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 :قدمةم

علم مقارنة األديان، أو كما مساه املسلمون األوائل بعلم امللل والنحل، من بني العلوم 
العقلية اإلسالمية يف أزهى عصورها، فكما أنتج العقل املسلم األول اليت كانت نتاج احلركة 

علوم ذاتية تراثية كانت أم عقلية، أنتج كذلك علم مقارنة األديان أو علم امللل والنحل، 
الذي كان للمسلمني السبق يف التأليف والتأسيس له سواء من ناحية املنهج أو من ناحية 

مني األوائل عاملا مهما كان توجهه الفكري أو العقدي أو احملتوى، فال تكاد جتد يف املسل
حىت التخصصي مل يكتب ويؤلف يف هذا العلم، لذا زخرت املكتبة اإلسالمية بالعديد من 
املؤلفات يف هذا اجملال، سواء أكانت كتبا مفردة أو جمموعة رسائل أو حىت فصوال وأبوابا 

 .املتعددة التخصصات خمصصة للرد أو للبيان موجودة بني دفيت الكتب

ولعل الدارس قد يبادره السؤال عن سبب وجود هذا الكم اهلائل من الكتب 
واملؤلفات يف هذا العلم، خاصة إذ نظرنا إىل املدة الزمنية اليت ألفت فيها هذه الكتب، واليت 
 ال تكاد تتجاوز الستة قرون، هذا إذا اعتربنا أن احلركة العقلية اإلسالمية قد توقفت عن

 .اإلبداع يف أوائل القرن السابع

إن أهم الدوافع اليت جعلت املسلمني يهتمون هبذا العلم تأليفا وكتابة ومناظرة، هو 
الرتاث املرجعي نفسه، فالقرآن الكرمي فيه الكثري من اآلي اليت تناولت يف موضوعاهتا 

وتوجهاهتم، أصحاب العقائد املختلفة، من يهود ونصارى ووثنيني على اختالف مشارهبم 
وبينت مواضع االحنراف العقدي يف هذه الديانات، كما تناولتها بالنقد والنقاش العقلي 
واملنطقي، قصد الوصول إىل فساد هذه الديانات ودخول االحنراف والضالل إليها على يد 

 .أتباعها

در فالقرآن الكرمي هو احملرك والدافع األول للمسلمني لالهتمام هبذا العلم، فهو املص
اإلسالمي األول الذي تناول العقائد املخالفة لعقيدة التوحيد بالنقد والتمحيص والرّد، فتناول 
القرآن عقائد اليهود املختلفة يف األلوهية والنبوة والبعث واجلنة والنار، وبني هتافتها وبطالهنا،  

، ورد عليها كما تناول عقائد النصارى وقوهلم بالتثليث والبنوة والتجسد والصلب والفداء
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القرآن الكرمي ردا منطقيا وعقالنيا مفحما، هذا باإلضافة إىل حديث القرآن عن بعض 
 .العقائد األخرى وبيان أن كل ما خيالف التوحيد هو باطل عقال وشرعا وفطرة

زيادة على تناول القرآن للعقائد املخالفة لعقيدة التوحيد ودوره يف حتفيز العقل املسلم 
يان األخرى بالدراسة والفحص، فإن التحديات اليت عاشها املسلمون عند على تناول األد

اتساع الرقعة اجلغرافية لإلسالم، واالحتكاك اجلديد مبختلف الديانات السماوية والوضعية، 
وما رآه املسلمون من حتدي عقدي جعلهم يف موقف ال مفر منه يف التعامل والتواصل معه، 

بيان حماسن اإلسالم من جهة، وفساد معتقد اآلخر من جهة  سواء بدعوة اآلخر اليت تقتضي
ثانية، أو بالرد على املتهجمني على اإلسالم وشريعته وذلك عن طريق النقد العلمي واملنهجي 

 .ألديان اخلصوم

 .تعريف بعلم مقارنة األديان: أوال

 .تعريف الدِّين -7
 :لغة - أ

 :لغة أمههاالدِّين بكسر الدال له معاين واستعماالت كثرية يف ال

دنته بفعله دينًا أي جزيته، ويف : تقول  :الجزاء والمكافئة والحساب .1
َماِلِك ) :ومن هذا قول اهلل تعاىل .كما تفعل يفعل بك: أي 1(كما تدين تدان) :احلديث

ينِ   .2(يَ ْوِم الدِّ
 ."مازال ذلك ديين وديدين" تقول العرب :العادة والشأن والحال .2

 :ن مشيلأما عن احلال قال النظر ب

 .1لو لقيتين على دين غري هذه احلالة ألخربتك: سألت أعرابيا عن شيء فقال

                                                             
 (.12/282) الباري البن حجر  روي هذا احلديث مرفوعاً  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، انظر فتح 1
 .2: سورة الفاحتة 2
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: يقال ِدنته ودنت له أي :الذل واالنقياد والطاعة والعبادة والخضوع .3
، وهو أصل املعىن وهبذا مسيت 2دان بكذا ديانة وتدين به فهو دي ِّن ومتدين: أطعته ويقال

 .3(َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ِمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه لِلَِّه َوُهَو حُمِْسن  ): اىلالشريعة دينا ومن هذا قول اهلل تع
َر ِديِن اللَِّه : ) ومن هذا قول اهلل تعاىل: 4ويطلق الدين على اإلسالم .2 أَفَ َغي ْ

 .6(قِّ ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه بِاهْلَُدى َوِديِن احلَْ : )وقول اهلل تعاىل .يعين اإلسالم 5(يَ ب ُْغونَ 
 .7(َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يف ِديِن اْلَمِلكِ : )ومنه قوله تعاىل : القضاء .5
ومنه : أي سسته وملكته، قال ابن منظور: تقول ِدنته :السياسة والملك .6

 .8مسي املصر مدينة

 :في االصطالح االسالمي - ب

دين تعريفا انقسم املسلمون يف تعريفهم للدين إىل فريقني، الفريق األول عرف ال
اصطالحيا يركز على زاوية انتمائه، أي تعريفا ال يدخل فيه إال الدين اإلسالمي، والفريق 

