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   المسيحييماناإل
  ؟هل هو معقول

  
 صوت الكرازة باإلجنيل

  ناشد حنا

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة باإلنجيل

 
All Rights Reserved 

  الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة
ضـعها علـى    إليكترونية أو و   أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             

 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة
طريقة كانت ومهمـا     فقط وليس هبدف بيعها أو املتاجرة هبا بأي        ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي       

  .األسباب كانت
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  المسيحييماناإل

  ؟هل هو معقول
  طبعة ثالثة

  
  ذن خاص من املؤلفطبع الكتاب بإ

١٩٨٧  
  

  كتاباً ١٢٣كثر من   أ قائمة املطبوعات اليت حتتوي على       أطلب جماناً 
  كتب يف العقائد والبنيـان،     ، تفاسري الكتاب املقدس   :تشمل مواضيع خمتلفة  

قـصص واختبـارات    ،  دوال لـأل  قصص مصورة ،   سري حياتية  ،اجتماعيات
 حتتوي على موسيقى    شرطة الكاسيت اليت  أ جمموعة من    إىلباإلضافة   .روحية

  :اطلبها من. وتراتيل مجيلة ومواضيع دينية خمتلفة
   

VOICE OF PREACHING THE GOSPEL  
١٥٠١٣BOX . O.P 

COLORADO SPRINGS, COLORADO ٨٠٩٣٥ 
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  المحتويات
  

  ٥   وفحوى هذا الكتاب،دوافع الكتابة  مقدمــــة
  ٨  .أقانيماهللا الواحد ثالثة   ولالفصل األ
  ٣٣  هل هذا معقول؟. املسيح هو ابن اهللا   الثاينالفصل
  ،املسيح ليس نبياً مرسالً فقط   الثالثالفصل

  بل هو اهللا ظاهراً يف اجلسد
٣٨  

. املسيح، وهو ظاهر يف اجلسد، مات مصلوباً  الرابع الفصل
  هل هذا معقول؟

٥١  

 صحة وحي الكتاب املقدس بعهديه القـدمي         اخلامسالفصل
  ف إليهواجلديد وعدم وصول أي حتري

٦٩  
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 مقدمة

 كتابة هذا الكتيب ما أبداه يل بعض زمـالء أحفـادي يف             إىلحفزين    مما  
 املسيحي لتثبيت طـالب     ميان توضيح مبسط لإل   إىلاجلامعة من احلاجة املاسة     

ولطمأنة زمالئهم األعزاء من غـري املـسيحيني         .مإميااجلامعة املسيحيني يف    
 وهلـة   ولالكفر أو الشرك باهللا كما يبدو أل      على أن املسيحيني ال يعتنقون      

 هلم قام فيهم     عزيزاً  من أن زميالً   ولقد أعجبين ما رووه يل    . للناظر السطحي 
 أيها الزمالء املـسيحيون راجعـوا   : يف أحد مدرجات الدراسة منادياً     مؤخراً

، خالصه هللا لقد أُعجبت ذا الشاب العزيز إل     . أجل. أنفسكم يف ما تعتقدون   
زمالئه وخوفه عليهم من أن يضيعوا ويهلكوا بسبب معتقدات قدمية          وحمبته ل 

يظن هو أم توارثوها وتلقنوها دون أن يبحثوها وميعنوا النظر فيها كشباب            
ألنه لوال ذلك ماذا كان يضري ذلك الشاب لو أن زمالءه يعتنقـون              .مثقف

   األبدي؟ اهلالك إىلالكفر وميضون 
 املسيحي ألن   ميان كل حقائق اإل   ولا أن أتن   وال أقصد ذا الكتيب الصغري      

 أقـصد   ولكين. هذا املوضوع أكرب بكثري من أن تسعه صفحات قليلة كهذه         
دون ميان،  أن أضع يف أيدي من يريدون املعرفة ومن يرغبون يف التثبت يف اإل            

أضع يف أيديهم خيـوط     ،  أن يكون لديهم الوقت الكايف للبحث املستفيض      
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 الكتاب املقدس الذي هو كلمة اهللا احليـة         إىلبعد ذلك    لريجعوا   احلق اإلهلي 
   .الفعالة

 ما انتهى إليه العلمـاء      إىل فقد جلأت فيه     ميان أما من جهة معقولية هذا اإل       
هـا بـالنص    توالفالسفة واملفكرون بعد حبوثهم العميقة من آراء معقولة نقلْ        

، حباث العلمية املعقولة  األ نا املسيحي على  إميان أننا نبين    بأمانة وال أقصد طبعاً   
عالن اهللا عن ذاته يف الكتاب املقدس       إنا هو   ميانن املصدر الوحيد إل   فإ. حاشا

وتكون لنا به صـلة     ،  الذي أعطاه لنا موحى به منه لكي نعرفه وحنبه ونعبده         
ى مسأذ أن البشر    إألنه هكذا شاء يف حمبته ونعمته       األبد،   إىلوثيقة من اآلن و   

  . األبد إىلخالدة ال تفىن بل تبقى ، فيهم نسمة من عندهوقد أودع ، خملوقاته
كتاب املقدس وعدم   ثبات وحي ال   إل  خاصاً وقد أفردت يف هذا الكتيب فصالً     

  .ليهوصول أي حتريف إ

ليه الفالسفة من مجيع األديان مما أثبتنا بعضه يف هذا الكتيب           إ أما ما وصل      
كما حنمد  ،   حد ما  إىل إهلين  عال على الصحيح منه ألنه يطابق اإل      فنحمد اهللا 

، اهللا على غري الصحيح مما أثبت عجز العقل البشري احملدود عن الوصـول            
 هللا ألن مـا مل      ولكن محـداً  ،   وجل  حقيقة اهللا عز   إىل،  هليعالن اإل بدون اإل 

يستطع احلكماء والعلماء أن يدركوه أعلنه اهللا للبسطاء املخلصني كما قال           



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦

 َألنك أَخفَيت هذه    رضألالسماِء و اآلب رب   اك أَيها   أَحمد ":املسيح له اد  
   .)٢٥: ١١مىت " (لْفُهماِء وأَعلَنتها لَألطْفَالِالْحكَماِء واعنِ 

ضع هذا الكتيب يف أيدي القراء األعزاء أرفع معه صلوات حارة           إذ أ  وإين    
ما من يريد أن    أ . كل متسائل  هللا لكي يستخدمه لربكة كل نفس وراحة قلب       

ولكننا نتركه يف يدي خالقه الـرحيم       ،   أو جيادل فليس لنا شأن معه      رضايع
  .  الضمائر والقلوبإىلالذي يستطيع وحده أن يصل 

  ١٩٧٨بريل  إ- ناحاشد ن                                                    

 محتويات الكتاب
 ميان كل حقائق اإل   ولاشارة أن أتن  ا سبقت اإل  كم،  ال ميكنين يف هذه العجالة    

  :ولكين أقتصر على مخس حقائق رئيسية، املسيحي

   .أقانيمأن اهللا الواحد ثالثة  .١
   ؟هل هذا معقول

  .أن السيد املسيح هو ابن اهللا .٢
   ؟هل هذا معقول
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 يف   فقط بل هو اهللا نفسه ظـاهراً        نبياً اًإنسانأن السيد املسيح ليس      .٣
  .اجلسد
  قول؟هل هذا مع

  .مات مصلوباً، وهو اهللا ظاهر يف اجلسد، أن السيد املسيح .٤
   ؟هل هذا معقول

أن الكتاب املقدس موحى به كله من اهللا بعهديه القدمي واجلديد دون أن             . ٥
   ؟ ما هي األدلة على ذلك.يصل إليه أي حتريف

  

  

  

  ولالفصل األ
  أقانيماهللا الواحد ثالثة 

 الكالم عن حقيقة اهللا عز وجـل        إىل جالل قبل أن أدخل بكل خشوع وإ       
   .أرى لزاما علي أن أمهد لذلك بتأمالت خمتصرة عن وجود اهللا

  وجود اهللا
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ال فمن خلـق    وإ. هو واجب الوجود  . ال أن يكون اهللا موجوداً     ال ميكن إ    
؟ وملن أنا مدين بوجودي وكياين    ؟  ومن خلقين أنا  ؟  هذا العامل بنواميسه الدقيقة   

 الكافر الذي يرفع عقريته     نساند اهللا موجود يف كيان اإل     ن الدليل على وجو   إ
ـ  وصوت   ،ذ يف داخله الضمري الذي هو صوت اهللا       إ  وجوده، منكراً ة األبدي
 جعلَ  أيضاًلْكُلَّ حسناً في وقْته و    ا) اهللا(صنع   " يف قلبه كما هو مكتوب     أيضاً
 روح عاقلة ليست    نسان ويف داخل اإل   .)١١: ٣جامعة  " (ةَ في قَلْبِهِمِ  بديألا

لناسِ اولَكن في    "مصدرها اهللا ذاته كما هو مكتوب     ،  موجودة يف احليوانات  
وبسبب نـسمة القـدير يف      . )٨: ٣٢يوب  أ" (لْقَديرِ تعقِّلُهم اروحاً ونسمةُ   

ال ال ميكن أن يستريح قلبه أو يـشبع إ        و،   ال يشبعه العامل املادي كله     نساناإل
 دون سائر املخلوقات غريزة     نسانغريزة الدينية قد وضعها اهللا يف اإل      وال. باهللا

 االعتماد على قـوة     إىلوباحلاجة  ،  الرغبة يف التعبد وغريزة الشعور بالضعف     
وأمام املوت حيث حيـس     ،  وأمام اهول ،   أمام األهوال   خصوصاً ،أعلى منه 

 "اهللا "عورياًذا تعرض للغرق أو للحريق مثال يصرخ ال ش         فإ ، حبقارته نساناإل
  . مبن هو أعلى وأقوى منهمستنجداً

، ناء اجلميل الذي يتحدث عن دقة وبراعة صانعه       الفخاري يصنع اإل  
 تصال بنا  لكن اهللا صنعنا وهو دائم اال      .ناء وبني صانعه  ولكن ال عالقة بني اإل    



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٩

 دمٍ واحد كُلَّ أُمة     وصنع من . لْجميع حياةً ونفْساً وكُلَّ شيءٍ    ا "إِذْ هو يعطي  "
  نلَى كُلِّ     امونَ عكُنساسِ يرضألالن     قَـاتبِاَألو متحا و    ودـدبِحو ـةنيعلْم

َهللا لَعلَّهم يتلَمسونه فَيجِدوه مع أَنه عن كُلِّ واحد منا          امسكَنِهِم لكَي يطْلُبوا    
  ). ٢٨ -٢٥: ١٧أعمال (.  "َألننا بِه نحيا ونتحرك ونوجد. لَيس بعيداً

آلباَء بِاَألنبِيـاِء   اكَلَّم   "وكلمهم،   ومن حمبته للبشر أعلن ذاته هلم يف كتابه         
ةريقٍ كَثطُراعٍ وومياً، بِأَن١: ١عربانيني " (قَد(.  

: لْجاهلُ فـي قَلْبِـه    اقَالَ   " عاقل ينكر وجود اهللا ولكـن     إنسان ال يوجد     
 إِلَه سأن يغالط نفسه ويسكت صوت      اول أي أنه حي   .)١٠: ١٤مزمور  " (لَي 
فـسدوا   "يذكره الكتاب املقدس بعد هذه العبارة      ويوجد سبب هلذا،  . عقله

فالعلة ليست يف عقله لكن يف قلبه الذي حيب الفـساد           . "ورجسوا بأفعاهلم 
 وكمـا   .ن اهللا ديان هلذا الفساد    خله يقول أ  لرجس وصوت الضمري يف دا    وا

هكـذا  ،  ختفي النعامة رأسها يف الرمال لكي تبعد عن عينيها منظر الـصياد           
   ."لهإليس  "اجلاهل يرى أن خري مهرب من الدينونة هو أن يقنع نفسه أنه

ِهللا اإِذْ معرِفَـةُ     " ويشهد الكتاب املقدس أن الوثنيني مل جيهلوا وجـود اهللا           
َألنَّ    ظَاه يهِمةٌ فار هرلْقِ ا     َهللا أَظْهذُ خنَألنَّ م مى    ا لَهـرالَمِ تأمـور لْع   ـرغَي ه
لسرمديةُ والَهوته مدركَةً بِالْمصنوعات حتى إِنهـم بِـالَ         الْمنظُورة وقُدرته   ا
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جدوه أَو يشكُروه كَإِلَه بلْ حمقُـوا فـي         َهللا لَم يم  اَألنهم لَما عرفُوا    . عذْرٍ
    مهقَلْب أَظْلَمو ماأَفْكَارِهبِيالََء       . لْغهوا جاراُء صكَمح مهونَ أَنمعزي ما همنيبو

   دجلُوا مدأَباِهللا  او      ةورص هبى بِشفْني الَ يـى    ا نسانإلالَّذفْني يلَّذـورِ  اولطُّي
او و ابوالدافَاتحلز .   مهلَمأَس كذَلأيضاًُهللا  ال       قُلُـوبِهِم اتوـهي شإىل ف 
دوه والسبب  فهم عرفوا اهللا ولكنهم مل ميج     . )٢٤-١٩: ١رومية  ("لنجاسةا

 وقد قال أيوب عـن مثـل هـؤالء        . يف ذلك هو شهوات قلوم وجناستهم     
فهم ال  . )١٤: ٢١أيوب  ("وبِمعرِفَة طُرقك الَ نسر    .بعد عنا ا: هفَيقُولُونَ للَّ "

أو يريدون أن يقطعوا قيوده ويطرحوا      . أنفسهم ينكرونه ولكن يبعدونه عن   
 .)٣: ٢مزمور (نهـم ربطه ع

فالعقل السليم يستطيع أن يعرف وجود اهللا ولكنه يعجز عن معرفة ذاتـه                
 واهللا عظيم وغري حمدود كما جاء     ،  ألن العقل حمدود  وحقيقة كيانه وجوهره    

لـسماوات  الْقَديرِ تنتهِي؟ هو أَعلَى مـن       ا نِهاية   إىلِهللا تتصلُ أَم    ا عمقِ   إىلأَ"
       نم قملَ؟ أَعفْعأَنْ ت اكساذَا عرِي  افَمداذَا تفَم ةاوِي٨-٧: ١١أيوب  " (لْه(. 

. )٢٣-٢٢: ٣٧أيـوب   " (الْقَدير الَ ندرِكُه  . ِهللا جالَلٌ مرهب  ا عند "أيضاًو
   .ألنه لو مل يعلن اهللا ذاته لنا ما كنا لنعرفه. هليعالن اإلمن هنا لزم اإل
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 وملا سئل . "اهللا "فقال؟  "ما الدليل على اهللا    " وقد سئل أحد علماء الصوفية      
وقال . "ال على عاجز مثله   إ يدل   والعاجز ال . العقل عاجز  " قال ؟"فما العقل "

. "وليس لإلشراف على الربوبيـة    )  للتعبد أي(العقل آلة للعبودية     ":ابن عطا 
رومية ("لْعقْليةَاعبادتكُم   "ألننا نعبد اهللا بالروح وبالعقل    ،   ً وهذا صحيح متاما  

إِن  ":ونؤمن بـه بالقلـب    ،  هليعالن اإل ولكننا نعرفه مبوجب اإل    .)١: ١٢
أما العقـل   . )٩: ١٠رومية  ("ترفْت بِفَمك بِالرب يسوع وآمنت بِقَلْبِك     عا

عليه ألنه ليس ضـد       وال يستطيع أن يعترض    هليعالن اإل  خاشعاً لإل  ينفينح
   .العقل بل هو أكرب منه ويسمو فوقه

. دراك اهللا غري احملـدود    إ على عجز العقل احملدود عن        بسيطاً  ولنأخذ مثالً   
 ماليني املاليني مـن     إىللريجع العقل   ؟  "األزل" ل يستطيع العقل أن يدرك    ه

ألن األزل ال   . كـال ؟   من أبعاد األزل   شيء إىلالسنني هل يكون قد وصل      
، أوالًليها   وصل إ   ماليني من السنني قبل اليت     إىلوإذا ذهب اخليال    . أبعاد له 

دق ما قالـه    وما أص . "األبد" وهكذا.. . كال شيء؟ إىلهل يكون قد وصل     
. )٢٦: ٣٦أيوب  ("ُهللا عظيم والَ نعرِفُه وعدد سنِيه الَ يفْحص       اهوذَا   "اليهود

ذا ولكن إ ،  لقد أعطانا اهللا العقل لنفهم به خليقة اهللا ولنعبد به اخلالق خبشوع           
  .ننا خنسرها وخنسر أنفسناة فإهلية فحص الذات اإلاولت عقولنا حمولاتط
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و خالقنا العظيم الذي أعطانا هذا الكيان الثالثي العجيب املركب          ن اهللا ه  إ   
من الروح والنفس واجلسد هذا الكيان الذي مل نستطع لآلن أن حنيط بكل             
أسراره ودقائقه، فمنذ القدمي قد تفرغ بعض العلماء لدراسة الطب ووظائف           

وآخـرون لدراسـة    ،  وتفرغ آخرون لدراسة علم الـنفس     ،  أجهزة اجلسم 
ولآلن كل هذه الدراسات مستمرة     ،  ات وسر احلياة وما بعد املـوت     الروحي

  . ولكنها تعترف كلها أا مل تصلوتكتشف اجلديد دائماً، ومتجددة

وواضـع قوانينـها    ،   وكل ما فيها   رض خالق السموات واأل   أيضاًواهللا هو     
ومنذ القدمي يوجد علمـاء تفرغـوا       . وأسرارها وحافظ كياا بكلمة قدرته    

،  علم الفلك والكواكب والفضاء وآخرون لدراسـة اجليولوجيـا         لدراسة
وآخـرون  ،  وآخرون للهندسة والرياضـيات   ،  وآخرون للطبيعة والكيمياء  

ومنهم مـن كـرس     . وغري هذه من العلوم بشىت فروعها     ،  للنبات واحليوان 
واملخلوقات الدقيقـة   ،  وعلم الطفيليات ،  حياته كلها لدراسة علم احلشرات    

ليه من جديـد    ومجيعهم مع ما يصلون إ    ،   باهر االلكتروين  ال ال ترى إ   اليت
  . ١ط العلم حميزالون على هامش املعرفة وعلى شاطيءيعترفون بأم ال ي

                                                 
منون مسيحيون شهدوا أم أدركوا عظمة اخلالق يف        من بني هؤالء العلماء يف كل فروع العلم مؤ         -١

  : دباءأحد األ العربية إىلما اكتشفوه من أسرار دقيقة يف دراسام وسطروا شهادام يف كتاب نقله 
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 وال  رض فكم هو عظيم ذلك اخلالق غري احملدود الذي ميأل السموات واأل             
غري ،  الذي ال اية له األبدياألزيل الذي ال بداءة له و     ،  تسعه مساء السموات  

أجل هو أعظم   . ويف كل شيء  ،  احملدود يف قدرته وسلطانه ويف علمه وحكمته      
   . املخلوق احملدودنسانمن أن حييط به عقل اإل

سون اهللا لعلهم جيدونه    وجد اهللا يف البشر غريزة دينية فأخذوا يتلم       أ ولقد    
      ولكنهم مل جيدوه ألن الشيطان أعمى أذهان   هم كمـا  هم واخلطية أظلمت قلوب 

   .سلف القول

وهكذا مجيع البشر مبا فيهم الفالسفة صنعوا ألنفسهم آله حبـسب تـصور             
هلهـم  إ أودعوا فيها صورة ما يظنون وما يتمنون أن يكـون            أوثاناً،  عقوهلم

 وهكذا مجيع البشر مبا فيهم الفالسفة صنعوا        ).ول األ صحاحأنظر رومية اإل  (
رة ما يظنون وما    ا فيها صو   أودعو أوثاناً،   حبسب تصور عقوهلم   ةألنفسهم آهل 

                                                                                                              
  : وخيتم هذا الكتاب ذه الترنيمة احللوة

   ملـا أرى جنـومكيـا سيـدي    وكل مـا يدور يف األفـالك 

  كـ   امسـع صوت الرعد يف غيوم          داك ـنعت يـوكلـها قد ص

               نفســي تغنـي يـا خملصـي  ك ما أعظـمك ـما أعـظم

           نفســي تغنـى يـا خملصـي            كـما أعظـمك ما أعظـم
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 هليويبني الوحي اإل  . )ول األ صحاحأنظر رومية اإل  (هم  يتمنون أن يكون إهل   
بِالْمخرزِ يعلِّمه  . لْخيطَامد  . نجر خشباً  "جهلهم بقوله عن الذي يصنع الوثن     
   همسري ةاروبِالديلِ وامبِاَألز هعنصكَ . ي هعنصـالِ     فَيملٍ كَججر هبإنـسان ش 

ختار لنفِْسه من   اقَطَع لنفِْسه أَرزاً وأَخذَ سندياناً وبلُّوطاً و      ! لْبيتاليسكُن في   
ويأْخذُ منه  . فَيصري للناسِ لِإليقَاد  . لْمطَر ينميه اغَرس سنوبراً و  . لْوعرِاأَشجارِ  
قَد صنعه صنماً وخر    !  ويخبِز خبزاً ثُم يصنع إِلَهاً فَيسجد      أيضاًيشعلُ  . ويتدفَّأُ
ارِ  . لَهبِالن قَهرأَح فُهماً   . نِصأْكُلُ لَحي هفلَى نِصع .  عبشياً ووِيشوِي مشفَّأُ ! يدتي

وبقيته قَد صـنعها إِلَهـاً صـنماً        . رأَيت ناراً . تدفَّأْتقَد  ! بخ:  ويقُولُ أيضاً
فِْسهنقُولُ     ! ليو هلِّي إِلَيصيو دجسيو لَه رخي :    تأَن كنِي َألنجأشـعيا  ("إهلين
١٧-١٣: ٤٤(.   

