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 لفع احلقوق القانونية حمفوظة للمؤمجي



 

عُ  ع، أحد أنبياء العهد هوش   فر  ٌة من س  ٌة ذهبيّ ر  ق  ف  : (3)َشْعٌب الَ َيْعِقُل ُيْْصَ

ل يف مسرية  ع  ة الت  إىل أمهي   د  رش  القديم من الكتاب املقّدس، ت    فدون ه  ، عوبالشُّ  قُّ

نقل النبّي يل يتسامى العبد  ويرتقي يف مدارج الكامل، كام قُّ ع  ، وبالت  الناسع  ص  ي  

، ُهَوَذا َعْبِدي َيْعِقُل وهو نبيٌّ آخر من أنبياء العهد القديم: أشعياء عن اهلل تعاىل، 

ا  .(0)َيَتَعاََل َوَيْرَتِقي َوَيَتَساَمى ِجدًّ

يث ، بحسب العهد القديم أيضًا، ح× هم يف ذلك نبيُّ اهلل سليامنف  ال  ال ي   

ل  ِ  إ  حافظاً للعبد، فقال:  اشرتط دخول احلكمة يف القلب لكي يصري العقل   خ  ا د  ذ 

ت  احل    َ ل  ، و  َلب ك  ة  ل  ، امل  َكم  ك  ة  ل ن َفس  ف  كَ الَعْقُل ََيَْفُظَك، وَ الفَ َعر   .(0)َفْهُم َينُْْصُ

ََصا عَ الوَ ، َعاِقِل ُتوَجُد ِحْكَمةٌ الَشَفَتِي ِِف دًا هو احلافظ إذًا حيث: د  العقل  م   

 .(4)َفْهمِ اللَِظْهِر النَّاِقِص 

  ؟االعَص الذي يستحق   همِ الفَ  ُص من هو الناقِ  :رىلكن يا ت  

 ؟ دينهنياه دون رب  اإلنسان يف أمور د  د   هو رفيق   هل العقل  

انبًا عندما جالعقل  رتاُح ويَ  ،من عقولنا يف تدبري حياتنا الدنيا هل نستفيد  

 ين؟ِف أمور الد   نخوُض 

                                                 

 .34: 4هوشع  (3)

 .30: 20أشعياء  (0)

 .33-32: 0األمثال  (0)

 .30: 32األمثال  (4)



 

  

ناء  عىل أم كان الثنستفيد منه يف العاجلة دون اآلجلة؟ ل العقل   نا اهلل ب  ه  هل و  

ين ه  شاماًل ألعامل الّدار  دح   ؟العقل وم 

س لك، ك حدود ذفلم ي در   إذا ما اشتبه األمر عىل من يعتقد بالكتاب املقد 

طر  م م  وي   ه  ش  القلوب إن حادت عن  إىل أنّ  د  رش  وجد فيه ما ي  م، العهد القدي وجه 

أخرى، فها هو ينفي الفهم  وآمن ِ بآهلة   التعق ل يومًا خرجت عن دين اهلل تعاَل

ول: عّمن يصنع لنفسه صناًم وجيعله إهلًا يصيل له، فيق ل  قُّ ع  واملعرفة واإلبصار والت  

ي ت ه  
ق  ب  : ِسهِ َقْد َصنََعَها إهًِلا، َصنَاًم لِنَفْ و  ول  ق  ي   و 

َيه  يلي إ ل  ي ص  ، و  د  ي َسج  ه  و  نِي »! ي  رُّ ل  َنجِّ

ُه َقْد ُطِمَسْت ُعُيوُُنُْم َعِن اإِلْبََصاِر، «. ألَنََّك َأْنَت إهِِلي الَ َيْعِرُفوَن َوالَ َيْفَهُموَن ألَنَّ

ْم َعِن التََّعق لِ  َوُقُلوُُبُ
(3) . 

يف أمور الدنيا حيث جعل  لعقل مراراً فكام نّبه العهد القديم عىل أمهّية ا

َم العقالء رؤساء:  َن أ َسب اط ك 
ات وا م  ِرَجاالً ُحَكاَمَء َوُعَقاَلَء َوَمْعُروفنَِي، َفَأْجَعُلُهْم ه 

ل: (0)ُرُؤوَسُكمْ  ا ، وأمر امللوك بالتعقُّ ا ف اآلن  ي  َ ُلواالُ َأُّي  احلكمة  ح  د  ، وم  (0)ُلوُك َتَعقَّ

اَلت ن  َكم  احل   والفهم: . ف  َأس  ي  الر 
، احل  ة  ه  ة   .(4)َفْهمَ الَوبُِكلِّ ُمْقَتنَاَك اْقَتِن َكم 

اَمَقِة َخيِيَّةٌ الَ فِْكُر احلاملة خطّية:  كَلك عد  
 ة ونيل  من اخلطيّ  ، واخلالص  (2)

ل العاقل هو الذي يفين ويتأمطنة، فأرشد إىل أن ل والف  قُّ ع  ام يكون بالت  اآلخرة إنّ 

                                                 

 .31-31: 44أشعياء  (3)

 .30: 3التثنية  (0)

 .32: 0املزامري  (0)

 .1: 4األمثال  (4)

 .3: 04األمثال  (2)



 

 

 

َم. »يسلك سبيل النجاة دون سواه: ، فآخرته ة  ف يه  ري 
ال  ب ص  َأي  و  ة  الر  يم 

د  ٌة ع  َّن  َم أ م 
إ 

مْ  ُلوا آِخَرََتُ َلْو َعَقُلوا َلَفيِنُوا ُِبِذِه َوَتَأمَّ
(3). 

َي  مل يالف اإلنجيل  التوراة  يف ذلك، فحث   هُّيُّ ا أ  هن، حيث لال: عىل كامل ال

 ، ة  َخو  ، َأْوالًَدا ِِف َأْذَهانُِكمْ  الَ َتُكوُنوااإل  ي ون وا أ َوال ًدا يف  الَّش  َل ك  ا ِِف األَْذَهاِن ، ب  َوَأمَّ

 .(0)َفُكوُنوا َكاِملنِيَ 

للكبار وليس لألطفال، فهل يمكن  ال تكونوا أوالدًا يف أذهانكم: اخلطاب  

 أن يكون الكبري  ولدًا يف ذهنه؟

 عِ ل، فلو ُعيَِّل أو ُخدِ يَّ عَ يمكن أن يُ ع، وألن  العقَل ُيمكن أن ُُيَد بالطبع، 

، هفيَصري الكبرُي صغرياً ِف ذهنه وفكره وإدراك، كدرِ الً لعقل اليفل غري الُ اِِ صار ُم 

 ةً ل  وا ل  ، فهؤالء ليسكثرة الخادعنيه من أفعاله، ولد نّبه اإلنجيل  أتباع  عىل لومًا م  

ث ٌر إىل درجة  دع ِ اإلنجيل إىل التحَير منه ه  م: بل ك  إ ن  ت   ُيوَجُد َكثرُِيونَ ف  ين  م 
د  ري م 

ون  ب   ل م  ت ك  ، الي   .(0)ُعُقوَل الَوَُيَْدُعوَن ب اط ل 

 إذًا ما السبيل إىل النجاة من هؤالء؟ 

ل بعيدًا عن االحتيال واخلداع والغّش،  ليس هناك من سبيل  سوى التعقُّ

َبَن يقول بطرس:  وا ب ه   ِغشِّ الَم َعِديالَعْقِِلَّ الاْشَتُهوا اللَّ نَم  َي ت  ك 
 .(4)ل 

ّل مرحلة يشري إىل لزوم مصاحبة العقل يف كب ديٌع مجيٌل  تشبيهٌ : اللبن العقِل  

                                                 

 .03-01: 00التثنية  (3)

 .02: 34 كورنثوس األوىل (0)

 .32: 3تيطس  (0)

 .0: 0ألوىل بطرس ا (4)



 

  

ون هَا كالتي ال تنقطع، رشط أن ي والفكرّي  والروحّي  النفّس  من مراحل النموّ 

ة عن جادّ  ة  ف  ر  نح  م   قة  سب  م   بأفكار   ر  غري متأثي  اللبن العقيل عديم الغّش كل ب ن األّم،

 الصاط املستقيم.

العقل  هو رفيق درب اإلنسان يف رحلته نحو اهلل سبحانه وتعاىل، ألّنه  ،إذاً 

بيشء من  صف  كامل  الصفات، غري مت   عقل عرف رّبه، وعرف أن هَا الرّب بال

 النقائص.

 ة، فعّد الَين الأّما القرآن الكريم، فقد ذكر العقل ما يقرب من مخسني مرّ 

َوابِّ ِعنَْد إ ن  ﴿عىل األرض من خلق اهلل:  بُّ د  عقلون رّش من ي  ي م  الَص  اهلل ََشَّ الدَّ

 .(3)﴾ُبْكُم الَِّذيَن اَل َيْعِقُلونَ ال

ل  ﴿اآلباء لو كانوا ال يعقلون فقال:  اّتباع   م  وذ   ا أ َنز  وا م  ب ع  يل  هل  م  ات 
ا ل  إ ذ  هلل او 

ا  ت ب ع  م  َل ن  ال وا ب  ن ا لال  اء  ب   آ 
َيه  ل  َين ا ع  ال  و   َأَوَلْو َكاَن َآَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيًئاف 

ون   َت د   .(0)﴾هُّي 

باع ما أنزل اهلل تعاىل، فلو ذهب اآلباء إىل اآلباء هنا كان مقاباًل التي  اّتباع  

 كونال ينبغي أن يل كانوا مصدالًا لآلية الَّشيفة، وللعق خمالفة   باطلة   عقيدة  

ل هؤالء اآلباء، وإال صار م  ق  م   همباعاتّ  هم ع  ب  ت  ّدمًا عىل رسالة السامء مع عدم تعقُّ

ال وا ﴿مصدلًا لقوله تعاىل:  ل  َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا ِِف َأْصَحاِب و 

ِعريِ   .(0)﴾السَّ

                                                 

 .00األنفال (3)

 .312البقرة  (0)

 .32امللك (0)



 

 

 

ل، وعدم إذًا عىل  الثالثة   ب  ت  اّتفق ِ الك   حكامه، مفارلة أأمهّية العقل والتعقُّ

  
 حطبًا. م  ن  ه  وإال ولع اإلنسان يف مهاوي الضالل واجلهالة، وصار جل 

كات   در   السائلعىل اّتباعها هي  ه التي حّث ِ هَه الكتب  العقل وأحكام   م 

 كات  ر  د، ألّن عليها املعّول يف أمور االعتقاد ومصائر العباد، فم  القيعية بال شك

سائل االعتقادية ويف أهم لرارات العباد يف حيامهم غري ة يف أّمهات املالعقل الظنيّ 

 .(3)﴾قِّ َشْيًئاالَ إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن ﴿ذي ليمة، ولد لال القرآن الكريم: 

 ه  اع  تب  أ منها واحد   ، فيحثُّ كلُّ هلا الكتب الثالِة ُد رِش أداٌة قويٌة تُ ما تقّدم هو 

حفظًا للنفس من اهلالك، وصونًا لإلنسان من  ك هبَه القاعدة املتينةسُّ عىل التم  

 االنحراف.

حينام نغوص يف بحث الثالوث، نا.. رفيق   أن يكون العقل  وعليه فال بّد 

 .مولف العقل منهو

  !إَل الثالوث؟ العقُل  ُد رِش هل يُ ف

 رشد: إن مل ي  و

 !الثالوث؟ العقُل  هل يقبُل 

 : وإن مل يقبل

 !ن ال يعِقل فُيْصع؟م َصريُ أم نَ  !به؟ نعتقدهل لنا أن 

ر منه الكتاب ب  ني ج  ت  هَا ما نحاول البحث عنه يف هَا الكتاب، م   َّ ني ما ح

                                                 

 .00يونس  (3)



 

  

َب َفْلَسَفِة َوبُِغُروٍر َباطِل، َحَس الُاْنُظُروا َأْن الَ َيُكوَن َأَحٌد َيْسبِيُكْم بِ : املقّدس بقوله

ان  َتْقلِيِد النَّاسِ  ب  أ َرك  س  س  ال، ح  َيس  ح  ل  امل  ، و  ي   امل  ب  ع   .(3)س 

 ست  م  
 ينني باهلل الواحد األحد، رّب اليهود والنصارى واملسلمني.ع 

 واحلمد هلل رب العاملني

 حممد مصطفى مصي العاميل

 للهجرة  3443م / َّناية شهر رجب  00-0-0202

 

                                                 

 .1: 0كولويس (3)



 

هه  ل،صافه بصفات الكامة اهلل تعاىل، وعىل اتّ عىل وحدانيّ  العقل   دل   وتنزُّ

 صفات البَّش.عن 

 ِ ي  ف  إن خ  اهلل تعاىل ة العقل  إىل وحدانيّ  (3)الثالثة   الساموية الكتبوأرشدت 

ق اب  ط  عىل الت   ةة املبنيّ ه إىل حظرية املعرفة التوحيديّ عيد  ت  ل، اه   ِ معامل  س  م  عليه وانط  

، كثريةٌ  لككلاممهم يف ذو، التوحيدبعقيدة النَصارى  التزمولد بني الوحي والعقل. 

يف كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية الَي أمر بنَّشه منها ما ورد يف 

 سيحي يعرتُف اإليامن ال :، ففيهالبابا يوحنا بولس الثاين بحكم سلطته الرسولية

 .(2)تهأنه ال يوجد إال إله واحد، واحٌد بيبيعته، وجوهره، وإني  

يف اهلل  د  تعدُّ  بطل كلُّ  التوحيد   د، فإذا ثب ِ  دُّ ع   الت  ينايفبحقيقته  والتوحيد  

الفها يال بّد من رّد كل ما نايف التعّدد مطلقًا، فطلقة ت  الوحدة امل  وبام أّن ، تعاىل

 وعدم اإللرار بأي نوع من أنواع التعددية.

والزم  القول  بالتوحيد عند اليهود والنصارى واملسلمني هو اتفاق 

وا بعد ذلك يف تفسريه، ويَهب النصارى إىل وحدانية كلمتهم، لو مل  يت ل ف 

  اجلوهر.

                                                 

للنصوص الدالة عىل ذلك من هَه الكتب التوراة واإلنجيل والقرآن الكريم، ولد تعّرضنا  (3)

 كتابنا )الثالوث والكتب الساموية(.الثالثة يف 

 .022فقرة 20ص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

  

 ا كان اهلل تعاىل غري، وملّ عىل امتناع احاطة الحدود بغري الحدود دل  العقُل 

بامتناع إدراك كنه اهلل قونا عىل القول فقد واف  ، (3)بحسب عقيدة النصارى حمدود  

سة.تعاَل واإلحاطة بذ ومن كلاممهم يف ذلك سوى ما يأيت يف مطاوي  اته القد 

 الكتاب يف سائر الفصول: 

 باهلل مستحيلة اإلحاطة

ٍل عىل كل عق ان االحاطة باهلل مستحيلةٌ : يس توما األكوينيالقدّ يقول 

ليس ِف قوة عقٍل  وجه  كان سعادٌة عظيمة.. ، وإدراكه بالعقل عىل أّي خملوق

دراك يف التي هبا تقبل اإلإدراك الذات اإلهلية تلك الال الكاملة ِف  غَ خملوٍق أن يبلُ 

 .(0)حّد نفسها

عىل السؤال: ما هو اهلل؟  يب  ج  من ثّم أ  : يس يوحنا الدمشقيالقدّ ويقول 

يُّل مجيع . وهَا املنطق ألرب إلينا جدًا من ت   باستحالة الكالم عن جوهره

نه ألنات، ال ألنه ليس كائنًا، بل الصفات، ذلك ألن اهلل ليس واحدًا من الكائ

عدم ب ِف التكلم عن اهلل، اإلقرارُ  ، وهو فوق الوجود نفسه..فوق مجيع الكائنات

وأن جوهره ال  ض  اتضاحًا وافيًا أن اهلل موجودٌ لقد اتّ .. العرفة هو األفضل

                                                 

ن آل ، ولد بحثنا األمر بشكل مفصل يف كتابنا )عرفامن هَا الفصل كام سيأيت يف الباب الرابع (3)

 ( فلرياجع.^حممد 

 .302ص 3اخلالصة الالهوتية ج (0)



 

 

 

 .(3)ُيدرك

 لن يتوصل أحٌد اىل اكتشافه

ل طبيعته وِف جوهره مل يهلل ِف ا: القديس غريغوريوس النزينزييقول  توص 

ّد عارفًا  فإن كان أحدٌ  ..إَل اكتشافه أحٌد  أحٌد قط  ولن يتوصَل  لد عرف اهلل أو ع 

 .(0)هلل فليس ِ معرفته سوى أنه تعّرض للنور أكثر من غريه

ة اهلل، فال قدرة لنا عىل فحَصه أو إدراك ماهي   أما ُكنهُ : يقول عوض سمعانو

اهلل و ن نتطاول لفحصه أو إدراكه.. فقدرتنا حمدودةٌ بل وال يص  لنا أ يشء عنه،

ه عن الدودعن احلدود،  هٌ ز  ن  م    .(0)؟!وأن ى للمحدود أن يدرك كل  يشء عن النز 

 لَبمعرفة جوهر اهلل قمة اخَل

عىل  اإلكباُب  ..اهلل إدراكَ  ال يمكن البُش : الفم القديس يوحنا ذهبّي يقول 

ة ا ة العَ . .لبَ لَ معرفة اهلل ِف جوهره هو قم   للُّ أ ناٌس أن يّدعي أ   هتَ أليس هذا إذن قم 

، اإلدراك عىل النبي إن احلكمة ممتنعة   ..؟اهلل ذاته جوهرِ  سبَ من هَا النبّي  نعمةً 

ة خبلٍ ؟ لدينا قاباًل لإلدراك أفيكون اجلوهرُ   وواضح؟ إن عظمته ال ِلي َج  أليس ِم 

عي اإلحاطة بجوهره؟  .(4)حد  هلا، وأنت تد 

دراك جوهر اهلل يقع خارج حديثًا أن إ لقد برهن ِ  : يف حملٍّ آخر ويقول

                                                 

 .03-02املئة مقالة يف االيامن االرثوذكس ص (3)

 .21اخلطب الالهوتية ص (0)

 .33ص اهلل يف املسيحية  (0)

 .03-02ص اهلل ال يمكن ادراكه نأيف  (4)



 

  

 .(3)متناول حكمة البش والالئكة ورؤساء الالئكة، وِف كلمة واحدة كل الليقة

 كل ما نتصوره عن اهلل فليس اإلله

جب ل شبه اهلل فيعندما نحاول أن نتخيّ : القس إيدن ويلسون توزريقول 

ما  ولذلك فكلليس هو اإلله كوسيلة تستخدمها عقولنا، علينا أن نستعمل ما 

ت ما خلقه نلناها قد تكوَّ ره عن اهلل، فليس اإلله مثله، ألن الَصورة التي ختيَّ نتَصو  

 .(0)اهلل، وما خلقه اهلل ليس هو اهلل

 العقل فشل يف معرفته

ن الكلامت ال تستييع ألنعرتف بصمتنا أن  :توماس ف. تورانسيقول 

ه لتعريف ، وفشل يف سعيه فشل ِف حماولته إلدراك اهللعرتف العقل أن  تَصفه، ولي

 .(0)اهلل

فهم  يعجز متامًا عن اإلنسان   العقُل : القس الدكتور لبيب ميخائيليقول 

قيقة ح مل يستطع اإلنسان أن يصل بقدراته العقلية إىل معرفة. .واحتواء ذات اهلل

 .(4)؟وي غري الحدودوكيف يمكن للمحدود أن َيت الَات اإلهلية..

ٌل يف املعرفة املطلقة ٌل يف ش  هو ف   طل ق  املعرفة، ف ش  ة اإلحاطة، ال معرفال يف م 

 صافه بصفات الكامل.يف معرفة وجوده واتّ 

                                                 

 .34ص مساو  لآلب يف اجلوهر (3)

 .1معرفة القدوس ص (0)

 .331اإليامن بالثالوث ص (0)

 .4-0كتاب: ال إله إال اهلل ص (4)



 

 

 

 :ومن كلاممهم يف ذلكذهب النصارى أيضًا إىل نفي تركيب اهلل تعاىل، 

 ال تركيب فيهاهلل بسيط 

إننا نعلم علاًم )ا لال: عن بولس ملّ  الفم وحنا ذهبّي يس يالقدّ يتحدث 

ولوله )نالصًا( ال يعني أنه يعلم لساًم من اجلوهر  لائاًل: عبارته(، فيَّشح نالصاً 

جيهل من هو اهلل ِف جوهره، ولكن ألنه  ،(ألن اهلل بسيط)اإلهلّي، وجيهل اآلخر 

 .(3)رغم أنه عارف بوجوده

 .(0)ال تركيب فيه وال صورة له فاهلل ِف الواقع بسيطٌ ويقول: 

 بسيط غري مركباهلل 

 .(0)وال تركيب فيه إن اإلله بسيطٌ : يس يوحنا الدمشقيالقدّ يقول 

 .(4)اهلل بسيٌط ِف طبيعته وغري ُمرك ب: يس كريلس االسكندريالقدّ يقول و

 انه ليس مركبًا بحاٍل، بلعن اهلل تعاىل: القديس توما األكويني ويقول 

 .(2)عن أجزائه ومتوقف عليها وجه.. ألن كل مرك ب متأخرٌ  بسييًا من كل

                                                 

 .00ن اهلل ال يمكن ادراكه صأيف  (3)

 .302ن اهلل ال يمكن ادراكه صأيف  (0)

 .14املئة مقالة يف االيامن االرثوذكس ص (0)

 .10ص الكنوز يف الثالوث القدوس واملساوي (4)

 .41ص 3اخلالصة الالهوتية ج (2)



 

  

ليس يمكن أن يكون اهلل داخالً بنحو من األنحاء ِف تركيب يشٍء.. ويقول: 

ٍب   .(3)يستحيل أن يكون اهلل جزَء مرك 

 متحّرك ليس يمكن أن يكون اهلل متغرّيًا بوجه من الوجوه.. كلُّ ويقول: 

سيٌط من بل هو ب ،من األنواع بًا بنوعٍ ك  رَ ليس مُ  اهلليعترب فيه نوع من الرتكيب.. 

 .(0)ك، فإذًا واضٌ  أن اهلل ليس يمكن أن يتحرّ كل وجه

ري واهلل كائن بسيط أي غ: عامل الالهوت اهلولندي د. هريمان بافينكيقول و

وكيان  وفكر ومدى،ومادة،  بني روح   متازج   ، خالص متامًا من أّي بمرك  

 .(0)وصفات، وعقل وإرادة

ونظرية الوحدة اإلهلية ال تعني فقط أنه : القس إيدن ويلسون توزرويقول 

 .(4)فق مع ذاتهأن اهلل بسيط، غري معقد، مت  يوجد إله واحد بل تعني أيضا 

ال يمكن للكائن الرضوري أن يكون : يقول الدكتور القس عامد شحادة

نًا من أجزاء أو عنارص بًا، أو مكو   .(2)مرك 

جوهر اهلل واحٌد، غري مرك ب من وعدم الرّتكيب:  الوحدانيةويقول: 

در   أجزاء، ألن الركب متحي ز بحي ز، ك أو ي رى، إذ إنه حمدود ومن املمكن أن ي 

                                                 

 .43ص 3اخلالصة الالهوتية ج (3)

 .32ص 3اخلالصة الالهوتية ج (0)

 .03ص 0بني العقل واإليامن ج (0)

 .32معرفة القدوس ص (4)

 .31اآلب واإلبن والروح القدس ص (2)



 

 

 

 .(3)منها رّكٌب األجزاء م  

 املسيحية نادت منَ نشأمها بوحدانية اهلليتبني لنا أن : يقول عوض سمعانو

 .(0)وعدم وجود تركيب فيه

ات علامء النصارى بعدم الرتكيب يف اهلل تعاىل، كيف : مع تصحيفإن قيل

 هلم القول بالرتكيب يف كلامت أئمتكم؟  ب  نس  ي  

ة  ّرة املحّدث: مع أيب ل  × كام يف حديث اإلمام الرضا  ر  ال  أ ب و ل   إ ن او   :ل 

ا َت  يالين ا أ ن  ور ل ه  ت ب  ك  َوم  ك  ة  الء  ي  ي ام 
 و  و   ق 

يد  ع  د  الن اس  يف  ص  وٌف ل   ،اح  ف  ي اٌم ص 

بي  ر 
ني  الل 

امل   ون   ،ع  نَظ ر  َا ِمنْهُ ي   .ِهَي ُجْزٌء ِمنُْه َفإَِلْيِه َتَِصريُ وَ  َحتَّى َتْرِجَع فِيِه أِلَُنَّ

ال  أ ب و  ن  احل  ل  ُه ُروُحُه ُجْزٌء ِمنْهُ الَ َفَهَكَذا َقاَلِت النَََّصاَرى ِِف  ×:س   ِسيِح إِنَّ

يًا َأْو خُمَْتلِفاً .. َيْرِجُع فِيهِ وَ  نَا َأْن َيُكوَن ُمَتَجزِّ ت ل ف  و   َتَعاََل َرب  َ َأت  و   إ ن ام  ي  يامل  ل ف  ي  زي  ،ت ج 

مٌ  ه  ت و  زٍّ م  ت ج  ل  م   ن  ك 
ة  الو   ،أل  َثر  االو   ك  ه  ل ق  ق  خ 

ال  ىل  خ  ٌة ع  ال  ٌة د  َل ول  ل ة  خم 
 .(0)ق 

إال أن  ،رتكيب بل رصحوا بخالفهبالحوا ن النصارى وإن مل يّص : إقلنا

 اجلمعُ  إذ ال يمكنُ ، إمعانًا يف احل ّجة اإللزام بلوازم عقيدَتم بابهَا الكالم من 

د لقول بالتعدُّ ا ، ألنّ والتثليث إال بالقول بالرتكيب واألجزاء بني التوحيد حقيقةَ 

ٌع بني مجيه ف عىل نحو احلقيقةللتوحيد، والقول بالتوحيد والتثليث معًا  خمالٌف 

 .النقيضني

م  من التثليث  ز  ، واألجزاء الرتكيببالقول وملا كان النقيضان ال جيتمعان، ل 

                                                 

 .04اآلب واإلبن والروح القدس ص (3)

 .43هلل يف املسيحية صا (0)

 .420ص 0ج للجاج )للطربيس(اإلحتجاج عىل أهل ا (0)



 

  

من ث م  أنكروا هَا الالزم فنفوا كالمهم، فكان احتجاجًا عليهم بام يلزم من 

وهو  قيقةً ح أو االشخاص د يف األلانيمالتزموا بالتعدُّ الرتكيب يف اهلل تعاىل، و

مجعوا بني النقيضني ملّا زعموا عدم منافاته مع التوحيد، وسيأيت و، مناف  للتوحيد

 .إن شاء اهلل تفصيل ذلك

ذهب النصارى أيضًا إىل أن اهلل تعاىل غري حمدود، فاّتفقنا وإياهم عىل ذلك، 

 ومن كلاممهم يف نفي املحدودية عن اهلل تعاىل:

 اإلله ال ُيحّد

د واليشء الوحي، اإلله إذًا ال َُيد  وال ُيدرك: حنا الدمشقييس يوالقدّ يقول 

. وكل ما نقوله يف اهلل للتوضي  يدل عىل عىل الذي ُندركه عنه أنه ال َُيد وال ُيدرك

 .(3)طبيعته، بل عىل ما هو حول طبيعته

 ه حدودال حتّد

كيف يمكن لإلنسان أن  :عامل الالهوت اهلولندي د. هريمان بافينكيقول 

، ألننا ال نستطيع أن نقيسه بحدود دركه أحدوال يُ  ه حدودٌ ف اهلل الذي ال حتد  يعر

 .(0)الزمن أو األبد

 لكمّ ألن اهلل تعال ِ لدرته ال يضع ل: القس الدكتور لبيب ميخائيلويقول 

                                                 

 .02املئة مقالة يف االيامن االرثوذكس ص (3)

 .00ص 3ج بني العقل واإليامن (0)



 

 

 

 .(3)اإلنسان املحدود ، الَي ال يمكن أن حيتويه عقًل فهو غري الحدودوالكيف.. 

 دودغري حم دائٌم سرمديٌّ

 دائمٌ  رسمديٌّ  اهلل أيًا كان ومهام كان كائنٌ : القس جون. ر. ستوتيقول 

.. ه فوق إدراكناحمدودة... إن   وغري حمدود، بينام نحن البش كائنات فانيةٌ 

 .(0)وعقولنا.. ألل من أن ترلى إىل فكر اهلل الرسمدي

 كلّي الوجود

ُّ إن اهلل ك  : جون كاليد تارنريقول   يف الكتاب ك عباراٌت هنا الوجود.. يلي

 )يف الساموات(.. إن ..معني حتْص وجود اهلل ِف مكانٍ املقدس ظهرت وكأنام هي 

ن ذراعيه كتلك التي تتكلم عكتعابري رمزية متاماً هَه العبارات جيب أن ننظر إليها 

 .(0)ال يمكننا أن نحْص اهلل بمكان أو ِف مكانأو يديه. 

 كيف حيضر اهلل يف األماكن؟

ملسلمون والنصارى عىل أن اهلل تعاىل يف كّل مكان، لكن ال يقصدون فق ايتّ 

يٌد دّدد ت  ح  من ذلك وجود ذات اهلل تعاىل يف كّل مكان ألن وجوده يف املكان امل  

عن ذلك، وإىل هَا املعنى أشار احلبيب املصطفى | عندما  ّزهٌ ن  له، وهو م  

 س  
د  اهلل َأْيَن ل: ئ  ا حم  م   ؟ي 

                                                 

 .0كتاب: ال إله إال اهلل ص (3)

 .3املسيحية األصلية ص (0)

 .00هَه عقائدنا ص (0)



 

  

ال    .(1) ُكلِّ َمَكاِن َمْوُجوٌد بِيَياتِهِ ُهَو ِِف  :ل 

، وبإحاطته وإرشافه ولدرته، لَا فرّس (2)فاهلل يف كّل مكان  بآياته ال بَاته

و  و لوله تعاىل:× اإلمام الصادق  َ ﴿ه  لي ش  يطٌ ب ك   حم  
 
اف   :﴾ء رَش 

او ب اإَل  ح  ة  اإَل   ط 

ة  و َدر   .اَلق 

ة  يف  ﴿ ر  َثقال  ذ 
نَه  م  ب  ع  َعز  اموات  ال ي  َن ذل ك  و ال يف  اأَل َرض  و  الس  ر  م   ال أ َصغ 

َحاَطةِ  ﴾ال أ َكرب   و اِت و بِاإْلِ ِوَُّيا ُحُدوٌد َأْرَبَعٌة  ،اْلِعْلِم اَل بِالذَّ أِلَنَّ اأْلََماكَِن حَمُْدوَدٌة حَتْ

اِت َلِزَمَها    .(0) َواَيةُ الَفإَِذا َكاَن بِالذَّ

عن لول اهلل عز حينام سئل × دق وأرصح من ذلك لول إمامنا الصا

و  و: ﴿وجل اموات  اهلل ه   الس 
 .﴾يف  اأَل َرضو يف 

ال    .َكَذلَِك ُهَو ِِف ُكلِّ َمَكانٍ  :ل 

َل ِ    ؟بَِذاتِهِ  :ل 

ال   ارٌ  :ل  ن  أ َلد 
اك  حَي ك  إ ن  اأَل م  َفإَِذا ُقْلَت ِِف َمَكاٍن بَِذاتِِه َلِزَمَك َأْن َتُقوَل ِِف  ،و 

ه  و ،َغرْيِ َذلَِك و رٍ َأْقَدا َلق  َن خ  ائ ٌن م  و  ب  َن ه 
يٌط باَِم َخَلَق ِعْلامً  ،ل ك   إَِحاَطةً و ُقْدَرةً و حُمِ

 و ،ُمْلكاً و ُسْلَياناً و
 
ء ام   الس 

 ا يف 
ه  ب ام  يف  اأَل َرض  ب أ ل ل  مم  َلم 

نَ  ،ل َيس  ع  د  م  َبع  َ ال  ي   ءٌ ه  ش 

 .(4) إَِحاَطةً و ُمْلكاً و ُسْلَياناً و ُقْدَرةً و امً اأْلَْشَياُء َلُه َسَواٌء ِعلْ و

                                                 

 .033( التوحيد للصدوق ص3)

اجع. 01ص 0ضنا لَلك يف كتاب: عرفان آل حممد فصلولد تعرّ ( 0)  فلري 

 .301ص 3( الكايف ج0)

 .300( التوحيد ص4)



 

 

 

وذهب إىل هَا املعنى أو ما يقرب منه علامء النصارى أيضًا، ومن كلاممهم 

 يف ذلك:

ان اهلل فوق كل شء بسمّو طبعه، وهو مع : القديس توما األكوينييقول 

 .(3)موجوٌد ِف مجيع األشياء من حيث هو عل ة وجود مجيع األشياءذلك 

 .(0)ه مؤتيه الوجود والقوة والفعلِف كل يشء عىل أن   موجودٌ انه ويقول: 

ة فاضته الوجود عىل مجيع التمكنات الالئإبانام يمأل مجيع األمكنة ويقول: 

 .(0)جلميع األمكنة

.. مكان اهلل يفوق ليس اهلل ِف مكان: يس يوحنا الدمشقيالقدّ ويقول 

هو أيضًا ليس يف مكان، بل  -ّي وغري حمدودالَي هو ال ماد-الطبيعة.. اهلل إذًا 

ٌَ يف الكل. وي   هو مكانٌ   هقال بأنّ لَاته، وهو يمأل الكل وهو فوق الكل وهو ناف

عى ما يدإذًا إن  ..ويقال مكان اهلل حيث يكون فعُله فيه واضحاً تعاىل يف مكان، 

ش امء عرٌ فالس، لَلك )ِف فعله تعاَل ونعمته رُ مكان اهلل هو ذاك الذي له نَصيٌب أوفَ 

ا قال للكنيسة أيضًا مكان اهلل، ألَّنون مشيئته.. وي  م  له( ألن فيها املالئكة يتمي 

 .(4)صة لتمجيدهّص خم   

جود ِف موعن اهلل تعاىل أّنه:  الراهب القمص فليمون األنبا بيشوىيقول 

                                                 

 .10ص 3اخلالصة الالهوتية ج (3)

 .11ص 3اخلالصة الالهوتية ج (0)

 .11ص 3اخلالصة الالهوتية ج (0)

 .11املئة مقالة يف االيامن االرثوذكس ص (4)



 

  

ئن ، هو كا ٌويه مكانأو َي هُ دَّ ه أو َيُ دون أن َيَْص  مكانٍ  ِف كل   حاٌض . مكان كل  

مكان يف ول ِ واحد  يف كّل  موجودٌ  ..ويشمل الكّل  عن الكّل  وخارٌج  يف الكّل 

 .(3). إنه الكامل والكامل وحدهمن غري أن َيْصه مكان أو َيده زمان

هو فومع ذلك فام أكثر ما يبتعد عنا. : القس إيدن ويلسون توزرويقول 

ق بالادة تتعل   "نالكا"ه مكان، إذ كلمة بينام هو ال َيد   ِف كل مكانٍ  حاٌض 

َاته ب فهو لائمٌ  أو حركةٍ  عن هاتني، فهو ال ُيضع لزمانٍ  والسافة، واهلل مستقل  

 .(0)بالكلية

، هنا مكان ِف كل   إن اهلل حاٌض  "الوجود كِل  "تعني العبارة ويقول: 

 .(0)وبالقرب من كل واحد

ندما ع اهلولندي د. هريمان بافينك عامل الالهوتويزيدها كلها وضوحًا 

يصف  حيث معنى حضوره ِف الكان هو تيويقه للمكان )بقوته القادرة(يؤكد أن 

دود بأي غري حمه كيل احلضور، كونه .. ثم إنّ ه زمنال َيد   أبديٌّ  أزلٌّ  اهلل تعاىل بأّنه:

شء  عىل كّل  ته القادرةمن الكان بقو   نقيةٍ  ق كل  ييو  ، لكنه مع ذلك مكان

 .(4)والدائمة احلضور

                                                 

 31ص 0 جرس التثليث والتوحيد من هو اهلل (3)

 .02معرفة القدوس ص (0)

 .04معرفة القدوس ص (0)

 .03ص 0بني العقل واإليامن ج (4)



 

 

 

عرفة بات املإثمن كلاممهم يف يعتقد النصارى بعلم اهلل تعاىل بكّل شء، و

 ونفي اجلهل:

 كلّي املعرفة

 يّلُّ ك   . إن اهلل إلهٌ العرفة كِلِّ  يف وصف اهلل أنه:  جون كاليد تارنريقول 

وهو يعلم كل يشء، يعلم الايض والاض والستقبل، وهو يعلم بكل املعرفة، 

 .(3)يشء

 ،النَصارى عىل تنزيه اهلل تعاَل عن صفات البشالسلمني و ات فقت كلمة

أو  ورايتّ ت ته كالبَّش، ولَا فإن كّل نصٍّ صافه بصفات البَّش يعني حمدوديّ ألن اتّ 

املسيحيون  ه  ل  يشري إىل َتسيم اهلل أو اتصافه بصفات البَّش ح    أو لرآينٍّ  إنجييلّ 

ح هبَا مجٌع من علامء النصارى، ومن ون عىل خالف الظاهر، ولد رّص واملسلم

 كلاممهم يف ذلك:

 ليس جسمًا وهو ال يرى

مل يقم نبي  و، ليس اهلل ِف نظرنا جسامً : يس غريغوريوس النزينزيالقدّ يقول 

                                                 

 .01هَه عقائدنا ص (3)



 

  

 .(3)ُقل بذلك أو يوافق عىل ذلك، وليست هذه العقيدة من حظريتناويَ 

 .(0)ان اهلل ليس بجسم: ينيالقديس توما األكوويقول 

 ةٍ يستحيل رؤية اهلل بحاسة البْص أو غريها من الشاعر أو بقو  ويقول: 

 .(0)ة اية كانتي  حس   جارحةٍ 

 ه عن صفات البشرن اهلل مزّنا

 ن  : الراهب القمص فليمون األنبا بيشوىيقول 
ي مّ إىل اهلل أشياء وس ب  س 

 ن   ،اآلباء واألنبياءسة أو عىل فم يف الكتب املقدّ  بأسامء، سواءٌ 
ه أشياء كثرية  ِ لب  س 

 دركها عقل البَّش، بل تعبريات بَّشية مثل: مما ي  

.. ذراع اهلل.. يمني اهلل.. فم اهلل.. للب اهلل.. لدمي اهلل.. عيني اهلل.. أذن اهلل

 هللبعيدة كل البعد عن جوهر اجلوس اهلل.. ومثل هَه التعابري البَّشية التي هي 

م وال سَّ قَ أ وال يُ زَّ بجسد فيوصف.. وليس له أعضاء بشية.. ال جُيَ اهلل ليس  ألن  

 .(4)ِف أذنني هُ عُ مَ َس  د  َُيَ ه ِف عينني، وال بُْص  د  َُيَ يشء منه، فال  د  َُيَ 

 نفي قياس اهلل بالبشر

ان هؤالء الناس األغبياء يقيسون : يقول القديس أثناسيوس الرسول

ة أنه يفكرون بمثل هَه الطريق . وان اناساً ذاتيةمولود اآلب بمقاييسهم البشية ال

                                                 

 .41اخلطب الالهوتية ص (3)

 .00ص 3اخلالصة الالهوتية ج (0)

 .301ص 3اخلالصة الالهوتية ج (0)

 .33-32ص 0رس التثليث والتوحيد من هو اهلل ج (4)



 

 

 

ال يمكن أن يكون هناك ابن هلل، فان هَا أمر يستحق العطف والرثاء! ولكن يلزم 

 .(3) أن نستمر يف سؤاهلم وفض  أفكارهم!

 هلل ن لاس اهلل عىل نفسه هو الَي لال أنّ م  ، ف  يس عجيبةٌ هَا القدّ  كلامت  و

 كاهلل تعاىل! لٌّ أز   من تنزيه اهلل زعم أن هَا املولود  ه ال بد ولدًا، ولكن بام أنّ 

 ةينبغي تنزُّيه تعاَل عن أي مشاُبة بخلقة بام فيها الوالدة واألبو  واحلال أنه 

 ة.والبنو  

يف كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية الَي أمر بنَّشه البابا يوحنا 

  حكم سلطته الرسولية:بولس الثاين ب

غري  ،ه يوجد إلٌه واحٌد حقيقي  أن   ، وُنثبت ببساطةٍ ِابتاً  نحن نؤمن إيامناً 

 روٌح و وابنٌ  ، وفوق كل تعبري، آٌب ك، كِل  القدرة، وغري ُمدرَ وغري متغري   حمدودٍ 

 .(0)ة البساطةة واحدة، وجوهٌر واحٌد أو طبيعٌة كليّ يّ لدس: ثالثة ألانيم، ولكن إنّ 

 لنكمل املحاكمة بناء عليه. نأخذ اإلقرار بام دون الثالوث،ونحن 

نعرف ونقر  أن اهلل ال بدء له وال ُناية، أننا ويقول القديس يوحنا الدمشقي: 

، غرُي خملوق، ال يتحو   ، بسيطٌ أبدي  وأزيل  ه، وغري مركب، ال جسم ل ل وال يتغري 

، يستوعبه العقل، ال َُيَْص ال ُيرى وال ُيلمس وال َُيد، وال يقع حتت الواس، ال

                                                 

 .02املسي  ص الشهادة أللوهية (3)

 .020فقرة 20ص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

  

 .(3)ُع الالئق بأرسها. قديٌر وقابُض الكل  بدِ ك، صالٌح وعادٌل ومُ ال ُيدرَ 

وال مولود، ال يزول  إذًا نؤمن بإله واحد، ُبدٍء ال َبدًء له، غري خملوٍق ويقول: 

، ال َُيَْص   غريو  لّوته، بسيطٌ ص  وال ت   ا  به، وال َُيد  وال َُي وال يموت، أبدي 

انع رى.. ص، ال ي  ل وال يتغرّي مرّكب، ال جسم له، ال يسيل وال ينفعل وال يتحوّ 

. وهو .ال َييط به يشء وهو َييط بكل  يشءكل املخلولات ما ي رى وما ال ي رى.. 

 .(0)عاملٌ بكّل األشياء لبل كياَّنا

 هَا الفصل: ثامرمن 

أما معاين ، د اهلل تعاَل فهو مردودما يناِف توحي كل  أّن  الثمرة األوَل:

 فتأيت يف الفصول القادمة.التوحيد 

انتقاص   ُّ ص  ال ي  لَا  باالتفاق، إدراك كنه اهلل تعاَل متنعٌ  أن  : الثمرة الثانية

ملوافقة  ،باهلل تعاىل اإلحاطةعقيدة املسلمني القائلني بعدم بعض النصارى من 

 النصارى هلم يف ذلك.

ما أدى اَل القول برتكيب اهلل تعاَل، أو حمدوديته ِف  كل   أنّ  :الثمرة الثالثة

 وٌض مرفَصافه بَصفات البش، فهو مردود ٌ، أو نسبة اجلهل له، أو ات  أو زمانٍ  مكانٍ 

 .لنافاته التوحيد

                                                 

 .20املئة مقالة يف االيامن االرثوذكس ص (3)

 .02املئة مقالة يف االيامن االرثوذكس ص (0)



 

من أين جاءت هَه العقيدة؟ و النَصارى عقيدة الثالوث؟ رَف منذ متى عَ 

 تأخرة؟يف مراحل م الأم مل ت عرف بني النصارى إ ؟سي  األوىلوهل رافق ِ أيام امل

ادهم ولتله بحسب اعتق ،بحسب اعتقادنا اىل السامء أم أن ارتفاع املسي 

فت  بابًا لتغيري دعوته وعقيدته من التوحيد املطلق إىل التوحيد يف اجلوهر 

 والتثليث يف االلانيم او األشخاص؟

تب حوهلا هَه العقيدة الغريبة، ولد ك   باحث  عن كّل  ق بال  أسئلة تطر  

الديانة  يفة حول تاريخ هَه العقيدة إمجاليّ  صورة  تكوين من املناسب والكثري، 

 النظر عن مصدرها ومنشئها. بغّض املسيحية 

× النَصارى أن عقيدَتم بالثالوث هي عقيدة عيسى  معظمُ  يعتقُد 

م قد أخذوها من هَه  نقي ة صافيةً  والكتاب القدس والنَصارى األوائل، وأُن 

هماملصادر، وبَلوا من أجلها الغال والنفيس، لَا يتمّسك هبا  و أَّّنا أعّز كام ل بعض 

 ما يملك، ولد يبَل نفسه لربانًا يف سبيل احلفاظ عليها.

 هذه العقيدة ليست عقيدة عيسىأن  نيي  ب  العودة إىل أعامق التاريخ ت   لكنّ 

س× بيان ل نام نشأت يف مرحلة الحقة، ونستعني  ، إ، وال عقيدة الكتاب القد 

 ذلك بكلامت علامء النصارى أنفسهم.

ية لانون ن( إىل أن ب  جوزيف راتزنغر) البابا بندكتوس السادس عشيشري 

رن ، ليس منهام القرت عىل مراحل خالل قرنني من الزمانتيو  اإليامن املسيحي لد 

د ه العقيدة بصورمها احلالية لاألول الَي عاش عيسى يف الثلث األول منه! فهَ

نت بُ تكّون ِ بعد ذلك بفرتة طويلة، حيث يقول:  ننا بَصورة نية قانون إياملقد تكو 



 

  

 .(3)إمجالية إب ان القرنني الثان والثالث

تب ِ بعد عيسى بعَّشات السنني كام يقول وملّا كان ِ األناجيل لد ك  

ليس يف األناجيل أيضًا و النصارى، فإّن العقيدة املسيحية لد تكّون ِ بعد كتابة

ثرة ، مع ك×أيامها نفسها، فيكون من الصعب جدًا نسبة هَه العقيدة لعيسى 

 تصحيه يف الكتاب املقدس بعبوديته هلل تعاىل وحاجته له.

 ع   الرابع حيث القرنإىل أن ذلك حصل يف علامء النصارى  ويشري بعض
 د  ق 

 وصار واضحًا للكنيسة ِف :توماس ف. تورانساملجمع املسكوين األول، يقول 

 فهم اإلنجيل عىل أساس عقيدة الثالوث، أنه فقط عن طريق القرن الرابع

جلديد عن املسي  والروح وس نستطيع أن ندرك تعليم إنجيل العهد االقدّ 

 .(0)ن ندرك جوهر اخلالص والصالة والعبادةأالقدس، و

 بد نيسة أّنه الملاذا استغرق األمر مئات السنني حتى صار واضحًا عند الك

ب   من االعتقاد بالثالوث؟! لو كان الثالوث دعوة   ها ساس  ها وأعيسى بل أصل ها ول 

فلامذا مل تَصل الكنيسة إَل هذه ، ×فهَا يعني وضوح هَه العقيدة منَ أيامه 

 ؟القناعة ِف قرُنا األول

 عندما يعرتف أن القس ابراهيم القمص عازر تاورضوسيب عىل ذلك جي  

 ه أعلن عن ألوهية االبن والروح! وإن ذهب إىل أنّ صيغة ِالوِية يعلن أي  عيسى مل 

مل يعلن الرب يسوع أي القدس، وهي دعوى مل يقم عليها دليل، يقول القس: 

                                                 

 .41مدخل اىل االيامن املسيحي ص (3)

 .1اإليامن بالثالوث ص (0)



 

 

 

، ولكنه أعلن عن ألوهية اآلب واالبن والروح )قانونية( ِالوِية الهوتيةٍ  صيغةٍ 

 .(3)ورصاحة القدس يف وضوح  

كان ترتلياونس )من القرن الثان : د شحادةيقول الدكتور القس عامو

 .(0)ل من صاغ كلمة )ِالوث(للميالد( هو أو  

 يف ظهرت عقيدة الثالوث رسمياً مع انعقاد الجامع الكنسية األوَلويقول: 

قانون اإليامن النيقاوي والذي مت ت صياغته . وأّوهلا كان بداية التاريخ املسيحي.

 .(0)م523عام 

دهم أن تعبري )الثالوث( من ابتكار الالهوتيني، لكن عن وما من خالف  

الَي يستولف الباحث هو كون هَا التعبري ناَتًا عن )تطّور يف فهم الوحي(، 

فليس فيام فهمه النصارى األوائل ما دّل عىل الثالوث معنًى وال لفظًا، إنام كان 

 هَا يف مرحلة متأخرة.

ري هلل )ِالوث(، فهذا التعبمل يقل يسوع إن ا: االب فاضل سيداروسيقول 

ث عن  ر ِف فهم الوحي. أما يسوع فتحد  من ابتكار الالهوتيني وهو نتيجة تيو 

قانيم( ال عن )عقيدة( ِف التوحيد أو )أب وعن االبن وعن الروح، أي عن اآل

 .(4)التثليث

 االبن والروح ال كيهلة، رَ كَ ، فعيسى ذَ جمازفةٌ دعوى ذكر عيسى لأللانيم إن 

                                                 

 .320مدخل ال حقيقة الثالوث ص (3)

 .10بن والروح القدس صاآلب واإل (0)

 .10اآلب واإلبن والروح القدس ص (0)

 .3هامش 00رس الثالوث االحد ص (4)



 

  

أخَها  دةً عقي سيداروساالب  ح  ، وههنا الرت   هلل تعاَل حمتاٍج  كإنسانٍ  هُ نفَس  رَ كَ ام ذَ إن  

ذلك من اعرتافه بأن العقيدة  م  عل  ، وي  × عىل كلامت عيسى وأسقطهاعن آبائه 

د خمتلفة، أو التوفيق بني عقائ بنى عىل )الرتاحات شخصية( لرفع مشكلة  كان ِ ت  

 ة بينهم وهي )انبثاق الروح(: فيقول حول املسألة اخلالفية الشهري

. .طالا شغلت فكر الالهوتينيإن لضّية )انبثاق الروح( الالهوتية 

زق وللخروج من هَا املأ ها.ر جوّ وتستحوذ عىل العاللة املسكونية حتى إَّنا تعكّ 

نعرض اقرتاحًا شخَصيًا يقوم عىل اجلمع بني )بثق الروح( ولرسم إطار جديد 

قبو)إيالد االبن(  ل دور االبن يف بثق الروح إال بقبول دور الروح يف إيالد فال ي 

االبن، وكال الدورين يمنحهام اآلب: فيمن  االبن  أن يبثق معه الروح، ويمن  

ر افرتاضنا هذاالروح  أن يلد معه االبن  لنب 
(3). 

س ألهم عقيدة يف املسيحية، وهي شخيّص وتفكرٌي بَّشيٌّ يؤّس  الرتاٌح 

حده من و سيداروسة العاللة بني ألانيمه، وليس األب حقيقة الثالوث وطبيع

 عامل الالهوت اهلولندي د. هريمان بافينك، فهَا هَه  آلية الوصول للعقيدةيبنّي 

ته، ال يمكن احلكم بعصم كنّس  نتيجة تفكري  يشري إىل أن هَه العقيدة كان ِ 

د يرقى إَل ح من نيقية وخلقيدونية ال ي كلي حقًا أن إقرارَ  من البدُّيي  فيقول: 

 :. فاملصطلحات التي تستخدمها الكنيسة الهوتية يف هَا البابالعَصمة

، ليست نقاًل من ووحدة اجلوهر وما اىل ذلك كالشخص أو األلنوم والطبيعة

بل هي حَصيلة التفكري الذي كان عىل السيحية أن توليه تدرجيياً ، الكتاب القدس

                                                 

 .13رس الثالوث االحد ص (3)



 

 

 

 .(3)لرس  الالص هذا

م عقيدة التداخل كان ق. أثناسيوس : توماس تورانس وينقل هو الذي قد 

كنى الداخلية التبادلة بني اآلب واالبن والروح القدس، والتي ام التبادل أو الُس الت  

 .(0)ميت فيام بعد بعقيدة التواجد )االحتواء( التبادل بني األقانيمُس 

 ىن عيسم للثالوث، وليس فيه تصيٌ   إذًا ليس يف الكتاب املقدس ذكرٌ 

ى يوحنابألوهيته باعرتافهم، يقول  × اذا مل يقل لويقول بعضهم : : القّس منس 

 ع  م  جي  « أنا اهلل»فَلك ألن ه لو لال «. أنا ابن اهلل»؟ بل قال « أنا اهلل»السيح رصَيًا 

تازان يف الالهوت، بل  ا معه ألنومان مم  وح، ومه  ال قإىل ألنومه ألنومي اآلب والرُّ

 «أنا واآلب واحد»ة إَل األقنوم األول، وقال ف نسبته األزلي  لُتعرَ « أنا ابن اهلل»

 .(0)ُمساواته له َف عرِ لنَ 

حتى وفق األناجيل  (أنا اهلل)عيسى مل يقل:  رصيٌ  بأنّ  وهَا اعرتاٌف 

 ِ هَه العقيدة عىل كلامت اإلنجيل بعد اخرتاع االلانيم ط  سق  املتداولة، إنام أ  

 الثالثة.

نا بيّ وله )انا ابن اهلل( ومن لوله )أنا واآلب واحد(، ولد من ل هو استنتاٌج 

)الثالوث والكتب الساموية( عدم داللة هَين اللفظني )بحسب الكتاب يف كتابنا 

ع الكتاب فلرياج، ة بني البش قاطبةوإال لزم ألوهي  املقدس نفسه( عىل األلوهية، 

 .املَكور

                                                 

 .00ص 0بني العقل واإليامن ج (3)

 .30اإليامن بالثالوث ص (0)

 .312شمس الرب  ص (0)



 

  

 م دعوى من بعض علامء النصارى بأن عقيدة التثليث ثابتةٌ كل ما تقدّ  ل  يقاب  

 دة التثليثعقيان : القمص رسجيوسالتغيري من اليوم األول، فيقول  لها يد  مل ت ط  

يف كل زمان ومكان وبالرغم من االختالفات  وفهمها عند مجيع السيحيني

 .(1)زمانومل ُيتلف السيحيون فيها ِف زمن من اال، هي هي مل تتغرياملَهبية 

 اإلصغاء ملثل هَه الدعوى؟ فهل يص ُّ 

من الواض  أن عقيدة الثالوث بصورمها احلالية مل تكن معروفة زمن السيد 

كبري حوهلا بعد بدء انتشارها،  خالٌف ، ومن املعلوم أنه لد حصل ×املسي  

خمتلفة حتى استقرت عىل ما هي عليه، ومن  وأَّّنا لد مرت يف مراحل وأطوار  

ي يف املرحلة األوىل، واالختالفات الت ولع ِاالختالفات التي  عىل ذلك الشواهد

 ترّسخ ِ بني الكنائس املختلفة مع مرور األيام كام سيأيت.

ور الدكتومما ذكروه يف االختالف احلاصل بينهم منَ القرن األول ما ذكره 

 بقوله: القس عامد شحادة

ون يف أوائل ظهور والغنوسيّ  أواخر القرن األولعّلم مارسيون يف  -

ه إنسانتعاليمهم يف القرن األول أيضاً أن  عليم أدين هذا الت.. ولد السيح ظهر كأن 

 .م523ِف جممع نيقية عام 

ي  هو ، واعتربوا أن املسأنكر األبيونيون ِف القرن الثان ألوهية السيح -

 .م523 مأدين هذا التعليم ِف جممع نيقية عااالبن الطبيعي ليوسف ومريم.. ولد 

                                                 

 .01رّد القمص رسجيوس عىل الشيخ العدوي ص (3)



 

 

 

اعتقد آريوس بأن ه كانت للمسيح بدايٌة، وبأنه كانت له طبيعة مشاُبة  -

 .(3)م523وليست ميابقة هلل، ومتت إدانة آريوس ِف جممع نيقية عام 

ة يف عقيدة الثالوث فتظهر جليًا من االختالف الواسع أما البصمة البَّشيّ 

اسبريو  الشامسالختالفات نّي بعض هَه اب  حوهلا وحول العاللة بني األلانيم، وي  

 : من الفرق واأللوال يف ذلك ، ومما يَكرهجّبور

 مشيئةٌ ، إهلية واحدةٌ  ، طبيعةٌ واحٌد  ، شخٌص واحٌد  أقنومٌ : األبولينارية

 .مريم أم اهلل، جسد يسوع بال روح، واحد واحدة، فعٌل 

 .اليبيعتني قد امتزجتا تزيد عليها كفرًا فتقول أن  : األوطيخية

إهلية واحدة من  واحد، طبيعةٌ  واحد من أقنومني، شخٌص  أقنومٌ  اليعالبة:

، مشيئة واحدة فعل واحد، جسد يسوع ذو روح عالل، يسوع إله كامل طبيعتني

 وإنسان كامل، مريم أم اهلل.

 ، جسداحتاد طبيعتان كاملتان ،، شخصان وشخصأقنومانالنساطرة: 

 .ريم أم اإلنسان يسوعميسوع ذو روح عالل، يسوع إله كامل وإنسان كامل، 

ِف طبيعتني كاملتني، مشيئتني،  مركٌب  إهلي   قنومٌ األرثوذكس وروما: أ

 كامل، األلنوم اإلهلي كامل وإنسانٌ  ، جسد يسوع ذو روح عالل، يسوع إلهٌ نيعلَ فِ 

 ة ملا ضّمها إليه، مريم أم اهلل.ن م الطبيعة البَّشيّ ل  

 احدةٌ و ليسوع مشيئةٌ  ل أنّ أصحاب املشيئة الواحدة: يتلفون عنا بالقو

ومل يعودوا اليوم بموجودين إذ انضموا إىل روما. )يقصد املوارنة..  وفعل واحد

                                                 

 .043القدس ص اآلب واإلبن والروح (3)



 

  

 .("الشبكة"

جانب  إىل مريم هي أم اهلل يرفضون القول أن  م عديدة. ه  ل  ر  الربوتستان ِ: ف  

 .ا ومن النسطوريةمنّ  . لَلك هم مزيٌج ِف طبيعتني واحٌد  يسوع أقنومٌ  لوهلم أنّ 

ت ِف مرات ضيقة َبَ مفاهيمنا الالهوتية عَ هَا اجلدول يوض  متامًا أن 

 مئاٌت  ..)الجمع السادس( إَل النضج 686وخيرة جدًا حتى وصلت ِف العام 

 . نينا منها سالجوأشباههم دخلوا اللبة حتى خر من أدمغة أساطني الفكر العالي  

خية األوطياليعالبة.  كان ألرب الناس إلينا أصحاب املشيئة الواحدة ثم

 ِف الفهم واضٌح  ركبري. التيو   طٌ يَ . تدنو منها نسبياً األبولينارية. النسيورية َش كفرٌ 

ني ، إدخالنا التفريق بلدى األرِوذكس. اليعاقبة توقفوا عند كريللس حرفياً 

وشق     انقالبًا ِف تاريخ الالهوت قىض عىل كل التباسلفظتي ألنوم وطبيعة كان 

عة نحو الفلسفة الشخصانية املسيحية يف حقل األنثروبولوجيا )علم الطريق واس

 . (3)اإلنسان(

 دولسنا نستدل بمجرّ هَا نموذٌج من اخلالفات العقائدية النصانية، 

 ٌل ة، فإن االختالف حاصة وليس ِ سامويّ اختالفهم عىل كون هَه العقيدة بَّشيّ 

قيدة السنة مع اعتقادنا أن عيف كل األديان بني مَاهبها كاالختالف بني الشيعة و

ام ذكر، كمن هذه الفاهيم  بعدم احتواء اإلنجيل عىل أيي  نستدل  ة، وإنام الشيعة إهليّ 

 ، وغاية ما بلغوه هو القول بأَّنا غريوإنام اخرتعتها عقول كبار الفكرين النَصارى

 لابلة لإلدراك! مع أَّنا من نتاج تفكريهم الطويل واملعمق.

                                                 

 .04-00رس التدبري اإلهلي التجسد ص (3)



 

 

 

ؤرخني وإن مل يكونوا من علامء الالهوت النصارى أن ويعتقد  بعض امل

، يقول عادي م اعتقدوا أن عيسى إنسانٌ هم املسيحيون األصالء، وأَّّن  اإليبونيني

عرفون بعد ذلك باسم السيحيني األصالء.. باتوا يُ ان:  جيمس د.طابور

كان . و.، مع أّنه عّدهم هراطقةلد عرفهم يوسيبيوس)املساكني(، و ..اإليبونيني

 ًا(جعلوا من يسوع )إنساناً واضحاً وعاديهها إىل اإليبونيني أَّنم بني مهمه التي وّج 

ورفض اإليبونيون رسائل الرسول بولص وعدوه مرتدًا لد بشكل طبيعي.. ولد و  

 .(3)عن اإليامن الَصحيح

هر من ذكر وحدة اجلوم( 002)سنة لوانني اإليامن ما لبل نيقية  خل ِ أكثر   

َا ال يعني نا(، إال أن هه ابن اهلل، وأنه )ربُّ ت أنّ ر  ك  بني اهلل تعاىل وبني املسي ، وإن ذ  

. كَلك ذكرت (0)عليه الكتاب املقدس دّل كام و)معلمنا( كثر من )سيدنا( أ

 .دون أن تعييه صبغة إهليةاإليامن بالروح القدس 

 : وفيه، لانون اإليامن للرسل القوانني: ألدمومن 

 باهلل ضابط الكل )خالق السامء واألرض(. أؤمن

 وبيسوع السيح، ابنه الوحيد ربنا.

  يف عهدتأملّ  .ممن العذراء مري َد لِ الذي )ُُحَِل( به بواسية الروح القدس، وُ 

                                                 

 .004ص أرسة يسوع احلاكمة :ساللة يسوع (3)

 ولد بّينا ذلك يف كتاب: الثالوث والكتب الساموية. (0)



 

  

 ..ومات ودفن ب  ل  بيالطس البنطي، ص  

سة.. وغفران اخلطايا، وليامة ، والكنيسة املقدّ وأؤمن بالروح القدس

 .(3)اجلسد

كيز عىل الرت، ويظهر فيه تْصيح بأنه هو اهلل أي  يكن يف لانون اإليامن  فلم

 ذكرٍ  ه أي  ليس في، ثم  والَصلب والوت والدفنصفاته البشية كالوالدة والتأمل  

، فاإليامن به عىل حد اإليامن بالكنيسة وغفران اخلطايا ة الروح القدسأللوهي  

 س كام اإليامن بالقيامة.د  بوجود الروح الق   إيامنٌ  فهووليامة اجلسد، 

 خل ِ كلها من ذكر متشاهبة   غ  ي  ة بص  ل يف مصادر عدّ س  الرُّ  لانون   ر  ك  ولد ذ  

 :ومن ذلك، × ة عيسىألوهيّ 

، وبيسوع املسي  خالق السامء واألرض. القدرة، اآلب الكيلّ  أومن باهلل،

ل د من القدس، به من الروح ل  ب  الَي كان احل   ربنا، ابنه الوحيد تأمل  م،البتول مري و 

ل ب، يف عهد بنطيوس بيالطس،  انحدر إىل اجلحيم. ،ن  ف  ومات، ود   وص 

مني وهو جالٌس إىل ي صعد إىل الساموات، يف اليوم الثالث لام من املوتى،

 واألموات. من حيث  سيأيت ليقايض األحياء القدرة، اآلب الكيل

 يسني،بَّشكة القد بالكنيسة املقدسة الكاثوليكية، ،أؤمن بالروح القدس

 .(0)باحلياة األبدية بقيامة اجلسد، بغفران اخلطايا،

َكر ، ويالقانون السيحي األول ال يتضمن ذكرًا للثالوثهَا القانون وهو 

                                                 

 .22الهوت املسي  عند آباء ما لبل نيقية ص (3)

 .314فقرة 22ص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

 

 

كام تَكر سائر القوانني املتأخرة،  هو الالق × اآلب هو الالق وليس عيسىأن 

سجم س، ينة يف الكتاب املقدمتعددمعان   بي لر  لو ،وأن يسوع املسي  هو )ربنا(

 هلل تعاىل كام جعل  اهلل  موسى رباً لفرعون، ومل يرج ×بعضها مع عبودية عيسى 

 بَلك موسى عن عبودّية اهلل تعاىل. 

 املساواة يف اجلوهر وال األزلية.القانون  ومل يَكر 

اإليامن بالكنيسة اجلامعة من غري أن  بالروح القدس عىل حدّ  وكان اإليامن  

 َكر أن يف ذلك ثالثة ألانيم أو ما شابه.ي  

عدُّ  وهلَا القانون أمهية خاصة حيث أّنه: ص األمني إليامن اللخ  بحق  ي 

سل. إنه القانون القديم للتعميد ِف الكنيسة الرومان الر 
(3). 

قانون أن القوانني القديمة )ك األرخن أ. حلمي القمص يعقوبولد ذكر 

 (0)السيح ةُحلت نفس العقيدة ِف ألوهي  (: ول امليالديإيامن الرسل: يف القرن األ

 التي جاءت يف القانون النيقاوي الالحق.

 .تبنّي ظ خلّو القانون عن مثل هَه العقيدة كام الح  لكن ي  

، يقول هذا القانون فعالً يثبت كون الرسل هم أصحاب مل ظ أنه الح  وي  

عروف ي أن بيان اإليامن املاملسيح نقل لنا التقليد  : القس الدكتور عيسى دياب

 هو من وضع الرسل أنفسهم. لكن البحث التارُيي  اليوم ب)لانون إيامن الرسل( 

د أسيور ة من نسي  التقوى انتَّشت يف القرن يثبت أن هذه الرواية هي جمر 

                                                 

 .334فقرة 24حي للكنيسة الكاثوليكية ص صالتعليم املسي (3)

 .012ص 3الكتاب الثالث ج :أسئلة حول ألوهية املسي  (0)



 

  

 .(3)الرابع

أن ب من لوانني اإليامن، وال تصيٌ   فيام حلقه كَلك مل يكن للثالوث ذكرٌ 

، مع االلتصار عىل ذكر أنه )ربنا( ولد تقدم عدم داللتها عىل عيسى هو اهلل

 مساواته هلل.

 .(0)م312لانون اإليامن الَي نطق به القديس إيريناوس سنة كَلك كان 

لانون اإليامن الَي نطق به العالمة ترتليان لوانني االيامن األخرى  ومن

 ينص عىل:وهو م 022سنة 

 من عدم. الَي أوجد الكّل  . نؤمن بإله واحد، خالق العامل،3

 .وبالكلمة ابنه يسوع السيح. 0

. الَي نزل إىل العَراء من خالل روح اهلل اآلب ولوته، وصار جسدًا يف 0

لد منها  .(0)أحشائها وو 

 م وجاء فيه: 022لانون اإليامن الَي نطق به القديس كرييانوس سنة و

. أؤمن 3 القدس.. بالروح 1 . وبابنه املسي .0 . نؤمن باهلل اآلب.3

 .(4)بغفران اخلطايا

 منها ف شءٌ ص  ومل ي   للثالوث، هَه القوانني من أي ذكر   فقد خل ِ كّل 

                                                 

 .340مدخل اىل الكنائس االنجيلية ص (3)

 .012ص 3الكتاب الثالث ج :أسئلة حول ألوهية املسي  (0)

 .010ص 3الكتاب الثالث ج :ألوهية املسي  أسئلة حول (0)

 .010ص 3الكتاب الثالث ج :ي أسئلة حول ألوهية املس (4)



 

 

 

 بأنه اهلل. × عيسى

سى عي بني املوحدين الَين ال يقولون أنّ  خالفات   وملّا واجه ِ الكنيسة  

ٌل كبرٌي ملصلحة القائلني بأهو اهلل، وبني القائلني بأّنه اهلل، حصل ت   ه اهلل يف ممع نّ وُّ

 ذلك بقوله:  توماس تورانس، يبني 002نيقية سنة 

كان الوضع املركزي ليسوع املسي  )االبن املتجسد( يف إيامن الكنيسة 

 ٍق خملو دُ يتيلب اإلجابة بوضوح عىل السؤال عام إذا كان هو إهلًا وربًا أو أنه جمر  

 ،الذي واجه آباء نيقية س  كان هذا هو السؤال الرئي.. بني اهلل واإلنسان طٍ متوس  

ؤال الس . ولكن  وخملص بي ة السيح كرَ بألوهي   قاطعٍ  باعرتاٍف ولد أجابوا عليه 

مع  له ة أخرى بعد نيقية بالنسبة للروح القدس: هل هو مسجودٌ نفسه ظهر مرّ 

وهل هو مثله مثل االبن واحد مع اآلب )يف ذات  ؟اآلب واالبن بكونه اهلل

 .(3)عقالنية خملولة؟اجلوهر( أم أنه لوة 

نتيجة االختالفات العقدية املتقدمة بني الكنيسة، وبعدما أعلن امللك 

أن الدين املسيحي هو الدين الرسمي  بعد رؤيا رآها حول الصليبلسطنطني 

تأكيدًا  002أمر بعقد املجمع املسكوين األول يف نيقيا سنة للدولة الرومانية: 

 .(0)أللوهية السيد املسي 

 ِف جممع نيقية السكون   523اعرتفت الكنيسة سنة ن آثار ذلك أن: وكان م

 .(0)ه هو واآلب إلٌه واحدأي أن   ،د ِف اجلوهر مع اآلباألول، أن االبن واٌح 

                                                 

 .2اإليامن بالثالوث ص (3)

 .21ص 3تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (0)

 .04ص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

  

أّنه  غري خملوق، وعىل × عىل أن عيسى رصحياً  نّص لانون اإليامن النيقّي 

 مساو  يف جوهره هلل )الَي يصفونه بأنه اآلب( ففيه:

يسوع  واحدٍ  وبربي ضابط الكل، خالق كل شء..  ، آب  واحد بإلهٍ نؤمن 

ه من إله، نوٌر من إلٌ املسي  ابن اهلل الوحيد، املولود من اآلب ومن جوهر اآلب، 

 .(3)غري خملوق، مساٍو لآلب ِف اجلوهر من إله حق، مولودٌ  حقي  نور، إلهُ 

كن مل ي كان ول ٌِ  هوكل من يقول أنّ وأعلن الرباءة من كل من مل يقل بَلك: 

 من جوهر  ه نّ أمن العدم، او  ق  ل  خ  ه نّ أه لبل ان يولد مل يكن، أو نّ أفيه ابن اهلل، او 

ل، بدُّ  والتللتغريُّ  ةٌ رض  ع  ه نّ أخملوق، او ه نّ أيتلف عن جوهر اآلب او طبيعته، او 

 . (0)كل من يقول هذه االقوال (0)اجلامعة تبسلفالكنيسة الرسولية 

بعد ذلك أرصح القوانني داللة عىل أنه اهلل، وهو لانون نيقية  من ف  ر  ثم ع  

 ملسي ،واحد  يسوع ا وبربٍّ ففيه بعد اإليامن باإلله الواحد اآلب:  ،القسطنطينية

وٌر ن ،هو اهلل الَصادر عن اهلل املولود من اآلب لبل كل الدهور: ابن اهلل الوحيد،

هو واآلب  مولوٌد غري خملوق، ق،صادٌر عن اهلل احل حقٍّ  إله   من النور، مولودٌ 

 ..(4)جوهٌر واحٌد 

                                                 

مع اختالف  442، وتاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة ص40ص مموعة الَّشع الكنس (3)

 يسري بينهام.

: املحرم الَي ال تتأول حرمتهاملراد م (0)  نها: تريمه، ومن معاين البسل يف كتب اللغة: اَلب َسل 

: التحريم004ص 1)كتاب العني ج ال  َبس   (.003ص 2)ممع البحرين ج (،  اإَل 

 .40ص مموعة الَّشع الكنس (0)

 .314فقرة 22التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية ص (4)



 

 

 

وأضيف اليه أيضا االعتقاد بربوبية الروح القدس وانبثاله من اآلب 

ع م إنه ينبثق من اآلب واالبن، ،الرب وواهب الياة وبالروح القدس،واالبن: 

ُد  العبادةَ  ُد ُيعبَ  بن،اآلب واال  ..(3)نفسه التمجيد نفسها وُيمجَّ

، يف 013به يف املجمع املسكوين الثاين سنة  ف  اعرت   لد:  فالروح القدس

 .(0)القسطنطينية

يف  013يف القانون املعرتف به سنة القول ب )واالبن( مل يكن موجوداً أما: 

 به عقائدياً  اعرتف لديم   واسكندراينٍّ  مع تقليد التينيٍّ  القسطنطينية. ولكن جرياً 

 .(0)441القديس الون سنة  البابا

ية لانون نيقة خاصة عند النصارى حيث يقولون: أمهيّ َا القانون وصار هل

ته من كونه صادراً  القسطنطينية يستمدُّ  لني لو   عن املجمعني املسكونيني األو 

 كنائس الَّشق والغرب بني مجيع ( وهو ال يزال، إىل اليوم، مشرتكاً 013و002)

 .(4)الكربى

للميالد  013هَا املجمع عام صياغة الثالوث كام هو اليوم كان من إنتاج 

تكلم هَا املجمع بشكل خاص عن عقيدة الثالوث : القس بسام مدينإذًا، يقول 

.. ضمن لانون ة الروح القدسوِف هذا الجمع صيغت عقيدة ألوهي  األلدس.. 

                                                 

 .314فقرة 22كنيسة الكاثوليكية صالتعليم املسيحي لل (3)

 .02ص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)

 .041فقرة 02ص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)

 .332فقرة 24التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية ص (4)



 

  

 .(3)اإليامن

 الً ل من رّصح بأن عيسى هو اهلل هو هَا القانون، وإن شّكل توُّ مل يكن أوّ 

ليان ترتهَه العقيدة، فقد سبقه إليه عدد من علامء النصارى، منهم يف انتشار 

ء كام ييض من إله   فهو إلهٌ  ألن السيح هو اهلل أيضًا،يقول : حيث  م( 342-002)

 . (0)النور من النور

.. كلمة م( يقول: املسي  رسمديٌّ 332ولد سنة الَي البابا ديونيسيوس )و

، وهو املساوي لنا الساوي هلل بالالهوتاهلل االبن الوحيد الَي هلل اآلب، 

  .(0)بالناسوت

لكن هَا القانون وما تبعه من لوانني مل ترفع االختالفات بني الكنائس 

الكنيسة  تت همُ : قول الدكتور القس عامد شحادةواملَاهب املسيحية، ي

ة الغربية بتغيري قوانني إيامن الجامع الكنسي االرِوذوكسية الشقية الكنيسةَ 

الكنيسة االرثوذوكسية بفروعها املتنوعة.. يشّكلون  السكونية بغري َشعية..

وع موضحاليًا أكرب طائفة يف الَّشق األوسط. ويف صدارة اخلالف العقائدي 

م مت ِّ إضافة التعبري )واالبن( 213، ففي ممع توليدو عام انبثاق الروح القدس

باتت ويصب  )من اآلب واالبن(، عن انبثاق الروح القدس إىل لانون إيامن نيقية ل

                                                 

 .01املسي  يف الكنيسة يف التاريخ ص (3)

 .033ص 3الثالث جالكتاب  :أسئلة حول ألوهية املسي  (0)

 .033ص 3الكتاب الثالث ج :أسئلة حول ألوهية املسي  (0)



 

 

 

 .(3)هذه اإلضافة األساس لالعرتاف باالنقسام بني الشق والغرب

، من )اآلب واالبن( قلد لال ان الروح القدس انبث املَكور   وملا كان املجمع  

النشورات  ِف كل   نَ علِ أُ  تم استنكار جممع توليدو من قبل الكنائس الشقية..فقد: 

 .(0)ة أن تعبري )واالبن( هو هرطقةشقي  التابعة للكنيسة ال

ثة وخضع ِ حدي  ِ بلغة  ب  ت  ت لوانني اإليامن املعارصة التي ك  ر  ث  ويف أيامنا ك  

 .(0)ة االنجيليني منهمالجتهادات اآلباء والقساوسة وخاّص 

 ملاذا عقد ممع نيقية؟ وما هي الدوافع لَلك؟

من  برية  ك ة النزعة التوحيدية عند رشحية  وّ إىل ل هَه املسألة يشري   ع  بُّ ت  ت   إنّ 

 ممع   يفالكنائس عىل تأليه املسي النصارى يف تلك الفرتة، لبل أن َتتمع معظم  

ع، ويقّر علامء النصارى بانتشار العقيدة التوحيدية نيقية وما بعده من املجام

 اآلريوسية التي تنكر أزلية عيسى وكونه اهلل بشكل كبري  جدًا.

اآلريوسية.. كان ِ لد : ب ميشال أبرص واألب أنطوان عرباأليقول 

لتعم  وتتفشى ِف الكنيسة الشقية بأكملهاانطلق ِ من االسكندرية، 
(4). . 

                                                 

 .003ص اآلب واإلبن والروح القدسكتاب  (3)

 .000و000كتاب اآلب واإلبن والروح القدس ص (0)

 وما بعدها. 322مدخل اىل الكنائس االنجيلية صملزيد من التفصيل يراجع كتاب:  (0)

 .22صاألول  يقية ن :املجمع املسكوين األول (4)



 

  

أنكر الساواة ِف اجلوهر بني األقانيم الثالِة : حول آريوس وأّنه ويكمالن

قد  دمل يكن الروح القدس بع وخاصة بني األقنوم الثان حمور الالهوت آنذاك،

ًا وبني األقنوم األول ِف الثالوث األقدس، معتب، ز التفكري الالهويت جدياً دخل حي  

 .(3)بالعنى القيقي للكلمة أن اآلب وحده إلهٌ 

ق، ة عيسى هي املنتَّشة يف الَّشإذاً يف تلك املرحلة كان ِ عقيدة إنكار ألوهيّ 

ًا! فكيف يهويت جدّ ة الروح القدس فلم تكن لد دخل ِ حيز التفكري الالأما ألوهيّ 

 تكون العقيدة املسيحية األوىل لائمة عىل الثالوث؟

أبرز كهنة  بأّنه آريوسبعد وصف ورد يف كتاب تاريخ املوارنة 

استياع آريوس استاملة أنكر آريوس ألوهية السيد املسي ..  :اإلسكندرية

ربا، واألساقفة ِف األسقفيات التالية: أساقفة صور، والالذقية، ونريونيا، وز

 002آخر يف انطاكية سنة  ممعٌ  د  ق  . وللحال ع  وبريوت، وقيْصية فلسيني

 أسقفرفض االسقفان الكبريان تيودورس  .(0)للولوف بوجه آريوس وأتباعه

ا عىل اعتناق البدعة الالذلية وديودورس اسقف صقلية هَه املبادئ، وأرّص 

ت معظم أنحاء اآلريوسية، ووجدت هَه البدعة أرضًا خصبة النتشارها..  فعم 

 .(0)مْص وافريقيا، وظل ت قائمة حتى ُناية القرن الرابع

يس القدّ وكان ِ هَه الدعوة خطرية بنظر القديسني النصارى إىل درجة أن 

                                                 

 .22صاألول  نيقية  :املجمع املسكوين األول (3)

 .300ص 3تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (0)

 .304ص 3تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (0)



 

 

 

ن كل م بالذئاب الذين َيييون بالؤمنني عن أصحاهبا عرب   يوحنا ذهبي الفم

 .(0)ن كل جانبنريان اهلراطقة َتدد بلهيبها الحيط م. ولال: (3)جانب

ب م ِ أعىل املناصولد ذكر املؤرخون الكثري من الشخصيات التي تسنّ 

 الكنسية يف كنائسها وكان ِ تعتقد بالفكر اآلريويس.

رى من اخلوف عند النصا اعتقاد آريوس بأن املسي  خملوٌق حالةً  ب  لقد سب  

 رهيبةٌ  انتشت ضاللةٌ بعد امليالد  002يف سنة : القس لبيب ميخائيلكام يقول 

َه ه ، وكان صاحب  كسائر البش خلقه اهلل من العدم تقول إن السيح هو خملوٌق 

ممع نيقية الَي  د  ق  الضاللة هو )آريوس(، وبسبب هَه الضاللة املخيفة ع  

 .(0)عضوًا.. حتى أصدر املجمع لانون اإليامن النيقوي 031حرضه 

 اآلبأى آريوس أن ارت: عامل الالهوت اهلولندي د. هريمان بافينكيقول 

لكلمة. معنى ا لغري املنبثق بكّل ا، ما دام هو املصدر القيقي   وحده هو اإلله األزيل  

دًا، فقد عّلم آريوس سأما بخصوص االبن أي الكلمة الَي صار يف املسي  ج

ينام . وبه منبثق، ولذلك زعم أن السيح خملوٌق ال يمكن أن يكون هو اهلل ألن  بأنه 

ح الرو.. و.. أن خملوٌق لبل سائر اخلالئق، ارتأى أنه مع ذلك  ع  ن  ذهب إىل أنه ص  

 . (4)من سجاياه ةٌ من صفات اهلل أو سجي   ، أو أنه صفةٌ القدس خملوٌق 

ن إمن املصادر، منها لوله:   ِ يف مجلة  ل  ق  أما كلامت آريوس نفسها فقد ن  

                                                 

 .30مساو  لآلب يف اجلوهر ص (3)

 .34مساو  لآلب يف اجلوهر ص (0)

 .34يف حقائق الكتاب الكربى ص (0)

 .21ص 0بني العقل واإليامن ج (4)



 

  

ًا كاماًل وابنًا إهلمشورته لبل األزمان والدهور، وَد بإرادة اآلب اإلبن قد ُوجِ 

ًا.  . أو ُُيلق َد ولكنه مل يكن موجودًا قبل أن يوَج  وحيدًا ال يقبل تغري 

 .دنا ألننا قلنا: إن لالبن بدءًا، أما اهلل فال بدء لههِ وقد اضيُ 

ألننا قلنا إن االبن خرج من العدم، هذا ما  فظيعةٌ  نا أعامٌل بحق   ُب كَ وُيرتَ 

 .(3)قلناه، ألنه ليس جزءًا من اهلل

  ًا.اآلب بحسب آريوس، وهو ليس أزليّ عن جوهر  االبن خمتلٌف  فجوهر  

 من كتاب )ثاليًا( آلريوس، كلامت   القديس أثناسيوس الرسول ينقلو

اهلل كان وحده، ومل يكن هناك الكلمة والكمة بعد.. من ِم  ألن   :لوله ومنها

كمة ه اللوغوس والوسام  ما  فعندما أراد اهلل أن ُيلقنا فإنه عندئذ قام بَصنع كائنٍ 

 .(0)واالبن، كي ُيلقنا بواسيته

 س  ب   ف  ر  أما املسي  فليس هو لوة اهلل احلقيقية.. بام أن اهلل ع  ولوله: 
علمه  بق 

الكلمة ليس إهلًا  نسان..إبأن الكلمة سيكون صاحلًا فقد منحه هَا املجد.. ك

كة بمشار ، وإنام هو الهٌ حقيقيًا، وحتى ان كان يدعى إهلًا لكنه ليس إهلًا حقيقياً 

ضًا أي .. الكلمة  فإنه يسمى إهلًا باالسم فقط، وهكَا النعمة مثل مجيع اآلخرين

ء ، بل هو ينتمي إىل األشياته وخمتلفًا عنهغريبًا عن جوهر اآلب وذاتي  يعترب 

 .(0)وهو نفسه أحد هذه الخلوقاتاملخلولة واملصنوعة، 

                                                 

 .00كتاب: يف ان اهلل ال يمكن ادراكه ص (3)

 .31الشهادة أللوهية املسي  ص (0)

 .31الشهادة أللوهية املسي  ص (0)



 

 

 

أثناسيوس  القّديس جعل ِ مثل هَه الكلامت التي صدرت من آريوس

 .(3)ة التي قدمت الشورة للمرأةمثل الي   ه:يقول عنه أنّ 

مل ، اذ ه  م  ر  ان املجمع املسكوين طرد أريوس.. من الكنيسة وح  ويقول: 

 ةً ضالل أريوس هرطق رب   ، ومنَ ذلك احلني فقد اعت  َيتمل الجمع كفره وجحوده

َ ال بعدو   َب قِّ حيث لُ تفوق سائر اهلرطقات،   .(0)دًا للمسيح الدجالهِّ سيح، وُم

لسطنطني، يقول امللك ة بعد لكن اآلريوسية عادت وانتَّشت بقوّ 

حاكم  نّ حوال بعد وفاة لسطنطني الكبري ألساءت اال: لربوفسور ب.ك خريستوا

ريوسية عىل املناطق التي كان حيكمها.. أما بعد وفاة سطنديوس فرض اآللالَّشق 

 .(0)اإلمباطوريةفرضها عىل مجيع أنحاء د م فق022أخيه لسطنس عام 

إن االمرباطور البيزنطي لسطنطيوس ابن (: ر اإلنجيلتطوُّ ويف كتاب )

حل ت م 002ًا. ومع ميء العام ياإلمرباطور لسطنطني لد أعلن نفسه آريوس

. وعىل الرغم من شجب اآلريوسية يف ممع اآلريوسية حمل  السيحية الرومانية

م استمرت هَه العقيدة باالنتشار وبكسب أنصار جدد، 013 القسطنطينية عام

أسقفية ِف العامل السيحي إما آريوسية أو  حتى إذا كان القرن الامس، كانت كل  

 .(4)شاغرة

                                                 

 .33ص الشهادة أللوهية املسي  (3)

 .02الشهادة أللوهية املسي  ص (0)

 .300ص ء بجامعة تسالونيكي باليونانأستاذ اآلبا، ملحق خلريستو الشهادة أللوهية املسي  (0)

 (.01ص تطور اإلنجيللكتاب ) مقدمة أحد ايبشمن  (4)



 

  

وال  ته الكاملةمل يكن آريوس أول النَصارى النكرين ألزلية عيسى وألوهي  

منهم ماركيان،  كان هناك آخرون أنكروا الهوت السيد السيحبل آخرهم: 

 .(3)وبولس االموساطي.. وغريهم

 مللال نسطوريوس يف القرن اخلامس: ت االختالفات بعد ذلك: واستمرّ 

 .(0)، بل كان إنسانًا عاديًا حّل فيه اهلل، دون أن يتحد بهيكن السيح هو اهلل

أعلن نسطور أن مريم العَراء أعط ِ ورد يف كتاب تاريخ املوارنة: و

والدة )الطبيعة البَّشية( ومل تعطه )الطبيعة اإلهلية(.. اعترب املسي  بحكم ال

طبيعته ، وبالتال فَيمل ذاتًا إهلية، أي متوشح باهلل السيح هو انسانٌ نسطور أن 

 .(0)ةة وليس ِ إهليّ إنسانيّ 

.. عىل 401.. سنة استالم نسيور اسقفية القسينيينيةساعد وفيه: 

 .(4)ه العقيدة ِف مْص وروما نفسهاوانتشت هذالرتويج للبدعة اجلديدة.. 

