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خنمًً هلل َذ خنمدنًيٍ ، ٔخنصالش ٔخنٕالو لهٗ ـًيك خألَسيدء 
 ى .يخنصالش ٔؤِكٗ خنعٕه مٔخنًُٔهيٍ ، لهيٓى ٔلهٗ َسيُد ؤفع

يُٕ يخَ خإلٔالو نهُُٙ ٔخنعِٕيك ؤٌ ظعقًو بنٗ خنسدلؽيٍ لٍ خنمق ، 
يُدـُخض  َزكُيغ ألظف( ، ْٔي  يُدـُخض فييُدزٍِٓ خنٕهٕهص خنًسدَكص ) 

دَ خنمدصًص خنًُٕدٔيص )فييُد( زـُض في  قَّ َّٕ يٍ خنًكعَٕ يُقٍ زٍ يمًٕي خن
ً  خنقٓ َؤفط يُٙقئ  في خ، ٔقً ـُض ٍِْ خنًُدـُش ظمًي

 و.31/7/9009

ٔخنقٓ  ٍِْٔ خنًفًٕلص خنعي ظُُٙ يكعٕزص زًٕخفقص يٍ خنًكعَٕ يُقٍ
صٕض ٔخنصَٕش لهٗ زدنزٓد يخَ خإلٔالو ، ْٔي يَُٕٙش  دوص  ٔ؛  فطؤَ

 يٕظيٕذ: خنًكعَٕ يُقٍ في يٕقك قُدش

(www.youtube.com: user: monqithalsakkar.) 

ٔقً ـًٓض يخَ خإلٔالو ؤٌ ظصم ٍِْ خنًُدـُخض بنٗ قُخجُد غديص في 
خنًقص ٔخأليدَص خنمهًيص في َقم يفُيدظٓد ، نمٕدٔيص خنًٕظٕلدض خنعي 

 ظمدنفٓد .

فيًد لًخ زمط خأليَٕ  دـُيٍخنًعُ نٍخ نى ظعًوم في يًخوالض
ؤوؽدء خنًعُدـُيٍ في قُخءش ؤٔ لّٔ خنُصٕٚ خنًقًٔص  يكص كعصمخنؽدَٕي

خألوؽدء  ، ٔكٍنكلهٗ خنٍخكُش داللعًديًْ )خنقُآَيص ٔخنُسٕيص ٔخنكعدزيص(
زمط خنكهًدض ؤٔ خنمسدَخض خنمدييص ؤٔ خألٔهٕذ  مٔظمٕي ،خنُمٕيص
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ٌنك يًد ال يًٓ يديش  خنًًٕٕق بنٗ كالو فصيك يقُٔء ٔيفٕٓو، ٔكم
 خنًُدـُش، ٔال ياؼُ فيٓد خنسعص

، ٔلُصُد  خنعي يخَ خنمٕخَ لٕنٓد فقُخضخنكًد ؤظفُد لُٕخَد  ألْى 
ؤٌ ظكٌٕ ٍِْ خنمُدٔيٍ يمديًش، ٔؤٌ ظمٌُٕ زدنمُٕخٌ َفّٕ ؤٔ قُيسد  يُّ في 
يًخوالض خنؽُف خآلوُ، نيٕٓم لهٗ خنقدَت ظعسك خنًٕظٕق خنٕخلً 

 .ًعُدـُيٍض خنخنًعُدؼُ في ـٕال

ٍ، فإقُخ صمعّ، ٔؤـدِخ ٔقً لُظُد َٛ خنًُدـُش لهٗ خنًعُدـُي  
 ظصٕير خألوؽدء خنعي ٔقمط يًُٓد.

ألفكدَ خألٔدٔيص خنعي يخَ ن زعمُيف يقععر شقًيُد نكم يُدـُ ٔقً
 لٕنٓد لًيػ خنًعُدـُيٍ .

د نٕـّٓ خنكُيى ، ٔؤٌ يكٌٕ  ٔخهلل َٕإل ؤٌ يكٌٕ لًهُد ٍْخ ودنص 
يص ظُيُ ؼُيق خنسدلؽيٍ لٍ خنمق ٔخنفديحيٍ بنيّ ، ٔصهٗ خهلل ٘مهص ًْخ

 لهٗ َسيُد يمًً ٔلهٗ آنّ ٔصمسّ ٔٔهى .

 شزالها
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خ يٍ خألفكدَ ؼُألنْٕيص خنًٕيك  َؤفط ٔفي بؼسدض خنقٓ ق لًي 
 خألٔدٔيص :

 دنّ خإلنٓيص خنًٕيك كدٌ بَٕدَد  كديال  ٔبنٓد  كديال ، ٔكدٌ يًدَْ ؤفم
 زدنالْٕض، ٔخنسُٙيص زدنُدٕٔض.

  .الؽتاب ادؼدس كسب إىل ادسقح أسامء اهلل وصػاته وأفعاله 

 .فؽرة تللقه ادسقح أصقؾة بَّشر هبا ادسقح واألكبقاء وتالمقذ ادسقح 

  ال فرق بني أقوال بولس يف رسائؾه وأقوال سائر التالمقذ، فؽؾه كتب

 بنهلام الروح الؼدس.

  ادسقح بحسب الؼرآن كائن فريد يستطقع أن حيقي ادوتى وأن خيؾق من

 الطني صرًا، وهذا من خصائص اإلله.

 وأن اهلل حالٌّ فقه.ادسقح موصوف يف الؽتاب ادؼدس بلكه ابن اهلل ، 

 .اهلل قادر عذ التجسد يف شخص ادسقح ، ألكه عذ كل يشء قدير 

بَٕدَيص خنًٕيك ٔقمٕيِ لٍ ض يُقٍ فًٓف بنٗ بؼسدٔؤيد خنًكعَٕ 
 والل خألفكدَ خألٔدٔيص خنعدنيص : يٍيَـص خألنْٕيص 

  ادؼدس.خنكعدذ ال يٕـً ينيم صُيك لهٗ ؤنْٕيص خنًٕيك في 
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  ،ادسقح مل يدع األلوهقة قط، والـصارى أخطموا يف ففم بعض أقواله

 فحؿؾوها عذ غر وجففا.

  الذي مل يَر ادسقح.فؽرة تللقه ادسقح من ابتداعات بولس 

  والدة ادسقح وتالمقذه ومعارصوه كاكوا يرون ادسقح كبقًا رسوال

 فحسب.

  الـصارى حيرفون كصوص الؽتاب ادؼدس أو يؾووهنا لتدل عذ

 ألوهقة ادسقح.

  أسامء اهلل وصػاته وأفعال مـحفا الؽتاب ادؼدس لؾؿسقح ولغره من

 لوهقتفم.األكبقاء وغرهم ، ومل يؼتض ذلك أ

  ال صحة دا يدعقه الـصارى من الؼول بطبقعتني لؾؿسقح، ففذا خمالف

 لتعؾقم اآلباء األولني لؾؽـقسة.

***
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(1)

 زٕى خهلل خنُلًٍ خنُليى
 .. َفُظللّ خنىدصللصوللالل ٔيسمللػ لللٍ خنمللق يللٍ  ،كللم يُللد يٕللمٗ بنللٗ خنمللق
ط خنلًيدَدض خنٕلًدٔيص ؤٌ ظعملديٗ يلك ٔنكٍ خٔلعؽدل ،خوعهفُد في كؽيُ يٍ خأليَٕ

َ د زدالٔعؽُدجيص َ د زدنصمسص ،زمعٓد خنسمط في ـُٔف ٔصفط ؤليد  .ٔٔصفط ؤليد
خنصللًخقص ٔخنًمسللص  ظقللٕو لهللٗلالقللص  ؼًللصكللدٌ  ؤكؽللُِفللي ٔلهللٗ يللُ خنعللدَيه ٔ 

لللد زللليٍ خإلٔلللالو ٔخنًٕللليميص  ،ٔخنعلللُخزػ زللليٍ خنًفعًلللك خنٕخللللً ؤٔ زللليٍ  ٔوصٕص 
يُٓللد يللد َللُخِ فللي زاليَللد ، لهللٗ ٌنللك ؤيؽهللص كؽيللُش نُللد ٔ ،خنًٕللهًيٍ ٔخنًٕلليمييٍ

خنعمللًي فللي خنًفعًللك خنٙللُقي خنللٍي يُعًللي بنيللّ خنٙللُقيص لهللٗ خألقللم يللٍ يفللدُْ 
لد زلًٌٔ ؤي يُتصلدض بال ؤٌ ظلإظيٓى ٔ يٕهًٌٕ َٔصلدَٖ، يلٍ خنفلعٍ يعمديٙلٌٕ يم 

 .ليػ ال ئًٌَ
 ٔلعٗ ال َؽيم في خنًقًيص ؤَيً ؤٌ ؤقًو ؤٔال : 

ٍ زللٍ يمًللٕي خنٕللقدَ، يكعللَٕ فللي يقدََللص خألييللدٌ يللٍ ـديمللص ؤو يكعللَٕ: يُقلل
د يُٓد وًٕص يعمهقص زدنمٕخَ يٍ ز خنقُٖ في يكص خنًكُيص نّ خؼُد لُٙ كعدز د يؽسٕل 

ىًٕلللص كعلللر خنْٔلللٍِ خن ،ٔخنًٕللليميص ٔخإلٔلللالو ٔٔهٕلللهص ظٕلللًٗ خنٓلللًٖ ٔخنُلللَٕ
 يعُـًص نهتدض خإلَفهيّيص ٔخنفَُٕيص.
، كدَِ « ٕٕقينلُذ »جيٓ ٔيأٓ بَٔدنيص ٔخنقٓ خنًسُٙ: َؤفط يُٙقي َ

ٔنّ  ،ئنص ٔط لُٙشخنكعدذ خنًقًْ في لًش ئل لُزيص ٔؤـُسيص ٔؤكؽُ يٍ  في

                                                 
 خألٔعدٌ بيدي ـدي. (3)
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يدجلللص  ٔيٕـلللً نلللّ ،للللًش يُلللدـُخض يلللك ٘للليٕن يٕلللهًيٍ للللٕل خنكعلللدذ خنًقلللًْ
 .«ٌٕحيعيخنفدًٌْٕ » :وًيص يٕفهص ٔزُخيؿ ظهفّيَٕيص زمُٕخٌ ٔٔسمٌٕ

يخَش خنفهٕللص ٔللعكٌٕ ُْللد  وًٕللص لٙللُ لعللٗ َكللٌٕ يؽهملليٍ لهللٗ ؼُيقللص ب 
ؼللى يعسمٓللد وًٕللص لٙللُ يقيقللص نهقللٓ َؤفللط يٙللُقي ، يقيقللص نهللًكعَٕ يُقللٍ زًخيللص 

وًٕص لُٙ يقيقص ٔنًًش  ،كم يمدظُنوًٓ يُخض خالٔعًدق بنيًٓد عًخٔل ُٔٔ
  .نكم يًخوهص

ًيٓى وللٕش خنللٍيٍ نللخإلأيللم يللٍ ف ،ٔزىصللٕٚ خألٔللحهص ٔللعكٌٕ فقللػ يكعٕزللص
قللُؤ خألٔللحهص ٔٔللٕف َفعٓللً ؤٌ َ ،ٔيٕللهًْٕد نُللد ،لهللٗ خنللَٕ يكعسْٕللد ؤٌ ؤٔللحهص 

ٔزملًْد بٌخ ظًكُلد يلٍ ؼلُق ـًيلك  ،يد ؤيكُُد يٍ ٔقلط ُدـُشخنعي نٓد لالقص زدنً
 . فمُٕد  يكٌٕخألٔحهص 

خ ،ٔخآلٌ زًخيص يك خنًكعَٕ يُقٍ   َ  .فهيعفعم يٙكٕ
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 .دظّخنٕالو لهيكى َٔلًص خهلل ٔزُك
نلك خنمًلً ، خنهٓى نلك خنمًلً كًلد يُستلي نفلالل ٔـٓلك ٔلفليى ٔلهؽدَك 

نلك خنمًلً زكلم َمًلص ، ٔنك خنمًلً زدنًمدفلدش  ،ٔنك خنمًً زدإليًدٌ ،زدإلٔالو
نللك خنمًللً لعللٗ  ،ؤٔ ٘للدًْ ؤٔ غدجللر، ؤَمًللط زٓللد لهيُللد فللي قللًيى ؤٔ لللًيػ 

زمللً ٔنللك خنمًللً  ،ٔنللك خنمًللً لهللٗ خنُظللد ،ٔنللك خنمًللً بٌخ َظلليط ،ظُظللٗ
 .ٔؤَط خهلل خنُليى ،ِٔخيض يمدصيُد ،ٔخظصم بلٕدَك ،ُ ظعدزك زِ  ،خنُظد

ٔؤَللر زّييهلي  ،ظميلص ؼيسلص فلي ْلٍِ خأليٕليص خنؽيسلص، وٕش خنمعلَٕ ؤيٓد خإل
ؤٌ يفللُي خنمللق لهللٗ  -لللّ ٔـللم –ٔؤٔللإل خهلل  ،ٔصللًيقي خنقللٓ َؤفللط يٙللُقي

د في ًْخيص يٍ خْعًٖ ،ؤنُٕعُد د ٔسس د في ظالل يٍ ٔؤٌ ال يفمهُ ،ٔؤٌ يفمهُد ٔسس 
 ظم.

 املسيح يف اإلسالم
ٔخللً يلٍ ؤلفلى ، ْٔلٕ  – لهيّ خنصلالش ٔخنٕلالو –لًيؽُد خنيٕو لٍ خنًٕيك 

خنُـدل خنٍيٍ يٕٙخ لهٗ ٍِْ خألَض، َمٍ خنًٕهًٌٕ َايٍ زّ َسي د َٔٔلٕال  يلٍ 
خ يللٍ ؤٔنللي خنمللّو يللٍ خنُٔللم خنللٍيٍ ، ٔ -ظسللدَ  ٔظمللدنٗ–لُللً خهلل   ً َللايٍ زللّ ٔخللل
نكُُد َلايٍ زلّ كمسلً َٔسلي  ،ٔفعهٓى لهٗ خنمدنًيٍ -ظسدَ  ٔظمدنٗ–خهلل  خوعدَْى

ُٔ ﴿َٕٔٔل فمٕر  ل ٍُّ ُُ َٗ لُو  ٌُ ِٔ اىهُّ ِْ َقْثِي ٍِ َيْد  ـَ ٌ٘ه َقْك  ٌُ ٌَ ِئَّلا َن ْهَي ٍَ  ُِ يُػ اْت ٍِ ََ ا اْى ٍَ
 ًَ ُِ اىطاَعا َّا َيْأُمََل يَقٌح َما  .[77 ]خنًدجًش: ﴾ِصك ِ
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خ فلي يمعقلًَد، ؤٔ خزلٍ خهلل  ،هللزإَلّ خؤٔ  ،ؤيد خنقٕل زإَّ بنلّ   ً  ،فٓلٍِ ال َقسهٓلد ؤزل
ُِ ﴿ -ظسللدَ  ٔظمللدنٗ –َٔللُٖ ؤَٓللد يللٍ ؤلفللى خنفُيللص لهللٗ خهلل  ََ ْؼ َقللاىُ٘ا اذاَفللَم اىللها َٗ

ا  َىللك  َذِفللهُّ  *َٗ َٗ للخُّ اْ َْنُ   َّ ْْ َذ َٗ  ُٔ لل ْْ ٍِ  َُ طاللْه َِ اُخ َيَر َ٘ ََ لل ٍا للْيت ا ِئَقا َذَنللاُق اى َِ  ٌْ َىَقللْك ِظْتللُر
َكااْىِعثَ  َٕ  .[90- 88 ]يُيى: ﴾اُه 

ا ﴿ نًدٌخ؟ َىك  َٗ  ِِ ََ ْؼ ا ِىيها ْ٘ ُْ َقَع ا* َُ َىلك  َٗ ُْ َيراِفلَم  َُ ِِ ََ ْؼ َثِغي ِىيلها ْْ ا َي ٍَ ُْ ُملوُّ *  َٗ ِئ
ا  ِِ َعْثك  ََ ْؼ اْ َْنِ  ِئَّلا آَِذي اىها َٗ اِخ  َٗ ا ََ ٍا ِْ ِفي اى ٌْ َعلَكا  *ٍَ ُٕ َعلكا َٗ  ٌْ ُٕ * َىَقْك َُْؼَصا

 ُٖ ُميُّ ا َٗ ِح َفْهق  ٍَ ًَ اْىِقَيا ْ٘ ِٔ َي  [. 97-93]يُيى: ﴾ٌْ آَِذي
 البحث عو الدليل الصزيح مو كالم املسيح

لللّ –ؤو ْللٕ خهلل  ؟لسللً هلل ؟ ْللم ْللَٕسللي َٔٔللٕل -لهيللّ خنٕللالو–ْللم خنًٕلليك 
  ؟-ٔـم

ٔلُص خنُسلي  نٍ ؤـير لٍ ٍْخ خنٕاخل يٍ والل خنقُآٌ خنكُيى ٔال يٍ والل
 .ٔإـير لُّ يٍ خنكعدذ خنًقًْ ، زم-صهٗ خهلل لهيّ ٔٔهى–

ٔلهلٗ  ،يلَٕي ؤقٕل نكى زإٌ خنكعدذ خنًقًْ يقلًو خنًٕليك لهلٗ ؤَلّ لسلًٔ
خنًٕيك لٍ َفّٕ فلي  ّيقٕن ٔخ يدئخقُ .. ٔال يقًيّ لهٗ ؤَّ بنّ، َٕٔل ٔؤَّ َسي 

خ يًلي فيّ خنًٕيك ؤَّ ف ،كعر خنمًٓ خنفًيً  ً د ٔخل  .(هللخ)هٍ ظفًٔخ َص 
ؤلعلُٔخ  ؟صُيك ٔخلً يقلٕل فيلّ خنًٕليك ؤَلّ خهلل ْم يٕـً َٛ]ٔٔاخني:[ 

 .نُد ٍْخ خنُٛ خنصُيك
فقيم نّ: ْم قدل خنًٕيك بَّ بنلّ؟ كيلف ، ٍْخ خنٕاخل ؼُق لهٗ خنسدزد ُٕ٘يش 

 َصً  ؤَّ بنّ ْٕٔ نى يقم زإَّ بنّ؟
ال يٕـلً ينيلم لهلٗ  :ٔقلدل يلد يمُلدِ ،نى يُكُ ٌنلك ]في ـٕخزّ[ خنسدزد ُٕ٘يش 

ٔخَعٓلط َٔلدنعّ  ،ؤَلد خهلل نُـًلِٕ :ٔ قلدلؤخلسًَٔي : َّ نٕ قدل ، ألؤٌ خنًٕيك بنّ 
 .قسم ؤٌ ظسًؤ
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خ    ٌ فٓللٍخ ظمهيللم يللٍ ـُللدذ خنسدزللد ٌنللك ؤيللد ٔللسر  ،ؤَللّ بنللّ نللى يللًقِ  خنًٕلليكب

 ُٕ٘يش.
ِنلى ال يٍ ؤَط ؤيٓلد خنًٕليك؟  :يٍ ْٕ خنًٕيك؟ نَى ال َٕإل خنًٕيك لٍ َفّٕ

 ؟ًَٕك بـدزعّ َٔقسم كاليّ
 ية للنسيح واحلديث عو طبيعتٌالصفات اإلنسان

 ،ذهيلكُٗ قريلي» (:00: 8يٕلُلد )زًؤ زًد قدنّ خنًٕيك لٍ َفّٕ فلي بَفيلم إٔ
ُّلا » :، خنًٕيك يقلٕل للٍ َفٕلّ«ُّٗا ئٍّاُ قك ميَنٌ تاىؽخ اىمي ٌَعٔ ٍِ اهلل

فٓم ظقسهٌٕ ٔظقٕنلٌٕ زقٕنُلد زإَلّ  ،َٔمٍ خنًٕهًٌٕ َقٕل لُّ زإَّ بَٕدٌ ،«ئٍّاُ
 ؟بَٕدٌ
ٔللدٖ فلي ْلٍِ خنلًَيد كٕلدجُ  ،ٔنلً كٕلدجُ خنسٙلُ -لهيّ خنٕلالو–يك خنًٕ. 3

ْللم  ؟ٍٓللم خإلنللّ يىللعَ ف (93: 9نٕقللد )وللعٍ فللي خنيللٕو خنؽللدَي كًللد قللدل  فقللًخنسٙلُ، 
 ؟يؽهُد بَٕدٌْٕ  ٍعِ ؤو ؤٌ خنٍي وُ  ؟ودنق خنًٕدٔخض ٔخألَضيُىَعٍ 
 ؟خإلنّيفٕق ٓم ف ،ـدق (38: 93يعٗ )لٕر   -لهيّ خنٕالو –خنًٕيك . 9 
: قلاه» خإلنلّ يمؽلٗ ٓلمف ،خنًٕليك لؽلٗ ( فلة98ٌ: 39يٕلُلد )مٕر ٔز. 1

 .«ُّا عطّاُ
يلٍ ٔلًك يٙلٕي كًلد ٌكلُ  خ  ؤكلم ـلّء -لهيّ خنصلالش ٔخنٕلالو–خنًٕيك . 0
 ؟ًٔك د يٕٙي د ؤٔ يقهي د خإلنّيإكم فٓم  (،90نٕقد)ٌنك 
ا»ؤٌ خنًٕيك َدو  ( َقُؤ90: 8يعٗ في ). 7ٔ  َ  .«ماُ ٕ٘ ّائ
ماُ يٍل٘  قلك ذعلة ٍلِ » ، بٌ يقٕل:(6: 0يٕلُد )مٕر زظمر خنًٕيك ٔ. 6
فٓلم  ،مًلدَخنبنلٗ  ؤي ،«اىهب ٍؽرلاض ئىيلٔ»يقٕل: ( 1: 33يُقٓ ٔفي )، «اىٍِه

 بنٗ لًدَ؟ودنق خنًٕدٔخض ٔخألَض معدؾ يمقم ؤٌ ي



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

،  «اترلللكُ يلللكُٕ ٗينرتلللة» (:11: 30 يلللُقٓ)مٕلللر زخنًٕلليك خكعحلللر ٔ. 7
 .«ٗينرتة اتركُ يؽىُ» (:96يعٗ كٍنك قدل )ٔ

 ؟خإلنّ يسكي فٓم ،«تنٚ يٍ٘ » (:17: 33يٕلُد )مٕر زٔ. 8
 .كم ٍِْ خنصفدض ظمًؼُد لٍ بَٕدٌ فمٕر

 املسيح العابد هلل
خ هلل خنكعلللدذ خنًقلللًْ يملللًؼُد للللٍ خنًٕللليك زإزلللم بٌ   ً ظسلللدَ   -َلللّ كلللدٌ لسللل

: 96يعلٗ )، يقلٕل -للّ ٔـلم -كدٌ كٕدجُ لسدي خهلل خنًايُيٍ يصهي هلل ، ٔٔظمدنٗ
 فدنًٕليك، « يلا ُترلآ ئُ ٍُنلِ فيرعثله عْلي ٕلمٓ اىنلأي: ماُ يصيي قائَل  »: (19

 .ٔكًد يصهي ٔدجُ خنًايُيٍ ،كًد ؤصهي ؤَد -لّ ٔـم - يصهي هلل
 .«ٗصيٚ ،ماُ يصيي ْٕاك، ظصا عيٚ نمثرئ » (:17: 3 ٓيُقٔفي )

ٗقضلٚ اىييلو  ،ـهض ئىلٚ اىعثلو ىيصليي» خنًٕيك ( ؤ39ٌ: 6نٕقد ) ٔيٍكُ نُد
ؤو ؤٌ خنًٕلليك بَٕللدٌ  ؟ٓللم خهلل يصللهي هللف -ظسللدَ  ٔظمللدنٗ - «فللي اىصللَلج هللميللٔ 

 ؟-لّ ٔـم -كٕدجُ خنُدْ يصهي هلل 
للد لللٍ ٔللدجُ خنسٙللُ يللد  يمللُض نللّ يللؽهٓى فٓللٕ ،ْٔكلٍخ ال ؤـللً فللي خنًٕلليك فُق 

 .-ظسدَ  ٔظمدنٗ–ْٕٔ لسً هلل  ،خنمٕخَض خنسُٙيص يمُض نٓى يٍ
 معتقد أم املسيح فيٌ

يمعقلًٌٔ لهيلّ خنصلالش ٔخنٕلالو –يمدصلُٔ خنًٕليك  ْم كلدٌ  خنٕاخل خآلوُ:
 ؟ؤو َسٕظّ ؟ؤنْٕيعّ
خ زلليٍ يللًيٓد ،خنمللٍَخء للليٍ ٔنًظللّ. 3  ُ ال  ،ٔوللُؾ بنللٗ ٔـللّ خنللًَيد ؼفللال  صللتي

 .. ٔال يملللُف كيلللف يقعلللي لدـدظلللّ ، ذملللُف خنكلللالو ٔال خنؽملللدو ٔال خنٙلللُخي
مللٍَخء ظمللُف زللإٌ ْللٍخ ٓللم كدَللط خن، فٓللد خزَُ  ًعللّ كللم ٘لليء كًللد ظمهللى كللم ؤو  مهَّ ف
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ال يفيلللً خنؽملللدو ٔال خنٙلللُخذ ْلللٕ ولللدنق خنٕلللًدٔخض ٍٔي زللليٍ يلللًيٓد ؽفلللم خنلللخن

 ؟ٔخألَض
 .ٍْخ يٕعميم :ؤقٕل 
خ نهمٍَخء ُفُيلَٕد َ   ً د ٔخل نُمُف يٍ والنّ ؤٌ خنمٍَخء ال ظملُف ؤٌ  ،يٕقف 

 .خنيٕوخزُٓد ْٕ خهلل كًد يقٕل خنًٕيميٌٕ 
ٍ ظكلٌٕ فهل ،ؤَٔ٘لهيىْٔلي َخـملص يلٍ  ،خزُٓلد ؤظدلط يُيى ( ؤ9ٌنٕقد )ٌكُ 

خنٕللًدٔخض ظلليمط وللدنق ، ألَٓللد خهلل خزُٓللد ْللٕ ٕ كدَللط ظمهللى زللإٌؼًللص يٙللكهص نلل
 ؟ في ٌنك خنًٙكهص، فًد ٔخألَض 

نكٍ خًٔمٕخ بنٗ ٍْخ خنملٕخَ زليٍ خنملٍَخء ٔخزُٓلد نعمهًلٕخ يمعقلً خنملٍَخء فلي 
ئٕللف ]ؤي يثاّللٔ ٗماّللا يط ،قللح لٕثللا ٍٍلليهج يللً٘فٗئل ظْللآ تلليِ اىه»خزُٓللد يقللٕل: 

ٗىَللا ىللٌ يعللكآ نظعللا ئىللٚ ُٗنِللييٌ  ،تلليِ ا قهتللال ٗاىَعللان  [خنُفللدَ ٔيللُيى
 .«ٗتعك شَلشح ُياً ٗظكآ في اىٖينو تيِ اىَعيَيِ يٍَعٌٖ ٗيٍأىٌٖ ،يطيثأّ

، «ْلٕ ٌخ ؤَلد ٔؤزلٕ  ؟يد زُي نَى فمهلط زُلد ْكلٍخ»خألو الزُٓد؟  قدنطيدٌخ ظإيهٕخ 
ُتلل٘ك مْللا ُّٗللا  لا ٕلل٘». ..  خآلٌ ًلٓدَللنكللٍ  ،صلُللًي فيٓللد يٙللكه «ؤزللٕ »ٔكهًللص 

إي ؤو ، فلفلص لهيلّ جكدَط ظسمػ للٍ خزُٓلد ْٔلي يعمٍزلص ود ، خألو«يِتَ ّطيثل ٍعمَ 
ظمعقلللً ؤٌ خزُٓلللد ولللدنق  ْلللٍِ خألو نكلللٍ نلللٕ كدَلللط .. ؤظلللدلط خزُٓلللد ظىلللدف لهيلللّ

 إكيً نٍ ظىدف لهيّ.فةَٓد زدنع خنًٕدٔخض ٔخألَض
 ّيُقهليلد خٔلًمٕخ ، دء خنًٕيك ٔيُٓى ؤو خنًٕليك ؤقُز  ... آوُ ُإوٍ يؽدال  ن. 9
ٗىَلا ٌلَ  »(: 93: 1يلُقٓ يد ال ؤٔخفق لهيّ ، ٌٔنلك فلي ) ، ْٕٔخإلَفيملُٓى 
 ٓإقُزدء خنًٕيك لٕلر يلُقف « ٌّٖ قاى٘ا: ئّٔ ٍفرو ،ٓ ـهظ٘ا ىيٍَن٘ٓؤُقهتا

يلٍ  930فلي صلفمص  ًٔمدٌ كهٓلٌٕ خنقٓ ىسَُد، نٍخ ي «ٍفرو»ئٌُ ؤَّ بَٕدٌ 
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يلٍ ـلٍ خنًٕليك !! زلإٌ ؤو خنًٕليك ٔؤوٕظلّ ـُلِٕ يىلعال   "خظفد  خنسٙليُيٍ" كعدزّ
 ؟؟!زإَّ خهلل ودنق خنًٕدٔخض ٔخألَض يمعقً َُّٔيىعال  ْم ظ

 معتقد تالميذ املسيح ومعاصزيٌ فيٌ
يىؽر وؽسلص  كمً َفك خنًٕيز - سيُ خنمٕخَييٍك - ًٔمدٌ زؽُْٔقف . 3

ُيٖلللا اىهظلللاه »يقلللٕل:  (99: 9ؤلًلللدل َفلللًْد فلللي )، لفيًلللص فلللي زُلللي بٔلللُخجيم 
زؽلُْ كسيلُ  قٕلٔلي، يلدٌخ «ْاصلهياىيٍل٘   :اٌَع٘ا ٕمٓ ا ق٘اه ،اإلٌهائيييُ٘
، فهلى «يٍل٘  اىْاصلهي نظلو»؟ ّلٍ يٕٕق خنُدصُي نُقٕل زًؽم قٕنل خنمٕخَييٍ 

ولللدنق يٕلللٕق يلللد قلللدل: ٔ ،دٔلللٕض ٔالْلللٕضَقلللدل:  ، ٔالبنلللّ يعفٕلللً :لُلللّ يقلللم
اىْاصهي نظو قك ذثلهِٕ ىنلٌ ٍلِ قثلو اهلل  يٍ٘ » زم قدل: خنًٕدٔخض ٔخألَض،

 زٕخٔؽعّ.ؤي: زيًِ خنًمفّخض ؤي: صُك خهلل ، «تق٘اخ ٗععائة صْعٖا اهلل تيكٓ
زمللً لديؼللص خنصللهر  -لهيللّ خنٕللالو–ٌ نقيًٓللد خنًٕلليك خخنعهًيللٍخٌ خنهللٍٔ. 9

 فللي ؼُيللق لًللٕخْ ، ٔيعمللًؼدٌ يمللّ،يللك خنًٕلليك  دٌكللدٌ يًٙلليليللػ خنًّلللٕو 
يٍلل٘  اىْاصللهي »لللٍ ٔللسر لًَّٓللد، فإـدزللد:  -ّ خنٕللالولهيلل–نًٕلليك ٕللإنًٓد خف

اىللمي مللاُ ئٍّللاّا  ّثيللا  ٍقرللكنا  فللي اىِعللو ٗاىقلل٘ه ٍُللاً اهلل ٗظَيلل  اىّللعة، ميلل  
ّٗؽلِ مْلا ّهظل٘ ُّلٔ ٕل٘  ،ٌُئَ نؤٌال اىنْٖح ٗؼناٍْا ىقضال اىَ٘خ، ٗصيث٘ٓ

 يكٌ يللٍ ظالييللٍ خنًٕللدخؼُلل ( ..93 – 39 :90)نٕقللد  «اىَىٍلل  ُُ يِللكي ئٌللهائيو
للا»خنًٕلليك : زمللً َٓديللص وًيعللّ خنُٔللدنيص لهللٗ خألَض  يقللٕالٌ نللّ ّ ا ّثي   «مللاُ ئٍّللا

ال  ْم قدل نٓى: ؤَلعى كفلدَ لهٗ ٍْخ خنقٕل؟ سٓى خنًٕيكفدَفُٔخ في خنُٛ ْم ؤََّ 
 هًيٍ؟ؤَعى ظقٕنٌٕ زقٕل خنًٕ: ْم قدل نٓى  ؟ظمُفٌٕ قًَ خنًٕيك

 -لهيّ خنصلالش ٔخنٕلالو–ألَّ  ،ٔكط خنًٕيك لٍ ٌنك يٕخفقص نٓى ، فقً ال 
 كدٌ َسي د َٕٔال .
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بنلٗ »: خنقٓ بزُخْيى ٔميً في ُ٘لّ إلَفيم نٕقد لٍ ٍْيٍ خنعهًيٍيٍيقٕل 

ظهلك لعلٗ  «نكُُد ال َُكُ لهيًٓد ؤًَٓد كدَد يايُيٍ زُسٕظّ ّ،خآلٌ نى يايُد زالْٕظ
ددخؼُيٍ يٍ ظالييٍ خنًٕيك ال يايُ خنهمفص َُٖ  ٓ  .ٌ زإَّ كدٌ بن

للد . 1 يمفللّخض َؤض  خنعللي خنًللُؤش خنٕللديُيص ، فللي قصللص آوللُيؽللدال  وللٍ ُإنؤيع 
لد ، فٓلم خلعسُظلّ -لهيلّ خنصلالش ٔخنٕلالو–ـير خنًٕليك ٔؤلد  ٓ ْلم قدنلط لُلّ  ؟بن

 ؟زإَّ بنّ يعفًٕ
 ، نلى ظقلم نلّ:«قاىد ىٔ اىَلهُج: يلا ٌليك ُنٙ ُّلل ّثلي» (:39: 0يٕلُد )يقٕل 

ٔنللى ظقللم  ،قللً خنًٕللهًيٍقدنللط زًمع .. نقللً «ُنٙ ُّللل ّثللي» زللم ؤَٖ ؤَللك بنللّ،
 ـُدذ خنصًيق َؤفط. معقًِزدنًمعقً خنٍي ي

خأللًٗ خنٍي يقٕل خنًٕيميٌٕ زإٌ خنًٕيك وهق ٔكٍنك خنمدل في قصص . 0
ُ ل ٔلإنِٕ زمٕلر ّ ْلٍِ خنًمفلّش خنمفيًلص فيلْلٍخ خأللًلٗ خنلٍي صلُمط  د ..نّ لي

زملً سصلُ كيلف صلُض ظؤي ،  «?مي  اِّرؽد عيْاك»فقدنٕخ نّ:  (:30: 9يٕلُد )
ٔلليىسَُد لللٍ خنللٍي ٘للفدِ .. ْللم ٔلليقٕل ، «فأظللاب لاك ٗقللاه»ؤلًللٗ؟  ؤٌ كُللَط 
 ؟خزٍ خهلل خنٍي يٍ ؼسيمص خهلل ٓ؟ ؤٔبنّ يعإَ؟ ؤٔ بنّ يعفًٕلُّ : 
ْللٍخ  .. فدنللٍي ٘للفدِ بَٕللدٌ،  «ئٍّللاُ يقللاه ىللٔ يٍلل٘ »، نقللً قللدل خأللًللٗ: ال 

ً  .زدنًٕلللليك  يمعقللللً ٔخلللللً يللللٍ خنًللللايُيٍ لللل . ٔخللللل فيًللللص ُمط زللللّ يمفللللّش لص 
لل ٍخْٔلل .. يٕعٙللًٌٓٔ زٓللد خنيللٕو لهللٗ ؤنْٕيللص خنًٕلليك ُمط زللّ خنًمفللّش خنللٍي ص 

 .«ئٍّاُ»يقٕل لٍ خنًٕيك زإَّ 
 زمٕلر -لهيلّ خنٕلالو–خنفًلٕق خنعلي وُـلط الٔلعقسدل خنًٕليك كٍنك . 7

ٔبَفيلم يعلٗ  ،«ٕما يٍل٘  اىْثلي»ٍِْ خنفًٕق خنكسيُش قدنط :  ( ..33: 93يعٗ )
خألَض زًالزٕلٓى خلعفلدء  فُ٘لٕخ  ، فقلًد نهًٕليك ْلٍِ خنفًلٕق يمسعٓللٍ  يٍكُ
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قلدنٕخ  ، زلم: ْلٍخ يٕلٕق خإلنلّفهلى يقٕنلٕخ ،«ٕما يٍل٘  اىْثلي»قدنٕخ: ، ؼى زدنًٕيك 
 .يايٌَُٕغى ؤَٓى ٔنى يقٕنٕخ زقٕل ـُدذ خنقٓ  ،زقٕنُد
لللد نًلللد ؤليلللٔ. 6 ُـلللم اىعَيللل  » صخزلللٍ خألَيهللل -لهيلللّ خنٕلللالو -خنًٕللليك ٗؤيع 
قك قلاً  :قائييِ»ًيط خنزمً ؤٌ َؤٔخ يمفّش بليدء  ؤي «ٍِٗعكٗا اهلل قائيي ،ـ٘ 

 .«ّثي عظيٌ»، زم قدنٕخ: فًٕ، فهى يقٕنٕخ: قدو فيُد بنّ يع«فيْا ّثي عظيٌ
فيَللا نُٙ »يللٍ وًٕللص ؤَغفللص  ٘للىٛ وًٕللص آالفخنًٕلليك نًللد ؤؼمللى ٔ. 7

 .«ٕما تاىؽقيقح اىْثي اآلذي ئىٚ اىعاىٌ :اىْاي اآليح اىري صْعٖا يٍ٘  قاى٘ا
ولدف  (06: 93يعلٗ )فلي  يؽلم خنكلُخييٍ خألَييلدءٔنًد لًغ خنُلدْ للٍ . 8

ٓلٍخ ْلٕ ، ف « ّلٔ ملاُ عْلكٌٕ ٍصلو ّثلي ،ـلاف٘ا ٍلِ اىعَل٘ »خنيٕٓي يٍ خنفًٕق 
 ،ذهيلكُٗ قريلي» ، ْٔلٕ خنقدجلم:لهيّ خنصالش ٔخنٕلالوّ خنًٕيك في ييمعقً يمدصُ

 .«ُّٗا ئٍّاُ قك ميَنٌ تاىؽخ اىمي ٌَعٔ ٍِ اهلل
*** 
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 .يٕٕق خنًٕيك خنُذٔالو ٘ىٛ َمًص ٔيقسم  كم يٍَمًص ٔٔالو ن
لللد َللللر زؤ َللللر ؤٔ ،َللللر زصلللًيقي خنمّيلللّ خنلللًكعَٕ يُقلللٍؤٔ، كلللى ـًيم 

 .زدنعيٕف خنًٕـٕييٍ يمُد
٘كُ  ألَك ؤَط ؤؤَد  ٔي،خنًٕد َديد ؤزدؤيدو خهلل خنًٕدٔي،  َفعك قهٕزُد يلَٕد

