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، لٙي٥ٛ  ٘صبلش ٦خٕ٘بلٚ ل٩ٙ ـٝيك خأل٠سيدء ٦خُ٘ٝٔٙيٟخ٘مًٝ هلل َذ خ٘مد٘ٝيٟ ، ٦خ
 ٦ل٩ٙ ٠سي١د ؤٌعٗ خ٘صبلش ٦ؤ٩ِٔ خ٘عٕٙيٛ .

ًٌّٙ ٔدٞ خ٘م٧خَ ٔٙٛ خ٘مّبلء ٧ٙ٘ص٧ٖ ب٩٘ خ٘مّيّص، ٦٘يٓ ؤ٩ٝٔ ٜٟ ًِق ٠ِدي 
لٟ ؤ٧ٔخَ خ٘عّٙيً خ٘عي ظمٝي خ٘م٧ّٖ، ٦ظم٧ٖ  خ٘م٧ّٖ ٌي يَخٔص خُ٘ٝء ٘ٝمع٢ًّ زميًخ  

ى ﴿٘مّيّص ي٥٠٦د ٦خ٧٘ص٧ٖ ب٩٘ خ ِْ ِبََّب َعَهٗ آثَبِع َٔ ٍخ  َجْضََب آَثبءََب َعَهٗ ؤُيَّ َٔ َثْم َقبنُٕا ِبََّب 
َزُضٌٔ ْٓ  (.22)خّ٘وُي:  ﴾يُّ

ل٧خَي ٜك خ٘صًيُ ـُـٓ ، ٦خٍ٘ي ٠ُٙظ٣ ٌي ؼبلؼص ٔعر لٍّ آوُيٟ ل٩ٙ ٌعك 
، ٧٤٦ ؼسير ٜصُي ِسؽي، ٣٘ َّٜي ٜيىدجي٢ٍ٤ٗ خ٘صٍمص، ٔدٞ ٥١ٜٛ خ٘صًيُ خً٘ٔع٧َ 

ؼد٘سد  خ٘م٧خَ ٌي ٦خلً ٜٟ  2148ٚٔسعٝسُ  41دض ٌي خ٘بل٧٤ض، ًٌّ َخ١ٙٔي ٌي يَخٔ
ؼبلغ ٧ٜظ٧لدض، ظدَٔد  ٘ي لُيص خالوعيدَ زي٥١د، ٌدظ١ٍّد ل٩ٙ خ٘م٧خَ ٌي ٧ٜظ٧ق: )٤ٗ 

(، ٦ُ٘ل١د ٌي خ٘م٧خَ لٛ ؼُيُ خإليٝيٗ، ٦وبلٖ ٜد ؟ؤلٟٙ خٕ٘ٝيك لٟ ال٧٤ظ٣ ؤٚ ٠س٧ظ٣
ؤ٦ ِدَز١د خال٠ع٥دء ٜٟ يَخٔص ٠ّؽعيٟ ؤٔدٔيعيٟ  يُّذ ٜٟ ١ٔعيٟ ٜٟ خ٘م٧خَ خ٠ع٥ي١د

 يٟبلبل٠ ٝدل٩ٙ ٥٠٧ٔ «ؤَب ٔاآلة ٔادض»، ٠٦ٛ:  «ؤَب األٔل ٔاآلسغ»)خالٔعًالٖ ز١ٛ : 
 ٜٟ خٕ٘ٝيك لٟ ؤ٤٧٘يع٣( ، بظدٌص ب٩٘ زمط خ٧ٝ٘ظ٧لدض خ٘فد٠سيص.

ٚ، ٦ٌ٘ٓ ّ٘لٝص خ٘ٝٙدوٗ خ٘عي ال ظًق 2149ي٧٘ي٧  ٦8ًِ خ٠ّؽك خ٘م٧خَ زي١١د ٌي 
لٟ خٕ٘عدزص أل٣٠ ّٜسٗ ل٩ٙ خوعسدَخض  ٜيىدجيٗيً ٦ِط ٘ٙؽٌُيٟ، ٦ظ٧ًِ خً٘ٔع٧َ ّٜ

خ٘عىصٛ، ٧٤٦ ٜد يٕعًلي ٣١ٜ خ٘عٍُن ، ٧٤٦ لٍَ ّٜس٧ٖ، ١ٌمٟ ٌي ِٜٟ خ٧٘خـسدض ؤٔؽُ 
 ٌي٣ ٜٟ خأل٦ِدض.
ٜٟ ٤ٍخ خ٘ع٧ًِ خإلـسدَي َـمط ب٩٘ ٜفُيدض خ٘م٧خَ، ٧ٌـًظ٥د لدٌٙص  ٦زمً ٧٥َ٘

بلق خ٘ف٧٥َٝ، ٌّٝط زُٝخـمع٥د ٜصممد  خألوؽدء خإلٜبلجيص زٝديش لٙٝيص ٍٜيًش الؼ
 .٦خ١٘م٧يص، ٦ٌي ؤليدٞ ِٙيٙص خأل٧ٙٔزيص، ٘يصٗ خ١٘ٛ ب٩٘ يً خّ٘دَت ٌي ؤـٝٗ ص٧َش ١ٕٜٝص

٦ًِ ٦ٍِط ٌي خ٘م٧خَ ل٩ٙ ١ّّٜ٘دض ٠٦ع٧ءخض ال يٕدي يى٧ٙ ٥١ٜد ل٧خَ يسمػ ٜٕإ٘ص 
خ٘عفد٦ِخض خ٘عي ٦ِمط ٜٟ لٝيّص ٌي خ٧٘ـًخٞ ، ٌُؤيط ؤٞ ؤـ١ر خّ٘دَت َئيص ظٙٓ 
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ُّٟ ٔٗ ٥١ٜٝد ٘آلوُ  -٦َوٛ ظٙٓ خ١٥٘دض  -خ٘ؽٌُيٟ، ٦زىدصص ؤ٥٠ٝد ٜد ِخال  صًيّيٟ، يٕ

خلعُخ٣ٜ، ٦َؤيط ؤٞ لٍي ظٙٓ خ١٘ع٧ءخض ال لبلِص ٣٘ زٝديظ٣ خ٘مٙٝيص، خ٘عي ؤ٥ّٙ٠د ٔدٜٙص، 
 زبل َظ٧ٖ ٦ال ظ٦ّيُ.

٧ٕٜيظ٥د خأل٩٘٦،  ل٩ٙ خ٘ٝديش ٔدٜٙص ٌي ٜيىدجي٦ًِٗ ؤؼٙمط خ٘صًيُ خً٘ٔع٧َ 
 ٘ٛ ؤ٠ُٙ ٤ٍخ٦خ٥١٘دجيص، ٦َـ٧ظ٣ ؤٞ ي١س١٥ي بٌخ ٜد ٦ـً ٌي٥د وٙبل  ؤ٦ ّٔؽد  ؤ٦ ِيديش، ٦

 .ٙي٣ ٦خٔعّسدٖ ٜبللفدظ٣ خ٘عٍصيٙيصؼبلل٣ لخخ١٘ٛ بال زمً 
 -٦الزً  –٦ليٟ ي٨ُ ِدَج١د ٌي ٢ٍ٤ خ٘صٍمدض ِص٧َخ  ٜمٌُيد  ؤ٦ ؤ٧ٙٔزيد  ٌة٣٠ 

ل٧خ٠َد ٦ُٜٙق ٔعدذ ٧ُٜٔٚ خ٘ىؽ٧خض، ٦ب٠ٝد ٔدٞ ٔيٙعٝٓ خ٘مٍَ ٘ٙؽٌُيٟ، ٌٙٛ يٕٟ 
٠ّد٘د  ـديخ  ٦ظسديال  ُ٘ٙئ٨ زيٟ ؼٌُيٟ ياٜٟ ٔٗ ٥١ٜٝد زإلّيص يي٣١ زد٘مّيّص، ٦يٕم٩ 

 إلؼسدظ٣ ٜٟ وبلٖ خ٘مفص ٦خ٘سي١ص.
 ٦ًِ خَظإيط ظّٕيٛ خ٘م٧خَ ب٩٘ ٔعدزيٟ:

٢ُ، ، ٦ًِ ٔسُ ٠ٙ«ؤَب األٔل ٔاآلسغ»٠ٛ : يال٘ص خأل٦ٖ: ٦يىعٛ ز١ّد١٘د ل٧ٖ 
 .ٌأٜٗ خ٘عُٕٚ زدُ٘ـ٧ق ب٘ي٣

 «.ؤ٠د ٦خآلذ ٦خلً»٠ٛ : ًال٘ص ز يىع٧٤ٛ خٍ٘ي زيٟ ؤيًي١د، ٦خ٘ؽد٠ي: ٦
ٌة٠ي ؤ٘يُ ب٩٘ ؤٞ خ٘م١د٦يٟ خ٘فد٠سيص  ؽد٠ي٦بٌ ؤظك زيٟ يًي خّ٘دَت خُٕ٘يٛ خٕ٘عدذ خ٘

ٔٝد ًِ ، ، ٘ي٥ٕٗ ل٩ٙ خّ٘دَت ظعسك خ٧ٝ٘ظ٧ق خ٧٘خلً خ٘ٝع١دؼُ ١٤د ١٤٦دْٜعدٌص ٜٟ ِسٙي 
ؤٜد ٜد يف٢ً ( خِعسدٔدض ٔٗ ٜٟ خ٘ٝعمد٦َيٟ ٜٟ ٔبلٚ خآلوُ، ٦ مط زيٟ ٧ِٔيٟ )٦ظ

[ ٧٥ٌ بظدٌدض اللّص ، ؤَيً ٥١ٜد خُ٘ٙق ؤ٦ خ٘ع١سي٣، ٦٘يٕط ٜٟ  خّ٘دَت زيٟ ٜم٧ٌٕعيٟ ]
 ؤصٗ خ٘م٧خَ.

خً٘ٔع٧َ ٢ٍ٤ خ٘صٍمدض، ٌة٠ي ؤُٕ٘ خ٘صًيُ  خُٕ٘يٛ ٦بٌ ؤظك زيٟ يًي خّ٘دَت
ٝدظك، ٔدجبل  خهلل خ٘مٙي خًّ٘يُ ؤٞ ي٧ٌُ خ٘فٝيك ٘ٝد يمس٣ ل٩ٙ ل٧خ٢َ خ٘ َّٜي ٜيىدجيٗ

 ٦يُظد٢، ٦خ٘مًٝ هلل َذ خ٘مد٘ٝيٟ.

 

 مهقذ السقار
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 .ظميدظي ٕ٘ٛ صًيّي خً٘ٔع٧َ ١ٍّٜ

« ؤَاب ٔاآلة ٔاداض»٦ٔلإزًؤ زّل٧ٖ خٕ٘ٝليك : ، ٔإلعسُ ٠ٍٕي ؤًِٚ ؤ٦ٖ ي٘يلٗ ٜلٟ ـًيلً
 .(٠1:  41ي٧ل١د )

 

، ٤٦لٍخ ٜلد ٥ٌٝل٣ خ٘ي٥ل٧ي ـيلًخ   ،٘آلذ ٌي ) خ٘ف٤٧ُ ( لٟ ٣ٍٕ٠ ؤ٣٠ ٜٕد٦   ىسُخٕ٘ٝيك ي
 ٤٧٘يع٣ .ؤ٥ٌٍخ بلبلٞ ٦خظك ٜٟ خٕ٘ٝيك لٟ ، لع٦ًّخ ؤ٣٠ يفًيخأل٥٠ٛ  ،٦لد٧٘٦خ َـ٣ٝ

 ٩ٙ ٜد ؼُلع٣ ٜٟ ؤ٦ٖ ي٘يٗ .ؤُْٕ٘ ، ؤ٠عفُ َيْ ل

ؤَااب »٦ؤٞ ظللُي ٌّللػ لٙلل٩ ٜللد ًِٜعلل٣ ٜللٟ ي٘يللٗ  ،٦ؤَـلل٧ ؤٞ ٠ٙعللّٚ زد٧ٝ٘ظلل٧ق خألٔدٔللي
 ، ي٦ٞ خ٘مدـص ًّٜ٘ٙٝدض خألو٨ُ . «ٔاآلة ٔادض

 .ُٕ٘خ  
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 .، ظميص ؼيسص، ٦زمًٜيىدجيٗخ٘صًيُ خً٘ٔع٧َ 

 

بلبلٞ ، ٤٦ٍخ زمٕر َؤيٕٛ: )( ٠1:  41) ي٧ل١د  «اآلة ٔادضٔ ؤَب»ً ِدٖ خٕ٘ٝيك :ِ
  لٟ ٣ٍٕ٠ ؤ٣٠ ٜٕد٦   ىسُخٕ٘ٝيك ي(، ٦ٜم١د٢ زمٕر َؤيٕٛ: )٤٧٘يع٣ؤ٦خظك ٜٟ خٕ٘ٝيك لٟ 
 ،٤للٍخ ٜللد ٥ٌٝلل٣ خ٘ي٥لل٧ي ـيللًخ  ي٘لليٕٙٛ لٙلل٩ صللمص ٤للٍخ خ٥ٍ٘للٛ ؤٞ )٦ ،٘للآلذ ٌللي خ٘فلل٤٧ُ (

 . (٣٠ يفًيلع٦ًّخ ؤخأل٥٠ٛ ، لد٧٘٦خ َـ٣ٝ ٦

 

ِسٗ ؤٞ ٠سًؤ ٌي ٠ًّ ٥ٌٕٝٛ ١ٙ٘ٛ ؛ ؤ٦ي ؤٞ ؤٍ٘ط ٠فُٔٛ ب٘ل٩ ؤ٠ل٣ ال لبلِلص زليٟ خ٘ل١ٛ 
خٔلع١عفعٛ ١ٜل٣  ، ٦ؤ٠لعٛ ٥ٌٝعٝل٢٧ ؤ٦«٦خآلذ ٦خللً»٦زيٟ ٥ٌٕٝٛ ٣٘، ٌد١٘ٛ ي٧ّٖ: خٕ٘ٝيك 

(، ٦٘مٙٓ ظّصً ؤ٥٠ٝد ٦خللً ٌلي خ٘فل٤٧ُ، ٘آلذ ٌي خ٘ف٤٧ُ ؤ٣٠ ٜٕد٦  ؤٞ خٕ٘ٝيك يّصً: )
أل٣٠ ٘يٓ ٌي خ١٘ٛ ؤي لًيػ لٟ خٕ٘ٝد٦خش خ٘ف٤٧ُيص زليٟ خآلذ ٦خٕ٘ٝليك، ٌسةٜٕد٠لٓ ؤٞ 

زلليٟ خآلذ ٦خٕ٘ٝليك، ٕ٘للٟ ٘لليٓ  (4) ]ـلل٧خ٤ُي[ ظّل٧ٖ: خ٘لل١ٛ يعملًغ لللٟ خظمللدي ـل٤٧ُي
 .١٘ٛ يعمًغ لٟ ظٕد٦ي٥ٝد، ٥ٌٍخ ٜد ٘ٛ ؤـ٢ً ٌي خ١٘ٛزةٜٕد٠ٓ ؤٞ ظ٧ّٖ: خ

ٜؽبل ، ٧٘ ؤلع٠ُد ِؽُش ٜٟ ٜدء خألٔيً، ٦ؤّ٘ي١د٤د ٌي خ٘سمُ، ٌٕل٧ي ظعملً ٤ل٢ٍ خّ٘ؽلُش 
 ٜللك ٜللدء خ٘سمللُ، ٦ٔللي٧ٕٞ خالظمللدي ٔللدٜبل ، ٦ٕ٘للٟ ال يم١للي ؤ٥٠ٝللد ٜعٕللد٦يدٞ ٌللي خ٘فلل٤٧ُ

 .]خ٘ف٧خ٤ُ[
                                                

 ب٩٘ آو٤ٍُخ خ٘ٙسٓ ، ٦يُخ١ٌّد ل١ً ٔٗ ٥١ٜٝد ل٧ٖ ٜم٩١ )خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص( ٦َيٟمدٔي١ٙإ ٘سٓ زيٟ خ٘ٝع (4)
د٧٘لًش ، ٌ(٘ف٤٧ُل)خخ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص(، ٧٤٦ يّصً خ٘ٝم٩١ خٍٍٕ٘ٙي ٘)، ٦ُٜي٢ ؤٞ خً٘ٔع٧َ ١ٍّٜ ظمًغ لٟ خ٘م٧خَ

٦ٍخض زيٟ خٕ٘ٝيك ٦لًش خ٘ ي، ؤ؛ ال خأللُخضزيٟ خ٘ف٧خ٤ُ خ٘عي ظ٧ٕٞ خ٧٘لًش خ٘ف٧خ٤ُيص ؤي ي٤خ٘ف٤٧ُيص ل٢ً١ 
خ٘ٙدجك زٝم١د٤د  )خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص( يعمًغ لٟ ٜيىدجيٗ، زي١ٝد خً٘ٔع٧َ ، ٦يٕٝي٥د ؤيعد : )خ٧٘لًش خ٘مّيّيص(٦خآلذ

 ٌي خ٘ؽّدٌص خٕ٘ٝيميص ، ٧٤٦ خ٧٘لًش ٌي خ٘ؽسيمص ٦خ٘ىصدجٛ خإل٥٘يص زيٟ ؤ٧١ِٜي خآلذ ٦خالزٟ، ٌإَـ٧ خ٘ع١س٣ ٣٘.
[ زمً ٔٗ خٔعىًخٚ ً٘ٙٔع٧َ ١ٍّٜ ٕ٘ٙٝص ، خ٘ف٧خ٤ُيص، ًٌّ ؤظ١ٍد ]خ٘ف٧خ٤ُيخ٘ٙسٓ ٌخض ١ٜ٦مد  ٧ِ٧٘ق خّ٘دَت ٌي 

 خٍٍٕ٘ٙي، ٢ٍ٤٦ خإلظدٌص ٘يٕط ٌي ؤصٗ خ٘م٧خَ. د( زٝم١د٤، خ٘ف٤٧ُيص)خ٘ف٤٧ُ



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
 ب٩٘ ِٕٝيٟ:ٔي١ّٕٛ لًيؽي  «ؤَب ٔاآلة ٔادض» :٦زىص٧ٚ ٠ٛ

 خأل٦ٖ: ٜم٩١ خ٧٘لًش زيٟ خآلذ ٦خٕ٘ٝيك.

 خ٘ؽد٠ي: ٥ٌٛ خ٘ي٧٥ي ١ٙ٘ٛ ٧ٜ٦ًِ خٕ٘ٝيك ٜٟ ٥ٝ٥ٌٛ.

 

 ٠٦سًؤ زدأل٦ٖ: ٜم٩١ خ٧٘لًش زيٟ خآلذ ٦خٕ٘ٝيك.

 ٦ًَل٧ٖ ٜم١ييٟ:خ٧٘لًش ٌي خٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ ٦ٌي ٔبلٚ خ٘مّبلء ظ :ؤٔلا 

زيٟ خ٧ٝ٘خي خ٘ٝعفد٠ٕص، ليػ يعمً خ٘ٝدء زدٕ٘لُٕ، ؤ٦  ]خ٘ف٧خ٤ُيص[ ؤ. خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص
خ٘للًٚ زد٘ٝللدء، ٦يصللسمدٞ ٜللديش ٦خلللًش ؤ٦ ـللل٤٧ُخ  ٦خلللًخ ، ٥ٌلل٢ٍ خ٘صلل٧َش ؤٔللٝي٥د خ٧٘للللًش 

 ٜللك خٕ٘ٝلليك ـ٤٧ُيللد  خظمللً خ٘مّيّيللص، ٤٦للي ٜللد يللاٜٟ زلل٣ ـ١للدزٕٛ ، للليٟ يلل٨ُ ؤٞ خآلذ 
 ٤ٍٕخ ٌد٘ٝعِمً ٦خ٘ٝعَمً ٜم٣ ٔبل٤ٝد ب٣٘، ًٌّ صدَ ـ٤ُ٤٧ٝد ٦خلًخ .، ٦]ـ٧خ٤ُيد [

 

ذ. خ٧٘لللًش خ٘ٝفدِيللص، ٤٦للي خظمللدي خ٥٘للًي ٦خ٘ىديللص ، ٜللٟ ويللُ ؤٞ يٕلل٧ٞ خالظمللدي ٌللي 
: ؤ٠د ٦ؤ٠ط ٠ملر خ٘ملًٖ، ٌٕبل٠لد ٜعملً ٌلي ٜمسعل٣، ٦خأل٘ىدٚ، ٌٝؽبل   ]خ٘ف٧خ٤ُ[ خ٘ف٤٧ُ

 ٠د ٜىعٍٙص، ٌدظمدي٠د ٜفدِي، ٦٘يٓ زمّيّي.ٕٟ٘ ـ٧خ٤ُ

٦ٍٔ٘ٓ، خ١٘سي بزلُخ٤يٛ يملر خ٘ىيلُ، ٦خهلل يملر خ٘ىيلُ، ٌٕلبل  ٥١ٜٝلد ٜعملً ٌلي ٜمسلص 
 خ٘ىيُ، ٕٟ٘ ـ٤ُ٤٧ٝد ٘يٓ ٜعمًخ ، ٌةزُخ٤يٛ ٧٤ بزُخ٤يٛ، ٦خهلل ٧٤ خهلل.

٤٦ٍخ خ٧١٘ق ٜلٟ خ٧٘للًش خ٘ٝفدِيلص ظٕلَُ ٌٔل٢ُ ٔؽيلُخ  ٌلي خٕ٘علدذ خّ٘ٝلًْ ، ٦ٔلإٔعٍي 
 ٝؽد٘يٟ خؼ١يٟ ٣٘: ز

اابقد ًْاب ٔادااض  و و : » ِل٧ٖ زلل٧٘ٓ .4 َـّ ؤَاب رغْؿااُذ ٔؤَثُهُّإؽ ؿاا ٗ و و و ٔاناابعؽ ٔان
سل٧٘ٓ ٦ؤزٙل٧ْ ٘ىصلدٞ ٜىعٍٙلدٞ ، ٌ (9لل6:  ٠َ٧ٔ٠ؽل٧ْ  4)«  عبيالٌ يا  اه فةََُّب َذٍ

اابقد ًْااب ٔادااض  »، ٦ٜللك ٌ٘للٓ ٌللةٞ ]ـ٧خ٤ُ٤ٝللد[ٌلي ـ٤ُ٤٧ٝللد  َـّ ، ٦٦لللًظ٥ٝد «انااابعؽ ٔان



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
٦٦خلللً  ٜٙللعُْ ٥ٝد٤لًٌ، زلٗ خظمللدي ٜفللدِي، ؤي ـٕللًيد   []ـ٧خ٤ُيللد   ـ٤٧ُيلد   ٘ليٓ خظمللديخ  

 .«فةَُب َذٍ عبيالٌ ي  اه»
، (41 :29 ٘عٕلل٧يٟ)خ« ِبًَااب ؤَاذ ع ًااد ٔنذًاد: » ِل٧ٖ الزللدٞ ٘يمّل٧ذ خزللٟ ؤوعل٣ .2

٦ـل٤٧ُ ٦خللً، ٦ؤ٥٠ٝلد يٙلعُٔدٞ ٌلي  ،ٌٙيٓ يُخي ٣١ٜ ؤٞ الزدٞ ٦يم٧ّذ ٥٘ٝلد ـٕلً ٦خللً
يللُخي ١ٜلل٣ ؤ٠للٓ يللد الزللدٞ خزللٟ ؤوعللي، ٌإ٠للد ٦ؤ٠للط ٠عٙللدَْ ٜفدِيللد  ٠ٍللٓ  خ٘مفللدٚ ٦خ٘ٙمللٛ، زللٗ

خ٘ٙملللٛ ٦خ٘مفلللٛ، زٕلللسر ُِخزع١لللد، ٦خّ٘ٝصلللً ٜلللٟ ٤لللٍخ خ٘عٙلللسي٣: ؤ٠لللي ؤلسلللٓ ٦ؤٔلللم٩ ٌلللي 
ٔإ١٠للد ٘للىٛ ٦خلللً ٜٙللعُْ ٌللي خ٘مفللدٚ ٦خ٘ٙمللٛ، ٌد٧٘لللًش ٦لللًش خ٘ٝمسللص؛ ال  ،ٜصللد٘مٓ
 .]خ٘ف٧خ٤ُ[ خ٘ف٤٧ُ

 لًش خٕ٘ٝيك ٜك خآلذ؟٦خٕ٘اخٖ خ٥ٝ٘ٛ: ؤي خ٧٘لًظيٟ ظعمُٙ ز٧
٦ٌللي خ٘فلل٧خذ ؤِلل٧ٖ : ٦لللًش خ٘للٍخض زلليٟ خآلذ ٦خٕ٘ٝلليك ٜٝع١مللص لٕللر َؤي خ٘مٙٝللدء 

زًللص خٕ٘ٝيمييٟ خ٘لٍيٟ خلعسل٦ُخ ؤٞ خّ٘ل٧ٖ زدظملدي خآلذ ٜلك يٕل٧ق زًللص ؤ٦ ٤ُؼّلص ظٕل٩ٝ 
، ٤٦للل٢ٍ خ٥ُ٘ؼّلللص ظلللًلي خظملللدي خآلذ زدٕ٘ٝللليك، « خ٧ٝ٘يخ٘يلللص ؤ٦ خ٘ٙلللٕٙيص ؤ٦ خٕ٘لللدزٙيد٠يص»

٥ُ٘ؼّلللص زمٌُيللص خٍّ٘لللُش خ٘علللي خٔلللعًٖ ز٥للد ـ١لللدزٕٛ، ألٞ خ١٘صلللد٨َ زمٝللل٧ٚ ٦ظٕللعًٖ ٤للل٢ٍ خ
 ٜك ي٧ٕق: خالزٟ ؼ٧خج٥ٍٛ خُ٘جيٕص خ٘ؽبلغ ال يا٧١ٜٞ زدظمدي خآلذ ٜك ي٧ٕق، زٗ زدظمدي 

خآليللص خٕ٘للدزّص » :  يّلل٧ٖ خ٘للًٔع٧َ ٦خيللٟ ـللُي٦ٚ ؤٔللعدٌ لٙللٛ خ٘بل٤لل٧ض ٌللي ظُي١عللي. 4
ق ؤ٠ل٣ ٔلي١فّ ٔلٗ ٜلد ؤ٦ٔٙل٣ ب٘يل٣ خآلذ ، [ ـدءض ٌي ٔيدَ يألً ٌيل٣ يٕل٠1٧ : 41 ]ي٧ل١د

ٔيلً « ) ٦يىٙٛ ٔٗ خٍ٘يٟ ؤلؽد٤ٛ بيد٢ خآلذ ، ٦ظم١ي ؤٞ ي٧ٕق ٦خآلذ ٦خلً ٌي خّ٘صً
، ٠ملٛ ٤ٝلد  (212يٍُٕ خإل٠فيٙي٧ٞ ٌي ؤٔدٔليدض خإليٝلدٞ خٕ٘ٝليمي ، ٦خيلٟ ـلُي٦ٚ ، ٚ 

خ١ٌّي، . ٥ٌلٍخ للد٘ٛ ال٤ل٧ض يل٧.]خ٘فل٧خ٤ُ[ ٦خ٘ف٤٧ُ ٦خلً ٌي خّ٘صً ٦خ٥ً٘ي ، ال خٍ٘خض
 ٦لًش خ٥ً٘ي؛ ال ٦لًش خٍ٘خض. :زٗ ؤ٠د ٜٟ ٦خ٣ٌّ ل٩ٙ ٥ٌٛ خ١٘ٛ زٝم٩١

خٕ٘ٝليمييٟ خ٘لٍيٟ  خٍُٕ٘ٝ ٦٘يٛ زدَٔٙي لٟ زمط خٍُٕ٘ٝيٟ ٤ٍخ خ٘ٝم٩١ ؤيعد   ٠ّٗ. 2
 ِٝ بٞ خٕ٘ٙٝص ُٜظسؽص زٝد ِس٥ٙد ، ٦ي٧ٕق ١٤لد يعملًغ للٟ َوسلص خ٥ً٘خيلص ٦َلديلص » : ٥ٛ٘ٛ يٕ

ٌللي خّ٘يللدٚ  «ؤَااب ٔاآلة ٔادااض»ٌ٘للٓ ، ٦ٔإ٠لل٣ يّلل٧ٖ ٥٘للٛ : لفدِيللص للل٧ٖ خهلل ٥٘للد ٦ًَِظلل٣ خإل
، ٥ٌللاالء (454 /2ظٍٕلليُ خ٘م٥للً خ٘فًيللً )ي٧ل١للد( ، ٦٘لليٛ زللدَٔٙي « ) زٕللٗ ٤لل٢ٍ خأللٝللدٖ

، زللٗ ]خ٘فلل٧خ٤ُي[ خٍٕ٘ٝل٦ُٞ ال يلل٦ُٞ ٌللي خ٘لل١ٛ يال٘للص لٙلل٩ خالظمللدي خ٘مّيّللي خ٘فلل٤٧ُي
 .ص ٦خُ٘لديصي٣٠٦ٍُٕ ل٩ٙ خالظمدي خ٘ٝفدِي، ٧٤٦ َوسع٥ٛ ـٝيمد  ٌي خ٥ً٘خي



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ٔلللإل٧ي زلللٓ ب٘للل٩ خّ٘لللُٞ خأل٦ٖ خ٘ٝللليبليي ٦ب٘للل٩ َـلللٗ ٜمدصلللُ ٘ي٧ل١لللد ٠دِلللٗ ٤لللٍخ . ٠

، زلٗ ٔيلً ٔلدٞ خٕ٘ٝليك (خ٧٘للًش)خإللبلٞ، ٥ٍ١٘ٛ ٔيً ٔدٞ ي٧ل١لد ٦ؤُِخ٠ل٣ ي٥ٍٝل٧ٞ ٔٙٝلص 
ٛ  »ٚ( : 414يٕللعى٥ًٜد، يّلل٧ٖ خ٘سدزللد بٔٙي١ٝللًْ خ٦ُٜ٘للد٠ي )ض   خ٘للَُذ  ل١للًٜد ٔللإٖ ٘للى

٘لًخوٗ، ٦خ٘لٍُٔ ٜلك ، ٦خ٘ىلدَؾ ٔٝلد خخ  ؼ١لدٞ ٦خللًد يصليُ خال١لًٜ: لؤـدذ ؟ٜع٩ يإظي :٣ٍٕ٠
ال يلُخي  « خ  يصليُ خالؼ١لدٞ ٦خللً»(، ٧ٌّ٘ل٣: 42/2ؤٔٙي١ًْٝ  2« )٦ال ؤ٠ؽ٩ خ  خأل٠ؽ٩ ٘يٓ ٌُٔ

 ٣١ٜ ٦لًش لّيّيص زيٟ خ٘عبلٜيٍ، ٥ٌٍخ ٜمدٖ، ٦ب٠ٝد ٤ي خ٧٘لًش خ٘ٝفدِيص.
، ٦ٌ٘لٓ بٌ خ  ؼ١لدٞ ٦خللًخال ٧٤ٌخ خآلٞ صدَ»ٍ٘خ يمُٙ ؤٔٙي١ًْٝ ل٩ٙ ٤ٍخ خ١٘ٛ ز٣٘٧ّ: 

، (42/٠ؤٔٙي١ٝلًْ  2) «ٌعصيُ ٦لًش ٌلي ـٕلًيٟ زصلًَ ،زد٘مُوُ ي١ؽُ خ٧٘خلً ٜك خآل
زمٕلر ٔلبلٚ خٕ٘ٝليك  (خ٧٘للًش).. ٤لٍخ ٜم١ل٩ خ  زد٘مُ يفم٥ٙٛ ٦خللً د  ٧ٌّٖ خ٘عبلٜيٍ ـٝيم

  ٦ز٧ٝـر ٥ٌٛ ٜمدصُي ي٧ل١د.
ؽللٗ خظمللديي ٜللك ٤٦ٕللٍخ ٌدظمللدي خٕ٘ٝلليك زللدآلذ خظمللدي ٜفللدِي ويللُ لّيّللي، ٤٦لل٧ ٜ

ص ٤لًخيع٥ٛ، خٕ٘ٝيك ٦ٜك خهلل ٌي ُٔخ٤يلص خ٘ىؽيحلص ٦ؤ٥ٙ٤لد، ٦ٌلي ٜمسلص خ٘ٝلا١ٜيٟ، ٦ٌلي ٜمسل
 ، ٦ال يفمٗ خٕ٘ٝيك ب٥٘د ، ٌد٧٘لًش زي١١د ٜفدِيص.٤٦ٍخ ال يفم١ٙي ب٥٘د  

 ١ٔ٦ُـح٥د ب٩٘ ٦ِط اللُ. ،٦ً٘ي ؤي٘ص 

 ٥ٌٛ خ٘ي٧٥ي ١ٙ٘ٛ ٧ٜ٦ًِ خٕ٘ٝيك ٜٟ ٤ٍخ خ٥ٍ٘ٛ. ثبَيبا:
 ٦بلبل٠لد   خٔلعًٖ ـ١لدزٕٛ لٙل٩ صلمص ٥ٌٕٝلٛ ٘ٝم١ل٩ خ٘ل١ٛ ؤٞ خ٘ي٥ل٧ي خلعسل٢٦ُ ظفلًيٍد  

(، لعّللل٦ًخ ؤ٠للل٣ يفلللًيخأل٥٠لللٛ  ،لللد٧٘٦خ َـٝللل٦٣، ٤لللٍخ ٜلللد ٥ٌٝللل٣ خ٘ي٥للل٧ي ـيلللًخ  ٘ؤل٤٧٘يللص: )
٥ٛ ٔد٧٠خ يسمؽ٧ٞ للٟ ٔلسر يىع٠٧ّٙل٣ إليخ٠لص ٦ؤ٦خٌّٕٛ ؤٞ خ٘ي٧٥ي ٧ٝ٥ٌخ ٌ٘ٓ، ؤ٦ خيل٢٧ أل٠

ِٛ  ،خٕ٘ٝيك فةَك ٔؤَذ بَـبٌ  »زدٔعمّد٣ِ ّ٘ٙعٗ، ٌعم٦ًٝخ خٔع١عدؾ خ٘ٝم٩١ خ٘ىدؼث  ٦خ٘مٕ
، ٘ي٧ٕٞ ٥ٝ٥ٌٛ خ٘ىدؼث ٕ٘بلٚ خٕ٘ٝيك ٔسسد  ٌي ِع٣ٙ، ٦خ٘مٕٛ لٙي٣ ؤ٣٠ «با رجعم َفـك بنٓ

 ٜفًي ًٜق ٘ؤل٤٧٘يص.

٧٤ ٧ًِٜ خٕ٘ٝيك لٙي٣ خٕ٘بلٚ ٜٟ ٤ٍخ خالظ٥دٚ؟ ٤لٗ ِلدٖ ٥٘لٛ: ٠ملٛ ؤ٠لد ؤيللي ٕٟ٘ ٜد 
 ٦ؤل٥١ٙد ؤٜدٜٕٛ؟ ٤ٗ ِدٖ ٥٘ٛ: بٞ ٥ٌٕٝٛ صميك؟ ،خأل٤٧٘يص



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
٦ؤـير: ال ، ٌةٞ خٕ٘ٝيك ؤٍٔز٥ٛ ٌي ِل٥٘٧ٛ، ٦صلمك ٥٘لٛ ٥ٝ٥ٌلٛ، ٦ِلدٖ ٥٘لٛ ٜلّيبل  

فااد  ؾ يكزٕثاابا ؤنااي»ؤجاابثٓى وـاإ :  »خإل٘للٕدٖ خ٘للٍي ؤ٦ِم٥للٛ ٌيلل٣ ٔلل٧ء خ٘عٍٕلليُ ٕ٘بلٜلل٣: 
 ٌْ فبناظ   ووقبل آنٓخ ألٔنئك انظوٍ صبعد بنيٓى كهًاخ اه َبيٕؿكى: ؤَب قهذ بَكى آنٓخ؟ ب

 .« ؟قضؿّ اآلة ٔؤعؿهّ بنٗ انعبنى، ؤر ٕنٌٕ نّ: بَك رجضف، ألَد قهذ: بَد اثٍ اه

٠عفللُ ؤ؟ ؤٚ ٔلدٞ يلُي لٙلي٥ٛ؟ ٤لٍخ ٔلاخٖ ٥ٜلٛ يل٧خ٥ٌّٛ لٙل٩ ٥ٝ٥ٌلٛ ٤لٗ ظلُخ٢ ٔلدٞ خٕ٘ٝليك
 .ـ٧خز٣

: ٜلٟ ِل٧٘ي ٔإ٠ّٗ ٘ٓ اللّد  ٜد ي٣٘٧ّ خُ٘ٙخق ٌي ُ٘ل٥ٛ ٍُّ٘ٙش، ١ٕ٘ي ١٤د ٔإ٘لُل٣
ألٞ  خٕ٘ٝيك ؤـدز٥ٛ: ٘يٓ ٕ٘ٛ لُ ؤٞ ظ٧ٝ٥ٍخ ٔبلٜي ل٩ٙ ؤ٣٠ ظفًيً ٦خيلدء ٘ؤل٤٧٘يلص ،
 ٧ِ82٘ي ال يعفد٦ِ ٜد ٦صً خهلل ز٣ خ٘ي٧٥ي ٌي خ١٘د٧ْٜ )خ٘عل٧َخش(، لليٟ ِلدٖ ٌلي خّٜ٘ٝل٧َ 

، ٦ال يّصً زٍ٘ٓ ؤ٤٧٘يص لّيّيلص ٕ٘لٗ بٔلُخجيٙي، زلٗ «بَكى آنٓخ»لٟ ـٝيك ز١ي بُٔخجيٗ: 
٠ل٧ق  ٥ٌل٧ ؤيعلد   «ؤَاب ٔاآلة ٔاداض»: (ؤي خٕ٘ٝيك)ؤ٤٧٘يص ص٧َيص ٜفدِيص، ٦ٍٔ٘ٓ ٧٘ ُِٙط 

اناظ   »أل٠لي ؤ٠لد  ،د ٧٤ ٜمعدي ٌي ٔعلسٕٛ، ٌإ٠لد ؤ٦٘ل٩ ٜل١ٕٛ ز٧صلً خأل٤٧٘يلصٜٟ خ٘ٝفدِ ٔٝ
 ٧َٖٔ خهلل.، ؤي : ؤ٠د خ٘ٝؽ٥ُ، ٦ؤ٠د « قضؿّ اآلة ٔؤعؿهّ بنٗ انعبنى

خ١٘سي خ٧ُٖٔ٘ ، بَٔد٘يص ز١ٍٓ خ٘ٝم٩١ خٍ٘ي  بَٔد٘يص خٕ٘ٝيك لٟآوُ  ١٤٦د ٠فً بلبل٠د  
٤٦ّٜل٧خ ؤٜلدٚ  ،ٝم٧خ ١ٜل٣ ٤لٍخ و١ٕل٧خيم٣ٌُ خ٘ي٧٥ي ٌي ٔٗ ؤ٠سيدج٥ٛ ٥َٙٔ٦ٛ، ٘لٍ٘ٓ لليٟ ٔل

بَكى آنٓاخ ، ٔثُإ انعهاد »لفص خٕ٘ٝيك خٍ٘ي خلعؿ لٙي٥ٛ ز١ٛ ٔعدز٥ٛ ٌي ٍُٔ خّ٘ٝخٜيُ: 
 (.6: 82)خ٧َّٜٝ٘  «كهكى

ٌة٠ي ؤـً خٕ٘ٝيك ِلً وٙلس٥ٛ زد٘مفلص ، ٦ؤؼسلط زُخءظل٣ ٜلٟ  - ٜيىدجيٗئع٧َ  -٤٦ٍٕخ 
 .د  ٘عفًيً، ٦َيَّ لٙي٥ٛ َيخ  ٍٜمٝخ

٥ٌٝل٣ خ٘ي٥ل٧ي )ؤ٠ل٣ ـلًي، ٦ِلدٖ  ٜم١ل٩   :بٞ خ١٘ٛ خٍ٘ي زيٟ ؤيًي١د يعًخ٣٘٦ ٜم١يدٞ ٜعىدٍ٘دٞ
ٜىديُ ؤَخي٢ خٕ٘ٝليك )ؤ٠ل٣ ٘لٛ يفلًي ، زلٗ ِصلً خ٘ٝفلدِ ٌمٕلر(، ٌإ٠لد  زإ٤٧٘يص ٣ٍٕ٠(، ٦ٜم٩١  

، زي١ٝد يٕعًٖ ١٥٤د ؤَـك ٥ٌٛ خ١٘ٛ ٜٟ وبلٖ ٔبلٚ خٕ٘ٝيك ٦خ٧ِ٧٘ي ل٩ٙ ظ٧ظيم٣ ٦ُ٘ل٣
 ـ١دزٕٛ زُٙق خ٘ي٧٥ي ٥ٝ٥ٌ٦ٛ خ٘ىدؼث خٍ٘ي ٌَع٣ خٕ٘ٝيك... ١٤٦د ظ٧ٕٞ خٍ٘ٝدَِص.

 ، ٦ٕ٘ٛ ُٕ٘ي ٦ظًّيُي.ؤـًي خ٘عُلير زد٘م٧خَ ٜمٕٛ، ٧٥ٌ ٜٝعك 
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 ٠مٝص َذ خ٘ٝفً ي٧ٕق خٕ٘ٝيك .٦ ٔبلٚ خً٘ٔع٧َ ١ٍّٜ ،

 ٔميً ـًخ  زم٧خَْ .٦ ،ؤُْٕ٘ ل٩ٙ خُ٘ي

ٞ ؤٔمديش لعُظٓ زًؤض َٔد٘عٓ زًّٜٝص ؼ٧يٙص ـًخ  ، ؤلعّلً ؤ٠ل٣ ٜلٟ خ٘صلمر لٙيلٓ 
 ،ظعى٩ٙ لٟ ًّٜٜدظٓ َوٛ ؤ١٠د ٜلٟ خٍ٘ٝعلُض ؤٞ ٠دِٙل١د٤د زميلًخ  للٟ خ٧ٝ٘ظل٧ق خألٔدٔلي

 خآلٞ َـم١د ب٩٘ صٙر خ٧ٝ٘ظ٧ق .٦

 ٠فيٗ .٧٤ بلبلٞ خٕ٘ٝيك لٟ ٌخظ٣ ٌي خإل٦ ،٠ُـك ب٩٘ ٧ٜظ٧ل١د خألٔدٔي
 

، «صخ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيلل»: ٔللٝيط خأل٦٘لل٦٩ ظٍعللٙط لعللُظٓ زعمُيللً ٜم١لل٩ خ٧٘لللًش ،
ٌط ٔٙي٥ٝد . «صخ٘ٝفدِي»: خ٘ؽد٠يص٦ ُّ  ، ؼٛ ل

٦ال ؤُوٍللي لٙلل٩ لعللُظٓ ؤ١٠للي ظمفسللط ـللًخ  ٜللٟ ظمُيٍللٓ ٘ٝم١لل٩ خ٧٘لللًش ، ٌٕلللبل 
ِصلًظ٣ ؤ٠لد ؤ٦ زمّيلًظ١د  ال لبلِص ألي ٥١ٜٝلد زٝلد٦،  ػ خ٘عمُيًٟ ودؼحدٞ ٜٟ لييوعيدَخال

 .خٕ٘ٝيميص

ٌللللط خ٧٘لللللًش خ٘ف٤٧ُيللللص ٔد٘عللللد٘ي : )خ٧٘لللللًش خ٘ف٤٧ُيللللص زلللليٟ خ٘ٝلللل٧خي  ُّ ٌمعللللُظٓ ل
يصللسمدٞ ٜللديش ٦خلللًش ؤ٦ ـلل٤٧ُخ  ٦ ،ؤ٦ خ٘للًٚ زد٘ٝللدء ،خ٘ٝعفد٠ٕللص ليللػ يعمللً خ٘ٝللدء زدٕ٘للُٕ

٤ي ٜد ظاٜٟ ز٣ ـ١دزٕٛ ، ليػ يل٨ُ ؤٞ ٦ ، ٔٝي٥د خ٧٘لًش خ٘مّيّيصؤ٦خلًخ  ، ٢ٍ٥ٌ خ٘ص٧َش 
ٝلد ب٘ل٣ ، ٌّلً صلدَ خَ٘ٝعملً ٜمل٣ ٔبل٦٤ ٤ٕلٍخ ٌدِ٘ٝعمل٦ً،  ٜك خٕ٘ٝليك ـ٤٧ُيلد  خظمً خآلذ 

 ( .ـ٤ُ٤٧ٝد ٦خلًخ  

 ٠د ؤٔإٖ لعُظٓ ، ٤ٗ ٤ٍخ بيٝد٠ي يد لّيّي خ٘ٙيه ؟ؤ٦

  ٜٟ ؤيٟ ؤظيط زإٞ ٤ٍخ بيٝد٠ي؟



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
زًللص ال ٦ ٣ ٧٤ ٤ُؼّصلّيًظ١د خٕ٘ٝيميص ، زٗ ٜد ِٙعَ ٤ي  ال٦ ٤ٍخ ٘يٓ بيٝد٠ي ، ٧ٜٝد  ل

 لبلِص ٥٘د زةيٝد١٠د خٕ٘ٝيمي خٕ٘ٙيٛ .

خ٘عللي ظم١للي خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص ، ال ٦ ،خٕ٘ٝلليك ٦خلللً ٌللي خ٘فلل٦ُ٤٧ ٌللد٧ّٖ٘ زللإٞ خآلذ
 .(4)ٜك خٕ٘ٝيك ـ٤٧ُيد  خظمً ظم١ي ؤٞ خآلذ 

٥٠ٝللد ٔد٠للد ـلل٤٧ُيٟ ١ٍٜصللٙيٟ ) ٘يٕللد يللًٖ لٙلل٩ ؤ (صللدَ ـ٤ُ٤٧ٝللد ٦خلللًخ  ) :٧ٌّ٘للٓ
 . خ  ٦خلً خ  صدَخ ـ٦ُ٤٧ ،ظمًخ زمً ٌ٘ٓخؼٛ  ،( ٌي خ٘سًخيص خ  ٦خلً خ  ـ٤٧ُ

 .ال زد٘مّيًش خٕ٘ٝيميص٦ ال ظٝط زإي صٙص إليٝد٠ي خ٘ٙىصي٦ ،٢ٍ٤ ٤ُؼّصزد٘عإٔيً ٦

 ٥د اللّد  .ي٘بٔأظي ٦ ،بل لبلِص ٥٘د زةلبلٞ خٕ٘ٝيكٌؤٜد خ٧٘لًش خ٘ٝفدِيص 
 

خ٘عي ؤوؽلإ لعلُظٓ ٦ خٕ٘ٝيك ،٦ ٜم٩١ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص زيٟ خآلذيل١ي ؤ٦ال  ؤُ٘ق 
ٌد٧٘لًش خّ٘ٝص٧يش ١٤د ٌي بلبلٞ خٕ٘ٝيك ظعىؽ٩ ٜفلُي ، زد٘عد٘ي ٌي ُ٘ل٥د ٦ ،ٌي ٥ٝ٥ٌد
٘لٛ يعفدٔلُ ؤللً ؤٞ يصلُق زٝؽلٗ ٦ ،خ٘ىُض ، ٌدٕ٘ؽيُ ٜٟ خأل٠سيلدء ٔلد٧٠خ صلد٘مي٦ٟ خّ٘صً

 ظصُيمدض خٕ٘ٝيك .

٤لي ٦للًش ٦ خ٘ؽسيملص ،٦ خٕ٘ٝليك ٤لي ٦للًش ـ٤٧ُيلص ٌلي خ٘فل٦ُ٤٧ خ٧٘لًش زليٟ خآلذ
ظملدي ِلً للًغ زليٟ ـل٤٧ُيٟ خ٘ليٓ ٔٝلد ظٍعلٙط لعلُظٓ زلٍُٔ ٦ ٠ٍصلدٖ ،خؤِ٘يص ز٦ًٞ 

 ٘يصلليُخ ـلل٤٧ُخ  ٦خلللًخ  ، ٌدٕ٘ٝلليك ٤لل٧ لّللٗ خهلل خ١٘للدؼُ ) خ٧ٙ٘ـلل٧ْ ( ٔٙٝللص خهلل خ٘مدِٙللص ،
 زد٘عللد٘ي ٤لل٧ ـلل٤٧ُ ٦خللل٦ً خ٘فلل٤٧ُ ،٦ يمٝللٗ ٠ٍللٓ خ٘ؽسيمللص٦ ،مّللٗخٕ٘ٙٝللص ي٧٘للً ٜللٟ خ٦٘
٘ليٓ ٦ ،٠ٍصدٖ، زٗ ٤ٝد ٦لًش ـ٤٧ُيص ٦خللًشخؤِ٘يص ز٦ًٞ ٦ ٔدٜٙص٦ ؼسيمص ٦خلًش ٜؽّٙص٦
 .ظمدي ـ٤٧ُيٟخ

ٔلعىًخٚ خ٘ٝصلؽٙمدض خ٘بل٧٤ظيلص ، ألٞ ٜلد ظٍعلٙط خٍ٘خ ؤَـ٧ ؤٞ ٠ٕل٧ٞ ؤٔؽلُ يِلص ٌلي 
 .خآلٞلعُظٓ ز٢ٍُٔ ٜىعًٙ ظٝدٜد  لٝد ِٙع٣ ؤ٠د 

                                                

 ـ٤٧ُ زيٟ ٦خ٦ٍ٘خض ٠ٍُٔ زد٘ٙسٓ خٍ٘ي ؤ٠ُ٘د ب٘ي٣، ٦يعٙىٛ ؤٞ خً٘ٔع٧َ ١ٍّٜ ٔدٞ يعمًغ لٟ ٦لًش خ٘ف٧خ٤ُ (4)
 خ٘ؽسيمص ٦خ٘ىصدجٛ زيٟ خآلذ ٦خالزٟ.ؤي : لٟ ٦لًش خ٘ف٤٧ُ  ٜيىدجيٗي١ٝد يعمًغ خً٘ٔع٧َ خٕ٘ٝيك، زـ٤٧ُ خهلل ٦



 

 

 «أنا واآلب واحد» 

ظٍعللٙط ٦ ،٘للآلذ ٌللي خ٘فلل٤٧ُ ٔللع١ُٕض ِلل٧٘ي زللإٞ خٕ٘ٝلليك ٜٕللد٦  خ٦ لعللُظٌَٓلط 
أل٠لل٣ ٘لليٓ ٌللي خ٘لل١ٛ ؤي لللًيػ لللٟ  ،٘مٙللٓ ظّصللً ؤ٥٠ٝللد ٦خلللً ٌللي خ٘فلل٦ُ٤٧ز٧ّ٘للٓ: )

 ٕيك( .خ٦ٝ٘ خٕ٘ٝد٦خش خ٘ف٤٧ُيص زيٟ خآلذ

٠للي ب :ٌللي ٠ٍللٓ خ٧ِ٘للط ظّلل٦ٖ٧ ،ال ؤلللُي ٘ىصلليد  ٔيللً ٔعسللط ٤للٍخ ٜٕللع١ُٕخ  ِلل٧٘ي
 خآلذ ٦خلً ٌي خ٘ف٤٧ُ .٦ ي١١ٕٝي خ٧ّٖ٘ زإٞ خٕ٘ٝيك

ؤٞ خٕ٘ٝلليك  :خآلذ ٦خلللً ٌللي خ٘فلل٤٧ُ ٜم١د٤للد زٕللٗ زٕللدؼص٦ لّيللّي خ٘ٙلليه ، خٕ٘ٝلليك
 َ .ٔع١ٕدخ٧ٝ٘ظ٧ق زٕيػ ـًخ  ، ال يمعدؾ ٥ٍ٘خ خال، ٘آلذ ٌي خ٘ف٤٧ُ  ٜٕد٦  

 ٦لًش خ٘ف٤٧ُ ظم١ي خٕ٘ٝد٦خش ٌي خ٘ف٤٧ُ .

ٌبل ٜٕٙٙص ٌيٝلد ِٙلط لٙل٩  ٦ؤ٠د يِيُ ـًخ  ٌي ٔٗ ٜد يعمُٙ زد٘ٝصؽٙمدض خ٘بل٧٤ظيص ،
ي١ٕٝٓ خُ٘ـ٧ق أل٧ِخٖ خآلزدء ، ؤ٦ ي١١ٕٝي ؤٞ ؤ٥َٙٔد ٘لٓ ٌلي َٔلد٘عي خّ٘ديٜلص ٦ ،خإلؼبلَ
 ؼٙسط ١ٜي ٤ٍخ .٦ بٞ ؤَيض

 

 ظٍعٙط لعُظٓ زلٍُٔ ؤٞ ) خ٧٘للًش خ٘ٝفدِيلص ظٕلَُض ٔؽيلُخ  ٌلي خٕ٘علدذ خّ٘ٝلًْ (
 ٌُٔض ؼبلؼص ؤٜؽٙص .٦

ؤ٠د لّيّص  ال ؤلُي ٜلد ، ٦«.... ؤثهٕؽ ؿ ٗٔ ؤَب رغؿذ : »ؤ٦ال  : ٧ِٖ خ٧ُٖٔ٘ ز٧٘ٓ
يفلر ؤٞ ظم١لي ٠ٍلٓ  (٦خللً)٥ٌلٗ ٔٙٝلص ، !!زليٟ ِل٧ٖ خٕ٘ٝليك٦ ٦ـ٣ خ٘ٙس٣ زيٟ ٤ٍخ خ٧ّٖ٘

 خٕ٘عدذ ؟!خ٘ٝم٩١ ٌي ٔٗ 

، ال يٍٕللي ؤٞ ٠ّلل٧ٖ ل٥١للد (٦خلللً) ٔللعىًٚ ٤للٍخ خ٘عمسيللُخال ، خٕ٘ٝلليك ل١للًٜد زد٘عإٔيللً 
خ٘عُٔيلر خ٘ٙىل٧ي ٦ ، زلٗ يفلر ؤٞ ٠مل٧ي ٕ٘ٙليدَ (٦خللً) ٦لًش ـ٤٧ُيص ٘ٝفُي ٌٔلُ ٔٙٝلص

 ٘ٙمسدَش .

 ٌٙيٓ ٌُٔ خٕ٘ٙٝص ٧٤ خً٘٘يٗ .



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ٕللٓ ِعسٕللط ِلل٧ٖ زلل٧٘ٓ خُ٘ٔلل٧ٖ ، ؤـسللط لٙلل٩ ٠ٍخ٦خ٘مفيللر ؤٞ لعللُظٓ ل١للًٜد 

: ز١ٍٕللٓ ، ٌمعللُظٓ ظٍعللٙط زللد٧ّٖ٘ ؤ٥٠للد ٦لللًش خ٥٘للًي خ٘ٝٙللعُْ لٕللر ِلل٧ٖ خٕ٘لليدَ
بٌخ  خٕ٘لليدَ ٦خظلللك ـللًخ  ، ٌدٕ٘للليدَ ٤لل٧ ٜلللٟ يمللًي ٜم١للل٩ ، «فةَُااب َذاااٍ عاابيالٌ يااا  اه»

 ٘يٓ ؤ٠د ؤ٦ لعُظٓ .٦ ،خ٧٘لًش

٘ٛ يع٣ُٔ ز٧٘ٓ خ٧ُٖٔ٘ ودٜعد  ٘يٍٕل٢ُ ؤي ٘لىٛ لٙل٩ ٤ل٧خ٢ ، ٌلبل ٦ ،خٕ٘يدَ ٦خظك
  ِص ٤ٍخ زٍخْ .ؤلٙٛ ٜد لبل

ؤ٥٠لد  :ٕل١فً ؤٞ خٕ٘ٝليك ٘لٛ يّلٌٗ «اآلة ٔاداضٔ ؤَاب» :ؤٜد بٌخ َـم١د ب٩٘ ٧ِٖ خٕ٘ٝيك
خ٘ٝم١ل٩ ٦ ٔل١إظي ٕ٘ٙليد٦َ ، يءزلٗ ظ٥ُٔلد ٦للًش ٜؽّٙلص ٌلي ٔلٗ ٘ل ،٦لًش ٤لًي ؤ٦ ِصلً

 .خ٘ٙى٧ي اللّد  

ي١ؽسلُ لٙيل٣ ٠ٍلٓ خّ٘ل٧ٖ ، « نذًادٔ بًَب ؤَاذ ع ًاد» :ٓ ٧ّٖ٘ يم٧ّذخِعسدٔؼد٠يد  : 
٘ليٓ ٘لُؼد  ؤٞ ٦ ٦خظك ـًخ  ؤٞ خ٧٘لًش ظىعٙلً للٟ خ٧٘للًش خ٘علي ِصل٤ًد خٕ٘ٝليك ، ١٥ٌد

 خ٘عُٔير خ٘ٙى٧ي .٦ ٦خلًخ  ٌي خٕ٘عدذ ٣ٙٔ ، ٥ٌٍخ يعمًي زدٕ٘يدَ (خ٧٘لًش)ي٧ٕٞ ٜم٩١ 

ٙليٓ ٔلٗ ، ٌؼد٘ؽد  : ٧ِٖ خًّ٘يٓ بٔٙي١ًْٝ خ٦ُٜ٘د٠ي ، ي١ؽسلُ ؤيعلد  لٙيل٣ ٠ٍلٓ خٍٕ٘لُش
 ٦لًش ٤ي ٦لًش ٜفدِيص . ٘يٓ ٦ٗٔ ٦لًش ٤ي ٦لًش ـ٤٧ُيص ،

 ؤِلل٧خٖ خآلزللدء ٌللي خّ٘للُٞ خأل٦ٖ خ٘ٝلليبليي لللٟ خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص زلليٟ خآلذ َض ِللُؤ٦بٌخ 
ٞ ؤٕللعفً لٙللُخض خألِلل٧خٖ خ٘عللي ظأللً خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص ، ٌللبل ظمعّللً ٌ)خٕ٘ٝلليك( خالزللٟ ٦

 ٣ لعُظٓ ٘يٓ ٘ل٣ ؤي لبلِلص ز٧للًشٕٟ٘ ٜد ٌُٔظَ ٦ خآلزدء ٘ٛ يس٦ُٙخ ز٥د ٌي خُّ٘ٞ خأل٦ٖ ،
 .خالزٟ ٦ خآلذ

ظٕللُخَ ٦ زللٗ ٔللٗ ِلل٧ٖ ٘لل٣ ٔلليد٣ِ خ٘ىللدٚ ، ،بٌخ  ؤٜؽٙعللٓ ال لبلِللص ٥٘للد زّلل٧ٖ خٕ٘ٝلليك
 خآلذ .٦ خ٧٘لًش خ٘ٝفدِيص ٌي خٕ٘عدذ ال ي١ٍي خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ٕ٘ٙٝيك

 

 .)ؤي خ٧٘لًظيٟ ظعمُٙ ز٧لًش خٕ٘ٝيك ٜك خآلذ ؟  : )لعُظٓ ظٕإٖ



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ال لبلِلص ٥٘ٝلد زلد٧٥ٍٝ٘ٚ خٕ٘لٙيٛ للٟ ٦ ٜٕسّد  ؤٞ ٔبل خ٧٘للًظيٟ ودؼحعلدٞ ،٦ؤ٠د ؤـسط 
 خآلذ.٦ ٦لًش خٕ٘ٝيك

ظملللدي خآلذ ٜلللك يٕللل٧ق خؤ٠لللد ؤظٍلللُ ٜلللك خ٘مٙٝلللدء خٕ٘ٝللليمييٟ خ٘لللٍيٟ ٌَعللل٧خ زد٘عإٔيلللً ٦ 
 يل١ي ؤٔإ٘ٓ ٜد لبلِص ٤ٍخ زٝد ٠عمًغ ل٣١ ؟٦ ،خإل٠ٕدٞ()

 ؟خالزٟ ٦ زيٟ ؤ٧١ِٚ خآلذ ظمدي خآلذ ٌي ي٧ٕق ، زد٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيصخٜد لبلِص 

ٜللد لبلِللص خ٥ُ٘ؼّللص خ٧ٝ٘يخ٘يللص خ٘عللي ٌَعلل٥د خ٘مٙٝللدء زٝللد ؤ٧ِ٘لل٣ ٜللٟ ٦لللًش خ٘فلل٤٧ُ زلليٟ 
 زٟ؟خال٦ خآلذ

زد٘علد٘ي ٔلٗ ٜلد ز١يعل٣ ٦ ،، ٧٥ٌٍٝٚ خ٧٘لًش ودؼث ٜٕسّد  ل١ً لعُظٓزد٘عإٔيً ال لبلِص 
 . د  ل٩ٙ ٤ٍخ خ٧٥ٍٝ٘ٚ ٔي٧ٕٞ ودؼح

ٜع١م٧خ للٟ خ٧٘للًش خٍ٘خظيلص خٙٝدء خٕ٘ٝيمييٟ ٧٤ ؤٞ خ٘م٦ ،ؼٛ خ٧ّٖ٘ خأللفر ٘معُظٓ
٧ِ٘ٓ ال لبلِص ٘ل٣ ز٧ٝظل٧ل١د ، ٜلد لبلِلص خ٧٘للًش خٍ٘خظيلص زد٘عإٔيً ٦، خٕ٘ٝيك!!٦ زيٟ خآلذ

 ( زد٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ؟خالزٟ)٧ٔٞ خآلذ ٧٤ ٣ٍٕ٠ 

٤ٝد ٘ىٛ ٦خلً )ٔٝلد خالزٟ ٦ ؤ٠د ؤلعًّ ؤٞ لعُظٓ وٙؽط زيٟ ٧ٔٞ خآلذ ،ل٧ٜٝد  
ٌللدٍَُ٘ ٔسيللُ ـللًخ  ، ، ٦خلللًخ  ٌللي خ٘فلل٤٧ُ خالزللٟ ٦ ٔلل٧ٞ خآلذ٦ ٘يللص(ظّلل٧ٖ خ٥ُ٘ؼّللص خ٧ٝ٘يخ

ؤ٦ ، ٘لللىٛ خالزلللٟ ٦ ،ألٞ خآلذ ٘لللىٛ ،زلللٟٞ خآلذ ٤للل٧ خالب :خٕ٘ٝللليمي٧ٞ ال ي٧ّ٘للل٧ٞ
زد٘عد٘ي ٤ٍخ ٜد ٌَع٣ خ٘مٙٝلدء خٕ٘ٝليمييٟ ٦ ،وُآؤ٧١ِٚ خالزٟ ٦ ،خآلذ ؤ٧١ِٚ :زٝصؽٙك ؤيَ

 .ٜٟ ٤ُؼّص خ٧ٝ٘يخ٘يص

ؤ٠للد ؤ٠عفللُ ٦ ،خالزللٟ ٦ ِللد  خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص زلليٟ خآلذخ٘مٙٝللدء ٘للٛ يٌُعلل٧خ بؼبل ٕ٘للٟ
 ٜع١دق ٦لًش خٍ٘خض.خخً٘٘يٗ ، بٌخ ١ٔط ظّصً ؤٞ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ؤيعد  ٜٝع١مص زٕسر 

ٔللع٨ُ ز١ٍٕللٓ ؤٞ خٕ٘للٗ ٜعٍللُ لٙلل٩ ٦ ،٦لٙلل٩ ٔللٗ لللدٖ ٔللإِعسٓ ٘للٓ ؤِلل٧خٖ خ٘مٙٝللدء
 ٘يٓ ٔٝد ظٍعٙط لعُظٓ ز٣٘٧ّ .٦ ،خٕ٘ٝيك٦ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص زيٟ خآلذ
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خآلذ ٦خللً ٦ ٞ خٕ٘ٝليكب :ليلػ يّل٧ٖ، ظٕعًٖ لعُظٓ ز٧ّٖ خً٘ٔع٧َ ٦خيٟ ـلُي٦ٚ 
 ٤ٍخ ٜد ؤَخي خٕ٘ٝيك ٣٘٧ِ .٦ ،خ٘ىُض٦ ٌي خّ٘صً

 ،خ٘ٝٙليحص٦ خ٘ىلُض٦ خآلذ ٦خللً ٌلي خّ٘صل٦ً ٦ؤ٠د ؤ٦خٌلُ لٙل٩ ٤لٍخ . ٠ملٛ ، ٌدٕ٘ٝليك
٥ٌلٍخ ال ، ٔإ٦ظك ٤ٍخ ٜلٟ ِل٧ٖ خ٘مٙٝلدء ٦ ،ُيصٕٟ٘ ٢ٍ٤ خ٧٘لًش ٤ي ٠عدؾ خ٧٘لًش خ٘ف٦٤٧

 ي١ٍي ؤٞ خٕ٘ٝيك ٦خلً ٌي خ٘ف٤٧ُ ٜك خآلذ .

ؤٞ ال ظ٧ـلً ٦للًش ـ٤٧ُيلص زليٟ  :٧ٌّٖ لعُظٓ ؤٞ ٦خيلٟ ـلُي٦ٚ ي٧خٌّلٓ ٌلي خ٘لُؤي
ؤؼد٘ر لعُظٓ زدً٘٘يٗ ، زلإٞ ظفلً ٘لي لسلدَش ٦ ،( ٧ِٖ ويُ صميكخالزٟخٕ٘ٝيك )٦ خآلذ

ؤ٦ ٘يٕد ٜٟ ؼسيملص ، ـ٤٧ُيد   خ  خآلذ ٘يٕد ٦خل٦ً ٕ٘ٝيك٦خلًش ي٧ّٖ ٌي٥د ٦خيٟ ـُي٦ٚ ؤٞ خ
 ؤ٠عفُ خً٘٘يٗ .٦ ٦خلًش ،

بٌخ ٦ خ٥٘لًي ٤لي خّ٘ٝصلً ٜلٟ خ٘مسلدَش ،٦ ٞ ٦للًش خ٘ىلُضب :زلٗ ِلدٖ ،٧٥ٌ ٘لٛ ي٤ُٕ١لد
ـٝلدق ةدض خ٘مٙٝلدء ، ٌخِعسدٔللعًّض لعُظٓ ؤ٣٠ ال ي٧خ١ٌّي ٌي خُ٘ؤي ، لٙيلٓ ؤٞ ظ١عفلُ خ

ٌلبل ي٧ـلً ٜٕليمي ٦خللً يعسلك ، وُآ١٠فُ ب٩٘ ؤي ظٍٕيُ ال ٕ٘ي  خٍُٕ٘ٝيٟ ٔدي  ٦ خ٘مٙٝدء
خ٘ؽسيمص ، ٤ٍخ ؤُٜ ٦ خآلذ ٦خلً ٌي خ٘ف٦ُ٤٧ خٕ٘ٙيٝص ، ي١ُٕ ؤٞ خٕ٘ٝيك صخ٘عمد٘يٛ خٕ٘ٝيمي

 .١ٜع٣  

الء ا٥لللٌ: )ٔعٙلل٥ً لعللُظٓ ؤيعللد  زعٍٕللليُ ٦٘لليٛ زللدَٔٙي ، ؼللٛ لّٙلللط لٙيلل٣ ز٧ّ٘للٓخ
زلٗ يٍٕل٣٠٦ُ لٙل٩  ،ٟظملدي خ٘مّيّلي خ٘فل٤٧ُي٦ٞ ٌي خ١٘ٛ يال٘ص لٙل٩ خالٞ ال ي٦ُخٍُٕ٘ٝ

  (.ظمدي خ٘ٝفدِيخال

خ٘عللي ظٍٕللُ خّ٘لل٧ٖ زإ٠لل٣ ٦لللًش ٦ ٦َوللٛ ٔؽللُش خ٘عٍدٔلليُ خٕ٘ٝلليميص خ٘عللي ظّللًَ زد٘ٝحللدض
، ٠عّيط ٜٟ ٔٗ ٤ل٢ٍ خ٘عٍدٔليُخلعُظٓ ٌةٞ ظمدي ـ٤٧ُيٟ ٔٝد ِٙط ( ، خ٘يٓ ٦ ـ٤٧ُيص )

 لعّللًض ؤ٠لل٣ ي٧خٌللُ ظٍٕلليُْ ،خ٤للٍخ أل٠للٓ زد٘عإٔيللً ٦ ي٦ٚ ،٦خيللٟ ـلل٦ُ ظٍٕلليُ ٦٘لليٛ زللدَٔٙي
 وعيدَْ ٘عٍدٔي٠ُد خٕ٘ٝيميص .خعّدجيص ً٘يًش ٌي خ٢ٍ٤٠ زد٘عإٔيً ٦
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جللص دٔللإًِٚ ٘للٓ ّٜدزٙللص ٜ؛ ظمعّللً ؤ٠لل٣ يّلل٧ٖ ؤٞ خ٧٘لللًش ٜفدِيللص ٦ ٣ٌٕللٗ ظٍٕلليُ ٔللعًّٜ

دِيلص ِل٧ٖ ظٍٕيُ ي٧ّٖ زد٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ، ٍ٘خ ٧ِ٘ٓ زإٞ خٍُٕ٘ٝيٟ ي٧ّ٘ل٧ٞ زد٧٘للًش خ٘ٝف
 ودؼث ، ٌدإلـٝدق ل٩ٙ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص .

٦َوللٛ ؤٞ ٤للٍخ خ٘للُي ٔللدي زٝللد ٔللإ٣ًِٜ اللّللد  ٜللٟ ؤِلل٧خٖ خ٘مٙٝللدء ، بال ؤ١٠للي ٔللإٌمٛ 
 ،٦ٔإ٦ظللك ٘للٓ ٜللد ِد٘لل٣ ٦٘لليٛ زللدَٔٙي، ِعسٕللط ١ٜلل٣ خٜمللٓ ظٍٕلليُ ٦٘لليٛ زللدَٔٙي خ٘للٍي 

 ٔع٥ٙدي ز٣ .٘مٓ خال٘يٓ ٌي صد ٦ظُٔط ٜد ،لعُظٓ ُِؤظ٣ ٌي ظٍٕي٦٢ُ

بٞ ظٙٓ خٕ٘ٙٝص ُٜظسؽص زٝد ٔس٥ّد ٜٟ لًيػ ، ١٤د  :٦٘يٛ زدَٔٙي ي٧ّٖ : ) خ٘سمط ِدٖ
ٔإ٠ل٣ ٦ خّ٘ؽيلك خآلٜلٟ ،٦ خّ٘لًَش خ٘ٝمفّيلص٦ خُ٘لديلص٦ وعيلدَخال٦ يعمًغ يٕل٧ق للٟ خُ٘وسلص

ؤي ؤٞ خ٧٘لللًش ١٤للد ٦لللًش  ،«خآلذ ٦خلللً ٌللي خّ٘يللدٚ زٕللٗ ٤لل٢ٍ خأللٝللد٦ٖ ؤ٠للد: »يّل٧ٖ ٥٘للٛ
 .ًَِش (٦ ظفد٢خ٦ لٝٗ

خٕ٘ٝيك ٦خلً ٌي خ٘ؽسيمص ، بال ؤٞ ٜلد ِد٘ل٣ ٦ َوٛ ؤٞ خ٘عٍٕيُ ال ي٧ّٖ صُخلص  ؤٞ خآلذ
ٞ خ٧٘لللًش ٤للي ٦لللًش خّ٘للًَش ب :إلؼسللدض ؤ٤٧٘يللص خٕ٘ٝلليك ، ٌلل٧٘يٛ زللدَٔٙي يّلل٧ٖ ٦٘لليٛ ٔللدي  

 لعُظٓ . ظفد٤٣ٙ٤ٍخ ٜد ٦ ،ؤيعد  

 َش خ٘عي ٘آلذ ) خهلل ( ؟٤ٗ لعُظٓ ظ٧خ٣ٌّ ٌي خُ٘ؤي ؤٞ خٕ٘ٝيك ٣٘ ٠ٍٓ خًّ٘
١ٕ٘٦لٓ ٘لٛ ظّعلسٓ ظٍٕليُ ٦٘ليٛ ، لعلُظٓ ١ٜل٣ ! ِعسٕلَط خ٤ٍخ ٜلد ي٧ّ٘ل٣ زلدَٔٙي خ٘لٍي 

خآلذ ٦خلللً ٌللي خّ٘يللدٚ زٕللٗ ٦ ٌللد٧ّٖ٘ زللإٞ خٕ٘ٝلليك، ِعللسٓ ٜلل٥١ٛ خ ّٟ٘لل٧ٖ خ٘للسمط خ٘للٍي
خآلذ ٦خللً ٌلي ٦ ٌدٕ٘ٝليك ،٤٦لٍخ لّيّلي، خأللٝدٖ ي٢ٍُٕ زدَٔٙي ل٩ٙ ؤ٣٠ ٦لًش خًَّ٘ش 

 ٘آلذ ٌي خًَّ٘ش ٍٔ٘ٓ . خٕ٘ٝيك ٜٕد٦  ٦ خ٘ف٤٧ُ ،٦ ع٩ خ٘ؽسيمصل٦يء، ٔٗ ٘
ٞ ّٜصللً : بزللٗ ِللدٖ خ ،٦خلللً خ  خآلذ ٘يٕللد ـلل٦ُ٤٧ ٞ خٕ٘ٝلليكب :ؤيعللد  زللدَٔٙي ٘للٛ يّلل٦ٗ

 ٤للٍخ ٜس١للي لٙلل٩ خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص ،٦ خٕ٘ٝلليك ٜللٟ خّ٘لل٧ٖ ٤لل٧ خ٘عمسيللُ لللٟ ٦لللًش خّ٘للًَش ،
 ٔبلٜي .آوُ ٌي ٤ٍخ ؤُٜ ٥ٜٛ ـًخ  ٔإُ٘ل٣ ٦

سلدَٔٙي يّل٧ٖ ٌلي ٌٜلٟ ٔبلٜل٣ ،  ِعسدْلٟ ظٍٕيُ زدَٔٙي ي٦ٞ خال يعىدظخ٘ؽيك ٟ٘ ؤٔع
: ) ًّ٘ ٔدٞ بلبلٞ  455ٓ ، زد٘عمًيً ٌي ٚ خِعسد٠ٍٔٓ خٕ٘عدذ زمً زعك صٍمدض ٜٟ 

  .خآلذ ٦خلً ٘يٓ ؤِٗ ٜٟ ظصُيك زإ٣٠ ٜٕد٦ِ هلل (٦ ي٧ٕق زإ٣٠
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 ٞ ٤ٍخ بلبلٞ لٟ ؤ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك .: ب٣١ٜ ي٧ّٖ زٕٗ ٦ظ٧ق ِعسَٕط خي خٍ٘ي بٌخ  زدَٔٙ

لعل٩ ٤لٍخ خ٘عٍٕليُ ٘لٛ ظّعلسٓ ٦ ٠عّيط ٜٟ ٔٗ ظٍدٔي٠ُد ٤ٍخ خ٘عٍٕليُ ،خ٦ٕٟ٘ لعُظٓ 
 ظُٔط خ٘سدِي .٦ ،٠عّيط زعك ٔٙٝدضخ٣١ٜ زص٢َ٧ صميمص ، زٗ 

 

٦يفللر ؤٞ ظ١عسلل٣ ب٘لل٩ ؤٞ ٔللٗ ، ٜللٟ ؤِلل٧خٖ خ٘مٙٝللدء خ٘ٝعٍللُ لٙي٥للدخآلٞ يل١للي ؤِعللسٓ  
زٝم١ل٩ ؤ٥٠لد ظمعٝلً  ،٘يٕلط ٦َليلص٦ ،خُ٘ٝخـك خ٘عي ٔإ٤ٌُٔد ، ٤ي ظٍدٔيُ ٠ًّيلص٦ خ٘عٍدٔيُ

زلدء خ٦ُ٘ليلص ٜؽلٗ ٘لٟ ؤِعلسٓ ؤِل٧خٖ خآل٦ ،خٕ٘ليدَ ٌلي خّ٘ٝلدٚ خأل٦ٖ٦ ل٩ٙ خ٘عُٔيلر خ٘ٙىل٧ي
، أل٠لٓ ال  ل١لًْ ٥٠لد ٔلع٧ٕٞ لفلصؤؤلعّلً أل٠لي ال ؤز٠٧د ظديَْ يم٧ّذ ٜٙؽي ؤ٦ ويل٢ُ ، 

 وؽإ ٔسيُ .زد٘عإٔيً ٤ٍخ ٦ ،ظٍُٕ خٕ٘عدذ ز٦ٍٕٓ١ ،ظ٥عٛ زعٍدٔي٠ُد )خ٘صميمص(

ٌُٔللُ»:  Henry Alford يّلل٧ٖ خ٘مللد٘ٛ  ، ρἷε ٘يٕللط٦ ٜمديللًش νἕض ٔٙٝللص ٦خلللً زد٘ي٠٧د٠يللص 
 ،٧٘لًش ٌي خ٘ف٤٧ُ ٌي خّ٘ٝلدٚ خأل٦ٖزٗ يم١ي ؤٞ خ ،صزد٘عد٘ي خ١٘ٛ ال يم١ي ٦لًش ٘ىصي٦
 .«خإلَخيش٦ خٕ٘ٙؽص٦ ٕٟ٘ ؤيعد  ٌي خ٘م٦ٗٝ

 (. itical testament cr Greek، commentary Exegeticalخُ٘ٝـك : )

ِللً ظمللًيض خالزللٟ ٦ خ٧٘لللًش ٌللي خ٘فلل٤٧ُ زلليٟ خآلذ»:  Heinrich Meyerيّلل٧ٖ خ٘مللد٘ٛ 
 .«ٍ٘٘ٓ لد٧٘٦خ َـ٦٣ٝ ،٧ي٤ٍخ ٜد ٣ٝ٥ٌ خ٘ي٦٥ ،ζμενἐν ἕ زدٍ٘ٙؿ

 (.tHeinrich Meyer’s critical and Exegetical commentary on the New testamenخُ٘ٝـك: )

زلٗ ٌلي  ،خُ٘وسص٦ خآلذ ٦خلً ٘يٓ ٌّػ ٌي خ٥ً٘ي٦ دؤ٠»: Mahan Heneryي٧ّٖ خ٘مد٘ٛ  
 .«خ٧ّ٘ش٦ خ٘ف٦ُ٤٧ خ٘ؽسيمص

 (.ooks of the new testamentHenry Mahan's commentary on selected b.خُ٘ٝـك: ) 

خ٘عللي ٦ ςἷε ٘يٕللط٦ ٌُٔللُض ٜمديللًش ، νἕ ٦خلللً»:  Marvin R. Vincentيّلل٧ٖ خ٘مللد٘ٛ  
 «٘يٓ ٜفلُي خإلَخيش ؤ٦ خّ٘ل٧ش٦ ،زد٘عد٘ي خ٧٘لًش ١٤د ٦لًش خ٘ف٦ُ٤٧ ،ٔعم١ي ٘ىٛ ٦خلً

 (.Vincent’s word studiesخُ٘ٝـك : )
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زد٘علللد٘ي ال ظم١لللي ٦ ش،٘يٕلللط ٜللل٦ٍُٔ ،٦خللللً ٜمديلللًش»:  A.T.Robertsonيّللل٧ٖ خ٘ملللد٘ٛ  

 .«خ٘ؽسيمص٦ زٗ ظم١ي ٦لًش خ٘ف٤٧ُ ،٘ىٛ ٦خلً

 (.testament Robertson’s word pictures in the new .خُ٘ٝـك : )

زد٘علد٘ي خ٘عإٔيلً ٦ ، ش٘يٕلط ٜل٦ٍُٔ ،ٜمديلًش ً"خلل٦"ٔٙٝلص  »:  NET Bibleظ٧ّٖ ٠ٕىص  
. ظؽلدزُ خ٘ٙىصليٟ ٘ليٓ ٜلد ٦خللً  يءخآلذ ٘ىٛ ٦خلً ، زٗ ٦٘ ٘يٓ ل٩ٙ ؤٞ خٕ٘ٝيك

 .«ظٛ ظإٔي٢ً ، زٗ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص

 The NET Bible Notes ( Jn 10 : 30  .)(،Biblical studies press خُ٘ٝـك : )

٦ ؤؤيفل٧ ٔلدي " :خ٘ل١ٛ خ٘ي٠٧لد٠ي يّل٧ٖ»:   Jamieson ،Fausset & Brownيّل٧ٖ خ٘مٙٝلدء  
٠ملٟ  "ٌي ٤لٍخ خّ٘ل٧ٖ خ٘مفليٛ ...  بٞ ٘ىع١د ال ظمعُي زًِص خ١٘ٛ خألصٙي ٟ"زدظيُ خيٟ خٔٝي
٘لليٓ ٦،  َزٝللد ) ٜصللٙمص ٦خلللًش ( ظمللُذ لللٟ ظُّيسللد  ٦ ، "( يء٦خلللً ) ٔٙلل٦ ) ٘ىصللدٞ (

٥ٌلٍخ يسليٟ ؤ٠ل٣  ٣"،ٜلٟ يلً ؤزيل "ؼلٛ  ، "٢ٜلٟ يلً ":ظٝدٜد  ٌٍٕٙص خ٘ٝؽٗ ، ٌيس٦ً ظ١دِط زيٟ ٣٘٧ِ
، ٌلةٞ ظٙلٓ دخ٘لًِيُ خ٘لٍي ظلٛ ظإٔيل٢ً ١٤ليء ل٩ٙ خُ٘وٛ ٜٟ ؤٞ ٦لًخ٠يص خ٘ف٤٧ُ ٘يٕلط خ٘ٙل

   .«خ٘مّيّص ٤ي ؤٔدْ ٜد ظٛ ظإٔي٢ً

 (. unabridged  –Commentary critical and Explanatory on the whole bible.خُ٘ٝـك : )

خٕ٘ٝلليك ٤للي ٦لللًش ٦ بٌخ  ٦خظللك ـللًخ  ؤٞ بـٝللدق خ٘مٙٝللدء لٙلل٩ ؤٞ خ٧٘لللًش زلليٟ خآلذ 
خُ٘ٝخـلك ، ٦ ٔليُصىيُ ٜٟ ٜحلدض خ٘عٍد خِعسد٤ٍْخ ٦ ٤ًي ،٦ ٘يٕط ٌّػ ِص٦ً ،ـ٤٧ُيص

 ٕإلؽيٓ زٕٗ ٦َُٔ .ٌٌةٌخ ؤَيض خّ٘ٝيً ، 

لٙل٩  : »٘يٕل٧ٞ ٜم١لد٢ ٦خظلمد   خِعسدْآوُ ظي ٕ٘ٙيدَ ، ؤَيً ؤٞ ؤلُٙ ل٩ٙ آ٦ِسٗ ؤٞ  
خ٘للًِيُ خ٘للٍي ظللٛ ظإٔيلل٢ً ١٤للد ، ٌللةٞ ظٙللٓ  يءخ٘للُوٛ ٜللٟ ؤٞ ٦لًخ٠يللص خ٘فلل٤٧ُ ٘يٕللط خ٘ٙلل

زٝم٩١ ؤٞ ٧ِٖ خٕ٘ٝليك ؤ٦ ٔليدَ خ٘ٝؽلٗ خ٘لٍي صلُق زل٣ ، «خ٘مّيّص ٤ي ؤٔدْ ٜد ظٛ ظإٔي٢ً
ل وشؽفٓاب ؤداض  »ٖ: ٠يص خًَّ٘ش ل١ًٜد ِلدي ؤٞ ٥ٍ٠ٛ ؤٞ خٕ٘ٝيك ؤَخي ؤٞ يصُق ز٧لًخعيّع

خآلذ ٦خللً ٌلي ٦ ١٥ٌلد خٕ٘ٝليك ؤَخي ؤٞ يٙلُق ؤ٠ل٣، «ٍ واض ؤثاديا »ؼٛ زمً ٌ٘ٓ ، «يٍ وض 
 خآلذ ٦خلً ٌي خ٘ف٤٧ُ .٦ ٣ٍ٘٘ٓ ؤلٟٙ خٕ٘ٝيك ؤ٠، زٗ ؤيعد  يً خآلذ ٤ي ي٢ً  ،خًَّ٘ش



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
 خإلَخيش٦ خ٘يلً خ٧٘خللًش٦ ٌد٧٘للًش ٜلك خآلذ ٌلي خّ٘لًَش، ٔدْ ٜد ظٛ ظإٔيل٢ً ؤ٤٦ٍخ ٧٤ 

٤٦لٍخ ٜلد ِد٘ل٣ ، خ٘ؽسيملص خ٧٘خللًش خ٘علي ؤل٥١ٙلد خٕ٘ٝليك٦ خ٥ً٘ي ٤لي ٠علدؾ خ٘فل٤٧ُ خ٧٘خلل٦ً
د خٕ٘ٝلليك ٘يٕلل٦ ٓ زّلل٧ٖ ٦خيلٟ ؤٞ خآلذ٘لٍ٘ٓ ؼد٘سعُلل٦ ؤيعلد  ٦خيللٟ ـللُي٦ٚ ،٦ ٦٘ليٛ زللدَٔٙي

 . خ  ٦خلً خ  ـ٤٧ُ

٦ؤَـلل٧ ؤٞ ظ١عسلل٣ ب٘لل٩ ؤٞ ٔللٗ ، ؤَخي خ٘مٙٝللدء ؤٞ ي٧ّ٘لل٢٧ ض ٌللي ٥ٌللٛ ٜللدإؤوؽللٌمعللُظٓ 
٘لىٛ ٦خللً ( خالزٟ ٦ خُ٘ٝخـك خٕ٘دزّص ٠دِٙط ٌُٕ خ٥ُ٘ؼّص خ٧ٝ٘يخ٘يص ؤيعد  ) ٧ٔٞ خآلذ

 ."٦خلً "ٚ ز١دء  ل٩ٙ خ٘عُٔير خ٘ٙى٧ي ٕ٘ٙٝصصممط خ٦٧٥ٍٝ٘ ،َيض لٙي٦٣ ،
زٕسر ؤٞ ٘ىع١د ال ظمعُي زًِلص خ٘ل١ٛ خألصلٙي ٔٝلد ِلدٖ خ٘مٙٝلدء ، ٔلعفً ؤٞ زد٘عإٔيً ٦

ّٙللص ظُـٝلل٢٧ زؽُيّللص خ٦٘،  خ٘عللُخـٛ ظُـٝعلل٣ زؽُيّلل٣ لٌُيللص ٔٝللد ـللدء ٌللي خ٘لل١ٛ خألصللٙي
 ٌع٧ّٖ :،  JMNTٜؽٗ ظُـٝص ،  ظٍٕيُيص

 ( I and the father are " ( continuously exist being ) one Or " I and my Father : we are 

one thing). 
 .٦خلً يءخآلذ ٦٘ ؤ٠د ؤ٦، ٔعُٝخَ دخآلذ ٦ـ٧ي ٦خلً ز٦ ظُـٝع٥د ٔد٘عد٘ي : ؤ٠د٦

٦ـلل٧ي ٦خلللً زلل٦ًٞ ٦ خآلذ ـلل٦ُ٤٧ ٞ خٕ٘ٝلليكب :٥٠للد ظّلل٧ٖ، بٌد٘عُـٝللص ٦خظللمص ـللًخ  
 .ٔعُٝخَ (د٠ٍصدٖ ) زخ

 

ٞ خ٘ي٧٥ي ٥ٌٝل٧خ ٔلبلٚ خٕ٘ٝليك زؽُيّلص ب :معُظٓ ظ٧ّٖ، ٠ٌإظي خآلٞ ب٩٘ ٔيدَ خٕ٘بلٚ 
ٍَّ ٦ ظ٦ُٕٗٝ ،ودؼحص  صمك ٥٘ٛ ٥ٝ٥ٌٛ .٦ ،ز٥ٛ ٌي ٥٘٧ِٛظ٧ّٖ : خٕ٘ٝيك ٔ

٤للٍخ خٕ٘للبلٚ ويللُ صللميك ، زللٗ بٞ خٕ٘ٝلليك ِللً ؤلٙللٟ لللٟ ؼسيمعلل٣ زمللً ٌ٘للٓ زد٘عإٔيللً 
 . ٨ُ١ٔ خٕ٘يد٦َ ،ٔعى٥ًٜدخزمسدَخض ؤ٨٧ِ ٜٝد 

لٙل٩ ٥ٝ٥ٌلٛ ؟ ؤٚ ٔلدٞ يلُي  ) ٤ٗ ظُخ٢ ٔدٞ خٕ٘ٝليك ٌلي ٤لٍخ خ٘عمّيلر يل٧خ٥ٌّٛ :ظٕإ١٘ي
  .(لٙي٥ٛ؟

وعٙللً خٕ٘للٟ خٕ٘ٝلليك ٦ ، خٕ٘ٝلليك ٦خ٥ٌّللٛ لٙلل٩ َؤي٥لٛ ؤ٠لل٣ يٕللد٦ي ٠ٍٕلل٣ زلدهللزد٘عإٔيلً 
 –لد٘د ٣٘ ؤٞ يٍملٗ  –٧٤ ظ٥ٝص خ٘عفًيً ، ٌدٕ٘ٝيك ٘يٓ ٜفًٌد  ٦ ،٦خلً يءٜم٥ٛ ٌي ٘



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
خٕ٘ٝليك لٙل٩ ِل٥٘٧ٛ  َيَّ  ٌّلً٘لٍ٘ٓ ٦ زؽسيمع٣ زٕٗ صلًَ ٔٝلد ٤لي ،زٗ ٧٤ زدٍ٘مٗ يصُق 

 .ؤ٣٠ يٕد٦ي ٣ٍٕ٠ زدهلل :٥٘٧ِٛل٩ٙ ٘يٓ ٦،  زد٘عفًيً

 ٤ٍخ ؤُٜ الزً ؤٞ ظ١عس٣ ٣٘ .٦

، ٘لٍ٘ٓ ؤوؽلإض ٌلي ٥ٌلٛ زملط خ٘مسلدَخض٦ ،لعُظٓ لد٦٘ط ظٍٕليُ خٕ٘ليدَ ز١ٍٕلٓ
ِل٧ٖ خ٘ي٥ل٧ي ؤ٠ل٣ يٕلد٦ي  لعّديْ ؤٞ خٕ٘ٝيك ٔدٞ يلُي لٙل٩خ٦ؤلعًّ ؤٞ ٤ٍخ خ٘ىؽإ ٠دظؿ لٟ 

 ٧٤ ٔدٞ يُي ل٩ٙ ظ٥ٝص خ٘عفًيً . ،ٜٟ ِسٗ ٣ٍٕ٠ زدهلل ، زٗ ٔٝد ٌُُٔض 

 ) ٌإ٠لد ؤ٦٘ل٩ ز٧صلً خأل٤٧٘يلص أل٠لي ؤ٠لد خ٘لٍي ًِٔل٣ خآلذ :ل٧ٜٝد  ؤُْٕ٘ ل٩ٙ ٧ِ٘ٓ
ٓ ٌللي ٥ٌللٛ خ٘مسللدَش حلل٥ٌللٍخ زد٘عمًيللً ٜللد ِصلل٢ً خٕ٘ٝلليك ، َوللٛ وؽ، ؤَٔلل٣ٙ ب٘لل٩ خ٘مللد٘ٛ (٦

 زص٧َش صميمص .