 لغريزم  عاًشبا ليسجدوا هلا إ    أما الفالسفة الذين مل يصنعوا ألنفسهم أوثاناً        
  جداً  عظيماً  روحياً الدينية فتساموا عن األصنام املادية ورمسوا يف خياهلم كائناً        

وهـذه الوحدانيـة    . ليه الوحدانية املطلقة  إجيلس على عرش كبري ونسبوا      
، وليس بينه وبني ذاته نـسب أو عالقـات        ،  يتميز مبميزات  تتطلـب أنه ال  

ورغبة يف تعظيمه حبسب    . فاتوليس له ماهيـة أو كيـان أو صفة من الص        
    يف الوجود حىت عـن      هوه عن كل شيء   فكرهم واحملافظة على وحدانيته نز 
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 ال حقيقة ويكون هو     هلا مثل هذا يكون ومهاً    ولكن إ . العلم والبصر والسمع  
له خيايل  وإ.  ال وجود هلا   لك كالنقطة اهلندسية الفرضية اليت    وذ،  والعدم سواء 

   .هو والوثن سواء، ال يراهم أو يسمعهممثل هذا ال يتصل مبخلوقاته و

زيه اهللا عـن  ـ هللا ألنه يوجد فالسفة آخرون كثريون رأوا أن تنولكن شكراً 
م اهللا بل بالعكس جيرده من الكمال       ال يعظّ ،   حىت عن أن يعقل ذاته     شيءكل  

ن كانوا  وإ،   أن وحدانية اهللا هي وحدانية جامعة      إىلولذلك وصلوا    الالئق به، 
وهذه احلرية طبيعيـة    . كما سنرى عند اقتباس أقواهلم    ،  دراكهاإ قد حتريوا يف  

ذا رمنا احلقيقة الـيت     إولكننا  . ألن اهللا فوق العقل احملدود كما أسلفنا القول       
ال مـن اهللا    إفال ميكن أن نستمدها     ،  ليها نفوسنا وتطمئن ا قلوبنا    تستريح إ 

، ليـه إتطيع أن نصل   ألننا حنن ال نس   ،  ذا كان قد شاء أن يعلن ذاته لنا       إنفسه  
 ألنه شاء أن يعلن     تعاىله و امسوتبارك  . ذا شاء إلينا  إأما هو فيستطيع أن يصل      

أنظـر الفـصل    (لينـا    يف الكتاب املقدس الذي أوحى به إ       لنا ذاته وصفاته  
  .)اخلامس

  وحدانية اهللا
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ال إلـه   إال  ،   خيربنا الكتاب املقدس يف عهديه القدمي واجلديد أن اهللا واحد           
 واليـك .  دليل على وحدانيته   )ل التعريف ا(بـ   "اهللا "اسمرد ذكر   وجم. هو

  :بعض الشواهد من الكتاب املقدس

 لسماِءاِإلله في   الرب هو   اليوم وردد في قَلبِك أَنَّ      افَاعلمِ   ":من العهد القدمي  
ـ  ".)٣٩: ٤تثنية  ("ليس سواه .  من أَسفَلُ  رضألامن فَوق وعلى     ع يـا   امس

لَّ شـيٍء    ك لرب صانِع اأَنا   ")٤: ٦تثنية  " (حدالرب إِهلُنا رب و   ا: إِسرائيلُ
  راشي اندحو اتاوملس.اسـي؟  . رضألاطٌ  بعم ن٢٤: ٤٤ إشـعياء " (م( 

 إشعياء("وايلَيس س . خلِّصلرب والَ إِلَه آخر غَيرِي؟ إِلَه بار وم       اأَلَيس أَنا   "
١: ٤٥(." و إِلَه سا؟اأَلَيلَقَنخ دح) " ١٠: ٢مالخي(.  

 مرقس" (للَّه واحد ولَيس آخر سواه    ابِالْحق قُلْت َألنه     ":ومن العهد اجلديد  
٣٢: ١٢(" او  دجالْم   ني مالَّذ  ـ   اِإللَه ونطْلُبت متلَس داح؟لْو٥يوحنـا   " (ه :
" وأَنْ لَيس إِلَه آخـر إِالَّ واحـداً        ")٣٠: ٣رومية  " (َهللا واحد اَألنَّ   "،)٤٤

َألنه يوجد إِلَـه   ")٢٠: ٣غالطية  " (َهللا واحد اولَكن   "،)٤: ٨كورنثوس  ١(
داحأَنَّ     "،)٥: ٣تيموثاوس  ١" (و نمؤت تاأَن  ـداحو للَّه . ـسـلُ  حفْعناً ت "

   .)١٩: ٢يعقوب (

  نوع وحدانية اهللا
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 قبل أن أبني باألدلة العقلية والنقلية واملنطقية النوع الوحيد للوحدانية اليت             
، الذين يؤمنون بالتوحيد   وأؤيد ذلك بشهادة الفالسفة   ،  تليق باهللا جل جالله   

لدالـة   الكتاب املقدس الذي اقتبسنا منه بعض اآليات ا        إىلقبل ذلك أرجع    
تلـك  ،   اهللا عز وجل   اسم يف   ٢على وحدانية اهللا حيث جند فيه صيغة اجلمع       

الصيغة اليت وردت يف العهد القدمي حنو ثالثة آالف مرة فضال عن العبارات             
. الواضحة اليت جند فيها ال ما يفيد اجلمع فقط بل الثالوث بالتحديد           الكثرية  

  :واليك بعض الشواهد الكتابية من العهد القدمي

. "رضألالسماوات و اُهللا  الْبدِء خلَق   افي   " آية يف الكتاب املقدس هي     أول   
 علَـى صـورتنا   نسانإلانعملُ  " يقول اهللا صحاح من نفس اإل   ٢٦ويف عدد   
 قَد  نسانإلاهوذَا   " الثالث يقول اهللا   صحاح من اإل  ٢٢ ويف عدد    ، "كَشبهِنا

.  يف الالهوت  أقانيم كواحد يدل على وجود      تعاىلقوله  و. "صار كَواحد منا  
هلُم ننزِلْ ونبلْبِـلْ     " احلادي عشر يقول اهللا    صحاحويف العدد السابع من اإل    

مهانسل اكنه"  .   

                                                 
 ال ميكن االعتراض على استعمال صيغة اجلمع بأا صيغة تعظيم الذات ألن هذه الصيغة ال توجد                 -٢

أنـا   " العربية اليت كتبت ا التوراة بدليل أن أقوال امللوك املدونة يف التوارة هي بصيغة املفرد               يف اللغة 
  . تعظيم ذاتهإىلفضالً عن ذلك فإن اهللا العظيم ال حيتاج . "أنا نبوخذ نصر "،"فرعون
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قَـضيب  . لدهورِا دهرِ   إىلُهللا  اكُرسيك يا    " نقرأ )٧-٦: ٤٥مزمور  (ويف    
ِإلثْم من أَجلِ ذَلك مسحك     الْبِر وأَبغضت   اأَحببت  . ملْككستقَامة قَضيب   ا
جند ) املزمور الثاين ( ويف   .بنوهنا نرى اآلب واال   .  "البتهاجِاُهللا إِلَهك بِدهنِ    ا

وأَما أَنـتم    "والروح القدس املسحة  ،  واهللا االبن املمسوح  ،  اهللا اآلب املاسح  
 م فَلَكُم   نةٌ محوسِاسفنقرأ قول اآلب عن االبـن      ،)٢٠: ٢يوحنا  ١" (لْقُد  

: قـال يل   " وقول االبن عن اآلب    .)٦: ٢مز  " (أَما أَنا فَقَد مسحت ملكي    "
  تنِياأَنا  . باأَن كتلَدو مووا  "وقول الروح القدس عن االبن     ).٧ع" (لْيدباع

  .)١٢، ١١ع " (البن لئَالَّ يغضباقَبلُوا . وا بِرعدةهتفُالرب بِخوف وا

ويف . وهنا نرى اآلب واالبـن     "لرب لربي اقَالَ   " نقرأ )١١٠مزمور  ( ويف    
  "؟)باجلمع(ذْهب من أَجلنا  ومن ي)باملفرد(من أُرسلُ  " نقرأ)٨: ٦ إشعياء(

منـذُ  .. .)االبن(آلخر  ا وأَنا   ولألاأَنا   "قرأ ن )١٦،  ١٢: ٤٨ إشعياء( ويف    
  هودجاآلب(و (   اكنا هأَن)االبن( .اآلنَ  او   ديالـس   بلـر)ـلَنِي  ) اآلبسأَر

ليك هذه  إ يف الالهوت مث     وهنا نرى ثالوثاً  " )الروح القدس (وروحه  ) االبن(
  :الشواهد من العهد اجلديد

 أن الرب يسوع له اد عندما اعتمد من يوحنا          )١٧،  ١٦: ٣مىت  (نقرأ يف   
نازِالً مثْـلَ    "يف ر األردن انفتحت له السموات وأتى عليه الروح القدس         
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      نم توصو هلَيياً عآتو ةاممالً احقَائ اتاوملس :»   وذَا هنِي  اهاب  بِيبي الْحلَّذ
ترِرس الثالثةقانيم نرى األأيضاًوهنا  "»بِه .   

فَاذْهبوا وتلْمـذُوا    "قول الرب يسوع لتالميذه   ) ١٩: ٢٨مىت  ( ونقرأ يف     
  يعمبِ  اج موهدمعمِ وا اسمُألم اآلبِ و نِ وبوحِ  االسِالرأقانيمفنجد هنا    ".لْقُد 

ـ أ"ـ  ال ب "اسمب "الرب يسوع يقول   الالهوت الثالثة ونالحظ أن    ألن  "اءمس
  . اهللا الواحد، هم واحدالثالثة

آلبِ اوأَنا أَطْلُـب مـن       ")٢٦،  ١٧،  ١٦: ١٤ يوحنا   إجنيل( ونقرأ يف     
      كُمعكُثَ مميل رزِّياً آخعم يكُمطعا إىلفَي   وحر داَألبقـا  .. .لْحأَمي  اوـزعلْم

   . الثالثةقانيمجند األوهنا . "يامسآلب بِالَّذي سيرسلُه الْقُدس الروح ا

ِهللا، الْمِسيحِ، ومحبةُ   انِعمةُ ربنا يسوع     ")١٤: ١٣ كورنثوس٢( ونقرأ يف     
  . الثالثةقانيموهنا جند األ. "لْقُدسِالروحِ اوشرِكَةُ 

 قُلُوبِكُم  إىلبنِه  اُهللا روح   ابِما أَنكُم أَبناٌء، أَرسلَ      ")٦: ٤غالطية  ( ونقرأ يف     
: ٢أفسس  ( وكذلك يف    . الثالثة قانيموهنا نرى األ   ".»آلبايا أَبا   «: صارِخاً
قُدوماً فـي   ) ياليهودي واألمم ( لَنا كلَينا    )باملسيح(َألنَّ بِه    "حيث نقرأ ) ١٨

   داحوحٍ و٢١،  ٢٠رسالة يهوذا   (وكذلك نقرأ فـي     "آلبِا إىلر("  لِّنيصم
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ِهللا، منتظرِين رحمـةَ ربنـا      احفَظُوا أَنفُسكُم في محبة     الْقُدسِ، و ا لروحِفي ا 
 وعسِسيحِايلْم".   

له واحد لذلك عندما يذكر الكتاب املقدس       إه هو   أقانيموألن اهللا بثالوث       
. قنومني أو أكثر ال يأيت بالفعل يف صيغة املثىن أو اجلمع بل يف صيغة املفـرد               أ

) بـاملفرد (لْمِسيح يهـدي    اواُهللا نفْسه أَبونا وربنا يسوع       "مثال ذلك قوله  
ُهللا الْمـِسيح، و  اوربنا نفْسه يسوع     "أيضاً و .)١١: ٣تسالونيكى١("طَرِيقَنا
ونالحظ يف  . )١٧،  ١٦: ٢ تسالونيكي   ٢("قُلُوبكُم) باملفرد(يعزِّي  .. .أَبونا
.  الثالثة واحد يف الالهوت    قانيمية تقدم ذكر االبن عن اآلب ألن األ        اآل هذه

قَـد   "أيـضاً ونقرأ  . والثالث،  والثاينول،  األقنوم األ : ومن اخلطأ أن نقول   
   كالمم تارا   اصنبرالَمِ لاآلب(لْع (  هِسيحمو)االبن(،   كلميفَس )إىل) باملفرد 

  دبديألاأَبأيضاًو. )١٥: ١١رؤيا  " (ن "    و لَّـهةً لنونَ كَهكُونيـِسيحِ،  اسلْم
   ةنس أَلْف هعكُونَ ملميسأيضاًو. )٦: ٢٠رؤيا  (ألف سنة   ) باملفرد("و"  شرعو

 ، وعبِيده يخدمونـه   )عرش واحد (يكُونُ فيها   ) املسيح الفادي (ِهللا والْحملِ   ا
  .)٣: ٢٢رؤيا ( ")باملفرد(
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  قدسالثالوث األ

،  مما تقدم نرى أن اهللا أعلن ذاته يف الكتاب املقدس بعهديه القدمي واجلديد              
 اآلب واالبـن والـروح   :أقـانيم  ال نظري له وال شريك يف ثالثة      واحداً هلاًإ

ال ثالثة آهلة   ،  والروح القدس هو اهللا   ،  واالبن هو اهللا  ،  اآلب هو اهللا  . القدس
 أقانيمولكن ثالثة   . الهوت واحد ،  جوهر واحد ،  ةذات واحد ،  له واحد إبل  

غري ، أبدي،   قنوم أزيل أوكل  . متحدون بغري امتزاج ومتميزون بغري انفصال     
، كلي السلطان ،  كلي القدرة ،  كلي العلم ،  ال يتحيز مبكان أو زمان    ،  حمـدود
  . ذات واحدةقانيمألن األ

لعامل اليت تستطيع   وهي الوحيدة يف كل لغات ا     ،  كلمة سريانية  "أقانيم "وكلمة
ألنه مبا أن اهللا    . أي متيز مع عدم االنفصال أو االستقالل      ،  أن تعطي هذا املعىن   

منـا تـصف الكائنـات      إ البشر   ومبا أن لغات  ،  ال شبيه له بني كل الكائنات     
عـالن  ة حبسب اإل  هلي للذات اإل  فال توجد فيها كلمة تعطينا وصفاً     ،  احملدودة

نه ال جيوز باملرة تشبيه اهللا الواحد مـن جهـة           وذه املناسبة أقول أ   . هلياإل
ه الثالثة بتشبيهات من الكائنات كالشمس وغريها ألن كل الكائنات          أقانيم

فيه وقد استعمـلت بعض    يب  كواهللا غري حمـدود وال تر    ،  حمدودة ومركبة 
للتعبري عن األقنــوم ولكن كـل       "شخص "جنليـزية كلمـة اللغات كاإل 
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واألشـخاص املتميـزون    ،   تركيــب فيـه   شخص كائن مركب واهللا ال    
أمـا كلمـة    . حدوا أو يت  ومهما متاثلوا ال ميكن أن يتعادلوا متاماً      ،  منفصلون
 وهـم ذات    )بغري امتـزاج  (ولكن متحدة   ،   شخصيات متميزة   فتعين أقانيم
  ."تعينات " هي كلمةقانيمورمبا تكون أقرب كلمة عربية ملدلول األ .واحدة

  ؟هل هذا معقول
ولكن أليس هـذا  ،  وصعبة االستيعاباحلقيقة معقدة فعالًتبدو هذه   

ألن ؟  على صحتها وعلى أن اهللا نفسه هو الذي أعلن ذاته ـا    واضحاً دليالً
منا يصنعه وفق الفطـرة البشرية     إ أو يصنعه ف   اًإميانذا أراد أن يزيف     إ نساناإل

 صاًذا كان األمر خا   أما إ . ويف مستوى العقـل ليسهـل قبـوله واستيعابه     
،  فوق الفهم الطبيعـي    عالن كبرياً  غري احملدود فال بد أن يكون اإل       حبقيقة اهللا 

، هليعالن اإل لقبول اإل ليكون اال   ،   معه رضاى من العقل ولكن ال يتع     مسأو
لطَّبِيعي ا نسانإلا "نأ ولنور اهللا يف القلب كما يقول الكتاب املقدس          ميانلإل

نه عنده جهالَةٌ والَ يقْدر أَنْ يعرِفَه َألنه إِنما يحكَم فيه           ِهللا ألَ االَ يقْبلُ ما لروحِ     
   .)١٤: ٢كورنثوس ١("ياًروح) ي يف ما لروح اهللاأ(

، ولكنه معقـول  ،  ن كان يبدو صعباً   إو،  عالن اهللا عن ذاته ثالوثاً     بإ ميان فاإل  
انية املطلقة ال تليق بـاهللا ألـا        بل هو املعقول ألننا سبق أن رأينا أن الوحد        



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٣

ولكن مبا أن اهللا ذات فهو يتصف       . زيهه عن الصفات والعالقات   ـتقتضي تن 
 فلم يكـن غـريه يف األزل   مبا أنه وحده األزيل ولكن  . بصفات وله عالقات  

وبناء عليه تكون صفاته وعالقاته عاطلة يف       . ليمارس معه الصفات والعالقات   
وحاشا أن يكون األمر كـذلك      ،  خلق الكائنات األزل مث صارت عاملة بعد      

ذن البد  إ.  مستغن عن خملوقاته   ،وهو مكتف بذاته  ،  زه عن التغري  ـألن اهللا من  
أن اهللا كان ميارس عالقاته وصفاته يف األزل مع ذاتـه ألن ال شـريك لـه                 

أي ،  وال بد يف هذه احلالة من االعتراف بأن وحدانيته جامعـة          . تركيب فيه 
  .ألن من ال تعني له ال وجود له، لذات الواحدةجامعة لتعينات ا

وال تناقص بني الوحدانية والتعينات ألن اهللا واحد يف جوهره وجـامع يف               
مع تعيناتـه   ،  ألنه ميارس صفاته وعالقاته مع ذاته بالفعل منذ األزل         ،تعيناته

وليست تعينات عاقلة ميكن التعامـل      ،  وليس مع صفاته ألن الصفات معان     
 أن اهللا كان يف األزل يكلم صفاته ويسمعها ويبـصرها            يقال مثالً  فال. معها
أو أن صفاته كانت تكلمه وتبصره وحتبه ولكن نقـرأ يف الكتـاب             ،  وحيبها

والـروح  ،  نشاء العامل إواآلب حيب االبن قبل     ،  املقدس أن االبن حيب اآلب    
  .الثة الثقانيموكانت هناك مشورة يف األزل بني األ. "روح احملبة "القدس هو
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ال ميكن االتصال     غامضاً ال جعلناه جوهراً  إقرار بتعينات اهللا و   والبد من اإل    
 عنه بينما يتفق اجلميع على أنه تكلم مـع موسـى ومـع              به أو معرفة شيء   

ووجود التعينات يف اهللا ال ميس وحدانيته كمـا  .  وأظهر ذاته لألنبياء  إبراهيم
بـل ذات   . حاشـا ،  ء من ذاته  قلنا ألن التعينات هم ذات اهللا وليسوا أجزا       

  . الهوت واحد، جوهر واحد، واحدة

دراك البشرى ألنه ال شبيه هلذه الوحدانية        الشك أن هذه احلقيقة فوق اإل       
 مع العقـل بـل هـي        رضايف الكائنات املنظورة ولكن هذه احلقيقة ال تتع       

يف وقد شهد مبعقوليتها كثريون من الفالسفة املوحدين الذين تعمقوا          . معقولة
  .البحث

  :قانيموفي األ، أراء بعض الفالسفة الموحدين في نوع وحدانية اهللا

تـاريخ   "ليه يف كتـاب   إاملشار   "الرد اجلميل  "مام الغزايل يف كتابه    قال اإل   
يعتقـد النـصارى أن ذات البـاري        ":  ١٩٦صفحة   "سالمالفلسفة يف اإل  