 :الثاين عرفه تعريفا اصطالحيا عاما يشمل مجيع األديان واملعتقديات، والتفصيل يف اآليت

 :تعريف الدين في االصطالح اإلسالمي .7

اإلسالمي على عدة أقوال اختلف علماء اإلسالم يف تعريف الدين باالصطالح 
 : أمهها

                                                                                                                                                                               
 (.13/165) لسان العرب  1
 (.13/162)لسان العرب  2
 .125النساء أية رقم  3
 (.1/302) ، والعجم الوسيط( 2/222) ، والقاموس احمليط ( 13/165) لسان العرب  4
 . 83سورة آل عمران أية رقم  5
 .33سورة التوبة آية رقم  6
 .26ف آية رقم سورة يوس 7
 (.13/165) لسان العرب  8
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ويدل عليه املعىن اللغوي واملعىن الشرعي، فقد سبق أن أحد : هو اإلسالم: الدين -
ْساَلمُ : )املعاين اللغوية للدين هو االسالم، وأما القرآن فقوله تعاىل يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِ  .1(ِإنَّ الدِّ

 .2صديق هباهو اإلقرار بوحدانية اهلل تعاىل والت الدين -

َواَل ُُيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َواَل يَِديُنوَن :)ومنه قوله تعاىل. 3هو التوحيد الدين -
 .4(ِديَن احلَْقِّ 

وهذا يف  5.التسليم واالستسالم هلل تعاىل وحده وعبادته مبا شرع بوحيه: هو الدين -
َهاًجاِلكُ )الدين العام الذي هو دين مجيع األنبياء،   .6(لٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

هو التصديق واالعتقاد مبا جاء من عند اهلل تعاىل واختاذه منهجًا : الدين  -
 .7للحياة

هو التسليم هلل واالنقياد له، والدين هو ملة اإلسالم عقيدة التوحيد اليت : الدين -
 .8لنبيني حممد صلى اهلل عليه وسلمهي دين مجيع املرسلني من لدن آدم ونوح إىل خامت ا

هناك العديد من التعاريف اليت نقتصر على : تعريف الدين باالصطالح العام. 9
 :اآليت منها

                                                             
 .11سورة آل عمران آية رقم  1
حممود شكري األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  2

 (.2/222)لبنان،  
 (.2/222) القاموس احمليط  3
 .21سورة التوبة آية رقم  4
 .2/1052) املوسوعة امليسرة 5
 .28سورة املائدة اآلية رقم  6
أمحد بن عبد اهلل جود، علم امللل ومناهج العلماء فيه، سلسلة الرسائل اجلامعية، دار الفضيلة، الرياض،  7
 . 18م، ص 2005، 1: السعودية،ط
وزيع، ناص العقل، املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة، دار الصميعي للنشر والت. ناصر القفاري ، د. د 8

 .10م، ص 1112، 1: ط
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وضع إهلي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إىل الصالح يف احلال والفالح يف   -
 .1املآل

 تتضمن نظما وهذا التعريف ال يشمل إال الديانات السماوية، والديانات اليت
تشريعية، فيخرج هبذا التعريف مجيع الديانات الوضعية، والديانات اليت تتسع لتشمل نظمها 

 .مجيع مناحي احلياة

ناموس أبدي مطلق، كامنة بذوره يف كل " :وعرف أبو الفيض املنويف الدين بأنه -
 .2"حديثةنفس حية مدركة، وهو يشمل يف حميطه الواسع بذور كل ديانة وملة قدمية أو 

وهذا التعريف ال يصور الدين ويعرفه إمنا غايته ما فيه إشارة إىل أن التدين أمر فطري 
 .يف اإلنسان سواء اعتنق الدين احلق أم اعتنق دين الباطل

اعتقاد قداسة ذات، وجمموعة " :رجح بعض الباحثني بأن أدق تعريف للدين هو -
 .3"وحباً، رغبة ورهبة السلوك الذي يدل على اخلضوع لتلك الذات ذالً 

فهذا التعريف فيه مشول للمعبود سواء كان معبودا حقا، وهو اهلل عز وجل،أو معبودا 
 .باطال وهو ما سوى اهلل عز وجل

كما يشمل أيضا العبادات اليت يتعبد الناس هبا ملعبوداهتم سواء كانت مساوية 
 .خ كاليهودية والنصرانيةصحيحة كاإلسالم، أو هلا أصل مساوي ووقع فيه التحريف والنس

 .أو كانت وضعية غري مساوية األصل كاهلندوسية والبوذية والوثنية وعموم الوثنيات

                                                             
 (2/121)التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون  1
 .22: أيب الفيض املنويف، الدين والفلسفة والعلم منذ أقدم العصور إىل اآلن، ص 2
: م، ص1112، 1: سعود اخللف دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية، أضواء السلف، الرياض، ط. د 3

12. 
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كما يربز التعريف حال العابد إذ البد أن يكون العابد متلبسا باخلضوع ذال وحبا 
 .للمعبود حال العبادة، إذ أن ذلك من أهم معاين العبادة

د من العبادة وهو إما رغبة أو رهبة أو رغبة ورهبة معا ويبني التعريف أيضا هدف العاب
 .1ألن ذلك هو مطلب بين آدم من العبادة

 :في الفكر الغربي - ت

وفيما يلي سأعرض أقوال بعض الغربيني عن معىن الدين دون نقاش، ألن الغرض من 
حيحة اليت إيرادها معرفة نظرهتم للدين، ومعرفة ختبطهم الفكري وفقداهنم املرجعية العلمية الص

 :جيتمعون عليها

. 2"االعرتاف بواجباتنا كأوامر إهلية" :الدين، بأنه( كانت)يعرف الباحث الغريب -
 .وهذا التعريف ال يتجاوز الناحية األخالقية

اإلحساس الذي نشعر به حينما نغوص يف حبر "الدين بأنه  سبنسرويعرف  -
 .3"األسرار

املبادئ اليت يبين عليه الفرد رأيه أو " :ن بأنهوكثريا من املعاجم الغربية تعرف الدي -
 .4"تصرفه فلسفيا أو سياسيا