خنعللي  يللٍ ؤـللم يمسعللك خنٕلًدٔي ؤزللي ٘للكُ ؤ ،خنكلٌٕ كهللّٔٔلليً  ْلٕ بنللّ خآلنٓللص
 د ،ٔيد ِخل خنسدذ يفعٕل ،فُصص ُد٘كُ  ؤزدَد ألَك ظمؽيؤ ،ـُٓض نُد في خنصهير

٘لكُ  ألَلك ؤَلط ؤ ٕش،ؤلؽي لسً  لكًص َٔمًص كي ؤظكهى زسُْلدٌ خنلُٔق ٔخنقل
 .ني ًٔمط

 الصفات اإلنسانية للنسيح واحلديث عو طبيعتٌ

َٔكلّ لهلٗ كلم خآليلدض  (،ال ظقُزلٕخ خنصلالش)يُقٍ يسلًؤ ًكعَٕ خنخنفدظم  ٍؤو
 .نٙىٛ خنُذ يٕٕق خنًٕيك خنُدٕٔظي ظعكهى لٍ خنفدَري عخن

 .ـدق ألَّ بَٕدٌ .. مى: َ إقٕلٔخنًٕيك؟ ـدق ْم  خنًكعَٕ:بٌخ ٔإنُي 
 .خنًٕيك؟ َمىلؽٗ ْم 
 .خنًٕيك؟ َمى ظمر ْم
 .خنًٕيك يك خآلوُيٍ؟ َمىظمدؼف ْم 
 .مىخنًٕيك؟ َزكٗ ْم 
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 .ألَّ بَٕدٌ ،خنًٕيك؟ َمى ـدق ْم
؟ ٔال يُللدو ،ٔال يٙللُذ ،ٔال يمؽللٗ ،بَٕللدٌ ال يفللٕق قهُللد لُللّ:نللٕ ى َؤيكلل يللد

د  ْٔلٕ بَٕلدَ.ْلم َمعسلُِ . فعيهص خنٙيه يفدٔزُد للٍ خنٕلاخليدٌخ يكٌٕ ٍْخ؟ نيط 
خآلوللُيٍ ٔال يٓللعى يفللٕق ٔال يٙللُذ ٔال يُللدو ٔال يمؽللٗ ٔال يعمللدؼف يللك ال 

 .يد ٍْخ؟؟ نيط خنًكعَٕ يىسَُد زًٙدكم خآلوُيٍ
 مهًجية برت وحتزيف الهصوص

 ،«َّل ذقهتل٘ا اىصلَلج»ًسلًؤ ز ٍٔؤول،  (8يٕلُد ل )خنفدظم خنًكعَٕ زخٔعًٙٓ . 3
فكع٘ا شاّيح اإلٍّاُ اىمي ملاُ ُعَلٚ، ٗقلاى٘ا ىلٔ: »يقٕل خنكعدذ:  (9يٕلُد )في ف

ٍيٍ يلٍ ولدَؾ، ، فٓلٍخ َؤي خنل«ُعط ٍعكا هلل. ّؽِ ّعيٌ ُُ ٕما اإلٍّلاُ ـلا  
 .خنكالو ال ياوٍ يُٓى، ألَّ ال ؤلً يمُف خآلذ بال خالزٍ ٔزدنعإكيً
 ٍْخ خأللًٗ خنٍي خٔعًٙٓ خنًكعَٕ زقصعّ لٍ خنًٕيك؟ قدلفًدٌخ 
 نكٍ ال ؤلهى يٍ ْٕ.،  يبَٕدٌ فعك ني ليُ .. بٌ ٍْخ خنٙىٛ بَٕدٌ َسي :قدل

:  قُخءظللّنٙلليه فعلليهص خظفُللر ي ٍخنلل (، ْٔللٕ خنمللًي17 :8)يٕلُللد فللي َٔقللُؤ 
ٗقلاه ىلٔ: ُذلإٍِ تلاتِ اهلل? ُظللاب  ،، ف٘ظللكٓفٍلَ  يٍل٘  ُّٖلٌ ُـهظل٘ٓ ـانظلا  »

ٔ، ٗاىمي يرنيٌ ٍعل فقاه ىٔ يٍ٘ : قك نُيرَ  لاك ٗقاه: ٍِ ٕ٘ يا ٌيك  ٍِٗ تٔ?
نكٍ خنًكعَٕ يُقٍ غيُ يُصلف، ٔيقلُؤ  ،«ٕ٘ ٕ٘! فقاه: ٍُِٗ يا ٌيك!. ٌٗعك ىٔ

غيللُ يُصللف فللي  يُقللٍ ، ففعلليهص خنٙلليهصللالش(خنُصللٕٚ ٔفللق يسللًؤ )ال ظقُزللٕخ خن
د ، فقًخالٔعٙٓدي زدآليدض  .كدٌ يُستي ؤٌ يٕعًٙٓ زٍٓخ ؤيع 

للد خنٙلليه  ُؤقلل. 9 َللّ ب (: 9ؤلًللدل )فللي  لللٍ خنًٕلليك خنُٔللٕل زؽللُْ قللٕلؤيع 
٘لٓديش خنُٔلٕل  قلُؤنكلٍ ظملدنٕخ َ (،90نٕقلد )فلي  َٔي ؤيعد  بَٕدٌ َسي يقعًَ كًد 
فللي قيصللُيص  ظالييللٍِ لُللًيد ٔللإل خنًٕلليك (36 يعللٗبَفيللم )زؽللُْ َفٕللّ يللٍ 

ٍللِ : ٗىَللا ظللال يٍلل٘  ئىللٚ ّلل٘اؼي قيصللهيح فييللثً ٌللأه ذَلٍيللمٓ قللائَل  »فيهللسٓ: 



 

 ألويية املسيح عليٌ السالم             
فقاى٘ا: قً٘: ي٘ؼْا اىَعَكاُ، ٗآـلهُٗ: ئيييلا، ، يق٘ه اىْاي ئّي ُّا اتِ اإلٍّاُ?

 ؤٌ خنٙلليه خنفدظللم فلليض عللُف.. ٔكللدٌ ي«ٗآـللهُٗ: ئنٍيللا ُٗ ٗاؼللك ٍللِ ا ّثيللال
كًلد  -خنُٔلٕل زؽلُْ كسيلُ خنعالييلٍ ؤٔ خنملٕخَييٍ  ، ٔيٍكُ يلد قدنلّ ًليعكهى زم

فأظلاب  قلاه ىٖلٌ: ُّٗلرٌ، ٍلِ ذق٘ىلُ٘ ئّلي ُّلا? »:  37 فقلُشخنفلي  -ْٕ يٕلًيٓى 
نًلدٌخ  خنٙيه: بَي ؤٔإل..  «ٌَعاُ تطهي ٗقاه: ُّد ٕ٘ اىٍَيػ اتِ اهلل اىؽي!

 ؟ ؤال يمُفّ؟نى يٍكُ ٍْخ خنُٛ
 يح واحلديث عو طبيعتٌالصفات اإلنسانية للنس

 ؟نكٍ يٍ ْٕ خنًٕيك
كعلر خنلًكعَٕ يُقلٍ، ٔقلً  ي ٌكُْلدعلُخجملص خنُصٕٚ خنخآلٌ ؤلهق لهٗ ٍِْ خن

ألَللّ  ،خنًٕلليك بَٕللدٌ يإكللم ٔيٙللُذ ٔيمؽللٗ ٔيعمللر ٔيمعللدؾ :ٔقللدل ،ٔخـعٓللً
 .بَٕدٌ
ال يعمللر ٔال  ؼًللص ٘للىٛبٌ كللدٌ  :فعلليهص خنٙلليهلهللٗ ًؽللُٔق خنٕللاخل ٔخن

 .ٍْخ خنٕاخل ٍلـدزص يكٌٕ؟ ؤَـٕ خإل ًدٌخ، فيمؽٗ ٔال يفٕق 
 املسيح خيلق ، واهلل خيلق

 ؟يٍ ْٕ خنًٕيك في كهًص خهلل
ُ ٘ ِ ٗمُ  ،ماُ في اىعاىٌ..  ٗتغيهٓ ىٌ ينِ ِيل ٍَا ماُ ،مو ِيل تٔ ماُ». 3

 ؤلعقللً ؟ الفعلليهص خنٙلليه ْللٍخ خنللُٛيفٓللم ٓللم فخنًٕلليك، ْللٍخ ْللٕ  ،«اىعللاىٌ تللٔ
 .ٔنكٍ ظفدٌِِٔنك، 
اىنلو تلٔ ٗىلٔ .. فاّلٔ فيلٔ ـيلخ اىنلو »: لٍ خنًٕليك (3 ٔيٕٕن)كفي َقُؤ  .9

لللد لًلللم خنملللدنًيٍ، ..  «قلللك ـيلللخ ـلللًخ ،  د  غُيسللل حد  خكعٙلللفط ٘لللي نقلللًخنلللٍي زلللّ ؤيع 
 :َٔمٍ كًٕيمييٍ َقٕل ؤـهٓى،خنُدْ ٔيدض يٍ  ؤلرنًٕيميص ظقٕل: بٌ خهلل فد

 َقلُؤ كًلد «اهلل ظٖله فلي اىعٍلك ،عظليٌ ٕل٘ ٌله اىرقل٘ٙ»بٌ خهلل ـُٓ في خنفٕلً، 
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د في  لف، «صل٘نج عثلك ا  ـلمآاىلمي ُـيلٚ ٍِّلٔ »(: 9 يفيهس)ؤيع  ٌ ؤى دنًٕليميص ظمه ِ
 .د  خهلل ؤصسك بَٕدَ .. خهلل ـُٓ في خنفًٕ

للؤيعللد  يٌ خإلٔللالو حد ، ْٔللٕ ؤخكعٙللفط ٘للي ينكُلل !! خهللى ؤٌ خإلَٕللدٌ ؤصللسك مه ِ
ـم ؤَد كُٔ .. صفدض ؤٔدٔيص  هلل ٌؤَمُف  . فُمٍ. يٍ لًُينيٓ خنكالو ٍْٔخ 

.. خهلل يتعر ٔ ،ؤَد ؤغعر.. خهلل يمر ٔ ،ؤَد ؤلر .. لًُي ـّء يٍ صفدض خهلل
د يُلىٔ ،ؤَد ؤَلى  .خهلل ؤيع 

ٓللٍِ ، فألَللّ نلليٓ خهلل ، ٔال يٕللعؽيك ؤي كللدجٍ ؤٌ يىهللق  ،نكللٍ خهلل ْللٕ خنىللدنق
خنًٕليك  .. ْلٍِ صلفص ؤٔدٔليص .. فقلػط فلي خنقلُآٌ نٙلىٛ ٔخللً يلؽخنصفص ؤُ 

 .. لًؤنكم  نيٕط صفصخنٍِٓ ، فٔيُفه فيّ زةٌٌ خهلل ،خنؽيُ كٓيحص ٍيىهق يٍ خنؽي
. فٍٓخ بيد ؤٌ .خ  فيصيُ ؼيُ ،يُفه فيّ، ٔكٓيحص خنؽيُ  ٍيىهق يٍ خنؽيكدٌ خنًٕيك 

 د  ؤٔ ودنقل د  لقيقيل د  ْلٍخ خنٙلىٛ بنٓل.. ٔبيلد ؤٌ يكلٌٕ ٘لُ  يكٌٕ ظفًيفد  ؤٔ فيّ 
 .خنًٕيك ٍخ ْْٕ «ينِ ِيل ٍَا ماُ ٌٗتغيهٓ ى ،مو ِيل تٔ ماُ»ٔلًِ 

 ٌ خهلل وهللقؤَللُٖ  ،وهللق خهلل خإلَٕللدٌ للليٍصلليتص خنعكللٕيٍ بنللٗ َُـللك ٔللليٍ 
لللد ليلللص  ،ؼلللى َفللله فيلللّ ،إلَٕلللدٌخ  ٕ لللد َفلللٓ خنفملللم  .. َٔلللُٖفصلللدَ آيو َف فلللي ؤيع 

خهلل َفه  .. يٍ ظُخذخنٍي ٓيكم آيو ك ، ؤيليدشفيّ  ال يٕـًؼيٍ فًٍ  خنقُآٌ ..
للد ليللص ٍ،فللي خنؽللي  ٕ  خ ..فصللدَ ؼيللُ ،يك َفلله فللي خنؽلليٍخنًٕللكللٍنك ٔ ،فصللدَ َف

؟ كللم يللُش ىهللقخ  ؤٔ ؼيللُخ  يقللًَ لهللٗ ؤٌ يلصللفَٕ ىهللق: ؤٔنلليٓ خنللٍي يٕللاخلٔخن
يىهللق ليللدش نهىهيقللص  ؤٌ ليللدش يقللًَ فدنللٍي يمللُف كيللف يىهللق، ٔيقللًَ ؤٌ يمؽللي

  كهٓد.
 فكم ٘يءخنًٕيك لًُِ قًَش لهٗ خنىهق، زةٌٌ خهلل،  :ؤٔإل فعيهص خنٙيه نٍخ

 ؟د  ، ؤو ؤنفيٍ، ؤو يهيَٕد  ، ؤو ؤنفخ  ٔخلًوهق وهق، ْم  خ ُ كى ؼيفزةٌٌ خهلل، 
 ٓم لًُِ قًَش ؤٌ يىهق ؤ٘يدء ؤوُٖ؟ ف، خ  ٔبٌ كدٌ خنًٕيك يىهق ؼيُ
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 لقيقص؟. كدٌ ٍْخُ٘ ، ؤو  ؼًص ْم ؟وؽإْم ُْد  ٘يء ، فعيهص خنٙيه 

 يل يقدر اهلل على التجسد؟
ٕلل٘ ٌلله  عظلليٌ» (:36: 1 ظيًٕؼللد3ْٔ)وللُ، يقللٕل كعدزُللد خنًقللًْ فللي آؤيللُ 

خهلل ئٕٗ يٍ خنٙفُش، قدل  كهى لًُيد ؤََّمُف ٔ، «اىرق٘ٙ، اهلل ظٖه في اىعٍك
خهلل ْلٕ خنًلعكهى فلي خنٙلفُش فلي خنمهيقلص  :ؤصلدذٔ قلدل ٔخنلسمط ،ؤوؽلإ :خنسمط

، لهيللّ ؤيللُ؟ ال  ٕللُيٕللعؽيك، ْللم يم َمللىٓللم يٕللعؽيك خهلل ؤٌ يعفٕللً؟ فخنًٙللعمهص، 
 .لهيّ ؤيُ يصمر فدهلل ال

 نًدٌخ يعفًٕ خهلل؟ٔخنٕاخل: 
 .«ليدش ، زم ظكٌٕ نّّال يٓهك كم يٍ يايٍ زنكي »ٔخنفٕخذ: 

 الصفات اإلهلية للنسيحاألمساء و
ٕٗ٘ تٖال ٍعكٓ، ٗنٌٌ ظٕ٘هٓ، »وُ، يقٕل خنكعدذ لٍ خنًٕيك بنُٓد، آؤيُ  

قلٕل يلٍ نليٓ لُلًِ لهلى كلدفي ، ْٔلٕ يقلً  ، «ٗؼاٍو ملو ا ِليال تنيَلح قكنذلٔ
كى َٛ ، نكٍ : ٍْخ خنُٛ يًكٍ ؤٌ يكٌٕ يمُفد  آلوُيٍٕعمفم في يمدٔسص خي

ف؟ كى آيلص َٕلعؽيك ظتييُْلد؟! خنُصلٕٚ كؽيلُش ، فًلدٌخ لٕلدَد ؤٌ  ِ ُ َٕعؽيك ؤٌ َم
 ؟نهمدنًيٍخنعَٕخش ٔخإلَفيم ًْٖ خهلل ؤَّل َمُف؟! كيف ٔقً 

 .خنًٕيك ؤنْٕيصظؽسط  ٔخلًش آيصال ظٕـً ٌ خنٙيه قدل: ؤخنتُير في خأليُ  
 :ظيدآلّ زؤـيسٔ
ٗؼاٍلللو ملللو  ،ٗنٌلللٌ ظلللٕ٘هٓ ،ٕللل٘ تٖلللال ٍعلللكٓ» (:1: 3خقللُؤ )خنمسلللُخَييٍ  .3

 .«ا ِيال تنيَح قكنذٔ
 .«ٗىٔ قك ـيخ ،اىنو تٔ ،فأّ فئ ـيخ اىنو» (:36: 3نٕٔي ٕك)في ٔ. 9 
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د . 1 اىلهٗغ اىقلكي (: »17: 3نٕقلد )خنًٕليك فلي كهًلص خهلل فلي َقُؤ للٍ ٔؤيع 
ا اىقكٗي اىَ٘ى٘ق ٍْلل يلكعٚ اتلِ  فيمىلذظييل،  يٗق٘ج اىعي ،يؽو عييل ُيض 

، ألَللّ يٕـللً ٔخلللً فقللػ يٕللًٗ «اىقللكٗي» :بنللٗ قٕنللّ ٔؤَـللٕ ؤٌ ظعُسٓللٕخ ،«اهلل
 (خليمُفد  زل )، «ىقكٗيخ»ٔال يقدل نّ  ،«قكٗي» :ٔؼًص غيُِ يقدل نّ ، «اىقكٗي»

للا اىقللكٗي اىَ٘ىلل٘ق ٍْللل يللكعٚ اتللِ ذظييللل، ف قلل٘ج اىعيللي»، خنعمُيللف يللمىل ُيض 
 .«اهلل

 سيح يف اإلسالمامل 

خ ظىٍخْم  :ٔاخال   عّفي زًخيص يًخوهفعيهص خنٙيه ٔإل   ً  ؟خنُلًٍ ٔن
 ص؟ ظىٍ خهلل صدلسخْم  :زدنمقم ٔؤـير

َ َشاِىلُس َشَلَشلح  ىقك ﴿قٕل خنقُآٌ: خنٙيه قُؤ  ُا اهللا َِ َقلاىُ٘ا ِئ لَه اىالِمي َِ ]خنًدجلًش:  ﴾َم
عظليٌ »خهلل ٔخللً  :َقلٕل زم.. بٌ خهلل ؼدنػ ؼالؼص :ال َقٕل خنًٕيمييٍ َمٍٔ[ 71

 .«اهلل ظٖه في اىعٍك ،ٕ٘ ٌه اىرق٘ٙ
ٍ ؤَُلد َلايٍ زٕـلٕي صلدلسص هلل ، ٔؤَلّ ؤَفلر يُٓلد خنًٕليك للي يمعقلًخنلسمط 

ُ ََُؼلٌك  ﴿ :ي ظقلٕلعلخنال، زلم َملٍ يلك خآليلص خزلٍ خهلل،  لُّ: َقٕل َ٘ اهللا ل ُٕ ُ 1ُقلْو  ( اهللا
ُك   ََ ٌْ يَُ٘ىْك  2اىصا َى َٗ ٌْ َيِيْك  ا ََُؼكٌ 3( َى  ٘ ُِ ُٔ ُم ِْ َى ٌْ َيُن َى َٗ  ]خإلوالٚ[. ﴾( 

 بهوة املسيح هلل 
فلي  ب٘دَش بنٗ خنؽسيمص خإلنٓيلصٍنك ، ف(خزٍ خهلل) :لًُيد َقٕل :في لفدنصؤقٕل 
ي عللب٘للدَش بنللٗ خنؽسيمللص خإلَٕللدَيص خن ( فةَللّخزللٍ خإلَٕللدٌ) :لُللًيد َقللٕلٔ، خنًٕلليك

 خنٙيه. مًغ لُٓدظ
 
 



 

 ألويية املسيح عليٌ السالم             
 أسلية املسيح

ليلػ يقلٕل:  ، (36:  08 ء: يٍ ْٕ خنًعكهى في )ب٘ميدخنٙيه نفعيهص ئاخن
ٍ ْلٕ خنًلعكهى؟ ، يل؟«ٍْم ٗظ٘قٓ ُّلا ْٕلاك، ٗاآلُ اىٍليك اىلهب ُنٌليْي ٗنٗؼلٔ»

 خألٔحهص. كعرٌ يؤؤَـٕ فعيهص خنٙيه 
 معتقد أم املسيح فيٌ 

ؤٌ يهعللّو  يُللّ خيللُؤش ظلليمط خزُٓللد، ؤَـللٕلللًؼُد خنٙلليه لللٍ ياللفللص ؤويللُش، 
 .(ظيمط)في خنُٛ  لًَُدنيٓ زدنُصٕٚ، 
د ٓلُ فلي خنفٕلً؟ خنمٍَخء يُيى ؤٌ خهلل ـْٔم لُف خنعالييٍ ٔخألقدَذ  :ٔؤيع 

َملٍ َملُف فلي خإلٔلالو بٌ ٔ، ٌؿ فلي خإلللاليدنعًَلُفٕخ زنى يمُفٕخ، نكٍ ، ال 
 .ٌَؾ في خإللالخنعًٔكٍنك ُْد ٔقك يُخلم،  ؼالغخنىًُ لُو لهٗ 

***
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 معتقد أم املسيح فيٌ

 .بٌٌ خنمٍَخء نى ظكٍ ظمُف زإٌ خنًٕيك ْٕ خهلل
-يعٗ خكعٙفط خنمٍَخء ؤٌ خزُٓد خنٍي كدَط ظؽمًّ ٔظُُٙزّ ْٕ خهلل  :خنٕاخلٔ 

 ؟ ؤَيً ؤٌ ؤلُف بـدزص لٍ ٍْخ خنٕاخل.-لّ ٔـم
 مهًجية برت وحتزيف الهصوص 

فهلك يلٍكُ ٘ليحد  ،  ٓلدٌكُظُ نى يعؽُ  بنٗ كم خنًٕظٕلدض خنعلي ـُدذ خنقٓ 
ظُكٓلد ْلٍِ خنُصلٕٚ كهٓلد  ،«ْثليٕلما يٍل٘  اى» :خنفًٕق خنعي كدَلط ظصلُنلٍ 

د  قعليص ٔخللًش، ٔلًلم لهيٓلد لفهلص فلي  َي لهليَّ  خكعفلٗ زلإٌٔـُدذ خنقٓ ، ظًدي 
 َّل خظًُٓللي ؤَللي ؤزعللُ خنُصللٕٚ لهللٗ يسللًؤ فقللً ، صصللًخقيؤٔ ظإَيللر زٕلليؽص ؤوٕيللص 

، ٔخٔعٙلًٓ لهلٗ فمهلي   ُّٗلرٌ ٌلنانٙ(: ٛ، ٔؤَي نى ؤكًلم خنلُذقهت٘ا اىصَلج( 
 ُصيٍ:نٍٓخ ز
 عُٖ زلإٌفٕلقصلص خأللًلٗ،  خ نلى ظكًلم: نًدٌخنقٓ ٔٔإنُي، قصص خأللًٗ. 3

ٗقاه: ٍِ ٕ٘ يا ٌيك  ٍِٗ  ،ُظاب لاك ُذإٍِ تاتِ اهلل?»: خأللًٗ خنًٕيك ٔإل
 «.ٔ، ٗاىمي يرنيٌ ٍعل ٕ٘ ٕ٘!فقاه ىٔ يٍ٘ : قك نُيرَ  تٔ?

ليلػ َٕىص خنُْسدَيص خنيٕلٕليص، يٍ ٓ ؤٌ يقُؤ خنُٛ ؤؼهر يٍ ـُدذ خنقٔ 
 «?ُذلإٍِ تلاتِ اهلل» :ـُدذ خنقٓ قُؤِي ٍ، خنُٛ خن«؟إٍِ تاتِ اإلٍّاُُذ»: قٕلظ

 .«؟ُذإٍِ تاتِ اإلٍّاُ» ٔخنصميك: ي زيٍ يًيك يمُفص،ع، خنُٕىص خنيمُف
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َٕىص ؤوُٖ، خنعُـًص خنمُزيص خنًٙعُكص خنعلي ؤَفّْلد لهًلدء كدؼٕنيلك ٍِْٔ  

فٓلٍِ  ،«?ُذلإٍِ تلاتِ اإلٍّلاُ»ٓلد: َقلُؤ ْلٍخ خنلُٛ فئَؼٌٕٔكٓ ٔزُٔظٕلعدَط، ؤ
 «.?ُذإٍِ تاتِ اإلٍّاُ» ظقٕل: ظُـًص ؤوُٖ

خنعُخـى خنًىعهفص، نٕـً  ظُ ٔنٕ َـك ـُدذ خنقٓ بنٗ خألصٕل خنيَٕدَيص، ٔ
ُذللإٍِ تللاتِ » :ٔال ظقللٕل ،«?ُذللإٍِ تللاتِ اإلٍّللاُ» :ؤٌ خألصللٕل خنيَٕدَيللص ظقللٕل

ِٔ ﴿، زم  َّل ذقهت٘ا اىصَلج(ال يٕـً ُٓد ف، «?اهلل لِع ِِ ا َ٘ ٍَ ِْ َتْعلِك  ل ٍِ  ٌَ َُ اْىَنِيل ُف٘  ﴾يَُؽه ِ
 [.03]خنًدجًش: 

 ، ؼلى«ٍالا ذق٘ه ُّي ُّا ٕ٘?» :ٔإل خنعالييٍ ؤٌ خنًٕيك ـُدذ خنقٌٓكُ . 9 
ٌٔنك زمٕر )يعلٗ  ،«ُّد ٕ٘ اىٍَيػ اتِ اهلل اىؽي :قاى٘ا»قدل: فؤـدذ بـدزص، 

 يىعهفلص،( نُؤٖ بـدزلص 99: 8 ٓيُق)َفٓ خنقصص في بَفيم  ٗبن نٕ َـكٔ، (36
ِٔ ﴿ ألَٓى لِع ِِ ا َ٘ ٍَ ِْ َتْعلِك  ل ٍِ  ٌَ َُ اْىَنِيل ُفل٘ : 8يلُقٓ )دإلـدزلص لٕلر بَفيلم ف، ﴾يَُؽه ِ
 يللك ؤَُللد فللي، (خزللٍ خهلل خنمللئنلليٓ فيللّ ) ،«ُظللاب تطللهي: ُّللد اىٍَلليػ»(: 99

 .«د اىٍَيػُّ» :خإلـدزص كدَط فقػنكٍ ، ٌخظّ خنٕاخلٔ، َفٕٓد خنقصص
 بهوة املسيح هلل 

 ؟ٓم يمُي ٍْخ زإَّ خهللف، «ُّد اتِ اهلل اىؽي» :نُفعُض ؤٌ خنًٕيك قيم نّؼى 
خنكعلدذ زإَلّ خزلٍ خهلل خنملي فلي ف ، فكلم يلٍ ِٔصل(خزٍ خهلل) ٗيمُبٌخ كدٌ ٍْخ 

ينُ٘ عكق تْي ئٌهائيو » (:30: 3 )ْٕ٘ك خنُٛ فيبنٗ ٍْخ ًُٕك نبًَد ْٕ بنّ، 
ا علِ ُُ يقلاه ىٖلٌمهٍو اىثؽه اىم  ِ ُّلرٌ ىٍلرٌ  :ي َّل يناه َّٗل يعك، ٗينُ٘ ع٘
ٙلمر ف، «ُّرٌ ُتْال اهلل اىؽلي: يقاه ىٌٖ»ىّعة ئٌهائيو، ، ُي «ِعثي، يقاه ىٌٖ

 .ؤزُدء خهلل خنمي ْى بُٔخجيم
بٌخ قيللم كللٍنك يُستللي ف، د !!صللدَ بنٓلل «ُّللد اتللِ اهلل اىؽللي» :هًٕلليكنبٌخ قيللم 

نٕ صك خالٔعًالل  ٍْخ ،آنٓص!! ؤٌ يكَٕٕخ، « اىؽيُّرٌ ُتْال اهلل» :نٙمر بُٔخجيم
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ألٌ خنسُللٕش فللي خنكعللدذ ال ظللإظي لهللٗ ْللٍخ خنًمُللٗ،  ،ال يصللك ّزٓللٍخ خنللًنيم، نكُلل
 .هّفص ِ ؤٕٔف ٍْخ يد ٔ

َقللُؤ :  فللي بَفيللم يٕلُللدفظللإظي زًمُللٗ خنمسٕييللص،  خنًقللًْ خنسُللٕش فللي خنكعللدذ
ّ ا ُُ يصليهٗا ُٗ»  يمُلٗ ؤٔالي خهللٔ، «َّلق اهللٍُٗا مو اىلميِ قثيل٘ٓ فأعطلإٌ ٌليطا

 .«ُ تأٌَُ٘ي اىَإٍْ» زمٕر خنُٛ
 .-لّ ٔـم -ؤَّ لسً هلل  دِيم لٍ خنًٕيك خَّ خزٍ خهلل، فًمُفةٌخ ق 

: يوآٔيقلٕل للٍ  ،«ٍصلو اىََلئنلح ٕٗلٌ ُتْلال اهلل» :بَفيم نٕقد ٔكٍنك يىسَُد
، -للّ ٔـلم - لسلً يؽيلك هلل :لًُْى ظإظي زًمُلٗ (خزٍ خهلل) فمسدَش، «قً اتِ اهللآ»

ْلللٕ ْلللٍخ  «ُٔ تاٌلللَُ٘ي اىَإٍْللل ،َُّٗلق اهلل»ْٔكلللٍخ يُستلللي ؤٌ ظفٓلللى خنُصلللٕٚ 
 خنًمُٗ.

 مهًجية برت وحتزيف الهصوص

خٔعٙلًٓ  فقلً ٔيألفُي ؤٌ ؤقلٕل ٌنلك، ،ولُآنلٗ ظمُيلف بـُدذ خنقٓ نفإ 
ٌٌ ٕل٘ ٌله اىرقل٘ٙ، اهلل ظٖله فلي اىعٍلك»زُٔدنص ظيًٕؼدْٔ،   : ٔزًخيلص ؤقلٕل، «عظي

صللدلر فكللُش ظإنيللّ  زللم ْللي يللٍ قللٕلنيٕللط يللٍ كللالو خنًٕلليك، خنفقللُش ْللٍِ 
دنقًيٓ زٕنٓ ْٕ خنٍي قدل زإٌ خنًٕيك ْٕ خهلل، فخنًٕيك، ْٕٔ خنقًيٓ زٕنٓ، 

َُ  يك ؤَّ نى  ٔنى يكٍ يٍ ظالييٍ خنًٕيك. خنًٕيك ، ي
اهلل ظٖلله فللي » :سللٕنٓ نللى يقللمفْللٍِ خنمسللدَش نللى يقٕنٓللد زللٕنٓ،  ي ؤقللٕل:نكُلل 

ٌٔنك زمٕر ، «ٌٌ ٕ٘ ٌه اىرق٘ٙ، اىمي ظٖه في اىعٍكظيع»: زم قدل، «اىعٍك
يىعهف خنُٕه خنمدنًيلص، ٔخنُْسدَيص خنيٕٕليص، َٕٔىص خنعُـًص خنمُزيص خنًٙعُكص، 

ٔنللٍ ، «اىللمي ظٖلله فللي اىعٍللك ،عظلليٌ ٕلل٘ ٌلله اىرقلل٘ٙ»ؤغهسٓللد: ظٕللعىًو  خنعللي
خنعللي  عُـًللص خنمُزيللص خنًٙللعُكصخن بنّخيللي زُٕللىعّ، ٔزعللُ  ـُللدذ خنقللٓيٕللعؽيك 

خنعي خنيٕٕليص عُ  خنعُـًص زفّْد لهًدء كدؼٕنيك ٔؤَؼٌٕكٓ ٔزُٔظٕعدَط، ؤٔ ؤَ
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ًُ ؼلللى ، كدؼٕنيلللكخنيٕلللعىًيٓد ٔلللدجُ  ٔؤظلللُ  خألصلللٕل  فدَلللًيكَلللٛ خن ْلللم خلعًللل

 ؟خنيَٕدَيص
ْللٍِ  :لللٍ ْللٍِ خنفقللُش، يقللٕلكُيٕللسدن يلَٕللد َقللُؤ نكللى يللد يقللٕل خنًمقللق  

 .نتدجرْٕ ظًيُ خ(، خنٍي) ، زم(خهلل)خنفقُش يمُفص، بٌ نى يكٍ في خألصم كهًص 
َِلل ٔيللُٖ ْللٍِ  ( ؤ906ٌ )ٚ "خنالْللٕض خنُفللديي لهللىّ "ٓ فللي كعدزللـلليًٓ ؤ

للًو ٌكلُ خنالْلٕظييٍ  (خنلٍي)ٔيًلد يلُـك صلمص قلُخءش » :يقلٕلٔخنمسدَش يمُفص، 
خنقًيدء ٍِْ خآليص يك خآليدض خنكؽيُش خنعي ؤَٔئْد نيؽسعٕخ الْلٕض خنًٕليك، ْٔلى 

 ٌٔكلللدٌ يٕعٙلللًٓ ٍيٌٍ خألٔخجلللم خنلللٕنالْٕظيدفللل، «يلللُئٌ لهلللٗ ظلللالنص ؤَيلللْٕ
ٓللٍخ خنللًنيم، ز لهللىلُللًْى نلليٓ لهللٗ ؤَيللْٕ  ٌيللُئْٔللى  الْللٕض خنًٕلليك، ن

 .ؤظيفط فيًد زمًٍِٓ ف ،«اهلل ظٖه في اىعٍك»ٕخ يقُؤَّٔ َٕنى يك ىألَٓ
في خنُٕه  (خهلل)زكهًص  (خنٍي)كهًص ظسًيم ؤيد ٔسر »ٓ: ٔيٕخصم ـيًٓ ؤَِ  

 ٔكهًلص خنلٍي ( cΘ) ٔلى خنفالنلصخفٕٓ يلد زليٍ »يٓ خنقًيًص، ، ٔن«خنيَٕدَيص خنمًيؽص
(oc )زٕلللسر ْلللٍخ خنعٙلللدزّ فلللي ٔسيًُٓلللد ظٙلللدزّ كسيلللُ، ، ف«يلللٍ خنًٙلللدزٓص خنكعدزيلللص

خنكهًلص  فصلدَض خ خنىلػ خنصلتيُخنعُـًدض ٔفي خنُصٕٚ خنمًيؽص، ؤظيفط ْلٍ
(ocظُقُؤ ) (خهلل( )cΘ) ( خنلٍي)ظُقلُؤ ، نكٍ في كم خألصٕل خنيَٕدَيص خنقًيًلص كدَلط
(oc ) ، لهلللى " ّكعدزلل فللي خنقللٓ خنللًكعَٕ ـلليًٓ ؤَلللٓٔكللم ْللٍخ زمٕللر كلللالو

 ."خنالْٕض خنُفديي
فهيٓ زيًُٓلد فلُ  بال ولػ  صلتيُ، يقلُذ يلٍ خنُقؽلص خنعلي ظفلُ  زليٍ » :يقٕل

ٌنلللك خنىلللػ  ٔخنلللُخـك ؤٌ خنُٕلللدن ِخئخ ..خنفللليى ٔخنملللدء فلللي خنكعدزلللص خنمُزيلللص
ْللى يللٍ َٕللدن خنًىؽٕؼللدض، ٔصللًَْد ٔظُسٓللٕخ بنللٗ ؤٌ ْللٍِ خنّيللديش ي، «خنصللتيُ
نيٕظللمٕخ خنًمُللٗ فللي زمللط خنُٕلله، فعمٕنللط ( »Θ)ْللٍخ خنىللػ خنصللتيُ ؤظللدف 
لد نهُٕله (خهلل)بنٗ  (خنٍي)كهًص  ، ؼى ٘دق ٌنك في َٕله خنقلٌُٔ خنًعٕٔلؽص، والف 

َُ  ىخنقًيًص خنعي ن  .«(oc( )خنٍي)فيٓد بال كهًص  ي
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( ، ٍِْٔ صَٕش ocيٓد )ؤلُض لهيكى صَٕش خنًىؽٕؼص خنٕيُدجيص ، ٔظٌُٔ ف 
 :خنملدنى ظلُيفيهيٓيقلٕل ( ، cΘٔخنعمُيلف ) خنًىؽٕؼص خنٕكًَُيص ، ٔفيٓد يفُٓ

 ًىؽٕغ.ٍْخ يٍ ظمُيف خنُٕدن، ٍِْٔ خإلظدفص ؼدَجص لهٗ خن
 يَٕدَيلص، ْٔلي ظُـًلص لُفيلص يلٍ خن صُيؽخًٔٓد خنسيٕ خنعي ظَُٔٓد ٍِْ َٕىصٔ

ٌٌ ٕ٘ ٌه اىرق» :خنُٛ فيٓدٔ،  بنٗ خنمُزيص ٔنليٓ ، «٘ٙ اىمي ظٖه في اىعٍلكعظي
 .«اهلل ظٖه في اىعٍك»: فيٓد

ي ٍخنىػ خنٔ ،«اىمي ظٖه في اىعٍك» :بٌٌ خنًىؽٕؼدض خنقًيًص كهٓد ظقٕل
مٕللر َؤي خنقللٓ ـلليًٓ ( كللدٌ ظمُيفللد  زcΘ)ٕللكًَُيص ًىؽٕؼللص خنـٓللُ فللي خن

خنُٕلله خنمًيؽللص نللٍنك فللةٌ ْللٍخ خنللُٛ،  نللى يمُفللٕخخآلزللدء خألٔخجللم كهٓللى ٔؤَللٓ، 
زلّ ـُلدذ  يٕعٙلًٓ آولُ َلٛ يملُفْلٍخ ، بٌٌ «اىلمي ظٖله فلي اىعٍلك» :ظقٕل

 خنصًيق َؤفط.
 معتقد أم املسيح فيٌ 

 .خنًٕيك عيكظى نخنمٍَخء  :ـُدذ خنقٓيقٕل 
تعللكٍا » :يقللٕلفظلليمط خنًٕلليك،  ٍكُ ؤٌ يللُيىخنللُٛ يللٔقٕنللّ لفيللر، ألٌ 

ىلٌ ُمَي٘ا ا ياً تقي عْك نظ٘عَٖلا اىصلثي يٍل٘  فلي ُٗنِلييٌ، ٗيٌ٘ل  ٍُٗلٔ 
ٗماّللللا يطيثاّللللٔ تلللليِ ا قهتللللال ، يعيَللللا، ئل ظْللللآ تلللليِ اىهفقللللح، لٕثللللا ٍٍلللليهج يللللً٘ 

ٗىَا »  ؟ِدنقً كدَد يسمؽد لُّ، فِهى يسمؽٌٕ لُّ بٌخ نى يكَٕد قً ؤظدل ،«ٗاىَعان 
ىللٌ يعللكآ نظعللا ئىللٚ ُٗنِللييٌ يطيثاّللٔ، ٗتعللك شَلشللح ُيللاً ٗظللكآ فللي اىٖينللو تلليِ 

