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اﻹﻫ ـ ـ ـ ــﺪاء
إلى حضرة الحبيب الشفيع ،الرؤوف الرحيم ،الذي أنار الوجود ببعثته ،وأحيا القلوب
برسالته ،صلوات ربي وتسليماته عليه ،وإلى زوجاته الطاھرات ،وصحابته الغر الميامين.
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إلى من جعله ربه آية ورحمة سيدنا وحبيبنا النبي عيسى عليه وعلى أنبياء ﷲ أفضل
الصالة وأتم السالم.
إلى الخلفاء الراشدين الھداة المھدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي ﷲ عنھم وعن
ساداتنا الصحابة أجمعين.
إلى سبطي الرسول صلى ﷲ عليه وسلم ،وإلى سيدة نساء العالمين ،وإلى ذريتھا
الطاھرين.
إلى سيدي الشيخ ھود القضاة رفع ﷲ قدره ،الذي أكرمني ﷲ وشرفني بأن كنت ممن
طلب العلم على يديه الكريمتين ،ولم يزل ينصحني بإخالص عملي  Pتعالى ،وإلى أولياء ﷲ
أجمعين.
إلى سيدي الحاج سالم عنيزات رفع ﷲ قدره ،الذي ھداني ﷲ على يديه ،وأكرمني
بصحبته ،ولم يزل لي ناصحاً ،وبالغيب لي داعيا ً.
إلى سيدي الشيخ عدلي شاھين رفع ﷲ قدره ،الذي كان يشجعني ويشد من عزيمتي.
إلى والدي الكريمين ،اللذين ربياني صغيراً ،ولم يفترا عن الدعاء لي كبيراً ،أسأل ﷲ
تعالى أن يمد في أعمارھما ،وأن يغفر ذنبھما.
إلى زوجتي الغالية ،وأوالدي األعزاء ياسين وعبدﷲ وفاطمة ومحمد وقنوت ،الذين أسأل
ﷲ العلي العظيم أن يجعلھم صالحين مصلحين ولنبيه صلى ﷲ عليه وسلم محبين.
إلى كل إخواني وأخواتي الذين أمدوني بالدعاء.
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د

اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
أحمد ﷲ تعالى وأشكره بأن وفقني في ھذا العمل ،ولوال رحمته وتوفيقه لما أتممت ھذا
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البحث.
كما وأنﱠ واجب العرفان يدعوني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير واالمتنان للدكتورة
الفاضلة مروه محمود خرمه التي تفضلت بالموافقة على اإلشراف على رسالتي ،ولم تبخل عل ﱠي
بوقتھا وجھدھا وعلمھا ،فأسأل ﷲ أن يجعلھا من عباده ال ُمخلصين ،وأن يحشرھا مع سيد
المرسلين ،صلوات ربي وتسليماته عليه.
كما وأتقدم بالشكر الجزيل للعلماء األفاضل الذين تفضلوا بقبول مناقشة رسالتي فأثروھا
بعلمھم وخبرتھم ،وھم :الدكتور الفاضل عطاﷲ المعايطة والدكتور الفاضل إبراھيم برقان
والدكتور الفاضل بھجت الحباشنة ،وأسأل ﷲ تعالى أن ينفع األمة بعلمھم ،وأن يجزيھم عنا
خير الجزاء.
والشكر الجزيل إلى زوجتي أم ياسين ،التي سھرت معي الليل الطويل ،وقامت بمساعدتي
بكل ما لديھا من جھود.
والشكر الجزيل ألخي الشيخ عبدالرحمن طبنجه الذي لم يزل يشجعني ،ولم يبخل علي
بالمراجع والكتب ،وإلى كل من أعانني في ھذا البحث.

ه
قائمة المحتويات
الصفحة

الموضوع
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قرار لجنة المناقشة

ب

اإلھداء

ج

شكر وتقدير

د

قائمة المحتويات

ھـ

قائمة األشكال

ز

الملخص باللغة العربية

ح

المقدمة

١

تمھيد )نبذه عن المسيحيﱠة(

٦

الفصل األول :عقيدة الثالوث وأدلتھا عند المسيحيﱢين

٩

المبحث األول :مفھوم الثالوث ووظائفه وأھميته عند المسيحيﱢين

١٩

المطلب األول :مفھوم الثالوث عند المسيحيﱢين

١٩

المطلب الثاني :وظائف الثالوث عند المسيحيﱢين

٣٢

المطلب الثالث :أھمية عقيدة الثالوث عند المسيحيﱢين

٤٦

المبحث الثاني :أدلة المسيحيﱢين من الكتاب المقدس على الثالوث

٤٩

المطلب األول :أدلة المسيحيﱢين على ألوھية المسيح من الكتاب المقدس

٤٩

المطلب الثاني :أدلة المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس من الكتاب

٦١

المقدس
المطلب الثالث :أدلة المسيحيﱢين على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه من الكتاب

٦٤

المقدس
المبحث الثالث :أدلة المسيحيﱢين العقلية على الثالوث

٦٩

المبحث الرابع :أدلة المسيحيﱢين من المجامع المسكونية على الثالوث

٨١
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الفصل الثاني :نقض الثالوث المسيحي

٨٥

المبحث األول :نقض الثالوث من الكتاب المقدس

٨٦

المطلب األول :وحدانية ﷲ تعالى في الكتاب المقدس

٩٠

المطلب الثاني :إبطال ألوھية المسيح عليه السالم وإثبات عبوديته  Hتعالى

٩٤

في الكتاب المقدس
المطلب الثالث :نقض أدلة المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه السالم من

١١٧

الكتاب المقدس
المطلب الرابع :إثبات كون الروح القدس ملكا ً من المالئكة الكرام عليھم

١٨٠

السالم من الكتاب المقدس
المطلب الخامس :نقض أدلة المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس من

١٨٥

الكتاب المقدس
المطلب السادس :نقض أدلة المسيحيﱢين على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه من

١٩١

الكتاب المقدس
المبحث الثاني :نقض الثالوث عقالً

١٩٩

المطلب األول :األدلة العقلية على بطالن التوحيد المسيحي واستحالة

١٩٩

الثالوث
المطلب الثاني :نقض أدلة المسيحيﱢين العقلية على الثالوث

٢١٣

المبحث الثالث :نقض الثالوث من القرآن الكريم

٢٢٢

المطلب األول :نقض ألوھية المسيح والروح القدس من القرآن الكريم

٢٢٢

المطلب الثاني :نقض وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه من القرآن الكريم

٢٣٢

الخاتمة

٢٣٦

قائمة المصادر والمراجع

٢٣٩

الملخص باللغة اإلنجليزية

٢٤٧

ز
قائمة األشكال

٢٤
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عنوان الشكل

الرقم
الثالوث المسيحي

١
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الصفحة

ح
الثالوث المسيحي
عرض ونقد

إعداد
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فؤاد محمد علي عنيزات

المشرف
الدكتورة مروه محمود خرمه

الملخص
تناولت ھذه الدراسة الحديث عن الثالوث المسيحي -عرض ونقد ،وقد قسمت الدراسة إلى فصول
ومباحث ومطالب ،وأھم ما جاء فيھا:
الفصل األول :تحدث فيه الباحث عن الثالوث المسيحي ومفھومه ووظائفه وأھميته عند
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
المسيحيﱢين ،وتعرض لذكر التجسد والفداء والخطيئة الموروثة ،وبي ﱠن فيه ﱠ
أن
الثالوث سر من األسرار التي ال يمكن للعقل إدراكھا ،وھذا السر ال يتناقض مع العقل بل ھو فوق العقل،
ويعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن اآلب ھو مصدر األقنومين اآلخرين فلواله لما وجدا ،ثم يناقضون أنفسھم بالقول
بالمساواة بين األقانيم الثالثة ،وذكر الباحث أدلتھم على الثالوث من الكتاب المقدس ومن العقل ومن
المجامع المسكونية ،ولم يكن لھم دليل صريح من الكتاب المقدس على الثالوث ،فكل أدلتھم إشارات ال
تصلح لالحتجاج على مسألة أساسية في العقيدة ،أ ﱠما أدلتھم العقلية فكانت دعاوى تحتاج إلى أدلة
وبراھين ،وھي في الحقيقة كالم إنشائي وليست أدلة عقلية ،ويحاول المسيحيﱡون إثبات عقيدتھم بكالم
عاطفي بعيد عن منطق العقل ،ولم يكن ھناك أي تصريح لعقيدة الثالوث إال في المجامع المسكونية.
أ ﱠما الفصل الثاني :فقد أثبت فيه الباحث وحدانية ﷲ تعالى في الكتاب المقدس ،وقام بنقض الثالوث
والرد على أدلة المسيحيﱢين من الكتاب المقدس والعقل ،واستخدم الباحث في نقض األدلة النقلية قاعدتين
متفق عليھما بين المسلمين والمسيحيﱢين ھما :وجوب كون أن تكون األدلة صريحة ،ووجوب تأويل
النصوص التي تتعارض مع كمال ﷲ تعالى ،وأثبت الباحث مخالفة كل النصوص التي استدل بھا
المسيحيﱡون لھاتين القاعدتين ،ﱠ
وأن الثالوث محال عقالً ،وأنﱠه ليس فوق العقل بل ھو متناقض مع العقل،
وختمه بنقض الثالوث المسيحي في القرآن الكريم.
ثم كانت الخاتمة :وفيھا أھم النتائج التي توصل إليھا الباحث في الرسالة.

١
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد  Hالواحد األحد الملك الفرد الصمد ،الذي لم يتخذ صاحبة وال ولداً ،ولم يكن له كفواً أحد،
والصالة والسالم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ،ليخرج الناس من ظلمات الشرك واإللحاد
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إلى نور التوحيد ،ومن عبادة األوثان إلى عبادة الواحد الديان ،وبعد:
فقد خلق  عز وجل اإلنسان في ھذه الدنيا لعبادته جل وعال ،قال تعالىedcm :

 ،(١)lhgfومن أجل ھذا خلق  تعالى لإلنسان عقالً يميز به بين الحق والباطل ،ويفرق
به بين الخير والشر ،ولكن  تعالى ابتلى ھذا اإلنسان فسلط عليه الھوى والشھوات والشيطان ،م َّما
جعله ينحرف عن الطريق التي يرضاھا  عز وجل له ،قال النبي صلى  عليه وسلم ذات يوم في
ال ن ََح ْلتُهُ َع ْب ًدا َح َاللٌَ ،وإِنﱢي
خطبته) :أَ َال إِ ﱠن َربﱢي أَ َم َرنِي أَ ْن أُ َعلﱢ َم ُك ْم َما َج ِھ ْلتُ ْمِ ،م ﱠما َعل ﱠ َمنِي يَوْ ِمي ھَ َذاُ ،كلﱡ َم ٍ
ين فَاجْ تَالَ ْتھُ ْم ع َْن ِدينِ ِھ ْمَ ،و َح ﱠر َم ْ
ت َعلَ ْي ِھ ْم َما أَحْ لَ ْل ُ
خَ لَ ْق ُ
ت ِعبَا ِدي ُحنَفَا َء ُكلﱠھُ ْمَ ،وإِنﱠھُ ْم أَتَ ْتھُ ُم ال ﱠشيَا ِط ُ
ت لَھُ ْم،
)(٢
س ْل َ
طانًا(.
َوأَ َم َر ْتھُ ْم أَنْ يُ ْ
ش ِر ُكوا بِي َما لَ ْم أُ ْن ِز ْل بِ ِه ُ
لذلك بعث ﷲ عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين ،يحذرون الناس من اتباع الھوى والشھوات
والشيطان ،فيأمرونھم بعبادة ﷲ تعالى والتزام منھجه لكي يحصلوا على خير الدنيا وسعادة اآلخرة ،قال
تعالى ،(٣)lv   u t s r q p o n m :ومن األنبياء عليھم الصالة والسالم
الذين بعثھم ﷲ تعالى لعباده نبيه عيسى عليه الصالة والسالم ،إذ بعثه ﷲ تعالى إلى بني إسرائيل لتقويم
عقيدتھم ،وتصحيح إيمانھم ،ولكن بني إسرائيل كذبوه ولم يستجيبوا له ،بل وحاولوا قتله ،إال أن ﷲ تعالى
نجاه منھم ،ورفعه إلى السماء ،ولكن بعد رفع المسيح عليه الصالة والسالم تعرضت دعوته المباركة
للتحريف ،فصارت تدعو إلى التثليث ال التوحيد ،وإلى عبادة الخلق ال عبادة الخالق ،ومن العجيب
أن الذين حرﱠفوا تلك الرسالة المباركة زعموا ﱠ
الغريب ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم -الذي أفنى عمره
في الدعوة إلى عبادة ﷲ وحده -كان يدعو الناس لعبادة نفسه ،واالعتقاد بألوھيته ،وھؤالء قد خالفوا دعوة
المسيح عليه السالم وحرﱠفوھا ،فصارت تدعو إلى الشرك ال إلى ﷲ الواحد األحد ،وبذلك ضلوا وأضلوا.
وقد استدل المسيحيﱡون على عقيدتھم ھذه بأدلة نقلية وعقلية ،وھي ال تعدو أن تكون شبھات ألقاھا

) (١الذاريات.٥٦ :
) (٢مسلم ،مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت ٢٦١ھـ( ،صحيح مسلم ،د.ط) ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي( ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت ،د.ت ،كتاب صفة الجنة وصفة أھلھا ،باب الصفات التي يعرف بھا في الدنيا أھل الجنة،
ح ،٢٨٦٥جـ ،٤ص.٢١٩٧
) (٣البقرة.٢١٣ :
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٢
الشيطان في قلوبھم ،فأخذوا يدافعون عنھا ويستدلون بھا ،وھي في الحقيقة ال تقف أمام العقل السليم وال
أمام المنطق الصحيح ،ولكن ھذه الشبھات قد تلتبس على من قلّت بضاعته من العلم الشرعي ،لذلك فقد
وفقني ﷲ عز وجل لكتابة ھذه الرسالة لنقض عقيدتھم ،وھدم أدلتھم ،لتقف ھذه الرسالة في وجه
المبشرين الذين يستخدمون تلك الشبھات لنشر عقيدتھم الفاسدة ،فلعل وعسى أن يكون دفاعنا عن
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وحدانية ﷲ عزوجل ودفاعنا عن أنبياء ﷲ عليھم الصالة والسالم سببا ً في نجاتنا يوم القيامة ،وسببا ً في
رفع شأن الحق وصوته في ھذه الدنيا.
وقد قام الباحث في ھذه الرسالة بعرض الثالوث المسيحي وبيان مفھومه كما ھو عند أصحابه،
وذكر أدلتھم عليه ،ثم قام الباحث بنقض تلك األدلة والرد عليھا ،وقام الباحث بالرد على األدلة النقلية من
الكتاب المقدس نفسه ،ال بإثبات كونه محرفا ً فھو محرف ال محالة ،بل بإثبات كونه بالرغم من تحريفه ال
يدعو إلى عقيدة الثالوث ،فكانت الحجة أدمغ ،والبرھان أبلغ ،وكما قيل :من فمك أدينك.

أھداف الدراسة:
تظھر أھمية الموضوع في األمور اآلتية:
• بيان مفھوم الثالوث المسيحي.
• بيان أدلة المسيحيﱢين النقلية والعقلية على الثالوث وألوھية المسيح وألوھية الروح القدس.
• بيان أدلة المسيحيﱢين على الثالوث وألوھية المسيح وألوھية الروح القدس من المجامع المسكونية.
• بيان النصوص المقدسة الدالة على وحدانية ﷲ عز وجل.
• بيان حقيقة المسيح عليه الصالة والسالم في الكتاب المقدس.
• بيان حقيقة الروح القدس عليه الصالة والسالم في الكتاب المقدس.
• بيان رد الكتاب المقدس على الثالوث.
• بيان بطالن أدلة المسيحيين العقلية على الثالوث.
• بيان رد القرآن الكريم على الثالوث.

أھمية الدراسة:
تكمن أھمية ھذه الدراسة في األمور اآلتية:
• إثبات ﱠ
أن أصل الدعوة المسيحيﱠة ھو التوحيد من خالل نصوص الكتاب المقدس.
• إلقاء الضوء على عقيدة الثالوث في الدين المسيحي.
• إثبات بشرية المسيح عليه الصالة والسالم في الكتاب المقدس.
• إثبات كون الروح القدس من المالئكة في الكتاب المقدس.
• إثبات بطالن أدلة المسيحيين من الكتاب المقدس ومن العقل على عقيدة الثالوث.

٣
• إثبات كون المجامع المسكونية ھي التي أقرت عقيدة الثالوث ،ألنﱠھا أول من صرﱠح بھا.
• إثبات اختالف الكنائس في فھم الثالوث بسبب غموض ھذه العقيدة ومناقضتھا لبديھيات العقل.

مشكلة الدراسة:
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قام الباحث من خالل بحثه باإلجابة عن األسئلة اآلتية:
• ما مفھوم الثالوث ووظائفه وأھميته عند المسيحيﱢين؟
• ما أدلة المسيحيﱢين على الثالوث من الكتاب المقدس؟
• ما أدلة المسيحيﱢين العقلية على الثالوث؟
• ما أدلة المسيحيﱢين من المجامع المسكونية على الثالوث؟
• ما رد الكتاب المقدس نفسه على الثالوث؟
• ما رد العقل نفسه على أدلة المسيحيﱢين العقلية على الثالوث؟
• ما رد القرآن الكريم على الثالوث ؟

محددات البحث:
• استخدم الباحث ترجمة فاندايك وسميث للكتاب المقدس فإذا استخدم ترجمة أخرى أشار إلى ذلك.
• اقتصر الباحث على دراسة الفرق المسيحيﱠة المعاصرة فقط )الكاثوليكية ،واألرثوذكس ،واألقباط،
والبروتستانت( ،دون الفرق القديمة.

الدراسات السابقة:
ﱠ
إن أھم الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع ھذا البحث:
 .١عقيدة التثليث جذورھا وتطورھا -عرض ونقد – رسالة ماجستير -فوزية بنت محمد الحتيرشي.
قد تحدثت ھذه الرسالة عن تاريخ الثالوث في األمم التي سبقت المسيحيﱠة ،وبينت كيف دخل
الثالوث إلى المسيحيﱠة ،وبينت موقف الفرق المسيحيﱠة من الثالوث ،وكما بي ﱠنت دور المجامع
المسكونية في تحريف المسيحيﱠة ،وذكرت أدلة المسيحيﱢين علٮالثالوث وردت عليھا بشل موجز.
أ ﱠما ھذه الرسالة فھي لم تبحث في تاريخ الثالوث ،بل ھي متخصصة فقط في بيان مفھومه ،والرد
على أدلة المسيحيﱢين عليه.
 .٢التوحيد في النصرانية وما أصابه من تحريف -رسالة ماجستير  -محمد الشيخ الحاج محمد.
وقد تحدثت ھذه الرسالة عن تاريخ المسيحيﱠة ،ثم بيﱠنت األسباب والعوامل التي تسببت في انحراف
ھذه الديانة من التوحيد إلى التثليث ،وبيﱠنت أثر اليھود ورجال الكنيسة في ھذا االنحراف ،ثم بي ﱠنت
العقائد المسيحي ﱠة وانحرافھا وردت عليھا.
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٤
أ ﱠما رسالة الباحث فھي متخصصة في بيان الثالوث المسيحي ،وذكرأدلة المسيحيﱢين النقلية والعقلية
ومن المجامع المسكونيه عليه ،والرد على ھذه األدلة ،وبيان موقف القرآن من عقيدة الثالوث ،ولم
تبحث في تاريخ المسيحيﱠة ،بل تتناول عقيدة يدعي أتباعھا أنﱠھا من الكتاب المقدس ،وأنﱠھا ضرورة
عقلية ال بد منھا لكي يكون ﷲ متصفا ً بالكمال ،فبي ﱠن فيھا الباحث مدى صحة ھذه الدعوى ،وال
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شأن للباحث من أين جاءت ھذه العقيدة ،وما مصدرھا الحقيقي.
 .٣أصول المسيحي ﱠة كما يصورھا القرآن -رسالة ماجستير -داوود علي الفاضل.
وقد تحدثت ھذه الرسالة عن أصول المسيحيﱠة كما يصورھا القرآن الكريم ،وقارنت بينھا وبين
أصول المسيحي ﱠة المح ﱠرفة ،وبينت مدى التحريف الذي أصاب ھذه الديانة.
أ ﱠما ھذه الرسالة فقد انطلق الباحث فيھا من المسيحيﱠة نفسھا فبي ﱠن مفھوم الثالوث من كتبھا ،وذكر
األدلة النقلية والعقلية على الثالوث ،وبيﱠن مدى مخالفة عقيدة الثالوث للكتاب المقدس وللعقل ،وبي ﱠن
ﱠ
أن عقيدة الثالوث ال يمكن أن تكون مقتبسة من الكتاب المقدس.
 .٤المسيح عليه السالم بين القرآن العظيم والكتاب المقدس -رسالة ماجستير -عمر جبر سعدي.
وقد تحدثت ھذه الرسالة عن النظرة القرآنية للمسيح عليه الصالة والسالم ،وعن نظرة الكتاب
المقدس له وقامت بالمقارنة بينھما.
أ ﱠما ھذه الرسالة فقد تحدث فيھا الباحث عن الثالوث وألوھية المسيح وألوھية الروح القدس عند
المسيحيﱢين ،وذكر أدلة المسيحيﱢين على ھذه العقائد ،وقام بالرد عليھا من الكتاب المقدس ،ومن
العقل ،وبي ﱠن ﱠ
أن الكتاب المقدس يصرح بالتوحيد وببشرية المسيح عليه الصالة والسالم وبكون
الروح القدس ملك من المالئكة الكرام عليھم السالم.

مناھج البحث:
ﱠ
إن المناھج المتبعة في ھذه الرسالة ھي:
 .١المنھج التاريخي :وذلك من خالل تتبع المجامع المسكونية التي تحدثت عن الثالوث ،وأقرت ھذه
العقيدة.
 .٢المنھج االستقرائي :وذلك من خالل استقراء نصوص القرآن الكريم ونصوص الكتاب المقدس
واألدلة العقلية ذات العالقة بالثالوث المسيحي.
 .٣المنھج التحليلي :وذلك من خالل تحليل النصوص التي جمعت من المصادر المختلفة.
 .٤المنھج المقارن :وذلك من خالل المقارنة بين عقيدة المسيحيﱢين با Hوالمسيح والروح القدس وبين
حقيقتھم في الكتاب المقدس الذي يزعم المسيحيﱡون أنﱠھم أخذوا عقيدتھم عنه ،والمقارنة بين عقيدة
المسيحيﱢين في ﷲ المسيح والروح القدس وبين حقيقتھم في القرآن الكريم.
 .٥المنھج النقدي :وذلك من خالل نقد أدلة المسيحيﱢين على الثالوث.

٥
خطة الرسالة :
تمھيد )نبذة عن المسيحي ﱠة(
الفصل األول :عقيدة الثالوث وأدلتھا عند المسيحيﱢين
المبحث األول :مفھوم الثالوث ووظائفه وأھميته عند المسيحيﱢين
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المبحث الثاني :أدلة المسيحيﱢين من الكتاب المقدس على الثالوث
المبحث الثالث :أدلة المسيحيﱢين العقلية على الثالوث
المبحث الرابع :أدلة المسيحيﱢين من المجامع المسكونية على الثالوث
الفصل الثاني :نقض الثالوث المسيحي
المبحث األول :نقض الثالوث من الكتاب المقدس
المبحث الثاني :نقض الثالوث عقالً
المبحث الثالث :نقض الثالوث من القرآن الكريم
ثم الخاتمة.
داعيا ً ﷲ تعالى بأن يجعل عملي ھذا خالصا ً لوجھه الكريم ،ھذا وإن أصبت فمن ﷲ تعالى وحده،
وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ،وﷲ ورسوله منه براء ،وصلى ﷲ على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين ،والحمد  Hرب العالمين.
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٦
تمھيد )نبذه عن المسيحيﱠة(
أوالً :نشأة المسيحيﱠة
تطلق المسيحيﱠة على الدين الذي يزعم أتباعه ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم أتى به منذ ما يزيد
عن ألفي عام ،وقد س ﱠماه القرآن الكريم بالنصرانية ،لكونھا مشتقة من النصر ،والنصر :المعونة ،حيث
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س ﱢمي حواريي النبي عيسى عليه الصالة والسالم في القرآن الكريم بــ)أنصار ﷲ( ،قال تعالىÎm :
ُ

 lãâáàßÞÝÜÛÚÙØ× ÖÕÔ ÓÒÑ ÐÏالصف ،١٤ :أو أنﱠھا
)(٢

مشتقة من )الناصرة( وھي مدينة في فلسطين) (١عاش فيھا السيد المسيح عليه الصالة والسالم.

ورسالة المسيح عليه الصالة والسالم في أصلھا رسالة سماوية شأنھا شأن سائر الرساالت
السماوية األخرى التي جاءت من أجل تصحيح عقائد الناس ،ودعوتھم لعبادة ﷲ تعالى وحده ،فقد أرسل
ﷲ تعالى نبيه عيسى المسيح عليه الصالة والسالم إلى بني إسرائيل من أجل ھدايتھم ،وإرشادھم إلى
الطريق المستقيم ،ولكن ما إن ُرفع المسيح عليه الصالة والسالم إلى السماء حتى بدأ التحريف والتبديل
ينخر في جسد المسيحيﱠة على يد بولس الذي دخل إليھا في ظروف غامضة ،فأخذ ينشر فيھا تعاليم
تناقض التعاليم التي جاء بھا المسيح عليه الصالة والسالم) ،(٣لذلك ﱠ
فإن بولس يعد المؤسس الحقيقي
للمسيحيﱠة التي يؤمن بھا المسيحيﱡون اليوم) ،(٤فتحولت المسيحي ﱠة من رسالة توحيدية خاصة ببني إسرئيل،
إلى ديانة عالمية مليئة بالفلسفات الوثنية.

ثانيا ً :أھم العقائد المسيحيﱠة
لقد أدخل بولس على المسيحيﱠة عقائد بعيدة كل البعد عن التعاليم التي جاء بھا المسيح عليه
الصالة والسالم ،منھا) :(٥عقيدة الثالوث ،وعقيدة التجسد والصلب والفداء ،وعقيدة الخطيئة الموروثة.

ثالثا ً :تأثر المسيحيﱠة بالديانات السابقة
ﱠ
إن العقائد التي تؤمن بھا المسيحي ﱠة كانت موجودة في الديانات السابقة للمسيحي ﱠة ،ففي الديانات
الھندية القديمة نجد عقيدة التثليث التي تشبه الثالوث المسيحي ،فاإلله عند الھندوس ثالثة أقانيم ھي:
)برھما وفشنو وسيفا( ،وھذه األقانيم الثالثة غير منفكة عن الوحدة وھي :الرب والمخلص وسيفا،

) (١انظر :الرازي ،محمد بن أبي بكر )ت ٦٦٦ھـ( ،مختار الصحاح ،ط) ،٥تحقيق يوسف الشيخ محمد( ،المكتبة
العصرية ،بيروت١٩٩٩ ،م ،ص.٣١١
) (٢انظر :العمري ،محمد نبيل طاھر ،مقارنة أديان ،ط ،١منشورات جامعة القدس المفتوحة ،عمان ،األردن،
١٩٩٨م ،ص .٢٣٧
) (٣انظر تحريف بولس للمسيحيﱠة :جينبير ،شارل ،المسيحيﱠة نشأتھا وتطورھا ،د.ط) ،ترجمة عبدالحليم محمود( ،دار
المعارف ،القاھرة١٩٨١ ،م ،ص.١٠٦-١٠٤
) (٤انظر :بربرا براون ،نظرة عن قرب في المسيحيﱠة ،د.ط ،مطبعة صدر ،شركة التوحيد للنشر١٩٩٥ ،م ،ص.١٩
) (٥انظر :العمري ،مقارنة أديان ،ص.٢٤٢

٧
ومجموع ھذه الثالثة األقانيم  :إله واحد ،وكان اليونانيون الوثنيون القدماء أيضا يقولون :إن اإلله مثلث
األقانيم ،وكان الرومانيون الوثنيون القدماء يعتقدون أيضا ً بالتثليث ،وھو :أوالً ﷲ ،ثم الكلمة ،ثم الروح،
والبوذيون كذلك كانوا يعبدون إلھا ً مثلث األقانيم أيضا ً ،ويعتقدون أن بوذا إنسان وإله معاً ،وأنه تجسد
)(١

بالناسوت في ھذا العالم ليھدي الناس ويفديھم ،ويبين لھم طريق األيمان.
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ﱠ
وإن من استعرض العقائد الوثنية في األديان التي سبقت المسيحيﱠة يجد أنﱠھا تحدثت عن الثالوث
وعن تجسد اإلله وموته من أجل فداء البشر) ،(٢م ﱠما يشير إلى ﱠ
أن المسيحيﱠة استمدت عقائدھا من الديانات
الوثنية ،ال من رسالة المسيح عليه الصالة والسالم.

رابعا ً :الفرق المسيحيﱠة
انقسم المسيحيﱡيون عبر التاريخ إلى فرق شتى ،كل فرقة تدعي أنﱠھا على الحق وتكفر غيرھا من
الفرق ،وكان الخالف بين بعض ھذه الفرق في أسس العقيدة المسيحيﱠة وأصولھا ،ومن ھذه الفرق):(٣
إن ﷲ ثالثة أشياء :آب وابن وروح قدس ،ﱠ
 .١الملكانية؛ ويقولون :ﱠ
وأن المسيح :إله تام ،وإنسان تام،
وأن اإلله لم ينله شيء من ذلك ،ﱠ
وأن الصلب والقتل وقعا على اإلنسان ،ﱠ
ﱠ
وأن مريم ولدت اإلله
واإلنسان ،وأنﱠھما معا ً شيء واحد ابن ﷲ.
 .٢النسطورية؛ ويقولون :مثل قول الملكانية ،إال أنﱠھم يقولون :ﱠ
إن مريم لم تلد اإلله ،وإنﱠما ولدت
اإلنسان ،ﱠ
وأن ﷲ لم يلد اإلنسان وإنﱠما ولد اإلله.
إن المسيح ھو ﷲ نفسه ،ﱠ
 .٣اليعقوبية؛ ويقولون :ﱠ
وأن الكلمة انقلبت لحما ً ودما ً فصار اإلله ھو المسيح،
وإن ﷲ مات وصلب وقتل ،وبقي العالم ثالثة أيام بال مدبر ،ثم قام ورجع كما كان ،ﱠ
ﱠ
وإن ﷲ عاد
وإن المحدث) (٤عاد قديما ً) ،(٥ﱠ
محدثا ً ،ﱠ
وإن ﷲ كان في بطن مريم محموالً به.
أ ﱠما المسيحيﱡون اليوم فھم يتبعون ألربع فرق رئيسية ھي :الكاثوليك ،واألرثوذكس ،واألقباط،
والبروتستانت ،وتجمع ھذه الفرق على التثليث والتجسد والخطيئة الموروثة والصلب والفداء ،وتختلف
في تحديد طبيعة المسيح عليه الصالة والسالم ،وفي انبثاق الروح القدس.

)(٦

) (١انظر :البيروتي ،محمد بن طاھر ،العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ،ط) ،١تحقيق محمد الشرقاوي( ،دار
عمران ،بيروت ،مكتبة الزھراء ،القاھرة١٩٩٣ ،م ،ص ،٦٠-٥٤باختصار.
) (٢انظر عقيدة تجسد اإلله :دانييل إ .باسوك ،المسيحية وأساطير التجسد في الشرق األدنى القديم ،ط) ،١ترجمة سعد
رستم( ،دار األوائل ،دمشق٢٠٠٢ ،م ،ص.٦
صل في الملل واألھواء والنحل ،ط٣ ،٣م،
) (٣انظر ھذه الفرق :ابن حزم ،علي بن أحمد االندلسي )ت ٤٥٦ھـ( ،الفِ َ
)تحقيق احمد شمس الدين( ،دار الكتب العلمية ،بيروت٢٠٠٧ ،م ،جـ ،١ص.٦٥
) (٤المحدث :ما يكون مسبوقًا بالعدم .انظر :الجرجاني ،علي بن محمد )ت ٨١٦ھـ( ،التعريفات ،ط ،١دار الكتب
العلمية ،بيروت١٤٠٣ ،ھـ ١٩٨٣-م  ،ص.٨١
) (٥القديم :ھو الموجود الذي ال يكون وجوده من غيره ،وھو كون الشيء غير مسبوق بالعدم ،وقيل ھو :ما ال أول له
وال آخر ،انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.١٧٢
) (٦انظر :مينا ،ميخائيل ،علم الالھوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،د.ط ،مؤسسة بيتر للطباعة،
القاھرة١٩٨١ ،م ،جـ ،١ص ،٣٥٤-٣٥٢باختصار.
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٨
خامسا ً :المسيحيﱠة من منظور إسالمي
يعتقد المسلمون أنﱠ المسيح عليه الصالة والسالم كان يدعو إلى التوحيد ،قال تعالىam :
x wvtsrqponmlkjhgfedcb
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 ،(١)lyولكنﱠ المسيحيﱢين بعد المسيح عليه الصالة والسالم حرفوا ديانتھم ،وبدلوا عقيدتھم،
فصارت تدعو إلى التثليث ال التوحيد ،وإلى عبادة الخلق ال عبادة الخالق ،قال تعالى}|{m :

~_` ،(٢)li h f e db aويعلمنا القرآن الكريم أنﱠ كتاب النصارى محرف)،(٣
قال تعالى.(٤)lfedcba`_^]\[ZYXWm :
وإن من يبحث في المسيحي ﱠة ليصل يقينا ً إلى ﱠ
ھذا ﱠ
أن المجامع المسكونية ھي التي أقرت العقائد
المسيحيﱠة ،وال يمكن أن تكون العقائد المسيحيﱠة ھي العقائد التي جاء بھا المسيح عليه الصالة والسالم،
لذلك ﱠ
فإن القرآن الكريم قد رد عليھم ،وبي ﱠن بطالن عقائدھم ،ودعاھم إلى كلمة الحق ،قال تعالىZ m :
[\]^ _`.(٥)ljihgfedcba
والمسيحيﱠة التي يؤمن بھا المسيحيﱡون تجمع من الضالالت ما ال يعلمه إال ربﱡ األرض
والسماوات ،حتى ﱠ
إن اإلنسان ليتعجب من وجود من يؤمن بمثل ھذه العقيدة التي تتناقض مع بدھيات
العقل والمنطق ،ووﷲ لوال أنﱠي بحثت في عقيدتھم ،وعرفت حقيقة قولھم ،لما صدقت ﱠ
أن أحداً يؤمن بمثل
ھذه العقيدة ،ﱠ
فإن من استخدم عقله لحظة واحدة ،واحترم بشريته التي ميزھا ﷲ تعالى على سائر الخلق
بالعقل واإلدراك ،فسوف يصل يقينا ً إلى بطالن ھذه العقيدة ،لذلك فإنﱠنا نجد تأثير ھذه العقيدة على الكثير
من المسيحيﱢين يظھر إ ﱠما بدخول بعضھم في اإلسالم ،أو بانحراف بعضھم إلى اإللحاد.
وبعد ﱠ
أن تعرفنا إلى نشأة المسيحي ﱠة وأھم عقائدھا وفرقھا ،ونظرة اإلسالم لھا ،وتأثير عقيدة الثالوث
على المسيحيﱢين ،سنتعرف إلى مفھوم الثالوث عند المسيحيﱢين وأدلتھم عليه ،وھذا ھو موضوعنا في
الفصل األول بإذن ﷲ تعالى.

) (١المائدة.٧٢ :
) (٢المائدة.٧٣ :
) (٣انظر أدلة تحريف الكتاب المقدس :بوكاى ،موريس ،القرآن والتوراة واإلنجيل والعلم ،ط) ،١تقديم الحسيني
مع ﱠدى( ،دار الحرم للتراث ،القاھرة٢٠١٠ ،م.
) (٤البقرة.٧٩ :
) (٥آل عمران.٦٤ :

٩
الفصل األول
عقيدة الثالوث وأدلتھا عند المسيحيﱢين
تمھيد:
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ﱠ
إن عقيدة الثالوث ھي العقيدة األساسية في المسيحيﱠة ،فمن آمن بالثالوث فھو مسيحي ،ومن لم
يؤمن بالثالوث فھو غير مسيحي ،أ ﱠما اإلسالم فھو ينكر عقيدة الثالوث ويعدھا كفراً ،وينكر ألوھية المسيح
ويصرح ببشريته ،ويؤكد بأنﱠه نبي من أنبياء ﷲ عليھم الصالة والسالم وعبداً من عباد ﷲ الكرام ،ولكن
المسيحيﱠة نادت بعقيدة الثالوث ،وآمنت بھا حتى صارت عقيدتھا األساسية ،فما عقيدة الثالوث؟ وما أدلة
المسيحين على ھذه العقيدة؟ ھذا ما سيتم بيانه في ھذا الفصل حيث سيتم عرض عقيدة الثالوث وأدلة
المسيحيﱢين على ھذه العقيدة ،أ ﱠما النقض فمكانه في الفصل الثاني بإذن ﷲ تعالى.

 صفات اإلله في المسيحيﱠة:
وقبل أن نبدأ بالتعرف إلى عقيدة الثالوث عند المسيحيﱢين ال بد أن نتعرف إلى عقيدة المسيحيﱢين في
اإلله وصفاته ،فالمسيحيﱡون يعتقدون ﱠ
بأن اإلله واحد)وحدانية مغايرة لوحدانية المسلمين( ،واجب الوجود
بذاته ،متصف بصفات الكمال ،وھو روح بسيط ،أزلي ،أبدي ،قادر ،عالم ،جواد ،ال يتغير ،وال يتبدل،
يقول القس أبو البركات) (١مبينا ً عقيدة المسيحيﱢين في اإلله" :الباري تعالى واحد ،بسيط ،روحاني ،حي،
ناطق ،مختار ،واجب الوجود لذاته ،موصوف بصفات الكمال".

)(٢

ويُ َع ِرف القمص ميخائيل مينا )ﷲ( فيقول" :ھو روح بسيط أزلي أبدي ،قادر على كل شيء ،عديم
التغيير والتحول ،غير محصور في مكان ،مدبر كل شيء ،عليم حكيم ،قدوس كامل جواد") ،(٣وذات ﷲ
عند المسيحيﱢين مخالفة لكل الذوات ،وتتعالى عن اإلدراك ،يقول مينا مبينا ً ذلك" :اعلم ﱠ
أن ذات ﷲ سبحانه
وتعالى مخالفة لسائر الذوات ،ألنﱠھا تسمو على األمثال واألشكال ،وإذا كان اإلنسان يعجز عن معرفة كنه
)(٤

نفسه فعن معرفة كنه الخالق من باب أولى".

وﷲ غني عن العالمين ،يقول ناشد حنا" :ﷲ كائن بذاته ،غني عن غيره ،ال يحتاج إلى آخر ،وھو

) (١ھو بارصومه بن األسعد القبطي اليعقوبي المعروف بابن كبر ،طبيب ومؤلف وكاتب وكاھن ينتسب إلى المعلقة في
القاھرة ،ومن أبرز علماء األقباط في زمانه ،كان كاتب السلطان بيبرس الظاھر ،له عدة كتب في الديانة المسيحيﱠة،
وفي الرد على اليھود والمسلمين منھا) :حال العقول في علم األصول( ،و)مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة( ،توفي
سنة ١٣٦٣م٧٦٤-ھـ ،انظر :البطوش ،حسن ،والرشق ،عالء ،معجم أعالم العرب المسيح ﱢيين في العصور
اإلسالمية ،المعھد الملكي للدراسات الدينية ،عمان٢٠٠٤ ،م ،ص .١٤٧كحالة ،عمر رضا ،معجم المؤلفين تراجم
مصنفي الكتب العربية ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،مجلد ،٦جـ ،١١ص.٤١
) (٢أبوالبركات ،بارصومه بن األسعد القبطي )ت ٧٦٤ھـ( ،حال العقول في علم األصول ،مركز الوثائق والمخطوطات
ودراسات بالد الشام ،الجامعة االردنية ،عمان ،رقم التصنيف  ،٧٨٦رقم ) ٣صورة بالميكروفيلم(.
) (٣مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص .١٩٣
) (٤المرجع نفسه ،جـ ،١ص.١٢٢
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١٠
)(١

واجب الوجود".

ويقسم المسيحيﱡون صفات ﷲ إلى قسمين :الصفات الجوھرية أو صفات الكيان اإللھي وھي
الصفات التي تتعلق بسمو ﷲ على الخلق ،واكتفائه الذاتي ،وغناه المطلق ،وعدم مشابھته للمخلوقات،
والصفات العالقية أو الصفات األدبية ،وھي الصفات التي تدل على وجود عالقة بين ﷲ وبين ذاته ،أو
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بين ﷲ وبين خلقه ) ،(٢وبيانھا اآلتي:

أوالً :الصفات الجوھرية
وھي الصفات التي تتعلق بذات ﷲ تعالى ،وبيانھا اآلتي:
 .١الكمال المطلق :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ ھو وحده المتصف بكل صفات الكمال ،المنزه عن صفات
النقص) ،(٣وفي ھذا يقول أوت" :كمال ﷲ المطلق ،الكامل الذي ال ينقصه شيء مما تقتضيه طبيعته.. ،
والكامل المطلق الكمال ،ھو الذي يجمع في ذاته كل ما يمكن تصوره من الصفات ،ويخلو من كل
النقائص .. ،ﷲ ھو مطلق الكمال".

)(٤

ويستدل المسيحيﱡون على كمال ﷲ بقول المسيح لتالميذه) :فَ ُكونُوا أَ ْنتُ ْم َكا ِملِينَ َ ،ك َما أَ ﱠن أَبَا ُك ُم
)(٥
ي ھ َُو َكا ِم ٌل!(.
س َما ِو ﱠ
ال ﱠ
 .٢الال محدوديﱠة وعدم التناھي :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ذات ﷲ غير محدودة بحد ،وكمال صفاته غير
متنا ٍه ،وفي ھذا يقول أوت" :ﷲ ھو بالحقيقة غير متنا ٍه في كل كمال .. ،غير متنا ٍه في العقل ،واإلرادة،
َظي ٌم ھُ َو َسيﱢ ُدنَاَ ،وفَائِقَةٌ ِھ َي قُ ﱠوتُهَُ ،والَ َح ﱠد لِ ِح ْك َمتِ ِه(،
وكل كمال  ..انظر المزمور)) :(٥/١٤٧ع ِ
صا َء لِ َع َ
ظ َمتِ ِه( ،وقد س ﱠمى اآلباء ﷲ:
يحَ ،والَ ا ْ
ستِ ْق َ
ومزمور)) :(٣/١٤٥ع ِ
َظي ٌم ھُ َو الرﱠبﱡ َ ،ولَهُ َج ِزي ُل التﱠ ْسبِ ِ
الال متناھي ،الال محدود ،الال محصور .. ،ونستخلص عدم تناھي ﷲ نظريا ً من معنى الكائن القائم بذاته،
ول ﱠما كان ﷲ غير معلول لعلﱠة غيره ،ولم يكن مركبا ً بوجه من الوجوه ،وجب أن يكون خاليا ً من كل سبب
)(٦

يحد من وجوده".

أن ﷲ ال محدود وغير متناھي لذلك يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
وبما ﱠ
أن ﷲ منزه عن الزمان والمكان ،يقول
)(٧

سمعان" :ﷲ منزهٌ عن الزمان والمكان ،وال يُرى في ذاته على اإلطالق".

وﷲ يمأل كل مكان وال يخلو منه مكان ،يقول صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد" :ﷲ مالئ

) (١حنا ،ناشد ،خمس حقائق عن ﷲ ،ط ،٢مكتبة اإلخوة ،شبرا -مصر١٩٩٨ ،م ،ص.٢٣
) (٢انظر :أوت ،لودويغ ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،ط) ،١ترجمه من األلمانية إلى العربية جرجس
المارديني( ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت١٩٦٦ ،م ،جـ ،١ص .٤٢شحادة ،عماد ،اآلب واالبن والروح القدس إله
واحد آمين ،ط ،١دار منھل الحياة ،د.بلد٢٠٠٩ ،م ،ص.٢٢-٢١
) (٣ھذا ما يزعمه المسيحيﱡون وسيتبين لنا عدم تنزيھھم  Hتعالى عن النقص في الفصل الثاني بإذن ﷲ تعالى.
) (٤أوت ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،جـ ،١ص.٤٢
) (٥إنجيل متى).(٤٨/٥
) (٦أوت ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،جـ ،١ص.٤٤
) (٧سمعان ،عوض ،ﷲ طرق إعالنه عن ذاته ،ط١٩٩١ ،www.call-of-hope.com ،١م ،ص.٣

١١
السماوات واألرض ،يمأل كل مكان وال يخلو منه زمان ،ھو حاضر في كل مكان وزمان ،ھو كائن
بالكامل في كل مكان ،ومثال تقريبي على ھذا ﱠ
أن الشمس تدخل إلى بيتي وبيتك ،وتشرق على مدينتي
ومدينتك .. ،ومع ھذا فإنﱠھا شمس واحدة قائمة في العالء .. ،وكما ﱠ
أن ﷲ غير محدود فصفاته غير
محدودة ،وفضائله أيضا ً غير محدودة ،فقدرته غير محدودة ،وعلمه غير محدود ،وطول أناته غير
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)(١

محدودة ،وھلم جرا".

ويُبيﱢن شحادة ﱠ
أن ﷲ في كل مكان فيقول" :ﷲ يسمو على كل مكان )في تنزھه وعظمته( ،ولكنﱠه
يمأل كل مكان )في تنازله ومعيته( ،ھو ليس كل شيء )كما في الحلولية( ،بل ھو في كل شيء ،ھو ليس
)(٢

الخليقة ،كونه خالقھا ،لكنﱠه موجود في الخليقة ،ھو غير مقيد بمكان ،بل ھو حال بكامله في كل مكان".

ويستدل شحادة على عدم محدوديﱠة ذات ﷲ وصفاته فيقول" :الال محدوديﱠة :وھي سمة لكل صفات
رض؟ ﱠ
ت
ﷲ ،قال سليمان الحكيم واصفا ً ال محدوديﱠة ﷲ) :فإنﱠه ھل يَس ُك ُن ﷲُ َحقًّا على األَ َ
إن السﱠموا ِ
)(٣

ت ال تَ َس ُعكَ ،ف َكيفَ يَ َسعُكَ ھذا البَ ُ
يت الذي بَنَيتُه؟( سفر الملوك األول)".(٢٧/٨
ت ال ﱠس َموا ِ
و َس َموا ِ

 .٣الروحانية والبساطة :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ بسيط ال تركيب في ذاته وال تقسيم وال أجزاء ،بل ھو
روح بسيط غير مركب ،يقول صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد" :ﷲ روح بسيط ال ينقسم وال
يتجزأ ،ﷲ روح بسيط ال تركيب فيه ،فالشيء المركب ليس أزليا ً ألنﱠه ُر ﱢكب من أشياء قد سبقته في
الوجود .. ،والشيء المر ﱠكب محدود بقدر األشياء التي ر ﱢكب منھا ،أ ﱠما ﷲ فھو غير محدود .. ،ﷲ روح
)(٤

بسيط ال أثر للمادة فيه ،وبالتالي فإنﱠه منزه عن صفات المادة مثل :المحدوديﱠة والتحيز والتجزئة".

وح ،فَ ِلذلِكَ الَ بُ ﱠد
ويستدل المسيحيﱡون على روحانية ﷲ وبساطته بقول المسيح للسامرية) :ﷲُ ُر ٌ
)(٦
)(٥
وح َوبِ ْال َح ﱢ
وح(.
ق(  ،وبقول بولس) :إِنﱠ ال ﱠر ﱠ
ب ھ َُو ال ﱡر ُ
لِ َعابِ ِدي ِه ِم ْن أَ ْن يَ ْعبُ ُدوهُ بِالرﱡ ِ
 .٤الوحدانيﱠة :يزعم المسيحيﱡون بأنﱠھم يعتقدون ﱠ
بأن ﷲ واحد ،وفي ھذا يقول أوت" :وحدانية ﷲ :ال
يوجد إال إله واحد ،وأكثر قوانين اإليمان تُعلﱢم صريحا ً وحدانية ﷲ ،فقانون اإليمان النيقوي -القسطنطيني
يعترف بھا قائالً) :نؤمن بإله واحد(  ..ويقيم اآلباء وحدانية ﷲ على كماله المطلق ،وعلى وحدة نظام
)(٧

العالم ،ويُدافعون عنھا ضد الوثنيين".

) (١حتمية التثليث والتوحيد وحتمية التجسد اإللھي ،د.ط) ،تقديم األنبا تواضروس( ،كنيسة القديسين مارمرقس
الرسول والبابا بطرس خاتم الشھداء ،د.بلد٢٠٠٢ ،م ،ص .١٥وتجدر اإلشارة إلى ﱠ
أن مؤلف ھذا الكتاب غير
معروف ولكن ألھميته والعتناء المسيحيﱢين به فقد تم الرجوع إليه.
) (٢شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس إله واحد ،ص.٢٤
) (٣المرجع نفسه ،ص.٢٢
) (٤حتمية التثليث والتوحيد ،ص.١٤
) (٥إنجيل يوحنا).(٢٤/٤
) (٦رسالة بولس الرسول الثانية إلى أھل كورنثوس).(١٧/٣
) (٧أوت ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،جـ ،١ص.٤٦
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١٢
ويستدل المسيحيﱡون على وحدانيﱠة ﷲ بأدلة عقلية ونقلية؛ أ ﱠما األدلة العقلية فيستدل صاحب كتاب
التثليث والتوحيد بعدة أدلة منھا):(١
• أنﱠ ﷲ غير محدود؛ وھو يمأل كل مكان وزمان ،وعليه فإن فرضنا جدالً وجود إله آخر ،فأين
يكون مكان وجوده؟! ھل سيجد مكانا ً في السماء ليسكن فيه ويباشر سلطانه؟!

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

• أنﱠ ﷲ خالق كل شيء؛ وعليه فإن فرضنا جدالً ﱠ
أن ھناك إلھا ً آخر ،فھل ھذا اإلله اآلخر له القدرة
على الخلق؟! وھل اتفق اإللھان على الخلق؟! وھل قام كل منھما بخلق جزء من العالم؟! لو كانت
اإلجابة باإليجاب فال يصح أن يكون أي منھما إله ،ﱠ
ألن من صفات اإلله االستقالل بالذات ،وعدم
االعتماد على غيره ،ولو كان أحدھما فقط قام بالخلق فما الحاجة إلى اإلله اآلخر؟!  ..ﱠ
إن نظام
الكون ووحدته يخبرنا ﱠ
بأن الخالق ال بد أن يكون واحداً ال أكثر.
• أنﱠ ﷲ ضابط الكل ومدبر كل شيء؛ فإن فرضنا جدالً ﱠ
أن ھناك إلھا ً آخر ،فأي شيء سيدبره؟! أم
أنﱠه يحتاج لمن يدبر له أموره؟! ومن يقبل إلھا ً يحتاج إلى من يدبر أموره؟!
• أنﱠ ﷲ قادر على كل شيء؛ فإن فرضنا جدالً ﱠ
أن ھناك إلھا ً آخر ،فأيھما يقوى على الثاني؟! وھل
سندخل في مرحلة صراع بين اآللھة؟! حقا ً قال المثل الشعبي )المركب التي لھا رئيسان تغرق(.
اح ٌد() ،(٢وبقول بولس:
أ ﱠما األدلة النقلية فيستدل المسيحيﱡون بقول موسى النبي) :ال ﱠر ﱡب ِإلَ ُھنَا َر ﱞ
ب َو ِ
ْ
ْ
اح ٌد لِ ْل َج ِميعَ ،وھُ َو فَوْ َ ْ
يع(.
)لَ ُك ْم َر ﱞ
اح ٌدَ ... ،وإِلهٌ َوآبٌ َو ِ
ب َو ِ
يع َوفِي ال َج ِم ِ
يع َوبال َج ِم ِ
ق ال َج ِم ِ
ِ

)(٣

وتجدر اإلشارة ھنا إلى أنﱠ وحدانية ﷲ في المسيحيﱠة ليست كوحدانية ﷲ في اإلسالم ،وإلى أنﱠ
ﷲ عند المسيحيﱢين يحل بذاته في كل مكان ،وسيتم بيان ذلك في المباحث القادمة بإذن ﷲ تعالى.
 .٥السرمديﱠة :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ موجود أزالً وأبداً ،فليس لوجوده بداية وال لبقائه نھاية ،فاH
أزلي أبدي ،يقول أوت" :السرمديﱠة ھي دوام ال ابتداء له وال انتھاء ،ال قبل وال بعد .. ،تقول العقيدة ﱠ
بأن
)(٤

ﷲ يملك كيانه اإللھي بدون بدء وال نھاية ،وال تعاقب الحق لسابق ،وفي حاضر دائم غير مجزأ".

ويستدل المسيحيﱡون على سرمديﱠة ﷲ بقول داوود النبي مخاطبا ً الربِ ) :منَ األَز َِل َوإِلَى األَبَ ِد أَ ْنتَ
)(٦
)(٥
اآلخ ُر(.
ﷲُ(  ،ويستدلون كذلك بقول الرب مخاطبا ً يعقوب النبي) :أَنَا ھ َُو األَ ﱠو ُل َو ِ
 .٦االستقالل واالكتفاء الذاتي :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ غني بذاته ،ال يحتاج إلى أي شيء من خلقه،
بل الخلق كلھم في حاجة إليه ،وھو غني عنھم ،يقول شحادة" :ﷲ ال يعتمد على أي شخص أو على

) (١حتمية التثليث والتوحيد ،ص.٢٨-٢٧
) (٢سفر التثنية).(٤/٦
) (٣الرسالة إلى أھل إفسس).(٦-٥/٤
) (٤أوت ،مختصر في علم االھوت العقائدي ،جـ ،١ص.٥٢
) (٥مزمور).(٢/٩٠
) (٦سفر إشعياء).(١٢/٤٨

١٣
)(١

شيء ،ويتباين بذلك مع خليقته المعتمدة علية بالكلية".

ويستدل المسيحيﱡون على االستقالل واالكتفاء الذاتي  Hﱠ
بأن ﷲ خالق الخلق وھو ال يحتاج إليھم،
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صنَ َع العالَ َم وما فيه ،والذي ھو َربﱡ السﱠما ِء واألَرض ... ،ال تَخ ُد ُمه أَي ٍد
فقد قال بولس) :إِ ﱠن ﷲَ الذي َ
س و ُك ﱠل َشيء()،(٢
الحياةَ والنﱠفَ َ
ق َ
بَ َش ِريﱠة ،كما لو كانَ يَحتا ُج إِلى َ
ميع الخَ ْل ِ
شيء .فھو الذي يَھَبُ لِ َج ِ
والمقصود ھنا ﱠ
أن ﷲ ال يحتاج إلى أي شيء من الجنس البشري ،فكيف يحتاج إليھم وھو الذي يھبھم
الحياة والوجود ،ويخبرنا داوود النبي ﱠ
أن ﷲ كان موجوداً من قبل وجود المخلوقاتِ ) :م ْن قَب ِْل أَ ْن تُولَ َد
)(٣
ي
ْال ِجبَا ُل أَوْ أَ ْبد َْأتَ األَرْ َ
ض َو ْال َم ْس ُكونَةَ ُم ْن ُذ األَزَ ِل إِلَى األَبَ ِد أَ ْنتَ ﷲ(  ،فوجود ﷲ قبل المخلوقات وھو غن ٌ
)(٤

عنھم قبل وجودھم وبعد وجودھم.

 .٧عدم التغيير :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ غير متغير ال في ذاته ،وال في صفاته ،ألنﱠه يتصف بالكمال
غير المتناھي ،يعرف جرودم ھذه الصفة فيقول" :ﷲ غير متغير في كيانه وكماله ومقاصده
ووعوده") ،(٥ويقول مينا موضحا ً ھذه الصفة" :إنﱠه تعالى منزه عن األعراض ،وذو كمال غير متنا ٍه ،ال
يمكن أن يتغير ليكون أكمل م ﱠما ھو ،حيث أنﱠه كامل في جوھره وصفاته ،فال يزيد وال ينقص في جوده
)(٦

ورحمته وعدله وقداسته ومعرفته وحكمته وقوته ،وال يمكن أن يغلط في أحكامه وتصرفاته".

ب ال أَتَ َغيﱠر() ،(٧ويذكر القديس
ويستدل المسيحيﱡون على عدم تغيير ﷲ بقول الربِ ) :إنﱢي أَنا ال ﱠر ﱠ
يعقوب ﱠ
َنز ُل ِم ْن فو ُ
األنوار.
قِ ،م ْن ِعن ِد أبي
أن ﷲ ال يتغير فيقول) :ف ُكلﱡ ع ِ
ِ
َطيﱠ ٍة صالِ َح ٍة و ُكلﱡ ِھبَ ٍة كا ِملَ ٍة ت ِ
وھو الذي ال يَتَغيﱠ ُر وال يَدو ُر().(٨
َ
 .٨الحياة :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ حي ،بل ھو مصدر الحياة وخالقھا ،وھو أولى أن يتصف بھا ،يقول
القس أوت" :ﷲ يملك من الحياة أسماھا  ..ﱠ
إن المجمع الفاتيكاني األول عرﱠف ﷲ على أنﱠه )إله حي(،
وكثيراً ما يتكلم الكتاب المقدس عن اإلله الحي والحياة اإللھية .. ،فالحياة والكيان في ﷲ واحد ،ول ﱠما كان
ﷲ ھو العلﱠة األولى لوجود الخالئق ،وجب أن يكون أيضا ً العلﱠة األولى لحياتھا ،أعمال الرسل) :إِنﱠهُ ﷲُ
خَ الِ ُ
اج ٍة إِلَى
ْس فِي َح َ
اس ألَنﱠهُ لَي َ
ض  ..فَھ َُو ال يَحْ تَا ُج إِلَى ِخ ْد َم ِة النﱠ ِ
ق ْال َكوْ ِن َو َما فِي ِه ،ھُ َو َربﱡ ال ﱠس َما ِء َواألَرْ ِ
س َو ُك ﱠل َش ْي ٍء(".
َش ْي ٍء .بَلْ ھ َُو نَ ْف ُ
س ا ْل َحيَاةَ َوالنﱠفَ َ
سهُ يُ ْع ِطي ُك ﱠل النﱠا ِ

)(٩

وتجدر اإلشارة ھنا إلى ﱠ
أن أدلة المسيحيﱢين غير مصرحة بصفة الحياة.
) (١شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس إله واحد ،ص.٢٢
) (٢أعمال الرسل ).(٢٤/١٧
) (٣مزمور ).(٢/٩٠
) (٤انظر :جرودم ،واين،علم الالھوت النظامي ،ط) ،١ترجمة مجموعة من الالھوتين العرب( ،مطبوعات إيجلز،
القاھرة ،برنامج التعليم الالھوتي باالمتداد ،عمان٢٠٠٢ ،م ،جـ ،١ص.١٣٦-١٣٥
) (٥مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٣٣
) (٦المرجع نفسه ،جـ ،١ص.١٣٣
) (٧سفر المالخي ).(٦/٣
) (٨رسالة يعقوب ).(١٧/١
) (٩أوت ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،جـ ،١ص.٥٦
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١٤
 .٩العلم :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ عالم بكل شيء ،يقول القس جرودم" :يمكن أن نُع ﱢرف علم ﷲ كما
يلي :ﷲ يعرف ذاته بالكامل ،ويعرف كل األشياء الحقيقية والممكنة") ،(١وعلم ﷲ باألشياء ينبع من ال
محدوديته ،ووجوده في كل مكان ،يقول مينا" :بما ﱠ
أن ﷲ سبحانه وتعالى موجود في كل مكان ،وأنﱠه يمأل
األرض والسماء ،وھو كامل وغير متغير وال محدود في جوھره ،فيستلزم أنﱠه ذو علم غير محدود ،وال
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أن علم ﷲ ليس اكتسابيا ً بل ذاتيا ً طبيعيا ً ،ولم يحصل عليه بالبحث ،..وليس ھو معرضا ً
متغير .. ،غير ﱠ
للزيادة والنقصان ،ﱠ
ألن كل األشياء التي حدثت وسوف تحدث إلى ما ال نھاية ھي موضوعة أمام عينيه
)(٢

منذ األزل".

ب ُم ْن ُذ
ويستدل المسيحيﱡون على علم ﷲ بكل شيء بقول يعقوب واصفا ً الربَ ) :م ْعلُو َمة ِع ْن َد ال ﱠر ﱢ
)(٣
َي ٍء().(٤
األَزَ ِل َج ِمي ُع أَ ْع َمالِ ِه(  ،وبقول يوحنا واصفا ً ﷲ أنﱠه) :يَ ْعلَ ُم ُك ﱠل ش ْ
 .١٠اإلرادة :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ يتصف باإلرادة ،وھذه اإلرادة حرة مختارة ال يقيدھا شيء ،فاH
يفعل ما يشاء ،وإرادة ﷲ ھي السبب النھائي لكل ما يحدث في الكون ،يقول جرودم" :إرادة ﷲ ھي
الصفة التي بھا يوافق ويعزم على فعل ما ھو ضروري لوجوده وعمله ،ولكل الخليقة".

)(٥

ويشير مينا إلى خضوع الكون كله إلرادة ﷲ فيقول" :إنﱠه غير ممكن أن يحدث أمر كبيراً كان أو
صغيراً في الكون إال بأمره وإذنه وعنايته ،ﱠ
ألن يده متداخلة ومتصرفة في كل شي ،وھو الذي يرتب كل
)(٦

الحوادث العالمية بحكمته السامية".

أن إرادة ﷲ حرﱠة مختارة ال يقيدھا شيء ،فال يوجد شيء يمنع ﷲ من ﱠ
ويعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن يفعل
ما يريد).(٧
ويستدل المسيحيﱡون على إرادة ﷲ بقول نبوخذ نصﱠر واصفا ً ﷲ) :ھُ َو يَ ْف َع ُل َك َما يَشَا ُء فِي ُج ْن ِد
ُوج ُد َم ْن يَ ْمنَ ُع يَ َدهُ أَوْ يَقُو ُل لَهَُ :ما َذا تَ ْف َعلُ؟() ،(٨ويستدلون كذلك بقول بولس
ض َوالَ ي َ
ال ﱠس َما ِء َو ُس ﱠك ِ
ان األَرْ ِ
شيئَتِ ِه().(٩
س َ
َي ٍء َح َ
ي َم ِ
عن ﷲ) :يَ ْع َم ُل ُك ﱠل ش ْ
ب َر ْأ ِ
 .١١القدرة :يعتقد المسيحيﱡون ّ
أن ﷲ قادر على كل شيء ،وال يعجزه شيء ،فكل ما يريده ﷲ يقدر أن
يفعله ،يقول القس جرودم " :ﱠ
إن قدرة ﷲ على كل شيء تعني أنّه يستطيع أن يفعل كل مشيئته المقدسة،
بينما تشير حرية ﷲ إلى عدم وجود أي قيود خارج قرارات ﷲ ،نجد ﱠ
أن قدرة ﷲ المطلقة تُشير إلى قدرته
) (١جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص.١٥٩
) (٢مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٤٠
) (٣أعمال الرسل ).(١٨/١٥
) (٤رسالة يوحنا الرسول األولى ).(٢٠/٣
) (٥جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص.١٧٧
) (٦مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص .١٣٨وقوله) :إال بأمره( فيه إشارة إلى عدم تفريقھم بين األمر واإلرادة وكأنھما
شيء واحد.
) (٧انظر :جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص.١٨١
) (٨سفر دانيال ).(٣٥/٤
) (٩رسالة بولس إلى أھل إفسس ).(١١/١

١٥
على فعل ما يشاء") ،(١والقدرة ھي التي تنفذ كل ما يريده ﷲ ويشاءه.

)(٢

ويوضح مينا قدرة ﷲ المطلقة وعدم حاجته إلى وسائط وأسباب لتحقيق إرادته فيقول" :قادر على
كل شيء -أي كل شيء ممكن لقدرته ،وال يوجد شيء غير مستطاع عنده ،إال الذي ال يريده )كالنقائص
والرذائل( ألنّھا من أعمال الضعف ،فقوتة ال تُقاوم ،وسلطته ال تخضع ،بل يعمل حسب مشيئته ومقتضى
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قصده ،بدون احتياج إلى وسائط ليستعين بھا ،ﱠ
ألن عظمته فائقه وقوته غير محدودة ،وال يمكن أن
يعارضه مانع من نفاذ أوامره وأحكامه .. ،بحيث ال يستطيع إنسان كائنا ً من كان أن يقاوم إرادته ويغير
مشورته أو يمنع يده ويقول له :ماذا تفعل؟ ..وليس ذلك فحسب ،بل ﱠ
إن النواميس الطبيعية أيضا ً ذات
القوانين التي ال تتغير في نظر البشر ال تستطيع أن تقف حائالً ضد إجراء مقاصده ونفاذ رغباته".

)(٣

ويستدل المسيحيﱡون على قدرة ﷲ المطلقة بعدة أدلة عقلية ونقلية ،أ ﱠما األدلة العقلية فيستدلون على
)(٤

قدرة ﷲ بخلق ﷲ لھذا الكون وإيجاده من العدم.

)(٥
وأ ﱠما األدلة النقلية فيستدلون بقول الرب عن نفسه) :أَنَا ﷲُ ا ْلقَ ِدي ُر(  ،وبقول يعقوب ليوسف) :ﷲُ
ار َكنِي() ،(٦وغير ذلك من األدلة ،ويستدل المسيحيﱡون على ﱠ
أن قدرة ﷲ مطلقة
َي ٍء  ...بَ َ
ا ْلقَا ِد ُر َعلَى ُك ﱢل ش ْ

وغير محدودة بخرقھا لنواميس الطبيعة؛ فقد جاء في إنجيل لوقا ﱠ
أن اليصابات زوجة زكريا النبي حبلت
)(٧

وھي عجوز عاقر.

وم ﱠما سبق فإنﱠ ﷲ عند المسيحيﱢين قادر على كل شيء ،وال يعجزه شيء ،وھو قادر على خرق
نواميس الطبيعة متى شاء ،وكيفما يشاء.
ھذه ھي الصفات الجوھرية التي يتصف بھا ﷲ عند المسيحيﱢين ،أ ﱠما الصفات العالقية أو األدبية
فبيانھا اآلتي:

ثانيا ً :الصفات العالقية أو األدبية
وھي الصفات التي تدل على وجود عالقة بين ﷲ وذاته أو بين ﷲ وخلقه) ،(٨وبيانھا اآلتي:
 .١القداسة :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ قدوس منزه عن كل دنس ونقص وعيب في أفعاله وتصرفاته،
وﷲ ال يحب الخطيئة واإلثم ،يقول القمص مينا" :ﷲ قدوس كامل ،والقداسة ھي استقامة الضمير
وكماله ،وھي ذات البرارة والنقاوة الداخلية البريئة من كل دنس .. ،وھي متوقفة على مطابقة اإلرادة
والعقل مع الشريعة األزلية الكائنة في ضمير ﷲ ،فالذي تكون إرادته وأفعاله تطابق الشريعة األزلية

) (١جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص.١٨١
) (٢انظر :أوت ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،جـ ،١ص.٦٧
) (٣مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٣٠
) (٤انظر :المرجع نفسه ،جـ ،١ص.١٣١
) (٥التكوين ).(١/١٧
) (٦التكوين ).(٣/٤٨
) (٧انظر :لوقا ).(١٨/١
) (٨انظر :شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس إله واحد ،ص.٢٤
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١٦
مطابقة كلية فھو قدوس كامل".

)(١

والفرق بين ھذه الصفة وصفة الكمال :ﱠ
أن الكمال صفة لذات ﷲ وصفاته الجوھرية ،أ ﱠما القداسة
فھي صفة ألفعال ﷲ وتصرفاته مع غيره.
ويستدل المسيحيﱡون على قداسة ﷲ بقول موسى النبي مخاطبا ً الربَ ) :م ْن ِم ْثلُكَ َجلِيالً فِي
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)(٢
َي ٍء().(٣
ﱡوس قُد ٌ
ﱡوس قُد ٌ
س ِة!(  ،وبقول المالئكة) :قُد ٌ
ا ْلقَدَا َ
اإللهُ ا ْلقَا ِد ُر َعلَى ُك ﱢل ش ْ
ﱡوس ،ال ﱠر ﱡب ِ

 .٢العدل :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ عادل وال حد لعدله ،فھو وحده الذي يعطي كل ذي حق حقه ،يقول
القس أوت مبينا ً معنى العدل واتصاف ﷲ به" :العدل ھو :العزم الثابت على إعطاء كل ذي حق حقه.. ،
وﷲ ھو عادل وال حد لعدله ،ﱠ
إن ﷲ في كل كمال غير متناه وھو كذلك في عدله".

)(٤

ويع ﱡد القس أوت العدل صفة من صفات اإلرادة اإللھية ،أي أنﱠ صفة العدل خاضعة لإلرادة
اإللھية ،ال تخرج عن مشيئة ﷲ ،فإذا شاء عدل وحاسب ،وإذا شاء رحم وعفا ،فا Hليس ملزما ً بالعدل
وليس ملزما ً بالرحمة ،بل له أن يفعل ما يشاء ،فله حق العفو عن المذنب التائب بدون تكفير مناسب ،أو
حتى بدون تكفير البتة ،وله حق االنتقام والعقوبة وإقامة العدالة.

)(٥

ويستدل المسيحيﱡون على عدل ﷲ بقول موسى النبي واصفا ً الربُ ) :سبُلُهُ َج ِمي ُعھَا َع ْد ٌل ھ َُو إِلَهُ
ق َوعَا ِد ٌل ھ َُو() ،(٦وبقول داوود النبي) :ﷲَ عَا ِد ٌل َويُ ِح ﱡب ا ْل َع ْد َل().(٧
صدﱢي ٌ
أَ َمانَ ٍة الَ يَ ْرتَ ِك ُ
ب َج ْوراًِ ،
إذاً فعدل ﷲ عند المسيحيﱢين خاضع إلرادته ،وھو ليس مجبراً عليه فإذا شاء عدل ،وإذا شاء غفر.
 .٣الغضب :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ يتصف بالغضب ،فھو ال يحب الخطيئة ويغضب على فاعلھا،
يقول جرودم" :غضب ﷲ يعني أنﱠه يكره الخطيئة كرھا ً عظيما ً".

)(٨

ويعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ھذه الصفة تنبع من قداسة ﷲ ،فالغضب رد فعل ألي انتھاك لقداسة ﷲ).(٩
ويستدل المسيحيﱡون على غضب ﷲ بنصوص متعددة في الكتاب المقدس تتحدث عن غضب ﷲ
حين يخطئ شعبه ،فقد غضب على بني اسرائيل حين عبدوا األوثان ،فقال الرب لموسى النبي) :واآلنَ
َد ْعني ،لِيَض َ
ضبي علَيھم فأ ُ ْفني ِھم().(١٠
ط ِر ْم َغ َ

) (١مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٤٤
) (٢سفر الخروج ).(١١/١٥
) (٣رؤيا يوحنا الالھوتي ).(٨/٤
) (٤أوت ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،جـ ،١ص.٦٩
) (٥انظر :المرجع نفسه ،جـ ،١ص.٧٠-٦٨
) (٦المزمور ).(٧/١١
) (٧التثنية ).(٤/٣
) (٨جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص.١٧١
) (٩انظر :شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس إله واحد ،ص.٢٥
) (١٠الخروج ).(٧/٣٢

١٧
 .٤الرحمة والجود :يعتقد المسيحيﱡون ّ
أن ﷲ يتصف بالرحمة والجود ،وقد أظھر ﷲ جوده ورحمته في
عدة أمور ھي):(١
• خلقه للكون :حيث خلق ﷲ ھذا الكون ،ولم يكن ﷲ محتاجا ً إليه ،ولكن بسبب جوده الكبير ورحمته
العظيمة خلق ھذا الكون ومنحه الوجود ،وأعظم ما ظھر فيه الجود والرحمة خلق اإلنسان ،حيث
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خلقه ﷲ على صورته ومثاله ،فوھبه نفسا ً عاقلة ،وحرية ،وإرادة.
• عناية ﷲ بالخلق :حيث خلق لھم ما يحتاجون إليه من طعام ،وشراب ،وسائر مقومات الحياة.
• افتداؤه الجنس البشري من لعنة الخطيئة بواسطة ابنه المسيح ،الذي صلب تكفيراً عن خطايا
البشر.
ويعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن رحمة ﷲ ليست مظھراً لمحبة ﷲ فقط ،بل ھي مظھر لعظمته وكماله
وقدرته على كل شيء ،يقول آوت" :ليست الرحمة في ﷲ مظھراً لمحبته وجوده فقط ،بل ھي أيضا ً وفي
َرح ُم َجمي َع النﱠاس ألنّكَ على ُك ﱢل
الوقت نفسه إعالن لعظمة ﷲ وقدرته ،سفر الحكمة )) :(٢٤/١١ل ِكنﱠكَ ت َ
اس لِ َكي يَتوبوا(") ،(٢ويستدل المسيحيﱡون على رحمة ﷲ وجوده بقول
شَي ٍء قَدير وتَتَغا َ
ضى عن خَطايا النﱠ ِ
بقول داوود النبي) :ال ﱠر ﱡب رؤوفٌ َرحيم َ
طوي ُل األَناة َكثي ُر ال ﱠرح َمة() ،(٣وبقول موسى النبي) :الرﱠبﱡ الرﱠبّ !
)(٤
ورؤُوفَ ،
والوفاء(.
الرﱠبّ ! إِلهٌ َرحي ٌم َ
طوي ُل األَنا ِة َكثي ُر الَ ﱠرح َمة َ
ويعتقد المسيحيﱡون أنﱠ صفات ﷲ عندھم تتميز عن صفات ﷲ في باقي األديان بعدة ميزات؛
ھي):(٥
 .١ﱠ
أن صفات ﷲ  -الجوھرية والعالقية -كاملة دون أي نقص.
 .٢ﱠ
أن صفات ﷲ عاملة سرمديا ً منذ األزل وإلى األبد ،دون االعتماد على ما ھو خارج عن ذاته
وصفاته ،وحتى الصفات األدبية أو العالقية ھي عاملة أيضا ً باستقاللية عن الخليقة منذ األزل ،فاH
ال يحتاج إلى الخلق من أجل إظھار صفاته أو تفعيلھا.
ّ .٣
أن صفات ﷲ تعالى -الجوھرية والعالقية -منسجمة مع بعضھا البعض انسجاما ً كامالً ،ألن عدم
انسجام أي صفة مع غيرھا يعني النقص ولزوم التغير ،ويعني ّ
أن بعض الصفات ليست كاملة،
وھذا مستحيل في حق ﷲ ،وال توجد صفة من صفات ﷲ تسمو على األخرى أو تكون أقل كماالً
منھا.

) (١انظر :مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٤٦
) (٢أوت ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،جـ ،١ص.٧١
) (٣المزمور ).(٨/١٠٣
) (٤سفر الخروج ).(٦/٣٤
) (٥انظر :شحادة ،اآلب واالبن والروح والقدس إله واحد ،ص.٢٧
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١٨
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
وخالصة األمر ﱠ
أن ﷲ تعالى يتصف بنوعين من الصفات ھما:
الصفات الجوھرية؛ وھي :التي تتعلق بكمال ﷲ تعالى وسموه على الخلق؛ والصفات العالقية؛
وھي :التي تدل على وجود عالقة بين ﷲ وذاته ،أو بين ﷲ وخلقه؛ وتمتاز الصفات اإللھية عند
المسيحيﱢين بأنﱠھا عاملة منذ األزل ،ﱠ
وأن وحدانية ﷲ ليست وحدانية مجردة أو مطلقة ،وإنﱠما ھي وحدانية
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من نوع آخر تجتمع فيھا التعددية مع الوحدانية بانسجام كامل منذ األزل ،فا Hواحد في جوھره وذاته،
مثلث في أقانيمه ،ويس ﱠمى ھذا عندھم بالتثليث ،وبنا ًء على ذلك فقد كانت الصفات عاملة في ذات ﷲ بين
أقانيمه الثالث منذ األزل ،فما مفھوم الثالوث؟ وكيف يصح أن يجتمع التثليث والتوحيد معاً؟ ھذا ما
سنتعرف إليه في المباحث اآلتية -بإذن ﷲ تعالى -بعد أن تعرفنا إلى نبذة عن صفات إله المسيحيﱠة.

١٩
المبحث األول
مفھوم الثالوث ووظائفه وأھميته عند المسيحيﱢين
في ھذا المبحث سنتعرف على مفھوم الثالوث ،وكيف جمع المسيحيﱡون بين التوحيد والتثليث ،ثم
نتعرف إلى سر التجسد ،واألسباب التي أوجبته ،وسر الفداء ،والثمرات والنتائج المترتبة على التجسد
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والفداء ،وبيان ذلك كله في اآلتي:

المطلب األول :مفھوم الثالوث عند المسيحيﱢين
يقول القس جرودم" :يمكننا تعريف عقيدة الثالوث على النحو التالي :ﷲ موجود سرمديا ً كثالثة
أقانيم ھم اآلب واالبن والروح القدس ،وكل أقنوم ھو كامل الالھوت ،وھناك إله واحد".

)(١

فالمسيحيﱡون يعتقدون ﱠ
بأن ﷲ موجود في ثالثة أقانيم ھي اآلب واالبن والروح القدس ،وھذه الثالثة
واحد ،يقول المطران كيرمكسيموس)" :(٢نعتقد ﱠ
أن ھذا اإلله ھو واحد في ثالثة أقانيم ،أو ثالثة أقانيم في
إله واحد ،وال نقسم الجوھر أو الطبيعة ،فال وحدة الطبيعة تبلبل تثليث األقانيم ،وال تثليث األقانيم يقسم
وحدة الطبيعة ،أي ﱠ
أن ﷲ ذو طبيعة واحدة إلھية ،وبھذه الطبيعة ثالثة أقانيم إلھية متميزة بعضھا عن
بعض تمييزاً حقيقيا ً ،آب وابن وروح قدس".

)(٣
)(٤

واألقنوم في اللغة" :األصل ،وجمعه أقانيم".

أ ﱠما األقنوم في علم الالھوت فقد اتفق علماء الالھوت على أنّھا كلمة سريانية األصل ،ولكنﱠھم
اختلفوا في التعبير عن معناھا على عدة أقوال؛ منھا:
 .١األقنوم" :ھو معنى مجموع الجوھر الواحد في الصفة المخصوصة ،وھو اسم مشترك ،ألنﱠه يشار
به تارة إلى اآلب ،وتارة إلى االبن ،وتارة إلى الروح القدس".

)(٥

 .٢األقنوم" :كلمة سريانية أطلقھا السريان على كل ما يتميز عن سواه بدون استقالل ،وكلمة أقنوم
مقومات الذات والشخصية ،يصدر عن شخصه أقوال
تشير إلى كائن حي ،قدير ،مستقل بذاته ،له ﱢ
وأفعال تنم عن الكينونة ،ھو شخص يريد ،ويفعل ،ويَنسب أفعاله إلى نفسه ،ويُعبر عن ذاته قائال ً:
)(٦

أنا أريد ،أنا أفعل  ..فاألقنوم ھو خاصية ذاتية بدونھا ال يقوم الجوھر اإللھي".

) (١جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص.١٨٩
) (٢ھو حكيم من بطاركة الطائفة الكاثوليكية ،اختير مطرانا ً لحلب ،فبطريركا ً للطائفة اللكية الكاثوليكية ،له اثنتا عشرة
رسالة ،توفي سنة ١٧٦١م١١٧٤ -ھـ  ،انظر :كحالة ،معجم المؤلفين ،مجلد ،٦جـ ،١٢ص.٣٢٠
) (٣كيرمكسيموس ،رسالة في أخص التحديدات الكاثوليكية ،مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام،
الجامعة األردنية ،عمان ،رقم التصنيف  ،٧٤٢رقم ) ٦صورة بالميكروفيلم(.
) (٤الفيروزآبادي ،مجدالدين محمد بن يعقوب )ت ٨١٧ھـ( ،القاموس المحيط ،د.ط) ،تحقيق حسان عبدالمنان( ،بيت
األفكار الدولية ،بيروت ،ص.١٤٦١
) (٥أبوالبركات ،بارصومه بن األسعد القبطي )ت ٧٦٤ھـ( ،مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة ،مركز الوثائق
والمخطوطات ودراسات بالد الشام ،الجامعة األردنية ،عمان ،رقم التصنيف ،٧٨٦رقم ) ٧صورة بالميكروفيلم(.
) (٦حتمية التثليث والتوحيد ،ص ،٣١-٣٠باختصار.
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٢٠
 .٣األقنوم" :األقنوم كلمة سريانية األصل يقابلھا كلمة -HYPOSTASIS :ھيبوستاسيس ،وھي
تتكون من مقطعين :ھيبو :تحت ،ستاسيس :الكيان ،وھي تعني حرفيا ً :تحت الكيان ،أو ما يقوم
عليه الكيان اإللھي ،فكلمة أقنوم تعني :خاصية أو صفة ذاتية في ﷲ تقوم عليھا الذات اإللھية،
)(١

وبدونھا ينعدم قيامھا".
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 .٤األقنوم" :كلمة سريانية األصل يطلقھا السريان على كل من يتميز عن سواه ،على شرط أال يكون
م ﱠما ﱡ
شخص أو له ظل ،ولذلك ﱠ
فإن المراد بكلمة )األقنوم( ھو نفس المراد بكلمة )التعيﱡن(")،(٢
والمقصود بالتعيﱡن ھنا كما يقول سمعان ھو" :الوجود الواقعي الذي يتميز بمييزات تدل على ﱠ
أن له
مثل ھذا الوجود ،وال يشترط فيه أن يكون محدوداً أو مجسما ً ،بل أن يكون فقط موجوداً وجوداً
حقيقيا ً ،ولذلك فلكل موجود تعيﱡن بأي وجه من الوجوه ،وليس بال تعيﱡن إال غير الموجود".

)(٣

وبناء على ما سبق ﱠ
فإن األقنوم ھو جوھر يتكون من مجموع الخاصية أو الصفة اإللھية مع
الطبيعة اإللھية ،وھو تع ﱡين من تع ﱡيناتھا الواقعية الحقيقية ،والمقصود بالجوھر ھنا أي الشيء القائم
بذاته) ،(٤فالذات اإللھية لھا ثالثة تع ﱡينات ھي :اآلب واالبن والروح القدس ،وھذه الثالثة إله واحد،
وفي ھذا يقول مينا" :ال ينتج من توحيد الذات اإللھية توحيد األقانيم ،وال من تثليث األقانيم تثليث الذات،
أن ھؤالء األقانيم وإن اتحدوا جوھراً وطبعا ً
الذات والجوھر والطبيعة واحدة ،ولكن األقانيم ثالثة؛ أي ﱠ
وذاتا ً ،وصاروا واحداً ،إال أنﱠھم ثالثة ال واحد ،من حيث األقنومية؛ فاآلب ليس ھو االبن ،والروح
القدس ليس ھو اآلب واالبن".

)(٥

ويُس ﱢمي المسيح ﱡيون ھذه األقانيم صفات أو خاصيات أو خواص) ،(٦أ ﱠما عن سبب وصف ﷲ بھذه
األوصاف فيقول أبو البركات" :وأ ﱠما وصفه باألوصاف الشرعية فامتثاالً لما ورد في اإلنجيل المجيد من
وح القُ ُدس() ،(٧ويشيرون
ب واالب ِْن والرﱡ َ
قوله للرسل) :إذھَبوا وتَل ِمذوا َجمي َع األُ َمم ،و َع ﱢمدوھم بِاس ِْم اآل ِ
باسم اآلب الى الجوھر الذي سموه الباري موصوفا ً بصفة الوجود ،وباسم االبن الى الجوھر المذكور
باعتبار كونه عالما ً ،وباسم الروح القدس إلى الجوھر المذكور من حيث كونه قادراً".

)(٨

ويقول القس سامح إبراھيم" :نؤمن ﱠ
أن ﷲ واحد ال شريك له ،ولكنﱠه مثلث الخاصيات الذاتية ،فاH
واحد في جوھره ،ولكن ھذا الجوھر الواحد ثالث خاصيات ذاتية ،وھي الوجود والعقل والحياة ،وھذه
أطلق عليھا آباء الكنيسة األوائل كلمة )أقانيم( ،فكلمة أقنوم تعني خاصية ذاتية في ﷲ تقوم عليھا الذات

) (١إبراھيم ،سامح ،إيماننا المسيحي صادق وأكيد ،ط ،١مطبعة توب آرت ،القاھرة١٩٩٩ ،م ،ص.٤٥
) (٢سمعان ،عوض ،ﷲ ذاته ونوع وحدانيته ،ط١٩٩١ ،www.call-of-hope.com ،١م ،ص.٦
) (٣المرجع نفسه ،ص.٥
) (٤انظر :المرجع نفسه ،ص.٤
) (٥مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٦٩
) (٦ابن المقفع ،ساويرس ،الدر الثمين في إيضاح الدين ،د.ط ،شركة الطباعة المصرية ،القاھرة ،د.ت ،ص.٢٤
) (٧متى ).(١٩/٢٨
) (٨أبو البركات ،حال العقول في علم األصول ،رقم ) ٣صورة بالميكروفيلم(.

٢١
اإللھية ،وبدونھا ينعدم قيامھا".

)(١

ويقول صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد" :اآلب كائن بذاته ،ناطق بابنه ،حي بروحه ،االبن
كائن باآلب ،ناطق بخاصيته ،حي بالروح القدس ،الروح القدس كائن باآلب ،ناطق باالبن ،حي بالروح
القدس .. ،الذي يتصور ﷲ بدون اآلب كمن يتصور ﷲ بدون وجود ،والذي يتصور ﷲ بدون االبن كمن
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)(٢

يتصور ﷲ بدون عقل ،والذي يتصور ﷲ بدون الروح القدس كمن يتصور ﷲ بدون حياة".

وعليه فإنﱠنا إذا نظرنا إلى ﷲ على أنﱠه موجود فھو اآلب ،وإذا نظرنا إلى ﷲ على أنﱠه ناطق
س ﱢمي الروح القدس ،وفي ھذا
س ﱢمي االبن ،وإذا نظرنا إلى ﷲ على أنﱠه ح ّي وقادر ُ
وحكيم وعالم وعاقل ُ
يقول صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد" :فاآلب الجوھر اإللھي من حيث الوجود ،واالبن ھو ذات
الجوھر من حيث النطق والحياة والحكمة ،والروح القدس ھو ذات الجوھر من حيث الحياة ،إذاً األقنوم
)(٣

اإللھي ھو الجوھر اإللھي باإلضافة إلى خاصيته".

ولكن كيف تجتمع الوحدانية مع التثليث دون وجود تركيب في ذات ﷲ؟ يجيب سمعان قائالً" :لو
ﱠ
أن أساس الجامعية والشمول في ﷲ) ،..(٤يختلف عن أساس ھذه الوحدانية فيه ،ال يكون ھناك مجال
لالعتراض على اإلطالق ،وإليضاح ذلك نقول :إذا وصف اإلنسان مثالً بأنﱠه واحد وثالث ،ﱠ
فإن ھذا
الوصف يبدو ألول وھلة متعارضا ً مع الحقيقة ،..لكن إذا تبي ﱠن لنا أنﱠه يقصد بھذا الوصف ﱠ
أن اإلنسان
واحد من جھة المظھر ،وثالثة من جھة الجوھر ،ﱠ
فإن الشك في صحة ھذا الوصف يزول من أمامنا ،ألنﱠنا
نعلم ﱠ
أن اإلنسان واحد في مظھره ،وفي الوقت نفسه ھو في جوھره مك ﱠون من ثالثة عناصر متكاملة :ھي
الجسد والنفس والروح ،وعلى ھذا القياس ،مع مراعاة الفارق الذي ال حد له بين الوحدانية اإللھية
ألن األولى غير مركبة وغير محددة ،أ ﱠما الثانية فمركبة ومحدودة ،نقول :بما ﱠ
والوحدانية البشرية ،ﱠ
أن ﷲ
جوھر  ..وبما ﱠ
أن ھذا الجوھر وإن كان ال متناھيأ له تعيﱡن خاص به ،إذن يكون ﷲ واحداً من جھة،
وجامعا ً أو شامالً من جھة أخرى ،دون أن يكون ھناك أي تعارض أو تناقض في ذاته".

)(٥

وعليه فإنﱠ الذات اإللھية واحدة من وجه ،ومتعددة من وجه آخر ،فمن أي وجه تكون واحدة
ومن أي وجه تكون متعددة؟ يجيبنا القس سمعان فيقول" :ال شك في أنﱠه واحد من جھة الجوھر ،ألنﱠه إن
لم يكن واحداً من ھذه الجھة ،كان مركبا ً وقابالً للتجزئة ،والحال أنﱠه ليس مركبا ً أو قابالً للتجزئة ،ويكون
جامعا ً من جھة التعيﱡن ،ﱠ
ألن وجود صفاته بالفعل منذ األزل الذي ال بدء له يدل بوضوح على أنﱠه جامع
من ھذه الجھة ،وجوھر ﷲ الذي ال تركيب فيه ،والجامع في تعيﱡنه لكل ما ھو الزم لكماله ،واستغنائه

) (١إبراھيم ،إيماننا المسيحي صادق وأكيد ،ص.٤٥
) (٢حتمية التثليث والتوحيد ،ص.١٣٠
) (٣المرجع نفسه ،ص.٣٢
) (٤يقصد بالجامعية والشمول :تعدد األقانيم اإللھية )الثالوث(.
) (٥سمعان ،ﷲ ذاته ونوع وحدانيته ،ص.٥
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٢٢
بذاته عن كل شيء في الوجود ،ليس طبعا ً سوى عين ذاته ،ألنﱠه ال تركيب فيه كما قلنا".

)(١

إذاً فذات ﷲ واحدة في الجوھر ،متعددة في التعيﱡنات أو األقانيم ،وذلك ﱠ
ألن عمل الصفات اإللھية
أزالً يتطلب وجود عدة أقانيم إلھية أزلية لكي تتفاعل ھذه الصفات فيما بين ھذه األقانيم أزالً ،وبذلك جمع
المسيح ﱡيون بين وحدانية الذات ،وفاعلية الصفات أزالً ،فكمال ﷲ المطلق وعدم وجود تركيب في ذات
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ﷲ يتطلب الوحدانية ،وعمل الصفات أزالً يتطلب تعدد األقانيم -وسوف يشير الباحث إلى أدلة وجوب
عمل الصفات أزالً عند المسيحيﱢين في المباحث القادمة بإذن ﷲ تعالى ،-ويوضح القس سمعان األمر
فيقول" :مما تقدم يتضح لنا ما يأتي:
 .١بما أنﱠه ال يُراد بوحدانية ﷲ الجامعة ،أنﱠه واحد في تعيﱡنه ،وجامع أيضا ً في تعيﱡنه ،بل بالعكس يُراد
بھا أنﱠه واحد في جوھره وجامع في تعيﱡنه ،إذن ليس ھناك أي تناقض في القول ﱠ
إن وحدانية ﷲ ھي
وحدانية جامعة مانعة.
 .٢بما أنﱠه ال يُراد بوحدانية ﷲ الجامعة ،أنﱠه جامع في جوھره ،وواحد في تعيﱡنه ،بل بالعكس يُراد بھا
أنﱠه واحد في جوھره ،وجامع في تعيﱡنه ،إذن ال سبيل للظن بأنﱠھا تنم عن وجود أي تركيب في ذاته.
 .٣وبما أنﱠه ال يُراد بجامعية تعي ﱠنه ،ذاته وغيرھا من الذوات ،بل ال يُراد بھا ذاته وحدھا ،إذن ال سبيل
بأن ھذه الوحدانية تنم عن وجود أي شريك له ،وبذلك ﱠ
للظن ﱠ
فإن وحدانية ﷲ الجامعة ال تتعارض مع
)(٢

وحدانيته ،أو عدم وجود تركيب فيه ،أو عدم وجود شريك له ،بل تتوافق مع ھذه الحقائق".

ولكن ھل ھذا يعني أن مجموع ھذه األقانيم ھو ﷲ؟ فيكون :اآلب  +االبن  +الروح القدس = ﷲ،
وعندھا يقع المسيحيﱡون في التركيب والتقسيم والتجزئة ،وھو الشيء الذي يرفضه المسيحيﱡون أشد
الرفض ،وينكرونه أشد اإلنكار.
بأن بدھيات العقل وقوانين الحساب تقول ﱠ
فكيف يكون الثالثة واحداً؟! علما ً ﱠ
أن،٣=١+١+١:
وليس واحداً ،يقول البابا شنوده مجيبا ً على ذلك" :فإن قال أحد :كيف يكون الثالثة واحداً؟ أليس الحساب
يقول ﱠ
إن  ٣=١+١+١وليس واحداً ،نقول :ولكن ١=١×١×١؛ وليس ثالثة ،فاالبن مثالَ يقول) .. :أَنَا
)(٣

اح ٌد( يوحنا )".(٣٠/١٠
َواآلبُ َو ِ

فليس مجموع األقانيم الثالثة ھو ﷲ ،ولكن ھل ھذا يعني وجود ثالثة آلھة؟ ھذا األمر أيضا َ
يرفضه المسيحيﱡون أشد الرفض ،وينكرونه أشد اإلنكار ،فھم يعتقدون -كما يزعمون وكما بيﱠنا سابقا ً -ﱠ
أن
فإن القول ﱠ
ﷲ واحد ال شريك له وال نظير ،لذلك ﱠ
بأن ﷲ واحد ال شريك له ،وأنﱠه ثالثة أقانيم في الوقت
نفسه ال تعارض بينھما عند المسيحيﱢين ،ﱠ
ألن الوحدانية كانت من حيث الجوھر ،والتثليث كان من حيث
األقنوم ،يقول مينا" :ومن ثَ ﱠم كان قولنا عن ﷲ أنﱠه واحد  ..ال ينفي القول بوجود أقانيم فيه ،ﱠ
ألن الثالثة
) (١المرجع نفسه ،ص.٥
) (٢سمعان ،ﷲ ذاته ونوع وحدانيته ،ص.٥
) (٣البابا شنوده الثالث ،قانون اإليمان ،ط ،١مكتبة األنبا رويس األوفست ،القاھرة١٩٩٧ ،م ،ص.١٣

٢٣
أقانيم ليسوا ثالثة آلھة متفاوتة متباعدة بل إلھا ً واحداً ،نعم لو قلنا ﱠ
أن ﷲ واحد ،وأنﱠه ثالثة آلھة لكان في
ذلك تناقض ،ولكنﱠنا لم نقل ھكذا مطلقا ً ،بل نقول أنﱠه واحد في الجوھر ،وثالثة في األقانيم".

)(١

ولكن ھل ھذا يعني أنﱠ اآلب ھو االبن أو أنﱠ االبن ھو الروح القدس؟ ھذا أيضا ً يرفضه
المسيحيﱡون أشد الرفض ،وينكرونه أشد اإلنكار ،فاألقانيم الثالثة متحدة جوھراً متميزة أقنوما ً ،فليس اآلب
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ھو االبن ،وليس االبن ھو الروح القدس ،وليس الروح القدس ھو اآلب ،ويلخص لنا جرودم عقيدة
الثالوث فيقول:
" .١ﷲ ثالثة أقانيم :نعني حقيقة كون ﷲ ثالثة أقانيم ﱠ
أن اآلب ليس ھو االبن ،فھما أقنومان متمايزان،
كما نعني أنﱠ اآلب ليس ھو الروح القدس فھما أقنومان متمايزان كذلك...
فإن الكتاب المقدس حافل بالشھادة على ﱠ
أن األقانيم الثالثة متمايزون ،ﱠ
 .٢كل أقنوم ھو ﷲ :فضالً عن ﱠ
أن
كل أقنوم ھو ﷲ أيضا ً  ...فمن الواضح ﱠ
أن ﷲ اآلب ھو ﷲ  ...واالبن ھو ﷲ  ...والروح القدس
أيضا ً ھو ﷲ.
 .٣يوجد إله واحد :الكتاب المقدس واضح تماما ً في تعليمه ﱠ
أن ھناك إلھا ً واحداً ال غير ،فأقانيم الثالوث
واحد ليس في القصد واالتفاق حول ما يفكرون به ،ولكنﱠھم أيضا ً واحد في الجوھر ،..وبكلمات
)(٢

أخرى ﱠ
فإن ﷲ كينونة واحدة فقط ،فال يوجد ثالثة آلھة بل يوجد إله واحد".

ويوضح شحادة الثالوث فيقول" :يمكن توضيح الصورة للثالوث بالرسم التالي وينبغي مالحظة ما
يلي:
 .١اآلب ھو ﷲ ،االبن ھو ﷲ ،والروح القدس ھو ﷲ ،يجب مالحظة عالمة التعادل )=(.
 .٢اآلب ليس االبن وليس الروح القدس ،فھناك تمييز بين األقانيم ،تمت اإلشارة لذلك بسھم ذو رأسين
)

( بين األقانيم.

 .٣االبن ھو إنسان ،فكما ﱠ
أن له طبيعة إلھية ،له أيضا ً طبيعة بشرية ،أشير لذلك بعالمة )=(".

)(٣

) (١مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٧١
) (٢جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص ،١٩٩-١٩٣باختصار.
) (٣شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس ،ص.٥٥
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٢٤
الشكل رقم ) (٣الثالوث المسيحي

)(١

اآلب
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يتميز
= يساوي

ﷲ

والدة أزلية
من اآلب

إنسان

انبثاق أزلي
من اآلب

االبن

الروح
القدس

بأن ھذه العقيدة فوق العقل واإلدراك ،ﱠ
أن المسيحيﱢين يقرﱡ ون ﱠ
ومن الجدير بالذكر ﱠ
وأن اإلنسان مھما
فَ ﱠكر فيھا فال يمكن له أن يفھمھا على حقيقتھا ،ﱠ
ألن اإلنسان بعقله المحدود ال يمكن أن يدرك حقيقة ذات
ﷲ الال محدود ،لذلك فھم يس ﱡمون ھذه العقيده سر التثليث ،ويؤمنون ﱠ
بأن ھذا السر جاء في الكتاب
المقدس ،وليس للعقل إال أن يسلم لما جاء في الكتاب المقدس ،ويعتقدون أنﱠ عدم إدراكنا لھذا السر ليس
ألنﱠه باطل أو مستحيل بل لضعف العقل اإلنساني ،فالعقل عاجز عن إدراك نفسه ،وھو عاجز عن إدراك
ربه وخالقه من باب أولى ،وعدم إدراكنا لھذا السر ال يعني بطالنه أوعدم وجوده ،ويوضح القس
بأن وحدانية ﷲ ھي وحدانية جامعة مانعة) ،(٢ال يجد العقل مجاالً
إن أمام القول ﱠ
سمعان ذلك فيقول " :ﱠ
لالعتراض ،وإن اعترض بشيء فال يمكن أن يقول سوى ﱠ
إن ھذا الموضوع يسمو فوق إدراكه ،ونحن
من جانبنا نوافق على حكمه ھذا كل الموافقة ،ﱠ
ألن ﷲ عجيب في ذاته وال يمكن اإلحاطة به إطالقا ً ،ومع
ُكلﱟ  ،فإنﱠه وإن كان يسمو فوق إدراك العقل إال أنﱠه ليس ضده ،وھناك فرق كبير بين األمور التي تسمو
فوق العقل وتلك التي ال تتفق معه .. ،فمثالً إذا قلنا ﱠ
أن ﷲ يحب األشرار ال يكون ضد العقل بل يكون
أسمى من إدراكه ،ﱠ
ألن األشرار وإن كانوا )حسب عقولنا( ال يستحقون محبة من ﷲ ،إال أنﱠه تعالى لكماله

) (١شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس ،ص.٥٦
) (٢يقصد بالوحدانية الجامعة المانعة :ﱠ
أن ﷲ واحد في الجوھر مثلث في األقانيم.

٢٥
التام ال يمكن أن يكرھھم ألنﱠھم خليقته ،والخالق يحب خليقته؛ ولذلك من البديھي) (١أنﱠه يحبھم ويھيئ لھم
سبيل الرجوع إليه  ،..أ ﱠما إذا قلنا ﱠ
إن ﷲ يحب الخطيئة فال يكون ذلك أسمى من إدراك العقل ،بل يكون
)(٢

ﱠ
ضده ،ﱠ
وألن الخطيئة تتعارض مع كماله كل التعارض".
ألن ﷲ لم يخلق الخطيئة،

ويعتقد المسيحيﱡون أنﱠ العقل لو أدرك حقيقة الثالوث ألدرك حقيقة ﷲ ،ولصار ﷲ شيئا ً مدركا ً
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كغيره من األشياء المدركة ،وھذا مستحيل ،وفي ھذا يقول القس فاندر " :ﱠ
إن التثليث ليس خطأ بل ھو سر
عجيب ،ويجب أن ننتظر أسراراَ كثيرة في الكتب المقدسة ،وخصوصا ً ما يتعلق بجوھر ﷲ ،إذ لو خلت
حقيقة ﷲ من األسرار ألدركتھا العقول البشرية كما تدرك سائر األشياء المحدودة ،وھذا محال) ،(٣ﱠ
ألن
السر ھو أال تعرف كيف يكون ذلك الشيء ،مع أنﱠك عارف أنﱠه كائن .. ،والعالم مملوء من األسرار،
واإلنسان سر في نفسه ،فإنﱠه ال يقدر أن يعرف كيف تسكن روحه في جسده ،فھل تؤخذ ھذه البراھين
على بطالن الحقائق  ،..والكتاب المقدس أحق وأولى بأن يتضمن أسراراً غامضة  ،..فھل من الصواب
)(٤

والحكمة أن نرفض كتاب ﷲ الشتماله على مسائل تفوق عقولنا".

)(٥

وينقل لنا القس أغناطيوس النﱠجار قصة عن القديس أغسطينوس

يُبيﱢن لنا فيھا استحالة إدراك

عقيدة الثالوث فيقول" :يروي التاريخ ﱠ
أن القديس أغسطينوس خرج يوما ً يتفسح ويتأمل على شاطئ
البحر ،ويفكر في طريقة لشرح عقيدة الثالوث األقدس ،وفيما ھو في تفكيره ،لحظ بغتةً طفالً يلعب على
الرمل ،وبيده )طاسة( يمألھا من ماء البحر ،ويجيء يفرغھا في حفرة صغيرة في الرمل ،وقف
أغسطينوس يتأمله ضاحكا ً من سذاجة الطفولة ،ثم سأله عما يعمل ،فأجابه الطفل بثقة :أريد أن أنقل مياه
ي،
البحر إلى ھذه الحفرة ،فضحك الفيلسوف الكبير من كل قلبه! وقال له :ولكن ھذا مستحيل يا بن ﱠ
فحفرتك ھذه ال تستطيع أن تستوعب ھذا البحر الواسع ،فانتصب الطفل وأجابه بنفس الثقه :وأنت أيضا ً،
أال ترى ﱠ
أن عقلك المحدود ال يستطيع أن يستوعب سر الثالوث غير المحدود؟! إنﱠه أوسع وأعمق من
جميع بحور الكون ،واختفى الطفل من أمامه بغتة ،مثلما كان قد ظھر بغتة ،وأدرك أغسطينوس العظيم
أن ﷲ تعالى أراد بھذه الرؤيا ،أن يعلّمه ﱠ
ﱠ
أن عقل اإلنسان يظل عاجزاً ،مھما اتسع ومھما تعمق في التأمل،
)(٦

عن استيعاب حياة ﷲ الفائقة على الطبيعة".

ويعتقد المسيح ﱡيون أنﱠ األقانيم الثالثة متحدة في الجوھر والقدرة واإلرادة ،يقول إبراھيم دبﱡور:

) (١البديھي :ھو الذي ال يتوقف حصوله وتصوره في العقل على نظر وتفكر ،انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.٤٣
) (٢سمعان ،عوض ،ﷲ بين الفلسفة والمسيحيﱠة ،ط١٩٩١ ،www.call-of-hope.com ،١م ،ص.٤٣
) (٣المحال :ما يمتنع وجوده في الخارج ،كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد في وقت واحد ،انظر :الجرجاني،
التعريفات ،ص.٢٠٥
) (٤فاندر ،ميزان الحق ،ط) ،٢تحقيق تسدل( ،د.بلد ،مطبعة لاللنكوا برس لبك١٩٢٣ ،م ،ص.٢٤٠
) (٥أغسطينوس ،ھو القديس أوغسطين ،ولد سنة ٣٥٤م ،في تاغاست من الجزائر ،وھو من كبار رجال الدين
المسيحي ،ويعد أوغسطين شخصية مركزية في المسيحية وتاريخ الفكر الغربي على حد سواء ،توفي سنة ٤٣٠م،
انظر :ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
) (٦النﱠجار ،أغناطيوس سركيس ،التوحيد المسيحي ،د.ط ،المطبعة البولسية ،جونية -لبنان١٩٩٦ ،م ،ص.٥٩
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٢٦
"األمور المشتركة للثالوث:
 .١الجوھر .. :أي ﱠ
أن ﷲ الثالوث له جوھر واحد ،وھو نفسه لآلب واالبن والروح القدس..
 .٢القدرة :القدرة اإللھية ھي واحدة للثالوث  ..وبالتالي ما يفعله ﷲ ھو فعل يعود إلى القدرة الواحدة
للثالوث األقدس..
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 .٣اإلرادة الواحدة :ھي اإلرادة اإللھية التي تخص الثالوث األقدس ،فعندما يريد اآلب شيئا ً تكون ھذه
اإلرادة لآلب واالبن والروح القدس على حد سواء ،فعندما أراد ﷲ خلق البشر وخالصه كانت
)(١

ھذه اإلرادة لألقانيم الثالثة ،فاآلب يخلق بواسطة االبن بالروح القدس".

أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
وبالرغم من ﱠ
أن األقانيم الثالثة متحدة في الجوھر والقدرة وإالرادة ،إال أنﱠھم
يعتقدون أنﱠ لكل أقنوم من األقانيم الثالثة ميزات وأسماء تميزه عن األقنومين اآلخرين ،وبيان ذلك
اآلتي:

أوالً :األقنوم األول
يُس ﱠمى األقنوم األول بـ)اآلب(؛ وھو مبدأ وأصل وعلﱠة لألقنومين اآلخرين ،يقول القديس يوحنا
الدمشقي)" :(٢نؤمن بآب واحد ،مبدأ الجميع وعلﱠتھم ،لم يلده أحد ،وھو وحده أيضا ً غير معلول وال
)(٣

مولود ،صانع الكل وآب بالطبيعة".

ولوال األقنوم األول لما ُو ِج َد األقنومان اآلخران ،وكل ما لألقنومين اآلخرين من الصفات والكمال
إنﱠما جاء إليھما من اآلب ،يقول القديس يوحنا الدمشقي" :كل ما كان لالبن والروح كان لھما من اآلب،
حتى الوجود نفسه ،ولو لم يكن اآلب ،لما كان االبن وال كان الروح ،ولو لم يكن لآلب شيء ،لما كان
أيضا ً شيء لالبن وال للروح ،وبسبب اآلب كان لالبن والروح كل ما لھما -أي بسبب ﱠ
أن لآلب ھذه كلﱠھا-
)(٤

ما عدا الالوالدة والوالدة واالنبثاق".

فاألقانيم الثالثة متشابھة ومتحدة في كل شيء؛ إال أنﱠ اآلب ھو أصل لألقنومين اآلخرين وعلﱠة
لوجودھما.
أ ﱠما علﱠة تس ِمي ﱠة األقنوم األول باآلب فلعدة أمور أھمھا :ألنﱠه آب للمسيح ،وللتعبير عن عالقة الحب
غير المتناھية بين اآلب واالبن ،وللتعبير عن المساواة بين اآلب واالبن ،فاالبن يشبه أباه في كل شيء،

) (١دبﱡور ،إبراھيم خليل ،الطريق القويم ألبنائنا المؤمنين ،ط ،٢مطرانية الروم األرثوذكس ،ع ّمان٢٠١٢ ،م،
ص.٢٣-٢٢
) (٢ھو منصور بن سرجون ،ولد سنة ٦٧٦م ،في دمشق ،وتميز بمؤلفاته الالھوتية الفلسفية العديدة ودفاعه الشديد عن
العقائد المسيحية ،يعد يوحنا آخر آباء الكنيسة الشرقية بإجماع الباحثين .من مؤلفاته) :ينبوع المعرفة( ،و)الفصول
الفلسفية( ،توفي سنة ٧٤٩م ،انظر :ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
) (٣الدمشقي ،يوحنا منصور بن سرجون )ت ٧٤٩م( ،المئة مقالة في اإليمان األرثوذكسي ،ط) ،٢ترجمة
األرثمندريت أدريانوس شكور( ،المكتبة البولسية ،بيروت١٩٩١،م ،ص.٦٥
) (٤المرجع نفسه ،ص.٧٠

٢٧
وألنﱠه أصل وخالق لكل األشياء ،ألنﱠه آب لكل البشرية بالخلقة.

)(١

ثانيا ً :األقنوم الثاني
ويُس ﱠمى) :االبن( ،و)الكلمة( ،و)النور( ،وبيان ذلك اآلتي:
 .١االبن :يسمى األقنوم الثاني بـ)االبن(؛ ألنﱠه مولود من اآلب منذ األزل ،يقول القمص ميخائيل مينا
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مبينا ً علﱠة تس ِميﱠة األقنوم الثاني باالبن" :أ ﱠما علﱠة ھذه التس ِميﱠة الجليلة فھي :حيث ﱠ
أن األقنوم األول ھو
بمنزلة ينبوع أو مبدأ )ولكن ال من مبدأ( أعطى األقنوم الصادر عنه طبيعته وجوھره كله ،حتى ﱠ
أن
األقنوم الثاني الذي ھو صورة األقنوم األول الجوھرية مسا ٍو لآلب بكمال المساواة ،أي له طبيعة اآلب
وجوھره نفسه ،وممثل له في ذاته ،ال تمثيالً عرضيا ً خياليا ً بل ذاتيا ً حقيقيا ً تاما ً كما قال جل شأنه عن
اآلب( يوحنا ) ،(٩/١٤ومن ثم صار حسنا ً والئقا ً للغاية أن يدعى االقنوم
نفسه) :ال ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
َ
األول )أبا ً( ،واألقنوم الثاني )ابنا ً( إيضاحا ً لوحدة الطبيعة ومشابھتھا لكليھما ،ﱠ
ألن كل مولود يشبه أباه في
جوھره وطبيعته وكل خصائصه ،فالطير يلد طيراً  ..واإلنسان يلد إنسانا ً مشابھا ً له في كل شيء ،كذلك
)(٢

ابن ﷲ ھو إله في جوھره وطبعه كأبيه".

إذاً فاآلب ھو الذي أعطى االبن طبيعته وجوھره ،ال ألنﱠه يستحق ذلك بنفسه.
وھناك أسباب أخرى لھذه التس ِميﱠة عند المسيحيﱢين منھا):(٣
 .١الداللة على المحبة الكاملة بين اآلب واالبن،
أن لفظة االبن واآلب من أسھل األلفاظ وأعمھا وأقربھا للفھم في كل مكان وزمان ،ﱠ
 .٢ﱠ
فإن ﷲ من
محبته يقدم أعمق األسرار اإللھية في أسھل صورة يستطيع اإلنسان أن يدركھا.
إذاً يراد بالبنوة ھنا ﱠ
أن االبن مسا ٍو لآلب في الطبيعة والجوھر والصفات ،كمساواة االبن ألبيه في
كل شيء ،يقول األنبا ساويرس) " :(٤ﱠ
ألن كل ابن مثل أبيه ،فالھوت االبن من اآلب ،واالبن إله باآلب،
ألنﱠه لو لم يكن ابن اإلله ،لم يكن إلھا ً".

)(٥

ومما سبق فإنﱠ ألوھية االبن مكتسبة من اآلب ،ولوال اآلب لما وجد االبن وال صار إلھا ً.
وبعد أن عرفنا ﱠ
أن األقنوم األول ُس ﱢمي أبا ً ألنﱠه ولد األقنوم الثاني الذي ُس ﱢمي ابنا ً ،فلنا أن نتساءل:
ھل ھذه الوالدة مثل الوالدة الطبيعة التي تنشأ عن الزواج؟ وھل ھي بالمعنى الحرفي للوالدة؟ الجواب:
ال ،ال يعتقد المسيح ﱡيون أنﱠ الوالدة اإللھية مثل الوالدة الطبيعة ،فا Pمنزه عن الزوجة ،بل ھي بنوة

) (١انظر :حتمية التثليث والتوحيد ،ص.٦٤
) (٢مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٩٠
) (٣انظر :حتمية التثليث والتوحيد ،ص.٧٥
) (٤ھو ساويرس ابن المقفع ،المصري القبطي ،أسقف األشمونين ،كان حيا ً في أواخر القرن العاشر ،من تأليفه) :تاريخ
بطاركة االسكندرية( ،و)الدر الثمين في إيضاح الدين( ،و)تفسير االمانة وطب النفس وشفاء الحزن( ،انظر :كحالة،
معجم المؤلفين ،مجلد ،٢جـ ،٤ص.٢٠٥
) (٥ساويرس ،الدر الثمين في إيضاح الدين ،ص.٢٤
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٢٨
روحية عقلية؛ يقول جبرة عن ھذه البنوة" :بنوة روحية ال مادية ،ﱠ
ألن البنوة من طبيعة األبوة ،وﷲ
تعالى روح ال مادة ،فبنوته من طبيعته نفسھا  ..والوالدة اسم مشترك يطلق على البسيط) (١العقلي ،وعلى
المركب) (٢الحسي ،وﷲ منزه عن التركيب والحس ،وھو قائم بذاته وعلﱠة العلل ،وعليه فال تكون والدته
)(٣

معلولة ،بل كصدور النور من النور".
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وقد أوضح سمعان ﱠ
أن بنوة االبن ليست بنوة بالمعنى الحرفي للبنوة ،بل ھي بنوة من نوع خاص،
تليق با Hالمنزه عن المادة ،وعن التغيير والتبديل ،والزيادة والنقصان ،ولم تكن ھذه الوالدة من زواج،
إنﱠما ھي نتيجة المحبة األزلية التي يتصف بھا ﷲ.

)(٤

وبما ﱠ
أن ﷲ منزه عن التركيب والجسمي ﱠة ،لذلك لم تكن ھذه الوالدة صدوراً للخارج كما في
األجسام ،بل ھو صدور للداخل في داخل الذات اإللھية ،ولم تكن صدوراً كصدور المخلوقات عن ﷲ،
يقول القس مشرقي" :يدلنا الكتاب المقدس على وجود صدورين لواجب الوجود :صدور داخلي غير
مغاير بطبيعة الجوھر -وھو شبيه بالصدور العقلي التصاف طبيعة ﷲ بالبساطة التامة ،ومن ثم ﱠ
فإن ھذا
الصدور ليس في حركة وال في مكان وال في زمان ،بل ھو أيضا ً خلو من أي انقسام عارض ،وال دخل
فيه لإلرادة أو المشيئة -وھو ليس لسبب احتياجه تعالى ،بل ھو كماله الذاتي المختص به -وھذان
الصدوران في الالھوت )الوالدة واالنبثاق( ھما سران إلھيين غير مدركين للعقل الذي ھو أضعف من
أن يتصورھما!؟ أ ﱠما الصدور اآلخر فھو صدور خارجي عن ﷲ كخالق -وھو صدور بالقصد والمشيئة،
)(٥

أي بمقتضى علمه وبحكم إرادته وعمل قدرته ،وھو صدور الكائنات المخلوقة".

فليس صدور االبن عن اآلب كصدور الخلق عن ﷲ الذي كان أثراً لإلرادة والقدرة اإللھيتين،
فاالبن ليس أثراً للصفات اإللھية ،بل ھو صدور اقتضته الطبيعة اإللھية نفسھا ،ﱠ
فإن طبيعة ﷲ عند
المسيحيﱢين تختلف عن صفاته ،إذ ﱠ
معان ،أ ﱠما الطبيعة التي ھي ذات ﷲ فمحبة ونور ،يقول
إن صفات ﷲ
ٍ
القس حليم حسب ﷲ" :يجب أن نلحظ ﱠ
معان ،أ ﱠما الطبيعة فھي
أن طبيعة ﷲ تختلف عن صفاته ،فالصفات
ٍ
ْس فِي ِه ظُ ْل َمةٌ ْالبَتﱠةَ( ،رسالة يوحنا الرسول األولى
ﷲ في ذاته ما ھو ،ولقد جاء عنھا) :إِ ﱠن ﷲَ نُو ٌر َولَي َ
) ،(٥/١و)ﷲَ َم َحبﱠةٌ( ،رسالة يوحنا الرسول األولى ) ،(٨/٤أ ﱠما النعمة والرحمة والعدل والحق  ..فھي
)(٦

من صفاته ،طبيعة ﷲ ھي النور والمحبة".

فكان االبن ھو ثمرة ھذه المحبة التي في الطبيعة اإللھية ،فتوجھت لالبن كل المحبة اإللھية أزالً،

) (١البسيط :وھو ما ال جزء له أصالً ،انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.٤٥
) (٢المركب :ھو ما كان من جزئين فصاعداً ،انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.٢١٠
) (٣جبرة ،إبراھيم ،ابن ﷲ ،د.ط ،مكتبة المحبة ،القاھرة ،د.ت ،ص.٣٠-٢٩
) (٤انظر :سمعان ،ﷲ ذاته ونوع وحدانيته ،ص.٣١
) (٥مشرقي ،صموئيل رزق ،حقيقة الثالوث والرد على المنكرين ،ط ،١مطبعة أوتو برنت ،القاھرة١٩٩٥ ،م،
ص.١٤٨
) (٦حسب ﷲ ،حليم ،التجسد اإللھي ،د.ط ،مطبعة الخالص ،القاھرة١٩٩٧ ،م ،ص.٢٨

٢٩
لذلك قال المسيح عن اآلب) :ألَنﱠكَ أَحْ بَ ْبتَنِي قَب َْل إِ ْن َشا ِء ْال َعالَ ِم(.

)(١

فإن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
وبنا ًء على ما سبق ﱠ
أن بنوة المسيح ليست كبنوة المؤمنين  Hاآلب ،وأبوة
ﷲ للمسيح ليست كأبوة ﷲ للمؤمنين التي جاءت في الكتاب المقدس ،ألنﱠ بنوة المؤمنين  Pبنوة عامة
فھو خالقھم ورازقھم ومدبرھم ،وأبوة ﷲ للمؤمنين تحمل في طياتھا معاني الرحمة والمحبة ،أ ﱠما بنوة
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المسيح فھي تعني مساواة االبن لآلب في الجوھر واأللوھية ،فبنوة المسيح بنوة فريدة ليست لھا مثيل،
فھي بنوة أزلية في الالھوت ،لذلك قيل عنه عدة مرات ابن ﷲ الوحيد.

)(٢

 .٢الكلمة :من أسماء األقنوم الثاني) :الكلمة( ،وقد جاء ھذا في الكتاب المقدس ،حيث قال يوحنا في
سداً
ار َج َ
ص َ
افتتاحية إنجيله) :فِي ْالبَ ْد ِء َكانَ ْال َكلِ َمةَُ ،و ْال َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد ﷲَ ،و َكانَ ْال َكلِ َمةُ ﷲ َ ...وا ْل َكلِ َمةُ َ
َو َح ﱠل بَ ْينَنَا().(٣
أ ﱠما عن سبب تس ِميﱠة األقنوم الثاني بالكلمة فيقول مينا" :وقد يحق لألقنوم الثاني أن يدعى كلمة ﱠ
ألن
وارثًا لِ ُكلﱢ شيء( ،الرسالة إلى العبرانيين ) ،(١/١وألنﱠه أعلن لنا
ﷲ ) َكلﱠ َمنا في ِ
آخ ِر األَيﱠام ھ ِذه بِاب ٍْن َج َعلَه ِ
أفكار ﷲ ومشيئته ،يوحنا ) ،(١٨/١كما ﱠ
أن كلمة اإلنسان تعلن أفكار اإلنسان وإرادته".

)(٤

أن ذات ﷲ تعالى عقل ،وكما ﱠ
ويعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن العقل ال يخلو من كلمة كذلك الذات اإللھية أو
العقل اإللھي ال يخلو من كلمة ،وھذه الكلمة ھي األقنوم الثاني )االبن( ،لذلك كان األقنوم الثاني ھو
صورة اآلب الكاملة ،والمعبر عن أفكار ﷲ ،وفي ھذا يقول مينا" :األقنوم الثاني يدعى كلمة ،ألنﱠه صورة
)(٥

اآلب الكاملة التي صورھا عن ذاته بمشاھدة نفسه ،وھذه الصوره التي تصورھا ھي أنﱠه إله مثله".

ثم يضيف مينا قائالً" :وھذا العقل ال يصح وجوده إال بوجود خاصة النطق ،ﱠ
ألن العقل يستلزم
النطق .. ،والناطق ال يصح تسمي ﱠته أنﱠه ناطق إال بوجود كلمته الغريزية الطبيعية ،كما ﱠ
أن الحي ال يصح
تسمي ﱠته حيا ً إال بروح حياته ،وھذه الكلمة الموجودة الغريزية في العقل ال تزال موجودة معه في خاصة
)(٦

جوھره ،ال تتأخر عنه ،وال تتقدم عليه".

فوجود الكلمة عند المسيحيﱢين أزلي بوجود العقل ،وﷲ موجود بعقله ناطق بكلمته.
ويذكر لنا صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد عدة أسباب لتس ِميﱠة األقنوم الثاني بالكلمة؛ منھا):(٧
 .١أنﱠه أعلن أفكار ﷲ كما تعلن كلمة اإلنسان أفكاره.

) (١إنجيل يوحنا ).(٢٤/١٧
) (٢انظر :جبره ،ابن ﷲ ،ص .٢٩حنا ،ناشد ،خمس حقائق عن المسيح ،ط ،٢مطبعة اإلخوة ،القاھرة١٩٩٨ ،م،
ص ،٢٩وتجدر اإلشارة ھنا إلى أنﱠه ال حجة للمسيحيﱢين في حمل البنوة على الحقيقة للمسيح خاصة ،وتأويلھا في حق
غيره من األتباع ،وسوف يأتي بيان ذلك في الفصل اآلتي بإذن ﷲ تعالى.
) (٣إنجيل يوحنا )١/١و.(١٤
) (٤مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٩٣
) (٥المرجع نفسه ،جـ ،١ص.١٩١
) (٦المرجع نفسه ،جـ ،١ص.١٩٢
) (٧انظر :حتمية التثليث والتوحيد ،ص.٧٩-٧٧
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٣٠
 .٢أنﱠه أعلن قوة ﷲ وسلطانه حينما تجسد كما تعلن كلمة اإلنسان قوته وسلطانه ،حيث قام األقنوم
الثاني بعد تجسده بمعجزات كبيرة تدل على سلطان اآلب وقوته .
 .٣كما ﱠ
أن الكلمة تولد من العقل بدون زواج وال جماع وال ألم كذلك كانت والدة االبن الكلمة من ﷲ
اآلب ،ھي والدة روحية بدون انفصال.
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 .٤كما ﱠ
أن الكلمة ھي أداة االتصال بين المتكلم وال ُمخاطَب كذلك كان األقنوم الثاني ھو أداة االتصال
بين ﷲ المتكلم واإلنسان ال ُمخا َ
طب.
وتجدر اإلشارة إلى أنﱠه ال يوجد في الكتاب المقدس نص يصرح بتسميﱠة المسيح بالكلمة ،وإنﱠما
ھو فھم األتباع ،وتسميﱠة اجتھادية منھم ال غير.
 .٣النور :من أسماء األقنوم الثاني) :النور( ،ألنﱠه يھدي البشر إلى طريق الحق ،يقول مينا" :وقد
ي ھذا األقنوم اإللھي أيضا ً )نوراً( ،يوحنا ) ،(٩/٣ألنﱠه كان منذ بدء العالم ھو النور األصيل األزلي
ُد ِع ﱠ
غير المتغير ،العام لكل البشر الذي يقودھم إلى السماء ،ويعلن لھم طريق المعرفة والھدى") ،(١و ُس ﱢمي
األقنوم الثاني نوراً ألنﱠه صدر عن اآلب كصدور الشعاع عن الشمس ،وكما أنﱠه ال يمكن أن توجد الشمس
من غير شعاع -لذلك ال يمكن أن يوجد اآلب في زمن من األزمان من غير االبن ،في اعتقاد
المسيحيﱢين).(٢
س ﱢمي )كلمة( ألنﱠه صورة
س ﱢمي )ابنا ً( لمساواته لآلب في الجوھر ،و ُ
وعليه فإنﱠ األقنوم الثاني ُ
اآلب والمعبر عن أفكاره ،و ُس ﱢمي )نوراً( لبيان مساواته لآلب في األزلية ،وألنﱠه يعلن الحق للناس.

ثالثا ً :األقنوم الثالث
يُس ﱠمى األقنوم الثالث بـ)الروح القدس( ،وھو يطلق عند المسيحيﱢين على حياة ﷲ وروحه ،ويبيﱢن
ي األقنوم الثالث جل شأنه الروح القدس،
مينا سبب تسميﱠة األقنوم الثالث بالروح القدس فيقول" :لقد ُد ِع ﱠ
ألن بينه وبين األقنومين اآلخرين تميزاً في روحانية الجوھر ،كال ألنﱠھم متساوون في ذلك ،ﱠ
ليس ﱠ
وإن كال
األقنومين اآلخرين يسمى روحا ً أيضا ً ،قال الكتاب) :ﷲ رُو ٌح( يوحنا ) ،(٢٤/٤فلفظ الروح القدس إذا
اعتبر بقوة كلمة واحدة فھو مخصوص للداللة على األقنوم الثالث من الثالوث األقدس ،أ ﱠما إذا اعتبر بقوة
كلمتين فھو عام للثالوث كله؛ ﱠ
ألن الروح يدل على تجرد الجوھر اإللھي عن المادة ،والقدس يدل على
تمحض الخيرية اإللھية ،فاآلب روح ،واالبن روح ،واآلب قدس ،واالبن قدس ،غير أنﱠه ل ﱠما ُدعي األقنوم
األول باسم دال على نسبته إلى األقنوم األول اختص األقنوم الثالث باالسم المشاع وھو الروح ،ليدل على
ﱠ
أن األقنوم األول ناطق بأقنوم كلمته ،حي بأقنوم روحه".

) (١مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٩٣
) (٢انظر :حتمية التثليث والتوحيد ،ص.١٤٣-١٤٢
) (٣مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٩٤

)(٣

٣١
ھذا وإنﱠ المسيحيﱢين يطلقون على صدور االبن عن اآلب اسم :الوالدة ،أ ﱠما صدور الروح القدس
عن اآلب فيطلقون عليه اسم :االنبثاق ،وقد عرفنا أنﱠھم يقولون ﱠ
بأن الوالدة ھنا ليست بالمعنى الحرفي
الحقيقي ،وإنﱠما ھي مثل والدة العقل للكلمة ،أو صدور الشعاع عن الشمس ،أ ﱠما عن سبب تس ِميﱠة صدور
الروح القدس باالنبثاق فيقول مينا" :أ ﱠما األقنوم الثالث فلكون اسمه تعالى ذكره يفيد الداللة على القوة
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)(١

المحركة ،لھذا وصف بأنﱠه منبثق كما تنبثق نسمة اإلنسان من نفسه".

ولكن ھل ھناك فرق بين من صدر بفعل الوالدة )االبن( وبين من صدر بفعل االنبثاق )الروح
القدس(؟ وھل ھناك فرق بين الوالدة واالنبثاق؟ الجواب :ال ،ال يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ھناك فرقا ً بين
االبن والروح القدس من حيث الطبيعة اإللھية ،وإنﱠما الفرق بينھما في كيفية صدورھما عن اآلب ،يقول
إن من يصدر بفعل الوالدة الطبيعية اإللھية كمن يصدر بفعل االنبثاق ،ألنﱠه كما ﱠ
مينا " :ﱠ
أن )االبن( يصدر
من اآلب طبيعيا ً ھكذا )الروح القدس( يصدر من اآلب طبيعيا ً وصدورھما معا ً ،واالمتياز أقنومي فقط؛
)(٢

أي عدم االيالد يميز اآلب ،واالتالد يميز االبن ،واالنبثاق يميز الروح القدس".

فبالرغم من ﱠ
أن المسيحيﱢين ال يعتقدون بوجود فرق بين االبن والروح القدس من حيث الطبيعة
اإللھية والجوھر إال أنﱠھم يعتقدون ﱠ
أن ھناك فرقا ً بين الوالدة واالنبثاق ،ولكنﱠھم يقولون :إنﱠنا نجھل ھذا
الفرق ،فكيفية الوالدة واالنبثاق والفرق بينھما سر من األسرار التي ال يعلمھا إال ﷲ وحده ،وال يمكن
لإلنسان معرفتھا ،فكيف يعرفھا وھو يجھل نفسه ،فمن جھل نفسه كان بربه أجھل.

)(٣

ويضرب لنا القمص مينا مثاالً يقرب لنا فيه فھم ھذا السر فيقول" :وقد يقرب فھمنا لھذا السر
العظيم مثل آدم وحواء وقابيل ،فكما ﱠ
أن حواء وقابيل صدرا من آدم ،وكالھما خرجا من جوھره شبيھين
بطبيعته ،وكالً منھما بشر من بشر ،ومع ذلك فقابيل يدعى ابنا ً آلدم ،وأ ﱠما حواء فال تدعى بنتا ً له ،وذلك
ﱠ
ألن حواء وإن كانت من آدم شبيھة بطبيعته ،لكنﱠھا لم تكن منه بفعل يقتضي إيجاد إنسان شبيه بآدم،
كالفعل الذي صدر به قابيل ،فمن ث ﱠم وإن كانت شبيھة به لم تدع بنتا ً له ،وھكذا االبن والروح القدس ،وإن
كان كل منھما له جوھر اآلب نفسه وشبيھا ً له ،إال ﱠ
أن أحدھما يدعى ابنا ً مولوداً ،واآلخر روحا ً منبثقا ً،
غير ﱠ
أن االنبثاق ال يدل على االنفصال ،بل ھو دائم غير منقطع ،لذلك لم يقل السيد المسيح إنﱠه )انبثق( في
)(٤

الماضي ،بل قال )ينبثق( في المضارع ،ليدل على أنﱠه دائم بغير انقطاع أو انفصال".

وقد اتفق المسيح ﱡيون على أنﱠ اآلب ھو مصدر الثالوث المقدس :واتفقوا على أنﱠ والدة االبن
كانت من اآلب فقط ،ولكنﱠھم اختلفوا في انبثاق الروح القدس ھل كان من اآلب فقط؟ أم من اآلب واالبن
معاً؟ على أقوال ھي:

) (١المرجع نفسه ،جـ ،١ص.١٩٥
) (٢مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٩٥
) (٣انظر :الدمشقي ،المئة مقالة ،ص.٧٠
) (٤مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٩٦
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٣٢
القول األولّ :
أن االنبثاق كان من اآلب فقط ،وھو قول األرثوذكس.

)(١

القول الثاني :ﱠ
أن االنبثاق كان من اآلب واالبن معا ً ،وھو قول الكاثوليك والبروتستانت ،حيث
يعتقدون ﱠ
أن الروح القدس منبثق من اآلب واالبن ،ال والد وال مولود.

)(٢

وبعد أن تعرفنا إلى مفھوم الثالوث عند المسيحيﱢين نتعرف إلى وظائف الثالوث بإذن ﷲ تعالى.
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المطلب الثاني :وظائف الثالوث عند المسيحيﱢين
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن للثالوث )األقانيم الثالثة( وظائف مختلفة ،وھم يختلفون عن بعضھم البعض
في العالقة المتبادلة فيما بينھم ،وفي عالقة كل منھم بالعالم ،وبيانه اآلتي:
أوالً :وظائف اآلب
يُبيﱢن لنا القس شحادة خمس أعمال ﷲ اآلب وكلھا أعمال للثالوث ،ولكن في بعض ھذه األعمال
يأخذ األقنوم األول الدور المميﱠز؛ وھي):(٣
 .١ﷲ اآلب ھو المخطط األول لوجود الخلق وللعناية في الخلق في المراحل األولى.
 .٢ﷲ اآلب ھو المخطط لعملية الفداء والتي فيھا كان االبن ھو المنفذ.
 .٣يمثل اآلب الثالوث في التعبير عن ﷲ المسلوب حقه.
 .٤خطط ﷲ اآلب ﱠ
أن يكون ابنه مركز تتميم مقاصده.
مما سبق فإنﱠ ﷲ اآلب )الذي ھو أصل لبقية األقانيم( ھو الذي خلق العالم ،لكنﱠه خلقه باالبن،
وجعل حركة الروح القدس دالة على حضور ﷲ المباشر في خلقه ،واآلب ھو الذي خطط لعملية الفداء،
واالبن ھو الذي نفذ ھذا المخطط ،والروح القدس ھو الذي أت ﱠم ھذا العمل.
ثانيا ً :خضوع االبن والروح القدس لتخطيط اآلب
يُبيﱢن لنا جرودم وظائف الثالوث في الخلق فيقول" :وفي عمل الخليقة نرى ھذه الوظائف المختلفة،
فقد نطق ﷲ اآلب بكلمات األمر بالخلق فوجد الكون ،لكن ﷲ االبن كلمة ﷲ األزلي ھو الذي نفذ مراسم
الخلق ھذهُ ) :كلﱡ َش ْي ٍء بِ ِه َكانَ ( يوحنا) .. ،(٣/١كما كان الروح القدس نشطا ً بطريقة مختلفة ،إذ كان
يتحرك ويرف على وجه المياه ،تكوين) ،(٢/١مبقيا ً على حضور ﷲ المباشر في الخليقة ومظھراً إيﱠاه
)(٤

على ما يبدو".

وأ ﱠما في عمل الفداء فقد كان لكل أقنوم وظيفة تختلف عن وظيفة األقنوم اآلخر ،يقول جرودم:
"وفي عمل الفداء توجد وظائف متمايزة ،فقد خطط ﷲ اآلب للفداء وأرسل ابنه إلى العالم،

) (١انظر :األنبا غريغوريوس ،الھوت السيد المسيح ،د.ط ،مطبعة شركة الطباعة المصرية ،الناشر مكتبة المنتيح
األنبا غريغوريوس ،القاھرة٢٠٠٤ ،م ،ص .٦٢٨الدمشقي ،المئة مقالة ،ص.٦٩
) (٢انظر :أوت ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،جـ ،١ص .١٠٠مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.٤٠
) (٣شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس إله واحد ،ص .٢٢١
) (٤جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص.٢٠٨

٣٣
يوحنا) ،(١٦/٣وأطاع االبن اآلب وأنجز الفداء من أجلنا ،يوحنا) ،(٣٨/٦لم يأت ﷲ اآلب ليموت من
أجل خطايانا ،وال الروح القدس فعل ذلك ،فقد كان ھذا ھو العمل الخاص باالبن ،وبعد أن صعد يسوع
راجعا ً إلى السماء ،أُرسل الروح القدس من ﷲ اآلب وﷲ االبن من أجل تطبيق الفداء علينا ،يتحدث
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يسوع عن )الرﱡ و ُح ْالقُ ُدسُ  ،ال ِذي َسيُرْ ِسلُهُ اآلبُ بِاسمي( يوحنا)  ،(٢٦/١٤لكنﱠه يقول أيضا ً إنﱠه سيقوم
بنفسه أيضا ً بإرسال الروح القدس ،فھو يقول) :إِ ْن َذھَب ُ
ْت أُرْ ِسلُهُ إِلَ ْي ُك ْم( يوحنا) .. ،(٧/١٦وإنﱠه الدور
الخاص للروح القدس بإعطائنا الوالدة الجديدة أو الحياة الروحية ،يوحنا) ،(٥/٣لكي يقدسنا،
رو) ،(١٣/٨وتزويدنا بالقوة من أجل الخدمة ،أعمال الرسل) ،(٨/١عموما ً يبدو ﱠ
أن مھمة الروح القدس
)(١

ھي إتمام العمل الذي خطط له ﷲ اآلب وبدأه ﷲ االبن".

وعليه يتبين لنا ﱠ
أن دور اآلب ھو التخطيط للخلق والفداء وإرسال االبن والروح القدس ،أ ﱠما االبن
فھو الذي نفذ مخطط الخلق والفداء ،وأ ﱠما الروح القدس فھو الذي أكمل الدور ويقوم بتقديس النفوس
وإعطاءھا الحياة الروحية الجديدة ،فاآلب أراد ،واالبن خلق ،والروح القدس أعطى الحياة.
ولكن أليس من المستغرب أن يكون دور اآلب التخطيط ودور االبن التنفيذ؟ يجيب جرودم فيقول:
"وليس ھذا بمستغرب؛ ألنﱠه يظھر ﱠ
أن ھناك ارتباطا ً بين اآلب واالبن كما يرتبط أب بابنه في عائلة
بشرية :فاآلب يوجه االبن وله سلطة عليه ،واالبن يطيع ويتجاوب مع توجيھات اآلب ،والروح القدس
مطيع لتوجيھات كل من اآلب واالبن ،وھكذا فمع ﱠ
أن أقانيم الثالوث الثالثة متساوون في كل صفاتھم،
فإنﱠھم يختلفون في عالقاتھم بالخليقة ،فاالبن والروح القدس مساويان  Hاآلب في الالھوت ،لكنﱠھما في
خضوع له من حيث أدوارھما".

