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ا崁封 واآلب واحد - شرح وتفنيد كامل
[ Jn:10:30 ]-[ الفــــانـــدايك ]

[ ا崁封 واآلب واحد ]

النص ده من أكثر النصوص إىل املسيحيني بيستخدموها ىف إثبات ألوهية السيد املسيح .. وكمان بيقولوا ان ده
أشهر إعالن لالهوت (ألوهية) السيد املسيح ىف الكتاب املقدس .. املسيحيني بيقولوا على أساس النص ده ..

ا崁封 واآلب واحد .. ان املسيح واآلب واحد ىف اجلوهر واألصل و واحد ىف كل حاجه
إن شاء هللا رب العاملني سوف نثبت عدم صحة إدعائهم و نبني سوء فهمهم هلاذا النص

يف األول خالص ... نقرأ سوا املقطع إىل قال فيه السيد املسيح هذا النص و سوف نقوم بنقل هذا املقطع من
موقع البشارة املسيحي من نسخة الفاندايك املعتمدة عند األقباط األرثوزوكز ىف مصر

 
يوحنا 10: 23 - 39 

 

23وكان يسوع يتمشى يف اهليكل يف رواق سليمان24فاحتاط به اليهود وقالوا له : إىل
مىت تعلق أنفسنا؟إن كنت أنت املسيح فقل لنا جهرا25أجا엿輂م يسوع : إين قلت لكم

ولستمتؤمنون . األعمال اليت أ崁封 أعملها 圁嘁سم أيب هي تشهد يل26ولكنكم لستم تؤمنون
崁封أعرفها فتتبعين28وأ 崁封ألنكم لستم منخرايف، كما قلت لكم27خرايف تسمع صويت، وأ
أعطيها حياة أبدية ، ولن 刺ᘅلك إىل األبد ، والخيطفها أحد من يدي29أيب الذي أعطاين

إ弁币ها هو أعظم من الكل، واليقدر أحد أن خيطف من يد أيب30أ崁封 واآلب
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واحد31فتناول اليهود أيضا حجارة لريمجوه32أجا엿輂م يسوع : أعماال كثرية
حسنةأريتكم من عند أيب . بسبب أي عمل منها ترمجونين33أجابه اليهود قائلني : لسنا

نرمجك ألجل عمل حسن ،بل ألجل جتديف،فإنك وأنت إنسانتجعل نفسك
إهلا34أجا엿輂م يسوع : أليس مكتو圁嘁 يف 崁封موسكم : أ崁封 قلت إنكمآهلة35إن قال آهلة
ألولئك الذين صارت إليهم كلمةهللا، وال ميكن أن ينقض املكتوب36فالذي قدسه

اآلب وأرسلهإىل العامل، أتقولون له : إنك جتدف ، ألين قلت : إين ابن هللا37إن كنت
لست أعمألعمال أيب فال تؤمنوا يب38ولكن إن كنت أعمل ، فإن مل تؤمنوا يب فآمنوا
圁嘁ألعمال ،لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب يف وأ崁封 فيه39فطلبوا أيضا أن ميسكوه فخرج

من أيديهم
 

نبدأ ان شاء هللا رب العاملني ىف بيان النصوص و توضيحها
 

بسم هللا
⛿鴁 واحلمد

والصالة والسالم على رسول هللا
حتية طيبة من عند هللا عطرة مباركة للجميع

 

بدأ املسيح عليه السالم حبوار مع اليهود ىف رواق سليمان ... وبدأت اليهود 圁嘁حلوار مع املسيح عليه السالم و
قالوا ... إن كنت أنت املسيح فقل لنا جهرا ... فرد عليهم املسيح عليه السالم ببساطة انه قد قال هلم فعًال

انه هو املسيح ولكنهم مل يؤمنوا ... وقال هلم ايضاً ان أعماله هى بسم اآلب ... األعمال اليت أ崁封 أعملها 圁嘁سم
أيب هي تشهد يل ... وليس بسمه ... وليس بقدرته ... وليس مبشيئته ... ويقول املسيح عليه السالم ايضاً ا⸆م
مل يؤمنوا به أل⸆م ليسوا من خرافه ... وأ崁封 أسأل هنا ... هل عندما قال املسيح عليه السالم لليهود ا⸆م ليسوا

من خرافه ... هل كان يقصد معىن الكلمة احلرفية ؟ ا⸆م خراف بفراء ؟؟ ... 圁嘁لطبع ال ... ولكن خراف
املسيح هم املؤمنون به و برسالته ... إذن فالتعبري جمازي

أهم شئ ىف املوضوع 弁币 شباب ... ان املسيح يقول هذه الكلمات اخلطرية ... أيب الذي أعطاين إ弁币ها هو أعظم
من الكل ... املسيح يصرح بكل وضوح انه هو ليس صاحب السلطان أو صاحب القوة ولكن هللا اآلب هو

صاحب السلطان وحده و هللا اآلب هو صاحب القوة وحده و هللا اآلب هو صاحب العظمة وحده ... و يبني
املسيح قالئًال ان هللا اآلب هو أعظم من الكل ... و圁嘁لتأكيد ميدرج املسيح حتت قائمة الكل كما يف النص