ا مروجيه لكن النسطورية مل مت ِ بموته، ألنّ  443مات نسطور سنة وفيه: 

كانوا َيتلون مراكز دينية رفيعة.. بينهم.. اسقف صور العروف، ويعقوب 

 .(2)البادعي الذي ساهم بنش هذه العقيدة ِف سوريا ولبنان بني الرسيان

                                                 

 .1ص الهوت املسي  عند آباء ما لبل نيقية (3)

 .421ص اهلل يف املسيحيةنقله عوض سمعان يف كتابه:  (0)

 .304ص 3تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (0)

 .302ص 3ي الَّشق عرب العصور جتاريخ املوارنة ومسيحي (4)

 .300ص 3تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (2)



 

 

 

رك لام البطري: باملونوتولينيأتباعها  ف  ر  ثم انتَّشت هَه العقيدة وع  

طيخوس باحياء النظرية ديوسقورس والراهب القسطنطيني او االسكندري

املونوتولية ورّوجا هلا يف انطاكية والقسطنطينية وكامل أرجاء سوريا واململكة 

 األنطاكّي  ومل يطل األمر حتى ارتقى الكريّس . .(3)البيزنطية فتبعهام الكثريون

يدعى ساويروس فنادى من جديد باعتناق النظرية املونوتولية.. ومل  كٌ بطرير

تلبث هَه البدعة أن عّم ِ الَّشق بأرسه.. وتّول املونوتوليون اىل كنيسة انتسب ِ 

 .(0)ا باليعاقبةهَ أتباعُ  يَ عِ فُد اليه )املطران يعقوب الربادعي( 

  .(0)ؤرخنيبحسب امل كان منتَّشًا بني القبائل العربيةهَا  اليعقويبُّ  املَهب  

َّشق يف ال يسني الَين كان هلم دورٌ ولد ولع اخلالف يف مَهب بعض القدّ 

طبيعة ه يقول باليس يوحنا الدمشقي، حيث اختلفوا يف أنّ أيام اإلسالم، كالقدّ 

لو : ص اهللن إلكرسخوس جوزف نص اهللاالواحدة يف املسي  أو الطبيعتني، لال 

كان الدمشقي وأرسته عىل مَهب اليعالبة )الطبيعة الواحدة يف املسي ( ملا ذهب 

هو وبعض ألربائه.. لينسك يف دير القديس سابا القريب من القدس معقل 

اخللقيدونية )طبيعتان يف املسي : اإلهلية واإلنسانية(، يف ما كان ِ األديرة 

                                                 

 .41ص 0تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (3)

 .41ص 0تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (0)

 .00ص إلكرسخوس جوزف نص اهلللمنصور بن رسجون مقدمة كتاب  (0)



 

  

 .(3)ة منتَّشة غريب بادية الشاماليعقوبيّ 

ما نحن أيف لوله بالطبيعتني حني يقول يف كتابه:  رصحيةٌ  الدمشقّي  امت  كلو

فنعّلم أن املسي  طبيعته مرّكبة.. ونعرتف بوجود إله  كامل  من الالهوت 

 .(0)من طبيعتني وِف طبيعتنيوالناسوت يقال له هو نفسه إنه 

 يفلقد تقاسم ِ بالد  سوريا وفلسطني ثالثة  مَاهب دينية ولال نص اهلل: 

القرنني السابع والثامن: اخللقيدونية )امللكية( واملونوفيزية )اليعقوبية( 

 .(0)واملونوتيلية )املارونية(

أما القديس صفرونيوس فقد يس صفرونيوس: ولبله كان لد برز القدّ 

، وهو أول من فض  هرطقة املشيئة 004ساس بطريركية أورشليم منَ سنة 

ولىض نحبه يف  001املدينة املقدسة سنة الواحدة، ولد فاوض العرب لتسليم 

أما بدعة املشيئة الواحدة )املونوتيلية( فبعد ان انتَّشت يف . .(4)السنة عينها

البطريركية األنطاكية.. تلق ِ رضبة حاسمة بحكم املجمع القسطنطيني عليها 

.. وملا شعر مشايعو بدعة املشيئة الواحدة يف املسي  أَّنم مضطهدون 013سنة 

 .(2)البة وامللكيني هاجروا إىل لبنانمن اليع

الناسك مارون بالوارنة وهم الفئة األكب من  أتباعُ  َف رِ عُ ويف بلدنا لبنان 

                                                 

 .01ص إلكرسخوس جوزف نص اهلللمنصور بن رسجون اب مقدمة كت (3)

 .322ص املئة مقالة (0)

 .12ص إلكرسخوس جوزف نص اهلللمنصور بن رسجون مقدمة كتاب  (0)

 .13ص إلكرسخوس جوزف نص اهلللمنصور بن رسجون مقدمة كتاب  (4)

 .10ص إلكرسخوس جوزف نص اهلللمنصور بن رسجون مقدمة كتاب  (2)



 

 

 

وا بجامعة مارون، لبل ف  ر  ع  ففي كتاب تاريخ املوارنة:  ،فيه النَصارى حالياً 

تسميتهم باملوارنة عىل يد مؤسس الكنيسة املارونية يف أواخر القرن السابع، 

 .(3)يس والبطريرك األول يوحنا مارونالقد

يوحنا فم آخر هو  يس شهري  لقدّ القديس مارون معارصًا ولد كان 

ار ، ويقال أنه كان له دور كبري يف انتشالَهب.. بل كان ِ تربطه به صدالة متينة

 .(0)املسيحية يف لبنان

ارنة وامل ف  ر  القديس مارون وأتباعه مجاعة مارون كام ع  ويف تاريخ املوارنة: 

البَّشية  ،فكانوا قادة الفريق اآلخر القائل باليبيعتني ِف السيحيف بداية عهدهم 

 ..(0)واإلهلية

األول، مؤسس  ( وهو البطريرك املاروينّ 121-012يوحنا مارون )وفيه: 

  .(4)الطائفة املارونية وكنيستها املستمرة حتى اليوم

د ة يف السيّ إهليّ  دة  واح بمشيئة  و أ اليعالبة مونوتوليون يعرتفون بطبيعة  وفيه: 

ة وكل ما يتعلق بقداسة العَراء وأمومتها املسي ، وينكرون الطبيعة اإلنسانيّ 

 ،الوارنة الذين يؤمنون بيبيعتي السيح اإلنسانية واإلهليةعكس  أللوهية املسي .

 .(2)وبمريم العَراء أمًا لإلله ولالنسان معاً 

                                                 

 .20ص 3املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور جتاريخ  (3)

 .02ص 3تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (0)

 .300ص 3تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (0)

 .344ص 3تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (4)

 .020-023ص 3تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (2)



 

  

 اخلالف حول بعض االمور الالهوتية، جوهر هَا االنقسام يعود اىلوفيه: 

وال سيام اعتبار الروح القدس ينبثق من اآلب واالبن حسب اعتقاد الكاثوليك، 

فيام يعتقد االرثوذكسيون اآلخرون بأن اآلب هو كل شء، ولد ضحى بابنه يف 

كام نشأ بينهم خالف حول ألوهية هَا اآلب، إذ أن  سبيل خالص البَّشية.

ن األلانيم الثالثة )اآلب واالبن والروح القدس( متساوين يف الكاثوليك يعتربو

اًل هَا فض ة.اجلوهر، يف حني يعترب االرثوذكسيون أن اآلب هو مصدر األلوهيّ 

عن اخلالف حول مقام البابا الَي يعتربه الكاثوليك رأس الكنيسة املقدسة 

 وازيالرسولية، يف حني ال يعتربه اآلخرون إال بمثابة بطريرك روما امل

 .(3)لبطريركهم

 ىلااللباط يف االساس من القائلني بطبيعة املسي  االهلية الواحدة، عوفيه: 

.. حيمل بطريركهم املقيم يف القاهرة لقب البابا او غرار كل الطوائف النسطورية

 .(0)شنوده االنبا

رق اختالفًا يف نسبتها إىل هَا املَهب أو ظ  امل ت ت ب ع  حلال الف  اك ذ ولئن الح 

خ  واحد، فإّن ذلك لد يرجع إىل  بني املؤرخني النصارى، أو حتى يف كالم  مؤري

ر الفكر املسيحي  ل والتغريُّ الَي طال عقيدة اجلامعات املسيحية مع تطوُّ التبدُّ

ف حسب اختالوتغريُّ النظرة االعتقادية جل مل ة  من مفرداته مع مرور األيام، وب

ختالف يف نسبة بعض الفرق أو اآلباء الظروف واألحوال، ومن ذلك اال

والقساوسة إىل القول باملشيئة الواحدة أو املشيئتني، وبالطبيعة الواحدة أو 

                                                 

 .020ص 3تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (3)

 .011ص 2تاريخ املوارنة ومسيحيي الَّشق عرب العصور ج (0)



 

 

 

 الطبيعتني يف املسي .

آريوسيًا، حيث طغى حضور القساوسة املنكرين ممع صور  كان جوُّ 

د. ك قية، وممن ذكر ذللرارات ممع ني منه نقض   للتثليث فيه، وليل أّن الغرض

يف مدينة صور، وفيه  جديد   دينيٍّ  جرى عقد ممع   004يف سنة : بقوله سهيل زكار

ن حرما، وأصدر العفو عن آريوس، وتم قرارات جممع نيقية السالفة تم نقُض 

 .(3)أثناسيوس ونفيه

لوله أن املجتمعني يف صور:  أدولف فون هارناكعن الالهويت  ل  ق  ولد ن  

 .(0)ة لدفن قرارات جممع نيقيةعد  وا الأعد  

عِل من عقيدة ليُ  ( م004عقد ممع صور سنة )ويف املوسوعة امليرّسة: 

ر العفو عن آريوس وأتباعه، ولعن ، ويقرّ آريوس، ويلغي قرارات جممع نيقية

ر قر  .. ممع صور اإللليميويف بعض املصادر األخرى:  .(0)أثناسيوس ونفيه

، وأّن املجتمعني أرادوا العودة باملسيحية مرة (4)رسولهوحدانية اهلل وأن السيح 

                                                 

 .32ص األناجيل النصوص الكاملة (3)

 .04ص طائفة املوحدين من املسيحيني عرب القروننقل ذلك عنه يف كتاب:  (0)

اب املعارصة: الباب الثالث، الفصل اخلامس، املوسوعة امليرسة يف األديان واملَاهب واألحز (0)

 املبحث األول.

 .303مقارنة األديان املسيحية، للدكتور أحد الشلبي ص (4)



 

  

 .(3)أخرى إىل عقيدة التوحيد

ض للجانب  املجمع يرون أن بعض القساوسة والباحثني لكنّ  مل يتعر 

وإن كان الغرض منه إسقاط من عقيدة آريوس،  مولف   ومل يكن له أّي ، الالهويت

 م  وس بتهتص عىل حماكمة أثناسيالفة املسي ، أثناسيوس وَّنجه وهو القائل بأزليّ 

 .عليه وال صلة هلا بالعقيدة ة مفرتاة  سلوكيّ 

حث ض البتة لبإن املجمع )السنودس( مل يتعرّ  يقول القّس حنا اخلرضي:

مشكلة الهوتية يف اجتامعه هَا، بل إن البحث فيه كان مركزًا عىل النظر يف  أّي 

 .(0)االمهامات املقّدمة ضد أسقف االسكندرية

القرارات التي أصدرها ممع صور بشل  األسقف ذلك اعرتف أّن:  رغم

 ريوس وارجاعه اىل منصبه كخادم  س ونفيه، ثم اعطاء يمني الَّشكة آلأثناسيو

 .(0)ريوس وأتباعهنْصًا عظياًم آل دُّ ع  كان ِ ت  

 ر  ك  نأغلبية احلارضين كان ِ ت   يكن الَي جرى يف ممع صور، فإنّ  وأياً 

 وكونه اهلل.× ة عيسى أزليّ  ر  نك  القول بالثالوث وت  

 

 

                                                 

 .304ص عبد املنعم فؤادللدكتور  املسيحية بني التوحيد والتثليث (3)

، ويَهب اىل هَا ايضًا جون لوريمر يف: تاريخ الكنيسة 041ص 0تاريخ الفكر املسيحي ج (0)

 .02-23ص 0ج

 . 043ص 0تاريخ الفكر املسيحي ج (0)



 

ٌد ِف األقانعَ تَ ِف اجلوهر، مُ  اهلل واحٌد الثالوث هي أن يف خالصة القول   .يمدِّ

فات صف بص، وكل واحد من الثالثة يتّ ، لكن األقانيم ِالِةفاجلوهر واحٌد 

 اهلل تعاىل. 

ند ع ال بد من معرفة الفرق بني اجلوهر واأللنوم ولبل الدخول يف البحث

 ول:حيث يق الراهب باسيليوس املقاري، ولبيان ذلك ننقل كلامت النصارى

الفرق بني )اجلوهر واأللنوم( يمكن فهمه بوضوح أكثر إذا تأملنا حالة 

اإلنسان البَّشي.. ففي اإلنسان يوجد )اجلوهر البَّشي( الواحد واملشرتك 

 ( الواحدة املشرتكة من مجيع البَّش، ويف الول ِليبيعة البشيةاويسمى أيضًا )

 .هلم نفس اجلوهر البشي أو اليبيعة البشيةدون ( متعدّ أشخاصنفسه يوجد )

يد وحتقيق هذه جتسأما  كلنا فينا نفس اجلوهر والطبيعة البَّشية الواحدة املشرتكة.

  ينفصل أو يوجدفاجلوهر ال البَّشيون.. اليبيعة وهذا اجلوهر فهو األشخاص

بمعزل عن الشخص )أو األلنوم( الَي يعطي للجوهر تقيقه وليامه، 

دون وُيظهرون ويعلنون اجلوهر واليبيعةفاألشخاص جُيَ  واجلوهر يوجد ِف ، سِّ

 .(3)األشخاص، واألشخاص َيققون ويظهرون اجلوهر

أسعد أحد و، فاألقانيم الثالِة هم كاألشخاص بالنسبة لليبيعة البشيةإذًا 

كَلك  ،الطبيعة البَّشية واجلوهر البَّشي وأمد أشخاٌص ثالثة يشرتكون يف

 اآلب واالبن والروح القدس يشرتكون يف الطبيعة اإلهلية.

                                                 

 .40-43ص 3إيامننا املسيحي ج (3)



 

  

م فامه  ص ِالِةٍ  وبالفهم البدوي يرى القارئ أن النَصارى يعتقدون بيهلةٍ 

ن هل هَا ما كصفني بجوهر البَّشية معًا، لددين واملتّ دة، كأفراد البَّش املتعّ موّح 

 يقوله النصارى؟ أن اآلهلة ثالثة؟

وأن األلانيم هم  مع لولنا بأن اإلله واحدٌ  :، ويقولونينكر النَصارى ذلك

! فنكمل البحث إال أُنم ليسوا آهلة ِالِةرون اجلوهر ظه  األشخاص الَين ي  

لعديد من علامئهم يف التصار الوحدة عىل كلامت امعهم، ونعرض نامذج ل

 اجلوهر.

 اجلوهر بسيط

 ةأما وحدة جوهر الثالوث فهي وحدٌة بسيية نقي  : االب صفرونيوس يقول

 .(1)بال تركيب، وهي ليست جمموعة طبائع

 فمعنى التوحيد عندهم يعني: 

 د األلانيم.د مع تعدّ ال متعدّ  أن اجلوهر اإلهلي واحدٌ  .3

 مموعة طبائع.وليس مركبًا من  أن اجلوهر بسيطٌ  .0

وعليه فإن وحدة اجلوهر وبساطته ال تنايف التعدد يف األلانيم أي 

ٌ  ٌض تعارُ وهَا األشخاص، وهو ما يعني تعدد اآلهلة وإن نفوه،  بالنظرة  بني 

 . ةاألولي  

                                                 

 .02الثالوث فرح اخلليقة اجلديدة ص (3)



 

 

 

 جوهر اهلل ال ينقسم

 ال تنقسم، والثالوث   واحدةٌ  حياة اهلل هي حياةٌ : االب صفرونيوسيقول 

ال ينقسم، واجلوهر  واحٌد  وجوهر اهلل هو جوهرٌ ا هَه احلياة. هو الَي يعلن لن

، توحيٌد ّعلمنا إياه الرب يسوع املسي  الواحد هو عقيدتنا الاصة بالتوحيد

 .(3)والرسل القديسني واآلباء

 جوهر اهلل تعاىل ال ينقسم أي أنّ ال ينقسم من حيث اجلوهر، تعاىل إذًا اهلل 

وح ويكون اآلب غري االبن وغري الر ثالِة عندما تتاميزاألقانيم اللكن د، وال يتعدّ 

تعددًا! م، فيصب  اإلله الواحد حَصول االنقسام بينها فعالً هَا يعني  القدس فإنّ 

هذا ووال يقولون بالتعدد! أو يصب  اإلله الواحد مركبًا! وال يقولون بالرتكيب! 

ٌ  ٌض تعارُ ُ داً  بنيِّ  !جمد 

 رةد فيها وال كثذات اهلل ال تعدٌّ

 ذات اهلل واحدة الان املسيحيني يعتقدون بأن : القمص رسجيوسيقول 

ة لائمة بثالثة ألانيم وهي كلمة اهلل وروحه، . وان ذاته االهليّ د فيها وال كثرةتعد  

 .(0)وهذا التعدد ال يقدح ِف الوحدة القيقيةاو االب واالبن والروح القدس.. 

، فهم لائلون اجلوهر فقطوحدة الوحدة  هو ال يقدح بالوحدة عندهم ألنّ 

د فعاًل وإن أ لب   غطاء الوحدة للقول بوحدة اجلوهر، كوحدة الطبيعة  س  بالتعدُّ

د أفرادها بتعّدد البَّش.  اإلنسانية مع تعدُّ

                                                 

 .01ص 3الثالوث القدوس توحيد ورشكة وحياة  ج (3)

 .23رّد القمص رسجيوس عىل الشيخ العدوي ص (0)



 

  

 وال يعين ثالثة آهلة: التناقض أيضا اجلوهر واحٌد

، وهو جوهر اهلل هو توحيد اإلنجيل توحيُد : االب صفرونيوسيقول 

مع ِف ليس ألن اهلل جيللَّشكة واملحبة،  وحدانية اهلل كمثال   ن  د الَي يعل  التوحي

 هو ثوالثالو ِالوث، ِف اهلل ألن بل – الفهم عديمي يظن كام –جوهره ِالِة آهلة 

 يف امًلةك حمًبة يعلن الَي التوحيد أي املحبة، توحيد هألنّ  ،الَصحيح التوحيد

 القدرة لمث صفات ليس ِ ة  ب  واملح   حبوب  وامل بُّ ح  مل  ا حيث نفسه، اإلهلي اجلوهر

 عةٌ واحد، طبي واحد، جوهرٌ  أقانيم تشرتك ِف حياٍة واحدٍة، وهلا كيانٌ الرحة، بل و

ته يأخذ االبن بنو  لَلك  واحدة لآلب واالبن والروح القدس.. ، رئاسةٌ واحدة

ته من وال يأخذ اآلب أبو  ، ويأخَ الروح القدس انبثاله من اآلب، من اآلب

ل ب ، بل هو اآلب باالبن ليس عن احتياج  ، ولكن بدون االبن هو ليس آباً االبن

وعندما نقول إن اآلب ال يأخَ، بل يعطي،  عن فيض الصالح الواحد للثالوث.

ة ة هو يأخَ ويقبل حمبفإننا هنا نتكلم عن الكيان اإلهلي، ولكن من حيث املحبّ 

 .(3)نقسمال ت واحدةٌ  ةٌ االبن وحمبة الروح القدس، حمبّ 

ن فم، واحدًا، واأللانيم أي األشخاص ثالثة، واهلل ثالوٌث  إذا كان اجلوهر  

رونيوس، صفاالب كام يقول  ينسب هلم القول باآلهلة الثالِة ال يكون عديم الفهم

اً إنام  ، ولكنهم ال يكون قد ألزمهم بلوازم كالمهمأو  ،ماممهكلل يكون مفرسِّ

 د  معنى القول بتعدد األلانيم هو تعدُّ  ، فإنّ وهو التنالض مدداً  يلتزمون هبا!

 ، والالثةفيصري اآلهلة ثصفون بصفات اإلله، أو بجوهر اهلل، األشخاص الَين يتّ 

 .مدداً  للتنالض يقولون باآلهلة الثالثة! فرجع ذلك

                                                 

 .11ص 3(الثالوث القدوس توحيد ورشكة وحياة  ج3)



 

 

 

 وحدة اجلوهر

الكنيسة تستعمل اللفظة )جوهر(.. للداللة : كلاممهم يف وحدة اجلوهرمن و

 .(1)اإلهلي ِف وحدته عىل الكائن

قيقي ح ابنٌ : حول اإليامن الصحي  يقول القديس أثناسيوس الرسولو

وهو الكلمة  ،اجلنس وحيد   . وهو احلكمة  حسب اليبيعة لآلب ومن نفس جوهره

ن ذات م حقيقي   مولودٌ ، ولكنه ليس خملوقاً وال مَصنوعاً احلقيقي الوحيد هلل، وهو 

 .(0)ِف اجلوهر مع اآلب القيقي ه واحٌد ن  أاذ  حقي  الهُ ، وهلَا فهو جوهر اآلب

 ،ان االبن مل يْص من العدم، وال َيسب ِف عداد الخلوقات إطالقاً ويقول: 

بل هو صورة اآلب وهو الكلمة، ومل يكن لط غري موجود، بل موجود عىل 

 .(0)الدوام

د  األلانيم، أي األشخاص، سيكون اآلهلة مع القول بوحدة اجلوهر، وتعدُّ

 صي .ثالثة! فولعوا يف التنالض ال ثالثة، لكن النصارى يقولون: ال نقول بآهلة  

 من كلاممهم يف تثليث األلانيم:و

 األقانيم ثالثة

 الِةٌ ِ، بل حسب األقانيم اً القدوس ليس واحد :االب صفرونيوسيقول 
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لبَّش . ألن ابالنسبة إَل اليبيعة هم هو واحٌد من منهم هو آخر بالنسبة لنا، وكل   كل  

بالنسبة إىل  هو واحدٌ  واحد منهم هو آخر بالنسبة إىل البالني، وكل واحد   كّل 

الطبيعة اإلنسانية، هكَا تعمل املحبة، فاآلخر هو آخر وهو واحد يف نفس 

ألن الوحدة هي  وهو واحٌد الول ِ، هو آخر متاميز، والتاميز هو أساس االتاد، 

 .(1)ليبيعةا

ألن اآلب والروح يشرتكان مع اإلبن املتجّسد يف كل  يقول يف حمل آخر:و

د اآلب أو الروح القدسشء يقوله ويعمله  ، بل َتّسد اإلبن دون أن يتجس 

. فاآلب أرسل اإلبن، واإلبن  َتّسد من الثالوث وقد أكد لنا هذا متاُيزَ وحده، 

بتول.. وهكَا تققنا من أن اهلل الروح القدس الَي كّون جسده يف أحشاء ال

 .(0)واحٌد يف ثالوث

وحدة أن الوحدة يف األلوهية والتوحيد عندهم هي نصوص تشري هَه ال

)مع تفظ بعضهم عىل كلمة الشخص  اليبيعة ال وحدة األقانيم أو االشخاص

عة ، أي أن طبيواحدة إهلًا له طبيعةٌ ثب ِ أن هناك ت يواستخدام بعضهم هلا(، فه

د تعدُّ أفراده أو ألانيمه متعددة.. وهَا ما يلزم منه  ولكنّ  ،واحدةٌ  هي طبيعةٌ اإلله 

د اآلهلة، وإن مل يقولوا اآلهلة  بل نفوه رصاحة.به ، بل يعني بنفسه تعدُّ

نهم م واحد   ، لكلي إنسانٌ  ، وحسني  إنسانٌ  ن  س  ، وح  إنسانٌ  أحد   :بعبارة ثانية

ثالث ن لدهُّيم أيف الثالثة، فال يقال  احدةٌ هَه الطبيعة البَّشية ووة، طبيعة بَّشيّ 

 .نيأُحد وحسن وحس :هلا ِالِة مَصاديق هم واحدةٌ  طبيعةٌ بل هي ، خمتلفة طبائع
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ثة، طبيعة ثال وطريًا لإلنسان، فتصب  الطبائع   بخالف ما لو ضممنا سمكةً 

اإلنسان وطبيعة الطري وطبيعة السمكة، فهَه ثالث طبائع خمتلفة وثالث أفراد 

 .نيفخمتل

عددة آهلة مت فليس هناك، هاد فيال تعدُّ  اليبيعة اإلهلية واحدةأن  يقولههنا 

 ة الواحدة ال من حيثبيعة اإلهليّ من حيث انتامئه إىل الط اإلله واحدٌ والطبائع، 

 فراده.أ

، رغم ذلك هو إله لانيمه فهم ثالثةأأما من حيث أفراده أو أشخاصه أو 

 واحد! فهو التنالض مددًا!

 قنوم والطبائعاأل

 يقول االب صفرونيوس: 

 :كلمة أقنوم.. تعني

 : ما هو كائٌن، وله وجوٌد حقيقي.أوالً 

ه وحياته من خالل عاللته بغريه كام تعني، الكائن الَي ن درك وجود   ِانيًا:

 الَي يشاركه ذات الطبيعة.

فعىل سبيل املثال: بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس أربعة أشخاص.. كل 

، أو الشخص الذي َيمل اإلسم الاص بهبه، هو الكيان  لنوم خاصٌّ منهم له أ

يشرتكون معًا ِف طبيعة واحدة، هي ولكن بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس 

، أي االنتامء إىل اجلنس البَّشي الَي له طبيعة واحدة هي اليبيعة اإلنسانية

فات له من ص عن يوحنا بام متاميزٌ  بيرس هو أقنومٌ الطبيعة اإلنسانية.. نقول إن 



 

  

  .ة خاصة.. ولكن رغم متايزمها إال أن كليهام إنسانإنساني  

بَصفٍة  يتاميز إهلي   إن اإلبن هو أقنومٌ نقول  -مع الفارق-وعىل نفس القياس 

صفات اآلب،  ه مثل اآلب ِف كل يشء، وله كل  ، ألن  ه إلهٌ ة، وإن  واحدٍة هي البنو  

ح عن اآلب، وكَلك الرو ته أنه متاميزٌ وّ ، لكي ندرك من بنته كإبنوأعلن لنا ألوهي  

ة يف جوهر الالهوت، وهو الَي ة، فهو ألنوم األبوّ القدس.. واآلب له صفة األبوّ 

 .(3)به يقوم اجلوهر اإلهلي كمصدر

 ،جوهر الثالوث هو أقنوم اآلب الذي منه يولد اإلبن أزلياً  ويقول أيضًا:

ولدرات اآلب ما عدا ومنه ينبثق الروح القدس، ويصب  لإلبن كل صفات 

ة، وهكَا يصب  لآلب ة، وللروح كل صفات ولدرات اآلب ما عدا األبوّ األبوّ 

وكل صفات ولدرات الروح ما عدا ات ولدرات اإلبن ما عدا البنوة، كل صف

 .(0)االنبثاق

اآلب، وإذا كان جوهر اآلب هو جوهر  ههنا صار جوهر الثالوث هو ألنوم  

 تاجًا لآلب، متاما كامحم   اإلبن، فال بّد أن يكون االبن   د  ل  االبن، ولكن اآلب لد و  

 يف الوالد يكون سبباً  ، لكنّ بني الوالد وولده مشرتكٌ إلنسان جوهر الو للنا بأن 

 حونيف أصل وجوده إليه ولو عىل  يوجد، فهو حمتاٌج لإجياد الولد، ولواله مل يكن 

 اآلب؟ة الظاهرية، فكيف يكون االبن إهلًا كاماًل كالسببيّ 

ا ة التي يشرتك هبوما ذكره االب صفرونيوس من وحدة الطبيعة اإلنسانيّ 

ى يوحنامتامًا فيه أفراد األرسة، خالفه   أفراد العائلة حني لال أنّ  القّس منس 
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 أين هي الطبيعة اإلنسانية املشرتكة إذًا؟فيتمتعون بثالث طبائع! 

ى يوحنايقول    األشخاص املخلولنيغري أن  الفرق عظيم بني: القّس منس 

لٍّ   ةً منهم طبيع واألشخاص غري املخلولني؛ فاألشخاص املخلولني ترى لك 

ةً  تص   به، وهبا ينفرد عن غريه متام االنفراد. ففي العائلة مثاًل األب واألم والولد خم 

 ،لُكل  منهم طبيعة بشية ُيدعى معها إنسانًا ويمتاز ُبا عن غريهثالثة أشخاص 

 ابنٌ و وإنَّام ِف اهلل ِالِة أقانيم أو أشخاص؛ أٌب . خاص بثالث طبائعوهم ِالِة أش

م ِالِة أشخاص ِف  وروٌح  ُقُدس. وليس هلم، يا للعجب، إال طبيعة واحدة، فإُنَّ

ٍّ طبيعة واحدة
عميق، واألغرب من ذلك أن ه مع كوَّنم ثالثتهم  . فيا له من رس 

يتكلم باسمه،  اآلخر كاماًل بذاته ُكالًّ منهم ُمنفردًا عنذوي طبيعة واحدة، ترى 

وح ويقول ال «أنا فدي ِ العامل»ويقول االبن:  «أنا خلق ِ العامل»فيقول اآلب:  رُّ

س:  د  س ِ العامل»الق   .(3)«أنا لد 

أفراد العائلة الثالثة هلم ثالث طبائع خمتلفة وليس ِ طبيعة  فهو يقول أنّ 

تلف الطبيعة د لفرد، بينام ال تبَّشية واحدة! أي أن الطبيعة البَّشية تتلف من فر

يستدعي واإلهلية بني اآلب واالبن والروح القدس، وهَا رسٌّ عميٌق عنده 

 العجب لديه!

هم باء والقساوسة يف فت اآلوما يستحق العجب فعاًل هو اخلبط يف كلام

 حقيقة الطبيعة الواحدة يف اإلنسان، فضاًل عن فهمها يف اهلل تعاىل.
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 !ةالتمايز بني الثالث

مٌ  زٌ واحد، فهل هناك متاي   إذا كان الثالثة من جوهر    بينهم؟ وهل هناك تقدُّ

 ألحدهم عىل اآلخر؟

ولكن إذا  ،فالواحد ليس قبل الثان ِف الزمنفيقول:  كوستي بندلجييب 

، قياآلب هو قبل اإلبن ليس بالزمان ولكن بالن  ص  التعبري، يمكننا أن نقول أن 

األزل  مذ كان اآلب ِفه .. لكن نعود فنقول أنّ ري زمنيغ أي بالتسلسل، بتسلسلٍ 

كن ول ،فإذًا ليس بينهم انفَصال وال فجوة وال ُبعٌد  ه معه.ه معه وكان روُح كان ابنُ 

اآلب ليس االبن، االبن ليس الروح القدس،  الواحد ليس اآلخر.يف نفس الول ِ 

 .س ليس اآلبالروح القُد 

 آلب  ا .. يعني.. أن الواحد غري الثاين..ةأفضلي  بال  زٌ متايُ .. بينهم، زٌ هناك متاي  

، القدس اآلب   وال الروح   ،القدس الروح   وال االبن   ،ال يمكن أن يكون االبن

اإلبن صدر عن اآلب والروح القدس صدر عن  .العالقة بينهم عالقة الَصدور

 ن. أي أوما جيمعهم هو اجلوهر الواحداآلب، اإلبن بالوالدة والروح باإلنبثاق، 

تص األلنومية.. امللوكية واحدة أو الربوبية  ما عدا صفات   كل ما بينهم مشرتكٌ 

رات ، كل هَه العباالثالِة اشرتكوا ِف خلق العاملواحدة.. واخلالقية واحدة أي أن 

 .(3)تأيت ت ِ كلمة الربوبية. الربوبية، األزلية، األبدية

ٌم رُ هو إذًا  دون فيها اآلب ب د  ج  ك مرحلة و  ، فلم تكن هنابني الثالِة تبي  تقد 

اآلب ليس االبن وال الروح  ألن  ! حقيقةً  وهم ِالِةٌ االبن والروح القدس، 

 ، ورغم كون العاللة بينهم هي الصدور واالنبثاق، بحيث صدر االبن  القدس

                                                 

 .033مدخل ال العقيدة املسيحية ص (3)



 

 

 

 !ال أفضليةإال أنه  ،عن اآلب

ِم ال يكون هناك  من اآلخرصادرًا كيف يكون ذلك؟ كيف يكون أحدهم 

  !فضلية؟! هذا رس  عميقأ

كيف و كيف يشرتك الثالِة ِف خلق العامل، ِم يكون الالق واحدًا؟ثم 

ًا عميق اً م يرونه رّس يشرتك الثالثة يف صفات األلوهية؟ ثم يكون اإلله واحدًا؟ إَّن

 .ونراه تناقضًا بي نًا ال يمكن قبولهال يمكن إدراكه! 

 م وولدهااآلب )غري( االبن.. كاأل

اآلب واالبن مها ِف ما بينهام ِف عالقة إن : الب فاضل سيداروسايقول 

أي الواحد َتاه اآلخر، الواحد أمام اآلخر، الواحد مقابل اآلخر.  )الغريية(،

وه جه نح، والواحد يرج نحو اآلخر ويتّ عنه فالواحد هو ِف خارج اآلخر ومتاميزٌ 

من اآلخر  ل  ب  قت  ، والواحد ي  اآلخر ويتحاور معه ب  والواحد َُيِّ له ذاته،  ب  وهُّي   

فمثلام ُيرج الولود من أحشاء أمه، ُيرج االبن من اآلب أمامه ومقاباًل  ويبادله.

 .(3)له

ما أرصح هَا الكالم يف املغايرة بني اآلب واالبن والروح القدس، وما 

 ،كيفية خروج أحدهم من اآلخر، ولو عىل سبيل التشبيهأوضحه يف الداللة عىل 

منهم غري  بن لد خرج من اآلب وصار مقاباًل له ويتحاور معه، فكلٌّ اال فإنّ 

 اآلخر.

 .إذًا هم آهلة ِالِةنقول: اتض  لنا ذلك، 
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وال تسعوا خلف إدراك  !واحد ه إلهٌ إن  يقولون: كال! ليس األمر كَلك! 

 ذلك فهَا يفوق العقول!

 التناقض: اثنان، لكن واحد!

، ألن اآلب هو آب مها اِنان :نعن اآلب واالب يقول القديس أثناسيوس

،  ٌ دةلكن اليبيعة هي واحوليس ابنًا أيضًا، وكام ان االبن هو ابن وليس آبًا أيضًا، 

، يعةة اليبة وخَصوصي  مها واحد ِف ذاتي  ما لآلب هو لالبن.. فاالبن واآلب  وكلُّ 

 وهلام نفس الالهوت الواحد.

 هو غري لابل للتجزئة،االبن هو نفسه الَي لآلب، ومن هنا أيضاً  فالهوت  

، ، وبام أَّنام )أي اآلب واالبن( واحدٌ وليس آخر سواه واحٌد  يوجد إلهٌ وهلَا فإنه 

، فكل ما يقال عن اآلب يقال عن االبن ما عدا وبام أن الالهوت نفسه هو واحدٌ 

 .(3)دعى آبكونه ي  

يس ل ليس اآلخر، وبام أن اآلب واحد   كل   ألنّ ، اِنان حقيقةبام أَّنام نقول: 

 االبن، فال يلو األمر من احتامالت ثالثة:

وهَا ما يرفضه  ،كبًا من اآلب واالبنرَ واحدًا مُ  إما أن يكون اإللهُ . 3

 النصارى ويقولون بأن اإلله غري مركب الحتياج املركب إىل أجزائه.

فيكون لدينا إهلان!  منفَصالً  هلاً إوإما أن يكون كل من اآلب واإلبن  .0

 ! ليس آخر سواه واحدٌ  بأنه إلهٌ لكنهم يقولون 

منهام إله، وكالمها معًا  ، فهام اثنان، كلٌّ متناقضاً . وإما أن يكون الكالم 0
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 واحد، وهَا اإلله غري مركب وال متعدد!  إلهٌ 

ل ًا هبَا القديس، يقووليس هَا الكالم خمتّص ، هذا هو التناقض بعينهنعم 

 القديس غريغوريوس النزينزي:

، والثالثة فيهم ِف ِالِة، والثالِة هم واحد ( هو واحٌد الالهوت )اهلل

 .(3)(الثالِة هم الالهوت )اهللأكثر دلة،  الالهوت، أو بتعبري  

، ألن ي  حقيق واحٌد  ال يوجد ِالِة آهلة، بل إلهٌ  يس إبيفانيوس:القدّ وكَلك 

 أيضًا هو الروح القدس الَي من واحد، وواحدٌ  االبن الوحيد املولود هو واحدٌ 

 وروٌح  وابنٌ  واحد: آٌب  إلهٌ ، وهو ِف وحدة ِالوٌث من واحد، أي  هو واحدٌ 

 . (0)قدس

اآلب هو االبن  ثالثة؟ كال، إذاً  من ثالثة؟ كال، هل هم آهلةٌ  فهل هو مركٌب 

 واحدًا! وسقط ِ لقدس؟ كال أيضًا! التنالض مددًا، وصار الثالثة  وهو الروح ا

 أمام هَه العقيدة!كلُّ العلوم البَّشية وتعّطل ِ العقول 

 الثالثة هم واحد! الفروقات بني األقانيم: خيتلفون ولكّن

ألقانيم اأعلن اهلل تعاىل لنا يف كتابه املقدس أن : القمص رسجيوس يقول

ته بل هم ثالثة ألانيم يف ذا الثالِة ِف ذاته الواحدة ليست صفات، وال أسامء،

 الواحدة وذلك ألن:

 ..خاصاً  كل أقنوم يتخذ مظهراً أوالً: 
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 ..وكل أقنوم يتكلم مع اآلخر أو عنهثانيًا: 

األقانيم يرسل أحدها اآلخر وُيرج الواحد من عند اآلخر ويرجع ثالثًا: 

 ..إليه

 .(3)نسب لكل أقنوم عمل خاصيُ رابعًا: 

عىل ذلك ال يمكن أن يكون هؤالء األلانيم صفات وال أسامء  بناءً ويقول: 

واحد عن اآلخر من حيث األلنومية، وإذ ذاك يكون ز البل هم ألانيم ثالثة يتميّ 

يف   العلناهلل ليس تعلياًم بشيًا بل هو وحيُ إيامننا باآلب واالبن والروح القدس 

هة ن عن بعض من جهؤالء األلانيم الثالثة هم ألانيم متميزو نجيل..التوراة واإل

ا ومتى ن  ال نعتقد أُنم منفَصلون عن بعض كانفَصال حننا أاأللنومية، اال 

وبيرس، وال أنه يوجد تفاوت بينهم ِف الزمان أو القام او الَصفات.. انام نعتقد 

حدون ِف اجلوهر متساوون ِف سائر الَصفات والكامالت االهلية.. هؤالء أُنم مت  

 .(0)وليسوا ِالِة آهلة الثالِة هم واحٌد 

 س  وتلم   ر  استشع  الرحال للياًل مع القمص رسجيوس.. لقد  ولنحطّ 

الثة، اآلهلة الثأن ذلك سيؤول إىل إثبات القمص من النقاط األربعة التي ذكرها 

،  لالبن، ولكلٍّ مظهرٌ  ب  نس  له ال ي   ب  نس  اآلب ليس هو االبن، وما ي   ألنّ  خاصٌّ

، النتيجة اليبيعية لذلك هي القول باآلهلة الثالِةفليس اآلب هو االبن، وستكون 

املهرب واخلالص من  ه  د  ّدس، فلجأ إىل ما ع  وهو ما ينالض توحيد الكتاب املق

الكتاب  اهلل املعلن يف ذلك بقوله أن هَا االعتقاد )ليس تعلياًم بَّشيًا(! بل وحي  
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 املقدس! 

انفصال كه ال يعتقد أن الثالِة منفَصلون بأن  أما كيف يكون ذلك؟ يكتفي 

 ! حنا ومتى وبطرس

معًا؟  متامزجونأَّنم ولكن.. ماذا يعني أَّنم غري منفصلني؟ هل يعني 

 سيوصلنا ذلك إىل القول بالرتكيب وال يقولون به.

 يف نفس الول ِ بام ال يمكن أن ندركه؟  وواحدٌ  أم يعني أَّنم ثالثةٌ  

، يقةواحدًا ِف الق ِف القيقةالثالِة ، أن يكون  ٌنزعم أن هذا مستحيلنحن 

َيكم العقل  أمرٌ حاظ، إنه كله من نفس اجلهة ويف نفس الول ِ ومن نفس اللّ 

 ه يقول به لزعمه أنه عقيدة الكتاب املقدس!، لكنّ باستحالته

 وال أجزاء: لكن كل أقنوم غري اآلخر! اهلل ليس فيه انفصاٌل

اإلشكال املتقدم  حل الراهب القمص فليمون األنبا بيشوىحياول 

 االختالفات بني اآلب واالبن هي تعبرياٌت بأسلوب خمتلف، حيث يَهب إىل أن 

اآلب ياطب االبن فهو ال ياطبه باحلقيقة كام  وعليه فعندما نقول أنّ  ة،بشي  

ياطب أحدنا اآلخر، وإنام عرّبنا من ضيق اخلناق بالتعبريات البَّشية، دون أن 

 يف اهلل تعاىل وال أجزاء وال انفصال. تركيب   يكون يف ذلك أّي 

أو  ،اآلباو اإلبن ياطب  ،حينام نقول أن: اآلب ياطب االبن يقول:

اك هن وال نعني ُبا إطالقًا أن  ، ةبشي   إُنا تعبرياٌت نقول ، اآلب يرسل االبن

. إنام يط.بس ه: روٌح وال أجزاء، ألن   انفَصال بني األقانيم.. فاهلل ليس فيه انفَصاٌل 

ل الثالوث يف عم ه ال يوجد تضادٌّ .. إظهار األلانيم للبَّش. وأنّ األقانيم زَ متايُ نعني: 



 

  

لروح شء باآلب يف اإلبن يف ا يف اجلوهر.. كلُّ  يف العمل.. إنام هم واحدٌ  ةوال ثنائيّ 

 .(3)القدس

لو للنا بأن االعتقاد ذلك هل نتخلص هبَا من اإلشكال فعاًل؟ نعم يمكن 

قول عىل أن يرتتب عىل ذلك البكون اخلطاب بني اآلب واالبن هو تعبرٌي مازي، 

لقدس، ا وهو الروح   هو االبن   ، فيكون اآلب  بني اآلب واالبن حقيقةً  زِ بعدم التاميُ 

 ع خمتلفةٌ  تعبرياٌت األألفاظ الثالثة )آب وابن وروٌح لدس( تكون هَه و
 
 ن شء

واحد، كام لو للنا بأن اهلل تعاىل هو اخلالق وهو الرازق وهو املنتقم، فهي صفاٌت 

 يقيٌّ حق جودٌ واحد، وليس لكّل اسم من هَه األسامء الثالثة و ثالثة تدلُّ عىل إله  

 وجود اهلل تعاىل، وال خطاب حقيقي بينها. مقابل  

فلو كان هَا هو مراد القمص، ألمكن حّل اإلشكال، لكنه ال يريد هَا 

االبن و ،اآلب ليس االبن  كام هي عقيدة النَصارى عىل أن  ِْص  يُ املعنى لطعًا، بل 

سع، حيث وال مها الروح القدس! فرجع اإلشكال من الباب الوا ،ليس اآلب

قول: منها صفات األلوهية، في لكلٍّ  ،وجود ثالثة ألانيم أو أشخاص متاميزة  ِ  ثب  ي  

اآلب  ..متايز األقانيم ليس بمعنى امتياز واحد عن اآلخر، إنام متييزهم عن بعض

ام إن .الروح القدس ليس هو اآلب أو االبن اإلبن ليس هو اآلب. ليس هو اإلبن.

ب هو اآلب، واإلبن هو اإلبن، والروح هو الروح. واحد: فألنوم اآل هم جوهرٌ 

واحد.. بل مها  ليس معناهاً أن أقنوم اآلب وأقنوم اإلبن أقنومٌ أنا واآلب واحد.. 

حد، جوهر اهلل وا .. ألنّ ِف اجلوهر ام اِنان ِف األقانيم وواحٌد هُ فَ  ،أقنومان متاميزان
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 .(3)وال اختالط لَا: ال انفصال يف األلانيم.. وال افرتاق وال تشويش..

ري اجلوهر! إذًا هم ثالثة آهلة! ال انفصال وال افرتاق! وال وحدة بينهام يف غ

 يقول: كال ليسوا ثالثة آهلة!

عاجزًا عن فهم كلاممهم، هل يا ترى فهموا أنفسهم معنى هَا  يقف العقل  

 لرتى. ن  ط  الكالم؟ تابع معنا أهُّيا القارئ الف  

 أقنوم ميلك اجلوهر بتمامه كّل

ِف الالهوت، األقنوم يمتلك اجلوهر. األلوهة : الشامس اسبريو جّبوريقول 

من أقنوم اآلب وأقنوم االبن وأقنوم الروح  تها ِف كلي برم   الواحدة موجودةٌ 

انيم األل .وعة عىل الوجود الشخيص لأللانيم.. النربة لدى اآلباء موضالقدس

من األقانيم ملكًا تامًا. هو  كلي هو ملك الثالثة يملكون اجلوهر الواحد بالتامم. 

 .(0)هم ِالِة أما هو فواحد. هو ال يتجزأ. غري منقسم بينهم

نوم، فهَا يعني أن كل  واحد إذا كان ِ األلوهة برّمتها موجودة يف كّل أل

 ، وهم ثالثة، فيكون اآلهلة ثالثة. وال يقبلون بَلك!ا إلهٌ منه

، إذ كيف يملك ل هذه الكلامتالفهم اليبيعي العقالئي لثهو هَا مع أن 

 واحد   منهم اجلوهر بتاممه، دون أن ينقسم وال يتجزأ، ثم يكون كلُّ  واحد   كلُّ 

 منهم غري اآلخر، ثم يكون الثالثة واحدًا؟!

د   أحدهم دون البقية، وكون أحدهم  وأدلُّ دليل  عىل االختالف هو َتسُّ
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 مصدرًا للبقية.

 يف كل منهم؟! اً اممه حمفوظاجلوهر بتثم كيف جيتمع ذلك مع كون 

 األقانيم متساوية يف الصفات

يف الثالوث املسيحي  :القس ابراهيم القمص عازر تاورضوسيقول 

األقانيم داخل اهلل الواحد متساوية ِف كل يشء، فهي متساوية ِف الَصفات، اآلب 

 .(3)يساوي االبن، ويساوي الروح القدس

دة واح ومشيئةٌ  واحٌد  وهر، هلم علمٌ األقانيم الثالِة هم واحد ِف اجل ويقول:

ة واحدة، فليس ِف الالهوت ِالِة عقول أو ِالث مشيئات أو ِالِة مَصادر وقو  

، فلقد لال السيد املسي : ألن مهام عمل ذاك )اآلب( فهَا يعمله االبن للقوة

 .(0)كَلك

لعلومه ثم  اً لآلخر ومصدر ةً ه كيف يكون أحدهم علّ عليه بأنّ  ض  نق  وي  

فالَصادر ساويًا له يف الصفات؟ فإذا كان أحدمها لد صدر عن اآلخر يكون م

 والثان اً ًا غني  فيكون األول قوي  ، تاٌج إَل من يَصدر عنه، والَصادر عنه غري حمتاجحُم 

 من اهلل.ما عنده  كّل  ولال أنّ × ، كام نّص عىل ذلك عيسى راً قِ حمتاجًا مفتَ 

 ؟من اآلخر ةٌ مدَّ ة أحدمها مستوقو   ؟ة واحدةً فكيف تكون القو  

 العالقة بني الثالوث

له عنه مما ينق بطل الثالوث  عقيدة القديس أثناسيوسنحاول أن نتبنّي 
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وماس ف. تالنصارى فضاًل عام نقلنا عنه يف كتبه، فيقول حول عقيدته  اب  تّ ك  ال

 ابٌق أن كيان االبن بكامله ميه بام لقد كان مفهوم أثناسيوس األسايس أنّ : تورانس

ا م ِف ذات اليبيعة وِف ذات الالهوت، فكل   ام واحٌد لكيان اآلب، وبام أُن   متاماً 

وإذا كان )االبن له كل ما هو  .يقال عن اآلب يقال عن االبن ما عدا كونه آب

واذا كان االبن هو )اهلل بكامله لآلب( وباحلقيقة هو نفسه )الكل( الَي لآلب، 

 أصل أو مبدأ الوجود مع اآلب.. (، فباحلقيقة يكون هو أيضًا بالتأكيدوكامله

، وهم أزليًا يف تواجد بال انقسام فاآلب واالبن والروح القدس هم واحٌد 

بكوَّنم الثالوث القدوس املبارك، ولكن  منهم ِف اآلخر، كل  )احتواء( متبادل، 

هم )الهوت واحد ورئاسة واحدة( أي أن اهلل مثلث األلانيم، الثالوث غري 

أقنوم هو اهلل  فكل   ق لكل األشياء..رأس أو املبدأ املطل  املنقسم، هو وحده ال

 .(3)بأكمله، وكل أقنوم هو )كل ما هو اهلل منذ األزل(

وال  ام  بال انقس ثالثة، والثالثة هم واحدٌ كمله، واأللانيم هو اهلل بأ ألنوم   كلُّ 

 تركيب!

ل ث، هل يمكن أن نقبل محساباته هنا يتوقف القلم قلياًل.. يراجع الفكرُ 

 يلقيها هؤالء العلامء؟ أم أُنا عقيدةٌ  أم نكاٌت  هل هي شيحاٌت هَه الكلامت؟! 

 !؟ال يمكن للعقل أن يدركها عميقةٌ  ةٌ اني  رب  

يف  كام وردت احلليب العقيلأمهّية نستَكر كلامت الكتاب املقدس حول 

لعقل ا علينا مراجعة م  تي س حي   .. لنرى أن االعتامد عىل الكتاب املقدّ الكتاب مقدمة

ف لعقل يقول بتناقض هذه العقيدة، فكيا يف أمهات املسائل االعتقادية، فنرى أنّ 
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ِالِة حقيقة؟! ولو سقط العقل لسقيت معه كل الجج  حقيقةً  يكون الواحُد 

 .والباهني النيقية

 األقانيم الثالثة ليست آهلة ثالثة

ِالِة  ا ان اهللقولن ِف ةُ العلَّ ال لوله: عن ابن العّس القمص رسجيوس ل قني

وكل من يعتقد من النَصارى أن ، ن االنجيل القدس نيق بذلكأأقانيم هي 

ِالِة  وأ ،فقة او ِالِة أجزاء مبضعةآهلة خمتلفة او مت   االقانيم الذكورة ِالِةُ 

جزئ ما يقتيض التشبيه والت او غري ذلك ،او ِالِة قوى مركبة ،شخاص متفرقةأ

 .(3) فريض وغري ذلك.. فهو كاعبوالت

 غريٌب جدًا هَا الكالم.

ل دلي فلم نجد فيه أي  له إىل آخره لقد تصفحنا الكتاب املقدس من أوّ 

 مة يناقُض غري مفهو رصيح عىل األقانيم الثالِة! فكيف يلتزم النَصارى بعقيدةٍ 

س؟ ؟أوهلا آخرها  ثم ينسبها ابن العّسال وغريه اىل الكتاب املقد 

 منا أَّّن اإلله ثم إن لل منها صفات   ولكلٍّ  م ثالثةٌ كيف لنا أن نقول بأن األلاني

 ؟!ثالثة رصنا كفاراً  آهلةٌ 

 ال تشبيه وال َتزئة وال تبعيض وال تركيب، وال تفرلة بني الثالثة.

 ،ألنه غري مركب، ومع بساطته له ِالِة أقانيم أو أشخاص بسيطٌ  كيانٌ فهو 

ة م ثالثة متفرلمن لال أَّّن منها غري اآلخر، ولكن  كلٌّ ف، زٌ متاي  األشخاص وبني 

 فهو كافر!
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وال لومه! فهل فهموا هم ذلك؟ لوله ما يريد ابن العسال مفهومًا عد مل ي

 لنتابع معهم ونرى. 

 ال نعترف بثالثة آهلة

يف كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية الَي أمر بنَّشه البابا يوحنا 

ِة آهلة، . إننا ال نعرتف بثالواحٌد الثالوث بولس الثاين بحكم سلطته الرسولية: 

ة ال يتقاسمون األلوهة الواحدة فاألقانيم اإلهلي  .. :بل بإلٍه واحٍد بثالِة أقانيم

هو ذات  هو ذات ما هو االبن، واالبن   : اآلب  ولكن كلَّ واحد منهم هو اهلل كامال

واحٌد  إلهٌ ما هو اآلب، واآلب واالبن مها ذات ما هو الروح القدس، أي 

أو  ةمن األلانيم الثالثة هو هَه احلقيقة أي اجلوهر، واإلنيّ  ألنوم   كلُّ  .اليبيعةب

 .(3)الطبيعة اإلهلية

احد ولكنه : اهلل وِف ما بينهم حقيقياً  زاً متميزون متي  األلانيم اإلهلية وفيه: 

، اآلب الذي هو االبن ليسيف ما بينهم:  حقيقياً  زاً زون متيُّ إَّنم متميّ  د..غري متوحي 

 .(0)والذي هو اآلب ليس االبن، وال الروح القدس هو اآلب أو االبن

 القدرات اإلهلية ليست منقسمة بنيمل تنقسم األلوهة الواحدة بينهم، أي أن 

 واحدٍ  ل  كل يلق والثاين يرزق والثالث يعالب، بل األوّ  نّ قال بأن ي  أ  ، ك  الثالِة

واحد منهم هو اهلل  ا لالوا أن )كل  ، لَة الكاملةصفات األلوهي   منهم يتمتع بكل  

 كاماًل(.
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 القدس هو اهلل. هو اهلل، والروح   هو اهلل، واالبن   إذًا اآلب  

 ليس الروح القدس، صار عندنا ثالثةٌ وبام أن اآلب ليس االبن، واالبن 

 يطلق عىل كلٍّ منهم أنه اهلل، فصار عندنا ثالثة آهلة.

غري مركب وغري  بسيطٌ  واحٌد  إلهٌ  كال! ليسوا ِالِة آهلة، إناميقولون: 

 متجزئ! 

 .عدنا إَل حالة الضياع نفسها

من ألوى  ا واحدةً وهوهي تظهر جليًة يف كثري  من كلاممهم، وإن عدُّ 

 اآلب ال نؤمن أن  نا إنّ : عوض سمعانحماوالمهم يف الدفاع عن عقيدمهم، يقول 

هلة. ننا نؤمن بثالِة آاالعرتاض بأ حإله، واالبن إله، والروح القدس إله، حتى يَص

وال مال  بل نؤمن أن اآلب هو اهلل واالبن هو اهلل والروح القدس هو اهلل.

ه بام أن جوهر اآلب )وهو الالهوت( هو نفسه لالعرتاض عىل ذلك إطاللًا، ألنّ 

 جوهر االبن وهو نفسه جوهر الروح القدس، وبام أن الالهوت أو اهلل واحدٌ 

نهم م فال غبار عىل القول إن كالً  عىل اإلطالق، إذاً  وال يتجزأ أو يتفكك ووحيدٌ 

 .(3)هو اهلل وإَّنم معًا هم اهلل

فكيف يكون كل واحد منهم هو اهلل دون أن يكون إهلًا؟ أليس عيسى هو 

 اهلل؟ واهلل هو اإلله؟ والروح هو اهلل؟ واهلل هو اإلله؟

فنا ، فام مولبوجه العقل معهم، إن ما يقولونه ما ال يقبله العقل رُ عثُ ههنا يَ 

 منه؟ لنتابع معهم.
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 األقانيم الثالثة إله واحد

 ،ال بد من اِبات الساواة ِف االقانيم االهلية: القديس توما األكوينييقول 

لا كان  مساواةٌ  ةلو مل يكن ِف االقانيم االهلي  قال بنفي األكثر واأللل.. املساواة ت   نّ أل

. فإذًا ال بد من لثالِة إهلًا واحدًا وهذا حمالقانيم اواحدة، فلم تكن األ هلا ذاٌت 

 .(3)اثبات املساواة يف االلانيم االهلية

ام . فاذًا كالذات االهلية ليست ذات اآلب بأكثر ما هي ذات االبنويقول: 

ان االبن حاصٌل عىل عظمة اآلب وهو معنى كونه مساويًا لآلب، كَلك اآلب 

 .(0)ساويًا لالبنحاصل عىل عظمة االبن وهو معنى كونه م

َتم عند فال تناِف ِف كلاممعنى املساواة هنا هو املساواة يف اجلوهر، وبالتال 

، فهو مساو له يف اجلوهر، وهو غريه يف ه غريهن  ألالبن، و االب مساوٍ  ن  أقوهلم 

 األلنوم اي الشخص. 

 إنه التناقض جمددًا. !وعليه يرجع االمر لآلهلة الثالِة، وال يقولون به

، بأن األلنوم هو الشخص التصي   مجلة من علامء النصارى  متقّدم يف كال

وهذا يعني منهم هو اهلل،  ما يعني أن هناك ثالثة ألانيم أو أشخاص كلُّ واحد  

 فهل اتفق ِ كلمتهم عىل ذلك؟ !د اآلهلة، وال يقولون بهتعد  

 ألواهلم يفمن د من األلنوم، ويف تديد املراللنصارى مَاهب  الحظ أني  
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 ذلك:

 القول األول: األقنوم هو الشخص

م التعلييف ذلك، ومنها أيضًا ما ورد يف كتاب  كلاممهمتقدم ِ بعض 

 ،واللفظة )شخص( أو )أقنوم( للداللة عىل اآلب: املسيحي للكنيسة الكاثوليكية

 .(3)واالبن، والروح القدس يف التمييز احلقيقي يف ما بينهم

ا بإرشاف البابمعارصة من أعىل سلطة كنسية كاثوليكية  ا اعرتاٌف وهَ

 ثة.لنوم للداللة عىل واحد من الثالالثاين باستعامل الشخص او األيوحنا بولس 

 !مع كونه إهلًا واحداً  أقانيم. ةأشخاص أو ِالِ ةفيَصري اهلل ِالِ

 الكائن =احلقيقة األساسية وهي أن : املطران يوحنا زيزيوالسولال 

 .(0)الشخص = األقنوم

معناها الوضعي االلنوم كلمة يونانية األصل،  :القمص رسجيوسلال و

 .(0)يقرب من معنى كلمة شخص

. (اً )شخَص تعنى (أقنوم) كلمة إن: األب هنري بوالد اليسوعييقول 

 قدس ألنوم. ملاذا ال نستخدم كلمةاآلب ألنوم واالبن ألنوم والروح ال إن   فنقول

 ستخداما الكنيسة رفض ِ لقد أشخاص؟ ثالثة يف واحد اهلل إن ونقول (شخص)

 دودهح له بَّشّي  بكائن   الناس لبعض توحي لد الكلمة هَه ألن   ،(شخص) كلمة
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ّية، خاص اإلهلشلأل يد  تد ولكّل  خاطئ تصّور لكّل  اً فتحاشي. ومالحمه وشكله

مة أقنوم كل استخدمتجلأت الكنيسة إىل كلمة غري عربّية، مصدرها رسيايّن. ولد 

 تخدم يفسال ت   ي. وهِف الالهوت السيحي  لإلشارة إَل األشخاص اإلهلي ة الثالِة

 .(3)مال آخر غري هَا املجال أّي 

لقول اه سيوصل إىل شخاص ثالثة، فإنّ ا كان معنى األلانيم الثالثة أوملّ 

 وإن مل يقولوا به!  ،باآلهلة الثالِة حتامً 

 .اجلوهر فقطبكون التوحيد خمتّصًا بم ينسجم  مع عقيدمه   وهَا القول

م التي  ر  وكلاممه 
ك  َا أبو هكثريٌة، و ما يؤكد إرادة الشخص من األلنومها في ذ 

عندما يقارن بني جوهر الثالثة وبني جوهر اإلنسان يقول ميبًا رائطة التكريتي 

 ،كنحو ما ليل عن الناس( ثالثةً  ةً عمن لال )فليوصف هَه الثالثة ألانيم آهل

 : يقول

عنى بَلك ألانيم شتى، ال جواهر ون أناسًا شتى فإنام ي  مّ س  ه وإن كانوا ي  إنّ 

، ولَلك اشرتك يف اسمه مجيع اسم االنسان إنام هو اسم اجلوهر العام ألن  شتى، 

 ..ا اسم القنوم الواحد: فكعبد اهلل وموسى وهارون، وغري ذلكفأم  األلانيم، 

، فال ينبغي لكم أن دكم اسم اجلوهر العام: فإذا صار اسم اهلل عنفإن لالوا

 تصفوا كل واحد منها إهلًا دون ثالثتها..

 حّق فقد يست ،أي اسم ثالثتها ه وإن كان اسم اهلل اسم جوهر  يقال هلم: فإنّ 

ن غريه م ت  يف ذاته ذا ه ليس بمخالف  ألنّ  ،كل واحد منها التسمية باسم العام

                                                 

 .31منطق الثالوث ص (3)



 

  

 .(3)الَهب العام لكل الَهب عام، كاسم األلانيم التي هي معه جوهرٌ 

فقد جعل أسامء األشخاص كعبد اهلل وموسى وهارون أسامء ألانيم 

اآلب مصدالًا من مصاديق اجلوهر  وكون  للناس، مثلها مثل األلانيم الثالثة، 

ًا، الروح القدس ثالثوالعام جيعله واحدًا، وكون عيسى مصدالًا آخر جيعله ثانيًا، 

 .لتنالضوهو نموذج آخر لوال يقولون به، ثالثة،  فيثب  ِ  هبَا كون اآلهلة

ق صد  لعنوان الَهب، في متامًا كام لو ليل بأن القطع الَهبية الثالثة مصداٌق 

ها صف كلّ منها أَّّنا ذهٌب، ويصدق عليها مجيعها أَّّنا ذهب، وتتّ  عىل كّل واحدة  

ثة عىل ثال كوَّنا  ِ  ثب  بصفات الَهب، وتكون إحداها متاميزة عن األخرى، فهَا ي  

كان جوهرها واحدًا، فلو زعم شخٌص أَّّنا مع ذلك واحٌد عىل وإن نحو احلقيقة 

نحو احلقيقة نسبناه إىل احلاملة واجلهل، ملخالفته بدهُّييات العقل بجمعه بني 

 املتنالضني.

 هو فيكون اهلل هو اآلب واهلليف باب التوحيد املتنالضان  فكيف جيتمع  

س، ويف الول ِ نفسه اهلل واحدٌ عيسى واهلل هو الروح الق    حقيقًة؟ ما مل تكن د 

متعّددة، فيخرج حقيقًة عن كونه واحدًا،  باجلوهر، واملصاديق   الوحدة خمتّصةً 

ٌد حقيقةً وومع االلتزام بأّنه واحٌد حقيقيًة،  آلخر ن الثالثة عن التاميز كل م متعدي

هم  ال مفّر فثالثة حقيقًة، يكون الواحد  مساويًا للليس هو اآلخر، وثبوت أن أحد 

 !من التنالض املخالف حلكم العقل القطعّي 

 هَا كله بناًء عىل القول األّول من أّن األلنوم هو الشخص.
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 نيَُّعاألقنوم ليس الشخص بل الَتالقول الثاين: 

بعدما تبنّي أن األلنوم هو الشخص، وبعدما أولع ذلك يف مشكلة التنالض 

النصارى تغيري معنى األلنوم عن الشخص،  العويصة، حاول بعض الباحثني

 ييلقها الرسيان عىل كل من رسيانيةٌ  األقنوم أو القنوم كلمةٌ : عوض سمعانيقول 

ه يُ  (ني  عَ راد باألقنوم )التَ يتمي ز عن سواه.. ولذلك فإن 
 (3). 

يف اللغة العربية أو غريها من اللغات  ليس لكلمة )ألنوم( مرادٌف ويقول: 

كلمة )شخص( العربية وما يرادفها ِف اللغات األخرى  ، ألنّ اماً يؤدي معناها مت

 .(0)عىل الذات النفَصلة عن غريها، واألمر ليس كذلك من جهة كلمة أقنوم تدل  

نقول: لو سّلمنا أّن هَه الكلمة ال مرادف هلا يف اللغة العربية وال يف غريها 

ولو بجملة، أو فقرة أو من اللغات، إال أن هَا ال يمنع من توضي  املراد منها 

 حتى كتاب! 

، هل التعنيُّ   هو فنسري معهم ملحاولة فهم املراد من هَا التعنيُّ

ق يف الوالع؟ أم يف الَهن؟ أم يمكن أن ش  )الت   ص(؟ هل يراد من التعنيُّ التحقُّ خُّ

 يكون التعنيُّ يف احليثية واجلهة؟

اآلخر  هو انيم ليسواحد من األل ّل التعنيُّ مع القول بأن ك   ال شّك أنّ 

د من األلانيم األشخاص، ألنه إن ر  سيؤدي إىل القول باالختالف بينها ولو مل ي  

تعنيُّ اآلب خمتلٌف عن تعنيُّ االبن، وإال صار اآلب  كان اآلب ليس االبن فإنّ 

 واالبن واحدًا واألمر ليس كَلك عندهم.
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 ي يتض عوض سمعان عن الفرق بني األلنوم والشخص، لك ل  ئ  وإذا س  

 ته ما ال تتمل، جييب سمعان لائاًل: ل كلامم  مراده فال ت   

 كلمة )األلانيم( تتلف عن كلمة )األشخاص( من ناحيتني رئيسيتني: 

أما األقانيم فهم ، حدهم عن اآلخرأاألشخاص هم الذوات النفَصل . 3

 .ذات واحدة هي ذات اهلل

الواحدة، إال أنه ليس إن األشخاص وإن كانوا يشرتكون ِف اليبيعة . 0

أما األلانيم فمع متّيز  ألحدهم ذات خَصائص أو صفات أو ميزات اآلخر.

ِف اجلوهر بكل صفاته وخَصائَصه  هم واحٌد ة، أحدهم عن اآلخر يف األلنوميّ 

وت، أو نات الالهي  عَ تَ فاأللانيم يف املسيحية هم  .م ذات اهلل الواحدزاته، ألُن  ومي  

ه، ن  جوهر اهلل هو عني تعيُّ  ّينًا، فإنّ ع  ، أو هم الالهوت م  اص الالهوت الني  عَ تَ 

ه أو إياه معّينًا، ألن األلانيم ليسوا تعينات يف اهلل، بل هو ذات اهلل أو ن  وهم تعيُّ 

هم عني ذاته )ألنه تعاىل ال تركيب فيه(، لَلك ال يقال إن األلانيم يف اهلل،  باحلرّي 

 ..إن األقانيم هم اهلل، واهلل هو األقانيمبل يقال أو إن اهلل يشتمل عىل األلانيم، 

 .(3)واحدة، هي ذات اهلل منفَصلة، بل هم ذاٌت  األقانيم ليسوا ذواٍت 

الناس وان اشرتكوا يف الطبيعة البَّشية، إال أن خصائصهم  أنّ  فهو يقول

سية من الناحية اجلسدية والعقلية والنف ، فليس ِ خصائص البَّش سواءً خمتلفة

 :زات األلانيم الثالثة فهي متساوية، وعليهما خصائص وصفات وميي وغريها، أ

لفارق إنام ا صاروا واحدا،قد وإال لكان الثالِة فإن الفارق ليس يف عدم االمتياز، 
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 م مع امتيازهم تكون خصائصهم واحدة.يف أَّّن 

وعند منالشة مثل هَه املعتقدات، بل عند كّل حديث عن اهلل سبحانه 

 .ه اهلل تعاَل بمخلوقاتهه ألسنتنا، فال نشب  زِّ نَ نُ أن وتعاىل، ينبغي 

يكون بمقدورنا املقارنة بني اخلالق جّل وعال وبني خملولاته، بل لَا لن 

 يف من األدوات املادية التي نستعملها، تّتحد   بني نموذين خمتلفنينقارن 

 اخلصائص يف نموذج  وتتلف يف آخر.

، نا ثالث سيارات من رشكات خمتلفةأما اخلصائص املختلفة، فمثاًل: لدي

تلف ِف ختتنقل اإلنسان من مكان آلخر، لكنها  ها تشرتك يف كوَّنا وسائل نقل  كلّ 

 .جودَتا ورسعتها وقدرَتا عىل السري ِف األماكن الوعرة وغري ذلك

 ال ختتلفواحدة،  من مادة   واحد   نع ِ يف معمل  ص   م  د  ولدينا ثالثة كرات ل  

 .لَصائص واليزاتِف اجلوهر وال ِف ا

ِف الَصائص  الفرق ظُ ُيالَح يف املثال األول ال فرق يف اجلوهر، إنام 

 .زاتوالي  

د ع  وال ت   ،ال فرق ِف اجلوهر وال ِف الَصائص واليزاتفيف املثال الثاين، أما  دُّ

 يُّنات أ والتشّخصات.ع  إال يف الت  

باينة ومت فَصلةمَصاديق ِالِة خمتلفة ومنولكن يف املثالني معًا، هناك 

ل ِ و اشرتك ِ يف اجلوهر وافرت، أوان اشرتك ِ يف اجلوهر واخلصائص، ومتاميزة

 يف اخلصائص.

ق به بني األلنوم والشخص، لوجدناه )عىل فلو رسنا مع سمعان يف ما فرّ 



 

  

 وحدة اجلوهر بني ، فإنّ كحال املثال الَي مّثلنا به متاماً  فرض صحة كل كالمه(

د التعي ناتفي تعد  األقانيم الثالِة ال تن ناك ، ولو مل يكن هد األشخاص لتعد 

 اختالٌف يف اخلصائص.

التعنيُّ وليس الشخص، سيوصلنا  هو وعليه حتى لو كان املراد من األلنوم

التناقض إنه  !، وال يقولون بهد اآلهلةد  عَ تَ د األشخاص، ومن ِم  تعد  إىل ذلك 

 .نفسه

من علامء النصارى،  يه عددٌ وهَا ليس لول سمعان وحده، بل شاركه ف

أللنوم ل بعد اعرتافه بأن املقابل يف بداية رشحه النجيل يوحنامنهم هالل أمني 

رسيانية يقابلها ِف العربية كلمة  كلمةٌ  "أقنوم"وكلمة : ، حيث لال)شخص(هو 

 "شخص"وقد استعملت الكلمة الرسيانية بدل العربية ألن كلمة  ،"شخص"

النفَصلة، ولكن كلمة أقنوم تفيد الشخَصية التميزة  ة التميزةتفيد الشخَصي  

 .، ولَلك فهي ألرب كلمة للتعبري عن ألانيم اهلل الثالثةالتحدة

 ليم الكتاب املقدسع  ي  ويقول وليم ماكدونالد يف نفس املورد من رشحه: 

 ُكل  فوثالثة ألانيم يف الالهوت: اآلب واالبن والروح القدس.  واحد   بوجود إله  

ويطالعنا هنا اإلعالن األول من  .هذه األقانيم الثالِة هو اهلل؛ واهلل هو ُكل ها.من 

ة إعالنات أخرى واضحة يف هَا اإلنجيل بأن  يسوع املسي  هو اهلل. مجلة عدّ 

 أن هب الزعم وال ،“اهلل شبه عىل”ال إنه كان و ،إهلاً لَلك ال يكفي القول إنه كان 

 . )انتهى(.اهلل بأنه رصاحة عنه يعليم ملقدسا فالكتاب. إهلية سامت   حيمل

بأّن هَه  زامااللت، وال ينفع فلم يرتفع إشكاُل التناقض عىل هذا البنى أيضاً 

و ه يف لوهلم )الشخصية املتاميزة املّتحدة( االتاداأللانيم )متمّيزة مّتحدة(، ألّن 



 

 

 

هَا  ، وعىليس اآلخرلمنها  معنى أن  كل  واحدٍ ب ثاب ٌِ  ز  ، والتامي  ِف اجلوهر فقط

.التنالض  فإشكال    باق 

 األقنوم هو اخلواص او الصفات الذاتيةالقول الثالث: 

ص من اإلشكال، ذهب بعضهم إىل أن األلانيم الثالثة ثالثة للتخلُّ  يف حماولة  

 أو صفات ذاتية يف اهلل تعاىل. ،هي خواص ذاتية

: عةاألربل لألناجيل اولعّله إليه يشري ما ورد يف مقدمة ترمجة ابن العّس 

ونقّدس اسمه الكريم تقديسًا واجبًا، ملا أطلعنا عليه من أرسار اإليامن، وتوحيد 

: بسم الواحد لولاويف مقدمة إنجيل  .(3)وتثليث أقانيمه وصفاتهجوهره وذاته، 

بسم اإلله الواحد بالذات ، ويف مقدمة إنجيل يوحنا: (0)الثل ث بالَصفاتبالَات، 

 .(0)الثلث الَصفات

 فيٌّ البسيط من ألن ولوع القسمة يف الروحّي : القمص إبراهيم لولايقول 

 نالتي هي صفات اآلب واالب، تكون هذه القسمة ِف الواص اإلهليةإنام .. منطقياً 

والروح القدس. فوجوده عبارة عن صفة األبّوة، ونطقه عبارة عن صفة البنّوة، 

 .(4)وحياته عبارة عن صفة االنبثاق

رسيانية..  األلنوم كلمةٌ : الشامس اإلكلرييكي د. سام  حلمييقول و

ني فكلمة أقنوم تعتعني حرفيًا ت ِ الكيان، أو ما يقوم عليه الكيان اإلهلي، 

                                                 

 .3املقدمة العامة يف املخطوطات، من ترمجة األناجيل األربعة ص (3)

 .013مقدمة إنجيل لولا، من ترمجة األناجيل األربعة البن العسال ص (0)

 .413مقدمة إنجيل يوحنا، من ترمجة األناجيل األربعة البن العسال ص (0)

 .02املسيحية يف اإلسالم ص (4)



 

  

ان  يامها..ل م  ، وبدوَّنا ينعد  ة ِف اهلل تقوم عليها الذات اإلهليةة أو صفة ذاتي  خاصي  

وهر اإلهلي الواحد، ألن هلل جوهرًا االلانيم الثالثة ليس ِ أجزاء أو ألسامًا يف اجل

 و صفاٌت أ األقانيم الثالِة هي خاصياٌت بسيطًا ال يقبل التجزئة أو التقسيم، وإنام 

 .(3)لقيام الذات اإلهلية الزمةٌ  ذاتيةٌ 

 ثم يقول: 

هذه الاصية الذاتية )الوجود( هي أقنوم  ..اهلل اآلب: خاصية الوجودأ. 

 و أصل الوجود... فاآلب هو اهلل من حيث هاآلب

هذه الاصية الذاتية )العقل  ..اهلل االبن: خاصية العقل والعرفةب. 

 .والعرفة( هي أقنوم االبن او الكلمة

هَه اخلاصية الَاتية )احلياة( هي .. اهلل الروح القدس: خاصية الياةج. 

 ألنوم الروح القدس، ألن الروح هو احلياة.

الاصية فقط، لكن هلا طبيعة واحدة وجوهر ِف  متاميزةٌ هَه األلانيم الثالثة 

واحد، فخاصية الوجود غري خاصية النيق غري خاصية الياة، ورغم ذلك 

 .(0)فاألقانيم الثالِة متساوية ِف مجيع الكامالت واأللقاب اإلهلية

 غريغوريوس الثيئولوغوسوهو مل يرتع هَا القول بنفسه، بل نقله عن 

ا نظرنا إَل الذات اإلهلية نفسها باعتبار معنى إذ: حيث ينقل لوله م 003-032

 باعتبار معنىوإذا نظرنا إىل هَه الَات بعينها  ة كان أقنوم اآلب هو اإلله،األبو  

                                                 

 .42ص إيامننا املسيحي صادق وأكيد (3)

 .40-42ص إيامننا املسيحي صادق وأكيد (0)



 

 

 

كان ألنوم االبن هو اإلله، وإذا نظرنا إىل هَه الَات املشار إليها نفسها  النيق

من الواص الثالث  واحدٍ  فكل  كان ألنوم الروح القدس هو اإلله،  بمعنى الياة

أعني األقانيم الثالِة هو اهلل، وال يلزمنا القول بثالِة آهلة إذا كانت الذات 

 .(3)واحدة

صفات اهلل الذاتية هي ِالِة: الوجود والعلم هو القول بأن  لو كان مرادهمو

لَصح  ديم، ، لئال يتعدد القوصفاته عني ذاته، اً اهلل تعاىل واحد فيكون، والياة مثالً 

، وهو ما نقوله يف اهلل تعاىل من أن صفاته ما مل تكن صفات فعل  )كاخللق المالك

 بمعنى أنه ذاٍت  صفاُت والرزق واإلحياء واإلماتة( تقبل الفعل والعدم، فهي 

 ..، دون أن يكون العلم والسمع مبايناً لذاتهسميع من حيث هو بَصري من هو عليم

 .هللبإذن ا التاليف الفصل  بيانهسيأيت وهو ما 

 :يالحظ عىل هذا القوللكن 

، نيممع القول بتاميز األقا ال ينسجمُ ذاتّية هلل تعاىل كون الصفات أن  أوالً:

وبأّن كل واحد  منها سوى اآلخر، ألنه سيؤول إىل الرتكيب او التعّدد يف الَات 

 اإلهلية املقدسة.

، م عىل خالفهأكثرهوإن ذهب إليه مجع  من علامء النصارى، إال أن أّنه : ِانياً 

الراهب كره ما ذومن كلاممهم الصحية يف نفيه كام تقّدم يف القولني السابقني، 

(، : باسيليوس املقاري لكن ال جيب أن نفهم األلانيم عىل أَّنا )أجزاء( من )كلٍّ

أو تعبريات.  أو أوجهٍ  رد صفاٍت وال هي جم  إىل ثالثة،  الالهوت منقسمٌ  أي كأنّ 

                                                 

 .24ص إيامننا املسيحي صادق وأكيد (3)



 

  

 .(3)الواحد الشرتك لكل األقانيم اته ِف اجلوهر اإلهلي  بذ قائمٌ  بل كل أقنومٍ 

 فنفي  كوَّنا صفات أو أوجه يعني إنكار كوَّنا خواص أو صفات  ذاتية.

االفرتاق واالتصال معًا هي  مقولة  : األب سليم دكاش اليسوعييقول و

من غريغوريوس النّييص، واإلطالق واإلضافة مها من وضع باسيليوس 

 ِ مؤرخو الفكر الالهويت املسيحي. فمن املعلوم أن اخلطاب القيصّي كام يثب

رٍ ة الروح الالهويت الكبادوكي انطلق من تأكيد ألوهيّ  ر إَل تَصو   الوِيي ِ ِم تيو 

عام: فالتاميز العنوي بني اهلل واألقانيم يرتبط قياسيًا بالتاميز العنوي بني اليشء 

ه قيصي هو أول من لام بعملية .. وجدير بالَكر أن باسيليوس الالعام وخواص 

نعرف أن تديد . .(0)التاميز هَه ليطبقها عىل إشكالية الوحدانية و الثالوث

ة، ومن ويّ ن  ة والب  ويّ ب  اخلواّص هو من وضع باسيليوس القيصي يف ما يّص األ  

 .(0)اخلاص بالروح القدسوس النيزيانزي يف ما يص اخلروج وضع غريغوري

العتقدات طارئة تبلورت فضالً عن تأكيدها أن هَه  األخرية هَه الكلامت

 وفضاًل عن عدم تصحيها بكون، ×بعد فرتة طويلة جدًا من أيام النبي عيسى 

ح  اليشء العام ومَصاديقهالتاميز بني اهلل واأللانيم هو من باب ذكر   بأن التاميز ، تصي

لثالث، وفيه كام يَهب إليه أصحاب هَا القول ا، اليشء وخواصهذكر من باب 

 اختالف اخلواص بني كل واحد من األلانيم كام تقّدم.تأكيٌد عىل 

التخلص من إشكالية الكفر بحيث يكفي عنده  األنبا إيسوذورسحياول و

                                                 

 .04ص 3إيامننا املسيحي ج (3)

 .20-23ص أبو رائطة التكريتي ورسالته يف الثالوث املقدس (0)

 .20ص أبو رائطة التكريتي ورسالته يف الثالوث املقدس (0)



 

 

 

، واحدة بثالِة خواص   وذاٌت  واحٌد  جوهرٌ إنه جل وعال وحدة اجلوهر فيقول: 

ومع وجود هَه ، وضياء وحرارةٌ  كالنفس كام نظرت، أو كالشمس فإُنا قرٌص 

، ليس ِ الشمس ثالث منها غري األخرى كل واحدةٍ اخلواص الثالثة التي 

فكذلك  .واحدة، ولو تعددت خواصها ذاٌت واحدة، ألَّنا  شموس بل شمٌس 

ذات البارئ التي هي ِالث خواص، ليست الواص الثالث ِالِة آهلة ولو 

هم وفعلُ َتم واحدة، دت، لكون ذاَتم واحدة، جوهرهم واحد، وقو  تعد  

 .(3)واحداً 

دون  اصية  ز بخان كالً من الثالثة ألانيم يتميّ  ويوض  معنى اخلواص بقوله:

ة مع وحدة ز بخاصية األبو  األقنوم األول يتمي  اآلخر مع وحدة اجلوهر: ..إن 

.. واالبن يتميز بخاصية البنّوة مع ة االبن والروح القدساجلوهر.. فيكون عل  

.. والروح عاع من الشمسيق من العقل والُش ة النُ وذلك كوالدوحدة اجلوهر.. 