)(٢

ولكن بما أنﱠ األقانيم الثالثة متساوية في الالھوت والجوھر ،فھل يستطيع أي أقنوم أنﱠ يقوم
بمھمة األقنوم اآلخر؟ فھل يستطيع اآلب القيام بمھمة االبن فيموت من أجل خطايا البشر؟ أيستطيع االبن
القيام بمھمة اآلب الذي ھو ينبوع وأصل لألقنومين اآلخرين ،والذي خطط للخليقة والفداء ،فيكون ھو
الينبوع واألصل لألقنومين اآلخرين ،ويكون ھو المخطط للخليقة والفداء؟ أيستطيع الروح القدس القيام
بمھمة اآلب ،فيكون ھو الينبوع واألصل لألقنومين اآلخرين ،ويكون ھو المخطط للخليقة والفداء؟
أيستطيع الروح القدس القيام بدور االبن في الفداء؟ أم ﱠ
أن لكل أقنوم دوراً ال يستطيع تبديله وتغييره؟
يجيب جرودم على ھذه األسئلة فيقول" :كال ،ال يبدو ﱠ
أن األمور كانت يمكن أن تحدث على ھذا النحو،
ﱠ
ألن دور األمر والتوجيه واإلرسال مالئم لمركز اآلب الذي تشكل أبويته مثاالً لكل أبوة البشرية،
أف) ،(٤/٣أ ﱠما دور الطاعة والذھاب حسب إرسال اآلب ،وإعالن ﷲ لنا فھو مالئم لدوراالبن ،الذي
يُدعى كلمة ﷲ ،انظر :يوحنا) ،(٥-١/١ما كان يمكن لھذه األدوار أن تقلب ،وإال توقف اآلب عن كونه

) (١المرجع نفسه ،جـ ،١ص.٢٠٨
) (٢المرجع نفسه ،جـ ،١ص.٢٠٨
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٣٤
اآلب ،واالبن عن كونه االبن ،وقياسا ً على تلك العالقة يمكننا أن نخلص إلى ﱠ
أن دور الروح القدس مالئم
لعالقته مع اآلب واالبن قبل خلق العالم ،أيضا ً قبل مجيء االبن إلى العالم ،وحتى قبل خلق العالم ،كان
اآلب مدى األزل وإلى اآلن اآلب ،وكان االبن إلى اآلن االبن ،وكان الروح القدس إلى اآلن الروح
القدس ،فھذه العالقات سرمدية )أزلية  -أبدية( ،وليس شيئا ً حدث في وقت ما ،ونحن نستنتج ذلك من
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)(١

عدم قابلية ﷲ للتغير".

ويلخص لنا جرودم ما سبق فيقول" :مع ﱠ
أن اآلب واالبن والروح القدس متساوون في الجوھر
والكرامة ،إال أنﱠھم يقفون بعضھم من بعض حسب ترتيب الشخصية والمركز والعمل ،ﱠ
إن تابعية شخص
االبن لشخص اآلب ،أو بكلمات أخرى ترتيب الشخصية والمركز والعمل الذي يسمح لآلب أن يكون
األول ،واالبن الثاني ،والروح القدس الثالث رسميا ً ،منسجمة تماما ً مع المساواة ،فاألولوية ال تعني
التفوق واألفضلية  ..إنﱠنا نعترف بصراحة بتبعية المسيح السرمدية لآلب ،لكنﱠنا نقول في الوقت نفسه ﱠ
أن
ھذه التبعية ھي تبعية في الترتيب والمركز والعمل ،وليست تبعية جوھراً أو ماھية".

)(٢

ولنا أن نسأل المسيحيﱢين عدة أسئلة -وھي أسئلة لم يجد الباحث لھا عندھم جوابا ً -فنقول :من
ھو الذي رتب ھذه األدوار؟ ولماذا ال يمكن تغييرھا؟ فما دام ﷲ على كل شيء قدير ،وال يوجد من
يفرض عليه ،أو يقف أمام إرادته ،فلماذا ال يمكن تغيير ھذه األدوار؟ أم أنﱠ ھناك قوة أعظم من ﷲ ھي
التي تملي عليه ،وھي التي حددت ألقانيمه ھذه األدوار؟ ولماذا خضع االبن والروح القدس لآلب ال
العكس؟!
ثالثا ً :اختصاص االبن بوظيفة التجسد والفداء والصلب
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن األقنوم الثاني )ﷲ االبن أو الكلمة( نزل إلى األرض ،وتجسد من الروح
القدس ومن مريم العذراء ،وصلب ومات من أجل التكفير عن خطايا البشر ،يقول المطران
كيرمكسيموس" :إنﱠنا نعتقد بكل تصديق موقنين ﱠ
أن األقنوم الثاني الذي ھو االبن الوحيد -من أجلنا نحن
البشر ومن أجل خالصنا -نزل من السماء ،وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء".

)(٣

إن الكتاب المقدس يعلمنا ﱠ
ويقول القس حليم حسب ﷲ " :ﱠ
بأن ابن ﷲ الوحيد  ..أخذ جسداً نظير
جسدنا ،وروحا ً نظير روحنا ،ونفسا ً نظير نفسنا من مريم العذراء ،إذ ُحبِ َل به فيھا من الروح القدس بدون
ت
س( ،وأيضا ًَ ) :وھَا أَ ْن ِ
وح ْالقُ ُد ِ
رجل كما ھو مذكور في متى )) :(٢٠/١ألَ ﱠن ال ِذي ُحبِ َل بِ ِه فِيھَا ھُ َو ِمنَ الرﱡ ِ
ون لِ ُم ْل ِك ِه نِھَايَةٌ ،فَقَالَ ْ
َستَحْ بَلِينَ َوتَلِ ِدينَ ابْنا ً َوتُ ُس ﱢمينَهُ يَسُو َعَ .. ،وا ْبنَ ْال َعلِ ﱢي يُ ْدعَىَ ... ،والَ يَ ُك ُ
ت َمرْ يَ ُم لِ ْل َمالَ ِك:
ون ھَ َذا َوأَنَا لَس ُ
اب ْال َمالَ ُ
ْت أَ ْع ِر ُ
َك ْيفَ يَ ُك ُ
ْكَ ،وقُ ﱠوةُ ْال َعلِ ﱢي
ك َوقَ َ
ف َر ُجالً؟ فَأ َ َج َ
ال لَهُ :اَلرﱡ و ُح ْالقُ ُدسُ يَ ِحلﱡ َعلَي ِ

) (١جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص .٢٠٩
) (٢المرجع نفسه ،جـ ،١ص .٢١٠
) (٣كيرمكسيموس ،رسالة في أخص التحديدات الكاثوليكية ،رقم ) ١١صورة بالميكروفيلم(.

٣٥
تُ َ
ظلﱢلُ ِك ،فَلِ َذلِكَ أَيْضا ً ْالقُ ﱡدوسُ ْال َموْ لُو ُد ِم ْن ِك يُ ْدعَى ا ْبنَ ﷲِ( ،لوقا)".(٣٥-٣/١

)(١

ولكن لماذا كان التجسد خاصا ً باالبن ولم يكن باآلب أو بالروح القدس؟ يجيب المسيحيﱡون ﱠ
بأن
ار َج َسداً َو َح ﱠل بَ ْينَنَا() ،(٢وما دام
ص َ
ھذا قد جاء في الكتاب المقدس؛ فمما افتتح يوحنا إنجيله بهَ ) :و ْال َكلِ َمةُ َ
ھذا األمر جاء في الكتاب المقدس فما على العقل إال التسليم والخضوع ،وفي ھذا يقول مينا" :ولقد كان
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الئقا ً أن يتجسد االبن دون األقنومين اآلخرين ،ﱠ
ألن ھذا األقنوم يدعى أقنوم الكلمة أو النطق ،ول ﱠما كان
النطق ھو سبب اتصال اإلنسان با Hلذلك الق بھذا األقنوم جل شأنه أن يتجسد ويظھر للناس ،قال بولس
ير ٍةَ ،كلﱠ َمنَا فِي ھَ ِذ ِه األَي ِﱠام األَ ِخي َر ِة فِي
ق َكثِ َ
اع َوطُ ُر ٍ
الرسول) :ﷲُ بَ ْع َد َما َكلﱠ َم اآلبَا َء بِاألَ ْنبِيَا ِء قَ ِديماً ،بِأ َ ْن َو ٍ
ا ْبنِ ِه( ،ثم ليبقى كل أقنوم على حالته الخاصة به فال يكون اآلب ابنا ً ،وال الروح القدس ابنا ً ،لئال يحصل
للخواص الجوھرية تغييراً أو تبديالً ،وھي منزھة عن ذلك".

)(٣

ولكن أال يتناقض ھذا مع عقيدة المسيحيﱢين في ﷲ؟ فھم يعتقدون ﱠ
أن ﷲ روح وليس جسما ً،
ويعتقدون ﱠ
أن ﷲ غير محدود ،وأنﱠه منزه عن الزمان والمكان ،فكيف يمكن لمن تنزه عن الجسميﱢة أن
يتخذ جسماً؟ وكيف يمكن لغير المحدود أن يصبح محدوداً؟ وكيف يمكن لمن تعالى عن الزمان والمكان
إن القول ﱠ
أن يحصره الزمان والمكان؟ يجيب القس حسب ﷲ على ذلك فيقول " :ﱠ
بأن ﷲ ليس بجسم شيء،
والقول باتخاذه جسداً شيء آخر ،فاعتقادنا ﱠ
أن ابن ﷲ آخذا جسداً ال ينتج منه بأنﱠه تحول إلى جسد منظور
وملموس ومتحيز في مكان  ..إلخ ،ﱠ
ألن المنظور والملموس والمتحيز ھو الناسوت الذي أخذه ،أ ﱠما األقنوم
اإللھي الذي اتخذ الناسوت واتحد به فال زال باقيا ً روحا ً غير منظور ،وغير محسوس ،وغير محصور
في مكان واحد ،كما كان قبل التجسد ،ثم من جانب آخر إذا أراد ﷲ أن يظھر بھيئة جسميﱢة فذلك ال
يستحيل على قدرته الال محدودة ،وقد ذكر في كتابه المقدس بأنﱠه ظھر لبعض من شعبه بھيئة منظورة،
تكوين ) ،(٥-١/١٨ث ﱠم إنﱠ موضوعنا ليس ھو تشكل ﷲ بالشكل اإلنساني ،بل اتخاذ أقنوم االبن جسداً
إنسانيا ً أو ناسوتا ً .. ،ليس ﱠ
أن الالھوت تحول إلى شبه الناس؛ ألنﱠه ال زال وسيظل صورة ﷲ غير
أن الالھوت يحل في الناسوت لكنﱠنا ال نعتقد ﱠ
المنظور ورسم جوھره ،وإن كنﱠا نعتقد ﱠ
أن الالھوت صار
محصوراً فيه كما تنحصر الروح في الجسد ،حاشا وكال ،بل نؤمن بأنﱠ الالھوت مع كونه متحداً
بالناسوت لكنﱠه مع ذلك حاضر في كل مكان ،وبمعنى آخر إن كان قد صار في المحدود لكنﱠه ال يزال غير
)(٤

محدود".

إذاً فإنﱠ التجسد ال يعني أنﱠ أقنوم االبن صار محدوداً محصوراً ،بل بقي الھوت االبن على ما كان
عليه قبل التجسد من الال محدودية ،والوجود في كل مكان.

) (١حسب ﷲ ،التجسد اإللھي ،ص.٥
) (٢يوحنا ).(١٤/١
) (٣مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.٣٠٥
) (٤حسب ﷲ ،التجسد اإللھي ،ص.١٥
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٣٦
كما أنﱠ التجسد اإللھي خاضع لقدرة ﷲ ،فما دام ﷲ على كل شيء قدير ،فما ھو المانع من أن
يتنازل ﷲ عن كبريائه ويتخذ ﷲ جسداّ بشريا ً ،يقول القس إبراھيم" :التجسد اإللھي ال يعني ﱠ
أن ﷲ قد
أخلى السماء من وجوده حين نزل على األرض ،فوجوده يمأل السماوات واألرض ،وإنﱠما أخلى ذاته من
المجد ،ھذا األمر داخل في دائرة قدرة ﷲ وليس فيه صعوبة أو غرابة") ،(١ث ﱠم يتساءل إبراھيم ويقول:
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"ھل في قدرة ﷲ أن يتجسد أم ليس في قدرته؟ إذا قلنا ﱠ
إن ﷲ ليس في قدرته أن يتجسد فإنﱠنا ننسب إليه
الضعف ،إذ ھو ال يستطيع أن يتجسد ،ولكن البعض قد يعترض ويقول :ﱠ
إن التجسد ھو ضعف ال يليق
با ،Hولكن ليس ھذا من الحق في شيء ،ﱠ
فإن التجسد ھو عمل من أعمال القوة وليس عمالّ من أعمال
)(٢

الضعف ،وھو داخل في قدرة ﷲ الال نھائية وغير المحدودة".

وعليه فإنﱠ المسيحيﱢين يعتقدون أنﱠ التجسد دليل على كمال القدرة اإللھية وعظمتھا ،وأنﱠه ليس
ھناك شيء مستحيل أمامھا ،حتى ﱠ
أن ذات ﷲ خاضعة لھذه القدرة ،فمتى شاء تجسد ،وال يعني تجسد
االبن ﱠ
أن ھناك تغييراً حدث في ذاته ،أو استحالة حدثت في صفاته ،بل بقي الھوت االبن بعد التجسد كما
كان قبل التجسد ،يقول شنوده" :فما استحال الالھوت إلى الناسوت ،وال استحال الناسوت إلى الالھوت،
)(٣

كما ﱠ
أن الالھوت لم يختلط بالناسوت ،وال امتزج به إنﱠما ھو اتحاد أدى إلى وحدة في الطبيعة".

ولنا أن نتسأل ونقول :إذا كان االتحاد "ھو امتزاج شيئين واختالطھما حتى يصيرا شيئًا
واحدًا") ،(٤فال بد في االتحاد من أن تتحول األشياء المتحدة إلى شيء آخر ،فكيف إذاً يمكن أن يتحد
الناسوت بالالھوت ويبقى الالھوت على ما ھو عليه من الصفات اإللھية المنزھة عن التحيز والمكان
والجسميﱢة؟ يُبيﱢن أبو البركات حقيقة ھذا االتحاد فيقول" :اجتماع كل شيئين أو أشياء ال يخلو عند ذوي
النظر من ستة أوجه :إ ﱠما أن يكون على طريقة االمتزاج  ،..أو على طريقة المساكنة والحلول كالماء في
الجرة والساكن في الدار ،أو على طريقة االختالط كالحنطة والشعير ،أو على طريق المماسة ،..أو على
طريق المجاورة  ...كاجتماع الحديد والنار والنفس والجسم ،والوجوه الخمسة منفية عن اتحاد المسيح له
المجد ،فإنﱠه لم يكن كامتزاج الماء بالخمر الذي ربما أحال كالً منھما إلى اآلخر ،فلم يستحل الھوته
فيصير ناسوتا ً ،وال ناسوته فيصير الھوتا ً ،وال كان على جھة اختالط الحنطة بالشعير ،وال على جھة
الحلول والمساكنة؛ ﱠ
ألن المحلول فيه يحوي الحا ﱠل ويحيط به ،وال على طريق المماسة ،وال على جھة
المجاورة ،فلم يبق إال أن يمثل بالوجه السادس تقريبا ً للمعنى؛ وھو أن يكون اتحاده كاتحاد النار بالحديد
من غير أن يستحيل النار حديداً ،وال الحديد ناراً ،واتحاد النفس بالجسد أيضا ً ،وبھذا القياس يعتبر اتحاد

) (١إبراھيم ،إيماننا المسيحي صادق وأكيد ،ص.٨٨
) (٢المرجع نفسه ،ص .٨٨وتجدر اإلشارة ھنا إلى ﱠ
أن القدرة اإللھية تتعلق بالممكنات ال الواجبات وال المستحيالت،
والتجسد مستحيل في حقه تعالى فال تتعلق القدرة به ،وسيأتي بيان ھذا الرد في الفصل الثاني بإذن ﷲ تعالى.
) (٣البابا شنوده الثالث ،طبيعة المسيح ،ط ،٨القاھرة ،مطبعة األنبا رويس األوفست١٩٩١ ،م ،ص.١٢
) (٤الجرجاني ،التعريفات ،ص.٨

٣٧
القديم بالمحدث من غير استحالة على طريق التمثيل الذي يمكن لألفھام إدراكه".

)(١

وعليه فإنﱠ االتحاد الذي يعتقده المسيح ﱡيون بين الالھوت والناسوت ال يعني أنﱠھم يعتقدون أنﱠ
الھوت االبن قد تغير أو تبدل ،وإنﱠما ھو اتحاد من غير امتزاج وال اختالط وال تغيير ،وبدون افتراق وال
انفصال) ،(٢كاتحاد النار والحديد.
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ھذا ويعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن تجسد االبن ھو سر من األسرار التي ال تستطيع العقول البشرية
إدراكھا ،ويس ﱡمونه سر التجسد ،يقول أبو البركات " :ﱠ
إن سر االتحاد المسيحي فاق العقول وأبھرھا،
وأعجز األلباب وحيﱠرھا ،ألنﱠه لم يكن لمثل ھذا السر سابق ،وال يكون له في العالم الحق ،وإذا كان اتحاد
نفس اإلنسان ببدنه أمراً يغتاص عليه فھمه ،فكيف ھذا االتحاد الذي ال يدرك علمه") ،(٣ويقول الزقازيق:
"التجسد اإللھي سر يعجز العقل البشري عن إدراك كيفيته ،وإن كان يدرك السبب فيه".

)(٤

ويحاول المسيحيﱡون تقريب ھذا السر للعقول بأمثله وتشبيھات عديدة؛ منھا:
 .١يُشبه البابا شنوده التجسد باتحاد الحديد والنار ،واتحاد النفس والجسد ،ففي حالة الحديد المح ﱠمى
بالنار ال نقول ھناك طبيعتان حديد ونار ،إن ﱠما نقول حديد مح ﱠمى بالنار ،ففي ھذه الحالة يتحد الحديد
بالنار ،وتتحد النار بالحديد ،دون أن يستحيل الحديد ناراً ،وال النار حديداً ،وكذلك في حالة اتحاد
النفس والجسد ،ال تستحيل النفس جسداً ،وال الجسد نفسا ً ،وھكذا كان اتحاد الناسوت بالالھوت ،فلم
)(٥

يستحيل أحدھما إلى اآلخر ،فكان اتحاد من غير اختالط وال امتزاج.

 .٢يستدل القس منصور بقدرة المالئكة على التجسد على تجسد االبن ،فكما تستطيع المالئكة أن
تتجسد وتظھر بھيئات مختلفة ،ﱠ
فإن االبن أولى من المالئكة بالقدرة على التجسد.

)(٦

ومما سبق فإنﱠ المسيحيﱢين ال يعبدون إنسانا ً ،بل ھم يعبدون اإلله المتجسد ،يقول حنا " :ﱠ
إن
المسيحيﱢين ال يؤلھون اإلنسان ،وال يؤلھون ناسوت المسيح .. ،ولكنﱠھم يؤمنون ﱠ
أن ھذا الناسوت كان يحل
فيه ملء الالھوت بغير اختالط أو امتزاج ،فالمسيح له المجد ھو ﷲ الذي ظھر في الجسد ،فكان في ھذا
العالم إنسانا ً كامالً ،لكن في نفس الوقت كان بالھوته يمأل السماوات واألرض".

)(٧

فالمسيحيﱠة ال تعتقد بأنﱠ اإلنسان تأله ،وإنﱠما تعتقد بأنﱠ اإلله تجسد؛ لذلك ﱠ
فإن المسيحيﱢين يعتقدون
ﱠ
بأن للمسيح بنوتان ھما):(٨

) (١أبو البركات ،مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة ،رقم ) ١١صورة بالمكيروفيلم(.
) (٢انظر :حتمية التثليث والتوحيد ،ص .٢٥٤وسيأتي الرد عليه في الفصل اآلتي بإذن ﷲ تعالى.
) (٣أبو البركات ،مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة ،رقم ) ١٢صورة بالمكيروفيلم(.
) (٤الزقازيق ،بيشوي عبدالمسيح ،اإليمان المسيحي في حقائقه الالھوتية ،د.ط ،مكتبة المحبة ،القاھرة١٩٨٤ ،م،
ص.٢٣
) (٥انظر :شنوده الثالث ،طبيعة المسيح ،ص.١٣
) (٦منصور ،يسيء ،رسالة التثليث والتوحيد ،ط ،٢مطبعة اإلسكندرية ،اإلسكندرية١٩٦٣ ،م ،ص.١٥٠
) (٧حنا ،ناشد ،خمس حقائق عن اإليمان المسيحي ،ط ،٢مكتبة اإلخوة ،القاھرة١٩٩٨ ،م ،ص.٤٢
) (٨انظر :جبره ،إبراھيم ،المولود من اآلب ،د.ط ،مطبعة العالم العربي ،د.بلد ،د.ت ،ص.١٨
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٣٨
 .١البنوة األزلية في الالھوت قبل تجسده في ھذا العالم.
 .٢البنوة الجسدية عندما ولد المسيح في الجسد من مريم العذراء ومن الروح القدس.
ويعتقد المسيحيﱡون أنﱠ المسيح يتكون من أقنوم االبن ومن جسد بشري كامل ومن روح بشرية
ناطقة ،فالالھوت لم يحل محل الروح البشرية الناطقة ،والجسد البشري كان جسداً حقيقا ً من لحم ودم
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وعظم ،قابل للجوع والعطش ،وخاضع للتعب ،ويشعر باأللم ،ويمكنه أن يموت بانفصال الروح البشرية
عن الجسد ،وھو ليس جسداً خياليا ً ،وھذا الجسد لم ينزل من السماء.

)(١

وبالرغم من ﱠ
أن عقيدة التجسد عقيدة أساسية عند المسيحيﱢين إال أنﱠھم اختلفوا فيھا اختالفا ً كبيراً أدى
)(٢

إلى انقسام الكنيسة في منتصف القرن الخامس عشر سنة ١٤٥١م.

وقد اختلفت الكنائس في طبيعة المسيح ومشيئته إلى قولين ھما:
القول األول :ﱠ
أن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة ،وھذا قول الكنيسة القبطية المصرية
األرثوذكسية ،يقول البابا شنوده الثالث موضحا ً ذلك " :المسيح ھو اإلله الكلمة المتجسد له الھوت كامل،
وناسوت كامل ،والھوته متحد بناسوته بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير ،اتحاداً كامالً أقنوميا ً
جوھريا ً ،..وھذا االتحاد دائم ال ينفصل مطلقا ً وال يفترق  ،..فالطبيعة الالھوتية اتحدت بالطبيعة الناسوتية
التي أخذھا الكلمة من العذراء مريم بعمل الروح القدس ،الروح القدس طھر وق ﱠدس مستودع العذراء
طھارة كاملة حتى ال يرث المولود منھا شيئا ً من الخطية األصلية ،و ُك ﱢون من دمائھا جسد اتحد به ابن ﷲ
الوحيد ،وقد تم ھذا االتحاد منذ اللحظة األولى للحبل المقدس في رحم السيدة العذراء ،وباتحاد الطبيعتين
اإللھية والبشرية داخل رحم السيدة العذراء تكونت منھا طبيعة واحدة ھي طبيعة ﷲ الكلمة المتجسد".

)(٣

إذاً فطبيعة المسيح = طبيعة إلھية )جوھر الالھوت(  +طبيعة بشرية )جسد بشري  +روح بشري(.
ولكن ھل تغيرت الطبيعتان لما اتحدتا وصارتا طبيعة واحدة؟ الجواب :ال؛ لقد بقيت الطبيعتان بعد
االتحاد كما كانتا عليه قبل االتحاد ،فلم يحصل ھناك تغير أو استحاله ال في الطبيعة الالھوتية وال في
الطبيعة الناسوتية ،يقول كسﱠاب موضحا ً ذلك" :قد اتحدت الطبيعتان معا ً بدون أن تتعرض إحداھما إلى
تجديد أو تعديل أو تغيير ،مھما كان نوعه بسبب ھذا االتحاد".

)(٤

ولكن بما أنﱠه لم يحصل امتزاج بين الطبيعتين الالھوتية والناسوتية فلماذا قالت الكنسية القبطية ﱠ
أن
طبيعة المسيح طبيعة واحدة؟ الجواب عندھم :أنﱠه ليس معنى الطبيعة الواحدة امتزاج الطبيعتين الالھوتية
والناسوتية ،إنﱠما المقصود التأكيد على أنﱠ االتحاد بين الطبيعتين حقيقي وليس وھميا ً ،يقول كسﱠاب:
"ففي المسيح أقنوم واحد مؤلف من طبيعتين متميزتين :الالھوت والناسوت ،ويعني اآلباء بقولھم ﱠ
أن

) (١انظر :حتمية التثليث والتوحيد ،ص.٢٣٠
) (٢انظر :شنوده الثالث ،طبيعة المسيح ،ص.٥
) (٣شنوده الثالث ،طبيعة المسيح ،ص.٧
) (٤كسﱠاب ،حنانيا إلياس ،مجموع الشرع الكنسي ،ط ،٢مكتبة النور ،بيروت١٩٩٨ ،م ،ص.٣٦٩

٣٩
)(١

االتحاد طبيعي أنﱠه اتحاد حقيقي ال وھمي".

القول الثاني :ﱠ
أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين ،وھذا قول الكنيسة الكاثوليكية وكنائس الروم
األرثوذكس )اليونانية( والكنائس البروتستانتية) ،(٢يقول كيرمكسيموس" :نعتقد ﱠ
أن ربنا يسوع ھو
مركب من طبيعتين كاملتين إلھية وإنسانية ،متحدتين اتحاداً جوھريا ً .. ،ونعتقد أنﱠه كان في سيدنا يسوع

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

)(٣

إرادتان إرادة إلھية وإرادة بشرية ،ألنﱠه عز وجل كان فيه طبيعتان ،وكان لھما مشيئتان وفعالن".

وبناء على ما سبق يرى الباحث أنﱠه ليس ھناك خالف حقيقي حول طبيعة المسيح بين الكنائس
المسيحيﱠة ،وأنﱠ الخالف كان لفظيا ً فقط ،ﱠ
ألن الكنائس كلھا تعتقد أنﱠه لم يحصل لطبيعة المسيح الالھوتية
بعد التجسد أي تغيير أو تبديل أو امتزاج ،بل بقيت الطبيعة الالھوتية على ما كانت عليه قبل التجسد،
سواء منھم من قال بالطبيعة الواحدة ،أو من قال بالطبيعتين ،وقد اتفقوا على ﱠ
أن للمسيح طبيعتين )الھوتية
وناسوتية( اتحدتا من غير اختالط وال امتزاج ،ويرى الباحث ﱠ
أن ھناك أسبابا ً أخرى لھذا الخالف وما
ترتب عليه من انقسام بين الكنائس ليس ھذا مكان بحثھا ،ولكن ما األسباب التي دفعت إلى التجسد؟

أسباب تجسد االبن:
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ھناك عدة أسباب أوجبت ھذا التجسد ،وھذه األسباب تعود إلى قسمين أحدھما
يتعلق باإلنسان واآلخر يتعلق باH؛ وبيان ذلك اآلتي:
القسم األول :األسباب الموجبة للتجسد المتعلقة باإلنسان وھي:
السبب األول :التكفير عن خطيئة أبي البشر آدم
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن أبا البشر آدم قد أخطأ حين أكل من الشجرة التى نھاه ﷲ عن األكل منھا)،(٤
وقد ورثت ذريته ھذه الخطيئة ،وصاروا ھم أيضا ً تحت سلطانھا ،وفي ھذا يقول مينا" :جاء في كتاب
الوحي اإللھي ﱠ
أن ﷲ جبل اإلنسان على صورته ومثاله ،ووضعه في فردوس عدن ،وأمره أن يأكل من
ْ
ْرفَ ِة
يع َش َج ِر ْال َجنﱠ ِة تَأ ُك ُل أَ ْكالًَ ،وأَ ﱠما َش َج َرةُ َمع ِ
كافة أشجار الجنة ما عدا شجرة واحدة  ،..بقولهِ ):م ْن َج ِم ِ
ْالخَ ي ِْر َوال ﱠشرﱢ فَالَ تَأْ ُك ْل ِم ْن َھا ألَنﱠكَ يَ ْو َم تَأْ ُك ُل ِم ْن َھا َم ْوتا ً تَ ُموتُ ( ،تكوين) ،(١٧/٢أي تفقد حياة النعمة،
وتصبح تحت حكم الموت والھالك األبدي ،غير ﱠ
أن آدم لم يطع ھذه الوصية ،بل انخدع من الشيطان،
)(٥

وأكل من تلك الشجرة المنھي عنھا .. ،وبذلك جلب الموت على نفسه ،وعلى سائر ذريته".

ولكن كيف ورثت البشرية ھذه الخطيئة؟ وكيف يحاسب اإلنسان على ذنب لم يفعله؟ أال يتناقض

) (١كسﱠاب ،مجموع الشرع الكنسي ،ص.٣٦٩
) (٢انظر :كيرمكسيموس ،رسالة في أخص التحديدات الكاثوليكية ،رقم ) ١٥صورة بالميكروفيلم( .مينا ،علم
الالھوت ،جـ ،١ص.٣٥٤
) (٣كيرمكسيموس ،رسالة في أخص التحديدات الكاثوليكية ،رقم ) ١٥صورة بالميكروفيلم(.
) (٤تجدر اإلشارة ھنا إلى ﱠ
أن اإلسالم ينسب العصمة لجميع األنبياء عليھم الصالة والسالم ،ولم يكن أكل النبي آدم من
الشجرة إال من باب النسيان ،قال تعالى ،l`_^]\[ZYXWVUm :طه.١١٥ :
) (٥مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.٣٠٨
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٤٠
ھذا مع العدل اإللھي؟! يقول صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد مجيبا ً على ھذا السؤال" :صحيح أنﱠنا
لم نرتكب الخطيئة األولى ،ولكنﱠنا ولدنا بھا ،باإلضافة إلى خطاينا الشخصية ،ومن يستطيع أن يتبرر أمام
ﷲ من خطاياه ،ولو كانت حياته يوما ً واحداً على األرض؟"

)(١

إذاً فاإلنسان يرث الخطيئة ،ويولد بھا ،وھو أيضا ً يقع في الخطأ ،ويستدل صاحب كتاب حتمية
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التثليث والتوحيد من وراثة اإلنسان لصفات آبائه وأجداده من الطول والقصر ولون الشعر على ﱠ
أن
اإلنسان يرث الخطيئة كما يرث ھذه الصفات فيقول" :ومن المعروف  ..ﱠ
أن العوامل الوراثية تمتد حتى
الجد السابع ،فمثالً نوع الشعر ولون العينيين والطول والقصر ولون البشرة يرثھا اإلنسان عن آبائه
وأجداده ،ولم نر إنسانا ً عاقالً يحتج على صفاته الوراثية ،بل قد يرث اإلنسان عن أبويه بعض األمراض
مثل السكر وخالفه ،فھل يحتج ھذا االبن على أبيه الذي أورثه ذلك المرض؟! وماذا يفيد احتجاجه؟ أليس
)(٢

من األجدى البحث عن العالج؟"

فكما يرث اإلنسان المرض ،ويرث الصفات الوراثية ،ويرث المال ،كذلك فإنﱠ اإلنسان يرث
الخطيئة في الفكر المسيحي.
ويعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن أبا البشر آدم كان وكيالً عنا ،فل ﱠما وقع ھو في الخطيئة فكأنﱠنا وقعنا فيھا
جميعا ً ،يقول مينا ":أ ﱠما اتالدنا منه خطاة وشركاء في إثمه فذلك ال ﱠ
ألن كل واحد منا فعل ھذه الخطيئة
بإرادته الذاتية ،بل لكون ذلك الجد فعلھا بإرادته وحده ،وﷲ جل شأنه بقوة سلطانه المطلق على إرادة
البشر أقامه شخصا ً عاما ً حاويا ً إرادة البشر كلھم في إرادته ،نعم إنﱠنا لم نكن حينئذ في الوجود ،ولكنﱠنا كنﱠا
فيه من حيث أنﱠه ُمقام بأمر ﷲ رئيسا ً علينا ،ووكيالً لنا ،ولھذا لم تكن فعلته كفعل شخص خصوصي ،بل
كفعلة )ولي( عام على جميع العائلة ،ومن ثَ ﱠم تنسب إليھم جميعا ً وإن لم يشتركوا فيھا معه".

)(٣

ولكن لماذا جعل ﷲ آدم نائبا ً ووكيالً عن البشر وورثوا عنه الخطيئة وصاروا مخطئين بسبب
خطيئته؟ يجيبنا القمص مينا على ھذا السؤال ،ويُبيﱢن لنا ﱠ
أن ھناك سببين جعال آدم وكيالً عنا ھما):(٤
 .١إرادة ﷲ المطلقة وسلطانه المطلق :فإرادة ﷲ المطلقة ھي السبب الذي جعل آدم وكيالً ونائبا ً عنا.
 .٢لكي يصبح آدم بھذا الوجه ھو المسيح الذي ھو آدم الثاني ،الذي أراد ﷲ أن يجعل على يديه
خالص البشر األبدي ،لكي يستحق لھم النعمة والمجد ،كما ﱠ
أن آدم استحق لھم الخطيئة والعذاب.
إذاً فجعل آدم وكيالً عن البشر ھي إرادة ﷲ ،وال يحق للبشر أن يعترضوا عليھا.
وبسبب خطيئة آدم فسدت الطبيعة البشرية التي خلقھا ﷲ على صورته ومثاله ،ولم تعد أھالً
ﱠ
ولكن ﷲ قد خلق اإلنسان لالتصال به فكان الحل بالتجسد والصلب للتكفير عن الخطايا،
لالتصال با،H

) (١حتمية التثليث والتوحيد ،ص.١٩٣
) (٢المرجع نفسه ،ص.١٩٣
) (٣مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.٣٠٩
) (٤انظر :المرجع نفسه ،جـ ،١ص.٣٠٩

٤١
ولكي يعود لإلنسان كماله الذي يؤھله لالتصال با ،Hيقول أبو البركات ":ل ﱠما قصرنا عن بلوغ الكمال
اإلنساني  ..تأنس اإلله وتجسد واتحد بطبيعتنا ،واتصل بنا متجسداً وأرشدنا إلى طريق الكمال ،بما
أظھره من األقوال واألعمال  ..فبلغ باألكثر من الناس إلى غاية الكمال اإلنساني الذي ليس فوقه للبشر
زيادة ،ووصلنا إلى ما لم تنھض األنبياء بتوصلنا إليه من السعادة".

)(١
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ويعتقد المسيحيﱡون أنﱠ خطيئة آدم كانت غير محدودة ،وال يمكن غفرانھا بالتوبة ،ألنﱠه من
المعلوم أنﱠك كلما أخطأت بحق إنسان كبير كانت خطيئتك أكبر ،فمن يخطئ بحق ﷲ الال محدود تكون
خطيئته ال محدودة ،ألنّه تجاھل عظمة ﷲ الال محدودة ،لذلك ال بد أن تكون العقوبة ال محدودة ،لذلك
يجب أن يكون الفادي ال محدوداً ليستطيع أن يوفي بتلك الخطيئة الال محدودة وتلك العقوبة الال محدودة،
يُبيﱢن لنا القس نجيب ذلك فيقول" :لكي يحدث تكفير عن خطيئة اإلنسان غير المحدودة ال بد من سمات
معينة في الفادي:
 .١يجب أن يكون غير محدود ليستطيع أن يوفي المطالب اإللھية من جميع البشر ،وفي كل األجيال،
فضالً عن ﱠ
أن عقاب خطيئة آدم غير محدود في ذاته.
 .٢يجب أن يكون الفادي قابالً للموت الجسدي؛ ﱠ
ألن الحكم ھو بالموت وبدون سفك دم ال تحدث
مغفرة.
واآلن كيف يمكن التوفيق بين ھذين المتناقضين ،فا ٍد غير محدود وقابل للموت؟ كان ال بد إذاً من
التجسد لكي يكون المسيح بالھوته :غير محدود ،وبناسوته :قابالً للموت ،فيحدث حل المشكلة".

)(٢

كما يبرر نجيب عدم صالحية أي إنسان للقيام بمھمة الفداء؛ ﱠ
ألن اإلنسان خاطئ ،وفاقد الشيء ال
يف بخطايا البشر غير المحدودة ،وال يصلح كذلك المالك؛ ﱠ
ألن الخطيئة أتاھا
يعطيه ،وألنﱠه محدود ،فلن ِ
اإلنسان ،فيجب أن يكون الفادي إنسانا ً ،والمالك روح ،واإلنسان روح وجسد ،بينما المالك روح فقط،
فكأنﱠه يفدي عنصراً دون آخر ،والمالك محدود ،والخطيئة غير محدودة.

)(٣

ولكن عندما تجسد ﷲ االبن ألم يتلوث بالخطيئة البشرية؟! فقد ولد من مريم العذراء ،وھي من
البشر ،وقد ورثت الخطيئة؟! فلماذا لم يرث المسيح الخطيئة منھا؟! يعتقد المسيحيﱡون أنﱠ مريم العذراء
محفوظة مطھرة من دنس الخطيئة األصلية ،ومن كل دنس ،منذ اللحظة األولى من الحبل بھا ،وذلك
بفضل من ﷲ خصھا به ،لذلك وألنﱠھا كانت مطھرة من كل دنس بقدرة ﷲ ،كذلك لم تورث الخطيئة
للمسيح المولود منھا ،فكان ھو أيضا ً مطھراً من الخطيئة األصلية.

)(٤

ولكن ھل كان الموت للالھوت فقط؟ وبذلك يكون المسيحيﱡون قد نقضوا عقيدتھم في ﱠ
أن ﷲ

) (١أبو البركات ،مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة ،رقم ) ١٢صورة بالمكيروفيلم(.
) (٢نجيب ،إسحاق ،التجسد وأحداث الميالد ،د.ط ،مكتبة مار مرقس ،د.بلد١٩٧٨ ،م ،ص.٩
) (٣انظر :نجيب ،التجسد وأحداث الميالد ،ص.١٠
) (٤انظر :أوت ،مختصر علم الالھوت العقائدي ،جـ ،٢ص.١١٢
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٤٢
سرمدي ال يموت وال يفنى ،أم ﱠ
أن الموت كان للناسوت فقط؟ يجيب غريغوريوس على ھذا السؤال
فيقول" :نحن نعلم ﱠ
أن المسيح إله ،وﷲ حي ال يموت ،ونحن نردد في صلواتنا بغير فتور )قدوس ﷲ.. ،
قدوس الحي الذي ال يموت  (..ولذلك نھتف في صلواتنا ونقول) :يا من ذاق الموت بالجسد( توكيداً
لحقيقة إيماننا ﱠ
بأن المسيح إله ،وبصفته إلھا ً ال يموت ،ولكن الموت وقع على الجسد ،وذلك بمفارقة الروح
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اإلنسانية للجسد") ،(١إذاً فموت المسيح كان بالناسوت ال بالالھوت.
السبب الثاني :االتحاد باP
السبب الثاني من األسباب الموجبة للتجسد المتعلقة باإلنسان ھو االتحاد با ،Hإذ يقول صاحب
كتاب حتمية التثليث والتوحيد" :لم يكن الھدف من التجسد رفع الخطيئة فقط ،بل اتحاد ﷲ باإلنسان ،..ﱠ
فإن
الطبيعة اإلنسانية أُسرت وصارت في قبضة الموت وساد عليھا الفساد ،لذلك فمن الضروري لكي تقوم
عالقة جديدة ال يھدھا الفساد أن يتم لقاء بين ﷲ واإلنسان ،تجد فيه جميع المشاكل القائمة بين االثنين حلھا
النھائي واألخير ،فكان الحل اإللھي -ﱠ
ألن المبادرة بيد الصالح وحده -أن يأخذ لنفسه جسداً من ھذه
الطبيعة الفاسدة ،ويجعله واحداً مع الھوته في اتحاد ال انفصال فيه أو اختالط") ،(٢وھكذا فقد رجع
اإلنسان بعد التجسد اإللھي والفداء إلى صورته األصلية أھالً لالتصال با Hواالتحاد به.
القسم الثاني :األسباب الموجبة للتجسد المتعلقة با Pوھي:
السبب األول :المحبة
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ كان يظھر لألنبياء السابقين بھيئات مختلفة غير منظورة ،يقول القس
سمعان" :بما ﱠ
أن ﷲ منزه عن الزمان والمكان ،وال يُرى في ذاته على اإلطالق ،ألنﱠه ليس له شكل أو
أعضاء ،كان من البديھي أنﱠه عندما يعلن لنا ذاته أو مقاصده ،أن يكون ذلك بطريقة غير منظورة،
فيُسمعنا صوتا ً دون أن نرى منه شيئا ً ،لذلك إذا رجعنا إلى الكتاب المقدس وجدنا أنﱠه كان يظھر في
)(٣

صوت دون شكل ،كما ظھر آلدم ،تكوين ) (٨/٣ولصموئيل ،سفر صموئيل األول )".(٤/٣

ولكن لم يتوقف ظھور ﷲ على تلك الھيئات غير المنظورة ،ألنﱠ ﷲ يحب اإلنسان لذلك فا Pيريد
أن يظھر لإلنسان بطريقة يألفھا اإلنسان أكثر من تلك الطرق والھيئات غير المنظورة ،لذلك يعتقد
المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ ظھر لإلنسان بطرق منظورة ،يقول سمعان" :وبما أنﱠنا ال نستطيع أن نتصل أو نتوافق
إال مع إنسان نظيرنا ،ألنﱠنا لم نألف العيش إال معه ،وال نفھم إال لغته ،كان من البديھي أن يتنازل ﷲ
ويظھر لنا ،أو ألكثر الناس استعداداً منا لالتصال به ،في ھيئة إنسانية أو قريبة من اإلنسانية") ،(٤لذلك

) (١غريغوريوس ،س ﱠري التجسد والفداء ،د.ط ،مطبعة شركة الطباعة المصرية ،الناشر مكتبة المنتيح األنبا
غريغوريوس ،القاھرة٢٠٠٤ ،م ،ص.٣٣٨
) (٢حتمية التثليث والتوحيد ،ص.٢٢٢
) (٣سمعان ،ﷲ طرق إعالنه عن ذاته ،ص.٣
) (٤المرجع نفسه ،ص.٤

٤٣
يحدثنا الكتاب المقدس عن ظھور ﷲ بھيئة إنسان ألنبياء العھد القديم ويُبيﱢن سمعان ذلك فيقول" :عندما
كان إبراھيم الخليل جالسا ً مرة عند باب خيمته ،رأى ثالثة رجال واقفين ،فركض إليھم وتحدث معھم،
أن اثنين منھما كانا مالكين ،ﱠ
فاتضح له أثناء الحديث ﱠ
وأن الثالث كان ھو الرب نفسه  ..ولذلك كان يدعوه
تارةً ) ْال َموْ لَى( ،وتارةً أخرى ) َدي ُ
ض( ،تكوين )".(٢٥/١٨
ﱠان ُكلﱢ األَرْ ِ

)(١
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ويعتقد المسيحيﱡون أنﱠ تلك الھيئات والطرق التي ظھر بھا ﷲ لم تكن كافية لكي يتصلوا به،
ويطلعوا على مقاصده ،ويعرفوا ذاته ،ألنﱠه كان قاصراً على فئة معينه ،ولم يستفد منه كل البشر ،وبما
أن ﷲ محبة ،وھو يحب كل البشر؛ لذلك فقد قرر ﱠ
ﱠ
أن يظھر لنا بصورة الجسد ،فنزل ﷲ االبن عن عرش
كبريائه وعظمته ،وظھر في جسد كأجساد البشر ،وعاش بين البشر على األرض زمنا ً ،خاطب فيھا
البشرية ،وأعلن للبشر ذاته إعالنا ً واضحا ً جليا ً.

)(٢

فا -Hعند المسيحيﱢين -محبة ،وھو يحب اإلنسان ،وقد خلقه على صورته ،ولكن اإلنسان وقع في
الخطيئة ،فلطخ تلك الصورة ،لذلك ﱠ
فإن محبة ﷲ لإلنسان دفعته لكي يتجسد ،ويفدي اإلنسان ،ويكفر عن
خطيئته لكي يعود إلى صورته األصلية ،يقول صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد" :الدافع القوي
للتجسد ھو المحبة ،..فلم يشأ رب المجد أن تبقى صورته )اإلنسان( المجيدة ملطخة باإلثم ،..فتحرك
حنانه  ...ليخلص اإلنسان ويرد اعتباره ،ويرد له كرامته أو يرد له الصورة األصلية التي خلقه عليھا،
فقد تجسد ﷲ الكلمة ،وفي تجسده كل الحب ،وما من حب أعظم من ھذا أن يقبل اإلله صورة الھوان،
صورة التراب ،وھو رب المجد".

)(٣

وم ﱠما سبق يظھر لنا ﱠ
أن المحبة المطلقة التي ھي من طبيعة ﷲ ھي أھم األسباب في تجسد ﷲ االبن
عند المسيحيﱢين ،يقول غريغوريوس عن تجسد ﷲ االبن" :فقد تنازل ليأخذ صورة طبيعتھم ليتمشى بينھم
ويعيش بينھم ،يكلمھم ،ويسمع أنينھم ،ويلمس أوجاعھم  ...فما أبعد الفرق بين إله غير منظور ،وإله
تفضﱠل فجعل نفسه منظوراً لخلقه".

)(٤

السبب الثاني :إظھار جود ﷲ وكرمه
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ قد أوجد اإلنسان بكرمه ،وقد فطر ﷲ اإلنسان على محبة ﷲ وطلب
معرفته ،ول ﱠما كان ﷲ ال يدرك بالحواس ،وال يحيط به العقل ،فقد قرﱠر ﷲ أن يظھر لإلنسان في صورة
يألفھا اإلنسان ويحبھا ،لذلك ظھر له بجسد بشري كجسد اإلنسان ،فحقق ﷲ بجوده وكرمه لھذا اإلنسان
غاية مناه من معرفة ﷲ واالتصال به.

)(٥

) (١سمعان ،ﷲ طرق إعالنه عن ذاته ،ص.٧
) (٢انظر :المرجع نفسه ،ص.٧
) (٣حتمية التثليث والتوحيد ،ص.٢٢٠
) (٤غريغوريوس ،س ﱠري التجسد والفداء ،ص.١٠
) (٥انظر :البصري ،عمار ،كتاب البرھان ،د.ط ،دار المشرق ،بيروت١٩٧٧ ،م ،ص.٧٠
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٤٤
فا Hبتجسده أظھر كرمه لإلنسان ،وحقق رغبة اإلنسان بمعرفة ﷲ واالتصال به ،يقول القس أبو
البركات " :ﱠ
إن الذي ألجله أوجدنا ھو جوده ،والذي ألجله اتصل بنا ھو تكميل جوده ،والباري تعالى ھو
أفضل الجايدين ،وأفضل الجايدين ھو الجايد بأفضل الموجودات وأفضل الذوات ،وھو سبحانه أفضل
الموجودات ،فلزم جوده بذاته علينا ،وھذا كان سبب اتصاله بنا  ...وإذا كان اتصاله بنا ممكنا ً وفيه لنا
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غاية الشرف وله كمال الجود ،فال يمنعه إال العجز أو البخل وھما من صفات النقص ،والباري جل وعز
)(١

متعال عنھما ،ومنزه منھما ،فوجب اتصاله بنا".
ٍ
إذاً لدينا مقدمتان ھما:
المقدمة األولى :ﱠ
أن ﷲ أفضل الجايدين.

المقدمة الثانية :ﱠ
أن أفضل الجايدين من يجود بأفضل الذوات.
فالنتيجة :ﱠ
أن ﷲ يجود بأفضل الذوات.
فيصبح لدينا مقدمة جديدة ھي :ﱠ
أن ﷲ يجود بأفضل الذوات.
ومقدمة ثانية :ﱠ
أن أفضل الذوات ھي ذات ﷲ.
فالنتيجة الالزمة عنھما :ﱠ
أن ﷲ يجود بذاته.
ويعتقد المسيح ﱡيون بناء على ما سبق أنﱠ ﷲ قد جاد بنفسه حيث ظھر بصورة جسدية )المسيح(
وصلب ومات من أجل التكفير والفداء عن خطايا البشر.
السبب الثالث :التوفيق بين عدل ﷲ ورحمته
ﱠ
إن السبب الثالث من األسباب الموجبة للتجسد المتعلقة با Hھو التوفيق بين عدل ﷲ ورحمته ،إذ
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ عادل وھو أيضا ً رحيم ،وال تغلب رحمته عدله ،وال يغلب عدله رحمته ،ولكي
يوفق بين العدل والرحمة كان ال بد من التجسد ،يقول مينا" :ال يخفى ﱠ
أن ﷲ كان قادراً أن يجري على آدم
أحد أمرين :إ ﱠما أن يھلكه عقابا ً لجريمته ،أو يسامحه تعطفا ً على ضعف طبيعته ،دون أن يلجأ إلى وسيلة
كوسيلة التجسد التي كلفته ما ھو في غنى عنه ،غير أنﱠه لدى التأمل بعين الحكمة نجد ﱠ
أن عقاب آدم على
إثمه إنﱠما ھو إجراء العدل فقط ،ﱠ
وأن تبريره بال كفارة إنﱠما ھو رحمة تدوس حقوق العدل ،وال يمكن
مخالفة إحدى ھاتين الصفتين؛ ﱠ
ألن المخالفة نقص والخالق منزه عنه بداھة ،لھذا كانت وسيلة التجسد من
أسمى الوسائل وأحكمھا؛ ألنﱠھا عظمت العدل والرحمة معا ً ،ووفقت بينھما إذ أعطت كل منھما حقه".

)(٢

ويُبيﱢن صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد كيف ﱠ
أن التجسد حل مشكلة التعارض بين العدل
والرحمة فيقول" :عندما تحدث مشكلة بين شخصين ويتدخل شخص ثالث لفض النزاع يجب أن يكون
ھذا الوسيط من نفس مستوى الطرفين المتنازعين ،وليس أقل منھما لئال يُحتقر ،وليس أعلى منھما لئال

) (١أبو البركات ،مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة ،رقم  ) ١٥صورة بالميكروفيلم(.
) (٢مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.٣١٦

٤٥
يستغل سلطته فيحل النزاع ظاھريا ً فقط ،وأيضا ً يجب أن يكون الوسيط محبوبا ً من الطرفين ،ومحل ثقة
منھما ،ملتزما ً بتعھداته أمامھما ،وإذا تأملنا ما حدث في التجسد والفداء نجد السيد المسيح ھو الذي ح ﱠل
النزاع بين ﷲ واإلنسان  ..وإن كان التسامح والعفو والمغفرة ضد عدل ﷲ الكامل ،وموت اإلنسان ضد
رحمة ﷲ الكاملة ،وﷲ ال يمكن أن يتنازل عن عدله وال عن رحمته ،وھذا يمثل مشكلة صعبة وعويصة،
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ومن يقدر على حلھا إال ﷲ القادر على كل شيء؟ وفعالً قام بحلھا عن طريق تجسده المنيف ،فالتقى
)(١

العدل مع الرحمة في شخص الفادي الكريم".

وبناء عليه فقد استطاع المسيح حل المشكلة بين ﷲ واإلنسان ،واستطاع ﷲ أن يوفق بين عدله
ورحمته بالتجسد والفداء في الفكر المسيحي.
ھذا ويعتقد المسيح ﱡيون أنﱠ موت المسيح وصلبه من أجل التكفير عن خطايا البشر ھو سر من
األسرار ،ويسمونه بـ)سر الفداء( ،ويحاولون تقريب ھذا السر للعقول بأمثله وتشبيھات عديدة منھا:
 .١تشبيه الملك العظيم :إذا دخل ملك عظيم إلى مدينة كبيرة ،وحل في أحد بيوتھا ﱠ
فإن المدينة كلھا
ُف بوجوده فيھا ،كذلك االبن المتجسد حل في بطن العذراء تكريما ً
تتمتع بحماية الملك ،وتَ ْشر ُ
للبشرية كلھا ،وحماية لھا من عدوھا )الشيطان( ،فإذا ھاجم اللصوص المدينة بسبب إھمال
سكانھا ،ﱠ
فإن الملك لن يتخلى عنھا لھذا السبب ،بل سيدافع عنھا ،وينتقم من اللصوص ،غير مبا ٍل
بإھمال سكانھا ،لذلك اھتم االبن المتجسد بخالصنا ،رغم أنﱠنا قد وقعنا في الخطيئة ،بسبب
)(٢

إھمالنا.

 .٢تشبيه الفنان والصورة :إذا تلطخت صورة إنسان مرسومة على الخشب ،ال بد من حضور
صاحب الصورة ليعيد الفنان رسمھا ويجددھا ،لھذا جاء االبن الكلمة ليجدد فينا صورته التي
لطخناھا بالخطيئة ،وكما ﱠ
أن اإلنسان ال يلقي بتلك الصورة مھما تلطخت ألنﱠھا صورته ،كذلك ﷲ
في محبته لم يشأ أن يلقي اإلنسان ويفنيه ويخلق غيره ،بل اھتم بتجديده؛ ﱠ
ألن اإلنسان يحمل في
)(٣

أعماقه صورة ﷲ ،وإن كانت تلك الصورة قد تشوھت بالخطيئة.

فإن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
وعليه ﱠ
أن ھذا الفداء أعاد اإلنسان إلى صورته األصلية التي ھي على
صورة ﷲ ومثاله ،ونجا بھذا الفداء من العقوبة التي استحقھا بسبب خطيئته ،وعاد أھالً لالتصال با.H
فإن األقانيم الثالثة متساوية في الالھوت ،إال أنﱠه مع ذلك ﱠ
ومھما يكن من أمر ﱠ
فإن لكل منھم وظيفته
الخاصة به ،وال يمكن لغيره من األقانيم أن يقوم بھا ،ويحق لنا اآلن أن نسأل المسيحيﱢين فنقول :من ھو

) (١حتمية التثليث والتوحيد ،ص .٢٢٣وتجدر اإلشارة إلى ﱠ
أن المسيحيﱠة جعلت أساس العالقة بين ﷲ واإلنسان ھي
أن اإلسالم بيﱠن لنا ﱠ
النزاع ،ثم كانت المحبة ،في حين ﱠ
أن رحمة ﷲ سبقت عضبه ،فالرحمة عندنا ھي األساس.
) (٢انظر :القديس إثناسيوس الرسولي ،تجسد الكلمة ،ط) ،١٢ترجمة مرقس داوود( ،مطبعة ماسدج برنت ،دار النشر
األسقفية ،القاھرة ،د.ت ،ص.٣٧
) (٣انظر :نجيب ،التجسد وأحداث الميالد ،ص.١٤
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٤٦
الذي حدﱠد ھذه األدوار؟ ما دام ﷲ قادراً على كل شيء حتى إنﱠ ذاته العلية عندكم خاضعة لھذه القدرة
بدليل أنﱠ ﷲ قد تجسد عندكم! فلماذا ال يمكن تغييرھا؟ أم أنﱠ ھناك أحد فوق ﷲ قد حدﱠد له ھذه األدوار
لذلك فھو ال يستطيع تغييرھا؟ ھذه أسئلة تحتاج إلى اإلجابة وما وجد لھا الباحث عند المسيحيﱢين جوابا ً.

المطلب الثالث :أھمية عقيدة الثالوث عند المسيحيﱢين
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يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن اإليمان بالثالوث المقدس يحل معظم اإلشكاالت التي تترتب على اإليمان
بالوحدانية المطلقة  ،Hالتي يؤمن بھا المسلمون وغيرھم ،وتكمن أھمية عقيدة الثالوث في األمور اآلتية:
 .١يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن عقيدة الثالوث ھي الدليل على وجود ﷲ ،وعلى اتصاف ﷲ بصفات الكمال
أزالً ،يُبيﱢن القس سمعان أھمية عقيدة الثالوث فيقول" :إنﱠھا البينة على وجود كيان ذاتي  ،Hوعلى
اتصافه بصفات ،ووجود ھذه الصفات بالفعل منذ األزل ،..أ ﱠما لو كانت وحدانيته وحدانية مجردة
لما كان له كيان ذاتي ،أو بتعبير آخر لكان اسما ً على غير مسمى ،ولو كانت وحدانيته وحدانية
مطلقة ،لما كانت صفاته اإليجابية بالفعل أزالً )إن كانت لھذه الوحدانية صفات إيجابية( ،وبذلك
يكون قد تعرض للتغيير والتطور عند قيامه بالخلق ،..إذ يكون قد صار عامالً بعد أن كان غير
فإن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
عامل ،وھذا ال يتناسب مع ذاته ،وما يجب لھا من ثبات تام") ،(١وعليه ﱠ
أن
ﷲ ال يكون كامالً بذاته وصفاته إال إذا كان ﷲ ثالوثا ً ،يقول مشرقي عن أھمية الثالوث" :إنﱠه يرفع
شأن الالھوت ،ويوضح كماالته ،فالتوحيد دون التثليث يحصر الالھوت ،ويجعل العالقات معه
ممتنعة ،حتى ﱠ
أن بعضھم لكي يستبعدوا وحشته في األزل نادوا بأزلية العالم ،وتأليه الكون ...
)(٢

وذلك بحلول ﷲ بالكائنات بأسرھا وحلولھا فيه".

 .٢يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن عقيدة الثالوث ھي التي تجعل ﷲ متكلما ً سميعا ً بصيراً منذ األزل ،أما
الوحدانية المطلقة فال يمكن أن يكون ﷲ فيھا متكلما ً ،وال يمكن أن يكون سميعا ً ،وال بصيراً منذ
األزل ،يقول سمعان عن أھمية عقيدة الثالوث أنﱠھا "تميط اللثام عن األزلية التي ال يعرف الفالسفة
عن ﷲ فيھا شيئا ً ،فوصفوھا بالغيب واإلطالق ،ووصفوا ﷲ فيھا بالصمت والسكون ،فتُرينا أنﱠه لم
معان ألنﱠه يكون حينذاك متكلما ً وسامعا ً ،ومحبا ً
يكن كذلك ،بل كان عامالً بكل ما في الكلمة من
ٍ
ومحبوبا ً ،وعالما ً ومعلوما ً ،ومريداً ومراداً ،وفاعالً وقابالً ،و ُم ُمارسا ً لكل صفاته األخرى على
درجة الكمال".

)(٣

 .٣يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ ال نھائي ،وھو غير مدرك ،فال يكون الال نھائي ُمعينا ً ،وغير ال ُمدرك
مفھوما ً إال بالثالوث ،يقول سمعان عن أھمية عقيدة الثالوث بأنﱠھا" :تبيﱢن لنا كيف يكون الال نھائي

) (١سمعان ،ﷲ ذاته ونوع وحدانيته ،ص.٦١
) (٢مشرقي ،حقيقة الثالوث ،ص.١٩٨
) (٣سمعان ،ﷲ ذاته ونوع وحدانيته ،ص.٦١

٤٧
ُمعينا ً ،وكيف يكون غير ال ُمدرك مفھوما ً ،وكيف يكون الواحد المفرد متجليا ً لذاته ،عارفا ً بھا أزالً،
ومستغنيا ً بھا عن كل ما عداه ،وكيف يكون المنزه عما سواه ذا عالقة بنا ... ،دون أن يلحقه من
)(١

جراء ذلك تطور أو تغيير".

أن ﷲ ال يمكن أن يكون قاضيا ً عادالً ،ومخلصا ً رحيما ً ،وفاديا ً عظيما ً ،ومقدسا ً
 .٤يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
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كريما ً ،إال إذا كان ثالوثا ً ،فلو كان ﷲ واحداً لما أمكنه أن يقوم بكل ھذه األدوار ،يقول مشرقي:
"على أساس الثالوث الذي تتميز به المسيحي ﱠة عن كافة األديان ت ﱠم الفداء ،فاآلب أراده ،واالبن نفذ،
والروح القدس يقوم بتطبيقه ،والواقع أنﱠه دون األقانيم ال يصح أن يكون ﷲ فاديا ً ،ومخلصا ً،
ومقدسا ً ،وشفيعا ً ،وقاضيا ً ،فھي إذاً أساس ھذا كله  ...وھو تميز واضح وحاسم".

)(٢

 .٥يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ في الثالوث يظھر كمثل أعلى للرحمة والمودة ،وبدون الثالوث يكون ﷲ
صاحب الجبروت والقھر فقط ،يقول مشرقي " :ﱠ
إن الثالوث يقدم ﷲ كالمثل األعلى؛ أي من فيه
المثالية الكاملة فيما يتعلق بحياة الكمال ،فھو يرفع نسبتي األبوة والبنوة ،ويدعونا أن نتمثل باH
بالنسبة ألبوته السامية ،وبدون ذلك فإنﱠه يصبح السيد الصارم الجبار الذي تفصلنا عنه الصرامة
)(٣

والجبروت فحسب ،دون أن يُعرف بغير ذلك!!"

 .٦يعتقد المسيحيﱢين ﱠ
أن عقيدة الثالوث ھي العقيدة التي جاء بھا الكتاب المقدس ،فسواء أرضينا بھا أم
نرض فھي في النھاية عقيدة الكتاب المقدس التي ال يمكن أن يسعد اإلنسان إال باتباعھا ،يقول
لم
َ
مشرقي " :ﱠ
إن قيمة ھذه العقيدة تكمن في أنﱠه يجب علينا أن نؤمن با Hبحسب ما أعلنه عن ذاته،
وليس كما يروق لنا أن نصوره ألنفسنا ،وذلك ﱠ
ألن عقيدة الثالوث تعليم كتابي يستند إلى نصوص
الكتاب المقدس نفسه ،فھي ليست من العقل ألنﱠھا فوق الطبيعة .. ،وال من وضع المجامع ،وإنﱠما
أن الكتاب المقدس قد نصﱠ على ﱠ
من كتاب ﷲ وحده .. ،ولذلك فإنﱠه من جانبنا لوال ﱠ
أن ﷲ ھو:
)اآلب واالبن والروح القدس( .. ،لما خطر ببالنا قط أن يكون ھذا ھو كنه ﷲ أو حقيقة ذاته!! ومع
أن التأمل في عقيدة الثالوث أمر متعذر ،إال ﱠ
أنﱠه قد يظھر مبدئيا ً ﱠ
أن الحقيقة ال بد أن تنكشف بعد
الدرس الدقيق ،مصداقا ً للحكمة التي تقول :ﱠ
إن المعلومات القليلة تخرج الناس من الدين ،والبحث
)(٤

العميق يعيدھم إليه!"

) (١سمعان ،ﷲ ذاته ونوع وحدانيته ،ص.٦١
) (٢مشرقي ،حقيقة الثالوث ،ص.١٩٨
) (٣المرجع نفسه ،ص.١٩٩
) (٤المرجع نفسه ،ص.١٩٩
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٤٨
وخالصة األمر فيما يتعلق بمفھوم الثالوث ووظائفه وأھميته ھي :ﱠ
أن المسيحيﱢين يزعمون أنﱠھم
يصفون ﷲ تعالى بصفات الكمال ،وينزھونه عن صفات النقص ،ويزعمون أنﱠھم موحدون ،ولكنﱠھم
سرعان ما ينقضون ذلك بقولھم بوجود الولد له سبحانه وتعالى ،وباعتقادھم للتثليث ،وھم يبررون ذلك
بقولھم بوجوب أن تكون صفات ﷲ تعالى عاملة أزالً ،لذلك ال بد أن تكون ھناك تعددية في الذات اإللھية
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حتى تكون الصفات عاملة بينھا ،فا Hعندھم واحد في ثالثة ،واحد في الجوھر ،مثلث في األقانيم،
ويُس ﱡمون األقانيم صفات أو خواص أو خاصيات ،ولكنﱠھم يعتقدون ﱠ
أن ھذه األقانيم قائمة بذاتھا ،فأجازوا
قيام الصفة بغير الموصوف ،وھذه األقانيم ھي اآلب وھو أقنوم الوجود ،واالبن وھو أقنوم الكلمة أو
النطق أو العلم ،والروح القدس وھو أقنوم الحياة ،وھذه األقانيم الثالثة متحدة في الجوھر ،متمايزة في
األقنومية ،فا Hھو اآلب ،وﷲ ھو االبن ،وﷲ ھو الروح القدس ،ولكن ليس اآلب ھو االبن ،وليس االبن
ھو الروح القدس ،وھم قد أثبتوا بذلك ثالثة آلھة متمايزة ،فاآلب يمتاز بأنﱠه أصل لألقنومين اآلخرين إذ
لواله لما وجد االبن والروح القدس فضالً عن أن يكونا إلھين ،فوجود االبن والروح القدس وألوھيتھما
مكتسبان من اآلب ،واالبن يمتاز بالوالدة وھذه الوالدة ليست والدة جسدية بل ھي والدة روحية عقلية،
وھي ناتجة عن المحبة التي ھي طبيعة ﷲ ،وليست ناتجة عن اإلرادة اإللھية ،والروح القدس يمتاز
باالنبثاق ،ونلحظ ﱠ
أن كالمھم غير واضح في شرحھم حقيقة الثالوث ومعناه ،وليس عندھم تعريف واضح
لمفھوم الثالوث في نص مقدس عندھم ،ويبررون عدم وضوح الثالوث ،وتناقضه مع العقل ،وعدم قدرة
العقل على فھمه بأنﱠه سر من األسرار التي يجب التسليم بھا بدون نقاش ،ويحاولون تقريب صورة
الثالوث بصور تشبيھية غير مطابقة للفكرة التي يستدلون عليھا.
ونلحظ ﱠ
أن كالمھم متناقض في جمعھم بين التثليث والتوحيد ،ومتناقض في قولھم باتحاد أقنوم
االبن بجسد المسيح عليه الصالة والسالم من غير امتزاج وال حلول وال تغيير ،وھو في الحقيقة ليس
اتحاداً ،ﱠ
ألن االتحاد يستلزم االمتزاج والتغيير ،فإذا لم يكن ھناك امتزاج وتغيير فال اتحاد ،كما واختص
كل أقنوم بوظيفة خاصة به ،وال يمكن لألقنوم اآلخر أن يقوم بھا ،ويعتقدون ﱠ
أن االبن تجسد من أجل أن
يفتدي الناس بموته من الخطيئة ،فخطيئة اإلنسان غير محدودة وتستلزم فا ٍد غير محدود ،فلم يكن ھناك بد
من التجسد للفداء.
ويحاول المسيحيﱡون تبرير عقيدة الصلب والفداء بكالم إنشائي عاطفي يفتقر إلى اإلقناع ويكررون
الكالم في الفكرة بأسلوب متشابه يفتقر إلى المنطق السليم.
كما ويعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن أھمية عقيدة الثالوث تكمن في أنﱠھا ھي التي تحل اإلشكاالت الناتجة عن
اإليمان بالوحدانية المطلقة ،وال يمكن أن يكون ﷲ كامالً وموجوداً ومتصفا ً بكل صفاته -خاصة المتباينة
منھا -أزالً وأبداً إال إذا كان ثالوثا ً.
وبعد أن تعرفنا إلى مفھوم الثالوث ووظائفه وأھميته عند المسيحيﱢين ننتقل إلى الحديث عن أدلة
المسيحيﱢين على الثالوث من الكتاب المقدس.

٤٩
المبحث الثاني
أدلة المسيح ﱢيين من الكتاب المقدس على الثالوث
سيكتفي الباحث في ھذا المبحث بذكر أدلة المسيحيﱢين على ألوھية المسيح والروح القدس ،أ ﱠما
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ألوھية اآلب فال خالف عليھا من جھة ،ومن جھة أخرى فقد ت ﱠم ذكر عقيدة المسيحيﱢين في اإلله وصفاته
في بداية ھذا الفصل ،كما سيتم ذكر مظاھر ألوھية اآلب المشابھة أللوھية المسيح والروح القدس في
المطالب المتعلقة بألوھية المسيح والروح القدس ،فمنعا ً للتكرار لن نخصص أللوھية اآلب مطلبا ً مستقالً،
أ ﱠما ألوھية المسيح والروح القدس فيستدل المسيحيﱡون عليھما بأدلة عديدة من الكتاب المقدس ،ويحاول
أن ھذه العقيدة ھي العقيدة األساسية في العھد الجديد ،بل ويحاولون إثبات ﱠ
المسيحيون إثبات ﱠ
أن ھذه
العقيدة لھا أصول في العھد القديم ،ﱠ
وأن األنبياء السابقين كانوا يلمحون إليھا ولكنﱠھم لم يصرحوا بھا،
وبيان ذلك في المطالب اآلتية:

المطلب األول :أدلة المسيحيﱢين على ألوھية المسيح من الكتاب المقدس
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح بأدلة كثيرة من الكتاب المقدس ،مع أنﱠ معظم أدلتھم غير
مصرحة بذلك ،لكنﱠھم ع ﱡدوھا أدلة على ألوھية المسيح ،وسيكون دور الباحث النقل عنھم وعرض ما
لديھم ،أ ﱠما النقض فمحله الفصل الثاني بإذن ﷲ تعالى.
وتتمحور أدلة المسيحيﱢين على ألوھية المسيح من الكتاب المقدس حول عشرة نقاط ،وبيانھا اآلتي:
أوالً :أسماء ﷲ اآلب أسماء المسيح
توجد في الكتاب المقدس أسماء  Hقد أطلقت على المسيح ،ويعدھا المسيحيﱡون أكبر دليل على
ألوھية المسيح ،ومن ھذه األسماء:
 .١ﷲ :أطلق العھد الجديد اسم ﷲ على المسيح ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية المسيح،
وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :ما جاء في إنجيل متى) :ھُ َو َذا ْال َع ْذ َرا ُء تَحْ بَ ُل َوتَلِ ُد ابْناًَ ،ويَ ْد ُعونَ ا ْس َمهُ
يل ،ال ِذي تَ ْف ِسي ُرهُ :ﷲُ َم َعنَا() ،(١ومنھا قول يوحنا في افتتاحية إنجيله) :فِي ْالبَ ْد ِء َكانَ ْال َكلِ َمةُ،
ِع ﱠمانُوئِ َ
َو ْال َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد ﷲَِ ،و َكانَ ا ْل َكلِ َمةُ ﷲَ() ،(٢والمقصود بالكلمة ھنا المسيح ،ومن أدلة ذلك عندھم قول
ُسَ .و َھ ُؤالَ ِء الثﱠالَثَةُ ُھ ْم
يوحنا) :فَإ ِ ﱠن ال ِذينَ يَ ْشھَ ُدونَ فِي ال ﱠس َما ِء ھُ ْم ثَالَثَةٌ:
اآلبَ ،وا ْل َكلِ َمةَُ ،و ﱡ
الرو ُح ا ْلقُد ُ
ُ
اح ٌد().(٣
َو ِ
وفي سبب تس ِمي ﱠة المسيح بالكلمة يقول القمص ميخائيل مينا" :يحق لألقنوم الثاني أن يدعى كلمة
ألن ﷲ كلمنا به( الرسالة إلى العبرانيين ) ،(١/١وألنﱠه أعلن أفكار ﷲ ومشيئته ،يوحنا ) ،(١٨/١كما ﱠ
) ﱠ
أن

) (١متى ).(٢٣/١
) (٢يوحنا ).(١/١
) (٣رسالة يوحنا الرسول األولى ).(٧/٥
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٥٠
)(٢

كلمة اإلنسان تعلن أفكار اإلنسان وإرادته") ،(١وقد سبق ذكر أدلتھم في تس ِميﱠة المسيح بالكلمة.

ومن الجدير بالذكر أنﱠه ال يوجد في الكتاب المقدس دليل يصرح بأنﱠ المسيح ھو الكلمة.
ْس آخَ ُر() ،(٣وإالله ھو ﷲ
 .٢الرب واإلله :الرب ھو ﷲ وحده ،فقد قال ﷲ عن نفسه) :أَنَا ال ﱠر ﱡب َولَي َ
اآلخ ُر َوالَ إِلَهَ َغي ِْري().(٤
وحده ،فقد قال ﷲ أيضاًعن نفسه) :أَنَا األَ ﱠو ُل َوأَنَا ِ
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وقد ُس ﱢمي المسيح بالرب واإلله في عدة نصوص من الكتاب المقدس ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً
على ألوھيته ،ومن تلك النصوص :قول المسيحَ ) :كثِيرُونَ َسيَقُولُونَ لِي فِي َذلِكَ ْاليَوْ ِم :يَا َر ﱡب ،يَا
احداً
َر ﱡب!() ،(٥فھنا يُبيﱢن المسيح ﱠ
أن الناس يوم القيامة سوف ينادونه يا رب ،وقول المسيح لتالميذه) :إِ ﱠن َو ِ
اح ٍد ِم ْنھُ ْم يَقُو ُل لَهُ :ھَلْ أَنَا ھُ َو يَا َر ﱡب؟() ،(٦وقد س ﱠماه تلميذه باسم
ِم ْن ُك ْم يُ َسلﱢ ُمنِي ،فَ َح ِزنُوا ِج ّداًَ ،وا ْبتَدَأَ ُكلﱡ َو ِ
الرب واإلله بعد قيامته من األمواتَ ) :ربﱢي َوإِلَ ِھي!().(٧
)(٨

وقد جاءت كلمة الرب في العھد الجديد لتعبر عن شخص المسيح أكثر من أربعمائة مرة.

 .٣القدوس والصالح :وھو اسم من أسماء ﷲ ،وقد س ﱠمى ﷲ اآلب نفسه بالقدوس في عدة نصوص
ﱢيسينَ
في الكتاب المقدس ،منھا :قول ﷲ لموسى وھارون) :إِنﱢي أَنَا الرﱠبﱡ إِلَھُ ُك ْم فَتَتَقَ ﱠدسُونَ َوتَ ُكونُونَ قِد ِ
ﱡوس() ،(٩بل ﱠ
س
ألَنﱢي أَنَا قُد ٌ
إن القداسة والصالح ھما صفتان  Hوحده ،لذلك قال المسيح واصفا ً الرب) :لَ ْي َ
اح ٌد َوھ َُو ﷲ().(١٠
س أَ َح ٌد َ
)لَ ْي َ
صالِحا ً إال َو ِ
وقد ُس ﱢمي المسيح بالقدوس والصالح في عدة نصوص ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية
ﱡوس
المسيح ،ومن تلك النصوص :قول الرجل الذي به روح نجس للمسيح) :أَنَا أَ ْع ِرفُكَ َم ْن أَ ْنتَ قُد ُ
)(١١
ﱡوس ْالبَا ﱠر() ،(١٢وكان يقصد بذلك المسيح،
ﷲِ!(  ،وقول بطرس عن المسيحَ ) :ولَ ِك ْن أَ ْنتُ ْم أَ ْنكَرْ تُ ُم ا ْلقُد َ
ﱡوس ْال َموْ لُو ُد ِم ْن ِك يُ ْدعَى ا ْبنَ ﷲِ() ،(١٣وقول المسيح
ول ﱠما بشر المالك مريم العذراء بالمسيح قال لھا) :ا ْلقُد ُ

صالِ ُح() ،(١٤يقول البابا شنوده الثالث مستدالً بالنصوص السابقة على ألوھية
عن نفسه) :أَنَا ھُ َو الرﱠا ِعي ال ﱠ
المسيح" :إن كان ليس أحد صالحا ً إال واحد فقط وھو ﷲ ،وقد ثبت ﱠ
أن المسيح صالح أو ھو الوحيد

) (١مينا ،علم الالھوت ،جـ،١ص.١٩٣
) (٢انظر تس ِميﱠة المسيح بالكلمة :ھذا البحث ،ص.٣٠
) (٣إشعياء ).(٦/٤٥
) (٤إشعياء ).(٦/٤٥
) (٥متى ).(٢٢/٧
) (٦متى ).(٢٢/٢٦
) (٧يوحنا ).(٢٨/٢٠
) (٨انظر :إبراھيم ،سعيد ،المسيح إنسان أم إله ،ط ،٢مطبعة أوتوبرنت ،د.بلد ،د.ت ،ص.٢٧
) (٩المزامير ).(٩-٢-٣/٩٩
) (١٠متى ).(١٧/١٩
) (١١مرقس ).(٢٤/١
) (١٢أعمال الرسل ).(١٤/٣
) (١٣لوقا ).(٣٥/١
) (١٤يوحنا ).(١١/١٠

٥١
الصالح ،إذاً ھو ﷲ ،وإن كان ﷲ ھو وحده قدوس ،وقد ثبت ﱠ
أن المسيح قدوس ،إذاً ھو ﷲ".

)(١

 .٤األول واآلخر :وھما اسمان من أسماء ﷲ اآلب ،وقد سمى ﷲ بھما نفسه في عدة نصوص من
اآلخ ُر َوالَ إِلَهَ َغي ِْري().(٢
الكتاب المقدس منھا :قول الرب) :أَنَا األَ ﱠو ُل َوأَنَا ِ
وقد ُوصف المسيح بأنﱠه األول واآلخر كذلك في عدة نصوص من الكتاب المقدس ،ويعد
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اآلخ ُر() ،(٣يقول
المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية المسيح ،فقد قال المسيح عن نفسه) :أَنَا ھ َُو األَ ﱠو ُل َو ِ
وأن المسيح ھو األول واآلخر" :التوفيق الوحيد ھو ﱠ
أن ﷲ ھو األول واآلخر ،ﱠ
البابا شنوده موفقا ً بين ﱠ
أن
قائل العبارتين واحد ،فإذا كان المسيح ھو األول ،إذن ھو ليس مخلوقا ً ،ألنﱠه ال يوجد قبله من يخلقه ،وما
)(٤

دام غير مخلوق إذن فھو أزلي ،وإذن ھو ﷲ".
ثانيا ً :صفات ﷲ اآلب صفات المسيح

توجد في الكتاب المقدس صفات  ،Hوقد أطلقت ھذه الصفات على المسيح ،ويعدھا المسيحيﱡون
أدلة قوية على ألوھية المسيح ،ومن ھذه الصفات:
 .١األزلية واألبدية :وصف ﷲ اآلب في الكتاب المقدس باألزلية واألبدية ،فقد قال داوود النبي
مخاطبا ً ﷲُ ) :م ْن ُذ األَزَ ِل إِلَى األَبَ ِد أَ ْنتَ ﷲُ() ،(٥وقد بي ﱠن األنبا غريغوريوس معنى األزل فقال" :األزل ما
ليس له بداية") ،(٦وعن معنى األبد قال" :وحده -أي ﷲ  -األبدي ألنﱠه ال نھاية له") ،(٧فاألزلي ھو الذي
صفَ بھما المسيح ،ويعد
ال بداية له ،واألبدي ھو الذي ال نھاية له ،وھما من صفات ﷲ وحده ،وقد ُو ِ
المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية المسيح ،وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :قول المسيح لليھود) :قَ ْب َل أَنْ
يَ ُكونَ إِ ْب َرا ِھي ُم أَنَا َكائِنٌ () ،(٨وبما ﱠ
أن إبراھيم وجد قبل المسيح بمئات السنين ،والمسيح يقول أنا قبله ،فھذا
دليل عند المسيحيﱢين على أنﱠه أزلي.
وقد نص يوحنا بأنﱠه) :فِي ْالبَ ْد ِء َكانَ ْال َكلِ َمةُ() ،(٩والكلمة ھنا ھي المسيح ،فقد كان المسيح قبل بدء
الخلق ،وھذا دليل على أزليته ،وقال المسيح مخاطبا ً اآلب) :فَ َمجﱢ ْدنِي فِي َحضْ َرتِكَ اآلنَ  ،أَ ﱡيھَا اآلبُ  ،بِ َما
ين ا ْل َعالَ ِم() ،(١٠وقال المسيح) :ألَنﱠكَ أَ ْحبَ ْبتَنِي قَ ْب َل إِ ْنشَا ِء ا ْل َعالَ ِم() ،(١١يقول
َكانَ لِي ِمنْ َم ْج ٍد ِع ْندَكَ قَ ْب َل تَ ْك ِو ِ
األنبا غريغوريوس معلقا ً على ھذين النصين" :في ھذين النصين ينسب المسيح إلى ذاته أنﱠه كائن قبل

) (١البابا شنوده الثالث ،الھوت المسيح ،ص.٧١
) (٢إشعياء ).(٦/٤٤
) (٣رؤيا يوحنا الالھوتي ).(١٧/١
) (٤البابا شنوده الثالث ،الھوت المسيح ،ص.٤٨
) (٥المزمور ).(٢/٩٠
) (٦األنبا غريغوريوس ،أنت المسيح ابن ﷲ الحي ،د.ط ،د.دار ،د.بلد١٩٧٥ ،م ،ص.٢٠
) (٧المرجع نفسه ،ص.٢٩
) (٨يوحنا ).(٥٨/٨
) (٩يوحنا ).(١/١
) (١٠يوحنا ).(٥/١٧
) (١١يوحنا ).(٢٤/١٧
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٥٢
إنشاء العالم ،فوجوده لم يبدأ من مريم ،حيث ظھر في الجسد بل ﱠ
إن وجوده قبل خلق الكون ،أي منذ
األزل ،بل ويلمح المسيح أيضا ً إلى المحبة األزلية المتبادلة بينه وبين أقنوم اآلب في األزل وقبل
)(١

الزمان".
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وقال المسيح ليوحنا) :أَنَا ھُ َو األَلِ ُ
ف َو ْاليَا ُء ،ا ْلبِدَايَةُ َوالنﱢ َھايَةُ ،يَقُو ُل الرﱠبﱡ ْال َكائِ ُن َوال ِذي َكانَ َوال ِذي
)(٢
يَأْتِيْ ،القَا ِد ُر َعلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء(.
ويستدل غريغوريوس بالنصوص السابقة على ألوھية المسيح فيقول" :ھاتان الصفتان :األزلية
واألبدية ،ينسبھما الرب يسوع إلى ذاته بنفس القوة التي تنسبان إلى ﷲ ،فإذا لم يكن المسيح ھو ﷲ،
فكيف يجرؤ المسيح أن يصف ذاته باألزلية واألبدية ... ،فنحن أمام قضية حاده :إ ﱠما أن يكون المسيح
مجدفا ً ،وإ ﱠما أن يكون صادقا ً ،فإذا كان صادقا ً -وال شك في ذلك -فال مفر من أن يكون ھو ﷲ
متجسداً".

)(٣

 .٢القدرة على كل شي :وھي صفة من صفات ﷲ ،فھو وحده ھو القادر على كل شيء ،فقد قال
ست َ َ
طا ٌع().(٤
َي ٍء ُم ْ
المسيح واصفا ً الربِ ) :ع ْن َد ﷲ ُك ﱡل ش ْ
وقد اتصف المسيح بھذه الصفة ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية المسيح ،وجاء ھذا في
عدة نصوص منھا :قول المسيح في نفسه) :أَنَا ھُ َو األَلِ ُ
َي ٍء() ،(٥وعندما
ف َو ْاليَا ُء ... ،ا ْلقَا ِد ُر َعلَى ُك ﱢل ش ْ
دخل المسيح وتالميذه السفينة اضطرب البحر وھاجت الريح ،فقام المسيح وانتھر الريح والبحر فصار
اح َوا ْلبَ ْح َر َج ِميعا ً ت ُِطي ُعهُ!() ،(٦ففي ھذا النص
ان َھ َذا! فَإِنﱠ ﱢ
ھدوء عظيم فتعجب الناس قائلين) :أَ ﱡ
الريَ َ
ي إِ ْن َ
س ٍ
النص تظھر قدرة المسيح وسلطانه على الطبيعة ،إذ استجابت له الريح وسكن البحر ألمره ،من غير أن
يحتاج إلى الصالة والدعاء كما يفعل غيره.
 .٣العلم بكل شيء :وھي صفة من صفات ﷲ ،فھو وحده العالم بكل شيء ،فقد قال بولس واصفا ً
َي ٍء ع ُْريَانٌ َو َم ْكشُوفٌ لِ َع ْينَ ْي َذلِكَ ال ِذي َم َعهُ أَ ْم ُرنَا().(٧
الربُ ) :ك ﱡل ش ْ
وقد ُوصف المسيح بالعلم بكل شيء ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية المسيح ،وجاء ھذا
ورةٌ لَكَ َخ َ
يسيﱡونَ يُفَ ﱢكرُونَ
في عدة نصوص منھا :قول المسيح للمشلولَ ) :م ْغفُ َ
طايَاكَ  .فَا ْبتَدَأَ ْال َكتَبَةُ َو ْالفَرﱢ ِ
قَائِلِينَ َ :م ْن ھَ َذا ال ِذي يَتَ َكلﱠ ُم بِت ََجا ِديفَ ؟ َم ْن يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ْغفِ َر خَ َ
سو ُع بِأ َ ْف َكا ِر ِھ ْم()،(٨
طايَا إال ﷲُ َوحْ َدهُ؟ فَ َ
ش َع َر يَ ُ
فالمسيح ھنا يعلم ما يجول في األفكار والضمائر.

) (١غريغوريوس ،أنت المسيح ابن ﷲ الحي ،ص.٢٣
) (٢رؤيا يوحنا ).(١٨/١
) (٣غريغوريوس ،انت المسيح ابن ﷲ الحي ،ص.٣١
) (٤متى ).(٢٦/١٩
) (٥رؤيا يوجنا ).(٨/١
) (٦متى ).(٢٧-٢٣/٨
) (٧الرسالة إلى العبرانيين ).(١٣/٤
) (٨لوقا ).(٢٢/٥

٥٣
َي ٍء() ،(١وقول بطرس للمسيح) :يَا َربﱡ  ،أَ ْنتَ
وقول التالميذ للمسيح) :اَآلنَ نَ ْعلَ ُم أَنﱠكَ عَالِ ٌم بِ ُك ﱢل ش ْ
ْر ُ
ف أَنﱢي أُ ِحبﱡكَ ().(٢
تَ ْعلَ ُم ُك ﱠل ش ْ
َي ٍء .أَ ْنتَ تَع ِ
 .٤الحضور في كل مكانُ :وصف ﷲ اآلب بأنﱠه موجود في كل مكان ،فقد قال الرب) :أَ َما أَ ْم َألُ أَنَا
ض يَقُو ُل ال ﱠر ﱡب؟().(٣
ال ﱠ
ت َواألَ ْر َ
اوا ِ
س َم َ
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وقد ُوصف المسيح بأنﱠه حاضر في كل مكان ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية المسيح،
ان أَ ْو ثَالَثَةٌ بِاسمي فَ ُھنَا َك
وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :قول المسيح عن نفسه) :ألَنﱠهُ َح ْيثُ َما ْ
اجتَ َم َع ا ْثنَ ِ
س ِط ِھ ْم() ،(٤فالمسيح موجود في كل بقاع األرض ،ﱠ
ألن الكنيسة منتشرة في كل مكان ،وكل ما
أَ ُكونُ فِي َو ْ
اجتمع اثنان باسمه فھو معھما ألنﱠه غير محدود).(٥
ان ال ِذي ھُ َو
ْس أَ َح ٌد َ
ومنھا قول المسيحَ ) :ولَي َ
ص ِع َد إِلَى ال ﱠس َما ِء إِال ال ِذي نَزَ َل ِمنَ ال ﱠس َما ِء ،اب ُْن ا ِإل ْن َس ِ
فِي ال ﱠس َما ِء() ،(٦يقول القس سعيد ابراھيم مستدالً بھذا النص على وجود المسيح في كل مكان" :بينما كان
المسيح على األرض كان أيضا ً في السماء") ،(٧أي ﱠ
أن المسيح في حين وجوده على األرض متجسداً كان
كان أيضا ً يمأل السماء ،فھو في األرض وفي السماء في الوقت نفسه!
ومنھا قول المسيح لتالميذه) :أَ ْنتُ ْم فِ ﱠيَ ،وأَنَا فِي ُك ْم() ،(٨وفي ھذا النص يُبيﱢن المسيح أنﱠه بينما ھو
اآلن في السماء ھو أيضا ً في قديسيه).(٩
ضا ِء ال ﱠد ْھ ِر() ،(١٠يقول القس منصور مستدالً
وقول المسيح لتالميذه) :ھَا أَنَا َم َع ُك ْم ُك ﱠل األَيﱠ ِام إِلَى ا ْنقِ َ
بھذا النص على حضور المسيح في كل مكان" :فإذا لم يكن المسيح حاضراً في كل مكان وزمان فكيف
)(١١

يقول إنﱠه يكون مع الكارزين

باسمه بين األمم والقبائل والشعوب في كل مصر وعصر إلى انقضاء

)(١٢

الدھر؟"

 .٥عدم التغيير :ﱠ
س
إن ﷲ وحده ھو الذي ال يتغير ،قال القديس يعقوب واصفا ً الرب بأنﱠه) :ال ِذي لَ ْي َ
ِع ْن َدهُ تَ ْغيِي ٌر().(١٣

) (١يوحنا ).(٣٠/١٦
) (٢يوحنا ).(١٧/٢١
) (٣إرميا ).(٢٣/٢٣
) (٤متى ).(٢٠/١٨
) (٥انظر :إبراھيم ،المسيح إنسان أم إله ،ص.٣٢
) (٦يوحنا ).(١٣/٣
) (٧إبراھيم ،المسيح إنسان ام إله ،ص.٣٣
) (٨يوحنا ).(٢٠/١٤
) (٩انظر :إبراھيم ،المسيح إنسان أم إله ،ص.٣٣
) (١٠متى ).(١٩/٢٨
) (١١أي المبشرين باسمه ودعوته.
) (١٢منصور ،رسالة التوحيد والتثليث ،ص .١٨١
) (١٣رسالة يعقوب ).(١٧/١
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٥٤
وقد ُوصف المسيح بعدم التغيير ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھيته ،فقد قال بولس واصفا ً
يح ُھ َو ھ َُو أَ ْمسا ً َوا ْليَ ْو َم َوإِلَى األَبَ ِد().(١
س ُ
المسيح) :يَ ُ
سو ُع ا ْل َم ِ
ثالثا ً :أعمال ﷲ اآلب أعمال المسيح

)(٢

يقول إبراھيم" :من األمور التي ال شك فيھا ﱠ
أن ﷲ ال يشاركه في أعماله إنسان ،وجميع أعمال ﷲ
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نسبت إلى المسيح وھي تشھد عن الھوته") ،(٣ومن ھذه األعمال التي تفرد بھا ﷲ وعملھا المسيح:
 .١الخلق :الخلق عمل ال يقوم به إال ﷲ وحده ألنﱠه إيجاد من العدم ،وقد ُوصف ﷲ تعالى بتفرده
ت
بالخلق في عدة نصوص من الكتاب المقدس منھا :قول الرب) :أَنَا الرﱠبﱡ َ
اوا ِ
صانِ ٌع ُك ﱠل َش ْي ٍء ن ِ
َاش ٌر ال ﱠس َم َ
ضَ .م ْن َم ِعي؟().(٤
َوحْ ِدي .بَا ِسطٌ األَرْ َ
والخلق عمل من أعمال المسيح كذلك ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھيته ،وجاء ھذا في قول
ت ْال َحيَاةُ ،...
القديس يوحنا واصفا ً المسيحُ ) :ك ﱡل ش َْي ٍء بِ ِه َكانَ َ ،وبِ َغي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َش ْي ٌء ِم ﱠما َكانَ  ،فِي ِه َكانَ ِ
َو ُك ﱢونَ ا ْل َعالَ ُم بِ ِه().(٥
يذكر البابا شنوده ھذا النصوص وغيره ثم يتسائل قائالً" :كيف يكون المسيح خالقا ً ،بينما الخلق
من صفات ﷲ وحده؟") ،(٦ثم يجيب على ھذا السؤال بقوله" :لقد كان يخلق بقوة الھوته ،باعتبار أنﱠه
األقنوم الثاني ،إذاً فھل ھو الذي خلق الكون أم ﷲ اآلب ھو الذي خلق الكل؟ ﱠ
إن ﷲ اآلب خلق العالم كله
باالبن ،خلقه بعقله .. ،بمعرفته ،بكلمته ،أي باألقنوم الثاني ،لذلك يقول الرسول) :الذي به عمل
العالمين( ،أي بعقله ،بحكمته".

)(٧

 .٢غفران الخطايا :ﱠ
إن ﷲ وحده ھو غافر الذنوب ،يقول البابا شنوده" :المغفرة ھي حق ﷲ وحده،
ﱠ
ألن الخطية ھي موجه أصالً إليه ،فھي كسر لوصاياه ،وتعد على شرائعه ،وتمرد على ملكوته ،وھي
أيضا ً عدم محبة  ،Hوتفضيل للشر عليه ،ونكران لجميله") ،(٨وقد جاءت عدة نصوص في الكتاب
ٌ
المقدس تبين ﱠ
ؤوف بَ ِطي ُء
أن ﷲ ھو وحده غافر الذنوب منھا :قول الرب عن نفسه) :الرﱠبﱡ إِلَهٌ َر ِحي ٌم َو َر
صيَ ِة َوا ْل َخ ِطيﱠ ِة().(٩
ْالغ َ
اإل ْث ِم َوا ْل َم ْع ِ
َض ِ
ب َ ...غافِ ُر ْ ِ
وقد قام المسيح بھذا العمل ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھيته ،ومن ھذه النصوص :قول

) (١الرسالة إلى العبرانيين ).(٨/١٣
إن أعمال ﷲ وإن كانت صفات فعل له إال ﱠ
) (٢ﱠ
أن المسيحيﱢين ال يقسمون صفات ﷲ إلى صفات ذات وصفات فعل ،لذلك
التزم الباحث بذكر أدلة المسيحيﱢين كما ھي عندھم.
) (٣إبراھيم ،المسيح إنسان أم إله ،ص.٣٦
) (٤إشعياء ).(٢٤/٤٤
) (٥يوحنا ).( ١٠-٣/١
) (٦البابا شنوده الثالث ،الھوت المسيح ،ص.٣٦
) (٧المرجع نفسه ،ص.٣٦
) (٨المرجع نفسه ،ص.٧٢
) (٩سفر الخروج ).(٦/٣٤

٥٥
)(١
ورةٌ لَكَ َخ َ
ورةٌ لَ ِك
طايَاكَ (  ،وقول المسيح أيضا ً للمرأة الخاطئةَ ) :م ْغفُ َ
المسيح للمفلوج) :يَا بُنَ ﱠيَ ،م ْغفُ َ
َخ َ
اك().(٢
طايَ ِ

أن الجميع يؤمنون ﱠ
يقول البابا شنوده مستدالً بھذه النصوص على ألوھية المسيح" :مع ﱠ
أن ﷲ وحده
الذي يغفر الخطايا ،قام المسيح بمغفرة الخطية للمفلوج وللمرأة الخاطئة  ..ولغيرھم ،بمجرد أمره ،ليس
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ورةٌ لَ ِك خَ َ
اك( ولم يقل:
بصالة يطلب فيھا الحل من ﷲ ،كما يفعل الكھنة حاليا ً ،إنﱠما باألمر ) َم ْغفُ َ
طا ي َ ِ
)(٣

)إذھب الرب يغفر لك( ،وقال في صراحة ﱠ
أن له ھذا السلطان أن يغفر الخطايا على األرض".

 .٣الخالص :ﱠ
إن الخالص عمل ال يقوم به إال ﷲ وحده وم ﱠما يدل على ذلك قول مريم العذراء في
)(٤
صنَا ﷲِ().(٥
صي(  ،وقول بولسُ ) :م َخلﱢ ِ
ُوحي بِاُ Pم َخلﱢ ِ
تمجيدھا ) :Hتَ ْبتَ ِھ ُج ر ِ

وقد قام المسيح بھذا العمل ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھيته ،وقد جاء ھذا في عدة
ص َما قَ ْد
ان قَ ْد َجا َء لِ َك ْي يُ َخلﱢ َ
نصوص في الكتاب المقدس منھا :قول المسيح عن نفسه) :ألَ ﱠن ا ْبنَ ا ِإل ْن َس ِ
)(٧
)(٦
سو َع
يح يَ ُ
س َ
ت ألَ ِدينَ ْال َعالَ َم بَلْ ألُ َخلﱢ َ
ص ا ْل َعالَ َم(  ،وقول بولس) :أَنﱠ ا ْل َم ِ
ھَلَكَ (  ،وقول المسيح) :ألَنﱢي لَ ْم آ ِ
ص ا ْل ُخ َ
طاةَ().(٨
يَ ُ
سو َع َجا َء إِلَى ا ْل َعالَ ِم لِيُ َخ ﱢل َ
 .٤الدينوية :الدينونة ھي عمل من أعمال ﷲ وحده ،يقول إبراھيم " :ﱠ
إن الديان العادل ھو ﷲ ال شريك
له ،فال يستطيع أي إنسان مھما كان أن يأخذ مركز الديان") ،(٩ويستدل إبراھيم على ذلك بقول داوود
وب().(١٠
النبي) :ال ﱠر ﱡب يَ ِدينُ ال ﱡ
ش ُع َ
وقد ُوصف المسيح بأنﱠه ھو الديان يوم القيامة ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھيته ،ومن ھذه
ان َسوْ فَ يَأْتِي فِي َمجْ ِد أَبِي ِه َم َع َمالَئِ َكتِ ِهَ ،و ِحينَئِ ٍذ يُ َجا ِزي
النصوص :قول المسيح عن نفسه) :فَإ ِ ﱠن ا ْبنَ ا ِإل ْن َس ِ
)(١١
ْطي ُك ﱠل
وبَ ،و َ
احصُ ْال ُكلَى َو ْالقُلُ َ
س َ
اح ٍد َح َ
سأُع ِ
ب َع َملِ ِه(  ،ومنھا قول المسيح عن نفسه) :أَنَا ھُ َو ْالفَ ِ
ُك ﱠل َو ِ
ب أَ ْع َمالِ ِه() ،(١٢فالمسيح يبيﱢن لنا في ھذين النصين أنﱠه ھو الذي سوف يحاسب الناس
اح ٍد ِم ْن ُك ْم بِ َح َ
س ِ
َو ِ

على أعمالھم يوم القيامة.

) (١مرقس ).(٥/٢
) (٢لوقا ).(٤٨/٧
) (٣البابا شنوده ،الھوت المسيح ،ص.٧٤
) (٤لوقا ).(٤٧/١
) (٥رسالة بولس الرسول إلى تيطس ).(١٠/٢
) (٦إنجيل متى ).(١١/١٨
) (٧إنجيل يوحنا ).(١٤٧/١٢
) (٨الرسالة األولى إلى ثيموثاوس ).(١٥/١
) (٩إبراھيم ،المسيح إنسان أم إله ،ص.٤٢
) (١٠المزمور ).(٨//٧
) (١١متى ).(٢٧/١٦
) (١٢رؤيا يوحنا الالھوتي ).(٢٣/٢
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٥٦
رابعا ً :إكرام المسيح إكرام P
يقول سعيد إبراھيم " :ﱠ
إن اإلكرام الذي قُ ﱢد َم للمسيح له المجد ال يمكن أن يقدم إلنسان مھما سما قدره
أو عظم مركزه") ،(١ويعد المسيحيﱡون ھذا التكريم للمسيح دليالً على ألوھية المسيح ،ويظھر ھذا التكريم
في أمور عديدة منھا:
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 .١تقديم السجود للمسيح :فقد جاء في عدة نصوص ﱠ
أن السجود ال يكون إال  Hوحده ،منھا قول
س ُج ُد() ،(٢ومع ھذا النص الصريح في عدم جواز السجود إال  Hوحده
المسيح لمن يتبعه) :لِلرﱠبﱢ إِلَ ِھكَ تَ ْ
إال أنﱠنا نجد ﱠ
أن المسيح قَبِل سجود الناس له ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية المسيح ،وجاء ذلك
س َج َد لَهُ() ،(٣ومنھا سجود األعمى
في عدة نصوص منھا :سجود األبرص للمسيحَ ) :وإِ َذا أَب َْرصُ قَ ْد َجا َء َو َ
األعمى للمسيح بعد أن جعله يبصر) ،(٤يقول القس جبره" :من ھذه النصوص الصريحة يتضح ﱠ
أن واجب
واجب الصالة والعبادة من حق ﷲ وحده على المؤمنين ،ال يجوز أن يقدم ألي بشر أو نبي أو رسول ،إال
أنﱠنا نجد ﱠ
أن المسيح تُقدم إليه العبادة والسجود ،وتُرفع إليه التوسالت ،وھو في الوقت نفسه يقبلھا ،ويقدر
)(٥

أن يجيبھا".

االبْنَ َك َما يُ ْك ِر ُمونَ
 .٢تقديم اإلكرام للمسيح نظير اآلب تماما ً :فقد قال المسيح) :لِ َك ْي يُ ْك ِر َم ا ْل َج ِمي ُع ِ
اال ْبنَ الَ يُ ْك ِر ُم
اآلب ال ِذي أَرْ َسلَهُ().(٦
َ
َ
اآلبَ .م ْن الَ يُ ْك ِر ُم ِ
)(٧
 .٣تقديم العبودية للمسيح  :المسيح موضوع اإليمان فقد قال المسيح عن نفسهَ ) :منْ يُ ْؤ ِمنُ بِي فَلَهُ
َحيَاةٌ أَبَ ِديﱠةٌ().(٨

والمسيح ھو موضوع المحبة فقد قال يوحنا عن المسيح) :نَحْ ُن نُ ِح ﱡبهُ ألَنﱠهُ ھُ َو أَ َحبﱠنَا أَ ﱠوالً().(٩
ضا َع َحيَاتَهُ ِمنْ أَ ْجلِي يَ ِج ُدھَا().(١٠
والمسيح ھو موضوع االستشھاد فقد قال المسيحَ ) :منْ أَ َ
والمسيح ھو موضوع العبادة فقد قال بولس) :فَلَوْ ُك ْن ُ
اس لَ ْم أَ ُك ْن َع ْبداً
ضي النﱠ َ
ت بَ ْع ُد أُرْ ِ
يح(.
لِ ْل َم ِ
س ِ

)(١١

والمالحظ ﱠ
أن النص األخير ھو وحده المصرح بعبودية بولس للمسيح ،لكنﱠھم يستدلون بالنصوص
السابقة على ذلك كذلك.

) (١إبراھيم ،المسيح إنسان أم إله ،ص.٤٢
) (٢متى ).(١٠/٤
) (٣متى ).(٢/٨
) (٤يوحنا ).(٣٥/٩
) (٥جبره ،ابن ﷲ ،ص.٥٥
) (٦يوحنا ).(٢٣/٥
) (٧انظر ھذا الدليل في :إبراھيم ،المسيح إنسان أم إله ،ص.٤٦
) (٨يوحنا ).(٤٧/٦
) (٩رسالة يوحنا األولى ).(١٩/٤
) (١٠متى ).(٣٧/١٠
) (١١الرسالة إلى اھل غالطية ).(١٠/١

٥٧
 .٤التعميد باسم المسيح مقترنا ً باسم اآلب :جاء التعميد باسم المسيح مقترنا ً أحيانا ً باسم اآلب،
وأحيانا ً جاء التعميد باسم المسيح وحده :فقد قال المسيح لتالميذه) :فَ ْاذھَبُوا َوت َْل ِم ُذوا َج ِمي َع األُ َم ِم َو َع ﱢمدُو ُھ ْم
)(١
س ِم
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َعلَى ا ْ
بِا ْ
اال ْب ِن َو ﱡ
ب َو ِ
س ِم اآل ِ
س(  ،وقال بطرس لليھود) :تُوبُوا َو ْليَ ْعتَ ِم ْد ُكلﱡ َو ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
)(٢
ان ْالخَ َ
طايَا(.
يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
يح لِ ُغ ْف َر ِ
س ِ
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خامسا ً :وصف المسيح بأنﱠه ابن ﷲ
صفَ المسيح بأنﱠه )ابن ﷲ( ،وبأنﱠه االبن الوحيد  Hفي عدة نصوص من الكتاب المقدس ،ويعد
ُو ِ
المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية المسيح ،فھم يعتقدون أنﱠه مولود من ﷲ منذ األزل وله نفس الطبيعة
والجوھر اإللھيين ،ومن ھذه النصوص التي وصف بھا المسيح بأنﱠه )ابن ﷲ( :قول اآلب لالبن عند
)(٣
ُررْ ُ
يح ابْنُ ﷲ
س ُ
التعميد) :ھَ َذا ھُ َو ا ْبنِي ا ْل َحبِ ُ
ت(  ،وقول بطرس للمسيح) :أَ ْنتَ ھُ َو ا ْل َم ِ
يب ال ِذي بِ ِه س ِ
ا ْل َح ﱢي() ،(٤وقول المالك لمريم العذراء حين بشرھا بالحبلْ ) :القُ ﱡدوسُ ْال َموْ لُو ُد ِم ْن ِك يُ ْدعَى ابْنَ ﷲِ()،(٥

وجاء في إنجيل يوحنا ﱠ
ت ،بَلْ ألَجْ ِل
أن المسيح حين سمع عن مرض لعازر قال) :ھَ َذا ْال َم َرضُ لَي َ
ْس لِ ْل َموْ ِ
َمجْ ِد ﷲ ،لِيَتَ َم ﱠج َد ابْنُ ﷲ بِ ِه() ،(٦وجاء في إنجيل متى في معجزة المشي على الماء وفيھا ﱠ
أن المسيح مشى
مشى على الماء ،ومشى بطرس أيضا ً على الماء بقوة المسيح ،فسجد كل من في السفينة للمسيح وقالوا:
)بِ ْال َحقِيقَ ِة أَ ْنتَ ابْنُ ﷲِ!() ،(٧يقول مينا معلقا ً على ھذا النص" :ھل يقصدون بھذه العبارة بنوة عادية مثل
بنوة باقي البشر H؟ مستحيل ،فالبنوة العادية ليس دليلھا المشي على الماء ،والسماح لتلميذه بالمشي على
الماء مثله ،لذلك سجدوا له وھم يقولون ھذه العبارة ،وفي ھذا السجود اعتراف بأنﱠه ابن ﷲ من نوع فريد
)(٨

ليس ألحد من الناس ،بنوة لھا قوة المعجزة الخارقة والسيطرة على الماء والريح".

ويعتقد المسيحيﱢون أنﱠه من أجل أن تتميز بنوة المسيح عن بنوة سائر المؤمنين الذين ُدعو بأبناء ﷲ
بسبب المحبة واإليمان ،فقد ُس ﱢمي المسيح في الكتاب المقدس باالبن الوحيد ،و جاء ھذا في عدة نصوص
منھا :قول المسيح) :ألَنﱠهُ ھَ َك َذا أَ َحبﱠ ﷲُ ْال َعالَ َم َحتﱠى بَ َذ َل ا ْبنَهُ ا ْل َو ِحي َد() ،(٩ومنھا قول يوحنا) :بِھَ َذا أُ ْ
ظ ِھ َر ْ
ت
أُ ْ
ظ ِھ َر ْ
ت َم َحبﱠةُ ﷲِ فِينَا :أَ ﱠن ﷲَ قَ ْد أَرْ َس َل ا ْبنَهُ ا ْل َو ِحي َد إِلَى ْال َعالَ ِم لِ َك ْي نَحْ يَا بِ ِه().(١٠
ويالحظ ﱠ
أن إنجيل يوحنا ھو وحده دون غيره من األناجيل الذي تفرد بالنص على بذل االبن
الوحيد من أجل خالص العالم.
) (١متى ).(١٩/٢٨
) (٢أعمال الرسل ).(٣٨/٢
) (٣متى ) ،(١٧/٣لوقا ).(٢٢/٣
) (٤متى ).(١٥/١٦
) (٥لوقا ).(٣٥/١
) (٦يوحنا ).(٤/١١
) (٧متى ).(٣٣-٢٣/١٤
) (٨مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.٢١٧
) (٩يوحنا ).(١٦/٣
) (١٠رسالة يوحنا األولى ).(٩/٤

http://www.al-maktabeh.com

٥٨
أب المسيح
سادسا ً :وصف ﷲ بأنﱠه ُ
ُوصف ﷲ اآلب بأنﱠه آب للمسيح في عدة نصوص من الكتاب المقدس ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً
على ألوھية المسيح ،فھذه األبوة خاصة بالمسيح ،وھي تعبير عن حقيقة العالقة األزلية بين أقنوم اآلب
وأقنوم االبن ،وليست ھي أبوة عامة كأبوة ﷲ لسائر المؤمنين التي سببھا المحبة واإليمان ،بل ھي أبوة
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حقيقية ،وقد وصف ﷲ بأنﱠه آب للمسيح في عدة نصوص منھا :قول المسيح لتالميذه) :الَ تَحْ تَقِرُوا أَ َح َد ،..
ت() ،(١ومنھا قول
اوا ِ
اوا ِ
ين يَ ْنظُرُونَ َوجْ هَ أَبِي ال ِذي فِي ال ﱠس َم َ
ألَنﱢي أَقُو ُل لَ ُك ْم إِ ﱠن َمالَئِ َكتَھُ ْم فِي ال ﱠس َم َ
ت ُك ﱠل ِح ٍ
ت
َاج ْالكَرْ َم ِة ھَ َذا إِلَى َذلِكَ ْاليَوْ ِم ِحينَ َما أَ ْش َربُهُ َم َع ُك ْم َج ِديداً فِي َملَ ُكو ِ
المسيح) :إِنﱢي ِمنَ اآلنَ الَ أَ ْش َربُ ِم ْن نِت ِ
)٣
أَبِي() ،(٢ومنھا قول المسيح حين صلب مخاطبا ً اآلب) :يَا أَبَتَاهُ ،ا ْغفِرْ لَھُ ْم(.
سابعا ً :نصوص تفيد مساواة المسيح  Pواتحاده به
يكتف الكتاب المقدس بھذا القدر لبيان ألوھية المسيح بل إنﱠه ساوى بين المسيح االبن وﷲ اآلب
ولم
ِ
اح ٌد() ،(٤ومنھا قول المسيح لفيلبس حين طلب
في عدة نصوص منھا :قول المسيح لليھود) :أَنَا َو ُ
اآلب َو ِ
اآلب؟ أَلَسْتَ ت ُْؤ ِمنُ أَنﱢي أَنَا فِي
اآلب ،فَ َك ْيفَ تَقُو ُل أَ ْنتَ  :أَ ِرنَا
فيلبس أن يرى اآلب) :ال ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
َ
َ
اآلب فِ ﱠي؟() ،(٥ومنھا قول المسيح مبينا ً فيه قوة عالقته باآلبَ ) :و ُك ﱡل َما ھ َُو لِي فَ ُھ َو لَكَ َ ،و َما ُھ َو
ب َو َ
اآل ِ
لَكَ فَ ُھ َو لِي() ،(٦يقول البابا شنوده الثالث معلقا ً على ھذا النص" :وھو تصريح ال يمكن أن يصدر عن
بشري ،ﱠ
ألن معناه المساواة الكاملة بينه وبين اآلب") ،(٧وقد بيﱠن المسيح أنﱠه يعمل كل أعمال اآلب فقال:
ال أَبِي فَالَ تُ ْؤ ِمنُوا بِيَ .ولَ ِك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
ت لَس ُ
)إِ ْن ُك ْن ُ
ال،
ْت أَ ْع َم ُل أَ ْع َم َ
ت أَ ْع َملُ ،فَإ ِ ْن لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا بِي فَآ ِمنُوا بِاألَ ْع َم ِ
اآلب فِ ﱠي َوأَنَا فِي ِه() ،(٨فھذه النصوص تُبيﱢن ﱠ
أن اآلب حال في المسيح وأنﱠه مسا ٍو
ْرفُوا َوتُ ْؤ ِمنُوا أَنﱠ
َ
لِ َك ْي تَع ِ
له ،ﱠ
وأن المسيح يعمل كل أعمال اآلب ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية المسيح.
ثامنا ً :ميالد المسيح المعجز
يستدل القس إبراھيم على ألوھية المسيح بالميالده المعجز فيقول":
 .١لم تكن والدته ھي بداية حياته فھو موجود منذ البدء.
 .٢يوجد فرق بين خلق آدم ووالدة المسيح.
 .٣يوجد فرق بين خلق حواء ووالدة المسيح.
 .٤لم يولد من آب بشري لذلك لم يتنجس بالخطية.

) (١متى ).(١٠/١٨
) (٢متى ).(٢٩/٢٦
) (٣لوقا ).(٣٤/٢٣
) (٤يوحنا ).(٣٠/١٠
) (٥يوحنا ).(١٠-٩/١٤
) (٦يوحنا ).(١٠/١٧
) (٧البابا شنوده ،الھوت المسيح ،ص.٢٤
) (٨يوحنا ).(٣٧/١٠

٥٩
 .٥لو كان المسيح مجرد إنسان فلماذا لم يولد كما يولد سائر البشر مثل إبراھيم وموسى وإيليا
وأشعياء ،وألنﱠه ھو اإلله المتجسد -مولود غير مخلوق:
• أعلن اإلله ليوسف حقيقة الحبل به وحقيقة شخصه.
• جاءت المالئكة وبشرت الرعاة وھتفت فرحا ً بميالده.
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)(١

• ظھر النجم للمجوس فأتوا من بالد بعيدة وسجدوا له".
تاسعا ً :حياة المسيح النقية

يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن الخليقة كلھا من النبي آدم وإلى نھاية العالم قد سقطت في الخطيئة بالوراثة
من أبيھم آدم حين خالف كالم الرب وأكل من الشجرة) ،(٢لذلك فقد وقع كل البشر في الخطيئة ،قال
اح ٍد إِلَى َ
ض َع َعلَ ْي ِه إِ ْث َم َج ِمي ِعنَا() ،(٣ولكن
ط ِريقِ ِه َوال ﱠر ﱡب َو َ
إشعياء النبيُ ) :ك ﱡلنَا َك َغنَ ٍم َ
ضلَ ْلنَاِ .م ْلنَا ُك ﱡل َو ِ
المسيح وحده ھو "الذي عاش على ھذه األرض منزھا ً عن الخطأ معصوما ً عن الزلل") ،(٤يقول القمص
مينا" :فيسوع ھو الشخص الوحيد الذي ظھر للعالم وكان المثل األعلى في طھارة السيرة ونقاوة السمعة
وكرم األخالق  ،..وبالجملة إذا تتبعنا تاريخ حياته النقية من أوله إلى آخرة لوجدنا ﱠ
ير ولن
أن العالم لم َ
يرى حتى منتھى الدھر شخصا ً تمثلت فيه صفات المسيح ،وأخالقه السامية الكريمة التي لم يعتورھا
عيب ولم يلحقھا دنس") ،(٥وقد جاءت عدة نصوص في الكتاب المقدس تبين نقاء حياة المسيح وطھارتھا،
وطھارتھا ،وبعده عن كل خطأ أو إثم ،ويعد المسيحيﱡون ذلك على دليالً على ألوھية المسيح ،فلو كان
المسيح بشراً لكان بطبعه سوف يقع في الخطيئة ﱠ
ألن كل البشر خطائون ،فھم قد ورثوا الخطيئة من أبيھم
آدم.
أن لو كان المسيح بشراً لوقع ھو أيضا ً في الخطيئة ،ولكن ل ﱠما كان المسيح إلھا ً
ويعتقد المسيحيﱡون ﱠ
متجسداً لذلك لم يقع حتى في خطيئة واحدة ،فما دام المسيح لم يقع منه خطيئة ،واإلله وحده ھو الذي ال
يخطئ ،لذلك فالمسيح ھو اإلله المتجسد ،ومن النصوص التي تبين طھارة حياة المسيح :قول المسيح
لليھودَ ) :منْ ِم ْن ُك ْم يُبَ ﱢكتُنِي َعلَى َخ ِطيﱠ ٍة؟() ،(٦وقول بولس عن المسيح) :ال ِذي لَ ْم يَ ْع ِرفْ َخ ِطيﱠةً().(٧
وھذا الذي شھد له به األعداء أيضا ً ،وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :قول قائد المئة) :بِ ْال َحقِيقَ ِة
)(٨
اإل ْن َس ُ
اح َدةً(.
ان بَا ّراً!(  ،ومنھا قول بيالطس عن المسيح) :أَنَا لَ ْ
ستُ أَ ِج ُد فِي ِه علﱠة َو ِ
َكانَ ھَ َذا ِ

)(٩

) (١إبراھيم ،المسيح إنسان أم إله ،ص.٥٠
) (٢سفر التكوين ).(٣
) (٣سفر إشعياء ).(٦/٣٥
) (٤حنا ،خمس حقائق عن المسيح ،ص.١٧
) (٥مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.٢٦٣
) (٦يوحنا ).(٤٦/٨
) (٧الرسالة الثانية إلى أھل كورنثوس ).(٢١/٥
) (٨لوقا ).(١٩/٢٧
) (٩يوحنا ).(٣٨/١٨
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٦٠
عاشراً :معجزات المسيح تدل على ألوھيته
يقول مينا معرفا ً المعجزة" :من المسلﱠم به ﱠ
أن المعجزة أو اآلية ھي حادث خارق للعادة أو نواميس
الطبيعة يصنع بقوة ﷲ إلثبات أمر إلھي") ،(١وقد صنع المسيح الكثير من المعجزات ،ويستدل بھا
المسيحيﱡون على ألوھية المسيح ،ﱠ
ألن المسيح -عندھم -صنع ھذه المعجزات بقوته الذاتية ،وليس كما
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صنعھا غيره بأمر ﷲ وقوته) ،(٢لذلك يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ھذه المعجزات من أدل البراھين التي حققت
الھوت المسيح ومساواته لآلب في القدرة والعظمة) ،(٣ويُبيﱢن القس إبراھيم ﱠ
أن معجزات المسيح كانت ال
تعد من الكثرة ،وتشمل أنواع عديدة ،وبمجرد األمر واالنتھاء للمرض ،وبمجرد اللمس أو وضع اليد،
وبمجرد إرادته بدون أمر منه ،وكانت معجزاته تتم بدون صالة أودعاء كما يفعل غيره من األنبياء)،(٤
ومن ھذه المعجزات التي قام بھا المسيح ،ويستدل بھا المسيحيﱡون على ألوھية المسيح:
 .١إقامة المسيح للموتى :فقد جاء في الكتاب المقدس ﱠ
أن المسيح أقام عدة أموات ،ويعد المسيحيﱡون
ذلك دليالً على ألوھية المسيح ،وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :ما جاء في مرقس حيث دخل المسيح
ال لَھَاَ :
طلِيثَا ،قُو ِمي! .ال ِذي
على بيت بابرس فوجدھم يبكون بسبب موت ابنتھم) :فأ َ ْم َسكَ بِيَ ِد ال ﱠ
صبِيﱠ ِة َوقَ َ
صبِي ﱠةُ َو َم َش ْ
ت() ،(٥ومنھا ما جاء في إنجيل لوقا حيث
ت ال ﱠ
تَ ْف ِسي ُرهُ :يَا َ
ت قَا َم ِ
صبِيﱠةُ ،لَ ِك أَقُو ُل :قُو ِمي! َولِ ْل َو ْق ِ
س ا ْل َم ْيتُ َوا ْبتَدَأَ يَتَ َكلﱠ ُم()،(٦
لمس المسيح نعش ابن أرملة نايين ،وقال) :أَ ﱡيھَا ال ﱠشابﱡ  ،لَكَ أَقُو ُل قُ ْم! .فَ َجلَ َ
ومنھا ما جاء في إنجيل يوحنا حيث وقف المسيح عند قبر لعازر وصرخ بصوت عظيم قائالً) :لِ َعازَ رُ،
ط ٌ
ارجا ً! فَ َخ َر َج ا ْل َم ْيتُ َويَدَاهُ َو ِرجْ الَهُ َمرْ بُو َ
ات بِأ َ ْق ِمطَ ٍةَ ،و َوجْ ھُهُ َم ْلفُ ٌ
يل().(٧
وف بِ ِم ْن ِد ٍ
ھَلُ ﱠم خَ ِ
ففي النصوص الثالثة أقام المسيح األموات بمجرد أمره ،بال دعاء وصالة كما يفعل غيره ،م ﱠما
يدل على ألوھيته عند المسيحيﱢين.
 .٢شفاء المرضى :جاء في الكتاب المقدس ﱠ
أن المسيح قد أشفى الكثير من المرضى ،ويعد المسيحيﱡون
ھذا دليالً على ألوھيته ،وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :ما جاء في في إنجيل متى حين جاء األبرص
ع يَ َدهُ َولَ َم َسهُ قَائِالً :أُ ِري ُد ،فَ ْ
وسجد للمسيح وقال له) :يَا َسيﱢ ُد ،إِ ْن أَ َردْتَ تَ ْق ِدرْ أَ ْن تُ َ
طھ َﱢرنِي .فَ َم ﱠد يَسُو ُ
اطھُرْ !.
ت َ
صهُ() ،(٨ومنھا ما جاء في إنجيل متى حين جاء المسيح إلى بيت بطرس فوجد حماته
ط ُھ َر بَ َر ُ
َولِ ْل َو ْق ِ
مطروحه ومحمومة ،فلمس بدنھا فتركتھا الحمى ،وقامت تخدمھم) ،(٩ومنھا ما جاء في إنجيل مرقس

) (١مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.٢٤٢
) (٢انظر :إبراھيم ،المسيح إنسان أم إله ،ص.٥٧
) (٣انظر :مينا ،علم الالھوت ،جـ،١ص.٢٤٢
) (٤انظر :إبراھيم ،المسيح إنسان أم إله ،ص.٥٨
) (٥مرقس ).(٤٣-٤١/٥
) (٦لوقا ).(١٤/٧
) (٧يوحنا ).(٤٣/١١
) (٨متى ).(٣/٨
) (٩متى ).(٣/٨

٦١
ْت َولَوْ ثِيَابَهُ ُشفِ ُ
عندما جاءت نازفة الدم ومست ثوبه وقالت في نفسھا) :إِ ْن َم َسس ُ
ت َج ﱠ
ف يَ ْنبُو ُ
ع
يت .فَلِ ْل َو ْق ِ
َد ِمھَا() ،(١ومنھا ما جاء في إنجيل مرقس حين جاء األعمى إلى المسيح فقال له المسيحَ ) :ما َذا تُ ِري ُد أَ ْن
ال لَهُ يَسُو ُ
ت
عْ :اذھَبْ  .إِي َمانُ َ
ْص َر! .فَقَ َ
أَ ْف َع َل بِكَ ؟ فَقَ َ
ك قَ ْد َشفَاكَ  .فَلِ ْل َو ْق ِ
ال لَهُ األَ ْع َمى :يَا َسيﱢ ِدي ،أَ ْن أُب ِ
ْص َر() ،(٢ونلحظ أيضا ً ﱠ
أن شفاء المرض كان يتم بأمر المسيح دون الحاجة إلى صالة ودعاء.
أَب َ
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ھذه ھي مجمل أدلة المسيحيﱢين على ألوھية المسيح من الكتاب المقدس ،وبعد أن تعرفنا إليھا
نتعرف إلى أدلة المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس من الكتاب المقدس.

المطلب الثاني :أدلة المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس من الكتاب المقدس
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية الروح القدس بنصوص كثيرة من الكتاب المقدس ،مع ﱠ
أن معظم
أدلتھم غير مصرحه بذلك ،لكنﱠھم عدوھا أدلة على ألوھية الروح القدس عندھم ،وسيكون دور الباحث
النقل عنھم وعرض ما لديھم من أدلة ،أ ﱠما الرد فموضعه الفصل الثاني بإذن ﷲ تعالى.
يؤمن المسيحيﱡون بألوھية الروح القدس ،ويعدونه األقنوم الثالث من الثالوث المقدس ،وأنﱠه مسا ٍو
لآلب واالبن في الطبيعة والجوھر ،ويستدلون على ذلك بأدلة عديدة من الكتاب المقدس وبيانه اآلتي:
أوالً :أسماء ﷲ اآلب أسماء الروح القدس
لقد ُس ﱢمي الروح القدس في الكتاب المقدس باسم )ﷲ( ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية
الروح القدس ،ويقولون :لو لم يكن الروح القدس إلھا ً لما ُس ﱢمي بـ)ﷲ( في الكتاب المقدس ،فقد قال
بطرس لحنانيا) :يَا َحنَانِيﱠا لِ َما َذا َمألَ ال ﱠش ْي َ
ط ُ
س ِم ْن ثَ َم ِن ْال َح ْق ِل؟
ب َعلَى ﱡ
س َوت َْختَلِ َ
ان قَ ْلبَكَ لِتَ ْك ِذ َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
ق َكانَ يَ ْبقَى لَكَ ؟ َولَ ﱠما بِي َع أَلَ ْم يَ ُك ْن فِي س ُْل َ
ضعْتَ فِي َق ْلبِكَ ھَ َذا األَ ْم َر؟ أَ ْنتَ لَ ْم
طانِكَ ؟ فَ َما بَالُكَ َو َ
أَلَي َ
ْس َوھُ َو بَا ٍ
اس بَلْ َعلَى ﷲِ() ،(٣يقول مينا" :من ھذه اآلية يتضح الھوت الروح القدس إيضاحا ً جليا ً
تَ ْك ِذبْ َعلَى النﱠ ِ
)(٤
ﱠ
ألن ما دعاه في بداية اآلية :الروح القدس ،عاد فدعاه ﷲ في نھايتھا".
ثانيا ً :صفات ﷲ اآلب صفات الروح القدس
ُوصف الروح القدس بعدة صفات ُوصف بھا ﷲ اآلب ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية
الروح القدس ،ويقولون :لوال ﱠ
أن الروح القدس إله لما اتصف بالصفات التي يتصف بھا ﷲ اآلب ،ومن
ھذه الصفات:
 .١األزلية واألبدية :ﷲ وحده ھو األزلي واألبدي ،وقد وصف الروح القدس بأنﱠه أزلي وأبدي ،ويعد
المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية الروح القدس ،وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :قول بولس عن

) (١مرقس ).(٢/٥
) (٢مرقس ).(٥٢/١٠
) (٣أعمال الرسل ).(٤-٣/٥
) (٤مينا ،ميخائيل ،علم الالھوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،د.ط ،مطبعة النصر ،القاھرة١٩٧٥ ،م،
جـ ،٢ص.٧٧
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٦٢
ب() ،(١يقول مينا" :ال جدال في ﱠ
أن ھذه الصفة أي صفة
وح أَزَ لِ ﱟي قَ ﱠد َم نَ ْف َسهُ  Hبِالَ َع ْي ٍ
المسيح أنﱠه) :ال ِذي بِ ُر ٍ
األزلية لم يصف بھا الوحي اإللھي كائنا ً من الكائنات سوى الذات اإللھية ... ،وحيث ﱠ
أن الروح القدس قد
ُوصف بھذه الصفة عينھا ،فھو وال ريب إله حق") ،(٢ومنھا قول المسيح) :أَنَا أَ ْ
ب فَيُ ْع ِطي ُك ْم
طلُبُ ِمنَ اآل ِ
)(٣
ُم َع ﱢزيا ً آخَ َر لِيَ ْم ُك َ
ق ال ِذي الَ يَ ْست َِطي ُع ْال َعالَ ُم أَ ْن يَ ْقبَلَهُ(.
وح ا ْل َح ﱢ
ث َم َع ُك ْم إِلَى األَبَ ِدُ ،ر ُ

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

 .٢القدرة على كل شيء :ﷲ وحده ھو القادر على كل شيء ،وقد ُوصف الروح القدس بأنﱠه قادر
على كل شيء ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية الروح القدس ،وجاء ھذا في عدة نصوص منھا:
ب ق ﱠوةً وحقا ً واَقتداراً() ،(٤ومنھا قول المسيح لتالميذه) :لَ ِكنﱠ ُك ْم
قول ميخا النبي) :وأنا ُممتَلئ
بروح ال ّر ﱢ
ِ
)(٥
ت
ُس َعلَ ْي ُك ْم َوتَ ُكونُونَ لِي ُشھُوداً(  ،ومنھا قول بولس) :بِقُ ﱠو ِة آيَا ٍ
ستَنَالُونَ قُ ﱠوةً َمتَى َح ﱠل ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
َ
)(٦
ب ِغنَى َمجْ ِد ِه أَ ْن تَتَأَيﱠ ُدوا بِا ْلقُ ﱠو ِة بِ ُرو ِح ِه
َو َع َجائِ َ
وح ﷲِ(  ،ومنھا قول بولس) :لِ َك ْي يُ ْع ِطيَ ُك ْم بِ َح َس ِ
ب بِقُ ﱠو ِة ُر ِ
اإل ْن َسا ِن ْالبَا ِط ِن() ،(٧يقول مينا مستدالً بھذه النصوص على ألوھية الروح القدس" :من تأمل
بِ ُرو ِح ِه فِي ِ

في ھذه اآليات الصريحة وجدھا تصف الروح القدس بالقوة واالقتدار الفائقين ليس في ذاته فقط ،بل له
السلطان أن يمد بھما غيره أيضا ً ،ومن له القوة في ذاته ،ويستطيع أن يمنحھا لغيره يستحيل أن يكون
مخلوقاً؛ ﱠ
ألن ذلك ليس من شأن المخلوقات ،نعم يوجد بعض المخلوقات لھم قوة ممتازة عن غيرھم
كالمالئكة ،إال ﱠ
أن قوتھم ليست ذاتية فيھم بل ممنوحة لھم من الخالق ،كما أنًّھم ليسوا بقادرين أن يھبوھا
لغيرھم  ،..أ ﱠما الروح القدس فقوته في ذاته وله سلطان أن يعطيھا لغيره أيضا ً ،وھذا الوصف ال ينطبق
)(٨

إال على ﷲ القدير وحده ،إشعياء )".(١٨/٤٠

 .٣الحضور في كل مكان :ﷲ -كما يعتقد المسيحيﱡون -موجود في كل مكان ،وقد ُوصف الروح القدس
بأنﱠه في كل مكان ،وھذا دليل على ألوھيته ،وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :قول داوود النبي مخاطبا ً
وحكَ ؟() .(٩وقول المسيحَ ) :وأَنَا أَ ْ
ْطي ُك ْم ُم َع ﱢزيا ً آخَ َر لِيَ ْم ُك َ
ث َم َع ُك ْم
الرب) :أَيْنَ أَ ْذھ ُ
ب فَيُع ِ
طلُبُ ِمنَ اآل ِ
َب ِمنْ ُر ِ
)(١٠
ب
وح ا ْل َح ﱢ
وح ال ﱠر ﱢ
َم َع ُك ْم إِلَى األَبَ ِدُ ،ر ُ
اس ُر َ
ق ال ِذي الَ يَ ْست َِطي ُع ْال َعالَ ُم أَ ْن يَ ْقبَلَهُ(  ،وقول إشعياءَ ) :م ْن قَ َ
َو َم ْن ُم ِشي ُرهُ يُ َعلﱢ ُمهُ؟() ،(١١يقول مينا مستدالً بھذه النصوص على ألوھية الروح القدس" :ومن ھذه

النصوص الجلية يُستدل على عدم محدودية الروح القدس ،ثم حضوره في كل مكان بحيث ال يخلو منه

) (١الرسالة إلى العبرانيين ).(١٤/٩
) (٢مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.١٢
) (٣يوحنا ).(١٦/١٤
) (٤ميخا ).(٨/٣
) (٥أعمال لرسل ).(٨/١
) (٦رسالة بولس إلى أھل رومية ).(١٩/١٥
) (٧الرسالة إلى إھل إفسس ).(١٦/٣
) (٨مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.٩
) (٩مزمور ).(٧/١٣٩
) (١٠إنجيل يوحنا ).(١٦/١٤
) (١١إشعياء ).(١٣/٤٠

٦٣
موضع في السماء أو على األرض يھرب إليه اإلنسان وھنالك يختفي ،كما أنﱠه ال يمكن حصره في مكان
معين حتى يستطيع كائن من كان أن يقيسه ويعرف مساحة الفضاء الذي يُشغله ،وواضح ﱠ
أن الحضور في
كل مكان وعدم المحدودية إنﱠما ھي من أخص صفات اإلله".

)(١

 .٤العلم بكل شيء :ﷲ وحده ھو العالم بكل شيء ،وقد ُوصف الروح القدس بأنﱠه عالم بكل شيء،
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ُس،
وھذا دليل على ألوھيته وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :قول المسيحَ ) :وأَ ﱠما ْال ُم َع ﱢزي ،ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
)(٢
ُوح ِه .ألَ ﱠن
َي ٍء(  ،ومنھا قول بولس) :فَأ َ ْعلَنَهُ ﷲُ لَنَا نَحْ ُن بِر ِ
ال ِذي َسيُرْ ِسلُهُ اآلبُ بِاسمي ،فَھ َُو يُ َعلﱢ ُم ُك ْم ُك ﱠل ش ْ
ق ﷲِ().(٣
وح يَ ْف َحصُ ُك ﱠل َش ْي ٍء َحتﱠى أَ ْع َما َ
ألَ ﱠن الرﱡ َ
ثالثا ً :أعمال ﷲ أعمال الروح القدس

)(٤

يعمل الروح القدس عدة أعمال من أعمال ﷲ ،ويُعد المسيحيﱡون ھذا دليالً على ألوھيته ،ومن ھذه
األعمال:
 .١الخلق :ﷲ ھو الخالق ،وقد ُوصف الروح القدس بأنﱠه الخالق ،وھذا دليل على ألوھيته ،وجاء ھذا
ير أَحْ يَ ْتنِي()،(٥
في عدة نصوص من الكتاب المقدس منھا :قول أيوب النبيُ ) :ر ُ
وح ﷲِ َ
صنَ َعنِي َونَ َس َمةُ ْالقَ ِد ِ
)(٥
ت األَرْ ضُ
أَحْ يَ ْتنِي(  ،ومنھا قول موسى النبي مشيراً إلى اشتراك الروح القدس في خلق العالمَ ) :و َكانَ ِ
وح ﷲِ يَ ِر ﱡ
ف َعلَى َوجْ ِه ْال ِميَا ِه() ،(٦يقول مينا مبينا ً معنى ھذا
خَ ِربَةً َوخَالِيَةً َو َعلَى َوجْ ِه الميا ِه ظُ ْل َمةٌَ ،و ُر ُ

النص" :ومعنى ذلك ﱠ
أن الروح القدس كان على وجه القمر معطيا ً للخليقة الحياة والنظام والقوة ،وواضح
أن منبع الحياة والنظام والقوة في العالم إنﱠما ھو واحد وحيد وھو ﷲ القدير دون غيره ،وحيث ﱠ
أن ھذه
الصفات نسبت للروح القدس كنسبتھا  Hفھو إله بال محالة".

)(٧

 .٢منح الحياة :ﱠ
ْس إِلهٌ
إن اإلله وحده ھو الذي يمنح الحياة ،فقد قال الرب عن نفسه) :أَنَا أَنَا ھُ َو َولي َ
َم ِعي .أَنَا أُ ِميتُ َوأُ ْحيِي() ،(٨يقول األنبا غريغوريوس " :ﱠ
إن ﷲ وحده ھو الحي بذاته ،وھو مبدئ الحياة في
في كل الكائنات .. ،وبه يحيا كل حي آخر ،وﷲ ھو الحي دائما ً .. ،وكان ھو باعث الحياة وأصل الحياة،
وال زال يبعث الحياة ،وسيبقى دائما ً باعث الحياة ،ومنشئ الحياة إلى األبد".

)(٩

وإعطاء الحياة عمل من أعمال الروح القدس ،ويُعد المسيحيﱡون ھذا دليالً على ألوھيته ،وجاء ھذا
وحي فِي ُك ْم فت َْحيُونَ ،
في عدة نصوص من الكتاب المقدس منھا :قول الرب لنبي إسرائيل) :وأَجْ َع ُل ُر ِ
) (١مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.١١
) (٢إنجيل يوحنا ).(٢٦/١٤
) (٣الرسالة األولى إلى أھل كورنثوس ).(١٠/٢
إن أعمال ﷲ وإن كانت صفات فعل له إال ﱠ
) (٤ﱠ
أن المسيحيﱢين ال يقسمون صفات ﷲ إلى صفات ذات وصفات فعل لذلك
التزم الباحث بذكر أدلة المسيحيﱢين كما ھي عندھم.
) (٥سفر أيوب ).(٤/٣٣
) (٦سفر التكوين ).(٢/١
) (٧مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.٨
) (٨سفر التثنية ).(٣٩/٣٢
) (٩األنبا غريغوريوس ،أنت المسيح ابن ﷲ الحي ،ص.٣٢
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٦٤
ض ُك ْم ،فَتَ ْعلَ ُمونَ أَنﱢي أنَا الرﱠبﱡ تَ َكلﱠ ْم ُ
ت َوأَ ْف َع ُل() ،(١ومنھا قول بولسَ ) :وإِ ْن َكانَ رُو ُح ال ِذي
َوأَجْ َعلُ ُك ْم فِي أَرْ ِ
سا َد ُك ُم ا ْل َمائِتَةَ أَ ْيضا ً بِ ُرو ِح ِه
سيُ ْحيِي أَ ْج َ
ت َ
ت َسا ِكنا ً فِي ُك ْم فَال ِذي أَقَا َم ْال َم ِس َ
يح ِمنَ األَ ْم َوا ِ
أَقَا َم يَسُو َع ِمنَ األَ ْم َوا ِ
)(٢
اس
ال ﱠ
سا ِك ِن فِي ُك ْم(  ،ومنھا قول بطرس) :فَإِنﱠهُ ألَجْ ِل ھَ َذا بُ ﱢش َر ْال َموْ تَى أَيْضاً ،لِ َك ْي يُدَانُوا َح َس َ
ب النﱠ ِ
وح() ،(٣يقول مينا مستدالً بھذه النصوص على ألوھية الروح القدس:
بِ ْال َج َس ِدَ ،ولَ ِك ْن لِيَحْ يُوا َح َس َ
ب ﷲِ بِالرﱡ ِ
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القدس " :ﱠ
إن من أعمل الفكر في ھذه اآليات الصريحة اتضح له أنﱠھا تصف الروح القدس بأنﱠه منبع الحياة
من جھة ،وله القدرة على منحھا للمخلوقات من جھة أخرى ،وحيث ﱠ
أن صدور الحياة ومنحھا للمخلوقات
)(٤

من الصفات التي انفرد بھا الخالق دون المخلوق ،فإذن الروح ھو إله بال محالة".

 .٣الدينونة :ﱠ
إن ﷲ ھو الديان ،ولكن الدينونة عمل من أعمال الروح القدس كذلك ،ويعد المسيحيﱡون
ھذا دليالً على ألوھية الروح القدس ،فقد قال المسيح) :ألَنﱠهُ إِ ْن لَ ْم أَ ْن َ
طلِ ْق الَ يَأْتِي ُك ُم ْال ُم َع ﱢزيَ ،ولَ ِك ْن إِ ْن
َذھَب ُ
ْت أُرْ ِسلُهُ إِلَ ْي ُك ْمَ .و َمتَى َجا َء َذاكَ يُبَ ﱢكتُ ا ْل َعالَ َم َعلَى َخ ِطيﱠ ٍة َو َعلَى بِ ﱟر َو َعلَى َد ْينُونَ ٍة() ،(٥يقول مينا" :حيث
"حيث ﱠ
أن القدرة على الدينونة تستلزم القوة على فحص قلوب الجميع ،ومعرفة األسباب الموجبة
ألعمالھم ،وال يقدر على ذلك إال ﷲ وحده ،وحيث ﱠ
أن الروح القدس يدين العالم ،وله مع ذلك القوة على
فحص قلوب الجميع ،فھو إذن إله ﱠ
ألن تلك من الصفات الجوھرية الدالة على األلوھية".