ري االصطالحي أن   واحلاصل من هذا التعب   . وهلا اعتبارات  واحدة يف اجلوهر،  
   ."قانيمن تكن منعوتة بصفات األة عندهم واحدة يف اجلوهر وإهليالذات اإل

: ١٥٣صـفحة    "أصول الـدين   " وقال الشيخ أبو اخلري الطيب يف كتابه        
 تعـاىل ألم يقولون أن البـاري      ،  أقوال علماء النصارى تشهد بتوحيدهم    "
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 كـشف املـسيح     وله ثالث خواص ذاتية   ،  جوهر واحد موصوف بالكمال   
ويريدون باجلوهر هنا مـا     .  اآلب واالبن والروح القدس    : عنها وهي  بانقال

   ." عن الظروفقام بنفسه مستغنياً

غري أما قاال عن    .  املسيحي قريبتان من الصحة    ميانهاتان الشهادتان عن اإل   
وهذا نقلوه عن بعض فالسفة املسيحيني      "صفات "أو "اعتبارات " أم قانيماأل

   . الكتاب املقدسإىلرجوع دون ال

الطمـس يف    "وقال القاضي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين يف كتابـه            
ن اهللا جوهر واحـد     أذا أمعنا النظر يف قول النصارى       إو "."واعد اخلمس قال

نـه  أفهم يقولون  . ال يف اللفظ فقط    إ  ال جند بينهم وبيننا اختالفاً     أقانيموثالثة  
واملعىن ،  املخلوقة ويريدون بذلك أنه قائم بذاته     جوهر ولكن ليس كاجلواهر     
   ."صحيح ولكن العبارة فاسدة

فقد شهد كـثريون مـن العلمـاء        ،   ولكن الواقع أنه ال فساد يف العبارة        
مـام   اإل فقد قال مـثالً   . على اهللا  "جوهر "طالق كلمة إوالفالسفة أنه ميكن    

 مع سـالمة    أو جوهراً ،  يتعني أن يكون اهللا جوهراً     ":جعفر بن حممد األشعيب   
 مرة واحدة يف الكتاب املقدس عن املسيح       "جوهر " وقد جاءت كلمة   ."املعىن

  .)٣: ١عربانيني " (لَّذي، وهو بهاُء مجده، ورسم جوهرِها"
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ال خمالف يف مسألة توحيـد       "١٦٢وجاء يف كتاب العقائد النسفية صفحة       
 واحد للخري وآخـر     :إهلنييعتقدون ب أي الذين   (ال الثنوية   إواجب الوجود   

   .دون موح أي أن النصارى" دون النصارى)للشر

وحمبـة  ،  وعقل وعاقل ومعقـول   ،  اهللا علم وعامل ومعلوم    " وقال ابن سينا    
، ١٩٣٤وجاء يف جملة كلية اآلداب الصادرة يف مايو سنة          . "وحمب وحمبوب 

ـ (ويف كتاب نصوص احلكم للفيلسوف حميي الدين العريب          ، ١٣٣فحات  ص
ـ  صورة تعينت فيها الـذات اإل      أولن  إ " ما يأيت  )٢٢٦،  ٢٢٥،  ١٣٤ ة هلي

 العلم والعـامل    :وذلك ألن التعيني كان يف صورة العلم حيث       ،  كانت ثالثية 
ة ظهر فيها اهللا كانت ثالثية      إهلي حضرة   أولكما أن   . واملعلوم حقيقة واحدة  
 عن ذلك   فضالً. الصفاتاء و مسة املتصفة جبميع األ   هليألا حضرة الذات اإل   

ـ ن عملية اخللق نفسها تقتضي وجود الذات اإل       فإ  :والقـول ،  رادة واإل ،ةهلي
د وهو الشرط   تدور حوله رحى الوجو    ذن احملور الذي  فالتثليث هو إ  . "كن"

  . " واخللق.جياداألساسي يف حتقيق اإل

   : وقد أنشد الفيلسوف حميي الدين العريب يف حب اهللا قائالً  

  "كما صري األقنام بالذات أقنما       بويب وقد كان واحداًتثليث حم "
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وال يقصد هذا الفيلسوف ذا الشعر وبأقواله السابقة أن يؤيد العقيـدة              
ولكنه أراد أن يعلـن أن اهللا       ،  املسيحية ألنه كان من املسلمني املتمسكيـن     

ـ  " أو . "العلم والعامل واملعلـوم    "كان يظـهر دائما يف ثالوث هـو      ذات ال
ويقصد أن جمرد اتصاف اهللا بصفات وقيامه بأعمال دليل         . "رادة والكلمة واإل

  .أقانيم بل  واحداً ليس أقنوماًتعاىلعلى أنه 

، والظاهر والبـاطن  ،   واآلخر ولن اهللا هو األ   إ "وقال نفس هذا الفيلسوف   
وكثـرة  ،  واحد يف كثرة  . وعني ما ظهر وعني ما بطن فاألمر حرية يف حرية         

   . " واحدإىلمردها 

ائـه  مسأفـأظهر حقـائق     ،  احلمد هللا الذي جتلى بذاته     "رضا وقال ابن الف    
   ."فجعلها أعيانا ثابتة وحقائق عينية، وصفاته

احلاصل أن الوحدانية الشاملة هـي وحدانيـة         " وقال الشيخ البيجوري    
   ."ووحدانية األفعال، ووحدانية الصفات، الذات

وإن اختلفت حقائقهـا    . ثرة يف الواحد  أرى الك  " وقال صاحب التحقيق    
  ." فهذه كثرة معقولة يف واحد العني.ا عني واحدةوكثرت فإ
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منا خاف من لزوم   أن اهللا ال يعقل نفسه إ      إىلمن ذهب    "مام الغزايل  وقال اإل   
. ذنإ ذاته فال كثرة     إىلن كان عقل اهللا ذاته فريجع الكل        إ "مث قال . "الكثرة

   .)ي أا أصلية يف اهللا أزالًأ("ول موجودة يف األوإن كانت هذه كثرة فهي

 وقال األستاذ عباس حممود العقاد يف شرحه العتقاد املسيحييـن فــي             
 الكلمة "نإو.  جوهر واحد  قانيمن األ إ ")١٧١كتاب اهللا صفحة    (ذات اهللا   

ال تدل عن ذات منفصلة      "اآلب "نك حني تقول  إو،  وجود واحد  "اآلب"و "
   ."ةهلينه ال انفصال وال تركيب يف الذات اإلأل "االبن "عن

  عقيدة الثالوث ليست مقتبسة من الوثنية

ما عن عدم درس وفهم أو عن سوء نيـة بغـرض            إ،  يقول البعض 
، ن عقيدة الثالوث كانت موجودة عند الوثنيني يف اهلنـد         أيقولون  ،  التضليل

ن ألـون   وسـيفا ويقو  ،  وفـشنو ،   برامها :هلهم املثلث إوكانوا يطلقون على    
.  والوسط واآلخـر   ول األ :أقانيمالبوذيني كانوا يعتقدون أن بوذا ذو ثالثة        

 ،وكـونس ،   أمـون  وىل األ :وأن قدماء املصريني كانوا يعتقدون بآهلة ثالثية      
 ، وسـاتيت  ، خنوم :والثالثة. وحورس،   أوزيريس، وايزيس  :والثانية. وموت
االبن والثالث هو    من كل جمموعة هو اآلب والثاين هو         ولوأن األ . وعنقت
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ن البابليني والفـرس  أويقولون . الروح القدس كما هو احلال عند املسيحيني    
   .والصينيني كانوا يعتنقون مثل هذه العقيدة

 والواقع أن كل هذه األقوال هراء يف هراء وليس هلـا أي نـصيب مـن        
ولكن بالدرس الـدقيق لتلـك      .  وهي تقال لتضليل غري الدارسني     .الصحة
ات يتضح أن برامها وفشنو وسيفا عند اهلنود ثالثة آهلة خمتلفون عـن             الديان

 قبل  ٥٠٠ سنة   ش يف اهلند حوايل    عا  عادياً أما بوذا فكان رجالً   . بعضهم متاماً 
أما آهلة املصريني فهي ال تنص على أن كـل          . امليالد وكانت له تعاليم معينة    

 فكـانوا   بعضهم متاماً له واحد بل ثالثة آهلة خمتلفون عن        إجمموعة من آهلتهم    
. ومـوت بـأنثى النـسر   ،  بـالقمر )أوخنسو(ميثلون أمون برجل وكونس    

 ،وخنـوم بـالكبش  ، وحورس بالـصقر ،  مرأةاوايزيس ب ،  وأوزيريس برجل 
وال جمـال هنـا     . ته الثانية جوعنقت زو ،  وىلمرأة هي زوجته األ   وساتيت با 

   .للكالم عن األوثان األخرى عند البابليني والفرس وغريهم

 ويكفى هنـا أن     !ئك املعترضني أول افتراء متعمد جبهل تتضمنه أقوال       أي ف  
نثبت بطالن هذه األقوال من الوجهة التارخيية باقتباس أقوال األستاذ عباس           

 ونلخصها فيمـا    ١٥٤ إىل١٤٩فحات  ص "اهللا "حممود العقـاد يف كتـاب   
ذلك العصر  خرى من ديانات    فكرة اهللا يف املسيحية ال تشبهها فكرة أ        ":يلي
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دراك فكـرة اهللا هـي روح       إوروح املـسيحية يف     .  أو غري الكتابية   الكتابية
دراك فكرة اهللا يف عبادة مـن       إوال يشبهه   ،  متناسقة تشف عن جوهر واحد    

 باهللا على تلك الصفة فتح جديد لرسـالة الـسيد           ميانفاإل. العبادات الوثنية 
من الكتـابيني وال غـري      ليها يف اجتماع مقوماا برسول      إاملسيح مل يسبقه    

  متجانساً بل كانت كالماً  ،  ومل تكن أجزاء مقتبسة من هنا أو هناك       . الكتابيني
   ."من وحي واحد وطبيعة واحدة
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  قانيمتميز األ

ولكل أقنوم  ،   الالهوت الثالثة متحدون يف اجلوهر والالهوت      أقانيم
لـم   وغري حمدود كلي القدرة والع     أبديكامل صفات الالهوت، أي أزيل و     

أي أن لكل أقنوم بعـض     ،   متميـزون قانيمولكن األ  .والسلطان والقداسة 
فهنـاك متيـز    .  األقنومني اآلخرين  إىلأعمال خاصة ال نستطيـع أن ننسبها       

واحتاد ولكن ليس هناك امتزاج أي ال نستطيع أن نقول أن االبن هـو اآلب             
   .مع أن االبن واآلب واحد، وال اآلب هو االبن

  العامل متجسداً  إىل من الكتاب أن أقنوم االبن هو الذي جاء           وواضح جداً   
 فمكتـوب ،   من اآلب ليتم عمل الفداء مبوته الكفاري على الصليب         مرسالً

"    يذَا هي هةُافبحا     : لْمنببأَح نحا ننأَن سلَ       الَيسأَرا، ونبأَح وه هلْ أَناَهللا، ب هنب
 خةً لاكَفَّارانو. )١٠: ٤يوحنا١("طَاي "    بكَذَا أَحه هاَألن  ذَلَ   اللَّهى بتح الَملْع

ـ ألالْحيـاةُ   الْوحيد لكَي الَ يهلك كُلُّ من يؤمن بِه بلْ تكُونُ لَه            ابنه  ا  "ةُبدي
بنه مولُوداً مـنِ    اُهللا  الزّمان، أَرسلَ   اولَكن لَما جاَء ملُْء      ".)١٦: ٣يوحنا  (
ـ   اد  خرجـت من عن   "بن يقول واال. )٤: ٤غالطية  ( "مرأَةا يأَت قَدآلبِ و ت
 فـاآلب   .)٢٨: ١٦يوحنا  ( "آلبِا إىلب  لْعالَم وأَذْه ا أَترك   أيضاًمِ و لْعالَا إىل

فارة عـن   وهو الذي بذله ألجلنا وهو الذي قدمه ك       ،  هو الذي أرسل االبن   
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  ٣٢

 هـذا   إىلوهـو الذي جاء    ،  واالبن هو الذي خرج من عند اآلب      . خطايانا
وهو الذي مات على الصليب حامال قـصاص        ،  العالـم مولودا من عذراء   

 إىلوال ننسب   .  االبن ما اختص به اآلب     إىلوال نستطيع أن ننسب     . خطايانا
 لعامل مولـوداً   ا إىل أن اآلب جتسد وأتى      اآلب ما اختص به االبن فنقول مثالً      

 .هذا خطأ حمض ألن الذي جتسد هو أقنوم االبن فقط         . ومات على الصليب  
ولو عـن طريـق     ،  وال جيوز أن نقع يف هذا اخللط يف الكالم أو يف الصالة           

   .السهو

،  من اآلب واالبـن     العامل يف يوم اخلمسني مرسالً     إىل والروح القدس جاء      
سكن يف مجيع املـؤمنني بعـد أن        جاء بالهوته غري متجسد ليشهد لالبن ولي      

ولدهم والدة ثانية يف كل األجيال ويف كل مكان يف العامل وهذا دليل علـى               
   .الهوته غري احملدود الذي ال يتحيز مبكان أو زمان

 ألنه هـو    موات األحياء واأل  ، أن يدين األشرار   أيضاًومن اختصاص االبن      
 لتميز بوضوح قول الوحي   ومما يبني هذا ا   . الذي أكمل الفداء على الصليب    

 بل قد أعطى كل الدينونة لالبن لكي يكرم اجلمــيع           اآلب ال يدين أحداً   "
  .)٢٢: ٥يوحنا ("االبن كما يكرمـون اآلب
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 يف الالهـوت     أو جتزيئـاً    ومن سخف القول أن هذا التميز يعين انقساماً         
 وسبق أن أوضحنا الرد على هذا االعتراض ألن الالهوت واحد غري حمدود           

 أو  قـانيم ولكن التميز هـو يف األ     . ال يدرك وال ينقسم ألنه ال تركيب فيه       
   .تعينات اهللا املتحدة يف اجلوهر بغري انقسام أو امتزاج

 إىلذا كان اهللا قد جتسد ونزل من الـسماء          إ أنه   أيضاً ومن سخف القول      
 ومن الذي كان يـدير      ؟هذا العامل فهل كانت السماء خالية يف مدة التجسد        

  تطبيق ما للكائنات احملدودة اليت     إىل واخلطأ كله يرجع     ؟لكون يف تلك املدة   ا
  تقع حتت حو زمان  أنا وبصرنا على اهللا غري احملدود الذي ال يتحيز مبكان           س
   .وبتطبيق أقيسة احملدود على اهللا غري احملدوداألبد،  إىلمن األزل و

  طبيعة اهللا

، وأعمالـه ، وعن صـفات اهللا ، وته اله، تكلمنا فيما سلف عن جوهر اهللا       
   .ونضيف هناك كلمة خمتصرة عن طبيعة اهللا

:  عن طبيعة اهللا قائالً    وىل خيربنا الكتاب املقدس يف رسالة يوحنا الرسول األ         
َهللا ا " يقول مرتني  ٤ إصحاحويف  . )٥: ١ص  ("لْبتةَاَهللا نور ولَيس فيه ظُلْمةٌ      ا"

نـور  : يست هاتان صفتني هللا بل مهـا طبيعـة اهللا          ل .)١٦،  ٨عدد  ( "محبةٌ
وتتضمن الرمحـة والرأفـة والنعمـة       (وحمبة  ) يتضمن القداسة واحلق والرب   (
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 ذا كان متوافقـاً   إال  إ وال ميكن أن اهللا عز وجل يعمل عمالً       . )اخل.. .واحلنان
  .مع طبيعته يف الناحيتني

  التزام حدود المكتوب

، هأقانيمو،   احملدود وغري املدرك يف جوهره      عندما نتأمل يف حقيقة اهللا غري       
عـالن  رص كل احلرص على التزام حـدود اإل       وصفاته جيب أن حن   ،  وطبيعته

 بكل دقة، وأن ال نرتئي فوق ما هو مكتوب أو نضيف أي شيء مـن                هلياإل
سيما وأن الشيطان لنا باملرصاد     ،  لئال يضل العقل يف متاهات اخليال     ،  أنفسنا

كفر أو املساس جبالل الذات القدسية بأي شـكل مـن           ليوقعنا يف حبائل ال   
  .األشكال

   الحقيقي مرآزه القلبيماناإل

، واالعتـراف ـا   ،   صحيحة  مبباديء  عقلياً  احلقيقي اقتناعاً  ميان ليس اإل   
، عالن اهللا عن ذاته وطبيعته يف كلمتـه       إبل هو الثقة التامة ب    ،  والدفاع عنها 

ألنه يربطـه   ،  ويسعده وميلؤه سالماً   ، يسكن يف القلب فيشبعه    ميانوهذا اإل 
والنفس ،   أن يستريح  إىلفالعقل حيتاج   . باهللا بعالقة حمبة وثيقة حية كابن ألبيه      

وقد عرب أحـدهم    . وال يشبعها غري اهللا ألا منه     ،   أن تشبع وتفرح   إىلحتتاج  
والعقـول فيـه    ،  القلوب به هائمة   "عن حاجة كل من العقل والقلب بقوله      
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  وكتب آخـر كتابـاً     .وال القلب شبعان بدونه   ،  عقل مستريح فال ال . "حائرة
، ليه قلوبنـا  إوحنن نشكر اهللا ألنه أعطانا ما تتهافت         "افت التهافت  "عنوانه

لَّذي اذي قَالَ أَنْ يشرِق نور من ظُلْمة، هو         اَهللا ال َألنَّ   " وسروراً فمألها نوراً 
     ةارإِنا، لي قُلُوبِنف قرأَش    ـدجم رِفَةعام        وعـسي ـهجـي وـِسيحِ اِهللا فلْم" 

  .)٦: ٤كورنثوس ٢(

ذ نلنـا   تحقق لنا بصورة واقعية إ     ف نا عملياً إميان كما نشكر اهللا ألننا مارسنا        
أي للحصول  (لْقَلْب يؤمن بِه للْبِر     اَألنَّ   ".اليقني بالغفران والتربير واخلالص   

طمأنت قلوبنـا   او. )١٠: ١٠رومية  " (عترف بِه للْخالَصِ  فَم ي لْا و )على الرب 
،  السعيد يف اد على أساس مـوت املـسيح ألجلنـا           ياألبد مصرينا   إىل

كما أن نفوسـنا امـتألت هنـاء        ،  واحتماله دينونة خطايانا على الصليب    
زنِي الَ يعوِزنِي شـيٌء فَـالَ يعـوِ        "عرب عنه بعض املؤمنني بقوهلم    ،  واكتفاء
لسماِء؟ ومعك الَ أُرِيد شيئاً فـي  امن لي في     "أيضاً و )١: ٢٣مزمور  ("شيٌء
خيرِي الَ شيَء   . أَنت سيدي : قُلْت للرب  "أيضاًو )٢٥: ٧٣مزمور  ("رضألا

كرأيضاً و )٢: ١٦مزمور  " (غَي"   وعسِسيحِ،  ايالْم      هوـرت إِنْ لَـمي ولَّـذ 
هونبحت .      هنورالَ ت متإِنْ كُنو كحٍ الَ        اذَلونَ بِفَـرهِجتبفَت ،ونَ بِهنمؤت نآلنَ لَك

جِيدمو بِه طَقن٨: ١بطرس ١("ي(.   
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وأَما ثَمـر    " صاحلة يف احلياة العملية     احلي يثمر أعماالً    القليب ميانمث أن اإل     
 " وداعةٌ تعفُّـف   إميانبةٌ فَرح سالَم، طُولُ أَناة لُطْف صالَح،        مح: لروحِ فَهو ا
 يعطي للمؤمن النصرة علـى اخلطايـا        أيضاًوهو  . )٢٣،  ٢٢: ٥غالطية  (

 وهـو علـى      مساوياً وحمبة املال واملاديات وجيعله يسلك سلوكاً     ،  والشهوات
   .رضاأل

يفية ال يسهل علينا التعبري عنـها       بك،  هلنا الذي نؤمن به    هذا وقد اختربنا إ     
 )٨: ٣٤مزمـور   ( "لربانظُروا ما أَطْيب    اذُوقُوا و  "ال بأن نقول لآلخرين   إ

ال أنه يسمع صلوات املؤمنني     إ،  ويدير األكوان ،  فمع أن اهللا عظيم بال حدود     
  لدرجة أن قال املسيح    ،همأمورهم من كل ضيقام ويهتم بدقائق       وينقذ،  به
"ورعاةٌ   شصحا مهيعمج كُموسؤال  "وجند القول املشجع  . )٣٠: ١٠مىت  (" ر