 ،كَصدور الرارة من القرصالقدس يتميز بخاصية االنبثاق مع وحدة اجلوهر.. 

 .(0)وليس هو والدًا وال مولودًا بل منبثقاً 

والدليل  .إن السيحيني ال يعتقدون بثالِة آهلة، وال هم بمشكنيويقول: 

 ..عليهم الجة َك َس ِالِة جواهر حتى مُت  ال يعتقدون بوجودعىل ذلك هو أَّنم 

الواص الثالِة، واألقنوم هو اجلوهر الواحد الذي ال سواه، وال  فجوهر اهلل يعم  

، واجلوهر ة األبوة إلهٌ إله، أي أن اجلوهر الواحد بخاّص  فكل ألنوم   ُيعبد خاله..

                                                 

 .20ص ات الوالية والرباهني الثالبةالبين (3)

 .20ص البينات الوالية والرباهني الثالبة (0)



 

  

الِة ليس هم ِو، ، واجلوهر الواحد بخاصة االنبعاث إلهٌ ة إلهٌ الواحد بخاصة البنوّ 

 قادرٌ  ،بثالث خواص جوهرٌ  :جواهر أو ِالِة ذوات حتى يكونوا ِالِة آهلة، فيقال

 .(3)ة واالنبثاقة والبنو  ناطق.. غري أن الواص تتميز عن بعض باالبو   حي  

 ويالحظ عىل كلامته:

ثب ِ كونه جوهرًا واحدًا فمّثل له بالشمس )فإَّنا لرص : أنه أراد أن ي  أوالً 

لكنّها  ضياء( و)كل واحدة منها غري األخرى(، فتكون الشمس واحدةً وحرارة و

ليس ِ بسيطة، بل مرّكبة، إما عىل نحو األجزاء، أو العلة واملعلول، فلو مل تكن 

ب وأّنه غري مركّ  احلرارة والضياء من أجزاء الشمس، ولو سلمنا ببساطة القرص

كيب ثب ِ معنى من معاين الرتاحلرارة والضياء من آثاره، ل ، وللنا أنّ بنفسه أيضاً 

 د، ولو من ناحية تعدد الفعل والفاعل، أو تعدد اخلواص.والتعدُّ 

 اٌت َّنا ذلال اة املقدسة اإلهلياحلديث للَات  األنبا إيسوذورسنقل ا وملّ 

ية د ِف الذات اإلهلالتعد  إىل ذلك جع ري، ولكن اخلواص الثالثة متعددة، فواحدة

 التنالض من جديد.  يف . فيقع، وهو ينايف البساطةالركبة

 دعوى القول بالوحدانية.مع  يف احلقيقة، دٌ تعدُّ إّنه  

ال املفارلة واملباينة، ف كون االب علة االبن والروح القدس دليل  إّن : ِانياً 

الباينة  عىل ة نفسه، وإال لزم تولف اليشء عىل نفسه، وهَا يدّل يكون اليشء علّ 

ن القول وُبذا كيف يمك، بينهم القيقي   د التام  والتعد   ة والعلول،التامة بني العل  

ام، القول بالرتكيب أو بتعدد اآلهلة. وال يقولون بيشء منه منه فإنه يلزم بالتوحيد؟

                                                 

 .12ص البينات الوالية والرباهني الثالبة (3)



 

 

 

 فهو التنالض مددًا.

: إن حماولة التخلص من اإلشكال بنفي اجلواهر الثالثة غري مدية أبدًا، ِالثاً 

 ولو مع القول بجوهر واحد، إذ ال يعني الكفرُ  تعدد األقانيم يثبت الكفرفإن 

د اجلوهر بل بتعدد اهلل تعاَل، وهم قائلون به، ألن اآلب هو اهلل واالبن بتعد   القوَل 

ا ، وإن لالوحقيقة التثليث الالزم للكفر ذهو اهلل والروح القدس هو اهلل، وهه

 .ال جيتمعان أمرينحيد لسانًا، فإنه تنالض بني بالتو

 األقنوم كلمة غري مفهومة: الرابعالقول 

يف الرسيانية يفيد األلنوم إىل أن  الدكتور القس عامد شحادة يَهب

ا كان املراد من األلانيم )بحسب ، ولكن ملّ كالقول األول )الشخص( يف العربية

تعمل سعمل لفظ ألنوم ومل ي  ما يقول( معنى آخر يتلف عن )الشخص( فقد است  

 !كلمة غري معروفة العنىلكي تكون اللفظ الشخص 

م لد استخدموا عمدًا وهو يشري بَلك إىل أمر  يف غاية اخلطورة، حيث أَّّن 

 ذلك ، ولعّل لفظًا أجنبيًا غري مفهوم العنى ِف واحدة من أهم  السائل االعتقادية

ة التي تقوم عىل القول بالوحد إخفاء التناقض ِف هذه العقيدةإىل حماولة  راجعٌ 

 آن واحد ومن جهة واحدة! د يفوالتعدُّ 

الكلمة )أقنوم( ِف استخدامها الرسيان تفيد معنى : شحادة يقول القّس  

، ولَلك فهي ال تفي بغرض إعطاء املعنى الدليق.. الشخص أو الشخَصية

والفائدة الوحيدة يف استخدام هَه الكلمة يف اللغة العربية هي إبعاد كلمة 



 

  

 .(3) !!!أجنبيٍة غري معروفة ِف معناهاواستبداهلا بكلمٍة )الشخص( عن اهلل 

عن  اهلل تعاىلبتنزيه علامء النصارى تقّدم ِ يف الفصل األول كلامت  

 فيلزم من القول بالتثليث أن يكوناجلزئية، وبام أن األلنوم دّل عىل الشخص، 

الرتكيب  ة  ه  بش   ح  تنقد  ثالثة، اآلهلة ثالثة، وبام أّن النصارى ال يقولون بوجود آهلة 

د و انيم ليس ِ األليبنّي علامؤهم بشكل  جيلٍّ أن مددًا، لَا يف اهلل تعاىل األجزاء تعدُّ

فيسقط إشكال وجود أجزاء يف اهلل تعاىل، لكنّهم يقعون يف التنالض ، يف اهلل أجزاءً 

 مددًا، من جهة كون الواحد ثالثة بال تركيب.

لٍّ من : ونقول إن لكال تركيب ِف الثالوث: لدمشقيالقديس يوحنا ايقول 

ه الكامل ري غ بة من ِالِةٍ مرك   كاملةٌ  واحدةٌ  ، لئال نوهم بأُنم طبيعةٌ الثالثة ألنوم 

، ونقول أيضًا إن يف األلانيم الثالثة الكاملني جوهرًا بسيطًا واحدًا فائق كاملني

 .(0)الكامل ولبل الكامل

بيعة اإلهلية، ِف الي ر برتكيٍب نيم كاملون لئال نفك  األقاإننا نقول بأن ويقول: 

ال . ونقول أيضاً إن كال من األلانيم الثالثة هو يف اآلخر، لئبدء التقسيم فالرتكيُب 

م بعدم تركيب األقانيم الثالِة وبعدنصري إىل كثرة ومجهرة من اآلهلة، لَلك نقّر 

 احٌد و وبأُنم إلهٌ وهر.. ولَلك أيضًا نعرتف بتساوي األلانيم يف اجل اختالطهم،

                                                 

 .03اآلب واإلبن والروح القدس ص (3)

 .12املئة مقالة يف االيامن االرثوذكس ص (0)



 

 

 

 .(3)غري منقسم، فإن اهلل واحٌد حقًا، وهو اهلل وكلمته وروحه

، ألانيمه متاميزة، إلٌه واحٌد غري منقسمهَا نموذٌج آخر من نامذج التنالض، 

 ، مع عدم القول بالرتكيب!أحدها ليس هو اآلخر

اته، د ِف ذاهلل الواحإن ما نؤمن به هو: : الراهب باسيليوس املقاريويقول 

كن ال ل ، اآلب واالبن والروح القدس، املتساوي يف جوهره..الثالوث ِف أقانيمه

،) إىل  أي كأن الالهوت منقسمٌ  جيب أن نفهم األقانيم عىل أُنا )أجزاء( من )كلي

أو أوجه أو تعبريات. بل كل ألنوم لائم بَاته يف  ثالثة، وال هي مرد صفات  

وهبَا فإن اهلل الواحد هو الثالثة  ك لكل األلانيم.اجلوهر اإلهلي الواحد املشرت

ب : اآلِف ذاتيته عن وجود األقنومني اآلخرين متميزٍ  ووجود كل أقنومٍ ألانيم، 

واالبن والروح القدس. ولكن الثالثة متساوون يف جوهر الالهوت الواحد، 

هلل ا ولكن ِف يعمل بيريقة متميزةٍ  وكل أقنومٍ  ومن ذات جوهر الالهوت الواحد.

 والثالوث يف اهلل الواحد )الكائن يف ،اهلل الواحد يف ثالوث د  جي م  . فنحن ن  الواحد

 .(0) يف نفس الول ِ( د ألانيم  وتعدُّ  وحدة جوهر  

رفع التنالض، بعد نفي الرتكيب والتجزئة، ل ولعوض سمعان هنا حماولةٌ 

يقول: ، فها الثالِةغري اجلهة التي يرجع إلي الواحد راجٌع إَل جهةٍ  وذلك بقوله أنّ 

يكون واحدًا من جهة اجلوهر، ألنه إن مل يكن واحدًا من هذه اجلهة ه ال شك يف أنّ 

 اً يكون جامعو . واحلال أنه ليس مركباً أو لابالً للتجزئة.كان مركباً وقابالً للتجزئة

ولد عرب ابن العريب يف كتابه فصوص احلكم عن  ..)ِالِة( من جهة التعني  
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، فقال عن اهلل: هو عن اهلل بالظاهر، ثم أعلن أَّنام واحدٌ ، وباطنالالهوت بال

ما بطن. كام أعلن أن ما ي ستنتج منه  ما ظهر وعني   الظاهر وهو الباطن، وهو عني  

ويته، بل هي يف تعيُّنه أو ظاهريته، فقال: ال  أن الكثرة ليس ِ يف جوهر اهلل أو ه 

وية ذات احلق، وكلُّ  ط )أو عاللات( فهو بعد ذاته واختال كثرة   كثرة يف ه 

 .(3)وظاهريته

م منه من تفسري األقنوم بالتعني   رصيٌح  هذا نص  : ألول ، يوافق ما تقد 

 نات ِالِة.األقانيم أي التعي   فاجلوهر واحد، ولكن  

يرجع  ولد تقّدم أن التعنيُّ .. ال ِف التعني  فقط الوحدانية إنام هي ِف اجلوهر و

ِذيَن َقاُلوا َلَقْد َكَفَر الَّ ، فيكون مصدالاً لقوله تعاىل: ﴿صوإال فالتشخُّ  إىل الشخص

ةٍ اهلل إِنَّ  َِ َِال الُِث  ين   َِ
 َ ن  ال  س  ي م  ول ون  ل  ق  ام  ي  وا ع  نَت ه  َ ي  إ َن مل  ٌد و 

اح  ٌه و   إ ال إ ل 
ه  َن إ ل  ا م  م  و 

ل يمٌ  اٌب أ   َ َم ع  نَه 
وا م  ر  ف    .(0)﴾ك 

هو ووله لوٌل صويفٌّ شاذٌّ نعتقد بأنه مساوٌق للكفر، فإّن ل ،أما ابن عريبّ 

 لو أراد سمعان، وفكل  يشء عنده هو اهلل، القائل بوحدة الوجود والوجود حقيقة

  تعاَلهلل هو بنفسه ظهورٌ االلتزام بام ذهب اليه ابن عريب للزم عليه القول بأنه 

 تاب )عرفان آل حممدولد حققنا ذلك يف ك، وهو كفٌر بال شك، حقيقًة ال مازاً 

 .فلرياجع (^

 أنّ  آخر فيقول ببيان   حياول عوض سمعان رفع التنالض من جديد  و

 اظرٌ كاًل منهام ن كي يقع التنالض، ألنّ  اً ام واحده  بُّ ص  الوحدانية والثالوث ليس م  
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 ، فيقول: إىل جهة  

ًا يف أيض يف تعيُّنه وجامعٌ  ه واحدٌ د بوحدانية اهلل اجلامعة أنّ ا. بام أنه ال ير3

هناك  ، إذن ليسِف جوهره، وجامٌع ِف تعي نه واحٌد تعّينه، بل بالعكس يراد هبا أنه 

 أي تنالض..

عينه، يف ت يف جوهره وواحدٌ  . بام أنه ال يراد بوحدانية اهلل اجلامعة أنه جامعٌ 0

 .ال سبيل للظن بأُنا تنم عن وجود أي تركيب ِف ذاتهبل بالعكس.. إذن 

راد بجامعية تعيّ  . وبام أنه ال0 نه، ذاته وغريها من الَوات، بل يراد هبا ذاته ي 

 رشيك له. عن وجود أّي  مُّ ن  وحدها، إذن ال سبيل للظن بأن هَه الوحدانية ت  

، أو عدم وجود وحدانية اهلل اجلامعة ال تتعارض مع وحدانيته وبَلك فإنّ 

 .(3)فيه، أو عدم وجود رشيك له تركيب  

ات نيف تعيُّنه، فصارت التعيُّ  ه متعددٌ لكنّ  عنده،جلوهريف ا هو واحدٌ : ألول

ِف  توحيٌد  هو توحيد عنده، فالإال ِف ذات اجلوهرالوحدانية فغري ِابتة أما ثالثة، 

 .جوهره ال ِف تعي نه

ق مطلقًا بني جوهر اهلل وتعّينه.. ال نفرّ نفسه: سمعان سبق وأن لال  لكن

وهر نفسه بالنظر إىل تعيُّنه ما هو إال فجوهر اهلل ما هو إال الالهوت، وهَا اجل

 .(0)اهلل

، للمتعنّي  لزم وجود رشيك  ًا، ي متعددواملتعنّي  ًا،اجلوهر واحدومع كون 
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ه حياول نفي وجود ، لكنّ ألّن هناك أكثر من متعني: اآلب واالبن والروح القدس

 الَّشيك من جهة أنه من نفس الَات، أي من نفس اجلوهر. وهَا باطل.

 يٌك َش، وإما من نفس اجلوهر َشيٌك إما  :نحوينر عىل تَصوَّ شيك يُ ال ألنّ 

 رشيك من نفس الصنف والنوع، أو رشيك من صنف  إما أي : من جوهر آخر

 آخر. ونوع  

آخر،  نوع  و ، أي الَّشيك الَي ينتمي إىل صنف  الشيك الثان يدفعُ ولوله 

ه َشيكاً ثبت ليُ ه لكنّ من الطيور وال األصنام.  وال رشيٌك  بَّشيٌّ  فليس له رشيٌك 

 .من نفس جوهره

نات كلها ب)الَات( هو مغالطة واضحة.. فقد لال: ه عن التعيُّ وتعبري  

 .(3)ه ليس تعي نًا واحدًا، بل تعي ناتتكون ذاتُ 

نات الثالثة، وهي رشاكة بني هَه التعينات فصارت الَات هي التعيُّ 

 الثالثة، فصار اهلل ثالثة.

إن كالً منها يكون هو نات هو اهلل بقوله: ن التعيُّ م ولد رصح بأن كل واحد  

 ناتنات: فاألقانيم ِف السيحية هم تعي  واألقانيم هي التعي  ، ولال: (0)اهلل

 .(4)نهفإن جوهر اهلل هو عني تعي  ولال: ، (0)الالهوت

الَات  نات، فصارتتعيُّ  ن ِ يف ثالثه لد تعي  فجوهره هو عني تعّينه، وذات  
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 ثالثًا.

 ذاٌت يف ذات، كال ألنه  يف ذوات أوذواٌت  ليس معناه أنه ذاٌت قول: ثم ي

ا ذاته الواحدة التي ال تركيب فيه ال تركيب فيها عىل اإلطالق. بل معناه أن   واحدةٌ 

هي بعينها تعي نات
(3). 

ٍ وبام أن ويقول:  ن م ذات اهلل تعي نات، إذن فمن البدُّيي أن يكون كل تعني 

 بمرك   ه غريُ ألن  ، من ذات اهلل، بل أن يكون هو ذات اهلل هذه التعينات ليس جزءاً 

ٍ ولَلك يكون  ..من عنارص او أجزاء  نات هو اهلل األزيل  من هذه التعي   كل تعني 

 .(0)العامل الريد األبدي  

 .األول: اآلب التعني  اهلل األزيل هو بقوله هَا يصح أن  وهو

 . الثان: االبنواهلل األزيل هو التعني  

 .الثالث: الروح القدس التعني  واهلل األزيل هو 

من جهة جوهره أو من جهة  ه واحدٌ .. وال ينفع القول أنّ فَصار اهلل ِالِاً 

 فصاروا ثالثة، ،واالبن ليس هو الروح القدس ،ذاته، ألن اآلب ليس هو االبن

اهلل ِالِة، وهو يتَصف بَصفة الوحدانية من واحد منهم اهلل، فصار عندنا  وكّل 

  .يث اجلوهر، وهذه ال تكفيح

الَي  ،فيقع التناقضمن جهة واحدة والتثليث الوحدانية  فإما أن يقال أنّ 

د حقيقًة.به لكون القائل  الَّّشك  يالزمه   ملتزمًا بالتعدُّ
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 من جهة التعني   والتثليثالوحدانية من جهة اجلوهر فقط  وإما أن يقال أنّ 

ُك وهو الشمنهم اهلل، فَصار اهلل ِالِة،  حدٍ وا ة كل  ِالٍِ   وجودُ فقد تعنيَّ  فقط،

من جهة  ،من جديد، يقع التناقض حقيقةً  ال ِالِة ه واحٌد ك بأن  ومع التمس  بنفسه، 

 .كون الواحد ثالثة عىل نحو احلقيقة

واتفالها يف الصفات عىل تعدد األلانيم الثالثة، ووحدة جوهرها، هل يدّل 

 منها بام ال تتصُّ به بقية االلانيم؟  ص كّل واحد  اختصا

فات( املساواة يف الصب)من التصي  بعض كلامت علامء النصارى  م  وه  لد ت  

 هلم أنّ ، كقوبعضها عن بعضز به تميّ يه ال اختصاص ليشء من األلانيم بام أنّ 

 االلنومني الثاين والثالث االبن والروح مها ذات اهلل.

كام أن )روح اهلل( ليس عنصًا يف اهلل، بل هو ذات : معانيقول عوض س

ل هو ليس كائناً مولودًا من اهلل، بكَلك فان )ابن اهلل(  .ألن اهلل ال تركيب فيهاهلل، 

م عي هبَا االسوكل ما يف األمر أن )روح اهلل( د   .ذات اهلل، ألن اهلل ال يولد وال يلد

و)ابن اهلل( د عي هبَا  روحية. بوسيلة  ه هو الَي يعلن الالهوت مع مقاصده نّ أل

 .(3)ه هو الَي يعلن الالهوت مع مقاصده بوسيلة ظاهريةاالسم ألنّ 

حق  ال أن نفي كون االبن كائنًا مولودًا من اهلل، هو  عىل كالمه: ظُ ويالَح 

 × عقيدة النَصارى قائمة عىل أن عيسى، لكن ريب فيه، فإن اهلل ال يلد وال يولد
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 والدةٌ ا ، ويقولون أن هَه الوالدة وإن مل تكن مادية، إال أَّّن تعاَل مولود من اهلل

س كريلّ  القديسما ذكره ، ومن كلاممهم الصحية يف ذلك عىل نحو القيقة ال الجاز

ِف حالة الذي هو ابنه باليبيعة فإن هذا االسم )الوالدة( ال ُيستعمل عىل  :الكبري

 .(3)من كل جهة سبيل الجاز، بل هو حقيقي  

  حقي  إلهُ س كسائر علامء النصارى يؤمن بأن عيسى والقديس كريلّ 
من  َد ُولِ

 هو هكَا نحن نقول: إن االبن يف اآلب واآلب يف االبن..حني يقول:  إله حق

 .(0)ُولد من إله حق قي َح  فإننا نؤمن أنه إلهُ من نفس اجلوهر مع اآلب، وهكَا أيضاً 

برب  ونيقية القسطنطينية( كام تقّدم: بل صدع بَلك لانون اإليامن الشهري )

 هو اهلل :الولود من اآلب قبل كل الدهور ابن اهلل الوحيد، واحد  يسوع املسي ،

مولوٌد غري  عن اهلل احلق، إله حق صادر ،من النور نوٌر مولودٌ  ،الَصادر عن اهلل

 .(0)هو واآلب جوهٌر واحدٌ  ،خملوق

بن هو اال نّ ، وأاآلب ليس ابناً   ىص يف كونوكلامت النصارى أكثر من أن ت  

و واالبن هوليس ابنًا،  اآلب هو آٌب املولود، يقول القديس كريلوس الكبري: 

 .(4).. وهلام يف وحدمهام نفس الطبيعةالولود وليس هو آباً 

كل األشياء  ، ما يرى وما ال ي رى.. إنّ اآلب هو خالق كل األشياءويقول: 
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وجود شء إىل ال ب بطبيعته ال يلق أو يدعو أّي .. إن اهلل اآلت باالبنقَ لِ ُخ لد 

 .(3)ته الَاتية وحكمتهأخرى سوى باالبن يف الروح، أي بقوّ  بأي طريقة  

لانيم م من أن األإىل القول الثالث املتقدي  امليل   اوإن كان يظهر منه فكلامته

أن اآلب يلق باالبن يف الروح: أي  ذهب إىلهي اخلواص أو الصفات، حيث 

ة واحلكمة، ومها من اخلواص االبن والروح القوّ  ة وحكمته، فعد  ته الَاتيّ بقوّ 

مع لوله  ينسجم  متاماً ه ال والصفات، وإن كان يظهر منه امليل هلَا هنا، إال أنّ 

 واالبن ليس ،اآلب ليس االبنوال مع كون املجازية، دون ة يبالوالدة احلقيق

 اآلب.

وحًا بجعل اآلب مصدر الكامل يزيد القديس يوحنا الدمشقي األمر وض

ما كان لالبن والروح كان هلام من اآلب،  كل  اختصاصات األلانيم: إذًا فيقول: 

 ولو مل يكن ولو مل يكن اآلب لا كان االبن وال كان الروح. .حتى الوجود نفسه

لالبن وال للروح، وبسبب اآلب كان لالبن والروح  ملا كان أيضاً شءٌ  لآلب شءٌ 

 .(0)كل ما هلام

تمل و عىل أن الكامل حمَصور ِف اهلل اآلب )بتعبريهم(، رصيٌح  تأكيٌد وهَا  حي 

 :احتامالنآلب لالروح واحتياج االبن مع 

فى نفتثبت األلوهية له وتُ ، إليهماحتياجهم اليه وعدم احتياجه : األول

وهذا ما  هو اهلل، وال يكون الروح القدس هو اهلل،× فال يكون عيسى عنهم، 
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 قد به النَصارى. ال يعت

هلية ، فيثب ِ إما الرتكيب يف الَات اإلليهمإه احتياجهم اليه واحتياُج : الثان

ما القول ، وإيعتقد به النصارىوال بحيث يكون اهلل تعاىل مركبًا من الثالثة، 

 .وال يعتقدون به أيضاً  ،منهم لآلخر باآلهلة الثالثة الَين حيتاج كلٌّ 

بأن يكون  ،ول الستحيل الذي ال يقبله العقلوالق ،فال يبقى إال التناقض

حمتاجان له، ويف الول ِ عينه هم مساوون له  اهلم، ومه اآلب مستغن  غري حمتاج  

 وهو وهم واحد! يف اجلوهر!

قس  نكمل مع الدمشقي حني يقول:   . م إىل ألسام.إن الالهوت ال يمكن أن ي 

ر يف ذهننا هو وّ ص  ت  فالَي ي  ه العلة األوىل.. عندما ننظر إىل الالهوت عىل أنّ 

ن فيهم الالهوت أو  الواحد. ن عندهم  -بعبارة أدق-أما عندما ننظر إىل م  إىل م 

، واملساويني هلا يف املجد ال سي ام الَصادَرين من العلة األوَل بال زمنالالهوت، 

 اآلب آٌب واحٌد : فالسجود هلم ِالِةوعدم االنفصال، وأعني االبن والروح، 

وهو ليس بال  واالبن ابٌن واحٌد . ه ليس من أحدة له، ألن  مبدأ له أي ال عل  وهو ال 

له، ألنه صانع األزمان وهو ليس  .. االبن ال بدءمبدأ أي بال علة، وهو من اآلب

 .(3)ت ِ الزمان

ال نقول بأن اآلب من أحد، بل نقول انه أبو ابنه، وال واعلم أننا ثم يقول: 

ة أو آب، . ونقول أيضًا إن ه ابن اآلبه من اآلب وإن  بل نقول إن   نقول إن اإلبن عل 
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 .(3)الروح القدس من اآلب ونسّميه روح  اآلب

 ة، فاهلل تعاىل هو علّ لالبن والروح اآلب علةً وهَا كالٌم رصيٌ  جداً يف كون 

 يسىوجود، بينام ليس ع × ، ولوال اهلل تعاىل مل يكن لعيسى× وجود عيسى

ه بخصائص متّيز القول باختصاص كّل ألنوم   ليه فإنّ ، وع(0)علة وجود اهلل ×

ة فكيف يكون العل  سواه،  ة ملنعن اآلخر، يتضمن القول بكون أحدهم علّ 

وكيف يكون السجود له والغني  والفقري واحدًا؟ واحد؟  من جوهرٍ  والعلوُل 

  ؟!ِالِة: أحدهم علة لآلخرين؟ مع الفاظ عىل التوحيد

 .ودي للكفر باهلل تعاَلإنه التناقض جمددًا ال

مة إنام تصبُّ يف خانة التخلص من ولعّل حماولة عوض سمعان املتقدي 

ال ُيراد ُبا إذن أن اآلب أفضل من  ة اآلب لالبنفأبو  التنالض، لَا يقول سمعان: 

ن م راد ُبا التعبري باللغة التي نفهمها عن نسبةٍ االبن مقامًا، أو أقدم منه زمانًا، بل يُ 

 .(0)!ة السامية الكائنة بينهامحب  نسب ال

ار علامء فقه عليه كبالقد بّسط سمعان األبّوة التي يقولون هبا بشكل ال يو

أن ، وحقيقي   من اآلب بمعنىً  االبن مولودٌ النصارى، فقد تقّدم ِ كلاممهم أّن 

 يف إثبات التعدُّ اآلب هو علة االبن
 د، ولوال اآلب مل يكن االبن ليوجد، وهَا كاف 

 خالف حلقيقة التوحيد.امل
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اهلل آب، فاهلل منّزه عن ذلك، كام ننكر  كل هَا عىل مباين النصارى وإال فإننا نرفض لوهلم أنّ  (0)

 كون عيسى مولودًا من اهلل كام هو معلوم.

 .333ص اهلل يف املسيحية (0)



 

 

 

 النصارى هو نفسه توحيد املسلمني؟ هل توحيد  

لكن ، ة العدد أو اجلنسبامتناع وصف اهلل تعاَل بوحداني  يعتقد املسلمون 

و أ ال ختلو من أحد هذين الفرضنيعند النَصارى د األقانيم وحدة اجلوهر وتعد  

 ، وهو ما ال نقّر به جزمًا.ما يقرهبام

 أنواع الواحد األربعة

اإلمام  ،نيقوإمام املتّ دين وّح حاهلا موىل امل نيي  ب  ، ي  التوحيد عىل أقسام أربعة

 ×. عيل بن أيب طالب 

َوم  أ روينافقد  ام  ي  اب ّيًا ل  ري  اجل  ن  أ َعر  ل  إ ىل  أ م  ني  امل  م 
ن  ال   ×َؤم  ق  ري  ي   :ف 

ا أ م 

ني  َؤم  امل  
 ؟َواِحٌد اهلل َأ َتُقوُل إِنَّ  ،ن 

َيه   ل  ل  الن اس  ع  م  وا ،ف ح  ال  ُّ  :ل  ايب  ا أ َعر  ري   ،ي 
ا ف يه  أ م  ى م  ا ت ر  نَ امل  أ  م  ني  م 

ن  م  َؤم  سُّ ق   ت 

َلب  ال  ؟ق 

ري   
ال  أ م  ق  ني  امل  ف 

ن  ُه ِذي ُنِريُد ْعَراُِّي  ُهَو الَّ األَ َفإِنَّ الَِّذي ُيِريُدُه  ،َدُعوهُ  ×:َؤم 

  .َقْومِ الِمَن 

حرب  خاضها األنبياء واألوصياء، وكّل تضحية   وكّل  حرب  اجلمل  إذًا،

لّدموها، وكّل ما بَلوه من غال  ونفيس، إّنام كان ألجل ما يسأل عنه هَا 

ر  املقابل ألمري املؤمنني األعرايّب، وهو وحدانّية اهلل تعاىل،  ومن كان يف امل عسك 

يد لسانًا النصارى بالتوح لتوحيد ظاهراً لكنّه يالفه والعًا، وليس إلرار  يقّر با× 



 

  

اىل مع باهلل تع× مع اعتقادهم بالثالوث حقيقًة إال كإلرار أعداء أمري املؤمنني 

 خمالفتهم ألمره بلزوم اّتباع أنبيائه وأوصيائه.

ال   ُّ  :× ث م  ل  ايب  ا أ َعر  و   ،اِحٌد َعىَل َأْرَبَعِة َأْقَسامٍ وَ اهلل َقْوَل ِِف َأنَّ الإِنَّ ي  ان  ف  َجه 

ىل    ع 
ان  ا ال  جي  وز  نَه 

ل  اهلل م  ج  ز  و  َثب ت ان  ف يه   ،ع   ي 
ان  َجه  و   :و 

َذاِن اَل جَيُوَزاِن َعَلْيهِ  ا اللَّ  :َفَأمَّ

 أل  ن   ،َفَهَذا َما اَل جَيُوزُ  ،ْعَدادِ األَ َيْقَِصُد بِِه َباَب  ،َواِحٌد  :َقائِلِ الَفَقْوُل  .3

ل  يف  ب اب   َدخ  ه  ال  ي    ل 
ا ال  ث اين  اد  األ  م  ن ه   ،َعد  ى أ  ا ت ر  َكَفَر َمْن َقاَل أ  م 

ةٍ  َِ َِال  .ِالُِث 

َول   .0 ل  ائ ل  الو  ن  الن اس   :ق 
ٌد م  اح  و  و  يد  ب ه   ،ه  ر  ا ،نْسِ اجلِ النَّْوَع ِمَن ي   َ ه   ف 

َيه   ل  ا ال  جي  وز  ع   ن ه  ت   ،م 
اىل   ،َشب يهٌ أل  ع  ت  ك  و 

ل  َن ذ  ن ا ع  بُّ ل  ر  ج   .و 

ا  َذاِن َيْثُبَتاِن فِيهِ الَوَأمَّ  :َوْجَهاِن اللَّ

َول    .3 ق  ائ ل  الف  نَا ،ِشْبهٌ  ْشَياءاألَ ُهَو َواِحٌد َلْيَس َلُه ِِف  :ق  َك َرب 
 .َكَذلِ

َول   .0 ل  ائ ل  الو  ل   :ق  ج  ز  و  ه  ع  ُه اَل َينَْقِسُم ِِف َيعْ  ،ْعنَىالَ َأَحِدي  إ ن  نِي بِِه َأنَّ

ل   ،ُوُجوٍد َواَل َعْقٍل َواَل َوْهمٍ  ج  ز  و  ن ا ع  بُّ ك  ر 
ل   َ   .(3)ك 

 ة من باب األعداد، ألنّ الوحدانيّ  ، هو إثبات  فالوجه األول الذي ال جيوز

العدد األول حيتمل ثانيًا، فلو كان اهلل هو اآلب مثاًل، واهلل هو االبن، واهلل هو 

، فاآلب هو واحٌد، لكّن هلَا الواحد ثاين ح القدس، لكان اهلل )ثالث ثالثة(الرو

د اهلل تعاىل،  ٌع ألّنه يؤول إىل تعدُّ
تن  س، وهَا مم  د  وثالث، ومها االبن والروح الق 
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 فهو أوٌل له ثان  وثالث وهكَا.

عاىل تالتوحيد للجنس، فيكون اهلل هو إثبات ، والوجه الثان الذي ال جيوز

متكثرون، فلو للنا  واحدًا يف جنسه، إلمكان أن يندرج ت ِ هَا اجلنس أفرادٌ 

 ، دّل هَا عىلوحده ، وأثبتنا النطق جلنس اإلنسانناطٌق  ه  مثاًل أن اإلنسان وحد  

ب ِ حقيقًة وإن ث ه ما أثب ِ وحدانية الناطقأن غري جنس اإلنسان ال ينطق، لكنّ 

ر أفراد اإلنسان املنضوين ت ِ جنس ه لتكثُّ د  تعدُّ وحدته مفهومًا، بل أثب ِ 

 .كلهم من مصاديق اإلنسان الناطق ن وحسنيٌ  وحٌس وعيلٌّ  اإلنسان، فمحمدٌ 

د أفراده ومصاديقه،  وإثبات وحدة اجلنس الناطق وهو اإلنسان ال ينفي تعدُّ

 لتوحيد. ملنافاته ا اً ممتنعلكان إثبات الوحدانية هبَا املعنى هلل تعاىل فلو كان 

يف )جنسه(، وإن  ه واحدٌ يف )جوهره( كأننا للنا أنّ  اهلل واحدٌ  أنّ  فلو للنا

، فهَا التوحيد وهر أي )أشخاصه( أو )متيُّزاته(دت )ألانيم( هَا اجلتعدّ 

 كالتوحيد السابق ممتنٌع ومآله بل حقيقته الَّشك باهلل تعاىل.

 ، هو نفي الشبيه عن اهلل تعاىل.توالوجه األول الُثبَ 

الوهم ى يف العقل وهو نفي االنقسام بكل صوره حتّ  تالُثبَ والوجه الثان 

 فضاًل عن الوجود.

تقد أم املعيف  لكن.. هل توحيد النصارى يوافق توحيدنا نحن املسلمني

  ؟يالفه

 مع نامذج من كلاممهم.املباحث التالية تكفل ببيانه تهَا ما 



 

  

 تثليث اهلل يف العدد وتوحيده يف اجلنس

الواحد ال يقال  إن: أن حيتّج عىل املسلمني، فيقوللتكريتي احياول أبو رائطة 

 .(3) إال عىل ِالِة أوجه: إما ِف اجلنس، وإما ِف النوع، وإما ِف العدد

، وبعدما لوله وهو يناجي )ذوي العقول واآلراء( من املسلمني بحسب

دم د من عال بلص إىل أنه ييَكر االشكاالت عىل التوحيد بألسامه الثالثة هَه، 

، فهو بحسب القاعدة يوافقنا، ألن اجلنس والنوع عندنا القول ُبذه الوجوه الثالِة

 مندرجان يف الوجه الثاين املنفي، والعدد يف الوجه األول.

طرح إشكاالً مفاده أن اهلل إن كان واحدًا يف اجلوهر فإّنه إما أن يكون يثم 

اإلله، وعىل  د  تعد  أو وصفًا لشخص واحد، وعىل األول  ،ًا ألشخاص شتىعامّ 

 الوصف بالعدد وهو صفة املخلولني.الثاين عاد ملحَور 

ليس واحدًا يف العدد بل ثالثة! وهو عني الكفر باهلل  تعاىل ليخلص إىل أنه

دد أي ِف ه ِف العقد نَصفه واحدًا كاماًل ِف اجلوهر، ال ِف العدد. ألن   تعاىل، فيقول:

 .(0)األقانيم ِالِة

م لائلون بتثليث اهلل يف العدد، مع وحدة امت بأَّنوهو من أرصح الكل

واجلوهر بمثابة اجلنس أو النوع أو العنوان العام الذي يندرج حتته اجلوهر فقط، 

ص من إشكال التوحيد يف العدد ذهب إىل القول بالتثليث لُّ خ  ، فللت  هؤالء الثالِة

 فر  جليًا بّينًا!يف العدد، فصار الك
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 .12ص أبو رائطة التكريتي ورسالته يف الثالوث املقدس (0)



 

 

 

ح بأن توحيدهم ليس كتوحيد املسلمني رأسًا ّص جيد حرجًا أن يولَا مل 

 .(3)لتعلموا وصفنا اهلل واحدًا ليس عىل ما وصفتموه: فيقول

زعم االتفاق يف الوحدانية بني املسلمني والنصارى، عىل من  وهَا جواٌب 

 فيام تلهج كلامت الطرفني باملغايرة إىل حد احلكم بكفر اآلخر من الطرفني.

 !احٌداهلل واحٌد واإلنسان و

اهلل تعاىل واحٌد، واإلنسان يعلم من نفسه أّنه واحٌد  ملّا كنا نقول أنّ 

بالوجدان، وملّا ثب ِ أن اهلل تعاىل ال يشبه خلقه، ولع علامء النصارى كالتكريتي 

وسواه يف مشكلة املشاهبة بني اهلل وخملولاته، فأرادوا التخلص من القول بوحدانية 

 الوث، ولد غفلوا عن أّنا ال نقول بوحدانية اهلل يف العدداهلل يف العدد وذهبوا إىل الث

ني بهة عّمن توهم التشابه بما يدفع به الش× كام تقّدم، ولد كان إلمامنا الرضا 

 ألّن اهلل واحٌد واإلنسان واحد.وخلقه، تعاىل اهلل 

ن   يد  الع  ز  َت   َبن  ي  َن أ يب  اجل  ف  ي ع 
اين  ن  احل  َرج  عَ  :ل ال  × س  م  ول  س  ق  َوُهَو : ت ه  ي 

ِميُع الَ اللَّيِيُف  َمُد. مَلْ َيلِْد األَ َواِحُد البََِصرُي البرُِي السَّ مَلْ َيُكْن لَُه وَ  مَلْ ُيوَلْد وَ  َحُد الَصَّ

 .ُكُفوًا َأَحٌد 

ول    ق  ام  ي  ان  ك  َو ك  ف  امل  ل  َعر  َ ي  ة  مل  بيه  ن  اخل  ش 
ئ  م  امل  ال  و   ،َخل وق  امل  ال ق  م 

ن  نَش 

إ  امل   ن ه   ،نَش 
ك  ئ  امل  ل 

ه   ،نَش  م  س  َن ج  نَي  م  َرٌق ب  ه  و   ف  ر  و  أ ه  و   ص  َ  ،أ َنش  ه  ش  َشب ه  ان  ال  ي   ءٌ إ َذ ك 

َيئاً و   و  ش  َشب ه  ه   .ال  ي 

َل ِ   ي   :ل 
ن  ل  ع  َل ج  اك  اهلل أ ج  د 

َل ِ   ،ف  ن ك  ل 
ك  د  األ  ) :ل  م  د  الص  َل ِ   (،ح  ل  ال  ) :و 
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َشب   َ ي  ه  ش   ؟َوْحَدانِيَّةُ الَأَلْيَس َقْد َتَشاَُبَِت  ،ْنَساُن َواِحٌد اإلِ وَ  َواِحٌد اهلل و   (،ءٌ ه 

ال   َت    :ل  ا ف  بََّتَك  ،(3)َأَحْلَت ي  اَم التَّْشبِيُه ِِف اهلل َِ ا ِِف  (0)َعاِن الَ إِنَّ ْساَمِء َفِهَي األَ َفَأمَّ

ىل   ،َواِحَدةٌ  ٌة ع  ال  ي  د 
ه  م  امل  و  ل ك  أ ن  و   ،ىس  ان  اإل  ذ  ن ه  و   َنس  َرب   أ  إ ن ه  ي  ٌد ف 

اح  يل  و 
إ َن ل 

ةٌ  د 
اح  ث ٌة و  َيس  ب اَثن نَي  و   ج  ةٌ اإل  و   ،ل  َت ل ف  ه  خم  اء   ن  أ َعض 

د  أل  اح  َيس  ب و  ه  ل  َفس  ان  ن  ان ه  الو   َنس  و 

ةٌ  َت ل ف  َن و   ،خم  رَي  و  الم  ٌة غ  ف 
َت ل  ه  خم  ان  د  و   و   ،اح 

 
اء و  َيس  َِ ب س  اٌة ل  اٌء م  ز  و  أ َجز  ه  غ   ،ه  م  رَي  د 

ه   َم  ه  و   ،حل  م  رَي  د  ه  غ  َم  ول ه  و   ،حل  ر  رَي  ع  ب ه  غ  ص  ه  و   ،ع  رَي  ب َّش   ه  غ  َعر  رَي  و   ،ش  ه  غ  اد  و  س 

ه   ي اض  ر  مج  يع  و   ،ب 
ائ  ك  س 

ل   َ  .َلق  اخل  ك 

َجلَّ َجاَلُلُه ُهَو َواِحٌد اهلل وَ  ،ْعنَىالَ اَل َواِحٌد ِِف وَ  ،ااِلْسمِ ْنَساُن َواِحٌد ِِف اإلِ فَ 

هُ  ة  و   اَل َتَفاُوَت وَ  اَل اْختاَِلَف فِيهِ  ،اَل َواِحَد َغرْيُ اد  ي  ان  و   ال  ز   .ال  ن َقص 

ا  أ م  ان  اإل  ف  ة  امل  َصن وع  امل  َخل وق  امل  َنس  َت ل ف   خم 
 
اء َن أ َجز 

ل ف  م  ت  ج  و   ،ؤ  ر  ش 
اه  رَي  و  ى غ 

 َ ع  ش  ام 
ن ه  ب االَجت  دٌ أ  اح   .ٌء و 

َل ِ   اك   :ل  د 
َل ِ  ف 

ع  ج   ،ج  نيي ف ر  َج ِ  ع  نَك  اهلل ف ر   .(0)ع 

راد به لفظ الواحد الَي  فلفظ الواحد وإن أطلق عىل اإلنسان، إال أّنه ال ي 

ٌب م اإلنسان أنّ أحدها فالفرولات عديدة ي طلق عىل اهلل تعاىل من جهات،  رك  ن م 

 ×.أجزاء، وغري ذلك مما ذكره اإلمام 
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د معانيها سامء فال ضريأي أن التشبيه املنفي هو التشبيه يف املعاين، وأما التشبيه يف األ (0)  فيه مع تعدُّ

 الدالة عليها.

 .333ص 3الكايف ج (0)



 

 

 

 أنّ  هاعىل توحيد املسلمني! من أمهّ  يف كلامت علامء النصارى إشكاالٌت 

 !ونالص توحيد املسلمني مزّيٌف 

ركم أهُّيا األخوة من  :االب صفرونيوسيقول  َي ينشه توحيٍد مزيٍف أح

ذي عن اهلل ال التوحيد بدون الثالوث هو تعليمٌ غري عاملني إن  ،عن جهل  البعض 

حيٌلة ِف مست -وهي الشكة ِف اليبيعة اإلهلية  -ألن النعَمة ؛ مل ُيعِط نعًمة للبش

دين ؛ ألن اهلل الواحد ليس فيه رشكة وال توجد فيه عاللة داخلية، أي تعليم الوح 

 هلّي ه اإله وكيان  الَّشكة، وال يامرسها. هو واحٌد فقط: حيات   ف  عر  يف جوهره، وال ي  

 .(3)مغلقان أمام اخلليقة

 صفرونيوس:االب الحظ عىل كالم ي  

الناس  عند أوالً: أن  النعمة ِف توحيد السلمني غري مستحيلة، بل كل  نعمةٍ 

   بحسب القرآن الكريم، بدًء بنعمة الصاط املستقيم: ﴿ فهي من اهلل تعاَل
اط  رص 

ين  
 َ رَي   َأْنَعْمَت َعَلْيِهمْ ال  اليني  امل  غ  ال الض  َم و  َيه  ل  وب  ع  ، ونعمة الكتاب (0)﴾َغض 

وا ﴿: واحلكمة ر  اَذك  ن   َعَلْيُكمْ اهلل نِْعَمَت و 
َم م  َيك  ل  ل  ع  ا أ َنز  م  ت اب  الو 

ك 

 و  
ة  احل  ر   لك: ﴿، ونعمة إرسال األنبياء وإيتاء امل  (0)﴾َكم  َعَلْيُكْم إِْذ اهلل نِْعَمَة وا اَذك 
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َم ال، ونعمة كامل الدين: ﴿(3)﴾َجَعَل فِيُكْم َأْنبَِياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا َل ِ  ل ك  ي َوم  أ َكم 

َم  َسالم  د ينًا َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِيد ين ك  م  اإل  ك  ي ِ  ل 
ض  ر  ، والنعم الظاهرة (0)﴾و 

أ َسب غ  ع  والباطنة: ﴿ َم و  َيك   .(0)﴾نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباطِنَةً ل 

إ َن : ﴿بحسب القرآن الكريم غري لابلة لإلحصاءتعاىل اهلل  م  ع  ن   بل إنّ  و 

وا نِْعَمَة  َُصوَهااهلل َتُعد  يمٌ اهلل إ ن   ال حُتْ ح  وٌر ر  ف  غ  إال وهي من  ن نعمة  ، بل ما م  (4)﴾ل 

ون   اهللَوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اهلل: ﴿ أ ر  َ  َت 
َيه  إ ل  ُّ ف  م  الرضُّ ك  س  ا م  م  إ ذ   .(2)﴾ث 

م  اهلل ًا عن هَه القاعدةجخار × وليس عيسى ع 
، فكلُّ ما عنده هو من ن 

ال  : ﴿تعاىل عليه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَمتِي َعَلْيَك َوَعىَل َوالَِدتَِك إِْذ اهلل إ َذ ل 

ْدُتَك بُِروِح  ليم  الن اس  يف   ُقُدسِ ال َأيَّ ل َمت ك  امل  ت ك  إ َذ ع  َهال و  ك   و 
ت اب  و  الَهد 

ة  احل  ك  َكم 

ا ون  ط رَيً ت ك  ا ف  يه 
خ  ف  ت نَف  رَي  ب إ َذين  ف   الط 

َيئ ة  ه  ن  الطيني  ك 
ل ق  م  َ إ َذ ت  يل  و 

َنج  اإل  اة  و  الت َور   و 

األ   ه  و  ئ  األ َكم 
رَب  ت  ج  ب إ َذين  و  َر  إ َذ ت  ص  ب إ َذين  و  ن  امل  َبر  َف ِ  ب  ف  إ َذ ك  ي َوت ى ب إ َذين  و 

َم ب   َئت ه 
نَك  إ َذ ج  يل  ع 

ائ  رَس 
َحٌر الإ  ا إ ال س   َ َم إ َن ه  نَه 

وا م  ر  ف  ين  ك 
 َ ال  ال  ق  ب يين ات  ف 

ب نيٌ   .(0)﴾م 

أن  ، فال يمكنالالقمن اهلل ال تعني إعياء الخلوق صفة  مَ عَ النِّ  : أنّ ِانياً 
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الق، خلاة وال صفة الغنى وعدم االحتياج اىل صفة األزليّ  تعاىل اإلنسان   يعطي اهلل 

وال أمثاهلا من صفات اهلل التي ال يمكن أن حيوزها املخلوق، ولَا فليس من النعم 

 مشاركة الخلوقاتفهَا يعني  (،الشكة ِف اليبيعة اإلهليةاملمكنة ما أسامه )

غري  عاىلفالصفات الَاتية هلل ت، ِف نفسه أمٌر مستحيٌل  ، وهو طبيعتهللخالق ِف

لق اخلا ل  زُّ ن  ت  إّما هَا القول  لعطاء واإلعطاء، والزم  لابلة للنقل واالنتقال وال ل

 يل!مستحممتنٌع وكالمها  ،او ارتفاع املخلوق اىل مرتبة اخلالق ،من مرتبته

قان حياة اهلل تعاىل وكيانه مغل أنّ م بإنكاره عىل املسلمني اعتقاده: أن ِالثاً 

تصًا بهَا القول  ألنّ أمام اخلليقة ليس يف حمّله،  رتك معنا املسلمني، إذ يشليس خم 

النصارى يف القول بعدم امكان اكتناه الَات اإلهلية املقدسة كام تقدم يف الفصل 

 الثاين.

ّحدين وال يكتفي االب صفرونيوس هبَه األلوال، بل يزعم أن توحيد امل

دين وجدناهم قد  يقول:ف)خطيئة(!  وإذا عدنا إَل خيايا الغنوصيني والوحِّ

ك وفَ  روا اهلل كواحٍد فقط لكي يفلتوا من ََشَ لكنه و دٌ ، وهَا جيّ الوِنية خ  تَصوَّ

اآلخرين ِف عياياه  كَ ِش بدون أن يُ  اً واحد الواحد ال يكونُ  ؛ ألنّ عالٌج ناقٌص 

م املة تطّ ة كة عىل الواحد، وتصب  أنانيّ الوحدانيّ  ؛ ألن عدم الَّشكة تغلقتهوحمب  

 ألنّ  ؛بدون َشكة حقيقيةٍ  ال نستييع أن نتكلم عن وحدانيةٍ ما هو صال . نحن 

بكيانه  ورشكة به، أي اهلل يَّشكنا يف كل ما خلق، وال يمنع عنا أن يكون لنا اتصاٌل 

نوصيون أن الواحد الذي يتحدث عنه الغولَلك ندرك  ..وحياته اإلهلية؛

دون هو واحٌد ناقٌص؛ ألنه بال َشكة ِف كيانه وال يشك اآلخرين ِف  والوحِّ



 

  

 .(3)حياته

توحيدنا توحيدًا نالصًا! ألن املخلولات مل تشرتك مع اهلل  هَا االب يعدُّ 

 !وطبيعته اإلهليةعياياه وحمبته وكيانه وحياته تعاىل يف: 

 ويالحظ عىل كلامته: 

 وهلم بالتوحيد وإنكارهم للتثليث يعتقدون أن كّل : أن املوحدين مع لأوالً 

اهلل تعاىل وعطاياه، كام تقدم يف اآليات  م  ع  أصل وجودهم من ن   ما عندهم بل أنّ 

من  ر  و  ص  ت  ؟! هَا هو املعنى امل  مانعًا من عياء اهلل فكيف يكون التوحيُد املباركة، 

ايا اإلهلية أن تصب  لنا املمكن، أما لو أراد من الَّشكة يف العط العطاء اإلهلّي 

 .فهذا من الستحيالتصفات اهلل 

هم أمر رسول باعهم التّ : أن املوحدين أيضًا يعتقدون بأن اهلل تعاىل حيبّ ِانياً 

بُّون   |، فقد لال تعاىل: ﴿
نَت َم ت   َل إ َن ك  بِْبُكُم اهلل ل  بُِعوِن َُيْ َم  هللاَفاتَّ َر ل ك  َغف  ي  و 

َم و   ن وب ك  يمٌ غ  اهلل ذ  ح  وٌر ر  الناس،  اهلل كحّب  تقدون أن حّب هم ال يع، ولكنّ (0)﴾ف 

ها الباري عّز وجّل عن ه  التي تنز   ةمن الصفات النفسانيّ  ألن احلّب يف البَّش

ل فيه تعاىل، ولد اتفق املسلمون والنصارى عىل تنزهُّيه  الستلزامها التغريُّ والتبدُّ

 ني.عن ذلك. وسيأيت معنى حّب اهلل تعاىل للمؤمن

، العجب ما يثري وحياته وجوهرهاهلل  أن يف كالمه عن الَّشكة يف كيان: ِالثاً 

موحدين ! وينسب للةيشارك اهلل تعاَل بكيانه وحياته اإلهلي  أن يريد هَا االب فإن 
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 م مل يشرتكوا مع اهلل يف حياته! النقص ألَّّن 

 |لنبي حممد املعارص لهَا االب  يريد  .. اجلهل وأهلهاهلل  قاتل

ض  عن دعوته  من  ، والرازق  من الخلوق الالُق  َف ال ُيعرَ أن  |وامل عر 

 أ!ئ من امل نش  املرزوق، وامل نش  

اهلل من  الذي َيرمُ  والتوحيُد  :بَلك بل يقول االب صفرونيوسال يكتفي 

عدم وجود الَّشكة  ؛ ألنّ أن تكون هلل َشكة، هو توحيٌد ناقص رُ نكِ الشكة، أي يُ 

 اهلل د ِفما هو غري موجو ينفي وجودها يف اخلليقة نفسها؛ ألنّ  يف اجلوهر اإلهلّي 

 ةٍ نحن ال نؤمن بوجود هو  .. ولَلك ِف الليقة نفسها اً ال يمكن أن يكون موجود

 ، وإنام نؤمن بأن اختالف اخلالق واملخلوق السحيقٍة تفَصل بني الالق والخلوق

كان : ح اهلل كخالق. ونقولدها ألن انعدام الصلة ينفي صالينفي الَّشكة، بل يؤكّ 

حتيا و يرتك الليقة ِف جهلٍ  من أن ُيلق وبعد ذلك اً من األفضل هلل أال ُيلق ميلق

لكي  ةوألن اهلل خلقنا، فقد أعيانا الَصورة اإلهلي  . ولكن، عنه بال غايٍة للقها اً بعيد

 .مالمح الذات اإلهلية أننا نحمل بعَض  ن ترتيب خلق طبعنا اإلنسان  درك مِ نُ 

فه ونحبه ونرتفع إىل مجال الَّشكة بقوة اهلبة والنعمة التي وهكَا خلقنا لكي نعر  

 .(3)أعطي ِ لنا

 ويالحظ عىل كالمه:

يف  اً د يف اهلل ال يمكن أن يكون موجود)ما هو غري موجولقوله أن : أوالً 

 لوازم فاسدٌة كثرية، منها: اخلليقة نفسها(
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تاجًا، صار )الفقر  غري موجود  يف ملّا مل يكن هلل أي حاجة، أي مل يكن اهلل  حم 

ية واحلال  أن اخلليقة يف غا اهلل(، فلزم أن )ال يكون الفقر  موجودًا يف اخلليقة(!

 االفتقار هلل تعاىل.

ل  أن واحلا !أال يكون يف املخلوق نقٌص وملّا مل يكن يف اهلل نقٌص، يلزم 

 املخلوق يف غاية الضعف والنقص واجلهل.

تى حبًا.. وهكَا ك  ر  م   أال يكون العبد  لزم ، تركيٌب يف اخلالق  وملّا مل يكن

  عينًا! هو العبودُ  يَصبح العبُد 

أما إن أراد الَّشكة يف )بعض مالم  الَات اإلهلية(، فنقول: ما هي هَه 

املالم ؟ ومن أين علمنا أنه ال ينبغي أن نشرتك يف بعضها دون بعضها اآلخر؟ 

أن يشرتك فيام أسامه مالم  الَات؟ إَّنا خزعبالت  ه يمكن لإلنسانومن لال أنّ 

ت ن  منها× ، خللّو كلامته وهو منها براء × ينسبها لنبي اهلل عيسى
ه الَات ، ول  زُّ

اإلهلّية عن كلي مشاهبة  ،باخللق كام دّل عىل ذلك العقل، والكتاب املقّدس الَي 

نا سلمون، ولد أرشيعتقد به النصارى، والقرآن الكريم الَي نعتقد به نحن امل

اجع.  هلَه النصوص يف كتاب )الثالوث والكتب الساموية( فلري 

لك من أن يلق وبعد ذ اً كان من األفضل هلل أال يلق مطلق)ه : لوله أنّ ِانياً 

 بحقيقة الذات اجلهُل هو ه إن كان املراد ، ألنّ مردوٌد عليه (يرتك اخلليقة يف جهل  

ول ، ولد تقّدم القفيه النَصارى مع السلمني يشرتكُ أمٌر اإلهلية القدسة، فهو 

 .عند املسلمني والنصارى بامتناع اكتناه الَات اإلهلية

ة قم  ّنه ، بل أاجلوهر طلب معرفة  ه ال ي  أنّ تصيٌ  ب القديسنيإن لكبار بل 

ضًا أي، واملسلمون معرفة وجود اهلل ال أكثر من ذلكعندهم ، إنام املطلوب البل



 

 

 

 صافه بكل صفات الكامل.اتّ  وبوجود اهلل يعتقدون

 وهو معرفة واحدٍ  ال ُييَلُب منا سوى أمرٍ  :الفم القديس يوحنا ذهبّي  يقول

 .(3)أن اهلل موجود، ال استقَصاء جوهره

ٌض االب صفرونيوس بأن ما ذهب اليه  رصيٌ   وهَا اعرتاٌف  حي تم  م 

 ٌر غريالنصارى من الغوص يف مسألة الثالوث هو أم، وما ذهب اليه بالباطٌل 

 تاهوا يف هَا األمر وخالفوا حكم العقل والنقل.مطلوب منهم، لَا 

عىل إنساٍن ما  اإلهلي   إذ يعيب الكاتُب  :بقوله وضوحاً  ويزيد هَا االمر

 .(0)جحوده، ال يأخذ عليه جهله اهلل، بل جهله أن اهلل موجود

 جهله ىل، إنام يؤاخَ عبحقيقة الَات اإلهلية اجلهلعىل ال يؤاخَ اإلنسان ف

ان املدخل ولَا ك، أن ال حييط املخلوق باخلالق الطبيعّي من ألن ، وجود اهلل تعاىلب

  الَي دخله النصارى مدخاًل باطاًل.

ه، حيث آخر من كتب بل إن صفرونيوس نفسه يصح هبَا املعنى يف كتاب  

 يقّر بأن أرسار جوهر اهلل ال تدرك! وبالتال فهو ال يتلف عن هؤالء املوحدين

 ندرك أرسار الحبة، ال أرسار جوهر اهلل، ألننا ال نقدرُ يقول: حيث هم، الَين يَمّ 

ة عن جوهر اهلل، ومن ، بل ندرك فقط ما تعلنه لنا املحبّ جوهر اهلل أن ندرك أرسارَ 

كر أما من َياول بالفضول وبشموخ الفيدرك أرسار املحبة ويامرس املحبة يتعثر، 

فإنه رسيعًا ما ُيرج حاماًل معه كل تناقض الفكر أن يدخل هذا اهليكل القدس، 
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 .(3)وعجزه

سة وسائر القساو الفكر يظهر جليًا ِف كلامت صفرونيوس تناقُض ها هو 

ييأطئوا الرؤوس خجاًل من جتاوزهم عىل كان حريًا عليهم أن ولد واآلباء، 

 .الذات اإلهلية القدسة

اية بدينهم، لكثرة وكان من الطبيعي أن ال يكون معظم النصارى عىل در

ني ان السواد األعظم من السيحي :القّس عطا ميخائيلحتى لال هَا التنالض فيه، 

ة الروح ة السيح، وألوهي  يسودهم اجلهل ِف موضوع عقيدة الثالوث، وألوهي  

القدس.. فهذه العقائد الثالث هي أهم العقائد ِف كنيسة السيح منذ تأسيسها عىل 

 .(0)اإلطالق

 ةالسواد األعظم من املسيحيني جيهلون الثالوث، فأي مسيحيّ  فإذا كان

 وما ميزمهم عىل من ال يؤمن بالثالوث ويؤمن باهلل الواحد األحد؟ يؤمنون هبا؟

يظهر ان االب صفرونيوس لد أولع نفسه يف معضلة عجيبة، فهو من  ِالثًا:

نفس  ، لكنه يفلجمهو ال يسجد إللهٍ و، ال يقبل خالقًا يرتك الليقة ِف جهلٍ  جهة  

 !تعتقد أن الثالوث أمٌر فوق العقل، فهو جمهول فعالً وحقيقة الول ِ ينتمي لديانة  

ة سحيقة عن خلقه كام يزعم ينسب املوحدون هلل أنه يف هوّ ال : رابعاً 

ٌط هبام حميعن املكان والزمان،  ه  ز  صفرونيوس، فإن اهلل سبحانه وتعاىل وهو املن  

 .د تقّدم ذلك يف الفصل األول، ولوسلطنة إحاطة لدرة  
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َ وصف القرآن الكريم اهلل تعاىل بأنه: ﴿ولد  لي ش  يطٌ ب ك   حم  
 
ها ﴾، وفرّس ء

اِف  بأَّنا إحاطٌة:× اإلمام املعصوم  َْشَ َحاَطِة واْلُقْدَرةِ  ،بِاإْلِ  .واإْلِ

اموات  ﴿  الس 
ة  يف  ر  َثقال  ذ 

نَه  م  ب  ع  َعز  َن ذل ك  ال أ َص و ال يف  اأَل َرض  و ال ي  ر  م   غ 

َحاَطةِ  ﴾ال أ َكرب   و اِت و بِاإْلِ ِوَُّيا ُحُدوٌد َأْرَبَعةٌ  ،اْلِعْلِم اَل بِالذَّ  ،أِلَنَّ اأْلََماكَِن حَمُْدوَدٌة حَتْ

اِت َلِزَمَها    .(3) َواَيةُ الَفإَِذا َكاَن بِالذَّ

َنس   اهلل تعاىل ألرب إلينا من حبل الوريد: ﴿إن  َقن ا اإل  ل  َد خ  ق  ل  ن عَ و  ا ان  و  ل م  م 

ه    ن َفس 
س  ب ه  َسو  ، ولال تعاىل عن ساعة (0)﴾َوِريدِ الَوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل ت و 

ل غ  ِ   املوت: ﴿ ا ب  ل َوال إ ذ  ن َحن  احل  ف  ون    و  نَظ ر   ت 
 َ ين ئ  َنت َم ح  أ  وم     و   إَِلْيِه َأْقَرُب َلق 

 .(0)﴾ونَ ِمنُْكْم َوَلكِْن ال ُتْبِْصُ 

رب ه ليس لربًا  فليس  اهلل يف هّوة سحيقة، وليس بعيدًا عن خلقه، لكن ل 

  مكانيًا، إذ ال حيويه املكان وال حييط به.

أنَّ اآلب هو مَصدر ممّا ال شّك فيه : األب هنري بوالد اليسوعييقول 

يه اآلب، واالبن نَس االبن. لذا نُ  يه االبن ألنه من اآلبم  اآلب أعظم من  ..سم 

 . عليه. االبن، ألن  اآلب هو مَصدر االبن، وله فضٌل 

  ألب واالبن؟فأين املساواة بني ا
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 وجودٍ  بني اآلب واالبن َش ُ سنوّض  هَه املساواة عندما ن درك أن  

ل لالبن إالَّ من خالل اآلب، وال وجود لآلب إالَّ من خال متباَدل، فال وجودَ 

 كذلك اآلب ال يستييع أن  عن اآلب،  اً أن  االبن ال ينفرد بَاته بعيد وكاماالبن. 

 َيقق ذاته إالَّ بفضل االبن. 

 لآلخر. كيف ، ألن  كاًل منهام رشطٌ بني اآلب واالبن متباَدٌل  فهناك فضٌل 

 ذلك؟ 

قّ  فوجود االبن ال.  اً بدون االبن؟ طبع ق أبّوةً هل يمكن لآلب أَن حي 

ة لدى اآلب.  ضوري    لتتوافر صفة األبو 

د ال. فوجو اً الحب ة اليلقة بدون االبن؟ طبعوهل يمكن لآلب أْن يعيش 

 ..(3)لتتوافر صفة الحب ة لدى اآلب اً أيض االبن ضوري  

، ×ويالحظ عىل كالمه اثبات النقص يف اهلل تعاىل الحتياجه إىل عيسى 

يه ما ، وهَه الصفة ال يمكن أن تتوفر ف)عندهم( يّتصف بصفة األبّوةفاهلل تعاىل 

االبن موجودًا، فصار اهلل تعاىل حمتاجًا إىل عيسى لكي حيوز عىل عيسى مل يكن 

 صفاته! 

الباري عّز وجل حمتاجة  وهَه الصفة من صفات الَات عندهم، فَات  

يثب ِ  لعيسى  (اآلب ال يستييع أن  َيقق ذاته إالَّ بفضل االبنفقوله )×! لعيسى 

 ضاًل عىل اهلل تعاىل، جّل اخلالق عّز وجل عن ذلك.ف× 

عندهم إال بوجود عيسى  هلل تعاىل واالبن رشٌط لوجود اآلب، فال وجود  
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 !×، فصار وجود اهلل تعاىل مَّشوطًا بوجود عيسى ×

وهبَا صار كلٌّ من اآلب واالبن مفتقرًا لآلخر، فصار هَا القول أسوأ من 

بإهلني، إال أن كّل إله عندهم غري حمتاج  لآلخر، لول الثنوية، فإَّنم وإن لالوا 

 !النصارى حيث لالوا باحتياج كّل واحد  لآلخر هؤالء العلامء من بخالف





 

وهي  ،لالستدالل عىل الثالوث بالعقل حماولةٌ من علامء النصارى  لدى مجلة  

 ولبل عرض دليلهم، نعرض، فهمهم هلا عنى صفات اهلل تعاىل وكيفيةترجع مل

 القول احلق يف مسألة صفات اهلل تعاىل، ثم نعرض كلاممهم وأدلتهم وننالشها.

س، ليس ِ كلُّ   عدة يف الكتاب املقد 
ف  اهلل تعاىل بصفات  ص   س  ىل ن  ها عو 

 ق 

 واحد، ولنا أن نجعلها عىل لسمني:

 .الوجود والياة والقدرة والعلمكل: القسم األو

مستغن  يف وجوده عن كّل الوجود،  واجب  وحده هو و،  ٌ اهلل تعاَل موجود

 هَا مما ال حيتاج إىل دليل لالستدالل عليه.أحد، و

: حي  ه فمن لوله أنّ  ،بَلك الكتاب  املقدس ه  ف  ص  ، و  عاملٌ  واهلل تعاَل حي  قادرٌ 

وا  ت َعب د 
ي  احل   يَّ الَ  اهللل 

يق  وا وفيه:  ،(3)ق  م 
ت َخد 
يَّ الَ  اهللل 

(0). 

ءٍ ال اهللومن وصفه له بأّنه )القادر(: يف التوراة:  ، ويف (0)َقاِدُر َعىَل ُكلِّ يَشْ

ه  َقاِدٌر  اهللإِنَّ اإلنجيل:   َ َن ه يم  م 
ق  ة  أ َوال داحل  أ َن ي  ار  يم   اً ج 

َبراه   ف  ص  ، وو  (4)إل 
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م   رَ َقِديالأل ن  بالقدير: 
ظ ائ  ن ع  يب  ع   .(3)ص 

 .(0)َيْعَلمُ  اهللبأنه يعلم:  ف  ص  وو  

 .اللق والرزق واإلماتةكالقسم الثان: 

 اليف  اهلل تعاىل هو اخلالق: 
 
اَمَواِت َواألَْرَض  اهللَخَلَق ب َدء السَّ

َوم  . (0)  اهللَخَلَق ي 

ب  ، وهو الرازق: (4)اإِلْنَسانَ  ن   َوَرَزَق الرَّ َيام  ه 
ب  ، وهو الَي يمي ِ: (2) َفَأَماَتُه الرَّ

(0). 

 الفارق بني القسمني

ل من الَصفات، هي التي ال يمكن نَ   متنع  ، ويها عن اهلل تعاَلفيُ القسم األو 

عاَل حي  ال ت ، واهلل مَد مكن أن يوصف بالعَ موجوٌد ال يُ صافه بضّدها، فاهلل تعاىل اتّ 

اىل يمكن أن يوصف بالعجز، واهلل تع ال ، واهلل تعاىل لادرٌ يمكن أن يوصف بالوت

 عاملٌ ال يمكن أن يوصف باجلهل.

والقسم الثان من الَصفات، هي التي يمكن أن يت َصف اهلل تعاَل ُبا 

ها  ‘ آلدم ولعيسى اهلل ( و)مل يلق× عيسىآدم و ، فنقول: )خلق اهللوبضد 

 .× م  ِ عيسى ي  ، ومل× ومل يرزق بكرًا، وأمات اهلل آدم علياً اهلل  ق  ز  أبًا(، ور  

 لقدرةوصفة ا، (عىل اخللق)اهلل لادٌر  يعني: إن لولنا: )اهلل خالٌق( فإن قيل
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 مما يّتصف اهلل تعاىل هبا ويمتنع اتصافه بضّدها. هَه

ري مرجع هَا التفسنعم لو ف رسي )اخللق( ب)القدرة عىل اخللق( لكان : قلنا

لق عىل اخل ولنا أن اهلل )لادرٌ لو، فعالً  صفة )القدرة(، وهي من القسم األولإىل 

ن قولنا هو الراد مليس هذا  ولكنه لصفة القدرة، والرزق واإلماتة( يرجع كلُّ 

فالنًا  أن اهلل تعاىل يلق ا، أيفعلّية الصفة أو إعامهل   منها ، إنام يرادههنا )اهلل خالٌق(

عيّل مما لفوهَا اخللق ا، مع ثبوت لدرته يف املوردين له شقيقاً وال يلق فعاًل 

 .، بحسب ارادته ومشيئته، باختالف املواردهوبضدّ  يتصف اهلل تعاىل به

 من صفات الَات، وعليه نحمل   تكون  منها القدرة  راد  ق وي  نعم عندما ت طل  

أّنه تعاىل كان خالقًا إذ ال خملوق، ومنها  ^ما ورد يف أحاديثنا عن املعصومني 

 َرب  وَ  ،َخالٌِق إِْذ اَل خَمُْلوَق وَ  ،امِلٌ إِْذ اَل َمْعُلومَ عَ ×: أيب إبراهيم الكاظم لول اإلمام 

 .(0)التقدير ال خلق التكوين راد منها خلق  عىل أّنه لد ي   .(3)إِْذ اَل َمْرُبوَب 

ُبوبِيَِّة إِْذ اَل  :× الرضا اإلمام ويوض  هَه املعاين لول   َلُه َمْعنَى الر 

يَّةِ وَ  ،َمْرُبوَب 
هَلِ اَل وَ  َمْعنَى اْلالِِق وَ  ،اَل َمْعُلومَ وَ  َمْعنَى اْلَعامِلِ و   ،إِْذ اَل َمْأُلوهَ  َحِقيَقُة اإْلِ

ْمعِ و   ،خَمُْلوَق   .اَل َمْسُموعَ وَ  َتْأِويُل السَّ

ا اَس و   ،الِِق ُذ َخَلَق اْسَتَحقَّ َمْعنَى الَ َلْيَس ُمنْ  اي   اَلرب  
اث ه  َعن  ال  ب إ َحد  اد  م  ى ت ف 
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يف  ×فاهلل تعاىل لد لّدر ما يلق منَ األزل، ومن معاين اخللق خلق التقدير كام ورد يف عيسى  (0)

القرآن الكريم، ولد تعّرضنا لَلك مفصالً يف كتاب )الثالوث والكتب الساموية( الفصل الرابع 

 باب )ألوهية عيسى يف القرآن الكريم(.



 

  

ي ة  
ئ   .(3)اَلب ار 

 ق  ل  فهو خالٌق منَ األزل التصافه بالقدرة عىل اخللق، وإن مل يكن لد خ  

.فيه التغ ، دون أن يلزماملخلولات، وهو خالٌق بالفعل عند خلقه املخلولات  ريُّ

،  : فكام أن اهلل تعاىلصفات اهلل تعاَلالقسم األول من معضلة ِف ههنا و أزلٌّ

 ،النقص فيه أوالً قبل حَصول الكامل مَ لزِ  لو مل تكن أزلي ةً ، إذ ه أزلي ةصفاتُ كَلك 

لو قها لزم التغري  فيه تعاَل والتبد   .بعد تقُّ

 موجودٌ ام أّنه كبمعنى أّن اهلل تعاىل وصفاته أزلّية،  فإذا ثب ِ أنه تعاىل أزلٌّ 

حد لزم أ ،حياته وعلمه وقدرته ليست طارئة عليهكَلك غري مسبوق بالعدم، 

 أمرين: 

، د الَصفاتم التعدد ِف القديم، فيكون اهلل متعددًا، لتعد  لزو: إما األول

فيقال حينها بأن القديم متعّدٌد: اهلل، ووجوده، ولدرته، وعلمه، وحياته، وهكَا 

 ها.م  د  ثب ِ ل   كّلام ثبت ِ له صفةٌ 

بًا من رك  م فيكون اإلله  ، سةِف الذات اإلهلية القدَّ  رتكيبلزوم ال: أو الثان

 والعلم وسواها.القدرة واحلياة 

د وعن الرتكيب،  ، فهو عّز وجّل منّزهٌ ان عن اهلل تعاَلوكالمها منفي   عن التعدُّ

 باتفاق املسلمني والنصارى.

َفاِت اإلِ َكاَمُل و  ×: وهلَا املعنى أشار أمري املؤمنني  ْخاَلِص َلُه َنْفُي الَصِّ
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َا َغرْيُ  ،َعنْهُ  ة  و   ،ْوُصوِف اللَِشَهاَدِة ُكلِّ ِصَفٍة َأُنَّ ف  رَي  الصي ن ه  غ   أ 
وف  َوص  لي م   ك 

ة  اد  ه   ،ش 

نَّاهُ وَ  ،ُسْبَحاَنُه َفَقْد َقَرَنهُ  اهللَفَمْن َوَصَف  َِ َأهُ و   ،َمْن َقَرَنُه َفَقْد  نَّاُه َفَقْد َجزَّ َِ  .(3)َمْن 

 كيف يكون الل  إذًا؟ 

 : التمييز بني القسمنياحللُّ يف 

 ال عىل سبيلهي أزلّية، لكن ت الَات، وصفا :القسم األول من الصفات

د، بل هذه الَصفات هي عنيُ   .اتهذ الَصفة العارضة عىل اهلل تعاَل كي يثبت التعد 

هي صفات الفعل، وهَه الصفات ليس ِ  :والقسم الثاين من الصفات

 .وإال كان الخلوق والرزوق قدياًم مع اهلل تعاَلوال أزلّية  لديمةً 

ي ، ينفأن صفته هي عني ذاتهبمعنى  فة ذات  فكون القسم األول هو ص

 التعّدد، وينفي الرتكيب.

 .العامل واملخلولات م  د  وكون القسم الثاين ليس لدياًم وال أزليًا ينفي ل  

اته، فال ذ وأما صفاته فهي عني   كان ومل يكن معه يشء،فيثب ِ أن اهلل تعاىل 

دةٌ  هي صفاٌت   متعددة. من صفات   رّكٌب لديمة، وال هو م   متعدي

ن يشاء شاء، ويرزق ميويثب ِ أن اهلل خمتاٌر يف اخللق، يلق ما يشاء متى 

 ويمنع من يشاء.
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 كيف تكون الصفات عني الذات؟

نورد ، (3)حول صفات الَات يف كتاب عرفان آل حممد ^ اً ذكرنا بيان

 :بعضه ههنا

 ا زائٌد نَ علمَ  فإن  ، ليست مغايرة لذاته كَصفاتناا أَّنكوَّنا عني ذاته يعني  إنّ 

 عن ذاتنا حيث مل نكن لادرين ولدرتنا زائدةٌ ، ا جاهلني فعلمناعن ذواتنا حيث كن  

 فقدرنا، وهكَا سائر الصفات تكون عارضة عىل ذواتنا.. 

، عن ذاته كصفاتنا زائدةٌ  أن تكون له صفةٌ ه عن نا عز وجل فهو منزّ ا ربّ أمّ 

د  كلُّ  ه   ه غري الصفة كام يقولصوف  أنّ مو إذ لو مل تكن صفاته هَه عني ذاته: ل ش 

والقول  ،، فيلزم من ذلك سلسلة اللوازم التي منها تثنيته تعاىل×أمري املؤمنني 

بتجزئته إىل أن يصل إىل عّده وهو خالف الوحدانية، فيلزم من القول بأن له 

 صفات  طارئة عىل ذاته إبطال التوحيد الَي هو كامل التصديق باهلل تعاىل.

َفاِت َعنْهُ اإلِ ُل َكاَم لَا كان:  َا َغرْيُ  ،ْخاَلِص َلُه َنْفُي الَصِّ لَِشَهاَدِة ُكلِّ ِصَفٍة َأُنَّ

 .ْوُصوِف ال

أما مع كون الصفة عني املوصوف وذاته، فال يلزم شء من تلك اللوازم 

 .إِبات هذه الَصفات عىل أُنا ذاته وليست صفة عارضة عليهالفاسدة، وال بّد من 

 ع  وهو ما روي عن أيب 
ل   أنه لال: × اهللَبد  ز  َ ي  ز  اهلل مل  ن او   ع  ب  ل  ر  ْلُم عِ الو   ج 

ْمُع َذاُتهُ و   ،اَل َمْعُلومَ وَ  َذاُتهُ  وع  و   السَّ َسم  َبص   و   َبَْصُ َذاُتهُ الو   ،ال  م   اُتهُ ُقْدَرُة ذَ الو   ،ال  م 

ور  وَ  َقد  ث   ،ال  م  ل ام  أ َحد  ان  و   َشي اء  األ  ف  ع   َعل وم  املك  ل  ىل  الو  نَه  ع 
َلم  م 

َمع  او   ،َعل وم  املع  لس 
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ىل   وع  املع  ىل  الو   ،َسم  ىل  الو   ،َبص   املب ص   ع  ة  ع  َدر  ور  املق   ..(3)َقد 

ريٌ  :×وملا سئل اإلمام الصادق  يٌع ب ص 
م  ه  س  ول  إ ن  ت ق    ؟ف 

ال   ريٌ : ل  يٌع ب ص 
م  و  س  َمُع بِنَْفِسِه َبْل َيْس  ،َبَِصرٌي بَِغرْيِ آَلةٍ وَ  ،َسِميٌع بَِغرْيِ َجاِرَحةٍ  ،ه 

 .َوُيْبِْصُ بِنَْفِسهِ 

ُه يَشْ  ُه َسِميٌع َيْسَمُع بِنَْفِسِه َوَبَِصرٌي ُيْبِْصُ بِنَْفِسِه َأنَّ ٌء ٌء َوالنَّْفُس يَشْ َلْيَس َقْويِل إِنَّ

 ،اًل َوإِْفَهامًا َلَك إِْذ ُكنَْت َسائِاًل َوَلكِْن َأَرْدُت ِعَباَرًة َعْن َنْفِس إِْذ ُكنُْت َمْسُئو ،آَخرُ 

أ ل ول   ليه   :ف  يٌع ب ك  م  ه  س  ه  ب َعٌض الال  أ ن   ،إ ن  نَه  ل 
ل  م   .ك 

ل ك  إ ال  إ ىل  و   ،َوَلكِنِّي َأَرْدُت إِْفَهاَمَك َوالتَّْعبرُِي َعْن َنْفِس  ع ي يف  ذ  َرج  ل َيس  م 

ن ه   ِميعأ  اِت اَل امِلُ عَ الَبَِصرُي ال السَّ ف  و   برُِي باَِل اْختاَِلِف الذَّ  ..(0)ىَعن  املال  اَخت ال 

  بيسمع وي   أو جارحة    اخلبري الَي ال بآلة  فهو السميع البصري العامل
 ص 

 ويعلم.

ولو مل يكن األمر كَلك، لعجز النصارى عن تفسري وجوده وحياته 

لال  ،بأن صفات اهلل عني ذاتهعلامئهم  كبار اعرتف عدٌد منولدرته وعلمه، ولَا 

إذا للنا إن اهلل حمّل املعاين، وإذا أضفنا م(: 402-024)القديس أوغسطينوس 

 ، ه عىل نحو قة فيفليس يعني هذا أن ِف اهلل كثرة، وأن الَصفات متحق  إليه صفات 

عني اجلوهر  وهره فيه ، وما نتصوّ كل البساطة قها ِف الخلوقات، فإن اهلل بسيطٌ حتق  

 وعٌ ضهلي، بل جيب االحرتاز من تسميته جوهراً لئال يَهب الفكر إىل أن اهلل مواإل
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 فال بد  أن تكون، . اهلل هو املوجود إىل أعظم حدٍّ متاميزة عنه. أو أعراض   لصفات  

ي عني ه له، بل بعظمةٍ  مغايرةٍ  ال بعظمةٍ )مثاًل(  .. إذن فاهلل عظيمٌ صفاته عني ذاته

الياة والعقل والسعادة والقدرة، وعىل هذا النحو إىل  وهكَا يقال باإلضافة ذاته.

 .(3)حد الصفات فيام بينها، ومن ثمة تتّ بالذات اإلهلية إهليةٍ  صفةٍ  حد كل  تت  

فٍة ِف وينبغي أال نقول بَصوإليه نظر القديس يوحنا الدمشقي أيضًا بقوله: 

 .(0)اهلل لئال نجعل فيه تركيبًا من جوهر وصفة

وده فاهلل عني ماهيته، بل عني وجس توما األكويني بقوله: وإليه أشار القدي

 .(0)وعني كل ما قد نثبته له من صفاتأيضًا، 

 مع صفات الذات وقفٌة

دراك، لإل ه غري لابلة  إذا كان ِ صفات اهلل تعاىل هي عني  ذاته، وكان ِ ذات  

 لابلة لإلدراك واإلحاطة؟!تعاىل فهل ستكون صفاته 

ل، صار اهللفإن للنا أَّّنا لابلة ل   تعاىل مّتصفًا بصفاتإلحاطة والتعقُّ

 املخلولات، وهو منفيٌّ ممتنع.

امء، وأنتم عل وإن للنا أَّّنا غري لابلة لإلحاطة، ليل: كيف ذلك؟ واهلل عاملٌ 

 ويبص وأنتم تسمعون وتبصون.. وهكَا. واهلل يسمع  

× ر لباللقد روينا عن حمّمد بن مسلم يف بيان ذلك عن إمامنا أيب جعفر ا
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يم  إ ن ه  لوله: 
د  ة  اَلق  ف   ؟ْعنَى َلْيَس بَِمَعاِن َكثرَِيٍة خُمَْتلَِفةٍ َواِحٌد َصَمٌد َأَحِدي  اليف  ص 

ال   َل ِ   :ل  اك   :ل  د 
َل ِ  ف 

ع  ن ه   ،ج   أ 
اق  ر 
َن أ َهل  اَلع  َوٌم م  م  ل  َزع  َيْسَمُع بَِغرْيِ الَِّذي ي 

 .لَِّذي َيْسَمعُ ُيْبِْصُ َوُيْبِْصُ بَِغرْيِ ا

ريٌ  ،َعْن َذلَِك  اهللَتَعاََل  ،َشبَُّهواُدوا وَ َألَكَذُبوا وَ  :َفَقاَل  :َقال يٌع ب ص 
م   ،إ ن ه  س 

  و  
ع  ب ام  ي َبص  ع  ي َسم  َسم    ب ام  ي 

 .ي َبص 

ال   َل ِ   :ل  ه   :ل  ل ون 
َعق  ا ي  ىل  م  رٌي ع 

ه  ب ص  ن  ون  أ  م  َزع   .ي 

ال   ال   :ل  ق  اَم يْعقُل َما َكاَن بَِِصَفِة ال ،اهللاََل َتعَ  :ف   .(3)َكَذلَِك  اهللَلْيَس وَ  ،ْخُلوِق إِنَّ

فات ، وأثب ِ أن هَه الصبص  سمع وي  علم وي  فنفى ثبوت األداة التي هبا ي  

 ، فامأبداً ال أداة بل للسمع وأخرى للبص،  هي عني الَات، فليس هناك أداةٌ 

فة صله اإلنسان، ألن اهلل تعاىل ليس عىل قّ يسمع به يبص به، ال عىل معنى يتع

 املخلولات كي تيط به عقوهلا.