)(٦

 .٤غفران الخطايا :ﱠ
إن غافر الخطايا ھو اإلله وحده ،والمغفرة عمل من أعمال الروح القدس كذلك،
ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية الروح القدس ،فقد قال بولس) :لَ ِك ِن ا ْغتَ َس ْلتُ ْم بَلْ تَقَ ﱠد ْستُ ْم بَلْ تَبَرﱠرْ تُ ْم
وح إِلَ ِھنَا(.
بِاس ِْم الرﱠبﱢ يَسُو َع َوبِ ُر ِ

)(٧

ھذه مجمل أدلة المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس من الكتاب المقدس ،وبعد أن تعرفنا إليھا
نتعرف إلى أدلة المسيحيﱢين على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه )الثالوث( من الكتاب المقدس.

المطلب الثالث :أدلة المسيحيﱢين على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه من الكتاب المقدس
يستدل المسيحيﱡون على وحدانية ذات ﷲ وتثليث أقانيمه بعدة أدلة من الكتاب المقدس ،مع ﱠ
أن معظم
أدلتھم غير مصرحة بذلك ،لكنﱠھم عدوھا أدلة على الثالوث المقدس عندھم ،وسيكون دور الباحث النقل
عنھم وعرض ما لديھم من أدلة ،أ ﱠما الرد فموضعه الفصل الثاني بإذن ﷲ تعالى.
لقد ذكر الباحث في المطلبين السابقين أدلة المسيحيﱢين على ألوھية المسيح والروح القدس ،ولكن
المسيحيﱢين ي ﱠدعون أنﱠھم ال يعبدون ثالثة آلھة ،بل يزعمون أنﱠھم يعبدون إلھا ً واحداً في ثالثة أقانيم ،وھذا

) (١سفر حزقيال ).(١٤/٣٧
) (٢الرسالة إلى أھل رومية ).(١١/٨
) (٣رسالة بطرس الرسول األولى ).(٦/٤
) (٤مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.١٢
) (٥يوحنا ).(٨/١٦
) (٦مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.١٣
) (٧الرسالة األولى إلى أھل كورنثوس ).(١٠/٦

٦٥
ما يُس ﱠمى عندھم بسر التثليث ،ويستدلون على على ذلك بعدة أدلة من الكتاب المقدس منھا:
أوالً :أدلة الثالوث من العھد القديم
يستدل المسيحيﱡون على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه بنصوص غير صريحة في العھد القديم ،فھم
يعتقدون ﱠ
أن العھد القديم قد أشار إلى الثالوث ولكنه لم يصرح به ،ولكن لماذا لم يذكر ﷲ ھذا الثالوث
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ذكراً صريحا ً في العھد القديم؟ يقول مينا مجيبا ً على عدم ذكر ﷲ للثالوث المقدس في العھد القديم ﱠ
بأن ھذا
كان" :حذراً من أن يقع اإلسرائيليون في عبادة تعدد اآللھة التي كانوا منصبين عليھا انصبابا ً
)(١

عظيما".

ويستدل المسيح ﱡيون على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه بعدة نصوص منھا :ما جاء في سفر التكوين
ض() ،(٢يقول مينا مستدالً بھذا النص على وحدة الجوھر
ونصه) :فِي ْالبَ ْد ِء خَ لَ َ
ت َواألَرْ َ
اوا ِ
ق ﷲُ ال ﱠس َم َ
وتثليث األقانيم" :أ ﱠما كلمة ﷲ فواردة في األصل العبراني )ألوھيم( ومعناھا اآللھة )بالجمع( ،ومن ثم
يشير ھذا النص صراحة إلى تثليث أقانيم ﷲ ووحدة جوھره ،ألنﱠه بقوله )اآللھة( بصيغة الجمع يشير إلى
)(٣

األقانيم اإللھية الثالثة ،وبقوله )خلق( بصيغة المفرد يشير إلى وحدة الجوھر".

إذاَ فا Pيتحدث عن نفسه أحيانا ً بصيغة المفرد لبيان وحدانية جوھره ،ويتحدث عن نفسه أحيانا ً
بصيغة الجمع لبيان تعدد أقانيمه ،يقول القس منصور" :وقد ورد اسم ﷲ في اللغة العبرية األصلية
)(٤

بصيغة الجمع )ألوھيم( نحو  ٢٥٠٠مرة ،وھذا دليل على إثبات حقيقة الثالوث".

ُورتِنَا َك َشبَ ِھنَا() ،(٥يقول مينا مستدالً بھذا النص على
اإل ْن َسانَ َعلَى ص َ
ومنھا قول ﷲ اآلب) :نَ ْع َم ُل ِ
وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه" :فكلمة )نعمل( دلت على كثرة األقانيم التي كان ﷲ يخاطبھا بمشورته
األزلية ،وكلمة )صورتنا( دلت على وحدة الطبيعة ،حيث ﱠ
أن لفظ )صورة( المضاف إلى ضمير
المتكلمين مفرد دال على الوحدة") ،(٦ويقول آوت معلقا ً على ھذا النص" :كان اآلباء يفھمون ھذه اآلية
على ضوء وحي العھد الجديد ،على ﱠ
أن األقنوم األول يخاطب األقنوم الثاني ،أو يخاطب الثاني والثالث،
 ..ومن األرجح أن تكون صيغة الجمع ھذه من قبيل حديث المرء مع نفسه") ،(٧أي ﱠ
أن ھذا التعدد وجد في
في الذات اإللھية منذ األزل ،وقبل خلق الكون واإلنسان ،فكانت ھذه األقانيم تتخاطب معا ً منذ األزل.
ﱡوس َربﱡ ْال ُجنُو ِد()،(٨
ﱡوس قُد ٌ
ﱡوس قُد ٌ
ومن األدلة على ذلك أيضا ً قول المالئكة مقدسين ﷲ) :قُد ٌ
أن ھذا النص ليس فيه ذكر لتثليث األقانيم إال ﱠ
وبالرغم من ﱠ
أن المسيحيﱢين يستدلون به على ذلك ،وفي ھذا

) (١مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٧٥
) (٢التكوين ).(١/١
) (٣مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٧٥
) (٤منصور ،رسالة التثليث والتوحيد ،ص.٣٥
) (٥التكوين ).(٢٦/١
) (٦مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٧٥
) (٧أوت ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،جـ ،١ص.٧٨
) (٨إشعياء ).(٣/٦
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٦٦
يقول مينا" :تكرار التقديس ثالث مرات بال زيادة وال نقصان يشير إلى الثالوث األقدس ،بمعنى قدوس
ھو اآلب ،وقدوس ھو االبن ،وقدوس ھو الروح القدس ،أ ﱠما قولھم رب الجنود بالمفرد فيشير إلى وحدة
)(١

الجوھر".

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

ومنھا ﱠ
ضي ُء
أن الرب أمر موسى النبي أن يبارك بني إسرائيل قائالً) :يُبَا ِر ُككَ ال ﱠر ﱡب َويَ ْح ُر ُ
سكَ  .يُ ِ
سالما ً() ،(٢وبالرغم من ﱠ
ان ھذا النص ال
ال ﱠر ﱡب بِ َو ْج ِھ ِه عَل ْيكَ َويَ ْر َح ُم َك .يَ ْرفَ ُع ال ﱠر ﱡب َو ْج َھهُ عَل ْيكَ َويَ ْمنَ ُحكَ َ
يذكر األقانيم الثالثة ،إال ﱠ
أن المسيحيﱢين يستدلون بذكر كلمة الرب ثالث مرات على األقانيم الثالثة ،يقول
مينا" :فلو لم يقصد بكلمة الرب األولى )اآلب( والثانية )االبن( والثالثة )الروح القدس( لعدل عن التكرار
ك
ضي ُء بِ َوجْ ِھ ِه عَل ْيكَ َويَرْ َح ُمكَ  .يَرْ فَ ُع َوجْ ھَهُ عَل ْيكَ َويَ ْمنَ ُح َ
ار ُككَ الرﱠبﱡ َويَحْ ُرسُكَ  .يُ ِ
واكتفى بقوله) :يُبَ ِ
َسالما ً(") ،(٣ويربط القس منصور بين ھذه البركة وبين ما جاء في البركة الرسولية في العھد الجديد
فيقول" :وكما اعتاد خدام الدين المسيحي أن يباركوا الشعب بالبركة الرسولية التي ھي باسم الثالوث
ْ
س َم َع َج ِمي ِع ُك ْم .آ ِمينَ ( الرسالة
وح ْالقُ ُد ِ
يحَ ،و َم َحبﱠةُ ﷲَِ ،و َش ِر َكةُ الرﱡ ِ
األقدس قائلين) :نِ ْع َمةُ َربﱢنَا يَسُو َع ال َم ِس ِ
الثانية إلى أھل كورنثوس ) ،(١٤/١٣كذلك أوصى ﷲ كھنة العھد القديم أن يباركوا الشعب باسمه بركة
ُضي ُء الرﱠبﱡ بِ َوجْ ِھ ِه عَل ْيكَ َويَرْ َح ُمكَ  .يَرْ فَ ُع
ار ُككَ الرﱠبﱡ َويَحْ ُرسُكَ  .ي ِ
مثلثة ،كقوله على فم موسى النبي) :يُبَ ِ
الرﱠبﱡ َوجْ ھَهُ عَل ْيكَ َويَ ْمنَحُكَ َسالما ً( ،فا Hاآلب يظھر محبته ويحرسھم ،وربنا يسوع المسيح يظھر نعمته
ويرحمھم ،والروح القدس يظھر شركته ويمنحھم سالما ً".

)(٤

س َحا َ
ومن األدلة على ذلك أيضا ً قول ﷲ لموسى النبي) :أَنَا إِلَهُ أَبِيكَ إِلَهُ إِ ْب َرا ِھي َم َوإِلَهُ إِ ْ
ق َوإِلَهُ
أن ھذا النص ليس فيه ذكر لألقانيم الثالثة إال ﱠ
وب() ،(٥وبالرغم من ﱠ
أن المسيحيﱢين يستدلون به على
يَ ْعقُ َ
ذلك ،يقول القس مشرقي" :قد تعددت العبارات وتنوعت اإلشارات عن ذلك) ،(٦مثل ورود كلمة إله ثالث
ثالث مرات في عبارة كان يغني فيھا ورودھا مرة واحدة فھذا التكرار الثالثي للفظة إله ھنا ،إنﱠما ھو
)(٧
داع
تحقيق لوجود األقانيم الثالثة"  ،ويقول مينا أيضا ً" :وإال لو لم يكن المقصود بھا ذلك لما كان ھناك ِ
)(٨

لتكرار كلمة إله ،بل كان اكتفى بقوله :أنا إله آبائك إبراھيم وإسحاق ويعقوب".

ففي النصين السابقين كان الھدف من تكرار كلمة رب وكلمة إله ثالث مرات اإلشارة إلى األقانيم
الثالثة عند المسيحيﱢين.

) (١مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٧٧
) (٢العدد ).(٢٤/٦
) (٣مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٧٨
) (٤منصور ،رسالة التثليث والتوحيد ،ص.٣٧
) (٥الخروج ).(٦/٣
) (٦يقصد تعدد األقانيم.
) (٧مشرقي ،حقيقة الثالوث ،ص.١٩٣
) (٨مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٧٦

٦٧
ثانيا ً :أدلة المسيحيﱢين على الثالوث من العھد الجديد
يستدل المسيحيﱡون على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه بأدلة عديدة من العھد الجديد منھا :قول المسيح
س() ،(١يقول القس شحادة
لتالميذهَ ):وت َْل ِم ُذوا َج ِمي َع األُ َم ِم َو َع ﱢم ُدوھُ ْم بِا ْ
اال ْب ِن َو ﱡ
ب َو ِ
س ِم اآل ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
مستدالً بھذا النص على الثالوث" :تضمنت مأمورية المسيح العظمى حقائق ھامة في محتواھا .. ،إذ

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

تظھر عقيدة الثالوث فيھا من خالل األمور التالية :األقانيم الثالثة متميزة بعضھا عن بعض ،ومرتبطة
بحرف العطف )و( ،واألقانيم الثالثة أتت مرتبطة بكلمة )اسم( والتي جاءت في العدد المفرد ،وھذا ضد
)(٢

التثليث أي ضد مبدأ تعدد اآللھة ،واألقانيم الثالثة ھي على مقام واحد متسا ٍو في الجوھر".

ويُبيﱢن القس سمعان وجه االستدالل بھذا النص على الثالوث ،وكيف يدل على وحدانية ﷲ وتثليث
)(٣
وح
ب َو ِ
أقانيمه فيقول" :إنﱠھا ال تقول :بأسماء اآلب واالبن والروح القدس ،بل )بِاس ِْم اآل ِ
االب ِْن َوالرﱡ ِ
س(
ب َو ِ
س( ،وكلمة )بِاس ِْم( المفردة تدل بكل وضوح على أنﱠه ال يقصد باألقانيم )اآل ِ
وح ْالقُ ُد ِ
ْالقُ ُد ِ
االب ِْن َوالرﱡ ِ

س( ،أو بتعبير آخر ھو ﷲ دون
ب َو ِ
ثالثة كائنات ،بل كائن واحد ،ھو بذاته )اآل ِ
وح ْالقُ ُد ِ
االب ِْن َوالرﱡ ِ
)(٤
س( ھو تعدد
ب َو ِ
سواه"  ،فسبب استخدام المفرد ھو وحدانية ﷲ ،وسبب ذكر )اآل ِ
وح ْالقُ ُد ِ
االب ِْن َوالرﱡ ِ
األقانيم ،يقول القس حنا " :ﱠ
وألن ﷲ بثالوث أقانيمه ھو إله واحد ،لذلك عندما يذكر الكتاب المقدس
)(٥

أقنومين أو أكثر ال يأتي في صيغة الجمع أو المثنى ،بل في صيغة المفرد".

اآلب،
ومن أدلة المسيحيﱢين على الثالوث قول يوحنا) :ال ِذينَ يَ ْشھَ ُدونَ فِي ال ﱠس َما ِء ھُ ْم ثَالَثَةٌ:
ُ
اح ٌد() ،(٦ويُ َع ُد ھذا النص أصرح نص يُبيﱢن عقيدة
َوا ْل َكلِ َمةَُ ،و ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ُسَ .و َھ ُؤالَ ِء الثﱠالَثَةُ ُھ ْم َو ِ
الثالوث ،يقول القمص مينا" :وھذا من أوضح ما يكون على سر تثليث أقانيم ﷲ ووحدة جوھره ،ألنﱠه
يصرح بتثليث األقانيم بقوله :ﱠ
أن الشھود في السماء ثالثة اآلب واالبن والروح القدس ،ث ﱠم يعلن وحدة
)(٧

الذات والجوھر في الثالثة بقوله :والثالثة ھم واحد ،أي إله واحد".

ومنھا قول يوحنا في افتتاحية إنجيله) :فِي ا ْلبَ ْد ِء َكانَ ا ْل َكلِ َمةَُ ،وا ْل َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد ﷲَِ ،و َكانَ ا ْل َكلِ َمةُ
ﷲَ() ،(٨يستدل مينا بھذا النص على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه فيقول" :ولقد أعلن اإلنجيلي تمييز أقنومي
أقنومي اآلب واالبن ،ووحدتھما في الجوھر بقوله) :فِي ْالبَ ْد ِء َكانَ ْال َكلِ َمةُ( أي في األزل قبل كل ما له
ابتداء ،وبھذا حقق أزلية االبن الكلمة ،ث ﱠم يشير إلى تميز أقنومه عن أقنوم اآلب بقولهَ ) :و ْال َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد
ﷲِ( ،أي ﱠ
أن االبن الكلمة كان عند أبيه في جوھره اإللھي .. ،وواضح أنﱠه ال يكون أحد عند ذاته بل عند

) (١متى ).(١٩/٢٨
) (٢شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس ،ص.٥٩
) (٣يقصد المعمودية.
) (٤سمعان ،ﷲ ذاته ونوع وحدانيته ،ص.١٣
) (٥حنا ،خمس حقائق عن اإليمان المسيحي ،ص.١٨
) (٦رسالة يوحنا الرسول األولى ).(٦/٥
) (٧مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٧٨
) (٨يوحنا ).(١/١
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٦٨
غيره ،فمن ثَم يكون االبن الكلمة أقنوما ً إلھيا ً ممتازاً عن أقنوم اآلب ،ث ﱠم يُصرح بوحدتھما في الجوھر
والذات بقولهَ ) :و َكانَ ْال َكلِ َمةُ ﷲَ( ،وكأنﱠه يقول :ﱠ
أن الكلمة الذي كان منذ األزل عند ﷲ ،أي في الجوھر
اإللھي مميزاً بأقنومه عن أقنوم ﷲ اآلب ،ھذا نفسه ھو بوحدة الجوھر و الذات ،ﱠ
ألن االبن الكلمة وﷲ
)(١

اآلب جوھر واحد وذات واحدة والھوت واحد".
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فھذا النص كما أنﱠه دليل على أزلية االبن ،فھو أيضا ً دليل على تميز االبن عن اآلب في األقنومية،
واتحادھما في الجوھر عند المسيحيﱢين.

) (١مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٧٩

٦٩
وخالصة األمر ﱠ
أن المسيحيﱢين يستدلون بالعديد من األدلة من الكتاب المقدس على الثالوث وألوھية
المسيح وألوھية الروح القدس ،فيستدلون ببعض أسماء ﷲ اآلب وصفاته وأعماله التي أطلقت على
المسيح والروح القدس ،لكنﱠھا أدلة غير مصرحة بما يستدلون عليه ،وال يوجد سوى نص واحد تجتمع فيه
الوحدانية مع التثليث ،جاء في رسالة يوحنا ،ومع ھذا فھو ال يدل داللة صريحة على مرادھم ،مما يجعلنا
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نتسأل :كيف يمكن أن تكون عقيدة الثالوث ھي العقيدة التي جاء بھا المسيح ثم ال نجد له في اإلنجيل قوالً
واحداً يوضحھا؟! بل حتى أنﱠه ال يوجد في رسائل تالميذه نصا ً واحداً يصرح بالثالوث؟! فكيف يمكن لنا
أن ننسب ھذه العقيدة إلى الكتاب المقدس وھو لم يُصرح بھا؟!
ويستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح بأنﱠه كلمة ﷲ ،في حين أنﱠه ال يوجد في الكتاب المقدس
نص يُصرح بتسميﱠة المسيح بالكلمة ،ونجد أنﱠھم يحاولون تكثير األدلة باالستدالل بنصوص ليس لھم فيھا
دليل ،ويريدون بذلك تكثير األدلة فقط ،فيستدلون مثالً على ألوھية المسيح بوجوب محبته وتكريمه،
ويستدلون على الثالوث بتكرار بعض األسماء اإللھية في بعض النصوص ،وليس في كل ھذا أي دليل
على ما يستدلون عليه -كما سيتبين في الفصل الثاني بإذن ﷲ تعالى.-
أن إنجيل يوحنا ھو وحده الذي تفرد بالنص على ﱠ
ونلحظ ﱠ
أن اآلب قدم ابنه الوحيد تكفيراً عن
الخطايا ،مما يجعلنا نتسأل :كيف يمكن لكتبة األناجيل الثالثة أن يغفلوا مثل ھذه القضية الھامة ،التي
تجسد اإلله -عندھم -من أجلھا وتخلى عن مجده ولبس ثوب الذل والھوان في سبيلھا؟!
ھذا ﱠ
وإن منھج المسيحيﱢين في استدالالتھم يعتمد على اقتطاع النصوص دون مراعاة السياق الذي
وردت فيه ،والذي ال يدل على وجه استدالالتھم المحرفة.
فإن جميع أدلة المسيحيﱢين على الثالوث وألوھية المسيح والروح القدس -ﱠ
وبالجملة ﱠ
إن ص ﱠح لنا أن
نعدھا أدلة -ھي في أفضل أحوالھا إشارات ال تصلح لالستدالل بھا على عقيدة أساسية فيھا سعادة الدنيا
واآلخرة ،وھذا ما سيتم بيانه في الفصل الثاني بإذن ﷲ تعالى.
وبعد أن تعرفنا إلى أدلة المسيحيﱢين على الثالوث من الكتاب المقدس ،نتعرف إلى أدلتھم العقلية
على الثالوث.
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٧٠
المبحث الثالث
أدلة المسيح ﱢيين العقلية على الثالوث
يستدل المسيحيﱡون على الثالوث بأدلة عقلية عديدة ،ومعظم أدلتھم فيھا تشبيه للخالق بالمخلوق،
وھي غير مصرحة بصحة الثالوث ،ولكنﱠھم عدوھا أدلة على الثالوث المقدس عندھم ،وسيكون دور
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الباحث النقل عنھم ،وعرض أدلتھم فقط ،أ ﱠما النقض فمحله الفصل الثاني بإذن ﷲ تعالى.
يعتقد المسيحيﱡون ّ
أن الثالوث ضرورة عقلية ال بد منھا ،فال يتصف ﷲ بالكمال اإللھي في األزل
إال إذا كان واحداً في ثالوث ،أ ﱠما الوحدة المطلقة المحضة فال يمكن أن يتصف ﷲ بھا بصفات الكمال
أزالً ،ويستدلون على ذلك بعدة أدلة عقلية ھي:
أوالً :وجود ﷲ أزالً يتطلب عمل الصفات أزالً
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ أزلي ،وھو يتصف بصفات منذ األزل ،وال يمكن أن تكون ھذه الصفات
في وقت من األوقات غير فاعلة وغير عاملة ،وإال أدى ذلك إلى تغيير ذات ﷲ ،وﷲ منزه عن التغيير-
كما بين الباحث ذلك في بداية ھذا الفصل ،-فيلزم من ھذا أن تكون صفات ﷲ عاملة منذ األزل ،يستدل
القس شحادة على وجوب عمل الصفات أزالً فيقول " :ﱠ
إن السرمدية في صفات ﷲ واجبة لسببين
رئيسيين :أوالً :ﷲ له صفات ألنﱠه موجود ،وكل موجود له صفات ،وإال لما كان موجوداً .وثانيا ً :بما ﱠ
أن
ﷲ موجود أزليا ً ،لذا يجب أن تكون صفاته أيضا ً موجودة أزليا ً ،فليست ھناك أي صفة  Hمستوحاة من
آخر ،وإال ألصبح ﷲ متكالً على ما ھو خارج عنه) ،(١وليست ھناك أية صفة اقتنيت ﱠ
ألن ذلك يعني أنﱠه
كان موجوداً لمدة من الزمن في حالة نقص دون تلك الصفة ،فصفات ﷲ موجودة مع وجوده ،ﱠ
فإن عدم
تغيره وقدرته  ...ومحبته وقداسته ھي كلھا صفاته الموجوده منذ األزل وإلى األبد".

)(٢

ويبين القس سمعان استحالة أن تكون الصفات عاملة فقط عند وجود الخلق فيقول" :مما ال شك فيه
ﱠ
أن ھذه الصفات) (٣لم تكن عاطلة في ﷲ أزالً ثم صارت عاملة عندما قام بخلق المالئكة والبشر وغيرھم
من الكائنات ،بل إنﱠھا كانت عاملة فيه من تلقاء ذاتھا أزالً) ،(٤وذلك قبل وجود أحد منھم ،ألنﱠه لو كان
األمر غير ذلك كان ﷲ تعرض للتغيير ،إذ يكون قد صار عامالً بعد أن كان غير عامل ،والحال أنﱠه ال
يتغير على اإلطالق ،ولو كان األمر غير ذلك لكانت ھذه الكائنات ضرورة الزمة لجأ إليھا ﷲ لكي يظھر
صفاته ،ويعلن ذاته ،والحال أنﱠه تعالى لكماله التام ظاھر في صفاته كل الظھور .. ،بصرف النظر عن
وجود الكائنات أو عدم وجودھا ،وبما ﱠ
أن ﷲ يتصف بھذه الصفات التي كانت عاملة فيه من تلقاء ذاتھا
أزالً ،إذاً ال شك في أنﱠه كان يمارسھا حينذاك بينه وبين ذاته وحدھا ،ھذا من وجھة ،ومن وجھة أخرى

) (١يقصد المخلوقات.
) (٢شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس ،ص.٩٣
) (٣أي الصفات اإللھية مثل المحبة والرحمة والبصر والسمع والكالم وغيرھا.
) (٤أي دون وجود مؤثر خارج عن ذاته.

٧١
بما ﱠ
أن ممارسة ھذه الصفات ال يمكن أن تقوم لھا قائمة إال بين كائنين عاقلين على األقل ،أو بين كائن
عاقل وذاته إن كان مركبا ً ،وبما ﱠ
أن ﷲ مع وحدانيته وتفرده بأزلية وعدم وجود تركيب فيه كان يمارس
ھذه الصفات بينه وبين ذاته أزالً ،فمن المؤكد إذاً أن تكون وحدانيته مع عدم وجود تركيب فيھا ،ليست
)(١

وحدانية مجردة أو مطلقة ،بل وحدانية من نوع آخر ال نظير لھا في الوجود".
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والمقصود ھنا أنﱠ الصفات اإللھية يجب أن تكون فاعلة أزالً حتى ال يحدث تغير في الذات
اإللھية ،وفاعلية الصفات ھذه إ ﱠما أن تكون بين ﷲ والخلق ،أو أن تكون فاعلية الصفات داخل الذات
اإللھية ،واألول باطل ألنﱠه يستلزم وجود الخلق أزالً وھو باطل ،ألنﱠه يستلزم أن يكون صدور الخلق عن
ﷲ تلقائيا ً من غير إرادة كصدور العلﱠة عن المعلول وھذا باطل ،فثبت الثاني وھو أن تكون الصفات
فاعلة داخل الذات اإللھية ،وھذا يستلزم تعدد األقانيم عند المسيحيﱢين.
فوحدانية ﷲ ال يمكن أن تكون وحدانية مجردة عند المسيحيﱢين ،بل ھي وحدانية تجمع بين
الوحدانية والتثليث ،ولكن لنا أن نتساءل ھنا عن األسباب التي قادت المسيحيﱢين لالعتقاد بھذه
الوحدانية؟ يجيبنا القس سمعان على ھذا السؤال فيقول:
" .١ال تكون الذات اإللھية كاملة إال إذا كانت جامعة لكل الخصائص الالزمة لوجودھا ،واستغنائھا
بذاتھا عن كل شيء في الوجود.
 .٢ال يمكن أن يكون العالم صدر من إله مجرد أو مطلق ،ألنﱠه مثل ھذا اإلله ال يصدر عنه شيء
باإلرادة ،ﱠ
ألن وجود اإلرادة يتعارض مع ما للوحدانية المجردة أو المطلقة من خصائص ،وإن
صدر عنه شيء كان ذلك بالضرورة ،وفي ھذه الحالة يتعرض للتفكك وﷲ ال يتفكك ألنﱠه ال
تركيب فيه.
 .٣يدل التنﱠوع أو التعدد الموجود في العالم على ﱠ
أن ﷲ ليس إلھا ً مجرداً أو مطلقا ً ،بل أنﱠه إله جامع أو
)(٢

شامل لكل ما يمكن أن تتصوره أو ال تتصوره من إدراكات ومعان".
ثانيا ً :عمل صفات ﷲ أزالً يعتمد على وجود عالقة أزلية

أن الكمال اإللھي ال يصح عند المسيحيﱢين إال بأن تكون صفات ﷲ عاملة في األزل ،ﱠ
بما ﱠ
فإن ھذا
يستلزم وجود عالقات لھذه الصفات أزالً ،وھو يستلزم وجود تعدد ضمن الوحدانية اإللھية ،يقول شحادة:
"إن كان عمل صفات ﷲ سرمديا ً ،فھذا يفترض وجود عالقة سرمدية حتى يضمن عمل ھذه الصفات.. ،
فعمل الصفات يتطلب ويفترض وجود فاعل ومفعول به .. ،وال يمكن أن يكون الفاعل والمفعول به واحداً
في العدد والھوية ،ﱠ
ألن الواحد سيكون فاعالً وبذات الوقت مفعوالً به ،فكيف له أن يظل فاعالً وأن يصبح

) (١سمعان ،ﷲ ذاته ونوع وحدانيته ،ص.٣
) (٢سمعان ،ﷲ بين الفلسفة والمسيحيﱠة ،ص.٣٧
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٧٢
مفعوالً به في آن معاً؟ إذاً ال يمكن أن يحدث ذلك ضمن وحدة مجردة".

)(١

فإ ﱠما أن تكون الصفات عاملة في األزل مع المخلوقات ،وھذا باطل ،ألنﱠه يستلزم أن تكون
المخلوقات أزلية ،كما يستلزم حاجة ﷲ إلى المخلوقات ،وھذا باطل أيضا ً ،وإ ﱠما أن تكون الصفات عاملة
مع إله آخر ،وھو باطل ،لما يعتقده المسيحيﱡون من وحدانية ﷲ وتفرده باأللوھية ،وإ ﱠما أن تكون الصفات
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عاملة في ذات ﷲ ،وھذا الذي يعتقده المسيحيﱡون ويقولون به ،ويحاول القس سمعان إثبات ﱠ
أن صفات ﷲ
عاملة بينه وبين ذاته في وحدانية جامعة -أي تجمع بين التوحيد والتثليث -فيقول" :ھل صفات ﷲ ھي
ذاته أم غير ذاته؟ إن قلنا إنﱠھا ذاته ،جعلنا الصفة موصوفا ً والموصوف صفة .. ،وھذا باطل ،وإن قلنا إنﱠھا
غير ذاته افترضنا وجود أشياء منفصلة عن ذاته أو ملتصقة بھا ،وكل ذلك باطل ،وواضح ﱠ
أن صفات
ﷲ ھي غير ذاته ،لكن ال يمكن أن تكون منفصلة عن ذاته أو ملتصقة بھا ،بل أن تكون عاملة بينه وبين
)(٢

ذاته ،وعملھا بينه وبين ذاته ال يتأتى إال إذا كانت وحدانيته جامعة مانعة".

ويضرب لنا القس فاندر مثاالً على إحدى الصفات اإللھية التي ال يمكن تفسير اتصاف ﷲ بھا أزالً
إال بالقول بالثالوث فيقول " :ﱠ
إن من أسماء ﷲ الحسنى عند المسلمين كونه )ودوداً( أي محبا ً ،وھذا يوافق
ما جاء الكتاب إرميا ) ،(٣/٣١ويوحنا ) ،(٣)(١٦/٣وبما أنﱠه غير متغير فھو ودود من األزل ،ويلزم عن
ذلك أن يكون له مولود أي محبوب من األزل قبل خلق العالم ،فمن عساه ذلك المحبوب الموجود من
األزل عند ﷲ؟ ففي عقيدة التثليث الجواب الصريح والوحيد لھذا السؤال فنقول ﱠ
إن أقنوم اآلب ھو الودود،
وأقنوم االبن المودود ،وما أحسن ما قال يسوع في ھذا المعنى خطابا ً ألبيه) :أَحْ بَ ْبتَنِي قَب َْل إِ ْن َشا ِء ْال َعالَ ِم(،
يوحنا ) ،(٢٤/١٧وعليه ال يمكن االعتقاد بوجود صفة المحبة في ﷲ من األزل ما لم تعتقد بتعدد األقانيم
مع وحدة الجوھر ،وإال كان ﷲ متغيراً ابتدأ يحب من الوقت الذي خلق له محبوبا ً من المالئكة أو البشر،
وھذا باطل؛ ألنﱠه قال) :أَنَا الرﱠبﱡ الَ أَتَ َغيﱠ ُر( ،مالخي )".(٦/٣

)(٤

لكن إذا كان الكمال اإللھي يقتضي عمل الصفات أزالً ،واقتضى عمل الصفات وجود عالقات في
ذات ﷲ أي بين أقانيم ﷲ ،فلماذا كانت ھذه األقانيم ثالثة ال أكثر وال أقل من ذلك؟ يجيب شحادة على ھذا
السؤال فيقول" :إنﱠه من المنطق المقبول أن تكون التعددية ثالثية ال أكثر وال أقل .. ،لألسباب التالية:
أن التعددية أمر واجب لعمل الصفات دون الخليقة ،وبما ﱠ
 .١بما ﱠ
أن كل شخص يجب أن يعمل كفاعل
ومفعول به في مشاركة العالقة المتبادلة ... ،فھناك الحاجة الضرورية الثنين أن يشتركا في دور
الفاعل أو المفعول به ،وھذا يتطلب وجود ثالث يعمل كمفعول به أو كفاعل بالترتيب ... ،فمثالً
يشترك اآلب واالبن بدور الفاعل في عمل مشترك في ممارسة المحبة األبدية ،ويكون الروح

) (١شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس ،ص.٩٦
) (٢سمعان ،ﷲ بين الفلسفة والمسيحيﱠة ،ص.٢٢
) (٣ونصه) :ألَنﱠهُ ھَ َك َذا أَ َحبﱠ ﷲ ْال َعالَ َم َحتﱠى بَ َذ َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحيدَ ،لِ َك ْي الَ يَ ْھلِكَ ُكلﱡ َم ْن ي ُْؤ ِمنُ بِ ِه ،بَلْ تَ ُكونُ لَهُ ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ(.
) (٤فاندر ،ميزان الحق ،ص.٢٤٦-٢٤٥

٧٣
القدس ھو المفعول به ،أو يشترك االبن والروح القدس بدور الفاعل في عمل مشترك بحيث يكون
اآلب ھو المفعول به .. ،وال يمكن أن يكون ھناك أقل من ثالثة لكمال ھذه العالقة.
 .٢لو كان ﷲ ثنائيا ً بدالً من كونه ثالثيا ً ،يكون احتمال االنفصال وارداً ،فمع وجود تمييز بين االثنين،
ﱠ
إن وجود الثالث يضمن االتحاد والشركة واالنفتاح واالشتراك ،وھذه ھي الصفات األساسية
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للوحدانية .. ،إن كان ﷲ واحداً وحيداً سوف يكون في عزلة وتركيز على الوحدة واالتحاد ،وإن
كان اثنين أي ثنائيا ً ،مثالً اآلب واالبن ،سيكون ھناك انفصال )أي أن األول متميز عن الثاني دون
اتحاد جوھري( وإبعاد )أي ال يكون األول ھو الثاني( ،ولكن ﷲ ثالوث ،وعندما يكون ثالثة أقانيم
فإنﱠه يمتنع عن العزلة والوحدة ،ويتغلب على االنفصال ويتفوق على اإلبعاد ،ﱠ
إن الثالوث يسمح بأن
يكون ھناك )اآلب( ،وأن يكون ھناك تميز للھوية )االبن( ،وأن يكون ھناك تميز للتميﱡز )الروح
القدس( ،يمنع الثالوث المواجھة وجھا ً لوجه بين اآلب واالبن بدافع محبة الذات الشھوانية،
واالختالف يكمن في األقنوم الثالث حيث االنفتاح والشركة ،فالثالوث شامل ألنﱠه يوحد ما قد فصل
وأبعد )ثنائية اآلب -االبن(".

)(١

ومن المالحظ ھنا أنﱠ القس شحادة جعل ﷲ إذا كان ثنائيا ً فإنﱠه يكون منفصالً ،ولم يذكر الدليل
على ذلك ،أ ﱠما إذا كان ثالثيا ً )أي ثالثة أقانيم( فإنﱠه يكون متحداً مع الحفاظ على تميز األقانيم ،فلماذا ال
يكون كذلك إذا كان رباعيا ً أيضاً؟
وبعد أن ذكر شحادة ھذه األدلة على ضرورة الثالثية )الثالوث( في ذات ﷲ عاد فقال" :أ ﱠما عن
ضرورة أن تكون التعددية ثالثية على األكثر ،ﱠ
إن ھذا يعتمد بالدرجة األولى على إعالن ﷲ عن ذاته ..
)(٢

فواقع األمر إنﱠه من األصعب عند الالھوتيين إثبات ﱠ
أن ذلك غير ضروري أو غير ممكن".

وبناء على ما سبق ﱠ
فإن الثالثية ليست ضرورية في ذات ﷲ ضرورة عقلية ،وإنﱠما ھي عقيدة جاء
بھا الكتاب المقدس وال بد من التسليم بھا ،ولكن بالرغم من ھذا ﱠ
فإن شحادة يعود فيحاول مرة أخرى
إثبات ﱠ
أن الثالثية ھي األكمل في ذات ﷲ ،ويذكر عدة أدلة عقلية على ذلك فيقول" :ورغم عدم دخول
الكتاب المقدس دخوالً مباشراً في ھذا الموضع ،ھناك أدلة لنھائية العدد )ثالثة( في عدة عوامل منطقية:
 .١تتوفر في العالقة الثالثية كل متطلبات الكمال ،فافتراض إمكانية عالقة بين أربعة أو أكثر يعني
عدم كمال الثالثية ،وھذا يفترض النقص في ﷲ وبالتالي فھو تناقض أيضا ً.
 .٢ﱠ
إن العدد ثالثة ضرورة حتمية ،يضمن البساطة في الذات اإللھية دون تركيب ،وبالتالي يضمن
الوحدانية مع التعددية ،ﱠ
فإن العدد أربعة أو أكثر يقود للتعقيد دون حدود للذات اإللھية ،وبالتالي
يعمل ضد الوحدانية اإللھية.

) (١شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس ،ص.١٠٠-٩٩
) (٢المرجع نفسه ،ص.١٠٠
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٧٤
إن ﷲ ترك بصماته في طبيعة الخليقة وطبيعة اإلنسان حيث ﱠ
 .٣ﱠ
أن العدد ثالثة يظھر بأنﱠه عدد
الكمال ،ﱠ
فإن الحياة والطبيعة تتطلب في مكوناتھا األساسية العدد ثالثة ال أكثر ،ووجود الزمن
يتطلب وجود الماضي والحاضر والمستقبل ال أكثر ،ووجود حجم يتطلب وجود ثالثة أبعاد ال
أكثر ،واإلنسان عقل وروح وجسد ،ومھما زاد عدد العناصر يمكن اختصارھا دائما ً إلى ثالثة،
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وإال لصار ﷲ متضمنا ً التعددية الال نھائية.
إن منطقية وجود عالقة ضمن وحدانية ﷲ تتطلب من اإلنسان المفكر والعادل أن يكون منفتحا ً
 .٤ﱠ
إلعالن ﷲ عن نفسه بحقائق جديدة عن عدد الشخصيات ضمن وحدانيته العجيبة ،فاإلعالن ھو
الفيصل ،ويكون ھذا اإلعالن منسجما ً تماما ً مع المنطق ،وإعالن الكتاب المقدس عن الثالثية
اإللھية باآلب واالبن والروح القدس متناغم تماما ً مع الضرورة المنطقية للتعددية ضمن
)(١

الوحدانية".

ويحاول سمعان أيضا ً إثبات ﱠ
أن األقانيم يجب أن تكون ثالثة ال أكثر وال أقل بأمثلة من الواقع
فيقول" :ھناك اعتقاد عام عندنا نحن البشر ﱠ
بأن العدد ) (٣ھو أول عدد كامل ،ففي أمثالنا نقول) :الحبل
المثلوث ال ينقطع( ،و)كل شيء بالثالث يكمل( ،و)المرآة الثالثة ثابتة( ،وأيام العزاء عندنا ھي ثالثة،
وفي قانون العقوبات يُعتبر المجرم عائداً يستحق عقوبة الجناية بدالً من عقوبة الجنحة إذا ارتكب مخالفة
ثالث مرات )المادة  ٤٩من قانون العقوبات( ،وفي الرياضيات أول شكل ھو الذي له ثالثة أضالع،
ق مك ﱠون من ثالثة أجزاء رئيسية ،وكل
وأول حجم ھو الذي له ثالثة أبعاد ،وفي الطبيعة كل نبات را ٍ
ق مك ﱠون من ثالثة أجزاء رئيسية ،وكل إنسان كامل مك ﱠون من ثالثة أجزاء رئيسية .. ،والذرة
حيوان را ٍ
نفسھا مك ﱠونة من ثالثة أجزاء".

)(٢

وبعد أن استدل سمعان على الثالوث بأدلة من الطبيعة أخذ يستدل عليه بأدلة من اإلسالم فقال:
"وفي األديان يعتبر العدد ) (٣ھو أول عدد كامل ،ففي اإلسالم يذكر المصلي اسم ﷲ ثالث مرات في كل
ركعة ،ويقوم بالمضمضة ثالث مرات .. ،وغسل اليدين حتى المرفقين ثالث مرات ،ومسح الرأس
واألذنين ثالث مرات .. ،والقسم ال يكون نافذاً اإل إذا كان با Hثالثأ ،والطالق ال يكون قانونيا ً )أو بائنا ً
بينونة كبرى( إال إذا كان اإلشھار به ثالثا ً".

)(٣

وبعد ﱠ
أن ذكر سمعان ھذه األمثلة قال" :وطبعا ً ليس الغرض من االقتباسات المذكورة ھو
أن أقانيم الالھوت ال بد أن تكون ثالثة ،كال ،ﱠ
االستدالل بھا على ﱠ
فإن ﷲ أسمى من أن يقاس بالنسبة إلى
أي شيء من األشياء ،بل الغرض من ھذه االقتباسات ھو االستدالل بھا على أنﱠه لو أعلن لنا ﱠ
أن األقانيم
ثالثة ،لما جاز لعقولنا أن تعترض على اإلطالق ،ﱠ
ألن ھذه الحقيقة تكون متفقة مع الواقع المعروف
) (١شحادة ،اآلب واالبن والروح القدس ،ص.١٠١-١٠٠
) (٢سمعان ،ا Pبين الفلسفة والمسيحيﱠة ،ص.٤٣
) (٣المرجع نفسه ،ص.٤٣

٧٥
)(١

لدينا".

ويمكن أن نلخص الدليلين السابقين بقولنا :ﱠ
إن وجود ﷲ يستلزم أن يكون ﷲ متصفا ً بصفات،
ﱠ
ألن كل موجود ال بد أن يكون له صفات ،وكمال ﷲ وعدم تغيره-عند المسيحيﱢين -يستلزم أن تكون
صفاته فاعلة منذ األزل ،وفاعلية صفاته أزالً تستلزم وجود عالقات أزلية ،وھذا يعني أنﱠه ال بد من وجود
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عالقات داخل الذات اإللھية وضمن الوحدانية ،وھذا يستلزم أن تكون الذات اإللھية ذات وحدانية جامعة
مانعة أي تشمل على الوحدانية مع التثليث ،وتمنع األكثر واألقل من ذلك.
ثالثا ً :تباين الصفات اإللھية
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ يتصف بصفات متباينة ومتغايرة ،وال يمكن التوفيق بين اتصافه بھذه
الصفات في الوحدانية المجردة ،أ ﱠما في القول بتعدد األقانيم فيمكن أن نوفق بين قيام ھذه الصفات في
الذات الواحدة ،يُبيﱢن لنا القس منصورذلك فيقول" :وم ﱠما ھو جدير بالمالحظة ﱠ
أن  Hصفات مختلفة ال
يمكن التوفيق بينھا في الذات الواحدة إال إذا آمنا بالتثليث ،فمن أسمائه الحسنى :القدوس -الحق -البار،
م ﱠما يدل على صالح ﷲ المطلق وكراھيته للخطية ،ومن أسمائه :العدل -الضار -المنتقم ،م ﱠما يدل على
انتقامه من الخطية انتقاما ً عادالً بال تساھل ،ومن أسمائه :الغافر -العفو -الرؤوف ،مما يدل على تبريره
للمذنب تبريراً شامالً") ،(٢ويتساءل القس منصور فيقول" :قال القرآنlV UTSRQPm :

التوبة ،١١٨:فمن أسمائه :الحكيم -القوي -الكريم ،فحكمته اقتضت الفداء فوفقت بين عدله ورحمته،
وقوته جعلت التأنس إلجراء الفداء ممكنا ً ،وكرمه جعل الناموس كفارة عن خطايا البشر ،إذاً في كفارة
الصليب تالقي الحق والعدل والرحمة والحكمة والقوة والكرم ،وظھر مجد ﷲ بصورة عجيبة تليق به
)(٣

وتفوق عقول البشر".

والمقصود ھنا ﱠ
أن الصفات المختلفة  Hال يمكن أن يصح اتصافه بھا إال إذا كانت وحدانية ﷲ
وحدانية جامعة أي إذا كان ﷲ واحداً في ثالوث ،أ ﱠما الوحدانية المجردة فال يصح بھا أن يتصف ﷲ بھذه
الصفات المتباينة ،فإذا كان ﷲ واحداً في ثالوث فعندھا يكون ﷲ اآلب يتصف بالعدل واالنتقام مثالً ،وﷲ
االبن يتصف بالرحمة والعفو ،وﷲ الروح القدس يتصف بالطھارة والتقديس.
ونلحظ ھنا ﱠ
أن المسيحيﱢين يقتطعون نصوصا ً وأموراً من اإلسالم لتخدم أفكارھم دون وجه حق.

) (١سمعان ،ا Pبين الفلسفة والمسيحيﱠة ،ص.٤٣
) (٢منصور ،رسالة التثليث والتوحيد ،ص.١٠٥
) (٣المرجع نفسه ،ص.١٠٦
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٧٦
رابعا ً :ﷲ ناطق حي منذ األزل
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ خلق اإلنسان على صورته ،كما جاء في سفر التكوين حيث قال الرب:
شبَ ِھنَا() ،(١فكما ﱠ
أن اإلنسان متكلم فا Hأيضا ً متكلم ،ولكن كلمة اإلنسان
صو َرتِنَا َك َ
اإل ْن َسانَ َعلَى ُ
)نَ ْع َم ُل ِ
تتبدد في الھواء ،وكلمة ﷲ ال تتغير وال تتبدل ،ألنﱠھا أقنوم من أقانيمه ،يقول الدمشقي " :ﱠ
إن ﷲ الواحد
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بخال من كلمة ،وبما ﱠ
أن ﷲ له كلمته فھي ليست بخالية من أقنوم ،أ ﱠما وجود الكلمة فھو ال بدء
األحد ليس
ٍ
له وال نھاية ،فلم يكن زمن إذاً حيث لم يكن ﷲ الكلمة ،ﱠ
وإن ﷲ له كلمته مولودة منه دائما ً ،فھي ليست ال
أقنومية على مثال كلمتنا التي تتبدد في الھواء ،بل ھي أقنوم حي كامل ال يبتعد خارجا ً عنه ،بل ھي كائنة
فيه دائما ً .. ،لھا كل ما لوالدھا ،فكما ﱠ
أن كلمتنا ألنﱠھا صادرة عن عقلنا ليست ھي وعقلنا شيئا ً واحداً في
كل شيء ،وليست ھي غيره في كل شيء ... ،كذلك قل أيضا ً عن كلمة ﷲ ،فبما أنﱠه قائم في ذاته فھو
يتميﱠز عن ﷲ الذي له منه أقنومه ،وھو -فيما يُظھر في ذاته ما يراه في ﷲ -له الطبيعة نفسھا التي ھي
)(٢

 ،Hفكما يُشاھَ ُد الكمال في اآلب في كل شيء ،كذلك يُشاھَ ُد في الكلمة المولود منه".

فكلمة ﷲ كانت وما زالت مع ﷲ منذ األبد وستبقى إلى األزل ،يقول األنبا ابن المقفع موضحا ً
حقيقة نطق ﷲ اآلب" :نطقه كذاته ،ال ينطق في ھذه الساعة ويسكت في ساعة أخرى ،فينتقل من حال
إلى حال ،وإذا ھو ناطق أبداً فنطقه قائم دائم كدوام ذاته ... ،وقوامه ليس ﱠ
أن الذات ولده كوالدة مادة من
مادة ،ألنﱠنا إذا قلنا إنﱠه ولده وفرغ من والدته فصلناه منه ،بل نقول إنﱠه ولده أبداً لم يزل ،ولم يزل مولوداً
منه بغير انقطاع وال انفصال".

)(٣

وكما ﱠ
أن اإلنسان ناطق بكلمته ،حي بروحه كذلك ﷲ ناطق بكلمته ،حي بروحه ،وفي ھذا يقول
األنبا ابن المقفع عن اآلب واالبن" :ثم ﱠ
إن روحھما واحد الذي ھو الروح القدس المتصل بھما وھو
حياتھما كما قلنا عن العقل والكلمة والروح التي خلقھا ﷲ كصورته ومثاله ،فالذات الوالد ھو ﷲ اآلب،
والنطق المولود منه ھو الكلمة االبن الذي لم يزل وال يزال موجوداً من ﷲ اآلب ،والروح القدس المعزي
ھو حياتھما ،وبه اتصالھما واتحادھما في اإلرادة والقوة والعقل") ،(٤ولكن حياة ﷲ ليست كحياة اإلنسان،
وروح ﷲ ليست كروح اإلنسان ،فروح اإلنسان غريبة عنه ولكن روح ﷲ ليست كذلك ،يقول الدمشقي
عن روح ﷲ" :نعتقد أنﱠه قوة جوھرية ،مرئية ھي نفسھا في أقنومھا الخاص بھا ،منبثقة من اآلب،
مستريحة في الكلمة".

)(٥

وبذلك تبين لنا أنﱠه كما أنﱠ اإلنسان ناطق بكلمته ،حي بروحه ،وھذا اإلنسان على صورة ﷲ،

) (١التكوين ).(٢٦/١
) (٢الدمشقي ،المئة مقالة ،ص،٦٢
) (٣ابن المقفع ،الدر الثمين في إيضاح الدين ،ص.٢٣
) (٤المصدر نفسه ،ص.٢٣
) (٥الدمشقي ،المئة مقالة ،ص.٦٣

٧٧
كذلك فا Pناطق بكلمته ،حي بروحه ،لكن كلمة اإلنسان تتبدد ،وروح اإلنسان غريبة عنه ،أما كلمة ﷲ
فلم تزل وما تزال منذ األزل وإلى األبد ،وكذلك روح ﷲ لم تزل وال تزال ،والكلمة والروح أقنومان من
أقانيم ﷲ في المسيحيﱠة.
خامسا ً :اتصاف ﷲ بالحياة والحكمة
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يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ متصف بالحياة والحكمة ،وال يكون الحي بال حياة ،وال الحكيم بال حكمة،
ولكن ذات ﷲ غير مركبة وغير قابلة لألعراض ،فبطل أن تكون حياته وحكمته قوتين مركبتين
كالحرارة في النار ،أو عرضين كالبياض في الثلج ،فيلزم من ذلك أن تكون حكمته أقنوما ً ،وحياته
أقنوما ،فكان أقنوم االبن ھو الحكمة ،وأقنوم الروح القدس ھو الحياة.
سادسا ً :أمثلة من الطبيعة مع الفارق

)(١

)(٢

يستدل المسيحيﱡون على الثالوث بعدة أدلة من الطبيعة ،حيث يجتمع في بعض المخلوقات التثليث
والتوحيد ،ويُعدون ذلك دليالً على الثالوث ،يقول منصور " :فإن كنﱠا نرى في ھذه األمور المنظورة تثليثا ً
في توحيد ،وتوحيداً في تثليث ،فھل نَ ُع ُد ذلك شيئا ً غير معقول أن أخبرنا به تعالى عن ذاته العلية؟"

)(٣

وھو يقصد أنﱠه كما في المخلوقات تجتمع الوحدانية مع التثليث ،ونحن نقبل ھذا ،فلماذا ال نقبل ذلك في
ذات ﷲ وھي التي ليس لھا شبيه وال نظير؟ ومن األمثلة على اجتماع التثليث والتوحيد في المخلوقات:
 .١اإلنسان:
يقول صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد مستدالً بوجود الثالوث في اإلنسان على الثالوث
اإل ْن َسانَ َعلَى
المقدس" :اإلنسان ھو المخلوق الوحيد على صورة ﷲ ومثاله .. -قال الرب) :نَ ْع َم ُل ِ
ُورتِنَا َك َشبَ ِھنَا( ،التكوين ) ،(٢٦/١واإلنسان واحد في ثالوث ،ويتمثل الثالوث اإلنساني في الروح
ص َ
والعقل والجسد ،أو العقل والفكر واإلرادة ،أو الجسد والعقل والروح .. ،قصد ﷲ أن يكون أكبر شاھد
على ذاته ھو اإلنسان ،ولذلك جبله على صورته ومثاله ،ولھذا جعل ﷲ شھادته عن نفسه داخل كل إنسان
)(٤

منا ،وفھم حقيقة اإلنسان يساعدنا على فھم حقيقة ﷲ".

وأكمل صاحب كتاب التثليث والتوحيد كالمه فقال" :الكيان والعقل والروح في اإلنسان الواحد
مثال للكيان والعقل والروح في ﷲ الواحد ،والعقل والروح كائنان في الجسد مثال االبن والروح القدس
كائنان في اآلب ،في أي مكان في الجسد توجد الروح؟ الروح تتغلغل في كل الكيان الجسدي ،وال تخلو
خلية واحدة من ماليين الخاليا من الحياة ،ھذا مثال التحاد الروح باآلب واالبن ،فھو روحھما ،واإلنسان
منذ وجوده وجد بالجسد والعقل والروح ،ولم يوجد قط اإلنسان بالجسد ثم جاء إليه العقل أو الروح ھذا

) (١انظر ھذا الدليل :أبوالبركات ،مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة ،رقم ) ١١صورة بالميكروفيلم(.
) (٢انظر ھذا الدليل :منصور ،رسالة التثليث والتوحيد ،ص.١١٥
) (٣المرجع نفسه ،ص.١١٥
) (٤حتمية التثليث والتوحيد ،ص.١٤١
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٧٨
)(١

يلفت نظرنا إلى عقل ﷲ وروحه األزليان بأزلية اآلب".

وكما ﱠ
يلغ أيا ً منھم ،فبقي التمايز بينھم موجوداً ،كذلك
أن االتحاد بين العقل والروح والجسد لم ِ
يلغ أيا ً منھم ،بل بقي التمايز بينھم موجوداً ،يقول صاحب كتاب
االتحاد بين األقانيم اإللھية الثالثة لم ِ
التثليث والتوحيد" :الكيان غير العقل وغير الروح ،ولكل واحد من الثالثة عمل يتمايز عن عمل اآلخر،
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فعندما يأكل اإلنسان يأكل بجسده ،فالجسد ھو الذي يأكل وليس الروح والعقل ... ،وعندما يحل اإلنسان
مشكلة فإنﱠه يستخدم عقله في ھذا ،وعندما يحيا اإلنسان ويتحرك فھو يفعل ذلك بروحه ،ھذا يوضح لنا
التمايز بين اآلب واالبن والروح القدس ،فنقول :ﱠ
إن الذي تجسد ھو عقل ﷲ ،ھو ابن ﷲ ،وليس اآلب
أن االبن تجسد كذلك اآلب تجسد ،ﱠ
والروح القدس ،ومن يخلط األمور ويقول :بما ﱠ
ألن االبن في اآلب،
واآلب في االبن ،فھذا يشبه إنسان يخلط بين الجسد والروح بحجة ﱠ
أن الروح في الجسد ،فيقول :إ ﱠن
االثنين واحد ،وإذا كان الجسد يأكل فول فالروح تأكل أيضا ً فول".

)(٢

وبعد أن بي ﱠن لنا صاحب كتاب التثليث والتوحيد ضرورة التمايز بين األقانيم الثالثة ،كما يتمايز
جسد اإلنسان عن روحه وعقله ،ضرب لنا مثاالً آخر على وجه الشبه بين اإلنسان وبين الثالوث المقدس
فقال" :ومثال آخر على ھذا عندما نقول عن رئيس الجمھورية والقائد األعلى للقوات المسلحة ورئيس
الحزب الوطني ،وھو رئيس واحد ال أكثر وال أقل ،وفي كال المثالين التشبيه مع الفارق  ...ﱠ
ألن رئيس
)(٣

الجمھورية يمكن أن يمارس أعمال أخرى ،لكن الثالوث القدوس ھو بال زيادة وال نقصان".
 .٢الشمس:

يستدل الميسحيون على الثالوث المقدس بالشمس ،فالشمس واحدة في ثالث ،يقول صاحب كتاب
حتمية التثليث والتوحيد" :الشمس  ..ھي مثال للوحدانية المثلثة ،فالشمس واحدة وثالثة في آن واحد.. ،
الشمس واحدة من حيث الجوھر وفي نفس الوقت تحوي القرص والشعاع والحرارة ،الشعاع متولد من
القرص ،والحرارة منبعثة من القرص ،ھي مثال  Hالواحد اآلب واالبن والروح القدس ،االبن مولود من
)(٤

اآلب ،والروح القدس منبثق من اآلب".

وبعد أن بيﱠن صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد وحدانية األقانيم قياسا ً على وحدانية الشمس،
بي ﱠن تمايز األقانيم اإللھية الثالثة قياسا ً على تمايز الشعاع والقرص والحرارة عن بعضھا بعضا ً ،فقال:
"ليس الشعاع ھو شمس أخرى ،وليست الحرارة ھي شمس أخرى ،ليس الشعاع غريبا ً عن الشمس لكنﱠه
ھو شعاع الشمس ،وكذلك الحرارة ليست غريبة عن الشمس لكنﱠھا حرارة الشمس ،القرص والشعاع
والحرارة وحدة واحدة ،ھذا مثال على وحدة الثالوث القدوس اآلب واالبن والروح القدس ،فالقرص ھو

) (١حتمية التثليث والتوحيد ،ص.١٤١
) (٢المرجع نفسه ،ص.١٤٢
) (٣المرجع نفسه ،ص.١٤٢
) (٤المرجع نفسه ،ص.١٤٢

٧٩
علﱠة وسبب الشعاع والحرارة ،واآلب علﱠة االبن والروح القدس  ..ونستطيع أن نقول عن قرص الشمس
أنﱠه الشمس بعينھا ،فنقول :ﱠ
إن الشمس توسطت كبد السماء ،ونستطيع أن نقول عن الحرارة أنﱠھا الشمس
فنقول :ﱠ
إن الشمس بعثت فينا الدفء ،ھذا مثال لقولنا عن اآلب :إنﱠه ﷲ ،واالبن ھو ﷲ ،والروح القدس
ھو ﷲ ،وليسوا ثالثة آلھة بل إله واحد".

)(١
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وبعد أن بي ﱠن لنا صاحب كتاب حتمية التثليث والتوحيد التمايز بين األقانيم الثالثة قياسا ً على تمايز
الشعاع والقرص والحرارة ،بي ﱠن سبب تجسد االبن دون اآلب والروح القدس ،فقال" :قرص الشمس ھو
كتلة ھائلة من الغازات الملتھبة ال يمكن أن يصل إليھا اإلنسان وھو مثال اآلب الذي ال يمكن أن يراه
إنسان قط ويعيش ،وشعاع الشمس ھو نور من نور صادر من القرص ،ويصل إلينا على األرض دون
أن ينفصل عن األصل ھو مثال االبن الذي تجسد ورأينا مجده .. ،ومع ھذا فإنﱠه لم ينفصل قط عن اآلب،
وال يمكن بأي حال فصل الشعاع عن القرص ،وال القرص عن الشعاع ،وال يمكن فصل الحرارة عن
أحدھما ،ھذا مثال الستحالة فصل اآلب عن االبن ،أو انفصال الروح القدس عنھما ،وإذا تساءلنا من
وج َد فيھا
أسبق في الوجود القرص أو الشعاع أو الحرارة؟ نجد أنﱠه ليس بينھم أسبق ،فاللحظة التي ِ
القرص ُو ِج َد فيھا الشعاع ووجدت فيھا الحرارة ،ولم يكن القرص بدون شعاع ،أو بدون حرارة قط ،ھذا
مثال على أنﱠه لم تمر لحظة كان فيھا اآلب بدون االبن أو بدون الروح القدس".

)(٢

 .٣األصبع:
يستدل ابن المقفع على الثالوث باألصبع .فيقول" :نمثله) (٣بما قد مثﱠل به ھو نفسه ،ألنﱠنا سمعنا ربنا
يقولَ ) :ولَ ِك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
ت بِإِصْ بِ ِع ﷲ أُ ْخ ِر ُج ال ﱠشيَا ِطينَ ( ،لوقا ) ... ،(٢٠/١١فعلمنا أنﱠه قد شبه ذاته بأصبع،
أن الروح القدس في اآلب ،وفي االبن خارج من اآلب ،وذلك ﱠ
ومنه نعرف حقيقة ھذا األمر؛ أعني ﱠ
أن
لألصبع ثالثة أجزاء ،كل جزء منھا عقدة متصلة بعضھا ببعض ،فنقول :ﱠ
أن الجزء األول األصلي شبه
اآلب .. ،ألنﱠه أصل كل شيء ،والجزء اآلخر الذي فيه الظفر :شبه االبن المولود من اآلب .. ،والجزء
األوسط الذي ھو في الجزئين :شبه الروح القدس .. ،وكما ﱠ
أن الجزء األوسط متصل بالجزئين ثابت
فيھما ،خارج من اآلب غير منفصل منھما ،وكما ﱠ
أن الجزء األوسط من األصبع غير منفصل من
الجزئين وظاھر منھما كأحدھما ،خارج بغير انقطاع وال انفصال ،كذلك الروح القدس غير منفصل من
)(٤

اآلب واالبن ،وظاھر فيھما كأحدھما بغير انقطاع وال انفصال".

وبعد أن بي ﱠن ابن المقفع وجه الشبه بين الثالوث المقدس واألصبع ،وكيف اجتمع التثليث والتوحيد
في ذات ﷲ كما اجتمع في األصبع ،بيﱠن األنبا ابن المقفع سر التجسد فقال" :وكما ﱠ
أن الجزء األوسط

) (١حتمية التثليث والتوحيد ،ص.١٤٣
) (٢المرجع نفسه ،ص.١ِ٤٤
) (٣أي ﷲ تعالى.
) (٤ابن المقفع ،الدر الثمين ،ص.١٤
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٨٠
واألخير من األصبع ينزالن ويطلعان ،وال ينفصالن من الجزء األصلي ،والجزء األصلي ال ينزل وال
يصعد ،كذلك ﱠ
فإن االبن نزل من السماء وتجسد ،وكذلك الروح القدس نزل على االبن  ..ولم ينفصل من
اآلب ،كذلك اآلب ال يقال عنه أنﱠه نزل وال صعد ،كما ﱠ
أن الجزء األخير من األصبع الذي قلنا أنﱠه شبه
االبن له الظفر دون الجزئين ،كذلك االبن تجسد دون اآلب والروح القدس ،وكما ﱠ
أن األصبع يفعل كل
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األفعال بالجزء األخير ،كذلك فعل ﷲ بابنه كل أفعاله؛ أي السماء واألرض والماء والنار  ..فانظر إلى
ھذا المثل العظيم الذي ركبه ﷲ تعالى الخالق العظيم الحكمة في األصبع ،أظھر منه معنى ثالثة أقانيم ،H
انفصالھا باتصال ،واتصالھا بانفصال ،وتجسد أحدھما دون االثنين ،والنزول والصعود الالئق باالثنين
)(١

دون الواحد".

) (١ابن المقفع ،الدر الثمين ،ص.١٥

٨١
وخالصة األمر ﱠ
أن المسيحيﱢين يستدلون بالعديد من األدلة العقيلة على الثالوث ،من أبرزھا القول
بوجوب فاعلية الصفات أزالً ،فإذا كان ﷲ يتصف بصفات فال بد أن تكون ھذه الصفات فاعلة أزالً حتى
ال يحصل تغيير في ذات ﷲ ،ويستدلون على الثالوث كذلك بتباين الصفات اإللھية ،فتتوزع الصفات
المتباينة بين األقانيم الثالثة ،ويستدلون ببعض األدلة التي فيھا تشبيه للخالق بالمخلوق ،وھي أدلة ال تدل
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على ما يستدلون عليه ،ونلحظ أنﱠھم يفرضون الكمال والبساطة وعدم االنفصال في العالقة الثالثية دون
أن يذكروا أي دليل على ذلك ال من العقل وال من النقل ،وكل األدلة التي يستدلون بھا غير مصرحة
بمرادھم ،ويعدونھا أدلة ضرورية بديھية ،وھي في الحقيقة ال تعدو أن تكون كالما ً إنشائيا ً ال يستند إلى
منطق أو دليل ،وھي بذاتھا دعاوى تحتاج إلى البرھنة والتدليل على صحتھا.
كما ونلحظ ﱠ
أن المسيحيﱢين يقتطعون نصوصا ً وأموراً من اإلسالم لتخدم أفكارھم دون وجه حق،
وھي مع ھذا ال تدل على مرادھم ،وھذا إن دل على شيء فإنﱠما يدل على قناعتھم بعدم وجود أدلة
صريحة وقوية على عقيدتھم ،فأخذوا يستدلون عليھا بالغث والسمين ،وكما قيل :الغريق يتعلق بقشه،
وسيتم بيان ذلك في الفصل الثاني بإذن ﷲ.
ھذه ھي مجمل أدلة المسيحيﱢين العقلية على الثالوث ،ومن بعد أن تعرفنا إليھا ننتقل إلى الحديث
عن أدلتھم من المجامع المسكونية على الثالوث.
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٨٢
المبحث الرابع
أدلة المسيح ﱢيين من المجامع المسكونية على الثالوث
ﱠ
إن المتتبع لتاريخ المسيحيﱢين يجد أنﱠھم قد اختلفوا منذ أوائل المسيحيﱠة في مفھوم الثالوث ،وقد
ظھرت آراء متعددة ومتغايرة في فھم سر الثالوث وسر التجسد وطبيعة المسيح ،وأحدثت ھذه اآلراء
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اضطرابات كبيرة في الكنيسة ،لذلك فقد عقدت عدة مجامع من أجل حسم الخالف في ھذه المسائل،
والمجمع كما يعرفه القس بيوس قاشا" :كلمة المجمع أو المجامع ھي اجتماعات تتألف قبل كل شيء من
األساقفة ،وتلتئم للبحث في أمور الكنيسة ،وألخذ بعض القرارات وتطبيقھا ،في المجامع المحلية يمثل
األساقفة كنائسھم المحلية ،أ ﱠما في االجتماع الذي يدعو إليه ويديره ويثبته البابا  ..يدعى مجمعا ً
مسكونيا ً".

)(١

وتعد المجامع المسكونية من أھم مصادر التشريع المسيحي ﱠة ،التي بينت جملة كبيرة من العقائد
والشرائع المسيحيﱠة ،وفيما يأتي أھم اآلراء التي ظھرت في تاريخ المسيحيﱠة في مفھوم الثالوث وسر
التجسد وطبيعة المسيح) ،(٢وأھم المجامع التي ُعقِدت ألجلھا:
 .١المجمع المسكوني األول )مجمع نيقية( ٣٢٥م:
يعد المسيحيﱡون قول آريوس من أھم وأخطر البدع -عند المسيحيﱢين -التي ظھرت في تاريخ
الكنيسة ،ألنﱠھا كانت تنادي بوحدانية ﷲ ،وبشرية المسيح ،وأنﱠه مخلوق ،وليس أزليا ً ،بل خلقه ﷲ من
العدم قبل خلق العالم ،وقد أعطاه ﷲ رتبة ارتفع بھا فوق الخالئق ،وھو ابن ﷲ مجازاً ،أي أنﱠه ابنه
بالتبني ال بالوالدة ،وكانت بدعة آريوس مضادة لعقيدة الثالوث ،يقول القس أقفراف نوف" :البدعة
اآلريوسية تحتل المكان األول بين البدع التي ظھرت حديثا ً في الكنيسة ،وقد أخذت تسميتھا من آريوس
الكاھن اإلسكندري ،وھو أول من أعلن الفكر الذي يؤلف خالصة البدعة ،ﱠ
أن ابن ﷲ مخلوق") ،(٣وكان
آريوس يھدف إلى الحفاظ على مكانة أقنوم اآلب ،وأنﱠه وحده ھو األزلي ،واإلله الحقيقي ،يقول القس
كاميللو باللين" :كان آريوس يريد أن يحافظ على أصالة وامتيازات أقنوم اآلب في الثالوث األقدس ،فكان
يعتبر اآلب الكائن الوحيد األزلي ،والوحيد الذي ليس له بداية ،فھو اإلله الحقيقي الوحيد ،وھو المبدأ لكل
الكائنات ،أما )الكلمة( يوحنا ) ،(١/١حسب اعتقاد آريوس ،فھو ليس أزليا ً ألنﱠه نال الحياة من اآلب".

)(٤

ومن أجل ظھور ھذه البدعة -كما ي ﱠدعون -عقد المجمع المسكوني األول في نيقية عام ٣٢٥م،

) (١قاشا ،بيوس ،أضواء على المجامع المسكونية ،ط ،١مطبعة الديوان ،بغداد٢٠٠٦ ،م ،ص.٩
) (٢اكتفى الباحث بذكر المجامع التي عقدت من أجل الثالوث والتجسد وطبيعة المسيح ،دون غيرھا من المجامع حتى ال
يخرج عن موضوع البحث.
) (٣نوف ،أقفراف سمير ،تارخ الكنيسة المسيحيﱠة ،ط) ،٩ترجمة الكسندروس مطران حمص( ،مؤسسة خليفة
للطباعة ،د.بلد١٩٤٦ ،م ،ص.٢٢١
) (٤باللين ،كاميللو ،تاريخ الكنيسة من فجر المسيحيﱠة إلى نھاية القرن الخامس عشر ،ط ،١دار شرقيات للنشر
والتوزيع ،القاھرة٢٠٠٤ ،م ،ص.١٥٨

٨٣
وأصدر القانون اآلتي" :نؤمن بإله واحد ،آب ضابط الكل ،خالق كل األشياء ،ما يُرى وما ال يُرى،
وبرب واحد يسوع المسيح ،ابن ﷲ الوحيد المولود من اآلب ومن جوھر اآلب ،إله من إله ،نور من
نور ،إله حق من إله حق ،مولود غير مخلوق ،مسا ٍو لآلب في الجوھر ،الذي به كان كل شيء؛ ما في
السماوات وما على األرض ،الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا نزل من السماء وتجسد
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وتأنس ،وقام في اليوم الثالث ،وصعد إلى السماء ،وجلس عن يمين اآلب ،وسيأتي ثانية ليدين األحياء
واألموات ،الذي ليس لملكه انقضاء ،ونؤمن بالروح القدس ،وكل من يقول أنﱠه كان وقت لم يكن فيه ابن
ﷲ ،أو أنﱠه قبل أن يولد لم يكن ،أو أنﱠه خلق من العدم ،أو أنﱠه من جوھر يختلف عن جوھر اآلب أو
طبيعته ،أو أنﱠه مخلوق ،أو أنﱠه عرضه للتغيير والتبدل ،فالكنيسة الرسولية الجامعة تبسل كل قول يقول
)(١

ھذه األقوال".

وھكذا فقد قرر ھذا المجمع ألوھية المسيح ،ومساواته لآلب ،وتجسده وصلبه من أجل التكفير
عن خطايا البشر.
 .٢المجمع المسكوني الثاني )مجمع القسطنطينية األول( ٣٨١م:
لم ينجح المجمع األول في القضاء على اآلريوسية ،لذلك فقد بقي ھناك من يعتنق ھذه البدعة -كما
يُس ﱡمونھا ،-ويدين بھا ،كما ﱠ
أن المجمع األول لم يوضح بشكل صريح ألوھية الروح القدس ودوره في
الثالوث) ،(٢فظھر ميدنيوس بطريرك القسطنطينية ببدعته -كما يُس ﱡمونھا -التي تقول :ﱠ
إن الروح القدس
مخلوق كسائر المخلوقات ،من أجل ذلك انعقد المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية عام ٣٨١م،
وقرر اآلتي" :نؤمن بإله واحد ،آب ضابط الكل ،خالق السماء واألرض ،وكل ما يُرى وما ال يُرى،
وبرب واحد يسوع المسيح ،ابن ﷲ الوحيد ،المولود من اآلب قبل كل الدھور ،نور من نور ،إله حق من
إله حق ،مولود غير مخلوق ،الذي من أجلنا نحن البشر ،ومن أجل خالصنا نزل من السماوات،
وبالروح القدس تجسد من مريم العذراء ،وصار إنسانا ً ،وصلب عنا في عھد بيالطس البنطي ،وتألم وقبر
وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب ،وصعد إلى السماوات ،وجلس عن يمين اآلب ،وسيعود في
المجد ليدين األحياء واألموات ،ولن يكون لملكه نھاية ،وبالروح القدس ،الرب ،المحيي ،المنبثق من
اآلب ،الذي مع اآلب واالبن مسجود له وممجد ،الناطق باألنبياء ،وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية،
)(٣

ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ،ونترجﱠى قيامة الموتى ،والحياة في الدھر اآلتي ،آمين".

وھكذا فقد أكد المجمع الثاني على قرارات المجمع األول المتمثلة في :ألوھية المسيح ،وأنﱠه ابن
ﷲ األزلي ،كما ق ﱠرر أنﱠ الروح القدس جزء من الثالوث المقدس ،وھو روح ﷲ وحياته ،وله ما  Pمن
صفات ومجد.
) (١كسﱠاب ،مجموع الشرع الكنسي ،ص .٤٣قاشا ،أضواء على المجامع المسكونية ،ص.٢٤
) (٢انظر :منصور ،رسالة التثليث والتوحيد ،ص.٩٦
) (٣كسﱠاب ،مجموع الشرع الكنسي ،ص .٢٤٥قاشا ،أضواء على المجامع المسكونية ،ص.٣١
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٨٤
 .٣المجمع المسكوني الثالث )مجمع إفسس األول( ٤٣١م:
عقد ھذا المجمع لمحاكمة كل من )بيالجيوس( و)نسطور( ،أ ﱠما بيالجيوس فكان يعتقد ﱠ
أن خطيئة
آدم قاصرة عليه ،وبذلك أنكر قضية الصلب والفداء ،وأ ﱠما نسطور فكان يقول ﱠ
بأن طبيعة المسيح
الالھوتية منفصلة عن طبيعته الناسوتية ،وأنكر ألوھية المسيح ،كما أنكر نسطور تس ِميﱠة مريم العذراء
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بوالدة ﷲ ،وقال بأنﱠھا ولدت إنسانا ً ،ثم ح ﱠل فيه ﷲ االبن بإرادته ال باالتحاد.

)(١

وللرد على ھذه البدعة -كما يُس ﱡمونھا -انعقد المجمع المسكوني الثالث في إفسس عام ٤٣١م ،وھذا
نصه" :نعترف إذاً بربنا يسوع المسيح ابن ﷲ الوحيد ،اإلله الكامل واإلنسان الكامل ،المركب من نفس
ناطقة وجسد ،المولود من اآلب قبل الدھور بحسب الالھوت ،والمولود في ھذه األيام األخيرة من أجلنا
ومن أجل خالصنا من العذراء مريم بحسب الناسوت ،والمساوي لآلب في الجوھر بحسب الالھوت،
والمساوي لنا في الجوھر بحسب الناسوت ،فتﱠم االتحاد بين الطبيعتين ،ولذلك نقول بمسيح واحد ،وابن
بأن العذراء ھي والدة ﷲ ،ﱠ
واحد ،ورب واحد ،وبسبب ھذا االتحاد الذي ال اختالط فيه ،نعترف ﱠ
ألن
الكلمة تجسد منھا وصار إنسانا ً ،وإنّه منذ اللحظة األولى من الحبل به وحﱠد بنفسه الھيكل الذي اتخذه
منھا ،وأ ﱠما أقوال األناجيل والرسل في الرب فنحن نعلم ﱠ
بأن علماء الالھوت اعتبروھا تارة مشتركة كأنﱠھا
)(٢

تعني طبيعتين ،بعضھا يناسب ﷲ بحسب الھوت المسيح ،وبعضھا اآلخر متواضع بحسب الناسوت".

وھكذا فقد قرر ھذا المجمع :أنﱠ مريم والدة ﷲ ،وأنﱠ للمسيح طبيعتين :واحدة الھوتية ،واألخرى
ناسوتية بشرية.
 .٤المجمع المسكوني الرابع )مجمع خلقيدونية( ٤٥١م:
بدأ الجدال بشأن طبيعة المسيح في الكنيسة حاالً بعد النسطورية ،فلم يحسم قرار المجمع الثالث
األمر بين الطوائف المتنازعة ،فأخذ كل واحد ينشر مذھبه ،وأخذ بطريرك اإلسكندرية ينشر ھو أيضا ً
أن للمسيح طبيعة واحدة ،فعقد بطريرك اإلسكنرية مجمع إفسس الثاني ،وقرﱠر فيه ﱠ
مذھبا ً جديداً وھو ﱠ
أن
للمسيح طبيعة واحدة ،فغضبت لذلك الكنيسة الغربية فعقدت مجمع خلقيدونية عام ٤٥١م ،وقرﱠر المجمع
ﱠ
أن للمسيح طبيعتين؛ طبيعة بشرية ،وطبيعة إلھية ،وقد اتحدتا من غير امتزاج وال تغيير وال انقسام وال
انفصال ،وباتحادھما ال يزول الفرق بين الطبيعتين ،بل تحتفظ كل منھما بخصائصھا ،وتجتمع في
شخص واحد وأقنوم واحد ،فھو ال يُفصل وال يُقسم إلى شخصين.

)(٣

ولم تعترف الكنيسة المصرية بھذا المجمع ،وانشقت بسببه عن كنيسة روما ،لذلك لم تعترف بكل
المجامع التي جاءت بعد ھذا المجمع ،وبقي الخالف واالنشقاق إلى الوقت الحالي ،وذھبت الكنيسة
القبطية المصرية إلى القول ﱠ
بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة ،بينما ذھبت الكنيسة الكاثوليكية
) (١انظر :باللين ،تاريخ الكنيسة ،ص .١٩٤منصور ،رسالة التثليث والتوحيد ،ص.٩٧
) (٢قاشا ،أضواء على المجامع المسكونية ،ص.٣٩
) (٣انظر :نوف ،تاريخ الكنيسة المسيحيﱠة ،ص .٢٦٣قاشا ،أضواء على المجامع المسكونية ،ص.٤٧

٨٥
)(١

واليونانية )الروم األرثوذكس( والبروتستانتية إلى القول ﱠ
بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين.
 .٥المجمع المسكوني الثامن )مجمع القسطنطينية الرابع( ٨٦٩م:

نلحظ ﱠ
أن معظم المجامع السابقة كانت تعقد بسبب الخالف في طبيعة المسيح ،ولم يتعرض أي
مجمع منھا للروح القدس ،إلى أن أثار بطريرك القسطنطينية قضية انبثاق الروح القدس ،وحكم ﱠ
بأن

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

انبثاق الروح القدس من اآلب فقط ،فعارضه بطريرك روما قائالً ﱠ
إن انبثاق الروح القدس كان من اآلب
واالبن معا ً ،ولذلك انعقد المجمع الثامن )مجمع القسطنطينية الرابع( عام ٨٦٩م ،وقرﱠر ﱠ
أن انبثاق الروح
القدس من اآلب واالبن معا ً ،وكما قرﱠر طرد بطريرك القسطنطينية وحرمانه ،وبذلك انشقت الكنيسة
الشرقية عن الكنيسة الغربية ،وبقي ھذا الخالف واالنشقاق إلى وقتنا الحالي.

)(٢

ھذا وقد ذھبت الكنيسة القبطية والكنيسة اليونانية )الروم األرثوذكس( إلى ﱠ
أن انبثاق الروح القدس
كان من اآلب فقط ،بينما ذھبت الكنيسة الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية إلى ﱠ
أن انبثاق الروح القدس
كان من اآلب واالبن معا ً ،لذلك أضافوا كلمة )ابن( في قانون اإليمان.

)(٣

) (١البابا شنوده الثالث ،طبيعة المسيح ،ص.٨
) (٢انظر :نوف ،تاريخ الكنيسة المسيحيﱠة ،ص .٢٩١قاشا ،أضواء على المجامع المسكونية ،ص.٧٦
) (٣انظر :مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.٤١
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٨٦
وخالصة األمر ﱠ
أن الخالف بين المسيحيﱢين كان مستمراً حول الثالوث وألوھية المسيح وطبيعته،
ولم يصلوا فيه إلى اعتقاد واحد ،بالرغم من ﱠ
أن ھذه العقيدة من العقائد األساسية عند المسيحيﱢين ،ونجد
كذلك الخالف بينھم حول انبثاق الروح القدس ،وھي أيضا ً عقيدة أساسية عند المسيحيﱢين ،م ﱠما يثير الشك
حول أصل ھذه العقيدة ،ألنﱠه ال يصح أن يحصل اختالف في العقائد األساسية لديانة إذا كانت ھذه العقائد
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مستمدة من كتاب إلھي واحد.
أن الصورة الحقيقة للثالوث كانت من وضع المجامع ،فإنﱠنا لم نجد أي دليل صريح نقليا ً
كما نلحظ ﱠ
كان أو عقليا ً عند المسيحيﱢين على عقيدة الثالوث ،بينما نجد ﱠ
أن المجامع ھي التي صاغت ھذه العقيدة في
صورتھا األخيرة ،في حين أنﱠنا ال نجد لھا ذكراً صريحا ً في الكتاب المقدس ،م ﱠما يؤكد ﱠ
أن ھذه العقيدة لم
تكن من إنتاج الكتاب المقدس ،وھذا ما سيتم بيانه في الفصل الثاني بإذن ﷲ تعالى.
وبعد أن تعرفنا إلى مفھوم عقيدة الثالوث وأدلتھا عند المسيحيﱢين ،ننتقل إلى نقض أدلة المسيحيﱢين
على الثالوث.

٨٧
الفصل الثاني
نقض الثالوث المسيحي
تعرفنا في الفصل األول إلى مفھوم الثالوث عند المسيحيﱢين ،وإلى أدلتھم عليه ،وعرفنا أنﱠھم
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يستدلون عليه من الكتاب المقدس ومن العقل ،أ ﱠما في ھذا الفصل فسوف يتتبع الباحث ھذه األدلة التي
استدل بھا المسيحيﱡون ،لنرى مدى توافقھا مع الكتاب المقدس والعقل ،ونرى ھل فعالً يقول الكتاب
المقدس بألوھية المسيح عليه الصالة والسالم وألوھية الروح القدس؟ وھل العقيدة األساسية في الكتاب
المقدس ھي عقيدة الثالوث؟ وھل األدلة العقلية التي استدل بھا المسيحيﱡون على الثالوث تصلح ألن تكون
أدلة صحيحة ومقنعة عليه؟ ثم سنختم الفصل بموقف القرآن الكريم من عقيدة الثالوث بإذن ﷲ تعالى.
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٨٨
المبحث األول
نقض الثالوث من الكتاب المقدس
تمھيد:
)(١

بالرغم من إيمان المسلمين وبعض المنصفين من المسيحيﱢين

بتحريف الكتاب المقدس إال أنﱠ
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الباحث سيقوم بنقض أدلة المسيحيﱢين على الثالوث من الكتاب المقدس نفسه ،لكي يثبت أنﱠ الكتاب
المقدس بالرغم من تحريفه ال يقول بعقيدة الثالوث وال يدعو إليھا.
ولكن قبل أن نبدأ بنقض أدلة المسيحيﱢين على الثالوث ال بد لنا من أن نضع قواعد يتفق عليھا
المسلمون والمسيحيﱡون ،تكون بمثابة نقطة انطالق ننطلق منھا للمناظرة والحوار ،وميزان نزن فيھا
األدلة ،ونرجع إليھا عند الخالف ،فإنﱠه ال بد ألي مناظرة أو حوار حتى يكون لھما ثمرة ونتيجة من
وجود أصل يرجع إليه الخصوم) ،(٢وعليه وانطالقا ً من إيمان المسلمين والمسيحيﱢين بكمال ﷲ تعالى
المطلق ،ﱠ
فإن لدينا قاعدتين يتفق عليھما المسلمون والمسيحيﱡون ،ھما:
القاعدة األولى :ﱠ
أن ﷲ تعالى حكيم ،وعالم ،وقادر ،ورحيم ،لذلك فھو يحب نجاة اإلنسان ،وال
يمكن أن يخدع ﷲ تعالى اإلنسان بأن ال يُبيﱢن له العقيدة التي يجب عليه أن يؤمن بھا ليسعد في الدنيا وفي
اآلخرة بيانا ً واضحا ً صريحا ً ال يحتمل التأويل ،بل -انطالقا ً من تلك الصفات التي يتصف بھا ﷲ تعالى
عند الميسحيﱢين -ﱠ
إن ﷲ تعالى يُبيﱢن لعباده العقيدة التي يريد منھم أن يؤمنوا بھا بيانا ً واضحا ً صريحا ً ،وال
ينزل ﷲ تعالى رسالة من أجل تقرير عقيدة ثم ال تكون ھذه الرسالة دالة داللة صريحة على ھذه العقيدة،
ﱠ
ألن الحكمة من الرساالت اإللھية إخبار البشر وإعالمھم بما يريده ﷲ تعالى منھم ،فإذا لم تكن الرسالة
اإللھية دالة على مراد ﷲ تعالى داللة صريحة بطلت الحكمة منھا ،وصارت عبثا ً بدل أن تكون حكمة،
وﷲ تعالى منزه -عند المسلمين والمسيحيﱢين -عن العبث ،ثم ﱠ
إن عدم توضيح الرسالة اإللھية لمراد ﷲ
تعالى يعتبر خداعا ً لإلنسان ،وﷲ تعالى منزه عن ذلك ،ﱠ
فإن ﷲ تعالى ما خلق البشر -عند المسيحيﱢين -إال
بسبب جوده ورحمته ومحبته لإلنسان ،وعليه فإنﱠ الكتاب المقدس الذي يمثل الرسالة اإللھية عند
المسيحيﱢين ال بد أن يدل داللة صريحة واضحة على عقيدة الثالوث ،ويُبيﱢنھا بينا ً واضحا ً جليا ً ال يحتمل
التأويل ،ألنﱠھا العقيدة األساسية التي يعتقد المسيح ﱡيون أنﱠ الكتاب المقدس جاء من أجل بيانھا ،فإذا لم
يدل الكتاب المقدس داللة صريحة واضحة على عقيدة الثالوث فإنﱠنا أمام خيارين ال ثالث لھما:
الخيار األول :إ ﱠما أن يكون ﷲ تعالى لم يُبيﱢن لإلنسان العقيدة التي يجب عليه أن يؤمن بھا ،ثم
سيحاسبه على شيء لم يُبيﱢنه ولم يوضحه له ،وھذا باطل -عند المسلمين وعند المسيحيﱢين ،-ﱠ
ألن ﷲ

) (١انظر تحريف المسيحيﱠة :جينبير ،المسيحيﱠة نشأتھا وتطورھا.
) (٢انظر :الميداني ،عبدالرحمن حبنكة ،ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة ،ط ،١٠دار القلم ،دمشق،
٢٠٠٩م ،ص.٣٦٩

٨٩
المتصف بالكمال المطلق ال يمكن أن ينزل على اإلنسان عقيدة غير واضحة ثم يطالبه باإليمان بھا،
ويحاسبه عليھا ،فھذا يتناقض مع كمال ﷲ تعالى وعدله ،ثم لماذا ال يُبيﱢن ﷲ تعالى مراده لإلنسان؟ إن
كان ذلك خداعا ً فھو باطل؛ ألنﱠه يتناقض مع قداسة ﷲ المطلقة ومع رحمته ومحبته لإلنسان ،وإن كان
ذلك بخالً فھو باطل؛ ألنﱠه يتناقض مع كرم ﷲ تعالى وجوده ،وإن كان ذلك جھالً فھو باطل؛ ألنﱠه يتناقض
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مع علم تعالى وحكمته ،وإن كان ذلك عجزاً فھو باطل؛ ألنﱠه يتناقض مع قدرة ﷲ تعالى المطلقة.
أ ﱠما الخيار الثاني فھو :أن ال تكون ھذه العقيدة من الكتاب المقدس ،وإنﱠما جاءت إلى المسيحيﱠة من
مصادر أخرى.
أن عقيدة الثالوث ھي العقيدة األساسية للديانة المسيحي ﱠة إال ﱠ
وم ﱠما يجب ذكره ھنا أنﱠه بالرغم من ﱠ
أن
كلمة الثالوث لم ترد في الكتاب المقدس مطلقا ً ،وھذا ما يقر به المسيحيﱡون أنفسھم ،تقول دائرة
المعارف الكتابية" :لم ترد كلمة )الثالوث( في الكتاب المقدس ،حيث ال يذكر الكتاب المقدس ھذا اللفظ
بالذات تعبيراً عن مفھوم أنﱠه ليس ھناك سوى ﷲ الواحد الحقيقي ،ﱠ
وأن في وحدانية ﷲ ثالثة أقانيم ھم
واحد في الجوھر ،ومتساوون في األزلية والقدرة والمجد ،لكنﱠھم متمايزون في الشخصية ،وعقيدة
الثالوث عقيدة كتابية ،ليس باعتبار ورودھا نصا ً في الكتاب المقدس ،لكن باعتبارھا روح الكتاب
المقدس") ،(١وجاء أيضا ً في قاموس الكتاب المقدس ما نصه" :والكلمة نفسھا )التثليث والثالوث( لم ترد
في الكتاب المقدس ،ويُ َ
ظ ُن ﱠ
أن أول من صاغھا واخترعھا واستعملھا ھو ترتليان في القرن الثاني
للميالد") ،(٢فأقصى ما يمكن قوله أنﱠه قد وردت إشارات عن عقيدة الثالوث ،ولم ترد نصوص مصرحة
بھذه العقيدة ،وھذا ما يقر به المسيحيﱡون أنفسھم ،تقول دائرة المعارف الكتابية" :تظھر عقيدة الثالوث في
نسيج األسفار المقدسة ،ال في صيغة محددة وإنﱠما في إشارات متفرقة ،وعندما نتحدث عن عقيدة
الثالوث فإنﱠنا ال نخرج عن دائرة الكتاب المقدس ،ولكنﱠنا نجمع شتات ھذه اإلشارات في مفھوم عقائدي
واضح ،وقد يعبر عن ھذه العقيدة بأسلوب فلسفي وبعبارات فنية لكنﱠھا ال تخرج بذلك عن كونھا عقيدة
كتابية") ،(٣فقول دائرة المعارف الكتابية بأنﱠھم يجمعون شتات اإلشارات في مفھوم واضح يدل على أنﱠ
عقيدة الثالوث لفقت تلفيقا ً من نصوص مشتة في الكتاب المقدس ،فھي عقيدة غير واضحة في الكتاب
المقدس ،وال يوجد أدلة صريحة في الكتاب المقدس على ھذه العقيدة ،وھذا يتناقض مع القاعدة األولى
التي تنص على وجوب أن تكون العقائد اإللھية واضحة في الرسالة السماوية.
ولم تظھر عقيدة الثالوث وتتبلور بصيغتھا األخيرة إال في القرن الخامس للميالد حين أق ﱠر
أغسطينوس قانون اإليمان ،وھذا ما يقر به المسيحيﱡون أنفسھم ،فقد قال قاموس الكتاب المقدس" :ولقد
تبلور قانون اإليمان االثناسيوسي على يد أغسطينوس في القرن الخامس ،وصار القانون عقيدة الكنيسة
) (١صموئيل حبيب ،وآخرون ،دائرة المعارف الكتابية ،ط٨ ،٢م ،دار الثقافة ،القاھرة ،د.ت ،جـ ،٢ص.٤٢٨
) (٢بطرس عبد الملك ،وآخرون ،قاموس الكتاب المقدس ،ط ،١١دار الثقافة ،القاھرة ،د.ت ،ص.٢٣٢
) (٣صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٢ص.٤٢٨

http://www.al-maktabeh.com

٩٠
الفعلية من ذلك التاريخ إلى يومنا ھذا") ،(١أي ﱠ
أن ھذه العقيدة لم تُقر على صورتھا النھائية إال بعد المسيح
عليه الصالة والسالم بخمسمائة سنة ،م ﱠما يجعلنا نتساءل :كيف تنسب ھذه العقيدة للمسيح عليه الصالة
والسالم وللكتاب المقدس وھما لم يُصرحا بھا؟! وإن كانت ھي العقيدة األساسية فلماذا لم يُصرح بھا
المسيح عليه الصالة والسالم والكتاب المقدس؟!
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وكذلك لم ترد كلمة أقنوم في الكتاب المقدس فقد قام الباحث بتتبع نصوص العھد الجديد كاملة فلم
يعثر عليھا ،كما وقام بالبحث عنھا في دائرة المعارف الكتابية وفي قاموس الكتاب المقدس فلم يعثر
عليھا ،علما ً بأنﱠھا من أھم المصطحات التي تستخدم في الالھوت المسيحي وفي توضيح عقيدة الثالوث
وشرحھا.
)(٢

القاعدة الثانية :أنﱠه ال بد من تأويل

)(٣

النصوص ال ُمتشابھة

التي ال تتفق مع كمال ﷲ تعالى،

وردھا إلى النصوص ال ُمحكمة) (٤التي تتفق مع كمال ﷲ تعالى ،إذ يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ تعالى متصف
بالكمال المطلق ،منزه عن صفات النقص ،وﷲ -عندھم -روحاني بسيط؛ منزه عن الجسميﱠة والتركيب
واألجزاء والزمان والمكان) ،(٥وھذا ھو الذي يتفق مع كمال ﷲ تعالى ،إال أنﱠه قد جاء في الكتاب المقدس
الكثير من النصوص التي تثبت  Hتعالى الجسميﱠة ،واألعضاء ،والتركيب ،وغير ذلك من الصفات التي
ينزه المسيحيﱡون ﷲ تعالى عنھا ،ومن ھذه النصوص :ما ورد في سفر التكوين ﱠ
أن ﷲ تعالى قال) :نَ ْع َم ُل
)(٦
ورتِ ِه َع ِم َل
ورتِنَا َك َ
سانَ َعلَى ُ
شبَ ِھنَا(  ،وجاء في نفس السفر ما نصه) :ألَنﱠ ﷲَ َعلَى ُ
ص َ
اإل ْن َ
ص َ
ِ
سانَ () ،(٧ففي ھذين النصين إثبات الصورة والشبه  Pتعالى ،وقول النبي داوود عليه الصالة والسالم
اإل ْن َ
ِ
ص ْتھُ ْم لَ ِك ْن يَ ِمينُكَ َو ِذ َراعُكَ
ض َوالَ ِذ َرا ُعھُ ْم خَ لﱠ َ
ْس بِ َس ْيفِ ِھ ُم ا ْمتَلَ ُكوا األَرْ َ
والسالم مخاطبا ً ﷲ تعالى) :ألَنﱠهُ لَي َ
ضيتَ َع ْنھُ ْم .أَ ْنتَ ھُ َو َملِ ِكي يَا ﷲُ() ،(٨ففي ھذا النص إثبات اليمين والذراع والوجه
َونُو ُر َو ْج ِھكَ ألَنﱠكَ َر ِ

) (١بطرس عبد الملك ،قاموس الكتاب المقدس ،ص.٢٣٣
) (٢الـتأويل :ھو صرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى معنى يحتمله بدليل .انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.٥٠
) (٣ال ُمتشابه في اللغة :ھو األمر ال ُملتبس ال ُمش ِكل ،ﱠ
ألن األمور المتشابھة يعجز العقل عن التمييز بينھا ويعجز عن
معرفة المراد منھا ،انظر :الزبيدي ،مح ّمد بن مح ّمد )ت ١٢٠٥ھـ( ،تاج العروس من جواھر القاموس ،د.ط٤٠ ،م،
)مجموعة من المحققين( ،دار الھداية ،د.بلد ،د.ت ،جـ ،٣٦ص ،٤١١أ ﱠما المتشابه في االصطالح فھو :ما أشكل
تفسيره لمشابھته بغيره ،إ ّما من حيث اللفظ ،أو من حيث المعنى ،وتظافرت األدلة العقلية على ﱠ
أن ظاھره غير مراد،
وأصل المتشابه ﱠ
أن اللفظ يشبه اللفظ في الظاھر والمعنيان مختلفان ،انظر :الراغب األصفھانى ،الحسين بن محمد
)ت ٥٠٢ھـ( ،المفردات في غريب القرآن ،ط) ،١تحقيق صفوان الداودي( ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية،
بيروت١٤١٢ ،ھـ ،جـ ،١ص.٤٤٣
) (٤ال ُمحكم في اللغة :من الحكم وھو المنع ،وأطلق الحكم على القضاء ألنﱠه منع من الظلم ،انظر :ابن فارس ،أحمد
الرازي )ت ٣٩٥ھـ( ،معجم مقاييس اللغة ،د.ط) ،تحقيق عبدالسالم ھارون( ،دار الفكر ،د.بلد١٩٧٩ ،م ،جـ،٢
ص ،٩١أ ﱠما المحكم في االصطالح فھو :ما ال يعرض فيه شبھة من حيث اللفظ ،وال من حيث المعنى ،وتظافرت
األدلة العقلية على ﱠ
أن ظاھره ھو المراد ،انظر :الراغب األصفھاني ،المفردات ،جـ ،١ص.٢٥١
) (٥انظر صفات ﷲ تعالى عند المسيحيﱢين :ھذا البحث ،ص.١٦-١١
) (٦التكوين ).(٢٦/١
) (٧التكوين ).(٦/٩
) (٨المزامير ).(٣/٤٤

٩١
اخ ِھ ْم()،(١
 Pتعالى ،وقول النبي داوود عليه الصالة والسالمَ ) :ع ْينَا الرﱠبﱢ نَحْ َو الصﱢ دﱢيقِينَ َوأُ ُذنَاهُ إِلَى ص َُر ِ
ففي ھذا النص إثبات العين واألذن  Pتعالى.
بل ھناك بعض النصوص في الكتاب المقدس تنسب إلى ﷲ تعالى صفات النقص -تعالى ﷲ عن
ذلك علواً كبيراً ،-فمثالً :جاء في سفر التكوين ّ
أن ﷲ تعالى نزل إلى بابل ليرى المدينة ،وھذا نصه:
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)فَنَ َز َل الرﱠبﱡ لِيَ ْنظُ َر ْال َم ِدينَةَ َو ْالبُرْ َج اللﱠ َذي ِْن َكانَ بَنُو آ َد َم يَ ْبنُونَھُ َما() ،(٢وجاء فيه أيضا ً ﱠ
أن ﷲ تعالى قال:
ُراخ علَيھا ،فأَعلَم() ،(٣ففي ھذين النصين إضافة
)أَن ِز ُل وأَرى ھَل فَ َعلوا أم ال بِ َح َس ِ
ب ما بَلَغَني ِمن ص ٍ
الحركة وعدم العلم إلى ﷲ تعالى ،فكأنﱠه ال يعلم ما في المدينتين حتى ينزل إليھما بنفسه ويرى ما فيھما.
ولكن ل ﱠما كانت ھذه النصوص تتعارض مع كمال ﷲ تعالى ،فقد ذھب المسيحيﱡون إلى تأويلھا،
فمثالً يقول صاحب كتاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس" :كيف ُخلقنا على صورة ﷲ؟ ال تعني
العبارة) :نَ ْع َم ُل ا ِإل ْن َسانَ َعلَى صُو َرتِنَا َك َشبَ ِھنَا( ﱠ
أن ﷲ خلقنا مثله تماما ً ،وبخاصة بالمعنى الطبيعي
)الجسدي( بل بالحري إنﱠنا نعكس مجد ﷲ ،ﷲ بال خطية سرمدي غير محدود ،ومع ﱠ
أن ﷲ أعطانا القدرة
أن نكون بال خطية ونحيا إلى األبد .. ،وال يمكننا أن نكون مطلقا ً مثل ﷲ تماما ً ،ألنﱠه ھو خالقنا األسمى،
وأعظم آمالنا أن نعكس طبيعته عن طريق محبتنا وصبرنا وصفحنا ولطفنا وأمانتنا ،لقد خلقنا على
صورة ﷲ ،ومن ثُ ﱠم نحن نشاركه الكثير من صفاته وعواطفه") ،(٤فل ﱠما كان المعنى الحرفي للنص السابق
بأن لإلنسان ما  Hتعالى من الصفات ،ال ﱠ
السابق محاالً ألنﱠه يتعارض مع كمال ﷲ تعالى ،وجب تأويله ﱠ
أن
 Hتعالى جسداً مثل أجسادنا ،وھذا التأويل يتناسب مع كمال ﷲ تعالى.
أ ﱠما عن نسبة عدم العلم إلى ﷲ تعالى فيُأول مينا ذلك فيقول" :جرت العادة ﱠ
أن من يحضر بنفسه،
ويشاھد أمراً ما بعينيه كان علمه به يقينا ً ال ريب فيه ،وعلى ھذا المبدأ يكون معنى قول الكتاب المقدس:
)فَنَزَ َل الرﱠبﱡ لِيَ ْنظُ َر ْال َم ِدينَةَ َو ْالبُرْ َج اللﱠ َذي ِْن َكانَ بَنُو آ َد َم يَ ْبنُونَھُ َما(؛ أي أنﱠه علم مقاصد أولئك القوم وأعمالھم
)(٥
علما ً واضحا ً بينا ً ال شك فيه ،كعلم من حضر ورأى الشيء بنفسه ،واطلع عليه بعينه".
أ ﱠما عن نسبة األعضاء مثل :العين واألذن إلى ﷲ تعالى فيقول مينا" :إن المراد بعين ﷲ وأذنه
معرفته الفائقة ،وإحاطته علما ً بكل ما يحدث في السماء وعلى األرض ،كقول الكتابُ ) :كلﱡ َش ْي ٍء عُرْ يَ ٌ
ان
َو َم ْك ُش ٌ
وف لِ َع ْين َْي َذلِكَ ال ِذي َم َعهُ أَ ْم ُرنَا( ،الرسالة إلى العبرانيين ) ،(١٣/٤فالعين واألذن في جانب ﷲ
)(٦
ليستا بحدقة وأجفان ،وال صيوان وصماخ كما في اإلنسان ،وإنﱠما ھما صفتان أزليتان قائمتان بذاته".

) (١المزامير ).(١٥/٤٣
) (٢التكوين).(٥/١١
) (٣التكوين ).(٢١/١٨
) (٤التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ،د.ط ،ترجمة وطباعة شركة ماستر ميديا ،القاھرة ،د.ت ،ص.٩
) (٥مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٤٢
) (٦المرجع نفسه ،جـ ،١ص.١٢٦
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٩٢
فإذا ثبت وجوب تأويل كل نص يتعارض مع الكمال اإللھي ،فھذه قاعدة ال بد أن نتعامل بھا مع
إن الكثير إذا كان مخالفا ً
كل نصوص الكتاب المقدس وإن كثر عددھا ،يقول رحمت ﷲ الھندي " :ﱠ
للبرھان يجب إرجاعه إلى القليل الموافق له ،وال يُعتد بكثرته ،فكيف إذا كان الكثير موافقا ً والقليل
مخالفاً؟! ﱠ
فإن التأويل فيه ضروري ببداھة العقل".

)(١
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فإذا كان المسيح ﱡيون يأولون النصوص التي تثبت الجسميﱠة واألعضاء والجوارح  Pتعالى مع
كثرة عددھا ألنﱠھا تتعارض مع كمال ﷲ تعالى ،فتأويل النصوص التي تتعارض مع وحدانيته من باب
أولى ،ألنﱠ الوحدانية ھي أخص صفات كمال ﷲ سبحانه وتعالى ،فعجبا ً من المسيحيﱢين كيف ال يُأولون
النصوص الموھمة للتثليث مع قلة عددھا وعدم تصريحھا بالثالوث وتعارضھا مع وحدانية ﷲ تعالى
التي ھي أخص صفات الكمال اإللھي ،والتي د ﱠل عليھا الكثير من النصوص الصريحة ،ويُأولون
النصوص الدالة على الجسميﱠة مع كثرتھا لتتفق مع النصوص المنزة عن الجسميﱠة مع قلتھا؟! مع
العلم بأنﱠ تنزيه ﷲ تعالى عن الشريك أولى من تنزيھه عن الجسميﱠة ،لشدة ظھور األدلة النقلية
والعقلية الدالة على الوحدانية وتظافرھا ،مقارنة مع األدلة الدالة على تنزه ﷲ تعالى عن الجسميﱠة،
وإن كان ﷲ تعالى منزه عن كليھما.
وم ﱠما سبق ﱠ
فإن لدينا قاعدتين متفق عليھما بين المسلمين والمسيحيﱢين تكونان بمثابة ميزان لنا نزن
بھما النصوص التي استدل بھا المسيحيﱡون على الثالوث ،وھما:
القاعدة األولى :أنﱠ ھذه النصوص ال بد أن تكون صريحة في الداللة على عقيدة الثالوث.
القاعدة الثانية :أنﱠه ال بد من تأويل النصوص التي ال تتفق مع كمال ﷲ تعالى.
ھاتان ھما القاعدتان الرئيستان في نقض الثالوث من الكتاب المقدس ،أ ﱠما تفصيل القول في نقض
الثالوث من الكتاب المقدس فبيانه اآلتي:

المطلب األول :وحدانية ﷲ تعالى في الكتاب المقدس
ﱠ
إن الكتاب المقدس مليء بالنصوص الدالة على وحدانية ﷲ تعالى ،وعدم وجود شريك له سبحانه،
وعدم جواز عبادة غير ﷲ تعالى ،ومن اطلع على الكتاب المقدس يجزم ﱠ
بأن وحدانية ﷲ تعالى ھي
العقيدة األساسية في الكتاب المقدس ،بل ﱠ
إن وحدانية ﷲ تعالى ھي العقيدة األساسية لكل الرساالت
السماوية ،وقد جاءت الكثير من النصوص في الكتاب المقدس الدالة على وحدانية ﷲ تعالى منھا:
أوال :نصوص الوحدانية في العھد القديم
قال ﷲ تعالى لنبيه موسى عليه الصالة والسالم) :الَ يَ ُك ْن لَكَ آلِھَةٌ أُ ْخ َرى أَ َما ِمي .الَ تَصْ نَ ْع لَكَ تِ ْمثَاالً
ض ِم ْن تَحْ ُ
ُورةً َما ِم ﱠما فِي ال ﱠس َما ِء ِم ْن فَوْ ُ
ض.
َم ْنحُوتا ً َوالَ ص َ
ت َو َما فِي ْال َما ِء ِم ْن تَحْ ِ
ت األَرْ ِ
ق َو َما فِي األَرْ ِ

) (١الھندي ،رحمت ﷲ بن خليل الرحمن العثماني )ت ١٣٠٨ھـ١٨٩١-م( ،إظھار الحق ،ط٤ ،٢م) ،تحقيق محمد
ملكاوي( ،دار الحديث ،القاھرة١٩٩٢ ،م١٤١٣-ھـ ،جـ ،٣ص.٦٨٧

٩٣
الَ تَ ْس ُج ْد لَھ ﱠُن َوالَ تَ ْعبُ ْدھُ ﱠن() ،(١ومنھا ﱠ
أن ﷲ تعالى أمر نبيه موسى عليه الصالة والسالم أن يقول لبني
اح ٌد  ..ال ت َِسيرُوا َو َرا َء آلِھَ ٍة أُ ْخ َرى ِم ْن آلِھَ ِة األُ َم ِم التِي
إسرائيل) :إِ ْس َم ْع يَا إِس َْرائِي ُل :ال ﱠر ﱡب إِل ُھنَا َر ﱞ
ب َو ِ
)(٢
ْس ِم ْثلُكَ َوالَ إِلَهَ
َحوْ ل ُك ْم(  ،ومنھا قول النبي داوود عليه الصالة والسالم مخاطبا ً ﷲ تعالى) :يَا َربﱡ لَي َ
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)(٣
ك
ار ِك ا ْس ُم َجالَلِ َ
ار ُكوا الرﱠبﱠ إِلَھَ ُك ْم َ ..و ْليَتَبَ َ
َغ ْي ُركَ (  ،ومنھا قول الالويين لبني إسرائيل) :قُو ُموا بَ ِ
ض َو ُك ﱠل َما َعلَ ْيھَا َو ْالبِ َحا َر
ت َ ..و ُك ﱠل ُج ْن ِدھَا َواألَرْ َ
ْال ُمتَ َعالِي  ..أَ ْنتَ ھ َُو ال ﱠر ﱡب َو ْحدَكَ  .أَ ْنتَ َ
اوا ِ
صنَعْتَ ال ﱠس َم َ
)(٤
اآلخ ُر
َو ُك ﱠل َما فِيھَا َوأَ ْنتَ تُحْ يِيھَا ُكلﱠھَاَ .و ُج ْن ُد ال ﱠس َما ِء لَكَ يَ ْس ُج ُد(  ،ومنھا قول ﷲ تعالى) :أَنَا األَ ﱠو ُل َوأَنَا ِ
َوالَ إِلَهَ َغ ْي ِري().(٥

ھذه بعض النصوص الدالة على وحدانية ﷲ تعالى من العھد القديم ،ولو أردنا نقل كل النصوص
لطال بنا المقام ،لذا يكتفي الباحث باإلشارة إلى مواضعھا في :الخروج ) ،(١٣/٢٣التثنية )،(٣٩/٤
المزامير ) ،(٤-١/١٦المزامير ) ،(٣٠/١٨إشعياء ) ،(٧-٥/٤٥إشعياء ) ،(٢٢-١٨/٤٥ھوشع )،(٤/١٣
يوئيل ) ،(١٢/٢زكريا ) ،(٩/١٤أ ّما سفر إرميا -وھو سفر ضخم يضم ) (٥٢سفراً -وسفر حزقيال
فمحورھما يدورحول توحيد ﷲ تعالى ونبذ كل آلھة سواه.

)(٦

ھذا وتظھر من ھذه النصوص وحدانية ﷲ تعالى بصورة واضحة جلية ،ويظھر فيھا ﱠ
أن اإليمان
بوحدانية ﷲ تعالى ھو سبب النجاة وطريق السعادة ،وال يظھر فيھا أي ذكر للثالوث )األقانيم الثالثة( ال
من بعيد وال من قريب ،وھنا فنحن أمام أمرين:
أحدھما :أن يكون ﷲ تعالى قد خدع اإلنسان ،ولم يُبيﱢن له العقيدة التي يجب عليه أن يؤمن بھا،
ولم يُبيﱢن له طريق السعادة في الدنيا واآلخرة ،وھذا باطل ،ألنﱠه يتعارض مع قداسة ﷲ ورحمته التي
يؤمن بھا المسيح ﱡيون.
والثاني :أن يكون العھد القديم الذي ھو جزء من الكتاب المقدس الذي أعلن وحدانية ﷲ تعالى
لم يأت بعقيدة الثالوث ،وإنﱠما جاءت ھذه العقيدة من مصادر أخرى غير الكتاب المقدس ،وھو
إن اعتقاد التثليث لو كان له دخل ما في النجاة لبي ﱠنه األنبياء بيانا ً
الصواب ،يقول رحمت ﷲ الھندي " :ﱠ
واضحا ً جليا ً كما بيﱠنوا التوحيد".

)(٧

) (١الخروج ).(٤-١/٢٠
) (٢التثنية ) ٥-٤/٦و.(١٥-١٤
) (٣أخبار األيام األول ).(٢٠/١٧
) (٤نحميا ).(٧-٥/٩
) (٥إشعياء ).(٦/٤٤
) (٦انظر ھذه النصوص في :رستم ،سعد ،التوحيد في األناجيل األربعة وفي رسائل القديسين بولص ويوحنا ،ط،١
دار األوائل للنشر والتوزيع ،دمشق٢٠٠٢ ،م ،ص.٤٤
) (٧الھندي ،إظھار الحق ،جـ ،٣ص.٧٣٨
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٩٤
ثانيا َ :نصوص الوحدانية في العھد الجديد
أن المسيحيﱢين يؤمنون بالثالوث فقد يُعتَقَ ُد ﱠ
بما ﱠ
أن العھد الجديد -الذي ھو المصدر المعتمد عند
المسيحيﱢين لعقيدة الثالوث -يُبيﱢن عقيدة الثالوث بكل وضوح ،ولكن من يقرأ العھد الجديد يتفاجأ بعدم
وجود أي نص يُصرح بعقيدة الثالوث ،بل ﱠ
إن من قرأ العھد الجديد متجرداً عن الھوى ،طالبا ً للحق ،يصل
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ت بھا العھد الجديد أيضا ً ،بل ﱠ
يقينا ً إلى ﱠ
إن
ت بھذه العقيدة ،ولم يأ ِ
أن المسيح عليه الصالة والسالم لم يأ ِ
العھد الجديد كان يُنادي بوحدانية ﷲ تعالى ،ويُبيﱢن أنﱠھا سبيل السعادة ،وقد جاء ھذا في عدة نصوص
صيﱠ ٍة ِھ َي أَ ﱠو ُل ْال ُكلﱢ ؟ فَأ َ َجابَهُ
منھا :قول المسيح عليه الصالة والسالم حين سُئل عن الوصية األولى) :أَيﱠةُ َو ِ
يَسُو ُ
اح ٌدَ .وتُ ِحبﱡ الرﱠبﱠ ِإلَھَكَ ِم ْن ُكلﱢ
صايَا ِھ َي :ا ْس َم ْع يَا إِس َْرائِي ُل .ال ﱠر ﱡب إِلَ ُھنَا َر ﱞ
ع :إِ ﱠن أَ ﱠو َل ُكلﱢ ْال َو َ
ب َو ِ
صيﱠةٌ أُ ْخ َرى أَ ْع َ
ظ َم ِم ْن
صيﱠةُ األُولَىَ .وثَانِيَةٌ ِم ْثلُھَا ِھ َي :تُ ِحبﱡ قَ ِريبَكَ َكنَ ْف ِسكَ  .لَي َ
ْس َو ِ
قَ ْلبِكَ  ... ،ھَ ِذ ِه ِھ َي ْال َو ِ
س َ
ال لَهُ ْال َكاتِبُ َ :جيﱢداً يَا ُم َعلﱢ ُم .بِ ْال َح ﱢ
س َواهُ().(١
اح ٌد َولَ ْي َ
ھَاتَي ِْن .فَقَ َ
آخ ُر ِ
ق قُ ْلتَ  ،ألَنﱠهُ ﷲ َو ِ
وجاءت ھذه الوصية أيضا ً في إنجيل لوقا وإنجيل متى ،وقال المسيح عليه الصالة والسالم بعد
وس ُك ﱡلهُ َواألَ ْنبِيَا ُء() ،(٢في ھذه النصوص نرى ﱠ
أن
صيﱠتَ ْي ِن يَتَ َعلﱠ ُ
ق النﱠا ُم ُ
ذكره لھاتين الوصيتين) :بِ َھاتَ ْي ِن ا ْل َو ِ
المسيح عليه الصالة والسالم بي ﱠن بكل صراحة ﱠ
أن اإليمان بوحدانية ﷲ تعالى ھو الوصية األولى،
والعقيدة األساسية لكل دعوات األنبياء السابقين عليھم الصالة والسالم ،يقول سعد رستم" :وھذا يؤكد ﱠ
أن
توحيد الربوبية واأللوھية أساس الشريعة ،وأساس دعوة األنبياء جميعھم عليھم السالم .. ،وم ﱠما يجدر
أن سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم بي ﱠن ﱠ
بالذكر ﱠ
أن ال وصية أعظم من ھاتين الوصيتين .. ،وبناء عليه
فلو كانت ألوھية عيسى عليه الصالة والسالم  ..عقيدة حقة ،واإليمان بھا شرطا ً ضروريا ً للنجاة
والخالص األخروي -كما نص عليه دستور اإليمان الذي تقرر بمجمع نيقية -لبيﱠن عيسى عليه الصالة
والسالم ضرورة اإليمان بذلك ،ولم يكتمه ،خاصة في ھذا المقام الذي سُأل فيه عن أھم الوصايا")،(٣
وم ﱠما يؤكد ذلك ﱠ
أن كالً من متى ومرقس قد َس ﱠميا ھذه الوصية بالوصية العظمى ،وھذا يدل على أنﱠھما
يعتقدان ﱠ
أن ال وصية أعظم من ھذه الوصية ،فلو كان الثالوث سبب النجاة ،وھو العقيدة األساسية التي
جاء بھا المسيح عليه الصالة والسالم ،والتي يؤمن بھا متى ومرقس لبينا ذلك للمسيحيﱢين ،فلما لم يُبيﱢنا
ذلك فھذا يدل على عدم اعتقادھما بالثالوث.
ومنھا قول المسيح عليه الصالة والسالم مخاطبا ً ﷲ تعالىَ ) :وھَ ِذ ِه ِھ َي ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ :أَنْ يَ ْع ِرفُو َك
س ْلتَهُ() ،(٤فھنا بيﱠن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن
اإللَهَ ا ْل َحقِيقِ ﱠي َو ْحدَكَ َويَ ُ
يح ال ِذي أَ ْر َ
س َ
سو َع ا ْل َم ِ
أَ ْنتَ ِ
سبيل السعادة وطريق النجاة تكون باإليمان با Hتعالى وحده ،وباإليمان بالمسيح رسوله ،وليس باإليمان

) (١مرقس ).(٣٢-٢٨/١٢
) (٢متى ) ، (٤٠/٢٢ولوقا ).(٢٥/١٠
) (٣رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٣٧-٣٦
) (٤يوحنا ).(٣/١٧

٩٥
بالثالوث ،وال بالتجسد ،وال بالفداء ،وفي ھذا يقول رحمت ﷲ الھندي" :فبي ﱠن عيسى عليه الصالة والسالم
أن ﷲ واحد حقيقي ،ﱠ
أن الحياة األبدية عبارة أن يعرف الناس ﱠ
ﱠ
وأن عيسى عليه الصالة والسالم رسوله،
أن ذاتك ثالثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي ،ﱠ
أن الحياة األبدية أن يعرفوا ﱠ
وما قال :ﱠ
وأن عيسى إنسان وإله،
أو ﱠ
أن عيسى إله مجسم ،ول ﱠما كان ھذا القول في خطاب ﷲ في الدعاء فال احتمال ھھنا للخوف من
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اليھود ،فلو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة لبيﱠنه ،وإذ ثبت ﱠ
أن الحياة األبدية اعتقاد التوحيد الحقيقي ،H
واعتقاد الرسالة للمسيح ،فضدھما يكون موتا ً أبديا ً".

)(١

ويرى سعد رستم ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم أكد على وحدانية ﷲ تعالى بقولهَ ) :و ْحدَكَ (،
فھي صريحة في انفراد ﷲ تعالى باأللوھية ،يزيد ذلك تأكيداً عطف المسيح على ﷲ كرسول  Hتعالى)،(٢
والعطف في اللغة يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه).(٣
اح ٌد
وقال المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذهَ ) :وأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَالَ تُ ْدعَوْ ا َسيﱢ ِدي ،ألَ ﱠن ُم َعلﱢ َم ُك ْم َو ِ
ت() ،(٤في
اح ٌد ال ِذي فِي ال ﱠ
اوا ِ
ض ،ألَ ﱠن أَبَا ُك ْم َو ِ
س َم َ
ْال َم ِسيحَُ ،وأَ ْنتُ ْم َج ِميعا ً إِ ْخ َوةٌَ ،والَ تَ ْد ُعوا لَ ُك ْم أَبا ً َعلَى األَرْ ِ
ھذا النص يأمر المسيح عليه الصالة والسالم تالميذه أن ال يكون لھم آب على األرض ،ومن المعروف-
عند كل من له علم بالكتاب المقدس -ﱠ
أن الكتاب المقدس كثيراً ما يعبر عن ﷲ تعالى باآلب- ،وھذا ما
سيُبيﱢنه الباحث في المطلب اآلتي بإذن ﷲ تعالى -فالمقصود ھنا أن ال يتخذوا لھم إلھا ً على األرض ،وھذا
صريح في إثبات األلوھية  Hتعالى وحده ،ونفيھا عن كل ما سواه حتى عن المسيح نفسه ،ويؤكد ذلك
أيضا ً ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم اقتصر على وصف نفسه بالمعلم والسيد ،ولم يصف نفسه باإلله.
اح ٌد :يَسُو ُ
ع
اآلب ال ِذي ِم ْنهُ َج ِمي ُع األَ ْ
اح ٌد:
ُ
شيَا ِء َونَ ْحنُ لَهَُ .و َربﱞ َو ِ
ومنھا قول بولس) :لَنَا إِلَهٌ َو ِ
ْال َم ِسي ُح ال ِذي بِ ِه َج ِمي ُع األَ ْشيَا ِء َونَحْ ُن بِ ِه() ،(٥في ھذا النص يُبيﱢن بولس ﱠ
أن لھم إلھا ً واحداً ھو اآلب ،ويزيد
ذلك تأكيداً بذكر المسيح عليه الصالة والسالم بعد ذلك بصفة الرب فقط ،ويرى رستم ﱠ
أن بولس ال يقصد
ھنا بكلمة الرب :اإلله ،وإال لكان كالمه متناقضا ً ،ألنﱠه سوف يثبت وجود إلھين اثنين ال واحداً ،لذلك
فمراده بكلمة الرب ھنا معنى غير كلمة اإلله ،وھذا المعنى ھو السيد والمعلم) ،(٦والدليل على ذلك ما جاء
أن لفظة الرب عندما تطلق على المسيح يُقصد بھا المعلم ،وفيه ﱠ
جاء في إنجيل يوحنا من ﱠ
أن تلميذين كانا
ال لَھُ َماَ :ما َذا ت ْ
ع َونَ َ
يمشيان خلف المسيح عليه الصالة والسالم) :فَ ْالتَفَتَ يَسُو ُ
َطلُبَا ِن؟
ان ،فَقَ َ
ظ َرھُ َما يَ ْتبَ َع ِ

) (١الھندي ،إظھار الحق ،جـ ،٣ص.٧٣٦
) (٢رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٣٧
) (٣انظر :الكفوي ،أيوب بن موسى )ت ١٠٩٤ھـ( ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،د.ط) ،تحقيق
عدنان درويش( ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،د.ت ،ص .٦٠٧الصعيدي ،عبدالمتعال )ت ١٣٩١ھـ( ،بغية اإليضاح
لتلخيص المفتاح في علوم البالغة ،ط ،١٧مكتبة اآلداب٢٠٠٥ ،م ،جـ ،٢ص.٢٨٣
) (٤متى ).(١٠/٢٣
) (٥رسالة بولس األولى إلى أھل كورنثوس ).(٦٤/٨
) (٦انظر :رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٤١-٤٠
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٩٦
سي ُرهُ :يَا ُم َعلﱢ ُم ،أَ ْينَ تَ ْم ُك ُ
ث؟() ،(١وسوف يأتي معنا في المطلب اآلتي بإذن ﷲ تعالى
فَقَاالََ :ربﱢي ،ال ِذي تَ ْف ِ
أدلة أخرى تدل على أنه ال يقصد من كلمة الرب حين تطلق على المسيح عليه الصالة والسالم ألوھية
المسيح ،ففي ھذا النص بيﱠن بولس ﱠ
أن لھم إلھا ً واحداً ھو ﷲ تعالى ،ومعلما ً واحداً ھو المسيح عليه الصالة
والسالم.
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وعليه فإذا ثبت من نصوص الكتاب المقدس ﱠ
أن ﷲ تعالى واحد أحد ال شريك له وال ند -وھذا ھو
الذي يتناسب مع كمال ﷲ تعالى -ولم يكن ھناك أدلة صريحة تُبيﱢن وجود ثالثة أقانيم في ذات ﷲ تعالى،
فيجب علينا أن نؤول النصوص ال ُمتشابھة التي توھم التثليث في ذات ﷲ تعالى لتتوافق مع النصوص
الكثيرة ال ُمحكمة ال ُمصرحة بوحدانية ﷲ تعالى ،وفقا ً للقاعدة الثانية التي تنص على وجوب رد النصوص
ال ُمتشابھة للنصوص ال ُمحكمة.
كما أنﱠنا وفقا ً للقاعدة األولى التي توجب أن تكون العقائد واضحة جلية في الرسالة السماوية فإنﱠنا
أن المسيح عليه الصالة والسالم بي ﱠن ﱠ
نجد ﱠ
أن معرفة وحدانية ﷲ تعالى واإليمان برسالة المسيح ھما سبيل
السعادة ،وطريق النجاة ،ولم يُبيﱢن فيھا الثالوث ال من قريب وال من بعيد ،وھنا فنحن أمام أمرين:
أحدھما :أن يكون المسيح عليه الصالة والسالم قد خدع أتباعه ولم يُبيﱢن لھم سبيل السعادة،
وھذا باطل.
والثاني :أنﱠ سبيل السعادة باإليمان بوحدانية ﷲ تعالى ورسالة المسيح عليه الصالة والسالم،
وھو الصواب ،ال كما ي ﱠدعي المسيحيﱡون ﱠ
أن السعادة باإليمان بالثالوث والتجسد والفداء.

المطلب الثاني :إبطال ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم
وإثبات عبوديته  Pتعالى في الكتاب المقدس
الرد اإلجمالي :قبل ذكر النصوص التي تُبيﱢن بطالن ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم وتُثبت
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
بشريته وعبوديته  ،Hال بد أن نُبيﱢن ﱠ
أن المسيح إنسان وإله )كما يقول أصحاب
الطبيعتين( ،أو ھو إله متجسد )كما يقول أصحاب الطبيعة الواحدة( ،فاإلله عندھم قد تأنس وظھر
بصورة البشر ،أ ﱠما بشرية المسيح عليه الصالة والسالم فھي أمر يقيني ال يحتاج إلى دليل وبرھان ،فقد
ثبت لتالميذه ومعاصريه بالحس والمشاھدة ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم بشر ،كما وقد أكد اإلنجيل
على بشرية المسيح عليه الصالة والسالم ،فقد ورد فيه ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم :أكل ،وشرب،
ونام ،وعطش ،وجاع ،وتألم ،وخاف من الموت ،وما أكثر النصوص ال ُمصرحة ببشرية المسيح عليه
الصالة والسالم ،فبشرية المسيح أمر واضح جلي ال يحتاج إلى دليل وبرھان.
وقد ﱠدل الحس والكتاب المقدس بما فيه من ذكر أحوال المسيح عليه الصالة والسالم وأقواله على
بشريته عليه الصالة والسالم ،وبشريته عليه الصالة والسالم أمر متفق عليه بين المسلمين واليھود
) (١يوحنا ).(٣٨/١

٩٧
والمسيحيﱢين ،أ ﱠما اعتقاد ألوھية المسيح فھو ادعاء يدعيه المسيحيﱡون ،ومن ادعى دعوى فعليه أن يأتي
بالدليل والبرھان ،وإذا فرضنا جدالً ﱠ
أن المسيح إله وإنسان ،أو إله متجسد ،فإنﱠه يجب على المسيح -إذا
كان يريد السعادة ألتباعه -أن يُبيﱢن ألتباعه ألوھيته بيانا ً صريحا ً واضحا جليا ً ،ال يحتمل التأويل
والخالف ،ال أن يُبيﱢن لھم بشريته ،وذلك ﱠ
ألن بشريته مشاھدة بالحس ال تحتاج إلى برھان ودليل كما
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ذكرنا ذلك آنفا ً ،أ ﱠما ألوھيته فھي أمر خفي يحتاج إلى البيان والتوضيح والبرھان ،لذلك فال بد أن يُبيﱢن
المسيح عليه الصالة والسالم ذلك بكل وضوح ،ولكنﱠنا إذا قرأنا العھد الجديد فإنﱠنا نجد المسيح عليه
الصالة والسالم كثيراً ما يُبيﱢن بشريته وضعفه وافتقاره وعبوديته  Hتعالى ،ويُبيﱢن ﱠ
أن قدرته وما يفعله من
معجزات إنﱠما ھي بقدرة ﷲ تعالى ،وأنﱠه ال يستطيع أن يفعل شيئا ً إال كما أمره ﷲ تعالى.
وكأنﱢي بالمسيح عليه الصالة والسالم قد ظھر له بنور النبوة أنﱠ قومه سوف يغلون فيه،
ويقولون فيه ما ال يرضيه عليه الصالة والسالم ،لذلك نراه كثيراً ما كان يؤكد على بشرية نفسه،
وافتقاره لربه ،كما سوف يظھر لنا في ھذا المطلب بإذن ﷲ تعالى.
أ ﱠما ما استدل به المسيحيﱡون من أدلة على ألوھية المسيح فھي ال تعدو أن تكون شبھات من أحواله
ومعجزاته تعلقوا بھا ،وھي في حقيقتھا ال تدل على ألوھيته ،إنﱠما ھي معجزات قد أيﱠده ﷲ تعالى بھا
إلثبات صدق رسالته -كما سيظھر لنا في ھذا المطلب ،-وقد حصل مثلھا مع غيره من األنبياء عليھم
الصالة والسالم ،فكما أنﱠھا لم تكن دليالً على ألوھية غيره من األنبياء عليھم الصالة والسالم ،فھي أيضا ً
صفَ بھا المسيح عليه
ليست دليالً على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،أو ھي شبھات من ألفاظ ُو ِ
الصالة والسالم أو وصف بھا نفسه الشريفة ،وقد أطلقت عليه وعلى غيره من األنبياء عليھم الصالة
والسالم.
وبذلك فال يصلح أي دليل من األدلة التي استدل بھا المسيحيﱡون على ألوھية المسيح -سواء في ذلك
أدلة أحواله أو أقواله -ألنﱠھا تتعارض مع القاعدة التي ذكرناھا في بداية ھذا المبحث من أنﱠ أي رسالة
إلھية ال بد أن تكون نصوصھا موضحة للعقائد األساسية لھذه الرسالة توضيحا ً جليا ً ،حتى وإن فرضنا
جدالً أنﱠھا تدل على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم فال بد من تأويلھا -وفقا ً للقاعدة الثانية -ألنﱠھا
من النصوص ال ُمتشابھة التي ال بد من ردھا إلى النصوص الكثيرة ال ُمحكمة التي تنص على تفرد ﷲ
تعالى باأللوھية والربوبية) ،(١وعليه فإذا ثبت ﱠ
أن المسيح كان يُبيﱢن بشريته وعبوديته  Hتعالى ،ولم يكن
يُبيﱢن ألوھيته فنحن أمام أمرين:
أحدھما :أن يكون المسيح عليه الصالة والسالم قد خدع أتباعه ،وھذا باطل.
ت بھا المسيح عليه الصالة والسالم ،وھو الصواب.
والثاني :أنﱠ ھذه العقيدة لم يأ ِ
وبعد ھذا الرد اإلجمالي ننتقل إلى الرد التفصيلي ،وبيانه اآلتي:

) (١انظر أدلة وحدانية ﷲ تعالى :ھذا البحث ،ص ،١٤-١٣وص.٩٧-٩٣
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٩٨
أوالً :نصوص يُصرح فيھا المسيح عليه الصالة والسالم أنﱠ ﷲ تعالى إلھه ومعبوده
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن المسيح ھو األقنوم الثاني من أقانيم ﷲ ،لذلك فھو إله ،وله كل ما لإلله من
الصفات ،ولكن ھذا يتناقض مع ما جاء في الكتاب المقدس من ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم كان يعبد
ﷲ ،ويبتھل إليه ،ويتذلل بين يديه ،ويتقرب إليه بالطاعات والعبادات ،ويطلب منه مغفرة الذنوب
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والسيئات ،ويناجيه مناجاة العبد لسيده بكل ذلة وافتقار لكي يقيل له العثرات ،ويفرج له الكربات ،ويدعوه
بقوله :يا إلھي ،وقد جاء ھذا في عدة نصوص منھا :قول المسيح عليه الصالة والسالم لمريم المجدلية:
) ْاذھَبِي إِلَى إِ ْخ َوتِي َوقُولِي لَھُ ْم :إِنﱢي أَصْ َع ُد إِلَى أَبِي َوأَبِي ُك ْم َوإِلَ ِھي َوإِلَ ِھ ُك ْم() ،(١ومنھا قول المسيح عليه
الصالة والسالم حين صلب) :إِيلِي ،إِيلِي ،لَ َما َشبَ ْقتَنِي؟ أَيْ  :إِلَ ِھي،إِلَ ِھي ،لِ َما َذا ت ََر ْكتَنِي؟() ،(٢بل لقد بي ﱠن
بولس ﱠ
يح ،أَبُو
أن اآلب ھو إله المسيح عليه الصالة والسالم فقالَ ) :ك ْي يُ ْع ِطيَ ُك ْم إِلَهُ َربﱢنَا يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
س ِ
ْرفَتِ ِه().(٣
ْال َمجْ ِد ،ر َ
ُوح ْال ِح ْك َم ِة َو ِ
اإل ْعالَ ِن فِي َمع ِ
ففي ھذه النصوص يُبيﱢن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن ﷲ تعالى إلھه ومعبوده ،وھو يستغيث به
ويدعوه ويطلب منه النجدة والعون ،وبيﱠن بولس أيضا ً ﱠ
أن ﷲ تعالى ھو إله المسيح عليه الصالة والسالم،
فإذا كان ﷲ تعالى ھو إله المسيح عليه الصالة والسالم فال يمكن أن يكون المسيح إلھا ً ،ﱠ
ألن المسيح يكون
عندئذ إلھا ً وعبداً في الوقت نفسه ،وھذا يستلزم اجتماع النقيضين)) (٤إله وال إله( فيكون المسيح إلھا ً وال
إلھا ً في الوقت نفسه ،وھذا محال ،ﱠ
ألن النقيضين ال يجتمعان وال يرتفعان) ،(٥والمسيح -بحسب نصوص
الكتاب المقدس -يكون قد عبد نفسه وھو إله نفسه في الوقت نفسه ،وھذا باطل ،فإذا ثبت استحالة كون
المسيح إلھا ً ثبت وجوب كونه عبداً ،وھو المطلوب.
وقد يعترض ھنا المسيحيﱡون كالبصري وغريغوريوس فيقولون :ﱠ
إن المسيح كان يدعو ﷲ
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
ويستغيث به ،بناسوته ال بالھوته) ،(٦والجواب عن ذلك :ﱠ
أن الالھوت قد اتحد
بالناسوت ،فلماذا كان الناسوت يدعو الالھوت ويستغيث به ما دام متحداً به؟ بل كان يجب على الھوت
المسيح أن يقوم بما يريده ناسوته ،من غير أن يدعو ناسوت المسيح ﷲ تعالى ويستغيث به ،ھذا من
جانب ،ومن جانب آخر :فقد كان ھذا أثناء صلب المسيح -كما يعتقد المسيحيﱡون ،-أي في آخر لحظات
حياته مع تالميذه ،أي أنﱠه كان في أحوج األوقات التي يجب فيھا على المسيح أن يكشف لھم عن أھم

) (١يوحنا ).(١٧/٢٠
) (٢متى ) ،(٤٦/٢٧ومرقس ).(٣٤/١٥
) (٣الرسالة إلى أھل إفسس ).(١٧/١
) (٤التناقض :ھو اختالف القضيتين باإليجاب والسلب ،بحيث يقتضي لذاته صدق إحداھما وكذب األخرى ،كقولنا :زيد
إنسان ،زيد ليس بإنسان ،انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.٦٨
) (٥انظر قاعدة النقيضين ال يجتمعان وال يرتفعان في :الغزالي ،محمد بن محمد )ت ٥٠٥ھـ( ،معيار العلم في المنطق،
ط) ،١تحقيق أحمد شمس الدين( ،دار الكتب العلمية ،بيروت١٩٩٠ ،م ،ص.١٧٨
) (٦انظر ھذا االعتراض :البصري ،ع ﱠمار ،كتاب المسائل واألجوبة ،د.ط ،دار المشرق ،بيروت١٩٧٧،م ،ص.٢٦٠
األنبا غريغوريوس ،سري التجسد والفداء ،ص.٣٥٨

٩٩
العقائد التي جاء من أجلھا ،فلو كان المسيح إلھا ً! أما كان يجب عليه أن يُبيﱢن للناس ذلك ،وخاصة إذا ما
علمنا أنﱠه سوف يفارقھم ،وأنﱠه بصلب المسيح يكون المسيح قد نفﱠذ مخطط الفداء الذي تجسد المسيح
من أجله ،فلماذا لم يُبيﱢن لھم حقيقة الھوته بعد أن نفﱠذ المھمة التي تجسد من أجلھا؟ وأنھى وظيفته
على األرض؟ فإذا كان في ھذه اللحظة يستغيث بربه ويظھر بشريته فھو وﷲ إنﱠما فعل ذلك من أجل أن
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ال يغلو فيه أحد.
وھناك نصوص أخرى تبيﱢن عبادة المسيح عليه الصالة والسالم وصالته  Hتعالى ،منھا :قول لوقا
صلﱢي() ،(١ومنھا قول مرقس عن
اري َويُ َ
عن المسيح عليه الصالة والسالمَ ) :وأَ ﱠما ھُ َو فَ َكانَ يَ ْعت َِز ُل فِي ْالبَ َر ِ
صلﱢي
كان قَ ْفر ،وأَخ َذ يُ َ
رج وذھ َ
بل الفَجْ ِر ُمبَ ﱢكراً ،فخَ َ
المسيح عليه الصالة والسالم أنﱠه) :قا َم قَ َ
َب إِلى َم ٍ
ھُناك() ،(٢وقد ُذكرت صالة المسيح في نصوص أخرى منھا ما جاء في :متى ) ،(٢٣/٤ومتى
) ،(٣٦/٢٦ومتى ) ،(٣٩/٢٦ومرقس ) ،(٤٠/٦ولوقا ) ،(١٢/٦ولوقا ) ،(١٨/٩ولوقا ).(١/١١ويرى
سعد رستم ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم كان يصلي منفرداً ،رغبة منه عليه الصالة والسالم في عبادة
ﷲ تعالى ،ال لمجرد تعليم التالميذ ،فلو كانت صالته لمجرد تعليم التالميذ لما صلى المسيح منفرداً.

)(٣

وھنا يحق لنا أن نسأل المسيحيﱢين فنقول لھم :بربكم إذا كان المسيح إلھا ً فلمن كان يصلي؟!
أكان يصلي لنفسه؟! ھذا مستحيل ،فلماذا يصلي ويتقرب لنفسه؟! أم أنﱠه كان يصلي لربه؟! فإذا كان
يصلي لربه فقد بطلت ألوھيته ،وثبتت عبوديته  Hتعالى ،وھو المطلوب ،وفي ھذا يقول محمد الحاج عن
المسيح عليه الصالة والسالم" :فھو يصلي  Hألنﱠه عبد له ،والعابد غير المعبود ،وھذا ينفي كونه إلھا ً ،إذ
كيف يسجد لنفسه أو يسجد بعضه لبعض ،وھذا مستحيل عقالً ،فثبت ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم
)(٤

عبد  Hيسجد له ،ويعبده ويصلي إليه".