 وجنـد    السنة تقريبـاً   أياميف الكتاب املقدس مبعدل مرة لكل يوم من          "ختف
لدعاِء االَ تهتموا بِشيٍء، بلْ في كُلِّ شيٍء بِالصالَة و         "أقواال كثرية أخرى مثل   

  عام عتكْرِ، لى    لشلَد كُماتلْبط ِهللالَم .  الَمسفَظُ     اِهللا  اوحقْلٍ يكُلَّ ع فُوقي يلَّذ
ملْقني كُلَّ همكُم    "أيضاً و .)٧-٦: ٤فيلىب  ("لْمِسيحِاقُلُوبكُم وأَفْكَاركُم في    
نِي بِكُمتعي وه هَألن هلَي٧: ٥بطرس ١("ع(.   
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يف شـركة   ،   ليسجد يف مقـادس اهللا      يدخل روحياً   كما أن املؤمن عندما     
 خيترب لذة وسعادة تفوق كل وصف ولـذلك يقـول أحـدهم           ،  عميقة معه 

قَلْبِـي ولَحمـي يهتفَـان بِاِإللَـه        . لربا ديارِ   إىلتشتاق بلْ تتوق نفِْسي     "
لرب الْت من   واحدةً سأَ  " ويقول داود النيب وامللك    .)٢: ٨٤مزمور  ("لْحيا

 ما أَلْتاهإِيوس :     تيي بف كُنكُلَّ   لاأَنْ أَس بأيامر     ظُرأَن كَيي لاتيالِ  إىل حمج 
أَمامـك شـبع     "أيضاًويقول  . )٤: ٢٧مزمور  " (لهلرب وأَتفرس في هيكَ   ا

البتهاجِ يـسبحك  اي وبِشفَتي تشبع نفِْس "أيضاً و .)١١: ١٦مزور  ( "سرورٍ
  .)٥: ٦٣مزمور ("فَمي

 سـم  باال حذار أيها الصديق املسيحي العزيز أن تكتفي بأن تكون مـسيحياً          
. وسكىن الروح القدس فيـك    ،   دون أن ختترب احلياة اجلديدة يف املسيح       ،فقط
يح ليحل  ويفتح القلب للمس  ،  ويغري السلوك ،   الذي ال جيدد احلياة    ميانن اإل إ

بل هو شبيه مبصباح ال زيت      ،   شيئاً  فارغ وميت ال يغين    إميانهو  ،  فيه وميأله 
   .أو كغصن جاف ال حياة فيه وال مثر له، فيه وال نور له

 املسيح فيخلصك مـن     إىلأدعوك أيها الصديق اآلن أن تأيت بقلبك        
 :فقد قال بفمه الكـرمي    ،  اًأبدي و ويسعدك حاضراً ،  كل خطاياك ومشاكلك  
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"ت     يعما جي ا إِلَيالَواع و بِنيعتي  الْميلالثَّق   كُـما أُرِحيأَنالِ وم١١مـىت   ( "َألح :
٢٨(.  
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  لفصل الثانيا
  ؟هل هذا معقول. المسيح هو ابن اهللا

 اآلب واالبن والـروح     أقانيم رأينا يف الفصل السابق أن اهللا الواحد ثالثة           
وما يقصد   "االبن" اسموموضوعنا اآلن هو     . أزيل إهليقنوم  فاالبن أ  القدس،

وقبل كـل   .  بوضوح يف عدة فصول يف الكتاب املقدس       وهذا جنده معلناً  ،  به
 فاالبن ليس مولوداً   "الوالدة "شيء جيب أن نستبعد من أذهاننا بالتمام فكرة       

ال والدة روحية وال طبيعية كما هو موجـود يف بعـض            ،  من اهللا يف األزل   
الهـات  قدماء املصريني وغريهم حيـث يوجـد إ       كديانة  الديانات الوثنية   

سـالم  اإلوهذا ما يعترض عليه   زوجات لآلهلة وبناء عليه يوجد أبناء لآلهلة،      
وسامية كل  ،  ولكن املسيحية بعيدة كل البعد    . "صاحبة "أن يكون هللا ابن من    

 ذ هي ديانـة روحية من كل الوجوه يف عبادا        إ،  السمو عن هذا التفكـري   
"بعن  ي     ادف رخفْتنوحِ، ولَـى       اَهللا بِالرلُ عكتالَ نو ،وعسِسيحِ يالْم دـسلْج" 
سلُكُوا بِالروحِ فَـالَ تكَملُـوا شـهوةَ        ا "، وسلوكها بالروح  )٣: ٣فيليب  (
: ١أفـسس   ( "لسماوِياتاروحية في    "وبركاا،  )١٦: ٥غالطية  ("لْجسدا
وكذلك . يةأرضتعات املوعود ا املؤمنون متتعات روحية مساوية ال والتم،  )٣
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، واملعادلة لآلب ،  واملقام،  بنوة االبن األزلية بنوة روحية فريدة تدل على احملبة        
   .عالن جمده وصفاتهوإ

اهللا مل يره أحـد      ". فأقنوم االبن هو املعلن هللا الذي ال ميكن أن يعلنه سواه            
 "ابن حمبته  "-أي موضوع حمبته  ( هو يف حضن اآلب       االبن الوحيد الذي   .قط

فاهللا الـذي ال    ). ١٨: ١يوحنا  ( اهللا   أي أعلن  "ر هو خب  )١٣: ١كولوسي  
ُهللا ظَهر في ا": يصبح من امليسور لنا رؤيته ومعرفته يف أقنوم االبنميكن رؤيته  

ي وجـه يـسوع     ِهللا ف انارة معرِفَة مجد    إل ".)١٦: ٣تيموثاوس  ١( "لْجسدا
 "بهاُء مجـده، ورسـم جـوهرِه       " الذي هو  )٦: ٤كورنثوس  ٢( "لْمِسيحِا
 لـذلك قـال     .)١٥: ١كولوسي  ( "ِهللاصورةُ   "وهـو. )٣: ١عربانيني  (

يوحنـا  ( "آلب في اآلبِ و ا أَني أَنا في     ،آلبا أىاَلَّذي رآنِي فَقَد ر    "لفيلبس
١١، ٩: ١٤(.  

في  "فنقرأ،  عالن اهللا إمن حيث    "الكلمة "كمدلول "االبن "اسم ومدلول    
 ثــم نقـرأ    "للَّهالْكَلمةُ  اللَّه وكَانَ   الْكَلمةُ كَانَ عند    اكَلمةُ و لْالْبدِء كَانَ   ا
"اٱوننيلَّ بحداً وسج ارةُ صم١٤، ١: ١يوحنا ( "لْكَل(.  

عالن  إ أولو. أيضاًية شهد ا الكتاب يف العهد القدمي         وبنوة املسيح األزل    
 أيضاًو "بنِياأَنت  : قَالَ لي  "عن ذلك جنده يف املزمور الثاين مرتني حيث نقرأ        
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 مث يف أمثـال     .)١٢،  ٧عدد  ( "لطَّرِيقِاالبن لئَالَّ يغضب فَتبِيدوا من      اقَبلُوا  "
وكان اليهود يعرفون أن البنوة     . "نِه إِنْ عرفْت؟  باسم  اسمه وما   اما   "٤: ٣٠

للَّـه أَبـوه   اإِنَّ  ":لذلك أرادوا أن يقتلوا املسيح ألنه قـال ، تعين املعادلة هللا 
  بِاللَّه هفْسالً نادعخرى عندما قال   ومرة أ  .)١٨: ٥يوحنا  ( "م" نا ولافَت ودهلْي

أَعماالً كَثريةً حسنةً أَريتكُم من عنـد       : الَ يسوع فَقَ.  حجارةً ليرجموه  أيضاً
لَسنا نرجمك َألجـلِ    : لْيهودا بِسببِ أَي عملٍ منها ترجموننِي؟ أَجابه        - أَبِي

ألنـه   "اً تجعلُ نفْسك إِلَه   إنسانتجديف فَإِنك وأَنت     عملٍ حسنٍ بلْ َألجلِ   
  وقال له رئيس الكهنة عنـد حماكمتـه        .)٣٣-٣١: ١٠يوحنا   "أيب "قال

"   يسئر أَلَهافَس  ةنأيضاًلْكَه :»  تاأَأَن  ِسيحالْم  ن؟ابكاربلْم"  وعسا : فَقَالَ يأَن
ويف الكتاب املقـدس     "االبن "اسم وقد ورد    )٦٢ -٦١: ١٤مرقس  ( "ه

 وقول الوحي  "ابين " الضمائر كقول اهللا   إىل ر مضافاً أربعني مرة خبالف ما ذك    
 يوحنا ويف   إجنيلمخس مرات يف     "االبن الوحيد  "وذكرت كلمة  "أرسل ابنه "

كُلُّ  "ولسمو مقام االبن ومعادلته لآلب يقول الرسول يوحنا       . وىلرسالته األ 
   ركني نام    لَه سلَي نباال  أيضاًآلب   بِاال رِفتعي نمو ،    نِ فَلَـهاب  أيـضاً آلب" 

  )٢٣: ٢ وىلالرسالة األ(



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٢

 بال بـدء وال كيفيـة هلـذه      أزلياً "بنِياأَنت   " ويقول اهللا يف املزمور الثاين      
وذلـك بالتجـسد     "لْيوم ولَدتك اأَنا   "مث يقول . ال والدة وال خلق    البنوة،
دليل  "لْيوم ولَدتك اأَنا   "ولهقبل ق  "بنِياأَنت   "وقوله.  من العذراء مرمي   مولوداً

ولَكن لَما جـاَء     " يف القول  أيضاًوجند هذا   .  قبل التجسد  على وجوده أزلياً  
بنه في  اأَرسلَ   "أيضاًو،  )٤: ٤غالطية  ( "بنه مولُوداً اُهللا  الزّمان، أَرسلَ   املُْء  

   دسج هباشةيط٣: ٨رومية  (ولكن خال من اخلطية     أي يف جسد مثلنا      "لْخ(. 
ولَيس  "وهذه البنوة األزلية تفوق العقل البشري لذلك يقول املسيح له اد          

 رِفعي دإِالَّ اأَح نباال٢٧: ١١مىت ( "آلب(.  

وبنوتـه يف الزمـان     ،   البنوة األزلية اليت تكلمنا عنها     :ذن بنوتان إفللمسيح  
لْقُدس ااَلروح   "ث نقرأ قول املالك جربائيل ملرمي     بوالدته من العذراء مرمي حي    

ى لْمولُود منك يـدع   اوس  لْقُدا أيضاًلْعلي تظَلِّلُك فَلذَلك    ايحلُّ علَيك وقُوّةُ    
وهذه البنوة ختتلف عن بنوة كل البشر واملالئكة هللا          )٣٥: ١لوقا  ( "ِهللابن  ا

 عن بنوة املؤمنني الروحية هللا كمن أخذوا طبيعته         اًأيض وختتلف   ،كمخلوقاته
 ولذلك يـدعى    .)٢٩: ٢يوحنا  ١( "ود منه لْبِر مولُ ا من يصنع    كُلَّ "األدبية
. )٦: ١٢مـرقس   ( "بن واحد حبِيب إِلَيه   ا "أيضاًو "ابن اهللا الوحيد   "املسيح

 وال يقول املـسيح     )١٠: ٢عربانيني  ( "أَبناٍء كَثريِين  "أما عن املؤمنني فيقال   
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 ألن  )١٧: ٢٠يوحنـا   ( " أَبِي وأَبِـيكُم   إىل " بل ،" أبينا إىلأصعد  " :لتالميذه
: ٣يوحنـا   ١،  ١٢: ١يوحنا  ( "للَّهاد  أوالَ "واملؤمنون يدعون . بنوته متميزة 

 "بـن اهللا  ا "أما املسيح فيقال له   ،  )٦: ٣غالطية  ( "أبناء اهللا  "أيضاً و )٢،  ١
واملسيح وحده هو الذي    . "ب واالبن اآل "بل،   الوالد والولد  :فال يقال ،  فقط
 "لْعالَمِاقَبلَ كَون    " ألن بنوتـه لآلب أزليـة    )٣يوحنا  ٢( "آلبِابنِ  ا "يدعى

  . )٥: ١٧يوحنا (

وبنوته بناسوته بالوالدة مـن     ،   وال جيوز اخللط بني بنوة املسيح يف األزل         
يـشري   "أنت ابين  "فالقول،   يف املزمور الثاين   ني معاً  البنوت إىلويشار  . العذراء

 بنوته هللا   إىليشري   "أنا اليوم ولدتك   "والقول،  إهلي وجوده األزيل كأقنوم     إىل
   .بطبيعته الناسوتية الكاملة

  : بعض معاين بنوة االبن لآلبونلخص فيما يلي

: ١ ، كولوسي ٢٤: ١٧،  ٢٠: ٥يوحنا  (تدل على احملبة األزلية الفريدة      . ١
  .)٣ يوحنا ٢ ،١٣

 ،٦: ٢فيليب  ،  ٤: ٤كورنثوس  ٢(ة  هليتدل على الوحدة يف الصورة اإل     . ٢ 
  .)٩: ١٤ يوحنا ،٣: ١ عربانيني ،١٥: ١كولوسي 
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  .)٣٣: ١٠ ،٧: ٥يوحنا (تدل على املعادلة هللا . ٣

   .)٢٣: ٢يوحنا ١، ٢٣: ٥يوحنا ( هليتدل على املقام اإل. ٤

: ١٠يوحنا  " (آلب واحد اأَنا و  "ر الالهوت تدل على الوحدانية يف جوه    . ٥
٣٠(.   

   .)١٨: ١يوحنا (تدل على أا وحدانية فريدة ال مثيل هلا . ٦

مىت " (آلباالبن إِالَّ   الَيس أَحد يعرِف     " تدل على أا وحدة سرية فائقة      .٧
٢٧: ١١(.  
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  الفصل الثالث
   فقط مرسالًالمسيح ليس نبياً

   في الجسدظاهراًبل هو اهللا 

 اآلب واالبـن والـروح      :أقـانيم  أن اهللا ثالثة     ول أوضحنا يف الفصل األ     
 الذي أعلن اهللا هليقنوم اإل الفصل الثاين أن االبن هو األ    وأوضحنا يف . القدس

ورسم "،  "صورة اهللا  "بل هو ،  "املعادل هللا  "ومل يكن ممكنا أن يعلنه سواه ألنه      
ثبات كل الكفاية إل  ،  ا فيهما من أدلة كثرية    مب،  ويف هذين الفصلني  . "جوهره

 بنوع خاص أن املـسيح      نولكننا نريد يف هذا الفصل أن نبي       .الهوت االبن 
 "رضوعاش هنا على األ   ،  "صائرا يف شبه الناس    "الذي ولد من العذراء مرمي    

، ونـام يف الـسفينة    ،  وتعب من السفر  ،  وعطش،  فجاع،  "إنسانئة ك هليايف  
فكـان   "حل فيه ملء الالهوت جـسدياً      "فسه الذي وأهني من البشر هو ن    

 مع اآلب والـروح     متحداًرض،   السماء واأل  وبالهوته ميأل ،  بناسوته متحيزاً 
: ١١مـىت   ( "ال اآلب إالذي ال يعرفـه      "وهذا سر شخصه الفائق   . القدس
 "لْجـسد اُهللا ظَهـر فـي      ا: لتقْوىاعظيم هو سر     ": وهذا سر عظيم   .)٢٧

   .)١٦: ٣ثاوس تيمو١(
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 لو أن املسيحني أرادوا أن يتفادوا هذه املشكلة العويصة لكان من اليسري              
 من اهللا وأنـه أفـضل األنبيـاء     مرسالًعليهم أن يقولوا أن املسيح كان نبياً      

ولكن ليس األمر   .  هذا العامل  إىلوال يقولون أنه هو اهللا نفسه جاء        ،  واملرسلني
 يف  هلـي عـالن اإل  م ألنفسهم بل قبلوه من اإل     إميابيدهم ألم مل يصوغوا     

سـواء   )كما سنبني يف الفصل اخلامس    (عالن صادق   وهو إ ،  الكتاب املقدس 
 هللا ألنه مستوعب ومعقـول       ولكن شكراً  ،ستطعنا أن نستوعبه أم مل نستطع     ا

   .وميأل القلب راحة وسالماً

ملسيح هي   أن والدة ا   إىلن الصعوبة الكربى تتجسم أمام الذين ينظرون        إ   
 آخر، بينما لو أمعنوا النظر لرأوا أن نفس والدتـه           إنسانبدء وجوده كأي    

باجلسد مل تكن والدة عادية كسائر البشر بل كانت من عـذراء مل ميـسها               
ومل يتكون جسده الطاهر من زرع بشر بـل مـن روح اهللا جـسد               . رجل

ه أقنوم  فالنظرة الصحيحة هي أن   . " جسداً هيأت يل  "مكتوب عنه منذ القدمي   
 ليس   طاهراً  كائن منذ األزل ولكنـه يف الـوقت املعيـن اختذ ناسوتاً         إهلي

 ظاهراً،   العامل إىلاختذه ليجيء   ،  ذ هو مهيأ له بكيفية معجزية فريدة      له مثيل إ  
،  بعـصيانه  نـسان يف اجلسد لغرض عظيم وهو متجيد اهللا الذي أهانـه اإل          

. فصيل يف الفـصل التـايل     كما سنبني ذلك بالت   ،  ري عن خطايا البشر   كفوالت



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٧

ذ ال ميكن أن يقال     إ ٣تفيد سابق وجوده قبل ظهوره     "يف اجلسد  ظهر "وعبارة
  . قد بدأ وجوده عند والدتهإنسانألن كل إنسان، هذا عن أي 

 أما املسيح الذي ولد يف بيت حلم من العذراء مرمي فمكتوب عنـه قبـل                 
لَّذي يكُـونُ   افَمنك يخرج لي    ...لَحمَِأَما أَنت يا بيت      "والدته مبئات السنني  

 ونقـرأ . )٢: ٥ميخـا   " (َألزلِا أياملْقَدميِ منذُ   اومخارِجه منذُ   .. .متسلِّطاً
"او    دنةُ كَانَ عمكَانَ   الْكَلو ةُ  اللَّهما )االبن(لْكَلللَّه...داً   ٱوـسج ارةُ صملْكَل "
ونقـرأ يف   . وهنا نرى الهوت االبن السابق لناسـوته      ،  )١٤،  ١: ١يوحنا  (
بناً اَألنه يولَد لَنا ولَد ونعطَى       " قبل والدة املسيح بسبعمائة سنة     ٦: ٩شعيا  أ
 "سمه عجِيباً مشرياً إِلَهاً قَديراً    اويدعى  ... .)املسيح كمن يولد من العذراء    (
 ليه هنـا هـو    إه العجيب املشار    امس و .)هلي املسيح يف مقامه اإل    ،اهللا القدير (
.  أي اهللا ظهر بني البـشر      )٣٢: ١مىت  ( "عمانوئيل الذي تفسريه اهللا معنا    "
. "اهللا املخلص  " وهي كلمة عربانية معناها    )٢١ :١مىت  " (يسوع "أيضاًه  امسو

  .   ني اللذين دعي ما عند والدته يدالن على الهوتهمسفكال اال

                                                 
: ١كولوسى  " (هآلنَ في جِسمِ بشرِيت   اصالَحكُم   " ونستدل على ذلك أيضاً من القول عن املسيح        -٣

  ."يف حسم بشريته "فقد كان بالهوته ازال، مث جاء) ٢٢
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بينما ،  هلاإ جعله املسيحيون    إنسان املسيح ك  إىل ملن ينظر    ن الصعوبة تبدو  إ   
 يف نفـس الوقـت       حمتفظـاً  اًإنسانأن اهللا تنازل ليصري     ،  احلقيقة هي العكس  

والتنازل هو من حقه الذي ال اعتراض       . وهذا حبسب قدرته الفائقة    بالهوته،
أمـا العـايل    ،  ألنه ميكن االعتراض على من يرفع نفسه فوق حقيقته        ،  عليه
ذا تنازل واتضع فهذا مما ميجده يف عيوننا سيما وأن هذا التنازل هو             إلرفيع  ا

  .من أجلنا

 ولزيادة التأكيد نأيت بعدة شواهد أخرى من الكتاب املقدس تؤكد الهوت             
وأَمـا   "فقد ذكر عنه بصريح العبارة أنه اهللا      ،  املسيح مبا ال يدع جماال للشك     

 .)٤٥، مزمـور  ١عـربانيني  " (لدهورِا دهرِ  إىلأَُهللا  كُرسيك يا   «: عن االبنِ 
 أيـضاً لنـاسِ و  اقَبِلْت عطَايا بين    . سبيت سبياً . لْعالَِءا إىلصعدت   "أيضاًو
 والذي فعل هذا هو     .)١٨: ٦٨مزمور  " (ِإللَهالرب  الْمتمردين للسكَنِ أَيها    ا