، ، وكَا سائر الصفاتلٍِف عن العلم فيناخمتَ  العلم ِف اهلل بمعنىً لَا كان 

َأْلَزَم اْلِعَباَد َأْساَمًء ِمْن َأْساَمئِِه َعىَل عن اهلل تعاىل أّنه: × ولَا لال إمامنا الرضا 

 ..َذلَِك َكاَم جَيَْمُع ااِلْسُم اْلَواِحُد َمْعنََينْيِ خُمَْتلَِفنْيِ وَ  ،َعاِن اْختاَِلِف ال

َي  اَم ُسمِّ َتَعاََل بِاْلِعْلِم بَِغرْيِ ِعْلٍم َحاِدٍث َعلَِم بِِه اأْلَْشَياَء اْسَتَعاَن بِِه َعىَل  اهللَو إِنَّ

ن ا .. ِحْفِظ َما ُيْسَتْقَبُل ِمْن َأْمِرهِ  ام  أ  وا بِاْلِعْلِم لِِعْلٍم ْينَا ُعَلاَمَء الَلْو َرأَ ك  اَم ُسم  ْلِق إِنَّ

ل ةً  ،َحاِدٍث  ه   ج 
ان وا ف يه  وا إ ىل  اجَل َهل  و   إ َذ ك  اد  ع   ف 

 
َلم  ب اأَل َشي اء

م  اَلع  ه  ل  ب ام  ف ار  اَم و   ،ر  إِنَّ
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َي  ُه اَل جَيَْهُل َشْيئاً  اهللُسمِّ اْخَتَلَف وَ  ،ْخُلوَق اْسُم اْلَعامِلِ الوَ  الَِق َفَقْد مَجََع ال ،َعالًِا أِلَنَّ

 .(3)ْعنَى َعىَل َما َرَأْيَت ال

 طلق ِ عىل اهلل بمعنًى وهكَا السميع والبصري وسواها من الصفات، أ  

 .فاسد آخر، فال يلزم من ذلك الزمٌ  وأطلق ِ عىل العباد بمعنًى 

ن كان فم« البصري»و « السميع»إن من بني أسامء اهلل احلسنى : فإن قيل

 .(0)بص لبل أن يلق اخللق من العدم؟يسمع جّل شأنه؟ ومن كان ي  

 .قلنا: اجلواب نقيٌض وحِل  

:أما  فإّن القول بلزوم وجود املسموع وامل بص  يعني لزوم  اجلواب النقيض 

علم بام يوجود املعلوم أيضًا، وال خالف بني املسلمني والنصارى يف أّن اهلل تعاىل 

ِقَدم ، والزم هَا اإلشكال هو ويعلم بمخلوقاته قبل خلقها، يكون كان قبل أن

رات، ألّنه ال بّد للعلم من معلوم، وللسمع من إ، واملسموعات وامل بصالخلوقات

فال بد  أن يكون الخلوُق مسموع، واهلل تعاىل عاملٌ منَ األزل وسميٌع منَ األزل، 

 .زم بيل اللزومأزلي ًا، وهذا باطٌل باالتفاق. فإذا بيل الال

مع والبص ال يقتيض وجود املسموع : فهو أّن الس  ِل  اجلواب الَ وأّما 

، كام أن العلم ال يقتيض وجود املعلوم، نعم بعد وجوده يقع العلم عىل  وامل بص 

 يف الَات اإلهلية، فاملتغريي  هو الكائنات 
املعلوم، فيكون منطبقًا عليه دون تغريُّ 

 َفَلامَّ َأْحَدَث األَْشَياَء َوَكاَن الْعُلوُم َوَقَع الِعْلمُ تعاىل منّزه عن التغرّي: املخلولة، واهلل 
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ْمُع َعىَل الْسُموعِ  ،ِمنُْه َعىَل الْعُلومِ   َوالُقْدَرُة َعىَل  ،َوالَبَْصُ َعىَل الْبَْصِ  ،َوالسَّ

 .(3)الْقُدورِ 

 هبَا أمران:فيثب ِ 

 .أو جارحة بال أداةٍ بْص مع ويُ ويساألمر األول: أن ه تعاَل يعلم 

ري  امل ، ما لاله^ومما أرشد إليه من كلامت املعصومني 
ني  أ م 

ن   يف   ×َؤم 

 الن ب يي 
َوت  َعد  م  ا ب  ب ه  ط   خ 

َطب ة  ف   |خ  ىل  اَخت ال  ق  اأَل َشي اء  ال  ع  ار  : ف  ام  ي   أ 
ة  َبع  ب س 

اك ن   ىل  او   ،اأَل م  ا ال  ع  نَه 
ن  م  ة  مت  ك  ج  ز  او   ،ملَ ام   ،َعلَِمَها اَل بَِأَداٍة اَل َيُكوُن اْلِعْلُم إاِلَّ ُِبَ

هُ وَ  َلْيَس َبْينَهُ و   َبنْيَ َمْعُلوِمِه ِعْلٌم َغرْيُ
(0). 

 ع  ف  
تعاىل األشياء ال بأداة ينحص علمه هبا، وليس العلم غريه ليكون  م  ل 

 لدياًم معه، وثالثًا بينه وبني خملولاته.

 .ن: أن ه تعاَل عاملٌ إذ ال معلوم، وسميٌع إذ ال مسموعاألمر الثا

ان  ×: حديث اإلمام الصادق  ^ومما أرشد إليه من كلاممهم  اً إِْذ اَل ك  َرب 

 .(0)َسِميعًا إِْذ اَل َمْسُموعَ وَ  ،َعالًِا إِْذ اَل َمْعُلومَ وَ  ،إهَِلًا إِْذ اَل َمْأُلوهَ وَ  ،َمْرُبوَب 

 مع صفات الفعل قفٌةو

ألمُر وافات الفعل اخللق  والرزق والعطاء واملنع والعقاب والثواب، من ص

ومنها صفاٌت وقع الكالم فيها، واشتبه األمُر ، ِف هذه الَصفات واضٌح ال لبس فيه
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وها من صفات الذات، كالكالم والحب   ، واحلال أَّّنا من صفات ةعىل قوٍم فعد 

 الفعل.

ل، فصفاته واهلل تعاىل ال يطرأ عليه التغريُّ والتب بل اخللق وبعده، لال تتغري دُّ

 ولبل الرزق وبعده، وهو ال يتغرّي بالعطاء وال باملنع.

ان   مع عمران الصابئ:× ولد روينا مناظرة اإلمام الرضا  َمر 
ال  ع  ل 

اب ئ   ل ق   :الص  ام  خ  ع   و 
ل  ن  اأَل و 

ائ  ن  اَلك  ين  ع  َ  .أ َخرب 

ال   مَ  ×:ل  اَفه  أ َل ِ  ف   باَِل  ،َء َمَعهُ ا اْلَواِحُد َفَلْم َيَزْل َواِحدًا َكائِنًا اَل يَشْ مَّ أ ،س 

 ُِمَّ َخَلَق َخْلقًا ُمْبَتَدعًا خُمَْتلِفًا بَِأْعَراضٍ  .اَل َيَزاُل َكَذلَِك وَ  ،اَل َأْعَراضٍ وَ  ُحُدودٍ 

 .(3)خُمَْتلَِفة ُحُدودٍ وَ 

ة نفي تعاىل، ووحداني عن اهلل تقّدم أن وحدانية العدد منفيةٌ فيام  لقد تبنّي 

وهي التي نظر هلا هَا احلديث، فإّن اهلل تعاىل كان بال حدود وال  التشبيه ثابتة له،

وال حدود، حتى بعد  أعراض، وال شء سواه هكَا، وال يزال كام كان، بال شبيه  

 ثالثةً و خلقه اخللق، ألن اهلل ليس واحدًا يف العدد كي تصري املخلولات ثانيةً 

 عه. م ورابعةً 

عىل وحدة  (اَل َيَزاُل َكَذلَِك وَ  ..َواِحداً يف فقرة ) يدلُّ هَا النصُّ  لَا ال

وأّنه ال  هو كونه واحدًا أزليًا )بال حدود وال أعراض(فيه املثب  ِ ألّن الوجود، 

 ، أمايزال كَلك أي خليًا من هَه احلدود واألعراض المتناع اتصاف اخلالق هبا

ري غ فال يتغري الالُق ، بأعراضه وحدوده خمتلٌف ما سواه من املخلولات فهو 
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ه يشء وهو الذي ال بعد خلق اخللق املحدود، املحدود فال يزال كام كان  ،َيد 

 هَه. وحده متَصفًا بَصفات الكامل

ان   :×كالم اإلمام  هلَاويشهد  َمر 
ه  ع  ال  ل  ن   :ل  ين  ع  َرب   ي أ  ال  ت 

ييد  ا س  ي 

ان  و   ا ك  ق  إ ذ 
َ اخَل ال  دًا ال  ش  ه  اح  رَي  َ و   ء  غ  ه  ال  ش  ع  َ بَِخْلِقِه الَأ َليْ  ،ء  م   ؟ْلَق َس َقْد َتَغريَّ

ا  ض  ال  الري ْ َعزَّ  ×:ل  ْ َيَتَغريَّ ُ ْلَق الَلكِنَّ وَ  ،ْلَق الَجلَّ بَِخْلِق وَ  مَل َيَتَغريَّ

 ..(3)بَِتْغيرِِيه

ان   َمر 
ال  ع  َ   :ل  إ ن  ال  ي ف  ييد  ا س  ي أ ن  ي  نَد  ان  ع  َ ِِف فِْعلِِه َعْن ي ك  اْلَكائَِن َقْد َتَغريَّ

  .ْلَق الَحالِِه بَِخْلِقِه 

ا  ض  ال  الري ُ ِِف َوْجٍه ِمَن أ :×ل  َحْلَت َيا ِعْمَراُن ِِف َقْولَِك إِنَّ اْلَكائَِن َيَتَغريَّ

هُ  ُ اَت ِمنُْه َما ُيَغريِّ اْلُوُجوِه َحتَّى ُيَِصيَب الذَّ
(0).. 

ٌ وال تغيرٌي يف الَاتتعاىل، فإّن اخللق ملا كان فعاًل منه  إلهلية ا مل حيصل تغريُّ

ٌ الكائن يقال عن وإّنام ، املقّدسة ُ . ريُّ ذاته، وذاته تعاىل ال تتغريغ  ت  ب  أّنه متغريي فالتغريِّ

 .الالقالخلوق دون هو 

ْلَق َوُهَو َكاَم َكاَن َقْد َكاَن َواَل َخ أليب لّرة املحّدث:  ×فهم لوله وهكَا ي  

 .(0)نَْتِقلنِيَ مَلْ َينَْتِقْل َمَع ال، إِْذ اَل َخْلَق 

ال  اجَل اث  جلاثليق النصارى: × ويزيده وضوحًا لول أمري املؤمنني  : ل  ل يق 
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ن  ..  ين  ع  َ ربي و  اَلي َوم   اهللف خ  َين  ه  ، أ  اىل   ؟ت ع 

، إ ن    ُّ
اين  ا ن َص  : ي  ال  ق  ع   اهللف  ،ت  ن  اأَل َين  ن  املو   اىل  جي  لُّ ع  اىل  ع  ت ع  اي  ، ك  اَن فِياَم كَ ن 

ْ ِمْن َحاٍل إََِل َحالٍ  ،ُهَو اْلَيْوَم َعىَل َذلَِك وَ  اَل َمَكاَن،وَ  مَلْ َيَزْل  مَلْ َيَتَغريَّ
(3). 

وال ان، كام مل حيّل يف املكان بعد خلق املكيتغرّي اهلل تعاىل بخلق اخللق، فلم 

 .يف ذلكاملسلمني والنصارى  خالف بني

اهلل تعاَل  كالم ، ففي حني للنا أنّ الكالم والب صفتي يف لكّن اخلالف ولع

بمعنى رحته بخلقه أو مغفرته لَنوهبم أو  هعل  ه هو ف  ، وأن حب  حادٌث غري أزيل  

استدل  بعض علامء وأمثال ذلك،  هم املثوبةرضاه عنهم أي لبوله منهم وإعطاؤ

أن اهلل تعاىل  :بتقريٍب مفاده ،الكالم والب  عىل إِبات األقانيمي َصفتالنَصارى ب

 ب ًا منَ األزل، فمع من كان يتكّلم؟ ومن كان حيّب؟كان متكّلاًم وحم   

وملا مل تكن املخلولات أزلّية، كان ال بّد من وجود ألانيم يف اهلل تعاىل لئال 

 يلزم تعطيل هَه الصفات!

اهلل  بقوله: القس الدكتور لبيب ميخائيله ومن كلاممهم يف ذلك ما ذكر

س   ق  لُّ ع  وت  « متكلم» به.. فالَي وهب  ل مٌ صفة الكالم بَات اهلل جّل شأنه أمر م 

 .. فصفة الكالم منَصفًا بالكالمأن يكون مت   ال بد  اإلنسان القدرة عىل الكالم 

 .(0)صفات اهلل كعلمه.. ولدرته.. وحكمته

ل مّتصفًا املسلمني القائلني بأّن اهلل تعاىل مل يزثم يستشهد بكالم بعض علامء 

                                                 

 .002ص األمال )للطويس( (3)

 .002ص األمال )للطويس( (0)



 

 

 

. .من صفات اهلل أزليةً  ما دام الكالم صفةً ، ليقول بعد ذلك: بالكالم أزالً وأبداً 

 ِ صفة ؟ هل كانفمع من كان اهلل تبارك اسمه يتكلم قبل أن ُيلق الالئكة والناس

ُبذا و ؟ى خلق خلقهحت لةً معي   -من صفات ذاته  ةٌ أزليّ  وهي صفةٌ  -الكالم فيه 

.. كاماًل بمخلولاته.. وحاشا هلل أن يكون ت قدرته ناقَصًا بذاتهنجعله جل  

 .(3)كَلك

إن من بني أسامء اهلل واالستدالل نفسه يورده حول )املحّبة( فيقول: 

 .(0)؟فلمن كان يتودد قبل أن ُيلق الالئكة والناس«.. الودود»احلسنى أنه 

 ويتوّدد أللانيمه األخرى. بُّ ليخلص إىل أّنه كان حي   

من الواض  ممّا سبق أّن اهلل، حّتى : األب هنري بوالد اليسوعيويقول 

ي ة جيب أْن يت َصف بالحب ة اليلقة، وأنَّ الحب ة تقتيض الثنائي ة، وأن  الثنائيكون اهلل، 

إلنسان ا، إذ ال إله إال  اهلل، وأّن الثنائّية عىل اخلليقة وآخر مستحيلة عىل شكل إلهٍ 

عن أن يمّثل الطرف اآلخر للمحّبة اإلهلّية  مستحيلة، ألّن اإلنسان عاجزٌ 

ون إذلألسباب التي عرضناها.  ير  نا مض  ، لعجزنا عن إجياد الثنائي ة خارج إطار اً إن 

األلوهي ة، إَل البحث عنها داخل إطار اهلل ذاته، أي ِف داخل إطار وحداني ة اجلوهر 

، ال ِف خارجه اإلهلي 
(0). 

 فصار دليلهم مرّكبًا من مقّدمات:

 .الكالم والحب ة من صفات اهلل األزلية: أن األوَلاملقّدمة 

                                                 

 .21-21ص كتاب: ال إله إال اهلل ص (3)

 .21-21ص كتاب: ال إله إال اهلل ص (0)

 .3منطق الثالوث ص (0)



 

  

لة ال معي لة: أن الثانيةاملقّدمة   .هذه الَصفات ال بد  وأن تكون مفع 

 .يتكل م معه اهلل وَيب ه ال بد  من وجود طرٍف : أّنه الثالثةاملقّدمة 

 .كون هذا اليرف هو الخلوق لكونه غري أزيل  يمتنع : أّنه الرابعةاملقّدمة 

د  : أّنه ال بّد من وجود النتيجة )داخل اهلل( مع احلفاظ عىل )وحدة  تعدُّ

 .وليس إال القول بالثالوثاجلوهر(، 

مات األربعة باطلة: الحظ عىل هذا االستداللويُ   بأمجعها، ويكفي أن القد 

 جة تتبع أخّس املقّدمات، فكيفألن النتيمنها لتبطل النتيجة،  بطالن واحدة  

 ببطالَّنا مجيعًا؟!

لوازم  بتُّ رت   ، ل  ِف نفسها مستحيلةٌ الذكورة النتيجة  يضاف إىل ذلك أنّ 

قم املقدّ منها التنالض كام تبنّي سابقاً فاسدة عليها  مات ، ما يكشف  بنفسه عن ع 

 وبطالَّنا.

 أما الوجه يف بطالن املقّدمات األربعة:

مألّن  األوَل مةالقد   فقد بيلت ، (3)الكالم والحب ة من صفات الفعل كام تقد 

ى ، وحيّب موسوال يكّلم هارون× ، فقد يكليم اهلل موسى كاخللق والرزق متاماً 

 وال حيب فرعون.× 

َع  :بقوله ×ومن أوض  ما يدلُّ عليه هو استدالل اإلمام الرضا   َأمْجَ

ى اهلل ف َعل  اهلل ،َفانٍ اهلل ْسلُِموَن َعىَل َأنَّ َما ِسَوى الُ  و 
ا س  م  يل   ،و  َنج  اإل  اة  و  الت َور   و 

                                                 

 ناالكتاب املقّدس والقرآن الكريم يف كتابصفات الفعل يف تعّرضنا إلثبات كون الكالم من  (3)

 ، فلرياجع.: باب الثالوث يف القرآن الكريم(0)الثالوث والكتب الساموية: فصل



 

 

 

ان  ف َعل  اهلل َرل  الف  ب ور  و  الز  ُبورُ  ْنِجيُل َواإلِ  لتَّْوَراةُ ا ..و  ٌة َمْرُبوَبةٌ  ..َوالزَّ َِ َها حُمَْد  ُكل 

َها َمْن َلْيَس َكِمْثلِِه يَشْ  َِ ُنَّ مَلْ َيَزْلَن َمَعُه َفَقْد َفمَ  ،ٌء ُهًدى لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ َأْحَد ْن َزَعَم َأُنَّ

ِل َقِديمٍ اهلل َأْظَهَر َأنَّ  ه  الأ ن  و   ،اَل َواِحدٍ وَ  َلْيَس بَِأوَّ ع  َل م  ز  َ ي  م  مل  ال  َدءٌ و   ك  ه  ب   ل َيس  ل 

ه  و    .(3)ل َيس  ب إ ل 

 ، والنصارى يشرتكون معنا نحن املسلمني يف القول بأّن ما سوى اهلل فان 

ٌث، فثب ِ هبَا أن كالم اهلل )كالكتب الساموية وغريها(  د  نتفى ولو كان أزليًا الحم 

 .، فيتعّدد القديمالكالم سيكون أزليًا مع اهلل تعاَل التوحيد، ألن  

ون ك لال هبا بعض املسلمني وبعض النصارى أم مل يقولوا، فإنّ  وسواءٌ 

 الكالم لدياًم باطٌل بال شّك وشبهة.

ا : عيسى بن مريممناجاة اهلل تعاىل لعبده  ^ املعصومنيولد روينا عن  ي 

ى يس 
رَب   ،ْرَسُل إَِلْيَهاَدْتَك َمْرَيُم بَِأْمِري الَولَ  ،ُكنُْت َخَلْقُتَك بَِكاَلِمي :ع  ي ج 

وح  ئ يل  ر 

ت ي ئ ك  ال  َن م 
ني  م 

ت ى ل َم ِ  ع   ،اأَل م  يَش  ح  ّيًا مت  ل ك  يف  و   ،ىل  اأَل َرض  ح  لُّ ذ  اب   ك  ق  س 

ي َلم   .(0)ع 

اهلل ن  ألمن صفات الفعل،  الكتاب املقّدس أيضًا عىل أّنه أّما احلّب، فقد دّل 

،  ب  تعاَل قد َُيِ  ن أن بخالف القدرة فال يمك، ه صفة أفعاله تعاَلوهذوقد ال َيب 

 صف بالقدرة عىل شء وبعدمها عىل شء آخر.يتّ 

ٌد ل  ومن ذلك:  َره  أ ح  نَظ  َ ي  ن ا ب َعضاً اهلل مل  ب  ب َعض  . إ َن أ ح  َثب  ِ  ف  طُّ ين ا، ، ف اهلل ي 

                                                 

 .420-422ص 0حتجاج عىل أهل اللجاج )للطربيس( جاإل (3)

 باختالف  يسري. 301ص 1، والكايف ج431تف العقول ص (0)



 

  

َلْت فِينَا َوحَمَبَُّتُه َقْد َتَكمَّ
(3). 

ّب أحدهم اآلخر، وعليه ال يمكن أن ب  ح  فم   ة  اهلل تكمل يف عباده بعد أن حي 

تكون من صفات الَات، ألن الناس مل يكونوا يف األزل كي حيّبوا بعضهم البعض 

 هم.فتكمل في

ْن َحِفْظُتْم َوَصاَياَي إِ : فقد تنتفي عند انتفاء أسباهبا ،ات  ب  تتاج إىل ث  ّبة  ح  وامل  

ُبُت ِِف حَمَبَّتِهِ  ِْ   .(0)َتْثبُُتوَن ِِف حَمَبَّتِي، َكاَم َأنِّ َأَنا َقْد َحِفْظُت َوَصاَيا َأُِّي َوَأ

ا ة  اَلع  يش 
ع  ه  م  ان  ل  َن ك  ا م  أ م  ن ظ ر  و  َت اجمل  ، و  اه  حم  ، اً أ خ  نَه  ه  ع  اء  أ َغل ق  أ َحش  ، و 

 .(0)؟َفَكْيَف َتْثُبُت حَمَبَُّة اهلل فِيهِ 

ن  ِ املحّبة فيه، ولَا لو انحرف  مؤمٌن عفمن حيفظ الوصايا وي عني أخاه تثب  

ملحّبة من ؟! ولو كان ِ احمب ة اهلل تعاَل، فكيف تكون أزلي ة تهُ قَ فارَ الطريق القويم 

ه بعد إيامنه صفات الَ فر  ِف الذات  ري  غَ التَ  مَ زِ لَ ات وأحّب اهلل املؤمن ثم أبغضه ل ك 

 .اإلهلية القدسة، وقد جل  الالق عن ذلك

مة الثانيةولد  ألّن صفة الفعل إما أن تكون خاضعة ملشيئة اهلل  بيلت القد 

ا وإرادته، وإما أن ال تكون كَلك،  لة بمعنى لزوم اتواالعتقاد بأُن   تعاَل يان اهللمفع 

، فإذا كان باالتفاق وهذا باطٌل ! بأن  اهلل تعاَل جمبوٌر ال خمتاريلزم منه االعتقاد ُبا 

ت   ألّن ة معنى، هلَه املقّدمم أو يلق أو يرزق متى شاء مل يكن ارًا يف أن يتكلّ تعاىل خم 

 الفعل وعدمه خاضع ملشيئة اهلل واختياره.

                                                 

 .30: 4يوحنا األوىل (3)

 .32:32يوحنا  (0)

 .31: 0األوىل يوحنا (0)



 

 

 

مة الثالثةولد  هلل هو األزلُّ وحده، وهَا الفعل كاخللق ألّن ا بيلت القد 

وجد ، بل يالفعل نفسه فال يلزم منه وجود طرٍف قبل وجودوالرزق ليس أزليًا، 

 هَا الطرف بالفعل كاخللق، أو يكون هَا املخلوق حماًل للفعل كالرزق.

مة الرابعةولد  ذات اهلل تعاَل ليست حماًل حيث ثب ِ أن  بيلت القد 

، فال بد  أن يكون من وقع عليه  للحوادث، وال ييرأ عىل الباري عز  وجل  التغري 

خلالق متأثرًا اأما لو ولع الفعل عىل اهلل تعاىل نفسه فيكون ، الفعل خملوقًا منفعالً 

ًا،   فال بّد أن يكون الطرف اآلخر هو الكائن املخلوق.وهَا باطل، متغريي

ة شاء، بإرادته ساع ،ال من شءأوجد خملولاته أراد اهلل تعاىل أن يلق لَا ملّا 

 م بكالم  كّلمه ،هّلم اهلل تعاىل بعض عباددون أن تكون املخلولات أزلّية، وكَا ملا ك

ث  دون أن يكون الكالم أزلّيًا، وملا أحّب اهلل تعاىل من أطاع من خلقه مل يكن  د  حم 

، وهو غري مبور حادثًا، وكان اهلل تعاىل فيه خمتاراً عاًل هَا احل بُّ أزليًا بل كان ف  

  .، سبحانه جّل شأنهالقاهر القدير

 الفرق بني صفات الَات وصفات الفعل، وكون األوىل هي بعدما تبنّي 

 ستداللاال مننعرض نامذج متعددة عني ذات اهلل تعاىل، والثانية صفات أفعاله، 

نصارى ، حيث استدّل مجٌع من علامء العىل الثالوث عقيلٍّ بصفات  اهلل تعاىل كدليل  

 .اهب

هَا االستدالل عىل كون صفات اهلل )فاعلة( ال )معطلة(، فإن كان  يرتكز  

ًا ال بّد أن يكون هناك حمبوب، وإن كان اهلل لادرًا ال بد من أن يكون هناك ب  اهلل حم   



 

  

 من تظهر عنده لدرة اهلل، وهكَا سائر الصفات.

أللانيم الثالثة هلل تعاىل بحسب عقيدة النصارى، اأي وليس إال الثالوث، 

 لزم أحد أمرين:إذ لو مل توجد يفيدل هَا الدليل عىل وجود هَه األلانيم، 

 : أن تكون صفات اهلل معطلة، وهَا باطل.األول

غري اهلل وغري األلانيم لكي تكون الصفات  : أن يكون هناك أزلٌّ والثان

 لق وهَا باطل أيضًا.عىل أزلية اخل فاعلة، وهَا يدّل 

، وأما نامذج لوهلم هبا خالصة الدعوىفيثب ِ مطلوهبم. هَه هي 

 ففيام ييل:ومنالشتها واالستدالل عليها 

 م538 ،: أبو رائطة التكرييت1منوذج

يقّر التكريتي بالتمييز بني صفات الَات كاحلياة والعلم، وصفات الفعل 

 ت فيقول: صفات الَا بدأ باحلديث حولياخللق والرزق، وك

، وإن كان األمر عىل ما ةًا عالًا، فالياة والعلم إذًا أزلي  إن كان اهلل مل يزل حي  

ريه كام إما غوصفنا فال حمالة من أن تكون هَه املنسوبة إليه، احلياة أعني والعلم، 

 ، ف)منه( أيضًا عىل وجهني:ينسب الشيك إَل الشيك، وإما منه

 نفينا عنه هَه الصفة..إما فعل  فعل  منه.. فقد . 3

 وإما أن تكون من جوهره.. 0

 وإن كان ِ أيضًا من جوهره، فَلك عىل وجهني: 

 من كامل. . إما كاملةٌ 3



 

 

 

 من كامل. . وإما أبعاٌض 0

أَّنا  فإذًا ال حمالة  عن ذلك.عىّل فأما األبعاض فال جيوز يف صفة اهلل ألنه م  

 .(3)من كامل كاملةٌ 

 سلمني بني خيارين: أن تكون هَه الصفات )غري اهلل(امل ري   هنا خ   فالتكريتيُّ 

َه ه القول احلّق يف ذلك أنّ  نيانه، لكن تقّدم منّا أنّ أو )من اهلل(، وبنى عليه ب  

 كي يلزم عىل كامهلا أن)منه( )غريه( أو وليس ِ تعاىل )عني ذاته( الصفات هي 

وال  دٌ  تعدّ وال َتزئةٌ  وال ه ليس يف اهلل تعاىل تبعيٌض من كامل(، ألنّ  تكون )كاملةً 

 تركيب.

ي اعتربها الت هَه الصفات ثم ينتقل إىل حماولة إثبات الثالوث بالقول أنّ 

د يف حيث يثب ِ التعدلصفات اهلل،  إما أن تكون متباينة فهَا نقٌض  )من اهلل(

 ل.ة يف اهلل وهو باطفتثب ِ املحدوديّ  ،وكلٌّ منها تدُّ األخرى ،صفاته األزلية

كان هَا القول أيضًا مما يدعو إىل نقض  فيقول: ن غري متباينةوإما أن تكو

  لوهلم بأَّنا كاملةٌ 
 
 .(0)ال صفة كامل من كامل، ألن هَه صفة أبعاض  وأجزاء

  !غري متباينة متباينةٌ ، أي مفرتقة َصلةٌ مت  إال أَّنا  عنده فلم يبق 

تصال وجه اال نّ إفيها باختالف الوجه، فحماوالً رفع التنالض ها ثم يفرّس 

اجلوهر  ِف اتَصاٌل : ن هو االشخاص فيقول أنهاالفرتاق والتباي   هو اجلوهر، ووجه  

                                                 

 .12-14ص أبو رائطة التكريتي ورسالته يف الثالوث املقدس (3)

 .12ص أبو رائطة التكريتي ورسالته يف الثالوث املقدس (0)



 

  

 .(3)أي ِف األقانيم ،ِف األشخاص وتباينٌ 

انيم، يف األل يف اجلوهر مفارٌق  فٌق  ذلك فيقول: وصفنا أنه متّ ثم يبنّي 

ال حد، فوا ِف بيٍت  ِالِةٍ  وجوهره هو أقانيمه، وأقانيمه هم جوهره، بمنزلة أضواءٍ 

ل وإن كان اهلل تبارك عن ك جاً ِالِة، بل عنينا أضواءهاا عنينا رُسُ أن   ا أحٌد من   ن  يظن  

نها م فألن كل واحدٍ  ِالِةٌ أما  هو بعينها. وواحدٌ  لياس متعاليًا. فاألضواء ثالثةٌ 

 .(0)فالتفاقها مجيعًا ِف الضواء بذاته.. وأما واحٌد  بعينه، ِابٌت  قائمٌ 

 :هويالحظ عىل كالم

عىل  قياسهم اهلل تعاَل ي: أن مشكلة التكريتي وسائر علامء النصارى هأوالً 

د عىل اهلل تعاىل، ول عارضة   أي صفات   هذه الَصفات )من اهلل(، واأنفسهم، فجعل

ذاته،  عنيُ  هصفاتُ  ال يوصف بمثل هذه الَصفات، بل تكونُ تقّدم منّا أن اهلل تعاىل 

 .وهذا ما ُّيدم بنيانه من أساسه

د اآلهلة، فقوليؤول إىل : أن لوله أولعه يف الَّشك باهلل، ألّن ياً ِان  ه أنّ تعدُّ

له ِف  ةٍ هلل ِف اجلوهر، ومباين غري مباينةٍ هَه الصفات )من اهلل( أوصله للقول بأَّنا 

 األقانيم
 
، د األضواءكام تتعدّ  رصَياً  د اآلهلةٍ تعد   ثبُت يُ ثالثة  ، وما مّثل له من أضواء

 .  تعاَلوهو الشك باهلل

ليس ِ إال األشخاص، أي املصاديق اخلارجية،  عندهم األلانيم وحقيقة  

م مضافان إَل آد: فهو يمثل هلا بآدم وحواء وهابيل، فيقول عن األخريين أَّنام
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ِالِة  الالهوت ِف األقانيم، فجوهرُ  ة واحد، ِالِةٌ ومها ِف اإلنساني   جوهريةً  إضافةً 

لنوم الواحد كمخالفة شء عام لبعض خواصه، خمالفة اجلوهر األ ألنّ  أقانيم..

ه خالفه بكثرة ضّمه ال باجلوهر. فاإلنسان العام أي الناس أمجعون مل يالف ألنّ 

 ألنّ  موسى وهارون أي األشخاص، إال بضم الكثرة، وأما يف اجلوهر فواحدٌ 

 .(3)رون وحده مجيع ما للناس أمجعني، غري ضّم الكثرةاوسى وحده، وهلمل

بن، متباينة، مل تكن صفة اآلب صفة اال األلانيموخمتلفًا   يكن اجلوهر  ا ملوملّ 

 كام مل تكن صفة آدم صفة هابيل، وإن اشرتكا يف االنسانية.

ف الثالثة كام يوصرغم ذلك ال يرضون بأن يوصف هؤالء الثالثة باآلهلة 

ة وِف القو   قانيم الثالِة ِفال اختالف بني األأناسًا ثالثة، ألنه  اءآدم وهابيل وحو

 الشيئة وِف األفعال، أما ِف الناس فوجه القول بالتعدد عنده هو اختالفهم ِف أمورٍ 

 ! كثرية

يقول: لو أن حال آدم وزوجته وابنه كان ِ مّتفقة يف مجيع أمورها، مل يتلفوا 

ًا ناسأعل ة تسميتهم . لكن جاز القول فيهم إُنم إنسان واحديف وجه من الوجوه، 

 .(0)لقهم من االختالف كام ذكرنا ِالِة الذي

د  فهو يقول أنّ وعليه   ،ِف اآلهلة كام هو حاصل ِف الناس حقيقةً  حاصٌل التعد 

فات الختالفهم يف أكثر الصوأكثر  لكن يص  وصف الناس بأَّنم أشخاص ثالثةٌ 

 !وان اشرتكوا يف اإلنسانية
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اينة يف كان ِ متب وإن ِالِة فال يَصح وصفها بأُنا آهلةٌ أما األلانيم الثالثة 

لوحدة جوهرها وعدم االختالف بينها ِف القوة والشيئة األلنومية، وذلك 

 !واألفعال

األمر  ، غايةوهو الكفر باهلل تعاَلاآلهلة د يعني أن حقيقة األمر هي تعد  وهَا 

 !مل جيز وصفها بأُنا آهلة ِالِة

 غ  وي س  ، فإن ما ي  كام للتوحيد ، خمالٌف للوجدان متاماً غريب عجيٌب لوٌل وهَا 

د حقيقة ال االختالف يف القوة واملشيئة واألفعال،  الوصف   د هو التعدُّ بالتعدُّ

ند يوصف بالتعدد ع أبداً  ة والشيئة واألفعالما ال يتَصف بالقو   ونحن نرى أن

األحجار املتساوية النوع واحلجم واخلصائص  حيث توصف، خارجاً  تكث ره

ق واألدوات واآلالت التي تصنعها املصانع من غري أدنى الصناديكام أّن  د،بالتعدّ 

، ولو جداناً الكثرة وبحقيقًة ود بالتعد   ُف وتوَص  ع بوحدة جوهرٍ تتمت   بينهااختالف 

د ملا ساغ  كان عدم االختالف يف القوة واملشيئة واألفعال مانعًا من الوصف بالتعدُّ

 وصفها بالكثرة.

فعال فيمن من شأنه توفُّرها فيه، وهَه واملشيئة واأل ةالقوّ  نّ إ :ال يقال

 صافها هبَه الصفات.مجادات ال يمكن اتّ 

، اتبتلك الصف نفسها تنطبق عىل ما يمكن اتصافه : القاعدة  ا نقولألن  

صف عنهم هَا الو ب  سل  د، ال ي  املتشاهبون الَين يوصفون بالتعدُّ فاألشخاص 

التي هي  واألفعالواملشيئة  القوةفقدوا وكامل  وغيبوبة، حتى لو أصيبوا بعجز  

 .الك عنده يف اثبات التعدد وعدمهامل

يف القّوة واألفعال ال يتلف أحٌد من مالئكة الرحان الَين يتساوون و



 

 

 

دين، فليس املالئكة املتساوون مالكًا واحدًا وان اّتدت  املؤمنني بكوَّنم متعدي

 اهلل.لّومهم وأفعاهلم ومشيئتهم بحيث ال يشاؤون إال أن يشاء 

، ك باهلل تعاَلفأِبت الشهنا أراد أن يثب ِ التثليث  وكيفام كان، فالتكريتيُّ 

 عن حماكمة املسلمني فيام ذهبوا إليه. ز  ج  وع  

ال: حني لتصف اهلل بوحدانية العدد، مهم وسائر األديان كّلها أَّنا بل امّه 

دًا ما خال النَصارى مل يَ   .(3)معدوداً  عُد أن يَصفه واحدًا فرداً كل من كان موحِّ

منه علينا، فقد تقّدم أن وصف اهلل تعاىل بوحدانية العدد من  ةٌ يروهَه ف  

 املمتنعات.

 م13القرن ،: االسقف بولس البوشي2منوذج

االسقف البوش منهج التكريتي يف حماولة إثبات الثالوث بالدليل  ج  َّن   

 )احلياة عّد البوشالعقيل، ففيام عّد التكريتي )احلياة والعلم( من صفات الَات، 

، وأرجع سائر الصفات (0)والكالم( من صفات الَات، وجعل العلم هو النطق

 كلها إىل هاتني الصفتني.

تم ف، فام وصفإن للتم: بقوله فنفى أوالً أن تكون هاتان الصفتان صفتا فعل  

الربّية  ثم: )إّنام اشت ّق ِ له اشتقالًا من أجل فعله، ملّا أحدمتكلّ  ه حيٌّ به اهلل من أنّ 

بالفعل(، يقال: هل جيوز أن يقال: )إن اهلل لد كان ال حياة له وال علم، حتى صار 
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اٌل من الكالم أن يقال: )إن اهلل  ..(3)إذًا احلياة  والكلمة لديه موجودين(؟ وهَا حم 

 .(0)ه متكلم حّي، مل يزلوكلمة( ألنّ  خلوًا من حياة   عني   كان طرفة  

 .(0)!مجيعًا معاً  َصلةٌ مت   متباينةٌ هَه الصفات:  بأن والتزم كام التكريتّي 

 اينةٌ َصلة ِف اجلوهر، متبمت  أُنا ص من إشكال التنالض، يَهب إىل وللتخلُّ 

، (4)ةلو كان االتصال والتباين من نفس اجله أن القول متنالٌض  م  لي س  ي، وِف األقانيم

إنام ، ولال: (2)لانيميف اجلوهر، وتباي ن  يف األ إنام وصفناه باتصال  ويقول يف ذلك: 

ه هو أ يف اجلوهر، ممّيٌز مبايٌن يف األلانيم. مّتصٌل  وصفنا أّنه مّتفٌق  ه، وجوهر  لانيم 

ناٍر منتَصب، وحرارٍة  بمنزلة هليِب  وألانيمه هي جوهره، من حيث الالهوت.

وأحدها علة  ، والنار واحدة.خارج منه، فالَصفات ِالِةٌ  منه، ونورٌ  متول دةٍ 

 مة الرارة والنور، من حيُث ال يتقد  ني هليب النار النتَصب هو عل  االِنني، أع

 .(0)أحدها االِنني

 ليخلص كام خلص التكريتي إىل أن هاتان الصفتان )كاملتان من كامل(

ة، زلي  م واألمعه ِف الِقَد وهؤالء الصفات الَاتيات )أعني الكلمة والروح( : فيقول

التبعيض والتجزئ ال يالئم املحتوي  ألنّ ، وليس مها بعضًا، بل كامالن من كامل
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 .(3)عىل الكل

 :ويالحظ عىل كلامته

عني ما ورد عىل التكريتي، حيث جعال هذه الَصفات )من اهلل( : أوالً 

وإن  ،غري الذات من كامل( فلزم وصف اهلل تعاَل بَصفاٍت  والتزما بأُنا )كاملةٌ 

لنوم، يف األ مباينةٌ  اشرتك ِ معها يف اجلوهر بحسب ما يقولون، إال أَّنا صفاٌت 

لنور، كالنار واحلرارة وال له رصحيًا بام يلزم منه التعدد يف الَات اإلهلية، ولد مثّ 

ة لالبن والروح القدس، ة للبقية، كام أن اآلب عندهم هو العلّ أحدها هو العلّ  فإنّ 

، وهبَا ال يكون كامهلام احتياج االبن والروح لهيعني  ةً اآلب علّ  ون  ك  وعليه ف  

 .فقريين حمتاجني يكون االبن والروح القدسككامله، بل 

هَا ال ينسجم مع القول  ألنّ  مل يلتزموا بافتقارمها واحتياجهاموبام أَّنم 

قعوا وصافهم بنفس صفات اهلل، فإَّنم واتّ  ة الثالِةأزلي  وذهبوا إىل بوحدة اجلوهر، 

 : ِف حمذورين

ون أن يكونا مفتقرين، ة لألخريين د، حيث أن األول علّ أوهلام التناقض

 فت  م   واحلال أن املعلول  
 ته. ٌر إىل علّ ق 

 ة ثالثة ألانيم أي صفات أو أشخاص.اللتزامهم بأزليّ  ،هو الشك وِانيهام

ٌف قِّ وَ تَ مُ : أن هَا الكالم وإن لال به مجٌع من علامء النصارى، إال أّنه ِانياً 

ام امء النصارى لد فرسوه كمن عل أن مجهرةً  ، واحلال  عىل تفسري األقنوم بالَصفة

، وبعضهم لال بأنه الصفات،  تقدم يف الفصل السابق بالشخص وبعضهم بالتعنيُّ
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وهَا االستدالل )عىل فرض متاميته( ال ينسجم إال مع املبنى الثالث، أما عىل 

 هو الشخص وليسعندهم ألن االلنوم  تامٍّ  مبنى مجهور علامء النصارى فهو غري  

 .عند أكثر النصارى أنفسهمحمّل هلَا االستدالل الصفة، وعليه فال 

 طأٌ خ واحد    بمعنًى ام  ه  عل  والكالم هلام معنيان خمتلفان، وج   العلم: أن ِالثاً 

 ، فكيفمن صفات الفعل من صفات الذات، والكالمُ  العلم صفةٌ  كبري، فإنّ 

 واحدة؟ صفةً  يكون االثنان

ات ، ألن صفات الَيفوق الثالِةالتكث ر بام يلزم من هذا القول أّنه  :رابعاً 

من صفات الَات، ولد يضاف إليها  ، فالقدرة  باحلياة والعلم ليس ِ حمصورةً 

، والرسمديّ  ، وغريها من الصفات، وإن أو األبدّية ةالغنى، فاهلل غنيٌّ ، فاهلل باق 

الوجود، كان وجوب الوجود هو صفة الَات، وعىل   ِ إىل كونه واجب  ع  أرج  

بام يزيد عن ثالثة، وهو خالف ما يَهب  الَات عىل كل تقدير   هَا تتكّثر صفات

 إليه النصارى من القول باأللانيم الثالثة.

 :ض  بطالن ما ذهب إليه البوش بقولهوهبَا يتّ 

حي، وأوجبتم للصفات ألانيم، وإذ هو  فإن لالوا: كام أثبّتم أن اهلل متكلمٌ 

قال ي لك، فأوجبوا لكل صفة  ألنومًا.وما أشبه ذ خالٌق  سميٌع عليٌم بصري، ثم لويٌّ 

 .(3)صادرة عنها هلم: إنام الكلمة واحلياة صفاٌت ذاتية، وهؤالء ف عاٌل 

ونه ، وكَلك كليس فعاًل يرجع إَل الياة أو العلم قادراً ألن كون اهلل تعاىل 

 واجب الوجود، وكونه غنيًا باليًا وهكَا.
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، سوى استدالله × سىعقيلٌّ عىل ألوهية عي استدالٌل  هَا وللبوّش 

.. مهِم والعقل يشهد بأن الالق صنع ما يالئض  بقوله: بالعقل عىل الثالوث، يتّ 

ر   ه )ِب ت  من خليقته..  ف  كَلك اإلله ع  مشى عىل البحر كأن ه عىل الَيبس، لُيعَلم أن 

ه أنّ  م  صنع طينًا وطىل هبا عيني األعمى املولود فأبص، لي عل   األرَض عىل الياه(.

 م أنهعل  اجلسد.. لي   حأقام العازر بعدما نتن وصح   اإلنسان من تراب(. ل  ب  )ج  

 .(3)عىل النفوس واألجسام، والباعث هلا يف اليوم األخري ّلطٌ س  م  

 :فهو يتوقف عىل أمورغري تام،  العقيلُّ  االستدالل  وهَا 

 نّ أ واحلال   ،عىل الاء داالً عىل أن الايش عليه هو إلهٌ  هلا: أن يكون اليُش أو  

هٌ الدليل عىل خالف ذلك متامًا، فإّن  ن م  ، فعن الكان كام يقر  النَصارى اإلله منز 

ونه فكان دلياًل تامًا عىل عدم ك زه ِف مكانٍ وحتي   هِ دِ ذلك عىل جتس   دل  مشى عىل املاء 

 .إهلاً 

 كلُّ   ةمن طار يف اهلواء صار إهلًا، فيشرتك يف األلوهيّ  بأنّ  لولهويلزم من 

ون عفضالً عن مالئكة الرحان وما يتمتّ  !فيها × طيور السامء كام اشرتك عيسى

 خارلة. به من خصال  

ه يتوقف عىل أن يكون ما فعله عيسى من شفاء األعمى والريض : أن  ِانيها

من وعنده هو عياٌء من اهلل، ما  كلَّ  بأن   ه يقر  والال أن  أي بقدرٍة ذاتيٍة، منه نفسه، 

 .(0)َواآلَن َعلُِموا َأنَّ ُكلَّ َما َأْعَيْيَتنِي ُهَو ِمْن ِعنِْدكَ اطبًا اهلل تعاىل: ذلك لوله خم
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ه يتوقف عىل أن يكون اإلله وحده قادرًا عىل ذلك، وأن ال يكون : أن  ِالثها

 من أخّص  ، وإال كان الدليل  اإلله أحداً من عباده عىل فعل ذلك رَ قدِ اإلمكان أن يُ ب

عىل الشفاء )بحسب اإلنجيل( ومل الكثري من العباد  ر  ألد   أنه املدعى، واحلال  

 .(3)بل شمل مجلة من أصحابه × ص ذلك عىل عيسىتقي

 : القس منّسى يوحنا3منوذج

ىيَهب  ، فات اهللتعييل صتوحيد املسلمني يعني يوحنا إىل أن  القّس منس 

ة زليّ اهلل أكي تكون صفات  ال بد  من القول بالثالوثوللخروج من هَا اإلشكال 

فاعاًل لصفاته مع األلنومني اآلخرين لئال تتعطل هَه  فاعلة، فيكون اهلل اآلب  

 الصفات، فيقول: 

دانية ، وملاذا ال ي كتفى بالقول بوحما الفائدة من تعليم التَّثليثلد ي سأل: 

اإلله؟ فن جيب: إن  تعليم الت ثليث رضوري االعتقاد به كاالعتقاد بوحدانية اهلل 

سباب كثرية، منها: اإلجابة عىل االعرتاضات الكثرية التي ي عرتض هبا عىل أل

، مثل:  الوحدانية املحضة كيف يكون اهلل هو الودود أو الحب، وبام أنَّه غري ُمتغريِّ

ُمنذ األزل، ويلزم من ذلك أن يكون َموُدود أو حمبوب ُمنذ األزل قبل  فهو ودودٌ 

د لال أح ؟بوب الوجود ُمنذ األزل عند اهلللحخلق العامل. فمن عساه يكون ذلك ا

ي  والوحيد هلَا السؤال»األفاضل:  فنقول إنَّ  :ففي عقيدة الت ثليث اجلواب الص 

. وما أحسن ما لال يسوع يف هَا املعنى أقنوم اآلب الَوُدود وأقنوم االبن الَوُدود

                                                 

: باب ألوهية عيسى يف اإلنجيل، عنوان )شفاء 4نا: الثالوث والكتب الساموية فصليراجع كتاب (3)

 ء املوتى(.املرىض وإحيا



 

 

 

جود صفة مكن االعتقاد بوال يُ وعليه، «. أحببتني لبل إنشاء العامل»خماطبًا ألبيه: 

د األقانيم مع وحدة اجلوهر، وإال كان  الحبة ِف اهلل ُمنذ األزل، ما مل نعتقد بتعد 

اً  ابتدأ أن َُيب  من الوقت الذي خلق له فيه، حمبوبًا من الالئكة والبش، ، ُمتَغريِّ

  «.أنا الرب ال أتغري  »ألنَّه قال:  وهذا باطٌل 

نٌ »ث إن  معنى تعليم الت ثلي تضمي ما هو  انه كّل يف كي أن  اهلل كامٌل يف نفسه وم 

ا عقيدة الوحدانية املحضة فمعناها «. لكامله رضوريٌّ  نعزٌل  أن  اهلل إلهٌ »أم  ن عم   م 

 وكان الكون أزلٌّ  ، وإال فنضطر إىل القول أنّ «بمفرده منَ األزل سواه وكائنٌ 

شاركًا له. ألن ه إذا كان اهلل ذا صفات، . ُمعيَّلة ال فينبغي أن تكون صفاته قائمةً  م 

لنا بالوحدة املحضة، فام املعنى أن   ، و وحكيمٌ  اهلل حُمب  فإذا ل  مع وقوي، ومن َُيب 

فات األدبي  إن   من يكون حكياًم، وإَل من يظهر قوته؟ ة بأسمى معناها، ال الَصِّ

 .(3) نيم )ال آهلة(ُتوجد إال بني شخَصني عاقلني، فلذا وجب أن يكون ِف اهلل أقا

 ويالحظ عىل استدالله:

من  بام تقّدم مدفوعةٌ  (التوحيد املحضما أسامه ) : أن االعرتاضات عىلأوالً 

ك اهلل لادرًا وعاملًا وما اىل ذل ون  ك  التمييز بني صفات الفعل وصفات الَات، ف  

 ات خالقًا ورازلًا من صفاهلل ون  آخر، وك   من صفات الَات ال حيتاج إىل طرف  

 إن شاء فعل وإن شاء ململشيئته وإرادته، فهو  عل  اهلل حادٌث خاضعٌ ، وف  الفعل

  يف الَات اإلهلية.التغريُّ من فعله يفعل، دون أن يلزم 

ن أن م ه عىل مبناه ال بد  عليه بصفات اخللق والرزق، فإنّ  ض  نق  : أّنه ي  ِانياً 
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 عنهم منَ األزل، ، وريضورزلهم منَ األزليكون اهلل تعاىل لد خلق خلقًا 

وخلق خلقًا وغضب عليهم وعالبهم منَ األزل أيضًا، لئال تكون صفة اخللق 

ة غري مفعلة. ألنه عىل القول بأَّنا أو أزليّ  ،ةوالرزق والرضا والغضب غري أزليّ 

اىل عند  يف اهلل تعلزم التغريُّ ي)دون إرجاعها لصفات الفعل(  غري أزلية وال فاعلة

 تفعيلها بخلق اخللق.اتصافه هبا أو عند 

ذكرناه من التمييز بني صفات  ال مهرب هلم منه إال بالعودة ملاوهَا ما 

 ة.الَات والفعل، ألَّنم ال يقولون بأن اخلليقة أزليّ 

يرجع إىل كون اهلل لادرًا، وهي من صفات الَات،  ،اهلل لويٌّ : لولنا نّ ا: ِالثاً 

 .له( ه  ت  ف  ص  اهلل  ر  ظه  وصفة الَات ال تستدعي وجود من )ي  

: يعني أن فعله يف غاية احلكمة واإلتقان والكامل. فهي من ه حكيمٌ ولولنا أنّ 

حكياًم معه، بل يلزم منها  من يكون اهلل  ال يلزم وجود  فصفات الفعل ال الَات، 

 آخر يكون حكياًم معه. أن يكون حكياًم عىل فرض وجود خملوق  

َا . وهبكام تقّدمأيضًا  فات الفعلمن ص ،ودودٌ  اهلل حمٌب : ن لولناا: رابعاً 

 يتم اجلواب عىل إشكاله.

اهلل "كتب يوحنا الرسول بالوحي فقال : القس إيدن ويلسون توزريقول 

ذا ليبيعة اهلل اجلوهرية، وه ُنا تعريٌف اهذه العبارة عىل  أخذ بعضهم. ولقد "ةٌ ب  حم   

إذا ما ف .تعريفاً  وال يعطي ، فقد كان يوحنا بقوله هَا يقرر حقيقةً جسيم خيأٌ 

ض ومتحّ  حيحةغري ص دينيةٍ  أنتج فلسفاٍت  فاحشٍ  ساوينا الحبة باهلل وقعنا ِف خيأٍ 

ل هو ب ،الَي ال يتفق مع والع الكتاب املقدس من الشعر اخليالّ  عن فيضان  

ن أن فلو أن الرسول أعل املسيحية التاريية. عن جوّ  متاماً  غريب   ينتمي إىل جوٍّ 



 

 

 

 أن فلو –ن اهلل الضيررنا إَل االستنتاج أن كيان اهلل هو كيان الحبة ة هي كياالحب  

 كذلك، ولكان واجبنا الفروض انت الحبة هي اهلل حرفياً لك حرفياً  ةالحب   هو اهلل

 لكان اهلل هلل . ولو أن املحبة مساويةٌ علينا هو أن نعبد الحبة باعتباره اإلله الوحيد

 .(3)هلل واملحبة متشاهبني متاماً للمحبة وحسب، ولكان ا مساوياً 

واالبن هو املحبوب، صار  بُّ ح  : أن اآلب هو امل  : أنه عىل لوهلمخامساً 

فكيف يكون من صدر منه الفعل ومن وقع عليه الفعل به،  ومفعوٌل  هناك فاعٌل 

دمها القادر أححقيقًة، بثبوت اثنني  ، وهبَا يبطل التوحيد  مها اثنان فعالً ؟ اً واحد

 حتاج.واآلخر امل

كان لوحده منذ عقيدة الوحدانية تعني أن اهلل بكون شكال ن اإل: أسادساً 

 ومل ، حيث كان اهللحقيقة التوحيد هو عنيُ ، ليس إشكاالً يف احلقيقة، بل األزل

 م.د  صار ما سواه رشيكًا له يف وجوب الوجود ويف الق   يكن معه سواه، وإالّ 

وض  عنها ع، وعرّب ة الحضةوحداني  الى بأَّنا وهي التي عرّب عنها القس منّس 

، وزعم أن القول هبا يعني أن اهلل تعاىل ليس ذاتًا دةالوحدانية الجر  سمعان بأَّنا 

ة التي ال تتَصف دة: هي الوحداني  الوحدانية الجر  وال موجودًا حقيقة فقال: 

َصف  يت   الأن اهللستنتج من آراء القائلني هبا( ، وإسنادها إىل اهلل معناه )كام ي  بَصفة

 قيقيٍّ ح موجود   لكلي  ، ألنّ حقيقي ليس ذاتًا، أو موجوداً له كيانٌ  ، أو بالري  بَصفةٍ 

 من األنحاء. ، عىل أي نحو  صفةٌ 

عناه م : فهي الوحدانية التي ال حّد هلا، وإسنادها إىل اله  الوحدانية اليلقةأما 

                                                 

 .14معرفة القدوس ص (3)



 

  

ه الَصفات لكن هذ ذاٌت يتَصف بالَصفات..)كام يستنتج من آراء القائلني هبا( أّنه 

 .(3)مل يكن هلا جمال للظهور أو العمل إال عند قيامه باللق

قدم ال نا كام تيف عدم فهمهام لعقيدة التوحيد عند املسلمني، فإنّ  وهو واضٌ  

لئال  ،عليه ةٍ عارض ال يتَصف بَصفةٍ بل نقول أّنه ( نقول بأن اهلل )ال يتصف بصفة  

د  ألن ، د ِف الذات اإلهليةيلزم التعد   الصفة إن كان ِ غريه وكان ِ لديمة معه تعد 

 القديم.

 لكن ه موجودٌ حقيقي(، بل نقول إنه  وال نقول أنه )ليس موجودًا له كيانٌ 

وهو  ،كل األشياء خملولاتهو ،ال كاألشياء( )شءٌ فهو ، ليس كسائر الوجودات

اهلل ف ؟!كيف نعبد من ليس موجودًا حقيقةه عن االتصاف بصفامها، وإال املنزّ 

لكن ال عىل نحو صفة العارض عىل العروض، بل عىل  وله صفاٌت ، تعاىل موجودٌ 

 من كل إشكال  لو التزموا به النصارى  ص  لي كام تقّدم، وهَا ي    نحو صفة الذات

 .الوحدانية بأُبى صورها ُت ثبِ ويُ يف الَات اإلهلية 

 : عوض مسعان4منوذج

اهلل ال تركيب فيه، وبام أن هَه  نّ ة، وأقّر عوض سمعان أن صفات اهلل أزليّ ي  

ه كان ال بّد أنّ بحسب ما يقول، و لةال معي   فال بد  أُنا كانت فاعلةً ة الصفات أزليّ 

فيه ألانيم تصل هَه املامرسة بينها، وهَه  عىل أنّ  ! وهَا ما يدلُّ يامرسها مع ذاته

زالً ِم صارت أ ةً صفات اهلل مل تكن عاطلبام أن املامرسة بحسبه هي املحّبة! فيقول: 

.. وبام كائن من الكائنات أزالً قبل وجود أي   عندما خلق، بل كانت عاملةً  عاملةً 
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قل عه كان يامرس صفاته يف األزل مع غريه، ألنه ال رشيك له، وال ي  أنه ال ي عقل أنّ 

ا كان يامرسهأنه كان يامرسها مع جزء من ذاته ألنه ال تركيب فيه، إذًا ال شك أنه 

 .(3)ني ذاته نفسهابينه وب

، قلبة بني اِنني عىل األة تدل عىل وجود روابط طي  صفة الحب  ثم يقول: 

د عىل وجو يدّل  فاتَصاف اهلل بالحبة أزالً ، ولَلك واآلخر حمبوب أحدمها حمب  

ني ذاته هلل بينه وب ة بينه وبني ذاته.. وطبعًا ال مال لوجود عاللات  خاّص  عاللات  

و ل يمكن أن تنشأ بسببها هَه العاللات. خاصة زاٍت بممي   زاً متمي  إال إذا كان 

ه العامل ألن  ب له عالقةً  وقلنا إن  بينه وبني ذاته أزالً،  فرضنا أن اهلل مل تكن له عاللةٌ 

كن هلا مل ي ِف عالقةٍ  َل َخ خالقه والعتني به، لكانت النتيجة التمية لذلك أنه دَ 

 .(0) تغرّي!فيكون لد تطّور و ِف ذاته أزالً، أساٌس 

الَصفات كالسمع والبْص، والكالم والعلم، واإلرادة بام أن ويقول: 

 عالل   ن  ، أو بني كائإال بني كائنني عاقلني عىل األقل َس والحبة، ال يمكن أن مُتارَ 

يه، كان ف ده باألزلية وعدم وجود تركيب  وذاته إن كان مركبًا. وبام أن اهلل مع تفرُّ 

بينه وبني ذاته، فمن املؤكد أن تكون ذاته عينها مع  يامرس هَه الصفات أزالً 

آخر تكون ذاته ليس تعي نًا واحدًا،  وحدانية جوهرها، هي بنفسها جامعة.. بتعبري  

ا زات( التي تتميز هب. وهَه التعينات هي ما عربنا عنها.. )باملميّ بل تعي نات

نات ليس جزءًا من تعيّ من هَه ال تعنّي   أن يكون كلُّ  ة اهلل.. من البدهُّيّي وحدانيّ 
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 اهلل هو عني جوهره، ولَلك يكون ذات اهلل، بل أن يكون هو ذات اهلل.. ألن تعنيُّ 

 .(3)األبدّي  نات هو اهلل األزلّ من هَه التعيُّ  تعني   كلُّ 

 :عنه لوحظ عىل كلامت املتقدمنيفضاًل عام الحظ عىل كلامته وي  

كن ، حيث كان اهلل ومل يأزليةً  : أن اهلل تعاىل خالٌق، واملخلولات ليس ِأوالً 

 عاىلواهلل تهناك شء من املخلولات كام يتفق عىل ذلك املسلمون والنصارى، 

من  ةٌ يف ذاته(، ألن اخللق صف بخلقه اخللق مل يدخل يف )عاللة مل يكن هلا أساٌس 

ًا يف ذاته. صفات الفعل، وفعل    اهلل تعاىل ال يعني تغريُّ

  بخلقه اخللق.مل يتغرّي وال خالف يف أن اهلل تعاىل 

 واحلبُّ كاخللق هنا، من صفات الفعل ال من صفات الَات، فمخلولات  

ٌ غ  ذلك ت   من له أو مبغوضة، دون أن يلزم اهلل تعاىل إما أن تكون حمبوبةً  يف صفات  ريُّ

 رشنا إىل معاين احلب يف ما تقدم.اهلل، ولد أ

د يف عدُّ ثب ِ التي  (  عىل األقلبة بني اِننيروابط طي  ه )د  ق  ما اعت   ثانيًا: أنّ 

د اآلهلة، وال يقولوصفات اهلل األزلية، فيثب ِ  ن إما الرتكيب ِف اإلله الواحد أو تعد 

د يف الصفات مالزمُبام، فوقعوا ِف التناقض لتعدد اآلهلة  اً . وإن كان القول بالتعدُّ

 وال يمكن أن ينفك عنه.

 زلية  أ هلل روابط وعاللات   : أن سبب هَه الشبهة، وسبب القول بأنِالثاً 

فات عن التمييز بني صفات الَات وص هو لياس اهلل تعاىل عىل خملولاته، والعجز  

دّية هلَه االخرتاعات البَّشية  الفعل، ما أوصل   ق   .يةاإلهلونسبتها للَات الع 
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 ق  ل  طوما يؤكد ذلك هو ما يقوله سمعان نفسه من أن صفات اهلل تعاىل ال ت  

َه الصفات املراد من ه علينا، بل إنّ  ق  يتلف عن الصفات التي تطل   عليه باعتبار  

ود كام نفهم دوالو   بُّ ح  من صفات اهلل امل   د  هو نفس املعاين التي نفهمها. وبالتال ع  

بومها عند ث ، ألنّ فصار ثبومها عند اهلل تعاىل يعني التغريُّ  !نحن املحبة واملودة

 .اإلنسان يعني التغرّي 

 م من صفات الفعل ال الَات، وال ينحّل ة كام تقدّ ة واملودّ ن املحبّ واحلال أ

كان ِ فاعلة منَ األزل بني اهلل  لد هَه الصفاتبالَهاب إىل كون اإلشكال 

 ٌ ثابتٌة ات ، ألن هَه الصفوألانيمه وال زال ِ فاعلة بنفس الطريقة فلم حيصل تغريُّ

ه، فلو كانبحق خملولات اهلل تعاىل أيضًا، بمعنى أن اهلل تعاىل  مَ زِ لَ قد   حيبُّ خلق 

ريُّ من ، وإن كان مل حيصل بسببها التغاهلل خملوقاته ا أحب   فقد حَصل ل  منها التغري  

 جهة حّبه أللانيمه.

إذا كان ِ املحّبة بني األلانيم ثابتة منَ األزل ولألبد، لئال : بعبارة أخرى

لولاته، ألّن اهلل بني اهلل تعاىل وخم يلزم من تغرّيها تغرّي اهلل تعاىل، فإَّنا ليس ِ ثابتة

 ِ ، فإن كان ِ حمّبة اهلل تعاىل كمحّبتنا ثببعدما خلقهم تعاىل خلق اخللق وأحّبهم

بعدما أحّب اخللق، بل حال هَه الصفة كحال صفة اخللق  التغريُّ يف الَات اإلهلية

جدوا بعد أن مل يكونوا، فهل ي زم من لمتامًا، بحيث خلق  اهلل تعاىل اخللق  فو 

ٌ يف صفات اهلل تعاىل؟   وجودهم بعد العدم تغريُّ

، وال هة بام ذهبوا إلي ِف الذات اإلهليال يتخلص النَصارى من إشكال التغري  و

 .مهرب هلم إال بام قلناه

 إن أطلقنا: حينام يقول عوض سمعان كلامتة يف به  ويتض  وجه الشُّ 



 

  

 ًى لقها به عىل غريه، وبمعنالصفات عىل اهلل باعتبار  يتلف عن ذاك الَي نط

اهلل غري ُمدَرك لدينا. وبام أن  َح صبَ ألَ يتلف عن ذات املعنى الَي ي فهم منها، 

ه لصد ، إذًا ال شك يف أنّ غرضه من اإلعالن عن ذاته هو أن ندركه عىل حقيقته

 ( نفس العان التي نفهمها منها، لكن طبعاً صف هبابالصفات )التي أعلن أنه متّ 

 .(3)ناسب معهبدرجة تت

 ءة اهلل ال يمكن إدراك شماهيّ  نه  ك  وهَا يتعارض مع ما لاله سمعان من أن 

 عنه، بل وال يَصح ة اهلل، فال قدرة لنا عىل فحَصه أو إدراك يشءٍ ماهي   ُكنهُ أما ا: عنه

 ، وأّنىعن الدود هٌ واهلل منز   لنا أن نتياول لفحَصه أو إدراكه.. فقدرتنا حمدودةٌ 

 .(0)رك كّل شء عن املنّزه عن احلدود؟!للمحدود أن يد

: السبب اآلخر يف ولوعهم يف هَه الشبهة هو عدم استيعاب كون رابعاً 

د  يف الَات اإلهلية املقدسة، فإنّ  الصفات الَاتية هي صفات    دون تعدُّ
 ذات 

سمعان مل يتمكن من إدراك حقيقة كون صفات اهلل هي عني ذاته، فجعلها )غري 

د القدماء وإن كان  أو عاملةٌ  فاعلةٌ ذاته( ولكنها ) بينه وبني ذاته(، فأثب ِ هبَا تعدُّ

هل صفات اهلل هي ذاته، أم أحدهم علة لآلخر! وهو الَّشك باهلل تعاىل، فقال: 

 .. ؟غري ذاته

ذاتًا  ، أو املعنىإن قلنا إُنا ذاته، جعلنا الَصفة موصوفاً والوصوف صفة. 3

  .وهذا باطل ،والَات معنى

لتصقة أو م افرتضنا وجود أشياء منفَصلة عن ذاته ،غري ذاتهللنا إَّنا وإن . 0
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  به، وكل ذلك باطل.

 صفات اهلل هي غري ذاته، لكن ال يمكن أن تكون منفَصلةً وواض  أن . 0

ني ذاته . وعملها بينه وببينه وبني ذاته ُبا، بل أن تكون عاملةً  عن ذاته أو ملتَصقةً 

 .(3)جامعة مانعة ال يتأتى إال إذا كان ِ وحدانيته

ا مل يدرك حقيقة القول األول من كون الصفات هي عني الَات نفى وهو ملّ 

ه تصور أن كون القدرة واحلياة والعلم من صفات الَات يعني أن تكون ذلك، ألنّ 

 بالقدرة، فيصري املوصوف صفةً  اً موصوف بالعلم، والعلم   موصوفةً  القدرة  

ن م من حيث هو عاملٌ  َلك، بل نقول هو لادرٌ ا ال نقول بنموصوفًا، ولكن والصفة  

 اًل.كام تقّدم، فلرياجع مفّص  حيث هو حيٌّ 

 ثبُت يُ ، اخرتع لوالً ثالثًا الثاين باطالً كان حقيقة القول األول، و ل  ه  ج  ملّا و

د ِف ذات اهلل وصفاته القول التغيية عليها ب ، وحاول كسائر النصارىفيه التعد 

د ا  املفيض للَّشك بال شك. د  ، وهو التعدُّ ألقانيمبوحدانية اجلوهر وتعد 

 يف ×الرضا  وكالم سمعان يَكرنا بمتكّلم خراسان عندما ناظر اإلمام  

ا من لائاًل بأَّّن  صفات الفعل، وملا كان هَا املتكلم  وهي من اإلرادة اإلهلية، 

صفات الَات، مع ما يلزم ذلك من حماذير باطلة، حاججه فيها اإلمام فتحرّي 

اَم َقْويِل إِنَّ لال بعد ذلك: وًا، جواب هُ وَ  َراَدَة َلْيَسْت ُهوَ اإلِ َفإِنَّ  !اَل َغرْيَ

ا  ض  ال  الري هُ  ،َيا َجاِهُل  ×:ل   إَِذا ُقْلَت وَ  ،إَِذا ُقْلَت َلْيَسْت ُهَو َفَقْد َجَعْلَتَها َغرْيَ
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ُه َفَقْد َجَعْلَتَها ُهو َلْيَسْت ِهَي َغرْيَ
(3). 

فات ، فإما أن تكون الصاملتنالضني كاخلراساين هَابني فسمعان هنا مجع 

 غري ممكن.كام فعل فاجلمع بينهام أما هو، ليس ِ هو وإما أن تكون 

ل ه عىل فرض التنزُّ أنّ منها لوازم أخرى فاسدة،  : يلزم من لولهخامساً 

والتسليم بوجود اآلب واالبن والروح القدس منَ األزل، وكون هَه الصفات 

فمع اته، ذأي بني األلانيم الثالثة، الَين هم وبني ذاته،  ه تعاىلبين من األزل عاملةً 

 ،أكثر من ِالِة: اآلب واالبن والروح القدس ة صار األزيل  وجود صفة الحب  

روح ة الواقعة عىل الوالحب  ة الواقعة عىل االبن، والحب  من اآلب،  ةة الَصادروالحب  

 . ةسبع ، فيَصري األزيل  نفسها ةفضاًل عن صفة الحب   ستة،القدس، فهذه 

مما كان أزليًا.. وهم وإن كبري  وهكَا سائر الصفات إىل أن نصل إىل عدد 

 ،ال ينفك عن حقيقة كون هذه الَصفات غري ذاتهكانوا ال يلتزمون به إال أنه 

 وعاملة بينه وبني ذاته.

 ، فال يتعدد القديم بَلك.(0): ان الصفات معنى وليس ِ ذاتاال يقال

يف  م: كون الصفات معنًى أمٌر خمتلٌف فيه بني النصارى، كام تقدّ ا نقولنألن  

، حيث  تديد معنى األلنوم، وحتى عند القائل بأَّنا معنى، فإَّّنا تكشف عن فعل 

 م ال يريدون من وجود العاللةبأَّّن  عىل املحبوب، وال شّك  بي من امل ح   ولع احلبُّ 

 إثبات  بني األلانيم الثالثة منَ األزل
 
حقيقة، له واقعية و يشءٌ ، بل خيالّ  شء
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والوالع عىل سائر األلانيم،  من أحد األقانيم، الَصادرُ  وهذه القيقة هي الب  

 وال يقف عند حد الثالثة. ر كام قلنايثبت التكثًّ وهبَا 

ا تقدم ممض  بام تقّدم بطالن ما نسبه سمعان إىل املسلمني بقوله: : يتّ سادساً 

يًا مع دة أو ميلقة يؤدي العتبار العامل أزلعتقاد بأن وحدانية اهلل جمر  االيتبني لنا أن 

 ٍ رٍ  اهلل، أو اعتبار العامل واهلل شيئًا واحدًا، أو يؤدي لدوث تغري  هلل عند ِف ا وتيو 

ة اهلل جامعة مانعة فيدّل عىل أن اهلل أما االعتقاد بأن وحدانيّ  قيامه بخلق العامل.

  .(3)ض سبحانه للتغرّي أو التطورخلق العامل دون أن يتعرّ 

 من صفاتفإن اإلشكال يقع عليهم ال علينا، حيث جعلنا هَه الصفات 

 .م العاملَد  عىل اهلل تعاَل، وال قِ الفعل التي ال يلزم منها طروء التغري  

، ألن املحبّ  بينام يلزم عىل لوهلم حدوث   ني ة إنام كان ِ أزلية عندهم بالتغريُّ

احلال أن هَا ال ه، واهلل تعاىل أحدًا بعد أن مل حيبّ   بأن حيّب لزم التغرّي األلانيم لئال ي

نَ األزل عندهم، فلزم ًا لالبن والروح القدس مبّ يدفع اإلشكال، ألن اهلل كان حم   

القديم، ثم أحّب املخلولات بعد أن خلقها، فلزم التغريُّ فيه تعاىل،  دمن ذلك تعدُّ 

 منا.كال دونه الزم كالمهم ، لكنّ وهم ال يقولون بالتغريُّ 

يف كلامت سمعان نفسه ما ينايف إمكان االستدالل عىل الثالوث  نّ : أوأخرياً 

ثالوث ما نات اإلهلية أي الحقيقة التعي  م، وهو االعرتاف بأن بالدليل العقيل املتقدّ 

 .ال يمكن للعقل أن يتَصوره

اًل ك، بل نقول إن إننا ال نقول إن كاًل من هَه التعينات يكون إهلاً يقول: 
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هذه القيقة أسمى من أن ال شك أن  .ناً منها يكون هو اهلل، أو الالهوت معي  

قل ال إن الع، ولكنها تتوافق معها كل التوافق.. نعم رهاتستييع عقولنا تَصو  

 .(3)يستييع أن يتَصور هذه القيقة

رها   ؟ عليها بالعقل ُِمَّ يستدل  كيف ال يستييع العقل تَصو 

: هكَا حال املسلمني حيث يستدّلون عىل وجود اهلل بالعقل وهم لال يقا

 .هال يدركون كنه  

: فرٌق واض  بني األمرين، فإننا نستدلُّ والنصارى بالعقل عىل ألننا نقول

وجود اهلل، ونّتفق معهم عىل عدم إمكان اكتناهه. أما الثالوث فهو بنفسه غري لابل  

 عليه؟ ألن يتصوّره العقل فكيف يصري دليالً 

ية او معرفة الَات االهليف امتناع املسلمني  عقيدةبعدما يَكر سمعان يقول 

ر البحث ون: البحث فيها حن نتفق كل االتفاق مع هؤالء األئمة والعلامء عىل تعذ 

 ، ومن جانبنا لوال أن الكتابِف ذات اهلل، بل وأيضًا عىل عدم جواز البحث فيها

 ةاألدلة العقلي   )اآلب واالبن والروح القدس( وأن  اهلل هو املقدس لد نّص عىل أن 

ا ميلقًا لا خير ببالنوغريه من النصوص،  ة قد أِبتت لنا صدق هذا النصوالنقلي  

 .(0)أن يكون هذا هو كنه اهلل، أو حقيقة ذاته

إن كان البحث يف ذات اهلل متعَرًا، كيف تثب ِ األدلة العقلية صدق هَا ف

 نهه؟وأن الثالوث هو ك النص؟!
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 الطٌ س ، ألن الدليل العقيلّ فقط كان األحرى به أن يعتمد عىل الدليل النقيلّ 

 فقد بّينا عدم داللته عىل ما يتومهه النصارى من القول كام تقدم، وأما الدليل النقيلّ 

 بالثالوث يف كتاب )الثالوث والكتب الساموية(.

 : عماد شحادة8منوذج

يف الَات اإلهلية  عدم وجود عاللة  إن : عامد شحادة يقول الدكتور القّس 

 .(3)إَل العدم منه إَل الوجود ُب هو أقرَ يعني عدم نشاط صفاته. وبالتال 

ّعال )أي ان ف بينام يعتقد البعض بوجوب وجود صفات اهلل بشكل  : ويقول

اهلل كان يستخدم تلك الصفات وبمعزل عن اخلليقة( يعتقد آخرون أن ذلك ليس 

ا املنهج وبحسب هَ هَه الصفات ترتبط باخلليقة ليس إال. رشطاً الزماً بحجة أنّ 

فإن صفات اهلل هي صفاٌت كامنٌة وليس ِ فاعلًة منَ األزل، بل لد صارت فاعلة 

ُّ ي  . .(0)بعد اخللق
القدرة للقيام ُبذه األعامل هي أصحاب هَا الرأي عىل أن  ص 

ات  بعض الصعوبلكن تتجىل ..ة، لكن دون أن تكون األعامل بنفسها أزليةأزلي  

 حيال حص فعالية صفات اهلل ملا بعد اخللق:

)غري فاعلة( دون اخلليقة، فهَا يعني أن  : إذا كان ِ صفات اهلل كامنةً أوالً 

ًا م   تناىف مع طبيعة عّينًا. وهَا يتفعيل صفاته بعد اخللق لد أضفى عىل طبيعته تغريُّ

 اهلل الالمتغرية.
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يعني  سبيل املثال مل تتفّعل إال بعد اخلليقة: القول إن صفة العلم عىل ِانياً 

ملعرفة ومناف  لطبيعة اهلل كيّل ا أن اهلل كان جيهل أمراً ما لبل اخلليقة، وهَا مستحيٌل 

 .(3)والعلم

 واجلواب عىل هَه الشبهات كلها لد اتض  مما تقدم، ونزيد عليه:

لة منَ ودة فاعصفة املحبة وامل م رغم لوهلم أنّ ، فإَّّن باجلواب النقيض: أوالً 

عد عىل لوهلم ال بّد أن حيصل بالتغريُّ  عند اخللق، إال أن األزل لئال يلزم التغريُّ 

 بٌّ ه حم   ، فإنّ ّباً فصار حم   ثم تغري   مطلقًا  بٍّ خلق اخللق، ال من جهة كون اهلل غري حم   

ثم  ،اً ملخلولاته لبل خلقهمبّ أللانيمه عندهم منَ األزل، بل من جهة عدم كونه حم   

ّبًا صريورته  لو َتاه و عىل تفسريهم للمحبة حاصٌل  هلم بعد خلقهم. فالتغريُّ  حم 

 .بام ذهبوا إليهوال يندفع اإلشكال املخلولات، 

بل إن عملية اخللق نفسها بحسب تفسريهم تستلزم  الزمًا فاسدًا، وهو 

(، فلاّم مل لة)غري فاعلة( إىل حالة  )فاع من صفات اهلل تعاىل من حالة   انتقال صفة  

يكن اهلل تعاىل خالقًا منَ األزل، أي مل يكن لد خلق أحدًا منَ األزل، كان ِ صفته 

هَه عندهم )كامنًة( و)غري فاعلة(، وملّا خلق اخللق تّول ِ إىل صفة  )فاعلة(، 

، وال يقولون به.. فام أجابوا به عن صفة اخللق أجبنا به عن  فيلزم منها التغريُّ

 (.)املحبة واملودة

، أّن كون هَه الصفات صفات فعل يعني عدم طروء باجلواب الِل  : ِانياً 

ا ن  بي ح  ه ليس كبعض خملولاته، ألن حبّ  عىل الَات اإلهلية املقدسة إن أحّب  تغريُّ  
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 وإال لزم تشبيه اخلالق بخلقه.

 لقيف اهلل تعاىل عندما خ فق والنصارى عىل عدم حصول تغريُّ  متامًا كام نتّ 

 ون أن يكون اخللق أزليًا.، داخللق

فإننا  ،ال نقر  بام ذهب إليه بعضهم من طروء العلم عىل اهلل تعاَلأننا : ِالثاً 

كام  زل، ونربأ ممن مل يقل بَلك،عاملٌ بام كان وما يكون منَ األنعتقد أّن اهلل تعاىل 

 َكانَ : ×، فعن اإلمام البالر ^دّل عليه العقل، ورويناه عن أئمتنا املعصومني 

هُ اَل يَشْ وَ  َجلَّ وَ  َعزَّ  اهلل ِه َفِعْلُمُه بِِه َقْبَل َكْونِِه َكِعْلِمِه بِ  ،مَلْ َيَزْل َعالًِا باَِم َيُكونُ وَ  ،َء َغرْيُ

ُلَق اأْلَْشَياَء َكِعْلِمِه  اهللمَلْ َيَزِل : ^ . وعنهم(3)َبْعَد َكْونِه َعالًِا بِاأْلَْشَياِء َقْبَل َأْن َُيْ

 .(0)اِء َبْعَد َما َخَلَق اأْلَْشَياءَ بِاأْلَْشيَ 

الناس من كان يعتقد أن العلم من  ن  م   وليس ِ هَه الشبهة لديمة، فإنّ 

 صفات الفعل التي ال يمكن أن تكون أزلّية، فأرسل بعض أصحاب األئمة

ة  يسأهلم عن هَا االختالف، فعن  ^إليهم  املعصومني َز   َبن  ح 
د  ر  َبن  حم  م  َعف  ج 

ال   ت َب ِ  إ ىل  ل  ل   : ك  ج  َلم   ×الر  وا يف  اَلع  ي ك  اَخت ل ف 
ال  و  ه  أ ن  م  ل  ال  ب عَ  ،أ َسأ  ق  مَ ف  ه  َ  :ض  مل 

ل   ز    اهللي 
 
َعل  اأَل َشي اء

َبل  ف  امل ًا ل  مَ و   ،ع  ه  ال  ب َعض  ل   :ل  ز  َ ي  ول  مل  امل اً  اهللال  ن ق  أِلَنَّ َمْعنَى  ع 

َبْتنَا ِِف اأْلََزِل َمَعُه َشْيئاً َفإِ  ،َيْعَلُم َيْفَعُل  ِْ َبْتنَا اْلِعْلَم َفَقْد َأ ِْ  .ْن َأ

ي  
ل ن  ع  أ َي ِ  ج  إ َن ر  َيه   اهللف  ل  ف  ع 

ا أ ل  ك  م 
ل  َن ذ  ن ي م  ليم  ع  اك  أ َن ت  د 

ه  و   ف  وز   .ال  أ ج 

ت ب   طيه   ×ف ك   .(0)هُ َتَعاََل ِذْكرُ وَ  َعالًِا َتَباَركَ  اهللمَلْ َيَزِل  :ب خ 

                                                 

 .321ص 3الكايف ج (3)

 .321ص 3الكايف ج (0)

 .321ص 3الكايف ج (0)



 

  

ل م   ×: وعن أمري املؤمنني  ع  َهل  ت   ج 
َن ب َعد 

م  امل   ف  لُّ ع  ك  َ  ،و  مل  َل و  َه  َ جي  اهلل مل   و 

ل مَ  ت ع  ا َقْبَل  ،َأَحاَ  بِاأْلَْشَياِء ِعْلاًم َقْبَل َكْوُِنَا َفَلْم َيْزَدَد بَِكْوُِنَا ِعْلامً  ،ي   َأْن ِعْلُمُه ُِبَ

َُنَا َكِعْلِمِه بَ  َوف   ،ْعَد َتْكِوينَِهاُيَكوِّ ال  خ   و 
َلط ان   س 

يد  ت َشد 
ََّن ا ل  وي ك  َ ي  ال   مل   و 

ال  و  َن ز 
 م 

ان   اب ر   ،ن َقص  ك   م 
يك  ال  رش   ر  و 

اث  ك  دٍّ م 
ال  ن  ن او  و  دٍّ م 

ىل  ض   ع 
ان ة  ع 
ال  اَست  ال   ،و  ئ ق  ل ك َن خ 

ون ر 
اخ  ب اٌد د 

ع  َرب وب ون  و   ..  م 

 ،اَل بِالتَّْفكرِِي ِِف ِعْلٍم َحاِدٍث َأَصاَب َما َخَلَق  ،َخَلَق َما َعلِمَ وَ  ،َلَق َعلَِم َما َخ 

ُلْق وَ  نٌ  ،اَل ُشْبَهٍة َدَخَلْت َعَلْيِه فِياَم مَلْ َُيْ َتق  أ َمٌر م  ٌم و  َك  َلٌم حم 
ع  ٌم و  رَب  اٌء م  َن ل ض 

 .(3)ل ك 

َ األزل:  ونحن نترّبأ ممن نفى علم اهلل تعاىل بام كان وما يكون ور  ع  من نَص  َن م 

َبد  اهلل  ا ع  أ َل ِ  أ ب  : س  ال  م  ل 
از   هللاٌء مَلْ َيُكْن ِِف ِعْلِم ْل َيُكوُن اْلَيْوَم يَشْ هَ  ×:َبن  ح 

 ؟بِاأْلَْمسِ 

 .اهللَمْن َقاَل َهَذا َفَأْخَزاُه  ،اَل  :َقاَل 

َل ِ   َوم   :ل  ٌن إ ىل  ي 
ائ  و  ك  ا ه  م  ان  و  ا ك  أ َي ِ  م  ة   أ  ر  ي ام 

َلم  اهلل ،اَلق  َيس  يف  ع   ؟أ  ل 

ال   ُلَق ال ،َبىَل  :ل   .(0)ْلَق َقْبَل َأْن َُيْ

ر  من تقسيم يظهر أن : رابعاً 
ك  جوهرية(  صفات  )الصفات إىل ما ذ 

 باطل من جهات: عاللية( هو تقسيمٌ  صفات  )و

وكّلام ، (0)ادةشحكام فرسها هبا  العالقة التبادلةتعني  أّن الثانية: اجلهة األوَل

                                                 

 .302ص 3الكايف ج (3)

 .341ص 3الكايف ج (0)

 .03اآلب واإلبن والروح القدس ص (0)



 

 

 

هلل تّقق ِ الصفة العاللية يف افإذا ف  عىل اآلخر انفعل اآلخر، ر  من ط   ولع الفعل  

، ويؤِر وال وال ينفعل يفعُل تعاَل اهلل وتعاىل دّل ذلك عىل انفعاله وتأثُّره تعاىل، 

 .يتأِر.

