصارى من

الزل، في به القائمة الذاتية صفته هي التي الله حكمة
المعنى وهذا سليمانا، الله لنبي منحها التي صفته وليس

بزيت ممسوح نبي عن يتحدث الذي النص بدللة مرفوض
ل به القائمة الله وصفة ،مسحت" الزل "منذ البركة
تمسح؟ ولماذا تمسح، أنا يمكن
كانت وإنا مخلوقة، حكمة عن يتحدث النص أنا كما

طريقه.. أول قناني الحكمة: "الرب قالت فقد قديمة،
"، أبدئت التلل قبل ،ُأبدئت الجبال تقرر أنا قبل ومن
،: )THE GOOD NEWS BIBLE(المسماة النجليزية الترجمة وفي

(خإلقني)، كلمة تستخدم ،1997 – 1978 عام والصادرة
ً "" The lord created meفتقول:  قناني)، قوله: (الرب من بدل

ًا، مخلوقة الحكمة فهذه الجبال قبل من مبدأة وهي قديم
التي حكمته بل الزلية، الله حكمة ليست فهي والتلل،
" فيه الله حكمة رأوا" والذي الحكيم، سليمانا أعطاها

).3/38) 1( (الملوك
نوع لفهم صعوبة يجد لن للنص بتجرد والمتأمل

" ثمينة فهي السالف، النص في تتحدث التي الحكمة
"تساويها ل الجواهر وكل ،الللئ من خإير الحكمة ناأل

ينبت الصديق "فم بشرية وهي )،8/11 (المثال
الحكمة هذه درجات وأول )،10/31 الحكمة" (المثال

الله" (المثال مخافة الحكمة "بدء الله مخافة البشرية
هذه بأنا يجزم ريب ل وغيره لهذا فالمتأمل )،9/10

ل تلك إذ به، القائمة الزلية الله صفة ليست الحكمة
ول البشر، فم من تنبت ل كما والللئ، بالجواهر تثمن

الله. صفة لنها الله مخافة بالطبع تشمل
المسيح أنا ذكرت والتي الرؤيا سفر وصانص أما  

في للدللة تصلح فل والخإر، الول وأنه والياء، اللف
وجميع ديدات العلمة أشار كما هيف المسائل، هذه مثل

ول يوحنا، رآها غريبة منامية رؤيا مجرد السفر هذا في ما
المنامات كسائر مخلط منام فهي عليها، يعول أنا يمكن
أجنحة لها حيوانات يوحنا رأى فقد ،الناس يراها التي

قرونا لها وحيوانات وراء، من وعيونا ،أمام من وعيونا
بعيد حد إلى تشبه فهي )،4/8 الرؤيا (انظر…قرونا بداخإل

وعليه والشراب، الطعام في أتخم من نومه في يراه ما
الستدلل. به يصح فل
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عن المتحدثة العبارات هذه مثل السفر هذا آخإر في ثم 

سسسياقها، مسسن يظهر كما الملئكة أحد عن صدرت المسيح،
وحيسسن ،هذا ويسمع ينظر كانا الذي حنايو نا أقوله: " وهو

السسذي الملك رجلسسي مسسامأ سسسجدأل خإسسررت ونظرت سمعت
معسسك عبسسد نيأل ،تفعل ل  انظر:لي هذا. فقال يريني كانا
الكتسساب. هسسذا قسسوالأ يحفظونا والذين نبياءأال خإوتكإ ومع

ّله. اسجد ل
هسسذا نبسسوة قسسوالأ علسسى تختسسم  لالملك): (أي لي وقال
جرتسسيأو ً،سسسريعا آتسسي نسساأ  وها.قريب. الوقت ناأل الكتاب
"والخإسر ولأال والنهايسة. البدايسة واليساء. لسفأال ناأمعي. 
علسسى يسسدل مسسا النسسص ظسساهر في ) وليس13-22/8 (الرؤيا
قسسال فقسسد غيره، أو المسيح إلى الملك من الكلم انتقال
يقسسول فهسسل المسيح، عن يوحنا قاله ما نفسه عن الملك

ً للنصوصا يرونا أم بألوهيته النصارى فسي نسراه كمسسا تأويل
والسلم.  الصلة عليه المسيح عن تتحدث التي تلك
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  يوحنا إنجيل مقدمة

يوحنسا مقدمسةب المسسيح ألوهيسة علسى السستدلل وأمسا
وكسسانا ،اللسسه عنسسد كسسانا والكلمسسة الكلمسسة، كسسانا البسسدء "فسسي

،كانا به شيء الله. كل عند البدء في كانا الله. هذا الكلمة
كسسانا  فقسسد)3-1/1  (يوحنسساكانا" مما شيء يكن لم وبغيره

: منها ،ومهمة عديدة وقفات معه لمحققينل
كاتب انتحله قد النص هذا ناأ إلى ديدات العلمة - تنبيه 

بتركيباته وأنه ،م)40(ت سكندرانيإال فيلونا من النجيل
وعامية أقواله وبساطة المسيح بيئة عن غريب الفلسفية

الرسسسل أعمسسال سسسفر يصسسفه السسذي يوحنا وخإاصة تلميذه،
مجسساهرة رأوا " فلمسسافيقسسول:  العلسسم، عسسديم عسسامي بسسأنه

العلسسم عسسديما إنسسسانانا أنهمسسا ووجسسدوا ويوحنسسا، بطسسرس
 ).4/13 " ( أعمال تعجبوا وعاميانا

ًا ثمسسة أنا إلسسى ديسسدات ينبسسه كمسسا-  الترجمسسة فسسي تلعبسس
المقسسدس الكتسساب ترجم عنه الذي الصل وهي النجليزية،

.العالم لغات إلى
.اليوناني الصل إلى نرجع حقيقته على النص ولفهم 
البسسدء "فسسي هكذا هبتعري اليونانية الترجمة في فالنص 

النسسص يسسستخدم وهنسسا ،الله" عند كانا والكلمة الكلمة، كانا
ً اليوناني وفسسي ،)hotheos( ثيوس كلمة(الله)  كلمة من بدل
اللوهيسسة أنا علسسى  للدللة)God( تترجم النجليزية الترجمة
حقيقة.

وهنسسا[اللسسه"  الكلمسسة "وكسسانا فيقسسول النسسص يمضسسي ثم
( إلسسه بمعنسسى فسسانتيوس كلمسسة اليونسساني النسسص يسسستخدم

tontheos(،[ النجليزية الترجمة في يستخدم أنا ينبغي وكانا
مجازيسسة، اللوهية أنا على للدللة صغير  بحرف)god( كلمة
ًا "جعلتسسك الخسسروج سسسفر نص في وقع كما لفرعسسونا" إلهسس

السسدهر إلسسه الشيطانا عن حديثه في ومثله )،7/1 (الخروج
/4 )2( كورنثوس (انظر المؤمنين غير أذهانا أعمى الذي

في وترجمت ،)tontheos( مةكل اليوناني النص فاستخدم) 4
.)a( التنكير أداة وضع  مع)god( النجليزي النص

لمقدمسسة اليوناني النص حرفت النجليزية الترجمة لكن
حقيقسسة ألوهيسسة تفيد  التي)God( لفظة فاستخدمت ،يوحنا
فوقسسع مجازية، أو معنوية ألوهية تفيد التي )god( من بدلً

.التحريف من نوع ريب ول وهذا النص، في اللبس
في فإنا كله ذلك عن الطرف المحققونا غض ولو- 
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ًا النص ألوهية على به النصارى استدلل تمنع ملبسة أمور
المسيح.
أي النصارى ويجيب "البدء"؟ كلمة معنى ما أولها:

.الزل
الدللة في وردت الكلمة فإنا لهم، يسلم ل ذلك لكن

:منها ٍمعانا على
البدء " في في جاء كما والتكوين الخلق بداية وقت 

قول ومثله ،)1/1 (التكوينوالرض"  السموات الله خإلق
هو أب من البدء: " أنتم منذ كانا أنه إبليس عن المسيح
ً كانا ذاك تعملوا، أنا تريدونا أبيكم وشهوات إبليس قتال
حق" فيه ليس لنه الحق، في يثبت ولم البدء، من للناس
وهو ، المسيح لسانا على متى قاله ومثله )،8/44 (يوحنا
يعطى أنا موسى أوصى  فلماذا:له الوا"ق اليهود يحاجج
ّلق طلق كتاب قساوة جلأ من موسى إنا :لهم قال ،فتط

ّلقوا أنا لكم أذنا قلوبكم لم البدء من ولكن ،نساءكم تط
ًا يكن لم ذلك أنا ومعناه )،8-19/7 " (متىهكذا يكن مأذون

مخلوقة، لحظة الخلق وبداية الخليقة، بداية عند به
زمانا. كل يسبق الذي الزل وليست

ًا البدء كلمة وترد-  كما الوحي، نزول أول بمعنى أيض
هذا" (متى يكن لم البدء من "ولكن: متى قول في

19/8(.
قسسول فسسي كما الزمن من معهودة فترة على تطلق وقد

)،1/2 البدء" (لوقا منذ كانوا الذين إلينا سلمها  "كما:لوقا
.المسيح رسالة أول في أي
وصية إليكم أكتب لست الخإوة يوحنا: "أيها قول ومثله 

 الوصسسية.البسسدء مسسن عنسسدكم كانت قديمة وصية بل جديدة،
( البسسدء" ( يوحنسسا من سمعتموها التي الكلمة هي القديمة

1 (2/7.(
ًا ومثله يؤمنسسونا، ل قسسوم منكسسم "ولكسسن يوحنسسا قول أيض

هسسو ومن يؤمنونا ل الذين هم من علم البدء من يسوع لنا
).6/64 يوحنايسلمه" ( الذي
له: سألوه: "فقالوا لما اليهود جواب في قوله ومثله  
ًا أكلمكسسم ما البدء من : أنا يسوع لهم فقال أنت؟ من أيضسس

ل البسسدء لكلمسسة الستعمالت هذه فكل )،8/25 به" (يوحنا
حادثة. معينة أوقات بل الزل، منها يراد

هنسسا بالبسسدء المسسراد بسسأنا النصسسارى قسسول يجوز فل وعليه
مرجح. بدليل إل الزل
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"سلسسسل الفريسسد كتسسابه فسسي العلمسسي الشسسيخ ويرجسسح
علسسى السسوحي تنسسزل بسسدء هسسو هنا المعنى  بأناالمناظرات"

فسسي كمسسا النبياء عرفها صالحة بشارة كانا أنه أي ،النبياء
).33/14 (إرميا

أنا أم المسسسيح؟ هسسو هسل ؟بالكلمسسة المقصسسود ما ثانيها:
ًا يحتمسسل اللفسسظ فلفظسسة الصسسحيح. وهسسو أخإسسرى، أمسسور

المسسر منهسسا ،المقسسدس الكتسساب في إطلقات "الكلمة" لها
المزاميسسر في جاء كما ،المخلوقات صنعت به الذي اللهي
.)13/6 السماوات" (المزمور صنعت الله "بكلمة

نسسور" (التكسسوين فكسسانا نسسور اللسسه: ليكسسن "وقسسال ومثله 
مسن اللسه بسسأمر خإلق لنه ،كلمة المسيح سمي ومنه ).1/3
كلمسسة أظهسسر لنه أو ،أب) غير (من قريب بشري سبب غير

لسسسانا علسسى بهسسا المبشسسر الموعسسودة الكلمسسة أنسسه أو اللسسه،
.والسلم الصلة عليهم النبياء
القنوم وهو ،بالكلمة النصارى يريده الذي المعنى وأما
البتة. النبياء كتب في يرد فلم الثالوث، من الثاني

أنا بهسسا يسسستدل مسسا اللسسه" غايسسة الكلمسسة "وكسسانا ثالثهسسا:
فسسي القضسساة علسسى أطلق كما ،)الله (عليه: أطلق المسيح
اللهسسة وسسسط فسسي اللسسه، مجمسسع فسسي قسسائم اللسسه" التسسوراة
ًا تقضونا متى حتى يقضي، "الشرار وجوه وترفعونا جور

قسسول في اليهود أشراف به سمي كماو )،82/1 (المزمور
"لسسك رنسسمأ اللهسسة قسسدام ،قلسسبي كسسل مسسن حمسسدكأ داود: "

 "هسسارونا: عسسن لموسى الله قال وقد )،138/1 المزمور(
.)16 /4 " (الخروج ًإلها له تكونا وأنت ً،فما لك يكونا وهو

بيانه سبق كما وغيرهم
ل والعنديسسة اللسسه"، عنسسد كسسانا "والكلمسسة قسسوله: رابعهسسا:

خإلقسست الكلمسسة أنا تعنسسي . إنمسساالمساواة ول المثلية تعني
ً "اقتنيت حواء: قول في كما الله من السسرب" عند من رجل

ًا ليس فقايين )،4/1 (التكوين وإنا مثله، ول للرب، مساوي
علسسى الرب آخإر" وأمطر موضع في وجاء عنده، من جاءها
ًا وعمسسورة سدوم ًا كبريتسس السسرب" (التكسسوين عنسسد مسسن ونسسار
19/24(.
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مسيحبال هلل الخالقية إسناد

مسسسيح،بال هللسس الخالقيسسة النصسسوصا بعسسض أسسسندت كمسسا
قول ومنها ألوهيته على دالة ورأوها بها، النصارى فتعلق

فسسي الكسسل: مسسا خإلسسق فيسسه "فسسإنا المسسسيح: عسسن بسسولس
أنا سسسواء يسسرى، ل وما يرى ما الرض، على وما السماوات

ًا كسسانا قسد ولسه بسسه الكسل سسلطين، أم رياسسات أم عروشس
"الله يقول: آخإر موضع وفي )،17-1/16 خإلق" (كولوسي

مسسا ومثلسسه )،3/9 المسيح" (أفسسسس بيسوع الجميع خإالق
بسسه، العسسالم وكسسونا العالم، في "كانا يوحنا مقدمة في جاء
(عسسبرانيين فسسي ومثلسسه )،1/10 العالم" (يوحنا يعرفه ولم
1/2.(

ًء ونلحظ الكتابية النصوصا كافة في الخلق أنا ابتدا
البدء في" التكوين سفر قال فقد فقط، تعالى لله مسند
يذكر ولم )،1/1 والرض" (التكوين واتاالسم الله خإلق

ًا من الخلق تم واسطة كانا أو بالخلق الله شارك خإالق
خإالق الرب الله يقول هكذا" إشعياء سفر وفي خإلله،

وبرنابا بولس قال وقد كما )،42/5 " (إشعياالسموات
هذه من ترجعوا أنا نبشركملسترة: " مدينة لهل

والرض السماء خإلق الذي الحي الله إلى الباطيل
ًا يذكروا فلم )،14/15 " (أعمالفيها ما وكل والبحر خإالق
العظيم. الله سوى
إنمسسا فإنهسسا ويوحنسسا بسسولس أقسسوال مسسن أيسسدينا بيسسن وما
الخسسالق هو أنه تذكر ول بيسوع، خإلق الذي الله عن تتحدث

ًا، - أنا بصحتها سلم - لو النصوصا هذه تحتمله ما فغاية أبد
الكائنسسات مسسن خإلسسق مسسا بالمسسسيح خإلسسق اللسسه بسسأنا يقسسال

والمخلوقات.
القديم، العهد أنبياء به تنطق لم غريب جد المعنى وهذا

بسسولس كلم مسسن ورد إنمسسا السسسلم، عليه المسيح ذكره ول
الفكسسسر مسسسن المسسسستمدة الفلسسسسفية يوحنسسسا ومقدمسسسة

الفلوطيني.
ًا المسيح يكونا أنا يمكن ول والرض للسماوات خإالق

أنه النصارى زعمت وإنا مخلوق، ذاته هو إذ بينهما، وما
والمخلوق مخلوق، حال كل على لكنه المخلوقين، أول
كل بكر المنظور، غير الله صورة هو " الذي الخالق غير

).1/15 خإليقة" (كولوسي
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لهو مات عندما لنفسه الحياة رد عن عجز الذي إنا ثم
ًا يكونا أنا من أعجز تخلق أنا أو والرض، للسماوات خإالق

يقمه لم ولو )،2/32 الله" (أعمال أقامه هذا "فيسوع به
الحياة آخإر: "ورئيس موضع وفي الموتى، من عاد لما الله

).3/15 " (أعمال الموات من الله أقامه الذي قتلتموه
أنا النصسسوصا هسسذه مسسن المقصسسود أنا المحققسسونا ويرى
ل والرشسساد، الهدايسسة خإلقسسة الخلئسسق بسسه تخإلقسس المسسسيح

السستي والخلقة فحسب، الله خإلقة فتلك والتكوين، اليجاد
الجديسسدة، الخلقسسة هسسي السسسلم عليسسه بالمسيح الله خإلقها
اللسسه يسسدعو وهسسو ،داود عنهسسا تحسسدث السستي ،الهدايسسة خإلقسسة

ًابقوله:  ًا "قلب ًا الله، يا فّي خإلقا نقي ًا وروح جسسدد مستقيم
.)51/10 مزمورالداخإلي" ( في
أحد كانا "إنا بالمسيح: المؤمنين عن بولس قال ومثله 
.)5/17 )2( جديدة" (كورنثوس خإليقة فهو المسيح في
ًا ينفسسع الختسسانا ليس المسيح في "لنه وقال:  ول شسسيئ

.)6/15 الجديدة" (غلطية الخليقة بل الغرلة،
المخلسسوق النسسسانا "تلبسسسوا: يقسسول آخإسسر موضع وفي 

).4/24  (أفسسالبر" في الله بحسب الجديد
بسساكورة التلميسسذ يعقسسوب اعتسسبر السسساس هسسذا وعلسسى 

نكسسونا لكسسي الحسسق بكلمسسة فولدنا "شاء: فقال المخلوقات
المهتسسدين أوائسسل  أي)1/18 خإلئقه" (يعقسسوب من باكورة
.الجديدة بالخليقة تلبسوا الذين

هسسو للبشسسر المسسسيح خإلسسق مسسن المقصسسود فسسإنا وعليه
ًا اللسسه جعلسسه إذ ،الروحسسي الخلسسق القلسسوب لمسسوات محييسس

وقاسيها.
ً لكسن بمسا للنصسوصا وتأولنسا اسستدللنا يسرد قسد قسائل

ومسسا والرض السسسماوات خإلسسق عسسن حسسديث من فيها يقرأه
بهسسا يتعلسسق السستي النصسسوصا أنا فيسسرى بالمسسسيح، فيهمسسا

ما به  خإلق الله أنا فيها إذ فقط، بالبشر تتعلق ل النصارى
لسسم - ممسسن البعسسض يسسراه قد وهذا والرض، السماوات في
ًا التعبير في السفار طريقة يعتد النسسص صسسرف من - مانع
الجديدة. الخليقة إلى
التعبير، في السفار طريقة على اعتادوا الذين أما 

حملتها ة،معهود مبالغة النصوصا هذه في يرونا فإنهم
ًا العهد وصف ذلك ومن والنجيلية، التوراتية السفار مرار

يوحنا: يقول العالم، نور أنهم والتلميذ المسيَح الجديد
ًا يسوع كلمهم ثم" من ،العالم نور هو أنا ً:قائل أيض
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"الحياة نور له يكونا بل ،الظلمة في يمشي فل يتبعني
" (يوحناالعالم نور نتملتلميذه: "أ وقال )،8/12 (يوحنا
5/14.(

ًا أنهسسم المعلسسوم ومسسن ًا كسسانوا جميعسس بسسه اسسستنار نسسور
ول قلسسوبهم، فسسأظلمت غيرهسسم، عنسسه وأعسسرض المؤمنونا،

والحيسسوانا الجمسساد فسسي النسسور ظهسسور يسسدعى أنا يمكسسن
النجيلسسي يوحنا النص وصف فكما العالم، في الموجودين

أثسسر لهسسم يكسسونا أنا غيسسر مسسن العالم بنور وتلميذه المسيح
الجمادات، أو الكافرين من المؤمنين قلوب غير إنارة في
الجديسسدة الخليقسسة واسسسطة كسسانا بسسأنه المسسسيح وصف فإنه

فحسب.  العالم في المؤمنونا والمقصود للعالم،
- أسسسلفنا - كمسسا التعسسبير فسسي المبالغسسات هسسذه ومثسسل
لبنسسي موسسسى قسسولي إذ الكتسساب، فسسي ومألوفسسة معهسسودة
،الكسسثرة فسسي السسسماء كنجسسوم اليسسوم أنتم "هوذا إسرائيل:

-1/10 " (التثنيسسةمسسرة ألسسف مثلكم عليكم يزيد إلهكم الرب
11(.
وكسسل والعمالقسسة المسسديانيونا وكانا قوله: " في ومثله 

ّلين المشسسرق بنسسي ،الكسسثرة فسسي كسسالجراد السسوادي فسسي حسسا
فسسي البحر شاطئ على الذي كالرمل ،لها عدد ل وجمالهم

.)7/12 (القضاة" الكثرة
قال: "وأشسسياء حين أقصاها يوحنا عند المبالغة وتصل 
فلسسست واحسسدة واحسسدة كتبسست إنا يسوع، صنعها كثيرة ُأخإر

المكتوبسسة" (يوحنسسا الكتسسب يسسسع نفسسسه العسسالم أنا أظسسن
الكسسونا خإلقسسة عسسن الحسسديث فسسي المبالغسسة فهذه ،)21/25

ّتسساب مسسن تعودنسساه مسسا بعسسض هسسي إنمسسا بالمسسسيح الكتسساب ُك
المقدس.

 للمسيح والغفرانا الدينونة إسناد
يسوم الخلئسق ديسانا وأنسه المسسيح عن السفار وتتحدث

ًا أناشسسدك بولس: "أنا يقول القيامة، والسسرب اللسسه أمسسام إذ
عنسسد والمسسوات الحيسساء يسسدين أنا العتيسسد المسسسيح يسسسوع
ذلك في فيرونا )،4/1) 2( وملكوته" (تيموثاوس ظهوره

السسديانا" هسسو تقول: "اللسسه التوراة لنا ألوهيته، على دليلً
). 50/6 (المزامير

" لنه الديانا هو المسيح يكونا أنا تمنع نصوصا ثمة لكن
ّلص بل العالم، ليدين العالم إلى ابنه الله يرسل لم به ليخ

لنه دين، قد يؤمن ل والذي يدانا، ل به يؤمن الذي العالم،
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فالمسيح )،3/17 الوحيد" (يوحنا الله ابن باسم يؤمن لم
ًا. يدين لن أحد
ولم كلمي أحد سمع بقوله: " وإنا يوحنا أكده ما وهو 

لخإلص بل العالم لدين آت لم لني أدينه، ل فأنا يؤمن
الله (أي يدينه من فله كلمي يقبل ولم رذلني من العالم،

اليوم في يدينه هو به تكلمت الذي وشرعه). الكلم
).48-12/47 الخإير" (يوحنا

خإالته لبناء الجنة يضمن أنا يستطع لم والمسيح
كانا ومن بذلك، له يأذنا لم الله لنا زبدي، ابني  وتلميذيه،

أم جاءته فقد أعجز، المطلقة الدينونة عن فإنه حاله هذا
:قالت تريدين؟ ما " فسألها تلميذه من وكانا زبدي ابني

اليسار عن والخإر يمينك، عن واحد هذانا، ابناي يجلس أنا
يميني عن الجلوس يسوع... وأما فأجاب ملكوتك. في

ّد للذين إل أعطيه أنا لي فليس يساري وعن من لهم أع
).22-20/20 " (متى أبي

المسيح، أعمال من الدينونة أنا على النصارى أصر وإنا
بما عشر، الثنا تلميذه وهم فيها، يشاركونه آخإرين فإنا

يسوع: لهم " فقال السخريوطي يهوذا الخائن فيهم
التجديد، في تبعتموني الذين أنتم لكم: إنكم أقول الحق
أنتم تجلسونا مجده كرسي على النسانا ابن جلس متى
ًا ًا، عشر اثني على أيض إسرائيل أسباط تدينونا كرسي

).19/28 عشر" (متى الثني
مائدتي على وتشربوا لهم: " لتأكلوا قال أنه لوقا وفي

أسباط تدينونا كراسّي، على وتجلسوا ملكوتي في
).22/30 عشر" (لوقا الثني رائيلإس

ًا وبولس سيمارسونا القديسين من وغيره أيض
أنا تعلمونا "ألستميقول:  حيث للملئكة، حتى الدينونة

سندين أننا تعلمونا ألستم…العالم؟ سيدينونا القديسين
من وغيره فهو. )3-6/2 )1(كورنثوس( ملئكة"

آلهة. وليسوا والعالم، الملئكة نانوسيدي القديسين
الذنوب المسيح غفرانا

نقلته ما المسيح ألوهية على النصارى به يستدل ومما
يديه، على والخاطئة المفلوج ذنب غفرانا من الناجيل

وعليه اللوهية، خإصائص - من يرونا - كما والمغفرة
مريم للخاطئة قال فقد الذنوب، يغفر إله فالمسيح

قال كما )،7/48 " (لوقا خإطاياك لك المجدلية: "مغفورة
اتهمه وقد "، خإطاياك لك مغفورة ،بني يا للمفلوج: " ثق
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في فقالوا: " قالوا بالتجديف منه ذلك سمعوا لما اليهود
ّدف هذا أنفسهم: اللهية يدعي أنه أي )،9/3 " (متى يج

للناس. يغفر حين
فإنا والمفلوج الخاطئة قصتي إلى رجعنا إذا لكنا
ذنبيهما، غفر الذي هو ليس المسيح أنا وبوضوح سنرى
قال وكيف بالمسيح الناس شّك لما المرأة قصة ففي

المسيح أزال بشر، مجرد وهو خإطاياك"، لها: "مغفورة
ويجدر خإلصها، الذي هو إيمانها أنا المرأة وأخإبر اللبس،

بل ذنبها، غفر الذي هو أنه يدع لم المسيح أنا إلى ننبه أنا
الله هو بالطبع غفره والذي ُغفر، قد ذنبها أنا أخإبر

تعالى.
دهنت فقد هي لوقا: "وأما أوردها كما بتمامها والقصة

ُغفرت قد لك: أقول ذلك أجل من رجلّي، بالطيب
ًا أحبت لنها الكثيرة، خإطاياها قليل له يغفر والذي ،كثير

ً يحب فابتدأ ،خإطاياك لك مغفورة لها: قال ثم ،قليل
يغفر الذي هذا من أنفسهم: في يقولونا معه المتكئونا

ًا؟! خإطايا ّلصك قد إيمانك للمرأة: فقال أيض اذهبي ،خإ
بإيمانها، لها الله غفر فقد )،50-7/46 بسلم" (لوقا

وأفهم وسعتها، التي الله برحمة أخإبرها والمسيح
مغفرة لنفسه يدع ولم يجدف لم أنه بوضوح الحاضرين

الخطايا.
يغفر الذي أنه المسيح يدع لم المفلوج قصة في وكذا

لك مغفورة ،بني يا للمفلوج: "ثق قال فقد الذنوب،
هو : إنه يقل ولم الغفرانا، بتحقق خإطاياك" فأخإبر

له. الغافر
وبخهم يجدف، أنه خإلدهم في ودار اليهود، أخإطأ ولما

المر، لهم وصحح أفكارهم، في الذي الشر على المسيح
هو بل نفسه، فعل من ليس الغفرانا هذا أنا لهم وشرح

سائر كما بذلك، له أذنا الله لكن الله، سلطانا من
منه فهموا وقد يصنعها، كانا التي والعجائب المعجزات

الجموع رأى "فلما صدورهم، من اللبس وزال المراد،
ًا الناس أعطى الذي الله ومجدوا تعجبوا، هذا مثل سلطان

."
تقول: " قال متى أوردها كما بتمامها والقصة
من قوم وإذا ،خإطاياك لك مغفورة ،بني يا ثق للمفلوج:

ّدف هذا أنفسهم: في قالوا قد الكتبة يسوع فعلم ،يج
أيما قلوبكم؟ في بالشر تفكرونا لماذا فقال: أفكارهم



أم واحد ، جلله جل الله
 )54(؟ثلثة

 

قم يقال أنا أم خإطاياك، لك مغفورة يقال أنا أيسر
ًا النسانا لبن أنا تعلموا لكي ولكن وامش؟ على سلطان
احمل للمفلوج: قم قال حينئذ ،الخطايا يغفر أنا الرض

فلما ،بيته إلى ومضى فقام ،بيتك إلى واذهب فراشك،
الناس أعطى الذي الله ومجدوا تعجبوا، الجموع رأى

ًا ).8-9/3 هذا" (متى مثل سلطان
الله من غيره كثير دفع كما إليه دفع السلطانا وهذا

قد شيء كل وقال: تلميذه إلى وتعالى: "التفت تبارك
ول له حول ل فهو وإل )،10/22 أبي" (لوقا من إلّي دفع

في سلطانا كل إلّي آخإر: " دفع موضع في قال قد قوة،
سلطانه ليس لكنه )،28/18 الرض" (متى وعلى السماء

ًا كانا ولو الله، من إليه دفع قد هو بل الشخصي، لكانا إله
عليه عنه يعجز لكنه الذاتية، وقدراته خإصائصه من هذا

نفسه: " عن يقول وكما ، الله عبد لنه والسلم، الصلة
فلول )،5/30 ً" (يوحناشيئا نفسي من فعلأ أنا قدرأ ل أنا

أو ذنب غفرانا على قدر لما السلطانا بهذا له الله دفع
خإطيئة.

ًا دفع الخطايا غفرانا وسلطانا المسيح، غير إلى أيض
الذنوب غفرانا بمقدورهم وأصبح التلميذ، إلى دفع فقد
الذنوب وكل بل الشخصية، بحقوقهم تتعلق التي

عنه يقول بحقهم الشخصية للذنوب ومغفرتهم والخطايا،
ًا لكم يغفر زلتهم، للناس غفرتم المسيح: "إنا أبوكم أيض

لكم يغفر ل زلتهم للناس تغفروا لم وانا ،السماوي
ًا أبوكم يوحنا يعطيهم فيما )،15-6/14 زلتكم" (متى أيض

ًا ًا صك فيقول: "من وخإطيئة، ذنب أي غفرانا في مفتوح
" أمسكت خإطاياه أمسكتم ومن ،له تغفر خإطاياه غفرتم
ذلك ومع السلم، عليه كالمسيح فهم )،20/28 (يوحنا

ًا فإنا بألوهيتهم! يقول ل النصارى من أحد
المجد هذا والتلميذ بطرس عن الكنيسة ورثت وقد

عن للخاطئين يغفرونا القسس فأصبح السلطانا، وهذا
إقرار في واعتمدوا الغفرانا، صكوك أو العتراف طريق

أنت" لبطرس دفع الذي للسلطانا وراثتهم على ذلك
ما فكل السماوات، ملكوت مفاتيح  وأعطيك..بطرس.

ًا يكونا الرض على تربطه ما وكل السماوات، في مربوط
ً يكونا الرض على تحله  (متى.."السماوات في محلول

غفرت لنسانا وارثه البابا أو بطرس غفر فلو ، )16/19
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أو البابا أو بطرس ألوهية ذلك يقتضي أنا غير من خإطيئته
القسيس.