ثانيا ً :نصوص يُصرح فيھا المسيح عليه الصالة والسالم أنﱠه خاضع  Pتعالى وأنﱠ ﷲ أعظم منه
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن المسيح إله ،وھو مسا ٍو لآلب )ﷲ عند المسلمين( في ألوھيته ومجده وقدرته
أن الكتاب المقدس يُبيﱢن خالف ذلك ،فھو يُبيﱢن ﱠ
وكماله ،ولكنﱠنا نجد ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم خاضع
وأن ﷲ أعظم منه ،فقد قال المسيح لتالميذهَ ) :س ِم ْعتُ ْم أَنﱢي قُ ْل ُ
 Hتعالى ،ﱠ
ت لَ ُك ْم :أَنَا أَ ْذھَبُ ثُ ﱠم آتِي إِلَ ْي ُك ْم .لَوْ
ب ،ألَ ﱠن أَبِي أَ ْع َ
ُك ْنتُ ْم تُ ِحبﱡونَنِي لَ ُك ْنتُ ْم تَ ْف َرحُونَ ألَنﱢي قُ ْل ُ
ظ ُم ِمنﱢي() ،(٥ففي ھذا النص يُبيﱢن
ضي إِلَى اآل ِ
ت أَ ْم ِ
المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن ﷲ تعالى أعظم منه ،وفي ھذا دليل صريح على بطالن ألوھية المسيح
ومساواته  Hتعالى ،ألن ﱠه لو كان إلھا ً مثل ﷲ اآلب لما كان اآلب أعظم منه ،وال ندري من نصدق ھل

) (١لوقا ).(١٦/٥
) (٢مرقس ).(٣٥/١
) (٣انظر :رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٤٨
) (٤الحاج ،محمد أحمد ،النصرانية من التوحيد إلى التثليث ،ط ،١دار القلم ،دمشق ،والدار الشامية ،بيروت١٩٩٢ ،م،
ص.٢٦٨
) (٥يوحنا ).(٢٨/١٤
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١٠٠
نصدق القانون النيقاوي الذي حكم بمساواة اآلب للمسيح ،أم نصدق المسيح الذي يقول :ﱠ
إن اآلب أعظم
منه؟ فھل يا ترى يكون المسيحيﱡون أعلم بالمسيح من نفسه؟ سبحانك اللھم ھذا بھتان عظيم.
إن المقصود ھنا ﱠ
ويحاول المسيحيﱡون تأويل ھذا النص ،فيقولون :ﱠ
أن ﷲ اآلب أعظم من االبن من
حيث ناسوت المسيح ال من حيث الالھوت ،يقول مينا " :ﱠ
إن المسيح وقتئذ كان متكلما ً بالطبيعة اإلنسانية
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كإنسان ،ولھذا بكل حق نظراً إلى ذلك ﷲ اآلب أعظم منه .. ،فإذاً لم يقصد السيد بھذا القول إظھار فارق
بينه وبين اآلب من حيث الجوھر والعظمة  ...وسائر الكماالت اإللھية ،ولكنﱠه قصد فقط تعزية تالميذه
لفراقه لھم ﱠ
بإن وجوده في السماء وجلوسه عن يمين العظمة أكثر رفعة ومجداً له من وجوده بين أھل
العالم الذين إذ نظروه في صورة إنسان أھانوه واحتقروه ،ولم يقدموا له الكرامة الالئقة بجالله
)(١

اإللھي".

فالمسيح ھنا -وفق تبرير المسيحيﱢين -أراد أن يُبيﱢن ﱠ
أن ﷲ تعالى أعظم منه من حيث ناسوت
المسيح؛ أي بالطبيعة البشرية المكونة من الجسد والروح ،ال أنﱠه أعظم منه من حيث الھوته ،ولكن أي
فضل وأي منزلة لھذا الجسد البشري المخلوق من التراب حتى يقارنه المسيح عليه الصالة والسالم برب
أن تالميذ المسيح كانوا يعتقدون ﱠ
العزة جل وعال ،وھل يعقل ﱠ
أن المسيح بجسده مسا ٍو  Hتعالى حتى
اضطر المسيح أن يُبيﱢن لھم بطالن ذلك؟! أما كان تالميذ المسيح من اليھود وھم أھل كتاب يعرفون ﷲ
تعالى ويعظمونه ،ويعرفون صفاته التي جاء بھا العھد القديم! ثم ھل يعقل أن يقول عاقل ﱠ
بأن ھذا الجسد
البشري مسا ٍو  Hتعالى؟!
أن المسيح عليه الصالة والسالم أراد أن يُبيﱢن لھم ﱠ
وحتى إن فرضنا جدالً ﱠ
أن ﷲ اآلب أعظم من
المسيح كجسد ،أما كان يجب عليه أن يوضح لھم ﱠ
أن ﷲ أعظم منه بالجسد والناسوت ال بالجوھر
والالھوت! خاصة ﱠ
أن ھذه المسألة تتعلق بالثالوث؛ وھي العقيدة األساسية التي جاء به المسيح عند
المسيحيﱢين! فھل يعقل أن يترك المسيح عليه الصالة والسالم مسألة كھذه تتعلق بأصول العقيدة من غير
أن المقصود ھنا ھو إظھار ﱠ
توضيح ھكذا تتخبط فيھا األفھام وتحتار فيھا األنام؟! وإن فرضنا جدالً ﱠ
أن
المسيح سوف يعود لمجده ورفعته حين يجلس عن يمين اآلب؛ ﱠ
ألن الناس ال يعرفون له قدره ما دام في
صورة اإلنسان ،إال ﱠ
خض َع لَه
أن ھذا يَ ُر ﱡده قول بولس عن يوم القيامة) :ومتى أُ ِ
شيء() ،(٣فھذا النص يُبيﱢن
االبْنُ نَ ْف ُ
سه لِذاكَ الذي أَ َ
يَ َ
خض ُع ِ
شيء ،لِيكونَ ﷲ ُك ﱠل َشي ٍء في ُكلﱢ َ
خض َع لَه ُك ﱠل َ
)(٢

ُك ﱡل شَيء ،فحينَئِ ٍذ

ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم خاضع  Hتعالى حتى في يوم القيامة ،ففي الدنيا قال المسيح عليه
الصالة والسالم) :أَبِي أَ ْعظَ ُم ِمنﱢي( ،وفي اآلخرة قال بولس ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم سوف
يخضع  Hتعالى ،فلو كان المقصود من قول المسيح) :أَبِي أَ ْعظَ ُم ِمنﱢي( ﱠ
أن ﷲ تعالى أعظم من ناسوت
) (١مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.٢٩٣
) (٢أي متى خضع كل شيء يوم القيامة  Hتعالى.
) (٣رسالة بولس األولى إلى أھل كورنثوس ).(٢٨/١٥

١٠١
المسيح -أي في الدنيا ،-فما المقصود من خضوع الھوت المسيح  Hتعالى يوم القيامة ما دام المسيح إلھا ً
ومساويا ً  Hاآلب في كل شيء؟! علما ً ﱠ
بأن المسيح قد أنھى تجسده وسيعود يوم القيامة إلى ما كان عليه
قبل التجسد؟!
ثالثا ً :نصوص يُصرح فيھا المسيح عليه الصالة والسالم أنﱠه لم يمتلك بذاته القدرة والمعجزة
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والسلطان وإنﱠما ُدفِ َع له ذلك من ﷲ تعالى
أن المسيح إله ،وعليه فال بد أن يملك المسيح القدرة الكاملة ،ﱠ
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
ألن اإلله ال بد أن
يكون قادراً على كل شيء ،فال يحتاج في أفعاله إلى مساعدة غيره ،وھذا من األمور البديھية التي يؤمن
بھا المسيحيﱡون ،ولكنﱠنا نجد ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم كان يُبيﱢن لتالميذه أنﱠه ال يفعل شيئا ً من نفسه،
ﱠ
وأن ما فعله كان بقدرة ﷲ تعالى ال بقدرته ،وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :قول المسيح عليه الصالة
اآلب يَف َعلُه().(١
والسالم لتالميذه) :ال يَستَطي ُع االبنُ أَن يَف َع َل شيئا ً ِمن عن ِده بل ال يَف َع ُل إِال ما يَرى
َ
ش ْيئا ًَ .ك َما أَ ْس َم ُع أَ ِد ُ
ين،
سي َ
ومنھا قول المسيح عليه الصالة والسالم) :أَنَا الَ أَ ْق ِد ُر أَنْ أَ ْف َع َل ِمنْ نَ ْف ِ
َو َد ْينُونَتِي عَا ِدلَةٌ ،ألَنﱢي الَ أَ ْ
ب ال ِذي أَرْ َسلَنِي() ،(٢ومنھا قول المسيح عليه
طلُبُ َم ِشيئَتِي بَلْ َم ِشيئَةَ اآل ِ
س ْل َ
ض() ،(٣وكان ھذا القول بعد قيام
ان فِي ال ﱠ
الصالة والسالم عن نفسهُ ) :دفِ َع إِلَ ﱠي ُك ﱡل ُ
س َما ِء َو َعلَى األَ ْر ِ
ط ٍ
المسيح من األموات -كما يعتقد المسيحيﱡون ،-أي بعد أن أنھى وظيفته التي تجسد من أجلھا ،وقبل صعوده
إلى اآلب أي في آخر لحظات حياته مع التالميذ ،وعندھا يجب أن يوصي المسيح تالميذه بأھم الوصايا،
ويُبيﱢن لھم أھم العقائد ،فكان من آخر ما علمھم ﱠ
أن ما ظھر على يديه من معجرات ،وما أعطيه من
سلطان لم يكن بقوته الذاتية ،وإنﱠما كان كرامة له من ﷲ تعالى ،فال ُمعطي الحقيقي والقادر الحقيقي ھو
ﷲ ،وكأنﱠي بالمسيح عليه الصالة والسالم أراد بوصيته األخيرة ھذه أن ينتزع من العقول كل شبھة قد
تؤدي إلى القول بألوھيته ،وأراد أن يرد على كل من سيغلو فيه ،حتى يكون ذلك عذراً له أمام ﷲ تعالى.
َي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إِلَ ﱠي ِمنْ أَبِي() ،(٤وبيﱠن بولس ﱠ
أن كل ما
ومنھا قول المسيح عليه الصالة والسالمُ ) :ك ﱡل ش ْ
كان للمسيح من مجد وكرامة إنﱠما كان له من ﷲ تعالى فقال) :لِ َذلِكَ َرفﱠ َعهُ ﷲُ أَ ْيضاًَ ،وأَ ْع َ
ق
سما ً فَ ْو َ
طاهُ ا ْ
س ٍم() ،(٥فھذه النصوص تدل داللة صريحة على ﱠ
أن قدرة المسيح عليه الصالة والسالم وسلطانه إنﱠما
ُك ﱢل ا ْ
كانا من ﷲ اآلب ،وھي نصوص ُمحكمة تتفق مع وحدانية ﷲ تعالى وكماله وتفرد بالربوبية واأللوھية
والملك ،فال بد من رد أي نص ينسب أي فعل من أفعال ﷲ تعالى للمسيح عليه الصالة والسالم لھذه
النصوص ال ُمحكمة تطبيقا ً للقاعدة التي تنص على وجوب رد المتشابه للمحكم ،وعليه فلو كان المسيح

) (١يوحنا ).(١٩/٥
) (٢يوحنا ).(٣٠/٥
) (٣متى ).(١٨/٢٨
) (٤لوقا ).(٢٢/١٠
) (٥رسالة بولس إلى أھل فيلبي ).(٩/٢
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١٠٢
إلھا ً لكانت قدرته وسلطانه ذاتيين فيه ،فإذا ثبت كون قدرة المسيح عليه الصالة والسالم مكتسبة
ومستمدة من غيره بطل كونه إلھا ً ،فالقدرة المكتسبة من غيره نقص ،والناقص ال يكون إلھا ً ،إذاً
المسيح عليه الصالة والسالم لم يكن إلھا ً.
بل حتى المعجزات التي فعلھا المسيح عليه الصالة والسالم -والتي ھي من أھم األدلة على ألوھيته
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عند المسيحيﱢين -كان المسيح يفعلھا بقدرة ﷲ تعالى ،وقد صرﱠح المسيح عليه الصالة والسالم بذلك في
عدة نصوص منھا :ما جاء في إنجيل يوحنا حين أحيا المسيح عليه الصالة والسالم عازر ،وھذا نصه:
)فَ َرفَعُوا ْال َح َج َر َحي ُ
ْث َكانَ ْال َمي ُ
ع َع ْينَ ْي ِه إِلَى فَوْ ُ
ْت َموْ ضُوعاًَ ،و َرفَ َع يَسُو ُ
اآلب أَ ْ
ال :أَ ﱡي َھا
ش ُك ُركَ ألَنﱠكَ
ُ
قَ ،وقَ َ
ف قُ ْل ُ
س ِمعْتَ لِيَ ،وأَنَا َعلِ ْم ُ
ت ،لِيُ ْؤ ِمنُوا أَنﱠ َك
َ
ين تَ ْس َم ُع لِيَ .ولَ ِك ْن ألَجْ ِل ھَ َذا ْال َج ْم ِع ْال َواقِ ِ
ت أَنﱠكَ فِي ُكلﱢ ِح ٍ
ارجا ً! فَخَ َر َج ْال َمي ُ
ْت() ،(١ومنھا أيضا ً قول
صوْ ٍ
ص َرخَ بِ َ
ال ھَ َذا َ
س ْلتَنِيَ .ولَ ﱠما قَ َ
أَ ْر َ
ت َع ِظ ٍيم :لِ َعازَ رُ ،ھَلُ ﱠم خَ ِ
المسيح عليه الصالة والسالم) :أَ ﱠما أَنا فَلي َشھا َدةٌ أَع َ
اآلب
يوحنﱠا :إِنﱠ األَعما َل التي َو َك َل إِلَ ﱠي
ُ
ظ ُم ِمن َشھاد ِة َ
سلَني().(٢
أَن أُتِ ﱠمھا ھ ِذه األَعما ُل الﱠتي أَع َملُھا ھي تَش َھ ُد لي بِأَنﱠ
اآلب أَر َ
َ
ففي ھذين النصين بيﱢن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن ما يفعله من معجزات حتى إحياءه للموتى
كان بقدرة ﷲ تعالى ال بقدرته الذاتية ،وبي ﱠن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن ھذه المعجزات جرت على
يديه كدليل لصدق رسالته ،ال أنﱠھا دليل على ألوھيته كما يعتقد المسيحيﱡون ،فإذا ثبت ﱠ
أن ھذه المعجزات
دليل على رسالة المسيح من كالم المسيح عليه الصالة والسالم نفسه ،بطل قول كل من استدل بھا على
ألوھيته ،وال أدري كيف يستدل بھا المسيحيﱡون على ألوھية المسيح وھو نفسه يصرح بأنﱠھا ليست
بقدرته؟ ﱠ
كأن المسيحيﱢين ال يقرؤون الكتاب المقدس ،وال يعلمون ما فيه ،فھم قد اعتقدوا بألوھية المسيح ثم
جاؤوا إلى الكتاب المقدس وأخذوا يستدلون بالنصوص المتشابھة منه التي قد يوھم ظاھرھا ألوھية
المسيح ،وتركوا النصوص ال ُمحكمة التي تثبت وحدانية ﷲ تعالى وبشرية المسيح عليه الصالة والسالم
ونبوته.
ومن الجدير بالذكر أنﱠ تالميذ المسيح عليه الصالة والسالم كانوا يَ ُعدون ھذه المعجزات من صنع
ﷲ تعالى ،أجراھا ﷲ تعالى على يد المسيح عليه الصالة والسالم كدليل على رسالته ،فقد قال بطرس
اص ِر ﱡ
ال :يَ ُ
اإلس َْرائِيلِيﱡونَ ا ْس َمعُوا ھَ ِذ ِه األَ ْق َو َ
ي َر ُج ٌل قَ ْد تَبَرْ ھَنَ لَ ُك ْم ِم ْن قِبَ ِل ﷲِ
سو ُع النﱠ ِ
لليھود) :أَ ﱡيھَا الرﱢ َجا ُل ِ
ْط ُك ْم َك َما أَ ْنتُ ْم أَيْضا ً تَ ْعلَ ُمونَ () ،(٣وجاء في إنجيل متى حين
ب َوآيَا ٍ
بِقُ ﱠوا ٍ
ت َ
ت َوع ََجائِ َ
صنَ َع َھا ﷲُ بِيَ ِد ِه فِي َوس ِ
شفا المسيح عليه الصالة والسالم المفلوج ،ما نصهِ ) :حينَئِ ٍذ قَ َ ْ
وج :قُ ِم احْ ِملْ فِ َرا َشكَ َو ْاذھَبْ إِلَى
ال لِل َم ْفلُ ِ
س ْل َ
ع تَ َع ﱠجبُوا َو َم ﱠجدُواﷲ ال ِذي أَ ْع َ
ضى إِلَى بَ ْيتِ ِه .فَلَ ﱠما َرأَى ْال ُج ُمو ُ
طانا ً ِم ْث َل
اس ُ
طى النﱠ َ
بَ ْيتِكَ ! فَقَا َم َو َم َ

) (١يوحنا ).(٤٤-٤١/١١
) (٢يوحنا ).(٣٦/٥
) (٣أعمال الرسل ).(٢٢/٢

١٠٣
َھ َذا() ،(١ومنھا قول رئيس اليھود للمسيح عليه الصالة والسالم) :يَا ُم َعلﱢ ُم ،نَ ْعلَ ُم أَنﱠكَ قَ ْد أَتَيْتَ ِمنَ ﷲ ُم َعلﱢماً،
ت الﱠتِي أَ ْنتَ تَ ْع َم ُل إِنْ لَ ْم يَ ُك ِن ﷲ َم َعهُ() ،(٢ومنھا قول األعمى الذي
ألَنْ لَ ْي َ
س أَ َح ٌد يَ ْق ِد ُر أَنْ يَ ْع َم َل َھ ِذ ِه اآليَا ِ
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شفاه المسيح عليه الصالة والسالم لليھود الذين جادلوه بسبب إيمانه بالمسيح) :إِ ﱠن فِي ھَ َذا َع َجبا ً! إِنﱠ ُك ْم
س َم ُع لِ ْل ُخ َ
طا ِةَ .ولَ ِكنْ إِنْ َكانَ أَ َح ٌد يَتﱠقِي ﷲ
يَ .ونَ ْعلَ ُم أَنﱠ ﷲ الَ يَ ْ
لَ ْستُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ ِم ْن أَ ْينَ ھُ َوَ ،وقَ ْد فَت ََح َع ْينَ ﱠ
س َم ُعُ .م ْن ُذ ال ﱠد ْھ ِر لَ ْم يُ ْس َم ْع أَ ﱠن أَ َحداً فَت ََح َع ْين َْي َموْ لُو ٍد أَ ْع َمى .لَ ْو لَ ْم يَ ُكنْ َھ َذا ِمنَ ﷲ
شيئَتَهُ ،فَلِ َھ َذا يَ ْ
َويَ ْف َع ُل َم ِ
ش ْيئا ً() ،(٣في ھذا النص جعل األعمى سبب شفاءه دعاء المسيح عليه الصالة والسالم
لَ ْم يَ ْق ِد ْر أَنْ يَ ْف َع َل َ
له ،واستجابة ﷲ تعالى لھذا الدعاء؛ فا Hتعالى قد استجاب للمسيح ،وسبب استجابة ﷲ تعالى للمسيح ھو
ﱠ
أن المسيح استجاب ألمر ﷲ تعالى واتقاه ،فأظھر ﷲ تعالى على يديه ھذه المجعزة تصديقا ً لرسالته،
وإظھاراً لمكانته ،ال ﱠ
ألن المسيح عليه الصالة والسالم إله أو ابن ﷲ ،ويملك القدرة المطلقة ،ويفعل ما
يشاء.
ومنھا قول مرثا للمسيح عليه الصالة والسالم بعد موت أخيھا ،وقبل أن يحييه المسيح) :يَا َسيﱢ ُد ،لَوْ
ُك ْنتَ ھَھُنَا لَ ْم يَ ُم ْ
ب ِمنَ ﷲ يُ ْع ِطيكَ ﷲُ إِيﱠاهُ() ،(٤في ھذا النص
ت أَ ِخي! لَ ِكنﱢي اآلنَ أَيْضا ً أَ ْعلَ ُم أَ ﱠن ُك ﱠل َما تَ ْطلُ ُ
أن كل ما تطلبه من ﷲ ﱠ
قالت مرثا للمسيح ﱠ
فإن ﷲ تعالى يعطيك إياه ،ولم يعترض عليھا المسيح ،فلو كان
المسيح إلھا ً لكان يجب عليه أن يُبيﱢن لھم ذلك.
أن تالميذ المسيح عليه الصالة والسالم كانوا يعتقدون ﱠ
ومن ھذه النصوص يظھر لنا جليا ً ﱠ
أن
المعجزات التي فعلھا المسيح إنﱠما فعلھا بقدرة ﷲ تعالى ال بقدرة المسيح الذاتية ،فتالميذ المسيح عليه
أن ﷲ تعالى قد أجرى ھذه المعجزات على يد المسيح تصديقا ً
الصالة والسالم ومعاصروه كانوا يعتقدون ﱠ
لرسالته ،وكان المسيح عليه الصالة والسالم يسمع ذلك ،وال يعترض عليه ،ولم يكن يُبيﱢن لھم أنﱠه يفعل
ذلك بقوته الذاتية ألنﱠه إله ،وال أدري لماذا لم يُبيﱢن المسيح ذلك لھم! أتراه كان يخدعھم وال يحب نجاتھم!
وھو الذي تجسد وصلب ومات من أجلھم -كما ي ﱠدعون ،-أم أنﱠه كان يخافھم ويخشاھم! فكيف يكون ذلك
وھو إله العالمين عندھم؟!
وھل يجوز أن يؤخر المسيح البيان عن وقت الحاجة ،ويسمع الكفر من اتباعه ،وعدم إيمانھم
بألوھيته ثم يسكت ،وﷲ إنﱠ ھذا ال يجوز في حق العلماء ،فكيف يجوزونه في حق رب األرض
والسماء؟! ثم ھل يمكن أن يخفى أمر ألوھية المسيح على تالميذه وحوارييه ويكتشف ذلك من جاء
بعدھم من المسيحيﱢين بعد مئات السنين؟! حيث لم يكتشف التالميذ الھوت المسيح ،في حين عرفه اآلباء
بعد مئات السنين ،وھذا باطل ،وإذا كان اآلباء والقديسون الذين جاؤوا بعدھم أعلم منھم بالمسيح! فكيف

) (١متى ).(٨-٦/٩
) (٢يوحنا ).(٢/٣
) (٣يوحنا ).(٣١-٣٠/٩
) (٤يوحنا ).(٢١/١١
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١٠٤
إذاً يقبل المسيحيﱡون رواية التالميذ للعھد الجديد وھم أجھل الناس بالھوت المسيح؟! بل ھم كفار -عندھم-
إذ ﱠ
أن من ال يؤمن بالھوت المسيح فھو عندھم كافر! فكيف يعتقدون بعد ھذا عصمتھم ويقبلون روايتھم؟!
رابعا ً :نصوص تصرح باستغاثة المسيح عليه الصالة والسالم با Pتعالى وتبيﱢن افتقاره  Pتعالى
يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن المسيح إله ،واإلله ال يمكن أن يكون مفتقراً أو محتاجا ً إلى غيره ،وإال لكان
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ناقصا ً والناقص ال يكون إلھا ً ،ولكن من قرأ األناجيل يجد الكثير من النصوص التي تُبيﱢن استغاثة المسيح
عليه الصالة والسالم با Hجل جالله ،وافتقاره إليه سبحانه ،وھذا يتناقض مع عقيدة ألوھية المسيح
ومساواته  Hاآلب التي يعتقدھا المسيحيﱡون ،وجاء ھذا في عدة نصوص منھا :النصوص التي تتحدث عن
قصة محاكمة المسيح وصلبه ،وفيھا ﱠ
أن المسيح ل ﱠما شعر بقرب محاكمته وتيقن من صلبه كان يتوسل إلى
ﷲ تعالى ،ويتضرع إليه بكل افتقار ،لكي يخلصه من تلك المحنة.
ضى َك ْال َعا َد ِة إِلَى َجبَ ِل
فھا ھو المسيح عليه الصالة والسالم ل ﱠما شعر بقرب محاكمته) :خَ َر َج َو َم َ
ص َل
ص ﱡلوا لِ َك ْي الَ تَ ْد ُخلُوا فِي تَجْ ِربَ ٍةَ .وا ْنفَ َ
ال لَھُ ْمَ :
ان قَ َ
ص َ
ونَ ،وتَبِ َعهُ أَيْضا ً تَالَ ِمي ُذهَُ .ولَ ﱠما َ
ار إِلَى ْال َم َك ِ
ال ﱠز ْيتُ ِ
سَ .ولَ ِكنْ
شئْتَ أَنْ ت ُِجيزَ َعنﱢي َھ ِذ ِه ا ْل َكأْ َ
َع ْنھُ ْم نَحْ َو َر ْميَ ِة َح َج ٍر َو َجثَا َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه َو َ
صلﱠى قَائِالً :يَا أَبَتَاهُ ،إِنْ ِ
لِتَ ُكنْ الَ إِ َرا َدتِي بَ ْل إِ َرا َدتُكَ َ .و َ
اج ٍة،
ظ َھ َر لَهُ َمالَ ٌك ِمنَ ال ﱠ
ُصلﱢي بِأ َ َش ﱢد لَ َج َ
س َما ِء يُقَ ﱢوي ِهَ .وإِ ْذ َكانَ فِي ِجھَا ٍد َكانَ ي َ
ار ع ََرقُهُ َكقَ َ
ض() ،(١ونقل لنا مرقس تضرع المسيح عليه الصالة والسالم
ص َ
َو َ
ط َرا ِ
ت د ٍَم ن ِ
َازلَ ٍة َعلَى األَرْ ِ
واستغاثته با ،Hفقال مرقس ﱠ
ال لَھُ ْم:
أن المسيح لما شعر باقتراب موعد الصلب) :ا ْبتَدَأَ يَ ْدھَشُ َويَ ْكتَئِبُ  .فَقَ َ
سا َعةُ
صلﱢي لِ َك ْي تَ ْعبُ َر َع ْنهُ ال ﱠ
ضَ ،و َكانَ يُ َ
نَ ْف ِسي َح ِزينَةٌ ِج ّداً َحتﱠى ْال َموْ ِ
ت!  ..ثُ ﱠم تَقَ ﱠد َم قَلِيالً َوخَ ﱠر َعلَى األَرْ ِ
ست َ َ
سَ .ولَ ِكنْ لِ َي ُكنْ الَ َما أُ ِري ُد أَنَا ،بَ ْل
إِنْ أَ ْم َكنَ َ .وقَا َل :يَا أَبَا
َي ٍء ُم ْ
ُ
طا ٌع لَكَ  ،فَأ َ ِج ْز َعنﱢي َھ ِذ ِه ا ْل َكأْ َ
اآلبُ ،ك ﱡل ش ْ
اآلب نَ ﱢجنِي
َما تُ ِري ُد أَ ْنتَ () ،(٢اضطرب المسيح عليه الصالة والسالم حين اقتربت محاكمته وقال) :أَ ﱡي َھا
ُ
سا َع ِة().(٣
ِمنْ َھ ِذ ِه ال ﱠ
ﱠ
إن من ينظر في ھذه النصوص نظرة باحث عن الحق يجد أنﱠھا ليست إبطاالً للثالوث فحسب ،بل
ھي إبطال للثالوث والتجسد والفداء معا ً ،ففي ھذه النصوص يطلب المسيح عليه الصالة والسالم النجاة
والرحمة من ﷲ اآلب ،فإذا كان المسيح إلھا ً فلماذا يطلب ذلك من غيره؟! ولماذا ظھر له المالك ليقويه؟!
أيعقل ﱠ
أن ربھم ضعيف وعاجز لدرجه أنﱠه يحتاج إلى بعض خلقه ليستمد منھم القوة والقدرة؟! أليس من
صفات الجوھرية لإلله عند المسيحيﱢين الغنى المطلق ،واالكتفاء الذاتي ،وعدم االفتقار؟! فإذا ثبت افتقار
المسيح عليه الصالة والسالم  Hتعالى وحاجته إليه بطل كونه إلھا ً ،وعليه بطل الثالوث.
كما يظھر من ھذه النصوص خوف المسيح عليه الصالة والسالم وحزنه الشديدين عندما علم
بقرب محاكمته ،فإذا كان قد نزل من السماء وتجسد من أجل أن يموت تكفيراً عن خطايا البشر! فلماذا
) (١لوقا ).(٤٤-٣٩/٢٢
) (٢مرقس ).(٣٦-٣٣/١٤
) (٣يوحنا ).(٢٧/١٢

١٠٥
يخاف ويحزن إذا كان قد جاء من أجل أن يموت؟! يجيب المسيح ﱡيون على ذلك بقولھم :ﱠ
إن الخوف
والحزن كانا من الناسوت ال من الالھوت ،فالمسيح كان إنسانا ً وإلھا في الوقت نفسه ،فإذا ظھرت منه
أعراض بشرية فبسبب ناسوته ،ومن ھذه األعراض الخوف والحزن واالكتئاب.

)(١

يمكننا رد تبريرھم ھذا بالقول :إنﱠكم ت ﱠدعون ﱠ
أن الخوف كان من ناسوت المسيح ،بحسب الطبيعة
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البشرية ،فكيف تصفون ربكم وخالقكم بأمور تأنف عنھا األنبياء والرسل عليھم الصالة والسالم ،بل
يأنف عنھا الصادقون من المؤمنين أيضا ً؟! فھا ھو كتابكم المقدس يتحدث كيف ﱠ
أن النبي موسى عليه
الصالة والسالم قد واجه فرعون -ذلك الملك الجبار -بكل قوة وشجاعة ومن غير خوف) ،(٢وھا ھو النبي
إبراھيم عليه الصالة والسالم يستجيب ألمر ﷲ تعالى بكل شجاعة حين أمره أن يقدم ابنه قربانا ً H
تعالى ،وكذلك فقد استجاب االبن ألمر أبيه النبي إبرھيم ،وتقدم ھو أيضا ً للموت بكل شجاعة وإقدام)،(٣
فواعجبا ً من أمركم كيف يخاف اإلله عندكم في حين ﱠ
أن األنبياء عليھم الصالة والسالم كانوا يواجھون
الموت بكل قوة وشجاعة وإقدام؟! فلو ﱠ
أن إنسانا ً واجه الموت بخوف وجبن لكان ذلك نقصا ً في حقه؟!
فكيف تصفون إلھكم بأمر يأنف عنه المؤمنون؟! أليس ھذا نقصاً؟! وحتى لو كان الخوف بالناسوت ال
بالالھوت.
أليس في ذلك دليل على بطالن التجسد والفداء؟! ألنﱠه لو كان المسيح قد تجسد من أجل الموت
للتكفير عن خطايا البشر لما طلب من ﷲ تعالى أن ينجيه من ھذه المحنة ،إال إذا كان المسيح مجبراً
من قبل ﷲ تعالى على ذلك ،فإذا كان مجبراً على ذلك ال مختاراً بطل كونه إلھأ ً ،ألنﱠ اإلله عند
المسيحيﱢين ال بد أن يكون مريداً مختاراً ،كما ﱠ
أن قول المسيح عليه الصالة والسالم) :لِيَ ُك ْن الَ َما أُ ِري ُد أَنَا،
بَلْ َما تُ ِري ُد أَ ْنتَ ( ،فيه إثبات لعدم اتحاد إرادة المسيح عليه السالم بإرادة ﷲ تعالى ،في حين ﱠ
أن المسيحيﱢين
يعتقدون ﱠ
أن اآلب واالبن متحدان في اإلرادة ،فھذا النص يقتلع االعتقاد بالتثليث والتجسد والفداء من
الجذور ،و Hالحمد والمنة ،يقول رحمت ﷲ الھندي معلقا ً على ھذا النص" :فأقواله وأحواله المندرجة في
ھذه العبارة تدل على عبوديته ،ونفي ألوھيته ،أيحزن ويكتئب اإلله ،ويموت ،ويصلي إلله آخر ،ويدعو
بغاية التضرع؟! ال وﷲ ،ول ﱠما جاء جنابه الشريف إلى العالم ،وتجسد ليخلص العالم بدمه الكريم من
)(٤

عذاب الجحيم ،فما معنى الحزن واالكتئاب ،وما معنى الدعاء بأن أمكن فلتعبر عني ھذه الكأس؟!"

ومن النصوص التي تُبيﱢن استغاثة المسيح عليه الصالة والسالم با Hتعالى كذلك قول المسيح حين
صلبوه) :يَا أَبَتَاهُ ،ا ْغفِ ْر لَ ُھ ْم() ،(٥ففي ھذا النص يطلب المسيح عليه الصالة والسالم من ﷲ تعالى أن

) (١انظر :األنبا غريغوريوس ،سري التجسد والفداء ،ص.٦٠-٥٩
) (٢انظر :سفر الخروج ).(١٤-١/٦
) (٣انظر :سفر التكوين ).(١٣-١/٢٢
) (٤الھندي ،إظھار الحق ،جـ ،٣ص.٧٤٩
) (٥لوقا ).(٣٤/٢٣
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١٠٦
يغفر لمن صلبوه ،ولو كان المسيح إلھا ً وبيده حق الغفرة كما يعتقد المسيح ﱡيون لما احتاج أن يدعو ﷲ
تعالى من أجل أن يغفر لھم ،ولغفر لھم بنفسه ألنﱠه يملك المغفرة كإله.
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ومنھا ما جاء في إنجيل متى حين قبض الجند على المسيح عليه الصالة والسالم وفيه أنﱠهِ ) :حينَئِ ٍذ
ب
ض َر َ
اح ٌد ِمنَ ال ِذينَ َم َع يَسُو َع َم ﱠد يَ َدهُ َوا ْستَ ﱠل َس ْيفَهُ َو َ
تَقَ ﱠد ُموا َوأَ ْلقَ ُوا األَيَا ِد َ
ي َعلَى يَسُو َع َوأَ ْم َس ُكوهَُ .وإِ َذا َو ِ
ال لَهُ يَسُو ُ
ْف
ك إِلَى َم َكانِ ِه .ألَ ﱠن ُك ﱠل ال ِذينَ يَأْ ُخ ُذونَ ال ﱠس ْيفَ بِال ﱠ
عُ :ر ﱠد َس ْيفَ َ
يس ْال َكھَنَ ِة ،فَقَطَ َع أُ ْذنَهُ .فَقَ َ
سي ِ
َع ْب َد َرئِ ِ
ب إِلَى أَبِي فَيُقَ ﱢد َم لِي أَ ْكثَ َر ِم ِن ا ْثنَ ْي َعش ََر َج ْيشا ً ِمنَ
يَ ْھلِ ُكونَ ! أَتَظُ ﱡن أَنﱢي الَ أَ ْست َِطي ُع اآلنَ أَ ْن أَ ْطلُ َ
ا ْل َمالَئِ َك ِة؟() ،(١ففي ھذا النص يُبيﱢن المسيح عليه الصالة والسالم أنّه لو أراد من ﷲ تعالى أن ينصره
لطلب منه ذلك ،ولو كان المسيح إلھا ً لفعل ذلك بقدرته الذاتية ،دون أن يطلب ذلك من ﷲ تعالى.
وجاء في إنجيل يوحنا دعاء المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذه لكي يحفظھم ﷲ تعالى من
الشيطان ،ويكرر إعالمھم بإرسال ﷲ تعالى له ،وفيه) :تَ َكلﱠ َم يَسُو ُ
ت السﱠا َعةُ.
ع َ ..وقَ َ
ال :أَ ﱡيھَا اآلبُ قَ ْد أَتَ ِ
س ْل َ
َمجﱢ ِد ا ْبنَكَ لِيُ َمجﱢ دَكَ ا ْبنُكَ أَيْضا ً ،إِ ْذ أَ ْع َ
ْط َي َحيَاةً أَبَ ِديﱠةً لِ ُكلﱢ َم ْن أَ ْع َ
ط ْيتَهَُ .وھَ ِذ ِه
ط ْيتَهُ ُ
طانا ً َعلَى ُك ﱢل َج َ
س ٍد لِيُع ِ
س ْلتَهُ .أَنَا َم ﱠج ْدتُكَ َعلَى
اإللَهَ ا ْل َحقِيقِ ﱠي َو ْحدَكَ َويَ ُ
يح ال ِذي أَ ْر َ
س َ
سو َع ا ْل َم ِ
ِھ َي ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ :أَنْ يَ ْع ِرفُوكَ أَ ْنتَ ِ
ضْ .ال َع َم َل ال ِذي أَ ْع َ
ط ْيتَنِي ألَ ْع َم َل قَ ْد أَ ْك َم ْلتُهَُ .واآلنَ َمجﱢ ْدنِي أَ ْنتَ أَ ﱡيھَا اآلبُ ِع ْن َد َذاتِكَ بِ ْال َمجْ  ِد ال ِذي َكانَ
األَ ْر ِ
لِي ِع ْندَكَ قَب َْل َكوْ ِن ْال َعالَ ِم .أَنَا أَ ْ
ط ْيتَنِي ِمنَ ْال َعالَ ِمَ .كانُوا لَكَ َوأَ ْع َ
اس ال ِذينَ أَ ْع َ
ظھَرْ ُ
ط ْيتَھُ ْم لِيَ ،وقَ ْد
ت ا ْس َمكَ لِلنﱠ ِ
َحفِظُوا كالَ َمكَ َ .واآلنَ َعلِ ُموا أَنﱠ ُك ﱠل َما أَ ْع َ
ط ْيتَنِي قَ ْد أَ ْع َ
ط ْيتَنِي ھ َُو ِمنْ ِع ْن ِدكَ  ،ألَ ﱠن ْال َكالَ َم ال ِذي أَ ْع َ
طيْتُھُ ْم،
س ْلتَنِيِ .م ْن أَجْ لِ ِھ ْم أَنَا أَسْأ َ ُل .لَس ُ
َوھُ ْم قَبِلُوا َو َعلِ ُموا يَقِينا ً أَنﱢي خَ َرجْ ُ
ْت أَسْأ َ ُل
ت ِم ْن ِع ْن ِدكََ ،وآ َمنُوا أَنﱠكَ أَ ْنتَ أَ ْر َ
ِم ْن أَجْ ِل ْال َعالَ ِم ،بَلْ ِم ْن أَجْ ِل ال ِذينَ أَ ْع َ
ط ْيتَنِي ألَنﱠھُ ْم لَكَ َ .و ُكلﱡ َما ھُ َو لِي فَھ َُو لَكَ َ ،و َما ھُ َو لَكَ فَھ َُو لِيَ ،وأَنَا
ُم َم ﱠج ٌد فِي ِھ ْمَ .ولَ ْس ُ
ت أَنَا بَ ْع ُد فِي ْال َعالَ ِمَ ،وأَ ﱠما ھَ ُؤالَ ِء فَھُ ْم فِي ْال َعالَ ِمَ ،وأَنَا آتِي إِلَ ْيكَ  .أَ ﱡيھَا اآلبُ ْالقُ ﱡدوسُ ،
احْ فَ ْ
ظھُ ْم فِي ا ْس ِمكَ ال ِذينَ أَ ْع َ
ت َم َعھُ ْم فِي ْال َعالَ ِم ُك ْن ُ
احداً َك َما نَ ْحنُ ِ .حينَ ُك ْن ُ
ت أَحْ فَظُھُ ْم فِي
ط ْيتَنِي ،لِيَ ُكونُوا َو ِ
ط ْيتَنِي َحفِ ْ
ا ْس ِمكَ  .ال ِذينَ أَ ْع َ
ظتُھُ ْمَ ،ولَ ْم يَ ْھلِ ْك ِم ْنھُ ْم أَ َح ٌد إال اب ُْن ْالھالَ ِك لِيَتِ ﱠم ْال ِكتَابُ  .أَ ﱠما اآلنَ فَإِنﱢي آتِي إِلَ ْيكَ .
َوأَتَ َكلﱠ ُم بِھَ َذا فِي ْال َعالَ ِم لِيَ ُكونَ لَھُ ْم فَ َر ِحي َكا ِمالً فِي ِھ ْم .أَنَا قَ ْد أَ ْع َ
َضھُ ْم ألَنﱠھُ ْم لَ ْيسُوا
طيْتُھُ ْم كالَ َمكَ َ ،و ْال َعالَ ُم أَ ْبغ َ
ْت أَسْأ َ ُل أَ ْن تَأْ ُخ َذھُ ْم ِمنَ ْال َعالَ ِم بَلْ أَ ْن تَحْ فَ َ
ْت ِمنَ ْال َعالَ ِم ،لَس ُ
ِمنَ ْال َعالَ ِمَ ،ك َما أَنﱢي أَنَا لَس ُ
ير().(٢
ظھُ ْم ِمنَ ال ﱢشرﱢ ِ
ويزيد المسيح عليه الصالة والسالم على ذلك في ابتھاله  Hتعالى فسأله أن يعطي أتباعه بعض ما
أعطاه ﷲ تعالى للمسيح عليه الصالة والسالم من قداسة ومحبة وكمال ومجد فيقول عنھم ):لَ ْيسُوا ِمنَ
ْال َعالَ ِم َك َما أَنﱢي أَنَا لَس ُ
ْت ِمنَ ْال َعالَ ِم .قَ ﱢد ْسھُ ْم فِي َحقﱢكَ  .كالَ ُمكَ ھُ َو َح ﱞ
س ْلتَنِي إِلَى ْال َعالَ ِم أَرْ َس ْلتُھُ ْم أَنَا
قَ .ك َما أَ ْر َ
ْت أَسْأ َ ُل ِم ْن أَجْ ِل ھَ ُؤالَ ِء فَقَ ْ
قَ .ولَس ُ
إِلَى ْال َعالَ ِمَ ،وألَجْ لِ ِھ ْم أُقَ ﱢدسُ أَنَا َذاتِي ،لِيَ ُكونُوا ھُ ْم أَيْضا ً ُمقَ ﱠد ِسينَ فِي ْال َح ﱢ
ط،
ي َوأَنَا فِيكَ،
احداًَ ،ك َما أَنﱠكَ أَ ْنتَ أَ ﱡيھَا اآلبُ فِ ﱠ
بَلْ أَيْضا ً ِم ْن أَجْ ِل ال ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ بِي بِ َكالَ ِم ِھ ْم ،لِيَ ُكونَ ْال َج ِمي ُع َو ِ

) (١متى ).(٥٤-٥٠/٢٦
) (٢يوحنا ).(١٥-١/١٧

١٠٧
طيْتُھُ ُم ْال َمجْ  َد ال ِذي أَ ْع َ
س ْلتَنِيَ .وأَنَا قَ ْد أَ ْع َ
ط ْيتَنِي ،لِيَ ُكونُوا
احداً فِينَا ،لِيُ ْؤ ِمنَ ا ْل َعالَ ُم أَنﱠكَ أَ ْر َ
لِيَ ُكونُوا ھُ ْم أَيْضا ً َو ِ
س ْلتَنِيَ ،وأَحْ بَبْتَھُ ْم
اح ٍدَ ،ولِيَ ْعلَ َم ا ْل َعالَ ُم أَنﱠكَ أَ ْر َ
ي لِيَ ُكونُوا ُم َك ﱠملِينَ إِلَى َو ِ
اح ٌد .أَنَا فِي ِھ ْم َوأَ ْنتَ فِ ﱠ
احداً َك َما نَحْ ُن َو ِ
َو ِ
َك َما أَحْ بَ ْبتَنِي().(١
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ثم يختم المسيح عليه السالم ابتھاله مؤكداً حصول فنائھم فيه بعد أن فني ھو فيه سبحانه؛ فقال:
ط ْيتَنِي يَ ُكونُونَ َم ِعي َحي ُ
ون أَنَا ،لِيَ ْنظُرُوا َمجْ  ِدي ال ِذي أَ ْع َ
)أَ ﱡيھَا اآلبُ أُ ِري ُد أَ ﱠن ھَ ُؤالَ ِء ال ِذينَ أَ ْع َ
ْث أَ ُك ُ
ط ْيتَنِي،
ْر ْفكَ  ،أَ ﱠما أَنَا فَ َع َر ْفتُكَ َ ،وھَ ُؤالَ ِء ع ََرفُوا أَنﱠكَ
ألَنﱠكَ أَحْ بَ ْبتَنِي قَب َْل إِ ْن َشا ِء ْال َعالَ ِم .أَ ﱡيھَا اآلبُ ْالبَارﱡ  ،إِ ﱠن ْال َعالَ َم لَ ْم يَع ِ
س ْلتَنِيَ .و َع ﱠر ْفتُھُ ُم ا ْس َمكَ َو َسأُعَرﱢ فُھُ ْم ،لِيَ ُكونَ فِي ِھ ُم ْالحُبﱡ ال ِذي أَحْ بَ ْبتَنِي بِ ِهَ ،وأَ ُكونَ أَنَا فِي ِھ ْم().(٢
أَ ْنتَ أَ ْر َ
ففي ھذا النص يظھر المسيح عليه الصالة والسالم غاية الذل والخضوع واالفتقار إلى ﷲ تعالى،
وھذا النص يقتلع عقيدة التثليث والتجسد من جذورھما ،ﱠ
وإن المرء ليتعجب أشد العجب ويندھش أشد
االندھاش حين يجد في الكتاب المقدس ھذا النص ال ُمصرح بعبودية المسيح عليه الصالة والسالم ،ثم بعد
ذلك نجد المسيحيﱢين يعتقدون بألوھية المسيح وھم يقرؤون ھذا النص ،ﱠ
فإن فيه:
 .١يُبيﱢن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن الحياة األبدية تكون باإليمان بوحدانية ﷲ تعالى ،وبرسالته
عليه الصالة والسالم ،فلو كانت الحياة األبدية بالثالوث لبيﱠن ذلك.
س ْلتَنِي( ست
 .٢يُبيﱢن المسيح عليه الصالة والسالم أنﱠه رسول ﷲ تعالى ،بل إنﱠه يكرر كلمة) :أَ ْر َ
مرات.
 .٣يُبيﱢن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن ما يملكه من سلطان ومجد وكمال ھو من ﷲ تعالى.
 .٤ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم يطلب عوضا ً عن تمجيده لآلب بأن يمجده اآلب بالمقابل ،فلو كان
المسيح عليه الصالة والسالم إلھا ً لكان مجده ذاتيا ً ،ولما احتاج أن يطلبه من غيره.
 .٥ﱠ
احداً َك َما نَ ْحنُ
أن المسيح عليه الصالة والسالم يسأل ربه أن يجعل أتباعه كما ھو مع ربه ) َو ِ
اح  ٌد( ،وأن يكونوا مقدسين كمثله ،وأن يكونوا واحداً في اآلب وابنه كما كان اآلب في ابنه،
َو ِ
واالبن في أبيه ،ألنﱠه أعطاھم المجد الذي أعطاه أبوه ليكونوا مكملين إلى الواحد ،وأن يحبھم اآلب
كما يحب ابنه ،وفي ھذا اعتراف صريح من المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
بأن كل ما امتاز به
المسيح عليه الصالة والسالم من مجد وكرامة ومحبة وكمال وقداسة وذوبان وفناء في اآلب ھو
أيضا ً لألتباع بدعاء المسيح عليه الصالة والسالم لھم ،بل النص يصرح بحاجة المسيح عليه
الصالة والسالم لآلب كحاجة التالميذ له ،والحاجة نقص ،والنقص ينفي األلوھية.
وھناك أدلة أخرى في ھذا النص تبطل الثالوث والتجسد سوف يذكرھا الباحث في المطلب اآلتي
بإذن ﷲ تعالى.

) (١يوحنا ).(٢٣-١٦/١٧
) (٢يوحنا ).(٢٦-٢٤/١٧
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١٠٨
خامسا ً :نصوص يصرح فيھا المسيح عليه الصالة والسالم أنﱠه إنسان وابن إنسان
ﱠ
إن بشرية المسيح عليه الصالة والسالم واضحة جلية ال تحتاج إلى دليل وبرھان ،ألنﱠه عاش بين
الناس على ھذه األرض يأكل ،ويشرب ،وينام ،ويتألم ،فشھادة الحس على بشريته عليه الصالة
والسالم أكبر من كل دليل وبرھان ،وھذا أمر متفق عليه بين المسلمين والمسيحيﱢين ،وال نزاع فيه،
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لكن ألوھية المسيح ھي األمر الخفي الذي ال بد له من دليل وبرھان ،وال يصح االستدالل عليه إال بأدلة
واضحة جلية تصلح لالستدالل على عقيدة أساسية ھي السبب في السعادة األبدية ،خاصة إذا ما علمنا
ت بمثل ھذه العقيدة التي تؤمن بھا المسيحيﱠة عن اإلله ،وعليه ﱠ
ﱠ
فإن من
أن الرساالت السماوية كلھا لم تأ ِ
ادعى دعوى ألوھية المسيح فعليه أن يأتي بالدليل والبرھان ،وإذا كانت ألوھية المسيح حقيقة ثابتة فإنﱠه
ألن معرفتھا سبب السعادة األبدية ،ولكنﱠنا نجد ﱠ
يجب على المسيح أن يُبيﱢنھا بيانا ً واضحاً ،ﱠ
أن المسيح عليه
الصالة والسالم كان من عادته الشريفة أن يتحدث عن نفسه بأنﱠه إنسان أو ابن إنسان ،وكأنﱠه يريد أن
يؤكد بشريته حتى ال يغلو فيه أحد ،فكأنﱠه عليه الصالة والسالم أراد أن ينتزع من األذھان كل شبھة
أللوھيته.
وكأنﱠي به عليه الصالة والسالم كان يرى بنور النبوة ما سوف يفتريه قومه في حقه ،فأراد أن
يكون تصريحه المتكرر ببشريته عليه الصالة والسالم عذراً له أمام ﷲ تعالى يوم القيامة ،علما ً بأنﱠنا لو
فرضنا جدالً ألوھية المسيح لكان الواجب عليه بيانھا؛ ألنھا ھي التي تحتاج إلى البيان ،أ ﱠما بشريته عليه
الصالة والسالم فما تحتاج إلى بيان لداللة الحس عليھا ،وقد جاء ذكر بشرية المسيح عليه الصالة
والسالم في عدة نصوص منھا :قول المسيح عليه الصالة والسالم لليھودَ ) :ولَ ِكنﱠ ُك ُم اآلنَ ت ْ
َطلُبُونَ أَ ْن
سانٌ قَ ْد َكلﱠ َم ُك ْم بِ ْال َح ﱢ
ق ال ِذي َس ِم َعهُ ِمنَ ﷲ() ،(١يقول رستم معلقا ً على ھذا النص" :ما أبعد
تَ ْقتُلُونِيَ ،وأَنَا إِ ْن َ
النجعة بين ما عرﱠف به المسيح عليه الصالة والسالم نفسه ھنا من أنﱠه :إنسان يتكلم بالحق الذي يسمعه
من ﷲ ،وبين تعريف المسيح في دستور اإليمان النصراني الذي تقرر عقب مجمع نيقية  ..فأي القولين
تختار :أقول المسيح المختار عليه الصالة والسالم ،أم قول غالة األحبار؟!"

)(٢

أ ﱠما كلمة ابن اإلنسان فقد وردت في حق المسيح عليه الصالة والسالم في العھد الجديد ثمانين
مرة ،في ثالثين منھا كان الذاكر لھا ھو المسيح نفسه واصفا ً بھا ذاته الشريفة) ،(٣ومن ھذه النصوص
التي ُذكرت فيھا )ابن اإلنسان( :قول المسيح عليه الصالة والسالم عن يوم القيامةَ ) :وأَ ﱠما َذلِكَ ْاليَوْ ُم َوتِ ْلكَ
ون أَيْضا ً
ت ،إال أَبِي َوحْ َدهَُ .و َك َما َكان ْ
وح َك َذلِكَ يَ ُك ُ
اوا ِ
السﱠا َعةُ فَالَ يَ ْعلَ ُم بِ ِھ َما أَ َح ٌدَ ،والَ َمالَئِ َكةُ ال ﱠس َم َ
َت أَيﱠا ُم نُ ٍ
ان() ،(٤في ھذا النص يُبيﱢن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن مجيئه يوم القيامة كابن
اإل ْن َ
س ِ
َم ِجي ُء ا ْب ِن ِ

) (١يوحنا ).(٤٠/٨
) (٢رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٧٧
) (٣انظر :جورج بوست ،قاموس الكتاب المقدس ،د.ط ،المطبعة األميركانية ،بيروت١٨٩٤ ،م ،جـ ،١ص.١٥٢
) (٤متى ).(٣٧-٣٦/٢٤

١٠٩
إنسان ال كإله ،وقد وصف المسيح عليه الصالة والسالم نفسه الشريفة بھذا الوصف كذلك في قوله) :ابْنُ
ان يُ َسلﱠ ُم إِلَى أَ ْي ِدي ْال ُخ َ
طا ِة() ،(١إلى غير ذلك من النصوص ،فھنا يُبيﱢن المسيح عليه الصالة والسالم
اإل ْن َ
س ِ
ِ
أن الخطاة سوف يقتلونه ،وبيﱠن ﱠ
ﱠ
أن المقتول ھو ابن إنسان ،فلو كان المسيح إلھا ً قد تجسد من أجل أن
يصلب ويموت تكفيراً عن خطايا البشر لوجب عليه أن يُبيﱢن لھم ذلك ،خاصة في ھذا المقام الذي تحدث
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فيه عن موته ،فل ﱠما لم يُبيﱢن ذلك ولم يذكره ال من بعيد وال من قريب علمنا يقينا ً ﱠ
أن المسيح ليس إلھا ً قد
تجسد للتكفير عن الخطايا كما يزعم المسيحيﱡون ،ويُبيﱢن القرافي) (٢سبب كثرة وصف المسيح عليه
الصالة والسالم لنفسه بابن اإلنسان فيقول" :وقد كرر صلوات ﷲ عليه ھذه العبارة في مواضع كثيرة من
اإلنجيل ،ولعله ليس ببعيد من حالة األنبياء عليھم السالم أن يكون قد اطلع على ما سيقوله النصارى فيه،
وما يجترؤون على الربوبية بسببه ،فكان عليه الصالة والسالم يكرر ما يكون سببا ً للھداية لمن اھتدى،
وعذراً له إذا سئل غداً عن ذلك في الموقف غداً".

)(٣

وم ﱠما ينبغي ذكره ھنا ﱠ
أن تس ِميﱠة المسيح عليه الصالة والسالم بھذا االسم )المسيح( من أكبر األدلة
على بشريته ،فقد جاء في دائرة المعارف الكتابية ﱠ
أن كلمة المسيح من ممسوح أي المبارك ،وكان اليھود
يستخدمون المسح بالزيت لمن يريدون أن يباركوه ويقدسوه ويكرسوه لخدمة ﷲ تعالى) ،(٤وعليه فقد
ألن ﷲ تعالى باركه ،وكرسه لخدمته ،فلو كان المسيح إلھا ً
سُ ﱢمي المسيح عليه الصالة والسالم بذلك ﱠ
لكانت بركته ذاتية فيه ،والدليل على ﱠ
أن ﷲ تعالى ھو الذي مسح المسيح وباركه قول بطرس ويوحنا:
سحتَه()،(٥
س يسو َع الذي َم َ
َ
سرائيل على عَب ِدكَ القُدﱡو ِ
)تحالَفَ َحقًّا في ھذ ِه ال َمدين ِة ِھيرو ُدس  ..و ُشعوبُ إِ
أن عيسى ممسوح أي مبارك ،وھذا يدل ﱠ
يقول الخولي" :لفظ المسيح ذاته يدل على ﱠ
أن ﷲ مسحه؛ أي
باركه ،وھذا ينفي عنه األلوھية".

)(٦

أ ﱠما تس ِميﱠة المسيح بـ)يسوع( فھي أيضا ً تدل على بشريته ،ﱠ
ألن معنى كلمة يسوع كما جاء في دائرة
المعارف الكتابية" :الرب يخلص أوال ُمخلص") ،(٧والمسيح عليه الصالة والسالم جاء لھداية بني
إسرائيل ،وتخليصھم من الذنوب والمعاصي ،ودعوتھم إلى عبادة ﷲ تعالى وحده ،فاليھود كانوا يتطلعون

) (١متى ).(٤٥/٢٦
) (٢ھو أحمد بن إدريس ،أبو العباس ،شھاب الدين الصنھاجي ،من علماء المالكية ،نسبته إلى فقيلة صنھاجة من برابرة
المغرب ،مصري المولد والنشأة والوفاة ،له عدة مصنفات جليلة في الفقه واالصول ،منھا) :أنوار البروق في أنواء
الفروق( ،و)الذخيرة( ،و)التواقيت في أحكام المواقيت( ،توفي سنة ٦٨٤ھـ ،انظر :الزركلي ،خيرالدين ،األعالم
قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ،ط ،١٥دار العلم للماليين ،بيروت،
٢٠٠٢م ،جـ ،١ص.٩٥-٩٤
) (٣القرآفي ،أحمد بن إدريس المالكي )ت٦٨٤ھـ( ،األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة ،ط ،١دار الكتب العلمية،
بيروت١٩٨٦ ،م ،ص.٦٩
) (٤انظر :صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٧ص .١٣٠جورج بوست ،قاموس الكتاب المقدس ،جـ،٢
ص.٣٣١
) (٥أعمال الرسل ).(٢٧/٤
) (٦الخولي ،محمد علي ،حقيقة عيسى المسيح ،ط ،١دار الفالح للنشر والتوزيع ،ع ﱠمان١٩٩٠ ،م ،ص.١٧
) (٧انظر :صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٨ص.٢٦٧

http://www.al-maktabeh.com

١١٠
إلى منقذ مخلص لھم من الظلم والخطايا) ،(١وھذا يتوافق مع مھمته كنبي وال يدل على ألوھيته بحال من
األحوال.
سادسا :نصوص يُصرح فيھا المسيح عليه الصالة والسالم بأنﱠه نبي مرسل من ﷲ تعالى
أن المسيح عليه الصالة والسالم بشر ،ولكن ما وظيفته؟ ﱠ
ثبت لنا م ﱠما سبق ﱠ
إن من قرأ العھد الجديد
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يجد ﱠ
أن المسيح كان يُصرح بأنﱠه رسول من قبل ﷲ تعالى ،شأنه شأن سائر األنبياء السابقين عليھم وعلى
نبينا الصالة والسالم ،جاء لكي يُخلص اليھود من أوزار الذنوب والمعاصي ،و جاء ھذا في عدة
اإللَهَ
نصوص منھا :قول المسيح عليه الصالة والسالمَ ) :و َھ ِذ ِه ِھ َ
ي ا ْل َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ :أَنْ يَ ْع ِرفُوكَ أَ ْنتَ ِ
س ْلتَهُ() ،(٢ففي ھذا النص يُبيﱢن المسيح ﱠ
أن سبب السعادة في
ا ْل َحقِيقِ ﱠي َو ْحدَكَ َويَ ُ
يح ال ِذي أَ ْر َ
س َ
سو َع ا ْل َم ِ
الحياة األبدية يكون باإليمان بوحدانية ﷲ تعالى ،واإليمان برسالة المسيح عليه الصالة والسالم ،ولم يذكر
ﱠ
أن السعادة تكون باإليمان بالثالوث والتجسد والفداء ،فھنا إ ﱠما أن يكون المسيح قد خدع أتباعه فلم يُبيﱢن
لھم طريق السعادة ،وھذا باطل ،وإ ﱠما أن يكون المسيح قد بيﱠن لھم طريق السعادة ،وأنﱠھا تكون باإليمان
بوحدانية ﷲ تعالى ورسالة المسيح عليه الصالة والسالم ،وھو الصواب.
ويُصرح المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
بأن رسالته خاصة إلى بني إسرائيل ال عامة إلى كل الناس
ضالﱠ ِة() ،(٣ويعلق محمد الحاج على ھذا النص فيقول:
ت إِ ْ
س َرائِي َل ال ﱠ
بقوله) :لَ ْم أُ ْر َ
اف بَ ْي ِ
س ْل إال إِلَى ِخ َر ِ
"ھذا إقرار بأنﱠه مرسل ،فلو كان إلھا ً فكيف يكون مرسالً ،كما فيه داللة على خصوصية رسالته عليه
الصالة والسالم لبني إسرائيل") ،(٤وليس كما ي ﱠدعي المسيحيﱡون من ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم جاء
جاء إلى البشرية كلھا.
سي شَ ْيئا ًَ .ك َما أَسْ َم ُع
وقد قال المسيح عليه الصالة والسالم عن نفسه) :أَنَا الَ أَ ْق ِد ُر أَنْ أَ ْف َع َل ِمنْ نَ ْف ِ
أَ ِد ُ
سلَنِي() ،(٥ففي ھذا النص ال يُبيﱢن
ينَ ،و َد ْينُونَتِي عَا ِدلَةٌ ،ألَنﱢي الَ أَ ْطلُ ُ
ب ال ِذي أَ ْر َ
شيئَةَ اآل ِ
شيئَتِي بَ ْل َم ِ
ب َم ِ
المسيح أنﱠه رسول ﷲ تعالى فقط ،بل يُبيﱢن ﱠ
أن مشيئته تابعة لمشيئة ﷲ تعالى ،فإذا ثبتت رسالته فقد بطلت
أن مشيئته تابعة لمشيئة ﷲ تعالى فقد بطلت ألوھيته وبطل اتحاده با Hتعالى ،ﱠ
ألوھيته ،وإذا ثبت ﱠ
ألن
المسيحيﱢين يعتقدون اتحاد مشيئة ﷲ اآلب مع مشيئة االبن )المسيح().(٦
ومن الجدير بالذكر أنﱠ المسيحيﱢين يُقِ ﱡرون بأنﱠ المسيح قد ُوصف في الكتاب المقدس بأنﱠه رسول
ﷲ ،ويُعدون الرسالة إحدى وظائفه ،تقول دائرة المعارف الكتابية" :استخدمت كلمة رسول في العھد

) (١انظر :تورى ،يونس ،عقيدتا التثليث والصلب وموقف اإلسالم منھما ،رسالة ماجستير )غير منشورة(،جامعة أم
القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية١٤٠٣ ،ھـ ،ص.٨٣
) (٢يوحنا ).(٣/١٧
) (٣متى ).(٢٤/١٥
) (٤الحاج ،النصرانية من التوحيد إلى التثليث ،ص.٢٧٠
) (٥يوحنا ).(٣٠/٥
) (٦انظر :ھذا البحث ،ص.٢٦

١١١
الجديد عن الرب يسوع نفسه".

)(١

أن المسيح عليه الصالة والسالم ھو رسول ﷲ تعالى فقد استحال أن يكون إلھا ً ،ﱠ
فإذا ثبت ﱠ
ألن
الرسول ال بد أن يكون غير المرسل ،وقد يعترض ھنا المسيح ﱡيون فيقولون :إنﱠنا نقول بالتمايز بين ﷲ
اآلب وﷲ االبن )المسيح( في األقنومية ،فليس في ھذا ما يبطل اعتقادنا بألوھية المسيح ،فھما متمايزان
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في األقنوم ،متحدان في الجوھر والالھوت ،متساويان في المجد والكرامة ،والجواب على ذلك :أنﱠه إذا
ثبت ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم كان يقول للناس بأنﱠه رسول ﷲ تعالى ،فقد بيﱠن ھو أيضا ً استحالة
سو ٌل أَ ْع َ
س َع ْب ٌد أَ ْع َ
ظ َم ِمنْ
سيﱢ ِد ِهَ ،والَ َر ُ
ظ َم ِمنْ َ
المساواة بين الرسول والمرسل حين قال لتالميذه) :إِنﱠهُ لَ ْي َ
سلِ ِه() ،(٢فثبت بذلك استحالة المساواة بين ﷲ تعالى وبين المسيح عليه الصالة والسالم ،وثبت ﱠ
أن ﷲ
ُم ْر ِ
تعالى أعظم من المسيح ،فبطل بذلك ألوھية المسيح ومساواته  Hتعالى في الجوھر والالھوت.
وكان المسيح عليه الصالة والسالم يُصرح ﱠ
بأن ما يجريه ﷲ تعالى على يديه من معجزات ھو
دليل وبرھان على نبوته ،وقد َذكر الباحث ذلك سابقا ً عند الحديث عن المعجزات ،ومن ذلك قول المسيح
عليه الصالة والسالم حين أحيا عازر) :أَ ﱡيھَا اآلبُ أَ ْش ُكرُكَ ألَنﱠكَ َس ِمعْتَ لِيَ ،وأَنَا َعلِ ْم ُ
ين
ت أَنﱠكَ فِي ُكلﱢ ِح ٍ
ف قُ ْل ُ
س ْلتَنِي() ،(٣يعلق محمد الحاج على ھذا
ت ،لِيُ ْؤ ِمنُوا أَنﱠكَ أَ ْر َ
تَ ْس َم ُع لِيَ .ولَ ِك ْن ألَجْ ِل ھَ َذا ْال َج ْم ِع ْال َواقِ ِ
النص فيقول" :فھو يشكر ﷲ تعالى ألنﱠه ھو الذي م ﱠكنه من فعل تلك المعجزة ،وإال فھو بشر ال يستطيع
لھا فعالً لوال مشيئة ﷲ تعالى ،وقد فعل ھذه المعجزة ليؤمن قومه أنﱠه رسول من عند ﷲ ،وھذه ھي فائدة
المعجزة التي تجري على يد رسل ﷲ جميعا ً عليھم الصالة والسالم") ،(٤فھذه المعجزة كانت تصديقا ً
لرسالة المسيح عليه الصالة والسالم ونبوته ،ال إلثبات ألوھيته.
ي بِالَ َك َرا َم ٍة إال
ومنھا قول المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذه حين رفضته الناصرة) :لَ ْي َ
س نَبِ ﱞ
فِي َو َ
طنِ ِه َوفِي بَ ْيتِ ِه() ،(٥وقد تكرر ھذا النص نفسه في األناجيل األربعة ،ففي ھذا النص يُبيﱢن المسيح ﱠ
أن
شأنه شأن سائر السابقين عليھم الصالة والسالم الذين رفضتھم أوطانھم وأقربائھم.
وتذكر لنا األناجيل ﱠ
أن بدء رسالة المسيح كان حين تعمد على يد النبي يحيى عليھما السالم) :فَلَ ﱠما
ل َح َما َم ٍة َوآتِيا ً
ات قَ ِد ا ْنفَت ََح ْ
او ُ
ا ْعتَ َم َد يَسُو ُ
َازالً ِم ْث َ
ت لَهُ ،فَ َرأَى ر َ
ع َ
ص ِع َد لِ ْل َو ْق ِ
ت ِمنَ ْال َما ِءَ ،وإِ َذا ال ﱠس َم َ
ُوح ﷲ ن ِ
صوْ ٌ
ُررْ ُ
ت() ،(٦يقول عبدﷲ جي زاده معلقا
َعلَ ْي ِهَ ،و َ
اوا ِ
ت ِمنَ ال ﱠس َم َ
ت قَائِالً :ھَ َذا ھُ َو ا ْبنِي ْال َحبِيبُ ال ِذي بِ ِه س ِ
معلقا على ھذا النص" :ھذا صريح في ﱠ
أن المسيح سالم ﷲ عليه بشر مخلوق  Hتعالى ،وأنﱠه قبل أن يأتي
إلى يوحنا المعمدان لم يكن الوحي ينزل عليه .. ،وأول ما بلغه عن ﷲ تعالى أنﱠه ھو االبن الحبيب الذي

) (١صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٤ص.٩٥
) (٢يوحنا ).(١٦/١٣
) (٣يوحنا ).(٤١/١١
) (٤الحاج ،النصرانية من التوحيد إلى التثليث ،ص.٢٧١
) (٥متى ) ،(٥٧/١٣مرقس ) ،(٤/٦لوقا ) ،(٢٤/٤يوحنا ).(٤٤/٤
) (٦متى ) ،(١٧-١٦/٣مرقس ) ،(١٠/١لوقا ).(٢٣/٣
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١١٢
به سرور ﷲ تعالى".

)(١

ويبيﱢن لنا لوقا ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم قد بُعث وھو في سن الثالثين ،فقد جاء في إنجيل
لوقا بعد ذكر التعميد ونزول الوحي على المسيح عليه الصالة والسالم ما نصهَ ) :ولَ ﱠما ا ْبتَدَأَ يَسُو ُ
ع َكانَ لَهُ
)(٢
س لَ ْم يَ ُك ْن
وح ْالقُ ُد َ
نَحْ ُو ثَالَثِينَ َسنَةً(  ،ولم يكن قد نزل عليه الوحي قبل ذلك بدليل قول يوحنا) :ألَ ﱠن الرﱡ َ
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قَ ْد أُ ْع ِط َي بَ ْع ُد ،ألَ ﱠن يَسُو َع لَ ْم يَ ُك ْن قَ ْد ُمجﱢ َد بَ ْع ُد() ،(٣فبيﱠن يوحنا ھنا ﱠ
أن مجد المسيح عليه الصالة والسالم
كان بعد نزول الوحي عليه؛ أي بعد الثالثين من عمره ،وھذا المجد سببه نزول الوحي عليه وبدء رسالته
المباركة ،ولو كان المسيح إلھا ً أزليا ً لكان مجده أزليا ً ،فھذا النص يبطل ألوھية المسيح وأزليته ،ويثبت
حدوثه ورسالته وبشريته.
ثم ﱠ
إن التعميد عند المسيحيﱢين يكون للتطھير من الذنوب والمعاصي ،فھل كان المسيح الذي ھو إله
المسيحيﱢين مذنبا ً حتى يتعمد؟! يقول محمد الخولي معلقا ً على ھذا النص" :التعميد للتطھير ،أليس كذلك؟
فإذا كان عيسى ھو ابن ﷲ أو ﷲ ،فلماذا يطھر نفسه من الذنوب؟! التعميد يعني ﱠ
أن عيسى إنسان بحاجة
إلى التطھير كسائر الناس ،وھذا ينقض اإلدعاء بألوھية المسيح".

)(٤

فإن قال المسيح ﱡيون :ﱠ
إن المسيح قد تعمد ليقتدي به أتباعه ال ليطھر نفسه ،بل ليعلمھم كيفية
التطھير ألنفسھم؟! فالجواب على ذلك :ﱠ
أن التعميد لو كان لمجرد تعليم التالميذ لوجب على المسيح عليه
الصالة والسالم أن يُبيﱢن لھم ذلك ،فھو أمر يتعلق بذات اإلله ،وال يجوز له أن يؤخر البيان في مثل ھذا
األمر العظيم عن وقت الحاجة ،فيدع الشك بألوھيته يدخل إلى قلوب الناس بتعميده وال يُبيﱢن لھم السبب
الحقيقي للتعميد -إن كان ھناك سبب غير التطھير-؟! فكيف يتعمد المسيح الذي ھو اإلله عندھم دون أن
يُبيﱢن لھم أنﱠه تعمد ليعلمھم فقط؟! أ ﱠما ھو فال يحتاج للتعميد ،ثم ﱠ
إن اليھود الذين بعث فيھم المسيح عليه
الصالة والسالم كانوا يعرفون التعميد ،وكان النبي يحيى عليه الصالة والسالم يُعمد الناس) ،(٥فقد جاء
سو ُع أَ ْيضا ً() ،(٦فالناس كانوا يتعمدون قبل المسيح
في إنجيل لوقا أنﱠه) :لَ ﱠما ا ْعتَ َم َد َج ِمي ُع ال ﱠ
ب ا ْعتَ َم َد يَ ُ
ش ْع ِ
ق ھناك حجة للقول ب ﱠ
أن التعميد كان للتعليم ،فكيف يعلمھم التعميد وھم
عليه الصالة والسالم ،فلم يب َ
يعلمون به بل ويفعلونه
ومن الجدير بالذكر أنﱠ االعتقاد بنبوة المسيح عليه الصالة والسالم ھو االعتقاد السائد عند
الناس في عھده عليه الصالة والسالم ،فھا ھو متى ينقل لنا نصا ً يُبيﱢن فيه ﱠ
أن الناس كانوا يعتقدون نب ﱠوة

) (١جي زاده ،عبدﷲ بن سليم البغدادي ،الفارق بين الخالق والمخلوق ،ط) ،٢تحقيق أحمد السقا( ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاھرة١٤٠٧ ،ھـ١٩٨٧ -م ،ص.٥٥
) (٢لوقا ).(٢٣/٣
) (٣يوحنا ).(٣٩/٧
) (٤الخولي ،محمد ،مقارنة بين األناجيل األربعة ،د.ط ،دار الفالح للنشر والتوزيع ،ع ﱠمان١٩٩٣ ،م ،ص.٢٣
) (٥انظر :متى ) ،(١١/٣مرقس ) ،(٥/١لوقا ).(٢١/٣
) (٦لوقا ).(٢١/٣

١١٣
يسيﱡونَ أَ ْمثَالَهُ ،ع ََرفُوا أَنﱠهُ تَ َكلﱠ َم َعلَ ْي ِھ ْمَ .وإِ ْذ َكانُوا يَ ْ
طلُبُونَ
المسيح ،فيقولَ ) :ولَ ﱠما َس ِم َع رُؤَ َسا ُء ْال َكھَنَ ِة َو ْالفَرﱢ ِ
ْ
وع ،ألَنﱠهُ َكانَ ِع ْن َدھُ ْم ِم ْث َل نَبِ ﱟي() ،(١فإذا كان الناس في عھد المسيح يعتقدون
أَ ْن يُ ْم ِس ُكوهُ ،خَ افُوا ِمنَ ال ُج ُم ِ
بنبوة المسيح عليه الصالة والسالم ،فمن أين جاءت إليه األلوھية بعد ذلك؟!
وقد يعترض المسيح ﱡيون فيقولون :ﱠ
إن اعتقاد الناس ليس حجة علينا ،فكم كفر الناس باألنبياء،
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وھذا ال يعني بطالن نبوتھم ،فكذلك عدم اعتقاد الناس بألوھية المسيح ال يدل على بطالنھا ،فنقول لھم:
نحن نوافقكم في ﱠ
أن عدم اعتقاد الناس بألوھية المسيح ليس دليالً على بطالن ألوھية المسيح ،ولكن إذا
كان المسيح نفسه قد بيﱠن أنﱠه رسول ونبي ،وكان تالميذه الذين تعتقدون أنتم أنﱠھم معصومون ،وھم الذين
نقلوا لكم دينكم ،بينوا لكم حقائقه -ومنھا ألوھية المسيح كما تزعمون -يعتقدون نب ﱠوة المسيح عليه الصالة
والسالم ،فلم يبق لكم بعد ذلك حجة ،تقول دائرة المعارف الكتابية عن تالميذ المسيح عليه الصالة
والسالم المعاصرين له" :لم يكن الرسل مجرد شھود لتلك الحقائق) ،(٢بل كانوا مفسريھا أيضا ً ،وكرازة
الرسل ورفقائھم وكتاباتھم ھي التي تزودنا بما نحتاج إلى معرفته من حقائق عن الرب يسوع المسيح
وفدائه الكامل") ،(٣فإذا كان الرسل )تالميذ المسيح( يقولون بنبوة المسيح عليه الصالة والسالم ورسالته،
بأن اعتقاد الناس ليس حجة عليكم ،ﱠ
فقد بطل احتجاجكم ﱠ
ألن نبوة المسيح عليه الصالة والسالم ھي عقيدة
تالميذه وحوارييه الذين ھم أقرب الناس إليه ،وأنتم تأخذون بكالمھم ،فھم الذين نقلوا لكم دينكم ،وھم
أعرف الخلق بالمسيح عليه الصالة والسالم ،وكالمھم حجة عليكم ،وقد جاء ھذا في سفر أعمال الرسل
حيث ألقى الحواري بطرس خطبة أمام الشعب اإلسرائيلي فقال) :إِ ﱠن إِلهَ إِبراھي َم وإِسح َ
ق ويَعْقوب ،إِلهَ
وس البا ّر
آبائِنا ،قد َم ﱠج َد عَبدَه يسوع الذي أَسلَمتُموه أَنت ُم وأَن َكرتُموه أَما َم بيالطُس ... ،ول ِكنﱠكم أَن َكرتُ ُم القُ ﱡد َ
ميع ما يَقو ُل لَ ُكم،
 ،..فلَقَد َ
قال موسى :سيُقي ُم ل ُك ُم الرﱠبﱡ إِلھُكم ِمن بَين إِ َ
خوتِكم نَبِيًّا ِم ْثلي ،فإِلَيه أَصْ غوا في َج ِ
ِ ..و ﱠ
موئيل إِلى الذينَ تَ َكلﱠموا بَعدَه على التﱠوالي قد بَ ﱠشروا ھم أَيضًا بِھ ِذه األَيﱠام .فأَنتُم
ص
َ
إن َجمي َع األَنبِيا ِء ِمن َ
بار ُ
ك َجمي ُع عَشائِ ِر األَرض .ف ِمن
قال إلبراھيم :في نَسْلِكَ تُ َ
أَبْنا ُء األَنبِيا ِء وال َعھ ِد الذي َعقَدَه ﷲُ آلبائِكم إذ َ
توب ُك ﱠل ِمن ُكم عن َسيﱢئاتِه() ،(٤يقول رستم معلقا ً على ھذا
ُبار َككم ،فيَ َ
أَجلِكم أَ ﱠوالً أَقا َم ﷲُ عَبدَه وأر َ
سله لِي ِ
النص" :من ھذا النص يتبين ﱠ
أن عقيدة القديس بطرس الذي كان من أقرب الحواريين للمسيح عليه
الصالة والسالم لم تتجاوز كونه عبداً  ،Hوكونه نبيا ً كموسى عليه الصالة والسالم ،حيث استشھد بطرس
ببشارة واردة في التوراة يقول فيھا ﷲ تعالى لموسى أن يقول لبني إسرائيل) :ل ُك ُم الرﱠبﱡ إِلھُكم ِمن بَين
خوتِكم نَبِيًّا ِم ْثلي( ،فاعتبر البشارة متعلقة بالمسيح ،مما يعني كون المسيح عليه الصالة والسالم في
إِ َ
اعتقاده نبيا ً مثل النبي موسى عليه الصالة والسالم ،والمثلية ھذه تؤكد كون عيسى عبداً رسوالً ،وبشراً

) (١متى ).(٤٦-٤٥/٢١
) (٢يقصد بالرسل تالميذ المسيح ،ويقصد بالحقائق األحداث التي حصلت مع المسيح عليه الصالة والسالم.
) (٣صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٤ص.٩٦
) (٤أعمال الرسل ).(٢٦-١٣/٣

http://www.al-maktabeh.com

١١٤
نبيا ً كما كان موسى عبداً رسوال ،وبشراً نبيا ً".

)(١

ولكن إذا أصر المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بعد كل ما ذكرنا من أدلة
على بشرية ،فيلزمھم أن يقولوا بألوھية النبي موسى عليه الصالة والسالم أيضا ً ،ﱠ
ألن القديس بطرس
قد بيﱠن ﱠ
أن النبي موسى مثل المسيح ،فإذا كان المسيح إلھا ً ،وھو مثل النبي موسى ،فيلزم من ذلك أنﱠ
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موسى إله أيضا ً ،فإذا لم يألھوا موسى فيلزمھم أن ال يألھوا المسيح أيضا ً على ح ﱟد سواء ،يقول سعد
أن المسيح كان ﷲ نفسه متجسداً ،لما ص ﱠح أن يسمى رسوالً ونبيا ً ،ولكن الحقيقة ﱠ
رستم" :لو ص ﱠح ﱠ
أن
األناجيل طافحة بالنصوص التي يعرﱢ ف المسيح عليه الصالة والسالم فيھا نفسه بأنﱠه )نبي( وبأنﱠه
)رسول( أرسله ﷲ تعالى للناس ،ﱠ
وأن ما يقوله للناس ليس من عند نفسه ،بل من عند ﷲ الذي أرسله.. ،
فھل ھناك أصرح من ھذا في بيان الغيرية بين عيسى وبين ﷲ تعالى؟ وأنﱠھما اثنان :منب ٌئ ونب ٌيُ ،مرس ٌل
ورسولٌ؟!"

)(٢

بل لقد كان الحواريون يطلقون على المسيح عليه الصالة والسالم لقب )عبدﷲ( ،وجاء ھذا في
ق ويَعْقوب ،إِلهَ آبائِنا ،قد َم ﱠج َد عَبدَه يسوع( ،وجاء
النص السابق حيث قال بطرس) :إِ ﱠن إِلهَ إِبراھي َم وإِسح َ
في أعمال الرسل أيضا ً قول بطرس ويوحنا وھما مبتھالن  Hتعالى بعد أن انقذھما من السجن) :تحالَفَ
س يسو َع
َ
َحقًّا في ھذ ِه ال َمدين ِة ِھيرو ُدس وبُ ْنطيوس بيالطُس َ
سرائيل على عَب ِدكَ القُدﱡو ِ
والوثَنِيﱡونَ و ُشعوبُ إِ
ضت َمشيئَتُكَ بِحُدوثِه .فانظُ ِر اآلنَ يا ربﱡ إِلى
جروا ما خَ طﱠت هُ يَ  ُدكَ من ذي قَب  ُل وقَ َ
الذي َم َسحتَه ،فأ َ َ
ُ
اسم
ي ال ﱢشفا ُء
جر َ
تَھْديداتِھم ،وھَبْ لِ َعبي ِدكَ أَن يُعلِنوا َكلِ َمتَكَ بِ ُكلﱢ جُرأَ ٍةِ ،
واآليات واألَعاجيبُ بِ ِ
باسطًا يدَكَ لِيَ ِ
س يَسوع() ،(٣فھذه النصوص تُبيﱢن لنا ﱠ
أن بطرس ويوحنا -وھما من أقرب التالميذ للمسيح
عَب ِدكَ القُدﱡو ِ
عليه الصالة والسالم -كانا يعتقدان ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم عبدﷲ ،فأين ھذه العقيدة من عقيدة
من يقول ﱠ
إن المسيح ھو ﷲ ذاته -تعالى ﷲ عن ذلك علواً كبيراً.-
وتأكيداً لما ذكرناه من ﱠ
أن تالميذ المسيح عليه الصالة والسالم كانوا ينظرون إليه أنﱠه رسول من
ﷲ تعالى يرشدھم للح ﱢ
ق ،ويد ﱡلھم إلى الخير ،فقد كانوا ينادونه بقولھم) :يا معلم( ،وجاء ھذا في عدة
ح أَ ْع َم ُل
نصوص منھا :قول الشاب الغني للمسيح عليه الصالة والسالم) :أَ ﱡيھَا ا ْل ُم َعلﱢ ُم الصﱠالِحُ ،أَ ﱠ
ي َ
صالَ ٍ
اح ٌد َوھ َُو ﷲَ .ولَ ِك ْن إِ ْن
س أَ َح ٌد َ
صالِحاً؟ لَ ْي َ
ال لَهُ :لِ َما َذا تَ ْد ُعونِي َ
لِتَ ُكونَ لِ َي ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ؟ فَقَ َ
صالِحا ً إال َو ِ
ْر ْق .الَ
ال يَسُو ُ
صايَا؟ فَقَ َ
ال لَهُ :أَيﱠةَ ْال َو َ
صايَا .قَ َ
أَ َردْتَ أَ ْن تَ ْد ُخ َل ْال َحيَاةَ فَاحْ فَ ِظ ْال َو َ
ع :الَ تَ ْقتُلْ  .الَ ت َْز ِن .الَ تَس ِ
ال لَهُ ال ﱠشابﱡ  :ھَ ِذ ِه ُك ﱡلھَا َحفِ ْ
تَ ْشھَ ْد بِ ﱡ
ظتُھَا ُم ْن ُذ َحدَاثَتِي .فَ َما َذا
ور .أَ ْك ِر ْم أَبَاكَ َوأُ ﱠمكَ َ ،وأَ ِحبﱠ قَ ِريبَكَ َكنَ ْف ِسكَ  .قَ َ
الز ِ
ال لَهُ يَسُو ُ
را َء ،فَيَ ُكونَ لَكَ َك ْن ٌز
ع :إِ ْن أَ َردْتَ أَ ْن تَ ُكونَ َكا ِمالً فَ ْاذھَبْ َوبِ ْع أَ ْمالَ َككَ َوأَ ْع ِط ْالفُقَ َ
ْو ُزنِي بَ ْع ُد؟ قَ َ
يُع ِ

) (١رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٨٥
) (٢المرجع نفسه ،ص.٦٠
) (٣أعمال الرسل ).(٣٠-٢٧/٤

١١٥
ال ا ْتبَ ْعنِي() ،(١ففي ھذا النص ينادي الشاب على المسيح بقوله) :أَ ﱡيھَا ْال ُم َعلﱢ ُم( ،ويسأله عن
فِي ال ﱠس َما ِءَ ،وتَ َع َ
طريق السعادة ،فيجيبه المسيح عليه الصالة والسالم بوصايا لم يذكر منھا التثليث والتجسد والفداء ،فلو
فرضنا جدالً ﱠ
أن السعادة تكون باإليمان بالثالوث والتجسد والفداء ،فال أدري لماذا كان المسيح يخدع
الناس ويخفي عنھم الحقيقة؟! لماذا كان ال يحب نجاتھم؟! أم أنﱠه أراد لھم النجاة فنصحھم بما يرضاه ربه
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وربھم م ﱠما يخلو من التثليث والتجسد والفداء؟! ونلحظ في ھذا النص ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم
كان -من شدة تواضعه لربه وعبوديته لخالقه -ال يقبل أن يلقب بالصالح ،فإذا كان المسيح ال يقبل أن يلقب
بالصالح ،أفتراه يقبل بما يعتقده به المسيحيﱡون من أنﱠه خالق الكون وربه ومدبره؟! تقول إيمان الغنانيم:
"ھذا النص صريح في نفي األلوھية عن المسيح عليه الصالة والسالم ،وعلى لسانه نفسه ،ودعوته لقومه
إلى عدم المبالغة في مدحه ،ورفعه إلى منزلة ﷲ تعالى ،فال يستحق التمجيد والعبادة إال ﷲ سبحانه
وتعالى".

)(٢

وقد أوصى المسيح عليه الصالة والسالم تالميذه قائالًَ ) :وأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَالَ تُ ْدعَوْ ا َسيﱢ ِدي ،ألَ ﱠن ُم َعلﱢ َم ُك ْم
ت.
اح ٌد ال ِذي فِي ال ﱠ
اوا ِ
ض ،ألَنﱠ أَبَا ُك ْم َو ِ
َو ِ
س َم َ
اح ٌد ْال َم ِسيحَُ ،وأَ ْنتُ ْم َج ِميعا ً إِ ْخ َوةٌَ .والَ تَ ْد ُعوا لَ ُك ْم أَبا ً َعلَى األَرْ ِ
يح() ،(٣في ھذا يظھر لدينا وجود آلھة جديدة و Hالحمد! وھم
س ُ
اح ٌد ا ْل َم ِ
َوالَ تُ ْدعَوْ ا ُم َعلﱢ ِمينَ  ،ألَنﱠ ُم َعلﱢ َم ُك ْم َو ِ
أن المسيح إله ﱠ
تالميذ المسيح ،فكما ﱠ
ألن ﷲ تعالى أبوه! كذلك فا Hأب للتالميذه! وھكذا في كل يوم يزداد
عدد اآللھة شيئا ً فشيئا ًّ! وال يدري المرء كم سوف يصل عددھم؟! يقول محمد الحاج" :وما أوضح ھذا
النص في التفريق بين المسح عليه الصالة والسالم وبين ﷲ تعالى ،فھو يعتبر نفسه معلما ً ،ووظيفة
الرسل عليھم السالم أن يكونوا معلمين".

)(٤

وقد خاطب يوحنا المسيح عليه الصالة والسالم بقوله) :يَا ُم َعلﱢ  ُم() ،(٥وكذلك خاطبه كل من
يعقوب) ،(٦وبطرس) ،(٧وسمعان) ،(٨بقولھم) :يَا ُم َعلﱢ ُم( ،وكان اليھود يطلقون على المسيح عليه الصالة
يسيﱡونَ :
والسالم وصف معلم ،فقد قال المسيح عليه الصالة والسالم للفريسيينَ ) :و ْي ٌل لَ ُك ْم أَ ﱡيھَا ْال َكتَبَةُ َو ْالفَرﱢ ِ
ال لَهُ :يَا
وسيﱢينَ َوقَ َ
ُور ْال ُم ْختَفِيَ ِةَ ،وال ِذينَ يَ ْم ُشونَ َعلَ ْيھَا الَ يَ ْعلَ ُمونَ ! .فَأ َ َج َ
اح ٌد ِمنَ النﱠا ُم ِ
اب َو ِ
ألَنﱠ ُك ْم ِم ْث ُل ْالقُب ِ
ُم َعلﱢ ُم() ،(٩وكان المسيح عليه الصالة والسالم يُقِ ُر ھذا الوصف ،فيقول ألتباعه) :أَ ْنتُ ْم تَ ْدعُونَنِي ُم َعلﱢما ً

) (١متى ) ،(٢٠-١٦/١٩مرقس ) ،(١٨/١٠لوقا ).(١٩/١٨
) (٢الغنانيم ،إيمان ،ثبوت نبوة عيسى عليه الصالة والسالم في العھد الجديد ،رسالة ماجستير )غير منشورة(،
الجامعة األردنية ،عمان ،األردن٢٠١٣ ،م ،ص.٦٧
) (٣متى ).(١٠-٨/٢٣
) (٤الحاج ،النصرانية من التوحيد إلى التثليث ،ص.٢٦٩
) (٥مرقس ).(٣٨/٩
) (٦مرقس ).(٣٨/١٠
) (٧لوقا ).(٤٥/٨
) (٨لوقا ).(٥/٥
) (٩لوقا ).(٤٥-٤٤/١١

http://www.al-maktabeh.com

١١٦
سنا ً تَقُولُونَ  ،ألَنﱢي أَنَا َك َذلِكَ ().(١
سيﱢداًَ ،و َح َ
َو َ
فإن قال المسيح ﱡيون :المقصود بالمعلم ھنا أي :اإلله المعلم ،فالجواب :ﱠ
أن ھذا الوصف وصف به
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بعض األنبياء عليھم الصالة والسالم ،فقد وعد صموئيل بني إسرائيل أن يعلمھم الطريق المستقيم فقال:
ئ إِلَى الرﱠبﱢ فَأ َ ُك ﱠ
صالِ َح
ق ال ﱠ
ن ال ﱠ
صالَ ِة ِم ْن أَجْ لِ ُك ْم ،بَلْ أُ َعلﱢ ُم ُك ُم الطﱠ ِري  َ
) َوأَ ﱠما أَنَا فَ َحا َشا لِي أَ ْن أُ ْخ ِط َ
ف َع ِ
)(٢
ي
ْال ُم ْستَقِي َم(  ،وكان النبي داوود عليه الصالة والسالم يقول لبني إسرائيل) :ھَلُ ﱠم أَ ﱡيھَا ْالبَنُونَ اسْتَ ِمعُوا إِلَ ﱠ
فَأ ُ َعلﱢ َم ُك ْم َمخَ افَةَ الرﱠبﱢ () ،(٣فَلِ َم كان المعلم كوصف للمسيح عليه الصالة والسالم يعني اإلله المعلم ،وھو
في حق غيره بمعنى البشرية ال األلوھية؟! ھذا من جانب ،ومن جانب آخر ﱠ
فإن المسيح عليه الصالة
والسالم ما كان يُعلم إال ما علﱠمه ﷲ اآلب إيﱠاه ،والدليل على ذلك قول المسيح عليه الصالة والسالم
ان ،فَ ِحينَئِ ٍذ تَ ْفھَ ُمونَ أَنﱢي أَنَا ھُ َوَ ،ولَس ُ
ْت أَ ْف َع ُل َشيْئا ً ِم ْن نَ ْف ِسي ،بَلْ أَتَ َكلﱠ ُم بِھَ َذا
اإل ْن َس ِ
لليھودَ ) :متَى َرفَ ْعتُ ُم ا ْبنَ ِ
ين أَ ْف َع  ُل َما
َك َما َعلﱠ َمنِي أَبِيَ .والذي أَ ْر َ
س لَنِي ُھ َو َم ِعيَ ،ولَ  ْم يَ ْت ُر ْكنِي اآلبُ َوحْ  ِدي ،ألَنﱢي فِي ُك  ﱢل ِح ٍ
)(٤
سلَنِي .إِ ْن َشا َء أَ َح ٌد
س لِي بَ ْل لِلﱠ ِذي أَ ْر َ
ضي ِه(  ،وقول المسيح عليه الصالة والسالم أيضا ً) :تَ ْعلِي ِمي لَ ْي َ
يُ ْر ِ

ف التﱠ ْعلِي َم ،ھَلْ ھُ َو ِمنَ ﷲ ،أَ ْم أَتَ َكلﱠ ُم أَنَا ِم ْن نَ ْف ِسيَ .م ْن يَتَ َكلﱠ ُم ِم ْن نَ ْف ِس ِه يَ ْ
ْر ُ
طلُبُ َمجْ  َد
أَ ْن يَ ْع َم َل َم ِشيئَتَهُ يَع ِ
نَ ْف ِس ِهَ ،وأَ ﱠما َم ْن يَ ْ
صا ِد ٌ
ْس فِي ِه ظُ ْل ٌم() ،(٥ففي ھذه النصوص يُصرح المسيح
ق َولَي َ
طلُبُ َمجْ َد ال ِذي أَرْ َسلَهُ فَھ َُو َ
المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
بأن علمه ليس علما ً ذاتيا ً ،بل ھو علم مكتسب من ﷲ تعالى ،وھذا يبطل
ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،ﱠ
ألن اإلله ال بد أن يكون عالما ً بذاته ،ال يحتاج إلى من يعلمه ،فإذا
ثبت ﱠ
أن علم المسيح عليه الصالة والسالم مكتسب من غيره فقد بطلت ألوھيته.
وبعد أن نقلنا ھذه النصوص التي تُبيﱢن ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم كان يدعو الناس لإليمان
وأن تالميذه ومن عاصره كانوا يؤمنون ﱠ
بنبوته ،ﱠ
بأن المسيح نبي ورسول ،جاء لتعليمھم وإرشادھم إلى
طريق ﷲ تعالى ،يحق لنا أن نسأل المسيحيﱢين فنقول لھم :ھل بعد كل ھذه النصوص نؤمن بما تدعون
إليه من ألوھية المسيح؟ّ! أم بما كان يدعو إليه المسيح عليه السالم نفسه وبما كان يؤمن به أتباعه؟!
سابعا ً :نصوص تثبت األعراض البشرية للمسيح عليه الصالة والسالم
ﱠ
إن العھد الجديد مليء بالنصوص التي تُثبت األعراض البشرية للمسيح عليه الصالة والسالم ،ففي
كثير من النصوص يتحدث العھد الجديد عن أكل المسيح عليه الصالة والسالم ،وشربه ،ونومه،
وجوعه ،وعطشه ،وخوفه ،وتألمه ،وغير ذلك من األعراض البشرية التي ظھرت عليه ،ومن ھذه
النصوص :ماجاء في إنجيل لوقا من ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم كان ينمو تدريجيا ً جسما ً وعلما ً:

) (١يوحنا ).(١٣/١٣
) (٢صموئيل األول ).(٢٣/١٢
) (٣المزمور ).(١١/٣٤
) (٤يوحنا ).(٢٩-٢٨/٨
) (٥يوحنا ).(١٩-١٦/٧

١١٧
) َوأَ ﱠما يَسُو ُ
اس() ،(١يقول رستم معلقا ً على ھذا
ع فَ َكانَ يَتَقَ ﱠد ُم فِي ا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْلقَا َم ِة َوالنﱢ ْع َم ِةِ ،ع ْن َد ﷲِ َوالنﱠ ِ
النص" :قوله )يَتَقَ ﱠد ُم فِي ْال ِح ْك َم ِة( دليل واضح على عدم ألوھية المسيح إذ لو كان المسيح إلھا ً متجسداً
لكان محيطا ً قبل وبعد تجسده المزعوم في رحم العذراء بكل المعلومات ،وبالحكمة المطلقة ،ولما احتاج
أن يتقدم فيھا!") ،(٢ﱠ
ألن الالھوت المتحد بالناسوت يعلم كل شيء ،فإذا كان الالھوت يعلم كل شيء ،وقد
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ثبت تق ﱡدم المسيح بالعلم والحكمة؛ فقد بطل االتحاد بين الالھوت والناسوت ،ألنﱠه لو كان بينھما اتحاد لكان
الناسوت مطلعا ً على كل علوم الالھوت.
وجاء في إنجيل متى ولوقا ﱠ
أن إبليس قد اختبر المسيح عليه الصالة والسالم ،وھذا نصه كما جاء
ْ
في متى) :ثُ ﱠم أُصْ ِع َد يَسُو ُ
صا َم أَرْ بَ ِعينَ نَھَاراً َوأَرْ بَ ِعينَ
يس .فَبَ ْع َد َما َ
ﱠب ِم ْن إِ ْبلِ َ
وح لِي َُجر َ
ع إِلَى البَرﱢ يﱠ ِة ِمنَ الرﱡ ِ
اب
ارةُ ُخبْزاً .فَأ َ َج َ
ير ھَ ِذ ِه ْال ِح َج َ
َص َ
لَ ْيلَةًَ ،جا َع أَ ِخيراً .فَتَقَ ﱠد َم إِلَ ْي ِه ْال ُم َجرﱢبُ َوقَ َ
ال لَهُ :إِ ْن ُك ْنتَ ابْنَ ﷲ فَقُلْ أَ ْن ت ِ
اإل ْن َس ُ
ان ،بَلْ بِ ُكلﱢ َكلِ َم ٍة ت َْخ ُر ُج ِم ْن فَ ِم ﷲ .ثُ ﱠم أَخَ َذهُ إِ ْبلِيسُ إِلَى ْال َم ِدينَ ِة
الَ :م ْكتُوبٌ  :لَي َ
َوقَ َ
ْس بِ ْال ُخب ِْز َوحْ َدهُ يَحْ يَا ِ
ال لَهُ :إِ ْن ُك ْنتَ ابْنَ ﷲ فَ ْ
ْ
اط َرحْ نَ ْف َسكَ إِلَى أَ ْسفَلُ ،ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :أَنﱠهُ
َاح ْالھَ ْي َك ِلَ ،وقَ َ
ال ُمقَ ﱠد َس ِةَ ،وأَوْ قَفَهُ َعلَى َجن ِ
ال لَهُ يَسُو ُ
ل
ُوصي َمالَئِ َكتَهُ بِكَ ... ،قَ َ
عَ :م ْكتُوبٌ أَيْضا ً :الَ تُ َجرﱢ ِ
ي ِ
ب الرﱠبﱠ إِلَھَكَ  .ثُ ﱠم أَخَ َذهُ أَيْضا ً إِ ْبلِيسُ إِلَى َجبَ ٍ
ال لَهُ :أُ ْع ِطيكَ ھَ ِذ ِه َج ِمي َعھَا إِ ْن خَ َررْ تَ َو َس َجدْتَ لِيِ .حينَئِ ٍذ
َال ِج ّداًَ ،وأَ َراهُ َج ِمي َع َم َمالِ ِك ْال َعالَ ِم َو َمجْ َدھَاَ ،وقَ َ
ع ٍ
عْ :اذھَبْ يَا َش ْي َ
ط ُ
ال لَهُ يَسُو ُ
ج ُد َوإِيﱠاهُ َو ْح َدهُ تَ ْعبُ ُد .ثُ ﱠم ت ََر َكهُ إِ ْبلِيسُ َ ،وإِ َذا
ب إِلَ ِھكَ تَ ْ
ان! ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :لِل ﱠر ﱢ
س ُ
قَ َ
ارتْ ت َْخ ِد ُمهُ() ،(٣فإن فرضنا جدالً ألوھية المسيح ،فعندھا يكون في ھذا النص من
ص َ
َمالَئِ َكةٌ قَ ْد َجا َءتْ فَ َ
الطا ﱠمات ما ال يعلمه إال رب األرض والسماوات ،ويُبيﱢن ابن حزم) (٤بعض ھذه الطﱠا ﱠمات فيقول" :كيف
يطمع إبليس عند ھؤالء  ...في أن يسجد له خالقه ،وفي أن يعبده ربه ،وفي أن يخضع له من فيه روح
الالھوت؟! أم كيف يدعو إبليس ربه وإلھه إلى أن يعبده؟!  ..ثم عجب آخر ،كيف يُ َمنﱢي إبليس رب الدنيا
وخالقھا وخالقه ،ومالكھا ومالكه ،وإلھھا وإلھه في أن يملكه زينة الدنيا؟! فھذه كما تقول عامتنا )أعطه
من الخبز كسره(".

)(٥

فإن قال المسيح ﱡيون :ﱠ
إن إبليس إنﱠما خاطب الناسوت وحده فقط ،فالجواب على ذلك كما بيّن ابن
أن الالھوت متحد بالناسوت ،والمسيح عندكم إله معبود ،وعليه ﱠ
حزم :أنﱠكم تعتقدون ﱠ
فإن إبليس يكون قد
قاد اإلله ،ودعاه لعبادته والسجود له ،ومنﱠى إبليس ربه بملك الدنيا ،وبحسب قولكم :إنﱠه إنﱠما خاطب
الناسوت وحده ،فيكون إبليس قد خاطب نصف المسيح ،وعندھا يكون قد أخطأ متى ولوقا -وھما

) (١لوقا ).(٥٢/٢
) (٢رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٨٧
) (٣متى ) ،(١١-١/٤ولوقا ).(١٣-١/٤
) (٤ھو علي بن أحمد ،عالم األندلس في عصره ،وأحد أئمة اإلسالم .كان في األندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذھبه،
يقال لھم " ْ
الحزمية " .ولد بقرطبة ،سنة )٣٨٤ھـ( ،من تآليفه نحو  ٤٠٠مجلد ،انتقد كثيراً من العلماء ،من كتبه:
)المحلى( ،و)إبطال القياس والرأي( ،توفي سنة )٤٥٦ھـ( .انظر :الزركلي ،األعالم ،جـ ،٤ص.٢٥٥-٢٥٤
) (٥ابن حزم ،الفصل في الملل ،جـ ،١ص.٢٦٦
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١١٨
معصومان عندكم ،-إذ قالوا ﱠ
ير ھَ ِذ ِه
َص َ
بأن إبليس إنﱠما دعا الالھوت ،ألنﱠه قال) :إِ ْن ُك ْنتَ ابْنَ ﷲ فَقُلْ أَ ْن ت ِ
ع ناسوت المسيح ،فإذا ثبت ﱠ
ارةُ ُخبْزاً() ،(١ولم يد ُ
أن إبليس امتحن المسيح عليه الصالة والسالم،
ْال ِح َج َ
ومنﱠاه بملك الدنيا مقابل أن يسجد له ،ولم يقل له المسيح عليه الصالة والسالم :كيف أسجد لك وأنا إلھك،
إذ لو كان المسيح إلھا ً لقال له ذلك ،ثم ﱠ
إن المسيح عليه الصالة والسالم بيﱠن إلبليس سبب عدم سجوده له
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س ُج ُد َوإِيﱠاهُ َو ْح َدهُ تَ ْعبُ ُد( ،فلم يكن امتناع المسيح عليه الصالة والسالم
ب إِلَ ِھكَ تَ ْ
فقال) :ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :لِل ﱠر ﱢ
من السجود إلبليس ألوھية المسيح ،وإنﱠما كان السبب أنﱠ المسيح عبد ﷲ ،ال يسجد إال  Pتعالى وال يعبد
أحداً سواه ،فإذا ثبت ھذا بطلت ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم.
ثم لقد بيﱠن النص ﱠ
أن المالئكة عليھم السالم صاروا يخدمون المسيح عليه الصالة والسالم بعد
نجاحه في االمتحان ،وھذا يبطل ألوھيته من وجھين:
الوجه األول :لو كان المسيح إلھا ً قد اتحد فيه الناسوت في الالھوت وھو في بطن العذراء عليھا
السالم لكانت المالئكة تخدمه منذ كان جنيا ً في بطن أمه.
الوجه الثاني :إذا كان المسيح إلھا ً ﱠ
فإن الكون كله -بما فيه المالئكة -خاضعا ً ألمره منذ األزل ،فما
السبب في تخصيص خدمة المالئكة عليھم السالم له بعد االمتحان؟! فھذا إن دل على شيء إنﱠما يدل على
ﱠ
أن ﷲ تعالى أكرم عبده المسيح بذلك بعد أن نجح في ھذا االمتحان.
ويكتفي الباحث بھذا القدر من النصوص التي تثبت األعراض البشرية للمسيح عليه الصالة
والسالم ألمرين ھما:
األول :لكثرة نصوص العھد الجديد ،التي تتحدث عن األعراض البشرية للمسيح عليه الصالة
والسالم ،وقد نقل لنا عبدالرحمن جي زاده ھذه النصوص فكانت أكثر من مئة وأحد عشر نصا ً.

)(٢

أن المسيحيﱢين يقرون ببشرية المسيح عليه الصالة والسالم ،ألنﱠھم يعتقدون ﱠ
الثاني :ﱠ
أن المسيح عليه
الصالة والسالم بشر وإله في الوقت نفسه ،ويقولون :إنﱠ ھذه األعراض قد وقعت على الناسوت فقط،
فالمسيح كان يجوع ،ويعطش ،ويأكل ،ويشرب ،وينام ،ويتألم ،بناسوته فقط.
أن المسيحيﱢين ينسبون ھذه األعراض للناسوت إال ﱠ
ھذا وبالرغم من ﱠ
أن ابن تيمية) (٣ألزمھم ببطالن
ذلك ،حتى ولو نسبوه للناسوت بناء على قولھم :إنﱠ اتحاد الالھوت بالناسوت كاتحاد الروح والبدن،
فقال" :إنﱠھم يشبھون اتحاد الالھوت بالناسوت باتحاد الروح بالبدن .. ،وحينئذ فمن المعلوم ﱠ
أن ما يصيب
البدن من اآلالم تتألم به الروح ،وما تتألم به الروح يتألم به البدن ،فيلزمھم أن يكون الناسوت ل ﱠما صلب

صل في الملل ،جـ ،١ص.٢٦٦
) (١انظر ھذا االعتراض والرد عليه :ابن حزم ،الفِ َ
) (٢انظر :جي زاده ،الفارق بين الخالق والمخلوق ،ص.٦٠٨-٥٧٦
) (٣ھو شيخ اإلسالم أحمد بن عبدالحليم ،ولد في حران سنة ٦٦٢ھـ ،وسافر إلى مصر فتعصب عليه جماعة من أھلھا
فسجن ،ثم نقل إلى دمشق وسجن فيھا ،ومات معتقالً ،له عدة كتب ،منھا) :الجمع بين العقل والنقل( ،و)الفرقان بين
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان( ،توفي سنة ٧٢٨ھـ ،انظر :الزركلي ،األعالم ،جـ ،١ص.١٤٤

١١٩
وتألم  ..كان الالھوت أيضا ً متألما") ،(١ويلزمھم ابن تيمية بھذا اإللزام بناء على ﱠ
أن المسيحيﱢين يعتقدون
ﱠ
أن النعيم والعذاب في اآلخرة يقع على الروح والجسد معا ً) ،(٢فيقول" :وقد خاطبت بھذا بعض النصارى
فقال لي :الروح بسيطة؛ أي ال يلحقھا ألم ،فقلت له :فما تقول في أرواح الكفار بعد الموت أمنعمة أو
معذبه؟! فقال :ھي في العذاب ،فقلت :فَ ُعلِ َم ﱠ
أن الروح المفارقة تنعم وتعذب ،فإذا شبھتم الالھوت في
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الناسوت بالروح في البدن ،لزم أن يتألم إذا تألم الناسوت ،كما تتألم الروح إذا تألم البدن ،فاعت ََرفَ ھو
وغيره بلزوم ذلك") ،(٣ﱠ
وإن تأثر الروح بما يقع على البدن من آالم ،وتأثر البدن بما يقع على الروح من
آالم كذلك م ﱠما يعلمه اإلنسان من نفسه بالضرورة ،وال يحتاج إلى دليل وبرھان عليه.

المطلب الثالث :نقض أدلة المسيحيﱢين على ألوھية المسيح
عليه الصالة والسالم من الكتاب المقدس
استدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح بعدة أدلة من نصوص الكتاب المقدس ،ولكن من استعرض
تف بغرضھم ،وال تدل على مطلبھم ،فما ھي إال شبھات قد تعلقوا بھا،
ھذه النصوص فإنﱠه يجد أنﱠھا ال ِ
ونصوص غير مصرحة بما استدلوا عليه ،وقد ت ﱠم عرض أدلة المسيحيﱢين من كتابھم المقدس على ألوھية
المسيح عليه الصالة والسالم في الفصل األول من ھذه الرسالة ،لذا لن يكرر الباحث ذكر أدلتھم ھنا ،بل
سيتم اإلشارة إلى موضع تلك األدلة ،وسيكتفي الباحث ھنا بذكر الردود على تلك األدلة منعا ً للتكرار،
وسيكون الرد من الكتاب المقدس نفسه ،إلثبات أنﱠ الكتاب المقدس بالرغم تحريفه ال يقول بألوھية
المسيح عليه الصالة والسالم وال يدعو إليھا ،وبيان ذلك اآلتي:
أوالً :نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح بما ورد من أنﱠ بعض أسماء ﷲ تعالى
أسماء للمسيح عليه الصالة والسالم

)(٤

استدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح ببعض األسماء اإللھية التي ُس ﱢمي بھا المسيح عليه الصالة
والسالم ومنھا:
 .١ﷲ:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح بما جاء في الكتاب المقدس من تس ِميﱠة المسيح عليه الصالة
والسالم بـ)ﷲ( ،وجاء ذلك في نصين:
النص االول :ما جاء في إنجيل متى حيث أُطلق على المسيح عليه الصالة والسالم لقب:

) (١ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم )ت ٧٢٨ھـ( ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،ط٢ ،١م) ،تحقيق محمد
إسماعيل( ،المكتبة العلمية ،د.بلد٢٠٠٣ ،م ،جـ ،١ص.٤٦٥
) (٢انظر بيان ھذه المسألة في :مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص .١٦٣صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ،٢
ص.٥٨٦
) (٣ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص.٤٦٦
) (٤انظر األدلة التفصيلية المتعلقة بھذه النقطة :ھذا البحث ،ص.٥٢-٥٠
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١٢٠
يل ،ال ِذي تَ ْف ِسي ُرهُ :ﷲ َم َعنَا() ،(١والجواب عليه :أن الباحث قد بيﱠن في المطلب الثاني من ھذا
) ِع ﱠمانُوئِ َ
المبحث ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم نبي مؤيد من ﷲ تعالى ،وذلك بنصوص صريحة من الكتاب
المقدس ،فلما ولد المسيح عليه الصالة والسالم وكان مؤيداً من ﷲ تعالى ،وھاديا ً إلى طريق ﷲ تعالى،
صح مجازاً أن يطلق عليه) :ﷲ َم َعنَا( ،ﱠ
ألن ﷲ ناصره ومؤيده ،وناصر لمن اتبعه وآمن به.
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ولم تكن معية ﷲ تعالى خاصة بالمسيح عليه الصالة والسالم بل كانت ھذه المعية لغيره من
األنبياء عليھم الصالة والسالم ،فقد قال ﷲ تعالى للنبي يعقوب عليه الصالة والسالم) :أَ ْنتَ َع ْب  ِدي.
اختَرْ تُكَ َولَ  ْم أَرْ فُضْ كَ  ،الَ ت ََخفْ ألَنﱢي َم َعكَ  .الَ تَتَلَفﱠ ْ
ْ
ين
ت ألَنﱢي إِلَھُكَ  .قَ  ْد أَيﱠ  ْدتُكَ َوأَ َع ْنتُكَ َوع َ
َض  ْدتُكَ بِيَ ِم ِ
بِرﱢ ي() ،(٢وكانت معية ﷲ تعالى أيضا ً عم بني إسرائيل ،فقد قال النبي موسى عليه الصالة والسالم لبني
ص ُك ْم() ،(٣فالمقصود من معية ﷲ تعالى
ب عَ ْن ُك ْم أَ ْعدَا َء ُك ْم لِيُخَ لﱢ َ
ار َ
إسرائيل) :الرﱠبﱠ إِلھَ ُك ْم َسائِ ٌر َم َع ُك ْم لِي َُح ِ
لعبادة :النصرة والتأييد والمعونة ،وليس في ذلك حلول وال اتحاد.
النص الثاني :ما جاء في افتتاحية إنجيل يوحنا حيث قال يوحنا) :فِي ا ْلبَ ْد ِء َكانَ ا ْل َكلِ َمةَُ ،وا ْل َكلِ َمةُ
ي ٌء ِم ﱠما
ْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َش ْ
َكانَ ِع ْن َد ﷲَِ ،و َكانَ ا ْل َكلِ َمةُ ﷲََ .ھ َذا َكانَ فِي ا ْلبَ ْد ِء ِع ْن َد ﷲُِ .كلﱡ َش ْ
ي ٍء بِ ِه َكانَ َ ،وبِ َغي ِ
سداً َو َح ﱠل بَ ْينَنَا() ،(٤والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
ار َج َ
ص َ
َكانَ َ ..وا ْل َكلِ َمةُ َ
الوجه األول :ليس ھناك دليل صريح يُبيﱢن ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ھو المقصود ھنا
بالكلمة ،بل ﱠ
إن المسيحيﱢين حملوھاعلى المسيح ألنﱠه ھو المعبر عن إرادة ﷲ) ،(٥واستدلوا على ذلك بقول
ير ِة فِي ا ْبنِ ِه
ﱠام األَ ِخ َ
ق َكثِ َ
ير ٍةَ ،كلﱠ َمنَا فِي ھَ ِذ ِه األَي ِ
اع َوطُ ُر ٍ
بولس) :ﷲُ ،بَ ْع َد َما َكلﱠ َم اآلبَا َء بِاألَ ْنبِيَا ِء قَ ِديماً ،بِأ َ ْن َو ٍ
ارثا ً لِ ُكلﱢ َش ْي ٍء() ،(٦وبقول يوحنا) :ﷲ لَ ْم يَ َرهُ أَ َح ٌد قَ ﱡ
ب
ط .اَ ِالب ُْن ْال َو ِحي ُد ال ِذي ھُ َو فِي ِحضْ ِن اآل ِ
ال ِذي َج َعلَهُ َو ِ
ب ھُ َو َخبﱠ َر() ،(٧وھذه النصوص ليس فيھا ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ھو كلمة ﷲ ومن ثُ ﱠم يكون
اآل ِ
ھو ﷲ ،بل يقصد منھا ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم رسول ﷲ تعالى ،ينقل شريعة ﷲ تعالى وأوامره
وتعاليمه إلى الناس ،شأنه في ذلك شأن سائر األنبياء عليھم الصالة والسالم ،فاألنبياء ھم الذين ينقلون
شريعة ﷲ تعالى للناس ،وھذا األمر واضح في الكتاب المقدس ال يحتاج إلى التدليل عليه) ،(٨فالمسيحيﱡون
فالمسيحيﱡون يعترفون بتكليم ﷲ تعالى لغير المسيح عليه الصالة والسالم ،وعلى سبيل المثال فقد أوحى
ﷲ تعالى إلى نبيه موسى عليه الصالة والسالم بالوصايا العشر وأمره أن يعلمھا لبني إسرائيل) ،(٩وإن

) (١متى ).(٢٣/١
) (٢إشعياء ).(١١-١٠/٤١
) (٣التثنية ).(٤/٢٠
) (٤يوحنا ).(١٤-١/١
) (٥انظر :ھذا البحث ،ص.٣٠
) (٦الرسالة إلى العبرانيين ).(٢-١/١
) (٧يوحنا ).(١٨/١
) (٨انظر وظائف األنبياء عليھم السالم في :صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٨ص.١٦
) (٩انظر :الخروج ).(٢١-١/٢٠

١٢١
كان المسيح عليه الصالة والسالم يخبر عن ﷲ تعالى فقد جاء في الكتاب المقدس أنﱠ النبي موسى
عليه الصالة والسالم كان يكلم ﷲ وجھا ً لوجه كما يحدث الرجل صاحبه) ،(١وعليه فليس في ذلك أي
ميزة للمسيح عليه الصالة والسالم تميزه عن غيره من األنبياء عليھم السالم حتى يصبح إلھا ً ،وليس في
ذلك أي دليل على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،فالدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به
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االستدالل ،فكيف بدليل ليس فيه أي احتمال على المدلول عليه فكيف يصح به االستدالل.
الوجه الثاني :وحتى إن فرضنا جدالً ﱠ
أن المقصود بـ)الكلمة( ھنا المسيح عليه الصالة والسالم فال
بد لنا قبل أن نفكر في التفسير المناسب الذي يتوافق مع المعقول والمنقول ،ويتوافق مع وحدانية ﷲ
تعالى وكماله التي يؤمن بھا المسلمون والمسيحيﱡون ،أن نعرف ما عقيدة يوحنا في المسيح حتى نفسر ھذا
ي ْال َحيَاةُ
الكالم المتشابه الذي قاله بما يتوافق مع عقيدته ،فيوحنا ھو الذي ذكر لنا قول المسيح) :ھَ ِذ ِه ِھ َ
س ْلتَهُ() ،(٢وعليه ﱠ
فإن يوحنا ينقل
اإللَهَ ا ْل َحقِيقِ ﱠي َو ْحدَكَ َويَ ُ
يح ال ِذي أَ ْر َ
س َ
سو َع ا ْل َم ِ
األَبَ ِديﱠةُ :أَنْ يَ ْع ِرفُوكَ أَ ْنتَ ِ
لنا ﱠ
أن السعادة األبدية في اإليمان بوحدانية ﷲ تعالى وبرسالة المسيح عليه الصالة والسالم ،فكيف يمكن
أن ينقل لنا يوحنا في بداية إنجيله ألوھية المسيح ،ثم ينقض ذلك فيما بعد بنقل أقوال تدل على رسالته
عليه الصالة والسالم.
الوجه الثالث :اختالف النسخ والترجمات في ألفاظ النص ال ُمستدل به على تس ِميﱠة المسيح عليه
الصالة والسالم باسم )ﷲ( ،وبالتالي اثبات ألوھيته ،ففي النص الذي يستدل به المسيحيﱡون على ذلك جاء
قول يوحناَ ) :كانَ ا ْل َكلِ َمةُ ﷲَ( ،بينما في نسخ وترجمات أخرى كان التعبير مختلفا ً ،فقد نقل الغزالي

)(٣

عنھم ما نصه)" :في البدء كان الكلمة ،والكلمة كان عند ﷲ ،وإله ھو الكلمة ،كان ھذا قديما ً عند ﷲ ،كل
أن ھذا االختالف بين الترجمتين مھم جداً
به كان ،وبغيره لم يكن شيء م ﱠما كان(") ،(٤ويرى رستم ﱠ
فيقول" :فالفرق بين الترجمتين ھو في الجملة الثالثة ،ففي حين تقول الترجمات الحديثةَ ) :و َكانَ ْال َكلِ َمةُ
ﷲَ( ،تقول الترجمة القديمة) :وإله ھو الكلمة( بتنكير إله".

)(٥

ويرى رستم ﱠ
أن المشكلة تكمن في تغيير كلمة )إله( في الترجمة القديمة إلى كلمة )ﷲ( في الترجمة
الحديثة ،فكلمة )إله( في لغة الكتاب المقدس ال تعني ﷲ ،بل قد يكون لھا معنى آخر ،فقد تأتي أحيانا ً
بمعنى السيد المطاع ،ويستدل رستم على ذلك بقول ﷲ تعالى لنبيه موسى عليه الصالة والسالم) :قد
َج َعلتُكَ إِلھا ً لِفِرعَون( ،الخروج) ،(١/٧والمقصود ھنا باإلله :السيد والرئيس المطاع ،وبناء عليه فعبارة

) (١الخروج ) ،(١١/٣ھذا مع تنزيھنا  Hتعالى في اإلسالم عن تكليم ﷲ تعالى لعباده كما يحدث الرجل صاحبه.
) (٢يوحنا ).(٣/١٧
) (٣ھو محمد بن محمد الطوسي ،حجة اإلسالم :متصوف ،ولد سنة ٤٥٠ھـ ،في الطابران ،وتوفي فيھا ،له نحو مئتا
مصنف ،منھا) :إحياء علوم الدين( ،و)تھافت الفالسفة( ،و)فضائح الباطنية( ،و)االقتصاد في اإلعتقاد(،
و)المستصفى في اصول الفقه( ،توفي سنة ٥٠٥ھـ ،انظر :الزركلي ،األعالم ،جـ ،٧ص.٢٢
) (٤الغزالي ،محمد بن محمد )ت ٥٠٥ھـ( ،الرد الجميل أللوھية عيسى بصريح اإلنجيل ،ط) ،١تحقيق أبو عبدﷲ
السلفي آل زھوي( ،المكتبة العصرية ،بيروت١٩٩٩ ،م ،ص.٧
) (٥رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٢٣٣
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١٢٢
)وإله ھو الكلمة( معناھا :كائن روحي عظيم ،بل رئيس للكائنات وعظيم مقرب من ﷲ تعالى ھو الكلمة،
وم ﱠما يرجح ذلك ﱠ
أن الترجمات الحديثة التي تذكر ) َكانَ ْال َكلِ َمةُ ﷲَ( تجعل النص مختل المعنى ،بل ال
معنى له ،ﱠ
ألن معناه يصبح) :في البدء كان ﷲ ،وكان ﷲ عند ﷲ ،وكان ﷲ ھو ﷲ ،ﷲ كان في البدء عند
ﷲ( ،ومن البديھي ﱠ
أن الشيء ال يكون عند نفسه ،أ ﱠما إذا صار بدل كلمة )ﷲ( كلمة )إله( التي بمعنى
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الكائن الروحي العظيم ،ص ﱠح أن نقول عن ھذا الكائن أنﱠه عند ﷲ) ،(١يقول محمد الخولي معلقا ً على النص
بعد تعويض كلمة )ﷲ( بدل كلمة )الكلمة(" :ما معنى ھذا الكالم؟! وكيف يكون ﷲ عند ﷲ؟! كالم
يصعب فھمه ،بل يصعب إيجاد معنى له".

)(٢

وم ﱠما يؤيد ما ذھب إليه رستم من أن قول يوحنا ) َكانَ ْال َكلِ َمةُ ﷲَ( محرﱠف وأصله )وإله ھو الكلمة(،
ﱠ
أن الباحث رجع إلى ترجمات الكتاب المقدس ،فوجد النص قد ترجم بھذا المعنى في الترجمة المس ﱠماة
اإللَ ِه ،فَإِنﱠهُ
بالكتاب الشريف ،وھذا نصھا) :فِي األَصْ ِل َكانَ ْال َكلِ َمةَُ .و َكانَ ْال َكلِ َمةُ ِع ْن َد ﷲَِ .وا ْل َكلِ َمةُ ھ َُو َذاتُ ِ
اس َ
ي ٌء() ،(٣فھنا قال يوحنا ﱠ
أن:
طتِ ِه خَ لَ َ
ْر ِه لَ ْم ي ُْخلَ ْق َش ْ
ق ﷲُ ُك ﱠل َش ْ
ل ِع ْن َد ﷲِ .بِ َو ِ
َكانَ فِي األَصْ ِ
ي ٍءَ ،وبِ َغي ِ
) ْال َكلِ َمةُ ھُ َو َذ ُ
اإللَ ِه( ،وسيُبيﱢن
اإللَ ِه( ،وھناك فرق بين قولهَ ) :كانَ ا ْل َكلِ َمةُ ﷲَ( ،وقوله) :ا ْل َكلِ َمةُ ھ َُو َذاتُ ِ
ات ِ
الباحث معنى كلمة إله في حق المسيح عليه الصالة والسالم عند الحديث عن نقض استداللھم بھذه الكلمة
على ألوھية المسيح ،إذ ﱠ
إن كلمة )إله( في لغة الكتاب المقدس تطلق على ﷲ تعالى ،وتطلق على المخلوق
العظيم ذو المكانة الرفيعة عند ﷲ تعالى.
الوجه الرابع :ث ﱠم إنﱠنا إن فرضنا جدالً ﱠ
أن الترجمة الصحيحة للنص ھيَ َ) :كانَ ْال َكلِ َمةُ ﷲَ( ،فإنﱠنا إن
فإن النص يقول ﱠ
أخذنا النص على معناه الحرفي كما أخذ به المسيحيﱡون ،ﱠ
ار َج َسداً( ،وھذا
ص َ
بأن )َ ْال َكلِ َمةُ َ
أن ﷲ تعالى -الذي ھو الكلمة كما في النص -صار جسداً
أن أقنوم الكلمة قد تحول إلى جسد؛ أي ﱠ
يعني ﱠ
ألن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
وھذا باطل ،ﱠ
أن ﷲ تعالى منزه عن التغيير والتبديل ،ومنزه عن الجسميﱠة أيضا ً،
وھم يقولون :ﱠ
بأن أقنوم الكلمة اتحد بالجسد من غير اختالط أو امتزاج أو تحول أو تغيير في الھوته ،بل
بقي الالھوت على ما كان عليه قبل االتحاد) ،(٤لكنﱠنا إن أخذنا النص حرفي ا ً -كما ھو منھجھم في
النصوص التي يستدلون بھا على ألوھية المسيح -لكان المعنى تحول ﷲ بذاته إلى جسد -تعالى ﷲ عن
ذلك علواً كبيراً -وھذا باطل عند المسلمين والمسيحيﱢين.
الوجه الخامس :إذا ثبتت استحالة أن يكون المقصود بـ)الكلمة( ﷲ تعالى ،فإ ﱠما أن يكون المقصود
منھا مخلوقا ً روحيا ً عظيما ً -كما بيﱠن الباحث سابقا ً ،-أو أن يكون المقصود بالكلمة ھنا كلمة التكوين ،يقول
عبدﷲ العلمي" :المراد بالكلمة كلمة التكوين  ،..ذلك أنﱠه ل ﱠما كان أمر الخلق والتكوين وكيفية صدوره عن

) (١انظر :رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٢٣٤
) (٢الخولي ،مقارنة بين األناجيل ،ص.١٤١
) (٣يوحنا ).(٤-١/١
) (٤انظر :ھذا البحث ،ص.٣٧

١٢٣
ار( ،مزمور
ص َ
ﷲ تعالى ما يعلو عقول البشر ،عبﱠر عنه كتبة األسفار بقولھم) :ألَنﱠهُ قَا َل فَ َكانَ  .ھ َُو أَ َم َر فَ َ
ر( ھي كلمة التكوين ،ثم قولھمَ ) :وقَا َل ﷲُ :لِيَ ُكنْ نُو ٌر ،فَ َكانَ نُو ٌر(،
ال( ،وكلمة )أَ َم َ
) ،(٩/٣٣فكلمة )قَ َ
تكوين ) ،(٣/١فكلمة )لِيَ ُكنْ ( ھي كلمة التكوين".

)(١

أن المقصود من الكلمة ھنا كلمة التكوين ،ﱠ
وم ﱠما يؤيد ﱠ
أن معنى الكلمة في اللغة ھي" :اللفظة")،(٢
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وقد جاء في دائرة المعارف الكتابية عند تعريف الكالم أنﱠه" :ھو المعنى القائم في النفس ،والذي يُعبر
أن الكلمة ھي اللفظ والقول ،ثبت ﱠ
عنه باأللفاظ") ،(٣فإذا ثبت ﱠ
أن المقصود بھا كلمة التكوين ،فقد جاء في
دائرة المعارف الكتابية عند ذكر معاني كلمة )الكلمة( ما يؤيد ذلك ،وھذا نصه" :كانت كلمة ﷲ وسيلة
الخلق ،فعمل ﷲ في الخليقة يختلف عن عمل اإلنسان ،فاإلنسان يجب أن يعمل ويتعب لكي يصنع شيئا ً،
وما يعمله اإلنسان أو يصنعه ،إنﱠما ھو إعادة تشكيل لمواد موجودة ،بينما ﷲ يقول فقط ﱠ
ألن )بِ َكلِ َم ِة الرﱠبﱢ
او ُ
ض َو ِم ْنهُ لِيَخَ ْ
ان ْال َمسْ ُكونَ ِة.
ُ
ات َوبِنَ َس َم ِة فَ ِم ِه ُكلﱡ ُجنُو ِدھَا ،..لِت َْخ َ
صنِ َع ِ
ت ال ﱠس َم َ
ف ُكلﱡ سُ ﱠك ِ
ش الرﱠبﱠ ُكلﱡ األَرْ ِ
ار( ،مزمور ) ،(٩-٦/٣٣انظر تكوين )".(٣/١
ص َ
ال فَ َكانَ  .ھُ َو أَ َم َر فَ َ
ألَنﱠهُ قَ َ

)(٤

ونلحظ ھنا وجود التوافق بين مقدمة إنجيل يوحنا) :في البَد ِء كانَ ال َكلِ َمة( ،وبين مقدمة سفر
ت واألَرض() ،(٥فالنصان يتحدثان عن بدء الخلق ،وقد كان بدء
التكوين) :في البَد ِء خلَ َ
ق ﷲُ ال ﱠس َموا ِ
الخلق بكلمة التكوين )كن(.
وم ﱠما يؤيد ھذا التفسير أنﱠنا لو أخذنا معنى )الكلمة( ﷲ ،وقمنا بتعويضھا في النص ألدى ذلك إلى
معنى محال في حق ﷲ تعالى ،وما أدى إلى المحال) (٦فھو محال ،وفي ھذا يقول محمد الخولي" :وعندما
"وعندما يقول النص بعد التعويض) :في البدء كان ﷲ( ،فھل  Hبداية؟! البداية والنھاية للمخلوقات ،أ ﱠما
ﷲ فليس له بداية وال نھاية ،ألنﱠه أزلي سرمدي") ،(٧أ ﱠما إذا فسرنا الكلمة بكلمة التكوين فيكون المعنى :ﱠ
أن
ﱠ
أن ﷲ تعالى ل ﱠما صدرت إرادته العلية بخلق الخلق بدأ ذلك بالكلمة؛ أي بقوله )لِيَ ُك ْن(.
الوجه السادس :قد يكون المقصود بالكلمة ھنا الشريعة اإللھية المقدسة ،فقد جاء في دائرة
المعارف الكتابية ﱠ
أن كلمة ﷲ ھي الوسيلة التي يعلن ﷲ بھا إرادته لإلنسان؛ وتكون الكلمة بصور
مختلفة؛ فقد تكون عن طريق ما ينطق به األنبياء ،أو ما جاء في الكتب المقدسة) ،(٨وعليه فالمقصود
بتجسد الكلمة ھنا أي ظھور تعاليم الشريعة المقدسة بأكمل صورھا في شخص المسيح عليه الصالة
) (١العلمي ،عبدﷲ الغزي الدمشقي ،سالسل المناظرة اإلسالمية النصرانية بين شيخ وقسيس ،ط ،١د.ناشر ،د.بلد،
١٩٧٠م ،ص.٢٥٩
) (٢الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ص.١٥٢٤
) (٣صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٦ص.٣٦٨
) (٤المرجع نفسه ،جـ ،٦ص.٣٦٩
) (٥التكوين ).(١/١
) (٦المحال :ما يمتنع وجوده في الخارج ،كالحركة والسكون في جزء واحد في وقت واحد ،انظر :الجرجاني،
التعريفات ،ص.٢٠٥
) (٧الخولي ،مقارنة بين األناجيل ،ص.١٤١
) (٨انظر :صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٦ص.٣٦٨
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١٢٤
والسالم ،فالمسيح عليه الصالة والسالم من حيث أنﱠه نبي يتصف اتصافا ً كامالً ،ويتحقق تحققا ً حقيقيا ً بكل
ما جاء في الشرائع السابقة له ،فكأنﱠه من شدة اتصافه بھا وتحققه بحقائقھا ھو الكلمة )الشريعة(
المتجسدة ،وم ﱠما يؤكد ھذا التأويل ﱠ
أن الكتاب المقدس قد أطلق التجسد على بعض المعاني التي ال يمكن أن
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ج  ..اِرْ ِج ُعوا ِع ْن َد
تتجسد مثل :الحكمة ،فقد جاء في سفر األمثال ما نصه) :اَ ْل ِح ْك َمةُ تُنَا ِدي فِي ا ْل َخا ِر ِ
ش َمتُ ِع ْن َد َم ِجي ِء خَ وْ فِ ُك ْم()،(١
ض َح ُك ِع ْن َد بَلِيﱠتِ ُك ْم .أَ ْ
يخي  ..ألَنﱢي َدع َْوتُ فَأَبَ ْيتُ ْم َو َم َددْتُ يَ ِدي  ..فَأَنَا أَيْضا ً أَ ْ
ت َْوبِ ِ
ففي ھذا النص ُوصفت الحكمة بأوصاف جسدية بشرية؛ فھي :تنادي ،وتوبخ ،وتمد يدھا لمساعدة الناس،
وتضحك على من ال يطيعھا ويتبع أمرھا ،وكل ھذا مجاز ،فالحكمة ليست إنسانا ً لتنادي ،وتضحك،
وتنصح ،إلى غير ذلك من األوصاف ،وجاء في نفس السفر في اإلصحاح الثامن منه تشبيه الحكمة
بامرأة ترشد الناس ،وجاء في نفس السفر في اإلصحاح التاسع منه تشبيه الجھل بالمرأة الصاخبة
الخداعة ،جاء في معجم الالھوت الكتابي" :يصل تقديس الحكمة عند كتبة ما بعد السبي إلى أن يل ﱠذ لھم،
إلبرازھا بوضوح أكبر ان يجسدوھا على ھيئة شخص") ،(٢وجاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس
ﱠ
أن "صورة الحكمة تنادي في الشوارع ،تتجسد أمامنا ،فھي صورة بالغية تصور الحكمة كما لو كانت
شخصا ً حيا ً أمامنا") ،(٣وعليه فيكون معنى تجسد الكلمة عبارة عن اتصاف المسيح عليه الصالة والسالم
والسالم بتعاليم الكلمة )الشريعة( ،يقول السقار" :فنص تجسد الكلمة يحتمل أن يكون مجرد استعارة فنية
أدبية ،ال تختلف عن تجسيد الحكمة".

)(٤

أن المقصود من إطالق الكلمة على المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
ويرى العلمي ﱠ
أن المسيح ھو
الشارح والمبين لكلمة ﷲ تعالى بعدما حرﱠفھا اليھود عن معناھا ،إذ جعلوا الدين ماديا ً محضا ً ال روح
فيه ،فجاء المسيح عليه الصالة والسالم ليوقفھم على المعاني الحقيقية لكلمة ﷲ ،وھذا نظير ما يقولون:
الملك الفالني ظل ﷲ في األرض ونور ﷲ ،وفالن ھو لسان الملك وكلمته) ،(٥ويرى العلمي ﱠ
أن المقصود
المقصود بالعندية في قول يوحنا) :والكلمة كان عند ﷲ( عندية التفخيم والمكانة الرفيعة ،فھي عندية
معنوية ال عندية مكانية محسوسة ،وال عندية اتصال واتحاد الستحالة ذلك على ﷲ تعالى) ،(٦فتعاليم
الشريعة كانت عند ﷲ تعالى أزالً ثم أظھرھا لعباده بواسطة أنبيائه ورسله عليھم الصالة والسالم ،ومنھم
المسيح عليه السالم.
الوجه السابع :حتى إن فرضنا جدألً ﱠ
أن الكتاب المقدس أطلق كلمة )ﷲ( على المسيح عليه الصالة

) (١سفر األمثال ).(٢٦-٢٠/١
) (٢معجم الالھوت الكتابي ،ط) ،٤إشراف وترجمة أنطونيوس نجيب وآخرون( ،دار المشرق ،بيروت١٩٩٩ ،م،
ص.٢٧٨
) (٣التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ،ص.١٢٨٤
) (٤السقار ،منقذ بن محمود ،ﷲ جل جالله واحد أم ثالثة؟ ،ط ،١دار اإلسالم ،الرياض٢٠٠٧ ،م ،ص.١٣١
) (٥انظر :العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.٣٠٩-٣٠٨
) (٦انظر :المرجع نفسه ،ص.٣٠٧-٣٠٦

١٢٥
والسالم ،فقد أطلق الكتاب المقدس كلمة )ﷲ( على غير المسيح ،فقد أُطلقت ھذه الكلمة على الملك في
عدة نصوص منھا :قول منوح حين رأى المالكَ ) :ولَ ْم يَعُ ْد َمالَ ُ
وح َوا ْم َرأَتِ ِهِ .حينَئِ ٍذ
َرا َءى لِ َمنُ َ
ك الرﱠبﱢ يَت َ
ع ََرفَ َمنُو ُح أَنﱠهُ َمالَ ُ
ال َمنُو ُح ِال ْم َرأَتِ ِه :نَ ُموتُ َم ْوتا ً ألَنﱠنَا قَ ْد َرأَ ْينَا ﷲ!() ،(١فھنا قال منوح:
ك الرﱠبﱢ  .فَقَ َ
)نَ ُم ُ
ير ﷲ ،إنّما رأى المالك ،فأطلق على المالك كلمة
وت َموْ تا ً ألَنﱠنَا قَ ْد َرأَ ْينَا ﷲ!( ،وھو في الحقيقة لم َ
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)ﷲ( ،وعليه فإذا كان إطالق كلمة )ﷲ( على المالك ال يدل على ألوھيته ،فكذلك إطالق كلمة ﷲ على
المسيح ال يدل على ألوھيته.
وعليه فسواء فسرنا الكلمة :بالمخلوق الروحي العظيم ،أو فسرناه بكلمة التكوين ،أو فسرناھا
بالمسيح عليه الصالة والسالم كونه ال ُمبين وال ُموضح للكلمة اإللھية ،فقد بطل االستدالل بھا على
ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،و Hالحمد والمنة.
 .٢الرب:
استدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما أُطلق عليه من كلمة )الرب(،
والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
معان منھا :المالك ،والمستحق ،والصاحب ،يقال :رب
الوجه األول :أن لكلمة )الرب( في اللغة عدة
ٍ
الشيء؛ أي" :مالكه ،ومستحقﱢه ،وصاحبه")،(٢وتطلق أيضا ً على "السيد ،والمدبر ،والمربي ،والمنعم،
والقيم") ،(٣فكلمة الرب تطلق أحيانا ً ويراد بھا ﷲ تعالى ،وتطلق أحيانا ً أخرى ويراد بھا المالك ،وتطلق
أحيانا ً ويراد بھا المربي والمدبر وغيرھا من المعاني ،وقد جاء في قاموس الكتاب المقدس ما يؤيد ذلك،
فقد قال صاحب القاموس عن كلمة الرب أنﱠھا "قد تستعمل بمعنى سيد أو مولى داللة على االعتبار
واإلكرام") ،(٤وعليه ﱠ
فإن كلمة الرب لفظ مشترك) ،(٥وال يمكن االستدالل بھا على ألوھية المسيح حتى
نعرف المعنى المراد منه.
الوجه الثاني :حتى نعرف المعنى المراد من كلمة )الرب( فال بد من العودة إلى اإلنجيل نفسه،
يقول بسام مرتضى" :وإذا أردنا أن نفسر اإلنجيل باإلنجيل حتى ال نقع بالتأويل من غير حجة ،ﱠ
فإن كلمة
)رب( ورد ذكرھا في اإلنجيل بمعنى )معلم(") ،(٦فقد قال التالميذ للمسيح عليه الصالة والسالمَ ) :ربﱢي،
ال ِذي تَ ْف ِسي ُرهُ :يَا ُم َعلﱢ ُم() ،(٧وقالت مريم المجدلية للمسيح عليه الصالة والسالمَ ) :ربﱡونِي! ال ِذي تَ ْف ِسي ُرهُ :يَا

) (١القضاة ).(٢١/١٣
) (٢الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ص.٦٣٣
) (٣ابن منظور ،محمد بن مكرم )ت ٧١١ھـ( ،لسان العرب ،ط ،٣دار الصادر ،بيروت١٤١٤ ،ھـ ،جـ ،١ص.٣٩٩
) (٤بطرس عبد الملك ،قاموس الكتاب المقدس ،ص.٣٩٦
) (٥المشترك :اللفظ الذي وضع لمعاني متعددة ،انظر :نكري ،عبد النبي بن عبد الرسول األحمد ،دستور العلماء جامع
العلوم في اصطالحات الفنون ،ط)،١ترجمة حسن فحص( ،دار الكتب العلمية ،بيروت٢٠٠٠ ،م ،جـ ،٣ص.١٨٦
) (٦مرتضى ،بسام ،المسيح بين القرآن واإلنجيل ،ط ،١دار الحق للطباعة والنشر ،بيروت١٩٩٤ ،م ،ص.٧٦
) (٧يوحنا ).(٣٨/١
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١٢٦
ُم َعلﱢ ُم() ،(١فمن ھذه النصوص يظھر لنا ﱠ
أن المقصود من كلمة )رب( حين تطلق على المسيح عليه الصالة
والسالم ھو المعلم ،والتعليم إحدى وظائف المسيح كنبي من أنبياء ﷲ عليھم الصالة والسالم ،يقول بسام
مرتضى" :فإذا كان اإلنجيل يُفسر كلمة الرب بمعنى المعلم ،والعرف واللغة يساعدان على ذلك ،فال
مجال لدعوى ﱠ
أن الكلمة واردة بمعنى اإلله".