خٍ٘لَُ ٦ ٘يٕلط ّٜد٠َلص٦ خٕ٘ٝليك ؤـل٨ُ ٍٜدَِلص ): وعصلدَدُق ٘لٓ خٕ٘ليدَ زيل١لي ؤ٘ل
٥ٌل٧ ، ٌٍي خٍ٘ٝدَِلص زلًؤ خٕ٘ٝليك ٜلٟ خألي٠ل٩ ب٘ل٩ خأللٙل٩، الء خّ٘عدش ازيٟ ٦٤ ٔسيُ (، زي٣١

 يم٧ٕٝٞ زإلٕدٚ خهلل٦،  ّ٘ر خّ٘عدش أل٥٠ٛ ٦ٔبلء خهلل٦ ،ي٧ّٖ ٥٘ٛ : بٞ ٔدٞ خ١٘د٧ْٜ ٔسُ
ؤَٔل٣ٙ ٦ ٗ ٜسد٘لُش ب٘ل٩ خأللٙل٩ ٌيّل٧ٖ : ٌد٘لٍي ًِٔل٣ خآلذ، ؼٛ ي١عّل ص(آ٥٘)٣ٝٔ زّٙر دز٦

  ب٠ي خزٟ خهلل ؟ :ب٠ٓ ـًٌط أل٠ي ِٙط :ب٩٘ خ٘مد٘ٛ ظ٧٘٧ّٞ ٣٘

ؤز١للدء  ":ٔللإلؽيٓ ٜؽللدٖ ٘عُّيللر خٍٕ٘للُش : بٌخ ّ٘للر خ٘ٝٙللٓ لٕدٜلل٣ ؤٜللدٚ خ١٘للدْ زّٙللر
 ؟! "خزٟ خ٘ٝٙٓ "، ٥ٌٗ ظٕعٕؽ٦ُٞ ؤٞ يّٙر خز٣١ خ٧٘ليً ؤٜدٚ خ١٘دْ زّٙر ٓ"خ٘ٝٙ

٠ل٣ يّلدَذ ّدَزص ٍ٘ٙٝدَِص ، زٝم١ل٩ ؤ٢ٍ٤ٝ ٤ي خ٘، ي ؤُ٘ق ٘ٓ ٜد ِصًظ٣ ٜٟ خ٘ٝؽدٖيل١
ٕ٘لٟ خٍ٘ٝدَِلص ٤لي ٦ ،"ؤز١لدء خ٘ٝٙلٓ "ٌدّ٘ٝدَزص ؤٞ خٕ٘لٗ ظملط ّ٘لر، ؤُٜيٟ ٘يٍدََ زي٥١ٝد 

ظٙللُيٍد  ٥٘للٛ ، زي١ٝللد خزللٟ خ٘ٝٙللٓ ٤لل٧ ٦ ٜفلدِخ   (ؤز١للدء خ٘ٝٙللٓ)ٞ خ٘مٕلدٚ ؤُؼٙللُ لٙللي٥ٛ ّ٘للر ؤ
  .أل٣٠ خزٟ خ٘ٝٙٓ لّيّص   ،ـ٤٧ُي٦ ٗ ٧٤ ؼسيميز ،٘يٓ ٜفُي ّ٘ر ظُٙيٍي

دٕ٘ٝيك يٝيّ ٠ٍٕل٣ للٟ خّ٘علدش ، ٌيّل٧ٖ ٥٘لٛ : ، ٌيل١د ٠ؽسُ خ٘ٝؽٗ ل٩ٙ ٔبلٚ خٕ٘ٝيك 
( ،  صز٥لٍخ خّ٘ٙلر خٌُ٘يلك ) آ٥٘ل - ٤لٛ زٙل٦ُ - بٞ ـدِ ١ٙ٘د٧ْٜ خّ٘ٝلًْ ؤٞ يّٙلر خّ٘علدش



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
 ٔٙٝعل٣ زد٘ؽسيملص٦ ؤ٠لد خزلٟ خهلل٦ ٜك ؤٞ ؤلٕلد٥ٜٛ يٕٝلٟ ؤٞ ظُىؽلث ، ٌٕلٛ زلد٘مُي يملُ ٘لي

 .(زٟ خهللل )خٞ ؤّ٘ر زؤخ٘ف٤٧ُ ، يمُ ٘ي زدألٔؽُ ٦

ب٠ٝللد يّلليٛ ٦ ص،الء خّ٘عللدش خ٘للٍيٟ ّ٘سلل٧خ زدآل٥٘للاٌدٕ٘ٝلليك ز٥للٍخ خ٘ٝؽللٗ ال يمللديٖ ٠ٍٕلل٣ ز٥لل
ٔلل٣ٝ ، د٘ٝفللُي ؤ٥٠للٛ يمٕٝلل٧ٞ ز ص(آ٥٘لل)ٌللةٌخ ؤلؽللد٤ٛ خهلل ّ٘للر  ،زيلل٦ٛ٥١ ٍٜدَِللص لدي٘للص زي١لل٣

٘للٍ٘ٓ ٥ٌللي ٍٜدَِللص ٘لليٓ زلليٟ ٦  ، أل٠لل٣ ٔٙٝللص خهلل ٌخظلل٣ ،٩٘٦ يٕلل٧ٞ خٕ٘ٝلليك ٤لل٧ خزللٟ خهللٌلدألَ 
 .خّ٘عدش خ٘سُٙ(٦ عيٟ ؤي ) ٔٙٝص خهلل خألِ٘ي ٌخظ٣ظب٠ٝد زيٟ لد٘عيٟ ٜعٍد٦٦ ب٠ٕدٞ( ،٦ )ب٠ٕدٞ

 

٠ل٣ يملديٖ ٠ٍٕل٣ : ب٤ٍخ ٜد ٣ٝ٥ٌ خ٘ي٥ل٧ي ٦، «ضاآلة ٔادٔ ؤَب» ٞ ٔٗ ٜد ِد٣٘ خٕ٘ٝيك ٧٤ب
لٙللي٥ٛ خٕ٘ٝليك ٦ٜللك ٌ٘لٓ ل١للًٜد َي "، ؤ٠للد خزلٟ خهلل" :زلدهلل ، ٌدٕ٘ٝليك ١٤للد ٘لٛ يّللٗ زلد٘مُي

َوللٛ ؤٞ خٕ٘ٝلليك ٘للٛ ي٥ّٙللد ، «بَااد اثااٍ اه ؟ :ؤَااك جااضفذ ألَااد قهااذ د:ؤر ٕناإٌ ناا»ِللدٖ: 
ٜد ٣ٝ٥ٌ خ٘ي٥ل٧ي ٜلٟ ٜٕلد٦خش خٕ٘ٝليك ٤ٍخ يم١ي ؤٞ ٦ ،«اآلة ٔادضٔ ؤَب»: زد٘مُي ، زٗ ِدٖ

 .(خزٟ خهلل)ٜك خهلل يمٝٗ ٠ٍٓ ٜم٩١ 

ؤ٠لط ٦ ٠ٓ خزٟ خهلل ، زٗ ِد٧٘خ ٘ل٣ : ب٠لٓب :٠ٓ ِٙط٠ط ظفًي ألؤ :ٌد٘ي٧٥ي ٘ٛ ي٧٘٧ّخ ٣٘
،  ظٕلد٦ي ٜلد ِد٘ل٣ خ٘ي٥ل٧ي (خزلٟ خهلل)ب٠ٕدٞ ظفمٗ ٠ٍٕٓ ب٥٘د  ، بٌخ  خٕ٘ٝيك ي٧ظلك ؤٞ لسلدَش 

 ٧٤ ؤ٣٠ يٕد٦ي ٣ٍٕ٠ زدهلل .٦

، ٠عٕللدزيصخ٘يٕللط ٜفللُي ٦ ،٥ٌللي ز١لل٧ش ٌخظيللص، ٠ٍٕلل٣  "خهلل" :ظٕللد٦ي" خزللٟ خهلل" بٌخ  لسللدَش
ظمفر ٦ ،زٗ زد٘مٕٓ ٧٤ ؤ٢ًٔ، ٘ٛ يصمك ٥٘ٛ ٥ٜ٧٥ٍٜٛ زإ٣٠ يٕد٦ي ٣ٍٕ٠ زدهلل خٕ٘ٝيك ٦

ُٔلللٗ ، خ د  ٣ ظفلللًي٠ٍٜللل٥١ٛ ٘ٝلللدٌخ يٕللل٧ٝ ُٝ ١ٝ٘عفَلللُ ، ٔٙٝلللص خهلل ، ٥ٌللل٧ يّللل٧ٖ خ٘مّيّلللص ، ٤للل٧ خ٘
 .)خ٧ٙ٘ـ٧ْ(

 

: ظمٙيُ لعلُظ٦ٓ ،«ؤعؿهّ بنٗ انعبنىٔ انظ  قضؿّ اآلة : »ؤٜد زد١ٕ٘سص ٧ّٖ٘ خٕ٘ٝيك
ٜلٟ ِسلٗ ٜم١ل٩ ٠لد ِلً ٘لُلط ؤ٦ ،٤ٍخ ظٍٕليُ ولدؼث ظٝدٜلد  سد٘عإٔيً ، ٠ٌسي ٌّػ ٦ ؤ٣٠ ٧َٖٔ

 ودَـيص .٦ َٔد٘يص ٧٠لدٞ : يخوٙيص ) ٌخظيص (ٌدإل، َٔد٘يص خإل



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
بَٔللد٘يص : )ٕ٘ٝلدٞ ٜملًي ، ظٕل٩ٝ  د  َٔلٗ ؤ٠لد ٘ىصلل١لًٜد ئُلٗ خهلل خ١٘سلي ؤ٦ ل١لًٜد ؤُ 

ٌد٘ٙلىٛ خ٘لٍي ٔإَٔل٣ٙ ٘ليٓ ٜلد، ٜٕلدٞ  ٩ويلُي ب٘لآولُ  د  ٠ي ؤَٔٗ ٘ىصأل،  (ودَـيص
بَٔلللد٘يص : )٘لللٍ٘ٓ ظٕللل٩ٝ ، ٜيىدجيلللٗـللل٤٧ُ ٦ زد٘علللد٘ي ال يمٝلللٗ ؼسيملللص٦ ،ٜيىدجيللل٤ٗللل٧ 

 .(ودَـيص

 ،ي ٘معللُظٓ لسللُ خإليٝيللٗ ، ٌدٕ٘ٙٝللدض ٦٘للًض ٜللٟ لّٙلليؤٜللد ل١للًٜد ؤَٔللٗ ٔٙٝللدظ
ـلل٤٧ُ لّٙللي ، ٌم١للًٜد ؤَٔلل٥ٙد ٘للٓ ، ؤ٠للد ؤَٔللٗ ٔٙٝعللي ٜللٟ ؼسيمللص ٦ ظمٝللٗ ٠ٍللٓ ؼسيمللص٦

 .ي ظ٩ٕٝ بَٔد٘يص يخوٙيص ) ٌخظيص (زد٘عد٦٘ ،٘يٓ ٘يحد  وُيسد  ل١ي٦ ،لّٙي

زد٘عد٘ي ٤ل٧ ٦،  ٗ (ٌةَٔد٘يص خٕ٘ٝيك ٌخظيص ) يخوٙيص ( ، أل٣٠ ٧٤ ٔٙٝص خهلل ) ٠ؽُ خهلل خ٘مدِ
ل١للًٜد ئُللٗ خآلذ ٔٙٝعلل٣ ، ٤للي زللٍ٘ٓ بَٔللد٘يص ٦ ـلل٤٧ُ خهلل ) خآلذ ( ،٦ ٜللٟ ٠ٍللٓ ؼسيمللص

 ٦ يخوٙيص .ؤٌخظيص 

٥١ٕ٘لد ٦ ٦ٌي لّيًظ١د خٕ٘ٝيميص ، خٕ٘ٝيك ُٜٔٗ ، زٕٗ زٕدؼص ، ال ٠ىٍي٥د ل٩ٙ ؤلً ،
ي ال زد٘عللد٦٘ ٦ ٠سللي ٌّللػ زللد٧٥ٍٝ٘ٚ خ٘للٍي ظمللد٦ٖ ٘للُل٣ لعللُظٓ ،ؤال ظم١للي ؤ٠لل٣ َٔلل٧ٖ 

 ـ٤٧ُ خآلذ .٦ ٜٟ ؼسيمص ٔدٜبل   د  ٧ٔٞ خٕ٘ٝيك ب٥٘زيٟ ٦ ظ١دِط زيٟ خإلَٔد٘يص خً٘خوٙيص

رغؿاام عٔدااك » ٌللد٧٘لي خّ٘ٝللًْ ٌللي خ٘م٥للً خّ٘للًيٛ يّلل٧ٖ لٙلل٩ ٕ٘للدٞ يخ٦ي خ١٘سللي:
بٌخ  ظمسيُ خإلَٔد٘يص ٤ل٧ ٜمل٦ُي ٜلٟ ، ( ٠1:  411) ٧َّٜٜ  «رجضص ٔجّ األعضٔ فزُشهق ،

ٞ ٦َق خهلل ُٜٔٙص ، ظم١لي ؤ٥٠لد ٜىعٍٙلص ٌلي ٦َل٣ ٘يىُٙ ، ٥ٌٗ ألخ٘م٥ً خًّ٘يٛ ، خهلل ئُٗ 
 خ٘ف٤٧ُ لٟ خهلل ؟٦ خ٘ؽسيمص

٤للي ظىعللك ٘لل١ٍٓ خ٘عمسيللُ ٦ خ٘فلل٤٧ُ،٦ ال ، ٌلل٦ُق خهلل ظمٝللٗ ٠ٍللٓ خ٘ؽسيمللصزد٘عإٔيللً 
 خٕ٘عدزي زإٞ خهلل ي٥ُٙٔد ، ٥ٌي ُٜٔٙص .

 خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص .٦ بٌخ  ال ظ١دِط زيٟ خإلَٔد٘يص

 

٧ّٜ٤خ ؤٜدٚ لفلص خٕ٘ٝليك خ٘لٍي ٦ ٍ٘٘ٓ ليٟ ٔٝم٧خ ٣١ٜ ٤ٍخ و٧ٕ١خ) :لعُظٓ ظ٧ّٖ
٦ؤ٠لد ال ؤ٦خٌّلٓ ٌلي زملط ٔٙٝدظلٓ ، ٠ملٛ خٕ٘ٝليك ِلً وٙلس٥ٛ (، لعؿ لٙي٥ٛ ز١ٛ ٔعدز٥ٛخ



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ٖ زد٘علللد٘ي ٤لل٧ يّللل٦٧ ،ـلل٤٧ُ خهلل٦ ؤ٠للل٣ ال يفللًي ، زلللٗ ٤لل٧ زدٍ٘ملللٗ ٜللٟ ؼسيملللص٦ ،زد٘مفللص
 .–لد٘د ٣٘  –ال يٍٕذ ٦ ال يفًي٦ ،خ٘مّيّص

٥ٌٍخ ويُ صلميك ، زلٗ يل١لي ؤِل٧ٖ ٘لٓ ؤ٥٠لٛ ، ٕٟ٘ ؤوعًٙ ٜمٓ ؤٞ خ٘ي٧٥ي ظُخـم٧خ  
 لد٧٘٦خ َـٝص ُٜش ؼد٠يص زمً ٔبل٣ٜ ٤ٍخ !

ال ظعمفللر لّيللّي خ٘ٙلليه ، ٌدٕ٘لليدَ ٘للٛ ي١علل٣ ليللػ ؤ٥٠يعلل٣ لعللُظٓ ، زللٗ يفللر ؤٞ 
 ٠ٕٝٗ زدِي ٔيدَ خ٘مًغ .

زإٞ خٕ٘ٝيك صمك ٥٘ٛ ٜد ٢٧ٝ٥ٌ زد٘ىؽإ ؤ٣٠ يٕلد٦ي  د  لعُظٓ صميم ٌةٌخ ٔدٞ ٔبلٚ
لعلٍخَخ  ٜلٟ خ٘ي٥ل٧ي ٕ٘ٙٝليك لٙل٩ ٔل٧ء خ٥ٍ٘لٛ ، ؤ٦ خ٣ٍٕ٠ زدهلل ، ٔدٞ ٜلٟ خٍ٘ٝعلُض ؤٞ ٠ل٨ُ 

 ل٩ٙ خألِٗ ٨ُ٠ ظُخـمد  ٜٟ خ٘ي٧٥ي ٘يع٧ُٔخ خٕ٘ٝيك ٌي لد٣٘ .

ُْ ( ، زلٗ لي١ٝلد صلمك خٕ٘ٝليك ٥٘لٛ ٥ٍٜل٥ٜ٧ٛ ) لٕلر ظمسيل، ٕٟ٘ ٤لٍخ ٘لٛ يملًغ 
 ،٤لٍخ ٜلد ٘لٛ ظ١عسل٣ ٘ل٣ ، أل٠لٓ ؤ٥٠يلط خٕ٘ليدَ ل١لً ٔلبلٚ خٕ٘ٝليك٦ ٣ ،َـَٝـم٧خ يمد٧٘٦ٞ 

 ٘ٛ ظُّؤ زدِي خٕ٘يدَ .٦

 

ٔٝٗ َي٢ ، زإٞ ؤلٝد٣٘ ٤ي ؤلٝلدٖ ؤزيل٣ ؤخٕ٘ٝيك : زدِي خٕ٘يدَ خٍ٘ي ظُٔع٣يل١ي ؤُ٘ق 
 ك خ٧ّٖ٘ ٜك خٍ٘مٗ .خٕ٘ٝد٦ي ، زٗ ٦ظم٥د لفص ٕ٘ي يا٧١ٜخ ز٣ ، ٧٥ٌ ١٤د يفٝ

نكاٍ بٌ كُاذ ٔ ،بٌ كُاذ نـاذ ؤعًام ؤعًابل ؤثاد ، فاال رايُإا ثاد » ٌّلدٖ خٕ٘ٝليك :
ؤ٠لل٣  ٥ٌللٗ يٕللعؽيك ٜفللُي ٠سللي ؤٞ يصللُق، «... فااةٌ نااى رايُاإا ثااد فااأيُٕا ثبألعًاابل ،ؤعًاام

 ٜٟ ٤ٍخ خٍ٘ي يفُئ ؤٞ ي٧ّٖ ؤ٣٠ ي٣١ٕٝ لٝٗ ؤلٝدٖ خهلل ؟ يمٝٗ ؤلٝدٖ ؤزي٣ ؟

 

ٌي خٕ٘يدَ ٣ٙٔ ، ٌدٕ٘ٝليك ٘لٛ يعُخـلك ل١لًٜد للد٧٘٦خ َـٝل٣  خ١ّ٘ؽص خأل٤ٛؼٛ ظإظي ١٤د 
فااةٌ نااى »: ٌّللً ؤٔٝللٗ ،ؤ٦ظللك٦ ، زللٗ لللدي خٕ٘ٝلليك زٕللبلٚ ؤِلل٨٧«ضاآلة ٔاداأ ؤَااب» :٧ّ٘٘لل٣

ؤوعابا ؤٌ ؤَاب فياّ ، فؽهجإا ٔ ،رايُإا ؤٌ اآلة فادَّ ٔ نكاد رعغفإا ،رايُٕا ثد فأيُٕا ثبألعًبل
ؼسيمعلل٣ خ٘بل٧٤ظيللص ـيللًخ  ، ٥ٌللٛ ٘للٛ ٦ ٌٙٙٝللُش خ٘ؽد٠يللص ي٥ٍللٛ خ٘ي٥لل٧ي ظمسيللُ خٕ٘ٝلليك، «وًـااكِٕ



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
خٕ٘ٝليك ولُؾ ٦ لعُظٓ ، زٗ لد٧٘٦خ َـ٣ٝ ُٜش ؤو٨ُ ،خلعًّ ي١ٕمس٧خ ؤ٦ يعُخـم٧خ ٔٝد 

 ٜٟ زيٟ ؤيًي٥ٛ ي٦ٞ ؤي ظمٙيُ ؤ٦ ظُخـك ؤ٦ ظصميك .

 ًِ ٦خللً  د٥ٌٝل ،ًَِظ٣ ٤لي ِلًَش خآلذ٦ ،ؤٞ ي٢ً ٤ي يً خآلذ  :ز٣٘٧ّ ٌدٕ٘ٝيك ٘ٛ يٕع
 ٠لل٣ يمٝللٗ ؤلٝللدٖ خهلل ،ب :خ٘فلل٤٧ُ ، زللٗ ؤيعللد  ِللد٦ٖ ٦خلللً ٌللي خ٘ؽسيمللص دؤ٥٠ٝلل٦ ٌللي خّ٘للًَش ،

 ٧٤ ٌي خآلذ ، ي٘يٗ ل٩ٙ خ٧٘لًش خٕ٘دٜٙص خ٘ٝؽّٙص .٦ ،خآلذ ٌي٦٣

ؤلعًّ ؤٞ ظصُيمدض خٕ٘ٝليك ٦خظلمص ، ال ظمعلدؾ ب٘ل٩ ٤لٍخ خٕ٘لٛ ٜلٟ خ٘م١لدء ٘ٝمد٦٘لص 
 ٣ .ب٠ٕدَ ال٧٤ظ

بٞ خ٘لل١ٛ خ٘للٍي زلليٟ ؤيللًي١د يعًخ٦٘لل٣ ٜم١يللدٞ ٜعىدٍ٘للدٞ ، ٜم١لل٩ ٥ٌٝلل٣ : )لعللُظٓ ظّلل٧ٖ
ٜم١ل٩ ٜىلديُ ؤَخي٢ خٕ٘ٝليك ) ؤ٠ل٣ ٘لٛ يفلًي زلٗ ٦ ( ، ٣ِدٖ زإ٤٧٘يص ٦ٍٕ٠ خ٘ي٧٥ي ) ؤ٣٠ ـًي

 (.ِصً خ٘ٝفدِ ٌمٕر (

ٌللد١٘ٛ ي٧ظللك ؤ٠لل٣ ؤلٙللٟ لللٟ ؤ٤٧٘يعلل٣ زٙللٕٗ ، وعيللدَٞ ودؼحللدٞ ؤيعللد  خالزد٘عإٔيللً ٦
 ال يفًي .٦ ٕٟ٘ ٤ٍخ ٘يٓ ظفًيٍد  ، ٌدٕ٘ٝيك يمٟٙ لٟ ؼسيمع٣ زٕٗ ص٦ًَ ،٦خظك

ٌد٘عفللًيً يصللك ٌللي لد٘للص ٦خلللًش ، بٌخ ، ٞ ٘يٕللد يِيّلليٟ لٙلل٩ خإلؼللبلَخوعيللدَ٘للٍخ خال
 ٌسٍ٘ٓ ي٩ٕٝ ظفًيٍد  .،  –لد٘د ٣٘  –٧٤ يٍٕذ ٦ ؤلٟٙ خٕ٘ٝيك لٟ ؤ٤٧٘يع٣

يملص خ٘سٙلُيص ، ٥ٌل٧ ؤلٙلٟ ٦ٕٟ٘ ٤لٍخ ٘لٛ يملًغ ، ألٞ خٕ٘ٝليك ٤ل٧ خهلل خ٘فلد٤ُ ٌلي خ٘ؽس
 وعيدَيٟ .ٍ٘٘ٓ ؤٌَط خال، ٦٘ٛ يفًي ، زصًَ لٟ ٌخظ٣ 

 ؤ٠عفُ َيْ ل٩ٙ ٜد ؼُلع٣ .٦ خ٘عًّيُ ئع٧َ ١ٍّٜ ،٦ ٘ٓ ١ٜي ٔٗ خ٘ٝمسص
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 .ظميص ؼيسص ، ٦زمً، ٜيىدجيٗخ٘صًيُ خً٘ٔع٧َ 
 

، ـ١دزٓ خلعسلُ ٜلد ِٙعل٣ للٟ ظّٕليٝي ٧ٙ٘للًش ب٘ل٩ ـ٤٧ُيلص  ٜيىدجيٗصًيّي خً٘ٔع٧َ  
ال لبلِلص ألي ٥١ٜٝلد زٝلد ِصلًظ٣ ؤ٠لد ؤ٦ زمّيلًظ١د ٦ ،ودؼحدٞ ٜٟ ليػ خ٘عمُيً  ٦ٜفدِيص )
 ؟]ـ٧خ٤ُ[(، ١٤٦د ؤٔإٖ ـ١دزٓ: ؤال ظاٜٟ ؤٞ ٦لًش خٕ٘ٝيك زدآلذ ٦لًش ـ٤٧ُخٕ٘ٝيميص 

٤للٍخ ٜللد ِٙعلل٣ ٌللإيٟ خ٘ىؽللإ ٌللي  ش زلل٧٘ٓ ٦ؤزٙللٓ ٦لللًش ِصللً ٤٦للًي؟٦ؤال ظللاٜٟ ؤٞ ٦لللً
 ظّٕيٝي؟

ظسيٟ لبلِعل٣ ز٧ٝظل٧ل١د، ٌد٧٘للًش  ، ٦بٌخ ٔدٞ صميمد  ٞ ظّٕيٝي ٔدٞ صميمد  ؤؤلعًّ  
خ٘ٝفدِيللص ٤للي ٦لللًش خٕ٘ٝلليك ٜللك خآلذ، ٘للٍ٘ٓ ؤ٦َيض ٘للٓ لللًيؽي لللٟ ٤للٍخ خ١٘لل٧ق ٜللٟ 

 خ٧٘لًش.

 يك ٤ي ٦لًش ـ٤٧ُيلص ٌلي خ٘فل٤٧ُخ٦ٕٝ٘ ٌد٧٘لًش زيٟ خآلذ)٦ٜع٩ ـ١دزٕٛ ٧ّٖٙ٘: 
٘ليٓ ٔٝلد ظٍعلٙط لعلُظٓ زلٍُٔ ؤٞ ١٤لدْ ٦ ٠ٍصلدٖ ،خ٤ي ٦لًش ؤِ٘يص ز٦ًٞ ٦ خ٘ؽسيمص،٦
ِللً لللًغ زلليٟ ـلل٤٧ُيٟ ٘يصلليُخ ـلل٤٧ُخ  ٦خلللًخ  ، ٌدٕ٘ٝلليك ٤لل٧ لّللٗ خهلل خ١٘للدؼُ  خ  ظمللديخ

 خ٘فل٤٧ُ ،٦ يمٝلٗ ٠ٍلٓ خ٘ؽسيملص٦ خٕ٘ٙٝص ي٧ً٘ ٜٟ خ٘مّل٦ٗ )خ٧ٙ٘ـ٧ْ( ٔٙٝص خهلل خ٘مدِٙص ،
٠ٍصللدٖ، زللٗ ٤ٝللد خؤِ٘يللص زلل٦ًٞ ٦ ٔدٜٙللص٦ ؼسيمللص ٦خلللًش ٜؽّٙللص٦ زد٘عللد٘ي ٤لل٧ ـلل٤٧ُ ٦خللل٦ً

 (.ظمدي ـ٤٧ُيٟخ٘يٓ ٦ ،٦لًش ـ٤٧ُيص ٦خلًش

ـ١دذ خً٘ٔع٧َ، ٜد ظمًؼَط ل٣١ يىعًٙ لٝلد ؤظملًغ ل١ل٣، ؤ٠لط ظعملًغ للٟ خ٘مٙٝلدء 
ً ؤٞ بٌخ ١ٔلللط ظّصللل..  خالزللل٦ٟ ٘لللٛ يٌُعللل٧خ بؼبلِلللد  خ٧٘للللًش خ٘ف٤٧ُيلللص زللليٟ خآلذخ٘لللٍيٟ )

ظمًغ لٟ ٤لٍخ، ٦٘لٛ ؤ(، ٦ؤ٠د ال ٜع١دق ٦لًش خٍ٘خضخخ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ؤيعد  ٜٝع١مص زٕسر 
زلليٟ [ يللصف٧خ٤ُخ٘]ؤِلٝلل٣ لعلل٩ ظؽللد٘س١ي زد٘للً٘يٗ لٙيلل٣، ؤ٠للد ؤظمللًغ لللٟ خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص 

يٕلل٧ق ٦خآلذ، ٤٦للٍخ ٜللد ي٧ّي٠للد ب٘لل٩ زًلللص ؤ٦ ٤ُؼّللص خ٧ٝ٘يخ٘يللص خ٘للٍيٟ يلل٦ُٞ ؤٞ خآلذ ٤لل٧ 
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، ٘لٍخ ٔلد٧٠خ يٕلع٧ً٘ٞ ز٥لٍخ خ٘ل١ٛ لٙل٩ ٌي ي٧ٕق ٧٤ خظمدي ٘آلذ ؤيعد  زٟ خالخالزٟ، ٌدظمدي 

 صمص ٤ٍٜس٥ٛ، ١٤٦د ٦ِك خإلٕ٘دٖ.

٦يل١ي ؤ٦ظك ٘ٓ ص٧َش خوعبل١ٌد زعٍدصي٥ٙد، ٌةٞ ٜٟ ؤ٤ٛ ٜد ي١سىي لٙل٩ خ٘ٝعملد٦َيٟ 
 ٜمٌُع٣ بيَخْ ٠ّؽص خ٘ىبلي خ٘عي يىع٧ٍٙٞ لٙي٥د.

، ٌف١لدزٕٛ يل٨ُ ؤٞ «َاب ٔاآلة ٔاداضؤ». ٠مٟ ٜىعٍٙدٞ ٌي ظمًيً ِدجٗ ٢ٍ٤ خ٘مسدَش: 4
ِدج٥ٙد ٧٤ خٕ٘ٝيك خ٧ٕٝ٘ٞ ٜٟ ٠دٔل٧ض ٦ال٤ل٧ض، ٜلٟ ـٕلً ؤَظلي للٗ ٌيل٣ خ٘بل٤ل٧ض ؤ٦ 

 .ؤ٧١ِٚ خٕ٘ٙٝص، زي١ٝد ؤَخ٤د لسدَش ِد٥٘د ي٧ٕق خإل٠ٕدٞ

ٌإ٠ط ٜمُ ، )ٜد لبلِص ٤ٍخ زٝد ٠عمًغ ل٣١( :٦زٕسر ٤ٍخ خ٘ع١دٌُ ظٕدءٖ ـ١دزٕٛ ُٜخَخ  
ٝلد ٌُٔظُلل٣ ٘لٓ بٌخ ١ٔللد ٠عملًغ لللٟ خالظملدي خ٘فلل٤٧ُي زلليٟ خآلذ ٌلي ؤ٠لل٣ ال لبلِلص ٕ٘ؽيللُ ٜ

خ٘ٝعفٕلللً ؤ٦ خٕ٘ٙٝلللص خالزلللٟ ٦خالزلللٟ، ؤ٦ زمسلللدَش ؤوللل٨ُ زللليٟ خآلذ ٦خٕ٘ٝللليك خٕ٘ٝللل٧ٞ ٜلللٟ 
٤ل٧ خٕ٘ٙٝللص خ٘ٝعفٕلًش، ٤٦للٍخ ٜللد  «ؤَااب ٔاآلة ٔادااض»خ٘ٝعفٕلًش، ٌإ٠للط ظمعسلُ ِدجللٗ لسلدَش: 

ُٟ ؤٞ ِدجٗ لسلدَش : )ؤ٠لد ٦خآلذ ٦خللً( ب٘ل٣ ٜعفٕلً؛ ٘ٝلد  ؤظيُط ١ٝ٘دِٙعٓ ٌي٣، ٧٘٦ ١ٔط ؤئٜ
 ٔدٞ ٥ٍ٘خ خ٘م٧خَ ٜم٩١.

بٌخ لَٙٝط ؤ٠لي ؤ٨َ ؤٞ  ٦ٔي٥ٍٛ ـ١دزٓ ٔسر ؼُلي ٢ٍ٥٘ خألٔحٙص، ٦ٔعمعس٠ُي ٜمّد   
ٛ ٌلي خ٥٘يٕلٗ، ٧٤ ب٠ٕدٞ خ٣ٝٔ ي٧ٕق، َآ٢ ز٧١ بُٔخجيٗ يمِّٙ  «ؤَب ٔاآلة ٔادض»ِدجٗ لسدَش : 

ظلًل٧ٞ ؤ٤٧٘يعل٣، ٦ؤ٠لد ؤولدٍٕ٘ٛ ٌي٥لد،  ٦ؤَخي٦خ َـ٣ٝ ، ٥ٌلٍخ ل١لًي ب٠ٕلدٞ ٌمٕلر ، ٦ؤ٠لعٛ
ٍ٘٘ٓ ظؽ٧َ ٦ٌُ ٥ٌٝي ٜف٧ٝلص ٜلٟ خألٔلحٙص خ٘علي ظُخ٤لد زميلًش للٟ خ٧ٝ٘ظل٧ق، ٦ؤَخ٤لد ٌلي 

 صٙس٣.

 ٦ٟ٘ ي١١ٕٝد خ٘عٍد٤ٛ ٜك زمع١د بال بٌخ ؤـس١د لٟ ٔاخ٘يٟ:

؟ ٜلٟ ٤ل٧ ٤لٍخ خ٘ٝعملً زلدآلذ؟ ٤لٗ ٤ل٧ «ؤَاب ٔاآلة ٔاداض»خأل٦ٖ: ٜٟ ٧٤ ِدجٗ لسدَش: 
 ؤٚ ٧٤ ٔٙٝص خهلل خ٘ٝعفًٕش ٌي ي٧ٕق؟ ي٧ٕق خإل٠ٕدٞ؟

؟ ٤لٗ ٤للي «ؤَاب ٔاآلة ٔاداض»خ٘ؽلد٠ي: ٜلد ٠ل٧ق خ٧٘للًش خ٘علي يّصل٤ًد ٤لٍخ خ٘لٍي يّل٧ٖ: 
 ؟ ؤٚ ٦لًش ٜفدِيص )٦لًش ِصً ٤٦ًي(؟]ـ٧خ٤ُيص[ ٦لًش ـ٤٧ُيص



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
٦ًِ ٘لُل١د ٌلي خإلـدزلص للٟ خٕ٘لاخٖ خ٘ؽلد٠ي ِسلٗ ؤٞ يف٥لُ ٘لي ؤ١٠لد ٜىعٍٙلدٞ ٌلي بـدزلص 

 ٔدٞ الزً ٜٟ ؤٔٝك ـ٧خزٕٛ ل٣٘٧.خٕ٘اخٖ خأل٦ٖ، ٍ٘خ 

 

خالزللٟ زإِ٘يللص  –ٌيٝللد لللًخ زمللط خآلزلدء خأل٦خجللٗ ٦ٜللٟ ظللدزم٥ٛ –. خٕ٘ٝليمي٧ٞ يا١ٜلل٧ٞ 2
)خٕ٘ٙٝللص(، ٦ؤ٠لل٣ ٦خآلذ ـلل٤٧ُ ٦خلللً ِسللٗ خ٘لل٧٤ًَ، ٤٦للٍخ ٜللد ٔللدٞ يعمللًغ ل١لل٣ ـ١للدزٕٛ: 

 خٕ٘ٙٝلص ي٧٘لً ٜلٟ خ٘مّل٦ٗ ٝلص خهلل خ٘مدِٙلص ،ٌدٕ٘ٝيك ٤ل٧ لّلٗ خهلل خ١٘لدؼُ ) خ٧ٙ٘ـل٧ْ ( ٔٙ)
(، ٤٦ل٧ ٜلد ال ي١سىلي ؤٞ ٠عؽلَُ ب٘يل٣ ، أل٠ل٣ ٜعمٙلُ زٝسملػ خ٘فل٦ُ٤٧ يمٝٗ ٠ٍلٓ خ٘ؽسيملص٦

 خ٘ؽد٧٘غ، ٦خ٘مبلِص زيٟ خألِد٠يٛ.
 

ُ ٦خللً ٜلك خآلذ ِسلٗ .خٕ٘ٝيمي٧ٞ يا٧١ٜٞ ؤٞ ؤ٧١ِٚ خٕ٘ٙٝص )خالزلٟ( خ٘لٍي ٤ل٧ ـل٠٤٧
، ٦خظمًض خٕ٘ٙٝلص ٜٟ ؤ٣ٜ ُٜيٛ، ٦ؤٞ خٕ٘ٙٝص صدَض ـًٕخ   خ٧٤ًَ٘، ًِ خظىٍ ـًٕخ  ؤَظيد  

ز٥لٍخ خ٘فٕلً ١ٜللٍ ٘مفلص ٦ـل٧ي٢ ٌللي ؤلٙلدء ٜلُيٛ، ٤٦للٍخ ٜلد ١ٔلط ؤ٠دِٙلل٣، ٌّسلٗ ؤٞ ي٧ـللً 
خ٘فًٕ ٘ٛ يٕٟ ١٤دْ خظمدي زيٟ خٕ٘ٙٝص ٦خ٘مًٚ خٍ٘ي ٔي٧ـً ٌي ؤلٙدء ٜلُيٛ اللّلد ، ٤لٍخ 

ط ؤ٣٘٧ِ.. ٧ٌٝظ٧ل١د خ٘مبلِص زيٟ خٕ٘ٝيك خإل٠ٕدٞ ٦زليٟ خأل٤٧٘يلص، ٦٘ليٓ زليٟ ؤِلد٠يٛ ٜد ١ٔ
 خ٘بل٧٤ض.

خظملً ؤٞ خآلذ ٧ٕ٘ء خ٥ٍ٘ٛ ؤ٦ خوعبل٣ٌ زي١١د، ٌإ٠ط ظ١ُٕ لٙي ِل٧٘ي: ) يل١ي ؤؼسُ ٜؽدال  
خَ٘ٝعمللً ٜملل٣ ٔبل٤ٝللد ب٘لل٣ ، ٌّللً صللدَ ـ٤ُ٤٧ٝللد ٦ ٤ٕللٍخ ٌدِ٘ٝعملل٦ً،  ٜللك خٕ٘ٝلليك ـ٤٧ُيللد  

ال لبلِلص  زًللص٦ ال لّيًظ١د خٕ٘ٝيميص ، زٗ ٜلد ِٙعل٣ ٤ل٧ ٤ُؼّلص٦ ٘يٓ بيٝد٠ي٤ٍخ .. ٦خلًخ  
ٜللك خٕ٘ٝلليك خظملً خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيلص ، ال ظم١للي ؤٞ خآلذ ..  ٥٘لد زةيٝد١٠للد خٕ٘ٝليمي خٕ٘للٙيٛ

 (.ـ٤٧ُيد  

ؤ٥٠ٝللد ٔد٠للد  ) يللًٖ لٙلل٩( صللدَ ـ٤ُ٤٧ٝللد ٦خلللًخ  ) :٠٦ّؽللص خإل٘للٕدٖ ل١للًْ ؤٞ ِلل٧٘ي
 خ  صلدَخ ـل٦ُ٤٧ ،ظملًخ زملً ٌ٘لٓخؼٛ  ،( ٌي خ٘سًخيص خ  ٦خلً خ  ـ٤٧ُيٟ ١ٍٜصٙيٟ ) ٘يٕد ـ٤٧ُ

ٙمّيلللًش ٘ال ٦ ال ظٝلللط زلللإي صلللٙص إليٝلللد٠ي خ٘ٙىصلللي٦ ،٤للل٢ٍ ٤ُؼّلللصزد٘عإٔيلللً ٦ . خ  ٦خللللً
 .(خٕ٘ٝيميص



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
، ٤٦للي ظم١للي ل١للًي : صللدَ  «صللدَ»بٌخ ٥ٌٝللط ٜللُخيي ٘للٟ ظٕللع١ُٕ خٔللعىًخٜي ٕ٘ٙٝللص 

ؤ١ِلل٧ٚ خٕ٘ٙٝللص خظمللً ٙللدج٥د، للليٟ ١ٜللٍ ؤ٦ٖ ٦ـلل٧ي٢ ٌللي ؤل خإل٠ٕللدٞ خ٧ٝ٘٘لل٧ي ٜللٟ ٜللُيٛ ب٥٘للد  
ِسٗ ٦ـ٧ي٢، ١٤٦د ؤصُ ل٩ٙ ٔٙٝص )صلدَ( ، ٥ٌلي ٍ٘فلص  ز١د٧ٔض خٕ٘ٝيك خٍ٘ي ٘ٛ يٕٟ ب٥٘د  

: 4)ي٧ل١لد «  ٔدام  ثيُُاب ،ٔانكهًاخ صابع جـاضاا  »ب٠فيٙيص ٦ؤَؼ٧ٌٕٔيص، ليػ ي٧ّٖ ي٧ل١لد: 
 ١ٔص .2148( ، ٤٦ٍخ ٘ٛ يمًغ ِسٗ خ٧٤ًَ٘، زٗ ٌي ٘مفص ٜد ِسٗ 41

ي ٔلللبلٚ خآلزلللدء ٜلللد ٥ٌٝلللط ١ٜللل٣ ٤لللٍخ: ٌٕيلللُ٘ٓ لٝللل٧ي خ٘لللًيٟ ٔعلللر ٦ِلللً َؤيلللط ٌللل
ّٞ خٕ٘ٙٝص صدَ ٦خلًخ  ب»١ٕؽ٧َي٧ْ: ٘  ٘ىصليد   زل٣ خظملديخ  خظمً ٌ بٜك خ٘فًٕ،  ١٠د ٠معُي زإ
، «٤٦للل٧ خ٘لللٍي خظىلللٍ ـٕلللًخ   ،٤للل٧ خٕ٘ٙٝلللص خ٧ٝ٘٘للل٧ي ٜلللٟ خآلذ ،٠معلللُي زٕٝللليك ٦خللللً.. .

 ،٘مفص ٜد ، ٌصدَ ٤ٍخ خ٘فًٕ ب٥٘د  ٌي  خٕ٘ٙٝص خظىٍ ـًٕخ  دالزٟ ٦لًيؽي ٘ٛ يعفد٦ِ ٤ٍخ، ٌ
 .١ٍٜ خألِٖ ٦ٌُ خلعّدئٛ ٦خآلذ ـ٤ُ٤٧ٝد ٦خلًخالزٟ ألٞ 

٠ل٣ ب٦ »ٚ ٘ٙع٧ٌيلُ زليٟ خ١ٕ٘لدجٓ ِلد٧٘خ للٟ خٕ٘ٝليك: ٦1٠٠ٌي خّ٘د٧٠ٞ خٍ٘ي صًَ للدٚ 
ّٞ خإل ..٧٤ ٣ٍٕ٠، ٌلي خأل١ِٜلص خألويلُش ٦٘لً ألـ١ٙلد  ، ِلً صلدَ ٘ل٣ خٕ٘ٙٝلص ِلً صلدَ ـٕلًخ  أل

صلدَ  «٘مفلص خ٘مسلٗ»، ١ٌٍٝ «د١ٍ ٘مفص خ٘مسٗ ز٣، زد٥٘يٕٗ خٍ٘ي ؤو٢ٍ ٥١ٜٜخظمً ، ٠٦ٕد٠د  ب
 .«خأل١ِٜص خألويُشي ٌ»، ٦لًغ ٤ٍخ ب٥٘د  

٦لبلِعل٣  ٦خ٘فٕلً ٜملد  خالزلٟ ؤ٠ٓ ظعمًغ لٟ خٕ٘ٝيك خ٧ٕٝ٘ٞ ٜٟ ، خٕ٘ٝٙٙص زي١١د  بٌخ  
 خ٧٘٧ٝ٘ي ٜٟ خآلذ.خالزٟ لًيؽي ل٩ٙ خالظمدي زيٟ خ٘فًٕ ٦ زدآلذ، زي١ٝد ي١صرُّ 

ٌُٔ ـ١دزٕٛ ؤٞ خُ٘ٙخق خٕ٘ٝيمييٟ يا٧١ٜٞ زإٞ خٕ٘ٝيك ب٣٘، ٦ؤ٥٠ٛ يا١ٜل٧ٞ ؤ٠ل٣ ٦خآلذ 
٦خلً ٌي خ٘ف٤٧ُ، ٤٦ٍخ خٕ٘بلٚ صميك بٌخ ظمٍف١د لٙل٩ خ٘فٝدللدض خٕ٘ٝليميص خ٘ع٧ليًيلص 
ؤ٦ ٘ٛ ٠معس٤ُد ٜٕيميص، ٧٥ٙٔي ي٢٧٥، ٦ظٕعؽيك ؤٞ ظ٧َي ٘ل٣ لٙلُخض ٦ٜحلدض خ١ّ٘ل٧الض ٜلٟ 

ؤ٧ِخٖ خآلزلدء ٌلي خّ٘لُٞ خأل٦ٖ  ُِؤَض ؼ٧ٌٕٔيص، ٤٦ٍخ ٜد ظٍعٙط ز٣: )بٌخ ٔعر خ٘ؽ٧خجً خألَ
ٕللعفً لٙللُخض خألِلل٧خٖ ٌ) خٕ٘ٝلليك ( خالزللٟ ٦ خ٘ٝلليبليي لللٟ خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص زلليٟ خآلذ
لٙل٩ ٦ ٞ خآلزدء ٘ٛ يس٦ُٙخ ز٥د ٌي خّ٘لُٞ خأل٦ٖ ..ؤخ٘عي ظأً خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ، ٌبل ظمعًّ 
ٔلللع٨ُ ز١ٍٕلللٓ ؤٞ خٕ٘لللٗ ٜعٍلللُ لٙللل٩ خ٧٘للللًش ٦ ،ٔلللٗ للللدٖ ٔلللإِعسٓ ٘لللٓ ؤِللل٧خٖ خ٘مٙٝلللدء



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
َوٛ ٔؽُش خ٘عٍدٔليُ ٦ ٘يٓ ٔٝد ظٍعٙط لعُظٓ ز٣٘٧ّ...٦ ،خٕ٘ٝيك٦ خ٘ف٤٧ُيص زيٟ خآلذ

ظملللدي خ٘للليٓ ٦خ٘علللي ظٍٕلللُ خّ٘للل٧ٖ زإ٠للل٣ ٦للللًش ـ٤٧ُيلللص )٦ خٕ٘ٝللليميص خ٘علللي ظّلللًَ زد٘ٝحلللدض
٘لٍخ ٧ِ٘لٓ جلص ظٍٕليُ يّل٧ٖ زد٧٘للًش خ٘ف٤٧ُيلص ، دٜ ٣ـ٤٧ُيٟ ٔٝد ِٙط .. ٔإًِٚ ٘ٓ ّٜدزٙ

زلللإٞ خٍٕ٘ٝلللُيٟ ي٧ّ٘للل٧ٞ زد٧٘لللللًش خ٘ٝفدِيلللص ، ِللل٧ٖ وللللدؼث ، ٌدإلـٝلللدق لٙللل٩ خ٧٘لللللًش 
 .خ٘ف٤٧ُيص(

٠ط ال ظّصلً زدإلـٝلدق ٔلٗ خٕ٘ٝليمييٟ، زلٗ خ٘ؽ٧خجلً خألَؼ٧ٌٕٔليص، ٦ؤٜلد ؤ٦زد٘عإٔيً، 
خ٘ع٧ليللًي٧ٞ ٦٘لل٧٥ي ي٥لل٢٧ ٥ٌللٛ يّلٝلل٧ٞ ؤ٥٠للٛ ٜٕلليمي٧ٞ، ٦يا١ٜلل٧ٞ ز٥لل٢ٍ خ١٘صلل٧ٚ، ٦ال 

٩ ؤ٤٧٘يللص خٕ٘ٝلليك، ٥ٌللٛ ٜىللد٧ٍ٘ٞ ٌللي ٥ٝ٥ٌللٛ ٘ٝللد ي٥ٍٝلل٣ خ٘مٙللُخض لٙلل يلل٦ُٞ ٌي٥للد ي٘لليبل  
 ٦خ٘ٝحدض خٍ٘يٟ ٔعٕعإ٠ٓ زإ٧ِخ٥٘ٛ.

 ِّٔ ُ زّدلًش ٥١ٜفيص ٥ٜٝص، ٠ع١د٥٘٦لد للديش ٌلي ل٧خَخظ١لد يخولٗ خ٘ٝفعٝلك خٕ٘ٝلٙٛ: ١٤٦د ؤٌ
... ٦ؤَخ٤للد صللميمص ١٤للد، «ؤِلل٧خٖ خُ٘ـللدٖ يٕللعإ٠ٓ ز٥للد، ٦يٕللعًٖ ٥٘للد ، ٦ال يٕللعًٖ ز٥للد »

ًّٜٔلص، زلٗ  ُي٦ٚ ٦٦٘يٛ زلدَٔٙي ٦ويل٤ُٛ ٘يٕلط ؤي٘لص زلٍخظ٥د، ٦ال ٠ص٧صلد  ٌإ٧ِخٖ ٦خيٟ ـ
 ُٛ  ٦ُخ ل٣١ ٌي ؤ٧ِخ٥٘ٛ، ٦يٕعإ٠ٓ ز٥د ؼبلذ خ٘مٙٛ ٦خ٘مّيّص ٌي ل٧خَخظ٥ٛ.َـدٖ لسَّ  ٤ي ٥ٌْ

١٤٦د ؤ٧ِٖ: ؤ٠د ١٤د ٘ٝمد٦َظلٓ ٦ٜملد٦َش ٤لاالء خ٘ٝحلدض ٜلٟ وبل٘لٓ ٌلي خيللدج٥ٛ ؤٞ  
ؤِللل٧خ٥٘ٛ لفلللص لٙلللي ، ٦ِلللً خؼٙملللُط لٙللل٩  ، ٌلللبل ظفملللٗ خ٘للل١ٛ يٍيلللً خ٧٘للللًش خ٘ف٤٧ُيلللص

يا١ٜلل٧خ ز٥للد ٘ٝللد ٔللد٧٠خ  ، ٦٘لل٧ ٘للٛ ظٍدٔللي٤ُٛ، ٦ِللُؤُض ٜللد ٌي٥للد ٜللٟ خيلللدء خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص
 َؼ٧ٌٔٓ(.ٜٕيمييٟ )ؤ

ٌإ٠لد ٘لٛ ؤِلٗ ؤ٠ل٣ ال يلاٜٟ ز٧للًش خٕ٘ٝليك  ،٦ليٟ ٠ُّٙط ٜد ِد٣٘ خ٘بل٧٤ظي ٦خيٟ ـُي٦ٚ
لٙٝللي ؤٞ يللاٜٟ زد٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص  ١ٜلل٣ ظٍٕللي٢ُ ٘ٙلل١ٛ، ٜللك خ٘ف٤٧ُيللص ٜللك خهلل، زللٗ ٠ّٙللُط 

٦ظم١للي ؤٞ يٕلل٧ق ٦خآلذ »ٕٔللدجُ خٕ٘ٝلليمييٟ، ّ٘للً ِللدٖ ٌللي ظٍٕلليُ خ٘لل١ٛ خ٘للٍي ظمللعؿ زلل٣: 
، ٤٦للٍخ زيللط خّ٘صلليً ل١للًي، ٌلل١مٟ ١٠للدِٗ خ٘لل١ٛ ، ٠٦مللد٦ٖ خ٧٘صلل٧ٖ «٦خلللً ٌللي خّ٘صللً

 ،٣ٝ٥ٍ٘، ٦ال ١٠دِٗ لّيًش ٦خيٟ ـُي٦ٚ، ٘عمعُ ٘ي ٜد يلًٖ لٙل٩ بيٝد٠ل٣ زبل٤ل٧ض خٕ٘ٝليك
 ٜٟ ٠ٍٓ ؼسيمص ٦ـ٤٧ُ خهلل. ٦ؤ٣٠



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
 صٌللبل ي٧ـللً ٜٕلليمي ٦خلللً يعسللك خ٘عمللد٘يٛ خٕ٘ٝلليميلٙلل٩ ِلل٧ٕ٘ٛ: ) ٘للٍخ ؤ٦خٌّٕللٛ ـللًخ  

..(، ٤٦لٍخ  خ٘ؽسيملص ، ٤لٍخ ؤٜلُ ١ٜعل٣  ٦ خآلذ ٦خللً ٌلي خ٘فل٦ُ٤٧ خٕ٘ٙيٝص ، ي١ٕلُ ؤٞ خٕ٘ٝليك
صللميك، ٦ؤ٠للد ١٤للد ١ٝ٘دِٙللع٥ٛ ٜللٟ وبل٘للٓ، ٌإ٠للد ال ؤ٠ٍللي ؤٞ ـللُي٦ٚ ٦ويلل٢ُ يللاٜٟ زٕللٗ 

 .خظٕٛ، زٗ ؤـّٚ زإ٣٠ ٜٕيمي ٜؽٙٓ، ياٜٟ زٝد ظاٜٟ ز٣ٜمعًّ

 

، ٧ِ٦٘ل٣ صلميك ، ٦ِلً ٦خٌّع١لي  «ؤَب ٔاآلة ٔادض»: ٠ٓ زُٙل٣ ١٘ٛ إ١ٕ٘ي ١٤د خٔع 
 خآلذ ٦خللً ٌلي خّ٘صل٦ً ؤ٠لد ؤ٦خٌلُ لٙل٩ ٤لٍخ . ٠ملٛ ، ٌدٕ٘ٝليكل٩ٙ صمع٣، ليٟ ِٙلط: )

(، ٤٦ٕلٍخ خ٥٘لًي ٤لي خّ٘ٝصلً ٜلٟ خ٘مسلدَش ٦ ٞ ٦لًش خ٘ىُضب :ِدٖ ..خ٘ٝٙيحص ٦ خ٘ىُض٦
 ٠مٟ ٜعٍّدٞ ل٩ٙ ؤٞ ٧٥ٍٜٚ ـُي٦ٚ ١ٙ٘ٛ ل٩ٙ ؤ٣٠ ٦لًش ٤ًي .. ٤ٍخ ٧ٜظك خظٍدَ.

 ،٤للي ٠عللدؾ خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص]٦لللًش خ٥٘للًي[ ٤لل٢ٍ خ٧٘لللًش  ١٤٦للد يعلليً ـ١للدزٕٛ: )
(، ٜلك خآلذ٥ٌلٍخ ال ي١ٍلي ؤٞ خٕ٘ٝليك ٦خللً ٌلي خ٘فل٤٧ُ  ،ٔإ٦ظك ٤ٍخ ٜٟ ٧ِٖ خ٘مٙٝدء ٦

٤٦ٍخ ؤيعد  صميك، ٌد١٘ٛ ي٧ّٖ زإٞ خٕ٘ٝيك ٦خآلذ ٦خللً ٌلي خّ٘صلً، ٤٦لٍخ ال ي١ٝلك ؤٞ 
ي٧ّٖ زإ٥٠ٝد ٦خلً ٌلي خ٘فل٤٧ُ، ٦ؤٞ ٠عيفلص ٦للًش خ٘فل٤٧ُ ؤٞ ظعملً آوُ ي٧ٕٞ ١٤دْ ٠ٛ 

 .خّ٘ٝدصً ٦خأل٤ًخي

ًِ ظعمً ٢ٍ٤ خّ٘ٝدصً ٦خأل٤ًخي ٜٟ ويُ ؤٞ ظعمً خ٘ف٧خ٤ُ، ٍ٘خ ؤ٠د ؤزمػ للٟ ٕٟ٘ ٦
ٛ خٍ٘ي يفمٗ ٦لًش خ٥ً٘ي ١٤د زٕسر ٦لًش خ٘ف٤٧ُ، ؤي ؤزمػ لٟ ي٘يٙٓ لٙل٩ ؤٞ خ١٘

، ٦ليٟ ٠صٗ ب٩٘ ٌخْ خ٘لً٘يٗ [ـ٧خ٤ُيص] ٦لًش خٕ٘ٝيك خإل٠ٕدٞ زد٘بل٧٤ض ٦لًش ـ٤٧ُيص
 ١١ٔد٣ِٙ زعٍصيٗ.

، ٤٦ل٧ يعمللًغ للٟ ٦لللًش ٤لًي ٦ِصللً،  «َااب ٔاآلة ٔاداضؤ»٠ملٟ ١٤لد ١٠للدِٗ ٠لٛ: 
، ٌإ٠للد ٦ؤ٠للط ٜعمللًخٞ ٌللي ُٔخ٤يللص ]خ٘فلل٧خ٤ُ[ ٤٧ُّععللي ٦لللًش خ٘فللظ٤٦للي ٠لل٧ق ٦لللًش ال 

، ٦زمسللدَش ؤولل٨ُ : خظمللدي ]خ٘فلل٧خ٤ُ[ خ٘ىؽيحللص ٦ٜمسللص خ٘ىيللُ، ٦ٕ٘لل١د ٜعمللًيٟ ٌللي خ٘فلل٤٧ُ
يّععللي ٦لللًش خّ٘صللً ٦خ٘ىللُض، ٦خظمللدي خ٥٘للًي ٦خّ٘صللً ال يٕللعّٙٚ  ]خ٘فلل٧خ٤ُ[ خ٘فلل٤٧ُ

 ، ٦ال ي١ٍي٣.]خ٘ف٧خ٤ُ[ ٦لًش خ٘ف٤٧ُ



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ال ظ٧ـللً  ٣خيلٟ ـلُي٦ٚ ي٧خٌّللٓ ٌلي خ٘لُؤي ؤ٠ل٦ :ٌّلل٧ٖ لعلُظ١٤٦ٓلد يّل٧ٖ ـ١لدزٕٛ: )
ؤؼد٘لللر لعلللُظٓ ٦ ( ِللل٧ٖ ويلللُ صلللميك .خالزلللٟ خٕ٘ٝللليك ) ٦ ٦للللًش ـ٤٧ُيلللص زللليٟ خآلذ

 خ  خآلذ ٘يٕلد ٦خلل٦ً زدً٘٘يٗ، زإٞ ظفً ٘ي لسدَش ٦خلًش ي٧ّٖ ٌي٥د ٦خيٟ ـُي٦ٚ ؤٞ خٕ٘ٝليك
٘ٛ ؤِٗ ؤي ٘ليء (، ٦ؤ٠د ٧٥ٌ ٘ٛ ي٤ُٕ١د ؤ٠عفُ خً٘٘يٗ .٦ ؤ٦ ٘يٕد ٜٟ ؼسيمص ٦خلًش ، ـ٤٧ُيد  

 .ٜٝد ٠ٕسع٣ ب٘ي

٦خيللٟ ـللُي٦ٚ ي٧خٌّللٓ ٌللي ؤوس٠ُللي ؤيللٟ ِللُؤض ٌللي ٔبلٜللي ٠٦ّٙللي لللٟ ٦خيللٟ ـللُي٦ٚ )
(، ٘ٛ ؤِٗ ٤لٍخ، زلٗ ؤِل٧ٖ لٕٕل٣ للٟ خٕ٘ٝيك٦ خُ٘ؤي ؤٞ ال ظ٧ـً ٦لًش ـ٤٧ُيص زيٟ خآلذ

 ـُي٦ٚ ٦لٟ ٔٗ ال٧٤ظي ٜٕيمي.

٦٘لليٓ ٜمعّلل٢ً ٌللي  ٣ لللٟ ـللُي٦ٚ ٔلدٞ ٌّللػ ٥ٌٝلل٣ ٘ٙلل١ٛ خ٘للٍي ظ٧خ١ٌّلد ٌيلل٣،بٞ ٜلد ٠ّٙعُلل
«  ٦ظم١ي ؤٞ ي٧ٕق ٦خآلذ ٦خلً ٌي خّ٘صً» ٣: )ٜٝد ٔعسعُ  ٠ٍخ ؤ٠ّٗ ٘ٓ زمعد  ؤخٕ٘ٝيك، ٤٦د 

. ٥ٌٍخ لد٘ٛ ال٧٤ض ي٧خ١ٌّي، زٗ ؤ٠د ٜٟ ٦خ٣ٌّ لٙل٩ ٥ٌلٛ خ٘ل١ٛ زٝم١ل٩ ٦للًش خ٥٘لًي؛ ال .
، ٦ؤ٠لد ٦خٌّعل٣ «٦خلً ٌي خّ٘صلً»٦لًش خٍ٘خض(، ٌد٘مٕديص ٥ٙٔد ؤٞ ـُي٦ٚ ُ٘ق خ١٘ٛ زإ٣٠ 

، ٤للٍخ ٥ٌٝللي ٥ٌ٦ٝلل٣ ٘ٙلل١ٛ، «خ٘لل١ٛ زٝم١لل٩ ٦لللًش خ٥٘للًي؛ ال ٦لللًش خ٘للٍخض َٛ ٥ٌِلل »ٙيلل٣: ل
 يُخ٢.آوُ ل٩ٙ ي٘يٗ  ٤٦ٍخ ال ي١ٝك ٜٟ ؤ٣٠ ي٧ّٖ زإ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك خلعٝديخ  

٤٦د ؤ٠ٍخ ؤصُق زيٟ يًيٓ ز١ّؽص ٥١ٜفيص ٥ٜٝلص، ؤَـل٧ ؤٞ ظعل٤ٍُٔد ؼل٧خٖ ل٧خ٠َلد: ٜلٟ 
١ل٧ٞ زبل٤ل٧ض خٕ٘ٝليك، ٠٦ّٙلي لل٥١ٛ ال ٔإ٠ّٗ ل٥١ٛ ٌي خ٘ىد٘ر خأللٛ ٤لٛ ٜٕليمي٧ٞ ٜاٜ

يم١ي ؤ٥٠ٛ ي٦ُٕ١ٞ ال٧٤ض خٕ٘ٝيك ؤ٦ خ٘عفٕلً ؤ٦ خ٘عؽٙيلػ ؤ٦ خالظملدي خ٘فل٤٧ُي ... ٌٕلٗ 
٥ٛ ٤للٍخ ال ؤيليلل٣ للليٟ ؤ٠ّللٗ للل٥١ٛ، ٌة٠ٝللد ؤ٠ّللٗ َؤي٥للٛ ٌللي ٜٕللإ٘ص ٜللد ٘بلٔللعح١دْ زلل٣، ٦ِلل٧ُ٘ 

 ُٖ ٥ٌُلل٥ٜ٧ٛ ويلل٤ُٛ ٘لليٓ لفللص ٘للي ٦ال ٘للٓ، ألٞ ؤِلل٧خٖ خُ٘ـللدٖ ٘يٕللط ؤي٘للص زللٍخظ٥د،  ٦ِلل٧ ٦
 ١ٙ٘ص٧ٚ ال ظ٧خِي خ١٘ٛ، ٦ال ظٕد٦ي٣، ٦ب٠ٝد ١٠ّٗ ؤ٧ِخ٥٘ٛ ٘بلٔعح١دْ ٌمٕر.

٣ للٟ ٦٘ليٛ زلدَٔٙي ي١ؽسلُ لٙيل٣ ٜلد ي١ؽسلُ لٙل٩ ـلُي٦ٚ، ٥ٌل٧ ٔٝلد ٦زىص٧ٚ ٜد ٠ّٙعُل
ؤٞ ؼٝلص  :عل٣ؤ٠ل٣ ي٤ُٕ١لد، زلٗ ٔلٗ ٜلد ِٙ ٠لد ٘لٛ ؤِلٗ ؤزلًخ  ؤياٜٟ زد٧٘للًش خ٘ف٤٧ُيلص، ٦ ظٍعَٙط 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
٦يٕل٧ق ١٤لد يعملًغ للٟ َوسلص خ٥ً٘خيلص ٦َلديلص خهلل »٥٠لٛ ي٧ّ٘ل٧ٞ: ٍُٜٕيٟ يىس٠ُد زدَٔٙي ؤ

 .«لفدِيص ل٧ٖ ٥ٌ٘ٓ٘د ٦ًَِظ٣ خإل

، أل٠لي خٔعٍيلط ز١ّلٗ زملط ٜلد ِد٘ل٣  ٔسيلُخ   وؽلإًّ٘ ؤ٘م٠ُي ـ١دزٕٛ زإ٠ي ِلً خَظٕسلط 
٘لليٓ ٌللي صللد٘مٓ  ٦ظُٔللط ٜللد ،٣ ٌللي ظٍٕللي٦٢ُلعللُظٓ ُِؤَظلل):  ٦٘لليٛ زللدَٔٙي ، ٌٕعسللَط 

لعلل٩ ٤للٍخ ٦ ٠عّيلط ٜللٟ ٔللٗ ظٍدٔللي٠ُد ، ٤لٍخ خ٘عٍٕلليُ ،خٕ٘للٟ لعللُظٓ ٦ ...ٔعٙل٥دي زلل٣ .خال
(، خ٘سللدِي ظُٔللَط ٦ ،٠عّيللط زعللك ٔٙٝللدضخصللميمص ، زللٗ  شخ٘عٍٕلليُ ٘للٛ ظّعللسٓ ١ٜلل٣ زصلل٧َ

ٝلد ٠ّٙل٣ زلدَٔٙي للٟ زملط ٜٟ خ٘مّيّص، أل٠ي خٔعٙل٥ًض ز ـّءخ   ظُٔطٌف١دزٕٛ ي٨ُ ؤ١٠ي 
 .خٍُٕ٘ٝيٟ، ٦ظُٔط َؤي٣، ٢ٍ٤٦ ٦ٌُ ٧٥ٍٜٜٓ ـ١ديص ؤ٦ ـ١مص لٙٝيص

٤٦ٍخ ٘يٓ زصميك، ٌٝد ٜٟ ٦خلً ٜٟ ٤االء خٍ٘يٟ ؤ٠ّٗ ل٥١ٛ بال ٧٤٦ يلاٜٟ زإ٤٧٘يلص 
خٕ٘ٝلليك، ٦يٕللعًٖ ٥٘للد زٙللع٩ خ١٘صلل٧ٚ خ٘عللي ال ؤٔللٙٛ ز٥للد، ٦ؤ٠للد ؤِعللسٓ ٜللٟ ٔبل٥ٜللٛ ٜللد 

 ٘ٙل١ٛ، ٦ٌلي خّ٘ٝدزلٗ ٌلةٞ ـ١لدزٕٛ يٕعٙل٥ً زٝلد يلُخ٢ ي٘ليبل  خٔعإ٠ٓ ز٣ ٌي ل٧خَي، زبل زعُ 
 ٣٘، ٌإيٟ خٕ٘ٝٙٙص ٌي ٌ٘ٓ؟ 

بٞ خٕ٘ٙٝلص ُٜظسؽلص زٝلد »٤ٗ ٍٔزُط لٙل٩ خٍٕ٘ٝلُيٟ لليٟ ِلٝلط ؤ٥٠لٛ ٌٕل٦ُخ خ٘ل١ٛ: 
لفدِيص ل٧ٖ ٌ٘لٓ ، ، ٦ي٧ٕق ١٤د يعمًغ لٟ َوسص خ٥ً٘خيص ٦َلديص خهلل ٥٘د ٦ًَِظ٣ خإلِس٥ٙد

 ؟«ٌي خّ٘يدٚ زٕٗ ٢ٍ٤ خأللٝدٖ «ة ٔادضؤَب ٔاآل»٦ٔإ٣٠ ي٧ّٖ ٥٘ٛ : 

 ٣ ل٣١ زبل زعُ ٦ال ظىييُ.٤ٍخ ٜد ٣ّٙ٠ ل٥١ٛ زدَٔٙي، ٠٦ّٙعُ  

ٜللد يّلل٧ٖ ـٝدلللص ٘لل٧٥ي ي٥لل٢٧ ٌللي خ٘لل١ٛ، ٦ٜللد ي٧ّ٘لل٣ ويلل٤ُٛ ٜللٟ  ظُٔللطلٕلل١د ، ؤ٠للط 
خ٧ٝ٘لًيٟ خٍ٘يٟ يا٧١ٜٞ ز٢ٍ٥ خ١٘ص٧ٚ، ٦ال ي٧خ٧ٌّٞ ل٩ٙ خ٘ٝمد٠ي خألَؼ٧ٌٕٔليص ٥٘لد، زلٗ 

٣ّٙ٠ زدَٔٙي لٟ خ٘مٙٝدء ٌي ٤ٍخ خ١٘ٛ، ليٟ ٌٕل٢ُ زملط خ٘مٙٝلدء لٙل٩  ؼد٠يد   ٙط َؤيد  ظفد٤
(، ٤٦ل٧ ٜلد 452)ظٍٕيُ ي٧ل١د، ٦٘يٛ زدَٔٙي، ٚ  «َزدغ خ٘ٝمسص خٍ٘ي يُزؽ٣ ٜك خآلذ»ؤ٣٠ 

 .١ٔعمُض ٣٘ زمً ِٙيٗ

٘لليٓ ٌللي  ٔللط ٜللد٦ظ٤٦ُٕللٍخ ٌّللً ٦ِللك ـ١للدزٕٛ ٌيٝللد ؤ٠َُٕظلل٣ لٙللي، ٦ؤٔللعؽيك خّ٘لل٧ٖ: 
 (.، ٤ٍخ خ٘عٍٕي٠ُعّيط ٜٟ ٔٗ ظٍدٔي٠ُدخٕٟ٘ لعُظٓ ٦ ..ٔع٥ٙدي ز٣ .صد٘مٓ خال



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
، ٔٗ ١ٜلد يإولٍ ٜلٟ ٔعلر ٤لاالء ٦يعلُْ، ٌلبل ؤ٠لد ٜلاٜٟ ز٥لٛ، ٜيىدجيٗصًيّي خً٘ٔع٧َ 

 ٦ال ؤ٠ط ٍٔ٘ٓ.

٘لٛ ٠لي )ؤللٟ ٔعدزل٣، ٦يل٨ُ  ـ١دزٕٛ ال يمفس٣ ؤ٠ي ظُٔط ٔبلٚ ٦٘يٛ زدَٔٙي ليٟ ٠ُّٙط 
(، ٤٦لٍخ خظ٥لدٚ ٥ٜلٛ ظُٔلط خ٘سلدِي٦ ،٠عّيط زعلك ٔٙٝلدضخصميمص ، زٗ  شزص٧َ ظّعسٓ ٣١ٜ

٦وؽيُ، ٌٕإ٠ٓ ظع١ٝ٥ي زسعُ خ١٘ٛ ، ٦ؤوٍ زمع٣ ، ٦خ٘عىدٌٗ لٟ زدِي٣، ٧٘٦ ٦ِك ٤ٍخ ٕ٘لدٞ 
 .ِديلد   ٥١ٜفيد   ليسد  

 ٧٘يٛ زللدَٔٙي ٌللي خ٘لل١ٛ، ب٠ٝللدخ٘ٙىصللي ٘للُؤي ٙلل١ٕ٘٦لل٣ ٘للٛ يّللك ١ٜللي، ٌإ٠للد ٘للٛ ؤظؽللَُ ٘
٘لٓ خ٘ملُ ؤٞ ظٕلإ١٘ي ٕ٘لدٞ  ٔبلٜل٣ ٘ىصليد   ب٘ل٩ خٍٕ٘ٝلُيٟ، ٦٘ل٧ ٠ّٙلُط  ٠ّٙط ل٣١ ٜد ٠ٕس٣
، ٌٕيللً ؤزعلل٢ُ، ّ٘للً ٣، ١ٕ٘للي ٘للٛ ؤ٠ّللٗ َؤيلل٣ ؤصللبل  ، ٦ؤٞ ظع١ٝ٥للي زللإ٠ي ؤوٍيعُلللللٟ زّيللص ٔبلٜلل٣

 ل٣١ ب٘دَظ٣ ب٩٘ َؤي خٍُٕ٘ٝيٟ ٌمٕر. ٠ُّٙط 

ٜلٟ  ِعسلدْللٟ ظٍٕليُ زلدَٔٙي ي٦ٞ خال يعىدظلخ٘٘لٟ ؤٔلعؽيك ٦ؤل٧ي ؼد٠يص ب٘ل٩ ٧ِ٘لٓ: )
زللدَٔٙي يّلل٧ٖ ٌللي ٠ٍللٓ  ، لعلل٩ ال ظمعّللً ؤ٠للٓ ظّللُؤ ٜللٟ ُٜخـم١للد زصلل٧َش صللميمص .بلٜلل٣ٔ

: ) ّ٘للً ٔللدٞ بلللبلٞ  455ٓ ، زد٘عمًيللً ٌللي ٚ خِعسدٔللخٕ٘عللدذ زمللً زعللك صللٍمدض ٜللٟ 
ِعسٕلط ١ٜل٣ خزدَٔٙي خٍ٘ي  بٌخ   هلل ( ٦  خآلذ ٦خلً ٘يٓ ؤِٗ ٜٟ ظصُيك زإ٣٠ ٜٕد٦ ي٧ٕق زإ٣٠

 (.ؤ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك ٞ ٤ٍخ بلبلٞ لٟ : بي٧ّٖ زٕٗ ٦ظ٧ق

، ؤ٦ي ظ١سي٥للٓ ب٘لل٩ ؤٞ ٠ّٙللٓ ١٤لد لللٟ زللدَٔٙي ويللُ يِيللُ، ٜللك ٜيىدجيللٗلّيلّي خ٘للًٔع٧َ 
يّي١ي ؤٞ زدَٔٙي ياٜٟ زٕٝد٦خش خٕ٘ٝيك هلل، ألٞ زدَٔٙي ١٤د ٘ٛ يٕٟ يمُض َؤيل٣، زلٗ َؤي 

يّععلي ٜٕلد٦خظ٣  ٠ل٣ ٦خآلذ ٦خللً ظصلُيمد  ؤخ٘ي٧٥ي، ٌد٘ي٧٥ي ٤ٛ ٜٟ َؤ٨ ٌلي بللبلٞ يٕل٧ق 
، «ٌلي ٠فلُ خ٘ي٥ل٧ي»إَـ٧ ؤٞ ظُّؤ ٜد ِس٣ٙ ٦ٜد زمل٢ً، ٘عل٨ُ ٌ٘لٓ، ٌّلً ٔلس٣ّ زٕلؽُيٟ زدهلل، ٌ

..  خ١٘د٧ْٜ خ٧ٔ٧ٝ٘ي ٔٝد يّعي زٍ٘ٓ ٦ٔدٞ خ٘مّدذ ل٩ٙ خ٘عفًيً»٦ظسم٣ ٜسدُ٘ش ٣٘٧ِ: 
 ( .455)خ٠فُ ٚ  «ؤٜد ي٧ٕق ًٌّ ٦خـ٣ ؼ٧َظ٥ٛ

ٝعُـٝل٧ٞ ٦ؤ٦ي ؤٞ ظؽٙم١ي لٙل٩ َؤيٕلٛ ٌلي ِل٧ٖ ِد٘ل٣ زلدَٔٙي ٌلي ظٍٕلي٢ُ، ٦ؤٔلّؽ٣ خ٘
١ٜل٣ ٌّلُش ٜلٟ ل١ل٤ًٛ ظلّلٛ ؤ٠ل٣ يٝيلٗ ب٘ل٩  ب٩٘ خ٘مُزيص، ٕ٘سر ال ؤ٦ي ٌٔل٢ُ، ٦٦ظلم٧خ زلًال  

 َؤي ٜع٩ ١٤ُي ٌي خ٧ّٖ٘ زد٧٘لًش خ٘مّيّيص، زي١ٝد ٔدٞ ٦٘يٛ زدَٔٙي ي٧ّٖ: 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
»When Jesus said: "I and the Father are one،" he was not moving in the world of 

philosophy and metaphysics and abstractions; he was moving in the world of personal 
relationships. No one can really understand what a phrase like "a unity of essence" 
means; but any one can understand what a unity of heart means. Jesus' unity with God 
came from the twin facts of perfect love and perfect obedience. He was one with God 
because he loved and obeyed him perfectly; and he came to this world to make us what 
he is« 

 (.76/ 2)خ٠فُ ظٍٕي٢ُ زدإل٠فٙيّيص  

 الػؾسددػ  طدد لم يف يتحدد   يؽددن لددم ، "واحاا  واآلب أكاا ": يسددوع قدد   طـددا  »٦ظُـٝعل٣: 

 يػفم أن ٕحا يؿؽن ٓ ،الشخصق  العالق ت ط لم إلى يـتؼل ك ن 4 والتج ياي  والؿقت فقزيؼق 

 وحداة تعـقده  د  يػفدم أن شدخ  ٕي يؿؽن ولؽن 4 "الجوه  وحاة"  ثل طب رة  عـى ًاحؼ

 والط طد  التد   الحدب يف الؿتؿثؾد  الؿزدوجد  الحؼ ئق  ن اهلل  ع يسوع وحاة ج ءت ،الؼؾب

 .«ًاتؿ   وأص طه أحبه ٕكه اهلل  ع واحاا   ك ن لؼا. الؽ  ؾ 

زد٘م٧ٝٚ، زدَٔٙي ٜٟ خّ٘دجٙيٟ زإ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك زلبل َيلر، ٤٦ل٧ ٧ٜخٌلُ ٘لٓ ٦ٍٕ٘ٙٝلُيٟ 
ي ٜٟ ٔعدز٣، ٌإ٠د ٘ٛ ؤ٠ّٗ َؤي٣ ٜٟ ٔعدزل٣ ٘علُي لٙلي زإ٠ل٣ عسدٔدٌِي ٌ٘ٓ، ٕٟ٘ ٜد لبلِص ٤ٍخ ز

٦٘لليٛ »١ٜلل٣ ٜلد ٠ّٙل٣ للٟ خٍٕ٘ٝلُيٟ، ٌٙلٛ ؤِلٗ ٘لٓ:  ٣ ؤ٠لي خِعسٕلُط ِلدٖ ٦ِلدٖ، ٔلٗ ٜلد صل١معُ 
 .«زدَٔٙي ي٧ّٖ ز٧لًش خّ٘صً

 خٍٕ٘ٝلللُ ٦٘للليٛ زلللدَٔٙي للللٟ زملللط خٍٕ٘ٝلللُيٟ ٤لللٍخ خ٘ٝم١للل٩ ؤيعلللد   ٠ّلللٗ »:  زلللٗ ِٙلللُط 
٥ٌاالء خ٦ٍُٕٝ٘ٞ ال يل٦ُٞ ٌلي خ٘ل١ٛ يال٘لص لٙل٩ خالظملدي  .. خٕ٘ٝيمييٟ خٍ٘يٟ ٘ٛ ي٥ٕٝٛ

زٗ ي٣٠٦ٍُٕ ل٩ٙ خالظمدي خ٘ٝفدِي، ٧٤٦ َوسع٥ٛ ـٝيملد  ٌلي خ٥ً٘خيلص ،  خ٘مّيّي خ٘ف٤٧ُي
بٞ ظٙلٓ خٕ٘ٙٝلص ُٜظسؽلص زٝلد ٔلس٥ّد ٜلٟ  :ِلدٖ ؤ٠ل٣٘لسمط خ »، ٧٤٦ خٍ٘ي ٠ّٗ للٟ «٦خُ٘لديص

خّ٘ؽيللك ٦ خّ٘للًَش خ٘ٝمفّيللص٦ يللصخُ٘لد٦ وعيللدَخال٦ لللًيػ ، ١٤للد يعمللًغ يٕلل٧ق لللٟ خُ٘وسللص
ؤي ؤٞ خ٧٘للًش ، خآلذ ٦خللً ٌلي خّ٘يلدٚ زٕلٗ ٤ل٢ٍ خأللٝلد٦ٖ ؤ٠لد :ٔإ٣٠ ي٧ّٖ ٥٘ل٦ٛ خآلٜٟ ،

ٗ  «ِلللًَش٦ فلللد٢خظ٦ ١٤لللد ٦للللًش لٝلللٗ للللٟ ويللل٢ُ ٜلللٟ خ٘مٙٝلللدء  زلللدَٔٙي ٜلللٟ ، ٥ٌلللٍخ ٔٙللل٣ ٠ّللل
٦خٍٕ٘ٝللُيٟ خ٘للٍيٟ ال يلل٦ُٞ ؤٞ ٤للٍخ خ٘لل١ٛ يعمللًغ لللٟ خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص، ٦ال يمسللُ ٌيلل٣ 

 .٘ع٦َُش لٟ َؤي زدَٔٙي خٍ٘ي ٔإل٧ي ب٘ي٣ زمً ِٙيٗزد



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
 

٤٦للٍخ خ٘ٝم١لل٩ خ٘ٝفللدِي ٧ٙ٘لللًش زلليٟ خآلذ ٦خٕ٘ٝلليك ؤ٘للدَ ب٘يلل٣ خألذ ٜعلل٩ خٕ٘ٝللٕيٟ 
ِٛ ٤ل٢ٍ خآليلص »ليٟ ِدٖ:  ٔؽيُ ٜٟ خٍُٕ٘ٝيٟ ويُ خٕ٘ٝعّيٝي خٍُٕ٘ ؤَخي٦خ ؤٞ يعم٧ٍخ ٜٟ ٥ٌ

ُٛ  (،614/ 4)ظٍٕليُ ي٧ل١لد  «٧ض خٕ٘ٝليك ٦ٜٕلد٦خظ٣ هلل خآلذل٩ٙ ؤ٥٠د ال ظىعٛ زبل٤ل  ؤلٙل
ؤٞ خألذ ٜعلل٩ خٕ٘ٝللٕيٟ يّلل٧ٖ زد٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص ، ٌإ٠للد ؤلللُي ٌ٘للٓ، ٦ال ؤ٠ّللٗ ١٤للد َؤيلل٣ 

ؤٞ ٍٜٕلُيٟ ٜٕليمييٟ ٔلد٧٠خ ي٥ٍٝل٧ٞ ٤ل٢ٍ خ٘مسلدَش لٙل٩ ٜم١ل٩  ٣ ي١مصُ ٌليؤ٠ٌّٙٝد ، ٥٠دجيد  
 خٕٕ٘ٝيٟ زإ٥٠ٛ ويُ ٜٕعّيٝيٟ.خ٧٘لًش خ٘ٝفدِيص ال خ٘مّيّيص، ٦ٍ٘٘ٓ يع٥ٝ٥ٛ 

ٍٕ٘ٝلللُيٟ ي٧ّ٘للل٧ٞ زد٧٘للللًش زلل٣ : )٘لللٍخ ٧ِ٘لللٓ زلللإٞ خ ٠لللٍخ ؤليلللً ٘لللٓ ٜلللد ظٍعلللَٙط ٤٦للد ؤ
، ٧ِٖ ولدؼث(، ٥ٌلٍخ ٘لٛ ؤِٙل٣، ٌإ٠لد ؤيَْ ؤٞ ٔلٗ خٕ٘ٝليمييٟ خألَؼل٧ٌٔٓ ي٧ّ٘ل٧ٞ خ٘ٝفدِيص

٥ٌللاالء خٍٕ٘ٝلل٦ُٞ ال يلل٦ُٞ ٌللي خ٘لل١ٛ يال٘للص لٙلل٩ : » ، ٦ب٠ٝللد ِٙللُط  زد٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص
، ٥ٌللٍخ «زللٗ يٍٕلل٣٠٦ُ لٙلل٩ خالظمللدي خ٘ٝفللدِي ،]خ٘فلل٧خ٤ُي[ دي خ٘مّيّللي خ٘فلل٤٧ُيخالظملل

َؤي٥ٛ ٌي يال٘ص ٤ٍخ خ١٘ٛ، ٦ال يم١ي ؤ٥٠ٛ ٦ُٕ١ٜٞ ٧ٙ٘لًش خ٘مّيّيص، ٌإ٠د ١٤د ؤ٠دِٗ ٜم٩١ 
 خ١٘ٛ، ٦٘يٓ ؤ٧ِخٖ ٤االء خٍُٕ٘ٝيٟ ٌي خٕ٘ٝيك ٦ٜمعًّخظ٥ٛ.

ّ٘لً خٔلعىًٚ خّ٘لًٜدء » :خ٘لٍي يّل٧ٖـل٧ٞ ٔلدٍٟ٘  ٤٦ٍخ خ٥ٍ٘لٛ ٘ٙل١ٛ ٠فل٢ً ؤيعلد  ل١لً
 ٥٘للللٍخ خّ٘ٝؽللللك إلؼسللللدض ؤٞ خٕ٘ٝلللليك ٤لللل٧ ٠ٍللللٓ خ٘فلللل٤٧ُ ٜللللك خآلذ د  ودؼحلللل د  خٔللللعىًخٜ

)homoousis( ، خٕ٘ٝيك ال يفلديٖ لل٧ٖ ٦للًش خ٘فل٤٧ُ ، زلٗ لل٧ٖ خالظٍلدَ خ٘لٍي ً٘يل٣ ٜلك
 «.خآلذ

 

ص ٦خ٘فل٤٧ُ، ٤٦لٍخ ٜلد يمعلُي زل٣ ـ١لدزٕٛ ، زد٘م٧ٝٚ، زدَٔٙي ٘ٛ يّٗ ١٤د ز٧لًش خ٘ؽسيم 
٧٘لللًش  ، ٤٦للٍخ ٜللد يللُخ٢ ـ١للدزٕٛ ٜٕللد٦يد  «ِللًَش ٦ ظفللد٢خ٦ ٦لللًش لٝللٗ »١ٕ٘لل٣ ظمللًغ لللٟ 

 (.إلؼسدض ؤ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك ٔدي  ، ألٞ ٦لًش خًَّ٘ش زمٕر َؤيٕٛ ) خ٘ف٤٧ُ

٤٦ٍخ وؽإ ١ٜٓ لّيّي، ٧ٌلًش خّ٘لًَش ؤ٦ خّ٘ل٧ش ٦ٌلُ ظمسيلُ ظُظٙيلدٞ ال ظّععلي ٦للًش 
 .خ٘ف٤٧ُ



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
٤للٗ لعللُظٓ ظ٧خٌّلل٣ ٌللي خ٘للُؤي ؤٞ خٕ٘ٝلليك ٘لل٣ ٠ٍللٓ ١٤٦للد يملليٟ ـلل٧خذ ٔللاخٕ٘ٛ: )

 ؟خًَّ٘ش خ٘عي ٘آلذ ) خهلل (

٦ؤـير: ال ، ٌدٕ٘ٝيك ال يٝٙٓ ًَِش خهلل ؤ٦ خآلذ خ٘ٝؽّٙص، ٧٘٦ ٌُظ١د ؤ٠ل٣ ي٥ٕٙٝلد ؤ٦ 
ٕللسص ٥ٌللٍخ يم١للي ؤ٠لل٣ خهلل، ٦بٜللد ؤ٥٠للد ِلل٧ش ٜٕع ،٥١ٜللد، ٌةٜللد ؤ٥٠للد ِلل٧ش ٌخظيللص ٘لل٣ ؤ٠لل٣ يٝٙللٓ زمعللد  

ٌمي١ٍخْ ال ظم١ي ٢ٍ٤ خ٧ّ٘ش خٕ٘ٝعٕسص ٜٟ وي٢ُ ؤ٣٠ خهلل، زٗ ظم١ي ؤٞ خهلل ؤلؽلد٢ ٦ؤِل٢ًَ لٙل٩ 
 .ٜد ال يًَّ لٙي٣ زٍخظ٣

بل ي٧ـً ٜٟ يمؽيل٣ ظٙلٓ خّ٘ل٨٧ ، أل٥٠لد صلٍدظ٣ ٦وصدجصل٣ ٦ٌؤٜد خهلل ٧٥ٌ ٔٙي خًَّ٘ش، 
 خٍ٘خظيص.

 .٦خ٘صميك ٌي ٧ِش خٕ٘ٝيك ؤ٥٠د ٕٔسيص، ال ٌخظيص

فعام ياٍ ؤٌ ؤقاضع ؤَاب ل ؤ»ؤ٣٠ ال يٝٙٓ ًَِش خهلل ، ٧٥ٌ ٣٘٧ِ لٟ ٠ٍٕل٣:  ٌإٜد ي٘يٙي ل٩ٙ
(، ٌٙيٓ ٣٘ ٌي ٌخظ٣ ٠ٍٓ خًَّ٘ش خإل٥٘يص، ٘يٓ ٣٘ ٜلٟ خّ٘لًَش بال ٠1: 5)ي٧ل١د  «َفـد شيئبا 

(، 22 : 01)نٕقاب  «فا  بناد  ياٍ ؤثادانزفذ بناٗ راليياظِ ٔقابل: كام شادء قاض صُ »ٌك ب٘ي٣ ٜد يُ 
ؤ٦  ٌلك ب٘ليَّ ، ٦٘ل٧ يُ (02 : 22)يزاٗ  «بٌ فد انـًبء ٔعهٗ األعضف  بند  كم ؿهؽصُ »قبل: ٔ

ٌك ب٘ي٣ ٘ٛ ٠صسك آ٥٘ص، أل٣٠ ٔٙؽدٞ ٜٕعٕر ٧١ٜٝ٦ق، ٠٦مٟ زإ٘ىدص١د ال ٠ّلًَ ب٘يٓ ٜد يُ 
 ؤٞ ٠ٍمٗ ٘يحد .

 خ٘لٍي ٘لٛ ؤظملُض ُ٘ؤيل٣ ؤزلًخ   -٦يس٦ً ٘ي ؤ١٠د ٜعؽ٦ُٞ ١٤د ١ٝ٘دِٙص َؤي ٦٘يٛ زدَٔٙي 
َش ٘آلذ .. ٧٤٦ ٘يٓ ٧ٜظ٧ق ٠ّد٘ل١د، ٌل١مٟ ٠ع١لدِٗ ٌلي ٌي خًّ٘ يٌي خٕ٘ٝيك خٕ٘ٝد٦ -

، ٦٘لليٓ ٧ٜظلل٧ق ٦لللًش خّ٘للًَش، ٌّللً ظٕلل٧ٞ ِللًَش  ]خ٘ف٧خ٤ُيللص[ ٜٕللإ٘ص خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص
 خٕ٘ٝيك ال ٜم٦ًيش ٔدهلل، ٦ال ي٧ٕٞ ب٥٘د  ٦ٌُ ٔعدزٕٛ، ٦ٔإظُذ ٘ٓ ؼبلؼص ؤٜؽٙص:

نظ  وغٖ عئواب ان اضوغ ا ،ٔوعغف يعغفخ انعهد »زٙمدٚ زٟ زدل٧َ، ٦صٍع٣ خ٘ع٧َخش زإ٣٠ . 4
٣٘ َئيلد خّ٘لًيُ ٦ٜمٌُلص خُ٘ـٗ (، ٥ٌٍخ 46 :21)خ٘مًي  «ْٕٔ يكشٕف انعيُيٍ  ،ؿبقؽبا 

 خ٘مٙي، ٦٘يٓ زة٣٘، ألٞ ٤ٍخ ٜٕعٕر ٣٘، ٦٘يٓ ٜٟ ل٢ً١.



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ٔقابل وو  كابه عابعفيٍ انشياغ ٔانشاغ »آيٚ ليٟ ؤٔٗ ٜٟ خ٘ٙفُش صدَ ٤ل٧ ٦ِ٦ـعل٣ . 2

، 5: ٠)خ٘عٕل٧يٟ  «انشياغ ٔانشاغ داض يُاب عبعفابا َـابٌ قاض صابع كٕاْإطا اإل :نّانغة اإل
22.) 

٦ٍٔ٘ٓ ٌةٞ خ٘ٙيؽدٞ لدِ صٍدض ب٥٘يص، ًٌّ ؤٜٕٓ خإل٣٘ ي٧ٕق، ٦ؤولٍ يٕل٣ِ٧ ٜلٟ . ٠
ٜملٗ ب٘ل٩ آولُ، ٤٦لل٧ يملد٦ٖ بولُخء٢ ٦بظللبل٣٘، ؼلٛ ؤول٢ٍ ب٘ل٩ ـسللٗ للدٖ ـلًخ  زميللػ 

نذ اخ ؤعاِ جًيا  يًبناك انًـاكَٕخ فاد  »يٕعؽيك ٜٟ ٣ِ٧ٌ ؤٞ ي٨ُ ٔٗ ِدَخض خ٘مد٘ٛ 
ٍ  ؤنك  :ثهيؾبٔقبل نّ  ،يٍ انؼيبٌ   ،ف قض صُ  ندَّ بَّ أل ،عؽد ْظا انـهؽبٌ كهّ ٔيجضْ

(، ٥ٌلللٍخ ٔلللٙؽدٞ ب٥٘لللي إلزٙللليٓ لٙللل٩ ـٝيلللك 6-5: 1)٧ِ٘لللد  «عواااضؤعؽياااّ نًاااٍ ؤَاااب ؤٔ
 .«قض ُصِف  بندَّ »، زٗ ٌخظيد   خ٘ٝٝد٘ٓ، ٦ال يصي٢ُ ب٥٘د ، أل٣٠ ٘يٓ ٔٙؽد٠د  

ويُ ٌد٤ٛ ٕ٘بلٚ زدَٔٙي خٍ٘ي ٘لٛ ؤ٠ّٙل٣،  -ِلَٝط ٔٝد  –٤٦ٍٕخ ظسيٟ ٘ٓ ؤ٠ي ٘ٛ ؤٟٔ 
٦٦للًش خّ٘لًَش، زي١ٝلد يل٨ُ ـ١لدزٕٛ ؤٞ ٤لٍخ ٤ل٧  ٣ ، أل٠ي ؤٌَُ زيٟ ٦لًش خ٘فل٤٧ُزٗ ٥ٌٝعُ 

 .٤ٍخ ؤ٦ ٜٟ ّٜععيدظ٣ ٧٘٦خ٣ِٜ خ٘عي ال ي١ٍٓ ل٥١د

 

زللإ٧ِخٖ ؼٙللص ٜللٟ خ٘مٙٝللدء خ٘عإٔيللً لٙلل٩ ؤٞ خ٧٘لللًش ـ٤٧ُيللص، ٌدٔعٙلل٥ً  ٦ؤَخي ـ١للدزٕٛ
( Alford Henry،Heinrich Meyer ،Henery Mahan ، Marvin R. Vincent ،A.T.Robertson ، 

Jamieson ،Fausset  ،Brown ( ؼلٛ ٠ٕلىص )NET Bible ٞ٦ٔلٗ ٤لاالء ٔٝلد ظٍعلٙط يمٙٙل٧ ،)
ىًٚ خ٘ٝمديًش، ٦٘لٛ يٕلع( νἕخٔعىًٚ ) خ١٘ٛ ٜٟ خ١٘دليص خ٘ٙى٧يص، ٦ي٧٘٧ّٞ: خ١٘ٛ خ٘ي٠٧د٠ي

(ρἷε.)ٖ( خٍُ٘ٝٔش، ٦خ٘ٝم٩١ ؤٞ خ١٘ٛ: )يم١ي ؤٞ خ٧٘لًش ٌي خ٘ف٤٧ُ ٌي خّ٘ٝدٚ خأل٦ 

خ٘ٝمديلًش، ٥ٌل٧ ( νἕ، ٠ٕعؽيك ز١دء ل٩ٙ خ٘ٙىلص ؤٞ ٠ّل٧ٖ : ل١لًٜد يٕلعىًٚ خ٘ل١ٛ ) ل١ٕد  
( ٦ρἷεٜد ظٕععسم٣ ٜٟ ٦لًش خ٧ّ٘ش ٦خإلَخيش ٦خّ٘صً ، ٦ليٟ يٕلعىًٚ ) يّصً ٦لًش خ٘ف٤٧ُ
 صً ٦خ٧ّ٘ش ٌمٕر.ٌة٠ٝد يّصً ٦لًش خّ٘

(، ζμενἐ νἕ πὴπαη ὁ ὶκα ὼγἐ) «َااب ٔاآلة ٔادااضؤ»بٌخ ٔد٠للط خ٘ٙىللص ظّلل٧ٖ ٌ٘للٓ ٌللي ٠للٛ 
ٌٔلل٢ُ ي٧ل١لد، ٤٦لل٧ يعمللًغ للٟ خ٘عبلٜيللٍ خ٘ٝعمللًيٟ : آولُ ٥ٌلي ٦ال َيللر ظ٧ّ٘ل٣ ٌللي ٠للٛ 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ٔاداضاا  ، ٔؤَاب فياك، نيكَٕإا ْاى ؤوعابا كًب ؤَك ؤَذ ؤوٓاب اآلة فاد   نيكٌٕ انجًي  ٔادضاا »

 .(24: 47)ي٧ل١د « ٍ انعبنى ؤَك ؤعؿهزُدفيُب، نياي

(ἵνα πάνηερ ἓν ὦζιν، καθὼρ ζύ، πάηεπ، ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ζοί، ἵνα καὶ αὐηοὶ ἐνἡμῖν ὦζιν،

 ἵνα ὁ κόζμορ πιζηεύῃ ὅηι ζύ με ἀπέζηειλαρ (.  