ي ىَالا فعيد تْا ٕنما? ٕ٘لا ُتل٘ك ُّٗلا مْلا اىَعيَيِ يٍَعٌٖ ٗيٍأىٌٖ ... يا تْ
ُّللا .. ٕل٘لا  تْلي يلا» :قدنلط نللّ ، بٌخ نلى يكَٕلد قللً ظليمدِ، فهًلدٌخ«ّطيثلل ٍعلمتيِ

 ?.«ٍعمتيِّطيثل ُٗت٘ك مْا 
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 يل يقدر اهلل على التجسد؟

 : ْم يمُٕ لهٗ خهلل ؤٌ يعفًٕ؟ ـُدذ خنقٓ ٔاخال  ٔإل 
ؤو صلفص َقلٛ؟ بٌخ  ؟فص كًلدلصل -لّ ٔـم–ْم صفص خنعفًٕ هلل : خنٕاخل ٔ
 -للّ ٔـلم–فلدهلل  ،بٌخ كدٌ صلفص َقلٛٔدهلل ؤٔنٗ زٓد، ف ،صفص كًدلخنعفًٕ كدٌ 

 .ال يفمم خنُقدجٛ -لّ ٔـم–يعُِّ لٍ خنُقدجٛ، خهلل 
ْم ظمعقً زلإٌ خهلل يًكلٍ ؤٌ يعفٕلً فلي  :يلُي ؤٔإنك خنٕاخل زُفٓ خنؽُيقص

؟ ؤال يٕللعؽيك خهلل ؤٌ لللٍ خنعفٕللً فللي زمٕظللص -لللّ ٔـللم–كهللر؟ ْللم ظُللِّ خهلل 
 يعفًٕ في زمٕظص؟ 
، ْم يهيلق زقلٓ يلٍ خنقٕلٓ، ؤٔ كم فمم -لّ ٔـم–يق زدهلل ٔؤقٕل: نيٓ يه

 زٙيه يٍ ٘يٕن خنًٕهًيٍ ؤٌ يًٙي لدَي د، ْم يٕعؽيك ؤٌ يفمم ٌنك؟ 
ألَلّ لًلم زلم ، لهيلّ ال يٕلعؽيك ؤٌ يفملم ٌنلك، نليٓ ألَلّ ال يقلًَ ،ؤَد ؤقلٕل

ال يهيللق زللّ ؤٌ يعفٕللً فللي  -لللّ ٔـللم–دهلل نللٍخ فلل، ّٔالنلليٓلليٍ يٙلليٍ ال يهيللق زف
بَٕللدٌ يإكللم ٔيٙللُذ ٔيُللدو ٔيقعللي لدـعللّ كًللد ظقعللي ٔللدجُ خنميٕخَللدض ٔزُللي 

 خنسُٙ لدـدظٓى.
 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح 

ٔنكلٍ  ،«اىقلكٗي» ٔصلف زلل خنًٕليك زإَلّ صلهٗ ؤنْٕيلـُدذ خنقٓ يٕعًٙٓ 
ٗاىقلكٗي ٍلِ ظثلو » (:1: 1قٕ  سل) ٔفُ ، بٌ َقُؤ فيزدنًٕيكٍْخ نيٓ ودصد  

ؤلسسلط ؤٌ ظملُف ؤيلٍ بٌخ ٔ ،َخٌديعكهى لٍ َـم ٔليإظي يلٍ ـسلم فلفٕٓ ، «ناُاف
غطلٚ  ٔناُ، ظَلىلاقلكٗي ٍلِ ظثلو فلاى»َـك نهكعلدذ خنًقلًْ، فلد .. ظقك فدَخٌ

ْللٍخ  ؟ بٌبنللّ «اىقللكٗي»ْللم ْللٍخ  ،«ٗا ن  اٍللر خ ٍللِ ذٍللثيؽٔ ،ٗاخااىٍللَ
د زدنًٕيك لهيّ  خنصالش ٔخنٕالو. خنهقر نيٓ ودص 
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َقلُؤ ؤنقلدذ خهلل ٔصلفدظّ كهٓلد نهسٙلُ، يلؽال  يمؽلي زدنًُدٔسص خنكعدذ خنًقًْ  
ٌٌ في ٍعَ  اهلل» (:89 خنًّيَٕ)في  يقفٌٕ في يفًك ؤٌ خنقعدش ، ٔيقصً «اهلل قائ

ٌٌ في ٍعَ  اهلل» فقٕنّ: خنقعدء، ٔلى خهلل خبٔلُخجيم  قعلدش زُلي، َٕلر بنلٗ «اهلل قائ
 .-لّ ٔـم–خهلل  خنًًٕٗ ْٕ ٔال ظفيً ؤٌ حد ،يص ال ظمُي ٘يخنعًٌٕ . ب. خأللفى

 بولس وألويية املسيح
كلالو زلٕنٓ، يلٍ ْلٍخ ٔ، ٔكٕنٕٔلي يٍيمسُخَخن عئُدنز ٓـُدذ خنق يٕعًٙٓ

 ؤنْٕيلصفكُش ف، : َمى؟ فٕإـيسكىخنًٕيك زإنْٕيصزٕنٓ  يقٕل ْم :َيعًٕٔإنٔنٕ 
يقهٓلد زؽلُْ  ٔنلى ،«ئٍّلاُ اُّل»: هٓد خنًٕيك خنلٍي قلدل لهلٗ َفٕلّخنًٕيك نى يق
مللاُ »: قللدال  خٌ خنهللٍخٌعهًيللٍخننللى يقهٓللد ٔ، «يٍلل٘  اىْاصللهي نظللو» :لُللًيد قللدل
للا ّ ا ّثي  نللى ظقهٓللد خنفًللٕق خنًايُللص خنعللي فُ٘للط خألغصللدٌ ٔخنًالزللٓ فللي ٔ، «ئٍّللا

 .«ٕما يٍ٘  اىْثي» :قدنطٔخألَض نهًٕيك، 
زللٕنٓ، فللةٌ كللدٌ  قدنٓللدبًَللد ٔيللٍ خنٕللًدء،  نللى ظللإِض ؤنْٕيللص خنًٕلليك  فكللُشبٌ 
َُ  ، قدنٓدَمى :إقٕلفٕ ؟خنًٕيك زإنْٕيصزٕنٓ يقٕل ْم  :خنٕاخل  زٕنٓ خنٍي نى ي
 .ٔنى يكٍ يٍ ظالييٍِ، خنًٕيك 

 ال. :ؤقٕل ْم قدل خنًٕيك زإَّ خهلل؟ خنًٓى: نكٍ خنٕاخل 
 املسيح خيلق ، واهلل خيلق 

 ْللٕ خهلل قللدل:ـُللدذ خنقللٓ ؤٌ خنًٕلليك يىهللق يللٍ خنؽلليٍ كٓيحللص خنؽيللُ، ٌٔكللُ 
 !؟يىهق يٍ ؼيٍ خنًٕيكيو يٍ ؼيٍ، ٔآدهلل وهق فخنىدنق، 

يو يلٍ خنؽليٍ، آٔوهق  ،خهلل وهق خنؽيٍ :ٔاخال   ٔإنك ـُدذ خنقٌٓ ؤؤَيً ؤٔ
خ يٍ خنؽيٍ، فٓم خنًٕيك ْٕ خنٍي وهقفخنًٕيك ٔؤيد   ُ  خنؽيٍ؟ ٍْخ ىهق ؼي

وهق  خنٍي ؤقًَِ لهٗ ٌنك خهللُ ٔيٍ خنؽيٍ، خنًٕيك وهق  ، فقًال ٔخنفٕخذ:
َفَرَثلاَنَك ﴿عصلٕيُ خني ؤ، ظىهيق خنؽيٍؤقًَِ خهلل لهٗ خنًٕيك  ... يوآخنؽيٍ ٔوهق 
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 َِ ُِ اْىَفللاِىِقي لل ٍَ ُ َُْؼ دنًٕلليك ف .. خنًصللَٕيٍ : ؤلٕللٍ[، يمُللي30]خنًايُللٌٕ:  ﴾اهللا

 زةٌٌ خهلل. ؼى َفه فيّ ،ؤقًَِ خهلل لهٗ ظىهيق خنؽيُ
 ٌٌ خهلل؟بْم يقًَ خنًٕيك ؤٌ يفمم ٍْخ يٍ غيُ  ٔخنٕاخل: 

 ، ففلليمٕللر خنكعللدذ خنًقللًْْللٕ كللٍنك زال، ٔ :مٕللر خنقللُآٌز ٔخنفللٕخذ
 ِ خنمسلدَشقدجلم ْلٍ، «ُّا َّل ُقكن ُُ ُفعو ٍِ ٍِّي ِليت ا»( قدل خنًٕيك: 7يٕلُد )

ْٔللٕ زإَللّ َذ خنٕللًٕخض ٔخألَض، خنقللٓ َؤفللط خنللٍي يقللٕل لُللّ ْللٕ خنًٕلليك 
خنًٕلليك لهيللّ هللٕ صللُك ٔلهيللّ ف ،«ُّللا َّل ُقللكن ُُ ُفعللو ٍللِ ٍِّللي ِلليت ا» :يقللٕل

 .زقًَش خهلل ظسدَ  ٔظمدنٗ ٓدخنصالش ٔخنٕالو يمفّش، فةًَد يصُم
خ الٔعًدلكى.  ُ  ٘ك

*** 
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 .«ًكخألٌٌ ظًعمٍ خنٕ»
 :دنى يفدٔذ لهيًٓٔ ،عيهص خنٙيه فٔـٓط ٔاخنيٍ ن

 الصفات اإلنسانية للنسيح واحلديث عو طبيعتٌ

بَٕدٌ ال يإكم ٔال يُٙذ ٔال يُدو ٔال يمؽلٗ ٔال يملر ٔال خنٕاخل خألٔل، 
لهلٗ يمُفلص ـٕخزلّ، ٔزىدصلص ؤَلّ يعًُٓلي  ُ  ؤِصلٌخ يكلٌٕ؟ فلةَي يلد، قعي لدـعلّي

 .ؤٔحهعّ ٍلؤَي ال ؤـير 
 أسلية املسيح

ٍْلم ٗظل٘قٓ ُّلا »(: 36:  08 ب٘لميدء) ْٕٔ نى يفسُي لٍ ٔاخني خنؽلدَي للٕل
 ؤٌكُِ.ْد ؤٍَخ ٔ ،«ٔنٗؼْٕاك، ٗاآلُ اىٍيك اىهب ُنٌيْي ٗ

 مهًجية برت وحتزيف الهصوص  

دألصلللم ز ،«اهلل ظٖللله فلللي اىعٍلللك»خنلللًكعَٕ فلللي لًيؽلللّ للللٍ َلللٛ  ٔعٙلللًٓخ
خنٍيٍ قدنٕخ : نليٓ فلي خألصلم: فالٌ ٔفالٌ ؤقٕخل يَٕدَي، ٔخنعُـًص خنيٕٕليص ٔخن
 .«ٌه اىرق٘ٙ اىمي ظٖه في اىعٍك»ٔؤٌ خنفقُش ْي : ، «اهلل ظٖه في اىعٍك»

(، 36: 3 (3) ؤقلُؤ خألٔصلدف خنلٕخَيش فلي َفلٓ خنًقؽلك )ظيًٕؼلدْٔ :ّٔؤـيس 
، نيٕلًك ألَّ قً يٕـً نسٓ لًُ خنًفٕلُيٍ ، نلٍنك ٔلإقُؤ صلفدض ْلٍخ خنًلٍكَٕ

ٗتاإلظَا  عظيٌ ٕل٘ ٌله اىرقل٘ٙ: اهلل »: فعيهص خنٙيه ٔغيُِ يٍ خنًٕعًميٍ بنيُد
 ٌٍ، ٍُِٗ تٔ فلي ظٖه في اىعٍك، ذثهن في اىهٗغ، ذهالٙ ىََلئنح، مهو تٔ تيِ ا
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، ْللٍِ خنصللفدض خنٕللط ال ظُؽسللق بال لهللٗ خنًٕلليك، ْللم «اىعلاىٌ، نفلل  فللي اىَعللك

 يًكُّ ؤٌ يٍكُ ني ؤلًخ  يٍ ؤي ييٍ كدٌ ظُؽسق لهيّ ٍِْ خنصفدض خنٕط؟
 بولس وألويية املسيح

خنٙليه للٍ  زقٕل نسٕنٓ ؤلُض فعليهصُ  في خنًُدـُش خنٕدزقص كهًد خٔعًُٙٓض 
ْلم ظفلُ  زليٍ لليٍ ٔلإنعّ: لهيلّ  .. ٔقلً َييُض  زلٕنٓ ْلٍخ كلالو :ـٕخزي، ٔقدل

 .ٍْخ خنٕاخل ِّنط ؤٔإن يدنٍخ فةَي نى يفسُي، ٔ؟ ٔخنقُآٌ، ٔخأللدييػ خنُسٕيص
دأللدييللػ خنُسٕيللص، ٔٔلليُش خنُٔللٕل ٌ خاللعفللدؾ زبٌ كللدٌ خنًٕللهًٌٕ يُفعللٕ

ؤٌ قسللم ََللد ال فةبٌ كللدَٕخ يقسهللٌٕ زٓللٍخ خأليللُ . . فقللػ زللدنقُآٌ ٌٔؤقٕخنللّ، ٔيكعفللٕ
سٕنٓ فٔزٕنٓ، يُقٓ يعٗ ٔٔي خٔعىًو يٕلُد ٍمٍف كالو خنُٔق خنقًْ، خنَ

 زلليٍ ْللاالء خنُٔللمفللُ   نللًيُد نلليٓخنٙلليه ؤٌ يُستللي ؤٌ يمللُف زللدنُٔق ، ٔ ظكهللى
د،   .نهفًيك يٍ زةنٓدو ٔقيديش خنُٔق خنقًْاُمٍ َفـًيم 

(، لليٍ ؤـلدذ 36فلي )يعلٗ  زُٛ وؽإٌكُ خنٙيه ؤَي خٔعًٙٓض وُ، آؤيُ  
ٔؤَلد ُْلد  ،«ُّد اىٍَليػ»: قدليُقٓ ألٌ  ،«اتِ اهلل اىؽي اىٍَيػ ُّد»زؽُْ: 
ُّللد »: قللدل ٔنًٓللدؤ :ٌ خفقللً صللدَ لُللًَد ٘للدًْيللٍ ؤـللم ْللٍخ خنعإكيللً، ؤ٘للكُ  
ُّد اىٍَيػ اتِ اهلل »: ٔخآلوُ ؤظدف  ظؽسيعد  نٙىصيص خنًٕيك خإلنٓيص، ،«اىٍَيػ
خ نالْللٕض خنًٕلليك، ٔبٌخ ، «اىؽللي  ً ؽللص، فللةَي ٔإ٘للكُ  يللٍ لسللدَش ؼدن نقيللَط ظإكيلل
 ؤـهّ.

 معتقد أم املسيح فيٌ

فلي خنكعلدذ خنًقلًْ ٔال يٕـلً ، خزُٓلد خنقًيٕص خنمٍَخء ظيمط خنٙيه: يقٕل
ػ ٔلللؤٌ خزُٓلللد ٔ خنًٕللليك ؤوُ  ـُلللط  َعيفلللص خنّللللدو ْلللٍخ .. زلللم كلللم يلللد للللًغ ؤَلللّ 

يا تْي ىَالا فعيد تْا ٕنلما? ٕل٘لا ُتل٘ك »نكٍ نًد َـمط ٔقدنط نّ:  .. قُزدءخأل
، ٌٔكلُ خنٙليه ؤٌ نًيلّ يٙلكهص يلك (08 - 03 :9)نٕقلد  «مْا ّطيثلل ٍعلمتيُِّٗا 
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فةَللّ يًكُُللي ٔنللى يكًللم، نللٍخ ؤقللٕل نللّ: نللٕ كللدٌ نللًيك يٙللكهص  ،«ُٗتلل٘ك» :قٕنللّ
 .زمً خنًُدـُش فيٓديٕدلًظك 

ٙليه نهًلُش خنىًٕليٍ ْلٍخ ظفدِٔ خن ٔكمديظّ، ٔٔفق يُٓؿ )ال ظقُزٕخ خنصالش(
فٓلم  ،«? ُىٌ ذعيَا ُّٔ يْثغي ُُ ُمُ٘ فلي ٍلا  تلي?ىَالا مْرَا ذطيثاّْي»خنُٛ : 
فيلٌ يَِٖلا اىنلَلً اىلمي قاىلٔ  » ؟، فلةٌ خنهسيلر زدإل٘لدَش يفٓلىؤزلِٕيٍ ْٕ  لُفَط 
 .«، شٌ ّىه ٍعَٖا ىَٖا
 املسيح خيلق ، واهلل خيلق 

ًللد يمُللٗ  ٌنللك، فَٙللكُ خهلل يللٍ ؤـللم ٔ ،ؤٌ خنًٕلليك وهللق قللُ خنللًكعَٕ يُقللٍيُ 
 بيفلدي خنٙليء يلٍ خنملًو، ؤيلد ْلٕ ىهلقخن .. نتٕي لد ُفُْلدَـٕ ؤٌ ي؟ ؤ(وهق)كهًص 
 يًكُُي ؤٌ ؤصُك زُدء لهٗ ٔـٕي يلديش ولدو زليٍ يلًي،  ٌب ،( فًىعهفصصُككهًص )

( يللًل لهللٗ ٔـللٕي صللُكفدنفمللم )، (صللُك)ٔ (وهللق)فللُ  زلليٍ .. ؼًللص  صللُك يُٓللدفإ
بيفدي ( فيًل لهٗ وهق) ، ٔؤقٕو زعصُيمٓد ٔظٙكيهٓد ... ٔؤيد خنفمميش في يًي يد

 .)صُك يٍ خنؽيٍ( :، ٔبال فةَّ يفعُض ؤٌ يقٕلنى يكٍ ٔدزقد   ٘يء
فًزَّط فيٓد  ،زم كيف َفه خنًٕيك زٓد ،(وهق)ٔال  (صُكنيٕط في )خنًٙكهص 

 خنميدش، فهيٓ كم ؤلً يُفه، فعمصم خنميدش.
 .يفسُينى ؟ خنعي وهقٓد خنًٕيك لًي خنؽيَٕ خنًكعَٕ لٍ ٔإنُط 

 يل يقدر اهلل على التجسد؟

 : ْللمٔللإل خنللًكعَٕ، ُْٔللد «اىنيَللح صللان ظٍلكا  »يمهًُلد خنكعللدذ خنًقللًْ ؤٌ 
فقلً  .. يٕديمكى ؤليًِ لهٗيصمر لهي ؤٌ  د  ٔقدل كالي ؟خهلل ؤٌ يعفًٕ يٕعؽيك
ٍْخ يلد  ؟يٙيٍلًم يٓيٍ ْم ْٕ ؤو صفص َقٛ؟  ؟: ْم خنعفًٕ صفص كًدلٔإل
َ  ﴿ :يللد يمُللٗ  :ُللدن يقللٕلعّ ؤٌ ؤَـللٕ يللٍ فعلليهٔفعلليهص خنٙلليه، قدنللّ  ْ٘ ِ َفلل َيللُك اهللا

 ٌْ ِٖ َِ يلد يمُللٗ ٔ ؟[30]خنفلعك:  ﴾َُْيلِكي ؟ ْللم خ  ظفٕلً ْلٍخ ؤنلليٓ؟ ـلم خهلللليٍ خهلل، ٔ
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يلً خهلل غيلُ ؤيلًيُد، ؤَـلٕ ؤٌ ال يقلٕل زلإٌ ٔ؟ ﴾اهللاِ  كُ َيل﴿لًم يٙيٍ؟ يلد يمُلٗ  ْٕ

ؤو ؤٌ ُْد  يٙلكهص فلي ليٍ،  ٔـٕيمُي ظليٍ ٔـًٕ،  ٔـٕي مُيظ ﴾كُ يَ ﴿فكهًص 
 .ُ؟خنعمسيٍْخ 
 سلطاى املسيح وقدراتٌ 

 ؟يٍ ْٕ خنًٕيك
اىصلاّي اىلهب اإلٍّلاُ » ْلٕ ، خنًٕليك(07: 37ؽْٕ خألٔنٗ ََٕكخإلـدزص في )

  .«ٍِ اىٍَال
فٓلى ؤإَد كُـم يٕيمي ف، «ا ُترآ في يكك ٌُر٘ق  نٗؼيي»خنًٕيك: نًد قدل 

فيَللللا ﴿ وُأكم ؤٔ زللللْلللٍخ يٙللللسّ زٙللللخنًٕلللليك ٔللللهى َٔلللللّ هلل خآلذ، ٔ ؤٌ ـيلللًخ  
خهلل ْلٕ يلٍ نكلٍ  ،﴾ٍا قري٘ٓ ٍٗا صيث٘ٓ﴿ :نيٓٔخهلل،  ْٕ ظٕفدِٔخنٍي  ،﴾رْيذ٘في
ل ييللا ُترللآ فللي يللك »: (06: 91نٕقللد )فللي نللٍخ َقللُؤ ، . نلليٓ قللعال  . خنًٕلليك ٗظللٕف
 .«ٌ اىهٗغي، ٗىَا قاه ٕما ٌُيٌر٘ق  نٗؼُ

، هكليألٌ خنُفٓ ي، «ـمٕا ٍْيأىيً ُؼك ي»: يقٕل خنًٕيك (30يٕلُد )في  
ٗىلي ٌليطاُ  ،ىلي ٌليطاُ ُُ ُِلعٖا، تو ُِعٖا ُّا ٍلِ لاذلي »، صٕقيىهٔنيٕط 

 .«ُُ آـمٕا ُيضا  
يٕللعؽيك ؤٌ يفمللم ال بٌ خنًٕلليك  :، ٔقللدل(7يٕلُللد ل )خٔعٙللًٓ فعلليهص خنٙلليه زلل

ُظللاب يٍلل٘  » :يللٍ خآليللص خنعللي يٕعٙللًٓ زٓللد خ  ٔكمديظللّ ظللُ  ـللّء، حد  يللٍ َفٕللّ ٘للي
 ٔٔكط ،تا  ُ يعَو ٍِ ٍِّٔ ِياَّلتِ ُ نيقكُق٘ه ىنٌ َّل اىؽخ اىؽخ  :ٗقاه ىٌٖ

، يللٍ يٕللعؽيك ؤٌ يُفللُ «ٍللا يْظلله اآلب يعَللوئَّل »: ، ٔفيٓللدزقيللص خآليللص خنٙلليه لللٍ
، « اإلٍّاُ َّل يهاّلي ٗيعليُ»: فإـدزّ، «ٍعكك ُنّي»: قدل ئٕٗ خهلل ذ؟ نقًخآل

ُٓد يكعلٕذ ؤٌ ْال ؤلً، نكٍ  ..ٔيفًِ  يٕعؽيك ؤٌ يُٖ خهلل في الْٕظّفال ؤلً 
 آلذ.خنًٕيك يُفُ خ
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فٓللٍخ »ٕللًدٔي، خآلذ خنؤي  « ُ ٍَٖللا عَللو لاك» :ٔؤَـللٕ ؤٌ ظعُسللّ نقٕنللّ 
َُّ ْلٍخ خنلُٛ لهلٗ ، فإَلد ؤظٕلدءل«يعَئ اَّلتِ ممىل ال؟ فعليهص خنٙليه ؤو : ْلم يل

 خنُصٕٚ؟. سعُنًدٌخ ي
خ نإلصمدق خنؤٌكُِ وُ آؤيُ    ً  ّلٔ مَلا  »: فعيهص خنٙليه ٍي خٔعًٙٓ زّظإكي

، ْٔلٍخ كلالو «يي، ممىل اَّلتِ ُيضا  يؽيلي ٍلِ يّلالُُ اآلب يقيٌ ا ٍ٘اخ ٗيؽ
خنًٕلليك . ؤٔنلليٓ .﴾ُٗؼيللي اىَلل٘ذٚ تللالُ اهلل﴿آٌ خنكللُيى ٔللهيى، ٔيؽهللّ فللي خنقللُ

ال فإوسَُلد ؤَلّ  خنًلٕظٗ ييلال يمخنًٕليك بٌخ كلدٌ ؟ ي خأليٕخضييمزمٕر خنقُآٌ 
 خأليٕخض.نيٓ كم ؤلً يقًَ لهٗ بليدء فةَّ ي، ييم

 ُ اآلب َّل يكيِ ُؼلكا ، تلو قلك ُعطلٚ » ٕيك:ٔيكًم خنُٛ ٔسر قًَش خنً 
، «َلام» :، ٔقٕنّ«ىني ينهً اىعَي  اَّلتِ مَا ينهٍُ٘ اآلب، مو اىكيّْ٘ح ىَلتِ

ٍلِ ىلٌ ينلهً اَّلتلِ ىلٌ ينلهً اآلب »خآلذ، خنعي يكُيٌٕ زٓلد يمُي زُفٓ خنكيفيص 
ُ ٍِ يٍَ  مَلٍي ٗيإٍِ تاىمي ُنٌيْي، : ئىنٌ ُق٘ه اىمي ُنٌئ، اىؽخ اىؽخ

اىؽخ فلاّرقو ٍِ اىَل٘خ ئىلٚ اىؽيلاج،  قك ، توحقيّْ٘ ٚٔ ؼياج ُتكيح، َّٗل يأذي ئىفي
ذي ٌاعح ٕٗي اآلُ، ؼيِ يٍَ  ا ٍ٘اخ صل٘خ اتلِ اهلل، أاىؽخ ُق٘ه ىنٌ: ئّٔ ذ

  ّٔ مَا ُُ اآلب ىٔ ؼياج في لاذٔ، ممىل ُعطٚ اَّلتلِ ُيضلا  ، ٗاىٍاٍعُ٘ يؽيُ٘
 ّٔ اتِ »نًدٌخ ؤلؽدِ؟ ، «ُُ يكيِ ُيضا   ُٗعطآ ٌيطاّا   ُُ ذنُ٘ ىٔ ؼياج في لاذٔ،

 .«اإلٍّاُ
 املسيح خيلق ، واهلل خيلق

ألَلّ خزلٍ خإلَٕلدٌ ،  ىهلق زلةٌٌ خهلل،خنًٕيك ٌكلُ لُلّ فلي خنقلُآٌ خنكلُيى ؤَلّ ي
خهلل كللدٌ يايللًِ زدآليللدض خنعدزمللص ٔخزللٍ خإلَٕللدٌ، ألَللّ ، زللةٌٌ خهلل ي خأليللٕخضيلليمٔ
خنلٍي يُملّ ٔلط لٙلُش  في خنقُآٌ خنكلُيى ًدٌخ كدٌ خنًٕيك يًيّخ  نمفدجر، نٔخ

ْٔللٍِ خنصللفدض خنٕللط  زمللًِ، ٔؤي ؤلللً قسهللّ ألييللّش نللى يًُمٓللد خنقللُآٌ خنكللُيى 
 إظؽُ  بنيٓى فيًد زمً.لُٙش ٔ
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 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح 

، ٔؤَخي ؤٌ «ٍلللِ ظثلللو فلللاناُاىقلللكٗي » (:1: 1قلللٕ  سل)يلللٍ خنٙللليه نُلللد ُؤ قللل
ٔؤَلد  خنُذ يٕٕق خنًٕليك،ٔالو، ٔنيٓ ْٕ ْٕ َٕٔل خإل خنقًٍْْٔخ بٌ  :يقٕل

 -يٍ خنُدليص خنهتٕيص  - ؤظمًٖ ؤي ٘ىٛ يٕعؽيك بؼسدض خَؽسد  ٍِْ خألٔصدف
 لهٗ زُٙ يد.

 أسلية املسيح 

 . (08 )ب٘ميديٍ ْٕ خنًعكهى في  زٕاخني: يُش ؤوُٖ ؤٌُكُ فعيهص خنٙيه
خ  ُ  . ٘ك

*** 
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 أسلية املسيح

. . خنًدظيص ًخوهصَٕيعّ في خنًٔـُدذ خنقٓ،  ٔإنُي لُّٔإزًؤ زدنُٛ خنٍي 
، اٌَع٘ا ٕلما: ىلٌ ُذنيلٌ ٍلِ اىثلكل فلي ذق »(: 36: 08خنُٛ في )ب٘ميد  كٍ٘ا ئىي  ، فلُؤٖ ـُلدذ «ٗاآلُ اىٍيك اىهب ُنٌليْي ٗنٗؼلٔ، اىفِال ٍْم ٗظ٘قٓ ُّا ْٕاك 
ْٕ يٍ كدٌ يلعكهى فلي خألِل،  ظمُي )خألِل(، ٔؤٌ خنًٕيك «اىثكل»خنقٓ ؤٌ كهًص 

خٔفُ ب٘ميدء  ٌ خنًٕيك غيُ يٍكَٕ فيؤيك   ً  .ؤز
ٔٔللُفً ُٛ يُٓللد، خنللنكللى ، ٔؤقللُؤ ظللُخـى ؤوللُٖبنللٗ إَـك ٔنفٓللى خنللُٛ ٔلل

بًَلد ٔزًمُلٗ خألِل،  «اىثلكل»خوعالفد  في خنًمُٗ، ٔؤٌ خنلُٛ نلى يكلٍ يلعكهى للٍ 
 ،يٍ ٔسي زدزم خنيٕٓي، ْٕٔ ِيٍ بَقدٌ (قًيىخنّيٍ )خن مُٗزً «اىثكل»يعمًغ لٍ 

"، New International Reader's Version"َٕلىص  نلٍخ ٔلإقُؤِ نكلى يلٍ
ٍْلم اىٕ٘يلح ا ٗىلٚ » :ظُـًعلّٔ ،« I said: Cyrus was coming»: ظقلٕل ٔ

ٍْللم اىٕ٘يللح » ٔقٕنللّ:ٖ، َقللٕ خنفدَٔللي خنًهللكؤي ، «َ قللاقًنئُ قلل٘ :قيللد ىنللٌ
، خهلل يللٍ ؤٔل يللد زمؽُلليؤٔ نص، يللٍ ؤٔل خنُٔللد ؤي، «اىثللكل»كهًللص ن ظُـًللص «ا ٗىللٚ

 .«فِالاىَ قاقً، ىٌ ُفعو لىل في نئُ ق٘ :قيد ىنٌ»
ٔيصللسك ؤِنيللد  ،  خنٙلليؽدٌ فللةٌ خألِل، ٔبال ٍيُلل :ال ظمُللي «ءٍْللم اىثللك»فكهًللص  
ل خنًقصلٕي زل فهليٓ، «ىيْلاي ٍْلم اىثلكل لاك قك ملاُ قرلاَّل  »قدل لُّ:  خإلَفيمألٌ 

ُْللد  «اىثللكل»، فلللفللي خألِل يللك خهلل ؽدٌ كللدٌ خنٙلليكللي ال يقللدل زللإٌ ، خألِل «اىثللكل»
فلي خألِل يٕـلٕييٍ  يكَٕلٕخى نلخنُلدْ فلةٌ ٔيٍ ـٓص ؤولُٖ ، «يٍُ ِيٍ»يمُدِ: 
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كًلد يفٓلى ـُلدذ  )خألِل( ال ظمُلي «ثكلاى»نٓى، فكهًص  قعدال   خنٙيؽدٌ يكٌٕلعٗ 

 .زًخيص ٘يء يميٍ زم ظمُي:خنقٓ، 
قيلد » :لٕلر ْلٍِ خنُٕلىصدنُي لهيلّ، يقلٕل زل نسُيدي ؼلٍخنُٛ خن ٔؤكَُ ؤٌ

 خألِل. :يمُدِٔنيٓ ، «ىنٌ ٍْم اىٕ٘يح ا ٗىٚ
 مهًجية برت وحتزيف الهصوص 

ْلا ُّلل ُّلد اىٍَليػ عهف»: ـُلدذ خنقلٓ خنلٍي قلُؤِ قٕل زؽُْ زىصٕٚٔ
بال خنفدًَيك،  ، خَـك بنٗ ٍْخ خنُٛ في كم خنُٕه(99: 6يٕلُد « )اتِ اهلل اىؽي
خنكدؼٕنيكيلص، خنسٕنيٕليص،  دَيلص خنيٕلٕليص، خنُْسخنعُـًص خنمُزيص خنًٙلعُكصخَـك بنٗ 

ِ زدنصليتص خنعلي نٍ ظفلً ٔفي يىعهف خنعُخـى خنمدنًيص، فةَك يص خنيَٕدَيص،سيٕؽُخن
  .«ُّد قكٗي اهلل»، زم ْٕ ْكٍخ: «ُّد اتِ اهلل اىؽي» ٓدقُؤظَ 

 بهوة املسيح هلل

ّ، ألٌ ٔلفُ فال يالنص في «ُّد اتِ اهلل اىؽي»خنًٕيك: فُظُد ؤَّ قيم لٍ ٔنٕ 
 ،(30 :3)ْٕ٘للك  «يقللاه ىٖللٌ: ُتْللال اهلل اىؽللي: »زُللي بٔللُخجيم ْٕ٘للك يصللف كللم

لّ  -خنمسٕييص ٔخإلوالٚ هلل  يمُدْد :فسُٕش خهلل  ،«اتِ اهلل»: ٔكٍنك قيم لٍ آيو 
 .-ٔـم
 املسيح خيلق ، واهلل خيلق 

ُ ِ  زيٍ يمُٗ خنًٕيك ودنق، ٔ :ـُدذ خنقٓيقٕل   .ودنق ٔصدَكيف
يفٓلٕو غيلُ ْٔلٕ ، (وهلقكهًلص )ٍْخ يفٕٓيلك ؤَلط ن ،ـُدذ خنقٓٔؤقٕل: يد 

لد زًمُلٗ خنعصلُيك، زلًنيم ؤٌ خهلل   -صميك، ألٌ خنىهق لًُ لقالء خنًَيد يإظي ؤيع 
َِ ﴿يقٕل  -لّ ٔـم ُِ اْىَفلاِىِقي ل ٍَ ُ َُْؼ ُلدْ يصلٌَٕٔ خ  يلٍ خنكؽيلُألٌ ، ﴾َفَرَثاَنَك اهللا
فلي ـلدء ، زلم ٍ ٔخنصلدَميٍخنًصلَٕي ْلٕ ؤلفلى -للّ ٔـلم–نكٍ خهلل  ،ٔيصُمٌٕ

ُؼيل٘ا  :يقلاه ىيَصل٘نيِ يلً٘ اىقياٍلح»:  -صهٗ خهلل لهيّ ٔٔلهى-لًيػ نهُٕٔل 



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

لصلُ  فلةٌ ٔلهيلّ يفلُي صلَٕش،  .. يٍ خنملًو حد  ٘ئْى نى يىهقٕخ  ،«ٍا ـيقرٌ
 زدإليفدي يٍ خنمًو، ال يٕخفقك لهيّ لهًدء خنهتص.يمُٗ )وهق( 

ـسُيللم لهيللّ فيٓللد، ٔقللً َفلله ٔال ٘لليء  ،«ِّللؿ»كهًللص مللعؿ خنقللٓ َؤفللط زي 
ِنلً في ـيلر يلُيى  يٍ قسمخنٕالو  ُٕ َْلا ﴿خنًٕليك لهيلّ خنصلالش ٔخنٕلالو، ، ف ْف َِ َْ َف

َْا ِْ ُنِٗؼ ٍِ  ِٔ َفىلص ٔيلٍ ـسُيلم لهيلّ خنٕلالو،  ، ؤيلُلدٔ[ يٍ 39َ]خنعمُيى:  ﴾ِفي
ِ، ٔخنًٕليك يقلٕل: يلٍ لُلًٔ، -للّ ٔـلم-ـسُيم كُفىص خنًٕيك، كهلّ زلةٌٌ خهلل 

 .«ن ُُ ُفعو ٍِ ٍِّي ِيتا  قكُُّا َّل »
 يل يقدر اهلل على التجسد؟

ظفيلللً ] لُلللًكى فلللي خإلٔلللالو َصلللٕٚ خنًٕلللهًٌٕ ؤَلللعى :ـُلللدذ خنقلللٓ يقلللٕل
ٌْ ﴿ :، كقٕنللّ[خنعفٕلً ِٖ َ  َُْيللِكي ْ٘ ِ َفل ال يٕـلً يٕللهى يقللٕل زللإٌ خهلل  فللإقٕل: ،﴾َيللُك اهللا

َد كللدفُ، لُللً ٙللسّ خهلل زىهقللّ فٓللٕيعفٕللً، ٔال يٕـللً يٕللهى يقسللم خنعٙللسيّ، ٔيللٍ ي
 -للّ ٔـلم-ؤيؽلدل ْلٍِ خنصلفدض، فةَلد َُّْلّ  -للّ ٔـلم-َُٕر بنلٗ خهلل  ٔليٍ

يُ  اىَثِصللليهُ ﴿، ٔخنًكلللدفث للللٍ خنٙلللسيّ ٔخنًؽيلللم َِ للل ٍا َ٘ اى للل ُٕ َٗ لللْيٌل  َِ  ِٔ ْصِيللل َِ ًَ َم  ﴾َىلللْي
 ٔؤ[، ال يٕـً لهٗ ٔـّ خنًَيد يٕهى  ٔخللً يقلٕل زلإٌ خهلل يعفٕلً، 33]خنَٕٖٙ: 
خ ك  ً دنسلدذ نلّ )يلً(، ٔظفٓلى يُٓلد ذ، فخنسلد ًًي خنسٓدجى، ؤٔ كييًيُد، ؤٔ كإيإؤٌ نّ ي

عفٓى فل ،خنكًسيلٕظُ نلّ يلً يمُٗ يد، ٔخنميٕخٌ نّ )يلً( ، ٔظفٓلى يُٓلد يمُلٗ يمليٍ ،
ظسلدَ  –ظفٓلى يُٓلد يمُلٗ يهيلق زفلالل خهلل ، فةَك هلل يً :، ٔلًُيد َقٕلحد  يُٓد ٘ي
 ، ظُِّ لٍ خنٙسيّ ٔخنًؽيم.-ٔظمدنٗ
 لنسيح واحلديث عو طبيعتٌالصفات اإلنسانية ل 

بَٕلدٌ ال يإكلم ٔال  يقلٕل: فنلى ؤفٓلى يلُخيِ فيلّ ، ـُدذ خنقٓ ٔاخال  يٕإنُي 
 يُٙذ، يدٌخ يكٌٕ ٍْخ؟ 
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كلللم ٔ ،د  ٔنللى يكللٍ لللًي د ،نًٕلليك كلللدٌ بَٕللدَٔخ، د  ْللٍخ يكللٌٕ لللًي :ٔؤـيللر

 .ةَٕدٌ، ٔؤَد ؤقٕل زإَّ بَٕدٌك ّظعمًغ لُ كدَط ٓدظُ خنُصٕٚ خنعي قُؤ
 .زٕنٓ ؤقٕخل نقً ظعسكقٓ بنٓد ؟ ـمهّ خن كيفف

