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الشبهة

مسحه اهلل بالروح القدس
يقول بطرس عن المسيح  " :يسوع الذي في الناصرة كيف مسحه اهلل بالروح القدس  " ..اعمال 01
عدد  . 83من المعلوم ان المسيحيون يؤمنون بعقيدة التثليث والتي تنص على ان الروح القدس هو
اهلل  .وهكذا فإن النص يصبح هكذا  " :مسح اهللُ اهلل باهلل " فكيف يكون اهلل ماسحاً وممسوحاً
وممسوحاً به في الوقت ذاته ؟

وايضا شبهة اخري مماثلة يقولها احدهم
يقول يوحنا " في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة اهلل " يوحنا  0عدد  0ويقول
المسيحيون ان الكلمة هو اهلل فيكون العدد " في البدء كان اهلل واهلل كان عند اهلل وكان اهلل اهلل " ما
هذا الكالم ؟

الرد

هذا االمر تم الرد عليه م ار ار وتك ار ار والكتاب المقدس بعهديه وايضا االباء شرحوا الثالوث
وباختصار نؤمن باله واحد ولكن هذا االله بوحدانيته مميز في ثالث اقانيم بدون انقسام وبدون
تركيب ايضا فاالب هو اهلل ولكن اهلل ليس االب فقط واالبن هو اهلل ولكن اهلل ليس ابنا فقط والروح
القدس هو اهلل ولكن اهلل ليس الروح القدس فقط  .وايضا االب هو اهلل واالبن هو اهلل والروح
القدس هو اهلل فالجوهر ال ينقسم ولكن االب ليس هو االبن فاالب مميز عن االبن ولكن بدون
انفصال واالبن ليس هو الروح القدس فاالبن مميز عن الروح القدس ولكن بدون انفصال والروح
القدس ليس االب فالروح القدس مميز عن االب بدون انفصال فهو اله واحد ,جوهر الهي واحد
بدون انقسام او انفصال وال تركيب.

ففي التمييز بين االقانيم بدون انفصال االب يمسح االبن بالروح القدس في التمييز االقنومي الن
االب غير االبن غير الروح القدس في الجوهر االلهي الواحد.
امر اخر الكالم هنا عن المسيح المتجسد والمسح هنا للكلمة المتجسد اي تخصيص وظيفي للرب
يسوع المسيح الذي قبل التجسد بارادته .والكالم هنا عن " يسوع الذي من الناصرة " وهذا اسم
بشرية المسيح  ,فهنا الكالم اصال عن ذلك اإلنسان البشري الكامل الذي اسمه يسوع ,وقد
مسحه اهلل ,والمسحة هنا وظيفة وفعل كهنوتي ,والمعنى "خصصه" تماماً مثلما جاء النبي صموئيل
قديماً و"مسح" داود ملكاً اي خصصه ملكاً على شعب إسرائيل.
فلهذا تطبيق المعني الذي علي الجسد انه علي الجوهر االلهي اصال خطا
التعبيرات الالهوتية الهامة:
جوهر = Essence



=

 = Ousiaأوسيا

طبيعة = Nature



=

 = Physisفيزيس

أقنوم

 = Hypostasis =  = Personهيبوستاسيس

شخص =  = Person

 = Prosoponبروسوبون

كلمة  personاإلنجليزية مأخوذه عن كلمة  personaالالتينية وتعنىى أقنىوم أو شىخص .ولكننىا
نجد لكل من التعبيرين ما يخصه فى اللغة اليونانية.
كلمىىة  مكونىىة مىىن مقطعىىين ( هيبىىوو وتعنىىى تحىىت و ( ستاسىىيسو
وتعنى قائم أو واقف وبهذا فإن كلمىة (هيبوستاسىيسو تعنىى تحىت القىائم والهوتيىاً معناهىا مىا يقىوم
عليه الجوهر أو ما يقوم فيه الجوهر أو طبيعة.

