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  دمةـــــــــالمق

َقل يا أهل الكتاب تـعالوا إىل كلمة سواء بـيـنـنا وبـيـنكم أال نـعبد إال الله وال نشرك به شيئا وال {- َ ََ َ َ ًَ ْ ْ َْ َِ ٍ ِِ َ َ َِ ْ ُ ََ ّ  ِ ُِْ َ َْ ُ َ َََ َ َ ََ َْْْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ُ
َيـتخذ بـعضنا بـعضا أربابا من دون الله فإن تـو َ َِ ِ ِّ ِ ُ  ً ًَ َ َ ََْ ْ َُْ َ  َلوا فـقولوا اشهدوا بأنا مسلمون َُ ِ ْ ُ َِ ْ ْ ُْ َ ْ ُ ُ ْ{64آل عمران  

َمــا المــسيح ابــن مــرمي إال رســول قــد خلــت مــن قـبلــه الرســل وأمــه صــديقة كانــا يــأكالن الطعــام {- َ ِ َِ  ُْ َْ َ ُ ُ ََ ٌَ  ُ ْ َُ ُ َُ ِ ِ ِِْ ََ َْ َ ٌ َ ُ ِ ََ ْ ْ
انظر كيف نـبـني هلم اآليات مث انظر أىن َ ْ ُْ ُُ ِ َ َُُ ُ َُ َ ْ َ يـؤفكون َ َُ ْ   75املائدة}ُ

ُيــا أهــل الكتــاب ال تـغلــوا يف ديــنكم وال تـقولــوا علــى اللــه إال احلــق إمنــا المــسيح عيــسى ابــن مــرمي رســول اللــه وكلمتــه {-  ُْ ََ ُ َ ََِ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ُّ ُ َ َ ََ ََُْ َْ ْ َْ ِِ ِ َ ُْ  َ ْ ُْ َُ َُ ِ ْ ِ َ َْ
َألقاها إىل مرمي وروح منه فآمنوا بالله و َِ ِّ ِ ْ ُ ََ ُْ ٌ ُ َ َْ َِ َ ٌرسله وال تـقولوا ثالثة انـتهوا خريا لكم إمنا الله إلــه واحـد سـبحانه أن يكـون لـه ولـد ََْ ٌَ َ َ َُ َ َُ ُ َُ ًُ َُ ُ َُ َ َُ ْ َِ ٌِ ِ ِّ َ ََ ْ  ْ ْ ُْ َ ٌ َ َ َ ِ ُ

ًله ما يف السماوات وما يف األرض وكفى بالله وكيال  ِ َِ َّ ِ َ َ ِ َْ ِ َِ ََ َ َ  ُ{171النساء   
لقــد كفــر الــذين قــآلوا إن {- ِ ْ ُ َ َ ِ  َ َ ََ َاللــه هــو المــسيح ابــن مــرمي قــل فمــن ميلــك مــن اللــه شــيئا إن أراد أن ْ ََ َ ُْ ِ ً ْ َ ِ ِ ِّ َّ َ ُ َُ ِْ َ َ ُْ َََ ْ َ ْ َْ ُ

ُيـهلك المسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا ولله ملك السماوات واألرض وما بـيـنـهما خيلق  َُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َْ ََْ َ ُ َ َ ُِ َِ َِ ِ ِ ُ َْ ِّ ً َِ ِ ُ ُْ َ ْ َ ْ ِ ْ
ُما يشاء والله ّ َ ُ َ َ ٌ على كل شيء قدير َ ِ َ ٍ

ْ َ  ُ   17املائدة}ََ
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرمي وقال المـسيح يـا بـين إسـرائيل اعبـدوا اللـه ريب {- َ ُ َُ ْ ْ َّ ّْ ُْ ُْ َ ِ ِ َِ َِ َِِ َ ََ َ ُ َ َْ َْ َ َََ ْ َ ُ  ُ َِ  َ ََ ْ

ِوربكم إنه من يشرك بالله فـقد حرم الله عليه ََِ ُ ُّ َّ َْ ُ ََ َْ ِ ْ ُِ ِ ْ ََ ار وما للظالمني من أنصارة ومأواه الناجلن ٍ َ َُ ْ ِ َ ِ ِ ِ َ َ ََ َ َُ ْ َ   72املائدة}ْ
ـــه واحــد وإن مل ينتـهــوا عمــا يـقولــون { ـــه إال إل َلقــد كفــر الــذين قــالوا إن اللــه ثالــث ثالثــة ومــا مــن إل َُ َ َ ُُ َ ََ َ َ ََ ٌْ ُْ َ ْ  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٌَ ِ ٍ ِ ٍ ْ َ َ َ َّ ُْ ِ َِ  َ

َُليمسن الذين كفر َ َ َِ   ٌوا منـهم عذاب أليم ََ َِ ٌ َ َ ْ ُ ْ ِ   73املائدة}ْ
َوقالت اليـهود عزيـر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابـن اللـه ذلـك قــوهلم بـأفـواههم يـضاهؤون {- َ َ َُ ُِ ِ َِ ُْ ْ ِ َ َْ ِ ُُ ْ َ َ ِ ِ ِّ ُّ َ َ ُ َْ ْ ُْ َ ٌْ َْ ََ َُ ُ َ ِ

َقـول الذين كفروا من قـبل قاتـلهم الله أىن يـؤفكون  َ َ َ َُ ْ ُ  َ ُ ّ ُ ُُ ََ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ِ  َ   30لتوبةا}ْ
َوإذ قــال اللــه يــا عيــسى ابــن مــرمي أأنــت قلــت للنــاس اختــذوين وأمــي إلـــهني مــن دون اللــه قــال { - ََ ُ َِ ِ ِ ِّ ِّ ُ ِْ َ َِ َِ ُ َََ َ َِ ُ  ِ ِ َ َ ََ ْ َ َْ َُ ْ

ِسبحانك مـا يكـون يل أن أقـول مـا لـيس يل حبـق إن كنـت قـلتـه فـقـد علمتـه تـعلـم مـا يف َ َ َ َ ُُ َ ْ َُ ُ َُ ُ َْ ََِ ْ َ ََ ُ ُ ُْ ُُ ِ َ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ نـفـسي وال َْ َْ ِ َ
ِأعلم ما يف نـفسك إنك أنت عالم الغيوب  ُُ ْ ُ َ َ َ ََ َ ِْ ِ ْ َ ِ َ ُ   116املائدة}َ

ِوقال الله ال تـتخذوا إلـهني اثـنـني إمنا هو إله واحد فإياي فارهبون {- َُ ُْ ََ َ ََ  ٌ ِ َِ ٌَ ِ ِ َِ َ ِ ِْ َْْ ْ ُ َ َ ُ ّ   51النحل}َ
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  .حتية طيب وبعد    
ـــرد علـــى التفاصـــيل ، واعتمـــدت علـــى أســـلوب ســـوف يالحـــظ القـــارئ أين مقـــل بالنقـــاش وا ل

عـــرض الـــسؤال مـــن خـــالل فكـــرة اآلخـــر ومـــا يلـــزم منهـــا لتـــسليط الـــضوء علـــى تناقـــضها ونفـــي 
ًمتاسكها منطقيا، وسـوف أعتمـد علـى ثقافـة القـارئ وإثـارة تفكـريه ليقـرأ وحيكـم علـى األفكـار 

  ًبنفسه، وأخريا هو احلكم وهو حر بقناعته وإميانه
ر البــــد مــــن توضــــيح عقيــــدة األخ عمــــاد مبفهــــوم الثــــالوث والبنــــوة للمــــسيح  قبــــل إجــــراء احلــــوا

وتصوره حىت يفهم املتابع نقاط االتفاق  ونقاط االختالف، واهلدف من النقاش هو التقـارب 
، وهــذا كفيــل بتحقيــق التعــايش واالحــرتام يف وجهــات النظــر ومعرفــة كــل طــرف مبــا عنــد اآلخــر

 .بفكرة هو كافر وعدو لكوالتعاون، وأنه ليس كل من خيالفك 
 األخ عماد

  .ًيثبت أن اهللا واحد أحد صمد مل يلد أو يولد وليس كمثله شيء، ومل يكن له كفؤا أحد-
التعبـري ،ويـزعم أن   ينفـي عـن املـسيح مفهـوم أنـه ولـد اهللا مـن الـوالدة مـن صـاحبة أو زوجـة-

بـــــاملفهوم التناســـــلي  ةينفـــــي أي بنـــــوو. ولــــد اهللا غـــــري موجـــــود يف اإلجنيــــل أو يف أدبيـــــام  
ّوكـذلك الـصاحبة، أو اختـذه ابنـا فـضمه  ًوينفـي مفهـوم أن اهللا اختـذه ابنـا مـن التبـين. واجلسدي

ًإليــه ، أو أهلــه ، أو صــار إهلــا   ًباالختــاذ ، أو صــار إهلــا بتغيــري الطبيعــة، ويثبــت أن املــسيح يف
 ام ويتـأمل ويفـرح ويبكـيإنسان كامل ، طبيعتـه البـشرية كاملـة ، يأكـل ويـشرب وينـ اجلسد هو

وهـذا . وولـدها وهـو ابـن مـرمي. اخل، من كل اخلصائص والطباع البشرية إال اخلطيئـة ...وميوت 
  . وهذا حمل الصلب. من الناحية الناسوتية 

ّوألجـل ذلـك مسـي ابـن. ومـن الناحيـة الالهوتيـة يثبـت أن املـسيح هـو كلمـة اهللا - اهللا ، كبنـوة  ُ
احملـسوسات وقبـل كـل جـسد ،  وهـذه البنـوة أزليـة قبـل كـل) . وحيـةبنـوة ر( الكلمـة مـن العقـل

حيمـل نفــس صـفات اهللا كونــه مـن نفــس طبيعتــه  ًومعــىن ابـن اهللا أيــضا انـه.وال عالقـة ملــرمي ـا 
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فــاهللا قــادر أن يظهــر نفــسه ــذه الطريقــة ، . الالهــوت وجــوهره أو مبعــىن آخــر واحــد معــه يف
وهـذا مـا يـسميه التجـسد ، أي . مع قداسـته والهوتـه ال يتعارض  ليتكلم مع اإلنسان ، وهذا

 وبعد التجـسد ، و يعتقـد إن. كما ورد يف اإلجنيل عندهم " ًبشرا وحل بيننا  الكلمة صار" 
مـرمي طبيعـة بـشرية  املسيح هو اهللا الظاهر يف اجلسد ، كونه اإلله الكلمة األزيل الذي اختذ مـن

   . يف ملء الزمان
  . والروح القدس هو اآلب. االبن هو اهللا و. عندهم اآلب هو اهللا 

ـــالوث مـــن هـــذه العالقـــة بـــني األب واالبـــن وروح القـــدس إلـــه واحـــد  وفـــق  ظهـــر مفهـــوم الث
كـون الكلمـة  . ماعرضت أعاله واليعين وجـود ثالثـة ذوات منفـصلة أو مـستقلة أو ثالثـة آهلـة

 اهللا ، والــروح احلــي عــن فالكلمــة غــري منفــصل. هــو كلمــة اهللا ، والــروح القــدس هــو روح اهللا 
 . غري منفصل عن اهللا

 .قرهأ عماد واألخهذا املختصر والتوضيح وافق عليه 
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 أسئلة لألخ عماد لضبط الفكرة و احلوار سامر إسالمبويل
يعــين أن  ين كامــل يف صــفاته البــشرية ،وهـذاالـسيد املــسيح جبانبــه الناســويت هــو كــائن إنــسا1-

ُلديه نفس إنسانية، فعندما صلب انفصل اجلانـب الالهـويت منـه وبقـي الناسـوت إنـسان كامـل 
  : ويظهر بناء على ذلك عدة أسئلة وهي.لديه نفس

  ً هل كان يف جسم املسيح عندما كان حيا نفسني واحدة له وأخرى هي نفس اهللا؟- أ
  سيح عيسى بن مرمي حينما تويف وهلك جسمه؟ أين ذهبت نفس امل-ب
  عندما كان املسيح يف بطن أمه هل لديه نفس اإلنسان فقط أم كان معها نفس اهللا؟-ج

 عنـدما تـويف املـسيح وهلـك جـسمه مـات كإنـسان ، وهـذا يعـين مل يعـد وجـود للمـسيح- 2
تــدعون  مــاذاعيــسى بــن مــرمي ، وخاصــة أن اجلانــب الالهــويت رجــع ألصــله األب وهــو اهللا، فل

كـان قـصدكم هـو اهللا نفـسه  املـسيح وتنادونـه وتتعـاملون معـه وتـصفونه بأنـه اهللا أو ابـن اهللا إن
 وليس املسيح البشري؟

ًعندما كان اهللا متجليا يف جسم السيد املسيح ويستخدمه أيـن كانـت نفـس املـسيح ومـاذا 3-
 يفعل وكيف يتصرف أم هو صامت معطل؟

 ؟ما هو مفهوم األزلية عندك4-
إذا كان اهللا أحد صمد كما قلت فكيف لإلله الـصمدي أن يتمثـل أو يتجلـى أو يتجـسد -5

 مبخلوق حمدود؟
هل مفهوم قدرة اهللا عندك تتعلق باملستحيالت حنو إفنـاء نفـسه أو جعـل نفـسه خملـوق أو 6-

 يتجسد مبخلوق ويراه اخللق؟
يـــة الـــصمدية ويـــدل علـــى تقـــول كانـــت الكلمـــة يف البـــدء، ألـــيس البـــدء خمـــالف ملفهـــوم األزل7-

  احلدوث؟
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إن كانت الكلمة هي اهللا نفسه فهذا يعين نفي البدء عن اهللا فهـو لـيس لـه بدايـة، فكيـف 8-
 بدأت الكلمة وجتسدت مبخلوق؟

 هل السيد املسيح جبانبه الناسويت أزيل أم هو خملوق حادث وله بداية؟-9
  أقل شيء جبانبه الالهويتاعتقادكم هذا باملسيح أليس هو جعل املسيح نفسه اهللا -10

أخــــي عمــــاد أرجــــو أن جتيــــب علــــى أســــئليت بكــــالم واضــــح صــــريح خمتــــصر ال داعــــي للــــشرح 
  . واإلطالة

 ًوشكرا لك
 

Imad.MR سامرأخ    
ً  لـــضيق الوقـــت، والحقـــا5 إىل 1يعـــين مـــن الـــسؤال  . األســـئلة علـــى نـــصف أجـــاوبســـوف 
 وبعــض األول ، لتبــين عليهــا ســؤالك األســئلةحــضرتك تكتــب مقدمــة قبــل  .  البــاقيأكمــل
   . هذه املقدمة ال عالقة هلا بالعقيدة املسيحية. األخرى األسئلة
ُفعنــدما صــلب انفــصل اجلانــب الالهــويت منــه وبقــي الناســوت إنــسان كامــل :  تقــول أنــتمــثال 

 طرفـة أوالالهوت مل ينفـصل عـن الناسـوت ولـو للحظـة واحـدة : عندنا  يحالصح .لديه نفس
 مـا. حـىت حلظـة مـوت املـسيح ، ووجـوده يف القـرب ، االحتـاد تـام بـني الطبيعتـني  يعين ،. عني 

   . انفصل عن ناسوت املسيح هو نفسه البشرية
جبـسده  ي متحـدامبعـىن آخـر ، الالهـوت بقـ.  عن نفسه البـشرية ًأيضاتعاىل مل ينفصل  الهوته