 بولس وألويية املسيح

ؤقللٕخل زللٕنٓ ٔؤقللٕخل زلليٍ يللص ف ِ فللي خنمُ كيللف ظفللُ  يللد يٕللهى  يٕللإنُي خنقللٓ:
 ؟خنًٕيك
ِ ظالييلٍ، ٔؤٌ َفٕلّ ؤنْٕيلصللٍ  حد  ال يملُف ٘ليخنًٕليك عٍكُٔخ ؤٌ ؤَـٕ ؤٌ ظ 

 لعُخفدزل -خنملٍَخء علّ، ٔكلٍنك فلةٌ ؤنْٕيللٍ  حد  ٘لي نلى يمُفلٕخخنٍيٍ ظمهًٕخ يُلّ 
 .ال ظمُف زإٌ خزُٓد ْٕ خهلل -ـُدذ خنقٓ 

خنُصٕٚ خنعي يٕعٙلًٓ  ٘ؽُخنٕليً خنٍي لُف ٌنك ْٕ زٕنٓ، نٍنك فةٌ 
 .زٓد ـُدذ خنقٓ يٍ كالو زٕنٓ

 ؟خنًٕيكزإنْٕيص زٕنٓ يقٕل ْم ٔنٕ ٔإنعًَٕي: 
خنًٕليميص ظقدٔلى ٘لُف »: يقلٕلَض يديكلم ْلدٔنلٍنك فلةٌ َملى،  ٔإـيسكى:
ٓد ؤٕٔلٔظلك خنلٍي خنمقدجًيص، ٔخنًٕليك  ؤٕٔٓدٔظك خنٍي زٕنٓ  :بَٙدجٓد خؼُدٌ
 .«خألوالقيص

لعُض ؤٌ يقٕل ؤٓ ْٕ خنقدجم، نكُي هيٓ نًي خلعُخض لهٗ ؤٌ يكٌٕ زٕنف 
كًلد ْلٍخ خنلُٛ، ٔال يٕـلً ألَلّ ني زإٌ خنًٕيك قدل في َلٛ ٔخللً ؤَلّ ْلٕ خهلل، 

  .. قدل خنسدزد ُٕ٘يش: نٕ قدل نُـًِٕ
ظٕـللللً نكللللٍ نْٕيللللص، خنًٕلللليك يللللًلي فيللللّ خألكللللالو يللللٍ ال يٕـللللً َللللٛ بٌخ  

اتلِ اهلل »كدٔعٙلٓديْى زقٕنلّ: خٔعُعدـدض، ٍِْٔ خالٔعُعدـدض كًد ظٌُٔ ودؼحلص، 
ُتْلال  : ُّلرٌيقاه ىٌٖ»٘مر بُٔخجيم ٔكٍنك ، (خزٍ خهللزل)يو ف آفقً ِٔص  ،«اىؽي

 .فال يالنص في ٌنكى خنُٛ، ٔخالٔعٙٓدي زّ ودؼث ،«اهلل اىؽي
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 سيح فيٌمعتقد أم امل

ٍُللا » :فلي ٔٔللػ خألقُزللدء، فقللدل نٓللد لُللّؤو يللُيى  زمؽللط  : ـُللدذ خنقللٓيقلٕل 
يلٌ يَِٖلا اىنلَلً ف» :، ؼلى قلُؤ لسلدَش غُيسلص«ُّٔ يْثغلي ُُ ُملُ٘ فيَلا  تلي عيَِد 

 .!!خزُٓدقٕل خنًٕيك يٍ  ؤنْٕيصفٓى نى ظؤو خنًٕيك  .. «اىمي قاىٔ
 بهوة املسيح هلل

 ل يُٓلدنيٕلعً، « تليفيَلا »ٕل خنًٕليك : ظٕقف يهيلد  يلك قلـُدذ خنقٓ نكٍ 
 .«ُتي:»لُّ قدل  فقًك ْٕ خهلل، لهٗ ؤٌ خنًٕي

 فكلمخزلٍ خهلل فلي خنكعلدذ خنًقلًْ، نٍخ ؤقلٕل: نليٓ خنًٕليك فقلػ يلٍ ٔلًي 
ْلاالء  زإنْٕيلصقلٕل ظٓلم فخنًايُيٍ لٕر خنكعدذ خنًقًْ ْى ؤزُلدء خهلل خنملي، 

د  ؟خنًايُيٍ ـًيم 
ٍصلو اىََلئنلح ٕٗلٌ ُتْلال »ٔقيلم: ، (18: 1 نٕقلد) «قً اتلِ اهللآ»ٔؤيعد ، قيلم : 

للُ ، «16: 90 نٕقللد) «اهلل َّٕ ٍُللا مللو اىللميِ قثيلل٘ٓ »ّ: قٕنللْللٍِ خنسُللٕش ز يٕلُللدٔقللً ف
ٔنللٕ ٔللإنُد يٕلُللد: يللد يمُللٗ ؤزُللدء خهلل؟ ، « فأعطللإٌ ٌلليطاُ ُُ يصلليهٗا َُّٗلق اهلل

 .(39: 3)يٕلُد  «ُ تأٌَ٘اىَإٍْ :ُي»فٕيفيسُد 
 زيف الهصوصمهًجية برت وحت 

د خٔعًٙٓ  ؤٌ  َـَٕي ؤزعُ خنُصٕٚ، ٔؤؤ، ٌٔكُ (7يٕلُد زل )ـُدذ خنقٓ ؤيع 
خنُصلٕٚ زعًديٓلد،  ؤؤقلُ زلمإَلد ال ؤزعلُ خنُصلٕٚ، ، فخألٔهٕذال يهفإ نًؽم ٍْخ 

ٔٔللػ خنُصللٕٚ خنعللي فللي  ، نٕـللًَض (7يٕلُللد )يللد ـللدء فللي بَفيللم  نللٕ قللُؤَض ٔ
 .ؤَّ نيٓ خهلل يد يًٙٓ نهًٕيك لهيّ خنصالش ٔخنٕالوظٍكُْد 
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فلي لقلد  َٔيض خنمسلدَش ْلٍِ ٔ، «ي ٍلِ يّلاليليؽ»زإٌ خنًٕيك ٕعًٙٓ فًؽال  ظ

ؤٌ خنًٕليك خإلصلمدق َفٕلّ في  ، نكٍ ْم قُؤَض 7خإلصمدق ٍْخ خإلَفيم، ٔفي 
 خم ٍِْ خنمسدَش، في ٍْيؽ ، ْم قُؤَض «ِيتا   فعو ٍِ ٍِّيُ ُُُّا َّل ُقكن » :يقٕل
فملم ؤلهيّ خنصلالش ٔخنٕلالو لليٍ قلدل: ؤَلد دنًٕيك ف ؟يٍ بَفيم يٕلُد صمدقخإل
 .«قكن ُُ افعو ٍِ ٍِّي ِيتا  َُّل »: خنٕيد  َفّٕ في  .. ٌكُ فممؤٔ

 سلطاى املسيح وقدراتٌ

خنللٍي ( 7بَفيللم يٕلُللد )َقللُؤ زمللط يللد ـللدء فللي  وللٕش خنكللُخوؤيٓللد خإليلَٕللد 
ِ َّل يقكن اَّلتِ ُُ يعَو ٍ :اىؽخ ُق٘ه ىنٌ»نقً قدل: خٔعًٙٓ زّ ـُدذ خنقٓ، 

 .(7 )يٕلُدفي  خنفقُش َٔيض ٍِٓف، «يعَو ، ئَّل ٍا يْظه اآلبٍِّٔ ِيتا  
« ي ٍلِ يّلاليممىل اَّلتِ يؽ»ي خنًٕيك زإَّ يقيى خأليٕخض ٔيمي ٔليٍ ٌكُ

 ّللٔ مَللا ُُ اآلب ىللٔ ؼيللاج فللي لاذللٔ، مللمىل ُعطللٚ اَّلتللِ » فقللدل: خنًٕلليك ؤكًللم
ا  ، زلمنهًٕليك ٌخظيلص فٍِٓ نيٕلط قلًَش، «ُعطٚ اَّلتِ» قٕنّ:اللفط فٓم ، «ُيض 
ا ُُ ذنُ٘ »، -لّ ٔـم-لؽيص خهلل  ْي ؼياج في لاذٔ، ُٗعطلآ ىٔ ُعطٚ اَّلتِ ُيض 

ا ٌيطاّا    .«ُعطآ» فعإيم قٕنّ: ،«ُُ يكيِ ُيض 
دهلل يًعهلك : ْلم ُْلد  ؤللً يمؽلي خهلل خنٕلهؽدٌ؟ زدنعإكيلً: ال، فلؤٔإنكى ُْٔد 

 ٍْخ. ؤلؽدِ خهللفقً خنٕهؽدٌ زٍخظّ، ؤيد خنًٕيك 
 ٍْخ؟ -لّ ٔـم-خهلل إنكى: يدٌخ ٔيكٌٕ لدل خنًٕيك نٕ نى يمِؽّ ٔؤٔ
(، ليلػ قلدل 10: 7لُلد )يٕ َفٕلّذ في َفٓ خإلَفيم ٔفلي خإلصلمدق خنفٕخ
إَللط خنللٍي ظسعللُ خنُصللٕٚ ، ، ف«ُّللا َّل ُقللكن ُُ ُفعللو ٍللِ ٍِّللي ِلليتاَ »خنًٕلليك: 
قلكن ُ َّل»: يقلٕل . خنًٕليك.. ظإوٍ يٍ خنُٛ يد ظُيً، ٔظعلُ  يلد زملًِ .ٔنيٓ ؤَد 

 «.فعو ٍِ ٍِّي ِيتا  ُُُ 
 يل املسيح يو اهلل؟ 
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، زإَلّ كلدٌ (7 )يٕلُد خنًٕيك لهيّ خنصالش ٔخنٕالو ؤكً في ٍْخ خإلصمدق. 3
لا» :يقٕلليػ فقػ َسي د َٕٔال ،  هلٕ ف، «ئُ مْد ُِٖك ىٍِْي فّٖاقذي ىيٍد ؼق 

ذي ُِللٖك ىٍِْللي فّللٖاق مْللُد  ئُ» :خهلل نكدَللط ٘للٓديظّ لللق، نكُللّ يقللٕل ْللٕ كللدٌ
للا، اىللمي يّللٖك ىللي ٕلل٘ آـلله  اُّٗلل»، -لللّ ٔـللم-ٕ خهلل ٍخ خآلوللُ ْلل، ْلل«ىيٍللد ؼق 

، فدنًٕيك لهيّ خنصالش ٔخنٕالو يٍكُ «ُعيٌ ُُ ِٖاقذٔ اىري يّٖكٕا ىي ٕي ؼخ
 زإَّ بَٕدٌ.

د خنًٕليك فلي ْلٍخ خنملًي فلي  .9  :، يقلٕل(07ٔ 17ٔ 19ٔ 90: 7يٕلُلد )ؤيع 
خالزلٍ ؤٔنليٓ ؤيعلد  ٔ ،ْلٕ خهلل نقلٓخ ذ لُلًخآلؤٔنليٓ ، « ُ اآلب يؽة اَّلتِ»

 .زيٍ خآلذ ٔخالزٍيتديُش  بال بٌخ ٔـًض  ، !خهلل يمر خهلل فًمُدِ: ؟ْٕ خهلل
، فلدآلذ غيلُ خالزلٍ، «اآلب ٍِّٔ اىمي ُنٌليْي يّلٖك»: ؤيعد  يٕلُد يقٕل . 1
 -للّ ٔـلم-ظمُي خنُٙ  زدهلل  -يد ـُدذ خنقٓ  -يتديُش زيًُٓد، ٔخنًتديُش  ٔؼًص

 .ؤنْٕيص خؼُيٍ يعتديُيٍ[ ]ألَٓد ظععًٍ
يلَٕد َقُؤ زمط خنُصٕٚ خنعي ظعمًغ لٍ ٍْخ خنُسلي خنمفليى، ٔظُٕلر . 0 
 ؤي: ،«ٍُلا لىلل اىيلً٘ ٗذيلل اىٍلاعح»(: 19: 31يلُقٓ )َٔسًؤ زلّ خنسُٙ، فبنيّ ل

، «فلَل يعيلٌ تَٖلا ُؼلك، َّٗل اىََلئنلح اىلميِ فلي اىٍلَال، َّٗل اَّلتلِ»يٕو خنقيديلص، 
فلللل)خهلل( فلللي يلللك ؤٌ خالزلللٍ خٔلللى نالْلللٕض خنًٕللليك، ، «َّلتلللَِّٗل ا»: فعلللإيهٕخ قٕنلللّ
ال  ، ْٔللٕيّلًللٌٕ ؤَللّ بنللّ (خالزللٍ)لفلل، (َٔق قللًْٔخزللٍ، ٔآذ، ) :خنًٕلليميص ْللٕ

.. ٔٔلاخني: بٌخ كلدٌ خنؽلدنٕغ يكَٕلد   «َّٗل اَّلتلِ ئَّل اآلب»خنٕلدلص،  ٕلًيمُف ي
 خنٕدلص؟ ٍ خنؽالؼص يمهى يٕلً يِ ٍ ًَ فآذ ٔخزٍ َٔٔق قًْ،  يٍ

، خنٕلدلص دٌ يٕللًال يمُفلفلخنلُٔق خنقلًْ ٔ يد خالزٍؤ .. خآلذ فقػخنفٕخذ: 
 .د  بنٓ يكٌٕ يٍ يفٓم يٕلً خنٕدلص ال فًٓد نيٕد زةنٓيٍ ، ألٌ
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فلللاّىعط » َِي نملللديلللي ؤٌ يمخخنًٕللليك ؤَ ( َقلللُؤ ؤ11ٌ: 1يٕلُلللد ٔفلللي ). 7 

 فدنًٕيك ال يمُف قسُِ.، «?ُيِ ِٗعرَ٘ٓ :اىهٗغ ٗاِطهب، ٗقاهت
، فؽهسط يُّ ؤٌ يفهٓ ص خنًٕيك بنيّ، نًد ـدءض ودن(90: 90 ٔفي )يعٗ. 6
ٍُلا اىعيل٘ي علِ يَيْلي » :قلدل نٓلدفٔٔخللً للٍ يٕلدَِ،  ،ٔخلً لٍ يًيُلّ ،خزُدْد

فٓللم يٕصللف ، «ٍللِ ُتللي ٗعللِ يٍللاني فيلليً ىللي ُُ ُعطيللٔ ئَّل ىيللميِ ُعللك ىٖللٌ
ْم ٍْخ ْٕ خهلل؟ ؟ ْم لهٗ يًيُّ ٔيٕدَِ خ  يفهٓ ؤلًؤٌ  يٕعؽيك زدألنْٕيص يٍ ال

 ؟فمم ٌنك مفّ لٍخهلل ي
 سلطاى املسيح وقدراتٌ

 .ي خنًٕظٗييمكدٌ ـُدذ خنقٓ زإٌ خنًٕيك ٌكُ 
كلم  :دنًُؽقي ؤٌ يكلٌٕفلي خنًلٕظٗ، يلبنلّ ألَلّ يمخ قيم لٍ خنًٕيك بٌ لُٕد ،

، خنًٕليك  ؤنْٕيلصلهٗ  -لًُكى -ينيم بليدء خنًٕظٗ  ألٌ ،د  ي خنًٕظٗ بنٓييٍ يم
د ٗ ْٕ بنّي خنًٕظيكم يٍ يمٍْخ يقععي ؤٌ ٔ  .ؤيع 

: 37خنًهللٕ  خألٔل زٕللفُ ) َٔسللًؤ زمللط خنللٍيٍ ؤليللٕخ خنًللٕظٗ،نُقللُؤ لللٍ . 3
ُيٖلا »: فقلً قلدل، زؽُيقص غُيسص لفيسلص، صزٍ خألَيهخ خنُسي بنيدْليػ ؤليد  ، (38

ا ئىلٚ ا نٍيلح اىرلي ُّلا ّلاوٌه عْلكٕا قلك ٌُلأَخ   :هلليقلٕل ، خنُسلي «اىهب ئىٖي، ُيض 
فللٕ   خنُسللي َللدوؤي ، «فرَللكق عيللٚ اى٘ىللك شللَلز ٍللهاخ قللك ٌُللأخ تاٍاذرللل اتْٖللا،»

يا نب ئىٖي ىرهظ  ِّلً ٕلما اى٘ىلك ئىلٚ  :ٗصهؾ ئىٚ اىهب»خنٕنً ؼالغ يُخض، 
 .د  ةنيدْ ؤليد ييعف، «فهظعد ًِّ اى٘ىك ئىٚ ظ٘فٔ فعاَ، ظ٘فٔ
خآلوللُ ؤليللدِ ْٔللٕ لللي، ٔيًُٓللد ؤليللدِ ك ؤليللد ييعلليٍ، ٔخلللً ٙللخني ٔؤيعللد ،. 9

خنًهللٕ  َٔقللُؤ ٌنللك فللي )ييللط، خٔللعؽدق بليللدء ْٔللٕ ييللط ك ٙلل. خني.. ْٔللٕ ييللط
ٍٗضلللع  عيلللٚ  ،قـلللو اىيٍللل  ئىلللٚ اىثيلللد، ٗئلا تاىصلللثي ٍيلللد» (:19: 0خنؽلللدَي 

ٌهيهٓ، فكـو ُٗغيخ اىثاب عيٚ ٍِّليَٖا مييَٖلا، ٗصليٚ ئىلٚ اىلهب، شلٌ صلعك 



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

ع  فلل٘  اىصللثي، ِٗٗلل  فَللٔ عيللٚ فَللٔ، ٗعيْيللٔ عيللٚ عيْيللٔ، ٗيكيللٔ عيللٚ طِللاٗ
 ٌللث  ٍللهاخ، ٗفللرػ اىصللثيعطللً ف .. ٔ، فٍللفِ ظٍللك اى٘ىللك يكيللٔ، ٗذَللكق عييلل

 َـمط بنيّ خنميدش.فقً ، «عيْئ
: 31 َيخنًهللٕ  خنؽللد) ك نهًيللط ْٔللٕ ييللط ، فُقللُؤِ فللي ٔللفُٙللنيؤيلد بليللدء ؤٔ 
فيَا ماّ٘ا يلكفُْ٘ نظلَل  ئلا تٖلٌ قلك نُٗا اىغلىاج، فطهؼل٘ا اىهظلو فلي قثله »: (93

 قلً ؤليلدف ،«علاَ ٗقلاً عيلٚ نظييلٔ ُىيّ ، فيَا ّىه اىهظو ًٍٗ عظاً ُىيّل  
 .مسًؤٌ يُ  يٍ خنًٕيك ٕٓ ؤٔنٗفييط،  ْٕٔ د  يعي ؤنيٙك
كدٌ يُفك ليُيّ  ٌخهًدف، «نف  عيْئ ئىٚ اىٍَال»نمدٌَ  ٗخنًٕيك ليٍ ؤليبٌ  
 ًٕدء؟بنٗ خن
ِ  ىل ّل ٌَعد  ،ُِنهك ُيٖا اآلب» :يقٕلن ي، ُّٗلا ُعيلٌ ُّلل فلي ملو ؼلي

ُٗ قريللي ُّٗللا ئٍّللاُ، قللك ميَنللٌ تللاىؽخ اىللمي ذهيللك»ْٔللٕ خنقدجللم: ، «يىلل ذٍللَ 
 .«ٌَعٔ ٍِ اهلل
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 .خنكعدذ خنًقًْ ٔخظك ٔصُيك
 :ص خنٙيههقدنٓد فعيخنعي ؤلهق لهٗ زمط خأل٘يدء يلَٕي 

 بهوة املسيح هلل

، ْٔلللٍخ ال َُكللللُِ َمللللٍ : خنًالجكللللص ؤزُللللدء خهلل خنٙللليه قللللدل، زدنُٕلللسص نهسُٕيللللص 
ُُ  ا  فأعطلللإٌ ٌللليطاّ ٍُٗلللا ملللو اىلللميِ قثيللل٘ٓ،»: ٕللليمييٍ ، ٔخٔعٙلللًٓ زقٕنلللّخنً

 .ٍْٔخ ال َُكُِ ؤيعد   ،«ُي اىَإٍْيِ تأٌَ، يصيهٗا َُّٗلق اهلل 
ٔكلم فٓلٍخ يفلدِ، ؟ قدل: ال، ٔليٍ َٔـم يً ْم هلل:  خنٙيه نكٍ نًد ٔإنُط  

، خإلٔلللالو يلللٍ ولللدَؾ، ٔيلللٍ يقلللٕل: بٌ خهلل ظفٕلللً ؤٔ ظفٕلللى فٓلللٕ يلللٍ خنكفلللُش 
، بٌ ٘للدء خهلل ؽالؼللدء يللٕو خن لُللّ فللي يُللدـُش ُعكهىكدنًمعّنللص ، ْٔللٍخ يٕظللٕق ٔلل

 فكُ خنًمعّنص ٔفكُ خأل٘مُيص.ٔٔإٔظك فيٓد 
زُٕيلللص   .. زُٕيلللص َٔليلللصزٕـلللٕي  يقلللٕلْلللٕ خنكعلللدذ خنًقلللًْ ٔخظلللك ٔبٌ  

َُد ؤزُلدء يصلخنلٍي خنًايُيٍ يٍ ولالل خنلُذ يٕلٕق خنًٕليك، دهلل ظسُٗ فزدنىهيقص، 
 .«اىَإٍْيِ تأٌَ يُ»، خهلل 

يٕللعؽيك ؤٌ يفمللم خألفمللدل فٓللٕ ، ؼسيمللص ٔليللًش، فُيللًشنكللٍ خنًٕلليك نللّ زُٕيللص 
 قعدء.ٔخنليدء، ٔخإلًيَُٕص، ٔخنىهق، ، كدنخنعي فمهٓد خهلل 

 
 
 



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

لحم خنسدزلد ٘لُٕيشفلي زًخيلص خنًُلدـُش ـلٕخذ  فعليهص خنٙليه َقم نُد ُٔ ؤيلٍ  :نًلد 
نلى  - زمٕلر َؤي خنٙليه يُقلٍ - ؤَد خهلل فدلسلًَٔي؟ فدنسدزلد ٘لُٕيش: قدل خنًٕيك 

 .يقًَ ؤٌ يفير لٍ خنٕاخل، فإلؽٗ ظسُيُخ  
 الوحدة بني املسيح واهلل

ُعَاَّل  مصيهج ؼٍْح ُنيرنٌ ٍلِ عْلك ُتلي، تٍلثة ُي عَلو »قدل خنًٕيك:  نقً
 ظلو ٍْٖا ذهظَّْ٘ي? ُظاتٔ اىيٖ٘ق قائييِ: ىٍْا ّهظَل  ظو عَو ؼٍِ، تو 

، فقلً ؤَخئخ َـًلّ  (30)يٕلُلد  «ذعكي ، فاّل ُّٗد ئٍّاُ ذععو ٍِّلل ئىٖلا  
 .ُتياهلل  :، ٔقدل« ُّا ٗاآلب ٗاؼك» :ألَّ قدل

 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

فلي اىثلكل »يلٍ كلالو زلٕنٓ: (، ٍْٔخ نليٓ 3ٔإقُؤ نكى يٍ بَفيم )يٕلُد . 3
ٗاىنيَللح صللان ظٍللكا ، . . ىنيَللح اهللٗمللاُ ا ،ٗاىنيَللح مللاُ عْللك اهلل ،مللاُ اىنيَللح
 .(30-3: 3يٕلُد ) «ٗؼو تيْْا

ٍُٗا عِ اَّلتِ مهٌيل يلا اهلل » :( يقٕل زٕن8ٓ: 3ُخَييٍ سمٔفي َٔدنص )خن. 9
 .«قٕه اىكٕ٘ن

لا »: (6:  9 ٘ميدء)بفي َٔقُؤ . 1 ا ُت لا ُتلكي ا ٍّليها  يُكعٚ أٌَ ععيث  لا قلكيه   ٖ ئى
 .ٕنٓكالو ز ٍْٔخ نيٓ يٍ، «نئيً اىٍَلً

ٍْرظهيِ اىهظلال اىَثلانك ٗظٖل٘ن ٍعلك »: (31: 9ظيؽٓ َقُؤ في )، ٔؤيعد  . 0
 .«اهلل اىعظيٌ ٍٗفيصْا يٍ٘  اىٍَيػ
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اىنللللهاوج اىرللللي ُؤذَْللللد ُّللللا عييٖللللا تؽٍللللة ٍُلللله  »: (1: 3ظلللليؽٓ ) ٔفللللي. 7

 .(1)زٕنٓفٍٓخ نيٓ كالو  ،«اهلل ،ٍفيصْا
ا ٍثانم ا اىٍَيػ ؼٍة اىعٍك اىنائِ عيٚ ا»: (7: 9َٔييص ٔفي ). 6  ٖ ىنو ئى

 .«ئىٚ ا تك
: ( َقللللُؤ ؤٌ خنًللللال  زٙللللُ خنقللللًيٓ ئٕللللف زًفلللليء91: 3ٔفللللي )يعللللٗ . 7

 .«اهلل ٍعْا :عَاّ٘ئيو اىمي ذٍِيهٓ»
 ٌَ  .خنًٕيك خزٍ خهللؤٌ ؤكعُ يٍ وًٕيٍ يُش كهًص خهلل كُض نقً 

اَّلتللِ اى٘ؼيللك اىللمي ٕلل٘ فللي  ،اهلل ىللٌ يللهٓ ُؼللك قللط»: (38: 3يٕلُللد ) ٔفللي. 8
 .«ٕ٘ ـثهؼضِ اآلب 

 .«اىمي نآّي فقك نُٙ اآلب»: (9: 30يٕلُد ) ٔفي. 9
تنلله مللو  ،اىللمي ٕلل٘ صلل٘نج اهلل غيلله اىَْظلل٘ن»: (37: 3نٕٔللي ٕكٔفللي ). 30
 .«ـييقح
 .«ميَح اهلل» :ؤَّ (31: 3د ُئي)خنٔفي . 33
اُ اىيٖللل٘ق يطيثلللُ٘ ُمصللله ُُ فَلللِ ُظلللو ٕلللما مللل»: (38: 7يٕلُلللد )فلللي ٔ. 39
ا، د فقط  ّٔ ىٌ يْقض اىٍث، يقري٘ٓ ، «ُ اهلل ُت٘ٓ ٍعاقَّل  ٍِّٔ تاهللئ :تو قاه ُيض 

ى  ِٓ ؤٌ ؼهسلٕخ يلٍ زليالؼٓ ٔ، «اهلل ُتل٘ٓ»ـيًخ  يد يمُيلّ قلٕل خنًٕليك:  خنيٕٓيفقً ف
ىْللا ّللاٍ٘ي، ٗؼٍللة ّاٌٍ٘للْا يعللة ُُ يَلل٘خ،  ّللٔ ظعللو » ٕخ نللّ:قللدنٔيُـًللّ، 

 (.7: 39)يٕلُد « ٍِّٔ اتِ اهلل
ل مللاُ فللي صلل٘نج اهلل ىللٌ يؽٍللة ـيٍللح ُُ اىللمي ئ»: (6: 9فيهسللي )فللي ٔ. 31

 .«آـما  ص٘نج عثك صائه في ص٘نج اىْاي ىنْٔ ُـيٚ ٍِّٔ ،ينُ٘ ٍعاقَّل  هلل

                                                 
 .، ٍْٔخ يًد ال والف لهيّ زيٍ خنًٕيمييٍ(َٔييص ٔكٕنٕٔي ٔخنمسُخَييٍ) ص ظيؽٓ يٍ َٔدجم زٕنٓ، ٔكٍنك َٔدجمَٔدن (3)



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

 «.ُّا ٗاآلب ٗاؼك»: خنًٕيك قدل (10: 30يٕلُد ) ٔفي. 30
َذ خنًفً، زٍِٓ خألنفدؾ ) في خنمًٓ خنفًيًنقً خَظسػ خٔى ٘ىٛ خنًٕيك 

يلُش فلي خنمٓلً  670 ( زًلد يقلدَذ خنللَذ خألَزدذ، َذ خنكم، َذ خنٕلسط، َزلي
 .يُش في خألَدـيم خألَزمص 370ُٓى خنفًيً ي
ْٕ »قدل: ف: يد خًٔك؟ ٔإل خهلل ئٕٗ ( ؤ30ٌ: 1ىُٔؾ )خنفي َٔقُؤ  ٔ اىمي يَ ُ

قثلو ُُ ينلُ٘ ئتلهإيٌ ُّلا »: (8 يٕلُلد)فلي ْٕ خنعمسيلُ َفٕلّ خنلٍي َفلًِ ٔ ،«ُٕئ
 .«مائِ

َٔمللُف يللٍ  ،«?٘ صللفهج ٌلل٘ٙ ئىْٖللاٍللِ ٕلل»: (13: 38ًّيللَٕ )خنفللي  َٔقللُؤ
 .«اىٍَيػ اىصفهج ماّد»ؤٌ : (0: 30ََؽْٕ خألٔنٗ ٕك)

 نٙىٛ َذ يٕٕق خنًٕيك: د  بنٓي خؼُد لُٙ خًٔد   يٕلُدبَفيم في َٔقُؤ 
 «َد في خنقُآٌ خنكُيى. ٍْخٔ ،«حاىني  يٕـٕي ؤيع 
 «اىْ٘ن اىؽقيقي». 

 «اَّلتِ اى٘ؼيك.» 

 «اىهب». 

 « ٘خهلل ) :مُللللليظ «يٍللللل٘ »فكهًللللص ، يمُلللللي خنىللللالٚ يلللللٍ خهللٔ:  «يٍلللل
 .(يىهٛ

 « ََ  .«و اهللؼ

 «يُعَك تاىهٗغ اىقكي». 

 «ُي اىَعيٌ. «نتّ٘ي : 

 «اىٍَيػ». 



 

 ألويية املسيح عليٌ السالم             
 «ٍيل ئٌهائيو». 
 «ُاتِ اإلٍّا». 

 .، ْٕٔ خنًٕيكيُظسػ فقػ زٙىٛ ٔخلً ٍْخكم ٔ
ٗىلٔ  ،اىنلو تلٔ» ؤَلّللٍ خنًٕليك ( َقلُؤ 3)خنمسُخَييٍ ٔ (37: 3ٔفي )كٕنٕٔي 

يخ ـُ  «.قك 
 املسيح وقدراتٌسلطاى 

، «اىلهب ـلاىخ ُ لها  ا ن ، ئىٔ اىلكٕه »: ( َقُؤ98:  00 ٘ميدء)بفي ٔ. 3
 .في خنمًٓ خنفًيً (خنًٕيك)في خنمًٓ خنقًيى ٔ (خهلل)زيٍ  د  َٔاللؿ ظٙدزٓ
للا ٗيؽيللي،  مَللا ُُ اآلب يقلليٌ ا ٍلل٘اخ» :َقللُؤ ٔفللي يٕلُللد مللمىل اَّلتللِ ُيض 

، دالزٍ خنٕليلً خنًًيلّفٓلٕ ولدٚ زل .. ٍْٔخ ال يكٌٕ نكم ؤلً، «ي ٍِ يّالييؽ
فهليٓ ، ٌيلٍ يٙلدئٔبيدظص ٔ ،ٌيٍ يٙدئٔٔنيٓ كم خنًايُيٍ يقًٌَٔ لهٗ بليدء 

ٔؤيلد خنقلًَش،  ْلٍِكم ؤزُدء خهلل فهيٓ ن،  خنُدْ ٌ يًيُٕ ؤٔ خنًالجكص كم خنًايُيٍ
 .خ  ألَّ ؤوٍ ـًٕ ، ؤي«ُُ يكيِ  ّٔ اتِ اإلٍّاُ ا  ُٗعطآ ٌيطاّ»خنًٕيك فقً 

، «ْٕاك ُظيً  ؼلامٌ ظَيل  ا ٍلٌ»يقٕل خنكعدذ:  (39: 1يٕجيم ) ٔفي. 9
 .ٔخنًعكهى ُْد ْٕ يِٕٓ

ٕلما ٕل٘ تاىؽقيقلح اىٍَليػ  » :( للٍ خنًٕليك09: 0يٕلُلد )فلي َٔقُؤ يؽهّ . 1
 .«ٍفيص اىعاىٌ

 ي ّل .. ُٗـيصل٘ا ،اىرِر٘ا ئىي»قٕل خنكعدذ:  (99: 07 ٘ميدء)بفي  َٔقُؤ. 0
 .«ٗىيً آـه ،ُّا اهلل
: َقللُؤ ْللٍخ خنللُٛ - كللالو زللٕنْٓٔللٍخ نلليٓ يللٍ  -( 09: 0يٕلُللد )فللي ٔ. 7 

 .«ٕما ٕ٘ تاىؽقيقح اىٍَيػ ٍفيص اىعاىٌ»



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

 .«ُّا ُّا اىهب، ٗىيً غيهي ٍفيص»: (33: 01 ٘ميدء)بفي َقُؤ ٔ. 6
ٍغِللل٘نج ىلللل  ،يلللا تْلللي» ( قلللٕل خنًٕللليك:30: 9يلللُقٓ )فلللي ٔبٌخ قُؤَلللد . 7

يقلل٘ه اىللهب:  ّللي ُصللِػ عللِ »: (10: 13 )بَييللدء يللكفةَللد َقدََٓللد  ،«ـطايللاك
 .«َّٗل ُلمه ـطيرٌٖ تعكئشٌَٖ، 
في فةَد َقُؤ  ،«اىِكال اىمي تيٍ٘  اىٍَيػ»: (90: 1ييص َٔ)في  ٔكًد َقُؤ. 8

 .«ٍِ يك اىٖاٗيح ُفكيٌٖ»: (30: 31 ْٕ٘ك)
ٍللا فللي اىٍللَاٗاخ ٍٗللا  ،فيللٔ ـيللخ اىنللو»يقللٕل:  (36: 3 نٕٔلليٕكٔفللي ). 9

يللللهٙ، ٌلللل٘ال ُُ مللللاُ عهِٗللللا  ًُ نياٌللللاخ ًُ عيللللٚ ا ن ، ٍللللا يللللهٙ ٍٗللللا َّل 
 .«ٌَل يِ
 ّلٔ  ..رلٔ ٌثؽ٘ٓ يا ظَيل  ٍَلئن»: (9: 308 ًّيَٕ)خني ٔكٍنك َُٖ ف. 30

 «.دٍُه فُفيق
ٔنًصلهمص لُفُد ْلٍخ كهلّ؟ ْلم ؤظلفُد ْلٍخ كهلّ؟ ٔاخل ٔـيّ: ْم  نٍخ فهًيُد

 يٍ؟
قللل٘ه: ٍرلللٚ ُقـلللو اىثنللله ئىلللٚ اىعلللاىٌ ي »: (6: 3 يٍيمسلللُخََٔقلللُؤ فلللي )خن. 33

 .« ٗىرٍعك ىٔ مو ٍَلئنح اهلل
، «ُّللا ٕلل٘ اىهاعللي اىصللاىػ»: قللٕل خنًٕلليك (33: 30 يٕلُللد)فللي  َٔقللُؤ. 39

 .خلي ْٕ ٘ىٛ ٔخلًفدنُ ،«اىهب ناعي»: (3: 91 ًّيَٕ)خنيك َٔقدََٓد 
 معتقد تالميذ املسيح ومعاصزيٌ فيٌ

و قثلاُيٖلا اىلهب يٍل٘  »يقٕل خنكعدذ لٍ صالش خٔلعفدَْٕ:  (7ؤلًدل ) ٔفي
ٌ ىٖللٌ ٕللمٓ ِقللنب َّل ذُ  يللا :ٗصللهؾ تصلل٘خ عظلليٌ ،شللٌ ظصللا عيللٚ نمثريللٔ ،نٗؼللي
ٌ خنكُيٕلص خألٔنلٗ فًٓلط بٌ خنًٕليك ْلٕ ٔيٍ والل ٍْخ خنُٛ َلُٖ ؤ ،«اىفطيح
 قًيٕخ ؤَٔخلٓى.ٔؼهسٕخ خنتفُخٌ، ٔقًيٕخ خنمسديش،  .. خنٕفٕينّ قًيٕخ ٔؤَٓى خهلل، 
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 .«تّه ذي موئىيل يأ ،يا ٌاٍ  اىصَلج»: (9: 67 ًّيَٕ)خنفي ٔ

 يل املسيح يو اهلل؟

 خنًٕليك قدل للٍ (، فق19ً: 31ٓ يُقؤلٕي الٔعٙٓدي خنًكعَٕ زل)في لفدنص 
يلُقٓ ألٌ ْلٍخ، ٌكلُ  ٍيخنًكلدٌ خنٕليلً فلي خنكعلدذ خنلٍْخ ال يمُف خنٕدلص، ٔ

إي َلٛ خنلًكعَٕ ال يٕلعؽيك ؤٌ يلإظي زلٍ ٘ىٛ خنُذ يٕٕق كدنىلديو، نكلٍ هيم
، ٔنلى «َّل اىََلئنلحٗ»قلدل:  (90يعلٗ )فلي فخنٕدلص، كُ ؤٌ خالزٍ ال يمُف آوُ يٍ
٘لىٛ  ٍيعكهى لل ّؤَ َُٖيُقٓ لًُيد ًََْ بَفيم  ، ألَُد «َّٗل اَّلتِ»يقم : 

 خنًٕيك يٍ خنُدليص خنفًٕيص.
، ْٔلٍخ َِنملدُيفلٍ ال يملُف ؤيلٍ (، ٔؤٌ خنًٕيك 33يٕلُد خٔعًٙٓ خنًكعَٕ زل)

ُُّللد قيللد يللا عيٍللٚ اتللِ ٍللهيٌ  ﴿ٔللإل يٕللإنّ: ، ففللي خنقللُآٌ ؤٌ خهلل  َي لهيللّإٔلل
ىيْاي اذفمّٗي ٍُٗي ئىٖيِ ٍِ قُٗ اهلل قاه ٌثؽاّل ٍلا ينلُ٘ ىلي ُُ ُقل٘ه ٍلا 

ٔلإل: خنًٕليك  ! ٔكٍنك فلةٌٓم خهلل نى يمهى؟ف [، 336]خنُٕدء:  ﴾ ىيً ىي تؽخ
ىعلالن »: قدل َ، ٔنًدِكي يُٖ خنفًيك خنًكدٌ خنٍي يفٍ فيّ نمدنؤيٍ ٔظمعًِٕ؟ 

ا ّ ؤيُ بيهيد، نكُكًد زكٗ ٔال زكٗ  ،ؤنيٙككًد صُن صُن ي ىنفةَّ  ،«ٕيٌ ـانظ 
 .كًد ؤيُ فكدٌ

فيٖلا يٍلَ  ظَيل  اىلميِ فلي اىقثل٘ن  ،ذي ٌلاعحأذل»: (7 يٕلُلدْٔلٍخ يلد ٌكلُِ )
للاوىعللا»: خنًٕلليكنللى يقللم نللٕ فمعللٗ ، «فيؽيللُ٘، اتللِ اهلل صلل٘خ  ،«ن ٕيللٌ ـانظ 

