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 باملسيح إيمانه ُيعلن داود محمود املذيع

  

ات املضحكة ر من عشر سنوات كاملة كطارح للش  خرج علينا محمود داود، وهو املذيع املسلم املولد والنشأة والذي نعرفه منذ أك

ا علمية، بفيديو جديد يشرح فيه إيمانه باملسيح من الكتاب املقدس،  ر من كو ي الكتاب املقدس نصوص مختارة  وابتدأأك يقرأ 

رة معرفتنا به ى التشكك فيما يعتقد، هذا مسبًقا وكان يقولها طوال ف ي ع ، لكن هذه املرة وضع لها قالب درامي يحث املشاهد املسي

ن ا رنا، فب ي غ رة لديه كلإن كان يشاهده مسي ي الكتاب املقدسلفينة واألخرى تجده يكرر عبارات مفادها التشكك وازدياد الح  ما قرأ 

لم يجد أن الناس الذين عاصروا املسيح وال تالميذ املسيح وال املسيح نفسه أعلن عن ألوهيته، سواء أكان قبل موته وقيامته أم ألن 

ي بعدها را  ره الخاص كما عرضه كث ي عبارة عن أفكاره الخاصة وتفس ات  . فتجد هدف الفيديو واضح، فبدال من أن يعرض ش

ي ملعب ال يسوى ثمن قراءته وإمضاء الوقت فيهمرذواًل ا السنوات السابقة وتم الرد عليه وصار باهتً  ، ال، هذه املرة أراد أن ينقل الكرة 

ي نفسه   .املشاهد املسي

ي عرض النصوص من  ًرا، فبدأ من الجموع ال عايشت رب  ابتداءً كيف؟ عن طريق أنه يبدأ  ًرا لألقوى تأث من الطرف األضعف تأث

ن كل قول أو مجموعة أقوال  وانتهاملجد يسوع املسيح،  ، تجده واألخرى باملسيح نفسه، وبدأ ينقل أقوالهم جميًعا واحًدا تلو اآلخر، وب

ى ذهن  ي عبارات تحمل إرتيابه  القارئ يمرر إ ن الح وازديادالالوا رة عنده كـ"باحث" والبحث منه براء، ألنه يعرف أن غالبية املسيحي

فأراد أن يجمع عنصر املفاجئة  .ذه النصوص ُيفاجئون ال يقرأون الكتاب املقدس بشكل منتظم وفاحص بل ونقدي أيًضا، وربما 

ي مسيحًيا إن إكتشف  م، فكيف يكون املسي م مع العنصر التشكيكي بإيما ي –لد ى املسيح أن الجموع لم  -الفيديو فجأة  تطلق ع

أنه هللا، وال تالميذه، وال املسيح نفسه، بحسب ما اختاره محمود من النصوص وترتيبه الخاص الذي تجاهل فيه السياق والنصوص 

ي سياق ا "نزلت منجمة" أي "مفرقة" عن بعضها البعض وليست  واحد كقصة  األخرى مقتطًعا أغلب النصوص من سياقها تماما وكأ

  .لحدث

ي ي رأسه، أن هذا األسلوب سيشكك املسي ي بحسب السيناريو الذي رسمه  ، فعامل املفاجئة باملعلومات الجديدة ال ال يعرفها املسي

ن واآلخر بعبارات مثل ن الح ى عامل السرد القص الذي يستخدمه محمود، مطعًما ب ي  استغربتأنا " 1باإلضافة إ جدا جدا 

ر غرابة من رأي الجموعالبداية"، " ي لغز"، "أنا ازدت غرابة فعاًل "، "لقيت (وجدُت) أن رأي التالميذ كان أك قلنا أل، ، ""فأنا حسيت أن 

ي حاجة مش مظبوطة ر"، "أصاب التعجب"، "كدا  ر"، "زاد استغرابي أك ر وأك وما يؤكد هذا الغرض الصبياني  ."زاد استغرابي أك

رها بأنه كان مسيحًيا ثم أسلم أو كان مسلًما متشكًكا الخبيث أنه ومنذ الفيديو األول الذي أصدره حديًثا يضع ع ناويًنا لها يسهل تفس

ى ي إيمانه، ووصل األمر إ ن أنفسهم،  انتقاده ثم لم يعد بعد متشكًكا  ينمشمهو نفسه من ِقبل املشاهدين املسلم من هذا األسلوب  ئ

ر حقيقي  ء غ ام املشاهد ب ى كتابة عناوين خادعة إل ليشاهد الفيديو ويتم تشكيكه، أو: هكذا كان الصبياني الذي يعتمد فيه ع

  يظن.
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ا، سيكون ا ا وتفاه اف ي النصوص ال طرحها وبيان  رك الشديد فقط  لرد الرئيس ولكي يكون هذا الرد مختصًرا قدر اإلمكان مع ال

ى الجانب املقابل سنكتب الرد  ي جدول نعرض فيه النص الذي استخدمه مع كتابة ي هذا النص من دليل لصالحه، وع ما يراه 

ي هذا، فنود ى فكرته نفسها. لكن قبل الشروع  ا ترد ع معالجة أمر متكرر نجده عند قطاع  بالنصوص الدالة مع شرحها وكيف أ

ات ضد العقيدة املسيحية وربما ال يعرف هذا األمر أيًضا طرحون عريض ممن ي ن. -ولألسف-الش   بعض املسيحي

ا بذلك  ا بالهوت (ألوهية) املسيح، أ ي خضم ايما ن معهم، أن املسيحية  ات وبعض املسيحي ر من األخوة طارحو الش يعتقد كث

م أن املسيحية وأنه كان إنساًنا كاماًل تماًما مثلنا(بشريته) ه تنفي ناسوت ا تحاول بش ، أو يعتقد الفاهم م يخيفها بشرية املسيح وأ

ن ي -وفق ما يعتقدون خًطأ-الطرق إخفاء كون املسيح إنساًنا ألن هذا  ي الهوته، فتجد هؤالء األخوة يأتون إلينا نحن املسيحي طعن 

ذ م  ى ذلك مسألة كون املسيح هو ه النصوص ويعرضون علينا نصوص تثبت ناسوت املسيح، معتقدين أ ينفون الهوته! وقس ع

ي صورة عبد. وما ال يعرفه هؤالء، أن املسيحية إنما تركز اآلن ن ورسول وابن انسانة وابن اإلنسان  ى الهوت  -ي الشرق -وجاء  ع

ي الثقافة اإلسالمية بطوائفهاملسيح ألن هذا هو املختلف عليه مع من الثقافات املجاورة لنا ا وفروعها الفكرية، وال ُيعد هذا إنكاًرا ، و

ي شكل العبد، ف م أنه كان إنسانا ورسوال ونبيا وجاء  ي شخصية املسيح. فألن املتفق عليه بيننا وبي ما الحاجة إذن للجوانب األخرى 

ن مؤيد ومعارض.  ا ب ر املتفق عل ي النقاط غ   للجدال حوله؟ فالجدال يتحتم فقط 

ن ومعهم نصوًصا تثبت ناسوت املسيحفعندما يأتي  ، يحضر إلينا شعوًرا كمن أتى إليه شخًصا وقال له: أنت إلينا بعض األخوة املسلم

ى العكس، هو مهندس!، فيتخالط هنا شعور الدهشة بالصدمة  إنتقول  ى حال  باالبتسامةهذا الرجل هو أبيك، لكن ع بالشفقة ع

ن كون ه ي ذات الوقت مهندًسا؟ أتنفي الصفة الواحدة األخرى؟ أوال ذا الهذا الشخص! فما التعارض اذن ب رجل أبيه وكونه أيًضا 

ر جًدا شرحه ى، وهذا يس   هو اإلله!  -ي ذات الوقت-. فكون املسيح إنساًنا ورسواًل ونبًيا، ال ينفي كونه أيًضا تجتمع الصفتان؟ ب

ا عندما كان مت ى الحالة ال كان عل  جسًدا، فكان متأنًسا، أي متخًذا لجسد ونفس وروح حقيقية مثل أي إنسانفلفظ إنسان يدل ع

رنا آخر. وكونه رسوالً فألنه بتجسده إنما يوصل لنا لرسالة هللا اآلب الذي أرسله ليتمم عمل الفداء والخالص . وكونه نبًيا فألنه تنبأ وأخ

مورِ 
ُ
ي املستقبل، فالن هو من بأ ا مستقباًل. مستقبلية حدثت وتحدث وستحدث  ي حدو ر بأمور يد ي شكل  يتنبأ، أي يخ وكونه جاء 

ي وال عالقة عكسية بينه  ي شكل اإلنسان العبد. فكل هذا ال مشكلة فيه ألي مسي ي شكل ضعف بشريتنا، أي  العبد، هذا ألن جاء 

ن الهوته.    وب

ى للمسيحية كانت تتواجد بعض فئات  ر ما تدافع عن الهوته، ففي القرون األو والكنيسة دافعت ربما عن ناسوت املسيح ربما أك

ن الذي نفوا عن يسوع الناسوت كله،  ن واملبتدع روهاملهرطق يم بيننا، ومرة آيونا ..إلخ، ومن هذه الفئات فئة  واعت مرة روًحا 

رها ى الكنيسة بداية من الرسل أنفسهم أن من الف الغنوصية وغ ا وال تتب نفس املفهوم، فكان ع ئات التابعة لها واملنشقة ع

رف بالهوته فعاًل. ا تثبت لنا  تدافع عن ناسوت املسيح وسط فئات تع لذا، فعندما ينقل إلينا محمود داود، هذه النصوص معتقًدا أ

ن أن املس ي شكل العبد، فنقول له: تمخضُت فولدت ا ورسواًل هو إنساًنا ونبيً  يحنحن املسيح ي  وجاء  فأًرا! فهذا كله نعرفه وُنعلمه 

ي املسيحياتمع - كنائسنا ومنازلنا! وهذا إنما يدل رة الطويلة  ي العلم واملعرفة والخ ى جهل  -أنه يد ي معلوماته ع متجذر ومتأصل 

ن و العقيدة عن  ى براه   أدلة الهوت املسيح الساطعة.املسيحية، فال هكذا ُيَرد ع
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  ..ولنبدأ بدًءا حسنا

 

  أواًل: ما قاله الناس عن يسوع

  

  النصوص ال استخدمها محمود مع شرح فهمه لها

Joh 4:19  :نيا سيد أرى أنك «قالت له املرأة!  