ًا ليس السلطانا وهذا دفع بل وورثته، ببطرس خإاص
على تربطونه ما كل لكم: أقول " الحق التلميذ لكل

ًا يكونا الرض ّلونه ما وكل ،السماء في مربوط على تح
ً يكونا الرض ًا: لكم وأقول ،السماء في محلول إنا أيض
فإنه يطلبانه شيء أي في الرض على منكم اثنانا اتفق
السموات" (متى في الذي أبي قبل من لهما يكونا

لنه ألوهيتهم، يعني ل يخفى ل كما لكنه )،18/18-20
ًا ليس ًا حق لهم وهبت إلهية هبة بل لهم، شخصي

المقدس. الكتاب يذكره ما المسيح. هذا ولمعلمهم
طلب فقد نفسه تلقاء من يملكه ل المسيح كانا ولما

ولم لهم لغفر يملكه كانا ولو لليهود، يغفر أنا الله من
اغفر أبتاه يا يسوع: " فقال لوقا في كما الله من يطلبه
).23/34 يفعلونا" (لوقا ماذا يعلمونا ل لنهم لهم،

للمسيح السجود
المسيح معاصري بعض سجود عن الناجيل وتتحدث

واستحقاقه ألوهيته دليل له سجودهم في ويرونا له،
يكلمهم هو "فيما النازفة الفتاة أب له سجد فقد للعبادة،

سجد كما )،9/18 " (متى له فسجد جاء، قد رئيس إذا بهذا
)،8/2 " (متى له وسجد جاء قد أبرصا "إذا البرصا له

ثم له، وسجدوا فخروا"  طفولته في المجوس له وسجد
 ). 2/11 " ( متى كنوزهم فتحوا

"قم : له وقال له، كرنيليوس سجود بطرس رفض فيما
ًا أنا ًا السجود اعتبر فقد )،10/25 إنسانا" (أعمال أيض نوع

رضا في النصارى يرى وعليه لله، إل ينبغي ل العبادة من
ً له بالسجود المسيح ًا. كانا أنه على دليل إله

ل لكنه العبادة، مظاهر من مظهر السجود أنا ريب ول
هو ما السجود فمن عبادة، سجود كل أنا بالضرورة يعني

ًا إبراهيم سجد فقد فحسب، والتعظيم للتبجيل إكرام
"حّث لبني الرض لشعب وسجد إبراهيم فقام" حث لبني

).23/7 (التكوين
حين إسحاق بن لعيسو وبنيه وأزواجه يعقوب سجد كما
سبع الرض إلى وسجد ،قدامهم فاجتاز هو وأما " لقائه
هما الجاريتانا  فاقتربت..أخإيه إلى اقترب حتى ،مرات

ًا ليئة اقتربت ثم ،وسجدتا ولدهماأو وأولدها أيض
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" وسجدا ،وراحيل يوسف اقترب ذلك وبعد وسجدوا.
).7-33/3 (التكوين

من جاء حين لحماه السلم عليه موسى سجد كما 
وسجد، حميه، لستقبال موسى "فخرج لزيارته مديانا

ّبله" (الخروج ً يوسف إخإوة وسجد )،18/7 وق ل تبجيل
له وسجدوا ،يوسف إخإوة  أتى" يوسف لخإيهم عبادة

هذه واستمرت )،42/6 الرض" (التكوين إلى بوجوههم
رؤساء جاء يهوياداع موت  وبعد" إسرائيل بني عند العادة
).24/7) 2( " (اليام للملك وسجدوا ،يهوذا

الحترام، من أكثر تفيد ل كثير وغيرها الصور هذه وكل
للمسيح. سجد من سجود يحمل وعليه

لهما، الوثنيين لسجود وبطرس بولس رفض وأما 
باب من سجودهم يكونا قد هؤلء مثل أنا بسبب فكانا

التلميذ، معجزات يرونا أنهم خإاصة التعظيم، ل العبادة،
أعاجيبهم. من يرونه لما آلهة يظنونهم فقد
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المسيح للوهية المناقضة النصوصا 

السستي المختلفسسة البشسسرية الحسسوال أنا المحققسسونا رأى
أنا النصسسارى قسسول تمنسسع حيسساته طسسوال المسسسيح رافقسست
ويأكسسل يولسسد أنا بسسالله يليسسق ل إذ ،ابنسسه أو الله هو المسيح
يموت. .ثم…و ويضرب ويختن ويشرب

من صدرت الفعال هذه بأنا قولهم للنصارى يشفع ول
في الله تجسد بأنا يقولونا ل لنهم اللهوت، ل الناسوت
ًا المسسسيح يلبسسسها العمامسسة أو كالجبسسة كانا المسيح ،أحيانسس
المتجسسسد الله من صدر إنما منه صدر فما أخإرى، وينزعها

الصحيح. وهو ببشريته، العتراف لزمهم وإل زعموا، كما
عسسن تتحسسدث التي النصوصا عشرات المحققونا وأورد 

اللوهية، مرتبة عن قعوده وتحكي البشري المسيح ضعف
أربعة: ضروب على وهي

عجسسز تسسبين السستي النصسسوصا تلسسك هسسو الول: الضسسرب
وعليسسه والربوبيسسة، اللوهيسسة مقسسام عسسن وقعسسوده المسيح،

إنمسسا النصسسارى، يقسسول كمسسا تام وإله تام بإنسانا ليس فهو
ًا فقط كانا ًا. إنسان  :كثيرة نصوصا ذلك وفي تام

بيسوم جهلسه أهمهسا كسثيرة بأشسياء المسسيح جهسل منهسا
يعلم فل الساعة وتلك اليوم ذلك أما " :قال فقد القيامة،

إل البسسن، ول السسسماء، فسسي السسذين الملئكسسة ول أحد، بهما
ذلسسك بعسسد النصسسارى تدعي فكيف ،)13/32 " (مرقسالب

لها. مبطل بالغيب فالجهل ألوهيته،
بسسل فحسسسب، القيامة موعد هو المسيح يجهله ما وليس

عليسسه، اللسسه أطلعسسه مسسا إل يجهله غيب فهو عنه غاب ما كل
" فانزعسسج يسسسأله رزلعسسا إحيسساء أراد عنسسدما نجسسده ولسسذلك
-11/33 " (يوحنا ؟وضعتموه وقال: أين واضطرب بالروح

34(.
" فسأل الجنونا من ابنه شفاء منه يريد رجل جاءه ولما

صسسباه"  منسسذ:فقسسال ؟هسسذا أصسسابه منذ الزمانا من  كمأباه:
).9/11 (مرقس

ًا والمسيح إلسسى يشسسير البسساهرة معجزاته يظهر وهو أيض
اللسسه معيسسة لسسول المعجسسزات هسسذه عسسن وعجزه لله افتقاره
شسسيئا نفسسسي مسسن أفعسسل أنا اقدر ل أنافيقول: "  ونصرته

مشيئتي، أطلب ل لني عادلة، ودينونتي أدين، أسمع ً.كما
.)5/30 (يوحنا "أرسلني الذي الب مشيئة بل
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يسسسوع: مسستى لهسسم قسسالفيقسسول: "  المعنسسى هذا ويؤكد
ولسسست هسسو، أنسسا أنسسي تفهمونا فحينئذ النسانا ابن رفعتم
ًا أفعل ّلمنسسي كمسسا بهسسذا أتكلسسم بل نفسي، من شيئ أبسسي، ع

لنسسي وحسسدي، الب يسستركني ولم معي، هو أرسلني والذي
.)8/28 " (يوحنا يرضيه ما أفعل حين كل في

لكم: ل أقول الحق الحق " :لليهود يقول آخإر نص وفي
ًا نفسسسه مسسن يعمسسل أنا البسسن يقدر الب ينظسسر مسسا إل شسسيئ

" (يوحناكذلك البن يعمله فهذا ذاك عمل مهما لنا يعمل،
5/19.(

ًا والمسيح ًا-  غيسره عن فضلً - لنفسه يملك ل أيض نفعس
ًا ول جسساءته لما إذ كانا، وقد ،برحمته الله يتغمده أنا إل ضر
تريسسدين؟ مسسا " فسسسألها تلميسسذه مسسن وكانسسا زبسسدي ابني أم

عن والخإر يمينك، عن واحد هذانا، ابناي يجلس : أناقالت
عسسن الجلسسوس يسسسوع... وأمسسا فأجاب ملكوتك. في اليسار
ّد للسسذين إل أعطيسسه أنا لسسي فليسسس يساري وعن يميني أعسس

).22-20/20 " (متى أبي من لهم
فسسي العبوديسسة بصسسفة المسسسيح الكتسساب وصسسف وقسسد كما

المسيح وصف في متى في جاء ما ذلك ومن عدة، مواضع
الرسسسل أعمسسال سفر وفي )،12/18 عبدي" (متى ذا "هو
ً "فإليكم )،3/13 يسوع" (أعمال عبده مجد "قد أرسل أول
 "عبسسدكآخإسسر: موضسسع وفسسي )،3/26 عبسسده" (أعمسسال اللسسه

).4/30 " (أعمال يسوع القديس
الحديثة العربية التراجم  في(عبد) لفظة استبدلت وقد
في وذلك ،البنوة أو للعبودية موهمةى" ال"فت بكلمة

التراجم تستخدم فيما ،المختلفة العربية التراجم
عبد. أو خإادم تعني والتي )،servant( كلمة النجليزية

لكيمتى: " قول ننقل الموهم الصنيع لهذا وكتوضيح
الذي فتاي هوذا: القائل النبي ءإشعياب قيل ما يتم

عليه روحي ضعأ ،نفسي به سّرت الذي حبيبي ،اخإترته
كلمة فاستخدم )،18-12/17 " (متىبالحق المم فيخبر

متى منه نقل الذي إشعيا سفر استخدم فيما (فتى)،
مختاري أعضده، الذي عبدي هوذافيقول: " (عبد)، كلمة
الحق فيخرج عليه روحي وضعت ،نفسي به سّرت الذي

).42/1 للمم" (إشعيا

أحسسوال عسسن تحسسدثت السستي النصوصا  هوالثاني: الضرب
مسسن النسساس سسسائر مسسع فيها يشترك التي البشرية المسيح
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..…و وتذلل لله وعبادة وشراب طعام
الناجيل عرضتها كما - المسيح سيرة المحققونا درس

هّسسلف ثسسم المسسزود، في وولدته حمله، إلى أمه بشارة منذ -
ثم الصبيانا، مع وتعليمه نشأته ثم ومن خإتانه، ثم بالخرق،
المزعومسسة نهسسايته ذكروا أنا إلى المعمدانا يد على تعميده

هسسذا عنسسه ليصسسرف للسسه وتسسذلل جسسزع أنا بعسسد الصليب على
سسسائر عسسن شسسيء في يفرق ل المسيح أنا فوجدوا… المر

السسذي ومسسات. فمسسا وشسسرب، وأكسسل وكبر، ولد فقد الناس،
 ؟ غيره عن باللوهية يميزه

ًا امرأة فرج من ولد فقد هناك هما وبينما" بدمها متلبط
).6/2 وقا(ل "لتلد أيامها تّمت

امسسرأة رفعسست بهسسذا يتكلم هو وفيما" ثدييها من ورضع 
،حملسسك السسذي للبطسسن  طوبى:له وقالت الجمع من صوتها

علمسست فهسسل )،27/11 لوقسسا( "رضعتهما اللذين والثديين
تتسولى كسانت والسذي رحمهسا مسن الخسارج طفلها أنا مريم
تعلسسم كسسانت هسسل ورضسساع، وتربيسسة نظافة من شئونه كافة

ذلك؟ بعد النصارى علمه ما جهلت أم ألوهيته،
تمسست "ولمسسا ولدتسسه أيسسام ثسسامن فسسي المسسسيح خإتن وقد
)2/21  ( لوقسسا" يسسسوع سسسمي الصسسبي ليختنوا أيام ثمانية
ًا؟. يختن أنه خإلده في يدور يختنه الذي كانا فهل إله

يسوع  جاء" الردنا نهر في المعمدانا يوحنا عمده وقد
/13 متى( "منه ليعتمد يوحنا إلى الردنا إلى الجليل من

أنا المعلوم ومن الله؟ يعمد أنه المعمدانا أفجهل )،3
متى: " في كما الذنوب، غفرانا المعمدانا معمودية
أنا بخطاياهم.. معترفين الردنا في منه واعتمدوا
إلى الجليل من يسوع جاء حينئذ ...للتوبة بماء أعمدكم
)،14-3/6 منه" (متى ليعتمد يوحنا إلى الردنا
ًا الله كانا  فهل ذنوبه؟! له يغفر عمن يبحث مذنب

أحوال من البشر كل يصيب ما المسيح وأصاب
)،24/8 متى( ً"نائما هو وكانا"  نام فقد بشرية وعوارض

"السفر من تعب قد يسوع  كانا" البشر كسائر وتعب
"ويكتئب يدهش  وابتدأ" أصابه لما واكتئب )،4/6 يوحنا(
).14/33 مرقس(

ًا  الضعف اعتراهم ما إذا البشر كسائر يبكي كانا وأحيان
ًا )،11/35 " (يوحنايسوع بكى" والسى عليه يجتمع أحيان

).26/37 " (متى ويكتئب يحزنا "وابتدأ والكتئاب الحزنا
يغويه أنا الشيطانا حاول فقد أعدائه لمكايد تعرض كما
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خإررت ناإ جميعها هذه عطيكأ :له قال" يقدر فلم
"شيطانا يا اذهب: يسوع له قال حينئذ ،لي وسجدت

).10-4/9 (متى
َيسوع لطم ،هذا قال  ولما" والشتم للطم وتعرض

يستطع فلم )،22/18 يوحنا( ً"واقفا كانا الخدام من واحد
ًا كانا لنه بالكلم، إل نفسه عن يدفع أنا "قبضوا موثق

).8/12 وأوثقوه" (يوحنا يسوع على
ًا، جاع قد والمسيح وفي" يأكله طعام عن وبحث أيض

كما )،18/21 متى( "جاع المدينة إلى ًراجعا كانا إذ الصبح
).28/19 يوحنا( "عطشانا أنا : قال" عطش

فناولوه"  ظمأه وروى جوعته فسد وشرب، أكل وقد 
وأكل فأخإذ ،عسل شهد من ًوشيئا مشوي سمك من ًجزءا

.)43-24/42  (لوقا"قدامهم
به وينمو به، يتقوى كانا الذي والشراب الطعامو 

ً جسمه ًا طول )،2/40 " (لوقا ينمو الصبي " وكانا وعرض
في يتقدم فكانا يسوع " وأما والعقل بالجسد كانا ونموه

)،2/52 والناس" (لوقا الله عند والنعمة والقامة الحكمة
ًا، ينميه فالطعام الشيوخ من الهيكل في والتعلم جسدي

ًا ينميه والمعلمين ًا الهيكل في وجداه " عقلي في جالس
).2/46 ويسأله" (لوقا يسمعهم المعلمين وسط
تنسب أنا يليق ل أخإرى خإسيسة الطعام يقتضيو كما
عن الله تعالى والتغوط، التبول وهي أل اللوهية، لمقام

ًا ذلك ًا علو المسيح  ما :تعالى قوله مفهوم هوو ،كبير
صديقة وأمه الرسل قبله من خإلت قد رسول إل مريم ابن
لخإراج احتاج وشرب طعم من فكل الطعام يأكلنا كانا

عز لله غيرها ول المنقصة هذه نسبة يليق ول طعم، ما
.الدنايا هذه الناس يشارك ل الذي وجل

" إنا وغيرهسسا الصسسلب ليلة المسيح حزنا الناجيل وتذكر
.)36-14/32 " (مرقس الموت حتى حزينة نفسي

. (انظسسرليقسسويه السسسماء مسسن ملسسك لسسه ظهر جزع لما ثم
).22/43 لوقا
جزع الصليب على-  الناجيل - حسب وضع لما ثم

.)15/34 " (مرقس تركتني لم ،إلهي قال: " إلهيو
فصرخ" يموت؟ رب فهل مات، أنه الناجيل وتزعم بل 

).15/37 مرقس( "الروح سلمأو ،عظيم بصوت يسوع
هذه به يدفع ما ) 3( ق ترتليانا السقف يجد ول

غير شيء ذلك الله! ابن مات " لقديقول:  أنا إل القاصمة
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دفن وقد ،العقل يقبله ل مما لنه إل لشيء، ل معقول،
ومع ،" مستحيل لنه محقق، أمر وذلك الموتى، بين من
بعده. من والنصارى ترتليانا به يؤمن ذلك

ًا الناجيل وذكرت وجل عز لله وخإضوعه لهستذل أيض
أمكن إنا أبتاه، ياقائلً:  يصلي " وكانا يديه بين وتضرعه

تريد كما بل أنا، أريد كما ليس الكأس، هذا عني تعبر أنا
ّلي  وكانا. ")26/39 أنت" (متى مرقس( "هناك يص

1/35.(
"وصلى ركبتيه على " جثافيقول:  صلته، لوقا ويصور 

خإرج " للتلميذ اخإتياره وقبل يوم ). وذات22/41 (لوقا
ّلي، الجبل إلى ولما لله، الصلة في كله الليل وقضى ليص
الله كانا ) فلمن6/12 تلميذه" (لوقا دعا النهار كانا

ًا؟ الليل طوال يصلي منفرد
ًا يصلي وكانا يقول ،الدم كعبيط عرقه وصار متواري

ّلي كانا جهاد في كانا لوقا: "وإذ وصار لجاجة، بأشد يص
الصلة من قام ثم الرض، على نازلة دم كقطرات عرقه
.)22/44  (لوقاتلميذه" إلى وجاء

حال عن يوحنا ذكره ما بربه واستغاثته تضرعه ومن
فوق إلى عينيه يسوع " ورفع لعازر أحيا عندما المسيح

نكأ علمت وأنا ،لي سمعت لنك أشكرك، الب أيها :وقال
الواقف الجمع هذا لجل ولكن ،لي تسمع حين كل في

. )41-11/40 " ( يوحناأرسلتني نكأ ليؤمنوا ،قلت
نسبته يجوز ل العبودية دلئل من نوع والعبادة والتضرع

والسستزامه بعبسسوديته شهدت الناجيل إذ معه، للمتحد أو لله
 أحواله. سائر في السلم عليه موسى بناموس

فيهسسم بما الكل على المسيح انتصار عن بولس ويتحدث
فيقسسول: "مسستى للسسه، ذلسسك بعسسد خإضسسوعه يسسذكر ثم الموت،
ًا نفسسسه البن فحينئذ الكل، له أخإضع للسسذي سيخضسسع أيضسس
الكسسل" فسسي الكسسل اللسسه يكسسونا كسسي (للسسه)، الكسسل لسسه أخإضع

).15/28) 1( (كورنثوس
ًا، أنسسه مسسن أخإسسبر مسسا المسيح يةبشر يؤكد مما فإنا وأخإير

عبسساده اللسسه وعسسدها السستي الجنسسة سسسيدخإل السسسلم عليسسه
فسسي سيشسسرب وأنسسه ،وتلميسسذه المسيح ومنهم المؤمنين،

منازل أبي بيت  "في:قال حيث معهم، ويأكل الخإر اليوم
ًا لكم لعد أمضي أنا… كثيرة تكونونا أنا أكونا .حيث…مكان

ًا أنتم –سس 14/2 يوحنا (" أيض ل النا مسسن نيإ" وقال:  )،3 
شسسربهأ حينمسسا ،اليسسوم ذلك لىإ هذا الكرمة نتاج من شربأ
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.)26/29 متىبي" (أ ملكوت في ًجديدا معكم
حيسسث الجنسسة، هنسسا بسسه يراد الله ملكوت أنا المعلوم ومن

اللسه، جنسة فسي معهسم فيشسرب جديسد، مسسن التلميذ يلقى
مسسن الحكمسسة ومسسا القيامسسة؟ يوم ثانية البن سيتجسد فهل

بشسسري ككسسائن سسسيعود المسسسيح أنا أم حينسسذاك؟ التجسسسد
المؤمنين. كسائر الله جنة في يأكل عادي

كلمكم قد إنسانا نفسه: "وأنا عن قوله كله هذا وجماع
نقبسسل أفل )،8/40 " (يوحنسسا اللسسه مسسن سسسمعه الذي بالحق

ًا كسسانا نفسه؟! فلسسو عن والسلم الصلة عليه شهادته إلهسس
القسسول هذا بمثل الحقيقة هذه علينا يعمي أنا منه صح لما

إنسانيته. على الدال الصريح
فسسإنهم بسسألوهيته القسسول علسسى النصسسارى يصسسر حيسسنو

ويتنكسسرونا وتلميذه، المسيح قول الحائط بعرض يضربونا
ًَا تتحسسدث لسسم الستي النصسوصا هسسذه لكسل بذلك إلسسه عسسن أبسد

الله. به حل ناسوت عن ول متجسد،
مقدسسسهم منسسه حذر فيما وقعوا قد النصارى يكونا بذاو

ومسسن منهسسم تسسبرأ ثسسم العقيسسدة هسسذه ألبسسسهم السسذي بولس
أو يمجسسدوه لم الله عرفوا لما إنهمقال: "  حيث صنيعهم،
قلبهسسم وأظلسسم أفكسسارهم، فسسي حمقسسوا بسسل كإله، يشكروه
اروا حكمساء أنهسم يزعمسونا هسم وبينمسا الغسبي. جهلء، ص

السسذي النسسسانا صورة بشبه يفنى، ل الذي الله مجد أبدلوا
اللسسه أسسسلمهم لسسذلك والزحافات. والدواب والطيور يفنى
ًا أجسسسادهم لهانسسة النجاسة إلى قلوبهم شهوات في أيض
واتقسسوا، بالكسسذب، اللسسه حسسق اسسستبدلوا السسذين ذواتهم. بين

" البسسد إلسسى مبارك هو الذي الخالق، دونا المخلوق وعبدوا
).25-1/21 (رومية

 
معاصريه ذهول بينت التي النصوصا هو الثالث: الضرب

يدل مما وربوبيته، ألوهيته فكرة عن وأعدائه حوارييه من
هي بل أتباعه. ول بالمسيح لها علقة ل الفكرة أنا على
عن للعلنا يكفي وذلك العهد، لذلك لحقة مخترعات من

بطلنها.
:منها كثيرة نصوصا ذلك فيو 

ًا المسيح كانا لما إذ بألوهيته، أمه - جهل مع راجع
والدته جهل على يدل ما حصل النجار ويوسف والدته

يعلمها، الذي ذا فمن ،ألوهيته والدته جهلت فإنا بمقامه،
عند بقي اليام أكملوا "وبعدما: لوقا في جاء فقد
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لم وأمه ويوسف أورشليم، في يسوع الصبي رجوعهما
وكانا ،يوم مسيرة ذهبا الرفقة، بين ظناه إذ يعلما،

إلى رجعا يجداه لم ولما والمعارف، القرباء بين يطلبانه
بين الهيكل في وجداه أيام ثلثة وبعد يطلبانه، أورشليم
بنا فعلت لماذا بني يا … ويسألهم يسمعهم المعلمين

-2/41 " (لوقا معذبين نطلبك كنا وأنا أبوك هوذا هكذا؟
كانا لما ابنه أو الله هو ابنها أنا تعلم مريم كانت فلو ،)48

مبرر. أي المسيح على الخوف لهذا
عنه الناس حديث مريم سمعت أخإرى مرة وفي

ابنها عن يقال لما تعجب فكانت بشخصه، وانبهارهم
" (لوقافيه قيل مما يتعجبانا وأمه يوسف وكانا" الصغير

العجب لهذا كانا لما ابنها ألوهية تعرف كانت ولو )،2/33
مبرر. أي

لتسسذرف والسسدته ذهبت صلب لما المسيح أنا يوحنا ويذكر
حيسسن تعلسسم تكسسن أفلسسم )،19/25 يوحنا (انظر. الدمع عليه
؟يضيره ل الموت وأنا ،ابنه أو الله هو ولدها أنا ذاك

التلميسسذ أقسسرب (بطرس) وهو الصفا شمعونا قول- وي
هسسذه اسسمعوا السسرائيليونا الرجسسال أيهسسا " :المسيح إلى

الله قبل من لكم تبرهن قد رجل الناصري القوال: يسوع
كمسسا وسسسطكم في بيده الله صنعها وآيات وعجائب بقوات

ًا أنتم ًا أخإسسذتموه هسسذا تعلمسسونا، أيضسس ّلم اللسسه بمشسسورة مسسس
صسسسلبتموه آثمسسسة وبأيسسسدي السسسسابق وعلمسسسه المحتومسسسة

خإطبتسسه فسسي يشر فلم )،2/22 الرسل " (أعمالوقتلتموه
عسسن يتحسسدث ولسسم ،للمسيح اللوهية من شيء إلى المهمة

.المتجسد الله ول المتأله الناسوت
ًا نجده ما وهو المسيح عرض فقد ،شمعونا غير عند أيض
ًا حزنسسا قسسد أصحابه من لرجلين المزعوم الصلب بعد متنكر
حزنهمسسا سسسبب عسسن فسسسألهما صسسلبه، عسسن تسسردد ما بسبب

ًا كانا الذي الناصري يسوعفقال: "  ًا إنسان ًا نبي في مقتدر
أسسسلمه كيسسف الشسسعب، وجميسسع اللسسه أمسسام والقول الفعل
كنسسا ونحن وصلبوه. الموت، لقضاء وحكامنا الكهنة رؤساء

-24/19 " (لوقسساإسسسرائيل يفسسدي أنا المزمسسع هو أنه نرجو
ول مقتسسول، ناسسسوت عسسن حديث قولهما في فليس )،21

كسسانوا مسسا غايسسة إنا ،المسسوت مسسن نجسسا متجسسسد لهسسوت عسسن
المسسسيح أي إسسسرائيل، مخلسسص يكسسونا أنا فيسسه، يرقبسسونه
.النبياء به بشرت الذي المنتظر
ًا ولسسو معجزاتسسه، بعسسض رأوا لمسسا تلميذه منه عجب وأيض
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ًا يرونه كانوا ّمسسر فقسسد عجسسب، أي معجزاته في كانا لما إله
يجسسد فلم فقصدها، ،جاع وقد بالشجرة السلم عليه يسوع
البسسد، إلسسى ثمسسرة منسسك يخرج الورق. فقال: ل سوى فيها

لهسسا: ل "قسسال التلميسسذ فتعجسسب لوقتهسسا، الشجرة فيبست
الحسسال. فسسي التينسسة فيبسسست البد، إلى بعد ثمر منك يكونا
التينسسة يبسسست قائلين: كيف تعجبوا ذلك التلميذ رأى فلما
أنهم على عجبهم فدل ).22-21/18 " (متىالحال... في

ًا يسسدركونا ل كانوا مسسن اليسسوم النصسسارى تعتقسسده ممسسا شسسيئ
ما فيه ليس للشجرة الله إيباس فإنا وإل ،المسيح ألوهية

.عجب لي يدعو
ًا يوحنا وقال للسسذي المسيح: " طوبى نبوة اعتقاده مبين

).1/3 النبوة" (الرؤيا أقوال يسمعونا وللذين يقرأ،
نع النساء تقم لم ) الذي ( يحيى المعمدانا يوحنا وهذا

ً المسيح إلى يرسل )،11/11 متى (انظر. مثله بعسسد رسل
ي سسمع فلمسا يوحنسا أمسا"  ليسسألوه عمسده أنا السسجن ف

لسسه: أنسست وقسسال تلميذه. من اثنين أرسل المسيح بأعمال
لهمسسا: اذهبسسا وقال يسوع فأجاب آخإر؟ ننتظر أم التي هو

يبصسسرونا، العمسسي وتنظسسرانا، تسسسمعانا بمسسا يوحنسسا وأخإبرا
يسسسمعونا، والصسسم يطهسسرونا، والسسبرصا يمشسسونا، والعسسرج

ل لمسسن وطسسوبى يبّشرونا. والمساكين يقومونا، والموتى
).6-11/3 " (متىفي يعثر

المسسسيح في يظن لم أمره جللة مع المعمداني فيحيى
بنسسو تنتظسسره كسسانت السسذي المنتظسسر النسسبي مسسن أكسسثر أنسسه

فقسسد ته،ألوهي على بحال تدل ل المسيح وإجابة إسرائيل.
- فيسسه الغلسسو مسسن بالتحسسذير عقب ثم نبوته، بمعجزات أخإبر

كسسذبوه السسذين اليهود كفعل التفريط أو -، النصارى كفعل
بقتله. وهموا وآذوه
"وأعاجيبه:  قدراته ورأت السامرية المرأة جاءته لما ثم
وما )،4/19 " (يوحنانبي أنك أرى سيد المرأة: يا له قالت
فكسسانا معتقسسدها، لها صحح ول وبخها فما ،ذلك على زادت
ًا هسسذا تلميسسذ اعتقسسده كمسسا النسساس عامسسة يعتقسسده معتقسسد

وحواريوه. المسيح
ورأى المسيح شفاه الذي العمى عنه قاله ما وهو
له: كيف "فقالوا المبارك هذا نبوة على الله برهانا

له: يسوع" يقال وقال: إنسانا ذاك أجاب عيناك؟ انفتحت
الحادثة هذه في اعتقدوا النصارى لكن )،11-9/10 (يوحنا
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فحسب. بالنسانية
ًا رأته التي الجموع وكذا وخإرجت أورشليم، في كثير

الجموع هذه البطال، دخإول أورشليم دخإل لما لستقباله
يسوع هذا الجموع: " فقالت ونبوته بشريته تعتقد كانت

).21/11 النبي" (متى
آية، منه ويطلبونا يلحقونه، اليهود من أعداؤه وهاهم 

) ( يسسونس النسسبي يونانا آية سوى تأتيهم لن بأنه فأخإبرهم
ّلسسم قائلين: يا والفريسيين الكتبة من قوم "أجاب نريسسد مع

وفاسسسق شسسرير لهم: جيسسل وقال فأجاب آية. منك نرى أنا
/12 متى ("النبي يونانا آية إل آية له تعطى ول آية، يطلب

38-39(.
التي نبوته على تدل آية عن يبحثونا ريب لو واليهود 

اللوهية إليه يدعو ما كانا لوو بها، اليمانا إلى يدعوهم
أعظم بآيات ولطالبوه بل ،يونانا آية مثلب منه رضوا لما
النبياء. من وغيره يونانا، آية من

ًا المسيح يرقب الفريسيين أحد وفيما بنبوته متشكك
بشعرها، رجليه تمسح باكية خإاطئة امرأة إليه تقدمت
الذي الفريسي رأى فلما" بالطيب، وتدهنهما تقبلهما

من لعلم ًنبيا هذا كانا  لوً:قائل نفسه في تكلم ،ذلك دعاه
" (لوقاخإاطئة إنها ؟هي وما ؟تلمسه التي المرأة هذه

الذي هذا – ألوهية - ل نبوة نفسه في استنكر ). لقد7/39
الصلة عليه دعواه أنا يؤكد مما الخاطئة، حال يجهل

فحسب. النبوة كانت إنما بينهم والسلم
دعواه عندهم جريمته كانت ،قتله اليهود أراد ولما
أنت : "ألعلكلنيقوديموس قالوا فقد ،الربوبية ل ،النبوة
ًا ّتش الجليل؟ من أيض من نبي يقم لم وانظر. إنه ف

).7/52 " (يوحناالجليل
ًا والشيطانا ًا كونه من أكثر المسيح في ير لم أيض بشسسر

ً عليه اجترأ ره فقسد لسذلك ،غوايته محاول ي حص الجبسل ف
ًا أربعين ذلسسك فسسي وهسسو شسسراب، ول طعسسام غيسسر مسسن يومسس
لسسه واحدة سجدة مقابل في الدنيا بإعطائه ويمنيه يمتحنه
ًا "أخإذه ًا، عال جبل إلى إبليس أيض ممالسسك جميسسع وأراه جد
خإسسررت إنا جميعها، هذه له: أعطيك وقال ومجدها. العالم

لنسسه شسسيطانا، يا يسوع: اذهب له قال حينئذ لي، وسجدت
-4/9  (مسستىتعبسسد" وحده وإياه تسجد، إلهك مكتوب: للرب

كسسل - مالسسك العظيسسم السسرب يعد الشيطانا كانا فهل )،10
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 بالدنيا؟!!.- وواهبه شيء
ًا المسيح كانا إنا ثم ًا إلهسس ًا نفهسسم فكيسسف متجسسسد تسسبرير

إنكسسار بطرس نفهم وكيف الله؟ يخانا وهل ؟يهوذا لخيانة
اليهسسود أراد السستي الليلسسة فسسي ولعنه مرات ثلث له بطرس
 المسيح؟ على فيها القبض

مسسع فهمسسه يصسسعب المسيح سيرة في قيل ما كل إنا بل
عنها. إجابة ل استفهام علمات ويترك بألوهيته، القول
أقسسوال فسسي ليسسس موجسسودة المسسسيح بشسسرية إنا ثسسم

يسسؤمن السستي السسسابقة النبسسوءات فسسي حسستى بسسل معاصسسريه
السسسلم، عليسسه فيسسه تحققسست أنهسسا ويقولونا بها، النصارى

بنبي تنبأت وإنما إله، أو رب بقيام تتنبأ لم النبوءات فهذه
.صالح ورسول

الرب: من "قال النبي عاموس كلم في جاء ما ذلك من
لنهسسم عنسسه، أرجسسع ل والربعسسة الثلثة إسرائيل ذنوب أجل

 فسسي:يقل لم فهو )،2/6 " (عاموس...بالفضة البار باعوا
وهسسو ،ًبسسارا سسسماه بل معي، متساو إله بيع ول إياي، بيعهم
.لله العبودية كمال يقتضي وصف

 
بسالنبوة، للمسسيح شهدت التي النصوصا الرابع: الضرب

لللوهية. مبطل له والرسالة النبوة إثباتو
هي والتي والرسالة، بالنبوة معاصروه له شهد فقد

أنتم " :قوله النصوصا هذه منو الله، ل البشر، صفة
ًا تدعونني ّلم ًا، مع ّيد ًا وس "كذلك أنا لني تقولونا، وحسن

به، التلميذ اعتقاد صحة المسيح أكد فقد ،)13/13 (يوحنا
ًا يرونه إنهم ًا معلم عندهم تسميته شاع وقد لهم، وسيد

أفكانا )،10/20 " (مرقس معلم له: يا "وقال بالمعلم،
وأنا باللوهية نداءه التلميذ يترك أنا الدب حسن من

المتواضع: معلم. النداء بهذا ينادوه
ابتدأ "ولما الثلثين سن في وهو نبوته، بدأت وقد
كانا وقد )،3/23 " (لوقا سنة ثلثين نحو له كانا يسوع

القدس الروح ناأل" القدس الروح عليه ينزل لم وقت ثمة
"بعد مّجد قد يكن لم يسوع ناأل ،بعد أعطي قد يكن لم

).7/39 (يوحنا
بالرسسسالة، ولنفسسسه بالوحدانيسسة، لربسسه المسسسيح وشسسهد

الذي المسيح ويسوع وحدك، الحقيقي الله فقال: " أنت
).17/3 " (يوحنا أرسلته

يسوع وأما به، يعثرونا فكانوا " :نفسه عن قوله نحوهو
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"بيتسسه وفسسي وطنسسه في إل كرامة بل نبي لهم: ليس فقال
يعسسرف ل النبيسساء، كسسسائر نفسسسه فسساعتبر ،)13/57 (متى

.ومنزلتهم قدرهم لهم أقوامهم
 ":لهسسم قسسال هيسسرودس مسسن الفريسسسيونا خإسسوفه ولمسسا

ًا اليوم أسير أنا ينبغي يهلك أنا يمكن ل لنه يليه، وما وغد
ًا نبي قاتلة يا أورشليم، يا أورشليم يا أورشليم. عن خإارج

فشسسهد ،)34-13/33 " (لوقسساالمرسسسلين وراجمسسة النبياء
مسسن غيسسره صسسرع كمسسا مصسسرعه مسسن وخإاف بالنبوة، لنفسه

.النبياء قاتلة أورشليم فغادر النبياء،
ً نبسسوته بدعوى قرنها لقومه المعجزات أظهر ولما قسسائل

الجماعسسة، هسسذه أجسسل مسسن أسألك الله: " ولكن يناجي وهو
).11/26 " (يوحنا أرسلتني أنت بأنك ليؤمنوا
وأنسسا تقتلسسوني، أنا "تطلبسسوناقسسال:  قتلسسه أرادوا ولمسسا
" (يوحنسسا اللسسه مسسن سسسمعه السسذي بسسالحق كلمكم قد إنسانا
ل بإنسسسانيته، صريح نص وهذا رسول، إنسانا فهو )،8/40
ًا ول مثلسسه نجسسد ألسسوهيته علسسى الدللسسة فسسي منسسه قريبسس

المزعومة.
يسسسوع لهم فقاللهم: "  قال للدعوة تلميذه بعث ولما

ًا: سلم " (يوحنسساأنسسا أرسسسلكم الب أرسسسلني كما لكم، أيض
20/21(.
أعطسساني هسسو أرسلني الذي بقوله: " الب رسالته وأكد
).3 – 14/2 " (يوحنا أتكلم وبماذا أقول، ماذا وصية

ينطسسق لنسسه معصسسوم اللسسه عسسن يقسسوله مسسا كسسل في وهو
بسسل لسسي، ليسسس تسمعونه الذي قال: "الكلم فقد بالوحي،

:آخإسسر موضسسع وفسسي )،14/28 أرسلني" (يوحنسسا الذي للب
).7/16  (يوحنسساأرسسسلني" للسسذي بسسل ،لسسي ليسسس تعليمسسي"