وكلمة اوسيا  ουσιαفي اليوناني القديم تعني اسم انيا اي كائن وتسىاوي فىي االنجليزيىة being
وتترجم التينىي الىي  essentiaاي االسىاس وحىديثا تتىرجم فىي االنجليزيىه الىي  essenceوهىي
تعني كيان والجوهر والماهية والذات وتستخدم ايضا بمعني طبيعه

ولشرح ذات اهلل اقدر ان اقول ال يقدر احد ان يعرف اهلل كل المعرفه الننىا مقيىدين بنطىاق المحىدود
الننا في قيد المادة فلن نستطيع ان ندرك ادراك كامل للغير محدود الن الماده ال تحده وحتىي اللغىه
البشريه غير كافيه للتعبير عن اهلل وهي عاجزه عن ان تصفه النها لغه محدوده التكفي ان تعطىي
مدلوالت تشرح الالمحدود
والحقائق الالهوتيه هي فوق العقل ولكن ليست ضىد العقىل فىتفهم بامثلىه مىع فىرق التشىبيه وفىرق
الحقائق العلميه عن الحقائق االيمانية
وهذا ما قاله معلمنا بولس
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 01 :08
ض ا ْلمع ِرفَ ِة ِ
آة ِفي لُ ْغ ٍز ِ
اآلن ِفي ِمر ٍ
لك ْن
َع ِر ُ
لك ْن ِحي َن ِئ ٍذ َو ْج ًها لِ َو ْج ٍهَ .
فَِإ َّن َنا َن ْنظُُر َ
اآلن أ ْ
ف َب ْع َ َ ْ
ْ
ِ ٍِ
ْت.
َع ِر ُ
ف َك َما ُع ِرف ُ
سأ ْ
حي َنئذ َ
فاستطيع ان اصف اهلل بعقلي المحدود بانه اله واحد وحيد
سفر التثنية 4 :6
ِ
الرب إِله َنا رب و ِ
احد.
س َرِائي ُل َّ :
س َم ْع َيا إِ ْ
«ا ْ
ُ َ َ
وهو غير محدود

سفر الملوك األول 12 :3
ات وسماء َّ ِ
س ُك ُن اهللُ َحقًّا َعلَى األ َْر ِ
س ُع َك فَ َك ْم ِباألَ َق ِّل
ض؟ ُه َوَذا َّ
أل ََّن ُه َه ْل َي ْ
الس َم َاوات الَ تَ َ
الس َم َاو ُ َ َ َ ُ
ت؟
ت الَِّذي َب َن ْي ُ
ه َذا ا ْل َب ْي ُ
ازلي ابدي
سفر أخبار األيام األول 86 :06
الشع ِبِ « :
ب.
الر َّ
َّحوا َّ
ُم َب َارك َّ
يل ِم َن األ ََز ِل َوِالَى األ ََب ِد» .فَقَ َ
س َرِائ َ
الرب إِ ُ
آم َ
سب ُ
ال ُكل َّ ْ
له إِ ْ
ين » َو َ
سفر المزامير 1 :01
ت اهللُ.
ِم ْن قَ ْب ِل أ ْ
س ُكوَن َة ُم ْن ُذ األ ََز ِل إِلَى األ ََب ِد أَ ْن َ
ْت األ َْر َ
َن تُولَ َد ا ْل ِج َبا ُل أ َْو أ َْب َدأ َ
ض َوا ْل َم ْ
سفر المزامير 1 :08
ت.
ُك ْر ِسي َك ُمثْ َبتَة ُم ْن ُذ ا ْل ِق َدِمُ .م ْن ُذ األ ََز ِل أَ ْن َ
فهو اله واحد ازلي غير متجزئ موجود لكماله في كل مكان
فاهلل وحدانية موجود وحدانيه عاقل وحدانيه حي
ونؤمن بان اهلل الواحد هو له ثالث خواص ذاتيه قىائم عليهىا الىذات االلهيىة الوجىود والعقىل النىاطق
والحياه
والوجود واصل الوجود هو االب الن بدون وجود يصبح في فكرنا اهلل غير موجود وهذا خطأ
والعقل هو االبن وبدون العقل يكون اهلل غير غاقل وهذا خطأ
والحياه بالروح القدس وبدون الروح القدس ال يكون اله حي وهذا ايضا خطأ