Joh 6:14  :ى العالم! النإن هذا هو بالحقيقة «فلما رأى الناس اآلية ال صنعها يسوع قالوا   »اآلتي إ

Joh 7:40  :رون من الجمع ملا سمعوا هذا الكالم قالوا   ».النهذا بالحقيقة هو «فكث

Joh 9:17  :   ».نإنه «فقال: » ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فتح عينيك؟«قالوا أيضا لألعم

Mat 21:11  :الذي من ناصرة الجليل النهذا يسوع «فقالت الجموع.«  

Luk 7:16  :ن   ».عظيم وافتقد هللا شعبه نقد قام فينا «فأخذ الجميع خوف ومجدوا هللا قائل

  

  فهم محمود داود:

يفهم محمود داود من هذه النصوص أن األشخاص الذين عاصروا يسوع املسيح بأنفسهم وكانوا شهود عيان له، أعطوه صفة النبوة 

ر، فهو إذن مجرد ن كما يؤمن محمود دا ى أنه لم يعلق بأي وليس أك ود، وهذا وفًقا لهذه النصوص. ونود أن نلفت االنتباه هنا إ

ر ملزم للمسيحية فالكتاب املقدس ال يستشهد به بل يذكره  ى هذه النصوص، فنجد أنه لم يقل مثاًل أن رأي هؤالء غ تعليق سل ع

.   فقط وال يقام عليه عقيدة ...إلخ، فقط اقتبسها ليؤكد أن املسيح ن

  

ى فهمه    استخدمهاللنصوص ال  الخاطئالنصوص املقابلة وشرح كيف ترد ع

  

ٌ فقط، أود هنا أن أناقش  ، بل نرفض أنه ن ا أننا ال نرفض أن املسيح ن قبل إيراد نصوص مقابلة لفكرة محمود داود، وبعد أن بينَّ

ي: ما هو  جدوا إنساًنا يفعل هذه املعجزات العجيبة؟ أي: عندما يرى األقرب للناس أن يؤمنوا به عندما ي االحتمالفكرة مبدأية، و

م أوالً عن هذا اإلنسان الذي يفعل هذه املعجزات؟ واإلجابة  الناس إنساًنا يفعل هذه املعجزات العجيبة جًدا، فما الذي سيتبادر ألذها

م أنبياء هذا عددهم، ، ملاذا؟ شعب إسرائيل جاء إل ي أنه ن وأقام هؤالء األنبياء معجزات امامهم، ومثالهم هو  املنطقية الطبيعية 

م شخص يفعل هذه املعجزات  ي أرض مصر ح موته، فعندما يأتي إل موس الذي فعل امامهم املعجزات العجيبة منذ وجودهم 

، ألن الصورة النمطية عن الذي يفعل املعجزات عندهم هم األنبياء م أنه ن ي أن يتبادر ألذها ، فال يستطيعون أن يقولوا فمن الطبي
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ا تأكل وتشرب وتم ويعرفون  ى املسيح أنه "مالك" ألن الصورة النمطية للمالئكة عندهم ليست أ من هو وأنه يم معهم  ابنع

اًل ي الشوارع وينام ويقوم، فهو إذن ليس بمالك، وبالطب ليس هو هللا الذي ال يروه وال يرى وال يمكن إلنسان أن يشطح بفكره أو 

ي بادئ األمر أنه اإلله، فهو لم ير اإلله مسبًقا مع علمه أن اإلله هو الذي يفعل املعجزات، لكن ألنه يفعلها بأنبيائه فكان  رض  فيف

رن بعمل املسيح للمعجزات، فكان  ، وهذا يتضح جدا من سياق النصوص ألن هذا اللفظ اق م أنه ن التصور األول األقرب ألذها

ى هذه ا ".ردا ع ذا الوصف "ن   ملعجزات ان اعتقدوا 

رى، عندما تكلم املسيح وأفصح عن نفسه، أدرك الجموع أنه ليس بمجرد ن بل هو هللا الذي يفعل املعجزات باألنبياء،  لكن، وكما س

ي هذه النصوص، دون أن يشغب عل ا مثلما آمن وهذا الذي ستوضحه النصوص التالية. فهل سيؤمن محمود داود بما قاله الجموع 

؟ بأن تلك النصوص ال اقتبسها ى كونه ن   تدل ع

Joh 10:33  :ود   »لسنا نرجمك ألجل عمل حسن بل ألجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها«أجابه ال

18-Joh 5:17  :م يسوع ر أن يقتلوه ألنه  18». أبي يعمل ح اآلن وأنا أعمل«فأجا ود يطلبون أك فمن أجل هذا كان ال

  لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا إن هللا أبوه معادال نفسه باهلل.

Mat 28:9  :را تالميذه إذا يسوع القاهما وقال بقدميه وسجدتا فتقدمتا وأمسكتا ». سالم لكما«وفيما هما منطلقتان لتخ

  له.

  

ر  ي هذه النصـــــــوص، نجد أن "رؤســـــــاء الكهنة" عندما ســـــــمعوا ما قاله املســـــــيح عن نفســـــــه، فشـــــــهدوا له أنه "يجعل نفســـــــه إله"، وتعب

ي كالمه، فإن كان محمود داود ســــــــــــيؤمن بأن املســــــــــــيح هو ن ألن بعض  ي هذا  م به بل أنه يد ى عدم إيما "تجعل نفســــــــــــك" يدل ع

ا عادل نفســه باهلل.  الناس قالت عنه ا أن يكمل إيمانه بأن املســيح قد جعل نفســه إله، وأنه أيضــً كذلك (وهو كذلك فعاًل) فعليه أيضــً

ي النصوص ال اختارها وعليه  ي النصوص األخرى، أم –هكذا فعل  إن كان صادًقا أميًنا مع نفسه أن يؤمن بنفس اإليمان املوجود 

ي النص الثالث، فإن املريمات قد ســــــــــــجدتا له، فهل يؤمن به أنه هللا املتجســـــــــــــد  اآلخر؟ انه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضــــــــــــه أما 

  ويسجد له كما آمنتا وسجدتا؟

ي الكالم  ي هذه النقطة فالفكرة الرئيسية قد اتضحت. لكن، ما رأيكم أن نعرف رأي املسيح له املجد نفسه  ي االطالة  وال أرغب 

  الذي قاله الناس عنه؟

  لنقرأ:

Mat 16:13-17  :ي قيصرية فيلبس سأل تالميذه ى نوا  14» من يقول الناس إني أنا ابن اإلنسان؟«وملا جاء يسوع إ

وأنتم من «قال لهم:  15». واحد من األنبياءأو  إرمياوآخرون  إيلياوآخرون  يوحنا املعمدانقوم «فقالوا: 

ياملسيح ابأنت هو «فأجاب سمعان بطرس:  16» تقولون إني أنا؟ طوبى «فقال له يسوع:  17». ن هللا ال

ي السماواتلك يا سمعان بن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك    .لكن أبي الذي 
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  وهنا نسأل محمود داود أسئلة صريحة:

  به عليه املسيح وقال له "طوبى ، أم تؤمن به باإليمان الذي أعلنه هللا اآلب لبطرس والذي طوَّ هل تؤمن باملسيح أنه فقط ن

  لك"؟

 ب املسيح بطرس موافًقا إياه فيما قاله؟ ي" كما طوَّ   هل تؤمن بأن املسيح "إبن هللا ال
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  ثانًيا: ما قاله الرسل عن يسوع

  

  النصوص ال استخدمها محمود مع شرح فهمه لها

  

Act 2:22 » ا الرجال اإلسرائيليون اسمعوا هذه األقوال: يسوع الناصري رهن لكم من قبل هللا بقوات  رجلأ قد ت

  ي وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. صنعها هللا بيدهوعجائب وآيات 

Luk 24:19  :ي؟«فقال لهما ي الفعل والقول أمام  إنسانا نبيااملختصة بيسوع الناصري الذي كان «فقاال: » وما  مقتدرا 

  هللا وجميع الشعب.

Heb 2:7-9 ى أعمال يديك. قليال عن املالئكة. ب وضعته ء تحت قدميه 8مجد وكرامة كللته، وأقمته ع ». أخضعت كل 

ر خاضع له  رك شيئا غ ى أننا اآلن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له.  -ألنه إذ أخضع الكل له لم ي ولكن  9ع

عمة قليال عن املالئكة، يسوع، نراه مكلال باملجد والكرامة، من أجل ألم املوت، لكي يذوق بن وضعالذي 

 هللا املوت ألجل كل واحد.

  

  فهم محمود داود:

، بل أن تالميذه ورسله أنفسهم آمنوا بذات اإليمان أنه  يحاول هنا محمود داود أن يقول إنه ليس فقط الناس من آمنت أنه مجرد ن

ا. ي إال ما صنعه هللا بيده، وليس للمسيح فضل ف ، وأن هذه املعجزات ما    مجرد ن

  

ى فهمه الخاطئ للنصوص ال استخدمهاالنصوص    املقابلة وشرح كيف ترد ع

يح لست أعلم بالضبط كيف ومن أين أبدأ، فلم أعتقد قبل اليوم أنه يمكن لعاقل قارئ للكتاب املقدس أن يستشهد ضد ألوهية املس

ي قراءته للكتاب  من كالم تالميذ املسيح ورسله! ي سالمة عقله أو  ي فهذا وحده إما يطعن  األعم ح يفعل ِمثل  انحيازهاملقدس أو 

  ي نقاط محددة: فدعونا ننظم ردنا هذا الفعل.

  

رضون أن النص األول طاملا قالأواًل  م يف ات، حيث أ "رجل"  : ذكرنا سابًقا مشكلة من مشكالت الذين يطرحون هذا النوع من الش

رأ منه  ر تت ر وأنه تفك ى شرحنا السابق عن عدم معقولية هذا التفك ر رجل! وباإلضافة إ إذن، فهو ليس "هللا" وليس أي وصف آخر غ

" أو "رسول  إن يسوعح السطحية، إال أننا نضيف هنا أمًرا آخًرا وهو: هل يرضون أن نطبق مبدأهم هذا ونقول  "؟! "رجل" وليس "ن

ي الحوار ولو فالنص لم ي رتقي  ا ل ذه الطريقة ال ال يردون التخلص م رهم  ذكر سوى إنه "رجل"، فهذا بيان آخر ملدى سخف تفك

ي اضطرار أن نبدأ معهم بتعليمهم بدائيات البدائيات ح يكون لكالمهم قيمة  ا نجد أنفسها  قلياًل معهم، ففي كل مرة نحاورهم ف

ا نستطيع أن نناقشه ر.وال    م بحق، وهذا يتطلب جهد كب
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ل الكتاب املقدس منجًما (أي ُم ثانًيا  قطًعا)، فالكتاب املقدس مكتوب باألسلوب السردي، فال يمكن أن تقتطع نص ثم تجري به: لم ي

ال نؤمن أنه فقط هذه مقتنًعا أنه وحده يمثل كل الحقيقة، فمع أننا نؤمن أن يسوع املسيح رجل (أي إنسان) وأنه نبًيا ورسواًل إال أننا 

ى مدى سوء  ي نصوص أخرى، وألعطي مثال ع من النصوص،  االقتطاعاألوصاف، بل هذه األوصاف وأوصاف أخرى مذكورة 

، وسأقتبس 22النص  اقتبسفسأقتبس نص من ذات السياق، وهو كالم القديس بطرس بعد حلول الروح القدس، فمحمود داود قد 

  :28-25أنا النصوص: 

Act 2:25 ن كل ي أمامي الرب أرى  كنت: فيه يقول  داود ألن لل قل سر  لذلك 26. أتزعزع ال  لكي يمي عن أنه ح  و

ى سيسكن أيضا جسدي ح. لساني رك لن ألنك 27. رجاء ع  يرى  قدوسك تدع وال  الهاوية ي نفس ت

  .وجهك مع سرورا وستمألني الحياة سبل عرفت 28. فسادا

ي املسيح، ووصفه هنا نجد القديس  بطرس، هو نفسه بشحمه وبلحمه الذي قال أن يسوع "رجل" قال أيًضا أن داود قال هذا الكالم 

ى أن بطرس بنفســـه يؤمن بألوهية املســـيح املطلقة، فالدليل األول الذي  ن ع ن صـــريح ن حرفي هنا بأنه "الرب"، فهذا النص فيه دليل

ى ميالده بالجســـد، فهو يقول أن داود قد يمكن أن يالحظه أي شـــخص تقريًبا هو أن بط رس الرســـول ينســـب للمســـيح وجوًدا ســـابًقا ع

ي املسيح، فهذا يع أن املسيح موجود قبل أن يوجد داود، وقبل أن يوجد إبراهيم أما الدليل الثاني فهو . 2قال هذا الكالم "فيه" أي 

ي (أعمال الرســـــــــــــل  وه 25: 2دليل لغوي، فكلمة "الرب" املوجودة  ي " ري  ي أصــــــــــــلها الع ي  ي  االســــــــــــموهو  "יהוה)  الخاص باإلله 