).13/16 يوحنا("  مرسله من أعظم رسول " ولوقال: 
النصسسوصا المسسسيح بألوهيسسة النصسسارى قول يبطل ومما

ً جعلته التي ًا رسول يكونا ل والله إسرائيل، بني إلى خإاص
ًا أمة. دونا بأمة خإاص

إسرائيل بيت خإراف إلى إل أرسل  "لم:قوله ذلك ومن 
).10/6" (متى الضالة

ابنتهسسا شسسفاء رفسسض السستي الكنعانيسسة المرأة قصة ومثله
).28-15/21 متى  (انظر.شعبه من ليست لنها

"وسسسيعطيه لوقسسا فسسي جاء كما دهِِوع الذي الوعد ومثله
إلسسى يعقسسوب آل علسسى ويملسسك أبيه، داود عرش الله الرب

إسسسرائيل ببني خإاصا إله هو فهل )،33-1/32 البد" (لوقا
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اخإتصاصسسه صسسح لمسسا ًإلهسسا كسسانا فلسسو بهسسم؟ خإاصا رسول أم
النبياء. شأنا فهذا شعب، دونا بشعب
وصسسلبه قتله النصارى تدعي التي أورشليم خإاطب ولما

أنا أريسسد مسسرة مسسن كسسم النبيسساء، قاتلسسة لها: " يسسا قال فيها
قاتلسسة يا لها: يقل فلم )33/37 " (متى حولك بنيك أجمع
كمسسا قتلسسي تريسسدونا أنكم أراد بل صح. لو أبلغ فذلك الله.
النبياء. من غيري قتلتم

عامسسة النسساس معتقسسد هسسي والسسسلم الصلة عليه ونبوته
أحيسسا فعنسسدما يخطئهسسم، فلم أمامه بذلك صرحوا وقد فيه،

ومجدوا خإوف الجميع أخإذ"  نايين في الرملة ابن المسيح
"شسسعبه اللسسه وافتقد عظيم، نبي فينا قام قائلين: قد الله

).7/16 (لوقا
أرغفسسة خإمسسسة مسسن إنسسسانا آلف الخمسسسة أطعم ولما 

قسسالوا: يسسسوع صسسنعها التي الية الناس رأى فلماقالوا: " 
" (يوحنسساالعسسالم إلسسى التسسي النسسبي بالحقيقسسة هسسو هسسذا إنا

6/14.(
ًا بولس قال وقد يوجسسد وبشريته: "لنسسه برسالته معترف

يسسسوع النسسسانا والناس، الله بين واحد ووسيط واحد، إله
).2/5) 1( المسيح" (تيموثاوس

دليسل فيسسه قسام مسسا الربعسسة الضسروب مسن رأينسا هكسذاو
رسسسول وأنسسه للسسه، المسسسيح عبوديسسة علسسى واضسسح وبرهسسانا

بسسه يسسؤمن مسسا بالضسسبط وهسسذا ،وعل جل ربه لدنا من عظيم
ٌد إل هو إنا  المسلمونا ً وجعلناه عليه أنعمنا عب لبنسسي مثل

).59(الزخإرف:   إسرائيل
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ألوهيته إعلنا بتدرج القول

ورأوا المسسسيح، ألوهيسسة على الدليل النصارى عدم ولما
ًا أنا يتحدثونا التي اللوهية تلك يدرك لم معاصريه من أحد

يعلسسن لسسم المسسسيح أنا مفسساده ،جديسسد بقسسول اصسسدرو عنهسسا
كشسسف حتى بهم تدرج بل دعوته، بدء في لتلميذه ألوهيته

.موته بعد إل السر هذا يدركوا لم أي ،قيامته بعد عنها لهم
الشسسهير كتسسابه فسسي سمث بتر الرأي بهذا القائلين ومن
مسسن وموقفها مريم عن فيقول الشعبية"، المسيح "سيرة
ًا حسسسبته  "هسسل:ابنهسسا روايسسة إنا… الزلسسي الب ابسسن إلهسس

يسسسلم ل العقسسل أنا كما محالة، الفكرة هذه تجعل النجيل
الهيكل في توانيه على تؤنبه أنا استطاعت كيف وإل بها،
كلهسسا شسسؤونه عسسالجت وكيسسف اليهسسود؟ وعلمسساء أحبسسار مسسع

…لها الخاضع كطفلها
سسسر تسسدرك لم … كإله ولدها في تفكر لم العذراء إنا كل

ًا، إل تعرفه ولم إليه تفطن لم الذي الهائل ألوهيته مسسؤخإر
إل الهائسسل السسسر هسسذا يسسدركوا لسسم أنفسهم التلميذ وحتى
ًا ويدركوه إليه يفطنوا لم لكنهم … حياته نهاية قبيل تمامسس

السسروح وإرسسساله بمجسسد وصسسعوده وقيسسامته مسسوته بعسسد إل
القدس.
ثلث خإلل السسوراء إلسسى بذكرياتهم يرجعونا أخإذوا عندئذ
أمسسسكت كيسسف ويتعجبسسونا صسسحبته، فسسي تقضسست سسسنوات
.النا" عرفوه ما معرفة عن عيونهم

ًا المسسسيح ألوهية كانتً اإذ ًا اسسستنتاج إليسسه توصسسل عقليسس
المسيح. رفع بعد التلميذ
تسسساؤلت وجههسسا فسسي تثور النصارى من الدعوى وهذه

يعلنهاْ لمَ ولم الحقيقة؟ هذه المسيح ىأخإف َلم منها: عدة
من  –الكثيرين جعل المزعوم هءإخإفا إنا الول؟ اليوم منذ

الكنيسسسة تسسسميهم السسذين مسسن بعسسدهم ومسسن معاصسسريه
ذلك. لهم ُّقوح ،ببشريته - يقولونا بالهراقطة
ًا لحقيقته هؤإخإفا كانا هل ونتساءل اليهسسود؟ مسسن خإوفسس

؟زعموا كما ليصلب نزل الذي ربال وهو كيف
أي يجسسد ل المسسسيح أحسساديث لخإسسر المتتبسسع أنا والحسسق

قبسسل أقسسواله وبيسسن بعثتسسه أول المسيح أقوال بين مفارقة
أحسسوال فسسي يجسسد ل كمسسا المزعسسوم، الصسسلب حادثسسة وبعسسد

قبسسل، من يدروه لم ما اكتشفوا أنهم على يدل ما التلميذ
اغفسسر أبتسساه "يا قال: الصليب على المسيح أنا يذكر فلوقا

أنا ينبغسسي وكسسانا )،23/34 يعلمسسونا" (لوقسسا ل لنهسسم لهم
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عسسن يعجسسز بشر لكنه لكم. سأغفر فيقول: بألوهيته يجهر
.ذلك
ًا  فسسي معسسي "تكسسونا المصسسلوب: للسسص قسسال وأيضسس

ًا كسسانا ولو )،23/43 الفردوس" (لوقا أنعمسست لقسسال: إلهسس
بالفردوس. عليك

أبي إلى ذاهب "إني يقول: القيامة بعد المسيح هو وها
.)20/17 وإلهكم" (يوحنا وإلهي وأبيكم

ًا يعتسسبروه القيامسسة بعسسد تلميسسذه هم وها  ،فقسسط إنسسسان
ًا كسسانا السسذي "الناصسسري : منهسسم اثنسسانا فيقول ًا إنسسسان نبيسس
ًا الناس" (لوقسسا وأمام الله أمام والقول الفعل في مقتدر
24/19(.

الناصسسري "يسسسوع: رفعسسه بعسسد بطسسرس عنه قال وكذلك
وعجسسائب" (أعمسسال بقسسوات اللسسه مسسن لكسسم تبرهن قد رجل
2/22(.

رة مسن السذي "يسوع: أخإرى مرة في وقال كيسف الناص
).10/38 " (أعمال…والقوة القدس بالروح الله مسحه
يطعن المسيح ألوهية إعلنا تدرج عن الحديث مجرد إنا
المسسسيح ألوهيسسة علسسى أدلة من النصارى تورده ما كل في
جعلت لم وغيرها كلها الدلة هذه إذ والناجيل، التوراة من

أو اللسسه ابسسن أسموه عندما فهم بألوهيته، يقولونا تلميذه
كسسانوا إنمسسا الحقيقسسة، يقصسسدونا كسسانوا مسسا اللسسه أو السسرب

في النصارى به يتعلق ما جميع في وهكذا المجاز، يريدونا
.أدلة من المسيح ألوهية موضوع
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المسيح معجزات دللة

وتسسستدل المسسسيح معجسسزات مسسن الكثير الناجيل وتذكر
للمسسوتى وإحيسسائه أب غيسسر مسسن كسسولدته ألسسوهيته علسسى بها

. …بوبالغي إخإبارهو ىللمرض هئوشفا

إلهية هبة المعجزات
المسيح عن العظيمة المعجزات صدور وأكد القرآنا ذكر

فقسسال:  اللسسه، مسسن بتأييسسد يصنعها أنه وأخإبر السلم، عليه
ّني ّبكسسم من بآيٍة جئتكم قد أ ّنسسي ر ّطيسسن مسسن لكسسم أخإلسسق أ ال

ّطير كهيئة ًا فيكسسونا فيسسه فأنفخ ال ّلسسه بسسإذنا طيسسر بسسرئُوأ ال
ّلسسه بسسإذنا المسسوتى يوأحيسس والبرصا الكمه ّبئكسسم ال بمسسا وأن
ّدخإرونا وما تأكلونا ). 49عمرانا:  (آل  بيوتكم في ت
المسسسيح، عسسن ونقلته النجيلية، النصوصا أكدته ما وهو

يؤكسسد كسسانا المعجسسزات مسسن به أتى بما المسيح أتى عندماف
"أنسسا فقسسال: نفسه إلى ينسبها ولم وجل، عز الله من أنها

.)12/28 الشياطين" (متى أخإرج الله بروح
" (لوقسسا الشسسياطين أخإسسرج اللسسه بإصسسبع "كنسست وقسسال: 

11/20(.
فسوق إلسى عينيه يسوع " رفع لعازر لحياء جاء وعندما 

نكأ علمت وأنا ،لي سمعت لنك أشكرك، الب أيها :وقال
ف الجمسع هسذا لجسل ولكسن ،لي تسمع حين كل في الواق

)41-11/40 " ( يوحنسساأرسلتني نكأ ليؤمنوا ،قلت لقسسد ، 
ِبل أنا الله شكر إليسسه عينيه رفع حين ودعاءه تضرعه منه ق

ًا، متوسلً لعازر. يديه على وأحيا له، الله فاستجاب ضارع
ًاو من الجمع إطعام أراد لما العونا الله من استلهم أيض

وكسسسر" وبسسارك السماء، نحو نظره رفع" الخمس الرغفة
.)14/19 (متى

،وأنّا السسسماء نحسسو نظسسره "رفسسع بالصسسم لسسه جيسسء ولما
وانحسسل أذناه، انفتحت الوقت وفي انفتح، أي ،افثأ وقال:
ًا" (مرقس وتكلم لسانه، رباط فأنينه ،)35-7/34 مستقيم
فيهما. الله يخيبه لم بالله واستغاثة تضرع

ًا وقال إلسسي "دفسسع :وأعسساجيبه معجزاته سائر عن متحدث
الرض" وعلسسى السسسماء فسسي سسسلطانا كسسل اللسسه) مسسن (أي

ًا كانا ولو الله، هبة يؤتاه ما فكل ،)28/18 (متى لكانت إله
مسسن إلى يحتاج ول اللهية، طبيعته من تنبع ذاتية معجزاته

إياها. يمنعه أو له يهبها
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ًا السلم عليه المسيح أكدو قسسوة ول لسسه حسسول ل أنه أيض
نفسسسي من أفعل أنا أقدر ل "أنا قال:ف له، الله تأييد بغير

ًا" (يوحنا  .)5/30 شيئ
تشسسهد هسسي أبسسي باسسسم أعملهسسا التي "العمال ويقول:

).10/25 لي" (يوحنا
أنمسسا عرفسسوا فقسسد المسسسيح معجسسزات رأوا السسذين وأمسسا
،لنبيسسائه اللسسه يعطيهسسا التي المعجزات من هو إنما يصنعه

المعجسسزات، هسسذه صسساحب ألوهيسسة منهسسم أحسسد يفهسسم ولسسم
مسسن الجميع "بهت النجس الروح من الصبي شفي فعندما
.)9/34 الله" (لوقا عظمة
رأة شسفى ولما (أي " اسستقامت الظهسر المقوسسة الم
.)13/13 الله" (لوقا مجدت و)بظهرها المرأة
ومجسسدوا "تعجبسسوا ذلك الجموع ورأت المفلوج أقام ولما

ًا الناس أعطى الذي الله .)9/8 هذا" (متى مثل سلطان
له: كيف "فقالوا شفاه الذي العمى عنه قاله ما وهو

يسوع" له يقال وقال: إنسانا ذاك أجاب عيناك؟ انفتحت
).11-10/ 9 (يوحنا

الراؤونا يفهم لم وأطاعته والرياح البحر انتهر وحين
لقدرة عجبوا بل المعجزة، هذه عظم رغم ألوهيته لهذا

:قائلين الناس  فتعجبمتى: " يقول النسانا، المسيح
" (متىتطيعه ًجميعا والبحر الرياح ناإف ؟هذا إنسانا أي

8/27.(
أكسسدت أخإيهسسا يحيسسي أنا لعسسازر أخإسست مرثسسا أرادت ولمسسا
بهسسا يؤيسسد وأنسسه اللسسه، من هي المعجزات هذه بأنا معرفتها
اللسسه مسسن تطلسسب مسسا كسسل أنا أعلسسم : " له فقالت ، المسيح
).11/22 إياه" (يوحنا الله يعطيك

ًا يقسسول الحسسواريين كسسبير بطسسرس تلميذه وهذا  مخاطبسس
ًا الجموع قسسد رجسسل الناصسسري "يسسسوع :المفهوم هذا مؤكد
بيسسده" اللسسه صسسنعها وعجسسائب بقسسوات اللسسه قبل من تبرهن

).2/22 (أعمال
إل تكسسن لسسم المعجزات هذه أنا يؤكد ما الناجيل وتحكي

بعسسض فسسي يؤتاهسسا ل أنا يحسسذر المسيح وكانا الله، من هبة
ل أنا خإسساف الميسست لعسسازر إلسسى تقسسدم لمسسا لذلك ،المواطن

هسسذا يقسسدر ألسسم منهسسم: بعض "قال معجزة صنع من يتمكن
ًا هسسذا يجعسسل أنا العمسسى عينسسي فتسسح الذي يمسسوت؟ ل أيضسس

ًا يسوع فانزعج ).38-11/37 نفسه" (يوحنا في أيض
يقدر فلم ،آيات الفريسيونا منه طلب أخإر مرات وفي 
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 لمسساذا:وقسسال بروحسسه، "فتنهسسد يصنعها لم أو صنعها، على
هسسذا يعطسسى لكسسم: لسسن أقسسول الحسسق آية؟ الجيل هذا يطلب
ومضسسى" (مرقسسس السسسفينة ودخإسسل تركهسسم ثم آية، الجيل
8/11-13(.

جبهسسمي لسسم آيسسة تطلسسب عليسسه اليهود جموع تكاثرت ولما
ول ،آيسسة يطلب وفاسق شرير "جيل قال: بل طلبهم، إلى

).39-12/38 آية" (متى له تعطى
علسسى تسسدل آيسسات مسسن المسسسيح مسسن يصسسدر ما كانا لو ثم

الناس يدل الذي السبيل وهي ،بإخإفائها يأمر َِمفل ألوهيته
،"انظر شفاه لما للبرصا المسيح قال فقد حقيقته؟ على

ًا" (مرقس لحد تقل ل العميسسانا شسسفى  ولما.)1/44شيئ
.)9/31 أحد" (متى يعلم ل ،"انظرا قال:

ول القريسسة، تسسدخإل "ل شسسفاه: لما الثالث للعمى وقال
). 8/26 القرية" (مرقس في لحد تقل

وتبعته هناك، من وانصرف يسوع "فعلم ذلك منه وتكرر
ًا، فشفاهم كثيرة جموع يظهسسروه" ل أنا وأوصسساهم جميعسس
ل أنا يريد للمعجزات بإخإفائه المسيحف )،16-12/15 (متى

كسسانت ولو ،وجوهرها دعوته عن بالمعجزات الناس ينشغل
.ذلك إلى ينبههم أنا لوجب ألوهيته دليل

المقسسدس- علسسى الكتاب حسب– تدل ل المعجزات
ً النبوة اللوهية عن فضل

معجسسزات النصسسارى يعتسسبر - أنا العجسسب - كسسل والعجسسب
غيسسره بقسسدرة مصسسرح والكتسساب ألوهيته، على دالة المسيح

مسن العظيمسة، المعجسزات هسذه مثسل صنع على البشر من
ً ذلسسك يكسسونا أنا غيسسر أثبسست فقسسد هسسؤلء، ألوهيسسة علسسى دال

المسسؤمنين لكسسل منها أعظم هو وما المعجزات هذه الكتاب
،بسسي يسسؤمن لكسسم: مسسن أقسسول "الحسسقفقسسال:  بالمسسسيح،
ًا هو يعملها أعملها أنا التي فالعمال أعظسسم ويعمسسل ،أيض

شسسفاء المؤمنسسونا يسسستطيع أي ،)14/12 منهسسا" (يوحنسسا
أعظسسم صسسنع ويستطيعونا بل الموتى، وإحياء بل المرضى

.اللوهية على الدللة في تصلح ل وعليه ذلك، من
صحي ل-  المقدس الكتاب - حسب العجائب فعلو

ً أصحابها، إيمانا صحة أو صدق على للدللة عن فضل
سيفعلونا كذبة بأنا ذكر المسيح فإنا اللوهية، أو النبوة

فقد ،المسيح باسم يصنعونها أنهم ويزعمونا ،المعجزات
رب : يا لي يقول من كل "ليس قال: المسيح أنا متى ذكر
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أبي إرادة يفعل الذي بل السماوات، ملكوت يدخإل ،رب يا
ذلك في لي سيقولونا كثيرونا السماوات، في الذي
أخإرجنا وباسمك ،تنبأنا باسمك أليس رب يا رب يا اليوم

أصّرح فحينئذ ،كثيرة قوات صنعنا وباسمك ،شياطين
"الثم فاعلي يا عني اذهبوا ،قط أعرفكم لم إني :لهم

على قدروا الكذبة المنافقونا فهؤلء ،)23-7/21 (متى
ً وإيمانهم، صلحهم على تدل ولم المعجزات، فعل فضل
.وألوهيتهم نبوتهم عن

معجزاته في المسيح مع المسيح غير اشتراك
مسسن المسسسيح صسسنعه ممسسا الكسسثير أنا المحققسسونا ولحظ
النبيسساء، مسسن غيسسره فيسسه شسساركه قسسد ومعجسسزات عجسسائب

ذلك فدل بألوهيتهم، النصارى من أحد يقل ولم وسواهم،
وإل أصسحابها، نبسوة المعجسزات عليسه تدل ما غاية أنا على
العسساجيب فسسي المسسسيح شارك من كل ألوهية القول لزم

يديه. على الله صنعها التي

العذراوي الميلد
أعظم إحدى بشري أب غير من المسيح ولدة كانت لقد

بسسألوهيته، القسسائلونا بهسسا تعلق وقد السلم، عليه معجزاته
لكانا عذراء من المسيح يولد لم "لو منصور: ياسين يقول
." إنسانا مجرد

شسسارك المخلوقسسات بعسسض ناأ بسسدليل ،كسسذلك بحسسق وهسسو
مسسن ولدتسسه أي البسساهرة، المعجزة هذه صورة في المسيح
ومنهسسم المخلوقسسات سسسائر فأصسسول أب، غيسسر مسسن عسسذراء،
ًا آدم ووجسسود أم، ول لهسسم أب ل البشسسر ًا خإلقسس أكسسبر سسسوي
ًا خإلق الذي المسيح خإلقة من وأكمل ،أمسسه بطسسن فسسي جنين

ونما. ذلك بعد كبر ثم
تقتضسي ل لكنهسا ريسب، ول أعجوبة أب غير من لميلدوا

وحسسواء، آدم ألوهيسسة لقتضسسى هاااقتض ولو بحال، اللوهية
ول ،آدم مسسن حواء وولدت أم، ول أب غير من آدم ولد فقد

مثسسل إنا  الكريسسم القسسرآنا إليسسه نبسسه مسسا هسسو وذلسسك لها، أم
كسسن لسسه قسسال ثم تراب من خإلقه آدم كمثل الله عند عيسى
)59:  عمرانا (آل فيكونا

جهسسة مسسن وعيسسسى آدم بيسسن القائمسسة المثليسسة ورغسسم
،بسسسأمور عيسى عن يتميز آدم أنا إل ،أب غير من ميلدهما
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وطمسسث، نجسسو بيسسن مسسن يخرج لم السلم عليه آدم أنا منها
ًا مسسن السسسماء وعلمسسه ملئكتسسه، لسسه أسسسجد اللسسه فإنا وأيض
مناجساته اللسه تسولى وقسد منسسزله، الجنسة كسانت كما علمه،

ً إليه يرسل أنا دونا بنفسه لسسم ممسسا ذلسسك غيسسر إلى ،رسول
ًا آدم دام غيسسره. فمسسا ول لعيسسسى يكسسن هسسذه بكسسل مميسسز

بألوهيته؟! النصارى تقول ل فلم المميزات،
الكتسساب - حسسسب المعجسسزة هذه في المسيح فاق وممن
إبراهيسسم، عهسسد فسسي سسساليم كاهن صادق  ملكي- المقدس

نهايسسة، ول بدايسسة ول أم ول لسسه أب ل أنا يزعسسم بسسولس فإنا
… العلسسي اللسسه كاهن ساليم ملك هذا صادق "ملكي يقول:

حيسساة، نهايسسة ول ،لسسه أيسسام بداءة ل نسب، بل أم، بل أب، بل
ًا يبقسسى هسسذا اللسسه، بسسابن مشسسبه هسسو بسسل البسسد" إلسسى كاهنسس

ملكسسي بألوهيسسة النصارى يقول ل فلم )،3-7/1 (عبرانيين
؟ أم ول له أب ل الذي وهو ،صادق

ًا هذا ومثل ًا فهم ،الملئكة بحق النصارى يلزم أيض أيضسس
ل النصسسارى لكسسن طيسسن، ول بسسل أم، ول أب غير من خإلقوا

آلهة. همعتبرت
ً يصلح ل العذراوي فالميلد وهكذا اللوهيسسة، علسسى دليل

ًا كانا وإنا ًا حدث ًا فريد البشرية. تاريخ - في - نسبي

الموتى إحياء معجزة
معجسسزات مسسن عظيمسسة معجسسزة المسسوتى إحيسساء ومعجسسزة

 اللسسه عنسسد مسسن بأنهسسا وأخإسسبر القرآنا، أثبتها التي المسيح
يتفق ما وهو )،49 عمرانا: (آل  الله بإذنا الموتى وأحيي
ًا شسساهدوه للسسذين عيسسسى قسسال فقسسد النجيسسل، مسسع أيضسس

ًا" (يوحنسسا نفسي من أفعل أنا أقدر ل  "أناوعاصروه: شيئ
5/30(.

على يدل الموتى إحياء أنا على يصرونا النصارى لكن
ًا ويتجسساهلونا وألسسوهيته، المسسسيح ربوبيسسة كتابيسسة نصوصسس
النصسسارى تقسسول ل مِسسفل المسيح. لغير الفعل ذات أسندت

؟! بألوهيتهم
هسسو إنمسسا هسسؤلء بألوهية القول عن النصارى إعراض إنا
بمعجسسزة المسسسيح للوهيسسة السسستدلل بطلنا علسسى دليسسل

-11/41 يوحنسسا (انظر رزلعا أحيا المسيح كانا فلئن الخلق،
الرب "وقال: أيها الرملة ابن أحيا إلياس النبي فإنا )،44

ًا إلهي، أسسسأَت قسسد عنسسدها نسسازل أنسسا السستي الرملة إلى أيض
الولسسد علسسى فتمسسدد -، يسيء أنا لله - وحاشا ابنها بإماتتك
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لسسترجع إلهسسي رب وقسسال: يسسا الرب إلى وصرخ مرات، ثلث
إيليسسا، لصسسوت السسرب فسسسمع جسسوفه. إلسسى الولسسد هذا نفس

)1( ملسسوك (ال"فعسساش جسسوفه إلسسى الولسسد نفسسس فرجعسست
17/19-24(.

ًا واليسع حال أحياه أحدهما ميتين س الله بإذنا س أحيا أيض
السستي السسسرائيلية ابسسن أحيا فقد وفاته، بعد والخإر حياته،
ومضسسطجع ميسست بالصسسبي وإذا السسبيت، اليشع "دخإل جاءته
كليهمسسا، نفسسسيهما على الباب وأغلق فدخإل سريره، على

ّلى ووضسسع الصسسبي، فوق واضطجع صعد ثم الرب. إلى وص
يسسديه، علسسى ويسسديه عينيسسه، علسسى وعينيسسه فمسسه، علسسى فمه

ّدد فسسي وتمشسسى عسساد ثسسم الولسسد، جسسسد فسسسخن عليسسه، وتم
ّدد وصسسعد هنسساك، إلى وتارة هنا إلى تارة البيت عليسسه، وتمسس

عينيسسه" الصسسبي فتسسح ثسسم مسسّرات، سسسبع الصسسبي فعطسسس
.)36-4/32) 2( ملوكال(

ًا مسوته بعسسد الله بقدرة اليسع أحيا كما أهلسه وضسعه ميتس
ً يسسدفنونا كسسانوا " فيمسسا ًحيسسا فعاد اليسع، قبر على إذا رجل
فلمسسا اليشع، قبر في الرجل فطرحوا الغزاة، رأوا قد بهم
"رجليسسه علسسى وقسسام عاش اليشع عظام ومس الرجل نزل
).13/21) 2( ملوك(ال

لثبات الموتى بإحياء النصارى استدلل من والعجب
للحواريين، القدرة هذه أثبتوا أنهم مع المسيح ألوهية

جاء فقد .لطابيثا بطرس إحياء قصة جاء ما مقصودالو
ماتت أنا بعد طابيثا أحيا بطرس أنا الرسل أعمال في

الذي طابيثا اسمها تلميذة يافا في "وكانا أهلها وغسلها
مرضت أنها اليام تلك في وحدث غزالة.... ترجمته
ّية. في ووضعوها فغسلوها وماتت، بطرس فأخإرج ...عل
ًا الجميع ّلى، ركبتيه على وجثا خإارج إلى التفت ثم وص
ولما عينيها، ففتحت قومي، طابيثا وقال: يا الجسد
).41-9/36  أعمال ("جلست بطرس أبصرت
لهم قال فقد الموتى إحياء على يقدرونا التلميذ وكل
قد نهإ :قائلين اكرزوا ذاهبونا نتمأ فيما: " المسيح
ً،برصا طهروا ،مرضى اشفوا ،تالسماوا ملكوت اقترب
فهل )،8-10/7 " (متىشياطين خإرجواأ ،موتى أقيموا

آلهة؟ هؤلء كل
الذي المسيح ألوهية عن المتحدثونا النصارى يغفل كما

عن تتحدث التي النصوصا تلك عن يغفلونا الموتى، أحيا
عجز كما نفسه، عن الموت دفع عن وعجزه المسيح موت
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الحقيقة هذه إيراد على النصوصا تكاثرت وقد الموات،
ًا، عشر خإمسة بلغت حتى أقامه هذا "فيسوع منها نص

الذي قتلتموه الحياة "ورئيس ومنها )،2/32 الله" (أعمال
"المسيح وكذا )،3/15 " (أعمال الموات من الله أقامه

الله" (أعمال أقامه الذي أنتم، صلبتموه الذي الناصري
4/10.(

ألوهية على العجيبة بهذه الستدلل بطل وهكذا
للمسيح الله دفعها عظيمة أعجوبة بحق ولكنها المسيح،

عليه العظيم، النبي هذا نبوة على الحجة بها ليقيم
وسلمه. الله صلوات

المرضى شفاء معجزة
علسسى بقسسدرته المسسسيح ألوهيسسة علسسى النصارى ويستدل

شسسفى قسسد السلم عليه عيسى كانا لئنو المرضى، شفاء
ًا، شسسفى اليسسسع ) فسسإنا8/3 مسستى (انظسسر البسسرصا أبرصسس
اليشسسع إليه "فأرسل بالبرصا بعده من وذريته آخإر وأمرض
الردنا، فسسي مسسّرات سسسبع واغتسسسل يقسسول: اذهسسب رسولً
بسسك يلصسسق نعمسسانا وتطهسر.....فسسبرصا إليسسك لحمك فيرجع

"كالثلسسج أبسسرصا أمسسامه مسسن وخإسسرج البسسد، إلسسى وبنسسسلك
.)27-5/10) 2( ملوك(ال

بالغيوب التنبؤ
،قسسال كمسسا فكسسانت ،الغيسسوب مسسن بكثير المسيح تنبأ وقد

بمسسا العيسسد فصح لذبح أرسلهما اللذانا التلميذانا أخإبر فقد
لسسه قسسال وقسسد )،16-14/12 مرقسسس (انظسسر لهمسسا سيكونا
).21/71 شيء" (يوحنا كل تعلم أنت رب "يا: بطرس
تنبأ فقد ،بالمغيبات تنبأ قد من وحده المسيح ليس لكن

يصسسيبكم بمسسا لنبئكم "اجتمعوا لبنائه: فقال يعقوب قبله
.)27-49/1 " (التكوين…اليام آخإر في

،9-10/2)1( صسسموئيل (انظسسر وإيليا صموئيل تنبأ ومثله
فسسي نبوءتهمسسا تحققسست وقسسد )،24-21/21)1( ملسسوكال
.)37-9/30 ،17-10/1)2( ملوكال(

صموئيل (انظر. المقدسة السفار في كثير هذا ومثل 
يوحنا ،13-8/12 ،18-4/8 )2( ملوكال ،19/23-24 )1(

11/49-52(.
الذي الكافر المتنبئ بعور بن مابلع وصف في جاء وقد 
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السسذي ،العلي معرفة "يعرف بأنه السلم عليه موسى قتله
السسسفار  وذكسسرت)19-24/15 القسسدير" (العسسدد رؤيسسا يرى

ًا التوراتية .تحققت التي تنبؤاته من عدد
،خإسسرُأ عسسن عجسسز فسسإنه بسسالغيوب تنبسسأ كمسسا المسيح إنا ثم

)،15/34 مسستى (انظسسر وعسسدده بالخبز يعرف لم إذ وجهلها،
.)33-13/32 مرقس (انظر الساعة موعد جهل كما

يسذكروا أنا للنصسسارى يجسوز ل أنسسه ديسدات العلمسسة وينبه
ًا إليسسه ينسسسبونا وهسسم المسسسيح عنهسسا أخإبر مغيبات عن شيئ

انقضاء قبل السريعة بعودته تنبأ  عندما- - وحاشاه الكذب
لم ما هو و)10/23 متى ،30 ،13/26 مرقس (انظر. جيله

هذا. يومنا حتى يحدث

الشياطين على التسلط
ًا المسيح أوتي وكذلك (انظسسر الشسسياطين علسسى سسسلطان

فعنسسدما غيسسره، بهسسا قام معجزة لكنهاو ،)28-12/27 متى
قسسال: رئيسسسهم بمعونة الشياطين يخرج بأنه اليهود اتهمه

بمسسن فأبنسساؤكم ببعزبسسول، الشسسياطين أخإسسرج أنسسا كنت "إنا
مثسسل اليهسسود لبنسساء فسسأثبت ،)12/27 يخرجونهم؟" (مسستى

قدرته.
سسسينجحونا الذين الكذبة من السلم عليه حذر وقد كما 
فسسي لي سيقولونا  كثيرونافقال: " الشياطين إخإراج في
وباسسسمك تنبأنسسا؟ باسسسمك أليس رب، يا رب، يا اليوم: ذلك

(مسستى " كسسثيرة؟ قسسوات صنعنا وباسمك ؟نشياطي أخإرجنا
أنا غير من الشياطين، يخرجونا الكذبة فالنبياء ،)7/5-23

ً صسسلحهم، أو نبسسوتهم علسسى ذلسسك يسسدل القسسول عسسن فضسسل
.بألوهيتهم

مختلفة عجائب
المسساء كتحويله للمسيح، متفرقة عجائب الناجيل وتذكر

مسسن كسسبير الجمع وإطعامه ،)9-2/7 يوحنا (انظر خإمر إلى
شسسجرة ويبسساس ،)21-14/19 مسستى (انظسسر أرغفسسة خإمسة
يفسسوتهم ل كمسسا ،)19-21/18 مسستى  انظسسر(بقسسوله.  التين

موته عند الرض أعتمت التي العظيمة الظلمة إلى التنبيه
هسسذه فسسدلت )،27/45 مسستى انظر( الصليب على المزعوم
الله. ابن وأنه ألوهيته على المختلفة العجائب

ًا  بإطاعسسة السلم عليه بألوهيته القائلونا يستدل وأيض
ًا أوتسسي فقسسد لسسه، والبحسسر الريسساح العناصسسر علسسى سسسلطان
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قسسد عظيم اضطراب "وإذ يطيعه والبحر فالرياح ،الطبيعية
هسسو وكسانا السسفينة، المسواج غطست حتى البحر في حدث
ًا فإننسسا نجنا سيد يا قائلين: وأيقظوه تلميذه فتقدم. نائم
ثسسم اليمانا؟ قليلي يا خإائفين بالكم ما لهم: فقال. نهلك
فتعجسسب. عظيسسم هسسدوء فصسسار والبحسسر، الرياح وانتهر قام

جميعسسا والبحسسر الرياح فإنا هذا؟ إنسانا أي قائلين: الناس
الريسساح تطيعسسه السسذي ذا فمسسن ،)28-8/23 (مسستىتطيعسسه" 
إجابسسة - مسسن البسسسيط فهمهم - حسب يجدونا ول والبحار،

 المسيح. الله : إنه يقولوا أنا إل
ًا أربعين صام المسيح فإنا وكذا وهو خإللها، يجع لم يوم

مسستى  (انظسسراللسسه. أنسسه علسسى ذلسسك فدل ،بشر يطيقه ل ما
4/1-2.(

اللسسه. يميسسن عسسن وجلسسس السماء، إلى المسيح صعد كما
لسسم منسسزل النصارى يرى كما وهو ،)16/19 مرقس (انظر
خإسسواصا مسسن لسسه بما المسيح إل العالمين من أحد إليه يصل

اللوهية. 