اآلخر 

 
1 كورونثيوس 15: 28 - 28

 

28 ومىت أخضع له الكل ، فحينئذ االبن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل ، كي
يكون هللا الكل يف الكل

 

فكيف يدعي النصارى ان املسيح عليه السالم قد ساوى نفسه 鴁圁嘁⛿ عز وجل وقد قال بلسانه ان هللا اآلب هو
أعظم من الكل و انه هو جل جالله من أعطاه هذه القدرات و هذه معجزات

 
مث يقول املسيح ... أ崁封 واآلب واحد

فلنقوم إذن ببحث سريع ىف الكتاب املقدس لنرى مدى هذه الوحدانية بني اآلب واإلبن أو هللا واملسيح لنرى
⸆م واحد ىف اجلوهر والقدرة أم ال ؟ هل إدعاء املسيحيني 

من هنا سوف نسأل سؤال 圁嘁لبلدى كده ...
 

هللا واملسيح واحد ىف ايه ؟؟؟
 

ولإلجابة على هذا السؤال البسيط سوف نقوم بطرح النقاط إىل ممكن هللا واملسيح يكونوا واحد فيها :
 

1. القدرة
2. املشيئة
3. العلم

4. العظمة واملكانة
5. الذات



6. العدد
7. املاهية أو املادة

سوف جنعل النصوص هى الىت تتكلم ونرى هل هم واحد أم ال ؟
 

1. القدرة
تكوين 17: 1 - 1

 

1 وملا كان أبرام ابن تسع وتسعني سنة ظهر الرب ألبرام وقال له : أ崁封 هللا القدير . سر
أمامي وكن كامال

 

يوحنا 5: 19 - 19
 

19 فأجاب يسوع وقال هلم : احلق احلق أقول لكم : ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه
شيئاإالما ينظر اآلب يعمل . ألن مهما عمل ذاك فهذا يعمله االبن كذلك

 

يوحنا 5: 30 - 30
 

30أ崁封 ال أقدر أن أفعل من نفسي شيئا . كما أمسع أدين ، ودينونيت عادلة ، ألين ال أطلب
مشيئيت بل مشيئة اآلب الذي أرسلين

لنضع مقولة هللا ىف العهد القدمي جبانب مقولة املسيح ىف العهد اجلديد ونرتك املسيحيني ليحكموا 圁嘁لعدل ... 
(هللا العهد القدمي)(ا崁封 هللا القدير)

(املسيح العهد اجلديد)(ال يقدر االبن ان يعمل من نفسه ... ا崁封 ال اقدر ان افعل من نفسي شيئا)
 

2. املشيئة
يوحنا 5: 30 - 30

 



30أ崁封 ال أقدر أن أفعل من نفسي شيئا . كما أمسع أدين ، ودينونيت عادلة ، ألين ال أطلب
مشيئيت بل مشيئة اآلب الذي أرسلين

 

يوحنا 6: 38 - 38
 

38 ألين قد نزلت من السماء ، ليس ألعمل مشيئيت ، بل مشيئة الذي أرسلين
 

إذاً ... للمسيح عليه السالم مشيئة ... و للذى أرسله مشيئة ... ولكن املسيح ال يفعل أو يعمل مشيئته هو
بل يعمل مشيئة الذى أرسله الذى هو هللا اآلب

 
3. العلم

مىت 24: 36 - 36
 

36 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم 엿輂ما أحد ، وال مالئكة السماوات ، إال أيب
وحده

 

مرقس 13: 32 - 32
 

32 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم 엿輂ما أحد ، وال املالئكة الذين يف السماء ، وال
االبن ، إال اآلب

 

أين وحدانية العلم ؟؟ هللا اآلب يعلم الساعة واملسيح عليه السالم ال يعلمها ؟؟ ملاذا هذه التفرقة ؟؟

 
4. العظمة واملكانة

يوحنا 14: 28 - 28
 

28 مسعتم أين قلت لكم : أ崁封 أذهب مث آيت إليكم . لو كنتم حتبونين لكنتم تفرحون ألين



قلت أمضي إىل اآلب ، ألن أيب أعظم مين
 

 

يوحنا 10: 29 - 29
 

29 أيب الذي أعطاين إ弁币ها هو أعظم من الكل ، وال يقدر أحد أن خيطف من يد أيب

عرتافه هو أين املساوة ىف العظمة بني املسيح وهللا إذا كان هللا أعظم من املسيح ؟؟ .. و
 

5. الذات
يوحنا 5: 26 - 26

 

26 ألنه كما أن اآلب له حياة يف ذاته ، كذلك أعطى االبن أيضا أن تكون له حياة يف ذاته
 

نرى ان هللا اآلب له حياة ىف ذاته ... و هللا اآلب صاحب السلطان و القدرة املطلقة قد مسح لإلبن و اعطاه
حياة ىف ذاته ... فكما ... و كما هنا أداة تشبيه .. ان لآلب حياة ىف ذاته اإلبن أيضاً له حياة ىف ذاته ...