)(٢
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يح() ،(٣يدل على استحالة أن يكون
ْطيَ ُك ْم إِلَهُ َربﱢنَا يَ ُ
الوجه الثالث :قول بولسَ ) :ك ْ
سو َع ا ْل َم ِ
ي يُع ِ
س ِ
ألن بولس بيﱠن ﱠ
المقصود من تسميﱠة المسيح عليه الصالة والسالم بـ)الرب( اإلله ،ﱠ
أن ﷲ تعالى ھو إله
الرب يسوع ،فلو كان معنى )الرب( اإلله لكان معنى قول بولس) :كي يعطيكم إله إلھنا يسوع( وھذا
محال ﱠ
ألن اإلله ال يكون له إله آخر ،فلو كان المسيح إلھا ً الستحال أن يكون ﷲ إلھه.
الوجه الرابع :ﱠ
أن الكتاب المقدس قد أطلق كلمة )الرب( على غير المسيح عليه الصالة والسالم،
فقد خاطب اليھود النبي يحيى عليه الصالة والسالم بـ)رابﱢي() ،(٤وھم ال يقصدون بذلك تأليه النبي يحيى
عليه الصالة والسالم ،ومن الجدير بالذكر ﱠ
أن كلمة )رابﱢي( التي أطلقت على النبي يحيى عليه السالم
جاءت في ترجمتين ھما :الترجمة البولسية ،والترجمة اليسوعية الكاثوليكية ،بينما جاءت كلمة ) ُم َعلﱢ ُم(
بدالً منھا في :ترجمة فاندايك وسميث ،وترجمة الكتاب الشريف ،وترجمة أخبار سارة -عربية مشتركة،
وترجمة كتاب الحياة ،وترجمة الكتاب الشريف ،وھذا يدل على أنﱠ المقصود من كلمة ربﱢي أو رابﱢي ھو
المعلم ،فإذا ثبت ذلك بطل االستدالل بھا على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،و Hالحمد والمنة.
 .٣اإلله:
استدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما جاء في كتابھم مصرحا ً بوصف
المسيح بـ)اإلله( ،والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن كلمة )إله( تطلق على ﷲ تعالى وعلى غيره ،يقول الغزالي" :وأ ﱠما اإلله فيطلق
عندھم باالشتراك على كل عظيم") ،(٥والدليل على ذلك ﱠ
أن الكتاب المقدس أطلق ھذه الكلمة على غير ﷲ
ﷲ تعالى ،فقد أُطلقت ھذه الكلمة على النبي موسى عليه الصالة والسالم حيث قال له ﷲ تعالى) :قد
َج َعلتُكَ إِلھا ً لِفِرعَون() ،(٦وأطلقت على الرئيس الديني لليھود )القضاة( فقد جاء في إنجيل يوحنا ﱠ
أن اليھود
يرةً َح َسنَةً أَ َريْتُ ُك ْم ِم ْن ِع ْن ِد
اليھود أرادوا أن يرجموا المسيح عليه الصالة والسالم فقال لھم) :أَ ْع َماالً َكثِ َ
ل
أَبِي .بِ َسبَ ِ
ل َع َم ٍ
ب أَيﱢ َع َم ٍ
ن ،بَلْ ألَجْ ِ
ل ِم ْنھَا تَرْ ُج ُمونَنِي؟ أَ َجابَهُ ْاليَھُو ُد قَائِليِنَ  :لَسْنَا نَرْ ُج ُمكَ ألَجْ ِ
ل َح َس ٍ
يف ،فَإِنﱠكَ َوأَ ْنتَ إِ ْن َس ٌ
ان تَجْ َع ُل نَ ْف َسكَ إِلَھا ً .أَ َجابَھُ ْم يَسُو ُ
وس ُك ْم :أَنَا قُ ْلتُ إِنﱠ ُك ْم آلِ َھةٌ؟
تَجْ ِد ٍ
ع :أَلَي َ
ْس َم ْكتُوبا ً فِي نَا ُم ِ

) (١يوحنا ).(١٦/٢٠
) (٢مرتضى ،المسيح بين القرآن واإلنجيل ،ص.٧٧
) (٣الرسالة إلى أھل إفسس ).(١٧/١
) (٤يوحنا ).(٢٦/٣
) (٥الغزالي ،الرد الجميل ،ص.٧٠
) (٦الخروج ).(١/٧

١٢٧
ارتْ إِلَ  ْي ِھ ْم َكلِ َم ةُ ﷲَ ،والَ يُ ْم ِك ُ
ض ْال َم ْكتُوبُ  ،فَال  ِذي قَ ﱠد َس هُ اآلبُ
ن أَ ْن يُ  ْنقَ َ
ص َ
إِنْ قَا َل آلِ َھ ةٌ ألُولَئِكَ ال  ِذينَ َ
ﱢف ،ألَنﱢي قُ ْل ُ
ت :إِنﱢي اب ُ
َوأَرْ َسلَهُ إِلَى ْال َعالَ ِم ،أَتَقُولُونَ لَهُ :إِنﱠكَ تُ َجد ُ
ْن ﷲ؟() ،(١ويشير المسيح بذلك إلى قول
اس
ي ُك ﱡل ُك ْم .لَ ِك ْن ِم ْث َ
النبي داوود عليھما السالم عن رؤساء اليھود) :أَنَا قُ ْلتُ إِنﱠ ُك ْم آلِ َھةٌ َوبَنُو ا ْل َعلِ ﱢ
ل النﱠ ِ
تَ ُموتُونَ َو َكأ َ َح ِد الرﱡ ؤَ َسا ِء تَ ْسقُطُونَ () ،(٢فبما ﱠ
أن اسم )إله( أطلق على المسيح عليه الصالة والسالم وعلى
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غيره فلم حملتموه على الحقيقة في حقه وعلى المجاز في حق غيره ما ھذا إال تعنت واتباع للھوى؟!
الوجه الثاني :ﱠ
أن كلمة )إله( تطلق في الكتاب المقدس على من يلتزم كالم ﷲ تعالى وأوامره فقد
بيﱠن المسيح عليه الصالة والسالم في النصوص السابقة ﱠ
أن سبب إطالق كلمة )إله( على غير ﷲ تعالى
ھو ﱠ
أن كلمة ﷲ قد صارت إليھم ،ال ألنﱠھم آلھة على الحقيقة ،وبھذا السبب اشترك المسيح مع غيره في
سبب إطالق كلمة )إله( عليھم ،ال بسبب وجود طبيعة الھوتية فيھم ،يقول العلمي موضحا ً ذلك " :ﱠ
إن كلمة
)إله( تطلق بالمعنى الحقيقي على )ﷲ( المعبود بحق سبحانه وتعالى ،وتطلق بالمعنى المجازي أو
التشبيھي على غيره ممن صارت إليھم كلمته من )القضاة( الشرعيين النائبين عنه تعالى في الحكم،
مزمور) ،(٦-١/٨٢ويوحنا ) .. ،(٣٦-٣٣/١٠وعلى )األنبياء( كالنبي موسى ،خروج ).. ،(١٦/٤
وألجل االحتراز عن )اإلله( بالمعنى التشبيھي أو المجازي قال المسيح مخاطبا ً ﷲ سبحانه وتعالى:
يح ال ِذي أَرْ َس ْلتَهُ( ،يوحنا
ي َوحْ دَكَ َويَسُو َع ْال َم ِس َ
اإللَهَ ْال َحقِيقِ ﱠ
ْرفُوكَ أَ ْنتَ ِ
) َوھَ ِذ ِه ِھ َي ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ :أَ ْن يَع ِ
) ،(٣/١٧فقوله) :ا ْل َحقِيقِ ﱠي( كلمة مھمة ضرورية ،حيث أنﱠ الجماعة اصطلحوا على سھولة إطالقھا
على غيره تعالى ،كالملك والقاضي والرسول ،..وھذا اإلله الحقيقي ھو الذي ناداه المسيح بقوله) :إِيلِي،
إِيلِي ،لَ َما َشبَ ْقتَنِي؟ أَيْ  :إِلَ ِھي ،إِلَ ِھي ،لِ َما َذا ت ََر ْكتَنِي؟( ،متى ) ،(٤٦/٢٧وھو المراد أيضا ً في قول بولس:
ْ
ْرفَتِ ِه( ،أفسس
) َك ْ
يح ،أَبُو ْال َمجْ  ِد ،ر َ
ي يُع ِ
ُوح ْال ِح ْك َم ِة َو ِ
اإل ْعالَ ِن فِي َمع ِ
ْطيَ ُك ْم إِلَهُ َربﱢنَا يَ ُسو َع ال َم ِس ِ
)".(١٧/١

)(٣

فإذا ثبت ﱠ
أن كلمة إله تستخدم لمن صارت له كلمة ﷲ تعالى ،وتطلق على المسيح عليه الصالة
والسالم وعلى غيره فقد بطل االستدالل بھا على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،و Hالحمد والمنة.
 .٤القدوس:
استدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما أُطلق عليه من كلمة )القدوس(،
والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن كلمة )قدوس( في اللغة من ق ﱠدس وھو الطھر ،وقدوس اسم من أسماء ﷲ تعالى
ومعناه :الطاھر أو المبارك ،والتقديس :التطھير ،ومنه األرض المقدسة ،وبيت المقدس ،وتق ﱠدس:

) (١يوحنا ).(٣٦-٣٢/١٠
) (٢المزامير ).(٦/٨ِ٢
) (٣العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.١٤٢
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١٢٨
تطھر) ،(١وقد جاء في قاموس الكتاب المقدس ما يؤيد ذلك ،فقد قال صاحب القاموس أنﱠھا تستخدم أحيانا ً
بمعنى ال ُمكرﱠس لخدمة ﷲ تعالى وعبادته).(٢
وعلى ھذا ﱠ
فإن كلمة قدوس لفظ مشترك يطلق على ﷲ تعالى وعلى المخلوق ،فإذا أطلقت على
المخلوق كانت بمعنى ﱠ
أن ھذا المخلوق طاھر ومبارك ،لذلك فقد أطلق الكتاب المقدس ھذه الكلمة على
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ر ِة َرحْ َمتِكَ
أماكن العبادة ،حيث قال النبي داوود عليه الصالة والسالم مخاطبا ً ﷲ تعالى) :أَ ﱠما أَنَا فَبِ َك ْث َ
ْسكَ بِخَ وْ فِكَ () ،(٣و أطلق الكتاب المقدس ھذه الكلمة على المالئكة أيضا ً،
أَ ْد ُخ ُل بَ ْيتَكَ  .أَ ْس ُج ُد فِي ھَ ْي َك ِل قُد ِ
حيث قال النبي دانيال عليه الصالة والسالم عن الملك قدوس ،وھذا نصه) :فَ َس ِمع ُ
احداً يَتَ َكلﱠ ُم.
ْت قُدﱡوسا ً َو ِ
س
ال قُد ٌ
ْصيَ ِة ْالخَ َ
فَقَ َ
را ِ
اح ٌد لِفُالَ ٍن ْال ُمتَ َكلﱢ ِم :إِلَى َمتَى الرﱡ ْؤيَا ِم ْن ِجھَ ِة ْال ُمحْ َرقَ ِة ال ﱠدائِ َم ِة َو َمع ِ
ﱡوس َو ِ
ب لِبَ ْذ ِل ا ْلقُ ْد ِ
ْس()،(٤كما أطلقھا أيضا ً على
اح َو َم َسا ٍء فَيَتَبَرﱠأُ ا ْلقُد ُ
ث ِمئَ ِة َ
َو ْال ُج ْن ِد َم ُدو َسي ِْن؟ فَقَ َ
ال لِي :إِلَى أَ ْلفَي ِْن َوثَالَ ِ
صب َ ٍ
كل ذكر بكر ألبويه ،فقد جاء في إنجيل لوقا حين أرادوا ختان المسيح عليه الصالة والسالم ما نصه) :أَ ﱠن
ُك ﱠل َذ َك ٍر فَاتِ َح َر ِح ٍم يُ ْدعَى قُدﱡوسا ً لِلرﱠبﱢ ().(٥
الوجه الثاني :إذا ثبت ﱠ
أن كلمة قدوس قد استخدمت اسما ً للمسيح عليه الصالة والسالم ولغيره من
البشر ،بل واستخدمت اسما ً للمالئكة الكرام عليھم السالم وألماكن العبادة ،فإ ﱠما أن يكون كل من وصف
بأنﱠه قدوس فھو إله ،وھذا ال يقول به الميسحيون ،وإ ﱠما ﱠ
أن كلمة قدوس ال داللة فيھا على ألوھية المسيح
عليه الصالة والسالم ،ومعناھا أنﱠه مبارك ومكرس لخدمة ﷲ تعالى ،وھو المطلوب.
 .٥األول واآلخر:
استدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما أطلق عليه من كلمتي )األول
واآلخر( ،والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
إن ھذه الكلمة جاءت في رؤيا يوحنا ،والمقصود بھا ﷲ تعالى ال المسيح عليه
الصالة والسالم ،يقول رستم" :الحقيقة ﱠ
أن ھذه الشبھة واھية للغاية ،وبطالنھا أوضح من الشمس ،وذلك
لسببين :أوالً :ﱠ
أن ھذه العبارات) :أَنَا األَلِ ُ
اآلخرُْ ،البِدَايَةُ َوالنﱢھَايَةُ( ،رؤيا يوحنا
ف َو ْاليَا ُء ،األَ ﱠو ُل َو ِ
) ،(١٣/٢٢التي تكررت في الرؤيا عدة مرات إنﱠما ينقلھا المالك الذي ظھر ليوحنا في رؤياه ،عن قول
ﷲ عز وجل عن نفسه ،ال عن قول المسيح عن نفسه!"

)(٦

فإذا نظرنا في النص وجدنا ﱠ
ُوحنﱠا ،إِلَى
أن المقصود فعالً ھو ﷲ تعالى ،وھذا ھو النصِ ) :م ْن ي َ
ْ
ْ
اح
ال ﱠسب ِْع ْال َكنَائِ ِ
س الﱠتِي فِي أَ ِسيﱠا :نِ ْع َمةٌ لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِمنَ ال َكائِ ِن َوال ِذي َكانَ َوال ِذي يَأتِيَ ،و ِمنَ السﱠ ْب َع ِة األَرْ َو ِ

) (١انظر :الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ص.١٣٧٥
) (٢عبدالملك بطرس ،قاموس الكتاب المقدس ،ص.٧١٩
) (٣المزمور ).(٧/٥
) (٤دانيال ).(١٤-١٣/٨
) (٥لوقا ).(٢٣-٢١/٢
) (٦رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٢٣٨

١٢٩
ْ
ض .ال ِذي
يس ُملُ ِ
ر ِمنَ األَ ْم َوا ِ
يح ال ﱠشا ِھ ِد األَ ِم ِ
تَ ،و َرئِ ِ
ينْ ،البِ ْك ِ
وك األَرْ ِ
الﱠتِي أَ َما َم َعرْ ِش ِهَ ،و ِم ْن يَسُو َع ال َم ِس ِ
طايَانَا بِ َد ِم ِهَ ،و َج َعلَنَا ُملُوكا ً َو َكھَنَةً  ِHأَبِي ِه ،لَهُ ْال َمجْ  ُد َوالسﱡ ْل َ
أَ َحبﱠنَاَ ،وقَ ْد َغ ﱠسلَنَا ِم ْن خَ َ
ط ُ
ان إِلَى أَبَ ِد اآلبِ ِدينَ .
بَ ،و َستَ ْنظُ ُرهُ ُكلﱡ َعي ٍْنَ ،وال ِذينَ َ
ض .نَ َع ْم
آ ِمينَ  .ھُ َو َذا يَأْتِي َم َع الس َﱠحا ِ
ط َعنُوهَُ ،ويَنُو ُح َعلَيْ ِه َج ِمي ُع قَبَائِ ِ
ل األَرْ ِ
آ ِمينَ  .أَنَا ھُ َو األَلِ ُ
ف َو ْاليَا ُءْ ،البِدَايَةُ َوالنﱢھَايَةُ ،يَقُو ُل الرﱠبﱡ ْال َكائِ ُن َوال ِذي َكانَ َوال ِذي يَأْتِيْ ،القَا ِد ُر َعلَى ُكلﱢ
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)(١
اآلخ ُر() ،(٢يقول
َش ْي ٍء ، (.وقد تكررت ھذه العبارة في مواقع أخرى في الرؤيا بزيادة عبارة) :األَ ﱠو ُل َو ِ

سعد رستم" :نلحظ بوضوح ﱠ
أن قائل) :أَنَا ھُ َو األَلِ ُ
ف َو ْاليَا ُءْ ،البِدَايَةُ َوالنﱢھَايَةُ( ھو الرب اإلله الذي ھو
الكائن وكان وسيأتي ،وھو غير المسيح ،بدليل أنﱠه عطفه عليه في البداية عندما قال) :نِ ْع َمةٌ لَ ُك ْم َو َسالَ ٌم ِمنَ
ْ
ْ
ْ
يح ال ﱠشا ِھ ِد
اح الﱠتِي أَ َما َم َعرْ ِش  ِهَ ،و ِم ْن يَ ُسو َع ال َم ِس ِ
ال َكائِ ِن َوال  ِذي َكانَ َوال  ِذي يَأتِيَ ،و ِمنَ ال ﱠس  ْب َع ِة األَرْ َو ِ
ين( ،والعطف يقتضي المغايرة ،وكذلك عندما تتكرر ھذه العبارة ينبغي أن تفھم مثل ھنا على ﱠ
أن
األَ ِم ِ
المقصود منھا ﷲ") ،(٣وعليه ﱠ
فإن المقصود ھنا من ھذه العبارة ھو ﷲ تعالى ال المسيح عليه الصالة
والسالم.
الوجه الثاني :وم ﱠما يؤيد ھذا التفسير وجود اختالف في ھذا النص بين ترجمات الكتاب المقدس،
يقول العلمي رداً على استدالل أحد القساوسة بھذا النص على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم" :لقد
ثبت لدى علمائكم المحققين ﱠ
أن قول المسيح) :أَنَا األَلِ ُ
اآلخرُْ ،البِدَايَةُ َوالنﱢھَايَةُ( ،مزاد من
ف َو ْاليَا ُء ،األَ ﱠو ُل َو ِ
بعض النساخ الذين كتبوا سفر رؤيا يوحنا ،ولذلك نرى ھذا القول موجوداً في بعض النسخ دون البعض
أن بعض النساخ القدماء ل ﱠما رأى ﱠ
اآلخر .. ،والظاھر ﱠ
أن ﷲ اآلب ُوصف بھذه األوصاف في سفر الرؤيا
) ،(٨/١و) ،(٦/٢١أراد أن يثبتھا للمسيح عل ى حسب العادة المألوفة فزاد ذلك في الرؤيا )،(١١/١
وحيث ثبت ﱠ
أن ھذه العبارة مزيدة فال اعتبار وال قيمة لھا عند أھل اإلنصاف".

)(٤

وم ﱠما يؤيد ما ذھب إليه العلمي ﱠ
أن الباحث تتبع ترجمات الكتاب المقدس فوجد فيھا اختالفا ً في ھذا
النص ،فمثالً :ﱠ
إن قول المسيح عليه الصالة والسالم) :أَنَا ھُ َو األَلِ ُ
اآلخ ُر( في الرؤيا
ف َو ْاليَا ُء .األَ ﱠو ُل َو ِ
ت في الترجمات األخرى ،وھي :اليسوعية
) (١١/١جاء فقط في ترجمة فاندايك وسميث ،ولم يأ ِ
الكاثوليكية ،وأخبار سارة -عربية مشتركة ،وكتاب الحياة ،والكتاب الشريف ،والبوليسية ،لذلك فال يصح
االستدالل بھذا النص على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم الحتمال أن يكون النص من إضافة
النساخ ،وإذا تطرق إلى الدليل االحتمال بطل به االستدالل.
الوجه الثالث :وإن فرضنا جدالً ﱠ
أن المقصود من ھذه العبارة ھو المسيح عليه الصالة والسالم،
فھي ال تدل على ألوھيته بحال من األحوال؛ فلعله يقصد كونه أول الخلق ،يقول رستم " :ﱠ
فإن ھذه العبارة

) (١رؤيا يوحنا الالھوتي ).(٨-٤/١
) (٢رؤيا يوحنا الالھوتي ).(١٧/١
) (٣رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٢٣٩
) (٤العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.٣٧٥

http://www.al-maktabeh.com

١٣٠
حتى لو قلنا إنﱠھا للمسيح عليه الصالة والسالم ،فال تتضمن نصا ً في تأليھه ،ألنﱠه يمكن تفسير عبارته:
اآلخ  ُر( ،بمعنى :أنا أول خلق ﷲ  ،..فبھذا يكون األول والنھاية لعالم الخليقة ،وما دام ھذا
)األَ ﱠو ُل َو ِ
االحتمال وارداً ،فاالستدالل بالعبارة ساقط ،كيف ومثل ھذه العقيدة الخطيرة تقتضي األدلة القطعية
الصريحة التي ال تحتمل معنى آخر") ،(١وم ﱠما يؤيد ذلك قول بولس واصفا ً المسيح عليه الصالة والسالم:
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ور ،بِ ْك ُر ُك ﱢل َخلِيقَ ٍة() ،(٢والمقصود من قوله) :بِ ْك ُر ُك ﱢل َخلِيقَ ٍة( ﱠ
أن المسيح
)ال ِذي ھُ َو ص َ
ُورةُ ﷲِ َغي ِْر ْال َم ْنظُ ِ
عليه الصالة والسالم ھو أول الخلق -في تصورھم.-
أ ﱠما وصف المسيح عليه الصالة والسالم بـ)اآلخر( فليس فيه دليل على ألوھيته ،إذ لعل المقصود
ﱠ
أن المسيح ھو نھاية عالم الخلق ،فھو سوف ينزل على األرض -كما يعتقد المسلمون والمسيحيﱡون-
وسوف يحاسب الناس يوم القيامة -كما يعتقد المسيحيﱡون -بأمر ﷲ تعالى والدليل على ذلك قوله عليه
اآلب لَهُ َحيَاةٌ فِي َذاتِ ِهَ ،ك َذلِكَ أَ ْع َ
اال ْبنَ أَيْضا ً أَ ْن تَ ُكونَ لَهُ َحيَاةٌ فِي َذاتِ ِه،
الصالة والسالمَ ) :ك َما أَ ﱠن
َ
طى ِ
س ْل َ
أَ ْع َ
ب
طانا ً أَنْ يَ ِدينَ أَ ْيضا ًَ .. ،ك َما أَ ْ
س َم ُع أَ ِدينُ َ ،و َد ْينُونَتِي عَا ِدلَةٌ ،ألَنﱢي الَ أَ ْطلُ ُ
طاهُ ُ
شيئَةَ اآل ِ
شيئَتِي بَ ْل َم ِ
ب َم ِ
سلَنِي().(٣
ال ِذي أَ ْر َ
ثانيا ً :نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح بما ورد من أنﱠ بعض صفات ﷲ تعالى
صفات للمسيح عليه الصالة والسالم

)(٤

الرد اإلجمالي :استدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح بما ورد في الكتاب المقدس من وصف
ت  Hتعالى ،وقبل أن يبدأ الباحث بنقض ھذه األدلة واحداً تلو اآلخر
المسيح عليه الصالة والسالم بصفا ٍ
ال بد من بيان الرد اإلجمالي عليھا ،فأقول :ﱠ
إن الصفات إذا نسبت إلى ﷲ تعالى فإنﱠھا تنسب إليه بما يليق
به تعالى كواجب للوجود وبما يليق بجالله وجماله وكماله المطلق ،وإذا نسبت إلى الخلق نسبت إليھم
على وجه يليق بھم كمخلوقين ،فمثالً :نسبة العلم إلى ﷲ تعالى شيء ،ونسبة العلم إلى اإلنسان شيء آخر،
فعلم ﷲ تعالى مطلق؛ فھو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ،ال يحتاج في علمه إلى
اآلالت واألدوات ،وعلمه سبحانه غير مكتسب ،فھو قديم قدم ذاته العلية ،أ ﱠما علم اإلنسان فھو علم محدود
مكتسب ناقص حادث) ،(٥ويحتاج اإلنسان في تحصيله إلى اآلالت واألدوات ،فشتان ما بين علم الرحمن
وعلم اإلنسان ،وكذلك الحال مع بقية الصفات.
ﱠ
وإن من قرأ الكتاب المقدس يجد أنﱠه ينسب صفات ﷲ تعالى إلى البشر ،وينسب صفات البشر إلى

) (١رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٢٤٠
) (٢الرسالة إلى أھل كالوسي ).(١٥/١
) (٣يوحنا ) .(٣٠-٢٦/٥ويرى الباحث ﱠ
أن المقصود من وصف المسيح عليه الصالة والسالم بـ)اآلخر( -إن صح ذلك
عنه -أنﱠه سوف ينزل في آخر الزمان على األرض ليقيم شرع ﷲ تعالى ،فھو آخر األنبياء عليھم السالم على
األرض ،فمن ھذه الجھة كان اآلخر ،وھذا يتوافق مع ما جاء في بعض األحايث النبوية الشريفة التي تثبت ذلك،
انظر مثالً :مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب ذكر الدجال وصفته ،ح ،٢٩٣٧جـ ،٤ص.٢٢٥٠
) (٤انظر نصوص أدلتھم في :ھذا البحث ،ص.٥٥-٥٢
) (٥الحادث :ما يكون مسبوقًا بالعدم .انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.٨١

١٣١
ﷲ تعالى ،فإذا نسبت الصفات اإللھية إلى البشر نسبت إليھم على ما يليق بھم كبشر مخلوقين ،وكذلك إذا
نسبت الصفات البشرية إلى ﷲ تعالى نسبت إليه على ما يليق بجالله وجماله وكماله المطلق ،فال يجوز
فھم نسبة الصفات اإللھية إلى البشر كنسبتھا إلى ﷲ تعالى ،كما أنﱠه ال يجوز فھم نسبة الصفات البشرية
إلى ﷲ تعالى كنسبتھا إلى البشر ،وھذا األمر يوافقنا عليه المسيحيﱡون ،يقول مينا معلقا ً على بعض
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النصوص التي تنسب صفات البشر إلى ﷲ تعالى ،مثل ما جاء في سفر التكوين في نزول الرب إلى
ر ْال َم ِدينَةَ َو ْالبُرْ َج اللﱠ َذي ِْن َكانَ بَنُو آ َد َم يَ ْبنُونَھُ َما()" :(١نعم ﱠ
إن ھذه
مدينة بابل ،ونصه) :فَنَزَ َل الرﱠبﱡ لِيَ ْنظُ َ
النصوص لو أخذت على ظاھرھا لكانت دليالً على عدم معرفة ﷲ المعرفة المطلقة ،أ ﱠما ولھا معان
أخرى بخالف الظاھر منھا فال محل لالعتراض عليھا.. ،غير أنﱠه قبل شرحھا يجب أن نعرف مبدئيا ً أنﱠه
من مصطلحات الكتاب المقدس أن ينسب  Hجل شأنه أعمال البشر مجازاً حبا ً في إيصال معاني الحقائق
لعقولھم ،وأذھانھم بالطرق المألوفة لديھم".

)(٢

وعليه فكما يجب فھم الصفات البشرية المنسوبة إلى ﷲ تعالى بما يليق بجالل ﷲ وجماله وكماله،
كذلك يجب أيضا ً فھم الصفات اإللھية المنسوبة إلى البشر بما يليق ببشريتھم ،وإال فلو فھمت الصفات
على حقيقتھا ألدى ذلك إلى قلب الحقائق ،فينقلب الخالق إلى مخلوق ،والمخلوق إلى خالق ،والواجب

)(٣

إلى ممكن) ،(٤والممكن إلى واجب ،وھذا محال ،وعلى ھذا األساس ال بد أن نتعامل مع الصفات اإللھية
المنسوبة إلى المسيح عليه الصالة والسالم ،أ ﱠما اآلن فسوف نبدأ بالرد التفصيلي على أدلة المسيحيﱢين
على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم باتصافه ببعض صفات ﷲ تعالى )اآلب( وھذه الصفات ھي:
 .١األزلية واألبدية:
يستدل المسيحيﱡون على أزلية المسيح عليه الصالة والسالم بعدة نصوص منھا:
ل أَ ْن يَ ُكونَ
النص األول :قول المسيح عليه الصالة والسالم لليھود عن نفسه الكريمة) :قَ ْب َ
إِب َْرا ِھي ُم أَنَا َكائِ ٌن() ،(٥والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :أنﱠه لكي يتضح المعنى فال بد من ذكر السياق كامالً ،وقد جاء ھذا الكالم للمسيح
عليه الصالة والسالم حين كذبه اليھود ولم يؤمنوا بنبوته ،فقالوا له) :اآلنَ َعلِ ْمنَا أَ ﱠن بِكَ َش ْي َ
طانا ً .قَ ْد َماتَ
ق ْال َموْ تَ إِلَى األَبَ ِد .أَلَ َعلﱠكَ أَ ْع َ
ظ ُم ِم ْن أَبِينَا
إِب َْرا ِھي ُم َواألَ ْنبِيَا ُء َوأَ ْنتَ تَقُو ُل :إِ ْن َكانَ أَ َح ٌد يَحْ فَظُ كالَ ِمي فَلَ ْن يَ ُذو َ
ع :إِ ْن ُك ْن ُ
اب يَسُو ُ
ْس َمجْ  ِدي
ت أُ َمجﱢ  ُد نَ ْف ِسي فَلَي َ
إِب َْرا ِھي َم ال ِذي َماتَ ؟ َواألَ ْنبِيَا ُء َماتُواَ .م ْن تَجْ َع ُل نَ ْف َسكَ ؟ أَ َج َ
ْرفُونَهَُ .وأَ ﱠما أَنَا فَأ َ ْع ِرفُهَُ .وإِ ْن قُ ْل ُ
ت إِنﱢي
َشيْئا ً .أَبِي ھ َُو ال ِذي يُ َم ﱢج ُدنِي ،ال ِذي تَقُولُونَ أَ ْنتُ ْم إِنﱠهُ إِلَھُ ُك ْمَ ،ولَ ْستُ ْم تَع ِ

) (١التكوين ).(٥/١١
) (٢مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٤٢
) (٣الواجب :ھو الذي ال يتصور العقل عدمه ويكون وجوده من ذاته ،انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.٢٤٩
) (٤الممكن :ما يتصور العقل وجوده وعدمه على السواء فيحتاج إلى مرجح يرجح أحدھما على اآلخر .انظر:
الجرجاني ،التعريفات ،ص.٢٣٠
) (٥يوحنا ).(٥٨/٨

http://www.al-maktabeh.com

١٣٢
لَس ُ
ْت أَ ْع ِرفُهُ أَ ُك ُ
ون ِم ْثلَ ُك ْم َكا ِذباً ،لَ ِكنﱢي أَ ْع ِرفُهُ َوأَحْ فَظُ قَوْ لَهُ .أَبُو ُك ْم إِ ْب َرا ِھي ُم تَھَلﱠ َل بِأ َ ْن يَ َرى يَوْ ِمي فَ َرأَى َوفَ ِر َح.
ق ْال َح ﱠ
عْ :ال َح ﱠ
ال لَھُ ْم يَسُو ُ
ْل أَ ْن
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :قَب َ
ْس لَكَ خَ ْمسُونَ َسنَةً بَ ْع ُد ،أَفَ َرأَيْتَ إِب َْرا ِھي َم؟ قَ َ
ال لَهُ ْاليَھُو ُد :لَي َ
فَقَ َ
يَ ُكونَ إِب َْرا ِھي ُم أَنَا َكائِ ٌن() ،(١فالسياق يظھر أنﱠه ليس فيه دليل البتة على أزلية المسيح وال على ألوھيته،
فليس المقصود ھنا القبلية الزمنية الحقيقية.
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وفي ھذا يقول اإلمام الغزالي" :ھذا الكالم ناطق بالمجاز ،ﱠ
ألن إبراھيم عليه الصالة والسالم لم ير
يوم والدته) ،(٢وال يوم إرساله ،وال يوم حصول الحقيقة الثالثة له -كما يزعمون ،ﱠ
ألن ھذه كلھا حدثت بعد
إبراھيم ،بل المراد من ذلك ﱠ
أن األنبياء يحبون دوام طاعة ﷲ ،ودوام إظھار شرائعه المتكفلة بمصالح
العباد ،فلما أعلم إبراھيم عليه الصالة والسالم برسالة عيسى ،وھدايته للعالمُ .. ،س ﱠر بذلك ،فالرؤية ھاھنا
محمولة على البصيرة ،التي ھي العلم ،ال على البصر") ،(٣ويستدل اإلمام الغزالي على ھذا التأويل
فيقول" :وقد صرﱠح بولس في رسالته التي سيﱠرھا إلى كورنثوس بأبلغ من ذلك ،وھذا يدل على أنﱠه أراد
السرﱢ يﱠ ِة الﱠتي ظلﱠت مكتومةً في الماضي ،تلكَ الﱠتي أَعَ ﱠدھا
عين ما أردناه ،فقال) :بل نَتَكلﱠ ُم على ِحك َم ِة ﷲِ ِ
بيل َمجْ ِدنا() ،(٤يريد ﱠ
تقوالً وافتراء،
أن ھذه األحكام مقررة في علم ﷲ ،فليست إذاً ﱡ
ﷲ ُ قَ َ
ھور في َس ِ
بل ال ﱡد ِ
وھذا عين ما أ ﱠولناه") ،(٥ويؤكد ھذا التأويل قول بطرس عن المسيح عليه الصالة والسالم) :وكانَ ق ِد
اصطُفِ َى ِمن قَ ْب ِل إِنشا ِء العالَم().(٦
وعليه فالمقصود ھنا وجود المسيح عليه الصالة والسالم ووجود رسالته وتعاليمه في العلم اإللھي،
وليس الوجود الخارجي الحقيقي ،ويزيد سعد رستم األمر توضيحا ً فيقول" :فقبلية عيسى المسيح على
إبراھيم ھنا ال يمكن أن تكون قبلية حقيقية في نظر النصارى ،ال باعتبار ناسوت المسيح المنفك عن
الالھوت طبقا ً العتقادھم ،ﱠ
ألن والدة عيسى اإلنسان كانت بعد إبراھيم عليه الصالة والسالم اتفاقا ً ،وال
باعتبار حصول الحقيقة الثالثة الم ﱠدعاة له؛ أي تعلق الالھوت بالناسوت ،ﱠ
ألن ذلك ت ﱠم مع والدة المسيح من
العذراء وروح القدس الذي ت ﱠم أيضا ً بعد إبراھيم اتفاقا ً".

)(٧

ولكن قد يعترض المسيح ﱡيون فيقولون :ﱠ
إن المقصود ھنا بسبق المسيح للخليل إبراھيم عليھما
السالم السبق بالالھوت ال السبق بالناسوت ،يقول سعد رستم مجيبا ً على ھذا االعتراض" :وال يمكن أن
يكون قصده سبق المسيح على إبراھيم باعتبار الھوته األزلي الم ﱠدعى ،بقرينة ﱠ
أن بداية الكالم كانت عن
رؤية إبراھيم لھذا اليوم ،أي يوم بعثة المسيح ورسالته ،وابتھاج إبراھيم به ،فالكالم إذاً عن رؤية المسيح

) (١يوحنا ).(٥٨-٥٤/٨
) (٢أي يوم والدة المسيح عليه الصالة والسالم.
) (٣الغزالي ،الرد الجميل ،ص.٨٣
) (٤الرسالة إلى األولى أھل كورنثوس ).(٧/٢
) (٥الغزالي ،الرد الجميل ،ص.٨٤
) (٦رسالة بطرس األولى ).(٢٠/١
) (٧رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٥٤

١٣٣
المبعوث في األرض ،وھذا تم بعد إبراھيم اتفاقا ً ،فلم يبقى إال أن يكون المراد بالقبلية علم ﷲ السابق
بتقدير إرسال عيسى عليه الصالة والسالم في ھذا الوقت ،وما يترتب عليه من اإلرشاد والرحمة
بالعباد".

)(١

ولكن إذا كان المقصود من وجود المسيح قبل الخليل إبراھيم عليھما السالم ھو الوجود في العلم
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اإللھي ،فما ھي الميزة والخصوصية للمسيح عليه الصالة والسالم في ذلك ،إذ ﱠ
إن وجود المسيح وغيره
من األنبياء عليھم الصالة والسالم في علم ﷲ تعالى وجود أزلي مشترك بينھم جميعا ً ،بل بينھم وبين كل
موجود؟! يجيب الغزالي على ھذا السؤال فيقول" :إنﱠه لم يذكر ذلك في معرض الخصوصية ،وإنﱠما ذكره
قاطعا ً به استبعاد اليھود لسرور إبراھيم وفرحه بيومه ،وتصحيحا ً لصدقه فيما أخبر .. ،فيكون ذلك رداً
على المكذب ،وإعالما ً له ﱠ
بأن ھذه الدعوة ثابتة في نفس األمر ،مقررة في علم ﷲ قديما ً ،ويدل على
صحة ھذا التأويل ﱠ
أن عيسى عليه الصالة والسالم إنﱠما ورد منه ذلك حيث أعظم اليھود قوله ،قائلين:
ْرا ِھي َم؟( ،فذكر حينئذ الجھة ال ُمصححة لسرور إبراھيم ،فيحصل
ْس لَكَ خَ ْمسُونَ َسنَةً بَ ْع ُد ،أَفَ َرأَيْتَ إِب َ
)لَي َ
لھم بذلك استمالة مكذبيھم إلى صدقھم فيما يدعونه من النبوة والرسالة") ،(٢فل ﱠما كان النبي إبراھيم عليه
الصالة والسالم معظما ً عند اليھود أراد المسيح عليه الصالة والسالم أن يستميل قلوب المكذبين له من
اليھود ،فكأنﱠه أراد بقوله لھم :ﱠ
إن إبراھيم -الذي تحبونه وتعظمونه -أحب أن يرى يومي ھذا ،فجعل محبة
النبي إبراھيم عليه الصالة والسالم لرؤية يوم رسالته دليالً من األدلة على صدق دعوته ،فلما أخذ اليھود
األمر على ظاھره من القبلية الزمانية ،وتعجبوا كيف يحب النبي إبراھيم يوم المسيح ھذا وھو لم يدرك
النبي إبراھيم عليه الصالة والسالم فبيﱠن لھم أنﱠه لم يقصد الوجود الخارجي ،وإنﱠما قصد الوجود في علم
ﷲ تعالى ،وقد علم النبي إبراھيم عليه الصالة والسالم بھذا اليوم وفرح به.
أن المقصود ھنا ھو المعنى الحرفي للنص؛ أي ﱠ
الوجه الثاني :إن فرضنا جدالً ﱠ
أن وجود المسيح
كان بالفعل قبل النبي إبراھيم عليھما السالم ،فليس في ذلك أي دليل على أزلية المسيح وال على ألوھيته
كما أوضح رستم ،إذ ﱠ
إن وجوده قبل النبي إبراھيم أو حتى قبل النبي آدم عليھما السالم أو حتى قبل خلق
المخلوقات جميعھا ،ال يفيد بحد ذاته األلوھية ،بل أقصى ما يدل عليه ﱠ
أن لھذا المخلوق -الذي خلق قبل
بقية المخلوقات -ميزة عند ﷲ تعالى ،أ ﱠما أن يكون ھو ﷲ فذلك محال.

)(٣

النص الثاني :قول المسيح عليه الصالة والسالمَ ) :واآلنَ َمجﱢ ْدنِي أَ ْنتَ أَ ﱡيھَا اآلبُ ِع ْن َد َذاتِكَ بِا ْل َم ْج ِد
ال ِذي َكانَ لِي ِع ْندَكَ قَ ْب َل َك ْو ِن ا ْل َعالَ ِم() ،(٤وقوله عليه الصالة والسالم):أَ ﱡيھَا اآلبُ أُ ِري ُد أَ ﱠن ھَ ُؤالَ ِء ال ِذينَ
ط ْيتَنِي يَ ُكونُونَ َم ِعي َح ْي ُ
ون أَنَا ،لِيَ ْنظُ رُوا َمجْ  ِدي ال  ِذي أَ ْع َ
أَ ْع َ
ث أَ ُك ُ
شا ِء
ط ْيتَنِي ،ألَنﱠكَ أَ ْحبَ ْبتَنِي قَ ْب  َل إِ ْن َ

) (١المرجع نفسه ،ص.١٥٥
) (٢الغزالي ،الرد الجميل ،ص.٨٥
) (٣انظر :رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٥٣
) (٤يوحنا ).(٥/١٧
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١٣٤
ا ْل َعالَ ِم() ،(١فالجواب عليه :ﱠ
أن المقصود بالمجد كما جاء في دائرة المعارف الكتابية ھو الشرف والكرامة
والمنزلة السامية) ،(٢وعليه ﱠ
فإن المسيح عليه الصالة والسالم سأل ﷲ تعالى أن يرفع قدره ومنزلته عنده،
وھذا دليل على بشريته ،فلو كان إلھا ً لكان مجده وكرامته ذاتيان فيه ،فال يحتاج أن يسألھما من غيره،
ﱠ
وكأن المسيحيﱢين ال يميزون بين الدليل الذي لھم والدليل الذي عليھم ،ولكن لماذا يرفع ﷲ تعالى قدر
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المسيح عليه الصالة والسالم؟! ﱠ
ألن ﷲ تعالى أحب المسيح قبل خلق العالم ،ويستدل المسيحيﱡون بھذا
الحب الموجود قبل خلق العالم على أزلية المسيح وھذا باطل ،ألنﱠه ليس ھناك تالزم بين محبة الشيء
ووجوده ،فليس من شرط محبة ﷲ للمسيح أزالً وجود المسيح أزالً ،فا Hتعالى يحب جميع األنبياء عليھم
يدع المسيحيﱡون ﱠ
أن وجود األنبياء وغيرھم ممن يحبھم ﷲ تعالى أزلي ،وإذا ثبت
السالم أزالً ،ولكن لم ِ
عدم وجود تالزم بين محبة ﷲ للشيء ووجود الشيء المحبوب بطل االستدالل بھذه النصوص على أزلية
المسيح عليه الصالة والسالم ،و Hالحمد والمنة.
 .٢القدرة على كل شيء:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بنصوص من الكتاب المقدس تصفه
بالقدرة على كل شيء ،فقد جاء قول المسيح عليه الصالة والسالم عن نفسه الكريمة) :أَنَا ھُ َو األَلِ ُ
ف
ي ٍء() ،(٣والجواب عليه :ﱠ
أن
َو ْاليَا ُء .. ،يَقُو ُل الرﱠبﱡ ْال َكائِ ُن َوال ِذي َكانَ َوال ِذي يَأْتِيْ ،القَا ِد ُر َعلَى ُكلﱢ َش ْ
الباحث قد أثبت عند نقض استدالل المسيحيﱢين بوصف المسيح باألول واآلخر ﱠ
أن القائل ھنا ھو ﷲ تعالى
وليس المسيح ،ناھيك عن كون ھذا النص قد جاء في مواضع أخرى على لسان المسيح عليه الصالة
والسالم دون قوله ْ ) :القَا ِد ُر َعلَى ُكلﱢ َش ْيء( ،وعليه يبطل استداللھم بھذا النص على قدرة المسيح عليه
الصالة والسالم على كل شيء.

)(٤

أ ﱠما استداللھم على قدرة المسيح عليه الصالة والسالم بما جاء في إنجيل متى ،حيث استجاب البحر
ر َج ِميعا ً تُ ِطيعُهُ!() ،(٥فقد
اح َو ْالبَحْ َ
ان ھَ َذا! فَإ ِ ﱠن الرﱢ يَ َ
والريح ألمر المسيح ،فتعجب الناس وقالوا) :أَيﱡ إِ ْن َس ٍ
أن المسيح عليه الصالة والسالم صرﱠح ﱠ
بيﱠن الباحث في المطلب الثاني من ھذا المبحث) (٦ﱠ
أن كل ما كان
َي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إِلَ ﱠي ِمنْ أَبِي() ،(٧فإذا
يفعله من معجزات إنﱠما كان بقدرة ﷲ تعالى ،فقد قال المسيحُ ) :ك ﱡل ش ْ
أن قدرة المسيح إنﱠما ھي من ﷲ تعالى ،بطل االستدالل بھا على ألوھية المسيح ،ﱠ
ثبت ﱠ
ألن قدرة اإلله ال
بد أن تكون ذاتية فيه ،فالقدرة المكتسبة من الغير نقص ،والناقص ال يكون إلھا ً.

) (١يوحنا ).(٢٤/١٧
) (٢انظر :صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٧ص.٩٥
) (٣رؤيا يوحنا الالھوتي ).(٨/١
) (٤انظر :ھذا البحث ،ص.١٣٠-١٢٩
) (٥متى ).(٢٧/٨
) (٦انظر :ھذا البحث ،ص.١٠٠-٩٩
) (٧لوقا ) ،(٢١/١٠ومتى).(٣٦/٢٤

١٣٥
 .٣العلم بكل شيء:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بعلمه بكل شيء ،والجواب على ذلك
من عدة وجوه أبرزھا:
أن الباحث قد بيﱠن تصريح المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
الوجه األول :ﱠ
بأن كل ما له فھو من ﷲ
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َي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إِلَ ﱠي ِمنْ أَبِي() ،(١بل لقد صرﱠح المسيح ﱠ
أن كل ما عنده من علم
تعالى ،فقد قال المسيحُ ) :ك ﱡل ش ْ
سلَنِي() ،(٢وقالَ ) :ولَس ُ
ْت أَ ْف َع ُل َشيْئا ً ِم ْن نَ ْف ِسي،
س لِي بَ ْل لِلﱠ ِذي أَ ْر َ
فھو من ﷲ تعالى حيث قال) :تَ ْعلِي ِمي لَ ْي َ
سلَنِي ھ َُو َم ِعي() ،(٣فالمسيح عليه الصالة والسالم يصرح ھنا
بَلْ أَتَ َكلﱠ ُم بِھَ َذا َك َما َعلﱠ َمنِي أَبِيَ .والذي أَ ْر َ
بأنﱠه ال يعلم إال ما يعلمه ﷲ تعالى له ،وھذا التصريح من المسيح عليه الصالة والسالم ينفي ألوھيته.
الوجه الثاني :ھناك نصوص كثيرة يُبيﱢن فيھا المسيح عليه الصالة والسالم محدودية علمه ،منھا:
قول المسيح عليه الصالة والسالم عن يوم القيامةَ ) :وأَ ﱠما َذلِكَ ْاليَوْ ُم َوتِ ْلكَ السﱠا َعةُ فَالَ يَ ْعلَ ُم بِ ِھ َما أَ َح ٌدَ ،والَ
االبْنُ  ،إال اآلبُ () ،(٤فھذا إقرار من المسيح عليه الصالة والسالم ب ﱠ
أن علمه
ْال َمالَئِ َكةُ ال ِذينَ فِي ال ﱠس َما ِءَ ،والَ ِ
وأن ﷲ تعالى ھو المنفرد بعلم الساعة وقيامھا ،ﱠ
علمه محمدود ،ﱠ
وأن المسيح عليه الصالة والسالم ال يعلم
إال ما علمه ﷲ) ،(٥فإذا ثبت عدم علم المسيح عليه الصالة والسالم بالساعة بطلت ألوھيته ،ﱠ
ألن اإلله ال بد
بد أن يكون عالما ً بكل شيء.
وجاء في إنجيل متى وإنجيل مرقس ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم حين دخل القدسَ ) :جاعَ،
فَنَ َ
ال لَھَا :الَ يَ ُك ْن ِم ْن ِك ثَ َم ٌر بَ ْع ُد إِلَى األَبَ ِد!.
يقَ ،و َجا َء إِلَ ْيھَا فَلَ ْم يَ ِج ْد فِيھَا َشيْئا ً  ...فَقَ َ
ظ َر َش َج َرةَ تِ ٍ
ين َعلَى الطﱠ ِر ِ
اب يَسُو ُ
ع
ال؟ فَأ َ َج َ
ال .فَلَ ﱠما َرأَى التﱠالَ ِمي ُذ َذلِكَ تَ َع ﱠجبُوا قَائِلِينَ َ :ك ْيفَ يَبِ َس ِ
فَيَبِ َس ِ
ت التﱢينَةُ فِي ْال َح ِ
ت التﱢينَةُ فِي ْال َح ِ
ان َوالَ تَ ُش ﱡكونَ  ،فَالَ تَ ْف َعلُونَ أَ ْم َر التﱢينَ ِة فَقَ ْ
ال لَھُ ْم :إِ ْن َكانَ لَ ُك ْم إِي َم ٌ
ل :ا ْنتَقِلْ
َوقَ َ
ط ،بَلْ إِ ْن قُ ْلتُ ْم أَيْضا ً لِھَ َذا ْال َجبَ ِ
ونَ .و ُكلﱡ َما ت ْ
َوا ْن َ
َطلُبُونَهُ فِي الصﱠالَ ِة ُم ْؤ ِمنِينَ تَنَالُونَهُ() ،(٦يُبيﱢن ھذا النص ﱠ
ط ِرحْ فِي ْالبَحْ ِر فَيَ ُك ُ
أن المسيح
عليه الصالة والسالم ذھب إلى شجرة التين وھو يظن أنﱠھا مثمرة ،لكنﱠه تفاجئ حين وصل إليھا ووجدھا
غير مثمرة ،فغضب عليھا ولعنھا ،فلو كان المسيح عالما ً بكل شيء لعلم بحال الشجرة ،فإذا ثبت عدم
علمه بحال الشجرة ،بطل القول بأنﱠه يعلم كل شيء ،فبطلت ألوھيته ،وھنا يسأل القرآفي المسيحيﱢين فيقول
لھم" :ﷲ بكل شيء عليم ،أم ال ،فإن قالوا :ال ،كذبتھم أقوال المسيح عليه الصالة والسالم :ال يعلم القيامة
إال ﷲ تعالى ،وإن قالوا :نعم ،بطل اعتقادھم في ربوبية المسيح عليه الصالة والسالم ،ف ﱠ
إن نصوص

) (١لوقا ) ،(٢١/١٠ومتى).(٣٦/٢٤
) (٢يوحنا ).(١٩-١٦/٧
) (٣يوحنا ).(٢٩-٢٨/٨
) (٤مرقس ).(٣٢/١٣
) (٥انظر :الترجمان ،عبدﷲ بن عبدﷲ ،تحفة األريب في الرد على أھل الصليب ،ط) ،١تحقيق الطاھر المعموري(،
دار سالمة للطباعة والنشر والتوزيع ،تونس١٩٨٣ ،م ،ص.٣٦
) (٦متى ) ،(٢٠-١٨/٢١ومرقس ).(١٤-١١/١١
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١٣٦
اإلنجيل تقتضي عدم علمه بالمغيبات".

)(١

الوجه الثالث :لو كان التالميذ يعتقدون ﱠ
أن المسيح إلھا ً لما تعجبوا من يبس الشجرة حين لعنھا
المسيح عليه الصالة والسالم ،يقول القرآفي" :تعجب التالميذ من يبسھا ،ولو كانوا يعتقدون أنﱠه ﷲ تعالى
لم يعجبوا من ذلك ،ﱠ
فإن المسيح عند النصارى ھو خالق العالم .. ،وبيده كل شيء ،والتالميذ لم يعتقدوا
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ذلك ،فدل ذلك على عبوديته عليه الصالة والسالم") ،(٢أي ﱠ
أن التالميذ لو كانوا يعتقدون بألوھية المسيح
لما استغربوا من يبس الشجرة ،ﱠ
ألن اإلله قادر على كل شيء ،ث ﱠم بيﱠن القرآفي علﱠة يبس الشجرة كما بيﱠنھا
ان َوالَ
المسيح عليه الصالة والسالم فقال" :قول المسيح عليه الصالة والسالم لھم) :إِ ْن َكانَ لَ ُك ْم إِي َم ٌ
تَ ُش ﱡكونَ  ،فَالَ تَ ْف َعلُونَ أَ ْم َر التﱢينَ ِة فَقَ ْ
ط ،بَلْ إِ ْن قُ ْلتُ ْم أَيْضا ً لِھَ َذا ْال َجبَ ِل :ا ْنتَقِلْ َوا ْن َ
ط ِرحْ فِي ْالبَحْ ِر فَيَ ُك ُ
ونَ .و ُكلﱡ َما
ت ْ
َطلُبُونَهُ فِي الصﱠالَ ِة ُم ْؤ ِمنِينَ تَنَالُونَهُ( ،د ﱠل ذلك على أنﱠه إنﱠما ظھرت كرامته عليه الصالة والسالم في
الشجرة بإيمانه الصادق ،ال بكونه إله العالم ،وإال لكان الجواب :لو كنتم مثلي إلھا ً وأبنا ًء  Hلفعلتم مثلي،
وال كان يحسن ذكر اإليمان ،ول ﱠما علل به د ﱠل ذلك على أنﱠه نبيه ،وعلى إثبات عبوديته ،وإبطال ألوھيته،
وھو المطلوب".

)(٣

ففي ھذا النص ثبت عدم علم المسيح عليه الصالة والسالم بكل شيء ،وعدم قدرته على كل شيء،
وبذلك بطلت ألوھيته ،ﱠ
ألن اإلله ال بد أن يكون عالما ً بكل شيء ،وقادراً على كل شيء ،فإن اعترض
المسيح ﱡيون وقالوا :ﱠ
إن ذلك كان بسبب الناسوت ،فنقول لھم :لماذا لم يعلم المسيح بالھوته المتحد مع
ناسوته حسب قولكم حال الشجرة ،فإذا ثبت عدم علمه بھا بطل قولكم باتحاد الناسوت والالھوت ،ثم لماذا
لم يُبيﱢن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن عدم علمه كان بسبب الناسوت ،فھذه مسألة من أصول العقيدة
وال يليق به وال بحبه ألتباعه أن يؤخر بيان المسائل العقدية الرئيسة خاصة عند الحاجة إليھا.
الوجه الرابع :ﱠ
أن النصوص التي استدل بھا المسيحيﱡون على علم المسيح عليه الصالة والسالم
بكل شيء ھي من أقوال التالميذ كما يظھر في النصوص) ،(٤ال من أقوال المسيح ،وھم ليسوا أعلم من
المسيح عليه الصالة والسالم بحال نفسه ،فال يصح أن يرجح كالمھم على كالم المسيح عليه الصالة
والسالم نفسه ال ُمصرح في نفي علم الساعة وغيرھا عن نفسه ،وعدم علمه إال بما علمه ﷲ تعالى إياه.
الوجه الخامس :ليس المسيح عليه الصالة والسالم ھو النبي الوحيد الذي أطلعه ﷲ تعالى على
شيء من الغيب ،بل ھناك أنبياء كثيرون قبله أطلعھم ﷲ تعالى على بعض الغيب ،فقد أخبر النبي
صموئيل عليه الصالة والسالم الملك شاول بما سوف يحصل معه من غيب) ،(٥وأخبر النبي يعقوب عليه

) (١القرآفي ،األجوبة الفاخرة ،ص.١٠٦
) (٢المرجع نفسه ،ص.٦٨
) (٣القرآفي ،األجوبة الفاخرة ،ص.٦٨
) (٤انظر :ھذا البحث ،ص.٥٤-٥٣
) (٥صموئيل األول ).(٩-٢/-١

١٣٧
عليه الصالة والسالم أبناءه ببعض األمور الغيبية أيضا ً) ،(١وكذلك أخبر النبي موسى عليه الصالة
والسالم عن بعض الغيب) ،(٢ولم يقل أحد من المسيحيﱢين ﱠ
أن ھؤالء األنبياء عليھم الصالة والسالم آلھة،
أن فيھم طبيعة الھوتية ،وعليه فقد ثبت ﱠ
أو ﱠ
أن العلم بشي ٍء من الغيب لم يكن خاصا ً بالمسيح عليه الصالة
والسالم ،بل ﱠ
إن عالم الغيب والشھادة ﷲ سبحانه وتعالى يطلع من يشاء من عباده على ما يشاء من غيبه،
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والسؤال الذي يطرح نفسه :لماذا جعل المسيحيﱡون اإلطالع على الغيب دليالً على ألوھية المسيح ،ولم
يجعلوه دليالً على ألوھية غيره من األنبياء عليھم الصالة والسالم ممن أطلعھم ﷲ تعالى على الغيب
كذلك؟!
الوجه السادس :إن فرضنا جدالً ألوھية المسيح فعندھا يجب أن يكون قادراً على كل شيء ،فلماذا
لم يأمر المسيح الشجرة لكي تثمر فيأكل منھا بدال من أن يلعنھا ويبقى جائعاً؟! يقول رستم" :إنﱠه ل ﱠما وجد
الشجرة غير مثمرة لعنھا ،وبقي جائعا ً! ولو كان إلھا ً لكان عوضا ً عن أن يلعنھا ،ويبقى جائعا ً ،يأمرھا
أمراً تكوينيا ً أن تُخرج ثمرھا على الفور ،ﱠ
ألن ﷲ ال يعجزه شيء بل يقول للشيء كن فيكون".

)(٣

وعليه فقد بطل االستدالل بعلم المسيح عليه السالم ببعض الغيب على ألوھيته ،و Hالحمد والمنة.
 .٤الحضور في كل مكان:
يستدل المسيحيﱡون بحضور المسيح عليه الصالة والسالم في كل مكان على ألوھية ،وجاء ھذا في
عدة نصوص منھا:
ص ِع َد إِلَى السﱠ َما ِء إال ال ِذي نَزَ َل ِمنَ
ْس أَ َح ٌد َ
النص األول :قول المسيح عليه الصالة والسالمَ ) :ولَي َ
ان ال ِذي ھُ َو فِي ال ﱠس َما ِء() ،(٤فالمسيح عليه الصالة والسالم يُبيﱢن لنا ھنا أنﱠه في السماء
اإل ْن َس ِ
ال ﱠس َما ِء ،اب ُْن ِ
في حال كونه على األرض في الوقت نفسه ،والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :لكي يتضح لنا المعنى المراد من ھذا النص فال بد من ذكر السياق كامالً ،فھذه
القصة جاءت في إنجيل لوقا ونصھاَ ) :كانَ إِ ْن َس ٌ
ان ِمنَ
ال لَهُ :يَا ُم َعلﱢ ُم ،نَ ْعلَ ُم أَنﱠكَ قَ ْد أَتَيْتَ
َجا َء إِلَى يَسُو َع لَ ْيالً َوقَ َ

يسيﱢينَ اسْ ُمهُ نِيقُو ِدي ُموسُ َ ،رئِيسٌ لِ ْليَھُو ِد .ھَ َذا
ْالفَرﱢ ِ
ل ھَ ِذ ِه
ْس أَ َح ٌد يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ْع َم َ
ِمنَ ﷲ ُم َعلﱢما ً ،ألَ ْن لَي َ

ق أَقُو ُل لَكَ  :إِ ْن َكانَ أَ َح ٌد الَ
ق ْال َح ﱠ
ال لَهُْ :ال َح ﱠ
اب يَسُو ُ
ع َوقَ َ
ت الﱠتِي أَ ْنتَ تَ ْع َم ُل إِنْ لَ ْم يَ ُك ِن ﷲ َم َعهُ .أَ َج َ
اآليَا ِ
ال لَهُ نِيقُو ِدي ُموسُ َ :ك ْيفَ يُ ْم ِك ُ
يُولَ ُد ِم ْن فَوْ ُ
اإل ْن َسانَ أَ ْن يُولَ َد َوھُ َو َش ْي ٌخ؟
ق الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ َرى َملَ ُكوتَ ﷲ .قَ َ
ن ِ
أَلَ َعلﱠهُ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ْد ُخ َل بَ ْ
ق ْال َح ﱠ
عْ :ال َح ﱠ
اب يَسُو ُ
ق أَقُو ُل لَكَ  :إِ ْن َكانَ أَ َح ٌد الَ يُولَ ُد ِمنَ
طنَ أُ ﱢم ِه ثَانِيَةً َويُولَدَ؟ أَ َج َ
ْ
ْ
ْ
ْ
وح ھُ َو رُو ٌح .الَ
وح الَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ْد ُخ َل َملَ ُكوتَ ﷲ .اَل َموْ لُو ُد ِمنَ ال َج َس ِد َج َس ٌد ھُ َوَ ،وال َموْ لُو ُد ِمنَ الرﱡ ِ
ال َما ِء َوالرﱡ ِ
ق .اَلرﱢ ي ُح تَھُبﱡ َحي ُ
تَتَ َعجﱠبْ أَنﱢي قُ ْل ُ
ت لَكَ  :يَ ْنبَ ِغي أَ ْن تُولَ ُدوا ِم ْن فَوْ ُ
صوْ تَھَا ،لَ ِكنﱠكَ الَ تَ ْعلَ ُم ِم ْن
ْث تَ َشا ُءَ ،وتَ ْس َم ُع َ

) (١انظر :التكوين ).(٣٢-١/٤٩
) (٢انظر :التثنية ).(٢٨-٢/٣٣
) (٣رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.٥٥
) (٤يوحنا ).(١٣/٣
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١٣٨
أَ ْينَ تَأْتِي َوالَ إِلَى أَ ْينَ ت َْذھَبُ  .ھَ َك َذا ُكلﱡ
اب يَسُو ُ
ال لَهُ :أَ ْنتَ
ع َوقَ َ
يَ ُكونَ ھَ َذا؟ أَ َج َ

ال لَهَُ :ك ْيفَ يُ ْم ِك ُ
ن أَ ْن
اب نِيقُو ِدي ُموسُ َوقَ َ
وح .فَأ َ َج َ
َم ْن ُولِ َد ِمنَ الرﱡ ِ
ق ْال َح ﱠ
يل َولَسْتَ تَ ْعلَ ُم ھَ َذا! اَ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَكَ  :إِنﱠنَا إِنﱠ َما نَتَ َكلﱠ ُم
ُم َعلﱢ ُم إِس َْرائِ َ

ت قُ ْل ُ
بِ َما نَ ْعلَ ُم َونَ ْشھَ ُد بِ َما َرأَ ْينَاَ ،ولَسْتُ ْم تَ ْقبَلُونَ َشھَا َدتَنَا .إِ ْن ُك ْن ُ
ت َولَسْتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ  ،فَ َك ْيفَ
ضيﱠا ِ
ت لَ ُك ُم األَرْ ِ
تُ ْؤ ِمنُونَ إِ ْن قُ ْل ُ
ان ال ِذي
ْس أَ َح ٌد َ
ت؟ َولَي َ
اويﱠا ِ
ص ِع َد إِلَى ال ﱠس َما ِء إال ال ِذي نَزَ َل ِمنَ ال ﱠس َما ِء ،ا ْب ُن ا ِإل ْن َس ِ
ت لَ ُك ُم ال ﱠس َم ِ
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اإل ْن َسان().(١
ھُ َو فِي ال ﱠس َما ِءَ .و َك َما َرفَ َع ُمو َسى ْال َحيﱠةَ فِي ْالبَرﱢ يﱠ ِة ھَ َك َذا يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يُرْ فَ َع اب ُْن ِ
نلحظ ﱠ
أن ھذا النص مليء بالمجاز ،فالمسيح عليه الصالة والسالم يشبه الوالدة الروحية الجديدة؛
أي التوبة إلى ﷲ تعالى ،والعودة إليه سبحانه ،بالوالدة من فوق) ،(٢فالوالدة من فوق تعبير مجازي عن
التوبة إلى ﷲ تعالى ،وھجر الذنوب والمعاصي ،لذلك عبر المسيح عليه الصالة والسالم عن نفسه بأنﱠه
نزل من السماء :أي أنﱠه رسول من ﷲ تعالى ،يرشد الخلق إلى طريق ﷲ تعالى ،ولم يكن المقصود من
ذلك المعنى الحرفي لكلمة النزول من السماء ،فكل من ھجر الذنوب والمعاصي فقد ولد من فوق ،فليست
الوالدة من فوق خاصة بالمسيح عليه الصالة والسالم وحده فقط ،بل ھي ثابتة للمسيح عليه الصالة
والسالم ولكل تائب إلى ﷲ تعالى.
الوجه الثاني :ﱠ
ان ال ِذي ھُ َو
اإل ْن َس ِ
أن العبارة األخيرة ،وھي قول المسيح عليه الصالة والسالم) :اب ُْن ِ
فِي ال ﱠس َما ِء( ،والتي يستدل بھا المسيحيﱡون على ﱠ
أن المسيح يمأل كل مكان ،فالمسيح عليه الصالة والسالم
ل ﱠما قال عن نفسه أنﱠه في السماء كان عندھم على األرض ،فھو في األرض وفي السماء في الوقت نفسه،
فقد ذكر سعد رستم أنﱠ ھذه الجملة محرفة مضافة إلى النص) ،(٣وم ﱠما يؤيد ذلك ﱠ
أن الباحث قام بتتبع
ترجمات الكتاب المقدس ،فوجد ﱠ
أن ھذه العبارة قد وردت في كل من :ترجمة فاندايك وسميث ،وكتاب
الحياة ،والترجمة البوليسية ،في حين لم توجد ھذه العبارة في :الترجمة اليسوعية الكاثوليكية ،وترجمة
أخبار سارة -عربية مشتركة ،وترجمة الكتاب الشريف ،وھذا م ﱠما يؤيد ﱠ
أن ھذه العبارة محرفة ،فإذا ثبت
ھذا بطل االستدالل بھا على وجود المسيح عليه الصالة والسالم في كل مكان ،فبطل االستدالل بھا على
ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم.
الوجه الثالث :إن أخذنا ھذا النص على ظاھره كما يفعل المسيحيﱡون في النصوص التي يستدلون
بھا علينا ،لكان ھذا النص مخالف ا ً لعقيدة المسيحيﱢين في المسيح عليه الصالة والسالم؛ فالمسيحيﱡون
أن ھذا النص يكذبھم ،فالنص يُبيﱢن ﱠ
أن الھوت المسيح ھو الذي نزل من السماء ،لكنﱠنا نجد ﱠ
يعتقدون ﱠ
أن
المسيح ابن اإلنسان؛ أي ﱠ
أن ناسوت المسيح ھو الذي نزل من السماء ،والناسوت ھو الذي يمأل السماء
ص ِع َد إِلَى ال ﱠس َما ِء إِال ال ِذي نَزَ َل ِمنَ السﱠ َما ِء،
ْس أَ َح ٌد َ
واألرض ،فقد قال المسيح عليه الصالة والسالمَ ) :ولَي َ
ان ال ِذي ھُ َو فِي ال ﱠس َما ِء( ،فناسوت المسيح بحسب النص ھو الذي نزل من السماء ،وھو الذي
اإل ْن َ
س ِ
ابْنُ ِ
) (١يوحنا ).(١٣-١/٣
) (٢انظر :التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ،ص.٢١٧٧
) (٣انظر .رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٤٩

١٣٩
يمأل السماء واألرض ،وھذا ال يقول به المسيحيﱡون ،وھو باطل حسا ً وعقالً ونقالً.
الوجه الرابع :إن فرضنا جدالً ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم نزل من السماء  ،فليس في ذلك
أي دليل على ألوھيته ،ألنﱠنا نعلم ﱠ
أن المالئكة عليھم السالم أيضا ً تنزل من السماء إلى األرض ،فليس في
ذلك أي دليل على ألوھيتھم ،فقد جاء في سفر التكوين ﱠ
أن المالئكة كانت تنزل من السماء على النبي
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إبراھيم وعلى غيره من األنبياء عليھم الصالة والسالم) ،(١يقول رستم" :فأقصى ما يفيده مثل ھذا النص،
لو أُخذ على معناه الحرفي ھو ﱠ
أن المسيح كان مخلوقا ً بالروح قبل أن يلد كإنسان على األرض ،ثم ل ﱠما
جاء وقته نزل بأمر ﷲ إلى األرض ،وولد كسائر البشر بالجسد والروح ،فأين في ھذا دليل على
ألوھيته؟!"

)(٢

النص الثاني :نصوص يستدل بھا المسيحيﱡون على إحاطة المسيح بكل مكان كقول المسيح عليه
ان أَوْ ثَالَثَ ةٌ بِا ُس  ﱢمي فَھُنَاكَ أَ ُك ُ
ط ِھ ْم() ،(٣وقوله لتالميذه:
ون فِي َو ْس ِ
الصالة والسالمَ ) :ح ْيثُ َما اجْ تَ َم  َع ْاثنَ ِ
سَ .و َعلﱢ ُموھُ ْم أَ ْن يَحْ فَظُوا َج ِمي َع َما
ب َو ِ
)فَ ْاذھَبُوا َوت َْل ِم ُذوا َج ِمي َع األُ َم ِم َو َع ﱢم ُدوھُ ْم بِاس ِْم اآل ِ
وح ْالقُ ُد ِ
االب ِْن َوالرﱡ ِ
ضا ِء ال ﱠد ْھ ِر() ،(٤فالجواب عليه من عدة وجوه أبرزھا:
ص ْيتُ ُك ْم بِ ِهَ .وھَا أَنَا َم َع ُك ْم ُك ﱠل األَي ِﱠام إِلَى ا ْنقِ َ
أَوْ َ
الوجه األول :ﱠ
أن المقصود من معية المسيح عليه الصالة والسالم للتالميذ أنﱠه يكون مع اتباعه ما
داموا يلتزمون أوامره ،ويحفظون وصاياه ،ﱠ
فإن اإلنسان الذي تبقى تعاليمه بين قوم فكأنﱠه يعيش بينھم،
فھذا تعبير مجازي عن وجوده بين من يحفظ وصاياه ويلتزم بأوامره عليه الصالة والسالم ،فھي معية
إرشاد وتعليم ،ال معية حقيقية ،يقول السقار" :فالكتاب المقدس ال يتحدث عن معية حقيقية  Hأو للمسيح،
فا Hتعالى ال يحل في مخلوقاته ،وال يخالطھا ،ومعيته لخلقه -تبارك وتعالى -أمر مجازي ،معية النصر
والتأييد والھداية ،وكذلك معية المسيح للتالميذ معية إرشاد ومعية تعليم".

)(٥

وقد جاءت في الكتاب المقدس عدة نصوص تدل على ﱠ
أن معية ﷲ تعالى لخلقه معية مجازية منھا:
ب َع  ْن ُك ْم
قول النبي موسى عليه الصالة والسالم لبني إسرائيل) :ألَ ﱠن ال  ﱠر ﱠ
ار َ
ب إِل َھ ُك  ْم َ
سائِ ٌر َم َع ُك  ْم لِي َُح ِ
أن الرب ناصركم ،وم ﱠما يؤكد ﱠ
أَ ْعدَا َء ُك ْم() ،(٦والمقصود ھنا ﱠ
أن ھذه المعية معية نصر وتأييد ،ال معية
حقيقية أنﱠھا جاءت في بعض النصوص مشروطة بشروط ،فا Hتعالى يكون في معية بني إسرائيل ما
داموا يطيعون أمره فقد قال عزريا لبني إسرائيل) :ال ﱠر ﱡب َم َع ُك ْم َما ُك ْنتُ ْم َم َعهُ َوإِنْ َ
وج ْد لَ ُك ْم َوإِنْ
طلَ ْبتُ ُموهُ يُ َ
ت ََر ْكتُ ُموهُ يَ ْت ُر ْك ُك ْم().(٧

) (١انظر :التكوين ).(٢٠-١/١٨
) (٢رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٥٠
) (٣متى ).(٢٠/١٨
) (٤متى ).(١٩/٢٨
) (٥السقار ،ﷲ واحد أم ثالثة؟ ،ص.٦٣
) (٦التثنية ).(٤/٢٠
) (٧أخبار األيام الثاني ).(٢/١٥
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١٤٠
الوجه الثاني :ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم قد نفى عن نفسه الكريمة المعية الحقيقية فقال:
)(١
سيراً بَ ْعدُ،
ينَ ،وأَ ﱠما أَنَا فَلَ ْ
ين(  ،وقال) :أَنَا َم َع ُك ْم زَ َمانا ً يَ ِ
ستُ َم َع ُك ْم فِي ُك ﱢل ِح ٍ
)ألَ ﱠن ْالفُقَ َرا َء َم َع ُك ْم فِي ُكلﱢ ِح ٍ
ستَ ْطلُبُونَنِي َوالَ ت َِجدُونَنِي() ،(٢ففي ھذه النصوص يصرح المسيح عليه
سلَنِيَ .
ضي إِلَى ال ِذي أَ ْر َ
ثُ ﱠم أَ ْم ِ

الصالة والسالم بأنﱠه سوف يذھب ويترك التالميذ ،فھو ھنا ينفي معيته للتالميذ ،م ﱠما يؤكد على ﱠ
أن
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المقصود من معيته في النصوص التي يستدل بھا المسيحيﱡون على حضوره في كل مكان معية إرشاد
وتعليم ،ومعية روحية معنوية ،ال معية حقيقية ،قول بولس ألھل كورنثوس عن نفسه) :أَ ﱠما أَنا فإِن ُك ُ
نت
الروح ،وقَد َح َك ُ
ل ھذا ال َع َمل() ،(٣وما دام
مت كأَنﱢي
الج َسد ،فإِنﱢي
حاض ٌر بِ ﱡ
غائِبًا بِ َ
حاض ٌر على ُمرتَ ِك ِ
ِ
ِ
ب ِم ْث ِ
النص يحتمل ھذا المعنى إذاً تتحقق القاعدة األصولية ﱠ
أن الدليل إذا طرأ عليه االحتمال بطل به
االستدالل.

)(٤

النص الثالث :قول المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذه) :أَ ْنتُ ْم فِ ﱠيَ ،وأَنَا فِي ُك ْم() ،(٥حتى نفھم
المقصود من النص فال بد من ذكر النص كامالً ،ففي ھذا النص يقول المسيح عليه الصالة والسالم
يَ ،وأَنَا
لتالميذه عن اليوم الذي يأتي فيه الروح القدس) :فِي َذلِكَ ْاليَوْ ِم تَ ْعلَ ُمونَ أَنﱢي أَنَا فِي أَبِيَ ،وأَ ْنتُ ْم فِ ﱠ
فِي ُك ْم() ،(٦فإذا أخذنا ھذا الكالم على ظاھره ،وفسرناه تفسيراً حرفيا ً ،فسيكون المعنى :ﱠ
أن ﷲ اآلب حال
في المسيح ،وھذا باطل عند المسيحيﱢين ،ألنﱠھم يقولون :ﱠ
إن ﷲ االبن ھو الحال في المسيح ،ال ﷲ اآلب،
ويكون التالميذ حالﱢين في المسيح ،والمسيح حاالً في التالميذ ،وطبعا ً ھذا باطل عند المسيحيﱢين ،وعليه
فإذا كان ﷲ حاالً في المسيح ،والمسيح حاالً في التالميذ ،فال بد أن يكون ﷲ أيضا ً حاالً في التالميذ ،وھذا
أيضا ً باطل عند المسيحيﱢين ،فإ ّما أن يكون ھذا ھو المعنى المطلوب ،والمسيحيﱡون يرفضون ھذا المعنى
أن التالميذ أصبحوا أيضا ً آلھة ،وھو باطل عندھم ،وإ ﱠما أن يوافقونا ﱠ
قطعا ً ،ألنﱠه يعني ﱠ
بأن المراد من ذلك
المعنى المجازي أال وھو إظھار شدة المحبة المتبادلة بين اآلب والمسيح ،وبين المسيح والتالميذ ،وم ﱠما
يؤيد ذلك ﱠ
اي َويَ ْحفَظُ َھا
صايَ َ
أن المسيح عليه الصالة والسالم قال بعد ھذا النص مباشرة) :ال ِذي ِع ْن َدهُ َو َ
فَ ُھ َو ال ِذي يُ ِح ﱡبنِيَ ،وال ِذي يُ ِح ﱡبنِي يُ ِح ﱡبهُ أَبِيَ ،وأَنَا أُ ِح ﱡبهَُ ،وأُ ْ
ظ ِھ ُر لَهُ َذاتِي().(٧
فليس المقصود من النص المعنى الحرفي لالتحاد والحلول بين المسيح وﷲ تعالى ،أو بين التالميذ
والمسيح ،إنﱠما المقصود بيان المحبة المتبادلة بين ﷲ تعالى والمسيح ،وبين المسيح والتالميذ ،فإذا ثبت
ھذا بطل االستدالل بھذا النص على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،و Hالحمد والمنة.

) (١متى ).(١١/٢٦
) (٢يوحنا ).(٣٣/٧
) (٣الرسالة األولى إلى أھل كورنثوس ).(٣/٥
) (٤انظر ھذه القاعدة األصولية :النملة ،عبد الكريم بن علي بن محمد ،المھذب في علم أصول الفقه ال ُمقارن ،ط،١
الرياض ،مكتبة الرشد١٩٩٩ ،م ،جـ ،٢ص.٤٨٤
) (٥يوحنا ).(٢٠/١٤
) (٦يوحنا ).(٢٠/١٤
) (٧يوحنا ).(٢١/١٤

١٤١

 .٥عدم التغيير:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بعدم تغيره ،قال بولس واصفا ً المسيح
عليه الصالة والسالم) :أ ﱠما يَسو ُ
واليوم وإلى األبَ ِد() ،(١والجواب على ذلك من عدة
األمس
ِ
فھو َ
ع َ
ھو ،بِ
ِ
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وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ال بد أوالً من ذكر النص كامالً حتى يتضح لنا المعنى ،فقد جاء ھذا النص في
رشدي ُك ُم الذينَ خا َ
كالم ﷲ ،واَعتَبِروا بِحياتِ ِھم
الرسالة إلى العبرانيين حيث قال بولس) :اَذ ُكروا ُم ِ
طبو ُكم بِ ِ
و َموتِ ِھم واَقتَ ُدوا بإيمانِ ِھم .أ ﱠما يَسو ُ
ﱠالل بِتَعالي َم
األمس
واليوم وإلى األبَ ِد .ال تَنقادوا إلى الض ِ
ِ
فھو َ
ع َ
ھو ،بِ
ِ
أن تتَق ﱠوى قُلوبُ ُكم بِالنﱢع َم ِة ،ال بِاألط ِع َم ِة التي ال نَف َع ِمنھا لِلذينَ يتَعا َ
ير ْ
طونَھا()،(٢
ُمختَلِفَ ٍة غَريبَ ٍة ،ف ِمنَ الخَ ِ
ففي ھذا النص يوصي بولس العبرانيين باتباع تعاليم المرشدين ،وعدم األخذ بأي تعاليم أخرى ،ألنﱠھم
خاطبوھم بكالم ﷲ تعالى ،الذي ھو سبب النجاة وطريق السعادة ،وھذا الكالم قد أوحاه ﷲ تعالى للمسيح
عليه الصالة والسالم ،وكالم ﷲ تعالى ال يتغير وال يتبدل ،وقد كنﱠى بولس عن كالم ﷲ تعالى الذي نقله
المسيح عليه الصالة والسالم بأنﱠه المسيح ،فقال لھم) :أ ﱠما يَسو ُ
واليوم وإلى األبَ ِد(،
األمس
ِ
فھو َ
ع َ
ھو ،بِ
ِ
والظاھر ﱠ
أن المقصود من ھذا النص الذي جاء بين نصين يوصي فيھما بولس بالتمسك بتعاليم المسيح
عليه الصالة والسالم ،ﱠ
أن تعاليم المسيح ثابتة ال تتغير مع تغير الزمان ألنﱠھا من عند ﷲ تعالى ،وم ﱠما يدل
على ذلك قول المسيح عليه الصالة والسالم) :ال ﱠس َما ُء َواألَرْ ضُ تَ ُزوالَ ِنَ ،ولَ ِك ﱠن َكالَ ِمي الَ يَ ُزو ُل() ،(٣وھي
وھي كانت وسوف تبقى لألبد سبب للسعادة ،ال ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ھو الذي ال يتغير.
الوجه الثاني :إن فرضنا جدالً عدم تغير المسيح عليه الصالة والسالم فليس في ذلك دليل على
ألن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
ألوھيته ،ﱠ
أن المالئكة ال يتغيرون ،وھم مع ھذا ال يعتقدون بألوھيتھم ،يقول مينا:
" ﱠ
إن المالئكة ليسوا معرضين للزيادة والنقصان كالبشر ،كما يستنتج من قول ربنا عن الصالحين في
الحياة العتيدة) :إنﱠھُ ْم فِي ْالقِيَا َم ِة الَ يُزَ ﱢوجُونَ َوالَ يَتَزَ ﱠوجُونَ  ،بَلْ يَ ُكونُونَ َك َمالَئِ َك ِة ﷲ فِي السﱠ َما ِء( ،متى
) .. ،(٣٠/٢٢كما أنﱠھم ال يشيخون البتة ،وال يصيبھم فناء بل ھم خالدون") ،(٤فإذا ثبت ﱠ
أن المالئكة
خالدون وال يتغيرون وكذلك الصالحين من العباد ،بطل االستدالل بعدم تغير المسيح عليه الصالة
والسالم على ألوھيته.

) (١الرسالة إلى العبرانيين ).(٨/١٣
) (٢الرسالة إلى العبرانيين ).(٩-٧/١٣
) (٣مرقس ).(٣١/١٣
) (٤مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.٤٩
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١٤٢
ثالثا ً :نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح بما ورد من أنﱠ بعض أعمال ﷲ تعالى
أعمال للمسيح عليه الصالة والسالم

)(١

الرد اإلجمالي :قبل البدء بالنقض التفصيلي لألدلة ال بد من التنبيه إلى ﱠ
أن األعمال إذا نُسبت إلى
ﷲ تعالى فإنﱠھا تُنسب إليه على أنﱠه خالقھا وموجدھا ،وإذا نُسبت إلى الخلق فإنﱠھا تُنسب إليھم على أنﱠھم
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ب إثمار الشجر إلى ﷲ تعالى نُسب إليه على أنﱠه خالقه ،أ ﱠما إذا نُسب إلى المطر
أسباب فيھا؛ فمثالً إذا نُ ِس َ
فإنﱠه يُنسب إليه على أنﱠه سبب فيه ال أكثر ،وقد جاء في سفر التكوين ما يؤيد ذلك ،حيث ذكر السفر أنﱠه
بعد أن خلق ﷲ تعالى السماوات واألرض في ستة أيام ،لم يكن ھناك شجر وال نبت ،بسبب عدم وجود
ب ْالبَرﱢ يﱠ ِة لَ ْم
ض َو ُكلﱡ ُع ْش ِ
إنسان يزرع ومطر ينزل ،وھذا نصهُ ) :كلﱡ َش َج ِر ْالبَرﱢ ي ﱠ ِة لَ ْم يَ ُك ْن بَ ْع ُد فِي األَرْ ِ
يَ ْنب ْ
اإللَهَ لَ ْم يَ ُك ْن قَ ْد أَ ْم َ
ض َوالَ َكانَ إِ ْن َس ٌ
ضبَابٌ
ض .ثُ ﱠم َكانَ َ
ان لِيَ ْع َم َل األَرْ َ
ُت بَ ْع ُد ألَ ﱠن الرﱠبﱠ ِ
ط َر َعلَى األَرْ ِ
يَ ْ
ض َونَفَخَ فِي أَ ْنفِ ِه نَ َس َمةَ
ضَ .و َجبَ َل الرﱠبﱡ ِ
اإللَهُ آ َد َم تُ َرابا ً ِمنَ األَرْ ِ
ض َويَ ْسقِي ُك ﱠل َوجْ ِه األَرْ ِ
طلَ ُع ِمنَ األَرْ ِ
ض َع ھُنَاكَ آ َد َم ال ِذي َجبَلَهَُ .وأَ ْنبَتَ
اإللَهُ َجنﱠةً فِي َع ْد ٍن َشرْ قا ً َو َو َ
ار آ َد ُم نَ ْفسا ً َحيﱠةًَ .وغ ََر َ
ص َ
َحيَا ٍة .فَ َ
س الرﱠبﱡ ِ
ض ُك ﱠل َش َج َر ٍة َش ِھيﱠ ٍة لِلنﱠ َ
ظ ِر َو َجيﱢ َد ٍة لِألَ ْك ِل() ،(٢فھذا النص بي ﱠن ﱠ
أن السبب في عدم وجود
الرﱠبﱡ ِ
اإللَهُ ِمنَ األَرْ ِ
الشجر ھو عدم وجود المطر وعدم وجود إنسان يعمل ،ثم خلق ﷲ تعالى ضبابا ً فسقى به األرض فأنبتت،
ثم غرس الرب شجر األرض ،ونلحظ ﱠ
أن النص كان أحيانا ً ينسب اإلنبات إلى المطر واإلنسان ،حين
ب ْالبَرﱢ يﱠ ِة لَ ْم يَ ْنب ْ
اإللَهَ لَ ْم يَ ُك ْن قَ ْد
ض َو ُكلﱡ ُع ْش ِ
ُت بَ ْع ُد ألَ ﱠن الرﱠبﱠ ِ
قالُ ) :كلﱡ َش َج ِر ْالبَرﱢ يﱠ ِة لَ ْم يَ ُك ْن بَ ْع ُد فِي األَرْ ِ
أَ ْم َ
ض َوالَ َكانَ إِ ْن َس ٌ
ض( ،وأحيانا ً ينسبه إلى ﷲ تعالى ،حين قالَ ) :وأَ ْنبَتَ الرﱠبﱡ
ان لِيَ ْع َم َل األَرْ َ
ط َر َعلَى األَرْ ِ
ض ُك ﱠل َش َج َر ٍة َش ِھيﱠ ٍة لِلنﱠ َ
ظ ِر َو َجيﱢ َد ٍة لِألَ ْك ِل( ،وعليه فأي عمل من األعمال إذا نُسب إلى
ِ
اإللَهُ ِمنَ األَرْ ِ
اإلنسان أو أي مخلوق آخر نُسب إليه على أنﱠه سبب فيه ،ال على أنﱠه خالقه؛ وإذا نُسب إلى ﷲ نُسب إليه
على أنﱠه خالقه.
وعليه فأي عمل من أعمال ﷲ نُسب إلى المسيح عليه الصالة والسالم فإنﱠه ينسب إليه على أنﱠه
سبب فيه ،أ ﱠما الخالق الحقيقي والفاعل الحقيقي فھو ﷲ وحده ،وم ﱠما يؤيد ذلك قوله المسيحُ ) :ك ﱡل
َي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إِلَ ﱠي ِمنْ أَبِي() ،(٣وھذا يتفق مع القاعدة الثانية التي تنص على وجوب تأويل النصوص
ش ْ
المتشابھة.
أ ﱠما الرد التفصيلي فبيانه اآلتي:
 .١الخلق:
لقد نُسب الخلق إلى المسيح عليه الصالة والسالم في عدة نصوص في الكتاب المقدس ،ويستدل
المسيحيﱡون بذلك على ألوھية المسيح ،ومن ھذه النصوص:
) (١انظر :ھذا البحث ،ص.٥٥
) (٢التكوين ).(٩-٤/٢
) (٣لوقا ) ،(٢١/١٠ومتى).(٣٦/٢٤

١٤٣
النص األول :ما جاء في افتتاحية إنجيل يوحنا ،حيث قال يوحنا عن الكلمة) :فِي ْالبَ ْد ِء َكانَ ْال َكلِ َمةُ،
َو ْال َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد ﷲَ ،و َكانَ ْال َكلِ َمةُ ﷲ .ھَ َذا َكانَ فِي ْالبَ ْد ِء ِع ْن َد ﷲُ .كلﱡ َش ْي ٍء بِ ِه َكانَ َ ،وبِ َغي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َش ْي ٌء
ت ْال َحيَاةَُ ،كانَ فِي ْال َعالَ ِمَ ،و ُك ﱢونَ ْال َعالَ ُم بِ ِه() ،(١يقول المسيحيﱡون :ﱠ
إن ﷲ الكلمة )المسيح(
ِم ﱠما َكانَ  .فِي ِه َكانَ ِ
ھو الذي خلق الكون ،والذي به كان كل شيء ،كما يظھر من ھذا النص ،والجواب على ذلك من عدة

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

وجوه أبرزھا:
الوجه األول :أنﱠه ال يوجد في العھد الجديد نص يُصرح ﱠ
بأن المسيح عليه الصالة والسالم ھو
المقصود بالكلمة ،وقد بيﱠن الباحث ﱠ
أن المقصود بالكلمة ھنا إ ﱠما أن يكون الكائن الروحي العظيم ،أو أن
يكون المقصود منھا كلمة التكوين ،أو الشريعة اإللھية المقدسة.

)(٢

أن ھذا النص جاء في ترجمات أخرى بصيغة أخرى تؤكد ﱠ
الوجه الثاني :ﱠ
أن المراد من قول
يوحناُ ) :كلﱡ َش ْي ٍء بِ ِه َكانَ َ ،وبِ َغي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َش ْي ٌء ِم ﱠما َكانَ ( ،الحياة الدينية التي جاء بھا المسيح عليه
الصالة والسالم ،ففي الكتاب الشريف جاء النص ھكذا) :فِي ِه ْال َحيَاةَُ ،و َحيَاتُهُ ِھ َي ال ﱡنو ُر ال ِذي يَ ْھ ِدي
ت الحياةُ ،وحياتُهُ كانَت نُو َر
النﱠ َ
اس( ،وفي ترجمة أخبار سارة -عربية مشتركة جاء النص ھكذا) :في ِه كانَ ِ
النـاس( ،فھنا كانت حياة المسيح عليه الصالة والسالم ھي النور؛ أي أن تعاليمه التي جاء بھا في حياته
ِ
نور يھتدي به الناس ،فإذا ثبت ھذا بطل االستدالل بھذا النص على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم.
الوجه الثالث :ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم قد عجز عن رد الحياة لنفسه عندما مات -كما
يدعي المسيحيﱡون ،-وھو عن رد الحياة لغيره أشد عجزاً ،فكيف يكون المسيح ھو خالق الخلق ،وموجد
السماوات واألرض ،وھو لم يعد الحياة لنفسه ،بل أعادھا له ربه ،والدليل على ذلك قول بطرس:
)(٣
اس َوالَ
)فَيَ ُ
سو ُع َھ َذا أَقَا َمهُ ﷲُ َونَحْ ُن َج ِميعا ً ُشھُو ٌد لِ َذلِكَ (  ،وقول بولس عن نفسه أنﱠهَ ) :رسُو ٌل الَ ِمنَ النﱠ ِ
ت() ،(٤ولوال ﱠ
أن ﷲ تعالى أقامه لما عاد إلى
ان ،بَ ْل بِيَ ُ
ب ال ِذي أَقَا َمهُ ِمنَ األَ ْم َوا ِ
يح َوﷲِ اآل ِ
سو َع ا ْل َم ِ
بِإ ِ ْن َس ٍ
س ِ

الحياة ،فكيف يكون المسيح عليه الصالة والسالم خالق الخلق وھو لم يرد الحياة لنفسه ،فثبت بھذا ﱠ
أن
المقصود بخلق المسيح للحياة ھو الحياة الروحية الدينية الجديدة التي جاء بھا المسيح عليه الصالة
والسالم.
الوجه الرابع :إن فرضنا جدالً ﱠ
أن المقصود بالكلمة ھو المسيح عليه الصالة والسالم ،فال بد من
أن نذكر النص كامالً حتى يتضح لنا المعنى المقصود منه ،وھذا سياق النص) :فِي ْالبَ ْد ِء َكانَ ْال َكلِ َمةُ،
َو ْال َكلِ َمةُ َكانَ ِع ْن َد ﷲَ ،و َكانَ ْال َكلِ َمةُ ﷲ .ھَ َذا َكانَ فِي ْالبَ ْد ِء ِع ْن َد ﷲُ .كلﱡ َش ْي ٍء بِ ِه َكانَ َ ،وبِ َغي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َش ْي ٌء
الظ ْل َم ِةَ ،و ﱡ
ُضي ُء فِي ﱡ
ت ْال َحيَاةَُ ،و ْال َحيَاةُ َكان ْ
الظ ْل َمةُ لَ ْم تُ ْد ِر ْكهَُ .كانَ
َت نُ َ
اسَ ،وال ﱡنو ُر ي ِ
ِم ﱠما َكانَ  .فِي ِه َكانَ ِ
ور الن ﱠ ِ

) (١يوحنا )٤-١/١و.(١٠
) (٢انظر :ھذا البحث ،ص.١٢٣-١١٨
) (٣أعمال الرسل ).(٣٢/٢
) (٤رسالة بولس إلى أھل غالطية ).(١/١
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١٤٤
اس َ
إِ ْن َس ٌ
طتِ ِه .لَ ْم يَ ُك ْن ھُ َو
ان ُمرْ َس ٌل ِمنَ ﷲ ا ْس ُمهُ ي َ
ور ،لِ َك ْي ي ُْؤ ِمنَ ْال ُكلﱡ بِ َو ِ
ُوحنﱠا .ھَ َذا َجا َء لِل ﱠشھَا َد ِة لِيَ ْشھَ َد لِل ﱡن ِ
ان آتِيا ً إِلَى ْال َعالَ ِمَ .كانَ فِي ْال َعالَ ِمَ ،و ُكوﱢنَ
ال ﱡن َ
ورَ .كانَ ال ﱡنو ُر ْال َحقِيقِ ﱡي ال ِذي يُنِي ُر ُك ﱠل إِ ْن َس ٍ
ور ،بَلْ لِيَ ْشھَ َد لِلنﱡ ِ
ْال َعالَ ُم بِ ِه() ،(١يقول العلمي مفسراً ھذا النص" :يحتمل ﱠ
أن المراد من لفظ ) ُكلﱡ َش ْي ٍء بِ ِه َكانَ ( ،في قول
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ت ْال َحيَاةَُ ،و ْال َحيَاةُ َكان ْ
اس(،
َت نُ َ
يوحناُ ) :كلﱡ َش ْي ٍء بِ ِه َكانَ َ ،وبِ َغي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َش ْي ٌء ِم ﱠما َكانَ  .فِي ِه َكانَ ِ
ور النﱠ ِ
خصوص ما يتعلق بالديانة الجديدة التي أتى بھا المسيح ،كالتخليص والتبشير والتعليم ،وتفھيم الناس
معاني الناموس الروحية .. ،وغير ذلك م ﱠما يرجع لمعنى الحياة الجديدة الدينية المرادة ھنا في الفقرة
الرابعة ،وإال فكل شيء إنﱠما كان با Hالرب ،كما قال الشيوخ خطابا ً  Hتعالى) :أَ ْنتَ ُم ْست َِح ﱞ
ق أَ ﱡيھَا الرﱠبﱡ أَ ْن
تَأْ ُخ َذ ْال َمجْ َد َو ْال َك َرا َمةَ َو ْالقُ ْد َرةَ ،ألَنﱠكَ أَ ْنتَ خَ لَ ْقتَ ُك ﱠل األَ ْشيَا ِءَ ،و ِھ َي بِإ ِ َرا َدتِكَ َكائِنَةٌ َو ُخلِقَ ْ
ت( رؤيا يوحنا
)(٢

)".(١١/٤

وم ﱠما يؤكد ما ذھب إليه العلمي ﱠ
أن قول يوحناُ ) :كلﱡ َش ْي ٍء بِ ِه َكانَ َ ،وبِ َغي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َش ْي ٌء ِم ﱠما َكانَ (،
ت ْال َحيَاةُ( ،ثم فسر الحياة ،فقالَ ) :و ْال َحيَاةُ َكان ْ
َت نُو َر
قول مجمل وقد فسره يوحنا بقوله بعده) :فِي ِه َكانَ ِ
ضي ُء فِي ﱡ
الظ ْل َم ِة( ،فالظاھر من السياق ﱠ
أن يوحنا ال يقصد بقوله:
اس( ،ثم فسر النور ،فقالَ ) :وال ﱡنو ُر يُ ِ
النﱠ ِ
) ُكلﱡ َش ْي ٍء بِ ِه َكانَ َ ،وبِ َغي ِْر ِه لَ ْم يَ ُك ْن َش ْي ٌء ِم ﱠما َكانَ ( ،ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ھو الذي خلق العالم،
بل المراد به ﱠ
أن شريعته وتعاليمه فيھا حياة الناس الروحية ،وسعادتھم األبدية ،ومما يدل على أنﱠه ال يريد
أن المسيح عليه الصالة والسالم خلق الناس من العدم ،وأعطاھم الحياة ،ﱠ
بذلك ﱠ
أن يوحنا فسر الحياة
بالنور ،ولم يفسرھا باإليجاد من العدم ،فھذا يدل على ﱠ
أن الحياة التي وجدت بالمسيح عليه الصالة
والسالم والتي فسرھا بالنور ھي تعالميه وشريعته الطاھرة ،يؤكد ذلك أنﱠه ليست كل حياة نوراً ،فحياة
الكفار نقمة عليھم وعلى الخلق ال نعمة ،ثم ﱠ
إن يوحنا فسر النور بأنﱠه يضيء الظلمة والمقصود ھنا -وﷲ
تعالى أعلم وأحكم -ﱠ
أن اتباع تعاليم المسيح عليه الصالة والسالم تخرج الناس من ظلمات المعاصي
والذنوب ،ثم زاد األمر توضيحا ً بأن قالَ ) :و ﱡ
الظ ْل َمةُ لَ ْم تُ ْد ِر ْكهُ(؛ أي ﱠ
أن أصحاب الذنوب والمعاصي وكل
من لم يؤمن برسالة المسيح عليه الصالة والسالم لم يدرك النور الذي جاء به المسيح عليه الصالة
والسالم.
 .٢غفران الخطايا:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ببعض النصوص التي تصفه بأنﱠه
يغفر الخطايا ،منھا:
ورةٌ لَكَ خَ َ
طايَاكَ ()،(٣
يَ .م ْغفُ َ
النص االول :قول المسيح عليه الصالة والسالم للمفلوج) :ثِ ْق يَا بُنَ ﱠ
والجواب على ذلك من وجوه أبرزھا:
) (١يوحنا ).(١٠-١/١
) (٢العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.٣١٤
) (٣متى ).(٤/٩

١٤٥
الوجه األول :حتى نعرف المعنى المراد من النص ال بد من الرجوع إلى النص كامالً ،فقد جاء
أن المسيح عليه الصالة والسالمَ ) :دخَ َل ال ﱠسفِينَةَ َ ...وإِ َذا َم ْفلُو ٌج يُقَ ﱢد ُمونَهُ إِلَ ْي ِه َم ْ
في إنجيل متى ﱠ
طرُوحا ً َعلَى
ع إِي َمانَھُ ْم قَ َ ْ
ورةٌ لَكَ خَ َ
ش .فَلَ ﱠما َرأَى يَسُو ُ
طايَاكَ َ .وإِ َذا قَوْ ٌم ِمنَ ْال َكتَبَ ِة قَ ْد قَالُوا
يَ .م ْغفُ َ
وج :ثِ ْق يَا بُنَ ﱠ
فِ َرا ٍ
ال لِل َم ْفلُ ِ
ﱢف)َ !(١ف َعلِ َم يَسُو ُ
فِي أَ ْنفُ ِس ِھ ْم :ھَ َذا ي َُجد ُ
ال :لِ َما َذا تُفَ ﱢكرُونَ بِال ﱠشرﱢ فِي قُلُوبِ ُك ْم؟ أَ ﱡي َما أَ ْي َسرُ ،أَ ْن
ارھُ ْم ،فَقَ َ
ع أَ ْف َك َ
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ان س ُْل َ
ورةٌ لَكَ خَ َ
ض
طايَاكَ ،أَ ْم أَ ْن يُقَ َ
يُقَا َلَ :م ْغفُ َ
اإل ْن َس ِ
ش؟ َولَ ِك ْن لِ َك ْي تَ ْعلَ ُموا أَ ﱠن ِالب ِْن ِ
ال :قُ ْم َوا ْم ِ
طانا ً َعلَى األَرْ ِ
طايَاِ .حينَئِ ٍذ قَ َ ْ
أَ ْن يَ ْغفِ َر ْالخَ َ
ضى إِلَى بَ ْيتِ ِه .فَلَ ﱠما َرأَى ْال ُج ُمو ُ
ع تَ َع ﱠجبُوا
وج :قُ ِم احْ ِملْ فِ َرا َشكَ  !..فَقَا َم َو َم َ
ال لِل َم ْفلُ ِ
اس س ُْل َ
َو َم ﱠج ُدوا ﷲ ال ِذي أَ ْع َ
طانا ً ِم ْث َل ھَ َذا() ،(٢نلحظ من النص ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم لم
طى النﱠ َ
ورةٌ لَكَ خَ َ
طايَاكَ ( ،ويرى رستم ﱠ
أن الفرق بين
يقل للمفلوج :لقد َغفَرتُ لك خطاياك ،ولكن قال لهَ ) :م ْغفُ َ
القولين كبير ،فالقول األولَ :غفَ ُ
رت لك خطاياك ،يدل على ﱠ
أن غافر الذنوب ھو المسيح ،أ ﱠما القول الثاني-
ورةٌ لَكَ خَ َ
طايَاكَ ( ،يدل على ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم قد أخبر
وھو الذي جاء في السياقَ ) :-م ْغفُ َ
المفلوج ﱠ
بأن ﷲ قد غفر له خطاياه) ،(٣واإلخبار عن ﷲ تعالى وظيفة األنبياء -ومنھم المسيح -عليھم
الصالة والسالم.
ولكن قد يعترض علينا المسيح ﱡيون فيقولون :ﱠ
إن المسيح قد أثبت لنفسه سلطان مغفرة الخطايا
ض أَ ْن يَ ْغفِ َر ْالخَ َ
ان س ُْل َ
طايَا() ،(٤والجواب على ذلك:
حين قال) :لِ َك ْي تَ ْعلَ ُموا أَ ﱠن ِالب ِْن ا ِإل ْن َس ِ
طانا ً َعلَى األَرْ ِ
أن الغافر الحقيقي ھو ﷲ تعالى ،ﱠ
أن آخر النص يُبيﱢن ﱠ
ﱠ
وأن نسبة المغفرة للمسيح عليه الصالة والسالم نسبة
س ْل َ
ألن الناس ل ﱠما شاھدوا تلك المعجزة) :تَ َع ﱠجبُوا َو َم ﱠجدُوا ﷲ ال ِذي أَ ْع َ
مجازية ،ﱠ
طانا ً ِم ْث َل َھ َذا(،
اس ُ
طى النﱠ َ
فغفران الخطايا بيد ﷲ تعالى وحده ،والمسيح عليه الصالة والسالم ليس له إال أن يخبر عن مغفرة ﷲ
لمن يستحقھا ،ونلحظ ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم لم يعترض على الناس حين مجدوا ﷲ الذي أعطاه
ھذا السلطان ،ولو كانت مغفرة الخطايا بيده عليه الصالة والسالم لبيّن لھم أنﱠه يغفر الخطايا ﱠ
ألن ذلك من
صفاته كإله ،ال ﱠ
ألن ﷲ قد أعطاه ھذه الصفة ،فل ﱠما لم يعترض المسيح عليه الصالة والسالم عليھم دل ذلك
على ﱠ
أن ﷲ تعالى ھو الغافر الحقيقي ،والمسيح عليه الصالة والسالم يخبر بھذه المغفرة عن ربه لمن
يستحقھا.
الوجه الثاني :ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم أخبر عن غفران الخطايا ألنﱠه رسول ﷲ تعالى،
سا ِن
اإل ْن َ
والمبلغ عن الحق سبحانه ،بدليل أنﱠه وصف نفسه بابن اإلنسان ،فقال) :لِ َك ْي تَ ْعلَ ُموا أَ ﱠن ِال ْب ِن ِ
ض أَ ْن يَ ْغفِ َر ْالخَ َ
س ُْل َ
طايَا( ،والمسيحيﱡون يعتقدون ﱠ
أن المسيح يغفر الخطايا لكونه ابن ﷲ ،ال
طانا ً َعلَى األَرْ ِ
لكونه ابن إنسان ،فھو من حيث ناسوته يشبه غيره من البشر ،وإنﱠما امتاز عنھم بالالھوت ،فالذي يغفر

) (١يجدف :أي تكلم بكالم ال يليق في حق ﷲ تعالى ،انظر :جورج بوست ،قاموس الكتاب المقدس ،جـ ،١ص.٣١٩
) (٢متى ).(٨-١/٩
) (٣انظر :رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٥٩
) (٤انظر ھذا اإلعتراض :البابا شنوده ،طبيعة المسيح ،ص.٧٤

http://www.al-maktabeh.com

١٤٦
عندھم ھو الالھوت المتحد بالناسوت ،ال الناسوت ،ولكن المسيح عليه الصالة والسالم بيﱠن أن ھذا
السلطان كان لناسوته -بكونه ابن إنسان -أي كرسول ،ولو كان للمسيح عليه الصالة والسالم حق
أن البن ﷲ سلطانا ً أن يغفر الخطايا( ،أو لقال) :لتعلموا ﱠ
المغفرة بالھوته لقال) :لتعلموا ﱠ
أن لالھوت
المسيح سلطانا ً أن يغفر الخطايا( ،ولَ َما قال) :البن اإلنسان(!
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الوجه الثالث :ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم كان يخبر عن مغفرة ﷲ تعالى للخطايا ،ال أنﱠه كان
ھو عليه الصالة والسالم يغفرھا بنفسه ،فقد جاء ھذا النص جاء في الترجمة اليسوعية الكاثوليكية
وترجمة كتاب الحياة بصيغة أخرى ھي) :قَ ْد ُغفِ َر ْ
ت لَكَ خَ َ
طايَاكَ ( ،فجاء الفعل ) ُغفِ َر( بصيغة المبني
للمجھول؛ فلو كان المسيح عليه الصالة والسالم ھو الغافر لقالَ ) :غفَ ُ
رت لك خطاياك( ،بصيغة المبني
للمعلوم.
الوجه الرابع :ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم حين صلب -كما يدعي المسيحيﱡون -دعا ربه قائالً:
)يَا أَبَتَاهُ ،ا ْغفِ ْر لَ ُھ ْم ،ألَنﱠھُ ْم الَ يَ ْعلَ ُمونَ َما َذا يَ ْف َعلُونَ () ،(١ويرى رستم ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم لو
كان يغفر الذنوب بذاته الكريمة ،لما دعا اآلب أن يغفر لھم ،ولغفر لھم المسيح عليه الصالة والسالم بذاته
دون الحاجة إلى الدعاء والطلب من اآلب.

)(٢

الوجه الخامس :ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم منح الحواريين صفة غفران الخطايا للناس،
س.
وح ْالقُ ُد َ
ال لَھُ ُم :ا ْقبَلُوا الرﱡ َ
ال ھَ َذا نَفَخَ َوقَ َ
حيث قال لھم) :سالَ ٌم لَ ُك ْم! َك َما أَرْ َسلَنِي اآلبُ أُرْ ِسلُ ُك ْم أَنَاَ .ولَ ﱠما قَ َ
س ْكتُ ْم َخ َ
َمنْ َغفَ ْرتُ ْم َخ َ
س َكتْ () ،(٣بل لقد أعطى المسيح عليه الصالة
طايَاهُ تُ ْغفَ ُر لَهَُ ،و َمنْ أَ ْم َ
طايَاهُ أُ ْم ِ
والسالم لبطرس سلطانا ً أعظم من ھذا ،حيث قال له) :أَ ْنتَ ب ْ
ُطرُسُ َ ،و َعلَى ھَ ِذ ِه الص ْﱠخ َر ِة أَ ْبنِي َكنِي َستِي..
تَ .و ُك ﱡل َما
ض يَ ُكونُ َم ْربُوطا ً فِي ال ﱠ
ت ال ﱠ
ْطيكَ َمفَاتِ َ
اوا ِ
اوا ِ
يح َملَ ُكو ِ
َوأُع ِ
س َم َ
س َم َ
ت ،فَ ُك ﱡل َما ت َْربِطُهُ َعلَى األَ ْر ِ
ت() ،(٤فأي سلطان أعظم من ھذا السلطان الذي أعطاه
ض يَ ُكونُ َم ْحلُوالً فِي ال ﱠ
اوا ِ
س َم َ
ت َُح ﱡلهُ َعلَى األَ ْر ِ
المسيح عليه الصالة والسالم لبطرس ،يقول رستم" :فكما ﱠ
أن ھذا السلطان بغفران الخطايا الذي ناله
بطرس خاصة والحواريون عامة -بإذن ﷲ -عبر المسيح ال يفيد ألوھيتھم ،كذلك امتالك المسيح لذلك
)(٥

السلطان -بإذن ﷲ -اليفيد ألوھيته".

وعليه فمھما كان تفسير النص فليس فيه أي داللة على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،وH
الحمد والمنة.

) (١لوقا ).(٣٤/٢٣
) (٢انظر :رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٦٠
) (٣يوحنا ).(٢١/٢٠
) (٤متى ).(٢٠-١٦١٨
) (٥رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٦١

١٤٧
 .٣الخالص:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما ذكر في الكتاب المقدس من ﱠ
أن
المسيح ھو المخلص ،والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن الخالص في اللغة ھو" :النجاة") ،(١وفي قاموس الكتاب المقدس الخالص ھو:
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النجاة من الشر أو الخطر) ،(٢وتعرف دائرة المعارف الكتابية الخالص في الكتاب المقدس بأنﱠه النجاة من
الظلم في الدنيا ،وتحقيق السعادة والنجاة من العذاب في اآلخرة) ،(٣وعليه ﱠ
فإن المقصود بالخالض :النجاة
في الدنيا واآلخرة ،والمقصود بال ُمخلص :أي الذي يكون سببا ً في النجاة في الدنيا واآلخرة ،وﷲ اآلب
تعالى ھو ال ُمخلص الحقيقي؛ فقد جاء قال ﷲ تعالى للنبي ھوشع عليه الصالة والسالم) :أَنَا الرﱠبﱡ إِلَھُكَ
ْر ُ
ص َغ ْي ِري() ،(٤وقال ﷲ تعالى للنبي إشعياء عليه
فَ ،والَ ُم َخلﱢ َ
ض ِمصْ َر َوإِلَھا ً ِس َو َ
اي لَسْتَ تَع ِ
ِم ْن أَرْ ِ
ص() ،(٥فإذا كان ﷲ تعالى ھو ال ُمخلص الحقيقي فنسبة
س َغ ْي ِري ُم َخلﱢ ٌ
الصالة والسالم) :أَنَا ال ﱠر ﱡب َولَ ْي َ
الخالص إلى غيره نسبة مجازية ،من باب نسبة النتائج إلى أسبابھا العادية ،وعليه فإن نسبة الخالص إلى
المسيح عليه الصالة والسالم ليست نسبة حقيقة ،إنﱠما ھي نسبة مجازية ،ذلك ﱠ
أن المسيح رسول ﷲ تعالى
إلى بني إسرائيل لكي يُخلصھم بتعاليمه من الذنوب والمعاصي ،التي ھي سبب الشقاء الدنيوي
واألخروي ،وھذا شأن سائر األنبياء عليھم الصالة والسالم ﱠ
فإن من اتبعھم نجا ،ومن حاد عن طريقھم
َشقِ َي ،فمن ھذه الجھة صحت نسبة الخالص للمسيح عليه الصالة والسالم ،لكن المخلص الحقيقي ھو ﷲ
تعالى وحده.
الوجه الثاني :ﱠ
أن الكتاب المقدس قد نسب الخالص إلى غير المسيح عليه الصالة والسالم كذلك
من األبطال من الرجال والحكام؛ فقد جاء فيه ﱠ
أن ﷲ تعالى قد خلص بني إسرائيل بعد أن تابوا
صھُ ْم.
يل فَخَ لﱠ َ
يل إِلَى الرﱠبﱢ  ،فَأَقَا َم الرﱠبﱡ ُم َخلﱢصا ً لِبَنِي إِس َْرائِ َ
ص َرخَ بَنُو إِس َْرائِ َ
بـ)عثينئيل( ،وھذا نصهَ ) :و َ
يل ْبنَ قَنَازَ () ،(٦وجاء فيهَ ) :وأَ ْع َ
ت يَ ِد األَ َرا ِميﱢينَ () ،(٧بل
طى الرﱠبﱡ إِس َْرائِ َ
ُع ْثنِيئِ َ
يل ُم َخلﱢصا ً ،فَخَ َرجُوا ِم ْن تَحْ ِ
بل لقد نسب الكتاب المقدس الخالص للملك ،فقد جاء فيه ﱠ
أن النبي يعقوب عليه الصالة والسالم كان
ار ُ
يبارك أبناءه فيقولْ ) :ال َمالَ ُ
ك ْال ُغالَ َمي ِْن() ،(٨فالكتاب المقدس ينسب
ك ال ِذي َخلﱠ َ
صنِي ِم ْن ُكلﱢ َشرﱟ يُبَ ِ
الخالص إلى المالئكة الكرام عليھم السالم ،وإلى األبطال من القادة والحكام ،ولكن ھذه النسبة ال تدل
على ألوھية أي منھم ،بل ھي نسبة مجازية من باب نسبة النتائج إلى أسبابھا العادية ،والمخلص الحقيقي

) (١الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ص.٥٠٧
) (٢انظر :جورج بوست ،قاموس الكتاب المقدس ،جـ ،١ص.٥٠٧
) (٣انظر :صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٣ص.٣١٧
) (٤ھوشع ).(٤/١٣
) (٥إشعياء ).(١١/٤٣
) (٦القضاة ).(٩/٣
) (٧الملوك الثاني ).(٥/١٣
) (٨التكوين ).(١٦/٤٨
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١٤٨
ھو ﷲ تعالى وحده.
الوجه الثالث :ﱠ
أن نسبة الخالص للمسيح عليه الصالة والسالم نظير نسبة الخالص لإليمان،
ص ِك()،(١
فاإليمان سبب من أسباب الخالص ،كما قال المسيح علييه السالم للمرأة الخاطئة) :إِي َمانُ ِك قَ ْد َخلﱠ َ
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صكَ () ،(٢يقول العلمي معلقا ً على
ض ،إِي َمانُكَ َخلﱠ َ
وقول المسيح عليه الصالة والسالم لألبرص) :قُ ْم َوا ْم ِ
ھذين النصين" :ونتعلم من ھذا أن ليس المسيح ھو )المخلص بذاته( ،بل اإليمان به ھو المخلص؛ أي ھو
)(٣
س َم ُع كالَ ِمي َويُ ْؤ ِمنُ
السبب في الخالص"  ،ويؤيد ھذا قول المسيح عليه الصالة والسالم) :إِنﱠ َمنْ يَ ْ
ت إِلَى ْال َحيَا ِة().(٤
بِال ِذي أَ ْر َ
سلَنِي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَ ِديﱠةٌَ ،والَ يَأْتِي إِلَى َد ْينُونَ ٍة ،بَلْ قَ ِد ا ْنتَقَ َل ِمنَ ْال َموْ ِ

فھنا بي ﱠن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن سبب الخالص اتباع تعاليمه عليه الصالة والسالم،
واإليمان با Hتعالى ،واإليمان برسالة المسيح عليه الصالة والسالم )ألنﱠه وصف ﷲ تعالى بأنّه ھو الذي
)(٥
سانَ الَ
اإل ْن َ
أرسله( ،فاإليمان واإليمان وحده ھو سبيل التبرير والخالص  ،فھذا بولس يقول) :إِ ْذ نَ ْعلَ ُم أَنﱠ ِ
يح ،آ َمنﱠا نَحْ ُن أَيْضا ً بِيَسُو َ ْ
يح ،لِنَتَبَ ﱠر َر بِإِي َما ِن
ان يَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
الَ يَتَبَ ﱠر ُر بِأ َ ْع َم ِ
س ،بَ ْل بِإِي َم ِ
ال النﱠا ُمو ِ
س ِ
ع ال َم ِس ِ

ْ
صلِب ُ
ْت ،فَأَحْ يَا الَ أَنَا بَ ِل
يح ُ
يَ ُ
س .ألَنﱠهُ بِأ َ ْع َم ِ
سو َع الَ بِأ َ ْع َم ِ
ال النﱠا ُمو ِ
ال النﱠا ُم ِ
وس الَ يَتَبَ ﱠر ُر َج َس ٌد َما َ ..م َع ال َم ِس ِ
سلَ َم
ان ا ْب ِن ﷲِ ،ال ِذي أَ َحبﱠنِي َوأَ ْ
ْال َم ِسي ُح يَحْ يَا فِ ﱠ
ان ،إِي َم ِ
اإلي َم ِ
ي .فَ َما أَحْ يَاهُ اآلنَ فِي ْال َج َس ِد فَإِن ﱠ َما أَ ْحيَاهُ فِي ِ
ب!() ،(٦يقول
سهُ ألَ ْجلِي .لَ ْ
س ُ
يح إِذاً َماتَ بِالَ َ
نَ ْف َ
سب َ ٍ
س بِ ﱞر ،فَا ْل َم ِ
ستُ أُ ْب ِط ُل نِ ْع َمةَ ﷲِ .ألَنﱠهُ إِنْ َكانَ بِالنﱠا ُمو ِ
عزيز" :وھكذا ألغى المسيح بمجيئه دور الناموس كوسيلة للبر") ،(٧فاإليمان ﱠ
بأن المسيح مات من أجل
التكفير عن الخطايا ھو المخلص ،ال مجرد موت المسيح ھو المخلص ،فمن ال يؤمن بالفداء فال خالص
له.
الوجه الرابع :في حين جاءت نصوص في الكتاب المقدس تكتفي باإليمان دون العمل للخالص،
نجد نصوصا ً أخرى تؤكد أنﱠه ليس اإليمان وحده كافيا ً للخالص ،إذ ال بد من العمل الصالح ليتم الخالص:
فالمسيحيﱡون سيحاسبون على أعمالھم يوم القيامة كغيرھم من الناس ،فقد قال بولس ﱠ
إنَ ) :د ْينُونَةَ ﷲِ
ب أَ ْع َمالِ ِه() ،(٨وقال يعقوب مبينا ً عدم منفعة اإليمان فقطَ ) :ما
س َ
اح ٍد َح َ
ْال َعا ِدلَ ِة ،ال ِذي َ
سيُ َجا ِزي ُك ﱠل َو ِ
اإلي َم ُ
صهُ؟ إِ ْن َكانَ أَ ٌخ
ان أَ ْن يُخَ لﱢ َ
ال أَ َح ٌد إِنﱠ لَهُ إِي َمانا ً َولَ ِكنْ لَ ْي َ
ْال َم ْنفَ َعةُ يَا إِ ْخ َوتِي إِ ْن قَ َ
س لَهُ َأ ْع َما ٌل؟ ھَلْ يَ ْق ِد ُر ِ
َوأُ ْخ ٌ
ضيَا بِ َسالَ ٍم ،ا ْستَ ْدفِئَا َوا ْشبَ َعاَ ،ولَ ِك ْن لَ ْم
ت ْاليَوْ ِم ﱢي ،فَقَ َ
ال لَھُ َما أَ َح ُد ُك ُم :ا ْم ِ
ت عُرْ يَانَي ِْن َو ُم ْعتَازَ ي ِْن لِ ْلقُو ِ

) (١لوقا ).(٥٠/٧
) (٢لوقا ).(١٩/١٧
) (٣العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.١٨٧
) (٤يوحنا ).(٢٤/٥
) (٥انظر :غالطية ) ،(١٤-١٠/٣غالطية ) ،(٢٥-٢٣/٣رومية ).(٢٨-٢١/٣
) (٦الرسالة إلى أھل غالطية ).(٢١-١٦/٢
) (٧عزيز ،فھيم ،الفكر الالھوتي في كتابات بولس ،د.ط ،دار الثقافة ،القاھرة ،د.ت ،ص.٢٨٢
) (٨الرسالة إلى أھل رومية ).(٦-٥/٢

١٤٩
ال َميﱢتٌ () ،(١وﷲ تعالى يقول يوم
تُ ْعطُوھُ َما َح َ
اجا ِ
ُون أَ ْع َم ٍ
اإلي َمانُ أَ ْيضا ً بِد ِ
ت ْال َج َس ِد ،فَ َما ْال َم ْنفَ َعةُ؟  ..ھَ َك َذا ِ
ب أَ ْع َمالِ ِه() ،(٢فاإليمان ال يعني ترك العمل ،ولكن ھل نأخذ بالنصوص
اح ٍد بِ َح َ
س ِ
القيامةِ ) :دينُوا ُك ﱡل َو ِ
التي تكتفي باإليمان كمخلص؟! أم بالتي تكتفي بالعمل دون اإليمان؟! أم التي تأخذ بھما جميعاً؟! بالجملة
ﱠ
فإن التخبط واضح في الكتاب القدس في تحديد المخلص كما تبين.
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ھذا ولو كان صلب المسيح فداء للبشر من الخطيئة لما وجب العمل ،والدليل على وجوب العمل
وس() ،(٣فإذا ثبت ﱠ
أن المسيحي يحاسب
ان؟ َحاشَا! بَ ْل نُثَبﱢتُ النﱠا ُم َ
قول بولس) :أَفَنُ ْب ِط ُل النﱠا ُم َ
اإلي َم ِ
وس بِ ِ
أن اإليمان ﱠ
أن ما يدعيه المسيحيﱡون من ﱠ
على أعماله ،وال يكفي اإليمان وحده ،ثبت ﱠ
بأن ﷲ قد تجسد
وصلب تكفيراً عن خطايا البشر ھو إدعاء باطل ،فإذا ثبت ذلك بطل اعتقاد المسيحيﱢين بالتجسد والصلب
والفداء ،وما يترتب عليه من ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم.
الوجه الخامس :إنﱠه إن اعترض المسيح ﱡيون وقالوا :ﱠ
إن خالص المسيح يختلف عن خالص
األبطال من القادة والحكام ،وعن الخالص باإليمان والعمل ،ﱠ
فإن المسيح تجسد من أجل أن يخلص بموته
البشرية كلھا من الخطيئة ،وللجواب على ذلك نقول لھم :بربكم أخبرونا كيف خلص المسيح عليه
الصالة والسالم الناس ،والمسيحيﱡون يعلمون ﱠ
أن أكثر األمم لم تؤمن بالمسيح عليه الصالة والسالم
كمخلص وفا ٍد للبشرية ،فھل خلص المسيح البوذيين والھندوس وعباد النار والمجوس والزرادشتية وغير
ذلك من األمم التي لو تؤمن به؟! والحقيقة ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم لم يخلص غيركم أيھا
المسيحيﱡون كما تزعمون) ،(٤بل ﱠ
إن خالصكم أنتم كان بسبب إيمانكم وأعمالكم ال بتجسد المسيح وموته
فحسب.
وعليه ﱠ
فإن المسيح عليه الصالة والسالم -كما تعتقدون -لم يخلص األمم بموته ،إنﱠما زادھم خطيئة
إلى خطيئتھم ،ألنّھم لم يؤمنوا به كمخلص وفا ٍد لھم ،فزادھم بذلك عذابا ً إلى عذابھم ،فيا ليته لم يتجسد!
لكي ال يتسبب في مضاعفة عذاب الناس الناس بسبب كفرھم بألوھيته ،ويُبيﱢن القرآفي عدم جدوى الفداء
ص ْلبُ إله العالم إنﱠما كانت
والصلب الذي يعتقده المسيحيﱡون فيقول" :كون ھذه الواقعة العظيمة التي ھي َ
عندكم لسبب خالصكم ،فحققوا لنا ھذا الخالص إن كان من محن الدنيا فھا أنتم مشاركون لسائر البشر
في النفع والشر ،أو من عھد التكاليف ،فھا أنتم مخاطبون فيھا بالمبادرة ،وآتون على التسويف تدأبون في
الصالة والصيام .. ،أو من أھوال القيامة ،وما تكابده الخالئق يوم الطامة ،أكذبكم اإلنجيل؛  ..فقد أخبر ﱠ
أن
)(٥

الناس كلھم ينجون بحسناتھم ،ويھلكون بسيئاتھم ،وضاع الصلب في البين".