وايمانا باهلل الواحد في الثالوث اليعني اننا نؤمن بثالث الهة النه ذات واحد جوهر واحد وساتي الي
هذا التعبير الحقا
ويوجد تعبيرات كثيره جدا عن الثالوث من اول التكىوين  0الىي اخىر سىفر الرؤيىا لىيس المجىال االن
قد افرد لها ملف اخر
ولكن االن استخدم تعبيرات البابا اثاناسيوس في شرح الثالوث في نقاط وهي

0كىىل مىىن ابتغىىى الخىىالص ,وجىىب عليىىه قبىىل كىىل شىىيء أن يتمسىىك باإليمىىان الجىىامع العىىام للكنيسىىة
المسيحية.
ّ
1كل من ال يحفظ هذا اإليمان ,دون إفساد ,يهلك هالكاً أبدياً.
8هذا اإليمان الجامع هو أن تعبد إلهاً واحداً في ثالوث ,وثالوثاً في توحيد.
4ال نمزج األقانيم وال نفصل الجوهر.
5إن لآلب أقنوماً ,ولالبن أقنوماً ,وللروح القدس أقنوماً.
ٍ
متساو ,وجالل أبدي معاً.
6ولكن اآلب واالبن والروح القدس الهوت واحد ومجد
2كما هو اآلب ,كذلك االبن ,كذلك الروح القدس.
3اآلب غير مخلوق ,واالبن غير مخلوق ,والروح القدس غير مخلوق.
0اآلب غير محدود ,واالبن غير محدود ,والروح القدس غير محدود.
01اآلب سرمد ,واالبن سرمد ,والروح القدس سرمد.
00ولكن ليسوا ثالثة سرمديين ,بل سرمد واحد.

01وكذلك ليس ثالثة غير مخلوقين ,وال ثالثة غير محىدودين ,بىل واحىد غيىر مخلىوق وواحىد غيىر
محدود.
08وكذلك اآلب ضابط الكل ,واالبن ضابط الكل ,والروح ضابط الكل.
04ولكن ليسوا ثالثة ضابطي الكل ,بل واحد ضابط الكل.
05وهكذا اآلب إله ,واالبن إله ,والروح القدس إله.
06ولكن ليسوا ثالثة آلهة ,بل إله واحد.
02وهكذا اآلب رب ,واالبن رب ,والروح القدس رب.
03ولكن ليسوا ثالثة أرباب ,بل رب واحد.
00وكما أن الحق المسيحي يكلّفنا أن نعترف بأن كالً من هذه األقانيم بذاته إله ورب.
11كذلك الدين الجامع ,ينهانا عن أن نقول بوجود ثالثة آلهة وثالثة أرباب.
10فاآلب غير مصنوع من أحد ,وال مخلوق ,وال مولود.
11واالبن من اآلب وحده ,غير مصنوع ,وال مخلوق ,بل مولود.
18والروح القدس من اآلب واالبن ,ليس مخلوق وال مولود بل منبثق.
14فإذاً آب واحد ال ثالثة آباء ,وابن واحد ال ثالثة أبناء ,وروح قدس واحد ال ثالثة أرواح قدس.
15ليس في هذا الثالوث من هو قبل غيره أو بعده وال من هو أكبر وال أصغر منه.
16ولكن جميع األقانيم سرمديون معاً ومتساوون.
12ولذلك في جميع ما ُذكر ,يجب أن نعبد الوحدانية في ثالوث ,والثالوث في وحدانية.
13إذاً من شاء أن َي ْخلُص عليه أن يتأكد هكذا في الثالوث.