: أن الصفات اجلوهرية إن أريد هبا صفات الَات، كالعلم اجلهة الثانية

وال  ،وهي عني الَاتال مرّكبة،  بسييةٌ  فهي صفاٌت واحلياة وما شابه، والقدرة 

 . قبل اللق ومع اللق وبعدهيناهلا التغري  

العقل ليس هو الَصدر الذي وأخريًا.. يعرتف القس عامد شحادة نفسه بأن 

عقل مل ال، يقول: باعرتافهم دلياًل عقليًا إذاً  ، فليس دليلهمأعلن عن هذه العقيدة

 .(3)هو الَصدر الذي أعلن عن هذه العقيدةيكن 

 الكتاب املقدسإعالن بعد إال أّنه  ،املصدروإن مل يكن هو  : العقل  فإن قيل

 .عليهإىل الدليل العقيل  تنّبه اإلنسان  يعن الثالوث 

وستأيت  ،تبنّي كام  الثالوث الَي تقّدم يبطل   الدليل العقيلّ  بل إن :قلنا

 .ل للثالوث أبداً عدم إدراك العقكلاممهم يف 

 مناذج أخرى

بعد متامية اجلواب عىل هَه الشبهات بام تقدم، نعرض بعض ما يشبهها يف 

 سوى ما تقدم. ه ليس عندهم دليٌل  أنّ كلامت سائر علامء النصارى، ليتبنّي 

ال  كلامت  من  لشامس اإلكلرييكي د. سام  حلميفمن ذلك ما ذكره ا

بل ما الَي كان يفعله اهلل الواحد األزل لها: تتلف أبدًا عام تقدم عنه، ننقل بعض

                                                 

 .11اآلب واإلبن والروح القدس ص (3)



 

  

واه، ماذا س نعم يف األزلية إذ مل يكن أحدٌ  خلق السامء واألرض واملالئكة والبَّش؟

 ؟؟ أم كان صامتًا وِف حالة سكونوَيب   م ويسمعُ هل كان يتكل   كان يفعل؟

نه ألإن للنا إنه مل يكن يتكلم ويسمع وحيب، إذن فقد طرأ تغيري عىل اهلل،  -

لد تكلم إىل اآلباء باألنبياء، وهو اليوم )سامع الصالة( إذ هو السميع املجيب، 

 خليقته وصنعة يديه. كام أنه حيّب 

نعم إن للنا إن اهلل كان ساكنًا ال يتكلم وال يسمع وال حيب ثم تكلم  -

 ه عن التغيري والتطور.وسمع وأحب إذن فقد تغرّي، واهلل جل جالله منزّ 

إنه كان يتكلم ويسمع وحيب يف األزل لبل خلق املالئكة أو وإن للنا  -

 (3)البَّش، فمع من كان يتكلم، وإىل من كان يستمع، ومن كان حيب؟؟

، يعٌ وسم بناء عىل ذلك، فإن اهلل منَ األزل وإىل األبد هو كليمٌ ثم يقول: 

نحن  هكَا معه.. ومنظور، دون أن يكون هناك رشيٌك  وحمبوب، ناظرٌ  حمبٌّ 

 ه مثلث الَصفات أو الاصياتله َشيك له ولكن   اهلل واحٌد  حيني نؤمن بأن  السي

يف جوهره، ولكن يوجد يف هَا اجلوهر الواحد ثالث  ، فاهلل واحدٌ الذاتية

، وهَه الصفات الَاتية الثالث الوجود والعقل والياةخاصيات ذاتية وهي: 

 .(0) أطلق عليها آباء الكنيسة األوائل كلمة )ألانيم(

الثالثة كلها ناشئة من جهل  فاالحتامالتم اجلواب عليه، َا كله لد تقدّ وه

 كيفية فهم صفات اهلل تعاىل، ولياسها عىل صفات املخلولني.
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، م(402 -024)اوغسطينوس القديس  ولد نسب حلمي هَا الكالم إىل

 القياس الذي اخذه اوغسيينوسالقياس املستمد من طبيعة اهلل، وهو حينام لال: 

 وغري ذات موضوع ما مل يكن هناك ة عاطلةً بيعة اهلل )اهلل حمبة( إذ تكون الحب  من ط

مل جيد هلا أوغسيينوس حاًل إال ِف الثالوث .. وهَه ة الحبةوذاتي   وحمبوٌب  حمب  

ات م بأن من صففمثاًل إذا كان ِ كافة األديان تسلّ  ..القائم ِف ذات اإلله الواحد

م، فإنه ينبغي أن نسأل، ومع من كان يتكلم اهلل، أو تكلّ اهلل النطق، إذ هو الناطق امل

  .(3)من مالئكة أو بَّش؟ ةٌ قينطق لبل أن تكون هناك خلي

ح الوحي بأن : القس ابراهيم القمص عازر تاورضوس ويقول عندما يْصِّ

)اهلل حمبة( يقَصد أن اهلل )حمب ة( ِف ذاته، ِف داخله، ِف كيانه، بغض النظر عن 

وم حتمي ة تواجد أكثر من أقن.. ويرتتب عىل هَا أن ُيلق اإلنساناإلنسان، وقبل 

فإذا كان هناك  ،ِف جوهر اهلل، ِف داخله وكيانه، ففي اهلل أقانيم ِالِة يتبادلون الحبة

د ِف جوهر يوجمعنى للقول )اهلل حيب اهلل( )اهلل يتبادل احلب مع اهلل( فيجب أن 

، وهَا ما لصده الرب يسوع عندما هذا اهلل أكثر من طرف يدخلون ِف تبادل الب  

اسمه )الروح  آخر )اإلبن( وطرف ثالث   أول )اآلب( وطرف   أوحى بطرف  

أنا  :ِف اجلوهر واحتادٌ  تبادل حبي وبني اآلب واالبن والروح القدس  القدس(.

 .(0)واآلب واحد

 نؤمن نعم: ثالثًا: نوع وحدانية اهلل: الواعظ الدكتور زآريا استاورويقول و

أن اهلل واحد. ولكن ما هو نوع هَه الوحدانية؟ هل هي وحدانية مردة أو 
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ا ماذالسؤال الَي حري الفالسفة دون إجابة وهو:  مطلقة؟ لو كان هكَا سيظل

؟ واهس كان يقول أو يفعل اهلل األزيل قبل خلق الكون والالئكة والبش إذ مل يكن

 اللهج جل هلل حاشا –مطبق  أم كان يف حالة صم ِ هل كان يتكلم ويسمع وحيّب 

ان فمع من كلبل خلق املالئكة والبَّش،  من صفاته وطبيعته دون إظهار أيٍّ  -

 احلل ؟ أعلن الكتاب املقدسأو يامرس صفاته أو طبيعته يتكلم أو يسمع أو َيب  

دة مطلقة بل هي وحدانية األوحد هلَه املعضلة وهي أن وحدانية اهلل ليس ِ مرّ 

لكل ما عداها. وبناء عىل هَه  عة لكل ما يلزم هلا ومانعةجامعة مانعة. جام

 وحمب   وسميعٌ  فاهلل منذ األزل وإَل األبد هو كليمٌ الوحدانية اجلامعة املانعة 

 .(3)إلظهار طبيعته وصفاته أو شخصٍ  إَل يشءٍ  دون حاجةٍ  وحمبوٌب 

القرآن يدعو املسي  كلمة اهلل وروحًا منه، : القمص إبراهيم لولايقول 

أم مل  وكلمة، وهَا يدفعنا إىل أَن نتساءل: أكان اهلل لبل أن يبدع هَا العامل ذا روح  

ا ذاُت  وكلمةٌ  فإن قيل هو روٌح يكن كَلك؟  ؟ فإن اهلل أم غريه منذ األزل، قلنا أمُهَ

ليل مها غريه، للنا، إذًا فمع اهلل اثنان، ومن كان معه غريه فهو ليس واحدًا. وهَا 

ن الروح والكلمة خملوقان وليسا موجوَدْين منذ األزل، كان هذا إباطل. وإن ليل: 

 نصفه هبَه ، ألننا ملالناطق الي   مناقضاً لالعتقاد ِف اهلل تعاَل من أنه الكائن األزيل  

َ األزل، وليس من سبيل   الستدالل ل الصفات إال ألننا نعتقد فيه احلياة والنطق من

، والكلمة كنه ة، ألن الروح جوهر احلّي عىل احلياة والنطق إال بالروح والكلم

، هلام الروح والكلمة مها ذات اهللالناطق. فلم يبق واحلالة هَه إال أن نقول إن 

ب املسي  بأنه كلمة اهلل وروح منه، فليس أمامنا .. صفاته كلها وبام أن اإلسالم لق 

                                                 

 .03-02أساسيات مسيحية ص (3)



 

 

 

، من إله حق حقٍّ  فهو إذًا إله  . .السيح هو اهلل سبحانه وتعاَلإال االعرتاف بأن 

 .(3)غري خملوق مولودٌ 

، اً وليس أزلي خملوٌق  ، لكن هاهلل وكلمته روُح  × عيسىنعتقد أن ونحن 

 من األزل. وهَا ال يتعارض مع االعتقاد بأن اهلل تعاىل كائنٌ 

ولكن حل اإلشكال الَي ولع فيه النصارى يتم من خالل التفرلة بني 

 نوعني من الصفات اإلهلية:

حيٌّ منَ األزل، لبل أن يلق  عاملٌ  الَات، فاهلل تعاىل لادرٌ : صفات األول

 من خملولاته. ئاً شي

يئاً بعد أن مل يكن، ش د  فيوج  خمتاٌر فيام يلق، : صفات الفعل، فاهلل تعاىل الثان

 .الَاتية وال ينايف هَا أزليته وأزلية صفاته

 لكلمة األزلية،أزل هو ا من منطوق   د  ال ب  ف، بأن النطق صفة ذات والقول  

القول مع ال يتم إال أزلية،  فال بد من روح   ذات   احلياة صفة  وكَا القول بأّن 

د بالرتكيب ال و النَصارى يقولون بأزلية الكلمة والروح بال تركيب، لكن أو التعدُّ

د  يف اآلهلة  .وهو ما ال يقبله العقل بتاتاً ، تعدُّ

 ملاذا كانت الصفات ثالثة؟

سقف البوش يف النموذج الثاين إشكاٌل مفاده أن تقّدم يف نقاش األ

ن ثالثة، ألّن ع االستدالل بصفات اهلل عىل الثالوث يؤول اىل القول بألانيم تزيد  

نا مع اهلل  بالياة والعلم صفات الذات ليست حمَصورةً  وي الوثًا، ث تعاىللكي ت ك 
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، فاهلل ة، والرسمديّ من صفات الَات، ولد يضاف إليها الغنى، فاهلل غنيٌّ  فالقدرة  

، وغريها من الصفات، وإن أ    ِ إىل كونه واجب الوجود، كان وجوب ع  رج  باق 

 تكّثر  تفضاًل عن صفتي السميع والبصري، وهكَا الَات، من صفات الوجود 

بام يزيد عن ثالثة، وهو خالف ما يَهب إليه  تقدير   صفات الَات عىل كلي 

 .النصارى من القول باأللانيم الثالثة

 ّل دإذا ف، أو يعارضها وليس يف أدلة النصارى ما يمنع من مثل هَه الزيادة

 عليها الدليل الَي يعتقدون بصحته، لزمهم االعتقاد هبا.

وهبَا تبطل عقيدة الثالوث متامًا استنادًا إىل حماولتهم إلثبامها بالدليل 

 العقيل.

ا ينقله القّس م زيادة األلانيم عن ثالثةومن نامذج اعرتافامهم بإمكان 

ال مانع من أن إنه : ليونارد هودجسونالكاهن شحادة عن أستاذ علم الالهوت 

ملاذا جيب  :يعلن اهلل عن نفسه ِف الستقبل بأربعة أقانيم أو مخسة أو أكثر من ذلك

ي  هَا لتوض ة حماوالت   ِ عدّ ي  جر  أن يكون هناك ثالثة ألانيم، وثالثٌة فقط؟ لد أ  

نرجو ع ولاذا ال نتشج  . .ةعَ قنِ منها حقاً مُ  ةٌ مل تكن أي  لكن و ،يةمنطق األمر كرضورة  

معني  سوف يكشف عن نفسه لنا ِف أربعة أقانيم أو مخسة أو أكثر؟ ه ِف يومٍ بأن  
(3). 

و تم استداللكم بالدليل العقيل نقول: ل وعىل ما ألمناه عليهم من حجة  

بيل ن هَا األمر دون معارض، ا كاأن تكون األلانيم أكثر من ثالثة، وملّ  م  ز  يل

 .قولكم بالثالوث وسقيت الديانة السيحية

                                                 

 .322اآلب واإلبن والروح القدس ص (3)



 

 

 

، جامع كاملٍ  ل عددٍ فيبعًا هو أو  أما عدد األلانيم : عوض سمعانويقول 

عدد ة املانعة. وهَا الال يمكن أللل منه أن تتوافر فيه خصائص الوحدانية اجلامع

كبري   حدٍّ العريب عىل ذلك إىل ويتفق معنا الشيخ حميي الدين بن ،هو ثالثةكام نعلم 

ل ب فقد لال: أول األعداد الفردية هو الثالثة ال الواحد، ألن الواحد ليس بعدد  

 .(3) (302هو أصل األعداد )فصوص احلكم ص

ل وّ يبتني عىل لزوم كون األلانيم مساويًة ألد استحسان، ر  م   وكالمه هَا 

  إذ ي قال: جامع،  كامل   عدد  
جامع،  كامل   كرب عدد  مساويًة أللانيم ال تكون األ مل 

 ؟ ال جواب عندهم.أو أوسطها مثالً 

ة ثيّ الدية ث  أما عن رضورة أن تكون التعدُّ : يقول الدكتور القس عامد شحادة

تييع . هنا ال يسهَا يعتمد بالدرجة األوىل عىل إعالن اهلل عن ذاته عىل األكثر، إنّ 

كتاب القدس، فواقع األمر أنه من األصعب د عليه الاإلنسان أن جيزم بام ال يشد  

 .(0)عند الالهوتيني إِبات أن ذلك غري ضوري، أو غري مكن

ة عىل يّ استحسانات مبنعىل  ( بناءً َّنائية العدد ثالثةترجي  ) لمن ثم حياو

 ولة.مقب منطقية   اعتقاده التام بنهائية التثليث وال تستند عىل أي وجوه  

 ،ارى من جواب عىل القائل بالرتبيع أو التخميسفإن ه ليس عند النَصولَا 

 لقي ِلوله ذلك حني يقول: ثاوذورس أيب لّرة كربديصان الَي ينقل عنه 

واخلامس  ةمنها غري عقليّ  . أربعةٌ ةأزلي   اآلهلة مخسةٌ برديصان، فقال ل:.. أخربك أن 
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 .(3)يعني باألربعة الغري عقلية النار واهلواء واملاء والرتاب ..عالٌل 

ٌة يف كالمه، فليس النار واهلواء واملاء والرتاب  ج  نعم ليس لربديصان هَا ح 

ض  صفامها صفات 
إال خملولات  تتصف باحلاجة والنقص، لارصة عاجزة تنال 

ست دلٌّ عىل أّن األلانيم أربعة  بإضافة القدرة  اإلله القدير العظيم، لكن لو استدّل م 

ر ّبة واحدة منها، أو أَّنا مخسٌة أو سّتٌة بإضافة سائإىل األلانيم الثالثة كام كان ِ املح

 صفات اهلل تعاىل، مل يكن عند النصارى من جواب  يص ُّ السكوت عليه.

كام استدلوا عىل الثالوث بَكر الرلم ثالثة يف الكتاب  ن أراد أن يستدّل وم  

 أو مخسة يف أربعة   أن يستدل عىل مَهب برديصان بَكر أمور   ه  ل  كان املقدس، 

 .كام أرشنا يف حمّله الكتاب املقدس

وملاذا ال يكون احلق هو األلانيم األربعة كام كان عدد األناجيل أربعة؟ ولد 

لتتالءم مع الرياح األربع ومع زوايا األرض ذكروا احلكمة يف كوَّنا أربعة: 

األربع، إذ يشري العدد أربعة إَل الشمولي ة
(0). 

ه أي ء بدر  بعدما عرضنا للفرق بني صفات الَات وصفات الفعل، بام ي  

ِف اهلل  ل والتبد  عدم حَصول التغري  جيتمع مع وحول صفات اهلل تعاىل،  إشكال  

 .تعاَل، وعدم الرتكيب والتعدد

ما تومهه بعض النَصارى دلياًل عقليًا عىل الثالوث وبعدما أجبنا عىل 

                                                 

 .023القويم صميمٌر يف وجود اخلالق والدين  (3)

 كام نقلها وليم ماكدونالد عن أيريناوس يف مقدمته إلنجيل متى. (0)



 

 

 

نعرض ههنا مجلة من كلامت علامء النصارى من املتقدمني ، وأظهرنا بيالنه

 ُب يلَ ال يُ ، وأنه بالعقل وأنه ال برهان عليه كُ درَ الثالوث ال يُ واملتأخرين تؤكد أن 

من  د  ، وأنه ال ب  بل يفوق العقل عقليةً  قع ذلك، وأن ه ليس ضورةً وَ تَ فهمه وال يُ 

اًل كونه دلي مُ هَّ وَ تَ م النَصارى بام يُ عدم اعتقاد معظإلثباته، ما يؤكد  إهليٍّ  إعالن  

 .عقليًا عىل الثالوث

 وال برهان عليه بالعقل ُكدَر: أن الثالوث ال ُيأواًل

 ! القديس توما األكوييناثبات الثالوث بالعقل إجحاٌف

َل معرفة ا يمتنع الوصول بالعقل اليبيعي  : القديس توما األكوينييقول 

عر  . إنام يِالوث األقانيم االهلية. جع بالعقل الطبيعي يف حق اهلل ما ير ف  مكن أن ي 

َ ومَ األلانيم،  ز  إىل وحدانية الَات، ال ما يرجع إىل متاي    اِبات ِالوث َل حَّ ن مَت

 .(3)باإليامن ُف حِ األقانيم بالعقل اليبيعي فانه جُي 

العقل بحسب القديس توما األكويني، بل إذًا ال إمكان ملعرفة الثالوث ب

 إىل وحدانية الَات فقط، وهو توحيد املسلمني ال توحيد النصارى.ي رشد العقل 

 وال يدركه العقل: التعليم املسيحي ،عرف بدون الوحيال ُي

يف كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية الَي أمر بنَّشه البابا يوحنا 

حد  يق، أباملعنى الدل رسُّ إيامن   الثالوث بولس الثاين بحكم سلطته الرسولية:

  .(0)ُبا من فوق والتي ال يمكن أن ُتعرف إذا مل ُيوَح األرسار اخلفية يف اهلل، 

                                                 

 .033ص 3اخلالصة الالهوتية ج (3)

 .001فقرة 00ص كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

  

ما مل يوح  به، فليس للعقل أن يدركه ما  الثالوث بعدم إدراك وهَا تصيٌ  

ىل عاالستدالل املتقّدم من بعض النصارى مل يؤمن به عرب الوحي، وهَا ينايف 

 الثالوث بالعقل.

 .(3)دركه العقل البشي  الجرد. رس  ال يستييع أن يُ الثالوث.وفيه أيضًا: 

حتى لو أوحي به، فكيف ي ستدلُّ عليه  ك  فهو ال ي عرف إذا مل يوح  به، وال ي در  

 بالعقل؟

 الثالوث سرٌّ ال برهان عليه! الراهب باسيليوس

 وهي أنّ  ةً هامّ  ال بد أن نعرف حقيقةً  :الراهب باسيليوس املقارييقول 

ن ع الوث األقدس وصلت إلينا نحن البش من خالل إعالن السيح لنامعرفة الث

 فبدون استعالن. رد يف اإلنجيل، وعن الروح القدس.اآلب أبيه الصال  كام و

مكن ما كان يه االبن، مناً شخصه املبارك أنّ لنا اآلب والروح القدس، وض   السيح

أننا نحاول أن نقنع  ٌد أح حتى ال يظن  . نقول هَا.. أن نعرف شيئًا عن الثالوث

كام يربهن الرياضيون عىل نظرية  القارئ بوجود الثالوث أو نبهن عىل وجوده

، وما علينا إال أن نؤمن يشء فالثالوث هو إعالن إهلي أوالً وقبل كل  هندسية. 

 ته الثمينة وهي الروحوبإعالناته لنا عن اآلب وبعطيّ  - له املجد -باملسي  

 .(0)ة الثالوثل يف رشكالقدس، فندخ  

ما أتعب علامء النصارى أنفسهم به لالستدالل به عىل الثالوث بالعقل  فكّل 

                                                 

 .001فقرة 00ص كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (3)

 .00ص 3إيامننا املسيحي ج (0)



 

 

 

 !تب خر أمام كلامت الراهب باسيليوسلد 

ية Mystery الثالوث رِس   :نفسهالراهب ويقول  ، وباعرتافنا بالطبيعة الرسي

Mystical اًم يرفع يهلَا االستعالن اإلهلي، فإن الكنيسة ترى فيها استعالنًا عظ- 

 .(3)من إيامننا املسيحي فوق كل اعتقادات أخرى -بام ال يقاس

أما جوهر اهلل الَي تعلنه األلانيم الثالثة فنحن ال نعرفه وال يمكننا ويقول: 

أن نعرفه متامًا كام نعرف الطبيعة البَّشية. فهو يعلو ليس فقط عىل لدرات تعبرينا 

لَلك  تنا عىل استيعاب أعامق هَا اجلوهر.بلغاتنا البَّشية، بل يعلو حتى عىل لدر

 ،دَرك غري مُ نتكل م عن رِسي فنحن  منا عن رس  الثالوث األقدسمهام تكل  فنحن 

ن نقبل فال يمكن أالَي ال ي ستق ىص، املختص باجلوهر اإلهلي، ولَلك  وعن احلّق 

 .(0)عقيدة الثالوث إال باإليامن

إليامن ! وهَا اإال باإليامن ُل قبَ تُ ال ! بل ال دليل عقِل عليهاعقيدة الثالوث 

م  ، رغم ذلك فهو مقبول!مناقٌض للعقل كام تقد 

ودهم الباهني العقلية ال تقوهلَا الراهب تصيٌ  يف غاية الوضوح يفيد أن 

اإليامن يقودنا بالرضورة إىل اختبار الَّشكة مع اهلل،  ، حيث يقول:إَل اإليامن

 لباهني العقلية ال تقودنا إَل اإليامن الذيفابخالف االعتقاد العقيل والنظري.. 

بل وال يمكن أن تكون بدياًل عن  يؤدي بنا إَل الب اإلهلي، فالشكة مع اهلل.

 .(0)ة فهي تقيض عىل اإليامناإليامن. أما املجادالت الغبيّ 

                                                 

 .01ص 3يامننا املسيحي جإ (3)

 .44ص 3إيامننا املسيحي ج (0)

 .010ص 3إيامننا املسيحي ج (0)



 

  

حتى مع إرشاد بل ، الثالوثعىل  عقيلٍّ  عىل عدم وجود دليل   وهَا شاهدٌ 

أن  ليهإنام ع ،ل هَه الفكرةال يمكن للعقل أن يتقبّ املقّدس  من الكتابالنقوالت 

دالً غبيًا ج عدُّ والبحث عنها ي   للفهم. م هبا تسلياًم مطلقًا ولو مل تكن لابلةً لّ س  ي  

 هبَه العقيدة كام هي دون أن يقوم م  لي س  أن ي   يقيض عن اإليامن، لَا عىل املسيحّي 

 عقيل! عليها برهانٌ 

 بنديلالوث بالعقل: ال ميكن معرفة الث

قال عن نفسه  هكذا عن عقيدمهم يف التوحيد والتثليث:كوستي بندل يقول 

. ولكن هكَا كشف هو نفسه. ال أعرفه عقليًا، وال يمكن أن أعرفه عقلياً  بمعنىً 

أن جلامعة ربة ايسني وخ  ربة القدّ وأنا أستطيع باالتصال الروحي، بالصالة، بخ  

 .(3)واحد أذوق كيف هو ِالِة، كيف هو

يس ه لِالِة. ألن   والواحُد  كيف أن الثالِة واحٌد ال مرّبر للسؤال: ويقول: 

. وأكثر من ذلك، ال يمكنك أن فهمك هذا، وال يمكنك أن تفهم هذامه ي أن أُ 

 .(0)تفهم حتى كيف أن اهلل واحد

 احدٌ أن اهلل و هم  . وهل ف  عنده ديانة عقلية علينا بأن   أحٌد  ال يفتخرن  ويقول: 

يفرض  ال البشي   وجود اهلل ِف االساس ليس عقليًا. العقُل  كل  ؟ عقيلّ  هو مولٌف 

 ويرتاح العقل البَّشي كليًا إن بوجود اهلل أو بعدم وجوده. .عليك الوجود اإلهلي

كان  وصواريخ سواء إذ يمكن هلَا العقل أن يصعد إىل القمر وأن يصنع خمتربات  

                                                 

 .021ص مدخل ال العقيدة املسيحية (3)

 .021ص مدخل ال العقيدة املسيحية (0)



 

 

 

 .(3)موجود اهلل بالنسبة إليه موجودًا أو غري

 :منها : ههنا مغالطات عدةأقول

 ،، واالستدالل عليه كذلكعقِل   ٌف وقِ فهم وحدانية اهلل مَ ال ريب أن : أوالً 

لعقل عرفنا عدم وبا ،فبالعقل عرفنا اهلل تعاَل، عقلية ديانةٌ وديانتنا نحن املسلمني 

 وحيده.ته، وبالعقل عرفنا عدم إمكان االعتقاد باملتنالضات يف نه  اإلحاطة بك  

 ال يدركأّنه : إذا كان العقل ال يفرض عليك الوجود اإلهلي بمعنى ِانياً 

 فكيف نعرف اهلل؟ ،وجود اهلل

 .باألنبياء والرسل: إن قيل

 فكيف نعرف صدلهم؟ : قلنا

قل بنفسه والع لقد عرفنا صدق األنبياء والرسل بالعقل ملّا أتوا باملعجزات،

 . حكيم عليمٍ  قادرٍ  خالٍق  يدل بقاعدة السبب والسبب عىل جود

 قي  أطاح بأسس التفكري الني: إن العجز  عن إثبات الثالوث بالعقل ِالثاً 

عىل توحيد اهلل تعاىل، وهبَا واف ق  حتى عند بندل، حيث أنكر داللة العقل 

ألّروا بالعجز عن نفي وجود اهلل، وإن  لألدلة العقلية،امللحدين يف إنكارهم 

د  ال يتمك
، غاية األمر أّنه لد يزعم عدم داللة ن من نفي وجوده عّز وجلفامل لح 

م مل تبق   ٌد عىل رأيه عماًل بالكالم املتقدي حي و  العقل عىل وجوده تعاىل، فإذا وافقه م 

د  مصيبًا يف اعتقاده، وال يمكن ح  
ّجٌة للمؤمن باهلل تعاىل عىل امل لحد، وصار امل لح 

رجوع حلكم العقل  القطعيي الدالي عىل وجود التخلُّص من هَا اإلشكال إال بال

                                                 

 .021ص مدخل ال العقيدة املسيحية (3)



 

  

 اهلل تعاىل، وعىل توحيده عّز وجل.

 عقلية!! االب سيداروس الثالوث ليس ضرورًة

أتى يسوع فأعلن لإلنسان أّن اهلل آب وابن  :االب فاضل سيداروسيقول 

 وروح. وهَا هو رّس اهلل الَي ما كان اإلنسان بوسعه إطاللًا أن يكتشفه وحده.

 فال َيتُِّم العقل أن يكون اهلل -هي حقيقة اهلل التي ليست برضورٍة عقليَّة  هذه

ل كّل التسامي ومتعال  كّل التعا ألن اهلل متسام   - واحدًا او اِنني أو ِالِة أو أكثر

 .(3)ٌز عقل  اإلنسان كّل التجاوزومتجاو  

تيم كون اهلل واحدًا، ول إذا كان العقل  : أقول ده يس بوسعه وحاإلنساين ال حي 

اكتشاف وجود اهلل تعاىل واّتصافه بصفات الكامل، فبأّي شء نؤمن أوالً بإعالن 

 اهلل ونحن ال نؤمن به وال بحقيقته؟ 

عندنا عىل العقل، فإن وضعنا العقل جانبًا بانتظار أن  إن أصل اإليامن قائمٌ 

ز ؟ وكيف نميّ هلييَصلنا اإلعالن اإلهلي فبامذا نمي ز صحة ما قد ُيزعم أنه إعالن إ

 دعاوى األنبياء الصادلة من الكاذبة؟

 إن ليل: بالعقل.

مّيز صحة كالم هَا النبي أو ذاك حول اهلل تعاىل وهو للنا: كيف للعقل أن ي  

 ؟ال يمكن أن يكون له موقف حولهأمٌر 

 إن ليل: بثبوت املعجزة.

جاز ععىل صحة الدعوى من األنبياء عند صدور اإل للنا: بالعقل ي ستدلُّ 

                                                 

 .30رس الثالوث االحد ص (3)



 

 

 

 حيث نفى دوره، أسقط دور العقل ِف مرحلة متقدمةمنهم، فإذا كان اإلنسان لد 

 عىل املنكر للمعجزة بالعقل اآلن؟ فكيف له أن حيتّج 

فمن اد عى مثاًل أن اهلل واحٌد ضورًة وحتاًم إن ام يقول االب سيداروس: 

ه ِف إطار العقل البشي اله يسوع عىل ا ل. وأما مسريتنا فتنطلق ممَيْص اهلل وَيد 

عطى الوحي وحياول   و عىل العقل ه ه بعقله. فإعامل  فهم   اهلل، فيتقبل اإلنسان م 

 .(3)عن اهلل يضعها اإلنسان أو يشرتطها العقل معطى الوحي، ال عىل فكرة  

 الرضورة العقليةفإن املسلمني القائلني بوجود  :وههنا مغالطة واضحة

كيف وهو  ،َيْصونه تعاَل ِف إطار العقل البشي الدالة عىل وحدانية اهلل تعاَل ال

أن  ُيدركُ  العقل بنفسه ك، فإنّ اخلالق هلَا العقل امل در   ، وهوالكامل املطلقيّتصف ب

، وهو ما يّتفق عليه ًا يمنعه من اإلحاطة بالذات اإلهلية التي ال حد  هلاله حد  

 املسلمون والنصارى.

ت الستقال غريب بغي أن ُيتص  عيى الوحي فينإعامل العقل عىل مُ أما 

ائع وما حي، كتفاصيل الَّشله غري الولطعيٌّ  ، وفيام ال يكون للعقل طريٌق العقلية

عطى الوحي لو لال بامكان اجتامع النقيضني، إىل ذلك ، فال يمكن  مثاًل لبول م 

 كم  العقيل القطعّي 
الفة ما ي ظنُّ أّنه وحٌي حل   كوجود اليشء وعدمه فعاًل، فإّن خم 

 هَا يكشف  عن خلل  يف صحة الوحي أو يف فهمه.

رفه ما يع من كّل  إن اهلل أكرب  : القس ابراهيم القمص عازر تاورضوسيقول 

عرّب  ن كل م اهلل أكب من كل القاييس البشية، أكبُ  عنه، اإلنسان عنه ومن كل ما ي 

                                                 

 .31رس الثالوث االحد ص (3)



 

  

 .(3)، أكرب من كل التصورات والتخيالتالرضورات العقلية

 ،وجوده يتعارض مع الرضورات العقلية ال بمعنى أن  ، لكن نعم هو كَلك

أو  أو اكتشاف توحيده رضورات العقلية ال يمكنها اكتشاف وجودهأو أن ال

، فإن الزم ذلك إمكان اجلمع بني النقيضني يف ذات اهلل تعاىل، وال اتصافه بالكامل

 يمكن القول به.

 شبيدلكالثالوث يفوق اإلدراك العقلي: االب 

م يرّد املسيحيون مدافعني عن إيامَّن :االب توماش شبيدلك اليسوعي يقول

ة تكمن ِف األشخاص ة الرسمدي  وحدة اهلل األزلي  هبَه العقيدة موضحني أن 

. تدل عىل وحدة اهلل لويةٌ  حقيقيةٌ  ، أي الثالوث القّدوس الَي هو عالمةٌ الثالِة

 قِل  والعرفة البشي ةهذا الرس  يفوق اإلدراك العواضعني بعني االعتبار أن 

 .(0)الخلوقة

بالعقل، يؤكد أن هَه الوحدة  اهلل تعاىل وهو فضاًل عن نفيه إلمكان إدراك

لول من ذهب إىل أن األلانيم هم   ِ  ثب  تكمن يف )األشخاص الثالثة( في  

 األشخاص، وهو يعني تعدد اآلهلة، مع تشديدهم عىل نفيه، وليس إال التعارض!

 إلدراك العقلي: القس ميناالثالوث يتجاوز ا

تعترب  يف اإليامن املسيحي عقيدة التثليثان : القس موسى وهبه مينايقول 

                                                 

 .04قة الثالوث صمدخل ال حقي (3)

 .32نحن يف الثالوث ص (0)



 

 

 

 .(3)من االرسار الغامضة التي تتجاوز اإلدراك العقِليف أغلب األحيان 

 الثالوث ال يفهم بالعقل: القس تاوضروس

 الثالوثجيب أن نعلم أن : القس ابراهيم القمص عازر تاورضوسيقول 

، فاهلل أبعد وأعىل من عقولنا ومنطقنا عن اهلل نفهمها بالعقل ليس نظريةً 

 .(0)فال يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إال بالروح القدس اإلنساين..

لال هَا القّس أّنه ال يمكن أن تعبد من َتهل، لَا كان  33يف الصفحة 

نفهمها  يس نظريةً لال أّن الثالوث ل 30الثالوث، لكي نعرف اهلل، ويف الصفحة 

فلم ُيتلف الال عند النَصارى بعد قوهلم بالثالوث، إذ أُنم ما بالعقل! وعليه، 

 .زالوا ال يعرفون اهلل تعاَل مع قوهلم بالثالوث

، يقول: عقِلي  ميالبون بإيامنٍ يقول القس: ويف الول ِ نفسه فإننا رغم ذلك 

ساب اجلدل الفلسفي أو احلجيب أن يكون فهمنا لعقائدنا وإيامننا ليس من منطلق 

 .(0)!والتأمل القلبي والسلوك احليايتولكن من خالل اإليامن العقِل العددي، 

 : ال نسعى لفهم الثالوث وال ميكننا شرحهثانيًا

بعدما تبنّي من كلامت مجلة  من علامء النصارى اعتقادهم أن الثالوث ال 

لُّ مُّ إليها مجلًة من كلاممهم التي تدي مكن  أن ي درك بالعقل، وأّنه ال ب رهان عليه، نض

أّن الثالوث ال يمكن أن ي َّشح، ولَا فال ينبغي السعي لفهمه، لعدم إمكان ذلك، 

                                                 

 .1ص 3باحلقيقة نؤمن بإله واحد ج (3)

 .30مدخل ال حقيقة الثالوث ص (0)

 .30مدخل ال حقيقة الثالوث ص (0)



 

  

وهو منالٌض ملا تقّدم من االستدالل عليه بالعقل، فكيف ي ستدلُّ بالعقل عىل ما 

 ال يدركه العقل وال يمكنه أن يفهمه أو يَّشحه؟!

 غسطينوساوالقديس ال نسعى لنفهم! 

نحن ال نسعى لفهم ما نؤمن به، ولكننا نؤمن يقول القديس اوغسطينوس: 

 .(3)لكي يمكننا أن نفهم

 ال منلك أن نشرح الثالوث! االب صفرونيوس

 اً ملك أن نشح الثالوث لآلخرين َشحنحن ال ن: االب صفرونيوس يقول

 ر؛ ألننا ال نملك أن نربر حقيقة الَات اإلهلية؛ ألن اهلل هو مربّ اً وفلسفي اً ًعقلي

ا نحن، فال نملك أن نربر خالقنا وجودنا. أم 
(0). 

 الثالوث غري مفهوم: القديس يوحنا الدمشقي

 وال النطق به: أّما أي ما ال ُيستياع فهمه: القديس يوحنا الدمشقييقول 

فهذا كل ه نجهُله ونعجز عن  ..الِةكيف هي ِف الثشء هي الَات اإلهلية، أو 

. إذًا ال يمكن النطق وال التفكري عن اهلل خارجًا عاّم صّوره اهلل نفسه لنا الكالم فيه

 .(0)أو لاله وأوضحه يف املقوالت اإلهلية يف العهدين القديم واجلديد

 فالثالوث غري مفهوم، فكيف يستدل عليه بالعقل؟!

                                                 

 .01اإليامن بالثالوث لتوماس ف. تورانس ص (3)

 .22ص 3الثالوث القدوس توحيد ورشكة وحياة  ج (0)

 .20صالرثوذكس املئة مقالة يف االيامن ا (0)



 

 

 

 : القس توزرال نطلب الفهم

وعندما نتأمل يف رس الثالوث اإلهلي : القس إيدن ويلسون توزريقول 

ال نيلب ويقة املشتعلة املهوب فإننا نضع أيدينا عىل أفواهنا، إننا نقف أمام العلّ 

بل نطلب أن نعبدك كام يليق، أهُّيا اإلله الواحد املثلث األلانيم  الفهم والعرفة

 .(3)آمني

 : القس شحادةتوقع فهم الثالوثال ُي

إن اهلل ال يلوم اإلنسان لعدم فهمه عقيدة : ول الدكتور القس عامد شحادةيق

وء ولكن تقع املسؤولية عىل اإلنسان يف التهي الثالوث، بل إنه ال يتوقع منه ذلك.

يقوله اهلل  ملا االقلبي لسامع أي إعالن جديد من اهلل. فعليه أن يكون للبه منفتح

 .(0)عن ذاته

تنالضًا موكان الثالوث ، من اإلنسان أن يفهم الثالوثإذا كان اهلل ال يتوقع ف

 مع العقل البَّشي، فههنا مشكلتان:

 ال حكمة يف تكليف اإلنسان باالعتقاد بام ال يفهمه. هاألوىل: أنّ 

الثانية: أن التكليف باالعتقاد بام ينالض العقل البَّشي مستحيل عقالً عىل 

 احلكيم.

                                                 

 .31يف معرفة القدوس ص (3)

 .04اآلب واإلبن والروح القدس ص (0)



 

  

 سيداروسالثالوث سّر األسرار: االب 

األرسار  رس  إن اهلل الثالوث األحد : االب فاضل سيداروسويقول 

اهها.. العقل ال يستييع أن يدخل  السيحية، فهو أصلها وغايتها وهو حمورها واجتِّ

 .(3)ِف أعامق هذا الرس  ويسب أغواره إال إذا اقرتن باالختبار

لرس من يف ا إن املفهوم الشعبّي للرس هو: )ما ال يفهمه اإلنسان( ملاويقول: 

 -يف املفهوم املسيحي فهو  Mystereوأّما الرّس  معنى اللغز والغموض واخلفاء..

ما ال ينتهي اإلنسان من فهمه. فكّلام غمر فيه اإلنسان  -ينسطبحسب لول أوغس

 .(0)اكتشف أبعادًا وأعاملًا ومعاين ال حّد هلا، ألن الرّس ال متناه

 الرّس هو حقيقةٌ بقوله:  رضوسالقس ابراهيم القمص عازر تاويوافقه 

َل أفضل يوماً بعد يوم دون أن يَصل إ يفهمها عىل وجهٍ يستطيع اإلنسان أن  إيامنيةٌ 

ر به، بل هو حميطٌ  م  د  ليس حائطًا أصط   فالرسُّ  ُنايتها،  ًا فيه..أتعّمق فيه وأزداد تبحُّ

خلط بني أن ن وال جيب يتلف عن املفهوم املسيحي للرّس  فاملفهوم الشعبي للرّس 

فهوم يف امل أما الرّس  هو ما ال يفهمه االنسان.. املفهوم الشعبي للرّس  االثنني.

  .(0)املسيحي فهو بحسب القديس أغسطينوس: )ما ال ينتهي اإلنسان من فهمه(

، لكنّا نرى للفهم فيه، وإن كان غري متناه   وهَا يعني أن هناك ما هو لابٌل 

، إذ كيف يكون الواحد ِالًِا ال باختالف أبداً  أن الثالوث فعاًل غري قابل للفهم

بأنا  ح القس توزرهم، ورّص فا ال نسعى للنح اوغسطينوس بأنولَا رّص  اللحاظ؟

                                                 

 .1رس الثالوث االحد ص (3)

 .32رس الثالوث االحد ص (0)

 .02-33مدخل ال حقيقة الثالوث ص (0)



 

 

 

  ال نطلب الفهم، كام تقدم ِ كلاممهم.

 البابا بندكتوس السادس عشر: السرُّ ليس نفيًا للعقل

لف تعندما يفيض الالهوت إىل خم: البابا بندكتوس السادس عَّشيقول 

من خالل جلوئه إىل فكرة الرّس، ليس إىل تربير تلك  د  قص  أنواع احلاملات وي  

البالهات فحسب، بل أيضًا إىل تقديسها إذا أمكن، يكون لد برهن عىل جهله 

امن القيقة أن الرس  ليس نفيًا للعقل، بل هو يشء يتيح لإلي لفكرة الرّس احلقيقية.

 .(3)أن يكون عقاًل من نوع ما

و ها ولع فيه النصارى هو عني ما نّبه إليه الكاردينال، ألن اإليامن بام م إنّ 

أنه أمٌر  ةغري املعقول إىل نوع من املعقول، بحجّ  ال يعني تويل يف نفسه متنالٌض 

 !فوق إدراكنا

كان األنسب أن يلتزموا بام التزم به بعض املنحرفني عن جادة اإلسالم من 

ن الَّشيعة أحيث اعتقدوا لعقل مقابل الَّشيعة، قطوا حجية افة الَين أساملتصوّ 

لد تأيت بام ينالضه العقل ثم علينا االلتزام بَلك.. فإن هؤالء املتصوفة مل ينالضوا 

 التنالض الَي يدل العقل حجة ولكنّ  أنفسهم كام فعل النصارى حيث لالوا أنّ 

 !الرتقاء اىل مبحث التوحيد اإلهلّي عليه يرتفع بمجرد ا

لة كثرياً بقول من يعتقد أن اإليامن يقوم عىل سلس ب  عج  با نفسه أ  عىل أن البا

 3213سان سريان ) الهويت الفرنّس من التنالضات!! فقد نقل لوالً عّده رائعًا ل

 ، حينام لال: (3040 -

                                                 

 .44البابا بندكتوس السادس عَّش: جوزيف راتزنغر، يف مدخل اىل االيامن املسيحي ص (3)



 

  

ة أن  اإليامن يقوم عىل سلسللقد لال اجلانسيني سان سريان لوالً رائعًا هو 

 .(3)عمة وحدها الفضل  يف احلفاظ عىل تآلفها معاً ، التي يعود للنمن التناقضات

 للنعمة! ولكن هَا القبول عائدٌ  !بقبول املتنالضات ذاً إ هو اعرتاٌف 

 اإلميان يسبق الفهم: أوغسطني

من املبادئ األساسية ألحد أشهر آباء  دُّ ع  : عبارة ت  (0)اإليامن يسبق الفهم

م(، وال شّك أَّنا 024سنة الكنيسة يف العصور القديمة: أوغسطني )الَي ولد 

د عليك أن تؤمن لبل أن تفهم، ثم ل ترسي كام ذكر غريه يف مسألة الثالوث، فإنّ 

ما أخير هذه العقيدة، وما أسهلها من طريقة  تفهم شيئًا الحقًا ولد ال تفهم!

  !الستعباد عقول الناس

 إهلي من إعالٍن ّدال ُب ُه: أّنثالثًا

م فه  ه ال ي  وأنّ ه ال برهان عليه، بالعقل، وأنّ  ك  در  م أن الثالوث ال ي  بعدما تقدّ 

 دَّ  بُ اله أنّ  مجلًة أخرى من كلامت علامء النصارى التي تؤّكدنعرض هنا َّشح، وال ي  

يمكن املصري إىل  ، وبدون هَا اإلعالن الللداللة عىل الثالوث إهليي  من إعالنٍ 

 تقّدم؟!القول بالتثليث، فكيف يكون دليل  الثالوث عقليًا كام 

 معرفة اآلب حتتاج إلعالن: االب صفرونيوس

ك بَلك بعض علامء النصارى ، وإن شكّ وجود اهلل ما يدركه العقل معرفةُ 

                                                 

 .300س السادس عَّش: جوزيف راتزنغر، يف مدخل اىل االيامن املسيحي صالبابا بندكتو (3)

 .32ص املسي  يف الكنيسة يف التاريخنقلها القس بسام املدين يف كتابه:  (0)



 

 

 

، ومعرفة ما زاد عن ذلك من ك بالعقل أيضاً درَ كونه الالق ما يُ كام تقّدم، ومعرفة 

ه، بل ما يدرك ة، وتثليث األقانيم، ما ال يمكن للعقل أنة والبنو  َصافه باألبو  ات  

 .نزعم حكم العقل بامتناعه

معرفة كونه خالقًا ال تتاج  ولد اعرتف بعض كبار علامء النصارى بأنّ 

 .إهلي   صي ونَ  ته أو تثليثه ما َيتاج إَل إعالنٍ معرفة أبو   منه، لكنّ  إلعالن  

آب؛ ، بل كنا نعرف اآلب فيه ليس كخالق  ل  ع  وج  يقول االب صفرونيوس: 

 احتاج ِ إىل ة اهللمعرفتنا بأبوّ  ، ولكنّ إَل إعالن نا باهلل كخالق ال حتتاُج تَ معرفَ  ألن  

 .(3)ميء ابن اهلل املتجسد

بأن العقل وحده كاف  يف معرفة اإلله اخلالق القادر،  واضٌ   هَا اعرتاٌف و

الوث ، وبالتال ال مال ألن ي ستدل  عىل الثغري لادر عىل معرفته كأب له ابن ولكنه

 بالعقل.

ى حت من مثل هذا االعتقاد العقل يمنعُ أن  :ونحن نوافقهم عىل ذلك ونزيد

، هيلزم حينها تأويلعىل فرض ميء مثل هَا اإلعالن، ه ( به، فإنّ لو جاء )إعالنٌ 

يف  وغريها من التأويالت ،إله فرعون × كام أّولوا اإلعالن عن أن موسى

 الكتاب املقدس.

 س تاوضروسعرف بالكشف اإلهلي: القالثالوث ُي

ليس اإليامن بالثالوث : القس ابراهيم القمص عازر تاورضوسيقول 

.. إلهلي  عىل الكشف ا قائمةٌ  عقيدةٌ ّردة، بل هو م    أو عقليةً  أو فلسفيةً  نظريةً  عقيدةً 

                                                 

 .00ص 3الثالوث القدوس توحيد ورشكة وحياة  ج (3)



 

  

 عن الثالوث ليس نتاج أفكار   .. فإيامننا املسيحّي ليس فيه اجتهاد فهو اعالنٌ 

 .(3) عن نفسهمن اهلل ولكن هو إعالنٌ إنسانية..

 إنسانية، أو حماوالت   اهلل ليس نتاج أفكار   عن السيحي   اإيامننويقول: 

، مصدره اهلل وحده، وال عاللة له بالفكر هو إعالن اهلل عن نفسهبَّشية.. ولكن 

تتجاوز كل  ةٌ هليّ إ رات البَّشية.. فحقيقة اهلل يف املسيحية حقيقةٌ اإلنساين والتصوّ 

اهلل،  ز املسيحية عن سائر الديانات يف نظرمها إىلهبَا تتميّ  التصورات اإلنسانية..

اهلل ال  ألن  ه هو من أعلن عن نفسه، املسيحية مل يرتعه املسيحيون، ولكنّ  فإله  

 .(0)م إال من خالله هو ذاتهُيمكن أن ُيفهَ 

 م من غري الكتاب املقدس: القّس يوحنافَهالتثليث ال ُي

ى يوحنال  من أن ري، يشري فيه إىل أن رّس التثليث ال بدّ تصيٌ  خط لقّس منس 

فه  وال  !للبش غري مفهومٍ يكون   فيقول:من غري الكتاب املقّدس،  مي 

ر القول   تاب ال ُتفهم من غري الك كتابيةٌ  رِس  التَّثليث عقيدةٌ أن   نعود فن كري

وري أن ال يفهمها البش س، وأنَّه من الرضَّ أن نفهم اهلل  رنا، ألن نا لو لد  الُقدَّ

 كغري العالل أن ي در   ألصبحنا يف مصاف اآلهلة، كام أن ه لو استطاع احليوان  

ألصب  عالاًل كاإلنسان. فإذا كان احليوان ال يقوى عىل أن ي درك اإلنسان مع أن  

االثنني حمدودان، ومع أن  الفرق بينهام هو غري الفرق بني اإلنسان ورّبه، فبني 

ة ليس و  ة اخللق. يف سلسل كيلٌّ  وتقارٌب  لريبةٌ  هلا لرار، وبني ذينك صلةٌ  هَين ه 

                                                 

 .31مدخل ال حقيقة الثالوث ص (3)

 .33مدخل ال حقيقة الثالوث ص (0)



 

 

 

عيف أن يفهم اإلله اخلالق ن  فكيف يقوى اإلنسا  .(3)؟الض 

 ما يقوله املسلمون من عدم معرفة الَات اإلهلية. ه نظري  : إنّ ال يقال

 ومفهوم، أما حقيقة ذات اهلل تعاىل كٌ در  وهَا م   اهلل موجودٌ  نّ إ: ألننا نقول

در   عليها بالعقل وال نقول أنّ  فال نستدّل  الف فيها ما ي ، وال نزعم  كةحقيقتها م 

 مع بوحدانيةٍ  موجودٌ اهلل بخالف ما يَهب إليه النصارى من لوهلم أن ، العقل

ك نفسه )وهو وجوده ضمن فامل در   !كةوال مدرَ  غري مفهومةٍ  بيريقةٍ  ِالوٍث 

 قيضني.. فلزم اجتامع النك  در  الثالوث( غري م  

 عقيدة الثالوث أتت من اإلعالن اإلهلي: شحادة

 تعتب عقيدة الثالوث استنتاجًا الهوتياً : يقول الدكتور القس عامد شحادة

عن اهلل، ومل ُيتلق العقل هذه العقيدة،  ةٍ مبنيًا عىل ما أعلنه الكتاب القدس بقو  

 .(0)وإنام أتت من خالل اإلعالن اإلهلي

  عن ذاته: عّماريحنتاج لقبول اعالن اهلل

ة عاديّ فكرته الجيب أوالً أن يتخىل القارئ عن : الدكتور رأف ِ عاّمرييقول 

نحتاج أن نقبل اعالن اهلل عن ذاته عن ذاته.. لَا  عالن االهلّي عن اهلل، ويأيت لإل

 .(0)كام أعلنه ِف كلمته، أي ِف الكتاب القدس

                                                 

 .303 صشمس الرب   (3)

 .10اآلب واإلبن والروح القدس ص (0)

 .2ص ألنوم احلق الفريد (0)



 

  

ثالوث الىل أّن عبادة اهلل تعاىل دون االعتقاد بذهب بعض  علامء النصارى إ

اهلل ونعبده ونحن نجهله طاملا جهلنا  ب  ح  بل ال يمكن أن ن   !دون معرفة عبادةٌ هي 

 الثالوث!

 فالثالوث هو طبيعة اهلل: القس ابراهيم القمص عازر تاورضوسيقول 

 .(3)عبد من جتهلهتو ب  فال يمكن أن حُت ته حتى نعرفه فنعبده، التي كشفها لنا من حمبّ 

 ه  ن لبل  م  ه، و  ه ويعبدفمن مل يعرف الثالوث مل يعرف اهلل ومل يتمكن من أن حيبّ 

 ري  غ أشار االب صفرونيوس إىل أن الثالوث هو الَي أعلن عن نفسه فصار اإلله  

ما هي منفعة اجلدل حول طبيعة اهلل، إذا كان التعليم عن طبيعة اهلل مهول، لال: 

ود؟ ألننا نحن املسيحيني األرثوذكسيني نعبد اهلل الواحد الَي ال ال ينتهي بالسج

آخر معه وال رشيك له يف جوهره، ونسجد لآلب يف ابنه الوحيد ربنا يسوع املسي  

 والهوٍت  واحدٍ  نحن نسجد لن أعلن عن ذاته ِف جوهرٍ بنعمة الروح القدس.. 

 .(0)واحدة، وهكذا نحن ال نسجد إللٍه جمهول وربوبيةٍ  واحدٍ 

ويَهب بعض علامء النصارى إىل أن الديانة النصانية لد فتح ِ الباب 

أمام معرفة اهلل يف ما يسمونه )عاللاته الداخلية( أي العاللة بني اآلب واالبن 

ع ة مة ُحيمي  عالقة شخَصي  والروح القدس، وأّن هَه املعرفة أدخل ِ الناس يف )

 .!!(اهلل

                                                 

 .33حقيقة الثالوث ص إىلمدخل  (3)

 .32ص 3ج لثالوث القدوس توحيد ورشكة وحياةا (0)



 

 

 

 ض  ف  رعرفة اهلل )الداخلية( كان ي  طلب مل إن أّي : توماس ف. تورانسيقول 

ه الداخلية، هلل يف عاللات شديد.. ومل يكن يوجد يف التعاليم اليهودية معرفةٌ  بفزع  

 إن  فيف ملئ الزمان  اهلل جسداً  لبل أن يصري كلمة  . .(3)بل فقط يف عاللاته اخلارجية

ينام عرفوه ح لوا ِف عالقة شخَصية ُحيمية مع اهلل، مثل التي حدِتالؤمنني مل يدخ

لَا فنحن اآلن يمكننا الدخول  .)كآب وابن وروح لدس(. مباَشة كام هو ِف ذاته

أن يعولنا  ودون اتنا املحدودة كبَّش  دون أن متنعنا إمكانيّ  مع اهلل شخَصيةٍ  َشكةٍ يف 

 .(0)ابتعاد طبيعتنا عن اهلل

معرفة جوهر اهلل، بل يوض  أنه يقصد معرفًة  رغم ذلك فإّنه ال يزعم  

أننا  وأن نعرف اهلل ُبذه اليريقة ال يعنييف عاللة اهلل الداخلية )بتعبريه(: حمدودة 

ية ة تتلف املسيحعند هَه النقطة اجلوهريّ  ..نستييع أن نعرف ما هو جوهر اهلل

ك اهلل ما أن ندر أننا نستييع بقدرٍ عن اليهودية ألَّنا تعني وبصورة مدهشة متامًا 

 .(0)ِف عالقاته الداخلية

الفرق الدليق بني إيامن إىل أن:  املطران يوحنا زيزيوالسَا يشري ل

ليس ِف موضوع وجود اهلل، وإنام ِف طبيعة جوهر اهلل املسيحيني وغريهم 

 .(4)وكيانه

ز رمويظهر اجلواب عىل هَه الدعاوى يف كالم رأس الكنيسة، وأحد كبار و

                                                 

 .30اإليامن بالثالوث ص (3)

 .34اإليامن بالثالوث ص (0)

 .32اإليامن بالثالوث ص (0)

 .34الوجود رشكة ص (4)



 

  

دم اد عاء عكد لزوم حني يؤ البابا بندكتوس السادس عَّشاملسيحية املعارصين، 

ان تاريخ إذا كيقول: ف، والذر من دعوى اإلحاطة باهلل تعاَل، فهم حقيقة اهلل تعاَل

اجلهود اإلنسانية واملسيحية الكبرية اهلادفة إىل إدراك اهلل يربهن عىل شء، فهو 

ة ن( من اإلحاطك  مَ )نتوخى ُبا التَ  كل  حماولةٍ : يربهن أول ما يربهن عىل ما يأيت

إال إذا   ٍناسبةم . إننا ال نستطيع الكالم عليه تعاىل بصورة  هلل بفكرنا البشي حُمالبا

ينبغي أال . لَا أقلعنا عن اد عاء فهمه، إال إذا احرتمنا كيانه الذي يتجاوُز الفهم

قيدة الثالوث ليس ِ ع ..يت ضح به رس  اهلل إَل عقيدة الثالوث عىل أُنا تفسريٌ  رَ ُينظَ 

َ  همٍ ف ليست عمليةَ ما من مدارك العقل البَّشي: أي   مولع لضية  نيي ع  تعريفاً ي    نُ كِّ مُت

ة معي نةمن اإلحاطة بقضي   العقل البشي  
(3). 

وم  وال هف غري ممكنة، وكان الثالوث غري مفإذا كان ِ معرفة كنه اهلل تعاىل

در   املسلم  يعرفه؟ بينام يزعم أن حينها ليصري عابدًا إلله   ك، فبم يمتاز النصاينُّ م 

 يعبد إهلًا ال يعرفه؟!

اَم اْخَتَلَف النَّاُس ِِف َهَذا اْلَباِب : و  لوله ×عن اإلمام الرضا لقد روينا  إِنَّ

واوَ  َحتَّى َتاُهوا ُ َِصَفِة بِ  اهللاَلَص ِمَن الظ ْلَمِة بِالظ ْلَمِة ِِف َوْصِفِهُم َطَلُبوا الوَ  حَتَريَّ

ن  احَل   ،َأْنُفِسِهمْ 
وا م  اد  اَزد   .قي ب َعداً ف 

َلَقاُلوا  ،ْخُلوِقنَي بَِِصَفاَِتِمْ َوَصُفوا الوَ  ،َجلَّ بَِِصَفاتِهِ وَ  َعزَّ  اهللَلْو َوَصُفوا و  

  .(0)لََا اْخَتَلُفواوَ  اْلَيِقنيِ وَ  بِاْلَفْهمِ 

                                                 

 .303االيامن املسيحي ص مدخل اىل (3)

 .403التوحيد )للصدوق( ص (0)



 

 

 

 سدية.ج تكن أبّومهمة! وهي صفات املخلولني، وإن لقد وصفوا اهلل باألبوّ 

 ة وهي من صفات اخلالق.ألزليّ املخلوق با× ووصفوا عيسى 

 بعضها أظلم من بعض. فتاهوا وترّيوا وغاصوا يف ظلامت  





 

 ال بد  ه ، وأنّ بالعقل كَ درَ أن يُ  نُ مكِ الثالوث ال يُ أن من فصول  ام تقّدم ثب ِ ب

إلنجيل، هو اته عليه الَي ليل بدالل اإلهلّي  وبام أن النّص . هإلِبات إهليي  إعالنٍ من 

 :مرحلتني متامية البحث ِف عىليتوقف االستدالل هَا  فإنّ 

 )اإلنجيل(. الرحلة األوَل: ِبوت النص

 عىل الثالوث.اإلنجيل الرحلة الثانية: داللة 

 :إحدى طريقنيبِبوت النص  ُل مَ تَ ِف الرحلة األوَل: َُي 

 الَي وصلنا. وعيسى أن يكون عيسى هو كاتب اإلنجيل: اليريق األول

معصوم، فيثب ِ نصُّ ما فيه، أو أن يكون عيسى لد جاء باإلنجيل من نبيٌّ  ×

 عند اهلل تعاىل.

، نعرف الكاتبال بّد من أن : فإن مل يكن عيسى الكاتب، اليريق الثان

، ا مع ما كتبهينونثبت تيابق ما بني أيد، أو عدم خطئه يف النقل، ونثبت عَصمته

 فيثب ِ نصُّ ما فيه.

 الطريق األول: إجنيل عيسى

، ×اإلنجيل لد نزل من اهلل عىل عيسى  كاناالستدالل فيام لو ويتّم 

 تاّم احلجّية.فيكون كتابًا سامويًا 

بني أيدينا، وملّا كان عيسى هو كاتب اإلنجيل الَي × عيسى أو كان 



 

  

 .لاإلنجي ما يفصّحة ثب ِ تمعصومًا، ف× 

 أي العهد اجلديد،ما تضّمنه هو  حيث أن املقصود باإلعالن اإلهلّي 

العهد القديم خال  من النصوص الصحية عىل الثالوث بحسب  اإلنجيل، ألنّ 

 علامء النصارى.

 ليهمنسوبًا إ السامويُّ  ، فيكون اإلعالن× منسوٌب لعيسى وهَا اإلنجيل  

جيل ى حول صحة نسبة اإلن، ولد ولع اختالف كبرٌي بني املسلمني والنصار×

 .×لعيسى 

رحون يط يعتقدون بتحريف اإلنجيل، ثم يقول النصارى أن املسلمني

قوع وعىل السلمني القائلني بالتحريف أن يأتوا باألدلة عىل إشكاالً مفاده أن 

ابه فة، وما ش، وتديد من لام به، ومتى، وأين هي النسخة غري املحرّ التحريف

 ذلك.

بت أن هذا هل ِ :فيتساءلون، مرحلة أسبققلون الكالم إىل لكن املسلمني ين

كتب عيسى إنجياًل أو جاء ؟ هل × اإلنجيل الذي بني أيدينا هو إنجيل عيسى

 ؟بحسب اعتقاد النصارى بإنجيل من اهلل تعاَل

، ومل × النَصارى بأن هذا اإلنجيل مل ينزل من السامء عىل عيسى يعرتف  

 فسه.هو بنيكتبه 

عيسى إنجياًل وال كتب  ،×عيسى نزل عىل  ك من إنجيلٍ إذًا ليس هنا

  هذا بحسب عقيدة النَصارى. ، كل  بنفسه

السيح نفسه مل يرتك من بعده وِيقة يف ذلك:  امل تكثيرة ومن كلاممهم



 

 

 

تركوا لنا وا و. تالميذه بش  كتاُّي   أِرٍ  ومل يرتك أي   شفوياً  مَ ل  السيح عَ  .(3)مكتوبة

ويف مقدمة اإلنجيل الَّشيف الطاهر املقدس: . (0)ة اليونانيةالعهد اجلديد ِف اللغ

سي  خ لنا سرية سيدنا يسوع املعن الكتاب املؤري  النتيجة أن اإلنجيل هنا هو كنايةٌ 

السيح مل يأخذ هذه الرسالة مكتوبة، كام : القمص إبراهيم لولاولال  .(0)وتعاليمه

 .(4)خمتارينأن ه مل يكتبها، وإنام عل مها شفويًا لتالميذ 

 يف ذلك.أخرى  وستأيت نصوص

 مل، و×ليس وحيًا لعيسى اإلنجيل مفاده: بام أّن  طرح ههنا سؤالي  و

 ، أال يتعارض هَا مع إنكاربه إَل غريه من بعده أوحيَ ، بل ×هو يكتبه 

 من نبي   ×ليس بعد السيح اإلسالم حممد | بحجة أن  ة نبّي لنبوّ  النصارى

 ؟!وال وحي

ا التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية الَي أمر بنَّشه البابيف كتاب ورد 

ستييع أن ال ي إن اإليامن السيحي  : يوحنا بولس الثاين بحكم سلطته الرسولية

عي أنه يفوق أو ُيَصحح الوحي "وحياً "يتقبل  تلك  .الذي كان السيح ُنايته يد 

قوم يثة التي تالبدع احلد وكَلك حال بعض ،األديان غري السيحيةحال بعض 

  .(2)"الوحي"عىل مثل هَا 

                                                 

 .342ص 3ج بني العقل واإليامنكتاب:  عامل الالهوت اهلولندي د. هريمان بافينك يف (3)

 .33رس التدبري اإلهلي التجسد ص كتاب: الشامس اسبريو جّبور يف (0)

 .0مقدمة اإلنجيل الَّشيف الطاهر املقدس ص (0)

 .34الم صاملسيحية يف اإلس (4)

 .01فقرة 01ص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (2)



 

  

لَي ا الوحي الكامل عندما أرسل ابنه الاصولد أوحى اهلل بنفسه وفيه: 

وهو كلمة اآلب النهائية، بحيث ال يكون بعده وحٌي ألام فيه عهده اىل األبد. 

 .(3)آخر

| بحجة أن حممد ة النبي األكرم فإَّنم يرفضون اإلسالم ودعوى نبوّ 

 ×.نتهى باملسي  الوحي لد ا

والً، ، يصب   العهد اجلديد مقبالكتاب املقّدسلكنّهم ملا يصل هبم األمر إىل 

ل، حيث ة األناجيب  ت  من الوحي الَي نزل عىل عيسى إىل ك   احلكم النهائّي  وينتقل  

  زائلٍ ، فهو غريإذ كان التدبري السيحي  هو العهد اجلديد والنهائي  يلتزمون بأنه: 

نا يسوع السيح ِف ني  لبعده وحٌي آخُر ع َب قَ ُيرتَ ، ولن أبداً   جديد، إَل أن يتجىل رب 

 .(0) جمده

ة ب  ت  عند ك   ؟ ثم يثب ِ الوحي  × بعيسى فنقول: كيف ينقطع الوحي  

اه من مع كّل ما أت ل دعوى نبي اإلسالم |قب  دًا فال ت  مدّ  األناجيل؟ ثم ينقطع  

 !؟ صحة دينهمعاجز وكرامات ولرائن وشواهد لطعّية عىل

ّدت دعوى الوحي عىل رسول اإلسالم هبَه  إن مقتىض اإلنصاف )إن ر 

 .األناجيلعىل َكَتَبة ُترد  دعوى الوحي الَريعة العامة( أن 

متأخرٍة  ةٍ الباُب مفتوحاً للبحث ِف كل  نبو   يبقىفينبغي أن أما مع عدم رّدها، 

 ه نزل عليه كتاٌب أنّ  م  ع  من ز  نبّوة أو  ة سيدنا حممد |،، كنبو  ×عيسى عن 

                                                 

 .10فقرة 01ص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (3)

املجمع  -الوحي اإلهلي ، عن 00فقرة  01-00ص التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)

 .الفاتيكاين الثاين



 

 

 

ٌم للكتاب املقدس كجوزيف سميث، فإن املورمونيني يعتقدون بالكتاب ت  م   مي

ولون ون عىل النصارى الَين يقاملقدس ويضيفون إليه كتاهبم املورمون، وحيتجّ 

ه فإن كان لكم كتاٌب فال تظن وصٍّ يزعمونه سامويًا: ن  بكفاية الكتاب املقدس ب  

 .(3) عن تَصيري غريه إَل الكتابة اميت، وال تظنون أحجمُت منيويًا عىل مجيع كل

×  ىعيس إنجيل   واخلالصة: أنه يف املرحلة األوىل مل يثب ِ أن اإلنجيل  

س  طريق  آخر ن ، فال بّد م  حتى باعتقاد النصارى ل مُّ يصّ   صّحته، كي إلثباتت 

 .االعتامد عليه، وحيصل الوثوق به، ونتمّكن من األخَ عنه

ال يعتقد ، و×تقد املسلمون أن اهلل تعاىل أنزل إنجياًل عىل عيسى نعم يع

 النصارى أّنه هو هَا اإلنجيل الَي بني أيدهُّيم.

 :لوله تعاىل× إنزال اهلل تعاىل إنجياًل عىل عيسى عىل عندنا ومما دّل 

د  ﴿ نَي  ي  لًا ملي ا ب  دي ص  م  م  َري  ى اَبن  م  يس  م ب ع 
ه  ار  ىل  آث  َين ا ع  ف  ل  اة  و  ن  الت َور 

آَتْينَاُه وَ َيه  م 

ًة  اإِلنِجيَل  ظ  َوع  م  ًدى و  ه   و 
اة  ن  الت َور 

َيه  م  د  نَي  ي  لًا ملي ا ب  دي ص  م  ن وٌر و  ًدى و   ه 
ف يه 

ني  
ت ق  َلم  ال  ﴿، ولال تعاىل: (0)﴾لي ىل   اهللإ َذ ل  ع  ل َيك  و  ي ع 

ت  َعم 
َر ن  م  اَذك  َري  يسى اَبن  م 

ا ع  ي 

ا وح  اَلق  و  دتُّك  ب ر  ي  ك  إ َذ أ 
ت  د 
ليم  الن اس  يف  املل  س  ت ك  إ َذ د  َهالً و  ك   و 

ْمُتَك اْلكِتَ َهد  اَب َعلَّ

ْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواإِلنِجيَل 
 .(0)﴾َواْلِ

ْنِزَل أ :لالأّنه هَا النزول  تاريخيف × اإلمام الصادق روي عن ولد 

                                                 

 .32: 03اإلصحاح سفر نايف الثاين (3)

 .40ئدةاملا (0)

 .332املائدة (0)



 

  

ْنِجيُل لَِثاَلَث َعْشَ  ، كام كان حال سائر الكتب (3)َة َلْيَلًة َخَلْت ِمْن َشْهِر َرَمَضاناإْلِ

 يف هَا الشهر املبارك.  ِالساموية التي نزل

 الطريق الثاين: عصمة كاتب اإلجنيل

األمر   وهَا، الَي يعتقد به النصارى اإلنجيل كاتب × مل يكن عيسىإن 

 ه:ّدمات كي تثب ِ صحتإثبات ثالث مق نحتاج إىلإّننا ، فهمبين اتفاق   حمّل 

 تبهما بني أيدينا مع ما ك َق ابُ يَ تَ  َت ثبِ أن نُ ، وثانيها: أن نعرف الكاتبأوهلا: 

 . ثبت عَصمتهأن نُ وثالثها:  ،هذا الكاتب

 املقدمة األوىل: أن نعرف كاتب اإلجنيل

 األناجيل؟ ُةَتَب. من هم َك1

سيعتقد النَصارى أن اهلل سبحانه وتعاَل هو واضع الكتاب الق ما  أنّ ، ود 

ت   ة الَي كتاب التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكي، ففي إهلّي  بإهلام   ب  فيه لد ك 

قيقة املوحى هبا إن احل :أمر بنَّشه البابا يوحنا بولس الثاين بحكم سلطته الرسولية

وح من الر ت فيها بإهلامٍ نَ ُدوِّ ها أسفار الكتاب املقدس لد م  دي ق  ، التي تتوهُّيا وت  اً إهليّ 

سولّ والكنيسة أ مّ  ..القدس ار يف مجيع األسف ، تعدّ نا املقدسة، من جراء إيامَّنا الر 

 إهلامٍ ُدونت با َّّن أبجميع أجزائها، إذ  ولانونيةً  سةً العهدين القديم واجلديد مقدّ  كال

 .(0)الروح القدس، وكان اهلل من ِمَّ واضعها من

س إذًا د    نون؟ ما منهلل تعاىل، لكن من هم املدوّ بإهلام  من ا ن  وي الكتاب  امل قد 

                                                 

 .003ص 0الكايف ج (3)

 .322فقرة التعليم املسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

 

 

ة األناجيل األربع ة  ب  ت  فإن ك  هو الَي دّونه، × أّن عيسى عند النصارى ب لائل  

ى ومرلس ولولا ويوحنا، وأما سائر اإلصحاحات ففيها )أعامل الرسل( هم: متّ 

رسالة لبولس، وعدة رسائل ليعقوب وبطرس ويوحنا وهُّيوذا،  34للولا، تليها 

 ليوحنا.ورؤيا 

يف مقدمة اإلنجيل الَّشيف يقول املطران جرمانوس احللبي املاروين 

ل لإلنجيل هو الروح القدس، وأما االنجيليون األو   ُف الَصنِّ الطاهر املقدس: 

 .(3)كاتب وقلمٍ  األربعة.. فهم بمنزلة آلةٍ 

ن سة يف العهديفإذا للنا إّن األسفار املقدّ : القمص إبراهيم لولايقول و

د لة من عنأو منزّ  موحى ُبا من اهلل، إهليةٌ  هي كالم اهلل، أو أسفارٌ واجلديد  القديم

كاتب ، فكتبها الال نريد بذلك أن  اهلل أنزهلا آية آية، وكلمة كلمة، وحرفاً حرفاً اهلل، 

 جّل و كام سمعها من فم اهلل أو مالئكته بحروفها األصلية. لكننا نريد أّن اهلل عزّ 

ب  لطفه  إذا لصد بسموّ  ًا البَّش شيئًا من أرساره حّرك باطنيًا كاتب غ  لي وحكمته أن ي 

نعمته املمتازة، ه بتأييده اخلاص وفيبعثه عىل كتابة السفر املقصود، ثم يمدُّ  ،يتاره

اختيار احلوادث والظروف واألعامل واأللوال التي شاء سبحانه كتابتها  ويلهمه

ها، فال ها وتسطريمن اخلطأ يف نقل   ه  م  ص  لفائدة عباده، وكان له رليبًا ومرشدًا، وع  

ب مطيع، يف حوزة الكات ينقل إال ما أهلمه اهلل إّياه، فيكون الرسول إذ ذاك ككاتب  

 .(0)األسمى، وطوع إرادته

الروح القدس هو الؤلَّف ى بقلم وليم ماكدونالد: يف مقدمة إنجيل متّ و

                                                 

 .0مقدمة اإلنجيل الَّشيف الطاهر املقدس ص (3)

 .30املسيحية يف اإلسالم ص (0)



 

  

ى ومرقس ولوقا ويوحنا مت   من للعهد اجلديد. فقد أوحى بالكتابة لكلي  اإلهلي  

فظ ولقد ح.. وبولس ويعقوب وبيرس وُّيوذا وكاتب الرسالة إَل العبانيَّني

 اً بكتا من ارتكاب األخياء. وكانت النتيجةُ  البشيَّ  العنَْص  اإلهلي   العنُْص 

 .عن اليإ ِف النَصوص األصلي ة اً معَصوم

اتب كشار إىل )ّتاب األصحاحات املختلفة، لكنه أولد سمى ماكدونالد ك  

هَا  كبري  جدًا يف تديد كاتب وما ذلك إال لولوع خالف  (، الرسالة إَل العبانيَّني

أن بعض  ، معمؤلف هذه الرسالة جمهول اهلويةيبقى السفر، فيقول يف مقدمته له: 

 
 
ر. من عنوان السف الطبعات القديمة للكتاب املقدس، أوردت اسم بولس كجزء

بداية عهدها، )ديونيسيوس وأكليمندس( رأت أن بولس والكنيسة الَّشلية، يف 

 د  بع  ، بات الرأي الَي يستمن التشكيك ِف هذا الرأي كبريٍ  قدرٍ هو الكاتب. وبعد 

ربون فقط يف أيامنا هَه يعت لليلةٌ  لّلةٌ .. أن يكون بولس كاتب الرسالة هو السائد

 ة الكاتبهوي  اإلبقاء عىل لقد رأى الرب، يف حكمته،  .أن بولس هو الكاتب.

 اهللف الرسالة، كتب من أما”كلامت أورجيانوس تبقى أفضل ما ليل: . .جمهولةً 

 .(3)“بالتأكيد ذلك يعرف وحده

عتقد بأَّنالكاتب ةجمهولإذًا  فالرسالة   ا ! أموحٌي من السامء ا، رغم ذلك ي 

 وحيًا من السامء، فهَا ما ننالشه يف األبواب القادمة. اكيف ثب ِ كوَّن

لقد كان ِ ت نسب مرة إىل أبوّلس ومرة : هنري أ. أيرونسايددكتور يقول ال

 .(0)إىل برنابا، بل وأحيانًا إىل بريسكيال، زوجة أكيال

                                                 

 كام يَكر وليم ماكدونالد يف مقدمته عىل الرسالة اىل العربانيني. (3)

 سايد يف مقدمة الرسالة اىل العربانيني.كام يَكر هنري أ. أيرون (0)



 

 

 

كام ورد يف  تبنّي لنايولو وّسعنا البحث إىل أسفار الكتاب املقدس بعهديه ل

 هي أسفار الكتاب املقّدسمقدمة الرتمجة اليسوعية اجلديدة للكتاب املقدس أن: 

ر  ر  عمل مؤليفني وحمري  دٌد كبرٌي ظل  عم لسان حال اهلل يف وسط شعبهم. فوا بأَّّن ين ع 

 .(3)منهم جمهوالً 

 إجنيل مىت

أحد الرسل اإلِني وهو  ،العشار( املدعّو )الوي( ىمتّ )هو تبه اك قال أنّ ي  

 .عش

، رغم ذلك رّج  النصارى هَا القولولكن ال يظهر أن هناك دلياًل عىل 

نجياًل إ ال ُيْعَقل أن  : دائرة املعارف الكتابية املسيحيةهو الكاتب، ففي  أن يكون

، وباألحرى ألن جمهول كهذا هو ِف مقدمة األناجيل ُينَْسب إَل شخصٍ  خيرياً 

قد  ىويذكر بابياس ِف القرن الثان اليالدي أن مت   ينسب إىل أحد تالميَ املسي .

 .(0)مجع أقوال السيح

ال  لف فاإلنجيلاإلنجيل بالرتمجة اليسوعية: أما املؤّ  ولد ورد يف مقدمة

نسبه إَل ي.. يف النصف األول من القرن الثاين كنسي  تقليدٍ َكر عنه شيئًا، وألدم ي

ن  دقيقة ال نعرف اسم الؤل ف معرفةً ا كنا .. ملّ ىالرسول مت   في بنا أن نكت ، حيس 

 .(0)ببعض املالم  املرسومة يف االنجيل نفسه

                                                 

 .02ص الرتمجة اليسوعية اجلديدة :الكتاب املقدسمقدمة  (3)

 .دائرة املعارف الكتابية املسيحية: رشح كلمة إنجيل متى  :سلاموس الكتاب املقدّ  (0)

 .02الرتمجة اليسوعية اجلديدة: مدخل إىل إنجيل متى ص: الكتاب املقدس (0)



 

  

 مرقسإجنيل 

 .(3)مل يكن مرقس واحدًا من التالميذ اإلِني عشكتبه يوحنا مرلس: 

عي أحٌد  كان ابن مريم التي من  ،(0)لدمة السيح ه كان شاهد عيانٍ بأن   ال يد 

تسعني يف املئة من حمتوياته  ،  وكان إنجيله ألص األناجيل، ونحو(0)أورشليم

 .(4)اً مع ّتى وإنجيل لولا أو يف كليهاميف إنجيل م

تقول تقاليد الكنيسة إن بيرس الرسول هو يقول القس ديفيد كوزيك: 

الَصدر الرئيس للمعلومات ِف إنجيل مرقس. فيمكنك اعتبار أن إنجيل مرقس 

 .(2) ”يرسب بحسب اإلنجيل“هو 

أن  يعتقد البعضفيقول: يف مقّدمته لإلنجيل هَا األمر هالل أمني  ر  ينك  

هذا الرأي وال شك أن  ،الرسول بطرس للبشري مرلسهَا اإلنجيل من إمالء 

، ألن األناجيل األربعة مثل كل أسطر الكتاب من إمالء الروح القدس. خيأ

 .(0)"م أناس اهلل القديسون مسولني من الروح القدستكلّ "

 إجنيل لوقا

 لبولس اً رفيق، كان ، ومن حيث احلرفة طبيٌب إن لولا، وهو يف أصله انطاكيٌّ 

                                                 

 قس ديفيد كوزيد يف مقدمة إنجيل مرلس.كام ذكر ال (3)

 ذكر وليم ماكدونالد يف مقدمته إلنجيل متى.كام  (0)

 .مرلسذكر وليم ماكدونالد يف مقدمته إلنجيل كام  (0)

 .مرلسذكر وليم ماكدونالد يف مقدمته إلنجيل كام  (4)

 .enduringword.comيف مقدمته إلنجيل مرلس كام يف مولعه:  (2)

 الل أمني يف مقدمة إنجيل مرلس.ذكر هكام  (0)



 

 

 

 .(3)مّدة طويلة

، وذلك من علامء النَصارى أن يكون لوقا هو كاتب هذا اإلنجيل ُح جِّ رَ يُ 

 جهة كونه األنسب ملثل هَه الكتابة! 