بنفــسه البــشرية الــيت  أيــضاً  الــيت انفــصلت عنــه نفــسه البــشرية ، وبقــي الالهــوت متحــدايــتامل
بنفــسه البــشرية املتحــدة ) ذهــب ( ، بعــد موتــه ،  فاملــسيح . امليــتانفــصلت عــن جــسده 

وهـذا . ليكـرز بـاخلالص لكـل الـذين مـاتوا علـى رجـاء القيامـة  " األمـواتمثوى  " إىلبالهوته 
ّ غـري جهـنم وهـو حالـة غـري مـصرح األمـواتمثـوى . ( موتـه وقيامتـه باجلـسد يف الفرتة بنيكان 
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احلق( : وعن هذا تنبأ املسيح له اد ، قال، القرآن عنها يف َْ ْاحلق أقول لكم َ ُ َ ُ َُ ٌإنه تـأيت سـاعة : َْ َ َ ِْ َ ُِ
َوهي اآلن، َ

ِ َحني َ َيسمع األموات صوت ابن اهللا، وال ِ َ ِْ ِ ْ َْ ُْ َ َ َ ُ َسامعون حييــونَ َْ ََْ ُ ِ  ( 25 : 5 يوحنـا إجنيـل 
 اخلطايـا أجـل مـرة واحـدة مـن تـأمل أيـضافـان املـسيح  18 : ويقـول معلمنـا بطـرس الرسـول (

 أيـضا اهللا مماتا يف اجلسد و لكن حميي يف الـروح الـذي فيـه إىليقربنا   لكياآلمثة أجلالبار من 
   .  اليت يف السجنلألرواحفكرز  ذهب

 3 إىل 1 مـن األسـئلة تراجـع أنن خالل هذا الشرح البسيط واملختـصر ، ميكنـك هنا ، م إىل
   . جديد  تسأل منأنوعلى هذا الشرح للعقيدة املسيحية كما هي عندنا ، ميكنك 

علـى  هـذا . اإلسـالم يف األزليـة يف املسيحية ، على حد علمي هو نفس مفهوم األزلية مفهوم
   . اصا مبنيا على اللسان العريب كان لديك شرحا خإذا إالحد علمي ، 

 .  اهللا سـبق واسـتخدم هـذه الطـرق يف التجلـي والظهـورإنعلـى الـسؤال اخلـامس نقـول  ردا
والــشجرة   قــصة موسـىإنوقلنـا  . اإلنـسانمــع ) ورائهـا ( اسـتخدم املـادة حجابـا ليــتكلم مـن 

 الـذي ظهـر يف الـشجرة فـاهللا . املوجودة يف القرآن يف ثالثة سور ، هي نفسها تقريبا يف التوراة
 مــن خــالل جــسد أخــرىيفعلهــا مــرة  أنوتكلــم مــن الــشجرة مــع موســى ، هــل يــصعب عليــه 

والكلمة صـار بـشرا " اليت تعادل "  مرمي إىل ألقاهاكلمته  " إن ؟ هل من الكفر القول إنسان
   : اإلجنيليقول  ؟" ّسر التقوى اهللا ظهر يف اجلسد  عظيم هو" وتعادل " وحل بيننا 

األيـام األخـرية يف  بعـد مـا كلـم اآلبـاء باألنبيـاء قـدميا، بـأنواع وطـرق كثـرية ،كلمنـا يف هـذه ،اهللا
العــاملني ،الــذي، وهــو ــاء جمــده،  ابنــه، الــذي جعلــه وارثــا لكــل شــيء، الــذي بــه أيــضا عمــل

بعد ما صنع بنفسه تطهـريا خلطايانـا، جلـس  ورسم جوهره، وحامل كل األشياء بكلمة قدرته،
   . لعظمة يف األعايليف ميني ا

وللحــديث بقيــة الحقــا للــرد .  بــشكل آخــر 3 إىل 1 مــن أســئلتكاعتــذر لتقــصريي ،بانتظــار 
   . 10 إىل 6 من األسئلةعلى 

 حتيايت وحمبيت
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  أخي عماد ر إسالمبويلسام
  مــن كالمــك الــسابق، وأنــت وافقــت علــى صــياغة الفكــرة بالــشكلاألســئلةاســتنبطت  أنــا

وهـذا يـدل  ( . وهـذا حمـل الـصلب. وهذا من الناحية الناسوتية . وهو ابن مرمي وولدها:(التايل
ط وانـصلب الناسـوت فقـ على أن املسيح عندما انصلب توقف جتلي اهللا فيه وانتهى التجـسيد

بـن مـرمي، بينمـا يف جوابـك اآلن  وليس الالهوت مبعىن آخر اهللا مل ينصلب مـع املـسيح عيـسى
يف حالـة  يف حالـة الـصلب وال قـط ال تناقـضت وقلـت انـه مل ينفـصل الالهـوت عـن الناسـوت

ومـات وانـدفن، واعتـربت نفـس املـسيح البـشرية هـي  املوت، يعين اهللا انصلب مع املسيح وقتل
تثبــت أن املــسيح كــائن إنــساين كامــل لــه صــفات البــشرية مثــل  بينمــا أنــت!!!!ذاــا نفــس اهللا

 مفهـوم . وفقـدت تـوازن الفكـرة ومنطقيتهـاًاهللا ، كالمك متناقض جدا النفس وهي غري نفس
لقولــك كلمــة اهللا   عنــدنا هــو الوجــود دون بدايــة واالســتمرار دون ايــة، وهــذا منــاقضاألزليــة

  !!!. ليس هلا بدءليةاألز ، أزليةكانت يف البدء وهي 
ولـيس هـو  ننـاقش كـالم اهللا حاليـا ختلـط بـني كـالم اهللا والتجـسيد الـذايت هللا ، حنـن ال وأنـت 

  . الشجرة وغريها قيمة علمية ملا تذكره عن قصة النيب موسى و حمل االختالف فلذلك ال
 أنا بانتظار باقي أجوبتك 

 دمت خبري
Imad.MR سامرأخي    

 أن تريـد إنـك  أعـرف مل ) علـى الناسـوت " ( وهـذا حمـل الـصلب " اسـتعملنا مجلـة  عنـدما
 ففــي.  املــسألة أوضــحنــك طرحــت الــسؤال حــىت أفمــن اجليــد .  هــذا االســتنتاج إىلتــصل 

، وال  اآلنرتع شــيئا جديــدا فيهـــا وعمــاد ال خيــ. عقيــدتنا شــرح كامــل لكــل هــذه التفاصـــيل 
 يف كالمـي أنـه تعتـرب  أن أريـدك امـك علـى نوايـاك ، كمـا ال أن أريـديرمسها من جديد ، وال 
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 هــذه النتيجــة ، إىل أوصــلكمعــك  لرمبــا ظــاهر الكــالم الــذي اســتخدمته. تنـاقض يف العقيــدة 
   . ولكن العقيدة ال تقول ذلك

 بناسـوته.  هـو شـخص املـسيح الواحـد بطبيعتيـه  الذي صـلبإن أكثرسأوضح لتفهم  لذلك
علـى  ولكن الالهوت روح حمض ، وحي ال ميوت ، لذلك مـا سـببه الـصلب. املتحد بالهوته 

وجـسدا ، ومــات  ّفناســوت املـسيح تــأثر نفـسا.  يــسببه علـى الالهـوت أناجلـسد ال يـستطيع 
ومل ينفـــصل عـــن ميـــت   الالهـــوت فلـــمأمـــا يـــسوع املـــسيح ودفـــن ، وقـــام باجلـــسد ، اإلنـــسان

   .  وبعد املوتأثناءالناسوت 
نـــه كلمـــا تعثرنـــا يف اســـتخدام اجلمـــل ، تـــأيت أ وأمتـــىن يكـــون هـــذا اللغـــط قـــد توضـــح ، أن أمتـــىن

   .  لتحلهاواألجوبة األسئلة
 أو البــشرية هــي نفــسها نفــس اهللا/اإلنــسان نفــس يــسوع إن أبــدا مل اعتــرب أعــالهكالمــي  ويف

  اآلب وروح االبـن روح. الروح القـدس الـذي هـو روح اهللا ( " روح اهللا القدوس  " باألحرى
 كمـا. ّ كامـل لديـه روح بـشرية ككـل البـشر ، ولكـن ليـست ميالـة للـسوء إنـسانهـو  فيسوع)

وهــو  . نــه شــانا بكــل شــيء مـا عــدا اخلطيئــةإ ، اإلجنيــلقلـت ســابقا ، مستــشهدا بآيــة مــن 
   . كلمة اهللا والروح القدس روحه

  خبـصوصأمـا. هـو نفـسه يف املـسيحية كمـا تفـضلت ) الـسرمدية  ( ألبديـةوا األزليـة مفهـوم
 en :  يف اليونانيـةاآليـة .  للكلمـة بدايـةإن أبـداال تعـين " يف البـدء كـان الكلمـة  " اآليـة

archee een وهـذا متفـق مـع .  الكلمـة قبـل هـذا البـدء إنتفيـد " كـان  " يف البـدء كـان
. كـن فكـان : وحـىت خيلـق ، قـال اهللا .... "  خلـق يف البـدء اهللا " نـص التكـوين حيـث يقـول

 أن ّ مل حيـدد الـوحي البـدء هنـا ، لكنـه يـصرحأنـهفحـىت لـو . اخلالقـة قبـل هـذا البـدء  فالكلمـة
بغـريه  به كـان كـل شـيء :  واضح يف كونه اخلالقاألزيلفوجود الكلمة .الكلمة كان قبل البدء 
الـذي . الكـل بـه ولـه قـد خلـق : اإلجنيـلقـول لـذلك ي فيـه كانـت احليـاة مل يكن شـيء ممـا كـان
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. ين البـدء الـزمين قـد وجـد بـه عـي" الكـل " وعندما يقـول  . هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل
 اهللا خلـق كـل شـيء بكلمتـه ، فوضـع أنالكتاب املقـدس يؤكـد  .  لكل شيءاألوىلّفهو العلة 

ّالـذي يـدل  )6: 33مـز" (بكلمـة الـرب خلقـت الـسموات  " :  اخلـالق ، يقـولأنالكلمـة 
 EEN يف اليونانيـة" كـان "  الكلمـة هلـذا البـدء ، اسـتخدام الـوحي لفعـلأسـبقية علـى أيضا

الـزمن املاضـي النـاقص غـري التـام ، والـذي يفيـد االسـتمرار  يفأكون  Eimi من فعل الكينونة
 أو الكلمـةالـوراء إىل الالزمـن واألبديـة، البـدء الـذي ال يوصـل ألي بدايـة هللا  يف املاضـي اىل

، "يف البـدء كـان الكلمـة " هـذا البـدء كـان الكلمـة موجـودا  يف .، ألن اهللا ال بـدء لـه)االبـن(
 فيـه خلـق فإنـه: " وموجود وخالق الوجود قبـل هـذا البـدء كمـا يقـول الكتـاب أي أنه هو كائن

أم  ما يف السموات وما علـى األرض مـا يـرى ومـا ال يـرى سـواء كـان عروشـا أم سـيادات الكل
" الكــل  الــذي هــو قبــل كــل شــيء وفيــه يقــوم. الكــل بــه ولــه قــد خلــق. ياســات أم ســالطنير
الـذي كـان يف البـدء والـذي هـو الكـائن األزيل األبـدي بـال بدايـة  الكلمـة .)17و16: 1كو(

 نفسه باألول الذي ليس له قبل وال بداية، قبله ال يوجد شيء، والبداية الذي والذي وصف
: 22رؤ" (واآلخــر  األول. البدايـة والنهايـة. أنـا األلـف واليــاء: " قـولبـال بدايـة هلـا وال زمــن ي

الــذي ال . غــري الــزمين. األبــدي املبتــدئغــري : " ، أو كمــا نــصلي يف القــداس الغريغــوري)13
" وخمارجــه منــذ القــدمي منــذ أيــام األزل  " وكمــا يقــول عنــه ميخــا النــيب بــالروح القــدس". حيــد

  )2: 5مي(
ميكنــك  ن كلمــة اهللا غــري منفــصل عــن اهللا بطبيعتــه ، الأأ وتــؤمن بــســامر، عنــدما تبــد  أخــي

   . أزيلغري / للكلمة بدايةأن طريقة من الطريق بأيبعدها تتخيل 
 ، هــذا اإلجنيــل ولكــن يف . إهلــيقنــوم أ/  هــو اعتبــار الكلمــة تعيــني اإلســالماملوجــود يف  غــري

لـــذلك . وهـــو الـــذي جتـــسد  . ةاهللا الكلمـــ/ ابـــن اهللا " / اهللا " الكلمـــة ، اللوغـــوس ، هـــو 
ففــي .  حــول جتــسد اهللا نقــاشيف ال اسـتداللنا لقــصة موســى والــشجرة ، هلــا قيمــة علميــة كبــرية
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ملوســى هــو اهللا ، ولــيس كالمــه خملوقــا داخــل  القــرآن ، كمــا الكتــاب املقــدس ، الــذي ظهــر
د ليـتكلم  التجـسوأسـاليب استخدام اهللا طرق إلمكانية ويف هذه القصة صورة رائعة. الشجرة 

   . اإلنسانمع 
   . ه حتديدا يف شرحي لكلمة اهللا عندما حتدثت عن بنوتهلت ما قأعالهرجاءا ، راجع 

 حتيايت
Imad.MR سامرأخي  

املـستحيالت حنـو إفنـاء نفـسه أو هـل مفهـوم قـدرة اهللا عنـدك تتعلـق ب - : 6يف سـؤالك رقـم  
  جعل نفسه خملوق أو يتجسد مبخلوق ويراه اخللق؟

   : اجلـــــــــــــــــواب
 أو  تغــريت طبيعتــهأوخملــوق ، " جعــل نفــسه "  اخلــالق إن، ونكــرر ، التجــسد ال يعــين  قلنــا

 يف  اخـــتالطأو  امتـــزاجأييف التجـــسد ، مل يفـــين اهللا نفـــسه ، ومل يـــتم .  حتولـــت أوتبـــدلت 
   .  مرتني هنا يف هذا احلوارأوضحتهاوهذه نقطة . الطبيعتني 

 ال يوجـد شـيء مـستحيل لـدى.  اهللا ال يعـرف املـستحيالت أنقـدرة اهللا عنـدي هـو  مفهـوم
اهللا عنـدما اختـذ  .  يفعـل كـل شـيء ، كـل شـيء ال يتعـارض مـع طبيعتـهأناهللا يـستطيع . اهللا 

   :  هلدفنيأخذهجسد بشري من مرمي ، 
   اجلسد حجاباأخذ أنه مبعىن  . اإلنسان يتكلم مع نأ 1-

    اإلنسانليفدي  - 2
  ، ويـسمع صـوتهاإلنـسانخـذ اجلـسد حجابـا ليـتكلم مـع أ . األولمتعلـق باهلـدف  موضـوعنا
  . اإلنسان يتحمل أن ، على قدر ما يستطيع اإلنسان ، ويراه اإلنسان



 12

. قـدوس   اهللاألنثانيـا .  اهللا روح ألنً أوال.  يـرى اهللا جبـوهره الكلـي أنال يـستطيع   اإلنـسان
.  يـرى أنبكـل جـوهره  وحياتنـا الـيت فيهـا خطيئـة ال تتحمـل جمـد اهللا. وعيوننـا ال تـرى الـروح 