10وأيضاً يلزم له الخالص أن يؤمن كذلك بأمانة بتجسد ربنا يسوع المسيح.
ونقر بأن ربنا يسوع المسيح ابن اهلل ,هو إله وانسان.
81ألن اإليمان المستقيم هو أن نؤمن ّ
80هو إله من جوهر اآلب ,مولود قبل الدهور وانسان من جوهر أمه مولود في هذا الدهر.
81إله تام وانسان تام ,كائن بنفس ناطقة وجسد بشري.
ٍ 88
مساو لآلب بحسب الهوته ,ودون اآلب بحسب ناسوته.
84وهو وان يكن إلهاً وانساناً ,إنما هو مسيح واحد ال اثنان.
85ولكن واحد ,ليس باستحالة الهوته إلى جسد ,بل باتِّخاذ الناسوت إلى الالهوت.
86واحد في الجملة ,ال باختالط الجوهر ,بل بوحدانية األقنوم.
82ألنه كما أن النفس الناطقة والجسد إنسان واحد ,كذلك اإلله واإلنسان مسيح واحد.
83هىىو الىىذي تىىألم ألجىىل خالصىىنا ,ونىىزل إلىىى الهاويىىة  -أي عىىالم األرواح  -وقىىام أيضىاً فىىي اليىىوم
الثالث من بين األموات.
80وصعد إلى السماء وهو جالس عن يمين اآلب الضابط الكل.
41ومن هناك يأتي ليدين األحياء واألموات.
40الذي عند مجيئه يقوم أيضاً جميع البشر بأجسادهم ,ويؤدون حساباً عن أعمالهم الخاصة.
41فالذين فعلوا الصالحات ,يدخلون الحياة األبدية ,والذين عملوا السيئات يدخلون النار األبدية.
48هذا هو اإليمان الجامع ,الذي ال يقدر اإلنسان أن يخلص بدون أن يؤمن به بأمانة ويقين.

الن االب هذا لقبه وهو غير مخلوق وال مولود وال منبثق فاالبن يلقبىه بىاالب والىروح القىدس يلقبىه
باالب رغم ان الروح القدس غير مولود من االب
والن االبىن مولىود مىن االب االبىن الوحيىد فهىو غيىر مخلىوق وال منبثىق واالب يلقبىه بىاالبن والىروح
القدس يلقبه باالبن رغم ان االبن غير مولود من الروح القدس
والروح القدس منبثق من االب غير مولود وغير مخلىوق ويلقبىه االب بىالروح القىدس واالبىن ايضىا
باالروح القدس

النقطىىه الثانيىىه وهىىي ايضىىا هامىىة الفىىرق بىىين االقنىىوم والجىىوهر ,وخالصىىة مىىا تقىىدم أن اهلل فىىىي
ىيحية واحىىد ,وان كىىان الالهىىوت ثالثىىة أقىىانيم  :اآلب واالبىىن والىىروح القىىدس ,أي جىىوهر واحىىد
المسى ّ
وثالثة أقانيم ,غير أن الجوهر غير مقسوم .فليس ٍ
لكل من األقانيم جزء خاص منه ,بىل لكىل أقنىوم
كمال الجوهر الواحد نظير اآلخر.
واهلل ال يتجزء وغير مركب من اجزاء
واالبن له كل ما لالب ولكن االبن ليس اب واالب لىه كىل مىا لالبىن ولكىن االب لىيس ابىن واالبىن لىه
كل ما للروح القدس ولكىن االبىن لىيس الىروح القىدس والىروح القىدس لىه كىل مىا لىالب واالبىن ولكىن
الروح القدس ليس ابا او ابنا
اذا فهل تعبير اقنوم مساوي ومرادف للجوهر ام ال ؟
الحقيقىىه االجابىىه علىىي هىىذا االمىىر تحتىىاج تركيىىز الننىىا جميعىىا نعىىرف ان االقنىىوم لىىيس لىىه جىىزء مىىن
الجوهر ولكن لكل اقنوم كمال الجوهر

ولهىىذا عنىىدما اتكلىىم عىىن الهيبوسىىتيزيس او االقنىىوم اسىىتطيع ان اسىىتخدم كلمىىة اوسىىيا او الجىىوهر
كمرادف له الن االقنوم يمثل كل الجوهر
رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 8 :0
ِ
امل ُك َّل األَ ْ ِ ِ ِ
الَِّذي و ُهو بهاء م ْج ِد ِه ورسم جو َه ِرِه وح ِ
ص َن َع ِب َن ْف ِس ِه
ََ
َ َ ُْ َْ
ش َياء ِب َكل َمة قُ ْد َرِته َب ْع َد َما َ
َ َ ََ ُ َ
ين ا ْلع َ ِ ِ
طايا َنا جلَ ِ ِ
تَ ْط ِه ا ِ
َعالِي
ظ َمة في األ َ
ير ل َخ َ َ
س في َيم ِ َ
َ َ
ً
ος ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου
φερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου δι εαυτου
καθαρισμον ποιησαμενος των αμαρτιων ημων εκαθισεν εν δεξια της
μεγαλωσυνης εν υψηλοις
وشرحت سابقا معني الهيبوستيزيس وهو القائم عليه الجوهر
والن االقنوم له ملئ الجوهر فاستطيع ان ااقول ان الهيبوستيزيس ( اقنوم و مرادف اوسيا ( جوهر
و ولهذا البابا اثناسيوس كان يستخدمها كمترادفات لشرح االقنوم