المسيح غير عن المعجزات هذه مثل صدور
علسسى جرت منها وأعظم بل المعجزات هذه أمثال ولكن

ألوهيتهم. تقتض ولم غيره، يدي
يوحنا (انظر خإمر إلى الماء حول قد المسيح كانا لئنف
سفر في كما دم إلى الماء حول موسى إناف ،)2/7-9

،اليابسة على وتسكب ،النهر ماء من تأخإذ" الخروج
"اليابسة على ًدما النهر من تأخإذه الذي الماء فيصير

).4/9 (الخروج
قدور مل إذ ذلك، من أعظم صنع فقد عشالي وأما 

"قال: شيء فيها يكونا أنا غير من ًا،زيت الفارغة العجوز
جميع عند من خإارج من أوعية لنفسك استعيري اذهبي

الباب وأغلقي ادخإلي ثم تقللي، ل فارغة، أوعية جيرانك
ّبي بنيك، وعلى نفسك على الوعية، هذه جميع في وص
على الباب وأغلقت عنده من فذهبت انقليه، امتل وما

وهي الوعية لها يقدمونا هم فكانوا بنيها، وعلى نفسها
ًا لي لبنها: قدم قالت الوعية امتلت ولما تصب. أيض

فأتت الزيت، فوقف وعاء، بعد يوجد لها: ل وعاء. فقال
وأوف الزيت، بيعي فقال: اذهبي الله رجل وأخإبرت

.)7-4/3) 2(  (الملوكبقي" بما وبنوك أنت وعيشي دينك،
خإمسسة مسن شخص خإمسمائة المسيح ببركة طعم وإنا 
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وجسسل عسز الله أطعم فقد ،)21-14/19 متى (انظر أرغفة
والسسسلوى - المسسن ألسسف ستمائة زهاء - وهم إسرائيل بني

(انظسسر. السلم عليه موسى ببركة ذلك وكل سنة، أربعين
).36-16/35 الخروج

.يسسابس إلسسى السستين شسسجرة حول قد المسيح كانا لئنو 
اليابسة العصا حول موسى فإنا ،)19-21/18 متى  انظر(

يسدخإل قسد إذ ،أعظسم وهسو )،7/9 الخروج  (انظر.حية إلى
إلسسى العصسسا تحويل لكن ،الطبيعة قانونا في الشجرة يبس
حال. بكل معجز حية

صلب عند حصولها النصارى يدعي التي الظلمة وأما
التي الظلمة من - بأكبر حال أيب-  ليست هيف ،المسيح

كفرهم بسبب أيام ثلثة مصر أرض على استمرت
ّد" ،بموسى دامس ظلم فكانا ،السماء نحو يده موسى فم

قام ول أخإاه، حدأ يبصر لم أيام، ثلثة مصر رضأ كل في
).23-10/22 أيام" (الخروج ثلثة مكانه من حدأ

ًا ليلسسة وكسسادت المسسوريين حسسارب لمسسا يشسسوع فسسإنا وأيض
: إسسسرائيل عيونا "أمام فقال: ربه ناجى تدخإل أنا السبت

وادي علسسى دوم قمسسر ويسسا جبعسسونا، علسسى دومسسي شمس يا
انتقسسم حسستى القمسسر ووقسسف الشسسمس فسسدامت ،أيلسسونا
تعجسسل ولسسم ،السسسماء كبسسد في الشمس .فوقفت…الشعب
السسذي وهسسذا )،13-10/12 كامل" (يشوع يوم نحو للغروب

غيسساب مسسن أعظسسم وهسسو ،ألسسوهيته يقتضي ل ليشوع حصل
داخإسسل وهو بالغيوم، تغيب قد فإنها ،ساعات ثلث الشمس

الرضسسية الكسسرة دورانا توقسسف أمسسا المعهسسودة، السنن في
.بكثير ذلك من أعظم فهو
حصسسل قد ذلك فإنا المسيح تطيع الطبيعة كانت لئن ثم

ًا النبياء مع كنسست قال: " إنا حتى النار أطاعته فإيليا ،أيض
والخمسين أنت تأكلك السماء من نار فلتنزل الله رجل أنا

هسسو وأكلتسسه السسسماء مسسن اللسسه نسسار فنزلسست لسسك، السسذين
.)11-1/9)2( ملوكالله" ( الذين والخمسين

وضسرب ه،ّسسولف رداءه، إيليا أخإذ "و إيليا البحر أطاع وكذا
وإيليسسا) يشسسعال( كلهما فعبر وهناك هنا إلى فانفلق الماء
أطاعت كيف رأينا وقد )،8-2/7 )2( ملوكالاليبس" ( في

.يشوع والقمر الشمس
ًا أربعين المسيح صيام وأما إذ ألوهيته على يدل فل يوم

ًا" (متى "جاع أنه يدل وصبره صومه كانا فلئن )،4/2 أخإير
علسسى ويسسدل السسدعوى، هذه يكذب جوعه فإنا ،ألوهيته على
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.بشريته
يقسسول: حيسسث السسسلم، عليسسه موسسسىل مثلسسه كسسانا وقسسد
ًا أربعين الجبل في "أقمت ًا آكل ل ليلة وأربعين نهار خإسسبز

.)9/9 ماء" (التثنية أشرب ول
بقوة "سار ثم أكلة أكل حين إيليا النبي مع حصل ومثله

ًا أربعيسسن الكلسسة تلك اللسسه" جبسسل إلسسى ليلسسة وأربعيسسن نهسسار
). 8-19/7 )1( ملوكال(

عسسن وجلوسه للسماء المسيح برفع النصارى قال ولئن
غيسسر من رفع الذي إيليا مع حصل ذلك مثل فإنا ،الله يمين

( ملوكال  (انظر.بسوء يصاب أنا أو يصفع أنا أو يصلب أنا
التكسسوين (انظسر. خإنسوخأ مسع حصل ومثله )،2/11-12 )2

5/24(.
الكنيسسسة ألحقتسسه فقسسد اللسسه يميسسن عسسن الجلسسوس وأمسسا
حملسسه نكسسيم لو )،16/19 مرقسسس (انظسسر مرقس بإنجيل

أي معنسسوي جلسسوس بسسأنه يقال أنا غايته بل ،الحقيقة على
السسرب رأيسست "لقسسد ميخسسا كلم فسسي جسساء كمسسا ،مكانته برفع

ًا يمينسسه عسسن وقسسوف السسسماء جند وكل كرسيه، على جالس
).18/18 )2( ويساره" (اليام
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 البن تجسد مبررات

الب دونا البن تجسد سبب عن المحققونا تساءل كما 
على اللهي التجسد كانا لم وتساءلوا القدس؟ وروح
عليائه من البن نزل لماذا ضرورته؟ ما بشر؟ صورة
؟كله هذا كانا لم فرجها؟ من يخرج ثم امرأة جوف ليدخإل

السئلة، هذه عن الجابة في الكهنوت رجال اجتهد
عقولهم، أعملوا كتابهم ثنايا في إجابة لها يجدوا لم ولما

إليه أداه ما بحسب ٌكل مختلفة، أقوال عنهم فصدرت
قول يؤكد ما الجديد العهد في يجدوا لم كما إذ ،عقله

ًا تجسد قد الله بأنا بولس السفار هذه في يجدوا لم أيض
ًا له. تبرير
أقوال: ثلثة في إجاباتهم انحصرت وقد

به. نؤمن أنا وينبغي ،نفهمه ل السر هذا أنا أولها:
والبشرية الله بين الهوة لردم كانا التجسد ثانيها: أنا

الله. برؤية وإيناسها
الله عدل بين للتوفيق ضرورة كانا التجسد ثالثها: أنا

وتسلط البشرية موت الله عدل اقتضى حيث ،ورحمته
كبش المسيح فكانا ،حياتها رحمته واقتضت عليها الموت
.الفداء

مجمع رجال أهم أحد وهو أثناسيوس يقول ذلك وفي
بالنسانا يأتي أنا الله كلمة أمام كانا : "لهذا نيقية

يؤمن أنا الوقت نفس وفي فساد، عدم إلى الفاسد
هو نهإ وحيث الجميع، به المطالب العادل الب مطالب

يليق الذي وحده هو فكانا الكل، ويفوق الب كلمة
عن اللم يتحمل وأنا شيء كل خإلقه يجدد أنا بطبيعته
الله كلمة عالمنا إلى نزل ذلك لجل…الب لدى الجميع
لم وإذ … المادي وغير الفساد العديم الجسد، من الخالي
به تفنى لئل السيادة له تصير الموت يرى أنا يتحمل

أخإذ فقد هباء، البشر في أبيه صنعه وتذهب الخليقة،
ًا لنفسه الرب يكن لم لو لنه … جسدنا عن يختلف ل جسد
غاية ليوفي بيننا وحل إلينا جاء قد الله ابن الجميع مخلص
هلك". قد البشري الجنس لكانا الموت

العظيم الله يظهر لنه التبرير هذا المسلمونا ويرفض 
ًا ًا والغفرانا العفو عن عاجز ورحمته، عدله بين حائر
ً الناس من الحكماء به يقع ل هذا ومثل رب عن فضل

العالمين.
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يعد فلم البشر حال تغير هل مسيحال موت بعد ماذا ثم
ًا الموت  عليهم؟ متسلط

إلى الموت دخإل إبليس "بحسد: أثناسيوس فيجيب
عليهم وصار يموتونا، البشر بدأ ذلك تم وعندما … العالم

ًا، الوقت ذلك في الفساد من سلطانا له وصار فصاعد
أتى لنه الطبيعي، سلطانه من أكثر البشري الجنس على

العصيانا". حال في الله تهديد نتيجة
ول للموت؟ الطبيعي السلطانا هو ما نعرف لم لكنا
… وبعده المسيح قبل الناس موت بين الفرق ما ندري

على الموت تسلط سر عن هنا نتساءل أنا لنا يحق كما
المختلفة.  الحيوانات كأنواع غيرنا
ًا أثناسيوس يذكر كما فيقول: "عندما للتجسد آخإر سبب

ورأى بكلمته، البشري الجنس للكل الضابط الله خإلق
تعرف أنا نفسها من تستطيع ل وأنها طبيعتهم، ضعف

لهذا … الطلق على الله عن فكرة تكونا أنا أو خإالقها،
ولم صلحه قدر على البشري الجنس على الله تحنن

على منفعة ل أنا يروا لئل ،معرفته من خإالين يتركهم
الحياة". في وجودهم من الطلق

برؤية البشرية تأنس أنا ًاإذ التجسد من الهدف كانا لقد
الخالق بين الواسعة الهوة تنهدم وأنا ربها ومعرفة

"المسيحية كتابه في سنوت عنه عبر ما وهو ،والمخلوق
لها حد ل واسعة هوة فقط يقول: "توجد الصلية" حيث

على الحالة لبقيت المر وتدراك بادر الله يكن لم ولو… 
دياجير في يتخبط رجاء بل النسانا ولظل عليه، هي ما

نفسه". عن وأعلن بادر ولقد تكلم، الله ولكن إرداية، الل
هذه مع بربهم النبياء صلة كانت كيف تساءلن وهنا
لعبادته تدفعهم التي المعرفة ربهم عرفوا هل الهوة؟

ًا؟ إيمانهم كانا أم وطاعته؟ حياة في تغير وماذا باهت
ربهم؟ وعرفوا الناس آمن هل ؟الله تجسد بعد البشرية

 البشرية؟ من اللحاد زال وهل
يصفع وهو للرب رؤيتها في للبشرية اليناس أين ثم

مقام من يقلل أنا شأنه من هذا ويجلد. إنا ويضرب
أشواقها تتوقد طلعة البشرية فالنفس ،عندهم اللوهية

فإذا الغيب، عالم إلى نزعاتها وتتحرك المجهول، إلى
سكنت الغيب وراء ما لهم ظهر أو المجهول لهم انكشف
كانت الذي الشيء هذا نحو أشواقها وبردت نزعاتها
عنه. البحث في ّوتجد إليه تسعى
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بمعرفة تأنس لم التي البشرية أجيال باقي عن ماذا ثم
أنا لها وكيف منه؟ تحرم أنا العدل من المتجسد.هل هذا

؟! تراه ولم ربها تعرف
ولم فقط، وشبابه طفولته حال بالله أنسنا كانا لم ثم
ًا به نأنس فلماذا؟!  وهرمه. كهولته حال أيض

أنا ويقرر التبريرات، هذه ضعف جنيبر شارل ويرى
التي السباب ويوضح ،الله تجسد قرر الذي هو بولس
أنا " أدرك أنا بعد التجسد عقيدة ابتكر لقد لذلك، دعته

كل ليتقبلوا يكونوا لم المشركين من الجدد تباعأال
عيسى ميتة تفسير يجب وأنه الصلب، فضيحة القبول

عن الحال بطبيعة العداء يكف لم التي و - المشينة
ًا - إليها الرجوع ًا تفسير ذات واقعة منها يجعل ،مرضي
عميق. ديني مغزى

… المشكلة هذه في (بولس) فكره الحواري وأعمل 
ً ووضع فكرة تجاهل قد المدى بالغ صدى له كانا حل
إل يتجه ولم عشر، ثنااال بها أغرم التي الناصري عيسى

تسبق إلهية شخصية فتصوره المصلوب، عيسى إلى
ًا وتمثل الوجود، في نفسه العالم … التشخيص من نوع

السرار، في الجوهرية العناصر على الحواري عثر وقد
."…عنها يبحث أنا دونا الظن غالب في عليها عثر

النهائية لمساته يضع ووه بولس واجهه آخإرً احرج لكن
بنهاية يقول كيف وهو المصلوب، المتجسد الله على
كل لعن على تنص والتوراة ،الصليب على المسيح حياة

بالمسيح يزري فهذا ،)21/23 التثنية  (انظر.مصلوب
ًا ويجعله .اليهود شرائع حسب ملعون

الملعونا من يجعل أنا بولس رأى ،القاصمة هذه لحل 
ًا منه يجعل وأنا التضحية، في أعلى مثلً وتجسد نزل إله

من ليفتديهم لعنة فصار ،خإطاياها من البشرية ليفدي
محبته من الله بولس: "ولكن قال وكما الناموس، لعنة
فبالولى لجلنا، المسيح مات خإطاة بعد ونحن لنه لنا،

ًا إنه الغضب، من به نخلص ،بدمه النا متبررونا ونحن كثير
ابنه.." بموت الله مع صولحنا قد أعداء ونحن كنا وإنا

لعنة من حررنا لنه لعنة صار لقد ،)10-5/8 (رومية
.الناموس!
ًا جل الرب في النصارى تقوله الذي هذا فإنا ،وأخإير

وجرأة النساني العبث من نوع وتجسد تعدد من وعل
فإنا ،مستغرب وتطاول وعل جل الرب مقام على صارخإة



)3( والنور الهدى سلسلة
 )8
5( 
مرجانا مجدي محمد المهتدي الستاذ يقول كما الّالمث

ً يصنع حين" أحد يتصور ول ،يهدمه أنا يستطيع فإنه تمثال
عنصر أو جزء أنه أو صانعه، جبلة من أنه التمثال يدعي أنا
الصانع. هذا من
على تطاول الله مخلوقات أحد الضعيف النسانا ولكن 

الضلل، نشوة برأسه ولعبت ،الغي أخإذه ثم صانعه،
وتشكيل تكوين بإعادة فقام الية، وعكس الوضع فقلب

ثلثة أقسام إلى خإالقه تقسيم يعيد راح ثم صانعه،
ً ،خإياله ابتدعها ًا منها قسم كل جاعل ًا إله بذاته، قائم
العمال بتقسيم قام ثم…ثلثة إلى الواحد الله محولً

ًا صنعها التي الثلثة آلهته بين والوظائف والعباء عطف
ًا والعباء العمال تلك كل يتحمل أنا من وإشفاق

ًا إله والوظائف النسانا". أشقى ما واحد. حق
أهم أحد كانت النصرانية التجسد فكرة أنا والحق

يميل النسانا فإنا ،مسيحيينال بين اللحاد انتشار أسباب
الشبيه عن وتنسزيهه الخالق تعظيم إلى وعقله بفطرته

ًا النصرانية تجعله فيما والمثيل، امرأة فرج من خإرج إنسان
…إسرائيل بني من

العلم نظر وجهة من ايرسولد: "أما كيرانس يقول
ًا الله أتصور أنا أستطيع ل فإنني ًا تصور بحيث ،مادي

مكانا..". في يحل أنا أو البصار تدركه أنا تستطيع
والفطرة الخاطئ المعتقد بين الناس رَيخي وعندئذ
منهم كثير يجد فل ،العقل بسلطانا المؤيدة الصحيحة

ًا فيكثر والمصلوب، المصفوع الكنيسة بإله الكفر من مفر
ًا هؤلء يقول عما الله اللحاد. تعالى ًا. علو كبير

إضعاف التجسد عقيدة تتركها التي السيئة الثار ومن
كانا ثم إليها، ودعا المسيح بها جاء التي والقيم لُالمث

الخلق هذا أثر لكن لتباعه، صالحة قدوة إليها بسبقهم
إمكانية البشر يتصور لن إذ باللوهية، القول مع يضيع

إله. إليها سبقهم التي لُُثالم هذه تطبيق
:مقوله في المريكية المعارف دائرة ُكتاب يراه ما هذا

ًا كانا "لو الفاضلة بعيشته لنا ضربها التي لُالمث فإنا إله
نملكها. ل قوى يمتلك نهإ حيث ،القيمة من ذرة كل يفقد

الله". تقليد يستطيع ل النسانا إنا
المسيح": خإطى "على كتابه أكمبسفي توماس ويقول

ًا المسيح كانا "إذا أثره اقتفاء يستطيع ل المرء فإنا إله
منهجه". على والسير
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 الله؟ هو المسيح هل

الواحسسدة الطبيعسسة بمناقشسسة المحققسسونا اهتسسم وقسسد
المصسسرية الرثوذكسسسية الكنيسسسة بها تقول والتي للمسيح

.(المرقسية)
حسسبيب يقسسول المصسسرية الكنيسسسة معتقسسد بيسسانا وفسسي 

ًا بمصسسر كليريكيسسةإال الكليسسة عميسسد جرجس عقيسسدة موضسسح
"إنا : الواحسسدة الطبيعة مسألة في ينشرقيال الرثوذكس

يتحسسد أنا لِسسوقب مجسسده، سسسماء عن تنزل قد العظيم فادينا
ًا باتخسساذه بالنسانا ًا جسسسد ناطقسسة، عاقلسسة بنفسسس حقيقيسس

اخإتلط بسسدونا واتحادهمسسا…القسسدس السسروح بقوة به فحبل
ًا يصيرانا ،امتزاج ول ًا شخص صار …واحدة طبيعة ذا ،واحد

ًا المسيح ًا واحدة ذات ًا جوهر مشسسيئة واحسسدة، طبيعسسة واحسسد
واحدة". 
ًا النصسسارى مسسذاهب أشد المذهب هذا ولعل أنسسه إذ ،كفسسر

 :عنهسسم اللسسه قسسال كما السلم عليه المسيح هو الله جعل
مريسسم ابسسن المسسسيح هسسو اللسسه إنا قسسالوا السسذين كفسسر لقسسد

).17 (المائدة:
اللسسه المسسذهب هسسذا عأتبسسا جعل كيف ناسلموالم عجبيو

ًا؟ ًا، يصير ل الزلي فالقديم بشر مسسا عليسسه يجسسري ول محدث
والكسسل والنسسسيانا كسسالنوم عسسوارض من البشر على يجري

…يرى وكونه والشرب
الله، ليس المسيح أنا تثبت المقدسة النصوصا لكن
أصابته بشر، فالمسيح بينهما، واضحة مفارقات فثمة

تنزه عوارض وهي البشر، سائر تصيب التي العوارض
ها.عن وجل عز الله والنجيلية بل توراتية،ال نصوصاال

آدم ابن المرأة، لمولود وهيهات امرأة، مولود فالمسيح
ًا، يكونا أنا الدود، يتبرر "فكيف التوراة في جاء فقد إله

نفس المرأة. هوذا مولود يزكو وكيف الله؟ عند النسانا
عينيه. فكم في نقية غير والكواكب يضيء، ل القمر

). 5-25/4 الدود!" (أيوب آدم وابن الرّمة النسانا بالحري
)،38-4/35 مرقسسس  (انظر.السفينة في نام المسيحو 

إسسسرائيل" حسسافظ ينسسام ول ينعسسس " ل فهسسو اللسسه أمسسا
.)121/4 (المزمور

ًا كانا والمسيح  ًا جسد يره لم "الذي يرى ل والله ،مرئي
والقدرة الكرامة له الذي يراه أنا يقدر ول الناس، من أحد
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يوحنا: " يقوله ما ). وهو6/16) 1( البدية" (تيموثاوس
).1/18 " (يوحنا قط أحد يره لم الله
أي )،4/24 روح" (يوحنا فيقول: " الله يوحنا يمضي 

ًا، ليس ًا المسيح كانا حين في جسم ًا جسم محسوس
يدّي يقول: " انظروا نفسه عن والمسيح باللمس،
له ليس الروح فإنا وانظروا، جسوني هو، أنا إني ورجلّي،

يديه أراهم هذا، قال لي. وحين ترونا كما وعظام لحم
).41-24/37 ورجليه" (لوقا

.يموت رآه ومن ،الله ىتر أنا الجسام تقدر ل بل
البشر بأنا الزاعمونا يزعم ) فكيف10/28 الخروج (انظر
؟رأوه

ًا، صوته كانا والمسيح تخبر فالسفار الب أما مسموع
ًا أنا الذي نفسه "والب يره ولم صوته، يسمع لم أحد

أبصرتم ول قط صوته تسمعوا لي. لم يشهد أرسلني
).5/37 هيئته" (يوحنا

ًا النصارى: إنا يقول كيفو ًا جسد في اكتنفه قد بشري
تخبرنا ذلك،كما عليه يستحيل والله ،ولدته حين إلى بطنه

تحل  ل:الرب " فقالتقول:  حين الكاثوليكية التوراة
ًا، إنسانا على روحي فروح  )،6/3 جسد" (التكوين لنه أبد

ً الجساد، في تحل ل صفته هي التي الله حلول عن فضل
مصنوعات هياكل في يسكن ل "العلي لنا العلية، ذاته

 ).7/48 اليادي" (أعمال
عظم، مهما أرضي جسد يكتنفه أنا المحال ومن

ًا الله يسكن " هل تسعه ل والرض فالسماوات على حق
فكم تسعك، ل السماوات وسماء السماوات هوذا الرض؟
).8/27) 1( بنيت" (الملوك الذي البيت هذا بالقل

عن والله ومات،-  الناجيل ذكرت - كما صلب والمسيح 
،)32/40 البد" (التثنية إلى أنا "حي: يقول نفسه

،)10/6 البدين" (الرؤيا أبد إلى بالحي "أقسمويقول: 
ًا الموت عدم له وحده "الذي وهو يدنى" ل نور، في ساكن

).6/16) 1( (تيموثاوس
رى نصسوصا أفادت كما ًا أخإ ًا للمسسيح عجسز عسن وقعسود
جهسسل فقسسد ،اللسسه ليسسس أنه على ذلك فدل ،اللوهية مرتبة
يعلسسم فل السسساعة وتلسسك اليسسوم ذلسسك " وأمسسا الساعة موعد
مسستى (" وحسسده أبسسي إل السسسماوات، ملئكسسة ول ،أحسسد بهما

24/36.(
ًا نفسي من أفعل أنا اقدر ل "أنا :نفسه عن قالو شسسيئ
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.)5/30 " (يوحنا
مسستى (انظسسر بسسالملكوت زبسسدي ابنسسي يعسسد أنا عجسسز لسسذا
ًا أحسسدهم سماه ولما )،20/23 تسسدعوني "لسسم قسسال: صسسالح

ًا؟ ًا أحسسد ليسسس صسسالح اللسسه" (لوقسسا وهسسو واحسسد، إل صسسالح
18/18-20(.

مسسسحك ذلك أجل "من شركاء للمسيح أنا بولس وذكر 
-1/8 عسسبرانيينشسسركائك" ( مسسن أكسسثر البتهسساج بزيسست الله
اللوهية؟ في حتى له شركاء هؤلء ). فهل10

وهو غيره،ً اإله عبد المسيح بأنا أفادت نصوصا ثمة كما
الجبسسل إلسسى خإسسرج اليسسام تلسسك وفسسيلوقسسا: " يقسسول اللسسه،

ّلي )،6/12 لوقسسا" (للسسه الصسسلة في كله الليل وقضى ،ليص
ًا ربه إلى صرخ أنه النجيليونا ذكر وقد وهو ناداهو مستغيث
.)27/46 تركتني" (متى لماذا إلهي " إلهي الصليب: على

وإلهكم" وإلهي ،وأبيكم " أبيالله:  عن للتلميذ وقال 
.)20/17 (يوحنا
صسسلته ذلسسك ومسسن له، ويصلي ربه يعبد المسيح كانا كما

فإذا ،)26/39 متى  (انظر.عليه للقبض الجند جاء أنا ليلة
وهسسل للسسه؟ يصلي الله هل يصلي؟ كانا فلمن الله هو كانا
الله؟! لدعاء الله يستجيب هل ثم الله؟ يدعو الله

للسسرب "مكتوب: له: يسجد أنا طلبه لما للشيطانا وقال
كسسانا فهسسل ،)4/10 تعبسسد" (مسستى وحده وإياه تسجد، إلهك

نفسه؟ عن يتحدث
ًا النصسسوصا تثبت كما وتسسذكر واللسسه، المسسسيح بيسسن تغسساير

والمرَسسسل اللسسه مسسن مرسل المسيح أنا النصوصا عشرات
بسسل لسسي، ليسسس تسسسمعونه الذي "الكلم منها ،المرِسل غير

المسسسيح ويقسسول ،)14/24 أرسسسلني" (يوحنسسا السسذي للب
أنسسك العسسالم ليسسؤمن…العسسالم إلسسى  "أرسسسلتنيأخإسسرى:

 ).24-17/21 " (يوحنا…أرسلتني
ليسسسا وأنهمسسا والبسسن، الب بيسسن المغسسايرة يوحنسسا وأكسسد
ًا مسسن أتكلسم : "لسسم المسسيح لسسانا علسى قسسوله فسي واحسسد

مسساذا وصسسية أعطسساني هو أرسلني، الذي الب لكن نفسي،
البسسن كسانا فسسإذا )،12/49 أتكلسم" (يوحنسا وبمسساذا أقسول،
ًا كسسانا فلسسم نفسسسه، الب هسسو أو شيء كل في للب مساوي

موافقسسة مسسن لسسه لبسسد بسسل نفسسسه، تلقاء من يتكلم ل البن
أنا ينبغسسي السسذي بالكلم وأوصاه وأعطاه أرسله الذي الب

يقوله.
عسسن بسسولس قسسول المغسسايرة أفسسادت التي النصوصا ومن
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،)2/12 المسسوات" (كولوسسسي مسسن أقسسامه "السسذي: المسيح
أقامه. الذي غير الموت من فالقائم

المسسسيح" يسسسوع ربنسسا أبسسا اللسسه  "نشكر:بولس ويقول 
أبوه.  بل البن، ليس فالب ،)1/3 (كولوسي

)،15/9 الب" (يوحنا أحبني المسيح: "كما ويقول 
الب أوصاني وكما الب أحب أني العالم ويقول: " ليفهم

غير والموصي المحبوب، غير فالمحب )،14/31 " (يوحنا
الموصى.

فالسسسامع )،1/15 أبي" (يوحنا من سمعته  "ماويقول:
القائل. ليس

أنسسا "أبغضسسونيفيقسسول:  اللسسه، وبيسسن بينه الفرق ويؤكد
).15/24 وأبي" (يوحنا

ًا يفيد ومما  قسسول الثلثسسة القسسانيم بيسسن المغسسايرة أيضسس
اللسسه مسسسحه كيسسف الناصسسرة مسسن السسذي "يسسسوع بطسسرس:

ًا" (أعمسسال يصسسنع جسسال السسذي والقسسوة القدس بالروح خإيسسر
ثلث فهسسم القسسدس، بسسالروح عيسى مسح فالله ،)10/38

.منفصلة متمايزة شخصيات
"ارتفسسع القيامسسة بعسسد المسيح بأنا تقول نصوصا وجاءت

بسسولس:  ويقسسول.)16/19 الله" (مرقس يمين عن وجلس
فالسسذي ،)3/1 الله" (كولوسسسي يمين عن جالس "المسيح

.شماله عن للذي غير اليمين عن
أبسسي إلسسى أصسسعد لهسسم: إنسسي وقسسولي" لمريم:  قال وقد
غيسسر فالصسساعد )،20/17 وإلهكسسم" (يوحنسسا وإلهسسي وأبيكم

.إليه يصعد الذي
اللسسه بيسسن تسسساٍو عسسدم علسسى تنطوي الغيرية هذه أنا كما

منسسي" (يوحنسسا أعظسسم  "أبسسي:المسيح قال فقد ،والمسيح
مسسن أعظسسم هسسو إياها أعطاني الذي وقال: "أبي ،)14/28

لكم: إنه أقول الحق وقال: "الحق )،10/29 الكل" (يوحنا
مرسسسله" من أعظم رسول ول سيده، من أعظم عبد ليس

أنا البن يقدر ل لكم، أقول وقال: "الحق )،13/26 (يوحنا
ًا نفسسسه مسسن يعمل يعمسسل" (يوحنسسا الب ينظسسر مسسا إل شسسيئ
5/19.(

فقسسال: " للسسه النهايسسة فسي المسيح خإضوع بولس وأكد 
ًا نفسسسه البن فحينئذ الكل، له أخإضع ومتى سيخضسسع أيضسس
فسي الكسسل اللسسه يكسونا كسسي للسه) (أي الكل، له أخإضع للذي
الب دونا ولشسسك فهسسو )،15/28)سس 1( " (كورنثوس الكل

متسسساويانا أقنومانا هذانا فهل الب، هو وليس له، خإاضع
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متغايرانا؟ شخصانا أم

لسسذا ،يتسسساويانا ول ،القسسدس روح عن البن يتغاير كما 
له، يغفر النسانا ابن عن كلمة قال "ومن المسيح: يقول
هسسذا فسسي ل ،لسسه يغفسسر فلسسن القدس روح عن قال من وأما

).12/32 التي" (متى العالم في ول العالم،
،المسسسيح مسسن أفضسسل القدس روح أنا على النص فدل 

ًا وهسسو قسسدمت يتالسس التثليسسث صسسيغة لسسترتيب مخسسالف أيضسس
القدس. الروح على المسيح
تسسساويها وعسسدم القسسانيم هسسذه بين المغايرة يؤكد ومما
السسروح باسم القولك الثالوث ترتيب تغيير الكنيسة تحريم

وقسسد ،هرطقسسة القسسول هذا يعتبر إذ ،والب والبن القدس
ً كانا ًا قول وقسد الوسسسطى، العصسسور فسي أوربسسا فسي شائع

علسسى دال الصسسيغة هسسذه فمنع ؟اندثر حتى الكنيسة حاربته
المشسسهور الترتيب على بالمحافظة والمر التساوي، عدم

.بعض على القانيم بعض بأهمية مشعر
ًا: الله ول السماء في ل نظير، ول شبيه له ليس وأخإير

إله الرب "قال: أيها غيره ول المسيح ل الرض، في
)2( والرض" (اليام السماء في مثلك إله ل إسرائيل،

من الرب؟ يعادل السماء في َمن وقال: " لنه )،6/14
.)89/6 الله؟" (المزامير أبناء بين الرب يشبه
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ألوهيسسة على القرآنا من بآيات النصارى استدلل
المسيح

شسسبهات المسسسلمين وجسسه فسسي نارويثيسسو النصارى وردي
فسسي وقسسولهم عقيسسدتهم يصسسدق القسسرآنا أنا فيهسسا زعمسسوا

متشسسابه إلسسى ذلسسك فسسي الله. واسسستندوا ابن وأنه المسيح،
اليسسات فسسي مسسا وإلسسى مرادهسسم، وفق فهموها التي اليات

والحسسسواريين وأمسسسه المسسسسيح علسسسى ثنسسساء مسسسن الكريمسسسة
النصارى. من والمؤمنين

أنسسه نسسذكر واستدللهم النصارى شبهات مواجهة وفي 
،عقيسسدتهم فسسساد وتسسبين النصسسارى، تكفسسر كثيرة آيات ثمة

ابسسن المسيح هو الله إنا قالوا الذين كفر  لقدقوله:  منها
إنا قسسالوا الذين كفر  لقدوقوله:  )،17(المائدة:   مريم
إسسسرائيل بنسسي يا المسيح وقال مريم ابن المسيح هو الله

اللسسه حرم فقد بالله يشرك من إنه وربكم ربي الله اعبدوا
لقسسد  أنصسساٍر مسسن للظسسالمين ومسسا النار ومأواه الجنة عليه
ٌد إلٌه إل إلٍه من وما ثلثٍة ثالث الله إنا قالوا الذين كفر واح
منهسسم كفسسروا السسذين ليمسسسن يقولسسونا عما ينتهوا لم وإنا

الذين قاتلوا :قوله مثلهو ،)73-72: (المائدة  أليٌم عذاٌب
اللسسه حسسرم ما يحرمونا ول الخإر باليوم ول بالله يؤمنونا ل

حتى الكتاب أوتوا الذين من الحق دين يدينونا ول ورسوله
).29 ( التوبة: صاغرونا وهم يد عن الجزية يعطوا
الكتسساب أهسسل على وأغلظه النكير أشد القرآنا أنكر وقد

 اللسسه ولسسد مريسسم بسسن المسسسيح أنا ادعسساءهم النصسسارى من
ًا الرحمسسن اتخسسذ وقسسالوا ًا جئتسسم لقسسد  ولسسد ًا شسسيئ تكسساد  إد