 .  ، فعلها اهللا من قبلاإلنسان  مثل هذه الطريقة اليت تكلم ا اهللا معإنقلنا ، 
 البدء خمـالف ملفهـوم األزليـة تقول كانت الكلمة يف البدء، أليس - : 8 و 7يف سؤالك رقم  

 الصمدية ويدل على احلدوث؟
إن كانت الكلمة هي اهللا نفسه فهذا يعين نفي البدء عن اهللا فهـو لـيس لـه بدايـة، فكيـف 8-

  بدأت الكلمة وجتسدت مبخلوق؟
   : اجلـــــــــــــــواب

 وأنـه. ووجـود الكلمـة قبـل البـدء " البـدء " ووضـحت معـىن .  الكلمـة أزليـةوضـحت  أعـاله
   .  واضحاألمرهذا . وكينونته يف اهللا ومنه وله وفيه . اخلالق 

ن الكلمـــة غـــري ، أل" كيـــف بـــدأت الكلمـــة "  بـــسؤالك  ، يطـــيحأعـــالهاملوجـــود  وتوضـــيحي
 إنختيـل   بـدون الكلمـة ؟األزل اهللا كـان يف إنختيـل  . األبـد إىل األزلعـن اهللا منـذ  منفـصل

   !مة خلق الكلمة ؟؟ وبأي كل!اهللا خلق لنفسه الكلمة 
الكلمــة  . أزيلالكلمــة ألن . ســؤالك غــري صــحيح . لــذلك ، ســؤالك ، كيــف بــدأت الكلمــة 

   .  لهأيامال بداية 
. الكلمـة   ، يف وقـت قـرره هـو سـبحانه صـاحب الزمـان ، جتـسدإهلـيملء الزمـان ، بتـدبري  يف

صـورة عبـد ،  خـذوأ جتـسد أنـه مـن حيـث ولكـن . أزيلالالهـوت ، هـو / كلمـة أنـهمـن حيـث 
  . هذه الصورة من مرمي ، حلما وعظاما ودما ، له بداية

 مولــودا حتــت امــرأة اهللا ابنــه مولــودا مــن أرســلولكــن ملــا جــاء مــلء الزمــان  : اإلجنيــليقــول 
   الناموس

  : 9يف سؤالك رقم 



 13

  هل السيد املسيح جبانبه الناسويت أزيل أم هو خملوق حادث وله بداية؟ 9-
   : اجلـــــــــواب

  الــسيد املـــسيحأن أؤكــدواآلن .  ، ســـتجد الــشرح الواضـــح 8 و 7اجلـــواب علــى رقــم  يف
احملـسوسات ،   الكلمة قبل كل حلم ودم وجسد ، قبل كـلإنحنن قلنا ،  . أزيل ليس اإلنسان

    ؟أزيلفكيف يكون جسد املسيح 
 فهـو.  حـدث قـد مـرمي العـذراء يف الزمـان ، أحـشاء، جـسد املـسيح ، الـذي تكـون يف  طبعـا

   . وكل حجاب استخدمه اهللا ليظهره فيه ، هو حجاب خملوق. خملق وله بداية 
  : 10يف سؤالك رقم 

   اعتقادكم هذا باملسيح أليس هو جعل املسيح نفسه اهللا أقل شيء جبانبه الالهويت؟10-
   .  توضحهأن منك أمتىن.  سؤالك جيدا أفهمصراحة مل  : اجلـــــــــــواب

 حتيايت
   عماديأخ سامر إسالمبويل

 نقـصد بـه عجـز اهللا ، إمنـا نقـصد بـه متعلـق بـاملنطق وعلـم الكـالم وال مفهـوم املـستحيالت
مثــــل قــــول وهــــي تــــسمى أغلوطــــات  اإللوهيــــةاألمــــور الــــيت يــــستحيل وجودهــــا لتــــصادمها مــــع 

  : أحدهم
   خيلق صخرة ويعجز عن محلها؟اهللا أن هل يستطيع

يقـــدر أن خيـــرج  أو هـــل يـــستطيع اهللا أن يـــدخل يف عنـــق زجاجـــة ويقفـــل علـــى نفـــسه حبيـــث ال
  منها؟

  أو هل يستطيع اهللا أن يفين نفسه من الوجود ؟
  ًأو هل يستطيع أن يصري إنسانا مثلنا ويعيش بيننا ويأكل ويشرب؟

   نقتله؟ينه ونصلبه و وبأيديناأو هل يستطيع أن يتجسد بصورة بشر ومنسه 
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والقـسم  هذا هـو مفهـوم مـستحيل الوجـود ويقابلـه واجـب الوجـود املتمثـل بـاهللا فقـط، ؛وهكذا
اهللا متعلقــة  يكــون مــستحيل الوجــود، وقــدرة ســوى اهللا وال الثالــث ممكــن الوجــود وهــو كــل مــا

  .بالشيء املمكن وليس باملستحيل الوجود
 ، مبعــىن كلمــة اهللا هــي املوضــوعيوجود هللا متعلقــة بــالكلمــة ا هــي اهللا وإمنــا هــيوالكلمــة لــيس 

 الوجـود هـو كلمـة اهللا ، وآدم كلمـة اهللا ، وكـل وأنـا كلمـة اهللا ،عني املوجودات، أنت كلمة اهللا
 كلمـة كـن خاصـة بـه بتوجـهواملسيح كلمـة اهللا، والفـرق بيننـا وبـني املـسيح هـو أن املـسيح وجـد 

كـن الـسابقة لبـدء اخللـق، لـذلك شـبه اخلـالق خلـق خبالف سائر اخللق فقـد وجـد نتيجـة كلمـة 
ِإن مثــل عيــسى عنــد اللــه كمثــل آدم خلقــه مــن  {:املــسيح خبلــق آدم ولــيس خبلقنــا حنــن، فقــال ِ ِ ُِ ََ َ َ َ ِ َ ََ َ ّ َ َ َ َ  ِ

ُتـراب مث قال له كن فـيكون  ُ ََ َُ ُ َ َ ِ ٍ   59آل عمران}َُ
لتــدل ) ثــلكم( الحــظ املثــل مــع خلــق آدم، والحــظ حــرف الكــاف الــذي دخــل علــى كلمــة 

علـى نفـي املطابقــة يف كـل شـيء وتثبــت املثـل يف بعـض األوجــه الخـتالف خلــق آدم دون أب 
  ًوال أم بينما خلق املسيح من أم دون والد، فأيهما أعظم شأنا من حيث اخللق واإلجياد

  :الذي سألت عنه هو سؤال عشرة 
ـــه الالهـــويت هـــو اهللا وزدت أخـــريامبـــا ـــً أن املـــسيح جبانب  عـــن لالهـــوت انفـــصاليوجـــد   اله أن

بالناسـوت البـشري   سـواء يف الـصلب أو املـوت فـالالهوت مـستمرأحوالـهالناسـوت قـط بكـل 
هـو املـسيح الناسـويت ، وهـذا يعـين   املـسيح الناسـويت هـو اهللا نفـسه واهللاأنللمـسيح فهـذا يعـين 

س، املسيح إنسان كامل كطبيعة بـشرية ولـه نفـ فكيف . جسم املسيح الرتايب هو جسم اهللاأن
يوجــد انفــصال  نفــس املــسيح هــي نفــس اهللا ذاــا وال وإلــه كامــل كالهــوت ، وترجــع تقــول

يوجـد فـرق : تربر بقولـك ، والاالحتاد واحللول الكامل هللا يف خملوق له بينهما قط ، وهذا يعين
ً كلمـــة التجـــسد ال تكـــون إال ماديـــا، ومعـــىن كالمـــك بـــني التجـــسد املـــادي والتجـــسد الروحـــي؟

ًصفه بالروحيــة ال يكــون إال ماديــا ولــو صــرفته أنــت بلفظــك للمعــىن الروحــي، الــذي تعرضــه وتــ
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ًأكلــت طعامــا ومــضغته بأســناين وبلعتــه وهــضمته ، وآخــر شــيء يقــول :فقولــك مثــل مــن يقــول
ًهو معىن روحي ولـيس ماديـا والجـود للطعـام وال للمـضغ  وال لألسـنان ، فكيـف نفهـم عليـه، 

  علق بالواقع؟هل الكالم ال معىن له وال يوجد له ت
   وفاقد للمنطق وغري متوازنًكالمك مضطرب ومتناقض جدا 

  ودمت خبري
Nagy  · أصدقاء مع Imad.MR 

  سامر إسالمبويل / السيد
  Imad.MR / إذنبعد 

  ـ :أقول األخريةًردا على مشاركتك 
وطبيعتـه  .  مـن البـشر أحـد مياثلـه فيهـاأو  ال يـشاركهوحـدهالـسيد املـسيح لـه طبيعـة خاصـة بـه 

 .)الطبيعـة الالهوتيـة) + ( الطبيعـة البـشرية ( اخلاصة هذه حتـوي فيهـا طبيعتـني متحـدتني مهـا 
تقـول ـ  ً خملوقـه فحـسنا مـاإـا تقـول أن وان شـأت أزليـةالبشرية هي مستحدثة ولـيس  وطبيعته

البـشر عنـدما قـال ألبينـا   لوعـد اهللا جلـنسًوهذه الطبيعة البـشرية اختـذها مـن العـذراء مـرمي نفـاذا
املــرأة سيــسحق رأس احليــة ـ واملقــصود   نــسلإنأدم عنــدما ســقط يف اخلطيــة وطــرد مــن اجلنــة 

والوحيـد الـذي  )  مـن سـفر التكـوين15 عـدد 3راجع االصحاح  .( باحلية هو الشيطان ذاته
 أمــا .  هــذه املــسألة خــالف بيننــا يفأيجــاء مــن نــسل املــرأة فقــط هــو الــسيد املــسيح بــدون 

 وهنـا .  اهللا جتـسد يف شـخص الـسيد املـسيحأي فهـي متخـذه مـن اهللا ذاتـه ةالالهوتيـالطبيعـة 
 ألن اهللا قـادر اإلطـالق  علـىنعنيـه ـ ال فهذا مل إنسان وأصبح اهللا حتول أن نعتقد أال أنجيب 

 أوضــحا احتجـب يف الناسـوت كمـ  يوجـد يف كـل مكـان بـدون حتــول يف طبيعتـه ـ وامنـا قـدأن
 مـن الطبيعتـني املتحـدتني يف شـخص ًأيـا إن أيـضا نالحـظ أن وجيـب . عماد من قبـل/ السيد 
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 إحــدى إن أو بــاألخرى منهمــا ًأيــا لطــتاخت أو بــاألخرى منهمــا ًأيــامتتــزج  الــسيد املــسيح مل
   . األخرىالطبيعتني غريت من الطبيعة 

افـرتاء ومل  جـسم اهللا ـ فهـذا حمـضر جـسم املـسيح الناسـويت هـو ذاتـه إنعلـى مـا تقولـه مـن ً وردا
موجـود يف فـاهللا مـالئ الكـل و  زمـان ـأو يـستحيل أن حنيـز اهللا يف مكـان أنـه إذ منا ـ أحديقوله 

املـسيح الناسـويت هـو جـسم اهللا فيـه حتيـز هللا  جـسم بـأنن القـول إكـل مكـان وزمـان ومـن مث فـ
سيح حـل كـل ملـئ الالهـوت ـ  يف املـوإمنـايقـول بـه عاقـل ـ  أنمن حيث املكان وهذا ال ميكن 

 فما هـو املقـصود بالهـوت املـسيح ًإذا؛ .  زمانأوله وال حيده مكان  والالهوت روح ال جسد
  !!؟؟

 ـ :اآلية هذه توضحهاملقصود يا سيدي الفاضل 
  ال يكـون احـد يـسبيكم بالفلـسفة وبغـرور باطـل حـسب تقليـد النـاس حـسبأنانظـروا  8-
راجــع  ( .نــه فيــه حيــل كــل مــلء الالهــوت جــسدياإ ف9.  العــامل ولــيس حــسب املــسيحأركــان

 اهللا ظهر للبـشر يف شـخص يـدعى أن أي) 2 كولوسي اصحاح أهل إىلرسالة بولس الرسول 
 اهللا إناهللا عنـه يف نبـوات العهـد القـدمي ـ وكـون  أنبـأيـسوع ـ وهـذا الـشخص هـو املـسيح الـذي 

 موضــع أي خلــى منــه أنــه أوء  تــرك مكانــه يف الــسماأنــهيعــين   الإنــسان ذاتــه يف جــسد أظهــر
   .  يف جسد املسيححتيزنه قد إ نقول أنالوجود وبالتايل ال ميكن   ألن اهللا كليآخر

 الـذي إال الـسماء إىل صـعد أحـدولـيس   :إنـه ويف ذلك يقول السيد املسيح نفسه عن نفسه 
  ) 3 إصحاح يوحنا إجنيلراجع  (  الذي هو يف السماءاإلنساننزل من السماء ابن 

نــه هــو وهــو موجــود معهــم ويكلمهــم إ يقـول لــسامعيه أنــهالثابـت مــن قــول الــسيد املــسيح هنــا و
   !!  يف ذات احلني واللحظة موجود يف السماءإنه

 وبالطبع هو يقول عن نفسه ذلك بطبيعته الالهوتية اليت متلء كل مكان وزمان الغـري حمـدودة
.   
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بالطريقـة   يظهـر ذاتـهأن ولكـن ميكـن انزمـ أو حيـده مكـان أن اهللا ال ميكـن إنالقول  وخالصة
   .  الزمانأو من حيث املكان حتيزاليت يريدها بدون 

 تقبل حتيايت
ًمل جتــب شــيئا علــى  ) أن يكــون لفظــي المســك صــحأرجــو( أخــي نــاجي  ســامر إســالمبويل

   قرب وجهات النظر واحصر نقاط اخلالفأ أن أحاوليء أنا  بشأمكم  مل وأناكالمي ، 
 بـالقول ـا ولكـن هـي ألزمـك  ولـو أين الأثبتهـا الزم الفكـرة يف حـال ما يسمىيوجد بالفكر  

 الكـــالم ليـــدل علـــى معـــاين ولـــيس جمـــرد ألفـــاظ دون معـــاين، وال ُوجعـــل، .تلـــزم الفكـــرة بـــالواقع
ذكرت أن املـسيح بناسـوته لـه نفـس منفـصلة  اأن يصح استخدام كالم وبعد ذلك نفي معناه ،

ً حيــاوقـال بـل الالهـوت متجــسد باملـسيح وبنفـسه  عـن نفـس اهللا بالهوتـه فــرفض عمـاد ذلـك
تعــرض اهللا لإلهانــة والتعــذيب ، وهــذا يقتــضي ًأبــداينفــك عنــه   وملًأيــضا وعلــى الــصليب ًوميتــا

ذلـك  ً واحـدا ، ونفـيًالصـلب اهللا وقتلـه وموتـه ودفنـه قـووالـسحل علـى األرض وبعـد ذلـك مت 
قيمــة لــه   كــالم الحبجــة أنــه روح ولــيس مــادة وبالتــايل مل يــصبه أي شــيء ممــا حــصلً عنــه قــوال

 وسـيلة حتجبـه عـن املـاء أي دون ًوغطس به عاريـا  فهو مثل قول أحدهم إنه نزل للماءًعلميا،
 أنــا أرفــض والتــستدل بقــول أحــد ال بقــرءان وال بإجنيــل والبغــريهم ، !!!!!يتبلــل جــسمه ومل