حماولة تصور ماال ميكن تصوره، والتعبري عما ال " :الدين بأنه ماكس ميلرويعرف  -
 .1"ميكن التعبري عنه

                                                             
 .13-12: املرجع نفسه، ص 1

 .16، ص 1185حممد كمال جعفر، اإلنسان واألديان، دار الثقافة، الدوحة، . د  2
م، ص 2001، 1: على سامي النشار، نشأة الدين، النظريات التطورية واملأهلة، دار السالم، مصر، ط. د 3

20. 
 (.1/602)حممد عزيز احلبايب، املعني يف مصطلحات الفلسفة والعلوم اإلنسانية . د 4
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الدين هو أن نطلب وأن جتد الالهنائي القدمي يف كل ما ُييا : "يقول شيلر ماخر -
ل منو وكينونة، ويف كل عمل ومعاناة، وأن متلك وتعرف احلياة نفسها عن ويتحرك، ويف ك

وهذه هي الوجودية بعينها ووحدة الوجود اليت عند . 2"طريق إحساسك املباشر هبذا املوجود
 .غالة الصوفية

 .تعريف مقارنة األديان -9

اطع علم مقارنة األديان واحد من العلوم اليت هتتم بدراسة الظاهرة الدينية، ويتق
مفهوميا وموضوعيا مع عدة علوم أخرى، مثل تاريخ األديان وعلم األديان ودراسة األديان، 
واملساءلة املفهومية ملصطلح مقارنة األديان، ليس القصد منها الوصول فقط إىل أصل 
التسمية، بقدر حماولة الوصول إىل التعبري الفعلي للمصطلح على الواقع الدراسي والتعبري 

 .خالل البحوث والدراسات املقدمة باسم هذا العلم الداليل من

، من أجل معرفة أوجه 3فاملقارنة يف اللغة تقتضي املقابلة واملوازنة والتسوية والربط
، ومقارنة compareالشبه واالختالف، ونفس املعىن اللغوي جنده يف اللفظة اإلجنليزية 

واليت هي تسمية غربية  comparative religion))األديان ترمجة للعبارة اإلجنليزية 
 the: حبتة هلذا العلم، مستوحاة من اجلملة اإلجنليزية يف الدراسات الغربية للدين

comparative study of religion وعندما ظهر هذا العلم يف الغرب يف ،
أواخر القرن التاسع عشر، كان يطلق ليشار به إىل الدراسات املتعلقة بالظاهرة الدينية سواء 

 .4حيث التاريخ أو العلم أو الدراسة من

                                                                                                                                                                               
 .62عبداهلل دراز، الدين حبوث ِمهدة لدراسة تاريخ األديان، دار القلم، ص . د 1
 .11املرجع نفسه، ص  2
، 1: ، دار اجليل، بريوت، ط5: عبد السالم حممد هارون، ج: أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ت 3

 220: م، ص1111
، 1: عبد اهلادي عباس، دار دمشق، ط: ت ،1: مريسيا إليادا، تاريخ املعتقدات واالفكار الدينية، ج 4

 .12: م، ص1182
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وتسمية العلم بعلم مقارنة األديان هي تسمية غربية حبتة، حيث تشري الدراسات إىل 
 ماكس ميلرأن أول من أطلق هذا املصطلح ليشري إىل الدراسات املقارنة يف علم األديان هو 

التسمية فيما بعد إىل واقع ، لتنتقل 1ملاذا نرتدد عن تطبيق منهج مقارن لدراسة الدين؟: بقوله
الدراسات اإلسالمية وتطلق على العلم الذي كان مزدهرا يف البيئة اإلسالمية يف القرون 
األوىل، ويصبح علم مقارنة األديان هو االمتداد احلديث واملعاصر لعلم امللل والنحل الذي 

 .ُصّنفت فيه الكتب الكثرية من قبل العلماء املسلمني األوائل

" جوردن"لنا أهم التعريفات لعلم مقارنة األديان اليوم، وليكن تعريف إذا تأم
"Jordan Louis "الدرس العلمّي : "الذي يقول فيه بأن علم مقارنة األديان هو

الذي يقارن بين أصول المعتقدات وأشكال الطقوس والعبادات ألديان العالم، لمعرفة 
المشتركة وعالقة بعضها ببعض، ومعرفة أوجه التشابه والتباين بينهم، وتحديد القواسم 

فإن هذا  "2.مواطن القوة والّضعف فيما بينهم من خالل المقابلة والموازنة، كأجناس
التعريف ال ينطبق على علم امللل والنحل الذي كان معروفا عند املسلمني من قبل إال يف 

العامري، ألن غالب بعض الدراسات القليلة مثل ما قام به كل من البريوين والشهرستاين و 
إال يف –الدراسات السابقة ميكن اليوم تصنيفها يف دائرة الردود واجلدل واملناظرة، وهي بعيدة 

عن الدراسة التقنية املوضوعية للدين يف حد ذاته، هذا فضال عن الدراسات  -بعض فصوهلا
 .املقارنة لألديان بعضها مع بعض

مقارنة األديان يف األوساط اإلسالمية جنده  هذا وإن رجعنا إىل التعريف املتداول لعلم
العلم الذي يبحث يف امللل من حيث منشأها وتطورها وانتشارها، وأتباعها، : "يطلق لرياد به

ويف العقائد واألصول اليت ترتكز عليها امللل املختلفة، ويف أوجه االختالف واالتفاق فيما 

                                                             
1 Friedrich Max Müller, Essais sur l'histoire des religions, Librairie 

académique, Paris, 1872. 
2 Jordan Louis, Comparative Religion, its genesis and growth, T&T 

Black, New York, 1905, p: 5. 
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يبدئ بالتحليل ليصل إىل النقد والرد، وهذا ما   فهو علم." بينهما، مع املقارنة واملناقشة والرد
 .1كان سائدا عند علماء اإلسالم األوائل

 .تاريخ وتطور علم مقارنة األديان -9

تتجاذب حماولة التأريخ لعلم مقارنة األديان الكثري من التحيزات املعرفية واملرجعية،  
تُعىن بدراسة الظاهرة  كما يتجاذبه الكثري من اخللط بينه وبني بعض العلوم األخرى اليت