نك ر يقول ماكدونالد:  ولئن حاول الدارس القول بغري لولا، فال يمكنه أن ي 

 .(0)لوقا هو األنسب ِف هذه القبات مجيعهاأن 

 إجنيل يوحنا

لة حتديد شخَصية كاتب اإلنجيل الرابع، ت مسأظل  : يقول ماكدونالد

ُيذَكر  ال.. فرتة املئة واخلمسني سنة املاضية، خالل موضوع جدل واسع النياق

، إالّ أن هناك العديد من األسباب التي ِف هذا اإلنجيل رصاحًة أنَّ يوحنا هو كاتبه

تبه ي كمن االثني عَّش، هو الَ الرسول يوحنا، وهو واحدٌ  تدعونا إىل االعتقاد أنّ 

 ل كاتب  هو أوّ  Theophilos of Antiochفعاًل.. كان ثيوفيلوس األنطاكي 

 .(0)م(312ذكر بالتحديد أن يوحنا هو الكاتب )نحو عام  معروف  

هَا  الرسول يوحنا هو كاتب   يوجد معرتضون عىل أنّ يقول هالل أمني: 

 هناك اب التاريخ يؤكدون هَه احلقيقة، وكانتّ ولكن التقليد وك   ،اإلنجيل

م 322الَي عاش إىل سنة  "بوليكارب"للرسول يوحنا اسمه  ٌب حمبّ  شخٌص 

ٌَ  الرسول يوحنا هو الكاتب، وكان هناك شخٌص  وذكر يف كتاباته أنّ   تلمي

                                                 

 .لولاذكر وليم ماكدونالد يف مقدمته إلنجيل كام  (3)

 .لولاذكر وليم ماكدونالد يف مقدمته إلنجيل كام  (0)

 .يوحناذكر وليم ماكدونالد يف مقدمته إلنجيل كام  (0)



 

  

الَي عاش إىل بداية القرن الثالث امليالدي، وهو  "ايريناوس"لبوليكارب وهو 

 .(3) الرسول يوحنا هو الكاتب أيضًا شهد يف كتاباته أنّ 

د  عليه إذًا يف 
يرجع إىل ما  هلَا اإلنجيل كون يوحنا هو الكاتبما اعت م 

ن يكون َيتمل فيه أأو يزيد عىل تاريخ كتابة اإلنجيل نفسه! مما  يقرب من لرن  

 .نقاًل عن حدٍس ال عن حس  

من الراج  أن ويف مدخل إنجيل يوحنا من الرتمجة اليسوعية اجلديدة: 

عض تالميذ الؤلِّف، فأضافوا عليه الفَصل بينا أصدره االنجيل كام هو بني أيد

. أما رواية املرأة الزانية.. مثل.التعليق  أُنم أضافوا أيضًا بعَض  ، وال شك  21

الحق، وهي مع ذلك  ت ِف زمنٍ لَ فُأدِخ  ع جمهولٍ ا من مرجٍ عىل أُن   إمجاعٌ فهناك 

 .(0)!من قانون الكتاب القدس جزءٌ 

ت ب ة بعض األناجيل واألسفار مهولون، أو خمتلٌف فيهم،  واخلالصة أن ك 

دخل  أ  وأّن بعض ما من هم كّتاب العهد اجلديد بأكمله، عىل وجه اليقني  م  عل  فال ي  

د  جزءً  عىل هَا الكتاب  ف كاتبه أيضًا!عر  مل ي  وإن منه  ع 

 . مىت ُكتب اإلجنيل؟2

عهد لاستغرقت كتابه ابحسب وليم ماكدونالد يف مقدمة إنجيل متى: 

 .م(166 - 36اجلديد نَصف قرن فقط )

 كام “ّيةالفت الكنائس إىل الرسائل” يمّت ِ كتابتها ه وأّول أسفار  ويقول: 

                                                 

 ذكر هالل أمني يف مقدمة إنجيل يوحنا.كام  (3)

 .010وعية اجلديدة: مدخل إىل إنجيل يوحنا صالرتمجة اليس :الكتاب املقدس (0)



 

 

 

عىل  يسائل يعقوب وغالطية وتسالونيكي هفر ،Philips فيليبس يدعوها

ت ب، وذلك لرابة منتصف القرن األّول املسيحي. تأيت بعدها  األرج  أّول ما ك 

ُل ترتيب الكتابة؛  األناجيل من حيث ا متى  َب ُكتِ  إنجيلٍ  فأو  ا مرقسهو إم  ، ِم  وإم 

ل . ويف النهاية تأيت كتابة سفر الرؤيا، يف أواخر القرن األويوحن ا اً وأخري ،يأيت لوقا

 عىل األرج . امليالدّي 

تب أوالً. فالشهادة القديمة تقول بأّن مّتى  اً ليس مثبتويقول:  بأّن مرلس ك 

تب أوالً   .ك 

تب، بح سب ماكدونالد إذًا، فإن الرسائل إىل الكنائس الفتية هي أول ما ك 

من كتب شيئًا من العهد  ُل بولس هو أو  وهَه الرسائل لد كتبها بولس، فكان 

 ، وسيأتيك حال بولس يف األبواب القادمة.اجلديد

 مىتإجنيل 

ة مكانيّ ، مع إ32و 12بني سنة يعتقد كثرٌي من علامء النصارى أّنه مت ِّ كتابته 

 . م332إىل  12بني سنة لد كتب أن يكون 

 مرقسإجنيل 

يرّج  بعضهم أن يكون مرلس لد كتب إنجيله يف بداية مخسينّيات القرن 

، 21األول، لكّن األرج  هو أن تكون الكتابة لد حصل ِ ما بني السنتني 

 م.01وينقل ماكدونالد اعتقاد بعضهم بأنه كتب بعد  .(3)م02

                                                 

 .مرلسكام يَكر وليم ماكدونالد يف مقدمته إلنجيل  (3)



 

  

 02 - 02ما بني سنة : ب  ت  أنه ك   نطونيوس فهميأيرج  القس فيام 

ورد يف مقدمة الكتاب املقدس بحسب الرتمجة اليسوعية اجلديدة أنه و .(3)ميالدية

 .(0)م12اىل  02كتب يف السنني 

 لوقاإجنيل 

ت   اً من املرج   كثرييقول ماكدونالد:  أوائل  يف ب  أن يكون إنجيل لولا لد ك 

خني يزعمون أن كتابة هَا من املؤرّ  اً ول. بيد أّن بعضادس من القرن األالعقد الس

 .م، وربام يف القرن الثاين12م وسنة 12فر لد مت ِّ بني سنة الس  

 00و 03تاريخ الكتابة لد ّتم عىل األرج  بني السنتني أن يكون:  ثم يرج 

 .(0)م

 يوحناإجنيل 

 إنجيلمعنّي لكتابة  ة تديد تاريخ  رغم عدم إمكانيّ يقول ماكدونالد: 

 .(4)اً م هي االحتامل األكثر ترجيح32، 21يوحنا، تبقى الفرتة املمتدة بني عامي 

جيعلون  والكثري من الؤلفنيولد ورد يف مقدمة اإلنجيل بالرتمجة اليسوعية: 

 تامٍ  .. وال يمكن الوصول إَل يقنيٍ 06والسنة  86تاريخ االنجيل األول بني السنة 

                                                 

 مقدمته إلنجيل متى. (3)

 .01ص الرتمجة اليسوعية اجلديدة: مدخل إىل العهد اجلديد -س الكتاب املقدّ  (0)

 .لولاكام يَكر وليم ماكدونالد يف مقدمته إلنجيل  (0)

 .يوحنام ماكدونالد يف مقدمته إلنجيل كام يَكر ولي (4)



 

 

 

 .(3)ِف هذا األمر

 هاتسلسل كتابت

س كان إنجيل مرل فق معظم املفرسين عىل أنّ اتّ : القس ديفيد كوزيديقول 

 .(0)ب، رغم أن البعض يعتقد أن إنجيل متى ربام كتب أوالً ت  ك   ل إنجيل  أوّ 

ل ى بالعادة اىل ثامنينات القرن األوويعود تاريخ متّ : جيمس د.طابوريقول 

أناجيل . .(0)لقرن امليالدي األولللميالد، ولولا اىل التسعينات، ويوحنا اىل َّناية ا

ن  ِ فيام بني أربعني إىل سبعني عامًا بعد موت يسوع، مب  ت  متى ولولا ويوحنا لد ك  

 .(4)مل يكونوا باألصل شهوداً  ّتاب  ل ك  ب  ل  

إنجيل مرقس ِف السبعينات، وإنجيل متى ِف  َب ُكتِ : بريتون ل. ماكيقول 

 .(2)وأعامل لوقا ِف ميلع القرن الثانالثامنينات، وإنجيل يوحنا ِف التسعينات، 

من املمكن الربهنة بالدليل القاطع بأن إنجيل متى : ولابإينوك يقول 

ب ل واضعي 
بشكله احلارض الَي نراه بني أيدينا اليوم لد تم استخدامه من ل 

  .(0)اإلنجيلني اآلخرين، مرلس ولولا

                                                 

 .02الرتمجة اليسوعية اجلديدة: مدخل إىل إنجيل متى ص :الكتاب املقدس (3)

 كام ذكره القس ديفيد كوزيد يف مقدمة إنجيل مرلس. (0)

 .011ص أرسة يسوع احلاكمة :ساللة يسوع (0)

 .013ص أرسة يسوع احلاكمة :ساللة يسوع (4)

 .0ص كتاب ك واألصول املسيحيةاإلنجيل املفقود  (2)

 .43تطور اإلنجيل ص (0)



 

  

 لغة كتابته

ته عىل لغة كتاب  خالف  تاريخ كتابة اإلنجيل إىل يفوينسحب اخلالف 

ال نجد طريقة نعرُف ُبا حول إنجيل متى:  هنري أ. أيرونسايدة، يقول األصليّ 

، أو حتى فيام إذا كان )كام يفرتض البعض( لد متى ُكتَِب هذا اإلنجيل بالضبط

 .(3)كام وصل إليناة، أو كان قد ُكتِب أصاًل باليونانية ظهر أوالً باللغة العبي  

ة هَا القول بخصوص لغ واختلف: عارف الكتابية املسيحيةدائرة املويف 

 لتيا ِف العبانية أو األرامية أوالً  ب  ت  ك  أّنه اإلنجيل األصلية فَهب بعضهم إىل 

كام هو  ةكتب ِف اليوناني.. وذهب آخرون إىل أنه كان ِ لغة فلسطني يف تلك األيام

 .(0)اآلن

، وبعضهم غري معروف لدينامعروفون، ّتاب األناجيل والنتيجة أن بعض ك  

ل  كتابتها  لس  ّتاهبا، وت س  ك   أيضًا بشكل  دليق ك 
وتاريخ كتابة األناجيل غري معروف 

 غري معروف كَلك، ومعظم ما يقال حول هَه األمور هو ظنوٌن واحتامالت.

 املقدمة الثانية: أن نثبت كونه كاتب ما بني أيدينا

 نسخ االجنيل

ت بة األناجيل، ويف تاريخ كتابتها، ولغ فضاًل عن االختالف املتقدم ة يف ك 

و أ ت إلينا النسخ األصلية لتلك األناجيل؟لهل وصنتساءل: كتابة بعضها، 

 ختتلف عن النسخ األصلية؟ أم أن ما وصلنا هو نسٌخ  النسخ التيابقة معها؟

                                                 

 كام يَكر هنري أ. أيرونسايد يف مقدمة إنجيل متى. (3)

 .دائرة املعارف الكتابية املسيحية: رشح كلمة إنجيل متى  :لاموس الكتاب املقدس (0)



 

 

 

نني تبعد عشات السألدم النسخ الواصلة إلينا بحسب علامء النصارى إّن 

ى يوحنا، يقول كتابة هذه النسخ عىل أقل التقاديرعن تاريخ  عي  :القّس منس  يد 

ل، وهو لوٌل  ف أو ب دي ري إال إذا أتى  عترب ذا ليمة  ال ي   بعضهم أن  العهد اجلديد ح 

ا أصّ  ممّا عندنا. ولكن صاحبه بالنُّسخة األصليّ  دنا ُنسخًا نحن عنة التي يعتقد أَّن 

تطابقة متاماً م266 خميوطة أقدمها يرجع إَل سنة ، وهي والنُّسخ امل تداولة م 
(3) . 

أهم خمطوطات العهد  أنّ  الشامس اإلكلرييكي د. سام  حلمي وينقل

ق.م( والرتمجة  022اىل  322)البحر املي ِ القديم التي وصل ِ هي خمطوطات 

 .(0)السبعينية

خمطوطة جون رايالند: اكتشف ِ عن: حلمي ، فيتحدث أما العهد اجلديد

، وهي م 123ويؤرخها العلامء إَل م، 3302صحراء الفيوم بمص سنة يف 

للعهد اجلديد، وحتتوي عىل أجزاء  أقدم شاهدٍ  اآلن.. بإنجلرتا، وهي تعدّ  حمفوظةٌ 

م وما  322خمطوطات أخرى يرجع ألدمها إىل ، ثم يَكر (0)من إنجيل يوحنا

 بعده.

ل من األو   َصِف للنِّ تعود للقرن األول، وال  كاملةٍ  فليس هناك من نسخةٍ 

تصف القرن  ِ يف منب  ت  لو كان ِ األناجيل عىل أفضل التقادير لد ك  ، والقرن الثان

ابة كتتاريخ النسخ الوجودة عىل أحسن التقادير تبعد قرنًا عن األول، فإن 

 .مؤخرًا من األناجيل َب تِ عام كُ  أكثرأو  اإلنجيل. ونَصف قرنٍ 

                                                 

 .13شمس الرب  ص (3)

 .34إيامننا املسيحي صادق وأكيد ص (0)

 .32ادق وأكيد صإيامننا املسيحي ص (0)



 

  

من ألدم : يف مقدمة إنجيل يوحناديفيد كوزيد  القّس  يؤكد هَا أيضاً 

من  جزءً املخطوطات للعهد اجلديد التي تم العثور عليها يف مص كان ِ 

والَي يعود تاريه إىل ما لبل العام  األصحاح الثامن عش من إنجيل يوحنا

 .م322

بَلك  ت، يعرتفد  ق  والنتيجة، أن النسخ األصلية لألناجيل املعروفة لد ف  

ة، وكل ما هو بني أيدينا ت الخيوطات األصلي  َد قِ فُ ول: فيق جون كاليد تارنر

هلذه  ترمجةٌ  نا التداول اليوم هوة الكتوبة باليد، وكتابُ عن النسخ األصلي   اليوم نسٌخ 

 .(3)النسخة القديمة

ى من الرتمجة اليسوعية اجلديدة للكتاب ويوافقه ما يف مدخل إنجيل متّ 

ها لّ ، بل هي كالؤلِّف نفسه بخط   واحٌد  ليس ِف هذه الخيوطات كتاٌب املقدس: 

يس ل تها يد املؤلف نفسه، أو أمالها إمالًء.النسخ للكتب التي خطّ  أو نسخ   نسٌخ 

. وألدم الكتب من العهد اجلديد بعضها صغري لدينا عىل البدي سوى أجزاءٍ 

الرق  سان عىلكتابان مقد  ه الكامل، اخلط التي تتوي معظم العهد اجلديد أو نّص 

 د الفاتيكاين(، سمي كَلك ألنه حمفوظٌ هام )املجلّ . وأجلّ عودان إَل القرن الرابعي

سوء ل وقد أصيب بأضارٍ ، جمهول الَصدريف مكتبة الفاتيكان، وهَا املخطوط 

احلظ.. والعهد اجلديد كامٌل يف الكتاب اخلط الَي يقال له )املجلد السينائي(.. 

 ..(0)اىل برنابا وال بل أضيف إىل العهد اجلديد الرسالة 

الية، ُبا النسخ ال نَ لإلنجيل لتقارَ  ة كاملةٌ خيي   ال توجد نسٌخ واخلالصة أّنه 

                                                 

 .2هَه عقائدنا ص (3)

 .3الرتمجة اليسوعية اجلديدة: مدخل إىل إنجيل متى ص :الكتاب املقدس (0)



 

 

 

 ِ ب  ت  ي ليل أَّّنا ك  الت ه نسخ اإلنجيلأن  ما بني أيدينا هو نفُس  فلم يثبت بيريٍق معتبٍ 

بحسب لولنا ولتله بحسب لول × بعد عَّشات السنوات من رفع عيسى 

 النصارى.

 سيح كتاب أقوال؟هل كان للم

ل كتاب متقدم عىل األناجي أّي  × ينفي علامء النصارى أن يكون لعيسى

 ، وإنام أثره هو ما كتبه هؤالء التالميَمكتوب أثر املعروفة، أو أن يكون لد ترك أي  

 ته.ة وألرّ صم  وسواهم وحكم ِ عليه الكنيسة بالع  

ناك أن هبلتزمون حيث يمغاير،  ثري  من العلامء والباحثني رأٌي ك  لكن ل  

فقط،  × عيسى األوائل ونقلوا فيه ألوال عيسى ، كتبه أتباع  إنجياًل مفقوداً 

ابًا.. يسوع األوائل كت كتب أتباعُ  :بريتون ل. ماك، يقول إنجيل األقوالوأسموه 

جياًل كان.. إن ..ة حول حياة يسوعيضم تعاليمه فقط بدالً من أن يروي قَصة درامي  

 .(1)يل أقوالألقوال يسوع: أي إنج

كان إنجيل  ة سائدة،حتى بعد أن أصبح ِ األناجيل الرسديّ ويقول: 

 كانت تزداد ِف حلقاٍت  وُيقرأ باهتاممٍ  ُخ عَتمدًا، وما يزال ُينَس األقوال ما يزال مُ 

ة أن أصبح ِ هي السائدة بصفتها . لكن ما لبث ِ األناجيل الرسديّ اتساعًا.

ة َد إنجيل األقوال من الذاكرة التارُيي  وُفقِ ل لدى املسيحيني. التصوير املفّض 

 .(0)للكنيسة السيحية

                                                 

 .0ص اإلنجيل املفقود كتاب ك واألصول املسيحية (3)

 .1ص اإلنجيل املفقود كتاب ك واألصول املسيحية (0)



 

  

ل من إنجي ى ولولا نسخةٌ لقد كان لدى متّ ويزيد األمر تشويقًا بقوله: 

األملانية  Quelleك، اختصارًا لكلمة  Qأسمى العلامء هَه الوثيقة  ..(3)األلوال

ل يف إنجييل ك لأللوام اعتربوها يف البداية املصدر املشرتَّّن ر( ألالتي تعني )مصد

 .(0)متى ولولا

هذا  آخر من عىل نموذٍج  رَ ثِ عُ إىل هنا يبقى األمر مّرد تليل، لكنه يقول: 

 .(0)هو إنجيل األقوال العروف باسم انجيل توما اجلنس األدُّي  

.. 1043ِف عام  مذهلةٍ  خميوطةٍ اكتشاف ثم يتحدث عن هَا االكتشاف: 

جمموعة أقوال  كانت طية املكتشفة يف نجع حاديوصية القبمن بني النصوص الغنّ 

ر )انظر الرتمجة االنجليزية احلديثة ملارفن ماي يسوع السامة اإلنجيل وفقًا لتوما

من  % 02ما شديد الشبه ب )ك( وما يقارب من ول إنجيل ت(. لقد بدا تيُّ 3330

 .(4)األلوال يف إنجيل توما هلا مثيلها يف )ك(

ل من مرلس ومتى ولولا نسخة من )ك( بشكل لقد استخدم كويقول: 

كل منهم عن اآلخر، واستخدم كل منهم )ك( من منظور خمتلف متامًا،  مستقلٍّ 

 .(2)ِف ُناية القرن األول كان )ك( ما يزال متداوالً كوِيقةٍ لَلك 

استمر الناس يف لراءة )ك( إىل جانب إنجيل مرلس حتى َّناية ويقول: 

                                                 

 .1ص اإلنجيل املفقود كتاب ك واألصول املسيحية (3)

 .1ص يل املفقود كتاب ك واألصول املسيحيةاإلنج (0)

 .02ص اإلنجيل املفقود كتاب ك واألصول املسيحية (0)

 .43ص اإلنجيل املفقود كتاب ك واألصول املسيحية (4)

 .330ص اإلنجيل املفقود كتاب ك واألصول املسيحية (2)



 

 

 

متنوعة  اط  وسأفقد حظي )ك( بقّراء كثريين ويف   يبدوالقرن األول تقريبًا، وكام

كام يشهد عىل ذلك إنجيال متى ولولا، وعندما وجد كل من متى ولولا سبياًل 

لتضمني )ك( يف نسختيهام املوسعتني إلنجيل مرلس، كان )ك( لد فقد بعضًا من 

 .(3)منفصلة ته كوثيقة  جاذبيّ 

 متناً  أن هناكى النقاب عن متّ سيكشف لنا إنجيل : إينوك باوليقول فيام 

 أنّ هي إما الهوتية أو جدلية، وب فادح، لغاية   ، لد تم تويره بشكل  ًا سابقا لهأولي  

ن أن فيام بعد.. هَا فضاًل ع النص الناتج عن ذلك لد تم توليفه مع املتن األولّ 

ات فتضّمن ِ عدة مراحل من اإلضا سابقة   نفسه كان نتاجًا لعملية   املتن األولّ 

 .(0)اجلوهرية

التي  ةإن األسبقيّ  ..شاملة لبيرس قد جرت عملية طمسٍ ه: ليخلص إىل أنّ 

ب  
  ِ  ثب  ، مما ي  إلبياهلا واضحةٌ  جرت حماولةٌ ل يسوع.. لد أ سبغ ِ عىل بطرس من ل 

ال  السابق لإلنجيل كان حيمل تفضياًل ضمنيًا لص املتن األصيلّ  ذاته بأنّ  يف حدّ 

عىل متن هَا الكتاب املَكور عنوانًا  ق  طل  ن املبالغة أن ن  بطرس. ولَا فال يكون م

 .(0)فرعيًا هو )اإلنجيل حسب بطرس(

 املقدمة الثالثة: أن نثبت كونه معصومًا

عي بالدليل من أوض  الواضحات التي ال يتلف عليها  مطالبة امل د 

 م  ز  ، ول  ةالنبو جرت سرية األنبياء عىل إبراز العاجز دليالً عىل دعواهمالعقالء، لَا 

                                                 

 .023ص اإلنجيل املفقود كتاب ك واألصول املسيحية (3)

 .43تطور اإلنجيل ص (0)

 .01تطور اإلنجيل ص (0)



 

  

م، ناس هلال ذلك أدعى يف تصديق ألنّ  بالعَصمة وصفات الكاملاألنبياء  صاف  اتّ 

ق الكَوب أو عديم اإليامن أو م   د  بع الشيطان يف سلوكه، أو من ن يتّ إذ كيف ي ص 

َُّ يف تفكريه؟!  ينحرف ويش

: بولس البوشال يتلف معنا يف ذلك علامء النصارى، يقول االسقف 

لذا و ىل ُرُسل اهلل أن تكون عىل يدهم عالمُة الَلِك سيِّدهم، الذي أرسلهم..جيب ع

ني لرسالتهم،  أعياهم العالمة التي له شاهدة ،ل ا أرسل اهلل رسله األطهار التامِّ

وس  .(3)وهي اآليات التي يَصنعوُنا باسمه القد 

ديق لتص يكون فيه كفايةٌ  للرسول من معجز   وهَا أمٌر عقالئي، ولَا ال بدّ 

 .، وعٌَر عند مّتبعه أمام اهلل سبحانه وتعاىللوله ولبول أمره

 :منها دّلة  اب األناجيل بأتّ ك  إثبات العصمة ل   عىللُّ د  ست  ولد ي  

 الدليل األّول: نصُّ اإلجنيل على الوحي

بداللة اإلنجيل نفسه عىل  لد ي ستدلُّ عىل أن اإلنجيل وحٌي من السامء

 .معَصومًا عن اليأ معَصومًا، فيكون اإلنجيُل وكل  وحٍي يكون ، ذلك

ة  ففي رسائل بولس:  َخو  َم أ هُّيُّ ا اإل  ف ك  ري أ ع  ُت بِهِ و  ْ ه  ، أ  اإِلْنِجيَل الَِّذي َبشَّ ن 

. ان  ب  إ َنس  س  .  ل َيس  ب ح  َمت ه  لي ال  ع   و 
ان   إ َنس 

نَد  َن ع  َ أ َلب َله  م  يني مل 
وَع َبْل بِإِْعاَلِن َيُس أل 

 .(0)ِسيِح لَ ا

وع  إ َعال ن  ي س  الً بيد مالك اهلل له: وكَا ذهب يوحنا إىل أن ما أتى به كان مرس  

                                                 

 .042مقالة يف التثليث والتجسد وصحة املسيحية ص (3)

 .30-33 :3غالطية (0)



 

 

 

اه  امل   اه  إ ي  ي أ َعط 
 َ ، ال  ي   ، اهللس  يب  ر  َن ل  ون  ع  ا ال  ب د  أ َن ي ك  ه  م  ب يد  ي  ع  ري  

يَّنَُه َوبَ ، ل 

 .(3)ُمْرِساًل بَِيِد َماَلكِِه لَِعْبِدِه ُيوَحنَّا

ة  ومثله ما يف رسائل بطرس:  ب و  ل  ن  اصٍّ الأ ن  ك  ري  خ  َفس  َن ت 
َيس  َِ م  ت اب  ل 

 .ك 

َل  ، ب 
ان   إ َنس 

يئ ة 
ش  طُّ ب م  ٌة ل  ب و   ن 

َأت  َ ت  َم ُأَناُس مل  يُسوَن َمُسوِقنَي مِ ال اهللَتَكلَّ وِح ِقدِّ َن الر 

  .(2)ُقُدسِ ال

اِب ُهَو كِتَ الُكل  سفار بحسب النص التال: ة إىل سائر األالقضيّ  م  م  ع  وت  

الت َوب يخ  اهللُموًحى بِِه ِمَن  يم  و 
لت َعل 

ن اف ٌع ل   .(0)، و 

ن الكتاب القدس أن . 3: أدلة الوحي: جون كاليد تارنرلال  اد عاء مدو 

نوا الكتاب يد   عون بأُنم كانوا ينيقون بلسان اهلل أو أن اهلل كان يتكلم الذين دو 

 .(4) مُب

نحن نصل إىل النتيجة بأن الكتاب هو خال من : بسام مدينلال القس 

 .(2)ة للثقةته التام  بسبب الشهادة التي يشهدها الكتاب عن أهلي  ..  األخطاء:

 ويالحظ عليه:

ال نعلم صحة اإلنجيل كي نستدّل  فنحن، عىأن هذا استدالٌل بالُدَّ : أوالً 

 .باطلو ل باليشء عىل نفسه، وهذا متنعباب االستدالباإلنجيل، فيكون من 

                                                 

 .3 :3رؤيا يوحنا (3)

 .03و02 :3بطرس الثانية (0)

 .30: 0الثانية تيموثاوس (0)

 .1هَه عقائدنا ص (4)

 .33وحي الكتاب املقدس ص (2)



 

  

ن ة، وبعد أكونه وحيًا كي يصري حجّ  جيب أوالً إثبات  : أنه بعبارة أخرى

يصري حجة يمكن االستدالل به، أما االستدالل عىل كونه وحيًا به نفسه فهو 

 .يف مرحلة سابقة يتهمتولف عىل ثبوت حجّ 

ناجيل اإللرار بسائر األزم منه يل: أّنه عىل فرض متامية هَا االستدالل، ِانياً 

التي اّدعى أصحاهبا الوحي ومل تقبل الكنيسة منهم ذلك، ومن ذلك عىل سبيل 

لك هي ت: ، حيث لالإنجيل نيقوديموس )انجيل اآلالم الثاين(املثال ما ورد يف 

سة رأيناها وسمعناها إهليةٌ  أرسارٌ  ، أنا كارينوس وأنا لوسيوس، ليس ومقد 

كام قال لنا رئيس الالئكة تابعة ورواية أرسار اهلل األخرى، مسموحًا لنا بامل

 .(3)ميخائيل

فكاتب هَا اإلنجيل يزعم رؤيته لألرسار اإلهلية، وخماطبته لزعيم املالئكة 

ر لزم التصديق هبَا اإلنجيل وسائيه  بنهيه، فنت  بأمره م   رٌ ه مؤمت   ميخائيل، وأنّ 

 األناجيل التي تعتربها الكنيسة منحولة.

لزم التصديق بكّل من اّدعى الوحي كجوزيف سميث الَي ادعى يبل 

قولون أن ، فإَّنم يعقيدة اليائفة الورمونيةة، وينبغي حينها احلكم بصحة النبوّ 

وأّنه:  ..(0)ة والرؤياباألمر، وأيضاً بروح النبو   مِ مَ لليهود واألُ  َب تِ كُ كتاب مورمون: 

                                                 

ة من الكتب باملنحولة ال يعني سقوطها ، عىل أن وصف مجل301األناجيل املنحولة ص (3)

بالكامل، فـ)إن من الكتابات املنحولة ما ينطوي عىل عنارص الهوتية وروحية تقوية جديرة 

اريخ الفكر تبالثقة.. بيد أَّنا مل َتد حمال هلا يف مموع األسفار املقدسة القانونية(، يراجع: 

 .01-00ص املسيحي عند آباء الكنيسة

 .0ص كتاب مورمون (0)



 

 

 

ريون اء كثمَ َد قُ  كتب الكتاب أنبياءٌ د: وأّنه ل .س مثل الكتاب القدسمقد   فرٌ ِس 

 .(3)ة والرؤيا.. ِم اختْص تلك الكلامت النبي مورمونعن طريق النبو  

عىالدليل  أن  : لثاً ِا ، فام يف رسائل بولس لغالطية ورسالة أخص  من الُد 

بطرس ورؤيا يوحنا هو دعوى الوحي إىل هؤالء باخلصوص، فال تشمل سائر 

ّتاب  اإلنجيل. ك 

إىل  ، ألن رسالة بولسأن تعميم الدعوى إَل سائر الكتب غري ُمتعق ل: عاً راب

ج  لبل  ِ عىل األرب  ت  به، لد ك   تيموثاوس التي تتضمن كون كّل الكتاب موحًى 

 ِ أو ب  ت  فيه، وحينها مل تكن األناجيل لد ك   ل  ت  بولس ل   قال أنّ م، الَي ي  01عام 

ك  ف  ر  ع    بصحتها من هَا النص. م   ِ حتى حي 

ه يشملها ولو مل ت ال يقال: ان ألنه يتحّدث عن عنو ،بعد  ِب  ت  ك  كن لد نصُّ

، فهو يثب ِ العنوان احلقيقي ال اخلارجي، ألناجيل ال عن مصاديقها وأفرادهاا

 وكّلام كان مصدالًا هلَا العنوان ثب ِ  صّحته.

موضوعه، ولد ولع   ِ  ثب  لو كان عامًا فهو ال ي   أن النّص  ألنا نقول:

ف بني النصارى يف صحة وعدم صحة عَّشات األناجيل، فإن كان هَا االختال

دّ  النص يثب ِ صحة كل األناجيل إليه  فهو خالف ما يَهب تها،عى وحيانيّ التي ي 

بعضها فام يدرينا أن إنجيل   ِ  ثب  النصارى من كون بعضها مكَوبًا، وإن كان ي  

قرن الثاين مما يشمله هَا أواخر القرن األول أو أوائل ال ب  ت  يوحنا مثاًل الَي ك  

 ؟ النص

                                                 

 .2ص كتاب مورمون (3)



 

  

، دةم  عت  امل ة األناجيلعىل شمول الوحي لكافّ  داللة   فيكون النصُّ فالداً أليي 

 هَا عىل فرض اعتباره كام تقدم.

 الدليل الثاين: نصُّ اإلجنيل على رسالتهم

ّتاب   لد ي ستدلُّ عىل صحة األناجيل بأن اإلنجيل نفسه لد نّص عىل أن الك 

ل س  ل املسي  معصومون، فتثب  ِ صّحة الكتاب املقّدس. هم ر  س   املسي ، ور 

بنِيَ الُ ِسيِح، إََِل الَ ُبْيُرُس، َرُسوُل َيُسوَع ورد يف رسائل بطرس:  َن  َتَغرِّ م 

 ، ي ة 
ب يث ين  ي ا و 

أ س  ي ة  و 
وك  ب د  ك  ي ة  و 

ال ط  غ  نَت س  و   ب 
ت ات  ين  امل  ش   .(3)َخت ار 

س  ، و  اهللِسيِح بَِمِشيَئِة الَ ُبوُلُس، َرُسوُل َيُسوَع  ويف رسائل بولس: وث او  يم 
ت 

 .(0)األ خ  

يف  ويَكر اإلنجيل أنبياء بعد املسي  يف عهد التالميَ، فيقول:  ام  و  َلك  األ ي 
 ت 

. ي ة 
يم  إ ىل  أ َنط اك 

ل  ش  َن أ ور 
َنب ي اء  م  ر  أ  د  ه  أ   اَنح  م  اَسم  نَه 

ٌد م  اح  ام  و  ل  اب وس  و   .(0)غ 

ُمونَ الَوَكاَن ِِف َأْنَياكَِيَة ِِف وفيه:  ِسْمَعاُن َبْرَناَبا، وَ : َكنِيَسِة ُهنَاَك َأْنبَِياُء َوُمَعلِّ

ي وس  
وك  ل  ، و  ر  يج 

ى ن  َدع  ي ي 
 َ ئ يس  الال  ود س  ر  ري 

ع  ه  ب ى م  ر  ي ت 
 َ ن اي ن  ال  م  ، و  ُّ

اين  و  رَي  ق 

 ، َبع    .(4)َوَشاُوُل الرُّ

ب ي نَي  وفيه:  ا أ َيًضا ن  ان ا مه   يال ، إ َذ ك 
س  ا و  هُّي  وذ  و 

(2). 
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 .3: 3كولويس (0)
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َتم بكلام استدالٌل نفس ما لوحظ عىل الدليل األول، من أّنه  ُويالحظ عليه

 ،الباحث مل يثبت عنده صدق اإلنجيل بعد، واحلال أن اإلنجيل نفسه منأنفسهم، 

عىاستدوال ثب ِ عنده صدلهم وال عصمتهم بعد، فيكون  ون ، ويكالالً بالد 

 إلنجيل.اب اأخّص من املدعى الختصاصه هبَين الرسولني، فال يشمل سائر كتّ 

دمة هالل أمني يف مقنعم لد جياب بأن البقية أيضًا كانوا رساًل، كام يقول: 

 .ى ويوحنا رسولني، ولكن لولا ومرلس من األنبياءكان متّ س: إنجيل مرل

د دعوى مل يلكن هَا القول   .قم عليها دليلجمر 

 أو من األتقياء : أّنهم من التالميذالثالثالدليل 

املسي ، أو من  تالمَةمن بأَّّنم اإلنجيل  ّتابك  لد يستدلُّ عىل عصمة 

هلم:  ×لقول عيسى تالميَه، ولد نّص اإلنجيل عىل عصمة التالميَ،  تالمَة

ِمنَي َبْل ُروُح َأبِيكُ الُ َلْسُتْم َأْنُتُم أل َن  ُم فِيُكمْ َتَكلِّ  .(3)ُم الَِّذي َيَتَكلَّ

فكتبه  اإلنجيل: ّتابك  يف مقدمة ترمجة ابن العسال لألناجيل األربعة حول و

 ،ى ويوحنا من االِني عش األصفياءمنهم بوحٍي من اهلل وإهلام، فمنهم مت   أربعةٌ 

شاهدوا  ما فكتبوا بتأييد الروح القدس.. ومرقس ولوقا من السبعني األتقياء

 .(0)ا من السيد املسي وسمعو

 : ويالحظ عليه

 ستدالٌل باملدعى كاألدلة السابقة، ألّن لول املسي  بحّقهم منقوٌل : أّنه اأوالً 

                                                 

 .02: 32متى (3)

 .01مقدمة ترمجة األناجيل األربعة البن العسال ص (0)



 

  

 باإلنجيل نفسه الَي مل تثب ِ صّحته بعد.

ا و  أسامء تالميَ عيسى:  إنجيل مّتى: أّنه أخصُّ من املّدعى، فقد ذكر ِانياً  أ م 

ء   نَْي َعَشَ رَ أ َسام  ِْ ل   ُسوالً اال : ا أل و 
ه   َ ي  ه ، ِسْمَعاُن الَِّذي ُيَقاُل َلُه ُبْيُرُس ف ه 

. وه  ن ا أ خ  ي وح  ي، و 
َبد  وب  َبن  ز  َعق  . ي  وه  س  أ خ  او  ر  أ َند  ا،  و  . ت وم  س  َرث ومل  او  ب  ، و  يل بُّس 

ف 

ت ى  م  س  الو  ب او  ل  ى، و  َلف  وب  َبن  ح  َعق  . ي  ار  ش  ب  ت  امل  ع  ان  ل ق  َمع 
. س  س  او  ان  الد  ، ق  يُّ و 

ه   ي أ َسل م 
 َ يُّ ال 

َري وط  َسخ  ا اإل  هُّي  وذ  و 
(3). 

األكب من كتابة نَصوص  وليس بينهم بولس الذي كان له النَصيُب 

 .وليس منهم لوقا ومرقس صاحبي االنجيل الثان والثالث، اإلنجيل

، من أّن هُّيوذا همناقٌض لا ورد ِف إنجيل مت ى وسوا: أّن الدليل ِالثاً 

األسخريوطي هو الَي أسلمه، وهو من التالميَ اإلثني عَّش، فكيف يكون 

 بعضهم عيسى؟! م  لي س  هؤالء مرسلون من عيسى معصومون عن اخلطأ ثم ي  

يهم أن روح اهلل يتكلم ف النصُّ   ِ  ثب  : أّنه بالغض عن كّل ما تقّدم، ال ي  رابعاً 

ذكرها اإلنجيل، حيث ياطب  رسحًا ألحداث  كان ِ م دةٍ حمد   ِف واقعةٍ دائاًم، بل 

، لائاًل:  تالمَتهعيسى  س 
َم إ ىل  م  ال  ون ك  م 

ي َسل  َّن  َم س 
، أل  ن  الن اس 

وا م  ر   َ ن  اَح
لك  و 

َم. ون ك  ل د  َ َم جي  ه 
ع  يف  م  ام  م   و  أل م 

ل  ًة هل  َم و  اد  ه   ش 
َن أ َجيل  ل وك  م  م   و 

ال ة  ام  و  ال ون  أ م  ت س    .و 

َم  ، أل ن ك  ون  ل م  ت ك  َو ب ام  ت  َيف  أ  وا ك  َت مُّ َم ف ال  مه  وك  ت ى أ َسل م   تِْلَك ُتْعَيْوَن ِِف ف م 

اَعِة َما َتَتَكلَُّموَن بِِه، ِمنَي َبْل ُروُح َأبِيُكُم االُ ألَْن َلْسُتْم َأْنُتُم  السَّ ي ي  َتَكلِّ
 َ ل م  ل  ت ك 

                                                 

 .4-0: 32متى (3)



 

 

 

مَ    .(3)ف يك 

 م النصُّ مي ع  َّنم ي عطون يف تلك الساعة ما يتكلمون به، ومل ي  فهو رصيٌ  يف أ 

 م  ز  كي يكون ول ِ كتابتهم لإلنجيل مشموالً، وإال ل  هَا احلال إىل كل األولات 

أن يكون هُّيوذا االسخريوطي ليس هو املتكلم، بل يكون الروح هو الَي أرشده 

 !ألعدائه ومبغضيه × م عيسىيسللت

 عجزات منهمالدليل الرابع: صدور امل

عىل  دليٌل ّتاب األناجيل وك  صدور املعجزات من التالميَ أّن قال لد ي  

 ما كتبوه يف اإلنجيل.، فيثب ِ صّحة عصمتهم

 :عليه ظُ ويالَح 

فيد ي متواترٍ  ل لنا بيريٍق نقَ ا مل يُ لَّ : أن إثبات صدور املعجزات منهم أوالً 

ة لفًا عىل صحّ املعجزة متو ثبات  ، فيكون إإىل اإلنجيلاثباته يف ، فقد احتجنا العلم

إال  معل  عىل صدلهم، وصدلهم ال ي  يتولفُّ وإثبات صّحة اإلنجيل  ،اإلنجيل

ألّنه  ،باب توقف اليشء عىل نفسه، وهو حمالفيكون من  بإثبات املعجزات هلم.

ي مكن إثبات  عصمتهم ما مل تثب  ِ صّحة اإلنجيل، وال يمكن إثبات صّحة  ال

 .ب  ِ عصمتهماإلنجيل ما مل تث

متهم، وقبلنا دعوى عَصصدقهم  َت بَ ثَ بالتواتر لَ م ت لنا معجزاَُت لَ قِ لو نُ نعم 

 لكن ليس بني أيدينا دليٌل متواتٌر يثبت هذه العجزات.

، كبَل أللررنا عىل صدلهميدلُّ  × عن عيسى صٌّ متواترٌ ولو ثب ِ ن  

                                                 

 .02-31: 32متى (3)



 

  

، × عيسىل وجود إنجيل   والنصارى ينكرونولكن مل يصلنا مثل هَا النص، 

ىل إومل يصلنا شء من كلامته يدل عىل ذلك، سوى ما يف اإلنجيل الَي حيتاج 

 .صّحته يثب ِ دليل  

لي ِانياً  هم لدل  عىل صدقه، ت  ح   ِ ص  م  : أن صدور املعجزات عىل أيدهُّيم لو س 

َتم ة فعاًل بحسب اعتقادنا ونبو  س ُيالف هذا ان اد عوا النبو  ، لكن الكتاب القد 

 !وقوع اآليات العظيمة والعجائب عىل يد األنبياء الكذبةإمكان   ِ  ثب  ، وي  األمر

 ،َوُيْعُيوَن آَياٍت َعظِيَمًة َوَعَجائَِب  ،َسَيُقوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوَأْنبَِياُء َكَذَبةٌ حيث يقول: 

ن   َو أ َمك  لُّوا ل 
ت ى ي ض  ين  أ َيًضاامل  ح   .(3)َخت ار 

د ل ألنبياء وتصديقهم مع احتامل كوَّنم كَبةً فام السبيل إىل متييز هؤالء ا

 أتوا بآيات عظيمة؟

 .بحسب اإلنجيلمقَفٌل ُمظلٌِم ٌق ُمغلَ  طريٌق إنه 

ر اإلنجيل   َّ ُزوا ِمَن األَْنبَِياِء »ة من هؤالء فقال: يف مواطن عدّ  لقد ح اِْحرَتِ

َن  !ِمْن َداِخل ِذَئاٌب َخاطَِفةٌ  ْماَلِن، َولكِنَُّهمْ الُ َكَذَبِة الَِّذيَن َيْأُتوَنُكْم بِثَِياب ال م 

 َ َل جي  ف وَّن  َم. ه 
َعر  َم ت  ه  ر  ام 

ن بث  َوك  ع  ن  الش 
ن  اً ت ن ون  م 

ك  ت يناحل  ، أ َو م   .(0)؟اً س 

وم  ولال:  ق  ي  ين   َأْنبَِياُء َكَذَبٌة َكثرُِيونَ و  ري 
ث  لُّون  ك  ي ض   .(0)و 

م أيضًا  ِ صورمهغريهم إذا كانثم ما السبيل إىل متييز األنبياء الكَبة عن 

                                                 

 .04: 04متى (3)

 .30و32: 1متى (0)

 .33: 04متى (0)



 

 

 

 إىل شبه مالك  نور؟!  شيطان  ستتغرّي من صورة 

،  ِمْثَل هُؤالَِء ُهْم ُرُسٌل َكَذَبٌة،أل ن   ففي اإلنجيل: ون  ر 
اك  ٌة م  ل  وَن ف ع  ُ ُمَغريِّ

.   .ِسيِح الَ َشْكَلُهْم إََِل ِشْبِه ُرُسِل  ب  ج  ال  ع  ُ و  ْييَاَن َنْفَسُه ُيَغريِّ ُه إََِل ِشْبِه  َشْكلَ ألَنَّ الشَّ

 .(3) !َماَلِك ُنورٍ 

 .ت اب بوجٍه من الوجوهمل تثبت عَصمة هؤالء الكُ والنتيجة أّنه 

 من حدد صحة هذه الكتب؟

فضاًل عن كّل ما تقّدم، ومع ثبوت وجود األنبياء الكَبة، ومع انتشار 

، تبكيف تلك الفرتة، والتي ليل أَّنا عَّشات ال × األناجيل املنسوبة لعيسى

ه  عن فمن الَي حّدد الصحي  منها   الباطل؟ومي ز 

 أول ، يقول لولا يفامل عرت  ف هبالبل األناجيل  ب  ت  كثريًا منها لد ك  علاًم أّن 

ٍة ِِف األُُموِر إنجيله:  نَِة ِعنَْدَنا،الُ إِْذ َكاَن َكثرُِيوَن َقْد َأَخُذوا بَِتْألِيِف ِقَصَّ ا ك   َتَيقَّ ه  ل م  ام  س 

َ  إ ل   نَ ان وا م  ين  ك 
 َ ت ب َع ِ  الَين ا ال  َد ت  ا أ َيًضا إ َذ ل  ن  أ َي ِ  أ  ، ر 

ة  م 
ل  اًما ل َلك  د  خ  ني  و 

اي ن  ع   م 
 
ب َدء

َيك  أ هُّيُّ ا  ل 
ال  إ  ىل  الت و  يق، أ َن أ َكت ب  ع 

ل  ب ت َدل  ن  األ و 
 م 
 
ء َ ل  ش  ف  الك  او  يز  ث  ز  ،ع   يل س 

ة   ح 
ف  ص  ت َعر 

ليَم ِ  ب ه  ال ل  ي ع 
 َ ال م  ال   .(0)ك 

الكثري من األشخاص الَين كتبوا كام كتب هو، فإن لولا يقّر بأن هناك 

ت االعرتاف باألربعة  مل تعرتف الكنيسة   ناجيل  أ  حلاليةاهبا بعد ذلك، بل ل ص  

 ِ هلا أسفارًا أخرى لتصب  كام هي عليه اليوم، ولد مّر االعرتاف ، وضم  املعروفة
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 َه األناجيل بمراحل عّدة.هب

 للكتاب الرتمجة اليسوعية اجلديدةى من متّ مدخل إنجيل ورد يف لد و

، تدرجوا من حيث مل 136يبدو أن السيحيني حتى ما يقرب من السنة املقّدس: 

 من األسفار جديدةٍ  يشعروا باألمر إال قلياًل جدًا اَل الشوع ِف إنشاء جمموعةٍ 

 واستعملوها يف مجعوا ِف بدء أمرهم رسائل بولسَّنم ، وأغلب الظن أسةالقد  

 لتقليد االنجيِل  ايف حني ان  ،ة مكتوبةً . فقد كان ِ الوثائق البولسيّ ة.حيامهم الكنسيّ 

ن الثان ل القرليس هناك قبل أو   .اظكان ال يزال ِف معظمه متناقالً عىل ألسنة الف  

سة هلا من الشأن ما رًا مقد  تثبت أن هذه النَصوص كانت ُتعد  أسفا شهادةٍ  أي  

س . وال يظهر شأن األناجيل طوال هَه املدة ظهورًا واضحًا، كام للكتاب القد 

  .(3)يظهر شأن رسائل بولس

 الناس عرفوا جمموعةً  تثبت أن   شهادةٍ  أي   146ليس هناك قبل السنة وفيه: 

قرن الثاين ال .. مل يظهر اال يف النصف الثاين منة الكتوبةمن النَصوص االنجيلي  

، ولد جرى مهلا صفة ما ُيلزِ  ن  أومن األناجيل  .. بأن هناك مموعةً شهاداٌت 

يمكن القول أن األناجيل األربعة  ..تدرجيّي  رتاف بتلك الصفة عىل نحو  االع

 ستعمل تلك اللفظة حتىبمقام األدب القانوين، وان مل ت   312حظي ِ نحو السنة 

 .(0)ذلك احلني

نيسة الجتمعني ِف القرن الرابع ألنفسهم الق ِف حتديد ما آباء الكأعيى ثم 
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التحديد النهائي لجموعة حيث أن:  ،هو الوحي الساموي وما هو النحول منه

املجموعة الكاملة . عىل أن: (3)األسفار السبعة والعشين مل يتم إال ِف القرن الرابع

 رسالته يف ذكرها أِناسيوسأول من ها الكنيسة اليونانية.. سفرًا التي تقرّ  01من 

 .(0)583العام الفصحية التاسعة والثالثني من 

املعروفة  01تديد األسفار باألسفار الإىل أن  املطران يوسف الدبسيشري 

تيني يف املجمع الرتيدن حصلمن اهلل تعاىل  ٌل نز  م   وتتيم اإلعتقاد بأَّنا وحٌي 

حيث عقد سنة  األدمه وممع فلورنسا وممع لرطاجنة وممع ايبونا، وهو

 .(0)م030

يف  هل أعياهم اهلل تعاَل هذه الَصالحية فكانوا معَصومني أيضاً لكن  

 تديدهم؟ وما الدليل عىل ذلك؟

 ، ولد تّم ذلك برضاه.عَصمة البابا: إن قيل

فاالرِوذوكس ، بني النَصارى أنفسهم خالٍف  هذا حمل   :للنا 

 لكنائس.اكثرٌي من ترفضه  مسكوينٍّ  ع  م  ، وكم من م  والبوتستانت يرفضون ذلك

 عندما تزايد عدد كتابات :عامل الالهوت اهلولندي د. هريمان بافينكيقول 

 طيرها أنبياءٌ س  األنبياء والرسل يف ما بعد، وعندما ظهرت بعض الكتابات التي مل ي  

ح أصبوال رسل جنبًا إىل جنب معها، ولكنام زعم بعٌض أَّنم كتبوها.. عندئَ 
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وأن .. الزيفة ة والكتاباتز بني األسفار القانونية القيقي  عىل الكنيسة أن متي  لزامًا 

العهد  . ولد تم هَا لبل مولد املسي  بالنسبة اىل كتببالكتب القيقية تضع قائمةً 

 .(3)وِف القرن الرابع اليالدي بالنسبة اَل العهد اجلديدالقديم، 

م بر لقد ألدم ِ الكنيسة عىل خطوة   تهامل تقد  وليس  ،هاناً أو دلياًل عىل صح 

آباء الكنيسة ملزمًا للنصارى أو غريهم ما مل يكن مستندًا إىل دليل، لعدم  رأي  

عترب. ثبوت عصمة أحد  منهم بدليل    م 

ك، يف ذلعليه  الوحي   هبَه الكنيسة بالكامل ويزعم ثم إن هناك من يطعن  

، لساغ  تصديق هؤالء دون دليل  آباء الكنيسة دون دليل   ق  ولو ساغ  لنا أن نصدي 

وكان : ففيه ،يف كتاهبم املقّدس ذّم الكنيسة ، حيث وردكالطائفة املورمونيةأيضًا، 

نيسة كولال ل املالك: هَه بداية  أين رأي ِ بني دول األمم بداية كنيسة ضخمة.

يس اهلل َّ تفوق مجيع الكنائس األخرى ِف الرذيلة، وتبيد قد  هم هبم وتقّيد. نعم وتع

لكنيسة إَل تلك ا أن نظرُت وكان  لهم نريًا من حديد وتسولهم إىل العبودية.مي وت   

سسها  .(0)الضخمة الفاسدة، فإذا إبليس مؤ 

 ط  ت   ولال ل مالك الرّب: ..وفيه: 
فوق ت فاسدة   ضخمة   بداية كنيسة   ك  ع  ال 

 نَصوصقد سلخوا عن إنجيل اَلَمل كثريًا من السائر الكنائس فسادًا، فهم 

كّل ذلك فعلوه  .الواضحة العظيمة الَقدر، كذلك حذفوا كثريًا من عهود الرب  

فأن ِ ترى  م.هب  وا للوسُّ ق   أبناء البَّش وي  وا أعني  في عم   ليفسدوا طرق الرب الستقيمة
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ل اهلل قد فقد الكثرَي ما هو واضٌح ونفيٌس بعد مروره َُحَ  أن الكتاب، أي كتاب  

ضت له أجزاءٌ هَا  ..لفاسدةبيدي الكنيسة الضخمة ا من  ةٌ كثري الذف الذي تعر 

 .(3)واسع إنجيل الَمل ُيعثُِر كثريين جدًا فيكون للشييان عليهم نفوذٌ 

ة . ولال ل: ليس يف الوجود غري كنيستني: األوىل كنيسمني املالك.كلّ وفيه: 

ابعون لتلك تح ل اهلل، والثانية كنيسة إبليس. لَلك فالنافرون عن كنيسة حل اهلل 

وكان أين نظرت  .األرض كل ها زانيةُ ، وهي الوبقات الكنيسة الضخمة أم  

كل  عىل وكان هلا سليانٌ كثرية،  فأبصت زانية األرض كلها جالسة عىل مياه  

 .(0)، وبني مجيع الدول والقبائل واأللسنة والشعوباألرض

م كأدّلة هبفيصف  هؤالء الكنيسة هبَه األوصاف! ودليلهم يف إثبات كتا

 الكنيسة يف إثبات الكتاب املقّدس!

 حول الفساد كالمٌ الكنيسة بصحتها التي مل تعرتف  نبوءة أشعيايف ولد ورد 

ه وّ يقول أشعيا: ومن ثم عند دنوالكَب وإبطال رؤى األنبياء املتقدمني، ففيها: 

ن ريوسيكون كثيتخىل تالميَه عن نبوءة الرسل اإلثني عَّش، كام عن إيامَّنم.. 

.. الروح القدس من الكهنة اجلائرين والرعاة الذين سيضيهدون رعاياهم

قولون ي وال ُأناٌس  كثرٌ  سينكفئ عن عدد كبري، ولن يكون يف تلك األيام أنبياءٌ 

ًا ورؤاي أيض.. سوف هُّيملون نبوءة األنبياء الَين تقدموين، أشياء صحيحة

 .(0)، لينطقوا بتجشؤات للوهبمسيبيلوُنا
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 كتبة األناجيليذ والتالم صفات

بنّي أَّّنا )ولد ت ى عىل فرض متامية األدلة السابقةفضاًل عاّم تقّدم، فإنه حت

األناجيل بحسب الكتاب القدس ت اب كُ  بَصفاِت  ةٌ َض معارَ ا ، فإَّّن (ليس ِ تامة

 ة  ب  خمن الوجوه، فإن التالميَ هم النُّ  ال تستقيم مع عَصمتهم بوجهٍ ، وهي نفسه

م كان هُ مَّ ذَ د من مدي  هلم يف الكتاب املقدس، إال أن رغم ما ورووالصفوة، 

 .عجيباً 

 عَّش تاب املقدس أوالً، فقد وصف اإلثنيمدحهم به الكبعض ما ر ونَك  

:بأَّّنم عىل كريّس املجد:  وع  ال  هل  َم ي س  ق  ين  احل  »ف 
 َ َنت م  ال  َم أ  َم: إ ن ك  ق  أ ل ول  ل ك 

يد   ، يف  الت َجد  وين  ب َعت م  لُِسوَن َأْنُتْم ، ت  َمَتى َجَلَس اْبُن اإِلْنَساِن َعىَل ُكْرِِسِّ جَمِْدِه، جَتْ

نَْي َعَشَ ُكْرِسيًّا ِْ َّش    َأْيًضا َعىَل ا يل  االَثن َي ع 
ائ  رَس 

ين ون  أ َسب اط  إ 
 .(3)ت د 

وذا هُّيمع كون املجد،  فكيف جيتمع كون اإلثني عَّش جالسني عىل كريّس 

لُِسوَن َأْنُتْم : )هلم حينام لال× شمول بخطاب عيسى فهو ممنهم؟ واحدًا  جَتْ

نَْي َعَشَ ُكْرِسيًّا َأْيًضا ِْ وهُّيوذا كان واحدًا من االثني عَّش حينها، وإنام لام  ،(َعىَل ا

تي اس بدالً عنه لكي حيافظوا عىل العدد نفسه، أّما النص 
التالميَ الحقًا بإضافة م 

هم الَين منألشخاص االثني عَّش × سى عياملَكور فهو يتضّمن خطابًا من 

  !املجد عىل كريّس  يبَّّشهم فيه بأَّّنم سيجلسون معههُّيوذا 

: ي وس  َة: وا ما فعله التالمص من هَه املعضلة ذكروللتخلُّ 
وا اَثن نَي  ام  أ ل  ف  ف 

ا  اب  اَرس  ى ب  َدع  ي ي 
 َ .امل  ال  تيي اس  م  ، و  ب  ي وَست س  : ل ق  ل ني 

ائ  ل َوا ل  ص  بُّ أ هُّيُّ ا ال»و  ر 

ل وب  ال ف  ل  ار  ، اجل  ع  يع  َتهُ م  ا اْخرَتْ  َأيًّ
نَنْيِ ِْ ْ َأْنَت ِمْن هَذْيِن اال ه   ، َعنيِّ  َ ة  ه َرع  َ  ل  ي َأخ 

 ل 
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ان ه  اخل   ك  ب  إ ىل  م  ه  ََ ي 
ا ل  ا هُّي  وذ  اه  د  ع  ي ت 

ت  ة  ال  ال  س  الري  و 
ة  م  «. َدم  ل  الث  َم، ف و  ت ه  َرع  َوا ل   ع  ِ  ق 

والً ال س  َّش   ر  د  ع  ع  األ ح  ب  م 
س  ، ف ح  تيي اس  ىل  م  ة  ع  َرع  ق 

(3). 

خاطب االثني عَّش وهم معروفون بأسامئهم × وهَا ال ينفع ألّن عيسى 

 وأشخاصهم.

بيده مفاتي   أنّ و ،بطرسوفضاًل عن املدح العام، ورد مدٌح خاصٌّ ل

 ْعيِيَك َمَفاتِيَح َمَلُكوِت َوأُ له:  × ملكوت الساموات! ينقل اإلنجيل لول عيسى

اَمَواِت  ه  السَّ لُّ ا ت   لُّ م  ك  . و 
ات  و  ام   الس 

َرب وًطا يف  ون  م  ك  ىل  األ َرض  ي  َرب ط ه  ع  ا ت  لُّ م  ، ف ك 

ات   و  ام   الس 
َل والً يف  ون  حم  ىل  األ َرض  ي ك   .(0)ع 

 : ففي فقرات عّدة منهام يف الكتاب املقدس، ه  مُّ أما ذ  

 اإلميان بل عدميو اإلميان قليلو

ه  لتالميَه كام ييل: × ى وصف عيسى ذكر إنجيل متّ   َ ي
م  ت ال م  د  ت ق   ف 

: ل ني 
ائ  ظ وه  ل  أ َيق  !»و  َل ك  ن ا َّن  إ ن  ن ا ف  ، ن جي ييد  ا س  ال  هل  َم:« ي  ق  َم »ف  ك  ال  ا ب   َيا َقلِيِِل َخائِِفنيَ م 

 .(0)«؟اإِلياَمنِ 

ل  ويف حملٍّ آخر:  ال  هل  َم:ف ع  ل  وع  و  ُروَن ِِف َأْنُفِسُكْم َيا َقلِيِِل »م  ي س  لَِاَذا ُتَفكِّ

َبًزا؟ اإِلياَمنِ  وا خ   َ َأخ  َ ت  َم مل   .(4)أ ن ك 
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 ! منه ردل  خ ة  ليس يف للبهم حب  أّنه اإليامن، و بانعدامى فيصفهم ثم يرتلّ 

ة لّ ععن ملا سألوه  وتالمَته× حيث ينقل اإلنجيل حوارًا بني عيسى 

َ  إ ىل  عجزهم عن شفاء أحد املرىض، فيام متكن هو من شفائه:  ي م  الت ال م  د  ق   ث م  ت 

ال وا: ل   و 
اد  ر 
ىل  اَنف  وع  ع  ؟» ي س  ه  ج  َر ن َحن  أ َن ن َخر 

َ ن َقد  ا مل   اذ 
:. «مل  وع  ال  هل  َم ي س  ق  لَِعَدِم » ف 

َم: احل  . ف  إِياَمنُِكمْ  َكاَن َلُكْم إِياَمٌن ِمْثُل َحبَِّة َخْرَدل َلُكنُْتْم َتُقوُلوَن هِلَذا  َلوْ ق  أ ل ول  ل ك 

مَ َبِل: اْنَتِقْل ِمْن ُهنَا إََِل ُهنَاَك َفَينَْتِقُل اجلَ  َيك  د  ن  ل 
َك  رَي  مم  ٌء غ  َ ون  ش  ال  ي ك   .(3)، و 

َرد لويف لولا أيضًا:   خ 
ب ة  َثل  ح 

ٌن م  َم إ يام  ان  ل ك  َو ك   .(0)..ل 

قل ، فنرغم ما مدحه به ولد نّص اإلنجيل عىل للة إيامن بعضهم كبطرس

 .(0)؟َيا َقلِيَل اإِلياَمِن، لَِاَذا َشَكْكَت له: × لول عيسى 

 شكُّهم مجيعًا بعيسى

َ  ل  هلم: × لول عيسى  ل  ق  تدث اإلنجيل عن حالة التالميَ ون   ين ئ  ال  ح 

: وع  وَن ِِفَّ »هل  َم ي س  ُكْم َتُشك  َيل ة   ُكل  ه  الل   َ  .(4)يف  ه

ي   د يٌك احل  ولال لبطرس: 
َبل  أ َن ي ص   ل 

َيل ة  ه  الل   َ : إ ن ك  يف  ه ق  أ ل ول  ل ك 

اٍت  َِاَلَث َمرَّ ُتنْكُِرن 
(2). 
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 قساة القلوب

، : × ينقل اإلنجيل عن عيسى ئ ون 
ت ك  َم م  ه  َّش   و  د  ع  أل ح 

ر  ل  رًيا ظ ه 
أ خ 

ام  َم إِياَمُِنِْم َوَقَساَوَة ُقُلوُِبِمْ َوَوبََّخ َعَد  َد ل  وه  ل  ين  ن ظ ر 
 َ وا ال  ل  دي َ ي ص  َّن  َم مل 

 .(3)، أل 

 بطرس شيطان!

يطان! ه شفيقول عنه أنّ  هبيرس وهو وصي   × عيسى ينتهرُ يف اإلنجيل 

:الف  ففي إنجيل متى:  س  ب َطر 
ال  ل  ل  ، َرٌة يِل ْنَت َمْعثَ اْذَهْب َعنِّي َياَشْيَياُن! أَ »ت ف  ِ  و 

َن ب ام  ل لن اس  
ت مُّ ب ام  هلل  لك  َ أل ن ك  ال  مه 

(0). 

ائ اًل: الف  ويف إنجيل مرلس:  س  ل  ر  ب َطر  اَنت ه  ، ف  ه   َ ي
أ َبص   ت ال م  اْذَهْب »ت ف  ِ  و 

َن ب ام  ل لن اس  َعنِّي َيا َشْيَيانُ 
ت مُّ ب ام   هلل  لك  َ  .(0)«! أل ن ك  ال  مه 

ْيَياُن ِِف َُّيُوَذاوأما هُّيوذا الَي أسلمه فقد دخل فيه الشيطان:   َفَدَخَل الشَّ

َّش     االَثن َي ع 
َل ة  َن مج 

و  م  ه  ، و  ي 
َري وط  َسخ  ى اإل  َدع  ي ي 

 َ  .(4)ال 

أسوأ من حال  ×فكأّن حال بطرس الثاب ِ عىل احلّق وويص عيسى 

 يه بحسب اإلنجيل!ب  املنقلب عىل عق  

 ها األول!َرشَِّبالكنيسة.. يصبح ُم عدّو بولس

ل أما بولس او  ، صاحب النصيب األوىف من نصوص اإلنجيل، فقد أو ش 

سائهم ة رجاهلم ونيف أيامه، ولد عمد إىل أذيّ × كان شديداً عىل املؤمنني بعيسى 
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س، تاب املقدثب ِ ذلك الكوجّرهم إىل السجون، بل كان يعمد إىل لتلهم كام ي  

 ظهر عليه، ثم صار رسوالً لعيسى! × عيسى س أنوفجأة، يزعم بول

ا َشاُوُل َفَكاَن َيْسُيو َعىَل يف أعامل الرسل:  ُيوَت بُ الَكنِيَسِة، َوُهَو َيْدُخُل الَوَأمَّ

ْجنِ  ُمُهْم إََِل السِّ َوجَيُر  ِرَجاالً َونَِساًء َوُيَسلِّ
(3). 

ا َشاُوُل فَ وينقل اإلنجيل أسطورة استبصاره لائاًل:  ًدا َكاَن مَلْ َيَزْل َينْفُ َأمَّ د  ُث ََتَ

بِّ  ئ يس  َوَقْتاًل َعىَل َتاَلِميِذ الرَّ م  إ ىل  ر  د  ت ق  ن ة  ال، ف  ه  َش . ك  م 
ائ ل  إ ىل  د  س  نَه  ر 

ل ب  م  ط  ، و  ق 

، اجل  إ ىل   ات  ع  َِِقنيَ  ِمَن اليَِّريِق، ِرَجاالً َأْو نَِساًء، َيُسوُقُهمْ  َحتَّى إَِذا َوَجَد ُأَناساً ام   ُمو

َشق  إََِل ُأوُرَشلِيمَ  م 
ب  إ ىل  د  ن ه  اَلرت   ث  أ  د   ح 

اب ه  ه  يف  ذ  َفَبْغَتًة َأْبَرَق َحْوَلُه ُنوٌر ِمَن . و 

اَمءِ  :السَّ ه  اًل ل 
ائ  َوًتا ل  ع  ص 

م  س  ىل  األ َرض  و  ط  ع  ق  َشاُوُل، َشاُوُل! لَِاَذا »، ف س 

 « ؟َتْضَيِهُدِن 

: ال  ق  َن أ  »ف  ؟ َن ِ  م  ييد  ا س  :« ي  بُّ ال  الر  ق   ..َأَنا َيُسوُع الَِّذي َأْنَت َتْضَيِهُدهُ »ف 

: ٌ ريي ت ح  م  ٌد و 
ع  َرت  و  م  ه  ا ل  و  ق  ؟» ف  ل  يد  أ َن أ َفع  ر  ا ت  اذ  ، م  بُّ ار   «ي 

: بُّ ه  الر  ال  ل  ق  ل  »ف  اَدخ  َم و  فَ امل  ل  ي أ َن ت 
نَب غ  ا ي  اذ  ال  ل ك  م  ي ق  ين ة  ف 

ل  د   . (0)«ع 

ويكمل الكتاب املقدس فيَكر حنانيا أحد التالميَ، وما رآه يف الرؤيا من 

بُّ بالَهاب إىل بولس، فاستغرب ذلك لائاًل:  أمر   ار  ل  .. ي  ع  ور  ف  ن  الَّشُّ 
َم م  ك 

يم  
ل  ش   أ ور 

يك  يف  يس  دي
 .ب ق 

ل صار خمتارًا ليحم هَا رغم كل ما فعل من رشور   هلكن اجلواب كان أنّ 
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:  اسم الرّب! بُّ ه  الر  ال  ل  ق  َب! »ف  م   ألَنَّ هَذا يِل إَِناٌء خُمَْتاٌر لَِيْحِمَل اْسِمياَذه  ام  أ م  أ م 

ائ يل   رَس 
ن ي إ  ب   و 

ل وك  م  و 
(3). 

ه .ويف نصٍّ آخر يقول له املسي :  د  ي أ َن ِ  ت َضط ه 
 َ وع  ال  ن ا ي س  لك َن ل   أ  َم و 

َجل َيك   ىل  ر  َف ع 
ل  ،  و  َرت  ل ك  ا ظ ه   َ

ب ام   ألَْنَتِخَبَك َخاِدًما َوَشاِهًداأل يني هل  أ َي ِ  و  ب ام  ر 

ر  ل ك  ب ه   أ َظه  س 
(0). 

أ ن ا ة بولس هَه، وهو الَي يصف أفعاله فيقول: هي لّص  غريبةٌ  ْيُت ِِف اْرَتأَ ف 

هُ  يِّ َكثرَِيًة ُمَضادَّ  اً َينَْبِغي َأْن َأْصنََع ُأُمور َنْفِس َأنَّ ف   .ًة الْسِم َيُسوَع النَّارِصِ َل ِ  ذل ك  و  ع 

،  اً أ َيض يم 
ل  ش   أ ور 

يِسنيَ الَفَحَبْسُت ِِف ُسُجوٍن َكثرِِييَن ِمَن يف  َِقدِّ َن ا اً ، آخ  َلط ان  م  لسُّ

 
 
اء س  ؤ  ب ل  ر 

. الل  ن ة  ه  لي . َقْيُت ُقْرَعًة بِذلَِك الا َكاُنوا ُيْقَتُلوَن َولَّ ك  يف  ك  ن َِ  اج  امل  و  ع  ك 
م 

يف   َم إ ىل  الت َجد  ه  أ َضط رُّ ًة، و  ري 
ث  اًرا ك  ر 

َم م  ب ه 
ال   .(0)أ ع 

باعه َّنج االفرتاء عندما كان يضطهد املؤمنني، يف اتّ  كلامت بولس رصحيةٌ 

َباًل فيقول:  ن َِ  ل  ي ك 
 َ ا ال  ن  فاً أ  د م  دي َضط ه  م  ي اً و   .(4)اً َوُمْفرَتِ

ونه مع اعرتافه بكفام الذي يضمن العاقل،  يستفز  ويف الكلمة األخرية ما 

 ؟!× عيسىله بَ َس ِف كل ما نَ مفرتيًا أن يكون كذلك 

ملاذا يأخَ النصارى ببعض كلامت بولس التي يمتدح هبا نفسه وال  ثمّ 
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 دعى رسوالً؟!أنه ليس أهاًل ألن ي   اح هبيّص  التييأخَون ببعضها اآلخر 

ة  َأْهالً ألَْن ُأْدَعى َرُسوالً  َأَنا الَِّذي َلْسُت يقول بولس:  يس 
ن  َدت  ك  ، أل يني اَضط ه 

 .(3)اهلل

ة الكربى من ، فكان له احلّص ة بولس عند النَصارىمالت كف  رغم ذلك 

 يف صار إعالن )ليامة املسي ( الركن االسايّس  :جيمس د.طابوراإلنجيل، يقول 

لَصيغة القَصة.. هي ا وصارت صيغة بولص منالعقيدة املسيحية احلديثة الظهور، 

 .(0)بعيد النتْصة إَل حدي 

ة يّ  املسيحالكنيسة صار مبَّش   أن بولس عدو  يعرتف علامء النصارى ب

لس الكنيسة يَصبح بو شاول اليرسوِس عدو  ل! يقول القس بسام املدين: األوّ 

 ش كان شاول يعمل كل  .. (0)الرسول
 
للقضاء عىل الكنيسة املسيحية يف القدس  ء

 ه عمل أكثر من مجيع الرسل، ألنّ مبش السيحية األعظم بولس يعد   ..(4)هاوخارج

 .(2)اآلخرين عىل تأسيس الكنيسة

 ة بولس ال مسيحية املسيحمسيحّي

من املؤرخني إىل أن املسيحية املعارصة هي  لكّل ما تقّدم، يَهب عددٌ 
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هد )ليوبايك( عأستاذ تاريخ األديان يف م، يقول ة السيحة بولس ال مسيحي  مسيحي  

رسائل بولس ِف الواقع ليست إال النَصوص األوَل للعهد : هيم ماكبي :بلندن

ب أناجيل )العهد للميالد، بينام مل ُتكتَ  66و 36اجلديد ما دام أُنا كتبت بني سنة 

مؤلفي هَه  ، أي أنّ للميالد 116و 36اجلديد( التي وصلت إلينا إال بني 

ه وتأويالته بوا بأفكار ِ لبلهم وتَّّش ب  ت  تي ك  األناجيل تأثروا برسائل بولس ال

 .(3)ألعامل عيسى

علم بام قاله  هالسيد السيح.. مل يعتب نفسه أبدًا كائنًا إهليًا. ولو أن  ويقول: 

يكن  مل ..من وصاياه ل وصيةٍ ة وخرقًا ألو  الناس عنه بعد موته العتب ذلك وِني  

هروا لقد أظ ..إهلي ه كائنٌ أو أن   أتباع كنيسة القدس يؤمنون بأن عيسى ابن اهلل

اور معه ن جديد، وحاولوا التح بدي  ظاً شديداً عىل بولس حني علموا بأنه يبَّّش تفُّ 

ال عيسى  إن بولس وا عنه وانتبَوه وأنكروه..يف البداية، ولكنهم مل يلبثوا أن تولّ 

ت و، إن االسطورة األساسية يف هَا الدين اجلديد تقول بممؤسس هذه السيحية

للتكفري عن خطايا البَّش.. ولقد استقى بولس بعض ذلك من املصادر  إهليٍّ  كائن  

ُّ ن  . .(0)اهليلينية وافرتى هَا الدين
عىل أن بولس هو الَي اخرتع هَه  ص 

س، وهو الَي أرساه بولس هو الَي افرتى القربان املقدّ  ..(0)األسطورة املسيحية

 .(4)ال بد منهرًا أساسيًا يف الكنيسة وعنصًا تصوُّ 
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 ت كامل تتوجيها ِفاالسيورة التي اخرتعها بولس تلق  ليخلص إىل أن: 

ورة  ِ ت ِ تأثري بولس وملصلحة كنيسته.. بَلك انتَّشت اسطب  ت  لتي ك  األناجيل ا

 .(3)بولس

هناك )مسيحتان( منفَصلتان متامًا إىل القول بأن:  جيمس د.طابورويَهب 

 ِ متامًا، وأصبح ، واألوىل هي معروفةٌ ديددتان ِف العهد اجلزتان متجس  ومتمي  

صيغة اإليامن املسيحي التي عرف ِ من لبل باليني الناس يف األلفي عام املاضيني، 

سيحية أما ال .دهلا والؤيِّ  األساِس   ُح قرَتِ وهذه السيحية كان بولص الرسول هو الُ 

 ِ من لبل ع  م  ، ول  يلّ فع ش ِ بشكل  ، ومع َّناية القرن األول مهمّ تيَ ِس الثانية فقد نُ 

 .(0)املسيحية األخرى

 ِالِة عش سفرًا من ُف مَصنِّ ورد ذكر بولص وتسميته عىل أنه : ويقول

ل منها العهد اجلديد، فسفر أعامل الرسل كله املشكّ  االسفار السبعة والعشين

(، ه الرسول )الثالث عَّشلبولص، عىل أنّ  عن املقام املركزّي  تقريبًا جاء كدفاع  

م أي بعد موت بولص، وهو 12يف حوال العام  ب  ت  إنجيل مرلص لد ك  وكان 

ولولا لد  ىمن متّ   هبا بولص.. وكان كلٌّ للرسالة التي بَّّش  سريةٌ  رئيسٍّ  بشكل  

هلام.. ويعكس إنجيل يوحنا عىل األلل  أسايسٍّ  استخدما رواية مرلص كمصدر  

 .(0)من اجلانب الالهويت جوهر فهم بولص ليسوع
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، ما يطابق هَا املعنى ^يف مروياتنا عن أئمتنا املعصومني  د  ر  و   وكان أن

َ النَََّصاَرىُبول بولس بأّنه: ف  ص  حيث و    .(3)ُس الَِّذي َنْصَّ

يم  شديد وا وبَّّشوا بتعللُّ إنجيل برنابا يف مطلعه بولس من الَين ض   د  ولد ع  

َ الكفر داعني املسي  ابن اهلل، ففيه:  تضليل ل ا الشييان ذريعةً هَذ اآليات التي اخت 

 ابن اهلل.. داعني املسي  .ين بتعليٍم شديد الكفرمبشِّ . كثريين بدعوى التقوى

 ..(0)الَي ال أتكلم عنه إال مع األسى ضل  ِف عدادهم أيضًا بولسالَين 

  النَصارى وقد ذكرتم أن التثليثكيف يكون بولس هو الذي نْص  فإن ليل: 

 ؟الفرتة األوَل مل يكن العقيدة النتشة ِف

، أوصل األكثر اَل االعتقاد ُبا عليها قومٌ  هُ عَ بِ بذرَتا وتَ  رَ َذ كونه بَ نقول: 

َ ن نَ مَ  جيعله ،الحقا  النَصارى. ْصَّ

تها الكنيسة من العهد فَ أول جمموعة عرَ كان ِ : القس فهيم عزيزيقول 

العهد كتب  من كّل  ع  ل ما مج   ، فهي أوّ سولاجلديد هي جمموعة رسائل بولس الر  

ربعة، ولد ظهرت هَه الثانية فهي مموعة األناجيل األ أما املجموعة. .(0)اجلديد

                                                 

 .030ثواب األعامل و عقاب األعامل ص (3)

، وحيتمل الدكتور خليل سعادة أن يكون ما يف إنجيل برنابا 1اىل0مطلع إنجيل برنابا اآليات (0)

ئ تد، يبيسمى باإلنجيل األغنسطي ط مس ِ رسومه، وعف ِ آثارهمأخوذًا من إنجيل أسبق: 

رنابا )مقدمة إنجيل ب بمقدمة تندد بالقديس بولس، وينتهي بخامتة فيها مثل ذلك التنديد

 (.00ص
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 .(3)بعض الول ِ عن مموعة كتابات الرسول بولس املجموعة متأخرةً 

 اخلالف بني بطرس وبولس

يتحّدث بولس يف رسائله عن لدومه اىل اورشليم، واخلالف الَي حصل 

كان  هويصف بطرس بأنّ الكاثوليك، بينه وبني بطرس، رأس الكنيسة عند 

 عن استقامة اإلنجيل. ه حاد  رائيًا! وأنّ ه كان وبرنابا م  لومًا( وأنّ )م  

ًة، يقول بولس:  ه  واج  َمت ه  م  او  ي ة  ل 
اك  س  إ ىل  أ َنط  َن مل ا أ ت ى ب َطر 

لك  ُه كَ و  اَن ألَنَّ

ت  أ َيضاً  َيُهودِ الَوَراَءى َمَعُه َباِقي . .اً َمُلوم لك َن  !اْنَقاَد إََِل ِرَيائِِهمْ  اً َبْرَناَبا َأْيضى إ ن  ، ح 

أ َي ِ  أ َّن  َم مل ا   ..(0)الَ َيْسُلُكوَن بِاْستَِقاَمٍة َحَسَب َحقِّ اإِلْنِجيلِ ر 

 بحسب مَاهبهم، فمن اإلنجيل يف تفسري هَه النصوص اب  تّ ولد حار ك  

وجيه فعله، وتًا من الدفاع عنه، دّ مل جيد ب  كان يعترب بطرس رأس الكنيسة املعصوم 

ليعيي بولس  اً دفعل هذا عامه إنّ : بطرس حول الفم عن القديس ذهبّي  ل  ق  كام ن  

ه يأخذ الدرس للجميع، وكأن   فرصة أن يعلن رأيه بوضوح ويكون هذا درساً 

 .(0)معهم

 ه  ب  ن  ا الَي و  يف  ك   ين أنّ لد رأى بعض املفرّس : املطران يوسف الدبسولال 

 كان الالف بينهاميفا أو الصفا، ورأى آخرون أن هو غري بطرس املسمى ك  بولس 
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سبنا ه وإن ح، عىل أنّ جممع أورشليم هُ نَّ حمافظتهام عىل ما َس  مِ ا لألمَ تَ ثبِ ًا ليُ ظاهري  

وال  رياسته بيشء، ، فال يمس  تونيب بولس لبطرس عىل ظاهره وعىل اطالله

املحاماة  ه يف التبشري ويفه رشيك  ولس ألنّ ن بإبل  ،بذلك مَ ِِ بيرس أَ  ن  أيظهر منه 

ُّ ت   إىل أنّ  ه  ه  ب  عن االيامن ن   جانب  من ئة  سيّ   إىل تأويالت  فيض  يف ذلك ي   ه  ف  ص 

 .(3)األمم

ضًا للحقِّ عَ تَ يف مولف بطرس  رأى، فقد أما من ال يؤمن بمولفه  يِّ اإلهل ر 

 ق  ال بولس ألنّ ة مولف فَهب ناشد حنا إىل صحّ ، أن يواجهه بولس يستحق  

 ! بيرسقد تعرض للخير من موقف  اإلهلي  

ه اتَ مولفًا استدعى أن يقاومه من املؤسف أنّ يقول يف رشحه لآليات: 

دًا ج ب  حِ فبولس الرجل الرقيق جدًا والُ لومًا. ألنه كان م   الرسول بولس مواجهةً 

 س كأسدٍ ولللخير يَصري ب ي  اإلهل يرس! نعم عندما يتعرض الق  يقاوم الرسول ب

 .الدفاع عنه ِف

ا بالنسبة لرّد بولس، السادس واألخري، عىل يقول  وليم ماكدونالد: أم 

كان من الرضوري  له أن يوبِّخ الرسول الَين هامجوا رسولي ته، فقد أخرب كيف أن ه 

عت   كان الَي بيرس  هَا يدحض) .للرسل اً رئيس املسيحيني اليهود غالبي ة عند ربي 

 (. اخلطأ من املعصوم الكنيسة لائد بطرس اعتبار لاطع لبشك املقطع

 ننذهل إذ نجد بولسهنري أ. أيرونسايد: فبادىء ذي بدء، ويقول الدكتور 

ان من الرب يسوع ض  و  ف  ، وكالمها م  هلام من اهلل وبيرس وكالمها رجالن موحىً 
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آلن ذ نجدمها اٌل، ننذهل إُس وكالمها رُ املسي  ليَهبوا إىل العامل ويعلنوا إنجيله، 

 الرسول بيرسوهَا سيفرتض بالتأكيد أن  أحدمها عن اآلخر. ةٍ دَّ ُيتلفان بحِ 

 خرةٍ فيا هلا من ص. الذي هو عىل ضالل، ليس الَصخرة التي ُتبنى عليها الكنيسة

، فها هنا نفس الرجل الَي أعطاه اآلب ذلك اإلعالن إن كان كذلك متزعزعةٍ 

تثري  طريقة  ه يسلك يف أنطاكية بحلي، فاملفارلة هي أنّ املسي  هو ابن اهلل ا الرائع بأنّ 

عرضة و . إن كان بيرس هو أول بابا فهو بابا غري معَصومٍ الشك بإنجيل نعمة اهلل

 للخيأ. 

وم عربت ، فبدل اللاالنجيل اختلف ِ يف ترمجة بعض الكلامت خ  س  عىل أن ن  

 .النفاق(ب)اخلطأ(، وبدل )الرياء( عرّبت ب)

ًة في الرتمجة السف بارش   َهت ه  م  اج  ، و  ي ة 
س  إىل  أَنطاك  ما جاء  ب طر  ند 

ل ك َن ع  هلة: و 

ُه كاَن خُميِئاً   .أِلنَّ

، : ويف ترمجة الَّشيف َجه  و 
َجًها ل  َضت ه  و  ار  ، ع  ي ة 

اك  س  إ ىل  أ َنط  اء  ب َطر  َن مل  ا ج 
ل ك 

ُه َكاَن َعىَل َخَيأٍ  َك َمَعُه ِِف َهَذ .. أِلَنَّ ن   َخُرونَ اآلا النَِّفاِق َواْشرَتَ
ني  امل  م 

ن  ود  الَؤم  ي ه 

 . ن اك  ان وا ه  ين  ك 
 َ  .َوَحتَّى َبْرَناَبا َنْفُسُه اْنَقاَد إََِل نَِفاِقِهمْ ال 

دينة  : ويف ترمجة املعنى الصحي  إلنجيل املسي  خٌر إىل م  م  ص 
د   وملّا ل 

 ،  وانساَق َمَعُه ِف.. َن فيِه عىل َخيإٍ َجسيمٍ واَجهُتُه أماَم الَإل ِف أمٍر أتاُه كاأنطاكية 

، بل هذا النِّفاِق آَخروَن  ناك   املوجودين  ه 
ني  الي هود 

ن املؤمن  اَد إن  َبرنابا َنفَسُه انقم 

 .إَل نِفاِقِهم

: ِم زاغ معه ما بقي من اليهود حتى انقاد بارناباس ايضا ويف الطبعة اهلندية

 .ِف مراآَتم



 

 

 

ين نوعًا ما. إ مناسبةٌ  كلمةٌ  "الرياء" هنري أ. أيرونسايد:لَا يقول الدكتور 

 كام هي ةم فيه الرتمجون الكلمة اليونانية األصلي  جِ رَت أتساءل عن السبب الذي مل يُ 

لوا ضي ف  هم مل ي  كام اعتادوا أن يفعلوا يف أماكن أخرى يف الكتاب املقدس. لعلّ 

 :"لنفاقا"إن الكلمة هي ا. استخدام الكلمة األخرى املرتبطة بشخص مثل برناب

ايرهم يسلقد صار اليهود اآلخرون منافقني مثله، وذلك عىل لدر ما كان برنابا "

كن مل يكن ، ول"إننا نقوم بَلك ملجد اهلل". أعتقد ان بطرس كان ليقول: مِف نفاقه

 .، لقد كان نفاقًا رصَيًا وبكل معنى الكلمة ِف نظر اهللبداً احلال هكَا أ

 فيام نقال امهُ قَ دِّ ََص ان )مفرتيًا(، وبيرس )منافقًا(، وينبغي لنا أن نُ بولس إذًا ك

سِف   !الكتاب القد 

 ّتاب اإلجنيل؟من شهد لُك

 يس يوحنا الدمشقّي القدّ ، ثم يأيت هتِ بَ تَ كَ  اإلنجيل بحقِّ  هذه شهاداُت 

|، حني يقول:  متجاوزًا كل  أدب  مسيئًا لرسالة رسول اإلنسانية حممد  

 هبا يف هَا التصنيف املكتوب ة الضحك لد أ خرب   خرى عديدة مستحقّ أ سخافاٌت 

 ا نحن فنقول: من ذا الَي يشهده لد نزل عليه من اهلل، أمّ ( بأنّ   )حممدٌ الَي يتبج  

 .(3)كهَا؟ من األنبياء أن سيأيت نبيٌّ  ن  اهلل أعطاه كتابًا، أو من أعل   بأنّ 

َو أ  لكم مل تقرؤوا لول اإلنجيل: نهاجه، ما ومن يسري عىل م   نقول للدمشقيي 

ج   َعن ي أ َخر  ي، د 
ا أ خ  : ي  يك 

ول  أل خ  ر  أ َن ت ق 
َقد  َيف  ت  ، الك  َين ك  ي يف  ع 

 َ ى ال   َ ْنَت َوأَ ق 

                                                 

 .20اهلرطقة املئة ص (3)



 

  

الً الَ الَ َتنُْظُر  ي! َأْخِرْج َأوَّ
 .(3)َشَبَة ِمْن َعْينَِك الَ َشَبَة الَّتِي ِِف َعْينَِك؟ َيا ُمَرائِ

× إذا كنتم تعتقدون أن عيسى  !بصحة اإلنجيل؟ من الَي شهد

 ك أي أثر  دون أن يرت ل  ت  املعجزات والكرامات التي تقتيض تصديقه لد ل   صاحب  

 ؟!فام الدليل عىل صحة األناجيل التي بني أيديكملنا، 

 ساموي. ا وحٌي تقولون: أَّّن 

 نَ ء أعلَ األنبيا نَ ن مِ ومَ ؟ من الذي يشهد بأن اهلل أعياهم هذه الكتبنقول: 

واريون أن يكتبها احل ل  عق  ؟ وكيف ي  عىل يد هؤالء الواريني ُب كتَ أن األناجيل ستُ 

 و..جيل نفسه شياطني وضعاف اإليامن ووهم بحسب اإلن

 مثرة البحث

واألسفار يف العهد  األناجيل كل   اُب تَّ كُ من هم ف عرَ مل يُ : أنه والالصة

، بل متهت عَصمل تثبُ منهم  ف  ر  ن ع  وم  وه، ب  ت  ك   ا هو مان  ل  ص  ما و    ِ أنّ ومل يثب  ، اجلديد

(أشهرهم إما )منافٌق  ثب ِ )بحسب الكتاب املقدس( أنّ   .!( أو )مفرت 

  .لد تابوا بعد ذلك ال يقال:

لت حالة الرسل بعد حلول الروح لد  :املطران يوسف الدبسكام عن  تبد 

ء شجعاء ، وبعد أن كانوا أميني جبناء للقني أصبحوا حكامالقدس عليهم

 .(0)ثابتني
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وبعد ×  قد ِبتت بعد عيسى (3)صفة النفاق ِف بيرس ألننا نقول: إنّ 

وكان كالمها قد  بولسعندما اختلف مع  طويلةٍ  بفرتةٍ  (0)حلول الروح القدس

 .ولَا ال يصّ  األخَ عنه أصبحا رساًل معروفني

عىل أن حلول الروح القدس عىل شخص  )بحسب اإلنجيل( ال يعني 

، ومن يقل أحد بطهارمهم املطلقةعىل لوم  كثريين مل  ه لد حل   املطلق، ألنّ التطهري

ور  نصوصه يف ذلك :   األ م 
ه   َ ل م  هب  ت ك  س  ي  َطر  ب َين ام  ب  وُح اْلُقُدُس َعىَل مَجِ ف  يِع َحلَّ الر 

ش  امل .الَِّذيَن َكاُنوا َيْسَمُعوَن اْلَكلَِمةَ  ه  اَند  ين  ف 
 َ ن ون  ال  َن َؤم  لُّ م  ، ك 

ت ان 
َن أ َهل  اخَل  م 

، أل ن   س  ع  ب َطر  اء  م  وِح اْلُقُدِس َقِد اج   .(0)اً ْنَسَكَبْت َعىَل األَُمِم َأْيضَمْوِهَبَة الر 

ا   . عنهاختىل   هأن   معلَ يُ  وملل حياته قد ِبتت ِف أو  فصفة االفرتاء ِف بولس أم 

 ه امتنع عنأنّ  م  ع  ز   م  اء ث  عىل نفسه بالكَب واالفرت إنسانٌ  ف  فإن اعرت   

من أبرز مَصاديق احتياج الدعوى ؟ إن هَه الدعوى دعواهِف  ُق دَّ ََص فهل يُ الكَب 

 القوم بالدعوى نفسها. ستدلُّ ، وهنا ي  نةإَل بي  

، لَا ن مل يكن معَصومًا من أول حياتهونحن معذورون ِف عدم تَصديق مَ 

ا يف ذلك ن  تف  َ بدء حياته.. وإن خال  ذهبنا إىل اشرتاط العصمة يف النبي واإلمام من

 م يشرتكون يف البطالن مع النصارى.سائر مَاهب املسلمني، فإَّّن 

                                                 

ه األنبياء وأوصيائهم عن كل ما بحسب اإلنجيل دومًا وإال فنحن ننّزهه عن ذلك (3) ، للزوم تنزُّ

 ، ولزوم اّتصافهم بالعصمة عقاًل.يشينهم وحيط من لدرهم وكرامتهم

 0تاريخ سورية الدنيوي والديني جليل: أنه حّل عليهم يف اليوم العارش من صعود املخلص:  (0)
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لثقة وِاقتهم، ألن ا لثبوت عَصمتهم، بل يكفي ِبوُت ال نحتاج  إن قيل:

 .قوله ُل قبَ يُ 

، هَا ِاقةالو َصلةبخِ اإلنجيل جتعلهم ال يتمتعون حتى  م ِفصفاَت: قلنا

 .أوالً 

خب  ِابتًا من باب يكون اإلنجيُل عىل فرض ِبوت وِاقتهم، ّنه أ :وِانياً 

ون بخالف الوحي الذي يك، يالنهعىل بُ  منه ما مل تقم القرائنُ  ُق دَّ ََص الذي يُ ، قةالثِّ 

 يَّ انِ حيَ نفس االعتقاد بوَ 
 .دقه ميلقاً عىل ِص  ه قرينةً تِ

رب  الثيقة  يف أّمهات املسائل االعت د قادّية ما ملوال يص ُّ االعتامد  عىل خ  ف   ي 

القطع واليقني، أو حيت ف  بقرائن ت ؤكد صّحته، ألّنه دون ذلك ال يفيد إال الظّن، 

 والظنُّ ال يغني عن احلقي شيئًا.