 فمــــا بالــــك ألن اهللا نفــــسه هكــــذا علمنــــا يف كتابــــه،  والعلــــم الواقــــعالقــــرءان إن خــــالف العقــــل
 الــذي يوجــد منــه نــسخ متعــددة ومت اللعــب يف الــنص األصــلي ومل جيمعــه املــسيح نفــسه اإلجنيــل

، فــصيغته اخلطابيــة غــري دقيقــة وهــي منحولــة حــسب فهــم مــن كتبــه ومقــصده مجــع بعــده وإمنــا
  .ًحنال

تعليقـه   لعمـاد بعـدأضـفته هلـا مـا وأضـف قائمـة أسـئليتمنك مل تعـرض شـيئا ومـا زالـت  ذراع  
اختفـى املـسيح  الذي مل يكـن سـابقا وبالـذات جتـسد اهللا كـنفس باملـسيح بـشكل كامـل حيـث

رغـم اختفائـه  ببـشريته دري كيف يقول املـسيح إنـسان كامـل أومل يعد له ناسوت والنفس، وال
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وكالمهـا متـثال باجلـسم البـشري الـرتايب الفـاين   ،إلوهيتـههـو اهللا كامـل يف وتالشيه وبالوقت ذاته 
 عمليا

Nagy  · أصدقاء مع Imad.MR 
  سامر إسالمبويل / السيد
  ) أن يكون لفظي المسك صحأرجو(  ناجي أخي: تقول أنت
   .  هذا امسي الصحيحنعم :الرد
نفــصلة عــن نفــس اهللا بالهوتــه فــرفض ذكــرت أن املــسيح بناســوته لــه نفــس م أنــا:مث تقــول -

  وملأيـضاوقال بل الالهـوت متجـسد باملـسيح وبنفـسه حيـا وميتـا وعلـى الـصليب  عماد ذلك
  ،أبداينفك عنه 

هـذه  اإلنـسانية ليست هي نفسه الالهوتية ـ ونفسه إنسانيةاملسيح بناسوته له نفس  نعم:الرد 
اهللا احلـال واملتحـد بـه  إرادةه كـان ينفـذ  هـذاإلنـسانيةمتحـد ـا الالهـوت احتـاد تـام ـ وبنفـسه 

  )  تريد ذلك  ألنك الأدرجها مل إجنيليةويوجد لذلك شواهد ( وفيه 
 ًيقتضي صلب اهللا وقتله وموته ودفنـه قـوال واحـدا ، ونفـي ذلـك عنـه قـوال هـو ـوهذا:مث تقول 

 وسـيلة أي  له علميا فهو مثل قول أحدهم إنه نزل للماء وغطـس بـه عاريـا دونال قيمةكالم 
 حتجبه عن املاء ومل يتبلل جسمه

 الــصلب والقتــل وقــع علــى الــسيد املــسيح بطبيعتــه الواحــدة الفريــدة الــيت حتــوي فعــلـــ :الــرد 
املتحــد   فعــل الــصلب والقتــل وقــع علــى الالهــوتإن أيالطبيعتــني الناســوتيه والالهوتيــة ـ 

 ـ ألن اهللا روح ـ والـروح  الوألـفبـالطبع ال !!بناسـوت املـسيح ـ ولكـن هـل الالهـوت ميـوت ؟؟
 الـذي!! مـن الـذي مـات ؟؟إذا .  قتـلأو جـرح أوال يتـأمل بـأمل مـادي وال يتـأثر بـأي ضـرب 

منــه  مـات هـو ناسـوت املـسيح املتحـد بــه الهوتـه وقـت الـصلب واملـوت اجلـسدي ـ وخرجـت
 قـــام مـــن أن إىلت يـــ الـــيت لناســـوته ولكـــن ظـــل الالهـــوت متحـــد باجلـــسد املاإلنـــسانيةالـــروح 
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 الـيت خرجـت مـن اإلنـسانية ً كـان متحـدا بنفـسهأيـضا الالهـوت أن ـ كمـا اآلن وحـىت مـواتاأل
   .  عندما مات باجلسد على الصليباإلنساينجسده 

ألن اهللا   يقـع علــى اهللاأن فعـل الــصلب وقـع بالفعــل علـى اهللا ولكــن املـوت ال ميكــن فــإن إذا
 أنجـسد مـادي حـىت ميكـن  روح ولـيس يناله املوت ألنه أنصل احلياة ال ميكن أمانح احلياة و

 أن هـل ميكـن هلـذه الـروح ه  عنـدما ميـوت شـخص وختـرج روحـه منـًفمـثال .  اهللا مـاتإننقـول 
 كانــت الــروح فــإذا . يقــع املــوت علــى الــروحأنبــالطبع ال ـ ال ميكــن !! ؟؟أخــرىمتــوت مــرة 

   !!  ال متوت ألا نفخة من اهللا فما بالنا بالنافخاإلنسانية
ًفعـل الـصلب واملـوت وقـع علـى الالهـوت والناسـوت معـا ـ وان الـذي مـات  إن :اخلالصـة هـي

  ميـوت ألنـه روح ولكـن فعـلأن الالهـوت فـال ميكـن أمـااالنـساين القابـل للمـوت ـ  هو اجلسد
جتسد اهللا كـنفس باملـسيح بـشكل كامـل حيـث  ـوبالذات:مث تقول  . الصلب والقتل وقع عليه

 املــسيح إنـــسان كامـــل كـــون كيـــف يوال أدريوالنفــس،  اختفــى املـــسيح ومل يعــد لـــه ناســـوت
 ، وكالمهـا متـثال باجلـسم إلوهيتـهوبالوقـت ذاتـه هـو اهللا كامـل يف  ببشريته رغم اختفائه وتالشـيه

   الرتايب الفاين عمليا البشري
مـــن الـــذي قـــال !! اختفـــى وتالشـــى ؟؟اإلنـــسانن املـــسيح أ يـــا ســـيدي بـــأتيـــت أيـــنمـــن  :الـــرد 

 مــات باجلــسد علــى الــصليب ودفــن يف القــرب ـ قــام مــن أنح بعــد املــسي الــسيد!!بــذلك ؟؟
 اإلنـساين الـسماء جبـسده إىلمث صـعد  عالنيـةــ  كلمهـم وظهـر لتالميـذه وأخـرى  مـرةاألمـوات

  ! اختفى ؟؟أو للمسيح قد تالشى اإلنساين اجلسد إنفكيف تقول  . املتحد به الالهوت
  تقبل حتيايت
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Imad.MR سامرأخي    
حضرتك تأخذ كالمنا الـذي خنتـاره بعنايـة للتعبـري عـن عقيـدتنا ، ومـن مث تـستنتج منـه مـا تريـد 

: عنـدنا  الـصحيح :  قلـت حرفيـا التـايلأنـا .  يف عقلـكأصـال الـيت هـي األسـئلة تبـين عليـه أن
حىت حلظة مـوت  يعين ،.  طرفة عني أولناسوت ولو للحظة واحدة الالهوت مل ينفصل عن ا

انفـصل عـن ناسـوت املـسيح هـو  مـا. املـسيح ، ووجـوده يف القـرب ، االحتـاد تـام بـني الطبيعتـني 
مبعـىن آخـر ، الالهـوت .  عـن نفـسه البـشرية أيـضاتعـاىل مل ينفـصل  الهوتـه . نفـسه البـشرية
 أيـضاه نفـسه البـشرية ، وبقـي الالهـوت متحـدا الـيت انفـصلت عنـيـت جبـسده امل بقـي متحـدا

بنفـسه ) ذهـب ( ، بعـد موتـه ،  فاملـسيح . تيـبنفـسه البـشرية الـيت انفـصلت عـن جـسده امل
ليكرز بـاخلالص لكـل الـذين مـاتوا علـى رجـاء  " األمواتمثوى  " إىلالبشرية املتحدة بالهوته 

 غــري جهــنم وهــو األمــواتمثــوى ( . موتــه وقيامتــه باجلــسد وهــذا كــان يف الفــرتة بــني. القيامــة 
احلـق : وعـن هـذا تنبـأ املـسيح لـه اـد ، قـال ( القـرآن ّحالـة غـري مـصرح عنهـا يف َْ ُاحلـق أقـول  َ َُ  َْ

ْلكم ُ َإنه تـأيت سـاعة وهـي اآلن، حـني: َ ِ َ َ
ِ َ ٌ َ َ ِْ َ ُِ َيـسمع األمـوات صـوت ابـن اهللا، والـسامعون حييــون َْ َْ ََْ ُ َِ ِ َ َ ِْ ْ َْ ُ َ َ ُ ( 

.  نفس الالهوت هو نفـس الناسـوت إن من هذا الكالم أبدايفهم  ال  25 : 5ا  يوحنإجنيل
 أو  حتويلهمــاأو مــن مــرة ، القــول باحتــاد الطبيعتــني ، ولــيس امتزاجهمــا أكثــروكررنــا  قلنــا ،

نـص اتفاقيـة   لـكأرسـلتنه على اخلاص أخاصة . ليكن ذلك واضحا .  تبديلهما أوتغيريمها 
هلنــا وخملــصنا يــسوع إأن ربنــا  نــؤمن : نعتقــده ، والــنص يقــولّكنــسية مــشرتكة يعــرب عــن مــا 

ًوأنه جعل ناسـوته واحـدا مـع . يف ناسوته  املتجسد ، هو كامل) اللوجوس( املسيح ، الكلمة 
وأن الهوتـه مل ينفـصل عـن ناسـوته حلظـة واحـدة . وال تغيـري  الهوته ، بغري اختالط وال امتزاج

   . اليم كل من نسطور و أوطاخىنفس الوقت حنرم تع وال طرفة عني وىف
  حتيايت

 



 21

   أخ ناجي سامر إسالمبويل
ومتريــره   جمــرد الكــالم والــسرد لكــالم متنــاقضأحــب  املنطــق يف الفكــر والكتابــة والأحــب أنــا

مــرقم وتعليقــي   قــولكموسأضــعوتكثــري الكتابــة علــى القــارئ يكفيــين مــنكم بعــض العبــارات 
  .حتته

 هـذه اإلنـسانية ليست هي نفـسه الالهوتيـة ـ ونفـسه إنسانيةنعم املسيح بناسوته له نفس  1-
  . متحد ا الالهوت احتاد تام

 هــــــذا الكــــــالم يقتــــــضي توقــــــف فاعليــــــة نفــــــس املــــــسيح وكموــــــا ألن اهللا ســــــيطر عليهــــــا -ج 
  .وتقمصها

الطبيعتـني  د املسيح بطبيعته الواحدة الفريـدة الـيت حتـويفعل الصلب والقتل وقع على السي2-
املتحـد بناسـوت املـسيح   فعل الصلب والقتل وقـع علـى الالهـوتإن أيالناسوتيه والالهوتية ـ 

  !!ـ ولكن هل الالهوت ميوت ؟؟
ختـرج الـنفس   الالهوت الميوت كما النفس التفـىن ، ولكـن أال تـشعر الـنفس باإلهانـة؟أمل-ج

الالهوت فقـط وانفـصل عـن  يح حني صلبه وقتله وهذا يعين أنه بقي يف اجلسممن جسم املس
أين ذهبت نفس املسيح حني صـلبه  نفس املسيح ، أال يعين أن الالهوت اندفن مع اجلسم ؟

  وقتله؟
 الــذي مــات هــو ناســوت املــسيح املتحــد بــه الهوتــه وقــت الــصلب واملــوت اجلــسدي ـ3-

 أن إىلت يـامل ناسـوته ولكـن ظـل الالهـوت متحـد باجلـسد الـيت لاإلنـسانيةوخرجـت منـه الـروح 
 الـــيت اإلنـــسانيةبنفـــسه  ً كـــان متحـــداأيـــضا الالهـــوت إن كمـــا اآلن  وحـــىت األمـــواتقـــام مـــن 

  .  عندما مات باجلسد على الصليباإلنساينخرجت من جسده 
 ً صـار متجـسد احتـادا بغـري جـسم املـسيح وهـي الـنفس حـنيأيـضامعـىن كالمـك أن اهللا  -ج 

بــالنفس الــيت  وانــدفن ، وموجــود فيهــا ، فــصار اهللا موجــود باجلــسم الــذي انــصلب واــانتو
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ًالـــيت توفيـــت متحـــدا،  ًتوفيـــت ، يعـــين صـــار اهللا يف اجلـــسم الـــرتايب متحـــدا، وصـــار يف الـــنفس
 فـان فعـل الــصلب وقـع بالفعــل إذا4- !!!!!!!  الــصمداألحـدومـازال هـو نفــسه اهللا الواحـد 

  ! على اهللا
مك انصلب املسيح جبسمه وتوفيت نفسه وبقـي اهللا مـصلوبا يف جـسم املـسيح  يعين كال-ج 

 ؟ وهل اهللا يصلب؟ دون املسيح ألنه غادر اجلسم وحده
    ميوت ألنه روح ولكن فعل الصلب والقتل وقع عليهأن الالهوت فال ميكن أما5-
  !!!! الصمد انصلب وقتل واندفن ولكن مل ميتاألحدالواحد   اهللاأن يعين -ج

 مـرة األمـوات  مات باجلـسد علـى الـصليب ودفـن يف القـرب ـ قـام مـنأنالسيد املسيح بعد  6-
 املتحــد بــه اإلنــساين  الــسماء جبــسدهإىل وظهــر لتالميــذه وكلمهــم عالنيــة ـ مث صــعد أخــرى

  . الالهوت
  فائدة صعود جسم املسيح الرتايب للسماء ؟  ما-ج 

   وفاته؟فائدة استمرار جتسد اهللا باملسيح بعد  ما-ج
 الــصمد واآلخــر إلــه جبــسم ناســويت األحــد هــل صــار إهلــني بالــسماء أحــدهم اهللا الواحــد -ج

  ونفس املسيح؟
 املـــسيح وأنـــه هـــو اهللا، وهـــذا مـــا ذكـــره بإلوهيـــةايـــة كالمـــك وافقـــت أو مل توافـــق أنـــت تقـــول 

ْلقـد{ القرءان وـى عنـه بقولـه َ َكفـر الـذين قـآلوا إن اللـه هـو ا ُ َ ّ  ِ ْ ُ َ َ ِ  َ َ ََلمـسيح ابـن مـرميَ ْ َ ُ ْ ُ َِ ُقـل فمـن ميلـك  ْ ِْ َ َ َ ُْ
َمــن اللــه شــيئا إن أراد أن يـهلــك ِ ْ ُ َ ََ َ ْ ِ ً ْ َ ِ ِّ ِالمــسيح ابــن مــرمي وأمــه ومــن يف األرض مجيعــا وللــه َ َِِّ َ َ َ ًَ َِ ِ َْ ِ َ َُ ُ ََ ْ َ ْ ُملــك  ْ ُْ

ُالسماوات واألرض وما بـيـنـهما خيلق ما يشاء َ َ َ َ َُ َُْ َ َ َ َ َُ َ ْ ِ َْ ِ   والله على كل ُ ََ ُ ّ ٌشيء قدير َ ِ َ ٍ
ْ   17املائدة}َ

 بـصرف النظـر عـن الـسبب هـل هـو وأخفاهـاكفـر تعـين كـذب وأخطـأ وخـالف احلقيقـة  وكلمـة
بينهمـا   الناس ، واعلم ليس كـل مـن كفـر هـو كـافر يوجـد فـرقإلضاللوغفلة أم تعمدا  جهل