وهذا دليل ان الذاتني خمتلفني و اآلب هو من اعطى اإلبن ان تكون له حياة ىف ذاته
 

6. العدد
يوحنا 8: 16 - 18 

 

16وإن كنت أ崁封 أدين فدينونيت حق ،ألين لست وحدي،بل أ崁封واآلب الذي أرسلين17وأيضا
فيناموسكم مكتوب أنشهادة رجلني حق18أ崁封 هو الشاهد لنفسي *(1)،ويشهد يل اآلب

الذي أرسلين *(2)

املسيح هنا يوضح لليهودكيف انه يدينهم يف اليوم األخري و يقول هلم ان دينونته هلم حق ألنه لن يدينهم حيده ..
ولننظر جيداً مها ألن األمر متعلق 圁嘁لعدد .. و يقول انه لن يدينهم وحده بل سيكون هو واآلب الذى أرسله ..



كيداً لليهود ان العدد سوف يكون إثنني ولن يكون واحداً ... يستشهد هلم من الناموس على أن شهادة و
رجلني حق .. ويوضح املسيح من مها ذلك الرجالن و يقول أنه هو الرجل األول والرجل الثاىن هو اآلب الذى

أرسله ... فكيف يكون املسيح واآلب واحد ىف العدد ؟
 

7. املاهية أو املادة
 

يوحنا 4: 24 - 24
 

24هللا روح . والذين يسجدون له فبالروح واحلق ينبغي أن يسجدوا

لوقا 24: 39 - 39
 

39 انظروا يدي ورجلي : إين أ崁封 هو جسوين وانظروا ، فإن الروح ليس له حلم وعظام كما
ترون يل

 

هللا اآلب روح ... واملسيح عليه السالم جسم له عظام وحلم ... إذاً فهم خمتلفون ىف املاهية أو املادة

بعد هذاطرح وعلى ضوء اإلجنيل فاآلب واإلبن أو هللا واملسيح خمتلفني ىف أشياء كثرية و لكنإحقاقاً للحق فهم
واحد ىف شئ وسنكمل ضحد فكر املسيحيني حول هذا النص ىف مداخلة أخر愁态ن شاء هللا

崁封واآلب واحد ... و بعد ما عصر 崁封النصوص إىل أن قال املسيح ... ا 崁封بعد ما شفنا املوضوع ماشى إذاى و قرأ
اإلجنيل عشان نعرف املسيح و اآلب واحد ىف ايه ... و ملقيناش حاجه مها واحد فيها من سبع نقاط ... القدرة

, املشيئة , العلم , العظمة , الذات , العدد , املاهية ... و بعدين نكمل احلدوته عشان خاطر نشوف اليهود
فهمو ايه من كالم املسيح عليه السالم

 

 

[ ا崁封 واآلب واحد ]
 

يوحنا 10: 30 - 39
 



30 أ崁封 واآلب واحد 31 فتناول اليهود أيضا حجارة لريمجوه 32 أجا엿輂م يسوع : أعماال
كثرية حسنة أريتكم من عند أيب . بسبب أي عمل منها ترمجونين 33 أجابه اليهود قائلني :

لسنا نرمجك ألجل عمل حسن ، بل ألجل جتديف ، فإنك وأنت إنسان جتعل نفسك إهلا
34 أجا엿輂م يسوع : أليس مكتو圁嘁 يف 崁封موسكم : أ崁封 قلت إنكم آهلة 35 إن قال آهلة ألولئك
الذين صارت إليهم كلمة هللا ، وال ميكن أن ينقض املكتوب 36 فالذي قدسه اآلب وأرسله

إىل العامل ، أتقولون له : إنك جتدف ، ألين قلت : إين ابن هللا 37 إن كنت لست أعمل
أعمال أيب فال تؤمنوا يب 38 ولكن إن كنت أعمل ، فإن مل تؤمنوا يب فآمنوا 圁嘁ألعمال ،
لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب يف وأ崁封 فيه 39 فطلبوا أيضا أن ميسكوه فخرج من أيديهم

 

نرى من النصوص ان اليهود كانوا عايزيني يرمجوا املسيح عليه السالم ... فاملسيح استغرب جدا جدا ألنه
مقالش حاجه غلط ... لكن املوضوع كان متعلق بسوء فهم اليهود للكالم إىل كانوا أصًال بيتلككوا عشان

خاطر يرمجوا أو يقتلوا املسيح عليه السالم ... فسأهلم املسيح بكل وداعة و خوف ... أجا엿輂م يسوع : أعماال
كثرية حسنة أريتكم من عند أيب . بسبب أي عمل منها ترمجونين... 夁堁ىن بيوضح املسيح عليه السالم ان أعماله

ى شئ من نفسه و لذلك هو مستغرب جدا جدا تى  ذن هللا تبارك وتعاىل انه مل  مر هللا عز وجل و  كلها 
من فعل اليهود ا⸆م حاولوا يرمجوه و سأهلم ... بسبب أي عمل منها ترمجونين ؟ ... ردوا عليه اليهود 圁嘁لرد