ولكىىن ان تكلمىىت علىىي الجىىوهر فىىالجوهر ( اوسىىيا و ال يسىىاوي اقنىىوم الن الجىىوهر قىىائم علىىي ثىىالث
اقانيم وليس اقنوم الواحد ولهذا ال استطيع ان اقول ان الجوهر مرادف لالقنوم
اذا االقنوم مرادف للجوهر ولكن الجوهر غير مرادف القنوم
ولهذا اقول ان االبن ( المسيح و هو اهلل ولكن اهلل ليس هو االبن فقط ( المسيح هو اهلل ولكن اهلل
ليس هو المسيح فقط و

وفى التجسد نؤمن ونعلِّم باألقنوم الواحد .وفى الثالوث نؤمن بجوهر إلهى واحد وليس بىأقنوم واحىد
بىىل بثالثىىىة أقىىىانيم لهىىىا نفىىىس الجىىىوهر اإللهىىىى الواحىىد الغيىىىر مقسىىىم وال مركىىىب مىىىن اجىىىزاء .وعبىىىارة
"هوموأوسيون تو باتير" (اليونانيىةو الموجىودة فىى قىانون اإليمىان النيقىاوط القسىطنطينى ترجمتهىا
الدقيقىىة هىىى" :لىىه نفىىس ذات جىىوهر اآلب" أط أن أقنىىوم االبىىن حينمىىا ُولىىد منىىذ األزل أط قبىىل كىىل
الدهور من اآلب فإنه لم يولد بجوهر مختلىف بىل أنىه قىد ُولىد أزليىاً بغيىر انفصىال وبىنفس الجىوهر
الىىذط لىىآلب وهىىذا يعنىىى وحدانيىىة الجىىوهر اإللهىىى ونفىىس األمىىر ينطبىىق علىىى الىىروح القىىدس ولكىىن
باالنبثاق وليس بالوالدة.
وكل ما قدمته حتي االن ال يصف حقيقة اهلل النه اعلي من ان ندركه ولهذا قال المسيح
إنجيل يوحنا 01 :8
اوي ِ
ِ ِ
الس َم ِ
َّات؟
ت لَ ُك ُم َّ
ون فَ َك ْي َ
ون إِ ْن ُق ْل ُ
ت ُق ْل ُ
إِ ْن ُك ْن ُ
ف تُ ْؤ ِم ُن َ
ستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
ت لَ ُك ُم األ َْرضيَّات َولَ ْ
فالروح القدس هو الذي ارشد االباء في هذه الشروحات الن
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس 01 :1
اق ِ
َعلَ َن ُه اهلل لَ َنا َن ْح ُن ِبر ِ
اهلل.
وح ِه .أل َّ
ص ُك َّل َ
َع َم َ
ش ْي ٍء َحتَّى أ ْ
فَأ ْ
َن الر َ
وح َي ْف َح ُ
ُ
ُ
ولكن كل هذا فقط ندرك بعض االدراك ونعرف بعىض المعرفىه امىا كىل المعرفىه فسىتكون فىي ملكىوت
السىىموات الن اهلل غيىىر محىىدود والادراك اهلل الغيىىر محىىدود سىىنحتاج زمىىن ال محىىدود لمعرفىىة الغيىىر
محدود
فمعرفة اهلل هو اجمل واحلي واعظم متعه وهي التي سنقضي فيها االبديه الغير محدوده

والمجد هلل دائما