ر  ي سفر املزام   :11-8: 16العهد القديم، حيث جاء النص 

יִתי 8 י ְיהָו֣ה ִׁשִּו֬ יד ְלנֶגְִּד֣ י ָתִמ֑ י ִּכ֥ יִמינִ֗   ַּבל־ֶאּֽמֹוט׃ ִמֽ֝

ן׀ 9 ח ָלֵכ֤ ִּבי ָׂשַמ֣ י ַוָּי֣גֶל ִל֭ י ְּכבֹוִד֑ ָׂשִר֗ ן ַאף־ְּב֝ ֹ֥   ָלֶבַֽטח׃ יְִׁשּכ

י׀ 10 ב ִּכ֤ ֹ֣ י ֹלא־ַתֲעז ן ִלְׁש֑אֹול נְַפִׁש֣ ִסיְדָך֗  ֹֽלא־ִתֵּת֥   ׃ָׁשַֽחת ִלְר֥אֹות ֲח֝

ַרח ּֽתֹוִדיֵענִי֮  11 ֹ֤ ִּי֥ים א ַבע ַח֫ ֹ֣ ָמחֹות ׂש   ֶנַֽצח׃ ִּביִמינְָך֣  נְִע֖מֹות ֶאת־ָּפֶנ֑יָך ְׂש֭

ى استقرار عقيدة الهوت  ي صريح ع ن، أي داللة الوجود قبل امليالد الجسدي للمسيح وداللة االسم تدالن بشكل حر ن الداللت فهات

ي معرض كالمه عرضً  وه، بل يقولها  ي عقل بطرس، فهو ال يحتاج أن يشرح لهم كيف أن يسوع هو  ا وهذا ال يحدث إال إن املسيح 

ي مخارج الحروف وال النطق،  را  كان املتكلم مستقر عنده هذه العقيدة جدا، تماما كما يتكلم أي إنسان بلهجته األم، فهو ال يفكر كث

وه"، وهذا يدل مرة أخر  ى كٍل، فها هو بطرس الذي قال عن املسيح أنه "رجل" يقول إن داود خاطبه بـ" ى ما بل يتكلم فقط. وع ى ع

. ر ناسوته مخطئون جًدا وال يعرفون أبجديات العقيدة املسيحية ح   أوردناه سابًقا من أن هؤالء الذين يريدون نقد الهوت املسيح ع

ا القديس  ليس هذا فحسب، فطاملا أن محمود داود يحب القديس بطرس ويقتبس من كالمه، فهذه ليست املرة الوحيدة ال تكلم ف

ي األصحاح الثالث عن املسيح أيًضا وقال:بطرس، فقد تك   لم أيًضا 

Act 3:14 قاتل رجل لكم يوهب أن وطلبتم البار القدوس أنكرتم أنتم ولكن .  

                                                            
 58: 8يوحنا  2
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Act 3:15 لذلك شهود ونحن األموات من هللا أقامه الذي قتلتموه الحياة ورئيس.  

ي أنه  ى املسيح ثالثة ألقاب، و القدوس والبار ورئيس الحياة، فهل ير محمود داود بكالم فهنا نجد القديس بطرس قد أطلق ع

ي األصحاح الثالث؟ أليس هو نفسه بطرس الذي  ي األصحاح الثاني ويرفض كالمه  ن؟ أم أنه يريد كالمه  ي الحالت القديس بطرس 

  وأنه أيًضا رئيس الحياة. قال عن املسيح أنه "رجل" قال عنه هو أيًضا أنه "رئيس الحياة"؟ فليؤمن محمود أن املسيح رجل،

  

: اقتبس محمود داود نص من انجيل القديس لوقا، وبالطبع يقصد به أن يسوع هو إنساًنا نبًيا، وهو ما يؤمن به محمود، وكالعادة ثالًثا

ي. أما  ى هذا الفكر الطفو ، وقد رددنا ع ، فهو ليس إال إنسان ون هنا فسنقتبس من يعتقد أنه طاملا أثبت أن املسيح هو إنسان ون

ي نفس السفر، أي إنجيل لوقا أيًضا، فنجد أن املالك عندما بشر زكريا بميالد يوحنا، قال له  ذات الكاتب، لوقا الرسول، ما كتبه 

  أنه يوحنا سيتقدم أمام الرب:

Luk 1:16 رين ويرد ى إسرائيل ب من كث   . إلههم الرب إ

Luk 1:17 رد وقوته إيليا بروح أمامه ويتقدم ى اآلباء قلوب ل ى والعصاة األبناء إ ئ لكي األبرار  فكر  إ  شعبا للرب ي

  .»مستعدا

  وعندما ُوِلد يوحنا، قال له أبوه زكريا نفس هذا الكالم:

Luk 1:76 ا وأنت ي ن الص أ ى الع   . طرقه لتعد الرب وجه أمام تتقدم ألنك تد

Luk 1:77 خطاياهم بمغفرة الخالص معرفة شعبه لتعطي  

ى اإلله نفسه، فه ليست  ن وع ى البشر العادي ا كلمة عادية تطلق ع رنا أ وهنا، إن سألنا محمود داود عن كلمة "الرب" هنا فسيخ

ى الرغم من أن النص األول نفسه يقول "الرب إلههم" فنحن سنضع  ا لبيان األلوهية. وع محصورة لإلله وحده فال يمكن االستشهاد 

ي األصحاح الثالث:دليل ن  وه نفسه، فنقرأ    آخر أن املقصود بكلمة "الرب" هنا هو 

Luk 3:2 ى هللا كلمة كانت وقيافا حنان الكهنة رئيس أيام ي رية ي زكريا بن يوحنا ع    ال

Luk 3:3 ى فجاء    الخطايا ملغفرة التوبة بمعمودية يكرز  باألردن املحيطة الكورة جميع إ

Luk 3:4 رية ي صارخ صوت«: الن إشعياء سفر  ي مكتوب هو  كما   .مستقيمة سبله اصنعوا الرب طريق أعدوا ال

ري لسفر أشعياء  ي  5 – 3: 40وإذا رجعنا للنص الع   :ְיהָו֑הفسنجد أن كلمة الرب 

א ֣קֹול 3 ר קֹוֵר֔ ֶרְך ַּפּ֖נּו ַּבִּמְדָּב֕ ה יְַּׁשרּו֙  ְיהָו֑ה ֶּד֣   ֵלאֹלֵהֽינּו׃ ְמִסָּל֖ה ָּבֲעָרָב֔

א ָּכל־ֶּגיא֙  4 ר יִּנֵָׂש֔ ה ְוָכל־ַה֥ לּו ְוגְִבָע֖ ים ְלִמיׁ֔שֹור ֶהָֽעקֹב֙  ְוָהָי֤ה יְִׁשָּפ֑   ְלִבְקָעֽה׃ ְוָהְרָכִס֖

ה ְּכ֣בֹוד ְונִגְָל֖ה 5 ו ָכל־ָּבָׂשר֙  ְוָר֤אּו יְהָו֑ י יְַחָּד֔ י ִּכ֛ ה ִּפ֥   ס  ִּדֵּבֽר׃ יְהָו֖

وه" إله إسرائيل.فنجد هنا أن القديس لوقا الذي    نقل كالم تلميذي عمواس، قال أيًضا أن املسيح هو "

ن األصـــــحاح الثاني مباشـــــرة، وأعطانا النص الذي اقتبســـــه، ورغم أن هذا النص ال مشـــــكلة  راني ى رســـــالة الع رابًعا: قفز محمود داود إ

ي إال أن محمود قد أراد استخدامه ليقول إن ها هو املسيح ليس ه و هللا فقط، بل أنه أقل من مخلوقات هللا، املالئكة، فيه ألي مسي
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ا املســـــــــيحيون أنه اإلله؟ ها كتابكم يشـــــــــهد عليكم ويقول إنه ح أقل من املالئكة. هذا ما أراده محمود وهذا ما لن  فكيف تدعون أ

ي تجســـــــــــــده كان أقل من املالئكة ألنه لبس جســـــــــــــًدا، والجســـــــــــــد  رة مثل الجوع يمر، فنحن نعرف أن املســــــــــــيح عندما كان  له قيود كث

ـــا أرواح فقط، فـــالنص الكتـــابي هنـــا  ـــا ال تجوع وال تعطش وال تتعـــب وال تحزن أل ي طبيع والعطش والتعـــب والحزن، بينمـــا املالئكـــة 

ذه الطبيعة  ي اتحاد مع طبيعة اإلنســــــان الضــــــعيفة جدا، فصــــــار هو  يقول إنه بتجســــــد املســــــيح قد وضــــــع طبيعته الالهوتية الفائدة 

  اإلنسانية أقل من املالئكة. 

ي ســـــــياق  ى األصـــــــحاح الثاني مباشـــــــرة؟ فمع أن النص كله جاء  هذا عن ِفهم مع النص، لكن الســـــــؤال هنا، ملاذا قفز محمود داود إ

ت! واحــد ال ُيفهم إال بقراءة كــامــل النص، إال أن محمود أراد اقتطــاع النص من ســــــــــــيــاقــه ليثبــت بــه فكره عن املســــــــــــيح، وليتــه ح أثبــ

  لنستعرض النصوص:

Heb 1:1-14 ،رة، وطرق  بأنواع قديما، باألنبياء اآلباء كلم ما بعد هللا رة األيام هذه ي كلمنا 2 كث  الذي - ابنه ي األخ

ن عمل أيضا به الذي ء، لكل وارثا جعله  كل وحامل ،جوهره ورسم ،مجده اء وهو  الذي، 3. العامل

را بنفسه صنع ما بعد قدرته، بكلمة األشياء ن ي جلس لخطايانا، تطه ي، ي العظمة يم  صائرا 4 األعا
م أفضل اسما ورث ما بمقدار  املالئكة من أعظم  اليوم أنا اب أنت«: قط قال املالئكة من ملن ألنه 5. م

ى البكر  أدخل م وأيضا 6 ؟»ابنا ي يكون  وهو  أبا له أكون  أنا«: وأيضا ؟»ولدتك  ولتسجد«: يقول  العالم إ
: االبن عن وأما 8. »نار لهيب وخدامه رياحا مالئكته الصانع«: يقول  املالئكة وعن 7. »هللا مالئكة كل له

ى أهلل يا كرسيك« ر  أحببت 9. ملكك قضيب استقامة قضيب. الدهور  دهر  إ  أجل من. اإلثم وأبغضت ال

اج بزيت إلهك هللا مسحك ذلك ر  االب  األرض، أسست البدء ي رب يا أنت«و 10. »شركائك من أك

ى، كثوب وكلها تبقى، أنت ولكن تبيد ي 11. يديك عمل ي والسماوات ا وكرداء 12 تب ر تطو  ولكن. فتتغ

 موطئا أعداءك أضع ح يمي عن اجلس«: قط قال املالئكة من ملن ثم 13. »تف لن وسنوك أنت، أنت

  !الخالص يرثوا أن العتيدين ألجل للخدمة مرسلة خادمة أرواحا جميعهم أليس 14 »لقدميك؟

ا بأن  ر من وصف للمسيح، نكتفي م ن، وأن  باالبني هذا النص نجد أك اء مجد هللا اآلب ورسم جوهره وهو  االبنخلق العامل هو 

فالنص يقول صراحة أن االبن أعظم من املالئكة، وأن كل املالئكة تسجد له،  أعظم من املالئكة وجميعها تسجد له، وأنه هو هللا.