) (١رسالة يعقوب ).(٢٦-١٤/٢
) (٢رؤيا يوحنا الالھوتي ).(١٣/٢٠
) (٣الرسالة إلى أھل رومية ).(٣١/٣
) (٤انظر :العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.١٨٩
) (٥القرآفي ،األجوبة الفاخرة ،ص.١٠٩
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١٥٠
 .٤الدينونة:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما جاء في بعض النصوص من ﱠ
أن
المسيح ھو الديان ،والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن الديان في اللغة ھو :القاضي والحاكم والمجازي الذي ال يُضيع عمالً ،بل يجزي
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بالخير والشر) ،(١أ ﱠما في الكتاب المقدس ﱠ
فإن الديان ھو ﷲ ،فقد قال النبي داوود عليه الصالة والسالم
صنِي َع ْال ُم ْستَ ْكبِ ِرينَ () ،(٢وقال بولس:
از َ
مخاطبا ً ﷲ) :يَا إِلَهَ النﱠقَ َما ِ
ت يَا َربﱡ  ...ارْ تَفِ ْع يَا َديﱠانَ األَ ْر ِ
ضَ .ج ِ
يع() ،(٣فھذه النصوص تدل داللة صريحة على ﱠ
أن ﷲ ھو الديان الحقيقي.
)ﷲِ َديﱠ ِ
ان ا ْل َج ِم ِ
الوجه الثاني :إذا كان ﷲ تعالى ھو الديان ،فكيف نوفق بين ذلك وبين ما جاء في بعض النصوص
أن المسيح ھوالديان ،فكيف يكون ﷲ تعالى ھو الديان في حين تقول بعض النصوص ﱠ
من ﱠ
أن المسيح ھو
الديان؟! إن فرضنا جدالً ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ھو الذي يدين الناس يوم القيامة ،فعندھا تكون
ھذه كرامة أعطاھا ﷲ تعالى للمسيح عليه الصالة والسالم ،وكرم ﷲ تعالى واسع ،يعطي ما يشاء لمن
َي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إِ َل ﱠي ِمنْ أَبِي() ،(٤فھذه
يشاء ،والدليل على ذلك قول المسيح عليه الصالة والسالمُ ) :ك ﱡل ش ْ
تكون عطية من العطايا التي أعطاھا ﷲ تعالى للمسيح عليه الصالة والسالم فضالً منه سبحانه وكرما ً.
فإذا ثبت ھذا بطل استدالل المسيحيﱢين بدينونة المسيح عليه الصالة والسالم على ألوھيته ،وH
الحمد والمنة.
رابعا ً :نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما ورد من أنﱠ إكرام
المسيح إكرام  Pتعالى

)(٥

الرد اإلجمالي :بعث ﷲ تعالى األنبياء عليھم الصالة والسالم ھداة ومرشدين ،وفرض على الناس
طاعتھم ومحبتھم واحترامھم ،وجعل ذلك عالمة على كمال اإليمان ،فمن أطاعھم كان عند ﷲ تعالى
سعيداً ،ومن عصاھم كان عند ﷲ تعالى شقيا ً ،وعليه فأي طاعة أو محبة أو احترام لنبي من األنبياء
عليھم الصالة والسالم إنﱠما ھي في الحقيقة طاعة ومحبة  Hتعالى الذي بعثھم ،قال المسيح عليه الصالة
االبْنَ الَ يُ ْك ِر ُم
سلَهُ  ..إِ ﱠن َم ْن يَ ْس َم ُع كالَ ِمي َوي ُْؤ ِم ُن بِال ِذي أَرْ َسلَنِي فَلَهُ
اآلب ال ِذي أَ ْر َ
َ
والسالمَ ) :منْ الَ يُ ْك ِر ُم ِ
َحيَاةٌ أَبَ ِديﱠةٌ() ،(٦فال يدل شيء من ذلك على أنﱠنا نعبدھم أو نُألھھم.
ولكن المسيحيﱢين استدلوا ببعض مظاھر التكريم التي فرضھا ﷲ تعالى للمسيح عليه الصالة
والسالم على ألوھيته ،وليس لھم في ذلك أي دليل ،ﱠ
ألن إكرام المسيح عليه الصالة والسالم في الحقيقة

) (١انظر :الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ص.٦٠٦
) (٢المزمور ).(٢-١/٩٤
) (٣الرسالة إلى العبرانيين ).(٢٣/١٢
) (٤لوقا ).(٢٢/١٠
) (٥انظر :ھذا البحث ،ص.٥٦
) (٦يوحنا ).(٢٤-٢٣/٥

١٥١
ھو إكرام  Hتعالى الذي أرسله لھداية بني إسرائيل ،أ ﱠما الرد التفصيلي على مظاھر التكريم التي استدل
بھا المسيحيﱡون على ألوھية السمسيح عليه الصالة والسالم فبيانه اآلتي:
 .١الرد على دليل تقديم السجود للمسيح عليه الصالة والسالم:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح بسجود التالميذ له عليه الصالة والسالم ،وللجواب على
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ذلك نقول :إنﱠنا سوف نعامل المسيحيﱢين بنفس الميزان الذي يزنون به أدلتھم ،ونستدل عليھم بنفس
الطريقة التي يستدلون بھا علينا ،فما دام السجود ألي أحد ھو دليل على ألوھيته ،فلماذا ال نراكم تعبدون
كل من قُ ِد َم له السجود من األنبياء والقادة والعظماء؟! ولماذا حصرتم العبادة في المسيح وحده فقط؟!
فالكتاب المقدس يحدثنا عن سجود بعض البشر لألنبياء عليھم الصالة والسالم ،بل وأحيانا ً يحدثنا عن
سجود نبي لنبي ،فھذا النبي يعقوب عليه السالم يسجد ھو وأوالده ونساؤه لعيسو عندما التقوا به).(١
وھؤالء إخوة النبي يوسف عليه الصالة والسالم قد سجدوا ألخيھم يوسف حين إلتقوا به) ،(٢وھذه
ت أَبِي َجايِ ُل داوود أَس َْرع ْ
امرأة سجدت للنبي داوود عليه الصالة والسالم ،وھذا نصهَ ) :ولَ ﱠما َرأَ ْ
َت ..
ط ْ
َو َسقَ َ
ض() ،(٣ﱠ
وإن المرء ليتعجب حين يجد في الكتاب
ت أَ َما َم داوود َعلَى َوجْ ِھھَا َو َ
س َجدَتْ إِلَى األَ ْر ِ
المقدس ھذه النصوص التي تُبيﱢن سجود الناس لألنبياء عليھم الصالة والسالم! وعدم اختصاص السجود
بالمسيح ،كيف يستدل المسيحيﱡون بعد ذلك على سجود التالميذ للمسيح عليه الصالة والسالم على ألوھية
وكأن المسيحيﱢين ال يقرؤون كتابھم وال يعرفونه! فإن قال المسيح ﱡيون :ﱠ
ﱠ
إن ھؤالء الذين سجدوا
المسيح؟!
قد أخطأوا بسجودھم لغير ﷲ تعالى ونحن ال نستدل بفعلھم؟ فالجواب على ذلك ما قاله محمد البالغي:
أن أناجيلكم تذكر ﱠ
إن االحتجاج الذي تنقله أناجيلكم عن المسيح ليخرسكم عن ھذه الجرأة ،أولم نجد ﱠ
" ﱠ
أن
المسيح ل ﱠما اعترض عليه اليھود بأكل تالميذه من الزرع يوم السبت ،احتج عليھم بأكل داوود من خبز
التقدمة الذي ال يحل إال للكھنة ،فلو لم يكن داوود معصوما ً في فعله ،بل ال يجوز أن يفعل الحرام ،لما
ص ﱠح من المسيح ھذا االحتجاج") ،(٤فإذا كان المسيح يحتج بفعل النبي داوود عليھما السالم دل ذلك على
ﱠ
أن فعل النبي داوود حجة عند المسيح عليھما السالم.
وعليه فقد ثبت ﱠ
أن السجود لغير ﷲ تعالى ليس كفراً وال حراما ً في الكتاب المقدس ،بل ھو سجود
تكريم ال سجود عبادة ،وقد ثبت وقوع ذلك لغير المسيح عليه الصالة والسالم ،فيحق لنا أن نسأل
المسيحيﱢين ھنا فنقول :لماذا جعلتم السجود دليالً على ألوھية المسيح ولم تعدوه دليالً على ألوھية غيره
ممن ذكر الكتاب المقدس سجود الناس لھم؟ فإ ﱠما أن يكون كل مسجود له إله ،وھذا باطل عندكم ،وإ ﱠما أن
ال يكون السجود دليالً على األلوھية ،وھو الصواب ،وبذلك بطل استدالل المسيحيﱢين بسجود التالميذ

) (١التكوين ).(٣/٣٣
) (٢التكوين ) ،(٦/٤٢و).(٢٦/٤٣
) (٣صموئيل األول ).(٢٣/٢٥
) (٤البالغي ،محمد جواد )ت ١٣٥٢ھـ( ،التوحيد والتثليث ،ط ،٢مطبعة مھر ،قم١٤١١ ،ھـ ،ص.٧٢
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١٥٢
للمسيح على ألوھيته ،و Hالحمد والمنة.
 .٢الرد على دليل تقديم اإلكرام للمسيح عليه الصالة والسالم نظير اآلب تماما ً:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح بما جاء من أمر المسيح عليه الصالة والسالم لھم بأن يكرموه
نظير اآلب تماما ً ،وللجواب على ذلك نقول :حتى نعرف المراد من النص فال بد من الرجوع إلى السياق
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اآلبَ .م ْن الَ
اال ْبنَ َك َما يُ ْك ِر ُمونَ
َ
الذي جاء به ،فالمسيح عليه الصالة والسالم قال) :لِ َك ْي يُ ْك ِر َم ْال َج ِمي ُع ِ
اآلب ال ِذي أَرْ َسلَهُ() ،(١ونلحظ من النص ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم أمر الناس
يُ ْك ِر ُم ا ِال ْبنَ الَ يُ ْك ِر ُم
َ
أن يكرموه كما يكرمون اآلب ،ولكن ما ھي علﱠة ھذا اإلكرام؟! أھي ألوھية المسيح ،ومساواته لآلب؟! أم
ھي اتحاد المسيح مع اآلب في الجوھر؟! ﱠ
إن خير من يُبيﱢن لنا علﱠة ھذا اإلكرام ھو المسيح عليه الصالة
والسالم نفسه ،فالمسيح قد بيّن ﱠ
أن علﱠة إكرامه عليه الصالة والسالم ھي رسالته فقال متما ً كالمه) :إِ ﱠن َم ْن
سلَنِي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَ ِديﱠةٌ( ،وھذا نص صريح في إثبات رسالة المسيح وإثبات
يَ ْس َم ُع كالَ ِمي َويُ ْؤ ِمنُ بِال ِذي أَ ْر َ
ﱠ
وكأن المسيحيﱢين ال يميزون بين الدليل الذي لھم وبين الدليل الذي عليھم،
بشريته ،وھو دليل لنا ال لھم،
فالمسيح لم يقل أكرموني ألنﱢي ﷲ ،وال ألنﱢي مسا ٍو  Hفي الالھوت ،بل إكرامه كان ألنﱠه رسول ﷲ
تعالى ،ثم زاد ذلك بيانا ً وتوضيحا ً حين بيﱠن ﱠ
أن السعادة الحقيقية في طاعته عليه الصالة والسالم ،وفي
إن السعادة في اإليمان بالثالوث والتجسد والفداء( ،ولم يقل ) :ﱠ
اإليمان با Hتعالى ،ولم يقل لھم ) :ﱠ
إن
ﱠ
وكأن المسيح عليه الصالة والسالم كان يعلم ما
السعادة في عبادتي( ،بل إنﱠه ما أمر أتباعه بعبادته قط،
سوف يقوله الناس به ،فبي ﱠن اإلشكال في وقت البيان.
 .٣الرد على دليل تقديم العبودية للمسيح عليه الصالة والسالم:
يستدل المسيحون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما جاء من ﱠ
أن المسيح عليه الصالة
ق ْال َح ﱠ
والسالم موضوع اإليمان ،فقد قال المسيح عليه الصالة والسالم عن نفسه) :اَ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :م ْن
ي ُْؤ ِم ُن بِي فَلَهُ َحيَاةٌ أَبَ ِديﱠةٌ() ،(٢ﱠ
وأن المسيح عليه الصالة والسالم ھو موضوع المحبة ،فقد قال يوحنا عن
المسيح عليه الصالة والسالم) :نَحْ ُن نُ ِح ﱡبهُ ألَنﱠهُ ھُ َو أَ َحبﱠنَا أَ ﱠوالً() ،(٣ﱠ
وأن المسيح ھو موضوع االستشھاد فقد
ضا َع َحيَاتَهُ ِم ْن أَجْ لِي يَ ِج ُدھَا() ،(٤وليس في ھذه النصوص أي دليل على
قال المسيح عليه االسالمَ ) :م ْن أَ َ
ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
ألن ھذه الحقوق واجبة للمسيح ولغيره من األنبياء عليھم الصالة
والسالم؛ فاإليمان بنبوة المسيح وغيره من األنبياء عليھم الصالة والسالم سبب للسعادة األخروية ،ومحبة
المسيح عليه الصالة والسالم ھي عالمة على محبة ﷲ تعالى الذي أرسله ،وإضاعة الحياة في سبيل إتباع
المسيح وغيره من األنبياء عليھم السالم واجب؛ ألنﱠھم ال يأمرون إال بما أمر به ﷲ تعالى ،عليه فليس

) (١يوحنا ).(٢٥-٢٤/٥
) (٢يوحنا ).(٤٧/٦
) (٣رسالة يوحنا األولى ).(١٩/٤
) (٤متى ).(٣٧/١٠

١٥٣
في ھذه النصوص أي دليل على ألوھيته.
أن المسيح عليه الصالة والسالم موضوع العبادة حيث قال بولس) :فَلَوْ ُك ْن ُ
أ ّما ما جاء من ﱠ
ت بَ ْع ُد
ْ
يح() ،(١فالجواب عليه :جاء في دائرة المعارف الكتابية ﱠ
أن العبودية في
ضي النﱠ َ
أُرْ ِ
اس لَ ْم أَ ُك ْن َعبْداً لِل َم ِس ِ
الكتاب المقدس تطلق على من امتالك إنسان إلنسان آخر ،يجعل منه عبداً خاضعا ً منقاداً له ،ال يملك من
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أمر نفسه شيئا ً ،ويكون ھذا بامتالك الحقيقي حيث كان الناس يحصلون على العبيد من أسرى الحروب،
أو بالبيع والشراء للعبيد وغير ذلك من الطرق التي كانت سائدة قديما ً ،وفي ھذه الحالة فليس للعبد من
أمره شيء ،فھو يباع ويشترى مثل أي سلعة تجارية ،وأمره كله بيد سيده) ،(٢ويعبر مجازاً عن وجوب
طاعة أي إنسان ،ووجوب اتباع أمره بالعبودية ،فليست العبودية بھذا المعنى خاصة بالمسيح عليه
الصالة والسالم وحده ،والدليل على ذلك قول النبي داوود عليه الصالة والسالم ألخيش حين قاله له
يش :لِ َذلِكَ أَ ْنتَ َستَ ْعلَ ُم َما
ال داوود ألَ ِخ َ
ْش أَ ْنتَ َو ِر َجالُكَ  .فَقَ َ
أخيش) :ا ْعلَ ْم يَقِينا ً أَنﱠكَ َست َْخ ُر ُج َم ِعي فِي ْال َجي ِ
ارسا ً لِ َر ْأ ِسي ُك ﱠل األَي ِﱠام() ،(٣فھنا جعل النبي داوود عليه
يَ ْف َع ُل َع ْبدُكَ  .فَقَ َ
ال أَ ِخيشُ لِداوود :لِ َذلِكَ أَجْ َعلُكَ َح ِ
الصالة والسالم نفسه الكريمة عبداً ألخيش ،وھو ال يقصد بذلك العبودية التي تقدم  Hتعالى ،بل يقصد
كمال طاعته واالمتثال ألمره ،وعليه فليس المقصود من العبودية للمسيح عليه الصالة والسالم ألوھية
المسيح ،بل المقصود من ذلك كمال الطاعة للمسيح عليه الصالة والسالم ،وھذا واجب له كنبي ،وال دليل
فيه على ألوھيته.
 .٤الرد على دليل التعميد باسم المسيح عليه الصالة والسالم مقترنا ً باسم اآلب:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما جاء من أمر المسيح لھم في أن
يعمدوا الناس باسمه مقترنَ باسم اآلب ،حيث قال المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذه) :فَ ْاذھَبُوا َوت َْل ِم ُذوا
س() ،(٤وقبل ﱠ
أن نبدأ بالرد على ھذه الشبھة ال بد
َج ِمي َع األُ َم ِم َو َع ﱢمدُو ُھ ْم بِا ْ
اال ْب ِن َو ﱡ
ب َو ِ
س ِم اآل ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
من أن نبي ﱠن معنى التعميد ،فقد جاء في قاموس الكتاب المقدس ﱠ
أن المعمودية ھي" :طقس ديني كان
معروفا ً قبل المسيح ،فأخذه وجعله فريضة في الكنيسة المسيحيﱠة ،حتى إذا استعمل الماء باسم الثالوث
األقدس صار عالمة على التطھير من الخطيئة والنجاسة ،واستجد لمن اعتمد نسبة خاصة إلى الرب.. ،
وبواسطة ھذه العالقة يصرح ﷲ ال ُمتَ َع ِم َد بغفران الخطية ،ومنح الخالص ،ويتعھد اإلنسان المعتمد
بالطاعة والتكريس لخدمته تعالى") ،(٥وعليه ﱠ
فإن التعميد ھي عبادة يقوم بھا المسيحيﱡون للتطھير من
الخطيئة ،والتكريس لطاعة ﷲ تعالى ،واآلن بعد أن تعرفنا إلى معنى التعميد ،سوف نبدأ بنقض ھذه

) (١الرسالة إلى اھل غالطية ).(١٠/١
) (٢انظر:صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٥ص.١٥٩
) (٣صموئيل األول ).(١٠-١/٢٨
) (٤متى ).(١٩/٢٨
) (٥جورج بوست ،قاموس الكتاب المقدس ،جـ ،٢ص.١١٣
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١٥٤
الشبھة ،والجواب عليھا من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :أنﱠ العطف في اللغة يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه) ،(١فعطف
اآلب على االبن وعلى الروح القدس يقتضي وجود المغايرة واالختالف فيما بينھم ،في حين ﱠ
أن
المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
أن اآلب واالبن والروح القدس متحدون في الجوھر والالھوت ،ومتساوون في المجد
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والكرامة ،كما أنﱠ العطف في اللغة يقتضي مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم فقط) ،(٢وال
يلزم من ذلك أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متحدين في الجوھر والالھوت ،يقول الجزيري في
الرد على من يستدل بھذا النص على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم " :ﱠ
إن اللغة التي يتكلم بھا اآلن
ألن العطف بالواو يقتضي ﱠ
ال تدل على شيء م ﱠما يقول مطلقا ً ،ﱠ
أن المعطوف مشارك للمعطوف عليه في
الحكم فقط .. ،فإذا قلت :جاء محمد وعلي وموسى؛ كان المعنى :ﱠ
أن عليا ً وموسى اشتركا مع محمد في
المجيء حقيقة ،فكل منھما جاء ،ومعلوم ﱠ
أن العطف يقتضي المغايرة أيضا ً ،فال بد أن يكون علي غير
موسى") ،(٣ويطبق الجزيري القاعدة السابقة على النص فيقول" :فلنطبق ھذه القاعدة ھنا لنعلم ﱠ
أن االبن
والروح القدس يشتركان مع اآلب في طلب التعميد باسمھما ،ﱠ
وأن روح القدس واالبن غير اآلب ،وال
فرق في االشتراك بين أن يذكر )االسم( مفرداً أو جمعا ً ،مضافا ً إلى أحدھم فقط ،أو إلى كل واحد منھم،
وال داللة في العطف على االشتراك في الماھية ،واتحاد المعطوف بالمعطوف عليه ،وصيرورتھما شيئا ً
واحداً ،ومن ذا الذي يفھم من قول :أستعين باسم ﷲ والملك واألمير ﱠ
أن الملك واألمير متحدان مع ﷲ في
وأن الثالثة شيء واحد") ،(٤فإذا ثبت ﱠ
ذاته ،ومساويان له في جوھره ،ﱠ
أن العطف يقتضي المغايرة
والمشاركة في الحكم فقط ،فيكون ھذا الدليل على المسيحيﱢين ال لھم.
الوجه الثاني :ﱠ
س( للتعميد باسمھم ال يدل على ألوھية
ب َو ِ
إن اجتماع الثالثة )اآل ِ
وح ْالقُ ُد ِ
االب ِْن َوالرﱡ ِ
ثالثتھم إذ ﱠ
س(؛ أي تطھروا باسم ﷲ تعالى ،واسم
إن معنىَ ) :ع ﱢم ُدوھُ ْم بِاس ِْم اآل ِ
وح ْالقُ ُد ِ
ب َوا ِالب ِْن َوالرﱡ ِ
النبي الذي أرسله إليكم ،واسم الملك المتوسط بين ﷲ تعالى ورسله ،يقول محمد البالغي عن معنى ھذه
العبارة " :ﱠ
إن المعنى عمدوھم باسم اإلله ،واسم النبي العبد الصالح صاحب الدعوة مبلغ الرسالة ،واسم
الروح القدس الملك المتوسط بين ﷲ ورسله في الوحي ،ليعترفوا باإلله الواحد ،ويصدقوا برسالة النبي
ووحيه بواسطة الروح القدس") ،(٥ويقصد باالبن ھنا العبد الصالح البار ،وسوف يأتي بيان ذلك عند
صفَ به من أنﱠه )ابن ﷲ( ،وقد
نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما ُو ِ

) (١انظر :ھذا البحث ،ص ،٩٤ھامش رقم ).(٣
) (٢انظر ھذه القاعدة اللغوية :ابن ھشام ،عبد ﷲ بن يوسف )ت ٧٦١ھـ( ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ط) ،١١محمد
محيى الدين عبد الحميد( ،د.ناشر ،القاھرة١٣٨٣ ،ھـ ،جـ ،١ص .٣٠٢-٣٠١عباس حسن ،النحو الوافي ،ط،١٥
دار المعارف ،د.بلد ،د.ت ،جـ ،٢ص.٣١٤
) (٣الجزيري ،عبدالرحمن ،أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن المبشرين المسيحيﱢين في
اإلسالم ،ط ،١مطبعة اإلرشاد ،القاھرة١٩٣٤ ،م ،ص.٢١٧
) (٤الجزيري ،أدلة اليقين ،ص.٢١٧
) (٥البالغي ،التوحيد والتثليث ،ص.٦٥

١٥٥
يكون المعنى المراد من ھذا النص أن يطلب المتعمد بركة ﷲ تعالى ،وبركة رسوله عليه الصالة
والسالم ،وبركة الروح القدس ،يقول ابن تيمية " :ﱠ
إن المراد بجمع ھذه األلفاظ معا ً أن تجتمع لھم بركة
ﷲ ،وبركة نبيه المسيح ،وبركة الروح القدس التي يُؤيد بھا األنبياء والرسل ،وقد نراكم إذا أردتم الدعاء
بعضكم لبعض؛ قلتم :صالة فالن القديس تكون معك ،ومعنى الصالة الدعاء ،واسم فالن النبي يعينك
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على أمورك") ،(١فالتعميد باسم االبن والروح القدس مقترنا ً باسم اآلب يدل على كرامتھما وعلو منزلتھما
عند اآلب ،وال يدل على ألوھيتھما.
خامسا ً :نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما ورد من وصف
المسيح بأنﱠه ابن ﷲ

)(٢

يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بأنﱠه ُوصف )ابن ﷲ( في عدة
نصوص ،ويعد ھذا الدليل من أقوى األدلة التي يستدلون بھا على ألوھية المسيح ،والجواب على ذلك من
وجوه عدة أبرزھا:
الوجه األول :ال يمكن أن يكون المراد من استخدام كلمة )ابن( المعنى الحقيقي الجسدي ،فالبنوة
الحقيقية الجسدية تقتضي تجسد اآلب ،والمسيحيﱡون ال يقولون بتجسد اآلب ،ناھيك عن ﱠ
أن المتجسد
مركب يحتاج من يركبه ،فمن ركبه أولى باأللوھية منه ،ويلزم عن ذلك الدور) (٣أو التسلسل) ،(٤وكالھما
محال عقالً ،والمتجسد ناقص ،والناقص ال يكون إلھا ً ،وإن لم تكن البنوة ھنا بنوة جسدية حقيقية فال بد
معان أخرى؛ إذ ھي من الكلمات المتشابھة التي ال بد من ردھا إلى
من النظر فيما تحتمله الكلمة من
ٍ
المحكم ،والمسيحيﱡون يوافقوننا على ھذا ،فھم ال يأخذون البنوة على معناھا الحقيقي الجسدي.

)(٥

الوجه الثاني :يرى الھندي ﱠ
أن إطالق ھذه الكلمة معارض بإطالق وصف )ابن اإلنسان( للمسيح
عليه الصالة والسالم كما بي ﱠن الباحث ذلك سابقا ً) ،(٦وبإطالق وصف )ابن داوود( للمسيح عليه الصالة
والسالم) ،(٧كما جاء في سلسلة نسب المسيح عليه الصالة والسالم ،فال بد من تأويل كلمة )ابن ﷲ( حتى
ال يلزم منھا محال) ،(٨وھو اجتماع النقيضين :ابن إنسان وابن ال إنسان )أي ابن ﷲ( ،وكذلك ابن إله
)ﷲ( وابن ال إله )اإلنسان( ،والنقيضان ال يجتمعان وال يرتفعان.

) (١ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،٢ص.٥٧
) (٢انظر :ھذا البحث ،ص.٥٨
) (٣الدور :ھو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ،ويسمى :الدور المصرح ،كما يتوقف "أ" على "ب" ،وبالعكس ،أو
بمراتب ،ويسمى :الدور المضمر ،كما يتوقف"أ" على "ب" ،و "ب" على "ج" ،و "ج" على "أ" .انظر:
الجرجاني ،التعريفات ،ص.١٠٥
) (٤التسلسل :ھو ترتيب أمور غير متناھية .انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.٥٧
) (٥انظر :ھذا البحث ،ص.٢٨
) (٦انظر :ھذا البحث ،ص.١٠٨-١٠٦
) (٧انظر إطالق ھذا اللفظ على المسيح عليه الصالة والسالم مثالً في :متى ) ،(٢٧/٩و) ،(٢٢/١٥و)،(٩/٢١
ومرقس ) ،(٤٧/١٠ولوقا ).(٣٨/١٨
) (٨الھندي ،إظھار الحق ،جـ ،٣ص.٧٥٢
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١٥٦
وإذا ثبت ﱠ
أن وصف )ابن ﷲ( ال يمكن أن يفھم على معناه الحقيقي فال بد من البحث عن المعنى
المناسب له ،وأفضل ما يرشدنا إلى المعنى المراد من ھذه الكلمة ھو الكتاب المقدس ،فقد جاء في دائرة
المعارف الكتابية ﱠ
معان منھا :الداللة على التوقير واالحترام بصرف
أن كلمة )ابن( تستخدم في عدة
ٍ
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النظر عن رابطة الدم ،فقد كان على األبناء أن يقدموا أعظم التوقير واالحترام لوالديھم مع كامل الطاعة،
حتى ﱠ
ب أَبَاهُ أَوْ أُ ﱠمهُ يُ ْقتَ ُل قَ ْتالً(
ض َر َ
أن الناموس أمر بقتل كل من ضرب أحد والديه أو شتمھماَ ) :و َم ْن َ
الخروج ) ،(١٥/٢١واالبن المعاند أو المتمرد كان يرجم حتى الموت ،تثنية ).(١٨/٢١

)(١

فإذا ثبت استحالة أخذ كلمة )ابن ﷲ( على المعنى الظاھري ،وكان أحد المعاني لكلمة ابن في
الكتاب المقدس ھو الذي يحترم ويوقر غيره ،بغض النظر عن رابطة الدم ،فيكون ھذا ھو المعنى الذي
يناسب إطالق ھذه الكلمة على المسيح عليه الصالة والسالم ،يقول اإلمام الغزالي" :وأ ﱠما االبن فوصفه
أن يكون موقراً ألبيه معظما ً له ،شديد الحياء منه ،ممتثالً أوامره ،مالقيا ً لھا باإلجالل والتعظيم وعدم
المخالفة .. ،ثم توقير األنبياء  Hوحياؤھم منه ،وانقيادھم ألوامره .. ،وإجاللھم له أعظم من صنيع األبناء
مع آبائھم ،فھو لھم أرحم أب ،وھم له أبر ولد") ،(٢فمن ھذا الوجه ص ﱠح إطالق كلمة ابن ﷲ على المسيح
عليه الصالة والسالم ،ويوافقنا على ھذا التأويل عالم التاريخ المسيحي شارل جينبير حيث يرى ﱠ
أن أصل
ﱠ
ولكن كلمة )عبدﷲ( -التي كثيراً ما كان المسيح يقولھا واصفا ً بھا
كلمة )ابن ﷲ( ھو كلمة )عبد ﷲ(،
نفسه الكريمة -كان يمكن أن تترجم إلى كلمة )طفل( أو إلى كلمة )خادم( ،ولكن اختار كتبة الكتاب
المقدس ومترجميه أن يترجموا كلمة )عبدﷲ( بكلمة) :طفل ﷲ( ،ويرى شارل جينبير ﱠ
أن ھذه الترجمة
)(٣

كان لھا أثر كبير وھائل في المسيحيﱠة ،وفي الفكرة الدينية عن صورة اإلله في المسيحيﱠة.

الوجه الثالث :ﱠ
أن الباحث قام بتتبع نصوص العھد الجديد فوجد تعدد األوصاف للمسيح عليه
الصالة والسالم في النص الواحد من إنجيل إلى آخر؛ فمثالً جاء في إنجيل مرقس ل ﱠما صلب المسيح -كما
يعتقد المسيحيﱡون -صرخ المسيح وأسلم الروح ،فقال القائد الذي صلب المسيح عليه الصالة والسالم:
سانُ ابْنَ ﷲِ!() ،(٤بينما جاءت ھذه القصة نفسھا في إنجيل لوقا ولكن قال القائد فيھا عن
اإل ْن َ
) َحقّا ً َكانَ ھَ َذا ِ
سانُ بَا ّراً!() ،(٥يقول سعد رستم" :فما عبﱠر عنه مرقس في إنجيله
اإل ْن َ
عن المسيح) :بِ ْال َحقِيقَ ِة َكانَ َھ َذا ِ
أن المراد من عبارة ابن ﷲ ليس إال كونه باراً
بعبارة )ابن ﷲ( عبﱠر عنه لوقا بعبارة )باراً( م ّما يُبيﱢن ﱠ
صالحا ً") ،(٦فلو كان معنى )ابن ﷲ( ﱠ
أن المسيح ھو ﷲ ،أو أنﱠه مساويا ً  Hتعالى في الطبيعة والجوھر ،أو
أو كان لھا أي معنى الھوتي؛ لما ص ﱠح أن يستخدم لوقا كلمة )بار( بدالً من كلمة )ابن ﷲ( ،فھذا يدل

) (١انظر :صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،١ص.٣٧
) (٢الغزالي ،الرد الجميل ،ص.٧٤
) (٣انظر :جينبير ،المسيحيﱠة نشأتھا وتطورھا ،ص.١٣٥
) (٤مرقس ).(٣٩/١٥
) (٥لوقا ).(٤٨/٢٣
) (٦رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١١٦

١٥٧
داللة قطعية على أنﱠ لوقا يعد كلمة ابن ﷲ مساوية لكلمة بار ،وھذا حجة على المسيحيﱢين؛ إال إذا كانوا
يعدون لوقا جاھالً بالھوت المسيح ،فإن أقروا بأنﱠه أخطأ في ھذا ،فيلزم عنه احتمال الخطأ في غير ذلك
من نصوص ،فيبطل بذلك استداللھم باإلنجيل ،ﱠ
ألن الدليل إذا طرأ عليه االحتمال بطل به االستدالل،
ولكن إنجيل لوقا معتمد عندھم إذاً ال بد من القول ﱠ
بأن كلمة )بار( ھي مرادفة لكلمة )ابن ﷲ( موضحة
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لمعناھا.
أن كلمة )ابن ﷲ( لم يوصف بھا المسيح عليه الصالة والسالم وحده ،بل ﱠ
الوجه الثالث ،:ﱠ
إن
الكتاب المقدس ذكر ھذا الوصف لغير المسيح عليه الصالة والسالم؛ وجاء ذلك في عدة نصوص منھا:
س َرائِي ُل ا ْبنِي
قول ﷲ تعالى لنبيه موسى عليه الصالة والسالم) :فَتَقُو ُل لِفِرْ عَوْ نَ  :ھَ َك َذا يَقُو ُل الرﱠبﱡ  :إِ ْ
ا ْلبِ ْك ُر() ،(١قول ﷲ تعالى لنبيه داوود عن ابنه النبي سليمان عليھما السالم) :أَنَا أَ ُكونُ لَهُ أَبا ً َوھ َُو يَ ُكونُ لِ َي
)(٢
صفَ بنو إسرائيل أنﱠھم أوالد ﷲ تعالى ،في قول النبي موسى عليه الصالة والسالم لبني
ا ْبنا ً(  ،وقد ُو ِ
ب إِل ِھ ُك ْم() ،(٣وقول ﷲ تعالى لنبيه ھوشع عليه الصالة والسالم) :يَ ُك ُ
ون َع َد ُد بَنِي
إسرائيل) :أَ ْنتُ ْم أَ ْوال ٌد لِل ﱠر ﱢ

يل َك َر ْم ِل ْالبَحْ ِر  ...يُقَا ُل لَھُ ْم :أَ ْبنَا ُء ﷲِ ا ْل َح ﱢي() ،(٤وفي نسب المسيح عليه الصالة والسالم جاء أنﱠه:
إِس َْرائِ َ
ت ،ب ِْن آ َد َم ،ا ْب ِن ﷲِ().(٥
)ا ْبنَ يُو ُسفَ  ،ب ِْن ھَالِي ،ب ِْن َم ْتثَاتَ ( ثم ذكر النسب إلى أن قال) :ب ِْن أَنُ َ
وش ،ب ِْن ِشي ِ
صف كل من :النبي آدم ،والنبي يعقوب )إسرائيل( ،والنبي سليمان
ففي ھذه النصوص وغيرھا ُو ِ
صف بنو إسرائيل كلھم بأنﱠھم أبناء ﷲ تعالى وأوالده ،فھل ھذا
عليھم السالم بأنﱠھم أبناء ﷲ تعالى ،بل و ُو ِ
دليل على ألوھيتھم أيضا ً ،فإذا لم يكن وصفھم بابن ﷲ دليالً على ألوھيتھم ،فلماذا كان دليالً على ألوھية
صف بھذا الوصف؟! وما ھو الفرق بين قول الكتاب المقدس عن النبي آدم عليه
المسيح دون غيره ممن ُو ِ
الصالة والسالم بأنﱠه )ابن ﷲ( وقوله عن المسيح عليه الصالة والسالم بأنﱠه )ابن ﷲ(؟! فإذا كانت نسبة
البنوة إليھما كما يظھر من النصوص واحدة ،فلماذا فرقتم بينھا فحملتم البنوة على األلوھية في حق
المسيح عليه الصالة والسالم وعلى الكرامة في حق غيره؟! أليس في ذلك اتباع للنفس والھوى وتحريف
للكالم عن مواضعه؟!
ومن الجدير بالذكر ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم قد أطلق ھذا الوصف على تالميذه ،بل
صانِ ِعي ال ﱠسالَ ِم ،ألَنﱠھُ ْم أَ ْبنَا َء ﷲِ يُ ْدعَوْ نَ ()،(٦
وأطلقه على كل بار ،إذ قال عليه الصالة والسالم) :طُوبَى لِ َ
ص ﱡلوا ألَجْ ِل ال ِذينَ يُ ِسيئُونَ إِلَ ْي ُك ْم
ضي ُك ْمَ ،و َ
ار ُكوا الَ ِعنِي ُك ْم .أَحْ ِسنُوا إِلَى ُم ْب ِغ ِ
وقال) :أَ ِحبﱡوا أَ ْعدَا َء ُك ْم .بَ ِ

) (١الخروج ).(٢٢/٤
) (٢صموئيل الثاني ).(١٤-١٢/٧
) (٣التثنية ).(١/١٤
) (٤ھوشع ).(١٠/١
) (٥لوقا ).(٣٨-٢٣/٣
) (٦متى ).(٩/٥
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١٥٨
َويَ ْ
ت() ،(١وقال) :أَ ِحبﱡوا أَ ْعدَا َء ُك ْمَ ،وأَحْ ِسنُوا َوأَ ْق ِرضُوا
ط ُر ُدونَ ُك ْم ،لِ َك ْي تَ ُكونُوا أَ ْبنَا َء أَبِي ُك ُم ال ِذي فِي ال ﱠ
اوا ِ
س َم َ
َوأَ ْنتُ ْم الَ تَرْ جُونَ َشيْئاً ،فَيَ ُكونَ أَجْ ُر ُك ْم َع ِظيما ً َوتَ ُكونُوا بَنِي ا ْل َعلِ ﱢي().(٢
فلو أخذنا النصوص على ظاھرھا كما يفعل المسيحيﱡون بالنصوص التي يستدلون بھا علينا ،فإنﱢنا
ال نرى حال المسيح عليه الصالة والسالم إال كحال أي ابن وحيد ألبويه ،وما نراه إال حريصا ً على زيادة
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عدد إخوانه من اآللھة ،وال أدري ما السبب في ذلك؟! أھو الشعور بالوحدة؟! فھو االبن الوحيد  !Hأم ھو
الحاجة إلى المساعدة؟! فقد يكون قد أُ ْثقِ َل كاھله من كثرة المھام التي ألقاھا أبوه عليه فأحب أن يكون له
إخوة يسندون ظھره عندما يحتاج إليھم! لذلك نرى المسيح يطمع في زيادة عدد أبناء ﷲ! ويحرص على
زيادة اآللھة! ولكن كيف يصبح الواحد منا ابنا ً  Hوبالتالي ينال األلوھية؟! ﱠ
إن األمر سھل وميسور
للجميع! فما على اإلنسان إال أن ينفذ أوامر المسيح وعندھا يرتقي من بين البشر إلى صفوف اآللھة
ويصبح ابنا ً  Hتعالى ،قال يوحنا ع ﱠمن آمن بالمسيح عليه الصالة والسالم وقبل به) :أَ ﱠما الذينَ قَبِلوه وھُ ُم
الذينَ يُؤ ِمنونَ بِاس ِمه فقَد َم ﱠكنَھم أَ ْن يَصيروا أَ ْبنا َء ﷲ :فھُ ُم الذينَ ال ِمن د ٍَم وال ِمن َرغبَ ِة لَحْ ٍم وال ِمن َرغبَ ِة
َرجُل بل ِمنَ ﷲِ ُولِدوا() ،(٣فھذا النص صريح في ﱠ
أن كل من آمن بالمسيح فھو مولود من ﷲ تعالى.
الوجه الرابع :ﱠ
إن استخدام كلمة )االبن والولد( بالمعنى المجازي ھو من االستخدامات الشائعة في
كل لغة ،فاللغة تقول :ھذا ابن أحذار :للرجل الحذر ،وھذا ابن أقوال :للرجل المتكلم الفصيح صاحب
الحجة) ،(٤وھذا ابن غبراء :للفقير الذي ال مأوى له غير األرض وترابھا ،ويقال للمسافر :ابن سبيل)،(٥
ومن المعلوم يقينا ً ﱠ
أن المعنى الحقيقي لھذه األلفاظ غير مراد قطعا ً ،بل المراد المعنى المجازي لھا ،وجاء
مثل ذلك في العھد الجديد حيث س ﱠمى المسيح عليه الصالة والسالم أھالي أورشليم بـ) :أَ ْوالَ َد األَفَا ِعي()،(٦
األَفَا ِعي() ،(٦وأطلق المسيح عليه الصالة والسالم على أھل ھذه الدنيا عبارة) :أَ ْبنَا ُء َھ َذا ال ﱠد ْھ ِر() ،(٧وفي
وفي كل ھذه العبارات ليس المقصود المعنى الحقيقي ،بل المقصود المعنى المجازي) ،(٨فالناس يطلقون
على من يحبون كلمة )ابني أو ولدي( وال يقصدون بھا المعنى الحقيقي ،وھذا األمر معروف عند الناس،
يقول ال ﱠر ﱢسي)" :(٩ومن تأويل ما ذكروا من الولد واالبن ،في زمن المسيح ،وكل زمن ،ﱠ
أن الناس لم يزالوا

) (١متى ).(٤٥-٤٤/٥
) (٢لوقا ).(٣٥/٦
) (٣يوحنا ).(١٢/١
) (٤انظر :الزمخشري ،محمود بن عمرو )ت ٥٣٨ھـ( ،أساس البالغة ،ط) ،١تحقيق محمد باسل( ،دار الكتب العلمية،
بيروت١٩٩٨ ،م ،جـ ،١ص.٧٩
) (٥انظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،جـ ،١ص.٣٠٤
) (٦متى ).(٣٣/٢٣
) (٧لوقا ).(٣٤/٢٠
) (٨انظر :رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٢٥
) (٩ھو القاسم بن إبراھيم الحسني العلوي ،أبو محمد ،فقيه ،شاعر ،وھو من أئمة الزيدية ،وھو شقيق ابن طباطبا ،له
عدة مؤلفات ،منھا) :الرد على ابن المقفع( ،و)العدل والتوحيد( ،ولد سنة ١٦٩ھـ ،وتوفي سنة ٢٤٦ھـ ،في الرس
على ستة أميال من الدينة المنورة على ساكنھا الصالة والسالم ،انظر :الزركلي ،األعالم ،جـ ،٥ص.١٧١

١٥٩
يزالوا يدعون ابنا ً وولداّ من تبنوا وأحبوا وخصﱡ وا عندھم ،وإن لم يكن من طريق التناسل ولدھم ،ثم لم
يزل لديھم معروفا ً قديما ً وحديثا ً ،وال سيما في القدماء من أھل العلم والحكماء ،فكان الحكيم منھم يقول:
يا بني لمن علﱠمه".

)(١

وكما تطلق كلمة )ابن ﷲ( مجازاً على البار ،كذلك تطلق كلمة )ابن إبليس أو ابن الشيطان( على
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يس! يَا َع ُد ﱠو ُكلﱢ بِرﱟ !()،(٢
العاصي ،فقد قال بولس للساحر) :أَ ﱡيھَا ْال ُم ْمتَلِ ُئ ُك ﱠل ِغشﱟ َو ُك ﱠل ُخ ْب ٍ
ث! يَا ابْنَ إِ ْبلِ َ
فھنا أطلق بولس كلمة )ابن إبليس( على الساحر ،ألنﱠه منقاد لما يأمره إبليس من المعصية.
الوجه الخامس :إذا أردنا أن نفسر النصوص بالمعنى الحرفي لھا ،كما يفعل المسيحيﱡون ،ﱠ
فإن
المسيح ھو ابن الروح القدس ،ال ابن ﷲ؛ ألنﱠه تجسد منه ،ال من اآلب ،فقد جاء في إنجيل متى عندما ذكر
أن مريم العذراء عليھا السالمُ ) :و ِجد ْ
قصة ميالد بالمسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
وح
َت ُح ْبلَى ِمنَ الرﱡ ِ
س() ،(٣يقول القرآفي" :إن كان المسيح عليه الصالة والسالم تجسد من الروح ،فھو متولد من الروح،
ْالقُ ُد ِ
)(٤

الروح ،فھو ابن الروح ال ابن ﷲ تعالى ،فكذبوا في قولھم إنﱠه ابن ﷲ".

إن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
الوجه السادس :ﱠ
أن موت المسيح عليه الصالة والسالم كان بالناسوت -من
حيث أنﱠه ابن إنسان -ال بالالھوت -من حيث أنﱠه ابن ﷲ ،-ﱠ
فإن الالھوت أزلي أبدي ال يمكن أن يموت أو
أن يوحنا بي ﱠن ﱠ
يفنى ،في حين ﱠ
أن موت المسيح عليه الصالة والسالم كان بالالھوت فقال) :ألَنﱠهُ ھَ َك َذا أَ َحبﱠ
ﷲُ ْال َعالَ َم َحت ﱠى بَ َذ َل ا ْبنَهُ ا ْل َو ِحي َد ،لِ َك ْي الَ يَ ْھلِكَ ُكلﱡ َم ْن ي ُْؤ ِم ُن بِ ِه ،بَلْ تَ ُك ُ
ون لَهُ ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ() ،(٥فالنص
صريح في ﱠ
أن الذي مات ھو ابن ﷲ أي الھوت المسيح )اإلله المتجسد( وھذا محال ،وال يمكن الخروج
من ھذا المحال إال إذا فسرنا البنوة بالمحبة والمنزلة الرفيعة ،فإذا كان معنى )ابن ﷲ( أي المحبوب عند
ﷲ تعالى فال يكون ھناك أي إشكال في موته ،أ ﱠما إذا أصر المسيحيﱡون على ﱠ
أن البنوة ھنا البنوة الحقيقية،
وبالتالي فھي تدل على ألوھية المسيح فھذا النص يلزمھم أن يقولوا بموت ربھم وإلھھم -تعالى ﷲ عن
ذلك علواً كبيراً.-
وھنا يحق لنا أن نوجه للمسيحيﱢين بعض األسئلة التي سألھا لھم ابن قيم الجوزية) (٦فقال" :أخبرونا
"أخبرونا من كان ال ُممسك للسماوات واألرض حيث كان ربھا وخالقھا مربوطا ً على خشبة الصليب؟!
وقد شدت يداه ورجاله بالحبال ،وسمرت اليد التي أتقنت العوالم؟! فھل بقيت السماوات واألرض خلواً

) (١الرﱠسي ،القاسم بن إبراھيم )ت ٢٤٦ھـ( ،الرد على النصارى ،ط) ،١تحقيق إمام حنفي عبدﷲ( ،دار اآلفاق العربية،
القاھرة٢٠٠٠ ،م ،ص.٤٦
) (٢أعمال الرسل ).(١٠/١٣
) (٣متى ).(١٨/١
) (٤القرآفي ،األجوبة الفاخرة ،ص.١١٦
) (٥يوحنا ).(١٦/٣
) (٦ھو محمد بن أبي بكر ﱡ
الزرعي الدمشقي ،شمس الدين ،من تالميذ ابن تيمية ،له عدة كتب ،منھا) :إعالم الموقعين(،
و)الصواعق المرسلة على الجھمية والمعطلة( ،و)الفوائد( ،ولد سنة ٦٩١ھـ ،وتوفي سنة ٧٥١ھـ ،انظر :الزركلي،
األعالم ،جـ ،٦ص.٥٦

http://www.al-maktabeh.com

١٦٠
من إلھھا وفاطرھا وقد جرى عليه ھذا األمر العظيم؟! أم تقولون :استخلف على تدبيرھا غيره ،وھبط
عن عرشه لربط نفسه على خشبة الصليب !..أم تقولون :كان ھو المدبر لھا في تلك الحال ،فكيف وقد
)(١

مات ودفن؟"

فإذا ثبت ﱠ
أن موت اإلله محال ،فيكون ما أدى إلى المحال محال ،فثبت استحالة فھم البنوة

على المعنى الحقيقي ،وھو المطلوب.
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لكن قد يعترض علينا المسيح ﱡيون فيقولون :ﱠ
إن المسيح ُس ﱢمي بـ)االبن الوحيد( ،وھذا يدل على
تميز بنوته عن بنوة غيره من المؤمنين ،فبنوة سائر المؤمنين كانت بسبب المحبة ،أ ﱠما بنوة المسيح فكانت
بسبب اتحاده مع ﷲ في الجوھر والطبيعة) ،(٢والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن عبارة )االبن الوحيد( ليس المقصود منھا المعنى الحقيقي ،وھو االنفراد
والوحدانية الحقيقية ،بل المقصود منھا المكانة العالية والمنزلة الرفيعة ،والدليل على ذلك كما بيﱠن رستم
ﱠ
الُ :خ ِذ
ال :ھَئَنَ َذا .فَقَ َ
أن ﷲ تعالى ل ﱠما امتحن الخليل إبراھيم عليه الصالة والسالم فقال له) :يَا إِب َْرا ِھي ُم .فَقَ َ
ض ْال ُم ِريﱠا( ،التكوين ) ،(٢/٢٢فأطلق الكتاب المقدس على
ا ْبنَكَ َو ِحيدَكَ ال ِذي تُ ِحبﱡهُ إِ ْس َحا َ
ق َو ْاذھَبْ إِلَى أَرْ ِ
النبي إسحاق كلمة االبن الوحيد ،مع أنﱠه كان النبي إسماعيل قد ولد للنبي إبراھيم عليھم وعلى نبينا
الصالة والسالم ،والدليل على ذلك ما جاء في سفر التكوين) :فَ َولَد ْ
َاج ُر ألَب َْرا َم ابْنا ًَ .و َدعَا أَب َْرا ُم ا ْس َم
َت ھ َ
ت َوثَ َمانِينَ َسنَةً لَ ﱠما َولَد ْ
يلَ .كانَ أَب َْرا ُم ا ْبنَ ِس ﱟ
يل ألَب َْرا َم(،
َاج ُر إِ ْس َما ِع َ
َت ھ َ
َاج ُر إِ ْس َما ِع َ
ا ْبنِ ِه ال ِذي َولَ َد ْتهُ ھ َ
التكوين ) ،(١٥/١٦ثم ذكر سفر التكوين أنﱠه ل ﱠما بلغ النبي إبراھيم مئة سنة بشر بوالدة النبي إسحاق
عليھما السالم ،التكوين ) ،(٢٠-١٥/١٧وعليه لم يكن النبي إسحاق ھو االبن الوحيد للنبي إبراھيم عليھما
السالم بالمعنى الحقيقي ،مما يدل على ﱠ
أن تعبير )االبن الوحيد( ال يراد منه المعنى الحقيقي ،بل يقصد به
المكانة الرفيعة والمحبة الكبيرة.

)(٣

الوجه الثاني :ﱠ
إن المسيح عليه الصالة والسالم ُس ﱢمي بـ)االبن الوحيد( لعلﱠة وقتية وقد زالت تلك
العلﱠة التي ُس ﱢمي من أجلھا بـ)االبن الوحيد( ،وذلك ألنﱠه عليه الصالة والسالم ل ﱠما كان في أول رسالته ما
كان ھناك أحد من اليھود باراً وال عارفا ً با Hتعالى غيره عليه الصالة والسالم ،يقول العلمي " :قيل عن
المسيح )وحيد( في أول إرساله ،بالوقت الذي لو يكن سواه مستقيما ً وباراً وكامالً حسب الوصية ،فھو إذ
ذاك كان )وحيداً( في ذلك ،وحيداً في معرفة المعاني الصحيحة للعھد العتيق ،خالفا ً ألفھام مفسري
اليھود ،وحيداً في اإلصالح ،وإبطال التقاليد ،والرجوع بالقوم إلى نصوص الشريعة األصلية ،وحيداً في
معرفة المعاني الروحية .. ،وحيداً في معرفة ﷲ ح ﱠ
ق معرفته ،كما قال) :أَ ﱡيھَا اآلبُ ْالبَارﱡ  ،إِ ﱠن ْال َعالَ َم لَ ْم
ْر ُ
االب ُْن إال اآلبُ َ ،والَ َم ْن ھُ َو
ْر ْفكَ  ،أَ ﱠما أَنَا فَ َع َر ْفتُكَ ( يوحنا ) ،(٢٥/١٧وقالَ ) :ولَي َ
ف َم ْن ھُ َو ِ
ْس أَ َح ٌد يَع ِ
يَع ِ

) (١ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر )ت ٧٥١ھـ( ،ھداية الحيارى في أجوبة اليھود والنصارى ،ط) ،٤تحقيق أحمد
السقا( ،المكتبة القيمة ،القاھرة١٤٠٧ ،ھـ ،ص.٢٢٣
) (٢انظر ھذا االعتراض :البابا شنوده الثالث ،الھوت المسيح ،ص.٢٢
) (٣انظر :رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٢٦

١٦١
اآلبُ إال ا ِالب ُْن( لوقا ) ،(٢٢/١٠فكان المسيح في مبدأ بعثته لليھود وحيداً في ھذه المعاني الجليلة ،ثم
بعدما ع ﱠمت تعاليمه وفُھمت ح ﱠ
ق الفھم ،صار الكل مشاركين فيما توحد به أوالً".

)(١

إذاً فالمسيح عليه الصالة والسالم كان ابنا ً وحيداً في أول الدعوة قبل دخول أحد في دعوته
الكريمة ،فل ﱠما صار له أتباع بارﱡ ون وعارفون بالحقائق الدينية ،لم يعد ابنا ً وحيداً ،والدليل على ذلك ﱠ
أن
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المسيح كان يُبيﱢن أنﱠه وحده العارف با Hتعالى ،وأنﱠه سوف يعرف من آمن به با Hتعالى ليحصل على
ْر ْفكَ  ،أَ ﱠما أَنَا فَ َع َر ْفتُكَ َ ،وھَ ُؤالَ ِء ع ََرفُوا أَنﱠكَ أَ ْنتَ
محبة ﷲ تعالى ،فقال) :أَ ﱡيھَا اآلبُ ْالبَارﱡ  ،إِ ﱠن ْال َعالَ َم لَ ْم يَع ِ
س ْلتَنِيَ .و َع ﱠر ْفتُھُ ُم ا ْس َمكَ َو َسأُعَرﱢ فُھُ ْم ،لِيَ ُكونَ فِي ِھ ُم ا ْل ُح ﱡب ال ِذي أَ ْحبَ ْبتَنِي بِ ِهَ ،وأَ ُكونَ أَنَا فِي ِھ ْم() ،(٢وقال:
أَ ْر َ
ْر ُ
االب ُْنَ ،و َمنْ أَ َرا َد ا ِالبْنُ أَنْ يُ ْعلِنَ لَهُ()،(٣
) َولَي َ
االب ُْن إال اآلبُ َ ،والَ َم ْن ھُ َو اآلبُ إال ِ
ف َم ْن ھُ َو ِ
ْس أَ َح ٌد يَع ِ
وكان المسيح عليه الصالة والسالم يُبيﱢن لتالميذه ﱠ
أن اتباع تعاليمه عليه الصالة والسالم يجعلھم أبناء H
صانِ ِعي ال ﱠسالَ ِم ،ألَنﱠھُ ْم أَ ْبنَا َء ﷲِ يُ ْدعَوْ نَ () ،(٤وتأكيداً لما سبق فقد بيﱠن المسيح عليه
تعالى ،فقال) :طُوبَى لِ َ
الصالة والسالم ﱠ
ت
اوا ِ
أن من بفعل مشيئة ﷲ تعالى فھو أخوه فقالَ ) :م ْن يَصْ نَ ُع َم ِشيئَةَ أَبِي ال ِذي فِي ال ﱠس َم َ
ھُ َو أَ ِخي َوأُ ْختِي َوأُ ﱢمي() ،(٥فلو كان المسيح ابن ﷲ التحاده معه في الجوھر وأزليته مع ﷲ في الوجود،
ل ﱠما ص ﱠح أن يقول لمن يفعل مشيئة ﷲ تعالى أنﱠه ابن ﷲ وأخ للمسيح ،ألنﱠنا إن فرضنا جدالً ﱠ
أن بنوة
المسيح تعني االتحاد مع اآلب في الجوھر ،واألزلية في الوجود ،فعندھا يستحيل أن يتحول أي إنسان إلى
ابن H؛ أي أن يصبح متحداً مع ﷲ في الجوھر ،وأزليا ً مع ﷲ في الوجود ،ﱠ
ألن ھذا يؤدي إلى قلب
الحقائق ،فينقلب الحادث)) (٦اإلنسان الذي فعل مشيئة ﷲ تعالى( إلى قديم)) (٧أزلي في الوجود ألنﱠه صار
ابن ﷲ( وھذا محال ،وما أدى إلى المحال فھو محال ،والذي أدى إلى ھذا المحال ھو تفسير بنوة المسيح
على معنى ألوھيته ،وبذلك ثبت ﱠ
أن تفسير بنوة المسيح على معنى األلوھيته محال.
أن المسيح عليه والسالم قد اختص بلقب االبن الوحيد ﱠ
الوجه الثالث :وإن فرضنا جدالً ﱠ
فإن ﷲ
تعالى قد س ﱠمى نبيه يعقوب وأفرايم ابن النبي يوسف عليھما السالم بـ)االبن البكر( ،فقد قال ﷲ تعالى قال
س َرائِي ُل ا ْبنِي ا ْلبِ ْك ُر() ،(٨وقال
للنبي موسى عليه الصالة والسالم) :فَتَقُو ُل لِفِرْ عَوْ نَ  :ھَ َك َذا يَقُو ُل الرﱠبﱡ  :إِ ْ
إلسرائيل وأفراي ُم بِ ْك ٌر لي() ،(٩ويرى العلمي ﱠ
أن لقب )االبن البكر( الذي لقب به
الرب أيضا ً) :أنا أبٌ
َ

) (١العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.١٠٥-١٠٤
) (٢يوحنا ).(٢٦-٢٥/١٧
) (٣لوقا ).(٢٢/١٠
) (٤متى ).(٩/٥
) (٥متى ).(٥٠/١٢
) (٦الحادث :ما يكون مسبوقًا بالعدم .انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.٨١
) (٧القديم :ھو الموجود الذي ال يكون وجوده من غيره ،وھو كون الشيء غير مسبوق بالعدم ،وقيل ھو :ما ال أول له
وال آخر ،انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.١٧٢
) (٨الخروج ).(٢٣-٢١/٤
) (٩إرميا ).(٩/٣١
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١٦٢
النبي يعقوب ال يقل أھمية عن لقب )االبن الوحيد( الذي لقب به المسيح) ،(١وذلك ألنﱠ البكر في اللغة :من
من ب ﱠكر وأبكر؛ بمعنى؛ تق ﱠدم ،ويطلق على أول ولد لألبوين :بكر؛ ألنﱠه تقدم أخوته في المجيء إلى
الدنيا) ،(٢فإذا أخذنا النص على معناه الحرفي يكون النبي يعقوب ھو االبن األول  Hتعالى ،وتكون بنوته
قبل بنوة المسيح ،وھذا يتعارض مع اعتقاد المسيحيﱢين ﱠ
أن بنوة المسيح بنوة أزلية ،فكيف تكون بنوة
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المسيح أزلية ،مع كون بنوة النبي يعقوب كانت قبلھا ،فليس في الوجود األزلي قبل وبعد ،فإذا ثبتت
القبلية والبعدية في البنوة اإللھية بطلت بذلك األزلية ،فتبطل أزلية بنوة المسيح.
أ ﱠما إذا كانت علﱠة تس ِميﱠة المسيح عليه الصالة والسالم بـ)االبن الوحيد( علﱠة وقتية بسبب عدم وجود
غيره باراً ،وعارفا ً با Hتعالى في أول رسالته المباركة ،فال يكون ھناك أي تعارض بين وصف النبي
يعقوب بأنﱠه االبن البكر وبين وصف المسيح عليھما السالم بأنﱠه االبن الوحيد ،من حيث كونھما عارفان
با Hتعالى قبل غيرھما من أممھما.
وبناء على ما سبق ﱠ
فإن بنوة المسيح عليه الصالة والسالم ال يمكن أن تفھم على معناھا الحقيقي
الجسدي وال اإللھي ،بل ھي تعبير مجازي عن البر والطاعة والمحبة المتبادلة بين ﷲ والمسيح ،يقول
الخطيب" :والبنوة التي وردت في األناجيل كلھا من ھذا القبيل ،تتحدث عن الصلة التي تصل المسيح
با ،Hوھي صلة البنوة الواقعة تحت رعاية ﷲ وعنايته وعطفه ورحمته ،وليست صلة قرابة جسدية أو
روحية ،ولھذا يجعل تالميذه والناس جميعا ً آخدين بحظھم منھا ،فھم جميعا ً أبناء ﷲ ،خلقھم ودبر
أمورھم") ،(٣فالمسيح عليه الصالة والسالم ابن ﷲ ألنﱠه عب َد ﷲ ،وخضع ألمره ،وأطاعه سبحانه ،فالبنوة
فالبنوة ھنا دليل على وصول المسيح إلى أعلى درجات العبودية ،ال على حصوله على مقام األلوھية،
فإطالق البنوة على المسيح دليل لنا ال لھم ،ووﷲ ﱠ
إن المسيحين ال يفرقون بين الدليل الذي لھم والدليل
الذي عليھم ،فأين قال المسيح إنﱠه إله يعبد؟! أم أين قال المسيح أنا األقنوم الثاني من أقانيم الثالوث؟!
يقول الخطيب" :فليست بنوة المسيح المذكورة في األناجيل بالتي تجعل منه ابن ﷲ ،وال ﷲ ،ال تجعل منه
أقنوما ً من األقانيم الثالثة ،التي تجعل المسيحيﱠة منھا موزعة بينھا".

)(٤

فإذا ثبت بطالن البنوة الحقيقية الجسدية واإللھية للمسيح عليه الصالة والسالم ،بطل استدالل
المسيحيﱢين بھا على ألوھية المسيح ،و Hالحمد والمنة.

) (١انظر :العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.١٠٥
) (٢انظر :الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ص.١٥٨
) (٣الخطيب ،عبدالكريم ،المسيح في القرآن والتوراة واإلنجيل ،ط ،١دار الكتب الحديثة ،القاھرة١٩٦٥ ،م ،ص.٢٢٠
) (٤المرجع نفسه ،ص.٢٢١

١٦٣
سادسا ً :نقض استدالل المسيحيﱢين عل ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما ورد من أنﱠ
أب المسيح
ﷲ تعالى ُ

)(١

يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما جاء في الكتاب المقدس من ﱠ
أن ﷲ
تعالى أبُ المسيح ،والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
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الوجه األول :ال يمكن أن يكون المراد من استخدام كلمة )آب( المعنى الحقيقي الجسدي ،بل ھي
من الكلمات المتشابھة التي ال بد من ردھا إلى المحكم ،والمسيحيﱡون يوافقوننا على ذلك ،فھم ال يأخذون
األبوة بمعناھا الحقيقي الجسدي ،وقد بدأت الفصل األول من ھذه الرسالة بذكر صفات كمال ﷲ تعالى
عند المسيحيﱢين ،وھي ال ُمحكم الذي يرد إليه ال ُمتشابه في حقه تعالى.
الوجه الثاني :إذا ثبت ﱠ
أن كلمة اآلب ال يمكن أن تفھم على معناھا الحقيقي ،فال بد من البحث عن
المعنى المناسب لھا ،وأفضل ما يرشدنا إليه ھو الكتاب المقدس نفسه ،لنعرف بأي معنى استخدمھا
الكتاب المقدس ،فقد جاء في دائرة المعارف الكتابية ﱠ
أن كلمة )اآلب( تستخدم في عدة معاني منھا :الداللة
على المحبة والعناية والرحمة ،كما تستخدم أيضا ً في الداللة على صاحب السلطان ،فكما ﱠ
أن اآلب تطلق
على الرحيم والمحب ،كذلك تطلق على صاحب السلطان ومن له حق الطاعة ،كما تطلق أيضا ً على كل
من يعلم غيره حرفة معينة) ،(٢فإذا كان من معاني كلمة آب في الكتاب المقدس :الرحيم ،والمحب،
وصاحب السلطان ،ومن له حق الطاعة ،ومن يعلم الناس ويرشدھم ،فمن ھذا الوجه جاز أن يطلق
الكتاب المقدس على ﷲ تعالى كلمة )آب( ،ويكون ھذا ھو المعنى المناسب لھا ،وفي ھذا يقول
القرطبي)" :(٣ثم ال يبعد أيضا ً في التأويل -إن ص ﱠح عن عيسى عليه الصالة والسالم أنﱠه كان يطلق على
ﷲ لفظ اآلب -أن يكون مراده به :أنﱠه ذو حفظ له ،وذو رحمة وحنان عليه ،وعلى عباده الصالحين ،فھو
لھم بمنزلة األب الشفيق الرحيم ،وھم له في القيام بحقوقه وعبادته بمنزلة الولد البار ،ويحتمل أن يكون
تج ﱠوز بإطالق ھذا اللفظ على ﷲ تعالى ،ألنﱠه معلمه ،وھاديه ومرشده ،كما يُقال) :المعلم أبو المتعلم(")،(٤
فمن ھذا الوجه ص ﱠح إطالق كلمة )اآلب( على ﷲ تعالى ،فھو أرحم الراحمين ،وھو صاحب السلطان
على كل الخلق وله حق الطاعة على كل البشر ،وھادي البشر ومرشدھم إلى ما فيه خيرھم في الدنيا
واآلخرة.
الوجه الثالث :ﱠ
أن الكتاب المقدس لم يقتصر في ذكر أبوة ﷲ تعالى على المسيح وحده ،بل ذكر

) (١انظر :ھذا البحث ،ص.٥٨
) (٢انظر :صموئيل حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،١ص.٣٧
) (٣ھو محمد بن احمد األنصاري الخزرجي االندلسي ،أبو عبدﷲ ،من كبار المفسرين ،له عدة كتب ،منھا) :الجامع
ألحكام القرآن( ،و)التذكرة بأحوال الموتى وأحوال اآلخرة( ،و)األسنى في شرح أسماء ﷲ الحسنى( ،توفي في
أسيوط بمصر ،سنة ٦٧١ھـ ،انظر :الزركلي ،األعالم ،جـ ،٥ص.٣٢٢
) (٤القرطبي ،محمد بن أحمد )ت ٦٧١ھـ( ،اإلعالم بما في دين النصارى من األوھام وإظھار محاسن دين اإلسالم،
د.ط) ،تحقيق أحمد حجازي( ،دار التراث العربي ،القاھرة١٩٨٠ ،م ،جـ ،١ص.٦٥
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١٦٤
أبوة ﷲ لغير المسيح عليه الصالة والسالم ،إذ قال ﷲ تعالى عن النبي داوود عليه الصالة والسالم) :ھُ َو
صي() ،(١وبشر ﷲ تعالى نبيه داوود بالنبي سليمان عليھما السالم
يَ ْد ُعونِي :أَبِي أَ ْنتَ  .إِلَ ِھي َو َ
ص ْخ َرةُ خَ الَ ِ
فقال) :أَنﱠا أَكونُ لَه أبًا وھو يَكون لِ َي ابنًا() ،(٢والنبي إشعياء عليه الصالة والسالم خاطب ﷲ تعالى قائالً:
)أَنتَ يا َربﱡ أَبونا ُمن ُذ األَز َِل آس ُمكَ فادينا() ،(٣يقول رستم" :ففي لغة الكتاب المقدس ،درج األنبياء على
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ع ﱢد ﷲ تعالى أباھم ال على المعنى الحقيقي ،بل على المعنى المجازي ،فكذلك كان مقصود المسيح عليه
الصالة والسالم الذي نشأ على تعاليم الكتاب المقدس ،وكان يخاطب اليھود القارئين لذلك الكتاب من
استخدامه ھذا التعبير بعينه".

)(٤

بل ﱠ
إن المسيح عليه الصالة والسالم قد أطلق ھذه الكلمة على تالميذه وأتباعه ،فقال) :إِنﱢي صا ِع ٌد
)(٥
ت،
اوا ِ
إِلى أَبي وأَبي ُكم ،وإِلھي وإِل ِھ ُكم(  ،وقال) :أَ ِحبﱡوا أَ ْعدَا َء ُك ْم  ..لِ َك ْي تَ ُكونُوا أَ ْبنَا َء أَبِي ُك ُم ال ِذي فِي ال ﱠس َم َ
ت ھُ َو َكا ِم ٌل() ،(٦فعلى سبيل المثال قد تكررت كلمة
اوا ِ
 ..فَ ُكونُوا أَ ْنتُ ْم َكا ِملِينَ َك َما أَ ﱠن أَبَا ُك ُم ال ِذي فِي ال ﱠس َم َ
اآلب مضافة إلى تالميذ المسيح عليه السالم في اإلصحاح الثامن من إنجيل متى اثني عشر مرة).(٧
فل ﱠما كان المسيح صلوات ربي وتسليماته عليه ينسب أبوة ﷲ تعالى له ولغيره من المؤمنين بنفس
النسبة ،د ﱠل ذلك على ﱠ
أن المعنى المقصود ھو المعنى المجازي ،وإال فلو كان يقصد معنى آخر لوجب
عليه بيانه ،ألنﱠه ال يجوز على األنبياء عليھم الصالة والسالم تأخير البيان عن وقت الحاجة ،إذ ﱠ
أن ذلك
يوقع الناس في الحيرة والخطأ في الفھم ،فكيف يعرف الناس ﱠ
أن ھناك فرقا ً بين نسبة األبوة للمسيح عليه
الصالة والسالم وبين نسبة األبوة لغيره من التالميذ والمؤمنين؟! ولو قصد المسيح عليه الصالة والسالم
اختصاصه بأبوة ﷲ تعالى له لعدل عن استعمال ھذه الكلمة إلى كلمة أخرى تعطي نفس المعنى ،خوفا ً
من حصول االشتباه في أھم أصل من أصول دينھم.
الوجه الرابع :ﱠ
أن الكتاب المقدس أطلق ھذه الكلمة على الوزير األعظم إذ قال النبي يوسف عليه
ْس أَ ْنتُ ْم أَرْ َس ْلتُ ُمونِي إِلَى ھُنَا بَ ِل ﷲَُ .وھُ َو قَ ْد َج َعلَنِي أَبا ً لِفِرْ عَوْ نَ َو َسيﱢداً
الصالة والسالم إلخوته) :فَ ْاآلنَ لَي َ
ض ِمصْ َر() ،(٨فھنا بيﱠن النبي يوسف عليه وعلى نبينا الصالة والسالم ﱠ
أن
لِ ُكلﱢ بَ ْيتِ ِه َو ُمتَ َسلﱢطا ً َعلَى ُكلﱢ أَرْ ِ
ﷲ تعالى جعله أبا ً لفرعون ،ثم بي ﱠن معنى ھذه األبوة حين قالَ ) :و َسيﱢداً لِ ُكلﱢ بَ ْيتِ ِه(؛ أي سيداً واجب الطاعة
عند بيت فرعون ،وحاكما ً ألھل مصر ،وقد أطلقت ھذه الكلمة على الرئيس الديني ،والمعلم ،والمرشد،
فقد قال ميخا لالوي -وھو رجل دين) :-أَقِ ْم ِع ْن ِدي َو ُك ْن لِي أَبًا َو َكا ِھنًاَ ،وأَنَا أُ ْع ِطيكَ َع َش َرةَ َش َواقِ ِل

) (١المزامير ).(٢٦/٨٩
) (٢صموئيل الثاني ).(١٤-١٢/٧
) (٣إشعياء ).(١٦/٦٣
) (٤رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٣١
) (٥يوحنا ).(١٧/٢٠
) (٦متى ).(٤٨/٤٤
) (٧انظر :متى ).(١٨
) (٨التكوين ).(٨/٤٥

١٦٥
ض ٍة() ،(١يقول العلمي" :وعليه اصطالحكم الشائع من قديم حتى اآلن ،من قولكم لكل ريس ديني:
فِ ﱠ
)(٢

أبونا".

فإذا ثبت استحالة تفسير أبوة ﷲ للمسيح على المعنى الحقيقي؛ ال بالمعنى الجسدي وال بالمعنى
الروحي ،ألنﱠنا عندھا سوف نضطر لإليمان بمئات اآللھة ممن نُسبت إليھم ھذه األبوة ،وھذا باطل حتى
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عند المسيحيﱢين ،بل ﱠ
إن نسبة األبوة إلى المسيح عليه الصالة والسالم ھي دليل على وصول المسيح إلى
أعلى درجات العبودية ،ال على حصوله على مقام األلوھية ،فھي تعني ﱠ
راع له،
أن ﷲ تعالى رحيم به،
ٍ
قائم على ما يصلحه ،وله عليه حق الطاعة ،وواجب العبودية ،وھي ال تدل على ﱠ
أن المسيح مساوي H
تعالى ،وال أنﱠه صار ابنا ً حقيقيا ً  Hتعالى ،وعليه فقد بطل االستدالل بأبوة ﷲ تعالى للمسيح على ألوھية
المسيح عليه الصالة والسالم ،و Hالحمد والمنة.
سابعا ً :نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بما ورد من
نصوص تفيد مساواته با Pتعالى واتحاده به

)(٣

يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ببعض النصوص التي توھم في
ظاھرھا المساواة بين ﷲ تعالى وبين المسيح ،واتحاد ﷲ تعالى بالمسيح ،وھذه النصوص ھي:
اح ٌد()،(٤والجواب على ذلك
النص األول :قول المسيح عليه الصالة والسالم لليھود) :أَنَا َواآلبُ َو ِ
من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن ھذا النص يجب تأويله حتى عند المسيحيﱢين ،ألنﱠنا لو أخذنا النص على ظاھره
أن اآلب ھو المسيح ،والمسيح ھو اآلب ،وھذا ال يقول به المسيحيﱡون ،بل ھم يقولون ﱠ
لكان معناه ﱠ
أن اآلب
والمسيح واحد في الجوھر متمايز في األقنوم ،أ ﱠما ھذا النص فيدل بظاھره على الوحدة من كل جانب،
وھذا باطل عند المسيحيﱢين ،لذلك وجب تأويله.
الوجه الثاني :لكي نفھم المراد من ھذا النص فال بد من العودة إلى السياق الذي جاء فيه ھذا
ع يَتَ َم ﱠشى فِي ْالھَ ْي َك ِل  ،..فَاحْ تَا َ
النص ،وھوَ ) :و َكانَ ِعي ُد التﱠجْ ِدي ِد فِي أُو ُر َشلِي َمَ .. ،و َكانَ يَسُو ُ
ط بِ ِه ْاليَھُو ُد
ع :إِنﱢي قُ ْل ُ
ق أَ ْنفُ َسنَا؟ إِ ْن ُك ْنتَ أَ ْنتَ ْال َم ِسي َح فَقُلْ لَنَا َجھْراً .أَ َجابَھُ ْم يَسُو ُ
َوقَالُوا لَهُ :إِلَى َمتَى تُ َعلﱢ ُ
ت لَ ُك ْم َولَ ْستُ ْم
تُ ْؤ ِمنُونَ  .اَألَ ْع َما ُل الﱠتِي أَنَا أَ ْع َملُھَا بِاس ِْم أَبِي ِھ َي تَ ْشھَ ُد لِيَ .ولَ ِكنﱠ ُك ْم لَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ألَنﱠ ُك ْم لَ ْستُ ْم ِم ْن ِخ َرافِيَ ،ك َما
قُ ْل ُ
صوْ تِيَ ،وأَنَا أَ ْع ِرفُھَا فَتَ ْتبَ ُعنِيَ .وأَنَا أُ ْع ِطيھَا َحيَاةً أَبَ ِديﱠةًَ ،ولَ ْن تَ ْھلِكَ إِلَى األَبَ ِدَ ،والَ
ت لَ ُك ْمِ .خ َرافِي تَ ْس َم ُع َ
طانِي إِيﱠاھَا ھُ َو أَ ْعظَ ُم ِمنَ ْال ُكلﱢ َ ،والَ يَ ْق ِد ُر أَ َح ٌد أَ ْن يَ ْخ َ
طفُھَا أَ َح ٌد ِم ْن يَ ِدي .أَبِي ال ِذي أَ ْع َ
يَ ْخ َ
طفَ ِم ْن يَ ِد أَبِي .أَنَا
ال يَسُو ُ
يرةً َح َسنَةً أَ َر ْيتُ ُك ْم ِم ْن ِع ْن ِد أَبِي.
ع :أَ ْع َماالً َكثِ َ
ارةً لِيَرْ ُج ُموهُ .فَقَ َ
َاو َل ْاليَھُو ُد أَيْضا ً ِح َج َ
َواآلبُ َو ِ
اح ٌد .فَتَن َ

) (١القضاة ).(١٠/١٧
) (٢العلمي ،سالسل المناظرة.١١٢ ،
) (٣انظر :ھذا البحث ،ص.٥٩
) (٤يوحنا ).(٣٠/١٠
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١٦٦
يف،
ب أَيﱢ َع َم ٍل ِم ْنھَا تَرْ ُج ُمونَنِي؟ أَ َجابَهُ ْاليَھُو ُد قَائِليِنَ  :لَ ْسنَا نَرْ ُج ُمكَ ألَجْ ِل َع َم ٍل َح َس ٍن ،بَلْ ألَجْ ِل تَجْ ِد ٍ
بِ َسبَ ِ
وس ُك ْم :أَنَا قُ ْل ُ
فَإِنﱠكَ َوأَ ْنتَ إِ ْن َس ٌ
ان تَجْ َع ُل نَ ْف َسكَ إِلَھا ً ،أَ َجابَھُ ْم يَسُو ُ
ت إِنﱠ ُك ْم آلِھَةٌ؟ إِنْ قَا َل
ع :أَلَي َ
ْس َم ْكتُوبا ً فِي نَا ُم ِ
ض ْال َم ْكتُوبُ  ،فَال ِذي قَ ﱠد َسهُ اآلبُ َوأَرْ َسلَهُ إِلَى
ارتْ إِلَ ْي ِھ ْم َكلِ َمةُ ﷲَ ،والَ يُ ْم ِك ُن أَ ْن يُ ْنقَ َ
ص َ
آلِ َھةٌ ألُولَئِكَ ال ِذينَ َ
ﱢف ،ألَنﱢي قُ ْل ُ
ْال َعالَ ِم ،أَتَقُولُونَ لَهُ :إِنﱠكَ تُ َجد ُ
ت :إِنﱢي اب ُْن ﷲ؟().(١
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ويشير المسيح عليه الصالة والسالم بقوله) :أَنَا قُ ْل ُ
ت إِنﱠ ُك ْم آلِ َھةٌ( ،إلى قول النبي داوود عليه الصالة
والسالم لبني إسرائيل) :أَنَا قُ ْل ُ
اس تَ ُموتُونَ َو َكأ َ َح ِد الرﱡ ؤَ َسا ِء
ت إِنﱠ ُك ْم آلِ َھةٌ َوبَنُو ْال َعلِ ﱢي ُك ﱡل ُك ْم .لَ ِك ْن ِم ْث َل النﱠ ِ
تَ ْسقُطُونَ () ،(٢واآلن بعد ذكر السياق كامالً يظھر لنا ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم حين قال) :أَنَا
اح ٌد( ،ﱠ
ظن اليھود أنﱠه يريد بذلك تسوية نفسه با Hتعالى ،ففھموا النص على ظاھره ،لذلك أرادوا
َواآلبُ َو ِ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ل ﱠما علم ﱠ
رجم المسيح عليه الصالة والسالم ،ويبين اإلمام الغزالي ﱠ
أن
اليھود فھموا المعنى الظاھر ،وظنوا أنﱠه يريد تسوية نفسه با Hتعالى بيﱠن لھم أنﱠه يقصد المعنى المجازي،
ثم استدل لھم بما جاء في المزمور من وصفھم بأنﱠھم آلھة ،وھم لم يكونوا آلھة على الحقيقة ،بل كان
السبب بھذا الوصف ھو صيرورة كالم ﷲ تعالى ووحيه إليھم ،وھو عليه الصالة والسالم قد شاركھم في
ذلك فصار كالم ﷲ تعالى إليه ،فجاز له أن يطلق على نفسه مجازاً أنﱠه ھو وﷲ تعالى واحد ،بل ھو أولى
من اليھود بذلك؛ فما يقوله المسيح عليه الصالة والسالم وما يأمر به إنﱠما ھو من ﷲ تعالى؛ ألنﱠه رسوله،
ﱢف ،ألَنﱢي قُ ْل ُ
وقد صرﱠح بذلك حين قال) :فَال ِذي قَ ﱠد َسهُ اآلبُ َوأَرْ َسلَهُ إِلَى ْال َعالَ ِم ،أَتَقُولُونَ لَهُ :إِنﱠكَ تُ َجد ُ
ت :إِنﱢي
اب ُْن ﷲ؟( ،فبيّن عليه الصالة والسالم وجه االتحاد بينه وبين ﷲ تعالى ،فھو رسول ﷲ ،وال يقول إال ما
يأمره ﷲ تعالى به ،وھو ينفذ أمر ﷲ تعالى ،ويتحدث نيابة عن ﷲ تعالى ،وھو بتصريحه بالرسالة،
وضربه لھم المثل بوصفھم آلھة ،يبطل كل احتمال أللوھيته ،فكيف ال يأول المسيحيﱡون ھذا النص
)(٣

وأمثاله ،ويخبطون به خبط عشواء ،وصاحب الشريعة قد أوله نفسه؟!

الوجه الثالث :ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم يقصد باالتحاد أيضا ً بينه وبين ﷲ تعالى االتحاد
في إرادة الخير للمؤمنين ،وتثبيتھم على الھداية والطاعة ،فقد اشترك المسيح عليه الصالة والسالم مع ﷲ
اح ٌد( ،يقصد به في إرادة الخير والھداية لھؤالء
تعالى في ذلك ،يقول العلمي" :فقوله) :أَنَا َواآلبُ َو ِ
الخراف ،وفي عدم مقدرة المظلين أن يخطفوا الخراف المذكوريين ،ال من يد ﷲ  ،وال من يد المسيح،
حيث ﱠ
أن المسيح أيضا ً قوي بربه عز وجل ،ھذا ھو المعنى الذي يرمي إليه كالم المسيح ،ألنﱠه إذ نفى
أوالً خطف الخراف من يده ،ثم نفاه من يد ﷲ ،ثم سوى بينه وبين ﷲُ ،علِ َم ﱠ
أن ھذه التسوية ھي في
موضوع عدم خطف الخراف ،ﱠ
ألن ھذا الوجه ھو المذكور في الكالم ،فال يجوز لنا أن نعدل عنه إلى
بأن ھذه التسوية ھي في )الجوھر والمجد والمقام( ،ﱠ
القول ﱠ
ألن ليس شيء من ذلك مذكوراً في الكالم حتى
) (١يوحنا ).(٣٦-٢٢/١٠
) (٢المزمور ).(٧-٦/٨٢
) (٣انظر :الغزالي ،الرد الجميل ،ص.٤٠-٣٨

١٦٧
)(١

نجعله موضع التسوية".

فھنا وجه االتحاد بين ﷲ تعالى وبين المسيح عليه الصالة والسالم في األغراض واألھداف ،ال في
الذات والطبيعة والجوھر والمجد ،وقد بيﱠن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن عدم قدرة اليھود على غواية
أتباعه يرجع إلى كون أتباعه في يده ،ثم في يد ﷲ تعالى ،فقوته بقوة ﷲ ،وسلطانه بسلطان ﷲ ،فلو كان
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المسيح إلھا ً لما احتاج إلى ﷲ ليعينه ،ﱠ
ألن اإلله قوته وسلطانه وقدرته من ذاته ،ال من غيره ،يقول أحمد
ديدات" :السؤال ھو :فيم التوحد في العلم بكل شيء؟ في طبيعة كل منھما؟ في اكتمال القدرة؟ كال! إنﱠھما
أن عندما يتحقق إلنسان اإليمان ،ﱠ
واحد من حيث القصد والغرض! ذلك ﱠ
فإن عيسى عليه الصالة والسالم
يرجو أن يظل ھذا اإلنسان الذي تحقق له اإليمان على إيمانه ،وﷲ تعالى القدير يحب أيضا ً أن يظل ھذا
اإلنسان على اإليمان ،فھذه ھي الغاية الواحدة ،والقصد الواحد ،والھدف الواحد لآلب واالبن والروح
القدس".

)(٢

ومن الجدير بالذكر ﱠ
أن القس واين جرودم يؤيدنا على ھذا التفسير ،حيث قال في رده على من
يستدل بھذا النص على ﱠ
أن التعدد بين األقانيم اعتباري ال حقيقي ،فالمسيح ھو اآلب ،واآلب ھو المسيح:
اح ٌد( جاءت في سياق يؤكد فيه يسوع أنﱠه سينجز كل ما أوكله إليه اآلب،
"اآلية السابقة) :أَنَا َواآلبُ َو ِ
ويخلص كل الذين أعطاھم إياه اآلب ،وتعني ﱠ
أن يسوع واآلب واحد في القصد".

)(٣

إذاً فاالتحاد بين ﷲ تعالى والمسيح عليه الصالة والسالم في أنﱠه نائب يخبر بما يأمره به ﷲ تعالى
ألنﱠه رسوله ،وفي محبة استقامة المؤمنين وثباتھم على الخير ،فھو اتحاد في الغاية والھدف ،ال االتحاد
في الذات والطبيعة والجوھر.
الوجه الرابع :ﱠ
يكتف ببيان االتحاد بينه وبين ﷲ تعالى ،بل بيﱠن
أن المسيح عليه الصالة والسالم لم
ِ
ْت أَسْأ َ ُل ِم ْن أَجْ ِل ھَ ُؤالَ ِء فَقَ ْ
االتحاد بينه وبين التالميذ فقال عليه الصالة والسالم داعيا ً ﷲ تعالىَ ) :ولَس ُ
ط،
ي َوأَنَا فِيكَ،
احداًَ ،ك َما أَنﱠكَ أَ ْنتَ أَ ﱡيھَا اآلبُ فِ ﱠ
بَلْ أَيْضا ً ِم ْن أَجْ ِل ال ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ بِي بِ َكالَ ِم ِھ ْم ،لِيَ ُكونَ ا ْل َج ِمي ُع َو ِ
ط ْيتُھُ ُم ْال َمجْ َد ال ِذي أَ ْع َ
احداً فِينَا ،لِي ُْؤ ِمنَ ْال َعالَ ُم أَنﱠكَ أَرْ َس ْلتَنِيَ .وأَنَا قَ ْد أَ ْع َ
ط ْيتَنِي ،لِيَ ُكونُوا
لِيَ ُكونُوا ھُ ْم أَيْضا ً َو ِ
اح ٍدَ ،ولِيَ ْعلَ َم ْال َعالَ ُم أَنﱠكَ أَرْ َس ْلتَنِي،
اح ٌد .أَنَا فِي ِھ ْم َوأَ ْنتَ فِ ﱠي لِيَ ُكونُوا ُم َك ﱠملِينَ إِلَى َو ِ
احداً َك َما أَنﱠنَا نَ ْحنُ َو ِ
َو ِ
ط ْيتَنِي يَ ُكونُونَ َم ِعي َحي ُ
َوأَحْ بَ ْبتَھُ ْم َك َما أَحْ بَ ْبتَنِي .أَ ﱡيھَا اآلبُ أُ ِري ُد أَ ﱠن ھَ ُؤالَ ِء ال ِذينَ أَ ْع َ
ْث أَ ُك ُ
ون أَنَا ،لِيَ ْنظُرُوا
ْر ْفكَ  ،أَ ﱠما أَنَا
َمجْ ِدي ال ِذي أَ ْعطَ ْيتَنِي ،ألَنﱠكَ أَحْ بَ ْبتَنِي قَب َْل إِ ْن َشا ِء ْال َعالَ ِم .أَ ﱡيھَا اآلبُ ْالبَارﱡ  ،إِ ﱠن ْال َعالَ َم لَ ْم يَع ِ
ك أَ ْنتَ أَرْ َس ْلتَنِيَ .و َع ﱠر ْفتُھُ ُم ا ْس َمكَ َو َسأُعَرﱢ فُھُ ْم ،لِيَ ُكونَ فِي ِھ ُم ْالحُبﱡ ال ِذي أَحْ بَ ْبتَنِي
فَ َع َر ْفتُكَ َ ،وھَ ُؤالَ ِء ع ََرفُوا أَنﱠ َ

) (١العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.٢٦٤
) (٢ديدات ،أحمد ،المسيح في اإلسالم ومحاورة مع قسيس حول ألوھية المسيح ،د.ط) ،ترجمة علي الجوھري( ،دار
الفضيلة ،القاھرة١٩٩٠ ،م ،ص.٧٨
) (٣جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص.٢٠٢
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١٦٨
بِ ِهَ ،وأَ ُكونَ أَنَا فِي ِھ ْم() ،(١وھذا النص يقتلع عقيدة الثالوث والتجسد من جذورھما ،وبيان ذلك االتي:
أوالً :أنﱠنا إذا أردنا إن نفھم ھذا النص على ظاھره -كما يفھم المسيحيﱡون النصوص التي يستدلون
أن المسيح عليه الصالة والسالم بي ﱠن أنﱠه حا ٌل في ﷲ تعالى ،ﱠ
بھا علينا -فإنﱠنا نجد ﱠ
وأن ﷲ تعالى حا ٌل فيه،
اآلب فِ ﱠي َوأَنَا فِيكَ ( ،ثم بيّن عليه الصالة والسالم أنﱠه حا ٌل في الحواريين فقال) :أَنَا
حيث قال) :أَ ْنتَ أَ ﱡي َھا
ُ
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أن ﷲ تعالى حا ٌل في المسيح ،ﱠ
فِي ِھ ْم( ،وبناء عليه فإنﱠنا إذا أخذنا بظاھر النص يلزم منه ﱠ
وأن المسيح حا ٌل
في ﷲ تعالى ،والمسيح كحا ٌل في التالميذ؛ فيكون ﷲ تعالى حا ٌل في التالميذ وفي سائر المؤمنين
ضرورة ،ويكون عندھا كل أتباع المسيح عليه الصالة والسالم آلھة ،وھذا باطل عند المسيحيﱢين ومحال،
وما أدى إلى المحال فھو محال ،فيكون اعتقاد االتحاد والحلول الحقيقين بين ﷲ تعالى والمسيح عليه
الصالة والسالم باطالً ومحاالً.
ثانيا ً :بيﱠن المسيح عليه الصالة والسالم في ھذا النص سبب الوحدة بينه وبين ﷲ تعالى حين قال:
س ْلتَنِي( ،فسبب الوحدة أنﱠه
احداً فِينَا ،لِيُ ْؤ ِمنَ ا ْل َعالَ ُم أَنﱠكَ أَ ْر َ
ي َوأَنَا فِيكَ ،لِيَ ُكونُوا ھُ ْم أَيْضا ً َو ِ
)أَ ْنتَ أَ ﱡيھَا اآلبُ فِ ﱠ
رسول ﷲ تعالى ،ال يريد إال ما يريد ﷲ تعالى ،وال يأمر إال بما يأمر به ﷲ تعالى ،وال يحب إال ما يحب
ﷲ تعالى؛ ال ألنﱠه أحد األقانيم اإللھية ،وال ألنﱠه ابن ﷲ الروحي ،وقد أكد المسيح عليه الصالة والسالم
رسالته في ھذا النص ثالث مرات ،فھو يطلب الوحدة التي تعني محبة الھداية للناس من أجل أن يؤمنوا
برسالته؛ ﱠ
ألن الناس الذين آمنوا برسالة المسيح عليه الصالة والسالم حصلوا على محبة ﷲ تعالى:
س ْلتَنِي،
اح ٍدَ ،ولِيَ ْعلَ َم ا ْل َعالَ ُم أَنﱠكَ أَ ْر َ
ي لِيَ ُكونُوا ُم َك ﱠملِينَ إِلَى َو ِ
اح ٌد .أَنَا فِي ِھ ْم َوأَ ْنتَ فِ ﱠ
احداً َك َما أَنﱠنَا نَحْ ُن َو ِ
) َو ِ
َوأَ ْحبَ ْبتَ ُھ ْم َك َما أَ ْحبَ ْبتَنِي(.
ثالثا ً :بيﱠن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن سبب محبة ﷲ تعالى له أنﱠه رسول ﷲ ،ينفذ أمره ،ويبلغ
رسالته ،ال ألنﱠه ابن ﷲ األزلي الذي ولد من ﷲ تعالى ﱠ
ألن طبيعة ﷲ محبة ،وال ألنّه متحد مع ﷲ تعالى
أن محبة ﷲ تعالى للمسيح ھي ﱠ
في الجوھر والالھوت ،وم ﱠما يؤكد ﱠ
أن المسيح رسول ﷲ تعالى ،سؤال
المسيح عليه الصالة والسالم ﷲ تعالى أن يعطي ھذه المحبة للتالميذ والمؤمنين ،فلو كان سبب المحبة
صح أن يطلب المسيح من ﷲ تعالى أن يعطي ھذه المحبة للمؤمنين ،إال إذا كان
وحدة الجوھر لما
ﱠ
المسيح يريد بذلك أن يصبح المؤمنون مثله؛ أي أن يصبحوا أبناء ﷲ ،ويصبحوا متحدين مع ﷲ في
الجوھر ،ليحبھم ﷲ تعالى ،وھذا محال؛ ﱠ
ألن يؤدي إلى قلب الحقائق فتحول الحادث إلى قديم ،ويتحول
المخلوق إلى خالق.
رابعا ً :بي ﱠن المسيح عليه الصالة والسالم أنﱠه قد أعطى مجده للمؤمنين به ،والمقصود بالمجد:
الكرامة والسؤدد والكمال ،والمسيحيﱡون يقولون ﱠ
إن مجد المسيح مجد إلھي وكماله كمال إاللھي ،فكيف
يصح بربكم أيھا المسيحيﱡون أن يعطي المسيح أتباعه المجد اإللھي؟! وھل يمكن أن ينال من آمن بالمسيح

) (١يوحنا ).(٢٦-٢٠/١٧

١٦٩
المجد اإللھي الذي للمسيح فيصبحون آلھة مثله؟! أليس إعطاء المجد اإللھي محاالً حتى عند المسيحيﱢين؟!
ط ْيتُ ُھ ُم ا ْل َم ْج َد ال ِذي أَ ْع َ
فإذا كان المسيح أعطى مجده ألتباعه) :قَ ْد أَ ْع َ
ط ْيتَنِي( ،و ال يمكن أن يقصد بھذا
المج ِد المج َد اإللھي الستحالة أن يصبح كل من آمن بالمسيح عليه الصالة والسالم ونال مجده إلھا ً مثله،
فثبت بذلك ﱠ
أن مجد المسيح ليس مجداً إلھيا ً كما يدعي المسيحيﱡون.فإذا كان المقصود باالتحاد :وحدة
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اإلرادة والمحبة والقصد ،بطل استدالل المسيحيﱢين بھا على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،وH
الحمد والمنة.
النص الثاني :ﱠ
إن من النصوص التي يستدل بھا المسيحيﱡون على اتحاد ﷲ تعالى بالمسيح ،قول
ي() ،(١والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
ب َو َ
اآلب فِ ﱠ
المسيح عليه الصالة والسالم) :أَنَا فِي اآل ِ
ألن ظاھر النص يدل على ﱠ
الوجه األول :ھذا النص ال بد من تأويله حتى عند المسيحيﱢين ،ﱠ
أن أقنوم
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
اآلب حال في المسيح ،في حين ﱠ
أن أقنوم االبن ھو وحده الحال في المسيح ،لذلك
فھم يأولون ھذا النص فيقولون :ﱠ
إن المقصود باالتحاد ھنا وحدة الجوھر والطبيعة ،أ ﱠما من حيث األقنومية
فھما متمايزان.
الوجه الثاني :لقد جاءت الكثير من النصوص التي توھم بظاھرھا اتحاد ﷲ تعالى بالبشر غير
ال
المسيح عليه الصالة والسالم ،منھا :ما قاله بولس ألھل كورنثوس) :فَإِنﱠ ُك ْم أَ ْنتُ ْم َھ ْي َك ُل ﷲِ ا ْل َح ﱢيَ ،ك َما قَ َ
س ُكنُ فِي ِھ ْم َوأَ ِسي ُر بَ ْينَھُ ْم() ،(٢ومنھا قول يوحناَ ) :ﷲُ لَ ْم يَ ْنظُرْ هُ أَ َح ٌد قَ ﱡ
ضنَا بَعْضا ً
ط .إِ ْن أَ َحبﱠ بَ ْع ُ
سأ َ ْ
ﷲُ :إِنﱢي َ
فَا ُPيَ ْثبُتُ فِينَاَ ،و َم َحبﱠتُهُ قَ ْد تَ َك ﱠملَ ْ
ف أَنﱠنَا نَ ْثبُتُ فِي ِه َوھ َُو فِينَا :أَنﱠهُ قَ ْد أَ ْع َ
ْر ُ
ُوح ِه.
طانَا ِم ْن ر ِ
ت فِينَا .بِھَ َذا نَع ِ
َونَحْ ُن قَ ْد نَ َ
ظرْ نَا َونَ ْشھَ ُد أَ ﱠن
َ
اآلب قَ ْد أَرْ َس َل ِ
اال ْبنَ ُمخَ لﱢصا ً لِ ْل َعالَ ِمَ .م ِن ا ْعت ََرفَ أَ ﱠن يَسُو َع ھُ َو اب ُْن ﷲِ ،فَاُP
يَ ْثبُتُ فِي ِه َوھ َُو فِي ﷲِ() ،(٣يقول اإلمام الغزالي معلقا ً على ھذا النص" :أطلق التلميذ الجليل -عندھم -ھذه
ف أَنﱠنَا ن َْثب ُ
ْر ُ
ُت فِي ِه َوھُ َو فِينَا( ،فإن يكن ھذا التلميذ الجليل-
الكلمات مصرحا ً فيھا بالحلول ،بقوله) :بِھَ َذا نَع ِ
عندھم -فَ ِھ َم ﱠ
مقتض لأللوھية،
أن الحلول الذي أطلقه عيسى عليه الصالة والسالم في النصوص المذكورة
ٍ
ف أَنﱠنَا ن َْثب ُ
ْر ُ
ُت فِي ِه َوھُ َو فِينَا( ،وھم ال يعتقدون فيه
فيكون ُمثبتا ً لنفسه ولغيره األلوھية ،بقوله) :بِھَ َذا نَع ِ
ذلك ،وال في أحد من سائر تالمذة عيسى عليه الصالة والسالم وأتباعه ،فَتَ َعي ﱠنَ أنﱠه فھم من النصوص ما
أشرنا إليه من المجاز السابق ذكره ،ويدل على ذلك أنﱠه أومأ إلى جھة المجاز بقوله) :أَنﱠهُ قَ ْد أَ ْع َ
طانَا ِم ْن
ُوح ِه( ،يريد :أنﱠه أفاض علينا سراً وعنايةَ ،علﱠ َمنا بھما ما يليق بجالله ،ثم َوفقنا إلى العمل ب ُمقتضاه ،فال
ر ِ
)(٤

نريد إال ما يريده ،وال نحب إال ما يحب".

) (١يوحنا ).(١٠/١٤
) (٢الرسالة الثانية إلى أھل كورنثوس ).(١٦/٦
) (٣رسالة يوحنا األولى ).(١٥-١٢/٤
) (٤الغزالي ،الرد الجميل ،ص.٤٥
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١٧٠
اح ٌد لِ ْل ُكلﱢ  ،ال ِذي َعلَى ْال ُكلﱢ َوبِ ْال ُكلﱢ َوفِي ُكلﱢ ُك ْم() ،(١فظاھر
ومنھا قول بولس ألھل أفسس) :إِلَهٌ َوآبٌ َو ِ
ھذا النص يوھم ﱠ
أن ﷲ تعالى حال في كل أھل أفسس ،وھذا باطل قطعا ً ،وال يراد به المعنى الظاھر،
يقول الھندي" :لو كان الحلول مشعراً باالتحاد ،و ُمثبتا ً لأللوھية؛ لزم أن يكون الحواريون ،بل كل أھل
كورنثوس ،وكذا جميع أھل أفسس آلھة ،بل الحق ﱠ
أن األدنى إذا كان من أتباع األعلى ،كأن يكون رسوله
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أو عبده أو تلميذه  ..فألمر المنسوب إلى األدنى من التعظيم والمحبة وغيرھا ينسب إلى األعلى مجازاً،
لذلك قال المسيح عليه الصالة والسالم في حق الحواريينَ ) :منْ يَ ْقبَلُ ُك ْم يَ ْقبَلُنِيَ ،و َمنْ يَ ْقبَلُنِي يَ ْقبَ ُل ال ِذي
)(٢
سلَنِي( ،متى )".(٤٠/١٠
أَ ْر َ
فإذا ثبت ﱠ
أن المقصود باالتحاد ھو كمال الطاعة  Hواالنقياد ألمره ،والفناء عن النفس في مشاھدة
جمال ﷲ واالستغراق في كماله ،والتبري من الحول والقوة واالستمداد من حول ﷲ وقوته ،بطل استدالل
المسيحيﱢين بھذا النص على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،بل إ ﱠن ھذا النص دليل على كمال
المسيح في العبودية ،ال على المساواة بينه وبين رب البرية ،والحمد  Hعلى فضله وكرمه.
النص الثالث :ﱠ
وإن من النصوص التي يستدل بھا المسيحيﱡون على اتحاد الميسح با Hتعالى ،قول
اآلب() ،(٣والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
المسيح عليه الصالة والسالم) :ال ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
َ
الوجه األول :حتى نعرف المراد من ھذا النص ال بد من العودة إلى السياق الذي جاء به ھذا
النص ،فقد جاء ھذا النص في الحوار الذي دار بين المسيح عليه الصالة والسالم وتالميذه في العشاء
ْت َوأَ ْع َد ْد ُ
ضي ُ
ت
ضي ألُ ِع ﱠد لَ ُك ْم َم َكاناًَ ،وإِ ْن َم َ
األخير فقال المسيح لھم) :أَ ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ بِا ِHفَآ ِمنُوا بِي  ...أَنَا أَ ْم ِ
ون أَنَا تَ ُكونُونَ أَ ْنتُ ْم أَيْضاًَ ،وتَ ْعلَ ُمونَ َح ْي ُ
يَ ،حتﱠى َحي ُ
ْث أَ ُك ُ
ث أَنَا أَ ْذھَبُ
لَ ُك ْم َم َكانا ً آتِي أَيْضا ً َوآ ُخ ُذ ُك ْم إِلَ ﱠ
ال لَهُ
َوتَ ْعلَ ُمونَ الطﱠ ِري َ
ْرفَ الطﱠ ِريقَ؟ قَ َ
ق .قَ َ
ال لَهُ تُو َما :يَا َسيﱢ ُد ،لَ ْسنَا نَ ْعلَ ُم أَ ْينَ ت َْذھَبُ  ،فَ َك ْيفَ نَ ْق ِد ُر أَ ْن نَع ِ
ق َو ْال َح ﱡ
ع :أَنَا ھُ َو الطﱠ ِري ُ
يَسُو ُ
ب إِال بِي .لَوْ ُك ْنتُ ْم قَ ْد ع ََر ْفتُ ُمونِي لَ َع َر ْفتُ ْم أَبِي
ق َو ْال َحيَاةُ .لَي َ
ْس أَ َح ٌد يَأْتِي إِلَى اآل ِ
اآلب َو َكفَانَا .قَا َل لَهُ يَسُو ُ
ع :أَنَا َم َع ُك ْم
ال لَهُ فِيلُبﱡسُ  :يَا َسيﱢ ُد ،أَ ِرنَا
َ
ْرفُونَهُ َوقَ ْد َرأَ ْيتُ ُموهُ .قَ َ
أَيْضا ًَ .و ِمنَ اآلنَ تَع ِ
اآلب؟ أَلَسْتَ
اآلب ،فَ َك ْيفَ تَقُو ُل أَ ْنتَ  :أَ ِرنَا
ْر ْفنِي يَا فِيلُبﱡسُ ! اَل ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
َ
َ
زَ َمانا ً ھَ ِذ ِه ُم ﱠدتُهُ َولَ ْم تَع ِ
ي
سي ،لَ ِك ﱠن
ي؟ ا ْلكالَ ُم ال ِذي أُ َكلﱢ ُم ُك ْم بِ ِه لَ ْ
َ
ب َو َ
اآلب ْال َحا ﱠل فِ ﱠ
ستُ أَتَ َكلﱠ ُم بِ ِه ِمنْ نَ ْف ِ
اآلب فِ ﱠ
تُ ْؤ ِم ُن أَنﱢي أَنَا فِي اآل ِ
ق ْال َح ﱠ
ب األَ ْع َما ِل نَ ْف ِسھَا .اَ ْل َح ﱠ
ق
يَ ،وإال فَ َ
ب َو َ
الَ .
ھُ َو يَ ْع َم ُل األَ ْع َم َ
ص ﱢدقُونِي لِ َسبَ ِ
اآلب فِ ﱠ
ص ﱢدقُونِي أَنﱢي فِي اآل ِ
أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :منْ يُ ْؤ ِمنُ بِي فَاألَ ْع َما ُل الﱠتِي أَنَا أَ ْع َملُ َھا يَ ْع َملُ َھا ھ َُو أَ ْيضاًَ ،ويَ ْع َم ُل أَ ْع َ
ظ َم ِم ْن َھا().(٤
نلحظ ﱠ
أن ھذا النص مليء بالمجاز ،وال يمكن فھمه على المعنى الحرفي ،فال يمكن أن يكون اآلب
أن جسد المسيح ھو ﷲ ،ثم ﱠ
)ﷲ( ھو جسد المسيح عليه الصالة والسالم ،فالمسيحيﱡون ال يعتقدون ﱠ
إن

) (١الرسالة إلى أھل أفسس ).(٦/٤
) (٢الھندي ،إظھار الحق ،جـ ،٣ص.٧٦٣
) (٣يوحنا ).(٩/١٤
) (٤يوحنا ).(١٢-١/١٤

١٧١
المتحد بالمسيح -على قولھم -ھو االبن وليس اآلب ،فلو قال المسيح عليه الصالة والسالم :من رآني فقد
رأى االبن ،لكان يمكن أن يكون لھم فيه دليل ،وعليه فال يمكن على كل األحوال أن تكون رؤية جسد
المسيح ھي رؤية  Hتعالى ،يقول رستم مبينا ً ذلك" :إذاً ھم متفقون معنا على ﱠ
أن مثل ھذا التعبير ال يُراد
به معناه الظاھري الحرفي؛ أي تطابق المفعول به األول للرؤية مع المفعول به الثاني لھا ،تطابقا ً حقيقيا ً
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مجاز منطقي يقبله العقل،
تاما ً يكونھما شيئا ً واحداً ،بل يُراد به معنى مجازي ،فال بد من المصير إلى
ٍ
)(١

وتساعد عليه النصوص اإلنجيلية المماثلة األخرى".

أن ﷲ تعالى ال يرى ،فلو ﱠ
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
وم ﱠما يؤكد ذلك ﱠ
أن التالميذ رأوا الھوت المسيح
لصح لنا أن نفسر ھذا النص على ظاھره؛ فيكون من رأى المسيح )أي الھوت المسيح( فقد رأى ﷲ
)اآلب( ،ولكن الالھوت ال يمكن رؤيته ،فقد قال المسيح عليه الصالة والسالم) :ﷲ لَ ْم يَ َرهُ أَ َح ٌد قَ ﱡ
ط()،(٢
اس َوالَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ َراهُ().(٣
وقال بولس عن ﷲ تعالى) :ال ِذي لَ ْم يَ َرهُ أَ َح ٌد ِمنَ النﱠ ِ
الوجه الثاني :إذا استحال فھم ھذا النص على ظاھره وجب تأويله بما يتوافق مع كمال ﷲ تعالى،
وما يتوافق مع غيره من نصوص اإلنجيل ،فقد جاء في إنجيل يوحنا ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم
سلَنِي() ،(٤ففي ھذا
ْس ي ُْؤ ِم ُن بِي بَلْ بِال ِذي أَرْ َسلَنِيَ .وال ِذي يَ َرانِي يَ َرى ال ِذي أَ ْر َ
قال) :ال ِذي ي ُْؤ ِم ُن بِي ،لَي َ
النص بيﱠن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن اإليمان بالمسيح إيمان با Hتعالى ،لكن لماذا كان اإليمان
بالمسيح عليه الصالة والسالم إيمانا ً با Hتعالى؟ فھل الجواب :ﱠ
ألن المسيح ھو ﷲ؟! أو ألنﱠه ابن ﷲ؟! أو
ألنﱠه متحد مع ﷲ )اآلب( في الجوھر والطبيعة؟! بالتأكيد ال ،بل ﱠ
ألن اإليمان بالمسيح إيمان با Hتعالى
الذي أرسله ،فالمسيح عليه الصالة والسالم رسول ﷲ تعالى؛ فمن سمع كالم المسيح فكأنﱠما سمع كالم ﷲ
تعالى ،ويؤكد ذلك ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم قد فسﱠر المقصود من قوله) :اَل ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
ي؟( ،بقوله بعدھا مباشرة:
اآلب ،فَ َك ْيفَ تَقُو ُل أَ ْنتَ  :أَ ِرنَا
ب َو َ
َ
َ
اآلب فِ ﱠ
اآلب؟ أَلَسْتَ تُ ْؤ ِم ُن أَنﱢي أَنَا فِي اآل ِ
سي( ،فكالم المسيح عليه الصالة والسالم من ﷲ تعالى الذي
)ا ْلكالَ ُم ال ِذي أُ َكلﱢ ُم ُك ْم بِ ِه لَ ْ
ستُ أَتَ َكلﱠ ُم بِ ِه ِمنْ نَ ْف ِ
اآلب(؛ ﱠ
أن
أرسله ،وعليه فيكون المقصود من قول المسيح عليه الصالة والسالم) :اَل ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
َ
الحجة تكون قد قامت عليه بوجوب اإليمان با Hتعالى كما لو أنﱠه رأى ﷲ تعالى بعينه؛ إذ ﱠ
أن من رأى
معجزات المسيح العظيمة ،وشاھد أحواله الجليلة ،وعرف أخالقه الكريمة ،علم يقينا ً أنﱠه رسول ﷲ
تعالى ،يقول الغزالي" :ل ﱠما جعل طاعته نفس طاعة اإلله لزم أن يكون ُمخبراً عن اإلله ،فقالَ ) :وال ِذي
سلَنِي(؛ أي أنا أُخبر عنه حقيقة ،فأمري أمره ،ونھيي نھيه ،وجميع أحكامي عنه
يَ َرانِي يَ َرى ال ِذي أَ ْر َ

) (١رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٤٤
) (٢يوحنا ).(١٨/١
) (٣الرسالة األولى إلى تيموثاوس ).(١٦/٦
) (٤يوحنا ).(٤٥-٤٤/١٢
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١٧٢
صادرة ،وھذا شأن األنبياء".

)(١

فمن جھة ﱠ
أن أمر المسيح عليه الصالة والسالم ھو أمر ﷲ تعالى -ألنﱠه نائب عن ﷲ تعالى و ُمخبر
اآلب( ،ألنﱠه عليه الصالة والسالم يدعو إلى ﷲ تعالى ،ويقيم األدلة
عنه -ص ﱠح قوله) :ال ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
َ
على وجوده ،فمن سمع ھذه األدلة ،ورأى تلك المعجزات التي أعطاھا ﷲ للمسيح عليه الصالة والسالم،
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اآلب( :ﱠ
أن
فال بد أن يؤمن بوجود ﷲ تعالى ،وكأنﱠه رآه ،يقول العلمي" :ليس معنى )ال ِذي َرآنِي فَقَ ْد َرأَى
َ
الذي يرى المسيح بعين الجسد يرى ذات الرب كذلك .. ،بل المراد ﱠ
أن الذي يرى يسوع يرى ما أراد ﷲ
إعالنه بواسطته من أقواله وأفعاله .. ،المسيح قد أعلن صفاته وإرادته ومقاصده ،فمن رأى المسيح
بمعجزاته رأى قدرة ﷲ تعالى ورحمته ،ومن رأى المسيح بأخالقه كحنوه على المصابين ،ورغبته في
خالص الھالكين ،وتواضعه للمساكين ،رأى شفقة ﷲ تعالى على الخطاة ومحبته للتائبين ،ومن رأى
المسيح بوداعته وقداسة سيرته ،رأى حلم ﷲ تعالى ،..وھكذا فالمسيح مرسل من ﷲ ليعلنه للناس بأفعاله
)(٢

وأقواله وأحواله".

الوجه الثالث :ﱠ
أن مثل ھذا التعبير مجازي قد جاء في حق غير المسيح عليه الصالة والسالم من
س َم ُع
س َم ُع ِم ْن ُك ْم يَ ْ
األتباع في عدة نصوص منھا :قول المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذه) :ال ِذي يَ ْ
سلَنِي() ،(٣وقوله عليه الصالة والسالمَ ) :م ْن
ِمنﱢيَ ،وال ِذي يُ ْر ِذلُ ُك ْم يُ ْر ِذلُنِيَ ،وال ِذي يُ ْر ِذلُنِي يُ ْر ِذ ُل ال ِذي أَ ْر َ
سلَنِي() ،(٤يقول رستم" :ووجه ھذا المجاز واضح وھو ﱠ
أن
يَ ْقبَلُ ُك ْم يَ ْقبَلُنِيَ ،و َمنْ يَ ْقبَلُنِي يَ ْقبَ ُل ال ِذي أَ ْر َ
شخصا ً لو أرسل رسوالً أو مبعوثا ً أو ممثالً عن نفسه ،فكل ما يعامل به ھذا الرسول يُعد في الحقيقة
معاملة للشخص ال ُمرسل أيضا ً".

)(٥

وم ﱠما يدل على عدم داللة نص الرؤية على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،بل وال داللة أي
عمل من أعمال المسيح وأي معجزة من معجزاته على ألوھيته؛ قوله عليه الصالة والسالم في آخر
النصَ ) :منْ يُ ْؤ ِمنُ بِي فَاألَ ْع َما ُل الﱠتِي أَنَا أَ ْع َملُ َھا يَ ْع َملُ َھا ھ َُو أَ ْيضاًَ ،ويَ ْع َم ُل أَ ْع َ
ظ َم ِم ْن َھا( ،فلو كان في شيء
من معجزات المسيح عليه الصالة والسالم دليل على ألوھيته لما ص ﱠح له أن يقول للتالميذ أنﱠھم سوف
يعملون أعماله ،بل وسوف يعملون أعظم منھا ،ﱠ
ألن ھذه األعمال إذا كانت دليالً على ألوھية المسيح فإنﱠھا
إذا ظھرت على أيدي التالميذ فسوف يختلط األمر على الناس؛ فيظنون ﱠ
أن ھذه األعمال التي ظھرت
على أيدي التالميذ -والتي قد تكون بحسب النص أعظم من أعمال المسيح -دليل على ألوھية التالميذ ،إذ
ما الفارق بين ظھورھا على يد السيح عليه الصالة والسالم وبين ظھورھا على يد التالميذ ،فإذا كان

) (١الغزالي ،الرد الجميل ،ص.٤٤
) (٢العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.٢٨٤
) (٣لوقا ).(١٦/١٠
) (٤متى ).(٤٠/١٠
) (٥رستم ،التوحيد في األناجيل األربعة ،ص.١٤٥

١٧٣
ظھورھا على يد المسيح دليالً على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،فما الذي يمنع من أن تكون ھذه
األعمال دليالً على ألوھية التالميذ ،لكن المسيحيﱢين ال يقولون بألوھية التالميذ ،فثبت ﱠ
أن المقصود من ھذه
النصوص المعاني المجازية ،وبطل بذلك استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم
بنص الرؤية ،و Hالحمد والمنة.
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النص الرابع :يستدل المسيح ﱡيون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بقول المسيحَ ) :و ُكلﱡ َما
ھُ َو لِي فَھ َُو لَكَ َ ،و َما ھُ َو لَكَ فَھ َُو لِي() ،(١والجواب على ذلك :أنﱠنا لكي نعرف المقصود من النص فال بد
من ذكر السياق الذي جاء به ،فقد جاء ھذا النص في صالة المسيح عليه الصالة والسالم من أجل
التالميذ؛ حيث قال مخاطبا ً ﷲ تعالى) :أَنَا أَ ْ
اس ال ِذينَ أَ ْع َ
ظھَرْ ُ
ك
ط ْيتَنِي ِمنَ ْال َعالَ ِمَ .كانُوا لَ َ
ت ا ْس َمكَ لِلنﱠ ِ
َوأَ ْعطَ ْيتَھُ ْم لِيَ ،وقَ ْد َحفِظُوا كالَ َمكَ َ .واآلنَ َعلِ ُموا أَ ﱠن ُك ﱠل َما أَ ْع َ
ط ْيتَنِي ھُ َو ِم ْن ِع ْن ِدكَ ،ألَ ﱠن ْال َكالَ َم ال ِذي
ط ْيتَنِي قَ ْد أَ ْع َ
أَ ْع َ
ط ْيتُھُ ْمَ ،وھُ ْم قَبِلُوا َو َعلِ ُموا يَقِينا ً أَنﱢي خَ َرجْ ُ
ت ِم ْن ِع ْن ِدكَ َ ،وآ َمنُوا أَنﱠكَ أَ ْنتَ أَرْ َس ْلتَنِيِ .م ْن أَجْ لِ ِھ ْم
ْت أَسْأ َ ُل ِم ْن أَجْ ِل ْال َعالَ ِم ،بَلْ ِم ْن أَجْ ِل ال ِذينَ أَ ْع َ
أَنَا أَسْأ َ ُل .لَس ُ
ط ْيتَنِي ألَنﱠھُ ْم لَكَ َ .و ُكلﱡ َما ھُ َو لِي فَھ َُو لَكَ َ ،و َما
ھُ َو لَكَ فَھ َُو لِيَ ،وأَنَا ُم َم ﱠج ٌد فِي ِھ ْم() ،(٢فيتضح لنا ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم يدعو اآلب أن يحفظ
تالميذه فلو كان المسيح إلھا ً لحفظھم ھو من غير الحاجة إلى أن يدعو اآلب ،ويُبيﱢن المسيح عليه الصالة
أن سبب دعائه لھم أنﱠھم آمنوا برسالته ،واتبعوا كالمه ،وأطاعوا أمره ،ولم يذكر ﱠ
والسالم ﱠ
أن دعاءه لھم
كان بسبب إيمانھم بألوھيته ،أو بسبب إيمانھم بالثالوث ،ثم بيﱠن المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن ﷲ تعالى
ھو الذي ھداھم ،فقال) :ال ِذينَ أَ ْع َ
ط ْيتَنِي ألَنﱠ ُھ ْم لَكَ ( ،فھم قد آمنوا بالمسيح ﱠ
ألن ﷲ تعالى ھداھم ،ثم بي ﱠن
أن كل من آمن به فھو H؛ أي ﱠ
المسيح عليه الصالة والسالم ﱠ
أن ﷲ تعالى ھو خالقه وھاديه ،فقالَ ) :و ُكلﱡ
َما ھُ َو لِي فَھ َُو لَكَ ( ،ﱠ
ألن ﷲ تعالى ھو خالقه وخالقھم ،وھو سبحانه الذي يھدي الناس في الحقيقة لإليمان
بالمسيح عليه الصالة والسالم ،ثم بي ﱠن ﱠ
أن كل من آمن با Hتعالى فھو له -أي للمسيح-؛ أي في ميزان
حسنات المسيح عليه الصالة والسالم ،فقالَ ) :و َما ھُ َو لَكَ فَھ َُو لِي( ،والدليل على ﱠ
أن المقصود بقولهَ ) :و َما
ھُ َو لَكَ فَھ َُو لِي( ،ﱠ
أن من آمن با Hفھو في ميزان حسنات المسيح قوله عليه الصالة والسالمَ ) :وأَنَا ُم َم ﱠج ٌد
فِي ِھ ْم(؛ أي أزداد رفعة وقربا ً منك بسبب إيمانھم ،ألنﱠ المسيح عليه الصالة والسالم ھو الذي دعاھم إلى
ﷲ تعالى ،وھو السبب في إيمانھم ،فھذا ھو المعنى المناسب للسياق ،وإال فلو أخذنا النص على ظاھره
ومعناه الحرفي فإنﱠه يدل على ﱠ
أن كل ما للمسيح )االبن( ھو ) Hاآلب( ،وھذا باطل -حتى عند المسيحيﱢين-
ألن المسيح )االبن( قد ولد من اآلب ،في حين ﱠ
ﱠ
أن اآلب لم يولد ،والمسيح قد ُحبِ َل به من الروح القدس
ومريم العذراء عليھا السالم ،وتجسد ،وصلب تكفيراً عن خطايا البشر ،وكل ذلك ال يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن
اآلب قد قام به.

) (١يوحنا ).(١٠/١٧
) (٢يوحنا ).(١٠-٦/١٧
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١٧٤
أن المسيح عليه الصالة والسالم لو كان إلھا ً لما زاد مجده بسبب إيمان الناس به ،ﱠ
كما ﱠ
ألن اإلله له
الغنى المطلق ،وھو ال يحتاج للخلق ليزداد مجده ،ﱠ
فإن الحاجة نقص ،والمحتاج ال يكون إلھا ً ،يقول
العلمي" :نستنتج م ﱠما تقدم ﱠ
أن المسيح علﱠل صالته الشفاعية لتالميذه بعلتين :األولى :قوله) :ألَنﱠھُ ْم لَكَ (،
كأنﱠه يقول ﱠ
إن ھؤالء التالميذ وإن يكونوا بحسب الظاھر لي ،ومن أتباعي وتالميذي ،لكنﱠھم بالحقيقة لك،
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إذ لو لم يكونوا في سابق المقدور لك ،وما كانوا في عالم الظھور لي ،فكل ما ھو تابع لي في عالم
الظھور ،فھو لك فيه كما في سابق المقدور ،وكل ما ھو بسابق التعيين فھو لي من التابعين .والعلﱠة
الثانية :قولهَ ) :وأَنَا ُم َم ﱠج ٌد فِي ِھ ْم( ،بإيمانھم بي حين َرفضني الناس ،وحفظھم كالمي ،ومحبتھم إياي،
وغلبتھم لشھواتھم الرديئة ... ،وال يخفى ﱠ
أن العلﱠة األولى عائدة  ،Hوالعلﱠة الثانية عائدة للمسيح") ،(١فھنا
ب ما للمسيح عليه الصالة والسالم  Hتعالى؛ أي ﱠ
أن أتباع المسيح ھم في الحقيقة  ،Hفھو خالقھم
نُ ِس َ
وھاديھم ،ﱠ
وأن ما  Hأي من آمن با Hتعالى فھو للمسيح؛ أي في ميزان حسناته ألنﱠه سبب ھدايتھم ،لذلك
طلب من ﷲ تعالى أن يمجده فيھم ،فھذا النص دليل على عبودية المسيح ال على ألوھيته ،فلو كان المسيح
إلھا ً لما احتاج إلى دعاء غيره ،ولما زاد مجده بإيمان التالميذه به ،ﱠ
ألن من صفات اإلله الكمال والغنى
المطلقين ،فإذا كان المسيح يزداد مجداً بإيمان الناس به فقد ثبتت حاجته ،وإذا ثبتت حاجته بطلت ألوھيته،
ﱠ
ألن اإلله ال يكون محتاجا ً.
وم ﱠما سبق نلحظ ﱠ
أن النصوص التي استدل بھا المسيحيﱡون على اتحاد المسيح با Hتعالى ،ومساواته
له ،إنﱠما ھي نصوص من المتشابه اقتطعوھا من سياقھا األصلي ،فإذا ما نظرنا إلى معناھا بحسب السياق
ظھر ﱠ
أن المراد ليس المعنى الحرفي ،بل المعنى المجازي الذي ال يدل على ألوھية المسيح عليه الصالة
والسالم ال من بعيد وال من قريب ،ونلحظ ﱠ
أن ھذه النصوص قد ذكرت كلھا في إنجيل يوحنا ،وھذا
اإلنجيل مليء بالمجاز ،حتى ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم كان يضطر أحيانا ً ألن يفسر للناس كل ما
يحدثھم به ،حتى ال يفھموه على معناه الحرفي.
ثامنا ً :نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بميالده المعجز

)(٢

يستدل المسيحيﱡون بميالد المسيح عليه الصالة والسالم المعجز على ألوھيته ،والجواب على ذلك
من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه االول :إذا كان ميالد المسيح عليه الصالة والسالم من غير أب دليالً على ألوھيته ﱠ
فإن النبي
آدم عليه الصالة والسالم الذي خلق من غير أب وال أم أولى باأللوھية منه ،يقول ابن قيم الجوزية" :فإن
كان ھذا االستدالل صحيحا ً فآدم إله المسيح ،وھو أحق بأن يكون إلھا ً منه ،ألنﱠه ال أم له وال أب ،والمسيح

) (١العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.٢٨١
) (٢انظر :ھذا البحث ،ص.٥٩

١٧٥
له أم ،وحواء أيضا ً اجعلوھا إلھا ً خامسا ً ألنﱠھا ال أم لھا ،وھي أعجب من خلق المسيح".

)(١

ولكن إذا لم يكن الميالد المعجز دليالً على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،فما الحكمة من
ھذا الميالد المعجز؟! الجواب :ﱠ
أن في ذلك عدة حكم منھا:
الحكمة األولى :إظھار قدرة ﷲ تعالى المطلقة؛ يقول محمد مرجان موضحا ً ذلك" :ھذا الميالد
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العذراوي لعيسى رغم إعجازه وأھميته فال يقاس بشيء في جانب القدرة اإللھية ،وال يرفع عيسى عن
مرتبة اآلدميين ،ذلك أن خلق عيسى من أنثى دون ذكر ھو إتمام لدورة القدرة اإللھية في خلق اإلنسان،
 ..فآدم عليه الصالة والسالم خلق من العدم دون ذكر وال أنثى ،وحواء خلقت من ذكر دون أنثى،
واإلنسان العادي خلق من ذكر وأنثى ،ثم تمت دورة القدرة اإللھية بخلق عيسى اإلنسان من أنثى دون
ذكر ،فھذه صورة ميالد البشر ،وكل صورة منھا تناظر األخرى في الداللة على قدرة الخالق العظيم،
ليس منھا ما ھو ھين ،وما ھو صعب في جانب ﷲ") ،(٢فخلق المسيح عليه الصالة والسالم من غير أب
ليس دليالً على ألوھيته ،وإنﱠما ھو دليل على عظمة ﷲ تعالى خالقه ،فقدرته سبحانه وتعالى ال تخضع
لألسباب ،بل ھو خالق األسباب وموجدھا ،فبخلق المسيح من غير أب ظھرت القدرة اإللھية على خلق
اإلنسان بكل الصور المحتملة لخلق اإلنسان؛ فمن البشر من خلق من غير أب ومن غير أم ،ومنھم من
خلق من ذكر دون أم ،ومنھم من خلق من أم دون أب ،ومنھم من خلق من أب وأم ،فسبحان ﷲ الذي ال
يعجزه شيء في األرض وال في السماء ،و.(٣) lÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼m
ويبين محمد مرجان ﱠ
أن خلق السيدة حواء من ذكر بال أنثى أدخل في باب القدرة اإللھية من خلق
المسيح عليه الصالة والسالم من أنثى بال ذكر ،وذلك ﱠ
ألن األنثى بطبيعتھا خلقت للحمل و الوالدة ،أ ﱠما
الرجل فليس من طبيعته الحمل والوالدة ،وليس في تكوينه إنجاب األطفال ،كما ﱠ
أن حواء ُخلقت إمرأة
كاملة التكوين ولم تمر باألطوار التي يمر بھا األطفال لتنمو أجسادھم وعقولھم ،أ ﱠما المسيح عليه الصالة
والسالم فقد خلق طفالً رضيعا ً ف ُربي في حجر أمه رضي ﷲ عنھا حتى كبر مع األيام والسنين ،ويرى
محمد مرجان أيضا ً ﱠ
أن خلق النبي آدم عليه الصالة والسالم كان أكثر إعجازاً من خلق المسيح عليه
الصالة والسالم ،فقد خلق النبي آدم من تراب األرض دون ذكر وال أنثى ،وفي لحظة واحدة صار النبي
آدم عليه الصالة والسالم رجالً كامالً ،ولم يتوسط في خلقه بشر من أي نوع ،تقول التوراة عن خلق
ار آ َد ُم نَ ْفسا ً َحيﱠةً(
ص َ
ض َونَفَخَ فِي أَ ْنفِ ِه نَ َس َمةَ َحيَا ٍة .فَ َ
النبي آدمَ ) :و َجبَ َل الرﱠبﱡ ِ
اإللَهُ آ َد َم تُ َرابا ً ِمنَ األَرْ ِ
التكوين ) ،(٧/١أ ّما المسيح عليه الصالة والسالم فإنﱠه بمساعدة أمه احتاج إلى مدة من الزمن ظل في
بطنھا ليخرج طفالً ،واحتاج إلى ثالثين سنة حتى صار مثل أبيه آدم عليھما وعلى نبينا الصالة

) (١ابن قيم الجوزية ،ھداية الحيارى ،ص.٢٢٦
) (٢مرجان ،محمد مجدي ،المسيح إنسان أم إله ،ط ،٢مكتبة النافذة ،القاھرة٢٠٠٤ ،م ،ص.١٤٥
) (٣يس.٨٢:
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١٧٦
)(١

والسالم.

فإذا كان المسيحيﱡون يستدلون بوالدة المسيح عليه الصالة والسالم من غير أب على أنﱠه ابن ﷲ،
فيكون النبي آدم عليه الصالة والسالم -بنا ًء على ھذا االستدالل -ھو ﷲ ذاته ،تعالى ﷲ عن ذلك علواً
كبيراً ،ولكن في الحقيقة ما ھما إال رسوالن من رسل ﷲ الكرام ،وأقصى ما يسعيان إليه أن يعبدا ﷲ
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تعالى حق عبادته.
فإن والدة المسيح عليه الصالة والسالم من غير أب دليل على ﱠ
أ ﱠما الحكمة الثانية :ﱠ
أن اإلنسان
روح وجسد ،في حين أن اليھود أنكروا وجود الروح في اإلنسان ،يقول محمد أبو زھرة " :ﱠ
إن المسيح
عليه السالم من غير أب إعالن لعالم الروح بين قوم أنكروھا ،حتى لقد زعموا ﱠ
أن اإلنسان جسم ال روح
فيه ،وأنﱠه ليس إال تلك األعضاء والعناصر التي يتكون منھا.. ،فكان ھذا قارعة قرعت حسھم ليدركوا
الروح ،وكان آية معلمة لمن لم يعرف اإلنسان إال أنﱠه جسم ال روح فيه ،وھذه آية ﷲ في عيسى وأمه
عليھما السالم") ،(٢ويستدل أبو زھرة على إنكار اليھود للروح بما جاء في التوراة التي فسرت النفس
س َم َع اللحْ ِم(
البشرية بأنﱠھا الدم ،وھذا نصھا) :احْ ت َِر ْز أَ ْن ال تَأْ ُكل ال ﱠد َم ألَ ﱠن ال ﱠد َم ھُ َو الن ﱠ ْفسُ  .فَال تَأْ ُك ِل النﱠ ْف َ
س
التثنية ) ،(٢٣/١٢وبما جاء في سفر الالويين حيث حرﱠم ﷲ تعالى على بني إسرائيل الدم) :ألَ ﱠن نَ ْف َ
ْال َج َس ِد ِھ َي فِي ال ﱠد ِم .. ،فَقُ ْل ُ
س ُكلﱢ َج َس ٍد ِھ َي َد ُمهُ( الالويين
ت لِبَنِي إِس َْرائِي َل :الَ تَأْ ُكلُوا َد َم َج َس ٍد َما ألَ ﱠن نَ ْف َ
) ،(١٤-١١/١٧فكانت والدة المسيح عليه الصالة والسالم من غير أب أكبر دليل على وجود الروح
البشرية الـتي أنكرھا اليھود.

)(٣

الوجه الثاني :إذا كانت الوالدة بغير أب سببا ً لأللوھية ،ﱠ
فإن من يقرأ الكتاب المقدس يجد فيه من
ھو مرشح لأللوھية أكثر من المسيح ،فإذا كان المسيح عليه الصالة والسالم ولد من أم فھناك غيره لم
يولد من أب وال أم ،وإن كان وجود المسيح عليه الصالة والسالم ابتدأ بوالدته المباركة ،فھناك غيره
ليس له بداية ،وإن كان المسيح قد مات وصلب عندكم ،فھناك من ال نھاية أليامه  -كما يزعم الكتاب
اجعا ً ِم ْن
المقدس ،-إنﱠه ملكي صادق الذي قال عنه بولس أنﱠهَ ) :كا ِھنَ ﷲِ ْال َعلِ ﱢي ،ال ِذي ا ْستَ ْقبَ َل إِب َْرا ِھي َم َر ِ
ب بِالَ أُ ﱟم بِالَ
وك َوبَ َ
ار َكهُْ .. ،ال ُمتَرْ َج َم أَ ﱠوالًَ :ملِكَ ْالبِرﱢ  ،ثُ ﱠم أَيْضا ًَ ،ملِكَ َسالِي َم أَيْ َملِكَ ال ﱠسالَ ِم ،بِالَ أَ ٍ
َكس َْر ِة ْال ُملُ ِ
ب .الَ بَدَا َءةَ أَيﱠ ٍام لَهُ َوالَ نِ َھايَةَ َحيَا ٍة .بَلْ ھُ َو ُم َشبﱠهٌ بِاب ِْن ﷲِ .ھَ َذا يَ ْبقَى َكا ِھنا ً إِلَى األَبَ ِد() ،(٤أليس من ال
نَ َ
س ٍ
أب له وال أم ،وال بداية أليامه وال نھاية ،أولى من المسيح عليه الصالة والسالم الذي ولد من أم ،وكان
لوجوده على األرض بداية ،ومات وصلب -كما يعتقد المسيحيﱡون !-وبھذا بطل استدالل المسيحيﱢين على
ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بميالده المعجز ،و Hالحمد والمنة.

) (١انظر :مرجان ،المسيح إنسان أم إله ،ص.١٤٦
) (٢أبو زھرة ،محمد ،محاضرات في النصرانية ،ط ،٣دار الفكر العربي ،د.بلد١٩٦٦ ،م ،ص.١٨
) (٣انظر :المرجع نفسه ،ص.١٨
) (٤الرسالة إلى العبرانيين ).(٣-١/٧

١٧٧
)(١

تاسعا ً :نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بحياته النقية

يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بحياته النقية ،والجواب على ذلك من
عدة وجوه أبرزھا:
الوجه االول :ليس المسيح عليه الصالة والسالم وحده ھو الذي لم يفعل خطيئة قط ،بل ﱠ
إن المالئكة
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أيضا ً معصومون من كل خطيئة ،وھذه ھي عقيدة المسيحيﱢين في المالئكة الكرام عليھم السالم ،يقول مينا
مبينا ً قداسة المالئكة" :ال ريب ﱠ
أن المالئكة متصفون بالقداسة الكاملة .. ،ال يمكن أن ينخدعوا ويميلوا
للشر مطلقا ً ،وذلك لشدة إدراكھم القداسة والصالح إدراكا ً تاما ً") ،(٢فالمالئكة ال يفترون عن عبادة ﷲ
تعالى ،وتنفيذ إرادته ،وھم الوسطاء بين ﷲ تعالى وبين خلقه.

)(٣

فإذا كان المسيح عليه الصالة والسالم إلھا ً ألنﱠه لم يخطئ ،فلماذا ال تكون المالئكة آلھة أيضا ً ألنﱠھا
لم تخطئ؟! أو لماذا ال يكون المسيح عليه الصالة والسالم مالكا ً ألنﱠه لم يخطئ؟! فجعل المسيح مالكا ً
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
أھون وأيسر في العقل بكثير من جعله إلھا ً ،خاصة إذا علمنا ﱠ
بأن للمالئكة القدرة
على التشكل في صورة البشر ،فقد ظھرت المالئكة عليھم السالم لنبي ﷲ لوط عليه الصالة والسالم عند
)(٤

خراب سدوم بصورة رجال ،تكوين ).(١٥-١/١٩

الوجه الثاني :كما ُوصف المسيح بالحياة النقية ،والعصمة من الخطيئة ،كذلك ُوصف غيره من
األنبياء عليھم الصالة والسالم بذلك ،فمثالًُ :وصف النبي أيوب عليه الصالة والسالم بأنﱠه ال يوجد في فمه
َاي إِ ْثما ً َوالَ يَ ْلفِ َ
ش() ،(٥بل ﱠ
إن المسيح عليه
غش ،فقد قال عن نفسه الكريمة) :لَنْ تَتَ َكلﱠ َم َ
سانِي بِ ِغ ﱟ
ظ لِ َ
شفَت َ
ش فِي ِه() ،(٦بل وورد ھذا الوصف
الصالة والسالم قد شھد بنفسه لنثنائيل فقال) :ھُ َو َذا إِس َْرائِيلِ ﱞي َحقّا ً الَ ِغ ﱠ
ب().(٧
وج ْد ِغ ﱞ
أيضا ً في حق جماعة من المسيحيﱢين ،قال يوحناَ ) :وفِي أَ ْف َوا ِھ ِھ ْم لَ ْم يُ َ
ش ،ألَن ﱠ ُھ ْم بِالَ َع ْي ٍ
و ُوصف بعض األنبياء عليھم الصالة والسالم بالعصمة من الخطيئة ،فقد ُوصف النبي داوود عليه
الصالة والسالم بأنﱠه ليس من الماكرين) ،(٨و ُوصف النبي يعقوب عليه الصالة والسالم بالعصمة من اإلثم
س َرائِيل() ،(٩و ُوصف النبي أيوب
سوءاً فِي إِ ْ
وب َوال َرأَى ُ
ص ْر إِ ْثما ً فِي يَ ْعقُ َ
اإلثم حيث قال بلعام) :ل ْم يُ ْب َ
ضَ .ر ُج ٌل
عليه الصالة والسالم باالستقامة ،فقد قال ﷲ تعالى في وصفه النبي أيوب) :لَ ْي َ
س ِم ْثلُهُ فِي األَ ْر ِ

) (١انظر :ھذا البحث ،ص.٦٠
) (٢مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.٦٣
) (٣انظر :المرجع نفسه ،جـ ،٢ص.٥٥
) (٤انظر قدرة المالئكة على التشكل في :حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٧ص.٢٠٩
) (٥أيوب ).(٤/٢٧
) (٦يوحنا ).(٤٧/١
) (٧رؤيا يوحنا الالھوتي ).(٥/١٤
) (٨مزمور ).(٤/٢٦
) (٩العدد ).(٢١/٢٣
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١٧٨
َن الش ﱢﱠر() ،(١و ُوصف النبي نوح عليه الصالة والسالم بالبر ،فقد قال ﷲ
َكا ِم ٌل َو ُم ْ
ستَقِي ٌم يَتﱠقِي ﷲَ َويَ ِحي ُد ع ِ
يل() ،(٢وقال النبي
ﷲ تعالى له) :ا ْد ُخلْ أَ ْنتَ َو َج ِمي ُع بَ ْيتِكَ إِلَى ْالفُ ْل ِك ألَنﱢي إِيﱠاكَ َرأَ ْيتُ بَا ّراً لَ َد ﱠ
ي فِي َھ َذا ا ْل ِج ِ
س ْكتُ بِبِ ﱢري َوالَ أَ ْر ِخي ِه() ،(٣و ُوصف النبي زكريا عليه
أيوب عليه الصالة والسالم عن نفسه الكريمة) :تَ َم ﱠ
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عليه الصالة والسالم وزوجته أليصابات بالبر وأتباع وصايا الربَ ) :و َكانَا ِكالَ ُھ َما بَا ﱠر ْي ِن أَ َما َم ﷲِ،
)(٤
ب َوأَ ْح َكا ِم ِه بِالَ لَ ْو ٍم(.
صايَا ال ﱠر ﱢ
يع َو َ
َ
سالِ َك ْي ِن فِي َج ِم ِ
الوجه الثالث :لو كان المسيح عليه الصالة والسالم إلھا ً لكان يجب عليه أن يقول مكان قوله:
) َمنْ ِم ْن ُك ْم ُي َب ِّك ُتنِي َع َلى َخطِ َّيةٍ؟() ،(٥من منكم يجحد خلقي للعالم من العدم؟! من منكم يجحد أ َّنني أنا
المحيي والمميت؟! من منكم ينكر أ َّني أنا الخالق الرازق؟! فلو كان المسيح عليه الصالة والسالم إلھا ً
لوجب عليه أن يقول ذلك ،أل َّنه ال يستدل على األلوھية بالعصمة من الخطأ ،فليس ھناك من يقيم أفعال
اإلله ليحكم بأ َّنھا صواب أو خطأ ،بالتالي أھي صادرة عن إله أم ال؟! لك َّنه عليه الصالة والسالم لمَّا
ذكر عصمته من الخطيئة فكأ َّنه أراد أن يستدل بذلك على نبوته ،خاصة إذا ما علمنا أنَّ العصمة صفة
من صفات األنبياء عليھم السالم كما بيَّن الباحث في الوجه السابق.
وبعد كل ھذه النصوص فقد ثبت ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ليس وحده الذي لم يخطئ،
وليس وحده البار ،بل ُوصف غيره من األنبياء عليھم الصالة والسالم بذلك ،فإذا لم يكن وصفھم بھذه
الصفات ،وحياتھم النقية ،دليالً على ألوھيتھم ،فكيف جعلتم حياة المسيح عليه الصالة والسالم النقية دليالً
على ألوھيته.
)(٦

عاشراً :نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بمعجزاته

الرد اإلجمالي :يستدل المسيحيﱡون على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بالمعجزات التي
صنعھا المسيح عليه الصالة والسالم ،وقد أثبت الباحث ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ما كان يملك
القدرة الذاتية ،وأنﱠ قدرته عليه الصالة والسالم كانت من ﷲ تعالى) ،(٧قال عليه الصالة والسالمُ ) :ك ﱡل
َي ٍء قَ ْد ُدفِ َع إِلَ ﱠي ِمنْ أَبِي() ،(٨وكانت معجزاته دليالً على نبوته ،ال على ألوھيته ،قال عليه الصالة
ش ْ
اآلب أَ ْ
والسالم حين استجاب ﷲ تعالى دعاءه فأحيا له عازر) :أَ ﱡي َھا
ش ُك ُركَ
ُ
ف قُ ْل ُ
ت ،لِيُ ْؤ ِمنُوا أَنﱠكَ
ين تَ ْس َم ُع لِيَ .ولَ ِك ْن ألَجْ ِل ھَ َذا ْال َج ْم ِع ْال َواقِ ِ
أَنﱠكَ فِي ُكلﱢ ِح ٍ

) (١أيوب ).(٨/١
) (٢التكوين ).(١/٧
) (٣أيوب ).(٦/٢٧
) (٤لوقا ).(٦/١
) (٥يوحنا ).(٤٦/٨
) (٦انظر :ھذا البحث ،ص.٦١
) (٧انظر :ھذا البحث ،ص.١٠٢-٩٩
) (٨لوقا ).(٢٢/١٠
) (٩يوحنا ).(٤٣/١١

س ِمعْتَ لِيَ ،وأَنَا َعلِ ْم ُ
ت
ألَنﱠكَ َ
س ْلتَنِي().(٩
أَ ْر َ

١٧٩
ثم إنﱠه ما من معجزة حصلت مع المسيح عليه الصالة والسالم إال وقد حصل مثلھا أو ما ھو
أعظم منھا مع غيره من األنبياء عليھم السالم ،يقول رستم" :ما من معجزة نقلھا اإلنجيل عن المسيح
عليه الصالة والسالم إال نقل كتاب العھد القديم وقوع مثلھا أو أقوى منھا عن بعض من سبق المسيح من
األنبياء عليھم السالم ،ونقل كتاب العھد الجديد وقوع مثلھا أيضا ً على يد كل حواري المسيح ،أو نقل بيان
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المسيح إمكانية وقوعھا على يد كل مؤمن صادق من تالمذته وأتباعه إذا تمحض كمال اإليمان ،وأخلص
العمل") ،(١فإذا ثبت ﱠ
أن معجزات المسيح عليه الصالة والسالم كانت بقدرة ﷲ تعالى ،قد أجراھا ﷲ
تعالى على يديه الكريمتين تصديقا ً لنبوته ،وثبت ﱠ
أن ھذه المعجزات قد حصلت معه ومع غيره فقد بطل
االستدالل بھا على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،ھذا وإن كان ھذا الرد يكفي لنقض استدالل
المسيحيﱢين بمعجزات المسيح عليه الصالة والسالم على ألوھيته ،إال أنﱠنا ال نريد أن نترك للخصم حجةً
علينا ،لذا سيقوم الباحث بنقض األدلة واحداً تلو اآلخر ،وبيان ذلك اآلتي:
أوالً :الرد على إقامة المسيح عليه الصالة والسالم الموتى
يستدل المسيحيﱡون بإقامة المسيح عليه الصالة والسالم للموتى على ألوھيته ،والجواب على ذلك
من عدة وجه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن اإلحياء واإلماته بيد ﷲ تعالى وحده ،قال ﷲ تعالى) :أَنَا أُ ِميتُ َوأُ ْحيِي()،(٢
فالموت والحياة بيد ﷲ تعالى ،فإذا نسبت إلى غيره نسبت إليه على أنﱠه سبب فيھا ،ال على أنﱠه خالقھا،
فتكون النسبة إليه من باب نسبة النتائج إلى األسباب.
الوجه الثاني :إذا كان المسيح إلھا ً ألنﱠه أحيا الموتى فلماذا ال يكون إيليا وأليشع عليھما السالم آلھة
أيضاً؟! فقد أحيا إيليا ميتا ً) ،(٣بل لقد أحيا عظم أليشع عليه الصالة والسالم ميتا ً وھذا أعظم من إحياء
أن بني إسرئيل) :فِي َما َكانُوا يَ ْدفِنُونَ َر ُجالً
المسيح عليه الصالة والسالم للموتى فقد جاء في سفر الملوك ﱠ
س ِع َ
إِ َذا بِ ِھ ْم قَ ْد َرأَ ُوا ْال ُغزَ اةَ ،فَ َ
َاش َوقَا َم
ظا َم أَلِي َ
ط َرحُوا ال ﱠرج َُل فِي قَب ِْر أَلِي َش َع .فَلَ ﱠما نَزَ َل ال ﱠر ُج ُل َو َم ﱠ
ش َع ع َ
َعلَى ِر ْجلَ ْي ِه() ،(٤يقول العلمي" :فإحياء العظم الرميم للرجل الميت أعجب وأعظم من إحياء المسيح
للميت ،وھنا نقول على كالم أسفاركم ،ھل توجد في عظام أليشع الميتة ،بل الرميمة النخرة ،طبيعة
)(٥

الھوتية؟!"

وكذلك فقد أحيا بطرس الحواري طابيثا ،وھذا سياق القصة) :فَأ َ ْخ َر َج ب ْ
ارجا ً َو َجثَا
ُطرُسُ ْال َج ِمي َع خَ ِ
تب ْ
ْص َر ْ
ال :يَا َ
ُس
ُطر َ
طابِيثَا قُو ِمي! فَفَت ََحتْ َع ْينَ ْي َھاَ .ولَ ﱠما أَب َ
صلﱠى ثُ ﱠم ْالتَفَتَ إِلَى ْال َج َس ِد َوقَ َ
َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه َو َ

) (١رستم ،التوحيد في األناجيل ،ص.١٦٧
) (٢التثنية ).(٣٩/٣٢
) (٣انظر :الملوك األول ).(٢٤-١٧/١٧
) (٤الملوك الثاني ).(٢١/١٣
) (٥العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.٢١٠
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١٨٠
َجلَ َس ْ
ض َرھَا َحيﱠةً().(١
ﱢيسينَ َواألَ َرا ِم َل َوأَحْ َ
َاولَھَا يَ َدهُ َوأَقَا َمھَا .ثُ ﱠم نَادَى ْالقِد ِ
ت ،فَن َ
بل لقد فعل النبي موسى عليه الصالة والسالم ما ھو أعجب وأعظم من إحياء الموتى؟! فقد قلب
أن قلب العصا حية أشد إعجازاً من إحياء الموتى ،إذ ﱠ
العصا إلى حية حقيقية) ،(٢ويرى رستم ﱠ
إن إحياء
الموتى ليس فيه إال بعث الحياة في جسد إنساني كامل موجود ،في حين ﱠ
أن قلب العصا حية يشتمل على
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أمرين؛ أوالً :تغيير شكل وصورة العصا ،وإيجاد صورة وشكل جديدين لھا بتحويلھا لحية تسعى ذات
عينين ولسان وجلد ،وثانيا ً :بعث الحياة فيھا) ،(٣ويرى ابن تيمية أيضا ً ﱠ
أن انقالب العصا إلى حية أعظم
من إحياء الموتى ،فبعث الحياة في عصى ،ثم تعود العصا إلى حالتھا األولى )جماد( ،ثم تبعث الحياة فيھا
مرة بعد مرة ،أشد إعجازاً من إحياء الموتى.