الدينية، خاصة علم األديان وتاريخ األديان، ناهيك عن ختصصات أخرى مثل علم 
األجتماع الديين وعلم الالهوت وعلم الكالم واجلدل والردود وغريها، ومن تلك التحيزات 
االدعاء العام دومنا متحيص وال حتقق بأن هذا العلم هو علم إسالمي حبت نشأة وتطورا 

هجا وأصالة، وإن كان يف هذا االدعاء جزء من احلقيقة فال بد من الربهنة من خالل ومن
الطرح العلمي واملنهجي، كما يوجد حتيز غريب واضح يف بعض الطروحات، وذلك من خالل 
االدعاء بأن املسلمني مل يكن هلم أي اسهام يذكر يف نشأة هذا العلم، حيث يقول أحد 

: معلقا عن الدراسات اإلسالمية يف مقارنة األديان" أميريكن بوكيت"هؤالء الباحثني وهو 
 قائال ويضيف" ومنحازة مغالطة ألهنا مضللة الكتابات هذه فإن األسف دواعي من إن"
 إن ...احنياز أو مغالطة فيها وجد ملا أوروبيني كتاب قبل من كتبت املواضيع هذه أن ولو":

 أجل من أيضا بل أنفسهم أجل من ليس ةالشرقي الديانات عظمة اكتشفوا األوروبيني
 .2"حنن عرفناها كما لدينهم العالية القيمة يعرفوا مل الشرقيني الذين

وبعيدا عن هذا وذاك حناول رصد املسامهات اإلنسانية يف علم مقارنة االديان من 
  :خالل املسامهة اإلسالمية مث الغربية على حد سواء

 :لعلم مقارنة األديان المساهمة اإلسالمية في التأسيس: 7

                                                             
 32م، ص 2000/ ه 1220 الشرقاوي، حبوث يف مقارنة األديان، دار الفكر العريب، حممد عبد اهلل 1

 1 1: ص الرضوان، دار حلب، اخلش، سوريا، سامي رنا: ت األديان، مقارنة أمرييكن، بوكيت س.أ .  2
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قبل احلديث عن مسامهة املدرسة اإلسالمية يف التأسيس لعلم مقارنة األديان، ال بد 
من التساؤل حول مفهوم علم مقارنة األديان يف حد ذاته؟ وما الفرق بينه وبني علم امللل 

الكثرية  والنحل؟ وهل ألف علماء اإلسالم األوائل يف علم مقارنة األديان؟ أم أن مصنفاهتم
إمنا تدخل يف باب امللل والنحل؟ هذا باإلضافة إىل السؤال املطروح حول تلك اإلسهامات 

هل املسامهة اإلسالمية : اإلسالمية من قبل دارسي الفلسفة والفكر اإلسالمي واملتمثل يف
األوىل يف علم مقارنة األديان، هل اهلدف منها هو دراسة األديان األخرى بغرض فهمها 

لها ووصفها كما هي ومقارنتها بغريها؟ أم أن تلك الدراسات ال تعدو ان تكون وحتلي
 دراسات جدلية كالمية خصامية هدفها األساسي الرد والنقد واإلبطال والدحض؟

وسنحاول اإلجابة عن هذه األسئلة فيما يأيت من نقاط يف هذه الورقة البحثية، لنعود 
سهام يف نشأة هذا العلم بغض النظر عن التوافق للكالم حول ما أنتجه العقل املسلم من إ

الداليل واملفاهيمي هلذا العلم مع ما كان من قبل أو خمالفته له باعتبار التطور املنهجي 
 .واتساع أفق األنساق املعرفية والتخصصية

وقبل البدء عن احلديث حول املسامهة اإلسالمية يف علم مقارنة األديان، ال بد من 
بني علم مقارنة األديان، وغريه من العلوم اليت هتتم بدراسة الظاهرة الدينية، التفريق كذلك 

واليت منها تاريخ أو علم األديان، ووفينومينولوجيا الدين، وعلم اإلجتماع الديين، 
، ودراسات الكتاب املقدس Theologyواألنثربولوجية الدينية وعلم الالهوت 

Biblical Studiesة الدين، وهذا من أجل اجلزم بأن علم مقارنة ، وعلم الكالم، وفلسف
 .األديان مل يكون له وجود قبل اإلسالم

وهذا اجلزم بعدم وجود علم يقارن بني األديان قبل اإلسالم، ناتج عن حقيقة تارخيية 
وهي عدم وجود تعدد ديين حقيقي قبل اإلسالم، فالوثنية ال تعرتف باألديان التوحيدية، وال 

ية قبل اإلسالم اعرتفت ببعضها البعض ناهيك عن اعرتافها باألديان الوثنية األديان التوحيد
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اليت كانت سائدة يف وقتها، واالعرتاف املقصود هنا ليس هو االعرتاف بصحتها أو خطئها، 
 .1وإمنا هو االعرتاف الوجودي كدين تؤمن به مجاعة مؤمنني

ه وجود قبل اإلسالم نتيجة فاملقارنة ناجتة عن التعدد، هذا األخري الذي مل يكن ل
العقلية اإلقصائية واإللغائية اليت كانت سائدة عند أصحاب األديان املختلفة، خبالف 
اإلسالم الذي وإن اعترب األديان غري اإلسالم أديان حمرفة إال أنه اعرتف بوجودها وواقعها 

 .وفرض ضرورة التعامل معها ومعرفتها والتفاعل معها

اإلسالمية يف علم مقارنة األديان بشكله الذي هو عليه اليوم وميكن رصد املسامهة 
مبا ألف يف القرون األوىل من مصنفات يف امللل والنحل والفرق واجلدل والردود والنقد 
والدراسات التارخيية والوصفية املعمقة واليت سنعرج على تقييمها فيما بعد، والذي بدأ 

ا بدأ عصر التدوين يف منتصف القرن الثاين املسلمون األوائل اخلوض يف مسائلها عندم
: ومن املشاهري األوائل الذين كتبوا يف مقارنة األديان أو باألحرى يف امللل والنحلهجري، 
، ويعترب الباحثون هذا (اآلراء والديانات)هجرية؛ ألف كتابه  202املتوىف سنة  النوبختي