  ويقول حرفًيا أن االبن هو هللا، لكن ألن محمود يعرف كل هذا فأراد أن يبدأ اقتباسه من النص من األصحاح الثاني.

  

ر  ر وأك أقوالهم مجموعة قليلة جًدا من فنعطيه  وحيث أن محمود أراد أن يأتي بأقوال رسل املسيح عنه، فنحن نحب ان نساعده أك

  عنه أمام عينيه:

  

  18، 3، 1: 1 إنجيل يوحنا

Joh 1:1 هللا الكلمة وكان هللا عند كان والكلمة الكلمة كان البدء ي.  
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Joh 1:3 ره كان به ء كل   .كان مما ء يكن لم وبغ

Joh 1:18 ر هو  اآلب حضن ي هو  الذي الوحيد االبن. قط أحد يره لم هللا   .خ

  

ي "األزل"  ي البدء" أي  نبدأ بالالهوتي، يوحنا الحبيب، التلميذ الذي كان يسوع يحبه، فماذا وصف به الرب يسوع؟ قال عنه أنه كان "

ء فاآلب يخلق  ء به قد ُخلق، فهو خالق كل  ، ووصفه بأنه هو هللا، ثم وصفه بأن كل  ي الروح  باالبنفالكلمة هنا تع هذا املع

ء مما كان، لكن ا ر أقنوم اإلبن، الكلمة، لم يكن ليكون  ء"، فبغ ره لم يكن  ء، ح أن القديس يوحنا يقول "وبغ لقدس كل 

ذا، فقط هو يؤمن أن املسيح هو أحد مخلوقات هللا ال لم تكن لها وجود حقيقي قبل ميالده العذري  بالطبع محمود داود ال يؤمن 

بة مريم الع ي موضع، فانه قبل ذراء القديسةمن املطوَّ ر من كتبوه واستشهد بكالمهم  ، لكنه مادام ارت االحتكام للكتاب املقدس ع

ء من كل هذه األشياء، فبحسب هذا  ره لم يكن  ى نفسه املبدأ، وها هو املبدأ يرد عليه بأن املسيح هو هللا وهو الخالق والذي بغ ع

  مخلوقات املسيح، فليشكر املسيح إذن.النص، فإن محمود داود نفسه هو أحد 

  

ذا النص رقم  واصفا  االبن، فبعدما افتتحه بشهادة حرفية صريحة عن الهوت 18يختتم الالهوتي القديس يوحنا مقدمته إلنجيله 

ي أقدم الوحيد االبنأيضا هذه املقدمة بإعادة الوصف مرة أخرى أنه "هللا" لكن أين؟ النص يقول " اختتمإياه بانه "هللا"  " لكن 

رجمات القديمة   μονογενὴςمن العهد الجديد لهذا النص، يقول النص:  القدماءاآلباء  واقتباساتوأفضل وأصح املخطوطات وال

θεὸς "ي حضن اآلب أي "اإلله الوحيد . فالقديس يوحنا مثلما بدأ بقوله "وكان الكلمة هللا" أنه بقول أيًضا "اإلله الوحيد الذي هو 

ا محمود؟!هو  ي شهادة يوحنا الالهوتي عن املسيح، فهل يؤمن  ر". فهذه  َّ   خ

  

  :28: 20يوحنا 

Joh 20:28 وإله ربي«: توما أجاب«.  

ودي، لم يكن سهال عليه أن يؤمن بأن  "، ونالحظ هنا أن توما ك ومع توما املؤمن، الذي بمجرد أن رأى املسيح، قال له "ربي وإله

ى كالمه وقال له "املسيح هو الرب  ذا، واملسيح قد صادق ع  أنكواإلله إن لم يكن فعال يعرف هذا ويؤمن من صميم قلبه وعقله 

" فاملسيح قد وصف كالم توما هذا بأنه "إيمان"، بل وأوضح له أنه طوبى ملن يؤمن يروا ولم آمنوا للذين طوبى! آمنت توما يا رأيت

) بدون ان يرى، فهل البد ملحمود داود ان يرى لكي يؤمن؟!    بإيمان توما (ربي وإله

  

  :34: 13م 

Mat 13:34  سأفتح«: بالن قيل ما يتم لكي 35 يكلمهم يكن لم مثل وبدون  بأمثال الجموع يسوع به كلم كله هذا 

  .»العالم تأسيس منذ بمكتومات وأنطق فم بأمثال
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وه إله ب إسرائيل، و  ر عن إيمانه باملسيح، أهو مجرد انسان أو مجرد ن أو رسول؟ كال، إنه هو  ، يخ َّ هو نجد هنا التلميذ اآلخر، م

ي بل عن ألوهيته بنٍص صريح. كيف؟ لقد إقتبس القديس م من العهد القديم، من سفر  بذلك يعلن ليس فقط عن وجوده األز

ر    :2: 78املزام

Psa 78:2 القدم منذ ألغازا أذيع. فم بمثل أفتح. 

ر مثل كان ال يكلمهم وهذا تصديًقا  وه عن نفسه وينسبه للمسيح، فاملسيح كان يكلمهم باألمثال وبغ فم الرسول هنا يقتبس ما قاله 

وه) الذي قال فيه: أفتح فم بمثل، أذيع ألغاًزا منذ القدم. فها هو  إيمان م الرسول أيًضا، فهل يؤمن  لكالمه سابًقا (بإعتباره 

  ؟!محمود داود

  

  

  :28: 20 ؛ 36: 10 سفر أعمال الرسل

Act 10:36 ى أرسلها ال الكلمة   .الكل رب هو  هذا. املسيح بيسوع بالسالم يبشر  إسرائيل ب إ

بـ"رب الكل"، وال أجد تعليق بعد عن املسيح يسوع، ويسميه ، فهنا يتكلم الرسول بطرس (بعدما نقلنا شهادات كل من م ويوحنا)

   كالم القديس بطرس الواضح.

  

Act 20:28 رزوا ا القدس الروح أقامكم ال الرعية ولجميع ألنفسكم اذا اح رعوا أساقفة ف  اقتناها ال هللا كنيسة ل

  .بدمه

رزوا ألنفسهم، فإن الروحوهنا نجد الرسول بولس، ي ي كنيسة هللا ال  حث األساقفة أن يرعوا الرعية وأن يح القدس قد أقامهم 

رانا املسيح له  ى عود الصلييب" فإننا قد أش إقتناها بدمه، فهل هلل دم؟! بالتأكيد نعم الن املقصود هو "دم املسيح الذي سفكه ع

ر فهنا نجد أن القديس بولس يدعو املسيح صراحة بأنه "هللا" فهل يؤمن محمود أم أن ل ).20: 6كو 1املجد بثمن ( يس للعناد والِك

  حدود؟

  

  :13-12: 10رسالة رومية 

Rom 10:12 ن فرق  ال  ألنه ودي ب  يدعو  من كل ألن 13. به يدعون  الذين لجميع غنيا للجميع واحدا ربا ألن واليوناني ال

  .يخلص الرب باسم

وه، كيف؟ فبعد أن صـــــــرح  ن بما يحويه، فالنص يحمل دلياًل صـــــــريًحا أللوهية املســـــــيح، وأنه هو  ر مبال ر هذا النص غ ربما يقرأ الكث

ي أن الرب املقصــود هنا هو هللا إلههم، وهذا صــحيح،  ودي ويوناني ألن لهم ربا واحًدا، ســيفهم املســي ن  بولس الرســول بأنه ال فرق ب

ر  رفض غ ي لكن ســ ر املســي ي أن الرب املقصــود هنا، والذي هو إله الجميع، هو املســيح، الن غ ي هذا الفهم إن قال له املســي املســي

ر ال يريد أن يكون املســـيح هو هللا، فإما أن يرفض  ي أن املقصـــود بكلمة الرب هنا هو املســـيح، وهذا يناقضـــه غ الســـياق،  حرفًيااملســـي
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رفت إن كألنألن بولس الرســـول قال قبلها [ أو أنه  فلقب الرب هنا خصـــصـــه بولس الرســـول للمســـيح حصـــًرا،] يســـوع بالرب بفمك اع

ذا اللقب وحده، بل ُوِصَف  ا املسيح، لكن هذه الربوبية ال تعطي داللة األلوهية، فاملسيح لم ينفرد  سيقول أن الرب هنا املقصود 

ي مباشرة، أي النص رقم  م من النص التا ر من البشر (هكذا يقولون!)، وهنا سيكون الرد عل ، فهذا النص كما ال يظهر منه 13به كث

. ينجو الرب باســـــم يدعو  من كل ان ويكون [  32: 2من ســـــفر يوئيل الن  ، هو اقتباس من العهد القديمأعاله ترجمة فانديكبحســـــب 

ي صهيون  جبل ي ألنه ن. الرب قال كما. نجاة تكون  اورشليم و ن وب ري:الرب يدعوه من الباق ي أصله الع   ] وجاء هذا النص 

ה ל ְוָהיָ֗ ֹ֧ א ּכ ם ֲאֶׁשר־יְִקָר֛ י יִָּמֵל֑ט ְיהָו֖ה ְּבֵׁש֥ ם ְּבַהר־ִצּ֨יֹון ִּכ֠ ִ֜ ה ִּתְֽהֶי֣ה ּוִבירּוָׁשַל ר ַּכֲֽאֶׁשר֙  ְפֵליָט֗ ה ָאַמ֣ ים ְיהָו֔ ְּׂשִריִד֔  ּוַב֨
ר א׃ ְיהָו֖ה ֲאֶׁש֥   קֵֹרֽ

  

ن، بل يقصــــــــد الرب الذي ر املســــــــيحي وه إله  فالنص املقتبس هنا يوضــــــــح أن القديس بولس ال يقصــــــــد هنا "أي رب" كما يقول غ هو 

  . فهذا هو إيمان بولس الرسول، فهل يؤمن محمود؟!العهد القديم وإله إسرائيل

  

وذا   :5 رسالة 

Jud 1:5 لم الذين أيضا أهلك مصر، أرض من الشعب خلص بعدما الرب أن مرة، هذا علمتم ولو  أذكركم، أن فأريد 

  .يؤمنوا

وذا ن، رســــواًل آخًرا، وهو  ي دلياًل أللوهية املســــيح،  ونضــــيف للرســــل الســــابق أخا يعقوب، فبمجرد قراءة هذا النص لن يلحظ املســــي

ي وقلنا له، من املقصـــــــود بكلمة "الرب" الذي يقول عنه النص أنه خلص شـــــــعب ب إســـــــرائيل قديما من أرض  ر املســـــــي وإن ســـــــألنا غ

وه إله العهد القديم، فنسأله: وكيف عر  ر تردد، أنه  وه؟ سيقول لنا أنه هو الذي تذكره نصوص مصر؟ سيقول سريًعا بغ فت أنه 

ي أن كلمة  العهد القديم الخاصة بقصة خروج شعب ب إسرائيل من مصر، فنقول له بالصواب أجبت، وهنا نقدم لك املفاجئة، و

ي أصـــــله يقول  ي "يســـــوع"! نعم، فالنص  رجمات وأقوال اآلباء  ي أقدم وأصـــــح وأفضـــــل املخطوطات وال هو من  إن يســـــوع "الرب" هنا 

ي العهد الجديد تقول  وه هو من فعل هذا، والنصوص  ي العهد القديم تقول إن  إن أخرج الشعب من أرض مصر! نعم، النصوص 

وه إله العهد القديم  يســــوع ي اآليات الســــابقة  -االبنأقنوم  باعتباره-هو نفســــه  وهو الذي خلص الشــــعب من أرض مصــــر، كما رأينا 