ًا الجبال وتخر الرض وتنشق منه يتفطرنا السموات  هسسد
ًا للرحمن دعوا أنا ًا يتخذ أنا للرحمن ينبغي وما  ولد  ولسسد
ًا الرحمسسن آتسسي إل والرض السسسموات فسسي من كل إنا عبسسد
 :ال: 93-88(مريم ك) وق قسسول مريسسم ابسسن عيسسسى  ذل

ولسسٍد مسسن يتخسسذ أنا للسسه كسسانا مسسا  يمسسترونا فيسسه الذي الحق
ًا قضى إذا سبحانه (مريم:  فيكونا كن له يقول فإنما أمر

35-36.(
ومنسسه كسسثيرة، آيسسات فسسي المسسسيح عبوديسسة القرآنا وذكر

ٌد إل هسسو  إناتعسسالى:  قوله ً وجعلنسساه عليسسه أنعمنسسا عبسس مثل
عليه مهده في نطق ولما )،59(الزخإرف:   إسرائيل لبني

الفقال:  الحقيقة، بهذه صرح السلم اللسسه عبسسد إنسسي  ق
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ًا وجعلنسسي الكتسساب آتسساني م:  نبيسس جسساء ولمسسا  )،20(مري
بعسسض لكسسم ولبين بالحكمة جئتكم قد قال بالبينات عيسى

ربي هو الله إنا  وأطيعونا الله فاتقوا فيه تختلفونا الذي
).64-63(الزخإرف:   مستقيٌم صراٌط هذا فاعبدوه وربكم

ًا القرآنا وقال  مريسسم ابن المسيح مابرسالته:  مصرح
كانسسا صسسديقة وأمسسه الرسسسل قبلسسه مسسن خإلسست قد رسول إل

أنسسى انظسسر ثسسم اليسسات لهم نبين كيف انظر الطعام يأكلنا
 .)75( المائدة:  يؤفكونا

شسسبهتهم فسسي به وتعلقوا النصارى تمسك ما أهم كاناو
).12:  (التحريم روحنا من فيه فنفخنا :تعالى الله قول

ا :وقسسوله اللسسه رسسسول مريسسم ابسسن عيسسسى المسسسيح  إنم
.)171:  (النساء منه وروح مريم إلى ألقاها وكلمته
اللسسه روح هسسو عيسى أنا النصين هذين من فهموا فلقد
تعلسسق وهسسو ،وعل جسسل كلمسسه أي كلمتسسه وهسسو بسسه، القائمة

ً كتابه في يجد أنا أعياه غريق المسيح، بألوهية يصرح دليل
الحقائق. ويتنكب المعاني يحرف غيره كتب إلى فعمد

الكتسساب أهل يا  استدللهم بطلنا تظهر بتمامها اليةو
إنمسسا الحسسق إل اللسسه علسسى تقولسسوا ول دينكسسم فسسي تغلسسوا ل

إلسسى ألقاهسسا وكلمتسسه الله رسول مريم ابن عيسى المسيح
ثلثسسة تقولسسوا ول ورسسسله بسسالله فسسآمنوا منسسه وروح مريسسم
ًا انتهوا ولد له يكونا أنا سبحانه واحد إله الله إنما لكم خإير

ً بسسالله وكفسسى الرض فسسي وما السماوات في ما له  وكيل
ًا يكسسونا أنا المسسسيح يسسستنكف لسسن الملئكسسة ول للسسه عبسسد

ويسسسستكبر عبسسسادته عسسسن يسسسستنكف ومسسسن المقربسسسونا
ًا إليه فسيحشرهم اء:   جميع فتلحسسظ ،)172-171(النس

اسسستدللهم، فسسي النصسسارى يكسسذب وآخإرهسسا اليسسة أول أنا
وتعالى. تبارك لله المسيح بعبودية ويصرح

اللسسه كلمة فهو الله، بكلمة خإلق لنه الله كلمة والمسيح
أمسسر هسسي السستي الخالقسسة، اللسسه كلمسسة وليسسس المخلوقسسة،

شبه حين الكريم، القرآنا وبينه ذكره ما وهذا كن، التكوين
اللسسه عند عيسى مثل إنا  آدم بخلق ووجوده المسيح خإلق

(آل  فيكسسونا كسسن لسسه قسسال ثسسم تسراٍب مسسن خإلقه آدم كمثل
لسسي يكسسونا أنى رب قالت أخإرى:  آية وفي )،59عمرانا: 

ٌد إذا يشسساء مسسا يخلسسق الله كذلك قال بشٌر يمسسني ولم ول
ًا قضى ) 47عمسسرانا: (آل  فيكونا كن له يقول فإنما أمر

الله. بكلمة مخلوق أنه الية فصرحت
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ليسسس أنسسه الكريسسم السم بهذا المسيح اخإتصاصا وسبب
كمسا إليسه ينسسب أبيه جهة من قريب بشري سبب للمسيح
بكلمسسة تخليقسسه وهسسو القريسسب، سببه إلى نسب لذا الناس،

ّلق التي الله، أمرها. وفق تخ
العهد في كما ، الله كلمة يحمل أنه المقصود يكونا وقد

ًا يتكاثر التلميذ وعدد تنمو، الله كلمة وكانت الجديد: " جد
).6/7 " (أعمال

منسسه الروحبسس المرادف روحنا من فيه فنفخنا قوله وأما
آيسسة فسسي وجسسل عسسز اللسسه سسسماه كمسسا السسسلم، عليه جبريل
.)87(البقرة:  القدس بروح  وأيدناهأخإرى: 

روحنا من فيها فنفحنا  منه بنفحة خإلق إنما والمسيح
).91(النبياء: 

ًا آدم حق في ورد ما هو المعنى وهذا فيه ونفخت  أيض
ي29 (الحجر: روحي من وتكريسسم، تشسسريف إضسسافة ) فه
ًا ًىمعن الضافة هذه أوجبت ولو لكسسانا النسانية عن خإارج
بذلك. أولى آدم

طرفك) خإذالقائل: ( كقول العرب لغة في معهود وهذا
،يحملسسك السسذي الحسسذاء أو عليسسه تجلسسس الذي الكرسي يريد

ًا فجعله لنسسه للسسه، روح كسسل فينسسسب وكذلك للحامل، طرف
.وخإالقها سببها وعل جل
ًا ويدل  بمعنسسى السسروح للفسسظ سسستعمالال هذا على أيض

ًا إليك أوحينا وكذلك :تعالى قوله الملئكة أمرنسسا من روح
  :موسسسى: له قال " :موسى قول ومثله )،52(الشورى

إذا أنبيسساء، كسسانوا السسرب شعب كل ليت يا لي، أنت تغار هل
: " يقسسولو ،)11/29 " (العسسددعليهسسم روحسسه السسرب جعسسل
مسسن أسسسكب إنسسي الخإيسسرة اليسسام فسسي الله: ويكسسونا يقول
شسسبابكم ويرى وبناتكم بنوكم فيتنبأ بشر، كل على روحي

ًًا"  شيوخإكم ويحلم رؤى ). 2/17 (أعمالأحلم
أنا على متفقانا الجديد العهد كما القرآنا فإنا وهكذا
إسرائيل، بني إلى المجتبى ورسوله الله عبد المسيح

بالمعجزات المؤيد النبي والسلم الصلة عليه وهو
وأتم الصلة أفضل عليه نبوته على الدالة الباهرات
التسليم..
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 القدس الروح ألوهية

عند القدس الثالوث أطراف ثالث هو القدس الروح
على النصارى أدلة وما القدس؟ الروح هو فمن النصارى،

تأليهه؟
مجمع انعقد تاؤديوس المبرطور وبأمر م381 عام في

مكدونيوس السقف قول في للنظر القسطنطينية
ألوهية ينكر كانا والذي ،الريوسي القسطنطينية أسقف
الروح عن السفار تقوله بما ويقول القدس الروح

الكونا، في منتشر إلهي عمل القدس الروح "إنا :القدس
ًا وليس ًا أقنوم عنه: يقول وكانا ،البن" و الب عن متميز

ًا ويراه المخلوقات، كسائر إنه .الملئكة كأحد للبن خإسادم
ًا وخإمسونا مائة المجمع حضر قدو وقرروا ،أسقف

الكنسية، وظائفه من وتجريده مكدونيوس حرمانا
تأليه وهو الكنسية، المجامع قرارات أهم أحد واتخذوا

ً واعتبروه ، القدس الروح وقالوا: القدس، للثالوث مكمل
الله ليس و الله، روح غير بمعنى عندنا القدس روح "ليس
ًا فقد مخلوق القدس روح أنا قلنا فإذا حياته، غير شيئ
مخلوق". الله ناإ :قلنا

في جاء بما القدس الروح تأليه في النصارى يتعلق
يرونه كما )،4/24 روح" (يوحنا الله يوحنا: "إنا إنجيل
الله خإلق البدء "في الخليقة بدء منذ الموجودة الروح

الماء" وجه على يرف الله وروح…والرض السماوات
عن يتحدث النصوصا من كثير وكذا ،)2-1/1 (التكوين

.القدس الروح أو الله روح أو الروح
هو القدس الروح منصور: " إنا ياسين القس يقول

وهو الخليقة، قبل البدء منذ الكائن فهو ، الزلي الله
في والحاضر شسيء، كل على والقادر شيء، لكل الخالق

". المحدود غير السرمدي وهو مكانا، كل
هو القدس الروح آخإسر: "إنا موضع في ويقسول 

أو تأثير مجرد ليس وهو اللهوت، في الثالث القنوم
وأقنوم حي، وشخص حقيقي، ذات هو بل قوة، أو صفة

أقنوم غير أقنومية وحدة وهو منفصل، غير ولكنه متميز،
السسلطانا في لهما ومسساٍو ، البن أقنوم وغسير الب،

ولهوت واحد جوهر في وإياهما ومشترك والمقسام،
واحد".

القدس الروح ألوهية أدلة نقض
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الكتاب في القدس روح أنا نقرر أنا المهم منو
أية على وهو الكتابية، المصطلحات أغمض من المقدس

،القسطنطينية مجمع قدمه الذي المعنى مع يتفق ل حال
معانا على المقدس الكتاب في الطلق هذا ورد فقد

متعددة:
فهي الحياء، في الله يخلقها التي النسانية الروح -1
" مكملين أبرار أرواح وإلى" فيهم المخلوقة الله روح
بدونا " الجسديعقوب:  قول ونحوه ) ،23 /12 رانيين(عب

أحيت التي النفخة هيو ،)2/26 قوب" ( يع ميت روح
ًا آدم فصار حياة، نسمة أنفه في "ونفخ آدم هيكل نفس

ًا" (التكوين ).2/7 حي
:ومنه النبياء إلى الملئكة به تأتي ذيال وحيال -2

ومثله )،12/36 القدس" (مرقس بالروح قال "داود
)،1/67 القدس" (لوقا الروح من أبوه زكريا "وامتل

هذا يتم أنا ينبغي كانا الخإوة، الرجال بطرس: " أيها
" داود بفم فقاله القدس الروح سبق الذي المكتوب
من به يأتونا وما النبياء الله سمى وقد )،1/16 (أعمال
ًا فقال القدس روح الوحي إسرائيل: " يا لبني موبخ
أنتم والذانا، بالقلوب المختونين وغير الرقاب قساة
ًا أنتم، كذلك آباؤكم كانا القدس،كما الروح تقاومونا دائم

).7/51 آباؤكم؟!" (أعمال يضطهده لم النبياء أّي
وحكمة فهمو تأييد من الله يعطيه ما على يطلق - كما3
ومنه وسواهم، الملئكة بواسطة يكونا وقد النبياء، لغير
نجد : "هلحكيم رجل عن يبحث وهو ،لعبيده فرعونا قول
ً هذا مثل . وكذا)41/38 الله" (التكوين روح فيه رجل

الرجل وهذا سمعانا، اسمه أورشليم في الرجل "كانا
ًا كانا ًا بار كانا القدس والروح إسرائيل، تعزية ينتظر تقي

في التلميذ القدس روح أيد وكذلك ،)2/25  (لوقاعليه"
،القدس الروح من الجميع "فامتل الخمسين اليوم
أنا الروح أعطاهم كما أخإرى بألسنة يتكلمونا واؤوابتد

قائم  "روحيحجي: قول ومثله )،2/4 ينطقوا" (أعمال
 ).2/5 تخافوا" (حجي ل وسطكم. في
الريح فتص وهي التوراة قول ومنه الشديدة، - الرياح4

هب الرب روح لنا الزهر، ذبل العشب، "يبس: المدمرة
مقدمة في جاء ما على ينطبق وهو ،).40/7 عليه" (إشعيا

الماء" (التكوين وجه على يرف الله وروح" التكوين سفر
ًا تهترجم في فإنا ،)1/1-2 فالنص الخلط، هذا أوهم لبس
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ظلمات فبددت ،الله عند من أتت عظيمة رياح منه يقصد
الغمر.

ل ،تعظيم نسبة النصين هذين في لله الروح ونسبة
ليست وهي )،36/6 الله" (المزمور  "جبال:كقوله ،تأليه

بالتفاق. أقانيم
القدس للروح قبُل ذكرناها التي المعاني جميع لكن

يوافقونا ل الذين ،القدس روح مؤلهي عند مرادة غير
يقولف الله، من ملك أو تأثير أو قوة مجرد كونه على

وليس اللهوت، في الثالوث القنوم منصور: "هو ياسين
وشخص حقيقي، ذات هو بل قوة، أو صفة أو تأثير مجرد
وحدة وهو منفصل، غير ولكنه متميز، وأقنوم حي،

مساو وهو البن، أقنوم وغير الب أقنوم غير أقنومية
جوهر في وإياهما ومشترك والمقام، السلطانا في لهما
يتحدثونا التي الذات هذه وبالطبع ،واحد" ولهوت واحد
ًا ليست عنها  الله. أقانيم أحد هي بل الملئكة، من ملك

منها القدس، الروح تجسدات عن السفار وتتحدث
" نزل يصلي وهو المسيح على حمامة شكل على نزوله
حمامة" (لوقا مثل ةيجسم بهيئة القدس الروح عليه

ًا؟ الحمامة تلك كانت فهل ،)3/22 إله
حين وذلك نارية، ألسنة شكل على أتى أخإرى مرة وفي

السماء من بغتة "وصار الخمسين يوم التلميذ على حل
كانوا حيث البيت أومل عاصفة، ريح هبوب من كما صوت

نار، من كأنها منقسمة ألسنة لهم وظهرت جالسين،
الروح من الجميع وامتل منهم، واحد كل في واستقرت

).4-2/1 القدس" (أعمال
صرحت التي النصوصا عن الطرف النصارى ويغمض

من سواه أو السلم عليه جبريل هو القدس الروح بأنا
وهو وبطرس، كرنيليوس إلى الروح جاء فقد الملئكة،

قم لكن. يطلبونك رجال ثلثة هوذا الروح: له قال " ملك
قد أنا لني شيء، في مرتاب غير معهم واذهب وانزل

إليه أرسلوا الذين الرجال إلى بطرس فنزل. أرسلتهم
إليه أوحي كرنيليوس.. إنا فقالوا: .. كرنيليوس قبل من

ًا" منك ويسمع بيته، إلى يستدعيك أنا مقدس بملك كلم
الذي الروح هو المقدس فالملك )،22-10/20(أعمال

يرسل أنا كرنيليوس من طلب الذي وهو بطرس، كلم
بطرس. إلى رجاله
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السلم، عليه جبريل الملئكة من إسرائيل بني وعدو
ًا، إسرائيل بني خإلص الذي القدس الروح فهو لما ثم مرار

إلى وتحول عليهم، وغضب عذبهم كفرهم على أصروا
بمحبته خإلصهم، حضرته إشعيا: "وملك يقول لهم، عدو

ّكهم، هو ورأفته القديمة، اليام كل وحملهم ورفعهم ف
ًا، لهم فتحول قدسه، روح وأحزنوا تمردوا ولكنهم عدو

ملك أحزنوا ) فقد10-63/8 حاربهم" (إشعيا وهو
عداوة.  إلى لهم محبته فتحولت القدس الروح حضرته،

ًا ليس الله وروح ًا اسم على يطلق بل بجبريل، خإاص
العرش وسط في فإذا "ورأيت الملئكة من غيره

كأنه قائم خإروف الشيوخ وسط وفي الربعة، والحيوانات
الله، أرواح سبعة هي أعين وسبع قرونا سبعة له مذبوح،

رآها التي فالرواح )،5/6 الرض" (الرؤيا كل إلى المرسلة
إلى النصراني الثالوث تحول وإل آلهة، ليست يوحنا

عاشور!!
سفر في السبعة الله أرواح عن الحديث تكرر وقد

يخرج العرش قال: "ومن حيث آخإرين، موضعين في الرؤيا
نار مصابيح سبعة العرش وأمام وأصوات، ورعود بروق

ّتقدة، ويقول: )،4/5 " (الرؤيا الله أرواح سبعة هي م
يقوله  هذا.ساردس في التي الكنيسة ملك إلى "واكتب

" (الرؤيا ..الكواكب والسبعة الله، أرواح سبعة له الذي
3/1.(

ًا كانا ولو بإله، ليس القدس الروح بالفعل لستقل إله
القدس بطرس: "الروح يقول كذلك، يكن لم لكنه بنفسه،

( الله" (بطرس عند من بكلم يتكلموا أنا الناس بعض دفع
ًا القدس الروح كانا فلو )،1/21) 2 ًا إله ًا أزلي للب مساوي

هو. عنده من بكلم يتكلموا أنا الناس لدفع شيء، كل في
الله من هبة تجعله النصوصا أنا ألوهيته يدفع ومما

أشرار وأنتم كنتم المسيح: "فإنا قال كما لوليائه، يعطيها
الب بالحري فكم جيدة، عطايا أولدكم تعطوا أنا تعرفونا

" يسألونه للذين القدس الروح يعطي السماء، من الذي
ً العظيم الله يكونا أنا يعقل ل إذ )،11/13 (لوقا ممثل

البشر. بعض ويمتلكها تهدى هدية الثالث بأقنومه
ًا القدس الروح كانا ولو أولئك بألوهية القول لوجب إله

حيث داود منهم ،كثيرين على حل فقد عليهم، يحل الذين
ًا ،)6/13 )1( ملوكالداود" ( على الرب روح "استوت وأيض
الروح وحل ،)2/25 القدس" (لوقا روح عليه "سمعانا
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يحل القدس: لها: الروح " وقال مريم على القدس
عيسى، وأحبلها )،1/35 تظللك" (لوقا العلي وقوة عليِك،

).1/18 القدس" (متى الروح من حبلى " وجدت فقد
حل متى قوة ستنالونا " لكنكم التلميذ على حل وكذا
ًا" (أعمال لي وتكونونا عليكم، القدس الروح )،1/8 شهود

ساقوكم "فمتى القدس بالروح يتكلمونا فصاروا
بل تهتموا، ول تتكلمونا بما قبل من تعتنوا فل ليسلموكم

لستم لنا تكلموا، فبذلك الساعة تلك في أعطيتم مهما
).13/11 " (مرقس القدس الروح بل المتكلمين، أنتم

ًا فهؤلء حل قد الله كانا لو العبادة يستحقونا جميع
منه.  وامتلوا فيهم،
في القدس روح ألوهية على النصارى به يتعلق ما وأما

أنا يوحنا مقصود إذ )،4/24 روح" (يوحنا الله  "إنا:قوله
ًا هو ليس إذ ،يرى ل أي ،روح الله ًا جسد ًا مادي من مكون
:الفهم هذا صحة يؤكد ما لوقا عن ورد وقد ،وعظم لحم

).24/39 عظام" (لوقا أو لحم له ليس "والروح
ليس الخإر هو القدس الروح أنا المحققونا يرى وهكذا

بأهواء المجامع بها قامت بشرية صياغة التثليث وأنا بإله،
يؤكد دليل إلى تستند أنا غير من ،والباطرة البابوات

يذكره ولم النبياء به سمعي لم الذي ،المعتقد هذا أصالة
.الحواريونا عرفهي ولم المسيح

قالت: حين الحديثة كيةيالكاثول الموسوعة صدقت وقد 
موطدة تنشأ لم أشخاصا ثلثة في الواحد الله صياغة "إنا

نهاية قبل إيمانهم وعقيدة المسيحيين حياة في وممكنة
الرابع". القرنا

التثليث عقيدة على النصارى أدلة 

عقائد أهم عن نتحدث ونحن والمتوقع الطبيعي من
عشرات في يؤصله ما نجد أنا التثليث أي النصرانية،

ثم المسيح ثم النبياء لسانا على الواردة النصوصا
بعده. من تلميذه
المقدس الكتاب دفتي بين لما الدقيق التصفح لكن
في عنه، نبحث الذي الصريح الدليل غياب لنا يكشف
ًا القديم، العهد إصدار في العجلة ولم الجديد، في وأيض

من المقدس الكتاب في جاء ما نتأمل هلم الحكام،
الهام. المعتقد لهذا تأصيل
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التثليث وعقيدة التوراتية النصوصا
أنها وزعموا ،التوراتية النصوصا ببعض النصارى تعلق
بعض استخدام منها ،التثليث إلى إلهية ورموز إشارات

(ألوهيم) عند العبري الجمع صيغة التوراتية النصوصا
البدء "في التكوين سفر مقدمة في كما الله عن الحديث

النص وفي )،1/1 والرض" (التكوين السماء الله خإلق
ما استخدام في ومثله ، (اللهة):"ألوهيم" أي العبري

أنا التوراة كقول ،لله منسوبة أفعال في الجمع على يدل
لسانهم" (التكوين هناك ونبلبل ننزل قال: "هلم الله

11/7.(
ًا التوراتية الشارات ومن قول القانيم لتثليث أيض
الجنود" (إشعيا رب قدوس، قدوس،  "قدوس،:الملئكة

قالت ومثله مرات، ثلث قدوس كلمة ذكر كرر فقد )،6/3
قدوس، رؤياه: "قدوس، في يوحنا رآها التي الحيوانات

).4/8 شيء" (الرؤيا كل على القادر الله الرب قدوس،

 التوراتية النصوصا نقد
ما النصوصا هذه في ليس بأنا النصارى يعترف بداية

ً نعتبره أنا نستطيع تنقضه الذي التثليث على ًصريحا دليل
قراء سائر يفهم لم كما الصريحة، التوحيدية النصوصا

- إسرائيل لبني الوائل النبياء لدنا - من القديم العهد
ًا على إشارات النصارى يعتبرها التي تلك عن شيئ

التثليث.
الله خإلق  "بعدمافيقول: ،بوطر القس بذلك ويعترف

ًا لبث بالنسانا خإليقته وتوج العالم، يعلن ل الدهر من حين
،التوراة من ذلك تبين كما ،بالوحدانية يختص ما سوى له

وراء إشارات سطورها بين يرى المدقق يزال ل أنه على
العبارات هذه تجد بإمعانا فيها قرأت إذ لنك الوحدانية،

من يعلم الله" ولم "روح الله" أو "حكمة الله" أو "كلمة
... المراد المعنى النجيل ضوء في إل التوراة إليهم نزلت

يتساءل وهنا ،النجيل" به صرح التوراة إليه لمحت فما
وبني موسى عن أقانيمه تثليث الله ألغز لم المرء

من لهم أورده بما ضللهم سبب كانا ولم إسرائيل،
التثليث عقيدة يحاربونا جعلتهم موحدة، نصوصا

يهتدوا لم أنهم ولغيرهم لهم سيغفر وهل ويرفضونها،
 .اللغاز هذه من المراد حقيقة إلى
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إشارات النصارى أسمته فيما المحققونا ونظر
السليمة، الذواق تقبله ل تمحل محض اهفوجدو التوراة،

.السياق وتناسق الكلم دللت ترتضيه ول
تعدد النصوصا هذه عليه تدل أنا يمكن ما غاية إنا

غيره. أو التربيع أو بالتثليث لها تحديد غير من اللهة،
،ننزل ،هلم ألوهيم،قوله: ( مثل في الوارد والجمع

المم اعتادت وقد الكثرة، يفيد ل تعظيم جمع ) هوونبلبل
فيقول التعظيم، جمع باستخدام عظمائها عن التعبير

يفهم ول نفسه، ومقصده وأمرنا، ورأينا، الواحد: نحن،
الخإرى. وأقانيمه ذاته عن يتحدث أنه مستمع منه

حتى معروف العدد ل للتعظيم الجمع صيغة واستخدام
العرافة المرأة قصة منها صور وله المقدس، الكتاب في

باستخدام عنه فعبرت وفاته، بعد صموئيل روح رأت التي
صموئيل المرأة رأت التوراة: "فلما تقول الجمع، صيغة

آلهة رأيت لشاول: المرأة .فقالت.عظيم بصوت صرخإت
فقالت: صورته؟ هي ما لها: فقال الرض، من يصعدونا

ّبة مغطي وهو صاعد، شيخ رجل أنه شاول  فعلم.بج
تتحدث كانت فقد )،14-28/12) 1( صموئيل" (صموئيل

مع وتستخدم شيخ، رجل هيئة على رأته لقد صموئيل، عن
بالضرورة، العدد يفيد ل فالجمع (آلهة)، الجمع صيغة ذلك
التعظيم. جمع هو بل
سمته واحد وهو العجل، إسرائيل بنو عبد وعندما 

مواضع، ثلثة في الجمع صيغة مستخدمة آلهة التوراة
وصنعه بالزميل، وصّوره أيديهم من ذلك تقول: "فأخإذ

ًا، عجلً التي إسرائيل يا آلهتك هذه فقالوا: مسبوك
ً لهم  صنعوا... مصر أرض من أصعدتك ًا، عجل مسبوك
إسرائيل يا آلهتك هذه وقالوا: له، وذبحوا له، وسجدوا

).8-32/4 مصر" (الخروج أرض من أصعدتك التي
الذي الجمع استعمال أصالة ثالثة ليؤكد السفر ويمضي

وقال: الرب، إلى موسى فيقول: "رجع الواحد، منه يراد
لنفسهم وصنعوا عظيمة، خإطية الشعب هذا أخإطأ قد آه

).32/31 ذهب" (الخروج من آلهة
ًا الستخدام هذا تجد ومثله كما العرب، لغة في شائع

لحافظونا له وإنا الذكر نزلنا نحن ناإ :الله قول في
.العظيم الواحد الله هو فالمقصود ،)9جر: ِ(الح

حيوانات أو الملئكة قول في مرات ثلث التكرار وأما
شيء. في الدللة في يصلح فل ،ذلك وأمثال يوحنا رؤيا
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نرى فلسوف الكيفية هذه على الستدلل اطرد فلو
ًا ًا تربيع وردت فلئن لللهة، التعداد من ذلك وغير وتخميس
فإنها المقدس، الكتاب في مرتين مثلثة "قدوس" كلمة

التكرار من يراد وإنما مرة، أربعين نحو مفردة وردت
،كثيرة وتوراتية إنجيلية نصوصا في كما فحسب، التأكيد

اصلبه" اصلبه، قائلين: اليهود: " فصرخإوا قول منها
فقد لبطرس، المسيح سؤال في ونحوه )،23/21 (لوقا
لسمعانا يسوع قال تغدوا " فبعدما مرات ثلث كرره

قال هؤلء؟ من أكثر أتحبني يونا بن سمعانا يا بطرس:
ًا له قال ... أحبك أني تعلم أنت رب، يا نعم له: ثانية: أيض
بن سمعانا يا ثالثة: له أتحبني؟...قال يونا بن سمعانا يا

أتحبني" ثالثة: له قال لنه بطرس فحزنا أتحبني؟ يونا
).17-21/15 يوحنا(
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التثليث وعقيدة النجيلية النصوصا

أسفار في التثليث على أدلة ثمة أنا النصارى عتقدوي
في وردت التي تلك من وأوضح أصرح الجديد العهد

الماء، من للوقت صعد يسوع اعتمد " لما أنه منها ،التوراة
ً الله روح فرأى له، انفتحت قد السماوات وإذا مثل نازل

ًا حمامة، ابني هو قائلً: هذا السماء من وصوت عليه، وآتي
).17-3/16 به" (متى سررت الذي والروح الحبيب

النازل والروح الحبيب والبن الب النص جمع فقد 
يسوع ربنا "بنعمة بولس: يقول الحمامة. ومثله مثل

جميعكم. مع القدس الروح وشركة الله، ومحبة المسيح،
).13/14 )2( آمين" (كورنثوس

تمايزت ذوات ثلث يرى متى نص في المتأمل لكن
وحدة بأنها عنها يقال ذلك بعد فكيف ،والعمال بالسماء

واحدة.
وهنا عيسى، في البن بحلول يقولونا النصارى ناإ ثم

أخإرى مواضع وفي عليه، الروح حلول عن النص يتحدث
جاءت فيما )،12/18 متى ،3/22 لوقا  (انظر.ذلك أكد

 (انظر.فيه الب الله حلول عن تتحدث أخإرى مواضع
ًا القانيم فأي )،10-14/9 ،17/21 يوحنا في الحال إذ

المسيح.
الثلث التثليث عناصر ذكر المقدس الكتاب في يرد مول
ًا الشهود نص وهما فقط، نصين في إل جنب إلى جنب

متى. إنجيل وخإاتمة الولى، يوحنا رسالة في الثلثة

التثليث على الثلثة الشهود بنص الستدلل
رسالة في جاء ما هوو وأصرحهما، النصين أهم وهو
في يشهدونا الذين يوحنا: "فإنا قول في الولى يوحنا

القدس. وهؤلء والروح والكلمة ثلثة: الب هم السماء
).5/7) 1( الواحد" (يوحنا هم الثلثة

ًا الثلثة جعل في صريح النص فهذا ًا إله أنه غير ،واحد
للكتاب القديمة المخطوطات سائر في موجود غير

فقد مطبوع، نص أول في حتى موجود وغير بل ،المقدس
ًا، أضيف النصرانية علماء بإضافته اعترف وقد لحق

واسكات، هنري تفسير وجامعو هورنا، ومنهم ومحققوها
)4(ق أكستاين القديس ردود وخإلت وفندر، كلرك، وآدم
ايرين لفرقة مناظرته من الرغم على النص هذا من
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شرح في رسائل عشر كتب قد كما للتثليث، المنكرة
النص. هذا أيها في يذكر لم يوحنا رسالة
من  )R S V(  المنقحة القياسية النسخة حذفته وقد

العالمية، التراجم بعض حذفته كما النجليزية، نسختها
ًا يزال وما ،العربية ومنها ،التراجم غالب في موجود

اليونانية: "إنا المخطوطات مترجم ولسن بنيامين يقول
غير باللوهية الشهادة على تشمل التي الية هذه

القرنا قبل مكتوب إغريقي مخطوط أي في موجودة
كليركيإ كاتب أي بواسطة تذكر لم إنها عشر، الخامس

يكونا حينما الولين اللتينيين الباء من أي (إغريقي) أو
إليها، الرجوع بطبيعته يتطلب يتناولونه الذي الموضوع

مختلقة".  بصراحة فهي لذلك

التثليث على متى بخاتمة الستدلل نقد
أنا من متى خإاتمة في جاء ما فهو الثاني النص وأما

إلي قائلً: دفع "كلمهم السماء إلى صعوده قبيل المسيح
وتلمذوا فاذهبوا الرض، وعلى السماء في سلطانا كل

القدس، وروح والبن الب باسم وعمدوهم ،المم جميع
معكم أنا وها ،به أوصيتكم ما جميع يحفظوا أنا وعلموهم

).20-18/ 28 الدهر. آمين" (متى انقضاء إلى اليام كل
ترد لم أهميتها رغم أنها الفقرة لهذه يتوجه نقد وأول

قصة إيراد على اتفقت التي الخإرى الثلثة الناجيل في
ًا أورشليم المسيح دخإول كانا فهل جحش. على راكب
سوى يذكره فلم ،التثليث ذكر من أهم جحش على ركوبه

؟متى
الوصية ذات نقلت حين مرقس إنجيل خإاتمة إنا بل
انفرد التي التثليث صيغة تذكر لم للتلميذ أوصاها التي

 اذهبوا:لهم وقال "مرقس: يقول حيث متى، بذكرها
من ،كلها للخليقة نجيلإبال واكرزوا ،جمعأ العالم إلى
" (مرقسيدنا يؤمن لم ومن ،خإلص واعتمد آمن

وعدم التثليث نص إلحاقية على دال وهذا )،16/15
أصالتها.