الذى كان كالصاعقة على املسيح عليه السالم إىل عمره ما كان يتوقع ان يكون سوء فهم اليهود 엿輂اذا الشكل
الفظيع ... و圁嘁لناسبه فهم اليهود يوميها هو هو نفس فهم املسيحيني النهارده ... أجابه اليهود قائلني : لسنا
نرمجك ألجل عمل حسن ... إذن فاليهود يعلمون ان أعمال املسيح عليه السالم ليست من نفسه و ال من

قدرته الذاتية اخلاصة به , بل يعلمون متام العلم ان أعماله مجيعاً من هللا عز وجل و ان هللا هو الذى يئيده
圁嘁ملعجزات و اآل弁币ت و العجائب ولكن كان عندهم سوء فهم يف كلمة املسيح عليه السالم ... ا崁封 واآلب واحد
... و قالوا له ... بل ألجل جتديف ، فإنك وأنت إنسان جتعل نفسك إهلا ... فمكتوب عندهم ىف النامسوس انه

من جدف على الرب يرجم و يقتل ... 

 
الويني 24: 16 - 16

 

16 ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل . يرمجه كل اجلماعة رمجا . الغريب كالوطين
عندما جيدف على االسم يقتل



بعد الكالم الكبري ده من اليهود هنحتاج حنط نقطة ومن أول السطر. 

على حسب اإلميان املسيحى ... املسيح هو إله كامل و إنسان كامل ... إذاً فاليهود على حسب اإلميان
املسيحى قد اكتشفوا السر اخلطري و عرفوا ان املسيح هو هللا املتجسد و أنه هو إله كامل و إنسان كامل ىف

نفس الوقت ... السؤال هنا :

لو كانت هذه الطبيعة فعًال هى طبيعة املسيح ... هل كان سيعرتض على قوهلم أو يصحح مفاهيمهم ؟

圁嘁لطبع ال ... املفروض ان لو ديه طبيعة املسيح فعًال و انه لو كان إنسان كامل و إله كامل ىف نفس كان على
األقل سكت و مل يرد على النصارى ... فيكون بسكوته إعرتاف ضمىن بصحة كالم اليهود وما ادعوه على

نه جيعل نفسه إهلاً عندما قال ا崁封 واآلب واحد ... ولكن حدث عكس ذلك متاماً ... بل حاول املسيح املسيح 
عليه السالم بشىت الطرق والكبارى انه يصحح فهم اليهود املغلوط حىت يعودوا إىل الطريق الصحيح ... و لنقرأ

من جديد كالم املسيح عليه السالم مع اليهود
 

يوحنا 10: 34 - 39
 

34 أجا엿輂م يسوع : أليس مكتو圁嘁 يف 崁封موسكم : أ崁封 قلت إنكم آهلة 35 إن قال آهلة ألولئك
الذين صارت إليهم كلمة هللا ، وال ميكن أن ينقض املكتوب 36 فالذي قدسه اآلب وأرسله

إىل العامل ، أتقولون له : إنك جتدف ، ألين قلت : إين ابن هللا 37 إن كنت لست أعمل
أعمال أيب فال تؤمنوا يب 38 ولكن إن كنت أعمل ، فإن مل تؤمنوا يب فآمنوا 圁嘁ألعمال ،
لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب يف وأ崁封 فيه 39 فطلبوا أيضا أن ميسكوه فخرج من أيديهم

 

34 أجا엿輂م يسوع : أليس مكتو圁嘁 يف 崁封موسكم : أ崁封 قلت إنكم آهلة... الكالم ده إشارة إىل العهد القدمي الذى
يعرفه اليهود جيداً و بيدلل بيه السيد املسيح انه حىت ولو قال عن نفسه إله فإنه هيبقى زيه زيهم ... فكل

اليهود حبسب العهد القدمي آهلة واملسيح نفسه ... كيهودى هو كمان ... يعترب إله على حسب كالم العهد
القدمي ... 



يعىن املسيح بيقوهلم من اآلخر ... ا崁封 لو صرحت بصريح العبارة اىن إله ... يبقى ده مش شئ شاذ أو غريب
ألن على حسب العهد القدمي ىف املزامري ان كل اليهود آهلة و أبناء هللا ... فبالتاىل ال يستوجب الرجم

35 إن قال آهلة ألولئك الذين صارت إليهم كلمة هللا... املسيح هنا بيوضح ز弁币ده ان مش بس اليهود هم
يدعون آهلة و ابناء هللا ... 圁嘁ل الذين صارت إليهم كلمة هللا ... آى الرسل واألنبياء هم آهلة حبسب العهد

القدمي و انه كنىب مرسل من عند اآلب فهو اآلخر إله ال فرق بينه و بني 圁嘁قى األنبياء والرسل املكتوب عنهم ىف
العهد القدمي أ⸆م آهلة ... ويقول هلم املسيح عليه السالم مؤكداً هلم هذا الكالم ... وال ميكن أن ينقض