ا كان خطأ  لآلباء الرســـــل، ا حًقا؟ أم أ ي النصـــــوص التالية. فمرة أخرى، هذا هو كالم رســـــل املســـــيح، فهل يؤمن  ا  رى أيضـــــً وكما ســـــ

  و"طيش" عندما أراد اقتباس قول القديس بطرس أن املسيح هو "رجل"!؟

  

ى   :9، 4: 10 كورنثوس األو

1Co 10:4 م - روحيا واحدا شرابا شربوا وجميعهم م روحية صخرة من يشربون  كانوا أل   .املسيح كانت والصخرة تابع

م هم  وه إله العهد القديم، وأن من ذكرناهم لم يكونوا شذوذا عن القاعدة، بل أ مثل النص السابق تماًما، وتأكيًدا أن املسيح هو 

يحكي لنا عن حدث من أحداث ل االبن، فهنا أيًضا نجد أن بولس الرسو  باعتبارهالقاعدة ال تؤكد أن يسوع هو إله العهد القديم 

م للماء، ويقول  ي الصحراء وحاج راني  ي الذي كانوا يشربوه، شربوه ألن الصخرة الروحية  إن املاءالخروج وتيه الشعب الع الرو
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ي هذه ا وه إله العهد القديم املذكور طوال وعرًضا  رهم. ف ي س ي حقيقة األمر "املسيح" الذي كان يتابعهم  ي  لقصة، كان املسيح ال 

ن الذين ذكرنا كالمهم.   كما قال الرسل أجمع

  

1Co 10:9  م أناس أيضا جرب كما املسيح نجرب وال م م  .الحيات فأهلك

رة  يكمل الرول بولس كالمه، وه الذين جربوه طوال ف ن ل راني ى تجربة شعب الع ر إ وه، فيش ليؤكد مفهومه أن املسيح هو 

م الحيات ن قديما فأهلك راني . فنجد خروجهم من مصر وبعدها، ويو أهل كورنثوس أال يجربوا املسيح كما جربه شعب الع

ي سفر العدد واألصحاح الحادي والعشرين:   القصة 

Num 21:5-6 ى الشعب وتكلم ى هللا ع ن موس وع رية ي لنموت مصر  من أصعدتمانا ملاذا«: قائل  ماء وال  خ  ال  ألنه! ال

ى الرب فأرسل 6. »السخيف الطعام أنفسنا كرهت وقد  فمات الشعب فلدغت املحرقة الحيات الشعب ع

رون قوم   .إسرائيل من كث

ري يقول: ي أصله الع   والنص 

ר 5 ם ַויְַדֵּב֣ ה ּוְבמֶֹׁשה֒  ֵּבֽאֹלִהים֮  ָהָע֗ נּו֙  ָלָמ֤ יִם ֶהֱֽעִליֻת֙ ר ָל֨מּות ִמִּמְצַר֔ י ַּבִּמְדָּב֑ ין ִּכ֣ ין ֶלֶ֙חם֙  ֵא֥ יִם ְוֵא֣ נּו ַמ֔ ָצה ְונְַפֵׁש֣  ָק֔

ֶחם ל׃ ַּבֶּל֖   ַהְּקֹלֵקֽ

ח 6 ה ַויְַׁשַּל֨ ם ְיהָו֜ ת ָּבָע֗ ים ֵא֚ ים ַהּנְָחִׁש֣ ם ַוֽיְנְַּׁש֖כּו ַהְּׂשָרִפ֔ ב ַוָּיָ֥מת ֶאת־ָהָע֑   ִמּיְִׂשָרֵאֽל׃ ַעם־ָר֖

  وه وألوهيم. فهل يؤمن محمود داود أم أن للتشغيب رأي آخر عنده؟ اسمفالنص يذكر حرفًيا، 

  

ن راني  :21: 13 ؛8: 13 ؛26-24: 11 ؛12 -10: 1 الع

Heb 1:10 كثوب وكلها تبقى، أنت ولكن تبيد ي 11. يديك عمل ي والسماوات األرض، أسست البدء ي رب يا أنت«و 

ى، ا وكرداء 12 تب ر تطو  .»تف لن وسنوك أنت، أنت ولكن. فتتغ

عندما أراد القديس بولس مقارنة من هو املســيح بالنســبة للمالئكة، وبعد ان عرض النصــوص ال عرضــناها ســابًقا، ذكر هذا القول، 

ر ال ينتبه له كما يجب، فهذا القول ما هو إال إقتباس من العهد القديم، من مزمور    . حيث يقول النص العربي:27 – 25: 102وكث

Psa 102:25 ى كثوب وكلها تبقى وأنت تبيد ي 26. يديك عمل ي والسماوات األرض أسست قدم من رهن كرداء تب  تغ

ر   .تنته لن وسنوك هو  وأنت 27 .فتتغ

وه إله  وه إله العهد القديم، وملا ال، إن كان يســـوع املســـيح هو  ي حق  نعم، فالقديس بولس الرســـول ينســـب للمســـيح ما قيل أصـــاًل 

ي العهد القديم باعتبار  وه، والنص  ر للرب  ى األبد، وعدم التغ ي العهد القديم ينســــــــب الديمومة إ املســــــــيح هو أقنوم االبن. فالنص 

ي نفس الرســـــــالة   8: 13العهد الجديد ينســـــــبه للمســـــــيح، وليس هذا النص وحده من كشـــــــف هذا اإلعالن عن املســـــــيح، بل هناك آخر 

ى واليوم امسا هو  هو  املسيح يسوع[ ي الهوت العهد الجديد كله.، ف]االبد وا   هذا التعليم هو تعليم أصيل وأساس 
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Heb 11:24 ر  ملا موس باإليمان ى أن أبى ك ى هللا شعب مع يذل أن باألحرى  مفضال  25 فرعون، ابنة ابن يد  يكون  أن ع

ى ينظر  كان ألنه مصر، خزائن من أعظم غ املسيح عار  حاسبا 26 بالخطية، وق تمتع له   .املجازاة إ

ي الوجود منذ والدته من  ي أن يسوع لم يبدأ  ي أذهان وقلوب كل الرسل، أال و رسخة  هنا نجد أيًضا صدى للعقيدة الراسخة امل

اية. فنجد هنا أن بولس الرسول ينسب ملوس الن أنه  العذراء مريم، بل ناسوته فقط، إنما الهوته، كابن، فهو قائم بال بداية وال 

ر  ى غ خزائن مصر، فهل كان املسيح موجودا  ملا ك َل عار املسيح ع ي قصر فرعون، وفضَّ ى أن يتنعم  وه ع شاء أن يذل مع شعب 

وه الذي فضل موس ان يذل مع  اية، ألنه هو  ى كنوز وخزائن مصر؟ نعم، إنه سرمدي بال بداية وبال  لكي ُيَفضل موس عاره ع

  شعبه ح أخرجه من مصر.

  

  :9: 2كولوس 

Col 2:9 جسديا الالهوت ملء كل يحل فيه فإنه.  

ي املســـيح، فكيف ال يكون هو هللا؟!  وإن كان كل امللء فيه، فمن يكون له أي الهوت ونبدأ بســـؤال صـــريح: إن كان "كل ملء الالهوت" 

  آخر؟! 

  :19-16: 1كولوس 

Col 1:16 ى وما السماوات ي ما: الكل خلق فيه فإنه  ام سيادات ام عروشا كان سواء يرى، ال  وما يرى  ما األرض، ع

ن ام رياسات  رأس وهو  18الكل  يقوم وفيه ء، كل قبل هو  الذي 17. خلق قد وله به الكل. سالط

 سر  فيه ألنه 19. ء كل ي متقدما هو  يكون  لكي األموات، من بكر  البداءة، هو  الذي. الكنيسة: الجسد

  امللء، كل يحل ان

ء. هنا  ي املسيح وللمسيح، إذ أن املسيح هو هللا الذي هو قبل كل  نجد شرًحا ملا سبق، فإن كل املخلوقات، مخلوقة باملسيح و

ره لم يكن شيًئا مما كان، وملا ال وهو فيه كل ملء الالهوت؟ ء وبغ ء، ألنه خالق كل    إذن فهو ليس مثل أي 

  

  :11- 6: 2فيل 

Php 2:6 ى لكنه 7. هلل معادال  يكون  أن خلسة يحسب لم هللا، صورة ي كان إذ الذي  صائرا عبد، صورة آخذا نفسه، أخ

 رفعه لذلك 9. الصليب موت املوت ح وأطاع نفسه وضع كإنسان، الهيئة ي وجد وإذ 8. الناس شبه ي

ى ومن السماء ي ممن ركبة كل يسوع باسم تجثو  لكي 10 اسم كل فوق  اسما وأعطاه أيضا، هللا  األرض ع

رف 11 األرض، تحت ومن   .اآلب هللا ملجد رب هو  املسيح يسوع أن لسان كل ويع

ي طبيعته  لكن هذا الذي يقول عنه محمود داود انه مجرد إنســـــــــــــان ون ورســــــــــــول، ليس هو كذلك، بل أنه معادال هلل اآلب، فهذه 

ى األزل، إنه هللا.  ى نفسه األساسية والثابتة من األبد وإ من كل مجد األلوهية وإرت بإرادته وحده أن يلبس جسد بشريتنا لكنه أخ



15 
 

ذا  رف محمود  م محمود، ان يســـوع هو رب ملجد هللا اآلب، فلماذا ال يع رف كل إنســـان، وم وضـــعفنا لكي يقوينا فيه ويفدينا. لك يع

  رغم انه يعرف هذه النصوص؟

  

  7: 1رؤيا 

Rev 1:7 ن، كل وستنظره السحاب، مع يأتي هوذا ن نعم. األرض قبائل جميع عليه وينوح ،طعنوه والذين ع  .آم

ي سفر الرؤيا ي حقيقته تطبيًقا لنبوة من سفر زكريا 7: 1 ونختتم هذا النوع من النصوص بالنص الوارد   10: 12، فهذا النص هو 

  عن املسيح:

Zec 12:10 ى وأفيض ى داود بيت ع يّ  فينظرون والتضرعات النعمة روح أورشليم سكان وع  وينوحون  طعنوه الذي إ
ى كنائح عليه ى مرارة ي هو  كمن عليه مرارة ي ويكونون  له وحيد ع   .بكره ع

وه إله إسرائيل، لكن هنا يقتبسه القديس يوحنا الالهوتي  ي سفر زكريا قائله هو  ذا أن املسيح والكالم  عن املسيح نفسه، موضًحا 

وه.   ي الهوته هو 
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  املسيح عن نفسه: ما قاله ثالًثا

Joh 8:40 إبراهيم يعمله لم هذا. هللا من سمعه الذي بالحق كلمكم قد إنسان وأنا تقتلوني أن تطلبون  اآلن ولكنكم .  