( ٧ِ٦٘للللللللللل٣: نيكااااااااااإٌ انجًيااااااااااا  ٔاداااااااااااضاا ،  ζινὦ νἓνηεράπ ναἵٌعإٜلللللللللللٗ ٧ِ٘للللللللللل٣: )
(νζιὦ νῖμἡ νἐ ὶηοὐα ὶκα ναἵ   ١٥٥ٌلد خ٧٘للًش للٟ ظبلٜيلٍ خٕ٘ٝليك، ٔاداضاا  نيكَٕٕا ْى ؤوعبا ،)

( خ٘ٝللٍُٔش، ٥ٌللٗ ظّلل٧ٖ خ٘ٙىللص ١٤للد ρἷεخ٘ٝمديللًش، ٦٘للٛ يٕللعىًٚ )( ٦νἕٌي٥للد يٕللعىًٚ خ٘لل١ٛ )
 ؟خ  ٦خلً خ  (، ٌيصسك خ٘عبلٜيٍ خالؼ١د لُٙ ـ٤٧ُ]خ٘ف٧خ٤ُ[ ؤيعد  )يّصً ٦لًش خ٘ف٤٧ُ

عمللًغ للللٟ خ٘عبلٜيللٍ ٌيّللل٧ٖ: يآوللُ خ٘ٝمديللًش ٌللي ٠لللٛ ( ٦νἕٜللُش ؤولل٨ُ ظٕلللعىًٚ )
( 44: 47)ي٧ل١لللد «  نيكَٕااإا ٔاداااضاا كًاااب َذاااٍ ،ادف ٓاااى فاااد اؿاااًك اناااظوٍ ؤعؽيزُاااد»
(.ρῖμεἡ ρὼκαθ νἓ ζινὦ ναἵ ٗ٥ٌ ،) ٗخ٘ٙىص ظبلٜيٍ خٕ٘ٝيك ٜعمًيٟ ٌي خ٘ف٤٧ُ؟ظفم 

ٔؤَااب قاض ؤعؽياازٓى انًجااض انااظ  ؤعؽيزُااد، نيكَٕاإا » ٦ٌلي ٠للٛ ؼد٘للػ يعٕللَُ خ٘ٝٙلل٥ً: 
 .(22: 47)ي٧ل١د « ُب َذٍ ٔادضكًب ؤَ اا ٔادض

(κἀγὼ ηὴν δόξαν ἣν δέδωκάρ μοι δέδωκα αὐηοῖρ، ἵνα ὦζιν ἓνκαθὼρ ἡμεῖρ ἕν). 

ؤَاب فايٓى، ٔؤَاذ فاد  ، نيكَٕإا يكًهايٍ » ٦ٌي ٠ٛ َخزك ٠ُّؤ للٟ خ٘عبلٜيلٍ خ٘ٝعملًيٟ:
 .(2٠: 47)ي٧ل١د « نٗ ٔادضب

(ίμοἐ νἐ ὺζ ὶκα ρῖηοὐα νἐ ὼγἐ،νἕ ρἰε οινέηεηελειωμ ζινὦ ναἵ ) 

ؤَاب ٔاآلة »٥ٌٗ ؤٔعؽيك ٜٟ وبلٖ ٢ٍ٤ خ١٘ص٧ٚ ؤٞ ؤَيي ٜد ظٍعٙط ز٣٘٧ّ للٟ ٠لٛ 
 ، لللليٟ ِٙلللط: )بٌخ  ٦خظلللك ـلللًخ  ؤٞ بـٝلللدق خ٘مٙٝلللدء لٙللل٩ ؤٞ خ٧٘للللًش زللليٟ خآلذ«ٔاداااض

٤لًي( ؤٚ ؤٞ خ٘ٙىلص ١٤لد ظملدزي خٕ٘ٝليك ٦ ٘يٕط ٌّػ ِص٦ً ،خٕ٘ٝيك ٤ي ٦لًش ـ٤٧ُيص٦
يخ٘ص ل٩ٙ ٦لًش خ٘فل٤٧ُ، ٦ٌلي للُ خ٘عبلٜيلٍ يخ٘لص لٙل٩  ( ٌي لνἕ٣ّل٩ٙ خ٘عبلٜيٍ ٌعصسك )

 ٦لًش خ٥ً٘ي ؤ٦ ٜد ؤٔٝيع٣ُ زد٧٘لًش خ٘ٝفدِيص؟

٤٦لل٢ٍ خ١٘صلل٧ٚ خألَزمللص خ٘عللي ٠ّٙع٥للد ٘للٓ يٌمللط خ٘مٙٝللدء ٦خٍٕ٘ٝللُيٟ ب٘لل٩ خّ٘لل٧ٖ زللإٞ 
زؽل٣ ٜلك خآلذ .. ؤي ؤٞ خ٧٘لًش خ٘علي ٠لدي٨ ز٥لد يٕل٧ق ٜلك ؤزيل٣ ٤لي َزلدغ خ٘ٝمسلص خ٘لٍي يُ»



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
)ظٍٕليُ « ش ٘لُخٔص ٦صلٙص ٦ٜمسلص، ٦٘يٕلط ٦للًش ؼسيملص ٦ٌخض ٦ـل٦ُ٤٧للً ٢ٍ٤ خ٧٘لًش؛

 .(452ي٧ل١د، ٦٘يٛ زدَٔٙي، ٚ 

٘ٙع١سي٣ ل٩ٙ ؤٞ زدَٔٙي ال يمسُ لٟ َؤي٣ ١٤د ، زٗ ي١ّٗ ٌ٘لٓ خ٘لُؤي للٟ  ١٤د ٦ؤ٠د ٜعؽُ
(، ٤٦للٍخ خ٘للُؤي ٌللي ٥ٌللٛ خ٘لل١ٛ ظفد٤ٙلل٣ 454)خ٠فللُ ٚ « ٘للسمط خٍٕ٘ٝللُيٟآوللُ خظفللد٢ »

 ٓ، ٦٘ٛ ظ٣ّٙ١ ٘ي.لعُظُ 

ٜلللٟ خ٘ٝٝدؼٙلللص، ٌٝم١د٤لللد )ٜؽٙٝلللد(، ٦ظٍيلللً  «كًاااب»ّلللي ؤٞ ؤ٠س٥لللٓ ب٘للل٩ ٜلللد ظٍيللل٢ً ٔٙٝلللص ز
، ٦ٜم١للد٢ ظٝدؼللٗ «نيكَٕاإا ٔادااض كًااب ؤَُااب َذااٍ ٔادااض»خ٘ٝٙللدز٥ص زلليٟ ؼللٌُيٟ، ٤٦للي ظّلل٧ٖ: 

ٞ، ٌلةٞ ٔد٠لط ٦ٞ ٜؽٙٝد خٕ٘ٝيك ٦خآلذ ٜعملًلًش زيٟ خ٘ؽٌُيٟ، ٌد٘عبلٜيٍ ٜعم٧٠٦ًلي خ٧٘
زلً٘يٗ  ]ـ٧خ٤ُيلص[ٌد٘عبلٜيلٍ ٦للًظ٥ٛ ـ٤٧ُيلص  ٤ُيلص[]ـ٧خ ٦لًش خآلذ ٦خٕ٘ٝيك ـ٤٧ُيلص

، ٦بٞ ٔد٠ط ٦لًش خآلذ ٦خٕ٘ٝيك ٜفدِيص زٝم١ل٩ ٦للًش خ٘ىلُض ٦خّ٘صلً ٌمٕلر، «ٔٝد»
 .ٌةٞ ٦لًش خ٘عبلٜيٍ ٤ي ؤيعد ٦لًش ِصً ٦وُض

 ٤٦ٍخ ٧٤ خ٘صميك، ٌة٥٠ٛ ٜعم٦ًٞ ٌي ٜمسع٥ٛ ٘ٙىيُ ٦خإليٝدٞ.

٦ٜدٌخ ٔد٠ط ؼٙسع٣ ألـٗ خ١ٕ٘يٕلص، ّ٘لً »٤٦ٍخ خ٥ٍ٘ٛ يعؽدزُ ٜك ٜد ي٣٘٧ّ ٦٘يٛ زدَٔٙي: 
ؼٙر ٜٟ خآلذ ؤٞ ظ٧ٕٞ ٦خلًش ٌي٣، ٔٝد ؤ٣٠ ٧٤ ٦خآلذ ٦خللً، ٦ٜلد ٤ل٧ ٠ل٧ق خ٧٘للًش خ٘علي 
ٜٟ ؤـ٥ٙد يؽٙر ي٧ٕق ؟ ب٥٠د ٘يٕط ٦لًش ظ١فيٛ، ٦٘يٕط ٦للًش ٠فلدٚ ١ٕٔلي ٜمليٟ، ب٥٠لد 

ش (، ٌد٘مللًيػ لللٟ ٦للل1٠1ً)ظٍٕلليُ ي٧ل١للد، زللدَٔٙي، ٚ « ٦لللًش صللٙص ٦لبلِللص ٌخظيللص 
خ٥ً٘ي ٦خ٘ىُض ٌمٕر، ١٤٦د يمسُ زدَٔٙي لٟ َؤي٣، ٦٘ليٓ للٟ َؤي ويل٢ُ، ٦ظٕلعؽيك ؤٞ 

 ظمدٔس١ي ٌيٝد ٧٘ خِعؽمط زمط ٔبل٣ٜ خٍ٘ي ال يم٧ٙ ٘ي.

ُٗ للٟ خ٧٘للًش خ٘ٝفدِيلص، ٦للًش خ٘ىلُض ٦خ٥٘لًي ٘لٛ يٕلٟ ّٜسل٧ال    ٦ٜد ٌُٔظُل٣ ٕ٘لٛ ِسل
لبلِللص ٥٘ٝللد زللد٧٥ٍٝ٘ٚ ل١للً ـ١للدزٕٛ زد٘فٝٙللص للليٟ ِٙللعٛ: )ٔللبل خ٧٘لللًظيٟ ودؼحعللدٞ ، ٦ال 

، ٌّلً ِِسلٗ ـ١لدزٕٛ ٦ـل٧ي  خٕ٘ٙيٛ لٟ ٦لًش خٕ٘ٝيك ٦خآلذ(، ٣١ٕ٘ ّٜس٧ٖ ل١ًٔٛ ظٍصيبل  
 خ٧٘لًش خ٘ٝفدِيص، ٦ؤصُ ل٩ٙ ؤ٥٠د ظىعًٙ لٟ ٦لًش خٕ٘ٝيك.



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
، ٦خ١ٌّللي ـ١للدزٕٛ لٙلل٩ ؤٞ «انااابعؽ ٔانـاابقد ًْااب ٔادااض»ٌسىصلل٧ٚ ِلل٧ٖ زلل٧٘ٓ: 

ٕليدَ، ٕ٘لٟ ولد١ٍ٘ي ٌلي ظٙلدز٣ ٤ل٢ٍ خ٧٘للًش خ٧٘لًش ١٤د ٦لًش خ٥ً٘ي خ٘ٝٙلعُْ، زًال٘لص خ٘
 ٜك ٦لًش خٕ٘ٝيك.

 ٕٟ٘ ٜد ٧٤ ي٘يٙٓ ل٩ٙ ٤ٍخ خ٘عىدً٘؟

، ال يٍٕي ؤٞ ٧ّ٠ٖ ل٥١لد ٦للًش ( νἕ)٦خلً  ًٚ ٤ٍخ خ٘عمسئُعىخظ٧ّٖ: )خٕ٘ٝيك ل١ًٜد 
خ٘عُٔيللر خ٘ٙىلل٧ي ٦ زللٗ يفللر ؤٞ ٠ملل٧ي ٕ٘ٙلليدَ، (νἕ)٦خلللً  ـ٤٧ُيللص ٘ٝفللُي ٌٔللُ ٔٙٝللص

٘ليٓ ؤ٠لد ؤ٦ ٦ ، َ ٦خظلك ـلًخ  ، ٌدٕ٘ليدَ ٤ل٧ ٜلٟ يملًي ٜم١ل٩ خ٧٘للًش٘ٙمسدَش ... بٌخ  خٕ٘يد
٘لٛ يعُٔل٣ زل٧٘ٓ خُ٘ٔل٧ٖ ودٜعلد  ٘يٍٕل٢ُ ؤي ٘لىٛ لٙل٩ ٦ ،لعُظٓ ... خٕ٘يدَ ٦خظلك

٤لل٧ خ٘للٍي ٔللٝك ١٘للد زصللُي خ٧٘لللًش ب٘لل٩ خ٘ٝفللدِ  «َذااٍ عاابيالٌ ياا  اه»٤لل٧خ٢( بٌخ  ٧ِ٘لل٣: 
 .)خ٘ىُض ٦خ٥ً٘ي(

ألٞ )خٕ٘ٝليك ٘لٛ يّلٗ ؤ٥٠لد « ٔاآلة ٔاداض َبؤ»يىعًٙ ٠ٛ :  - زمٕر َؤيٓ -١٤٦د 
٦لًش ٤ًي ؤ٦ ِصلً، زلٗ ظ٥ُٔلد ٦للًش ٜؽّٙلص(، ٤٦ٕلٍخ ال ظصلسك خ٧٘للًش ٜفدِيلص بٌخ ٘لٛ 

 ي٧ـً ٌي خٕ٘يدَ ٜد يًٖ لٙي٣.

)خ٧٘لًش لّيّيلص بال بٌخ يٖ خٕ٘ليدَ لٙل٩ ؤ٥٠لد ٜفدِيلص( لٙل٩  :ل١ٕد يل١د ٠ؽسُ ِد٠٧٠ٓ
ادف ٓااى فااد اؿااًك انااظوٍ ؤعؽيزُااد » خ٘لل١ٛ خ٘عللد٘ي، ليللػ يّلل٧ٖ خٕ٘ٝلليك لللٟ ظبلٜيلل٢ٍ:

(، ٌللإَـ٧ ؤٞ ظٕللعىُؾ ٘لللي ٜللٟ خٕ٘لليدَ ٜلللد 44: 47)ي٧ل١للد «  نيكَٕاإا ٔادااضاا كًااب َذاااٍ
، أل٠ل٣ ٦ٌلُ ٧ِ٘لٓ: يفم٥ٙد ٦لًش ٜفدِيص، ٌلةٞ ٘لٛ ظفلً ٌلةٞ خ٘عبلٜيلٍ ٔلد٧٠خ ـل٤٧ُخ  ٦خللًخ  

)خٕ٘ٝلليك ٘للٛ يّللٗ ؤ٥٠للد ٦لللًش ٤للًي ؤ٦ ِصللً، زللٗ ظ٥ُٔللد ٦لللًش ٜؽّٙللص(، ٤٦ٕللٍخ ؤصللسك 
!! []ـل٤٧ُ زٝم١ل٩ ٌخض، ٜلٟ ـل٧خ٤ُ ، ٘ل٣ ـل٤٧ُ ٦خلل٦ًخللًخ   عبلٜيٍ خالؼ١لد لٙلُ ٘ىصلد  خ٘

 ؤ٘يٓ ٤ٍخ ٜد ي٧ص١ٙد ب٘ي٣ ؼُيّعٓ ٌي خالٔعًالٖ؟

ٌّللً خٔعٍلل٩  ،٥ٝللد ٧ٙ٘لللًش خ٘ٝفدِيللص ٦زىصلل٧ٚ خ٘ٝؽللد٘يٟ خ٘ؽللد٠ي ٦خ٘ؽد٘للػ خ٘للٍي ٌُٔظُ  
(، ٦ٜلٟ ـ٥علي ٍٕ٘لُشي١ؽسُ ؤيعد  لٙيل٣ ٠ٍلٓ خ..  ي١ؽسُ لٙي٥د ٠ٍٓ خ٧ّٖ٘ـ١دزٕٛ زد٧ّٖ٘: )

( ٌلإَـ٧ ؤٞ ظُـلك ي١ؽسلُ ؤيعلد  لٙيل٣ ٠ٍلٓ خٍٕ٘لُش..  ي١ؽسُ لٙي٥د ٠ٍٓ خ٧ّٖ٘: )ؤ٧ِٖ ؤيعد  
 ٦ظفير لٙي٥ٝد. ،ب٘ي٥د



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
 

١٤٦د ؤ٧ِٖ: صميك ؤٞ ٦ـ٧ي خ٧٘لًش خ٘ٝفدِيص ٌي خٕ٘عدذ ال يم١لي زد٘عل٦َُش ؤٞ ٔلٗ 
 ٦خلللًخ   ظمعللُ ٘للي ٜؽللدال   ٞؤٜللد ٌللي خٕ٘عللدذ ٜللٟ ٦لللًش ٤لل٧ ٜللٟ ٠ٍللٓ خ١٘لل٧ق، ٦ٕ٘للٟ ؤَـلل٧ 

٧ٙ٘لًش خ٘مّيّيص ٜٟ خٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ، ٟ٘ ظفً بال خألٜؽٙص خ٘عي ظًلي٥د لٟ خٕ٘ٝيك، ٤٦لي 
دالٔللعًالٖ ٜللد ؤودٍ٘للٓ ٌي٥للد، ٦ال يٕٝللٟ ؤٞ يٕلل٧ٞ خ٘للً٘يٗ للليٟ خ٘ٝلل٧ًٖ٘، ٥ٌللٍخ يٕلل٩ٝ ز

 ، ٧٤٦ ٜىد٘ؽص ويُ ّٜس٧٘ص ٌي ٤ٍخ خٍٟ٘.خً٘خجُي

 (، أل٠ي ٠ُّٙط وعيدَْ ٘عٍدٔي٠ُد خٕ٘ٝيميصخٌي  ٠عّدجيص ً٘يًشخـ١دزٕٛ ي٨ُ ؤ٠ي ٦ِمط )
لٙلل٩ ٜم١لل٩  «َااب ٔاآلة ٔادااضؤ» لللٟ ٦٘لليٛ زللدَٔٙي ٦٦خيللٟ ـللُي٦ٚ ظٍٕلليُ خ٘مٙٝللدء ٧ٙ٘لللًش

٘لي ؤِل٧خٖ ٔلسمص ٜلٟ خٍٕ٘ٝلُيٟ خ٘لٍيٟ ِلد٧٘خ: بٞ  خّ٘صً ، ال خ٘فل٤٧ُ ٦خ٘لٍخض، زي١ٝلد ٠ّٙلَط 
ولُض ٤٦لًي، ؤ٘لٛ ؤِل٧خٖ ٜلٟ ِلدٖ زلإٞ خ٧٘للًش ٦للًش  خ٧٘لًش ١٤د ٦لًش ـ٤٧ُ، ٦ظُٔلَط 

 ظٕٝك ز٥ٛ؟ ٤ٗ ظُخ٤ٛ ِٙص ٠ديَش ، ٦خ١٘ديَ ال لٕٛ ٣٘؟

ٔؽيلُ ٜلٟ »، ب٥٠ٛ ٔؽلُش ٔلدؼُش، ٦٦ٌلُ ِل٧ٖ ٜعل٩ خٕ٘ٝلٕيٟ ٜيىدجيٗال ، لّيّي خً٘ٔع٧َ 
 ٜيىدجيلٗ، ١ٕ٘لٓ ٘لٛ ظ١ّلٗ للٟ ٦خللً ٜل٥١ٛ، ٤٦لٍخ ٜلد يٕلٝي٣ صلًيّي خ٘لًٔع٧َ «خٍٕ٘ٝلُيٟ

يمٙللٛ ؤٞ ؤِلل٧خٖ خٍٕ٘ٝللُيٟ ظلل٦ًَ للل٧ٖ ، ٦ال ؤٔللٝي٣ ٔللٍ٘ٓ ، ٌٕللٗ ١ٜللد «خ٠عّدجيللص ٘للًيًش»
خ٘ٝم١ييٟ، ٦يُيً ؤٞ ي١عصُ ُ٘ؤي٣ زدالٔعح١دْ زلأَخء لٙٝلدء، ٤٦ل٧ يلًَي ز٧ـل٧ي آَخء ؤول٨ُ، 

 ٦٘يٓ ٘بلٔعًالٖ. ،٥٘ٛ ٘بلٔعح١دْخ٥ٌاالء ٤٦االء ؤ٧ِ

 

 ٦يل١ي ؤٌُٔ ٘ٓ زمط خألٔٝدء:

ل١لللًٜد يع٠٧ٝ٥لل٣ ]يٕللل٧ق[  د  ي٥للل٧ي ٜىؽحلل٧ٞ ظٝدٜللخ٘»يّلل٧ٖ: خ١٘دِللً بي٠ُٕللط ٤دي١ٙلللٟ  -
٥ٌل٧ ٜٕلدٞ خهلل ٌلي يًّ ٦ٕٟ٘ ٌي خ٘مّيّص ٧٤  ،يفمٗ ٣ٍٕ٠ ٜعٕد٦يد  ٜك خهلل ، ؤ٣٠زد٘عفًيً

ُٔٗ ٜٟ ِس٣ٙ  .(24 /7ب٠فيٗ ي٧ل١د ، ٤دي١ٟٙ  )ظمٙيّدض ل٩ٙ «ُٜ

 إلزللًخء ظمٙيللُ لٙلل٩ خ٧٘ؼيّللصخ٘للٍي يلللي خألُٜيٕللي ـ٧ِيللً ؤ. ٌيعّٜييللُ خٕ٘للدؼ٧٘يٕي  -
خ٘علي ظلُظسػ ٌلي ٔؽيلُ ٜلٟ ٦خألصل٧٘يص خٕ٘دؼ٧٘يٕيلص،  ظ١ًّخ٘ٙف١ص »َظ٥د ٘ف١ص ١ٕٔيص ِدٖ: ؤصً
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٧٤  NT خألليدٞ ز٥ٍخ خ٥١٘ؿ ظفد٢ خُٕ٘يٕع٧٘٧ـيد. ٦ٜٟ خألٜؽٙص ل٩ٙ ٤ٍخ خ٧١٘ق ٜٟ خٔعىًخٚ

)خٕ٘عر خًّ٘ٝٔص ٦خٕٕ٘ع٧٘٦ُـيد، « ٘عإٔيٓ ؤ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك« ؤَب ٔاآلة ٔادض»ل٩ٙ  خ١ً٘خء
 (.61-59، ٚ ٌيعّٜييُ

 

٦ص١ٙد ٌي لًيؽ١د ب٩٘ خ٧ٝ٘ظ٧ق خ٥ٝ٘ٛ، ٧٤٦ ٧ًِٜ خ٘ي٧٥ي ٜٟ ٔبلٚ خٕ٘ٝيك ٦ـ٧خزل٣  
لٙللي٥ٛ، ٌّٙللً خيللل٩ خ٘ي٥لل٧ي ؤ٠لل٣ ـللًي، ٦خيللل٩ خأل٤٧٘يللص ، ٌٕللٍز٥ٛ خٕ٘ٝلليك، ٦ؤوسلل٤ُٛ ؤٞ 
٩ ٔعللدز٥ٛ يفم٥ٙللٛ ٥ٙٔللٛ آ٥٘للص ، ٦ؤ٘لل٤٧يع٥ٛ ويللُ لّيّيللص، ٦٘لليٓ ٜللٟ ؤلللً يلل٨ُ ٤للٍخ خ٘ٝم١لل

٘ؤل٤٧٘يص ٜٟ خ٘عفًيً، ٢ٍ٥ٌ ؤ٤٧٘يص ٜفدِيص ويُ لّيّيص، ٤٦ي ٜمعلديش ٌلي خٍٕ٘لُ خ٘ي٥ل٧يي 
 .. ٤ٍخ وبلصص ٜد ِٙع٣ُ ٘ٓ.

ٌٕلدٞ ٜٙىللٛ ـ٧خزلٓ ٌللي ٤للٍخ خ٧ٝ٘ظل٧ق: خٕ٘ٝلليك ٦خٌلُ خ٘ي٥لل٧ي لٙلل٩ َؤي٥لٛ ٌللي ؤ٠لل٣ 
٦ؤ٠لل٣  ،يللًلي خأل٤٧٘يللص، ٦ٌَللط خظ٥للد٥ٜٛ ٘لل٣ زد٘عفللًيً، زللٗ ؤلٙللٟ ٥٘للٛ ٜللٟ ـًيللً ؤ٤٧٘يعلل٣

 هلل ليٟ ؤوس٤ُٛ ؤ٣٠ يمٝٗ ؤلٝدٖ ؤزي٣ خٕ٘ٝد٦ي. ٜٕد٦ 

ٌْ  ؤنايؾ يكزٕثابا » زىص٧ٚ ٧ِٖ خٕ٘ٝليك : قابل  فاد َبيٕؿاكى: ؤَاب قهاذ بَكاى آنٓاخ؟ ب
فبنااظ  قضؿااّ اآلة ٔؤعؿااهّ بنااٗ انعاابنى،  ووآنٓااخ ألٔنئااك انااظوٍ صاابعد بناايٓى كهًااخ اه

 ٗ ٜللد ِد٘لل٣ خ٧ٝ٘لللًؤزللًؤ ز١ّلل، ٌللة٠ي « : بَااد اثااٍ اه؟ؤر ٕناإٌ نااّ: بَااك رجااضف، ألَااد قهااُذ 
خإل٘ل٣ خ٘مّيّللي ٦خ٧٘ليللً ،  ٤لل٧ؤ٠ل٣  ٜللًَْ ٌخظيللد  ٔللدٞ خٕ٘ٝليك  بٌخ»يّل٧ٖ: ٙي عُيٕللزـ٧ِيلً 
ٔلدٞ ظإٔيلً زٕلٗ  ٣، ٌة٠ل خ٘ع٦َُش خّ٘ص٨٧ ؤٞ ظلُخ٢ خ٘سٙلُيص ٌلي ظل٧ء ٤ل٢ٍ خ٘مّيّلص٦ؤ٣٠ ٜٟ 

زًال ٜٟ خاللعٍخَ خ٘ٝىير خٍ٘ي ًِٜل٣ ،  ٤ٍخ ٧٤ خ٧ِ٘ط خأل٠ٕر ٘ئللبلٞ لٟ ٢ٍ٤ خ٘مّيّص
 .(48 /4)خ٘ٝفدالض خ٘ؽبلؼص، زُيٕعٙي ،  «ٕٝعٝميٟ٘ٙ

 ٜٕدجٗ ٤ٍخ خ٘فّء: ١عّٗ ب٩٘ ١٘٦

 خأل٩٘٦: ي٨ُ ـ١دزٕٛ ؤٞ ٢ٍ٤ خٍّ٘لُش بللبلٞ ٜلٟ خٕ٘ٝليك لٙل٩ ؤ٤٧٘يعل٣، ٦ظلُذ ٜؽلدال  
بٌخ ّ٘ر خ٘ٝٙٓ لٕدٜل٣ ٧ٝٙ٘ظ٧ق زإٞ ٔبلٚ خٕ٘ٝيك يٙس٣ ٧ِٖ ٜٙٓ ٜٟ خ٧ْٙٝ٘: ) صميمد  

 ٥ٌٗ ظٕعٕؽ٦ُٞ ؤٞ يّٙلر خز١ل٣ خ٧٘ليلً ؤٜلدٚ خ١٘لدْ زّٙلر ،(ؤز١دء خ٘ٝٙٓ) ؤٜدٚ خ١٘دْ زّٙر
 (.زٟ خ٘ٝٙٓ؟!خ



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
خ٘ٝؽدٖ صميك، ٣١ٕ٘٦ يمعدؾ ب٩٘ ظمًيٗ زٕيػ ٘يعؽدزُ ٜك خ١٘ٛ خإل٠فيٙلي ظٝدٜلد  ، بٌ 

ؤز١للدء ) بٌخ ّ٘للر خ٘ٝٙللٓ لٕدٜلل٣ ؤٜللدٚ خ١٘للدْ زّٙللر»ٜللٟ خ٘لل١ٛ بٌخ ١ِٙللد:  ٔيصللسك ؤٔؽللُ ُِزللد  
زللٟ ّللر خزٙخ٘للٍي ؼ٥لل٢ُ ٦ؤَٔلل٣ٙ ب٘لل٩ خ٘مللد٘ٛ خُ٘ٔلل٧ٖ ، ٥ٌللٗ ظٕللعٕؽ٦ُٞ ؤٞ يّٙللر (خ٘ٝٙللٓ
فبناظ  قضؿاّ  »، ٥ٌٍخ ؤِلُذ ّ٘ل٧ٖ خٕ٘ٝليك ٜٝلد ظٍعلَٙط زل٣، ألٞ خٕ٘ٝليك ِلدٖ: «خ٘ٝٙٓ؟!

، ٦٘للٛ يّللٗ: )خز١لل٣ خ٧٘ليللً(، ٤٦ٕللٍخ خظعللك خ٘ٝم١لل٩ خ٘صللميك «  اآلة ٔؤعؿااهّ بنااٗ انعاابنى
 ١ٙ٘ٛ.. خ٘ٝم٩١ خ٘ٝعؽدزُ ٜك خ١٘ٛ، ٦خٍ٘ي ال يىُؾ ل٣١.

 للديش ٌليؤٞ ١٤لدْ  ي٧ظلك ٘ى٧يلد  بٞ َي ي٧ٕق » ؤ. ٤دٌَي:ي٧ّٖ ز٣  ٤٦ٍخ خ٘ٝم٩١ ١ٙ٘ٛ
)يٕلل٧ق « ٕ٘ٙدج١للدض خ٘عللي ٤للي ويللُ خهلل خ٧٘خلللً " ؼيلل٧ْ " الٔللعىًخٚ ٔٙٝللص خً٘خَـللصؼّدٌعلل٣ 

 ٦ِي٧ي خ٘عدَيه، ٤دٌَي(.

ؼلٛ ٘ٝلد خظ٥ٝل٢٧ زد٘عفلًيً ِلدٖ ٥٘لٛ: « َب ٔاآلة ٔادضؤ»خٕ٘ٝإ٘ص خ٘ؽد٠يص: خٕ٘ٝيك ِدٖ : 
 -زمٕلر َؤي ـ١لدزٕٛ  - ، ٤٦ٍخ يم١ي« ضف، ألَد قهذ: بَد اثٍ اه؟بَك رجؤر ٕنٌٕ : »

ؤٞ خٕ٘ٙٝعيٟ ٥٘ٝلد ٠ٍلٓ خ٘ل٧ِٞ ٦خ٘ٝلاي٨، ٤٦ل٧ صلميك، ٦بٞ ٔد٠علد ٌلي خ٘مّيّلص ٜىعٍٙعليٟ 
 ٌي خ٘ٝم٩١.

٤٦ٍخ ي٧ّي٠د ٘ٝمٌُص ٜم٩١ )خزٟ خهلل( ل١ً ٤االء خ٘ي٥ل٧ي خ٘لٍيٟ يملد٦ٖ خٕ٘ٝليك ب١ِلدل٥ٛ 
فلًيً زدٔلعىًخٚ ٔٙٝلدض ي٥ٍٝل٧ٞ ٜمد٠ي٥لد، ٤٦ل٧ يٕلعى٥ًٜد ظلٟٝ خ٘ٝم١ل٩ زسُخءظ٣ ٜلٟ خ٘ع

خ٘ٝعمدَي لٙي٣ ٌي ٔعس٥ٛ، ٥ٌٛ ٘ٛ ي٧ٝ٥ٍخ ِػ ز٧١ش خهلل زٝم٩١ ز٧١ش خ٘ؽسيمص خ٘علي ٔلي٧ّٖ ز٥لد 
 .خٕ٘ٝيمي٧ٞ زمً ٌَك خٕ٘ٝيك زٝدجص ١ٔص

٨ًٌٙ خ٘ي٥ل٧ي ٌلي ٔعلدز٥ٛ ٜم١ل٩ ٦خظلك ٘ٙس١ل٧ش، ٤٦ل٧ ٜلد ؼلد٘س٥ٛ خٕ٘ٝليك زلدُ٘ـ٧ق ب٘يل٣ 
: 82)خّٜ٘ٝل٧َ  «بَكاى آنٓاخ ، ٔثُإ انعهاد كهكاى»يٟ ٤ٌُٔٛ زٝد ـلدء ٌلي ٔلٍُ خّ٘ٝخٜيلُ: ل
ٌة٠ي ٍٔ٘ٓ خزٟ خهلل ، زد٘ٝم٩١ خٍ٘ي ظم٣٠٧ٌُ ٘ٙس١ل٧ش ٌلي  ،(، ٌٕٝد ؤ٠ٕٛ ؤ٠عٛ ـٝيمد ؤز١دء هلل6

بؿاغاييم اثُااد »، ٦ِللدٖ: (41 :4)٧٤٘لك  «ؤثُابء اه انذااد»: ٔعلدزٕٛ خ٘لٍي ِللدٖ لل١ٕٛ ٜللُخَخ  
واب ؤثُابء اه، قاضيٕا »، ٠٦لديخٔٛ: (22 :1)خ٘ىل٦ُؾ  «ذ ناك: ؤؼهاق اثُاد نيعجاضَدانجكغو ف ها

اا  ، ٥ٌٍخ خ٘ٝم٩١ ٘ٙس١ل٧ش خ٘ٝفدِيلص ٥ٍٜل٧ٚ ٘ل٨ً ٜمد٦َيل٣ (4 :29)خ٧َّٜٝ٘  «نهغة يجضاا ٔعؼ 
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خ٘ي٧٥ي خٍ٘يٟ ي٣٠٧ٝ٥ٍ زٝم١ل٩ خ٘مس٧ييلص هلل ٦خ٘صلبلق ٌلي خ٘مٝلٗ ُ٘ٝظلدظ٣ ، ٦خٕ٘ٝليك يّل٧ٖ 

 خزٟ خهلل( ز١ٍٓ خ٧٥ٍٝ٘ٚ خٍ٘ي ظم٣٠٧ٌُ ، ٌإي ظفًيً ٌي ٤ٍخ؟.ٜؽٕٙٛ ) ٥٘ٛ: ؤ٠د ؤيعد  

ل١للًٜد ظللٛ خاللعللُخض لٙيلل٣ ، ؤ٠لل٣ »: ( 46٠٠ٚضُيٙلل٧ْ )يخ٧ٕ٘ٔلليد٠ي ي٤٧للدٞ ٔ يّلل٧ٖ
ٌٕلدٞ زميلًخ  ٔلٗ  خزلٟ خهلل ، ؤ٠ل٣ ٠ٍٕل٣ للٟ خٔلٛ خهلل ، ٦خلعلُي ـمٗ ٠ٍٕل٣ خهلل ، ٌَلط لٝلًخ  

)ٔعدزلدٞ يٕٝلدٞ خإل٘ل٣ خ٧٘خللً  «خ٘ٝعملد٘يإلؼسدض ؤ٣٠ ٧٤ خإل٣٘ خٕ٘مي خ٘سمً لٟ خاللعُخي ؤ٦ 
  .خآلذ، ي٤٧دٞ ٔيُي٧ْٙ(

خٕ٘ٝلليك يٝيللّ ٠ٍٕلل٣ لللٟ : )آوللُ ١٤٦للد لللد٦ٖ ـ١للدزٕٛ ٘للُق خ٘لل١ٛ ٜللٟ وللبلٖ ٜؽللدٖ 
ز٥للٍخ  -٤للٛ زٙللُ ٦ - خّ٘عللدش ، ٌيّلل٧ٖ ٥٘للٛ: بٞ ـللدِ ١ٙ٘للد٧ْٜ خّ٘ٝللًْ ؤٞ يّٙللر خّ٘عللدش

ؤ٠لد ٦ ؟!زلد٘مُي يملُ ٘لي( ، ٜلك ؤٞ ؤلٕلد٥ٜٛ يٕٝلٟ ؤٞ ظُىؽلث ، ٌٕلٛ صخّ٘ٙر خٌُ٘يك )آ٥٘ل
 .((زٟ خهللل )خٞ ؤّ٘ر زؤخ٘ف٤٧ُ ، يمُ ٘ي زدألٔؽُ ٦ ٔٙٝع٣ زد٘ؽسيمص٦ خزٟ خهلل

٦ٔإ٧ِٚ زةـُخء ظمًيٗ زٕيػ ٜٟ ولبلٖ خ٘ل١ٛ خإل٠فيٙلي ، ٘يصلسك خ٘ل١ٛ ؤٔؽلُ ٜؽدزّلص 
خٕ٘ٝيك يٝيّ ٠ٍٕل٣ للٟ خّ٘علدش ، ٌيّل٧ٖ ٥٘لٛ : بٞ ـلدِ )٧ّٖ٘ خٕ٘ٝيك خ٧٘خَي ٌي خإل٠فيٗ: 

( ، ٜللك ؤٞ  صز٥للٍخ خّ٘ٙللر خٌُ٘يللك ) آ٥٘لل - ٤للٛ زٙلل٦ُ - ّ٘ٝللًْ ؤٞ يّٙللر خّ٘عللدش١ٙ٘للد٧ْٜ خ
 ؤ٠لد خ٘لٍي ؼ٥ل٢ُ خهلل ٦ـمٙل٣ َٔل٧ال  ٦ ؟!ؤلٕد٥ٜٛ يٕٟٝ ؤٞ ظُىؽث ، ٌٕٛ زد٘مُي يملُ ٘لي

 .((زٟ خهللخل)ٞ ؤّ٘ر زؤيمُ ٘ي زدألٔؽُ  ٘ٙمد٘ٛ،

( خٔعمد٠ص زٝصؽٙمدض ٘ٛ ي٥ّٙد خٕ٘ٝليك خ٘ف٦ُ٤٧ مصٔٙٝع٣ زد٘ؽسي٦ ؤ٠د خزٟ خهللٌد٧ّٖ٘: )
، ٦ال ي٥ٝ٥ٍد ظبلٜي٢ٍ، ٦ال يم٥ٌُد خ٘ي٧٥ي، ٧٥ٌ ٜلٟ بظلدٌدض خٕ٘ٝليمييٟ زملً  ٌي ليدظ٣ ؤزًخ  

خٕ٘ٝلليك ٘ٝللد لفلل٦ّخ لللٟ ٘للُق خ١٘صلل٧ٚ ٔٝلللد ٤للي ٦ٌللُ ١ٜؽللُ خ٘ي٥لل٧ي ِٜللٟ خٕ٘ٝللليك، 
خإلَٔلد٘يص خً٘خوٙيلص  ٌدلعدـ٧خ ب٩٘ بظدٌص ٤ل٢ٍ خ٘ٝصلؽٙمدض )خ٘ؽسيملص ، خألِلد٠يٛ، خ٘فل٤٧ُ،

 ٦وي٤ُد( ٜٝد ال لبلِص ٣٘ زدٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ.

ٍ٘٘ٓ ٜد ِ٘ط ؤ٧ِٖ: بٞ ؤصمر ٜد ي٧خـ٣ خٕ٘ٝليمييٟ خ٘يل٧ٚ ؤٞ يؽسعل٧خ ؤ٤٧٘يلص خٕ٘ٝليك  
٦خ٘عؽٙيػ ٜٟ ٔبلٚ خٕ٘ٝيك، ٜلٟ ويلُ ؤٞ يٙفلا٦خ ب٘ل٩ خ٘ٝصلؽٙمدض خٕ٘ٝلع٧َيش ٜلٟ ولدَؾ 

 خٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ.



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
 

خٕ٘ٝإ٘ص خ٘ؽد٘ؽص: ٤لٗ ِِسلٗ خٕ٘ٝليك ٜٕلد٦خظ٣ زلدهلل ٦ؤ٠ٕلُ ٧ِ٦لل٣ ٌلي خ٘عفلًيً ٔٝلد يل٨ُ 
 ـ١دزٕٛ ؟ زٗ ٤ٗ ِدٖ خٕ٘ٝيك: ؤ٠د ٜٕد٦ هلل؟

خ٘ف٧خذ: ال ، ٘ٛ يّٗ ٌ٘ٓ، زٗ ٘ٛ يع٣ٝ٥ خ٘ي٧٥ي زلٍ٘ٓ ٌلي ٤لٍخ خ٧ٝ٘ظلك، ٦بٞ خظ٥ٝل٢٧ 
جاام رجااضو  ثام أل، عًام دـااٍ جاام نـااُب َغجًاك أل »زديللدء خأل٤٧٘يللص ، ّ٘لً ِللد٧٘خ ٘ل٣: 

، ٤لٍخ ٜلد خظ٥ٝل٣ زل٣ ؤللًخئ٢ خ٘ي٥ل٧ي، ٦٘لٛ ي٧ّ٘ل٧خ ٘ل٣ : «نٓاببَـبٌ رجعام َفـاك بَذ ؤَك ٔةف
٠للط ؤ، ٔللٗ ٜلد ِللد٢٧٘: )ؤ٠لط ظٕللد٦ي ٠ٍٕللٓ زلدهلل .. ٌدٕ٘ٝللد٦خش ٘للٛ ظلُي ١٤للد ٌللي ٔبل٥ٜلٛ ؤزللًخ  

 (.ظفمٗ ٠ٍٕٓ ب٥٘د  

ٌيللل٣ خ٘ي٥للل٧ي ؤٞ  ( ٔللل٧ٕ١ٞ ؤٜلللدٚ ٠لللٛ يمعّللل48ً: ٦5لللليٟ يٕعٙللل٥ً ـ١لللدزٕٛ زلللل)ي٧ل١د 
، ٦لي٥١للد ٔلل١عمُّ ٜلللٟ ظٕٙللٛ خ٘لللًل٨٧ «يعاابصلا َفـااّ ثااابه»خٕ٘ٝلليك يللًلي ٜٕلللد٦خش خهلل: 

 خ٘ي٧٥ييص.

خٕ٘ٝللد٦خش زلليٟ )خ٘فٕللً ٦خالزللٟ( خٕ٘ٝلليك  «َااب ٔاآلة ٔادااضؤ»ٌَعللُط ؤٞ يٕلل٧ٞ ٜم١لل٩ 
 ٦زيٟ خآلذ، ٦ِلُٝط ٦ٜد ُِ٘ط ؤِلٛ ؤٞ ٘يٓ ٌي خ١٘ٛ ٜد يٍيً ٌ٘ٓ ، ٌد٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيلص

 ال ظم١ي خٕ٘ٝلد٦خش، ٌلإَخي ـ١لدزٕٛ ظىؽحعلي ٦بؼسلدض خ٘مٕلٓ، ٥ٌٙلٛ ٠ّلُؤ ٔل٧يد   ٤ُيص[]خ٘ف٧خ
ٌللي ٠ٍللٓ ٦ ال ؤلللُي ٘ىصلليد  ٔيللً ٔعسللط ٤للٍخ ٜٕللع١ُٕخ  ِلل٧٘يلفعللٓ لٙلل٩ خٕ٘ٝللد٦خش: )

لّيلّي خ٘ٙليه ،  خآلذ ٦خلً ٌلي خ٘فل٤٧ُ .٦ ٠ي ي١١ٕٝي خ٧ّٖ٘ زإٞ خٕ٘ٝيكب :خ٧ِ٘ط ظ٧ّٖ
٘لآلذ ٌلي خ٘فل٤٧ُ  زٕٗ زٕدؼص ؤٞ خٕ٘ٝيك ٜٕد٦  ٜم١د٤د خآلذ ٦خلً ٌي خ٘ف٤٧ُ ٦ خٕ٘ٝيك

٦لًش خ٘ف٤٧ُ ظم١لي خٕ٘ٝلد٦خش ٌلي ..ٔع١ٕدَ .خ٧ٝ٘ظ٧ق زٕيػ ـًخ  ، ال يمعدؾ ٥ٍ٘خ خال..  .
(، ٤٦ٍٕخ ًٌ٘يٙٓ ل٩ٙ ؤٞ ٦لًش خ٘ف٤٧ُ ظم١لي خٕ٘ٝلد٦خش ؤٞ ٦للًش خ٘فل٤٧ُ ظم١لي خ٘ف٤٧ُ 

ٞ خ٘ٙلللٝٓ ؼد٘ملللص ؤٞ ، ٠٦مللل٧ي ٘ٝؽلللدٖ : خ٘لللً٘يٗ لٙللل٩ ؤخٕ٘ٝلللد٦خش، ٌيصلللسك خ٘ٝللل٧ًٖ٘ ي٘للليبل  
 .خ٘ٙٝٓ ؼد٘مص

، ال يمعللدؾ ٥٘للٍخ خالٔللع١ٕدَ(، ٤٦ٕللٍخ ٔللدٞ ٦ي٧خصللٗ ـ١للدزٕٛ: )خ٧ٝ٘ظلل٧ق زٕلليػ ـللًخ  
 ي١سىي ؤٞ ؤِع١ك ؤٞ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ظم١ي خٕ٘ٝد٦خش!!.



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
، ٦ؤَـ٧ ؤٞ ال ظمعس٢ُ و٦ُـد  لٟ خ٧ٝ٘ظ٧ق، ٕٟ٘ ٧٤ ٌلي ٔليدَ خ٘لُي  ٔإ٧ِٖ ١٤د ٘يحد  

خ٘ٝعمللً زفٕللً خٕ٘ٝلليك : خآلزللدء خالزللٟ يٛ زلليٟ خآلذ ٦لٙلل٩ ِلٝللٓ ٕ٘ٙٝللد٦خش زلليٟ خألِللد٠
خأل٦خجٗ ٘لٛ ي٠٧ٕل٧خ يا١ٜل٧ٞ ز٥لٍخ خ٘عٕلد٦ي زليٟ خألِلد٠يٛ، ٦ٔلد٧٠خ يل٦ُٞ زمعل٥د ي٦ٞ زملط، 

 .٦زمع٥د ؤلفٛ ٜٟ زمط

٦لعلل٩ ال ٠ىللُؾ لللٟ ٧ٜظلل٧ل١د ب٘لل٩ ظٕللد٦ي خألِللد٠يٛ ٔللإٔعٍي زعمللًخي زمللط خألٔللٝدء 
٥ٙللٛ ٜلاٜٟ زدإل٠فيللٗ، ٦ٜلاٜٟ ؤٞ خٕ٘ٝلليك خ٘علي ال ظملُي ٘لليحد  للٟ خ٘عٕللد٦ي خّ٘ٝلل٧ٚ، ٦ٔ

خالزلٟ ٘يّل٧ٖ ٤لاالء خ٘مٙٝلدء زعٕلد٦ي  ٦خآلذ ٦خلً، ٕٟ٘ ٤لٍخ خ٘ل١ٛ ٦ويل٢ُ ٘لٛ يٕلٟ ٔدٌيلد  
، ظُظٙيلد٧٠ْ ض ٦461خآلذ، ٌفٝيم٥ٛ ياٜٟ زٝل٤ٍر خ٘عدزميلص ؤ٦ خ٠٦ً٘يلص )ي٧ٔلعي٧١ْ ض 

َيص ض ٚ ، خ٘سدزللد يي٠٧ٕللي٧ْ خ٘سؽُيللُْ خُ٘خزللك لٙللُ ٘ئلٔلل251ً١ٕٚ، ؤ٦َيفلد٧٠ْ ض 221
 ٚ، وُيى٧َيللل٧ْ ؤٔلللًّ ٠يصلللٛ خّ٘ٝٙلللر٠٠4ٚ، ي٧ٔلللعدجي٧ْ ؤٔلللًّ خ٠ؽدٔيلللد ض 261

ٚ ٌللي ٠57ٚ (، ٤٦للٍخ خّ٘لل٧ٖ ظس١لد٢ ٜفٝللك ٜٕلليمي لّللً لللدٚ ٠95زمٝل٧ي خ١ٕ٘يٕللص ٥ٙٔللد ض 
ٕ٘لللٟ خ١ٕ٘يٕلللص خ٘علللي خ٠عصلللُض ٌيٝلللد زملللً خلعسلللُض ٤لللٍخ خ٘ٝللل٤ٍر ، ٔللليُٜي٧ٚ خ٘ي٧وٕلللبلٌيص

 ٘مدجػ.، ٦ظُزط زأَخء ٤االء خ٘مٙٝدء لُض خ٤ُؼ٧ِيد  

بٞ ٤للاالء خآلزللدء خٕ٘سللدَ ـٝيمللد  ال يا١ٜلل٧ٞ زعٕللد٦ي خألِللد٠يٛ، ٦٘للٟ ظٕللعؽيك ؤٞ ظّلل١م٥ٛ 
٘لآلذ  ؤٞ خٕ٘ٝليك ٜٕلد٦   :ٜم١د٤لد زٕلٗ زٕلدؼصخآلذ ٦خلً ٌي خ٘فل٤٧ُ ٦ خٕ٘ٝيك»ز٧ّ٘ٓ: 

، ٌة٠ل٣ َولٛ زٕلدؼع٣ ٦َولٛ ٜملٌُع٥ٛ خ٧٘خٔلمص ز٥لٍخ «خ٧ٝ٘ظل٧ق زٕليػ ـلًخ  ..  ٌي خ٘فل٤٧ُ .
 خ زدٕ٘ٝد٦خش خ٘عي ظُخ٤د ـد٤ُش ٦خظمص.خ١٘ٛ ٦وي٢ُ ٘ٛ يا٧١ٜ

 

٦خظللمد   ؤَخ٢ بلبل٠للد   «ٔؤعؿااهّ بنااٗ انعاابنى»خٕ٘ٝللإ٘ص خُ٘خزمللص: ِلل٧ٖ خٕ٘ٝلليك لللٟ ٠ٍٕلل٣: 
، ٤٦للي لسللدَش ٜللٟ ب٠عللدؾ «بَٔللد٘يص يخوٙيللص»ٔد٘ٙللٝٓ لٙلل٩ ٠س٧ظلل٣ ٦َٔللد٘ع٣، ٦يللُخ٢ ـ١للدزٕٛ 

٤للي ٜمد٦٘للص ٘ٙع٥للُذ ٜللٟ خإلِللُخَ آولُ يمي، ال يٙللد٥َٔٛ ٌي٥للد ؤلللً، ٦زٝم١لل٩ خٍٕ٘لُ خٕ٘ٝلل
٣ زدُ٘ٔللد٘ص زُٔللد٘ص خٕ٘ٝلليك خ٘ٝمعللديش ل١للً ٔللٗ خأل٠سيللدء ٦خُ٘ٝٔللٙيٟ، ٘يللعٛ خوعللُخق ٜللد ؤٔللٝيعَ 

ئُللٗ خٕ٘ٙٝللدض خ٘عللي  -لسدَظللٓ ٦ٌللُ  -ٜللد ئُللٗ ٌخظلل٣، ؤ٦  خً٘خوٙيللص، ٦ظم١للي ؤٞ ٘ىصللد  
 ٦ً٘ض ٌي ل٣ّٙ!!



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ٔٙٝلللدظي .. زلللٗ ؤ٠ؽ٥ّلللد ٦ؤ٥٘٧ِلللد ؤ٦ ؤٔعس٥لللد، ٤٦لللي ال ظمٝلللٗ  ٜلللٟ ـ٥علللي ؤ٠لللد ال ؤَٔلللٗ

٧ٕٜٞ ٜٟ ٘مٛ ٦يٚ ٦َ٦ق ، ٦ٔٙٝدظي ٘يٕلط ٔلٍ٘ٓ،  ؼسيمعي، زٗ ظمّسُِ لٟ ٌخظي، ٌإ٠د ٜؽبل  
 ُض لٟ ٠٧١ٕٜي ٦َوسدظي.٦بٞ لسَّ 

٤٦ل٧ ٜٙلدز٣ ٘لي ٌلي ؼسيمعلي ٦ـل٤٧ُي، ٦يمسلُ  ،ؤَٔلٗ ٜلد ؤَيل٢ً ٜلك خز١لي ١ٕ٘ي ؤليد٠لد  
يمسُ لٟ ٠٧١ٕٜي ، ٧٤٦ ال يمٝلٗ ؼسيمعلي، ٦ال يٙلس٣  ٔٗ بيٝيبل  ٍٔ٘ٓ لٟ ٠٧١ٕٜي، ؤ٦ ؤَ

 .(بَٔد٘يص ودَـيص) :ـ٤٧ُي، ٥ٌٍخ ٜد يٕٝي٣ ٔدٌص خ١٘دْ بَٔدال ، ٦ؤٜد ؤ٠ط ٌعٕٝي٣

، (خإلَٔلد٘يص خً٘خوٙيلص)ٜد ال ي٥ٍٛ ٌي ٧ٜظل٧ق  ٔإٌعُض خزعًخء ٜٟ خآلٞ ؤ٠ي ًِ ٥ٌُٝط 
٨ ودَـيلص، ٕ٘لٟ زّلي ؤٞ ظؽسلط ٘لي ٦ؤ٣٠ ي٧ـً ل١ً ٔٗ ؤ٤ٗ خألَض بَٔد٘يص يخوٙيلص ٦ؤولُ

، ٌة٠ي ؤِلٛ ؤٞ بَٔد٘يع٣ ودَـيلص ، ؤي ظٙلس٣ (يخوٙيص)ؤٞ بَٔد٘يص خٕ٘ٝيك ٔد٠ط ٜٝد ظٕٝي٣ 
ؤٞ َٔلد٘ع٣ يخوٙيلص ٜىعٍٙلص للٟ  بَٔد٘يص خهلل ٕ٘دجُ ؤ٠سيدج٣ ٣َٙٔ٦.. ٌٕاخ٘ي ١٤د ٔيً لٌُلَط 

 ٔٗ خأل٠سيدء؟ 

َٖ  ؤٔد٘ٓ ٤ٍخ خٕ٘اخٖ، ٦ًِ ُِؤُض  ص خٕ٘ٝيك ٌخظيص ) يخوٙيص ( ، أل٣٠ ٌةَٔد٘يـ١دزٓ: ) ٧ِ
 ـللل٤٧ُ خهلل ) خآلذ ( ،٦ زد٘علللد٘ي ٤للل٧ ٜلللٟ ٠ٍلللٓ ؼسيملللص٦ ٤للل٧ ٔٙٝلللص خهلل ) ٠ؽلللُ خهلل خ٘مدِلللٗ (

( ، ٥ٌلٍخ ٔلبلٚ ؤ٠لط ظ٧ّ٘ل٣، ٦ يخوٙيص ؤٔٙٝع٣ ، ٤ي زٍ٘ٓ بَٔد٘يص ٌخظيص  ل١ًٜد ئُٗ خآلذ٦
زمً ؤٞ ظّيٛ لٙي٥د  ٦ٔبلٜٓ ُ٘ق، ٦٘يٓ ي٘يبل  ، ٦ٜٟ ـ٥عي ال ؤٔٙٛ ٘ٓ ٢ٍ٤ خٍٍٕ٘ٙص بال

ٜٟ ٔعدزٓ ل٩ٙ ؤٞ بَٔد٘يص خٕ٘ٝيك يخوٙيص، ٦ال ؤَيلً ٘لُلٓ ٥ٌ٦ٝلٓ،  .. ؤَيً ي٘يبل  ي٘يبل  
 ًٌّ ٥ٌٝع٣ُ ، ٦ؤ٠د خآلٞ ؤزمػ لٟ ي٘ي٣ٙ.

، ٦ِلٝلعٛ ؤٞ ٜم١لد٢: ٦411ؤَخي ـ١دزٕٛ ُ٘ق خإلَٔد٘يص خً٘خوٙيص، ٌدٔع٥ًٙ زلد٧َّٜٝ٘ 
 ُٔلللٙص ، ظم١لللي ؤ٥٠لللد ٜىعٍٙلللص ٌلللي خ٘ؽسيملللصٞ ٦َق خهلل ٜخهلل ئُلللٗ ٦َلللل٣ ٘يىٙلللُ ، ٥ٌلللٗ أل)
٤للي ظىعللك ٦ خ٘فلل٤٧ُ ،٦ ال ، ٌلل٦ُق خهلل ظمٝللٗ ٠ٍللٓ خ٘ؽسيمللصزد٘عإٔيللً  ؟خ٘فلل٤٧ُ لللٟ خهلل٦

 .(١ٍ٘ٓ خ٘عمسيُ خٕ٘عدزي زإٞ خهلل ي٥ُٙٔد ، ٥ٌي ُٜٔٙص 

خ١٘ٛ ال يعمًغ لٟ ٦َق خهلل ؤي صٍع٣ خٍ٘خظيلص، زلٗ للٟ خ٘ل٦ُق خ٘علي يى٥ّٙلد ،  ٦زًخيص  
، ٦بظلدٌع٥ٝد ب٘ل٩ خهلل «ـسلٗ خهلل»٦ «زيلط خهلل»، ٔٝد يّلدٖ : ٦ظُٕيٝد   ٣ ظُٙيٍد  خهلل، ٦ظ١ٕر ب٘ي



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
١٤د ظىدً٘ خهلل ٌي ؼسيمع٥د ٦ـ٤ُ٤٧لد، ٥ٌلي ٦َق  (خ٦ُ٘ق٢ٍ )٘ٙعُٙيً ٦خ٘عسفيٗ ٌّػ، ٤٦

 ٜى٧ِٙص لديؼص، زي١ٝد خهلل ؤِ٘ي ودُ٘.

 ٦َق خهلل ظمٝللٗ ٠ٍللٓ خ٘ؽسيمللص٦ٜللُش ؤولل٨ُ ال لبلِللص زلليٟ ٘للُلٓ ٦خ٘لل١ٛ، ٧ٌّ٘للٓ: )
ٜلٟ زلدذ خ٘مل٧خَ  ( ، ٢ٍ٥ٌ يل٨٧ ظًلي٥د، ال ؤٔٙٛ ٘ٓ ز٥لد زلبل ي٘يلٗ، ٌّٙلً ِسٙلُط خ٘ف٦ُ٤٧

ؤٞ ظٕع٥ًٙ لٙي زإ٧ِخٖ خٕ٘ٝيك ٌي ٔعدزٓ ، ١ٕ٘لي ٘لٛ ؤِسلٗ ؤٞ ظفملٗ ٜلٟ ٔبلٜلٓ ٘لُلد  
 ؤٞ ٦َق خهلل ٥٘د ٠ٍٓ ؼسيمع٣ ٦ـ٢ُ٤٧؟ ٌي ٠ٍٓ خ٧ِ٘ط، ٍ٘خ ؤٔإ٘ٓ: ٔيً لٌَُط  ٦ي٘يبل  

ب٩٘ خ٘ملد٘ٛ، ليلػ  خق خهلل خٕ٘سمص، ٥ٌي ٥ٙٔد ُٜٔٙص يخوٙيد  ٤٦ٗ ٠ؽسُ ٤ٍخ ل٩ٙ ٔٗ ؤ٦َ
ياابو انعااغف ؿاااجعخ ؤٔ ،صاإادؤٔيااٍ انعااغف وشااغ  ثااغٔو ٔععاإص ٔ»ِللدٖ ٔللٍُ خُ٘ئيللد: 

(، ٥ٌلٗ ظمٝلٗ ٤ل٢ٍ خ٘ٝصلدزيك ٠ٍلٓ 5: 1)خُ٘ئيلد  « عٔاح اهؤيصبثيخ َبع يز  ضح ْد ؿجعخ 
٘عللي ٘ٙىلل٦ُي خ٘فللد٘ٓ لٙلل٩ ؼسيمللص خهلل ٦ـلل٢ُ٤٧؟ ٤٦للٗ خّ٘لل٦ُٞ خٕ٘للسمص ٦خ٘ميلل٧ٞ خٕ٘للسمص خ

ٔفااد ٔؿااػ »خ٘مللُٖ ظمٝللٗ ٠ٍللٓ ؼسيمللص خهلل ٦ـلل٢ُ٤٧ ، أل٠للي َؤيللط ٔللٍُ خُ٘ئيللد يّلل٧ٖ: 
عٔاح اه ؤْااد ؿااجعخ  ،عاايٍؤٔؿااج   ،نااّ ؿااجعخ قااغٌٔ ،َااّ يااظثٕحإانشاايٕر سااغٔف قاابيى ك

، ٥ٌلللٗ بَٔلللد٘يص ٤للل٢ٍ خأل٦َخق خإل٥٘يلللص خٕ٘لللسمص  (6: 5)خُ٘ئيلللد  «األعضناااٗ كااام بانًغؿاااهخ 
 ـيص؟يخوٙيص ؤٚ ودَ

 

 خٕ٘ٝإ٘ص خ٘ىدٜٕص: ؤلٝدٖ خهلل 

ٔٝٗ َي٢ ، زإٞ ؤلٝد٣٘ ٤ي ؤلٝدٖ ؤزي٣ خٕ٘ٝد٦ي ، زٗ ٦ظم٥د ؤخٕ٘ٝيك ي٧ّٖ ـ١دزٕٛ: )
 يّل٧ٖ ؤ٠ل٣ يمٝلٗ ؤلٝلدٖ ؤزيل٣ ؟٦ ٥ٌٗ يٕلعؽيك ٜفلُي ٠سلي ؤٞ يصلُق..  لفص ٕ٘ي يا٧١ٜخ ز٣

 (.ٜٟ ٤ٍخ خٍ٘ي يفُئ ؤٞ ي٧ّٖ ؤ٣٠ ي٣١ٕٝ لٝٗ ؤلٝدٖ خهلل ؟

، ألٞ «ؤلٝللدٖ خهلل»١٤٦لد ي١صللُي ٤ٌل١ٕٛ ب٘لل٩ ٜم١لل٩ ويلُ ٧ٜـلل٧ي ٌللي خ٘ل١ٛ ٘ٝصللؽٙك 
ـ١لدزٕٛ يفلٟ ؤٞ خّ٘ٝصل٧ي زإلٝلدٖ خهلل )خ٘ىٙللُ، خ٘لَُِ، خ٘عصلُي زلد٧ٕ٘ٞ، خ٘عّلًيُ(، ٥ٌلل٢ٍ 

 ؤلٝدٖ خهلل، ٕٟ٘ ٘يٕط ٤ي خّ٘ٝص٧ي ٌي ٠ص١د ٤ٍخ.



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
خهلل دٖ خ٘علي يؽٙس٥لد ٌي خ٧٥ٍٝ٘ٚ خٕ٘عدزي، يؽُٙ ؤيعد  ل٩ٙ خأللٝ «ؤلٝدٖ خهلل»ٌٝصؽٙك 

 عًابل اه ؟ؤيابطا َفعام دزاٗ َعًام  :ف ابنٕا ناّ»، ٔٝد ـدء ٌي ٔاخٖ خ٘عبلٜيلٍ ٕ٘ٙٝليك: د١ٜ
:  6 ي٧ل١للد) «عؿااهّؤٌ رايُاإا ثبنااظ  ْاإ ؤ ،ْااظا ْاإ عًاام اه :جاابة وـاإ  ٔقاابل نٓااىؤ

دٞ، ٜد يؽٙس٣ خهلل ٜٟ ؤلٝدٖ، ٦٘يٓ ٜد ي٧ّٚ زل٣، ٌدّ٘ٝصل٧ي : خإليٝل ي(، ٌإلٝدٖ خهلل 29٤ل28
 ٦٘يٓ خ٘ىُٙ ٦خَُِ٘ ٦خ٘عصُي زد٧ٕ٘ٞ.

: ٣ لليٟ ظٕلدءَ٘ط يللي ٜلد خٔلع١ُٕظَ ؤ٤٦ٍٕخ ٌي١١ٕٝي ٘ىصيد  ؤٞ ؤ٧ِٚ زإلٝلدٖ خهلل، ٦ؤٞ 
؟(، ٌإ٠لد ؤـلُئ لٙل٩ ٤لٍخ، ٦ظبلٜيلٍ ٜٟ ٤ٍخ خٍ٘ي يفُئ ؤٞ ي٧ّٖ ؤ٣٠ ي٣١ٕٝ لٝٗ ؤلٝلدٖ خهلل)

يابطا َفعام دزاٗ َعًام »خٕ٘ٝيك ٔد٧٠خ يٕإ٧٘ٞ لٟ ٤ٍخ، ٥ٌٛ يُي٦ًٞ ؤٞ يمٝٙل٧خ ؤلٝلدٖ خهلل 
 ، ؤي ٜد يُي٢ً خهلل.«عًبل اه؟ؤ

: 41ي٧ل١لد: ) «ثاد فاال رايُإا ثادؤعًابل ؤعًام ؤ ٌ كُاذ نـاُذ ب»٦يصسك ٜم٩١ ٧ِ٘ل٣: 
 (، ؤي بٞ ٘ٛ ؤٟٔ ٜٟ خ٘ٝا١ٜيٟ خ٘صد٘ميٟ، ٌبل ظا٧١ٜخ زي.٠7

 يٕل٧ق ٤ل٧ خ٘ٝمٙلٛ خ٘صلديَ ، أل٠ل٣ ال يس١لي»٤٦ٍخ خُ٘ؤي يٝيٗ ب٘ي٣ ٦٘يٛ زلدَٔٙي ز٧ّ٘ل٣: 
ؤٔللدْ ٔٙٝللدض ي١للديي ز٥للد، زللٗ لٙلل٩ ؤٔللدْ ؼسيمعلل٣ ، ٦لٙلل٩  لفعلل٣، ٦ال يّلليٛ لّلل٣ لٙلل٩

ؤٔللدْ ؤلٝد٘لل٣ خ٘صللديِص، ٤٦لل٧ يّللًٚ خالوعسللدَ خ٘مدٔللٛ ٕ٘للٗ ب٠ٕللدٞ، ٦يّللًٚ ٘لل٣ خالوعسللدَ 
 (.459-458)ظٍٕيُ ي٧ل١د، ٦٘يٛ زدَٔٙي، ٚ  «خ٘مدٔٛ خ٘ٝس١ي ل٩ٙ خأللٝدٖ

٧٤٦ ؤٞ خٕ٘ٝيك يٕعًٖ ٘صلمص يلل٧خ٢ ، «ؤعًبل اه»صميك ٘مسدَش آوُ ٔٝد ؼٝص ٜم٩١ 
خ٘عللي يفُي٥للد لٙلل٩ يًيلل٣، ٔٝللد ؤـُخ٤للد لٙلل٩ يللً خأل٠سيللدء  (ؤلٝللدٖ خهلل)زللد٘ٝمفّخض خ٘عللي ٤للي 

َُّ خ٘سمُ، ٦خ٘يٙك ٦خٕ٘ٝيك ٦ز٧٘ٓ ؤلي٧خ ؤ٧ٜخظد   ، ٤٦ٛ ٘لٛ يٍمٙل٧خ ٤لٍخ خٕ٘دزّيٟ، ٩ٔ٧ٌٝ ٘
يّللي ٥٘للد ٤لل٧ َذ إيللًي٥ٛ، ٌدٍ٘دلللٗ خ٘مّزخ٘عللي صلل١م٥د  «ؤعًاابل اه»ٌللي خ٘مّيّللص، زللٗ ٤للي 

خ٘مد٘ٝيٟ، ٧٥ٌ ٜٟ ُ٘ خ٘سمُ ل٩ٙ يً ٩ٔ٧ٜ، ٧٤٦ ٜٟ ٩ٍ٘ خُ٘ٝظ٩، ٦ؤليد خ٘ٝل٧ظ٩ لٙل٩ 
وـٕ  انُبصاغ  عجام قاض رجاغٍْ نكاى ياٍ قجام اه ث إاد »ؤيًي ؤ٠سيدج٣، ٦ًِ ِدٖ زؽُْ: 

(، ٥ٌل٢ٍ خ٘مفدجلر 22: 2ؤلٝلدٖ خُ٘ٔلٗ: ) «ٔعجبيت ٔآوبد صاُعٓب اه ثياضِ فاد ٔؿاؽكى
 ص١م٥د زيً ؤ٠سيدج٣، ٘ع٧ٕٞ ي٘يٗ ٠س٧ظ٥ٛ ٦َٔد٘ع٥ٛ ل١ً ؤ٧ِخ٥ٜٛ.٤ي ؤلٝدٖ خهلل، ي



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
بال ؤٞ ٜمفّخظل٣ ؤؼسعلط صلًَ ؤ٧ِخ٘ل٣، ٥ٌل٧ »٤٦ٍخ خُ٘ؤي يعس١د٢ خ٘عٍٕيُ خ٘عؽسيّلي ز٧ّ٘ل٣: 

 (، ٌإلٝدٖ خهلل ٤ي خ٘ٝمفّخض.2217)خ٘عٍٕيُ خ٘عؽسيّي، ٚ  «خهلل :لّد  

ش خ٘ف٤٧ُيلص، ٦ؤ٥٠لٛ يا٥٘ل٧ٞ ١٤٦د ال ؤ٠ُٕ ؤٞ ٜلاٍ٘ي خ٘عٍٕليُ خ٘عؽسيّلي يا١ٜل٧ٞ زد٧٘للً
خٕ٘ٝيك ، ٦ي٦ُٞ ؤٞ خ٘ٝمفّخض يخ٘ص ل٩ٙ ؤ٤٧٘يع٣، ٢ٍ٥ٌ ٥ٙٔد ؤل٥ٌُد، ٦ٕ٘ط ؤ٤ُٕ٠د ، ٦ال 

ؤ٥٠لد خ٘ٝمفلّخض، ٦٘يٕلط  «ؤلٝلدٖ خهلل»ؤوٍي٥د، ١ٕ٘ي ١٤د ٌّػ ؤِعلسٓ ٜل٥١ٛ ٥ٝ٥ٌلٛ ٘مسلدَش 
 خ٘ىُٙ ٦خَُِ٘ ٦خ٘عصُي ٌي خ٧ٕ٘ٞ.

 

٘لًيٕٛ  خ١ّ٘ؽلص خأل٤لٌٛٝد ٤لي  ،خ١ّ٘ؽص خأل٤ٛخٕ٘ٝإ٘ص خٕ٘دئص، ٤٦ي ٜد ؤٔٝد٢ ـ١دزٕٛ 
 ٌي ٤ٍخ خ٧ٝ٘ظ٧ق؟

ؤٞ خ٘ي٧٥ي ٘ٛ يعُخـم٧خ زملً خ٘مل٧خَ ٦ٜمد٦٘لص خٕ٘ٝليك إل١ِلدل٥ٛ زإ٠ل٣ ال  ٠ّؽعٕٛ خأل٤ٛ
ٞ ي٢٧ٕٕٝ، ٦لد٧٘٦خ َـ٣ٝ ُٜش ؤو٨ُ، ٥ٌٛ ٜص٦ُٞ ل٩ٙ بيخ٠عل٣، ١٤٦لد يفًي، زٗ ؼٙس٧خ ؤ
لعلٍخَخ  ٜلٟ خ٘ي٥ل٧ي ٕ٘ٙٝليك لٙل٩ ٔل٧ء خ٥ٍ٘لٛ ، خٔدٞ ٜٟ خٍ٘ٝعُض ؤٞ ٨ُ٠ ي٧ّٖ ـ١دزٕٛ: )

 .(ٕٟ٘ ٤ٍخ ٘ٛ يمًغ، ٟ خ٘ي٧٥ي ٘يع٧ُٔخ خٕ٘ٝيك ٌي لد٣٘ؤ٦ ل٩ٙ خألِٗ ٨ُ٠ ظُخـمد  ٜ

ـلًخ ، ٦ٔلد٧٠خ ـلدييٟ ٌلي خ٘سملػ للٟ  ١٥٤٦د يٍعُض ـ١لدزٕٛ ؤٞ خ٘ي٥ل٧ي ٔلد٧٠خ ٘لٍدٌيٟ
خ٘مُ خ٘صُخق، ٦ؤٞ خٕ٘ٝيك يعُخٌك ٌي ٜمٕٝص لدي٘ص ٠ّي٥لص، َؤض ٌلي ؤ٧ِخ٘ل٣ ٜلد يلًٖ لٙل٩ 

 .خ١ّ٘ؽص خأل٤ٛؤ٣٠ ًٜق ٘ؤل٤٧٘يص ٦ٜٕعمُ ّ٘ٙعٗ، ٌةصُخَ خ٘ي٧٥ي ل٩ٙ ظ١ٍيٍ ٤ٍخ خ٘مٕٛ ٧٤ 

خٕ٘ٝيك؟ ٜد ٔسر لُص٥ٛ ل٩ٙ ِعٙل٣  ٤٦ٍخ ي٧ّي٠د ٕ٘ٝإ٘ص ٥ٜٝص، ٤٦ي: ٘ٛ يمدِي خ٘ي٧٥ي
٦خ٘عىٙٛ ٣١ٜ؟ ٤ٗ ٤ٛ ؤظّيدء ٜمف٧ٝٞ ُ٘ٙذ ًَ٘ـص ؤ٥٠ٛ يُي٦ًٞ ظؽسيلُ لٕلٛ خ٘عفلًيً 

 لٙي٣؟ 

٦ؤـيسٓ: ٘ٛ يٕٟ خٕ٘ٝيك ؤٜدٚ ٜمٕٝص لدي٘ص ظّيص ٥ٌٝط ٣١ٜ خيلدء خأل٤٧٘يص ٦ظُيً ؤٞ 
ٕ٘ٝلليك ظؽسللُ لٙيلل٣ لٕللٛ خ٘ٙللُيمص، ٥ٌللٛ ؤزمللً خ١٘للدْ لللٟ ظٕٙللٛ خ٘ٙللُيمص، ٦ٔٝللد ٦صلل٥ٍٛ خ

، ٦ٕ٘ل٥١ٛ للد٧ِٜٞ لٙل٩ خ٘لعىٙٛ ١ٜل٣ ٕ٘لسر ٔيدٔلي، ٦٘ليٓ يي١لي، «جيم شغوغ ٔفبؿاق»
 يععك ١٘د ٜٟ وبلٖ ٔيدَ خّ٘صص ٥ٍٕ٠د.



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ؤٞ خ٘ي٧٥ي ٔد٧٠خ يٕإ٧٘ٞ خٕ٘ٝيك لٟ لّيّص خيلدجل٣ خٕ٘ٝليد٠يص  ٧ٌٙ ُِؤَض ؤ٥٘٦د ٧٘ـًَض  

صلل٥ٛ ٜللٟ خ٘عللي ٔللع٧ِم٥ٛ ٌللي ٜٙللٕٙص ٜللك خ٦ُٜ٘للدٞ، ألٞ خٕ٘ٝلليد خّ٘للديٚ ٜٙللٓ ؤَظللي ٔيىٙ
ناٗ يزاٗ رعه اق ب :دزابغ ثاّ انيٓإص ٔقابنٕا ناّا »ـٙٛ خ٦ُٜ٘دٞ ٦خٔلعمٝد٤َٛ ٍٕ٘ٙلؽيٟ، ٘لٍخ : 

ٔنـاازى  ،َااد قهااذ نكااى: بجاابثٓى وـاإ  ؤ ؟َااذ انًـاايخ ف اام نُااب جٓااغاا ؤٌ كُااذ ب ؟َفـااُبؤ
(، ؤي 25-21: 41)ي٧ل١لد  « ثاد ْاد رشآض نادؤعًهٓاب ثبؿاى ؤَاب ؤعًابل انزاد األ، رايٌُٕ 

 ع٥د ؤٜدٜٕٛ ظ٥ًٙ ٘ي زدٕ٘ٝيد٠يص، ١ٕٕ٘ٛ ال ظا٧١ٜٞ.خ٘ٝمفّخض خ٘عي ص١م

٘لُق ٘ٙي٥ل٧ي ّيدٌد َجيٓ خ١٥ٕ٘ص ١٤٦د َؤ٨ ٤االء خ٘ي٧٥ي ؤٞ خٕ٘ٝيك ٜٕع٧ـر خّ٘عٗ، ٌ
رُكاغٌٔ  ، ٔل با ؤَازى نـازى رعغفإٌ شايئ: » ؤ٤ٝيص ٦ظ٦َُش خ٘عىٙٛ ٜٟ ؤي ًٜق ٕ٘ٙٝيد٠يص

فًاٍ طناك انيإو  وو ياخ كهٓابؤَّ سيغ نُب ؤٌ وًٕد بَـبٌ ٔادض عٍ انشعت ، ٔل رٓهاك األ
، ٥ٌٛ للد٧ِٜٞ لٙل٩ ِعٙل٣ اليلدجل٣ خٕ٘ٝليد٠يص خ٘علي ( 5٠-17: 44ي٧ل١د « ) رشبٔعٔا ني زهِٕ

ٔللعمي٤ًٛ ب٘لل٩ ِٜللٟ خ٘ؽللدجُ ي٥لل٧ٌخ خٕ٘ٝللدزي، ٦لللٍَخ  ٜللٟ ٌ٘للٓ ٌللة٥٠ٛ ٔلليىع٧ّٙٞ خ٘للٍَخجك 
 خٕ٘دٌزص خ٘عي ظ٧ٕن ٥٘ٛ ـُيٝص ِعٗ زبل ؤي ٧ٕٜن يي١ي.

زمؽ٧خ لٟ ٜسَُ يي١ي يفيّ ٥٘ٛ ِعٗ خٕ٘ٝليك، ٔديللدء  ٥ٛ؛٩ وديع٦ٌي ٔسيٗ خ٧٘ص٧ٖ ب٘
ٔكبٌ عئؿبء انكُٓاخ »خأل٤٧٘يص، ٦ٌي ٔسيٗ خ٧٘ص٧ٖ ب٩٘ ٢ٍ٤ خ٘ىديص زمؽ٧خ لٟ ٧٥٘ي ٦َِ : 

(، 59: 26)ٜعلل٩  « ٔانشاايٕر ٔانًجًاا  كهااّ وؽهجاإٌ شاآبصح ػٔع عهااٗ وـاإ  نكااد و زهاإِ
مص ٦لل٦ًي٤د خ٘علي ٘لٛ ظؽسلُ ؼل٧خٖ ٥ٌاالء خ٘ي٧٥ي ٘ٛ ي٧٠٧ٕخ ؤظّيدء يسمؽ٧ٞ لٟ ؤ٦خُٜ خ٘ٙلُي

خ٘فللد٘ٛ  ]خٕ٘يدٔللي[ ظللدَيى٥ٛ لٙلل٩ ِدظللٗ ٠سللي ؤ٦ ِخٞ ؤ٦ لدزللً زمللٗ ، زللٗ ؤصلل٦ًَخ ل٥ٕٝللٛ
ٜٕلسّد  زللد٘عىٙٛ ٜلٟ خٕ٘ٝلليك، ؼلٛ ٘للُل٧خ يسمؽل٧ٞ لللٟ ٜٕل٧ودظ٣ ، ٌؤلـللٗ ٌ٘لٓ خٌعُظلل٧خ 

 خ٘عفًيً ٌي ٔبلٚ خٕ٘ٝيك خٍ٘ي ٘ٛ يٕٟ يمعٝٗ ٜد ؤَخي٢٦.

ـلللد٘ٝيٟ ٕ٘ٙٝللليك لللليٟ خظ٥ٝللل٢٧ زد٘عفلللًيً ٦خيللللدء  ٤٦ٕلللٍخ يعسللليٟ ؤٞ خ٘ي٥للل٧ي ٔلللد٧٠خ
خأل٤٧٘يص، ٦ؤٞ خٕ٘ٝيك َي لٙي٥ٛ ، ٦ؤوس٤ُٛ ؤٞ ٜلد يًليل٣ ٜلٟ ؤ٤٧٘يلص ال يىعٙلً لٝلد ٦َي 

ّسلٗ ٌي ٔعس٥ٛ ٜٟ ٠ٕسص خأل٤٧٘يص ب٩٘ خّ٘عدش ٦ل٧ٝٚ ز١ي بُٔخجيٗ، ٥ٌي ؤ٤٧٘يص ٜفدِيلص ال ظَ 
 ع٥ٛ صدلس٥د زد٘عفًيً ٦خيلدء خأل٤٧٘يص.ؤٞ يُ 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
، ٌللُوٛ خأل٦ِللدض خ٘عللي ٠سلل٥ٍ٘د ٌللي خٕ٘عدزللص بال ؤٞ ٜيىدجيللٗيللر زٕللٛ ئعلل٧َ ؤـللًي خ٘عُل

ًِق خ٠ّ٘دي ٍٜيً، ٦خ٘م٧خَ ٍٔيلٗ ز٧ظلك ظلٝدج٠ُد ؤٜلدٚ خ٘مّلدجُ خ٘علي ٔل١مدٔٛ ٌلي بؼد٤َلد 
 ي٧ٚ خّ٘يدٜص، ٘ٓ ظًّيُي.



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 

٠مٝص َذ خ٘ٝفً ي٧ٕق خٕ٘ٝيك .٦ ٔبلٜص خً٘ٔع٧َ ١ٍّٜ ،

٤لٍخ ٦ ١ٕ٘ي ؤصسمط ٜٙى٧ال  ـلًخ  ٌلي خآل٠٦لص خألويلُش ،٦ لٟ خُ٘ي ،وُ إلٟ خ٘ع ؤلعٍَ
ٔعٕٝدٖ ل٧خ٠َد خ٘ٙيُ .خٟ٘ ي١ٝم١ي ٜٟ 

 

ز٧ّ٘للٓ : ) ١٤٦للد ؤٔللإٖ  ظٍعللَٙط ٦ ،ظٕللع١ُٕ ِلل٧٘ي زللإٞ ٧٥ٍٜٜللٓ لللٟ خ٧٘لللًش وللدؼث
؟ ٦ؤال ظللاٜٟ ؤٞ ٦لللًش زلل٧٘ٓ ـ١دزللٓ: ؤال ظللاٜٟ ؤٞ ٦لللًش خٕ٘ٝلليك زللدآلذ ٦لللًش ـلل٤٧ُ

ٞ ظّٕليٝي ٔلدٞ ؤ٤ٍخ ٜد ِٙع٣ ٌإيٟ خ٘ىؽإ ٌلي ظّٕليٝي؟ ؤلعّلً  ٦ؤزٙٓ ٦لًش ِصً ٤٦ًي؟
( .صميمد  

إ٠للد ٘للٛ ؤظٕٙللٛ بؼبلِللد  لللٟ ظّٕلليٝٓ أل٠لل٧خق ، ٦ٌؤ٠للد ؤؼد٘سللٓ زللإٞ ظفللً ٤للٍخ ٌللي ٔبلٜللي 
 خ٧٘لًش !

 ظٕٙٝلُط  ي١ٕ٘ل، (4) !! ال ي٧ـً بٜد خ٧٘لًش خ٘مّيّيص ) خ٘ف٤٧ُيص ( ؤ٦ خ٘ٝفدِيلصسد٘عإٔيً ٌ
ٌلللد٘عمُيً ٤للل٧ ، ؤٞ خ٘ٝفدِيلللص ال لبلِلللص ٥٘لللد زلللد٦ٛ١٘،  للللٟ ظمُيٍلللٓ ٧ٙ٘للللًش خ٘ف٤٧ُيلللص

ٕٟ٘ ال ؤلُي ٔيً ٦صٗ ٘ٓ ٦ ٣ ،٤ٍخ ٜد ِٙعُ ٦ صؽبلق ،٘يٓ خ٘عّٕيٛ ؤ٦ خال٦،  خّ٘ٝص٧ي
ل٩ٙ ؤ٣٠ خ٘عّٕيٛ ؟!!

ي٧ّي٠لد  لعُظٓ ظ٧ّٖ: )ؤ٠د ؤظمًغ لٟ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص زيٟ ي٧ٕق ٦خآلذ، ٤٦ٍخ ٜلد
ٌلي يٕل٧ق ٤ل٧ خالزلٟ ب٩٘ زًلص ؤ٦ ٤ُؼّص خ٧ٝ٘يخ٘يص خٍ٘يٟ ي٦ُٞ ؤٞ خآلذ ٧٤ خالزٟ، ٌدظملدي 

، ٘لللٍخ ٔلللد٧٠خ يٕلللع٧ً٘ٞ ز٥لللٍخ خ٘للل١ٛ لٙللل٩ صلللمص ٜللل٤ٍس٥ٛ، ١٤٦لللد ٦ِلللك خظملللدي ٘لللآلذ ؤيعلللد  
.خإلٕ٘دٖ(

                                                

، ٦ُٜخي٢ خ٘ٝم٩١ خٍٍٕ٘ٙي «خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص»ُٜش ؤو٨ُ ٠ٍُٔ خّ٘دَت خُٕ٘يٛ زإٞ خً٘ٔع٧َ ١ٍّٜ ظمًغ لٟ  (4)
خ٧٘لًش »٦ ٜد ؤٔٝد٢ ؤؤي ٦لًش خ٦ٍ٘خض زيٟ ـ٤٧ُ خهلل ٦ـ٤٧ُ ي٧ٕق خٕ٘ٝيك، ٘ل)خ٘ف٤٧ُ(، ؤي ٦لًش خ٘ف٧خ٤ُ 

خٕ٘ٝيمي، ؤي ٦لًش خ٘ف٤٧ُ ٦خ٘ؽسيمص  دزٝم١د٤« خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص»لٟ  ٜيىدجيٗ، زي١ٝد يعمًغ خً٘ٔع٧َ « خ٘مّيّيص
 ٦خ٘ىصدجٛ زيٟ خآلذ ٦خالزٟ.



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ٜد لبلِص خ٧ٝ٘يخ٘يص زمًيؽ١د ؟!

ٜلٟ  ٣َييض لٙيل٦،  ٤ٍخ وؽإ٦ ،٘ىٛ ٦خلًخالزٟ ٦ خ٧ٝ٘يخ٘يص ٤ُؼّص ظمعًّ ؤٞ خآلذ
٤ٗ ظٕعًٖ ز٥ُؼّص ؟!، خ٘عُٔير خ٘ٙى٧ي 

ٌي ي٧ٕق ال يم١ي ظفًٕ خآلذ . خالزٟ زد٘عد٘ي ظفًٕ ٦ ،خالزٟخآلذ ٘يٓ ٧٤ 

خ٘ؽسيملص ٦ يل١ي ؤٔإ٘ٓ : ٤ٗ ٜٟ خ١ٝ٘ؽُ ؤٞ ٧ّ٠ٖ ؤٞ ي٧ٕق خإل٠ٕلدٞ ٘ل٣ ٠ٍلٓ خ٘فل٤٧ُ
خ٘عي ٘آلذ ؟!

ـ٤٧ُ ب٥٘ي .٦ إل٠ٕدٞ ٘يٓ ٣٘ ؼسيمصدال ، ٌزد٘عإٔيً 

خ٘علي ظم١لي ؤٞ يٕل٧ق ٘ل٣ ٦ خآلذ ٦خللً ٌلي خ٘فل٦ُ٤٧ م١ًٜد ٧ّ٠ٖ : يٕل٧ق ) خإل٠ٕلدٞ (ٌ
خ٘فل٤٧ُ خ٘للٍي ٘لآلذ ، ١ٕٔلع١عؿ ال ٜمد٘لص ؤٞ يٕلل٧ق ٘ل٣ ؼسيملص ؤول٨ُ ويللُ ٦ ٠ٍلٓ خ٘ؽسيملص

٘ليٓ خ٘مٕلٓ ٔٝلد ٦ ،٥ٌٍخ خ١٘ٛ ٤ل٧ إلؼسلدض ؤٞ خٕ٘ٝليك ٔٙٝلص ٜعفٕلً، خ٘ؽسيمص خإل٠ٕد٠يص 
.  لد٦٘ط ؤٞ ظ٧ّٖ

؟ ٜللٟ ٤لل٧ ٤للٍخ خ٘ٝعمللً «ؤَااب ٔاآلة ٔادااض») ٜللٟ ٤لل٧ ِدجللٗ لسللدَش: لعللُظٓ ظٕللإ١٘ي : 
 زدآلذ؟ ٤ٗ ٧٤ ي٧ٕق خإل٠ٕدٞ؟ ؤٚ ٧٤ ٔٙٝص خهلل خ٘ٝعفًٕش ٌي ي٧ٕق؟ (

( ٤لل٧ خ٘ٝعمللً ٌللي خ٘فلل٤٧ُ ٜللك خآلذ ، ألٞ ٥ٌللٛ خ٧٘لللًش خالزللٟ ٔٙٝللص خهلل )  ،زد٘عإٔيللً
ق خإل٠ٕللدٞ ٤لل٧ يٕلل٧ٞ يٕلل٧ ؤٞ ٔللعمد٘صخميك يمللعٛ لٙي١للد زللد١ٝ٘ؽُ ؤٞ ٥ٍ٠للٛ خ٘ف٤٧ُيللص خ٘صلل

خ٘ٝعمً ٌي خ٘ف٤٧ُ ٜك خآلذ ، ٌٕيً يٕل٧ٞ خإل٠ٕلدٞ ٘ل٣ ٠ٍلٓ خ٘ؽسيملص خإل٥٘يلص خ٘علي هلل بال 
.سيمص ؤو٨ُ ويُ خ٘ؽسيمص خإل٠ٕد٠يصبٌخ ٔدٞ ٣٘ ؼ

٧ء ٥ٌلللٛ ٜلللٟ لعلللُظٓ ٧ٙ٘للللًش ولللعبلي زي١١لللد زٕلللسر ٔلللؤٞ خال خ  ٜعإٔلللً ِ٘لللُط  ؤ٠لللد ٜلللد
.خ٘ف٤٧ُيص

ؤٞ ٜمفلٛ خآلزلدء ٌلي ٦ٌلي خّ٘لُٞ خأل٦ٖ،  ٞ خآلزدء ز٦ُٙخ زد٧٘للًش خ٘ف٤٧ُيلص: ب٘ٓ ُِٙط 
زد٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص.٦خالزٟ خ٦ُّ٘ٞ خأل٩٘٦ ٔد٧٠خ يا٧١ٜٞ زإِ٘يص 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
َٛ ٘للٍخ يل١للي ؤٔللإ٘ٓ ١٤للد : بٌخ ١ٔللط ظمللُي ٤للٍخ ،  ز٥ٍللٛ خألذ بٔٙي١ٝللًْ  ظٕعٙلل٥ً ٘لل

خ٦ُٜ٘د٠ي ٧ٙ٘لًش خ٘ٝفدِيص زيٟ خ٘ٝا١ٜيٟ ؟؟

ٜلل٥١ٛ ٦ ،ظيٟ ٌللي ٔلليد٥ِٝدزللدء ٥ٌٝلل٧خ ٔٙعللد خ٧٘لللًزٝم١لل٩ بٌخ ١ٔللط ظمللُي ؤٞ ٜمفللٛ خآل
٥ٌٝلل٧خ خ٧٘لللًش ٦ خآلذ ،٦ بٔٙي١ٝللًْ خ٦ُٜ٘للد٠ي ، ٥ٌٍٝلل٧خ خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص زلليٟ خٕ٘ٝلليك

ٔع٥ٙديْ ز٥ٝ٥ٍٛ ٧ٙ٘لًش خ٘ٝفدِيص ؟؟خٌدجًش خ٘ٝفدِيص زيٟ خ٘ٝا١ٜيٟ ، بٌخ  ٜد 

زسٕدؼص ٤ٛ ٧ٝ٥ٌخ ٔٙعد خ٧٘لًظيٟ .