ن األنبياء و الرسل و الذين صارت إليهم كلمة هللا و ان املكتوب... آى ان الكالم هذا الذى يقوله املسيح 
اليهود ايضاً كلهم بدون استثناء آهلة و ابناء 鴁⛿ وال ميكن لليهود انكار هذا الكالم الذى يقوله املسيح عليه

السالم ألنه 嬁威بت عندهم ىف كتبهم وال ميكن أن ينقض املكتوب

فنلرى من العهد القدمي بعض املقتطفات الذى كان يلمح هلا املسيح عليه السالم لليهود بكالمه ... 34 أجا엿輂م
يسوع : أليس مكتو圁嘁 يف 崁封موسكم : أ崁封 قلت إنكم آهلة 35 إن قال آهلة ألولئك الذين صارت إليهم كلمة هللا ،

وال ميكن أن ينقض املكتوب ... تعالوا نشوف الكالم ده مكتوب فني :
 

األنبياء آهلة ىف العهد القدمي
خروج 4: 14 - 17

 

14 فحمي غضب الرب على موسى وقال : أليس هارون الالوي أخاك ؟ أ崁封 أعلم أنه هو
يتكلم ، وأيضا ها هو خارج الستقبالك . فحينما يراك يفرح بقلبه 15 فتكلمه وتضع

الكلمات يف فمه ، وأ崁封 أكون مع فمك ومع فمه ، وأعلمكما ماذا تصنعان 16 وهو يكلم
خذ يف يدك هذه العصا اليت الشعب عنك . وهو يكون لك فما ، وأنت تكون له إهلا17 و

تصنع 엿輂ا اآل弁币ت

خروج 7: 1 - 1
 

1 فقال الرب ملوسى : انظر أ崁封 جعلتك إهلا لفرعون . وهارون أخوك يكون نبيك

القضاة آهلة ىف العهد القدمي



مزامري 138: 1 - 1
 

1 لداود . أمحدك من كل قليب . قدام اآلهلة أرمن لك

مزامري 82: 1 - 1
 

1 مزمور آلساف . هللا قائم يف جممع هللا . يف وسط اآلهلة يقضي

خروج 22: 8 - 9
 

8 وإن مل يوجد السارق يقدم صاحب البيت إىل هللا ليحكم هل مل ميد يده إىل ملك صاحبه
9 يف كل دعوى جناية ، من جهة ثور أو محار أو شاة أو ثوب أو مفقود ما ، يقال : إن

هذا هو ، تقدم إىل هللا دعوامها . فالذي حيكم هللا بذنبه ، يعوض صاحبه 圁嘁ثنني

املالئكة آهلة ىف العهد القدمي
قضاة 13: 21 - 22

 

21 ومل يعد مالك الرب يرتاءى ملنوح وامرأته . حينئذ عرف منوح أنه مالك الرب 22 فقال
منوح المرأته : منوت مو夁堁 ألننا قد رأينا هللا

و اخرياً اليهود كلهم آهلة ىف العهد القدمي
مزامري 82: 6 - 7

 

6 أ崁封 قلت : إنكم آهلة وبنو العلي كلكم 7 لكن مثل الناس متوتون وكأحد الرؤساء
تسقطون

 

وال ميكن أن ينقض املكتوب... إذاً ... كالم املسيح صحيح مائة 圁嘁ملائة و ال ميكن إنكار هذه النصوص
الصرحية الواضحة الىت تؤكد صدق كالم املسيح و دفاعه عن نفسه بعدم التجديف و تصحيح فهم اليهود

العقيم الذين كانوا يريدون قتله كما قلنا مسبقاً ... بشىت الطرق والكبارى ... حقداً عليه ... وهذا ليس جبديد



على اليهود فهما كما قال عنهم املسيح ...
مت 23: 37 - 37

 

弁币 37 أورشليم ، 弁币 أورشليم 弁币 قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني إليها ، كم مرة أردت أن أمجع
أوالدك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها ، ومل تريدوا

فهاذا ليس جبديد على اليهود ان حياولوا ان يقتلوا نيب من أنبياء هللا عز وجل و تلفيق اإل刺ᘅامات الباطلة الكاذبة
عليهم لكى يقوموا بقتلهم ...

فلنرجع إىل حتليل كالم املسيح ىف دفاعه عن نفسه ضد إدعائهم الباطلة 圁嘁لتجديف ... 36 فالذي قدسه اآلب
وأرسله إىل العامل ، أتقولون له : إنك جتدف ، ألين قلت : إين ابن هللا ... فالذي قدسه اآلب وأرسله إىل العامل

ن هللا عز وجل هو من اختاره نبياً ورسوًال و ان هللا عز وجل هو من قدسه و ... هنا يوضح املسيح مرة أخرى 
نه هو عّزه و جعله نبياً لبىن إسرائيل ... وهذا الكالم بيان آخر و توضيح من املسيح عليه السالم إىل اليهود 