)(٤

فإن قال المسيح ﱡيون :ﱠ
إن المسيح كان يفعل المعجزات بقوته الذاتية ،أ ﱠما غيره من األنبياء والتالميذ
فكانوا يفعلونھا بقدرة ﷲ تعالى ،فالجواب عليه :ﱠ
إن المسيح عليه الصالة والسالم كان يفعل ذلك بقوة ﷲ
تعالى وعونه ومدده ،فالمسيح ال حول له وال قوة ،بل لقد كان المسيح عليه الصالة والسالم يدعو ﷲ
تعالى ويتضرع إليه قبل كل معجزة ،فعندما أحيا المسيح عليه الصالة والسالم لَعازر رفع عينيه إلى
السماء ،وشكر ﷲ تعالى على أنﱠه استجاب دعاءه) ،(٥يقول العلمي" :فرفع يسوع عينيه إلى فوق ،الذي
ھو دعاء قلبي ومناجاة سرية وتوجه إلى ﷲ بالقلب ،لھو أعظم أنواع الدعاء الحاوي لإلخالص ،المتكفل
باإلجابة .. ،وإذ قد ثبت في إحياء المسيح للَعازر أنﱠه دعا ربه قلبيا ً سريا ً ،فال مانع أن يكون دعاه قلبيا ً
أيضا ً حينما أحيا ابنة بايروس ثم ابن األرملة ،بل القياس يعطي أنﱠه قد وقع منه ذلك ،إذ ال فرق") ،(٦فإذا
ثبت ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم كان يدعو ﷲ تعالى عند إحيائه للموتى فقد بطل القول بأنﱠه كان
يحييھم بقوته الذاتية ،ناھيك عن كون المسيح عليه الصالة والسالم قد صرح مراراً ﱠ
بأن قوته من ﷲ
تعالى ال من ذاته في الكتاب المقدس.
ثانيا ً :الرد على شفاء المسيح عليه الصالة والسالم لألمراض
يستدل المسيحيﱡون بشفاء المسيح عليه الصالة والسالم لألمراض على ألوھيته ،والجواب على
ذلك :ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ليس ھو وحده الذي شفا األمراض ،فالكتاب المقدس كثيراً ما
يحدثنا عن شفاء األنبياء الذين سبقوا للمسيح عليھم السالم لألمراض ،فقد شفا ألشيع عليه الصالة والسالم
الناس من البرص) ،(٧وكذلك صلﱠى أليشع عليه الصالة والسالم يوما ً من أجل رد بصر أعمى؛ وقال) :يَا

) (١أعمال الرسل ).(٤١-٣٦/٩
) (٢انظر :الخروج ).(١٣-٨/٧
) (٣انظر :رستم ،التوحيد في األناجيل ،ص.١٦٨-١٦٧
) (٤انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص.٥٤٧
) (٥انظر :يوحنا ).(٤١/١١
) (٦العلمي ،سالسل المناظرة ،ص.٢١١
) (٧انظر :الملوك الثاني ).(٢٧-١/٥

١٨١
ص َر() ،(١فإذا كان أليشع قد شفا األمراض كالمسيح
ص َر .فَفَت ََح ال ﱠر ﱡب َع ْينَ ِي ا ْل ُغالَ ِم فَأ َ ْب َ
َربﱡ  ،ا ْفت َْح َع ْينَ ْي ِه فَيُ ْب ِ
عليھما السالم تماما ً ،فلماذا ال يكون أليشع إلھا ً أيضاً؟! فإذا كان المسيحيﱡون ال يقولون بألوھية أليشع مع
كثرة معجزاته ،فلماذا يقولون بألوھية المسيح بسبب معجزاته؟!
بل لقد بيﱠن المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذه ﱠ
أن من يتبع كالمه يفعل أعظم من أفعاله عليه
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الصالة والسالم ،فقالَ ) :منْ يُ ْؤ ِمنُ بِي فَاألَ ْع َما ُل الﱠتِي أَنَا أَ ْع َملُ َھا يَ ْع َملُ َھا ھ َُو أَ ْيضاًَ ،ويَ ْع َم ُل أَ ْع َ
ظ َم ِم ْن َھا()،(٢
فھذه كرامة من ﷲ تعالى يكرم بھا من أمن به سبحانه ،وبرسله عليھم الصالة والسالم ،واتبع أوامرھم،
واجتنب نواھيھم ،فإن كانت معجزات المسيح عليه الصالة والسالم عالمة على ﱠ
أن المسيح ابن ﷲ -تعالى
فإن التالميذ إذا اتبعوا كالم الميسح عليه الصالة والسالم فإنﱠھم سيعملون أعماالً
ﷲ عن ذلك علواً كبيراً ،-ﱠ
أعظم من أعمال المسيح عليه الصالة والسالم ،فلعلھم يصبحون عند المسيحيﱢين ﷲ اآلب بذاته؟!
فإذا ثبت ﱠ
أن ھذه المعجزات قد حصلت مع المسيح ومع غيره من األنبياء عليھم الصالة والسالم،
فقد بطل االستدالل بھا على ألوھيته ،و Hالحمد والمنة.

المطلب الرابع :إثبات كون الروح القدس ملكا ً من المالئكة
الكرام عليھم السالم من الكتاب المقدس
الرد اإلجمالي :إنﱠ إبطال ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ھو في الحقيقة إبطال لكل العقائد
المسيحيﱠة بما في ذلك ألوھية الروح القدس ،ومع ذلك فسيقوم الباحث بنقض أدلة المسيحيﱢين على
ألوھية الروح القدس -بإذن ﷲ تعالى -حتى ال يُظن ﱠ
أن ھناك أدلة صحيحة على ألوھية الروح القدس ال
يمكن لنا نقضھا.
لقد عرفنا في الفصل األول ﱠ
أن المسيحيﱢين يعتقدون بألوھية الروح القدس ،ويعدونه األقنوم الثالث
من أقانيم الثالوث المقدس ،وقبل نقض أدلة المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس ال بد من معرفة معنى
ھذا المصطلح؛ فالروح في اللغة :تطلق على ما به حياة النفس ،والروحاني تطلق على الملك
والجن) ،(٣وأ ﱠما القدس في اللغة :فتطلق على الطھر ،والتقديس أي التطھير ،وتقدﱠس أي تطھر)،(٤
وجاء في دائرة المعارف الكتابية ﱠ
أن الروح :تطلق على الكائنات التي ال جسد لھا ،ولكن لھا توجه
وھدف وقوة) ،(٥وجاء فيھا أيضا ً ﱠ
أن ق ﱠدس الشيء بمعنى :خصصه وأفرزه لغرض خاص ،أو فصله
وأبعده عن كل دنس أو نجاسة) ،(٦وجاء في قاموس الكتاب المقدس ﱠ
أن الروح :كائن غير مادي قد يلبس

) (١انظر :الملوك الثاني ).(١٨/٦
) (٢يوحنا ).(١٢/١٤
) (٣انظر :الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ص.٧١٤
) (٤انظر :المصدر نفسه ،ص.١٣٧٤
) (٥انظر :صموئيل حبيب ،دائرة المعار ف الكتابية ،جـ ،٤ص.١٤١
) (٦انظر :صموئيل حبيب ،دائرة المعار ف الكتابية ،جـ ،٦ص.١٨٥
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١٨٢
يلبس أو ال يلبس جسداً بشريا ً ،وتطلق كلمة الروح في الكتاب المقدس على المالئكة) ،(١وجاء فيه
أيضا ً ﱠ
أن التقديس :تكريس الشيء أو الشخص لالستعمال المقدس ،وأنﱠه بالتقديس تطھر النفس من دنس
الخطيئة).(٢
وبناء عليه ﱠ
صصه ﷲ
فإن معنى الروح القدس :كائن ال جسدي )روحي( منزه عن الخطيئة ،خ ﱠ
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تعالى لغرض العبادة ،وليس في ھذا المعنى ما يدل على ألوھية الروح القدس ،وال على ﱠ
أن الروح
القدس ھو روح ﷲ تعالى ،ونلحظ التوافق بين معنى القدس والروح في اللغة وفي الكتاب المقدس ،وبعد
ھذا الرد اإلجمالي ننتقل إلى الرد التفصيلي ،وبيانه اآلتي:
أوالً :ﱠ
إن كلمة الروح القدس أو روح ﷲ أو روح الرب جاءت في الكتاب المقدس في عدة معاني
ليس في أي منھا ما يدل على ألوھية الروح القدس ،أو كونه حياة ﷲ تعالى ،وھذه المعاني ھي):(٣
 .١الوحي الذي تأتي به المالئكة عليھم السالم إلى األنبياء عليھم الصالة والسالم ومنھا :قول
س( ،مرقس
المسيح عن النبي داوود عليه الصالة والسالم) :ألَ ﱠن داوود نَ ْف َسهُ قَا َل بِ ﱡ
وح ا ْلقُ ُد ِ
الر ِ
وح
) ،(٣٦/١٢وقول لوقا عن النبي زكريا عليه الصالة والسالمَ ) :وا ْمتَألَ زَ َك ِريﱠا أَبُوهُ ِمنَ ﱡ
الر ِ
س( ،لوقا ) ،(٦٧/١وقول بطرس) :أَ ﱡيھَا الرﱢ َجا ُل ا ِإل ْخ َوةُ َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَتِ ﱠم ھَ َذا ْال َم ْكتُوبُ ال ِذي
ا ْلقُ ُد ِ
ُس فَقَالَهُ بِفَ ِم داوود( ،أعمال الرسل ) ،(١٦/١وقد س ﱠمى ﷲ تعالى األنبياء عليھم
َسبَ َ
ق ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ب
الصالة والسالم وما يأتون به من الوحي روح قدس ،فقال موبخا ً بني إسرائيل) :يَا قُ َساةَ الرﱢ قَا ِ
ُسَ .ك َما َكانَ آبَا ُؤ ُك ْم َك َذلِكَ أَ ْنتُ ْم!(،
او ُمونَ ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
َو َغي َْر ْال َم ْختُونِينَ بِ ْالقُلُو ِ
ب َواآل َذ ِ
ان أَ ْنتُ ْم دَائِما ً تُقَ ِ
أعمال الرسل ).(٥١/٧
 .٢ما يؤتيه ﷲ تعالى ألنبيائه الكرام عليھم الصالة والسالم ولغيرھم من فھم وحكمة وتأييد وقوة،
وح ﷲ أُ ْخ ِر ُج ال ﱠشيَا ِطينَ ( ،متى )،(٢٨/١٢
ومن ذلك قول المسيح عليه الصالة والسالم) :أَنَا بِ ُر ِ
وكذلك ما جاء في لوقا عن سمعان ونصهَ ) :و َكانَ َر ُج ٌل فِي أُو ُر َشلِي َم ا ْس ُمهُ ِس ْم َع ُ
انَ ،وھَ َذا ال ﱠرجُلْ
س
ُس َكانَ َعلَ ْي ِهَ .و َكانَ قَ ْد أُو ِح َي إِلَ ْي ِه بِ ﱡ
يلَ ،و ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
ْزيَةَ إِس َْرائِ َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
َكانَ بَا ّراً تَقِيّا ً يَ ْنت َِظ ُر تَع ِ
الر ِ
وح إِلَى ْالھَ ْي َك ِل( ،لوقا ) ،(٢٥/٢وكذلك أيد
يح الرﱠبﱢ  .فَأَتَى بِ ﱡ
أَنﱠهُ الَ يَ َرى ْال َموْ تَ قَب َْل أَ ْن يَ َرى َم ِس َ
الر ِ
س َوا ْبتَدَأُوا يَتَ َكلﱠ ُمونَ
الروح القدس التالميذ في اليوم الخمسينَ ) :وا ْمتَألَ ا ْل َج ِمي ُع ِمنَ ﱡ
وح ْالقُ ُد ِ
الر ِ
بِأ َ ْل ِسنَ ٍة أُ ْخ َرى َك َما أَ ْع َ
طاھُ ُم الرﱡ و ُح أَ ْن يَ ْن ِطقُوا( ،أعمال الرسل ) ،(٤/٢فلو كان الروح القدس إلھا ً أو
حياة ﷲ فكيف يمكن أن يمتأل منه التالميذ؟! وكذلك قال المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذه:
ْرفُونَ أَ ْن تُ ْعطُوا أَوْ الَ َد ُك ْم َعطَايَا َجيﱢ َدةً ،فَ َك ْم بِ ْال َح ِريﱢ اآلبُ ال ِذي ِمنَ ال ﱠس َما ِء،
)فَإ ِ ْن ُك ْنتُ ْم َوأَ ْنتُ ْم أَ ْش َرا ٌر تَع ِ
ُس لِلﱠ ِذينَ يَسْأَلُونَهُ؟( ،لوقا ) ،(١٣/١١فلو كان الروح القدس إلھا ﱠ ،فكيف يمكن H
ْطي ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
يُع ِ
) (١انظر :بطرس عبدالملك ،قاموس الكتاب المقدس ،ص.٤١٤
) (٢انظر :المرجع نفسه ،ص.٧١٨
) (٣انظر :السقار ،ﷲ جل جالله واحد أم ثالثة؟ ،ص.١٥١

١٨٣
أن يعطيه لمن يطيعه؟! ومثله قول ﷲ تعالى لحجي النبيَ ) :و ُرو ِحي قَائِ ٌم فِي َو َس ِط ُك ْم .الَ تَخَ افُوا(،
سفر حجي ) ،(٥/٢يفسر مرجان الروح القدس فيقول" :ھذه القوة العلوية وھذا المدد السماوي
الذي يقوي عزائم األنبياء ،ويشد أزر األولياء ،فيقومون بأداء الرسالة ويحسنون تبليغ األمانة ،ھذه
القوة اإللھية التي تؤيد األنبياء والمؤمنين إنﱠما ھي قبس ضئيل من نور ﷲ ،وشعاع خافت من بھاء
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ضيائه ،نفخة عابرة من سلطان قوته وعظمته ،وھي ليست بأي حال من األحوال ذات ﷲ أو جزء
)(١

أو عنصر في ﷲ".

 .٣الرياح الشديدة ،ومنه قول التوراة وھي تصف الريح المدمرة) :العُشبُ يَيبَسُ وزَھرُه يَ ْذوي إِذا
وح
ھَبﱠ فيه
روح ال ﱠر ّ
ب( ،إشعياء ) ،(٧/٤٠وھو ينطبق على ما جاء في مقدمة سفر التكوينَ ) :و ُر ُ
ُ
ﷲِ يَ ِر ﱡ
ف َعلَى َوجْ ِه ْال ِميَا ِه( ،تكوين ).(٢/١
 .٤المالئكة عليھم السالم ،فقد جاء في سفر الرؤيا قول يوحنا) :ھَ َذا يَقُولُهُ ال ِذي لَهُ َ
اح ﷲِ
س ْب َعةُ أَ ْر َو ِ
ف أَ ْع َمالَكَ  ،أَ ﱠن لَكَ اسْما ً أَنﱠكَ َح ﱞي َوأَ ْنتَ َمي ٌ
َار ٌ
ﱢت( ،رؤيا يوحنا ) ،(١/٣وجاء
َوال ﱠس ْب َعةُ ْال َك َوا ِكبُ  .أَنَا ع ِ
ق َو ُر ُعو ٌد َوأَصْ َو ٌ
ش يَ ْخ ُر ُج بُرُو ٌ
يح
ش َس ْب َعةُ َم َ
اتَ .وأَ َما َم ْال َعرْ ِ
فيھا أيضا ً قول يوحناَ ) :و ِمنَ ْال َعرْ ِ
صابِ ِ
اح ﷲِ( ،رؤيا يوحنا ) ،(٥/٤وقال يوحناَ ) :و َرأَي ُ
ش
َار ُمتﱠقِ َدةٌِ ،ھ َي َ
ْت فَإ ِ َذا فِي َو َس ِط ْال َعرْ ِ
ن ٍ
س ْب َعةُ أَ ْر َو ِ
ُوخ خَ ر ٌ
ُوف قَائِ ٌم َكأَنﱠهُ َم ْذبُوحٌ ،لَهُ َس ْب َعةُ قُرُو ٍن َو َس ْب ُع أَ ْعي ٍُنِ ،ھ َي
َو ْال َحيَ َوانَا ِ
ت األَرْ بَ َع ِة َوفِي َو َس ِط ال ﱡشي ِ
ض( ،رؤيا يوحنا ) ،(٦/٥يقول منقذ السقار" :فاألرواح التي
َ
س ْب َعةُ أَ ْر َو ِ
اح ﷲِ ْال ُمرْ َسلَةُ إِلَى ُكلﱢ األَرْ ِ
)(٢

رآھا يوحنا ليست آلھة ،وإال لتحول الثالوث النصراني إلى عاشور!!"

 .٥الروح اإلنسانية التي يخلقھا ﷲ تعالى في األحياء ،وقد ُس ﱢميت ھذه الروح بروح ﷲ ﱠ
ألن ﷲ خلقھا
وح إلى ﷲِ الذي وھَبَھا( ،سفر الجامعة ).(٧/١٢
من غير واسطة وإليه تعود) :ترج َع ﱡ
الر ُ
بل اَختَبِروا األَ
رواح لِت ََروا ھل ھي
َ
 .٦األنبياء عليھم السالم ،فقد قال يوحنا) :ال تَر ُكنوا إِلى ُك ﱢل ُروح ِ
ِمن ِعن ِد ﷲ .ألَنﱠ كثي ًرا ِمنَ األَنبِيا ِء ال َك ﱠذابينَ انتَشروا في العالَم( ،رسالة يوحنا األولى ).(١/٤
ھذه ھي معاني الروح القدس أو روح ﷲ أو روح الرب كما جاءت في الكتاب المقدس وليس فيھا
ما يدل على ألوھية الروح القدس ،أو أنﱠه حياة ﷲ تعالى ،فإذا ثبت ﱠ
أن للروح القدس كل ھذه المعاني فال
يصح للمسيحيﱢين بعد ذلك أن يستدلوا على ألوھية الروح القدس بأي دليل ،ﱠ
ألن الدليل إذا تطرق إليه
االحتمال بطل به االستدالل.
ثانيا ً :ﱠ
إن إضافة الروح إلى القدس داللة على بعدھا عن الخطيئة ،وھذا ھو شأن المالئكة عليھم
السالم ،فالمالئكة يتصفون بالقداسة الكاملة ،وال يمكن أن يميلوا للشر مطلقا ً) ،(٣وليس في ھذه اإلضافة
أي داللة على ألوھية الروح القدس ،بل فيھا داللة على العبودية الكاملة  Hتعالى ،وعدم مخالفته ألمر
) (١مرجان ،محمد مجدي ،ﷲ واحد أم ثالوث ،ط ،٢مكتبة النافذة ،القاھرة٢٠٠٤ ،م ،ص.٩٩
) (٢السقار ،ﷲ جل جالله واحد أم ثالثة؟ ،ص.١٥٦
) (٣انظر :مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص.٦٣

http://www.al-maktabeh.com

١٨٤
ربه سبحانه ،وم ًّما يؤكد ذلك ﱠ
أن الكتاب المقدس أطلق على أماكن العبادة أنﱠھا أماكن مقدسة) ،(١وأطلق
على أوقات العبادة أنﱠھا مقدسة) ،(٢وليس في ذلك داللة على ألوھية ھذه األماكن واألوقات.
ثالثا ً :إضافة الروح إلى ﷲ تعالى إضافة تشريف للداللة على أنﱠ ھذه األرواح مقدسة ،مخصصة
للعبادة والطاعة والخدمة ،يقول ابن تيمية" :المضاف إلى ﷲ إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم،
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والقدرة ،والكالم ،والحياة ،كان صفة له ،وإن كان عينا ً قائمة بنفسھا ،أو صفة لغيره؛ كالبيت ،والناقة،
والعبد ،والروح ،كان مخلوقا ً مملوكا ً مضافا ً إلى خالقه ومالكه ،ولكن اإلضافة تقتضي اختصاص
المضاف بصفات تميز بھا عن غيره حتى استحق اإلضافة ،كما اختصت الكعبة ،والناقة ،والعباد
الصالحون؛ بأن يقال فيھم :بيت ﷲ ،وناقة ﷲ ،وعباد ﷲ ،كذلك اختصت الروح المصطفاة بأن يقال لھا:
روح ﷲ ،بخالف األرواح الخبيثة ،كأرواح الشياطين والكفار فإنﱠھا مخلوقة  ،Hوال تضاف إليه إضافة
األرواح المقدسة ،كما ال تضاف إليه الجمادات كما تضاف الكعبة").(٣
وم ﱠما يدل على ﱠ
أن نسبة الروح إلى ﷲ تعالى نسبة تشريف ال نسبة تأليه قول النبي داوود عليه
ال ﷲِ() ،(٤فكما ﱠ
أن نسبة الجبال ھنا إلى ﷲ تعالى ال
الصالة والسالم واصفا ً عدل الربَ ) :ع ْدلُكَ ِم ْث ُل ِجبَ ِ
تدل على ألوھيتھا ،كذلك نسبة الروح إلى ﷲ تعالى ال تدل على ألوھية الروح.فالمسيحيﱡون إذ استدلوا
على ألوھية الروح القدس بوصفه أنﱠه روح ﷲ قد عكسوا الموازين ،وقلبوا الحقائق ،ﱠ
فإن تس ِمي ﱠة مالك
الوحي بالروح القدس فيھا داللة على كمال عبوديته  Hتعالى ،وليس فيھا داللة على بلوغه إلى مرتبة
األلوھية ،فجعل المسيحيﱡون كمال العبودية دليالً على األلوھية ،وھذا باطل.
رابعا ً :يستدل ابن تيمية على بطالن ألوھية الروح القدس ﱠ
بأن تسمية حياة ﷲ تعالى بالروح القدس
أمر لم ينطق به شيء من كتب ﷲ تعالى  ،وال قاله أحد من األنبياء عليھم الصالة والسالم.

)(٥

خامسا ً :يبين السقار ﱠ
أن قبول اإليمان ِمن َمن لم يؤمن بالروح القدس ،من أكبر األدلة على عدم
ألوھية الروح القدس ،إذ لو كان الروح القدس إلھا ً الستحال قبول إيمان من لم يؤمن بألوھيته) ،(٦فقد جاء
ُس .فَإ ِ ْذ َو َج َد تَالَ ِمي َذ
احي ْال َعالِيَ ِة َجا َء إِلَى أَفَس َ
في أعمال الرسل ما نصه) :أَ ﱠن بُولُ َ
س بَ ْع َد َما اجْ تَازَ فِي النﱠ َو ِ
ُس().(٧
وج ُد ﱡ
ال لَھُ ْم :ھَلْ قَبِ ْلتُ ُم ﱡ
وح ا ْلقُد ُ
الر ُ
س ِم ْعنَا أَنﱠهُ يُ َ
ُس لَ ﱠما آ َم ْنتُ ْم؟ قَالُوا لَهَُ :والَ َ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
قَ َ
سادسا ً :جاء في إنجيل متى قول المسيح عليه الصالة والسالمَ ) :ولَ ِك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
وح ﷲ أُ ْخ ِر ُج
ت أَنَا بِ ُر ِ

) (١الويين ).(١٩/١٦
) (٢الخروج ).(١١-٨/٢٠
) (٣ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص.٤٣١
) (٤المزامير ).(٦/٣٦
) (٥انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص.٤٢١
) (٦انظر :السقار ،ﷲ جل جالله واحد أم ثالثة؟ ،ص.١٥٧
) (٧أعمال الرسل ).(١/١٩

١٨٥
اطينَ () ،(١بينما جاءت نفس القصة في إنجيل لوقا لكن جاءت كلمة )إصبع( بدل كلمة )روح( ،وھذا
ال ﱠشيَ ِ
نصھاَ ) :ولَ ِك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
اطينَ () ،(٢فلو كان لكلمة )روح ﷲ( أي معنى الھوتي لما
ت بِإِصْ بِ ِع ﷲ أُ ْخ ِر ُج ال ﱠشيَ ِ
ص ﱠح أن يستبدلھا لوقا بكلمة )إصبع( ،فھذا من أقوى األدلة على ﱠ
أن كلمة )روح ﷲ( تدل على ملك من
المالئكة الكرام عليھم السالم ،أو القوة والتأييد التي يعطيھا ﷲ تعالى ألنبيائه عليھم السالم وأوليائه
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الكرام ،ولو لم يكن من دليل غير ھذا الدليل إلبطال ألوھية الروح القدس لكفى ،وم ﱠما يؤيد ﱠ
أن المقصود
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
بالروح الملك أو القوة والمدد ﱠ
أن ﷲ تعالى منزه عن األعضاء والجوارح ،وال بد
عندھم من تأويل ھذه النصوص ،وأقرب تأويل لإلصبع ھو القوة.
إال إذا كان متى جاھالً بالھوت الروح القدس وعندھا يبطل دينھم كله ،ألنﱠھم قد أخذوه عن متى
الذين يجھل أساس دينھم ،وعندھا ال يكون ھناك ثقة في نقله لدينھم.
إن م ﱠما يؤكد ﱠ
سابعا ً :ﱠ
أن الروح القدس ھو ملك من المالئكة عليھم السالم تلك الصفات التي ُوصف
بھا الروح القدس ،والتي يستحيل أن يوصف بھا اإلله أو أن توصف بھا حياة ﷲ تعالى ،ومنھا:
 .١أنﱠه نزل بصورة حمامة على المسيح عليه الصالة والسالم عند معموديته ،وھذا نص الحادثة:
ات قَ ِد ا ْنفَت ََح ْ
او ُ
)فَلَ ﱠما ا ْعتَ َم َد يَسُو ُ
ازالً ِم ْث َل
ت لَهُ ،فَ َرأَى ر َ
ع َ
ص ِع َد لِ ْل َو ْق ِ
ت ِمنَ ْال َما ِءَ ،وإِ َذا ال ﱠس َم َ
ُوح ﷲ نَ ِ
َح َما َم ٍة() ،(٣فإذا كان الروح القدس إلھا ً ،فكيف يصح أن يظھر بصورة حمامة؟! أليس اإلله منزه
عندكم عن الجسمية والتغيير؟! وإذا كان الروح القدس ھو حياة ﷲ تعالى فكيف يصح لحياة ﷲ
تعالى أن تفارقه وتنزل على المسيح عليه الصالة والسالم؟! أيصح لحياة ﷲ الحركة واالنتقال؟!
أيصح لحياة ﷲ أن تفارق ذات ﷲ؟! أال يدل تمثل الروح القدس وظھوره بصورة جسمية على أنﱠه
ملك من المالئكة عليھم السالم ،فھم وحدھم الذين يستطيعون أن يتمثلوا ويظھروا بصور
)(٤

جسمية؟!

 .٢أنﱠ المسيح يرسله لعباده الصالحين ،قال المسيح عليه الصالة والسالمَ ) :و َمتَى َجا َء ا ْل ُم َع ﱢزي ال ِذي
ق() ،(٥فإن فرضنا جدالً ﱠ
ب يَ ْنبَثِ ُ
أن
بُ ،ر ُ
َ
وح ا ْل َحقﱢ ،ال ِذي ِم ْن ِع ْن ِد اآل ِ
سلُهُ أَنَا إِلَ ْي ُك ْم ِمنَ اآل ِ
سأ ُ ْر ِ
المقصود من ھذا النص الروح القدس ،ﱠ
فإن إرسال المسيح عليه الصالة والسالم له يبطل ألوھيته،
إذ لو كان الروح القدس إلھا ً لما كان ألحد عليه سلطان.
ي
 .٣أنﱠ ﷲ تعالى يعطيه لعباده الصالحين ،قال المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذه) :فَ َك ْم بِ ْال َح ِر ﱢ
ُس لِلﱠ ِذينَ يَسْأَلُونَهُ؟( ،لوقا ) ،(١٣/١١فلو كان الروح
ْطي ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
اآلبُ ال ِذي ِمنَ ال ﱠس َما ِء ،يُع ِ

) (١متى ).(٢٨/١٢
) (٢لوقا ).(٢٠/١١
) (٣متى ) ،(١٧-١٦مرقس ) ،(١١-١٠/١لوقا ).(٢٢/٣
) (٤انظر قدرة المالئكة على التشكل في :حبيب ،دائرة المعارف الكتابية ،جـ ،٧ص.٢٠٩
) (٥يوحنا ).(٢٦/١٥
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١٨٦
القدس إلھا ً فكيف يصح أن يعطى؟! وإذا كان الروح القدس حياة ﷲ فھل حياة ﷲ تعطى؟! فلعل ﷲ
تعالى يعطيھا للذين يسألونه ويبقى ھو بدون حياة -تعالى ﷲ عن ذلك علواً كبيراً.-
 .٤أنﱠ روح ﷲ كان يرف على الماءَ ) ،ورُو ُح ﷲ يَ ِر ﱡ
ف َعلَى َوجْ ِه ْال ِميَا ِه() ،(١فھل يصح أن توصف
حياة ﷲ بأنﱠھا ترف على الماء؟! أم ﱠ
أن ھذا وصف لمخلوق من مخلوقات ﷲ؟!
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وح أَبِي ُك ُم
 .٥أنﱠه حال في التالميذ ،قال المسيح عليه الصالة والسالم) :ألَ ْن لَ ْستُ ْم أَ ْنتُ ُم ْال ُمتَ َكلﱢ ِمينَ بَلْ ُر ُ
)(٢
س الﱠ ِذي فِي ُك ُم
الﱠ ِذي يَتَ َكل ﱠ ُم فِي ُك ْم(  ،وقال بولس) :أَ ْم لَ ْ
س َد ُك ْم ھ َُو َھ ْي َك ٌل لِ ﱡ
ستُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ أَنﱠ َج َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
لر ِ
الﱠ ِذي لَ ُك ْم ِمنَ ﷲ َوأَنﱠ ُك ْم لَ ْستُ ْم ألَ ْنفُ ِس ُك ْم؟() ،(٣إذا كان الروح القدس ھو حياة ﷲ ،فھل يصح أن تحل
حياة ﷲ في التالميذ؟!
فھذه الصفات التي وصف بھا الروح القدس واألعمال التي يعملھا تدل داللة قطعية على استحالة
أن يكون المقصود بالروح القدس حياة ﷲ تعالى ،فحياة ﷲ تعالى ال يمكن أن تتمثل بصورة حمامة ،وال
يمكن أن تعطى ،أو ترسل ،أو أن ترف على وجه الماء ،وال يمكن أن تحل في التالميذ وتتكلم فيھم ،فھذه
النصوص تدل على ﱠ
أن روح ﷲ تطلق أحيانا ً على ملك من المالئكة وأحيانا ً تطلق على ما يؤتيه ﷲ تعالى
من قوة -بواسطة المالئكة أو غيرھم -للمؤمنين.
وبعد أن عرفنا حقيقة الروح القدس ننتقل إلى نقض أدلة المسيحيﱢين على ألوھيته.

المطلب الخامس :نقض أدلة المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس من الكتاب المقدس
إذا عرفنا ﱠ
أن كلمة )الروح القدس أو روح ﷲ( لھا عدة معاني في الكتاب المقدس؛ لذلك فإنﱠ أي
دليل يستدل به المسيح ﱡيون قد ذكر به ھذه الكلمة فاستداللھم به باطل؛ ﱠ
ألن الدليل إذا تطرق إليه
االحتمال بطل به االستدالل ،ومع ھذا ف ﱠ
إن الباحث سيقوم بإذن ﷲ تعالى بتتبع أدلتھم والرد عليھا
بالتفصيل؛ حتى ال يظن أحد ﱠ
أن ھناك أدلة قوية على ألوھية الروح القدس ال يمكن الرد عليھا ،وسيكون
الرد من الكتاب المقدس نفسه ،إلثبات أنﱠ الكتاب المقدس بالرغم تحريفه ال يقول بألوھية الروح
القدس وال يدعو إليھا ،وبيان ذلك اآلتي:
أوالً :نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس بأنﱠ بعض أسماء ﷲ تعالى أسماء
للروح القدس

)(٤

يستدل المسيحيﱡون على ألوھية الروح القدس بقول بطرس لحنانيا) :يَا َحنَانِيﱠا لِ َما َذا َمألَ ال ﱠش ْي َ
ط ُ
ان
ق َكانَ يَ ْبقَى لَكَ ؟ َولَ ﱠما بِي َع أَلَ ْم يَ ُك ْن فِي
س ِم ْن ثَ َم ِن ْال َح ْق ِل؟أَلَي َ
س َوت َْختَلِ َ
قَ ْلبَكَ لِتَ ْك ِذ َ
ْس َوھُ َو بَا ٍ
وح ْالقُ ُد ِ
ب َعلَى الرﱡ ِ

) (١تكوين ).(٢/١
) (٢متى ).(٢٠/١٠
) (٣الرسالة األولى إلى أھل كورنثوس ).(١٩/٦
) (٤انظر :ھذا البحث ،ص.٦٢

١٨٧
س ُْل َ
اس بَلْ َعلَى ﷲِ() ،(١والجواب على
طانِكَ ؟ فَ َما بَالُكَ َو َ
ضعْتَ فِي قَ ْلبِكَ ھَ َذا األَ ْم َر؟ أَ ْنتَ لَ ْم تَ ْك ِذبْ َعلَى النﱠ ِ
أن الباحث قد بي ﱠن ﱠ
ذلك :ﱠ
أن الروح القدس ھو الملك الذي ينقل رسالة ﷲ تعالى إلى األنبياء عليھم الصالة
والسالم ،فمن ھذا الجانب كان الكذب على الروح القدس كذب على ﷲ تعالى ،ﱠ
ألن الكذب على الرسول
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في الحقيقة كذب على المرسل ،وشبيه بھذا قول المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذهَ ) :م ْن يَ ْقبَلُ ُك ْم يَ ْقبَلُنِي،
َو َم ْن يَ ْقبَلُنِي يَ ْقبَ ُل ال ِذي أَرْ َسلَنِي().(٢
ثانيا ً :نقض أدلة المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس بما ورد من أنﱠ بعض صفات ﷲ تعالى
صفات للروح القدس

)(٣

صف الروح القدس بصفات ﷲ تعالى ،ويعد المسيحيﱡون ذلك دليالً على ألوھية
الرد اإلجماليُ :و ِ
الروح القدس ،وقد بيﱠن الباحث حين نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم
أن بعض صفات ﷲ تعالى صفات للمسيح ﱠ
بما ورد من ﱠ
أن الصفات إذا نسبت إلى ﷲ تعالى فإنﱠھا تنسب
إليه بما يليق به كواجب للوجود وبما يليق بجالله وجماله وكماله المطلق ،وإذا نسبت للخلق نسبت إليھم
على وجه يليق بھم كمخلوقين ،وعليه ﱠ
فإن نسبت الصفات اإللھية إلى الروح القدس ال تدل على ألوھيته،
وتنسب إليه بما يليق به كمخلوق ،أ ﱠما الرد التفصيلي فبيانه اآلتي:
 .١األزلية واألبدية:
ْ
يستدل المسيحيﱡون على أزلية الروح القدس بقول بولس) :فَ َك ْم بِ ْال َح ِريﱢ يَ ُك ُ
يح ،ال ِذي
ون َد ُم ال َم ِس ِ
ب() ،(٤والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
ُوح أَزَ لِ ﱟي قَ ﱠد َم نَ ْف َسهُ  Hبِالَ َع ْي ٍ
بِر ٍ
الوجه األول :ﱠ
أن ھذا النص ليس فيه دليل صريح على أزلية الروح القدس ،وھذا يتعارض مع
القاعدة األولى التي تنص على وجوب أن تكون العقيدة واضة وصريحة.
الوجه الثاني :ھذا النص لم يُصرﱢ ح بذكر الروح القدس إنﱠما قال :بروح أزلي؛ وقد يكون المقصود:
ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم استطاع أن يتحمل ھذا البالء بفضل العون والتوفيق المكتوب له من ﷲ
تعالى أزالً ،ﱠ
فإن أحد معاني الروح العون والتوفيق ،ويدل على ذلك قول المسيح عليه الصالة والسالم:
وح ﷲ أُ ْخ ِر ُج ال ﱠشيَا ِطينَ () ،(٥وال يمكن أن يكون المسيح إلھا ً ويحتاج إلى مساعدة روح ﷲ ،وال
)أَنَا بِ ُر ِ
يمكن أن يكون المقصود بروح ﷲ حياة ﷲ ،ﱠ
ألن حياة ﷲ تعالى ال تتعلق بغير الذات العلية ،فإن أخذنا
النص على ظاھره -الذي يفھمه المسيحيﱡون -كان المعنى منه ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم قدم نفسه
للموت بحياة ﷲ ،وھذا باطل قطعا ً ،أ ﱠما إن فسرنا الروح بالعون فيكون المعنى من النص ﱠ
أن المسيح قدم

) (١أعمال الرسل ).(٣/٥
) (٢متى ).(٤٠/١٠
) (٣انظر :ھذا البحث ،ص.٦٣
) (٤الرسالة إلى العبرانيين ).(١٤/٩
) (٥متى ).(٢٨/١٢
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١٨٨
نفسه بعون كتبه ﷲ تعالى له أزالً ،وھذا ھو الذي يتوافق مع العقل والواقع.
فإذا ثبت ھذا بطل االستدالل بھذا النص على ألوھية الروح القدس ،و Hالحمد والمنة.
 .٢القدرة على كل شيء:
يستدل المسيحيﱡون بقدرة الروح القدس على ألوھيته ،والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
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الوجه األول :ﱠ
أن المالئكة عليھم السالم قد وصفوا أيضا ً بالقدرة دون فرق بينھم وبين الروح
ار ُكوا الرﱠبﱠ يَا َمالَئِ َكتَهُ ا ْل ُم ْقتَ ِد ِرينَ قُ ﱠوةً ْالفَا ِعلِينَ أَ ْم َرهُ
القدس ،فقد قال النبي داوود عليه الصالة والسالم) :بَ ِ
ْث َمالَئِ َكةٌَ -وھُ ْم أَ ْع َ
ت َكالَ ِم ِه() ،(١وقال بطرس عن المالئكةَ ) :حي ُ
ظ ُم قُ ﱠوةً َوقُد َْرةً -الَ
اع َ
صوْ ِ
ِع ْن َد َس َم ِ
يُقَ ﱢد ُمونَ َعلَ ْي ِھ ْم لَدَى الرﱠبﱢ ُح ْك َم ا ْفتِ َرا ٍء() ،(٢فما دامت القدرة قد نسبت إلى الروح القدس وإلى المالئكة
بنفس النسبة ،فلماذا فرقتم بينھم من غير فارق فجعلتم نسبة القدرة إلى الروح القدس دليالً على ألوھيته
ولم تجعلوھا دليالً على ألوھية المالئكة الكرام عليھم السالم؟!
الوجه الثاني :لو كان الروح القدس إلھا ً لكان ھو الذي يعطي القوة بنفسه ،ولكن نصوص الكتاب
المقدس تبين ﱠ
أن ﷲ تعالى ھو الذي يعطي الروح القدس لمن يشاء من عباده الصالحين ،وھذا يدل على
ﱠ
أن الروح القدس خاضع ألمر ﷲ تعالى ،وليس له من األمر شيء ،ولو كان إلھا ً قادراً لفعل ما يشاء،
سأَلُونَهُ؟() ،(٣يقول
ُس لِلﱠ ِذينَ يَ ْ
والدليل على ذلك قول المسيح عليه الصالة والسالم) :يُ ْع ِطي ﱡ
وح ا ْلقُد َ
الر َ
منقذ السقار معلقا ً على ھذا النص" :إذ ال يعقل أن يكون ﷲ العظيم ممثالً بأقنومه الثالث ھديه تھدى،
ويمتلكھا بعض البشر") ،(٤فإذا ثبت أن القدرة كانت تنسب إلى الروح القدس وإلى غيره ،فقد بطل
االستدالل بھا على ألوھية الروح القدس ،و Hالحمد والمنة.
 .٣الحضور في كل مكان:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية الروح القدس بعدة نصوص تصف الروح القدس بأنﱠه في كل مكان
ُوحكَ َو ِم ْن َوجْ ِھكَ أَ ْينَ أَ ْھرُبُ ؟()،(٥
منھا :قول النبي داوود عليه الصالة والسالم) :أَ ْينَ أَ ْذھَبُ ِم ْن ر ِ
والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن ھذا النص ليس فيه ذكر للروح القدس ،وإنﱠما ذكر روح ﷲ ،والمسيحيﱡون
أن روح ﷲ تسمى الروح القدس ،فروح ﷲ تطلق أيضا ً
أن حياة ﷲ تسمى الروح القدس ،ال ﱠ
يزعمون ﱠ
على المالئكة الكرام عليھم السالم ،كما بي ﱠن الباحث ذلك سابقا ً ،فقد يكون المقصود قول النبي داوود أين

) (١المزمور ).(٢٠/١٠٣
) (٢رسالة بطرس الثانية ).(١١/٢
) (٣لوقا ).(١٣/١١
) (٤السقار ،ﷲ جل جالله واحد أم ثالثة؟ ،ص.١٥٦
) (٥المزمور ).(٧/١٣٩

١٨٩
فإن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
أذھب من الملك الذي وكلته بحراستي ،ﱠ
أن المالئكة تحرس المؤمنين) ،(١فقد جاء
ُوصي َمالَئِ َكتَهُ بِكَ لِ َك ْي يَحْ فَظُوكَ فِي ُكلﱢ طُرْ قِكَ َ .علَى األَ ْي ِدي يَحْ ِملُونَكَ لِئَالﱠ تَصْ ِد َم
في المزمور) :ألَنﱠهُ ي ِ
بِ َح َج ٍر ِرجْ لَكَ ().(٢
الوجه الثاني :ﱠ
أن ھذا النص ال يأخذ على ظاھره حتى عند المسيحيﱢين؛ فھم يأولون كلمة )الوجه(
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أن ﷲ تعالى منزه عن الجسمية واألعضاء) ،(٣ﱠ
ھنا بالذات ،ألنﱠھم يعتقدون ﱠ
وإن تأويل الروح ھنا من باب
أولى ،ألنﱠه إذا كانت إضافة األعضاء  Hتعالى تتعارض مع صفة البساطة والروحانية عندھم ،ﱠ
فإن
االعتقاد ﱠ
بأن الروح أقنوم مستقل يتصف باأللوھية يتعارض مع وحدانية ﷲ تعالى ،وھي من أھم الصفات
اإللھية ،ﱠ
فإن فيھا اعتداء عظيم على حق الخالق على الخلق بأن ال يعبدوا سواه ،وال يعتقدوا األلوھية في
غيره ،وھذا وﷲ أعظم من ادعاء األعضاء له ،فعجبا ً من أمر المسيحيﱢين كيف ينزھون ﷲ تعالى عن
األعضاء ،ويؤلون النصوص الواردة في ذلك مع كثرتھا ،ثم يعتقدون بوجود شريك  Hتعالى ،ويستدلون
على ذلك ببعض النصوص التي ال تدل على مرادھم ،وال تنتصر لقولھم ،وغاية ما فيھا أنﱠھا نصوص
متشابھة يمكن فھمھا مع النصوص المحكمة المثبتة للوحدانية ،فإذا كنتم تؤلون الكثير من النصوص
المثبتة لألعضاء ليتوافق مع القليل المنزه  Hعنھا ،فلماذا ال تأولون القليل الذي قد يوھم وجود الشريك H
تعالى ليتوافق مع الكثير الذي يثبت وحدانية ﷲ تعالى ،وتفرده باأللوھية والربوبية؟!
أ ﱠما قول المسيح عليه الصالة والسالمَ ) :وأَنَا أَ ْ
ْطي ُك ْم ُم َع ﱢزيا ً آخَ َر لِيَ ْم ُك َ
ث َم َع ُك ْم إِلَى
ب فَيُع ِ
طلُبُ ِمنَ اآل ِ
ْرفُونَهُ ألَنﱠهُ َما ِك ٌ
األَبَ ِد ،رُو ُح ْال َح ﱢ
ث
ْرفُهَُ ،وأَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَتَع ِ
ق ال ِذي الَ يَ ْست َِطي ُع ْال َعالَ ُم أَ ْن يَ ْقبَلَهُ ،ألَنﱠهُ الَ يَ َراهُ َوالَ يَع ِ
َم َع ُك ْم َويَ ُك ُ
ون فِي ُك ْم() ،(٤فليس فيه ذكر للروح القدس ،إنﱠما فيه ذكر لروح الحق ،وقد يكون ملكا ً من
المالئكة ،وليس فيه أنﱠه في كل مكان ،إنﱠما فيه ﱠ
أن اآلب سوف يرسله إلى أتباع المسيح عليه الصالة
وإن مجرد االعتقاد ﱠ
والسالم من أجل تثبيتھم على الحق ،ونصرتھم على الباطل ،ﱠ
بأن اآلب أرسله يبطل
ألوھيته ،فلو كان إلھا ً لكان أمره بيده ،ولما احتاج لمن يرسله ،وم ﱠما يؤكد عدم ألوھية ھذا الروح المرسل
من قبل اآلب ما جاء في الترجمة اليسوعية الكاثوليكية من ﱠ
أن ھذا الروح مؤيد من قبل اآلب ،وھذا
يتعارض مع ألوھية الروح القدس ،فلو كان الروح القدس إلھا ً لما احتاج إلى تأييد من اآلب ،فالمحتاج
ناقص ،والناقص ال يكون إلھا ً ،وھذا نصه كما ورد في الترجمة اليسوعية الكاثوليكيةَ ) :وأَنا سأَسأ َ ُل اآلب
فيَھَبُ لَكم ُمؤَ يﱢداً آخَ َر يَ ُ
الح ﱢ
ق الذي ال يَستَطي ُع العالَ ُم أَن يَتَلَقﱠاه ألَنﱠه ال يَراه وال
ُوح َ
كون م َعكم لِألَبَد ر َ
عرفُه( ،فالروح المعطى ھنا ُمؤيد من قبل اآلب ،واإلله يكون ُمؤيِداً لغيره ،ال ُمؤيَداً من غيره.
يَ ِ
ھذا ويرى بعض العلماء ﱠ
أن ھذا النص بشارة من المسيح بالنبي محمد صلوات ربي وتسليماته

) (١انظر :مينا ،علم الالھوت ،جـ ،٢ص .٥٥جرودم ،علم الالھوت النظامي ،جـ ،١ص.٣٣٥
) (٢المزمور ).(١٢-١١/٩١
) (٣انظر :مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص.١٢٦
) (٤يوحنا ).(١٦/١٤
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١٩٠
عليھما ،فقد جاء ھذا النص في الترجمات القديمة بصورة تختلف عن الترجمات الحديثة ،فقد جاءت كلمة
)الفارقليط( بدل كلمة )المعزي( ،والفارقليط كلمة يونانية تعني كثير الحمد؛ وھي تنطبق تماما ً على أحد
األسماء الجليلة لنبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم وھو االسم )أحمد() ،(١ويؤكد ذلك ﱠ
أن كلمة روح في
الكتاب المقدس تأتي أحيانا ً بمعنى نبي كما مر سابقا ً.
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 .٤العلم:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية الروح القدس بنسبة العلم إليه؛ والجواب على ذلك :ﱠ
أن المسيح عليه
الصالة والسالم قد نفى علم الساعة عن نفسه الكريمة ،ونفاھا عن غيره بمن في ذلك الروح القدس ،فقال
عن يوم القيامة) :وأَ ﱠما ذلكَ اليو ُم أَو تِلكَ السﱠاعة فما ِمن أَ َح ٍد يَعلَ ُمھا :ال ال َمالئكةُ في السﱠماء ،وال ِاال ُ
بن ،إال
اآلب() ،(٢فھذا الدليل قاطع في نفي العلم بالساعة عن كل أحد بما في ذلك المسيح والروح القدس عليھما
السالم ،ﱠ
ألن النكرة )كلمة أحد ھنا نكرة( في سياق النفي تفيذ العموم) ،(٣ودليل قاطع في حصر العلم
بالساعة با Hتعالى وحده ،وھذا دليل يبطل ألوھيتھما ،و Hالحمد والمنة.
ثالثا ً :نقض أدلة المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس بما ورد من أنﱠ بعض أعمال ﷲ تعالى
أعمال للروح القدس

)(٤

الرد اإلجمالي :لقد بي ﱠن الباحث حين نقض استدالل المسيحيﱢين على ألوھية المسيح عليه الصالة
والسالم ﱠ
بأن األعمال إذا نسبت إلى ﷲ تعالى فإنﱠھا تنسب إليه على أنﱠه خالقھا وموجدھا ،وإذا نسبت إلى
الخلق فإنﱠھا تنسب إليھم على أنﱠھم أسباب فيھا)(٥؛ وعليه ﱠ
فإن األعمال اإللھية إذا نسبت إلى الروح القدس
فإنﱠما تنسب إليه على أنﱠه سبب فيھا ،ال على أنﱠه خالقھا وموجدھا ،أ ﱠما الرد التفصيلي فبيانه اآلتي:
 .١الخلق:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية الروح القدس بما جاء في سفر التكوين ونصه) :فِي ْالبَ ْد ِء خَ لَ َ
ق ﷲُ
ت األَرْ ضُ خَ ِربَةً َوخَ الِيَةً َو َعلَى َوجْ ِه ْال ِميَا ِه ظُ ْل َمةٌ َورُو ُح ﷲِ يَ ِر ﱡ
ف َعلَى َوجْ ِه
ت َواألَرْ َ
ضَ .و َكانَ ِ
اوا ِ
ال ﱠس َم َ
ْال ِميَا ِه() ،(٦يُبيﱢن ابن تيمية ﱠ
أن المقصود من روح ﷲ في ھذا النص الريح ،ففي بداية الخلق كانت األرض
مغمورة بالماء ،وكانت روح ﷲ ترف على الماء ،فكان الماء فوق التراب ،والھواء فوق الماء ،وروح
أن حياة ﷲ تعالى كانت ترف على الماء ،ﱠ
ﷲ ھي الريح التي كانت فوق الماء ،ولم يرد بذلك ﱠ
فإن ھذا ال

) (١انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،٢ص .٣٠٢-٢٩٠العراقي ،عبد األحد داود األشوري ،اإلنجيل والصيلب،
ط ،١مكتبة النافذة ،القاھرة٢٠٠٤ ،م ،ص .٨٢-٦٩السقار ،منقذ بن محمود ،ھل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى
ﷲ عليه وسلم ،ط ،١دار اإلسالم ،الرياض٢٠٠٧ ،م ،ص.٧٥
) (٢مرقس ).(٣٢/١٣
) (٣انظر قاعدة النكرة في سياق النفي تفيد العموم :الغاليينى ،مصطفى بن محمد سليم )ت ١٣٦٤ھـ( ،جامع الدروس
العربية ،ط ،٢٨المكتبة العصرية ،بيروت١٩٩٣ ،م ،جـ ،٢ص.٣٣٢
) (٤انظر :ھذا البحث ،ص.٦٤
) (٥انظر :ھذا البحث ،ص.١٣٩
) (٦التكوين ).(٢-١/١

١٩١
يقوله عاقل ،ﱠ
فإن حياة ﷲ تعالى صفة قائمة بذات العلية ،ال تفارقه سبحانه ،وال تقوم بغيره ،فيمتنع أن
تقوم بماء أو غيره ،فضالً عن أن ترف على الماء ،والذي يرف على الماء جسم قائم بنفسه ،وھذا إخبار
عن الريح التي كانت تتحرك فوق الماء.

)(١

ُوحكَ فَتُ ْخلَ ُ
قَ .وتُ َج ﱢد ُد َوجْ هَ
ومن أدلتھم أيضا ً قول النبي داوود عليه الصالة والسالم) :تُرْ ِس ُل ر َ
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ض() ،(٢والجواب على ذلك :ﱠ
أن المقصود بالروح ھنا ال َملَك ،وإضافة الخلق إلى الملك من باب
األَرْ ِ
إضافة النتائج إلى األسباب ،فأضيف الخلق إلى الروح )الملك( ألنﱠه موكل بنفخ األرواح ،أ ﱠما إذا أخذنا
النص على معناه الحرفي الذي يؤمن به المسيحيﱡون فيكون المعنى :ﱠ
ق،
أن ﷲ تعالى يرسل حياته لت َْخلِ َ
وھذا باطل؛ ﱠ
ألن الصفة )حياة ﷲ ھنا( ال يمكن أن ترسل ،وال تفارق الموصوف ،وال يمكن أن تخلق،
وإنﱠما الذي يخلق ھو ﷲ تعالى الموصوف بھا.
 .٢منح الحياة:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية الروح القدس بأنﱠه يمنح الحياة ،وجاء ذلك في قول الرب لبني
إسرائيل) :وأَجْ َع ُل رُو ِحي فِي ُك ْم فتَحْ يُونَ () ،(٣والجواب على ذلك :ﱠ
أن المقصود من الروح ھنا ھي الروح
ﱠ
وألن ﷲ تعالى
البشرية التي تكون بھا حياة األجساد ،وقد نسبت الروح البشرية  Hسبحانه تشريفا ً لھا،
خلقھا بدون واسطة ،بل خلقت باألمر اإللھي المقدس مباشرة فقال لھا سبحانه) :كن( ،فكانت ،في حين
أنﱠه خلق الجسد من تراب ،وال يمكن أن يكون المعنى المقصود ھنا من الروح حياة ﷲ )أو األقنوم
أن ﷲ تعالى يجعل حياته فينا ،وھذا باطل قطعا ً ،ﱠ
ألن المعنى عندھا يكون ﱠ
الثالث( ﱠ
ألن حياة ﷲ تعالى
صفة تتعلق بذاته العلية وال يمكن أن تتعلق بغيره سبحانه ،وإن فرضنا جدالً أنﱠھا تحل في الناس كما ھو
المعنى الحرفي للنص ،لكان كل من تحل به الروح اإللھية أو حياة ﷲ إله ،ويلزم بذلك إثبات األلوھية
لكل البشر ،ألنﱠھم جميعا ً -بحسب النص -تحل بھم روح ﷲ ،وھذا باطل ،وما أدى إلى الباطل فھو باطل،
فثبت بذلك بطالن القول ﱠ
بأن حياة ﷲ تعالى )الروح القدس( ھي التي تحي الخلق ،وتھب لھم الحياة.
ع
ت يَس ُك ُن في ُكم ،فالذي أقا َم يَسو َ
ين األموا ِ
أ ﱠما قول بولس) :وإذا كانَ رُو ُح ﷲ الذي أقا َم يَسو َع ِم ْن بَ ِ
ت يَب َع ُ
ُوح ِه الذي يَس ُك ُن في ُكم() ،(٤وقول بطرس:
ال َم َ
ث الحياةَ في أجسا ِد ُك ُم الفانِي ِة بِر ِ
ين األموا ِ
سيح ِم ْن بَ ِ
أن المقصود من قول بولس ﱠ
وح() ،(٥والجواب على ذلك :ﱠ
أن السعادة األبدية
) َولَ ِك ْن لِيَحْ يُوا َح َس َ
ب ﷲِ بِالرﱡ ِ
في اآلخرة تكون باتباع الشريعة اإللھية المقدسة ،والسياق يؤكد لنا ذلك ،وھذا نصه كما جاء في الترجمة

الرﱢيح فَإِنﱠھَا ِم ْن
صلﱠى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َمَ ) :ال تُ ُسبﱡوا
َ
) (١ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص .٤٢٨ويؤيد ذلك قول النبي َ
ﷲَ ِم ْن خَ ي ِْرھَا َوتَ َع ﱠو ُذوا بِ ﱠ
بَ ،ولَ ِك ْن َسلُوا ﱠ
اِ ِHم ْن َشرﱢ ھَا( ،ابن ماجة ،محمد بن يزيد )ت
ح ﷲِ تَأْتِي بِالرﱠحْ َم ِة َو ْال َع َذا ِ
َر ْو ِ
٢٧٣ھـ( ،سنن ابن ماجة ،د.ط) ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي( ،دار إحياء الكتب العربية ،د.بلد ،د.ت ،كتاب األدب،
باب النھي عن سب الريح ،ح ،٣٧٢٧جـ ،٢ص ،١٢٢٧صححه األلباني.
) (٢المزمور ).(٣٠/١٠٤
) (٣حزقيال ).(١٤/٣٧
) (٤الرسالة إلى أھل رومية ).(١١/٨
) (٥رسالة بطرس الرسول األولى ).(٦/٤
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١٩٢
سيح يَسوعَ ،ﱠ
وح الذي يَ َھبُنا
ألن شريعةَ الرﱡ ِ
العربية المشتركة) :فال ُح ْك َم بَع َد اآلنَ على الذينَ ھُ ْم في ال َم ِ
سبي َل
الحياةَ في
سبي َل ﱡ
وح ال َ
ت  ...نَحنُ السالِكين َ
المسيح يَسو َع َحر َﱠرتكَ ِم ْن شريع ِة الخَ طيئَ ِة والمو ِ
الر ِ
ِ
س ِد() ،(١فالمعنى واضح جداً من النص وھو ﱠ
أن من اتبع الروح )الشريعة( فسوف يصبح ابن ﷲ
الج َ
تعالى؛ أي يصبح باراً ،وعندھا ينجو من الشقاء األبدي وينال السعادة األبدية وقد أكد بولس ذلك بقوله:
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وح حيا ِة ل ُكم ألنﱠ ﷲ ب ﱠرر ُكم(،
وح فحيا ِة وسال ٌم  ...ﱡ
س ِد َموتٌ  ،وأ ﱠما االھتِما ُم ﱡ
فالر ُ
)واالھتما ُم بالج َ
بالر ِ
والمقصود ھنا بالموت بالجسد ﱠ
أن الھالك في اآلخرة باتباع شھوات الجسد ،والمقصود من الحياة بالروح
ﱠ
أن السعادة األُخروية تكون باتباع الشريعة ،ويؤكد ذلك قول بطرس الذي استدل به المسيحيﱡون على
اس بِ ْال َج َس ِدَ ،ولَ ِك ْن
ألوھية الروح القدس ،ونصه) :فَإِنﱠهُ ألَجْ ِل ھَ َذا بُ ﱢش َر ْال َموْ تَى أَيْضاً ،لِ َك ْي يُدَانُوا َح َس َ
ب النﱠ ِ
وح() ،(٢فالذي يتبع شھوات الجسد يدان ويحاسب ،والذي يتبع الروح )الشريعة(،
لِيَحْ يُوا َح َس َ
ب ﷲِ بِالرﱡ ِ
ويحيا بالروح فلن يعذب ،وليس في ھذه النصوص ذكر للروح القدس ،فضالً عن ﱠ
أن يكون ھو الواھب
للحياة والمعطي لھا ،بل ھذه النصوص تتحدث عن الحياة أي السعادة األبدية التي تكون باتباع الشريعة،
وھذا واضح من النصوص ال يحتاج إلى شرح وبيان.
 .٣الدينونة:
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية الروح القدس بأنﱠه ھو الذي يدين الناس يوم القيامة ،وجاء ذلك في
فإن ُك ُ
َبْ ،
ير ل ُكم ْ
نت ال أذھَبُ ال يَجيئُ ُك ُم
أن أذھ َ
قول المسيح عليه الصالة والسالمَ ) :
صدﱢقونيِ ،منَ الخَ ِ
عزي .أ ﱠما إذا َذھ ُ
ال ُم ﱢ
رسلُهُ إلَي ُكم .ومتى جا َء َوبﱠخَ العالَ َم على الخَ طيئَ ِة والبِرﱢ وال ﱠدينونَ ِة() ،(٣والجواب
َبت فأ ُ ِ
أن الباحث قد بيﱠن ﱠ
على ذلك :ﱠ
أن النصوص التي تتحدث عن المعزي فيھا تحريف في الترجمة ،فالكلمة
األصلية ھي )الفارقليط( وتعني كثير الحمد ،وھي بشارة بالنبي محمد عليه الصالة والسالم ،وم ﱠما يؤكد
ذلك ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ينسب له أعماالً بشرية مثل المجيء بعد المسيح ،والروح القدس-
اإلله في المسيحيﱠة -كان منذ بداية الخلق ،بل لقد كان له الدور في والدة المسيح ،والمعزي يوبخ الناس
على المعصية ،وغير ذلك من األعمال التي تثبت بشرية المعزي مما جاء في النصوص األخرى التي
تتحدث عن المعزي اآلتي بعد المسيح عليه الصالة والسالم ،فال يمكن أن يكون ھذا المعزي ھو الروح
القدس أو حياة ﷲ تعالى ،ﱠ
ألن حياة ﷲ ال تأتي وتجيء ،وال تحل في الناس ،بل ھذه أعمال ال تنسب إال
لمخلوق.

)(٤

فإذا ثبت ھذا بطل االستدالل بالدينونة على ألوھية الروح القدس ،و Hالحمد والمنة.

) (١الرسالة إلى أھل رومية ).(١٧-١/٨
) (٢رسالة بطرس األولى ).(٦-١/٤
) (٣يوحنا ).(٨/١٦
) (٤انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،٢ص .٢٩١السقار ،ھل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى ﷲ عليه
وسلم ،ص.٨٤

١٩٣
 .٤غفران الخطايا:
َض ﱡلوا!
يستدل المسيحيﱡون على ألوھية الروح القدس بما جاء من أنﱠه يغفر الخطايا ،قال بولس) :الَ ت ِ
ْ
ُوح إِلَ ِھنَا() ،(١والجواب على ذلك :ﱠ
أن ھذا
 ..لَ ِك ِن ا ْغتَ َسلتُ ْم بَلْ تَقَ ﱠدسْتُ ْم بَلْ تَبَرﱠرْ تُ ْم بِاس ِْم الرﱠبﱢ يَسُو َع َوبِر ِ
النص ال ذكر فيه لغفران الروح القدس للذنوب ،بل أقصى ما يدل عليه النص ﱠ
أن البر يكون باإليمان
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بالمسيح عليه الصالة والسالم ،واتباع الشريعة اإللھية المقدسة التي نزل بھا روح ﷲ ،وروح ﷲ ھنا
يقصد به ملك الوحي جبريل عليه الصالة والسالم ،وليس في النص أي دليل ال تصريحا ً وال تلميحا ً على
ألوھية الروح القدس ،ووﷲ ﱠ
إن ھذا النص ال يصلح إلثبات مسألة فرعية ،فكيف يصح االستدالل به على
عقيدة أساسية ،ھي سبب السعادة األبدية.
وبعد نقض أدلة المسيحيﱢين على ألوھية الروح القدس ننتقل اآلن إلى نقض أدلة المسيحيﱢين على
وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه.

المطلب السادس :نقض أدلة المسيحيﱢين على وحدانية ﷲ
وتثليث أقانيمه من الكتاب المقدس
الرد اإلجمالي :إنﱠ إبطال ألوھية المسيح وألوھية الروح القدس عليھما السالم ھو في الحقيقة
إبطال لكل العقائد المسيحيﱠة بما في ذلك الثالوث )تثليث األقانيم( ،ومع ذلك فسوف يقوم الباحث بنقض
أدلة المسيحيﱢين على الثالوث -بإذن ﷲ تعالى -حتى ال يُظن ﱠ
أن ھناك أدلة صحيحة تثبت وجود ثالثة أقانيم
في الذات اإللھية ال يمكن لنا نقضھا ،وسيكون الرد من الكتاب المقدس نفسه ،إلثبات أنﱠ الكتاب المقدس
بالرغم من تحريفه ال يقول بعقيدة الثالوث وال يدعو إليھا.
ھذا ويستدل المسيحيﱡون على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه بعدة أدلة غير صريحة في الداللة على
ذلك ،وھذا يتعارض مع القاعدة األولى التي تنص على وجوب أن تكون األدلة صريحة في الداللة على
المدلول ،فال يجوز أن تكون األدلة التي يستدل بھا المسيحيﱡون على عقيدة أساسية مثل عقيدة الثالوث أدلة
غير صريحة ،أ ﱠما الرد التفصيلي على أدلة المسيحيﱢين فبيانه اآلتي:
أوالً :نقض أدلة المسيحيﱢين من العھد القديم على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه
يستدل المسيحيﱡون بأدلة عديدة من العھد القديم على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه ،منھا:
ض()،(٢
الدليل األول :ما جاء في بداية سفر التكوين ونصه) :فِي ْالبَ ْد ِء خَ لَ َ
ت َواألَرْ َ
اوا ِ
ق ﷲُ السﱠ َم َ
فقد جاءت كلمة ﷲ في األصل العبراني )ألوھيم( ومعناھا )اآللھة( ،وجاء أيضا ً في نفس السفر قول ﷲ
ُورتِنَا َك َشبَ ِھنَا() ،(٣فعبر ﷲ عن ذاته العلية بصيغة الجمع ،والجواب على
اإل ْن َسانَ َعلَى ص َ
تعالى) :نَ ْع َم ُل ِ

) (١الرسالة األولى إلى أھل كورنثوس ).(١١-٩/٦
) (٢التكوين ).(١/١
) (٣التكوين ).(٢٦/١
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١٩٤
ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن صيغة الجمع تستخدم للتعظيم ،يقول منقذ السقار" :والجمع الوارد في مثل قوله:
)ألوھيم ،ھلم ،ننزل ،نبلبل ،نعمل( ھو جمع تعظيم ال يفيد الكثرة ،وقد أعتادت األمم التعبير عن عظمائھا
باستخدام جمع التعظيم ،فيقول الواحد :نحن ،ورأينا ،وأمرنا ،ومقصده نفسه ،وال يفھم المستمع أنﱠه
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يتحدث عن ذاته وأقانيمه ") ،(١وم ﱠما يؤكد ذلك ﱠ
أن الكتاب المقدس قد استخدم صيغة الجمع للتعظيم ،فھذه
العرافة التي رأت روح صموئيل بعد موته تقول لشاولَ ) :رأَي ُ
ال لَھَاَ :ما
ض .فَقَ َ
ْت آلِ َھةً يَصْ َع ُدونَ ِمنَ األَرْ ِ
ُورتُهُ؟ فَقَالَ ْ
ص ُموئِي ُل ،فَخَ ﱠر َعلَى َوجْ ِھ ِه إِلَى
صا ِع ٌد َوھُ َو ُمغَطًّى بِ ُجبﱠ ٍة .فَ َعلِ َم َشا ُو ُل أَنﱠهُ َ
تَ :ر ُج ٌل َش ْي ٌخ َ
ِھ َي ص َ
ض َو َس َج َد() ،(٢فھنا تحدثت المرأة عن صموئيل بصيغة الجمع )آلھة( ،ويؤكد لنا محمد البالغي ﱠ
أن
األَرْ ِ
الكتاب المقدس استعمل صيغة الجمع في مقام ال يمكن أن يفھم منه الجمع ،وذلك ﱠ
أن الكتاب المقدس
خاطب النبي موسى بشأن النبي ھارون عليھما السالم ،فقالَ ) :وأَ ْنتَ تَ ُك ُ
ون لَهُ إِلَھا ً( ،الخروج )،(١٦/٤
واألصل العبري لھا) :واتاه تيه لوالھيم( ،وخاطب الرب النبي موسى عليه الصالة والسالم أيضا ً بقوله:
) َج َع ْلتُكَ إِلَھا ً لِفِرْ عَوْ نَ ( ،الخروج ) ،(١/٧والنص العبري لھا) :نتيتك ألوھيم لفرعه( ،وألوھيم معناھا
)آلھة( ،وال يمكن أن يكون المقصود من قول الكتاب المقدس عن النبي موسى عليه الصالة والسالم بأنﱠه
)ألوھيم( أنﱠه جماعة ،أو ذو ثالثة أقانيم.

)(٣

فالكتاب المقدس كان يستخدم الجمع للتعظيم ،وليس في ذلك أي داللة على ﱠ
أن ﷲ تعالى ثالثة
أقانيم ،فإن قال المسيح ﱡيون :ﱠ
إن ھذا اللفظ مشترك ،فھو في حق ﷲ تعالى يدل على األقانيم الثالثة ،وفي
حق غيره يدل على التعظيم ،فالجواب عليه :ﱠ
أن ھذا تفريق من غير فارق ،فقد نُسب الجمع إلى ﷲ تعالى
وإلى غيره بنفس النسبة ،ثم ﱠ
إن الدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل ،ودليلكم ھذا قد تطرق
إليه االحتمال.
الوجه الثاني :ال يُمكن أن يفھم من األوضاع اللغوية وحدانية الذات وتعدد األقانيم ،فإذا ذكر ﷲ
بصيغة المفرد فھمنا منھا وحدانية الذات والجوھر ،ومتى ذكر بصيغة الجمع فھمنا تعدد األقانيم ،يقول
عبد الرحمن الجزيري" :وھل األوضاع اللغوية يمكن أن يؤخذ منھا ﱠ
أن الثالثة صاروا واحداً ،فتارة يعود
الضمير عليھا باعتبار كونھا ثالثة ،وتارة يعود عليھا باعتبار كونھا واحد ،كال") ،(٤ويتعجب الجزيري
ممن يأخذ من األوضاع اللغوية دليالً على الثالوث ،ويعد الجزيري ذلك من أسخف األقوال ،فال يمكن أن
يُستدل بنون العظمة على الثالوث.

)(٥

) (١السقار ،ﷲ جل جالله واحد أم ثالثة؟ ،ص.١٦٢
) (٢صموئيل األول ).(١٤-١٣/٢٨
) (٣انظر :البالغي ،التثليث والتوحيد ،ص.٥٠
) (٤الجزيري ،أدلة اليقين ،ص.٢٢١
) (٥انظر :المرجع نفسه ،ص.٢٢١

١٩٥
الوجه الثالث :قد تكون كلمة )ألوھيم( -كما بيﱠن البالغي -علما ً على ﷲ تعالى ،وإضافة الياء
والميم إليھا ال تدل على الجمع ،كما أضيفت الياء والميم إلى بعض أسماء األعالم المفردة ،مثل) :موفيم
وحوفيم( ولدا بنيامين ،و)أفرايم( ابن النبي يوسف عليه الصالة والسالم كما جاء في سفر التكوين
) ،(١)(٥٠-١٠/٤٦وعليه ﱠ
فإن أقصى ما يدل عليه لفظ الجمع إن أردنا أن نفھمه على المعنى الحرفي
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مجموعة من اآللھة ،أ ﱠما أن يدل على ذات واحدة متعددة األقانيم فھذا أمر ال يفھم من مجرد ذكر لفظ
الجمع.
الدليل الثاني :استدل المسيح ﱡيون بقول المالئكة عليھم السالم ممجدين ﷲ تعالى) :قُ ﱡدوسٌ قُ ﱡدوسٌ
قُ ﱡدوسٌ َربﱡ ْال ُجنُو ِد() ،(٢وما جاء في سفر العدد حين بارك النبي موسى عليه الصالة والسالم بني إسرئيل
ُضي ُء الرﱠبﱡ بِ َوجْ ِھ ِه عَل ْيكَ َويَرْ َح ُمكَ  .يَرْ فَ ُع الرﱠبﱡ َوجْ ھَهُ عَل ْيكَ َويَ ْمنَحُكَ
ار ُككَ الرﱠبﱡ َويَحْ ُرسُكَ  .ي ِ
فقال) :يُبَ ِ
َسالما ً() ،(٣فالجواب عليھما من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن ھذه النصوص ليس فيھا أي ذكر للثالوث ،وھي ال تدل على الثالوث ال من بعيد
وال من قريب ،بل إنﱠھا ال تصلح لالستدالل على مسألة فرعية ،فكيف تصلح لالستدالل بھا على مسألة
ھي أساس الدين وطريق النجاة.
الوجه الثاني :يرى السقار ﱠ
أن تكرار اللفظ كان للتأكيد فحسب ،ويدل على ذلك ما جاء في بعض
النصوص من تكرار بعض األلفاظ للتأكيد ،مثل قول اليھود لبيالطس حين صلب المسيح عليه الصالة
والسالم -كما يعتقد المسيحيﱡون) :-اصْ لِ ْبهُ! اصْ لِ ْبهُ!( ،لوقا ) ،(٢١/٢٣وتكرار المسيح السؤال لسمعان) :يَا
ِس ْم َع ُ
ال لَهُ :ارْ َع ِخ َرافِي.
ال لَهُ :نَ َع ْم يَا َربﱡ أَ ْنتَ تَ ْعلَ ُم أَنﱢي أُ ِحبﱡكَ  .قَ َ
ان ْبنَ يُونَا ،أَتُ ِح ﱡبنِي أَ ْكثَ َر ِم ْن ھَ ُؤالَ ِء؟ قَ َ
ال لَهُ أَيْضا ً ثَانِيَةً :يَا ِس ْم َع ُ
ان ْبنَ يُونَا ،أَتُ ِح ﱡبنِي؟( ،يوحنا ) ،(٤)(١٧-١٥/٢١ففي ھذه النصوص وفي
قَ َ
غيرھا كان التكرار داالً على التأكيد فقط ،وكذلك ھو الحال في النصوص التي استدل بھا المسحيون،
فالتكرار فيھا دال على التأكيد فقط.
وكذلك تكرار بركة النبي موسى عليه الصالة والسالم كان للتأكيد فقط ،وإال فلو كان التكرار ثالثا ً
يدل على التثليث ،فقد كرر المسيح عليه الصالة والسالم كلمة) :أَ ﱡيھَا اآلبُ ( في صالته من أجل التالميذ
والمؤمنين خمس مرات) ،(٥فما قولكم في ھذا؟! وھل يدل ھذا على وجود خمسة أقانيم  Hتعالى؟!
فالتكرار كان للتأكيد والمبالغة في اإللحاح بالدعاء ،وال يدل على تعدد ال َمدعو ،إنﱠما يدل على تعدد
الدعوات فقط.

) (١انظر :البالغي ،التوحيد والتثليث ،ص.٤٧
) (٢إشعياء ).(٣/٦
) (٣العدد ).(٢٤/٦
) (٤انظر :السقار ،ﷲ جل جالله واحد أم ثالثة؟ ،ص.١٦٢
) (٥يوحنا ).(٢٦-١/١٧
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١٩٦
الوجه الثالث :إذا أردنا أن نفھم النص على طريقة المسيحيﱢين في االستدالل فيكون لدينا ثالثة آلھة
قديسون ورب ،ﱠ
ألن النص يقول) :قُ ﱡدوسٌ قُ ﱡدوسٌ قُ ﱡدوسٌ َربﱡ ْال ُجنُو ِد(؛ فالقدوس األول ھو اآلب ،والقدوس
الثاني ھو االبن ،والقدوس الثالث ھو الروح القدس ،وبيقى لدينا رب جديد غير ھؤالء اآللھة الثالثة أال
وھو رب الجنود! وعندھا ال يكون كل من اآلب واالبن والروح القدس أربابا ً ،بل ھم آلھة فقط ،وھذا
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باطل قطعا ً.
ْرا ِھي َم
الدليل الثالث :استدلوا بقول ﷲ تعالى لنبيه موسى عليه الصالة والسالم) :أَنَا إِلَهُ أَبِيكَ إِلَهُ إِب َ
وب() ،(١فالجواب عليه من عدة وجوه أبرزھا:
ْحا َ
ق َوإِلَهُ يَ ْعقُ َ
َوإِلَهُ إِس َ
الوجه األول :ﱠ
أن ھذا النص غير صريح في ذكر الثالوث ،وإذا أردنا أن نستدل به فيجب أن نستدل
به على التربيع ال على التثليث ،ألنﱠه يذكر لنا أربعة آلھة ھم :إله ھو أب النبي موسى -وأبوه ليس أحد
األنبياء الذين ذكروا بل ھم من أجداده الكرام كما ھو معلوم ،-وإله الخليل إبراھيم ،وإله النبي إسحاق،
وإله النبي يعقوب عليھم جميعا ً الصالة والسالم ،وبھذا صار لدينا -و Hالحمد! -أربعة آلھة ال ثالثة ،وھذا
باطل حتى عند المسيحيﱢين.
إن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
الوجه الثاني :ﱠ
أن اإلله واحد في ثالثة أقانيم ،في حين أنﱠھم إذا أرادوا
االستدالل بھذا النص فعليھم أن يثبتوا ثالثة آلھة ،وھذا يتنافى مع الوحدانية التي يؤمن بھا المسيحيﱡون،
يقول ابن تيمية موضحا ً ذلك" :أنﱠه لو أُريد بلفظ اإلله أقنوم الوجود ،وبلفظ اإلله مرة ثانية أقنوم الكلمة،
وبالثالث أقنوم الحياة ،لكان األقنوم الواحد إله إبراھيم ،واألقنوم الثاني إله إسحاق ،واألقنوم الثالث إله
يعقوب ،فيكون كل من األقانيم الثالثة إله أحد األنبياء الثالثة ،واألقنومين ليسا بإلھين له ،وھذا كفر
عندكم .. ،وأيضا ً فيلزم من ذلك أن يكون اآللھة ثالثة ،وھم يقولون إله واحد ،ثم ھم إذا قالوا كل من
األقانيم إله واحد فيجعلون الجميع إله كل نبي ،فإذا احتجوا بھذا النص على قولھم لزم أن يكون إله كل
نبي ليس ھو إله النبي اآلخر ،مع كون اآللھة ثالثة") ،(٢وعليه فيكون إله الخليل ھو اآلب فقط ،دون
االبن والروح القدس ،ويكون إله النبي إسحاق ھو االبن فقط ،دون اآلب والروح القدس ،ويكون إله النبي
يعقوب ھو الروح القدس ،دون اآلب واالبن ،فكل نبي من األنبياء السابقين عليھم الصالة والسالم يعبد
أقنوما ً واحداً فقط ،وكل ذلك باطل.
الوجه الثالث :إنﱠنا نقول -كما ذكر ابن تيمية :-ﱠ
إن ﷲ تعالى ھو رب السماء ،ورب األرض ،ورب
البشر ،أفيلزم من ذلك أن يكون رب السماء ليس ھو رب األرض ،وكذلك نقول :ﱠ
إن ﷲ ھو إله النبي
موسى ،وإله النبي ھارون ،وإله النبي يوسف ،وإله النبي إبراھيم ،أفيكون لدينا أربعة آلھة.

)(٣

الوجه الرابع :ﱠ
إن العطف إ ﱠما أن يكون بين ذوات متغايرة ،أو بين صفات متعددة ،وفي ھذا يقول
) (١الخروج ).(٦/٣
) (٢ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص.٥٢١
) (٣انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص.٥٢١

١٩٧
ابن تيمية " :ﱠ
إن العطف يكون تارة لتغاير الذوات ،وتارة لتغاير الصفات .. ،فقوله في التوراة) :إِلَهُ
وب(؛ ھو من ھذا الباب ،واليختص ھذا بثالثة ،بل يقال في االثنين واألربعة
إِب َْرا ِھي َم َوإِلَهُ إِ ْس َحا َ
ق َوإِلَهُ يَ ْعقُ َ
والخمسة بحسب ما يقصد المتكلم ذكره من الصفات") ،(١ويُبيﱢن ابن تيمية فائدة ھذا التكرار فيقول" :وفي
ھذا من الفائدة ما ليس في قوله :إله إبرھيم ،وإسحاق ،ويعقوب ،فإنﱠه لو قيل ذلك لم يفد إال أنﱠه معبود
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الثالثة ،ال يدل على أنﱠھم عبدوه مستقلين؛ كل منھم عبده عبادة اختص بھا لم تكن ھي نفس عبادة األول،
أيضا ً ﱠ
فإن إذا قيل :إله إبراھيم ،وإسحاق ،ويعقوب ،دل على عبادة كل منھم باللزوم ،وإذاقال :وإله دل
على أنﱠه معبود كل من الثالثة ،فأعاده باسم اإلله الذي يدل على العبادة داللة باللفظ المتضمن لھا ،وفي
ذلك من ظھور المعنى للسامع وتفرعه بصورة له من غير فكر ما ليس في داللة الملزوم (٢)".فإذا ثبت
ھذا بطل استدالل المسيحيﱢين بھذه النصوص على الثالوث.
ثانيا ً :نقض أدلة المسيحيﱢين من العھد الجديد على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه
يستدل المسيحيﱡون على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه بعدة أدلة من العھد الجديد منھا:
الدليل األول :قول المسيح عليه الصالة والسالم لتالميذه) :فَ ْاذھَبُوا َوت َْل ِم ُذوا َج ِمي َع األُ َم ِم َو َع ﱢم ُدوھُ ْم
س() ،(٣وقد نقض الباحث االستدالل بھذا النص عندما نقض أدلة
ب َو ِ
ْم اآل ِ
بِاس ِ
االب ِ
وح ْالقُ ُد ِ
ْن َوالرﱡ ِ
المسيحيﱢين على ألوھية المسيح ،ويمكن الجواب على ھذا النص أيضا ً من عدة وجوه أخرى أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن بعض العلماء ع ﱠد ھذا النص محرفا ً ،وأنﱠه من إضافة بعض النساخ ،بدليل عدم
ورود ھذه الوصية في األناجيل الثالثة األخرى ،فقد جاءت ھذه الوصية في مرقس وفيھا ﱠ
أن المسيح قال
صَ ،و َم ْن لَ ْم ي ُْؤ ِم ْن
يل لِ ْلخَ لِيقَ ِة ُكلﱢھَاَ .م ْن آ َمنَ َوا ْعتَ َم َد خَ لَ َ
اإل ْن ِج ِ
للتالميذْ ) :اذھَبُوا إِلَى ْال َعالَ ِم أَجْ َم َع َوا ْك ِر ُزوا بِ ِ
يُد َْن() ،(٤وجاءت ھذه الوصية كذلك في يوحنا وفيھا ﱠ
أن المسيح قال لتالميذهَ ) :ك َما أَرْ َسلَنِي اآلبُ أُرْ ِسلُ ُك ْم
طايَاهُ تُ ْغفَ ُر لَهَُ ،و َم ْن أَ ْم َس ْكتُ ْم خَ َ
سَ .م ْن َغفَرْ تُ ْم خَ َ
وح ْالقُ ُد َ
ال لَھُ ُم :ا ْقبَلُوا الرﱡ َ
ال ھَ َذا نَفَخَ َوقَ َ
أَنَاَ .ولَ ﱠما قَ َ
طايَاهُ
)(٥
ْ
أُ ْم ِس َك ْ
ان ْالخَ َ
طايَا
يح لِ ُغ ْف َ
ت(  ،وقال بطرس لليھود) :تُوبُوا َو ْليَ ْعتَ ِم ْد ُكلﱡ َو ِ
ر ِ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َعلَى اس ِْم يَسُو َع ال َم ِس ِ
س() ،(٦أ ّما بولس فقد قال) :ا ْعتَ َم ُدوا بِاس ِْم الرﱠبﱢ يَسُو َع() ،(٧فكل من بطرس
فَتَ ْقبَلُوا ع ِ
وح ْالقُ ُد ِ
َطيﱠةَ الرﱡ ِ
وبولس قد عمدوا الناس باسم المسيح عليه السالم ،ولم يعمدوھم باسم اآلب والروح القدس م ﱠما يؤكد عدم
صحة النص السابق ،ﱠ
أن بطرس علم كرتيليوس الدين المسيحي ) َوأَ َم َر أَ ْن يَ ْعتَ ِم ُدوا بِاس ِْم الرﱠبﱢ ().(٨
ويتساءل أنمار أحمد من عدم ذكر األناجيل الثالثة لھذه الوصية فيقول" :انفرد متى من بين كتبة

) (١المصدر نفسه ،جـ ،١ص.٥٢١
) (٢المصدر نفسه ،جـ ،١ص.٥٢٢-٥٢١
) (٣متى ).(١٩/٢٨
) (٤مرقس ).(١٦-١٥/١٥
) (٥يوحنا ).(٢٣-٢١/٢٠
) (٦أعمال الرسل ).(٣٨/٢
) (٧أعمال الرسل ).(٥/١٩
) (٨أعمال الرسل ).(٤٨/١٠
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١٩٨
األناجيل األربعة بذكر ھذه العبارة المھمة التي أھمل البقية ذكرھا ،مع ﱠ
أن كتبة األناجيل األربعة يتفقون
على إيراد قصة دخول المسيح إلى أورشليم وھو راكب على جحش ،بينما ال يتفقوا على عبارة التثليث
ھذه!! فھل يعقل أن يتمسك كتبة األناجيل الثالثة اآلخرين )مرقس ،لوقا ،يوحنا( بعبارة ركوب المسيح
على جحش ،ودخوله إلى أورشليم ،ويھملون رواية الثالوث المقدس لديھم والتي تعد واحدة من أھم عقائد
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إن ھذا األمر يقطع يقينا ً ﱠ
النصارى ،ﱠ
أن ھذه الرواية قد أضيفت إلى إنجيل متى في مراحل متأخرة".

)(١

الوجه الثاني :م ﱠما يؤكد عدم صحة ھذا النص ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم بُعث إلى بني
إسرائيل فقط ،يقول أنمار أحمد" :ويستدل كذلك على عدم صحة ھذه الفقرة  ..ﱠ
أن السيد المسيح بُعث إلى
وأن تالميذه ساروا على نھجه ھذا ،ﱠ
بني إسرائيل فقط ،ﱠ
وأن الذين تركوا القدس من تالميذه ..وأخذوا
ينشرون تعاليمه ،لم يكونوا يخاطبون إال اليھود ،وھذا يقطع بعدم صحة ھذه العبارة ،وأنﱠھا أضيفت إلى
اإلنجيل الحقا ً لتأكيد مسألة الثالوث التي ال يرد ذكرھا في الكتاب المقدس أجمع".

)(٢

الوجه الثالث :إن فرضنا جدالً صحة ھذا النص فھو ال يدل على ﱠ
أن الذات اإللھية تتكون من ھذه
الشخصيات الثالثة ،أو بمعنى آخر ال يدل على ﱠ
أن ﷲ تعالى واحد في ذاته وجوھره ،مثلث في أقانيمه،
تقول باربارا" :بينما يذكر النص األشخاص الثالثة الذين ُوصفوا متأخراً في التثليث المسيحي ،ولكنه ال
يقول شيئا ً عن ﱠ
أن الثالثة أشخاص ھم جزء من كائن إلھي واحد".

)(٣

الدليل الثاني :قول يوحنا) :فَ إ ِ ﱠن ال  ِذينَ يَ ْش ھَ ُدونَ فِي ال ﱠس  َما ِء ھُ ْم ثَالَثَةٌ :اآلبُ َ ،و ْال َكلِ َم ةَُ ،والرﱡ و ُح
اح ٌد() ،(٤وھذا النص يعد عند المسيحيﱢين أصرح نص يصرح بعقيدة الثالوث،
ْالقُ ُدسُ َ .وھَ ُؤالَ ِء الثﱠالَثَةُ ھُ ْم َو ِ
الثالوث ،والجواب عليه من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن ھذا النص محرف ،وھو من إضافة بعض النساخ بدليل عدم وجوده في بعض
الترجمات المطبوعة للكتاب المقدس ،مثل :الترجمة اليسوعية ،والترجمة المشتركة ،وترجمة الكتاب
الشريف ،والترجمة البوليسية ،وھذا نصھا كما جاءت في الكتاب الشريفِ ) :عي َسى ْال َم ِسي ُح ھُ َو ال ِذي َجا َء
وح ھُ َو ْال َح ﱡ
ْس بِ ْال َما ِء َوحْ َدهُ ،بَلْ بِ ْال َما ِء َوال ﱠد ِمَ .والرﱡ و ُح يَ ْشھَ ُد أَ ﱠن ھَ َذا َح ﱞ
ق .إِ َذ ْن
ق ،ألَ ﱠن الرﱡ َ
بِ ْال َما ِء َوال ﱠد ِم .لَي َ
ْ
يح :الرﱡ و ُح َو ْال َما ُء َوال ﱠد ُمَ ،والثﱠالثَةُ ُمتﱠفِقُونَ ( ،وليس في ھذا النص أي ذكر لآلب
ي َ
ُوج ُد ثَالثَةُ ُشھُو ٍد لِل َم ِس ِ
واالبن والروح القدس ،فضالً عن أن يكونوا واحداً ،وھذا دليل على عدم صحة النص وتحريفه.
الوجه الثاني :يستدل أنمار على عدم صحة ھذا النص بعدم وروده في إنجيل يوحنا الذي يعد أھم
األناجيل األربعة عند المسيحيﱢين ،ألنﱠه اإلنجيل الوحيد الذي يكثر من ذكر النصوص المتشابھة التي يوھم
ظاھرھا ألوھية المسيح ،ويتساءل أنمار فيقول" :كيف يھمل يوحنا ھذه العبارة المھمة في إنجيله الذي

) (١أنمار أحمد ،الالھوت المسيحي نشأته -طبيعته ،ط ،١دار الزمان للطباعة والنشر ،دمشق٢٠١٠ ،م ،ص.٢١٨
) (٢المرجع نفسه ،ص.٢١٩
) (٣باربارا براون ،نظرة عن قرب في المسيحيﱠة ،ص.٣٥-٣٤
) (٤رسالة يوحنا األولى ).(٧/٥

١٩٩
يؤكد على الھوت المسيح ،بينما تظھر ھذه العبارة في إحدى رسائله ،والتي ال يعرف النصارى لمن
كتبھا وإلى أين بعثھا؟"

)(١

ھذا ويرى شلبي ﱠ
أن يوحنا ھو الذي وضح عقيدة التثليث ،ويستدل على ذلك بمقدمته الفلسفية التي
بدأ بھا إنجيله ،والتي حاول فيھا إثبات ألوھية المسيح ،والتي جاءت على نسق يختلف فيه عن مقدمات
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األناجيل األخرى ،وكما يستدل شلبي على ذلك ﱠ
بأن معظم النصوص التي توھم بظاھرھا االتحاد بين ﷲ
والمسيح ،جاءت في إنجيل يوحنا.

)(٢

) (١أنمار ،الالھوت المسيحي ،ص.٢١٩
) (٢شلبي ،متولي يوسف ،أضواء على المسيحيﱠة ،ط ،١الدار الكويتية للطباعة والنشر ،د.بلد١٩٦٨ ،م ،ص.٧٨-٧٧
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٢٠٠
وخالصة األمر ﱠ
أن المسلمين والمسيحيﱢين متفقون على قاعدتين ھما:
القاعدة األولى :وجوب أن تكون أدلة العقائد األساسية واضحة وصريحة.
القاعدة الثانية :أنﱠ ﷲ تعالى منزه عن صفات النقص ،متصف بصفات الكمال من الوحدانية
والغنى المطلق وغير ذلك من صفات الكمال ،وعليه ال بد من تأويل النصوص المتشابھة التي ال تتفق
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مع كمال ﷲ تعالى وردھا للنصوص المحكمة.
ھاتان ھما القاعدتان اللتان انطلق منھما الباحث لنقد أدلة المسيحيﱢين على الثالوث ،وبعد نقد
نصوص الكتاب المقدس لم يجد الباحث أي نص يُصرح بعقيدة الثالوث ،وھذا باعتراف المسيحيﱢين
أنفسھم ،وھذا يتعارض مع القاعدة األولى اآلنفة الذكر.
أ ﱠما أدلة المسيحيﱢين على ألوھية المسيح وألوھية الروح القدس عليھما السالم فھي ال تعدو كونھا
نصوصا ً متشابھة وغير مصرحة بمرادھم ،لذلك فھي ال تصلح لالستدالل على ألوھيتھما ،وال نجد نصا ً
واحداً يأمر فيه المسيح عليه الصالة والسالم أتباعه بأن يعبدوه أو أن يعبدوا الروح القدس ،ويمكن تقسيم
أدلة المسيحيﱢين من الكتاب المقدس على الثالوث إلى ستة أقسام ھي:
 .١قسم منھا ال يدل داللة صريحة على ما يدعونه من ألوھية المسيح وألوھية الروح القدس ،وھذا
يتعارض مع القاعدة األولى اآلنفة الذكر.
 .٢قسم يتعارض مع ما ثبت  Hتعالى من الوحدانية والكمال ،والتنزه عن النقص ،فيجب تأويله ،وال
داللة لھم فيه على ألوھية المسيح وألوھية الروح القدس عليھما السالم ألنﱠه يتعارض مع القاعدة
الثانية اآلنفة الذكر.
 .٣قسم مجمل يُفَ َس ُر بنصوص أخرى من الكتاب المقدس وال داللة لھم فيه أيض ا ً ،ﱠ
ألن الدليل إذا
تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل.
صفَ بھا المسيح والروح القدس عليھما السالم ،والتي قد
 .٤قسم فيه بعض األلفاظ المتشابھة التي ُو ِ
صفَ بھا.
توھم ألوھيته لكنﱠھا كانت من باب المجاز ،بدليل أن غيرھما قد ُو َ
 .٥قسم فيه ألفاظ مشتركة تطلق على ﷲ تعالى وعلى الخلق ،فال يمكن االستدالل بھا على ألوھية
المسيح وال على الروح القدس عليھما السالم.
 .٦قسم نصوص وعبارات اقتطعوھا من سياقھا األصلي توھم أنﱠھا تدل على مرادھم ،لكنﱠھا إذا ذكرت
في سياقھا األصلي لم تدل على مرادھم ،بل كثيراً ما تدل على خالف مرادھم.
 .٧قسم فيه اختالف بين النسخ والطبعات لذلك ال يمكن االستدالل به الحتمال أن يكون ذلك من
إضافة النساخ.
أ ﱠما اآلن فبعد أن ت ﱠم نقض الثالوث من الكتاب المقدس ننتقل إلى نقض الثالوث عقالً.

٢٠١
المبحث الثاني
نقض الثالوث عقالً
في ھذا المبحث سيقوم الباحث بنقض أدلة المسيحيﱢين العقلية على الثالوث ،وسوف يثبت عدم
صالحيتھا لالحتجاج على الثالوث ،بل وجعل بعضھا أدلة عليھم ال لھم.
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ومن الجدير بالذكر أنﱠنا إذ نستخدم العقل في نقض عقيدة الثالوث فإنﱠنا ال نكون بذلك قد خالفنا
منھج المسيحيﱢين في المعرفة ،فھم يعدون العقل طريقا ً من طرق المعرفة الصحيحة ،وم ﱠما يؤكد لنا ذلك
أنﱠھم يبدأون كتبھم الالھوتية باألدلة العقلية على وجود ﷲ تعالى) ،(١وھم يستدلون كذلك على وحدانية ﷲ
تعالى بالعديد من األدلة العقلية) ،(٢وقد جاء في الكتاب المقدس عدة نصوص تأمر بالتعقل والتفكر؛ فقد
)(٣
ي ٍء .تَ َمسﱠ ُكوا
جاء في سفر أيوب) :تَ َعقﱠلُوا َوبَ ْع ُد نَتَ َكلﱠ ُم(  ،وقال بولس ألھل تسالونيكي) :ا ْمت َِحنُوا ُك ﱠل َش ْ

بِ ْال َح َس ِن() ،(٤وأمر يوحنا أتباعه بأن يمتحنوا من يدعي النبوة للتأكد من صدق دعوته فقال :يوحنا) :ال
ل اَختَبِروا األَ
روا ھل ھي ِمن ِعن ِد ﷲ .ألَ ﱠن كثيرًا ِمنَ األَنبِيا ِء ال َك ﱠذابينَ
رواح لِتَ َ
َ
تَر ُكنوا إِلى ُكلﱢ رُوح ب ِ
انتَشروا في العالَم() ،(٥وعليه فما دام العقل طريقا ً للمعرفة عند المسيحيﱢين ،وقد أمر الكتاب المقدس
بالتعقل ،وعدم األخذ بأي شيء إال بعد امتحانه والتأكد من حسنه ،فسوف نستخدم ھذا المنھج لنرى مدى
التوافق بين العقل والثالوث ،ونرى ھل يحكم العقل على الثالوث بأنﱠه فوق إدراكه وقدراته ،أم أنﱠه يحكم
ببطالنه واستحالته؟! وبيان ذلك في مطلبين:

المطلب األول :األدلة العقلية على بطالن التوحيد المسيحي واستحالة الثالوث
في ھذا المطلب سيثبت الباحث بإذن ﷲ تعالى بطالن التوحيد المسيحي واستحالة الثالوث؛ وبيان
ذلك اآلتي:
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
أوالً :عرفنا ﱠ
أن ﷲ واحد في ذاته ،مثلث في أقانيمه ،وھم يقولون :إنﱠ اآلب
ھو ﷲ ،واالبن ھو ﷲ ،والروح القدس ھو ﷲ ،فإنﱠنا إذا استخدمنا قوانين المنطق ،ووضعنا بدل األسماء
رموزاً فبدل كلمة )ﷲ( أ ،وبدل كلمة )اآلب( ب ،وبدل كلمة )االبن( جـ ،وبدل كلمة )الروح القدس( د،
فيكون أ ھو ب ،وأ ھو جـ ،وأ ھو د ،فيلزم عنه ضرورة أنﱠ  :ب ھو جــ ،وأنﱠ ب ھو د ،وأنﱠ جـ ھو د،
وھذا الحكم م ﱠما ال يختلف فيه العقالء ،فھو من بديھيات العقل ،وھذا يعني ﱠ
أن اآلب ھو االبن ،واآلب ھو
الروح القدس ،واالبن كذلك ھو الروح القدس ،فال يجوز أن يكون ھناك أي تمايز بين األقانيم الثالثة.

) (١انظر مثالً :الدمشقي ،المئة مقالة ،ص .٥٧مينا ،علم الالھوت ،جـ ،١ص .١١٣-١٠٨جرودم ،علم الالھوت
النظامي ،جـ ،١ص.١٢٢-١٢٠
) (٢انظر :ھذا البحث ،ص .١٢-١١الدمشقي ،المئة مقالة ،ص.٦١
) (٣سفر ايوب ).(٢/١٨
) (٤رسالة بولس األولى إلى تسالونيكي ).(٢١/٥
) (٥رسالة يوحنا األولى ).(١/٤
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٢٠٢
إن اآلب ليس االبن ،ﱠ
أن المسيحيﱢين يقولون :ﱠ
ولكنﱠنا نتعجب أشد العجب حين نعرف ﱠ
وإن اآلب ليس
الروح القدس ،ﱠ
وإن االبن ليس الروح القدس ،فكل منھم شخصية مستقلة عن األخرى ،أو كما يقولون:
أنﱠھم متحدون في الجوھر ،متساوون في الالھوت ،متمايزون في األقنوم ،وال أدري بأي لغة يتحدثون،
وبأي منطق يحكمون ،أليس قولھم ﱠ
بأن اآلب ھو ﷲ ،واالبن ھو ﷲ ،والروح القدس ھو ﷲ ،يلزم عنه
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وأن اآلب ھو الروح القدس ،ﱠ
أن اآلب ھو االبن ،ﱠ
ضرورة ﱠ
وأن االبن ھو الروح القدس ،أ ﱠما القول
بالتساوي التام ،والتمايز التام فھو باطل عقالً.
أن التثليث حقيقي ،ﱠ
إن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
ثانيا ً :ﱠ
وأن التوحيد حقيقي ،ولكن إذا وجد التثليث
الحقيقي فال بد أن توجد الكثرة الحقيقية -كما بيﱠن الھندي ،-وال يمكن عندھا ثبوت التوحيد الحقيقي ،وإال
لزم من ذلك اجتماع الضدين) (١الحقيقين ،وھو محال ،فيلزم تعدد اآللھة ،وعندھا يفوت التوحيد يقينا ً فمن
يقول بالتثليث ال يمكن أن يكون موحداً  Hتعالى بالتوحيد الحقيقي ،وقول المسيحيﱢين ﱠ
بأن :التثليث الحقيقي
والتوحيد الحقيقي ضدان في غير ﷲ تعالى ،ﱠ
وأن ھذا سر فوق العقل ،سفسطة محضة).(٢
وذلك ألنﱠه إذا ثبت ﱠ
أن الشيئين بالنظر إلى ذاتھما ضدان حقيقيان في نفس األمر ،فال يمكن
اجتماعھما في أمر واحد في زمان واحد ،سواء أكان واجب ا ً ذلك األمر أو ممكنا ً ،وذلك ﱠ
ألن الواحد
الحقيقي ليس له ثلث صحيح ،والثالثة لھا ثلث صحيح ،وھو الواحد ،ﱠ
وأن الثالثة مجموع آحاد ثالثة،
والواحد الحقيقي ليس مجموع أحاد ،ﱠ
وأن الواحد الحقيقي جزء الثالثة ،فلو اجتمع التثليث الحقيق ي
والتوحيد الحقيقي في محل واحد للزم كون الجزء كالً ،والكل جز ًء ،ﱠ
وأن ھذا االجتماع يستلزم كون ﷲ
مركبا ً من أجزاء غير متناھية بالفعل التحاد حقيقة الكل والجزء على ھذا التقدير ،والكل مركب ،فكل
جزء من أجزائه أيضا ً مركب من األجزاء التي تكون عين ھذا الجزء  ..وھلم جرا ،وكون الشيء مركبا
من أجزاء غير متناھية بالفعل باطل قطعاً ،ﱠ
وأن ھذا االجتماع يستلزم كون الواحد ثلث نفسه ،والثالثة
ثلث الواحد ،وكون الثالثة ثالثة أمثال نفسھا ،والواحد ثالثة أمثال الثالثة ،وھو محال).(٣
بل ﱠ
إن التوحيد والتثليث ال يستلزم اجتماع الضدين فقط ،بل اجتماع النقيضين أيضا ً) :توحيد وال
توحيد( ،والنقيضان ال يجتمعان وال يرتفعان.
وبناء على ذلك ﱠ
فإن التثليث الحقيقي ممتنع في ذات ﷲ تعالى ،فلو وجدنا نصا ً في الكتاب المقدس
يوھم التثليث بحسب الظاھر فيجب تأويله ليطابق العقل والنقل ،ﱠ
فإن العقل والنقل يدالن على امتناع
التثليث في ذات ﷲ تعالى.

) (١الضدان :صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد ،يستحيل اجتماعھما ،والضدان ال يجتمعان ولكن يرتفعان،
كالسواد والبياض ،انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.١٣٧
ً
) (٢السفسطة :قياس مركب من مقدمات شبيھة بالحق ،وال يكون حقا ،انظر :الجرجاني ،التعريفات ،ص.٢٢٣
) (٣انظر :الھندي ،إظھار الحق ،جـ ،٣ص.٧٢٦-٧٢٥

٢٠٣
ثالثا ً :إذا ثبت ﱠ
أن المسيحيﱢين يعتقدون بوجود تمايز بين األقانيم ،ووجود عالقات متبادلة بينھم،
فيلزم عن ذلك أنﱠھم يعبدون آلھة متعددة ،وبذلك ترتفع الوحدانية التي يدعيھا المسيحيﱡون ،يقول عبداألحد
العراقي" :تدعي الكنيسة ﱠ
أن الثالوث لم يتشكل من ثالثة آلھة ،ولكنﱠھا ما دامت تعترف بوجود نسبة بين
األقانيم ،ﱠ
وأن لكل منھا صفات وأفعاالً ليست لآلخرين ،فاألقانيم الثالثة ال يمكن أن تكون إلھا ً تاما ً ال على
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االنفراد ،وال باالجتماع ،أي ﱠ
أن )اآلب( الوالد ،ال يمكن أن يكون ھو االبن ،وال أن يكون الروح القدس،
وبناء على ذلك ال يمكن أن يكون )ﷲ( إلھا ً تاما ً ،ألنﱠه مقيد باالنضمام إلى الركنين اآلخرين ،وھكذا
األقنوم الثاني والثالث") ،(١ويزيد العراقي األمر توضيحا ً فيقول" :تقول النصرانية :ﱠ
إن في األلوھية أبوة
وبنوة ،بَ ْي َد أنﱠه ال يمكن أن يكون ﷲ أبا ً وابنا ً معا ً في وقت واحد ،ويلزم من كونه واحداً أال يمكن أن يكون
أب ا ً لنفسه ،وال أن يكون ابن نفسه ،إذاً فال ريب في ﱠ
أن العقيدة المذكورة قائلة بوجودين مطلقين ،أو
مستقلين في األلوھية ،وكذلك الروح القدس الصادر والمنبثق على الدوام من ھذين الوجودين المطلقين
المستقلين )اآلب واالبن( ل ﱠما كان ليس أبا ً وال ابنا ً ،وجب أن يكون له وجود مطلق ثالث )مستقل(")،(٢
فإذا ثبت وجود تمايز بين األقانيم استحالت الوحدة.
رابعا ً :إذا ثبت وجود التمايز الحقيقي بين أقانيم الثالوث المقدس ،فاآلب يمتاز بأنﱠه أصل لألقنومين
اآلخرين ،واالبن يمتاز بالبنوة ،والروح القدس يمتاز باالنبثاق ،فنقول للمسيحيﱢين :ھل تلك الميزة أو
الصفة التي يمتاز بھا كل أقنوم عن األقنومين اآلخرين ھي صفة نقص أم كمال؟ فإن كانت صفة كمال
فقد افتقد األقنومان اآلخران لصفة من صفات الكمال ،وھذا نقص في حقھما ،وبذلك بطلت ألوھيتھما،
ﱠ
ألن اإلله ال يكون ناقصا ً ،وإن كانت الصفة التي يمتاز بھا كل أقنوم عن األقنومين اآلخرين صفة نقص،
فھذا نقص في حقه ،واإلله ال يكون ناقصا ً ،فمثالً :ﱠ
إن االبن يمتاز بصفة البنوة ،وھذه الصفة إن كانت
صفة كمال ف ﱠ
إن اآلب والروح القدس قد افتقدا لصفة من صفات الكمال )صفة البنوة التي امتاز بھا
االبن( ،وھذا نقص في حقھما ،وبذلك فقد بطلت ألوھيتھما ،وإن كانت صفة نقص فقد بطلت ألوھية
االبن ،ﱠ
ألن اإلله ال يكون ناقصا ً ،وبذلك فقد بطل الثالوث.
خامسا ً :إن استدالل المسيحيين على وجوب أن تكون األقانيم ثالثة لكون العدد ثالثة أكمل األعداد
ألنﱠه يجمع الزوج والفرد) (٣ھو استدالل باطل ،وقد ب يﱠن ابن حزم بطالنه بعدة وجوه أبرزھا):(٤
الوجه األول :ﱠ
أن كل عدد أكبر من الثالثة فھو أكمل وأتم من الثالثة ،ألنﱠه يجمع إ ﱠما زوجا ً وزوجا ً،
وإ ﱠما زوجا ً وزوجا ً وفرداً ،وإ ﱠما أكثر من ذلك.
إن الثالثة واحد ،والواحد ثالثة ،ﱠ
إن ھذا القول يتعارض مع قولھم :ﱠ
الوجه الثاني :ﱠ
ألن الثالثة التي

) (١العراقي ،اإلنجيل والصيلب ،ص.٢٩
) (٢المرجع نفسه ،ص.٢٩
) (٣انظر :ھذا البحث ،ص.٧٥-٧٣
) (٤انظر :ابن حزم ،الفصل في الملل ،جـ ،١ص.٦٩
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٢٠٤
تجمع الزوج والفرد ھي غير الثالثة التي ھي عند المسيحيﱢين بال شك ،ﱠ
ألن الثالثة التي تجمع الزوج
والفرد ليست الفرد الذي ھو فيھا ،وھي تجمع الواحد وغيره ،والفرد جزء منھا ،وھي ُك ٌل للواحد ولغيره،
ل له وال بعض ،وال ُكل ليس ھو الجزء ،والجزء ليس ھو ال ُكل ،والفرد جزء
والباري جل جالله ال ُك َ
الثالثة ،والثالثة ُكل للفرد وللزوج معه ،فالفرد غير الثالثة ،والثالثة غير الفرد ،وعليه فال يمكن أن
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يكون ﷲ ھو اآلب واالبن والروح القدس ،ويكون اآلب ھو ﷲ ،واالبن ھو ﷲ ،والروح القدس ھو ﷲ.
الوجه الثالث :ﱠ
ألن االثنين يوجد فيه الزوج والفرد ،فاالثنين ھو فرد وفرد ،وھو زوج في ذاته،
فاالثنين يجمع في حقيقته الزوج والفرد ،فيلزم من ذلك أن يجعل المسيحيﱡون ربھم اثنين ال ثالثة.
سادسا ً :لنا أن نسأل المسيحيﱢين فنقول :ھل ألقنوم االبن )الكلمة( المتميز عن أقنوم اآلب )الوجود(
وأقنوم الروح القدس )الحياة( وجود وعلم وحياة أم ال؟! فإن قالوا :ال فقد بطلت ألوھية ھذا األقنوم بسبب
عدم نسبة العلم والحياة إليه ،بل لقد ثبت عدم وجوده بسبب نفي الوجود عنه ،وإن قالوا :نعم له وجود،
وله علم ،وله حياة ،لزمھم جعل األقانيم تسعة بدل الثالثة ،فيكون ھناك اآلب وعلمه وحياته ،واالبن
وعلمه وحياته ،والروح القدس وعلمه وحياته ،وھذا إبطال للتثليث ،وخروج عن المسيحيﱠة.
أن ذات ﷲ تعالى لو كانت مكونة من ثالثة أقانيم ممتازة عن بعضھا بامتياز حقيقي ،ﱠ
سابعا ً :ﱠ
فإن
حقيقية ﷲ تعالى تكون مركبة ،والمركب مفتقر ،فھو يفتقر إلى أجزاءه التي يتركب منھا ،وكذلك ھذه
األجزاء مفتقرة لبعضھا البعض ،فكل مركب مفتقر إلى غير ممكن لذاته ،فيلزم أن يكون ﷲ تعالى ممكنا ً
لذاته ،مفتقراً لغير ،وھذا باطل -كما بيﱠن الھندي ،(١)-فيلزم من ذلك استحالة أن يكون في ذات ﷲ تعالى
ثالثة أقانيم.
ثامنا ً :يعتقد المسيحيﱡون أنﱠ اآلب ھو أصل األقنومين اآلخرين ،ولوال اآلب لما ُوجد االبن ،ولما
ُوجد الروح القدس ،فضالً عن أن يكونا إلھين) ،(٢وعليه فما دام االبن والروح القدس يعتمدان في
وجودھما وألوھيتھما على اآلب ،وھما يستمدان ذلك منه ،فلواله لما وجدا ،ولما كانا إلھين ،فقد بطلت
ألوھيتھا ،ألنﱠ ما ُوجد بغيره يستحيل أن يكون إلھا ً ،فاإلله ال بد أن يكون واجب الوجود بذاته ،فأ ﱠما من
كان وجود معتمد على غيره ،فيستحيل أن يكون إلھ ا ً ،ﱠ
ألن من أخص صفات اإلله -عند المسلمين
والمسيحيﱢين -وجوب الوجود والقيام بالنفس واالكتفاء الذاتي) ،(٣وعليه فما دام وجود االبن والروح
القدس مستمد من اآلب فقد بطلت ألوھيتھما ،وھذا من أكبر األدلة على تناقض عقيدة الثالوث عند
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
فإن من أشد العجب ﱠ
المسيحيﱢين وبطالنھا ،ﱠ
أن وجود االبن والروح القدس مستمد
اآلب ،وھم يعتقدون ﱠ
أن اإلله ال بد أن يكون واجب الوجود في ذاته ،ثم يعتقدون فيھما األلوھية ،ولو لم
يكن من دليل على بطالن عقيدة الثالوث إال ھ ذا الدليل لكفى ،والحمد  Hالذي أظھر الحق فجعل
) (١الھندي ،إظھار الحق ،جـ ،٣ص.٧٢٦
) (٢انظر :ھذا البحث ،ص.٢٧
) (٣انظر :ھذا البحث ،ص.١٦-١١

٢٠٥
المسيحيﱢين يبطلون عقيدتھم بألسنتھم ،وينقضون بنيانھم بأيديھم ،ويدحضون ديانتھم بأنفسھم ،وكفى ﷲ
المومنين القتال.
تاسعا ً :ال يخلو أن تكون األقانيم الثالثة )اآللھة الثالثة( متساوية في العلم والقدرة وسائر الصفات
)وھذا ما يعتقده المسيحيﱡون( ،أو متفاضلين فيعلم أحدھم ما ال يعلم اآلخران ،ويقدر أحدھم على ما ال يقدر
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عليه اآلخران ،فإن تساووا كان ما زاد عن الواحد فضالً غير ُمحتاج إليه ،وھذا باطل ،ﱠ
ألن الفضل
والزيادة في الخلق قبح ،وھي في ذات ﷲ تعالى أشد قبحا ً ،فيستحيل وجود الفضل والزيادة في ذات ﷲ
تعالى ،وإن تفاضلوا كان المفضول ناقصا ً ،والناقص ال يكون إلھا ً.

)(١

عاشراً :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ ثالثة أقانيم ،فلنا أن نسألھم :لماذا خصصتم األقانيم بالثالثة؟! وبما
تنكرون على من يجعلھا أربعة فصاعداً؟! ولماذا ال تجعلون القدرة أقنوما ً رابعاً؟! فإن قالوا ال حاجة في
ألن الحياة تجزئ عن القدرة ،فيقال لھم :ﱠ
ذلك ﱠ
إن الحياة ال تجزئ عن القدرة ،فقد يكون الحي غير قادر،
كالنائم والمغمى عليه ،كما ﱠ
أن فقدان القدرة يستلزم وجود ضدھا وھو العجز ،فالقدرة أمر زائد على
الحياة ،وھي من أھم صفاته سبحانه وتعالى ،فوجب عليكم جعلھا أقنوما ً رابعا ً ،وكذلك يقال لكم في
اإلرادة والسمع والبصر وغيرھا من الصفات اإللھية) ،(٢علما ً بأنﱠكم تثبتون كل تلك الصفات  Hتعالى.
الحادي عشر :نقول للمسيحيﱢين :إنﱠكم تقولون ﱠ
إن كل أقنوم من األقانيم الثالثة إله ،واإلله ال بد أن
يقوم بنفسه ،وعليه فإ ﱠما أن يكون كل واحد من األقانيم الثالثة إلھا ً ،أو جزء إله ،فيكون مجموعھما إلھا ً
واحداً ،ويرى القرطبي أنﱠه إن كان كل أقنوم جزء إله لزم عن ذلك :أن يكون اإلله مركبا ً متبعضا ً ،وھذا
باطل عند المسلمين وعندكم ،وإن كان كل واحد منھا إلھا ً منفرداً ،لزمكم على ذلك أمور باطلة؛ منھا :أن
يكون كل واحد من ھذه األقانيم حيا ً عالما ً مريداً قادراً موصوفا ً بصفات الكمال ،إذ اإلله ھو الموصوف
بصفات الكمال ،المتعالي عن صفات النقص ،فيلزم عن ذلك أن تقوم الصفة بالصفة ،ألنﱠكم تعدون األقانيم
صفات) ،(٣فأقنوم االبن عندكم ھو العلم ،وأقنوم الروح القدس ھو الحياة ،وعليه فإن كان االبن إلھا ً،
واالبن عندكم ھو العلم ،وكان ھذا اإلله )االبن( يتصف بالقدرة واإلرادة والحياة وغير ذلك من الصفات
التي يجب أن يتصف بھا اإلله ،فيجب عندھا أن تقوم الحياة واإلرادة والقدرة بالعلم )الذي ھو االبن(
وھكذا ،وإن جاز قيام الصفة بالصفة ،جاز أن يقوم بتلك الصفة صفة أخرى ،وبتلك الصفة صفة أخرى
فيتسلسل ،وما يتسلسل ال يتحصل ،ويلزم من ذلك أن تكون األقانيم ال نھاية لھا ،إذ الحياة تقوم بالعلم
)أقنوم االبن( ،وتلك الحياة )أقنوم الروح القدس( عالمة بعلم ،إلى غير ذلك ،ويلزم من ذلك أيضا ً أن

) (١انظر :المتطبب ،نصر بن يحيى )ت ٥٨٩ھـ( ،النصيحة اإليمانية في فضيحة الملة النصرانية ،د.ط) ،تحقيق محمد
الشرقاوي( ،مطبعة دار التأليف ،دار الصحوة للنشر والتوزيع ،القاھرة١٩٨٦ ،م ،ص.٦٤-٦٣
) (٢انظر :الجويني ،عبدالملك بن عبدﷲ )ت ٤٧٨ھـ( ،الشامل في أصول الدين ،ط) ،١تحقيق عبدﷲ عمر( ،دار الكتب
العلمية ،بيروت١٩٩٩ ،م ،ص .٣٣٥-٣٣٤الجعفري ،الرد على النصارى ،ص .٧٧القرآفي ،األجوبة الفاخرة،
ص.١١٩-١١٨
) (٣انظر :ھذا البحث ،ص.٢١-٢٠
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٢٠٦
تكون الحياة )أقنوم الروح القدس( حيﱠة بحياة ،والعلم )أقنوم االبن( علم بعلم ،إلى غير ذلك من الصفات،
وھذا كله محال ،ويلزم من ذلك أيضا ً أن يكون اإلله )األقنوم( صفة لموصوف ،ﱠ
فإن المفھوم لھذه األقانيم
أنﱠھا صفات ،وھذا باطل ،وإ ﱠما أن تكون ھذه األقانيم ليست حية ،وال عالمة ،وال مريدة ،وال قادرة .. ،فال
تكون ھذه األقانيم آلھة) ،(١وعليه ﱠ
فإن كل ھذه االحتماالت محالة ،فبطلت بذلك ألوھية األقانيم ،و Hالحمد
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والمنة.
الثاني عشر :إن فرضنا جدالً ﱠ
أن ذات ﷲ تعالى تتكون من ثالثة أقانيم -واألقنوم عند المسيحيﱢين
إله -فال يخلو إ ﱠما أن يكون كل واحد من األقانيم محتاجا ً إلى األقنومين اآلخرين ،أو أن يكون كل واحد
منھما مستغنيا ً عن األقنومين اآلخرين ،وعليه فإن كان كل واحد محتاجا ً إلى األقنومين اآلخرين فقد
بطلت ألوھيته ،ﱠ
ألن المحتاج ال يكون إلھا ً ،وإن كان كل واحد منھما مستغنيا ً عن األقنومين اآلخرين فقد
بطلت ألوھية ال ُمستغنى عنه )األقنومين اآلخرين( ،ﱠ
ألن اإلله ال يُستغنى عنه ،بل اإلله ھو الذي يكون
الكل محتاجا ً إليه ،ويكون ھو مستغنيا ً عن الكل.

)(٢

وعليه فإذا فرضنا ألوھية االبن فإ ﱠما أن يكون االبن محتاجا ً لآلب ،وعندھا تبطل ألوھية االبن؛ ﱠ
ألن
الحاجة نقص ،والناقص ال يكون إلھا ً ،وإ ﱠما أن يكون االبن ُمستَغنيا ً عن اآلب ،وعندھا تبطل ألوھية اآلب
ﱠ
ألن اإلله يُستغنى به ،وال يُستغنى عنه ،فاالستغناء عن اآلب نقص في اآلب ،والناقص ال يكون إلھا ً،
فبطل بذلك احتمال وجود إلھين ،وبطالن الثالثة من باب أولى.
إن األمانة التي يؤمن بھا المسيحيﱡون ويتلونھا في صلواتھم تثبت ﱠ
الثالث عشر :ﱠ
أن المسيحيﱢين ال
يؤمنون بإله واحد ،بل يؤمنون بثالثة آلھة مستقلة) ،(٣ويرى ابن تيمية ﱠ
أن المسيحيﱢين جمعوا في أمانتھم
بين الضدين )التوحيد والتثليث( فقد قالوا في بداية األمانة) :نؤمن بإله واحد( ،وھذا قول حق ،لكنھم
نقضوه بقولھم) :وبرب واحد يسوع المسيح ،ابن ﷲ الوحيد  ،..إله حق من إله حق( ،فأثبتوا ھنا إلھين،
فالمسيح إله من إله ،فھو إذاً إله ثاني مع اإلله األول ،ثم أثبتوا إلھا ً ثالثا ً بقولھم) :وبالروح القدس ،الرب،
المحيي ،المنبثق من اآلب ،الذي مع اآلب واالبن مسجود له وممجد( ،فصاروا يثبتو ثالثة آلھة،
ويقولون :إنﱠما نثبت إلھا ً واحداً ،وھو تناقض ظاھر ،وجمع بين الضدين) ،(٤أو باألحرى :ھو جمع بين
النقيضين ،فإذا ثبت التثليث فقد ارتفع التوحيد ،فال يصح قول المسيحيﱢين بأنﱠھم موحدون.
أن المسيح مولود من ﷲ منذ األزل ،ويقولون ﱠ
الرابع عشر :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن المسيح ھو علم
ﷲ ،ومع ذلك فإنﱠھم يعتقدون ﱠ
أن المسيح ھو خالق العالم ،وھذا باطل من عدة وجوه أبرزھا:

) (١انظر ھذا الدليل :القرطبي ،اإلعالم بما في دين النصارى من األوھام ،جـ ،١ص.٨٨-٨٦
) (٢انظر استحالة وجود إلھين :الشھرستاني ،محمد بن عبدالكريم )ت ٥٤٨ھـ( ،نھاية األقدام في علم الكالم ،ط،١
)تحقيق ألفريد جيوم( ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاھرة٢٠٠٩ ،م ،ص.٨٧
) (٣انظر نص األمانة :كسﱠاب ،مجموع الشرع الكنسي ،ص .٢٤٥قاشا ،أضواء على المجامع المسكونية ،ص.٣١
) (٤انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص.٤٥٢

٢٠٧
أن العلم ال عالقة له بالخلق ،بل ﱠ
الوجه األول :ﱠ
إن العلم صفة كاشفة لألشياء غير مؤثرة فيھا ،ولو
أنﱠھم قالوا ﱠ
إن المسيح ھو القدرة لكان لھم في ذلك بعض العذر ،أ ﱠما أن يكون المسيح ھو العلم ،ومع ذلك
ھو الخالق فھذا باطل ومحال.
الوجه الثاني :أنﱠھم يدعون ﱠ
أن المتحد بالمسيح عليه الصالة والسالم ھو الكلمة الذي ھو العلم ،وقد
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بيﱠن ابن تيمية أنﱠھم إن أرادوا بالعلم نفس الذات العالمة الناطقة ،كان المسيح عندھا ھو اآلب ،وكان
المسيح ھو نفسه اآلب واالبن والروح القدس ،وھذا عند المسيحيﱢين وعند جميع الناس كفر ،وإن قالوا:
المتحد بالمسيح ھو العلم ،ﱠ
فإن العلم صفة ال تفارق العالم ،وكما ال تفارقه أيضا ً صفة الحياة ،فيستحيل أن
يتحد به العلم دون الذات ودون الحياة.

)(١

الوجه الثالث :وذكر ابن تيمية ﱠ
أن العلم صفة والصفة ال تخلق وال ترزق ،والمسيح نفسه ليس ھو
الصفة القائمة بغيرھا ،بل ھو كائن قائم بذاته ،وأيضا ً فالمسيح عند المسيحيﱢين ھو خالق السماوات
واألرض ،فامتنع أن يكون المتحد بالمسيح صفة ،ﱠ
ألن اإلله الخالق ھو اإلله الحي العالم القادر ،وليس ھو
الحياة نفسھا ،وال العلم والكالم نفسھما ،فلو قال قائل :يا علم ﷲ الحياة ،أو يا حياة ﷲ ،أو يا كالم ﷲ،
اغفر لي ،لكان ھذا باطل عقالً ،لذلك لم يجوز أحد من أھل الملل أن يقال للتوراة واإلنجيل وغير ذلك من
كالم ﷲ :اغفر لي وارحمني ،وإنﱠما يقال لإلله المتكلم بھذا الكالم :اغفر لي وارحمني ،والمسيح عليه
الصالة والسالم عند المسيحيﱢين ھو اإلله الخالق الذي يقال له :اغفر لنا وارحمنا ،فلو كان المسيح ھو علم
ﷲ وكالمه ،لم يجز أن يكون إلھا ً معبوداً ،فكيف إذا لم يكن ھو علم ﷲ وكالمه ،بل ھو مخلوق بكالمه،
حيث قال له :كن فكان.

)(٢

الوجه الرابع :ﱠ
إن تجسد االبن عند المسيحيﱢين من الروح القدس ومن مريم العذراء ،فإن كان
الروح القدس ھو حياة ﷲ ،فيكون المسيح -كما ذكر ابن تيمية -عندھا ھو علم ﷲ وحياته ،فيكون الھوت
المسيح أقنومين من األقانيم الثالثة ،وھذا عندكم باطل.

)(٣

إن من المعروف عند المسيحيﱢين أنﱠھم ينزھون رجال الدين عن الولد ﱠ
الوجه الخامس :ﱠ
ألن ذلك
دنس ،وليس من صفات الكمال ،وھنا تتساءل فوزية الحتيرشي فتقول" :أليس من األولى أن يتنزه ﷲ
سبحانه وتعالى الذي خلق رجال الدين ،بل وخلق الخلق كله عن الولد؟! ف ﱠ
إن كالمھم ھذا فيه مدح
لقساوستھم ورجال دينھم ،وقدح بربھم ،فھذا ھو الكفر بعينه!") (٤فالبنوة ليست كماالً كما يعتقد
المسيحيﱡون ،بل ﱠ
إن محبة اإلنسان ألن يكون له ابن إ ﱠما أن تكون خوفا ً من العجز عند الكبر ،وإ ﱠما أن

) (١انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص.٤٢١
) (٢انظر :المصدر نفسه ،جـ ،١ص.٤٢١
) (٣انظر :المصدر نفسه ،جـ ،١ص.٤٢٤
) (٤انظر :الحتيرشي ،فوزية بنت حمد ،عقيدة التثليث :جذورھا وتطورھا -عرض ونقد ،رسالة ماجستير )غير
منشورة( ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية١٤٢٣ ،ھـ ،ص.٢٨٨
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٢٠٨
تكون رغبة في أن يكون له من يحيي اسمه ويبقي ذكره ويرث ماله بعد موته ،وكل ھذا في حق ﷲ تعالى
محال.
الخامس عشر :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن الروح القدس حياة ﷲ ،وھو منبثق من ﷲ أزالً ،وھذا باطل
من عدة وجوه أبرزھا:
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الوجه األول :ﱠ
أن االنبثاق في اللغة ھو االنفجار ،واالندفاع ،ومنھا انبثق السيل؛ أي انفجر
واندفع) ،(١وعليه فيكون معنى انبثاق الروح القدس من اآلب ﱠ
أن الروح القدس قد انفجر من اآلب ،واندفع
أن حياة ﷲ تعالى صارت منفجرة منه ،وخارجة عنه ،وھذا باطل ﱠ
خارجه ،وھذا يعني ﱠ
ألن صفة الحياة
تتعلق بالذات اإللھية مالزمة للذات اإللھية وال يمكن أن تنبثق عنھا ،فحياة ﷲ ھي :صفة قائمة في الذات
ألجلھا ال يمتنع على الذات أن تعلم وتقدر) ،(٢وقيل :ھي صفة أزلية تقتضي االتصاف بالعلم وبغيره من
الصفات الواجبة) ،(٣فإثبات صفة الحياة  Hتعالى يستلزم اتصافه سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال ،فال
يتخلف منھا صفة ،ﱠ
ألن تخلف أي صفة يكون لضعف الحياة ،وحياته سبحانه أتم حياة وأكملھا) ،(٤وعليه
فإن صفة الحياة صفة ال يمكن أن تتعلق بغير الذات ،كغيرھا من الصفات ،ﱠ
ﱠ
فإن العلم يقتضي معلوما ً،
والقدرة تقتضي مقدوراً ،أ ﱠما الحياة فھي ال تطلب أمراً زائداً على قياھما بالذات اإللھية) ،(٥لذلك يستحيل
عقالً أن يكون الروح القدس المنبثق من ﷲ تعالى ھو صفة الحياة ،ﱠ
ألن ھذه الصفة -عموما ً -ال تفارق
الموصوف ،وال تتعلق بغير الذات ،في حين ﱠ
أن الروح القدس كان ينطق في األنبياء ويحل فيھم عند
المسيحيﱢين ،لذلك ال يمكن أن يكون ھو حياة ﷲ.
الوجه الثاني :يرى عبدالمنعم فؤاد أنﱠه لو انبثقت صفة الحياة عن ذات ﷲ تعالى للزم أن تنبثق
سائر الصفات اإللھية عن ذات ﷲ سبحانه وتعالى) ،(٦إذ ال ميزة لصفة على األخرى.
الوجه الثالث :يعتقد المسيح ﱡيون ﱠ
أن الروح القدس )حياة ﷲ( كان ناطقا ً في األنبياء عليھم الصالة
والسالم ،وحياة ﷲ صفة قائمة فيه ال تفارقه ،لذلك ذكر ابن تيمية ﱠ
أن الروح القدس لو كان ھو حياة ﷲ
تعالى فإنﱠه ال يمكن له أن يحل في غير ﷲ تعالى ،فإذا ثبت ﱠ
أن الروح القدس كان يحل في األنبياء عليھم

) (١انظر :الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ص.٩٨
) (٢انظر :الرازي ،محمد بن عمر )ت ٦٠٦ھـ( ،األربعين في أصول الدين ،ط) ،١تحقيق محمود عبدالعزيز( ،دار
الكتب العلمية ،بيروت٢٠٠٩ ،م ،ص .١٥٣اآلمدي ،علي بن محمد )ت ٦٣١ھـ( ،أبكار األفكار في أصول الدين،
ط) ،١تحقيق أحمد المزيدي( ،دار الكتب العلمية ،بيروت٢٠٠٣ ،م ،جـ ،١ص.٣٤٥
) (٣انظر :الباجوري ،إبراھيم بن محمد ،شرح جوھرة التوحيد ،ط) ،١تحقيق مصطفى البُغا( ،دار المصطفى ،دمشق،
٢٠١٠م ،ص.٩٥
) (٤انظر :أبو العز الحنفي ،علي بن علي )ت ٧٩٢ھـ( ،شرح العقيدة الطحاوية ،ط) ،١تحقيق عبدالرحمن الزواوي(،
دار الغد الجديد ،القاھرة٢٠٠٩ ،م ،ص.٦٣
) (٥انظر :الدردير ،أبو البركات أحمد بن محمد )ت ١٢٠١ھـ( ،شرح الخريدة البھية ،ط) ،١تحقيق مصطفى أبو
رشوان( ،دار البصائر ،القاھرة٢٠١٠ ،م ،ص.١٨٢
) (٦انظر :عثمان ،عبدالمنعم فؤاد ،المسيحيﱠة بين التوحيد والتثليث وموقف اإلسالم منھا ،ط ،١مكتبة العبيكان،
الرياض٢٠٠٢ ،م ،ص.٢٨٣

٢٠٩
السالم ،فبطل أن يكون الروح القدس -الناطق في األنبياء عليھم الصالة والسالم -ھو حياة ﷲ تعالى
القائمة به سبحانه ،وإال فلو كان الروح القدس حياة ﷲ للزم أن يكون كل األنبياء الذين نطق فيھم الروح
القدس آلھة ،وھذا باطل قطعا ً.

)(١

أن االنبثاق كان من اآلب واالبن معا ً ،وھذا باطل ،ﱠ
الوجه الرابع :يعتقد الكاثوليك ﱠ
ألن الروح

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

القدس إن كان قد انبثق عن كليھما فال بد أن يكون مركبا ً من أجزاء ،انبثق بعضھا من اآلب ،وبعضھا
اآلخر من االبن ،ويلزم عن ذلك أن يكون الروح القدس مركبا ً ،فتبطل ألوھيته ﱠ
ألن اإلله ال يكون مركبا ً،
ﱠ
ألن المركب يفتقر لمن يركبه ،ويفتقر إلى أجزائه ،واإلله ال يكون مفتقراً.
إن الروح القدس غير مركب ) ﱠ
فإن قال المسيح ﱡيون :ﱠ
ألن الروح القدس عنھم إله ،واإلله غير
مركب( ،فكيف يمكن أن ينبق الواحد البسيط عن مصدرين مستقلين؟! فھذا يستلزم اجتماع مؤثرين تامين
على أثر واحد ،وھذا باطل.
وعليه يبطل القول بانبثاق الروح القدس عن اآلب واالبن ،وھو المطلوب.
السادس عشر :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن االبن قد تجسد ،وھذا باطل من عدة وجوه أبرزھا:
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
الوجه األول :ﱠ
أن االتحاد بين الناسوت والالھوت كان من غير امتزاج وال
اختالط وال تغيير في أي من صفات الالھوت والناسوت ،بل بقي كل منھما على ما كان عليه من
ألن االتحاد ھو ﱠ
الصفات قبل االتحاد) ،(٢وھذا باطل؛ ﱠ
أن شيئين اتحدا فاستحاال شيئا ً ثالثا ً ،فإذا بقي كل
منھم على ما كان عليه قبل االتحاد فال يكون في الحقيقة ھناك اتحاد ،بل بقي كل منھم منفصالً عن
اآلخر ،وعليه فإن كان الالھوت والناسوت قد بقيا على ما كانا عليه قبل االتحاد فبالحقيقة ليس ھناك
اتحاد بينھما.
الوجه الثاني :يتساءل ابن حزم عن أنﱠه :إذا كان االبن عند المسيحيﱢين ھو علم ﷲ ،وقد اتحد االبن
بالمسيح ،فھل يقال :ﱠ
إن مريم العذراء عليھا السالم قد ولدت علم ﷲ.

)(٣

الوجه الثالث :ﱠ
إن المسيح )االبن المتجسد( ھو أحد األقانيم الثالثة الذين يمثلون الذات اإللھية ،ومن
المعلوم لكل من قرأ اإلنجيل ﱠ
أن المسيح كان يلحقه ما يلحق البشر من الجوع والعطش والنوم وغير ذلك
من األعراض البشرية ،فكيف يلحق االبن ما ال يلحق الثالثة وھو معھم واحد؟! فإن قال المسيحيﱡون:
نصف المسيح ھو اإلله ،والنصف اآلخر ليس بإله ،لزمھم أن يقولوا :يا نصف المسيح ارحمنا ،فيكون
نصف المسيح خالقا ً ،ونصفه اآلخر مخلوقا ً) ،(٤ويكون نصف المسيح إلھا ً ،ونصفه عبداً ،وعندھا يكون

) (١انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص.٤٢٥
) (٢انظر :ھذا البحث ،ص.٣٧
) (٣انظر :ابن حزم ،الفصل في الملل ،جـ ،١ص.٦٧
) (٤انظر :الخزرجي ،أحمد بن عبدالصمد )ت ٥٨٢ھـ( ،مقامع الصلبان ،د.ط) ،تحقيق عبدالمجيد الشرقي( ،مطبعة
الشركة التونسية لفنون الرسم ،تونس١٩٧٥ ،م ،ص.٨٥
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٢١٠
نصف المسيح البشري يعبد نصف المسيح اإللھي ،فنصفه يعبد نصفه ،وھذا باطل.
الوجه الرابع :يعتقد المسيحيﱡون أن أحد أسباب التجسد اإللھي ھو ﱠ
أن ﷲ تعالى أراد أن يعلن
لإلنسان ذاته العلية ،فمن محبة ﷲ تعالى لإلنسان تجسد لكي يزداد اإلنسان معرفة بربه ،ﱠ
ألن اإلعالن
يف
بواسطة األنبياء عليھم السالم لم يكن كافيا ً ،وھذا باطل؛ ألنﱠنا إن فرضنا جدالً صحة التجسد فھو لم ِ
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بالغرض الذي من أجله قد أتعب ﷲ نفسه بھذا التجسد!! فليس كل الناس قد رأوا ھذا التجسد ،بل من رآه
من الناس إنﱠما ھم القلة القليلة منھم ،فما رأى ھذا التجسد إال أولئك الذين عاصروا المسيح عليه الصالة
والسالم وشاھدوه ،فما ھو العمل مع بقية الناس؟! وما ھو ذنبھم لكي يحرموا من أعظم نعيم في الدنيا أال
وھو رؤية ربھم؟! أليس من حقھم ذلك وھم العدد األكبر؟! وبھذا فقد ذھب التجسد ھبا ًء منثوراً ،وحاشا
لفعل من أفعال ﷲ تعالى أن يكون ھبا ًء منثوراً.
الوجه الخامس :يتساءل عصام حنفي فيقول" :كيف يمكن للجسد البشري المحدود أن يتسع لإلله
الالمحدود ،فھل يمكن مثالً وضع بحر من الماء في كأس صغير نشرب منه؟! وھل يمكن وضع الكرة
األرضية في كرة قدم يلعب بھا الصبيان؟!"

)(١

الوجه السادس :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن التجسد كان أثراً من آثار عظمة القدرة اإللھية ،فا Hتعالى
ألن ھذا يعني ﱠ
على كل شيء قدير ،فما الذي يمنع من أن يكون ﷲ قادراً على التجسد؟!) (٢وھذا باطل؛ ﱠ
أن
القدرة اإللھية تعلقت بذات ﷲ تعالى ،ومن المعلوم ﱠ
أن القدرة اإللھية تتعلق بالممكنات ،ال بالواجبات
والمستحيالت ،وﷲ تعالى واجب الوجود لذلك يستحيل أن تتعلق القدرة به ،ﱠ
ألن ھذا يعني أن يصبح
الواجب ممكنا ً ،وھذا محال؛ ألنﱠه يؤدي إلى قلب حقيقة الواجب إلى ممكن.
ولكي يتضح المعنى أكثر فسوف نسأل المسيحيﱢين فنقول :إذا كنتم تعتقدون أن اإلرادة والقدرة
اإللھيتين تتعلقان بذات ﷲ تعالى ،ومن المعلوم عندكم ﱠ
أن القدرة من شأنھا اإليجاد واإلعدام ،فھل يمكن أن
تتعلق قدرة ﷲ تعالى بإعدام نفسه؟ فإن قلتم :نعم ،يمكن ذلك ،فعندھا تكونوا قد خرجتم من دينكم ،وحكمتم
بإمكان الموت لربكم ،وھذا باطل عندكم؛ ألنكم تعتقدون بقدم ﷲ وبقائه ،واستحالة موته وفنائه) ،(٣وإن
قلتم :ال ،ال يمكن ذلك ،فنقول لكم :لماذا ال يمكن ذلك؟ فسوف تقولون :ﱠ
ألن ذات ﷲ ال تقبل الموت
والفناء ،فنقول لكم كذلك :ﱠ
إن ذات ﷲ أيضا ً ال تقبل التجسد؛ الستحالة أن تتعلق اإلرادة والقدرة بھا ،ألنﱠھما
ال تتعلقان إال بالممكنات ،وليس ھذا نقصا ً أو عجزاً في اإلرادة والقدرة ،ويُبيﱢن العالمة البوطي استحالة
تعلق اإلرادة والقدرة بغير الممكن فيقول" :تعلق اإلرادة والقدرة بالممكنات وحدھا ال يعني العجز؛ وإذا
أمعنت النظر في معنى ھذا الكالم علمت ﱠ
أن تعلق اإلرادة والقدرة بالممكنات فقط ،ال يعني العجز
والنقصان في اإلرادة ،وإنﱠما يعني ﱠ
أن اإلرادة الكاملة التامة ليس من شأنھا أن تتجه إلى الواجب ما دام أنﱠه
) (١انظر :الخزرجي ،مقامع الصلبان ،ص.١٢
) (٢انظر :ھذا البحث ،ص.٣٧-٣٦
) (٣انظر :ھذا البحث ،ص.١٢

٢١١
واجب ،أو إلى المستحيل ما دام مستحيالً ،وكذلك القدرة ،بل ال يمكن للعقل أن يفھم كيف تتعلق اإلرادة أو
القدرة بالواجب أو المستحيل ،فلو قيل مثالً :ﱠ
إن إرادة ﷲ تعلقت بإيجاد المستحيل )وھو الشريك في
األلوھية مثالً( فأوجدته -ﱠ
فإن عقلك ال يمكن أن يصدق إطالقا ً ھذا الكالم؛ ألنﱠه مستحيل بالبداھة".