كًلد  ..خنقسلَٕ فلي ٍيٍكلم خأليلٕخض خنلنمدَِ ٔليىُؾ يلك  سمٕر ٍِْ خآليص كدٌف
ؤي ؤصللدزعّ لفَٕلللص ، «ياٌلليك، قللك ُّللرِ » ٌ نمللدٌَ ؤَلللعٍؤَمللُف يللٍ خنًقؽللك ؤَُللد 

 .خ  ـًيً خ  َ ـًِٕخنٕيً خنًٕيك وهق نهمد، فدهلل، خنًٕض
 
 



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

 سلطاى املسيح وقدراتٌ

ٍ يليقلٕل نهًٕظٗ ٔيد فمهلّ خألَسيلدء، فدنًٕليك خنًٕيك بليدء ُٓد  فُ  زيٍ ف 
للاوىعللا»َفٕللّ:  ، يللٍ يٕظللّ ؤيللدوؤَزمللص  َ يللٍ قسللُِ زمللًِىللُؾ نمللدفي ،«ن ٕيللٌ ـانظ 

ٔخنلُذ  يؽلم ٌنلك، خألَسيدء خنٍيٍ صلُمٕخفمم خنًٕيك ٔيمفّخض ُٓد  فُ  زيٍ ف
لللد جيخ  ظصللهكالدنًمفّخض فلل٘للًٓ لللُٓى ٔللٕخء كللدَٕخ فلللي ليللدظٓى ؤٔ يًللدظٓى،   ً

 نكٍ يدٌخ صُك خنًٕيك؟ ًٔمفّخض، خنَسيدء فمهٕخ خأل خ  يٍيُؽألٌ ك ،ًقيدْك
 .قدييصخنًًخوهص خن زيُّ فيٍْخ يد ٔإ

***
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ٔنيعلّ خَٙلتم  ،ـُدذ خنقٓ ؤيديي يلد يقلُذ يلٍ ؼالؼليٍ خٔلعًالل ـًيلًُٔي 
يىسَُلي ، فٕٓ نلى ؼُق ٍِْ خالٔعًالالض كهٓد ففإش   يًٍال  دنُي لهٗ يد ظقًو زز

يقلٕل كيلف ٔ ؟!كْٕ ال يفٓى ٌنزيًُد كيف كدَط خنفًٕق ظفٓى زإٌ خنًٕيك َسي 
 ؟!ٌنك خنقٓ ال يقٕلزيًُد : ؤَد بَٕدٌ خنًٕيك
 ُسًؤ زسمط خنُقدغ خنعي ٌكُْد خألٔعدٌ:ن

 أسلية املسيح

 فلي خألصلٕل خنيَٕدَيلص ٔخنعلي َُخْلد، «ُّلا ملائِ»: خنًٕيك خألٔعدٌ زقٕلخٔعًل 
(εγω ειμι) )نى يقهٓد خنًٕليك فقلػ «ُّا مائِ»ٍِْ خنكهًص  ، ٔنكٍ)بيفٕ خيًي ،

 .نٓد غيُِ ؤيعد  زم قد
: 3 نٕقللدةَللد َقللُؤ فللي )، ف(خهلليصلليُِ )، «ُّللا مللائِ»خنًٕلليك :  فهللٕ كللدٌ قللٕل. 3
 ٔزمٕر خألصم خنيَٕدَي: ،«ُّا ظثهائيو اى٘اق  قكاً اهلل»خنًال  يقٕل: ؤٌ  (39

     ι        ι ει      ἄγγελ   εἶ εν  υ  τω   · ε γ  ει  μι     ι  λ» 
 .(εγω ειμι) فٕ بيًئاللفٕخ ؤَٓد زدنيَٕدَي بي

 .(εγω ειμι)زؽُْ يٕعىًو ؤٌ  (93: 30ؤلًدل )في  ٔكٍنك َفً. 9
 يٍ قسم َُٖ ؤَّ وسُِ ٌكَُدخأللًٗ خنٍي  ( في قصص9: 9 يٕلُدٔكٍنك ). 1
، «ٍُٗلا ٕل٘ فقلاه: ئّلي ُّلا ٕل٘، ٗآـهُٗ: ئّٔ يّلثٖٔ، آـهُٗ قاى٘ا: ٕما ٕ٘»: قدل



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

«ε  ει  ν   ἔλεγεν ὅτι ε  γ  ει  μι» ،ٌخ كلدٌ فلة(εγω ειμι) «ٍي علخن «ؤَلد كلدج
د (8 يٕلُد)قدنٓد خنًٕيك في   ٓ  آنٓص.ى فٓاالء كهٓ ،ظفمهّ بن

 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

اىهاعللي »: ، كللُٛزإ٘لليدء لفيسللصلهللٗ ؤنْٕيللص خنًٕلليك ـُللدذ خنقٕللى خٔعٙللًٓ 
 .؟(خهلل)ُ يصي «صاىػاىهاعي ُّا اى» :لٍ َفّٕخنًٕيك بٌخ قدل فٓم  ،«اىصاىػ

؟ كيف ٔقً ٔصفط ْٕ خهلل يصيُ، «مهٌيل يا اهلل»: ْٔم بٌخ قيم لٍ خنًٕيك
فٓلم  ،«، ٗا ن  ٍل٘   قلكٍي  : اىٍَاٗاخ مهٌلييقاه اىهب»خنًٕدٔخض زٍنك 

د ْي يفمهٓد  -لّ ٔـم-خنًٕدٔخض زإَٓد كُٔي خهللٔصف   ؟ (خهلل)ؤيع 
يكلٌٕ  كيفنُيصسك ْٕ خهلل؟  «اىهاعي اىصاىػ» لٍ خنًٕيك ْم يكفي ؤٌ يُقدل

ًٕخ فلي خنكعلدذ خنًقلًْ زدٔلى خهلل ٍْخ ٔ ُٔ ٌٌ فلي ٍعَل  »خأللفلى خنقعدش  اهلل قلائ
ًفللُي بلؽللدء خٔللى خهلل خأللفللى إلَٕللدٌ ال ، فخنقعللدش «اهلل»زقٕنللّ خنًقصلٕي ٔ ؟«اهلل

ًئكٍنك ، (خهلل)يمُي ؤَّ  ُٔ د ال يصيُفةَّ « اىهاعي اىصاىػ» خنًٕيك بٌخ   ٓ  .بن
 نقٓ كؽيُ.ٔيؽم ٍْخ في خٔعًالالض ـُدذ خ

 بولس وألويية املسيح

للللد ال يُٕللللٗ خالٔعٙللللٓدي فللللي ك  ً للللد ـُللللدذ خنقٕللللى يخج ٔؤفٕللللٓ  نٕٔلللليٕؼسم 
 .بنئّنٍ ؤظؽُ   ،ٔكم ٍْخ يٍ كالو زٕنٓ ٔخنمسُخَييٍ،

 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

نكلٍ ، «اهلل ٍعْلا»: خنعلي ظمُلي (لًدَٕيلم)خنًٕيك ٔلًي  : ـُدذ خنقٓيقٕل  
 ،(خهلل يُفلك، فدنًهلك يٕٓيلدقيى ٔلًي زٓلٍخ خالٔلى، ٔيمُلدِ: ) ٍْخ ال يمُي ؤنْٕيعلّ

خنللٍي  ىٕيللدقيد ، فًللدٌخ لللٍ يٓبنٓلل ّظفمللم يُلل «اهلل ٍعْللا»فللةٌخ كللدٌ ظٕللًيص خنًٕلليك 
 (؟خنلُذ يٕلًكٔيدٌخ لٍ بًٔدليم خنٍي يمُلي خٔلًّ زدنمسُيلص ) ؟(خهلل يُفك) يمُي:
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لد يصليُ بٔلًدليم ٌ ( ظفمم يُّ بنٓد  ، فةخهلل يمُد) خنًٕيكفهٕ صك ؤٌ ظًٕيص  ؤيع 

د  ٓ  !.بن
" ٔخللً ؤو ؼالؼللص؟ "خهلل ـللم ـالنلّي خنًٕظلٕق فلي كعلدزنقلً ظؽُقلط بنلٗ ْللٍخ 

بًَلد كلدٌ ، ٔ-لهيّ خنصالش ٔخنٕالو-نًٕيكال يعمهق زدٍْخ  ءَٛ ب٘ميدؤٌ  فإؼسط  
 يعمًغ لٍ قصص لصهط قسم ييالي خنًٕيك زٕسمص قٌُٔ.

 الوحدة بني املسيح واهلل
بٌخ  . لٕللُد  ،. ،«ُّللا ٗاآلب ٗاؼللك»خنًٕلليك:  زقللٕلنقللٓ ـُللدذ خخٔعٙللًٓ . 3
د،  «ُّا ٗاآلب ٗاؼك»خنًٕيك قدل: قدل   ٓ صلف ٍْٔخ يقععلي ؤٌ صدَ بن ُٔ كلم يلٍ 

 .ْٕ بنّ -لّ ٔـم-زدنٕلًش يك خهلل
ينللُ٘ اىعَيلل  ى»ليللػ يقللٕل لللٍ خنعالييللٍ: : (90: 37 يٕلُللد)ُإوللٍ يللؽال  ن

ا، مَا ُّد ُيٖا اآلب في ا  [خنعالييٍ]ؤي  ينّ٘٘اُّٗا فيل، ى ،ٗاؼك  ا ٗاؼك  ٌٕ ُيض 
خ فلي خهلليؽهُلد خنعالييلٍ فكًد ؤٌ خهلل ٔخنًٕيك يعمًيٍ ، كلٍنك فلةٌ ، «فيْا  ً -ٔخلل

 ٕلًش لقيقيص ؤو يفدِيص؟خنٓم ٍِْ ف، -لّ ٔـم
ا مَللا ُّْللا ّؽللِ »فللي ـللٕخذ خنٕللاخل َقللُؤ قٕنللّ لللٍ خنعالييللٍ:  ىينّ٘لل٘ا ٗاؼللك 

ٔلًش ةٌ َط ٔلًش خنعالييٍ ٔلًش لقيقيص فكد ، فةٌنهعٙسيّ «مَا» ٔكهًص ،«ٗاؼك
فللي  نكللٍ خنٕلللًش يفدِيللص ،«مَللا»: قللٕليألَللّ  ،خهلل يللك خنًٕلليك ٔلللًش لقيقيللص

ا مَا ُّْا ّؽِ ٗاؼك»خنصَٕظيٍ   «.ىينّ٘٘ا ٗاؼك 
 ٔيد يمُٗ خنٕلًش خنًفدِيص؟ ؟يد يمُٗ خنٕلًش خنمقيقيص

ٔنللى  ،-ملللّ ٔـلل-ْٔللي يُفيللص لللٍ خهلل ،ٔلللًش خنللٍٔخضْللي خنٕلللًش خنمقيقيللص 
ٔللللًش  «ُّلللا ٗاآلب ٗاؼلللك»خنًلللٍكَٕش فلللي قٕنلللّ: دنٕللللًش فيعؽلللُ  نٓلللد يٕلُلللد، 

يرللهك »لللٍ خنللّٔـيٍ:  (90: 9خنعكللٕيٍ )ٔللفُ بٌخ قُؤَللد قللٕل َفًٓٓللد ٔ ،يفدِيللص



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

ا ،ٗييرصلللخ تاٍهُذلللٔ ،اىهظلللو ُتلللآ ٍُٗلللٔ ا ٗاؼلللك  دنفٕلللً ك :ؤي، «ٗينّ٘لللاُ ظٍلللك 
 خنٕخلً.
ةٌخ كدٌ ف، «بي فقك نُٙ اآلٍِ نآّ»: خنًٕيك ـُدذ خنقٓ زقٕلخٔعًٙٓ . 9
، فةٌ ٍْخ يقععي لهٗ ؤٌ خنًٕيك ْٕ خهلل  يخنص، فقً َؤٖ خآلذ ؤٖ خنًٕيكيٍ َ

ٔ خهلل ؤخنًٕيك فقً ؤؼمى  يٍ ؤؼمىؤٌ ذ، ٔفقً ظُذ خآلؤٌ يٍ ظُذ خنًٕيك 
ٍِ نآّي »يمدينص ٔخظمص،  ... قً قعم خهللخنًٕيك ف يٍ قعمؤٌ خآلذ، ٔؤؼمى 
ؤؼمى فقً يٍ ؤؼمًُي ٔ ) ،(قعم خآلذ فقً ٍ قعهُيي) :ظٕدٔي «اآلب ٙفقك نُ
ٍِ نآّي »٘ؽُْد خألٔل: يمدينص ٔخظمص،  .. (َدو خآلذفقً بٌخ ًَط ٔ)، (خآلذ

، فًد َؤي ـُدذ خنقٓ في ؤؼُخف ٘ؽُْد خآلوُ ٌنكٔ ،«فقك نُٙ ا ب
 خنًمدينص خألوُٖ؟ ْم يايٍ زٓد ؤو ؤَّ يُفعٓد؟

 سلطاى املسيح وقدراتٌ

لللّ -ْللم يٕـللً ييللدٌ بال خهلليعٕللدءل: خنًٕلليك ييللدٌ، ٔـُللدذ خنقللٓ: يقللٕل 
 .ٔخلً يًدَْ خنًيَُٕص ؤلؽُي خٔىيقٕل: ٔ ؟-ٔـم
ُْلللد  يلللٍ يًلللدَْ خنًيَُٕلللص فلللي خنكعلللدذ  ،يلللد ـُلللدذ خنقلللَٓملللى،  ٔؤـيسلللّ: 

 . -لّ ٔـم-خنًقًْ يك خهلل
ُىٍلللرٌ ذعيَلللُ٘ ُُ »يقلللٕل زلللٕنٓ:  ( ليلللػ9: 6 ؽلللْٕ خألٔنلللَٗكَٕنُقلللُؤ ) 

يًدَٔلللٌٕ  ألَٓلللى خنقًيٕللليٍ آنٓلللص فٓلللم ظمعسلللٌُٔ «ىعلللاىٌ?اىقكيٍللليِ ٌللليكيُْ٘ ا
ىٍلرٌ ذعيَلُ٘ ُ»: فيقٕل لٍ َفّٕ زٕنٓٔيكًم ، زم «ٌيكيُْ٘ اىعاىٌ» ؟خنًيَُٕص

 .«ُّْا ٌْكيِ ٍَلئنح?
، يًيٌُٕ خنملدنى ٔخنًالجكلصٔلخنقًيٕليٍ ةٌ ف فقػ، بٌخ كدٌ خنًٕيك يًيٍ خنسُٙ

 م ْاالء آنٓص.كدنًيَُٕص لهٗ خألنْٕيص، فةٌ صك خالٔعًالل ز ٔنٕ
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ٔال ؤيَي يللد ْللٕ ينيهللّ  ،يقٕنللٌٕ زدنعفٕللًؤَٓللى خنًمعّنللص  َٕللر بنللٗخألٔللعدٌ 
 .دنعفًٕفدنًمعّنص ال يايٌُٕ ز ،لهٗ ٍْخ

 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

صلل٘نج اهلل غيلله »خنًٕلليك  زٕصللفّ لهللٗ ؤنْٕيللص خنًٕلليك ـُللدذ خنقللٓيٕللعًل 
فللاُ اىهظللو ٕلل٘ »عللدذ خنًقللًْ ٔصللف آيو زٓللٍِ خنصللفص: ٔنكللٍ خنك، «اىَْظلل٘ن

َٔ «ص٘نج اهلل ٍٗعكٓ لد،  ُِيصليصلف خنًٕليك زإَلّ صلَٕش خهلل ٔيفلًِ ، بٌخ كدٌ   ٓ بن
فةَلّ يمُلي ؤٌ « فاُ اىهظو صل٘نج اهلل ٍٗعلكٓ»: لًُيد يصف خنكعدذ آيوفكٍنك 

د  ٓ د كدٌ بن  !؟آيو ؤيع 
ؤَُد يفر ؤٌ ظمهى ف لٍ خنًٕيك، ً زدٔعٙٓديخض ودؼحصٕٓعٙظ، لًُيد ْٔكٍخ
يتُيُد للٍ ٔل . ٔكلدٌ.فً ؤيؽدنٓد لٍ غيلُ خنًٕليك خنكعدذ َٕعؽيك ؤٌ َيٍ والل 
 .(خهلل)يقٕل فيّ خنًٕيك زإَّ  خ  ٔخلً د  ـُدذ خنقٓ َصؤلعُ نُد ٍْخ كهّ نٕ 

 بهوة املسيح هلل

، زللإٌ خنسُللٕش فللي خنكعللدذ خنًقللًْ ظللإظي زًمُللٗ يفللدِيـُللدذ خنقللٓ  خلعللُف
: ؤَلد خنًٕليكقلدل يلٍ زٓلٍخ؟ ؤيلٍ ؤوسلُ   ..زدنؽسيملص  هلل خزلٍنكُّ َؤٖ ؤٌ خنًٕليك 
 ؤظيط زٓد؟  ؤيٍخزٍ خهلل زدنؽسيمص؟ يٍ 

فللي  خ  ٔنلليٓ يٕـللٕي ،فٓللٍخ يللٍ ظإنيفللدض خنًٕلليمييٍ لهللٗ ٌنللك، ينيللمبَللّ ال 
 .خنًقًْ خنكعدذ

خزلٍ خهلل ْٔلي ظمُلي: )، «اتلِ اهلل اى٘ؼيلك» خٔعًٙٓ خنقٓ زٕصلف خنًٕليك زإَلّ
 (خنًفعللم)زًمُللٗ  «اى٘ؼيللك»ض ينلليال  لهللٗ خٔللعىًخو كهًللص بٌخ ؤَئ (،خنًفعللم

صف ؼلالغ  ،فدَـك بنٗ قصص بزُخْيى يك خزُيّ بٔمد  ٔبًٔدليم  ُٔ فةٌ بٔمد  
مٕلر خنكعلدذ ز -يلك ؤٌ بٔلًدليم  «اَّلتِ اى٘ؼيلك»يُخض في ٔفُ خنعكٕيٍ زإَّ 



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

 لليٍ يُقلدلٔ ،(خنًفعلميمُلي )« اى٘ؼيلك»فللٔلُص، إَزك لُٙش ؤكسُ يُّ ز -خنًقًْ 
فعلللم لُلللً خهلل ، فًمُلللدِ:« اتلللِ اهلل اى٘ؼيلللك»: خنًٕللليك للللٍ ًُ ظسلللدَ  -لسلللً خهلل خن

 .-ٔظمدنٗ
 املسيح خيلق ، واهلل خيلق

ال يٕـللً َللٛ ٔخلللً فللي يللك ؤَللّ خنًٕلليك وللدنق،  لهللٗ ؤٌـُللدذ خنقللٓ ؤكللً 
ؤقلٕخل زلٕنٓ ال ظقلٕل زلإٌ ٔلعلٗ خنكعدذ خنًقلًْ يٕلًُ خنىدنقيلص بنلٗ خنًٕليك، 

 .خنُصٕٚ ّظقٕند َقُؤ يد يلَٕخنًٕيك ْٕ خنىدنق، 
فلي اىثلكل ـيلخ »: (3: 3 عكلٕيٍ، يُٓلد )خنُصٕٚ ظُٕر بنٗ خهلل خنىدنقيصبٌ خن

 ،«اىللهب ـللاىخ اىٍللَ٘اخ» (:09٘للميدء)بفللي ٔكللٍنك ، «اهلل اىٍللَاٗاخ ٗا ن 
 فدهلل ْٕ خنىدنق.

خهلل يىهللق زيٕللٕق، ٔنللى يقللم زللإٌ ٔيلَٕللد َقللُؤ كللالو زللٕنٓ، فقللً كللدٌ يقللٕل: 
كلدٌ ؤيخش خنىهللق،  -لهيلّ خنصلالش ٔخنٕلالو-زًمُلٗ ؤٌ خنًٕليك يٕلٕق ْلٕ خنىلدنق،

للد يقللٕلنللٍنك ظفللًِ   ً يللخ» ،«ـللاىخ تيٍلل٘  اىٍَلليػ»: يخج ـُ  :ٔنللى يقللم ؤزللًخ   ،«تللٔ 
 خنًٕيك ْٕ خنىدنق.

لهى "ٌٔنك في كعدزّ كدٌ ٔخٔؽص خنىهق، ُٖ ؤٌ خنًٕيك ي َِٓٓ ؤًخنقٓ ـي
ّ فلي خأللًلدل ؤٌ خآلذ ٔيٍ ؤيؽهص خنعًيل»(، فيقٕل: 378)ٚ خنالْٕض خنُفديي" 

بًَلد ٔ ،ْلٕ خنىلدنقخنًٕليك  كُ زلإٌظلٍفدنُصلٕٚ ال ، «وهق خنمدنى زٕخٔؽص خالزٍ
لد زلإٌ خنىهلق فلي خنكعلدذ خنًقلًْ يلإظي لهلٗ  ،ظٍكُ زإَّ كدٌ ٔخٔؽص  نهىهلق  ً له

يلا اهلل اـيلخ فلي  » ٔيلٍ ؤيؽهعٓلد: هقلص خنًٓخيلص،ٔوِ  ،هقص خإليفدي خنعكٕيُييمُييٍ: وِ  ا للا ظكيللك  يمُللي خنىهقللص خنفًيللًش ؤٔ  زللم، خ  ـًيللً د  نللي قهسلل : ؤٔـللًيمُللدِ هلليٓف، «قيث 
 ٍْٔخ يٕظٕق  يؽٕل خنمًيػ فيّ. ،خنىهيقص خنفًيًش

 



 

 ألويية املسيح عليٌ السالم             
 الصفات اإلنسانية للنسيح واحلديث عو طبيعتٌ

ـٓم يٍ نقً ـُدذ خنقٓ يقٕل: ٔخنٕدلص،  ٕلًخنًٕيك ـٓم ي ؤيٓد خإلوٕش،
خنًٕليك ٘لُذ ُٔدليص خنفٕلًيص، خنًٕيك ؤكم يٍ خن :ًد َقٕلكخنُدليص خنفًٕيص، 

 .يٍ خنُدليص خنفًٕيص
ْلم كلدٌ خنالْلٕض يفدَقلّ ؤو يلد  ،يإكلم خنًٕليك لليٍ كلدٌ: ُْٔد نلًي ٔلاخل

  ِخل لدال  فيّ؟
خنالْلٕض  :يقٕنلٌٕألَٓلى  ،فيّ يد ِخل لدال  :  ]ٔخنفٕخذ زمٕر خنًٕيمييٍ[

ٔال  الْلٕضخنًقلًْ نلى يلٍكُ خن خنكعلدذ ؤٌيلك  ،نى يفدَ  خنُدٕٔض ؼُفلص لليٍ
 .ُدٕٔضخن

؟ يفدَقلللّ خنالْلللٕض ْلللم كلللدٌ ،يعسلللٕل ٔيقعلللي لدـعلللّخنًٕللليك لُلللًيد كلللدٌ ٔ
 لهللٗ َؤٔللّ يعللمٓد خنًٕلليك ؤٔ لًديللص ؽدقيللصٔزًمُللٗ آوللُ: ْللم كللدٌ خنالْللٕض ك

دف  ٓ  د ؟بَٕدَ ، ٔبٌخ يد وهمٓد صدَُيصسك بن
لللد الْلللٕض َٔدٔلللٕض، فال  خنفلللٕخذ:  ً ْلللٍخ يلللد يقٕنلللّ خنًٕللليميٌٕ،  ..ٓلللٕ يخج

ٔكلدٌ  ،ًٕيك ليٍ يإكم كدٌ يإكم ْٔلٕ بنلّ، ٔكلدٌ يٙلُذ ْٔلٕ بنلّؤٌ خنٔيمُدِ: 
د ْٕٔ بنّ  .فهى يفدَ  خنالْٕض خنُدٕٔض ؼُفص ليٍ ،يقعي لدـعّ ؤيع 

ٌ ؤ ٌبال بٌخ كللدَٕخ يمعقللًٔ ،-لللّ ٔـللم-خنللٍي كللدٌ يإكللم ْللٕ خهلل ٔلهيللّ، فللةٌ
 ؼلىًوم زُدٕٔظّ، يف ،يوم خنمًدوخنًٕيك بٌخ  خنالْٕض كدٌ يؽم خنؽدقيص يىهمٓد

 !!د  بنٓ ، فيصيُخنؽدقيصفيعك  يُّ، ىُؾي
آزللدء خنكُيٕللص خألٔخجللم قسللم خَٙللقد   :ْللٍخخنقللٓ ٔؤَـللٕ ؤٌ يٕللفم  ،زدنًُدٔللسص
، دنؽسيمعيٍنلى يقٕنلٕخ زل، ٔؼسيملص  ٔخللًش نلّ يقٕنلٌٕ:  خنًٕليك كدَٕخ خنكُيٕص كهٓى

خنالْللٕض، زللم يللد يىللٛ خنُدٔللٕض ٔظقٕلليى خألفمللدل بنللٗ يللد يىللٛ ال يقسهللٌٕ ٔ
 .ِبٌ ؤَكًَُدٌؾ يُٓد ٔٔإُلعُ نّ ، زدء لٕر قٕل خآلص ٔخلًش ؼسيمخنًٕيك 
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يفمللم كللم ْللٍِ خأليللَٕ زُدٔللٕظّ ٔالْٕظللّ، كللدٌ يإكللم خنًٕلليك ٍخ كللدٌ كللْٔ
فٓللٍخ يللٍ خنسللًق خنعللي ؤَخئخ يللٍ  ،ٔال يٕـللً ؼسيمعلليٍ نهًٕلليك ،زالْٕظللّ َٔدٔللٕظّ

خنٕللدلص؟  يٕلللًخنًٕلليك ـٓللم كيللف ]خنفللٕخذ لهللٗ خنًمعللالض، يؽللم:[ والنٓللد 
 .ْٕظّزالزُدٕٔظّ، ال  ميسٌٕ: نقً ـٓفيف

 .يإكم زُدٕٔظّ ؤـدزٕ : كدٌ؟ خإلنّ كيف يإكم م نٓى :قئبٌخ 
ٔال يُللدو  ،يُللدو زُدٔللٕظّؤـللدزٕ : كللدٌ خنًٕليك ؟ خهلل يُلدو كيللف ٔبٌخ قيلم نٓللى :

 . زالْٕظّ
ٔخآلزدء خألٔخجم نهكُيٕص ال يمُفلٌٕ ٘ليح د للٍ ، يٍ خنسًق بٌ خنقٕل زدنؽسيمعيٍ 

 .ِبَكدَنٕ ؤصُ لهٗ ينيهي يكدَي ؤٌ ؤُلعُ نّ ٌنك ٔزة ،ٍْخ
 يل املسيح يو اهلل؟

 .يقٕنٌٕ: خنًٕيك ْٕ خهللبٌ خنًٕيمييٍ زدوعصدَ ٔ
ُّلا »: للٍ َفٕلّ خنًٕيك : يقٕلنٍخ ؤَـٕ ؤٌ ظُفُٔخ ٍْيٍ خنُصيٍ: خألٔل. 3 

ؼى  «ئّا ئٍّاُ»ظإيهٕخ قٕل خنًٕيك:  ،ئٍّاُ قك ميَنٌ تاىؽخ اىمي ٌَعٔ ٍِ اهلل
ّ ا»: (9: 11َفُٔخ ٔفُ )خنمًي خ ُّلا » .. خَعٓلط خنقصلصنقً ، «فينمب ىيً اهلل ئٍّا

ّ ا»: يقدزهٓد  ،«ئٍّاُ  .«ىيً اهلل ئٍّا
ٔقلً َٔي  : خنًٕليك خزلٍ خإلَٕلدٌ،ٌيقٕنلٕ ، فدنًٕليميٌٕآولُ د  َص ٍوإُٔن. 9
زيًُد َكم  «اإلٍّاُ اتِ»، كهٓد يًٕي خنًٕيك يُش في خنكعدذ ؼالؼد  ٔؼًدَيٍ ٌنك

، «َّٗل اتلِ ئٍّلاُ فيْلكً ،فينلمب ا  ىليً اهلل ئٍّلاّ»: (9: 91 خنملًيد يقٕنّ ٔلفُ )ي
ٍكُ ٔي، ؤَّ بَٕدٌ قُ لهٗ َفّٕ خنًٕيك يزيًُد ٔنيٓ خزٍ بَٕدٌ،  د  دهلل نيٓ بَٕدَف

 خنًٕلليك يمُللٗ ٌنللك ؤٌٔ (،خزللٍ خإلَٕللدٌ)يٕظللك زإَللّ  ؼالؼللص ٔؼًللدَيٍ خنكعللدذ فللي
  خزٍ بَٕدٌ.ٔال ،ألٌ خهلل نيٓ بَٕدٌ ،نيٓ ْٕ خهلل
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خنميللدش خنفُللص ٔبنللٗ ؼُيللق  -لهيللّ خنصللالش ٔخنٕللالو-خنًٕلليكنقللً ؤَ٘للًَد . 1
: يُدييلد  خآلذ ، ٔنليٓ خالزلٍ ٔال َٔق خنقلًْ قلدلف،  (1: 37 يٕلُلدفي ) خألزًيص

 .«كُّد اإلىٔ اىؽقيقي ٗؼك يعهف٘ك،اىؽياج ا تكيح ُُ ُيٖا اآلب .. »
 خإلنّ خنمقيقي؟ يٍ ْٕ 
ألٌ خنكالو يٕـّ بنيّ، ٔنيٓ نالزٍ ٔال نهُٔق خنقلًْ  خآلذ فقػ،: خنفٕخذ

لهيللّ -فدنًٕلليك ،«ٗيٍلل٘  اىٍَلليػ اىللمي ُنٌلليرٔ ،ُّللد اإلىللٔ اىؽقيقللي ٗؼللكك»
صلهٗ خهلل لهيلّ ، ٍْخ يد يقٕنّ خنكعدذ لُلّ ، ْٕ فقػ َٕٔل خهلل -خنصالش ٔخنٕالو

 .ٔٔهى
 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

ْ للا ،ي٘ىللك ىْللا ٗىللك»: زقللٕل ب٘للميدء ـُللدذ خنقللٓ خٔعٙللًٓ  ، ظللإيهٕخ «ُّٗعطللٚ ات
ُ لد؟  خهلل ٔنلً؟ ْٔلم يُمؽلٗ -للّ ٔـلم-يٕنلً هللٓلم ف ،«ي٘ىك ىْا ٗىلك»: قٕنّ يلٍ ٔخز

ُ د؟   خنٍي ؤلؽدِ خز
لا  اٌلَٔ ععيثلا  ٍّليها   ٗيُلكعٚ ،ٗذنُ٘ اىهياٌح عيلٚ مرِلٔ»ٔيكًم خنُٛ:   ٖ ئى

ا لًي خنًٕليك ُْٔد ؤٔإل: ، «ُت ا قكيه  ُٔ ؟ «ا ُتلكي ا نئليً اىٍلَلًُت ل ا  قلكيه ا  ئىٖل»يعلٗ 
ًي ٔكيف : 30ٗ يعل)ْٕٔ خنٍي يقلٕل للٍ َفٕلّ فلي  ،«نئيً اىٍَلً» خنًٕيك ُٔ
ا تلو »: (10  ٍ ا عيٚ ا ن ، ٍا ظتلد  ىقلي ٌلَل  ٍ َّل ذظْ٘ا ُّي ظتد  ىقي ٌَل

ا  ِ ا عيلللٚ ا ن »ٓلللم ْلللٍخ خنلللٍي يقلللٕل: ف ؟«ٌلللي  ٍ ْلللٕ  «ٍلللا ظتلللد  ىقلللي ٌلللَل
 ?«َلًنئيً اىٍ»ل ٘ميدء زبفي ٔفُ  ًٕصٕفخن

ا»٘ميدء: بٔفُ  نُعإيم قٕل فلي  للٍ َفٕلّ خنٍي يقٕلٕ خنًٕيك ٓم ْف، «قكيه 
 ؟«ُّا َّل ُقكن ُُ ُفعو ٍِ ٍِّي ِيت ا»: (10: 7 يٕلُد)

ؤقلٕل نفُلدذ نلٍخ يٍ خنمفر ؤٌ يٕعًٙٓ ـُدذ خنقٓ زًؽم ٍِْ خنُصلٕٚ، 
َِ : خنقٓ َِ ؤ د دًْيٍق خنًٙلُد ٔؤ َٛ ٔخلً ٔخظك يٍ كلالو خنًٕليك  زٍكُ ـًيم 



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

فللي  غيللُ يٕللعقُشنٓللٍِ خنُصللٕٚ خنعللي َؤيُللد ؤَٓللد  ، ٔال يخللليخهلل ّ ْللٕيقللٕل زإَلل
 في ظفصيهٓد.يك خنقٓ َٔىعهف  ،يمُدْد
خنًٕليك كلدٌ  ٌ غيلُؤخكعٙلفُد  .. ؤليلد خنًلٕظٗٔخنًٕليك وهلق،  :خنقلٓ قدلبٌ 
 .خنًٕظٗ ييميؤيعد  

ٓللٍخ فيللًيٌُٕ، ؤيعللد  ٌ خنقًيٕلليٍ ؤخكعٙللفُد  .. خنًٕلليك يللًئٍنًللد قللدل خنقللٓ: 
 .لهٗ خنْٕيص خنًٕيك كهّ ال يصهك نهًالنص

قٕلله  ئىللٚ مهٌلليل يللا اهلل»ٔنًللد خٔعٙللًٓ خنقللٓ لهللٗ ؤنْٕيللص خنًٕلليك زللُٛ 
 .«ٗاخ مهٌي اهللااىٍَ»ٌ ؤخكعٙفُد  .«اىكٕ٘ن
، خهلل  ْللٕ ُٛ صللُيك ٔخظللك يقللٕل فيللّ خنًٕلليك زإَللٍّنك ؤؼدنللر خنقللٓ زللنلل 

لهلٗ ٌنلك؛ نلٍنك يُـلك بنلٗ ٔليُٓد ُُٕٔهى زلإٌ خنًٕليك ْلٕ خهلل، نكُلّ ال يقلًَ 
  .في يمُدْد ًٍزٍزصٍِْ خنُصٕٚ خن
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 ي قُؤْد فعيهص خنٙيه.عفي لفدنص ؤَي لهٗ زمط خأل٘يدء خن

 أسلية املسيح

خنًكعَٕ: نيٓ كلم يلٍ  ، ٔقدل«ُّا ٕ٘»ْم ؤَط ْٕ؟ قدل:  :نًد ٔإنٕخ خأللًٗ
 .(ؤَد كدجٍ( يمُدِ: )ؤَد ْٕ) :يقٕل

: (8 يٕلُلد)قلدل فلي  َلّأل ،نكٍ خأليُ يىعهف يك ٘ىٛ َذ يٕٕق خنًٕيك
دنًقصلٕي ف، فًمُلدِ: فإَلد يٕـلٕي قسلم بزلُخْيى ،«قثو ُُ ينُ٘ ئتهإيٌ ُّلا ملائِ» 

 فٍٓخ غيُ صميك.ؤَد خهلل،  ،ؤَد كدجٍيمُدِ: ، «ُّا ٕ٘»كم ٔخلً قدل:  نيٓ
خٌٔنلك ، (ؤَلد ْلٕ)ك: ن قٕلٔإنٕ ٔإنعُي ْم ؤَط خنقٓ َؤفط؟ ٔ  ً زلإَي  ظإكيل

ؤَللط ْللٕ  .. َمللُف خنٕللاخل زللً ؤٌ فللالٔنلليٓ ٘للىٛ آوللُ، ، ؤَللد خنقللٓ َؤفللط
 ؤَد ْٕ.َمى، خنًىهٛ؟ 

 الوحدة بني املسيح واهلل

: (37 يٕلُلديفدِي، ٔخٔعًٙٓ زلل )ظٙسيّ  لٍ: بٌ خنٕاليش لسدَش خنًكعَٕ ٔقدل
في خنؽسيمص، ٔخلً ٔٔخلً في خنُٔق، ، ؤي : «ىينّ٘٘ا ٗاؼكا  مَا ُّْا ّؽِ ٗاؼك»

ٔٔلكٍ فلي  ،ؤظٗ خنلُٔق خنقلًْٔ ،قسهُد خنُذ يٕٕق خنًٕيك ]ٔظمقق ٌنك[ ليٍ
 ، ألٌ خنًٕلليك يقللٕل:فلي خنؽسيمللص يللك فلدَ  خالٔللعىًخو خ  فإصللسمُد ٔخلللً، يخوهُلد 

 «.َّل ُؼك يأذي ئىٚ اآلب ئَّل تي»



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

ُُ يعهفل٘ك ُّلد اإلىلٔ اىؽقيقلي »(: 37 يٕلُلد زلل )فعيهص خنٙيه  ٗقك اٌرّٖك
نّ: يٍ خنٍي يُمؽي خنميدش؟ ل ، فإَد نًد ؤقٕ«ٍ٘  اىٍَيػ اىمي ُنٌيرٔٗي ،ٗؼكك

 .خنًٕيكفدنفٕخذ: 
  ؟نكٍ يد ْي خنميدش 

 .ؤٌ يمُفٕخ خهلل خآلذ، فُٓد  فُ خنفٕخذ: 
خ   ٌ  ٌ في ٍْخ خأليُ.ٕآلذ يٙعُكهلل خؤٌ خنًٕيك ٔخ َُٖب

 سلطاى املسيح وقدراتٌ

 نيٓ كم خنُدْ ظًدَْ خنًيَُٕص.: خنًكعَٕ قدل
د  خنًٕليك يىهصل هلُط قسِ  يألَل ،ًَٔيٍ خنملدنى، زةيًدَُلد، ًالجكص خنًُيٍ َمٍ ٔ
 ٌٕلٕف يقملٕفٔنى يمعُفٕخ زّ كًىهٛ ٘ىصي  ،يد خنٍيٍ نى يقسهِٕ٘ىصيد ، ٔؤ

إييٍ خنمللللدنى ٔللللزةيًللللدَي .. ألَٓللللى َفعللللٕخ ٘للللىٛ خنًٕلللليك ، ظمللللط خنًيَُٕللللص 
ففٓلى خهلل فلي قيلٕي ٔل ،ٔٔلقؽٕخ، ألٌ خنًالجكص كدَٕخ في يمعُ خهلل  ،ٔخنًالجكص

 ؤزًيص.
 يل املسيح يو اهلل؟

ٔكلٍنك يعلٗ كمسً، نكلٍ يٕلُلد  خنًٕيك لٍ زدنٕلي ٓيُق يمظكهى بَفنقً 
فلللي خنًًخوهلللص خنٕلللدزقص ؤٌ  قهلللُط  قلللًٔ ،زلللُفٓ خنعمسيلللُ ٍ خنًٕللليكلللل ديعكهًلللنلللى 
فلَل يعيلٌ تَٖلا »: ، ٔنكلٍ قلدليٕللً خنٕلدلص خنًٕليك ال يمهلى :: نى يقلم(90يعٗ)