أقل شأ崁封ً من هللا عز وجل و ان هللا هو من قدسه و اختاره و انه ال ميلك من هذا األمر شيئاً و ا⸆ا كلها مبحض
刺ᘅامه 圁嘁لتجديف و يتسائل عن سبب إرادة ستغراب املسيح مرة أخرى  إرادة هللا عز وجل ... وهنا حنس 

اليهود ان يرمجوه ... فيقول املسيح ألعلهم يريدون أن يرمجونىن ألىن قلت اىن ابن هللا ؟ ... أتقولون له : إنك
جتدف ، ألين قلت : إين ابن هللا ... واضح جدا من طريقة كالم املسيح اإلستغراب واإلندهاش من قرار اليهود

نه إبن هللا هى سببهم ن يرمجوه و يستفسر مره أخرى عن سبب هذا القرار الغريب و يتسائل ان كان قوله 
لكى يرمجوه ... مع ان املسيح عليه السالم قد بني هلم مسبقاً ان كونه كنىب ورسول يقال عنه ابن هللا أو انه

كيهودى عادى مثله مثل أقل واحد ىف بىن اسرائيل ... املفروض من العادى جدا انه يقول على نفسه إبن هللا
حبكم نصوص املزامري ... وسوف نقوم ببيان نصوص اخرى توضح ان املسيح ليس هو النيب الوحيد الذى كان

نه إبن هللا ... يدعى 
 

آدم عليه السالم إبن هللا
لوقا 3: 37 - 38

 

37 بن متوشاحل ، بن أخنوخ ، بن 弁币رد ، بن مهللئيل ، بن قينان 38 بن أنوش ، بن شيت ،
بن آدم ، ابن هللا



سليمان عليه السالم إبن هللا
أ弁币م 17: 12 - 13

 

12 هو يبين يل بيتا وأ崁封 أثبت كرسيه إىل األبد 13أ崁封 أكون له أ圁嘁 وهو يكون يل ابنا ، وال
أنزع رمحيت عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك

يعقوب ( اسرائيل ) عليه السالم إبن هللا
خر 4: 22 - 22

 

22 فتقول لفرعون : هكذا يقول الرب : إسرائيل ابين البكر23 فقلت لك : أطلق ابين
ليعبدين ، فأبيت أن تطلقه . ها أ崁封 أقتل ابنك البكر

داود عليه السالم إبن هللا
مزامري 2: 7 - 7

 

7 إين أخرب من جهة قضاء الرب : قال يل : أنت ابين ، أ崁封 اليوم ولدتك
 

نصوص كثرية أخرى توضح ان اليهود هم أيضاً ابناء هللا
 

يوحنا 20: 17 - 17
 

17 قال هلا يسوع : ال تلمسيين ألين مل أصعد بعد إىل أيب . ولكن اذهيب إىل إخويت وقويل
هلم : إين أصعد إىل أيب وأبيكم وإهلي وإهلكم

مىت 5: 48 - 48
 

48 فكونوا أنتم كاملني كما أن أ圁嘁كم الذي يف السماوات هو كامل

يوحنا األوىل 3: 1 - 1
 



1 انظروا أية حمبة أعطا崁封 اآلب حىت ندعى أوالد هللا من أجل هذا ال يعرفنا العامل ، ألنه ال
يعرفه

يوحنا 8: 41 - 41
 

41 أنتم تعملون أعمال أبيكم . فقالوا له : إننا مل نولد من ز崁封 . لنا أب واحد وهو هللا

تكوين 6: 2 - 2
 

2 أن أبناء هللا رأوا بنات الناس أ⸆ن حسنات . فاختذوا ألنفسهم نساء من كل ما اختاروا

هوشع 1: 10 - 10
 

10 لكن يكون عدد بين إسرائيل كرمل البحر الذي ال يكال وال يعد ، ويكون عوضا عن
أن يقال هلم : لستم شعيب ، يقال هلم : أبناء هللا احلي

هوشع 11: 1 - 1
 

1 ملا كان إسرائيل غالما أحببته ، ومن مصر دعوت ابين

مزامري 29: 1 - 1
 

1 مزمور لداود . قدموا للرب 弁币 أبناء هللا ، قدموا للرب جمدا وعزا

مز 89: 6 - 6
 

6 ألنه من يف السماء يعادل الرب . من يشبه الرب بني أبناء هللا

أيوب 1: 6 - 6
 

6 وكان ذات يوم أنه جاء بنو هللا ليمثلوا أمام الرب ، وجاء الشيطان أيضا يف وسطهم



 

وبعد كل هذه النصوص نتذكر كلمات املسيح عليه السالم ... وال ميكن أن ينقض املكتوب... فالشاهد من
النصوص ان املسيح عليه السالم عندما يقول انه إبن هللا فهاذا ليس جتديفاً على اسم الرب بل هذا هو احلق

واحلقيقة على حسب أوصاف أبناء هللا ىف العهد القدمي ... فـ إبن هللا هو الرجل الصاحل ... املسيح 圁嘁لطبع صاحل
... إبن هللا هو النىب والرسول ... واملسيح عليه السالم نيب و رسول ... إبن هللا هو اليهودى ... املسيح عليه