هجرية  381املتوىف سنة العامري أبو الحسن الكتاب أول كتاب يف علم مقارنة األديان، 
هجرية ألف   225املتوىف سنة  الريحان البيروني أبو(. مناقب اإلسالم)ألف كتابه املشهور ب 

 أبو منصور البغدادي(. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة)كتابه 
والنحل مدافًعا عن  ورد فيه على امللل( الملل والنحل)هجرية ألف كتابه  221املتوىف سنة 
الفصل في الملل )هجرية، ألف كتابه  256املتوىف سنة  ابن حزم األندلسياإلسالم، 

أمحد (. الملل والنحل)ه، ألف كتابه  258املتوىف سنة  الشهرستاني(. واألهواء والنحل
(. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)ه، ألف كتابه  628املتوىف سنة  تيمية ابن

هداية الحياَرى في أجوبة اليهود )ه، ألف كتابه  251املتوىف سنة  الجوزيةابن قيم 
تحفة األريب في الرد على أهل )، ألف كتابه الشيخ عبد اهلل الترجمان(. والنصارى
الدين والدولة )وكتاب ( الرد على النصارى)يف كتابيه  علي بن ربن الطبري ،(. الصليب

                                                             
تونية للنشر، عبد اجمليد الشريف، الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى إىل هناية القرن الرابع عشر، الدار ال 1

 .15: م، ص1186تونس، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، دط، 
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، (الرد على النصارى: )يف كتابه والجاحظ، (وسلم في إثبات نبوة النبي صلى اهلل عليه
المقاالت )يف كتابه  والمسعودي، (الفصول في الرد على الملحدين)يف كتابه  واألشعري

وهذا  ،(األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة)يف كتابه  والقرافي، (في أصول الديانات
 .1قليل من كثري ِما ألفه القدامى يف جمال امللل والنحل

 :المساهمة الغربية في التأسيس لعلم مقارنة األديان: 9

هو مصطلح غريب، صيغ لعرب " مقارنة االديان"يتفق مجيع الباحثون على أن مصطلح 
به عن العلم اجلديد الذي بدأت بوادره تظهر مع حلول القرن السابع عشر ميالدي، لكن 

دود القرن التاسع عشر للميالد، الظهر املتميز له كعلم مستقل يف الغرب مل يتم إال يف ح
وأول من استعمل هذا االصطالح للداللة على العلم الذي يُعىن بدراسة الظواهر الدينية 

 .2ماكس ميلردراسة علمية تارخية ووصفية مقارنة هو 

وبعض النظر عن النظرة الغربية املتحيزة أو املوضوعية للبواعث احلقيقية لنشأة هذا 
بدون الرجوع إىل تقييم سلبياهتا –نها املسامهة اإلسالمية املعتربة العلم اجلديد واليت م

فإن هذا العلم بصياغاته اجلديدة على مستوى التخصص الدقيق واملناهج  -وإجيابياهتا
اجلديدة، فإن املسامهة الغربية احلديثة قد طورت كثريا ما كان معروفا عند املسلمني األوائل من 

العلم اجلديد إىل شق التخصص املتميز عن التخصصات القريبة علم امللل والنحل، وأخذت ب
منه واليت مها تاريخ األديان وعلم االجتماع الديين واألنثربولوجية الدينية وغريها من 
التخصصات اليت تتقاطع معه يف الكثري من املوضوعات، وهذا بفضل االعتماد يف دراسة 

لقريبة من التخصص، واملهتمة يف موضوعاهتا األديان على العلوم االنسانية واالجتماعية ا
بدراسة الظاهرة الدينية، واالختالفات التطبيقية واملفهومية بني األديان على الرغم من وحدة 
املوضوعات واألهداف يف الكثري منها، ومن تلك العلوم اليت سامهت يف تطور علم مقارنة 
                                                             

. م 1118، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 10:، ط2أمحد شليب، اليهودية، سلسلة مقارنة األديان،  1
 .21: ص

2 Friedrich Max Müller, Essais sur l'histoire des religions, Librairie 
académique, Paris, 1872. 
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و االختزالية أو املتحيزة للدين، وإمنا األديان يف الغرب الفلسفة، ليس بنظرهتا املوضوعية أ
بالتساؤل الفلسفي الذي يعمل على إعادة النظر يف املوضوعات البديهية واملسلمة من أجل 
احلفر عن كنه األديان وإعادة بناء احلقيقة كما هي عليه، ال كما يصورها لنا املوروث الثقايف 

 .1يئة اإلسالميةاملقدس يف الكثري من البيئات واليت منها أحيانا الب

 .مصادر دراسة علم مقارنة األديان -6

لقد سبق وأن ذكرنا عند احلديث عن مراحل نشأة وتطور علم مقارنة األديان، 
وخاصة يف مرحلة التدوين أهم املصادر األوىل اليت شكلت القاعدة األساسية يف نشأة علم 

وبن حزم واجلاحظ، الشهرستاين : مقارنة األديان واليت كانت من أمهها كتب كال من
 .والقاضي عبد اجلبار، والبريوين وغريهم

إظهار )أما عن املصادر احلديثة اليت ألفها املسلمون فماأكثرها، فمن أمهها كتاب
لرمحة اهلل اهلندي وهو من الكتب اليت ألفت يف الرد على املنصرين يف اهلند، حاول فيه ( احلق

اب املقدس مع إبراز عظمة القرآن وإعجازه، مث الكاتب إبراز التناقضات املوجودة يف الكت
ظهر يف القرن األخري عند علماء هذا العلم منهم حسن ظاظا ورشاد الشامي وأمحد ديدات 

 .وعبد الوهاب املسريي وغريهم

أما عند العلماء الغربيني، فقد عرفوا هذا العلم بعد ظهور الثورة الفرنسية، حيث 
لباحثون يدرسون األديان دراسة نقدية معتمدين على ما حتررت من طغيان الكنيسة، فراح ا