Mat 13:57 رون فكانوا ي وطنه ي إال  كرامة بال  ن ليس«: لهم فقال يسوع وأما. به يع   .»بيته و

Luk 13:33 ي بل ر  أن ينب   .أورشليم عن خارجا ن لك أن يمكن ال  ألنه يليه وما وغدا اليوم أس

Joh 5:30 اآلب مشيئة بل مشيئ أطلب ال  ألني عادلة ودينون أدين أسمع كما. شيئا نفس من أفعل أن أقدر  ال  أنا 

  .أرسل الذي

Joh 12:49 أن أعلم وأنا 50 . أتكلم وبماذا أقول  ماذا: وصية أعطاني هو  أرسل الذي اآلب لكن نفس من أتكلم لم ألني 

  .»أتكلم هكذا اآلب ي قال فكما به أنا أتكلم فما. أبدية حياة ي وصيته

Joh 7:16 م   .أرسل للذي بل ي ليس تعليم«: يسوع أجا

  

Joh 17:1 ا«: وقال السماء نحو  عينيه ورفع ذا يسوع تكلم  2أيضا  ابنك ليمجدك ابنك مجد. الساعة أتت قد اآلب أ

ى سلطانا أعطيته إذ  أن: األبدية الحياة ي وهذه 3. أعطيته من لكل أبدية حياة ليعطي جسد كل ع

  .أرسلته الذي املسيح ويسوع وحدك الحقيقي اإلله أنت يعرفوك

  

ء، فهو ضعيف، يشهد بنفسه أن  ، ال يقدر أن يفعل من نفسه  ى أن املسيح إنسان، ن كما جرت العادة، يركز هنا محمود داود ع

وليس املسيح، وأن أقوال ومعجزات املسيح ليست بقوته الشخصية بل بقوة اآلب. وكما أوضحنا اآلب فقط هو اإلله الحقيقي وحده 

ء، بل أن الكنيسة تدافع عن كل هذه األلقاب بنفس دفاعها عن األلقاب  ي  ره  سابًقا فأن كون املسيح إنساًنا رسواًل نبًيا ال يض

ا األخرى مثل لقب "إبن هللا" ولقب "هللا. لذا فالنصوص ال ى رد أل ي من صميم إيمان الكنيسة، وعليه، فه ال تحتاج إ ى  ثالثة األو

ي املسيح.   عقيدتنا فعاًل 

  

رتيب:   أما عن النصوص األخرى فنتناولها بال

  

Luk 13:33 ي بل ر  أن ينب   .أورشليم عن خارجا ن لك أن يمكن ال  ألنه يليه وما وغدا اليوم أس

Joh 5:30 اآلب مشيئة بل مشيئ أطلب ال  ألني عادلة ودينون أدين أسمع كما. شيئا نفس من أفعل أن أقدر  ال  أنا 

  .أرسل الذي

Joh 12:49 أن أعلم وأنا 50 . أتكلم وبماذا أقول  ماذا: وصية أعطاني هو  أرسل الذي اآلب لكن نفس من أتكلم لم ألني 

  .»أتكلم هكذا اآلب ي قال فكما به أنا أتكلم فما. أبدية حياة ي وصيته

Joh 7:16 م   .أرسل للذي بل ي ليس تعليم«: يسوع أجا
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ء، وأن كل هذا الذي يفعله إنما هو  ــ ى تع أن املســيح ضــعيف، ال يمكنه القيام ب ن لفهم النص، األو ن متناقضــت يوجد هنا طريقت

ي الطريقة  ا محمود داود وآخرون النص، و ي ال يفهم م ا ما يشاء، وهذه الطريقة  ي يدي اآلب يفعل  بقوة اآلب وأنه مجرد أداة 

ي الطريقة الصـــــحيحة، أن املســـــيح هنا يريد أن يقول لنا أنه الخاطئة كما ســـــنب ن هذا باألدلة النصـــــية الصـــــريحة. الطريقة األخرى، و

ي وحدة جوهرية معه  ر منفصــــــــل عن اآلب، فال يوجد فعل من أفعاله يفعله بمعزل عن اآلب، وذلك ألنه ليس بمعزل عن اآلب، بل  غ

ي وحدة ج ء؟ ال يوجد هنا "نفســــــــه" وال "نفس اآلب" ألن دائًما وأبًدا. فإن كان املســــــــيح  ــــــــ وهرية مع اآلب، فكيف يفعل "من نفســــــــه" 

األقانيم الثالثة متحدة، فكل األفعال ال تكون من أقنوم واحد بانفصــــــــــــال عن إرادة األقانيم األخرى، بل أن كل فعل هو فعل جوهري 

  يخرج من الثالوث القدوس.

ره، يعبدون النص ويتشدقون به، فنلزمهم بما ألزموا أنفسهم به، أال وهو النص الصريح وما يقوله بعيدا عن  بما أن محمود داود وغ

ى أفكارهم الخاطئة: م كيف أن النصوص ترد ع ر   املع الالهوتي للنص، وهذا فقط ل

Joh 5:19  ألن. يعمل باآل  ينظر  ما إال  شــــيئا نفســــه من يعمل أن االبن يقدر  ال : لكم أقول  الحق الحق«: لهم يســــوع فقال 
  .كذلك االبن يعمله فهذا ذاك عمل مهما

ي نفس ذات األصــــــــــحاح الذي إقتبس منه محمود داود النص الذي اســــــــــتشــــــــــهد به، فهذا  املالحظ هنا أمران، األول أن هذا النص هو 

ومن هناك نص ، وهذا يوضـــــح بجالء كيف أن هؤالء ال يقرأون بل يقصـــــون من هنا كلمة 30والذي اقتبســـــه محمود هو  19النص هو 

رون إلينا ويقولون: ها كتابكم يقول! بل أنتم الذين تقولون.   ثم يط

ي الجزء األول من النص، ففي هذا النص يقول [  إال  شــــــيئا نفســــــه من يعمل أن االبن يقدر  ال أما األمر الثاني وهو تطابق كالم املســــــيح 

ي النص رقم يعمل اآلب ينظر  ما  ودينون أدين أســـــــمع كما. شـــــــيئا نفســـــــ من أفعل أن أقدر  ال  أناالذي اقتبســـــــه محمود يقول [ 30] و

رك له حرية الفهم عادلة] هنا،  الخاطئ، وهنا يمكن أن يفهم محمود هذا الكالم كما فهمه هو فعال، لكن الرب يســــــــــــوع املســــــــــــيح لم ي

ى النص  ، إذن، فاإلبن ]كذلك االبن يعمله فهذا ذاك عمل مهما ألنوقال ما يناقض فكر محمود داود، حيث قال [ 19فقد أكمل ع

يســــــــــــتطيع ويقدر أن يفعل أن عمل يقوم به اآلب، وهذا من كالم املســــــــــــيح نفســـــــــــــه حرفًيا. الحظوا ان هذا الكالم مناقض تماًما لفهم 

ن بعضــــــهما ببعض،  ر ربط العبارت ء، بينما قام املســــــيح بتصــــــحيح هذا الفهم ع ــــــ محمود من أن املســــــيح ضــــــعيف وال يقدر أن يفعل 

" ثم أضاف "ألن مهما عمل اآلب هكذا أفعل أنا أيًضا".  ي شطرها األول "ال أقدر من نفس   فقال 

ئ  ى تصريح املسيح هذا، إن كان املسيح مجرد إنسان ضعيف ون ورسول فقط، فكيف يكا واآلن نسأل محمود سؤاال صريحا بناء ع

له!؟ هل قالها ن أو رســــــــول ســــــــابًقا؟ هذا يع أن اإلبن قدير، فهل تعبد قدرته بقدرة هللا ويقول إن مهما يفعل هللا فانا أســــــــتطيع فع

  القدير؟
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Joh 17:1 ا«: وقال السماء نحو  عينيه ورفع ذا يسوع تكلم  2أيضا  ابنك ليمجدك ابنك مجد. الساعة أتت قد اآلب أ

ى سلطانا أعطيته إذ  أن: األبدية الحياة ي وهذه 3. أعطيته من لكل أبدية حياة ليعطي جسد كل ع

  .أرسلته الذي املسيح ويسوع وحدك الحقيقي اإلله أنت يعرفوك

ا محمود هذا الكالم، وتع مِ  ن، أحدهما الطريقة الخاطئة ال َفهم م ن متناقضــت ثل النص الســابق، يمكن فهم هذا النص بطريقت

د بينه  ي ســـــياقه، فاملســـــيح هنا يَوّحِ ي فهم النص  ا لآلب فقط. أما الطريقة الصـــــحيحة  أن املســـــيح ينفي عن نفســـــه األلوهية وينســـــ

ن اآلب (كما فعل كث ر هذا الجوهر هو اإلله الحقيقيرا) ويقول وب   . إنه طاملا نحن واحد، أي اآلب واالبن والروح القدس، فال أحد غ

ر من وجه:  رد عليه من أك ره يتشدقون بالنصوص، ف   وألن محمود وغ

  

  الوجه األول: النصوص

وه، إله العهد القديم أي إله إ رونه  ًرا أن رســل املســيح كانوا يعت ســرائيل، فكيف يســتقيم ان ينقلوا عن املســيح هذا النص أثبتنا كث

ا ولدينا  ذا املفهوم الذي فهمه محمود داود؟ أما كان من األجدر أن ُيخفوه؟ أو أال يصــــــــــرحوا بالنصــــــــــوص األخرى ال أتينا ببعض م

ي ر؟ حســـــــنا، من الذي نقل إلينا هذا النص؟ إنه يوحنا الحبيب (الذي أتينا بفكره ســـــــابًقا  شـــــــهادات اآلباء الرســـــــل عن املســـــــيح).  الكث

ر هذا النص الذي نقله بنفسه، فهو  رك ليوحنا الحبيب هو نفسه تفس   بإفهامنا ما كان يقصده املسيح.، ااألجدر، إذً حسنا، دعونا ن

1Jn 5:20 رة وأعطانا جاء قد هللا ابن أن ونعلم  اإلله هو  هذا. املسيح يسوع ابنه ي الحق ي ونحن. الحق لنعرف بص
  .األبدية والحياة الحق

  

ي يوحنا   3: 1(وكان الكلمة هللا) ويوحنا  1: 1ها هو القديس يوحنا مرة أخرى يؤكد كالمه، فبعد أن أكد ألوهية املســــــــــــيح الصــــــــــــريحة 

ء مما كان) ويوحنا  ـــــــــــ ره لم يكن  ء به كان وبغ ـــــــــــ ا يؤكد كالمه مرة  18: 1(كل  ي حضـــــــــــن اآلب)، هنا أيضـــــــــــً (اإلله الوحيد الذي هو 

ي  مقدمة إنجيله  ابتدأهذا األصــــــــحاح، ومع الســــــــياق العام ألســــــــلوب كتابة القديس يوحنا، فهو قد أخرى، وهذا متوافق مع الســــــــياق 

ذه الشـــــهادة الحرفية، ذه الشـــــهادة الحرفية، وأنه مقدمة إنجيل ى ه  ذا األســـــلوب عينه، أي بالرجوع إ ى  وها هو ينه رســـــالته األو

ي أللوهية املسيح.   التصريح الحر

حده كر النص الذي اســــتخدمه محمود داود يعود ويفســــره، فكيف يذكر يوحنا ان املســــيح يقول لآلب و فها هو القديس يوحنا الذي ذ

ثم يعود فيذكر أن املسيح هو "اإلله الحقيقي وحده" بل ويذكر أيًضا أنه الحياة حسبما يفهم محمود، أنه هو "اإلله الحقيقي وحده"، 

  األبدية؟

  

  الثاني: الالهوت لوجها

ي وحدة جوهر حســـــــــــــب  ر من مرة بأنه هو واآلب واحد، وقال "أنا واآلب واحد" وهذه الوحدة إنما  ر الرب يســــــــــــوع املســــــــــــيح أك لقد أخ

ي اآلب واآل النص اليوناني نفســـه، و  ا أنه  ، وأنه البد أن )9: 14(يوحنا  آلب، وان من رآه فقد رأى ا)11، 10: 14(يوحنا  ب فيهقال أيضـــً
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: 17فهو لآلب (يوحنــا  لالبنوكــل مــا  )15: 16يوحنــا ( لالبن، وأن كــل مــا لآلب فهو )23: 5كمــا يكرمون اآلب (يوحنــا  االبنيكرم الجميع 

ًدا ليفســره بعيدا ل يوحنا فقط، وهو اإلنجيل الذي يقتبس منه محمود هذا النص وحي)، فالحظوا أن كل هذه النصــوص من إنجي10