أَعدوا : لْبريةاصوت صارِخٍ في     "أيضاً ومكتوب   )٩،  ٨: ٤أفسس  (املسيح  
  اطَرِيقبي   . لروا فما  اقَوبِيالً ِإللَهِنويقـال هنـا    )٣: ٤٠ إشعياء" (لْقَفْرِ س  

 .)٢٣: ١يوحنـا   (عن املسيح الذي أعد املعمدان طريقـه         "هلناإ"و "الرب"
يوحنا ( )أي يهوه األزيل" ( أَنا كَائن  هيمإبراقَبلَ أَنْ يكُونَ     "وقال املسيح نفسه  

اهللا (لْكُلِّ إِلَهـاً مباركـاً      االْكَائن علَى    " ويقول عنه الرسول بولس    )٥٨: ٨
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لْحـق  اِإللَـه   اهذَا هـو     ":ويقول يوحنا . )٥ :٩رومية  " (َألبدا إىل )املبارك
" لْمجدارفُوا لَما صلَبوا رب   لَو ع  "أيضاً و )٢٠: ٥يوحنا  ١" (ةُبديألاوالْحياةُ  

 بينما  )١٨: ١٦مىت  " (أَبنِي كَنِيستي  " ويقول املسيح  )٨: ٢ كورنثوس   ١(
يوحنـا  " (إهليربي و  "وقال له توما  . "ِهللاكَنِيسةَ   " نقرأ ٢٨: ٢٠يف أعمال   

ِهللا الْمبارك وظُهـور مجـد      الرجاَء  امنتظرِين   "أيضاًومكتوب  . )٢٨: ٢٠
 )هلنا وخملصنا العظيم يسوع املـسيح     إأو  " (لْمِسيحِالْعظيمِ ومخلِّصنا يسوع    ا
 اهللا  اسـم الذي هو    "َألربابِاآللهة ورب   اإِله   "أيضاً وهو   )١٣: ٢تيطس  (

  ).١٧: ١٠تثنية (وحده 

ـ ة وصفات   إهليقدس أعمال    املسيح يف الكتاب امل    إىلكما نسبت         ، ةإهلي
" كُلُّ شيٍء بِه كَانَ وبِغيرِه لَم يكُن شيٌء مما كَانَ          ":منها أنه خالق كل شيء    

 أيـضاً  و )١٦: ١كولوسي  " (الْكُلُّ بِه ولَه قَد خلق     "أيضاًو .)٣: ١يوحنا  (
"   ي بِهلَ   أيضاً )باملسيح(الَّذما عنيالَملْع.. ...    رِههـوج مسرو ،هدجاُء مهب "
" لْعالَمالْعالَم بِه ولَم يعرِفْه     الْعالَمِ وكُوِّنَ   اكَانَ في    "أيضاًو. )٢: ١عربانيني  (
الَّـذي   ".)٨: ١رؤيا  " (الْقَادر علَى كُلِّ شيءٍ    "أيضاًوهو  .)١٠: ١يوحنا  (

   نعاضوت دسكْلَ جش ريغيلِ        سمبِ عسبِح ،هدجم دسج ةورلَى صكُونَ عيا ل
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حاملٌ كُـلَّ    " وهو .)٢١: ٣فيلىب  " (.ستطَاعته أَنْ يخضع لنفِْسه كُلَّ شيءٍ     ا
   .)٣: ١عربانيني " (َألشياِء بِكَلمة قُدرتها

علَم أَنك عـالم بِكُـلِّ      ن.. .:قَالَ لَه تالَميذُه   "فقد،  وهو العليم بكل شـيء   
 ٤"يا رب أَنت تعلَم كُلَّ شـيء       "وقال له بطرس  . )٣٠: ١٦يوحنا  " (شيٍء

وهذه . )٢٣: ٢رؤيا  " (لْقُلُوبِالْكُلَى و االْفَاحص   " وهو )١٧: ٢١يوحنا  (
.  الـذي ال يـتغري     األبدي وهو األزيل    )١٠: ١٧أرميا  (صـفة اهللا وحده    

لْمِسيح هو  ايسوع   ":الشواهد السابـقة عـن ذلك ما يأتـي      إىلونضيف  
  ساً وأَم واهمولْي َألبا إىل ووقيل عن املسيح الذي كانت  )٨: ١٣عربانيني  " (د 

 رضألامن قدمٍ أَسـست     . لدهورِ سنوك ا دهرِ   إىل "رضه قصرية على األ   أيام
او   دلُ يمع يه اتاوملسكقَى   . يبت تأَنو بِيدت يه...َ     لَـن وكنسو وه تأَن

هِيتن٢٧ -٢٥: ١٠٢مزمور " (ت .(  

                                                 
فكـان يعـرف آراء     ). ٨: ٢مـرقس   " (لماذَا تفَكِّرونَ بِهذَا في قُلُوبِكُم؟     " قال املسيح لتالميذه   -٤

يوحنـا  " (و زوجك آلنَ لَيس ه  الَّذي لَك   اكَانَ لَك خمسةُ أَزواجٍ و     ":وقال للمرأة السامرية  . القلوب
" لَّذي يـسلِّمه  الَّذين الَ يؤمنونَ ومن هو      الْبدِء علم من هم     ايسوع من    "ومكتوب أيضاً أن  ). ١٨: ٤
  ).٤٨: ١يوحنا " (لتينة رأَيتكاقَبلَ أَنْ دعاك فيلُبس وأَنت تحت  "وقال لنثنائيل). ٦٤: ٦يوحنا (
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ثْنـان أَو   اجتمع  اَألنه حيثُما    "فقد قال ،   وهو املوجود يف كل مكان وزمان       
وهـا أَنـا     "أيضاً و .)٢٠: ١٨مىت  " (ي فَهناك أَكُونُ في وسطهِم    امسثَالَثَةٌ بِ 

 . وهذه صفة اهللا وحده    .)٢٠: ٢٨مىت  " (لدهرِانقضاِء  ا إىل يامألامعكُم كُلَّ   
  .. .)٢٤: ٢٣أرميا " (لرب؟ا يقُولُ رضألالسماوات واأَما أَملَأُ أَنا "

لـرب  اأَيهـا    "ليه استفانوس إوهو الذي يقبل أرواح املنتقلني كما صلى          
 كما قـال    موات وهو الذي يقيم األ    )٥٩: ٧أعمال  " (قْبلْ روحي اع  يسو

ةٌ وأَنا أُقيمه في    أبديالبن ويؤمن بِه تكُونُ لَه حياةٌ       اكُلَّ من يرى     "بفمه الكرمي 
" مـوات َألحياَء واأل الْعتيد أَنْ يدين    ا "وهو ).٣٩: ٦يوحنا  " (خريألالْيومِ  ا
 )١٧: ٧،  ٢٠: ٥لوقـا   " (وهو الذي يغفر اخلطايـا     ")١: ٤يموثاوس  ت٢(

  .وهذان من اختصاص اهللا وحده. )٢٨: ١٠يوحنا (ة األبديويعطي احلياة 

: ١يوحنا  " (أَنت ملك إِسرائيلَ  ! للَّهابن  اأَنت   " وقد شهد له نثنائيل قائال      
لْمـِسيح  ا قَد آمنت أَنك أَنت      أَنا " وقالت مرثا اليت أقام املسيح أخاها      .)٤٩
أَنت هو   " وقال بطرس الرسول   .)٢٧: ١١يوحنا  " (لْعالَمِا إىلآلتي  اللَّه  ابن  ا
  .)١٦: ١٦مىت " (لْحياللَّه ابن الْمِسيح ا

ألنـه  ،  وال يؤهلون ناسوت املسيح   نسان،  ن املسيحيني ال يؤهلون اإل    إ
 )ال يف مكان واحد يف وقت واحد      إأي ال يوجد    ( حيزاً مت  حمدوداً كان ناسوتاً 
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بغــري   "حيل فيه ملء الالهـوت     "ولكنهم يؤمنون أن هذا الناسوت كان     
اهللا  "فاملسيح له اد هو   . )٩: ٢،  ١٩: ١كولوسي  ( .اختالط أو امتـزاج  

، يةنسانكامل اإل ،   كامالً اًإنسانفكان يف هذا العامل     ،  " ظهر يف اجلسد   )الذي(
فكانت له  . رض الوقت كان وال يزال بالهوته ميأل السموات واأل        ويف نفس 
 نـسان زهة عن اخلطية ولكن هلا خـصائص اإل       ـية من إنسانطبيعة  ،  طبيعتان

ة ظهرت يف الوقت نفسه     إهلي وطبيعـة   ،الذي جيوع ويعطش ويتعب ويتألـم    
 الطبيعتني  إىلويشار  .  ٥وقدرته على كل شيء كما رأينا     ،  يف علمه بكل شيء   

لدهورِ ا دهرِ   إىلُهللا  اكُرسيك يا    " منها : يف عدة آيات من الكتاب املقدس      معاً
" البتهـاجِ اُهللا إِلَهـك بِـدهنِ      امن أَجلِ ذَلك مسحك     ... .)ةهليطبيعته اإل (
لرب مـن   ا )يةنسانطبيعته اإل (لثَّانِي  ا نسانإلا "أيضاً و )٧،  ٦: ٤٥مزمور  (
 وعدم فهم هذه احلقيقة هو الذي يـثري         .)٤٧: ١٥كورنثوس  ١" (لسماِءا

عن طبيعة املـسيح    آليات اليت تتكلم    فعندما يقرأ البعض ا   ،  اعتراضات كثرية 
ذن املـسيح   إ : وهلـة  وليقولون أل ،   أو عن كون اهللا أعظم منه      ،يةنساناإل

 دراكذا وضعنا يف أذهاننا احلقيقة الـسامية الفائقـة اإل         ولكن إ .  فقط إنسان

                                                 
: لريح وقَالَ للْبحـرِ   انتهر  افَقَام و  "وملا أيقظوه ). كإنسان( فقد نام على وسادة يف مؤخر السفينة         -٥
  ).٣٩، ٣٨: ٤مرقس " (لريح وصار هدوٌء عظيمافَسكَنت . »بكَما. سكُت«ٱ
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زالت الصعوبة  ،   معاً إنساناملعلنة يف الكتاب املقدس وهى أن املسيح هو اهللا و         
 حقيقة معقولة هلا ما     ومع ذلك فهي  ميان،  ال اإل وهذه احلقيقة ال يقبلها إ    . متاماً

 تدل علـى    إليك أمثلة من اآليات اليت    و. يربرها كما سنرى يف الفصل التايل     
   :ثريون ا يعثر كية اليتنسانطبيعة املسيح اإل

 أَبِـي   إىلإِني أَصعد    "أيضاًو. )١: ٢٢مزمور  " ( لماذَا تركْتنِي  إهلي! إهلي "  
 و أَبِيكُمإهليو إِلَهِكُم١٧ :٢٠يوحنـا  " ( و( .ي   "أيضاًونم ظَمأَبِي أَع) " يوحنا

٢٨: ١٤(.  

  
  ينيآراء بعض العلماء غير المسيح

ـ  عن    قال الشيخ أبو الفضل القرشي       سيح يف هامـشه علـى تفـسري        امل
ميكن يكون املراد أن الالهوت ظهـر يف         ":١١٢ صفحة   ٢ جزء   البيضاوي
   . "ال اهللاإله إوأنه ال ، وهذا ال يستلزم الكفر، املسيح

وهـو الكلمـة   ، املسيح تذرع اجلسد اجلسماين  "مام أمحد بن حائط   وقال اإل 
لذي حياسب اخللـق يف     املسيح هو ا   "أيضاًوقال  . "القدمية كما قال النصارى   

  ."اآلخرة
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 أنه عنـدما زارت  ١٠٠ صفحة ٢جزء  "البداية والنهاية " وجاء يف كتاب   
وجدت ما يف بطين يسجد      "مرأة زكريا الكاهن قالت هذه هلا     االعذراء مرمي   
   ."ملا يف بطنك

 ١٥٩صـفحة    "اهللا " وقال املرحوم األستاذ عباس حممود العقاد يف كتابه         
ـ  وصورة الذات اإل   ."ةهليسيح بصورة مجيلة للذات اإل    جاء السيد امل  " ة ال  هلي

 وقد جاء يف الكتاب املقدس أن املسيح      . ال من هو اهللا نفسه    إميكن أن يأيت ا     
   .)١٥: ١ كولوسي ،٤: ٤كورنثوس ٢" (ِهللاصورةُ "

 "مطاع مث آمني   "ن كلمة مطاع الوارد ذكرها يف اآلية      إ ":مام الغزايل وقال اإل 
ويـدبر  ،  وهو حيرك األفـالك   ،  زهةـة املن هلي موجود غري الذات اإل    يراد ا 
زه عن كـل مـا      ـ معرفة املوجود املن   إىلوعن طريقه يتوصل العبد     ،  الكون

  ليس شـيئاً   أيضاًولكنه  ،  أدركه البصر والبصرية وهذا املوجود ليس هو اهللا       
 أيـضاً و  وه. النور احملضإىل اهللا هى نسبة الشمس  إىلن نسبته   إبل  . غري اهللا 

 الـوحي   نـسان والذي به يتلقـى اإل    ،   الظاهر أثره يف الوجود    هليالعقل اإل 
 األمـر الـذي     ،"اهللا متجلياً  "هو "املطاع "ومعىن هذه األقوال أن   . "هلامإلوا

  . وهو حيرك األفالك ويدير الكون،الذي أعلن اهللا "الكلمة "ينطبق على أقنوم
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و األصل الذي يستمد منه كل      القطب ه  ": وقال الشيخ حمىي الدين العريب      
ويدعي حقيقة  . وهو عماد السماء الذي يدبر األمر يف كل عصر        . إهليعلم  
، وهـو بـاطن األلوهيـة     .  أو الروح األعظم   ولويدعي العقل األ  ،  احلقائق

وهـو  .  ال يف زمان أو مكان معني      وهو احلق أو اهللا متجلياً    ،  واأللوهية ظاهره 
 جتل للحق بعد مرتبـة      أولوهو  . ال غريه  الذي هو عني الذات      هليالعقل اإل 

وهو ال يقبـل    .  صورة ظهر فيها احلق وخاطب نفسه      أولو. زيه املطلق ـالتن
وهو .  مبعىن أنه العلم والعامل واملعلوم     هليوهو العلم اإل  . التعريف أو التحديد  

الكلمة هـي اهللا     "أيضاًوقال  . "ليه قوة اخللق والتدبري   إوتعزى  . كمال حمض 
وكيفما . "ة ال غريها  هليا عني الذات اإل   إو.يف زمان معني أو مكان     ال   متجلياً

 أن يسند   فلسفتهفانه استساغ ب   "القطب "كان قصد الشيخ العريب من كلمة     
فنجد كل   نيي املسيح أما حنن  .ليه كل هذه األوصاف وال يقول أحد أنه كفر        إ

لق كـل    املسيح الذي هو الكلمة وهو خا      إىل هذا يف الكتاب املقدس مسنداً    
وهـو عـني    . وهو اهللا متجلياً  ،  وهو الذي يدبر األمر يف كل عصر      ،  األشياء

  . وهو كمال حمض، وهو الذي به تتصل باهللا. ة ال غريههليالذات اإل



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٥٦

  ةلهي في الذات اإلقانيموحدانية األ
  وفي آل صفات الالهوت وخواصه

ـ     ،بن اهللا ا ،سهاب عن الهوت املسيح    تكلمنا بإ    ر فيـه    ألنه هو الذي يكث
أن نـبني أن    ،   ذلك قـبالً   إىلن كنا قد أشرنا     إو،  وال بد لنا اآلن   . التساؤل

واحد يف الالهوت بكل خصائصه     ،  ة الواحدة هلي الثالثة هم الذات اإل    قانيماأل
ـ أ وهلة من    ولأل،  ن بدا ذلك  وال أسبقية ألقنوم على أقنوم وإ     وصفاته   اء مس

ألنـه ال   ،  والثالـث ،  والثاين ول، األقنوم األ  : الذين يقولون  وخيطئ. قانيماأل
،  مـرة  أوالًيف الكتاب املقدس بل يـذكر اآلب         قانيميوجد ترتيب لذكر األ   

كمـا أن   . وهكذا،   مرة غريها  أوالًوالروح القدس   ،   مرة أخرى  أوالًواالبن  
أو اشتقاق الـروح    ،   ال تدل على أسبقية اآلب عن االبن مثالً        قانيماء األ مسأ

وعلى ،   تدل على التعادل   قانيماء األ مسأألن  . حاشا. اآلب واالبن  القدس من 
" لْعـالَمِ اقَبلَ كَـون     "فاآلب حيب االبن يف األزل    ،  العالقة الروحية األزلية  

 والروح القـدس  . )٣١: ١٤يوحنا  (واالبن حيب اآلب    . )٢٥: ١٧يوحنا  (
"وحا َ ...رةبحوال يقال عـن    . )٧: ١تيموثاوس  ٢ ،٣٠: ١٥رومية  " (لْم

لوالد بل اآلب ألن أبوة اآلب لالبن هي عالقة حمبة روحية سامية كما             اآلب ا 
وقد ظهرت هذه احملبة    . "اهللا حمبة  "ه الثالثة حمبة  أقانيمذ أن اهللا ب   إ،  سبق القول 
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ويف تطوع االبـن    .  عن خطايانا  رسال اآلب لالبن كفارةً   إبكماهلا للبشر يف    
   .وذلك بروح أزيل،  من أجلناببذل نفسه كفارةً

: ٢تسالونيكي ٢" (ُهللا أَبوناا "وقد قيل يف الكتاب املقدس عن اآلب أنه اهللا         
 وال جـدال يف     )٩: ٣يعقوب  " (آلباللَّه  انبارِك   "وقيل أننا باللسان   )١٦

  . الهوت اآلب

بقـي أن   .  يف هذا الفصل   أما الهوت االبن فقد أوردنا عنه آيات كثرية جداً        
سيما وأن البعض ال يدركون أقنوميتـه       "دساهللا الروح الق   "نقول كلمة عن  

 والبعض عـن بـساطة      ،ويصورون أنه قوة أو تأثري أو صفة من صفات اهللا         
  .."الروح اليت "أو "الروح حلت "يتكلمون عنه بصيغة التأنيث فيقولون مثالً

  أقنومية الروح القدس والهوته

   :ةهليالروح القدس له كل املميزات والصفات اإل

ِهللا ا أمور... ِهللايفْحص كُلَّ شيٍء حتى أَعماق      " فهو كلي العلم   .١
 وحإِالَّ ر دا أَحرِفُهع١١، ١٠: ٢كورنثوس ١" (ِهللاالَ ي(.   