١سىي ؤٞ ٠عؽلَُ ب٘يل٣ ، أل٠ل٣ : ) ٧٤٦ ٜد ال ي لٟ ٦لًش خ٘ف٤٧ُ زد٘ٝم٩١ خٕ٘ٝيمي ظ٧ّٖ
.ٜعمُٙ زٝسمػ خ٘ؽد٧٘غ ، ٦خ٘مبلِص زيٟ خألِد٠يٛ(

٦ ؤ٠د ؤٔإٖ لعُظٓ : بٌخ ٔد٠ط خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ٘يٕط ٜعمّٙلص زمبلِلص خألِلد٠يٛ ، بٌخ  
ٜعمّٙص زٝدٌخ  ؟!

لٟ ؤي ٦لًش ـ٤٧ُيص ظعمًغ ؟!

٤ي لبلِص زيٟ ؤِد٠يٛ !زد٘عإٔيً 

 .زد٘عد٘ي ٌي ُ٘ل٥د ٦ ،٤ُيصؤوؽإض لعُظٓ ٌي ٥ٌٛ خ٧٘لًش خ٘ف٧
 

ؤ٥٠د ٍ٘فص ب٠فيٙيص .، ٦صدَل٩ٙ خ٘م٧ٝٚ ، ظعٕٙٛ لٟ ٔٙٝص 

٥١ٕ٘للد ظعمللًغ لللٟ خ٘عفٕللً . ٜللد لبلِللص خ٘عفٕللً ٦ ، ٤للي ٍ٘فللص ٔعدزيللص، ٠مللٛ ؤ٦خٌّللٓ 
زد٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص؟!

؟! «ة ٔادضاآلٔ ؤَب»: ٜد لبلِص خ٘عفًٕ ز١ٛ 

خالزلٟ ظملدي دخآلذ ، ال لبلِلص ز٦خالزلٟ ، خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ٤لي ٦للًش خ٧ٝ٘ظ٧ق زٕيػ
زد٘فًٕ زٝد ٠عٕٙٛ ل٣١ !



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
، صًِط ؤ٠ٓ ١ٔط ظّصلً خ٘عفٕل٦ً ،ٌعُظط صمص ٔبلٜٓخ٦ل٩ٙ خ٘م٧ٝٚ ، لع٩ بٌخ 

 ٣ لٟ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ٧٤ لٟ خ٘عفٕلً ؤ٦ٜد ِٙعَ  لعسُُض خأل١٠ي بٌخ د ، ٔيفٗ ظمُيٍٓ ودؼح
لعّديي ، زٗ ٤ُؼّص ؤيعد  .خٟٙ ي٧ٕٞ ٤ٍخ ٌزد٘فًٕ خالزٟ مدي خظ

ٌللللط خ٧٘لللللًش خ٘ف٤٧ُيللللص ٔد٘عللللد٘ي : ) خ٧٘لللللًش خ٘ف٤٧ُيللللص زلللليٟ خ٘ٝلللل٧خي  ُّ لعللللُظٓ ل
يصللسمدٞ ٜللديش ٦خلللًش ؤ٦ ـلل٤٧ُخ  ٦ ،خ٘ٝعفد٠ٕللص ليللػ يعمللً خ٘ٝللدء زدٕ٘للُٕ ؤ٦ خ٘للًٚ زد٘ٝللدء

ظاٜٟ ز٣ ـ١دزٕٛ ، ليػ يل٨ُ ؤٞ  ٤ي ٜد٦ ٦خلًخ  ، ٢ٍ٥ٌ خ٘ص٧َش خٔٝي٥د خ٧٘لًش خ٘مّيّيص ،
خَ٘ٝعملً ٜمل٣ ٔبل٤ٝلد ب٘ل٣ ، ٌّلً صلدَ ٦ ٤ٕلٍخ ٌدِ٘ٝعمل٦ً،  ٜك خٕ٘ٝليك ـ٤٧ُيلد  خظمً خآلذ 

ـ٤ُ٤٧ٝد ٦خلًخ  ( .

٥ٌلٛ  ،خ٘لًٚ زد٘ٝلدء٦ ،خ٘ٝلدء زدٕ٘لُٕخظملً يفر ؤٞ ظ١عس٣ ب٘ل٩ ظٙلسي٥ٓ ٘ٙعفٕلً ٔٝلد ٘ل٧ 
( ) خٕ٘ٙٝصخالزٟ ٕٔٝيمي ؤئٜٟ ؤٞ ٤ٍخ ظٙسي٣ ودؼث ظٝدٜد  . ٌإ٠د زد٘عإٔيً ٦، ٧ٜخي ٜعفد٠ٕص 

٤٦لٍخ ، ال ظىييلُ ٦ ٜعلّخؾخال ٦ ولعبلغخزد١٘د٧ٔض زىيُ خظمً زد٘فًٕ ؤي ؤٞ خ٘بل٧٤ض خظمً 
ِخٖ ودؼحلد  ،  ٌعٙلسي٥ٓ ٜلد،  ٚ ٠25خٕ٘بلٚ ٔعف٢ً ٌي ِلد٧٠ٞ خإليٝلدٞ خٕ٘ٝليميص خ١٘يّلد٦ي 

خ٘ف٤٧ُ . ٟ ٦لًشلزيٟ ٜد ؤ٣٘٧ِ ؤ٠د ٦ بٌخ  ٘يٓ ١٤دْ لبلِص زيٟ ٔبلٜٓ لٟ خ٘عفًٕ

 !!ظٍعٙط لعُظٓ زٍُٔ ـٝدلص ٧٥٘ي ي٢٧٥ ٦خصٍد  بيد٤ٛ زد٘فٝدلدض خ٧ٝ٘لًش

زلٗ ب٘ل٣ ، ١ٕ٘ل٣ ٘ليٓ ي٥ل٢٧ ٦ ،يا١ٜل٧ٞ زدٕ٘ٝليك لٙل٩ ؤ٠ل٣ ب٘ل٣ - وعصلدَدز – ٘ل٧٥ي ي٥ل٢٧
و٣ّٙ ي٢٧٥ ٘يىُٙ خ٘مد٘ٛ . ،٦ٔيػ 

أل٠ي ٘لٟ ؤٔلعؽيك ٧٤ ٜى٧َٙ ٌي ٠ٍٓ خ٧ِ٘ط ، ٦ ،د  ود٦ّ٘ د  ٦ال ظٕإ١٘ي ٔيً ي٧ٕٞ ب٥٘
ؤٞ ؤـيسٓ .

 ٌَعل١د ٤لُؼّع٦ٛ٥ ،ظ١ٝ٥لد٤ٛ زد٘ٙلُْخ٠ٍٓ ٌُٕش ٤ُؼّص خألَي٧ٔييٟ خ٘لٍيٟ ٤ي ظُّيسد  
١٥٘د خ٧٘خلً.ةظ١ٕٕٝد ز٦

١ٕ٘٦لللي ال ؤظمفلللر ٜلللٟ ٦صلللٍٓ ٘ٙللل٧٥ي ي٥للل٢٧ ، ٌمعلللُظٓ ظمعّلللً ؤٞ خألَي٧ٔلللييٟ 
٧ٜلًيٟ ، ٥ٌٗ ٔٗ ٜٟ ؤ٠ُٕ ال٧٤ض خٕ٘ٝيك ؤصسك ظ٧ليًي ؟!
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زلد٘مُي : ) ال ي٧ـلً ٜٕليمي ٦خللً يعسلك خ٘عملد٘يٛ خٕ٘ٝليميص  ُط يل١لي ؤٌٔلُْ ؤ٠لي ِٙل
٦زد٘عللد٘ي ؤ٠للد ؤظٕٙللٛ لللٟ ، خ٘ؽسيمللص (٦ خآلذ ٦خلللً ٌللي خ٘فلل٦ُ٤٧ خٕ٘للٙيٝص ي١ٕللُ ؤٞ خٕ٘ٝلليك

خإليٝدٞ خٕ٘ٝيمي خٕ٘ٙيٛ خٍ٘ي ؤئٜٟ زل٣ ؤ٠لد ، ال ؤظٕٙلٛ للٟ ٤ُؼّلدض ؤ٦ ـٝدللدض ظ١ٕلر 
ؤ٥٠ٛ ٜٕيمي٧ٞ . يًل٦ٞ٧ ،٧٥ٌٙي ي٢٧٥ ي٧٘٧ّٞ ٜد يُي٣٠٦ً، ٥ٍٕ٠د ٕ٘ٙٝيميص 

٥١ٕ٘ٛ ٌي خ٘مّيّص ٌُِص ودَـص للٟ ٦ ..ؤيعد  خأللًٝيص ٜص٧ٝٝٞ ل٩ٙ ؤ٥٠ٛ ٧ٕٜٝٙٞ 
٥٘لٛ ظٍٕلي٤ُٛ زد٘عإٔيلً ٦، وي٤ُد ٔؽيُ ٜٟ خ٥ُ٘ؼّدض خ٘عي ـ٥ُض ٌلي خإلٔلبلٚ ٦،  خإلٔبلٚ
٥ٌٗ ؤلدٔسٓ ز١ٍٓ خ١ٝ٘ؽُ خٍ٘ي ظمدٔس١ي ز٣ ؟! ،ُّ٘ٙآٞ 

بلؼص يا٧١ٜٞ زد٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص .بٌخ  ٔٗ خٕ٘ٝيمي٧ٞ زد٘ؽ٧خجً خ٘ؽ

٠لط ال ظّصلً زدإلـٝلدق ٔلٗ خٕ٘ٝليمييٟ، زلٗ خ٘ؽ٧خجلً ؤظ٧ّٖ لعُظٓ : )٦زد٘عإٔيلً ، 
خألَؼ٧ٌٕٔيص، ٦ؤٜد خ٘ع٧ليًي٧ٞ ٧٥٘٦ي ي٢٧٥ ٥ٌٛ يّل٧ٝٞ ؤ٥٠لٛ ٜٕليمي٧ٞ، ٦يا١ٜل٧ٞ ز٥ل٢ٍ 

٥ٝل٣ ل٩ٙ ؤ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك، ٥ٌٛ ٜىد٧ٍ٘ٞ ٌلي ٥ٝ٥ٌلٛ ٘ٝلد يٍ خ١٘ص٧ٚ، ٦ال ي٦ُٞ ٌي٥د ي٘يبل  
.خ٘مُٙخض ٦خ٘ٝحدض خٍ٘يٟ ٔعٕعإ٠ٓ زإ٧ِخ٥٘ٛ(

ٜٙللٕٙع٥ٛ ٜللك خ١٘صلل٧ٚ ٦خظللمص ، ٥ٌللٛ يمٌُلل٧ٞ ؤٞ ٦ٕ٘للٟ لعللُظٓ ٘للٛ ظ١عسلل٣ ب٘لل٩ 
٦ٔلعفً لٙلُخض خ٘لُي٦ي لٙل٩ ، ظُـٝص خٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ لٟ لًٝ إل٠ٕدَ ال٤ل٧ض خٕ٘ٝليك

٠ٕللد٤َٛ ٘بل٤لل٧ض خٕ٘ٝلليك ٠٧ٔلل٣ خهلل ) ي٥لل٢٧ ( ٦خظللك ٜللٟ ، ٌة(ظللُـٝع٥ٛ ) خ٘مللد٘ٛ خ٘فًيللً
ُٛ  ،وللبلٖ ظمُيللً ظللُـٝع٥ٛ لعللُظٓ ٘ٙلل١ٛ خ٘صللميك ٔللي٧ٕٞ زللبل ٘للٓ ؤصللمر  ؤٜللد ٥ٌلل

زٕؽيُ ٜٟ ظمُي٥ٍٛ .

ِعسٓ ٌّػ ٜٟ ظٍدٔي٠ُد خٕ٘ٝيميص خ٘صميمص .خال ظٕع٥ًٙ زد٥ُ٘ؼّدض ، 

ظ٧ّٖ لعُظٓ : ) ١٤٦د ؤٌُٔ زّدلًش ٥١ٜفيص ٥ٜٝلص، ٠ع١د٥٘٦لد للديش ٌلي ل٧خَخظ١لد يخولٗ 
٦ؤَخ٤لد «... إ٠ٓ ز٥لد، ٦يٕلعًٖ ٥٘لد ، ٦ال يٕلعًٖ ز٥لد ؤ٧ِخٖ خُ٘ـدٖ يٕع»خ٘ٝفعٝك خٕ٘ٝٙٛ: 

 صميمص ١٤د، ٌإ٧ِخٖ ٦خيٟ ـُي٦ٚ ٦٦٘يٛ زدَٔٙي ٦وي٤ُٛ ٘يٕط ؤي٘ص زلٍخظ٥د، ٦ال ٠ص٧صلد  
 ُٛ ٦ُخ ل١ل٣ ٌلي ؤِل٧خ٥٘ٛ، ٦يٕلعإ٠ٓ ز٥لد ؼلبلذ خ٘مٙلٛ ٦خ٘مّيّلص َـدٖ لسَّ  ًّٜٔص، زٗ ٤ي ٥ٌْ

.ٌي ل٧خَخظ٥ٛ(
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، ٞ ٌّػ٧دلًش ، ٥ٌي ِدلًش يعّسم٥د خ٢ٕٝٙٝ٘ خّ٘د ٜىعًٙ ٜمٓ ظٝدٜد  ٌي ٠ٍ٤ؤزد٘عإٔيً ٦

وع١ٍٙد ٜم٥ٛ .خ٧٘ ٦ ٞ ٠إوٍ خ٘مٙٛ لٟ ؤ٣ٙ٤ لع٧٩ٝييؤٜد ٠مٟ ٌإ٘ىدٚ ؤٔدي

٘يٓ ٜٟ ؤ٘ىدٚ ٜٟ وٍٙيدض يي١يص ؤو٨ُ .٦ ،٣جلٙٝد٦ خٕ٘عدذ ي٥ٍُٛ ٜٟ ٍُٜٕي٣

ٌإ٠لد ، ؤ٥ٌلٛ ٜل٦ٛ٥١ لي١ٝد ؤلر ؤٞ ؤ٥ٌلٛ آيلدض خّ٘لُآٞ ، ؤ٤ٌلر ب٘ل٩ خٍٕ٘ٝلُيٟ ألظمٙلٛ
ًٜد ؤلر ؤٞ ؤ٥ٌٛ ٠فُيص ؼسيص ، ؤ٤ٌر ألُِؤ ألؼسدء ٜعىصصيٟ ٔعس٧خ ٌي ٢ٍ٤ خ١٘فُيلص ، ل١

ال ؤ٤ٌر ١٥ًْٝ٘ ٜؽبل  أل٥ٌٛ ٣١ٜ .

 

وعصدَ ٌّػ ٔإ٧ِٖ ٘ٓ : ٠ملٛ ، ـلُي٦ٚ ٌٕلُ ٘بل٦ لعُظٓ ظعٕٙٛ لٟ ٦خيٟ ـُي٦ٚ ،
َٓ ٦ ،خ١٘ٛ ل٩ٙ ؤ٣٠ ٦لًش ٜفدِيص  ٣ ٔدٞ يٍُٕ خ١٘ٛ ٌي صًي خُ٘ي ل٩ٙ زًلصؤ٠ ٕٟ٘ ال ظ١

 وي٢ُ ٜٟ ٠ص٧ٚ ُِيسص ٌي خ٘ٝم٩١ !٦ ٤ُؼّص خ٧ٝ٘يخ٘يص خّ٘دجٝص ل٩ٙ ٤ٍخ خ٦ٛ١٘

 زٕيػ زميًخ  لٟ خ٥ُ٘ؼّص. يء٦زد٘عد٘ي لد٦ٖ ؤٞ يٙىٛ ظٍٕيُ خ١٘ٛ ٌي ٘

ز٣ ، أل٠ي ٌُٔض بـٝدق ؤوٙسيص خ٘مٙٝدء ل٩ٙ خالٔعًالٖ ل٩ٙ خ٘م٧ٝٚ ظٍٕي٢ُ ال يٕٟٝ ٦
 زٕللبلٚ خ٘مٙٝللدء ، يفللر خألوللٍ زللُؤي خألوٙسيللصخالٔللعًالٖ  بٌخ ؤَيَض ، ٦خ٘ف٤٧ُيللص خ٧٘لللًش 

خُ٘ؤي خ٘ٝعٍُ لٙي٣ .٦

 ٔعٙلل٥دي زفللُي١٤٦ٚ٦للد يفللر لٙلليَّ ؤٞ ؤظ٧ِللً أل٥ٌللٛ ٜللٟ لعللُظٓ وُظللٓ ٜللٟ خال
ؤٚ زىلُض ظ١سي٥لي  ؟خ٧٘للًش خ٘ٝفدِيلص ٩لٙلخالٔلعًالٖ ٥ٌٗ ظٕع٥ًٙ ز٥ٛ زىُض ، زدَٔٙي٦

ؤٚ ٜدٌخ ؟! ؟٥ٍخ خ٦ٕٗٙ٘ـ٧ي ٍُٜٕيٟ ٤٧ٝ٥ٌد زب٩٘ 

 ظفد٢ .خال٦ خ٘م٦ٗٝ ٜٙىص٣ ٧٤ ٦لًش خًَّ٘ش ،زدَٔٙي ٌُٔ ؤٞ ٤ٍخ خُ٘ؤي

ظٍعٙط لعُظٓ زّل٧ٖ ؤٞ زلدَٔٙي يّصلً ؤٞ خ٘ي٥ل٧ي ٤لٛ ٜلٟ ٥ٌٝل٧خ خ٘مسلدَش لٙل٩ ؤ٥٠لد 
ٜٕد٦خش هلل .

ظٍُ زدَٔٙي ٜم٥ٛ ل٩ٙ ٥ٝ٥ٌٛ ؤٚ ال ؟خ٦ؤ٠د ؤٔإ٘ٓ : ٤ٗ 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
 :يّل٧ٖ 455ٌٍلي ٚ، ٌمعُظٓ ٔدٞ يفر لٙيٓ ؤٞ ظ١عسل٣ ٘سلدِي ٔليدَ ٔلبلٚ زلدَٔٙي

٤ل٧ ٦ ؟ ب٠ل٣يلدءٜد ٧٤ خال٦ خ٘س١ً خ٘ؽد٠ي ٧٤ : )٦ ٞ ي٧ٕق ٦خـ٣ ؼ٧َظ٥ٛ ز١ٝدِٙص ز٧١ي ؼبلؼص ،ب
ٕ٘للي يأللً خٕ٘لليً ٤لل٢ٍ خ٘مّيّللص ٦ ز١للد  هلل ، ٜٕللد٦يد  ٠ٍٕلل٣ زللدهلل ،خب٠ٕللدٞ ِللً ـمللٗ ٜللٟ ٠ٍٕلل٣ 

٘للٛ ، ٦ٞ خٕ٘ٝلليك ؤٔللً ٥ٍٜلل٥ٜ٧ٛ ب :١٥ٌللد زللدَٔٙي يّلل٧ٖ،  ....ب٘لله (خ٘مٕللُش لٙلل٩ خأل٤ٌللدٞ 
زدَٔٙي ؤيعد  ٘ٛ يىعًٙ ٜم٥ٛ ٌي ٥ٝ٥ٌٛ .٦ ،زٗ ؤ٢ًٔ  ،يعُخـك

بٌخ ٔدٞ زدَٔٙي ال ي٨ُ ٌي خ١٘ٛ ؤي يال٘لص لٙل٩ ال٤ل٧ض خٕ٘ٝليك ٔلدٞ ٜلٟ خٍ٘ٝعلُض 
ي يل٨ُ خ٘ل١ٛ ٌسلدَٔٙ، ٖ : ٘ٝدٌخ ٧ٝ٥ٌخ ٔبلٚ خٕ٘ٝيك ز٥ٍخ خٕ٘ٙٗ ؟ ٣١ٕ٘ ٘ٛ يٍمٗ ءؤٞ يعٕد

٤٧٘يص خٕ٘ٝيك .ؤي٘يبل  ل٩ٙ 

ؤٞ ـٝلك  :ٔٗ ٜد ِد٦٣٘ ؼٙمط لٙي٥د ٜٟ ِسٗ ،خ٠فٙيّيص ، ٌإ٠د ؤٜد زىص٧ٚ خ١ٕ٘ىص خإل
ٕٟ٘ ٦لًش خ٘ٝمسص . ،خ٘ي٧٥ي ٜد ٔد٧٠خ ٘ي٧ٝ٥ٍخ ٜم٩١ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص

 :٘ليٓ ٜلد ي٧ّ٘ل٣ ٠ل٦ٛ ٌسدَٔٙي يعٕٙٛ لٝد ِص٢ً خٕ٘ٝيك ٜلٟ خ٘ٝؽلٗ خ٘لٍي صلُق زل٣ ،
٤للٍخ ٦ خٕ٘ٝلليك ؤَخي ؤٞ يصللُق ز٧لللًش خ٘ٝمسللص ٜللك خآلذ ، :٤لل٧ يّلل٧ٖ، «آلة ٔادااضأ ؤَااب»

 ،خإلَخيش٦ خّ٘للًَش٦ ٝللد ِصلل٢ً خٕ٘ٝلليك ٌللي خ٘ٝؽللٗ ٤لل٧ ٦لللًش خ٘ٝمسللصٌٜللٟ ِسللٗ ، ٘للُلع٣ 
ٍ٘٘ٓ صُق زد٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص .٦

ٞ خ٘ٝعُـٝيٟ ٦ظم٧خ ٌُّش زًال  ٥١ٜد ، ٘يّل٧ٝخ ؤ٣٠ يٝيٗ ُ٘ؤي ٜع٩ ١٤ُي .ب :ظ٧ّٖ

ظللدٌص ٜللٟ خ٘ٝعللُـٛ ٦خظللمص ـللًخ  ٌللي ٤للدٜٗ خٕ٘عللدذ ، ٥ٌللٛ ٘للٛ يللًل٧خ ؤٞ ٦ٕ٘للٟ خإل
زدَٔٙي ٜٟ ِد٥٘د .

٥ٌللي ظٙىللٛ ٜللد ٠ّٙلل٣ لللٟ خٍٕ٘ٝللُيٟ  ،٤ٝيللصؤ٦لٙلل٩ ٔللٗ لللدٖ ، ٤لل٢ٍ خٍّ٘للُش ٘لليٓ ٥٘للد 
وُيٟ ٜٟ ٦لًش خ٘ٝمسص .خآل

ل١للًٜد ِٙللُط ٘معللُظٓ : )٧ِ٘للٓ زللإٞ خٍٕ٘ٝللُيٟ ي٧ّ٘لل٧ٞ زد٧٘لللًش خ٘ٝفدِيللص ، ِلل٧ٖ 
ٌمعُظٓ ٘ٛ ظ٥ٍٛ ٔبلٜي ، ٘يٓ بيٝد٥٠ٛ خ٘ٙىصي٦ ،صًض ٥ٝ٥ٌٛ ١ٙ٘ٛودؼث ( ، ؤ٠د ِ
: ) ٌدإلـٝللدق لٙلل٩  ِٙللُط ٦ زللٗ ؤٔٝٙللُط  ،ٌإ٠للد ٘للٛ ؤظ٧ِللً لللٟ ٤للٍخ خّ٘لل٧ٖ ،زٙللٕٗ صللميك 
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٘ليٓ ٦ ،زد٘علد٘ي يععلك ٜلٟ ٔبلٜلي ؤ٠لي ؤِصلً ظٍٕليُ خ٘مٙٝلدء ٘ٙل٦ٛ١ ،خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص (
 بيٝد٥٠ٛ خ٘ٙىصي.

 

ظٍعٙط لعُظٓ ز٧ّ٘ٓ : ) زد٘م٧ٝٚ، زدَٔٙي ٘لٛ يّلٗ ١٤لد ز٧للًش خ٘ؽسيملص ٦خ٘فل٤٧ُ، 
، ٤٦لٍخ ٜلد يلُخ٢ «ِلًَش٦ ظفلد٢خ٦ ٦لًش لٝٗ»٤٦ٍخ ٜد يمعُي ز٣ ـ١دزٕٛ ، ٣١ٕ٘ ظمًغ لٟ 

إلؼسللدض ؤ٤٧٘يللص  ٧٘لللًش خ٘فلل٤٧ُ، ألٞ ٦لللًش خّ٘للًَش زمٕللر َؤيٕللٛ ٔللدي   ـ١للدزٕٛ ٜٕللد٦يد  
.لّيّي (٤ٍخ وؽإ ١ٜٓ ٦ ،خٕ٘ٝيك

ؤلفس١ي ـًخ  ٧ِٖ لعلُظٓ: ) ٦ؤٜلد خهلل ٥ٌل٧ ٔٙلي خّ٘لًَش، ٦ال ي٧ـلً ٜلٟ يمؽيل٣ ظٙلٓ  
ٌُّض لٙيَّ خٕ٘ؽيُ ٌي ٤ٍخ خ٘م٧خَ .، ٌخ٨٧ّ٘ ، أل٥٠د صٍدظ٣ ٦وصدجص٣ خٍ٘خظيص( معُظٓ ٦

ٌمعُظٓ ٜعٍُ ٜمي ، ؤ١٠د بٌخ ؤؼسع١د ؤٞ خٕ٘ٝليك ٘ل٣ ٠ٍلٓ ِلًَش خهلل خ٘ٝؽّٙلص ، ٌٕلع٧ٕٞ 
زد٘علد٘ي يٕل٧ٞ ٤ل٧ خهلل ، أل٥٠لد ال يٕٝلٟ ؤٞ ظٕل٧ٞ ٜٕعٕلسص ، ٌلدهلل ال يمؽلي ٦ ، ًَِش ٌخظيص ٣٘

٦وصدجص٣ خٍ٘خظيص ظم١ي خ٘عي ي١ٍُي ز٥لد للٟ خ٘سٙلُ ، خٍ٘خظيص أللً ٣وصدجص٦ صٍدظ٦٣ ٜف٢ً
ًَِظ٣ خ٘ٝؽّٙص .٦ ٜٟ ٔٙؽد٣٠

لعللُظٓ : ٤للٗ ظ٧خٌللُ زللدَٔٙي لٙلل٩ ؤٞ خٕ٘ٝلليك ٘لل٣ ٠ٍللٓ خّ٘للًَش خ٘عللي  ل١للًٜد ٔللإُ٘ط 
ِعلسٓ ِل٧ٖ خٔٝك ٘ي ؤٞ ؤظمفلر ١٤لد ، ٌمعلُظٓ ٜلٟ ، ٌدعُظٓ زد١ٍ٘ي ل ٘آلذ ، ؤـسط

ال ظعٍُ ٜم٣ ؟!! ٜٟ ٥ٗ لعُظٓ ظّعسٓ ٧ِٖ، ٌ٘يٓ ؤ٠د !!٦ ،زدَٔٙي

لد٦٘للط ؤٞ ظٕللعًٖ لٙلل٩ ٔبلٜللٓ زّلل٧ٖ ٦ ،ظمعّللً لعللُظٓ ؤٞ ِللًَش خٕ٘ٝلليك ٜٕعٕللسص
٘لٛ ظ١عسل٣ ٦ٕ٘لٟ لعلُظٓ ، ( ٠1:  5) يل٧  «ؤَب ل ؤقاضع ؤٌ ؤفعام ياٍ َفـاد شايئبا »: خٕ٘ٝيك
ِعؽمط ـٝٙص ٜٟ ٔيدَ ٔدٜٗ .خ٦ ،ٕ٘ٙيدَ

، ٌٍي٥لللد زًخيلللص  49ٔلللدٞ يفلللر لٙيللٓ ؤٞ ظّلللُؤ خآليللص ٦،  ٠1ِعؽملللط خآليللص خلعللُظٓ 
خٕ٘يدَ !

ِّ َشاْيئالثٍ اْنَذقَّ اْنَذقَّ ؤَُقُٕل نَُكْى: لَ وَْ ِضُع »خٕ٘ٝيك ي٧ّٖ :  ـِ ٍْ ََْف َم ِي ًَ ٌْ وَْع ِبلَّ َياب  با ؤَ
ُْ ُُغ اآلَة وَ  ُّ وَ ُه ًَ َم َطاَك َفَٓظا وَْع ًِ ب َع ًَ ْٓ ٌْ َي ُمو ألَ ًَ ٌَّ اآلَة وُِذتُّ 21َكظِنَكو الثٍ ْع الثاٍ ألَ



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ازُْىو  َْ ُجإا ؤَ ِِ ِنَزَزَعجَّ ٍْ ْاِظ ابلا ؤَْع َاَى ِيا ًَ ِّ ؤَْع َؿاُيِغو َٔ  ، ُّ ُها ًَ َٕ وَْع ُْ يَ  َيب  ًِ ِّ َج وُِغو َٔ20 ٌَّ اب ؤَ ًَ ُّ َك ألَََّا

 َٔ اَد  َٕ ٍْ وََشبء با ؤَْوعالثٍ وُْذِيد، َكظِنَك اآلَة وُِ يُى األَْي ٠ل٣ ال ب :ٌدٕ٘ٝيك ال ي٧ّٖ، «وُْذِيد َي
لفّخ  ٣١ٜ . ٤ٍخ ٥ٌٛ ودؼث ٜٟ لعُظٓ . د  ٜمي١ يحد  يًَّ زٝم٩١ ال يٕعؽيك ؤٞ يٍمٗ ٘

٤ل٧ ؤٞ ٦ ،خٕ٘ٝيك يٙيُ ب٩٘ خ٘ٝٙيحص خ٧٘خلًش ٜك خآلذ ، زٝم٩١ ؤ٣٠ ٦ظك ُ٘ؼد  ٘ٙمٝلٗ
٤للٍخ يمٝٙلل٣ خٕ٘ٝلليك ألٞ ٦ ،مٝٙلل٣ خآلذ ظٕلل٧ٞ لٕللر ٜٙلليحع٣ي١فللُ خآلذ يمٝللٗ ، ألٞ ٜللد ي

ٌدٕ٘ٝيك ال يٕعؽيك ؤٞ يٍمٗ ٘يحد  ودَؾ ٜٙيحص خآلذ .، ٜك خآلذ صٜٙيحع٣ ٜعٍّ

٥للٗ ، ٌـٕللًي ال يٕللعؽيك ؤٞ يٍمللٗ ٘لليحد  زلل٦ًٞ ٜىللي :: ل١للًٜد ؤِلل٧ٖ ٔللإلؽيٓ ٜؽللدال  
٣٠ ال يٍمٗ ٘يحد  !!؟ب :ٜم٩١ ٌ٘ٓ ؤٞ ـًٕي ؤصسك ٧ٜٙٙال  ، أل٠ي ِٙط

خ٘عي ٔع٧ظك خ٘ٝم٩١ ، زإٞ خ٘فٕلً ال يٕٝلٟ ؤٞ يمٝلٗ ٦ يفر ؤٞ ٠ُٕٝٗ خ٘مسدَش ٍ٘٘ٓ
.. زد١ٝ٘دٔسص ٍٔ٘ٓ خ٘ٝه ال يٕعؽيك ؤٞ يمٝٗ ٘ليحد  زل٦ًٞ خ٘فٕلً ٦ ٠ٍصدٖ لٟ خ٘ٝه .خٌي 
 ٞ ٌي ظ١دُٔ ٜك زمع٥ٝد خ٘سمط.دؼ١خال

 ؟! ٥ٗ ؤ٠د ؤ٠ٕر خ٘عمً هلل، ٌ: ل١ًٜد ؤ٧ِٖ ؤٞ خهلل ال يًَّ ؤٞ يٍٕذآوُ ٜؽدٖ 

! ، ٔلُٕط ٦..  ٞ خهلل ال يّلًَب :٘يٓ ظلمٍد  ، ٌإ٠لد ٘لٛ ؤِل٦ٗ ،ال ، ٤ٍخ ِٝص خ٧ّ٘شزد٘عإٔيً 
ال يًَّ ؤٞ يٍٕذ ، ألٞ خٍٕ٘ذ ٜىدً٘ ٘ؽسيمص خهلل خ٦ًّْ٘ . :زٗ ُِٙط 

،  ٠ٍصلدٖ للٟ خآلذخؤٞ يمٝٗ ٌلي خالزٟ ٍٔ٘ٓ خ٘ٝٙيحص خ٧٘خلًش ٜك خآلذ ، ال يٕعؽيك 
٘لليٓ ظللم٣ٍ ٔٝللد ٦ ،ٌللد١٘ٛ ي٧ظللك ِلل٧ش خٕ٘ٝلليك ،شألٞ خ٘ٝٙلليحص ٦خلللً، خ٘مٕللٓ صللميك٦

ظمعًّ .

ألٌ » دٕ٘ٝلليك يّلل٧ٖ لللٟ ٠ٍٕلل٣ :، ٌخ٘عللي ٔللع٧ٕٞ ـلل٤٧ُش خٕ٘لليد٦َ يل١للي ؤُٔٝللٗ خآليللص
٥ٌٝٝلد ٔلدٞ ٜلد يٍمٙل٣ ، «يًٓاب»٠عس٣ ب٩٘ ٔٙٝلص ، ٦خ«كظنكالثٍ فٓظا وعًهّ  ،يًٓب عًم طاك

ص ٌّػ ٌي خٕ٘يدَ .خهلل لفيٝد  ، يٕعؽيك خٕ٘ٝيك ؤٞ يٍم٣ٙ . ٤ٍخ ٣ٙٔ ٌي ؤ٦ٖ آي

٥ٗ َؤيط خٕ٘ٝد٦خش ؟؟، ٌ) خ٘عٕد٦ي ( ٌي خًَّ٘ش ٜك خآلذ  خٕ٘ٝيك ي١ٕر ٣ٍٕ١٘



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ؤوعاابا الثااٍ وذيااد ، كاظنك ٔ ألَااّ كًااب ؤٌ اآلة و ايى األياإاد»يّل٧ٖ :  24ٌلي خآليللص 

٠لل٣ يٕللعؽيك ؤٞ يميللي ٜللٟ ب :١للد خٕ٘ٝلليك يمللديٖ ًَِظلل٣ زللدآلذ ، يّلل٧ٖ، ٥٥ٌ«د يااٍ وشاابءيااوذ
ٔٝد ظًل٧ٞ . (خهلل ٌٞةز)٘يٓ ٦ ،يٙدء

٘يٕلللط ٦ ،٥ٌلللي ِلللًَش ٌخظيلللص، ي ٜلللٟ يٙلللدء ، ٔٝلللد يميلللي خآلذ خألٜللل٧خضيللليمخٕ٘ٝللليك 
ٔللع٧ٕٞ ٜٕعٕللسص ؟!  «يًٓااب»٥ٌللٗ خّ٘للًَش خ٘ٝؽّٙللص خ٘عللي ظٕٙللٛ ل٥١للد ١٤للد خٕ٘ٝلليك ، ٜٕعٕللسص

 خ٘ٝؽّٙص ؟! ٣ٔع٧ٕٞ ٜٕعٕسص ٜٟٝ ؟! ٤ٗ خهلل يمؽي ؤلًخ  ًَِظ

ًغ ٤ٍخ .لعُظٓ ز١ٍٕٓ ٦خٌّع١ي ؤ٣٠ ال يٕٟٝ ؤٞ يم

٦ؤ٠لد ، «كًب وكغيإٌ اآلةالثٍ نكد وكغو انجًي  »ي٧ّٖ خٕ٘ٝيك:  2٠ؤيعد  ٌي خآليص 
خ٘مٝلٗ ز٧صلديد٢ ؟! ٤لٗ ي٧ـلً ٦ خٕ٘لف٧ي٦ ؤٔإٖ لعلُظٓ ٔيلً ظٕلُٚ خهلل ؟ ؤ٘ليٓ زد٘مسلديش

؟هللآوُ بُٔخٚ 

. دٕ٘ٝيك يؽٙر خإلُٔخٚ ٜؽٗ خهلل، ٤ٌٍخ ؤيعد  يفر ؤٞ ظم٣ٙٝ ٜك خٕ٘ٝيك

خٕ٘لليدَ ، ٥ٌلل٧ ل١للًٜد ٠ؽللُ ز٥للد ، ٔللدٞ آوللُ ٌللي  ٠1ظعللك ٜم١لل٩ خآليللص خخآلٞ زد٘عإٔيللً ٦
 ،، ال ؤٞ ظإوللٍ آيللص يىعصللُ ٜللد ِد٘لل٣ ٜللٟ ؤ٦ٖ خٕ٘لليدَ ، ٔللدٞ يفللر ؤٞ ظملل٧ي ٕ٘ٙلليدَ ٔللدٜبل  

ظّعؽم٥د ٜٟ ٔيد٥ِد .٦

 

ُصفا  بنادَّ »خٕ٘ٝليك يّل٧ٖ : ، ٦ٌيل٣  ( 48:  28 ٤٩ل٧ ) ٜعل٦ولُ ٔعٙل٥ديْ خآلخ ٠٩إظي ب٘ل َّٙلُ«عهاٗ األعضٔ كم ؿهؽبٌ فد انـًبء ٌلك ب٘لي ؤ٦ ب٘يلٓ ٜلد يُ  ٘ل٧) :لعلُظٓ لٙي٥لد ، ٦ل
يٌللك ب٘يلل٣ ٘للٛ ٠صللسك آ٥٘للص، أل٠لل٣ ٔللٙؽدٞ ٜٕعٕللر ١ٜٝ٦لل٧ق، ٠٦مللٟ زإ٘ىدصلل١د ال ٠ّللًَ ؤٞ 

.(٠ٍمٗ ٘يحد  

ؤ٠ل٣ ال يٕٝلٟ ؤٞ يمؽللي  :١ٝلٍ ِٙيلٗ ِٙللَط ، ٌيٍٕللي ؤٞ ؤ٘ليُ ب٘ل٩ ظ١دِعللٓ ٣ؤ٠لد ؤلعّلً ؤ٠ل
ٞ ٔللٙؽدٞ خٕ٘ٝلليك خ٘ٝؽٙللُ : بظّلل٦ٖ٧ ،خآلٞ ظ١للدِط ٠ٍٕلل٦ٓ خآلذ صللٍدظ٣ خٍ٘خظيللص أللللً ،



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
مؽل٩ ٘ل٣ ٜلٟ خهلل ٕ٘لٟ ٔإ٦ظلك ٘لٓ ٜم١ل٩ ٔٙٝلص ) ُيٌللك ٦ ٤لٍخ يٍٕلي ٘ئلـدزلص ،ؤٞ ؤلعّلً ، ُٜ

٦ؤلؽ٩ ( .

٣ ٌ٘للٓ ؤلؽيع١للد ٠للٛ يّلل٧ٖ ٌيلل ظّلل٧ٖ خٕ٘ٝلليك ال يّللًَ ؤٞ يٍمللٗ ٘لليحد  ، ؼللٛ زمللً ؤ٦ال  :
زٗ ٌي خٕ٘ٝدء ؤيعد  . ،ؤٞ ٣٘ ٔٗ خٕ٘ٙؽدٞ خ٧ٝ٘ـ٧ي ٘يٓ ٌّػ ل٩ٙ خألَض :خٕ٘ٝيك

بٌخ  ٜدٌخ ظس٩ّ هلل ، بٌخ ٔدٞ خهلل ؤلؽ٩ خٕ٘ٝيك ٔٗ ٔٙؽدٞ ؟!

.(ٔٗ) :ٌي خ٘ٙىص ظم١ي «كم»٦ؤلعًّ ؤٞ 

٥للٗ ، ٌل١للًٜد ؤِلل٧ٖ ؤ٠للي ؤلؽيللط ٘يللًي ٥ٜٝللص خٕ٘عدزللص .. ؤ٦ ؤلؽلل٩  «ُصفاا »ؼد٠يللد  : ٔٙٝللص 
ؤٚ خ٘صلميك ؤٞ  ؼلٛ زملً ٌ٘لٓ ؤُلؽيلط ٥٘لد ؟ ،ٞ يًي ٘ٛ ظٕٟ ٥٘د ٤ل٢ٍ خ٤٧ٝ٘سلصٜم٩١ ٌ٘ٓ ؤ

زلٗ ظم١لي ؤ٠لي ٠ٍلٓ ٌخض  ،وُيلر ١ٍٜصلٗآولُ ١٤لد ال ظم١ل٩ ؤ٠ل٣ ُيٌلك ٜلٟ ٘لىٛ  (ؤلؽلي)
خ٘ٙىٛ.

ؤٞ  :م١للًٜد يّلل٧ٖ خٕ٘ٝلليك، ٌزللٟٔللٙؽد٣٠ ٌللي خال٦ ٌٝم١لل٩ خآليللص ؤٞ خآلذ يٝللدَْ لٝٙلل٣
سٙلُ ٤ل٧ ٜللٟ ؤٞ خ٦٘ ؟ٗ ٜم١د٤لد ؤٞ خهلل ٘لٟ يللًي٥ٟللٌخآلذ ٘لٟ يلًيٟ ، ٦،  خً٘ي٠٧١لص ؤُلؽيلط ٘لل٣

 ٔيًيٟ ؟! 

أل٣٠ ٧٤ ل٣ّٙ خ١٘دؼُ . ،دالزٟال ، ٜم١د٤د ؤٞ خآلذ ٔيٝدَْ خً٘ي٠٧١ص ززد٘عإٔيً 

ال ؤٔعر ؟ ؤٚ خ٘صميك ؤ٠لي  ؤلؽيط يًي ٥ٜٝص خٕ٘عدزص ، ؤصسمُط  بٌخ٠د ، ٤ٗ ؤ٦ٍٔ٘ٓ 
لي ز٦ُلي .٦ ٕٟ٘ زيًي ، ؤ٠ؽُ زٕٙٝدظي٦ ،ٔعرؤ

 ٧٤ ي٘يٙي ل٩ٙ ٤ٍخ خ٘ٝم٩١؟؟ٔعٕإ١٘ي ٜد 

ال يٕٝلللٟ ؤٞ يٕللل٧ٞ ٤لللٍخ خٕ٘لللٙؽدٞ : ٘لللٟ ؤـلللً بـدزلللص ؤٌعلللٗ ٜلللٟ بـدزلللص لعلللُظٓ  
مؽ٩ آل ُٜ ويُ خهلل ٣ٍٕ٠ .وُ خ٘بلٜم٦ًي 

ألٞ خ٘ل١ٛ  ،٘يٕلط ٤لي خ٘ملدجُ ؤٜلدٚ ٥ٌلٛ خ٘ل١ٛ «ُصفا »ٔٗ ٜلد ؤَيلً ؤٞ ؤ٧ِ٘ل٣ ؤٞ ٔٙٝلص 
خ٘ي٠٧د٠ي ٦خظك ٌي ٢ٍ٤ خ٘فّجيص ، ؤَـ٧ ؤٞ ظُـك ٣٘ .

ؽدٞ خٕ٘ٝيك خ٘ٝؽُٙ ٦خظك ٔد٘ٙٝٓ ٌي خ١٘ٛ.ٕٟ٘ ٔٙ



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ٔلعىًخٚ خ٘ل١ٛ خوعصدَ ـًخ  ، ألٞ ٤ٍخ ٘ليٓ ٦ِعل٣ خآلٞ ، ي١ٕٝلٓ دؤ٠د ؤـير ززد٘عإٔيً 

ٔإـيسٓ زد٘عٍصيٗ .٦ ،ٌي ؤ٦ٖ ي٘يٗ ٘ٓ

ال يٕل٧ٞ ب٥٘لد  لٕلر ٦ ،ظًلي لعُظٓ ؤ٣٠ يٕٟٝ ؤٞ ظ٧ٕٞ ًَِش خٕ٘ٝليك ال ٜمل٦ًيش
، ؼ١دٞ ٥١ٜٝلد ال لبلِلص ٥٘ٝلد زدّ٘لًَش خ٘بلٜمل٦ًيش خؼبلغ ؤٜؽٙص .  ٌَُٔض ٦ ،خٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ

خ٘مٙٛ ال يم١ي خًَّ٘ش .زد٘عإٔيً ٦ زٗ زد٘مٙٛ ،

 :ٌلي خٕ٘علدذ خّ٘ٝلًْ يّل٧ٖ د  ٦ٕٟ٘ ِسٗ ؤٞ ؤـير ، ؤظم٨ً لعُظٓ ؤٞ ظفً ٘ىصل
لٙل٩ خألَض ، ؤ٦ ؤٞ ٘ل٣ ِلًَش ويلُ ٜمل٦ًيش ٜؽّٙلص ٌلي ٔلٗ ٦ ؤٞ ٣٘ ٔٗ ٔٙؽدٞ ٌي خٕ٘ٝدء

، ٜؽٙٝد ِدٖ خٕ٘ٝيك .يء٘

وعصدَ .د٦ل٩ٙ خ٘م٧ٝٚ ٔإَي ز

، ( 46:  21زإ٠للل٣ يملللُي ٜمٌُلللص خ٘مٙلللي ..ب٘للله . ) خ٘ملللًي  ش: زٙمللدٚ ٦صلللٍع٣ خ٘عللل٧َخ ؤ٦ال  
لٙٛ ال لٟ لع٩ لٟ ًَِش ؤ٦  - ال ٜٟ زمي٦ً ال ٜٟ ُِير -٤ٍخ خ١٘ٛ ال يعٕٙٛ زد٘عإٔيً ٦

.ٜم٦ًي

 يُخ٤للد زٙمللدٚ ،ٔللعمبلٞ خهلل ٘سٙمللدٚ ، ٥ٌلل٧ يللعٕٙٛ لللٟ َئيللد خهلل خ٘عللي خخ٘لل١ٛ يللعٕٙٛ لللٟ 
٥ٌل٧ يٕلٝك  ،ٜمٌُلص خهلل خ٘علي يف٤ُ٥لد ٘ل٦٣ يل٨ُ َئيلد خّ٘لًيُ، زد٘عد٘ي ٧٤ ٧ٕٜٙي خ٘مي١يٟ ٦

ٌٝد خٕ٘ٝٙٙص ٌي ٤ٍخ خ١٘ٛ ؟!، ٔبلٚ خهلل 

ك ٘لل٣ َئيللد لفيٝللص لللٟ ٥٠ديللص ي٧ل١للد خ٘بل٤لل٧ظي ظٙٝيللٍ خٕ٘ٝلليك ، ل١للًٜد ؤـ٥للُ خٕ٘ٝللي 
معسُ ًَِظ٣ ال ٜم٦ًيش ؟!ظ -زٍ٘ٓ  -، ٤ٗ خ٘مد٘ٛ

 . ل٣ٝٙ ويُ ٜم٦ًي أل٣٠ َؤ٨ َئيد٤ٗ ٌي خُّ٘آٞ ، ي٧ًٔ 

ٜؽٗ خهلل ؟ يء٤ٗ ي٧ّٖ خ١٘ٛ ؤٞ زٙمدٚ يٕعؽيك ٔٗ ٘

لٟ ٤ٍخ.لع٩ ال ، خ١٘ٛ ٘ٛ يعٕٙٛ زد٘عإٔيً 

ؤ٦ ِلًَش ال  د  لٙٝل دخ٘ل١ٛ ٘لٛ يلٍُٔ ؤٞ ٘لًي٥ٝ، خ٘ٙلُ ٦ ٜمٌُص خ٘ىيل٦ُ ل٧خء٦ يٚآؼد٠يد  : 
خُ٘ٙ .٦ خ٘ىيُ ٤ي ٜمٌُص٦ ،ٜم٦ًيش ، زٗ خ١٘ٛ يمًي صٍص ٜمًيش



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
خ٘عللي ال يٙللعُْ ٌي٥للد ؤي ٤للي ٦ ، ي٧ـللً صللٍدض ٌخظيللص هلليء، يفللر ؤٞ ٠عٍللُ لٙلل٩ ٘لل

. ٌي٥د ٠ٙعُْ ٠مٟ ٜم٦٣،  ي٧ـً صٍدض هلل٦ ٜى٧َٙ ٜم٣ ،

خًَّ٘ش ويُ خ٘ٝم٦ًيش ..ب٘ه ٤ي صٍدض ودصص زلدهلل ٦ ؤ٦ خٕ٘ٙؽدٞ زٝم٩١ : خ٘ىُٙ ٜؽبل  
 ، ال يٙعُْ ٜم٣ ٌي٥د ؤلً . ٦٢لً

: ) خ٘صلد٘ك ( زلإً٘ لٟ خهلل ؼٛ ؤ٧ِٖخً٘ٔع٧َ ١ٍّٜ َـٗ ) صد٘ك ( ،  :٧ٖٕٟ٘ ل١ًٜد ؤِ 
ٞ .٠٧دْ صد٘مؤألٞ خ٘صبلق خ٘ٝؽُٙ هلل ٦ل٢ً ، ٕٟ٘ ١٤دْ ، ٦الٚ خ٘عمُيً

ِمللر ( . ٠مللٟ  ُٝ ِمللر ( ، ؤٜللد لللٟ خهلل ٥ٌلل٧ ) خ٘ ُٜ ٔللٍ٘ٓ ل١للًٜد ؤِلل٧ٖ ٌللبلٞ ٘للىٛ ) 
٠ٙعُْ ٜم٣ ٌي ٢ٍ٤ خ٘صٍص ؤيعد  ، ٕٟ٘ زٍدََ .

، ( 26:  4) ظٕل٧يٟ «...ب٘له عًم اإلَـبٌ عهٗ صٕعرُب كشجُٓبَ»خ٘ع٧َخش :  ٌيِدٖ خهلل 
 ٌللدهلل ٠ٍٕلل٣ ٤لل٧ ٜللٟ ِللدٖ ؤ١٠للد ١ٔٙللعُْ ٜملل٣ ٌللي صللٍدض ، ٜؽللٗ خ٘عٕللٙػ لٙلل٩ ٔللٝٓ خ٘سمللُ

يٕٟٝ ؤٞ ؤُللًي ٘لٓ ٜحلدض ، ٦لُش ٔٝد ؤٞ خهلل ٣٘ بَخيش ..ب٘ه خ٘مي٧خ٠دض ، ؤٞ ٧ٕ٠ٞ زةَخيش ٦
خ٘صٍدض خ٘ٝٙعُٔص .

؟! يٟلٙٛ ال ٜم٦ًي٦ زًَّش دٞخُ٘ٙ ٔيصسم٦ خ٘ىيُ دل٧خء ل٦ٌُ ٚآي٥ٌٗ ٘ٝفُي ؤٞ 

 ؼد٘ؽد  : زد١ٕ٘سص ٘ٙٙيؽدٞ ، ٧٤ لدِ ل٩ٙ ًَِخض ودَِص لٟ خ٘سٙلُ ٌلي خٕ٘علدذ خّ٘ٝلًْ
خٕ٘لللٙؽدٞ خ٘ٝؽٙلللُ ٌلللي خٕ٘علللدذ ٌٝلللد خ٘ٝٙلللٕٙص ؟! ٤لللٗ خ٘ٙللليؽدٞ ٘للل٣ ،  ٌلللي خّ٘لللُآٞ ؤيعلللد  ٦

؟خًّْ٘ٝ

زد٘علد٘ي ٘ل٣ ِلًَخض خ٘ٝبلجٕلص ، ٥ٌلٗ ٦ ،٧ٜد  ٜدزٗ َجيٓ خ٘ٝبلجٕص ي، خ٘ٙيؽدٞ ٔدٞ ٜبلٔد  
ًَِش خ٘ٝبلجٕص ويُ ٜم٦ًيش ٌي ُلُي لعُظٓ ؟!

، ؤٜلللد للللٟ ظفُزلللص خٕ٘ٝللليك ، ٌدٕ٘ٝللليك ز١دٔللل٧ظ٣ ٔلللٝك ٘ٙٙللليؽدٞ ؤٞ يفُزللل٣ زةَخيظللل٣
ٕللدٞ ٜللٟ خٕ٘ٝٝللٟ ؤٞ يٕللمُ ٤للٍخ ٘لعللُظٓ ٜعٍللُ ٜمللي ؤٞ خٕ٘ٝلليك ٘لل٧ ٔللدٞ ٠سيللد  ٌّللػ ٦

.؟!، ٌٝد زد٘ٓ زدهلل صخ٘ٙيؽدٞ ٌي ٘مف

 ٘لل٧ٞ خٕ٘ٝلليك : بيّلل٧ٖ ٌ خٕ٘ٝلليك ـللدء ٘يفُزلل٣ خ٘ٙلليؽدٞ ، لعلل٩ ال يللإظي ٘للىٛ خ٘يلل٧ٚ
ـُز٣ خ٘ٙيؽدٞ ٕ٘دٞ ٔيّٕػ ، ٥ٌٍخ ٘ٛ يمًغ .



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
٤ٗ خ٘ٙيؽدٞ ٣٘ ًَِش ٜؽٗ خهلل ٌي خٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ؟

لٙيٓ ؤٞ ظفً ٤ٍخ ٌي ٔعدز١د خًّْ٘ٝ .٦ خإلـدزص : ال ،

 ٘ل٥ٌٓلٗ ٔلٗ ٜلد ي٧ّ٘ل٣ خ٘ٙليؽدٞ ؤٞ خ٘ٝٝد٘ٓ ُيٌمط ٣٘ ،  :ؤٜد زىص٧ٚ ٧ِٖ خ٘ٙيؽدٞ
 ٜٟ خٍ٘ي يٌك خألَض ٌي ٔٙؽدٞ خ٘ٙيؽدٞ ؟! ٤ٗ ظمعًّ ؤٞ خهلل ٔيٍمٗ ٤ٍخ ؟  ٔعص٣ًِ ؟!

.ٔٝدق خهلل ال يم١ي ٧ٜخٌّع٣

:  41) يل٧ «دءنايؾ ناّ فادَّ شأ ،عييؾ ْظا انعابنى واإرد»خٕ٘ٝيك ِدٖ لٟ خ٘ٙيؽدٞ : 
خٕ٘ٝيك يمٟٙ ؤٞ خ٘ٙيؽدٞ ٘يٓ ٣٘ ٔٙؽدٞ لٙي٣ .(،  ٠1

لٙيٓ ؤٞ ظفً ٘ىٛ ٌي ٔعدز١د خًّْ٘ٝ ٣٘ ًَِش ويُ ٜم٦ًيش ٜؽٗ خهلل زد٘عمًيً .

 

لٕل١د ، ٠ٕلعؽيك ز١لدء لٙل٩  ظٍعٙط لعُظٓ زد٘عمٙيُ ل٩ٙ ؤِل٧خٖ خ٘مٙٝلدء ز٧ّ٘لٓ : ) 
ٜللد ٦ ،، ٥ٌلل٧ يّصللً ٦لللًش خ٘فلل٤٧ُ خ٘ٝمديللًش( νἕخ٘ٙىللص ؤٞ ٠ّلل٧ٖ : ل١للًٜد يٕللعىًٚ خ٘لل١ٛ )

ٌة٠ٝد يّصً ٦لًش خّ٘صلً (ρἷε)ظٕععسم٣ ٜٟ ٦لًش خ٧ّ٘ش ٦خإلَخيش ٦خّ٘صً ، ٦ليٟ يٕعىًٚ 
 .٦خ٧ّ٘ش ٌمٕر(

٦ال ؤلُي ٔيً ظ٧صٙط ب٩٘ ٤ٍخ خ٥ٍ٘ٛ ٕ٘بلٚ خ٘مٙٝدء !! ؤيٟ ٌُٔ خ٘مٙٝلدء ؤ٠ل٣ زٝفلُي 
ٔعم١ي ٜفدِيص ؟ (ρἷε) ظم١ي ٦لًش ـ٤٧ُيص ؟! ؤ٦( νἕ) َئيص

ٚ خ٘مٙٝدء !٘يٓ ٣٘ ٦ـ٧ي ٌي ٔبل ٤ٍخ خ٥ٍ٘ٛ

 زٕبلٚ خ٘مٙٝدء ٕ٘سسيٟ : ٔع٥ًُٙض خ

صلللممط ٦ (،٦خللللً)ؤ٦ال  : أل٥٠لللٛ َي٦خ لٙللل٩ ٤ُؼّلللص خ٧ٝ٘يخ٘يلللص ٜلللٟ ولللبلٖ ٍ٘فلللص 
٦خلً . يءخآلذ ٘ىٛ ) ؤ٧١ِٚ ( ٦خلً ، زٗ ٦٘خالزٟ ، ؤٞ خ١٘ٛ ال يم١ي ؤٞ خ٧٥ٍٝ٘ٚ



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
وٙسيللص ؤٞ ؤ٦ظللك ٘للٓ ؤٞ ؤ ؼد٠يللد  : ؤ٥٠للٛ يٍٕلل٦ُٞ خٕ٘لليدَ زد٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص ، ٦ؤَيُض 

ٛ  ٤ٍخ خٍُٕ٘ٝيٟ ي٧٘٧ّٞ زد٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص )  ٥ٌٍٝلٓ ، ( د  ٘ىصلي د  ٘ليٓ بيٝد٠ل٦ ،ٙل١ٛ٘ ٥ٌل
٠د ؤؼد٘سٓ ؤٞ ظفً ٥ٌٝٓ ٤ٍخ ٌي ٔبلٚ خ٘مٙٝدء .يء، ٦ؤٕ٘بل٥ٜٛ ، ال يم١ي١ي ٌي ٘

٥٘د لبلِص زدُ٘ي ل٩ٙ خ٧ٝ٘يخ٘يص. (٦خلً)ٔٙٝص 

٤ُ ٦خلً ؟ٞ خ٘عبلٜيٍ ـ٧ب :ظفم١ٙد ٧ّ٠ٖ ( خ٘ٝمديًشνἕ)ظٕإ١٘ي : ٤ٗ 

 .خٕ٘اخٖ ال لبلِص ٣٘ زٕبلٚ خ٘مٙٝدء

 ،ؼسيملص ٦خللًش٦ ،زل٥٠٦ًد خ٘عبلٜيلٍ ـل٤٧ُ ٦خللً ٔإـيسٓ زٕٗ زٕدؼص : ٠ملٛ ؛ ز٥لد ؤ٦٦
ؼسيملص ٦خللًش ٤لي خ٘ؽسيملص ٦ خ٘عبلٜيٍ زدٍ٘مٗ ٜٙع٧ُٔٞ ٌي ـ٤٧ُ..  خ  ٦خلً د  ٘ي٧ٕخ ٘ىص٦

خإل٠ٕد٠يص .

« ρ ώκαθ ٔٝلد» ٤ٍخ وؽإ ٔٙٝص٦، بل  ٘ٛ ظًّٚ ي٘ي٦ ،ظٍيً خ٘ٝٝدؼٙص «ٔٙٝد»ظ٧ّٖ ؤٞ ٔٙٝص 
٤لٍخ خ٘لُي ٧ٜـلل٣ و ،(just as) ٛظُعلُـ٦ ،خ٘ٝٝدؼٙلص٦ خ٘ي٠٧د٠يلص ، ظٍيلً خ٘ٝٙلدز٥ص ال خ٘عؽلدزُ ٌلي

خآلذ ٌّػ ٜٟ خ٘مٙٝدء .٦ ٟ٘ٝ ِد٧٘خ ز٧لًش خ٘ٝمسص زيٟ خٕ٘ٝيك٦ ٘معُظٓ

 

١ٛ يّلل٧ٖ : ؤٞ ي٠٧ٕلل٧خ ٜعمللًيٟ ٌللي ٌللد٘، ٣ لعللُظٓد٘للؤٜللد زىصلل٧ٚ َيي لٙلل٩ ٜللد ِ 
ؼسيمللص ٦ خ  يّل٧ٖ ؤٞ خٕ٘ٝليك ٔللدٞ يلًل٧ ؤٞ ي٠٧ٕل٧خ ـل٤٧ُ ؤللًال ي٧ـللً  ٣أل٠ل ،صلٙص خ٘ٝمسلص

 ) ٘ي٧٠٧ٕخ ٦خلًخ  ( ؤي ؤ٥٠لٛ ٌلي ٤ل٢ٍ خ٘ٙمفلص ٘لٛ ي٠٧ٕل٧خ ٦خللًخ  ، :٦خلًش ، ٌدٕ٘ٝيك ي٧ّٖ
وي٤ُد .٦ زد٘عد٘ي ٧٤ ال يّصً ٤ٍخ خ٘ٝم٩١ ، زٗ َزدغ خ٘ٝمسص٦

ؤ٠د ٘ٛ ؤظفد٣ٙ٤ أل٠ل٣ يلًوٗ زد٘عإٔيً ٦ فد٤ٙط ٤ٍخ خُ٘ؤي ) ٦لًش خ٘ٝمسص ( ،ظ٧ّٖ ؤ٠ي ظ
ؤ٠د ِٝط زدُ٘ي لٙي٥د ٜٟ ِسٗ .٦ ،ظٟٝ خ٧٘لًش خ٘ٝفدِيص

ُٗ للٟ خ٧٘للًش خ٘ٝفدِيلص، ٦للًش خ٘ىلُض ٦خ٥٘لًي ٘لٛ يٕلٟ  ظ٧ّٖ: ) ٦ٜد ٌُٔظ٣ُ ٕ٘ٛ ِس
 لبلِلللص ٥٘ٝلللد ل١لللً ـ١للدزٕٛ زد٘فٝٙلللص لللليٟ ِٙللعٛ: )ٔلللبل خ٧٘للللًظيٟ ودؼحعللدٞ ، ٦ال ّٜسلل٧ال  

، ٌّللً ِِسللٗ  زللد٧٥ٍٝ٘ٚ خٕ٘للٙيٛ لللٟ ٦لللًش خٕ٘ٝلليك ٦خآلذ(، ١ٕ٘لل٣ ّٜسلل٧ٖ ل١للًٔٛ ظٍصلليبل  
 .ـ١دزٕٛ ٦ـ٧ي خ٧٘لًش خ٘ٝفدِيص، ٦ؤصُ ل٩ٙ ؤ٥٠د ظىعًٙ لٟ ٦لًش خٕ٘ٝيك(



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ال  : ب٠ل٣ٞ ٜصؽٙك خ٧٘لًش خ٘ٝفدِيلص ٜصلؽٙك ولدؼث ، زلٗ ِٙلُط : بؤ٠د ٘ٛ ؤِٗ بؼبلِد   

 صلؽبلق ؤ٦ خ٘عّٕليٛ ، زلٗ ٌَعلُط إ٠لد ٘لٛ ؤٌَلط خال، ٌل١ل٣  لبلِص ٣٘ زد١٘ٛ خٍ٘ي ٠عملًغ
٥٘د زد١٘ٛ . صخ٘ٝفدِيص ال لبلِخ٧٘لًش ٞ : بُِٙط ٦ ،ظمُيً خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص

يل١د ٠ؽسلُ ِد٠٧٠لٓ )خ٧٘للًش لّيّيلص بال بٌخ يٖ خٕ٘ليدَ لٙل٩  لعُظٓ ظ٧ّٖ : ) ل١ٕد  
دف ٓاى فاد اؿاًك ا»ؤ٥٠د ٜفدِيص( ل٩ٙ خ١٘ٛ خ٘علد٘ي، ليلػ يّل٧ٖ خٕ٘ٝليك للٟ ظبلٜيل٢ٍ: 

(، ٌلإَـ٧ ؤٞ ظٕلعىُؾ ٘لي ٜلٟ 44: 47)ي٧ل١لد « نيكَٕٕا ٔاداضاا كًاب َذاٍ ،انظوٍ ؤعؽيزُد
، أل٠ل٣ ٦ٌلُ خٕ٘يدَ ٜد يفم٥ٙد ٦لًش ٜفدِيص، ٌةٞ ٘ٛ ظفً ٌةٞ خ٘عبلٜيٍ ٔد٧٠خ ـ٤٧ُخ  ٦خللًخ  

٧ِ٘ٓ: )خٕ٘ٝيك ٘ٛ يّٗ ؤ٥٠د ٦لًش ٤ًي ؤ٦ ِصً، زٗ ظ٥ُٔد ٦لًش ٜؽّٙص(، ٤٦ٍٕخ ؤصسك 
١ٙد ب٘يل٣ ؼُيّعلٓ ، ٘ل٣ ـل٤٧ُ ٦خللً!! ؤ٘ليٓ ٤لٍخ ٜلد ي٧صل٦خلًخ   ٜيٍ خالؼ١د لُٙ ٘ىصد  خ٘عبل

.ٌي خالٔعًالٖ؟(

٣ .، يم١ي١ي ٌّػ ٜد ِٙعُ  يء٥ٌٝٓ ٕ٘بلٜي ال يم١ي١ي ٌي ٘ 

٘يٓ ألٞ خٕ٘يدَ ٘يٓ ٌي٣ يال٘ص ، ٦ ،ٞ خٕ٘ٝيك ظ٥ُٔد ٦لًش ٜؽّٙص لٟ لًٝب: ؤ٠د ُِٙط 
د  .ٞ ٔيدَ ٧ِٖ خٕ٘ٝيك ٧٤ خً٘خٖ ؤيعبزٗ 

وعصللدَخ  ، ٔللإَي لٙلل٩ ؼٙسللٓ زللإٞ ؤـللً ي٘لليبل  ٌللي خٕ٘لليدَ ؤٞ ٦لللًش خ٘عبلٜيللٍ خ٦ٕ٘للٟ 
ظىٙلػ زليٟ ٥ٍٜل٧ٚ خ٥ُ٘ؼّلص خ٧ٝ٘يخ٘يلص  ، ٌإ٠ط٘يٕط خ٘ف٤٧ُيص !٦ ،خّ٘ٝص٧يش ٤ي خ٘ٝفدِيص

 ٧٥ٍٜٚ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص خ٘علي ظم١لي ٦للًش خ٘ؽسيملص٦ (خآلذ ٘ىٛ ٦خل٦ً ٧ٔٞ خٕ٘ٝيك)
بٌخ ؼس١ّلللد ٥ٍٜللل٧ٚ خ٧٘للللًش خ٘ف٤٧ُيلللص لٙللل٩ خ٘عبلٜيلللٍ ،  ٌمعلللُظٓ ظمعّلللً ؤ١٠لللد، خ٘فللل٤٧ُ ٦

ٔيفم٥ٙٛ ٘ىصد  ٦خلًخ  !

.ٜم٩١ خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص  ظىؽث ٌي٠ٓ ، ب٤٦ٍخ ٜد ِٙع٣ ٘ٓ ٜٟ ِسٗ

خ٘عبلٜيللٍ زدٍ٘مللٗ ؼسيمللص  .. ؤ٠للد َييض ٜللٟ ِسللٗ، ٕ٘للٟ ٔللإٌُْٔزد٘عإٔيللً ٠للإظي ٘ؽٙسللٓ ، 
٥ٗ ٜٟ خ١ٝ٘ؽلُ ، ٌ«ذٍ ٔادضَ»ٞ : ؼ١يٟ ي٧ّالخٌةٌخ ٦ـ٠ًد ، ٤ي خ٘ؽسيمص خإل٠ٕد٠يص٦ ،٦خلًش

ؤٚ ؤٞ ١٤لدْ ٜم١ل٩ ٜفلدِي وٙلً ٤لٍخ  ؟ؤٞ ٥ٍ٠ٛ ؤ٥٠ٛ يّص٦ًٞ ؤ٥٠ٛ ؼسيملص ب٠ٕلد٠يص ٦خللًش
صؽبلق؟؟خال



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ٜم٩١ ٜفدِي ، ألٞ خ٘ٝم٩١ خأل٦ٖ زًي٥ي ـًخ .: زد٘عإٔيً 

.(4)خآلذ ل٩ٙ خ٧٘لًش خ٘مّيّيص٦ ظؽد٘س١ي ؤٞ ؤـً ٜؽدٖ ويُ خٕ٘ٝيك

،  لعلُظٓ ٘ىصلد٦ٞ ٔلإٌُٔ ٘لٓ ٦للًظ١د ، ٌإ٠لد٦ ٍ،بلٜي٤٦د ؤ٠د ٌُٔض ٘ٓ ٦لًش خ٘ع
ٌإ٠لد ٘لًي ؼسيملص ، ـ٤٧ُ ب٠ٕد٠ي ٦خللً ٦ ١١ٕ٘د ٜٙع٧ُٔٞ ٌي ؼسيمص٦ خ ،٦خلً د  ١ٕ٘د ٘ىص٦

لعُظٓ ٍٔ٘ٓ .٦،  ب٠ٕد٠يص ٔدٜٙص

: ) ٕ٘لٟ ؤليد٠لد  ؤَٔلٗ ٜلد ؤَيل٢ً  لعلُظٓ، لليٟ ِٙلط ٢ٌُٔآوُ  يل١ي ؤٌُٔ ٘ٓ ٜؽدال  
 ز١لٓ ؼسيملصخ٦ معلُظٓ ظمعلُي ؤ٠لٓ، ٌ ـل٤٧ُي (٦ يمعلي٤ل٧ ٜٙلدز٣ ٘لي ٌلي ؼس٦ ،ز١يخٜك 
ـ٤٧ُ ٜعٙدز٣ .٦

زلٗ ٤ل٧ ٜعؽلدزُ . ٌٕبلٔٝلد ٘ل٣  ٣،ٜصؽٙك ويلُ يِيلُ ، أل٠ل٣ ٘ليٓ ٌّلػ ٜعٙلدز ٦٣َوٛ ؤ٠
٤ي خ٘ؽسيمص خإل٠ٕد٠يص .٦ ،٠ٍٓ ٧٠ق خ٘ؽسيمص

 ."خً٘خجُيخالٔعًالٖ ٜىد٘ؽص "بٌخ  ٔبلٜي ٘يٓ 

 

وعيلدَْ ٘عٍدٔلي٠ُد خٕ٘ٝليميص(، خ٠عّدجيلص ٘لًيًش ٌلي خملط ): ) ـ١دزٕٛ يل٨ُ ؤ٠لي ٦ِظ٧ّٖ
ل٩ٙ « َب ٔاآلة ٔادضؤ» ٟ ـُي٦ٚ ظٍٕيُ خ٘مٙٝدء ٧ٙ٘لًشأل٠ي ٠ّٙط لٟ ٦٘يٛ زدَٔٙي ٦٦خي

٘ي ؤ٧ِخٖ ٔسمص ٜٟ خٍٕ٘ٝلُيٟ خ٘لٍيٟ ِلد٧٘خ:  ٠َّٙط  زي١ٝدٜم٩١ خّ٘صً ، ال خ٘ف٤٧ُ ٦خٍ٘خض، 
زإٞ خ٧٘لًش ٦لًش وُض ٤٦ًي، ؤ٘لٛ  ؤ٧ِخٖ ٜٟ ِدٖ بٞ خ٧٘لًش ١٤د ٦لًش ـ٤٧ُ، ٦ظَُٔط 

 .ظٕٝك ز٥ٛ؟ ٤ٗ ظُخ٤ٛ ِٙص ٠ديَش ، ٦خ١٘ديَ ال لٕٛ ٣٘؟ (

خّ٘ٝيللً ، خ٧ٝ٘ظلل٧ق زٕلليػ يللد  ؤ٠للد ٠ّٙللط ٌّللػ ٔللسمص ألٞ َٔللد٘عي ال ظمعٝللٗزد٘عإٔيللً 
 ،ي١١ٕٝللي ؤٞ ؤلؽيللٓ خّ٘ٝيللً ) خ٘ٝحللدض ( ٜللٟ خٍٕ٘ٝللُيٟ :١ٕ٘للي ِٙللط ٘معللُظٓ !ئعلل٧َ

لٙيٓ ؤٞ ظؽٙر ٌّػ .٦

                                                

زٝم١د٤د خٕ٘ٝيمي، زي١ٝد « خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص»، زٝم٩١ «خ٧٘لًش خ٘مّيّص» ٜيىدجيٗظ١سي٣: يٕعىًٚ خً٘ٔع٧َ  (4)
زيٟ ـ٤٧ُ خهلل ٦ـ٤٧ُ  «٦لًش خ٘ف٧خ٤ُ»ؤ٦ « ٦لًش خ٦ٍ٘خض»زٝم٩١: « خ٧٘لًش خ٘مّيّص»ٍّ يٕعىًٚ خً٘ٔع٧َ ١ٜ

 .: ٦لًش خ٘ؽسيمص ٦خ٘ىصدجٛزٝم١د٤د خٕ٘ٝيمي« خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص»، ال ي٧ٕق خٕ٘ٝيك



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ٜللٟ ي٧ّ٘لل٧ٞ زد٧٘لللًش خ٘ٝفدِيللص ٤للٛ ٠ٕللسص ِٙيٙللص ّٜد٠َللص زٝللٟ ي٧ّ٘لل٧ٞ زد٧٘لللًش  زد٘عإٔيللً
ُٔؽلُ ، ٘ليٓ خ١ٕ٘لسص ٦ ،٧ِ٦ٖ خألذ ٜع٩ خٕٕ٘ٝيٟ يعٕٙٛ لٟ خ٘ملًي، خ٘ف٤٧ُيص  ٥ٕٛ٘ل١، ٥ٌلٛ 

ي٧٘٧ّٞ زد٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص . خٍ٘يٟ ِٙص ّٜد٠َص زدألوٙسيص

خ٘ٝحلدض ٜلٟ خ٘مٙٝلدء ٦ ،٠مٟ ١٘د خ٘مُ ؤٞ ٠صمك ٦ٛ٥٘ ،٥٘ٛ خ٘مُ ٌي خ٘عٍٕيُزد٘عإٔيً 
٠عُْ بـٝلدق خألوٙسيلص؟ ؤ٘ليٓ َؤي ٦ ٌٙٝدٌخ ٠إوٍ َؤي٥ٛ، ٤ٛءصمم٧خ ؤوؽد٦ ، َي٦خ لٙي٥ٛ

خألوٙسيص ٜد ياوٍ ز٣ ٌي خإلٔبلٚ ٌي خ٘عٍٕيُ؟!

٠عّلدءْ خ٦ ٔعٙل٥ديْ زلإ٧ِخٖ خ٘مٙٝلدء زد٧٘للًش خ٘ٝفدِيلص ) خألِٙيلص (خ٦يفر ؤٞ ظ١عسل٣ ؤٞ 
".خ١ّ٘دٚ ٜىد٘ؽص"يمعسُ ٜىد٘ؽص ظ٩ٕٝ 

 :٤ٖدي١ٟٙ ي٦٧ّ ،ِعسٕط لعُظٓ ٧ِٖ ٤دي١ٟٙخ
" The Jews are therefore completely mistake when they accuse him of blasphemy : he 

makes himself equal to god . He actually stands in the place of god as the one sent by him 
and who is completely at one with the sovereignty of god" “  

آوللُ أل٥٠للد ٔد٠للط  ،ؤ٠للد ؤلعّللً لللٟ لٝلل٦ً ،ـٝٙللص ٌللي خٍّ٘للُشآوللُ ِعؽمللط خلعللُظٓ 
«خٍ٘ي ٧٤ ظٝدٜد  ٦خلً ٜك ٔٙؽص ) ٔيديش( خهلل٦ »٦ظ٧ّٖ : ، لعُظٓ ظُٔع٥د ٦ ،خٍُّ٘ش

،  ظلًْ ِعسلدْزٝد ظ٧ّ٘ل٣ لعلُظٓ !! ٤لٍخ خال ِعسدْال ؤلُي ٜد لبلِص خال ،٦صُخلص  
 ،ظ٥ٝل٧خ خٕ٘ٝليك زد٘عفلًيًخخ لي١ٝلد ٦ٞ خ٘ي٧٥ي ؤوؽاب :ُ٘ـٗ ي٧ّٖد، ٌ٘يٓ ٌي صد٘مٓ ٦

٦خلً ٜك خهلل .٦،  أل٣٠ زد٘مّيّص ُٜٔٗ ٜٟ خهلل

 –ٞ خ٘عفلًيً يصلك ٌلي لد٘لص ٦خللًش ، بٌخ ٔلدٞ خٕ٘ٝليك ب :٤٦ٍخ ٜد ِٙع٣ ٘لٓ ٜلٟ ِسلٗ
ُٔلٗ، ال ي٧ّٖ خ٘مّيّص ٦ يٍٕذ –لد٘د ٣٘  ُٝ زدٍ٘ملٗ ٦ ،ٕٟ٘ ؼد٘ٝلد خٕ٘ٝليك ٤ل٧ زدٍ٘ملٗ خ٘

خهلل خ٘ٝعفًٕ ، ٤ٍخ ال يمعسُ ظفًيٍد  .٧٤ 

٤دي١ٙلٟ ال  ٌٞعُظل١د صلمص ٥ٌٝلٓ ٕ٘لبلٚ ٤دي١ٙلٟ ، ٤لٗ ٤لٍخ ٜم١لد٢ ؤخ٦ؤ٠د ؤٔلإ٘ٓ بٌخ 
ياٜٟ ؤ٣٠ ٌّػ َٔل٧ٖ ؟! ٤لٗ ٤لٍخ ٜلد ي٧ّ٘ل٣ ٤دي١ٙلٟ ٌلي ٠فلُْ ؟! ٦ ياٜٟ زبل٧٤ض خٕ٘ٝيك
ٔإظُْ خ٘مٕٛ ٘ٓ .



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
 

لعلُظٓ ظمعّلً ؤٞ خ٧٘للًش خ٘ف٤٧ُيلص ٤لي خ٧٘للًش خٍ٘خظيلص  ٦ٕٟ٘ يل١لي ؤٔلإ٘ٓ : ٤لٗ
خآلذ ٘ىٛ ٦خلً ؟!٦ ؤٞ خٕ٘ٝيك ي٤

 ؤ٠لد» :ٌُٔظ١ي زمل٧خَْ ٜلك خ٘صلًيُ ـلُـٓ لليٟ ٔلإ٘ع٣ لعلُظٓ : ) ٜلد ٜم١ل٩ ٧ِ٘ل٣
 ٙلدي ٌلي٤ٗ يم١ي ؤ٥٠ٛ ٘ىٛ ٦خلً ، ٔٝؽٗ ٦ٌزدٞ خ٘ٝٙك ٌي خ٘ٝلدء ؤ٦ خ٘،«خآلذ ٦خل٦ً

٦لًش خ٦ٍ٘خض(.خ٘ٝدء ؟ ؤي 

ٔٝد ظ٧ّٖ خ٧ٝ٘يخ٘يص ٘ليٓ ٜم١لد٢  خ  ٦خلً د  خآلذ ٘ىص٦خالزٟ ٦زد١ٝ٘دٔسص ٜٙم٧ـص: ٧ٔٞ 
د٘ٝصللؽٙك خ٘للٍي ظؽّٙلل٣ لٙي٥للد ٜصللؽٙك وللدؼث ، ٌلل١مٟ ٠معللُي ز٧لللًش ، ٦ٌلللًش خ٘لل٦ٍخض
 ٥١ٕ٘ٛ ٘ي٧ٕخ ٠ٍٓ خأل٧١ِٚ . ،خالز٦ٟ خٍ٘خض زيٟ خآلذ

 

لعلٍخَ ٌلي خي ٕٟ٘ خ٘مّيّص ؤ٠د ال ؤ٨َ ؤ٦ ٍ٘ي ظٕٝي٣ ٧ٜلًخ  ،ظٕع٥ًٙ ز٧ّٖ ـ٧ِيً خ
٘ٛ يعُخـك . ٤ٍخ ٥ٌٛ ـ٧ِيً خٍ٘ي ٧٤ زؽسيمص ٦ دٕ٘ٝيك ٘ٛ يمعٍَ، ٌٔبلٚ خٕ٘ٝيك ٘ٙي٧٥ي 

٘لللٍ٘ٓ ٘لللٟ ظفلللً ويلللُ يء، ٤لللٍخ خ٥ٍ٘لللٛ ال ي١ّٜٙلللد ٌلللي ٘للل٦ ،خ٘ملللدٖ ٥ٌلللٛ لعلللُظٓ ٘ٙللل١ٛ
ـ٧ِيلً ؤ٦ ويل٢ُ زد٘عإٔيلً ٦ َخٌعي خإليٝدٞ خٕ٘ٝيمي خٕ٘ٙيٛ ٘عٕعٙل٥ً ز٥لٛ !٦ خ٘ٝٙمًيٟ

٘ي٧ٕخ لفص ل٩ٙ خٍُٕ٘ خٕ٘ٝيمي .

ال يفلُئ ؤٞ ي١ٕلُ ٦ ٤ل٧ يمعلُي "خ٘مبلٜص:"خ٘ٝٙمً زدَض بيُٜدٞ خٍ٘ي ظٕٝي٣ لعُظٓ 
ولُ ٧٤ خآل ٢ٗ٥ٌ ٜٟ خ١٘ص٧ٚ ظمعُي زبل٧٤ض خٕ٘ٝيك، وي٦ُ«اآلة ٔادضٔ ؤَب» :ؤٞ ٠ٛ

؟!آو٣ٝ٥ٌُ ّٔيٛ ، ؼٛ ظٕعًٖ ز٣ ٌي ٦ِط 

 

ٜد ٤ٍخ خ٘عمًيٗ ؟!٦ ٣١ٕ٘ يمعدؾ ٘عمًيٗ ، ،ِعسٕع٣ صميكخٞ خ٘ٝؽدٖ خٍ٘ي ب :ظ٧ّٖ

ؼسملد  ٔٙٝلص ،  ز١ل٣ خ٧٘ليلً (خال  ٜلٟ ًؤ٣َٙٔ ب٩٘ خ٘ملد٘ٛ زل٦ ظ٧ّٖ : ) خ٧ُٖٔ٘ خٍ٘ي ؼ٢ُ٥
ُٔلٗ ب٘ل٩  ، ٤٦ل٧وعلُخق ٜلٟ لعلُظٓ ، ٌدٕ٘ٝليك ٘لٛ ي١ؽلُ ز٥لد خ٦ ٤ل٢ٍ بظلدٌص"خ٧ُٖٔ٘" ُٜ

٣١ٕ٘ ٘يٓ ٧َٖٔ زد٘ٝم٩١ خٍ٘ي ظمد٦ٖ بِمد٣ٜ ٌي خ١٘ٛ . ،خ٘مد٘ٛ



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
وعصدَ ؤٞ خ٘فٝٙعيٟ ٥٘ٝد ٠ٍٓ خ٘ٝم٩١ ، خُ٘ٝٔٗ خ١ٝ٘عفُ ) خٕ٘ٝديد ( خٕ٘ٝيك دَيي ز٦

آولُ زد١ٝ٘دٔلسص خٕ٘ٝليك ِد٥٘لد ٌلي ٦ ، (زٟ خهلل خ٧٘ليلً)خظٕد٦ي ٍ٘فص ٦ ص،٥ٙٔد ؤٍ٘دؾ ٜعٕد٦ي
.زٟ خهلل خ٣٠ ب :ِدٖ ،لسدَظ٣ 

 ل٩ٙ ٔبلٜي ، ؤ٠د ٌّػ ٌُُٔض  ٔعًالٖ ، ٌإ٠د ٘ٛ ؤًِٚ ي٘يبل  خ٣ ٧٤ ٘يٓ ٦زد١ٝ٘دٔسص ٜد ِٙعُ 
ٌي ٦ِع٣ .يإظي ؤٜد خً٘٘يٗ ٌ ،ؤ٣٠ ٘يٓ وؽإ ١ٜي٦ ،ؤ٣٠ ال ٌَُ

 

٦ال ؤلللُي ٜللد خ٘ٝٙللٕٙص ٌللي ٔبلٜلل٣ ، ؤ٦ ٜللد ٦ـلل٣ ،  ٓ ٔللبلٚ ؤ.٤للدٌَيِعللسٓ لعللُظُ خ
، ٣ لعلُظٓ ؤيعلد  دٜ٘د ٦ِ ٥دٌَي يأً ٜد ِٙع٣ ؤ٠دٌ ٓ ٤ٍخ !!دِعسد٣ٜٔ زلعُخض خٍ٘ي ظًّخال

١ٌمٟ ٘ٛ ٠ىعًٙ ٌي ٢ٍ٤ خ٘فّجيص بؼبلِد  !!

 ؤ٦ بيٙل٤٧يٛ زد٘مسُيلص ، ٔد٠لط ظُؽٙلُ لٙل٩ خّ٘علدش ص(آ٥٘)خ٘عي ظم١ي ٠مٛ ٔٙٝص ) ؼياْ (
٘لٍ٘ٓ ٦، ٣ٕٟ٘ ٜٝؽٙيٟ ٣٘ لي١ٝد يمٕٝل٧ٞ زٙلُيمع٦،  (خهلل)خٍ٘يٟ ٤ٛ زؽسيمص خ٘مدٖ ٘ي٧ٕخ ٦

ُ٘لط ٘لٓ خٍ٘ٝدَِلص خ٘علي ؤـُخ٤لد ًّ٘  ،٤ٍخ ٜد ِٙع٣ ٘ٓ ظُؽُٙ لٙي٥ٛ . ٜد خٕ٘ٝٙٙص بٌخ  ؟!!
 خُ٘ذ ي٧ٕق ٜك خّ٘عدش !

 

ٜللٟ خٍ٘ٝعللُض ؤٞ يٕلل٧ٞ ٦ ،ب٘لل٩ ٧ٜظلل٧ق ٘للٛ ؤٔللٟ ؤَيللً ٌعملل٣ أل٠لل٣ ؼ٧يللٗ ٠ٞللإظي خآل
لد٦٘لط ؤٞ ظٙلُق  معلُظٓ، ٌوعصدَ لعل٩ يمليٟ ٦ِعل٣ دٕٟ٘ ٔإَي ز٦ ،١ٍٜصبل   د  ٧ٜظ٧ل

ٞ خ٘ي٧٥ي ٘ٛ ي٧ٝ٥ٍخ ٜم١ل٩ خ٘س١ل٧ش خٍ٘خظيلص ؤ٦ ، ٌَّٙط: بٌي خٍُٕ٘ خ٘ي٧٥يي " خزٟ خهلل"٘ي ٜم٩١ 
ؤٞ خٕ٘ٝيمييٟ ٤ٛ ٜٟ ؤظد٤٧ٌد اللّد  !٦ ،زد٘ؽسيمص

 ١٤٦د ٔإظؽُ ب٩٘ ؤٞ ؤِٕٛ َيي ب٩٘ ِٕٝيٟ :

ظٍدٔيُ ي٧٥ييص .٦ خأل٦ٖ : ٜٟ خ٘م٥ً خًّ٘يٛ

٥ٌٛ خ٘ي٧٥ي ؤيعد  .٦ ٔبلٚ خٕ٘ٝيك ٦٣ٍٕ٠ خ٘ؽد٠ي : ٜٟ خ٘م٥ً خ٘فًيً

ؤ٦ال  : ٠س٧خض خ٘م٥ً خًّ٘يٛ .



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
َااؼل ؟ يااٍ جًاا  انااغوخ فااد دفُزيااّ ؟ يااٍ صااغ انًياابِ فااد ٔ ياٍ صااعض بنااٗ انـااًبٔاد»

) خألٜؽلدٖ  «ياب اؿاى اثُاّ بٌ عغفاذ؟ٔ ثٕة ؟ ياٍ ثجاذ جًيا  ؤؼاغاف األعض ؟ ياب اؿاًّ ؟
عي ظلعٕٙٛ ل٥١لد خآليلص ، ٤لي هلل ٦لل٢ً ، خآليص ٦خظمص ـًخ  ، ٔٗ ظٙٓ خ٘صٍدض خ٘، ( 1:  ٠1

 ٜد خ٣ٝٔ ؟٦ :ؼٛ ظ٧ّٖ

 . خإلـدزص : خهللزد٘عإٔيً  

 ،ؤٞ خآليللص ظللعٕٙٛ لللٟ ٘للىٛ ٜمللًي - لّيللّي خ٘ٙلليه -اللللؿ ٦ «؟ يااب اؿااى اثُاأّ»
،  ١٤لد ٘لىٛ ٜملًيدالزٟ ٌل، ٘ليٓ خ٘فٝلك ٦،  ) خز٣١ ( زصيىص خٍُ٘ٝي :٘ىٛ ٍُٜي ٌع٧ّٖ

٘يٓ ٔٗ خ٘ي٧٥ي .٦

ٌسلد٘فٝك ظم١لي ، دٍُ٘ٝيزل خزلٟ خهلل٦ ،زلد٘فٝك ؤز١لدء خهللٙعٍُيلُ زليٟ ٤٦لٍخ ٔلي٧ّي٠د ٘
٤للل٧ خٕ٘ٝلللديد ؤ٦ ٦ ،زمي١لل٣ خ  ٜملللًي د  عم١لللي ٘ىصللٌ شخٍ٘ٝللُيخ٘س١للل٧ش ؤٜللد ، ٠عٕلللدزيص هلل خ٘س١لل٧ش خال

( . ش٧٥ٌ خزٟ خهلل خ٧٘ليً ) ٌي ٤ٍخ خ٧١٘ق ٜٟ خ٘س٧١ ،خٕ٘ٝيك خ١ٝ٘عفُ

٤ل٧ خهلل ٦ ،ِل٧ش خ٘مٙلي :ديد خٍ٘ي ٤ل٧ خٔل٣ُٝٔي خ٘ي٧٥يي : ) ٤ٍخ خ٘مًي لٟ خٕ٘ٝـي٧ّٖ 
١٤للد ٤لل٧ خٕ٘ٝللديد خ٘للٍي ّ٘سلل٣  (خزللٟ خهللل )لللُي ـيللًخ  ؤٞ خّ٘ٝٙللر زلل٦ ،٥للٍخ ي٥لل٧ييٌ، ٜمللي (

وُضعٗ ٔ ،ركٌٕ انغوبؿخ عهٗ كزفّٔ ،ثُبا اَُعؽٗ ٔ ،ألَّ وُٕنض نُب ٔنض»، لٝد٧٠جيٗ ) خهلل ٜم١د ( 
١٤لد ؤيعللد  ٠فللً (،  6:  9) ؤ٘للميدء  «انـااالواؿاًّ عجيجاابا يشايغاا بنٓااب قااضوغاا ؤثابا ؤثااضوبا عيايؾ 

 لفيلر ٜٙليُ): ٔل٣ٝ خٔلي٧ٕٞ خالزلٟ ٤لٍخ ٦ ،٧٥ٌ يعٕٙٛ لٟ ٘ىٛ ٜمًي ،زدٍُ٘ٝي«اثُبا »
ٔللٗ ٤لل٢ٍ خ٘صللٍدض ظ١ؽسللُ لٙلل٩ خٕ٘ٝلليك زد٘عإٔيللً ٦ د ،ٔللي٧ٕٞ ؤزللًي ،ويللُ ٌ٘لل٦ٓ (ب٘لل٣ ِللًي٦ُ

أل٣٠ ٧٤ خهلل خ٘ٝعفًٕ. ،ٌّػ

ز١لد  ، خ٘لٍي خلؽي١د ؤُ ٦ يخ٦ي ؤ٣٠ : ٦ًُ٘ ١٘د ٦ً٘ ، ي٧ّٖ ظُـ٧ٚ ي٠٧دؼدٞ : ) خ١٘سي ؤلٟٙ ٘سيط
 ،خإل٣٘ خّ٘لًيُ :ُيلي خ٣ٝٔ خٍ٘ي يمؽي خ٧َٙٝ٘ش خ٘م١ٕص٦،  ل٩ٙ ٣ٍٕ٠ ٘يمٍف٥د شؤوٍ خ٘ع٧َخ

  .خٍ٘ي يميد ب٩٘ خألزً ، خٕ٘ٝيك خٍ٘ي ٌي ي٣ٜ٧ ٔيّيخي خٕ٘بلٚ ١٘د (٦

( .Huckel،Philadelphia: Hananeel House T. (1998). The Rabbinic Messiah (Is 9:6)خُ٘ٝـك : )
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َٜيللد : ) ٜللد ٤لل٧ خٔللٛ خ٘ٝٙللٓ خٕ٘ٝلليك ؟ يّلل٧ٖ َخزللدي بيّلل٧ٖ ٜللًَخٖ َخزّللد٢ لٙلل٩ ُٜخؼللي 

: ٤ٍخ ٧٤ خ٣ٝٔ خٍ٘ي يًل٣٠٧ ز٦٣ ( 6:  2٠زٟ ٥ٔد٠د : خ٣ٝٔ ي٢٧٥ ، ٔٝد ٧٤ ٜٕع٧ذ ) بَ  ؤزّد
خٔلٛ ٦ ٜٕٙل٣ ، ٔلٛدـٝيٗ ؤٞ يًُل٩ خٔٛ بِٙيٛ ٔ يءي٧ّٖ َخزدي ٘يڤي : ب٣٠ ٦ٙ٘ ي٢٧٥ ز٠ُد ،

Ibid.)  خُ٘ٝـك : ( ( 6:  2٠، ٔٝد ٧٤ ٜٕع٧ذ ) بَ  ٔٛ ب٣٥٘د٣ٕٜٙ ٔ

( خ٣ٝٔ  6:  2٠) لٟ خٕ٘ٝيك ٜٕع٧ذ ) بَ (  Baba Bathra 75 b: ) ي٧ّٖ خ٘ع٧ٝٙي خ٘سدزٙي
 ي٢٧٥ ز٠ُد(

  :Huckel،T. (1998). The Rabbinic Messiah (Je 23:7). Philadelphiaخُ٘ٝـللك : ) 

.Hananeel House.)