ي مقابل  ي طول اإلنجيل وعرضــه. فالرب يســوع املســيح هنا كان يضــع الثالوث القدوس  الوثنية األخرى  اآللهةعن كل الســياق املســرد 

ي مواجهة تفريق م   ع اآلب.وليس يضع نفسه 

ر  ى ما ســــــــــــيأتي من كالمه، مما يث ي كالم محمود داود، وكأن هذا الجزء كان للتدريب ع ى هنا ينته الجانب األقل غرابة وكوميدية  إ

ر السخرية. فنبدأ مًعا هذا الجزء. ر مما يث ى حاله أك   الشفقة ع

ا  ي حياة املسيح، ويحاول أن يؤكد  رك محمود داود شهادات الناس والرسل واملسيح نفسه ويلجأ ألحداث حدثت  ي هذا الجزء سي

ي أن املسيح مجرد إنسان ن ورسول، ليس إال.   فكرته األساسية، أال و

  

ن  – 22: 2لوقا    املسيح ينجس أمه – 12: 12الوي

  

  يقتبس محمود داود هذا النص:

Luk 2:22 رها أيام تمت وملا ى به صعدوا موس شريعة حسب تطه   .للرب ليقدموه أورشليم إ

  

س إن كان املســــــــــــيح هو هللا، فكيف يُ  ويقول، ودية، نّجِ ذا املســــــــــــتوى)، ولإلجابة نقول، أن العذراء مريم كانت  أمه؟ (نعم هو يفكر 

ودي،  ود، ويوســـــــف النجار كان  ود فهم بل ان املســـــــيح نفســـــــه كان بحســـــــب امليالد يتبع ال وتبًعا لكون مريم العذراء ويوســـــــف من ال

مون بشــــــــــــريعة  ي عدم  موســــــــــــوناموس مل لهذا التطهر. فالنص ال يقل أبدا أن املســــــــــــيح نجس أمه أبدا، بل أن  احتياجح إن كانا 

ى أورشــــليم، األول  ن لصــــعودهما إ "، أي وفًقا لهذه الشــــريعة، فالنص يعطي ســــبب ي النص النص نفســــه يذكر "حســــب شــــريعة موســــ

ن هللا منذ العهد القديم. الســــــابق لهذا النص وهو اال  م وب ود وهذه عالمة بي ن ال ي شــــــريعة موســــــ فإنه يجب ان يخت ختتان، فكما 

ي أما النص الثاني وهو النص ال ي أو  يمام زوج الرب ناموس ي قيل كما ذبيحة يقدموا لكيهو لهذا النص فيذكر الســـــــــبب اآلخر تا  فر

ي النص، ونســــــــ أو تناســــــــ م .حمام ن أن هذا فمحمود داود قال ما لم يأت  ا أتى فعال قبل هذا النص وبعده. وهناك حادثة أخرى تب

ي بداية األمر، وقال له أنه هو، أي يوحنا، املحتاج أن  هو أســــــــــــلوب املســــــــــــيح، فعندما ذهب ليعتمد من يوحنا، منعه يوحنا تواضــــــــــــًعا 

فكيف يقبل أن ُيعمد املســيح؟ لكن ماذا  يعتمد منه فكيف يأتي املســيح إليه، وأن يوحنا ليس مســتحًقا أن يحل ســيور حذاء املســيح،

ر محتاج للعماد، لكن مادام هذا رب كل نكمل ان بنا يليق هكذا كان رد الســــــــــيد املســــــــــيح؟ قال له " العماد "، وهذا يع أن املســــــــــيح غ

ود" ب ر "عند ال ى أن يتممه، ال لحاجته له، فهو القدوس الذي بال خطية، بل يعت ألحد مزية عليه ح وإن يكون  لكيال ر، فاملســـــــيح أو

  .كان املسيح تخطاها بما ال يقارن 

  

ي - 39: 26م  – 23-22: 14م  – 45، 41: 22لوقا  – 18: 9لوقا  – 12: 6لوقا    املسيح يص



20 
 

  

Luk 6:12 ي ى خرج األيام تلك و ي الجبل إ   .هلل الصالة ي كله الليل وق. ليص

Luk 9:18 ي هو  وفيما ى يص   »أنا؟ إني الجموع تقول  من«: فسألهم. معه التالميذ كان انفراد ع

Luk 22:41 م وانفصل ى وجثا حجر  رمية نحو  ع ى ركبتيه ع   وص

Luk 22:45 ى وجاء الصالة من قام ثم   .الحزن  من نياما فوجدهم تالميذه إ

Mat 14:22 ى ويسبقوه السفينة يدخلوا أن تالميذه يسوع ألزم وللوقت ر  إ   . الجموع يصرف ح الع

Mat 14:23 ى صعد الجموع صرف وبعدما ي منفردا الجبل إ   .وحده هناك كان املساء صار  وملا. ليص

Mat 26:39 ى وخر  قليال  تقدم ثم ي وكان وجهه ع ر  أمكن إن أبتاه يا«: قائال يص  كما ليس ولكن الكأس هذه ع فلتع

  .»أنت تريد كما بل أنا أريد

ي لنفسه إًذا؟ ي؟ أيص ي آلخر،  يقتبس محمود هذه النصوص ليؤكد أن املسيح ليس بإله، وكيف يكون إلًها وهو يص بالتأكيد أنه يص

ن أن املســــــــيح إنما  ى رد بعض املســــــــيحي ي لآلب اإلله الحقيقي، وليس هذا فقط بل أنه يســــــــجد لآلب. ثم يرد محمود داود ع إنه يصــــــــ

رد محمود ويقول لهم ان كالمهم  ى الصـــــــــالة، ف ي وليس ألنه يحتاج إ ى لكي يعلمنا أن نصـــــــــ ي وحده،  خاطئصـــــــــ ألن املســـــــــيح كان يصـــــــــ

ي وحده؟ اما كان واجًبا عليه أن يجمع الناس ليعلمهم الصالة؟ فكي   ف كان يريد أن يعلمكم الصالة وهو كان يص

  

ي البداية، الخطأ هنا هو نفس  ر للشـــفقة والســـخرية والضـــحك، لكن ألجل الرد ســـنخصـــص كالمنا فقط للرد.  بالطبع، هذا الكالم مث

ا، فكما قلت ســابًقا، أننا ندافع عن الهوت املســيح كما ندافع عن ناســوته، وال نغفل  الخطأ العام، وهو نســيان أن املســيح إنســان أيضــً

ي املســـيح، والعكس صـــحيح، ال نغفل أثناء دفاعنا عن الن تي فيه. اســـوت، الجانب الالهو أثناء دفاعنا عن الالهوت، الجانب الناســـوتي 

ما نؤمن به  ي وباتحادهمافكل . فاملسيح ألنه أخذ جسد إنسان وصار مثلنا تحت اآلالم، كان يجوع ويعطش ويتعب ويبكي ويحزن ويص

ي تتعارض لو كنا نقول أن امل ..إلخ، فهذه كلها صفاته البشرية ر وال ال تتعارض مع كونه هو هللا املتجسد،  سيح هو الهوت فقط بغ

ذا، بل أن للمســــــــيح الهوت وناســــــــوت متحدين  فكل هذه الصــــــــفات إتحاد حقيقي كامل. ناســــــــوت، فهنا تكون املشــــــــكلة، لكنا ال نقول 

ء إال الخطية. ي كل  نا  ي صفاته كإنسان وال تنقض صفاته األخرى كإله فقد شا   هذا عن التأصيل الالهوتي. واألفعال البشرية 

ى كالمــه بشــــــــــــكــل منطقي فنقول: ألم يلحظ محمود داود أنــه يقرأ هــذه النصــــــــــــوص اليوم؟ : ألم يلحظ أنــه يقرأ  !أمــا عن الرد ع بمع

ى وفعل كذا وكذا؟ انفردبنفســـه أن املســـيح  إن املســـيح فعاًل د هذا الكالم اليوم؟ يقرأ محمو  فإن كان منفرًدا فكيف !عن الرســـل وصـــ

ى لكي يعلمنا جميًعا، وليس ليعلم تالميذه فقط، فمحمود داود متأثر بخلفيته الدينية  رضصـــــــــــ أن املســـــــــــيح كان يســـــــــــلمنا طريقة  فيف

ن (اآلباء الرســــــــــــول ى التابع ي الصــــــــــــالة من طبقة صــــــــــــحابته إ ن وحركات معينة  ، وهذا ال عالقة له بعقيدتنا أبًدا، ن)معينة وكالم مع

ى اليوم. ذا الكالم جعل الرسل يكتبون هذا كله ونحن نتعلم الصالة إ ى    فالروح القدس الذي أو

  

  الساعةعلم  – 32: 13مرقس 
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ن وبخاصــــــة ممن مثل محمود، فعندما تكلمهم عن  ر املســــــيحي ي غ الناســــــوت ذات املشــــــكلة الســــــابقة تتكرر اآلن، وهذه مشــــــكلة عامة 

يحـــاولون نقض كالمـــك بـــالكالم عن الالهوت، وعنـــدمـــا تكلمهم عن الالهوت تجـــدهم يحـــاولون نقض كالمـــك بـــالكالم عن النـــاســــــــــــوت. 

ي كل مكان، تجدهم يردون عليك ويقولون: كيف تقولون عنه أنه هو  فمثال، إن قلنا لهم أن املســــــــــــيح يغفر الخطايا وموجود بالهوته 

ذا ليس  ع ويعطش ويحزن ..إلخ؟! وعندما تكلمهم عن الصــفات البشــرية للمســيح، فتجدهم يكلموك عنهللا، فهل هللا يأكل ويجو  أنه 

ي فلك نفس هذا األسلو  ب من الِفهم، فالرب يسوع املسيح بكونه هو اإلله هو هللا، فأكله يثبت أنه ليس اإلله ..إلخ. وهذا النص يدور 

م تكون الســاعة، ألنه هو الديان نفســه، لكنه هنا يتكلم وفقا لطبيعته الناســوتية. فكيف ال يعرف املســيح الســاعة (الالهوت) يعرف 

، فـإن كـان لآلب )10: 17يوحنـا هو لـه ( )؟ ألم يقـل املســــــــــــيح أن كـل مـا لآلب3: 2الحكمـة والعلم (كولوســــــــــــ وهو املـذخر فيـه كـل كنوز 

ا معرفة الســــــــــــاعة كالهوت. فلالبنمعرفة الســــــــــــاعة،  رً  أيضــــــــــــً ر من ذلك، فهذا النص تم إيضــــــــــــاحه كث من  ا جًداوال أريد اإلطالة هنا أك

  النصوص األخرى ومن أقوال اآلباء.