 .خنٕدلص دنًالجكص فقػ ال ظمهى، ف« نح اىٍَاٗاخ ئَّل ُتي ٗؼكُٓؼك، َّٗل ٍَلئ
ِ، ٔقللٕل يٕلدَ ٔٔخللً لللٍ خنًٕليك، ٔخللً للٍ يًلليٍنلُٛ ـهللْٕ ٔزدنُٕلسص 

، فهٍ لًُِ وؽص ؤِنيص .. ألٌ خهلل بنُٓد بنّ ظُظير فٍنك ، «ٕما ىيً ىي»خنًٕيك: 
 ير.دهلل بنّ ظُظفلٍ يٕدَِ ،  ٔؤلٍ يًيُّ  يًٕك نكم ٔخلً يؽهر خنفهْٕ
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 الصفات اإلنسانية للنسيح واحلديث عو طبيعتٌ

 همًدو يٙكهص؟خنًٕيك ن ْم يوٕل :ُد ٔاخلْٓ
ؤٔ  ،كلمَلّ ؤؤٔ ؤ ،ًلدوًٕليك نهمل خنٕيول فليؤقٕل: نٕ خنُلدْ لُلًْد يٙلكهص  
ؤَلد يُؽلق؟  ْلم ْلٍخ، َؤٔخ ؤٌ ٌنك غهػ .. فمهيٓى ؤٌ ال يًوهٕخ خنمًلدؤ ،ُ٘ذ

 يد ْي خنمفص؟  د ؟يك بَٕدَيكٌٕ خنًٕفي ؤٌ خنًٙكهص  ال ؤلُف يد
 ال ؤللُف .. خلعُفٕخ بٌ خنًٕيك نلّ ؼسيملص ٔخللًش خنكُيٕص آزدءخنًكعَٕ:  يقٕل
 فلي ؤٌ ٌ خنكعدذ خنًقًْ ٔخظلك ٔصلُيك،َُٖ ؤ دنكُ يعمًغ لُٓى ... ؤي آزدء

 ٔخنُؤفلصدألكلم ٔخنٙلُذ ٔخنُلٕو كخلعيدـدظّ  زٓد يًدَْ نهًٕيك خنؽسيمص خإلَٕدَيص
 ،ٔيقليى خنًلٕظٗ ،ٓد يٙفي خأليُخضفسخنؽسيمص خإلنٓيص ؤيد ٔ عٓى،لهٗ خنُدْ ٔوًي

ؼسيمللص  ، فٓللٍِٔيٕقللف خنسمللدَ ٔخنمدصللفص ،ٔيعٕخـللً فللي كللم يكللدٌ ،ٔيللًيٍ خنُللدْ
 .خنًكعَٕ بنٓيص، ؤَد ال ؤلهى نًدٌخ يعفدْهٓد

 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

 ،ىلك ىْلا ٗىلكي٘ »: (9 ٘لميدء)ب: خنًٕيك ال يُؽسق لهيّ يد ـدء فلي خنًكعَٕ قدل
ععيثا  ٍّيها  ئىٖا  قلكيها  ُتلا  ٗيُكعٚ أٌَ ،ٗذنُ٘ اىهياٌح عيٚ مرِئ ،ا  ُّٗعطٚ اتْ

نكلٍ خنًٕلليك فقللػ ْلٕ خنًقصللٕي، ألَللّ خالزلٍ خنًٕنللٕي يللٍ  ،«ُتلكيا  نئلليً اىٍللَلً
كًد ؤَسّ خنًكعَٕ يُقلٍ ؤَلّ نلى يمهلق لهلٗ قلٕل ب٘لميدء للٍ .. «ّٗعطٚ اتْا  »لٍَخء 
 .«ا  ئىٖا  قكيه»خنًٕيك 

 املسيح يف اإلسالم

ٔلَٕش  ، كًلد َقلُؤ فليفلي خنقلُآٌ «كهًلص خهلل»خنلٍي ٔلًي  خنٕليلً خنًٕيك ْٕ
ُُ ﴿قدنلط يلُيى نهًلال : فٔلًهط،  ،ٌ خهلل َفه في َلًٓدؤيُيى  ٚي َيُنل٘ َقاَىلْد َُّال

ٌْ َُُك َتِغَيللا َىلل َٗ للٌه  َّ ِْي َت لل ٍْ ٍَ َْ ٌْ َي َىلل َٗ  ًٌ ِىِل َقللاَه َنتُّللِل  * ِىللي ُغللََل َ٘ َعَيلليا  قللاَه َمللَمي لل ُٕ 

 َُ َمللا َٗ ْاللا    ِ ٍ للح   ََ َنْؼ َٗ ُٔ آَيللح  ى ِيْاللاِي  َْْعَعَيلل ِى َٗ َ ٌِ للي ِ ْقِضللَيا َٕ ٍا ا  لله  ٍْ ، [ 93،90]يللُيى: ﴾َُ



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

، ٔنٕ زمؽُد في كم َٕٔ خنقُآٌ، فهٍ َلُخِ كهًص خهلل  خنًًٕٗخنٕليً ْٕ دنًٕيك ف
 يقٕل لٍ ئٕٗ ؤٔ بزُخْيى )كهًص خهلل(،

 ؟كهًص خهللًٔي خنًٕيك نًدٌخ  
ةٌ خنقلُآٌ خنكلُيى يمفلٕؾ فلي خألنلٕخق فليمُفعلي ٔعؽدلعي، ٔزمٕر زقًَش خ

كللالو ؤزللًي ؤي ؤَللّ ْٔللٕ يٕـللٕي فللي خنهللٕق خنًمفللٕؾ،  َٕللدٌ،قسللم ؤٌ يٕـللً خإل
د كهًعّ خألِنيص؟  ؤِني، ؤال يكٌٕ خنًٕيك ؤيع 
، ٔٔصف زإَّ كدٌ ظكهى في خنًًٓفقً قيم لٍ يٕٕق ٔلًِ ؤَّ يٍ َٔق خهلل، 

لا ومي لا﴿ ﴾ في قٕل خنقُآٌ: ومي ا﴿ غاليد  ٍ ؤُؼهلق فٓلٍخ خنٕصلف  ،﴾ٕلة ىلِل غَل
لهًلدء  يلك غيلُِ يلٍخنلُخِي  خـعًلك ، ٔقًُذ يٕٕق خنًٕيكخنفقػ لهٗ ٘ىٛ 

  .(3)ؤَّ زال وؽيحص ﴾ومي ا﴿: بٌ يمُٗ ، ٔقدنٕخخنًٕهًيٍ
 ، فقلًٔخَفلُخيِ زدنكديلم مصلًعّيٕٕق خنًٕيك ٔلًِ ظًيّ لٍ ـًيك خألَسيدء ز

ٌُكُض وؽديلدْى فلي خنقلُآٌ ،َسيدءؤوؽإ ـًيك خأل خنًٕلعؽُٗ  ْلٕ ٔكلدٌ خنًٕليك ،ٔ
اىٍَلليػ عيٍللٚ اتللِ ٍللهيٌ  ﴿(: 07، ٔقللً ٔصللف فللي )ٔللَٕش آل لًللُخٌ خنٕليللً

 .﴾ٗظيٖا  في اىكّيا ٗاآلـهج 
كعلللدذ "يٙلللكدش خنًصلللدزيك" ٔؤلدييلللػ  ٔؤَـلللٕ ُْلللد ؤٌ َعُسلللّ ، فقلللً ـلللدء فلللي

افيٍرٖو صان ،مو ٍ٘ى٘ق ي٘ىك يْفٍٔ اىّيطاُ: »ؤوُٖ نلى  خ  فقػٔخلً نكٍ ،«ـ 
 .(9)يٕٕق .. بَّيٕعؽك خنٙيؽدٌ ؤٌ يهًّٕ ؤٔ يُىّٕ 

 ٌنلك ؤال يفمهُلد؟ خنًٕليكًدٌخ َفً كم ٍِْ خألٔصدف خنفًيهص لٍ ظٕدءل نؤ
 ؟يد قدنّ خنقُآٌ صً َقف ٔقفص لقيقيص يك ؤَفُٕد َٔ

                                                 

(، ٌٔنك زًتفُش خهلل نّ يد 93/799ظفٕيُ خنُخِي ) «خنؽدُْ يٍ خنٍَٕذ»ٗ ﴿ِكيد ﴾ زال وؽيحص، زم قدل: نى يقم خنُخِي زإٌ يمُ (3)
 ظقًو يٍ ٌَسّ.

 ،يد يٍ يٕنٕي يٕنً بال ٔخنٙيؽدٌ يًّٕ ليٍ يٕنً »نكٍ خنمًيػ ال يىٛ خنًٕيك زٍٓخ خأليُ، زم يُٙ  يمّ ؤيّ ؤيعد ، َٔصّ:  (9)
 «.يُيى ٔخزُٓد يٍ يٓ خنٙيؽدٌ بال فيٕعٓم صدَود  
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لًي خنًٕليكَ  يقٕل ُٔ د فقلدل:  لًي خنًٕليمي يٕليم  ُٔ ألَلّ ُيٕلك يلٍ  ،خنُخِي: 

َ د نلّ  ،ألٌ ـسُيم يٕمّ زفُدلّ ٔقلط ٔاليظلّٔ ،ِخَ ٔخآلؼدوخألٔ نليكٍ ٌنلك صلٕ
ٍْخ خنهقر ألَّ كلدٌ  يلؽؤُ لٍ يٓ خنٙيؽدٌ، فُٓد خلعُف خنُخِي ؤٌ خنًٕيك قً 

د يٍ خألِٔخَ  .(3)يمصٕي 
فقً ظًيّ خنًٕيك لٍ ٔدجُ خنىالجلق خنًٕيك خنىدنق ، لٍ  زدٔعفدظص ظكهًُط 

ا تالُ اهللُـيخ ىنٌ ٍِ اىطيِ مٖي﴿:  زإَّ  ﴾.تح اىطيه فأِّؿ فئ فينُ٘  يه 
ٌنلك ؤللً يلٍ ال يٙسّٓ في ٔ ،يٕٕق ٔلًِ خَفُي زًمُفص ؤُٔخَ خنُدْؤيعد  ، 
آل ]كًللد ـللدء فللي  ،يمللُف وسديللد خنقهللٕذ ٔؤٔللُخَ خنللُفٓفٓللٕ فقللػ يللٍ خنُللدْ، 
تُُنٌ: ﴿[09 :لًُخٌ َّث ِ ُُ ا َٗ ََ َُ  ِت لا َذْأُمُي٘ ٍَ َٗ  َُ ُهٗ ـِ ٌْ  ِفلي َذلكا ُا  تُُيلِ٘ذُن  آلَيلح   َلِىلَل  ِفلي ِئ

 ٌْ َِ  ُمُْرٌ ِئُ ىاُن ي ِْ ٍِ ْإ ٍُّ.﴾ 
خألكًللّ  تخنٕليللً خنللٍي يسللَُٔقللُؤ ؤيعللد  فللي َفللٓ خنٕلليد  ؤٌ خنًٕلليك ْللٕ 

ُُْؼِيلللي﴿يقلليى خنًللٕظٗ ٔ ،ٔخألزللُٚ  َذٚ َٗ ْ٘ لل ََ للًيمُللي ﴾اْى ـِ ُٔ  فدنًٕلليكييللط  : نللٕ 
، خألَسيدء  يٍ ٔؼًص فُ  زيٍ يد يفمهّ خنًٕيك يٍ يمفّخض ٔيد يفمهّ غيُِيمييّ، 

ٌخظلّ  فلي هلّ ليلدشفؤيلد خنًٕليك  ٌ بنلٗ خهلل،ٔيعٕٔلهٕ ٌٔيصلُوٕ ٌيصهٕفقً كدَٕخ 
 ٌخظّ.في كًد ؤٌ خآلذ نّ ليدظّ 

ِ ﴿يٕٕق ٔلًِ خَفُي زهقر خنًٕليك  لُ٘ه اهللا ٌُ ٌَ َن لْهَي ٍَ  ُِ لٚ اْتل ٍَ ليُػ ِعي ٍِ ََ لا اْى ََ ِئّا
 ُٔ ُر ََ َمِي  [، ٍْٔخ قً ظكهًط لُّ.373: خنُٕدء ] ،﴾َٗ
َُّ  ٔقً ٕلا ُيلاً »زلدنًُعفُ خنقلدجى: ، ٔٔصلفعّ خنعَٕخش لٍ ٘ىٛ خنًٕيك  طفل

 ُٗقلليٌ ىللكاٗق غصللِ تلله، فيَيللل ٍيللل ٗيللْعػ، ٗيعللهي ؼقللا   :ذي، يقلل٘ه اىللهبأذلل

                                                 

ٌكُ خنُخِي ؼًدَيص ؤقٕخل في ٔسر ظًٕيص ليٕٗ زدنًٕيك، ٔيد ٌكُِ خنقٓ َؤفط ْٕ خنقٕل خنٕدزك يُٓد، ٔخنصٌٕ لٍ يٓ خنٙيؽدٌ  (3)
 ال يمُي خنمصًص يٍ خألِٔخَ.



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

فللي ا ن . فللي ُياٍللٔ يفيللص يٖلل٘لا، ٗيٍللنِ ئٌللهائيو آٍْللا، ٕٗللما ٕلل٘  ٗعللكَّل  
 .«أٌَ اىمي يكعّ٘ٔ تٔ: اىهب تهّا

ٌْ ﴿أنيص ٔخنٕللهؽدٌ يللك خهلل يٕللٕق خنًٕلليك ٔلللًِ ظسللديل خنًٕلل ِٖ للُد َعَيللْي ْْ ُم َٗ
ْيل   َِ ٚي ُمِو   َّْد َعَي َُ َٗ    ٌْ ِٖ ِقيَة َعَيْي َّْد اىها َْْد َُ ِْي ُم ْيَر فا َ٘ ا َذ َا ٌْ َفَي ِٖ ُد ِفي ٍْ ا ُق ٍَ ا  يك  ِٖ َِ

يكٌ  ِٖ  فهًدٌخ كم ٍِْ خنًًيّخض؟[ 337 ]خنًدجًش: ﴾َِ
 ٕخٔقمل ٍنسُي خنسٙلُ خنلٍيصدَ آيص نهُدْ َٔلًص يٍ خهلل  لًِيٕٕق خنًٕيك ٔ
فمكًط لهيٓى لًخنص خهلل ٔقًخٔعّ زدنٓال  خألزلًي؛ نلٍنك  ،ظمط ؤؼقدل خنىؽيحص

لد ؤزللًي د ، خنًٕليك ـلدء خنًٕلليك خنًىهلٛ خنٕليللً  ٔلللًِ يٕلعؽيك ؤٌ يقللًو والص 
 نهُدْ َٔلًص يٍ خهلل.

فللي للليٍ ؤٌ كللم خألَسيللدء  ،يٕللٕق ٔلللًِ خٔللعؽدق ؤٌ يقللٕو يللٍ زلليٍ خأليللٕخض
ًَ ﴿زمللً يًللدظٓى  ْىسللَٕقيّخنللٌٕ فللي  ال ٔخنّلًللدء ْ٘ َيلل َٗ ِىللْكُخ  ُٗ  ًَ ْ٘ ًُ َعَيلليا َيلل للَل ٍا اى َٗ ًَ ُُْتَعُس َؼي ا   ْ٘ َي َٗ ُ٘خ  ٍُ  [.11 ]يُيى: ﴾َُ

خ نيللٕو   ً خ ٔللديي د ٔظإكيلل  ّ يٕللٕق خنًٕلليك ٔلللًِ يٕللعؽيك ؤٌ يُمؽللي ؤظسدلللّ يُكلل
لُهٗاْ ﴿خنقيديص  َِ َِ َم َ  اىاِمي ْ٘ َِ اذاَثُعَ٘ك َف َظاِعُو اىاِمي لحِ  َٗ ٍَ ًِ اْىِقَيا ْ٘  ]آل لًلُخٌ: ﴾ِئَىلٚ َيل

77]. 
قلللً قلللدل َسلللي ف ،فلللي ؤلدييلللػ كؽيلللُش، ٌٔنلللك يٕلللٕق خنًٕللليك ٔللللًِ خنلللًيدٌ 

للا ٍقٍللط ا: »خإلٔلالو  َ َ للد  ،«َّل ذقللً٘ اىٍللاعح ؼرللٚ يْللىه فلينٌ اتللِ ٍللهيٌ ؼن ؤي ييد
 .لديال  
ًللدٌخ لللٍ ٘للىٛ خنًٕلليك؟ ني: نًللدٌخ َفللً كللم ْللٍِ خأل٘لليدء خنفًيهللص ٔللاخنٔ

 ئٌ غيُِ؟ يىعٛ زٓد
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ُٓلد  فلُ ، لُلًيد وهلق ف، ﴾ئُ ٍصو عيٍٚ اتِ ٍلهيٌ مَصلو آقً﴿ال ظقم ني: 

خهلل آيو َفللله فيلللّ، لُلللًيد ؤَخي خهلل ؤٌ يكلللٌٕ خنًٕللليك لهلللٗ ؤَظلللُد نلللى يلللُفه فلللي 
 .كٍ َفه في خنمٍَخء يُيىنٔ، خنًٕيك 

لد فلي خنلًَيد ٔخآلولُش،  ٔؤيعد ،  ٓ نلى ٔنلى يكلٍ ييلدٌ نهُلدْ، ٔآيو نى يكلٍ ٔـي
لللد يقٕلللؽ ديكلللٍ لك كدَلللط ْلللٍِ نًلللدٌخ  ٔخنٕلللاخل: آيو نلللى يميلللي خنًلللٕظٗ،ٔ .. ً 

 ؟هًٕيك ٔلًِ خنصفدض خنفًيهص ن
خ   ُ  ٔؤلعٍَ لٍ خإلؼدنص.، ٘ك



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

 

 املسيح يف اإلسالم

د يقٕؽ د يصيُ  ً  بٌخ ٔزدنعلدني:ْلٕ خهلل،  -زمٕلر خنقلٓ – بٌخ َّل خنًٕيك لك
 .(؟!خهللٓم يصئٌُ ؤيعد  )ف ؛لكًٕخ ٔقٕؽٕخ د  َدٔؤخآلٌ في خنًَيد  َؤيُد

ؼالؼللص  نكللٍ نللًيُدخهلل،  ِفللي خنًٓللً يصلليُ يللُٖ ؤٌ كللالو خنًٕلليكـُللدذ خنقللٓ 
 ؟ (خهلل)خنؽالؼص ْاالء ٓم يصيُ ف ،(3)ظكهًٕخ في خنًًٓؤؼفدل 

، نكلٍ  ]ْٕٔ يد يفمهّ خهلل[ زال وؽيحص ﴾ ؤي:ومي ايُٖ خنقٓ ؤٌ ليٕٗ كدٌ ﴿
، وؽيحلص زإَلّ نلى يمًلم (9)خنلٍي ئُيلّ خنسلّخَ في خنملًيػٔصف يٕلُد خنًمًًخٌ 

 ْٕ خهلل؟ سك خنًمًًخٌيص فٓم
لا فلي اىلكّيا خلعؿ خنقٓ لهٗ ؤنْٕيص خنًٕيك زإَلّ ٔصلف فلي خنقلُآٌ ﴿   ٖ ٗظي

َّل ﴿: -للّ ٔـللم-يقلٕل لُلّ خهلل -لهيلّ خنٕلالو-نكلٍ كلٍنك ِٔصلف  ﴾،ٗاآلـلهج
 َِ لللللٚ َذُنُّ٘للللل٘ا َماىالللللِمي ٌَ ٘ ٍُ ا  ْٗ لللللا آَل  ٖ ِظي َٗ  ِ لللللَك اهللا ْْ َُ ِع َملللللا َٗ لللللا َقلللللاىُ٘ا  َا ٍِ  ُ ُٓ اهللا َُ  ﴾َفَثلللللها

 ؟ (خهلل) ئٕٗ خنٕـيّ يصيُ، فٓم [ 69]خأللّخذ:

خ يلٍ  ،ـُدذ خنقٓ  ً خ ٔخلل  ً ٍْخ كهّ نيٓ فيّ يمُٗ خألنْٕيص، ؤلعُ نلي ٘لدْ
د كًد ؤلعُض نك لُٙيٍ ٘دًْ في َسلٕش خنًٕليك ، ٔنلٍ هلل كالو خنًٕيك صُيم 

 .ظفًِ
 

                                                 

 ْٔى ليٕٗ ٔصدلر ـُيؿ ٔصدلر خألؤًي. (3)

 .«نيٓ يميٗ زٍ ِكُيد  ،زىؽيحص بال قً ؤوؽإ ؤٔ ْىَّ  يد يٍ ؤلً يٍ ٔنً آيو»ٌٔنك في قٕنّ صهٗ خهلل لهيّ ٔٔهى:  (9)
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 يل املسيح يو اهلل؟

خإلَفيهلي نلى يقلم:  خنُٛٔياكً ؤٌ ، خنٕدلص ـُدذ خنقٓ يقٕل: خالزٍ يمُف
نيٕط يٍ خنكهًص ، ٍِْ «َّٗل اَّلتِ»يك ؤٌ خنُٛ يقٕل: ؛ خالزٍ ال يمُف خنٕدلص 

ٍُا لىل اىيً٘ ٗذيلل اىٍلاعح فلَل يعيلٌ »خنٍي قدل:  ،ٓيُقبَفيم يٍ زم لًُي، 
 :31)يللُقٓ  «ََلئنللح اىللميِ فللي اىٍللَال، َّٗل اَّلتللِ، ئَّل اآلبتَٖللا ُؼللك، َّٗل اى

 .«َّٗل اَّلتِ»، زيًُد قدل خنقٓ: ال ظٕـً لسدَش: ( 19
 الصفات اإلنسانية للنسيح واحلديث عو طبيعتٌ

 ـُدذ خنقٓ: ْم خنًوٕل نهمًدو غهػ؟يٕإل 
 -للّ ٔـلم-، نكٍ ؤٌ َُٕر بنلٗ خهللد  غهؽ نيٓهمًدو نيوٕني  ..ال  ٔؤـيسّ:

 خنمًدو غهػ. يوٕل
 زلم ْلٕ يكلٌٕ يللٍ ،فلي خنًٕليك ؼسيملص ٔخللًشظٕـلً ـُلدذ خنقلٓ: ال يقلٕل 
 .َٔدٕٔظيص، الْٕظيص : ؼسيمعيٍ 

خنُـلم وصلد َفٕلّ  و، ٍْخ971فدَْٕ خنًعٕفٗ لدو ينقًيٓ ؤَٔٔإزًؤ زد. 3
: ( قٕنللل389ّ )ٚغُيتَٕيلللْٕ خألَسلللد ئٕلللٕلص  ّلُللل ُقلللمظ ًهكلللٕض،ألـلللم خن

كلم ٘ليء يىلعٛ زدنفٕلً ، زيٍ خنكهًلص ٔخنفٕلً زٕسر خالظمدي خنٍي ال يُفك »
للد بنللٗ خنكهًللص ألٌ نللّ ٔيُُٕللر نكهًللص خهلل،  ،دألكللم يُُٕللر نهفٕللًف، «يُٕللر ؤيع 

 ؼسيمص ٔخلًش.
يط فلً ٕلٌ ئٕف َيد ٔكيُنٓ زٕعُْ في كعدزًٓلد " خنعفدخنًؽُخَيقٕل . 9

لللد»: (36ٚ )خنًمسلللص"  نلللً ٔلؽلللٗ  ،بٌ خهلل ظفٕلللً :يًكُُلللد خنقلللٕل لق  ُٔ ٔبٌ خهلل 
خهلل »، ظُسلّ نقٕنًٓلد: « ٔبٌ خهلل صلمً بنلٗ خنٕلًدٔخض ،ٔيلدض ،ٔبٌ خهلل ظإنى ،ـدقٔ

 ، خهلل، ٔنيٓ خنفًٕ.«ظإنى
 يلَٕد يٍ ْاالء، فسةيكدٌ خنقٓ ؤٌ يقٕل لُٓى زإَٓى ُْخؼقص.



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

ٗ خنقلدٌَٕ ًلعلٗ ؤَلّ يُٕليفًلك َيقيلص، خنسدزد ؤؼُدٔيْٕ خنٍي ٔظلك قلدٌَٕ . 1
، نكُللدجٓ لهللٗ قًخٔللعّ ٔلهللٗ ظقًيًللّنللى ظىعهللف خ ، ْٔللٕ قللًيٓخألؼُدٔئٕللي

ُدٔلللٕض زؽسيمعلللي خنيقلللٕل َؤفلللط خنلللٍي  لهلللٗ ـُلللدذ خنقلللْٓٔلللٕ يلللُي  فيقلللٕل
ٕٗللل٘ اتلللِ اإلٍّلللاُ  ،ٕللل٘ اتلللِ اهلل تلللاىهٗغ ،ٕلللما ٕللل٘ اى٘اؼلللك اإلىلللٔ»الْلللٕض: خنٔ

َدٔللٕض زٕـللٕي ال ظصللًقٕخ  ؤي :« ىلليً ُُ اَّلتللِ اى٘اؼللك ىللٔ  ثيعرللاُ ،تاىعٍللك
خنالْللٕض  ، ؤي«ي نللّٕٕللفيؤلللًًْد يمعللدٌ: ؼس»ال،  يمللد  فللي خنًٕلليك،  ٔالْللٕض

 دألٔعدٌْٔكٍخ ف، «زم ؼسيمص  ٔخلًش»خنُدٕٔض، ، ؤي «نٓد غيُ يٕفٕئخألوُٖ »
ظقم  فال، «ؼسيمص ٔخلًش»ؤؼُدٔيْٕ يقٕل:  ، زيًُد خنقًيٓؽسيمعيٍ زدنيقٕل  َؤفط

، ؽسيمعلليٍألَللّ ال ٔـللٕي نهغيللُ يٕللفٕي نللّ،  ؼسيمللصٔ د،يٕللفٕي نٓلل زٕـللٕي ؼسيمللص
 ؼسيمص ٔخلًش. ٕيكفدنً
ال ظؽهسللللٕخ نعفٕللللًِ لهللللٗ »: و(197)ض  ْٕيللللَٕتُيغيقللللٕل خنقللللًيٓ ؤ. 0

لد ،خألَض ؤز د بٌخ  .. ٔال ظفُقلٕخ زليٍ َدٔلٕظّ ٔالْٕظلّ ،ٔال ظؽهسٕخ نّ في خنًٕدء ؤي 
َؤيلط خزُللي قللً ـلدق ؤٔ لؽللٗ ؤٔ َللدو ؤٔ ظمللر..  فلال ظمٕللر ٌنللك نفٕللًِ ئٌ 

فلال ظمٕلر »خنالْٕض، ال ظقم ٍْخ، ال ظقم ْٕ ـدق زدنفًٕ ئٌ  ؤي: ،«الْٕظّ
ٔيؽٓلللُ خنسلللُٚ  ،ٌنلللك نفٕلللًِ ئٌ الْٕظلللّ، ٔبٌخ َؤيلللط خزُلللي يٙلللفي خنًُظلللٗ

 ،، ال ظقلم: ْللٍِ ؤفملدل خنالْللٕض«زلدنقٕل فللال ظمٕلر ٌنللك نالْٕظلّ ئٌ َدٔللٕظّ
 ٍِْٔ فمهٓد زدنُدٕٔض.

خنالْٕض ٔخنُدٕٔض »و(: 007ٔكٍنك قدل خنقًيٓ يٕلُد فى خنٍْر )ض . 7
خظمللديخ  ظديللد  فللي خنًٕلليك، لعللٗ ؤَللك ظٕللعؽيك ؤٌ ظقللٕل لُللّ: بٌ ْللٍخ خظمللًخ يمللد  

 «.خإلَٕدٌ ْٕ خهلل 
 وخنٙلٓيُ فلي للد فٕلٓخنسدزد كيُنٓ خنٍي قدي خنكُيٕص في يفًك ؤ يقٕلٔ. 6 

 .«ٔال َمُي خنكهًص يٍ خنُدٕٔض ،بَُد ال َمُي خنُدٕٔض يٍ خنالْٕض»: و(000)
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خ آزدء خنكُيٕص ال يمُفٌٕ يد قدنّ ـُلد  ٌ َدٔلٕض خنًٕليك : لليٍ قلدل ذ خنقلٓ ب

ؼسيملص ، ألٌ خنًٕليك نلّ خنُدٔلٕض ٔخنالْلٕض  ، فةٌ خنٍي ـلدق ْلٕٔالْٕض، ال 
 ٔخلًش.

 أسلية املسيح

 آيو نكلٍ، «ٍلِ قثلو ئتلهإيٌ ُّلا ملائِ» :خنًٕليك يقلٕل ـُدذ خنقلٓ خٔعًٙٓ
 مُي خألِل؟ ي «ُّا مائِ»قٕنّ: قسم بزُخْيى، ْم  ؤيعد  

، ص يلٔخألِنيلص ظمُلي خألنْٕيلص خنمقيق، مُلي خألِل ي «مائِ ُّا» قٕنّ: بٌخ كدٌؼى 
 َمسًْى؟، فهًدٌخ ال خألِنيصٍِْ ؤِنييٍ ٘دَكٕخ خنًٕيك في  يٍكؽيُفةٌ 

ٔخنقٓ كلدٌ قلً ، «مإِ اهلل اىعيي تَل ُب»خألِنييٍ يهكي صدي ، االء ْ يٍ
نً يٍ للٍَخءٔؤَّ  ،ؤذ زإَّ نيٓ نّخنًٕيك خٔعًل لهٗ ؤنْٕيص  خهلل، صلدَ ْلٕ ، فُٔ

نً يٍ غيُ ؤذ ٔال ؤو ُْٔد َُٖ  ُٔ  ، فًدٌخ يصيُ؟آيو 
تلَل ُب، ٗتلَل ًُ، تلَل ٍّلة، َّل تلكالج ُيلاً ىلٔ، َّٗل ّٖايلح  »ْلٍخ  يهكي صدي 

 ال ؤذ، ( 1 - 3/ 7)لسلُخَييٍ  «ؼياج، تو ٕ٘ ٍّثٔ تلاتِ اهلل، ٕلما يثقلٚ ئىلٚ ا تلك
، ؤٔل ٔال آولُ  نليٓ نلّٔال َٓديلص ليلدش،  ،ال َٕر، ال زلًخءش ؤيلدو نلّٔال ؤو، ٔ، نّ
 «.تو ٕ٘ ٍّثٔ تاتِ اهلل»

نلً يلٍ  زإَلّيهكي صلدي   ٔؤَِٕ ُْد بنٗ ؤٌ يىؽٕؼدض قًُخٌ ظعمًغ لٍ  ُٔ
ٔؤيّ ٔنًظّ زملً يٕظٓلد؛ فهلٍنك ْلٕ يلٍ غيلُ ؤذ ٔال  ،غيُ ؤذ، يٍ غيُ َِق زُٙ

 ،«َّل ّٖايللح ؼيللاج ىللٔ»ٔنللى يسللق فللي خألَض  ،ؤو، ْٔللٍخ خنكللدجٍ صللمً بنللٗ خنٕللًدء
لهيلّ خنٕلالو، -ٍْخ قسم خنًٕيك، «اتِ اهللٍّثٔ ت»زإَّ يهكي صدي  نٍنك ٔصف 

 ؤٌ يُمسً؟ يهكي صدي  ؤال يٕعمق، ؤو ٔال  ،ٔنيٓ نّ ؤذ ،ٔال َٓديص ليدش نّ
 
 



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

 مهًجية برت وحتزيف الهصوص

، «ٗاىنيَلح ملاُ عْلك اهلل ،في اىثكل ملاُ اىنيَلح»: زُٛ ـُدذ خنقٓيٕعًٙٓ 
ٔخنٕلاخل: يلٍ ؤيلٍ ؤظلٗ ٕلٗ، ليٕلط يلٍ كلالو نئ ،يٍ كالو يٕلُلد  خنفقُش ٍِْٔ

 يٕلُد زٓد؟
يلٕـّ ظلدَيه ٌكلُ ٌنلك كعلدذ يٓلٕيي خٔلًّ فيهلٌٕ، يٍ فيهٕٕف  ٔخنفٕخذ:

(، ٔخَفلللُ: قلللديْٕ خنكعلللدذ خنًقلللًْ، ٚ 907خألييلللدٌ، فيهٕللليدٌ ٘لللدني، ٚ )
فكللُش خنكهًللص خنعللي ـللدءض يللٍ فالٔللفص َٔخقيلليٍ ٔيللٍ فهٕللفص يٓللٕيي  »: (901)

، «ْللٍِ خنمقدجللً ؤٔ خنُفُيللدض لهللٗ يللً خنقللًيٓ ـٕٔللعيٍ )فيهللٌٕ(، ٔيٕللعمدَش يللٍ
 خنُٔخقييٍ.ٔؤوٍْد يٍ خنيٕٓي ، زم يٍ خنًٕيكى يُقهٓد يٕلُد فكُش نخنفٍِٓ 
خنيَٕدَيللص ال ظٕللعىًو  صللٕلخأل فللي« ٔكللدٌ خنكهًللص خهلل» ، فللةٌ قٕنللّ:زدنًُدٔللسصٔ

لدزلم ،  يمُفلص (ν Θεόνὸτ( )خهلل)ُْد كهًص   ٓ نليٓ ْلٍخ ٔ، (ςὸΘε) ظقلٕل: كلدٌ خنكهًلص بن
 (، ليػ3/17) خألذ يعٗ خنًٕكيٍ في ُ٘لّ إلَفيم يٕلُديٍ ـمسعي، زم قدنّ 

للد ز (خهلل)ُْللد يُمللٍَ ؤٌ ظُقللُؤ »يقلٕل:  ْكللٍخ، ال ظقُؤْٔللد  كى:يُمللٍَفٓللٕ ، «"ل"خنلليمُف 
ٔزدنعلللدني ال فلللُ  زللليٍ خآلذ  ،ٔبال ال يكلللٌٕ فلللُ  زللليٍ خنكهًلللص ٔخهلل»غهلللػ فةَلللّ 
 )خهلل(. ، بيدكى ؤٌ ظقُؤْٔد«ٍِْٔ زًلص ٔدزيهيْٕ ،ٔخالزٍ

فقللً ـللدء نفللؿ ، «ٔخنكهًللص كللدٌ لُللً خهلل» ٔؤيللد زىصللٕٚ خنفقللُش خنعللي قسهٓللد: 
كلدٌ خنكهًلص "فدنقصً يلٍ قٕنلّ:  ؤيد في خنفًهص خنؽدَيص »، (ν Θεόνὸτخنفالنص يمُفد  )

ظمُيللف  ًٔال يقصل ،ؤي ؼسيملص خنكهًللص ؤَٓلد بنٓيللص ،، ْلٕ ظميليٍ خنفللُْٕ(ςὸΘε" )خهلل
 «.ّ ْٕ خهلل يٍ ـٓص خنٍخضخنكهًص ؤَ

لد»ظقلٕل:  يٓلِٕ ٕٓي٘لَٕلىص  ، فةٌزدنًُدٔسص  ٓ ٔظكعلر زمؽ لد  ،«ٔكلدٌ خنكهًلص بن
 (خهلل)دألصٕل خنيَٕدَيص ال ظٕعىًو كهًص لٍ ٔسر خوعيدَْى نٍِٓ خنكهًص، فكديال  

 يمُفص في ٍْخ خنُٛ.
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 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

 .ؤُٔخَ خنُدْ يمُفبنّ ألَّ يقٕل ـُدذ خنقٓ: خنًٕيك 
ا َاظرَع٘ا  ـثهمٌ ت»ألزُدجّ:  يقٕل يمقٕذ( ؤٌ 3 :09 عكٕيٍؼى َقُؤ في )خن

فمهَٕلّ خآلٌ، يزًد  ؤٔ زًد يصيسكى خآلٌنٍ يىسُْى يمقٕذ ، «يصيثنٌ آـه اىكٕه
بٌ بوسلدَِ زلإيَٕ غيسيللص ؟ د  يصليُ يمقلٕذ بنٓللفٓللم ، «تَلا يصلليثنٌ آـله اىلكٕه»زلم 

ٓ  ال ي ؤلهًّ خهلل زٓد  .دفمهّ بن
ا»ؤَي نى ؤلهق لهٗ ٔصف خنًٕيك  ـُدذ خنقٓ ٕعُكُي ا قلكيه   ٖ ٔؤقلٕل: ، «ئى

ا»لهللٗ كهًللص  زللم َييُض  ُّللا َّل ُقللكن ُُ ُفعللو ٍللِ ٍِّللي  »: زقللٕل خنًٕلليك« قللكيه 
 .«ِيت ا

 املسيح يف اإلسالم

 .يٍ لٍَخء زٙٓديش خنقُآٌ زٕاليش خنًٕيكـُدذ خنقٓ خٔعًٙٓ 
نً يٍ غيُ ؤذ ٔال ؤيعد   آيوؤقٕل: ٔ  .ؤو ُٔ
ٚ﴿خنًٕيك كهًص خهلل ٔ ٍَ َصَو ِعي ٍَ ُا  ْْكَ  ِئ ُٔ  ِع َيَق ـَ  ًَ َصِو آََق ََ ِ َم ِْ  اهللا ٌا َقلاَه  ٍِ ذَُهاب  شُ

 ُُ ِْ َفَيُن٘ ُٔ ُم  .[79]آل لًُخٌ: ﴾َى
ًي خنًٕيك كهًص خهلل؟  ٌخنًد ُٔ 

 .زكهًص خهلل، يؽم آيو ، ؤي ُوهقألَّ ُوهق يٍ غيُ ظًوم زُٙ
ؤَط ظقلٕل لُلّ  -صهٗ خهلل لهيّ ٔٔهى-دنٕخ نهُسيَصدَٖ َفُخٌ ق، زدنًُدٔسص 
ٌْ َوْيللٌ  ﴿: -لللّ ٔـللم-فللإَّل خهلل .فمٕللسُد ،زإَللّ كهًللص خهلل ِٖ َِ فللي ُقُيللِ٘ت للا اى للِمي  ٍ َفأَ

 ِٔ يِي ِٗ اْتِرَغاَل َذْأ َٗ َِْح  ْر ِِ ُٔ اْتِرَغاَل اْى ْْ ٍِ  َٔ اَت َّ ا َذ ٍَ  َُ  .[7]آل لًُخٌ: ﴾َفَير ِثُع٘
 ؟(كهًص خهلللسدَش ) يدٌخ ظمُي