السالم يهودى ... لذلك نفهم جيداً ملاذا استغرب املسيح من حماولة اليهود لرجم املسيح عليه السالم ...
ولكن احلقيقة هى اآلتى :

ن املسيح عليه السالم والعياذ 鴁圁嘁⛿ مولود من ز崁封 ... ولذلك كانوا يستكثرون عليه ان اليهود كانوا معتقدين 
نه ابن ز崁封 صراحة وكانوا صله و ا刺ᘅموه  يتساوى بينهم و ان يقول على نفسه ابن هللا و كانوا دائماً يعريوه 
دائماً يستكربون على املسيح عليه السالم و لنرى بعض النصوص الىت توضح إعتقاد اليهود ىف املسيح عليه

السالم و تعريهم له

 
يوحنا 9: 26 - 29

 

26 فقالوا له أيضا : ماذا صنع بك ؟ كيف فتح عينيك 27 أجا엿輂م : قد قلت لكم ومل
تسمعوا . ملاذا تريدون أن تسمعوا أيضا ؟ ألعلكم أنتم تريدون أن تصريوا له تالميذ 28

فشتموه وقالوا : أنت تلميذ ذاك ، وأما حنن فإننا تالميذ موسى29حنن نعلم أن موسى كلمه
هللا ، وأما هذا فما نعلم من أين هو

وأما هذا فما نعلم من أين هو ... إشارة واضحة جدا جدا برمى املسيح عليه السالم أنه أتى من ز崁封 و أن أصله
غري معروف وال حول وال قوة إال 鴁圁嘁⛿ العلي العظيم

 
يوحنا 8: 38 - 42

 

38 أ崁封 أتكلم مبا رأيت عند أيب ، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم 39 أجابوا وقالوا له :



أبو崁封 هو إبراهيم . قال هلم يسوع : لو كنتم أوالد إبراهيم ، لكنتم تعملون أعمال إبراهيم
40 ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوين ، وأ崁封 إنسان قد كلمكم 圁嘁حلق الذي مسعه من هللا .

هذا مل يعمله إبراهيم 41 أنتم تعملون أعمال أبيكم . فقالوا له : إننا مل نولد من ز崁封 . لنا أب
واحد وهو هللا42 فقال هلم يسوع : لو كان هللا أ圁嘁كم لكنتم حتبونين ، ألين خرجت من قبل

هللا وأتيت . ألين مل آت من نفسي ، بل ذاك أرسلين

 
 
 

ال تعليق
 

مىت 13: 53 - 58
 

53 وملا أكمل يسوع هذه األمثال انتقل من هناك 54 وملا جاء إىل وطنه كان يعلمهم يف
جممعهم حىت 엿輂توا وقالوا : من أين هلذا هذه احلكمة والقوات 55أليس هذا ابن النجار ؟

أليست أمه تدعى مرمي ، وإخوته يعقوب ويوسي ومسعان ويهوذا 56 أو ليست أخواته
مجيعهن عند崁封 ؟ فمن أين هلذا هذه كلها57فكانوا يعثرون به . وأما يسوع فقال هلم : ليس

نيب بال كرامة إال يف وطنه ويف بيته 58 ومل يصنع هناك قوات كثرية لعدم إميا⸆م

 
 
 

圁嘁ه و أمه و الشاهد من النصوص ان اليهود كانوا دائماً اإلستهزاء بشخص املسيح عليه السالم و يعريونه 
نه أتى من الز崁封 صراحة ... إخل فلذلك استكثروا عليه ان يكون مثلهم إله أو ابناً 鴁⛿ و هناك موقف آخر ا刺ᘅموه 

لليهود يبني تعاليهم عليه ...

 
يو 8: 30 - 39

 

30 وبينما هو يتكلم 엿輂ذا آمن به كثريون 31 فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به : إنكم إن



ثبتم يف كالمي فباحلقيقة تكونون تالميذي 32 وتعرفون احلق ، واحلق حيرركم 33 أجابوه :
إننا ذرية إبراهيم ، ومل نستعبد ألحد قط كيف تقول أنت : إنكم تصريون أحرارا34 أجا엿輂م

يسوع : احلق احلق أقول لكم : إن كل من يعمل اخلطية هو عبد للخطية 35 والعبد ال يبقى
يف البيت إىل األبد ، أما االبن فيبقى إىل األبد 36 فإن حرركم االبن فباحلقيقة تكونون أحرارا

37 أ崁封 عامل أنكم ذرية إبراهيم . لكنكم تطلبون أن تقتلوين ألن كالمي ال موضع له فيكم
38 أ崁封 أتكلم مبا رأيت عند أيب ، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم 39أجابوا وقالوا له :
أبو崁封 هو إبراهيم . قال هلم يسوع : لو كنتم أوالد إبراهيم ، لكنتم تعملون أعمال إبراهيم

 
 
 

وتستمر معرية اليهود للمسيح عليه السالم وال حول وال قوة إال 鴁圁嘁⛿ العلي العظيم ... لذلك استكثروا عليه ان
يقول عن نفسه انه ابن هللا و أن يساوي نفسه 엿輂م و هم الشرفاء أبناء هللا من ذرية إبراهيم ... ولنكمل حتليل

كالم املسيح عليه السالم ... 