  وقولك عن املسيح أنه اهللا الشك بكفره وخالف احلقيقة. 
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 تفكري املنطقي؟أين التفكري املنطقي؟ أين ال
  أخ عماد سامر إسالمبويل

يلـزم  ومـا  بفكـركموإلـزامكمفرتي ـا علـيكم وهـي للنقـاش  أستنبطها من كالمكم والأ األسئلة
   معىن  دونوألفاظًمنه منطقيا ألن الكالم له معىن ومفهوم وليس جمرد كالم 

 .  كالمك مرقما واكتب حتته اعرتاضي أو جوايبأضعيضا سوف أ 
 أيـضاالهوتـه تعـاىل مل ينفـصل ......انفـصل عـن ناسـوت املـسيح هـو نفـسه البـشرية  مـا1 -

عنه نفـسه  ت اليت انفصلتيمبعىن آخر ، الالهوت بقي متحدا جبسده امل. عن نفسه البشرية 
   . تيجسده امل رية اليت انفصلت عن بنفسه البشأيضاالبشرية ، وبقي الالهوت متحدا 

 نسيح رغــم ان املــسيح غــادره بنفــسه ألمعــىن كالمــك أن اهللا بقــي متجــسدا جبــسم املــ -ج
فــصار  أيــضاومــع ذلــك احتــد بنفــسه .!!!!! اإلنــسان حقيقــة هــو نفــسه ولــيس جــسمه الــرتايب

 هــو اهللا ومــازال احتــاد اهللا لــه صــورتني جتــسد جبــسم املــسيح الــرتايب ، وجتــسد بــنفس املــسيح،
  !!!!! الصمداألحدالواحد 

 " األمـوات مثـوى " إىلبنفسه البـشرية املتحـدة بالهوتـه ) ذهب ( فاملسيح ، بعد موته ،  2-
   ليكرز باخلالص لكل الذين ماتوا على رجاء القيامة

الرتابيــة  نــه ذهــب ملثــوى النفــوس امليتــة والعالقــة للمدفنــةأتقــصد بكالمــك عــن الــنفس  -ج
 فيــه فقــط، فهــو اهللا سم املــسيح عنــدما دفــن مل يكــن املــسيح فيــه كــنفس وإمنــا كــانبــذلك فجــ

 غـادروا احليـاة الـدنيا أـمرغـم  موات وليخلصهم مـن اخلطايـا والـدنس األذهب خياطب نفوس
صــار احلــساب والثــواب والعقــاب عبــث  وانتهــى امتحــام، وعلــى افــرتاض صــواب كالمــك

  .مننيويستوي بذلك ارم والصاحل من املؤ
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 قلنــا ،.  نفــس الالهــوت هــو نفــس نفــس الناســوت أن مــن هــذا الكــالم أبــداال يفهــم  3-
 أو تغيريمهـا أو  حتويلهمـاأو مـن مـرة ، القـول باحتـاد الطبيعتـني ، ولـيس امتزاجهمـا أكثـروكررنـا 

   تبديلهما
د احتـا كيـف . أنت تتكلم بكالم وتطلب منا أن النفهم معناه ومنرره كما هو ألفاظ فقـط-ج

ماديــة أم بــصورة   ذلــك بــصورةأكــانطبيعتــني دون مــزج أو اخــتالط أو تغيــري أو تبــديل ســواء 
غـري احتـاده بـنفس املـسيح ، وهـذا  واحتاد اهللا جبسم املسيح نك تثبت جتسدإمعنوية، مع العلم 

صـار عنـدك اهللا متجـسد جبـسم املـسيح رغـم  يعـين !!يف حالـة احليـاة واملـوت والـصلب والـدفن
اإلنــسان جــسمه موتــا مل يعــد اجلــسم ميثــل الــشخص  ادره بنفــسه وعنــدما يغــادر املــسيح غــأن

 األحـد الواحـد هـو اهللا مـع ذلـك ومتجـسد بـنفس املـسيح ، و فهـو جمـرد مـادة عـضوية ترابيـة ،
 الصمد

كامـل يف  املتجـسد ، هـو) اللوجـوس(  وخملصنا يسوع املسيح ، الكلمـة إهلنانؤمن أن ربنا 3-
وأن . امتــزاج وال تغيــري  ًته واحــدا مــع الهوتــه ، بغــري اخــتالط والوأنــه جعــل ناســو. ناســوته 

وىف نفـس الوقـت حنـرم تعـاليم كــل  الهوتـه مل ينفـصل عـن ناسـوته حلظـة واحـدة وال طرفـة عـني
  . من نسطور و أوطاخى

وخملـوق   له جسم ترايب ونفس إنسانيةشيءكامل يف ناسوته يعين أنه بشر مثلنا يف كل  -ج 
  فاين ترايب ؟  الصمد مبخلوق حمدوداألحد األزيلد العلي القدير حمدود، فكيف جتس

كــالم متنــاقض ويطلــب مــن املــؤمنني بــه عــدم إعمــال العقــل واملنطــق وإغمــاض العــني والتقليــد 
  أخي عماد آمني: والقول 

هــذا ثــالوث وافقــت أم مل توافــق والقــرءان ــى عنــه، بــل هــذا جتــسيد هللا وثــالوث بقــوت واحــد 
 إن اهللا أيــضاوقــولكم  .قــولكم ايــة املــسيح بــن مــرمي هــو اهللا .الوث وتربيــرهواليهــم شــكل الثــ
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ثالـــث ثالثـــة ســـواء صـــرحتوا ـــذا أم ال، واليهـــم مـــن هـــم الثالثـــة أو كيـــف جتـــسدوا، أال تقـــول 
  :أنت

  إن جسم املسيح هو اهللا ؟ونفس املسيح هو اهللا ؟وجسم املسيح ونفسه مع بعض هو اهللا؟
  .!! الصمداألحدلواحد اهو اهللا ومع ذلك مازال 

   فماذا يكون هذا ؟األوثانإذا مل يكن هذا التجسيد هللا مثل عبادة 
   مل يكن هذا ثالوث شركي وكفري فماذا يكون هذا؟إذا
بـصرف   صـواب كالمـي منـذ البدايـة قبـل النقـاش كلـه إن عقيـدتك ثالوثيـة جتـسيديةرأيـت هـل

واالسـتقالل بالـذوات  فـي التعـددالنظـر عـن مفهـوم الثـالوث وكيـف حـصل عنـدك اليهـم أن تن
والقـرءان تنـاوهلم بـالعموم خـالف  وتثبـت الثـالوث بـالتجلي والتجـسيد فكـل ذلـك كفـر وشـرك

والبنــوة بــالوالدة واختــاذ االبــن أو  الثــالوث مــاتظن حــضرتك، ومل تنتبــه هلــذا ألنــك حــصرت
ْلقـد{ اقـرأ . علـى حـق إنـكالـصاحبة ونفيـتهم أنـت فظنيـت نفـسك َ ِكفـر الـذ  َ َ َين قـآلوا إن اللـه َ ّ  ِ ْ ُ َ َ

ََهـو المـسيح ابـن مـرمي ْ َ ُ ْ ُ َِ ْ َ َقـل فمـن ميلـك مـن اللـه شـيئا إن أراد أن يـهلـك ُ ُِ ِْ ُ َ ََ َ َْ ِ ً ْ َ ِ ِّ َ َْ َ ُالمـسيح ابـن مـرمي وأمـه  ُْ َُ َ َََ ْ َ َ ْ ِ ْ
َِِّومن يف األرض مجيعا ولله ًَ َِ ِ َْ ِ َملك السماوات واألرض وما بـيـنـهما خيلق م َ َ َ ُُ َُْ َ َ َ َ َُ َ ْ ِ َْ ِ  ُ ُا يشاءْ َ والله علـى كـل  َ ُ ََ ُ ّ َ

ٌشيء قدير  ِ َ ٍ
ْ َلقد كفر الذين قالوا إن اللـه ثالـث ثالثـة ومـا  {17املائدة}َ َ ٍَ َ َ َُ ُْ ِ َِ ّ  ِ ْ َ َ  َ َ ٌمـن إلــه إال إلــه واحـد  ََ ِ ٍ َِ ٌ َ َِ ِ ِ ْ

وإن مل ينتـهوا عما َ ْ ُ َ َ ْ ٌيـقولون ليمسن الذين كفروا منـهم عذاب َِ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َ َُ َ ِ  َ َ ََ ٌ أليمَُ   73املائدة} َِ
  .  عماد وانتهي عما تقول فهو كفر الشك بذلك وخايل من املنطق والعلمأخيانتبه 

 ودمت خبري 
Nagy  · أصدقاء مع Imad.MR 

   سامر إسالمبويل / السيد
 ـ: قويل السابق هذا : تقول أنت: فيما يلي الرد على ما تفضلت به إليك
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 هــذه اإلنــسانيةـ ونفــسه الالهوتيةــ ليـست هــي نفــسه إنــسانيةنعـم املــسيح بناســوته لــه نفــس 1-
  ـ:وهذا ردك احلايل  . متحد ا الالهوت احتاد تام

   . هذا الكالم يقتضي توقف فاعلية نفس املسيح وكموا ألن اهللا سيطر عليها وتقمصها-ج
  ـ:واليك ردي احلايل 

 !! النتيجة العجيبة ؟؟ذه يا سيدي الفاضل أتيت أينمن 
 اهللا سـيطر إن اسـتنتجت أيـن تغيـري ـ فمـن أو اخـتالط أو بـدون امتـزاج إحتـادنـه إقلنـا مـن قبـل 

  على نفس املسيح البشرية ؟؟
الناسـوتية   يكـون هنـاك اخـتالط وامتـزاج بـني الطبيعتـنيأنالـسيطرة الـيت تقـول ـا تقتـضي  إن

هنـاك سـيطرة مـن اهللا علـى الـنفس  بـأنً مـا ننفيـه متامـا ـ وبالتـايل فـان ادعـاءك  ـ وهذاواإلنسانية
صـح ادعـاءك هـذا مـا كنـا  ولـو . أي دليـل البشرية للمسيح هو ادعاء غري صحيح وليس عليه

باجلــسد عنــد ضــربة ألنــه لــو  قــد مسعنــا ان املــسيح جــاع واكــل وعطــش وشــرب وضــرب وتــأمل
تقول لكـان مـا تـأمل قـط عنـد ضـربه ـ ومـا  ن قبل اهللا كماًكانت نفسه البشرية مسيطرا عليها م

 كـان جيـوع أنـه ً الثابـت يقينـا أن إال . قـط أو أكـلكـان قـد عطـش قـط ومـا كـان قـد جـاع 
اجلـسد ـ ومـن مث ينتفـي  بأيـضابـل ومـات  ويأكـل وكـان يعطـش ويـشرب وكـان يتـأمل عنـد ضـربه

 ـ:ذا قويل السابق ه:مث تقول  . البشرية ن اهللا سيطر على نفسهأما تقول ب 
الطبيعتـني  فعل الصلب والقتل وقع على السيد املسيح بطبيعته الواحدة الفريـدة الـيت حتـوي2-

املتحد بناسوت املـسيح ـ  الناسوتيه والالهوتية ـ اي ان فعل الصلب والقتل وقع على الالهوت
  ـ:وهذا ردك احلايل !!ولكن هل الالهوت ميوت ؟؟

  فس التفىن ، ولكن أال تشعر النفس باإلهانة؟ الالهوت الميوت كما الن-ج
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الالهـوت  ختـرج الـنفس مـن جـسم املـسيح حـني صـلبه وقتلـه وهـذا يعـين أنـه بقـي يف اجلـسم أمل
أيـن ذهبـت نفـس  فقط وانفصل عن نفس املسيح ، أال يعين أن الالهوت اندفن مع اجلـسم ؟

 املسيح حني صلبه وقتله؟
  ـ:واليك ردي احلايل  

   ؟؟اإلنسانية النفس إهانة أمهانة الالهوت إهل !!تتكلم عنها ؟؟هانة اليت إأي 
 هانــة الالهــوت باحتــاده بناســوت املــسيح وقــت الــصلب واملــوت ـ فقــدإكنــت تقــصد  إن

الـذي  ن اهللا روح وال يقـع عليـه أي ضـرر مـادي ـ ولكـن هـل تعلـم مـاإ لـك مـن قبـل أوضـحت
  يهني اهللا ؟؟

 وإنكـار  لـه ـإنكـار ـ زىن ـ فـسق ـ خـصام وانـشقاق ـ قتـل ( اإلنـسانيهـني اهللا هـو خطيـة  الـذي
   .  املادية البحتةاآلالمهذا ما يهني اهللا ويزعجه وليس  ( حملبته لنا

اهللا  ألن . حتييـز لــه وهـذا ال جيـوز وبالنـسبة للـشق الثـاين مــن ردك هـذا ففيـه تقليــل مـن اهللا و
بغـري ذلـك فيـه  زمـان والقـول يوجـد يف كـل مكـان وأنمطلـق الوجـود ـ فهـو يـستطيع بغـري عنـاء 

  تعجيز وحتييز هللا وهو ما يرفضه العقل واملنطق
  يتبع.

Nagy  · أصدقاء مع Imad.MR 
 ـ:قويل السابق  :مث تقول  سامر إسالمبويل / السيد
 لب واملــوت اجلــسدي ـالــذي مــات هــو ناســوت املــسيح املتحــد بــه الهوتــه وقــت الــص 3-

 أن إىل امليـت  الـيت لناسـوته ولكـن ظـل الالهـوت متحـد باجلـسداإلنـسانيةوخرجـت منـه الـروح 
 الـيت خرجـت اإلنـسانيةبنفـسه ً  كـان متحـداأيضا الالهوت أنـ كما اآلن وحىت األمواتقام من 

  .  عندما مات باجلسد على الصليباإلنساينمن جسده 
  ـ:ردك احلايل  
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 ً صـار متجـسد احتـادا بغـري جـسم املـسيح وهـي الـنفس حـنيأيـضاك أن اهللا معـىن كالمـ -ج
بــالنفس الــيت  توفيهــا ، فــصار اهللا موجــود باجلــسم الــذي انــصلب واــان وانــدفن ، وموجــود

ًالـــيت توفيـــت متحـــدا،  ًتوفيـــت ، يعـــين صـــار اهللا يف اجلـــسم الـــرتايب متحـــدا، وصـــار يف الـــنفس
   !!!!!!! صمد الاألحدومازال هو نفسه اهللا الواحد 

  ـ:ردي احلايل 
تعتقـد ـ  ألنـك .  تفكـريك عـن اهللا ـذا املنطـق فيـه مغالطـة شـديدة جـداإنيـا سـيدي الفاضـل 

صــحيح علـــى   زمــان ـ وهــذا بـــالطبع لــيسأو اهللا لــه جــسم مــادي خاضـــع ملكــان أنخطــأ 
ن اهللا الواحــد إوعلــى ذلــك فــ .  ألن اهللا روح ولــيس جــسد مــادي ميكــن حتييــزه فيــهاإلطــالق

 اهللا الواحــد مطلــق أن وطاملــا .  هــو واحــد مطلــق الوجــود ولــيس واحــد ميكــن حتييــزهاألحــد
اللحظـة وهـذا مـا يقتـضيه الفكـر   يوجد يف كل مكان يف ذاتأننه يستطيع إالوجود فمن مث ف