)(١

ويُبيﱢن العالمة البوطي سبب استحالة أن تتعلق القدرة بإيجاد الشريك  Hتعالى فيقول" :إذ معنى ھذا
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القول أنﱠه قد أوجد إلھا ً مثله واجب الوجود ،وواجب الوجود يستحيل أن يكون مسبوقا ً بعدم .. ،وإذاً فليس
ھو في الحقيقة واجب الوجود ،وإن قلت بل ھو كذلك على الرغم من أنﱠه مخلوق ومسبوق بعدم ،فمعنى
ذلك أنﱠك تقول :إنﱠه واجب الوجود رغم أنﱠه ممكن الوجود ،وھو تناقض صريح يرفضه العقل") ،(٢ﱠ
وإن
استحالة تعلق القدرة بذات ﷲ تعالى من أكبر األدلة على بطالن التجسد واستحالته.
الوجه السابع :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ تعالى يمأل كل مكان ،فھو يم أل السماوات واألرض
بذاته) ،(٣وعليه ﱠ
فإن نسبة كل األجسام واألماكن إلى ذات ﷲ تعالى واحدة ،وإذا كان ﷲ تعالى يمأل كل
مكان بذاته فيلزم عن ذلك أن يكون ﷲ تعالى حاالً بذاته في كل األجسام واألماكن ،وعليه فليس المسيح
عليه الصالة والسالم فقط ھو الذي حل به الالھوت ،وإنﱠما يكون الالھوت قد حل في كل المخلوقات،
وعندھا ال يكون للمسيح عليه الصالة والسالم أي ميزة تميزه عن غيره من المخلوقات حتى يكون إلھا ً،
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
خاصة إذا ما علمنا ﱠ
أن الالھوت بقي على ما ھو عليه من الال محدودية ،وعدم
التحيز ،والبساطة ،حتى بعد اتحاده بالناسوت ،فإ ﱠما أن يكون كل الخلق آلھة ﱠ
ألن ﷲ -بناء على قول
المسيحيﱢين بحلول ﷲ في كل مكان -حال فيھم كلھم ،وھذا باطل ،وإ ﱠما أن ال يكون المسيح إلھا ً إذ ال ميزة
له على غيره في االتحاد با Hتعالى ،فإذا ثبت ھذا ثبت بطالن االتحاد بين المسيح عليه الصالة والسالم
وبين ﷲ تعالى ،و Hالحمد والمنة.
السابع عشر :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن المسيح )اإلله المتجسد( قد صلب ومات تكفيراً عن خطايا
البشر ،وھذا باطل من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :من ھذا الذي قيﱠد ﷲ جل جالله وألزمه بالبحث عن طريق لكي يوفق بين عدله
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
ورحمته!) ،(٤خاصة إذا ماعلمنا ﱠ
أن اإلرادة اإللھية ھي السبب األول واألخير في
كل ما يحصل في الكون) ،(٥ﱠ
وأن عدل ﷲ تعالى ورحمته عند المسيحيﱢين تابعين إلرادته سبحانه وتعالى،
فمتى شاء غفر ،ومتى شاء عاقب).(٦

) (١البوطي ،محمد سعيد رمضان ،كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق ،ط ،٨دار الفكر ،دمشق،
٢٠٠٨م ،ص.١٣٢
) (٢البوطي ،كبرى اليقينيات الكونية ،ص.١٣٢
) (٣انظر :ھذا البحث ،ص.١٣-١١
) (٤انظر :شلبي ،أحمد ،المسيحيﱠة ،ط ،١٠مكتبة النھضة المصرية ،القاھرة١٩٩٨ ،م ،ص.١٦٢
) (٥انظر :ھذا البحث ،ص.١٤
) (٦انظر :ھذا البحث ،ص.١٦
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٢١٢
الوجه الثاني :أ ﱠن أصل وضع العقوبات في الشرائع اإللھية ،بل وحتى في القوانين الوضعية
تأديب الجناة وزجرھم عن الوقوع في الجرائم ،لذلك فإن العقوبة تنفذ في حق المجرم نفسه ،وإال لكان
وضعھا عبثا ً ،ولما حصلنا على ما نريده من الحكمة في تشريع العقاب ،ولما حصل ردع للمجرم ،فكيف
يصح أن يتحمل المسيح بل اإلله الذي لم تقع منه خطيئة على خطايا البشر) ،(١وھذا يزيد من الجريمة
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والمعصية ،فما دام ھناك من يحاسب عنك ،ويتحمل الذنب عنك ،فلتفعل ما تشاء ،ﱠ
ألن ھناك من يدفع
عنك ثمن ھذه المعصية.

)(٢

الوجه الثالث :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ تعالى حكيم فنقول لھم :ھل من الحكمة أن يھين إلھكم نفسه
من أجل أن يوقر غيره؟! وھل من الحكمة إذا كانت المعصية يمكن أن تغتفر بدون أن يلحق با Hكل ھذا
النقص أن ال يغفرھا ﷲ إال بھذه الطريقة التي يرتدي فيھا زي الذل والھوان؟! فإذا أراد ﷲ تكريم عبده
فاألمر ال يخلو من أحد خيارين :إ ﱠما أن يكون ﷲ قادراً على مغفرة الذنب ورفعة العبد من غير أن يلحقه
ذل وھوان ،فإذا كان ﷲ قادراً على ذلك وأبى أن يغفر للعبد إال بأن ينزل ھو عن كبريائه ،ويرتدي ثوب
الذل والھوان فھو -والعياذ با -Hجاھل ،وليس بحكيم؛ ألنﱠه ال يضع األمور في موازيينھا ،وھذا باطل،
وإ ﱠما أن ال يكون ﷲ قادراً على أن يرفع شأن العبد ،ويغفر زلته من غير أن ينزل نفسه ،ويعرضھا
للھوان ،وھذا باطل ،ﱠ
ألن ﷲ تعالى على كل شيء قدير) ،(٣فالخياران في حق ﷲ تعالى محاالن وعليه فقد
بطل التجسد والفداء.
الوجه الرابع :لنفرض جدالً ﱠ
أن اإلله قد تجسد وصلب من أجل التكفير عن خطايا البشر ،فھل ھذا
التكفير الذي كلف اإلله التخلي عن مجده وكبريائه كان من أجل كل الناس حتى أولئك الذين قتلوه؟! أم
من أجل فئة خاصة منھم وھم الذين آمنوا به؟! فإذا كان من أجل الذين آمنوا به فقط -وھذه ھي عقيدة
المسيحيﱢين -فقد خاب المسعى تماماً؛ ﱠ
ألن الخطيئة -التي تجسد ﷲ من أجلھا وصلب ،وتخلى ألجلھا عن
مجده -ال تزال موجودة) ،(٤بل ولقد وﷲ زادت الخطيئة أضعافا ً مضاعفة ،فيا ليته لم يتجسد فلقد وﷲ زاد
زاد الناس خطيئة إلى خطيئتھم ،وإثما ً مع إثمھم ،وقد بيﱠنت مروه خرمه ﱠ
أن عملية التضحية كانت بال
فائدة ولم تحقق المحبة والخالص للعالم ،بل حققت خالص ا ً للمؤمنين فقط ،وظل البغض والغضب
لغيرھم ،وتصير عبارة )ألَنﱠهُ ھَ َك َذا أَ َحبﱠ ﷲُ ْال َعالَ َم َحتﱠى بَ َذ َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحي َد( يوحنا ) ،(١٦/٣ليست سوى

) (١انظر :الجزيري ،أدلة اليقين ،ص.٢٤٠
) (٢انظر :الخولي ،محمد علي ،حقيقة عيسى المسيح ،ط ،١دار الفالح ،عمان١٩٩٠ ،م ،ص .٥٢ھذا مع ضرورة
اإلشارة الى عصمة األنبياء عليھم السالم في االسالم فسيدنا ادم عليه الصالة والسالم معصوم كذلك إذ إنه لم يقصد
فعل المعصية بل نسي االمر نسيانا قال تعالى ،l `_^]\[ZYXWVUm :طه.١١٥ :
) (٣انظر :الجاحظ ،عمرو بن بحر )ت ٢٥٥ھـ( ،المختار في الرد على النصارى ،ط) ،١تحقيق محمد الشرقاوي( ،دار
الجيل ،بيروت ،ومكتبة الزھراء ،القاھرة١٩٩١ ،م ،ص.٧٤-٧٣
) (٤انظر :الجزيري ،أدلة اليقين ،ص.٢٤٠

٢١٣
عبارة لفظية لم يتحقق مضمونھا) ،(١ﱠ
ألن محبة ﷲ تعالى كانت للمؤمنين فقط ،ولم يكن في الصلب والفداء
خالصا ً لكل العالم.
الوجه الخامس :يعتقد المسيحيﱡون أن الفادي ال بد أن يكون مطھراً من الخطيئة األصلية ،ولذلك
فإن المسيح عليه الصالة والسالم كان مطھراً من الخطيئة ،فلم تصل إليه الخطيئة من قبل أمه ،وذلك ﱠ
ﱠ
ألن
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ﷲ تعالى قد طھرھا برحمته من الخطيئة األصلية) ،(٢فنقول لھم :ما دام األمر سھل ھكذا فلماذا لم يطھر
ﷲ تعالى الخلق كلھم من الخطيئة بنفس الطريقة؟! ولماذا ال يفعل ذلك ويختار بدالً منه أن يتنازل عن
عرش كبريائه ومجده بالتجسد والموت من أجل التكفير عن الخطيئة؟! ﱠ
فإن األمر أمره وھو قادر على
فعل ما يشاء! وھو قادر على كل شيء فلماذا لم يغفر لھم بدون أن يكلف نفسه كل ھذا العناء؟!
الوجه السادس :إن كان المسيح قد صلب لخالص المسيحيﱢين فمن ماذا خلصھم؟! إن كان
الخالص من محن الدنيا ومصائبھا ،فھذا باطل؛ ألنﱠنا نراھم في ذلك مع الناس سواء ،فيجري عليھم ما
يجري على الناس من المصائب والمحن الدنيوية.
وإن كان الخالص من الذنوب ،فھو أيضا ً باطل؛ ألنﱠھم يدعون في صالتھم قائلين :واغفر لنا
ذنوبنا.

)(٣

وإن كان الخالص من عذاب اآلخرة فھو أيضا ً باطل؛ ألنﱠھم سوف يحاسبون يوم القيامة على
أعمالھم ،إن فعلوا خيراً وجدوا خيراً ،وإن فعلوا شراً وجدوا شراً) ،(٤فأين ثمرة الصلب والفداء إذن؟!
الوجه السابع :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن الفادي ال بد أن يكون غير محدود ،لكي يكفر عن الخطايا غير
المحدودة التي يرتكبھا البشر ،لذلك اتحد الالھوت )غير المحدود( بالناسوت )المحدود( ليكون المسيح
بالھوته غير محدود وبناسوته محدوداً مثل البشر الذين يريد فداءھم ،فنقول لھم :ھل مات المسيح
بالناسوت أم بالالھوت أم بالناسوت والالھوت معاً؟ فإن كان موت المسيح بالناسوت فقد بطل الفداء؛ ﱠ
ألن
الناسوت محدود ،والفداء ال يتم إال بموت الالھوت غير المحدود الذي تجسد في المسيح لھذا الغرض،
وإن كان الموت لالھوت ،أو لالھوت والناسوت معا ً ،فقد حكمتم على إلھكم بالموت ،وھذا محال)(٥؛ ﱠ
ألن
اإلله عندكم وعند كل عاقل ال يمكن أن يموت ،ﱠ
ألن من أھم صفات اإلله أنﱠه قديم أزلي ال يموت وال
يفنى ،وما ثبت قدمه استحال عدمه )وطبعا ً ھم ال يعتقدون ﱠ
أن المسيح مات بالالھوت() ،(٦وعلى ھذا فقد
بطل الفداء على كل االحتماالت.

) (١انظر :خرمه ،مروه محمود ،الحب اإللھي بين الفكر اإلسالمي والالھوت المسيحي ،رسالة دكتوراه )غير
منشورة( ،جامعة األزھر الشريف ،القاھرة ،مصر٢٠٠٦ ،م ،ص.٧٠٤
) (٢انظر :ھذا البحث ،ص.٤٢
) (٣انظر :القرآفي ،األجوبة الفاخرة ،ص .١٠٩الطھطاوي ،محمد إسماعيل ،النصرانية واإلسالم ،ط ،٢مطبعة التقدم،
الناشر مكتبة النور ،القاھرة١٩٨٧ ،م ،ص.٥٢
) (٤انظر :ھذا البحث ،ص.١٤٩-١٤٧
) (٥انظر :الجعفري ،الرد على النصارى ،ص.٤٣
) (٦انظر :ھذا البحث ،ص.٤٣-٤٢
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٢١٤
الوجه الثامن :يقال للمسيحيﱢين :ھل كان ﷲ قادراً على خالص النبي آدم وذريته بغير صلب
المسيح عليھما السالم؟! فإن قلتم :ال ،فقد كفرتم بنسبتكم العجز  Hتعالى ،وﷲ عندكم على كل شيء قدير،
وھو بإرادته قد جعل أبانا آدم نائبا ً عنا في الخطيئة كما زعمتم ،وھو قد طھر مريم العذراء من الخطيئة
كرما ً منه وفضالً كما ذكرتم).(١
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وإن قالوا :نعم كان يقدر على خالص النبي آدم بغير صلب المسيح عليھما الصالة والسالم ،فقد
كفرتم بنسبة عدم الحكمة والسفه  Hتعالى ،فكيف يستطيع أن يغفر الخطيئة دون إھانة نفسه ،ثم يأبى
ذلك ،فيقبل البنه الذل والھوان ،وينزل ابنه عن عرش المجد من أجل ھذه الخطيئة وھو يعلم أنﱠه يمكن
التكفير عنھا بمجرد صدور اإلرادة اإللھية بذلك ،ف ﱠ
إن من بعث جيشا ً عظيما ً من عشرة آالف جندي
مدججين بالسالح من أجل رد قمع ثورة من شخص أو شخصين ،فإنﱠه يوصف بالجھل والسفة ،فكيف
تعتقدون ﱠ
أن ربكم قبل الذل والھوان ليكفر عن خطيئة مخلوق ،وما ھي تلك الخطيئة؟! إنّھا لم تعدو كونه
قد أكل من شجرة قد نُھي عنھا دون عزم منه أوقصد بل لمجرد النسيان ،فوﷲ لو كانت الخطيئة ضد إله
آخر وتجسد ﷲ ليكفر عنھا لكان لكم ما قد يبرر قولھم ،ولكن أن يتجسد ﷲ تعالى لفداء الخطيئة التي
وقعت عليه ،فھو وﷲ الحمق بعينه -تعالى ﷲ عن ذلك قولھم علواً كبيراً ،-فمن يشفع لمن ،وعند من
يشفع؟!
الوجه الثامن عشر :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ألقانيم الثالوث وظائف وأدوار مختلفة ،وال يمكن ألي
أقنوم أن يقوم بدور األقنوم اآلخر) ،(٢ولنا أن نسأل المسيحيﱢين عدة أسئلة -وھي أسئلة لم يجد الباحث
لھا عندھم جوابا ً -فنقول :من ھو الذي رتب ھذه األدوار؟ ولماذا ال يمكن تغييرھا؟ فما دام ﷲ على كل
شيء قدير ،وال يوجد من يفرض عليه ،أو يقف أمام إرادته ،فلماذا ال يمكن تغيير ھذه األدوار؟ أم أنﱠ
ھناك قوة أعظم من ﷲ ھي التي تملي عليه ،وھي التي حددت ألقانيمه ھذه األدوار؟
ولماذا خضع االبن والروح القدس لآلب ال العكس؟! ف ﱠ
إن أي أقنوم ال يستطع أن يقوم بدور األقنوم
اآلخر فقد بطلت ألوھيته ،ﱠ
ألن اإلله على كل شيء قدير؟! فإذا كان اآلب -مثالً -ال يستطيع أن يقوم بدور
االبن أو بدور الروح القدس أال يدل ذلك على عجز اآلب وضعفه ،وبذلك تبطل ألوھيته ،فاآلب ال
يستطيع أن يكون مولوداً كاالبن وال منبثقا ً كالروح القدس ،فھو عاجز -عند المسيحيﱢين -عنھما ،وبذلك
فقد بطلت ألوھيته ،ﱠ
ألن اإلله على كل شيء قدير؟! وكذلك االبن ال يستطيع أن يكون أبا ً أو أن يكون
منبثقا ً ،وھذا يبطل ألوھيته؟! وبھذا يبطل الثالوث من أساسه ،و Hالحمد والمنة.
وبعد ھذه األدلة التي تثبت بطالن عقيدة التثليث والتجسد والفداء والخطيئة الموروثة ننتقل إلى
نقض أدلة المسيحيﱢين العقلية على الثالوث.

) (١انظر :ھذا البحث ،ص.٤٢
) (٢انظر :ھذا البحث ،ص.٣٨-٣٤

٢١٥
المطلب الثاني :نقض أدلة المسيحيﱢين العقلية على الثالوث
يستدل المسيحيﱡون على الثالوث بالعديد من األدلة العقلية ،فھم يعدون الثالوث ضرورة عقلية ال بد
منھا ،فا Hتعالى ال يكون كامالً عندھم إال إذا كان ثالوثا ً ،ومن تتبع ھذه األدلة فإنﱠه يعلم يقينا ً ﱠ
أن جملتھا
أدلة عليھم ال لھم ،وبيان ذلك اآلتي:
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الدليل األول :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ تعالى يتصف بصفات أزالً ،وال يكون ﷲ تعالى كامالً إال إذا
كانت صفاته فاعلة أزالً ،وعليه فال بد أن تكون الذات اإللھية مكونة من ثالثة أقانيم حتى تكون الصفات
فاعلة أزالَ بين ھذه األقانيم ،وھذا باطل من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :حتى يتضح لنا بطالن ھذا الدليل ،فال بد أن نضرب أمثلة على الصفات اإللھية
إن ھذا الدليل دليل عليھم ال لھم ،وبيان ذلك ﱠ
ونرى بطالن االستدالل بھذا الدليل ،بل ﱠ
أن من صفات ﷲ
تعالى :القدرة ،واإلرادة ،وغيرھما من الصفات ،فإذا كانت ھذه الصفات فاعلة أزالً فال بد من وجود
مقدور ومراد تتعلق به ھاتان الصفتان ،وإذا فرضنا جدالً وجود ثالثة أقانيم أزلية في الذات اإللھية،
وكان األقنوم األول )اآلب( ھو أصل لألقنومين اآلخرين )االبن والروح القدس( ،وھما قد ُوجدا به)،(١
فال بد أن يكون ھذان األقنومان أثرين للقدرة واإلرادة وغيرھما من الصفات اإللھية ،وعليه فيكون ھذان
األقنومان مقدورين و ُمرادين لآلب ،ال أنﱠھما إلھان قادران ُمريدان ،وعلى ھذا فقد بطلت ألوھيتھما ،ﱠ
ألن
القول بوجوب عمل الصفات اإللھية أزالً ال يعني ﱠ
أن متعلقات تلك الصفات وآثارھا ھي آلھة مساوية
لآلب )الموجد لھا( في الجوھر والالھوت ،فال تالزم بين وجوب عمل الصفات وبين ما يدعيه
المسيحيﱡون من اعتقاد األلوھية في االبن والروح القدس ،ويزيد الوجه الثاني ذلك بيانا ً.
الوجه الثاني :ھناك عدة صفات إلھية ال يمكن لنا تصور عملھا إال بوجود الخلق مثل :المحيي،
المميت ،الغافر ،الغفور ،والغضب )وھي صفات عند المسيحيﱢين( ،فإذا كانت ھذه الصفات فاعلة أزالً فال
بد من وجود مخلوقات تتعلق به ھذه الصفات ،فيكون بعضھا أثراً لصفة اإلحياء ،وبعضھا اآلخر أثراً
لصفة اإلماتة ،ويكون بعضھا مغفوراً له ،ويكون بعضھا اآلخر مغضوبا ً عليه ،وكل ھذا التعلق أزلي،
وعليه فإ ﱠما أن يكون العالم أزليا ً لتتعلق به تلك الصفات؛ وھذا باطل عندنا وعند المسيحيﱢين.
وإ ﱠما أن تكون ھذه الصفات قد تعلقت باألقانيم ،وعندھا يكون في األقانيم من ھو :مخلوق ،ومغفور
له ،ومغضوب عليه ،وھذا باطل؛ ﱠ
ألن األقانيم آلھة ،وال يمكن أن تكون مخلوقة أو مغفور لھا ،أو
مغضوب عليھا ،أي ال يمكن أن تتعلق بھا أي صفة من الصفات السابقة ﱠ
ألن ھذه الصفات ال تتعلق إال
بالمخلوقات ،وال يوجد مخلوقات أزالً ،وعليه فإ ﱠما أن تكون األقانيم مخلوقات أزلية لتتعلق بھا تلك
الصفات ،وھذا باطل ،أو ﱠ
أن عمل الصفات أزالً باطل ،وھو الصواب.

) (١انظر :ھذا البحث ،ص.٢٧
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٢١٦
الوجه الثالث :ﱠ
إن الصفات اإللھية تقسم إلى صفات ذاتية )وتس ﱠمى عند المسيحيﱢين صفات
جوھرية( :وھي الصفات المالزمة  Hتعالى أزالً وأبداً؛ مثل :العلم ،والقدرة ،والمجد ،وغيرھا ،وصفات
فعلية )وتس ﱠمى عند المسيحيﱢين صفات عالقية( :وھي الصفات الخاضعة لمشيئة ﷲ تعالى وإرادته -عند
المسلمين-؛ مثل :الخلق ،واإلحياء ،واإلماتة ،والرزق ،والمنع ،فاتصاف ﷲ تعالى بصفاته الفعلية قديم
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لكن الفعل نفسه يحدث متى شاء سبحانه ،فال يقال :ﱠ
أن ﷲ تعالى يخلق أزالً؛ ألنﱠه يخلق متى شاء ،وال
يقال :ﱠ
إن ﷲ تعالى يرزق أزالً؛ ألنﱠه يرزق متى شاء ،ففرق بين االتصاف بصفة الفعل أزالً وبين عمل
صفة الفعل أزالً ،فاالتصاف قديم والعمل حادث ،ﱠ
وإن جعل ھذه الصفات عاملة أزالً يؤدي إلى نفي
اإلرادة اإللھية ،ويلزم عن ذلك القول بالصدور الذاتي للمخلوقات عن الحق سبحانه وتعالى ،وھذا باطل
ألن ھذا يعني ﱠ
ﱠ
أن ﷲ تعالى ال يفعل بمشيئته بل ھو مجبر على الفعل ،وھذا باطل عقالً وشرعاً؛ ألنﱠه
يتناقض مع كمال ﷲ تعالى ،وينفي إتصافه باإلرادة ،وھناك فرق بين من يفعل بإرادته ،وبين من يفعل
مجبراً ،وبين من يحب بإرادته ،وبين من يحب مجبراً ،فال شك ﱠ
أن األول أعلى وأكمل.
الوجه الرابع :إن فرضنا جدالً ﱠ
أن قدرة ﷲ تعالى كلما تعلقت بإيجاد شيء ،أو إعدامه ،لزم عن
ذلك التغيير في ذات ﷲ تعالى) ،(١فيلزم عن ذلك أن ال يخلق ﷲ تعالى الخلق أبداً ،ﱠ
ألن الخلق وجد بتعلق
القدرة بإيجاده ،فيلزم عن تعلق القدرة بإيجاد الخلق في وقت معين حصول التغيير في ذات ﷲ تعالى،
وھذا باطل ،فيلزم عنه إ ﱠما ﱠ
أن الخلق لم يخلق أصالً ،وھذا باطل ببداھة الحس والعقل.
وإ ﱠما ﱠ
أن ﷲ تعالى ليس ھو خالق الخلق ،بل ھناك من خلقھم غير ﷲ تعالى ،وھذا باطل ،لتفرد ﷲ
تعالى بالخلق واإليجاد.
وإ ﱠما أن تعلق الصفات اإللھية -ومنھا القدرة -بمتعلقاتھا في وقت معين ال يؤدي إلى التغير في ذات
ﷲ تعالى ،وھو الصواب.
ويرد عبد الرحمن الجزيري على من يستدل باتصاف ﷲ تعالى بالودود على وجوب وجود
بأن ھذا" :خطأ واضح ﱠ
المودود أزالً ﱠ
ألن ﷲ تعالى متصف بصفات أزلية باتفاق ،ومع ذلك تتعلق
بالممكنات التي تستوجب أزمنة مختلفة ،ولم يخطر على بال أحد من العقالء ﱠ
أن التغير في تعلق الصفة
يوجب التغير في الصفة أو في الذات ،وإال لو كان ھذا صحيحا ً الستحال أن يوجد ﷲ تعالى شيئا ً من
)(٢

الممكنات في المستقبل".

فلو ﱠ
أن الصفات اإللھية كلما تعلقت بإيجاد شيء أو إعدامه لزم عنه التغيير في الذات اإللھية،
لكانت الذات اإللھية دائمة التغيير؛ ألﱠنا نعلم يقينا ً ﱠ
أن ﷲ تعالى في كل لحظة يعدم ويخلق خلقا ً جديداً،
أفكلما خلق ﷲ تعالى خلقا ً جديداً تغيرت ذاته العلية!؟ لذلك ﱠ
فإن ابن حزم يعكس القضية على المسيحيﱢين

) (١انظر قول المسيحيﱢين بوجوب عمل الصفات أزالً حتى ال يحدث تغيير في ذات ﷲ تعالى :ھذا البحث ،ص.٧٢-٧١
) (٢الجزيري ،أدلة اليقين ،ص.٢٢٣-٢٢٢

٢١٧
فيقول" :ل ﱠما كان الباري تعالى غير فاعل على قولكم ثم صار فاعالً ،فقد لحقته استحالة ،وتعالى ﷲ عن
ذلك ،قلنا لھم وبا Hالتوفيق :ھذا السؤال راجع عليكم إذ صححتموه فھو لكم الزم ،ال لنا؛ ألنﱠا ال نصححه،
وذلك أنﱠه إن كان عندكم الفعل منه بعد أن كان غير فاعل يوجب االستحالة على الفاعل تعالى ،ﱠ
فإن فعله
لِما أحدث من األعراض عندكم بعد أن كان غير محدث لھا ،وإعدامه ما أعدم منھا بعد أن كان غير معدم
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)(١

لھا موجب عليه االستحالة ،فاجيبوا عن سؤالكم الذي صححتموه ،وال جواب لكم إال بإفساده".

فقدم الصفات اإللھية ال يمنع من أن تتعلق الصفات بحوادث تحدث في المستقبل ،من غير أن
يؤدي ذلك إلى التغيير في ذات ﷲ تعالى ،فمثالً تعلقت اإلرادة اإللھية القديمة بإيجاد العالم بعد أن لم يكن،
ولم يحدث لذات ﷲ تعالى حينما تغيير وجد العالم بالفعل) ،(٢ويضرب لنا الغزالي مثاالً يُبيﱢن فيه عدم
حدوث تغيير في ذات ﷲ تعالى حين تتعلق صفاته بشيء بـ)السيف( :إذ ﱠ
أن السيف يسمى صارما ً وھو
في غمده ،وعند حصول القطع به يسمى صارما ً أيضا ً ،فمعنى تس ِميﱠة السيف في الغمد صارما ً :ﱠ
أن
الصفة التي يحصل بھا القطع في الحال موجودة في السيف ،فليس امتناع القطع في الحال لقصور في
ذات السيف وحدته ،بل ألمر آخر وراء ذاته ،وكذلك الماء يسمى مرويا ً وھو في الكأس ،وعند الشرب
يسمى مرويا ً أيضا ً ،فبالمعنى الذي يسمى به السيف في الغمد صارما ً ،والماء في الكأس مرويا ً ،يصدق
على ﷲ تعالى اسم الخالق والقادر والمريد في األزل -و Hتعالى المثل األعلى ،-ﱠ
فإن الخلق إذا جرى
بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات اإللھية لم يكن فيھا قبل الخلق ،بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود
في األزل) ،(٣وكما ال يحصل تغيير في السيف عند القطع الحقيقي ،فبھذا المعنى ال يحصل تغيير في ﷲ
تعالى عند تعلق صفاته بمتعلقاتھا -و Hالمثل األعلى.-
الدليل الثاني :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن عمل الصفات أزالً يتطلب وجود عالقات أزلية بين األقانيم
اإللھية ،وال يمكن أن يصح ذلك إال إذا كانت االقانيم ثالثة فقط؟! ال أكثر وال أقل من ذلك) ،(٤ويستدلون
على ذلك بعدة أدلة غير دالة على مرادھم قطعا ً ،وبيان ذلك اآلتي:
األول :يعتقد المسيحيﱡون أنﱠه يجب أن يشترك اثنان بدور الفاعل ،وأن يكون ھناك ثالث يقوم بدور
المفعول ،وھذا باطل من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ما الدليل على الضرورة في ذلك؟! فلماذا ال يصح العمل بالضرورة إال بين اثنين؟!
أفال يصح العمل بين ثالثة-أو أكثر -يقومون بدور الفاعل ،ويكون ھناك أقنوم رابع يقوم بدور المفعول.

) (١ابن حزم ،الفصل في الملل ،جـ ،١ص.٣٧
) (٢انظر :الغزالي ،محمد بن محمد )ت ٥٠٥ھـ( ،تھافت الفالسفة ،ط) ،٣تحقيق سليمان دنيا( ،دار المعارف ،القاھرة،
١٩٥٨م ،ص.٩٤
) (٣انظر :الغزالي ،محمد بن محمد )ت ٥٠٥ھـ( ،االقتصاد في االعتقاد ،ط) ،٢تحقيق أنس الشرقاوي( ،دار المنھاج،
بيروت٢٠١٢ ،م ،ص.٢١٧
) (٤انظر ھذا الدليل :ھذا البحث ،ص.٧٥-٧٣
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٢١٨
فإن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
الوجه الثاني :لماذا ال يصح العمل الفردي؟! ﱠ
أن اآلب وحده ھو الذي ولد
االبن ،دون أن يشاركه في ذلك أحد ،وكان اآلب فاعالً مستقالً ،فكيف ال يصح العمل إال بالشراكة؟!
الثاني :يعتقد المسيحيﱡون أ ﱠن ﷲ إذا كان واحداً صرفا ً فإنﱠه يكون في عزلة ووحدة ،ولو كان ثنائيا ً-
اآلب واالبن -لكان منفصالً ،أ ﱠما إذا كان ثالوثا ً فإنﱠه يمتنع عن العزلة ،ويتغلب على االنفصال ،وھذا
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الكالم كله من تأليف المسيحيﱢين وال دليل لھم عليه ال من العقل وال من النقل ،فأي عقيدة ھذه التي تُبنى
على دعاوى ال دليل لھم عليھا.
أ ّما قولھم :إنﱠ ﷲ إذا كان واحداً فإنﱠه يكون في عزلة ووحدة فھو قول باطل؛ ﱠ
ألن ﷲ تعالى ال
يوصف بالعزلة والوحدة ،ﱠ
فإن العزلة والوحدة من صفات المخلوق الذي ال يأنس إال بوجود مخلوق آخر
من جنسه ،ففي اعتقاد ﱠ
أن وحدانية ﷲ تعالى تعني العزلة تشبيھا ً للخلق جل وعال بالمخلوق الذي يحتاج
إلى مخلوق آخر يؤنس وحدته ،ويخرجه من عزلته ،وﷲ تعالى ليس له شبيه أو مثيل.
أ ﱠما قولھم :إنﱠ ﷲ تعالى إذا كان ثنائيا ً لكان منفصالً فھو أيضا ً مما ال دليل لھم عليه ،فلماذا يكون
منفصالً إذا كان ثنائيا ً وال يكون كذلك إذا كان ثالثياً؟!
أ ﱠما قولھم :إنﱠ ﷲ تعالى إذا كان ثالوثا ً فإنﱠه يمتنع عن العزلة ،ويتغلب على االنفصال ،فھو أغرب
وأعجب من األدلة السابقة ،فلماذا كان الثالوث فقط ھو الذي يمتنع عن العزلة ويتغلب على االنفصال؟!
وما دليلكم العقلي على ذلك؟! ﱠ
إن المسيحيﱢين يطلقون أحكاما ً ويَ ﱠدعون دعا ٍو يعدونھا ضرورية من غير أن
يعطوا عليھا دليالً واحداً! ولنا أن نسألھم :إذا كان من الضروري لخروج ﷲ من الوحدة أن يكون متعدداً،
فلم حصرتم ذلك في الثالوث فقط؟! أليس ھذا ترجيجا ً من غير مرجح؟! أال يمكن أن يتغلب ربكم على
الوحدة إذا كان رباعيا ً أو خماسياً؟! فمن المعروف لدى كل الناس أنﱠه كلما زاد العدد قلت الوحشة التي
تؤدي إليھا العزلة.
الثالث :أ ﱠما قول المسيحيﱢين بأنﱠ في العالقة الثالثية تتوفر كل متطلبات الكمال ،فھو أيضا ً قول ال
دليل لھم عليه ،فمن الذي ح ﱠدد الكمال في العالقة الثالثية؟ فلماذا ال يكون الكمال أيضا ً في العالقة
الرباعية أو أكثر؟! وما ھو الذي يميز الثالثية عن غيرھا حتى تكون كماالً وغيرھا نقصاً؟! كل ھذا كالم
ال دليل لكم عليه ،فأي عقيدة ھذه يمكن أن تبنى على دعاوى ال أدلة عليھا!
الرابع :أ ﱠما قول المسيحيﱢين بأنﱠ العالقة الثالثية تتضمن البساطة ،وبالتالي تتضمن الوحدانية مع
التعددية فھو باطل قطعا ً ،فمن ذا الذي قال ﱠ
بأن البساطة والوحدانية يمكن أن تجتمع مع التعدد والتكثر؟!
ﱠ
فإن التكثر والتعدد يتناقضان مع البساطة والوحدانية ،وال يمكن وجود البساطة إذا وجد التعدد ،ثم لو أنﱠنا
فرضنا جدال إمكان الجمع بين البساطة والتعدد فما الذي يميز العالقة الثالثية عن الرباعية؟! وما الدليل
على وجود البساطة في العالقة الثالثية وانتفائھا في غيرھا؟! فھذه دعوى ال دليل لكم عليھا؟! وإذا كان
ھناك بساطة في الثالثية فلماذا ال تكون البساطة أيضا ً في الرباعية وغيرھا؟!

٢١٩
الخامس :أ ﱠما استدالل المسيحيﱢين على وجوب أن يكون ﷲ ثالوثا ً بأمثلة من الواقع كاالستداللھم
بأن أول شكل ھندسي له ثالثة أضالع ،ﱠ
ﱠ
ق له ثالثة
ق فله ثالثة أجزاء ،وكل نبات را ٍ
وأن كل حيوان را ٍ
أجزاء ،وغير ذلك من الترھات التي ال ينطق بھا إال من جھل ربه ،وما عرف عظمة خالقه جل وعال،
أن ﷲ تعالى إذا كان ثالوثا ً ألجل األمثلة السابقة ،فلماذا ال يكون ﷲ سابوعاً؟! إذ ﱠ
فالجواب عليه :ﱠ
أن أيام
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األسبوع سبعة ،والسماوات سبع ،وألوان الطيف سبعة ،وغير ذلك مما ھو معلوم في الطبيعة ،فھل يدل
ھذا على أن ﷲ الواحد ذو سبعة أقانيم؟
الدليل الثالث :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن اتصاف ﷲ تعالى بالصفات المتباينة ال يصح إال إذا كان ﷲ
ثالوثا ً ،وعندھا تتوزع الصفات المتباينة بين أقانيم الثالوث؛ فمثالً يتصف ﷲ اآلب بالعدل واالنتقام،
ويتصف ﷲ االبن بالرحمة والعفو ،ويتصف ﷲ الروح القدس بالتقديس والطھارة ،وفي ھذا إبطال
أللوھية الجميع ،ﱠ
ألن ھذا يعني أن ال يتصف ﷲ اآلب ببعض صفات الكمال التي يتصف بھا االبن مثل
الرحمة والعفو ،فتبطل عندھا ألوھية اآلب ﱠ
ألن اإلله ال بد أن يتصف بكل صفات الكمال ،كما ويلزم عن
ذلك أن يتصف ﷲ اآلب بنقيض الرحمة وھو القسوة وھذا أيضا ً باطل ،وكذلك الحال مع االبن والروح
القدس ،وعندھا تبطل ألوھية الجميع ،أل ﱠن كل واحد افتقد لبعض صفات الكمال التي استقل بھا غيره،
واإلله ال يكون إال كامالً.
الدليالن الرابع والخامس :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ تعالى حي ناطق منذ األزل ،وكذلك فھو حكيم
حي منذ االزل ،فإذا نظرنا إليه على أنﱠه موجود فھو اآلب ،وإذا نظرنا إليه على أنﱠه ناطق أو حكيم فھو
االبن ،وإذا نظرنا إليه على أنﱠه حي فھو الروح القدس ،وھذا باطل من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :أ ﱠن صفات ﷲ تعالى كثيرة وأسماءه متعددة ،فلماذا حصرتم صفاته وأسماءه في
)(١

النطق والحكمة والحياة فقط؟!

فا Hعندكم عالم  ،وقادر ،ومريد ،وسميع ،وبصير ،وغير ذلك من

الصفات ،فلماذا لم تجعلوا كل صفة من الصفات أقنوماً؟!
الوجه الثاني :ﱠ
أن تسمية نطق ﷲ وحكمته ابنا ً ،وتسمية حياته روح القدس أمر لم ينطق به شيء
من كتب ﷲ المنزلة ،وال قاله أحد من األنبياء عليھم الصالة والسالم) ،(٢والمسيحيﱡون يزعمون أنﱠھم قد
أخذوا دينھم وثالوثھم من الكتاب المقدس ،بل ﱠ
إن من المعروف لكل من له علم بالكتاب المقدس أنﱠه كان
يطلق كلمة ابن ﷲ على عباد ﷲ المقربين ال على صفاته العلية) ،(٣وكانت كلمة روح القدس تطلق على
ملك الوحي وعلى غيره) -(٤كما بي ﱠن الباحث ذلك سابقا ً -ال على حياة ﷲ تعالى.

) (١انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص ،٤١٩علما ً ﱠ
بأن ﷲ يتصف في االسالم بأنﱠه متكلم بكالم ال بالنطق.
) (٢انظر :المصدر نفسه ،جـ ،١ص.٤٢١
) (٣انظر :ھذا البحث ،ص.١٥٧
) (٤انظر :ھذا البحث ،ص.١٨٣-١٨٢
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٢٢٠
الوجه الثالث :قول المسيحيﱢين نريد بوالدة المسيح ﱠ
أن ﷲ لم يزل ناطقا ً ،والمسيح ھو نطقه الذي لم
يزل وال يزال ،ﱠ
وأن ﷲ لم يزل حكيما ً عالما ً ،والمسيح ھو علمه وحكمته ،كالم باطل كما يرى القرآفي؛
وذلك ﱠ
ألن النطق والحكمة صفتان تقومان بذات ﷲ تعالى ،وھما من المعاني ال من األجسام ،بل ھما
كالحياة واإلرادة والقدرة ،فإن أرادوا ﱠ
أن المسيح عليه السالم المتجسد لم يزل صفة النطق والحكمة
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)الصفة المعنوية( فھو من باب قلب الحقائق الذي يستحيل وقوعه ،كما يستحيل أن يتحول السواد إلى
)(١

بياض ،والعلم إلى طعم ،والرائحة إلى لون ،كذلك يستحيل أن يحل نطق ﷲ أو حكمته في المسيح.

الوجه الرابع :يستحيل أن تكون صفتا ﷲ تعالى )النطق والحكمة( قائمتين في ذات ﷲ تعالى،
وتكونان في الوقت نفسه حالتين في المسيح عليه الصالة والسالم ،ﱠ
ألن ھذا يعني قيام الصفة في محلين
وھو باطل ،فإ ﱠما أن تكون الصفة المتحدة بالمسيح )النطق والحكمة( قد فارقت ﷲ ،ويلزم عن ذلك أن
يبقى ﷲ بال نطق وال حكمة -تعالى ﷲ عن ذلك علواً علواً كبيراً -وھذا محال ،وإ ﱠما أن ﷲ اآلب قد اتحد
مع المسيح لعدم انفصال الصفة عن الموصوف ،وھذا ايضا ً باطل ،وال يقول به المسيحيﱡون ،فبطل بذلك
التجسد واالتحاد ،كما بطل الثالوث أيضا ً ،و Hالحمد والمنة.
الدليل السادس :أمثلة من الطبيعة مع الفارق؛ حيث يستدل المسيحيﱡون بعدة أدلة من الطبيعة على
الثالوث منھا:
أوالً :اإلنسان والشمس؛ فكما ﱠ
أن اإلنسان واحد في ثالثة ،وھو مخلوق على صورة ﷲ تعالى،
كذلك ﷲ واحد في ثالثة ،فاإلنسان جسد وعقل وروح ،أو عقل وفكر وإرادة ،والشمس ھي :شعاع
وقرص وحرارة ،كذلك ﷲ :أب وابن وروح قدس ،والجواب على ذلك من عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :ﱠ
أن ھذا تشبيه للخالق بالمخلوق وھو باطل ،ألنﱠه تشبيه مع الفارق ،فكيف يشبه من ال
مثيل له وال نظير ،بالمخلوق العاجز الفقير ،وأنﱠنا إذ نرفض تشبيه الخالق بالمخلوق فإنﱠنا ال نخالف الكتاب
المقدس ،بل ﱠ
إن الكتاب المقدس ينھى عن تشبيه الخالق بالمخلوق ،فرفضنا للتشبيه يوافق الكتاب المقدس،
واستدالل المسيحيﱢين بمثل ھذه األدلة يخالف أوامر كتابھم ،فقد قال النبي إشعياء عليه الصالة والسالم:
سا ِوي ِه؟ يَقُو ُل
شبَ ٍه تُ َعا ِدلُونَ بِ ِه؟() ،(٢وقال ﷲ تعالى) :فَبِ َمنْ تُ َ
ي َ
)فَبِ َمنْ تُ َ
شبﱢ ُھونَ ﷲ َوأَ ﱠ
شبﱢ ُھونَنِي فَأ ُ َ
)(٣
ﱡوس(.
ا ْلقُد ُ
الوجه الثاني :يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن النطق أو الكلمة أو العلم أو الحكمة ،والحياة مساويان لآلب
في الجوھر والالھوت والمجد ،ولكن عقل اإلنسان ليس إنسانا ً ،وليس مساويا ً لإلنسان ،وكذلك روحه
ليست إنسانا ً ،وال مساوية لإلنسان ،وكذلك حرارة الشمس وشعاعھا ليسا مساويين للشمس ،في حين ﱠ
أن
االبن والروح القدس عند المسيحيﱢين مساويان لآلب في الجوھر والالھوت وكل الصفات ،فلو فرضنا
) (١انظر :القرآفي ،األجوبة الفاخرة ،ص.٣٦-٣٥
) (٢إشعياء ).(١٨/٤٠
) (٣إشعياء ).(٢٥/٤٠

٢٢١
جدالً جواز تشبيه الخالق بالمخلوق فھذان التشبيھان باطالن ،ألنﱠھما تشبيھان مع الفارق.
إن عقل اإلنسان ليس جوھراً قائما ً بنفسه ،وكذلك حرارة الشمس ليست جوھراً قائما ً
الوجه الثالث :ﱠ
بذاته ،بل ھما عرضان قائمان بغيرھما ،في حين ﱠ
أن االبن والروح القدس جوھران قائمان بنفسھما ،فبطل
بذلك التشبيه ألنﱠه مع الفارق.

)(١
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الوجه الرابع :ﱠ
إن اإلنسان ليس روحا ً وعقالً وجسداً فقط ،وال ھو عقل وفكر وإرادة فقط ،بل
اإلنسان :عقل وجسد وروح وقلب وإرادة وقدرة وعلم وسمع وبصر ،وغير ذلك من الصفات التي تكون
الكيان اإلنساني ،فلماذا حصرتم اإلنسان في ثالثة صفات أو أجزاء فقط ،وليس أحدھما بأولى من اآلخر،
أ ﱠما ﷲ عند المسيحيﱢين فھو ثالثة أقانيم فقط ،فإذا كان اإلنسان على صورة ﷲ ،وكان اإلنسان مكونا ً من
أكثر من ثالثة أقانيم ،فيلزم من ذلك أن يكون ﷲ مكون من أكثر من ثالثة أقانيم ،وھذا عند المسيحيﱢين
باطل ،فبطل بذلك استداللھم بھذا الدليل.
أن اإلنسان ھو مجموع ھذه الصفات واألجزاء المذكورة ،في حين ﱠ
الوجه الخامس :ﱠ
أن ﷲ عند
المسيحيﱢين ليس مجموع الثالثة أقانيم ،بل كل أقنوم ھو ﷲ ،فإن كان اإلنسان على صورة ﷲ ،وكان
اإلنسان مركبا ً من تلك األجزاء التي يستدل بھا المسيحيﱡون على الثالوث ،فيلزم من ذلك ﱠ
أن ﷲ مركب من
مجموع األقانيم الثالثة ،وعندھا يكون ﷲ مركبا ً ،وھذا باطل.
ثانيا ً :اإلصبع؛ حيث يستدل األنبا ابن المقفع على الثالوث بقول المسيح عليه الصالة والسالم:
) َولَ ِك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
اطينَ () ،(٢والجواب عليه من عدة وجوه أبرزھا:
ت بِإِصْ بِ ِع ﷲِ أُ ْخ ِر ُج ال ﱠشيَ ِ
الوجه األول :ﱠ
أن ھذا النص ليس فيه ذكر للثالوث ال من بعيد وال من قريب ،بل ھو ينقض الثالوث
من أساسه ،ويقتلعه من جذوره ،ألنﱠه يين ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم لم يكن يخرج الشياطين بقوته
الذاتية ،بل كان يخرجھم بقوة ﷲ تعالى ومعونته ،وھذا ھو المقصود بأصبع ﷲ ،فا Hعند المسيحيﱢين
منزه عن األعضاء ،وأنسب تأويل لكلمة أصبع ھنا ھو القوة ،فيكون معنى النص ﱠ
أن المسيح عليه الصالة
والسالم كان يخرج الشياطين بقوة ﷲ تعالى ،وعليه فھذا النص يبطل ألوھية المسيح ،ﱠ
ألن المسيح لو كان
إلھا ً لكان يخرج الشياطين بقوته الذاتية ،دون الحاجة إلى معونة غيره.
الوجه الثاني :ﱠ
أن ھذا النص جاء في إنجيل متى بصيغة أخرى ،حيث جاءت كلمة )روح( بدل
ُوح ﷲ أُ ْخ ِر ُج ال ﱠ
كلمة )أصبع( ،وھذا نصھاَ ) :ولَ ِك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
اطينَ () ،(٣والمقصود بالروح ھنا
شي َ ِ
ت أَنَا بِر ِ
المعونة اإللھية التي يؤيد ﷲ تعالى بھا عباده الصالحين ،ولو كان المسيح عليه الصالة والسالم إلھا ً لما
احتاج إلى معونة أحد ،فھذا النص من أصرح النصوص التي تبطل ألوھيته ،وتظھر عبوديته وافتقاره
لربه جل وعال ،فالمسيحيﱡون ال يميزون بين الدليل الذي لھم والدليل الذي عليھم.
) (١انظر :ابن تيمية ،الجواب الصحيح ،جـ ،١ص.٥٣١
) (٢لوقا ).(٢٠/١١
) (٣متى ).(٢٨/١٢
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٢٢٢
الدليل السابع :يستدل البابا شنوده على وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه ﱠ
بأن  ،١=١×١×١والجواب
على ذلك عدة وجوه أبرزھا:
الوجه األول :أنﱠه ليس لھم دليل في ذلك البتة ،ﱠ
ألن الواحد ) (١لو ضربت في أي عدد كان فالنتيجة
واحد ،فمثالً ١=١×١×١×١×١ :أيضا ً ،فليس لھم أن يستدلوا بھذا على ثالوثھم ،ﱠ
ألن ھذه الطريقة تشھد
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لكل األعداد وليس للثالثة فقط ،فالواحد لو ضرب بنفسه آالف المرات فالنتيجة تكون واحد ،وھذا ال
يختص بضرب الواحد بنفسه ثالث مرات حتى يكون دليالً على الثالوث ،فلو أراد شخص أن يثبت ﱠ
أن ﷲ
تعالى سابوعا ً فما عليه إال أن يضرب  !!١=١×١×١×١×١×١×١فما قولكم في ھذا؟!
الوجه الثاني :ﱠ
أن المسيحيﱢين يعتقدون بوجود التمايز بين األقانيم ،فاألقنوم األول ليس ھو األقنوم
الثاني وليس ھو القنوم الثالث ،وعليه ﱠ
فإن ضرب كل أقنوم باألقنومين اآلخرين ال يمكن أن تساوي واحد،
ﱠ
ألن الواحد المضروب بنفسه ثالث مرات ال يمكن أن يساوي واحد إال إذا كان ھو نفسه من كل الوجوه،
أي ﱠ
أن الواحد األول ھو نفسه الواحد الثاني ،وھو نفسه الواحد الثالث ،أ ﱠما إذا تمايز الواحد األول عن
الثاني والثالث فال يمكن أن يكون ناتج الضرب واحداً ،وعليه فال يمكن أن يكون ناتج ضرب األقانيم
الثالثة ببعضھا واحداً ،ألنﱠھا متمايزة عن بعضھا.

٢٢٣
أن عقيدة الثالوث جمعت في طياتھا الكثير من المحاالت العقلية ،حتى ﱠ
وخالصة األمر ﱠ
إن اإلنسان
ليتعجب من وجود من يؤمن بمثل ھذه العقيدة التي تتصادم مباشرة مع البديھيات العقلية ،ولو حاول
المسيحيﱡون تبرير ھذه العقيدة بأنﱠھا من األسرار ،وأنﱠھا فوق العقل ال ضده ،فھذا ال ينفعھم شيئا ً ،ألنﱢ
عقيدة الثالوث في الحقيقة ليست فوق العقل ،بل ھي متناقضة معه ،والدليل على ذلك أنﱠھا:
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 .١تجمع بين التثليث والتوحيد الحقيقين :وھما ضدان ،والضدان ال يمكن أن يجتمعا في شيء واحد
في وقت واحد ،بل ھو اجتماع للنقيضين )توحيد وال توحيد( والنقيضان ال يجتمعان وال يرتفعان.
 .٢تقول بقيام الصفة بالصفة :فھي تقول بقيام الصفة بالصفة فالمسيح عليه الصالة والسالم عندھم
صفة  Hتعالى فھو علم ﷲ تعالى وكلمته ،ومع ھذا فإنﱠه يتصف بالقدرة والحياة واإلرادة وغير
ذلك ،وھذا باطل.
 .٣تقول بقيام الصفة بغير الموصوف :حيث اتحد االبن )كلمة ﷲ أو علمه عندھم( مع جسد المسيح
عليه الصالة والسالم.
 .٤تقول ﱠ
أن القدرة اإللھية تتعلق بذات ﷲ تعالى ،وما ترتب على ذلك من القول بالتجسد اإللھي.
 .٥تنسب النقص  Hتعالى وذلك بالقول بوجود ولد له تعالى ﷲ عن ذلك علواً كبيراً.
 .٦تقول بالتجسد واالتحاد من غير حلول وال اختالط وال تغيير ،وھو باطل ﱠ
ألن االتحاد يستلزم
التغيير ،فإن لم يكن ھناك تغيير فال اتحاد.
 .٧تقول بضرورة التجسد والصلب للتوفيق بين العدل والرحمة ،م ﱠما أدى إلى تخلي ﷲ تعالى عن
مجده الذاتي ،ولو أنﱠه تخلى عن الرحمة فأجرى العدل ،أو تخلى عن العدل فأجرى الرحمة لكان
خيراً له ،ألنﱠھما صفتان خاضعتان عندكم لإلرادة ،والتخلي عن أحدھما خير من التخلي عن مجده
وكبريائه اللذين ھما من صفات ذاته وال يمكن التخلي عنھما.
 .٨تنسب النقص  Hتعالى بقولھم بالخطيئة الموروثة فھذا يناقض الرحمة ،وبالقول بوجوب التجسد
والفداء فھما يناقضان اإلرادة والرحمة.
وكذلك ﱠ
فإن المسيحيﱢين لم يستدلوا على الثالوث بدليل عقلي واحد ،بل ھم قد جاءوا ببعض الدعاوى
التي تحتاج ھي في نفسھا إلى أدلة إلثباتھا ،وع ّدوھا مسلمات ،وھي في الحقيقة مقدمات تحتاج إلى أدلة
وبراھين على صحتھا ،كما استدلوا بوجوب عمل الصفات أزالً وھو دليل عليھم ال لھم ،فإن فرضنا ذلك
لكان المسيح عليه الصالة والسالم آثرا لصفة اإلرادة والقدرة ،ويلزم عن ذلك أن يكون السميح عليه
الصالة والسالم مخلوقا ً ال خالقا ً ،وھو المطلوب.
وبعد أن ت ﱠم نقض الثالوث عقالً ننتقل إلى نقض الثالوث من القرآن الكريم.
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٢٢٤
المبحث الثالث
نقض الثالوث من القرآن الكريم
ﱠ
إن الدين اإلسالمي ھو الدين الوحيد الذي تكفل ﷲ تعالى بحفظه ،وذلك من خالل حفظه سبحانه
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وتعالى للقرآن الكريم الذي ھو األساس األول الذي يبنى عليه الدين اإلسالميlk  jihgm ،

 ،(١)l mفقد بيﱠن القرآن الكريم كل ما يحتاجه اإلنسان ليحقق سعادته في الدنيا واآلخرة ،وأجاب
القرآن الكريم عن االسئلة البشرية التي تجول في فكر كل إنسان ،ھذه االسئلة الملحة التي ال يطمئن
اإلنسان ،وال يشعر باالستقرار إال إذا وجد الجواب الشافي المقنع لھا ،فبيﱠن له من ھو؟ ومن خلقه؟ وما
صفات خالقه؟ وما الذي يريده الخالق منه؟ وبي ﱠن لنا القرآن الكريم صفات الخالق جل وعال؛ فبيﱠن لنا
القرآن ﱠ
أن ﷲ تعالى واحد أحد ال شريك له وال مكافئ وال ند ،منزه عن الصاحبة والولد ،متصف بصفات
الكمال ،منزه عن صفات النقص ،ال تستطيع العقول إدراك كنه ذاته ،وال معرفة حقيقية صفاته ،فكيف
تعرف من ال شبيه له وال نظير  ،(٢)lWVUSRQmفا Hواحد في ذاته ،واحد في
صفاته ،واحد في أفعاله ،قال تعالى ،(٣)lØ × ÖÕÔÓÑÐÏm :ولم يكتف القرآن
الكريم بذكر أدلة التوحيد ،بل لقد ذكر القرآن العقائد الباطلة المخالفة لعقيدة التوحيد ،وبي ﱠن بطالنھا ،ورد
على أصحابھا رداً شافيا ً كافيا ً ،فيه الھدى والنور لكل باحث عن الحق دون تعصب وھوىSRQm ،

 ،(٤)l]\[ZYXW  VUTومن أھم تلك العقائد التي بي ﱠن القرآن الكريم بطالنھا
عقيدة الثالوث ،وبيان ذلك في المطالب اآلتية:

المطلب األول :نقض ألوھية المسيح عليه السالم والروح القدس من القرآن الكريم
أوالً :المسيح عليه الصالة والسالم في القرآن الكريم
يعتقد المسلمون ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم عليه الصالة والسالم نبي من أنبياء ﷲ الكرام،
ورسول من رسله العظام ،عليھم أفضل الصالة وأتم السالم ،فمن أنكر نبوته فھو كافر غير مؤمن ،قال
تعالىd c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T Sm :

) (١الحجر.٩ :
) (٢الشورى.١١ :
) (٣البقرة.١٦٣ :
) (٤ق.٣٧ :

٢٢٥
 ،(١)lq p o n m l k j i h g f eوقد بي ﱠن النبي صلى ﷲ عليه وسلم ﱠ
أن
اإليمان برسالة المسيح عليه الصالة والسالم ونبوته وبشريته سبب من أسباب دخول الجنة ،فمن كفر
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بذلك فقد كفر ،قال صلى ﷲ عليه وسلمَ ) :م ْن َش ِھ َد أَ ْن الَ إِلَهَ إِ ﱠال ﷲ َوحْ َدهُ الَ َش ِريكَ لَهَُ ،وأَ ﱠن ُم َح ﱠمدًا َع ْب ُدهُ
قَ ،والنﱠا ُر َح ﱞ
وح ِم ْنهَُ ،وال َجنﱠةُ َح ﱞ
ق،
سولُهَُ ،و َكلِ َمتُهُ أَ ْلقَاھَا إِلَى َم ْريَ َم َو ُر ٌ
سى َع ْب ُد ﷲ َو َر ُ
َو َرسُولُهَُ ،وأَنﱠ ِعي َ
الجنﱠةَ َعلَى َما َكانَ ِمنَ ال َع َم ِل().(٢
أَدْخَ لَهُ ﷲ َ
ولقد أخبرنا القرآن الكريم عن حياة المسيح عليه الصالة والسالم منذ والدته إلى آخر أيام حياته
على األرض ،وبي ﱠن لنا القرآن الكريم كذلك حقيقة دعوة المسيح عليه الصالة والسالم ،وبيان ذلك اآلتي:
 .١ميالد المسيح عليه الصالة والسالم:
أخبرنا القرآن ﱠ
أن مريم العذراء عليھا السالم بينما كانت قد اختلت بنفسھا في مكان شرقي إذ جاءت
المالئكة تبشرھا بأنﱠھا سوف تحمل بالمسيح عليه الصالة والسالم ،قال تعالىgfedcm :
|  {zyxwvut  srqponmlkji h
}~_`   srqponmlkjihgfedcba

 ،(٣)lwvu tفتعجبت السيدة مريم من ذلك ،يقول حسين نجيب" :استغربت بكينونة الغالم ألنﱠھا لم
تقارب رجالً ،ال من طريق الحالل وھو قولھا ،lts rm :وال من طريق الحرام وھو قولھا:
 ،lwv umفھي ترى بالنظرة األولية ﱠ
أن الوالدة فرع القتران الرجل بالمرأة ،والحال أنﱠھا لم تقترن
بأي رجل ،فكيف تنجب غالما ً زكيا ً".

)(٤

وبيﱠن لھا رب العزة جل وعال سبب ھذا الحمل اإلعجازي ،قال تعالى ~ }|{zym :

¡  ،(٥)lª©¨§¦¥¤ £¢يقول داوود الفاضلي عن المسيح عليه الصالة

) (١البقرة.١٣٦ :
) (٢البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قوله تعالى،l G F E D C B A m :
ح ،٣٤٣٥جـ ،٤ص.١٦٤
) (٣مريم.٢٠ -١٦ :
) (٤حسين نجيب محمد ،حياة السيد المسيح في القرأن الكريم ،ط ،١دار الھادي ،بيروت١٤٢٣ ،ھـ٢٠٠٢-م ،ص.٥١
) (٥مريم.٢١ :
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٢٢٦
)(١

والسالم" :فھو في وجوده ھذا بال أب آية للناس على قدرة ﷲ ،وھو رحمة لمن اتبعه وآمن به".

وبيﱠن القرآن الكريم الكريم ﱠ
أن الحمل بالمسيح عليه الصالة والسالم كان بروح من ﷲ تعالى ،قال
تعالى،(٢)lÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¾½¼»º¹¸m :
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وقال تعالى ،(٣)lKJIHGFEDCBAm:فالمسيح
عليه الصالة والسالم خلق بالكلمة اإللھية مباشرة دون المرور بعالم األسباب ،لذلك س ﱠماه القرآن الكريم
)كلمة( ،وقال تعالىÐ ÏÎÍÌ ËÊÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂÁÀm  :
SQP ONMLKJI HGFEDCBAÔÓÒÑ

 ،(٤)la` _ ^ ]\[ZXWVUTوالمقصود بالكلمة ھنا كلمة التكوين ،يقول الجابي:
"فكلمة ﷲ ھي قوله لعيسى الذي خلقه من غير أب )كن(") (٥فكان ،فتس ِميﱠة المسيح عليه الصالة والسالم
بالكلمة ليس ألنﱠه قديما ً بل ألنﱠه خلق من غير توسط السبب الطبيعي )النكاح( في خلق اإلنسان ،يقول
إن كلمة ﷲ تعالى ھي قوله) :كن( ،ولئن كان معنى )كن( ھذه قديما ً ،ﱠ
البوطي " :ﱠ
فإن ذلك ال يقتضي أن
يكون متعلقھا أيضا ً قديما ً .. ،وإنﱠما أخبر ﷲ عن عيسى عليه الصالة والسالم بالكلمة نفسھا مبالغة في
بيان ھذا التعلق ،ومبالغة في تنبيه الذھن إلى ﱠ
أن خلقه إنﱠما كان بمحض إرادة ﷲ التي تمثلت في قوله:
)(٦

)كن(".

ول ﱠما أتت الطاھرة ال ُمطھرة إلى قومھا ومعھا ولدھا المبارك ،حدثت المعجزة قال تعالىVUm :
mlkj   ihgfe   dcba`_^]\[ZYXW
fedcba`_~}|{ zyxwvutsr   qpon

 ،(٧)lsrqponmlk ji hgفكان نطقه تبرئة ألمه رضي

) (١الفاضلي ،داود علي ،أصول المسيحيﱠة كما يصورھا القرآن الكريم ،د.ط ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرباط،
١٩٧٣م ،ص.٤٣
) (٢التحريم.١٢ :
) (٣األنبياء.٩١ :
) (٤آل عمران.٤٧ -٤٥ :
) (٥الجابي ،محمد سعيد ،التبيين في الرد على المبشرين ،د.ط ،مطبعة اإلصالح ،حماه -سوريا١٩٣١ ،م ،ص.٢٦
) (٦البوطي ،كبرى اليقينيات الكونية ،ص.١٢٩
) (٧مريم.٣٣ - ٢٧ :

٢٢٧
ﷲ عنھا م ﱠما اتھمھا به المتھمون ،وأول ما تكلم به المولود المبارك ھو إعالن عبوديته  Hتعالى ،فقد أراد
ﷲ تعالى أن يرد على كل الشبھات التي تدور حول المسيح عليه الصالة والسالم ،وأراد ﷲ تعالى أن
يبطل كل العقائد الباطلة التي سوف تنسج حوله عليه الصالة والسالم منذ اللحظة األولى لوالدته الباركة،
أن المسيح عليه الصالة والسالم بدأ بإظھار عبوديته قبل الدفاع عن أ ﱠمه ،في حين ﱠ
ونلحظ ھنا ﱠ
أن الحاجة
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كانت ماسة إلى الدفاع عن أ ﱠمه أوالً ،ويرى الرازي

)(١

ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم بدأ الحديث عن

عبوديته  Hتعالى إلزالة الشبھة عن نفسه أوالً ،حتى ال يدعي أحد فيه األلوھية ،أو أنﱠه ابن ﷲ ،بل ھو
عبدﷲ ورسوله ،فكأنﱠه عليه الصالة والسالم رأى ﱠ
أن إزالة التھمة عن ﷲ تعالى أولى من إزالة التھمة عن
أ ﱠمه ،فلھذا تكلم أوالً بعبوديته.

)(٢

أ ﱠما والدة المسيح عليه الصالة والسالم من غير أب فھي غيض من فيض من قدرة ﷲ تعالى التي
ليس لھا حد ،وال تتقيد بقيد ،فإن كان المسيح قد ولد من غير أب ﱠ
فإن النبي آدم عليھما السالم قد ولد من
غير أب وال أم ،لذلك ﱠ
فإن ﷲ تعالى شبه خلق المسيح بخلق النبي آدم عليھما السالم ،فقال xwvm :
 ،(٣)l¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ }| { z yوھذا دليل على عظمة القدرة اإللھية ،ﱠ
وأن قدرة
ﷲ تعالى ال تخضع لألسباب ،وقد بيﱠن الباحث الحكمة من والدة المسيح عليه الصالة والسالم من غير
أب في المبحث األول من ھذا الفصل.

)(٤

 .٢أسماء المسيح عليه الصالة والسالم وألقابه
أطلق القرآن الكريم على المسيح عليه الصالة والسالم عدة أسماء وألقاب منھا:
• عيسى :وھو معرب من يسوع) ،(٥ويسوع في الكتاب المقدس بمعنى "ال ُمخَ لﱢص") ،(٦وقد تكرﱠر
اسم عيسى في القرآن الكريم خمسا ً وعشرين مرة ،منھا قوله تعالىÅÄÃÂÁÀm:

.(٧)lÓÒÑÐÏÎÍÌË ÊÉÈÇÆ

) (١ھو محمد بن عمر التيمي البكري ،فخرالدين :اإلمام المفسر .أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم األوائل .وھو
قرشي النسب .أصله من طبرستان ،ومولده في الري وإليھا نسبته ،ولد سنة )٥٤٤ھـ( ،وتوفي في ھراة .أقبل العلماء
على كتبه في حياته يتدارسونھا .وكان يحسن الفارسية .من تصانيفه )مفاتيح الغيب( ،و)لوامع البينات في شرح
أسماء ﷲ تعالى والصفات( ،و)معالم أصول الدين( ،توفي سنة ٦٠٦ھـ .انظر :الزركلي ،األعالم ،جـ ،٦ص.٣١٣
) (٢الرازي ،محمد بن عمر )ت ٦٠٦ھـ( ،التفسير الكبير ،ط ،٣دار إحياء التراث العربي ،بيروت١٤٢٠ ،ھـ ،جـ،٢١
ص.٥٣١
) (٣آل عمران.٥٩ :
) (٤انظر :ھذا البحث ،ص.١٧٦-١٧٥
) (٥حسين ،حياة السيد المسيح ،ص.٧٥
) (٦جورج بوست ،قاموس الكتاب المقدس ،جـ ،٢ص.٥٠١
) (٧آل عمران.٤٥ :
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٢٢٨
• المسيحُ :س ﱢمي المسيح عليه الصالة والسالم بھذا االسم في القرآن إحدى عشرة مرة ،منھا قوله
تعالى.(١)lihgfedcba`_m:
• روح ﷲ وكلمتهُ :س ﱢمي المسيح عليه الصالة والسالم في القرآن الكريم بروح ﷲ وكلمته ،قال
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تعالى ،(٢)l[Z Y X W V U T S R Q P O Nm :ويرى
الرازي ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم ُس ﱢمي بالكلمة لسببين):(٣
السبب األول :أنﱠه ل ﱠما كان السبب الطبيعي )النكاح( في خلق المسيح عليه الصالة والسالم مفقوداً
أضيف إلى الكلمة التي أوجدته )كلمة التكوين( على سبيل المبالغة ،فجعل كأنﱠه نفس الكلمة ،كما
يقال لمن غلب عليه الجود أنﱠه الجود بعينه على سبيل المبالغة.
السبب الثاني :ﱠ
أن السلطان العادل قد يوصف بأنﱠه ظل ﷲ في أرضه ،وبأنﱠه نور ﷲ ألنﱠه سبب لظھور
ظل العدل ،ونور اإلحسان ،فكذلك كان المسيح عليه الصالة والسالم سببا ً لظھور كالم ﷲ عز
وجل ،بسبب كثرة بياناته وإزالة الشبھات والتحريفات عنه فال يبعد أن يسمى بكلمة ﷲ على ھذا
التأويل.
• نبي ﷲ وعبد ﷲُ :وصف المسيح عليه الصالة والسالم في القرآن الكريم بأنﱠه عبد ﷲ ونبيه ،وھي
من أجل األوصاف له عليه السالم ،قال تعالى.(٤)l`_~}|{ zym :
• رسول ﷲُ :وصف المسيح عليه الصالة والسالم في القرآن الكريم بأنﱠه رسول ﷲ تعالى ،قال
تعالى.(٥)lJIHGFEDCBAm :
إلى غير ذلك من الصفات التي ُوصف بھا المسيح عليه الصالة والسالم وھي تدل على نبوته
ورسالته وتمحضه في العبودية لربه وخالقه ،كما وتدل على مكانته الرفيعة ،ومنزلته الكبيرة عند ﷲ
تعالى ،ولكنﱠھا ال تدل بحال من األحوال على ألوھيته وبنوته ،بل ﱠ
إن أقصى ما يتمنﱠاه المسيح واألنبياء
جميعا ً عليھم الصالة والسالم أن يبلغوا أقصى درجات العبودية  Hتعالى.
 .٣رسالة المسيح عليه الصالة والسالم ودعوته:
بي ﱠن لنا القرآن الكريم ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم نبي من أنبياء ﷲ الكرام ،ورسول من رسله
العظام ،عليھم أفضل الصالة وأتم السالم ،قد اصطفاه ربه ليكون داعيا ً ومرشداً وھاديا ً للناس إلى طريق

) (١النساء. ١٧٢ :
) (٢النساء.١٧١ :
) (٣انظر :الرازي ،التفسير الكبير ،جـ ،٨ص.٢٢١
) (٤مريم.٣٠ :
) (٥الصف.٦ :

٢٢٩
الحق سبحانه وتعالى ،شأنﱠه في ذلك شأن سائر األنبياء السابقين عليھم الصالة والسالم ،وقد بعثه ﷲ
تعالى إلى بني إسرائيل ليدعوھم إلى عبادة ﷲ تعالى وحده ،ويبشرھم بقدوم النبي محمد عليه وعلى سائر
األنبياء أفضل الصلوات والتسليمات ،قال تعالىNM LKJIHGFEDCB Am :
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 ، (١)l`_^]\[ZXWVUTSRQPOوقال تعالىcbam :

.(٢)lyxwvtsrqponmlkjihgfed
ويُبيﱢن لنا القرآن الكريم ﱠ
أن المسيح عليه الصالة والسالم يتبرأ يوم القيامة ممن عبدوه ،واتخذوه
إلھا ً من دون ﷲ تعالى ،قال تعالىyx w vut s r q p o n m lm :
y xwvutsrqponmlkjihgfedcb a`_~}|{z
¶µ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } | { z

¸ ،(٣)l¿ ¾½ ¼ » º¹فالمسيح عليه الصالة والسالم كان يدعو الناس لعبادة ﷲ تعالى
وحده ،وما كان يدعو الناس ألن يتخذوا منه عليه الصالة والسالم إلھا ً أو ابنا ً  Hتعالى.
ثانيا ً :نقض بنوة المسيح عليه الصالة والسالم  Pتعالى من القرآن الكريم



أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
عرفنا في الفصل األول ﱠ
أن المسيح ھو ابن ﷲ ،وقد رد القرآن الكريم على
ھذا االعتقاد الباطل ،وبيﱠن كفر من اعتقد به ،ويرى حسين نجيب ﱠ
أن القرآن الكريم قد رد ھذا االعتقاد
الباطل بطريقين:
الطريق األول :عن طريق البراھين الدالة على استحالة أن يكون  Hولد مطلقاً؛ ومن ھذه
البراھين :قوله تعالى،lÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÌËÊm :
األنعام ،١٠١ :وقوله تعالى¿¾ ½¼ »º¹ ¸¶µ´ ³²±° ¯m :
 ،lÂ Á Àالفرقان ،٢ :وقوله تعالى¢¡~}|{zxwvutsm :

 ،l²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£البقرة ،١١٧ -١١٦ :من ھذه

) (١الصف.٦ :
) (٢المائدة.٧٢ :
) (٣المائدة.١١٧-١١٦ :
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٢٣٠
اآليات الكريمة نلحظ ﱠ
أن القرآن الكريم رد على استحالة أن يكون  Hتعالى ولد بعدة أدلة؛ منھا:



 .١قدرة ﷲ تعالى على كل شيء ،فيستحيل أن يعجزه شيء ،لذلك فھو ال يحتاج إلى مساعدة أحد.
 .٢خالقية ﷲ ومالكيته لكل شيء ،فيستحيل أن يخرج من تحت إرادته شيء.
 .٣غنى ﷲ المطلق عن كل شيء ،وافتقار كل شيء إليه سبحانه ،فالخلق كلھم بحاجة إليه سبحانه في
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كل شيء ،وھو الغني عنھم في كل شيء.
وھذا يتوافق تماما ً مع األدلة العقلية التي يستدل بھا المسيح ﱡيون على وحدانية ﷲ تعالى)،(١
لكنھم عادوا فنقضوھا وناقضوا أنفسھم بإثبات الولد  Pتعالى.
ھذا ھو الطريق األول في إبطال بنوة المسيح  Hتعالى ،أ ﱠما الطريق الثاني فكان بذكر والدة
المسيح عليه الصالة والسالم وبيان تفاصيل حياته ،وحقيقة دعوته بيانا ً واضحا ً جليا ً) ،(٢وقد بيﱠن الباحث
ذلك سابقا ً.
وبعد أن تعرفنا إلى نقض القرآن الكريم لبنوة المسيح عليه الصالة والسالم ننتقل إلى نقض القرآن
الكريم أللوھية المسيح عليه الصالة والسالم.

ثالثا ً :نقض ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم من القرآن الكريم
عرفنا في الفصل األول ﱠ
أن المسيحيﱢين يعتقدون بألوھية المسيح عليه الصالة والسالم ،وقد رد
القرآن الكريم على ھذه العقيدة الباطلة ،وبي ﱠن كفر من يعتقد ﱠ
أن المسيح إله أو أنﱠه ھو ﷲ -تعالى ﷲ عن
ذلك علواً كبيراً ،قال تعالى ،(٣)lqpon m l kjihm :ويُبيﱢن الرازي
أن ﷲ تعالى احتج على فساد مذھب من يقول ﱠ
ﱠ
إن ﷲ ھو المسيح ابن مريم بقوله سبحانهtsm :
 ،l¥¤ £¢ ¡ ~ }| {zy xwvuوھذه جملة
شرطية ق ﱠدم فيھا الجزاء على الشرط ،وتقديرھا :إن أراد ﷲ تعالى أن يھلك المسيح عليه الصالة والسالم
وأ ﱠمه ومن في األرض جميعا ً فمن الذي يقدر على أن يدفع مراد ﷲ تعالى وتقديره ،وقوله :
 lxwvutsmأي فمن يملك من أفعال ﷲ تعالى شيئا ً ،والملك ھو القدرة ،يعني فمن
الذي يقدر على دفع شيء من أفعال ﷲ تعالى ،وقوله  l¥¤£¢m :يعني ﱠ
أن المسيح عليه
الصالة والسالم يشبه أھل األرض في الصورة والخلقة وتغيير الصفات وغير ذلك من الصفات ،فلما

) (١انظر ھذه األدلة :ھذا البحث ،ص.١٢-١١
) (٢انظر ھذين الطريقين :حسين ،حياة السيد المسيح.٢٨٨-٢٨٦ ،
) (٣المائدة.١٧ :

٢٣١
سلمتم كونه تعالى خالقا ً مدبراً لكل شيء وجب أن يكون خالقا ً للمسيح عليه الصالة والسالم.

)(١

وقد رفع المسيح عليه الصالة والسالم وماتت أمه رضي ﷲ عنھا وبقي العالم على ما ھو عليه،
فمن ھو الذي يحفظ العالم ويدبر شؤونه؟! إنﱠه ﷲ تعالى خالق المسيح وخالق العالم وما فيه.
وتشير اآلية إلى بطالن االستدالل بوالدة المسيح عليه الصالة والسالم من غير أب ،وإلى بطالن
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االستدالل بمعجزات المسيح عليه الصالة والسالم على ألوھيته ،فا Hتعالى يخلق ما يشاء ،كيف يشاء،
يقول الرازي" :ثم قال ،l¸¶µ´³±°¯m :وفيه وجھان :األول :يعني يخلق ما يشاء،
فتارة يخلق اإلنسان من ذكر وأنثى  ،..وتارة ال من األب واألم كما في خلق آدم عليه الصالة والسالم،
وتارة من االم ال من أب كما في حق عيسى عليه الصالة والسالم ،والثاني :يخلق ما يشاء ،يعني ﱠ
أن
عيسى إذا ق ﱠدر صورة الطير من الطين فا Hتعالى يخلق فيه اللحمية والحياة والقدرة ،معجزة لعيسى،
وتارة يحيي الموتى ،ويبرئ األكمه واألبرص معجزة له ،وال اعتراض على ﷲ تعالى في شيء من
أفعاله".

)(٢

ويُبيﱢن القرآن الكريم أن صفة النبوة -التي يعتقد المسيحيﱡون أنﱠھا إحدى وظائف المسيح -تتنافى مع
األلوھية ،لذلك فال يمكن أن يدعو النبي عيسى عليه الصالة والسالم الناس لعبادته ،قال تعالى:
tsrqponml kjihgf edcba`_m
 ،(٣)lzy x w v uوينقل لنا القرآن الكريم حواراً يدور بين ﷲ تعالى والمسيح عليه
الصالة والسالم في يوم القيامة حيث تنكشف الحقائق ،ويصبح الغيب عيانا ً ،ويحاسب ﷲ عز وجل الخلق
على أعمالھم ،فيسأل ﷲ تعالى المسيح عليه الصالة والسالمy x w v   u t s rm :

 ،lzفيتبرأ المسيح عليه الصالة والسالم من ھذا القول ،وينزه ﷲ تعالى عن الشريك والند فيقول:
zyxwvu tsrqponlkjihfedcba`_~}m
{lويُبيﱢن المسيح عليه الصالة والسالم حقيقة دعوته فيقول¨§¦¥¤£¢¡~}m:

© « ¬ ® ¯  ،(٤)l¿ ¾ ½ ¼ » ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ± °فالمسيح عليه

) (١انظر :الرازي ،التفسير الكبير ،جـ ،١١ص.٣٢٨
) (٢الرازي ،التفسير الكبير ،جـ ،١١ص.٣٢٨
) (٣آل عمران.٧٩ :
) (٤المائدة. ١١٨ - ١١٦ :
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٢٣٢
الصالة والسالم يصرح بأنﱠه كان يدعو الناس إلى ﷲ تعالى وحده ،ولم يكن يدعوھم لعبادة نفسه أو عبادة
أمه.
تقول نادية الشرقاوي" :وإثباتا ً لبشرية المسيح وتأكيداً لھا ال يرد اسمه عليه الصالة والسالم في
القرآن إال مقرونا ً بابن مريم ،وال يرد منفرداً في مكان إال ومعه قرينة دالة على بشريته عليه الصالة
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والسالم كقوله تعالىe d c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W Vm :

 ، lutsrqponmlk jihgfالمائدة ،٧٢:وال يورد القرآن معجزة
إال وقرنھا بقوله بإذن ﷲ ،قال تعالىwv u t sr q p o n m l k j im :
k j ih g f e d c b a` _ ~ } | { z y x

 ،lq p o n m lآل عمران ،٤٩:ويسعى كتاب ﷲ من وراء ذلك إلى التأكيد لكل قارئ،
مسيحيا ً كان أو غير مسيحي أن دعوى ألوھية المسيح دعوى باطلة ،ال تستند إلى أي دليل عقلي أو
)(١

نقلي".

ويُبيﱢن لنا القرآن الكريم حقيقة المسيح عليه الصالة والسالم فھو عبد من عباد ﷲ ،قال تعالىÃm :

 ،(٢)lÌËÊÉÈÇÆ ÅÄتقول فوزية الحتيرشي" :فاآلية توضح عبودية عيسى
عليه الصالة والسالم  Hعز وجل ،وجعل والدته آية باھرة لبني إسرائيل حتى يؤمنوا بعالم الروح التي
أنكروھا ،ولم يجعل ذلك داللة على ألوھيته وبنوته  -Hتعالى ﷲ عما يقولون علواً كبيراً -إنﱠما قالÆm:

 lÈÇأي ھو عبد ﷲ وليس ابنا ً".

)(٣

وھذا يتوافق تماما ً مع ما جاء في الكتاب المقدس من نصوص يصرح فيھا المسيح عليه الصالة
والسالم ببشريته وعبوديته  Pتعالى ،وتبرئه من حوله وقوته ،واعتماده على حول ﷲ تعالى وقوته.
وبعد أن تعرفنا إلى نقض ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم في القرآن الكريم نتعرف إلى حقيقة
الروح القدس في القرآن الكريم.

) (١الشرقاوي ،نادية ،منھج القرآن الكريم في الرد على المخالفين من اليھود والنصارى ،ط ،١دار صفحات للدراسة
والنشر ،دمشق٢٠١٠ ،م ،ص.١٨٢-١٨١
) (٢الزخرف.٥٩ :
) (٣الحتيرشي ،عقيدة التثليث جذورھا وتطورھا ،ص.٢٣٥

٢٣٣
رابعا ً :الروح القدس في القرآن الكريم
معان ھي):(١
وردت كلمة الروح في القرآن الكريم في ثالثة
ٍ
 .١جبريل عليه الصالة والسالم وھو الملك الموكل بنقل الوحي لألنبياء عليھم الصالة والسالم ،قال
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تعالى ،l§¦¥¤£¢¡m :البقرة ،٨٧:وقال تعالىedcm :

 ،lkj ih  g  fالشعراء ،١٩٢:أ ﱠما عن سبب تسمية جبريل عليه الصالة والسالم
بالروح القدس فبي ﱠن الرازي ﱠ
أن لذلك ثالثة أسباب ھي) :(٢طھارة جبريل عليه الصالة والسالم،
وعلو مرتبته عند ﷲ تعالى ،ﱠ
وأن الغالب عليه الروحانية.
 .٢الوحي بوجه عام والقرآن الكريم بوجه خاص ،قال تعالى j i hg fedcm :


 ،ltsrqponmlkالنحل ،٢:وقال تعالى،lFEDCBAm :
الشورى ،٥٢:و ُس ﱢمي الوحي اإللھي روحا ً ألن به حياة القلوب ،فكما تحيي الروح البدن كذلك
يحيي الوحي القلوب).(٣
 .٣السر اإللھي الذي يحيي ﷲ تعالى به المخلوقات ،وال يملكه أحد إال ﷲ تعالى ،قال تعالى :

 ،lÎÍÌËÊÉÈ ÇÆÅ ÄÂÁÀmاإلسراء ،٨٥ :قال تعالى عن
خلقه آلدم عليه الصالة والسالم ،lÆÅÄÃÂÁÀ¿¾m :الحجر،٢٩:
وإضافة الروح إلى ﷲ تعالى ھنا من باب التشريف والتكريم ،كإضافة البيت والناقة إليه سبحانه
وتعالى).(٤
أن القرآن الكريم بيﱠن لنا ﱠ
وخالصة األمر ﱠ
أن الروح القدس ھو مخلوق من مخلوقات ﷲ تعالى،
ينزل بالوحي على أنبياء ﷲ تعالى عليھم الصالة والسالم ،ويؤيد ﷲ به من يشاء من عباده الصالحين،
وليس فيه أي شيء من األلوھية ،وإضافته إلى ﷲ تعالى من باب التشريف والتكريم ،وإضافته إلى القدس
داللة على طھارة من الخطيئة والذنب ،وتمحضه في العبودية لربه ،وعدم مخالفته ألمر خالقه جل وعال،
وھذه المعاني الواردة في القرآن الكريم للروح القدس تتوافق مع المعاني الواردة لھا في الكتاب المقدس.

) (١انظر :شلبي ،المسيحيﱠة ،ص .٤٣مرجان ،ﷲ واحد أم ثالوث ،ص.١٠٢-٩٦
) (٢انظر :الرازي ،التفسير الكبير ،جـ ،٣ص.٥٩٦
) (٣انظر ،الخازن ،علي بن محمد )ت ٧٤١ھـ( ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،ط) ،١تحقيق محمد شاھين( ،دار
الكتب العلمية ،بيروت١٤١٥ ،ھـ ،جـ ،٣ص.٦٦
) (٤انظر :القرطبي ،محمد بن أحمد )ت ٦٧١ھـ( ،الجامع ألحكام القرآن ،ط) ،٢تحقيق أحمد البردوني وإبراھيم
أطفيش( ،دار الكتب المصرية ،القاھرة١٣٨٤ ،ھـ ١٩٦٤ -م ،جـ ،١٠ص.٢٤
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٢٣٤
المطلب الثاني :نقض وحدانية ﷲ وتثليث أقانيمه من القرآن الكريم
أن المسيحيﱢين يعتقدون ﱠ
عرفنا في الفصل األول ﱠ
أن ذات ﷲ تعالى تتكون من ثالثة أقانيم ھي :اآلب
واالبن والروح القدس ،وقد رد القرآن الكريم ھذه العقيدة وبين بطالنھا ،وكفر من يعتقد بھا ،قال تعالى:
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qpo nmlkji h gfedcba`_~}|{m

 ،(١)lu tsrويبيﱢن القرطبي ﱠ
أن ھذه اآلية تشمل كل الفرق المسيحيﱠة؛ ألنﱠھم يقولون :أب
وابن وروح قدس ،إله واحد ،وال يقولون :ثالثة آلھة ،وھو معنى مذھبھم ،وإنﱠما يمتنعون من العبارة وھي
الزمة لھم ،وما كان ھكذا صح أن يحكى بالعبارة الالزمة ،وذلك أنﱠھم يقولون :ﱠ
إن اآلب إله ،واالبن إله،
والروح القدس إله ،فأكفرھم ﷲ تعالى بقولھم ھذا ،وقوله ،li  h g f e d m :أي ﱠ
إن اإلله ال
يتعدد ،وقوله تعالىlu t s   r q p o n m l km :؛ أي يكفوا عن
)(٢

القول بالتثليث ليمسنھم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة.

وال يبطل القرآن القول بألوھية المسيح والروح القدس عليھما السالم فقط ،بل ھو يبطل القول
بوجود أي شريك  Hتعالى ،فوحدانية ﷲ تعالى ھي العقيدة األساسية في القرآن الكريم ،فالقرآن ينفي
الشريك والند والمكافئ واالبن عن ﷲ تعالى ،ويورد القرآن الكريم على ذلك عدة أدلة أبرزھا:
أوال :ﱠ
أن ﷲ تعالى يتصف بالغنى المطلق ،والتفرد بالملك ،وحاجة الكل إليه ،وغناه عما سواه ،فال
يصح لمن كانت ھذه صفاته أن يحتاج إلى شريك أو أن يكون معه شريك -وھذه الصفات محل اتفاق بين
المسلمين والمسحيين ،-قال تعالىN M L K J I H G F E D C B Am :

 ،(٣)lSRQPOفقد س ﱠمى ﷲ تعالى ذاته العلية باألحد؛ واألحد من وحﱠد ،والھمزة بدل
الواو؛ واألحد من الوحدة أي االنفراد) ،(٤والمقصود من تسمي ﱠة ﷲ تعالى نفسه بھذا االسم الشريف
المبالغة في بيان وحدانيته ،وعدم قبوله للتجزئة والتبعيض والتركيب ،وعدم قبوله للشريك أيضا ً ،قال
البيضاوي)" :(٥وأحد يدل على مجامع صفات الجالل كما دل ﷲ على جميع صفات الكمال ،إذ الواحد

) (١المائدة.٧٣ :
) (٢انظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،جـ ،٦ص.٢٤٩
) (٣اإلخالص.٤ –١ :
) (٤انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،جـ ،٣ص.٢٥١
) (٥ھو عبد ﷲ بن عمر الشيرازي ،ناصر الدين البيضاوي :قاض ،مفسر ،عالمة .ولد في المدينة البيضاء )بفارس -
قرب شيراز( وولي قضاء شيراز مدة .وصرف عن القضاء ،فرحل إلى تبريز فتوفي فيھا سنة )٦٨٥ھـ( .من
تصانيفه) :أنوار التنزيل وأسرار التأويل( ،و)طوالع األنوار( ،و)منھاج الوصول إلى علم األصول( .انظر:
الزركلي ،األعالم ،جـ ،٤ص.١١٠

٢٣٥
الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد ،وما يستلزم أحدھما كالجسمية والتحيز
)(١

والمشاركة في الحقيقة وخواصھا كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية لأللوھية".

وفي قوله تعالى lGFm :داللة واضحة على وحدانية ﷲ تعالى بغناه المطلق ،وتفرده في
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الملك ،وعدم حاجته للشريك والمعاون ،وغناه عن الخلق ،وحاجة الخلق كلھم إليه ،قال البيضاوي" :ﷲُ
اإلطالق فإنه
ال ﱠ
ص َم ُد السيد المصمود إليه في الحوائج من صمد إليه إذا قصد ،وھو الموصوف به على ِ
)(٢
يستغني عن غيره مطلقاً ،وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جھاته".
ويُبيﱢن القرآن الكريم ﱠ
أن ﷲ تعالى يستحيل عليه أن يلد أو يولد ،قال ﷲ تعالىK JI m :
 ،lLفنزه ﷲ عن نفسه الولد ،إذ إنﱠه ل ﱠما كان قائما ً بذاته ،مستغنيا ً عن غيره ،فما حاجته إلى الولد؟ إذ
ﱠ
إن اإلنسان يحتاج إلى ولد ليكون عونا ً له عند كبره وعجزه ،وسنداً له عند ضعفه ومرضه ،ووريثا ً له
عند فنائه وموته ،وﷲ تعالى منزه عن كل ھذه العوارض ،فھو القادر فال يعجزه شيء ،وقال تعالى:
 ،(٣)lwvutsrqponmوھو الباقي الذي ال يلحقه الفناء ،والحي الذي ال
يموت ،وقال تعالى ،(٤) l ^]\ [ZY XW Vm :ث ﱠم نزه نفسه عن ﱠ
أن يكون مولوداً،
ﱠ
ألن المولود ال بد أن يكون له بداية فيكون حادثا ً ،والحادث ال بد له من محدث ،فيتسلسل ،وھو محال،
فثبت وجوب كون ﷲ تعالى قديما ً لم يلد.
ثانيا ً :كما استدل القرآن الكريم في سورة اإلخالص بكمال ﷲ تعالى وغناه المطلق على وحدانيته،
فقد استدل بوحدة النظام الكوني ودقته ،واتقانه وحسن صنعته ،على وحدانية خالقه ومدبره ،قال
تعالى ،(٥)l¾½¼ »º¹¶µ´³²±°m :وقال تعالىL K JIHGm :

 ،(٦)l`_ ^] [ ZY XW V U TSR P O N Mوقد استنبط
العلماء من ھاتين اآليتين دليلين على وحدانية ﷲ تعالى؛ أ ﱠما الدليل األول فيسمى بدليل التمانع؛ يُبيﱢن لنا
الميداني مضمون ھذا الدليل :بأنﱠه لو تعددت اآللھة في الكون لفسد نظام الكون ،فوحدة النظام تدل على

) (١البيضاوي ،عبد ﷲ بن عمر )ت٦٨٥ھـ( ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ط) ،١تحقيق محمد المرعشلي( ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت١٤١٨ ،ھـ ،جـ ،٥ص.٣٤٧
) (٢المصدر نفسه ،جـ ،٥ص.٣٤٧
) (٣آل عمران.١٨٩ :
) (٤الفرقان.٥٨ :
) (٥األنبياء.٢٢ :
) (٦المؤمنون.٩١ :

http://www.al-maktabeh.com

٢٣٦
وحدانية اإلله المدبر للكون ،ﱠ
ألن اإلرادات الحرة إذا توجھت على مخلوق واحد فال بد أن تتعارض،
ومتى تعارضت تنازعت ،ومتى تنازعت فسد نظام المخلوق ،والكون كله مخلوق مترابط بوحدة نظام-
كما ھو مشاھد ،-فلو كان للكون آلھة غير ﷲ لفسد نظامه) ،(١واختل وجوده وبقاؤه ،فإن فرضنا جدالً
وجود إلھين ،وفرضنا أن أحدھما أراد تحريك جسم ،وأراد اآلخر تسكينه ،لم يخ ُل الحال من أحد ثالثة
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أمور:
 .١إ ﱠما أن تنفذ إرادتھما معا ً ،فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون في محل واحد في وقت واحد،
وعندئذ يلزم اجتماع الضدين ،وھذا محال.
 .٢وإ ﱠما أن ال تنفذ إرادتھما ،فيلزم من ذلك عجز كل منھما ،وخلو المحل عن الضدين ،وھذا محال.
 .٣وإ ﱠما أن تنفذ إرادة أحدھما ،وال تنفذ إرادة الثاني ،وعندئذ يلزم عجز الثاني ،فيلزم من ذلك ألوھية
األول )الذي نفذت إرادته( وبطالن ألوھية الثاني بسبب عجزه ،ﱠ
ألن اإلله ال يكون عاجزاً.

)(٢

أ ﱠما الدليل الثاني فيسمى بدليل التوارد؛ ومضمونه :أنﱠنا ﱠ
إن فرضنا جدالً وجود إلھين فإن اتفقا
على إيجاد شيء لم يخ ُل من أحد ثالثة أمور:
 .١فإ ﱠما أن يوجداه معا ً ،وعندئذ يلزم اجتماع مؤثرين تا ﱠمين على أثر واحد ،وھو باطل بالبداھة.
 .٢وإ ﱠما أن يوجداه مرتﱠبين -بأن يوجده األول ثم يوجده اآلخر -وعندئذ يلزم تحصيل الحاصل ،وھو
باطل بالبداھة.
 .٣وإ ﱠما أن يوجده أحدھما دون اآلخر ،وعندئذ كان الموجد ھو اإلله ،والثاني ليس بإله.
 .٤وإ ﱠما أن يوجد كل منھما بعض الشيء دون اآلخر ،وعندئذ لزم عجزھما ،ألنﱠه ل ﱠما تعلقت قدرة
أحدھما بالبعض سد على اآلخر طريق تعلق قدرته به ،فال يقدر على مخالفته ،وھذا عجز ،وكل
)(٣

ذلك باطل ،فبطل ما أدى إليه وھو وجود إلھين.

فإذا أردنا أن نطبق الدليلين السابقين على الثالوث المسيحي فإنﱠه ال بد أن ينھار من أساسه ،فإذا
استحال وجود إلھين فكيف يمكن أن يكون ھناك ثالثة آلھة؟! وإن كان المسيحيﱡون ال يقولون بوجود ثالثة
آلھة مستقلة ،إال أنﱠه يلزمھم ذلك ،ألنﱠھم يقولون ﱠ
إن :اآلب إله ،واالبن إله ،والروح القدس إله ،ثم ينقضون
ھذا الكالم ويقولون إله واحد ،والعجب أنﱠھم يقولون :ﱠ
إن التوحيد حقيقي ،والتثليث حقيقي ،وعليه فما الذي
يحصل إذا أراد اآلب شيئا ً وخالفه االبن في ذلك؟! ومن ھو الذي تنفذ إرادته منھما؟! أليس اآلب قرر
معاقبة اإلنسان ل ﱠما ارتكب الخطيئة ألنﱠه مصدر العدل؟! فعارضه االبن الذي ھو مصدر الرحمة وقرﱠر أن
يفتدي البشر من الخطيئة؟! وأخيراً نفذت إرادة االبن ولم تنفذ إرادة اآلب ،حيث تجسد االبن وصلب

) (١الميداني ،عبدالرحمن حبنكة ،العقيدة اإلسالمية وأسسھا ،ط ،١٢دار القلم ،دمشق٢٠٠٤ ،م ،ص.١٥٧
) (٢انظر ھذا الدليل في :الشھرستاني ،نھاية األقدام ،ص .٨٦الباجوري ،شرح جوھرة التوحيد ،ص.٨٥
) (٣انظر ھذا الدليل في :الشھرستاني ،نھاية األقدام ،ص .٨٧ال ﱡدوري ،قحطان عبدالرحمن ،العقيدة اإلسالمية
ومذاھبھا ،ط ،٣مكتبة ناشرون ،بيروت٢٠١٢ ،م ،ص.٣٦٧

٢٣٧
تكفيراً عن الخطايا وبذلك تم فداء اإلنسان -بحسب زعمھم-؟! أال يعني ذلك بطالن ألوھية اآلب؟! ھذا إن
تعارضت إرادتھما.
ثم إذا كان اآلب إلھا ً فال بد أن يكون غنيا ً عما سواه ،فما حاجته إلى اإللھين اآلخرين؟! إذا كان
قادراً على كل شيء؟! فما حاجته إلى غيره؟! أال يعني ذلك ﱠ
أن وجود االبن والروح القدس عبثا ً ال فائدة
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فيه؟! فكيف يكون ھناك شيء في ذات ﷲ تعالى عبثاً؟! أم ﱠ
أن اآلب يحتاج إلى االبن والروح القدس؟!
فإذا كان محتاجا ً لھما فقد بطلت ألوھيته ،ﱠ
ألن اإلله ال يكون محتاجاً؟! وفي األحوال كلھا فإنﱠه يستحيل
عقالً وشرعا ً وجود شريك  Hتعالى عقالً وشرعا ً.
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٢٣٨
وخالصة األمر أنﱠنا نجد توافقا ً كبيراً بين القرآن الكريم والكتاب المقدس في األلقاب واألسماء التي
أُطلقت على المسيح عليه الصالة والسالم ،فكل منھما س ﱠماه عليه الصالة والسالم :بالعبد ،والرسول،
والنبي ،غير ذلك من األسماء واأللقاب التي تدل على بشريته ونبوته.
ونلحظ التوافق الكببير بين القرآن الكريم والكتاب المقدس في المعاني التي استخدمت فيھا كلمة
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الروح ،فكل منھما أطلق ھذه الكلمة على :جبريل عليه الصالة والسالم ،والوحي المنزل على األنبياء
عليھم الصالة والسالم ،والسر اإللھي الذي يحيي ﷲ تعالى به الخلق.
ونلحظ ﱠ
أن القرآن الكريم أبطل ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بذكر والدته ،وحياته،
وعبوديته  Hتعالى ،وحقيقة دعوته ،وبراءته يوم القيامة ممن عبده واتخذه إلھا ً ،أو اتخذه وأ ﱠمه إلھين من
دون ﷲ تعالى ،وغير ذلك من األعراض البشرية التي كانت تعتريه عليه الصالة والسالم.كما وأبطل
القرآن الكريم أن يكون  Hتعالى ولد -المسيح عليه الصالة والسالم أو غيره ،وأبطل وجود الشريك له
سبحانه ببيان أدلة وحدانية ﷲ تعالى ،وذلك بذكر صفاته العلية التي تمنع وجود الشريك وتمنع الحاجة
إلى الشريك :من القدرة المطلقة على كل شيء ،وخالقيته لكل شيء ،وغناه المطلق عن كل شيء ،وافتقار
الخلق إليه في كل شيء ،وعدم حاجته إليھم في أي شيء.
كما واستدل القرآن الكريم على وحدانية ﷲ تعالى بانتظام الكون وعدم فساده ،فلو كان فيه أكثر
من إله الختلفت اإلرادات ،و عندھا ستفسد األرض والسماوات.
ھذه مجمل ردود القرآن الكريم على عقيدة التثليث المسيحية وبھا نختم ھذه الرسالة.

٢٣٩
الخاتمة
الحمد  Hالذي بنعمته تتم الصالحات ،وبرحمته تغفر الزالت ،وبطاعته تنال الدرجات ،والصالة
والسالم على من كانت الصالة عليه سببا ً في تنزل الرحمات ،ومحبته سببا ً في بلوغ أعلى المقامات،
سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاھرين ،وصحابته الغر الميامين ،ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين،

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

وبعد :فھذه أبرز النتاتج التي توصل إليھا الباحث في ھذه الرسالة:
 .١يعتقد المسيحيﱡون ﱠ
أن ﷲ تعالى واحد في ثالثة أقانيم ،وي ّدعون أن ھذه األقانيم صفات للجوھر
اإللھي ،ولكنھم يَ ُع ّدون كل أقنوم إلھا ً قائما ً بنفسه ،لذلك فقد نقضوا توحيدھم.
 .٢ال يوجد تعريف واضح للثالوث عند المسيحيﱢين ،لذلك فھم يع ّدونه سراً من األسرار التي تسمو
على العقل ،وال يمكن للعقل إدراكه.
 .٣يستدل المسيحيون على عقيدة الثالوث بالكثير من األدلة النقلية من كتابھم المقدس ،ولكن تلك
ألن تكون دليالً على مسألة فرعية ،فكيف تكون دليالً
األدلة غير مصرحة بالثالوث ،وال تصلح ﱠ
على عقيدة أساسية ،فيھا للناس السعادة األبدية ،وليس فيھا دليل مصرح بالثالوث إال دليل واحد
جاء في رسالة يوحنا األولى ،إال أنﱠه ال يصلح لالستدالل به لعدم وجوده في بعض النسخ م ﱠما يدل
على أنﱠه من إضافة النساخ.
 .٤يمكن تقسيم أدلة المسيحي ﱠين من الكتاب المقدس على الثالوث إلى إدلة غير مصرحة بالثالوث،
وأدلة مجملة تفسر بنصوص أخرى ،وأدلة وصف بھا المسيح والروح القدس عليھما السالم بألفاظ
متشابھة توھم ألوھيتھما لكنﱠھا من باب المجاز ﱠ
ألن غيرھما قد وصف بھا ،وأدلة فيھا ألفاظ
مشتركة تطلق على ﷲ تعالى وعلى الخلق ،وأدلة اقتطعت من السياق األصلي ،فإذا ما ذكرت في
سياقھا األصلي فإنﱠھا ال تدل على الثالوث ،وأدلة فيھا اختالف بين النسخ والطبعات لذلك ال يمكن
أن يستدل بھا الحتمال أن تكون من إضافة النساخ.
 .٥يستدل المسيحيون على عقيدة الثالوث بالعديد من األدلة العقلية ،وھي في الحقيقة ال تعدو أن تكون
شبھات ال تصلح لالستدالل ،ودعاوى ع ّدوھا مسلمات وبديھيات ،ولكنﱠھا في الحقيقة تحتاج إلى
البرھنة على صحتھا ،وال تصلح لالحتجاج بھا.
 .٦يحاول المسيحيون إثبات عقيدة الثالوث بكالم عاطفي إنشائي بعيد عن منطق العقل والفكر
الصحيح.
 .٧ﱠ
إن من أھم أدلة المسيحيﱢين العقلية على الثالوث القول بوجوب عمل الصفات أزالً حتى ال يحصل
تغير في ذات ﷲ تعالى عند تعلق ھذه الصفات بمتعلقاتھا ،ويرى الباحث ﱠ
أن ھذه الشبھة ھي التي
دفعت المسيحيﱢين للقول بالثالوث ،وھي شبھة قد وقع فيھا الفالسفة من قبل ففروا منھا إلى القول
بقدم العالم ،وفر منھا المسيحيﱡون إلى القول بتعدد األقانيم ،ولكنﱠھم اصطدموا مع النصوص
المصرحة بالتوحيد ،فحاولوا الجمع بين التوحيد والتثليث ،والبساطة والتعدد في ذات ﷲ تعالى،
http://www.al-maktabeh.com

٢٤٠
فجمعوا بين النقيضين ،فھم قوم قد التبس عليھم الحق بالباطل ،لذلك س ﱠماھم الحق جل وعال بـ
 lcmالفاتحة.٧:

 .٨ﱠ
إن المجامع المسكونية ھي التي صرحت بالثالوث ،وھي التي أقرت ھذه العقيدة ،إذ ال يوجد عليھا
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دليل نقلي أو عقلي واحد يصلح لالستدالل به.
 .٩ال يوجد في الكتاب المقدس نص واحد يأمر فيه المسيح عليه الصالة والسالم أتباعه بعبادته ،أو ﱠ
أن
إن الكتب المقدس يدل على ﱠ
تالميذه كانوا يعبدونه ،بل ﱠ
أن المسيح كان يبيﱢن للناس بشريته ،وافتقاره
 Hتعالى وعبوديته ،وكان التالميذ يعدونه نبيا ً من أنبياء ﷲ الكرام عليھم الصالة والسالم.
إن الكتاب المقدس -بالرغم من تحريفه -مليء بالنصوص الدالة على وحدانية ﷲ تعالى ،حتى ﱠ
 .١٠ﱠ
أن
كل من قرأه باحثا ً عن الحق ،متجرداً عن الھوى ليصل يقينا ً إلى ﱠ
أن العقيدة األساسية في الكتاب
المقدس ھي عقيدة التوحيد.
 .١١الكتاب المقدس مليء بالنصوص الدالة على بشرية المسيح عليه الصالة والسالم ،ونبوته،
ورسالته ،وعبوديته  Hتعالى ،فكثيراً ما كان المسيح عليه الصالة والسالم يصف نفسه الكريمة
ﱠ
وكأن المسيح عليه الصالة والسالم أراد أن يكون ذلك
بابن اإلنسان ،ويصف ربﱠه بأنﱠه الذي أرسله،
عذراً له أمام ﷲ تعالى ،وحتى ال يكون لقومه حجة عليه في اتخاذھم له إلھا ً.
أن عقيدة الثالوث جمعت في طياتھا الكثير من المحاالت العقلية ،حتى ﱠ
 .١٢ﱠ
أن اإلنسان ليتعجب من
وجود من يؤمن بمثل ھذه العقيدة التي تتصادم مباشرة مع البديھيات العقلية ،ولو حاول المسيحيﱡون
تبرير ھذه العقيدة بأنﱠھا من األسرار ،وأنﱠھا فوق العقل ال ضده فھذا ال ينفعھم شيئا ً ،ألنﱢ عقيدة
الثالوث في الحقيقة ليست فوق العقل بل ھي متناقضة معه ،ومما يدل على ذلك أنﱠھا:
• تجمع بين التثليث والتوحيد الحقيقين.
• تقول بقيام الصفة بالصفة.
• تقول بقيام الصفة بغير الموصوف.
• تقول ﱠ
أن القدرة اإللھية تتعلق بذات ﷲ تعالى ،وما ترتب على ذلك من القول بالتجسد اإللھي.
• تنسب النقص  Hتعالى ،وذلك بالقول بوجود الشريك والولد له ،تعالى ﷲ عن ذلك علواً كبيراً.
• تقول بالتجسد واالتحاد من غير حلول وال اختالط وال تغيير.
• تقول بضرورة التجسد والصلب للتوفيق بين العدل والرحمة ،م ﱠما أدى إلى تخلي ﷲ تعالى عن
مجده الذاتي ،ولو أنﱠه تخلى عن الرحمة فأجرى العدل ،أو تخلى عن العدل فأجرى الرحمة لكان
خيراً له ،ألنﱠھما صفتان خاضعتان عندھم لإلرادة ،والتخلي عن أحدھما خير من التخلي عن مجده
وكبريائه اللذين ھما من صفات ذاته وال يمكن التخلي عنھما.

٢٤١
• تنسب النقص  Hتعالى بقولھم بالخطيئة الموروثة ،فھذا يناقض الرحمة ،وبالقول بوجوب التجسد
والفداء ،فھما يناقضان اإلرادة والرحمة.
 .١٣ھناك قاعدتان لمناقشة أدلة المسيحيﱢين النقلية ونقضھا ،انطلق منھما الباحث ،وھما منبثقتان من
إيمان المسيحيﱢين بكمال ﷲ تعالى؛ وھما :وجوب أن تكون النصوصُ المستدل بھا على العقيدة
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صريحةً ،ووجوب تأويل النصوص التي تتعارض مع كمال ﷲ تعالى ،وقد كانت كل النصوص
التي استدل بھا المسيحيﱡون تتعارض مع ھاتين القاعدتين.
 .١٤يستدل المسيحيﱡون بأدلة كثيرة من ثالثيات موجودة في الواقع وفي اإلسالم على الثالوث ،وھي في
الحقيقة ال تدل على مرادھم ،وإنﱠما يحاولون بھا تكثير أدلتھم ،وھذا إن دل على شيء فإنﱠما يدل
على قناعتھم بعدم وجود أدلة صريحة وقوية على عقيدتھم ،فأخذوا يستدلون عليھا بالغث
والسمين ،وكما قيل :الغريق يتعلق بقشه.
 .١٥استدل القرآن الكريم على بطالن الثالوث وبنوة المسيح عليه الصالة والسالم ،بل وبطالن وجود
أي شريك له سبحانه بصفات ﷲ تعالى العلية التي تمنع وجود الشريك وتمنع الحاجة إلى الشريك:
من القدرة المطلقة على كل شيء ،وخالقيته لكل شيء ،وغناه المطلق عن كل شيء ،وافتقار الخلق
إليه في كل شيء ،وعدم حاجته إليھم في أي شيء ،واستدل كذلك بانتظام نظام الكون وعدم فساده.
 .١٦أبطل القرآن الكريم ألوھية المسيح عليه الصالة والسالم بذكر تفاصيل حياته المباركة ،وسيرته
الكريمة التي تدل على بشريته ،وببيان حقيقة المسيح عليه الصالة والسالم وأنﱠه رسول ﷲ تعالى،
ﱠ
وأن الرسالة -التي يؤمن المسيحيﱡون أنﱠھا إحدى وظائف المسيح عليه الصالة والسالم -تتناقض مع
األلوھية ،مع بيان حقيقة دعوته ،وأنﱠه كان يدعو إلى التوحيد.
وخالصة األمر أنﱠه قد تبي ﱠن لنا ﱠ
أن عقيدة الثالوث المسيحي عقيدة باطلة تمتلئ بالتناقضات ،وتفتقر
إلى األدلة والبينات ،بل ﱠ
إن األدلة من الكتاب المقدس ومن العقل ومن القرآن الكريم كلھا أدلة تنفي التثليث
وتؤكد عقيدة التوحيد ،و Hالحمد والمنة.
وھكذا فقد ت ﱠمت ھذه الرسالة فما كان فيھا من الحق فمن ﷲ تعالى وحده ،وما كان فيھا من خطأ أو
سھو فمني ومن الشيطان ،وﷲ ورسوله منھما براء ،وأسأل ﷲ العلي العظيم أن يجعلھا في ميزان
حسناتي ،وأن تكون ذخراً لي في  ،l f    e d c b a ` _ ^ ] \ [  Z mوأساله تعالى أن
يجعلھا سببا ً في إظھار الحق ،وھداية كل من يقرأھا إلى الحق ،إنﱠه ولي ذلك والقادر عليه.
تـ ﱠم الكـالم وربنــــا محــمــــود

ولـــه المـكــارم والعلى والجـود

ثم الصـــــالة على النبي محمد

ي وأورق عـــــود
ما غــرد قمر ٌ
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٢٤٢
قائمة المصادر والمراجع
 .١القرآن الكريم.
 .٢الكتاب المقدس ،ترجمة فاندايك وسميث.
 .٣إبراھيم ،القس سامح )١٩٩٩م( ،إيماننا المسيحي صادق وأكيد ،ط ،١القاھرة ،مطبعة توب آرت.
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 .٤إبراھيم ،القس سعيد ،المسيح إنسان أم إله ،ط ،٢د.بلد ،مطبعة أوتوبرنت ،د.ت.
 .٥إثناسيوس الرسولي ،تجسد الكلمة ،ط) ،١٢ترجمة مرقس داوود( ،مطبعة ماسدج برنت ،دار النشر
األسقفية ،القاھرة ،د.ت.
 .٦اآلمدي ،علي بن محمد )ت ٦٣١ھـ( ،أبكار األفكار في أصول الدين ،ط) ،١تحقيق أحمد المزيدي(،
دار الكتب العلمية ،بيروت٢٠٠٣ ،م.
 .٧أنمار أحمد )٢٠١٠م( ،الالھوت المسيحي نشأته -طبيعته ،ط ،١دمشق ،دار الزمان للطباعة والنشر.
 .٨أوت ،القس لودويغ ،مختصر في علم الالھوت العقائدي ،ط) ،١ترجمه من األلمانية إلى العربية
جرجس المارديني( ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت١٩٦٦ ،م.
 .٩الباجوري ،إبراھيم بن محمد ،شرح جوھرة التوحيد ،ط) ،١تحقيق مصطفى ديب البُغا( ،دار
المصطفى ،دمشق٢٠١٠ ،م.
 .١٠باللين ،القس كاميللو )٢٠٠٤م( ،تاريخ الكنيسة من فجر المسيحيﱠة إلى نھاية القرن الخامس عشر،
ط ،١القاھرة ،دار شرقيات للنشر والتوزيع.
 .١١البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،ط) ،١تحقيق محمد الناصر ،ترقيم محمد فؤاد
عبدالباقي( ،دار طوق النجاة ،د.بلد١٤٢٢ ،ھـ.
 .١٢بربرا براون )١٩٩٥م( ،نظرة عن قرب في المسيحيﱠة ،د.ط ،مطبعة صدر ،د .بلد ،شركة التوحيد
للنشر.
 .١٣أبوالبركات ،القس بارصومه بن األسعد القبطي )ت ٧٦٤ھـ( ،حال العقول في علم األصول ،مركز
الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد الشام ،الجامعة االردنية ،عمان ،رقم التصنيف .٧٨٦
 .١٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة ،مركز الوثائق والمخطوطات
ودراسات بالد الشام ،الجامعة األردنية ،عمان ،رقم التصنيف.٧٨٦
 .١٥البصري ،القس ع ﱠمار ،كتاب البرھان ،د.ط ،دار المشرق ،بيروت١٩٧٧ ،م.
 .١٦ــــــــــــــــــــــــــــ ،كتاب المسائل واألجوبة ،د.ط ،دار المشرق ،بيروت١٩٧٧،م.
 .١٧بطرس عبد الملك ،وآخرون ،قاموس الكتاب المقدس ،ط ،١١دار الثقافة ،القاھرة ،د.ت.
 .١٨البطوش ،حسن ،والرشق ،عالء ،معجم أعالم العرب المسيحيﱢين في العصور اإلسالمية ،المعھد
الملكي للدراسات الدينية ،عمان٢٠٠٤ ،م.
 .١٩البالغي ،محمد جواد )ت ١٣٥٢ھـ( ،التوحيد والتثليث ،ط ،٢مطبعة مھر ،قم١٤١١ ،ھـ.

٢٤٣
 .٢٠البوطي ،محمد سعيد رمضان )٢٠٠٨م( ،كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق،
ط ،٨دمشق ،دار الفكر.
 .٢١بوكاى ،موريس ،القرآن والتوراة واإلنجيل والعلم ،ط) ،١تقديم الحسيني مع ﱠدى( ،دار الحرم للتراث،
القاھرة٢٠١٠ ،م.
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 .٢٢البيروتي ،محمد بن طاھر )١٩٩٣م( ،العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ،ط) ،١تحقيق محمد
الشرقاوي( ،دار عمران ،بيروت ،القاھرة ،مكتبة الزھراء.
 .٢٣البيضاوي ،عبد ﷲ بن عمر )ت٦٨٥ھـ( ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ط) ،١تحقيق محمد
المرعشلي( ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت١٤١٨ ،ھـ.
 .٢٤الترجمان ،عبدﷲ بن عبدﷲ ،تحفة األريب في الرد على أھل الصليب ،ط) ،١تحقيق الطاھر
المعموري( ،دار سالمة للطباعة والنشر والتوزيع ،تونس١٩٨٣ ،م.
 .٢٥تورى ،يونس )١٤٠٣ھـ( ،عقيدتا التثليث والصلب وموقف اإلسالم منھما ،رسالة ماجستير )غير
منشورة( ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
 .٢٦ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم )ت ٧٢٨ھـ( ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،ط٢ ،١م،
)تحقيق محمد إسماعيل( ،المكتبة العلمية ،د.بلد٢٠٠٣ ،م.
 .٢٧الجابي ،محمد سعيد ،التبيين في الرد على المبشرين ،د.ط ،مطبعة اإلصالح ،حماه -سوريا،
١٩٣١م.
 .٢٨الجاحظ ،عمرو بن بحر )ت ٢٥٥ھـ( ،المختار في الرد على النصارى ،ط) ،١تحقيق محمد
الشرقاوي( ،دار الجيل ،بيروت ،ومكتبة الزھراء ،القاھرة١٩٩١ ،م.
 .٢٩جبره ،القس إبراھيم ،ابن ﷲ ،د.ط ،مكتبة المحبة ،القاھرة ،د.ت.
 .٣٠ــــــــــــــــــــــ ،المولود من اآلب ،د.ط ،مطبعة العالم العربي ،د.بلد ،د.ت.
 .٣١الجرجاني ،علي بن محمد )ت ٨١٦ھـ( ،التعريفات ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤٠٣ ،ھـ-
١٩٨٣م.
 .٣٢جرودم ،القس واين )٢٠٠٢م(،علم الالھوت النظامي ،ط) ،١ترجمة مجموعة من الالھوتين
العرب( ،القاھرة ،مطبوعات إيجلز ،عمان ،برنامج التعليم الالھوتي باالمتداد.
 .٣٣الجزيري ،عبدالرحمن ،أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن المبشرين
المسيحيﱢين في اإلسالم ،ط ،١مطبعة اإلرشاد ،القاھرة١٩٣٤ ،م.
 .٣٤جينبير ،شارل ،المسيحيﱠة نشأتھا وتطورھا ،د.ط) ،ترجمة عبدالحليم محمود( ،دار المعارف،
القاھرة١٩٨١ ،م.
 .٣٥جورج بوست ،قاموس الكتاب المقدس ،د.ط ،المطبعة األميركانية ،بيروت١٨٩٤ ،م.
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٢٤٤
 .٣٦الجويني ،عبدالملك بن عبدﷲ )ت ٤٧٨ھـ( ،الشامل في أصول الدين ،ط) ،١تحقيق عبدﷲ عمر(،
دار الكتب العلمية ،بيروت١٩٩٩ ،م.
 .٣٧جي زاده ،عبدﷲ بن سليم البغدادي ،الفارق بين الخالق والمخلوق ،ط) ،٢تحقيق أحمد السقا( ،مكتبة
الثقافة الدينية ،القاھرة١٤٠٧ ،ھـ١٩٨٧ -م.
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 .٣٨الحاج ،محمد أحمد )١٩٩٢م( ،النصرانية من التوحيد إلى التثليث ،ط ،١دمشق ،دار القلم ،بيروت،
والدار الشامية.
 .٣٩حبيب ،صموئيل وآخرون ،دائرة المعارف الكتابية ،ط٨ ،٢م ،دار الثقافة ،القاھرة ،د.ت.
 .٤٠الحتيرشي ،فوزية بنت حمد )١٤٢٣ھـ( ،عقيدة التثليث :جذورھا وتطورھا -عرض ونقد ،رسالة
ماجستير )غير منشورة( ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
صل في الملل واألھواء والنحل ،ط٣ ،٣م،
 .٤١ابن حزم ،علي بن أحمد االندلسي )ت ٤٥٦ھـ( ،الفِ َ
)تحقيق احمد شمس الدين( ،دار الكتب العلمية ،بيروت٢٠٠٧ ،م.
 .٤٢حسب ﷲ ،القس حليم )١٩٩٧م( ،التجسد اإللھي ،د.ط ،القاھرة ،مطبعة الخالص.
 .٤٣حسين ،نجيب محمد )١٤٢٣ھـ٢٠٠٢-م( ،حياة السيد المسيح في القرأن الكريم ،ط ،١بيروت ،دار
الھادي.
 .٤٤حنا ،ناشد )١٩٩٨م( ،خمس حقائق عن ﷲ ،ط ،٢القاھرة ،مكتبة اإلخوة.
 .٤٥ــــــــــــــــ ،خمس حقائق عن اإليمان المسيحي ،ط ،٢القاھرة ،مكتبة اإلخوة.
 .٤٦ــــــــــــــــ ،خمس حقائق عن المسيح ،ط ،٢القاھرة ،مطبعة اإلخوة.
 .٤٧الخازن ،علي بن محمد )ت ٧٤١ھـ( ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،ط) ،١تحقيق محمد شاھين(،
دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١٥ ،ھـ.
 .٤٨خرمه ،مروه محمود )٢٠٠٦م( ،الحب اإللھي بين الفكر اإلسالمي والالھوت المسيحي ،رسالة
دكتوراه )غير منشورة( ،جامعة األزھر الشريف ،القاھرة ،مصر.
 .٤٩الخزرجي ،أحمد بن عبدالصمد )ت ٥٨٢ھـ( ،مقامع الصلبان ،د.ط) ،تحقيق عبدالمجيد الشرقي(،
مطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم ،تونس١٩٧٥ ،م.
 .٥٠الخطيب ،عبدالكريم )١٩٦٥م( ،المسيح في القرآن والتوراة واإلنجيل ،ط ،١القاھرة ،دار الكتب
الحديثة.
 .٥١الخطيب ،محمد أحمد )٢٠٠٩م( ،مقارنة األديان ،ط ،٢ع ﱠمان ،دار المسيرة للنشر والطباعة.
 .٥٢الخولي ،محمد علي )١٩٩٠م( ،حقيقة عيسى المسيح ،ط ،١ع ﱠمان ،دار الفالح للنشر والتوزيع.
 .٥٣ـــــــــــــــــــــــــ )١٩٩٣م( ،مقارنة بين األناجيل األربعة ،د.ط ،ع ﱠمان ،دار الفالح للنشر والتوزيع.
 .٥٤دانييل ،إ .باسوك )٢٠٠٢م( ،المسيحية وأساطير التجسد في الشرق األدنى القديم ،ط) ،١ترجمة
سعد رستم( ،دمشق ،دار األوائل.

٢٤٥
 .٥٥دبﱡور ،إبراھيم خليل )٢٠١٢م( ،الطريق القويم ألبنائنا المؤمنين ،ط ،٢ع ّمان ،مطرانية الروم
األرثوذكس.
 .٥٦الدردير ،أبو البركات أحمد بن محمد )ت ١٢٠١ھـ( ،شرح الخريدة البھية ،ط) ،١تحقيق مصطفى
أبو رشوان( ،دار البصائر ،القاھرة٢٠١٠ ،م.
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 .٥٧الدمشقي ،يوحنا منصور بن سرجون )ت ٧٤٩م( ،المئة مقالة في اإليمان األرثوذكسي ،ط،٢
)ترجمة األرثمندريت أدريانوس شكور( ،المكتبة البولسية ،بيروت١٩٩١ ،م.
 .٥٨ال ﱡدوري ،قحطان )٢٠١٢م( ،العقيدة اإلسالمية ومذاھبھا ،ط ،٣بيروت ،مكتبة ناشرون.
 .٥٩ديدات ،أحمد )١٩٩٠م( ،المسيح في اإلسالم ومحاورة مع قسيس حول ألوھية المسيح ،د.ط،
)ترجمة علي الجوھري( ،القاھرة ،دار الفضيلة.
 .٦٠الرازي ،محمد بن أبي بكر )ت ٦٦٦ھـ( ،مختار الصحاح ،ط) ،٥تحقيق يوسف الشيخ محمد(،
المكتبة العصرية ،بيروت١٩٩٩ ،م.
 .٦١الرازي ،محمد بن عمر )ت ٦٠٦ھـ( ،التفسير الكبير ،ط ،٣دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
١٤٢٠ھـ.
 .٦٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،األربعين في أصول الدين ،ط) ،١تحقيق محمود عبدالعزيز( ،دار الكتب
العلمية ،بيروت٢٠٠٩ ،م.
 .٦٣الراغب األصفھانى ،الحسين بن محمد )ت ٥٠٢ھـ( ،المفردات في غريب القرآن ،ط) ،١تحقيق
صفوان الداوودي( ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بيروت١٤١٢ ،ھـ.
 .٦٤رستم ،سعد )٢٠٠٢م( ،التوحيد في األناجيل األربعة وفي رسائل القديسين بولص ويوحنا ،ط،١
دمشق ،دار األوائل للنشر والتوزيع.
 .٦٥الرﱠسي ،القاسم بن إبراھيم )ت ٢٤٦ھـ( ،الرد على النصارى ،ط) ،١تحقيق إمام حنفي عبدﷲ( ،دار
اآلفاق العربية ،القاھرة٢٠٠٠ ،م.
 .٦٦الزبيدي ،مح ّمد بن مح ّمد )ت ١٢٠٥ھـ( ،تاج العروس من جواھر القاموس ،د.ط٤٠ ،م) ،مجموعة
من المحققين( ،دار الھداية ،د.بلد ،د.ت.
 .٦٧الزقازيق ،بيشوي عبدالمسيح )١٩٨٤م( ،اإليمان المسيحي في حقائقه الالھوتية ،د.ط ،القاھرة،
مكتبة المحبة.
 .٦٨الزمخشري ،محمود بن عمرو )ت ٥٣٨ھـ( ،أساس البالغة ،ط) ،١تحقيق محمد باسل( ،دار الكتب
العلمية ،بيروت١٩٩٨ ،م.
 .٦٩أبو زھرة ،محمد )١٩٦٦م( ،محاضرات في النصرانية ،ط ،٣د.بلد ،دار الفكر العربي.
 .٧٠السقار ،منقذ بن محمود )٢٠٠٧م( ،ﷲ جل جالله واحد أم ثالثة؟ ،ط ،١الرياض ،دار اإلسالم.
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٢٤٦
 .٧١ـــــــــــــــــــــــ )٢٠٠٧م( ،ھل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم ،ط ،١الرياض،
دار اإلسالم.
 .٧٢سمعان ،عوض )١٩٩١م( ،ﷲ بين الفلسفة والمسيحيية ،ط.www.call-of-hope.com ،١
 .٧٣ـــــــــــــــــــ ،ﷲ ذاته ونوع وحدانيته ،ط.www.call-of-hope.com ،١
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 .٧٤ـــــــــــــــــــ ،ﷲ طرق إعالنه عن ذاته ،ط.www.call-of-hope.com ،١
 .٧٥شحادة ،القس عماد )٢٠٠٩م( ،اآلب واالبن والروح القدس إله واحد آمين ،ط ،١د.بلد ،دار منھل
الحياة.
 .٧٦الشرقاوي ،نادية )٢٠١٠م( ،منھج القرآن الكريم في الرد على المخالفين من اليھود والنصارى،
ط ،١دمشق ،دار صفحات للدراسة والنشر.
 .٧٧شلبي ،أحمد ،المسيحيﱠة )١٩٩٨م( ،ط ،١٠القاھرة ،مكتبة النھضة المصرية.
 .٧٨شلبي ،متولي يوسف )١٩٦٨م( ،أضواء على المسيحيﱠة ،ط ،١د.بلد ،الدار الكويتية للطباعة والنشر
والتوزيع.
 .٧٩شنوده الثالث ،البابا )١٩٩١م( ،طبيعة المسيح ،ط ،٨القاھرة ،مطبعة األنبا رويس األوفست.
 .٨٠ـــــــــــــــــــــــــــ )١٩٩٧م( ،قانون اإليمان ،ط ،١القاھرة ،مكتبة األنبا رويس األوفست.
 .٨١الشھرستاني ،محمد بن عبدالكريم )ت ٥٤٨ھـ( ،نھاية األقدام في علم الكالم ،ط) ،١تحقيق ألفريد
جيوم( ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاھرة٢٠٠٩ ،م.
 .٨٢الصعيدي ،عبدالمتعال )ت ١٣٩١ھـ( ،بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة ،ط،١٧
مكتبة اآلداب٢٠٠٥ ،م.
 .٨٣الطھطاوي ،محمد عزت إسماعيل )١٩٨٧م( ،النصرانية واإلسالم ،ط ،٢مطبعة التقدم ،القاھرة،
الناشر مكتبة النور.
 .٨٤عثمان ،عبدالمنعم فؤاد )٢٠٠٢م( ،المسيحيﱠة بين التوحيد والتثليث وموقف اإلسالم منھا ،ط،١
الرياض ،مكتبة العبيكان.
 .٨٥العراقي ،عبد األحد داوود األشوري )٢٠٠٤م( ،اإلنجيل والصيلب ،ط ،١القاھرة ،مكتبة النافذة.
 .٨٦أبو العز الحنفي ،علي بن علي )ت ٧٩٢ھـ( ،شرح العقيدة الطحاوية ،ط) ،١تحقيق عبدالرحمن
الزواوي( ،دار الغد الجديد ،القاھرة٢٠٠٩ ،م.
 .٨٧العلمي ،عبدﷲ الغزي الدمشقي )١٩٧٠م( ،سالسل المناظرة اإلسالمية النصرانية بين شيخ
وقسيس ،ط ، ،١د.بلد ،د.ناشر.
 .٨٨العمري ،محمد نبيل طاھر )١٩٩٨م( ،مقارنة أديان ،ط ،١عمان ،األردن ،منشورات جامعة القدس
المفتوحة.
 .٨٩غريغوريوس ،األنبا )١٩٧٥م( ،أنت المسيح ابن ﷲ الحي ،د.ط ،د.بلد ،د.دار.

٢٤٧
 .٩٠غريغوريوس ،األنبا )٢٠٠٤م( ،س ﱠري التجسد والفداء ،د.ط ،القاھرة ،مطبعة شركة الطباعة
المصرية.
 .٩١غريغوريوس ،األنبا )٢٠٠٤م( ،الھوت السيد المسيح ،د.ط ،القاھرة ،مطبعة شركة الطباعة
المصرية.
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 .٩٢الغزالي ،محمد بن محمد )ت ٥٠٥ھـ( ،تھافت الفالسفة ،ط) ،٣تحقيق سليمان دنيا( ،دار المعارف،
القاھرة١٩٥٨ ،م.
 .٩٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،الرد الجميل أللوھية عيسى بصريح اإلنجيل ،ط) ،١تحقيق أبو عبدﷲ
السلفي آل زھوي( ،المكتبة العصرية ،بيروت١٩٩٩ ،م.
 .٩٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،االقتصاد في االعتقاد ،ط) ،٢تحقيق أنس الشرقاوي( ،دار المنھاج،
بيروت٢٠١٢ ،م.
 .٩٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،معيار العلم في المنطق ،ط) ،١تحقيق أحمد شمس الدين( ،دار الكتب
العلمية ،بيروت١٩٩٠ ،م.
 .٩٦الغاليينى ،مصطفى بن محمد سليم )ت ١٣٦٤ھـ( ،جامع الدروس العربية ،ط ،٢٨المكتبة العصرية،
بيروت١٩٩٣ ،م.
 .٩٧الغنانيم ،إيمان )٢٠١٣م( ،ثبوت نبوة عيسى عليه الصالة والسالم في العھد الجديد ،رسالة ماجستير
)غير منشورة( ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
 .٩٨الفاضلي ،داوود علي )١٩٧٣م( ،أصول المسيحيﱠة كما يصورھا القرآن الكريم ،د.ط ،الرباط ،مكتبة
المعارف للنشر والتوزيع.
 .٩٩فاندر ،ميزان الحق ،ط) ،٢تحقيق تسدل( ،د.بلد ،مطبعة لاللنكوا برس لبك١٩٢٣ ،م.
 .١٠٠الفيروزآبادي ،مجدالدين محمد بن يعقوب )ت ٨١٧ھـ( ،القاموس المحيط ،د.ط) ،تحقيق حسان
عبدالمنان( ،بيت األفكار الدولية ،بيروت .د.ت.
 .١٠١قاشا ،القس بيوس )٢٠٠٦م( ،أضواء على المجامع المسكونية ،ط ،١بغداد ،مطبعة الديوان.
 .١٠٢القرآفي ،أحمد بن إدريس المالكي )ت٦٨٤ھـ( ،األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة ،ط ،١دار
الكتب العلمية ،بيروت١٩٨٦ ،م.
 .١٠٣القرطبي ،محمد بن أحمد )ت ٦٧١ھـ( ،اإلعالم بما في دين النصارى من األوھام وإظھار محاسن
دين اإلسالم ،د.ط٢ ،م) ،تحقيق أحمد السقا( ،دار التراث العربي ،القاھرة١٩٨٠ ،م.
 .١٠٤القرطبي ،محمد بن أحمد )ت ٦٧١ھـ( ،الجامع ألحكام القرآن ،ط) ،٢تحقيق أحمد البردوني وإبراھيم
أطفيش( ،دار الكتب المصرية ،القاھرة١٣٨٤ ،ھـ ١٩٦٤ -م.
 .١٠٥ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر )ت ٧٥١ھـ( ،ھداية الحيارى في أجوبة اليھود والنصارى،
ط) ،٤تحقيق أحمد السقا( ،المكتبة القيمة ،القاھرة١٤٠٧ ،ھـ.
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٢٤٨
 .١٠٦كحالة ،عمر رضا ،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،د.ت.
 .١٠٧كسﱠاب ،حنانيا إلياس )١٩٩٨م( ،مجموع الشرع الكنسي ،ط ،٢بيروت ،مكتبة النور.
 .١٠٨الكفوي ،أيوب بن موسى )ت ١٠٩٤ھـ( ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،د.ط،
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)تحقيق عدنان درويش( ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،د.ت.
 .١٠٩كيرمكسيموس ،رسالة في أخص التحديدات الكاثوليكية ،مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بالد
الشام ،الجامعة األردنية ،عمان ،رقم التصنيف .٧٤٢
 .١١٠ابن ماجة ،محمد بن يزيد )ت  ،(٢٧٣سنن ابن ماجة ،د.ط) ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي( ،دار
إحياء الكتب العربية ،د.بلد ،د.ت.
 .١١١المتطبب ،نصر بن يحيى )ت ٥٨٩ھـ( ،النصيحة اإليمانية في فضيحة الملة النصرانية ،د.ط،
)تحقيق محمد الشرقاوي( ،مطبعة دار التأليف ،دار الصحوة للنشر والتوزيع ،القاھرة١٩٨٦ ،م.
 .١١٢مرتضى ،بسام )١٩٩٤م( ،المسيح بين القرآن واإلنجيل ،ط ،١بيروت ،دار الحق للطباعة والنشر.
 .١١٣مرجان ،محمد مجدي )٢٠٠٤م( ،ﷲ واحد أم ثالوث ،ط ،٢القاھرة ،مكتبة النافذة.
 .١١٤ـــــــــــــــــــــــــــــ ،المسيح إنسان أم إله ،ط ،٢القاھرة ،مكتبة النافذة.
 .١١٥مشرقي ،صموئيل رزق )١٩٩٥م( ،حقيقة الثالوث والرد على المنكرين ،ط ،١القاھرة ،مطبعة أوتو
برنت.
 .١١٦ابن المقفع ،ساويرس ،الدر الثمين في إيضاح الدين ،د.ط ،شركة الطباعة المصرية ،القاھرة ،د.ت.
 .١١٧المكودي ،عبدالرحمن بن علي )ت ٨٠٧ھـ( ،شرح ألفية ابن مالك ،ط ،٢شركة المشاريع للطباعة
والنشر ،د.بلد٢٠٠٧ ،م.
 .١١٨منصور ،القس يسيء )١٩٦٣م( ،رسالة التثليث والتوحيد ،ط ،٢اإلسكندرية ،مطبعة اإلسكندرية.
 .١١٩ابن منظور ،محمد بن مكرم )ت ٧١١ھـ( ،لسان العرب ،ط ،٣دار الصادر ،بيروت١٤١٤ ،ھـ.
 .١٢٠الميداني ،عبدالرحمن حبنكة )٢٠٠٩م( ،ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة ،ط،١٠
دمشق ،دار القلم.
 .١٢١الميداني ،عبدالرحمن حبنكة )٢٠٠٤م( ،العقيدة اإلسالمية وأسسھا ،ط ،١٢دمشق ،دار القلم.
 .١٢٢مينا ،القمص ميخائيل )١٩٨١م( ،علم الالھوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،د.ط،
القاھرة ،مؤسسة بيتر للطباعة ،المجلد األول.
 .١٢٣ـــــــــــــــــــــــــــ )١٩٧٥م( ،علم الالھوت بحسب معتقد الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،د.ط،
القاھرة ،مطبعة النصر ،المجلد الثاني.
 .١٢٤النﱠجار ،أغناطيوس سركيس )١٩٩٦م( ،التوحيد المسيحي ،د.ط ،جونية -لبنان ،المطبعة البولسية.
 .١٢٥نجيب ،إسحاق )١٩٧٨م( ،التجسد وأحداث الميالد ،د.ط ،د.بلد ،مكتبة مار مرقس.

٢٤٩
 .١٢٦نكري ،عبد النبي بن عبد الرسول األحمد ،دستور العلماء جامع العلوم في اصطالحات الفنون ،ط،١
)ترجمة حسن فحص( ،دار الكتب العلمية ،بيروت٢٠٠٠ ،م.
 .١٢٧النملة ،عبد الكريم بن علي بن محمد ،المھذب في علم أصول الفقه ال ُمقارن ،ط ،١الرياض ،مكتبة
الرشد١٩٩٩ ،م.
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 .١٢٨نوف ،أقفراف سمير ،تارخ الكنيسة المسيحيﱠة ،ط) ،٩ترجمة الكسندروس مطران حمص( ،مؤسسة
خليفة للطباعة ،د.بلد١٩٤٦ ،م.
 .١٢٩الھندي ،رحمت ﷲ بن خليل الرحمن العثماني )ت ١٣٠٨ھـ١٨٩١-م( ،إظھار الحق ،ط٤ ،٢م،
)تحقيق محمد ملكاوي( ،دار الحديث ،القاھرة١٩٩٢ ،م١٤١٣-ھـ.
 .١٣٠الھيتمي ،علي بن أبي بكر )ت ٨٠٧ھـ( ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،د.ط) ،تحقيق حسام الدين
القدسي( ،مكتبة القدسي ،القاھرة١٩٩٤ ،م.
 .١٣١التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ،د.ط ،القاھرة،ترجمة وطباعة شركة ماستر ميديا ،د.ت.
 .١٣٢حتمية التثليث والتوحيد وحتمية التجسد اإللھي ،د.ط) ،تقديم األنبا تواضروس( ،كنيسة القديسين
مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشھداء ،د.بلد٢٠٠٢ ،م.
 .١٣٣معجم الالھوت الكتابي ،ط) ،٤إشراف وترجمة المطران أنطونيوس نجيب وآخرون( ،دار المشرق،
بيروت١٩٩٩ ،م.
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ABSTRACT
This study examines the talk about the Christian Trinity - presentation and criticism,
the study has been divided into chapters, sections and demands, and the most important
thing, which stated:
Chapter I: the researcher talked about the Christian Trinity and the concept ,
functions and its significance for Christians, and mentioned the incarnation and redemption
and sin inherited, and he cleared that Christians believe that Trinity is a secret that mind can
not realize it, and It does not contradict with the mind, it is above the mind. Christians
believe that the Father is the source of two persons existence, then contradict themselves by
saying the equality of the three persons. The researcher mentioned their proofs on the Trinity
from the Bible , the mind and ecumenical councils, and clarify that they had no clear
evidence of the Bible on the Trinity, all their evidences are just indicators which are not
suitable to protest against a key issue in the faith, but their mental evidences were just claims
which need a proof, which is in fact just a talk no a mental evidences. Christians tries to
prove their faith by the words of the passionate far from the mind logic, and there was no
statement of the doctrine Trinity, except in the ecumenical councils.
Chapter II: The researcher proved the oneness of Allah from the Bible itself, and
disprove of the Trinity and responded to the Christians evidences from the Bible and the
mind. The researcher used in rebuttal evidences for two bases agreed between Muslims and
Christians, namely: the necessity of the fact that the evidences should be explicit, and the
necessity of interpreting the texts inconsistent with the perfection of Allah Almighty. The
researcher proved the contradiction of all texts quoted by Christians to those two rules. The
researcher found that Trinity is impossible in logic, and it is not over the mind as they said,
but it is contradicted with the mind . The researcher concluded his research by disproving
the Christian Trinity from the Holy Quran.
Lastly, The conclusion, which contain the most important findings and results found
by the researcher.
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