   .)١١: ١٢كورنثوس ١(وهو يفعل كما يشاء  .٢
   .)١٤: ٩عربانيني (وهو أزيل  .٣
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   .)١٣: ١٦ يوحنا ،٢٦: ٢لوقا (ويعرف املستقبل وخيرب به  .٤
   )١٩: ١٥رومية (درة وهو كلي الق .٥
: ٤ رؤيا   ،٣٠: ٤أفسس  ( وهذه صفة اهللا وحده      ،وهو القدوس  .٦

٨(.   
  .)٦: ٥يوحنا ١" (الروح هو احلق "وهو احلق .٧
 مزمـور   ،٦: ٣٣ مزمـور    ،٤ :٢٣أيوب  (وله ينسب اخللق     .٨

٣٠ :١٠٤(.   
 وهو يسكن   )٨،  ٧: ١٣٩مزمور  (وهو موجود يف كل مكان       .٩

أفسس  ،١٧: ١٤يوحنا  ( يف مجيع املؤمنني يف كل زمان ومكان      
١: ١(.  
: ٨، رومية   ٦: ٣كورنثوس  ٢،  ٦٣: ٦يوحنا  ( وهو احمليي    . ١٠

١١(.  
لْقديـسونَ  اللَّـه   ابلْ تكَلَّم أُنـاس      "وهو مصدر الوحـي   . ١١

 نم نيوقسوحِ امسِالر٢١: ١بطرس ٢" (لْقُد(.  
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فقد قال بطـرس    ،  ويذكر صراحة أن الروح القدس هو اهللا       . ١٢
.. .لْقُدسِالروحِ  الشيطَانُ قَلْبك لتكْذب علَى     الماذَا مَأل    "حلنانيا

  .)٤: ٥أعمال " (»ِهللالناسِ بلْ علَى اأَنت لَم تكْذب علَى 
، يتكلم ويسمع وخيـرب وحيـب     ،   أما خبصوص كون الروح القدس أقنوماً       

لروح اقَالَ  ":شواهد اآلتيةوليس جمرد قوة أو تأثري فيكفي أن نورد ال        ،  وحيزن
روح أَبِـيكُم    ".)٢: ١٣أعمال  " ( للْعملِ ولاأَفْرِزوا لي برنابا وش   «: لْقُدسا
كُـلُّ  ... .لْحقاوأَما متى جاَء ذَاك روح       ")٢: ١٠مىت  " (لَّذي يتكَلَّم فيكُم  ا

 أيضاً ومكتوب   )١٣: ١٦يوحنا  " ( آتية أمورم بِ ما يسمع يتكَلَّم بِه ويخبِركُ    
ويقـول  . )٣٠: ١٥رومية  " (لروحِاوبِمحبة  .. .ِإلخوةُافَأَطْلُب إِلَيكُم أَيها    "

  .)٣٠: ٤أفسس " (لْقُدوساِهللا االَ تحزِنوا روح  "الرسول بولس

  أقوال بعض العلماء الموحدين عن الروح القدس

روح  ")١٩٣٤جملة كلية اآلداب مـايو سـنة        (بد الكرمي اجلبلي     قال ع   
   .ال اهللاإوال يوجد كائن غري خملوق . "القدس غري خملوق

روح اهللا هو سبب     "٥٢١ صفحة   ٥مام الرازي يف تفسريه جزء       وقال اإل   
 صـفحة   ١ وقال الزخمشري يف تفسريه جزء       .وسبب احلياة هو اهللا   . "احلياة
  .  اهللاسم األعظم هو سمواال. " األعظمسمروح اهللا هو اال "١٦٢
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ـ  . روح القدس هو روح األرواح     "وقال حممد بيومي احلريري    زه ـوهو املن
. )الذي كان اهللا خيلق به املخلوقات     ( "كـن "عن الدخول حتت حيطة القول    

ألنه وجه خاص مـن وجـوه       ،  خملوق نهأومن مث ال جيوز أن يقال يف الروح         
. فهو روح ال كاألرواح ألنه روح اهللا      . لك الوجه ذ ب  قام الوجود  )اهللا(احلق  

فأينما تولوا فـثم وجـه       " يف اآلية  هليوذلك الروح هو املعرب عنه بالوجه اإل      
  .١٣٩وهذا يطابق ما جاء يف مزمور . "اهللا
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  الفصل الرابع
  مات مصلوباً،  في الجسدوهو اهللا ظاهراً، المسيح

  ؟هل هذا معقول

وأنه مكتف بذاتـه    ،  أقانيمة أن اهللا الواحد ثالثة       عرفنا من الفصول السابق     
 قـانيم دراك بـني األ   يف وحدة وحمبة فائقة اإل    ،  وميارس صفاته مع ذاته أزلياً    

بل كما أعلن ذاته لنا يف كتابه       ،  ال كما صورته لنا عقولنا    ،  عرفنا اهللا . الثالثة
 ومعرفة  .هللا هذا العامل ليعلن ا    إىل املقدس، ويف أقنوم االبن الذي جاء متجسداً      

 هـل   : ولكن هنا يأيت السؤال اهلـام      .اهللا هي أعظم وأمثن شيء يف الوجود      
هل ؟  وننال احلظوة لديه  ،  قترب منه نو،   اهللا الذي عرفناه   إىلنستطيع أن نصل    

ة األبديوأن نساكنه يف    رض،  ميكن أن تكون لنا شركة معه وحنن هنا على األ         
وحنـن خطـاة    ،   كلي القداسـة   ،ألنه قدوس . اجلواب كال ؟  اليت ال اية هلا   

 باملوت   قد أصدر علينا حكماً    تعاىل عن أنه    هذا فضالً . جنسون كل النجاسة  
، ومن أين لنا أن خنلص من هذا احلكم من جهة         .  نتيجة لعصياننا عليه   األبدي

   ؟وأن نتوافق مع قداسته من اجلهة األخرى

ال ،  وههم أمامه ن مالئكته الالمعني القديسني الذين مل خيطئوا يغطون وج        إ   
اذ وهـم يغطـون     ،  بل بالنسبة لقداسته الفائقة   ،  بالنسبة ده وجالله فقط   
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: ٦ إشـعياء  (٦"لْجنوداقُدوس قُدوس قُدوس رب      "وجوههم ينادون قائلني  
وهذا ما شـعر بـه      ؟   اخلاطيء نسانفكيف ميكن أن يقترب منه اإل     ،  )٣،  ٢

فَكَـم  ١٩.  مالَئكَته ينِسب حماقَةً   ىلإو " فقال أحدهم  أصحاب أيوب قدمياً  
، ١٨: ٤أيـوب   ("لترابِالَّذين أَساسهم في ابِالْحرِي سكَّانُ بيوت من طنيٍ   

لْقَمـرِ الَ يـضيُء     اهوذَا نفْس   .. .لْهيبةُ عنده االسلْطَانُ و  " وقال آخر  .)١٩
او  يقن رغَي باكلْكَو  هينيي عف ة .   رِيبِالْح ا نسانإلافَكَم ةُ ومالر   مآد نابودلد "
 اهللا فما الفائدة مـن      إىلإذ كنا ال نستطيع أن نصل       و. )٦،  ٢: ٢٥أيوب  (

  وحيداً ولكن شكرا هللا ألنه وجد حالً     .  وأملاً ال حسرةً إا ال تزيدنا    إ ؟معرفته
 إىل البد أن نشري     هلي نوضح هذا احلل اإل    وقبل أن . هلذه املشكلة املستعصية  

لنرى البعد الشاسع ، لنا اهللا يف كتابه املقدس حقيقة حالنا كبشر كما يكشفها   
  .  عبورهاإىل وكيفية السبيل ،واهلوة السحيقة بيننا وبني اهللا

  حقيقة حالنا آبشر خطاة

للَّه انَّ  أَ " يف حالة الربارة والطهارة كما هو مكتوب       نسان لقد خلق اهللا اإل     
  عنيماً نسانإلاصقتسولكنه عصي اهللا وتعدى الوصية     . )٢٩: ٧جامعة  " ( م

                                                 
 أي رب   "رب اجلنود  "الذين هم رب واحد    األقانيم الثالثة    إىل لعل يف املناداة بقداسته ثالثاً إشارة        -٦

  .القوات السماوية
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فوقع حتت طائلة القصاص الذي أصدره اهللا وأنذره        ،  الوحيدة اليت أعطاها له   
 موتـاً   )أي من شجرة معرفة اخلري والـشر      (يوم تأْكُلُ منها     " قائالً به مقدماً 
وتمومـوت  ،   مـوت روحـي    :وهذا املوت ثالثي   ).١٧: ٢تكوين  " (ت
وهذا ما حدث ، املوت الروحي هو االنفصال عن اهللا. أبدي وموت ،جسدي

، ذ شعر آدم وحواء بعدم توافقهما مع حمضر اهللا        إ،  مبجرد السقوط يف اخلطية   
ي بدوهذا املوت األ  . قبل أن يطردمها اهللا منها     "يف وسط شجر اجلنة    "افاختبأ

 إنسانبِ "وتوارثه نسلهما كما هو مكتوب    ،   طبيعتهما سداًسرى يف كياما مف   
   لَتخد داحةُ  اويطا إىللْخ   ةيطبِالْخالَمِ وكَذَا   الْعهو توالْم  ازتاج   تـوإىللْم 

وقد شـهد بـذلك داود      . )١٢: ٥رومية  " (لْجميعالناسِ إِذْ أَخطَأَ    اجميعِ  
: ٥١مزمور  " (ا بِاِإلثْمِ صوِّرت وبِالْخطية حبِلَت بِي أُمي      هئَنذَ ":ذ قال إالنيب  
 نـسان ن أكثر أعمـال اإل    إ "وشهد بذلك بعض العلماء فقال أرسطو     . )٥

لذلك فانه يقع يف اخلطأ مهما علـم العقـل          . حمكومة بالعواطف والشهوات  
 عليه  لكن تتغلب ،   الصواب إىل ويرشده فكره     يفكر جيداً  نسانفاإل. بضرره

 العامل ويف طبيعتهم العنـاد      إىلن األطفال يأتون    إ "وقال آخر . "شهوته فتغويه 
  . "والشر واألنانية
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  ٦٤

مـع أن اهللا مل خيلقهـا        "النفس أمارة بالسوء   "ةولاوكلنا نعرف احلقيقة املتد   
 ،ال حيـة  ط وهذا أمر طبيعي فاحلية ال تلـد إ        هكذا ولكنها فسدت بالسقو   

 وال من   نون من الشوك عنباً   وكذلك ال جي  ،   محالً زيرة ال ميكن أن تلد    ـواخلن
 -١٦: ٧مـىت   ( :وال تقدر شجرة رديئة أن تصنع أمثارا جيدة       ،  احلسك تيناً 

١٨(.  

  :فالناس خطاة لسببني

   . ألم مولودون بطبيعة فاسدة:أوالً

كما يقول  . رادم نتيجة لتلبية رغبات طبيعتهم الفاسدة      ألم خيطئون بإ   :ثانياً
 لَيس مـن    .)أي أنتنوا ومل يعد هلم نفع     (لْجميع زاغُوا وفَسدوا معاً     ا "الرسول

داحالَ وو سالَحاً لَيلُ صمع١٢: ٣رومية " (ي(.  

  

 نـسان أما املوت اجلسدي فحكم به اهللا على اإل       .  هذا هو املوت الروحي     
 ترابٍ  إىلَألنك تراب و  . هالَّتي أُخذْت من  ا رضألا إىلحتى تعود    "بقوله آلدم 

ودعالنهايـة ألن     التراب ليست هي   إىل ولكن العودة    .)١٩: ٣تكوين  " (ت 
وضـع   "لذلك يقول الرسول بـولس    األبد،   إىل خالدة تبقى    نساننفس اإل 
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        كذَل دعب ةً ثُمروا موتماسِ أَنْ يلنـةُ الوننيعـد   وب .)٢٧: ٩عـربانيني   " (لد
طرح مجيع األشرار يف النـار       أمام العرش العظيم األبيض ي     )احملاكمة(الدينونة  
أي بعـد   ،  )١٤: ٢٠رؤيا  " (لثَّانِيالْموت  اهذَا هو    "ة ويقول الكتاب  األبدي

   .ة حقيقة تقر ا مجيع األدياناألبديوعذاب النار . ولاملوت اجلسدي األ

   :ى البشر وخالصة القول هي أن السقوط جلب عل  

املوت الروحي أي االنفصال عن اهللا ويتبع هـذا فـساد الطبيعـة              .١
 لكل بذور الشر والعـداوة والقتـل        البشرية اليت صارت مستودعاً   

واألنانية والشهوات بدرجة جتعل الناس أنفسهم ينفرون من هـذه          
   ! هي كريهة يف نظر اهللاريفكم باحل، الشرور يف اآلخرين

 إىلالروح عن اجلـسد الـذي يعـود         املوت اجلسدي أي انفصال      .٢
   .التراب الذي أخذ منه

  . الذي هو قضاء اهللا على مجيع اخلطاةاألبديالعذاب  .٣
 اهللا أو تكون لـه معـه عالقـة          إىل نسانوبناء عليه فال ميكن أن يقترب اإل      

 من عواقب   نساننقاذ اإل إو،  يفاء مطاليب عدل اهللا   إذا مت   إال  إ اًأبديو حاضراً
ليها حىت ميكن أن تزول عنه صفة الـذنب         إشارة  السابق اإل السقوط الوبيلة   

 طبيعة جديدة ا يتوافق مـع       نسانعطاء اإل إ من   أيضاًوالبد  . ويتربر أمام اهللا  
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  ٦٦

 من كل الوجوه بالكيفية الـيت       نسانومعاجلة حالة اإل  . اهللا ويصلح ملساكنته  
  .مرةته املستاوال بالرغم من كل حم متاماًنسانذكرناها مستحيلة على اإل

  )٣ تكوين ( فيلهي الساقط والعالج اإلنسانحالة اإل

 أول يف   نـسان ن الفصل الذي خيربنا عن سـقوط اإل       أ مما يسترعي النظر      
   : يرينا بوضوح)٣يف تكوين (صفحات الكتاب املقدس 

  .ليهاإنتائج السقوط الوبيلة اليت أشرنا  .١
   . اهللاإىل وعودته لالقتراب ه ملعاجلة حالنسانفشل جهود اإل .٢
 الكامل الذي يكفل التربير والقبول واخلـالص مـن          هليالعالج اإل  .٣

وكأن اهللا قد أودع كل بذور مقاصده الصاحلة حنو         األبدي،  العقاب  
  . من كتابه املقدسوىل يف الصفحات األنساناإل

 ٤،  ٣ي  إصـحاح  ونبني باختصار كيف جند هذه النقاط اهلامة الثالث يف            
  : من سفر التكوين

،  يف التشكك يف حمبة اهللا ويف صدق أقواله        نسان طبيعة اإل  جند فساد  .١
ياه عن األكل من    إ بنهيه حيث أومهه الشيطان أن اهللا منع عنه خرياً       

 عن  هذا فضالً . ياه باملوت إالشجرة وبأن اهللا غري صادق يف ديده        
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  ٦٧

وزاد . هانته بالتعدي على وصيته   وإ،   بسلطان خالقه  نساناستهانة اإل 
لَّتـي  االْمـرأَةُ    "ء تبعة سقوطـه علــى اهللا قائال     لقاالطني بلة بإ  

      ننِي مطَتأَع يي هعا مهلْتعاج فَأَكَلْت ةرج١٢: ٣تكـوين   " (لش(. 
ي  يف حالة العر   نسانوقد ظهرت عالمات هذا الفساد يف وجود اإل       

   .ويف اختبائه من حمضر اهللا، واخلزي
 أن  حـاول يعاجل حاله التعيس بـل       مل يستسلم هللا ل    نسانعلى أن اإل  . ٢

فخاطا  ") نقصد آدم وحواء معاً    نسانعندما نقول اإل  (يعاجل أمره بنفسه    
 وكل ما اسـتطاعت     )٧: ٣تكوين  " (أوراق تني وصنعا ألنفسهما مآزر    

وليس ،   الواحد منهما عن اآلخر    ه املآزر أن تفعله هو أن تغطي عري       هذ
وأوراق التني  . "ألين عريان  "عن اهللا ألن آدم وهو متزر باملآزر يقول هللا        

 نسانصالح طبيعة اإل  إة  اولمتثل كل الوسائل البشرية يف كل العصور حمل       
ن هذه كلها   فإ،  وكل وسائل الصقل وحتسني األخالق واملظهر     ،  وذيبها

 أن  ولكنها ال ميكن أبـداً    ،  خوانهإ الداخلية عن    نسانمنا ختفي خمازي اإل   إ
صالح،  بأي درجة من اإل    نسانبيعة اإل ختفيها عن نظر اهللا أو أن تصلح ط       

 أيضاً و )٦: ٣يوحنا  " (لْجسد جسد هو  ااَلْمولُود من    "كما هو مكتوب  
هو عداوةٌ للَّه إِذْ لَيس هـو خاضـعاً         ...لْجسد هو موت  اهتمام  اَألنَّ  "
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  ٦٨

لْجسد الَ يستطيعونَ   اذين هم في    فَال٨َّ.  الَ يستطيع  أيضاًِهللا َألنه   الناموسِ  
،  النيب إشعياءونرى صورة لذلك يف     . )٨-٦: ٨رومية  (َهللا  اأَنْ يرضوا   

ال يف نور جمـد الـرب فـصرخ         إذ مل يستطع أن يكتشف حقيقة حاله إ       
ن شفَتينِ وأَنا سـاك   لا نجِس   إنسانإِني هلَكْت َألني    ! ويلٌ لي  ":قائـالً

 أن  ٤ مث جند يف تكـوين       .)٥: ٦ إشعياء" (نِـلشفَتيابين شعبٍ نجِسِ    
مبجهوده وتعـب   ،   اهللا بأعماله  إىل أن يقترب    حاول ابن آلدم    أولقايني  

هذا هو الطريق الذي اختطه قايني لنفسه       . ليهإيديه فرفضه اهللا ومل ينظر      
  .طيءته وقضاء اهللا عليه باملوت كخا فساد طبيعمتجاهالً

 وهو نفس الطريق الذي يسري فيه كل من يظن أن أعماله الصاحلة ميكـن                
ويلٌ لَهـم َألنهـم      "تؤهله لالقتراب من اهللا بينما يقول الكتاب صراحة        أن

قَايِني لَكُوا طَرِيق١١يهوذا  (٧"س(.   

رأة  بنسل املهلي وقبل كل شيء يف الوعد اإل  أوال فيتمثل   هليأما العالج اإل  . ٣
ِإللَه لـآدم   االرب   "مث يف أقمصة اجللد اليت صنعها     ،  الذي يسحق رأس احلية   

او  هأَترا ......ممهسأَلْبأما نسل املرأة فهو املـسيح      .)٢١: ٣تكوين  " ( و  ،
                                                 

ذ باإلميان قدم هللا ذبيحة من أبكار غنمه ومـن          إ أما الطريق الصحيح فهو الذي سلكه هابيل أخوه          -٨
  .مساا ويف هذا رمز لضرورة الفداء والكفارة كما سنرى
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  ٦٩

ذ إمن عذراء مل ميسها رجـل        " من امرأة  جاء مولوداً  "املخلص الوحيد الذي  
 فكـان    أما سحقه رأس احلية    )٢٠: ١مىت  (حبل به فيها من الروح القدس       

أي طبيعتـه   " (أنت تسحقني عقبه   "ليه بالقول باملوت على الصليب املشار إ    
لكَي  " أن املسيح اشترك يف اللحم والدم      أيضاًويف ذلك مكتوب    ،  )يةنساناإل

    ذَاك توبِالْم بِيدلْطَانُ    ايس ي لَهالَّذ  يسلإِب أَي ،تو١٤: ٢ني  عرباني" (لْم.( 
هي خالصـة موضـوع هـذا       (وهنا جند ثـالث حقائق يف غاية األمهيـة        

  :)الكتيب

  .ال اهللاإألنه من ذا الذي يسحق رأس الشيطان ، الهوت املسيح. ١

   .ناسوت املسيح الذي به صار نسل املرأة. ٢

   .موت املسيح الكفاري الذي بواسطته انتصر على الشيطان وسحقه. ٣

وسنتكلم عن  .  الفداء والكفارة  إىلشارة واضحة   إلد ففيها    أما أقمصة اجل    
 الذي هو موضوع هـذا      ذلك بالتفصيل ألنه السر يف موت املسيح مصلوباً       

 الثالث مـن سـفر      صحاح نقطتني يف اإل   إىلولكن قبل ذلك أشري     . الفصل
ولذلك ،   أن آدم بعد أن مسع الوعد بنسل املرأة آمن         وىل النقطة األ  :التكوين

،  السمع :وهذا هو طريق اهللا للتربير دائماً     . هإميان بقميص اجللد بعد     كساه اهللا 
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متبررِين مجانـاً    " ويتمثل هذا يف القول    ،ولبس املسيح كثوب الرب   ميان،  واإل
"  بِدمـه  ميانُهللا كَفَّارةً بِاإل  الْمِسيحِ الَّذي قَدمه    الَّذي بِيسوع   ابِنِعمته بِالْفداِء   

 يف آدم فهو أنه بعد أن مسع الوعد بنسل          ميان أما دليل اإل   . )٢٤: ٣رومية  (
نه مسـع قبـل     أمع  ،   ألا أم كل حي    )أي حياة ( امرأته حواء    اسماملرأة دعا   

 ميـان ولكنه باإل ،   اليت أخذ منها   رض األ إىلذلك مباشرة أنه سيموت ويعود      
  امرأتـه  سـم ابوعد اهللا عن نسل املرأة ارتفع فوق دائرة املـوت ودعـا             

مرأَته أَقْمـصةً مـن     اِإللَه لآدم و  اصنع الرب    "وبعد ذلك نقرأ مباشرة   "حياة"
   .ميانفجاء التربير نتيجة لإل. "جِلْد وأَلْبسهما

 الثالث من التكوين وهي     صحاح أما النقطة الثانية فنجدها يف آخر هذا اإل         
ة طَرِيقِ  يب سيف متقَلِّبٍ لحراس   لْكَروبِيم ولَهِ ا عدن   ام شرقي جنة  أَقَ" أن اهللا 

 ةرجاشاةي٢٤: ٣تكوين " (لْح(    .  