رضلكن الغريب ليس هو استخدام هذا النص، بل أن محمود  أعاله ورد عليه مسبًقا، أو هكذا كان ينوي وحاول.  لناهقالرد الذي  اف

ى ناســــــــــــوته، ملاذا؟ ألن النص يذكر لفظ "اإلبن" وهو اللفظ  ره أن املســــــــــــيح كان يتكلم هنا بالنســــــــــــبة إ فقال أن النص ال يمكن تفســــــــــــ

ي م  ، إذن فمع ]القدس والروح واالبن اآلب باســــم وعمدوهم األمم جميع وتلمذوا فاذهبواي صــــيغة التعميد [ 20: 28املســــتخدم 

ى هذا الكالم نقول: ر. وللرد ع   هذا اللفظ هو "الالهوت" فال يمكن قبول هذا التفس

  

ا اآلب أوال ا املســــــــــــيح نفســــــــــــه "اإلبن" بل ودعاه  ى ف ر النصــــــــــــوص ال د : إن كنت تؤمن فعاًل بأن لفظ اإلبن يع الالهوت، فما أك

ى نفســــه، والرســــل أنفســــهم، فإن كنت تقبل بمفهومهم هذا ذا قد رددت ع ، فقد أثبت أن املســــيح هو الهوت أي أنه هو هللا، وتكون 

ال تظن ان لفظ "اإلبن" يع الالهوت واأللوهية، فقد نفسك بنفسك دون أن تدري وتكون قد هدمت كل ما قلته سابًقا. أما إن كنت 

ي هذا النص وأثبت لنفسك أن نقدك لهذا الرد الذي يقول أن  ى نفسك  املسيح هنا كان يتكلم وفًقا لناسوته وليس الهوته، رددت ع

ر صحيح ألنك نقضت ردك بنفسك أن اللفظ "اإلبن" ال يع الالهوت.   هو نقد غ

ر إســـــــتخدام هذا األســـــــلوب، فلقب "إبن  ثانًيا: من املعروف لكل قاريء مدقق أن املســـــــيح يتعمد إثبات وحدانية الالهوت والناســـــــوت ع

ى الناســــــــــــوت، يســــــــــــتخدمهما  هللا" الذي يبدو للوهلة ى يدل ع ى الالهوت، ولقب "إبن اإلنســـــــــــــان" الذي يبدو للوهلة األو ى يدل ع األو

ي طبيعته  ولقب "إبن اإلنســــان" مع بينما يســــتخدم املســــيح بشــــكل متعاكس. فيســــتخدم لقب "اإلبن" أو "إبن هللا" مع األمور البشــــرية 

ي طبيعته. وإليضاح هذا بال ي:األمور الالهوتية    نصوص نورد التا

  

  لقب "إبن هللا"

Heb 6:6 ويشهرونه ثانية هللا ابن ألنفسهم يصلبون  هم إذ للتوبة، أيضا تجديدهم يمكن ال  ،وسقطوا.  
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  "االنسانلقب "إبن 

Mat 12:8  أيضا السبت رب هو  اإلنسان ابن فإن«.  

Mat 13:41  ي املعاثر  جميع ملكوته من فيجمعون  مالئكته اإلنسان ابن يرسل   اإلثم وفاع

Mat 16:27  عمله حسب واحد كل يجازي  وحينئذ مالئكته مع أبيه مجد ي يأتي سوف اإلنسان ابن فإن.   

Mat 24:30  آتيا اإلنسان ابن ويبصرون األرض قبائل جميع تنوح وحينئذ. السماء ي اإلنسان ابن عالمة تظهر  وحينئذ 

ى ر ومجد بقوة السماء سحاب ع   .كث

Mat 25:31 »ن املالئكة وجميع مجده ي اإلنسان ابن جاء وم ى يجلس فحينئذ معه القديس   .مجده كرس ع

Mar 8:38 ى من ألن ي اإلنسان ابن فإن الخاطئ الفاسق الجيل هذا ي وبكالمي بي است  مع أبيه بمجد جاء م به يست

ن املالئكة   .»القديس

Joh 3:13 ى صعد أحد وليس   .اإلنسان ابن السماء من نزل  الذي إال  السماء إ

Joh 6:62 ى صاعدا اإلنسان ابن رأيتم فإن   !أوال كان حيث إ

  

ى. ليس هذا فحســـــــــــــب، بل أنه الهوتًيا، ال يوجد فكما رأينا، فإن اللقبان ُيســــــــــــتخدمان  ر الداللة ال قد يراها البعض للوهلة األو بغ

ن طبيع ما فيمكن أن اتحاداملسيح، فطاملا املسيح هو  فصل ب ما دون  بي   .انفصاليتكلم وفًقا ألي م

Joh 20:17 ى بعد أصعد لم ألني تلمسي ال «: يسوع لها قال ى اذه ولكن. أبي إ ي إخوتي إ ى أصعد إني: لهم وقو  أبي إ

 .»وإلهكم وإله وأبيكم

ي سيكون نفس الرد. يظن  " يع أن املنفس الفكرة ونفس املبدأ وبالتا سيح مجرد عبد له إله مثلنا محمود داود أن قول املسيح "إله

فصار إنسانا مثلنا تماًما ما عدا  نا تماما، فكما أوضحنا أنه بسبب أن املسيح قد تجسد وأخذ جسد مثلخاطئمثله إال أن هذا مفهوم 

ي ويجوع ويعطش ويتعب ويحزن ويبكي وله إله بحسب  وباتخاذهالخطية فقط.  هذا الجسد صار له وعليه كل ما للجسد، فهو يص

  . الجسد

ي  ما لنا، أي  إنه أخذوصيون، بل جسد حقيقي مثلنا تماًما، فنحن نقول كما يؤمن الخياليون أو الغنفاملسيح ليس له جسد خيا

ن طبيعة بنوته ذا ب را، أن املسيح لم يقل "أبينا" أو "إلهنا" مفرًقا  ي هذا النص، والذي نكرره كث  جسدنا وضعفنا. لكن املالحظ هنا 

يح إبن لآلب من حيث الجوهر والطبيعة، إبن وحيد الجنس ألبيه اآلب، أما نحن فأبناء بنعمة التب ال هلل وطبيعة بنوتنا له، فاملس

ي ألوهية وقتية غرضية، بحيث أن املسيح قد  ي مسألة ألوهية اآلب له، فألوهية اآلب للمسيح  جسدا وصار  اتخذال نستحقها. وهكذا 

ي نفسها لآلب تحت اآلالم مثلنا تماًما ي طبيعة الالهوت ال  ى  ي طبيعة  طبيعتنا، إنما لكن طبيعته األو بشرية أصيلة، فنحن نحن 

." ن "أبي وإله ي املفهوم ب ى طبيعتنا هذه الضعيفة، ومن هنا كان تفريق املسيح    ال طبيعة أخرى سابقة لنا ع

ي أبجديات  ن أيًضا، لذا نعذره عليه، فمن يسقط  ر من املسيحي ا محمود داود أيًضا، وهو خطأ يقع فيه كث من األخطاء ال وقع ف

ء عن املسيحية.  ي هذه، وال سيما وأن ثقافته املسيحية قد أخذها من مصادر ال تعرف أي  املعرفة املسيحية ال نتوقع منه أال يسقط 
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ي أنه يقو هذا الخطأ يتمث ي الصليبل  ى األرض أال و اء رسالته ع ، بحسب رأيه ل أن املسيح لن يتصرف ولن يتكلم كإنسان بعد إن

ي أحداث  خاطيء،  فعلها املسيح بالهوته فقط وليس ناسوته، وهذا مفهومهو. فهو يعتقد أن كل األحداث ال تلت مرحلة الصلب 

ود أن املسيح بعدما قام من املوت، قام بجسده أيًضا؟ فاملسيح سيظل سيتعامل بطبيعته املتحدة ح بعد صعودة، ألم يلحظ محم

م أن يعطوه ليأكل، ومكث معه قال لتالميذه أن يجسوهف ي مكان الجراحات، وطلب م رة، ويلمسوه وأن يضع توما إصبعه  م أياًما كث

ى أن يأتي يوم القيامة ويشفع لنا بشفاعته الكفارية قدام  ي السماء بجسده املمجد، إ م بجسده أيًضا، فهو لآلن  قبل أن يصعد ع

  :اآلب

  

Heb 7:25 ى أيضا يخلص أن يقدر  ثم فمن ى به يتقدمون  الذين التمام إ ن كل ي ي هو  إذ هللا، إ م ليشفع ح   .ف

Heb 9:24 ى يدخل لم املسيح ألن ى بل الحقيقية، أشباه بيد مصنوعة أقداس إ ا، السماء إ  وجه أمام اآلن ليظهر  عي
  .ألجلنا هللا

1Jn 2:1 البار املسيح يسوع ،اآلب عند شفيع فلنا أحد أخطأ وإن. تخطئوا ال  لكي هذا إليكم أكتب أوالدي، يا.  

  

ما نفس الخطأ  ن  ي الالهوتي، فهذا النص الذي استخدمه محمود داود، والنصان التالي والذي هو نتيجة عدم فهم الالهوت املسي

ى اإلطالق منه:   ع

  

Rev 3:12 هيكل ي عمودا فسأجعله يغلب من ، ى يخرج يعود وال  إله ، اسم عليه وأكتب خارج، إ  إله مدينة واسم إله

، عند من السماء من النازلة الجديدة أورشليم   .الجديد واسم إله

1Co 15:24-28 اية ذلك وبعد  أن يجب ألنه 25. قوة وكل سلطان وكل رياسة كل أبطل م اآلب هلل امللك سلم م ال

 تحت ء كل أخضع ألنه 27. املوت هو  يبطل عدو  آخر  26. قدميه تحت األعداء جميع يضع ح يملك

ر  أنه فواضح »أخضع قد ء كل إن« يقول  حينما ولكن. قدميه  أخضع وم 28. الكل له أخضع الذي غ

  .الكل ي الكل هللا يكون  كي الكل له أخضع للذي سيخضع أيضا نفسه االبن فحينئذ الكل له

  

" ويقول، ها املســــــيح اآلن بال ناســــــوت ومع ذلك يظل اآلب إلهه، وهذا ألن محمود  فيحتج محمود من النص األول بكلمة "إله

ى الســـــــماال يتذكر أن ا ا إ ر هنا، فيحتج ملســـــــيح إنما صـــــــعد بناســـــــوته أيضـــــــً ء وســـــــيعطي به كفارة ألجل خطايانا. أما النص األخ

ى  ي يوم القيامة، وهذا صـحيح إذ أن ا اعتبار محمود به ع مازال متحد الهوته  ملسـيحأن املسـيح نفسـه سـيخضـع لآلب، ح 

ا لكي يموت به عنا ويفدينا ويقدمه لولم ينفصـــــال بناســـــوته آلب ذبيحة أبدية أمامه عن ، فقد أخذ املســـــيح ناســـــوته خصـــــيصـــــً

ي يوم القيامة سيخضع لآلب، ولكي نشرح ملحمود ما لن يفهمه إال بالنصوص نعطي ل ذا الناسوت  ه نصوص جميعنا، وهو 

ي هذا اليوم:   حرفية تقول أن املسيح هو الذي يدين 
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Mat 25:31 »ن املالئكة وجميع مجده ي اإلنسان ابن جاء وم ى يجلس فحينئذ معه القديس  32 .مجده كرس ع

ي يم  كما بعض من بعضهم فيم  الشعوب جميع أمامه ويجتمع  فيقيم 33 الجداء من الخراف الرا

 رثوا أبي مباركي يا تعالوا: يمينه عن للذين امللك يقول  ثم 34. اليسار عن والجداء يمينه عن الخراف

 .العالم تأسيس منذ لكم املعد امللكوت

Mat 16:27 عمله حسب واحد كل يجازي  وحينئذ مالئكته مع أبيه مجد ي يأتي سوف اإلنسان ابن فإن. 

Rom 14:10 املسيح كرس أمام نقف سوف جميعا ألننا بأخيك؟ تزدري  ملاذا أيضا أنت أو  أخاك؟ تدين فلماذا أنت وأما 

 واحد كل فإذا 12. »هللا سيحمد لسان وكل ركبة كل ستجثو  ي إنه الرب يقول  ي أنا«: مكتوب ألنه 11

  .هلل حسابا نفسه عن سيعطي منا

2Co 5:10 را صنع، ما بحسب بالجسد كان ما واحد كل لينال ،املسيح كرس أمام نظهر  جميعا أننا بد ال  ألنه  أم كان خ

  .شرا

  

ى ههنا أعاننا الرب ويُ  ن.إ  ..ع