 
يوحنا 10: 37 - 39

 

37 إن كنت لست أعمل أعمال أيب فال تؤمنوا يب 38 ولكن إن كنت أعمل ، فإن مل
تؤمنوا يب فآمنوا 圁嘁ألعمال ، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب يف وأ崁封 فيه 39 فطلبوا أيضا أن

ميسكوه فخرج من أيديهم

 
 
 

37 إن كنت لست أعمل أعمال أيب فال تؤمنوا يب... ولكن إن كنت أعمل ، فإن مل تؤمنوا يب فآمنوا 圁嘁ألعمال
، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب يف وأ崁封 فيه... و هنا تنطرح شبهة أخرى ... أن اآلب يف وأ崁封 فيه ... بعد ان قمنا

بتفنيد فهم املسيحيني اخلاطئ حول مقولة ا崁封 واآلب واحد ... ظهرت لنا مقولة جديدة حتتاج إىل شرح و تفنيد
ذن هللا ىف مداخلة جديدة ...  ان شاء هللا ... وسوف نقوم بتفنيده 



 
ولكن قبل ان خنتم تفنيد崁封 ملقولة ا崁封 واآلب واحد ...

 

و أيضاً نرجع نسأل و نطرح مرة أخرى ...
 

هللا واملسيح واحد ىف ايه ؟؟؟
 

لنعرف إجابة هذا السؤال لنقرأ بعض النصوص من اإلجنيل
 

يوحنا 17: 20 - 23
 

20 ولست أسأل من أجل هؤالء فقط ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون يب بكالمهم
21ليكون اجلميع واحدا ، كماأنك أنت أيها اآلب يف وأ崁封 فيك ، ليكونوا هم أيضا واحدا
فينا ، ليؤمن العامل أنك أرسلتين 22 وأ崁封 قد أعطيتهم ا짿鄂د الذي أعطيتين ، ليكونوا واحدا

كما أننا حنن واحد23أ崁封 فيهم وأنت يف ليكونوا مكملني إىل واحد ، وليعلم العامل أنك
أرسلتين ، وأحببتهمكماأحببتين

21ليكون اجلميع واحدا ، كماأنك أنت أيها اآلب يف وأ崁封 فيك ، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ... ليكونوا
واحدا كما أننا حنن واحد ...أ崁封 فيهم وأنت يف ليكونوا مكملني إىل واحد ، وليعلم العامل أنك أرسلتين ،

وأحببتهمكماأحببتين... هللا أكرب ... 
 

 

ليكون اجلميع واحدا ، كماأنك أنت أيها اآلب يف وأ崁封 فيك
 

التالميذ مثلهم مثل املسيح ... و أداة التشبيه " كما " واضحة جلية ... فبنفس الكيفية الىت يكون فيها اآلب
ىف املسيح يكون اآلب ايضاً ىف التالميذ و ليس هذا فحسب ... ليكونوا هم أيضا واحدا فينا... ليكونوا واحدا

كما أننا حنن واحد ... كما ان املسيح ... أداة تشبيه ... هو واآلب واحد ... بنفس الكيفية التالميذ أيضًا
يكونوا واحد مع اآلب واملسيح فكما قال املسيح ... أ崁封 فيهم وأنت يف ليكونوا مكملني إىل واحد

... فالكالم واضح و صريح و أداة التشبية توضح ان حال املسيح مع اآلب هو 圁嘁لضبط نفس حال التالميذ
圁嘁آلب



 
ليكون اجلميع واحدا ، كماأنك أنت أيها اآلب يف وأ崁封 فيك

 
ه بعد ما عرفنا املعلومة اخلطرية ديه نصلح السؤال بتعنا و خنليه كاآلتى : نرجع 

 

هللا واملسيح والتالميذ واحد ىف ايه ؟؟؟

اإلجابة هنا ستكون واضحة وصرحية ... هم واحد ىف اهلدف ... اآلب و املسيح والتالميذ واحد ىف اهلدف ...
فإن هللا يريد崁封 أن نعبده وحده ال شريك له ... واملسيح يريد崁封 أن نعبد هللا وحده ال شريك له ... و التالميذ

يريدوننا أن نعبد هللا واحده ال شريك له ... فهم مجيعاً واحد ىف اهلدف

 
اسأل هللا العظيم رب العرش العظيم ان تكون كتابيت هذه مفيدة لآلخرين و أكون سبباً يف إنقاذ نفساً ضالة من

النار
 

اللهم اهد崁封 واهدي بنا واجعلنا سبباً ملن اهتدى
 

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 

ان كنت أصبت فمن هللا و ان كنت أخطأت فمن نفسى و من الشيطان
 

وانتظرو崁封 ىف مقالة أخرى ان شاء هللا حول
 

ا崁封 يف اآلب واآلب يف
 

وآخر دعوا崁封 ان احلمد 鴁⛿ رب العاملني
 

العودة إىل فهرس الكتاب
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