١٤٦دْ لُٙخض ٜٟ ؤ٧ِخٖ خ٘ي٧٥ي خٍ٘يٟ ل٧ٌُخ ـيًخ  ؤٞ خٕ٘ٝيك ) خٕ٘ٝليد ( ٘ليٓ ب٠ٕلد٠د  
٧٤ خّ٘ٝص٧ي زٍٙفص ) خزٟ خهلل ( ٌي خ١٘س٧خض.٦ ،٘ي٢٧٥ ٣ٍٕ٠ زٗ ٧٤ ٜٕد٦   ،لدييد  

ٕ٘لٟ ١٤لدْ ٦ ٞ ٔٗ خ٘ي٧٥ي ٦ٌُٕخ خ١٘س٧خض ز١ٍٓ ٤لٍخ خ٘عٍٕليُ ،ب :ؤ٠د ال ؤ٧ِٖ ،زد٘عإٔي٦ً
صلميك بال ل١لً ظمّيلُ ٦ زٙلٕٗ ٔدٜلٗ دخ١٘سل٧خض ال ٠ٕلعؽيك ظٍٕلي٦٤ُ ٜٟ ٤٧ٝ٥ٌد ٤ٕلٍخ ،

٤٦ٍخ ٜد لًغ زعفًٕ خٕ٘ٝيك . ، لي٥١د ظععك خ٘ص٧َش ٔدٜٙص ،ش٢ٍ٤ خ١٘س٧

 ،٠عٙللدَ خٕ٘ٝلليميصخ٦٘ؤلٔللً زمللط خ٘ي٥لل٧ي لللد٧٘٦خ ظعللميً ٤لل٢ٍ خ٘ٝصللؽٙمدض زمللً 
٩ ظٍٕليُ ظٍلد٥ِٛ لٙلخ٦َولٛ للًٚ ، ٕ٘لٟ ؤِل٧خ٥٘ٛ خٕ٘لٙيٝص ٧ٜـل٧يش ٦ ،٘يمدَز٧خ خٕ٘ٝليمييٟ

: ٦ٜل٨ً ؼ٥ّٙلد لٙلي٥ٛ خ١٘س٧خض ، ١ٕ٘ٓ ظ٨ُ ـيًخ  ؤ٤ٝيص ظٙلٓ خ٘ٝصلؽٙمدض ٌلي ٔعدزلدظ٥ٛ ،
 )خٕ٘ٝيك ، خٕ٘ٝيد ، خزٟ خهلل( ٥ٙٔد ٜصؽٙمدض ؼّيٙص ل٤ً١ٛ ال يٕٟٝ خ١٘ؽُ ز٥د ي٦ٞ لُ.

ؤ٠ل٣ خزلٟ خهلل  :دٕ٘ٝليك يّل٧ٖ للٟ ٠ٍٕل٣، ٥ٌٌٛ خ٘ي٧٥ي خ٘ٝمدصلُيٟ ٦ ؼد٠يد  : ٔبلٚ خٕ٘ٝيك
نكاد ل وٓهاك كام ياٍ واايٍ  ،َّ ْكظا ؤدت اه انعبنى دزٗ ثاظل اثُاّ انٕدياضأل»: خ٧٘ليً

( . 46:  ٠) ي٧  «ثم ركٌٕ نّ انذيبح األثضوخ ،ثّ

 ،ٔاخ٘ي خآلٞ : بٌخ ٔدٞ ٜصلؽٙك خزلٟ خهلل خ٘لٍي ِصل٢ً خٕ٘ٝليك ي١ؽسلُ لٙل٩ ٔلٗ خ٘ي٥ل٧ي
هلل آوللُ ٧ـللً خزللٟ ؤال ي ؟! (زللٟ خهلل خ٧٘ليللًل )خ٤لل٧ يمللُي ٤للٍخ ـيللًخ  ، ٘ٝللدٌخ يّٙللر ٠ٍٕلل٣ زلل٦

 وي٢ُ؟!
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١٤د . (خ٧٘ليً)يل١ي ؤُ٘ق ٘ٓ ٜد ٜم٩١ 

 ،خ٘فلل٦ُ٤٧ خٍ٘خظيللص زد٘ؽسيمللص شؤي خ٘س١لل٧ ،خٕ٘ٝلليك يّصللً خزللٟ خهلل خ٧٘ليللً ٜللٟ ٤للٍخ خ١٘لل٧ق
١ٌمٟ ـٝيملد  ؤز١لدء ، ويُ خ٘ي٧٥ي ؤيعد  ٦ ٠عٕدزيص خ٘عي يٙعُْ ٌي٥د ٔٗ خ٘ي٧٥يخال ش٘يٓ زد٘س٦٧١

خ٧٘ليً ٜٟ ٧٠ل٣ ) ٦ليً خ٘ف١ٓ ( .خٕ٘ٝيك ٧٤ ، زي١ٝد خهلل زد٘ىُٙ 

؟ (خزلٟ خهلل)لٟ ٠ٍٕل٣ ؤ٠ل٣  ي٧ّٖٔبلٚ ( ظّسٗ ؤٞ خٕ٘ٝيك ) ٧ُٖٔٔ ٌي خإل٤ٗ  ،ظٓلعُ
٠عٕدزيص؟ ؤال ظمُي ؤٞ ٤ٍخ ٍُٔ ٌي خإلٔبلٚ ؟خال ش٧٘ ِصً خ٘س٦٧١ لع٩

٤ٗ ظّسٗ ؤٞ ي٧ٕٞ خٕ٘ٝيك ًِ ؤوؽإ ٤ٍخ خ٘ىؽإ خ٘مفيٛ ؟

صؽبلق ٌي خإلٔبلٚ .لٕٛ ٤ٍخ خال ٦ؤَـ٧ ؤٞ ظُـك ٧ِٝ٘ك بٔبلٚ ٦ير ٘عمُي

إؼ١لللدء ٜمدٔٝلللص خٕ٘ٝللليك ٌلللي ٜفٝلللك ، ٥ٌٌلللٛ خ٘ي٥للل٧ي خ٘ٝمدصلللُيٟ ٕ٘ٙٝللليكب٘للل٩ ٠لللإظي 
ؤؿاازذهفك ثاابه انذااد ؤٌ »ّللدٖ ٘لل٣ َجلليٓ خ١٥ٕ٘للص : ٌخٕ٘لل٥١ًَيٛ ٌَللط خٕ٘ٝلليك ؤٞ يللعٕٙٛ 

اه ؟ قابل ناّ وـإ  : ؤَاذ قهاذ  ووو فًاؼو عيايؾ انكُٓاخ ر ٕل نُب : ْم ؤَذ انًـيخ اثاٍ 
:  26) ٜلط  «ْاب قاض ؿاًعزى انزجابصو  يب دبجزُب ثعض بنٗ شٕٓص ، ،قبيالا : قض جضف ّثيبث
لعلُي خٕ٘ٝلليك خ٠ملٛ ؤ٠لد ؤ٦خٌّلٓ ؤ٥٠لٛ ٔلد٧٠خ يسمؽل٧ٞ للٟ ٘لد٤ً ، ٕ٘لٟ ل١لًٜد ، (66- 6٠

ؤٜد٥ٜٛ ، ٘ٛ يمعدـ٧خ ؤي ٥٘ديش ؤو٨ُ .

ٙٛ يّٗ ٣٘ : ٤ٗ ظًلي ؤ٠ٓ خهلل ؤ٦ ظٕد٦ي ٠ٍٕٓ زلدهلل ؟ ٌص ) خ٘ي٧٥يي ( ؤٜد َجيٓ خ١٥ٕ٘
؟ ي٧٥يي : ٤ٗ ؤ٠ط خٕ٘ٝيك خزلٟ خهلل ي٣ٝ٥ٍ ٔٗآوُ ٕٟ٘ زٝصؽٙك  ،زٗ ِدٖ ٣٘ ٠ٍٓ خ٘مسدَش

٤ٗ ظ٧ّٖ لٟ ٠ٍٕٓ ؤ٠ٓ خٕ٘ٝديد خزٟ خهلل ؟: زٝم٩١ 

ُظٓ ، ٥ٌٛ ٘ٛ ي٧ٕٙخ ٌي ٘ىصيع٣ ٔٝلد خيليلط لعل د ،٘يٓ خ٦ٝٔ ،٦خٕ٘ٝيك ١٤د ّ٘ر
ؤلٙلٟ َجليٓ  ؛ؤ٠لط ِٙلط :ِلدٖ ٘ل٦٣ ،٦ل١ًٜد ٦خٌُ خٕ٘ٝيك ل٩ٙ ٤ٍخ، خ٣ٝٔ ي٧ٕق خ١٘دصُي

يفر ٜمدِسع٣ .٦ خ١٥ٕ٘ص ؤٞ ٤ٍخ ظفًيً ل٩ٙ خهلل
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يمعسلُ  صٌلةٌخ ٔلدٞ َجليٓ خ١٥ٕ٘ل، ٠ل٣ خزلٟ خهلل : ب٘ٝلدٌخ ؟! ٘ٝفلُي ٧ِ٘ل٣ ، ظفًيً لٙل٩ خهلل 

خزلٟ )٠ل٣ خٕ٘ٝليك ب :٣ ِلدٖ للٟ ٠ٍٕل٠٣أل٘ٝدٌخ لٕٛ ل٩ٙ خٕ٘ٝيك زد٘عفًيً  ،(خزٟ خهلل)٣ٍٕ٠ 
؟(خهلل

٤٦لٗ ٔليعُْ  زّٙر خٕ٘ٝليك ٌلي ٔلاخٖ َجليٓ خ١٥ٕ٘لص ؟! (خزٟ خهلل)ٍ٘فص  طِع٠ُخ٦٘ٝدٌخ 
٠لعٛ ؤ :ٜدٚ خ٘ٝمٕٝص ؟ ٘ٝدٌخ ٘ٛ يّلٗ ٥٘لٛ خٕ٘ٝليكؤخٕ٘ٝيك ٣ٍٕ٠ ٘ٙصٙر ي٦ٞ ؤٞ يسُؤ ٣ٍٕ٠ 

ز١دء هلل ، ؤ٘يٓ ٤ٍخ ٦ِع٥د خ٘صميك ؟!ؤؤيعد  

 :خ٘ف٤٧ُ ٔٝد ِدٖ خٕ٘ٝليك٦ ٌخظيص زد٘ؽسيمص ش ؤٞ خزٟ خهلل ظم١ي ز٧١ٟ٘ ظفً ؤي بـدزص ، بال
.«خزٟ خهلل خ٧٘ليً»

، خٕ٘ٝيك ل٩ٙ ٜد ِد٣٘ َجليٓ خ١٥ٕ٘لص ظم١ي ٧ٜخٌّص «ذؤَذ قه»لسدَش خٕ٘ٝيك: زد٘عإٔيً ٦
ِيلديش  لٝلد ِلدٖ َجليٓ  ٢ٔٝلٗ َيؤ٥ٌل٧ ، «...ب٘له ؤقإل نكاى ؤوعابا »ِلدٖ : ٦ ،ٌدٕ٘ٝيك ؤٔٝلٗ

 .خ١٥ٕ٘ص

 ٔد٘عد٘ي :  NET bible ٕىص٠ظُـٝع٥د ٦ ،١ٍٕٓز : ؤ٠ط َِٙط ٜم١د٤د «ذٔؤَذ قه»

) You have said it yourself  (  

 ؟٦٘ٝدٌخ ٔفً خ٘ي٧٥ي ٕ٘ٙٝيك ٜمعٌُيٟ ؤ٣٠ خزٟ خهلل بٌخ ٔد٧٠خ ٤ٛ ؤيعد  ؤز١دء خهلل

ٜلك ٌ٘لٓ ٠ملٟ ٦ ،ٌدإل٠ٕدٞ يىؽلث لٙلُخض خ٘ٝلُخض ٔلٗ يل٧ٚ، ٧٘ ٌم٧ٙخ ؤوؽدء ٦ لع٩
٠عٕدزي ٘يٓ ٣٘ لبلِص زد٘مبلِص ٜك خهلل .ؽٙك خالؤز١دء خهلل ، ٌد٘ٝص

:  41 ٩) ٜعل «ثبنذ ي اخ ؤَاذ اثاٍ اه :ؿاجضٔا ناّ قابيهئٍ ،ٔانظوٍ فد انـافيُخ جابءٔا»
٤ل٧ ٦ ،ؤلفلٛ يءزلٗ ٘ل ،٠عٕلدزيص٘ليٓ ٌّلػ يم١لي خ٘س١ل٧ش خال، ٦خ٘ٝصؽٙك ٦خظك ـًخ  ، ( ٠٠

: ٜٕعل٧ذ ٌلي خإل٠فيلٗ ؤيعلد  ٦ ،خ٘عبلٜيلٍٔلٍ٘ٓ ٦،  ٤لٍخ ٥ٌٝل٣ خ٘ي٥ل٧ي ـيلًخ  ٦ ،خ٘س٧١ش خٍ٘خظيص
.٣٠ خزٟ خهلل ٜمديال  ٣ٍٕ٠ زدهلل (ب :ِدٖ لٟ ٣ٍٕ٠»

٣٠ خزٟ خهلل .ب :َـٛ خٕ٘ٝيك ٣٘٧ّ٘ ٧ٞيمد٦٘٦يخجٝد  ٔدٞ لدٜص خ٘ي٧٥ي ) خ٘سٕؽدء ( 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ؤ٠للد ال ؤظٕٙللٛ ٌّللػ لٙلل٩ َئٔللدء خ١٥ٕ٘للص خٕ٘يدٔللييٟ ، زللٗ ـٝلل٧ق خ٘ي٥لل٧ي ؤيعللد  ، ٌدٕ٘للٗ 

 .يمُي خ٘ٝصؽٙمدض ـيًخ  

٣ .ظٍصيٙ ٔيإظي ٦ِط٦ ،ي ٜىعص٤ٍُخ َ

 ،خ٘مفير ؤ٠ٓ ظ١عّي ؤيعد  ٌي ٢ٍ٤ خ٘فّجيص ٜد يمفس٦ٓ ،ظّعسٓ ٔبلٚ ي٤٧دٞ ٔيُي٧ْٙ
ظعىدظ٩ لٟ خ٘سدِي.٦

٦ ـُي٦ٚ ٌي ٢ٍ٤ خ٘فّجيص ؟ؤ٤ٗ ظٕعؽيك ؤٞ ظّعسٓ ٧ِٖ زدَٔٙي 

دُ٘ـلٗ ، ٌٔليد٣ِِعؽمعل٣ ٜلٟ خل٩ٙ خ٘مٝل٧ٚ لعل٩ ٔلبلٚ ي٤٧لدٞ خ٘لٍي ؤظيلط زل٣ لعلُظٓ 
يفللر ؤٞ ظ١عسلل٣ ٕ٘ٙٝللص ٦ ٘لل٣ خ٘ٝعمللد٘ي ،لعللُي ؤ٠لل٣ خزللٟ خهلل ٘يسعمللً لللٟ خإلخٕ٘ٝلليك خ :يّلل٧ٖ

١ٕ٘ل٣ ال يم١لي خهلل ٦ ٥ٌٍخ صميك ، ٜصلؽٙك خزلٟ خهلل َولٛ ؤ٠ل٣ يملديٖ خهلل ٠ٍٕل٣ ،(، خ٘ٝعمد٘ي)
خهلل خ٘ٝعفٕلللً ، خهلل خ٘فلللد٤ُ ٌلللي صللل٧َش زٙلللُ ، ٥ٌللل٧ ٘للليٓ  :خ٘ٝعملللد٘ي ، ألٞ خزلللٟ خهلل ظم١لللي

٥ٍخ ٘يٓ ، ٌيك ؤٞ يعفًٕ ؤ٦ يف٥ُ ٘ئل٠ٕدٞ ٘يعًٍّ لد٣٘ ؤ٦ ٘يىٙص٣ خ٘ٝعمد٘ي خٍ٘ي ال يٕعؽ
ٌي ٘س٣ خ١٘دْ . خ  ص٧َش لسً ، صدجُ ؤو٩ٙ ٣ٍٕ٠ آوٍخ  ٦ ،ب١٥٘د ، ٠مٟ ب١٥٘د ظفًٕ

صللميمص َش ؤَـلل٧ ؤٞ ظّعللسٓ ١ٜلل٣ زصلل٦٧ ٌإ٠للد ال ؤوعٙللً ٜللك ي٤٧للدٞ ٌللي ٤للٍخ خٕ٘للبلٚ .
. ؤٞ ظ٣ُٙٔ ٌي َٔد٘عٓ خّ٘ديٜص٦ ،ٕ٘ٙيدَ ٔدٜبل   د  خِعسدٔ

 ٣ٍٕ٠ خ٘ٝعفًٕ؟! (خهلل)ال ظم١ي  (خزٟ خهلل)٥ٌٗ ي٤٧دٞ ياٜٟ ؤٞ 

 

 ظّلل٧ٖ : ) )ؤ٠للد خزللٟ خهلل، بٌ ٣مد٦٘للص ؤولل٨ُ ٘ٙعمللًيٗ لٙلل٩ خ٘ٝؽللدٖ خ٘للٍي ًِٜعُللٝز ِٝللَط 
، ٦ال  خ٘فلل٤٧ُ( خٔللعمد٠ص زٝصللؽٙمدض ٘للٛ ي٥ّٙللد خٕ٘ٝلليك ٌللي ليدظلل٣ ؤزللًخ  ٦ ٔٙٝعل٣ زد٘ؽسيمللص٦

٦ال يم٥ٌُد خ٘ي٧٥ي، ٧٥ٌ ٜٟ بظدٌدض خٕ٘ٝيمييٟ زملً خٕ٘ٝليك ٘ٝلد لفل٦ّخ  ،ي٥ٝ٥ٍد ظبلٜي٢ٍ
لٟ ُ٘ق خ١٘ص٧ٚ ٔٝد ٤لي ٦ٌلُ ١ٜؽلُ خ٘ي٥ل٧ي ِٜلٟ خٕ٘ٝليك، ٌدلعلدـ٧خ ب٘ل٩ بظلدٌص ٤ل٢ٍ 
خ٘ٝصؽٙمدض )خ٘ؽسيمص ، خألِلد٠يٛ، خ٘فل٤٧ُ، خإلَٔلد٘يص خً٘خوٙيلص ٦وي٤ُلد( ٜٝلد ال لبلِلص ٘ل٣ 

.زدٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ(
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 ،ٜللٟ ِسللٗ ، ٘للٍخ ٘للٟ ؤليللً ٔبلٜللي (خزللٟ خهلل)٠للد ؤـسللط لٙلل٩ ٜصللؽٙك ، ؤ٦لٙلل٩ خ٘مٝلل٧ٚ 

ٕٟ٘ ٔإـير ٌّػ ل٩ٙ ٠ّؽص لًٚ ٦ـ٧ي زمط خ٘ٝصؽٙمدض ٌي خٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ .٦

٘ٛ يم٥ٌُد خ٘عبلٜيٍ !٦ ،ٞ خ٘ٝصؽٙمدض خ٘عي ٠ٕعى٥ًٜد ٘ٛ ي٥ّٙد خٕ٘ٝيكب :ظ٧ّٖ

 ُٔعلللدذ خأل٠دـيللل٦ٗ ٕعلللدذ خّ٘ٝلللًْؤي ظبلٜيللٍ ظّصلللً؟! ظبلٜيلللٍ خٕ٘ٝللليك ٌللي خ٘ ؤ٦ال  :
.وي٤ُد ٦ زمع٥د ِد٤٧٘د زد٘مُي ٜؽٗ خ٘ف٦ُ٤٧،  خُ٘ٔدجٗ ل٤٧ٌُد ـيًخ  ٦

صؽبلق ٘يٓ خ٥ٝ٘ٛ ، زٗ خ٧٥ٍٝ٘ٚ ٧٤ خ٥ٝ٘ٛ .ؼد٠يد  : خال

ٕ٘للٟ ،  ١د٤دٝئٙٝللص خ٘ؽللد٧٘غ ؤ٦ وي٤ُللد ٘للٛ ظللٍُٔ ٌللي خٕ٘عللدذ خّ٘ٝللًْ ، ٌلل١مٟ ٜللٟ ٔلل
خ خ٘ٝصلؽٙك ، ٜلدٌخ خوٙيلص ، يل١لد ٠ٙىلي ٤لٍَٔلد٘يص خً٘ٔلٍ٘ٓ ٜصلؽٙك خإل، خ٧٥ٍٝ٘ٚ ٧ٜـ٧ي 
؟!ظُيً ؤٞ ظٕٝي٥د

 ،ٕ٘للٟ خ٥ٍٝ٘لل٧ٚ ٤لل٧ خ٥ٝ٘للٛ ،ٌللي خ٘بل٤لل٧ض ٣خ٘ٝصللؽٙك ٘لليٓ ٤لل٧ خ٥ٝ٘للٛ ، َوللٛ ؤ٤ٝيعلل
خ٘ٝصؽٙك يمسُ ٌّػ لٟ خ٧٥ٍٝ٘ٚ .

ٕ٘للٟ خ٘صللميك ٤لل٧ ؤٞ ، ال ٠ُخ٤للد ٌللي خّ٘للُآٞ (خ٘ع٧ليللً)د٘ٝؽللٗ ٌللي خّ٘للُآٞ : ٔٙٝللص ز٦
٤ٍخ ٧٤ خ٥ٝ٘ٛ .٦ ٣٠ ٧ٜـ٧ي ،ؤخ٧٥ٍٝ٘ٚ ٜٟ خٍ٘ٝعُض 

، ظٕلعى٥٠٧ًٜد ٦،  ظم٥٠٧ٌُلد ـيلًخ  ٦ ، لسدَش خهلل خألِ٘ي خألزًي لدّ٘ص ٌي ؤ٤ٌد٠لٓ ؤيعلد  
.«ؤزًي ؟٦ ؤ٠د ؤِ٘ي»لٟ ٣ٍٕ٠ :  خهلل٥ٗ ظٕعؽيك ؤٞ ظفً ٘ي ٌي خُّ٘آٞ ٧ِٖ ٌ

صلللؽبلق ٘للليٓ ٤للل٧ خ٥ٍٝ٘للل٧ٚ . يل١لللد ٜلللٟ ال ي٧ـلللً ، ٕ٘لللٟ ي٧ـلللً خ٥ٍٝ٘للل٧ٚ ، ٘لللٍخ خال
٠ٕٝي٥د ؟ خ٘ٝصؽٙمدض ، ٜدٌخ ظمر ؤٞ

 

ؤٞ ٦لللًش خ٘فلل٤٧ُ  :ٌللً٘يٙٓ لٙل٩ ؤٞ ٦لللًش خ٘فلل٤٧ُ ظم١لي خٕ٘ٝللد٦خش ،ظّل٧ٖ : )٤٦ٕللٍخ
ظم١ي خٕ٘ٝد٦خش، ٌيصسك خ٘ٝل٧ًٖ٘ ي٘ليبل، ٠٦مل٧ي ٘ٝؽلدٖ : خ٘لً٘يٗ لٙل٩ ؤٞ خ٘ٙلٝٓ ؼد٘ملص ؤٞ 

.خ٘ٙٝٓ ؼد٘مص (
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ؤِلًٚ ؤي ٤٧ُيص ظم١ي خٕ٘ٝد٦خش ٌلي خ٘فل٤٧ُ ، ؤ٠لد ٘لٛ لٟ ؤٞ خ٧٘لًش خ٘ف ل١ًٜد ظمًؼُط 

ٔعى٧ًٜخ خخ٘بل٧٤ظييٟ ٦ ؤٞ خآلزدء٦ ،١ٜي د  ، ؤ٠د ٌّػ ٦ظمط ٘ٓ ؤ٥٠د ٘يٕط وؽإ ل٧ٍيي٘يٗ
٠ٍٓ خ٘ٝصؽٙك .

٦ٕ٘للٟ بٌخ ١ٔللط ظُيللً خ٘للً٘يٗ ، ، بؼبلِللد  خالٔللعًالٖ ؤٜللد ؤ٠للد ٘للٛ ؤٌٔللُ ٤للٍخ ٜللٟ زللدذ 
ٕإلؽيٓ .ٌ

؛ زد٘عإٔيلً ٦ خ٘فل٤٧ُ ،٦ ل١ي ؤ٥٠لٛ ٜلٟ ٠ٍلٓ خ٘ؽسيملص، ؤ(خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص)ل١ًٜد ؤ٧ِٖ 
ٌللبلٞ  :ٌللبل يٕٝللٟ ؤٞ ٠ّلل٧ٖ، ويللُ ٜللديي ، ال ي١ّٕللٛ ؤ٦ يعفللّؤ  يءخ٘فلل٤٧ُ ؤ٦ خ٘ؽسيمللص ٘لل

 ؤ٦ ٌبلٞ ً٘ي٣ ظمً ؼسيمص ٌبلٞ .، ؼسيمع٣ ؤؼّٗ ٜٟ ؼسيمص ٌبلٞ 

٠ٍلللٓ  دؤي ؤٞ ٥٘ٝللل، خآلذ ٦خللللً ٌلللي خ٘فللل٤٧ُ ٦ ٞ خٕ٘ٝللليكب :زد٘علللد٘ي ل١لللًٜد ؤِللل٦ٖ٧ 
خ٘ف٤٧ُ .٦ ٞ ٌي ٢ٍ٤ خ٘ؽسيمصيدٜعٕد٦ دخ٘ؽسيمص ، ٌسٍ٘ٓ ٦ٝ٤ خ٘ف٤٧ُ

ٞ ٌي خ٘ؽسيمص .٠٦مٟ ٜعٕد٦ يزد٘عد٦٘ ،لعُظٓ ً٘ي١د ٠ٍٓ خ٘ؽسيمص خإل٠ٕد٠يص٦ ٌإ٠د

ٞ ٘لٛ ٧ظ٧ّٖ : ) خآلزلدء خأل٦٘لٌإ٠ط  خ٘ؽسيمص !٦ ال لبلِص ٣٘ ز٧٥ٍٝٚ خ٘ف٤٧ُ ٌُٔض ٜؽدال  
خ٘بلٚ ؟!٦ زدألً٘ (خآلزدء) ٤ٗ زمط خآلزدء ؤصسم٧خ،  يا٧١ٜخ ز٥ٍخ خ٘عٕد٦ي (

دض ٜللٟ خآلزللدء ٌللي خّ٘لل٦ُٞ خأل٦٘لل٩ لللٟ ِعسدٔللؤ٠للد خآلٞ ي١١ٕٝللي ؤٞ ؤلؽيللٓ لٙللُخض خال
ظٕد٦ي خألِد٠يٛ !

ٌٙليٓ ٜلٟ  ،ٔلإؼسط وؽلإ ٔبلٜل٦ٓ ،ؤ٠د ؤِسٗ ؤٞ ؤللد٦َْ ٌلي ٤لٍخ خ٧ٝ٘ظل٧ق زد٘عمًيلً
.٧١ٜخ ز٥ُؼّص خ٘عسميص ) خ٠٦ً٘يص (ٌُٔظ٥ٛ زدٍ٘مٗ آ

ٕٟ٘ ٘يٓ ٔٗ ٜٟ ٌٔلُظ٥ٛ  ،٧٠ْ ظٕٙٛ ل٥١د زٕٙٗ ويُ صُيك٠مٛ ؤ٠د ؤظٍُ ؤٞ ؤ٦َيفد
ظ٧ٕٝٙخ ل٥١د .

 ل٩ٙ ٤ٍخ. ٞيمدٔس٦٧،  خ٦ؤوؽا٦ ،ِٙص ٤ٛ ٜٟ ظ٧ٕٝٙخ ل٥١د
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ٜلٟ  - لٙل٩ ٔلسيٗ خ٘ٝؽلدٖ -ظُظٙيلدٞ ٦ؤلٙٛ ـيًخ  ؤٞ ١٤لدْ زملط خُ٘ٝخـلك خ٘علي ظلًَؾ 

٘عُظٙيلدٞ  خ ً ٦خلل ٤ٗ ظٕعؽيك ؤٞ ظفً ٘لي ِل٧ال  ، ظٟٝ خّ٘دجٝص ٕٟ٘ ٤ٍخ ويُ صميك زدُ٘ٝش 
ٜؽبل  يصُق ٌي٣ ز٥ٍخ ؟!

٘لٍخ ؤَـل٧ ؤٞ ، دض ٣٘ ظُؽسلط خ٘مٕلِٓعسدٌٔي خّ٘ٝدزٗ ٔإلؽيٓ لُٙخض خال٦ٟ٘ ظفً ، 
أل٣٠ ؼ٧يٗ ـًخ  . ،١ٍٜصبل   د  ٠فمٗ ٤ٍخ ٧ٜظ٧ل

 :دضِعسدٔخال٦ل٩ٙ ٔسيٗ خ٘ٝؽدٖ ال خ٘مصُ ٔإٌُٔ زمط 

 د ؤ٠للل٣ آظلللي ٜلللٟ خهلليّللل٧ٖ : ) ظم١ٝٙللل، ٥ٌللل٧ ٚ ( 225 – 461خ٘مبلٜلللص ظُظٙيلللد٧٠ْ )  .4
ل١لًٜد ٦ ،أل٠ل٣ ٦خللً ٌلي خ٘فل٤٧ُ ، ألٞ خهلل ٦َق، ٤ل٧ خهلل ٦ ،٥٘لٍخ يُلًل٩ خزلٟ خهلل٦ ،٧٘٧ٜي٦

، ٙمدق ، ألٞ خ٘ٙمدق ٧٤ ٘لمدق خ٘ٙلٝٓيىُؾ خ٘ٙمدق ٜٟ خ٘ٙٝٓ ، ال ظّخٖ خ٘ٙٝٓ ٌي خ٘
 خهلل ٜللٟ خهلل )...(٦ ،٠سؽللُ ٜللٟ خ٘لل٦ُقخٔللٍ٘ٓ خ٘لل٦ُق ٦ ،ٜعللًخيخٕ٘للٟ ٦ ،٠ٍصللدٖخ٥ٌلل٧ زلل٦ًٞ 

 ( Tertallianus Apol V21 P19.خُ٘ٝـك : ) (٥ٙٔٛ ٦خل٦ً

ٕ٘للٟ ٠ّلل٧ٖ ؤ٠لل٣ ٠ٍللٓ خ٘للٍخض ٤لل٧ ٦ ٘لل٣ ٦خلللً ،ةيّلل٧ٖ ؤيعللد  : ) يُمعّللً ؤ١٠للد ال ٠للاٜٟ ز. 2
 ٤ل٧ ٦لًخ٠يللص٦ ،ٔلُ خ٘بل٤ل٧ض ٜمٍل٧ؾ٦ ،خ٘ل٦ُق خّ٘لًْ ز٧لًخ٠يلص خ٘فلل٦ُ٤٧خالزلٟ ٦ خآلذ

٧خ ؼبلؼلص ٌلي خ٘فل٦ُي ؤ٦ ٕ٘لٟ ٘يٕل٦ ،خ٘ل٦ُق خّ٘ل٦ًْخالزلٟ ٦ ؼد٧٘غ ، يسلُِ ؼبلؼلص ، خآلذ٦
(Tertalliani adv Praxeam C2 P501خُ٘ٝـك : ) ٕٟ٘ ٌي خ٧٘لًخ٠يص (٦ ،خ٘عُظير ؤ٦ خ٘ف٧خ٤ُ

اآلة ٔ ؤَاااااب»يّللللل٧ٖ : )  ٚ ( ٔلللللد٤ٟ ز٦ُٜلللللد 2٠6 – 471خّ٘لللللًيٓ ٤يس٧٘يعللللل٧ْ ) . ٠
 ، زلٗ ؤ٠لد خ  خآلذ ؤٔل٧ٞ ٦خلل٦ً ؤ٠لد :يٕٝك ، ٧٤ ٘ٛ يّل٦ٗ ( يل٣ يمعُ ٠1:  41)ي٧ «ٔادض

ٕ٘للٟ ٦ ٥ٌٝللد ؤ١ِلل٧ٜيٟ ، ،٦خلللً ٚال يٙلليُ ب٘لل٩ ؤ١ِلل٧خالزللٟ ، ألٞ  خ  ٠مللٟ ٠ٕلل٧ٞ ٦خلللً خآلذ٦
(Hippolyti Contra Noetum C7 Vol 2 P11خُ٘ٝـك : ) ـ٤٧ُ ٦خلً (

ؤ٥٠ٛ ٦خلً ٌي خ٘ف٤٧ُ ؟!٦ ٘ٛ يا٧١ٜخ زعٕد٦ي خألِد٠يٛ -خ٘بلٚ ٦ ً٘زدأل -٥ٌٗ خآلزدء 

٦ٔلل١إظي ٥٘للٍخ خ٧ٝ٘ظلل٧ق ، ٕللد٦يخ٘ع٦ ٤للد ٤لل٧ ٔللبلٚ ظُظٙيللدٞ يؽسللط خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص
زد٘عٍصيٗ ٌيٝد زمً .
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٘ليٓ ٦،  آٜٟ زد٥ُ٘ؼّص ٘يٓ لفص ل٩ٙ لّيًظ١د ، ٥ٌلٛ ِٙلص ـلًخ  ٦ ٜٟ ؤوؽإ ص٦زد١ٝ٘دٔس
ٔٝد ِٙط لعُظٓ .

٥٘للٛ ؤيعللد  ، ال ٦ ،٥للٍخ ٧ٜـلل٣ ٘معللُظٌٓٔلل٥ٗ ٦ ٦ل١لل٠ًد ؤِلل٧ٖ ؤٞ خ٧ٝ٘ظلل٧ق زٕلليػ
 .ٜٕٙٙص ل٩ٙ خإلؼبلَ

زٗ ظلٛ لّلً ٜفلدٜك ٔؽيلُش ٌلي  ،ٔإ١٠د ٌي لُذ٦، ؤٌُُْٔ ؤٞ خ١ٕ٘يٕص ٘ٛ ظ١عصُ لٙي٦ٛ٥
زلٗ زلدُ٘ؤي خ٘مٕليٛ  ،٠عصدَخ  زلد٧ّ٘شخظدَيه خ١ٕ٘يٕص ُ٘ٙي ل٩ٙ خ٥ُ٘ؼّدض ، ٌد٧ٝ٘ظ٧ق ٘يٓ 

ٌدٕ٘عدذ ال يىًٚ بؼبلِد  ٌُٕ خ٘عسميص زٝم٩١ خ٠٦ً٘يص .، دٕ٘عدذ خًّْ٘ٝخً٘ٝل٧ٚ ز

ٔؽيُ ٜٟ ؤَخء ٦ خ٥ُ٘ؼّدض٦ ٚ ؤيعد  ـ٥ُض ٌي٣ ٜحدض خ٘ؽ٧خج٦ًيل١ي ؤٌُُْٔ ؤٞ خإلٔبل
ٌٝلد خ٘ٝٙلٕٙص بٌخ  ؟! ال ، ولُيٟ يٕلٍز٥٠٧دآ صصلمدز٦ َخء ودؼحلصآٔسدَ ظ١لًَؾ ظملط  صصمدز

ٞ َؤي ؤوٙسيص خآلزدء ٦خظك زعٕد٦ي خألِد٠يٛ .بي٧ـً ٜٕٙٙص ، زٗ 

 ٦خٔل٣ٝ ،٦ؤ٠صمٓ زُّخءش ٔعدذ َخجك للٟ خ٥ُ٘ؼّلدض خ٘علي ـ٥لُض ٌلي ظلدَيه خإلٔلبلٚ
للٟ ٜمفلٛ ٌّلػ  شخٕ٘علدذ زإٔٝٙل٣ لسلدَ، ٩٦ خألٜليٟيُ٘ٙيً يم «صمفٛ خٍَُ٘ خإلٔبلٜيٜ»

٠سٍش زٕيؽص لٟ ٔٗ ٌُِص . ، ٜك بلؽدءٍَُ٘ٙ خ٘عي ـ٥ُض

ٌلللي لللُي خأل٘لللً ٌّللػ ظفلللً ٦ ٦ٌللي ٥ٌلللُْ خٕ٘عللدذ ، ظفلللً خٍ٘للَُ ُٜظسلللص ؤزفللًيد  ،
وي٤ُد .٦ لًٝيصخ٘ٝٙس٥ص ، خ٘ص٧ٌيص ، خ٘ٝمعّ٘ص ، خأل :لُٙخض خٍَُ٘ ٥١ٜد

ٔللبلٚ ؟! ؤٚ ؤٔعٙلل٥ً زعٍدٔلليُْ ٤للٗ ؤٔعٙلل٥ً زد٥ُ٘ؼّللدض ٌللي للل٧خَي ٜمللٓ ٌللي خإل 
خ١ٕ٘يص خ٘صميمص ؟

 ال ظٕع٥ًٙ زد٥ُ٘ؼّدض .

 

ٔٙٝدظٓ ٘يٕلط ٦ ،٦َق٦ ي٦ٚ أل٠ٓ ٧ٕٜٞ ٜٟ ٘مٛ ،ٞ ٔٙٝدظٓ ظمسُ لٟ ٌخظٓب :ظ٧ّٖ
. ٍٓ٘ٔ
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٥لٗ لّٙلٓ (، ٌظمٝلٗ ؼسيملص خ٘مّل٦ٗ ،ٝلدض ظ٧٘لً ٜلٟ خ٘مّلٗ)خٕ٘ٙزلد٘مُي:  ُط ٦ؤ٠لد ِٙل

يٚ؟٦ ٧ٕٜٞ ٜٟ ٘مٛ

ظؽٙر ١ٜي خً٘٘يٗ .٦ ظٕإ١٘ي: ٔيً لٌُط ؤٞ بَٔد٘يص خٕ٘ٝيك يخوٙيص ؟

يخوٙيص ، زٗ ل١يلط ٌّلػ ؤٞ ؤؼسلط  صَٔد٘يبخٕ٘ٝيك  ي١ٝ٥ي ؤٞ ؤؼسط ٘ٓ ؤٞ : ؤ٠د ال ؤ٦ال  
ال ظ١دِط ؼسيمص خهلل .٦ ،خٕ٘عدزي٘ٓ ؤٞ ٦َق خهلل ظىعك ١ٍ٘ٓ خ٘عمسيُ 

 خٕ٘ٝللليك بٌخ  زلللٍ٘ٓ ال يصلللك ؤٞ ظٕلللعىًٚ ظمسيلللُ بَٔلللد٘يص خٕ٘ٝللليك ٘ع١لللدِط زللل٣ ؼسيملللص
٦لًش خ٘ف٤٧ُ .٦

لبلِللص ٦ د ٌللبل يم١ي١للي ؤٞ ؤؼسع٥للد ٘للٓ خآلٞ ، ٥ٌللي ظ١للعؿ لللٟ ٥ٌللٛ ال٤لل٧ض خٕ٘ٝلليك٠للؤٜللد ؤ
٘يٓ خ٘مٕٓ .٦،  خألِد٠يٛ ..ب٘ه

زلٗ  ،ال ظم١لي ٦َق خهلل ٔلإ٧١ِٚ 411ي ّٜٜل٧َ لعلُظٓ ظلًلي ؤٞ ٦َق خهلل خ٘ٝل٧ٍَٔش ٌل
دأل٦َخق ٌللي ، ٌلل٤للٍخ ٥ٍٜلل٧ٚ ويللُ ٧ٜـلل٧ي بؼبلِللد  ٌللي ٔعدز١للد خّ٘ٝلل٦ًْ خأل٦َخق خ٘ٝى٧ِٙللص ،

٦اليظلل٣ ، لٙلل٩ لٕللٓ خٍٕ٘للُ ٦ ٔعدز١للد خّ٘ٝللًْ ٘لليٓ ٥٘للد ٔللدزُ ٦ـلل٧ي ِسللٗ ظٕلل٧يٟ خ٘ف١لليٟ
خإلٔبلٜي.

وؽلدئ٢ ؤْ خ٘لٍي ٘ل٣ َوٛ ظلإؼُ زملط خ٘بل٤ل٧ظييٟ ٌلي خّ٘ل٦ُٞ خأل٦٘ل٩ زٕلبلٚ ؤ٦َيفلد٧٠
خّ٘لللًيٓ ؤ٦وٕلللؽي٧١ْ لٕلللٛ ٤لللٍخ ٦،  خ٘لللٍي ظلللإؼُ زٍٕلللُ خٍٕ٘ٙلللٍص خألٌبلؼ٠٧يلللص٦ خٕ٘ؽيلللُش

ٔلعفً خّ٘ٝيلً ٌلي ٤لٍخ خألٜلُ ٌلي ٔعلدذ ٘ٙسدزلد ٦ خ٧ٝ٘ظ٧ق ٌي ل٧خ٢َ ٜك خًّ٘يٓ ـيل٦ُٚ .
٤ٍخ خٕ٘بلٚ ٤ُؼّص زد١ٕ٘سص ١٘د ... لٙٝدء خأل٦َخق ٦ خأل٦َخق زيٟ خً٘يٟ ٧١٘يش زم٧١خٞ :

ٌلي زلًخيدض ٔعدز١لد خّ٘ٝلًْ ٌلي ٦ ٔعدز١د خًّْ٘ٝ ، ٦َق خهلل ٤ي صلٍع٣ خٍ٘خظيلص ، ؤٜد ٌي
٘لٍخ ؤؼد٘سلٓ زد٘عٍٕليُ ، ظُي ل٩ٙ ٦ـ٣ خ٘ٝيد٢ ، ِسٗ خ٘ىُٙ ٍُٔ خ٘ع٧ٕيٟ ، ٠فً ؤٞ ٦َق خهلل

 .خٕ٘ٝيمي

ٕ٘للٟ ألٞ ٦َق خهلل ٦،  ظٙللُيٍد  ٕ٘ٙٝللدٞ زيللط خهلل ؤليد٠للد  ٠ٕللٝي  ١للد٠مللٛ ، ؤ٦خٌّللٓ ؤ٠
عللي ظم١للي ٘خ٦ ،خ٘ٙللٕي١د ٍ٘مللٗ ٌللي خٕ٘ٝللدٞ ، زٝللد يُٕلل٩ٝ ل١للً خ٘ي٥لل٧ي : ظٕلل٧ٞ لدظللُش زد

لع٧َ ٦َق خهلل خ٦ًّْ٘ ٌي ٦ٔؽ١د .



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
٦ ٕ٘للٟ ٤للٍخ ال ي١ٍللي ؤٞ ٦َق خهلل خ٘ٝلل٧ٍَٔش ظم١للي ؤ٧١ِٜلل٣ ؤ٦ صللٍع٣ خٍ٘خظيللص ، زللٗ ظأللً 

ٔبلٜي .

٦لع٩ ال ٠عفديٖ ل٧ٖ ٧ٜظ٧ق ال ي١ٝ٥د خآلٞ ، ٔإ٥٠ي ٤ٍخ خ٘فًخٖ زإٞ ؤلؽيلٓ آيلدض 
 ؽُ ٦ظ٧لد  ظمٝٗ ٠ٍٓ خ٘ٝم٩١.ؤٔ

 «رجعاار عٔدااك ان ااضٔؽ يااٍ األعاابندٔ ٔيااٍ عهااى يشاإعرك ناإ نااى راااد انذكًااخ ،»
ؤي ٜلللٟ ٔلللٝدء  «ياااٍ األعااابند»٦،  ٦َق خهلل ٤لللي «عٔداااك ان اااضٔؽ»، (47:  9خ٘مٕٝلللص )

ال ٌَُ ل٩ٙ خإلؼبلَ . ،٤ي ظُٗٔ«رجعر»ٔٙٝص ٦ خٕ٘ٝد٦خض ،

ٙلُخض خ٘ٝلُخض . ٌلد١٘ٛ ٦خظلك ، ٦َق خ٘ٝصؽٙك خٕ٘عدزي ٧ٜـ٧ي ٌي خ٘م٥ً خّ٘لًيٛ ل
١ٔلط  ٜؽلٗ زٙملدٚ ، بٌخ ،خُ٘ئيلد٦ ٣ خ٘مٕٝلصجلخهلل خ٦ًّْ٘ ٧٤ ٜٟ يملٗ لٙل٩ خ٘ٙلىٛ إللؽد

٦َق خهلل خ٦ًّْ٘ ٔلدٞ يملٗ لٙيل٣ ، ٘يمؽيل٣ خ٘مٕٝلص خ٘علي يعٍل٢٧ ز٥لد ؤٞ ُِؤض ل٣١ ، ٔعفً 
ؤٜدٚ خ١٘دْ .

َعاؼ ِ  »: ؤيعد  خُ٘ذ ي٧ٕق ٣ٍٕ٠ ظٕٙٛ للٟ بَٔلد٘يص ؤ١ِل٧ٚ خ٘ل٦ُق خّ٘لًْ ًُ َيَزاٗ َجابَء اْن َٔ
ُض ِناد َٓ َٕ وَْشا ا ُٓ َجِثُق، َف ُْ ِض اآلِة وَ ُْ ٍْ ِع ، انَِّظ  ِي ٍَ اآلِة، ُعُٔح اْنَذق ِ ُّ ؤَََب ِبنَْيُكْى ِي  «انَِّظ  َؿإُْعِؿُه

خ٘للٍي ٤لل٧ ٦َق خ٘مللُ ، ؤي  ٠لل٣ ٔئُللٗ خ٘ٝمللّي ،ب :دٕ٘ٝلليك ٠ٍٕلل٣ ِللدٖ، ٌ( 26:  45) يلل٧ 
، ألٞ خ٘مُ ٧٤ خهلل .٦َق خهلل

٠سؽلدَ يٕٝلٟ ؤٞ ظّلُؤ ل١ل٣ ٌلي لبلِلص خألِلد٠يٛ ، خال٦ ٥ٌل٧ ي١سؽلُ ٜلٟ خآلذ ، ،ويُ ٦ٌٓ٘
١ٝسؽُ ٣١ٜ .٧٘٧ٌٜي ٜٟ خآلذ ، ؤٜد خ٦ُ٘ق خًّْ٘ خالزٟ ٌإ٧١ِٚ 

. ٠ٍٓ خ٘ٝصؽٙك . صٔإ٣َٙٔ ، يعٕٙٛ لٟ ٦َق خهلل ؤ٥٠د ُٜٔٙ :٦خٕ٘ٝيك ي٧ّٖ

لٙل٩ خ٘عبلٜيلٍ ٌلي ٤٦ٍخ لًغ زدٍ٘مٗ ٌي يل٧ٚ خ٘ىٕٝليٟ ، ل١لًٜد للٗ خ٘ل٦ُق خّ٘لًْ 
خ٘مٙيّص ل٩ٙ ٤يحص ؤ١ٕ٘ص ٜٟ ٠دَ .

خ٧ٝ٘ظ٧ق ٦خظك ـًخ  ٌي ٔعدز١د خًّْ٘ٝ .



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ـلل٤٧ُ خهلل ، يىعللك ٘لل١ٍٓ خ٘عمسيللُ خٕ٘عللدزي ٦ خ٘للٍي يمٝللٗ ٠ٍللٓ ؼسيمللص (٦َق خهلل)بٌخ  

ٌدإلَٔلد٘يص ال ظع١لدِط ، ٤ل٧ ظمسيلُ خإلَٔلد٘يص ٦ ٌي خٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ ،خالزٟ خٍ٘ي وعك ٣٘ 
خ٘ف٤٧ُ.٦ ؽسيمصؤزًخ  ٜك ٦لًش خ٘

٠ع٥ي١د ٜٟ ٢ٍ٤ خ١ّ٘ؽص .خ

لعللُظٓ ظّلل٧ٖ : ) ٦ٜللُش ؤولل٨ُ ال لبلِللص زلليٟ ٘للُلٓ ٦خ٘لل١ٛ، ٧ٌّ٘للٓ : )٦َق خهلل 
خ٘فلل٤٧ُ( ، ٥ٌلل٢ٍ يللل٨٧ ظلًلي٥د، ال ؤٔللٙٛ ٘للٓ ز٥للد زللبل ي٘يللٗ، ٌّٙللً ٦ ظمٝلٗ ٠ٍللٓ خ٘ؽسيمللص

ٞ ؤٞ ظٕعٙلل٥ً لٙللي زللإ٧ِخٖ خٕ٘ٝلليك ٌللي ٔعدزللٓ ، ١ٕ٘للي ٘للٛ ؤِسللٗ ؤ ٘ملل٧خَٜللٟ زللدذ خ ِسٙللُط 
ؤٞ ٦َق خهلل  ٌلي ٠ٍلٓ خ٧ِ٘لط، ٘لٍخ ؤٔلإ٘ٓ: ٔيلً لٌُلَط  ظفمٗ ٜٟ ٔبلٜلٓ ٘لُلد  ٦ي٘ليبل  

 .٥٘د ٠ٍٓ ؼسيمع٣ ٦ـ٢ُ٤٧؟ (

ؤ٦ال  : بٌخ ٔلدٞ ٘لُلي ٘ٙل١ٛ خ٘لٍي ٤ل٧ زؽسيملص خ٘ملدٖ ٘لُق خٍٕ٘ٝلُيٟ ٘ل٣ لسلُ ِلل٦ُٞ 
خٕ٘ٝيميص ، ٘يٓ ٣٘ لبلِص زد١٘ٛ ، ٌإي ُ٘ق ٔي٧ٕٞ ٣٘ لبلِص ز٣ ؟!

خ٘ف٤٧ُ ؟٦ ٥٘د ٠ٍٓ خ٘ؽسيمص (٦َق خهلل)ؤٞ  يً لٌَُط د  : ظٕإ١٘ي : ٠ٔيؼد

خإلـدزص زٕٗ زٕدؼص : أل٥٠د ٦َق خهلل .

ٞ خإل٠ٕلدٞ ٘ل٣ ٦َق ب٠ٕلد٠يص ، ٘ليٓ ٜلٟ خٍ٘ٝعلُض ؤٞ ظٕلإ١٘ي ٔيلً ب :ٌم١ًٜد ؤ٧ِٖ ٘لٓ
 ،أل٠لل٣ ب٠ٕللدٞ ألٞ خإلـدزللص لي٥١للد ٔللع٧ٕٞ:، ٘يٕللط ٜللٟ ؼسيمللص ؤولل٦٨ُ لٌُللط ؤ٥٠للد ب٠ٕللد٠يص

خ٘ميل٧خٞ ٘ل٣ ٦َق ٦ ٌدإل٠ٕلدٞ ٘ل٣ ٦َق ب٠ٕلد٠يص ،، خ٘ؽسيمص خإل٠ٕد٠يص ٦َل٣ ٜٟ ٠ٍٓ  زد٘عد٘ي٦
خهلل ٦َل٣ ب٥٘يص ٜٟ ٠ٍٓ خ٘ؽسيمص .٦ لي٧خ٠يص ،

٣٘ ٦َق ب٠ٕد٠يص ؟! د  لي٧خ٠ -ٜٟ ِسٗ  - ٤ٗ َؤيَط 

١٤د ؤ٠د ال ؤظٕٙٛ لٟ ل٧ٖٙ ٦َق ؤول٨ُ ٌلي خٕ٘لدجٟ ، ؤ٠لد ؤظٕٙلٛ ل١ل٣ ٦َق ٤لٍخ زد٘عإٔيً 
. ص٣ ٥٘د ٠ٍٓ ؼسيمع٣ خ٘مي٧خ٠يال ، ٦َلزد٘عإٔيً خ٘مي٧خٞ . 

ًل١د ٠ُـللك ب٘لل٩ ِلل٧ٖ خٕ٘ٝلليك لللٟ ٦َق ، ٌللؤٜللد زد١ٕ٘للسص ٘ٙللً٘يٗ خٕ٘عللدزي لٙلل٩ ٜللد ِٙعلل٣ 
ٌل٦ُق خهلل ظ١سؽلُ ٜلٟ خهلل ، «٦َق خ٘ملُ خ٘لٍي ٜلٟ ل١لً خآلذ ي١سؽلُ»خ٘مُ . خٕ٘ٝليك يّل٧ٖ : 

ـ٢ُ٤٧ .٦ زد٘عد٘ي ظمٝٗ ٠ٍٓ ؼسيمع٦٣ )خآلذ( ،



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
خ٘ف٤٧ُ خإل٥٘ي .٦ ٘عد٘ي يمٝٗ ٠ٍٓ خ٘ؽسيمصزد٦ ،ؤيعد  ٧٘٧ٜي ٜٟ خآلذخالزٟ 

١ٕ٘لٓ ظٕعٙل٥ً زل٣ خآلٞ ، ٦ ،ظعٕٙٛ ؤيعد  لٟ ٍُٔ خُ٘ئيد خٍ٘ي ٌَعع٣ ٌي ل٧خَْ ٜملي
زٝم١لل٩ ؤٞ خهلل يُيللً ؤٞ يمٙللٟ لللٟ ؤلللًخغ  ،لٙلل٩ خ٘مٝلل٧ٚ ، خٕ٘للٍُ ٜللٟ خٔلل٣ٝ ٤لل٧ ٔللٍُ َئيللد

 ١٘د .ٜٕعّسٙيص ٌي ص٧َش ٜفدِيص ٠ٕعؽيك ؤٞ ٠ٕعىٙٛ ٥١ٜد ٜد يُيً ؤٞ يم٣١ٙ خهلل

ٕلعفً ؤٞ ٔلٗ خأل٦صلدي خ٘ٝل٧ٍَٔش ٥٘لد يالالض ٌب٩٘ ظٍدٔي٠ُد خٕ٘ٝليميص  ٦بٌخ َـمَط 
 يفٙلٓ لٙل٩ خ٘ملُٖ ،٦ ،ٌد٘ى٦ُي خّ٘دجٛ يُّلدٖ ل١ل٣ ٌلي ٠ٍلٓ خٕ٘لٍُ ٔإ٠ل٣ ٜلٍز٧ق، ؤو٨ُ
 ٤ل٧ يفٙلٓ لٙل٩ خ٘ملُٖ زملً صلٙس٦٣ ،٤ٍخ ب٘دَش ب٩٘ خٕ٘ليً خٕ٘ٝليك َذ خ٘ٝفلً ي٦زد٘عد٘

خٍٕ٘للدَش ، ٌدٕ٘ٝلليك ٜللٟ ؤّ٘دزللل٣ ٦ ق ، ظٙلليُ ب٘لل٩ خ٘صللٙرصللم٧ي٢ ، ٌٕإ٠لل٣ ٜللٍز٦٧ ِيدٜعلل٦٣
ؤ٧َٜ َّٜيص ٥٘د يالالض . ي٤ٍٕخ ٔٗ خٍُٕ٘ ٦٤ ،«و٦ُي خٍ٘صك»

خأل٦َخق ٦ عٙليُ ب٘ل٩ خً٘ي٠٧١لص ،ٌخ٘س٦َُ خ٘ىدَـص ٜلٟ خ٘ملُٖ ، ٦ ؤٜد زىص٧ٚ خُ٘ل٧ي
لٝللٗ خ٘لل٦ُق ٦ ٜفلل٦ً َِللٛ ٔللسمص يٙلليُ ب٘لل٩ ٔٝللد٦ٖ خٕ٘للسمص ظٙلليُ ب٘لل٩ ٦َق خهلل خّ٘لل٦ًْ ،

ًْ .خّ٘

٘ليٓ ٦،  خ١٘لدَ ٤لي ب٘لدَخض ؤيعلد  ٦ لعُظٓ ؤٞ ظٕع١عؿ ؤٞ خ٘ٝصدزيكيفر ل٩ٙ ١٤٦د 
خ٘ع٧زيه ( .٦ زد٘ٝم٩١ خ٘مٌُي ٥٘د ، ٥ٌي ظٙيُ ؤيعد  ب٩٘ لٝٗ خ٦ُ٘ق خًّْ٘ ) خً٘ي٠٧١ص

ٌةَٔد٘يع٥د يخوٙيص .؛ ؼد٘ٝد ٤ي ٦َق خهلل زد٘عإٔيً ٦

 

دٖ خهلل ، يّص٦ًٞ لٕر خٕ٘ليدَ ، ٔيلً يمٝٙل٧ٞ لي١ٝد ٔإٖ خ٘عبلٜيٍ خٕ٘ٝيك لٟ ؤلٝ
، ويل٦٢ُ ٘ليٓ ٜم١د٤لد ٜمفلّخض وٙل٦ُ خأللٝدٖ خ٘صد٘مص خ٘عي ظفم٥ٙلٛ يُؼل٧ٞ خٕ٘ٝٙل٧ض ؟

 ٕٟ٘ ٜد لبلِص ٤ٍخ زٝد ِد٣٘ خٕ٘ٝيك ؟!٦ ٌإ٠د ؤظٍُ ٜمٓ لع٩ خآلٞ ،

 خ٘للل٦َُِ ٘يٕلللط خ٘ىٙللل٦ُ ،ٞ ؤلٝلللدٖ خهلل خّ٘ٝصللل٧ي ز٥لللد خ٘ٝمفلللّخض: بظّللل٧ٖ لعلللُظٓ
ٞ خ٘ٝمفللللّخض ب :ؤال ظللللاٜٟ ؤٞ خٕ٘ٝلللليك وٙللللُ ؟! ٌٕيللللً ظّلللل٧ٖ، خٕ٘لللل٧ٞخ٘عصللللُي ٌللللي ٦

خّ٘ٝص٧يش ٘يٓ خ٘ىُٙ ؟

 ٠ٓ ظمٝٗ ؤلٝدٖ خهلل زٝم٩١ ٜمفّخض خ٘ىُٙ؟!ؤ :فُئ لعُظٓ ؤٞ ظ٧ّٖي٥ٌٗ 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
،  دٕ٘ٝلليك يللعٕٙٛ لللٟ ؤلٝللدٖ يم٥ٙٝللد، ٌ٘لل٣ زٝللد ِد٘لل٣ خٕ٘ٝلليك  صِلل٧ٖ خ٘عبلٜيللٍ ال لبلِلل

خ٘ي٧٥ي َؤ٤٦د ـيًخ .٦

 

٤ٗ َئٔدء خ١٥ٕ٘لص ٤لٛ ، ظٕعًٖ زإ٧ِخٖ َئٔدء خ١٥ٕ٘ص٦ ،ٞ خ٘ي٧٥ي ٘ي٧ٕخ ٍ٘دٌيٟب :ظ٧ّٖ
 ٔٗ خ٘ي٧٥ي ؟!

٦َ٘لٙيٛ يٕلعٝم٧ٞ ؤؤ٠د ؤظٕٙٛ لٟ لدٜص خ٘ي٧٥ي ، خ٘سٕلؽدء ٜل٥١ٛ ، خ٧ٝ٘ـل٧ي ٌلي ٘ل٧خَق 
ٕ٘بلٚ خٕ٘ٝيك .

يك للٟ ٥االء ٤ٛ ٜٟ ٌَع٧خ خٕ٘ٝ، ٌخٍُ٘يٕييٟ ؤ٦ ؤٜؽد٥٘ٛ ٦ ال ؤظٕٙٛ لٟ وسػ خٕ٘عسص
لًٝ زٕسر ٔيدٔي.

٤لاالء ٜلٟ ِسٙل٧خ ٦ ٥٠لٛ ظمّٙل٧خ زدٕ٘ٝليك ،ب :دإل٠فيلٗ يّل٧ٖ لل٥١ٌٛؤٜد ـٝل٧ق خ٘ي٥ل٧ي ، 
 خٕ٘ٝيك .

وًخ٥ٜٛ .٦ ٥ٛ َئٔدء خ١٥ٕ٘صٌخصٙس٣ ، خصٙس٣ ،  :ؤٜد ٜٟ ٔد٧٠خ يصُو٧ٞ

أل٥٠للٛ  ،ؤٞ يُـٝلل٧خ خٕ٘ٝلليك صٌإ٠للد ؤظٕٙللٛ لللٟ لدٜللص خ٘ي٥لل٧ي ، خ٘للٍيٟ ٘للٛ يعللُيي٦خ ٘ٙمفلل
ؤ٥٠لد ظٙليُ ب٘ل٩ خٕ٘ٝلد٦خش ٜلك خهلل ؤ٦ لٙل٩ خألِلٗ ٦ ًخ  ؼّٗ ٜصلؽٙمدض خٕ٘ٝليك ،يم٧ٌُٞ ـي

.د  سُخٞ ظفًيٍعؼ١دٞ يمخال٦ يلدء خأل٤٧٘يص ،خ

ال لبلِص ٣٘ زٕاخ٘ي!آوُ لعُظٓ ظعٕٙٛ ٌي ٧ٜظ٧ق 

٘للٛ ٦،  صللمك ٥٘للٛ ٥ٍٜلل٦ٛ٥ٜ٧،  لٙللي٥ٛ ٖ لعللُظٓ ٜصللُخ  لٙلل٩ ؤٞ خٕ٘ٝلليك َيَّ خِ ٜللد
٘لليٓ ٦ ،٦ؤ٠للد ٘للُلط ٘للٓ ؤٞ خٕ٘ٝلليك ٔللدٞ يللُي لٙلل٩ ظ٥ٝللص خ٘عفللًيً، ظّللًٚ ي٘لليبل  ٦خلللًخ  

ِعسٕع٣ ٜٟ خألذ ٜعل٩ خٕ٘ٝلٕيٟ ٌلي خ٦ٔإ٠ّٗ ٘ٓ ٠ٛ ٔبلٜٓ خٍ٘ي ، ٌي ٠ف٤ُٛ ٣٠٧ٔ ب٥٘د  
٠2ل٧خَْ ٜك خ٘صًيُ ـُـٓ ٚ 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
، يمعسلُ ظفلًيٍد  ( ٕٝليك ب٥٘لد  ٥ٛ ؤٞ ٧ٔٞ خ٘جيلدخلي١ٝد ِدٖ خألذ ٜع٩ : ) يإظي َيخ  ل٩ٙ 

ٔع٥ًٙض ز٣ لعُظٓ ٌي ٔبلٜٓ .خ٤ٍخ ٜد 

٘ليٓ ٠٧ٔل٣ ٦ ،ؤٞ خٕ٘ٝليك ٔلدٞ يلُي لٙل٩ ظ٥ٝلص خ٘عفلًيً ٌليخألذ ٜع٩ ي٧خ١ٌّي خُ٘ؤي 
 ٝفًي .ز٣١ٕ٘ ٘يٓ ، ٧٥ٌ خهلل ، ب٥٘د  

زٕلسر  د  ٜععلديّ ٕ٘لٟ بٌخ ١ٔلَط ٦ ٦ٌي وعدٚ ٔبلٜي ، ؤـلًي ظُليسلي زمل٧خَ لعلُظٓ ،
يٕٝللٟ ظإـيللٗ خ٘ملل٧خَ لعلل٩ ظعمٕللٟ ـ١ٌ٦ُللد ، ٌٕبل٠للد ً٘يلل٣ ،  صٜٙللٕٙ ظلليُ خ٧ِ٘للط ، ٌللبل

ٜٙدو٣ٙ .

خ٘ٝمسص .٦ ٔميً ـًخ  زم٧خَ لعُظٓ ، ٘ٓ ١ٜي ٔٗ خ٘عًّيُ







 

 

 «أنا واآلب واحد» 


 .ظميص ؼيسص ٦زمً، ٜيىدجيٗخ٘صًيُ خ٘مّيّ خً٘ٔع٧َ 

ي١١للد َوللٛ ِلٝللص ؤ٘للُٕ ٕ٘للٛ ي٦خٚ ظ٧خصللٕٙٛ، ٦آٜللٗ ؤٞ ٠ٕللعًيٛ ٤للٍخ خ٘ملل٧خَ خ٘ٝللدظك ز
 ٜٙدو١ٙد.

 يُٓجيخ انذٕاع

، ٌللة٠ي ؤ٦ي «ؤَااب ٔاآلة ٔادااض»٦ِسللٗ ؤٞ ٠سللًؤ زدٔللعٕٝدٖ ١ٜدِٙللص خٔللعًالٕ٘ٛ زلل١ٛ : 
 ظٕفيٗ زمط خ١ّ٘دغ خ٥١ٝ٘فيص خ٥ٝ٘ٝص:

الصدحق  تؼدو  طؾدى أن تسدتا  طؾدى الؿخد لل ل لدالقل الد ي آسدتآ  أصو  ؤ٦ال : 

ٓ   ٓسدتآ  ؿ  لُيسؾِّم له، ٕكه يدم ن لؼااسدته، أو ٕكده يسد يف الحدوار، وٓ يصد  أن  لده تـدز

تستا  طؾقه لؿ  ٓ يعتؼا صحته، فؿثال ٓ يجوز لي أن أستا  طؾقك ل لؼ آن الؽ يم، ٕكك ٓ 

كصدوص كت لدك، ف جكجقدل تم ن له، ول لؿؼ لل يػرتض أن ٓ تستا  طؾي لؿ  ٓ أؤ ن له  ن 

 .، وأطتؼا تح يػه، فال حج  لـصوصه طؾيٓ أؤ ن له

أن تستشفا طؾدي لدلقوا  الؿسدق   - ن ل ب التـز  يف الحوار -واستبؼ ء لؾحوار رضقُت 

الواردة يف إك جقل،  ن غق  أن أجقدز لدك أن تستشدفا طؾدي لدلقوا  غقد س كبدولأ الد ي أراس 

لؾؿسق ، وك لك أقوا   ن ت لعه  ن طؾؿ ء الؿسقحق  صوا  ت ريخ الؿسقحق ، ففدمٓء  ًا ملف

حجقدتفم، كؿدد  أكدك ٓ تؼبدل حجقد  الؼدد آن الؽد يم والسدـ  الـبويد  وأقددوا   جؿقعدًا لدم أقبدل

 .الصح ل  والت لعقن والعؾؿ ء الؿسؾؿقن، ل ا ٓ أحتج هبم طؾقك ألاا  

لـ  كال  الؿسدق  فحسدب، لدل شد ع يسدتا  لدلقوا  آستآ  لؽن جـ لؽم لم يؾتز  

 ن ٓ أسؾم لحجق  قولفم. ؿ -كؿ  أسؾػُت  –طؾؿ ء الؿسقحق  يف  ختؾل الؼ ون، وهم 
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وهـ  قا تؼو : أك  أفس  ك  قو  الؿسق  للقوا  هدمٓء العؾؿد ء الؿسدقحققن، ففدم أدر  

 لؿ اد الؿسق   ن العوا  و ن غق  الؿسقحققن.

وه ا الؼو  صحق  يف الجؿؾ ، لؽـه يضعـ  أ    أز د  إببد ت  سدلل  ألوهقد  الؿسدق   دن 

ق  ٓ تؿؾك أدل  ص يح  تثبت ألوهق  الؿسدق   دن قولده أقواله الؿبثوب  يف إك جقل، ف لؿسقح

فحسب، ولو ك ن    توردس  ن أدل  ص يحًا لؼ  ت الحج  والآلد  فقده طؾدى كدل  دن يدم ن 

 ل جكجقل  ن الؿسقحققن أو  ن يسؾِّم له  ن الؿح ورين  ن غق  ح ج  إلى تػسق   ػس .

ؿسددقحق  الؿختؾػدد  يف التدد ريخ لؽددن هدد س الآلدد  الصدد يح   ـعا دد ، لددالقل أن الػدد   ال 

 يف ه س الـصوص أدل  تثبت أن الؿسق  هو اهلل. الؼايم والجايا لم ت   

وأق ب  ث   يف الؼايم إريوسق ، وأ   يف الحايث فشدفود يفدوس، ففدمٓء آ ـدوا لؼااسد   

 الـصوص اجكجقؾق ، ولم ي وا فقف  أدل  طؾى تللقه الؿسق ، أو اشدرتاكه يف الثد لوث إقداس،

 ٕهن  طـاهم غق  ك فق  يف الآل ، أو ٓ دٓل  فقف  البت .

 ختؾػد  ، ففدي ٓ تدـفن لـػسدف  لؾآلد  طؾدى  د   وذلك أن ه س إدلد   حتؿؾد  لؿعد ن  

 حت ج لرتجق  الؿعـى ال ي يختد رس لؾدـ   دن  -كجـ لؽم -ت ياس، وحقـ ا  ف لؿستا  هب  

 دن الدالقل، ٕن الدـ  وحداس غقد  كد   يف  ا  أقوا  العؾؿ ء، ال ين يصق  ففؿفم لؾدـ  جدزء

 الآل .

م، وهو الالقل الد ي ٓ يؿؾدك العؼدالء لده  ل ا أجاد  ط لبتي لك ل لالقل الص ي  الُؿْحؽ 

ٓ  يف الحدوار.. وهد ا الدـ   إٓ ففؿًا واحاا ، يؾتز ه كل  ن يم ن هب ا الـ  ، أو يسؾِّم له تـدز

 ك   يف الآل . وفو حج  لـػسه ، وهلن تحت ج فقه إلى آستئـ س لؼو  ط لم، ف

و ع فْؼِا ه ا الالقل الص ي  فنن الؿسقحققن يستشفاون لـصوص إكجقؾق  تحتؿل  عد ن 

ل اتده لؾآلد  ،  ًا ختؾػ ، وحقن تختؾل الػفو  يف  عـى الدـ  ففد ا يعـدي أكده لدم يعدا ك فقد

ين لرتجدق  ففدم وحقـف  يضط  الؿستا  له لؾبحدث طؿد  يسدـاس  دن أقدوا  الشد اح والؿػسد 
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، فؼدا «أكا  واآلب واحا » عقن لؾـ  طؾى الػفو  إخد  ، وهدو  د  كحدن لصدادس يف كد  : 

 استا  جـ لؽم للقوا  الش اح لرتجق  الؼو  ل لوحاة الجوه ي .

لؽن أقوا  همٓء الش اح أو أل ء أو الؼايسقن حج  لك يص  أن تستعقن هب  يف حدوار  

وذكسدق ، أو  دع الؽ بولقدك، فبن ؽ كدك أن تستشدفا لػفدم  ع أصاق ئك داخل الؽـقسد  إرب

همٓء أل ء، ٕهنم يم ـون لؼااستفم ، وأهنم  مياين و سدادون لد ل وح الؼداس، أ د  حدقن 

تخ ج خ رج إص ر الؽـقستقن الؽ بولقؽق  وإربوذكسق  فدال حجقد  ٕقدوالفم خ رجفد ، ففدم 

يون ٓ يزيداون طدن غقد هم شدقئًا، أشدخ ص طد د -طدن الؿسدؾؿقن  فضال   -طـا الربتست كت 

 غق هم. فم لقأ للولى  ن ففمِ وففؿُ 

و ن جفتي حقن اختؾل  ع الشقع  فنين أستا  طؾقفم لـ  الؼ آن الؽ يم ٕهنم يم ـون  

له، فنن ك كت دٓل  الـ  الؼ آين غق  ك فق  لـػسف  فنكه ٓ يجدوز لدي أن أرجد  ففؿدي لؾدـ  

ضي اهلل طـفؿد ، ٕهندم ٓ يم ـدون لصدحبتفؿ ، ولدو فعؾتده الؼ آين لـؼل قو  ٕلي لؽ  وطؿ  ر

 فغ ي     يػقاين  ن الـ حق  الآلق : آستئـ س. لقأ أكث . 

 وهؽ ا فال أقبل أن تعترب أقوا  أل ء حج  يف كػسف  حقن يتػؼون طؾى  عـى  عقن، فضال  

 أن تؽون حج  حقن يختؾػون، سواء ك ن آختال  قويًا أو ضعقػًا.

، فنكه ك  يـسبه اجكجقدل الد ي ٓ أؤ دن «أك  واآلب واح »صبؼـ     سبق طؾى ك : ولو 

 له إلى الؿسق ، كؿ  ٓ يم ن جـ لؽم للقوا  الؿسق  الؿـؼول  يف الؼ آن.

  ٓ يف الحوار، رضقُت أن تحدتج طؾدي لدلقوا  الؿسدق  الؿوجدودة يف اجكجقدل،  ولؽـي تـز

  الصدد يح  التددي تددـفن لـػسددف  يف الآلدد  وهـدد  كدد ن يؾز ددك أن تحضدد  لددي أقددوا  الؿسددق

 يف  عـ ه . ًاوآحتج ج، وهي تؾك إقوا  التي ٓ تحتؿل تلويال  وٓ اختالف
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وهؽ ا، فلك  لست أكؽ  وجود ففو   تعدادة لؾدـ ، وأطؾدم أكدك تؼدار طؾدى آسدتئـ س 

جدوه ، طؾدى  عـدى وحداة ال «أك  واآلب واح »للقوا  طش ات الؿػس ين ال ين ففؿوا ك  : 

لؽن بؿ  ف   لقن الـ ، ولقن ففو  الـ س لؾـ ، فػفؿي وففؿك لؾدـ  ٓ يسد وي الدـ ، 

 له، ٕين ٓ أؤ ن هبم. ًاوٓ  س وي ،ًاوك لك ففم همٓء العؾؿ ء لؾـ  لقأ كص

و ددن جفتددي فلكدد  هـدد  أكدد قال فْفددم  هددمٓء العؾؿدد ء وألدد ء لؾددـ  اجكجقؾددي  ددن خددال  

جعل قو   ن أح ورهم  ن خاللك حج  طؾي، حتى ٓ يؽون  ح ورتك، فلكت تؿثؾفم، فال ت

الالقل طؾى صح  ففم إب  تى الؿسدؽقن لؾدـ  هدو أن  تدى الؿسدؽقن يؼدو  هد ا.. ففد س 

 .«الاائ يآستآ  » غ لط : 

ففدو  حدل خدال  طـدا طؾؿد ئؽم،  «أكا  واآلب واحا »ولخصوص كوع الوحداة يف كد  

 دن حؿؾدده طؾدى الوحدداة الؿج زيد   الؼصددا  فؿدـفم  دن حؿؾدده طؾدى وحدداة الجدوه ، و ددـفم

 ن يؼولون ل لوحاة الؿج زي  هم كسب  قؾقؾ   ؼ رك  لؿدن والفا (، وه ا    أق  له جـ لؽم:  

(، فال يصد  أن تسدتا  لػفدم زيدا طؾدى طؿد و، إٓ لدالقل  د ج  يؼولون ل لوحاة الجوه ي 

  حؼقؼي  ؼبو ، وٓ يص  أن تستا  طؾيَّ لػفم زيا الؿخ ل ل فقه.

وهؽ ا، فحقن تحضد  لدي رأي الؼدايأ فدالن أو الب لد  فدالن يف الدـ  ، ففد ا غقد   ؾدز  

طن أن يؽون حج  طؾي، ٕين رضقُت أن تستشفا طؾي لدلقوا   لؾؿخ لػقن الؿسقحققن، فضال  

الؿسق  الواردة يف اجكجقل.. رضقُت لد لك اسدتبؼ ء لؾحدوار.. لؽـدي لسدت  سدتعاا  لؾتـد ز  

، وك لك لست  ستعاا  لؾتـز  يف الحوار لؾؼبو  لحجق  أقدوا  ألد ء  والؼبو  ل س ئل لولأ

وغق هم.. فف ا    لم ألتز ه لك.. فال تؾز ـي له... فنين  ؾتدز  لدـ  قدو  الؿسدق  فحسدب، 

 ولقأ لش وح الـ  وففو  أخ ين له.
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،  «أكا  واآلب واحا »قن يف فْفدم قولده: وجـ لؽم حقن أقد  لوقدوع الخدال  لدقن الؿسدقحق

 ن يؼولون ل لوحاة الؿج زي  هدم كسدب  قؾقؾد   ؼ ركد  لؿدن كتبت   فوكًا  ن أ   الؿخ لػقن:  

(، ففم ل أيك كسب  قؾقؾ  ٓ تؿثل إغؾبق  ، ولؽـفم طؾى كدل حد   يؼولون ل لوحاة الجوه ي 

 كه غق  ص ي  يف دٓلته.فئ   ن العؼالء لم ي وا يف الـ     رآس التؼؾقايون، ٕ

كثقد   دن الؿػسد ين غقد  الؿسدتؼقؿي »ست ك  قو  إب  تدى الؿسدؽقن: أوأحب هـ  أن 

الػؽ  أرادوا أن يضعػوا  ن ففِم ه س أي  طؾى أهن  ٓ تخت  لالهوت الؿسدق  و سد واته هلل 

ؽدـفم ، ول«كثقد   دن الؿػسد ين»، فُفْم ل أي إب الؿسؽقن: (141/ 1 تػسق  يوحـ   «أب

و ػسد ين كثقد ين  ًالقسوا أكث ي  غ لب ، وقا يؽون ه ا صحقحًا، فؿ  يفؿـي هـد  أن أشخ صد

ففؿوا قو  الؿسق  طؾى غق  فْفم إكث ي ، فؽقل لدك أن تؾغدي أقدوالفم وتشدطب ففدو فم  

 .وكقل لك أن تؾز ـي لػفم  عقن لـ  اختؾل العؼالء يف ففؿه 

 

، حدقن ت كدت رأي إغؾبقد ، وكؼؾدُت أقدوا  «الؼـ ص»لؿغ لط   اطتربين جـ لؽم  ؿ رسًا

ال ين حؿؾوس طؾى  عـدى وحداة الؼصدا والفدا ،  «أك  واآلب واح »لعن العؾؿ ء يف  عـى: 

ل أي الؽثق ين كؿ  وصػفم  تى الؿسؽقن، وه ا    يجعؾـدي  أخ ُت  -طؾى كل ح    -لؽـي 

 دن  ا  قا تصا  طؾديَّ لدو اقتـصدت شد وذ ، ففي  غ لط  «الؼـ ص»أرفن اهت  ك لي لؿغ لط  

 فف ا ٓ يحت ج إلى قـ  وٓ قـ ص.  «كثق   ن الؿػس ين»ال أي، لؽن حقن أكؼل قو  

طؾددى جؿددع إدلدد  الؿميدداة والتغ ضددي طددن إدلدد   «الؼـدد ص»كؿدد  تؼددو  هدد س الؿغ لطدد  

 ، وٕين ٓ أطتدرب الؿـ قض ، وهو    ٓ أفعؾه ، وٓ تػعؾه، ٕن كال   ـ   ؼ  لوجود الد أي أخد

   أتغ ضى طـه  ن أقوا  العؾؿ ء دلقال ، كؿ  ٓ أطترب    أكؼؾه  ن كال فدم دلدقال ، وقدا ذكد ُت 

 د  ٌإ٧ِخٖ ٦خيٟ ـُي٦ٚ ٦٦٘يٛ زدَٔٙي ٦وي٤ُٛ ٘يٕط ؤي٘ص زٍخظ٥د، ٦ال ٠ص٧صل »لك  ن قبل: 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
 ُٛ ٦خ٘مّيّلص َـدٖ لس٦ُخ ل١ل٣ ٌلي ؤِل٧خ٥٘ٛ، ٦يٕلعإ٠ٓ ز٥لد ؼلبلذ خ٘مٙلٛ  ًّٜٔص، زٗ ٤ي ٥ٌْ

حتددى أقتـصددف  أو أت كفدد ... هددي طـدداي  ، ففددي طـدداي لقسددت أدلدد  أصددال  «ٌللي للل٧خَخظ٥ٛ

 لالستئـ س، ٓ آستآ ، سواء ك كت يف ص لحي أو يف ص لحك.

٘ٙل١ٛ يىلدً٘  د  ٌي يال٘ص ٠ٛ ب٠فيٙي ٜد .. ٌإلعُ ٣٘ ٥ٌٝ د  ليٟ ؤ٠دِٗ ٜٕيميب كقًا: 
خ٘ٝىلدً٘ ٧ّ٘٘ل٣ ؤٔلُق ٜلٟ خظ٥لدٚ خآلولُيٟ  ٣ٝ٥ٌ ٥ٌ٦ٛ ؼدجٍع٣ ال يفلً ي٘ليبل  ٘لٌُط خّ٘ل٧ٖ

زد٥ُ٘ؼّلص .. ٤٦لٍخ خالظ٥لدٚ ٜعسللديٖ زليٟ خٕ٘ٝليمييٟ .. ٌٕلٗ ٜللٟ ولدً٘ ؼدجٍعلٓ ٤ل٧ ل١للًْ 
٤ُؼلل٧ِي .. ٤٦للل٧ خظ٥للدٚ ظعّدٌٌللل٣ خٍ٘للَُ خٕ٘ٝللليميص خ٘ٝىعٍٙلللص، زللٗ ِلللً يّللك يخولللٗ خٍُِ٘لللص 

 خ٧٘خلًش.

إلٔٙيُيٕيللص ١٤٦لد ؤٔعمعلُ ٦صلً خ٘للًٔع٧َ ـل٧َؾ لسيلر زسلد٦ي خألٔللعدٌ ٌلي خٕ٘ٙيلص خ
خّ٘ٓ خٕ٘دؼ٧٘ي٩ٕ خٔلؽٍد٧٠ْ ٘ٙسدزد ٧١٘يش ٦خأل٠سد زي٧ٙي زد٥ُ٘ؼّص ٦خٍُٕ٘ ، ٦ٍٔ٘ٓ ٌمٗ 

، ٌّللدٖ لللٟ خ٘سدزللد ٘لل٧١يش زإ٠لل٣ ٤ُؼلل٧ِي ٘ٝىدٍ٘علل٣ ٕ٘ٙدؼ٧٘يللٓ ٌللي ٧ٜظلل٧ق خ٘ع١للد٦ٖ، يخ٠يللدٖ
ُُ خظ٥للدٚ خ ٦زمللط خ٘ٝمللدٌفيٟ ٘ٙسدزللد ٌُخ٠ٕللٓ زد٥ُ٘ؼّللص  ألذ بيللًخٞ ٠يٕلل٦ّ٘٧ٔللٍ٘ٓ خٔللعٍٔ

، ٌدالظ٥للدٚ خ٘ٙلل٦ٌٍ خ٘ف١ٕللي ٦خ٘ؽللبلَ ٦خ٘لل٦ّخؾ ٜللُخض ٜعمللًيش ٍللعك ٌللي ِعللديد٧ٍِٝ٘لل٣ خ١ٝ٘
زد٥ُ٘ؼّللص ِلللًَ خ٘فٝيللك ٜلللٟ خ٘فٝيللك، ٦ال يٕلللع١ً ب٘لل٩ ؤٔؽلللُ ٜللٟ خولللعبلي ٍٜللد٤يٛ خ١٘لللدْ 

 ١ٙ٘ص٧ٚ.

 الف صؼد  يف  «الؽ بولقك الالتقن ك كوا ه اصؼد  دائؿدًا يف كظد  إربدوذكأ»ي٧ّٖ ٦يٙعُ: 

 (.52الؿسقحق ، ويؾرت ، ص 

ٔلٗ ؼلُي ي١ٕلر ؤٞ  د  خ٠ع١ّٙد ب٘ل٩ خ٘ىلبلي زليٟ خٕ٘ٝلٙٝيٟ ؤ٠ٍٕل٥ٛ، ٌٕلعفً ؤيعل ٧٘٦ 
خآلوللُيٟ ب٘لل٩ خالزعللًخق ٌللي خ٘للًيٟ، ٤٦لل٧ ٜللد يٕللدٌث خ٥ُ٘ؼّللص ٌللي ٜصللؽٙمدظٕٛ، ٌإ٠للد ل١للً 

 خ٘ٙيمص ٦خ٘ٝمعّ٘ص ٦وي٤ُٛ ٜسعًق )٤ُؼ٧ِي(، ٤٦ٛ ل١ًي ٍٔ٘ٓ.

إلدى أي »ٕلدء٧٘خ: ، ليلػ ظ«ؤٔلؽ٧َش ظفٕلً خإل٘ل٣»٦ؤٔعٍُٔ ١٤د ٜد ي٣٘٧ّ ٜاٍ٘ل٧ ٔعلدذ 

أكثد   ؿد   ًا ا  طؾقـد  التؿققدز لدقن إربوذكسدق  والف صؼد  .. صدق دو الف صؼد  أسد ؤوا دائؿد

أحسـوا ، وٓ زا  لتعصب الؿ ضي حص دس الؿحزن .. و ن العج فد  ال وحقد  آقتـد ع للكـد  



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
 «يف  دداح يسددوع كؿـؼدد  ا  كؿؾددك الحؼقؼدد ، وكددل أخدد ين  ضددؾؾون، ك يددا أن كؽددون أحدد ار

 (.77ٔؽ٧َش ظفًٕ خإل٣٘، ٚ )ؤ

 ؤٞ ؤَي٠لد ٜلد بٌخ»٦ؤٜد خ٘بل٧٤ظي خ٘س٧ٌَُٕ ٤لد٠ّ ٔل٠٧ؿ ٜٕعٙلدَ خ٘سدزلد خألٔلسُ ٌّلً ِلدٖ: 
ٌٙليٓ  ،ظل٧ء ٜفٝلك ٠يّيلص ئسّط ٜفٝك ٠يّيلص ٌل يخ٘مّسص خ٘ع يل٩ٙ خٕ٘ٝيمييٟ ٌ ٠مٕٛ

 «٠٧ٟلد٠ييخ٘ي خ١ٕ٘يٕلص آزلدء ـٝيك د  ظُّيس زٗ ،زع٥ٝص خ٥ُ٘ؼّص٦ُٞ ٔيًخ٧٠ٞ لٌّػ خ٘ي٧٥ي خ٘ٝع١ص
 (.95-91خٕ٘ٝيميص: خ٘ف٤٧ُ ٦خ٘عدَيه ٦خٕ٘ٝعّسٗ، ٤د٠ّ ٠٧ٔه، ٚ ))

١٤٦د ؤئًٔ ٘ٓ ل٩ٙ َؤيي: ٥ٌٝٓ ٥ٌ٦ٛ ؼدجٍعٓ ١ٙ٘ٛ ٘يٓ زلإ٩٘٦ ٜلٟ ٥ٌلٛ خآلولُيٟ 
.. ٥ٌ٦ٝلٓ ٥ٌ٦ٝللي د  ٘ل٣.. ٥ٌلٛ يا١ٜلل٧ٞ زل٣ ٔٝللد ظلاٜٟ ؤ٠للط .. ٌلد١٘ٛ ّٜللًْ ل١لًٔٛ ـٝيملل

ؤصلل٥ٙد، ٦ال يعٝيلّ ٦خلللً ٥١ٜللد لللٟ ٥ٌ٦لٛ خ٥ُ٘ؼلل٧ِي ٘ٙلل١ٛ .. ٍٜللد٤يٛ ٜعٕلد٦يص ٜللٟ ليللػ 
بال زّٝلًخَ ٜلد يٕلل٢ً١ ِدجٙل٣ ٜلٟ ي٘يللٗ ظصلك يال٘عل٣، ٤٦لٍخ يٕللُي لٙل٩ ٥ٌل٧ٜٕٛ ٌللي ولُ خآل

خٕ٘ٝلليميدض ١ٜ٧٥ٌ٦للد ٌللي خإلٔللبلٜيدض.. ٌللد١٘ٛ ٘لل٣ ًِخٔللع٣ ل١للً ؤظسدللل٣ .. ٦ؤٜللد خ٥ٍ٘لل٧ٚ 
، ٦٘ليٓ يّل٧ي ٥ٌٝلي ٘لل١ٛ ٜلد خظ٥لدٜي ٘ىصلٝي زإ٠ل٣ ٜسعلًق .. ٥ٌلل٢ٍ د  ٌععلإَـك ِل٧ش ٦ظلمٍ

 ٜىد٘ؽص ١ٜؽّيص. «خ٘ٙىص١ص»

(، ٌإ٠ط ل١ً ٤االء ٤ُؼ٧ِي، ٔٝد ٤ٗ ظٕعًٖ ز٥ُؼّص ؟!ٍ٘٘ٓ ال ؤِسٗ ١ٜٓ ٔاخ٘ٓ: )
ٌلة٥٠ٛ ي١ٕللس٧ٞ  خ٘عملد٘يٛ خٕ٘ٝليميص خٕ٘لٙيٝص(٤لٛ ل١لًْ ٤ُخؼّلص، ٦ٔٝلد ٠ٕلسط ٠ٍٕللٓ ب٘ل٩ )

ؤ٥ٍٕ٠ٛ ب٘ي٥د، ٦ي١ٕس٧ٞ ظمد٘يٝلٓ ب٘ل٩ خ٥ُ٘ؼّلص، ٦يلًل٧ٞ ؤ٥٠لٛ ؤظسلدق خٕ٘ٝليك لّيّلص.. ٘لٍخ 
عللُق ؤٞ ٠عفللد٦ِ خالظ٥دٜللدض خ٘ٝعسدي٘للص زلليٟ خٕ٘ٝلليمييٟ زد٥ُ٘ؼّللص، ٦ؤٞ ٠ُٔللّ لٙلل٩ ؤِلل٧خٖ ؤِ

٤االء ٦ؤي٘ع٥ٛ، ٌد٘مفص ال ظٕعًٝ ٧ِظ٥د ٜٟ ِدج٥ٙد، ٦بال ٦ِم١د ٌي ٜىد٘ؽص )خ١ٝ٘ٙإ(.