  ـ:مث تقول  . السليم واملنطق الصحيح
  ـ:قويل السابق 

   !  فعل الصلب وقع بالفعل على اهللافإن إذا 4-
  ـ:حلايل ردك ا

 يعين كالمك انـصلب املـسيح جبـسمه وتوفيـت نفـسه وبقـي اهللا مـصلوبا يف جـسم املـسيح -ج
  وحده؟ وهل اهللا يصلب؟

  ـ:ردي احلايل 
ال  ن أي فعـل مـاديإ اهللا روح ولـيس جـسد ـ وأنسيدي الفاضل مـىت تعـي وتعـرف وتقتنـع  يا

قـدوس ـ فكيـف تتـصور  ن اهللا ما حيزن اهللا هـو اخلطيـة وحـدها ألوإمنا اإلطالقيؤثر عليه على 
  !!له ؟؟ إهانة احتاد الالهوت جبسد املسيح عند الصلب وبعده فيه أن

 ـ:قويل السابق  :مث تقول 
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ردك   ميــوت ألنــه روح ولكــن فعــل الــصلب والقتــل وقــع عليــهأن الالهــوت فــال ميكــن أمــا5-
  ـ:احلايل 

  !!!! مل ميت الصمد انصلب وقتل واندفن ولكناألحد اهللا الواحد أن يعين -ج
  ـ:ردي احلايل  

  !!ً هناك روحا قد ماتت ؟؟أنهل مسعت من قبل !! متوت ؟؟أنهل ميكن للروح 
  !! الروح قابلة للموت ؟؟أنحد أ علم إىلهل منا 

 هــذه احلقيقــة الغائبــة إىلاهللا روح ـ اهللا روح ـ اهللا روح ـ مــىت تنظــرون وتفطنــون / يــا ســيدي 
  !!؟؟.عنكم 

 الهوتـه فلـن ميـوت ـ أمـا الـذي للمـسيح ـ اإلنـساينلفاضـل هـو اجلـسد الـذي مـات يـا سـيدي ا
   .  ميوتأنوحاشا هللا 

 يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
Nagy  · أصدقاء مع Imad.MR 

  سامر إسالمبويل / السيد
 ـ:ردي السابق  :مث تقول 

 مـرة األمـوات السيد املسيح بعد ان مـات باجلـسد علـى الـصليب ودفـن يف القـرب ـ قـام مـن- 6
 املتحــد بــه اإلنــساين اء جبــسده الــسمإىل وظهــر لتالميــذه وكلمهــم عالنيــة ـ مث صــعد أخــرى

  . الالهوت
  ـ:ردك احلايل  

   مافائدة صعود جسم املسيح الرتايب للسماء ؟-ج
   مافائدة استمرار جتسد اهللا باملسيح بعد وفاته؟-ج
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 الــصمد واآلخــر إلــه جبــسم ناســويت األحــد هــل صــار إهلــني بالــسماء أحــدهم اهللا الواحــد -ج
  ونفس املسيح؟
 ـ:تعليقي احلايل 

 بعـد اإلنـسانية السماء هو جسد ممجد ـ أي متحـد بـه روحـه إىلاملسيح الذي صعد به جسم 
  .  ومتحد به وفيه الالهوتاألمواتقيامته من 

 علـى األخـري يف اليـوم األمـوات سنقوم مـن أيضا الفائدة من ذلك هو تتميم اخلالص وحنن أما
  .  جسد قيامتههشب
جبــسد   يكــون معنـا يف الفــردوس مث يف امللكـوتأناسـتمرار جتــسد اهللا يف املـسيح هــو  فائـدة 

اهلــني يــا ســيدي  لــيس .  لوجــه مـع اهللا يف املــسيح يــسوعًهــا نــراه فيــه ونتعامــل معــه وجإنـساين
 أننـراه ونتعامــل معـه جيــب  الفاضـل بـل هــو اهللا واحـد مطلــق الوجـود غــري حمـدود ولكــن لكـي

 اهللا مــالئ الكــل ويف ذات هــو) حتييــزه  إىل يــؤدي ذلــك أندون ( يظهــر لنــا بــصورة حمــدودة 
   . الوقت متجسد يف شخص املسيح يسوع

  ـ:مث تقول 
 املـــسيح وأنـــه هـــو اهللا، وهـــذا مـــا ذكـــره بإلوهيـــةايـــة كالمـــك وافقـــت أو مل توافـــق أنـــت تقـــول 

ْلقـد{القـرءان وـى عنـه بقولـه َ ََْكفـر الـذين قـآلوا إن اللـه هـو المـسيح ابـن مـرمي َ ُ َْ ُ َِ ْ َ ُ َ ّ  ِ ْ ُ َ ِ  َ َ ْقـل  َ ُفمـن ميلـك ُ ِْ َ َ َ
َمــن اللــه شــيئا إن أراد أن يـهلــك ِ ْ ُ َ ََ َ ْ ِ ً ْ َ ِ ِّ ِالمــسيح ابــن مــرمي وأمــه ومــن يف األرض مجيعــا وللــه َ َِِّ َ َ َ ًَ َِ ِ َْ ِ َ َُ ُ ََ ْ َ ْ ُملــك  ْ ُْ

ُالسماوات واألرض وما بـيـنـهما خيلق ما يشاء َ َ َ َ َُ َُْ َ َ َ َ َُ َ ْ ِ َْ ِ   ٌوالله على كل شيء قدير ِ َ ٍ
ْ َ  ُ ََ ُ ّ  مةوكل، 17املائدة}َ

  بـصرف النظـر عـن الـسبب هـل هـو جهـلوأخفاهـاكفر تعين كـذب وأخطـأ وخـالف احلقيقـة 
. بينهمــا   النــاس ، واعلــم لــيس كــل مــن كفــر هــو كــافر يوجــد فــرقإلضــاللوغفلــة أم تعمــدا 

  وقولك عن املسيح أنه اهللا الشك بكفره وخالف احلقيقة
  أين التفكري املنطقي؟ أين التفكري املنطقي؟
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  ـ:لقول الرد على هذا ا
خربنـا بـه أمـا  هـذا . ًنعم املسيح هو اهللا بذاته ـ نعم يف املسيح حل كل ملئ الالهوت جسديا

 إسـرائيلالعهـد القـدمي مـن بـين  أنبيـاء نـيب مـن آخـر قـدميا مـن بدايـة موسـى النـيب وحـىت األنبيـاء
ورة املائـدة  مـن صـ17 باآليـة استشهادك أما احملتومة ًاملختصني وحدهم بالنبوة وفقا ملشيئة اهللا

  . ـ فأنت هكذا خالفت املبدأ الذي وضعته لنا وهو عدم االستشهاد بالكتب الدينية
 أن حتكـم العقـل واملنطـق فقـط ال غـري وال جيـب أننـك جيـب إ العقـل واملنطـق ـ فأردت إذا أمـا

   .  دون غريكأنتتستشهد مبا تعتقد 
جيــب ) التــوراة (  يف العهــد القــدمي يــاءاألنب إىل بــه وأوحــى مــا قالــه اهللا إنالعقــل واملنطــق يقــول 

 ـ :اآليت سيتم أنه قدميا لألنبياء به اهللا وقاله أوحىوما  . وإمتامهحتقيقه 
 3 إصـحاحراجـع تكـوين  (  املولـود مـن نـسل املـرأة هـو الـذي سينتـصر علـى الـشيطانإنــ  1

 ) 15عدد 
نــه ســيكون نــيب أوت وتمــع فيــه صــفيت الناســوت والالهــ وجتإنــسان اهللا بذاتــه سيــصري إنـــ  2-
 سـيولد مـن إنـه أيضاـ وقال  3 ) 18 وعدد 15 عدد 18 إصحاحراجع سفر التثنية  ( أيضا

 إن أيـضاــ وقـال  4 ) 14 عـدد 7راجع سفر اشعياء النيب اصحاح  ( . عذراء مل تعرف رجل
 53 إصـحاحراجـع اشـعياء  ( . اوخطايانـ معاصـينا أجلهذا املسيح سيقتل ويسفك دمه من 

 ) بالكامل
بتـسمري يديـه  نـه سـيقتل بالـصلبإ ويـدفن يف قـرب غـين ـ وآمثـة سـيقتل مـع إنـه أيـضاـ وقال  5-

راجـع  ( عظامه لـن تكـسر ن عظمة منإ سيقرتع على لباسه بعد موته وقال إنهورجليه ـ وقال 
 وأمـــور.) 17 عـــدد 22مزمـــور ( و  ) 18 عـــدد 22مزمـــور ( و  ) 16 عـــدد 22مزمـــور 
  . هللا يف العهد القدمي حتققت بالكامل يف املسيح عنها اأنبأ كثرية أخرى
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 األنبيـاء جيب حتقيـق مـا قالـه اهللا لبـين البـشر علـى يـد عبيـده إنه فان العقل واملنطق يقوالن إذا 
   . املباركني احلقيقيني

 دمت باخلري والسعادة
  أخ ناجي سامر إسالمبويل

  أن القرءان ذكره يلالنص القرءاين ليس برهانا على فكرة وإمنا جواب على قول لعماد ذكرت
والتبـــين املـــادي  ُمل يـــدن الثـــالوث الـــذي يقـــول بـــه وإمنـــا هـــو حـــصرا الثـــالوث املتعلـــق بـــالوالدة

 لـيعلم أن القـرءان أدان كـل للمـسيح، أو االسـتقالل بالـذوات لثالثـة آهلـة فعرضـت لـه النـصني
 النقـــاش أيتـــه إنوالتـــنس  .معنويـــة صـــور الثـــالوث والتأليـــه والتجـــسيد بـــأي صـــورة ماديـــة أم

   وعرضت النصني بعد انتهاء النقاش
لـيس هـو الـنفس ولـيس  الـروح ،  النقـاشال أفـرعومفهوم الروح أنا مل أتعرض له بالدراسة حـىت 

نني الـيت حتكـم الوجـود مـن القـوا هو احلياة، وإمنا هـو مـن أمـر الـرب ، وأمـر الـرب هـو الـسنن و
ًروحـي مبعـىن أنـه سـنين علمـي ولـيس ماديـا، وروح اهللا  الذرة إىل ارة ، وعنـدما نقـول هـذا أمـر

ًالــسنين، ومســي القــرءان روحــا ألنــه حيتــوي أمــر الــرب الــسنين والــشرعي  العلمــي تعــين أمــر اهللا
التتعلـق  نين، فكلمـة الـروحوخلق املسيح كان من روح اهللا مبعىن من علم اهللا وأمره الس للناس،

بيـت اهللا : التابعية مثل قولنا بنفس اهللا قط، وهي تضاف له مثل إضافة امللكية أو اخلاصية أو
فــال تعــد تكــرر أننــا مل نفهــم  ،.اخل..وأمــر اهللا  .. وعبــد اهللا وناقــة اهللا ونــيب اهللا وكتــاب اهللا

  . مفهوم الروح هو واضح عندنا متاما
كالمهـا إمنـا  رة مثـل إن القـول باحتـاد اهللا جبـسم املـسيح أو نفـسه أوعنـدما ألزمـك بفكـ عزيـزي

كـائن بـشري تـرايب كمـا قلـت  هو على الصورة املادية ضرورة، فهذا متعلـق مبعـرفيت باملـسيح أنـه
باملـــسيح ولـــيس بـــاهللا فـــنحن  حـــضرتك، والقـــانون الـــذي حيكمـــه هـــو قـــانون مـــادي، والعجـــز
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واالحتــاد أو احللــول بــأي شــكل مــع املــادة ســواء  كفــؤالننــاقش نفــس اهللا وننزهــه عــن املثــل وال
   .بشكل مادي أو معنوي

 األخريانظر لقولك 
  ً)نعم املسيح هو اهللا بذاته ـ نعم يف املسيح حل كل ملئ الالهوت جسديا(
ًجــسديا   هــل هــذا الكــالم لــه معــىن غــري االحتــاد املــادي وأنــت تــصرح بــاحللول باملــسيح-ج 

واملــوت والــدفن ، واهللا  حاالتــه باإلهانــة واجلــر والــصلب والقتــلًونفـسيا وهــو متحــد معــه بكــل 
املـــسيح هـــو املـــسيح بعـــد  متحـــد جبـــسمه عنـــدما غـــادر املـــسيح جـــسمه وفـــاة ، وهـــل جـــسم

  !!.مغادرته ؟وهو متحد معه بنفسه اليت انفصلت عن جسمه
 ألســسغــري مــوزون والمنطقــي والحمكــم وخمــالف ألبــسط قواعــد التفكــري وخمــالف  كــالم 

ذلـك حـصل بـشكل  بـأنية اهللا وصمديته وأزليتـه ، واليـشفع لـك التربيـر والعـودة للتنزيـه وحدان
  ً.روحي وليس ماديا

  . على كل أنت كررت ما ذكرت سابقا ومل تعرض أي شيء جديد
اليـــصح وقـــصدت بقـــويل واجـــب  مراتـــب الوجـــود وكيـــف تكـــون ومـــا يـــصح منهـــا ومـــا ادرس 

املـدبر  درس مفهـوم املـسيح وعالقتـه بـاهللا اخلـالقومـستحيل الوجـود وممكـن الوجـود، وا الوجـود
   من خالل التفكري واملنطق والعلم

  وعظم اهللا األحد الصمد وقدره حق قدره فال إله إال هو احلي القيوم
 ودمت خبري
Nagy  · أصدقاء مع Imad.MR 

  سامر إسالمبويل / السيد
 أمـرك ربـك وهـذا مـا أمـر مـن إنـه عـن الـروح وقلـت شـيء ال تعـرف فأنـت .  باملفيـدأتيت أنت

  . س املنطق والعقلبه كتابك ومعتقدك ولي
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 تعقـل مـسألة حلـول اهللا أو متنطـق أن عـن الـروح وعـامل الـروح فيـستحيل شـيءوطاملا ال تعرف 
   .  جتسد اهللا باملسيحأويف املسيح 

 . األرض على اآلنفعامل الروح خيتلف اختالف كلي وجزري عن العامل املادي الذي حيكمنا 
ولعـل  .  مكـانأو عامل الروح فال حيكمه زمـان اأم حمكوم باملكان والزمان ـ األرض على فأنت
   . اإلنسان خدعة ينخدع فيها أكرب املكان والزمان مها أن مقولة ألينشتني هي أشهر
درس مراتــب الوجـود الفلـسفية ـ كــي أن أ يـا ســيدي الفاضـل تفـضلت علــي بالنـصيحة بـفأنـت
 تتعمـق أن أنـصحك يـا سـيدي الفاضـل أيـضا فأنـا . منطق املوضوع الذي نتحـدث فيـهأ وأعي

 أن يـا سـيدي الفاضـل وأنـصحك . وأماكنهـا األرواحيف دراسـة الـروح وماهيـة الـروح ومراتـب 
 كــل أجــزاءوهــو مــن ثالثــة )  روح ال جــسد اإلنــسان) ( رؤوف عبيــد ( تبــدأ مبراجــع الــدكتور 

 بـسيطة عـن عـامل إشـارةكتـب قيمـة جـدا جـدا تعطـي  هـي .  صـفحة1000 مـن أكثـرجـزء 
ً ما دون ذه املؤلفات هـو اجلـزء البـسيط جـدا عـن بأنًـ علما   ودرجااألرواحاالروح ومراتب 

   . عامل الروح
احلـوار ـ وال   نعي كـل جوانـب املـسألة حمـلأنكان ذلك وكان املنطق والعقل حيتمان علينا  وملا