 :ظمعًم يمُييٍ (خظؽٓدي خنيٕٓي): نُعُذ يؽدال  نهعٕظيك، لسدَش 



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

 .خٔى فدلم (خنيٕٓيل)ٍ، فيهفهٕؽيُينخظؽٓدي خنيٕٓي  :خنًمُٗ خألٔل 
 .خٔى يفمٕل )خنيٕٓي( فعكٌٕ ،هيٕٓينخظؽٓدي خنُدِييٍ  خنًمُٗ خنؽدَي:
، (كهًللللص خهلل)ٍ ُوهللللق زكهًللللص خهلل يُقللللدل لُللللّ ، َيلللل(كهًللللص خهلل)، ٔكللللٍنك ُْللللد

للا ﴿ (خهلل صكهًلل)كللالو خهلل يُقللدل لُللّ يعللد  ؤٔ ٍَ  َُ ٌْ َوْيللٌ  َفَير ِثُعلل٘ ِٖ َِ فللي ُقُيللِ٘ت للا اى للِمي  ٍ َفأَ
 ِٔ يِي ِٗ اْتِرَغاَل َذْأ َٗ َِْح  ْر ِِ ُٔ اْتِرَغاَل اْى ْْ ٍِ  َٔ اَت َّ  .[7]آل لًُخٌ: ﴾َذ

للد زللال وؽيحللصيللٍكُ  ٓللم ْللٕ يللٍ صللفدض ف ،ـُللدذ خنقللٓ زللإٌ خنًٕلليك كللدٌ ِكي 
يلٍ ْلٍخ يٍ صلفدض خإلنلّ؟ ال نليٓ  خزال وؽإ؟ ْم ٍْ  كدجٍخن خألنْٕيص ؤٌ يكٌٕ

 .صفدض خهلل
ا ومي ا﴿ قٕنّ لٍ خنًٕيك:بٌخ كدٌ ٔ  ٍ لديُل ظفملمٔيمُي زال وؽيحص  ﴾غَل  ٓ ؛ ّ بن
ٍا » :لُّيقٕل  -لهيّ خنصالش ٔخنٕالو-كٍنك بنّ، ألٌ خنُسييٕلُد خنًمًًخٌ  فةٌ

ٌا  ٓلم ف،  «ً يؽيلٚ تلِ ومهيلاىلي ،تٖلا ٍِ ٗىك آقً ُؼك ئَّل ٗقك عَو ـطيتح ُٗ ٕل
د؟  يٕلُد يُصسك  ٓ خإلنلّ ؤَلّ  وصلدجٛ يلٍ هليٓف، نيٓ يلٍ صلفدض خإلنلٍّْخ بٌ بن

 زال وؽيحص.
فٓم يمُي ؤٌ يلٍ نى يُىّٕ خنٙيؽدٌ، يٕعًٙٓ خنقٓ لهٗ ؤنْٕيص خنًٕيك ؤَّ 

 وصدجٛ خإلنّ ؤَّ ال يُىّٕ ٘يؽدٌ؟!
د نى يُىٕٓد خنٙيؽدٌ،  لُٕد  ، بٌ ؤو خنًٕيك لهيلّ -ـًش ليٕٗ ٌٔنك ؤٌؤيع 

ِّ ي﴿يلط أليّ قدنط:  -خنٕالو ِئ ا ِٗ َٖ ياَر ُلِن  َٗ ا ِتَل  َٕ َِ  ُُِعيُم ٍِ  ٌِ ِظي ُِ اىها ْيَطا ّا ]آل  ﴾اى
ال  «نللى يُىٕللّ خنٙللليؽدٌ»فمسللدَش خنٙللليؽدٌ،  ًدفهللٍنك نللى يُىٕللٓ ،[03لًللُخٌ:
د. ّظفمم يُ  ٓ د بن د بال بٌخ ـمهط ؤيّ ؤيع   ٓ  بن

 في خنقُآٌ؟م نهًٕيك يعٕدءل خنقٓ َؤفط لٍ خنًًق خنفًي
  .. َُد َمر خنًٕيكب ٔخنفٕخذ:
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قدل لُّ زإَّ لسً خهلل َٕٔٔنّ  كم ٍِْ خأليَٕزخنقُآٌ  ٔصفّخنًٕيك خنٍي بٌ 

ٌَ ِئَّلا ﴿ لْهَي ٍَ  ُِ ليُػ اْتل ٍِ ََ لا اْى ل٘هٌ  ٍَ ٌُ َيلْد  َن ـَ لُو  َقلْك  ٌُ ِٔ اىهُّ ِْ َقْثِيل ل [ 77 ]خنًدجلًش: ﴾ٍِ
َ٘ ِئَّلا َعثْ ﴿َٕٔل فقػ، فدنًٕيك  ُٕ  ُْ لَهاِئيَو ِئ ٌْ لي ِئ ِْ َث لَصَل  ى ِ ٍَ  ُٓ َْا َظَعْي َٗ  ِٔ َْا َعَيْي َْ َع ّْ  ﴾ٌك َُ
 .[79 ]خنّوُف:

ُا ﴿ خنًٕيك: نٌٕٓاخنقُآٌ ْٕ خنٍي قدل لٍ خنٍيٍ ئ َِ َقلاىُ٘ا ِئ َه اىالِمي َِ  َىَقْك َم

لي ِْ ليُػ َيلا َت ٍِ ََ َقاَه اْى َٗ  َ ٌَ ْهَي ٍَ  ُِ يُػ اْت ٍِ ََ َ٘ اْى ُٕ  َ لَهاِئيَو اْعُثلكُ  اهللا ٌْ ٌْ َ ِئ َنتاُنل َٗ َ َنت ِلي  ٗا اهللا
للِهكْ  ّْ للِ يُ ٍَ  ُٔ ُٓ  ِئّالل ا َٗ للْأ ٍَ َٗ ِٔ اْىَعْاللَح  ُ َعَيْيلل ًَ اهللا  َفَقللْك َؼللها

ِ ِْ  ِتللاهللا لل ٍِ  َِ ي َِ للا ِىيظاللاِى ٍَ َٗ اىْاللاُن َ 
ُا ﴿[ 22 ]اىَائكج: ﴾ََُّصان   َِ َقاىُ٘ا ِئ َه اىاِمي َِ َ َشاِىلُس َشََلَشلح   ىاَقْك َم [ 71 ]خنًدجلًش: ﴾اهللا

 زإنْٕيعّ. خنقدجهيٍكفُ ؤوسَُد زٍ صفدض خنًٕيك ْٕ ي قُآٌ خنٍي ؤوسُ لٍفدن
 سلطاى املسيح وقدراتٌ

ق ؤينلص  ال يالنلص دبنلٗ خنصلس ُٕييٕعؽيك ـُدذ خنقٓ ؤٌ ي ،ؤيٓد خإلوٕش خنكُخو
نلً خزلٍ للٍَخء خنقللٓ: ًلُش يقلٕلخنًٕليك، ف فيٓلد لهلٗ ؤنْٕيلص ْللٕ  :ٔيلُش يقلٕل ،ُٔ
 .ٌ غيُِ يًيٍؤكعٙف َ، ؼى صدلر خنًيَُٕص

ؤليللد  ٌِ غيللُؤُؽسللط ف ،ي خنًللٕظٗيلليُمٕعٙللًٓ خنقللٓ زللإٌ خنًٕلليك كلدٌ يلُش ئ 
 .ْٔكٍخ قصص ال ظُعٓي ،خنًٕظٗ

يُمعُ  ، ليٍٍِْ خنقصص في يقيقص ٔخلًش ؤٌ يُٓي نكٍ ـُدذ خنقٓ يٕعؽيك
خ يقٕل فيّ خنًٕيك لٍ َفّٕ زإَّ   ً د ٔخل ُقٕل: ٔل، بٌخ ؤلعلُ ْلٍخ خنلُٛ (خهلل)َص 

 .د ٔؤؼمُدًٔمُ
خنًٕلليك ْللٕ  .. ْللٍخ خنللُٛ ٔلليهفإ بنللٗ لٙللً خنُصللٕٚخنقللٓ بٌخ نللى يفللً ٔ

كعٙلف ؤٌ َي خنًلٕظٗ ؼلى يلخنًٕليك يم .. ؤٌ ُْلد  ييلدٌ آولُ فخنًيدٌ ؼلى َكعٙل
خنًٕلليك يمللُف يللد فللي قهللٕزكى ؼللى َكعٙللف ؤٌ  .. نهًللٕظٗ آوللُيٍ ُْللد  يميلليٍ
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هلل ؼى َكعٙف ؤٌ خنًٕيك خزٍ خ .. ِ في آوُ خنًُْءؤزُد ريمقٕذ يمُف يد ٔيصي
 .خهلل ؤزُدء٘مر بُٔخجيم كهّ 

 بولس وألويية املسيح

بٌ خنًمللدَي ٔخنًصللؽهمدض خنُجيٕللص خنعللي يقللًيٓد  ،يلللَٕي ؤقللٕل نكللى زصللً 
خزلٍ خهلل فًصلؽهك )خنًٕيميٌٕ في ُ٘لٓى ألنْٕيلص خنًٕليك ال يمُفٓلد خنًٕليك، 

خ،  غيلُ يٕـلٕي (زدنؽسيملص  ً ،  (ٕضَدٔلٕض ٔالْللٔكلٍنك يصلؽهك )فلي خنكعللدذ ؤزل
ال  (ـللُْٕ ٔخلللًٔكللٍنك يصللؽهك )فللي خنكعللدذ َدٔللٕض ٔالْللٕض، فللال يٕـللً 

ؤي ال يٕـلً  (ٌ ٔؼالؼص ؤقدَيىدؤقُٕو ٔؤقُٕئ)يٕـً ـٕخُْ في خنكعدذ خنًقًْ، 
كلم ْلٍخ يلد  .. كهًص ؤقلدَيى ى ظُي فئّنفي خنكعدذ خنًقًْ، لًيػ لٍ خألقدَيى 

خ في خنكعدذ بًَلد ، ٔهيّ خنصلالش ٔخنٕلالول خنًٕيك ّنى يمُفٔ ،بوٕش نيٓ يٕـٕي 
 .ْٕ يٍ خزعًخق  خنقٌُٔ خنًٕيميص خنًععدنيص

 معتقد تالميذ املسيح ومعاصزيٌ فيٌ

ٔخَفللُٔخ يللدٌخ كللدٌ ، -لهيللّ خنصللالش ٔخنٕللالو-ؤقللٕل: لللٕئخ بنللٗ خنًٕلليك نللٍخ
 .فقٕنٕخ زقٕنّ،  -لهيّ خنصالش ٔخنٕالو–يقٕل 
ْ ا  كعّْ٘ي ٍعيَلا  ٌٗليكا  ،ُّرٌ ذل»ْٕ يقٕل:   «  ّلي ُّلا ملمىل ،ذق٘ىلُ٘ٗؼٍل

 .ٕٓ يمهى ٔٔيً فمٕر(، ف31: 31)يٕلُد 
ال ظقٕنلٌٕ  هلىَ ف ،ّظيمعقًٌٔ َسٕكدَٕخ خنفًٕق ، ٔظالييٍِ كدَٕخ يمعقًٌٔ َسٕظّ 
 ؟!يد كدٌ خنًٕيك يقٕنّ لٍ َفّٕ

خنقللٓ فلليًٍ خٔللعقسم خنًٕلليك ـُللدذ ٔيمُللد  ،ٔلعللُخظكى ،كُللد ُعصللَٕ ؤَُللدن
ٕللما » يمٓللى: ٔكُللد َصللُن ،زدنٕللفدي نللّ ضٔفُ٘للُد خألَ، ٘للهيى َليًُللد يوللم ؤٔ

خألن َجليٓ خنفهٕلص يلد ٔ ،«ٕلما يٍل٘  اىْثلي»ؤَد يلد ِنلط ؤصلُن ..  «يٍ٘  اىْثي
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للُ خنمسللدَش، ٔـُللدذ خنقللٓ ٔؤيللد ، «ٕللما يٍلل٘  اىْثللي» :ِخل يصللُن يمُللد صللدَ فتيَّ

 .«ٕما يٍ٘  اإلىٔ»يصُن: 
يللللد ، ٔؤؼسعُللللد لهللللٗ يسللللًؤ خنًٕلللليك لهيللللّ خنصللللالش ٔخنٕللللالو خنًٕللللهًيٍ َمللللٍ
ٌ فعسملللٕخ زلللٕنٓ فلللي ؤقٕخنلللّ فلللي َٔلللدنص خنمسلللُخَييٍ ٔؤفٕلللٓ َٔٔييلللص خنًٕللليميٕ

ٔنيٕلط لقيلًش  ،ْي لقيلًش زلٕنٓمقيًش ظإنيّ خنًٕيك فٔكََٕؽْٕ ٔظٕدنَٕيكي، 
 .بنٗ لقيًش خنًٕيكنهمٕيش نٍنك ؤيلٕكى  ،خنًٕيك

 يل املسيح يو اهلل؟

: 91)خنملًي « كًَّٗل اتلِ ئٍّلاُ فيْل ،فينلمب ا  ىليً اهلل ئٍّلاّ»ٔؤوعى زدنقٕل: 
ُّٗا ئٍّاُ قلك ميَنلٌ تلاىؽخ اىلمي ٌلَعٔ  ،ذهيكُٗ قريي» ٔخنًٕيك يقٕل: ،(39

 .(00: 8)يٕلُد « ٍِ اهلل

*** 
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 الصفات اإلنسانية للنسيح واحلديث عو طبيعتٌ

زلدء آٔخٔعٙلًٓ زلسمط  ،ٌ خنًٕليك نلّ ؼسيملص ٔخللًشلهلٗ ؤؤصُ فعيهص خنٙيه 
ٔنلليٓ خنكُيٕللص،  ،يُـمُللد خنكعللدذ خنًقللًْ.. نللٍخ ؤقللٕل: َمللٍ خنكُيٕللص خألٔنللٗ 

يعسلللك ال دنكعلللدذ خنًقلللًْ ، فٔنللليٓ خنمكلللٓ، دنكُيٕلللص ظعسلللك خنكعلللدذ خنًقلللًْ ف
 .خنكُيٕص
 كيللف يُللدو :فإَللد ؤٔللإل ،لُللًيد يقللٕل خنللسمط ؤٌ خنًٕلليك نللّ ؼسيمللص ٔخلللًشٔ

 ؟كم ٔيُٙذإٔي خنًٕيك
خ نًللللد ؤقللللٕل ٔ  ً (، ٔفيللللّ يمللللدَٔ خنًٕلللليك 39: 1يٕلُللللد  ل )خٔعٙللللًٓ زللللظإكيلللل

، ؤي: «ئُ مْلللد قيلللد ىنلللٌ ا نِلللياخ ٗىٍلللرٌ ذإٍْلللُ٘»َيقٕييًلللْٕ، فيقلللٕل: 
فلي حلّ ًلد َىسزٔظُسلإ  ،خنًلٕظٗ د ، ٔؤليٗليَٕنهمًي وهق ، ٔخأللًٗ ٗخنًٕيك ٘ف

ٔللًِ ْلٕ  ألَّخنٍي يًيٍ في َٓديص خأليدو ٔلًِ خنًٕيك ْٕ ..  قهٕزُد ٔفي زيٕظُد
ٓد، نلٍخ قلدل ٔنكلٍ خنلسمط ال يٕلعؽيك ؤٌ يٕلعٕلس ،ٍِٓ كهٓلد ؤَظليدضف ،كهًص خهلل

ئُ مْد قيد ىنٌ ا نِلياخ ٗىٍلرٌ ذإٍْلُ٘، فنيل  ذإٍْلُ٘ ئُ »نٓى خنًٕيك: 
 ،ٗىيً ُؼك صلعك ئىلٚ اىٍلَال ئَّل اىلمي ّلىه ٍلِ اىٍلَال قيد ىنٌ اىٍَاٗياخ?

ؤو  ؟ٕلًِكدٌ فلي خنٕلًدء زف ٍْخ ؤَّيمُي  ْم ،«اتِ اإلٍّاُ اىمي ٕ٘ في اىٍَال
 بَفيم يٕلُد. ، زم يٍلقيًش زٕنٓؤفًَٕٓي ..ٍْخ نيٓ  ؟ْٕظّ؟ ؤو زالزُٔلّ
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 البحث عو الدليل الصزيح مو كالم املسيح

ؤَللللد خهلل ) :خجعللللَٕي زللللُٛ صللللُيك يقللللٕل خنًٕلللليك :قللللدل نللللي خنٙلللليه خنفدظللللم
 (.فدلسًَٔي

ٔال  ،ٔيُستلللي ؤٌ يعًًٓلللد، ظىيلللم ؤٌ ُْلللد  ٘لللىٛ يكهلللف زًًٓلللص  ٔؤـيسلللّ:
، فٓللم ٔلُللًِ يًٓللص لٕللكُيص.. كًللد نللٕ كللدٌ يمًللم فللي خنٙللُؼص،  ِيفععللك ؤيللُ
ؤَلللد ؤلًلللم لصلللد  ٔ، ؤ ،ؤَلللد َجللليٓ َيدزلللص ٔؤ ،ؤَلللد َجللليٓ ٘لللُؼص :هُلللدْٔللليقٕل ن
  .ؤَد خهلل خلسًَٔي :يقٕل نهُدْنى يإِض نخنًٕيك  ؟ ..لٕكُيص

 الوحدة بني املسيح واهلل

خ لهللٗ يللد قدنللّ فعلليهص خنٙلليه ٔ َفيللم يٕلُللد قللدل فللي بظمهيقللد  لهللٗ  يللد ـللدء َي 
ؤٌ  فمم ظٕيلد ، فكدٌ َي «فآٍْ٘ا تي ،َّل ذضطهب قي٘تنٌ. ُّرٌ ذإٍُْ٘ تاهلل»: نٓى

قلاه ىلٔ  يا ٌيك، ىٍْا ّعيلٌ ُيلِ ذلمٕة، فنيل  ّقلكن ُُ ّعله  اىطهيلخ?»قدل نّ: 
ىل٘ مْلرٌ ، ذي ئىٚ اآلب ئَّل تليأىيً ُؼك ي ،يٍ٘ : ُّا ٕ٘ اىطهيخ ٗاىؽخ ٗاىؽياج

  «ٗقك نُيرَ٘ٓ ،ٍِٗ اآلُ ذعهفّ٘ٔ، ُيضا  قك عهفرَّ٘ي ىعهفرٌ ُتي 
ٗاآلب  ،ُّللا فللي اآلب»ألَللّ  ،نللٕ كُللعى ظمُفللٌٕ خألذ نمُفعًللَٕيكللَُ ؼدَيللص: ؤ
، ٔفلي كاليلّ قلدل نلّ يٕلٕق، ف«ايا ٌليك، ُنّلا اآلب ٗمِاّل» : قدل نّ فيهسٓف ،«في

ٗاآلب فللي?  ،ُىٍللد ذللإٍِ ُّللي ُّللا فللي اآلب »: َي لهللٗ ٔللاخل فعلليهص خنٙلليه
ىنلِ ا ب اىؽلاه فلي  ٕل٘ ، ُميَنلٌ تلٔ ىٍلد ُذنيلٌ تلٔ ٍلِ ٍِّلي اىنَلً اىلمي 

صلللكقّ٘ي ُّلللي فلللي اآلب ٗاآلب فلللي، ٗئَّل فصلللكقّ٘ي ىٍلللثة ، يعَلللو ا عَلللاه
 .«ا عَاه ٍِّٖا

 املسيح يف اإلسالم

لللٍ خنعللي قدنٓللد خنقللُآٌ خنكللُيى ْللٍخ يللٍكَُي زللدأليَٕ خنفًيهللص ٔخنًمفللّخض ٔ
 قسهّ ٔال زمًِ.لً خنًٕيك، فقً َٕر بنيّ ؤلًدال  نى يمًهٓد ؤ
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ُلد َلُٖ ؤٌ خهلل ؤلؽلٗ كلم نكُ ،خألَسيلدء َسلٕخض ٔآيلدض ٔلفدجلر خهلل لؽٗؤ نقً
خنًمفللّخض ٔخنقللًَخض ٔخنصللفدض خإلنٓيللص نٙللىٛ ٔخلللً، ْللٕ خنًٕلليك، ْٔللٍخ 

 يفمهُد َقف ٔقفص لق، َٔعٕدءل: يٍ ْٕ خنًٕيك؟
 يُلكلم ز د ، ؤٔنليٓفمهلّ بنٓليص ال حلهىؽين فملم خنًٕليك بٌ لًو خنًكعَٕ: قدل

، ٔقً ٔنلً مًُِ ؼسيمص  خهلل ، فألَّ يمصٍث، يىؽ ؟ ٔنًيُد ُْد ٔخلً الآيو وؽدء
 (.1ؼسيمص خهلل) ٔيمًمألَّ كهًص خهلل، ، ٔخنًٕيك ال يىؽث، خنٙيؽدٌ ّيًٕفهى 

 أسلية املسيح

 .ؤِنئ صدي  ؤزًي يبٌ يهكخنًكعَٕ :  قدل
صلدي   يٌ يهكل( نلُؤٖ ؤ7ٔ 7قهليال  فلي )خنمسلُخَييٍ ظمًق فعليهص خنٙليه  ٕٔن

ٔبال  ،ـٓللَٕخض خهلل فللي خنمٓللً خنقللًيىفللي ٔخلللً يللٍ ْللٕ خنللُذ يٕللٕق خنًٕلليك، 
ؤزلًي  دٌ كُٕٓظًٓدُؼخدٌ ]خنًٕيك ٔيهكي صدي [، ٔؤِني دٌٌ ؤزًيدُؼلًَُد خيصسك 
(، 7ٔ 7ؤٌ يُخـلك )خنمسلُخَييٍ فعليهص خنٙليه ؼهر يٍ ؤ ، ٍْٔخ ال يصك، نٍخؤِني

 ٕٕق خنًٕيك.صدي  ْٕ ٘ىٛ خنُذ ي ييهكٔٔيكعٙف ؤٌ 
 مهًجية برت وحتزيف الهصوص

في اىثكل ماُ اىنيَح، ٗاىنيَح ماُ عْلك اهلل، »: يٕلُد  زقٕلفي لفدنص ٔؤٌك ُِ 
ُٕلىص ـًدللص ز خنًكعَٕ خٔعًٙٓ، فقً «.. ٗاىنيَح صان ظٍكا ،  ٗماُ اىنيَح اهلل

خ  ٔخنًكعَٕ يمهى ـيً ،«ا  ئىٖ اىنيَح ماُ»َٕىعٓى ظقٕل:  بٌ ، ٔقدل:«ِٕٕٓ٘ٓي ي»
مهٕييٍ إقٕخل خنزلهيّ  ؤٔعًٙٓ، ْٕٔ ال يقسم ؤٌ نيٕٕخ يٕيمييٍ« ٕ٘ٓي يِٕٓ»ؤٌ 

                                                 

ٔصفط َٔدنص يٕلُد ـًيك خنًايُيٍ خنًٕنٕييٍ يٍ خهلل زإَٓى ال يىؽحٌٕ، ٔال يًٕٓى خنٙيؽدٌ خنُٙيُ، زم ٔال يقًٌَٔ لهلٗ فملم  (3)
، تلو اىَ٘ىل٘ق ٍلِ اهلل يؽِلس ٍِّلٔ، ّعيٌ ُُ مو ٍِ ٗىك ٍِ اهلل َّل يفط .. مو ٍِ يإٍِ ُُ يٍ٘  ٕ٘ اىٍَيػ فقك ٗىك ٍِ اهلل»خنىؽإ: 

مو ٍِ ٕل٘ ٍ٘ىل٘ق ٍلِ اهلل َّل يِعلو ـطيلح،  ُ ونعلٔ يصثلد فيلٔ، َّٗل يٍلرطي  ُُ »(، ٔقً قدل قسم: 8-3: 7يٕلُد  3) «ٗاىّهيه َّل ئٍَ
 (.9: 1يٕلُد  3) « ّٔ ٍ٘ى٘ق ٍِ اهلل، يفط  
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نكٍ ؤقٕنّ َفعد  الٔعٙٓدي  د  زيُٓى،ؤٌ ُْد  والف ، فإَد ؤيَ لًًيصخألٙيمص ٔخنٔ

 .«يِٕٓ ٕ٘ٓي»ذ دزكعخنٙيه 
 ،عْللك اهلل ماّللد ٗاىنيَللح ،مللاُ اىنيَللح لفللي اىثللك»(: 3 يٕلُللدل )نلل ٔنللٕ َـمُللد
، فةَللّ كقللٕل  «ٗمللاُ اىنيَللح ئىٖللا  »، ٔخفعُظللُد ؤٌ خنللُٛ يقللٕل: «ح اهللٗمللاُ اىنيَلل

 ، فًد خنًٙكهص؟«ُّا ئىٔ ئتهإيٌ ٗئىٔ يعق٘ب ٗئىٔ ئٌؽا »خنُذ: 
 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

ٕلل٘لا اىعللمنال ذؽثللو ٗذيللك اتْللا ، ٗيللكعُ٘ اٌللَٔ » (:91: 3يعللٗ )فللي َقللُؤ . 3
( 7، ٍِْٔ َسلٕءش ظكهلى لُٓلد خنُسلي فلي )ب٘لميد  «اهلل ٍعْا :عَاّ٘ئيو، اىمي ذٍِيهٓ

يعطينٌ اىٍيك ٍِّٔ آيح، ٕلا اىعلمنال ذؽثلو ٗذيلك اتْلا ، ٗذلكع٘ »في خنمًٓ خنقًيى: 
اىعمنال »ٍِْٔ خآليص ْي  يمؽيكى آيص ْٕ زٍخظّ،ٔدنٕيً َفّٕ ، ف«أٌَ: عَاّ٘ئيو

ك ْٕ كهًص ، فدآليص ٔخنًمفّش ؤٌ خنًٕي «ذؽثو ٗذيك اتْا ، ٗذكع٘ أٌَ: عَاّ٘ئيو
 لًدَٕجيم.خهلل ، 
ٍْرظللهيِ اىهظللال اىَثللانك ٗظٖلل٘ن ٍعللك اهلل  »:(31: 9ظلليؽٓ )فللي َٔقللُؤ . 9

 «.اىعظيٌ ٍٗفيصْا يٍ٘  اىٍَيػ
 فلي قصلصللٍ خنلُذ يٕلٕق خنًٕليك  ظٙلًٓ خنٙيدؼيٍ ( 3َُٖيُقٓ ) ٔفي. 1

قلكٗي  ،ٍلِ ُّلد لُّلا ُعهفل»: خنٙليؽدٌ قلدل، فقلً خنُـم خنلٍي زلّ َٔق َفلٓ 
 .«!اهلل

فقاه اىعَي : ُفأّد اتلِ اهلل? فقلاه ىٖلٌ:  »يقٕل خنكعدذ:  (99نٕقد )في ٔ. 0
 «.ُّرٌ ذق٘ىُ٘: ئّي ُّا ٕ٘ 

ُٗعطاّللا تصللليهج  ،ّعيلللٌ ُُ اتللِ اهلل قللك ظلللالٗ» :(90: 7 (3) يٕلُللد)فللي ٔ. 7
ٕللما ٕلل٘ اإلىللٔ اىؽللخ ، ّٗؽللِ فللي اىؽللخ فللي اتْللٔ يٍلل٘  اىٍَلليػ، ىْعلله  اىؽللخ
 .«ٗاىؽياج ا تكيح



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

يثّللله تاىٍلللَلً تيٍللل٘  »: (16: 30ؤلًلللدل خنُٔلللم ) ؽلللُْ فللليزيقلللٕل . 6ٔ
 «.ٕما ٕ٘ نب اىنو، ٗاىٍَيػ
 ُ ى٘ عهفل٘ا ىَلا صليث٘ا نب »: (8: 9 (9ؽْٕ )كََٕفي )يقٕل خنكعدذ ٔ. 7
  «.اىَعك
ْٔلٍخ نليٓ  ،«ُّلا ٕل٘ ا ٗه ٗاآلـله: »( يقلٕل خنكعلدذ37: 3 دخنُئيل)في ٔ. 8

 .يٍ كالو زٕنٓ
 ،«َّٗل ئىلٔ غيلهي ،ُّٗا اآلـله ،ُّا ا ٗه»: نكعدذيقٕل خ (00٘ميدء )بفي ٔ. 9

 .ْٕ ٘ىٛ خنُذ يٕٕق خنًٕيك دخنُئئفُ ٔخنًعكهى في 
ٔيللدظٕخ زدنًٕلليك آيُللٕخ  ٍيٍياليلليٍ خنًٕلليمييٍ خنللبَللّ نلليٓ يللٍ خنًمقللٕل ؤٌ 

 ذ.ٍيدظٕخ لهٗ وًلص ٔك؛  ٔخٔعًٙٓٔخ 
زُلٕق  أليلُ يلُظسػيد لًهلّ خنًٕليك، ٔخزمؽلٕخ يلٍ ْلٕ خنًٕليك .. خبنٗ خَفُٔخ 

 ،خهلل في يمسعّ ظفًٕ ٌٕ ؤٌفيًَك.. ؼًص ؤَدْ لًُْى زصيُش يٍ خنتؽدء خنُٔلي 
ال ؤَلد  ..  نكٍ ْٕ في يمسعلّ ظٕخظلكخ  .. ؤَد ال ؤٔعؽيك خنٕصٕل بنيّ، ـًٕ ٍٔؤو

، نعمفي، ٔلفّي ٔيمًٔييلص بيكدَلدظي، نكلٍ خنلُجيٓ هُجيٓؤٔعؽيك خنٕصٕل ن
 ، ٔنكلٍ خهللُيلي ٔوؽيحعليـُ ك ؼًلٍ يٕعؽيك خنٕصٕل بنلي .. ؤَلد ال ؤقلًَ لهلٗ يفل

 .ّيمًهلهٗ ٌنك، ٔيقًَ 
ـٕللً زمٕظللص ؤٔ ـٕللً خهلل  يإوللٍ : ْللمفعلليهص خنٙلليهال يصللك ؤٌ يٕللإل بَللّ 
ّ نليٓ يلٍ ألَل ،ـٕلً بَٕلدٌ كلدٌ لُلًِ ْلًف ٍنًلد ؤول ّنكُ، لد٘د هلل  ؟ ..كهر

 خإلَٕدَيص ٔخنسُٙيص غيُ خهلل. فًييؤلً يقًَ ؤٌ 
يقلل٘ه اىللهب اىنللائِ  ،اىثكايللح ٗاىْٖايللح ،  ٗاىيللالُّللا ا ىلل» (:8: 3 دُئيلل)خنفللي 

  «.ٗاىمي يأذي ،ماُ يٗاىم
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ُّلللرٌ ُّنلللهذٌ »:  - زلللٕنٓ ٔنللليٓ  -يقلللٕل زؽلللُْ  (30:  1 للًلللد)ؤفلللي ٔ

 .«اىقكٗي اىثان
 أسلية املسيح

ىللٌ ُذنيللٌ ٍللِ اىثللكل فللي » (:36: 08٘للميدء )ب ظمهيقللد  لهللٗفعلليهص خنٙلليه ٌكللُ 
خنللُٛ يقللٕل زمٕللر ظُـًللص ؤوللُٖ نهكعللدذ ؤٌ  ،«ٍْللم ٗظلل٘قٓ ُّللا ْٕللاك ،اىفِللال

ٔال ؤلُف يد لالقص كَٕٖ زلدنُٛ،  ،«اىٕ٘يح ا ٗىٚ ُذٚ م٘نَ مٍْ» خنًقًْ:
 فٕٓ غيُ يٍكَٕ فيّ.

يُللٍ يٕـللٕي ْللم كللَٕٖ ٔللإفعُض ؤٌ كللَٕٖ يللٍكَٕ فللي خنللُٛ، ٔؤٔللإل: 
ٗاآلُ اىٍلليك اىللهب ُنٌلليْي ، ٍْللم ٗظلل٘قٓ ُّللا ْٕللاك »؟ فللدنُٛ قللدل: ٔـللٕي خهلل 

 .«ا لُ ذَرؽِ اىٍَ »؟ نيص ِكَٕٖ خهلل في خأل٘دَ  ٓم ف، «ٗنٗؼٔ
 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

 «. ّل ُؼثثرْي قثو ئّّال اىعاىٌ»(: 90: 37يٕلُد َٔقُؤ في ). 3
ٍعللكّي ُّللد ُيٖللا اآلب عْللك لاذللل  اآلُٗ»يقللٕل:  (7: 37يٕلُللد ) ٔفللي. 9

 «.عْكك قثو مُ٘ اىعاىٌىي تاىَعك اىمي ماُ 
 ،« ئّي قك ِهعد ُميلٌ اىَل٘ىٚ ُّٗلا ذلهاب ٗنٍلاق »خْيى ٔقدل: ٔقف بزُ. 1 
آلُ ٍعلكّي ُّلد ُيٖلا ا  ..ُّلا ٍعلكذل عيلٚ ا ن »ٔقلدل: فٕقلف خنًٕيك ؤيد ٔ

بال  يٕلعؽيك ٌنلك يلٍ ؟يٕلعؽيك ؤٌ يقلٕل هلل : يفلًَي كًلد يفلًظك، فًٍ «اآلب
 ؟٘ىٛ خنًٕيك َفّٕ

 .«ئىٖا  قكيها  »( ٔصف خنًٕيك ؤَّ 6: 9٘ميدء ٔفي )ب. 0
..  فلللل٘  مللللو نياٌللللح ٌٗلللليطاُ ٗقلللل٘ج ٌٗللللياقج »: (93: 3ٔفللللي )ؤفٕللللٓ . 7

 «.ُٗـض  مو ِيل ذؽد قكٍئ



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

لد بنلٗ يلال  خنكُيٕلص خنعلئ. 6  ٗئَّل  ،فرلة»فلي زُغلديٓ:  يقٕل خنكعلدذ ؤيع 
َٔقلف ٔقفلص  ،ُعلٕذندنُذ يلًلَٕد ، فل «ُٗؼانتٌٖ تٍي  فَي ،فاّي آذيل ٌهيعا  

نٍي ٔخوهق خنؽيُ ٔؤقدو خنًٕظٗ ٔ نسُٚيٍ ْٕ ٌخ  خنٍي ٘فٗ خ، نُمُف لقيقيص
 يٍ ْٕ ٍْخ؟  ؟كًد  دخنٕدلص ل يُّل قسم

زٍٓخ كهّ.. بَّ خنًٕليك، ٔنليٓ خنٙىٛ خنًًيّ  ٍْخ ٍليُستي ؤٌ َمٕي َٔقُؤ 
 غيُِ.

يكللٌٕ ن ،ٔؤ٘للكُ صللًيقي خنمّيللّ خنعللي ظمللر ٔـللدء يللٍ خنٕللمٕييص ،ؤ٘للكُكى 
 َُلر زك يد ٘يه يُقٍ.زيُُد ..  خ  يٕـٕي

*** 
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 مديز املهاظزة:
خ   ُ خ ٔ ،قٓ َؤفطنه٘ك  ُ  .ًكعَٕ يُقٍنه٘ك

 ،ٔللحهص لهللٗ خنًيكُفللٌٕ يسد٘للُش.. ٔللُعيك خألُش خنعدنيللصقللخنفبنللٗ ٔخآلٌ َُعقللم 
 .ٔعكٌٕ ؼالغ يقدجقنهٕاخل ٔؤقصٗ فعُش يًُٕلص 

 .َسًؤ زدنٕاخل خألٔلٔ
 السائل:

ؤٔ ًُْٔٔلي  ؛نمصلُكيف ظؽسط إلَٕدٌ ٔؼُلي فلي ْلٍخ خ، ٔاخل: خنٕيً خنقٓ 
 ؟خنًٕيميص ييٍ يٍ لًُ خهللؤٌ ٔ ؟ؤٌ خنًٕيك َسي .. لهًدَي ؤٔ زٌٕي 

َد يمًلً َسلي َٔٔلٕل ًكيف ظؽسلط نٓلٍخ خنلٕؼُي ؤٌ ٔلي يُقٍ: نهٙيه ئٔاخن
 ٌ خإلٔالو ييٍ خنمق في ٍْخ خنمصُ.ؤٔ

فٕإٔلعتم فعلُش خنلؽالغ  ،آولُ خنًعملًؼيٍ نى ؤكلٍ: زًد ؤَي  دكتور مهقذالجواب 
زمط يد ؤَٔيِ خنقٓ في يًخوهعّ خألويُش ، ٔؤـير ؤيعد  للٍ ـير لٍ يقدجق أل

 والل خنؽالغ يقدجق.ٔاخل خألٔعدٌ 
خألَسيللدء ٔكللٍنك  -صللهٗ خهلل لهيللّ ٔٔللهى-َؽسللط َسللٕش خنُسللي  َمللٍ خنًٕللهًيٍ 

 كُيًلللصيلللٍ ولللالل وصلللدنٓى خن ٔزةوسلللدَْى زلللدنتيٕذ ، كًلللد ظؽسلللطزلللدنًمفّخض 
 .ٔآؼدَْى خنمًيًش



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

يىسلُ للٍ  -لهيلّ خنصلالش ٔخنٕلالو-خنُسلي ..  زٕليؽ د   يلُي ؤظُذ نك يؽدال  
َُ  ﴿لقيقللص كَٕيللص يللٍكُْد خنمهللى خنمللًيػ  للُع٘ ٌِ ٘ َُ ِئّاللا َى َٗ للا ِتأَْيللك   َٕ َْا َْْي اَل َت ََ لل ٍا اى َٗ﴾ 

 ًيكُٔلللكٕذ خن خنمهًلللدء زملللً خوعلللُخق دظٕلللدق خنٕلللًدء خكعٙلللفّف ،[07 ]خنلللٍخَيدض:
 .-لّ ٔـم–خهلل ٍِٓ خنمقيقص؟ بَّ ز خنُسي ًٍ خنٍي ؤوسُْدزم، ف
لهيّ –ليٍ يىسُ خنُسي صهٗ خهلل لهيّ ٔٔهى لٍ يتيسدض لصهط زمً ٔفدظّ ٔ

 .فةًَد يىسُ زٍنك يٍ لًُ خهلل،  -خنصالش ٔخنٕالو
لهيلّ خنصلالش –ٍِٓ يمفلّش يلٍ يمفّخظلّ ف ،ليٍ ٘ق خهلل نّ خنقًُ بنٗ ٘قئٍ

 .-ٔخنٕالو
 أسلية املسيح

يٕٕق خنُذ يهكي صدي  ْٕ  قدل: ، فقًـُدذ خنقٓٔؤلٕي نسمط يد ؼُلّ 
ٔلُٕخض يلك ؤٔلحهص "ٍْٔخ خنكالو ال يٕخفقّ لهيّ خنسدزد ٘لُٕيش فلي كعدزلّ .. خنًٕيك 
، ٔنلى يقلم: «تلو ٕل٘ ٍّلثٔ تلاتِ اهلل»زقٕنلّ:  خنًقلًْ ٔيُي لهيّ خنكعدذ"، خنُدْ 

 .خزٍ خهلل  ْٕ
 (؟08نُي ـُدذ خنقٓ: يٍ ؤيٍ ؤظيط زدٔى كَٕٖ في )ب٘ميدء إٔيٕ

ٍْلم » :ظقلٕل ٕىص يٍ َٕه خنكعدذ خنًقًْ زدنهتلص خإلَفهيّيلصؤَد قهط ٍِْ َ
(، يُلٍ خألِل)زًمُلٗ  «لٍْلم اىثلك»خنقلٓ يفٓلى كهًلص نكٍ ـُدذ ، «اىٕ٘يح ا ٗىٚ

 ْٔلٕ ،«لاىميِ ماّ٘ا ٍْم اىثكئىيْا مَا ٌيَٖا »ٔفًّٓ نيٓ صميمد ، زًنيم قٕنّ: 
 .(خألِل)نيٓ يمُدْد  َٔدنعّ، يٍُ زًؤ خنًٕيك :يمُي

اى٘صلليح اىقكيَللح ٕللي  »( : 7: 9( 3يٍ يقللٕل خنكعللدذ فللي )يٕلُللد )ٔكللٍنك للل
كًد يفٓى  (خألِل)نيٓ يمُدْد  «لاىثك»كهًص ، ف «اىنيَح اىري ٌَعرَٕ٘ا ٍِ اىثكل

 .ؼى يسُي لهيٓد يد ال يصك،  خنقٓ َؤفط
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 نليٓ كلالو ْلٍخ :قلدلٔ ،«ُّلا ٕل٘ ا ٗه ٗاآلـله» خٔعًٙٓ زُٛ:ـُدذ خنقٓ 

خنًُدييلص  ديٕلُلد فلي خنُئيل صلميك، بَلّ قلٕل ٍْخٔد، يٕلُ ، زم ْٕ يٍ قٕلزٕنٓ
 َآْد.خنعي 

 ؟«ُّا ا ٗه ٗاآلـه»يد لكديص َٛ 
ٔللسك فللي  َئيللدِ كعللرف ّ،يللٍ َٕيلل د ، ؼللى صللمديُديلل َٔؤٖ ،َللدو خنعهًيللٍ يٕلُللد 

، ٔنليٓ في خنًُلدو يد َآٍِٓخ ، ف «ُّا ا ٗه ٗاآلـه» ، ٔيُٓد قٕنّ:صفمص ٔؼالؼيٍ
 ٔللسك ٔؼالؼلليٍ ٔكعسعللّ فلليظُخَللي نللٕ َؤيللط يُديللد ،  ، فٓللمخنًٕلليكيًللد ظمهًللّ يللٍ 

 فٓم ٔإصسك بنٓد ؟ ،«ا ا ٗه ٗاآلـهُّ»فيّ:  ٔقهط ،صفمص
 الصفات اإلنسانية للنسيح واحلديث عو طبيعتٌ

خنقلٓ  يقلٕل زيًُلد نهًٕليك، ؽسيملص ٔخللًشز ٌدء يقٕنٕزـُدذ خنقٓ: خآليقٕل 
زلدء فلي يٕظلٕق عسلك خآلَملٍ ال َيمعُض خنقٓ َؤفط زقٕنلّ: ٔ .. ؽسيمعيٍَؤفط ز

خنًقللًْ .. لٕللُد  ، ؤََللي ؤيللٍ قللدل خنكعللدذ َعسللك خنكعللدذ ، زللم خنؽسيمللص خنٕخلللًش
 خنًقًْ زإٌ نهًٕيك ؼسيمعيٍ؟ ٔبٌخ نى ظفًِ فدظسك كالو خآلزدء.