٦زٝؽ٣ٙ ٌةٞ ٥ٌٝي ١٘ٛ بٔبلٜي ال يٙىي ٥ٌٛ خأللًٝيص ٣٘ بال زًَّ ٜلد ٘لًي ٜلٟ لفلص 
ٌلي  د  ص خ٘ٙىص ٦خألص٧ٖ خ٘ٝعٍُ لٙي٥د زي١١د، ٦٘لٟ يٕل٧ٞ ٔدٌيلظس٤ُٟ ل٩ٙ ؤلّيص ٥ٌٝي ٜٟ ـ٥

لفعي ؤٞ ؤظ٥ٛ خآلوُيٟ زإ٥٠ٛ ٠ِديِص، ؤ٦ ؤٞ ؤ٠ّٗ ٜٟ ؤ٧ِخٖ لٙٝدء خٕ٘ل١ص ٌلي خ٘لُي لٙلي٥ٛ، 
 ٦خاللعفدؾ.خالٔعًالٖ ٥ٌٍخ يصٙك ٘بلٔعح١دْ، ال 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ٓ أخربتـدي للكدك « أقدوا  ال جد   يسدتا  لفد ، وٓ يسدتا  هبد »وحقن ذك ُت لك  باأ : 

  :  نوالؿسدؾؿ يتّبعفد  ق طداة ففي الؼ طاة، ه س يف تؿ  ًا  عك  ختؾل  كأتوافق طؾقه، وكتبت 

 العؾم كلخ  نوؿقيأك د فلشخ ص كحن أ  (، بم أخربين جـ لؽم لؿـفجق  التؾؼي لايؽم :  فؼط

ٓ تستشددفا (، وهددل  ددن إك ديؿقدد  أن تؼددو  لددي :   عفددم ختؾػـدد ا لددوو حتددى ،أهؾدده طددن

(، وهدل تلخد  العؾدم  دن العؾؿد ء قتبأ فؼط  ن تػ سق ك  الؿسقحق  الصدحقح ا، ل لف صؼ ت

 .ال ين تختؾل  عفم أ  ٓ  

، وهم فؼا يؽون صحقحًا وأ   اهت  ك لشفود يفوس للهنم يح فون الؽت ب الؿؼاس طؿاا  

طؾى كل ح   ي ون كسختك هي الؿح ف ، لؽن اهت  ك لفم خد رج  وضدوع لحثـد ، ٕهندم ٓ 

، وإكؿد  يخ لػوكدك يف  عـد س، فدال يد ون «أك  واآلب واح »  ال ي كحن لصادس: يح فون الـ

 طؾى أن الؿسق  هو اهلل. فقه دلقال  

 وٍٙيللدض ٜلٟ ؤ٘للىدٚ ٜلٟ ٘للي٦ٓ ،٣جللٙٝد٦ ٍٜٕللُي٣ ٜلٟ ي٥ٍُللٛ خٕ٘علدذ٦ؤٜلد ٧ِ٘للٓ: )
ُٛ خٕ٘لبلٚ «ظٕلٝيٛ خ٘سحلُ»(، ٥ٌلٍخ ٜلد يٕل٩ٝ زٝىد٘ؽلص: ؤول٨ُ يي١يص ، ٘لٍخ ؤلعلُض لٙيل٣ ، ٥ٌٍل
لُٕخ  ل٩ٙ ؤ٤ٗ ييٟ ي٦ٞ خآلوُ، ٌٟٝ خٕ٘بلٚ ٜلد ٤ل٧ ٦خظلك ٕ٘لٗ ؤللً، ١ٜ٦ل٣ ٜلد ٤ل٧ ٘يٓ 

 .ودٜط ال يم٣ٝٙ بال خ٘مٙٝدء

ِل٧ٖ صلُيك  «ؤَب بَـابٌ قاض كهًكاى ثابنذق اناظ  ؿاًعّ ياٍ اه»ٌٝؽبل: ٧ِٖ خٕ٘ٝيك: 
أليَْ ؤزملدي٢ ٦ٜم١لد٢، ي٥ٍٝل٣ خٕ٘ٝلٙٛ  د  ٦خظك ٦ظل٧ق خ٘ٙلٝٓ ال يمعلدؾ ؤٞ ؤٔل٧ٞ ٜٕليمي

 .٦خ٘ٝٙمً ٦خ٘ي٧٥يي ٔٝد خٕ٘ٝيمي ٧ٔخء ز٧ٕخء٦خ٦ً١٥٘ٔي 

ٌّلً يمعلدؾ ب٘ل٩ لٙلٛ ؤوصلدجي  «صعت عهيك ؤٌ رغفؾ يُابسؾ»٦ؤٜد ٧ِٖ خإل٠فيٗ: 
، ٦ِلً يٕل٧ٞ د  ٌي ٌّل٣ خ٘ٙىلص ٦ؤٜؽلدٖ خ٘ٙلم٧ذ ٘يٙلُل٣، ٦ِلً يٕل٧ٞ ٤لٍخ خألوصلدجي ٜٕليمي

 .ٜٙمًخ  

ٕ انًـايخ اثااٍ ن ااض كفاغ اناظوٍ قاابنٕا بٌ اه ْا﴿٦ٔلٍ٘ٓ خ٘ملدٖ ٌللي خّ٘لُآٞ، ٌّل٧ٖ خهلل: 
ِللل٧ٖ ٦خظلللك ال يمعلللدؾ ٌلللي ٥ٌٝللل٣ ب٘للل٩ ٍٜٕلللُ لعيلللً، ٦يٕلللعؽيك ٥ٌٝللل٣ خٕ٘ٝلللٙٛ  ﴾ياااغوى



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ٌيمعلدؾ ب٘ل٩ ُٜخـملص ٜمفلٛ ؤ٦ ٔلاخٖ  ﴾با ٔفبكٓخ ٔؤث  ﴿٦خٕ٘ٝيمي ٧ٔخء ز٧ٕخء، ٦ؤٜد ٣٘٧ِ: 

 خ  ، ٦ِلً يٕل٧ٞ ٘لدلُ د  ٌي خ٘ٙىص، ٦ًِ ي٧ٕٞ ٤ٍخ خٍ٘صليك ٜٕلٙٝ «خألّذ »ٌصيك يمُي ٜم٩١ 
 ويُ ٜٕٙٛ. د  ـد٤ٙي

د٘ؽللد : ٘لل٠ًي ٌللي ٜٕللإ٘ص ظمًيللً ٠لل٧ق ٦لللًش خٕ٘ٝلليك زللدآلذ )لّيّيللص ؤٚ ٜفدِيللص( ؤ٠للٓ ؼ
بـٝللدق ؤوٙسيللص  ٌٔللُُض ٘فللإض ب٘لل٩ خاللعٕللدٚ ب٘لل٩ َؤي خألوٙسيللص للليٟ ظٍعللَٙط زللد٧ّٖ٘: )

زٕللبلٚ خ٘مٙٝللدء ، يفللر خألوللٍ خالٔللعًالٖ ٘للٍخ بٌخ ؤَيض ، خ٘مٙٝللدء لٙلل٩ خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص
( ، ٌللدلعسَُض َؤي خألوٙسيللص ٦خـللر خالظسللدق ، ٦ٌَ٘للَط زللُؤي خألوٙسيللص ٦خ٘للُؤي خ٘ٝعٍللُ لٙيلل٣
 .«خاللعٕدٚ ب٩٘ خألوٙسيص»خُ٘ؤي خآلوُ، ٤٦ٍخ ٜد ي٩ٕٝ زٝىد٘ؽص 

ؤ٘لليٓ َؤي ب٘لل٩ خ٘مٙٝللدء خٕ٘ٝللٙٝيٟ ٌّٙللَط: ) د  ؼللٛ ٠ٕللسط ٤للٍخ خ٘ٝلل٥١ؿ خٌُ٘ٝلل٧ض ١ٜؽّيلل
ً ٌللي (، ١٤٦لد ؤ٦ي ؤٞ ؤوسلُْ زإ٠لل٣ ال ي٧ـلخألوٙسيلص ٜلد ياوللٍ زل٣ ٌلي خإلٔللبلٚ ٌلي خ٘عٍٕلليُ ؟!

، ٌداللعٕدٚ ل١ل٠ًد يٕل٧ٞ ب٘ل٩ خ٘لً٘يٗ، ٥ٌل٧ خ٘ٝلُـك «خاللعٕدٚ ب٩٘ خألوٙسيص»خإلٔبلٚ ٜسًؤ 
 ليٟ يىعًٙ خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ.

، ٌلةٞ خألوٙسيلص ظعىيلُ ٜلٟ لصلُ ب٘ل٩ «خاللعٕلدٚ ب٘ل٩ خألوٙسيلص»٧٘٦ ٦خٌّعٓ زصمص ٜسًؤ 
 لصللُ، ٦ٜللٟ ٜٕللدٞ ب٘لل٩ ٜٕللدٞ، ٌٍللي خّ٘للُٞ خُ٘خزللك خ٘ٝلليبليي خصللؽُق خ٘مٙٝللدء خٕ٘ٝلليمي٧ٞ
ل٧ٖ يالالض ٌخض خ١٘ص٧ٚ خ٘عي ٠عمد٦َ ٌي٥د، ٌٕد٠لط خألوٙسيلص ٌلي صلد٘ك ؤ٦٘حلٓ خ٘لٍيٟ 
ال ي٦ُٞ ٌي٥د ؤي٘ص ل٩ٙ ؤ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك، ٌمدٜص ؤٔدٍِص خٕ٘ٝيميص ٦ٍٔ٘ٓ ٘مر خ١ٕ٘يٕص ٌي 
خّ٘للُٞ خُ٘خزللك خ٘ٝلليبليي ٔللد٧٠خ ؤَي٧ٔللييٟ، ال يا١ٜلل٧ٞ ز٧لللًش خ٘فلل٤٧ُ، ٦ال يلل٦ُٞ ٌللي ٤لل٢ٍ 

 ظإ٘ي٣ خٕ٘ٝيك. خأل٧ِخٖ ؤي٘ص صميمص ل٩ٙ

 ٦يٍٕي ٌي ٤ٍخ خ٘صًي ؤٞ ؤ٠ّٗ ٘ٓ زعك ٥٘ديخض ظسيٟ ٘ٓ ؤٔؽُيع٥ٛ:

)ظلدَيه خٍٕ٘لُ  «خ٘ملد٘ٛ ٔٙل٣ يلحٟ ٦يل٤ٍٗ ٜلٟ َئيلص ٠ٍٕل٣ ؤَي٧ٔليد  »خًّ٘يٓ ـيل٦ُٚ: . 4
(.84/ ٠ ( ٦ظدَيه خ١ٕ٘يٕص، ـ٧ٞ ٧َ٘ي171ُٝخٕ٘ٝيمي ، خ٘ٝؽُخٞ ٔيُ٘ٓ، ٚ )



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ٌإٜلد ؤ٤لٗ »٦ُٙٚ خألَؼ٧ٌٔٓ خزٟ خ٘سؽُيلُ: ١ًَٕٔخ٠ي ٘خ٘ٝاَن خٕ٘ٝيمي ٦خ٘سدزد خإل. 2

)خ٘عدَيه خ٘ٝف٧ٝق، خزٟ خ٘سؽُيلُ  «ٜصُ ٦خإل١ًَٕٔيص ٌٕدٞ ؤٔؽ٤ُٛ ؤَي٧ٔييٟ ١ٜ٦د٠ييٟ
4 /4٠6.)

ؤٔسُ زًلص ٔديض ؤٞ ظٝم٧ ٔيلدٞ خ١ٕ٘يٕلص »خأل٠سد وُيى٧َي٧ْ ي٧ّٖ لٟ خألَي٧ٔيص: . ٠
(.7٠)٧ٔ٧ٜلص خأل٠سد وُيى٧َي٧ْ ، ٚ  «خٕ٘ٝيميص ٜٟ ٔٗ خألَض

)لٙلللٛ خ٘بل٤للل٧ض  «ِسللل٧ٖ ؤوٙلللر خألٔلللدٍِص ظلللبل٘ص ؤَيللل٧ْ»خّ٘لللٓ ـللليٝٓ ؤ٠ِلللٓ: . 1
(، ِلللً خٔلللعؽدق ٤لللاالء بيصلللدٖ خ٘سدزلللد خألَي٧ٔلللي 56خ١٘فلللدٜي، ـللليٝٓ خ٠لللٓ ، ٚ )

(.154، ٚ ٜيىدجيٗ ٜي١د)لٙٛ خ٘بل٧٤ض،  ٚ( ب٩٘ ١ٜصر خ٘سدز٧يص٠66٘يسدَي٧ْ )ض 

خإليٝلدٞ  ٣يمي ؤٞ ي١ملُي ٌيل١٤دْ ٦ِط ٔدي ٌي٣ ود٘سيص خ٘مد٘ٛ خٕ٘ٝل»خأل٠سد زي٧ٙي: . 5
« خٕ٘ٝعّيٛ ٌي ال٧٤ض خٕ٘يً خٕ٘ٝيك، ٧٘ال يٌلدق خّ٘لًيٓ ؤؼ١دٔلي٧ْ زدزلد خإلٔل١ًَٕيص

(.44ي، ٚ زي٧ٙ ٠سدخأل، ال٧٤ض ّٜدَٞ يال٧٤ض لّدجً)

ؤٌدِط خ١ٕ٘يٕص خٕ٘ٝيميص ٌي خَُ٘ٙ ٦خ٘ىُذ ٜٟ ٔلدز٧ْ »خ٘ٝؽُخٞ ٔٙيٛ زٕعُْ: . 6
 «٥ُ٘ؼ٧ِيلص ٘عفلً ٠ٍٕل٥د لٙل٩ ٘لٍيُ خألَي٧ٔلليصخ٘ٝفلديالض خٍٕ٘ٙلٍيص ٦ب٠ٙلدي خ٘علُخ٠يٛ خ

(.22/ 2)خ٘بل٧٤ض خّ٘ٝدَٞ ٦خإل٠ٕدٞ خ٘ٝمدصُ، ٔٙيٛ زٕعُْ 

ؤٔللًّ وٙملل٧خ خ٘سدزللد ؤؼ١دٔللي٧ْ  ٠11 ٌللي ٜفٝللك ٜيبل٠لل٧ ٠55ٚخـعٝللك ٌللي لللدٚ . 7
ؤٔللًّ وُزللي ٌللي ٜفٝللك َيٝعللي ، ٌفملل٦ًخ  111خ١ٝ٘للد٦ت ٘ؤلَي٧ٔلليص ، ؼللٛ خـعٝللك 
ظلك خإل٥٘لي ٌلي ظإٔليٓ خ١ٕ٘يٕلص، خأل٠سلد ٔيلُ٘ٓ ّٜلدَ ُِخَخض ٜفٝك ٠يّيص. )خ٠فلُ: خ٧٘

2 /62.)

 «خاللعٕلدٚ ب٘ل٩ خألوٙسيلص»٤٦ٍٕخ ٧ٌٙ ١ٔد ٠عمد٦َ ٌي خُّ٘ٞ خُ٘خزك خ٘ٝيبليي ٌلةٞ ِلد٧٠ٞ 
ٔي٧ٕٞ ٌي صد٘ك خألَي٧ٔييٟ خٍ٘يٟ ظٕٝي٥ٛ خ٘ي٧ٚ )٤ُخؼّص(، ٦ًِ زّي ٤االء ؤوٙسيص لعل٩ 

خألَي٧ٔلييٟ ٔٝلد ٠ّلٗ ٌ٘لٓ خّ٘لٓ ؤ٠ل٦ًَ  ظًوٗ خألزدؼُش ، ٌإَخ٧ِخ يٜدء وٕٝلص ٜبليليٟ ٜلٟ
(، ٌعم٧٘٧خ ٜٟ ؤوٙسيص لدظُش ب٘ل٩ ٔدج١لدض 49٠ُٜٙ ٌي ٔعدز٣ )ٜىعصُ ظدَيه خ١ٕ٘يٕص، ٚ 

 ١ُّٜظص ظٙس٣ خً٘ي١دص٧َخض. 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
٦ؤٌُٔلُْ ؤٞ خ١ٕ٘يٕلص ٘لٛ ظ١عصلُ لٙلي٥ٛ ٦ٌي ٔلبلٚ ؤ٠ل٦ًَ ٜٙلُ ؤزٙله خ٘لُي لٙل٩ ِل٧ٕ٘ٛ: )

َيه خ١ٕ٘يٕللص ٘ٙللُي لٙلل٩ خ٥ُ٘ؼّللدض ، زللٗ ظللٛ لّللً ٜفللدٜك ٔؽيللُش ٌللي ظللد ،٦ٔإ١٠للد ٌللي لللُذ
(، ٌد٘مفلص زٗ زدُ٘ؤي خ٘مٕيٛ خً٘ٝل٧ٚ زدٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ، ٠عصدَخ  زد٧ّ٘ش خٌد٧ٝ٘ظ٧ق ٘يٓ 

 ٦خُ٘ؤي خ٘مٕيٛ ال يمعدؾ ب٩٘ ٔٗ ٢ٍ٤ خًٜ٘دء.

يلللدٚ ؤ»خّ٘لللٓ ١ٜٕللل٩ ي٧ل١لللد: ٦ٕ٘لللي ؤِيلللً يّيللل١ٕٛ زصلللمص ـللل٧خزي؛ ؤ٠ّلللٗ ٕ٘لللٛ ِللل٧ٖ 
 يزديظ٥للد ز٧ٝـللر ِللد٧٠ٞ ظّللَُ ٌللبَي٧ٔلليص ٦ٜللُ زدٔعحصللدٖ خألؤصللًَ  يؼي٧ييٕللي٧ْ خ٘ؽللد٠
ٞ ٘لٛ ظملُي ٌلَُ زد٘مّيّلص ٘ل٩ خآلب٦ٜٟ ٌ٘ٓ خ٘م٥ً  ،128ٚ ٦ٌ٘ٓ ١ٔص ،خٕ٘ٙؽ١ص خ٦ُٜ٘د٠يص

 (.257ظدَيه خ١ٕ٘يٕص خّ٘سؽيص، ٩ٕ١ٜ ي٧ل١د، ٚ « )َي٧ْآظمد٘يٛ َي٧ٔيص لٕر ؤ

للُ ٔدظللر ٌللي ٌٕ٘لٛ خّ٘للُٞ لللٟ ٤لل٧ٖ ٜلد َآ٢ ز٧ّ٘لل٣:   إن الوحددوش الؿػرتسدد  ٓ»٦ّ٘لً لسَّ

 الالهدوت  «تظف  طااءه  لؾبش  لؼار    يظف  الؿسقحقون 4 لعضدفم لدبعن الحؼدا الؿؿقدت

 (.55/ 1الؿؼ رن واجكس ن الؿع ص ، الؿط ان كق لأ سؾقم لسرتس 

 ثيٍ انٕدضح انجْٕغوخ ٔانٕدضح انجٕاْغوخ

٦بٌخ خ٠ع٥ي١د ٜٟ ٤ل٢ٍ خ١ّ٘لدغ خ٥١ٝ٘فيلص خ٥ٝ٘ٝلص، ٌّلً آٞ ؤ٦خٞ ١ٜدِٙلص زملط ٜلد ٦َي ٌلي 
ؤ٠لي ال  ٦ظٕلُخَخ   ، ٦ًِ ٦َي ٌي َٔدجٕٙٛ ُٜخَخ  «ؤَب ٔاآلة ٔادض»٘عٓ زىص٧ٚ ٠ٛ: َٔد

زعللسػ  خ  ، ٦ؤٞ ٜللد ؤ٧ِ٘لل٣ ال لبلِللص ٘لل٣ زدٕ٘ٝلليميص، ٦ؼللد٘سع١ي ٜللُخَ«خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص»ؤ٥ٌللٛ 
.. ٦ٌلي ٤لٍخ خٕ٘ليدَ «ؤَاب ٔاآلة ٔاداض»ٜصؽٙمدظي .. ٦ٔإ٘ع١ي ٜد لبلِلص خ٘عفٕلً زل١ٛ : 

 لٟ زًلص خ٧ٝ٘يخ٘يص ٦خٕ٘ٙٙيص ..خ٘ه.  ي١ًَؾ ٜد ظسدي١٘د٢ ٜٟ لًيػ

لد٦٘لُط ؤٞ ؤللُي ٔلسر ٔل٧ء خ٥ٍ٘لٛ زي١١لد، ٌُخـملُط خ٘مل٧خَ ٜلٟ ؤ٦٘ل٣ ، ٘يعسليٟ ٘لي ؤٞ 
ٔللبل  ١ٜللد ٔللدٞ يعمللًغ ٌللي ٧ٜظلل٧ق ويللُ خ٘للٍي يعمللًغ ل١لل٣ خآلوللُ.. ٦ٔللٗ ١ٜللد يٕللعىًٚ 

 ٜصؽٙك )خ٘ف٤٧ُ( زٝم٩١ ٜىعًٙ لٟ خآلوُ.. ٍ٘خ ٘ٛ ي٥ٍٛ زمع١د ل٩ٙ زمط.

ٜمٗ خ٘ٙسٓ زي١١د ليٟ ٔلإُ٘ط ـ١دزلٓ ٌلي َٔلد٘عي خٕ٘لدزّص ٜملد٦ال  ٌلط  ٦ًِ ظسيٟ ٘ي
؟ ٜلٟ ٤ل٧ ٤لٍخ خ٘ٝعملً زلدآلذ؟ ٤لٗ «ؤَب ٔاآلة ٔاداض»: )ٜٟ ٧٤ ِدجٗ لسدَش: خال٘عسدْ زي١١د



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ٔٙٝلص خهلل زد٘عإٔيلً ، ٌلإـسع١ي: ) ٧٤ ي٧ٕق خإل٠ٕدٞ؟ ؤٚ ٧٤ ٔٙٝص خهلل خ٘ٝعفٕلًش ٌلي يٕل٧ق؟ (

 (.خآلذ ( ٧٤ خ٘ٝعمً ٌي خ٘ف٤٧ُ ٜكخالزٟ)

، ٦٘ليٓ لٝلد زليٟ خآلذ  للٟ خالظملدي زليٟ خهلل ٦خإل٠ٕلدٞ يٕل٧ق ؤظملًغُ  د  ًّ٘ ١ُٔط ي٦ٜ
ٜللٟ ؤٔللسدذ خ٘ٙللسٓ ، بٌ ٘للٛ يىؽللُ زسللد٘ي ؤ٠للٓ  د  ٜللٟ خظمللدي ؤ١ِلل٧ٜي، ٌٕللدٞ ٤للٍخ ٔللسسخالزللٟ ٦

..  («ؤَاب ٔاآلة ٔاداض»ظ١ؽُٙ ٌي خٔعًال٘ٓ ز٥ٍخ خ١٘ٛ ٜٟ ِدلًش: )خٕ٘ٝليك ٤ل٧ ب٘ل٣ ِلدٖ: 
خ٘ٝعمً زي٧ٕق ٜٕد٦ ٘آلذ .. زي١ٝد ٜد ُِ٘ط ؤ٠دِٙٓ ٌي صلًَ خالزٟ ؤٞ  ٦ظُيً ؤٞ ظؽسط ٘ي

٧ِ٘ٓ.. ؤ٠دِٙٓ ٌي ٜٕإ٘ص ؤ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك.. ٧ٌٝظ٧ل١د ؤي٘ص ؤ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك، ٌبل يصلك ؤٞ 
ٜٟ خ٘مفلص، ٘لحبل يصلسك خ٘لً٘يٗ لٙل٩ ؤ٤٧٘يلص  ظفمٗ يل٨٧ خأل٤٧٘يص خ٘عي ٠ع١دِٗ ٌي٥د ـّءخ  

خالٔللعًالٖ »، ٤٦للٍخ ٜللد يٕلل٩ٝ زللل«ؤَااب ٔاآلة ٔادااض»خٕ٘ٝلليك ؤٞ خٕ٘ٝلليك ٤٦لل٧ خإل٘لل٣ ِللدٖ: 
 .«خً٘خجُي

خ٧٘لللًش »يل١للي ؤ٦ظللك ٘للٓ ٜمللٗ خ١٘للّخق زي١١للد، ؤ٠للط صللًيّي خ٘ٝمعللُٚ ظعمللًغ لللٟ 
زللٟ ٦خلللً ٌللي خ٘فلل٤٧ُ ؤي خ٘فللل١ٓ خال، زٝم١لل٩ ؤٞ خآلذ ٦خالزللٟ زلليٟ خآلذ ٦ «خ٘ف٤٧ُيللص

خ خ١٘لل٧ق ٜللٟ ٦خ٘ىصللدجٛ ٦خ٘ؽسيمللص خإل٥٘يللص .. ٥ٌٝللد ٜٙللعُٔدٞ ٌللي ـلل١ٓ خأل٤٧٘يللص .. ٤٦للٍ
خ٧٘لًش ال ؤلعُي ز٣ زيٟ خآلذ ٦خالزٟ، ٦ال زيٟ خآلذ ٦ي٧ٕق خإل٠ٕدٞ.. ٦٘لٛ ؤظملًغ ل١ل٣ 

 .د  ٦ال بؼسدظ ،د  ٌي ٔبلٜي خٕ٘دزُ خ٘سعص؛ ال ٠ٍي

زللد٘ٝم٩١ خٕ٘ٝلليمي ؛ ٌّللً ١ٔللُط  «خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص»ٌٍللي للليٟ ١ٔللَط ظ٥ٍللٛ ؤ٠للي ؤَيللً 
٦لللًش »ؤ٦  «خ٧٘لللًش خ٘مّيّيللص»زللل ؤظمللًغ لللٟ ٦لللًش خ٘فلل٧خ٤ُ خ٘ٝىعٍٙللص .. ؤ٦ ٜللد ؤٔللٝيع٣ُ 

خ٘عي زيٟ ي٧ٕق خإل٠ٕدٞ ٦خإل٣٘ .. ٌٕٗ ٥١ٜٝد ٣٘ ـ٢ُ٤٧ ؤ٦ ٔي٠٧١عل٣ خ٘ٝىعٍٙلص للٟ  «خ٦ٍ٘خض
٦ٔي٠٧١علل٣، ٦خ٘ٝم١لل٩ خ٘للٍي ؤِصلل٢ً ٘ٙفلل٤٧ُ ٤لل٧ خ٘ٝم١لل٩ خ٘ٝعمللدَي لٙيلل٣ ل١للً وللُ ـلل٤٧ُ خآل

 خٍ٘بلٍٔص، ٦٘يٓ ٜم١د٢ خ٘ٝىص٧ٚ ل١ً خٕ٘ٝيمييٟ.

ٝد٤يللص، ؤ٦ خّ٘للدجٛ زٍخظلل٣ ، ؤ٦ ٜللد يفمللٗ خ٘ٙلليء ٤لل٧ ٠ٍٕلل٣، خ٘فلل٤٧ُ ل١للً خٍ٘بلٔللٍص ٤لل٧ خ٘
، ٦٦ٌلللُ ظمُيلللً «خهلل ٤للل٧ خ٘فللل٤٧ُ خ٘مّيّلللي»آولللُ، ٘لللٍ٘ٓ ِلللدٖ ييٕلللدَض:  د  ٦٘للليٓ ٘للليح

 ٜىعصلُ ٤٦ل٧ ٧ٜظل٧ق، ٌلي ال ٔد٠لط خألليلدٞ ٌلي ٦ـلًض بٌخ ٜد٤يلص»خ٘فُـد٠ي ٘ٙف٤٧ُ: 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ُـلد٠ي ٚ )خ٘عمُيٍلدض، خ٘ف «٦لّلٗ ٠٦ٍٓ، ٦ـٕٛ، ٦ص٧َش، ،)ٜديي( ٤ي٧٘ي: وٕٝص ٌي
َُض»ٌلي ّٜدزللٗ  «خ٧٘ـل٧ي خ٘مّيّلي»(، ٦ٔٙٝلص )خ٘فل٤٧ُ( ١٤لد ظم١للي 79 خ٘لٍي يىللعٛ  «خَ٘مل

 زد٘ٝمد٠ي ؤ٦ خ٘صٍدض.

٦٘عسٕيػ خ٘ٝم٩١ ٦ظُّيس٣ ؤ٧ِٖ: بٞ ٘ي ـ٤٧ُخ ، ٦٘ٓ ـ٤٧ُ آوُ، ؤي: ٘ي ٦ـ٧ي ٜلديي 
٦ٔي٠٧١ص ٜىعٍٙص لٟ ٦ـ٧يْ ٦ٔي٠٧١عٓ، ٦ٍٔ٘ٓ ي٧ٕق خإل٠ٕلدٞ ٘ل٣ ـل٤٧ُ، ٦خهلل للّ ٦ـلٗ 

.. ٥ٌٍخ ال وبلي زي١١د لٙي٣ .. أل١٠د ٠عمًغ لٟ ـ٧خ٤ُ ٜىعٍٙص ؤ٦ ٔي٠٧١لدض آوُ ٤٧ُ ٣٘ ـ
ٜىعٍٙص ، ٤٦ٍخ ال لبلِص ٣٘ زد٘ٝم٩١ خٕ٘ٝليمي ٘ٙفل٤٧ُ، ٦خ٘لٍي يم١لي ؤٞ خ٘سٙلُ ٜٙلع٧ُٔٞ 

 ٌي ـ٤٧ُ خإل٠ٕد٠يص، ؤي ـ٥ٕ١د ٦وصدجص٥د ٦ؼسيمع٥د.  د  ـٝيم

١ٜللٍ ؤ٦ٖ ًٜخوٙللص ٘للي ٌللي  «خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص»٦ِللً ١ٔللُط ٘للُلُط ٘ف١دزللٓ ٜللُخيي زللل
 ؤ٦ زدٕ٘لُٕ، خ٘ٝدء يعمً ليػ خ٘ٝعفد٠ٕص، خ٧ٝ٘خي زيٟ خ٘ف٤٧ُيص خ٧٘لًشخ٧ٝ٘ظ٧ق، ٌُّٙط: )

 خ٧٘لللًش" :ؤٔللٝي٥د خ٘صلل٧َش ٥ٌلل٢ٍ ٦خلللًخ ، ـلل٤٧ُخ   ؤ٦ ٦خلللًش ٜللديش ٦يصللسمدٞ زد٘ٝللدء، خ٘للًٚ
 ـ٤٧ُيللد ، خٕ٘ٝلليك ٜللكخظمللً  خآلذ ؤٞ يلل٨ُ للليٟ ـ١للدزٕٛ، زلل٣ يللاٜٟ ٜللد ٤٦للي ،"خ٘مّيّيللص
(، ٌملًيؽي ٦خظلك ٦خللًخ   ـ٤ُ٤٧ٝلد صلدَ ٌّلً ب٘ل٣، ٔبل٤ٝلد ٜم٣ ٦خ٘ٝعَمً ٌد٘ٝعِمً ٤٦ٍٕخ

خ٘عللي  «خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص»ؤ٠للي ؤظمللًغ لللٟ ٦لللًش خ٘فلل٧خ٤ُ خ٘ٝىعٍٙللص.. ٤٦للٍخ زميللً لللٟ 
ٜللٟ ؼسيمللص ٦خلللًش ؤ٦ ـلل١ٓ ٦خلللً ، خالزللٟ ظمللًغ ل٥١للد ـ١دزللٓ، ٦خ٘عللي ظم١للي ؤٞ خآلذ ٦

 .زٝم٩١: ٜٙعُٔدٞ ٌي خإل٥٘يص ٦وصدجص٥د

٦يل١ي ؤ٠ّٗ ٘ٓ ٤لدظيٟ خٍّ٘لُظيٟ ٜلٟ ٠ّد٘ل١د ، ٥ٌٝلد ظمسلُخٞ ز٧ظل٧ق للٟ خوعبل١ٌلد ٌلي 
 ٥ٌٛ زمع١د:

 خآلذ لٙل٩ خ٧٘للًش خ٘مّيّيلص .٦ . ٔعر ـ١دزٕٛ: )ظؽد٘س١ي ؤٞ ؤـً ٜؽدٖ ويُ خٕ٘ٝليك4
٦ٕ٘ل١د  ،٤د ؤ٠د ٌُٔض ٘ٓ ٦لًش خ٘عبلٜيٍ، ٦ٔإٌُٔ ٘ٓ ٦لًظ١د ، ٌإ٠د ٦لعُظٓ ٘ىصلد٦ٞ

ـلل٤٧ُ ب٠ٕللد٠ي ٦خلللً(، ٌّللً ١ٔللُط ؤؼد٘سللٓ ٦ ٞ ٌللي ؼسيمللصد ٜٙللعُٔد، ١١ٕ٘٦لل٦خلللًخ   ٘ىصللد  
، ٦ؤ٠لط ظفيس١لي زلٍُٔ «خ٧٘للًش خ٘مّيّيلص»زٝؽدٖ ٧٘لًش خ٦ٍ٘خض ٦خ٘ف٧خ٤ُ، ؤ٦ ٜد ؤٔٝيع٣ُ زلل 

خ٘عللي ظفٝللك زلليٟ خ٘سٙللُ.. ٦لللًظ٥ٛ ٌللي خإل٠ٕللد٠يص ، ٌٕللٗ ١ٜللد  «خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص»ٜؽللدٖ 
 يعمًغ ٌي ٧ٜظ٧ق ٜىعًٙ لٟ خآلوُ.



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
، ٦خللًخ   : )٤٦ٍٕخ ؤصلسك خ٘عبلٜيلٍ خالؼ١لد لٙلُ ٘ىصلد  خ  ٨ ُِٙط ٜٕع١ُٕ. ٌي ُٜش ؤو2ُ

٣٘ ـ٤٧ُ ٦خلً(، ٌإـسع١ي: )لعلُظٓ ظمعّلً ؤ١٠لد بٌخ ؼس١ّلد ٥ٍٜل٧ٚ خ٧٘للًش خ٘ف٤٧ُيلص لٙل٩ 
٣ ٘للٓ ٜللٟ ِسللٗ ؤ٠للٓ ظىؽللث ٌللي ٜم١لل٩ ٤للٍخ ٜللد ِٙعُلل٦ خ٘عبلٜيللٍ ، ٔلليفم٥ٙٛ ٘ىصللد  ٦خلللًخ  !

 خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص(.

٦للللًش »ال ٠عمللًغ لللٟ ٘لليء ٦خلللً، ٌإ٠للط ظعمللًغ لللٟ  ،زد٘عإٔيللً ٠مللٟ ٜىعٍٙللدٞ
 .خ  خ٘عي ظفمٗ خ٘ٝعمًي ٦خلً «٦لًش خ٘ف٧خ٤ُ ٦خ٦ٍ٘خض»، ٦ؤ٠د ؤظمًغ لٟ  «خ٘ف٤٧ُ

ٜٟ يّك ٌي خ٘ٙسٓ زٕسر للًٚ ظمُيلُ آوُ ٦٘مٕٟ لفي ٦لفٓ؛ ٌة١٠د ١ٕ٘د ؤ٦ٖ ٦ال 
ٗ خ٘ٝصؽٙمدض، ًٌّ ٦ِك ٜؽٗ ٤ٍخ ٌي خ٘ىبلي زيٟ ؤؼ١دٔي٧ْ ٠٦ٕؽ٧َي٧ْ، ٦ٔسس٣ ؤٞ ٔل

ٟ ٔللٗ ؼللُي ؤ٥٠للد ظىٍللي ٦َخء٤للد يٕللعىًٚ ٔٙٝللدض ٦ٜصللؽٙمدض ٔد٠للط ظ٥ٍللٛ ٜلل»٥١ٜٝللد 
)ظلدَيه  «، ي٦ٞ ؤٞ يٕإٖ ِٜي٣ٙ ٜدٌخ يّصً؟ ٦ٜدٌخ ظم١ي ٢ٍ٤ خ٘ٝصلؽٙمدض زد٘علسػ؟٤ُؼّص

 (.214خ١ٕ٘يٕص خ٘ىدجر، خّ٘ٓ ـدي خهلل ٠فير، ٚ 

١لل٩ زٝم «ؼسيمللص»٦ٔللٍ٘ٓ ٌللةٞ وٙيٍعلل٣ خ٘سدزللد ٔيللُ٘ٓ خٕ٘لل١ًَٕي ٔللدٞ يٕللعىًٚ ٔٙٝللص  
)٘ىٛ، ؤ٧١ِٚ(، زي١ٝد يٕعى٥ًٜد ٠ٕؽ٧َ ٦ؤصمدز٣، زٝم١ل٩ )وصلدجٛ( )خ٠فلُ: خ٘بل٤ل٧ض 

 (.47٠، 4/2٠خّ٘ٝدَٞ ٦خإل٠ٕدٞ خ٘ٝمدصُ، ٔٙيٛ زٕعُْ 

٦ٜد ٦ِم١لد زل٣ ٌلي ل٧خ٠َلد ٦ِلك زعٝدٜل٣ ٌلي خّ٘لُٞ خُ٘خزلك خ٘ٝليبليي ليلػ ٠ٙلإ ٘لسٓ ٌلي 
يّيلص ٦زملط خآلزللدء ، ٌّلً ٔلدٞ ٜفٝلك ٠«= ٤يس٧ٔعدٔلليٓ ζιρᾰπόζηὑ »ظمُيلُ ٜم١ل٩ ٔٙٝلص 
٦خ٘سدزلللد  «كقددد ن»ؤ٦  «ؤ١ِللل٧ٚ»، ٦آوللل٦ُٞ زٝم١للل٩: «صبقعددد »أو  «ـللل٤٧ُ»يٕلللعم٥ٙٝد زٝم١للل٩: 

ال٤ل٧ض ) «ب٣٠ ٧٤ ز٣ٍٕ١ ي٣١ٕٝ ؤٞ ي٥٘٧ّد ٌلي ٠ٍلٓ خ٘يل٧ٚ زلد٘عمسيُيٟ»ؤؼ١دٔي٧ْ ٣ٍٕ٠ ِدٖ: 
 (.1ي، ٠ٚسد زي٧ٙخأل، ال٧٤ض ّٜدَٞ يلّدجً

ً خ٘لٍي ظملًغ للٟ خٕ٘ٝليك ٧ٌصل٣ٍ ٤٦ٍخ خ٘عسديٖ زيٟ خٕ٘ٙٝعيٟ ٦ِك ٌي خ٘م٥لً خ٘فًيل
 ζιρᾰπόζηὑ) (، ٌدٍ٘ٙفلص خ٘ي٠٧د٠يلص ١٤لد ٤لي٠: 4)خ٘مسلُخ٠ييٟ  «ثٓبء يجضِ ٔعؿى جإْغِ»زإ٣٠ 

، «جوه »، ١٤٦د ظُـٝط ب٘ل٩ «شخ »٦ «ؤ٧١ِٚ»ب٩٘  د  ، ٦خ٘عي ظعُـٛ يخجٝ(٤يس٧ٔعدٔي٧ْ

.(اوسق  οςζια)٤ي  «جوه » ع أن الؽؾؿ  التي ترتجم ط دة إلى 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
سُجص ٠ٍٕي ٜٟ خ٘عٕسر ٌي ٧ِ٦ق ٤ٍخ خ٘ٙسٓ ٦ال بّ٘دء خ٧ٙ٘ٚ لٙليٕٛ، ٌّلً ٦ٕ٘ط ؤَيً ظ

ٜلٟ ٜم١لد٢ خإل٠فيٙلي خٕ٘لدزُ، ٦٘لٛ  د  خٔعىًُٜط ٜم٩١ )خ٘ف٤٧ُ( زٝم١د٢ ل١ً خٍ٘بلٍٔص، ٦ُِيس
زٝم١د٤لد ل١لً خٕ٘ٝليمييٟ،  «٦لًش خ٘فل٤٧ُ»ب٩٘ ؤ٠ٓ ظفٟ ؤ٠ي ؤظمًغ لٟ  خ  ؤظ١س٣ بال ٜاوُ

 صؽٙك خٍ٘ي ؤٔعى٦.٣ًٜؤ٠ٓ ٘ٛ ظ٥ٍٛ ُٜخيي ؤ٦ ٜم٩١ خ٘ٝ

زٝم١لد٢ خٕ٘ٝليمي يل٦ًَ  «خ٧٘للًش خ٘ف٤٧ُيلص»: ٘ي لٍَي، ٧ٌٝظل٧ق خ  ١ٕ٘ي ؤ٧ِٖ َُٜٕ
لللٟ ل٧خ٠َللد خ٘للٍي ال يلل٦ًَ للل٧ٖ  خ  للل٧ٖ خ٘مبلِللص زلليٟ خألِللد٠يٛ ، ٤٦لل٧ ٧ٜظلل٧ق زميللً ـللً

ؤَااب ٔاآلة »خ٘عؽٙيللػ، ٧ٌٝظلل٧ق زمؽ١للد ٤لل٧ ؤ٤٧٘يللص يٕلل٧ق .. ٤للٗ ؤلٙللٟ خٕ٘ٝلليك ٌللي ٠للٛ 
زدآلذ؟ ٍ٘٘ٓ خ٠ّؽك خ٘عٍد٤ٛ زي١١لد، خالزٟ ٦٘يٓ ٤ٗ ؤلٟٙ لٟ ٜٕد٦خش ٤يع٣ ؟ لٟ ؤ٧٘ «ٔادض

 ٌٕٗ ١ٜد يىُي ٌي ٧ٜظ٧ق ٜىعًٙ لٟ خآلوُ.

لللليٟ ٠ٍلللُن ٜلللٟ ٧ٜظللل٧ق ؤ٤٧٘يلللص خٕ٘ٝللليك ؤٞ ٠عملللًغ للللٟ لبلِلللص خألِلللد٠يٛ بٜٕد١٠لللد 
، خالزللٟ )ؤ٘للىدٚ خ٘بل٤لل٧ض( زسمعلل٥د .. ٦لللٟ ٠لل٧ق خ٧٘لللًش زلليٟ ٘للىٛ خآلذ ٦٘للىٛ 

عٕد٦ي زيٟ خألِد٠يٛ، ٍ٘خ ٔإظفد٦ِ زمط ٜد خ٘عس١ٕد ل٣٘٧ ٜٝد ٧٤ ١١ٔ٦دِٗ لي٥١د ٜٕإ٘ص خ٘
ٜعمُٙ زمبلِص خألِد٠يٛ، ٦ؤِصُ خ٘ملًيػ ٌلي ٧ٜظل٧ق خأل٤٧٘يلص ، ٦ٔلإظُْ ٧ٜظل٧ق خ٘مبلِلص 

 زيٟ خألِد٠يٛ ب٩٘ لّٙص ؤو٨ُ ٜٟ ل٧خ٠َد.

، ٌّللً (خ٧٘لللًش خ٘ف٤٧ُيللص)٦ (خ٘فلل٤٧ُ)ؤَـلل٧ ؤٞ يٕلل٧ٞ ِللً ِخٖ خ٘ٙللسٓ زي١١للد ٌللي ٜم١لل٩ 
خ٧٘لللًش »)٦لللًش خ٘فلل٧خ٤ُ ٦خ٘لل٦ٍخض(، ٦٘لليٓ لللٟ  «خ٧٘لللًش خ٘مّيّيللص»ُغ لللٟ ١ٔللُط ؤظمللً
 لبلِلص ٜلد)٦للًش خ٘فل١ٓ ٦خ٘ؽسيملص ٦خ٘ىصلدجٛ(، ٤٦ٕلٍخ ٌٙلٟ ظٕلإ١٘ي ؼد٠يلص: ) «خ٘ف٤٧ُيص
 وٙؽلط؟(، ٦ٟ٘ ظّل٧ٖ ٘لي: )خ٘ف٤٧ُيص زد٧٘لًش( زٟخال ٣ٍٕ٠ ٧٤ خآلذ ٧ٔٞ) خٍ٘خظيص خ٧٘لًش

 خآلذ ٔلل٦ٞ٧ (خ٧ٝ٘يخ٘يللص خ٥ُ٘ؼّللص ظّلل٧ٖ ٔٝللد) ٦خلللً ٘للىٛ ٤ٝللدخالزللٟ ٦ خآلذ ٔلل٧ٞ زلليٟ
 (.خ٘ف٤٧ُ ٌي ٦خلًخ  خالزٟ ٦

 

طؾدى ألوهقدد   «أكا  واآلب واحا »ولـبداأ لؿـ قشد   د  اكتفقـد  إلقده يف  وضددوع دٓلد  كد : 

 الؿسق :



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
، لؼؾدب الؿع دلد  .. فؼدا  «أكا  واآلب واحا ». جـ لك ، يد   صدح  اسدتآلك لدـ : 1

:  تػض طـا   كؼو  : يسوع   اجكس ن ( وأب واحا يف الجوه  والتي تعـدي أن يسدوع لده ؾت 

بقع  أخ   غق  الطبقع  الجوه  ال ي لًب ، سـستـتج ٓ  ح ل  أن يسوع له صو كػأ الطبقع 

 (.اجكس كق 

وهـ  يػرتض جـ لؽم أن يسوع اجكس ن ق  :  أك  وأب واحا يف الجوه (، وه س الزي دة  

لتي تضؿ ه   يف الجوه ( هي  وضع الخال  لقــ ، ولو كـت أسؾِّم هب  ٓكتفى الحوار لقــد ، ا

ولؽـي ٓ أسؾِّم لؼصا الؿسق  لوحاة الجوه ، وهدو طدقن  د  أك قشدك فقده، فلكد  أرفدن ففدم  

الـ  طؾى  عـى  الوحاة الجوه ي (، وُأِص  طؾى أن الوحاة التي قصاه  الؿسق   واحا يف 

صا، ٓ يف الجوه (، فال يص  أن تجعل    أك قشك يف صدحته دلدقال  طؾدى صدح  الفا  والؼ

يعـي  «أك  واآلب واح »، فالقؾك طؾى أن «الاائ يآستآ  »كػسه، وهو    يسؿى لؿغ لط  

 (.يسوع له كػأ الطبقع  والجوه  ال ي لًبوحاة الجوه  والطبقع 4 ٓ الفا  4 أن  

اة فؼددط، وهدي أن أسددؾِّم لدك لددلن الوحداة يف الددـ  يصد  اسددتآلك هد ا يف ح لدد  واحد

 جوه ي ، وحقـف  فلك   ؾز  ل ستـت جك.. لؽـف   سلل     زلـ  لصاد  ع لجتف .

 

٠لإظي ب٘لل٩ خٍٕ٘ٝللُيٟ ، ٌّللً خظ١ٍّلد ٜللٟ ِسللٗ لٙلل٩ ؤٞ ٔلٗ خٍٕ٘ٝللُيٟ خٕ٘ٝلليمييٟ ٜللٟ . 5
ًش خ٘ف٤٧ُ ٦خ٘ؽسيمص، ٧٤٦ ٜد ـم٥ٙٛ ٜٕيمييٟ .. ٦ٕ٘ل١د ؤظسدق خ١ٕ٘دجٓ خ٘ؽبلؼص يا٧١ٜٞ ز٧ل

ل١لً ٤لاالء خٍٕ٘ٝلُيٟ،  «ؤَاب ٔاآلة ٔاداض»١٤د ٍ٘ملٛ بيٝلد٥٠ٛ.. ب٠ٝلد ٠سملػ للٟ ٜم١ل٩: 
، ٦زةِخج٥لد ظ٧ـلً ٜف٧ٝللص ؤول٨ُ ٥ٜٝلص «٦للًش خ٘فل٤٧ُ»٦ًِ َؤي١د ـ٥ُٝش ٥١ٜٛ ظ٤ٍُٕد زلل

زإ٤٧٘يلص خٕ٘ٝليك،  ، ٤٦لٛ يا١ٜل٧ٞ«٦للًش خ٥٘لًي ٦خ٘ىلُض ٦خّ٘صلً»ظ٨ُ ٌي ٜم٩١ خ٘ل١ٛ 
٦ؤ٠لل٣ ٦خلللً ٌللي خ٘فلل٤٧ُ )خ٘فلل١ٓ ؤ٦ خ٘ؽسيمللص( ٜللك خآلذ، ٦ؤ٠لل٣ ٜٕللد٦ ٘للآلذ ، ٦ٜللٟ ٤للاالء 
خ٘بل٤ل٧ظي ٦خ٘ٝصلٙك ـل٧ٞ ٔلدٍٟ٘ ٦ٔلٍ٘ٓ ٦خيللٟ ـلُي٦ٚ ، ٦٦٘ليٛ زلدَٔٙي، ٦ؤظليً ب٘للي٥ٛ 

وديص خٕ٘ٝيك ٜٟ ٔبل٣ٜ ١٤د ؤٜٟ خ٘ىُخي، ٦بؼسدظد  ٍ٘٘ٓ ِدٖ »خً٘ٔع٧َ ٦٘يٛ بيي ليػ ِدٖ: 
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ٌللدآلذ  ،٦خلللً ٌللي خّ٘صلً ٦خ٘ٝٙلليحص ٦خ٘ٙللم٧َ ٦خٍ٘مللٗ ٌلي ٘للإٞ خ٘ىللُخيالزلٟ خؤٞ خآلذ ٦

 «.يمٍؿ ٔٗ ٜد ٘آلذخالزٟ يمٍؿ ٔٗ ٜد ٘بلزٟ، ٦

٦٘ٛ يٕعً خً٘ٔع٧َ ٦٘يٛ زٙلُق ٜم١ل٩ خ٧٘للًش ٌلي خ٘ل١ٛ، زلٗ ٍِلّ ب٘ل٩ خٔلع١عدؾ يال٘لص 
٦خلللً ٌللي خ٘فلل٤٧ُ خالزللٟ ٤٦للٍخ يععللٟٝ ؤٞ خآلذ ٦»ٜللٟ ودَـلل٣، ٔٝللد صلل١ك ويلل٢ُ، ٌّللدٖ: 

(، ٌٝد يم١ي١ي ١٤د ٤ل٧ ٠ل٧ق 421ٚ  ،ي٧ل١د ،ظٍٕيُ خ١ّٕ٘ خ٘فٙيٗ) «فً ٦خّ٘ٝدٚ ٦خ٧ّ٘ش٦خ٘ٝ
واحدا يف الؼصدا والؿشدقئ  آلدن أب و »خ٧٘لًش ل٢ً١؛ ال بيٝد٣٠ خ٘ٙىصي، ٦ًِ ِدٖ ١٘لد: 

 . « والشعور والػعل يف شلن الخ ا 

مٙٝللدء، ٤٦ٕللٍخ يٕللعؽيك ٔللٗ ١ٜللد ؤٞ يعلليً ب٘لل٩ ِدجٝللص خّ٘للدجٙيٟ ز٥ٍٝلل٣ خّ٘ٝيللً ٜللٟ خ٘
٦ٔللعس٩ّ خّ٘علليص خوللعبلي ٥ٌلل٧ٚ زلليٟ َـللدٖ يٕللعإ٠ٓ زللإ٧ِخ٥٘ٛ للليٟ يفعٝملل٧ٞ لٙلل٩ ٥ٌللٛ 

بال زٝللد يًّٜلل٣ ٜللٟ وللُ ٦خلللً، ٦ؤٜللد للليٟ يىعٍٙلل٧ٞ ٌللبل لفللص أللللً ٜللٟ خٍ٘للُيّيٟ لٙلل٩ خآل
 ي٘يٗ.

٦ؤظك زيٟ يًيٕٛ ٤ٍخ خُ٘خزػ ٌٍي٣ خّ٘ٝيً ٜٟ خ٘مٙٝدء خ٘لٍيٟ يل٦ُٞ ؤٞ ٠ل٧ق خ٧٘للًش ٌلي 
 ٦٘يٓ ٦لًش ـ٤٧ُ : خ١٘ٛ ٦لًش ِصً ٤٦ًي ،

(30/-10-john-one-are-i-and-father-http://thehumanjesus.org/2017/11/21/the ) 

ؤ٣٠ زةٜٕدٞ ـ١دزٕٛ ؤٞ يفً آولُيٟ ٜلٟ خٕ٘ٝليمييٟ ي٥ٍٝل٧ٞ خ٘ل١ٛ لٙل٩  د  ٦ؤيَْ ظٝدٜ
 . «٦لًش خ٘ف٤٧ُ»

٦بظللدٌص ب٘لل٩ خٍ٘للُيّيٟ خٕ٘للدزّيٟ ٌللةٞ ؼٝللص ٍٜٕللُيٟ يعٙلل٧ٕٕٞ ٌللي صللمص لٝللٗ ٜم١لل٩ 
 ٠91، ٜٟ ويُ ؤٞ يف٧ّٜخ زدُ٘ؤي خ٘ؽد٠ي، ٜؽٗ ٔدَٟٔ ٌلي ٚ «٦لًش خ٘ف٤٧ُ»خ١٘ٛ ل٩ٙ 
جقؿسن ل اون يف تػسق س الؿـشور طؾدى  (، The Gospel According to Johnٍٓ٘ٔ٦ٜٟ ٔعدز٣ )

 (. http://bibleapps.com/jfb/john/10.htm) الشبؽ  

١٤٦د ؤٍ٘ط ٠فُْ ب٘ل٩ ؤٞ ٜيلٗ خ٘مٙٝلدء خٕ٘ٝليمييٟ ب٘ل٩ خلعسلدَ ٠ل٧ق خ٧٘للًش ٌلي خ٘ل١ٛ 
ـ٤٧ُيص يعٕد٦َ ٜك بيٝد٥٠ٛ زإ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك، زي١ٝد خ٘ٝع٧ٍِ٧ٞ ؤ٦ خّ٘دج٧ٙٞ زإٞ خ٧٘للًش ٌلي 

http://thehumanjesus.org/2017/11/21/the-father-and-i-are-one-john-10-30/
http://bibleapps.com/jfb/john/10.htm
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 ٜصللٙمص ٥٘للٛ ٌللي ظس١للي ٤للٍخ خّ٘لل٧ٖ خ٘للٍي يٍّلل٤ًٛ يال٘علل٣ لٙلل٩ ؤ٤٧٘يللص خ٘لل١ٛ ٜفدِيللص ال

٤للٍخ  صخٕ٘ٝلليك، ٌٝللد ِللد٧٘خ ز٧لللًش خّ٘صللً ٦خ٥٘للًي بال الظللؽُخ٤َٛ ب٘يلل٣ زٕللسر ِلل٧ش لفلل
خّ٘لل٧ٖ، ٤٦للٍخ يلل٠ٍُٔي زعٍعلليٗ لٙٝللدء خ١ّ٘للً خ١٘صللي ّ٘ٙللُخءش خألصللمر لٙلل٩ خألٔلل٥ٗ، ألٞ 

 خ٘عىييُ ٜٟ خألصمر ب٩٘ خأل٥ٔٗ ٜع٧ِك؛ زىبلي خ٘مٕٓ.

ًّ٘ خٔعىًٚ خًّٜ٘دء »خ٘ٝاٜٟ زإ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك:  ٦زمسدَش ؤ٦ظك ليٟ ي٧ّٖ ـ٧ٞ ٔدٍٟ٘
٥٘للللٍخ خّ٘ٝؽللللك إلؼسللللدض ؤٞ خٕ٘ٝلللليك ٤لللل٧ ٠ٍللللٓ خ٘فلللل٤٧ُ ٜللللك خآلذ  د  ودؼحلللل د  خٔللللعىًخٜ

)homoousis( خٕ٘ٝلليك ال يفللديٖ للل٧ٖ ٦لللًش خ٘فلل٤٧ُ، زللٗ للل٧ٖ خالظٍللدَ خ٘للٍي ً٘يلل٣ ٜللك ،
ٍُٕٝيٟ خآلوُيٟ خ٘لٍيٟ ول٧ًٜخ زّل٥٘٧ٛ ٜمعّل٢ً؛ ، ٌة٣٠ ال ٜصٙمص ٕ٘دٍٟ٘ زعىؽحص خ٘«خآلذ

بال ؤٞ ٣ٝ٥ٌ ِدي٢ ب٘ل٩ ٤لٍخ خ٘ٝم١ل٩، زي١ٝلد ويل٢ُ ٜلٟ خٍٕ٘ٝلُيٟ يٕٝلٟ ؤٞ يّلدٖ: خ٠ّلدي٦خ ب٘ل٩ 
 بيٝد٥٠ٛ، ٦ٔي٧ٍَّخ خ١٘ٛ زمٕس٣. 

٦زد٘ىبلصص ٌةٞ ٔبل  ٜٟ خ٘لُؤييٟ ٜمعٝلٗ، ٦ال يٕٝلٟ ألللً ٜلد خ٘فلّٚ زإللً خ٘ٝم١يليٟ، 
 ل٩ٙ ؤ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك. د  ٜٟ خ١٘ٛ ي٘يبل  ٜمٕٝ يفمٗ د  ِدؼم د  ٦خلعسد٢َ َؤي

 

تػضدؾت  ل لـؼدل  «أك  واآلب واحا »حقن اختؾػت وإي كم طؾى  عـى الوحاة يف ك :  .1

لم يستخا  فقده  «واحا»طن طاد  ن العؾؿ ء ال ين أكاوا أن استخاا  الـ  اجكجقؾي لؽؾؿ  

ن الوحداة يف الجدوه  يف الؿؼد   الؿح ياة ، وه ا   يعـدي أ( νἕ) ػظ الؿ ك ة ، لل ل( ρἷεلػظ   

 لقسدتو  ت  ح يداة ،ُذكِد( νἕ)أن  Marvin R. Vincentو Henry Alford ( كؿد  كؼؾدت  طدنإو 

(ρἷε) لدقأ  جدد د و ،ل لتد لي الوحداة هـد  وحداة الجدوه  و، «شدخ  واحدا»التدي سدتعـي و

 .(اجرادة أو الؼوة 

ل لتد لي ٓ تعـدي و ، ةلقسدت  د ك و واحدا  ح يداة قوله:   .RobertsonA.T بم كؼؾت  طن 

 .NET Bible (، وك لك ق لت كسخ لل تعـي وحاة الجوه  والطبقع  ،شخ  واحا



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
 "واحدا"كؾؿد   »هد ا  د  ق لتده كؼولدك، وهدو  د  ق أُتده طـدا جدوش  ؽداويل حدقن قد  : 

ي تدا  طؾدى الحق ديد   دن حقدث التد "ِهدن"هي يف القوك كقد   «أك  واآلب واح »الؿستخا   يف 

وه ا يشق  إلى أّن يسدوع وأب واحدا  ،"هقأ"كؿ  يف كؾؿ   ،الجـأ، وٓ تا  طؾى الؿ ك 

للهنؿ  شدخ   أقـدو ( واحدا،  ؼصال "هقأ"ؾو استخا  صقغ  الؿ ك  ف،  ن حقث الجوه 

 (.39 حؼقؼ  ٓهوت الؿسق  ، ص  « ؿ  ك ن يـػي التؿققز الشخصي لقن أب وآلن

 ا التػ يق صحق  يف الؾغ  القوك كق  التي يستخا ف  يوحـ  يف إكجقؾه، لؽـ    ذا طن دق  وه

دققؼدًا  ًالغويد ًاه ا التػ يق يف الؾغ  أرا ق  التي ك ن يتؽؾم هب  الؿسق   فـحن هـ  كع لج ف ق

 يف لغ  لم يتؽؾم هب  الؿسق  ق ئل الـ  أصال ، وٓ يستطقع جـد لؽم أن يداطي وجدود كؾؿتدقن

لؿد  يػقدا وحداة الجدوه  والطبقعد ،  «νἕ واحدا»آرا قتقن، أي لؾغ  الؿسق 4 إحااهؿ  ترتجم 

 الاال  طؾى وحاة ال وات والجواه .« ρἷε واحا»وأخ   تستخا  

جـ  طؾى الؾغ  الع لق  ، وهي لغ  ٓ تؼل ب اء طن القوك كقد ،  ولو ت كـ  الؾغ  القوك كق  ، وط َّ

، إحااهؿ  تا  طؾدى وحداة الجدوه  ، وإخد   طؾدى «واحا» :فؾن تجا فقف  كؾؿتقن لؿعـى

 .الوحاة الحؼقؼق  أو وحاة الجواه 

ْا(، ܚܕوإ   ك لك يف الؾغ  الس ي كق  التي ٓ تع   إٓ كؾؿ  واحاة وهي   (، وتـطق  ح 

(، وهؽ ا فع ئؾ  חדوك لك الح   يف أرا ق  الجؾقؾق  لغ  الؿسق ، فال يوجا فقف  إٓ كؾؿ   

، فؼدا اسدتخا  الؿسدق  كؾؿد  «واحا»ؾغ ت الس  ق ، وأهؿف  لغ  الؿسق  ال ي كطق لؽؾؿ  ال

( التي ٓ تع   التػ يق لقن كوطي الوحاة ال ي أش ر إلقه العؾؿ ء وهدم يشد حون ت جؿد  חד 

 يوحـ  لؼو  الؿسق .

فؿـد  ، ولفد ا فؼدا ف «νἕواحا »ل لعؿو ، لايـ  واقع ، وهو أن يوحـ  كتب هؽ ا ل لقوك ين 

 واحدا»يػقا وحاة الجوه  والطبقع ، لقـؿ  اسدتخاا   «νἕ واحا» ن ه س الـؼو  أن استخا  

ρἷε»  .الؿ ك ة يػقا وحاة الجواه  وال وات وإشخ ص الؿؿتـع  لقن أب وآلن 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ول ا رجعُت إلى كصوص الوحاة لقن التال ق  فوجاُتف  تستخا  كػدأ الؾػظد  الؿح يداة 

 اسدؿك يف احػظفدم الؼداوس، أب أيفد »  الؿسدق  طدن تال قد س : ، حقث يؼدو «νἕ واحا»

التدي يـؼدل  «νἕ واحدا»، ويف ه ا الـ  تظف  كؾؿ  «كحن كؿ  ا  واحا لقؽوكوا أططقتـي، ال ين

،  «وحاة الد وات وإشدخ ص والجدواه »ٓ « وحاة الجوه »جـ لؽم طن العؾؿ ء أهن  تػقا 

ؽوكوا  ن جوه  واحا  جـأ واحا أو كوع واحدا أو ففل ك ن الؿسق  ياطو اهلل لؾتال ق  أن ي

صبقع  واحاة(  أ  ك ن ياطو لفم أن يؽوكوا  تحاين يف الفا  والؼصا والط يق، أو ل لؿحب  

 التي تجؿع لقـفم حتى لؽلهنم شخ  واحا 

( ، ٕن التال ق   شرتكون يف جوه  غق ه و رل ط الؿحب ويجقب جـ لؽم للكه أراد الث كق   

 ـ  خؾؼفم اهلل، فال ح ج  لاط ء اهلل للن يؽوكوا واحاا  يف جدوه  اجكسد كق ... وهد ا  اجكس كق 

 كال  صحق  ولاهي، أوافؼك طؾقه لال ت دد.

يف رل ط  واحاا لقؽوكوا ،التال ق  احػظ الؼاوس، أب أيف ول لت لي ص ر  عـى الـ :  

ـدى رلد ط الؿحبد (، هد ا  د  (، أي كؿ  أكـ  كحن  أب والؿسق ( واحا لؿعكحن كؿ الؿحب  

 ك ن ياطو له الؿسق  لتال ق س... ك ن ياطو لفم ل لوحاة الؿج زي .

 لقؽوكاوا»، وهي التي ست ك  ب كق  يف تؽؿؾ  الـ : «كؿ »وكؾؿ  الس  يف الـ  هي قوله: 

، أي لقؽوكوا  تحد لقن  وحداة  ج زيد ( كؿد  أين وأب  تحد لون «واح  كحن أكـ  كؿ  ا  واح 

  زي (. وحاة  ج

نن جـدد لؽم يؼددو :  تػقددا الؿشدد هب  ٓ التطددد لق ( فددρώκαθولخصددوص كؾؿدد   كؿدد ، 

والؿؿ بؾ (، وهو صحق ، وٓ يختؾل طن الؿعـى ال ي ذك ُتده واسدتـؽ س جـ لدك  ـدي، فؼدا 

 لدقن الؿشد هب  وتػقدا ،( ثؾؿد   :فؿعـ ه  الؿؿ بؾ ،  ن «كؿ » كؾؿ  تػقاس    إلى أكبفكقؾُت:  

للهن  تػقا الؿؿ بؾ  والتط لق، لدل قؾدُت للهند  تػقدا  الؿشد هب  لدقن صد فقن(،  ( ، فؾم أقلص فقن
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.. فال ف   لقن    ذك س جـد لؽم ولدقن  د   وتػقا أيضًا   ن الؿؿ بؾ (، أي لعضف ، ولقأ كؾف 

 استـؽ س  ـي.

( تػقددا الؿشدد هب ، ففدد ا يعـددي أن وحدداة التال قدد   ددع ρώκαθ وإذا اتػؼـدد  طؾددى أن  كؿدد ،

ه وحاة الؿسق  ل ٔب، وإذا كـ   تػؼقن طؾى أن الؿسق  دط  لؾتال قد  أن يؽوكدوا لعضفم تشب

 ( أو وفق الؼايأ لطد س السدا ـتييؽوكوا  تحاين يف صؾ  الؿحب  تحاين لوحاة  ج زي   

( ، فدنن  د  25 التصحق  يف آٓ  السقا الؿسق  ، لطد س السدا ـتي، ص  «توحا الؿشقئ ت»

تؽون الوحاة لدقن أب والؿسدق   ج زيد ، لؿعـدى الؿحبد  أو أن خ  يشبفف  طؾى الط   أ

 وحاة الؼصا والغ ض.

وٓ أضن  ن الؿش هب  يف شيء أن تؼو  للن وحداة التال قد  ك كدت  ج زيد ، وهدي لد لك 

 تشبه وحاة الؿسق  ل ٔب التي ك كت جوه ي ، فلين الؿش هب  يف ذلك 

يفا  أكا  أكا  أكؿا   ρώκαθ ا  لقؽاون الجؿقاو واحا  »ويؿضي الـ  اجكجقؾي لقؼدو : 

كؿا  أكـا  كحان واحا ، أكا   ا  .. لقؽوكوا واح فقـ   ا  واح  ًايضألقؽوكوا هم  ،ك  فق أو، اآلب يفّ 

(، وهدد س الوحدداة، وذا  الحؾددو  كددوع  ددن الؿجدد ز 55-51: 11 يوحـدد   «فااقفم، وأكاا  يفّ

 فحسب.

رسد ل  الؿسدق  »له لش ح إب  تى الؿسؽقن لؾدـ  حقدث يؼدو :  وه ا الػفم أستلكُأ 

 ا   الؽؾؿ  الؿتجسا( ترتكز وتتؾخ  يف ه ا الؿطؾب الواحا إخق  أن اجكسد ن يصدق  واحدا

(، فوحاتـ  ووحاة الؿسق   ع أب  ن جـأ 1/35 ش ح إكجقل يوحـ   « ع أب وآلن

 وٓ الجواه  وال وات.، واحا، وهي وحاة الؼصا والفا 4 ٓ الجوه  

أن تؽدون وحاتده فقـد   ا  هـد  يشداد الؿسدق   ؽد ر» وصن آخ :ويؼو  إب الؿسؽقن يف  

هي ل ٕس س وحاة حب  تب د  آلن  وازي  لوحاة أب فقه، و ؾتحؿ  هب  .. وحاة أب و



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
يحب أب( تبقن لـ  أن وحاة الؿسق  فقـ ، وكحن فقه هي وحداة آلن  أب يحب آلن، و

(، 51-55حبدوب،  تدى الؿسدؽقن، ص  الؿ «حب  تب د  ل ات الؼوة، ففي حدب  وحدا.. 

  ن جف ، ولقن وحاة التال ق  ل ٔب وآلن.آلن ففـ   تواز لقن وحاة أب و

 

٦بٌخ خ٠ع٥ي١لللد ٜلللٟ ظٙلللىيٛ ٠للل٧ق خ٧٘للللًش زللليٟ خآلذ ٦يٕللل٧ق خإل٠ٕلللدٞ، ٌّلللً آٞ ؤ٦خٞ 
 .«أك  واآلب واح »ؿسق :  ن قو  الخ٘عمًغ لٟ ٧ًِٜ خ٘ي٧٥ي 

٠سلل٧ش خٕ٘ٝلليك ٠٧ٔ٦لل٣ َٔلل٧ٖ خهلل، ؤوسُظللٓ ؤ٥٠للد ؤي٘للص صللُيمص حددقن حددابتك طددن أدلدد  
ٝللل٧ض ٦ال ٜصلللؽٙمدض وُيسلللص للللٟ ، ٘للليٓ ٌي٥لللد وخ  ٦ال ظٍٕللليُ د  ٜسد٘لللُش ال ظمعلللدؾ ٘لللُل

ؤَااب بَـابٌ قاض كهًكاى ثاابنذق »، ٌٝلد ؤٔل٥ٗ لٙل٩ ٔللٗ ؤللً ؤٞ ي٥ٍلٛ ِل٧ٖ خٕ٘ٝليك: خٕ٘علدذ
(، ٌإـدز١ي ـ١دزٕٛ زإٞ خٕ٘ٝيك ٔلدٞ يّٙلر ل١لً خ٘ي٥ل٧ي 11: 8)ي٧ل١د  «انظ  ؿًعّ يٍ اه

ِلدٖ لسلدَخض ٔد٠لط ٔدٌيلص إلللبلٚ خ٘ي٥ل٧ي ؤ٠ل٣ يلًل٩ زدٕ٘ٝيد ٦خ١٘سي ٌي زديت خألُٜ، ٣١ٕ٘٦ )
٘ٛ يىع٧ٍٙخ بؼبلِد  ٌي خ٘مٕٛ زد٘عفًيً ل٩ٙ خٕ٘ٝليك  .. ٦ٍ٘٘ٓ لد٧٘٦خ َـ٣ٝ، ٤٧٘يص خأل

 .«آلة ٔادضؤَب ٔا»:لي١ٝد ِدٖ لسدَش لًيؽ١د 

٤ٗ ظٕعؽيك ؤٞ ظًخٌك لٟ خٕ٘ٝيك ؤٜد٥ٜٛ ٦ظ٧ّٖ ٥٘ٛ : خٕ٘ٝليك ال ٦ظٕدءٖ ـ١دزٕٛ : )
٤لٗ  ،يّل٧ٖ ؤ٠لد ب٠ٕلد٦ٞ يٙلُذ٦ يفًي ، ٧٥ٌ ال ي٧ّٖ لٟ ٠ٍٕل٣ ؤ٠ل٣ ب٘ل٣ أل٠ل٣ ب٠ٕلدٞ يإٔلٗ

خ٘ي٥للل٧ي للللٟ ٌٕلللُش ؤٞ خٕ٘ٝللليك يلللًلي ٘يعىٙللل٩  د  ظفلللٟ ؤٞ ي٘يلللٗ لعلللُظٓ ٔلللي٧ٕٞ ٔدٌيللل
 (.خأل٤٧٘يص؟

خ٘لٍي ٠ملٟ ٜىعٍٙل٧ٞ  «ؤَاب ٔاآلة ٔاداض»ٛ يٕعًٖ ز٥ٍٛ خ٘ي٥ل٧ي ٘ل١ٛ: ٤٦ٍٕخ ٌف١دزٕ
ؤٚ خ٧٘لللًش  ؟ؤٚ خ٘فلل٤٧ُ ٦خ٘ؽسيمللص؟ ٌللي خ٘ٝللُخي ١ٜلل٣، ٤للٗ خ٘ٝللُخي ٦لللًش خ٘لل٦ٍخض ٦خ٘فلل٧خ٤ُ 

خ٘ٝفدِيللص؟ ٦ؤَـلل٧ ؤٞ ظعللٍُٔ ١٤للد ؤٞ ٥ٌللٛ خ٘ي٥لل٧ي ٕ٘للبلٚ خٕ٘ٝلليك ٘لليٓ لفللص، أل٥٠للٛ ِللً 
ٌٟٝ ؤَخي ؤٞ يٍُٙ ظ٥ٝص أللً ٌة٣٠ ٟ٘  خ٥ٍ٘ٛ، ٦زىدصص بٌخ ٔد٧٠خ يُي٦ًٞ ٌ٘ٓ،ٌي يىؽح٧ٞ 

 يمفّ لٟ ٜؽٗ ٤ٍخ خ٘عٍٙيُ ؤ٦ خالظ٥دٚ خٕ٘يًي.



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ؤ٠ّلٗ ٘لٓ َؤي ٦خللً ٜلٟ لٙٝلدء خ٘بل٤ل٧ض ٌلي خّ٘لُٞ  ٜيىدجيلٗيل١ي صًيّي خ٘لًٔع٧َ 

١ٙ٘صليٟ  خ  ، ٧٤٦ زؽُْ خ١ًٜٕ٘عي، ليػ ظمًغ للٟ ٥ٌلٛ خ٘عبلٜيلٍ ٦خ٘مل٧خَييٟ ظمًيل4٠ً
الدد ي خدد  ، والثدد ين: الددـ  أ«كاا  واآلب واحاا أ»خ٘للٍيٟ ٤ٌُٔٝللد ـ١دزللٓ: خأل٦ٖ ٠للٛ : 

إٓ أن أذهد هنم ك كدت يو ئد  ق صد ة طدن »، حقث يؼدو : «وم  هو ل  ففو لي »استشفات له 

يف كػدأ  ًااستخ اج  س واته  دع أب  دن هد س إلػد ظ، وإذا كد ن طـداهم حقـئد  لدقأ إلفد

 ن إكؿد  خط لده  عفدم طؾدى الحؼقؼ  فال يؾقق أن يـسب إحض ر كث ة الؿالئؽ  إلى كػسده4 إذ كد

(، ففدو 12 التصدحق  يف آٓ  السدقا الؿسدق ، لطد س السدا ـتي، ص  «حسب أوه  فم فقده

التي يحتج هب  الـص ر   -ي   أن التال ق  لم يػفؿوا    ففؿه القفود، ولم تؽن تؾك العب رات 

هم حقـئد  لدقأ كد ن طـدا »ك فق  يف دفعفم لإليؿ ن لللوهقتده ، فنكده  -القو  طؾى تللقه الؿسق 

 ، فليفؿ  أحق ل ٓطتب ر  فْفم التال ق  أ  فْفم القفود .« ًاإلف

لٙللي٥ٛ، ٌّللً ِللدٖ ٥٘للٛ:  ؼللٛ ؤ٠للط ظمللعؿ ز٥ٍللٛ خ٘ي٥لل٧ي ، ٦ظُمللُض لللٟ ـلل٧خذ خٕ٘ٝلليك
فد َبيٕؿكى: ؤَب قهذ بَكى آنٓخ؟ بٌ قبل آنٓخ ألٔنئك انظوٍ صبعد بنايٓى  با ؤنيؾ يكزٕث»

زٕة، فبنظ  قضؿّ اآلة ٔؤعؿهّ بنٗ انعابنى، ؤر ٕنإٌ كهًخ اه، ٔل وًكٍ ؤٌ وُ ط انًك
خٕ٘ٝليك ٔلدٞ يلُي لٙل٩  ، ليلػ يل٨ُ ـ١لدزٕٛ: «نّ: بَك رجاضف، ألَاد قهاذ: بَاد اثاٍ اه

.(د  ٧٥ٌ خهلل ٣١ٕ٘ ٘يٓ ٜفًٌ .. د  ٦٘يٓ ٣٠٧ٔ ب٥٘ ،ظ٥ٝص خ٘عفًيً

، د  ٜمل٦ؤٜد لٕر َؤيي ، ًٌّ ٔدٞ خٕ٘ٝيك ي١ُٕ لٙي٥ٛ خظ٥د٥ٜٛ ٣٘ زدألُٜيٟ خ٘ٝعبلِٜيٟ 
يلللدء خأل٤٧٘يللص خٕ٘ٝلل٩ٝ )خ٘عفللًيً(، ٦يٕللعًٖ لٙلل٩ ٌ٘للٓ زمفعلليٟ زٕلليؽعيٟ خب٠لل٣ ي١ٕللُ 
 ٦خظمعيٟ:

 قهااذ ؤَااب»، ٌّللً خ  يععللٟٝ ب٘للدَش ٥ٜٝللص ـللً 82خٕ٘ٝلليك ٜللٟ خّٜ٘ٝلل٧َ  خِعسللدْخأل٦٘لل٩: 
(، ٌلد١٘ٛ 7-6 :82 )خّ٘ٝخٜيلُ « رًٕرإٌ انُابؽ يثام ، نكاٍ كهكاى انعهاد ٔثُٕ ،آنٓخ بَكى

ٌدَِللص زلليٟ خآل٥٘للص خ٘مّيّيللص ٦خآل٥٘للص خ٘ٝفدِيللص، ٌدإل٘لل٣ خ٘مّيّللي ال  خ٘علل٧َخظي يمؽللي لبلٜللص
 عااضو نااّ ٔدااضِ انااظ  األعثاابة ٔعة انًهاإك يهااك انٕديااض انعؼوااؼ انًجاابعك »يٝلل٧ض، ٥ٌلل٧ 

 وغاِ، اناظ  ؤٌ و ضع ٔل انُبؽ، يٍ ؤدض وغِ نى انظ  يُّ، وضَٗ ل َٕع، فد با ؿبكُ انًٕد،



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
(، ٦ؤٜللد ٔللٗ ٜللٟ ٜللدض ٔلل٧خء لٙلل٩ 46-45: 6ؼللد٦ْ ظي٧ٝ 4) «األثضوااخ ٔان ااضعح انكغايااخ نااّ

 .« تؿوتون الـ س مثل .. لؽن آلفة إكؽم »إله غق  حؼقؼي خ٘صٙير ؤ٦ ل٩ٙ ٌُخ٣٘ ٌة٣٠ 

ظمًغ ز٥د خٕ٘ٝيك لٟ ٣ٍٕ٠ ٔل)خزٟ خهلل( ًِ ؤؼّٙط ل٩ٙ زمط  الث كق : أن إلػ ظ التي
ي: ؤ٠للد خزللٟ خهلل ٔٝللد ؤ٠للعٛ ، ٌدٕ٘ٝلليك يّلل٧ٖ ٘ٙي٥لل٧د  خ٘ي٥لل٧ي، ٌٙللٛ يمعسللُ بؼبل٥ِللد لٙللي٥ٛ ظفللًيٍ

ؤز١دئ٢ زل١ٍٓ خ٘ٝم١ل٩، ٦ِلً ٦صلٍٕٛ ٔعلدزٕٛ زلإ٠ٕٛ آ٥٘لص، ٤٦ل٧ ال يُيلً خأل٤٧٘يلص خ٘مّيّيلص، 
 ٦ؤ٠د ٍٔ٘ٓ ال ؤيلي ؤ٤٧٘يص لّيّيص... ٤ٍخ خ٘ٝم٩١ زدوعصدَ.

 ؛ بٌ يّلل٧ٖ ٌللي ظٍٕللي٢ُلسيللر ٔللمي٦ًيل١للد ٠ٕللعإ٠ٓ زّلل٧ٖ ٦خلللً ٜللٟ خٍٕ٘ٝللُيٟ، ٤٦لل٧ 
ٜلٟ خألي٠ل٩ لٙل٩  –عفلدؾ خ١ٝ٘ؽّلي ٌلي لفعليٟ ٜعلًَـعيٟ يّلك ٤لٍخ خالل»: إل٠فيٗ ي٧ل١د

 خألل٩ٙ.

٤٦لٛ زٙلُ ، خًَ٘ـص خأل٩٘٦: بٌخ ٔلدٞ ٔعلدزٕٛ خ٘لٍي زليٟ ؤيلًيٕٛ ِلً ِلدٖ للٟ ِعلدظٕٛ 
٦٘ٛ ظٕعؽيم٧خ ؤٞ ظع٧ٝ٥خ ٤لٍخ خٕ٘علدذ زد٘عفلًيً  ،(6: 82ٜؽٕٙٛ: ب٥٠ٛ آ٥٘ص )ؤ٤٧٘يٛ( )ّٜ 

 ،ط ٔل٨٧ زٙلُ ٔإللً ِعلدظٌٕٛمٙل٩ ٌلُض ؤ٠لي ٕ٘ل ،«ألَّ ل وًكٍ ؤٌ وُ ط انًكزٕة»
ؤ٠د زد٘عفلًيً ٜلك ؤ٠لي ٘لٛ ؤِلٗ بال ٜلد ِد٘ل٣  خ  ٌٙٝدٌخ ظع١٠٧ٝ٥ي بٌ ،٦ِٙط ل٩ٙ ٠ٍٕي: ؤ٠ي ب٣٘

 ٔعدزٕٛ خ٘ٝمص٧ٚ؟

خًَ٘ـلللص خ٘ؽد٠يلللص: بٌخ ـلللدِ ٕ٘علللدزٕٛ ؤٞ يىٙلللك ٤لللٍخ خّ٘ٙلللر خ٘فٙيلللٗ ]آ٥٘لللص[ لٙللل٩ زٙلللُ 
٧ٕٞ ؤلٕد٥ٜٛ ودؼحلص لدٖ ٥٠٧ٔٛ وؽدش، ٦ًِ ظ ،أل٥٠ٛ ٔد٧٠خ يم٧ٕٝٞ زدٔٛ خهلل ،]خّ٘عدش[

ؤٞ ؤِل٧ٖ  ،ٌٕٛ زلدألل٨ُ يملُ ٘لي ؤ٠لد –ٔٝد ي٥ًٙ زٍ٘ٓ خ٘مًي خ٘ؽد٠ي ٜٟ ٌخض خ٧َّٜٝ٘  –
 .«لٟ ٠ٍٕي: ب٠ي خزٟ خهلل

١٤٦د ظٝط لفص خٕ٘ٝيك، ٦خٔعّدٚ ـ٧خز٣ ، ٦٦ظلك ّٜصل٢ً زإ٠ل٣ ال يلًلي ١ٍٕ٘ل٣ ؤٔؽلُ 
 ٜٝد يٕٝي ز٣ خٕ٘عدذ ز١ي بُٔخجيٗ ٦ِعدظ٥ٛ.

لسيلر ٔلميً ب٘ل٩ ٜم١ل٩ خ٘ل١ٛ ٜمعّل٢ً زإِ٘يلص خٕ٘ٝليك، ٦ٕٟ٘ ٔمديش خ١٘صلد٨َ ؤظلدي 
أل١٠لي زإولٍي  ،٦ِلً ًِٔل١ي خآلذ ٦ُٔٔل١ي ١ٜلٍ خألِٖ»٧٤٦ ويُ ٧ٜـ٧ي ٌي خ١٘ٛ ٌّدٖ: 

 ، ٥ٌٍخ ٣ٙٔ ويُ ٧ٜـ٧ي ٌي خ١٘ٛ.«ٌخظي ٣١ٜ ٌي ٜيبليي خألِ٘ي



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
٦خٔللٝك ٘للي ؤٞ ؤ٠ّللٗ ٘للٓ َؤي ٘للىٛ ويللُ ٜعىصللٛ ٌللي خ٘بل٤لل٧ض ، ١ٕ٘لل٣ ِللُؤ ٤للٍخ 

فبناظ  قضؿاّ اآلة ٔؤعؿاهّ وو  خ ألٔنئاك اناظوٍ صابعد بنايٓى كهًاخ اهبٌ قبل آنٓ»خ١٘ٛ 
ٌٙلٛ ي٥ٍللٛ ١ٜل٣ ٜللد ٥ٌٝلل٣ «  بناٗ انعاابنى، ؤر ٕنإٌ نااّ: بَاك رجااضف، ألَاد قهااذ: بَاد اثااٍ اه

 خ  بٞ ١ٔلعٛ آ٥٘لص ٌإ٠لد بٌ»خ١٘صد٨َ، ٦صدلر ٤ٍخ خُ٘ؤي ٧٤ خأليير ز٠ُدَي ٧٘ ليلػ يّل٧ٖ: 
 (.75، ز٠ُدَي ٧٘، ٚ د  )خٕ٘ٝيك ٘يٓ ٜٕيمي «ب٣٘ ٜٟ زدذ ؤ٩٘٦

ـ١دزٕٛ ٔدَق ب٩٘ خظ٥دٜي زد٘ىٗ خ٘ٝعمًٝ ليٟ ٠ّٙط ٜد ِد٣٘ ؤ٠َٕلط ٦ٌي ٤ٍخ خ٘صًي 
ل١للًٜد يع٠٧ٝ٥لل٣ ]يٕلل٧ق[ زد٘عفللًيً، ؤ٠لل٣ يفمللٗ ٠ٍٕلل٣  د  خ٘ي٥لل٧ي ٜىؽحلل٧ٞ ظٝدٜلل»٤دي١ٙللٟ: 

ُٔلٗ ٜلٟ ِسٙل٣ ُٜ ، ٦ِلدٖ « ٜعٕد٦يد  ٜك خهلل. ٦ٕٟ٘ ٌي خ٘مّيّص ٧٤ يّلً ٌلي ٜٕلدٞ خهلل ، ٥ٌل٧ 
آولُ ؤ٠د ؤلعًّ للٟ لٝلً أل٥٠لد ٔد٠لط ٦ ،ـٝٙص ٌي خٍُّ٘شآوُ ٕٛ: )لعُظٓ ؤِعؽمَط ـ١دز

٦خ٘للٍي ٤لل٧ ظٝدٜللد  ٦خلللً ٜللك ٔللٙؽص »لعللُظٓ ظَُٔع٥للد ..( ٤٦للي ِلل٧ٖ ٤دي١ٙللٟ: ٦ خٍّ٘للُش ،
«.)ٔيديش( خهلل 

ٜٟ خ١٘ٛ ، ٌة٠ي ٘ٛ ؤ٣ّٙ٠ للٟ ٤دي١ٙلٟ ٜسد٘لُش، زلٗ ٠ّٙعل٣  د  ٦ؤـير زإ٠ي ٘ٛ ؤِعؽك ٘يح 
(، ٤٦ل٧ ٘لٛ ٠79، ٚ )«خٔلعمديش يٕل٧ق خٕ٘ٝليك»خإل٠فيٙلي ٌلي ٔعدزل٣ لٟ ؼُيُ ٌُٔيع٧ْ 

 ٜٟٝ يً٘ٓ ٌي خ١ّ٘ٗ. ز٥د، ٌُٕٙط  خّ٘يديش خ٘صميمص خ٘عي ظٍعَٙط ظٕٙٛ ئٍُ 

يٍيلً  ٜع١دُٔ ٤دي١ٟٙ ٌٕبلٚ ٣ ٘ٓ،٦زد٘م٧ٝٚ ، ٢ٍ٤ خّ٘يديش ال ظىٗ زد٘ٝم٩١ خٍ٘ي ٌُٔظُ 
 د  خ٘ي٥ل٧ي ٜىؽحل٧ٞ ظٝدٜل»هلل  د  ٦ـمٗ ٠ٍٕل٣ ٜٕلد٦ي ،ؤٞ خ٘ي٧٥ي ؤوؽا٦خ ليٟ ِل٧ٝخ ؤ٣٠ ـًي

ٌي خ٘مّيّص ٧٤ »، أل٣٠  «ل١ًٜد يع٣٠٧ٝ٥ ]ي٧ٕق[ زد٘عفًيً، ؤ٣٠ يفمٗ ٣ٍٕ٠ ٜعٕد٦يد  ٜك خهلل
ُٗٔ ُٜ ، ؤي ؤ٣٠ يًّٚ ٣ٍٕ٠ ٘ٙي٧٥ي ُٔٔل٧ٖ ٜلٟ خهلل ، ٦٘ليٓ ٕٔٝلد٦ «يًّ ٌي ٜٕدٞ خهلل ٧٥ٌ 
، ألٞ ٔلٙؽص «ش( خهلل٦خللً ٜلك ٔلٙؽص ) ٔليدي د  ٦خ٘لٍي ٤ل٧ ظٝدٜل»هلل، ٤٦ل٢ٍ خإلَٔلد٘يص ظم١لي : 

خ٧ُٖٔ٘ ٤ي ٜٟ ٔٙؽص خهلل، ٧ٌٙ ؤَُٔٙط ٘ٓ ٧َٔال  يمٝلٗ َٔلد٘عي ، ٥ٌلٍخ خُ٘ٔل٧ٖ يمٝلٗ 
ٔلٙؽعي ، ٦للليٟ يمؽيللٓ ٌة٠ٝللد يمؽيللٓ زٕللٙؽد٠ي أل٠ل٣ َٔلل٧٘ي، ٦ٔللٍ٘ٓ للليٟ يإوللٍ ١ٜللٓ 

 ٧٥ٌ ٣٘ ٔٙؽعي. ،ٌة٠ٝد يإو٢ٍ زدٔٝي د  ٘يح

ٌَ بِ  ﴿ ٦ٜؽ٣ٙ ٦َي ٌي خُّ٘آٞ لٟ ٠سي١د ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ب وَُجبِوُعٕ ًَ ٍَ وَُجبِوُعَََٕك ِبََّ ٌَّ انَِّظو
 َ َ   ، ٦ٍٔ٘ٓ : ﴿ (41)خٍ٘عك:  ﴾اهَّ ُؿَٕل َفَ اْض ؤَؼَابَ  اه  ٍْ وُِؽِ  انغَّ ، ٥ٌلي ال (81)خ١ٕ٘لدء:  ﴾يَّ



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ظم١ي ؤٞ خُ٘ٔل٧ٖ ٤ل٧ خهلل، ٦ب٠ٝلد ظم١لي ؤٞ خُ٘ٔل٧ٖ ١٤لد ٜٝؽلٗ هلل، ٠٦دجلر ل١ل٣، ٦ٔلٙؽع٣ ٌلي 

 ٔٙؽص خهلل خٍ٘ي ؤ٣َٙٔ.ٜٟ ليً ٦خ٧٘لً ٤ي خ٘عمُيٛ ٦خ٘عمٙيٗ ٦خ٧٘

٤٦ٍٕخ ٌد٘ي٧٥ي ٜىؽح٧ٞ ٌي خظ٥د٥ٜٛ ٕ٘ٙٝيك زد٘عفًيً خ٘لٍي يّععلي٣ ِللٛ خٕ٘ٝلد٦خش 
 زدهلل ٦ٌُ ٥ٝ٥ٌٛ خّٕ٘يٛ ٕ٘بلٚ خٕ٘ٝيك خٍ٘ي ٘يٓ ٌي٣ ٘يء ٜٝد يًل٣٠٧.

نًبطا ل رفًٌٕٓ كاليد؟ ألَكى »ًّ٘ ٕ٘د خٕ٘ٝيك زُٝخَش ٜٟ ٧ٔء ٥ٌٛ خ٘ي٧٥ي ٕ٘بل٣ٜ 
انذاق انذاق »: د  (، ٦ٜٟ ٌ٘ٓ ؤ٣٠ ِدٖ ٥٘ٛ ي٧ٜل1٠: 8)ي٧ل١د  «؟ر ضعٌٔ ؤٌ رـًعٕا قٕند ل

اآلٌ »ٌّلدٖ ٘ل٣ خ٘ي٥ل٧ي: «. ؤقٕل نكى: بٌ كبٌ ؤدض وذفظ كاليد فهٍ وغٖ انًٕد بنٗ األثض
و قض يبد بثغاْيى ٔاألَجيبء، ٔؤَاذ ر إل: بٌ كابٌ ؤداض وذفاظ كالياد عهًُب ؤٌ ثك شيؽبَبا 

األثاضو ؤنعهاك ؤع اى ياٍ ؤثيُاب بثاغاْيى اناظ  يابد؟ ٔاألَجيابء يابرٕاو  فهٍ وظٔو انًٕد بنٗ
(، ٥ٌللٍخ ٜؽللدٖ صللدَن لٙلل٩ ٔلل٧ء ٥ٝ٥ٌللٛ ٕ٘للبلٚ 5٠-54: 8)ي٧ل١للد  « يااٍ رجعاام َفـااك؟

خٕ٘ٝيك، ٧٥ٌ ي٥ٕٝٙٛ لٟ خ٧ٝ٘ض خ٘ٝم٧١ي، ٤٦ٛ ي٣٠٧ٝ٥ٍ لٟ خ٧ٝ٘ض خ٘مّيّي، ٦ٜٟ ٔلدٞ 
 .«أك  واآلب واح »ٕ٘ٝيك: ٤ٍخ ٜٕع٧خ٢ ٌي خ٥ٍ٘ٛ ال يصك ؤٞ يٕع٥ًٙ ز٣ٝ٥ٍ ٧ّٖ٘ خ

٧ٕ٘ء خ٥ٍ٘ٛ ٦ِك ٌي٣ زُمٕٟ ٠يص ٦خلً ٜٟ ٔسدَ لٙٝدء آوُ ٘مٙٓ ظمفر ٜمي ٜٟ ٜؽدٖ 
 «معؾام إرائائقل»و «رئاق  القفاو »خ٘بل٧٤ض خ٘ي٧٥ي، ٧٤٦ ٠ي٧ّيي٧ْٝ خٍ٘ي ٔٝد٢ خٕ٘ٝيك 

انذق انذق ؤقٕل ناك، بٌ كابٌ ؤداض ل وٕناض ياٍ فإو، ل و اضع : »ف ض ؿً  انًـيخ و ٕل
غٖ يهكٕد اهو قبل نّ َي ٕصوًٕؽ: كيا  وًكاٍ اإلَـابٌ ؤٌ وٕناض ْٔإ شايز؟ ؤنعهاّ ؤٌ و

و ضع ؤٌ وضسم ثؽٍ ؤيّ ثبَيخ ٔوٕنض؟ وو ؤجبة وـٕ  ٔقبل نّ: ؤَاذ يعه اى بؿاغاييم ٔنـاذ 
ٜم١للل٩ خ٘للل٧اليش خ٦ُ٘ليلللص  «معؾااام إرااائائقل»ٙلللٛ ي٥ٍلللٛ ٌ(، 01 - 3 :3)وٕدُاااب « رعهاااى ْاااظا 

 َ ظّععي ؤٞ يًوٗ خُ٘ـٗ ُٜش ؤو٨ُ ٌي زؽٟ ؤ٣ٜ!٦ـٟ ؤٞ خ٧٘اليش ٜٟ ٧ٌ ،خ٘فًيًش

 ٥ٌٍخ خٍُٕ٘ خ٘ؽىيٟ ٧٤ ٜٕع٨٧ ٥ٌٛ ؤ٦٘حٓ خ٘ي٧٥ي خٍ٘يٟ ظٕع٥ًٙ ز٥ٝ٥ٍٛ.