هتديهم إليهم عقوهلم وأهوائهم، وقد جتلى عندهم هذا العلم يف الدراسات اليت قامت على 
نقد الديانة املسيحية واليهودية بعد إحياء اللغة العربية واللغات القدمية خاصة بعد ظهور 

من أول الكتب ( رسالة يف الالهوت والسياسة) ويعد كتاب املفكر اليهودي باروخ اسبينوزا 
املدنيات )اليت كتبت يف نقد الثوراة، مث جاء بعده عدة باحثون منهم إدوارد تايلور يف كتابه 

الصورة األوىل )، وإميل دوركامي يف كتابه (علم الديانات)، وايل برونوف يف كتابه (البدائية

                                                             
 .12: الرضوان، ص دار ، حلب : اخلش، سوريا سامي رنا: ت األديان، مقارنة أمرييكن، بوكيت س.أ  1
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، وجان سرتوك وريتشارد فريدمان (ضي الذهيبكتابه الف)وجيمس فريزر يف ( للحياة املدنية
 .وغريهم

 :أهمية علم مقارنة االديان -0

علم مقارنة األديان يقدم للمفكرين املسلمني أهم العناصر للدفاع عن اإلسالم _ 1
ضد التحديات الىت تواجهه ليس فقط من أتباع الديانات األخرى ولكن أيضا من التحديات 

 .املنتشر ىف العامل كلهالىت ينشرها التيار اإلحلادى 

إن الداعية الناجح ال يستطيع أن يدعو غري املسلمني بالىت هى أحسن إال إذا _ 2
درس ما عندهم من ديانات ووقف على امللل والنحل الىت يدين هبا غري املسلمني، لذا كان 

 .من واجب الداعية أن يطلع على ما عند غريه قبل احلكم عليهم

يقدم للمسلمني معرفه قيمة عن اإلسالم وقوته مقابل  علم مقارنة األديان_ 3
 .األديان األخرى اليت فسدت بتالعب اإلنسان هبا تارة بالزيادة وأخرى بالنقصان

إن دراسة علم مقارنة األديان واجب علمي تقتضيه الضرورة الشرعية والواقعية، _ 2
وأاّل يُؤتى اإلسالم من هذا وهو من باب فرض الكفاية، وثغر علمي ال بد من املرابطة عليه، 

 .الباب

علم مقارنة األديان يغّذي عقل الباحث باألدوات املنهجية والنقدية لتحليل _ 5
الواقع، ورؤيته من زوايا أخرى، تُعترب األصل للوصوصل إىل الفهم العميق للكثري من الوقائع 

 .واألحداث اليت يعيشها اإلنسان اليوم

للمسلمني ىف احلاضر كما كان سالحا هلم ىف املاضى علم مقارنة األديان سالح _ 6
 .للدفاع عن اإلسالم

 :تصنيف األديان -9
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هناك عدة معايري لتصنيف األديان، منها ما هو علمي مقبول، ومنها ما هو غري 
 :علمي مرفوض

 المعايير المرفوضة وغير علمية في تصنيف األديان: 
 :التصنيف على أساس أديان حية وميتة -7

ىل أن األديان ال متوت موتا حقيقيا كما متوت الكائنات العضوية، بل وهذا راجع إ
تنتقل مفاهيمها من دين إىل آخر، وخاصة داخل اجملموعة الدينية اليت تنتمي إىل أصل 
واحد، ومن خالل قاعدة التأثري والتأثر تبقى األفكار الدينية تعيش رغم انتهاء الدين الذي 

الفكر الديين اهلندي القدمي السابق على اهلندوسية والربمهية مل تنتمي إليه أصال يف التاريخ، ف
 .ميت موتا هنائيا بل له وجود مستمر يف كل من اهلندوسية والبوذية  واجلينية

 :التصنيف على أساس أديان طبيعية وغير طبيعية -9
فالطبيعية هي األديان اليت تستمد فكرها الديين من الطبيعة، وغري طبيعية هي اليت 

، وهو تقسيم غري علمي وغري دقيق، ألن كل (ميتافيزيقية)مد فكرها من وراء الطبيعية تست
األديان له نظرة طبيعية للوجود املادي، كما هلا تطلع ميتافيزيقي حىت ولو كان مصدرها األول 
هو الطبيعة، فالفكر البدائي الطبيعي كان له امتداد ميتافيزيقي متجسدا يف األسطورة اليت 

 .كانت حلقة وصل مع الفكر امليتافيزيقي الذي وصل إليه اإلنسان البدائي فيما بعدبدورها  
ولذا علميا ال يصلح التفريق بني األديان إىل طبيعية وغري طبيعية، وهذا طبعا عند 

 .علماء مقارنة األديان
 :التصنيف على أساس أديان حقيقية وباطلة -9

ضيقة، وعادة ما يفرز هذا التقسيم وهذا راجع ألن هذا التقسيم خاضع لرؤية دينية 
، وهذا التصنيف يقوم على أساس 1إىل وجود دين حقيقي واحد وبقية األديان غري حقيقية

الرؤية النقدية والتقييمية لألديان، وإن كان هذا التصنيف يصلح من وجهة نظر إسالمية، إال 
 .هنا هو باطل هناك أنه تصنيف غري عاملي وال يقبله أصحاب األديان األخرى، فما حقيقي

 :التصنيف اإلحصائي لألديان -6
                                                             

هنا نتكلم بصفة عامة، وليس من وجهة نظر إسالمية، فاملسيحي يرى دينه هو احلقيقة، وبقية األديان  1
 .ة األديان باطلةباطلةن واملسلم واليهودي والبوذي يرى نفس األمر، دينه حقيقة، وبقي
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أي التصنيف على أساس عدد املتعبعني لدين معني، فيبدأ بالدين الذي له أكثر عدد 
من املتيعني، إىل الدين األقل اتباعا، وهو بدوره تصنيف غري علمي ألنه تصنيف نسيب ومتغري 

أكان قليال أو كثريا ليس دليال على يف كل حلظة وحني، باإلضافة إىل أن عدد املتبعني سواء 
 .1أحقية وصالحية الدين املتبع