 أمـر أخـالفلكـي ال  حتاشـا الـتكلم فيـهأ ريب كـي أمـر مـن أنـه جـوهري حبجـة أمـرنـسكت عـن 
   . هليإنه إعتقد أ

املـسألة  أمـور جـوهري مـن أمـر الطـرفني حد أنه ينتفي التوافق يف احلوار لعدم معلومية إف لذلك
الوجـود بروحـه ولـيس لـه  ألن اهللا روح ال جـسد وهـو مطلـق) ماهيـة الـروح ( حمـل احلـوار وهـو 

   . سعدت باحلوار معكم . حيز مادي مهما كان امسه
  حتيايت للجميع
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  أخ ناجي سامر إسالمبويل
 الـنص القـرءاين بـشكل خطـأ  ظـاهر مـنًمل أنـف علمـي بـالروح كمـا نوهـت حـضرتك فهمـا أنـا

َويسألونك عن الروح قـل الـروح مـن أمـر ريب{ذكر  عندما ُ ْ َِ َْ َْ َِ  ُِ ِ ِ َ َ َ ومـا أوتيـتم مـن العلـم إال ُ ِ ِ ِْ ِْ  ُ ُ ً قلـيال ََ  ، وأنـا 85اإلسـراء}َِ
  ظنيـت أن هـذا هــو مقـصدوأنــتفكثــري مـن البـاحثني املــسلمني يقولـون مثـل قولـك  أعـذرك

والــصواب أن   أنـه مفهــومي ومفهـوم املــسلمني ،أســاسالقـرءان، فذكرتــه هنـا يف تعليقــك علـى 
ة تعليقـي دراسـتها، ورغـم أن تتمـ وال النص مل ينف العلم بالروح ومل ينف السؤال عـن ماهيتهـا

، أو هريب والقــرءان ومــع ذلــك مل تنتبــه لــالعــ  شــرحت لــك مفهــوم الــروح يف اللــسانأينواضــح 
  .تغافلته

هــو يل  املرجع واملــصدرفــ دراســتها أريــدكلمــة عربيــة واســتخدمها القــرءان ، وعنــدما  الــروح 
لـسان ولـيس آنـشتاين، والـذي ذكرتـه لـك هـو مفهـوم الـروح يف الالقرءان بلسانه العـريب املبـني ،

 وحنـن .والقـرءان، أمـا املعـىن اخلـاص بـك أو عنـد غـريك فهـو اليهمـين واليلـزمين بـشيء العـريب
بـه، واليعـين  النصف اهللا إال مبا وصف به نفسه فهو مل يقل إين روح، وبالتـايل اليـصح وصـفه

كمثلـه شـيء ومل يكـن لـه  وجـود اهللا وجـود إهلـي مغـاير لكـل الوجـود املـادي ولـيس أنـه مـادة،
احللـول خبلقـه أو بأحـدهم، البـشكل مـادي  حد، ومنزه عن االحتاد الكلي أو اجلزئـي أوكفؤا أ

  .والمعنوي
  وتنزيهـه واضـحاإللـهلك مفهوم الروح عندي واضح وأكثر ممـا تـصور، كمـا أن وجـود  وقلت 

أثبتـــه يف  أيــضا ويـــستحيل وجـــود أي عالقـــة ماديـــة بـــني نفـــس اخلـــالق واملخلـــوق، وهـــذا أنــت
بنقــاش مفهـــوم  القـــة مــن النـــوع اآلخــر ولنـــسمها معنويــة حـــىت النــدخلكالمــك، فبقيــت الع

 واالصـطفاء وهكـذا ، واإلهلـاموالـدعم  الروح، فالعالقة املعنوية تتمثـل بالتأييـد والنـصر والتوفيـق
  .كان هذا املخلوق والتتعلق بتجسيد اهللا خبلقه كائنا من

 ودمت خبري ،انتبه ملا تقول وتعرض 



 36

Nagy  · أصدقاء مع Imad.MR 
  سامر إسالمبويل / السيد

ُبـين اذهبـوا فـتحسـسوا مـن يوسـف وأخيـه وال تـيأسـوا َيـا (ــ:لقـول ن ارءالقـد ورد بـالق َُ ََْ ََ َِ ِ َِ ُ َ ُ َُ  ََ َ ْ  ِمـن روح  ِ ْ ِ

اللـه إنـه ال يـيـأس مـن روح اللـه إال  ِ ِِ ِ ِِ ْ ُ َ َْ َ ُ  َالقـوم الكـافرون ُِ َ ْ ُْ ْ ففـسر يل كيـف يـرد يف  - )87(يوسـف )َ
 .نه روحأ لكون أنت اهللا روح ؟ونفيك إن اآليةهذه 

 .  بيـت اهللا هـو غـري صـحيحأو كرسـي اهللا أو هـذا مثلمـا نقـول ناقـة اهللا إنًلمـا بـأن القـول ع 
 االسـتغناء أو ماديـة ميكـن متلكهـا واقتنائهـا أشـياء الناقة هـي أو البيت أوألن سواء كان املنزل 

 شـيءولـيس مـن  تـه ال تيأسـوا مـن اهللا ذاأي) ال تيأسـوا مـن روح اهللا ( ن أ القـول بـأمـا . عنها
  . البيتأوميتلكه اهللا مثل الناقة 

البيـت والناقـة   املاديـة مثـلاألشـياء نـشبه أنتريد املنطق والعقـل فهـل مـن املنطـق والعقـل  فأنت
 أصــل الــصلة بــني النتفــاء وذلــك!! وهــو الــروح ؟؟اإلطــالقوالكرســي بــأمر غــري مــادي علــى 

 الـروح فـال يـشرتك مـع تلـك أمـا مادية ـ أشياء  الناقة هيأو البيت أصل به ـ ألن واملشبه املشبه
   . عالقة الشبة بينهما  ومن مث تنتفيأصلها يف األشياء

 حتيايت لك
 

Imad.MR سامرأخي  
وحنـن النـصف اهللا إال مبـا وصـف بـه نفـسه فهـو مل يقـل إين روح، وبالتـايل  : حـضرتك تقـول 

 يف آيـات معـك مـن أناقـشه أنالنظـر عمـا ميكـن  بغـض : تعليقـي املتواضـع اليـصح وصـفه بـه،
 مبـا وصـف بـه إال املـسيح ، حنـن ، ال نـصف اهللا أتبـاع إن  لـكأقـول مـن العقـل ، أوالقـرآن ، 

وحنن هنـا ال نلـزم بعـضنا مبـا عنـد .  عندنا يصح وصفه به روح ، وبالتايل نهإنفسه ، وهو قال 
 أناهللا روح ، والذين يسجدون له فبـالروح واحلـق ينبغـي  " : يقول السيد املسيح . كل طرف
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 شـيء مـن قياسـات أي ال يـدخل يف طبيعـة اهللا وجـوهره والهوتـه أنـهيعـين ،  وهـذا . يـسجدوا
 أنيل بعـد قليـل ،  وامسـح .  شـيء حمـدودأي وال املنظـور ، وال الزمـان ، وال املكـان ، العـامل

 بالتجـسد إمياننـا تقـصد أـااعتقـدت   القرآنيـة الـيتاآليـةّاكتـب رد ، موسـع بعـض الـشيء عـن 
علــى واقــع القــرآن مــن جهــة ، وواقــع التــاريخ   يف رديأساســيوســأعتمد بــشكل . والثــالوث 

   . اجلزيرة العربية والبيئة املوحدة واملشركة يف
 حتيايت

 
Imad.MR سامرأخي   

   . ّنه يكفر املسيحيةأواقع وظواهر جعلت القوم يتومهون يف القرآن 
النــصارى ،   اســم املـسيحيني ، فهــو يعـرفبـداأن القـران ال يــذكر إشــيء يلفـت انتباهنــا  أول

 أحيانــانــه إالطــني بلــة ،  فنــتج عــن هــذا الواقــع خلــط وهــو ضــد الواقــع التــارخيي ، والــذي زاد
 القـران يف التعمـيم أسـلوب ، وانعكـس سـلبيا ، أكثـر أثـر والذي م ،دح  يقوأحياناميتدحهم 

 موجهــة للمــسيحية أــاسلم وظــاهر التكفــريات تــوهم املــ. والعكــس  يف معــرض التخــصيص ،
 جمموعــات ال متــت للمــسيحية أربعــة عقــب اجلــدال مــع أتــى مــضموا أن مجعــاء ، يف حــني

يف  ومنهم وفـد جنـران ، واجلماعـة( وهي البدعة اليعقوبية اليت حرمتها الكنيسة  الرمسية بصلة ،
وا بلفـظ جتـرؤ وبعـض نـصارى احلجـاز الـذين)  مؤتـة وتبـوك يف مـشارف الـشام وأهـل ، احلبـشة
التابعـة لليعقوبيـة يـرد علـيهم بـاليت  األربعـةفالفئـات .  ضـاهوا ـا الـذين كفـروا واملـشركني أقاويل
، الـدعوة  إذا . ّ ختطـت كـل اخلطـوطألـاعليها بعنف  ّ الكفر والشرك ردوأقوال ، أحسنهي 

فئـات ،  ـذه الإال أدوارهـا  كتاب ، مل تتصل بكـلوأهل أمينيالقرآنية ، كخطاب للعرب من 
 خطــاب موجــه القــرءان يف أبــدافــال جنــد  .  مل يتــصل باملــسيحية الرمسيــةإنــهوالتــاريخ شــاهد 

فتخيــل  . وإنطاكيــا ورومــا واإلســكندرية أورشــليميف  للمــسيحية الكونيــة الرمسيــة مبراكــز دينهــا
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التنزيــل بفئــات صــغرية حمــصورة ، يكفرهــا علــى معتقــدها ،  معــي ، خطــورة الوضــع حــني يهــتم
 إميـــان والـــيت عنـــدها دســـتور األرضقـــاع بيهـــتم بالفئـــة املنتـــشرة يف كـــل  خطـــأ ، والوحيـــسبها 

! ؟  ليومنـا هـذااإلسـالم وبعـد القرءانتنشده كالنشيد الوطين يف كل مكان وزمان قبل  وعقيدة
  مثال ؟  يرد الوحي على اليعقوبية ، وال يرد على قانون جممع نيقيةأنفهل يعقل 

 إسـالميا واراحـفهـو لـيس .  كـل حـوار أفـسدتالتـاريخ ، والـيت الـشبهة بيننـا علـى مـر  لـذلك 
نــه حتــول أ واألخطــر  حمــصورة مــع بدعــة مــسيحية ،إســالميان ، بــل حــوارا ءامــسيحيا يف القــر

   . صراعا يف ظروف الفتح ، ترك بصمته ليومنا هذا
وكـل حـوار ، ان مـع هـذه الفئـاتء ، وال عالقة لنا حبـوار القـرالقرءان، ال عالقة لنا خبطاب  إذا

   . أسلوبه  روحه وغايته وظروف نشأته ونقصتارخيي حصل بيننا اعتربه فاسدا يف
ان ءّكفـره القـر ّ النقاط املشرتكة بيننا ، وكفرت مـاأوضح أن اعتمدت منذ البداية ، أنا،  لذلك

شـرحا مفـصال ملعـىن البنــوة  وقـدمت لكــم.  االختـاذ والـضم أومـن بنـوة وتأليـه لعيـسى بـالوالدة 
 ، القـرءان أهـل وأخـريا أوال ، وانـتم اإلجنيـل أهـل وأخـريا أوالفـنحن  . اإلجنيـلجـاءت يف كمـا 

 قاسـتنطا لتكفرينـا ، عليـك باآليـةاالستشهاد  فقبل يعود هلما ، والكالم الفصل ملعرفة التمييز
ن ان ، مـء واقـع القـرفـإذا.  البـدع املـسيحية أهلالرمسية ال من  القران ملعرفة موقفه من املسيحية

ّكفر املقـوالت املتعـددة للـذين خـاطبهم فقـط بالتخـصيص يف معـرض التعمـيم   آخره ،إىل أوله
  الكامنــة وراء هــذه التكفــريات ، مــناألســبابالتعمــيم يف معــرض التخــصيص ، وحــدد  أو

   . إجنيلنا وهي غري موجودة يف األسباب لنفس أيضاالظلم تكفرينا حنن 
 :مالحظة

 إن قــالوا أــم إال قــانيم الثالثــة، يعقــوب الربادعــي ، قــالوا باألاعأتبــهــم : بدعــة اليعقوبيــة  : 
املــسيح ، وهـــو الظــاهر جبـــسده ،  ّحلمـــا ودمــا بــالتحول ، فـــصار اهللا هــو" انقلــب " الكلمــة 
 حتيايت "  اهللا هو املسيح ابن مرميإن لقد كفر الذين قالوا:" ان ء القرأخربناوعنهم 
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حنـن حنكـم علـى املفهـوم  .  وملـةكأشـخاصنكفـركم  انتبـه حنـن ال أخ عمـاد سـامر إسـالمبويل
وصــيغة ) كفــر( ، فيوجــد فــرق بــني صــيغة الفعــل والقــول بــالكفر وهــذا اليعــين أن صــاحبه كــافر

ذكـر اليهـود  قـرءانوال ً يـصري كـافرا،فلـيس كـل مـن كفـر) ارفـُكـافر وك(اسـم الفاعـل أو املبالغـة 
 فئــة فيوجــد مــسلمني أي  النبيــني ، وهــذه امللــل ممكــن تتمثــل يفأتبــاعوالنــصارى كملــل ولــيس 

الـسلفيني، والـذي يقابـل  يهود مثل داعش وحالش،ومسلمني نـصارى مثـل بعـض الـصوفيني و
 .إبراهيم ملة اليهود والنصارى هي ملة احلنيف وإمامها النيب

  ح هو اهللا وهو ابن اهللا وفق رؤية معينة خاصة بك؟ تقول أنت إن املسيعماد  أال
َوحكــم كــل تلــك املقــوالت دون تفــصيل أدان القــرءان َ   علــى املفهــوم والقــول بــالكفر خــالفَ
 أو أخــرى فـال حتـصر حكـم القـرءان بفئـة دون  بـأم كفـروا بقــوهلم هـذا،يقـول بـهومـن احلقيقـة 

النظـر عـن رؤيتـه وفلـسفته فقولــه بـأن املـسيح هـو اهللا بـصرف  بقـول دون آخـر، كـل مـن يقـول
 .  وهو وقع بالكفر كفر خالف احلقيقة

Imad.MR أو كأشـخاصنـك ال تكفرنـا إمتام املعرفـة ، خاصـة معـك ،  عرفأ  سامرأخ 
  اليت تعتربهـااألقوال حتكم على أنكعرف أ، و) ن وضوع امللة والديميعنيين  ال(  دين أوملة 

  حمـل خـالف ، وتباعـد وجهـات النظـر ، رغـم تفحـصناأنـه أرىاملـسألة الثانيـة ،  يف . خاطئـة
تنطلــق   تــصارحيه التكفرييــة ، ورغــم شــرحنا لعقيــدتنا ، فحــضرتكإطــالقان يف ء القــرألســباب

 القرآن جلمهور  خطابأنق من ان عام يدين كل املقوالت ، وحنن ننطلء خطاب القرأنمن 
Audience حمدد .   