 

خ٘ل٧خَيش ٌلي للُ خٕ٘ٝليك ، ٦ٌ٘لٓ ٌلي ٧ِ٘ل٣  «ؤعًابل اه»٦خوعٍٙلط ٜمٕلٛ لٙل٩ ٜم١ل٩ 
 يُٓاب عًام ؤ  ثـاجت ، ؤثاد عُاض ياٍ ؤعوازكى دـاُخ كثياغح ؤعًابل وـٕ : ؤجبثٓى»٘ٙي٧٥ي: 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
(، ٦ؤوسلللُظٕٛ ؤٞ خٕ٘علللدذ يؽٙلللُ لسلللدَش )ؤلٝلللدٖ خهلل( لٙللل٩ ٠2: 41 )ي٧ل١لللد «؟ رغجًااإَُد

 :٧٠ليٟ ٜٟ خأللٝدٖ

 .َُِ٘ ٦خإلليدء ٦خإلٜدظصؤ٥٘٦د : ٜد يٍم٣ٙ خهلل زٍخظ٣ ٔد٘ىُٙ ٦خ

، ٔٝلد «ؤلٝلدٖ خهلل »: ٜد يٍم٣ٙ خ٘ٝاٜٟ ٜلٟ ؤلٝلدٖ يمسل٣ خهلل ، ٌة٥٠لد ؤيعلد  ظٕل٩ٝ ٦ؼد٠ي٥د
يابطا َفعام دزاٗ َعًام ؤعًابل اه؟ ؤجابة وـإ  ٔقابل نٓاى: ْاظا ْإ » ؿاال انزالييظ  فد

٦يسلل٦ً ٜللٟ ـ٧خزللٓ ؤ١٠للد  ،(22ا  22: 6)وٕدُااب « عًاام اه، ؤٌ رايُاإا ثبنااظ  ْاإ ؤعؿااهّ
 (.ٌإ٠د ؤظٍُ ٜمٓ لع٩ خآلٜٞعٍّدٞ، ًٌّ ٔعسَط: )

ؤلٝلدٖ »٦ٖ ٜلٟ ٤ل٧ خ١٘ل٧ق خأل «ؤعًابل اه»١ٕ٘ٓ ظل٨ُ ؤٞ ٜلُخي خٕ٘ٝليك ٜلٟ ؤ٠ل٣ يمٝلٗ 
 ، ٧٤٦ خ٘ىُٙ ، ألٞ خٕ٘ٝيك وُٙ، ٦أل٣٠ ٌمٗ خ٘ٝمفّخض . «خهلل

٦يل١د ٠ُـلك ب٘ل٩ ٜلد ظملد١ٝٔي ب٘يل٣، ٤٦ل٧ ٜلد ٥ٌٝل٣ خ٘ي٥ل٧ي ٘ٝلد ٔلٝم٧خ خٕ٘ٝليك يّل٧ٖ: 
، ٤للٗ ٥ٌٝلل٧خ ؤ٠ل٣ يللعٕٙٛ لللٟ ؤلٝللدٖ خهلل خٍ٘خظيللص «ؤثااد عُااض ياٍ ؤعواازكى دـااُخ كثيااغح ؤعًابلا »

 قابيهيٍ: »لٝدٖ خ٘صد٘مص خ٘عي يمس٥د خهلل؟ ّ٘لً ؤـلدز٢٧: ٔد٘ىُٙ ٦خَُِ٘؟ ؤٚ يعمًغ لٟ خأل
(، ؤي ؤ١٠لد ال ١٠ٕلُ ٠٠: 41 )ي٧ل١لد «رجاضو  ألجام ثام دـاٍ، عًام ألجام َغجًك نـُب

ؤ٠ٓ ظمٝٗ ؤلٝدٖ خهلل خ٘صد٘مص خ٘عي يم٥ٙٝد خ٘صد٘م٧ٞ، ٥ٌٍخ ٜد ٣ٝ٥ٌ خٕ٘لدٜم٧ٞ ١ٜل٣ ، ٦٘لٛ 
عللد  ٜللًزُخ  ٕ٘ٙلل٧ٞ.. ٤للٍخ ٘للٛ يللًَ ٌللي ي٥ٍٝلل٧خ ؤ٠لل٣ يمللًؼ٥ٛ لللٟ ٠٧ٔلل٣ ودّ٘للد  َخِِللد  ٜمييللد  ٜٝي

وٙلل٤ًٛ، ٦٘للٛ يّصلل٢ً خٕ٘ٝلليك ؤزللًخ ، ٦٘لل٧ ٥ٌٝلل٧خ ١ٜلل٣ ٌ٘للٓ ٧٘صللٗ صلليدل٥ٛ ب٘لل٩ خّ٘ٝللُ 
 خلعفدـد  ل٩ٙ ٤ٍخ خ٧ّٖ٘.. ٥١ٕ٘ٛ ٘ٛ ي٧ٝ٥ٍخ ٜد ٣ٝ٥ٌ ـ١دزٕٛ ٣١ٜ.

، ٦ؤـيللسٕٛ زللإٞ خٕ٘ٝلليك وٙللُ  (ؤال ظللاٜٟ ؤٞ خٕ٘ٝلليك وٙللُ؟!١٤٦للد يٕللإ١٘ي ـ١دزللٓ: )
 ؼيُخ ، ص١ك ٜٟ خ٘ؽيٟ، ٦٘يٓ زُؤ ٜٟ خ٘مًٚ.زٝم٩١: ص١ك ٜٟ خ٘ؽيٟ 

٦ِللً ٔللدٞ صلل١يم٣ ٜمفللّخض زللد٤ُش ، ٦ال َيللر ل١للًي ؤٞ ٤لل٢ٍ خأللٝللدٖ ٤للي زد٘مّيّللص 
خ٘عللي يصلل١م٥د خأل٠سيللدء زّللًَش خهلل، ؤ٦ زللدألل٨ُ يصلل١م٥د خهلل لٙلل٩ يللً خأل٠سيللدء،  «ؤعًاابل اه»

٧ٜـدظل٣، بٞ  ٌٙيٓ ٩ٔ٧ٜ ٜٟ ُ٘ خ٘سمُ، ٦ال ٔد٠ط لصدظ٣ ِديَش لٙل٩ ظمُيلٓ ٧ٜـلص ٜلٟ
خٍ٘ي ٘لُ خ٘سملُ ٤ل٧ خهلل، ٦٘ل٣ّ لليٟ ظلُذ ٧ٜٔل٩ خ٘سملُ زمصلد٢، ٌدٍ٘دللٗ خ٘مّيّلي ٤ل٧ 

 خهلل.



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
٦ٍٔ٘ٓ ليٟ خ٠عصُ خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ ٌي زًَ، ٦ِعٙل٧خ خ٘ٝٙلُٔيٟ ، ٦ٔلٍ٘ٓ لليٟ َٜل٩ خ١٘سلي 

ٌلأٌظ٥ٛ ـٝيملد ، ٌٕلدٞ ٤لٍخ  ش،ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ خ٘ىسدَ ٌي ٦ـ٢٧ ـي٥ٙٛ ِسٗ زلًء خ٘ىل٦ّ
َفَهااْى  ﴿ :هلل، ٦ٔللدٞ ٌ٘للٓ خ١٘صللُ ٦خّ٘عللٗ ٤لل٧ ظإييللً خهلل، ٘للٍ٘ٓ ِللدٖ خهلل ٘لل٣خٍ٘مللٗ ٤لل٧ ٌمللٗ خ

َ َعَيااااٗ  ٍَّ اه  نَاااااِك َٔ َيااااب َعَيْيااااَذ ِبْط َعَيْيااااَذ  َٔ ْى  ُٓ َ َقااااَزَه ٍَّ اه  نَاااااِك َٔ ْى  ُْ (، 47)خأل٠ٍللللدٖ:  ﴾َرْ زُُهاااإ
ٗ ٌدٕ٘ٝلل٧ٝٙٞ ٘لل٧ال ِعللٗ خهلل ٕ٘ٙللدٌُيٟ ٘مفلل٦ّخ لللٟ ٤للّيٝع٥ٛ، ٦ٔللٍ٘ٓ ٘لل٧ال ؤٞ خهلل ؤ٦صلل

خ٘ىسدَ ب٩٘ ؤليٟ خُ٘ٝٙٔيٟ ٘ٝد ـد٦ِض َٜيص خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ لٙلُش ؤٜعلدَ، ٕ٘لٟ 
خهلل ٤لل٧ خ٘للٍي ِعللٗ، ٤٦لل٧ خ٘للٍي َٜلل٩، ٦خ١٘سللي ٦خ٘ٝا١ٜلل٧ٞ ٤للٛ ٜللٟ ؤ٦ِللك خهلل زٍم٥ٙللٛ خّ٘عللٗ 

 ٦خُٜ٘ي.

٦ٍٔ٘ٓ خٕ٘ٝيك ص١ك خ٘ٝمفلّخض خ٘سلد٤ُخض ، ٕ٘لٟ خٍ٘دللٗ خ٘مّيّلي ٥٘لد ٤ل٧ خهلل، ٌلدهلل 
ُٝظ٩ زٙٝٓ يًي٣، ٦ؤليد خ٧ٝ٘ظ٩ زًلدج٣، ٌدهلل ٤ل٧ خٍ٘دللٗ خ٘مّيّلي، ٦ٔٝلد ٧٤ ٜٟ ٩ٍ٘ خ٘

وـٕ  انُبصغ  عجم قض رجاغٍْ نكاى ياٍ قجام اه ث إاد »ِدٖ زؽُْ ٌي وؽسع٣ خ٥ٙ٘يُش: 
، ٥ٌلل٧ ٜفللُي زٙللُ ، صلل١ك خهلل (22: 2)ؤلٝللدٖ خُ٘ٔللٗ « ٔعجبياات ٔآواابد صااُعٓب اه ثيااضِ

 ز٤ُد٠د  ل٩ٙ ٠س٧ظ٣ ٦َٔد٘ع٣.خ٘ٝمفّخض ز٣ ، ٦ؤـُخ٤د ل٩ٙ يًي٣، ٘ع٧ٕٞ 

ؤَخي ـ١لللدزٕٛ ؤٞ يؽسلللط ؤٞ ٜصلللؽٙك )خزلللٟ خهلل( ؤ٦ )خٕ٘ٝللليد خ١ٝ٘عفلللُ( ٔلللدٞ ل١لللً خ٘ي٥للل٧ي 
ٍُٔظٛ ؤٞ خ٘ي٧٥ي ٔد٧٠خ ي٧ٝ٥ٍٞ ز٧١ش خ٘ؽسيمص، ٦خٔعً٘ٙعٛ ل٩ٙ ٌ٘ٓ زٍُّخض، ٌ، د  ب٥٘ي د  ٘ىص

، ٦٘ليٓ ٌلي خ٘ل١ٛ  (1:  ٠1ٖ ) خألٜؽلد «ٔيب اؿى اثُّ بٌ عغفاذ؟» ؤ٥٘٦د ٧ِٖ ٍُٔ خألٜؽدٖ:
ٜد يٙيُ ب٩٘ ز٧١ش خ٘ؽسيمص، ٦بٞ ٔدٞ ٌي٣ ٜد ِلً يٙليُ ب٘ل٩ خزلٟ ٜىصل٧ٚ، يمعٝلٗ ؤٞ يٕل٧ٞ 

 «انجكاااغ اثُاااد بؿاااغاييم اناااغة: و اإل»٤للل٧ ٘لللمر بٔللُخجيٗ، ٔٝلللد ٌلللي خ٘عللل٧َخش: خالزلللٟ ٤للٍخ 
 (.22: 1 )خ٘ى٦ُؾ

ٟ هلل، زلٗ ٕٟ٘ خٍُٕ٘ٝ خ٘ي٧٥يي َخ٘ي ي٨ُ ؤٞ خ١٘ٛ ٘لٛ يٕلٟ ٌلي زلدذ خإلوسلدَ للٟ خزل
 ٜللد ٘للي ٧ِ٘لل٧خ ٠ٍٕل٣، ٘ىصلل٣ ؤظلل٩ ؤٞ :ظ٧ّ٘ل٧ٞ ١ٔللعٛ بٌخ»ٔلدٞ ٌللي ٔلليدَ خإل٠ٕلدَ، بٌ يّلل٧ٖ: 

 .«خز٣١؟ خٔٛ



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
٦ٌيل٣ بولُخذ،  ،زميلًآولُ ـدئ٦ٞ ٌيعك خ٘ل١ٛ ٌلي بؼلدَ  ٦ؤٜد خٍُٕ٘ٝ خ٘ي٧٥يي ٔمدييد

٧٤٦ ؤٞ ؤـ٧َ خزٟ ٜعّيص ي٧ٕٙ ٜٟ ٦ـ٧ي ل٧ٙٚ ال يم٥ٝٙد ٧٤ ٦ال ؤٔعد٢ٌ ، ٦ٜٟ ٌ٘ٓ ل٧ٙٚ 
ض ٦خ٧٥٘خء ٦خ١٘دَ ٦خ٘ٝلدء، ٌلبل ٠مٙلٛ ٘ٝلدٌخ و٥ّٙلد خهلل ٤ٕلٍخ، ٌلبل ي١سىلي خٕ٘لاخٖ ل٥١لد، خألَ

ألٞ خ٘مٙٝلدء ال يم٥٠٧ٌُلد، ٦بٞ ِلٝللعٛ ٜمٌُع٥لد ٌإوس٠٦ُللد ٜلد خٔللٛ ٤لٍخ خ٘مللد٘ٛ خ٘ملدَي ز٥للد، 
 . (485 صٍمص ـدئ٦ٞ ٕ٘مدييد خألٜؽدٖ ٍُٔ ٦ٜد خٔٛ خز٣١ ؤ٦ ظبلٜي٢ٍ )خ٠فُ ظٍٕيُ

ثُابا، ٔركإٌ انغوبؿاخ عهاٗ كزفاّ، ٔوُاضعٗ اض نُب ٔنض، َُٔعؽٗ وُٕن»٦ؤٜد زىص٧ٚ ٠ٛ: 
، ٌدٍٕ٘ٝلُ َخ٘لي  ( 6:  9) ؤ٘لميدء  «قاضوغاا ؤثابا ؤثاضوبا عيايؾ انـاالو اؿًّ عجيجبا يشيغاا بنٓبا 

ي١دِلٓ ٌي ٧ٔٞ خُ٘ٝخي ز٣ خٕ٘ٝيد خ١ٝ٘عفُ، ؤ٦ ؤ٣٠ يٙيُ ب٩٘ ؼسيمص ب٥٘يص ٥ٍ٘خ خّ٘لديٚ، ٦يل٨ُ 
٘ٝٙللٓ لِّيللد، ٦ي١ٕٝللٓ ؤٞ ظُخـللك ظٍٕللي٢ُ ٕ٘للٗ ٌّللُش ٜللٟ ؤٞ خّ٘ٝصلل٧ي ز٥للٍخ خ٘لل١ٛ ٤لل٧ خ

 ٌُّخض خ١٘ٛ ٜٟ وبلٖ ٤ٍخ خُ٘خزػ :

(https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15940#showrashi=true.) 

تعزيددز »ٌللي ٔعدزل٣  زُخ٤للدٚ خ٘ؽ٦ُِليبٔلمدَ زلٟ بُ خ٘ي٥لل٧يي ٦ٔلٍ٘ٓ خ٘ملدٖ ل١للً خٍٕ٘ٝل

٤لل٢ٍ »، حقددث يدد د طؾددى ادطدد ء الؿسددقحققن أن الددـ  كبددوءة طددن الؿسددق ، ويؼددو : «اجيؿدد ن
، لبلٜلص د  ب٥٘يل خ١٘ص٧ٚ ظٙيُ ب٩٘ لِّيد، ٜٙٓ ي٧٥ٌخ، خٍ٘ي ٥ً٘ بُٔخجيٗ ٌي ل٢ً٥ ظلًوبل  

جلص د٦َ٘لٙيٛ زفليٗ ٧ِخٜل٣ ٜلٙل٩ ؤ خ  خإل٠ّدٌ ٜٟ ١ٔمدَذ، ٜٙٓ آ٧َ٘، خ٘لٍي ٌلُض لصلدَ
لِّيد خ١ٕ٘ص خ٘عدٔمص. ليٟ زٙه خ٘مٕٛ،  ٩لعٙخليػ ؤٞ ؤلدِ  ..ٞ ؤً٘ َـٗ لُذ.٦٧ؼٝد٠
 َُ  ..٦ٜللد ظبل٤للد ٜللٟ ٠صلل٧ٚ ٤للٍخ خ٘عٍٕلليُ ي١سؽللُ ٜٝللد يٕللسُ ٠للٛ خ١٘سلل٧ءش ٜللٟ خأللللًخي صللً

والـعوت الس لؼ  هي كعوت اهلل ذكد ت كعال د  طؾدى أن ضفدور العج ئدب  صدحولًا يف حقد ة 

لل«  وٕجؾدده حزققدد َٜ ٢ ز٥لل٢ٍ ، ؼللٛ ٘للُق ٌللي خ٘للُي لٙلل٩ خّ٘للًيٓ ـيلل٦ُٚ ٦خٔعٙلل٥ديخظ٣ ٦ ًَ ٟ زملل
 (.416خ١٘س٧ءش. )خ٠فُ ظمّيّ خإليٝدٞ، بٔمدَ زٟ بزُخ٤يٛ خ٘ؽ٦ُِي، ٚ )

٦ؤٜد ٦صً خ٘ي٧٥ي ٕ٘ٙٝديد زإ٣٠ )٧ِش خهلل( ٌبل يًٖ ل٩ٙ ؤ٣٠ ٔدجٟ ب٥٘ي، زٗ وديص ٜد يلًٖ 
 الجؿقاو وكا ن»خلعًّ خ١٘دْ ٌي ٔم٢ُ ؤ٣٠ ٧ِش خهلل  لٙي٣ ؤ٣٠ ٜايً ٜٟ خهلل ، ٌٕي٧ٝٞ خٕ٘دلُ

https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15940#showrashi=true


 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
، ؤي ٤ل٧ ٜملِّ ز٥ل٢ٍ خّ٘ل٧ش، « العظقؿاة اهلل قاوة هاو هذا ق ئؾقن: الؽبقئ إلى الصغقئ من يتبعوكه

.د  ؤ٦ ل٧ٙال  ب٥٘ي ٦٘ٛ يمس٢ً ؤلً ٜٟ خ٘ي٧٥ي، أل٥٠ٛ ال يمع٦ًّٞ ؤٞ ٌي٣ ـّءخ  

٠ُد( ٌبل يٍيلً ؤٔؽلُ ٜٝلد ظٍيل٢ً ؤٔلٝدء ٦ؤٜد ظٕٝيص خٕ٘ٝيد )لٝد٧٠جيٗ، خهلل ٜم٣( ؤ٦ )ي٢٧٥ ز
، ٦ي٧٥يدِيٛ «خهلل يٕٝك»بٔٝدليٗ ٤يع٥ٛ ، ٜؽٗ ٜٙدز٥ص ؤؼّٙط ل٩ٙ ؤ٠دْ ال يًلي ؤلً بال

لللديش يخَـللص ٌللي خ٘عٕللٝيدض خ٘ي٧٥ييللص، يّلل٧ٖ  ، ٥ٌلل٢ٍ «خ٘للُذ وٙللٛ»، ٦ي٧٥٘للك «خهلل يٌُللك»
لل وحتى لؾجؿد د  ، سم اجله لؾبشاصبقع  الؾغ  الؿؼاس   العربي ( تسؿ  لـسب  »خ٘ؽُيّلي: 

 .(151 تعزيز اجيؿ ن، ص  « حص ا  

ؤ٠لد ال ؤِل٧ٖ ؤٞ زد٘عإٔيلً ٦٦زد٘م٧ٝٚ ؤيَْ ـ١لدزٕٛ ؤ٠ل٣ ١ٜلدِق ٌلي ٤لٍخ خ٥ٍ٘لٛ ، ٌٕعلر: )
(، ٦ؤِل٧ٖ: ٕ٘لٟ ١٤لدْ ٜلٟ ٤٧ٝ٥ٌلد ٤ٕلٍخ٦ ٔٗ خ٘ي٧٥ي ٦ٌُٕخ خ١٘سل٧خض زل١ٍٓ ٤لٍخ خ٘عٍٕليُ ،

 ُٛ ص لٙلل٩ ٤للاالء، ٦خ٘مٕللٓ ٤للاالء زمفلل ٠مللٛ، ١٤٦للدْ ٜللٟ ٥ٝ٥ٌللد لٙلل٩ ٠ملل٧ آوللُ، ٘لليٓ ٥ٌلل
 صميك.. ٦ؤ٧ِخٖ خُ٘ـدٖ يٕعإ٠ٓ ز٥د، ٦ال يٕعًٖ.

بٌخ َـم١د ب٘ل٩  »:  ٘دَلد  َؤي ظبلٜيٍ خٕ٘ٝيك ٦خ٘ي٧٥ي ٌي خٕ٘ٝيدي٧ّٖ ل٧ض ٔٝمدٞ 
ظدَيه لبلِص خُ٘ٔٗ زدٕ٘ٝيك ، ٦ـ٠ًد ؤ٥٠ٛ ٘ٛ يفُئ٦خ ٌلي ؤ٦ٖ خألٜلُ لٙل٩ خاللعلُخي زإ٠ل٣ 

٦ٞ ؤٞ يف٥ُ خهلل ٌي ٤يحلص ب٠ٕلدٞ . ٠ملٛ ٔلد٧٠خ ي١عفل٦ُٞ أل٥٠ٛ ٔي٧٥ي ٔد٧٠خ يٕعسمً...  ٧٤ خهلل
خٕ٘ٝللّيد، ٕ٘للٟ خٕ٘ٝلليد زد١ٕ٘للسص ب٘لل٩ ؤٌٕللد٤َٛ خ٘عللي ظ٧خَؼ٤٧للد لللٟ ؤـللًخي٤ٛ ٘للٛ يٕللٟ ٔلل٨٧ 

خهلل ٌي خٕ٘ٝيميص ، ل٧ض ٔلٝمدٞ ، ) «يإظي ٜٟ ل١ً خهلل ، ٦٘يٓ ٧٤ زٍخض خهلل٧َٖٔ ٜٝعدِ 
 ٚ٠47). 

٘ي٥ل٧ي ٜمدصلُي خٕ٘ٝليك، ٦َٔلّض لٙل٩ ؼٛ خ٠عّلٗ ـ١لدزٕٛ ١ٝ٘دِٙلص ٜم١ل٩ خ٘س١ل٧ش ل١لً خ
٘يعٝيّ لٟ  ،، ٤٦ٍخ ٜد يم١ي ً٘يٕٛ ؤ٣٠ خزٟ خهلل زد٘ؽسيمص«الن اهلل الوحقا»٦صً خٕ٘ٝيك زإ٣٠ 

 زد٘ؽسيمص. ٣زد٘عس١ي، ٧٤٦ خز١خهلل زّيص ؤز١دء خهلل خآلوُيٟ، ٥ٌٛ ؤز١دء 

، خ  ٤٧يص ؤزل١٤٦ًد ي١ّٜٙد ؤٞ ٠ُـك ب٩٘ ٌٕ٘ٛ خ٘مصُ، ٧٥ٌٍٝٚ خ٘س٧١ش ل٤ً١ٛ ال يّعُٞ زدأل٘
:  ٧٘21ِلد ) «يثم انًاليكخ، ْٔى ؤثُابء اه»( ، ٦ِيٗ: ٠8:  ٧٘٠ِد ) «آصو، اثٍ اه»ٍ٘خ ِيٗ: 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ٔؤياب كام اناظوٍ قجهإِ فإعؽابْى »(، ٦ٜم٩١ خ٘س٧١ش ٌي ؤ٤ٌد٥٠ٛ ال يعفد٦ِ ٜد ِد٣٘ ي٧ل١د: ٠6

 (.42: 4ي٧ل١د ) «انًايٌُٕ ثبؿًّ :ؤٌ وصيغٔا ؤٔلص اه، ؤ  با ؿهؽبَ

ً خإل٠فيٙييٟ ي٧ّٙ١ٞ ٤ٍخ خ٘ٝم٩١ ٘ٙس٧١ش ٌلي ٔليدَ خ٘ملًيػ للٟ خٕ٘ٝليك، ٌّلً ٦ٍ٘خ ظف
: 45ٜلُِٓ ) «كابٌ ْاظا اإلَـابٌ اثاٍ اه  با د ا» ِدٖ ِدجً خ٘ٝدجص ٘ٝلد ٘لد٤ً ٜل٧ض خٕ٘ٝليك:

ثبنذ ي اخ كابٌ ْاظا »(، ٤٦ي لسلدَش ٔعس٥لد ٧ِ٘لد زصليىص ظ٧ظلك ٜم١د٤لد ٌلي ٌ٘لٓ خّٜ٘لدٞ: ٠9
٧٥ٌٍٝٚ ـيٗ خٕ٘ٝليميص خأل٦ٖ ٘ٝصلؽٙك )خزلٟ خهلل( ال يّيلً (، 17: ٧٘2٠ِد ) « اا اإلَـبٌ ثبع

 .لٟ ٜم٩١ : )خ٘مسً خ٘سدَ خ٘ٝؽيك هلل(

ـ»خ٘ٝؽللُخٞ ي٧ٔللً خ٘للًزٓ: يّلل٧ٖ  ٍَّ ًُ ٔلل ، ٌٕد٠للط ٜمللٌُع٥ٛ ظللميٍص د  خُ٘ٔللٗ ٔللد٧٠خ زملل
؛ بال د  ٧ٜٙ٦٘ص، ٌٕد٧٠خ يا٧١ٜٞ زإٞ خٕ٘ٝيك ٧٤ خزٟ خهلل ؤٔؽُ ٜٟ ٔٗ خأل٠سيدء، زٗ ٧٤ ب٣٘ ؤيع

، ٦٘لٛ يٕلٟ يٕٝل٥١ٛ ٘لُق آولُ خ يف٥ٙل٧ٞ ٤لٗ ٤ل٧ ب٘ل٣ زلد٘ٝيبلي خألِ٘لي ؤ٦ ز١ل٧ق ؤ٥٠ٛ ٔلد٧٠
، ٌد٘عبلٜيللٍ (727ظمٍللص خ٘فيللٗ، خ٘ٝؽللُخٞ ي٧ٔللً خ٘للًزٓ، ٚ ) «٦ظٍصلليٌٗ٘للٓ زصللُخلص 

 يف٧ٙ٥ٞ ٜد ل٣ٌُ خٕ٘ٝيمي٧ٞ زم٤ًٛ ٜٟ ز٧١ش خ٘ؽسيمص ٦خألِ٘يص.

١٤للد ظم١للي ، ٌد٧٘ليللً «الوحقددا»٦ٕ٘للٟ ظسّلل٩ ٘للًي١د ٍ٘فللص ظمعللدؾ ب٘لل٩ ٜمد٘فللص، ٤٦للي 
خ٘ع٧َخش ل٩ٙ بٔمدَ ، ًٌّ ٦صٍع٣ ؼبلغ ُٜخض  )خٍ٘ٝعٗ(، ٧٤٦ ٠ٍٓ خ٘ٝم٩١ خٍ٘ي ؤؼّٙع٣

 ، ٦٘ٛ يٕٟ(2: 22، 5: 24 )خ٘ع٧ٕيٟ « ارحق تحبه؛ الذي وحق ك ابـ  خذ»زإ٣٠ ٦ليً ؤزي٣ 
، ؤي ٤ل٧ ٜلٟ د  ٦لي٢ً ٌي ي٧ٚ ٜٟ خأليدٚ، ٌإو٢٧ بٔٝدليٗ ؤٔسُ ٣١ٜ زإَزمص لٙلُ لدٜل بٔمدَ

 .ؼ٧خٖ ؼ٧ٍ٘ع٣ ٦صسد٢ (خ٧٘ليً)يٕعمُ ّ٘ر 

٦َولٛ ؤٞ )خزلٟ خهلل( ال ظم١لي ل١لًي ؤٔؽللُ ٜٝلد ِٙلُط؛ ٌلة٠ي ؤَيللً ظ١سيل٣ ـ١دزلٓ ب٘ل٩ لللًٚ 
، «هل أك  الؿسقح ابن اهلل ؟ قا ل لاه يساو  : أكا ت قؾا ت » :ظٕٙيٝي زصمص خٔع١عدـٓ ٘ٝم٩١

( ، ٤٦ل٧ ٜلد ظم١ي ٧ٜخٌّص خٕ٘ٝيك ل٩ٙ ٜد ِد٣٘ َجيٓ خ١٥ٕ٘لص ،«ؤََذ قهَذ » ًٌّ ٥ٌٛ ـ١دزٕٛ 
ٌلي ٠ٕلىص خ٤ُ٘سد٠يلص خٍ٘يٟ لّٙل٧خ لٙيل٣ خآلزدء خ٘ي٧ٕلي٧ٞ يىدٍ٘ٓ ز٣ لٙٝدء ٜمعس٦ُٞ، ٥١ٜٛ 

 .«ؤٞ ي٧ٕق يٌُط ٤ٍخ خّ٘ٙر :خ٘ٝم٩١»خ٘ي٧ٕليص ز٥٘٧ّٛ: 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
٦ؤٜد خّ٘ٓ خ٘لًٔع٧َ ل١لد ـلُـٓ خ٘ىعلُي، ٌلُؤ٨ ؤٞ خ٘ل١ٛ ٜٙلسٓ يمعٝلٗ خ٘عصلًيُ 

 «خذ خٕ٘ٝلليك يمعٝللٗ خإليفللدذ ٦خ١ٍ٘للييّلل٧ٖ خ٘مللد٧ٌَٞ زد٘ٙىللص خآلَخٜيللص: بٞ ـلل٧»٦خ١ٍ٘للي: 
(، ٦لٙي٣ ٌٙيٓ ٜٟ ٔسيلُ ٌدجلًش زد٘سملػ للٟ يال٘لص خ٘مسلدَش 289/ 4)ظدَيه خٍُٕ٘ خٕ٘ٝيمي 

 .خ  ٦خلً د  ٌي خ٘ٙىص خ٘ي٠٧د٠يص خ٘عي ال يمُي خٕ٘ٝيك ٥١ٜد لٌُ

ؤ٠للل٣ )خزلللٟ خهلل( ٦٘للل٧ زلللد٘ٝم٩١  خٕ٘ٝللليك٦ٔلللإ١٘ي ـ١لللدزٕٛ: ٤لللٗ ي١١ٕٝلللي ؤٞ ؤِللل٧ٖ للللٟ 
 ٝفدِي ٘ٙس٧١ش؟خ٘

يفللل٧ِ ؤٞ ؤِللل٧ٖ للللٟ ؤي لسللً صلللد٘ك ؤ٠للل٣ )خزلللٟ خهلل، زٝم١للل٩: لسلللً خهلل  ،٦ؤـيسللٓ: ٠ملللٛ
 خ٘صد٘ك خ٘سدَ(، ٦٘يٓ ؤٔؽُ.

٦خٕ٘ٝلل٧ٝٙٞ يفع١سلل٧ٞ ٤للٍخ ، ٦ؤٜللد ٌيٝللد يّيللً لللٟ ٤للٍخ خ٘ٝم١لل٩ ٌىيللُ ـللدجّ زللدإلؼبلَ
 ك ٌي١د.خالٔعمٝدٖ ٦ي١ٝم٣٠٧ ٘ٝد يّك ٌي٣ ٜٟ بي٥دٚ، ٦ًِ ٦ِك ٟ٘ٝ ِس١ٙد، ٌبل ٠مر ؤٞ يّ

 

ب٘لل٩ ٧ٜظلل٧ق  خ  ٦يصللٗ ز١للد خ٘مللًيػ ب٘لل٩ ٜٕللإ٘ص خٕ٘ٝللد٦خش زلليٟ خهلل ٦خٕ٘ٝلليك، ٦ظمًيللً
يم١لي:  «ُصفا  بناد»خًَّ٘ش خٍ٘خظيص هلل، ٦خًَّ٘ش خ٧٤٧ٝ٘زص ٕ٘ٙٝيك، ٦ًِ ٌُٔ ـ١لدزٕٛ ؤٞ ٠لٛ 

(، ٦للليٟ لللًؼع١ي لللٟ خً٘ي٠٧١للص )ٌٝم١لل٩ خآليللص ؤٞ خآلذ يٝللدَْ لٝٙلل٣ ٦ٔللٙؽد٣٠ ٌللي خالزللٟ
ؤوسُظ١ي )ؤٞ خآلذ ٔيٝدَْ خً٘ي٠٧١ص زدالزٟ، أل٣٠ ٧٤ ل٣ّٙ خ١٘دؼُ(، ١٤٦د يفٟ ـ١لدزٕٛ ؤٞ 
٢ٍ٤ خً٘ي٠٧١ص خ٘ٝمؽدش ظٙٝٗ ٔٗ صبلليدض خهلل ٌي خً٘ي٠٧١لص، ٌلدُ٘ٝخي ٥١ٜلد زمٕلر ٥ٌٕٝلٛ 

 )خً٘ي٠٧١ص خ٘ٝؽّٙص( .

وُيٟ ٦ٌُ خوعصدصلدض ؤول٨ُ، زأ ٦ًِ ٌدض ـ١دزٕٛ ؤٞ خآلذ ٔيٝدَْ خً٘ي٠٧١ص ؤيعد  
ٌٍي ليٟ ٔيًيٟ خٕ٘ٝيك خ٘سُٙ، ٌةٞ ز٧٘ٓ ٦خًّ٘يٕيٟ ؤ٦ٔٙط ب٘ي٥ٛ ٜٟ ِسلٗ خ٘لُذ ٥ٜٝلص 

(، ٠: ٠٦َ٧ٔ6ؽل٧ْ  4) «؟َُب ؿاُضوٍ ياليكاخؤؤنـزى رعهًٌٕ »بيخ٠ص خ٘ٝبلجٕص ، ليػ ي٧ّٖ: 
٦٘ٛ يصسم٧خ آ٥٘ص.

لللً ٜللد، ٤٦للي يل١للي ؤِلل٧ٖ: خهلل لللّ ٦ـللٗ يعصللً زصللٍدض ٌخظيللص ٜؽّٙللص ٘للٛ ي٥ٙ١للد ٜللٟ ؤ
صٍدض ظفٝك خٕ٘ٝدٖ ٣ٙٔ، ٦ظ٧ّٚ زٍخظ٣ ل٩ٙ ٠م٧ ويُ ٜم٦ًي زم٦ًي خّٜ٘دٞ ٦ال خٕ٘ٝلدٞ، 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
٧٥ٌ خ٘ىدُ٘ خألزًي خألِ٘ي خٕ٘ٙي خ٘مٙلٛ ٦خّ٘لًَش.... ٤٦ل٧ ي٥لر ٜلٟ ٘لدء ٜلٟ وّٙل٣ زملط 
صٍدظ٣، ٌع٧ّٚ ز٥ٛ ل٩ٙ صٍص ظىديُ ِيد٥ٜد زٍخض خهلل، ٌدهلل لٕيٛ ٦ٔٝيك ٦زصيُ ٦لي، ٦٘ل٣ 

صٍدض ٜٟ صٍدظ٣،  دض ٜد يٙيُ زٍخظ٣ ويُ خ٘ٝم٦ًيش، ٣١ٕ٘٦ ٤٦ر خ٘سُٙ ٜؽبل  ٜٟ ٢ٍ٤ خ٘صٍ
ٌّدٜط ز٥ٛ ل٩ٙ ٦ـ٣ يٙيُ زعلم٥ٍٛ ٦ٌخظ٥لٛ خ٘ٝمل٦ًيش، ٌدإل٠ٕلدٞ لٕليٛ ٦ٔلٝيك ٦زصليُ 
٦لي، ٥١ٕ٘٦د صٍدض ٜمل٦ًيش ٜلٟ ليلػ خّ٘لًَش ٦خالٔلعُٝخَيص، ٥٘٦لد زًخيلص، ٥٘٦لد ٥٠ديلص.. 

خ٘صللٍدض ز٥للٛ، ٌسمعلل٥ٛ ؤلٕللٛ ٜللٟ زمللط،  ٦خ١٘للدْ ٌيٝللد زيلل٥١ٛ يعٍللد٦ظ٧ٞ ٌللي ِيللدٚ ٤لل٢ٍ
٦ؤٔٝك ٜٟ زمط .. ٤٦ٍٕخ ٌةٞ لؽديد خهلل ١ٙ٘دْ ظعٍد٦ض، ٥١ٕ٘٦د ل٩ٙ ٔٗ للدٖ ال ظٝدؼلٗ 

 ظٕٙٛ خ٘صٍدض خ٘عي ظ٧ّٚ زٍخض خُ٘ذ ظسدَْ ٦ظمد٩٘.

، «خٕ٘ٝلليك خألَظللي» :٦ؤٜللد خٕ٘ٝلليك خ٘للٍي ٔللدٞ يملليٗ زي١١للد لٙلل٩ خألَض، ٌٕإٔللٝي٣
ًال٘لص لٙل٩ ٌ٘لٓ خُ٘ـلٗ خ٘مفليٛ خ٘لٍي للدٖ لٙل٩ خألَض ٦وديص ٜد ؤَي٢ً ٜٟ خ٘عٕلٝيص : خ٘
 ٧َٔال . خ  ٠٦مٟ خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ ٠اٜٟ ز٣ زُٙ ، خ  ٜمس٧ي د  ِسٗ ؤٍ٘ي ١ٔص، ٦ؤ٠عٛ ظ٣٠٦ُ ب٥٘

يٍل٧َ ٜلد للد٢ِ ويل٢ُ، ٥ٌل٧  د  زمٕر خإل٠فيٗ لدِ ٜٟ خهلل ٠صيس «خٕ٘ٝيك خألَظي»٤ٍخ 
٘ليٓ )ص ـ٤٧ُيلص، ٤٦لي : ، ١٤٦د ـ١دزٕٛ يعيً ٜبللفل« ؤوعبا وذيد يٍ وشبءالثٍ »ٜؽبل  

٘يٕلط ٜٕعٕلسص(، ٌإ٠لط ظٍعلُض ؤٞ بليلدء٢ ويلُ ٦ ٔٝد ظًل٧ٞ .. ٥ٌي ًَِش ٌخظيص (ٌٞ خهللل)بز
 ُٜظسػ زٝٙيحص خهلل ٦ب٣٠ٌ ٦بًِخَ خهلل ٣٘ ل٩ٙ خإلليدء، ١٤٦د ٧ٜظك وبل١ٌد.

ٍ٘خ ١ُٔـك ب٩٘ ِصص ٜلٟ ِصلٛ خإلليلدء خ٘علي ٌم٥ٙلد خٕ٘ٝليك، ١ّ٘لُؤ خ٘ملًغ ٔٝلد . 4
٘مدَِ زمً ٧ٜظ٣ زإَزمص ؤيدٚ ، ٌّلً ظّلًٜط ب٘يل٣ ؤوعل٣ ُٜؼلد  «خٕ٘ٝيك خألَظي»٧٤، ًٌّ ؤليد 

( ، ٥ٌلي ظعملًغ  22: 44ي٧ل١لد ) «وابِبٌ كام ياب رؽهات ياٍ اه وعؽياك اه ؤعهى أ»ِدجٙص: 
ٜللٟ َذ ويللُ ٜملل٦ًي ، ٦ألٞ خٕ٘ٝلليك ٘للىٛ ٜملل٦ًي  خ  لللٟ ٘للىٛ ٜملل٦ًي يٕللعًٝ ٜللًي

رجكد ٔانيٕٓص انظوٍ جبءٔا يعٓب وجكٌٕ اَؼعج فهًب عآْب وـٕ   »ٍٜمٛ زد٘ٝٙدلُ خإل٠ٕد٠يص 
 «با ؟ وو ثكٗ وـٕ  وو فبَؼعج وـٕ  فد َفـّ ؤوعاوٍ ٔظعزًِٕؤ :ٔقبل ،ثبنغٔح ٔاظؽغة 

 (.٠8-٠٠: 44ي٧ل١د )

ناٗ بٔعفا  وـإ  عيُياّ »: د  ٥ٜٝل د  ب٩٘ ِسلُ ٘ملدَِ، ٦ٌملٗ ٘ليح «خٕ٘ٝيك خألَظي»٦ظًّٚ 
َك فاد كام دايٍ رـاً  ؤَب عهًذ ؤٔ،  َك ؿًعذ ندشكغك أل، ؤوٓب اآلة ؤ :ٔقبل ،فٕو



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
، ٌّلدٚ ٘ملدَِ ٜلٟ خ٘ٝل٧ض، ٦٦ِملط «با نعبػع ْهى سبعجا»(، ؼٛ صُن : 14: 44ي٧ل١د ) «ند

 ؤلف٧زص خإلليدء خ٤ٍٝ٘ٙص.

 ٔٝلد ظلًل٧ٞ .. ٥ٌلي ِلًَش ٌخظيلص (ٌٞ خهللل)ب٧٘٦ زمؽ١د ٌي ٢ٍ٤ خّ٘صص لٟ ٧ِ٘ٓ: )٘يٓ ز
ٜٟ ؤؼُخي خّ٘صص يًّ ظل٢ً، خزعلًخء ، زٗ ٔٗ ؼُي خ  ٘يٕط ٜٕعٕسص( ٘ٝد ٦ـ٠ًد٢ ٌي٥د ؤز٦ً

٦خ٠ع٥للدء ز١فلل٢ُ ب٘لل٩ خٕ٘للٝدء، ٦ؼٙللر  ،«واابِبيااب رؽهاات يااٍ اه وعؽيااك اه »ٜللٟ ِلل٧ٖ ُٜؼللد: 
ٔؤَب عهًُذ ؤَك فد كام دايٍ » خٕ٘ٝدلًش ٜٟ خآلذ خٍ٘ي خٔعفدذ ٣٘، ٧٤٦ يٕعمُ ٢ُٕ٘

 . ٥ٌٗ ٜد ِخٖ ـ١دزٓ ي٨ُ ؤٞ خإلليدء صٍص ٌخظيص ٕ٘ٙٝيك؟.«رـً  ند

ال ي١فلُ ب٘ل٩ خألَض ليلػ يّلً خٕ٘ٝليك، ٘يٕلإ٣٘ خ٘مل٧ٞ،  د  يً ؤٞ يميي ٜيعلخهلل ليٟ يُ
٦ال ي٧ّٖ ٕ٘ٙٝيك ٦ال ٘ىي٢ُ: ؤُْٕ٘ أل٠ٓ خٔلعفسط ٘لي .. ٦ال ظ١دـيل٣ ُٜؼلد : )ؤي٥لد خآلذ 

٦ال يمعدؾ ب٩٘ ؤلً، ٧٥ٌ خ٘ٝميلي  ،(، أل٣٠ ال يؽٙر ٜٟ ؤلًيد٢..بيمؽيٓ  ..ٜد ظؽٙر ٜٟ 
 خ٘ٝٝيط زٍخظ٣.

خ٘لللٍي ظمس٠٦ًلل٣ ٌيمعللدؾ ب٘للل٩ للل٧ٞ خهلل، ٘يميللي ٘ملللدَِ ؤ٦ ؤي  «يخٕ٘ٝلليك خألَظلل»ؤٜللد 
 ٘ىٛ ؤَخي بليدء٢ ٜٟ خ٧ٝ٘ض.

خٍ٘ي ظمس٣٠٦ً ٜمعدؾ ٘يٓ ٌّػ ب٩٘ خهلل، ٦ال ب٩٘ خ٘سُٙ، زٗ ٤ل٧  «خٕ٘ٝيك خألَظي». 5
 «خٕ٘ٝليك خألَظلي»ٜمعدؾ لع٩ ب٩٘ خ٘مي٧خ٠دض، ظإٜٗ ٤ٍخ خ١٘ٛ خّ٘ٝلًْ خ٘لٍي ي١ّلٗ ؤٞ 

 سأأكما   وإن»ؤَٔللٗ خؼ١لليٟ ٜللٟ ظبلٜيلل٢ٍ ٘يإظيللد٢ زفمللٗ ِللدجبل  : خِعللُذ ٜللٟ ـسللٗ خّ٘يعلل٧ٞ، ٦
 «خٕ٘ٝيك خألَظلي»(، ؤي: ٠4: 49)٧ِ٘د  «إميه حمت ج امرب إن: هاذا مه فقوال حتالنه؟ مل ذا: أحد

ٜمعدؾ ب٩٘ خ٘مٝدَ ، ٦يُخ٢ ـ١دزٕٛ ٔٙي خًَّ٘ش ٜٝدؼبل  ٟ٘ٝ وُٙ خٕ٘ٝد٦خض ٦خألَض خ٘عي 
 ٕ٘ٝيك!!يميٗ لٙي٥د خ٘مٝدَ خٍ٘ي يمعدـ٣ خ

زم٦ًي خّٜ٘دٞ ٦خٕ٘ٝدٞ ٦خًَّ٘ش، ٥ٌل٧  خ  ٜم٦ًي «خٕ٘ٝيك خألَظي»ًّ٘ ٔدٞ ٔٙؽدٞ . ٠
ال ي٧خِي ٔٙؽدٞ خهلل خ٘ٝؽُٙ خٍ٘ي ال يم٢ً ٘ليء، ٦ٜلٟ ؤ٤لٛ ؤي٘لص ٌ٘لٓ ٜلد ٔلّع٣ ٕ٘لٛ ٜلٟ 

عهااٗ ٔ   بناادَّ كاام ؿااهؽبٌ فااد انـااًبءُصفاا»ِلل٧ٖ خٕ٘ٝلليك زللإٞ ٔللٙؽد٣٠ ٜٕعٕللر، ال ٌخظللي: 
مؽل٩ ٘ل٣ ٜلٟ خهلل(، : )ٜٟ ٤لٍخ خ٘ل١ٛ ـ١دزٕٛ ٥ٌٛ، ٦ًِ «األعض ُٜ ٔلٙؽدٞ خٕ٘ٝليك خ٘ٝؽٙلُ 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
َُّ لٙي٣ ٦ِط ٘لٛ يٕلٟ يٝٙلٓ ٤لٍخ خٕ٘لٙؽدٞ، ٤٦ل٧ ٜلد  «خٕ٘ٝيك خألَظي»٦٘ٛ يع١س٣ ب٩٘ ؤٞ  ٜ

ِسٗ ٦اليظ٣ خألَظيص، ٦ٔلٍ٘ٓ ٜلد ِسلٗ ؤٞ يُلًٌك ب٘يل٣ خٕ٘لٙؽدٞ، ؤي بزلدٞ ؼ٧ٍ٘عل٣، ليلػ ٘لٟ 
ي ال يملللُي خ٘ٝٙلللي ٦ال خ٘مسللل٧ ٦ال يللًٌك خهلل ٤لللٍخ خٕ٘لللٙؽدٞ ٘لللٍٕ٘ٛ خ٘ؽٍلللٗ خألَظللي خ٘لللٍ

 خٕ٘بلٚ.

٦صللدَ َـللبل ، ٌللًٌك خهلل ب٘يلل٣ خٕ٘للٙؽدٞ، ؼللٛ صللٙس٣ خ٘ي٥لل٧ي،  «يسددوع»ؼللٛ ٔسللُ خ٘ؽٍللٗ . 1
خٕ٘ٝليك »ٌٝدض ل٩ٙ خ٘صٙير، ٥ٌلٗ خٔلعُٝ ٤لٍخ خٕ٘لٙؽدٞ ٜمل٣ لعل٩ ٤٦ل٧ ٜيلط؟ ٤لٗ ٔلدٞ 

خ٘ٝيط ٦خ٧ًٌٝ٘ٞ ٌي خألَض ٌخ ٔلٙؽدٞ لٙل٩ ٔلٗ ٜلٟ ٌلي خٕ٘لٝد٦خض ٦خألَض؟  «خألَظي
َّٟ ي٣١ٍٕ ٦يؽيلسٟ ـؽعل٣؟ ؤٚ ٔلدٞ ٥٘لٟ ٔلٙؽدٞ لٙيل٣ ٤ ُٔ ٗ ٔدٞ ٣٘ ٔٙؽدٞ ل٩ٙ خ٧ٕ١٘ش خ٘بلظي 

 ؟د  ٣ ٔيً ٘حٟ، ٧٤٦ ال يٝٙٓ ٌمبل  ٦ال ١٠٧َٕٔ يّٙسْ 

كال »٦ؤ٠س٣ ـ١دزٕٛ ب٩٘ ظ٦َُش ظف١ر خ٘مٌُيص ٌي ظٍٕيُ ٜمد٠ي خ١٘ص٧ٚ خٕ٘عدزيص . 5

٧ خ٘م٥للً خ٘فًيلً ظّل٧ٚ لٙلل٩ ، ٌد٘ٙىلص خ٘عللي خلعٝل٤ًد ٜاٍ٘ل« عؾااى اضر و راؾط ن يف الساؿ  
خ٘ٝسد٘ىص ٌي خ٘ؽُق، ٤٦ٍخ يعف٩ٙ ٌي ٧ٜخظك ٔؽيُش، يم٥ٌُد خ١ّ٘دي، ٦يىُؾ ز١د خ٘مًيػ ب٩٘ 

٘لل٧ ظعسم١د٤للد، ١ٕ٘للي ؤٔعٍللي ز١ٝللدٌؾ ظعللك ؤٜدٜللٓ خ١٤ٍ٘يللص خ٘عللي يٕعللر ز٥للد آوللُ ٧ٜظلل٧ق 
 خإل٠فيٙي٧ٞ:

 فهـااذ ٔادااضح ٔادااضح كزجااذ بٌ وـاإ ، صااُعٓب كثيااغحآسااغ  ٔؤشاايبء ». يّلل٧ٖ ي٧ل١للد: ؤ
(، ٦ال ؤـٟ ـ١دزٓ ؤ٦ ؤي ؤلً 25: 24 )ي٧ل١د «انًكزٕثخ انكزت وـ  َفـّ انعبنى ؤٌ ؤظٍ

٦ؼبلؼيٟ ١ٔص، ٧٘٦ صل١ك  د  يمُي لفٛ خ٘مد٘ٛ يّسٗ ٜؽٗ ٢ٍ٤ خ٘ٝسد٘ىص، بٌ خٕ٘ٝيك لدٖ ؼبلؼ
صلٍمص، ٌلةٞ خٕ٘ٝعٙل٩ٍ  411ٌي ٔٗ ي٧ٚ ٜدجلص ٜمفلّش، ٦ٔعس١لد ٔلٗ ٜمفلّش ٌلي ٔعلدذ ٜلٟ 

 َفـاّ انعابنى ؤٌ ؤظاٍ فهـاذ»: ٕٛ يٍٕي ٦يٕك ٢ٍ٤ خٕ٘عر، ٌٟٝ ُِؤ خٍ٘ي يمٝٗ ٌي٣ ـ١دز
٥ٔٗ لٙي٣ بيَخْ خ٥١ٝ٘فيص خ٘عي ي٥ٕٕٙد خإل٠فيٙي٧ٞ ٤٦لٛ يعملًؼ٧ٞ  «انًكزٕثخ انكزت وـ 

 انـاًبء فاد ؿاهؽبٌ كام بناد   قابيالا: ُصفا  ٔكهًٓاى وـإ  فز اضو »لٟ خٕ٘ٝيك ٌي٧ّٖ ٜعل٩: 
 مٕر. (، ٢ٍ٥ٌ ٜسد٘ىص 48ٌ: 28 )ٜع٩ « األعض ٔعهٗ



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ٔؤٌ وصبنخ ثاّ انكام نُفـاّ »لٟ خ٘ٝصد٘مص خ٘عي ظٝط زًٚ خٕ٘ٝيك :  ٧ّٖ ز٧٘ٓ. يذ
« انصااهخ ثااضو صااهيجّ ثٕاؿااؽزّ ، ؿاإاء كاابٌ يااب عهااٗ األعض ؤو يااب فااد انـاإًاد عاابيالا 

، ٜك ؤٞ خ٘ٝصد٘مص ودصص زٙمس٣ خٍ٘ٝلًييٟ ي٦ٞ خ٘فٝلديخض ٦خٕ٘دج١لدض  (21:  ٧٘٧ٔ4ٔي )
.. الؽال  »٦ٜك ٌ٘ٓ ٌةٞ ؤ٧ٙٔذ خ٘ٝسد٘ىص خألَض ، ل٩ٙ ٦خ٘عي ٌي خٕ٘ٝد٦خض  ويُ خ٘سُٙيص

ؤ٤لٗ ىيلُ ـم١ٙلد ٥ٍ٠لٛ ٜلٟ خ٘ل١ٛ ٘ل٣٘٧ٝ ٕ٘ٙلدٌُيٟ، ٦٘ « م  عؾاى اضر  أم ما  يف الساؿوات
 خألَض ٔد٘ٝبلجٕص خٕ٘دِؽيٟ زمٕر ٜمعًّٔٛ.

نزااضثيغ ياامء األػيُااخ ، نيجًاا  كاام شاادء فااد  »: يّلل٧ٖ زلل٧٘ٓ لللٟ ٜفلليء خٕ٘ٝلليك .ؾ
ي٧ّٖ خّ٘ٓ ـليٝٓ  ٍ٘خ،  (41:  4ؤٌٕٓ )« ، ٔيب عهٗ األعض انًـيخ ، يب فد انـًٕاد

خ٘مللد٘ٝيٟ ، لي٥ُّللد ٦ـٝدي٤للد ، ٔد٘ٙللٝٓ « ءدكاام شاا» :ل وًكااٍ ؤٌ وكاإٌ يعُااٗ »ؤ٠ِللٓ : 
٣ ال يٕٝلٟ ؤٞ ٦خُّ٘ٝ ٦خ١٘ف٧ٚ ، أل٥٠د ٘يٕلط ِدزٙلص ٘ٙٝصلد٘مص ٜلك خهلل ، ٥٘٦لٍخ خٕ٘لسر لي١ُل

خ٘ىبلجللُ خ٘مدِٙللص خٕ٘للدِؽص ، ألٞ يّصللً ز٥للد ٔللٗ خ٘ميلل٧خٞ ، ٦ال يٕٝللٟ ؤٞ يّصللً ز٥للد ٔللٗ 
[ ٦ال يّصللً ز٥للد ـٝيللك 46:  2خٕ٘ٝلليك ٘للٛ يللإض ٘يٍعللًي خ٘ٝبلجٕللص خٕ٘للدِؽيٟ ]لسللُخ٠ييٟ 

عهاى انالْإد انُ ابيد ، ) «، ألٞ خٕ٘عدذ يمٙٛ ؤٞ ٘يٓ ٔٗ خ٘سُٙ يعصد٘م٧ٞ ٜلك خهللخ٘سُٙ
َِؾ ، ص   .)ٔٗ ٘يء( د  ال ظم١ي يخجٝ «كم شدء»، ٤٦ٍٕخ ٌل(424جيًؾ ؤ

يعلُذ ـ١لدزٕٛ ؤٜؽٙلص ٘عُّيلر خ٘ٝمللد٠ي، ٌإَخ٤لد ؤٔؽلُ وُخزلص ٜلٟ خ٘ٝم١ل٩ خ٘للٍي  د  ٦ؤليد٠ل
ال ظم١ي ؤ٣٠ ٘ٛ يٕلٟ  «ؤُلؽي» أو «ُدفع»ٔدٞ ي١سىي ظ٧ظيم٣، ٌميٟ ظمد٦ٖ ب٥ٌدٜي ؤٞ ٔٙٝص 

ِ٘ٝلد ؤُلؽيلل٣ ، ٌعّل٧ٖ: )ل١لًٜد ؤِل٧ٖ: ب٠لي ؤلؽيللط ٘يلًي ٥ٜٝلص خٕ٘عدزلص . ٤للٗ  د  ٜلٟ ِسلٗ ٜدٕ٘ل
٢ٍ٤ خ٤٧ٝ٘سص ؼٛ زمً ٌ٘ٓ ؤُلؽيط ٥٘د ؟( ٦ٜٟ ِدٖ ٘لٓ: بٞ ٜم٩١ ٌ٘ٓ ؤٞ يًي ٘ٛ ظٕٟ ٥٘د 

ٌي خ٘مد٘ٛ ي٧ّٖ: ؤلؽيُط يًي ٥ٜٝص خٕ٘عدزص؟ ٦ٜٟ خٍ٘ي ؤوسُْ ؤٞ خ٘يلً ظٝٙلٓ ٤٧ٜسلص  خ  ؤلً
٤ٗ ٔعٕلعُٝ ٌي٥لد ظٙلٓ  ،ب٩٘ ٘ىٛ زؽدٖ - زُؤيٓ – زٍخظ٥د؟ ٧ٌٙ ١ّٙ٠د ٢ٍ٤ خ٘يً خ٧٤٧ٝ٘زص

 ٥د؟خ٤٧ٝ٘سص؟ ؤٚ ؤٞ خ٤٧ٝ٘سص ودصص زصدلس٥د ٦٘يٕط ٌي

ٌللي  د  ؤظملل٨ً لعللُظٓ ؤٞ ظفللً ٘ىصلل: )٦ٌللي ٥٘فللص صللدَٜص ظمللًخ٠ي ـ١للدزٕٛ ِللدجبل  
لٙل٩ خألَض ، ؤ٦ ؤٞ ٘ل٣ ِلًَش ويلُ ٦ ؤٞ ٣٘ ٔٗ ٔلٙؽدٞ ٌلي خٕ٘لٝدء :خٕ٘عدذ خًّْ٘ٝ ي٧ّٖ

 .(، ٜؽٙٝد ِدٖ خٕ٘ٝيك يءٜم٦ًيش ٜؽّٙص ٌي ٔٗ ٘



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
لل ِّٔ ّلللص، ال ُ ـ١لللدزٕٛ ؤٞ ال ؤللللً يٝٙللٓ ِلللًَش خهلل خ٘ٝؽ٦ٙؤٔللعفير ٘ٙعملللًي زملللً ؤٞ ؤٌ

خٕ٘ٝيك ٦ال وي٢ُ، ٦ٜد ظُّؤ٢ ٌي ظٕٙلٛ خ١٘صل٧ٚ ٤لي ٠ل٧ق ٜلٟ خ٘ٝسد٘ىلص ٦خ٘ٝفدٌِلدض خ٘علي 
 ؤؼّٙط ٌيٝد يىٛ خٕ٘ٝيك ٦ٌيٝد يىٛ وي٢ُ ؤيعد .

ال يفلد٦ِ ٜم١د٤لد  د  زٝم١د٤لد خ٘ٝؽٙلُ ، ٌإليد٠ل «ٔلٙؽدٞ»ؤَـ٧ ؤٞ ال ظ٥ٍٛ ٔٙٝلص  ،٦زًخيص
ٜيللُ لللٟ خإل٠ٕللدٞ ؤي خ٘فلل١ٓ ؤظللي٣ّ ، ٦يل١للد ٠مللُض ٥٘للد خ٘ٝؽللدٖ، ٌّللً ظمللًغ ٔللٍُ خّ٘ٝخ

عاٍ  فًٍ ْٕ اإلَـبٌ دزٗ رظكغِ؟ ٔاثٍ آصو دزٗ رفز ضِ؟ ٔرُ صاّ قهايالا »خإل٠ٕد٠ي، ٌّدٖ: 
جعهذ كم شادء رذاذ قضيياّ:  ،انًاليكخ، ٔثًجض ٔثٓبء ركههّو رـهؽّ عهٗ ؤعًبل وضوك

م ، ٔؼيإع انـاًبء، ٔؿاًك انجذاغ انـابنك فاد ؿاج، ٔثٓابيى انجاغ ؤوعابا اناُى ٔانج اغ جًيعابا 
(، ٧ٌصللً خ٘لل١ٛ خإل٠ٕللدٞ زإ٠لل٣ ؤِللٗ ٜللٟ خ٘ٝبلجٕللص، ١ٕ٘لل٣ ٜٕللٙػ 8-1: 8)خّٜ٘ٝلل٧َ  «انًياابِ

، د  ل٩ٙ ؤلٝدٖ خهلل، ٦ٔٗ ٘يء ٌي خ٘ف٧ ٦خ٘سمُ ٦خ٘سُ ظمط ًِٜي٣، ٥ٌٍخ خ٘عٕٙػ ٘يٓ لّيّي
ٜلد  – ٜلؽبل   –ب٠ٝد ٧٤ ظٕىيُ ٜد ٠ٕعؽيك ظٕىي٢ُ ٜٟ ٢ٍ٤ خ٘ٝى٧ِٙدض، ٦بال ٌةٞ ٌي خ٘سمدَ 

لٙي٥لد  د  ؤٞ يٕل٧ٞ ٜٕلٙؽ  ٜٟ خ٘مي٧خ٠دض خ٘عي ٘ٛ يٕلٝك ز٥لد خإل٠ٕلدٞ؛ ٌعلبل  ال يم٣ٝٙ بال خهلل
 .«رـهؽّ عهٗ ؤعًبل وضوك»٦ل٩ٙ وي٤ُد ٜٟ ؤلٝدٖ خهلل ، ؤي ٜى٧ِٙدظ٣ 

٦ٜٟ ؤٜؽٙص خٕ٘ٙؽدٞ خإل٥٘ي خ٘ٝم٦ًي خ٘لٍي يمؽيل٣ ٘لسمط وّٙل٣؛ ٔلٙؽدٞ بزٙليٓ خ٘لٍي 
ل يمؽي٣ خٕ٘علدذ ٔلٙؽد٠د   َٜ للُض لٙل٩ خٕ٘ٝليك ـٝيلك ٟ ال يّلٗ للٟ ٔلٙؽدٞ خٕ٘ٝليك، ٥ٌل٧ 
 عبل، ججم بنٗ بثهيؾ ؤصعضِ» ٦ لؽيط ٣٘، ٌمد٦ٖ بوُخء خٕ٘ٝيك ز٥د،ٜٝد٘ٓ خ٠ً٘يد خ٘عي ؤُ 

 ْااظا ؤعؽااد نااك بثهاايؾ: نااّ ٔقاابل انؼياابٌ، يااٍ نذ ااخ فااد انًـااكَٕخ يًبنااك جًياا  ٔؤعاِ
، كهااّ انـاهؽبٌ  ٍ  ؤياابيد ؿااجضد فااةٌ ؤعواض ، نًااٍ ؤعؽيااّ ، ٔؤَاب ُصفاا  قااض بنااد   ألَاّ ٔيجااضْ

جًيا  »(، ٌّلً ُيٌلك ب٘ل٩ خ٘ٙليؽدٞ ٔلٙؽدٞ ب٥٘لي يٙلٝٗ 7 -5 :1 )٧ِ٘لد «انجًي  نك وكٌٕ
، ٦يٕعؽيك ؤٞ يًٌم٣ ب٩٘ وي٢ُ، ٜٟ ويلُ ؤٞ يصلسك ٤ل٧ ؤ٦ ٜلٟ يإولٍ ل١ل٣ «يًبنك انًـكَٕخ
 ٤ٍخ خٕ٘ٙؽدٞ ب٥٘د .

ذ خ٘ٙليؽدٞ ٌللي ٤لٍخ خ٘ىسلُ، زلٗ ِلدٖ:  ٍِّ  وااب اطْات »٦٘مٙلٓ ظبلللؿ ؤٞ خٕ٘ٝليك ٘لٛ يٕل
(، ٌف٧خزل٣ ٜٙلمُ 8: 1)٧ِ٘لد  «رعجاض ٔداضِ ٔبوابِ رـاجض، بنٓاك نهغة يكزٕة: بَّ شيؽبٌ،

زعصللًي٣ّ ٘ٙٙلليؽدٞ، ١ٕ٘لل٣ َوللٛ ٤للٍخ خٕ٘للٙؽدٞ خ٘ٝلل٧ًٌق ٘ٙٙلليؽدٞ ٌة٠لل٣ ٘للٟ يٕللفً ٘لل٣، ألٞ 
 .«رـجض بنٓك نهغة »خٕ٘عدذ ي٧ّٖ: 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ؤٞ خ٘ٝٝد٘لٓ ُيٌملط ٘ل٣ ، ٥ٌلٗ ٔلٗ  :ؤٜد زىص٧ٚ ِل٧ٖ خ٘ٙليؽد٦ًِٞ ٔإ١٘ي ـ١دزٕٛ: )

زلل٣، ٌٝللدٌخ ٔعصلل٣ًِ ؟! ٜللد ي٧ّ٘لل٣ خ٘ٙلليؽدٞ ٍِّ (، ٦ؤـيللر: بٌخ ٔللدٞ خٕ٘ٝلليك ِللً صلل٣ًِ ٦٘للٛ يٕ
ز٣؟ ٍَّ ظُخ٠ي ؤ٧ِٖ؟ ؤ٠َي ٜد يؽسط ؤٞ خٕ٘ٝيك ٔ

٤ٍخ خ٘ٙيؽدٞ ٦ُِصً ز٧صً ؤٔسُ، ٦ًِ لدَ ٌي٣ خآلزدء، لع٩ ِلدٖ زمعل٥ٛ: ب٠ل٣ ٦صلً 
٣ (، 7١ٕ٘، خٍ٘صٗ ٠ٔٝد ٌمٗ خًّ٘يٓ بيُي١د٦ْ ٌي ٔعدز٣ )ظً خ٥ُ٘ؼّدض، خٕ٘عدذ  (ل )خهلل٘

 « انًااايُيٍ ريااغ ؤطْاابٌ ؤعًااٗ قااض انااضْغ ْااظا بنااّ» ٘ٙٙلليؽدٞ،  د  ٌللي خ٘مّيّللص ٔللدٞ ٦صللٍ
 اناغٔح انٓإاء ؿهؽبٌ عييؾ »، ٧٤٦ ؤيعد : «بنّ ْظا انضْغ»(، ٌد٘ٙيؽدٞ 1: 1 ٠َ٧ٔؽ2ْ٧)

انعبنى وإرد  ْظا عييؾ »(، ٦ٍٔ٘ٓ ٧٤: 2: 2)ؤٌٕٓ  « انًعصيخ ؤثُبء فد اآلٌ وعًم انظ 
 طاك »(، ٌلبل ي١فل٧ ٜلٟ ظٕلٙؽ٣ بال خٕ٘ٝليك ، ٦ٔلٍ٘ٓ ٠1: 41 )ي٧ل١د « ٔنيؾ نّ فدَّ شدء

(، ٤٦للٍخ خ٘لل١ٛ خألويللُ يمٝٙلل٣ 41: 2 )خ٘مسُخ٠يلل٧ٞ « بثهاايؾ ؤ ،  انًاإد ؿااهؽبٌ نااّ انااظ 
ٜمفللٛ خٍٕ٘ٝللُيٟ لٙلل٩ ٔللٙؽدٞ خ٘ٝلل٧ض خ٘ٝم١لل٧ي خ٦ُ٘لللي خ٘ٝعٝؽللٗ زللدإلو٧خء ٦خإلظللبلٖ، 

 ٦ٕٟ٘ ؼٝص ٥١ٜٛ ٜٟ ي٢ٍُٕ زد٧ٝ٘ض خ٘مّيّي. 

زإٞ ٜد ظُّؤ٢ ٌي خٕ٘ؽ٧َ خ٘ٝدظيص ال يٝدؼٗ ٦ال يٕد٦ي ٔٙؽدٞ خهلل خ٘ٝؽُٙ،  ١٤٦د ؤـًي
خٍ٘ي ال يم٢ً خّٜ٘دٞ ٦ال خٕ٘ٝدٞ ٦ال خإلٜٕلدٞ، ٕ٘لٟ خ٘ٙىلص خ٘ٝمسلُ ٌي٥لد للٟ ٤لٍخ خٕ٘لٙؽدٞ 

٦ٔلٍ٘ٓ ٌلي للُ  ،ظٙي زٍ٘ٓ ٘ٝد ٌي٥د ٜٟ ٜسد٘ىلدض ٦ٜفدٌِلدض، ٦ِملط ٌلي للُ خٕ٘ٝليك
 خ٘ٙيؽدٞ.

 وو ان ااضوغ عئوااب وااغٖ» زللدل٧َ خ٘للٍي ٦ُِصللً زإ٠لل٣ ٦٦ِمللط ٔللٍ٘ٓ ٌللي لللُ زٙمللدٚ زللٟ 
 : 21خ٘ملًي « )  انعيُايٍ يكشإف ْٕٔ ،ؿبقؽبا  ان ضوغ عئوب وغٖ انظ  انعهد يعغفخ ٔوعغف

1، 46 ). 

ال يُخي ٣١ٜ ؼبلِص خ٘مٙٛ، زٗ لٙٛ ٜم٦ًي، ٤٦ل٧  «يعغفخ انعهد»٦ـ١دزٓ ي٨ُ ؤٞ ٣٘٧ِ: 
، ٌد١٘صل٧ٚ «يعغفاخ انعهاد»ٌلص : صميك، َوٛ ؤٞ خ١٘ٛ يٙيُ ٌي ـد٢ُ٤ ب٩٘ ؼبلِلص خ٘ٝمُ

ظّيًَّ ل٧ٜٝدظ٥د زّٝيًخض لّٙيص ٦ٔيدِيص، ٧ٔخء ٔد٠ط لٟ خٕ٘ٝيك ؤٚ ٔد٠ط لٟ وي٢ُ، ٔل٧خء 
 ز٧ٕخء، ٢ٍ٥ٌ ٘ىص خٕ٘عدذ ، ٦ظٙٓ ؼُيّص ٜاٍ٘ي٣ ٌي خ٘عمسيُ.
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٦خ٘لللّلٛ زلللإٞ ٜلللد يىلللٛ خٕ٘ٝللليك ٤للل٧ ٔلللٙؽدٞ ٜؽٙلللُ ٤للل٧ ٜلللٟ خ٘لللعمٕٛ ٌلللي يالالض 

 عي ال ظصٙك ٌي خاللعفدؾ.خ١٘ص٧ٚ ٦خال٠عّدجيص ٌي خ٥ٍ٘ٛ خ٘

٦خٔع١عدـٕٛ خٍ٘ي ظ٧صٙعٛ ب٘ي٣ ٜٟ وبلٖ ـٝك للًي ٜلٟ خ١٘صل٧ٚ خ٘علي َٔلىط ٌلي 
يًٓاب عًام طاك »هلل ، ٌلل د  ١٤ٌٕٛ ؤ٤٧٘يص خٕ٘ٝيك، أل٥٠د زمٕر ٥ٌٕٝٛ ٔد٠ط ظفم٣ٙ ٜٕلد٦ي

ْإ ناك فٓإ يب ٔ كم يب ْٕ ند فٕٓ نك ،»خّ٘دجٗ: ٧٤٦  ،«كظنكالثٍ ]اآلة[ فٓظا وعًهّ 
ؤوعاابا وذيااد يااٍ الثااٍ كًااب ؤٌ اآلة و اايى األياإاد ٔوذيااد ، كااظنك  »، ٦ٜللٟ ٌ٘للٓ: «نااد

كًااب الثااٍ نكااد وكااغو انجًياا  »، ٤٦ٕللٍخ ٌد١٘عيفللص ؤ٠لل٣ ٤لل٧ خهلل خٕ٘ٝللعمُ ٘ٙمسللديش: «وشاابء
 «.وكغيٌٕ اآلة

، «كم»٦ًِ ٠س١٥ي ـ١دزٕٛ ب٩٘ يال٘ص ٔٙٝعيٟ ٥ٜٝعيٟ ٦َيظد ٌي خٍُّ٘خض خٕ٘دزّص، ٤٦ٝد 
ٌللي خ٘ٙىللص  «كاام»، ٦ٔللٍ٘ٓ ِٙللعٛ: )٦ؤلعّللً ؤٞ «(يًٓااب»، ٌّٙللعٛ: )خ٠عسلل٣ ب٘لل٩ ٔٙٝللص «يًٓااب»٦

ظم١ي: ٔٗ(، ٦ّٜص٧ئٛ ؤٞ ٢ٍ٤ خألٍ٘دؾ ظٍيلً خ٘مٝل٧ٚ ٦خالٔلعىُخَ، ٌعفملٗ ٔلٗ ٜلد ٘لآلذ 
ٕ٘ٙٝللليك، ٦ٔلللٍ٘ٓ ٔلللٗ ؤلٝلللدٖ خآلذ ّٜللل٦ًَش ٕ٘ٙٝللليك، ٤٦للل٧ ٜلللد يم١لللي زمٕلللر ٥ٌٕٝلللٛ 

 ٜٕد٦خظ٣ ٘آلذ.

د٠ي ظٙللٓ خ١٘صلل٧ٚ؛ ؤ٦ي ؤٞ ؤٔللفٗ ٜىللدٍ٘عي ٥ٍٕ٘ٝللٛ ٦ِسللٗ ؤٞ ٠ٙللُق ٌللي ٥ٌللٛ ٜملل
ً٘الالض ؤٍ٘دؾ خ٘م٧ٝٚ، ٌد٘م٧ٝٚ ل١ً خ٘مٙٝدء ًِ يُخي ٣١ٜ ل٧ٝٚ، ٦ِلً يلُخي ١ٜل٣ وصل٧ٚ، 

: ٧٘ ِدٖ ؤٔعدٌ ٜديش خٕ٘يٝيدء: ٔٗ خ٘ؽبلذ ٠فم٧خ .. ٧٥ٌ ال يّصلً ؼلبلذ خًَ٘ٝٔلص، ٌٝؽبل  
ٌلي ٜديظل٣ ٌمٕلر، ٥ٌلٍخ زٗ يّصً ؼبلز٣ ٌمٕر، ٦ال يّصً ٠فدل٥ٛ ٌي ٔٗ خ٧ٝ٘خي، زلٗ 

 .«خ٘م٧ٝٚ خٍ٘ي يُخي ز٣ وص٧ٚ»ٜد ي٩ٕٝ 

ظص٧َ ٜمي: ؼد٘سدٞ ٌي ًَٜٔص، ي٧ّٖ ؤل٤ًٝد ٘آلوُ: ٔٗ ٜد ٤ل٧ ٘لي ٥ٌل٧ ٘لٓ .. ٜلدٌخ 
 ي٥ٍٛ خ٘مّبلء ٣١ٜ؟ خٕ٘يدَ يًٖ ل٩ٙ ؤ٥٠ٝد يعمًؼدٞ لٟ ٍُٜٔخض خًَ٘خٔص.

٥ٌل٧ ٘لٓ.. ٦ظص٧َ ؤٔعدٌخٞ ٌي ٠ٍٓ خًَ٘ٝٔص، يّل٧ٖ ؤلل٤ًٝد ٘آلولُ: ٔلٗ ٜلد ٤ل٧ ٘لي 
الَير ؤ٣٠ ال يّصً بلؽلدء٢ ٦ِـعل٣ ٦ؤ٦الي٢ ٦ٜد٘ل٣.. ب٠ٝلد يُيلً ٜٕلدلًظ٣ ٌيٝلد ي٥ٝ٥ٝلد ٜلٟ 

 ٘ا٦ٞ ظمٙيٝيص.



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
خ٘علدٖ، خالزلٟ ، ١ٜ٦ل٣ ٜلد ٦َي ٌلي ٜؽلٗ «خ٘م٧ٝٚ خٍ٘ي يلُخي زل٣ وصل٧ٚ»٤ٍخ ٜد ي٩ٕٝ 

(، ٠4: 45 )٧ِ٘لد « ناك فٓإ ناد ياب ٔكام دايٍ، كام فاد يعاد ؤَذ »ًٌّ ِدٖ خألذ الز٣١ : 
 ٢ : ؤٜبل٣ٔ ٌّػ، ٦٘يٓ ل١ٕدظ٣ ٦ٔٙؽد٣٠ ٦ِ٦ـدظ٣ ٦ؤصًِدء٦.٢ُٜخي

ِٛ ٔللٗ لٝل٧ٚ، ٦ٜللٟ ٌ٘لٓ ٜللد ـلدء ٌللي ٔعلسٕٛ ٦ خّ٘للُآٞ ٌللي ٤٦لٍخ ٥٠للؿ ٜٕلعىًٚ ٌللي ٥ٌل
 خُٕ٘يٛ، ٦ٌي ٔدجُ ٔعر خ٘مّبلء.

 ٦ٜٟ ؤٜؽٙص ٦ـ٧ي٢ ٌي ٔعدزٕٛ :

: 41خ٘ٝٙل٧ْ  4« )ساظ كام شادءؤٔ ،سظ سؼايٍ ثيذ انغة ٔسؼايٍ ثيذ انًهاكؤٔ». 4
ٞ خ٘مّللبلء يمٙٝلل٧ٞ ؤ٠لل٣ ؤوللٍ ٔللٗ ٘لليء ٘لل٣ ِيٝللص خٔللعؽدق خ٧٘صلل٧ٖ ب٘يلل٣ ، ٌٙلليٓ ، ٌللة(26

 ٦ال يٍَ. خ٘ٝم٩١ خ٘مٌُي خٍ٘ي ال يسّي ٘يحد   «كم شدء»خّ٘ٝص٧ي زل 

 «ٌ انذضواااض واااضو ٔوـاااذق كااام شااادءأل ،ٔركااإٌ يًهكاااخ عاثعاااخ صاااهجخ كبنذضواااض». 2
خ٘ٝمللديٞ ٜللد ٤لل٧ (، ٦ٜللٟ خ٘ٝمٙلل٧ٚ ؤٞ خ٘مًيللً ال يٕللمُ ٔللٗ خأل٘لليدء، ٌٝللٟ 11: 2يخ٠يللدٖ: )

 ويُ ُٜخي. «كل شي »ؤصٙر ٜٟ خ٘مًيً ٔد٧ٍ٘الٌ، ٌم٧ٝٚ ٣٘٧ِ: 

، ٤٦ل٧ زد٘عإٔيلً ٘ليٓ لٙل٩ ل٧ٜٝل٣ ، (2٠: 9 ٜٓلُِ« )كم شدء يـزؽب  نهًاايٍ ». ٠
يمفّ زمفّ خ٘سُٙ ، ٌلبل يٕلعؽيم٧ٞ ٜلد ظٕلعؽيم٣ خ٘مي٧خ٠لدض  -ٔٝد ويُ خ٘ٝاٜٟ  -ٌد٘ٝاٜٟ 

٠ّٗ ـسٗ ٜٟ ٜم٣ٙ ب٩٘ ٜٕلدٞ آولُ، ٦يٙلد٧َٔٞ  ٜؽبل ، ٦خ٘ٝا٧١ٜٞ ٔىي٤ُٛ ال ي٦ًَّٞ ل٩ٙ
 خآلوُيٟ لف٤ّٛ لٟ ٍٜدَِص خ٧٠ٍ٘ذ ٦خ٘ىؽديد زدٕ٘ٙيص، ٌد٘م٧ٝٚ ويُ ُٜخي.

(، ؤي 22: ٧٘٧ٔ٠ٔلي ) «ؼيعٕا فد كم شادء ؿابصركى دـات انجـاضؤوٓب انعجيض ؤ». 1
ؤؼيم٤٧ٛ ٌيٝد ظ٦ًَّٞ لٙيل٣، ٦ؤؼيمل٤٧ٛ ٌيٝلد يمّلُ صلد٘مٕٛ ٦صلد٘م٥ٛ، ٦٘ليٓ يؽٙلر 

 .«كم»ً ؼدلص ٌي ٔٗ ٘يء، ٔٝد ي٥ٍٛ ٜٟ ٔٙٝص ٜٟ خ٘مسي

 ٌي خ٘ٙىص ظم١ي: ٔٗ(. «كم»٤٦ٍٕخ يعسيٟ ؤٞ ٕ٘ٛ وؽإ خ٘مسدَش : )



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
اآلة »٦ٌي ظ٧ء ٜد ظًّٚ ي١١ٕٝد ؤٞ ٥ٍ٠ٛ زمط خ٘مسدَخض خإل٠فيٙيص ، ٜؽٗ ٧ِٖ ي٧ل١د: 

ٌ ؤْٔإ عابنى »، ٦ٔلٍ٘ٓ ٧ِ٘ل٣: (٠5: ٠ي٧ل١لد « )ٔقض صفا  كام شادء فاد واضِ، الثٍوذت 
 (.٠: 4٠ي٧ل١د ) «نٗ وضوّبقض صف  كم شدء اآلة 

خ٘علي ظٕٝلٓ ز٥لد ـ١لدزٕٛ،  «يًٓاب»لٙل٩ ٔٙٝلص  د  ي١ؽسلُ ظٝدٜل «كام»٦ٜد ١ِٙد٢ للٟ ٔٙٝلص 
 ٥ٌٍخ ٥ٜ٧٥ٍٜد ٌي خٕ٘عدذ. 

عصد اؼهجاااد يُاااد ؤيًٓاااب : ف ااابل انًهاااك نهصااجيخ ». ِللدٖ ٤يللل٦ُيْ الز١لللص ٤ي٦ُييللد: 4
: 6 ٜٓللُِ) «َصاا  يًهكزاادهجااذ يُااد ألعؽيُ ااك دزااٗ ٌ يًٓااب ؼؤقـااى نٓااب ؤٔ، عؽيااكإف

 (، ٧ٌٙ ؼٙسط ٔٗ خٕ٘ٝٝٙص ٘ٛ يمؽ٥د، ٧٘٦ ؼٙسط ٣١ٜ ِعٗ خز٣١ ؤ٦ ٣ٍٕ٠ ٘ٛ يٍمٗ.2٠ -22

 «باا نبن اآلب لقتؿجاا  أفعؾااه فااذل  ،ب رااؿي رااللتم ومفؿاا ». ٦ٜؽٙلل٣ ِلل٧ٖ خٕ٘ٝلليك: 2
(، ٥ٌٍخ ال يُخي ٣١ٜ ٔٗ ؼٙر، ٍ٘خ ي٧ّٖ خٍُٕ٘ٝ ٦٘يٛ ٠٦ًٕٜدً٘ ٌي ُ٘ل٣: 4٠: 41ي٧ل١د )
ذلدك ٕن الؿػتد ح ، العاد ٓ يعـي أن ل سدتط ط  الؿدم ن كدوا  أي شديء ي يداس  دن اهلل وه ا»

ف لطؾدب ل سدم يسدوع  ،«يومفؿ  رللتم ب راؿ»، «يب رؿ»لػفم ه ا الوطا يؽؿن يف الؽؾؿ ت 

ٓ يؼتص  طؾى  جّ د إدراج اسؿه يف هن ي  الصالة. إكؿ  هو صؾب    يتالء   دع فؽد س وإرادتده، 

ل ل ك  لؾبش ي ، وتعؿل لخق ك  ال وحيأي تؾك إ ور ا ا اهلل، وتشؽِّ ، ٌد٘م٧ٝٚ ويُ «لتي تؿجِّ
 .«مفؿ »ّٜص٧ي ٌي ٔٙٝص 

ٌ يٍ قبل نٓظا انججم اَز ام ٔاَؽاغح فاد انجذاغ ٔل وشاك فاد ب :قٕل نكىؤانذق  ». ٠
، ٌلبل يٕٝلٟ ؤٞ (2٠: 44 ٜٓلُِ« )فًًٓاب قابل وكإٌ ناّ ،ٌ يب و ٕنّ وكٌٕؤ ،قهجّ ثم وايٍ
ٜٝد  خ  ٌةٞ ٔؽيُ - ٔٝد ال يىٍدْ -، ٦أل٣٠ «فًًٓب قبل وكٌٕ نّ »ٚ ٦لٌُيص ٣٘٧ِ: ٠إوٍ زم٧ٝ

يؽٙس٣ خ٘ٝاٜٟ ال يٕعفدذ ٣٘ ٌي٣، ٦ؤٞ خ٘ٝاٜٟ ٔىيل٢ُ للدـّ للٟ خ٧٘صل٧ٖ ب٘ل٩ ٔلٗ خألٜل٧َ 
 خ٘عي ال يمؽي٣ خهلل بيد٤د، ٦خ٘عفُزص ويُ ز٤ُدٞ.

، «كاظنكالثٍ ّ يًٓب عًم طاك فٓظا وعًه» ٦ز٧ٝـر ٤ٍخ ٠ٕعؽيك ٥ٌٛ ٔبلٚ خٕ٘ٝيك:
، ٘عٙلسمٕٛ زلد٘ٝم٩١ خ٘مٌُلي (خ٘عٕد٦ي ٌي خًَّ٘ش ٜلك خآلذًٌّ خلعس٤ُد ـ١دزٕٛ يخ٘ص ل٩ٙ )

 .«يًٓب»ٍ٘ٙفص 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
 خ  ٘ليٓ ٦خ٘لًخالزٟ ٌُ٘ععٛ ٤ٍخ خ٘م٧ٝٚ، ٌدآلذ ٧٤ ٦خً٘ خالزٟ، ٦ ٧٘٦ ظ٧ٍِعٛ ٜم٥د ِٙيبل  

٘ليٓ  - ٓزمٕلر خألَؼل٧ٌٔ -خالزلٟ أللً، ٦ٍٔ٘ٓ ٌةٞ خآلذ زدؼُ ٦ُٙ٘ق خّ٘لًْ، زي١ٝلد 
 .د  ٦ال زدؼّ د  ٦ال خز١ د  ٦ُٙ٘ق خًّْ٘، ٦ٍٔ٘ٓ ٌةٞ خ٦ُ٘ق خًّْ٘ ٘يٓ ؤز د  زدؼّ

ٜٟ خ١٘صل٧ٚ خ٘علي  خ  ؤٞ ظ١ٝ٥ٍد ٔؽيُ «خ٘م٧ٝٚ خُ٘ٝخي ز٣ وص٧ٚ»٤٦ٍٕخ ظٕعؽيك ٌُٕش 
 يعُٕق خ٘سمط ب٩٘ ل٥ٙٝد ل٩ٙ خ٘ٝم٩١ خ٘ٝؽُٙ.

 

، ٠٦عٕلدءٖ: ٤لٗ خ٘ل١ٛ يعملًغ «كم يب نك فٓإ ناد»٧ِٖ خٕ٘ٝيك: ١ُ٘ـك ب٩٘ ٔيدَ  
 لٟ صٍدض خهلل خٍ٘خظيص ٦خٍ٘مٙيص ٦لٟ ٔٙؽد٣٠ خ٘ٝؽُٙ؟

ٔللدٞ ٜؽللدَ ـللًٖ زلليٟ خ٘بل٤لل٧ظييٟ، ٌّللً خٔللعى٣ًٜ  «وماا  هااو لاا  ففااو لااي»٤للٍخ خ٘لل١ٛ: 
خٕ٘دؼ٧٘يللٓ ٘عُٝيللُ ٌٕللُش خ٠سؽللدَ خ٘لل٦ُق خّ٘للًْ ٜللٟ خآلذ ٦خالزللٟ، ٌٝللد يخٚ ٔللٗ ٜللد هلل ٤لل٧ 

 ٔٝد ٧٤ ١ٜسؽُ ٜٟ خآلذ.خالزٟ ك ؛ ٌد٦ُ٘ق خًّْ٘ ١ٜسؽُ ٜٟ ٕ٘ٙٝي

،  «خألزل٧ش»٤٦ٍخ خ٘عمٝيٛ ٌي خ٘مٕٛ ويُ صلميك زةؼبلِل٣، ٌلدآلذ ٘ل٣ ٜلد ٘ليٓ ٘بلزلٟ ٔلل
٦وعلل٧ق ٔللٗ ؤلللً ٘لل٣،  ،خ٘ٝٙللٓ زد٥١٘ديللص ٦ظٝللدٚ ،لللًٚ خ٘ٝلل٧ض ٦ ، صلٙللٛ خٕ٘للدل٦٘لل٣ ٦للل٢ً 

 ٦٘يٓ ٘يء ٜٟ ٌ٘ٓ ٘بلزٟ، ٦ال ٦ُٙ٘ق خًّْ٘.

٧٘٧ٜي٢، ٦خ٘ل٦ُق خّ٘لًْ ١ٜسؽلُ خالزٟ َؼ٧ٌٔٓ ؤٞ خآلذ ٧٤ خألصٗ، ٦٦ٍٔ٘ٓ َؤ٨ خأل
١ٜل٣، ٦٘لليٓ ٘بلزللٟ خال٠سؽللدَ ٦ال خألصللٗ، ٌدألصلٗ ٦خ٘ي١سلل٧ق ٦خ٘سللدؼُ ٦خ٧٘خ٘للً وللدٚ زللدآلذ 

زللإ٠ٍٓ  د  ودصلل د  لللًيؽ« كاام يااب نااك فٓاإ نااد»ي٥٠٦ٝللد، ٘للٍخ خلعسللُ خأل٠سللد زيٙلل٧ي ٤للٍخ خ٘لل١ٛ 
ٕليً خٕ٘ٝليك ٌٔلُ ٤لٍخ خّ٘ل٧ٖ ٌلي صلبلظ٣ خ٘»خ٘عبلٜيٍ، ؤي: ل٧ٝٚ يُخي زل٣ وصل٧ٚ، ٌّلدٖ: 

وو ٔكام ياب  كابَٕا ناك ، ٔؤعؽيازٓى ناد»٘آلذ لي١ٝد ٔدٞ يعٕٙٛ لٟ ؤ٠ٍٓ خ٘عبلٜيٍ، ٦ِدٖ: 
، ٌٝلد لبلِلص ٜٕٙيلص خآلذ خٕ٘لٝد٦ي ٘ٙسٙلُ، ٦ٜٕٙيلص «ْٕ ند فٕٓ نك، ٔيب ْٕ ناك فٓإ ناد

ض لّدجللًي ال٤لل٧« )٘ٙلل٦ُق خّ٘للًْ؟  د  خٕ٘لليً خٕ٘ٝلليك ٘عبلٜيلل٢ٍ خًّ٘يٕلليٟ زللإٞ يٕلل٧ٞ زدؼّلل
 (.76ي، ٚ ٠سد زي٧ٙخأل،  زدءآ٧ِٖ ؤ٦ ص٦ّٜدَٞ ٦ل٧خَخض ٠٧ٕٕٜي

 ٌٝد لبلِص ؤٌمدٖ خهلل ٦ٔٙؽد٣٠ ز٣؟ ،٦ؤ٠د ز٦ًَي ؤ٧ِٖ: خ١٘ٛ يعمًغ لٟ خ٘عبلٜيٍ



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ٌَللط خٔللعًالٖ خٕ٘دؼ٧٘يللٓ زللد١٘ٛ لٙلل٩ خ٠سؽللدَ  ٜيىدجيللٗ ٜي١للد٦ٔللٍ٘ٓ ٌللةٞ خّ٘ٝللٛ 

ويؼصدا  ـده »ٌّلدٖ:  ،ل٩ٙ خ٘ىصل٧ٚ « م  هو ل  ففو ليو »خ٦ُ٘ق ٜٟ خالزٟ، ٦ٌُٕ ٣٘٧ِ: 

 (.7٠، ٚ ٜيىدجيٗ ٜي١د)لٙٛ خ٘بل٧٤ض،  «العؾم

وكل م  هو »، ي٢ٍُٕ ٜد ـدء ِس٣ٙ: «وم  هو ل  ففو لي»ٜد ٔسُ ٌةٞ ٣٘٧ِ:  ٦لبل٦ش ل٩ٙ

  هددل يؼصددا «وكاال ما  هااو لاي ففااو لا »، فؿدد  الد ي يؼصدداس الؿسدق  لؼولدده: «لاي ففااو لا 

، ؤي ٤للاالء جدد ء السددق   يف الحددايث طددن التال قدد خص ئصدده ال اتقدد  وصبقعتدده البشدد ي   أ  
 .. ٦ٍٔ٘ٓ ٜد ٧٤ ٘ٓ ٜٟ خ٘عبلٜيٍ ٧٤ ٘ي. خ٘عبلٜيٍ ٘ي ، ٤٦ٛ ٘ٓ

٦ٌي وعدٚ ٢ٍ٤ خ١ّ٘ؽص ؤ٨َ ؤٞ ؤ٠س٣ ـ١دزٕٛ ب٩٘ ؤٞ خ٘مٌُيص ٌي ٥ٌٛ ٤ل٢ٍ خ١٘صل٧ٚ ِلً 
 :يّص٤ًد ِدج٥ٙد، ٧ٌّٖ خٕ٘ٝيك ٘آلذظايي ب٩٘ ٜٙدٔٗ ال٧٤ظيص، ٦ًِ ظ٧صٗ ب٩٘ ٜمدٞ ٘ٛ 

انااغٔح ان ااضؽ وعؽيُااب كاام يااب »، يٙللس٣ ِلل٧ٖ خألذ ٜعلل٩ خٕ٘ٝللٕيٟ: «يااب ْاإ نااك فٓاإ ناادٔ»
(، ٌلبل يصلك ؤٞ ي٥ٍلٛ ٜلُخي 9)ي٧ٚ خ٘ىٕٝيٟ ٦ٜيبلي خ١ٕ٘يٕص، ٚ  «نهًـيخ ٔكم يب نآلة

خألذ خٕ٘ٝللٕيٟ لٙلل٩ خ٘مٝلل٧ٚ خ٘ٝؽٙللُ، ٥ٌللٍخ يفم١ٙللد آ٥٘للص ٜٕللد٦يٟ ٘للآلذ ٦خٕ٘ٝلليك، ٦ٜللد 
 ٤ٍٕخ ظ٥ٍٛ خ١٘ص٧ٚ.