ه الكَب ولو نادرًا، واخلطأ  تمل  يف حقي وامل خرب   وإن كان ثقًة إال أّنه حي 

ة الصّحة وعدم اخلطأ والسهو والنسيان، وهَه األمور وإن كان ِ مدفوعة بأصال

ث  عىل التحّري تبع   هبا عليه خطورة ما ي ستدلُّ  إال أنّ وأمثاهلا من القواعد، 

 والتدليق فيها، بخالف ما ثب ِ كونه وحيًا سامويًا مقطوع الصّحة.

ّتاب األناجيل، ال يكون لدى  واخلالصة أّنه مع عدم ثبوت عصمة ك 

  د  ال ب  عىل الثالوث، و النصارى دليٌل لطعيٌّ 
بات ثآخر إل طريق   البحث عن ن  م 

 .اإلعالن اإلهلّي 

 ىل الثالوث بالكتابعدم إمكان االستدالل عيف املرحلة األوىل تبنّي 



 

 

 

 املقّدس.

ستدالل إمكان االب، وألررنا وأّنه من عند اهلل تعاىل تهلو تنّزلنا وللنا بصحّ و

 مقدمتني:حيتاج يف املرحلة الثانية إىل للثالوث  ه  إثبات  به، فإن 

الكتاب  ن)املقتيض يف اللفظ(: بأن يتضمّ  : داللته عىل الثالوثاألوَل

 .ة عيسى والروح القدسعىل الثالوث، أو عىل ألوهيّ  رصحيةً  واضحةً  ةً املقدس أدلّ 

ون كال يرينة التي تصفه عن الظاهر(: بأن )الق : عدم وجود الانعالثانية

 م  ز  للرائن عقلية أو نقلية ت  واملانع لد يكون هناك مانٌع من العمل بمثل هَه األدلة، 

 .بحمل النصوص عىل خالف ظاهرها

تاب املقّدس الك ن  مُّ ض  )الثالوث والكتب الساموية( عدم ت   نابّينا يف كتابولد 

 .، فتسقط املقّدمة األوىلغري لابلة للتأويل عىل الثالوث أي أدلة رصحية  

ل والقول بتامميتها، بّينا يف الكتاب املَكور ن  وعىل فرض الت   لقرائن التي ازُّ

 هبا عىل الثالوث، وأّن اجلمع بينها وبني أدلة ل  د  توض  املراد من األدلة التي است  

وث، ينفي إمكانية االستدالل ُبا عىل الثال ،التوحيد، وبني سائر نصوص اإلنجيل

 .ناِف التوحيد يُ ُحلها عىل ما ال مُ تِّ وَُيَ 

، عىل عدم إمكان القول بالثالوثة القطعيّ ة العقليُّ  القرائن  يضاف إىل ذلك 

 ولد تقّدم بعضها يف الفصلني السابقني ويأيت بعضها يف الفصل القادم إن شاء اهلل.

ائرة فيبقى اإلنجيل ِف دأن أهم طرق إثبات اإلنجيل مل تصمد أمام النقاش، 



 

  

ابه تّ ، وعدم ثبوت عصمة ك  × ، لعدم نسبته إىل عيسىىل أقل التقاديرالشك ع

 .ة أي طريق آخر لالعتامد عليهِبوت عدم عَصمتهم، وعدم متامي  بل 

 عىل رصحية   ضاف إىل ذلك أنه عىل فرض صحته يلو من أي داللة  ي  

إىل  دُّ ر  منه ذلك عىل املتشاهبات التي ت   ر  و  ص  ت  من حل ما ي   د  الثالوث، وال ب  

 .من االلتزام بالتوحيد الالص دَّ فال بُ امت، حك  امل  

ب هلل لد نسأّنه الكتاب املقدس للحكم بعدم صحة  همفيكفي املسلمونأما 

 أيًا كان املراد منوأنه أبوه ووالده،  ،×لد ولد عيسى تعاىل هلل اولدًا، فزعم أن 

د  هبا ما يتضّمن مساواته  كامل هلل تعاىل يف كّل صفات الالوالدة، سي ام أّنه لد ل ص 

 واأللوهّية والربوبّية واألزلّية وسواها!

جلملة، يف اأو بطالنه صحة الكتاب املقّدس  يف بحث الغوصولسنا نروم 

ا عىل سبيل اإلشارة مة سوى ما تقّدم، يضاف إليها ل ِ به أبحاث عدّ فقد تكفّ 

 ن كّل تشبيه  ّزه اهلل تعاىل عفهو تارة ين، ِف بعض ميالبه َل الباحث التأم  من يستدعي 

وينسب ، (3)كام تقّدم، وتارة أخرى ينسب له امليش يف اجلنة وَتسيم   بخلقه وَتسيد  

د كإنسان  صارع يعقوب ج  الت  تعاىل  له ! فلم يقدر عليه حتى رضب فخَه× سُّ

 ل ِ بركة  حتى باركه! فنز يعقوب  اهلل  قطل  من اهلل تعاىل! ومل ي   ر  ألد   فصار يعقوب  

سء بٌّ ي  ، وهو ر  (0)تعاىل! بعد أن نظر هلل )وجهًا لوجه(!له بقهره  عىل يعقوب  اهلل 
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 .(3)×لبعض أهّم أنبيائه كموسى 

، (0)صاٌل غريبة، فهم خائنون ألمانة اهللوألنبياء هَا الكتاب املقّدس خ  

 عىل الظني ألارهبم يقتلون ، (0)وعود  ورلص فٍّ وناي  ود   ب  ع  ل   م أهل  وه  

 .(2)ينَّشون الناس باملناشري، و(4)طلبالبا

 طبيعيٍّ  ولد يكون كلُّ 
بحسب الكتاب املقّدس حيث جعل  ذلك يف سياق 

، فصارت أعامهلم نفسها (1)وآباؤهم لد ولدوا من الفاحشة ،(0)غري رشيفهم ب  س  ن  

 .(3)موضع لعنة الكتاب املقدس مَتعلهو ،(1)تتضمن الفاحشة

، ولصة (32)وبناته ×اء كام يف لصة لوط ليق باألنبييال هلم ما  ب  وتنس  

 رون ويتعّرونحتى أن أنبياء الكتاب املقدس يسك   ،(33)داوود وامرأة اوريا احلثي
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يأمر بَّشب اخلمر ، كيف ال وربُّ الكتاب املقّدس هو الَي (3)شينةلصص م  يف 

اخلمر  ويف الول ِ نفسه يَمّ  (0)حتى يرتّنحوا ويتجنّنوا ويسكروا ويتقّيؤوا!

 .(0)!يه وينهى عنه ويمدح تاركيهوشارب

، (4)تارة ملعونًا من اهلل ق  لّ ع  املصلوب امل  هَا الكتاب نفسه هو الَي يعّد 

 .(2)أو ابنًا له! ويعّده هو اهلل تارة أخرى

ومهام ليل ويقال يف تفسري هَه اآليات واجلمع بينها، ولبول العقل هلا، 

 تب.صاعيه لبحث صحة هَه الكوتأويل بعضها، فإّن الباب يبقى مفتوحاً عىل م

 ح  ص   وبحث  
 درانه حتىت ُج بَ وُضِ تح ِ،  ِ أبوابه حتى ف  ل  ر  ها لد ط  ت 

 .ه حتى اُنارتت قالعُ فَ َِص وقُ  ،دمتهُ 

 واطنتعّرض ِ ملف، أهل العلممن  ة  مل  ٌب عديدة جل  ت  ك  ولد تصّدت لَلك 

عقائد  ها مند وغريسُّ ج  لعقيدة الثالوث والت  التوراة واإلنجيل، وتريف وشواهد 

من مهم النصارى، منها  | نبّي والقرآن والالنصارى، وبّرأت ساحة اإلسالم 

ال اإلنجيل التوضيح ِف بيان حًا: كتاب ف  نص  عىل سبيل املثال ملن أراد االستزادة م  

التوراة  : بحوث يفاالنتَصارللشيخ حممد حسني كاشف الغطاء، وكتاب  والسيح

مد بن للشيخ حم الرد عىل النَصارىهيم، وكتاب واالنجيل للشيخ حبيب آل ابرا
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ب ه أهل الكتاب للش ِمرات لب  األلبابعبد اهلل آل عيثان، وكتاب  يخ يف إبطال ش 

دى اهلللعالمة الشيخ حممد جواد البالغي منها  ب  ت  ة ك  د  عيل آل عبد اجلبار، وع  

، ليثتثوالتوحيد والواملدرسة السيارة  والرحلة الدرسية إَل دين الَصيفى

لسيد ل أين اإلنجيلوكتاب للسيد أبو القاسم اخلوئي،  نفحات اإلعجازوكتاب 

 للشيخ حاتم اسامعيل، وكتاب القرآن والعهدانجعفر مرتىض العاميل، وكتاب 

 .، وغريها من الكتبللشيخ حممد صنقور شبهات مسيحية حول القرآن الكريم

 

 





 

ىل مع لدى املؤمنني باهلل تعا عقيدٌة لطعيةٌ هي دٌر عىل كّل شء، اهلل تعاىل لا

   احليُّ  ة، فاإلله  ونقليّ  ة  عقليّ  أدياَّنم، ترجع إىل جَور   ع  وُّ ن  ت  
كون ال بد  أن ي العامل 

م منه الضعف واحلاجة وغري وإال لز   قادرًا، وال بد  أن تكون قدرته غري حمدودةٍ 

 ذلك.

ء هَا القول ورّصح ِ به، ففي العهد القديم: دعم ِ الكتب املنسوبة للسام

ءٍ ال اهلل ٌء َغرْيَ ُمْكٍِن َلَدى أل ن ه  ، ويف العهد اجلديد: (3)َقاِدُر َعىَل ُكلِّ يَشْ َلْيَس يَشْ

 .(0)اهلل

شء  تعاىل عىل كل ت فيه ألفاًظ تدّل عىل كونهر  ك  أما القرآن الكريم، فقد ذ  

ٍء َقِديرٌ اهلل إِنَّ ﴿مرة، ومنها لوله تعاىل:  02لدير   .(0)﴾َعىَل ُكلِّ يَشْ

 وههنا سؤاالن يف غاية األمهية:

 . هل يمكن أن يعمل اهلل املتنالضات؟3

 . هل يمكن أن َتتمع يف اهلل املتنالضات؟0

اجلمع بني  املتنالضات، ألنّ  اهلل   إمكان أن يعمل   لد يتوّهم اإلنسان  

 اإلنسان  ، فعنده جزِ مقدوٍر بالنسبة لإلنسان لكان العَ  تناقضات إنام يكون غريَ ال
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من أن  نمفتقٌر يف أصل وجوده هلل تعاىل، وحمتاٌج يف بقائه له عّز وجل، فهو يتمكّ 

 اهلل تعاىل عليه حصًا، وليس من ذلك اجلمع بني املتنالضني. ه  ر  يأيت بام ألد  

 فبام أنه )عىل ،أما اهلل تعاىل
 
 قادٌر عىل اجلمع بنيلدير(، فهو إذًا   كل شء

 .التناقضني

م و  عىل هَا الت   ظُ ويالَح   : أصحابه عن التمييز بني أمرين عجزَ هُّ

 .لاباًل للتحقق يف نفسه ، أي الَي يكون  ِف نفسه نُ مكِ الُ ام هو أّوهل  

 ضي غ  ب، أي الَي ال يمكن يف نفسه أن يتحقق. ِف نفسه عُ نِ متَ الُ وثانيهام هو 

 النظر عن لدرة الفاعل عىل الفعل فيهام.

  يكون  ا ما ال، أمّ ِف نفسه نٍ مكِ  يشءٍ  كلِّ اهلل تعاىل لادٌر عىل  وال ريب  يف أنّ 

ه لعدم ف بعدم القدرة عليال يوَص ف، ق رأساً غري قابل للتحق  ه نًا يف نفسه فإنّ ممك  

 .إمكان حتققه

ولالوا بإمكان اجلمع بني  شبهةهَه الرغم ذلك ولع بعض املتومهني يف 

  مثاًل يعتقد بأن كل ما حكم العقليّب فابن عرة، املتنالضني يف القدرة اإلهليّ 

أهل هَه وباستحالته هو والٌع فعالً يف أرض احلقيقة! حتى اجتامع الضدين، لال: 

ما أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه ِف هذه  وكل   ،الناس باهلل ف  األرض أعر  

 فع   ،ء قديروإن اهلل عىل كل يش ،قد وقع ناً األرض مك
ن أالعقول قارصة ون أا من  ل 

 .(3)عىل مجع الضدين اهلل قادرٌ 

 عموم النصارى واملسلمني كان خمالفًا هلَا الوهم. لكن مولف  

                                                 

 .302ص 3ج )أربع أجزاء( الفتوحات املكية (3)



 

 

 

ىل ع االمجاع منعقٌد  ن  إ: القديس توما األكوينيأما عند النصارى، فقد لال 

يقدر عىل مجيع اهلل  ن  أِف القول  حق  العنى األ ن  إ ..(3)أن اهلل قادٌر عىل كل يشءٍ 

 ء..قال له لادٌر عىل كل ش، وهبَا االعتبار ي  ناتمكِ ه يقدر عىل مجيع الُ ن  أاالشياء 

  ف  نام يوص  إ
 
 ..در عىل مجيع املمكنات باإلطالقه يقألنّ  اهلل بالقدرة عىل كل شء

الالوجود ن يف نفسه الوجود وا يتضمّ نام ينايف حقيقة املمكن املطلق املقدور هلل مإ

ال لنقَصان القدرة اإلهلية بل المتناع أن يكون له ، هذا غري مقدور هلل ألن  معًا، 

 .(0)حقيقة الفعول والمكن

هلل  ب  س  مع القديس توما، فإّنه ن  ها لس  وبام أن كلامت رسل السامء مل تصل كلّ 

دم وإن كان يعتقد أن ع( قدور هللهذا غري مبقوله )عىل املمتنع تعاىل عدم القدرة 

 المتناع اليشء يف نفسه. القدرة راجعٌ 

لسانه عن نسبة عدم القدرة  هَ زَّ لنَ × ه لو سمع حديث عيسى بن مريم ولعلّ 

لوله:  ×، فقد روينا عن إمامنا جعفر بن حممد الصادق هلل تعاَل حتى ُبذا العنى

ى  يس 
اء  إ َبل يس  إ ىل  ع  ال   ×ج  ق  يَ  :ف  ي ي أ  ل  َ م  أ ن ك  ت  َزع   ؟َوت ىامل  س  ت 

ى يس 
ال  ع   .ب ىل   :ل 

ال  إ َبل يس   َوق   :ل  َن ف  ك  م  َح ن َفس   .ائ ط  احل  ف اَطر 

ى يس 
ال  ع  ق  َيل ك   :ف  ه  الإ ن   ،و  ب  ب  ر  َبد  ال  جي  ري  .ع 

ال  إ َبل يس  و   ى :ل  يس 
ا ع  ل   :ي  ىل  أ َن ي َدخ  بُّك  ع  ر  ر 

َقد  َل ي  ة  األ   ه   َرض  يف  ب َيض 

                                                 

 .000ص 3اخلالصة الالهوتية ج (3)

 .000ص 3اخلالصة الالهوتية ج (0)



 

  

االو   ه 
َيئ ت  ه  ة  ك   ؟ب َيض 

ال   ق   .(3)الَِّذي ُقْلَت اَل َيُكونُ وَ  ،َتَعاََل اَل ُيوَصُف بَِعْجزٍ اهلل إِنَّ  :ف 

 .عجزاهلل تعاَل بال َف مستحيٌل ِف نفسه، دون أن يوَص فام سأله إبليس 

دين ملوحاوموىل املؤمنني لن يكون مغايراً جلواب أمري  × وجواب عيسى

نَ ، ف×عيل بن أيب طالب  ري   × اإلمام الصادق ع  : ل يل  أل  م  ال  ني  امل  ل 
ن   :×َؤم 

ربي   ك  َني ا أ َو ي  ر  الدُّ غي رَي  أ َن ي ص  َن غ 
ة  م  َني ا يف  ب َيض  ل  الدُّ

َدخ  بُّك  أ َن ي  ر  ر 
َقد  َل ي  ة  لاه   ؟ب َيض 

ال    .(0)ونُ َتنِي اَل َيكُ لأالَِّذي َس وَ  ،َعْجزِ الُينَْسُب إََِل  َتَعاََل اَل وَ  َتَباَركَ اهلل إِنَّ  :ل 

ياغته ن من صه إىل بعض هَا املعنى، دون أن يتمكّ ب  ن  عاد وت   ولعّل األكوينّي 

هو يندرج ما ليس يتضمن تناقضاً ف كل  فاذاً لدرة اهلل تعاىل، فقال:  بام يلو من نفي

ما يتضمن  وأما قادٌر عىل كل يشء، :هلل قالحتت تلك المكنات التي بالنظر إليها يُ 

المتناع أن يكون له حقيقة  ،تنالضًا فال يندرج ت ِ لدرة اهلل عىل كل شء

 ،فألن يقال: انه ال يمكن فعله أوَل من أن يقال ان اهلل ال يقدر أن يفعلهاملمكن، 

من تضما ي لدى اهلل( ألنّ  مستحيلةً  وليس هَا منافيًا لقول املالك )ليس ِ كلمةٌ 

 .(0)أن يتصوره تنالضًا ال يمكن أن يكون كلمًة ألنه ال يمكن لعقل  

، ن نسبة العجز هلل تعاىل أوىل من األولالثاين الَي ال يتضمّ  فقّد عد القول  

ًا، فقال: مرار يف اهلل تعاىل بنفسه ل ال يص  ولد استعملهوهو كَلك، إال أن األوّ 
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ن قولنا سقرا  جالٌس وغري جالٍس معًا ن تناقضًا ليس مقدورًا هلل.. اان ما يتضم  

 .(3)يتضمن تناقضًا، وكذلك قولنا سقرا  جلس ومل جيلس معاً 

سار عليه سواه، يقول ومقدار معرفتهم،  فهَاوليس االمر مقصورًا عليه، 

القدرة يملك كل  كِل  القدرة. إن اهلل كِل  عن اهلل تعاىل أّنه:  جون كاليد تارنر

، فقد يعتهطب  يعني أن اهلل يستييع أن يعمل أشياء تضاد  وباليبع هذا ال ..القوى

عمل ال يعني أن اهلل يستييع أن يه كام أنّ  ..ن اهلل ال يستييع أن يكذبأأعلن بولس 

 .(0)شياء تناقض بعضها بعضًا. ألن هذا يعني إنكار طبيعتهأ

عدم قبول التناقضات ِف والغرض من نقل هَه الكلامت هو التأكيد عىل 

ني عل  ف   أحدهم هلل تعاىل ب  س  ، فلو ن  هلل تعاَل من أفعال ُب نِس اٍل، حتى فيام يُ كل  جم

 التناقضني ال جيتمعان حتى ِف فعل اهللعدم تصديق ذلك، ألن  م  ز  متنالضني ل  

 .تعاَل الستحالة ذلك ِف نفسه

ه يف اري املتنالضات غري ممكن فيام أن اجلمع بني كان اإلنسان عىل يقني  إذا 

 هوو حياته، ثم تيّقن أن اجلمع بني املتنالضات غري ممكن حتى يف أفعال اهلل تعاىل

 جتتمع التناقضات ِف الذات فهل يا ترى يمكن أندر القاهر القوي العليم، االق

 ؟!اإلهلية القدسة

 ن من القولأليس القول بالتنالض يف أفعال اهلل )والعياذ باهلل( أهو
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 بالتنالض يف ذاته تعاىل؟! فإذا كان األول مرفوضًا كيف يكون الثاين مقبوالً؟!

 ِ يف الول أو بطرس موجوداً وغري موجود   × كون عيسى إذا كنا ال نقبل  

اهلل  َصاَف ات  هل يمكن أن نقبل والظرف عينه، الستلزامه اجلمع بني املتنالضني، 

أي غري  ًا؟بَ كَّ رِ ًا؟ أو بسيياً ومُ دَ دِّ عَ تَ واحداً ومُ  ني؟ كأن يكونتتعاَل بَصفتني متناقض

إن هَا يعني  !فيه كان وغري موجود  املب! أو يكون موجودًا يف ك  ر  وم   ب  ك  ر  م  

 ةِف النظومة الفكري   عىل حجرٍ  سقو  أسس األدلة العقلية، فال يبقى حجرٌ 

 .البشية

ق  عىل ص: دّل ِ النصوص الدينية قالقد يُ  اهلل  صافعىل اتّ ّحتها امل ت ف 

 ، وأمثال ذلك.وصفه بالرُحة ووصفه بشدة العقاب، من ذلك باملتنالضات

 ، فرتجعالرُحة والعقاب من صفات الفعل ال صفات الذات: أن واجلواب

ة اهلل رُح بَّ ََص مَ إىل سؤال اجلمع بني املتنالضات يف عمل اهلل، ومن الواض  أن 

 الرحة العامة، لد يص اهلل بعض عباده برحة   ، فام عداقابهعِ  بِّ ََص خمتلٌف عن مَ 

لطاعتهم له، ولد يعالبهم لعصياَّنم له، فال جيتمع العفو مع العقاب عىل  ة  خاّص 

 واحدة، فال اجتامع للمتنالضني، وهكَا. من جهة   واحد   فعل  

 ِف الثالوث مجعًا بني ن عقيدة النَصارىهل تتضم  نتساءل:  هَاإذا تبنّي 

 ؟ون غري مكنة ِف نفسها أم الكي تكالنقيضني 

 يتض  ذلك بالبيان التال:

 .. اهلل تعاىل واحدٌ 3

 )غري مركب(. . اهلل تعاىل بسيطٌ 0



 

 

 

. اآلب واالبن والروح القدس هم اهلل، ويص  أن نقول: اهلل اآلب، واهلل 0

 ه اهلل.منهم أنّ  واحد   أن نطلق عىل كّل  االبن، واهلل الروح القدس، ويص ُّ 

نهم، م واحدٍ  ًا، فكيف يكون اهلل كلَّ جلي   ُض ة يبدو التناقُ بدوي  بالنظرة ال

 ؟وكيف يكون اهلل ِالِتهم؟ ويكون اهلل واحداً 

دفع التنالض كان ِ بالتمييز بني اجلوهر واأللانيم )األشخاص(  حماولة  

 وفق مقدمتني:

 يف جوهره. . أن اهلل تعاىل واحدٌ 3

 ٌد يف ألانيمه.. أن اهلل تعاىل متعدي 0

 ؟بذلك التناقض العقِل   عُ ل ُيدفَ فه

 ى هاتنيعىل فرض االلتزام بمؤد  نعم ي دفع التنالض العقيل بَلك، 

د اهلل تعاَلالقد    قيقةً ة ح، فيخرج النصارى بَلك عن الوحدانيّ متني، وهو تعد 

 ويدخلون يف باب الَّشك باهلل تعاىل.

، وال اىلالنصارى يرفضون ذلك، ويقولون لسنا مَّشكني باهلل تع لكنّ 

 يف كالمنا! ض  ار  ع  ت  

 :لو قال مشكٌ نقول: 

 يف اجلوهر. . أنا أؤمن بأن اهلل واحدٌ 3

 . وأؤمن بأن ألانيمه أو أشخاصه أو مصاديقه ثالثة.0

 غري مركب. من الثالثة بسيطٌ  . وأن كل واحد  0

! وأن ِ غري مؤمن باهلل كالمك َشكٌ  لكن  ، ِف كالمك َض اقُ نَ ال تَ لقلنا له: 



 

  

 األحد الَي نؤمن به. الواحد

ويأخذون من ، م موحدونيأخذون من قول الوحدين أُن  لكن النصارى 

هَا ، وقول الشك وجود األقانيم الثالِة، ِم يزعمون إمكان اجلمع بني كل ذلك

 .مجٌع بني التناقضنييف حقيقته 

 فإنه يلزم منه:

 . إثبات الوحدانية التي تعني أن ال إله إال اهلل.3

 ت الثالوث الَي يعني أن عيسى والروح القدس رشكاء مع اهلل.. إثبا0

 .وهو مجٌع بني التناقضني

 .ال نزعم أُنم َشكاء هلل، ألُنم هم اهللثم يقولون: نحن 

ٌد؟ :فنقول  .كٌ هَا رش  إّن  !إذا اهلل متعدي

 د!يكفي الوحدة يف اجلوهر لنفي التعدُّ  ،فيقولون: كال

ن وم   ،ص من إشكال اجلمع بني التناقضنيخلٌط بني الفاهيم للتخل  هو 

 استلزام هَا القول للَّشك باهلل تعاىل.

 هخالصت إىل جواب  لُّص من هَا اإلشكال، جلأ علامء النصارى خ  وللت  

 ة.ن ِ املنالضة جليّ ! ولد تبي  الثالوث أمٌر فوق العقل وال يناقضهالقول بأن 

 .فيام ييل كلاممهم يف دعواهمو

 وغري مناقض له العقل . القول بأنه فوق1

معًا،  ةاختلف ِ كلامت علامء النصارى يف توجيه القول بالثالوث والوحدانيّ 



 

 

 

ه، رغم ذلك حاولوا اجلمع بني فَهب لسٌم منهم إىل أنه ليس ضد العقل بل فولّ 

القولني باالختالف يف اجلهة، الَي مآله اىل القول بالَّشك! حيث يصب  هلل 

يًا كًا حقيقَِش ة الكاملة، فيكون فات األلوهيّ ص ولعيسى وللروح القدس كلُّ 

 .حتت ستار التوحيد ِف اجلوهر

وهنا بعض كلاممهم التي حياولون عربها التخلص من إشكال التنالض 

 بكون هَه العقيدة فوق العقل، فيقعون يف إشكال الَّشك باهلل تعاىل.

 االميان ليس ضد العقل، بل فوقه!

كيف يمكن للمحدود أن : اورضوسالقس ابراهيم القمص عازر تيقول 

ال يعني أن األمور اإليامنية هي ضد العقل، فهذا ليس وهَا  ؟يدرك الالحمدود

يت ، وهنا يأها فوق العقلاألمور اإليامنية ليست ضد العقل، ولكن  ، ألن صحيحاً 

الً لدور العقل املحدود.. إذن بني العقل واإليامن فكالمها  َض ارُ عَ فال تَ  اإليامن مكمي

ُل اآلخريُ  فهو  ،ش دورهمِّ ال نلغي العقل أو ُُنَ .. وهنا يظهر واضحًا أننا كمِّ

أو نحاول فهمها به  ليس هو الذي نقيس به صحة اإليامنياته ولكنّ   ٌميلوب

 .(3)فقط

إذًا إىل عدم التعارض بني العقل واإليامن، ويلتزم بعدم إلغاء  يَهب القّس 

 بالعقل فقط كام يقول. قاس   ت  دور العقل، إال أّن األمور اإليامنية ال

، ما حيكم  العقل باستحالته، وبني ما ال لٌط بني أمرينفيها َخ  مغاليةٌ وههنا 

 حيكم العقل باستحالته.
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 ويالحظ عىل هَا الكالم:

صحيٌح بمعنى أن  قاس بالعقلها ال ت  األمور اإليامنية كلُّ  إن كون: أوالً 

ام تدل عليها الَّشائع، التي دّل العقل عىل ، إنالعقل ال يدرك األمور اإليامنية كلها

، هاولو مل يعرف وجه احلكمة في الرجع األول ِف قبوهلا هو العقلصحتها، فيكون 

 .هبَا املعنى القول أن األمور اإليامنية فوق العقل ويف هَه املوارد يص ُّ 

ّن أل ،اإليامن بالستحيالت وبحكم العقل معاً  ال يمكن اجلمع بنيأّنه : ِانياً 

كم العقل  يامن هبا ال جيتمع اإلولوعها كاجلمع بني النقيضني مثاًل، ف امتناعهو ح 

 ، فإَّنا منالضةٌ اً مَ دَّ قَ العقل مُ  ال بد  أن يكون حكمُ ومع حكم العقل باستحالتها، 

 للعقل وليس ِ فوله.

 تقّدم، كام َيكم العقل باستحالة الثالوث، حيث هَه الصورة وإشكالنا يف

عيياًل لدور العقل فيام من شأنه أن توإال كان  ،صري إىل اإليامن بهفال يمكن امل

 .يكون حاكاًم فيه

عازر تاورضوس حياول نفي التنالض بني الوحدانية والثالوث،  لكن القّس 

ن ، ومن يظن أو يعتقد أبني الوحدانية والثالوث ال يوجد أدنى تعارضٍ فيقول: 

طئ متامًا، فال تعارض أبدًا، بل هنهناك تعارضاً بني الوحدانية والثالوث فه اك و خم 

عدم اإليامن بالثالوث هو إنقاٌص بل نستطيع أن نقول العكس، وهو أن  ..تكامٌل 

 .(3)ال يمكن أن نقبله وهو أمرٌ  !لكامل اهلل

ال تعارض عىل اإلطالق، بل الثالوث هو كامل اهلل، هو نقول انه ويقول: 
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ية إذن ال تعارض بني الوحدان بدون الثالوث.ة التوحيد، وال قيام هلل القيقي قم  

  .(3)والثالوث

د اآلهلةنقول: تقّدم أن   ، أي التعدد يفنفي التعارض غري مكن إال بتعد 

د األقانيمالَات اإلهلية، وهو  ، فمن أرّص عىل نفي التنالض إنام كان مآل نفسه تعد 

قّدم لد ت، واهلل تعاَلعبودية اآلب واالبن والروح القدس، وهو َشٌك بكالمه إىل 

وث الوحد القائل بالثال، لكن الشك القائل بالثالوث ال يناقض نفسهمنا أن 

 . يناقض نفسه

اإليامن  عدم هنا يؤكد عىل التوحيد وعىل التثليث معًا، بل يزعم أنّ  والقّس 

اهلل تعاىل، وكل هَا راجٌع إىل عدم التمييز بني صفات  لكاملبالثالوث فيه نقٌص 

 ات وصفات الفعل كام تقدم.الَ

 يف رفع التنالض؟  أما عىل ماذا تستند حماولة القّس 

، ومع التأمُّ ب   ٌض هو تنال   ض  إَّنا ترجع إىل أن التنال   فاعه ل فيه يظهر ارتدويٌّ

صف اإلنسمتامًا، الختالف جهة الوصف بني الواحد والثالثة، فيقول:  ان إذا و 

 متعارضًا مع القيقة ل وهلةٍ ألو  لوصف يبدو وثالثة، فإن هَا ا مثاًل بأنه واحدٌ 

لنا  لكن إذا تبنّي  ، ألنه ال يمكن أن يكون شخٌص ما واحدًا وثالثة.العروفة لدينا

من جهة  من جهة الظهر، وِالِةٌ  واحٌد ه يقصد هبَا الوصف أن اإلنسان أنّ 

ان نسيف صحة هَا الوصف يزول من أمامنا، ألننا نعلم أن اإل ، فإن الشّك اجلوهر

نٌ ك  يف مظهره، ويف الول ِ نفسه هو يف جوهره م   واحدٌ  من ثالثة عنارص  و 
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وعىل هَا القياس، مع مراعاة الفارق  متكاملة: هي اجلسد والنفس والروح.

ّكبة ة، ألن األوىل غري مرة البَّشيّ ة والوحدانيّ الَي ال حد  له بني الوحدانية اإلهليّ 

 ِف جوهره ومثلٌث  ان اهلل واحٌد حمدودة، نقول: وغري حمدودة، أما الثانية فمركبة و

دون أن أخرى،  من جهة   أو شامٌل  من جهة، وجامعٌ  ، إذًا اهلل واحدٌ ِف أقانيمه

 .(3)ِف جوهره أو تناقضٍ  تعارضٍ  يكون هناك أي  

باختالف اجلهة، فجهة الوحدة هي اجلوهر، وجهة  التنالض   إذاً يرفع القسُّ 

 .فريجع إَل الشك باهلل تعاَلشخاص، الكثرة هي األلانيم، أي األ

، كإال القول بالتناقض أو الشفال خيار أمام النصارى إن متسكوا بالثالوث 

ك بعدم إمكان ال يكفي و عد فرض ة، بة عىل البَّشيّ ة اإلهليّ لياس الوحدانيّ التمسُّ

ل ق  إال عىل فرض القول بالرتكيب، فلو مل ن   طق  غري لابل للن   التثليث البَّشّي 

التعارض عند القول   ِ  ثب  بالرتكيب كان الكالم متعارضًا فعاًل.. وهو ما ي  

 إما من القول بالرتكيب أو نفي التوحيد. د  بالتثليث.. فال ب  

 ناقضهيفوق العقل وال الثالوث 

 جامعةٌ  ة اهلل هي وحدانيةٌ أمام القول بأن وحدانيّ : يقول عوض سمعان

 ِف ذاته، وال يمكن اإلحاطة اض.. ألن اهلل عجيٌب العقل جماالً لالعرت ال جيُد مانعة، 

 .يسمو فوق إدراك العقل إال أنه ليس ضدهفإنه وإن كان  ،. ومع كلبه إطالقاً 

كبري بني األمور التي تسمو فوق العقل وتلك التي ال تتفق معه،  وهناك فرٌق 

 نهها.وها ال يستطيع اإلحاطة بكمُّ فاألوىل هي التي تتفق معه يف أساسها لكن لس  
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ذا للنا إن إ إطاللا، ال يف أساسها أو يف كنهها.. هأما الثانية فإَّنا ال تتفق مع

 .(3)اهلل حيب اخلطيئة فال يكون ذلك أسمى من إدراك العقل بل يكون ضده

م ال يستطيع العقل أن حيك الكتاب املقدس حيوي إعالنات  : يقول سمعانو

وإن كان العقل ال ه شكرًا له، ألنّ ولكن  فيها، هي االعالنات اخلاصة بَات اهلل.

بل أسمى  هيستييع أن َيكم فيها إال أنه ال يستييع أن ينقضها ألُنا ليست ضد  

 .(0)ال يمكن للعقل أن يضعها موضع الفحص والبحث.. ألن هَه من إدراكه

، مطلقًا كوَّنا خاصة بَات اهلل إذا مل يكن للعقل أن يضعها يف مولع البحث

و كان يف الول ِ نفسه، ل ٌب ومرك   االلتزام بأن اهلل بسيطٌ مكان اإلبلزم أن يكون ي

وكام لزم أن نحكم بامتناع حّب اهلل للخطيئة، ألن  بَلك! سامويٌّ  لد نزل إعالنٌ 

هَا ينايف كامله عّز وجل، كَلك يلزم احلكم بامتناع اجلمع بني التثليث مع 

 التوحيد للمنافاة بينهام.

 ،العقل بامتناعه ِف نفسه ما ال يقر  عقل هو إن ما يمكن لبول كونه فوق ال

إليه  ل  نه ويرشد العقثم ال جيد سبياًل إلدراكه، فيمكن لإلعالن الساموي أن يبيّ 

 كحال معظم التَّشيعات الساموية.

 الثالوث ليس مناقضًا للعقل وال يلزم منه اجتماع النقيضني

ر إىل بالنظ نقول نحن املسيحيني: أن اهلل واحدٌ : القمص رسجيوسيقول 

، التي هي كلمة اهلل وروحه.. واننا نقول مجيعًا بالنظر إَل ٌأقانيمه وِالِةٌ ذاته، 
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س فهذا القول لي، ِف األقانيم دُ ِف الذات، وانام التعد   دَ ال تعد   ،إهليةٍ  واحدةٍ  بذاٍت 

ل ق  ومل ي   ،هلل الرتكيب وال ينسُب ، مناقضًا للعقل، وال يلزم عليه اجتامع النقيض

عن الرتكيب وعن اجلسم  هٌ ز  ن  من املسيحيني أن اهلل مركب، فهو م   دٌ أح

 .(3)والعرض

د  ص  فتخل   من التنالض باختالف اجلهة، وهو ما يلزم منه الَّشك لتعدُّ

 األلانيم.

، ألننا لللعق وال ما هو مضادٌ  فالتثليث ليس فيه ما هو مستحيٌل ثم يقول: 

د: تعدُّ و واحد. ففيه وحدةٌ  ة ألانيم يف جوهر  ال نقول: ان اهلل ثالثة جواهر بل ثالث

ولو كان كالمنا ان  يف األلانيم، وااللنوم غري اجلوهر. يف اجلوهر وتعددٌ  وحدةٌ 

لنا ولو ل .ضادًا للعقل والبدُّيةلكان ذلك حماالً ومٌ  واحٌد  الثالِة أقانيم هي اقنومٌ 

لكان ذلك حماالً  واحدٌ  ان اهلل ثالثة جواهر وهَه اجلواهر الثالثة هم جوهرٌ 

فنحن  .آخر باعتبارٍ  باعتبار، وواحٌد  نقول ان اهلل ِالِةٌ ولكننا  ومضادًا للعقل.

ومنفردون ، واحٌد  جوهرٌ  ،واحدةٌ  فقون مع مجيع الوحدين ِف العامل، اهلل ذاٌت مت  

 وتصورنا ان االلنومية ليس ِ عني الَاتية. باالعتقاد أنه ِالِة أقانيم،

كل  نّ هلَا التعبري، أل اخلليقة مثاٌل  ال يوجد يف كّل يقول املعرتضون: انه 

عن غريه، فكيف  ممتازٌ  هو ذاٌت  وكل ألنوم   ،يف املالئكة والناس هي ألنومٌ  ذات  

 يمكن أن يكون اهلل ثالثة ألانيم وال يكون ثالثة ذوات؟

ر علامء االسالم يف اخللق، ولد لرّ  ن ليس هلل مثيٌل أاجلواب عىل هَا ب
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ه لو كان ِ الَات االهلية َات االهلية مغائرة لسائر الَوات.. فانّ أنفسهم ان ال

حالة عنها أو َيكم باست َل أن يعلِّ  ألمكن للعقل البشي  كالبَّش واملالئكة  حمدودةً 

 ق لتحكم ولتدرك اجلوهر االهلي  لَ عقولنا مل خُت  ة فيها، ولكن بام أن  د األقنومي  تعد  

 .(3)حتكم باستحالة وجود ِالِة أقانيم ِف اهللفال حق هلا أن  ،ةواالقانيم االهلي  

 وإن كان يف ظاهره نفي التنالض، إال أنه يستبطن : معنى كالمهأقول

لكن بام و لو كان احلديث عن املخلوق.واضٌ   ما التزموا به تنالٌض  التسليم بأنّ 

 !لق غري املحدود فال يكون تنالضاً ه حديث عن اخلاأنّ 

، وينالضها ما تقّدم من عدم لوازم فاسدةوهلا  ،واضحة هذه مغاليةٌ و

 إمكان اجتامع املتنالضني يف اهلل تعاىل.

 قر  ال يُ دراك الَات االهلية، إبعدم  العقل الَي يقرُّ  فألنّ  :ا مغالطةا أَّّن أمّ 

، التي منها عدم اجتامع ه ليس له أن َيكم عليها باألحكام العقلية القيعيةبأن  

 .التناقضني

 بلة  ألَّنا غري لامطلقًا ن للعقل أن حيكم عىل الَات االهلية لو مل يك: مثالً 

ا ، وال بأَّّن ، وال بأَّنا كاملةٌ ملا أمكن له ان حيكم أو يدرك بأَّنا موجودةٌ  ،لالدراك

نايف عدم إمكان اإلحاطة بالَات ، وهَه األحكام كلها ال ت  عن النقائص هةٌ منزّ 

 اإلهلية.

فت  لنا عامل، ي حكيمٌ  يدرك أنه لادرٌ والتسليم بأن العقل يوصل هلل تعاىل و

 بمقدار إدراكنا. باب األحكام العقلية القطعية
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، والعدل يقتيض استحالة ان يعالب اهلل  ٌ يقول العقل: اهلل عادل :مثالً 

 املؤمنني واملحسنني ويكرم العاصني.

من صفات اهلل،  العدل صفةٌ  لكن الزم كالمهم استحالة احلكم بَلك، ألنّ 

 ت ال يقدر العقل عىل احلكم باستحالة شء فيها.وهَه الصفا

الزم ينام ، بآخر المتناع ذلك اً إهل حيكم العقالً مثالً باستحالة أن يلق اإلله  و

 اآلخر.إلله احلكم باستحالة خلق اإلله يف  كالمهم ان ليس للعقل احلقُّ 

 .تبعه اللزوم ِف الفساد ولا كان الالزم فاسداً 

الب له أن يع ، ومع كونه عادالً أن يقول لائل: اهلل عادٌل  همفام الانع عىل مبنا

 ال يمكنو ألن الَات االهلية غري حمدودة   وهَا ممكنٌ  ؟املطيع ويثيب العايص

 للعقل أن حيكم عليها.

 لكنهم ال يلتزمون به. ،كالمهم م  : إن هَا الزال يقال

الكم فمنعهم عن ، بعينه : عدم التزامهم به هو التنالضا نقولنألن

 باستحالة اجتامع التناقضني ِف الذات اإلهلية، مع قوهلم بالتوحيد والتثليث تناقٌض 

 .نيِّ بَ 

، بعيدًا عن أو غري مقبولة ة مقبولةً قل القطعيّ فإما أن تكون أحكام الع

 اإلحاطة بالَات اإلهلية املقدسة.

مل  ولةالتنالض منه، وإن مل تكن مقب بطل التثليث للزوم فإن كان ِ مقبولة

ف عليه تعاىل بالعقل ووصفه  يمكن نفي الظلم عن اهلل تعاىل وال أمكن التعرُّ

 بصفات الكامل.



 

 

 

 ه  وجود إل عقلكم عىل لةدالوكان للمحلد حينها أن حيتّج علينا بقوله: 

ألنكم ال تقبلون تكيم ليس ِ حجة وال هي مقبولة،  يعجز العقل عن إدراكه

لعدل معرفة وجوده وال يف اتصافه بامه يف العقل يف معرفة اهلل، فال نقبل تكي

 .ونفي الظلم عنه

 .عىل اللحد وال يبقى حينها للنْصان حجةٌ 

لكنّها و د  لقد غاب عن القساوسة والرهبان واآلباء أن حجج اهلل تعاىل تتعد  

ىل  الن اس  ح   هللإ ن  لوله: × ال تتلف، ولد روينا عن إمامنا الصادق  ت  ع   :نَي  ج 

ج   ًة و  ح  ر 
ًة ب اط ن ةً ًة ظ اه  ج  أ م   ،ح  ل  و  ف  س  ة  ف الرُّ ر 

ة  اأَل َنب ي اء  و  ا الظ اه  م 
ا  ،^اأَل ئ  َوَأمَّ

 .(3)اْلَباطِنَُة َفاْلُعُقول

ه ف  ل ت  ق  اهلل الباطنة، فال ي ع حّجة   الظاهرة   حال أن تالف احلجة  ومن امل وُّ

لّيًا، قل ج  ثل هَه املنافاة يدركها العيد، وم  األنبياء والرسل بالثالوث ملنافاته التوح

 لكن التعمية عليها بحّجة أن الَات اإلهلية فوق اإلدراك هو مصادرٌة وتعطيٌل 

  حلكم العقل فيام من شأنه إدراكه.

دم العقل، فتنهدم بَلك احلجة الباطنة، فال من ه   املعصوم   ولد نّبه اإلمام  

اء الكَبة، يقول من يصفهم اإلنجيل باألنبيبني  وز بني أنبياء اهللييبقى ميزاٌن للتمي

ث  ×:  ىل  ث ال  ثًا ع  ل ط  ث ال  َن س  اَم َأَعاَن َعىَل َهْدِم َعْقلِهِ َفَكأم  َن  :نَّ رِ م   هِ َأْظَلَم ُنوَر َتَفك 

ل ه    أ م 
ه  و   ،ب ط ول  م  ال  ول  ك  ض   ب ف 

ت ه  َكم 
ائ ف  ح  ت ه  و   ،حم  ا ط ر  رَب 

أ  ن ور  ع  ات   أ َطف  و  ه   ب ش 
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ه   َقل ه   ،ن َفس  َدم  ع  ىل  ه  اه  ع  و  ان  ه  أ ن ام  أ ع   .(3)ُدْنَياهُ ُه َأْفَسَد َعَلْيِه ِدينَُه وَ َوَمْن َهَدَم َعْقلَ  ،ف ك 

 ال تناقض بني كوهنم واحدًا يف ثالثة!

يعثر العقل حقيقًة أمام الوحي السيحي من  :االب فاضل سيداروسيقول 

ه املسيحية ا تؤمن بد اآلهلة، وممّ التي ال تقبل عىل اإلطالق تعدُّ  يلقةوحدانية اهلل ال

أن  وهلةٍ  ليبدو ألو  . ة الثالثة الَي يقّر بتعدد وجوه اهلل.من متايز األلانيم اإلهليّ 

إما أن يكون اهلل ف هاتني القيقتني متعارضتان متناقضتان خمالفتان لنيق العقل:

احد. و ال يمكن لبول أن يكون واحداً وثالثة يف آن  واحدًا، وإما أن يكون ثالثة، و

 .(0)فكيف يمكن التوفيق بني وحدانية اهلل / التاميز يف اهلل؟

 حدانية/بالتباين بني حقيقتي الو إن املنطق األرسطوطال لد يقرّ ثم يقول: 

ًا فيدمهام، ولنرضب مثاًل بَّشيّ  Dialectiqueوأما املنطق اجلدل  التاميز.

ان إن الرجل واملرأة شخص عىل فهم جدلية الوحدانية / التاميز اإلهلية.سيساعدنا 

 خمتلفان مستقالن متاميزان متامًا، ومها يف الول ِ نفسه واحد!

وال تناقض بني كوُنام اِنني وواحدًا ، ِف اِنني واِنني ِف واحد فهام واحٌد 

مجعًا  ، فإُنا جتمعل وهلة متعارضًا أو متناقضاً ة تسمح بام يبدو ألو  معًا، فاجلدلي  

واج الكامل )مها اثنان( والوحدة الكاملة )مها دحيرتم كل االحرتام االز ائتالفياً 

 واحد( من دون أن يتالشى أحد العنصين يف العنص اآلخر..

ة اهلل هو )عىل صور وبالتال يمكن التساؤل: أال يكون هَا الوضع البَّشيُّ 
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أليس اآلب واالبن َا عن حقيقة اهلل؟ ه الوضع البَّشيُّ  كمثاله(؟ أال يعربي  

ض، أو تناق تعارضٍ  ِف واحد، بدون أيِّ  وِالِةٌ  ِف ِالِةٍ  والروح القدس هم واحٌد 

متايز  إنّ ف ..لآلخرين ِف اآلخَرين، وال أي امتَصاص أقنومٍ  تاليش أقنومٍ  وبدون أي  

 .(3)انيموحدانية اهلل ال مهدم متايز األل األلانيم ال هُّيدم وحدانية اهلل، وإنّ 

ه فُ خِّ َس العميق وتُ  دي  قَ الالف العَ  طُ سِّ بَ تُ إن مثل هَه الطروحات ألول: 

و د بني سمري الرجل وسمرية األنثى هالتعدُّ  ، فإنّ عىل اإلطالق غري منيقيي  بشكلٍ 

 .وجودين خمتلفني منفَصلني متاماً يدل عىل  خارجيٌّ  والعيٌّ  حقيقيٌّ  دٌ تعدُّ 

يف )الطبيعة البَّشية(، ال يف حقيقة الوجود  وأما الوحدة بينهام فهي وحدةٌ 

 اخلارجي.

 ةاك ثالثهن وعليه فعندما ننقل الكالم نفسه للثالوث، فإن أردنا أن نقول أنّ 

وجودهم واحدة، عنى ذلك  منها وجوده اخلاص، وإن كان ِ طبيعة   ألانيم لكلٍّ 

 منها بصفات اإلله! ألانيم يتصف كلٌّ  ةوجود ثالث

 حد! وكالمهاوا ِالِة إللهٍ  ِالِة! أو أجزاءً  أن تكون آهلةً  فال ُيلو األمر من

  !ال يقول به السيحي

لذا يعثر العقل فعاًل ِف قوهلم الذي ال يمكن تبيره بالنيق والعقل عىل 

 .اإلطالق

إن أردنا تليل لوهلم: اآلب واالبن والروح القدس هم  وبعبارة أخرى:

 ،املقصود بالواحد هو وحدة الطبيعة فإن :يف واحد يف ثالثة وثالثةٌ  واحدٌ 
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 يف األلنوم أو الشخص. د والتاميزواملقصود بالثالثة التعدُّ 

إما عىل تعدد اآلهلة أو عىل دل ذلك  األلنومد والتاميز يف إذا حصل التعدّ و

تركيب اإلله الواحد، ومع عدم االلتزام بأي منهام يقع التعارض والتناقض دون 

 .شك

 نهام يلزم اخلروج عن حقيقة التوحيد.ومع اإللتزام بأي م

 ال يعين هذا املناقضة للعقل!!

ى يوحنايقول  ا تعليم الت ثليث،  :القّس منس  سائل فال يدخل حتت ُحكم الأم 

ثالثة ر الغري أن  الألن ه ما هو الت نالض فيه؟ هل نقول كام يتصوّ  ة للعقلَض الُناقِ 

لنا ذلك، واحدٌ  ولكن ا نقول إنَّ اهلل صّ  رفض الت ثليث.  والواحد ثالثة؟ إن ل 

دٌ  جوهٌر واحٌد ِف ِالِة أقانيم. ففيه وحدةٌ  دٌ  وحدةٌ  .وتعد   يف يف اجلوهر وتعدُّ

لنا إن  اهلل جوهٌر يف ثالث جواهر، أو ألنوٌم يف ثالثة ألانيم، لصار  األلانيم. فلو ل 

واحٌد يف  ،آخر باعتبارٍ  ِالِةٌ و واحٌد باعتبارٍ لولنا مرفوضًا. ولكنّا نقول عنه إن ه 

 .(3)يف األلانيم وثالثةٌ  اجلوهر

ة ألانيم يف ثالث هلم أّنه ألنومٌ واضحة، فإن التنالض ليس يف لو ههنا مغالطةٌ 

غري  هوأنّ  واحدٌ  ه إلهٌ ه ثالثة ألانيم وأنّ يف ثالثة جواهر، بل يف لوهلم أنّ  و جوهرٌ أ

 مركب.

 :بيان ذلك

 .داً دًا أو أن يكون متعد  إما أن يكون واحأن اإلله 
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 .فإما أن يكون بسييًا وإما أن يكون مركباً وإن كان واحدًا 

 د.، إذا يسقط القول بالتعدّ واحدٌ  هم يقولون: اإلله  

 ، فيسقط القول بالرتكيب.ويقولون بسيطٌ 

فريجع  ،بمعنى أشخاص ِالِة ،ِالِة أقانيمُ ويف الول ِ نفسه: يقولون أّنه 

 نالض القول بالتوحيد، وينالض  االلتزام بالوحدانية.وهو ي .القول بالتعدد

م  فيقع   ٌ كَلك.دمتعد  و واحدةٍ  جهةٍ  من واحٌد يقولون أّنه  كنتيجةٍ ف ه 

 التنالض من جديد.

 ال تناقض بني الوحدانية والثالوث

ال تتناقض عقيدة وحدانية اهلل مع عقيدة : يقول الدكتور القس عامد شحادة

لانيم الثالثة هو يف اجلوهر الواحد، أي أن لكلٍّ من ، إذ أن وجود األالثالوث

 .(3)األلانيم الثالثة الطبيعة اإلهلية الواحدة نفسها

 د يفبأن الوحدة للطبيعة فقط وأن التعدُّ  وهَا كام تقدم عنه، اعرتاٌف 

 ون به فيعود التنالض.األلانيم، ما يرجع إىل الَّشك باهلل، وال يقرّ 

الوثه يف ث الرّب يعلن عن ذاته بأّنه واحدٌ  بدأ: القمص زكريا بطرسويقول 

ذه هان  فّيًا عن البَّشّية..لنا عن هَا الرّس العظيم الَي كان خ   األوحد، ويكشف

 .(0)هعُ شبِ العقيدة ال تتعارض مع العقل بل تُ 
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 ضّد العقل ليسالثالوث 

 وٍث وحدانية اهلل ِف ِال ونجيب أنّ : الدكتور القس لبيب ميخائيليقول 

من األشياء  ة اجلامعة يف كثري  بالوحدانيّ  م  لي س  العقل ي   ، فإنّ شيئًا ضد العقلليست 

 ًا.د  رُّ بدي عىل ذلك احتجاجًا أو مت   املحيطة به دون أن ي  

هَا اليوم الواحد جيمع  واحد، لكنّ  ساعة هو يومٌ  04ن من فاليوم املكوّ  -

ب اٌح ي  »بني املساء والصباح  ان  ص  ك  اٌء و  س  ان  م  ك  داً و  اح  (. والعقل 2: 3)تك « َومًا و 

 يقبل هَه الوحدانية اجلامعة للمساء والصباح بال اعرتاض.

واحد، فال بد أن  ب  ولكي يستطيع اإلنسان أن حيصل عىل حجم مكعّ  -

 بَاته، والعرض لياٌس  لائمٌ  يعرف طوله وعرضه وارتفاعه، ومع أن الطول لياٌس 

 كيلّ احلجم ال ن  وي ك  لكن هَه األبعاد ت   ،بَاته لائمٌ  بَاته، واالرتفاع لياٌس  لائمٌ 

 والعقل يقبلب بغري معرفتها، للمكعب الواحد، وال يمكن معرفة حجم املكعّ 

 .(3)ب الواحد بال اعرتاضة اجلامعة ِف الكع  هذه الوحداني  

رمها ثالوث بالشمس وحراه به اللبعض لساوستهم يشبّ  ثم ينقل نموذجاً 

 ونورها.

( من ال كّلها ال ترج عن الرتكيب، فإن اليوم )مرّكٌب ألول: هَه األمث

أجزاء هي ساعاته، وساعاته من دلائق وهكَا، واملكّعب أو أي وجود آخر غري 

هٌ من أجزائه، حيتاج إليها وليس له وجود دوَّنا،  بسيط مرّكٌب  ن ع واهلل تعاَل منز 

ن م واضحةٌ  ، وهَه مغالطةٌ فاق السلمني والنَصارىالرتكيب وعن األجزاء بات  
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 :القّس ميخائيل، وال يرتفع التنالض بقوله هَا، ألّنه

قع في ب  ك  ر  غري م  بكونه ، وهم لائلون ٌب كّ ر  اهلل تعاىل م   عىل أنّ  ل  د  ا أن ي  إمّ 

 .التنالض

وإما أن يدّل عىل أّنه تعاىل غري مرّكب، فيسقط االستدالل رأسًا بام عرّب عنه 

إّنام يقبل هَا املعنى يف املرّكب حصًا، أما يف )الوحدانية اجلامعة( ألّن العقل 

 . نفسهلذا يكون التثليث مع التوحيد مستحياًل ِفالبسيط فإّنه حيكم باستحالتها، 

 . إثبات أنه ضد العقل2

فالواحد ) ؤول إَل التناقضيعقيدة التوحيد والتثليث  بنياجلمع أن  ني   ب  ت  

 حدةود اآلهلة، مع القول بتعدُّ لزوم  من جهة، وإَل الشك ثالثة والثالثة واحد(

 .اجلوهر

واحد، وليس كلٌّ منهم  الثالثة هم إلهٌ مع اإللتزام بأن ويّتض   التنالض 

د دون أن يلزم من ذلك تركيب !إهلاً   .وهو ما ال يقبله العقل البَّشي !وال تعدُّ

ه مل يكن أمام عدد  من علامء النصارى طريٌق سوى بعدما تبنّي ذلك، فإنّ 

(! وأن العقل صار )ضحية الثالوث(، وأّن الثالوث صليب العقلتسليم بأن )ال

ناقض الت! ويصب  اإلهلي عليها الدليُل  بالستحيالت لو دلَّ  َق دِّ ََص نُ علينا أن 

كن لد ما مل تال يمكن لعاقٍل أن يوافق عليه يف هَه الصورة! وغري ذلك مما  مقبوالً 

خت ِف ذهنه ُش  ناع بامت اليريق عىل حكم العقل القيعي   ولٌة قيعتهُ ٌة مَ بهَ ترس 

قاد بأّن يسوغ  معها حينئَ االعت، اجتامع التناقضني حتى ِف الذات اإلهلية القدسة

  !وغري موجود تعاىل موجودٌ اهلل 



 

  

 من اللوازم الفاسدة التي ترضب يف الصميم كل   الكثري  من هَا لزم يو

 ة.للبَّشيّ  وعقيلٍّ  كريٍّ وف   علميٍّ  راك  ح  

 ن نامذج كلاممهم يف ذلك:مو

 صليب العقل! الثالوث

يسوع الرب ، الواحد الثالوث هو اإللهُ : س اسبريو جّبورالشاّم يقول 

 .(3) !ى عقل الالئكةإُنام عقيدتان تَصلبان حت   .معاً  واإلنسانُ  الواحد هو اإللهُ 

ال صليبان كبريان لرج، د اإلهلي  ، والتجس  التوحيد التثليثي  ويقول: 

 .(0)الفكر

َه ه ا نجد أنفسنا مضطرين لردي أطلق كلمته بكل بساطة، نجيبه بأنن وكام

 ى ُبا عىل مذبحنعًا هلا من أن ُيضحَّ ب، ومَ لحفاظًا عىل عقولنا من الَصَّ العقيدة، 

 .الكهنة والقساوسة

م وندعه كي َّندهُّيا هلم لقمًة سائغةً اهلل تعاىل علينا بالعقول  م  نع  مل ي  

مني  ج  بال ح  وبعقولنا نا بمصريبنا و متحكي
 نة!وال بيّ  ة 

أما ملاذا يكون الثالوث صليب العقل؟ ألّنه يعني أن الواحد ثالثة، والثالثة 

 قّر بَلك!البَّش صغارًا وكبارًا ال ي   واحد! وعقل  

كم يكون هَا األمر مصدالًا لآلية الَّشيفة؟ هَا مرتوك لفطنة القارئ 
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ب   ﴿الكريم:  يل  هل  م  ات 
ا ل  إ ذ  ل  و  ا أ نز  وا م   آب اءن ا أ   اهللع 

َيه  ل  َين ا ع  َلف  ا أ  ت ب ع  م  َل ن  وَا ب  ال  َو ل  ل  و 

ان   َتُدونَ ك   .(3)﴾آَباُؤُهْم الَ َيْعِقُلوَن َشْيئًا َوالَ َُّيْ

! وصاً خص ة الصدمة للعقل اليوناينسب  وطأ بن  حياول جّبور أن يفف ال

س ِ ! وليحْصاً  يونانيةٌ  منيقيةٌ  ي قاعدةٌ ِالِة ه (الواحد ال يساوي) :قاعدة وكأن  

، وحياول أن هُّيّول عىل من األحوال ال يمكن نقضها بحالٍ  بَّشيةً  عقليةً  لاعدةً 

 يبية  غ النصارى الَين لد ال يقنعهم القول بالثالوث، ليقول هلم أن إنكار مفردة  

 ال يقبلها العقل سيؤدي بكم إىل اخلروج عن الدين!

الوحَي  ا أن يقبل الرءإم  ة.. م عىل اإليامن بأمور غيبيّ الدين يقو: جّبوريقول 

عهد . هناك ال. التجزئة مستحيلةٌ ، وإما أن يرفضه ككل  السيحي ككل   -اليهودي 

ب  للعهد اجلديد. م   القديم توطئةٌ  ب  ه  ل  ن ل  ما هي  ..تفوق العقل ل  ما فيهام من أمور  ام ل 

  .(0)ةيع أن يفهم كيف أن اهلل واحد = ِالِدمة التي ناهلا العقل اليونان؟ مل يستالَص  

ا مسكنٌي   !وضعوك عىل الَصليبل ا العقل أنت أُّي 

لعّل بولس عدو املسيحية األول الَي صار مبَّّشها األول هو أّول من فت  

وائل، من آباء الكنيسة األ عىل يد مجلة   عقيدةً  الثالوث، ثم تبلورتباب القول ب

 ، فأورث ِ التيه والضاللَات اإلهلية املقدسةغاص ِ يف البحث عن ال عقيدةٌ 

 يف التنالض املقي ِ. غارلة   بنتيجة  رية، وخرج ِ واحل  

إن مالبسات ما جرى بني النصارى يف القرون األوىل للمسيحية، 

                                                 

 .312البقرة (3)

 .03رس التدبري اإلهلي التجسد ص (0)



 

  

ني واملراسالت بة املتضاربة، ة احلادة، واملجامع املسكونيّ واخلالفات العقديّ 

اب ة منها كتعدّ  ٌب ت  ك  ض ِ هلا والتي تعرّ  ،واملوالف من خمتلف األطراف ،اآلباء

 حينام غاصوا يف الذي أصاب القومالضياع تكشف جانبًا من  ور هَاالشامس جبّ 

صاممها ، حيث كان ِ بالَصبغة البشيةًا أِر جلي   ُح وتوِض ، الَات اإلهلية املقدسة

 ة.يف تديد معامل العقيدة الكنسيّ  واضحةً 

  امها فكان ِ أوضخلفيّ  تعّددتوالتي ة بينهم أما االختالفات املَهبيّ 

ند هَه ة املسبقة عات الفكريّ عقيدة الثالوث بحسب اخللفيّ  ر  عن تبلو   نموذج  

 الفرلة أو تلك.

هو الَي عجز عن فهم كيف يكون  العقل اليوناينّ  ليس صحيحًا أنّ 

 كام يقول جّبور. 0=3الواحد ثالثة 

ف والعجز عن الفهم، إنام وليس حكمه هو التوق  ، البَّشّي  إنام هو العقل  

 !قوه عىل صليبهمالكم باالستحالة قيعًا، لذا عل  

 قائم واالبن إلهٌ  ،بذاته قائمٌ  اآلب إلهٌ ب أن يقول: عج  ومن لال بَلك ال ن  

آهلة بل إهلًا واحدًا غري  5هم ليسوا بذاته. ولكن   قائمٌ  والروح القدس إلهٌ  ،بذاته

 0ة التثليث. والقول بأن الثالث زيل  لروح ي  ة االبن واالقول بعدم ألوهيّ ! منقسم

، عن فكيف يمكن إذًا التعبري عن الواحد ِف ِالِةيف الوثنية.  آهلة منقسمني سقوطٌ 

، فدائاًم ِف الثالوثويف هَا ال نقول إهلًا أوالً وإهلًا ثانيًا وإهلًا ثالثًا.  .. ؟ 5=  1

  .(3)بل للزيادة. ليس العدد كام يف احلساب، فاهلل غري لا5الواحد = 
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، دون واحد=ِالِةا أمام يف رس التثليث حيث كنّ وال عجب أن يقول حينها: 

 .(3)؟زوال الوحدة أو الثالوِية

ل القارئ الكريم كالمهم، ولريى انطباق حديث خامس األئمة فليتأمّ 

إ ن ه  ول: حني يق× ، اإلمام حممد البالر عليهم املعصومني عند املسلمني الشيعة

ان   َوٌم ك  يام  م ىض  ل 
ُلوا بِهِ ف   َحتَّى اْنَتَهى ،َطَلُبوا ِعْلَم َما ُكُفوهُ و   ،َتَرُكوا ِعْلَم َما ُوكِّ

وا اهللَكاَلُمُهْم إََِل  ُ َن  ،َفَتَحريَّ يب  م 
ي ج   ف 

َيه  د  نَي  ي  َن ب 
ى م  ي َدع  ل  ل  ج  ان  الر  ت ى إ َن ك  ح 

ه   َلف  يو   ،خ  ي ج   ف 
ه  َلف  َن خ  ى م  َدع  َيه  ي  د  نَي  ي  َن ب 

 .ب  م 

ىو  أ َخر 
ة  اي  و  ت ى  :يف  ر   .(0)ْرضاألَ َتاُهوا ِِف ح 

هل يريد النصارى أن يعرفوا ما الَي أوصل آباء الكنيسة وكبار القساوسة 

 إىل صلب العقل؟!

لعّلهم مل يسمعوا كلامت النور من منبعها الصايف بعدما تالعب هبا هؤالء 

من النبع الصايف، العرتة الطاهرة لنبي اإلسالم حممد القساوسة، وها نحن ننقلها 

 |، حيث بّينوا األمر جليًا فقالوا فيام روي عنهم:

اُكمْ  :×عبد اهلل عن أيب . 3 َر ِِف وَ  إِيَّ َر ِِف  ،اهللالتََّفك  اَل َيِزيُد  هللاَفإِنَّ التََّفك 

ز   اهللإ ن   ،إاِلَّ َتْيهاً  ل  و   ع  ه  ﴿ج  ك  َدر  ار  و   ﴾َبصار  األ  ال ت  َقد 
ف  ب م   .(0)ال  ي وص 
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ل   : ×. وعنه 0 ض  ف  ا م  َر ِِف  ،ي   .(3)َكْيَف َكاَن َهَلك اهللَمْن َفكَّ

َ  :  ×أيب جعفر  . وعن0 لي ش  وا يف  ك  ل م   ت ك 
 
 .(0)اهللاَل َتَتَكلَُّموا ِِف َذاِت و   ء

اُكمْ لال:  ×. عن أيب جعفر 4 َر ِِف وَ  إِيَّ َم أ َن و   ،هللاالتََّفك  َدت  ا أ ر  َن إ ذ 
ل ك 

ت ه   ظ م  وا إ ىل  ع  نَظ ر   .(0)َفاْنُظُروا إََِل َعظِيِم َخْلِقهِ ت 

َبد  . عن أيب 2  .(4)َكْيَف ُهَو َهَلَك  اهللَمْن َنَظَر ِِف ×:  اهللع 

َر ِِف َذاِت ×: وعن أمري املؤمنني . 0  .(2)َد لأ اهللَمْن َتَفكَّ

َر ِِف َذاِت َمْن َتفَ  ×:. وعنه 1  .(0)َتَزْنَدَق  اهللكَّ

وا ×: وعنه . 1 ق  ه   اهللات  َثل  ل 
ي ال  م   َ بي ال  يِه َأْو ُتْعِمُلوا فِ  ..أ َن مت  ثيل وا ب الر 

 . (1)ِفْكرال

مَ : × أيب عبد اهلل . وعن3 اك  م  يف  الو   إ ي  ال  ت ه   ،اهللك  ظ م   ع 
وا يف  ل م  ال  و   ت ك 

وا ف يه   ل م   .(1)اَل َيْزَداُد إاِلَّ َتْيها اهللَكاَلَم ِِف الَفإِنَّ  ،ت ك 

َلق  : ×. وعن أيب جعفر البالر 32 وا يف  خ  ل م  وا يف  اهلل و  ت ك  ل م  ت ك   اهلل ال  ت 
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اً  اهللَكاَلَم ِِف الَفإِنَّ  اَل َيْزَداُد َصاِحَبُه إاِلَّ حَتَري 
(3). 

بينها وبني ما ولع فيه علامء فليتأّمل متأمٌل هبَه الكلامت، وليقارن 

اهلل لُِكُم َفَذ تدخل  إىل صميم القلب دون استئَان: ﴿ النصارى، وليستمع لكلمة  

ُكُم  الُل الَ ق  َفاَمَذا َبْعَد الَ َرب  ف ون   قِّ إاِل الضَّ أ ن ى ت َص   .(0)﴾ف 

 ة الثالوث!العقل ضحّي

ى يوحنا يقول ّ الثّ  :القّس منس 
ال وث األلدس هو أعظم إن  االعتقاد برس 

مه هلل، وذلك ألن  اإللرار بأن  اهلل أعظم من أن ي در   إكرام    كتستطيع اخلليقة أن ت قدي

ٍّ  له. ولعمري أيُّ  إكرام   هو أعظم   بالعقل البَّشّي 
ّ الّثال وث؟  رس 

أغمض من رس 

م اهلل، ألن نا  ي له أعظحينئذ ُنَض فباعرتافنا إذًا هبَا الرسي ن كري نا وهو م يشء فيحِّ

يه عن نوع  العقل نا نعرتف برِسي غريب، إذ  ، وليس هَا فقط، بل إن نا ن ضحي  ال أنَّ

معرفة لنا به البتَّة ويستحيل عىل ُعُقولنا القارِصة إدراكه أو معرفته، ولكن اهلل قد 

أوحاه لنا ونحن اعتقدنا به دون أن نضعه حتت ُحكم العقل، وهذا جيعل ضحي تنا 

نا نعتقد بام يسمو عقولنا، ويعلو فوق فهمنا البَّشّي  ،كاملةً   .(0)ألن 

ث الثالو يضحي القساوسة بعقوهلم وعقول أتباعهم أمام رسي  ة أخرىومرّ 

نضعه  دون أن ما أن نّتبعهون بعدم إدراكه أو معرفته! فكيف يطلبون منّ رُّ ق  الَي ي  

 ت ِ حكم العقل! حتى يصب  العقل ضحّية كاملة؟!
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 ال يفهمه؟! إن هل يقبل ا
 
لقس يوحنا أن يضحي بنفسه وماله مقابل شء

ون ينبغي أن يكوأن يعرف اإلنسان ما يقدم عليه،  ن أبجديات الفكر البَّشّي م  

 ال تقبل النقاش، ال عىل ما ُيالف قيعيةٍ  ًا عىل أدلةٍ مبني  يف مسائله اهلاّمة إلدامه 

 .ةة القيعي  ة والعقلي  القواعد النيقي  

بّينة، فإن املسلمني أيضًا يعتقدون أن اهلل أعظم من أن  مغالطةٌ ته إن يف كلام

تناقض ِف االعتقاد بالال يستهينون بعقوهلم إَل حد  ك بالعقل البَّشي، لكنهمي در  

 !واحدًا والواحد ِالِةاهلل أن يكون ، الذات اإلهلية

فوق  موة مما يسمعرفة حقيقة الَات اإلهليّ  نعم يشرتك املسلمون معهم يف أنّ 

لتنالض ااجتامع إمكان بيقّرون هم ال ة القارصة، لكنّ البَّشيّ  العقول ويعلو األفهام  

 .ثليثالتيف الَات اإلهلية املقدسة، فال يمكن أن جيتمع التوحيد حقيقًة مع 

 هو اليزان ِف الثواب كام قال، والعقُل بالعقل  رصَيةٌ  تضيحةٌ هَا إن يف 

  !؟لناومنا أن نضحي بعقاهلل تعاَل  ُب فكيف ييلُ ، والعقاب

ٌف باإن هَا الطلب  ح   سلتعاليم الكتاب املقدّ  ٌف خمال  ولفطرة البَّشية، م 

كَ الَعْقُل ََيَْفُظَك، وَ الفَ  حيث أّكد عىل أمهية العقل بقوله:  .(3)َفْهُم َينُْْصُ

 فأيُّ حفظ  هَا بعد التضحية بالعقل؟!

 معرفة اهلل ال يصدقها عقل!

 ةبني أمرين: األول هو عدم معرفة الَات اإلهليّ  توماس ف. تورانسيلط 

 لها العقل! وذلك عربال يصدّ  ية هَه املعرفة بطريقة  إمكانّ  املقدسة، والثاين هو
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 الثالوث والتجسد!

عّرفنا ذاته بَاتهقول: ي )كام  اً دليقأكثر ت ثنا بصورة  وإذا تدّ  .اهلل هو الَي ي 

  فقط هو الَي يعرف ذاته، وبالتالاهلل نستطيع أن نقول أنّ  أشار ق.إيريناؤس(:

ته ديّ داخل رسم اهلل وحده كائنٌ  ، وبام أنّ فال يمكن معرفة اهلل إال من خالل اهلل فقط

تفق متامًا ت ه هو وحده الَي يستطيع أن يعرف ذاته بطريقة  ة، فإنّ ته الَاتيّ وال َّنائيّ 

تى فقط من خالل ن نعرف اهلل فهَا يتأأفإذا أردنا حقًا مع من هو اهلل.. لَلك 

نا ي أنّ أ يف املعرفة التي يملكها اهلل عن ذاته. -ه عقلقُ بشكل ال يَصدِّ  - الشاركة

 له كآب   ةنا هو يف رشكة معه يف العاللات الداخليّ ل  نستطيع معرفة اهلل فقط إذا أدخ  

لدس، وهَه املشاركة يف املعرفة التي هلل عن نفسه صارت ممكنة من  وروح   وابن  

 .(3)ابن اهلل وبواسطة روح اآلب واالبن خالل َتسد

عماًل ن ه عقل، ونحل  ام تكون بشكل ال يصدي املشاركة التي يتحدثون عنها إنّ 

، والَي ألّره التوراة واإلنجيل كام تقّدم يف الفصل األول، نجد مليه عقلنابام يُ 

 .من عقل  وال نقل مضيرين لرد  هذه العقيدة التي مل يقم عليها دليٌل أنفسنا 

 تعطيل قواعد املنطق

 ساوسة  الق | املعارص لنبي اإلسالم حممد   االب صفرونيوسلقد سبق 

عد النيق بعجز قوامن كلاممهم، حيث التزم تبنّي ذهبوا إليه كام املعارصين فيام 

 عند احلديث عن حكمة اهلل، فكيف بالثالوث وهو حتى ِف مثل اكتشاف التناقض

 رّس األرسار!
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عد النيق الزمٌة لفحص اُلجة والدليل، والكتشاف ومعرفة قوايقول: 

أمام  تعجز.. ولكن لواعد املنطق مهام كان ِ التناقض، أو الباطل ِف كالم الناس

خاصٌة فهي  - رغم رضورمها -.. إن لواعد معرفة الصواب من اخلطأ عمل اهلل

 ة اهللحكم لفحص حكمة اهلل، ألن   كأداةٍ  مَ ستخَد بنا نحن البش، وال يمكن أن تُ 

 .(3)أعظم

املنطق حتى يف مثل اكتشاف أمام الباب االب صفرونيوس وههنا أغلق 

حسب ب أمام اإلعالنات اإلهلية، حتى لو كان ِ متنالضةً واسعًا وفتحه  ،التنالض

 لعقل!لني ض  نال  د امل  ة الثالوث والتجسُّ ، وما ذاك إال إلثبات صحّ العقل

كثرة األنبياء  معمن سقمه؟  يي كيف نمّيز صحة هَا اإلعالن اإلهل :وعليه

 املقدس؟ باالكَبة بحسب الكت

 ؟ أالمن إعالنات األنبياء الكذبة أن يكون اإلعالن الثالوِي   تمُل َُي أال 

 ز احلق من الباطل لبل أن نتبعه؟ ينبغي أن نميي 

لعل االب صفرونيوس وإن سمع بدعوة النبي | إىل اإلسالم وهو 

َقْوَل لاالَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن ع أو يعمل باآلية الَّشيفة: ﴿املعارص له، إال أنه مل يسم

م   َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَهُ  اه  د  ين  ه 
 َ ئ ك  ال  َم اهلل أ ول  ك  ه 

ئ  أ ول   .(0)﴾َباِب لُأوُلو االو 

سن  فيام يؤدي إىل تعطيل لواعد املناطق وااللتزام باملتنالضات؟  فأيُّ ح 

لة كيف أمكن االستدالل عىل نطق معطّ لو كان العقل هنا ولواعد املو
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ه إنام تة عىل نبوّ اإلعجازيّ × التوحيد رأسًا؟ أليس االستدالل بأفعال عيسى 

 هنا كيف نستدل به؟ الً ط  ع  م  ل بالعقل؟ فإن كان العقل قب  ي  

ُثُر َوُطوَبى لَِْن الَ َيعْ ؤالء النصارى، ولد لال يومًا: ة هلههنا صار املسي  عثر  

ِِفَّ 
(3). 

يف املسي ، واألب صفرونيوس يقّر بأن ما ذهبوا  كيف ال تكون هَه عثرةٌ 

ندرك أرسار املحبة، ال تنالض الفكر(! يقول:  إليه إنام أوصلهم إىل حل )كّل 

، بل ندرك فقط ما تعلنه ال نقدر أن ندرك أرسار جوهر اهللأرسار جوهر اهلل، ألننا 

، أما من راملحبة ويامرس املحبة يتعثّ ة عن جوهر اهلل، ومن يدرك أرسار لنا املحبّ 

ًا ما فإنه رسيعحياول بالفضول وبشموخ الفكر أن يدخل هَا اهليكل املقدس، 

 .(0)ُيرج حاماًل معه كل تناقض الفكر وعجزه

عطف يف العبارة األخرية عجز الفكر عىل تنالضه، ونحن نقّر بالعجز دون 

 بحسب العقل إذ سيدعو العقُل  أن يكون اإلله متناقضاً  ال يمكنُ ألنه التنالض، 

، ألن املنع من اجتامع املتنالضني من أهم ركائز العقل، حينها إَل عدم اإليامن به

 .عقيلّ  استدالل   فإن سقط ِ سقط معها كلُّ 

 العقُل يركُع خارجًا!

 اجلمع بني ما تقّدم من تعطيل العقل، وبني القس إيدن ويلسون توزرحياول 

والعقل والدراسة للكتاب املقدس، حيث يواجه  اعتامد الدين عىل العلم
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ق من  النصارى يف ذلك معضلةً  عويصة، فيحاول التأكيد أّنه ال بّد من التحقُّ

 !خارج دائرة اإليامن أن يركع بخشوعٍ  العقلعىل ذلك  وبعد، أّوالً  )سالمة النّص(

م عىل )الكلمة( بأَّنا  وليس له احلقُّ   !أو غري معقولة معقولةٌ يف أن حيك 

كيف جيتمع ذلك مع العلم واملنطق والعقل؟! كيف جيتمع مع نصائ  

ع يبه الّص يصن ن أاإلنجيل املتعددة بلزوم األخَ باحلليب العقيل؟! أال يشى م  

عُ لقول الكتاب املقدس:   ؟(3)َشْعٌب الَ َيْعِقُل ُيْْصَ

فهل معنى ذلك أننا نحكم عىل الدرس : القس إيدن ويلسون توزريقول 

ه عديم القيمة يف مال اإلعالن الديني؟ كال وحاشا، فالدارس يلعب لم بأنّ أو الع

ق النص، وأن يدلّ  متيقنة التعيني. وواجبه أن يضمن سالمة يف حدود   دورًا هاماً 

  ِ أصاًل. وله أن يقرن الكتاب بالكتابي  عط  جهد طالته يف االلتزام بالكلمة كام أ  

أبدًا أن  . فال جيب عليهنتهي سليتهوهنا تحتى يعرف املعنى احلقيقي للنص. 