ًا، الغرب علماء ولق بدليل دخإيلة الفقرة هذهو أيض
ً ليس"ويلز:  يقول اعتنقوا المسيح حواريي أنا على دليل

 التثليث".
تتكلم التي هذه التثليث هرنك: "صيغة أدولف ويقول

لسانا على ذكرها غريب القدس، والروح والبن الب عن



)3( والنور الهدى سلسلة
 )105
(

لم كذلك …الرسل عصر في وجود لها يكن ولم المسيح،
النصرانية التعاليم من في المتأخإرة الطوار في إل يرد
تعليمات ويعطي مواعظ يلقي وهو المسيح به يتكلم ما

ًا يعلم ل بولس إنا الموات، من أقيم أنا بعد هذا عن شيئ
نشر على يحض للمسيح ينسبه بقول يستشهد لم هو إذ ،"

المم. بين النصرانية
لم إذ ،النص بهذا معرفتهم عدم التلميذ تاريخ ويؤكد
من يخرجوا لم ثم المسيح، أمر كما الناس لدعوة يخرجوا

"وأما الخروج على الظروف أجبرتهم حين إل فلسطين
بسبب حصل الذي الضيق جراء من تشتتوا الذين

،وأنطاكيا وقبرصا فينيقية إلى فاجتازوا ،استفانوس
ًا يكلمونا ل وهم فقط" (أعمال اليهود إل بالكلمة أحد

المم بدعوة يأمرهم المسيح سمعوا كانوا ولو ،)11/19
ً لخرجوا القدس، والروح والبن الب باسم لقوله، امتثال

.بدعوته المم ولبشروا إكراه، غير من
كرنيليوس قبل من استدعي بطرس أنا حدث ولما 

يديه. لما على تنصر ثم النصرانية، دين منه ليعرف الوثني
كيف تعلمونا لهم: "أنتم فقال التلميذ لمه ذلك حصل

يأتي أو أجنبي بأحد يلتصق أنا يهودي رجل على محرم هو
أنه ما إنسانا عن أقول ل أنا الله أراني فقد أنا وأما إليه،
المسيح أنا يذكر لم لكنه )،10/28 نجس" (أعمال أو دنس

بعد معه وشربنا أكلنا الذين  "نحن:قال بل ،بذلك أمرهم
للشعب" (أعمال نكرز أنا وأوصانا الموات، من قيامته
فقط. لليهود أي )،10/42

ًا يعلم ل فبطرس وعليه يأمر الذي متى نص عن شيئ
القدس. ولذلك والروح والبن الب باسم المم بتعميد
وهم المميين، يدعو أنا على بولس مع التلميذ اتفق

أؤتمنت أني بولس: "رأوا يقول ،اليهود أي الختانا يدعونا
الختانا إنجيل على بطرس (المم)كما الغرلة إنجيل على

وأما للمم، نحن لنكونا الشركة يمين وبرنابا أعطوني …
يخالفوا أنا لهم فكيف ،)9-2/7 فللختانا" (غلطية هم
ًا كانا لو - المسيح أمر عن ويقعدوا - متى نص صحيح

فقط؟ وبرنابا لبولس ذلك يتركوا ثم المم، دعوة
لهذا مناقضة الثاني للقرنا تعود تاريخية شهادة وجاءت

من تسلمت : "إني أبولونيوس المؤرخ يقول إذ ،النص
قد كانا السماء إلى صعوده قبل المسيح أنا القدمين
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ًا يبتعدوا ل أنا رسله أوصى يتاثن لمدة أورشليم عن كثير
سنة". ةعشر

نص أنه وتؤكد متى، نص تكذب الشواهد هذه فكل
.للمسيح نسبته تصح ل مختلق

النص في ليس فإنه ،كله ذلك عن الطرف غض عند ثم 
ذات في اجتمع أقدس ثالوث عن حديث بأنه يسلم ما

بينها قرنا ،متغايرة ذوات ثلث عن يتحدث فهو واحدة،
خاتمةل الصحيح والمعنى المغايرة، على دلت عاطفة بواو
المنزل والوحي عيسى ورسوله الله باسم : "اذهبوا متى
وجل". عز الله بتعاليم عليه

النصارى يصرفه ل مثل متى في الواردة الصيغة ولهذه
:تيموثاوس إلى بولس رسالة بعض في جاء فقد للتثليث،
والملئكة المسيح يسوع والرب الله أمام "أناشدك

ًا ) فإنا5/21 )1( " (تيموثاوس…المختارين يفهم لم أحد
ويقال الثالث، القنوم أنهم أو الملئكة ألوهية النص من
بولس.  نص في يقال ما متى نص في

إسرائيل بني دعوة من الخروج سفر جاء ما ويشبهه
تساوي يفهم أنا غير من وبموسى بالله لليمانا

وآمنوا ،الرب الشعب فخافقوله: " في المعطوفين
).14/31 " (الخروجموسى وبعبده بالرب

،والكتب اللغات في معهود التعبير في السلوب وهذا
بالله نواِمآ نواَآم الذين أيها يا  مثله القرآنا في نزل وقد

الذي والكتاب رسوله على نزل الذي والكتاب ورسوله
اليات من ذلك ) وغير136(النساء:  قبل من أنزل

 القرآنية.
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 التثليث عقيدة نقد

ً للتثليث نجد لم وإذا ًا دليل ًا صريح ينهض واحد
ً التوحيد وهو لنقيضه، نجد ترانا فهل للستدلل، في دليل

المقدس؟ الكتاب ثنايا
غرابة بوضوح يرى المقدسة السفار في المتأمل إنا
النصرانية في التوحيد أصالة أمامه تسطعو التثليث دعوة

الصريحة النصوصا عشرات عليه دلت فقد وبهاؤه،
المسيح معتقد بأنا تؤكد التيو وضوحها، في الناصعة
.وجل عز الله توحيد هو الله أنبياء قبلهم ومن ،وتلميذه

القديم العهد في الموحدة النصوصا
بها وتنطق القديم، العهد في التوحيد دعوة تتلل

وهي النصوصا، وتتسابق وصاياهم، حولها وتكثر النبوات،
منها: المعتقد، هذا أصالة تؤكد

التي موسى وصايا من التثنية سفر في جاء ما-
إسرائيل بني وأمر الحجر، لوحي على لموسى الله كتبها

يا "اسمع عليها فأكد بعده المسيح وجاء بحفظها،
كل من إلهك الرب فتحب واحد، إلهنا الرب ،إسرائيل

الكلمات هذا ولتكن قوتك، كل ومن نفسك كل ومن قلبك
أولدك، على هاّصُوق قلبك، على اليوم بها أوصيك التي

في تمشي وحين بيتك، في تجلس حين بها وتكلم
على علمة واربطها تقوم، وحين تنام وحين الطريق

قوائم على واكتبها عينيك، بين عصائب ولتكن يديك،
 .)9-6/4 أبوابك" (التثنية وعلى بيتك أبواب

من مصر رضأ من أخإرجك الذي إلهك الرب هو ناأ " -
التثنية( أمامي" أخإرى لهةآ لك يكن العبودية. ل بيت
5/6(.

الرب أنا " :إسرائيل بنيو لموسى الله وصية ومنها -
العبودية. ل بيت من ،مصر رضأ من أخإرجك الذي إلهك
ول ً،منحوتا ًتمثال لك تصنع . لأمامي أخإرى لهةآ لك يكن

من الرض في وما فوق من السماء في ّمما ،ما صورة
). 4-20/2 " (الخروجالرض تحت من الماء في وما تحت

أنا الرض شعوب كل الملوك: "ليعلم سفر وفي -
).8/60) 1( آخإر" (الملوك وليس الله، هو الرب

صنعتهم الذين المم  "كل:داود مزامير في وجاء -



أم واحد ، جلله جل الله
10(؟ثلثة

8( 

 

لنك اسمك، ويمجدونا رب يا أمامك ويسجدونا يأتونا
مزمورالوحدك" ( الله العجائب. أنت وصانع ،أنت عظيم
أو اسمه في يشاركه وليس الله، وحده  هو)86/9-10

السلم. عليه المسيح ذلك في بما أحد، ألوهيته

إله، يصور لم الرب:…قبلي إشعيا: "يقول في وجاء -
أنا مخلص، غيري وليس الرب، أنا يكونا. أنا ل وبعدي
.)12-43/10 " (إشعيا …وخإلصت أخإبرت

ممالك فتعلم يده، من خإلصنا إلهنا الرب و"أيها -
.)37/20 وحدك" (إشعيا الرب أنت أنك كلها الرض

وحدي السماوات ناشر شيء، كل صانع الرب "أنا -
هذا فأين ،)24/ 44 معي؟!" (إشعيا من الرض، باسط
غيره؟ إلى الخلق وأوكل ثلثة، الواحد جعل ممن

.)45/5 سواي" (إشعيا إله ل آخإر، وليس الرب "أنا -

ًا إشعيا نبوة في وجاء - إسرائيل ملك الرب " يقول أيض
غيري. إله ول ،الخإر وأنا الول : أناالجنود رب وفاديه

إله يوجد  هل.لي. ويعرضه به فليخبر ،ينادي مثلي ومن
).9-44/6 به" (إشعيا علمأ ل صخرة ول ،غيري

ملخإي (انظر. القديم العهد أسفار في كثير ومثله- 
 ). …،8/27 )1( ملوكال ،2/10

الجديد العهد في الموحدة النصوصا
الخالق تفرد تؤكد الحديد العهد أسفار جاءت وكذا 

المسيح لسانا على ذلك وتذكر ،والربوبية باللوهية
وحواريه.
ناأل رضأال على ًباأ لكم تدعوا  ولالمسيح: " - يقول

ناأل ،معلمين تدعوا وات. ولاالسم في الذي ،واحد باكمأ
).10-22/9 " (متىالمسيح ،واحد معلمكم

ًا ذلك ومن - تقدم واحد وإذا " :متى في جاء ما أيض
لي لتكونا عملأ صلح أي ،الصالح المعلم أيها :له وقال
أحد ليس ً،صالحا تدعوني  لماذا:له فقال البدية؟ الحياة
.)19/17 الله" (متى وهو ،واحد إل ًصالحا

نحو عينيه ورفع ،بهذا يسوع " كلم يوحنا قول وكذا -
ابنك مجد ،الساعة أتت قد الب أيها :وقال السماء

ًا، ابنك ليمجدك ،جسد كل على ًسلطانا أعطيته إذ أيض
الحياة هي وهذه أعطيته، من لكل أبدية حياة ليعطي
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ويسوع ،وحدك الحقيقي الله أنت يعرفوك أنا البدية:
إله من فليس )،3-17/2 " (يوحناأرسلته الذي المسيح

سبحانه. تعالى، الله وهو إلواحد، الحقيقة على

هذه أعطيكله: "  وقال يسوع الشيطانا جرب ولما -
:يسوع له قال حينئذ ،لي وسجدت خإررت إنا جميعها

وإياه ،تسجد إلهك  للرب:مكتوب  لنهشيطانا. يا اذهب
.)4/8 لوقا في مثلهو ،4/10 تعبد" (متى وحده

أعمال تعملونا نتمأ ":لليهود المسيح وقال -
وهو ،واحد أب لنا زنا. من نولد لم إننا :له .فقالواأبيكم

،تحبونني لكنتم أباكم الله كانا  لو:يسوع لهم الله. فقال
،نفسي من آت لم لني ،وأتيت الله قبل من خإرجت لني

). 42-8/41 " (يوحناأرسلني ذاك بل

نقل كما ،وتلميذهم المسيح تلميذ معتقد والتوحيد -
ًا الجديد العهد ذلك عنهم مرار

تؤمن "أنت: يعقوب تلميذال لسانا على جاء ما منهو-
ًا الله أنا القول وأما ،)2/19 تفعل" (يعقوب واحد. حسن

شيء. في الحسن من فليس الله غير بألوهية

يخلص أنا القادر الناموس واضع هو  "واحد:ويقول-
.)4/12 ويهلك" (يعقوب

مخلصنا" (يهوذا الوحيد الحكيم "الله يهوذا: ويقول-
25(.

تعترف التي النصوصا بعض له نجد بولس وحتى بل-
ووسيط واحد إله  "يوجد:قوله ذلك ومن بالوحدانية، لله
( المسيح" (تيموثاوس يسوع النسانا والناس: الله بين

خإلله من الله يبلغ واحد رسول له واحد،  إله)2/5 )1
يسوع. النسانا هو الرسول هذا وهديه، وحيه

ًا ويقول - صفات من وغيرها بالوحدانية الله واصف
الملوك ملك الوحيد العزيز  المبارك"والكمال:  الجلل

،نور في ًساكنا ،الموت عدم له وحده الذي الرباب، ورب
أنا قدرُي ول ،الناس من أحد يره لم الذي ،منه يدنى ل

)1( (تيموثاوس "البدية والقدرة الكرامة له الذي ،يراه
6/15-16.(

).3/20 واحد" (غلطية الله "لكن: ويقول -
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الواحد، الله عن تتحدث مثلها وكثير النصوصا فهذه
المتعدد الله عن حديث غيرها أو منها واحد في وليس

النصارى. يدعيه الذي الجوهر في المتوحد القانيم

العقل يطيقه ل سر التثليث
المثلثة المجامع قرارات بين التناقض هذا إزاءو

عقولهم النصارى يعمل أنا لبد كانا الموحدة والنصوصا
ًا، تصورها يستحيل التي المتناقضات هذه جمع على مع

والواحد واحد، هم الذين الثلثة قضية البشر تفهيم وعلى
ثلثة. هو الذي
عن البشري العقل وعجز العقيدة هذه ضعف أمامو

إل سبيل من النصارى يجد ل اله رفضه بل تصورها،
للعقل يمكن ل التي السرار من سر تثليثهم بأنا القول

بتعارض منهم البعض يعترف بل كنهها، على يقف أنا
: "أنا أوغسطين سانا القديس فيقول والعقل المسيحية

.والعقل" يتفق ل ذلك لنا ،مؤمن
جعل بها يراد محاولة كل "إنا كجارد: كير ويقول
.عليها" القضاء إلى تؤدي أنا لبد معقولة ديانة المسيحية

التدخإل يجوز : ل المسيحي" "التعليم في جاء قد و 
اليمانا. أسرار إدراك نستطيع ل لننا الله، أسرار في

اللهوت أسرار من سر هذا شنودة: "و زكي ويقول
.البشري" بالعقل كنهها إدراك يمكن ل التي الغامضة

على تعلو المسيحية "العقيدة تد: جيمس الب ويقول
.العقل" فهم

وثلثة ثلثة، في " واحد شروش: أنيس القس ويقول
أنا عليكم بل تفهموه، أنا عليكم ليس سر واحد، في

تتقبلوه".
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النصرانية في التثليث نشأة
 

التثليث على أدلة من النصارى يقوله ما كل أنا والحق
السفار هذه إليهم تنسب من لنا بها، الستدلل يسوغا ل

ًا. التثليث عن يعلموا لم شيئ
( ترتليانا النصرانية إلى الثالوث تعبير أدخإل من فأول

ًا)، م200 المقدس، الكتاب قاموس ذلك ذكر كما تقريب
منهم ،حينذاك الكنيسة آباء من كثيرونا خإالفه وقد

بعد التوحيد على التثليث انتصر وقد وغيره، سبيليوس
ترتليانا قبل ما الرابع. وأما القرنا في قسطنطين تنصر

ذكر. أي للتثليث فليس
أعقاب في للنصرانية رسمية عقيدة التثليث أصبح وقد

الثاني وفي المسيح، تأليه منهما الول في قرر مجمعين
القدس. روح تأليه تم

 نيقية: مجمع أولً:
المبرطور من بأمر م325 عام نيقية مجمع انعقد
سنوات بضع قبل أعلن قد كانا الذي قسطنطين الوثني
المبرطورية. في الديني التسامح قانونا

النصرانية الكنائس بين النزاعات قسطنطين ورأى
فقرر الدولة، كيانا وتزعج المبرطورية شعب تفتت

النصرانية الطوائف تحضره عام مجمع إلى الدعوة
وقام الشخصي، بإشرافه المجمع عقد وقد المختلفة،
ًا2048 وحضره بافتتاحه، الكنائس مختلف من  أسقف

أنا غير من أشهر ثلثة المداولت واستمرت المسيحية،
موحد. رأي إلى المجتمعونا يصل

رئيسة: محاور ثلثة على المجتمعونا كانا وقد
آريوس يتزعمهم المسيح للوهية منكرونا موحدونا أ-

من ألف زهاء ومعهم وأوسابيوس السكندراني
الساقفة.

ًا للمسيح بأنا القائلونا ب- ًا وجود من وأنه الب مع أزلي
ّثل وإنا جوهره ذات ًا م ً أقنوم هؤلء وذكر عنه، مستقل
ًا، يكونا أنا صح لما كذلك يكن لم لو المسيح بأنا مخلص

والشاب السكندروس، روما بابا الرأي بهذا القائلين ومن
التربية كتاب عنه يقول الذي أثناسيوس المتنصر الوثني
أثناسيوس للقديس ما يعلم المسيحية: "كلنا الدينية

مر على المقدسة الكنيسة في ممتازة مكانة من الرسول
السكندروس البابا مع القديس هذا حضر لقد… العصور
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الجندي هو أثناسيوس القديس فكانا…  نيقية مجمع
ًا أثناسيوس للقديس وكانا المسيح، ليسوع الصالح أيض
سنة أواخإر وفي… اليمانا قانونا صياغة في الفضل

ًا م329 الكسندروس". للبابا خإليفة بطريرك
ومنهم الرأيين بين التوفيق بعضهم ج- وأراد
لم المسيح بأنا قال حيث ،قيسارية أسقف أوسايبوس

وعليه ،الزل منذ الب من مولود هو بل العدم، من يخلق
الب. لطبيعة مشابهة عناصر ففيه
يكاد ل - التوفيق زعم الذي - الرأي هذا أنا يخفى ول

هذا إلى الملك مال وقد أثناسيوس، رأي عن يختلف
ًا، عشر وثمانية ثلثمائة مثله الذي الرأي بقية وخإالف قس

مجموعات أو آريوس يشايعونا كانوا الذين المجتمعين
أو مريم بألوهية كالقائلين ،المجمع في أضعف آراء تتبنى

ذلك. غير أو وعدل وطالح صالح ثلثة اللهة أنا
قرارات عشر والثمانية الثلثمائة القسس أصدر وقد
تقرر التي المانة إعلنا أهمها من كانا والتي نيقية مجمع

الكتب كل وإتلف بحرق المجمع أمر كما المسيح، ألوهية
قراره. تعارض التي والناجيل
ًا وأصدر ًا برأيه، والقائلونا آريوس بحرمانا قرار وقرار

في يثبت ل وأنا يعبدها، من وقتل الصنام بكسر آخإر
.النصارى أبناء إل الديوانا

:به تنبأ قد المسيح كانا ما وأتباعه لريوس وحصل
كل يظن فيها ساعة تأتي بل المجامع، من "سيخرجونكم

لكم، هذا وسيفعلونا لله، خإدمة يقدم أنه يقتلكم من
،)3-16/2 يعرفوني" (يوحنا ولم الب يعرفوا لم لنهم

جرؤوا لما قدره حق وقدروه معرفته حق الله عرفوا فلو
المصفوع بألوهية قالوا ولما إليه، الولد نسبة على

.امرأة من المولود
ولم القدس الروح عن الحديث نيقية مجمع أغفل وقد
ومثبت منكر بين حولها الجدل فاستمر ،ألوهيته يبحث
القسطنطينية. مجمع في حسمت حتى

ًا: مجمع   :القسطنطينية ثاني
مكدونيوس قول في للنظر م381 عام المجمع انعقد
ألوهية ينكر كانا والذي الريوسي القسطنطينية أسقف
إلهي عمل القدس الروح "إنا ويقول: القدس الروح
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ًاُأ وليس الكونا، في منتشر ًا قنوم الب عن متميز
والبن".

)،م395(ت تاؤديوس المبرطور المجمع بعقد أمر وقد
ًا وخإمسونا مائة وحضره فيه: قرروا أسقف

عقوبات وفرضوا الريوسي، المذهب شرعية عدم -1
أتباعه. على مشددة

في وزادوا وحياته، الله روح هو القدس روح أنا -2
ًا التثليث أصبح وبذلك ذلك، تؤكد فقرة اليمانا قانونا دين
ًا روح بألوهية القائلونا ذكر قد و ،النصرانية في رسمي

بمعنى عندنا القدس روح "ليس بأنه المجمع في القدس
ًا الله وليس الله، روح غير أنا قلنا فإذا حياته، غير شيئ
مخلوق". الله أنا قلنا فقد ،مخلوق القدس روح
وأشياعه. مكدونيوس لعن -3
الكنيسة بنظام المتعلقة القوانين بعض وضعت -4

 وسياساتها.
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النصراني التاريخ في التوحيد

والجديد القديم العهد أسفار شهادة سبق فيما رأينا
وأنا الرسل، به نادت الذي الله دين هو التوحيد أنا على

.ورسوله الله عبد هو عيسى
أتباع فأين ،كذلك عيسى ديانة في الصل كانا وإذا

الملة حياة في الوجود عن التوحيد انضوى ومتى ؟المسيح
الدلئل تلك لكل يكونا ل ناأ الممكن من وهل المسيحية؟

العصور؟ مر على النصرانية في أثر الموحدة
صفحات المحققونا ّبقل السئلة هذه عن للجابة 

التوحيد عقيدة عن يبحثونا وهم والجديد القديم التاريخ
ًا عشرين خإلل وتاريخها ،بولس وثنية مع الصراع من قرن

.واجدونا؟ هم فماذا

نيقية مجمع قبل ما في التوحيد
ًا المسيح بعد الول الجيل نشأ الله بتوحيد مؤمن

ًا كانا وأنه ،المسيح وعبودية ما في ذلك ورأينا رسولً، نبي
من بولس فيهم بما والقديسونا النجيليونا سطره
موحدة. نصوصا
تاريخ من الول الجيل بأنا القول نستطيع كما

ًا كانا النصرانية بطرس يقول حيث التاريخ بشهادة موحد
 عن" البرار تراجم في الخإبار  مروج" كتابه في قرماج

فهذا ،المسيح" ألوهية ينكرانا ومرقس: "كانا بطرس
.المقربين المسيح تلميذ معتقد

عقيدة بدأت المريكية: "لقد المعارف دائرة وتقول
ًا مبكرة بداية لهوتية كحركة التوحيد أو التاريخ في جد

من بالكثير التثليث عقيدة تسبق فإنها المر حقيقة في
النبوات، بدء مع بدأت لنها وذلك ،السنين" عشرات

وتعاليمه السلم عليه عيسى ببعثة وتللت واستنارت
.لله الموحدة

: "عقيدة الفرنسية لوس معارف دائرة وتقول
ول الجديد العهد كتب في موجودة تكن لم وإنا التثليث

إل المقربين تلميذهم عند ول نييالرسول الباء عمل في
أنا يدعيانا البروتستنتي والمذهب الكاثوليكية الكنيسة أنا

كل في المسيحيين عند مقبولة كانت التثليث عقيدة
…زمانا
تكونا مدة طيلة غالبة كانت عيسى إنسانية عقيدة إنا

الناصريين فإنا المتنصرين، اليهود من الولى الكنيسة
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التي النصرانية الفرق وجميع الناصرة مدينة سكانا
مؤيد بحت إنسانا عيسى بأنا اعتقدت اليهودية عن تكونت
بأنهم ذاك إذ يتهمهم أحد كانا وما القدس، بالروح

مبتدعونا الثاني القرنا في فكانا وملحدونا، مبتدعونا
أنا يعتقدونا مؤمنونا الثاني القرنا في فكانا وملحدونا،

ًا ويعتبرونه المسيح، هو عيسى ًا.. إنسان بحت
الوثنيين من تنصر من عدد نما كلما أنه ذلك بعد وحدث

قبل". من موجودة تكن لم عقائد ظهرت
ًا سمعانا عوض ويقول من المسيح أصحاب براءة مؤكد

الرسل لعلقة المتفحصين : " إناوالوثنية الشرك
أنه على إل إليه ينظروا لم أنهم يجد بالمسيح والحواريين

في الله يظهر أنا يستبعدونا كانوا كيهود لنهم… إنسانا
ّيا، ينتظرونا كانوا إنسانا. نعم هيئة المسيا لكن المس

يكن لم أجدادهم عن توارثوها التي أفكارهم إلى بالنسبة
بذات هو وليس الله، عند من يأتي ممتاز رسول سوى
الله".

مجمع بين الطريق بأنا المريكية المعارف دائرة وتؤكد
نيقية ومجمع المسيح تلميذ عقده الذي الول أروشليم

ًا، يكن لم انتشار عن دانيلو الكاردينال ويتحدث مستقيم
كأنطاكية بها بولس بشر التي المواطن في حتى التوحيد

عاتية. مقاومة واجهته حيث وغلطية
ًا وكشف في نشرت قديمة مسيحية وثيقة عن مؤخإر

 إنا:وتقول م1966 يوليو 15 "التايمز" في جريدة
في المسيح أتباع أكثر أنا يسلمونا الكنيسة مؤرخإي

لبني آخإر نبي مجرد اعتبروه لوفاته التالية السنوات
إسرائيل.
النجليزي: "تسألني الفيلسوف رسل برتراند ويقول

ًا لست رسل برتراند لماذا ًا وأقول ؟ مسيحي على رد
منذ مات قد مسيحي وآخإر أول أنا أعتقد لنني سؤالك:

ًا، عشر تسعة التي الحقة المسيحية بموته ماتت وقد قرن
العظيم".  النبي هذا بها بشر

من منعت لم وقوته الول الجيل في التوحيد أصالة لكن
من المتنصرين أوساط في الوثنية بولس دعوة انتشار
التي الوثنية مبادئ دعوته في وجدوا الذين الوثنين

تفتقرها التي والداب ثلُالم بعض إلى إضافة ،اعتادوها
واليونانية. الرومانية الوثنيات
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المسيح، أتباع لدنا من بولس دعوة عورضت وقد
ما وظهر بولس، أتباع يواجهونا الموحدونا واستمر
وهم ،الهراقطة بفرق تاريخها في الكنسية تسميه

التي الفرق ومنهم الدينية، الكنيسة أراء عن الخارجونا
المسيح. ألوهية تنكر كانت

اسمه لقس وتنسب الفرق: البيونية هذه أهم ومن
فسموا الله، إلى الفقراء هم: وقيل: البيونية ،أبيونا
وزهدهم. لفقرهم بذلك

من الميلدي الول القرنا في الفرقة هذه ظهرت وقد
م.70 عام بعد الفرقة هذه نشطت وقد يهودي، أصل

خإلل الوائل المؤرخإونا الفرقة هذه معتقدات ذكر وقد
فيقول المتأخإرة، الريوسية فرقة لعقائد نقدهم

آريوس: عقيدة م) عن326 (عام السكندرية بطريرك
أبيونا تعليم هو الكنيسة تقوى على الثائر التعليم "فهذا

السمياطي". بولس تعليم نظير وهو ،وأرطيماس
الهراقطة: م) عن388( الورشليمي كيرلس ويقول

ًا صنع "فكرنثوس ًا الكنسية، في خإراب وكربو ميناندر وأيض
وأبيونا". قراط

:م)188الهرطقات" ( "ضد كتابه في ايريناوس ويقول
هو الله أنا على يوافقونا البيونية باسم يدعونا "والذين

كرنثوس مثل الرب عن مبادئهم ولكن العالم، خإلق الذي
فقط، متى إنجيل يستخدمونا هم و…قراط كربو ومثل

عن مرتد عنه: إنه ويقولونا الرسول، بولس ويرفضونا
في المذكورة العوائد وكل الختانا، يحفظونا الناموس،
الشريعة".
تاريخه: م) في240(ت القيصري أوسابيوس ويقول

القوم هؤلء دعوا إذ محقين القدمونا كانا "قد
فقيرة اعتقادات المسيح في اعتقدوا لنهم (أبيونيين)،

ًا اعتبروه فهم ووضيعة، ًا إنسان ًا بسيط فقط تبرر قد عادي
يقولونا البيونيونا كانا السامية". كما فضيلته بسبب

بالتحريف. يتهمونه وكانوا بولس بردة
أو متى إنجيل استخدموا هؤلء أنا المصادر وتذكر

فلعلهم واحد، لمسمى السمين - ولعل العبرانيين إنجيل
ويرى بغيره، يبالوا - ولم لمتى العبراني الصل استخدموا

لكتابة يوحنا دعي الفرقة هذه بسبب أنه المؤرخإين بعض
المسيح. لهوتية فيه يقرر الذي إنجيله
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شمل حتى كثروا إذ ،شأنا الفرقة لهذه كانا وقد
وآسيا وسوريا فلسطين - أعدائهم باعتراف نفوذها-
القرنا إلى وجودهم واستمر روما، إلى ووصل الصغرى

في جيروم القديس كلم من يفهم حيث الميلدي الرابع
والضطهاد، الضعف من حالة في كانوا أنهم الرابع القرنا
نيقية. ومجمع قسطنطين لوامر مخالفتهم بعد وذلك

هي الفرقة هذه أنا المسلمين المحققين بعض ويرى
عدوهم على آمنوا الذين فأيدنا  بقوله الله عناها التي

عناهم من أنهم وناوير ،)14(الصف:   ظاهرين فأصبحوا
لهم فإنا بالروح، للمساكين بقوله: "طوبى المسيح
الرض، يرثونا فإنهم للودعاء، طوبى السماوات، ملكوت
والعطاش للجياع طوبى يتعزونا، فإنهم للحزانى طوبى
).9-5/3 " (متى…يشبعونا فإنهم

- الداعية م) ظهر73( الفرقة هذه نشأة فترة وفي
أوسابيوس: المؤرخ ويسميه - كرنثوس، ذكره سبق الذي
مجرد كانا المسيح أنا يعتقد كانا وقد ،الهراقطة زعيم

النص (أي متى عدا الناجيل رفض كما بارز، إنسانا
المفقود). العبراني
السقاصا أمونيوس ظهر الثاني القرنا أواخإر وفي
عارف لله، حبيب للعادة خإارق إنسانا المسيح بأنا بدعوته

دعوته، أفسدوا تلميذه وأنا مدهش، بنوع الله بعمل
أو بالمعلمين أتباعه ويعرف ،قراط كربو نادى هذا وبمثل

حتى المسيح بشرية إثبات في بالغوا لكنهم المستنيرين،
يفعلوا أنا الناس جميع ويقدر الحكماء، كسائر كانا قالوا
قول على فعلهم ردة فكانت ،سلوكه ويسلكوا مثله،

إنكارهم زحمة ففي صحيحة، غير بألوهيته القائلين
الصلة عليه حقه عن وأنقصوه هضموه للوهيته
.والسلم

فرقة ظهرت الثالث الميلدي القرنا أواسط وفي 
تولى والذي الشنشاطي، بولس أتباع وهم البولينية
ًا يشغل كانا كما م260 عام إنطاكية أسقفية ًا منصب كبير

تدمر. مملكة في
الشنشاطي، م) عقيدة1324 (ت كيرد القس ويلخص

الخدمة": إيضاح في الظلمة "مصباح كتابه في فيقول
بولس ملة وهي البوليانيونا، أو البولية تدعى "ملة

بأنا يؤمنونا الذين وهم إنطاكية، بطريك السميساطي
بثلثة يسمونه ول واحد، أقنوم واحد، جوهر واحد، إله الله
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جوهر من أنها ول مخلصة، أنها بالكلمة يؤمونا ول أسماء،
ويقولونا: إنا المحيي، القدس بروح يؤمنونا ول الب،

وكمثل آدم، خإلق مثل اللهوت من خإلق إنسانا المسيح
… مريم من ابتداؤه البن وأنا جوهره، في منا واحد

البن أزلية ذكر فيه الكتب من موضع كل إلى ونظروا
كما غيره مكانه وكتبوا فغيروا ثالوثه، وأقانيم ولهوته
الكتب أسماء يغيروا ولم ديانتهم، يوافق ما وعلى يحبونا،

حديثهم". ول الرسل أسماء ول
سنوات خإمس خإلل مجامع ثلث الكنسية عقدت وقد

إنطاكية في مجمع آخإرها مذهبه، عن بالعدول لقناعه
فطرد مذهبه، عن فيه ودافع بولس، وحضره م،268 عام

إلى وجودهم استمر أتباعه لكن مناصبه، جميع من وعزل
السابع. الميلدي القرنا
مترهب عالم الرابع الميلدي القرنا بداية في ظهر كما
سماوي كائن المسيح أنا يرى وكانا لوسيانا، يدعى

العقل فيه وتجلى الوجود، إلى العدم من الله أخإرجه
،بشرية غير روحه فكانت الشخصية، كيفيته في اللهي

الطلق. على الله يكن لم لكنه
الطاغية المنحرفة العقائد أثر الفرقة هذه في ويظهر

الغلو من شيء من المسيح في قولهم يخلو ل إذ ،حينذاك
السلم. عليه المسيح في
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نيقية مجمع بعد فيما التوحيد

الريوسية
بعد المسيح يؤله رسمي قرار أول صدر م325 عام في
ورفض الرأي، لهذا قسطنطين الوثني المبرطور تبني

- أجله من المجمع عقد الذي آريوس- واعتبر سواه، ما
ًا. هرطوقي

عنه نقل كما يقول وكانا الكنيسة، رهبانا من وآريوس
القبطية": "إنا الكنيسة "تاريخ كتابه في يوحنا منسي
ًا ليس البن جوهره، من وليس الزلية، في للب مساوي
من معناها مشتق عبرية (كلمة-  الصل في الب كانا وقد

الخلق بداية قبل معه كانا أنه النص من والمراد ،الظل
الكتاب قاموس انظر حياة. ول نور يكن لم حيث

ًا، - )546 صا المقدس، العدم من البن فأخإرج وحيد
حتى ول أحد، يكيفه أو يراه أنا يمكن ل والب بإرادته،

إله والبن الزلي، يعرف ل بداية له الذي لنا البن،
مكتسب". لهوت على بحصوله

بعد انتشرت دعوته لكن م،336 آريوس توفي وقد
في الطير حسني الستاذ يقول كما وأصبحت وفاته،
النصرانية": في الموحدة الفرق "عقائد الماتع كتابه

ًا كله يكونا أنا العالم "أوشك قول حسب - أريوسي
تلك ضرب على العمل في الباطرة تدخإل - لول الخصوم
تبعيتها". واستئصال العقيدة

الله مدينة "كنيسة كتابه في رستم أسد ويقول
ًا يظهر فيما آريوس العظمى": "كانا ًا عالم ًا زاهد متقشف

المؤمنين، من عدد حوله فالتف ،والرشاد الوعظ يجيد
كثرة الكليروس" ويؤكد رجال من كبير عدد إليه وانضم

أهل أكثر أنا وينقل البطريق، ابن المؤرخ الريوسيين
أريوسيين. كانوا مصر

أنا ،موته وبعد حياته إبانا آريوس مذهب قوة يؤكد ومما
كانا كما عقيدته، لبحث عدة مجامع عقدت الكنيسة
،م334 قيسارية مجمع ،منها مجامع وأتباعه لريوس

عزل صور مجمع في المجتمعونا قرر وقد ،م335 وصور
كتبت والذي المسيح للوهية الداعي  –البابا أثناسيوس

إلى نفوه نيقية-كما مجمع في بإشرافه النصارى أمانة
ًا عقدوا ثم ،فرنسا م341 عام إنطاكية في آخإر مجمع
ًا وتسعونا سبع حضره ًا أسقف فيه قرروا ،أريوسي
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مبادئهم مع تتفق التي القوانين من مجموعة
ومعتقداتهم.