ؤٞ خٕ٘ٝيك ٔدٞ ٜٕد٦يد  هلل خآلذ ٌي ًَِظ٣ ٦ٔٙؽد٣٠ ٌة٠ي ٔإ٠عّٗ ٦ليٟ يّلٛ ـ١دزٕٛ 
خٍ٘ي للدٖ لٙل٩ خألَض  «خٕ٘ٝيك خألَظي»٘ٙمًيػ لٟ خ٧ٍ٘خََ خ٥٘دجٙص زيٟ خآلذ ٦زيٟ 

 .٧َٔال   خ  ٠٦مٟ خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ ٠ُخ٢ زُٙ د  ِسٗ ؤٍ٘ي ١ٔص، ٦ؤ٠عٛ ظ٣٠٦ُ ب٥٘

 ًَِظ٣؟٘آلذ ٌي  د  خُ٘ٝجي زي١١د ٜٕد٦ي «خٕ٘ٝيك خألَظي»٤ٗ ٔدٞ ٤ٍخ 

خ٘لٍي ٠لُخ٢ زي١١لد يف٥لٗ ٧ٜللً  «خٕ٘ٝليك خألَظلي»خآلذ ٔٙي خّ٘لًَش ٦خ٘مٙلٛ، زي١ٝلد . 4
ٔل انًاليكاخ اناظوٍ  ،داضؤيب طنك انيٕو ٔرهك انـبعخ فاال وعهاى ثًٓاب ؤٔ »خٕ٘دلص، ٌي٧ّٖ: 

(، ٤٦لٍخ خ٘ل١ٛ زمٕلر خٕ٘ٝليمييٟ ال ٠2: 4٠ )ٜلُِٓ «ل اآلة بالثاٍ ٔل  ،فد انـاًبء
، ٥ٌل٧ ال يمٙلٛ ٦ِلط «خٕ٘ٝليك خألَظلي»خإل٥٘ي، زٗ يعملًغ للٟ زٟ خاليعمًغ لٟ ؤ٧١ِٚ 

 ا  يظف  الجفل الد ي يخد  البشد ، لؽدي يبدقن أن لده جسدا»: خٕ٘دلص، ي٧ّٖ خ٘سدزد ؤؼ١دٔي٧ْ 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
، 154 رسد ل  إلدى سد القون ص  «.. ولؽي يؽدون لده جفدل البشد  يف جسداس ًاحؼقؼق ًاإكس كق

٦ٜلك ٌ٘للٓ ؤ٠لعٛ ظ١ٕللس٣٠٧ ب٘لل٩ ( 52لػصددل ، ا5واكظد : ضددا الف صؼدد ت، إي يـدد وس، الؽتدد ب 
 ٘ٙمسديش. د  ٜٕد٦خش خهلل، ٦ظ٣٠٦ُ َوٛ ـ٣ٙ٥ ز٧ٝلً خٕ٘دلص ٜٕعمّ

٤لٗ ٔلدٞ : » خٞزم١ل٧ د  ّٙٝٛ لسً خٕ٘ٝيك زٕليػ ؤزل٧ خ٘ىيلُ ٔعيسليفًَ ؤٞ ؤٌُٔ ١٤د ؤٞ ٘
يمُي ٜع٩ » ، ٦خ٠ع٩٥ ز٣ ب٩٘ خ٧ّٖ٘ زإٞ خٕ٘ٝيك: «خٕ٘ٝيك يف٥ٗ ي٧ٚ ٦ٔدلص ٥٠ديص خ٘مد٘ٛ؟ 

لعلل٩ ال يٙللك خ٘عبلٜيللٍ ٌللي ؼٙللر »(: ٔل الثااٍ)، ٦ؤ٠لل٣ ِللدٖ: «خ٘يلل٧ٚ ٦ظللإظي خٕ٘للدلص ٔللي٧ٕٞ
٤للٗ ٔللدٞ ، زٝم١لل٩ ؤ٠لل٣ ٔللدٞ يٕللٍذ لٙللي٥ٛ ٘ٙللعىٙٛ ٜللٟ ب٘مللدل٥ٛ. )«ٜمٌُللص ٌ٘للٓ خ٘يلل٧ٚ

  .(47زٕيػ، ٚ خٕ٘ٝيك يف٥ٗ ي٧ٚ ٦ٔدلص ٥٠ديص خ٘مد٘ٛ؟ لسً خٕ٘ٝيك 

ٜلٟ يمٙلٛ ٔلٗ ٘ليء ..  ٠مٟ خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ ال ٠مسلً ٜلٟ يف٥لٗ ٧ٜللً خٕ٘لدلص، ٦ب٠ٝلد ٠مسلً
 زٝد ٌي٥د ٧ٜلً خٕ٘دلص. «كم شدء»١٤د ظم١ي :  «كم شدء»٦

: ؼ٧ز٣ ٌٙمُ ز٧ّش وُـط ٣١ٜ ، ٌّدٖ . ٦٘ٝد ـدءض خُ٘ٝؤش خ١٘دٌِص ب٩٘ خٕ٘ٝيك ٕ٘ٝط2
(، ٥ٌلللٍخ ٠1: 5 ٜٓلللُِ)«  ٔكااابٌ وُ اااغ دٕناااّ نياااغٖ انزاااد فعهاااذ ْاااظا؟ ياااٍ نًاااؾ ثيااابثد»
لٝللٟ ٕ٘ٝلل٣، ٦خ٘للٍي يٕللإٖ خ٘عبلٜيللٍ لٝللٟ  د  خ٘ٝٙعٍللط ١٤للد ١٤٦للدْ زدلؽلل «خٕ٘ٝلليك خألَظللي»

٣ٕٝ٘ ٘يٓ ٔٙي خ٘مٙٛ، ٦ال ٧٤ ٜٕد٦ هلل، ٧٥ٌ ل١لً خٕ٘ٝلٙٝيٟ ال يٕلعمُ خ٘مسلديش، زي١ٝلد ٤ل٧ 
 ل١ً ـ١دزٕٛ ٜٕعمُ ٘ٙمسديش.

ّٜسلل٧ض لٙيلل٣ ٜللٟ خ٘ي٥لل٧ي، ٜصلل٧ٍق لٙلل٩ ٦ـ٥لل٣، ٜمٙللُ لٙلل٩  «خٕ٘ٝلليك خألَظللي». ٠
، ؼٛ ي٧ٝض، ٌعٍدََ ٦َلل٣ ـٕل٢ً، «؟دنًبطا رغكزُ»ٜٟ ب٣٥٘ خ٘م٧ٞ:  د  خ٘صٙير، يصُن ؼد٘س

ٌيًٌٟ ٌي خ٘عُخذ.. ٤ٍخ خ٘فًٕ خألَظي خ٘ٝيط ٧٘ ٔلإَ٘ع٣ ال يفيسلٓ .. ٦٘ل٧ ؼٙسلَط ١ٜل٣ ؤٞ 
٘مفّ لٟ ٌ٘ٓ، ٦ٍ٘٘ٓ ٌإ٠د ال ؤلسً ٤لٍخ خ٘ٝيلط، زي١ٝلد ـ١لدزٕٛ يل٨ُ ؤٞ ٤لٍخ ؛ ي٧ّٖ ٔٙٝص 
قبياّ ؤ»٘ل٩ ٠ٍٕل٣ ، ٌّلً ِديَ ل٩ٙ بليدء ٔٗ خ٧ٝ٘ظ٩، َوٛ ؤ٣٠ ٘ٛ يُي خ٘ميلدش ب د  خٍ٘ي ٠ُخ٢ ٜيع
(، ٦ٔإ٠ي زد١٘ٛ ي٧ٜث ب٩٘ ؤ٣٠ ٧٘ ٘ٛ ي٣ّٝ خهلل ٘ؽُؤ لٙيل٣ ٠7: 4٠ؤلٝدٖ ) «اا فـبص اه فهى وغَ 

 ٦أل٠عٟ ٔٝد ي١عٟ وي٢ُ ٜٟ خ٧ٝ٘ظ٩.خٍٕ٘دي ٦لدغ زف٢ًٕ ٧٤خٚ خألَض، 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ؤٞ  ٤ٍخ خ٘فًٕ خ٘ٝيط خٍ٘ي ال لُخْ ٌي٣ ال يًَّ ل١لًي لٙل٩ ظمُيلٓ ؤصلسم٣، ٌعلبل   

ٌي ٤ٍخ خ٧ٕ٘ٞ، ٦ٍ٘٘ٓ ٧٤ ويُ ٜٕعمُ ٘ٙمسديش ل١ًي، زي١ٝد ٧٤ ل١ً ـ١دزٕٛ  د  يمُْ ٔد١ٔ
 ( ٔٝلد ظلًل٧ٞ،ٞ خهللبٌل)٘يٓ زل٦ ٔدٜٗ خإل٥٘يص، لع٩ ٧٤٦ ٜيط )يٕعؽيك ؤٞ يميي ٜٟ يٙدء،

 ، ٔٝد يميي خآلذ خأل٧ٜخض(.يميي ٜٟ يٙدء

 سؾط ن الؿسق   حاود ، وسقـتفي يف خ تؿ  الز  ن حقث يخضع كدل شديء لاللدن ،. 1

خضاو لاه الؽال، كاي رقخضاو لؾاذي أت  ،ًاكػسه أيضاانبن خضو له الؽل، فحقـئذ ومتى أ  » بم

(، وهؽدد ا يعددود السددؾط ن لصدد حب 52 -51: 12كوركثددوس  1  «يؽااون اهلل الؽاال يف الؽاال

 السؾط ن، ويخضع كل شيء هلل الواحا الؼف ر.

٦ود٘عل٣، ٦ال  ليٟ ٔدٞ ل٢ُٝ ؼبلؼص ؤيلدٚ ال يٝيلّ زليٟ صل٧َش ؤٜل٣ «خٕ٘ٝيك خألَظي». 2
ٜلٟ ِل٧خ٠يٟ خ٘فدٌزيلص ٠٦يل٧ظٟ خ٘علي ظمس١لد ٠٦ملٟ  د  يمُي ٠ؽُ ؤٔٝدء ٜٟ ل٣٘٧، ٦ال يمي ٘ليح

خ٘ؽٍلٗ خألَظلي ويلُ  لٟ ٜمٌُص ِد٧٠ٞ ؤَوٝيًْ ٘ٙؽٍل٧، ٥ٌلٍخ ٥ًَٔ٠د ٌي خٍ٘يّيدء، ٌعبل  
ٜٕللعمُ ٘ٙمسللديش ل١للً خٕ٘ٝللٙٝيٟ، ٤٦لل٧ ل١للًٔٛ ٔدٜللٗ خأل٤٧٘يللص ٜٕللد٦ ٘ىللدُ٘ خٕ٘للٝد٦خض 

 ٦خألَض.

خ٘لٍي ال يملُي ٠ؽللُ  - ٜؽٙل٧ذ ١ٜلي ؤٞ ؤئٜلٟ زمٌُيللص ؤٞ ٤لٍخ خ٘ؽٍلٗ خألَظللي ٦خآلٞ
 د  ِللديَ لٙلل٩ ؤٞ يميللي ٔللٗ خ٘ٝى٧ِٙللدض زةَخيظلل٣، ٦يٕللعؽيك ٘لل٧ ؤَخي ؤٞ يىٙللُ ٠٧ٔلل -خٔلل٣ٝ 
 ٧ٕٙ٘ٞ خ١ٝ٘ف٧َ يٙعٝٗ ل٩ٙ ٜبلييٟ خ٘ٝفُخض.  د  ٧ٜخِي

ٕلعؽيك ظ١فيلً خ٘ؽٍٗ خألَظي ٦ٌ خ٘ؽبلؼص ؤيدٚ ال يٕعؽيك ظ١د٦ٖ ّ٘ٝص ؼملدٚ زيل٢ً، ٦ال ي
ٜل٧خِ ٘ٝلد وّٙل٣ خهلل ؟ صل١ًِي ال ؤٔلعؽيك آولُ ٤ٗ يٕعؽيك زةَخيظ٣ خٍ٘خظيص وُٙ ٧ٔٞ  ،٣ٍٕ٠

ظص٧َ ٌ٘ٓ، ٌإي بَخيش ٢ٍ٤ خ٘عي ي٥ٕٙٝد ٤ٍخ خ٘ؽٍٗ؟ ٦ؤي ٜمٌُص ظٙٓ خ٘عي يم٤ِ٧د ٘عا٣ٙ٤ 
 ٘ىُٙ ٧ٔٞ ـًيً؟

ٌُص، ٥١ٕ٘لد .. ٔسُ خ٘صىيُ، ٦صدَ ٣٘ ٜٟ خ٘مُٝ ؼبلؼ٧ٞ ١ٔص، ٦ؤصسك ٣٘ بَخيش ٦ٜم د  ل١ٕ
٘يٕط ٜٕعّٙص، ٕٔدجُ ز١ي خ٘سُٙ، ٌصدَ زمٕر ب٠فيٕٙٛ ي٧ّٖ لٟ ٠ٍٕل٣ ٦٦ٌلُ ٥ٍٜل٧ٜٕٛ 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ٌٝللدٌخ لللًغ؟ ٜللد خ٘للٍي خٔللعفً ل١للً ٌٕ٘للٛ خإل٠ٕللدٞ ، «ؤوعاابا وذيااد يااٍ وشاابءالثااٍ »٥٘للد: 

 خألَظي لع٩ ًَِ ل٩ٙ ٤ٍخ؟

٣ ، ٤للٍخ ٜللد ي٧ّ٘لل«با ل ؤقااضع ؤٌ ؤفعاام يااٍ َفـااد شاايئ»زللإ٠ي  «الؿسددق  إرضددي»يفيس١للد 
ٌي ٧٘خَق ؤ٦َ٘ٙيٛ، ي٧ّٖ: ؤ٠د ؤليي ٜلٟ  د  خ٘ٙدذ خ٧٘ٔيٛ خٍ٘ي ٔدٞ ُٜجي، ٌٍٕ٘ٛ ٘عبلٜي٢ٍ 

 !!« ًان أق ر أن أفعل من كػسي شقئ »، ١ٕ٘٦ي ؤ٘دء ٌي ٤ٍخ خ٧ٕ٘ٞ

٠ملللٟ خٕ٘ٝللل٧ٝٙٞ ٠ٕلللعؽيك ظّلللًيٛ َزلللػ ١ٜؽّلللي يفٝلللك زللليٟ ٤لللٍيٟ خ١٘صللليٟ، ٤٦للل٧ ؤٞ 
٘ليء ٜلٟ ٌخظل٣ خ٘علميٍص خ٘ٝعصلٍص  ٔىي٢ُ ٜلٟ خ١٘لدْ ال يّلًَ لٙل٩ ٌملٗ «خٕ٘ٝيك خألَظي»

زعمً خ٘سُٙ، ٣١ٕ٘ ٜك ٌ٘ٓ يًَّ ل٩ٙ بليدء خ٧ٝ٘ظ٩ ز٧ّش ظعفد٦ِ ٌخظل٣ خ٘ملدـّش خ٘علميٍص، 
ُصفاا  بناادَّ كاام ؿااهؽبٌ فااد انـااًبء »٤٦للي خّ٘لل٧ش خ٘عللي ؤُلؽيللط ٘لل٣ ٜللٟ ويلل٢ُ، ٤٦لل٧ خهلل ، ٌّللً  ٣ ٔٙؽدٞ ، ًّ٘ ُيٌك ٕ٘ٙٝيك خألَظي خٍ٘ي ال يًَّ ل٩ٙ ٌمٗ ٘يء ٜٟ ٠ٍٕ«ٔعهٗ األعض

 ب٥٘ي ٜٟ خهلل، ٌصدَض ًَِظ٣ ٌدجّص زًّٝخَ ٜد ١ٜم٣ خهلل ٜٟ ٔٙؽدٞ.

 ١١٘عّٗ ب٩٘ خ٘عسُيُ خٕ٘ٝيمي خٍ٘ي ٔإلد٦ٖ خٔعبل٣٘ ٜٟ ٔبلٚ ـ١دزٕٛ:

ل ؤقاضع ؤٌ  »٧٤٦ ؼٍٗ ؤ٦ ٜيط ِديَ ل٩ٙ ٔٗ ٘يء، ٦ليٟ ي٧ّٖ:  «خٕ٘ٝيك خألَظي»
ٗ )يٙيُ ب٩٘ خ٘ٝٙيحص خ٧٘خلًش ٜلك ، ٧٤ ال ي٥ًٙ ل٩ٙ ٣ٍٕ٠ زد٘مفّ، ز« با ؤفعم يٍ َفـد شيئ

٤٦لل٧ ؤٞ ي١فللُ خآلذ يمٝللٗ ، ألٞ ٜللد يمٝٙلل٣ خآلذ  ،خآلذ ، زٝم١لل٩ ؤ٠لل٣ ٦ظللك ٘للُؼد  ٘ٙمٝللٗ
ٜلللك خآلذ، ٌدٕ٘ٝللليك ال ص ٤لللٍخ يمٝٙللل٣ خٕ٘ٝللليك، ألٞ ٜٙللليحع٣ ٜعٍّللل٦ ظٕللل٧ٞ لٕلللر ٜٙللليحع٣

 يٕعؽيك ؤٞ يٍمٗ ٘يحد  ودَؾ ٜٙيحص خآلذ(.

ٖ ٦ًٕٜيٗ خٍ٘ي يلُزػ خ٘مفلّ ٜلٟ خٕ٘ٝليك ٤٦ٍخ خ٘عٍٕيُ ال ي٧خٌّٕٛ لٙي٣ خ٘ٝسُٙ ـ٧
، ٦خظصلد٣ٌ زصلٍدض خألَظلييٟ، ٦ٜلٟ زي٥١لد خ٘مفلّ، ٌيّلل٧ٖ: د  ؤَظلي خ  زع٧خظلم٣ ٦خظىلد٢ٌ ـٕلً

خوعسلدَ يٕل٧ق ٌلي ي٢َ٦ ٔمسلً ؤٞ يمليٗ خ٘ميلدش ١٤لد  د  ؤٞ يمٝٗ ٜٟ ٣ٍٕ٠ ٘ليحخالزٟ ال يًَّ »
« يل٣؛ ال ًَِظل٣ؼّعل٣ ٌلي ِلًَش ؤز د  لٕر خ٦ُٙ٘غ ٦خ٘ٝمؽيلدض خ٘سٙلُيص لٙل٩ خألَض، ٦خظلم

 (.95 حؼقؼ  ٓهوت الؿسق  ، ص 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
، ٜم١لد٢ ل١لً ـ١لدزٕٛ: )ال « با ل ؤقاضع ؤٌ ؤفعام ياٍ َفـاد شايئ »ل٩ٙ ٔلٗ للدٖ، ٠لٛ : 

يٕلللعؽيك ؤٞ يٍملللٗ ٘للليحد  ولللدَؾ ٜٙللليحص خآلذ(، ٤٦لللٍخ صلللميك، ٌٕلللٗ خ٘سٙلللُ ٦خألَظلللييٟ 
ٜملل٦ًي ، أل٠للي «با ل ؤقااضع ؤٌ ؤفعاام يااٍ َفـااد شاايئ»ٜملل٦ًيي خ٘ٝٙلليحص .. ٌإ٠للد ٜللٟ ـ٥عللي 

)خ٘ؽٍلللٗ ؤ٦ خ٘ٝيلللط( ٜمللل٦ًي خ٘ٝٙللليحص  «خٕ٘ٝللليك خألَظلللي»خ٘ٝٙللليحص، ٦خّ٘لللًَش... ٦ٔلللٍ٘ٓ 
 ال يٙدئ٢ خهلل. د  ٦خًَّ٘ش ال يٝٙٓ ٜٙيحص ٧ٜخِيص هلل ، ٦ال يٕعؽيك ؤٞ يٍمٗ ٘يح

٣ ـ١دزٕٛ زٝؽدٖ خ٘ٝه ٦خ٘فٕلً، ٌلد٘ٝه ٌلي خ٘ٝؽلدٖ ٤ل٧ ٦ٕ٘ي ؤٔعؽيك ٥ٌٛ خ١٘ٛ ُ٘لَ 
زد١ٝ٘دٔلسص ٦ ،ً ال يٕٟٝ ؤٞ يمٝٗ ٌي خ٠ٍصدٖ لٟ خ٘ٝله )خ٘ف٦ٕ خهلل، ٦خ٘فًٕ ٧٤ خٕ٘ٝيك،

ٞ ٌللي ظ١دٔللُ ٜللك زمعلل٥ٝد يمٝللٗ ٘لليحد  زلل٦ًٞ خ٘فٕللً .. خالؼ١للد ٔللٍ٘ٓ خ٘ٝلله ال يٕللعؽيك ؤٞ
خ٘لسمط(، ؤي ٥ٍٜلل٧ٚ خ٘ٝؽلدٖ خ٘للٍي يلل٢ٍُٔ ـ١لدزٕٛ: ال يٕللعؽيك خٕ٘ٝليك ؤٞ يمٝللٗ زد٠ٍصللدٖ 

 لٟ خهلل، ٦ال يٕعؽيك خهلل ؤٞ يمٝٗ زد٠ٍصدٖ لٟ خٕ٘ٝيك. 

د ؤظٕدءٖ: ؤال يٕٟٝ هلل ؤٞ يمٝلٗ زد٠ٍصلدٖ للٟ خٕ٘ٝليك خ٘ؽٍلٗ ؤ٦ خ٘ٝيلط ؤ٦ خ١٘لدجٛ ١٤٦
.. «خٕ٘ٝلليك خألَظللي»ؤ٦ خ٘ٝع٧خـللً ٌللي ي٦َش خ٘ٝيللد٢؟ ٔيللً ٔللدٞ خهلل يمٝللٗ ِسللٗ ؤٞ ي٧ـللً 

 ، ٦٘يٓ لٟ ؤ٧١ِٚ خالزٟ.«خٕ٘ٝيك خألَظي»٦ؤٌُْٔ ؤٞ لًيؽ١د لٟ 

٘ٝىدٍ٘لص خٕ٘لٍذ ٘ؽسيمعل٣،  ٘لي خ٘ل١ٛ زٝؽلدٖ آولُ، ٤٦ل٧ ؤٞ خهلل ال يٕلٍذ ؼٛ ؤ٦ظمَط 
ؤٞ يمٝٗ ٌي خ٠ٍصدٖ خالزٟ ٍٔ٘ٓ خ٘ٝٙيحص خ٧٘خلًش ٜك خآلذ ، ال يٕعؽيك ٦ؤظسمع٣ ز٧ّ٘ٓ: )

٘لليٓ ٦ ،ٌللد١٘ٛ ي٧ظللك ِلل٧ش خٕ٘ٝلليك ،ألٞ خ٘ٝٙلليحص ٦خلللًش ،خ٘مٕللٓ صللميك ٦ ،لللٟ خآلذ
ظم٣ٍ ٔٝد ظمعًّ( .

ٞ يمٝلٗ ٌلي ُٜش ؤو٨ُ ظأً ٘ي ز٧ّ٘ٓ : )٦خ٘مٕٓ صميك( ؤٞ خآلذ ال يٕعؽيك ؤ خ  بٌ
ؤٚ ؤ١ِل٧ٚ  «خٕ٘ٝيك خألَظي»خ٠ٍصدٖ لٟ خٕ٘ٝيك.. ٦يمع٠ُي ١٤د ٔاخٖ: ٤ٗ ظعمًغ لٟ 

 خالزٟ؟ 

خ٘لٍي َآ٢ ؤ٤لٗ ؤ٦َ٘لٙيٛ، أل٠ل٣ ٘لٛ يٕلٟ  «خٕ٘ٝليك خألَظلي»هدو ال ؤـٟ ؤٞ ّٜص٧ئٛ 
ليٟ ٔلدٞ خهلل خآلذ يىٙلُ خ٘ملٍَخء ٜلُيٛ )خ٘علي ٔلي٧ً٘ ٥١ٜلد يٕل٧ق( ٦ٜلد ِس٥ٙلد ٜلٟ  خ  ٧ٜـ٧ي

 ٜى٧ِٙدض.



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
٦صل١ٙد ب٘ل٩ ٔلاخٖ ٤لدٚ: ٤لٗ ٔد٠لط بَخيش ، «  ألٞ خ٘ٝٙليحص ٦خللًش »ِدٖ ـ١دزٕٛ:  ٦٘ٝد

خ٘للللٍي يمسلللل٢ً  «خٕ٘ٝلللليك خألَظللللي»خهلل ٦ٜٙلللليحع٣ ٜعٕللللد٦يص ٦ٜعٝدؼٙللللص ٜللللك ٦بَخيش ٦ٜٙلللليحص 
 خ١٘صد٨َ؟

ياٍ انـاًبء  َؼناُذ  »: ، ٌّد٦ٖخ٘ف٧خذ : ال، ًٌّ ؤوس٠ُد خإل٠فيٗ زٍ٘ٓ لٟ ؤ٧١ِٚ خالزٟ
٠ّ٘لط  ، ٧ٌٙ ٔد٠ط ٜٙيحع٥ٝد ٦خلًش ّ٘دٖ: ) «عؿهُدؤئخ انظ  ثم يشي ،عًم يشيئزدنيؾ أل

 .(١َٙٔيؤٜٙيحص خٍ٘ي ٦ لٝٗ ٜٙيحعيٜٟ خٕ٘ٝدء أل

(، 12: ٧٘22ِلد ) « عاصراكبثم  ،عاصردبنزكٍ ل »: «خٕ٘ٝيك خألَظي»٦ٍٔ٘ٓ ِدٖ لٟ 
٧٘٦ ٔد٠ط بَخيظ٥ٝد ٦خلًش ّ٘دٖ: )٘عٕٟ بَخيظلي ٦بَخيظلٓ(، ٌّلً ٔد٠لط بَخيظل٣ ؤٞ ي١فل٧ ٜلٟ 

 -زمٕلر خإل٠فيلٗ  -، زي١ٝلد ٔد٠لط بَخيش خهلل «بٌ ؤيكٍ فهزعجغ عُد ْاظِ انكاإؽ»ٙر: خ٘ص
 ؤٞ ي٧ٝض ل٩ٙ خ٘صٙير.

٦٘مللٗ ٜللٟ ٠دٌٙللص خّ٘لل٧ٖ ؤٞ ؤٌٔللُ زللإٞ ظ٧خٌللُ خ٘ٝٙلليحص ال يّععللي خ٧٘لللًش خٍ٘خظيللص، يّلل٧ٖ 
يف٧ِ ؤٞ ي٧خٌُ ٜٙيحُص ٔٗ ب٠ٕدٞ ٜٙيحَص خ٘سدَي ٌلي خ٘ىيلُ، ٦ال »خًّ٘يٓ زؽُْ خ١ًٜٕ٘عي: 

خُ٘ٔلٗ ٦خأل٠سيلدء ٦ٔلدجُ خًّ٘يٕليٟ ٦خأل٦٘يلدء »، ٦يٍٕل٢ُ زلإٞ  «ٜمل٣ ٌلي خ٘لٍخض خ  ٦خلً يصيُ
٥١ٜٛ، ٦ٔد٦َخ ٌلي خ٘ملد٘ٛ لٕلر  ٘ٝد ظفُي٦خ ٜٟ خ٠ً٘يد ، ٦ؼُل٧خ ودصص ٜٙيحدظ٥ٛ خوعيدَخ  

)خ٘عصميك ٌي آالٚ خٕ٘ليً  «ل٧خ ؤز١دء خهلل، ٦ٔسس٣ ٥٠٧ٔٛ يٍم٧ٙٞ ٜٙيحع٣ ٦ُٜخي٢ُٜظدش خهلل؛ يُ 
(، ٥ٌاالء خ٘ٝا٧١ٜٞ ٥٘ٛ ٜٙيحص ٜع٧خٌّص ٜلك ٜٙليحص 16، 51ْ خ١ًٜٕ٘عي، ٚخٕ٘ٝيك ، زؽُ

 خهلل، ٤٦ٛ ويُ ٜعمًيٟ ز٣.

خٕ٘ٝللليك يٝٙلللٓ ٔلللٗ ِللل٧ش خهلل ٦خ١٘عيفلللص خ٘علللي ٦صلللٗ ب٘ي٥لللد ـ١لللدزٕٛ زملللً خٌعلللُخض ؤٞ 
يش ألٞ ، ٦ؤ٣٠ ي٥ٕٙٝد زٍخظ٣، ال زةٕٔدذ خهلل بيد٤د ٣٘ .. خ١٘عيفلص ٤لي خٔلعمّد٣ِ ٘ٙمسلد٦ٔٙؽد٣٠

ٔيلً ، ٦ِلً ٌٕل٤ُد ـ١لدزٕٛ: )«كًاب وكغيإٌ اآلةالثٍ نكد وكغو انجًي  »: ي٧ل١د ي٧ّٖ
 ..هلل ؟آولللُ خ٘مٝلللٗ ز٧صلللديد٢ ؟! ٤لللٗ ي٧ـلللً بٔلللُخٚ ٦ خٕ٘لللف٧ي٦ ظٕلللُٚ خهلل ؟ ؤ٘للليٓ زد٘مسلللديش

 .(خٕ٘ٝيك يؽٙر خإلُٔخٚ ٜؽٗ خهلل 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
ًٌّ ـمٙلط ٍ٘فلص ١٤٦د ؤ٠س٣ ـ١دزٕٛ ب٩٘ ؤ٠ٕٛ ٦ِمعٛ ٌيٝد لٍَظ٠٧ٝي ٣١ٜ ٦٘ٛ ؤِك ٌي٣، 

يف القوك كقد  ، تػقدا   )ρώκαθ ٔٙٝلص ) ٔٝلدالؼدو :  ، ٦ِلً ٔلسُ ٜل١ٕٛ لؿعـى   ثدل( «كؿ »

(، ٘لٍخ ٌد٘صلميك ؤٞ خ٘ل١ٛ يؽٙلر بُٔخٜلد  just as: ُتدرتجمو الؿؿ بؾد و الؿش هب  ٓ التط لق
 إلُٔخٚ خآلذ ٜٟ ويُ ٜٝدؼٙص ٦ال ٜؽدزّص. د  ٕ٘ٙٝيك ٜٙدز٥

 ٦خٕ٘اخٖ: ٜد ٜم٩١ خإلُٔخٚ؟

ٛ ؤٞ لسللديش خ٘للُذ ٤للي بٔللُخٚ ٘لل٣ ؛ ٌللةٞ ٍ٘فللص خإلٔللُخٚ ٌللي خ٘ٙىللص ٦خٕ٘عللدذ ال ظم١للي َولل
(، ٦بُٔخ٥ٜٝللد ال 1: 45)ٜعلل٩  «وأماا  أباا ك أكاائم قاا ئ: : أوصااى اهلل فاا ن»خ٘مسللديش، ٌّللً ٦َي 

 ي٧ٕٞ زمسديظ٥ٝد، زٗ زد٘ىع٧ق ٥٘ٝد، ٦خلعُخ٥ٜٝد ، ٦ب٠ٍدٌ ٥٘٧ِٝد، ٦ٜمسص ٜٟ يمس٥ٝد .

د٘مسلديش ٦خٕ٘لف٧ي زٔيلً ظٕلُٚ خهلل ؟ ؤ٘ليٓ ُخٚ ٜلٟ ٧ِ٘لٓ: )٦ٔإ٘عّػ ٤ٍخ خ٘ٝم١ل٩ ٘ئلٔل
 ٣٘؟ د  (، ٥ٌٗ ٜٟ لٝٗ ز٧صديد خٕ٘ٝيك ي٧ٕٞ لدزًخ  ٣٘؟ ؤٚ ي٧ٕٞ ٦ُٜٕٜخ٘مٝٗ ز٧صديد٢

٥٘ٝد، ٦ال ؤَخ٢ ٜلٟ خ٘مسلديش ٌلي  د  ؤ٠د ٜٟ ـ٥عي ؤلٝٗ ز٧صديد ٦خً٘يَّ ، ٦ؤلعسُ ٌ٘ٓ بُٔخٜ
 ٘يء، ٦ؤـٟ ؤ٠ٓ ظٍمٗ ٍٔ٘ٓ.

٘ي٧٥ي ٣٘، ٦يلُخ٢ ٜف٥لُخ  ٘علإ٘ي٥٥ٛ ٕ٘ٙٝليك، ٤٦ل٧ ٜلد ال يع٧خٌلُ يمعؿ ـ١دزٕٛ زٕف٧ي خ٦
ٜك خ٘مُي خ٘ي٧٥يي خ٘لٍي ٔلدٞ يفيلّ خٕ٘لف٧ي ٕ٘لٗ صلدلر ٜمل٦ُي، ٦ال ي٠٦ُل٣ لسلديش ٘ل٣ 

 وراج وا يورا،، إخاوة فلتى» ، ٣٘٦ ٧٘خ٤ً ٌي خ٘ع٧َخش، ٥١ٜد ٔف٧ي بو٧ش ي٧ًٔ ٣٘ : خ  ؤزً

 .(1: 45  التؽوين «اضر  إلى بوجوهفم له

 

ًُ ٔٝللد ؤوسللُض ـ١للدزٕٛ ٌللةٞ ل٧خ٠َللد ٘للٛ يصللٗ  ب٘لل٩ ٠ّؽللص ظٕللد٦ي خألِللد٠يٛ ٦خ٘مبلِللص زملل
ٜلك  د  ٤يع٣، ١ٕ٘ي ٔلإظ٧ًِ ٜٙيلؤ٧٘لٟ  «خٕ٘ٝيك خألَظي»زي٥١د، ١ٌمٟ ٜد ١ِ٘د ١٠دِٗ بلبلٞ 

٦ًِ َآ٤لد ـ١لدزٕٛ ٌٕلُش (،  خ٧٘لًش خ٘ف٤٧ُيص ظم١ي خٕ٘ٝد٦خش ٌي خ٘ف٤٧ُِلٛ ـد٠سٕٛ ؤٞ )
 لّيلّي خ٘ٙليه ، خٕ٘ٝليك ، ٌعٍعَٙط زلد٧ّٖ٘: )د  ، ٦ال ظٕع٧ـر بؼسدظد  ز٤ًيص ال ظمعدؾ ُ٘ل

 ٘للآلذ ٌللي خ٘فلل٤٧ُ . ؤٞ خٕ٘ٝلليك ٜٕللد٦   :خآلذ ٦خلللً ٌللي خ٘فلل٤٧ُ ٜم١د٤للد زٕللٗ زٕللدؼص٦
خٕ٘ٝللد٦خش ٌللي  :٦لللًش خ٘فلل٤٧ُ ظم١للي، ٔللع١ٕدَ خ٧ٝ٘ظلل٧ق زٕلليػ ـللًخ  ، ال يمعللدؾ ٥٘للٍخ خال



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
(، ٦ظلللُزَط لٙي٥لللد زٝؽلللدٖ ظٕلللد٦ي خ٘سٙلللُ ٌلللي ب٠ٕلللد٠يع٥ٛ، أل٠للل٣ يفٝم٥لللٛ ـللل٤٧ُ خ٘فللل٤٧ُ

 خإل٠ٕد٠يص. 
٦ال َير ل١ًي ؤٞ ـٝد٤يُ خ٘مٙٝلدء خٕ٘ٝليمييٟ ي٧ّ٘ل٧ٞ زعلُخيي خ٘مسلدَظيٟ، ٕ٘لٟ ٤لٍخ 
َ زي٥١ٝلد ٔإ٦َيفلد٧٠ْ ٦ويل٢ُ ٜٝلٟ يّل٧ٖ  َُّ ال يم١ي ؤ٥٠ٝلد ٜعُخيٌعلدٞ زدٍ٘ملٗ .. ٌؽٝلص ٜلٟ ٌل

ا١ٜللل٧ٞ ز٧للللًش خ٘فللل٤٧ُ، زٝم١للل٩ خال٘لللعُخْ ٌيللل٣، ٦ال ي٧ّ٘للل٧ٞ ، ٌلللة٥٠ٛ ي(خ٘عسميلللص)زٝللل٤ٍر 
زد٘عٕد٦ي، ٦ٌ٘ٓ ٥ٍٜل٧ٚ ٜلإ٧٘ي ٌلي ظل٧ء ٜم١ل٩ خأل٤٧٘يلص ٌلي ظٕٙلٛ خ٘مصل٧َ، ليلػ ٔلدٞ 
خ١٘دْ يا٧١ٜٞ زٍُٕش خآل٥٘ص خ٧٘ٔيؽص ؤ٦ ؤ٠صدي خآل٥٘ص خٍ٘يٟ يٙع٧ُٔٞ ٌي ـل٤٧ُ خأل٤٧٘يلص 

ًخي٤ٛ خ٘ي٧ٚ يعٝؽلٗ ٌلي ـٝدللص ؤِٗ ؤ٦ ؤٔؽُ، ٦خٜع ٛز١ٕر ٜىعٍٙص، ٥١ٌٝٛ ٠صً ب٣٘ ، ٥١ٜ٦
 ،١ٕ٘٦ل٣ ٘ليٓ ي٥ل٢٧ ،يا٧١ٜٞ زدٕ٘ٝيك ل٩ٙ ؤ٣٠ ب٧٥٘٣٘ي ي٢٧٥ خٍ٘يٟ ٦ص٥ٍٛ ـ١دزٓ زإ٥٠ٛ )

 (.و٣ّٙ ي٢٧٥ ٘يىُٙ خ٘مد٘ٛ ،زٗ ب٣٘ ٦ٔيػ

خال٘لعُخْ ٌيل٣ ، ال خ٘عٕلد٦ي ٌلي  :٦يل١د ٠مُض ٘سمط ٜٟ ِدٖ ز٧للًش خ٘فل٤٧ُ زٝم١ل٩
 خأل٤٧٘يص:

إٓ أن أوريج كوس  ع تلكقاس وحاة الجدوه  »ُْ: . ي٧ّٖ خ٘ٝؽُخٞ ٔيُ٘ٓ ٔٙيٛ زٕع4

 «أطظم  ن ال وح الؼاسآلن وال وح يعؾن أن أب أطظم  ن آلن، وأن آلن لقن أب و

(، ففو يم ن لوحاة الجدوه  اجلفدي، وكد لك يدم ن لتػد وهتم يف 13/ 5 الالهوت الؿؼ رن 

 .الجوه  اجلفي  ن غق  تس و   ه ا الجوه ، ف لوحاة طـاس تعـي أن ه س ال وات تشرت  يف

. ٔلٍ٘ٓ ٠ّلٗ خ٘ٝؽللُخٞ زٕلعُْ للٟ زدٔلليٙي٧ْ خٕ٘سيلُ ؤ٠ل٣ ٔللدٞ يّل٧ٖ زعٕللد٦ي خآلذ 2
ٌي خأل٤٧٘يص، ٣١ٕ٘ يفمٗ خ٦ُ٘ق ي٥٠٦ٝلد َولٛ خ٘لعُخ٣ٔ ٜم٥ٝلد ٌلي خ٘فل٤٧ُ خإل٥٘لي: خالزٟ ٦
ٌلي ٠يلص خ٘ؽد خُ٘ٝظسلص ٦يمعلٗ ذ،آلخ أل٠ل٣ ٜلٟ، ذيمعٗ خُ٘ٝظسص خ٘ؽد٠يص زمً خآلخالزٟ ٞ ٌٕٝد ؤ»

ألٞ خأل٤٧٘يلص  ،ٌلي خ٘ؽسيملص ٤ل٧ ٜلك ٌ٘لٓ ؼد٠يلد   ٧٤ خ٘ٝسًؤ ٦خ٘مٙص، ٦٘ليٓ ذخآل خُٕ٘خٜص، ألٞ
بال ؤٞ  ؛ٌلي خُ٘ظسلص ٦خُٕ٘خٜلصخالزلٟ ٌي ٔٙي٥ٝد ٦خلًش، ٔلٍ٘ٓ ٦بٞ ٔلدٞ خ٘ل٦ُق خّ٘لًْ يٙلي 

، ٥ٌل٧ يّل٧ٖ زُٝخظلر ؼبلؼلص «ٌ٘ٓ ال يفيّ ١٘د خ٧ّٖ٘: بٞ خ٦ُ٘ق خّ٘لًْ ٤ل٧ ٜلٟ ـل٤٧ُ آولُ
ٜلٟ ـل٤٧ُ ٦خللً، ١ٕ٘ل٣ يٕلد٦ي ٌلي خأل٤٧٘يلص  د  لعدء خ٘ؽد٧٘غ، ٦خلعس٤ُٛ ـٝيملٌي ُٔخٜص ؤ
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، ٦ل٢ٍَ ٌلي ٌ٘لٓ ؤ٠ل٣ ٜلدض ٔل١ص « ألٞ خأل٤٧٘يص ٌي ٔٙي٥ٝد ٦خلًش »ٌّػ خالزٟ زيٟ خآلذ ٦

 .ٚ( خٍ٘ي ِدٖ زإ٤٧٘يص خ٦ُ٘ق خ٠84ًّْ٘ٚ( ِسٗ خ٠مّدي ٜفٝك خّٕ٘ؽ١ؽي١يص )٠79)

زدٔيٙي٧ْ ؤٞ يّل٧ٖ للٟ خ٘ل٦ُق خّ٘لًْ: ٘ٛ يفُئ »ٍ٘٘ٓ ي٧ّٖ ل٣١ خ٘ٝؽُخٞ زٕعُْ: 
 «ب٣٠ ب٣٘. أل٣٠ ٘ٛ يفً ٤ٍخ خ٧ّٖ٘ ٌلي خٕ٘علدذ خّ٘ٝلًْ، زلٗ ٔلدٞ يٕعٍلي زلد٧ّٖ٘: ب٠ل٣ ب٥٘لي 

يفؿـي هـ  إيؿ كه ل شرتا  أطض ء الث لوث يف الجوه ، وقولده وما  (، 2/82خّ٘ٝدَٞ  )خ٘بل٧٤ض

 لعا  التس وي يف ه ا الجوه  الؿشرت .

 للكده شدخ  واحدا لده صبقعتد ن،»صدل الالهدوت والـ سدوت . وك لك فنن ت تؾق ن و9

تحتػظ كل  ـفؿد  لخص ئصدف ، صبقعد  واحداة، جدوه  واحدا، قدوة واحداة، ولؽـده يعتؼدا أن 

 ت ريخ الؽـقس ، جون لوريؿ   «إقـو قن الث ين والث لث يف الث لوث الؿؼاس خ ضع ن لألب

فؿ  يف هدد ا الجددوه ، وٓ يػقددا  عـدد س: اشددرتاك «جددوه  واحددا»(، فنيؿ كدده للهنؿدد   ددن 95/ 5

 ال افن لؾتس وي لقن إق كقم. (التبعق  التس وي، فنكه يتبـى   هب 

ز١ٝدِٙص ٜٕلإ٘ص ظٍلد٦ض خألِلد٠يٛ ل١لً زملط خآلزلدء، ٌة٠ل٣ ٘لٛ  د  ٦ؤئًٔ ١٤د ؤ٠ي ٕ٘ط ٜم١ي
يمٟ ٦ِع٥د زمً، ١ٕ٘ي ؤٔفٗ ؤ٠ي ال ؤ٦خٌُ ـ١دزٕٛ ليٟ ٠َّٙط لٟ ظُظٙيلدٞ ٜلد خيليلَط ؤ٠ل٣ 

، ال يخلي إللديظ٣، ٌد١ّ٘لٗ ال يٍيلً للًٚ بيٝد٠ل٣ ١ٌَّٙط ل٣١ ٠ّبل   (خ٘عسميص)٣٘٧ ز٤ٍٝر ي١ٍي ِ
زد٘عدزميللص، زللً٘يٗ ٜللد ٌٔلل٢ُ خألذ خ٘للًٔع٧َ ل١للد ـللُـٓ خ٘ىعللُي ٌللي ٔللدزّص ٦اللّللص ٤للٍخ 

وتظف  فؽ ة الت لعق  أو أولوي  أب طؾى آلدن، أو سدؿو أب طؾدى »خ١ّ٘ٗ ٣ٍٕ٠، ًٌّ ِدٖ: 

بم س      تػضؾت  لـؼؾه  ن تشدبقفه  «ت الؽثق ة التي أطط ه  لش ح العؼقاة يف التشبقف آلن 

ن هد ا  د» القـبدوع، بدم طؼدب الخضد ي لد لؼو :  .9. الشدج ة 5الشؿأ  .1لؾث لوث لل ثؾ : 

يتض  أن ت تؾق كوس ٓ يػ   لقن جوه  القـبوع وجوه  الـف ، أو الج ع والػد ع، هؽد ا فدنن 

فؿدع أن  .. لده،وخ رج  ـه، ولؿ  أكده خد رج  ـده ففدو خ ضدع هو  ن كػأ جوه  أب آلن 

والؿؽ ك   ،والؿؽ ك  الث كق  لاللن ،بالث لوث أالؿؽ ك  إولى يف  ىقا أططي الؿعؾم إف يؼ

 «اطؾى حؼقؼ  أن همٓء الثالب   ن جوه  واح لشاةو الؼاس إٓ أكه أكا كثق ا   ..الث لث  لؾ وح
ِٟ ل١لً  529/ 4ـُـٓ خ٘ىعُي )ظدَيه خٍُٕ٘ خٕ٘ٝيمي ، ل١د  (، ٧ٌلًش خ٘فل٤٧ُ ٘لٛ ظمل



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ظُظٙيدٞ ظٕد٦ي خألِد٠يٛ، زٗ خال٘عُخْ ٌلي خ٘فل٤٧ُ ٜلٟ ويلُ ظٕلد٦ ٌيل٣، ٌد٘ٝلدء خ٘فلدَي ٌلي 
خ٘ي١سلل٧ق ٤لل٧ ٌخض خ٘ٝللدء خ٧ٝ٘ـلل٧ي ٌللي ٜفلل٨ُ خ٥١٘للُ، ٕ٘للٟ خ٘ي١سلل٧ق ؤصللٗ، ٦خ٘ٝفلل٨ُ ٌللُق 

٤٧يللص )خ٘ٝللدء ٌللي ٌمٕللر، ٤٦لل٧ ي٦ٞ خألصللٗ ٦ظللدزك ٘لل٣، ٦ٔللٍ٘ٓ ٤لل٧ يللاٜٟ ؤٞ ـلل٤٧ُ خأل٘
)خ٘ي١سل٧ق ٦خ٥١٘للُ(، ٕ٘للٟ خ٘ي١سل٧ق ؤصللٗ، ٦خ٥١٘للُ خالزللٟ خ٘ٝؽلدٖ( ٤لل٧ ٠ٍللٓ خ٘فل٤٧ُ ٌللي خآلذ ٦

 ظدزك ٣٘، ٜعٍُق ل٣١.

، ّ٘لً لفسلُط ٜلُخَخ  إل٠ٕلدَْ ٜلد ٠ٕلسع٣ُ ب٘ل٩ خٕ٘ٝليمييٟ ٜلٟ ٜيىدجيلٗصًيّي خ٘لًٔع٧َ 
 ـ١لدزٕٛ، زل٣ يلاٜٟ ٜلد ٤٦لي خ٘مّيّيص، خ٧٘لًش، ًٌّ ُِٙط ٕ٘ٛ: ) «٧لًش خٍ٘خظيصخ٘»خإليٝدٞ زل

 ب٘ل٣، ٔبل٤ٝلد ٜمل٣ ٦خ٘ٝعَمً ٌد٘ٝعِمً ٤٦ٍٕخ ـ٤٧ُيد ، خٕ٘ٝيك ٜكخظمً  خآلذ ؤٞ ي٨ُ ليٟ
 لّيّي يد بيٝد٠ي ٤ٍخ ٤ٗ لعُظٓ، ؤٔإٖ ٠دؤ(، ٌٕدٞ ـ٧خزٓ: )٦خلًخ   ـ٤ُ٤٧ٝد صدَ ًٌّ

 ٜلد زلٗ خٕ٘ٝليميص، لّيلًظ١د ال٦ بيٝلد٠ي ٘ليٓ ٤لٍخ ..يٝلد٠ي؟ب ٤لٍخ زلإٞ ؤظيلط ؤيٟ ٜٟ خ٘ٙيه؟
(، ٥ٌٗ ظ٧ّٖ : خٕ٘ٝيمي٧ٞ ال خٕ٘ٙيٛ خٕ٘ٝيمي زةيٝد١٠د ٥٘د لبلِص ال زًلص٦ ٤ُؼّص ٧٤ ٣ِٙعَ 

 يا٧١ٜٞ ز٧لًش خ٦ٍ٘خض ؤ٦ خ٘ف٧خ٤ُ زيٟ خإل٠ٕدٞ ي٧ٕق ٦خهلل؟ 

ّيّيللص ؤ٦ زد٧٘لللًش خ٘م -لّللد   -١٠للد ٜعٍّلل٧ٞ ٌللي ؤٞ خٕ٘ٝلليميص ظللاٜٟ ّ٘للً ١ٔللط ؤـللٟ ؤ
 د  )زلد٘ٝم٩١ خٍٕ٘ٙلٍي( ؤي ٔيد٠ل ٦خللًخ   خٍ٘خظيص زيٟ ي٧ٕق خإل٠ٕدٞ ٦خهلل ، ٦ؤ٥٠ٝد صلدَخ ـل٤٧ُخ  

، ٦ؤٌٔلُْ ؤ٠لي ١٤للد ؤظملًغ لللٟ خظملدي خ٘بل٤لل٧ض خ  ٦خلللً د  ٦٘ىصل ،خ  ٦خلللً د  ٦ؤ٧١ِٜل ،خ  ٦خللً
زد١٘د٧ٔض، ٤٦ٝد ـل٤٧ُخٞ ٜىعٍٙلدٞ ، زٝم١ل٩ ؤ٥٠ٝلد ٌخظلدٞ ٜعسدي١علدٞ، ٦زمٕلر خٕ٘ٝليمييٟ 

ؤ٦  خ  ٦خلً د  ٦خلًش ؤ٦ ٔيد٠ د  ظمًظد ٌي خٕ٘ٝيك ٜٟ ويُ خوعبلغ ٦ال خٜعّخؾ ، ٌصدَظد ٌخظًٌّ خ
ب٘ل٣ ٔدٜلٗ )، ٦ٍ٘٘ٓ ٌلإ٠عٛ ظ٧ّ٘ل٧ٞ للٟ خٕ٘ٝليك: د  يفٝك وصدجٛ خٍ٘خظيٟ ٜم خ  ٦خلً د  ؤ٧١ِٜ

 ن ٓ يعرت  أن طؿ كوئقل هو »ؼ١ي لٙلُ: ، ي٧ّٖ خ٘سدزد ٔيُ٘ٓ ٌي ل٣ٜ٦ُ خال(٦ب٠ٕدٞ ٔدٜٗ

 – ًاجسدااكق -ٕهند  ولدات  «والداة اجلده» لتد لي تؽدون العد راء الطد ه ة هدي إله حؼقؼي، ول

 طؾدم الالهدوت،  «ًا4 فؾقؽن  ح و ا  الؽؾؿ  الؿتجسا ال ي  ن اهلل، لؽون الؽؾؿ  ص ر جسا

 .(115، ص  قخ ئقل  قـ 



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
وقا توحا الجوه ان  الالهدوت   »٦ٔدٞ خّ٘ٝٛ ٜيىدجيٗ ًِ ظًّٚ ٤ٍخ خ١٘ٛ ز٣٘٧ّ:  

لغقدد  اخدتالط وٓ ا تددزاج وٓ اسددتح ل   ا  طبقعتفؿدد ، وحداة ل صـقدد ، فصدد را واحداالـ سدوت( ل

 (.153، ص  قخ ئقل  قـ  طؾم الالهوت،  « تغقق ( وٓ اكحال ،  ـ  حاوبه وإلى إلا

للٟ  د  ٜعملًؼ «ؤ٠لد ٦خآلذ ٦خللً»٦ي٧ّٖ ؤ٠ؽ٠٧ي٧ْ ٌُٕي ٌي ٔيدَ ظمٙي٣ّ لٙل٩ ٠لٛ: 
ٌللي خ٘للٍخض ٥ٌٝللد ٦خلللًخ  ٌللي  خ  ةٌخ ٔد٠للد ٦خلللًٌلل»٦لللًش خ٘لل٦ٍخض ٦خ٘فلل٧خ٤ُ )ال خ٘فلل٤٧ُ(: 

خ٘بل٤للل٧ض خظملللً زد٘ٝٙللليحص خإل٠ٕلللد٠يص لللليٟ  خ٘ٝٙللليحدض. ٦خ٘ٝٙللليحص خإل٥٘يلللص خظملللًض ؤيعلللد  
 ، ؤي خظمدي ٦ٌخض ٦ٔي٠٧١دض ٦ـ٧خ٤ُ.«زد١٘د٧ٔض

الطبقعد ، لداون  قـدو  ويفإ الالهوت  ع الـ سوت يف الجدوه  ويف »٦ِدٖ خ٘سدزد ٧١٘يش: 

 .واحاا   جوه ا   (، فؼا ص را  15ق  ، شـودة، ص  صبقع  الؿس «اكػص  

: ٤لللٗ ٠ملللٟ ٜعٍّلللدٞ ٌلللي بيٝلللدٞ خٕ٘ٝللليمييٟ زد٧٘للللًش ٜيىدجيللل٦ٗٔلللاخ٘ي ٕ٘لللٛ ئعللل٧َ 
خ٘ف٧خ٤ُيلللص زللليٟ يٕللل٧ق ٦خهلل ؟ ؤٚ ٜىعٍٙلللدٞ؟ ٦ٜلللد ٦ـللل٣ خالولللعبلي زي١١لللد ٌلللي ٘لللُق َؤي 

 خٕ٘ٝيميص؟ ؤ٠عفُ ـ٧خزٓ.

مبلِللص زلليٟ ؤ١ِلل٧ٜي خآلذ ٦ؤ٠عّللٗ خآلٞ ب٘لل٩ ٧ٜظلل٧ق ٜىعٙللً ٦ٜلل٧خِ ٘ٝللد ٔللسُ، ٤٦لل٧ خ٘
٠عٍُ لع٩ خآلٞ ؤٞ خٕ٘ٝيمييٟ ال ي٧٘٧ّٞ  - ٜيىدجيٗصًيّي خً٘ٔع٧َ  -٦خالزٟ، ٌإ٠د ٦بيدْ 

٦خ٘ل٦ُق خّ٘لًْ، ٥ٌل٢ٍ زًللص ٔلدزيٙي٧ْ خ٘لٍي ـمللٗ خالزلٟ زد٧٘للًش خأل٧١ِٜيلص زليٟ خآلذ ٦
يٛ ٧٤٦ خ٦ُ٘ق خًّْ٘، زي١ٝلد خٕ٘ٝليمي٧ٞ يا١ٜل٧ٞ ؤٞ ٕ٘لٗ ؤ١ِل٧ٚ ٜلٟ خألِلد٠خالزٟ خآلذ ٧٤ 

٘ىصلليع٣ ؤ٦ ٔي٠٧١علل٣ )ؤ٦ ٦ٌللُ ٜصللؽٙك خٍ٘بلٔللٍص: ـلل٢ُ٤٧ خ٘ىللدٚ(، ٌللدآلذ ٘لليٓ خالزللٟ، 
 ٘يٓ خ٦ُ٘ق خًّْ٘.خالزٟ ٦

٠ملٟ ٠معلُي ز٧للًش خ٘لٍخض ؤلعلدؾ ب٘ل٩ ٘لُل٥د: ) ٦ًِ ُِؤُض ٘ف١دزٕٛ لسلدَش ٜلد ِ٘لُط 
(، ٦ظٕللدءُ٘ط ٔيللً ظعمللً خ٘لل٦ٍخض ٌللي ٌخض ٕ٘لل٥١ٛ ٘يٕلل٧خ ٠ٍللٓ خأل١ِلل٧ٚ ،زللٟخال٦ زلليٟ خآلذ
زّدء ٔٗ ؤ٧١ِٚ ؤ٦ ٔيدٞ ل٩ٙ ؤ٧١ِٜيع٣ ٦ٔيد٣٠؟ ؤال يٕٟٝ ؤٞ ي٧ّٖ ِدجٗ زإٞ خٍ٘خض ٦خلًش ٜك 

ؤي ؤ١ِلل٧ٚ  ،ؤي ٔيللدٞ ٦خلللً ،ٌخض ٦خلللًشخالزللٟ ٤للي خأل١ِلل٧ٚ، ٦ؤ٠ٕللٛ ظا١ٜلل٧ٞ زللإٞ خآلذ ٦
 ٦خلً؟.



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
، ؤ١ِل٧ٚ»خٕ٘علدذ خّ٘ٝلًْ يٕلعىًٚ ٔٙٝلص  ٦خٍ٘ي يٌم١ي ب٩٘ ٤ٍخ خ٘عٕدئٖ ؤ٠لي ٦ـلًُض 

 ٌلي ليلدش ٘ل٣ خآلذ ؤٞ ٔٝلد»، ٦ٌ٘لٓ ٌلي ِل٧ٖ ي٧ل١لد : «الد ات»خٕ٘لُيد٠يص ، زٝم١ل٩:  «قـو  
(، ٌّلً ظٕلَُض ٔٙٝللص 26: 5 )ي٧ل١لد «ٌخظل٣ ٌلي ليللدش ٘ل٣ ظٕل٧ٞ ؤٞخالزلٟ  ؤلؽل٩ ٔلٍ٘ٓ ٌخظل٣
خٕ٘للُيد٠يص ٌللي خ٘لل١ٛ ٜللُظيٟ ليللػ ظّلل٧ٖ خ٘عُـٝللص خ٘سيٕللؽُيص )ٔللُيد٠ي  «٧١ِٜللد، خأل١ِلل٧ٚ»

، «اللن أن تؽون الحق ة يف أقـو هل ًالًب توجا الحق ة يف أقـو ه، ك لك وهب أيض»لُزلي(: 
 ٌدأل٧١ِٚ ٦خٍ٘خض ل٤ً١ٛ ٜعُخي٧ٌٞ.

ٟ٘ ؤٔعمفٗ ١٤لد ٌلي ظٍٕيلٓ ٤ل٢ٍ خألٔلحٙص، ٦٘لٟ ؤظّلًٚ زليٟ يلًيٕٛ زف٧خز٥لد، ٌٕلإ٠عفُ 
 ـ٧خزٕٛ لٙي٥د أل٠د٣ِٙ، لع٩ ال ؤ٠ٕر ٘ٝمعًّٔٛ ٜد ٘يٓ ٣١ٜ.

 

فُْ ب٩٘ ٌُٕش ؤـٟ ؤ١٠د ٟ٘ ٠ىعًٙ لٙي٥لد، ٌة٠ي ؤ٦ي ؤٞ ؤٍَ٘ط ٠ ،٦َيؽٝد يإظي١ي ـ٧خزٓ 
٦ِللً ٠ىعٙللً ٌللي ٘للُل٥د، ٘للٍ٘ٓ ٌللة٠ي ؤ٠عفلل٢ُ ١ٜللٓ، ٤٦للي ؤٞ خ٘عمسيللُ لللٟ ٦لللًش خألِللد٠يٛ 

٤للل٧ ؤيعلللد  ٧ٜـللل٧ي ٌلللي ٔعدزلللدض خٕ٘ٝللليمييٟ خألَؼللل٧ٌٔٓ ٌلللي خّ٘لللًيٛ  «خ٧٘للللًش خٍ٘خظيلللص»زلللل
٨َ ٦بـٝلدق خ١٘صلد»٦خ٘مًيػ، زٗ ٧٤ ٜمٗ بـٝدل٥ٛ، ٔٝد ٠ّلٗ زؽلُْ خٕ٘ل١ًٜعي ز٧ّ٘ل٣: 

)خ٘عصلميك ٌلي آالٚ  «٦خآلذ ٦خللً ٌلي خ٘لٍخضخالزلٟ ٜلك خولعبلي ٜلٍخ٤س٥ٛ ٦خِلك لٙل٩ ؤٞ 
 (.17خٕ٘يً خٕ٘ٝيك ، زؽُْ خ١ًٜٕ٘عي، ٚ 

٦ًِ ظمًؼ٧خ لٟ ٦لًش خألِلد٠يٛ ٌلي ٌخض ٦خللًش ٘لًٌك ٘لس٥ص خ٘ٙلُْ زةؼسلدض ٦لًخ٠يلص  
٦خالزللٟ: خ٘ؽلد٧٘غ، ٘للٍخ ي١ّللٗ خٍٕ٘ٝلُ ظللديَْ يمّلل٧ذ للٟ خ٘سدزللد ؤؼ١دٔللي٧ْ ٧ِ٘ل٣ لللٟ خآلذ 

، ٌلدآلذ «ٔبل٤ٝد ٦خلً ٌي خٍ٘خض، ٦٦خللً ٌلي وص٧صليص خ٘ؽسيملص، ٦ٌلي ٦للًش خأل٤٧٘يلص»
 .«الوحاة ال اتق »ٌخض ٦خلًش، ٦ظٕعؽيك ظٕٝيع٣ زل خالزٟ ٦

ٌخض ٦خللللًش ٌلللي خهلل، ٦ٔلللٗ ٜلللٟ خآلذ خالزلللٟ خآلذ ٦»٦يّللل٧ٖ خألذ ٜعللل٩ خٕ٘ٝلللٕيٟ: 
 (.492خٕٕ٘ٝيٟ، ٚ )خً٘ٝوٗ ُ٘ٙق ب٠فيٗ ي٧ل١د، ٜع٩  «٣٘ ٘ىص٣ ٦ٌخظ٣خالزٟ ٦



 

 

 

 «أنا واآلب واحد»
٧٤ خالزٟ، ٦ال يف٧ِ ؤٞ ظىٙػ زي٥١ٝد، خالزٟ ٌدآلذ ٧٤ خآلذ، ٦»٦ي٧ّٖ خأل٠سد زي٧ٙي: 

ِل٧ٖ ؤ٦ صال٤ل٧ض لّدجلًي ٦ّٜلدَٞ ٦لل٧خَخض ٜٕل٠٧ٕي) «زدُ٘وٛ ٜٟ ؤٞ ٥٘ٝد ٔي٠٧١ص ٦خللًش
 ، ٜدٌخ ظم١ي ٢ٍ٤ خٕ٘ٙٝص؟.«ٔي٠٧١ص ٦خلًش»(، ٌعإٜٗ ٣٘٧ِ: 77ي، ٚ ٠سد زي٧ٙخأل،  زدءآ

خآلذ »ٌةٞ ظُظٙيدٞ ٌي ٌفُ خُّ٘ٞ خ٘ؽد٘ػ يّل٧ٖ:  ،زي٧ٙي ٦خٕٕ٘ٝيٟ ٧١٘٦يش ٦ٜٟ ِسٗ
)خهلل ٌخظ٣ ٧٠٦ق ٦لًخ٠يع٣،  «خ  ٦خ٦ُ٘ق خًّْ٘ ٔدجٟ ٦خلً، ٥١ٕ٘٦ٛ ٘ي٧ٕخ ؤ٧١ِٜد  ٦خلًخالزٟ ٦

  «ؤ٧١ِٚ ٦خلً»٦ «ٔدجٟ ٦خلً»، ؤَـ٧ ؤٞ ظىس٠ُي زدٍَُ٘ زيٟ (19ل٧ض ٔٝمدٞ، ٚ 

خألِد٠يٛ ٘ي٧ٕخ ؼبلغ ٦ٌخض، زلٗ ٤لٛ ٌخض ٦خللًش، »٦ٜؽ٣ٙ ِدٖ: ؤٔٙي١ًْٝ خ١ًَٕٕ٘ي: 
)خهلل ٌخظللل٣ ٠٦للل٧ق ٦لًخ٠يعللل٣، لللل٧ض « ٤ٛ ٦خللللً، ٤للل٧ خ٘بل٤للل٧ض٤ُلللي ٌخض خهلل ، ألٞ ـللل٤٧

 (.19ٔٝمدٞ، ٚ 

)لٙلٛ خ٘بل٤ل٧ض،  «٥٘ٛ بَخيش ٦خلًش، ٦ٌخض ٦خللًش، ٦ؼسيملص ٦خللًش»٦ِدٖ ؤؼ١دٔي٧ْ: 
 (.61، ٚ ٜيىدجيٗ ٜي١د

٦ؼبلؼلص  ،بٞ خهلل ٌخض ٦خللًش»ٚ: 4284خ٠لي ٌلي للدٚ ٤٦ٍخ ٜلد خ٠ع٥ل٩ ب٘يل٣ خ٘ٝفٝلك خ٘بلظُ
 (.19، )خهلل ٌخظ٣ ٧٠٦ق ٦لًخ٠يع٣، ل٧ض ٔٝمدٞ، ٚ «ؤِد٠يٛ

٦يمٟٙ ؤ٥٠ٛ ٜعم٦ًٞ خظمديخ  ظدٜد  ٌي خٍ٘خظيص، ٦زدألل٨ُ ؤ٥٠لٛ  »٦ي٧ّٖ ل٧ض ٔٝمدٞ: 
خظ٣ ٧٠٦ق )خهلل ٌ« ؤ٥٠ٛ ٌخض خهلل خ٧٘خلًآوُ ٦خلً ٌي٥د.. خألِد٠يٛ ٦خلً ٌي خٍ٘خظيص، ؤ٦ زعمسيُ 

(.٦٠2لًخ٠يع٣، ل٧ض ٔٝمدٞ، ٚ 

 ٔلُّيْ  لّيّص ٌي خ٘صُيك خ٘س٤ُدٞ» ( ٜٟ ٔعدز٣ ٦49ي٧ّٖ لسً خهلل لسً خٍ٘ديي ٌي ٚ )
ٜؽٙلػ  ،٠معًّ ؤٞ خهلل ٦خللً زد٘لٍخض»: «خإل٥٘ي خ٘عفًٕ ٦ُٔ خ٘عؽٙيػ ُٔ ٤٦ٝد خٕ٘ٝيك ييٟ

٦خ٘عؽٙيلػ  ،خ٘عؽٙيلػٔيً يًَْ خ٘مّٗ خ٘سُٙي خ٘ع٧ليلً ٌلي ..  خ٘صٍدض خأل٧١ِٜيص خ٘ف٤٧ُيص
ٌلي  ،ؼسيملص ٦خللًش ،ٌخض ٦خللًش ،ـل٤٧ُ ٦خللً ،ٌي خ٘ع٧ليً. ؤي ٔيً يًَْ ؤٞ خهلل ٦خلً

ـلل٤٧ُ  »، ٌٙمٙللٓ اللفللط ٧ِ٘لل٣: «ؼللص ؤِللد٠يٛ ٜللٟ ويللُ ظٕؽيللُ خ٘فلل٤٧ُ خإل٥٘للي ٦ظّٕللي٣ٝؼبل
 .« ٌخض ٦خلًش ،٦خلً



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
ف٤٧ُ غ ؤِد٠يٛ زٌي٧ٕٞ خهلل ظمد٩٘ ل٩ٙ ٧ٜـر ٤ٍخ خّ٘يدْ ؼبل»(: ٦21ي٧ّٖ ٌي ٚ )

٦ٌخض  ،٦خ٦ُ٘ق خًّْ٘ ـ٤٧ُ ٦خلًخالزٟ ذ ٦ٞ خآلب٦»(: 62، ٦ي٧ّٖ ٚ )«٦ٌخض ٦خلًش
 .«٦ًَِش ٦خلًش ،٦خلًش

ٌخض »ؤ٦  «ٔي٠٧١لص ٦خللًش»ؤ٦  «ٔلدجٟ ٦خللً » «ٔيدٞ ٦خللً»خألِد٠يٛ خ٘ؽبلؼص يفٝم٥د  خ  بٌ
 )زٝم١للد٢ خٍٕ٘ٙللٍي( ، ؤ٦ ٦ٌللُ ظمسيللُْ : «ـلل٤٧ُ ٦خلللً»ؤ٦  «٦خلللً ٌللي خٍ٘خظيللص»ؤ٦  «٦خلللًش

 .)٘يء ٦خلً(، ٌٕٗ ٢ٍ٤ خ٘فٝٗ ؤَؼ٧ٌٕٔيص، ٦ال ؤـ١ٓ ظمعُض ل٩ٙ ٦خلً ٥١ٜد

٦ٔللٗ ٜللد ؤلعدـلل٣ ١٤للد ؤٞ ؤلللُي ١ٜللٓ خٍ٘للَُ زي٥١للد ٦زلليٟ ِلل٧ٖ خ٥ُ٘ؼلل٧ِي زدٔلليٙي٧ْ: 
 .«شخ  واحا»ؤ٦  «ؤ٧١ِٚ ٦خلً»

٦خلللً ٌللي »٤ٝللد خالزللٟ ١٤٦للد ٘للًي١د ٠ّؽللص ٥ٜٝللص: ٘ٝللدٌخ يّلل٧ٖ خٕ٘ٝلليمي٧ٞ زللإٞ خآلذ ٦
 ؟«خٍ٘خض

٧ّٖ٘ ز٧للًش خ٘فل٤٧ُ زليٟ خألِلد٠يٛ ي٦ٞ خّ٘ل٧ٖ ز٧للًش خ٘ل٦ٍخض ٦خ٘فل٧خ٤ُ ٦خ٘ف٧خذ: خ
٧٤ ليٟ خُْ٘ٙ، ٤٦ل٧ لّيلًش ظملًي خآل٥٘لص .. ٌمليٟ ٠ّل٧ٖ زإ٠ل٣ ي٧ـلً لٙلُش ؤ٘لىدٚ ٥٘لٛ 
ـلل٤٧ُ خإل٘لل٣ ؤ٦ ٤للٛ ٜعٕللد٦٦ٞ ٌللي ـلل٢ُ٤٧ ٦ـ١ٕلل٣ .. ٥ٌللٍخ يم١للي ؤ١٠للد ٠ٝٙللٓ لٙللُش آ٥٘للص 

ص .. ٕٟ٘ ليٟ ٠مصُ ٤االء خ٘مٙلُش ٜٙع٧ُٔٞ ٌي خأل٤٧٘يص ٦وصدجص٥د .. ٧٤٦ ظمًي خآل٥٘
ز٧لًش خٍ٘خض، زإٞ ٧ّ٠ٖ ٤االء خ٘ٝعمًي٦ٞ ٤ٛ ٌخض ٦خلًش ؤ٦ ٔيدٞ ٦خلً ؤ٦ ؤ٧١ِٚ ٦خللً، 

.. ٧٤٦ ٜد ي٣٘٧ّ خٕ٘ٝيمي٧ٞ لديش، ٤٦ٛ يعمًؼ٧ٞ لٟ  خ  ٌة١٠د ٠ّلٛ ؤ١٠د ٠فمٗ خ٘ٝعمًي ٦خلً
 .!!لسدَش: )ؤ٧١ِٚ ٦خلً( د  خ٘ؽد٧٘غ خ٧ٝ٘لً؛ بال ؤ٥٠ٛ يٌُع٧ٞ ظٝدٜ

 ال ٠مللٟ ..٦خلللً زة٘لل٣ ب٠ٝللد خآل٥٘للص، زعمللًي ٠للاٜٟ ال ٠مللٟ» ٍ٘ٓ يّلل٧ٖ خ٘سدزللد ٘لل٧١يش: ٘لل
 ٠ٝدب٦. ٥٘يصخإل ظمًي ييم١ ال خ٦ًّْ٘ خ٘ؽد٧٘غ، ٦ال٧٤ظ٣ ٌي د  ُ٘يٕ ٣٘ ٠فمٗ ال ،زدهلل ٠ُْٙ
 ٦خهلل ،٦َ٦ق ،٦لّلٗ ب٥٘يلص، ٌخض ٘ل٣ ٌلدهلل، خ٧٘خللًش خإل٥٘يلص خ٘لٍخض يٌل خ٘عٍدصليٗ ٥ٌلٛ ييم١ل

ٔٝد ؤٞ خإل٠ٕدٞ خٍ٘ي وُٙ ل٩ٙ ص٧َش خهلل ٣٘ ٌخض زُٙيص ٦لّٗ  ،دٞ ٦خل٦َ٦ًل٣ ٔي زم٣ّٙ
.. خ٦ُ٘ق خًّْ٘ ٧٤ ٦َق خهلل، ٦٦خظك ؤٞ خهلل ٦َ٦ل٣ ٔيلدٞ ٦خللً،  ٦خلً ٦خ٘ؽبلؼص٦َ٦ق ، 

 (. 4٠)ِد٧٠ٞ خإليٝدٞ، ٧١٘يش، ٚ  «٦خهلل ٦ل٣ّٙ ٔيدٞ ٦خلً
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 ٌخض ٘ل٣ ٌلدهلل» د٧٘غ: ٦ٕ٘ط ؤيَي ٤ٗ ي٧خٌُ ـ١دزٕٛ ل٩ٙ ٜد ِد٣٘ خ٘سدزد ٧١٘يش لٟ خ٘ؽل

ؤٚ ال؟ ٤للٗ ظمعسللُ ٤للٍخ خّ٘لل٧ٖ ٤ُؼّللص ؤٚ لسللدَش ؤَؼ٧ٌٕٔلليص؟ ٤للٍخ ٜللد  «٦َ٦ق ،٦لّللٗ ب٥٘يللص،
١ٔم٧ي ب٘ي٣ زد٘عإٔيً ليٟ ٠عمًغ للٟ ظٍدصليٗ خ٘مبلِلص زليٟ خألِلد٠يٛ، ٌٝلد ي١ٝ٥لي ١٤لد ٧ِ٘ل٣ 

 .«اأقـو  واح»و «كق ن واحا»، ؤَـ٧ ؤٞ ظىس٠ُي زدٍَُ٘ زيٟ « ٔيدٞ ٦خلً» لٟ خ٘ؽد٧٘غ: 

٦ليٟ ٌُٔض ٕ٘ٛ ؤٞ خٕ٘ٝيميص ظ٧ّٚ ل٩ٙ ٜصؽٙمدض ٘ٛ يم٥ٌُد خٕ٘ٝيك ٦ال ظبلٜي٢ٍ 
ُٔعللدذ خأل٠دـيللٗ )خ٘ؽسيمللص، خألِللد٠يٛ، خ٘فلل٤٧ُ، خإلَٔللد٘يص خً٘خوٙيللص، خ٘عؽٙيللػ(، ؤوسُظ١للي ؤٞ )

٥ٌللٗ ٘للٓ ؤٞ (، ٦زمعلل٥د ِد٤٧٘للد زللد٘مُي ٜؽللٗ خ٘فلل٤٧ُ ٦وي٤ُللد، ٦خُ٘ٔللدجٗ ل٤٧ٌُللد ـيللًخ  
ظىس٠ُي: ؤيٟ ظمًغ ظبلٜيٍ خٕ٘ٝيك لٟ ٢ٍ٤ خ٘ٝصؽٙمدض خ٘عي ٘لٛ ظلُي لٙل٩ ٕ٘لد٥٠ٛ ٦ال 

 ل٩ٙ ٕ٘دٞ خٕ٘ٝيك زٝم١د٤د خٍٍٕ٘ٙي؟

خ٘علي ِد٥٘لد ٜا٘لً ٜف٥ل٧ٖ ال يملُي ؤللً خٔل٣ٝ بال  «ـل٤٧ُ»٦وديص ٜد ظف٢ً ٧٤ ٍ٘فلص 
 يجضِ ثٓبء ْٕ ظ ان»، ب٣٠ ٔدظر َٔد٘ص خ٘مسُخ٠ييٟ ليٟ ِدٖ: -ٔٝد ي٧ّٖ ؤ٦َيفد٧٠ْ –خهلل 

زمٕلر لٙٝلدء  -(، ٦٘ٛ يٕٟ ُٜخي ٤ٍخ خٕ٘دظلر خ٘ٝف٥ل٧ٖ ٠: 4)لسُخ٠ييٟ  « جْٕغِ ٔعؿى
، «خ٘فلل٤٧ُ»٥١ٜللد ٜللد يم١يلل٣ خٕ٘ٝلليمي٧ٞ خ٘يلل٧ٚ ٜللٟ ٍ٘فللص  -خٕ٘ٝلليميص ٌللي خّ٘للًيٛ ٦خ٘فًيللً 

ؤ٦  «خ٘للٍخض»، زللٗ ٜللُخي٢: «خ٘مّيّللص خ٘ٝٙللعُٔص خ٘عللي ظللًٖ لٙلل٩ خ٘فلل١ٓ ٦خ٘ؽسيمللص»زٝم١لل٩ 
 ٤ٌر ب٘ي٣ خأل٠سد زي٧ٙي. ٔٝد «خأل٧١ِٚ»

ٞ  زؽسيميللللص ٤لللل٢ٍ خ٘ٝصللللؽٙمدض ، ٌيّلللل٧ٖ:  ٦يملللد٦ٖ ـ١للللدزٕٛ ب١ِللللدلي ٜللللٟ ؼُيللللُ ؼللللد
خٕ٘ٝلليمي٧ٞ خصللؽٙم٧خ لٙلل٩ ٤لل٢ٍ خ٘ٝصللؽٙمدض ويللُ خ٧ٝ٘ـلل٧يش ٌللي ٔعللدز٥ٛ ٔٝللد خصللؽٙك 

خ٘عي ٘ٛ ظُي ٌي خُّ٘آٞ، ٦ًِ ظفد٤ٗ ـ١لدزٕٛ زإ٥٠لد ٦َيض « خ٘ع٧ليً»خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ ل٩ٙ ٔٙٝص 
٤٦لي خ٘ٝصلًَ خ٘ؽلد٠ي ٘ئلٔلبلٚ، ٌدٔلعمٝد١٘د ٥٘لد ٘ليٓ خصلؽبللد  ٜلٟ ، ملسو هيلع هللا ىلصٌي ؤلدييػ خ١٘سي 

ٜصؽٙك ٦َي ٌي للًش ؤلدييلػ  «التوحقا»لٙٝدء خٕ٘ٝٙٝيٟ ٌي خُّ٘ٞ خ٘ؽد٘ػ ؤ٦ خُ٘خزك، زٗ 
(، ٧ِ٦٘لل٣ 8127)ٜٕل١ً ؤلٝللً  «نااى وعًاام سياغا قااػ بل انزٕديااض»: ملسو هيلع هللا ىلص، ٥١ٜللد ٧ِ٘ل٣ ملسو هيلع هللا ىلص١ٙ٘سلي 
 « ٍ ؤٔل يااب رااضعْٕى بنيااّ رٕديااض اهَااك ر ااضو عهااٗ قاإو يااٍ ؤْاام انكزاابة فهاايكب»٘ٝمللدٌ: 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
 «بٌ اه عااؼ ٔجاام قااض عفااب عااُكى  ،وااب ؤْاام انزٕديااض »، ٧ِ٦٘لل٣:  (2182)ٔلل١ٟ خ٘للًخَِؽ١ي 

 (.4٠٠6)ٜمفٛ خ٘ؽسُخ٠ي خأل٦ٔػ 

٥ٌد ؤ٠ط ظ٨ُ ؤٞ ٤لٍخ خ٘ٝصلؽٙك ٠سل٧ي، زي١ٝلد خٕ٘ٝليك ٘لٛ يّلٗ ٜلُش ٦خللًش ٌلي ليدظل٣  
خ٘ف٤٧ُ، بَٔد٘يص ودصص، ٠د٧ٔض، ال٧٤ض،  )خ٘عؽٙيػ، خ٘ف٤٧ُ، خ٘ؽسيمص، خأل٧١ِٚ، ٜٕد٦ ٌي

ظفًٕ، ظإ٠ٓ، ٦خلً ٌي خ٘ف٤٧ُ، خزٟ خهلل زد٘ؽسيمص، خ٘ؽسيمعيٟ، خالظمدي خ٘ف٤٧ُي، بَٔلد٘يص 
 يخوٙيص، خهلل خالزٟ، خهلل خ٦ُ٘ق خًّْ٘، ٠ؽُ خهلل خ٘مدِٗ(، ٦ٍٔ٘ٓ ظبلٜي٢ٍ ٦ظبلٜيٍ ظبلٜي٢ٍ.

د ِللًَ لٙلل٩ بؼسللدض ٦٘لل٧ ٦ِللً ؤي ٜسٙللُ ٜٕلليمي يمللؿ ٜللٟ ٔللبلٚ خٕ٘ٝلليك ٌمٕللر ٘ٝلل 
، ٌلة٠ٕٛ ٜمعلدـ٧ٞ «ؤَاب ٔاآلة ٔاداض»لّيًش خ٘عفًٕ ٦ال خ٘عؽٙيػ، ٦ويُ ٜؽلدٖ لٙيل٣ ٧ِ٘ل٣: 

، ٘يٕلعّيٛ ٕ٘لٛ خالٔلعًالٖ زلد١٘ٛ، ٦٘ل٧ ٦ٍِلعٛ ٌلي خ٘ل١ٛ ليلػ «ٌلي خ٘فل٤٧ُ»ب٩٘ بظدٌص 
٣.ز٦ًِ خٕ٘ٝيك ٘ٝد ؤ١ٕٜٕٛ خالٔعًالٖ 

٤ُٔلد للديش ٌلي خ٘مل٧خَ ٜملٓ خ٘علي ؤٌ« خألِ٘لي خألزلًيخهلل »٦ٔإ١٘ي ـ١دزٕٛ للٟ لسلدَش 
٦ٜك ويُْ ، ٌٍ٘ٓ ٜٟ ٜفدَخظٕٛ ٌي ٜصلؽٙمدظٕٛ، ٦بال ٌلة٠ي ال ؤلعلدؾ ب٘يل٣ ٌلي ٘لُلي 

اآْلِسُغ  ﴿٘مّيًظي، ٦يٍٕي١ي ل٣١ ٧ِٖ خهلل ظمد٩٘:  َٔ ُل  َّٔ َٕ اأْلَ (.٠)خ٘مًيً:  ﴾ُْ

 ١٤٦د يٕٟٝ خ٘ىبلي زيٟ لّيًظي ٦لّيًظٓ، ٌعإٜٗ.

ٍي ٘فٝدلص ٧٥٘ي ي٥ل٢٧ ٦ويل٤ُٛ زد٧ٝ٘للًيٟ ؤ٦ خ٘ع٧ليلًييٟ ٦يمعر لٙي ـ١دزٕٛ ٦ص
 «الوحدااكققن»٥ٌٍخ ٘يٓ ٜٟ خوعُخلي، زٗ ٧٤ ١ٜؽ٧َ ٌي ٔعر خ٘مٙٝدء، ٦ًِ ٔلٝد٤ٛ ٦يٙعلُ: 

خألٔللعدٌ  «الؿوحداين»ٔللس١ّي ب٘ل٩ ظٕلٝيع٥ٛ زلل (، و15يف كت لده  الف صؼد  يف الؿسدقحق ، ص 
٦وي٢ُ، ٔٝلد ؤؼٙلُ ٤لاالء خُ٘خٌعل٧ٞ ، «لّدجً خ٧ٝ٘لًيٟ خ١٘صد٨َ»ل١ٕي خألؼيُ ٌي ٔعدز٣ 

٘ٙعؽٙيللػ لٙلل٩ ؤ٠ٍٕلل٥ٛ خٔللٛ )خ٘ع٧ليللًييٟ(، ٦ٜللٟ ٌ٘للٓ خ١ٕ٘يٕللص خ٧ٝ٘لللًش خ٘عللي خلعللُي ز٥للد 
ٚ، ٦خ٘فٝميلص خ٘ع٧ليًيلص خ٘سُيؽد٠يلص خ٘علي 484٠خ٘سُ٘ٝدٞ خ٘سُيؽد٠ي ٔؽدجٍلص ٜٕلعّٙص ٌلي للدٚ 

 ٚ(. 4921ٚ، ٦خ٘فٝميص خ٘مدٜص ١ٕٙ٘دجٓ خ٘مُش خ٘ع٧ليًيص )4825ظإٕٔط لدٚ 
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٤لٗ ٔلٗ ز٥ٍخ ظٕعؽيك ٥ٌٛ َؤيي ٌي خ٧ٝ٘لًيٟ، ٦يٕل٧ٞ ِلً ٦صلٙٓ ـل٧خذ ٔلاخ٘ٓ: )

( ، ٠مٛ ٧٤ ظ٧ليًي ؤ٦ ٧ٜللً أل٠ل٣ يلاٜٟ زة٘ل٣ ٜٟ ؤ٠ُٕ ال٧٤ض خٕ٘ٝيك ؤصسك ظ٧ليًي ؟!
٦خلً ٣٘ ٦ـل٧ي ٦خللً ، ٦ال يلاٜٟ زؽبلؼلص آ٥٘لص ٕ٘لٗ ٜل٥١ٛ ٦ـل٧ي ٜٕلعّٗ للٟ خآلولُ، ٦بٞ 

 .يلي ؤ٥٠ٛ ب٣٘ ٦خلًخُ 

 ي١د ؼبلغ ٘ىصيدض ٜعٝديّش :ٌٍي ِصص خ٘مٝدي َؤ

 .«٤ٍخ ٧٤ خز١ي خ٘مسير». خآلذ خٍ٘ي ٌي خٕ٘ٝدء ي٧ّٖ: 4

 . خٕ٘ٝيك خٍ٘ي ل٩ٙ خألَض زٙم٢ُ خ٧ٌ٘يُ ٦ؼٙمع٣ خ٘فٝيٙص.2

 . خ٦ُ٘ق خًّْ٘ خ٘ٝمُٙ ٌي خٕ٘ٝدء ل٩ٙ ٕ٘ٗ لٝدٜص.٠

ٕ٘لللٗ ٜللل٥١ٛ ٦ـللل٧ي ولللدٚ ٦ٌخظيلللص ودصلللص.. ٘لللٍ٘ٓ يٕلللعؽيك  ،١٥٥ٌلللد ؼبلؼلللص ؤ٘لللىدٚ
٘آلذ خٍ٘ي ٌلي خٕ٘لٝدء ٔلفًش، ؼلٛ يٕلفً ؤول٨ُ ٕ٘ٙٝليك خألَظلي،  خٕ٘ٝيمي ؤٞ يٕفً

ؼٛ يٕفً ؼد٘ؽص ٘ٙمٝدٜص خ٘ٝمّٙص ٌي خٕ٘ٝدء، ٦ليٟ يٕفً ٘ٙمٝدٜص ٌة٣٠ ال يٕفً ٘آلذ ، 
 .زٗ ٦ُٙ٘ق خًّْ٘ وص٧صد  

٦ٔللٍ٘ٓ للليٟ ٔللفً خٕ٘ٝلليُك ٘للآلذ ٘للٛ يٕللٟ يٕللفً ٘بلزللٟ خ٘ٝعفٕللً ٌيلل٣ ٦ال ٘ٙلل٦ُق 
ٝيٟ ُ٘ٔد ، ٦ؤ٠عٛ ظ٣٠٧ٕٝ خ٧٘لًخ٠يص خ٘فدٜمص.. ٦ٕ٘ط خًّْ٘ .. ٥ٌٍخ ٜد ٠ٕٝي٣ ٠مٟ خٕ٘ٝٙ

 ؤّٜ٘ٓ زعٕٝيعي، ٔٝد ٟ٘ ظ١ّٜٙي زعٕٝيعٓ.

 

، وهددو يؼددو : 154اسددتالؾتم لدد لؿز ور  «روح اهلل»للليٟ ٠ٕللر ـ١للدزٕٛ خ٘ىٙللُ ب٘لل٩  

، ٌلإوسُظٕٛ ؤٞ خ٘ل١ٛ (95: 154 ؿزا قد  ال « اضر  وجاه ، وتج   فت خؾتق روح  تئرل»
، ولدقأ : «فت خؾتاق»يعمًغ لٟ ٦َق ٜى٧ِٙص، ال لٟ ٦َق ب٥٘يص ودّ٘ص، ألٞ خ١٘ٛ يّل٧ٖ: 

ُُٙ(، ٦ٌي ٠ٕلىص خ٘ٝٙلٓ ـليٝٓ ـمٙل٧خ خٍ٘ملٗ ٜعمّٙل زد٘ٝى٧ِٙلدض، ال خ٘ل٦ُق ، ألٞ  د  )ٌَعى
د ٌٕلٗ ٜل(، they are createdخ٘ل١ٛ يعملًغ للٟ ٜىٙل٧َ، ٦٘ليٓ للٟ ولدُ٘، ٌعّلُؤ: )

، لتؼل طؾى  عـ ه  الصحق ، لدآ  دن أن تؼدو  «فت خؾتق»ؤَيظ٣ ٧٤ ظصميك ٠ؽّٓ ٕ٘ٙٙٝلص 



 

 

 هل أعلو املسيح عو ألوهيته؟ أم نبوته؟ 
هدي و الجدوه ،و روح اهلل تحؿدل كػدأ الطبقعد .. اهلل ي سل روحه لقخؾق للن  عـى الـ :  

 (.تخضع لـػأ التعبق  الؽت لي للن اهلل ي سؾف ، ففي   سؾ 

وإذا كـد  »ب لد  أبـ سدقوس طدن هد ا الدـ  : فد ق أ  د  يؼدو  ال 4وإذا شئت دلقال  طؾى قولي

كتجاد ل وح اهلل، فنن ال وح ال ي يؼ   طـه أن: إكه ُخؾِق ٓ يشق  إلى ال وح الؼاس، لل إلى 

(، قد   هد ا ٕن جؿ طد ت  سدقحق  ك كدت 41 رس ئل أبـ سقوس إلدى سد القون ص  «روحـ 

ح اهلل  خؾوقد ، ٕن الدـ  ت فن ألوهق  ال وح الؼاس  حتج  هب ا الـ  ال ي يؼو  للن رو

 .«فت خؾتق تئرل روح »يؼو  : 

لي أن روح اهلل واحا 4 أخربتك أن كت لك الؿؼاس تحاث طن سدبع   وك لك لؿ  ذك ت  

 متّؼا ة، كا ر مص بقح ربعة العئش وأم م وأصوات ورعو  بئوق يخئج العئش ومن»أرواح هلل 

ٕرواح السدبع  ، تشدق  إلدى روح اهلل وا(، فؽد ن جوالدك:  2: 4  ال ؤيد  «اهلل أرواح ربعة هي

تشدق  أيضدًا إلدى طؿدل  .. طؿل ال وح الؼداسو  جاو رقم سبع  يشق  إلى كؿ  و الؼاوس ،

 .(ص لؿ  هي روح اهلل فنرس لقتف  داخؾق ل لتلكقا و ،التولقخ (و ال وح الؼاس   الايـوك 

لدل هدي إشد رات  لقست سدبع  أرواح هلل، «أرواح اهلل السبعة»وهؽ ا يصب   عـى الـ : 

 إلى روح اهلل الؼاوس، وهو واحا.

كقل ت ياين أن أففم الـ  هب س الط يؼ   هل تع   أ    ن إ م تػفم أن السبع  إش رة إلى 

 !.رأيت سبع  أشخ ص و ؼصودي اجش رة إلى شخ  واحا  :واحا  هل يؿؽــي أن أقو 

تحدداث طددن أرواح اهلل لد لعؿو  أدطددو  إلددى سدؿ ع  ؼطددع يوتقددوب لؾب لدد  شدـودة، وهددو ي

السبع ، فق اهم سبع  الئؽ  أو ل ٕح   سبع رؤس ء  الئؽ ،  ن غق  أن يشق  إلى    تػضؾت  

 (.تشق  إلى روح اهلل الؼاوسله:  



 

 

 «أنا واآلب واحد» 
يف الؽتد ب الؿؼداس،  «الد وح»وهـ  أسفب جـ لؽم يف  وضوع كبقد  و سدتؼل، وهدو  عـدى 

يستحق الحوار، فؾعؾك تسجؾه طؾى ق ئؿ   وإبب ت ألوهق  أو أقـو ق  ال وح الؼاس، وهو  وضوع

 الؿوضوط ت التي أطا  أن كتح ور فقف  لعا أن كـتفي  ن  وضوع : هل أطؾن الؿسق  طن إلفقته 

يف لااي ت كت لـ  الؿؼاس يف سػ  التؽوين ، طؾى قولك:   ًاس يع ًالؽـي أسجل هـ  تعؼقب

(، ا أص لبدك ل لتػسدق  الؿسدقحي لد ، ت   طؾى وجه الؿقد س ، قبدل الخؾدق  (روح اهلل كجا أن 

 .فف ا هو التػسق  الؿسقحي لف  ،وكؿ  تػضؾت  

لؽن بؿ   ن ٓ يسؾم لصح  ه ا التػسق ، و ن لقـفم الػقؾسو  القفدودي إصدل لد روخ 

هبدت فدو  وجده الؿد ء، ف لؽؾؿد  العربيد   (ريد  اسبقـوزا ال ي يد   أن الدـ  يتحداث طدن 

ن تؼدد أ :  ريدد (، والسددق   هددو  ددن يحدداد الؽؾؿدد  ( يصدد  أن تؼدد أ :  روح(، ويصدد  أרוח 

 ورفقػف  فو  الؿ ء. (ال ي  الؿؼصودة، واسبقـوزا ي    ن السق   أكه يتحاث طن 

، فدال يسدتطقع صد لعو الؽتد ب الؿؼداس  ا  ويجار أن أكبده هـد  أن السدق   قدا يؽدون  حقد 

ػد ، و دن أ ثؾتده الوصو  إلى ق اءة  وحاة وهم يرتجؿون الؽتد ب إلدى لغد ت العد لم الؿختؾ

أرواح »(، فؿددـفم  ددن يرتجؿفدد  2: 1اخددتال  الددرتاجم الع لقدد  والع لؿقدد  يف ت جؿدد   زك يدد  

كـسدخ  «ريد ح السدؿ ء»كـسخ الػ كدايك والحقد ة والشد يل، و دـفم  دن يرتجؿفد  :  «السؿ ء

ال هب كق  القسوطق  والع لقد  الؿشدرتك  وإخبد ر السد رة، و ثدل هد ا الؾدبأ تجداس كد لك يف 

 رتاجم اجكجؾقزي  والع لؿق  سواء لسواء.ال

، أجاد لك شؽ ي طؾدى هد ا الحدوار الؿد تع، وأرجدو أن يتواصدل  قخ ئقلصايؼي الاكتور 

رغم كث ة  ش غؾـ ، فؿ   ن شيء أقداح لزكد د الػؽد   دن التواصدل  دع أخد ين وآسدتؿ ع إلدى 

.(4)  حب  لؽم صايؼي الؿحرت  ،حجتفم

                                                

دَخض ٚ زٕسر خ٠ٙىدٖ خً٘ٔع٧َ ٜيىدجيٗ زدالٔعمًخي الوعس2149ي٧٘ي٧  8٘ؤلًٔ خ٠ّؽك ٤ٍخ خ٘م٧خَ خ٘ٝدظك ٌي   (4)
 خ٘عىصٛ، ٌإَـ٧ ٣٘ خ٘ع٧ٌيُ.