 المعايير العلمية في تصنيف األديان: 
 :التصنيف الجغرافي -7

يتبع هذا التصنيف علم اجلغرافيا، ولتطور هذا التصنيف ظهر علم جديد يف األديان 
يا يف دراسة األديان، يسمى جبغرافية األديان، وهو علم يهتم باملوضوعات ذات الصلة باجلغراف

منها ما خيتص بالتوزيع اجلغرايف لألديان، وعمل األطاليس اجلغرافية اليت حتدد مناطق انتشار 
األديان يف العامل، وترصد حركة انتشار األديان، كما هتتم جغرافية األديان بتحديد الصلة بني 

 .ات والثقافة الدينيةالعوامل اجلغرافية وتطور الفكر الديين، وتأثري البيئة يف العاد
إىل أديان الشرق وأديان الغرب، وديانات بالد ما بني : ولذلك تقسم األديان مثال

النهرين، وديانات بالد فارس، وديانات شبه اجلزيرة العربية، وديانات اهلند والصني 
  2...واليابان

 :التصنيف التاريخي -9
ها يف التاريخ، وعادة ما وهو تصنيف يعتد على تقسيم األديان وترتيبها حسب ظهور 

يعتد هذا التصنيف على العصور التارخيية املعروفة، قدمية ووسيطة وحديثة، فتقسم األديان إىل 

                                                             
 :ينظر مثال يف هذا 1
- Keith Crim, Ed, Abingdom Dictionary of Living Religions, 

Nashville, Abingdom, 1981. 
- Hans Joachim Schoeps, the religion of mankind, their origin 

and development, Doubleday an Co, N Y, 1966.   
 : ينظر مثال 2

The A M Frazier , Ed, Chinese And Japanese religion, westminister 
press, phila, 1969. 
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قدمية بدائية، وديانات وسيطة وأخرى حديثة، أو إىل أديان قدمية بدائية وأخرى حديثة 
 .1حضارية، وأحيانا ترتب تارخييا حسب تاريخ ظهورها

نيف صعوبة التحديد الدقيق لظهور الكثري من األديان، ومن مشاكل هذا التص
 .باإلضافة إىل تزامن ظهور العديد منها يف وقت واحد أو مرحلة تارخيية واحدة

 :التصنيف الديني الموضوعي -9
وهذا باختيار مفهوم أو اعتقاد ديين واختاذه عامال للتصنيف، ويعترب هذا التصنيف 

لى أساس من تشابه األديان واختالفها يف العقائد األنسب لتصنيف األديان، فهو يقوم ع
واملفاهيم الدينية، لذلك ميكن تصنيف األديان إىل جمموعات حبسب املوضوع الديين أو 

 .االعتقادي األكثر دورانا فيها
ولذلك صنفت األديان إىل أديان إهلية وغري إهلية، وأديان تؤمن باأللوهية وأخرى ال 

اليت تؤمن بفكرة األلوهية هناك اختالف حول عدد اآلهلة املعبودة،  تؤمن هبا، وداخل اجملموعة
فيصبح التقسيم حسب عدد اآلهلة، أي ديانات تعددية وديانات توحيدية، وبالنظر إىل 
املصدر اإلهلي، هناك ديانات إهلية وأخرى طبيعية، فاإلهلية املصدر هي األديان السماوية، 

 .انيةوالطبيعية املصدر هي األديان اإلنس

 .نظريات نشأة الدين: ثانيا

 .النظريات التطورية -7
 2"تايلور"تذهب هذه النظرية اليت كان األنثروبولوجي : النظرية الروحية -

إىل أن أقدم دين يف الوجود هو  هربر سبنسرأشهر القائلني هبا مث اعتمدها عامل االجتماع 
يف  تايلوررية الروحية، ويؤكد االعتقاد يف األرواح وعبادهتا ومن هنا جاء أصل تسمية النظ

معرض التأسيس أن فكرة الكائنات الروحية قد سيطرت سيطرة تامة على حياة اإلنسان 
فكان هلا كبري األثر على حياته ونظرته لألشياء، أما السبب األساسي يف انتباه اإلنسان إىل 
                                                             
1 Trevor Ling, A history of Religion, East And West, harper books, 

N Y, 1968. 
 .La Civilisation Primitive: ذكر تايلر هذه النظرية يف كتابه 2
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وم من رؤى وأحالم، حاليت النوم واليقظة، وما ُيدث أثناء الن تايلورفكرة الروح فهو حبسب 
فاحللم كما هو معروف ينقل اإلنسان ذهنيا من مكان إىل آخر وقد يرى أشخاص قد ماتوا 
من أمد بعيد، وهذا ما دفعه إىل االعتقاد ببقاء أرواح املوتى واستمر اتصاهلا باألحياء، بل 

اآلن أن  بقدرهتا على التفهم وإحلاق الضرر هبم، فتتقرب إليها، لتجنب أذاها، ومن الواضح
إسقاط ثنائية اخلري والشر وتقابلها املتأصلة يف الطبيعة البشرية على نظرة اإلنسان البدائي هذه 
قد قسمت األرواح إىل أرواح خرية حتل باإلنسان فتحلب له املنفعة واخلري والصحة والرتبية، 

ومن هنا وأخرى خبيثة وشريرة تسبب له أفظع اآلالم وجتلب له الشقاء والتعاسة واملرض 
جاءت عبادة اآلباء واألسالف عند اإلنسان البدائي الذي اعتقد أن أرواحهم بعد املوت 

 .1ترفرف يف مساء األسرة أو القبيلة كي حتفظها من الشرور
هو تركيز القائلني هبا على تفسري ظاهرة احللم  ملخص نقدها: نقد النظرية الروحية

ن ناحية أخرى اعتقد هؤالء أن اإلنسان البدائي مل تفسريا يبتعد عن الواقع، هذا من ناحية وم
يبلغ مرحلة النضج العقلي اليت تؤهله إىل التأمل الفلسفي حبيث ميكنه تفسري وجود الروح عن 
طريق احللم باإلضافة إىل أنه ال ميكن أن يكون االعتقاد باألرواح قاعدة عامة لدى اجملتمعات 