إلى أثناسيوس السقف الروماني المبرطور أعاد ثم
وأثاروا لذلك، الريوسيونا فاحتج البابوية، كرسي

ًا عقدوا ثم عدة، اضطرابات عام بفرنسا آرلس في مجمع
عزل - ًاواحد عدا  –بالجماع فيه وقرروا ،م353

.أثناسيوس
وتولى فعزل، م355 ميلنو مجمع في ذلك أكدوا ثم 

السكندرية، كرسي جاورسيوس الريوسي السقف
أحدهما مجمعين المبرطور عقد م359 عام وفي

يا"،ف"سلو في للشرقيين والخإر "ريمني"، في للغربيين
الكنائس وباتت الريوسية، عقائد صحة المجمعانا وقرر

آريوسية. الغربية
قسطنطين المبرطور أنا ناسيليف المؤرخ ويذكر

لفراد ممالة الريوسي المذهب إلى تحول قد نفسه
وقد القسطنطينية، إلى عاصمته نقل بعد وذلك ،شعبه
المذهب أتباع كثرة يبرر وهو شنودة النبا بذلك تعلق

له. المبرطور معاضدة بسبب بأنه فذكر الريوسي،
صيغة الريوسيونا وضع م361 إنطاكية مجمع وفي
أبيه، عن غريب فيها: "البن جاء ومما ،للمانة جديدة

العام نفس وفي والمشيئة"، الجوهر في عنه ومختلف
ًا عقدوا عشر سبعة فيه وضعوا القسطنطينية في مجمع
ًا ًا قانون نيقية. مجمع عن صدر لما مخالف

ًا العام هذا وفي يوليانوس المبرطورية تولى أيض
وجاهر أعمالهم، إلى وأساقفته أثناسيوس فأعاد الوثني،

ثم الوثنيين، للنصارى الكنائس وسلم الصنام، بعبادة
سلفه، بدأه ما أكملف م،363 يوبيانوس المبرطور خإلفه

الوثنية، النصرانية عقيدة وفرض الريوسيين، وعادى
ًا قاله ومما أنا أردتم دولته: " إذا وأركانا شعبه مخاطب
حرم ثم مثلي"، مسيحيين كونوا مبراطوركما أكونا

من وطلب نيقية، قرارات وتبنى الريوسيين، مذهب
الدين حقيقة عن له يكتب أنا أثناسيوس السقف

يقف أنا قبل عليه الناس أجبر قد كانا الذي المسيحي
حقيقته. على

النسطورية
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ًا ظهرت الخامس القرنا فيو ،وفرقته لريوس وامتداد
نسطور القسطنطينية أسقف يد على النسطورية فرقة
نسطور وكانا والفلسفة، الساقفة بعض شايعه الذي

ًا، جزء المسيح في يقول: إنا طبيعة من ليس لكنه لهوتي
ل التي العذراء من الجزء هذا يولد فلم البشرية، المسيح

الله. أم تسمى أنا يصح
ليس النسانا بعيسى اللهوت اتحاد أنا نسطور عتقدوي

ًا ًا، اتحاد اللهي الحلول وفسر فقط، ساعده بل حقيقي
والنصرة. والتأييد الخإلق حلول أي المجاز على بعيسى
ثلثة ابن لطفل أسجد خإطبه: "كيف إحدى في وقال

الجسد من يولد إنما أم؟ لله يكونا أشهر؟" وقال: "كيف
ًا إل ليس الخليقة روح. إنا فهو الروح من يولد وما ،جسد

ًا ولدت بل الخالق، تلد لم اللهوت". إله هو إنسان
ونفيه، عزله قرر مجمع م431 أفسس في عقد وقد
ابن سايرس المؤرخ يقول ليبيا، صحراء في فمات

كانا نسطور البطاركة": " إنا "تاريخ كتابه في المقفع
قال: إنا إذ اللوهية من المسيح تجريد على الصرار شديد

غير". ل نبي فقط. إنه إنسانا المسيح
أنا البطارقة له أرسل نفيه عند أنه المقفع ابن وذكر

عنه، يعفونا فسوف متجسد إله المصلوب بأنا اعترف إذا
ولم ،فرعونا مثل قلبه "فقسا: المقفع ابن فيقول
بشيء". يجبهم
مذاهب فأشبه نسطور بعد النسطورية مذهب تغير وقد

لها شخصية المسيح إنا النسطورية: يقول إذ ،التثليث
ًا، إنسانا فهو وإلهية،  بشرية:حقيقتانا ًا، إله حق ولكنه حق

المسيح ذات بل الحقيقتين، جمعت قد شخصية ليس
شخصيتين!!. تجمع كانت
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الديني الصلح ثورة بعد الموحدة النصرانية الطوائف

سيطرة ظل في النصرانية على تعاقبت قرونا وطوال
نشاطهم ضعف وإنا ،نيالموحد تواجد ينقطع لم الكنيسة

الكنيسة وقوة التفتيش محاكم بسبب وتواجدهم
وسلطانها.

الفرق عادت واضمحل، الكنسية سلطانا ضعف وعندما
ما وهو ،بالهتزاز التثليث عقيدة وبدأت للظهور، الموحدة

لم وإنه القوة، إلى يفتقد تعبير بقوله: "إنه لوثر عنه عبر
السفار". في يوجد

الموحدين": "إنا "تاريخ كتابه في فالبر عنه قال فيما
نيقية مجمع عن صدر الذي اليمانا قانونا أعلن قد كالفن

ً كأغنية يغنى أنا يناسبه كانا عن كبيانا يحفظ أنا من بدل
العقيدة".
م)1541العقيدة" ( "خإلصة كتابه كالفن ألف وعندما

ًا. إل التثليث فيه يذكر لم نادر
ًا ًا وشيئ وازدهر للظهور الموحدة الفرق عادت فشيئ

هوجونا المجر ملك إنا حتى ،أوربا في الموحدين نشاط
ًا. م) كانا1571(ت سيجسموند موحد

دائرة تذكر كما التوحيد ازدهر ترانسلفانيا وفي
المشهورين الموحدين من وكانا المريكية، المعارف

جونا الملك وفاة بعد السجن أدخإل الذي داود فرانسس
سنة وتوفي الكاثوليكي، باثوري ستيفن الملك وتولي
نشر من الموحدين منع قد الجديد الملك وكانا م،1579
منه. إذنا دونا كتبهم
بولوينة، في الموحد سوسنس القرنا هذا في ظهر كما
التثليث، أنكروا بالسوسنيونا يعرفونا أتباع له وكانا

سويسرا، إلى الكنسية من بعضهم وفر بالتوحيد، ونادوا
ًا فأحرق أسبانيا في بالتوحيد سرفيتوس ونادى عام حي
التثليث": "إنا "أخإطاء كتابه في يقول وكانا ،م1553
ًا هي إنما ذلك إلى وما والجوهر الثالوث مثل أفكار

ًا". السفار عنها تعرف ل فلسفي، اخإتراعات شيئ
الموحد، الناباست مذهب ألمانيا في ظهر كما

سحقه. الكنيسة واستطاعت
"الحركة منها التثليث تحارب جمعيات ظهرت ثم

في إيطاليا شمال في وأنشأت للتثليث"، المضادة
المعادية تلتها" الحركة ،عشر السادس القرنا أواسط

بندراثا جورجيو المشهور الطبيب ترأسها للتثليث" والتي
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وكانا بيزو، مجمع عقد م1562 عام وفي م،1558 عام

الحضور غالبية كانا فيما التثليث عن يتكلمونا القسس
له. المنكرين من

الموحدة الكنائس بعض قويت عشر السابع القرنا وفي
م1605 عام الموحدونا أصدر و أتباعها، في قلة على

ًا ًا مطبوع والمسيح ،ذاته في واحد "الله فيه جاء مهم
القدس والروح إنسانا، مجرد ليس ولكنه حقيقي، إنسانا

ًا ليس الله". قدرة لكنه ،أقنوم
جماعة بمقتضاه طردت مرسوم صدر م1658 عام وفي
جونا يومذاك التوحيد رواد من إيطاليا. وكانا في موحدة

النجليزي". التوحيد وسمي: "أبو م)،1662 (ت بيدل
عقيدة في الشك إلى دراسته خإلل من توصل قد وكانا

صقلية. إلى نفي ثم مرتين، وسجن بذلك فجهر التثليث،
من الموحدين ملكي مرسوم استثنى م1689 عام وفي
هؤلء لكثرة يعود ريب ل الديني. وذلك التسامح قانونا

كتابه في بردنوفسكي عنه يعبر ما هو و أثرهم، وتعاظم
القرنا في العلماء فيقول: "كانا النسانا"، "ارتقاء
التثليث". مبدأ من بالحرج يشعرونا عشر السابع
ناوالموحد هؤلء سمي عشر الثامن القرنا وفي

(ت شاونسي تشارلز الدكتور ومنهم ،بالريوسيين
يراسل وكانا بوسطن، كنيسة م) راعي1787

.النجليز الريوسيين
ضد بشجاعة ميهيو يوناثانا الدكتور ناضل وكذا 

من التثليث "عقيدة كتابه صموئيل الدكتور ونشر التثليث،
الله هو وحده الب نتيجة: "أنا إلى فيه السفار" ووصل

بأنه إنكاره ورغم رتبة"، منه أقل المسيح وأنا السمى،
آريوس، وتعليم أقواله بين التميز يصعب فإنه آريوسي،

وقد م)،1768 (ت بربستلي جونا الطبيعي العالم ومثله
المخلصين المسيحية أساتذة إلى "التماس رسالته طبع

،إنجلترا في نسخة ألف ثلثين منها الموقرين" ووزع
بنسلفانيا. في فقضى مغادرتها، على فأرغم

م) الخدمة1818 (ت ليندساي ثيوفليس واعتزل
عين كما موحدة، كنيسة إلى تحول أنا لبث ما ثم الكنيسة،

كلية في كبير منصب في بلشام توماس الموحد زميله
ًا أسسا ثم اللهوتية، هاكني التوحيدية "الجمعية مع
طريق عن الفضيلة وممارسة المسيحية المعرفة لترقي
الكتب". توزيع
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ًا الموحدونا كونا المدينة الحقوق إقرار بعد ثم اتحاد
."للتوحيد الجنبي البريطاني "التحاد أسموه
مناطق في أسس الميلدي عشر التاسع القرنا وفي
شخصيات اجتذبت التي الموحدة الكنائس من عدد متعددة

بوسطن، كنيسة ) راعي1842 (ت شاننج وليم مثل مهمة
جواهر، ثلثة تتطلب أقانيم الثلثة :بأنا يقول كانا و

يتطلب الكونا نظام يقول: "إنا آلهة. وكانا ثلثة وبالتالي
ًا ًا مصدر عقيدة فإنا لذلك ثلثة، ل ،والتعليل للشرح واحد
علمية". أو دينية قيمة أي تفتقد التثليث

كنيسة راعي سباركس جارد القس قال ومثله
ًا بعد فيما صار والذي ليتمور في الموحدين لجامعة رئيس

.هارفرد
وفي ،المريكي التوحيد جمعية م1825 عام وتكونت 

الهولندية ليدنا مدينة أضحت القرنا هذا منتصف
ًا وجامعتها الذين الموحدين عدد وكثر للتوحيد، مركز

الصلحيين. أو باللوثريين عرفوا
وزادوا الموحدونا، تزايد العشرين القرنا مطلع ومع

في كنيسة مائة أربع من يقرب ما بوجود وأثمر نشاطهم،
المتحدة الوليات في ومثلها ومستعمراتها، بريطانيا

هما التوحيد تعلمانا لهوتيتين كليتين إلى إضافة
،أمريكا في وكليتين بريطانيا، في كسفوردأو مانشستر

في بركلي في والخإرى شيكاغو، في إحداهما
في كلية أو كنيسة وستين مائة من يقرب وما كاليفورنيا،

النصرانية. أوربا دول كافة في ذلك وغير ،المجر
من كبير عدد حضره مؤتمر عقد م1921 عام فيو

الدكتور كارليل أسقف برئاسة كسفوردأ في الدين رجال
للكتاب قراءته أنا فيه: ألقاه خإطاب في ذكر الذي راشدل

في جاء ما وأما إله، عيسى أنا يعتقد تجعله ل المقدس
إليه النظر يمكن فل الثلثة الناجيل تذكره لم مما يوحنا
المسيح ميلد في قيل ما كل أنا ورأى تاريخي، أنه على
سابقة روحه أنا القول أو المراض شفائه أو عذراء من

شاركه بألوهيته. وقد للقول يدعو ل ذلك كل ،للجساد
المؤتمرين. من عدد آرائه في

من أكثر أنه يسوع يفكر فيج: "لم لورد إيميل ويقول
دونا الحيانا بعض في نفسه يرى أنا بقليل وليس نبي،

ًا يحدث ولم النبي، السامع إلى به يخيل ما يسوع من أبد
يجد…  وآمالهم البشر خإواطر فوق وآمال خإواطر له أنا
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بقوله: إنه تواضعه عن للتعبير صالحة جديدة كلمة يسوع
ًا النسانا، ابن إلى النظار يلفتوا أنا النبياء أراد وقديم

يسمونا فكانوا الله، عن تفصلهم التي الواسعة الهوة
."… النسانا بأبناء أنفسهم
في اللهوت علماء من سبعة اشترك م1977 عام وفي

المتجسد" ومما الله "أسطورة له عنونوا مشهور كتاب
أسفار بأنا التسليم قبلت "أنها المجموعة هذه عن فيه

ظروف في البشر من مجموعة كتبها المقدس الكتاب
ً ألفاظها اعتبار على الموافقة يمكن ول متنوعة، تنزيل

ًا أنا مقتنعونا الكتاب هذا في المشتركين إنا … إلهي
ًا ًا تطور من الخإير الجزء هذا آخإر في منه بد ل آخإر لهوتي
العشرين". القرنا
كتابا بريطانيا في اللهوت علماء من ثمانية أصدر ثم

في جاء ما فيه أكدوا الله"، ابن ليس "المسيح أسموه
إله إلى النسانا تحول إمكانية : "إنا وقالوا ،الول الكتاب

اليام". هذه به والمصدق المعقول بالشيء تعد لم
في م1984 إبريل في جرت تلفزيونية مقابلة وفي

المرتبة يحتل والذي جنكنز دافيد السقف ذكر بريطانيا
ًا وثلثين ةتسع بين الرابعة هرم رأس يمثلونا أسقف

المسيح ألوهية بأنا قاله مما فكانا ،النجليكانية الكنيسة
ًا حقيقة ليست بها. مسلم

الكنيسة أتباع بين كبير صدى لكلماته وكانا
رأي نيوز" باستطلع "ديلي صحيفة فقامت ،البرتستانتية

ًا وثلثين واحد والثلثين- التسعة الساقفة - من أسقف
الستطلع نتيجة نشرت ثم دافيد، السقف قاله ما حول
"أصر نتيجته وكانت ،م25/6/1984 في الصادر عددها في
على يجب بأنه القول على الساقفة من  فقط11

ًا المسيح يعتبروا أنا المسيحيين ًا إله ًا، وإنسان بينما مع
ًا كانا بأنه  منهم19 قال المسيح إلى ينظر أنا كافي

ًا15 أكد فيما ،لله" العلى الوكيل باعتباره منهم  أسقف
إضافات كانت الجديد العهد في المذكورة المعجزات "أنا

في تصلح ل أنها أي بعد". فيما يسوع بقصة ألحقت
اللوهية. على الدللة

مسسسألة فسسي بأسسساقفتها ممثلسسة الكنيسسسة تشكك وهكذا
علسسى دخإيلسسة عقيسسدة أنها وتقر وترفضها، المسيح، ألوهية

مسسن هسسي إذ تلميسسذه، ول المسسسيح يعرفهسسا لسسم النصسسرانية،
الناجيسسل كتبسسوا ممسسن بسسه تسسأثروا والسسذين بسسولس مبتدعات
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الكنسية. المجامع ثم والرسائل
في أصيلة حركة التوحيد أنا لنا يتبين ذكرنا ما كل ومن

في منهم المخلصونا نظر كلما تتجدد النصراني، المجتمع
و غشاوتها، الفطرة عن فتنجلي المقدسة، أسفارهم

الله. إل إله ل أنا الناصعة الحقيقة تعلن
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المسيح بألوهية القول مصادر

 للنسساس قلسست أأنسست مريسسم ابسسن عيسسسى يسسا الله قال إذ
يكسسونا ما سبحانك قال الله دونا من إلهين وأمي اتخذوني

علمتسسه فقسسد قلتسسه كنسست إنا بحسسق لي ليس ما أقول أنا لي
علم أنسست إنسسك نفسك في ما أعلم ول نفسي في ما تعلم

ربسسي الله اعبدوا أنا به أمرتني ما إل لهم قلت ما  الغيوب
ًا عليهم وكنت وربكم تسسوفيتني فلمسسا فيهسسم دمت ما شهيد

شسسهيد شسسيء كسسل علسسى وأنسست عليهسسم الرقيسسب أنت كنت
).117-116(المائدة: 

يقسسل ولسسم نفسسسه، بألوهية قال قد المسيح يكن لم وإذا
علسسى العقائسسد هسسذه وفسسدت أيسسن فمسسن معاصسسروه، بهسسا

النصرانية؟
اليهودي النصرانية، عدو بولس : إنهنقول الجواب وفي

نحسسل وقد رفعه، بعد السماء في المسيح رؤية ادعى الذي
البشر بعض تقدس كانت التي المختلفة الوثنيات من ذلك

اللسسه ابسسن المسسسيح النصسسارى وقالتالله.  أبناء وتعتبرهم
مسسن كفسسروا السسذين قسسول يضسساهئونا بأفواههم قولهم لكذ

).30(التوبة:  يؤفكونا أنى الله قاتلهم قبل

النصراني الفكر في بولس أهمية
علسسى النجيلييسسن وأهم الجديد، العهد كتبة أشهر بولس
يقسسارب مسسا تشسسكل رسالة، عشرة أربع كتب فقد الطلق،

مسسن العديسسد تجسسد فقسسط وفيهسسا الجديسسد، العهسسد من النصف
وواضسسسع النصسسسرانية مؤسسسسس إنسسسه النصسسسرانية، العقائسسسد

سسسائر دونا النبسسوة، ادعسسى السسذي الوحيسسد وهسسو عقائسسدها،
النجيليين.

بسسولس، رسسسائل الرئيسسس عمادهسسا المحرفة لنصرانيةفا
الجديسسد العهسسد سسسطور مسسن خإط ما أول رسائله كانت التي
ًا جاء الذي سسسيما ل ،بسسولس رسسسائل مع ما حد إلى متناسق

تلسسك النصسسرانية الكنيسسسة رفضسست فيمسسا يوحنسسا، إنجيسسل
على طغت التي بولس نصرانية مع تتعارض التي الرسائل

مسسن وتلميسسذه المسسسيح بهسسا نسسادى التي الصلية النصرانية
بعده.

ول يغفسسل ل النصسسرانية في بولس تركه الذي الثر وهذا
"الخالسسدونا كتسسابه فسسي هارت مايكل بالكاتب حد مما ينكر،

ًا التاريسسخ رجسسال أهسسم أحسسد بسسولس يجعل المائة" أنا إذ ،أثسر
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فسسي المسسسيح كسسانا بينمسسا سادسسسةال المرتبسسة فسسي وضسسعه
ة.ثالثال المرتبة
فسسي وسسسلم عليسسه الله صلى النبي وجود هارت برر وقد

يعد الذي المسيح على وتقدمه ،قائمته من الولى المرتبة
فقسسسال: الرض، وجسسسه علسسسى الكسسسثر لسسسدينه المنتسسسسبونا
أقامهسسا وإنمسسا واحسسد، شسسخص يؤسسسسها لسسم "فالمسسسيحية

يجب ولذلك بولس، والقديس السلم عليه اثنانا: المسيح
الرجلنا. هذانا إنشائها شرف يتقاسم أنا
الخإلقيسسة المبسسادئ أرسسسى قسسد السلم عليه فالمسيح 

يتعلسسق مسسا وكسسل الروحيسسة نظراتهسسا وكسسذلك للمسسسيحية،
صسسنع مسسن فهسسي اللهسسوت مبادئ النساني.وأما بالسلوك
.بولس" القديس

السسذي هسسذا مسسن بشيء يبشر لم "المسيح هارت: ويقول
تسسأليه عسسن الول المسسسئول يعتسسبر السسذي ،بسسولس قسساله

لقسسب يسسستخدم لسسم بسسولس أنا إلسسى هارت وينبه المسيح".
ًا كانا الذي النسانا" "ابن علسسى المسسسيح يطلقسسه مسسا كسسثير

نفسه.
الذين المسيح تلميذ من هارت مايكل قائمة خإلت وقد 

فيمسسا الحقيقسسي، المسسسيحية مؤسسسس بولس دعوة غلبتهم
م)325( نيقيسسة مجمسسع صاحب قسطنطين المبرطور كانا
والعشرين. الثامنة المرتبة في

السستي البسسدع مسسن للعديسسد بالسسذكر المحققونا تعرض وقد
وبينسسوا وشسسرائعها، النصسسرانية عقائسسد فسسي بسسولس أحسسدثها
ًا هسسذه مسسن المسسسيح بسسراءة الجديسسد العهد كتب على اعتماد
البدع.

المسيح وألوهية بولس
- يوحنا إنجيل عن يقال قد ما سوى الناجيل- خإلت وإذا

بسسولس رسسسائل فسسإنا المسسسيح ألوهيسسة عقيسسدة تقريسسر مسسن
المسسسيح تعتسسبر التي والنصوصا المسيح، في بالغلو تمتلئ
ًا ًكائنا البشر. عن فريد

يعتسسبره وهسسل المسسسيح؟ عسسن بسسولس أقسسوال فسسي فمسساذا
ًا أم رسولً ًا إله … أم متجسد
بيسسن متناقضسسة إجابسسة نجد بولس رسائل في التأمل عند
المسسسيح، ببشسسرية تصسسرح نصسسوصا ثمسسة إذ وأخإسسرى، رسالة
إلسسى يرجسسع التناقض هذا فهل ،بألوهيته تقول أخإرى وثمة
تطسسوير مع متوافق أنه أم مدعويه حالة حسب بولس تلونا
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مسسا إلى يرجع التناقض أنا أم ؟المسيح في لمعتقده بولس
يبقسسى كلسسه هسسذا … وتبسسديل تغيسسر مسسن الرسائل له تعرضت
ترجيح. غير من محتملً
البشر من كعبد المسيح عن تحدثت التي النصوصا فمن

"يوجسسد بولس: قول واصطفائه له الله بمحبة عنهم يتميز
يسسسوع والناس: النسانا الله بين واحد ووسيط واحد، إله

.)2/5 )1( المسيح" (تيموثاوس
ًا يقول ومثله تحفسسظ "أنا الربسساب رب بوحدانيسسة معترف
المسسسيح، يسسسوع ربنسسا ظهسسور إلى لوم ول دنس بل الوصية

ملسسك الوحيسسد، العزيسسز المبسسارك أوقسساته فسسي سسسيبينه الذي
"…المسسوت عسسدم لسسه وحسسده السسذي الربسساب، ورب الملسسوك،

وحده الله لكن ،رب فالمسيح ،)16-6/14 )1( (تيموثاوس
الرباب. رب

:بسسولس عنسسه يقول له الله بتقديم متميز بشر والمسيح
صسسادق" ملكسسي رتبسسة علسسى كهنسسة رئيسسس اللسسه مسسن "مسسدعو

جسده أيام في "الذي المسيح أي وهو )،5/10 (عبرانيين
أنا للقسسادر وتضرعات طلبات، ودموع شديد بصراخ قدم إذ

تقسسواه" (عسسبرانيين أجسسل من له وسمع الموت، من يخلصه
5/7.(

مثلسسه مخلوقسسات ومنسسسزلة منسسسزلته بيسسن بسسولس ويقارنا
"لكسسن فيقسسول: أخإسسرى عليهسسا ويفضسسله تارة، عليه يفضلها

ً وضع الذي ً نسسراه ،يسسسوع الملئكة: عن قليل بالمجسسد مكلل
).2/9 الموت" (عبرانيين ألم أجل من والكرامة

فيقسسول: موسسسى وبيسن بينسسه يقسارنا آخإسر مواضسسع وفي
يسسسوع المسسسيح كهنتسسه ورئيسسس اعترافنسسا رسول "لحظوا

ًا كونه حال موسسسى…  موسسسى كسسانا كمسسا أقسسامه للذي أمين
بيته، على فكابن المسيح وأما ،… كخادم بيته كل في كانا

).6-3/1 يني" (عبران…الرجاء بثقة تمسكنا إنا نحن وبيته
المسسسيح عسسن بسسولس بهسسا تحدث وغيرها النصوصا فهذه

فسسي وسسسيلة ليكسسونا واخإتيسساره لسسه الله بمحبة متميز كبشر
وحيه. إبلغا

المسسسيح وصسسف فسسي تبسسالغ أخإسسرى نصسسوصا لبولس لكن
ًا تجعله تكاد حتى ًا ابن الغلسسو مسسن فيهسسا ما لكثرة لله حقيقي

أنا منسسه يفهسسم قسسد ممسسا ،المسسسيح خإصوصسسية على والتأكيد
المقسسدس، الكتسساب في ورد ما سائر عن تختلف هنا البنوة

أو للسسه، صسسورة فيهسسا يعتبره أخإرى مواضع من ذلك ويتضح
الله. فيه تجسد الذي الجسد
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جسسسد شسسبه فسسي ابنسسه أرسسسل إذ "فسسالله: بسسولس يقسسول
.)8/3 الخطيئة" (رومية

" (رومية… بذله بل ابنه، على يشفق لم "الذي ويقول:
8/32(.

ًا ابنه الله "أرسل: ويقول رأة مسن مولسود  (غلطيسة"ام
بسسولس يراهسسا حقيقيسسة بنسسوة النسسص مسسن ويفهسسم )،4/4

المجسساز) (علسسى اللسسه أبنسساء المؤمنين فجميع وإل للمسيح،
.النساء جنس من مولودونا

ًا بالنبيسساء البسساء كلسسم بعدما "الله ويقول: بسسأنواع قسسديم
ابنسسه" فسسي الخإيسسرة اليسسام هسسذه فسسي كلمنسسا ،كثيرة وطرٍق

عمسسا مختلف نوع بولس يرى كما فهو ).4-1/1 (عبرانيين
ًا هم والذين بقين،االس النبياء من سبق اللسسه أبنسساء جميعسس

للكلمة. المجازي الكتابي بالمعنى
الغيسسر اللسسه صسسورة " هسسو: المسسسيح عسسن بسسولس ويقسسول
.)1/15 خإليقة" (كولوسي كل بكر المنظور،
أنا خإلسسسة يحسسسب لسسن اللسسه صورة في كانا "إذ: ويقول

ً يكونا ًا نفسسسه أخإلسسى لكنسسه للسسه، معادل عبسسده، صسسورة آخإسسذ
ًا .)7-2/6الناس" (فيلبي شبه في صائر

ً ويقسسول الترجمسسة فسسي كمسسا – اللسسه هسسو المسسسيح جسساعل
فسسي ظهسسر اللسسه التقسسوى، سسسر هسسو "عظيسسم :- المتداولسسة

.)3/16 )1( (تيموثاوس الجسد"
بسسالكرازة الخاصسسة أوقاتهسسا فسسي كلمتسسه "أظهر: ويقول

الله" (تيطسسس مخلصنا: أمر بحسب عليها أنا أؤتمنت التي
1/3.(

ًا المحققونا وتحدث بسسولس جعلسست السستي البيئة عن أيض
السستي المصادر عن وتحدثوا المسيح، بألوهية للقول يندفع

العقيدة. هذه بولس منها استقى
مليئسسة بيئسسًة كسسانت فقسسد بسسولس بهسسا بشر التي البيئة أما

هسسم السسذين والسسسذج البسسسطاء بين تنتشر التي بالخرافات
تلسسك أنا إليسسه يضسساف الزمسسانا، ذلسسك مجتمسسع أفسسراد غسسالب

وموتهسسا، وتجسسسدها اللهسسة بتعسسدد تؤمن وثنية المجتمعات
العاجيب بعض صنعا ،لستر إلى وبرنابا بولس رحلة ففي

بلغسسة أصسسواتهم رفعسسوا بسسولس فعسسل ما رأوا لما "فالجموع
إلينسا، ونزلسوا بالنساس، تشبهوا اللهة قائلين: إنا ليكاونية

وبسسولس: هرمسسس" (أعمسسال برنابا: زفسسس، يدعونا فكانوا
قسساموس محررو أوضح كما وهرمس وزفس )،14/11-12

الرومسسانا: آلهسسة مسسن للهيسسن :اسسسمانا المقسسدس الكتسساب
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الفصاحة. اللهة. والثاني: إله أولهما: كبير
وبرنابا بولس أنا الوثنيونا البسطاء هؤلء اعتقد وهكذا

سسسفر ويحكسسي بسسل العسساجيب، بعض فعل أنا بمجرد ،نااإله
ًا العمسسال وهمسسوا الذبائسسح، إليهمسسا قربسسوا الكهنسسة أنا أيضسس

أعمسسال عليهسسم. (انظسسر وبرنابسسا بسسولس إنكسسار لول ،بذبحها
14/13-18.(

المسسوتى، يحيسسي كسسانا السسذي في هؤلء قول يكونا فماذا
والمعجزات. بالعاجيب وأتى ،الموتى من قام أنه وأشيع

حسسددوا السسذين السسوثنين عند مقبولة اللهة تجسد وفكرة
وموتهسسا، المتجسسسدة اللهة لولدة معروفة وأعياد مواسم

ليسسراه للرض اللسسه أنسسزل بسسولس فسسإنا لسسذلك وبعثتهسسا،
ًا ويكونا ،الرومانا .منهم قريب
 عقائسسد" القيسسم كتسسابه في الطير حسني الستاذ ويرى
السسذي  أنا" والمسسسيحية السسسلم بيسسن الموحدين النصارى

المسسبرطور هسسو المسسسيح ألوهيسسة لظهسسار بسسولس دفسسع
م).37( قيصر طيباروس الروماني

( القيصري أوسابيوس المؤرخ أورده بما لذلك ويستدل
فسأراد المسسيح، أخإبسار بلغتسسه حيث طيباروس عن م)،340

يحسسال أنا بسسد ل المتبسسع وحسسسب ولكسسن اللهة، إلى إضافته
يجسسوز ل إذ عليسسه، للمصسسادقة العيسسانا مجلسسس إلسسى المسسر

ًا يضيف أنا للمبرطور المجلسسس لكسسن ،بواسسسطتهم إل إله
ًا طيباروس وبقي ذلك، رفض برأيه. متمسك

ترتليانوس المؤرخ عن جاء ما بذلك أوسابيوس ويوافق
يكسسونا أنا أمكسسن لسسو نفسه "وطيباروس : يقول م) إذ3(ق

ًا ًا قيصر ًا ومسيحي به". آمن لكانا مع
أدوات أهسم أحسد كسانا ربمسا بسولس أنا الطيسر فترضوي

كسسإله، المسيح عن الجديدة فكرته لنشر المبرطور اتخذها
ًا الوضسسع هسسذا وبقسسي تسسولى حسستى طيبسساروس بعسسد قائمسس

- "أول أوسسسابيوس يقسسول كمسسا - فكسسانا نيرونا، القيصرية
.اللهية" للديانة العداء أعلن امبرطور

فيراه بولس قبل الله" من "ابن مصطلح استخدام وأما
فقسسد منسسه، لهيسسةإال أراد بسسأنه للحكم كاف غير جنيبر شارل

ًا له بولس تصور "بدا والنقسسص السستردد مسسن بسسالكثير مشسسوب
تقسسوى واتجهسست الزمسسن، مقاومسسة لسسه يقسسدر لسسم بحيسسث

تنشسسيط إلسسى  –للعقبسسات إدراك - دونما قوة في المؤمنين
والله". السيد بين بالوحدة اليمانا

فسسي معسسروف البنسسوة لفسسظ بأنا ذلك جنيبر شارل وفسر
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اللسسه، أبنسساء أنهسسم كسسثيرين على أطلق وقد اليهودي، الفكر
مرابسسع فسسي الحقيقيسسة البنسسوة مفهسسوم للكلمسسة ظهسسر لكسسن

ًا كانت التي طرسوس في اليوناني الفكر للثقافات مركز
ًا بسسولس نقسسل ومنهسسا المختلفسسة، فسسي أدخإلسسه ممسسا كسسثير
النصرانية.
وردهسسا المسسسيح ألوهيسسة فكسسرة تأصيل النصارى ويحاول

بمسسا مسسستدلين منهسسا، بولس وتبرئة ،وتلميذه المسيح إلى
من أول بطرس بأنا يقضي والذي ،)16/16 متى( في جاء
سسسألهم لمسسا إذ المسيح عليه ينكر ولم المسيح، بتأليه قال

سسسمعانا فأجساب أنسسا؟ إنسي تقولسونا مسسن " أنتسم: المسسسيح
فأجسساب الحسسي. اللسسه ابسسن المسسسيح هو أنت وقال: بطرس
-16/15 " (مستى…يونسا بسن سسمعانا يسا لسك طوبى يسوع:

16.(
ًا متى في جاء ما يعتبر الطير لكن جسساء مسسا بدللة محرف

ففسسي ،النجيلييسسن مسسن غيره عند نفسه الحدث وصف في
المسيح" (مرقس له: أنت وقال بطرس، "فأجاب مرقس

بطسسرس، "فأجسساب لوقسسا: وفسسي البنسسوة، يذكر ولم ،)8/29
).9/20 الله" (لوقا  مسيح:وقال

عنه. ينقل وهو مرقس خإالف قد متى يكونا وبذلك
أصسسله لفقسسد مسستى فسسي جسساء مسسا قبسسول يمكسسن ل كمسسا

فسسي المترجم التزمها التي الدقة مدى نعلم فل ،العبراني
العبارة. ترجمة

والتثليث بولس
التثليث بوضع بولس اتهام على ُكتابال من الكثير دأب

منً ادليل ذلك على يقدموا أنا غير من النصرانية في
في بولس دور عن عرف بما مكتفين بولس، أقوال
أراه ل التهام وهذا النصرانية، المعتقدات سائر صياغة
ًا كما ،القدس الروح تأليه من بولس رسائل خإلت إذ ،محق
ل ،واحد نص في إل مجتمعة التثليث عناصر ذكر من خإلت

التثليث، من النصارى يعتقده ما الذهن خإالي منه يفهم
الله ومحبة يسوع ربنا "نعمة: قوله في ذلك جاء وقد

)2( جميعكم" (كورنثوس مع القدس الروح وشركة
.القدس الروح ألوهية يفيد ما النص في فليس ،)13/14
ترتيب في التأمل التثليث عن بولس غفلة يؤكد ومما
المسيح يقدم إذ النص، في المذكورين التثليث عناصر

.هرطقة النصرانية قرالف تعتبره ما وهو الب، على
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الله. فيما الول: القنوم سمى أنه ذلك إلى ويضاف
: الثاني القنوم سمى كما ،الب التثليث: صيغة تسميه

.الكلمة أو : البن عندهم هو فيما ،المسيح
كانا فقد ببولس، له علقة ل التثليث أنا والصحيح

ًا متأخإرة مرحلة في ظهوره ذكره من وأول بولس، عن جد
في م381 عام رسمية عقيدة وأصبح م)،200( ترتليانا هو

قرارات في حتى ذكر له يرد ولم القسطنطينية، مجمع
م).325( نيقية مجمع
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من منحولتانا عقيدتانا والتثليث المسيح ألوهية
القديمة الوثنيات

الميلدي الرابسسع القسسرنا فسسي النصسسارى عقائسسد تكسساملت
المقسسدس، الكتسساب وإقسسرار القسسدس روح ثم المسيح بتأليه

أين فمن بعده، ومن بولس صنعها جديدة مسيحية ونشأت
هسسذه المتسسأخإرة الكنسسسية المجسسامع ثسسم بسسولس اسسستقى

الجديدة؟ معتقداتال
ًا نسسستعرض السسسؤال هذا عن الجابة في آثسسار مسسن بعضسس

كبير تشابه على فيها ونقف للمسيحية، السابقة الديانات
طسسال التشابه وهذا المسيحية، والوثنية الوثنيات هذه بين

السسذي والمصسسدر الصسسل نعسسرف ومنسسه والفسسروع، الصسسول
المسيحية. عنه نقلت

القديمةالقديمة  الوثنياتالوثنيات  فيفي  اللهالله  تجسدتجسد
وأنسسه ،الله من الثاني القنوم يمثل متجسد بإله القول

قسسديم قسسول العسسالمين خإطايسسا غفسسرانا أجسسل مسسن تجسسسد
الهنود وثنيات ومنها البدائية، الوثنيات كافة في ومعروف

كرشسسنا "أمسسا "الهنسسد": كتسسابه فسسي ألن رخالمؤ يقول حيث
عنهسسا ويمتسساز تجسسسدت، السستي اللهسسة كافة من أعظم فهو

ًا، اللوهيسسة، مسسن قليسسل جزء إل أولئك في يكن لم لنه كثير
بالناسوت". ظهر َفشنو الله فإنه (كرشنا) هو أما

كرشسسنا أنا الهنسسدي بسسورونا" "بهاكافات كتاب في وجاء
رحسسم مسسن وأخإسسرج يسسادوا، بيسست متسسوار في "سأتجسد قال:

قسسوتي، لظهسسار السسوقت حسسانا قسسد وأمسسوت، أولسسد ديفاكي،
حملها". من الرض وتخليص
ًا أوتار اعتبروا الهندوس فإنا وكذلك ًا تجسد يجعلسسه إلهي

.للعبادة أهلً
 خإرافسسات" كتسسابه في دوانا المؤرخ عنه فيقول بوذا أما

"الله :الخإرى" الديانات من يماثلها وما والنجيل التوراة
الهنسسد بوذيسسو يعبسسده السسذي مايسسا العسسذراء مسسن المولسسود بوذا

وظهسسر ونسسزل الفردوس، ترك إنه عنه: ويقولونا وغيرهم
ويرشدهم الثام، من ينقذهم كي بالناس رحمة بالناسوت

ًا ًا". صراط مستقيم
ذهبوا عندما اندهشوا الوربيين أنا دوانا المؤرخ ويذكر

يعبدونا السكانا رؤية من الهند جنوب كومورين رأس إلى
ًا ًا إله عذراء. من المولود سليفاهانا يدعونه مخلص
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فسسي فسسوهي اللسسه بتجسسسدهم قيسسل السسذين البشسسر ومسسن
اللسسه وأما وغيرهم، وهوانكتي نونك وستين وكذا الصين،

ًا عنسسه:كسسانا قيسسل فقسسد برومسيوس ًا إنسسسان ًا حقيقيسس وإلهسس
ًا.  حقيقي
أمسسر متجسسسد بسسإله القسسول بسسأنا القسسول نسسستطيع وهكذا
السسسابقة القديمسسة الوثنيسسات هبسس اليمسسانا علسسى تكسساثرت
في معتقدهم بعده والمجامع بولس نقل وعنه ية،للمسيح
المسيح.