 األمساء والصفات اإلهلية للنسيح

 ؤي خنًٕيك. ،«ئَّل اىمي ّىه ٍِ اىٍَال» زُٛ : ـُدذ خنقٓخٔعًٙٓ 
، فًللدٌخ لللٍ خنًللال  خنللٍي نًٕلليك يللٍ خنٕللًدء صللدَ ْللٕ خهلل خ لٕللُد ، بٌخ َللّل
 د ؟.نْٓم ٔيصسك ب ،«ٍَلك ّىه ٍِ اىٍَال»( 98لكٗ لُّ )يعٗ 

اىعلاىٌ ُتغضلٌٖ » (:39: 37يٕلُلد )يقٕل للُٓى خنًٕليك فلي ، ، خنعالييٍ ؤيعد  
 ؟نٓصآيصسمٌٕ ْٔم  ،دنعالييٍ نيٕٕخ يٍ خنمدنىف ،« ٌّٖ ىيٍ٘ا ٍِ اىعاىٌ

 ،«اىعلاىٌ ٕلما ىيٍ٘ا ٍلِ»« ّىه ٍِ اىٍَال» ، ٔقٕنّ:َي يفدِيصمدٍِٓ ي، فال  
.. فةَلّ ال يمُلي ؤَلّ قلديو يلٍ  ْلٍخ نليٓ يلٍ ؤْلم خنلًَيد للٍ َـلم يلد:  ؤقلٕل كًد

د زدنًَيد ؤَّ يمُي خآلوُش، زم  .نيٓ يعمهق 
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ًالجكللص َّنللٕخ يللٍ خنٕللًدء، خن فللةٌ خنٕللًدءْٔكللٍخ، فكًللد ؤٌ خنًٕلليك َللّل يللٍ 
لهلٗ ؤنْٕيلص  ؤزمػ لٍ َٛ صُيك .. بَي نيٕٕخ يٍ خنمدنى ٔكٍنك فةٌ خنعالييٍ
 خألٔعدٌ زإَّ غيُ يٕـٕي. خنًٕيك، ْٕٔ يد قدل

 : قس رأفتالجواب 
ُ  فعلليهص خنٙلليه يُ  لهللٗ ؤٌ يمهللق لهللٗ يللًخوهعي، ٔكُللط قللً خنعّيللط فللي  صلل

 خنًُدـُش خنٕدزقص زمًو خنعمهيق لهٗ يًخوهعّ خألويُش.
 أسلية املسيح

اٌَع٘ا ٕما: ىٌ ُذنيٌ ٍلِ  ،ذقكٍ٘ا ئىي »(، نقُؤَد: 36 :08٘ميدء )بفعمُد  ٕن
 ،«ٗاآلُ اىٍلليك اىللهب ُنٌلليْي ٗنٗؼللٔ، ٍْللم ٗظلل٘قٓ ُّللا ْٕللاك ،اىثللكل فللي اىفِللال

، ٔؤَلد ُْلد ال  «ىٌ ُذنيٌ ٍلِ اىٕ٘يلح ا ٗىلٚ فلي اىفِلال  » ٔلٕر َٕىص خنٙيه:
، زلللم للللٍ ٔـلللٕي ْلللٍخ خنٙلللىٛ يلللك ٔـلللٕي خنٕللليً ..  «اىثلللكل»ؤظكهلللى للللٍ كهًلللص 

خنللًكعَٕ  ،«اآلُ اىٍلليك اىللهب ُنٌلليْي ٗنٗؼللٔٗ ،ٍْللم ٗظلل٘قٓ ُّللا ْٕللاك»ًٕلليك خن
 ؟يٍُ ٔـٕي خهلليٕـٕيخ  كَٕٖ كدٌ ٓم ْٕ كَٕٖ، فخنًعكهى قدل: 
تلو ٕلل٘ »، ْلٕ خنًٕليك نليٓ َقلم خنلًكعَٕ قلٕل خنسدزلد ٘لُٕيش: يهكلي صلدي ٔ 

 .«ٍّثٔ تاتِ اهلل
 .٘ىدٚخألٔنيٓ  ،يُـمُد خنكعدذ خنًقًْنٍخ ؤئكً ؤٌ 

يللٍ وللالل خألوللال  خنكُيًللص ٔيللٍ وللالل  خنللًكعَٕ: ؤلللُف َسللٕش خنُسللي قللدل
، ٔقً ؤؼسعط ٔكدنص َدٔد نمهلٕو خنفعلدء ؤَلّ ال يمفّش ٘ق خنقًٌُٔكُ خنًمفّخض، 

 يٕـً خَٙقد  في خنقًُ، ألَّ نٕ لصم ٍْخ خالَٙقد  نتدزط خنًَيد.
 نصوص القتل والقتال بني القزآى والكتاب املقدس

 لٍ خنًٕيك؟ كيف ؤُ٘ق نٙىٛ ٔؼُي: ٔزىصٕٚ ٔاخل خألٔعدٌ
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 ؤـير: نًيُد بنٓدٌ ٔكعدزدٌ:

ؤلًًْد يقٕل: ؤَد ؤلسك، ٔٔإيٕض يٍ ؤـهك، ٔٔإغفُ نك وؽيحعلك، ألَلي 
ؤلسلللك .. ٔبٌخ نلللى ظكلللٍ قلللديَخ  نهٕصلللٕل بنلللي فٕإصلللم بنيلللك، ٔٔلللإلؽيك قهسلللد  

ٔفلي ـًيًخ  .. خَفُ بنٗ ٍِْ خنىهيقص كهٓد، فةَي صُمعٓد يٍ ؤـهك، نععًعك زٓلد.. 
زيًُد خإلنّ خنؽدَي ال يؽهر ؤٌ يًٕض يٍ ، زُمً  لُي يٕض، ٔفي ُقُزك يُي ليدش
 .ؤـهك، زم يؽهر يُك ؤٌ ظًٕض ألـهّ

ُؼثللل٘ا ُعلللكالمٌ ، تلللانم٘ا َّلعْلللينٌ ، ُؼٍلللْ٘ا ىيلللميِ »ٔزلللًال  يلللٍ ؤٌ يقلللٕل: 
، يقٕل: خقعهٕخ ، خٌزملٕخ ، ٔخظلُزٕخ فلٕ  خأللُلد  ، يٕظلٕخ ألـهلي «يٍيإُٗ ئىينٌ

ال ظقلًَ ألَلك  بنيلك، ؤصلم، ولٍ ـٕلًي، ؤَلد لسك ؤؤَد إلنّ خألٔل يقٕل: زيًُد خ
 .ؤٌ ظصم بني

خفملم ٔ]فلي خآلولُش[، ٔظلّٔؾ ُْلد   ]في خنلًَيد[، ظّٔؾ ُْدخإلنّ خنؽدَي يقٕل: 
وًللُ ، ٔؤيللد فُٓللد  فهللًيك وًللُ يًُٕلللص كًللد ظُيللً، ال يٕـللً ُْللد ]فللي خنللًَيد[ 

بٌ يهكلللٕض ٔل يقلللٕل نلللك: لَٕيلللدض ِٔٔخؾ، زيًُلللد خإلنلللّ خألٔ، ٔلٕلللم ٔنلللسٍ 
،  ٔيقلٕل نلك: ُٔق خنقلًْخنلزم فُق ٔٔالو في  ،خنًٕدٔخض نيٕط ؤكم ُٔ٘ذ

 .«ُـيٚ ٍِّٔ آـما  ص٘نج عثك»ؤَد ؤقًَ يد ؤَط فيّ ؤيٓد خإلَٕدٌ، ٔنٍنك 
قللدََٕخ زلليٍ بنٓلليٍ: ؤلللًًْد يقللٕل: ؤَللد ؤلللٓ زللك، ٔخآلوللُ يقللٕل: ؤَللد زميللً 

   .. زيًُد ال يمعُف خآلوُ زدألزٕش.ؤَد ؤزٕ: لُك.. زيٍ بنٓيٍ يقٕل ؤلًًْد 
 السائل: يقاطعٌ 
خ  ٕ ، ْللٍِ خنًٙللدلُ خنعللي ؤلؽيعٓللد ظعصللم زكللم ٔخلللً يُللد، ٔؤَللط نللى ظمؽُللي لفلل

، ٔؤَد ني ؤٌ ٍْخ َسيـٕخزد  لٍ ٔاخل: نٕ خفعُظط ؤَي بَٕدٌ ٔؼُي، فكيف ظؽسط 
د   ..  ٔؽَٕش ؤال ؤَيً ، ٔال ؤَيً قصص 
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ٔنكللٍ  ،ظمعقللًِ يللد٘لليه ؤَللد ؤلعقللً يللد  ٔللاخني، ٍنللى يفسُللي للل ؤيعللد   خنٙلليهٔ
 للق،ؼسلط نٓلى ؤٌ ْلٍخ يٕلًٗ ؤ ،يؽلم خإلَٕلدٌ خنلٍي يمليٗ ُْلدؤخنًنيم يفر ؤٌ 

 يؽسط ني ؤٌ خنٕيً خنًٕيك ْٕ خنمق. يُستي ؤٌٔخنقٓ 
غ للٍ ظسدللً خنكلٌٕ ًَزمًدجص ٔلُص يعملؤقسم ؤنف َٔـم لدٖ : الدكتور مهقذ

َُ  ﴿ :يقٕل ُع٘ ٌِ ٘ َُ ِئّاا َى  [، ؤال يكفي ٍْخ إلقُدق خنٕؼُي؟07 ]خنٍخَيدض: ﴾َٗ
*** 

 : سائلال
ٔخنصللالش ٔخنٕللالو لهللٗ ٔلليًَد يمًللً ٔلهللٗ آنللّ  ،زٕللى خهلل خنللُلًٍ خنللُليى

 .ٔصمسّ ٔٔهى
خنقللٓ ٌكللُ َصٕصللد   ألٌ ،ؤظًُللٗ ؤٌ ظللٍخق ْلٍِ خنًُللدـُش ،قسلم ؤٌ ؤزللًؤ ٔللاخني

خنًٕلليك كؽيللُش غيللُ يٕـللٕيش فللي خنكعللدذ خنًقللًْ، لهللٗ ٔللسيم خنًؽللدل قٕنللّ: )
 ؟ؤيٍ ٍْخ خنُٛ (3) (نٕديي خنُذخ

ٔنكٍ ٕٔف َٕلًك خنًُلدـُش بٌ ٘لدء خهلل  ،خٔعًالل ودؼث (37: 3)كٕنٕٔي 
 ُٖ ٍِْ خالٔعًالالض.َٔ

 تللللا َل  ٗ »:  -لهيللللّ خنٕللللالو–خنًٕلللليك  ( يقللللٕل7: 7ٔللللاخني: فللللي )يللللُقٓ 
 ، ّنلللٌ ذلللهمرٌ ٗصللليح اهلل، ٕٗلللٌ يعيَلللُ٘ ذعلللاىيٌ ٕلللي ٗصلللايا اىْلللاي ،يعثلللكّْٗي

نب،  ىيً مو ٍِ يق٘ه ىي: يا »(: 93: 7يعٗ )في ٔ،  «يك اىْايٗذرٍَنُ٘ ترقي
تللللو اىللللمي يِعللللو ئناقج ُتللللي اىللللمي فللللي  ،! يللللكـو ٍينلللل٘خ اىٍللللَاٗاخ نب يللللا

 .«اىٍَاٗاخ

                                                 

ؽلْٕ ََٕك، ْٔلٕ فلي )«اىصاّي اىهباإلٍّاُ »ٕل خنقٓ: نى يٍكُ خنقٓ َؤفط ٍِْ خنفًهص، ٔنمم خنٕدجم خنعسٓ لهٗ ًٔمّ ق (3)
  .(07: 37خألٔنٗ 
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( ؤٌ 3: 7ٔخنٕللاخل: نقللً ٌكللُ لعللُظك ؤٌ خنًٕلليك بنللّ، نكُللد َفللً فللي )يعللٗ 

ض، ( ؤٌ خهلل ؤقديللّ يللٍ خنًلل90ٕ: 3 خنٙلليؽدٌ ـللُذ خنًٕلليك ، َٔقللُؤ فللي )ؤفٕللٓ
 د ؟ ْٔم ـُزّ خنٙيؽدٌ؟يٍ ؤقدو خنًٕيك يٍ خنًٕض بٌخ كدٌ خنًٕيك بنٓ ٔخنٕاخل:

ٍٗرللٚ ُـضلل  ىللٔ  »(: 98: 38ْ خألٔنللٗ َؽللٕكَْٕٔللم ظعكللُو لهللي زٙللُق )
ٌيفضل  ىيلمي ُـضل  ىلٔ اىنلو، ملي ينلُ٘ اهلل  اىنو، فؽيْتم اَّلتلِ ٍِّلٔ ُيضلا  

 .«اىنو في اىنو
 : جواب القس رأفت 

فأظللاب اىيٖلل٘ق ٗقللاى٘ا ىللٔ: ُيللح آيللح ذهيْللا ؼرللٚ  »(: 38 :9 يٕلُللد)فللي بَفيللم 
. ٗفلي شَلشلح ُيلاً ُقيَلٔ ،اّقض٘ا ٕلما اىٖينلو ٗقاه ىٌٖ: ،ُظاب يٍ٘  ذِعو ٕما?

قاه اىيٖ٘ق: في ٌد ُٗنتعيِ ٌْح تْي ٕما اىٖينلو، ُفأّلد فلي شَلشلح ُيلاً ذقيَلٔ? 
ْللٍخ َي لهللٗ ٔللاخنك، فعإيللم قٕنللّ:  ،«ٍُٗللا ٕلل٘ فنللاُ يقلل٘ه عللِ ٕينللو ظٍللكٓ

 .«ُقئَ»
 : سائلاليقاطعٌ 

 نكُد َقُؤ في خنكعدذ ؤٌ خهلل ؤقديّ يٍ خنًٕض.
 : جواب القس رأفت

ؤٌ خآلذ ٔخالزللٍ َٔٔق خنقللًْ  فللي خنكعللدذ خنًقللًْ يمهًُللد خنللٕلي خإلنٓللي
، ٔكلٍنك ُٔق خنقلًْ وهلق، ٔخنخالزٍ وهق، ٔوهق، فدآلذ ٌ في خنىهقٕيٙعُك

، ٔؤيعلد  ٔق خنقلًْ يقليى خنًلٕظٗ َٔ ،خالزٍ يقيى خنًلٕظٗ، ٔخآلذ يقيى خأليٕخض 
 .ٔخآلذ يًيٍ  ،خنقًْ يًيٍ زٍ يًيٍ، َٔقخال

ٔيقليى خأليلٕخض فلي نمدَِ يٍ خنًٕض،  خالزٍ يٕعؽيك ؤٌ يقيىْٔكٍخ َُٖ ؤٌ 
اّقضل٘ا ٕلما » قدل لٍ َفّٕ :كٍنك ٔ (،7يٕلُد )خنيٕو خألويُ لٕر يد ـدء في 

يك ؤقلللدو َفٕلللّ، ٔخنلللُٔق ( خنًٕللل31: 9)يٕلُلللد « ٗفلللي شَلشلللح ُيلللاً ُقيَلللٔ ،اىٖينلللو
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، ذ ٔخالزللٍ ٔخنللُٔق خنقللًْ ْللى بنللّ ٔخلللًخنقللًْ ؤقديللّ، ٔخألذ ؤقديللّ، ألٌ خآل
ٔخنقللًَش ٔخإلليللدء نٓيللص، كللدنىهق ٌ فللي كللم خنصللفدض خألٔدٔلليص خإلٕيٙللعُك ْٔللى

 خنصفدض. ٍِْ ٔخنًيَُٕص بنٗ آوُ 
*** 

 سائل:لا
ًٕليك للٍ خن ـلًخ   يلٍ خنقٕليٓ َؤفلط ؤٌ خنقلُآٌ يلعكهى زكلالو ـًيلم لُفط

 فُلط نٍنك، ٔخنًكعَٕ يُقٍ خلعُف زٕـٕي آيدض كؽيُش.ليٕٗ خزٍ يُيى، ٔ
ٔخنٕاخل: يد فدجًش بَٔدل َسي زمً خنًٕيك بٌخ كدٌ خنُدْ قلً َفعلٕخ خنًٕليك 

ؤ٘ليدء غيلُ لًلم خنًعصف زكم ٍِْ خنصفدض خنفًيهص؟ ٔزىدصص ؤٌ خنُسلي يمًلً 
 يقعللم ٔيٕللفك ييللدءصللتيُش، ؤٔ يقُمللص نهُللدْ، فٓللم يًكللٍ نُسللي ؤٌ يعللّٔؾ زسُللط 

زدنكًيللص خنعللي َؤيُدْللد، كيللف ٔلليايٍ خنُللدْ زًمًللً ْٔللى قللً كفللُٔخ زدنًٕلليك 
 صدلر خنصفدض خنمهٕش؟

 جواب الدكتور مهقذ:
ٌ خنصلفدض خنمهلٕش كدَلط فلي ليٕلٗ، ٔخنصلفدض خنٕليحص كدَلط : بكإَك ظقلٕل

 .في يمًً
ؤٔ قًُ، ٘ق خننى ظؽسط  نمهٕو خنفعدء َدٔد ؤٌ ٔكدنصخنكُيى ، ٌكُ خنقٓ زًخيص  

ؤؼسعللط َدٔللد ٘للق خنسمللُ نًٕٔللٗ؟ ْٔللم  ٔؤَللد ؤٔللإنّ: ْللم٘للق خنقًللُ، ٔقللٕق َفللط 
ؤؼسعلللط ٔقلللٕف خنٙلللًٓ نًلللًش يلللٕو كديلللم نهُسلللي يٙلللٕق؟  كًلللد ـلللدء فلللي خنكعلللدذ 

 خنًقًْ.
زُط صلتيُش  . ٔخنصميك ؤَٓدسُط صتيُشش خنٕدجم يٕعُكُ ِٔخؾ خنُسي زلعُ 

 -هلل لهيللللّ ٔٔللللهىصللللهٗ خ–كدَللللط يىؽٕزللللص قسللللم خنُسللللي ، فقللللً ياْهللللص نهللللّٔخؾ 
يللُيى ، فللةٌ يخجللُش خنًمللدَف خنيٕٓييللص ؤٔ خنًمفللى خنالْللٕظي يللٍكُ ؤٌ ٔزدنًُدٔللسص
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ؤَفسللط خنًٕلليك لهيللّ خنصللالش  للليٍ كللدٌ لًُْللد خؼُللد لٙللُش ٔللُصلهيٓللد خنٕللالو  

!! ّ زٕلُعيٍيلؤكسلُ يلٍ ؤزقصلص َـلم خنكعلدذ خنًقلًْ  كًد ؤَُد َُٖ فلي  ٔخنٕالو،
 ٕق.ي ٍْخ خنًٕظنٍخ ؤؼدنسك ؤال ظعمًغ ف

 نصوص القتل والقتال بني القزآى والكتاب املقدس 
َْلللاِ  ﴿ :كيلللف َعسلللك َـلللم يقلللٕل : خنقلللٓ يٕلللإل ـُلللدذ َ  ا َْع ْ٘ لللِهتُ٘ا َفللل ِْ ﴾ َفا

زلليٍ ؼللُفيٍ يكللٌٕ ٔخنقعللدل ، قعللدل ٔ قعللم خإلٔللالو ٔخنمللق ؤٌ فللي[، 39]خألَفللدل:
ٌْ َمافالح  ﴿ َُّن ا يَُقلاِذُي٘ ََ َِ َمافاح  َم ِهِمي ّْ َُ َقاِذُي٘ا اْى ٔنلى يقلم خإلٔلالو: [، 16]خنعٕزلص: ﴾َٗ
َِ ﴿ :قلدلزلم  ،« ٍِ ِهتل عيٚ ـكك فاعه  ىٔ اآلـه ُيضلا  » لِهِمي ّْ َُ َقلاِذُي٘ا اْى َٗ

ٌْ َمافاح   َُّن ا يَُقاِذُي٘ ََ  .[16]خنعٕزص:﴾ َمافاح  َم
نًٕدق  ، ؤيلٕكىٓد خنقٓ في كعدزّ خنًقًْبنيخنُلًص خنعي ؤ٘دَ  ٔزىصٕٚ

 :ٍِْ خنُلًصزمط 
فللاآلُ الٕللة، يقلل٘ه نب اىعْلل٘ق : .. »:  (9 : 37( 3)صللًٕجيم ) ٔؤزللًؤ زللل .3

ٗاِللهب عَللاىيخ، ٗؼهٍلل٘ا مللو ٍللا ىللٔ، َّٗل ذعلل  عللٌْٖ، تللو اقرللو نظللَل  ٗاٍللهُج، 
يقلل٘ه »يللُ زٓللٍخ خنقعللم؟ ؤيللٍ خنللٍي  ،« ِللَل  ٗنِلليعا ، تقللها  ٗغَْللا ، ظَللَل  ٗؼَللانا  

 «.نب اىعْ٘ق
 .في خنقُآٌ نّ يؽيال  فً نٍ ظ «،  َِل  ٗنِيعا  ٗاٍهُج اقرو نظَل  »ٔقٕنّ: 

ذعاوٙ اىٍاٍهج  ّٖا ذَهقخ »يقٕل:  َّٛ كعدزال يًَي ؤٌ ـُدذ خنقٓ . 9
: 31)ْٕ٘للك  «ٗاىؽ٘اٍللو ذّللخ ،ذؽطللٌ ُ ِللاىٌٖ ،تاىٍللي  يٍللقطُ٘ ،ىٖٖللائعيللٚ 
36.) 

ٔخنقعلدل يكلٌٕ زليٍ  ،قعلدلنًيُد ُ٘يمص خنزم ٔال يٕـً نٍٓخ يؽيم في خإلٔالو، 
 هُٕدء ٔخألؼفدل خنُظك.نقعم عَٕخش فٕٓ خنٍي في خنخنفيٕٖ، ؤيد ٍْخ 

 .ٔفك ييدء كؽيُش معؿ خنٕدجم زإٌ خنُسي صهٗ خهلل لهيّ ٔٔهىي



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

خنًلايُيٍ  يلٍ -صلهٗ خهلل لهيلّ ٔٔلهى –كم يلٍ ُقعلم فلي لٓلً خنُسلي  ٔؤـيسّ:
٘لىٛ، زيًُلد خنكعلدذ خنًقلًْ يُٕلر بنلٗ ؤَسيلدء  خألنفلي نلى يعفلدِٔ ٔخنكدفُيٍ

  ..  خألنٕف في يمُكص ٔخلًشيحدض  ٕخقعه ؤَٓى زُي بُٔخجيم
فلي ؤفلُخٌ خنمًلٕييٍ  خنًهك يخٔي ليٍ ؤلُ لًد فمهّ ٔفُ صًٕجيم في قُؤ خ
ُـلللهض »: (13 :39( 9صلللًٕجيم )ؽلللٕذ، خٔلللًك بنلللٗ يلللد يقٕنلللّ خنكعلللدذ فلللي  )خن

ِٗٗلللعٌٖ ذؽلللد ٍْاِلليه ّٗللل٘انض ؼكيلللك ٗفلللإٗي ؼكيلللك،  اىّللعة اىلللمي فيٖلللا،
ٌٕ فللي ُذللُ٘ اآلُظلله  للِسٍ[،]ؤلللُقٓى فللي ؤفللُخٌ ٍُٗللها ٕٗنللما صللْ  تعَيلل  ٍللكُ  خنه ِ

!! ؤي َلًللص ْللٍِ؟ َلًللص :ظقللٕلنقللً ؤلللُقٓى فللي ؤفللُخٌ خنؽللٕذ .. ؼللى  ،«عَللُ٘
خَفُ بنٗ خنفٍق في ليُلك قسلم ؤٌ ظلُٖ خنقلٍٖ فلي لليٍ ؤويلك؟ ْلٍخ نلٕ ٔخفقلط 

 لهٗ ؤٌ يد في خإلٔالو قٍٖ.
*** 

 سائل:لا
ُ َُ ﴿ َؤفللط خألٔللعدٌلهللٗ يللد قدنللّ َمللٍ َٕخفللق  َ٘ اهللا لل ُٕ ُك ُقللْو  ََ لل ُ اىصا  ﴾َؼللٌك * اهللا

 ٍٓخ فُمٍ َايٍ زّ ؤيعد  .[، بٌخ كُط ظايٍ ز9، 3 ]خإلوالٚ:
٘للدٔل كللدٌ فللي ؼُيقللّ بنللٗ ييٙللق ٔٔللاخني لللٕل ٘للدٔل ، فللُمٍ َمللُف ؤٌ 

خنًٙلللَٕٓش  دنًاللقلللص خنًٕللليمييٍ، ُْٔلللد  لهلللٗ ؤزلللٕخذ ييٙلللق لصلللهط خنُئيللل
ظّيلً للٍ  علي الخنقصليُش خنٔظمٕل ُْد  يٍ ٘لدٔل بنلٗ زلٕنٓ، ٔفلي ْلٍِ خنفعلُش 

 -ؤصلسك ظقُيسلد  ، ٔ يقلًيٓىؤللًخء نهًٕليمييٍ بنلٗ  ٖيٍ ؤللً٘دٔل ُ٘ٓ ظمٕل 
َخجً خنعمدنيى خنًٕيميص، فكيف يٕعؽيك بَٕدٌ والل ُ٘ٓ ٔخلً ؤٌ  -لهٗ خألقم 

؟ يٕللعؽيك ؤٌ يُٙللُ ْللٍِ خنًمهٕيللدض كهٓللد كيللف ٔ ؟يصللم بنللٗ ظهللك خنًمهٕيللدض
غيلللُِ يلللٍ ٌٔكلللُ خألٔلللعدٌ صلللسك ؤكسلللُ للللدنى نهًٕللليمييٍ؟، ْٔلللٕ كًلللد ٔكيلللف ؤ



 

 ألويية املسيح عليٌ السالم             
ٌ خنًٕليك : بزدنًَـص خألٔنٗ لهلٗ بَفيلم يٕلُلد خنلٍي قلدلؤَّ خلعًً خنًٕيمييٍ 

 ٔ٘كُخ .  .ْٕ خهلل
 جواب القس رأفت:
ُك ﴿ زلللل ٔلللإنعُي بٌ كُلللط ؤئيلللٍ، ٘لللكُخ  يكعلللَٕ  ََ للل ُ اىصا ُ ََُؼلللٌك اهللا َ٘ اهللا للل ُٕ  ﴾ُقلللْو 

كُ ﴿[، َملللى خهلل ٔخللللً 9، 3]خإلولللالٚ: ََ للل ُ اىصا ؤي خألزلللًي  [،9]خإلولللالٚ: ﴾اهللا
ٌْ يَُ٘ىللكْ ﴿ خألِنللي َىلل َٗ ٌْ َيِيللْك  ، ألٌ خهلل َٔق  ،ؼسيمللي، ْٔللٍ ؤيللُ [1]خإلوللالٚ: ﴾َىلل

 ٔنيٓ ـًٕخ  فيكٌٕ نّ َٕم، ٍْٔخ ْٕ يمُٗ خآليص.
 بولس وألويية املسيح

َـلم ولالل ٘لُٓ ٔخللً يعملٕل كيلف  :لعُظك زىصلٕٚ زلٕنٓ ٔٔإنُي 
 ٓد. زسُٙ ينًٕيميص ٔهكُيٕص بنٗ لدنى فٍ في خنعؽًٓ يٍ ي

، قصص ليدظّ(، فٕيفً ؤٌ خنُٕٔل زٕنٓ يُٙق 3غالؼيص نٕ َخـك لعُظك )
ٗىنِ ىَا ٌه اهلل اىمي ُفهوّي ٍِ تطلِ ٍُلي، ٗقعلاّي تْعَرلٔ ُُ يعيلِ  »فيقٕل: 

َّٗل صللعكخ ئىللٚ  ، ٗقٍللا   اتْللٔ فللي  تّلله تللٔ تلليِ ا ٍللٌ، ىي٘قللد ىللٌ ٌُرّلله ىؽَللا  
ئىلٚ  تو اّطيقد ئىٚ اىعهتيح، شلٌ نظعلد ُيضلا  ُٗنِييٌ، ئىٚ اىهٌو اىميِ قثيي، 

قٍّللخ. شللٌ تعللك شللَلز ٌللْيِ صللعكخ ئىللٚ ُٗنِللييٌ  ذعلله  تثطللهي، فَنصللد 
فسللٕنٓ يعمللًغ لللٍ ؼللالغ ٔللُيٍ، ٔنلليٓ لللٍ ٘للُٓ « عْللكٓ ـٍَللح عّلله يٍ٘للا  

شٌ تعك ُنت  عّهج ٌْح صعكخ ُيضا ئىٚ ُٗنِييٌ ٍ  تهّاتا،  » ٔخلً.. ٔيكًم :
ً ظتيللُض ليدظلّ زمللً ؤَزللك لٙللُش ٔللُص يللٍ خوعسللدَِ، ، فقلل«ا  ٍعللي ذلليطً ُيضلل آـلما  

ٔنيٓ زمً ُ٘ٓ، زم قً خيعًض ليدظّ بنٗ ُٕٔخض كؽيُش، لعلٗ خٔعٙلًٓ فلي َٔيلد 
 و في لًٓ َئٌُ.70لدو 

 
 



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

 نصوص القتل والقتال بني القزآى والكتاب املقدس

يخٔي للدَذ ٔنكلٍ نليٓ للٕل يخٔي، ؤقلٕل:  لهٗ كالو فعيهص خنٙليه د  ظمهيقٔ
، فللال يٕللعؽيمٌٕ ؤٌ ٔخَعٓللط ،نٓللى ؤٔظللدق ودصللصكدَللط خنيٓللٕي ٔ ي،ٓللًف ييُللز

 يمدَزٕخ.
 .ظمدَذ فهى خنًٕيميص ٔؤيد
، خنقعدل ٔخنمُذي، ٔؤلكديّ زدقيص يؽسقص في مدَذ زًٓف ييُفخإلٔالو ٔؤيد 

 .ؽسق في كم يكدٌ ٔفي كم ِيدٌ زدٔى خنًئٍظ
 زدٔى خنًيٍ. ظكٍ هى فبُٔخجيم ٔيخٔي ٔخنمًٓ خنقًيى  ٔؤيد لُذ

*** 
 السائل: 

لُللًيد خلعللدؾ بنللٗ خنقللُآٌ خنكللُيى نفللؿ ٔللعىًو خٔللعُلٗ خَعسللدْي ؤٌ خنقللٓ خ
لهللٗ خنمُللف ، ٔخظًٓللّ زللدنعمُيط ْللدـى خنقللُآٌ َفٕللّؼللى زمللً ٌنللك ، َصللٕٚ 
 .ٍِْ خِئخـيص غيُ يفٕٓيص في خنُقدٖ خنمهًي ٔخنًٕظٕلي، ٔبنه..  ٔخنقعدل 
يُلًٖ  ،نكعلدذ خنًقلًْخ فلي -ال ؤلففٓلد لُفيلد   -، ؤَد قلُؤض َصٕصلد  د  ؤيع

، كًد يدَْ خنًٕليميٌٕ خنقعلم زدٔلى خنلًيٍ فلي  نًد ؤقٕل ٔفآؤَد نٓد خنفسيٍ، ٔ
فٓلللم ْلللاالء  ،خألؼفلللدل ْٔلللى ؤليلللدء زدٔلللى خنلللًيٍيملللدكى خألَلللًنٓ، فقلللً ُللللُ  

 يٕيمييٍ ؤو ال؟ 
 جواب القس رأفت:

 .ظفدِٔخض ٘ىصيص  ْٕ زم، خنًقًْ ٍْخ نيٓ يٍ خنكعدذ
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نكٍ لُلًيد ؤٌكلُ ، ًٕهى ك  لي يٙدلُؤَفإَد  (ُيىخنكزل )خنقُآٌ ليٍ ؤصف 

، فقلً ٌكلُض في خنقلُآٌ فٓلٍخ ال يفمهُلي ؤظٕلديك فلي ٘ليء ٌكُظلّ ٔخقمص لقدجق 
 .ٔقدجك لقيقيص

 جواب الدكتور مهقذ:
، ٔبًَلد  ]لٍ يٍخزك خنكعدذ خنًقًْ[: نى يفمهْٕلد زلإيُ خهلل ـُدذ خنقٓ قدل

 فمهْٕد يٍ لًُ ؤَفٕٓى.
فضلهب يّل٘  ملو ُن   »(، ٔفيلّ: 00: 30ُخءش )يٕٙق ٔؤَي لهيّ زًلٕظّ نق

ً ملو  اىعثو ٗاىعْل٘ب ٗاىٍلٖو ٗاىٍلِ٘غ ٗملو ٍي٘مٖلا، ىلٌ يثلخ ِلانقا ، تلو ؼله 
 .«مَا ٍُه اىهب ئىٔ ئٌهائيو»فعإيم قٕنّ:  ،«ٍَّح مَا ٍُه اىهب ئىٔ ئٌهائيو

 اعرتاض مو القس رأفت:
 يُ َُٔٙ خنًيٍ.ٔنيٓ نهعسٙٔنيٓ زدٔى خنًيٍ،  ،يٍ خهلل د  لقدزٌنك كدٌ 

 يكنل الدكتور مهقذ:
–ليٍ يؽهر خهلل وُيٍ لهٗ خآل ٕخسيال ظمِ  فةٌخ  ، ٍْخ لصم زإيُ خهلل  ؤٌ خنًٓى
خإلٔلالو  فٍٓخ غهػ، ألٌ يُٙق خنقعمزإَّ ظعٓى خنقُآٌ  ٔلًُيددنقعدل، ز -لّ ٔـم

َِ مَ ﴿ٔخنقعدل يكلٌٕ زليٍ ـيٙليٍ يعقلدزهيٍ ، يُٙق خنقعدل لِهِمي ّْ َُ َقلاِذُي٘ا اْى لا َٗ ََ لح  َم افا
لللح   ٌْ َمافا َُّن يلللإيُ زدنقعلللم : خنًقلللًْ  َلللُٖ خنكعلللدذ[، زيًُلللد 16 ]خنعٕزلللص: ﴾يَُقلللاِذُي٘

 .«اقري٘ا»
ال  ٔال ؤقدظم خنٍزدزص، ألٌ خنٍزدزص ،إَد ؤقعم خنٍزدزص، فُ  زيٍ خنقعم ٔخنقعدلؼًص ف
 زيٍ خنفيٕٖ. ، فدنًقدظهص ظكٌٕخنًقدظهص ظًهك

خنفيللٕٖ خنعللي خنًقصللٕي: ٔ ،ظهللص نهفيللٕٖٔخإلٔللالو ؤيَُللد زدنًقدظهللص، ٔخنًقد
ٌْ َمافالح  ﴿ظمعًي لهيُلد  َُّن لا يَُقلاِذُي٘ ََ لح  َم َِ َمافا لِهِمي ّْ َُ َقلاِذُي٘ا اْى [، نكلٍ 16]خنعٕزلص: ﴾َٗ
 .«ٗنِيعا    َِل  »فعإيم قٕنّ:  ،«اقرو نظَل ٗاٍهُج» :كعدزك يقٕل



  

 (2مهاظزات فييها   ) 

 مديز املهاظزة:
ٔبنلللٗ خنهقلللدء فلللي ، َٔٙلللكُ ظللليفيُد، َٙلللكُكى ـًيملللد  لهلللٗ لعلللَٕكى ؤٔال  

فلي يلٕو خنىًليٓ خنقلديو، ٔيٕظلٕلٓد )لقيلًش  خنًُدـُش خنؽدنؽص يٍ يُلدـُخض فييُلد
 .خنعؽهيػ(

*** 