 نوال  ريأو باحل  "شجرة احلياة  "إىلن الوصول    أ إىلشارة   ويف هذا جند اإل     
حد أومل يستطع   . "الكروبيم وهليب السيف املتقلب    "ة حيول دونه  األبدياحلياة  

ال املسيح الذي تنبأ عنه     ة إ األبدي احلياة   إىلفتح لنا هذا الطريق ويوصلنا      أن ي 
استيقظْ يا سيف علَى راعـي       ":زكريا قبل جميئه باجلسد خبمسمائة سنة قائالً      

      بقُولُ ري يلِ رِفْقَتجلَى رعاوودنرِبِ  ا. لْجاضياعأما  .)٧: ١٣زكريا  " (لر 
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وملا مـات املـسيح علـى       . كلهلياانت مصورة على حجاب     الكروبيم فك 
وإِذَا . لـروح ا بِصوت عظـيمٍ وأَسـلَم       أيضاًفَصرخ يسوع    "الصليب نقرأ 

  ابجاح   كَلِ قَديالْه  قشا إىلن    قفَو ننِ ميـفَلُ  إىلثْن٥٠: ٢٧مـىت   " ( أَس- 
حلياة قد أفـسحوا الطريـق       أي أن الكروبيم احلارسني لطريق شجرة ا       )٥١

 مبوت املـسيح    ميانة على أساس اإل   األبدي احلياة   إىل،   حضرة اهللا  إىلللوصول  
   . عنا عوضاًهليالذي فيه احتمل ضربة سيف العدل اإل

  حتمية الفداء بموت المسيح

هانة الـيت    متجيد اهللا وحمو اإل    نساننه ال ميكن لإل   أ رأينا فيما سلف      
، ا ال ميكنه ختليص نفسه من عواقـب سـقوطه         كم،  حلقته بسبب العصيان  

ومن مث لزم موت املسيح لفدائـه       . تعاىلواحلصول على التربير والقبول لديه      
؟  أمل تكن هناك وسـيلة أخـرى       :وهنا يأيت السؤال   ولتحقيق هذه األغراض  

 كيف يسوغ لنا أن حنصر قدرة اهللا غري         :وهنا يأيت سؤال آخر   . اجلواب كال 
ن اهللا يستطيع كل شيء وال   إ :اجلواب احدة ال بديل هلا؟   احملدودة يف وسيلة و   
 ولكن ذلك يف جمال كماله املطلق وتوافق مجيع صـفاته           ،يعسر عليه أي أمر   

وال ميكن أن ينكث    . )١٣: ٢تيموثاوس  ٢(فال يقدر اهللا أن ينكر نفسه       . معاً
: ٦نيني  ، عـربا  ٣٤: ٨٩مزمـور   " (يغَير ما خرج من شفَت    والَ أُ  "عهـده
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 ومبا أن اهللا عادل وقدوس فال يتفق مع عدله وقداسته أن يتساهل مع              . )١٨
َألنَّ أُجـرةَ    "تعاىلاخلطية أو يدعها متر بدون توقيع القصاص الذي صدر منه           

وحنن نعتز  ،  صحيح أن اهللا غفور رحيم    ). ٢٣: ٦رومية  " (لْخطية هي موت  ا
ال متوافقـة   إولكن الرمحة ال ميكن أن تتجه       . برمحته وحمبته اللتني ال حد هلما     

 رمحـة   إىل فالذين يرحيون ضمائرهم بترك أمر خطاياهم        .مع القداسة والعدل  
ن مل يستندوا على األساس الصحيح للرمحة وهـو الفـداء           اهللا هم وامهون إ   

وحينئـذ يتـسع اـال      ،  بواسطة بديل كفء يتحمل كل متطلبات العدل      
 حيث يكـون    للبشر اخلطاة لقبوهلم وتربيرهم عدالً    أمــام رمحة اهللا لتتجه     

وال . )٢٦: ٣روميـة   " ( بيسوع ميانويربر من هو من اإل    ) عادالً (باراً "اهللا
والصليب هو احلل الوحيد    . ال املسيح وحده كما سنرى    إيوجد بديل كفء    

مزمـور  " (تالَثَمالسالَم  الْبِر و ا. لْتقَياالْحق  االرحمةُ و  "فيه متت النبوة   الذي
١٠: ٨٥(.  

 ولفقد رأيناه أل  ،   آخره إىله  أولومبدأ الفداء ميأل الكتاب املقدس من       
وكان تقدمي الـذبائح    . شارة كما سبقت اإل   ٤ مث يف تكوين     ٣مرة يف تكوين    

أَصـعد   "هو طريق العبادة املقبولة لدى اهللا كما نرى يف نوح حيث نقرأ أنه            
وكان . )٢١: ٨تكوين  " (لرضاالرب رائحةَ   ابحِ فَتنسم   لْمذْامحرقَات علَى   
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 كما نقرأ عن أيوب الذي كان معاصـراً       .  خليمته  يقيم املذبح مالزماً   إبراهيم
 أنه كان يقدم ذبائح بعدد بنيه لفدائهم من القصاص على مـا قـد               براهيمإل

عطَيتكُم إِياه علَـى    أَنا أَ  "وقال اهللا . يكون صدر منهم من خطايا ولو بالفكر      
) ١٠: ١٧الويني" (لنفْسِالدم يكَفِّر عنِ    الْمذْبحِ للتكْفريِ عن نفُوسكُم َألنَّ      ا

: ٩عربانيني  " (بِدون سفْك دمٍ الَ تحصلُ مغفرةٌ      "ولذلك قال الرسول بولس   
٢٢(.  

وقد رسـم  . تحقاق املوت وتقدمي الذبائح يفيد االعتراف باخلطايا وباس     
،  احملرقة : يف سفر الالويني أربعة أنواع رئيسية من الذبائح هي         اهللا لشعبه قدمياً  
ومن الذبائح مـا كـانوا      . وذبيحة السالمة ،  مثوذبيحة اإل ،  وذبيحة اخلطية 

 إىل النتقال هذه اخلطايا     وسها ويقرون خبطاياهم رمزاً   يضعون أياديهم على رؤ   
يديهم علـى رأسـها رمـزا       ا احملرقة فكانوا يضعون أ    أم. الذبيحة قبل ذحبها  

  .  مقدم الذبيحةإىلالنتقال براءا 
ال رمزا لتقدمي املسيح نفسه ذبيحة هللا حبسب رسم         إ ومل تكن تلك الذبائح       

 ليـه قـال   إ  يوحنا املعمدان املسيح مقبالً    أىولذلك ملا ر  . املشورات األزلية 
 أما الذبائح يف    . )٢٩: ١يوحنا  " (لْعالَمِافَع خطيةَ   لَّذي ير اللَّه  اهوذَا حملُ   "

. َألنه الَ يمكن أَنَّ دم ثريان وتيوسٍ يرفَع خطَايـا          "ذاا فلم تكن ترفع خطايا    
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    هولخد دنع كذَلقُول ُ  ا إىللالَمِ يـ      :)املسيح(لْع لَكو ،رِدت اناً لَمبقُرةً وذَبِيح  ن
َألفْعـلَ   لْكتابِ مكْتوب عنـي،   افي درجِ   . هئَنذَا أَجِيءُ ... هيأْت لي جسداً  
أي (لثَّانِي  ا لكَي يثَبت    )أي الذبائح احليوانية  ( ولألاينزِع  ... مشيئَتك يا أَهللاُ  
لْمـِسيحِ  اقْدميِ جسد يسوع   لْمشيئَة نحن مقَدسونَ بِت   ا فَبِهذه   .)ذبيحة املسيح 

َألنـك الَ تـسر      " ولذلك قال داود   .)١٠-٤: ١٠عربانيني  " (مرةً واحدةً 
وقـال  . )٦: ٥١مزمـور   " (بِمحرقَة الَ ترضى  . بِذَبِيحة وإِالَّ فَكُنت أُقَدمها   

لرب بِـأُلُوف   اهلْ يسر   ... بِمحرقَات هلْ أَتقَدم .. .لربا إىلبِم أَتقَدم    "ميخا
" هلْ أُعطي بِكْرِي عن معصيتي ثَمرةَ جسدي عن خطية نفْـِسي؟          .. .لْكباشِا
   .)٧، ٦: ٦ميخا (

  :الشروط الواجب توافرها يف الفادي
  "نسانابن اإل  "ولذلك دعي املسيح  ،  اًإنسانن يكون الفادي    أالبد  . ١

   .لكي يستطيع أن ميوت عن البشر ليفديهم "خريآدم األ"و " الثايننساناإل"و
 ألن اخلاطىء ال ميكن أن       وكامالً  باراً نسانجيب أن يكون هذا اإل    . ٢

َهللا ا فداًء والَ يعطـي      نسانإلااَألخ لَن يفْدي     "يفدي اخلاطىء لذلك مكتوب   
 هنةً عكَفَّار .  ف يةٌ هكَرِميو    قَتلفَغ هِمفُوسةُ نيرِا إىلده٧: ٤٩مزمـور   " (لد ،

 "مل يعـرف خطيـة    "و "مل يفعل خطية   "واملسيح له اد مكتوب عنه أنه     . )٨
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والذي ،  حىت مسلمه يهوذا  ،  وقد شهد بربه مجيع أعدائه    . "ليس فيه خطية  "و
  . حكم عليه بيالطس

 اًإنسانه ال يفدي     ألن أن تكون قيمته أعظم من قيمة كل البشر معاً        . ٣
ال يف  وال يتوفر هـذا الـشرط إ      .  بل ماليني املؤمنني يف كل األجيال      واحداً

   ."الذي ظهر يف اجلسد "املسيح الذي هو اهللا
ألن كل خملوق هـو ملـك هللا      ،   لنفسه أي غري خملوق    أن يكون ملكاً  . ٤   

 يف الإ وال يتـوفر هـذا الـشرط         . ال ميلكه  خالقه وال ميكن أن يقدم هللا ما      
لي سلْطَانٌ أَنْ أَضعها ولـي       "وقد قــال . املسيح له اد الذي هو اخلالق     

  .)١٨: ١٠يوحنا " (أيضاًسلْطَانٌ أَنْ آخذَها 

 يف حتمل قصاص خطايا كل البشر الـذين          وراغباً أن يكون قادراً  . ٥
  أن يعطي ملن يفديهم حياة روحية وطبيعـة كما أنه يكون قادراً  . ينوب عنهم 

   .أدبية تتوافق مع اهللا
 إنسانال املسيح وحده الذي هو اهللا و      اء عليه ال ميكن أن يكون الفادي إ       وبن
  ٨.معاً

                                                 
طبيعة املـسيح الناسـوتية ألن     شارة هنا إىل أن آالم الصليب واملوت قد وقعت على           ال بد من اإل    -٨

: ٦تيموثاوس األوىل    ("الذي وحده له عدم املوت     "الالهوت منـزه عن األمل واملوت كما هو مكتوب       
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  محبة اهللا الفائقة المعرفة

 ما الذي يلزم اهللا بسلوك هذا الطريق الـشاق الفـائق            : يقول قائل   
 ين فعـالً  إ! ؟ أفضل منهم  قالعقل لفداء بشر خطاة كان ميكن أن يبيدهم وخيل        

و يصل   الذي يستطيع أن يعرف حمبة اهللا أ       أعذر مقدم هذا السؤال ألنه من ذا      
أفـسس  " (فائقة املعرفة  " والرسول بولس نفسه يقول أا     ! بعض أغوارها  إىل
ومن الَ يحب لَـم     ....ِهللا،الْمحبةَ هي من    ا " ويقول يوحنا الرسول   )١٩: ٣

  رِفعاَهللا، َألنَّ   اي بحةُ    . ةٌَهللا مبحم تذَا أُظْهِرا ابِهينلَ    اأَنَّ  : ِهللا فسأَر اَهللا قَد هنب
لَيس أَننا نحن أَحببنـا     : لْمحبةُافي هذَا هي    . لْعالَمِ لكَي نحيا بِه   ا إىللْوحيد  ا
 .)١٠-٧: ٤يوحنـا   ١" (ةً لخطَايانا بنه كَفَّار اَهللا، بلْ أَنه هو أَحبنا، وأَرسلَ       ا

لْوحيد لكَي الَ يهلك كُلُّ     ابنه  الْعالَم حتى بذَلَ    اللَّه  اهكَذَا أَحب    "أيضاًوقال  
       كُونُ لَهلْ تب بِه نمؤي ناةُ  اميوقال الرسـول    ).١٦: ٣يوحنا  " (ةُبديألالْح

رومية " (لْمِسيح َألجلنا اه لَنا َألنه ونحن بعد خطَاةٌ مات        اَهللا بين محبت   "بولس
وحـق لـه أن     ،  بل تعجبـاً  ،  ين ال أرى يف سؤال السائل اعتراضاً      إ. )٨: ٥

    .يتعجب ألن اهللا عجيب يف كل شيء السيما يف احملبة اليت هي طبيعته

                                                                                                              
حـىت  : إن الهوت املسيح مل يفارق ناسوته حلظة واحـدة : ولكن ال تربح عن بالنا هذه احلقيقة ). ١٦

  .ا الالائية غري احملدودةوهذا ما يعطي لكفارة املسيح قيمته. وهو معلق على الصليب
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حسب  "؟ملاذا. تههذه احملبة هي اليت خططت مشروع الفداء العظيم ونفذ        
    هتمنِع دجحِ مدمل ،هيئَتشم ةرسم. ...  هتمى نِعنغ بسح. ...   هترـسم بسح

وأَنـا   "وقد قال الرب يسـوع   . )٩-٥: ١افسس  " (لَّتي قَصدها في نفِْسه   ا
  نِ   اإِنع تفَعتأي بالصليب ( رضألار(    إِلَي بذلْا أَجيعمج) "   ١٢يوحنـا :
وحتصر يف حمبته فنقول مع     ،  ليهإليت قلوبنا تتعمق يف حمبة اهللا وجتتذب        . )٣٢

  .)١٩: ٤يوحنا ١" (أوالًنحن نحبه َألنه هو أَحبنا  "الرسول



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧٨

  لم يمت المسيح آشهيد

واملـسيح  ،  "باخلطية املوت  " أن ميوت املسيح كشهيد ألن     مل يكن ممكناً  
كما ،  فلم يكن للموت سلطان عليه    ،  "ليس فيه خطية   " من اخلطية  لياًكان خا 

. "من ذايت   مين بل أضعها أنا    )أي حيايت (ليس أحد يأخذها     "الكرمي قال بفمه 
 أن يقتلوه ولكن مل جيسر أحد أن ميسكه بل كان           ولذلك قصد اليهود مراراً   

وحىت يف الليلة   . "ت بعد َألنَّ ساعته لَم تكُن قَد جاءَ      "مير يف وسطهم وميضي   
لْـوراِء  ا إىلأَنا هو رجعـوا      " عندما قال هلم   ،ة اليت فيها قبضوا عليه    خرياأل

   .)٦: ١٨يوحنا " (رضألاوسقَطُوا علَى 
وعندما حوكم أمام بيالطس مل يدافع عن نفسه ومل جيب على أسـئلته             

 ت الساعة املعينـة   ولكن ملا قرب   .وكذلك هريودس ،  حىت تعجب الوايل جداً   
"    قطَلنيل ههجو تإىلثَب يملشومل يثن عزمه توسـالت     ،  )٥١: ٩لوقا  " ( أُور

" !الَ يكُونُ لَـك هـذَا  ! حاشاك يا رب "تالميذه ومنهم بطرس الذي قال له   
جعلْـت  .. ..لْوراِء لَم أَرتـد ا إىل " كما يقول بروح النبوة  .)٢٢: ١٦مىت  (

انوهِي كَالصج٧، ٥: ٥٠ إشعياء" (و(.  
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ِهللا امسلَّماً بِمـشورة     "أيضاًرادته و وعندما أتت الساعة سلم نفسه بإ     
لْموت اِهللا  الكَي يذُوق بِنِعمة     "،)٢٣: ٢أعمال  " (لسابِقِالْمحتومة وعلْمه   ا

  . ٩)٩: ٢عربانيني " (ٍَألجلِ كُلِّ واحد
ر الغرضان الساميان من تقدمي املسيح نفسه للموت يف آية واحدة   ويظه

كما أحبنا املسيح أيضاً وأسلم نفـسه ألجلنـا         " حيث يقول الرسول بولس   
   .)٢: ٥أفسس ( "قرباناً وذبيحة هللا رائحة طيبة

وزيادة على الشواهد العديدة اليت قدمناها للداللة علـى مـوت املـسيح             
  :هد اآلتيةالفدائي الكفاري نضيف الشوا

يقِْسمونَ ثيابِي بيـنهم    ........ ثَقَبوا يدي ورِجلَي   ":من العهد القدمي  
 تـرابِ   إىل و )من العطـش  ( لَصق لسانِي بِحنكي     -.وعلَى لباسي يقْترِعونَ  

 الْعار قَـد كَـسر قَلْبِـي       ".)١٥،  ١٨،  ١٦: ٢٢مزمور  " (لْموت تضعنِي ا
ترِضا. فَم       أَجِـد فَلَم زِّينعمو كُنت رِقَّةً فَلَم تظَرتي    ... ..نطَـشـي عفو

 النِي خقُونسا       ".)٢١،  ٢٠: ٦٩مزمور  " (يـيناصعـلِ مَألج وحرجم وهو
. لُّنا كَغنمٍ ضلَلْنا  كُ. برِه شفينا جتأْديب سالَمنا علَيه وبِ   . مسحوق َألجلِ آثَامنا  

                                                 
 من األدلة املادية على موت املسيح بإرادته أنه أسلم روحه يف يدي اآلب ألنه رأى كل شيء قـد                    -٩

تعجب بِيالَطُس أَنه مـات كَـذَا       َ" كمل وذلك قبل امليعاد الطبيعي ملوت املصلوبني بفترة طويلة حىت         
  ).٤٤: ١٥مرقس " (سرِيعاً
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  ا كُلُّ ولْنام  دإىلح  و ها    ا طَرِيقنيعمج إِثْم هلَيع عضو بلر ....    هفْـسـلَ نعج
وهو حملَ خطيةَ   ... بِمعرِفَته يبرر كَثريِين وآثَامهم هو يحملُها     .. .ذَبِيحةَ إِثْمٍ 

 شو ريِيني   كَثف افَعذْنِبِنيويف نبوة زكريا جند الثالثني مـن       . )٥٣ إشعياء" (لْم
وجند طعن جنب املـسيح     ،  )١٢: ١١ص  (الفضة اليت باع ا يهوذا سيده       

   .)٦: ١٣ص ( اجلروح اليت يف يديه أيضاًوجند ، )١٠: ١٢ص (باحلربة 
دم بلْ ليخـدم     لَم يأْت ليخ   أيضاً نسانإلابن  اَألنَّ   ":من العهد اجلديد  

    ريِينكَث نةً عيدف هفْسلَ نذبيلي   ".)٤٥: ١٠مرقس  " (ودساج   لُـهذي أَبلَّذ
لْمِسيح قَد ذُبِح   ا أيضاًَألنَّ فصحنا    ".)٥١: ٦يوحنا  " (من أَجلِ حياة الْعالَمِ   

 أَجـلِ خطَايانـا حـسب       الْمِسيح مات من   ")٧: ٥كورنثوس  ١" (َألجلنا
" لْخطَاياالْفداُء، بِدمه غُفْرانُ    االَّذي فيه لَنا     ".)٣: ١٥كورنثوس  ١" (لْكُتبِا
: ٢تيموثـاوس   ١" (لْجميعِاالَّذي بذَلَ نفْسه فديةً َألجلِ       ".)٧: ١أفسس  (
٦(."      فْدي كَيا، لنلَألج هفْسذَلَ ني باالَّذني) "١٤: ٢يطس  ت( "مالع  كُمأَن ني
" لْعـالَمِ الْمِسيحِ، معروفاً سابِقاً قَبلَ تأْسيسِ      ادمِ  ... .بِدمٍ كَرِميٍ .... فْتديتم ْ ا
لَ هو نفْسه خطَايانا في جسده علَـى        لَّذي حم ا ".)٢٠-١٨: ١بطرس  ١(
 تأَلَّم مرةً واحدةً مـن أَجـلِ        أيضاًمِسيح  لْا ".)٢٤: ٢بطرس  ١" (لْخشبةا
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 )١٨: ٣بطـرس   ١" (ِهللا إىلَألثَمة، لكَي يقَربنـا     الْبار من أَجلِ    الْخطَايا،  ا
   .)٥: ١رؤيا " (لَّذي أَحبنا، وقَد غَسلَنا من خطَايانا بِدمها"
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   الكفارةدليل قبول

 دليـل علـى ذلـك       أولو. نعم بكل يقني  ؟   املسيح  كفارةُ تلَبِهل قُ 
واحلجاب هو الذي كان يغلق     . كل يف حلظة موت املسيح    هلياانشقاق حجاب   

   . حمضر اهللاإىلالطريق 
الَّذي أُسلم مـن أَجـلِ       "موات والدليل الثاين أن اهللا أقام املسيح من األ         

رِيرِنبلِ تَألج يمأُقا وانطَاي٢٥: ٤رومية " (اخ(.   
 )٢٠: ٦عربانيني  " (كَسابِقٍ َألجلنا  " السماء إىل والدليل الثالث أنه دخل       

  السماء فقـط بـل     إىلومل يدخل   .  هناك إىلأي أنه فتح لنا الطريق للدخول       
ذ شبـع بكمال عمـله    حيث قال له اهللا إ     "جلس يف ميني العظمة يف األعايل     "

"  يمينِي حتى أَضع أَعداَءك موطئاً لقَـدميك       اجلس عن  "علـى الصليـب 
   .)١٣، ٣: ١عربانيني (