 حتيايت
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 أخ ناجي سامر إسالمبويل
 يف فـرق بـني املـادي واملعنـوي، ولكـن فأكيـد إـا مثـل بعـضها أقـلعندما عرضت لك أمثلة مل 

  .. ، ويبدو ما وصلت لكلتقريب الفكرة لك
 تيأسـوا ال(تـت أن يف حاجـة لكلمـة روح يف اجلملـة وروح اهللا تعين اهللا نفـسه ملـا كـا كانت لو 

ََقـل يـا عبـادي الـذين أسـرفوا علـى {  :اقـرأ ولكن مبجيء كلمة روح دلت على شيء آخر،) من اهللا  ُ َُ ْ َ َ َِ  ِ َ َِ ْ
َأنفسهم ال ْ ِ ِ ُ ْتـقنطـوا مـن رمحـة اللـه إن اللـه يـغ َ َ َ   ِ ِ ِ َِْ  ُ َفـر الـذنوبََْ ُ  ُ ُمجيعـا إنـه هـو الغفـور الـرحيم  ِ ِ ُ َُْ َ ُ ُِ ً  ، فرمحـة اهللا ال 53الزمـر}َِ

الم كـاهللا و تعـين اهللا نفـسه ووجـود الكلمـة دل علـى شـيء معـني وهـو الرمحـة، ومثـل قولنـا علـم
 ، فكلمـة روح اهللا التعـين اهللا نفـسه.....مادية وإمنـا هـي معنويـةمور  األه وأمر اهللا ليس هذاهللا
لــذلك  لــن تفهمــه ، معــك بتــدبر القــرءان ودراســته فهــو لــه مــنهج خــاص بــه  الــدخولأريــد وال

التعــرض شــيئا مــن القــرءان لــصعوبة توصــيل الفكــرة لــك النتفــاء املــنهج  قلــت لــك مــن البدايــة
  . ليس حمل النقاش حاليا عندك وهو

 ودمت خبري 
  

Nagy · أصدقاء مع Imad.MR 
   سامر إسالمبويل / السيد
صـفة مـن   مـن سـورة الزمـر تعـرب عـن الـيت ذكرـافاآليـة باملفيـد يـا سـيدي الفاضـل ـ أتيـت أنـت

صــفات اهللا وهــي  تــدل علــى صــفة مــن) رمحــة اهللا ( صــفات اهللا وهــي صــفة الرمحــة ـ فعبــارة 
 ) قـوة اهللا( تعـرب عـن صـفة مـن صـفات اهللا وهـي املكـر ـ وعبـارة ) مكر اهللا  ( وعبارة . الرمحة

صـفات  ن صـفة مـنتعـرب عـ) عـدل اهللا ( تعـرب عـن صـفة مـن صـفات اهللا وهـي القـوة ـ وعبـارة 
تعــرب عــن صــفة مــن ) روح اهللا (  وبالقيــاس علــى مــا تقــدم فــان عبــارة إذا . اهللا وهــي العــدل

   .  اهللا روحأن علىصفات اهللا وتدل 
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 اهللا . نـه هـو الـروح القـدسإ يا سيدي الفاضل ـ وهو ما نقول عنه حنن القرءاناهللا روح بنص 
ــ وهـذا ال  اإلطـالق أي متثيـل مـادي علـى  فـاهللا مطلـق الوجـود بروحـه ولـيس لـهإذاحـي بروحـه 

   . تتعارض مع باقي صفاته  صورة من الصور اليت البأي أراد إن يظهر ذاته أنمينعه من 
 حتيايت لك

  أخ ناجيسامر إسالمبويل
الــسياق   هللا ينبغـي دراســتها وفـقواإلضـافة، كلمـة رمحــة هللا غـري إضـافة كلمـة روح هللا إضـافة 

مـثال ناقـة اهللا  .تبعية أم ملكية أم خاصية إضافة أموحتديد معىن الكلمة فتعرف هل هي صفة 
ونقـــول  .اخل، هـــذه ليـــست صـــفات اهللا......، وبيــت اهللا ، وعبـــد اهللا ، ومـــال اهللا وأرض اهللا 

كتـاب اهللا لـيس صـفة هللا ،  بينمـا . العلـيم اهللا الـرحيم وألمساءهذه صفات  رمحة اهللا وعلم اهللا
اخل،وإمنا هي تابعيـة مثـل .....وغضب اهللا وأمر اهللا ليس صفة هللا، وعذاب اهللا ليس صفة هللا،

  .كلمة روح اهللا
  واهللا حي بنفسه وليس بروح كما قلت ، فالروح شيء متعلق باخللق وليس باهللا

 ودمت خبري
  اد حول مفهوم إلوهية املسيح والثالوث اخلالصة اليت فهمتها من األخ عم       

 . الكلمة هي اهللا، ولذلك هي أزلية، ومن هذا الوجه يقولون كان يف البدء الكلمة - 1
ـــار اهللا مـــرمي الـــصديقة لتحمـــل جـــسم املـــسيح املخلـــوق الـــذي جتـــسدت الك-2 مـــة فيـــه ل اخت

ًجسما ونفسا ً. 
  وهذا امسه الناسوتاملسيح كائن بشري مثل أي كائن بشري آخر يأكل ويشرب وميوت-3
ً اهللا باملسيح جسما ونفسا، بشكل روحي جتسد-4   .وهذا امسه الالهوت) معنوي(ً
ًانـــصلب مـــازال اهللا متجـــسدا جبـــسم املـــسيح ســـحل املـــسيح علـــى األرض وعـــذب وعنـــدما -5

 .ونفسه
ًعندما تويف املسيح بقـي اهللا متجـسدا جبـسم املـسيح ، وبالوقـت ذاتـه صـار متجـسدا بـنفس -6 ً

 .ً أيضا وهي خارج جسمهاملسيح
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 .ًعند دفن جسم املسيح بقي اهللا متجسدا جبسمه-7
 وتــزكيهم ماألمــوات لتطهــرهلعنــد نفــوس عنــدما خرجــت مــن اجلــسم ذهبــت نفــس املــسيح -8

 .ليتم الفداء هلم وحيصلوا على املغفرة
 رجعــت نفــس املــسيح املتجــسد ــا اهللا ودخلــت جبــسمه املتجــسد بــه اهللا واملــدفون بــاملقربة-9

 .ورجع للحياة وقام من بني األموات
 . لعند اهللاا اهللا إىل السماءمصعد املسيح جبسمه ونفسه املتحد فيه-10

Imad.MR أخي سامر   
 الـيت األسـئلةعنـدي بعـض  اآلن ، أنـا . أسـئلتكم الوقـت مبوقـع الـذي جيـاوب علـى أغلـبكنا 

   .  ا بعد هذا احلوارأفكربدأت 
 و يستـشرس علـى الـوالدة مـن" ثالـث ثالثـة " فهـو ينـتفض علـى .  يف القـرآن ًأمـرا الحظـت

نعتـرب كـل هـذه  وحنـن معـه ، وكنـا قبلـه ،. صاحبة ، ويثور على االختاذ ، ويقـضي علـى التأليـه 
   . ً وكفراًفكاإ واملقوالت األقوال
تتعــارض مــع  الــيت" الثالثــة " وينفــي " االثنــني "  القــرآن ينفــي إن هــذه الظــاهرة ، مــن نفهــم

   . الفرد اإلهلي،مع وحدة اجلوهر اإلهليةوحدانية اهللا ، مع وحدة الذات 
 . يف حياتـه الداخليـة ، وتفاعلهـا وتسلـسلها" ّاحلي القيوم " ولكن ال يتكلم القرآن البتة عن 

فهـو يقبـل ـا   الواحـد بنـوة ال تناقـضه ،اإلهلـي كـان يف اجلـوهر إذا نـهأّهناك آية تدل على  إمنا
فكيـــف تـــشرح ذلـــك ؟ كيـــف  )زخـــرف" (  العابـــدين أول كـــان للـــرمحن ولـــد فأنـــا إنقـــل :" 

  التبين ؟أو بالتأليه أو باالختاذ أو مل يكن باالستيالد من صاحبة إنسيكون للرمحن ولد 
   هل سكت القرآن عن شيء هام ال تعرفونه ؟ 

   .  فزلكة تارخيية سبق وحتدثت عنهاأي عن ً بعيدااآلية ه هذأقارب اآلن أنا: مالحظة 
  حتيايت . انتظر جوابك
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  أخي عماد
اخلطــاب القــرءاين منظومــة واحــدة ويفهــم اجلــزء وفــق الكــل ضــمن منظومتــه الــيت ينتمــي إليهــا، 

  ).فويل للمصلني( واليصح فهم أي نص مبعزل عن املنظومة مثل
َقــل إن كــان للــرمحن ولــد فأنــا أول العابــدين { ي ســألت عنــهالــنص الــذ ِ ِِ َ ْ ُ َ ََ َ ْ ٌُ  َََ ِ َ َ ِ ، ينتمــي 81الزخــرف}ْ

إىل منظومــة الوحدانيــة هللا ، وهــذا يعــين أن نتــدبر الــنص وفــق املنظومــة ونفهمــه علــى ضــوئها، 
  .وهذا العمل هو أحد أهم قواعد منهج دراسة القرءان

قــــل هــــو اهللا أحــــد، اهللا :( تقــــوم علــــى ســــورة اإلخــــالص -كمــــا تعلــــم-منظومــــة الوحدانيــــة هللا 
وأي موضـــوع يتعلـــق بـــاهللا يفهـــم علـــى ). ًالـــصمد، مل يلـــد ، ومل يولـــد، ومل يكـــن لـــه كفـــوا أحـــد

  .ضوئها
وبناء على ذلك نستبعد أي مفهوم ينقض هـذه املنظومـة والينـسجم معهـا، وحنـاول أن نـدرس 

 ونعمـت، وإن مل نـصل نـرتك دراسـة الـنص النص اجلزئي وفق أوجهه اللسانية، فإن وصلنا فبها
اجلزئـــي للــــزمن والتطــــور املعـــريف و األدوايت والرقــــي العلمــــي،  ونتمـــسك ونفعــــل املنظومــــة فهــــي 

  .مفهوم كلي ثابت
مفهـوم الـوالدة التعدديـة هللا بـأي صـورة كانـت ، واسـتبعاد لذا؛ أول عمل نقوم بـه هـو اسـتبعاد 

احبة أو االبن، غري نفي التجزء أو التبعيض عـن اهللا هللا منه أو له ، وكذلك استبعاد اختاذ الص
ً خبلقــه، ونثبــت أنــه لــيس كمثلــه شــيء ومل يكــن لــه كفــؤا أحــد، وهــو علــى أو احللــول أو االحتــاد

 .كل شيء قدير وبكل شيء عليم 
   من خالل هذه املفاهيم ننظر للنص املعين بالدراسة

َقل إن كان للرمحن ولد فأنا أو{ ََ َ ْ ٌُ  َََ ِ َ ِ َ ِ َل العابدين ْ ِ ِ َ ْ   81الزخرف}ُ
وهي تعين الـوالدة، ومفهـوم الـوالدة هللا مـستحيل حـصوله لتناقـضه ) ولد(النص استخدم كلمة 

دون حتديــد معــىن هلــا ، وهــذا ) العابــدين(مــع مقومــات أحديــة اهللا وصــمديته، واســتخدم كلمــة 
  .ًيدل على بقائها على عمومها لسانيا 

وهـي  على العمق املتجمع باستقرار املنتهي بـدفع شـديد، ًكلمة العبادة  من عبد وتدل لسانيا
الــشدة ، والــضعف، : ظهــر ذلــك يف الواقــع بــصورتني مــن كلمــات التــضاد مــن حيــث املعــىن و
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وميثــل الــشدة الكفــر ألنــه موقــف متــردي وعــصيان، وميثــل موقــف الــضعف اإلميــان ألنــه موقــف 
  .، ومن ذلك ظهر كلمة عبد الرمحن وعبد الشيطانخضوع وطاعة

  اقرأ مقاييس اللغة البن فارس
العني والباء والدال أصالن صحيحان، كأما متـضادان، و:عبد   ِمـن ذينـك األصـلني ] األول[ِ

َِيدل على لني وذل، واآلخر على شدة وغلظ ِّ ّ ُ ِ   
َومــا { :ًفحــني جمــيء كلمــة العبــادة يف نــص تفهــم حــسب الــسياق وحمــل اخلطــاب، مــثال نــص َ

َخلقت اجلن و  ِْ ُ ْ َ ِاإلنـس إال ليـعبـدون َ ُ ُ َْ ِ ِ َ ، أتـت كلمـة العبـادة عامـة دون حتديـد ملعـىن 56الـذاريات}ِْ
معني من االثنني، وهذا يعين أن تبقـى علـى عمومهـا مـع بعـض، ويـصري الـنص ماخلقـت اجلـن 

األمـــر باختيـــار مـــع الكفـــر أو اإلميـــان باملـــستوى ذاتـــه حـــريتهم باختيـــار واإلنـــس إال ليمارســـوا 
 ايـة يف يـوم  لوجود احلساب واالبتعاد عن املعاصي والتحذير من الكفرعليه، واحلض مياناإل

ـــؤمن ومـــن شـــاء { :القيامـــة، وذلـــك واضـــح بقولـــه تعـــاىل َوقـــل احلـــق مـــن ربكـــم فمـــن شـــاء فـليـ ََ ُ ََ َ َِ ِْ ْ َْ َ ُْ ُ   ِ
ِفـليكفر إنا أعتدنا للظالمني نارا أحـاط ـم سـرادقـها وإن َِ َ ُ ً َِ َ ُ ْ ِِْ َ َ ََ ََ َ َُ ِ ِ ِ ْ َْ  ْ ِ يـستغيثوا يـغـاثوا مبـاء كالمهـل يـشوي ْ ْ َ ُ َِ ْ ُ ْْ َ َِ ُ َ ُ َِ

ًالوجوه بئس الشراب وساءت مرتـفقا  َ َْ ُ ُْ َ َ ُ َ  َ ِْ َ ُ َإنـين أنـا اللـه ال إلـه إال أنـا  { بينما نص  ،29الكهف}ْ ََ َ ِ ِ َِ َُ َ ِ
ِفاعبدين وأقم الصالة لذكري  ْ ِ ِ َِ َ  ِ ََ ِ ْ ُْ ىن الطاعـة و ، من خالل السياق أتت كلمـة العبـادة مبعـ14طه}َ

  .اإلميان باهللا
ُقـــل إن كـــان للـــرمحن ولـــد فأنـــا أول { :وبنـــاء علـــى هـــذه التوطئـــة نـــدرس الـــنص املعـــين بالـــسؤال َ ََ َ ْ ٌُ  َََ ِ َ ِ َ ِ ْ

َالعابــدين  ِ ِ َ ً،  الــرمحن مــاينبغي أن يتخــذ ولــدا ألن ذلــك  يــنقض مفهــوم اإللوهيــة، 81الزخــرف}ْ
 :وديـة والقـصور، ولـذلك قـال بـنص آخـروجيعله متصفا بصفات اخللق من حيث العجز واحملد

ًومــــا ينبغــــي للــــرمحن أن يـتخــــذ ولــــدا { ََْ ََ ِ َِ َ َ ََ ِ َ  ، فــــيعلم اهللا نبيــــه أن يتحــــدى بعلمــــه وإميانــــه 92مــــرمي}ِ
ـــه ، كفـــري باطـــلمومفاهيمـــه الثابتـــة كـــل مفهـــو أول  فأنـــا ًولـــداقـــل لـــو كـــان للـــرمحن :  فقـــال ل

  . وهو خمادع ومدعي اإللوهية لهإة ليس بله الذي يتخذ الولد ألنه حقيقالكافرين ذا اإل
  ودمت خبري