والغفراناوالغفرانا  الخلصاالخلصا  أجلأجل  منمن  التجسدالتجسد
التجسسسد مسسن والغرض الهدف في النصارى وافقي وكذا

 إنا:يقولسسونا فالنصسسارى ،القديمسسة الوثنيسسات فسسي جسساء مسسا
.البشرية خإطايا ويفدي المسيح ليموت كانا التجسد
المتجسسسدة، الهنسسود آلهسسة عسسن هوك العلمة ينقل ومثله
نفسسسه وتقسسديم اللهسسة أحد بتجسد الهنود "يعتقد فيقول:

.الخطيئة" من الناس عن فداء ذبيحة
ًا وينقل المسسؤرخ عنسسه يقسسول السسذي بسسوذا عسسن منسسه قريبسس
رحمتسسه مسسن "و الهنود": "ديانة كتابه في وليمس موريس

أجسل مسسن السدنيا إلسسى ومجيئسسه للفسسردوس بوذا) تركسه (أي
ذنسسوبهم، مسسن همئيسسبر كسسي وشسسقائهم النسانا بني خإطايا
يستحقونه". الذي القصاصا عنهم ويزيل

وما والنجيل التوراة  خإرافات" كتابه في دوانا وينقل
ابن لبوخإص الهنود تسميةالخإرى"  الديانات من يماثلها

.المم بفادي المشتري
الفسسرس، فسسادي ومسسترا ،هيركلسسوس فسسي قيسسل ومثلسسه

البشسسر مسسن وسسسواهم ،المصلوب المكسيكيين إله وباكوب
الخطايا. لمغفرة تجسدت آلهة أنهم أتباعهم اعتقد الذين

والخالقيةوالخالقية  المتجسدالمتجسد  إلهإلهالال
كانت الخالق هو البن المسيح بأنا النصارى اعتقد وكما

فقسسد المتجسسسدة آلهتها في قبل من اعتقدت قد الوثنيات
العسسذراء مسسن اللسسه ابسسن "كرشسسنا الهنسسود كتسسب فسسي جسساء

خإلسسق المقسسدس، الثالوث من الثاني القنوم وهو ديفاكي،
والخإر". الول عندهم وهو فيها، بما والرض السماوات

قسسال كرشسسنا أنا جيتسسا" المقسسدس "بهكسسوات كتسساب وفي
خإلقسست ومبدعها، المخلوقات كل رب "أنا أرجونا: لتلميذه
للنسانا". والخالق المصور أنا ،فاعرفني…النسانا
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ًا، يخلسسق لسسم الب أنا الصسسينيونا ويعتقد البسسن وأنا شسسيئ
شيء. كل خإلق عذراء من المولود لتوثو

أدرمسسزد "إلسسى يقولسسونا: لدرمسسزد الفرس صلوات وفي
ومسسا كسسانا هسسو ممسسا شسسيء كسسل خإسسالق فهسسو صلواتي، أقدم

السسسماء خإسسالق القسسوي الحكيسسم وهسسو البسسد، إلسسى سسسيكونا
".…والنجوم والقمر والشمس
وكسسذا ،البكر"نرودك" البن في الشوريونا يعتقد ومثله

"لؤكيونا" وغيرهما. و ،مؤلهو"أدوني"
خإلق "أتوم" الله أنا القديم المصري التراث في ومثله

قسوى كسل خإلقست الستي الكلمسة بواسسطة حسي شسيء كسل
النسانا.  يكرهه أو يحبه ما وكل يؤكل، وكلما الحياة،

المتجسدةالمتجسدة  لللهةلللهة  والبديةوالبدية  الزليةالزلية
والخإسسر الول بسسأنه المسسسيح رؤيسساه فسسي يوحنسسا ووصسسف

ًا يتطسسابق وصسسف واليسساء. وهسسذا واللسسف وصسسف مسسع تمامسس
أزليتهسسا يعتقسسدونا السستي المتجسسسدة آلهتهسسم السسوثنيين
"لسسم قسسال: كرشسسنا أنا الهندي "كيتا" كتاب ففي وأبديتها،

ًا، فيه أكن لم زمانا يأت أنسا شسيء، كسل صسنعت أنسا موجود
أنسسا ،شسسيء كسسل قبسسل والكسسائن ئوالمبسسد والبسسدي، الباقي
كسسل وآخإسسر ووسسسط الزل أنسسا الكسسونا، علسسى القوي الحاكم
شيء".
العظيسسم، البسساقي "أنسست لكرشسسنا: أرجونا توسلت ومن
اللسسه أنسست… الكائنات على القابض أنت معرفتك، الواجبة
اللهة". قبل الكائن

ووسسسط ابتداء بغير "إنه بوراني": "فشنو كتاب ويصفه
.وانتهاء"
واليسساء، اللسسف  " هسسو:بسسوذا عن الهنود كتابات في وجاء

القسسادر المالسسك السسرب وهسسو انتهاء، ول ابتداء لوجوده ليس
.البدي"
المسسدعو وزوس وارمسسزد ولوتسسز لؤكين في قيل ومثله
كثير. وغيرهم ،والياء" "اللف

والطقوس والعبادات اللهة ميلد تاريخ
،وهنسساك هنسسا الوثنيسسة النصسسارى عقائسسد تشسسابهت وكمسسا

علسسى الوثنيسسونا يعتقسسد إذ ،وتواريخهسسا عباداتهسسا تشسسابهت
25 فسي ولسدت المتجسسدة آلهتهسم أنا آلهتهم في اخإتلف

وغيره. مثرا الفارسي الله منهم ديسمبر،
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ًا، تورايخهم في الرثوذكس النصارى يقوله ما وهو أيض
عسسام السسوثنين لعياد الموافق اليوم بهذا تحديده جرى وقد
منه وأراد اكسيجوس، ديونيسيوس الراهب يد على م530

وشسسغلهم السسوثنيين، احتفسسالت عسسن المتنصسسرين إبعسساد
وثنيسسة أعياد عدة في فعله تكرر ما وهو ،مسيحي باحتفال

...والطقوس التواريخ منها النصارى استعار أخإرى
النجيلية" الكنيسة "تاريخ كتابه في بيد الراهب وينقل

ًا فيه يستشهد م)601( الول جريجوري للبابا خإطاب
عن ينهى كانا الذي مليتس البابوي المستشار بنصيحة

الشيطانا عبادة من تحويلها ويرى الوثنية، المعابد هدم
قلبه، خإطايا الشعب يهجر كي ،الحق الله عبادة إلى

ارتيادها. تعود التي المعاهد غشيانا عليه ويسهل
والمضمونا المكانا في فرق كبير المتنصر يجد ل وهكذا

ذلك ويكونا قبل، من يعتقده كانا ما وبين النصرانية بين
النصرانية. انتشار في ادعى
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القديمة الوثنيات في التثليث

ألوهية عن يقولونه ما الوثنيات عن النصارى نقل وكما
في معتقداتهم نقلوا فإنهم الله وتجسد المسيح
التثليث.

المسيحية قبل الوثنية المم صفحات نقلب ولثباته
إلى المسيحيين سبقوا قد الوثنيين من الكثيرين أنا لنجد

قول إل بالتثليث النصارى قول وما بالتثليث، القول
الثالوث صيغ في بسيط تعديل مع المم هذه عن منحول
بالثالوث الوثني الثالوث أسماء بإبدال وذلك الوثنية،

النصراني.
قبل سنة آلف أربعة إلى يعود مثلث بإله فالقول 

إلى اللهة قسموا حين ،البابليونا به قال فقد الميلد،
البحر). إله الرض، إله السماء، (إله مجموعات ثلثة

في النصرانية اتخذته ما نحو على التثليث تبلور ثم 
بثالوثهم الهنود قال حين الميلد قبل العاشر القرنا

واحد. إله هم الثلثة وهؤلء ،سيفا) فشنو- (براهما-
الثلثة. الرباب "أيها: أتنيس التقي ابتهالت في جاء
الله أيكم فأخإبروني واحد، إله بوجود اعترف أني اعلموا

الثلثة اللهة فظهرت ؟وصلتي نذري له لقرب الحقيقي
حقيقي فرق يوجد ل أنه العابد أيها يا له: اعلم وقالوا
الشكل، أو بالشبه إل هو فما ثلثة من تراه ما وأما بيننا،

بالذات". واحد هو الثلثة بالقانيم الظاهر الواحد والكائن
على وسؤر ثلثة له صنم الهنود آثار في وجد وقد
ًا واحد جسد .الثالوث عن منهم تعبير

كالمصرية القديمة الوثنيات في التثليث عقيدة وسرت
وكذا حورس)، ايزيس، (أوزيريس، الثالوث في المتمثلة

والسكندنافيين أهرمانا)، متراس، (أورمزد، الفرس عند
(تزكتلبيوكا، فري) والمكسييكيين تورا، (أووين،

الذين غريقإال فلسفة ثم تلكوكا)، اهوتزليبوشتكي،
الوثنيات سائر من بهم أشبه النصارى وثنية كانت

العلم، (الوجود، من المكونا بثالوثهم فقالوا الخإرى،
الحياة).

بذكرهم. المقام يطول كثيرونا يوجد ذلك عدا
هي نيقية مجمع عنها انبثق التي المانة صيغة وحتى

المؤرخ نقل فقد ،السابقة الوثنيات عن منحولة صيغة
بسافستري يقولونا: "نؤمن أنهم الهنود كتب عن مالفير

والرض، السماوات خإالق الكل، ضابط إله (الشمس)
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مخلوق، غير مولود نور، من نور (النار)، آني الوحيد وبابنه
بطن في (الروح) فايو من تجسد الجوهر، في للب مساٍو

والبن الب من المنبثق الروح بفايو ونؤمن العذراء، مايا
ويمجد". له يسجد والبن الب، هو الذي

"القالب أنا إلى البريطانية المعارف دائرة وتذهب
فيه وصيغت الصل، يوناني هو التثليث لعقيدة الفكري
عجيب مركب التركيب ناحية من فهي يهودية، تعليمات

من مأخإوذة فيها الدينية التصورات لنا للمسيحيين،
أجنبية. فلسفات في مغموسة ولكنها المقدس، الكتاب

من القدس) تسربت والروح والبن (الب واصطلحات
يستعمله القدس) لم (الروح الخإير والصطلح اليهود،
ًا". إل المسيح نادر

ًا تشربت المسيحية جوتيه: "إنا ليونا ويقول من كثير
فاللهوت اليونانية، الفلسفة في والفكار الراء

فيه صبت الذي المعين نفس من مقتبس المسيحي
متشابهات بينهما نجد ولذا الحديثة، أفلطونا نظرية

كثيرة".
السكندرية طريق عن اليونانا فلسفة انتقلت وقد

يقول م) وكانا207 (ت السكندري أفلوطين ظهر حيث
أساقفتها كانا ولذا الروح)، العقل، (الله، بالثالوث

والمدافعين بالتثليث المؤمنين أوائل (السكندرية) من
عنه.

ًا ويقال عبر النصرانية إلى تسربت قد الوثنيات أنا أيض
فتحت يقول: "لما حيث ولديورانت يقوله نموم روما،

الدين دماء الجديد الدين إلى قلتان روما المسيحية
الم عبادة العظم، الحبر لقب القديم: الوثني

".…العظمى
"وثنية كتابه في روبرتسونا الستاذ هذا ويؤيد

روما إلى وصلت المعتقدات هذه أنا المسيحيين" ويرى
ق.م. 70 عام الفرس من
طريق عن انتقلت المعتقدات هذه أنا آخإرونا ويرى 

النصرانية إلى انتقل والذي القديم الفرعوني الفكر
الجوار. ظروف بسبب

لهذه التسرب بأنا الطير حسني الستاذ يرى فيما
مدرسة كانت والتي طرسوس طريق عن كانا الفكار

وانعكست بولس، فيها ونشأ الغريقي، للدب كبرى
فيه. تعاليمها
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النصرانية إلى الوثنية المعتقدات تسرب كانا ولما
بعض بها تعترف أنا بد ل كانا كالشمس ساطعة حقيقة
.المنصفة الجريئة القلم
التي جميلة مريم السلم إلى المهتدية هؤلء فمن

فوجدتها ،القائمة المسيحية أصول تتبعت تقول: "لقد
يوجد يكاد ول القديمة، الوثنية الديانات لمعظم مطابقة

فروق سوى المسيحية وبين الديانات هذه بين فرق
". الصورة أو السم في بسيطة شكلية

كتابه في كريني جارسلف الحفريات أستاذ ويقول
على دخإيل التثليث المصريين": "إنا قدماء "ديانة

الفرعونية". الوثنية من مستورد هإنو الحقة، النصرانية
"وثنية كتابه في ناوستروبر العلمة قولوي

ًا فيه تحدث الذي المسيحيين"، عقائد اقتباس عن ملي
أنا أسجل أنا فيقول: "يسرني الوثنيات من النصرانية

بالنقد هذا لكتابي تعرضوا الذين المسيحيين بين من
به، ذكرتها التي الحقائق عارض واحد يوجد ل والمناقشة

المسيحية تعاليم أكثر أنا أقرر أنا إلى قادتني التي تلك
الوثنية". من مستعار الحالية

ذلك الله" بمثل تجسد "أسطورة ابُّتك ويقول
ابن هو أو الله هو المسيح بأنا العتقاد فيقولونا: "إنا

خإرافات من خإرافة سوى ليست الله فيه تجسد أو الله
الولى". وأساطيرهم الوثنيين

عقيدة التثليث أنا القول إل يسعنا ل كله ذلك من
الفطرة، عن ضلت التي الوثنية الديانات تلك من منحولة

العظيم. الله غير وعبدت النبوات هدي عن وابتعدت
الذي الكفر مصدر عن يخبرنا وهو العظيم الله وصدق

الله ابن عزير اليهود وقالت : فيقول النصارى به وقع
بأفواههم قولهم ذلك الله ابن المسيح النصارى وقالت

أنى الله قاتلهم قبل من كفروا الذين قول يضاهئونا
).30(التوبة:  يؤفكونا
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الكاثوليكية الوثنية العبادات

والوثنية للشرك الوحيدة الصورة المسيح عبادة تكن لم
والروح المسيح جانب إلى عبد فقد النصرانية، في

في نصبت التي والصور العذراء ومريم الصليب القدس
للقديسين. الكنائس

الكاثوليك عند مريم تأليه
ًا مريم الكاثوليك يعتبر َا إله لم وإنا للعبادة، مستحق

في ويعتمدونا القدس، الثالوث أطراف أحد يعتبروها
لوقا، لنجيل الكاثوليكي النص في جاء ما على تقديسها

يا عليك قال: السلم الملك إليها دخإل وفيه: "فلما
النساء" (لوقا في أنت مباركة معك، الرب نعمة، ممتلئة
1/28.(

من عدد في لمريم الكاثوليك ةعباد تمثلت وقد 
مريم" وفيها "صلة ومنها لها، تؤدى التي الصلوات

المستحقة أيتها يا الله، من مختارة خإطيبة يقولونا: "يا
السماء ملكة يا…  السماء باب يا…  الجميع من الحترام

يسبحها شيء وكل لها، يسجدونا الملئكة جميع التي
يا الله، خإطيبة يا ابنة، يا الله، أم يا فاستمعينا…  ويكرمها

ولك نسجد لك … الدائم السلم وأعطينا ارحمينا سيدتنا
نرتل".

الطاهرة العذراء اللهوتي: "أما توما القس ويقول
تخلص أنا فلها الستحقاقات من الممتلئة وهي المجيدة،

".البشر جميع
نهب أنا ماريدي: " التكريم لويس القديس ويقول 

بواسطتها وليسوع لمريم كأسرى إليها، بكليتها ذواتنا
مريم، وبواسطة مريم، مع أعمالنا جميع تقوم أنا على
مريم". ولجل مريم، وفي

،الله" " والدة مريم سميت م431 أفسس مجمع وفي
أم يا "نعظمك فيها تخصها، فقرة نيقية أمانة في وزيد
والدة القديسة، العذراء أيتها ونمجدك الحقيقي، النور
".…الله

ًا القرنا هذا وفي تعبد - وثنية جماعة ظهرت أيض
ملكة مريم أنا واعتقدوا ،النصرانية - اعتنقت الزهرة
ً السماء آلهة أو السماء تثليثهم وأصبح الزهرة، عن بدل

البدعة، هذه الكنيسة حاربت وقد المسيح)، مريم، (الله،
الميلدي. السابع القرنا في فاندثرت
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مريم: " إننا عن الرثوذكسي غريغوريوس النبا يقول
وكما… الكاثوليك فعل كما اللوهية مقام إلى نرفعها لن

والعصمة، اللوهية مقام إلى فرفعوها الكاثوليك أخإطأ
ً البروتستانت ضل كذلك ًا ضلل احتقروها، حين شنيع

الكنيسة ولكن وفيها، عليها الله نعمة وتجاهلوا وجهلوا
ًات العذراء علمت قد الرثوذكسية ًا، عليم فل مستقيم

نحتقرها". ول نؤلهها
اتخاذ عن القرآنا في جاء لما مصدق ذكرناه الذي وهذا

ًا، مريم النصارى له، النصارى بعض لجحد ومكذب إله
مريم ابن عيسى يا الله قال  وإذ :يقول إذ الله وصدق

قال الله دونا من إلهين وأمي اتخذوني للناس قلت أأنت
(المائدة: بحق لي ليس ما أقول أنا لي يكونا ما سبحانك

116(.
والتماثيل والصور الصليب عبادة

الصليب، عبادة الرابع الميلدي القرنا في سرت كما
أنه زعم حين قسطنطين الملك أوجدها من أول وكانا
ًا المنام في رأى ًا السماء في صليب حوله: أو عليه مكتوب

ًا الصليب فجعل تغلب"، "بهذا معركة في لجيشه شعار
بدأت ثم مكنتيوس، خإصمه على فيها انتصر التي ملتيوس

أنها وادعت المسيح، صليب عن البحث في هيلنة والدته
جنس وعظموا الصليب، تعظيم بدأ ثم ومن وجدته،

خإلصهم. وسيلة كانا بأنه ذلك وعللوا الصليب،
- البروتستانت عدا - النصرانية الكنائس وتعظم
ًا، عبادته منكر وتعتبر الصليب، الصلبانا لذلك وتصنع مرتد
ومن لها، ويسجدونا والخشبية، والمعدنية الذهبية

اللم): جمعة (بعد السبت ترنيمة في قولهم صلواتهم
المسيح، يسوع ربنا ناسوت ولصليب القدس، "للثالوث
القديسين ولجميع البتولية، الدايمة المباركة وللعذراء

كل في والمجد والثناء والكرامة الدائم الحمد ليكن
البدين". أبد إلى خإطايانا جميع مغفرة ولنا الخليقة،
عن أباطيل "كشف كتابه في فانديك كرنيلوس وينقل

في تقال أخإرى ترنيمة والتماثيل" ينقل الصور عبادة
الصليب أيها لك "السلم اللم جمعة يلي الذي السبت

مغفرة للمذنبين وهب التقياء، نعمة زد الوحيد، والرجاء
الخطايا".
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هذا يقولونا الرومانيين كهنة فانديك: "لكن يقول
يبربرونا ما يفهمونا ل الشعب وعامة الميتة، باللتينية

عبدة هم هذا عصرنا في النصارى ثلثي ويقول: "إنا به"،
أصنام".

ًا الرابع القرنا وفي  نشأت عنها التي الشرارة كانا أيض
هيلنة-  المبرطور أم أمرت فقد والتماثيل، الصور عبادة

لوقا جثث أحضرت وبعدها دانيال، النبي جثة - بإحضار
قسطنس. المبرطور عهد في وتيموثاوس واندرواس

إشعيا ثم ،صموئيل جثة أحضروا أركاديوس عهد وفي
المجدلية مريم جثة وأحضرت ثيودوسيوس، عهد في
ورداء المسيح نعلي ثم ،السادس لدنا عهد في رزولعا
…و إيليا

للنبياء الشخصية والمتعلقات الجثث هذه وضعت وقد
ًا إليها الناس وتسابق الكنائس، في والبركة، للشفاء طلب

فالقديس ،فاتآال بعض بعلج الضرحة هذه بعض واخإتص
مشكلت لديهم الذين بالرجال ضريحه اخإتص أوتيميوس

،ميزونيا القديسة قبر إلى النساء يذهب فيما ،جنسية
،بالغيب والتنبؤ الخرافات قصص المبرطورية وسادت

الوثنية. الجواء تلك مثل في يظهر مما ذلك وغير
شرقية وفود حضرت م754 قسطنطينية مجمع وفي
استعمال أنا قررت ثم أشهر، ستة لمدة تفاوضت وغربية
ًا العبادة في والتماثيل الصور للوثنية رجوع مطلق

للنصرانية. ومناقض
إيرينا الملكة من وبأمر م787 الثاني نيقية مجمع وفي

ًا350 وقرر المجمع، انعقد ًا  أسقف استعمال وجوب غربي
جريجوري البابا قرر ثم الكنائس، في والتماثيل الصور
تناهض التي الجماعات ومروق حرمانا والثالث الثاني
مجمع أكده ما وهو الكنائس، في والصور التماثيل وجود

م.842 عام القسطنطينية
هذه في النصرانية المجامعب الهواء تلعبت وهكذا
كيف ندري ول يكفر، والخإر يوجب، فأحدها المسألة،
المجامع، بعصمة النصارى قول مع هذا يستقيم

أصحابها. على القدس الروح بحلول لعتقادهم
المظاهر هذه إنكار الوائل المسيحيين عن نقل وقد
في بمكانا ايفانيوس قبرصا أسقف مر فقد ،الوثنية

فمزقه ،للمسيح صورة عليها سترة ورأى فلسطين،
المسيحي". الشعب على عيب هذا مثل قائلً: "إنا
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ًا مشاقه ميخائيل المعلم ويذكر لهذه مزرية صور
أباطيل على النجيليين "أجوبة كتابه في الوثنية

على قديسين بعض صوروا التقليدين" فيقول: "وربما
على كلب رأس كتصويرهم مثلها، الله يخلق لم صورة
ويقدمونا خإريسطفورس، القديس يسمونه إنسانا جسم

شفاعته. ويتلمسونا البخور، ويطلقونا العبادة، أنواع له
العقل بوجود العتقاد ينيبالمسيح يليق فهل

عصمة هي أين الكلب؟ أدمغة في والقداسة المنطقي
.الغلط" من كنائسهم

والروح والبن الب تصويرهم ميخائيل المعلم ذكر كما
بعبادتها. يقومونا وتماثيل صور في القدس

ًاو لعبادة الهندي الله رحمة العلمة من استنكار
الحمير، جنس النصارى يعبد ل  لميتساءل: فإنه الصليب،

وليس أورشليم، يدخإل وهو حمار على المسيح ركب فقد
من والتقديس بالعبادة الصلب) بأولى حادثة في( الخشب
فيه. حياة ل جماد الخشب بينما حيوانا، هو إذ ،الحمار
نجاتهم، سبيل كانا لنه للصليب عبادتهم كانا فإنا
المسيح تسليمه فلول ،السخريوطي يهوذا كانا فكذلك

في للمسيح مساٍو هو ثم الفداء، وحصول صلبه أمكن لما
خإيانته. فلم قبل القدس روح من وممتلئ النسانية،

مباركة؟!. وتلكم (يهوذا) ملعونة الواسطة هذه كانت
الشوك فكذلك ،الصليب على دمه  سال:قيل وإنا

يعبد؟ ل فلم ،رأسه على الموضوع
في والشرك النصرانية في الوثنية أنا نرى وهكذا
ًا يكن لم وتصوراتها عباداتها المسيح عبادة في محصور
الوثنية ضروب من الكثير إليه انضاف بل القدس، والروح

بأليم فاعلها المقدسة السفار تتوعد والتي والشرك،
هااتقرارب عمدت حين الكنيسة فيه تبال لم الذي العقاب

فيف وصايا، من الناموس في جاء ما مخالفة إلى
ً لك تصنع ل أمامي، أخإرى آلهة لك يكن التوراة: " ل تمثال

ًا، في وما فوق، من السماء في ّمما ما، صورة ول منحوت
 (الخروجالرض" تحت من الماء في وما تحت من الرض
20/4.(
يصنعونا الذين أولئك باللعن التوراة توعدت قد كما

قوم لجميع ويقولونا اللويونا، " فيصرخ التماثيل
ً يصنع الذي النسانا عال: ملعونا بصوت إسرائيل تمثال

ًا ًا أو منحوت ًا مسبوك نحات، يدي عمل الرب لدى رجس
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ويقولونا: الشعب جميع  ويجيب.الخفاء في ويضعه
).24-4/15 (وانظر ،)15-27/14 التثنيةآمين" (



أم واحد ، جلله جل الله
14(؟ثلثة

6( 

 

الرباني العشاء

ًا الكاثوليك على المسلمونا العلماء وعاب ما أيض
الخبز يأكلونا حيث ،الرباني العشاء شريعة في يصنعونه

جسد إلى الخبز استحالة ويعتقدونا ،الخمر ويشربونا
مع تعشى نمايح المسيح لنا دمه، إلى والخمر المسيح،
جسدي"، هو الخبز: "هذا يناولهم وهو لهم قال تلميذه

-14/22 دمي" (مرقس هو "هذا: قال الخمر ناولهم ولما
24(.

ل السماء من النازل الخبز هذا يأكل " من: يوحنا وقال
السماء: والخبز من نزل الذي الحي الخبز هو أنا يموت،

ل كنتم لكم: إنا أقول الحق جسدي: الحق هو أعطيه الذي
تكونا فلن ،دمه تشربونا ول النسانا ابن جسد تأكلونا

فله دمي وشرب جسدي أكل من ولكن الحياة، فيكم
)54-6/50 " (يوحنا…البدية الحياة

فقسسال: " هسسذا ،وفعلسسه بتجديده أمر المسيح أنا وزعموا
" لسسذكري هسسذا اعملسسوا أجلكسسم، مسسن يبسسذل الذي جسدي هو

).22/20 ( لوقا
يذكرها لم أهميتها على المزعوم العشاء تجديد وقصة

أمر من لوقا في جاء وما إنجيله، في التلميذ يوحنا
الوهاب، عبد أحمد نبه كما النجيل على مدسوس التجديد

من النص المراجعة القياسية النسخة حذفته وقد
ًا واعتبرته ،نسختها كيرد جورج المفسر ويقول دخإيلً، نص

زمن في أدخإلت الفقرة إنا :لوقا لنجيل تفسيره في
) و14/24(  مرقس من الكتبة أحد اقتبسها وقد مبكر،

).25-11/24 )1( (كورنثوس
ً المسلمونا العلماء شنع وقد فكرة على طويل

ودم جسد إلى والخمر للخبز المزعومة الستحالة
لم إذ يستسيغها، ول العقل يمجها شريعة فهي المسيح،

.والخمر والخبز بالبقدونس يؤكل إله عن الدنيا تسمع
اعترض ما أهم أحد الرباني العشاء عقيدة كانت وقد

الكنيسة عن انفصالهم حين البروتستانت عليه
الكاثوليكية.

من ديعدال تصنعها كانت المنشأ، وثنية الفكرة وهذه
متراس أنا اعتقدوا الذين الفرس ومنهم الوثنية، المم
العشاء. في والخمر للخبز البركة يمنح

عيسسد فسسي يجتمعسسونا وأتيسسس يونيشسسس بسسادُع كسسانا وكما
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ًا، النصسسارى صسسنع السبوت أحد مساء في الحب حيسسث أيضسس
وفسسي المقدس، الكتاب فقرات بقراءة ينتهي العشاء كانا
نسسدد وقسسد والنسسساء، الرجسسال بين الحب قبلة الطقوس آخإر

موصسسلة واعتبرهسسا القبيحسسة، العسسادة بهذه ترتليانا القديس
الجنسية. للباحة

 



أم واحد ، جلله جل الله
14(؟ثلثة

8( 

 

خإاتمة 

إجابتنسسا فسسي الطويسسل مطافنسسا خإاتمتنسسا إلى نصل وهكذا
أم واحسسد جللسسه، جسسل طرحنسساه: اللسسه السسذي الكبير للسؤال

ثلثة؟
فسسي فيهسسا أبحرنا التي الرحلة هذه خإلل - من رأينا فقد
كسسانا السسسلم، عليسسه المسيح أنا – المقدس الكتاب نصوصا

ًا ربوبيسسة يدع لم السلم عليه وأنه الله، أنبياء أعظم من نبي
إليهسسا والسسدعوة ربسسه عبسسادة عسسن يسسستنكف ولم ألوهية، ول

عين. طرفة
ألسسوهيته أدلسة مسسن النصسارى تدعيه ما كل أنا لدينا وثبت
الكتسساب نصسسوصا فسسي التأمسسل مسسن القليسسل يدحضسسه سسسراب

الله صلى ونبوته المسيح بشرية لنا أثبت والذي المقدس،
وسلم. عليه

السسذي المصسسدر النقديسسة الدراسسسة خإلل ومسسن عرفنا كما
مسسن أراد والسسذي السسوثني، المعتقسسد هسسذا بولس منه استقى

ًا وجعلسسه بتحريفسسه المسسسيح دين من النيل خإلله ًا، دينسس وثنيسس
المسسيحية لتظهسر وتلميسسذه، المسيح تعاليم عن به وابتعد

التلميسسذ وليختفسسي بسسولس، نسسسجه السسذي الجديسسد بثوبهسسا
انتظسسار في الرومانية، الضطهادات أتونا في والحواريونا

السسسلم فسسي المتمثسسل الخإيسسر، والعهد الجديد الفجر بزوغا
وسلم. عليه الله صلى محمد العظيم، ونبيه

الهسسدى سلسسسلة حلقسسات مسن رابعسة حلقة مع لقاء وإلى
- اللسسه شسساء - إنا القادمسسة الحلقسسة فسسي وحسسديثنا والنسسور،

الصليب؟ على المسيح افتدانا بعنوانا: هل
تهسسدي إنسسك بإذنسسك الحق من فيه اخإتلفنا لما اهدنا اللهم

آمين. مستقيم. اللهم صراط إلى تشاء من
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والمراجع المصادر

الكريم.  * القرآنا 
فسسي المقسسدس الكتسساب : دار المقدس. طبعة * الكتاب 

الوسط.  الشرق
----------------------------

: محمسسد الهنسسدي. تحقيسسق اللسسه الحسسق. رحمسسة * إظهار 
هس. 1404 الحديث. القاهرة، . دار1ملكاوي. ط أحمد
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