   بالفداءيمانبرآات اإل

 اهللا  إىل لالقتراب   لقد أكمل املسيح عمل الفداء وصار كل شيء معداً        
 بكمال الفداء الذي أمته     ميانال اإل  إ نسانوليس على اإل  . بكل بركاته  والتمتع

.  يناهلـا املـؤمن    وما أعظم الربكات اليت   ،  وما أكثر . ياًاملسيح ألجله شخص  
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 )٣: ١أفـسس   " (لْمِسيحِالسماوِيات في   اكُلِّ بركَة روحية في      "الواقع أا 
   :وال يسعنا الوقت لتعداد هذه الربكات ولكننا نذكر منها ما يأيت

، )طـالق إل علـى ا   كأن املؤمن مل يفعل ذنبـاً     (التربير   غفران اخلطايا، 
عطية الروح القدس   ،  )أي احلصول على طبيعة جديدة طاهرة     (الوالدة الثانية   

وينتج مثـار الطبيعـة     ،  وبه مييت أعمال الطبيعة الفاسدة     ليسكن يف املؤمن،  
 ة املرضـية هللا   دكما أنه بالروح القدس يقـدم الـصالة والعبـا         . اجلديدة

   .)٢٣: ٤يوحنا " (لْحقابِ بِالروحِ ولْحقيقيونَ يسجدونَ لآلالساجِدونَ ا"
 اهللا ساجدة متعبدة لتتمتـع بالـشركة معـه          إىل وهكذا تأيت نفس املؤمن       

وهلا اليقني بأنه عندما يأيت املسيح ثانية تكون معه يف اـد يف             ،  كاألب احملب 
    )٣: ١٤يوحنا (بيت اآلب 

   : أقوال بعض العلماء عن صلب المسيح  

اهللا أمات املـسيح     "٣٦٦ صفحة   ١س يف تفسري ابن كثري جزء       دري قال إ   
  . " مث بعثه ورفعهأيامثالثة 

   : املسيح وقال شوقي أمري الشعراء خماطباً  
ـ           ةـة وحمب ـبيلك رمح ـ س !عيسى مة ـعـص ،  نيـيف العامل

  وسالم
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  امـل أداة لألذى وحسـوك       وا صليبك واخلناجر واملدىـخلط
   :لي حممود الشاعروقال األستاذ ع

 كما باعوك يا منقـذ بيـع            ضلوا وأساءوا أنسي القوم وصاياك و   
  األبرياء

هلذا العامل الـشرير ضـاع      أ     عجب فديتك املثلى ويف القول عزاء     
  ؟الفداء
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  الفصل الخامس
  صحة وحي الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد

  ليهإوعدم وصول أي تحريف 

 يف  هلـي عالن اإل حلقائق يف الفصول السابقة من اإل     امبا أننا استقينا كل     
وسالمته مـن أي    ،  ثبات صدوره بوحي من اهللا    إفالبد من   ،  الكتاب املقدس 
والواقع أن مة حتريف الكتاب املقدس مة جزافية باطلة         . زيف أو حتريف  

. ألا غري مدعمة بأسانيد االـام الواجبـة       ،   أو موضوعاً  غري مقبولة شكالً  
وبيان األصـل قبـل     ،  تزييف جيب أن تقترن بتحديد اآليات املزيفة      فتهمة ال 

ومـن  ،  والغرض منه ،  وكيفيته،  وبيان زمان التزييف  ،  التزييف ملضاهاا عليه  
وكيف مل يفطن له أحـد طـوال    ،  وكيف اتفقوا عليه  ،  الذين قاموا بالتزييف  

   .األجيال
. هـا من السهل أن تكيل االامات لشخص دون أن تقدم األدلة علي          

وتبين اامك على ما    ،   ال تعرفه شخصياً   ولكن أغرب الكل أن تتهم شخصاً     
ـ    ؟هل قرأته ؟  هل تعرف الكتاب املقدس   . مسعته من آخرين   يقي د تأكد يا ص

ألن ،  ذا قرأت الكتاب املقدس فسوف يسقط اامك من تلقاء ذاتـه          إأنك  
 تتجاوب كل أسفاره مع بعضها جتاوبـاً      ،  الكتاب وحدة متماسكة منسجمة   

ومنـاطق  ،  وتباعد أزمنة كتابتـه   ،  ختالف كاتبيه من عدة نواح    امع  ،  كامالً
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والكاتب واحد وهو الـروح     ،  وذلك ألن املصدر واحد وهو اهللا     ،  صدوره
 أيـضاً و )١٦: ٣تيموثاوس  ٢" (ِهللالْكتابِ هو موحًى بِه من      اكُلُّ   ".القدس

" اسأُن كَلَّمات اللَّهوقسونَ ميسدلْق نم وحِ انيسِالر٢١: ١بطرس ٢" (لْقُد(.   
 إىل سنة من موسى الـنيب       ١٦٠٠لقد كتب الكتاب املقدس يف مدى       

.  خمتلفو البيئة والثقافة واملركز االجتماعي     يوحنا الرسول وكتبه أربعون كاتباً    
نشأة ،  فيبدأ بسفر التكوين  ،  وترتيب أسفاره ،  وهو كتاب عجيب يف تكوينه    

مات يوسف فَحنطُوه ووضع في      "ي ذلك السفر مبشهد املوت    وينته،  اخلليقة
  رصي مف وتابالعامل إىلاخلطية   " وذلك بسبب دخول   )٢٦: ٥٠تكوين  " (ت  ،
 ، للخطية هلي يأيت بالعالج اإل   "سفر اخلروح " :والسفر الثاين . "وباخلطية املوت 

 :والـسفر الثالـث   .  " وأعرب عنكم  )دم خروف الفصح  (أرى الدم    "الفداء
ال األمر الذي ال ميكن أن يتم إ      ،   اهللا إىلهو سفر العبادة والتقرب      "الالويني"

 :٢٤ ،٢٣،  ٢٢ ترتيـب مـزامري      وجند مثالً .. .وهكذا. على أساس الفداء  
 ترتيب  ،والثالث مزمور امللك  ،  والثاين مزمور الرعاية  ،   مزمور الصليب  ولاأل
يف الكتاب املقدس اليت حتدثنا عـن        صفحة   أول إىلذا نظرنا   إو.  عجيب إهلي

ال اهللا الذي أوحـى     ها إ أياممن الذي يعرف كيفية تكوينها وترتيب        :اخلليقة
 إىلذا جئنـا    إو. ألن آدم نفسه مل يكن يعرف مـا سـبقه         ؟  بالكتاب املقدس 
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 امللك  إجنيل مىت هو    إجنيلف.  خاصاً  اجتاهاً إجنيلاألناجيل األربعة جند أن لكل      
 إجنيل مرقس هو    إجنيلو،   داود إىللرب حسب اجلسد    ولذلك يذكر نسب ا   

 النعمـة   إجنيـل  لوقا هو    إجنيلو،  اخلدمة ولذلك ال يذكر نسب الرب باملرة      
ولذلك يذكر نـسب     "نسل املرأة  "نسانبن اإل الذي يتحدث عن املسيح كا    

 يوحنا فال يذكر والدة املسيح باملرة ألنه حيدثنا عنه          إجنيلأما  .  آدم إىلاملسيح  
مث جاء باجلـسد يف  ، وكان هو اهللا، ابن اهللا األزيل الذي كان عند اهللا    بوصفه  

  .)١٤: ١يوحنا " (لْكَلمةُ صار جسداًٱو "الوقت املعني
عالن إوهو  ،  والكتاب املقدس كله يسري يف طريق مستقيم حنو هدف واحد         

وموضوع الكتـاب   . األبد إىلومقاصد حمبته حنو البشر من األزل        اهللا ذاته، 
وال . )١٠: ١٩رؤيـا   " (لنبوةافَإِنَّ شهادةَ يسوع هي روح       "،"املسيح "لهك

، بل يشهد هو لذاته   ،   دليل على صحته خارج عنه     إىلحيتاج الكتاب املقدس    
فتجد يف كل سفر بعض االقتباسات من األسفار األخـرى مـع أن كتبـة               

هد القدمي الذي يف يد اليهـود       وجتد يف الع  . األسفار مل يتالقوا ومل يتفقوا معاً     
 مثل  :ات عجيبة متت حبذافريها يف العهد اجلديد      ء نبو ) اآلن إىلأعداء املسيح   (

، "بيـت داود   "واألسرة اليت ولد منـها    ،  مكان والدة املسيح يف بيت حلم     
وثقب ،  وآالمه الكفارية على الصليب   ،  )١٤: ٧ إشعياء(ووالدته من عذراء    
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قـال  . اخل...ودفنه يف قرب رجل غـين     ،  )سابقانظر الفصل ال  (يديه ورجليه   
صر أن العالقة بني العهد القـدمي والعهـد         أدولف سافري العامل اليهودي املتن    

أو أساس البيت وجدرانه مما يدل على       ،  اجلديد مثل العالقة بني املسألة وحلها     
 ١٨: ١٤ يف تكوين    جند مثالً .  كانوا مسوقني بروح اهللا نفسه     أن كتبته مجيعاً  

ملكـي   "، يظهر فجأة بدون بيان سابق ألبويه أو نسبه أو بداية حياته           شخصاً
وترينــا رسـالة    . ١١٠مث جند ذكـره بعد ذلك يف مــزمور          "صادق

: ٧عربانيني  " (بن اهللا مشبه با  "غفال تلك البيانات وهو أنه    إالعربانيني سبب   
 ٦١ إشعياء نقرأ يف    : آخر على دقة كلمات الوحى املقدس      ولنأخذ مثاالً . )٣

بسنة مقبولة للرب وبيـوم      "أن املسيح مسحه اهللا ليبشر املساكني ولينادي      
 وقـال   صـحاح  أن املسيح قرأ هـذا اإل      ٤بينما نقرأ يف لوقا     ،  "هلناانتقام إل 
 ذكر يوم االنتقـام     ولكنه أغفل عمداً  . "اليوم قد مت هذا املكتوب     "للسامعني

   .ألن وقته مل يأت بعد
،  وقت النهاية  إىلات عن تاريخ ممالك العامل      وجند يف الكتاب املقدس نبو    

وتـاريخ  ،   وقت النهاية وذلك يف سـفر دانيـال        إىلوتاريخ شعب اليهود    
وغري ذلك الكثري ممـا ال يتـسع اـال          ،  الكنيسة املسيحية يف سفر الرؤيا    

. متـام لنبوات بالضبط وبعـضها يف طريـق اإل       وقد مت بعض هذه ا    . لذكره
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وقد شهد املسيح له اـد للعهـد        . قت احلاضر ونشاهد ذلك بعيوننا يف الو    
 املختصة بشخصه   موركما أوضح لتالميذه األ   ،   عدة آيات منه   القدمي مقتبساً 

  . يف أسفار موسى واملزامري واألنبياء
هو كتاب اهللا الذي خيـربك عـن        ،  نه كتاب واحد متماسك عجيب    إ

 إىلبـد،   األ إىلوعما سيحدث يف املـستقبل      ،  مقاصد األزل قبل خلق العامل    
اقرأه . ال حتكم عليه قبل أن تقرأه     . اقرأه.  اجلديدة رضالسماء اجلديدة واأل  

فسيمسك بضمريك ويكشف لك عما يف داخلك ويأسر قلبك ألنـه حـي             
 الطهـر   إىلوقد غري حياة ماليني من الناس من الـشر والنجاسـة            ،  وفعال

 وسلموه  وسجدوا هللا ،  منوا به  بعض األشخاص قرأوه لينتقدوه فآ     .والقداسة
 إىلفرجعوا  ،  ومسعوا أقواله ،  كما ذهب بعض اليهود ليمسكوا املسيح     . قلوم

: ٧يوحنا  " (نسانإلا هكَذَا مثْلَ هذَا     إنسانلَم يتكَلَّم قَطُّ     "مرسليهم يقولون 
٤٦(.   

 حقائق ام الكتاب املقدس بالتحريف للتخلص من صعوبة فهم       وال يصح ا    
ألن هـذه احلقـائق     . ١٠وموته مصلوباً ،  املسيحوالهوت  ،  الثالوث األقدس 

                                                 
من ": ١٨٩،  ١١٨ صفحيت   "عبقرية املسيح  "رحوم األستاذ عباس حممود العقاد يف كتابه      قال امل   -١٠

بدع القرن العشرين سهولة االام كلمة نظروا يف تاريخ األقدمني فوجـدوا يف كالمهـم أنبـاء ال                  
ومن ذلك اامهم الرسل بالكذب فيما كانوا يثبتونـه         . يسيغوا، وصفات ال يشاهدوا وال يعقلوا     
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 كـاخليوط الـيت   ،  ال ميكن فصلها منه   ،   تاماً متداخلة يف كل الكتاب تداخالً    
ذا نسبت التحريف   فإ. ا سدى الكتاب وحلمته   إ .يتكون منها نسيج الثوب   

.  بعض األجزاء وحذفتها من الكتاب فستجد ما حذفته يف باقي أجزائـه            إىل
 الكتـاب املقـدس     أول السابق أن صفحة واحـدة يف        وقد رأينا يف الفصل   

  .  حتتوي على هذه احلقائق كلها)٣تكوين (
   .مكانية حتريف الكتابإواآلن نقدم بعض األدلة الواضحة على عدم 

نه ال خيربنا عن انتصارات اليهود فقط بل عن هزائمهم          إ :العهد القدمي 
وغضبه ،   هلم بالرداءة  وال خيربنا عن امتيازام فقط بل عن وصف اهللا        . أيضاً
كما أنه ال يذكر فضائل األنبياء فقط بل يكشف أخطاءهم وال يستر            . عليهم

 يف  وقد كان العهد القدمي موجوداً    . ما ارتكبوه من خطايا كان بعضها شنيعاً      
أيدي اليهود قبل جميء املسيح مبئات السنني وكانت هناك نـسخ منـه يف              

 وكان األتقياء منهم    ،ليه بكل دقة وعناية   وكانوا حيافظون ع  ،  كل واامع هليا

                                                                                                              
فشتان عمل  . ولكننا نعتقد أن التاريخ الصحيح يأىب هذا االام       .  أعاجيب العيان أو أعاجيب العقل     من

مثل هذا ال   . املؤمن الذي ال يبايل املوت تصديقاً لعقيدته وعمل احملتال الذي يكذب ويعلم أنه يكذب             
ه كما استبـسل  وهيهات أن يوجد من يستبسل يف نشر دين. يقدم على املوت يف سبيل عقيدة مدخولة    

 . فأقرب القولني إىل التصديق أن الرسل مل يكذبوا فيما رووه، وقالوا أم رأوه. الرسل املسيحيون
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بل وعدد  ،  وكانوا يعرفون عدد آياته وكلماته    ،  يواظبون على قراءته كل يوم    
هـذا  . وعدد املرات اليت وردت فيها كل كلمة وكل حرف        ،  أيضاًحروفه  
 ورود اقتباسات عديدة منـه يف العهـد         نليه م إشارة   عما سبقت اإل   فضالً
   .اجلديد

ذا فـإ جنيـل،    أن القرآن يشهد للتوراة واإل     قول مبدئياً  أ :العهد اجلديد 
، ث حتريف فيهما يكون ذلك بداهة بعد القرن السابع للمـيالد          دح كان قد 

   :وهذا مستحيل لألسباب اآلتية
،  املـيالدي ول يف الشرق والغـرب يف القـرن األ     ١١جنيلانتشر اإل  .١

وكـان  ،  ومل يعترض عليه أحد من اليهـود        بعض اللغات،  إىلوترجم  
 يتلـى يف اجتماعـات      جنيل وكان اإل   .عاصر املسيح ومسعه   منهم من 
وحيفظ كثريون أجزاء منه عن ظهر قلب منذ القـرن الثـاين            ،  العبادة

 .بشهادة املؤرخني
هذا وقد اختلف املعلمون املسيحيون يف تفسري بعض آيـات منـه             .٢

 عدة طوائف ولكن مل يطعن أحـد منـهم يف الـنص             إىلوانقسموا  

                                                 
  .نقصد باإلجنيل العهد اجلديد كله -١١
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 واحد لكل الطوائف يف كل العصور ويف كل         إجنيلقي  بل ب ،  املكتوب
 .بالد العامل

، م١٢٥وجدت نسخ من األناجيل وبعض الرسائل مكتوبة يف سنة           .٣
كما . م أي بعد كتابتها األصلية بفترة وجيزة وهي حمفوظة لآلن         ١٨٠

املكتوبـة يف    "االمخيميـة  "وجدت يف بالدنا املصرية النسخة املسماة     
كما وجدت من القرن الرابـع      . وظة يف لندن  القرن الثالث وهي حمف   

وهي حمفوظة بـاملتحف    " (السينائية "والنسخة "سانت كاترين  "نسخ
 ومـن القـرن اخلـامس النـسخة       . والنسخة الفاتيكانية ،  )الربيطاين

كما أنـه   . احملفوظة يف باريس   "االفرائيمية "والنسخة "االسكندرانية"
اسات كثرية من الكتـاب      ا اقتب  ولتوجد كتب دينية منذ القرن األ     

. م وهي حمفوظة مبتحف لندن    ٨٠سنة   "رسالة كليمندس  "املقدس منها 
تتحدث عن صلب املـسيح      "بوليكاربوس "ومن القرن الثاين كتابات   

 "بابيـاس  " يف ستة جملدات بقلـم     جنيلوتفسري لإل . وقيامته وصعوده 
 وقد حبث بعض العلماء اآليات الواردة يف هذه الكتب        . وكثري غريهم 
حىت قـال بعـض     . ا موجودة يف الكتاب املقدس متاماً     أفاتضح هلم   
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العلماء انه لو فقدت نسخة الكتاب املقدس احلالية ألمكن مجع معظم           
 .آياا من الكتب السابق ذكرها

 
هل يكون الغرض من التحريف إزالة العقد الظاهرية من الكتاب أم            .٤

والهوت املسيح  ،  قدسن اآليات اليت تعلن الثالوث األ     إ ؟ليهإضافتها  إ
وموته على الصليب ال تزال موجودة يف الكتاب بعهديـه          ،  وناسوته

زالة ما فيها من صعوبة     إ لتفسريها أو    ةلوالقدمي واجلديد بدون أي حما    
 .تثري اعتراض غري املؤمنني

دراك متسك املسيحيون منذ البداءة ذه احلقائق مع أا تفـوق اإل          . ٥  
فهـل  . واملوت من أجلها  ،  والعذاب،   لالضطهاد وقدموا حيام ،  البشري
   ١٢؟يف سبيل أقوال قد زوروها أن يكونوا قد فعلوا ذلك يعقل

                                                 
 "اهللا " وكتاب ٩٠ -٨٨ص   "عبقرية املسيح  "قال املرحوم األستاذ عباس حممود العقاد يف كتابه        -١٢
إذا اختلطت الروايات يف أخبار املسيح فليس يف هذا االختالط           "ه ما خالصت  ١٩٤،  ١٥٤،  ١٤٩ص  

بدع، وال دليل قاطع عن اإلنكار، ألن األناجيل تضمنت أقواالً يف مناسباا ال يسهل القول باختالفها،       
كما أن مواضـع    . ألن مواطن االختالف بينها معقولة مع استقصاء أسباا، واملقارنة بينها وبني آثارها           

الصواب أن األناجيل هـي      "وقال أيضاً .  "ق بينها تدل على أا رسالة واحدة من وحي واحد         االتفا
ومن الواجب أن يدخل يف احلسبان أا هي العمدة اليت          . العمدة الوحيدة يف كتابة تاريخ السيد املسيح      
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فلو كان قد حـدث فيـه       ،  توجد بعض اختالفات لفظية يف األناجيل     . ٦
  ؟ أما كانت أزيلت تلك االختالفات حتريف

  
 حـاول كمـا   ،  ة العهد القدمي وحرقه قبل املسيح      الشيطان إباد  حاول. ٧
بادته يف العصور املظلمة ولكن اهللا حـرص علـى          إخفاء العهد اجلديد و   إ

 لننهل منه ماء احلياة كما قال بطرس قدميا          كامالً صون كتابه ليبقى لنا نقياً    
: ٦يوحنـا   " (ة عندك بديألالْحياة  ا من نذْهب؟ كالَم     إىليا رب    "للمسيح
٦٨(.  

  للرب طالبـاً    ال تستطيع فهمها فصلِّ    أما ما جتد يف الكتاب من صعوبات      
  ."سامع الصالة "فهو، ويرحيك من جهتها، منه أن يكشفها لك

راحـة أفكـار    بكل قليب أن يستخدم هذا الكتيب إل       أطلب من اهللا     ينوإ
  .والتجاوب مع حمبته الفائقة،  معرفة اهللاإىلواقتيادهم ، الكثريين

                                                                                                              
حـق منـها    اعتمد عليها قوم هم أقرب الناس إىل عصر املسيح وليس لدينا حنن بعد قرابة ألفي عام أ                

   ."باالعتماد