وال جيب عليه أن جيرؤ عىل وضع معنى مكان احلكم عىل ما هو مكتوب،  يأخَ

وال جيب عليه أن جيرؤ عىل امتداح الكلمة او . الكلمة ِف قفص االَتام أمام عقله

 ةإن عقيد .أو غري علمية. ةٌ أو أُنا علمي   أو غري معقولةٍ  الكم عليها بأُنا معقولةٌ 

للقلب، وروح اإلنسان فقط هي التي تستطيع أن تدخل إىل داخل  التثليث حقٌّ 

ما أفاملحبة واإليامن يدخالن إىل رس الالهوت،  إىل لدس األلداس.. ،احلجاب

 .(0)خارجاً  العقل فلريكع بخشوعٍ 

م البحث عن املعرفة أودى هبم إىل إنكار احلاجة ل  إن اختالل املوازين يف س  
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بام  إن القلب يعرتف! لال القس توزر: لزوم اإليامن بالستحيل للربهان، وإىل

شك، بال تسليمٌ  ن البحث عن برهان  اآخر. بل  إىل برهان   يعلنه اهلل دون ما حاجة  

امن أويت بموهبة اإلي إنسان   . وكلُّ جيعل اإليامن غري ضوري   والعثور عىل برهانٍ 

أنا "حد آباء الكنيسة األولني: يعرف حكمة تلك الكلامت اجلريئة التي نطق هبا أ

ن وأنا أؤمن أنه قام مي ألن هَه احلقيقة بعيدة التصديق، أؤمن أن املسي  مات عنّ 

 .(3)"األموات ألن هذا مستحيل

منافيًا لكامل اإليامن، وامتدح حكمة اإليامن  العثور عىل برهان   د  قد ع  ل

وت من امل القيامن باملستحيالت! وكلمة أحد آباء الكنيسة وإن أخطأت يف كو

مستحياًل، فإّنه ممكٌن يف نفسه بال شبهة، لَا صار باإلمكان لبوله وتصديقه، إال 

الوث مع ، حينام صار اإليامن بالثةالعقيدة الكنسي   َسد  ِف أسِّ ال تُ  ةً أورِتهم ِلمَ أَّنا 

 ! مستحياًل واقعاً الدين، مع كونه  التوحيد أصل  

موا لزليس هلم أن يُ لكن و، م اختاروا هلا ذلكألَّّن  لعقوهلم أن تركع هنانعم 

 ُد زهَ يَ فَ رأس مال اإلنسان يف هَه الدنيا هو العقل، أ ، إنّ عقول اآلخرين بذلك

 ت؟!ق باملستحيالدي ص  ؟! في  بأِمن ما أعياه اهلل تعاَل تقليدًا آلباء الكنيسة

جذوة الفكر كل ام رامت الروج عن  مخادَ لقد حاول اآلباء والقساوسة إ

وها ، ت ِ ذريعة لصور اإلنسان وجهله ألبسط باجتهاداَتم حياضهم التي حد 

ولئك ث األلانيم أولقد أنكر فكرة اإلله املثلّ مظاهر الطبيعة، فقال القس توزر: 

 نظرية ال يستطيعون تعليلها. فهم إذ حياولون فهم العيلي  الَين يرفضون كّل 

احدًا نه يستحيل أن يكون اهلل وُيلَصون إَل القول بأبنظرمهم الباردة اجلسدية 
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ة ي  أ، وينسون أن حيامهم كلها حييط هبا الغموض، ولد فامهم أن وِالِة ِف آن واحد

وليس ِ  وإُبامٍ  لتفسري أبسط الظواهر اليبيعية تكمن ِف غموضٍ  صادقةٍ  حماولةٍ 

 الكتاب أن البعض أنكر ولقد. .(3)أيرس من فهمها من رس الثالوث األلدس

ِف  تناقٌض  هي فكرة التثليث ِف واحدٍ  زاعمني أن  م ألاني ثالثة اهلل أنّ  م  لي ع  ي   املقدس

 أو ،عىل اليريق سقو  ورقة شجرٍ  مِ ه  فَ الكلامت، ولكننا ما دمنا عاجزين عن تَ 

 .(0)ا؟بالنسبة لن فلامذا يكون التثليث عقدةً  ،ِف عشه فقس بيضة عَصفورٍ 

؟! هل يستغلُّ اآلباء بنائهيراوغ مع أسٍّ هَا الَي ول   أب   ولعمري أيُّ 

ليبذروا فيهم بذرة التسليم باجلهل وخمالفة هلم  األتباع   تصديق   والقساوسة  

 !؟النيق

 ن من التمييز بني أمرين:يتمكّ  ف  نص  أال يرون أن امل  

: املظاهر الطبيعية التي ال يتمكن من تفسريها ومعرفة لواعدها، لكنّه أوهلام

نسان يف اإل ه  س  وهو ما يلم  وال مجعًا بني املتنالضات، للعقل  ال يرى فيها منالضةً 

 س  ج  
 بضحالة علمه أمام علم منا يقرُّ  وروحه وسائر خملولات اهلل تعاىل، فكلٌّ  ه  د 

 .(0)﴾ِعْلِم إاِل َقلِيالً الَوَما ُأوتِيُتْم ِمَن  ﴿ :اهلل عّز وجل

وعدم  رد القس توزو، كوجَيكم العقل باستحالتها: املسائل التي ِانيهام

 ده يف نفس الول ِ وبنفس املعنى! وكاجلمع بني التوحيد والتثليث! ووج
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ون  أ َن ي  ، فقد لال تعاىل: ﴿فنَِص ِف إيامن غري الُ  عُ لسنا نيمَ  ع  ت َطم  ف  ن وا أ  َؤم 

َم  نَه 
يٌق م  ر  ان  ف  َد ك  ل  َم و  ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعقَ اهلل ْسَمُعوَن َكالَم يَ ل ك  مَّ َُيَرِّ  ُلوُه َوُهمْ ُِ

 .(3)﴾َيْعَلُمونَ 

 اجلمع بني املتناقضات الظاهرة!

 )النور / إن  اجلمع بني اليشء ونقيضه :االب فاضل سيداروسيقول 

يه الفالسفة والالهوتيون )املفارلة  (، وما يبدو متنالضًا Paradoxeالظالم( يسمي

ور والظالم،  هو الن. فاهلليتجاوزه اهلل إذ جيمع بني التناقضات الظاهرةيف اإلنسان، 

 أحٌد  - ِف ما نحن بَصدده -وهو وهو البعيد القريب، وهو املتعال املتواضع.. 

 .(0)بني الواحد والثالثة وِالِة، بدون تناقضٍ 

ريًا هناك فرلاً كب فإنّ  :ما ولعوا فيه ز  لو أراد النصارى َتاو   ههنا حمّط الرحال

 إلنسان(.يف ا حقيقةً  هو )متنالٌض  بني ما )يبدو متنالضًا يف اإلنسان( وبني ما

 ة(.الوالعيّ  ةبني )املتنالضات الظاهرة( و)املتنالضات احلقيقيّ  وهناك فرٌق 

ي النصارى فيام ولعوا فيه، فإّن املسائل الت بني هَين األمرين يولع   واخللط  

 بتنالضها عىل لسمني: قال  لد ي  

 هور البدويِّ القسم األول: هو ما يبدو للوهلة األوَل أو بحسب الظ

  متناقضًا.

، ه  ض  نال  ت ولكنّك بعد التدليق فيه والفحص والتأمل ترى أنك لد تومّه ِ  
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 ه ليس متنالضًا.م عليه بأنّ وتك  

، يظهر منه (3)ِف قربه ه بعيٌد عدِ ِف بُ  قريٌب  :أو ،بعيدٌ  لريٌب فقولنا مثاًل: اهلل 

فال يمكن  كانت واحدةً عد إن جهة القرب والبُ  ، ألنّ للوهلة األوىل أنه متنالٌض 

 .أن يكون قريبًا وبعيدًا ِف الوقت عينه من نفسه اجلهة واللحاظ

 جهةً  رِب للقُ من الوجوه، فإن  للتنالض بوجه   لكنّا إذا تأّملنا نجد أن ال حمّل 

 .أخرى وللبعد جهةٌ 

هو عّز فعن املكان وعن اجلسمّية،  هٌ ز  ن  يني ألّن اهلل تعاىل م  وكالمها ليسا مادّ 

ء شء واملحيط بكل ش نا من جهة كونه القادر عىل كّل ألرب إلينا من أنفس   وجّل 

 .والعامل بكل شء

 عب   حال   وهَا القرب  
ه فال يكون لرب املخلولات ومانستها، ة  عن مشاهب    ه  د 

 . ليلزم التنالض عنهم مادياً  ه  عد  أو ب  

دليق لنظر والتحتى بعد إمعان ا القسم الثان: هو ما يكون متناقضًا حقيقةً 

 وضوحًا كلام بحث ِ فيه. ويزداد   فإن التنالض يستقرُّ  ،فيه

 الواحد هو ثالثة، يظهر للوهلة األوىل أنه متنالض. فلو لل ِ أنّ 

 :احتامالت ثالثةوههنا 

  ال ض.، فال تنخمتلفة راد بالواحد وبالثالثة حلاظاٌت : أن ي  االحتامل األول

ملعنيني فيكون أحد اوالثالثة معان  خمتلفة  راد بالواحد: أن ي  االحتامل الثان

 مازيًا واآلخر حقيقيًا، ويرتفع التنالض حينها.
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راد بالواحد وبالثالثة املعاين احلقيقية، فيكون : أن ي  الثالثاالحتامل 

 التنالض ثابتًا ال مفّر منه أبدًا.

، مإرادة اللحاظات املختلفة، فقد لال به علامؤهأما االحتامل األول، وهو 

قيقته َشكًا حكان يف ، ووتثليث األقانيم أي األشخاصفأفىض إىل توحيد اجلوهر 

 .باهلل تعاَل

 نالضالتباهلل إىل جانب الَّشك هَا االحتامل  مُّ ض  ي  ومع القول بالتوحيد 

رّ   .، ألّنه يؤول إىل االحتامل الثالث بمعنًى من املعاينامل ست ق 

اًل بأن لوا التثليث عىل الجاز مثوَُحَ نصارى ال ه  ل  ب  ل  أما االحتامل الثاين، فلو 

ك ، كام يشرتإَل صفاٍت من صفات اهلل تعاَل قالوا أن الثالوث هو نوع إشارةٍ 

ا ذلك لَصار لو قبلواملسلمون واملسيحيون يف وصف اهلل تعاىل بصفات الكامل، 

  لفظيًا.. الالُف 

 ازيٌّ م لوث فهو لفظٌ ، وأما الثاحقيقةً  رأسًا، فاهلل واحدٌ  والنتفى التنالض  

 حقيقة.  ه ثالثةٌ راد منه أنّ ال ي  

كن ما ال يمثالثة حقيقة؟! هَا  حقيقةً  إذ كيف يمكن أن يكون الواحد  

 .دلة النقليةالف األآللعقل أن يقبله ولو دلت عليه 

ك النصارى باملعنى احلقيقّي ومع مت    ل حلواحد والثالثة، وعدم لبوهلم ل سُّ

قل عىل ى بالعحَّ َض مساويًا للثالِة! ويُ  الواحُد يصب   ،ملجازأحد املعنيني عىل ا

 !مذبح الثالوث



 

  

 .(3)الثور األبيض! ل  ك  وا يوم أ  ل  ك  : أن النصارى أ  القائل يصدق املثلوههنا 

 اضطروا اىل االلتزام بالتنالضني سقط العقل وحصل ِ التضحية به، ح

 الصي  الَي ال مهرب منه وال مفّر.

صًا حيف الَات اإلهلية  نالض الصي  هبَا الشكل ممكنٌ التإن فإن قيل: 

 عىل اإلدراك. ةٌ ي  ص  ألَّنا ع  

 ،ألن هَا خالف الكامل التناقضاتفيه جتتمع  بإلهٍ معكم لن نؤمن  :قلنا

 .الشائع بغري ما ترونعىل  وخالف العقل الذي نراه حجةً 

 جتتمع حبسب اخلربة الروحية ظاهريٌة تناقضاٌت

 هلا بحسب ال حص بأن يف العقيدة املسيحية تنالضات  ندل كوستي بيقّر 

 عىل املستوى العقيل! إنام عىل الظاهر، ويقّر بأن اجلمع بينها ال يمكن أن يتمّ 

عليك أن تضع عقلك جانبًا  روحي حصًا! وكأّنه يقول لإلنسان:املستوى ال

                                                 

لال ، وصل ُبم اطريقًا ومعنى النقلصحة ت من لا ضحوا بالعقل وتنازلوا عن التثب  أي أَّّنم  (3)

(، ولصته واملثال املعروف هو: إَل االلتزام بالتناقضات. ل  الث َور  األ َبي ض 
َوم  أ ك  َل ِ  ي 

ام  أ ك  : )إ ن 

ار  ث الثة  أ ثو 
ه  كان  يف أ مج  ة  ن  وا أ  م  ع  د  وأ ح ر   -ز  ر   -أ بي ض  وأ سو 

َقد  ٌد، فكان  ال ي  ومعهم فيها أ س 

َوين   : إ ن  ل   واأل ح ر 
د  َومًا لأل سو  ، فقال  ي 

ن  عليه  ه 
ع  ام 
ريٌب عليهن  الجت  َون  األ بي ض  غ  ام ول  ك 

ون    عىل ل 

ام  لال  لأل   ي  َعد  أ  م  ب  ، ث  ه  ل  ك  ، فأ  َله  ف  َِ. ف قاال: ك  ام األمج  ة  وص  ك  ل  َِ ل  ه  خ  ل  َكت امين آك  ر  َين نا، فلو ت  : ب  ح ر 

 ، ه  ل  أ ك  ، ف 
َأن ك  ب ه  : ش  ، فقال  له  د  ل  األ سو  ي آك 

َعن  د  َون ك  ف  َوين ل  : إ يني آك  ل  ه  د  باأل ح ر  فقال  ل  ر  ل ك  ث م  انف 

ل  الث َور  
َوم  أ ك  َل ِ  ي 

ام  أ ك  ن اد ى: إ ن  َل، ف  : اَفع  ، فقال 
ات  ة  أ صو  ي ث الث 

اد  ن  َعن ي أ  : د  ، فقال  ة  ال حم  ال 

ه   ار  م  أ نص 
َسل   َن ي 

ب  مل  رَض  . ي  ه  ل  م  أ ك  ؛ لاهلا ث الثًا، ث  ى عليه  األ بي ض  غ  منهم أ نح  ر  ت ى إ ذا ف  وٍّ ح  د   لع 

 .(300، ص: 1)الطراز األول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعول، ج



 

 

 

طريق ال ! إنتؤمن ُبا حتى تؤمن ُباوتلتزم بالتنالضات غري املحدودة، بل 

 الدليل عليها، لكن هنا يصب  ليام الدليل متولفاً عىل هو ليام   مسألة   ألّي  الطبيعّي 

 متولٌف عىل ليام الدليل! التصديق، والتصديق  

 حْص ال تناقضاٍت  -حسب الظاهر -العقائد املسيحية توي يقول بندل: 

أن املسي  لانيم.. ونقر بوإنه يف الول ِ ذاته مثلث األ اهلل واحدٌ  . فمثالً نقول بأنّ هلا

 متمعة عن احلقيقة، تعرّب   - ظاهرياً  –كل هَه التنالضات  يف آن.. وإنسانٌ  إلهٌ 

، حية، بل عىل مستوى البة الروولكن اجلمع بينها ال يتم عىل الستوى العقِل  

 .(3)وهَا هو معنى الرس يف املسيحية

فسهم ين أتعبوا أنلقد كان بندل رصحيًا بخالف بعض علامء النصارى الَ

يس لوأتعبوا الناس معهم يف حماولة رشح الثالوث بحسب العقل، وههنا يتبني أن 

ك مجعًا ! ولو رأى ذلإَل ذلك، إنام عىل الؤمن التسليم دون أن يتعق ل للعقل سبيٌل 

 بني املتنالضات!

 التناقض يف ما سوى املادة!

يف  شكال التنالضللتخلًّص من إ حماولةٌ  ب توماش شبيدلك اليسوعيألل

عقيدة التثليث، تبتني عىل التمييز بني املادة وما وراء املادة، فيقّر بأنه ال يمكن أن 

إال مع القول بالتجزئة، ولكّن هَا مقصوٌر عىل عامل املادة وال  ثالثةً  يكون الواحد  

 !يمكن قبول التناقض ِف الذات اإلهلية القدسةيشمل ما وراءها، وعليه 

املشّككون لوهلم )كيف يمكن للواحد أن يكون ثالثة(  يواصليقول: 
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أما بالنسبة  .هو الَصواب عينه بالنسبة لألشياء الاديةوهَا بالطبع  بدون َتزئة؟!

شّكلون ي ثالثة أشخاص   لألشخاص الَين حييون اإليامن، يؤمنون إيامنًا لويًا بأنّ 

يف نفوس  ة واحدة، وهَا هو الغنى احلقيقي الَي يزرعه اإليامنشخصيّ 

 .(3)املؤمنني

يعرتف بأن اإلشكال يف حمله متامًا بالنسبة لألشياء املادية، لكنه يزعم فهو 

 مسألة التوحيد.عىل أنه ال ينطبق 

لك كان ذ يالزم التجزئة، سواءٌ والتوحيد معًا د التعد  بالقول واجلواب: أّن 

الفها الوجدان ، وما ذكره هو دعوى يبحكم العقل ييًا أم غري ماد  أمرًا ماد  

 ومن جهة   احد  و يف آن  والرتكيب صاف اليشء بالبساطة فكام مل نقبل اتّ واملنطق، 

العقل يرى يف ذلك  ألنّ  ،ةَلك ال نقبلها فيام وراء املادّ يف املاديات، ك واحدة  

 تنالضًا.

بالوجود  (0)بالنسبة إليناي غري مادّ  وهو كائنٌ صاف امللك يمكن اتّ فهل 

بني املتنالضات فيام وراء املادة وال سبيل للقول به،  ه مجعٌ ؟! إنّ وعدم الوجود معاً 

                                                 

وهَا القيد )بالنسبة إلينا( ناظر  إىل ما ذهب إليه مجٌع من علامء النصارى من أن :املالك مّرٌد عن  (3)

املادة بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إىل اهلل فهو جسميٌّ ومادّي )نقله القديس توما اجلسم وعن 

(، لكّن األكويني ذهب إىل أَّّنا ليس ِ 3ص 0األكويني عن الدمشقي يف اخلالصة الالهوتية ج

مادية وليس فيها شء من الطبيعة اجلسمية، وفرّس وصفها باجلسمية بالنسبة إىل اهلل من جهة 

اسطة بني اهلل واملخلولات اجلسمية، فتظهر هلل تعاىل أَّّنا الطرف اآلخر اجلسمي لكوَّنا أَّّنا الو

 (.32ص 0واسطة!! )اخلالصة الالهوتية ج

 .00نحن يف الثالوث صكام يف كتاب:  (0)



 

 

 

 والثالوث نظريه.

 ال ينبغي حتكيم العقل!

من أكثر األخطاء التي يسقط فيها : يقول األرخن أ. حلمي القمص يعقوب

ون ، وإذ يريدالعقل وطرح اإليامن خارجاً  حتكيمُ .. ة املسي  ما ييل:منكرو ألوهيّ 

 هر ضعُف وإذ يظاحلقائق اإليامنية للفحوصات واملقاييس العقلية، وا ع  ض  أن ي  

 .(3)، فيلجأون للتربيرات التي تطرحهم بعيدًا عن حظرية اإليامنتهالعقل وحمدودي  

حاول ِ مدرسة أنطاكية إخضاع احلقائق اإليامنية : ليخلص إىل لوله

طقة للمنطق البَّشي األرسطاليس، ولَلك خرج من هَه املدرسة أشهر هرا

 .(0)القرون اخلمسة األوىل

حقائق اإليامن إذًا بام فيها الثالوث ال تضع للمنطق البَّشي! وال يص  

 عىل املنطق البَّشي والعقل! فيها تكيم العقل! مع أن اإليامن هبا مولوٌف 

 ال استثناء يف خضوع العقل!

ع جيب أن ُيضة يف الدراسة الالهوتيّ : يقول الدكتور القس عامد شحادة

 . فعندما يكون هناك تناقٌض بنيكام جاء يف الكتاب املقّدس لإلعالن اإلهلي لعقُل ا

ء ِف ليس هناك أي استثنا، لإلعالن االستنتاج البشي واإلعالن ُيضع اإلنسانُ 

 .(0)هذا
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  يَهب إىل أنه ليس هناك أّي فهو 
 
يف لزوم خضوع اإلنسان وعقله  استثناء

 تنالٌض!! حتى لو كان يف ذلك  لإلعالن اإلهلّي 

 إن التنالض يف حقيقة األمر يكشف عن أحد أمرين:

 اإلعالن اإلهلي. هم  إما عدم صحة اإلعالن اإلهلي، أو عدم صحة ف  

 ن تنالضًا،م  ض  أما ما ذهبوا إليه من لزوم اخلضوع هلَا اإلعالن حتى لو ت  

كام تقدم، ولد حّثهم  مناٍف لكم الكتاب القدس من لزوم اتباع العقلفهو 

ُلوا َلْو َعَقُلوا َلَفيِنُوا ُِبِذهِ وَ ل والفطنة لبلوغ اآلخرة: املقدس عىل التعقّ  الكتاب َتَأمَّ

آِخَرََتُمْ 
(3).  

 مقبوٌل!لعقل ل مناقٌض الثالوث النتيجة:. 3

 :النَصارى ِف عقيدة الثالوث دعن ياعٍ َض  حالةِ إىل ممّا تقّدم  ص  خل  ن  

 دومعناه تعد  األشخاص، انيم أي بوحدة اجلوهر وتعدد األلفإَّّنم يقولون 

 !وال يقولون به ،اآلهلة

 !العقل ولكنه مقبول ضد  وتارة بأنه  !ه فوق العقلبأن   وفرسوا ذلك تارةً 

  .لّياً جملا تقدم، حيث ثب ِ التنالض بّينًا  بأَّنا فوق العقل فباطٌل  وأما لوهلم

 عقيدةٍ  أي ال يمكن الوافقة عىل، ولكن ضد العقل فَصحيحوأما لوهلم بأَّنا 

ة حكم العقل القطعي عىل أي ها عن احلجية رأسًا، ألسبقيّ لسقوطضد العقل 

 حكم آخر.
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تلميَ اإلمام املعصوم جعفر بن حممد بني هشام بن احلكم مناظرٌة ت ر  ج  

 مواطن عىل هُّية  بر فيها هشام   ف  ة، أول  هُّي  ر  وكبري أسالفة النصارى ب  ، ×الصادق 

  الثالوث يفالتنالض 
ابنًا؟  ن  أبًا واالب صار اآلب   ، فمع كون اآلب واالبن واحدًا مل 

لد وفًا طالبًا للحق، منص   هُّية  ر  مها ال كالمها، ولد كان ب  أحد   ومع اختالفهام فاإلله  

 ذلك بعد املناظرة الشّيقة التي مجعته هبشام: ني   ب  ت  

ام  َبن   ش  َن ه  اث ل يق  احل     ع  َن ج  م  ع  هَُّي ة   (3)ك  ر  ه  ب  ال  ل  ق  ى ي  ار   الن ص 
ة  ث ال ق  َن ج 

دَ  ،م   ل 

ن ةً  ني  س 
َبع   س 

ي ة 
ان  اث ل يق  الن َص  ث  ج  ك  َطل ب  و   ،م  ان  ي  م  اإل  ك  َ و   ،َسال  َن حي  َطل ب  م  ت جُّ ي 

ت ب ه   أ  ك  َقر   َن ي 
َيه  مم  ل  ف  و   ع  َعر  ف  امل  ي  ي   ب ص 

ئ ل ه  و   ات ه  س  ال  ات ه  و   د   .آي 

ال   ىو   :ل  ار   الن ص 
ر  يف  ت ى اَشت ه  ك  ح 

ل   َ ف  ب  ر  ني  امل  و   ع 
ود  الو   َسل م  وس  امل  و   ي ه  ج 

ى ار   الن ص 
َت ب ه  ر  ت ى اَفت خ  ال  َِ و   ح  أ   :ل  هَُّي ة  أل  َجز  ر  ال  ب 

ي ة  إ 
ان  َن يف  د ين  الن َص  ك  َ ي  َو مل  ال   ،ن 

ان  ط ال باً و   قي  ك  َلح 
ل ك  اإل  و   ل  ع  ذ  م  م  ه  و   ،َسال  ع  ا م  َكث ه  ه  ط ال  م  م  َد  أ ٌة ت  ه  اَمر  ع  ان  َِ م   ،ك 

ي ة  و  
ان  َعف  الن َص  ا ض  َيه  ُّ إ ل 

ان  ي رس  او   ك  ه 
ت  ج  َعف  ح   .ض 

ال   نَه  ف ع :ل 
ل ك  م  ف  َِ ذ  هَُّي ة   ،ر  ر  ب  ب  ب َطن  َمر  ظ َهرًا األ  ف رض  

َرَق َأْقَبَل َيْسَأُل فِ و   ،ل 

مَ  :ْساَلمِ اإلِ ْخَتلِِفنِيَ ِِف الُ وَ  ْسلِِمنيَ الُ  ك  َن أ َعل م   ؟م 

ة   م 
َن أ ئ  َسأ ل  ع  َلب ل  ي  ني  امل  و  أ 

مَ و   َسل م  ائ ه  ل ح  َن ص  مَ و   ع  ئ ه  ل ام  ى احل  أ َهل  و   ع  ج 

مَ  نَه 
ًة ف َرل  و   ،م  ئ  ف َرل  َست َقر  ان  ي  نَد  ك 

َيئاً الًة ال  جي  د  ع  َوم  ش   .ق 

                                                 

كلمة أصلها يوناين كان ِ تطلق عىل كبري األسالفة، وهي رتبة أدنى من البطريرك وأعىل من  (3)

 املطران.



 

  

ال  و   ًة َعىَل  :ل  مَّ
ُتُكْم َأئِ ْت َفُوِصفَ  ،قِّ الَ قِّ َلَكاَن ِعنَْدُكْم َبْعُض الَ َلْو َكاَنْت َأئِمَّ

يَعةُ  ام  َبن  و   ،َلُه الشِّ ش 
ه  ه  ف  ل 

ص  م  احل  و   .ك 

َح ن    الر 
َبد  ال  ي ون س  َبن  ع  ق  ش   :ف  ال  ل  ه  ق  ىل  ب   :امٌ ف  اين  ع  ك  ىل  د  ا ع  َين ام  أ ن  اب  ب 

ال ٌس ال َرخ  ج  يل   و   ك  ون  ع  ء  َقر  َوٌم ي  ي ل 
نَد  َرآن  الع  ا  ،ق  ه  م  ع  ى م  ار  َوج  الن ص  ن ا ب ف  ا أ  إ ذ  ف 

نَي   اد  الب  و  م  الس  َيه  ل  ل  ع  ج   ر 
ة  ائ  َن م  َحٌو م  َم ن  ه  رَي  ني  إ ىل  غ 

يس  سي
االو   ق  س  رب  

اث ل يق  اجل  و   ،ن 

هَُّي ة  األ   ر  َم ب 
اين   ،َكرب   ف يه  ك  َول  د  ل وا ح  ز  ت ى ن  َيه  و   ،ح  ل  س  ع 

َل  ٌّ جي 
َريس  هَُّي ة  ك  رب  

ع ل  ل   ،ج 

ام  ِ   ق  ة  األ  ف  ال ف  مَ و   س  ييه 
ص  ىل  ع  اب ن ة  ع  ه  مَ و   الر  ه  س 

ان  ر  َم ب  ه 
وس  ء  ىل  ر   .ع 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ق  ا ب   :ف  ن  م 
ي  م 

ر  ب  امل  ق  ك  ََ  َن ي 
ٌد مم  ني  أ ح 

َلم  ب  الَسل م  م  إ ال  الع  ال  َد و   ك  ل 

 َ َم ش  ه  نَد 
ام  ع   ف 

ي ة 
ان  ه  يف  الن َص  َرت   .ْساَلمِ اإلِ َقْد ِجْئُت ُأَناظُِرَك ِِف و   ،ءٌ ن اظ 

ال    امٌ  :ل  ش  ك  ه  ح   .ف ض 

ال   ق  هَُّي ة   :ف  ر  ا ب   ِسيِح الَ َفَلْيَس َأَنا بِ  ،ِسيِح الَ يُد ِمنِّي آَياٍت َكيَياِت إِْن ُكنَْت ُترِ  ،ي 

َذاَك ُروٌح َطيَِّبٌة مَخِيََصةٌ  ،اَل ُأَدانِيهِ وَ  اَل ِمْثلِهِ وَ 
 .َعاَلَماُتُه َقائَِمةٌ وَ  ،آَياُتُه َظاِهَرةٌ  ،ُمْرَتِفَعةٌ  (3)

هَُّي ة   ر  ال  ب  ب ن ي  :ل  أ َعج  م  الف  ال  َصف  الو   ك   .و 

ش   ال  ه  َدت   :امٌ ل  ن ااحل  إ َن أ ر  اه  اج  ف ه   .ج 

هَُّي ة   ر  ال  ب  مَ  :ل  ن   ،ن ع 
ا م   َ َم ه  ب ييك  َسب ة  ن 

ا ن  ل ك  م  إ يني أ َسأ  َسب ة  امل  ف 
ي   ن  ان  أل  اس   ؟َبد 

امٌ  ش  ال  ه  ه   :ل   مي
ه  أل  دي مي ج  اق   ،اَبن  ع   إ َسح 

َلد  َن و 
 ن ه  م 

َلد  و   أل  َن و 
ٌد م   حم  م 

يل   ع   .إ َسام 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ب يه  و   :ل  ب ه  إ ىل  أ  نَس  َيف  ت   ؟ك 
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امٌ  ش  ال  ه  ت ك   إ نَ  :ل  َ َم أ َخرب  ك  نَد 
ب ه  ع  َدت  ن س  ن ا و   ،أ ر  نَد 

ب ه  ع  َدت  ن س  إ َن أ ر 

ت ك   َ  .أ َخرب 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ا :ل  ن  نَد 
ب ه  ع  يد  ن س 

ا ن س  و   ،أ ر  ه  إ ذ  ن  ن ن َِ  أ  ب ه  ظ 
َسب ت ن ا أ َغل 

َل ِ   ،ب ه  ن  َبه   :ل  اَنس  ف 

ب ه  هب  ا نَس  ي ن 
ت    .ب النيَسب ة  ال 

امٌ  ش  ال  ه  مَ  :ل  ُه َقِديٌم ِمْن َقِديمٍ  ،ن ع  اَم  ،َتُقوُلوَن إِنَّ ُ اَم ااِلْبنُ وَ  ُب األَ َفَأُّي  ُ  ؟َأُّي 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ل  إ ىل   :ل  ي ن ز 
 َ َبن  األ  ال 

 .َرض  اال 

امٌ  ش  ال  ه  ل  إ ىل   :ل  ي ن ز 
 َ  .ب  األ  َرض  األ  ال 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ول   :ل  س  َبن  ر 
 .ب  األ  اال 

امٌ  ش  ال  ه   .ِب األَ ْلَق َخْلُق الَ أِلَنَّ  ،َب َأْحَكُم ِمَن ااِلْبنِ األَ إِنَّ  :ل 

هَُّي ة   ر  ال  ب   .َخْلُق ااِلْبنِ وَ  ِب األَ ْلَق َخْلُق الَ إِنَّ  :ل 

ش   ال  ه  َكا :امٌ ل   ؟َما َمنََعُهاَم َأْن َينِْزاَل مَجِيعًا َكاَم خلَقا إَِذا اْشرَتَ

هَُّي ة   ر  ال  ب  َكانِ  :ل  ا يَشْ وَ  َكْيَف َيْشرَتِ َقاِن بِاالْسمِ  ؟ٌء َواِحٌد مُهَ اَم َيْفرَتِ   .إِنَّ

امٌ  ش  ال  ه  ان  ب االَسم   :ل  ع 
ت م  َ   .إ ن ام  جي 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ا  :ل   َ ل  ه  ه  م  لاج  ال    .ك 

امٌ  ش  ال  ه  ا  :ل   َ ف  ه  ر  م  الع  ال    .ك 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ٌل ب   :ل  ت ص  َبن  م 
  .ب  األ  إ ن  اال 

امٌ  ش  ال  ه  ن   :ل 
ٌل م  ص  نَف  َبن  م 

  .ب  األ  إ ن  اال 

هَُّي ة   ر  ال  ب    .َهَذا ِخاَلُف َما َيْعِقُلُه النَّاُس  :ل 



 

  

امٌ  ش  ال  ه  َب األَ أِلَنَّ  ،َعَلْينَا َفَقْد َغَلْبُتَك وَ  ُه النَّاُس َشاِهدًا َلنَاإِْن َكاَن َما َيْعِقلُ  :ل 

  ؟َفَتُقوُل َهَكَذا َيا ُبَرُّْيَةُ  ،مَلْ َيُكِن ااِلْبنُ وَ  َكانَ 

ال    .َما َأُقوُل َهَكَذال 

ال   ك   :ل  مه  َم ل ن َفس  اد  ه  َقب ل  ش  َومًا ال  ت  َدت  ل  م  اَست َشه 
ل   ؟ف 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ر  ب ه  و   ب  اَسمٌ األ  إ ن   :ل 
َقد  َبن  اَسٌم ي 

يم  الاال 
د   .(3)ق 

امٌ  ش  ال  ه   ؟ااِلْبنِ وَ  ِب األَ ااِلْساَمِن َقِدياَمِن َكِقَدِم  :ل 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ن  و   ،ال   :ل 
ك  ةٌ األَ ل  َِ   .ْساَمَء حُمَْد

ال   َل ِ   :ل  ع  َد ج  ق  َبن  أ باً و   ،ب  اَبناً األ  ف 
ان   ،اال  ه   إ َن ك   َ ث  ه  َبن  أ َحد 

ء  األ  اال  َسام 

و  األ  د ون   ه  ان  و   ،ب  األ  ب  ف  ه  األ  إ َن ك   َ ث  ه  و  األ  ب  أ َحد  ه  َبن  ف 
ء  د ون  اال   ،ب  األ  َسام 

َبن  أ ٌب و  
ن ا اَبنٌ و   ،اال  اه   .(0)ل َيس  ه 

هَُّي ة   ر  ال  ب  وِح ِحنَي َنَزَلْت إََِل  :ل  لر 
  .ْرضِ األَ  إِنَّ ااِلْبَن اْسٌم لِ

امٌ  ش  ال  ه   ؟ْرِض َفاْسُمَها َما ُهوَ األَ َفِحنَي مَلْ َتنِْزْل إََِل  :ل 

هَُّي ة   ر  ال  ب  َل  :ل  نَز  َ ت  ل  َِ أ َو مل  ا اَبٌن ن ز  ه  اَسم   .ف 

امٌ  ش  ال  ه  ول   :ل  َبل  النُّز  ق  َها َواِحَدةٌ ف  وُح ُكل  نَانِ وَ  َهِذِه الر  ِْ  ؟اْسُمَها ا

هَُّي   ر  ال  ب  َها َواِحَدٌة ُروٌح َواِحَدةٌ  :ة  ل   .ِهَي ُكل 

ال   َد  :ل  َعَل َبْعَضَها اْبناً ل   ؟َبْعَضَها َأباً وَ  َرِضيَت َأْن جَتْ
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ث  لألشياء واحٌد، فحق  أن يكون االبن  اآلب. (0)
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هَُّي ة   ر  ال  ب   ن  اَسم   :ل 
دٌ و   ب  األ  ال  أل  اح  َبن  و 

  .اَسم  اال 

امٌ  ش  ال  ه  َبن  األ  و   ؟ب  األ  ف االَبن  أ ب و  :ل  بَ و   ؟ب  أ ب و اال  دٌ اال  اح    ؟ن  و 

ال  ِ   هَُّي ة  األ  ل  رب  
 ا ل 
اَّن  س 
ة  ب ل  ال ف   ؟َتُقومُ  ،َما َمرَّ بَِك ِمْثُل َذا َقط   :س 

هَُّي ة   ر  ري   ب  ت ح  وم  و   ف  ي ق 
ب  ل  ه  ال   ،ذ  اٌم ل  ش  ل ق  ب ه  ه  ت ع  ِِف ِم أَ اَل ْس اإلِ َما َيْمَنُعَك ِمَن  :ف 

ا ؟َقْلبَِك َحَزاَزةٌ  َله  ق  ي ة  لأ س  إ ال  و   ،ف 
ان  ن  الن َص   َمْسَأَلًة َواِحَدًة َتبِيُت َعَلْيَها َلْيَلَك ت ك  ع 

يوَ  َهَذا َفُتَْصبُِح  ٌة َغرْيِ  .َلْيَس َلَك مِهَّ

ال  ِ   ة  األ  ل  ال ف  ه   :س   َ َد ه  ر  ك  امل  ال  ت  ك  كي ا ت ش  ل ه  ع  ة  ل  ل   . َسأ 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ا  :ل  ب  ا أ  ا ي  َله  م  احل  ل   .ك 

امٌ ل   ش   ؟ِب األَ َأ َفَرَأْيَتَك ااِلْبُن َيْعَلُم َما ِعنَْد  :ال  ه 

ال   مَ  :ل    .ن ع 

ال   َيت ك   :ل  أ  ر  َبن  األ  أ  ف  نَد  اال 
ا ع  ل  م  َعل م  ك    ؟ب  ي 

ال   مَ  :ل    .ن ع 

ال   َبن   :ل  ن  اال  َرب   ع  َيت ك  ت  أ  ر  ر   ،أ  ف 
َقد  ا ي  لي م  َل  ك  ىل  ح  ر  ع 

َقد  َيه   أ  ي  ل   ؟ب  األ  ع 

ال   مَ  :ل    .ن ع 

ال   ن   :ل  َرب   ع  َيت ك  ت  أ  ر  َبن   ،ب  األ  أ  ف 
َيه  اال  ل  ر  ع 

َقد  ا ي  لي م  ىل  ك  ر  ع 
َقد    ؟أ  ي 

ال   مَ  :ل    .ن ع 

امٌ  ش  ال  ه  ا ُمَتَساِوَيانِ وَ  َفَكْيَف َيُكوُن َواِحٌد ِمنُْهاَم اْبَن َصاِحبِهِ  :ل  َيف  و   ؟مُهَ ك 

َظل   ب ه  ي 
اح  ام  ص  نَه 

د  م  اح  لُّ و   ؟م  ك 



 

  

هَُّي ة   ر  ال  ب  ام  ظ َلمٌ  :ل  نَه 
َيس  م   .ل 

امٌ   ش  ال  ه   َِ ب   ،ُب اْبَن ااِلْبنِ األَ وَ  ،ِب األَ قِّ َبْينَُهاَم َأْن َيُكوَن ااِلْبُن َأَب الَ ِمَن  :ل 

هَُّي ة   ر  ا ب  ا ي  َيه  ل   .ع 

ى ار  ق  الن ص  ن وَ و   و  اَفرت   ت م  َم ي  اماً ه  ش  أ َوا ه  ون وا ر  ك  ه  و   ن  أ َن ال  ي  اب   .ال  أ َصح 

ال   ل ه   :ل  نَز  ار  إ ىل  م  ت ى ص  َهت اّمً ح  َغت اّمً م  هَُّي ة  م  ر  ع  ب  ج  ت ي ،ف ر  ه  ال  ت  أ   اَمر 
ال  ِ  ق  ه   ف  م  َد   :ت 

َغت اّمً  َهت اّمً م  اك  م  ا ل  أ ر   ؟م 

ى هل  ا  ك  ان  الف ح  ي ك   َ م  ال  ال  َين ه   ك  ام  و   ب  ش  نَي  ه  هَُّي ة   ،ب  رب  
ال  َِ ل  ق  حَي ك   :ف  يد  و  ر   أ  ت 

اط ل   ىل  ب  قٍّ أ َو ع  ىل  ح  ون  ع   ؟أ َن ت ك 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ق  ىل   :ف  َل ع   .قي احل  ب 

ه   ال  َِ ل  ق  اكَ وَ  ،قَّ َفِمْل إَِلْيهِ الَ َأْينَاَم َوَجْدَت  :ف  َجاَجةَ وَ  إِيَّ َجاَجَة َفإِنَّ اللَّ  ،اللَّ

ك  ُشْؤمٌ وَ  ،َشك    .َأْهُلُه ِِف النَّارِ وَ  الشَّ

ال   َوهل  ا :ل  ب  ل  و  ىل  و   ف ص  م  ع  ز  ام  الع  ش  ىل  ه  وي ع  د  ال   ،غ  َيه   :ل  ل  ا ع  د  غ  ه  ل َيس  م  و   ف  ع 

اب ه   َن أ َصح 
ٌد م  ال   ،أ ح  ق  ام   :ف  ش 

ا ه  ين  ت  و   ُع إََِل َقْولِهِ َتْرجِ وَ  أَ َلَك َمْن َتَْصُدُر َعْن َرْأيِهِ ي 
د 

ت ه    ؟ب ط اع 

امٌ  ش  ال  ه  هَُّي ة   :ل  ر  ا ب  َم ي   .ن ع 

ال   او   :ل  ت ه   م  ف 
 ؟ص 

امٌ  ش  ال  ه  ين ه   :ل  ب ه  أ َو يف  د   ن س 
 ؟يف 

ال   ب ه   :ل   ن س 
ة  ف  ام  مج  يعًا ص  يه 

ة  د ين ه  و   ف  ف   .ص 

امٌ  ش  ال  ه  ب   :ل  ا الن س  ُل َفاِض وَ  َصْفَوُة ُقَرْيشٍ وَ  َعَرِب الَرْأُس  :ِب ْنَسااألَ َخرْيُ أ م 



 

 

 

نَه   ،َبنِي َهاِشمٍ 
ل  م  ه  أ َفض  د  ج   و 

ب ه   ن س 
ه  يف  ع  َن ن از  لُّ م  ل   ،ك  َيشًا أ َفض  ر   ن  ل 

ب  ع  الأل   ،ر 

َيش  و   ر  ل  ل  م  أ َفض 
اش  ي ه 

ن  مَ و   ،ب  ه  اصُّ م  خ 
اش  ي ه 

ن  ل  ب  مَ و   أ َفض  ن ه  يي ييد  و   د  مَ س   ،ه 

ه  و   رَي  َلد  غ  َن و 
ل  م   أ َفض 

ييد  َلد  الس  ك  و 
ل   َ ييد  و   ،ك   الس 

َلد  َن و 
ا م   َ   .ه 

ال   ين ه   :ل 
َف د    .ف ص 

امٌ  ش  ال  ه  ن ه   :ل  ة  ب د  ف 
ه  أ َو ص  ع 

ائ  ت ه  و   رش   ار    ؟ط ه 

ال   ن ه   :ل  ة  ب د  ف 
ت ه  و   ص  ار    .ط ه 

امٌ  ش  ال  ه  ُبنُ  ،َسِخي  َفاَل َيْبَخُل وَ  ،َيْعِص  َمْعَُصوٌم َفاَل  :ل  َما وَ  ،ُشَجاٌع َفاَل جَيْ

َهُل الاْسُتوِدَع ِمَن  ينِ  ،ِعْلِم َفاَل جَيْ ِة  ،َحافٌِظ لِلدِّ  ،ْنبَِياءِ األَ َقائٌِم باَِم ُفِرَض َعَلْيِه ِمْن ِعرْتَ

ُلُم ِعنَْد  ،ْنبَِياءِ األَ َجاِمُع ِعْلِم وَ  َض وَ  ،نَْد الظ ْلمِ ُينَِْصُف عِ وَ  ،َغَضِب الََيْ  ،اُيِعنُي ِعنَْد الرِّ

هِ وَ  ،َعُدوِّ الوَ  َويِلِّ الُينَِْصُف ِمَن وَ  ييه  و   ،اَل َيْسَأُل َشَيياً ِِف َعُدوِّ
ل  ة  و  اد  َمن ع  إ ف  ل   ،ال  ي  َعم  ي 

ت اب  الب  
ث  ب  و   ،ك  وب ات  األ  حي  دي ات   ،َعج  ار  َن أ َهل  الط ه 

َول   ،م  َك ي ل  ة  ئ  األ  حي  م 

 األ  
 
ي اء
ةٌ ، َصف  ج  ه  ح  َض ل  نَق  َ ت  ةً و   ،مل  ل  َسأ  َل م  َه  َ جي  ن ة   ،مل  لي س   ك 

َفت ي يف  َ و   ،ي  ل  جي  ل و ك 

ة   م 
َدهل    .م 

هَُّي ة   ر  ال  ب  َبتَُّه بُِحَجِجهِ وَ  ِسيَح ِِف ِصَفاتِهِ الَ َوَصْفَت  :ل  ِْ ْخَص إِ  ،آَياتِهِ وَ  َأ الَّ َأنَّ الشَّ

ْخصِ الَفإِْن َيَْصُدِق  ،َوْصَف َقائٌِم بَِوْصِفهِ الوَ  ،ْن َشْخَِصهِ َبائٌِن عَ    .َوْصُف ُنْؤِمْن بِالشَّ

امٌ  ش  ال  ه  دَ  :ل  َرش  َن ت 
َؤم  ت ب ع  و   ،إ َن ت  ن َب احل  إ َن ت   .ق  ال  ت ؤ 

امٌ  ش  ال  ه  هَُّي ة   :ث م  ل  ر  ا ب  ا  ،ي  ه  ام   أ ل 
ة  ج  َن ح 

ا م  ل  خ  اهلل م  ىل  أ و  ىل  ع  ا ع  ه  ام   إ ال  أ ل 
ه  َلق 

ه   َلق  ط  خ  س  ه  و   و  َلق  ر  خ  َبط ل   ،آخ  ج  احل  ف ال  ت  ب  و   ج  ه  ََ ن ن  و   ل ل  امل  ال  ت  ب  السُّ ه  ََ   .ال  ت 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ا ب   :ل   َ ا أ َشب ه  ه  َدق  و   قي احل  م  ن  الصي
ه  م  ب  ة  و   ،أ َلر  ف  ه  ص   َ  احل  ه 

 
ء ام  ك 



 

  

ون   يم 
ق  ن  ي 

ة  احل  م  َبه   الشُّ
ون  ب ه  نَف  ا ي   م 

ة    .ج 

امٌ  ش  ال  ه  مَ  :ل   .ن ع 

ي ا  ت ى أ ت  ال  ح  ين ة  امل  ف اَرت   ام  امل  و   د  ه  ع  َبد  و   َرأ ة  م  ا ع   أ ب 
ان  يد  ر  ا ي  ي ا  ×اهلل مه  

ق  ل  ف 

ر   َعف  ى َبن  ج  وس  امٌ  ×م  ش  ه  ه  ى ل  ك  غ  احل   ف ح  ر  ل ام  ف  ة  ف  اي  ى َبن  ك  وس  ال  م  ل 

ر َعف  ت اب ك   ×:ج 
ك  ب ك  َلم 

َيف  ع  هَُّي ة  ك  ر  ا ب   ؟ي 

ال   ٌ  :ل 
امل   ع 

ن ا ب ه   .أ 

ال   يل ه   :ل  ت ك  ب ت َأو  ق 
َيف  ث    ؟ك 

ال   ي ف يه   :ل  َلم  ن ي ب ع  ق  ا أ َوث    .م 

ال   ر   :ل  َعف  ى َبن  ج  وس  أ  م  اَبت د  ة   ×ف  اء  ر 
يل  اإل  ب ق    .َنج 

ر   ال  ب  ث م   ،ِسيُح الَ ِقَراَءَة إاِلَّ الَما َقَرَأ َهِذِه وَ  ،ِسيُح َلَقْد َكاَن َيْقَرُأ َهَكَذاالَ و   :هَُّي ة  ل 

هَُّي ة   ر  ال  ب  اَك ُكنُْت َأْطُلُب ُمنُْذ مَخِْسنَي َسنًَة َأْو ِمْثَلَك  :ل   .إِيَّ

ال   ن  ِ  و   ،َحُسَن إِياَمُنهُ وَ  َفيَمنَ  :ل  ن  و   َرأ ة  امل  آم  س  َّن  اح  يام 
 .إ 

ال   امٌ  :ل  ش  ل  ه  خ  هَُّي ة  و   ف د  ر  َبد  امل  و   ب  ىل  أ يب  ع  اٌم و   ×اهلل َرأ ة  ع  ش  ى ه  ك  ح 

ة  احل   اي  ى الو   ك  وس  نَي  م  ى ب  ر  ي ج 
 َ م  ال  ال  هَُّي ة  و   ×ك  ر  َبد   ،ب  ال  أ ب و ع  ق   :×اهلل ف 

َن ب َعض  ﴿
ها م  ًة ب َعض  ي  ري ل يمٌ اهلل و   ذ  يٌع ع 

م   .﴾س 

هَُّي ة   ر  ال  ب  ق  اك   :ف  د 
َل ِ  ف 

ع   ؟ْنبَِياءِ األَ ُكُتُب وَ  ْنِجيُل اإلِ وَ  نَّى َلُكُم التَّْوَراةُ أ ،ج 

ال   ًة ِمْن ِعنِْدِهْم َنْقَرُؤَها َكاَم َقَرُءوَها :ل  َِ او   ِهَي ِعنَْدَنا ِوَرا ال وه  ام  ل  وهل  ا ك  إِنَّ  ،ن ق 

ًة ِِف َأْرِضهِ اهلل   .ٍء َفَيُقوُل اَل َأْدِريُيْسَأُل َعْن يَشْ  اَل جَيَْعُل ُحجَّ

َبد    ا ع  هَُّي ة  أ ب  ر  م  ب 
ل ز  َبد   ×اهلل ف  ات  أ ب و ع  ت ى م  وس   ،×اهلل ح  م  م  ز  ى َبن  ث م  ل 



 

 

 

ر   َعف  ه   ×ج  ل ه  ب ي د  س  غ   ف 
ان ه  م   ز 

ات  يف  ت ى م  ه  و   ح  ن ه  ب ي د  ف  ه  و   ك  ه  ب ي د  ا  :ال  ل  و   حل  د   َ ه 

ييي  ار  و  َن ح 
يٌّ م  ار  و  ق  امل  ح  ف  ح  َعر  ي   ي 

َيه  اهلل س  ل  ال   ،ع  اب ه  أ َن  :ل  َكث ر  أ َصح  ن ى أ  ت م  ف 

َثل ه  
ون وا م   .(3)ي ك 

 حني استنيقأسلوب هشام بن احلكم فيها ومن الظريف بديعٌة،  ةٌ ر  مناظ  

ا يعقله )خالف مكونه بهشام  حينام احتج عىل كالم، ة العقله عىل حجيَ برُّية فأقرَّ 

 هبَا ومن حيث ال يشعر حجّية العقل. ، فأثب ِ  الناس(

 األب كان األُب  كان اللُق خلَق لو نًا فساد لوله، إذ يي ب  م   هشام   ه  حاج  ثم 

 وثب ِ التفاوت. االبنمن  أحكمَ 

 ؟افرتقا بنزول أحدمها إَل األرض دون اآلخر مَ لِ خلقهام، فَ  كان اللُق ولو 

 له اسامن؟  مها اثنان يشرتكان باالسم؟ أم واحدٌ فهل 

ثة، فإن اسمي )اآلب واالبن( حمد   ا كان ِ األسامء  وملّ  من هو ثان، فحمد 

ث  هلام:  قه عىل االبنامل حد  ، وإن كان االبن أحدثهام، إن أحدِهام األب ِبت تفو 

 .قال أنه اآلب، أو أن يقال عنهام اآلببأن يُ  ُق وأليَ  فهو أحق  

واالبن عىل  ،عن إجياد وجه  يف إطالق اآلب عىل اآلب ا عجز برهُّية  وملّ 

ق اآلب عىل االبن، ألزمه هشام بالزم كالمه، من اإلبن، دون أن يستلزم ذلك تفوّ 

منهام أبًا لآلخر وابنًا له، ويؤول إىل  كون االبن أبًا واالب ابنًا، فيلزم كون كّل 

 .اجتامع التناقضني

، صار ظاملًا لالبن، وصار لد صار األب أبًا دون فرق  ا كانا متساويني ووملّ 
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 ظاملًا لالب اذ صار ابنًا له دون أن يكون أبًا له. االبن  

 :ِف مجلتني ُص خَّ لَ يُ كّل هَا االستدالل 

قًا عن االبن، فيلزم كونه اإلله الواحد دون إما أن يكون األب متفوِّ . 3

 .االبن

 ألول أبًا والثان ابنًا؟ هذا خالُف وإما أن يكونا متساويني، فلم صار ا. 0

 .العدل وخالف التساوي

 وعىل التقديرين يثب ِ بطالن التثليث، ألنه عىل التقدير األول اإلله واحدٌ 

ه بني معدونه، وعىل التقدير الثاين يلزم بطالن هَا التوحيد جل   × وعيسى

 املتنالضني، وخمالفته للحكمة والعدل.

لوال  هز بكالم علامء النصارى، حيث رّصحوا أنويتأّكد إشكال هشام ويتعز  

 دليٌل ، ويف هَا وجود االبن ةُ اآلب علَّ  وأنّ االبن، دون العكس،  د  ج  اآلب ملا و  

وإن  ،ب عىل االبن وبطالن الثالوثق اآللاطٌع عىل ترجي  القول األول بتفوّ 

 القولني املتنالضني!حاولوا اجلمع بني 

 املتقّدم يف الفصل الثالث حني لال: نستَكر هنا لول القديس الدمشقيي 

ه ليس من ة له، ألن  وهو ال مبدأ له أي ال عل   ،اآلب آٌب واحٌد : السجود هلم ِالِة

.. االبن ال وهو ليس بال مبدأ أي بال علة، وهو من اآلب واالبن ابٌن واحٌد . أحد

ب بأن اآلال نقول واعلم أننا . بدء له، ألنه صانع األزمان وهو ليس ت ِ الزمان.

، بل نقول إنه من أو آٌب  من أحد، بل نقول انه أبو ابنه، وال نقول إن اإلبن عل ةٌ 

يه روح  مي س  . ونقول أيضًا إن الروح القدس من اآلب ون  اآلب وإنه ابن اآلب



 

 

 

 .(3)اآلب

هُّية وسائر علامء النصارى، لكّن برهُّية أنصف نفسه كرب    ث ر  الدمشقيُّ ع  

 لكن اآلخرين جعلوا أحدمها عّلة اآلخر ثم لالوا بأَّناموأنزل عقله عن الصليب، 

ته مفتقٌر إليهاالعلوَ ، واحلال أن ينيمتساو عن املعلول  ةٌ ة غنيّ ، والعلّ ل حمتاٌج إَل عل 

 عليه. لةٌ متفضي 

وبطالن  العقلة حجيّ ، وثب ِ عنده التنالضكبري األسالفة برهُّية  ملا رأى و

 .^إرث األنبياء  ة  ل  ميَ العرتة الطاهرة، ح   مال مع الدليل عىل يد تلما يعارضه، 

 

                                                 

 .10املئة مقالة يف االيامن االرثوذكس ص (3)





 

عُ  كان بدء الكالم هبا : عبارٌة من الكتاب املقّدس، (3)َشْعٌب الَ َيْعِقُل ُيْْصَ

 وهبا ختامه.

، اآلهلة دًا للقول بتعد  فَض رَ باب التوحيد يف عىل العقل  أورث االعتامد  لقد 

الشامس اإلكلرييكي د. سام  مون والنصارى، فقال يف ذلك املسل اشرتك  

يمكننا منيقيًا وعقليًا رفض القول  ..العقل يرفض وجود أكثر من إلهٍ : حلمي

 .(0)واحد بوجود أكثر من إلهٍ 

توحيد اهلل ال ِف العدد وال ِف اجلنس والنوع، ثب ِ بحكم العقل أيضًا  ولد

 وما سواها. ف واجلهلبل بتنزُّيه عن مشاُبة خلقه وعن االنقسام والضع

 ،عقيدة النَصارى مل تقل بتوحيد العدد، بل قالت بتثليث العددلكّن 

 .الحظورات العقليةّلامت، ودخل ِ يف س  فخالف ِ البدهُّييات وامل  

 ِف الذات أو تعي ناٍت  العقل يرفض وجود أقانيم أو أشخاصٍ لَا وجدنا أن 

 .بالثالوثيمكننا منيقياً وعقليًا رفض القول ، ولَا اإلهلية

 جاءنا إعالن سامويٌّ وفرضنا أنه لد ، املحورّي  للعقل دورهفبعدما ثب ِ أن 

مل يل األمر من أحد  له ثالثة ألانيم، واحدٌ  ه إلهٌ أو بأنّ  بأن هناك أكثر من إله،

 :احتاملني

 الدليل   ض  ، فال يعار  يي قيع اإلعالن غريَ أن يكون هَا : االحتامل األول

                                                 

 .34: 4هوشع  (3)

 .40إيامننا املسيحي صادق وأكيد ص (0)



 

  

ونه من تمل كحي   جاءنا كتاٌب ، ولَا لو يسقط اإلعالن الساموي، فالعقيلّ  القطعي  

 عند اهلل يتضمن إعالنًا بأن هناك إهلان، لعلمنا بأنه ليس من عند اهلل.

ه ه ألن  تأويلمن ، فحينها ال بّد نقيع بَصحة هذا اإلعالنأن : االحتامل الثان

 .قيعي   عقِلي  يتعارض مع دليلٍ 

عىل  سهبنف واحد، دّلنا َي دّلنا عىل لزوم وجود إله  ال القطعيُّ  ودليلنا العقيلُّ 

 لزوم أن ال يكون هلَا اإلله )ألانيم( أو )أشخاص( أو )تعّينات( متعددة.

 :خيارينفالنَصارى بني 

هلام  : سأن يكون الكتاب املقدّ : أو 

 .عىل الثالوث الَصدور والداللة ظنيَّ  .أ

 .الصدور أو ظنّي  .ب

 .الداللة عىل الثالوث أو ظنّي  .ت

س حكمَ  ُض ال يعارِ هَه الصور الثالث  ويف العقل القيعي   الكتاُب القد 

 .، فتسقط عقيدة الثالوثمن لزوم القول بالوحدانية اليلقة

وقيعي الداللة عىل الصدور،  املقّدس لطعي   : أن يكون الكتاب  ِانيهام

 ويتفّرع عنها صورتان:، الثالوث

ممكنًا، برفع اليد عن داللتها : أن يكون تأويل هَه الداللة الَصورة األوَل

مازّي، كام بّينا ذلك يف كتاب )الثالوث والكتب  احلقيقية وحلها عىل معنًى 

داللة، قطعية البعىل فرض التسليم وألمنا الشواهد عىل لزوم ذلك،  الساموية(

 .وهو أّول الكالم



 

 

 

رينة ، فينكشف بالقالقيع باليشء ونقيضه غري مكنوالوجه يف ذلك أن 

ك دوًا ليس كَللية الدالة عىل التوحيد املطلق أن ما كان لطعّي الداللة ب  العق

 ني.المتناع التعارض بني القطعيّ  حقيقةً 

غري ممكن، فيقع التعارض بني حكم  أن يكون التأويل  الَصورة الثانية: 

   العقل وبني الكتاب املقّدس، فيام من شأن العقل احلكم فيه، واألولوية  
 كم  حل 

متاز ، وال ينيعقليّ  وبرهان   حّجة   ، ألّنه يلزم من إسقاطه إسقاط كلي طعّي العقل الق

  كة، بل يصري أسوأ منها.حينها اإلنسان عن سائر املخلولات غري امل در  

سقط الكتاب املقدس والثالوث معًا، ويكشف ذلك عن عدم كونه وهبَا ي

 لطعيًا من األساس، أو عىل عدم كون داللته لطعية.

، اطلةب نوعًا من توبيٍخ لعقيدةٍ يف طّيات الكتاب القارئ الكريم ولئن ملس 

طريق احلكمة أحيانًا  فإنام كان ذلك عماًل بام أرشد إليه الكتاب املقّدس من أنّ 

بِي  َياِن ِحْكَمًة، َوالَصَّ  َْلَعََصا َوالتَّْوبِيُخ ُيْعيِ ا يكون بالعصا والتوبيخ حني لال:

هُ ْيَلُق إََِل َهَواُه ُُيْ الُ  ِجُل ُأمَّ
(3).  

ال  ةً ط رف ومع أن القارئ غري املسيحي لد جيد بعض ما نقلنا من معتقدات  

! بتستحق عناء الولوف عندها، أو يف بعض شواهدها ما يثري الضحك أو التعجُّ 

 م  دي ق  ت  وكبرية تؤمن هبَا املعتقد  هناك رشحيةً  ة ألنّ ا لد تعاملنا معها بجدية تامّ فإنّ 

 لرباهني.عليه األدلة وا

قتىض م املطلق يف التوحيد املطلق هلل تعاىل، إال أنّ  ونحن وإن كنّا نرى احلّق 

                                                 

 .32: 03األمثال (3)



 

  

ًدى أ َو ﴿: ق من لوله تعاىللننطاحلوار بالتي هي أحسن أن  ىل  ه  َم ل ع  اك  إ ن ا أ َو إ ي  و 

ب ني    مُّ
ل  ال   نّ أدى يف التوحيد املطلق، وبعد ذلك أن اهل    ِ  ثب  كام فعلنا، لن   (3)﴾يف  ض 

 .ما سواه ضالٌل مبني

نصانية، تبتني عليها الديانة كّلها، وبام أَّنم  وبام أن الثالوث هو أهم عقيدة  

وإن كان ِ غري لابلة لإلدراك، والختالف كلامت علامء  سامويةً  يروَّنا عقيدةً 

النصارى يف بياَّنا، فقد اسرتسلنا يف نقل كلاممهم ويف توضيحها وبيان أدلتهم 

 ِ يف وإن تشاهب ،الصيغة واألسلوب من حيث خمتلفة بإجابات   عليها، وأجبنا

 املضمون لزيادة اإليضاح وإمتام احلجة.

ني األديان ب تحون أبواباً مغلقةً وتففتنة الإنكم تثريون بعد كّل هَا:  فإن قيل

  عواقبها. ُف ال ُتعرَ 

 : لنا يف اجلواب عىل هَا الكالم وجوه:قلنا

، ننالش فيه بالعقل حمض علمي   بحٌث هو ما عرضناه أنه : الوجه األول

  مسائلواملنطق 
 
يف عرض  منهج العقالءوروّية، سالكني  عقائدية بكّل هدوء

 .األدلة ومنالشتها للوصول إىل احلق

، عىل الفكر والنيق والعقل رُ كمن َيُج ومن ال يرتيض هَا البحث 

ظلم، ولد دين ال، وليس ديننا فيخالف بَلك العقل نفسه والكتب الساموية كّلها

: ×وصّيه أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب  |أوىص نبينا حممد بن عبد اهلل 

                                                 

 .04سبأ (3)



 

 

 

 .(3)َواْئتِنِي َمْظُلومًا، َواَل َتْأتِنِي َظالِاً 

 ان  بعض الناس بيهم غري مقصودة، إو ف : لو صدرت منّا إساءةٌ الوجه الثان

دوء باهلنصارى ؤالء إن كانوا هأّنه إساءة، فإّنا نعتمد عىل أن يقابلنا عىل احلّق 

ال وله: ل× ا رّشًا برأهُّيم، فإَّنم لد نسبوا لعيسى ن  عل  ى لو كان ف  حتّ ، والحبة

ر  أ َيضاً  ه  اآلخ  َل ل  وي ن  ف ح  ك  األ َيم  دي ىل  خ  ك  ع  َن ل ط م  َل م  ، ب  وا الَّش   م 
او  ق    .(0)ت 

وا ، أ َح َأِحب وا َأْعَداَءُكمْ بل نسبوا له أّنه لال:  ك  ار  َم، ب  يك 
َبغ ض  ن وا إ ىل  م 

س 

َم،  ن يك   .(0)َوَصل وا ألَْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن إَِلْيُكمْ ال ع 

مَ لوله: × ولد روي عنه  َيك  اء  إ ل  َن أ س  ن وا إ ىل  م 
َن و   ،أ َحس  م  وا ع  اَعف 

مَ  ك  ل م  مَ و   ،ظ  نَك  ض  ع  َن أ َعر  ىل  م  وا ع  ليم  س 
(4). 

 نلنا حمب ة أن ه عداوةٌ نا كالمُ  مَ هِ إن فُ وا هو البحث عن احلّق فقط، نض  ر  فإّن غ  

ه  النَصارى ه   أّنه بغٌض  م  ، وإن ف  ربحنا صالة  إساءةٌ أّنه  م  نلنا إحساَّنم، وإن ف 

                                                 

، هَا ويف بلدتنا أنصار بيوتات من 032يل بن أيب طالب عليه السالم صاملسرتشد يف إمامة ع (3)

النصارى من أرسة )احلداد( يعيشون فيها منَ ما يزيد عن لرنني من الزمن، دون أن يتعّرض 

دة  طرف البلهلم أحٌد أو يظلمهم، وهكَا يف سائر لرى جبل عامل. وهلم مقربة خاصة كان ِ يف

وال تزال إىل يومنا هَا، حتى أّن أهل القرية لد تكّفلوا دفن أحد األموات منهم فيها لعدم وجود 

من يقوم بَلك من النصارى أثناء احلرب األهلية، وكان صوت القرآن الكريم يصدح يف البلدة 

ا فن، ولعّلهم لاموكام هو احلال عند دفن املسلمني، واللى هَا ثناء اخلورّي الَي حرض عند الد

 بَلك بناء عىل الرأي الفقهي القائل بجواز غسل وتكفني ودفن املسلم هلم ذاتًا ال تَّشيعًا.

 .03: 2متى (0)

 .01-01: 0لولا (0)

 .220تف العقول ص (4)



 

  

ان  : القديس يوحنا ذهبي الفم، ولد لال ألجلناالنصارى  علينا،  ق  وي بص   عندما َّن 

لنحتمل كل هذا ونكون وي زدرى بنا،  ر  ق  حت  ة، عندما ن  مَلّ  لكلي  عندما نتعّرض  

 .(3)سعداء

أّن صاحب الفتنة هو من يرمي املوحدين هلل بالوثنية! فقد : الثالثالوجه 

كلمة اهلل وروحه بمعنى إنكار الثالوث  جحود  لساوسة النصارى  بعض   عد  

 !يف الرداءة ةكالوثنيّ 

لئال نكون  آهلة، د ثالثة  مع لولنا نعب   ال نكون  : بولس البوش األسقفيقول 

مَة اهلل كمثل اجلاحدين كلوال نكون أيضًا  الَين يقولون بكثرة اآلهلة. كالوِنيني

 .(0)، وإن كان لوهلام خمتلفاً ألن الرداءة ِف هاتني القالتني متساوية وروحه.

اوي ما يسبأن ينَّش × ه موسى نبي   ر  اهلل تعاىل كان لد أم  فهو يرى أّن 

ًا هبداية فا كان موسى رسوالً أي مكلّ وملّ الرداءة! ألّنه مل يأت بالتثليث، ة يف الوثنيّ 

 إىل مقالة تساوي الوثنية! كل الناس كان دوره هداية البَّشية لاطبةً 

شديٌد  مٌ كال الفمّ  يس الشهري الَي يفتخر به النصارى يوحنا ذهبّي وللقدّ 

يه م فيه عىل خمالفحيك ،ولال باختالف اجلوهر اإلهلّي  ،يف من خالف عقيدمهم

لقائلني ا منازلة الزنادقةمن أجل  هيا، لندخل امليدان ثانيةً الكفر فيقول: وباهلالك 

يف اجلوهر. وإذا ما كانوا يغتاظون لدى سامع منادامهم بالزنادلة،  باختالف  

ل أنا من هلجتي، وليُ وفليغري   موا عن أفكارهم الكافرة أحجم حجِ ا مسلكهم أبد 

                                                 

 .21مساو  لآلب يف اجلوهر ص (3)

 .312صمقالة يف التثليث والتجسد وصحة املسيحية  (0)



 

 

 

ون ر، بينام هم حيقي يأووا إَل جحورهمولكن، إذا مل  .تقريع هذهأنا عن تسمية ال

 قون علينا نحن الذينلاذا َينِ اإليامن بأعامهلم، فيمتلئون هم أنفسهم خجاًل، 

بدون هم بأعامهلم؟ ما عىل هم بأقوالناعُ نقرِّ   .(3)ي 

من  ألنفسهم يف تقريع يوحنا احلّق القديس لامذا يعطي النصارى ومنهم ف

 فر؟!بالكهلم الكريم يستنكرون وصف القرآن ورميه بالكفر، بينام خالفهم 

 لقد ولع علامء النصارى املتقدمون منهم واملتأخرون يف مشكلتني: 

ّدت اىل حتى امت فلم ييفؤوها الشكلة األوَل: أن  النار اشتعلت ِف بيتهم

ر عيسى  َّ قٍّ أ  من ذلك، فقد روينا عنه لوله: × سائر البيوت، ولد ح ول  ل  ب ح 

مَ  د   :ل ك  اح   اَلو 
ع  يف  اَلب َي ِ  ي ق  يق  ل  َق َفاَل َيَزاُل َينَْتِقُل ِمْن َبْيٍت إََِل َبْيٍت َحتَّ إ ن  احَل ر  رَتِ ى حَتْ

ُل َفُيْهَدَم ِمْن َقَواِعِدهِ  ،ُبُيوٌت َكثرَِيةٌ   الن ار  ف ال  َت  د  ف يه   ،إاِلَّ َأْن ُيْسَتْدَرَك اْلَبْيُت اأْلَوَّ

اًل  َعم  ل ك  و   ،م   َ ٌ ك  ُل َلْو ُيْؤَخُذ َعىَل َيَدْيِه مَلْ ُيوَجْد ِمْن َبْعِدهِ إَِماٌم َظامِل ي   الظَّامِلُ اأْلَوَّ ُّون  ف  َأمت 

 الن ار  يف   ،ب ه  
َ َت  د  َو مل  ام  ل  بًا و  ك  ش   خ 

ل   اأَل و 
َيئاً ً اَلب َي ِ  َق ش  ر  َ َ ت  احًا مل   .أ َلو 

قٍّ أ ل ول  ل   مَ ب ح  ر  إ ىل  احَل ي ة   :ك  َن ن ظ  ه  و  م  غ  ت َلد 
اه  ل  مُّ أ خ  ت ل  ت ؤ  ت ى ل  َره  ح  َي َ حي   َته  ف ال  مل 

ه   م  ك  يف  د  َد رش   ون  ل  ك  ن  أ َن ي  َأم  َن ن ظ ر  إ ىل  أ  و   ،ي  ك  م 
ل   َ يئ ة  و  ك 

ل  اخَل ط  َعم   ي 
يه  َ خ  َره  مل  َي  حي  

ت ى أ ح   ا ح  ب ت ه 
ال  هع  ك  يف  إ َثم  َد رش   ون  ل  َن أ َن ي ك  َأم   ف ال  ي 

 .(0)اط  َِ ب ه 

ن  مجيع النصارى من 
فلو أن األوائل منهم لد أطفؤوا حريق الثالوث أل  م 

م  هلم دين اهلل تعاىل الَي أتى به عيسى 
ل  س  : هَه ×نار  الَّشك باهلل تعاىل، ول 

                                                 

 .10ال يمكن ادراكه صكتاب: يف ان اهلل  (3)

 .224تف العقول ص (0)



 

  

 كان ِ مسؤولية املتقدمني منهم.

 وا ومل يتواضعوا فُشجَّ رأسهمُخ مَ التأخرين منهم َش ة: أن املشكلة الثاني

قٍّ أ ل و×: ف ِ احلكمة يف سهل  مل حيتضنها، كام لال عيسى ل  بعدما ت   َم إ ن  ب ح  ل  ل ك 

َهل  و  الز    الس 
نَب  ِ  يف  اَرع  ي  ف  نَب  ِ  يف  الص  ل ك  و   ،ال  ي   َ ْكَمُة َتْعُمُر ِِف َقْلِب ك   ِضعِ  الَُْتَوااْلِ

َلب  امل  و   ر  يف  ل   اجَل ب ار  ال  ت َعم 
 
ربي ه   ،ت ك  ن  وا أ  َعل م  َ ت   مل 

ْقِف أ   َمْن َشَمَخ بَِرْأِسِه إََِل السَّ

ه  .(3)َشجَّ

 عليكم أن تنظروا أُّيا السلمون إَل اآلخرين بعينهم ال بعينكم: إن قيل

اىل ، وهي دعوٌة تتعفروصفهم بالك   هُّيم، وحينها ال يصّ  ن برأودلرتوا أَّنم موّح 

 يف أيامنا هَه عىل املنابر ويف املنشورات.

م الفيوحنا ذهبي القّديس عىل  م  ز  ل  : لو كان هَا هو املنهج القويم ل  قلنا

هلؤالء الذين يقولون باختالف جوهر اهلل تعاَل عن  واينظرن أ ذاً إوسائر علامئهم 

م يصحون بأَّنم عىل َّّن ، ألوزنادقة عىل أُنم مؤمنون ال كفار ×جوهر عيسى 

 ؟هلم بعينهم هم ال بعينه ذهبّي الفم مل ينظر التوحيد احلق، فلم

 سوى اهلل د  ب  ن ع  م   ال يمكن االلتزام به، حيث أنّ  باطٌل  هلَا القول الزمٌ و

ي ق  ﴿َه وليًا إنام لال: واّت 
َم إ ال  ل  ه  َعب د  ا ن  ا إ ىل  م  ب ون  ى اهللري َلف  لقول ، والزم هَا ا(0)﴾ز 

 فار الَين يعبدون غري اهلل تعاىل، وال لائل به.هو احلكم بإيامن هؤالء الك

 ذهبّي يس دّ والقالبوش  االسقفًا عىل ص  وليس هَا املنهج يف التقريع مقت  

                                                 

 .224تف العقول ص (3)

 .0الزمر (0)



 

 

 

دين مبسام املتقدمني، ومن نامذج املتأخرين ما ذكره القّس  من نامذجالفم، فهام 

 .(3)وال يؤمنون بأن يسوع هو اهلل املتجسد الَين ال يرون اهلالكني همإن بقوله: 

ألّننا ، ×اهلل عيسى  ا نبي  ن  مَ نا ولد أكر  ما اكتفوا بَلك، بل استهزؤوا بنبيي 

ول لكبار علامئهم يف ذلك، بني رسل اهلل كام يفعلون، ومن كلامت  ق  ري ف  ال ن  

والَي  !مده حم)النبوة( اسم منتحل م نبيٌّ ه  لام يف ما بين  : القديس يوحنا الدمشقّي 

ف بالصدفة عىل العهدين القديم واجلديد، لد أنشأ هرطقته اخلاصة بعد أن تعر  

 لدى وبعد أن تاور كام يبدو مع راهب آريويس. وبعد أن أحرز لنفسه حظوةً 

يه بأن كتابًا آتيًا من السامء لد أوحي به إل    الشعب عرب تظاهره بالتقوى كان يلمي 

عض املعتقدات املثرية للضحك يف كتابه نقل إليهم هَه من اهلل. ويف إنشائه لب

 .(0)!دة اهللالطريقة يف عبا

 ، وزعم أنّ |منتحل النبوة، وحاشاه  هأنّ  |فهو لد نسب للنبي 

ه متظاهٌر بالتقوى، دعوته هرطقة، وأّنه أخَها من بعض النصارى، وزعم أنّ 

 فٌن.له ج ف  ر  هَا مل ي ن، ويف كّل من معتقدات املسلمني التي ذكرها القرآ ر  خ  وس  

روننا منها؟!  يلومنا عليها النَصارى؟! وأي  فتنةٍ قد  سخريةٍ  فأي   جل   ن  إَيذ 

 .ما عرضناه هو حواٌر ونقاٌش وفق أسس العقل والنيق

دة من ال يعرتف بعقي هبَا، بل يزعم أن كل   الدمشقيُّ القّديس ال يكتفي 

اٌل كل من ال يعرتف أن   لسيٌح إنه الثالوث هو مسيٌ  دّجال! يقول:   قد ابن اهلل دج 

                                                 

 .10املسي  يف الوحي اإلهلي ص (3)

 .22-43اهلرطقة املئة ص (0)



 

  

ه إلٌه كامٌل،  .(3)ه لد صار إنسانًا كاماًل بعد أن كان إهلاً وأنّ  أتى باجلسد، وأن 

ان ؟ وكيف كالسالفة فهل التزم هؤالء العلامء بتعاليم الكتاب املقدس

 تعاملهم حتى مع أبناء جلدمهم إن اختلفوا معهم يف عقيدمهم؟ 

هم من آريوس املنكر للثالوث، وهو من مل ينكر مولف   من نامذج أسلوهبم

قة األخرية التي اهلرط: أثناسيوس الرسول الكبري يقول القديستوحيد اهلل تعاىل، 

ء .. ليس فيها شوماكرة وخبيثةٌ  باطلةٌ . التي تسمى اآلريوسية.. ظهرت اآلن.

 لدَّ اهلرطقة اة درع هَه لوّ   ِ  صار رضوريًا أن أفتي . .(0)من الصواب
ة، وأن َس نِ

عن  بها الَين ما زالوا بعيدين، لكي يتجنّ وقاحتها نِ فَ ها، وعَ تِ ُحاقَ  ةِ انَ تَ أكشف عن نَ 

 .(0)هَه البدعة

يسني للعقائد املخالفة هلم، بار القدّ وصاف ك  أاىل أهُّيا املنصف  انظر 

  وتشنيعهم علينا عند وصفنا هلم بالكفر!

عقيدة آريوس من من ذهب إىل لد وصف  أثناسيوسإن القّديس 

 × وملا كان آريوس لد أنكر أزلية عيسى، (4)املسيحيني بأَّنم مانني األريوسية

 خملولًا من املخلولات، عرّب أثانسيوس عن ألواله بأَّنا: ه  د  ته احلقيقية وع  وألوهيّ 

                                                 

 .010املئة مقالة يف االيامن االرثوذكس ص (3)

 .33الشهادة أللوهية املسي  ص (0)

 .30الشهادة أللوهية املسي  ص (0)

 .32هية املسي  صالشهادة أللو (4)



 

 

 

 !بالنجاسة والنتانة هووصف لول، (3)!بكل أنواع اإللاد والكفر مليئةٌ 

 بعض من يتلف معه حول طبيعتي املسي إّنه يصف أّما القّديس كريّلس ف

 .(0)ني ِف عقوهلمخمتل  : اإلهلية والبَّشية بأَّنم

ال خالص ما: تقول رووفيام تص البابوية الكاثوليكية اخلالص بأتباعها: 

يوم  يلال البابا بونيفاس الثامن، يف خطابه البابو ،خارج الكنيسة الرومانية

من الرضوري حن نصح ونقول ونعزم ونؤكد أنه ن: 3020تَّشين الثاين عام 31

 .(0)ضع للسلية البابوية لينال الالصأن ُي خملوٍق  لكل  

يكية للدار الكاثول الكتاب املقدسيَّم أتباعها سائر املَاهب، ففي مقدمة 

مجاعة البتدعني من الشيعة البوتسيانية منذ دخلوا البالد ال يفى أن  املصية:

قوا  دهُّيم .. ثم اَّنم مل يكتفوا بَلك حتى مّدوا أيِف الدين كتبًا شتىالسورية.. لف 

وزّينوها  ..ة بالتحريف واحلَف، وترمجوها اىل اللسان العريباىل االسفار االهليّ 

 .(4)يف عيون الناس

موئيل صفيام يرى خمالفو الكاثوليك عبادة الكاثوليكي عبادة أوثان، يقول 

. ."هنوال تعبد ال تسجد هلنّ  .ًا.الً منحوتال تصنع لك متثا"لال اهلل: : بندك ِ

 الكنيسة يسني يفل يسوع ومريم والقدّ من التامثيل والصور التي متثّ  هناك كثريٌ 

 أمامها.. الكاثوليكية، والشعب يقبل هَه التامثيل والصور ويركع هلا ويصيّل 

                                                 

 .02الشهادة أللوهية املسي  ص (3)

 .01نسطور ويوحنا االنطاكي ص إىلريلس رسائل القديس ك (0)

 .03صموئيل بندك ِ يف العقائد الكاثوليكية يف الكتاب املقدس ص (0)

 .2ص 3301الكتاب املقدس: العهد العتيق: الدار الكاثوليكية املصية  (4)



 

  

ولكنها إلخ،  ،تقول الكنيسة الكاِوليكية بأُنا ال تعبد التامِيل والَصلبان والَصور

ن ليمة م الَي يمثله الصليب. وهي باستعامهلا هلَه الرموز إنام ترفع تعبد الرّب 

بل ل هذا العذر قد استعمله الوِنيونلد غاب عنها أن  .يسني وتزيدهم رشفاً القدّ 

م ال يعبدون األصنام احلجرية أو املعدنية، ولكنهم يعبدون ، ولالوا أَّّن 111عام 

مهام تكن التعليالت النظرية من هذا صنام. ولكن له هَه األالشخص الَي متثّ 

 .(3)النوع، هي بنظر اهلل، وبمفهوم مارسة الناس هلا، عبادة أوِان

م وعبادة األوثان، ويصف بعضها تقدي ع  د  وهكَا تتبادل الفرق االمهام بالب  

سة يف الكنيالبخور والصلوات للقديسني، ومسألة الصلبان واأليقونات 

 .(0)عبادة أصنامَّنا: األرثوذوكسية بأ

م ث لنا ِف جوابه بكالمَت ما ذكرنا يف كتابنا، نا يف واخلالصة، أّن من حاج  

س ، : الكتاب القد  يك  نَي  أ خ  ي يف  ع 
 َ ى ال   َ نَظ ر  اَلق  ا ت   اذ 

مل  ا الَ و  ِِف  َشَبُة الَّتِيَوَأمَّ

ا  .(0)؟َعْينَِك َفاَل َتْفَيُن هَلَ

ع  إ ىل  ادَ ﴿نمتثل لول اهلل تعاىل:لتي هي أحسن، نحن  أهل الدعوة للحق با

ب   امل  س   و 
ة  َكم 

بيك  ب احَل  ن  يل  ر  ي  أ َحس 
ت ي ه  هَل م ب ال 

اد  ج   و 
ن ة   احَل س 

ظ ة   .(4)﴾َوع 

ين  ﴿ولوله تعاىل: 
 َ ن  إ ال  ال  ي  أ َحس 

ت ي ه  ت اب  إ ال  ب ال 
اد ل وا أ َهل  اَلك  ال  َت   و 

                                                 

 .00يف الكتاب املقدس صالعقائد الكاثوليكية  (3)

دعة تأليه مريم ب، يف كتابه: شامس وواعظ سابق بالكنيسة األرثوذوكسية: د. حنني عبد املسي  (0)

 .04صوعبادمها يف الكنيسة االرثوذكسية 

 .0: 1متى (0)

 .302النحل (4)



 

 

 

نَ  وا م  ل م  ن َحن  ظ  ٌد و 
اح  َم و  هل  ك 

إ  هل  ن ا و 
إ  َم و  َيك  ل  إ ل  أ نز  َين ا و  ل  إ ل  ي أ نز 

 َ ن ا ب ال  ول وا آم  ل  َم و  ه 

ون   م 
َسل  ه  م   .(3)﴾ل 

 وعيسى×يف كتابنا هَا: دعوٌة لعبادة اهلل الواحد األحد، خالق موسى 

ْذِر عُ  ْيعقَ : فيه هي أحسن، وجداٌل بالتي ^وسائر األنبياء  |وحممد  ×

 .(0)ُشَبِهِهم إَِزاَلةاْلَكافِِريَن وَ 

 فيام هم ، فإن رأوا احلّق بني أيدي القوم ماثلةً  وهَه دعوة القرآن ال تزال  

وَا ل  ﴿: عليه، كان ِ ساحة احلّجة والربهان يف انتظارهم، ولد لال تعاىل ال  ل  ن و 

ار   َو ن ص  ودًا أ  ان  ه  ن ك  ل  اجَل ن ة  إ ال  م  َم ي َدخ  يُّه 
ان  َلك  أ م 

ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنتُْم ى ت 

 .(0)﴾َصاِدِقنيَ 

ْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوُه َلنَا﴿ولال تعاىل:  ون  إ ال  الظ ن   ُقْل َهْل ِعنَدُكم مِّ ت ب ع  إ ن ت 

ون   ص  َر  نت َم إ ال  ت  إ َن أ   .(4)﴾و 

 ومسك  اخلتام:

ّتبع، من ضحى بالعقل  ، لريى^كالم أئمة اخللق  ام أحقُّ أن ي  املنصف أهُّيُّ

 من اهلل لعباده؟! زينةً  ه  عىل مَب  الصليب! أم من رفع العقل فعد  

، أيب َمْبَدَأَها َل اأْلُُموِر وَ إِنَّ َأوَّ أّنه لال:  ×عبد اهلل  عن صادق آل حممد 

                                                 

 .40العنكبوت (3)

 .00ص 3يف اإلحتجاج عىل أهل اللجاج )للطربيس( ج× كام عن اإلمام الصادق  (0)

 .333البقرة (0)

 .341األنعام (4)



 

  

ا الَّتِي اَل ُينْتََفُع بيَِشْ  ا َوِعاَمَرََتَ ََتَ ُنورًا و ْلِقهِ ِزينًَة لَِ  اهللالَّ بِِه اْلَعْقُل الَِّذي َجَعَلُه ٍء إِ َوُقوَّ

مْ  َل ول ون   َفبِاْلَعْقِل َعَرَف اْلِعَباُد َخالَِقُهمْ  ،هَلُ أ َّن  َم خم  ه  امل  أ  و  و  ر  هل  مَ ن  بي أ َّن  م  امل   ،د  ون  و  ب ر   ،د 

ي و  
ن ه  اَلب ال  أ  ان ون  و  م  اَلف  ه 

(3). 

 نا أن احلمد هلل رب العاملني.وآخر دعوا

 حممد مصطفى مصي العاميل

 للميالد. 0202-0-33، املوافق للهجرة 3443رجب  04

 

 

                                                 

 .03ص 3الكايف ج (3)



 

 

 

 للمؤلف من سلسلة )العلم واإليامن(:ٌب ت  ك  

 

 

 .^آل حممد  عرفان   .3

 بي الري .ه  اإلحلاد يف م   .0

 .كر الدكتور رشيعتيمع ف   ولفاٌت اهلدى:  لبسات   .0

فص  الت   ة  رل  يُّع من خ  ش  الت   تنزيه   .4  .وُّ
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 وأبحاٌث أخرى ليد اإلعداد.
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