إلنسان األول ببقاء األرواح ال يكفي لنشوء عقيدة البدائية، كما رد دوركامي بأن اعتقاد ا
 .2دينية، ألن عبادة األسالف عند اإلنسان البدائي وجدت جبانب عبالدة أشياء أخرى

إذا كانت النظرة الروحية قد استندت يف تفسريها : النظرية الطبيعية -
إن النظرية للمعتقدات القدمية إىل أن األحالم هي اليت نبهت اإلنسان إىل فكرة الروح ف

تؤكد أن االعتقاد الديين األول قام على  3ماكس مولرالطبيعة اليت كان أشهر أنصارها 
اإلدراك احلسي املسبق مبعىن أن اجلماعات البدائية عبدت مظاهر الطبيعة املختلفة، فالدين 

أن عنده قد استند إىل التجربة احلسية، فاإلنسان البدائي ألّه بعض مظاهر الطبيعة العتقاد 
 . فيها قوى روحية مؤثرة يف العامل كالشمس والقمر والنجوم

                                                             
 .22: علي سامي النشار، نشأة الدين، ص 1
 .135: عبد اهلل دراز، مرجع سابق، صحممد  2
 .comparative mythology: األساطري املقارنة Max Muler: يراجع 3
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وقد استند ماكس مولر لنظريته على الوثائق التارخيية اليت خلص من خالل قراءته 
وحتليلها إىل أن معظم أمساء اإلله القدمية عند الشعوب اهلند وروسية هي كلمات دالة على 

قيقي وبشكله املنظم مل يوجد إال عندما ظواهر طبيعية، غري أن مولر يرى أن الدين احل
خرجت مظاهر الطبيعة من حالتها الذهنية اجملردة إيل حالة الفعل، أي عندما اعتقد اإلنسان 

هو  مولرالبدائي بأن للظواهر الطبيعية كائنات روحية حتتلها وسبب هذا االنتقال حسب 
مت حينما اعترب التعبريات الغوية  تأثري اللغة على األفكار وهو ما امساه املعرض اللغوي الذي

حقيقة باختالط املظاهر باألفعال اإلنسانية وهو ...والنهر جيري ..اجملازية مثل الشمس تطلع 
ما يعين أن النظرية الطبيعة تؤكد أن اللغة هي اليت فرضت على العامل الطبيعي عاملا متخيال 

 .1بيعةمن الكائنات الروحية اليت عبدت يف حتكمها يف حركة الط
النقد الذي وجه للنظرية الطبيعة فهو أهنا أقامت الدين على : نقد النظرية الطبيعية

ختيالت يف شكل االلتباسات يف اللغة، أن الدين أمسى من أن يكون قائما على األمراض 
وااللتباسات اللغوية فمثل هذا التحليل قد يقبل عند تفسري نشأة اآلهلة وليس تفسري نشأه 

د ذاته، ألن للدين نزعة فطرية ونظام ثابت عاشت عليه اإلنسانية أجياال، فالدين  الدين يف ح
 .2كان أسبق بكثري من املرحلة اليت ظهرت فيها اآلهلة يف تاريخ األديان

قول دوكامي بأن الطوطمية دين وليست نظاما اجتماعيا ي: النظرية الطوطمية -
 الديانات املعاصرة كما يري دوكامي أن يف يعتربها مصدرا أساسيا لسائر االجتاهات الفكرية يف
العشرية واملادة املمثلة للطوطم والشخص : الطوطمية ثالث عناصر مقدسة يف هذا النظام هي

هي وصفه للطوطمية بأهنا أقدم األديان  دوركايماملنتمي للعشرية ولعل أهم ما مييز نظرية 
ه قوى قدسية دفعة أفراد العشرية إىل التصاهلا بالتكوين االجتماعي الذي يعتربه البعض أن ل

عن جوهره األحادي الذي يعين (شعار العشرية)عبادة الطوطم الذي يعترب شكله املادي 
االرتباط بالوحدة واالجتماع والتضامن االجتماعي من خالل االحتفاالت والشعائر 

أن يؤكد ذاته اجلماعية، وبالتايل يرى أن موضوع العبادة هو اجملتمع نفسه الذي يسعى إىل 
ويضيف ...بذاته ويرسخ شرعته وقيمه ومنه فاإلله هي صورة اجملتمع وليس اجملتمع صوره هلا 

                                                             
 .115 -112: حممد عبد اهلل دراز، مرجع سابق، ص 1
 .111: ص: املرجع نفسه 2
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بأن تأثري الدين سينحصر مع تطور اجملتمعات احلديثة وسيحل مكانه التفكري  دوركايم
 .1العلمي

مهية ما يؤخذ على النظرية الطوطمية أهنا بالغت يف إعطاء األ: نقد النظرية الطوطمية
لقد ..للعقل اجلمعي رغم دوره البارز يف حياة اجملمعات إال أنه ال يصل إىل حد خلق الدين 

أغفل أنصار هذه النظرية دور الفرد يف صنع العقيدة الدينية وأغفلوا التفاعل والتعاون املتبادل 
خارجية بني الفرد واجملتمع، والشارات والرسومات والعالمات الطوطمية تعد ظواهر اجتماعية 

أما –فهي حتمل طابع اإللزام اجلمعي وال يعترب عن جوهرية الدين كما يزعم دوركامي 
االعتقادات والتصورات فهي اليت تعرب عن حقيقة الدين وهي حتمل جتارب للفرد من 
أحاسيس ومشاعر وأفكار، ذلك أن أول بدايات الفرتة الدينية تبدأ من الفرد فال ميكن سلب 

 .2الدين الصفة الفردية عن
 :المدرسة التعليمية -9

الدين اإلهلي وعقيدة التوحيد اخلالصة مها األصل يف حياة البشر منذ أن خلق اهلل آدم 
خبالف ما تدعيه النظريات املادية والفلسفية السائدة اليت تزعم أن البشرية يف أول ( وذريته)

ن املخلوقات اليت كانوا أمرها كانت ال تعرف التوحيد، وأن الناس كانوا يعبدون ما حوهلم م
يروجوهنا أو خيافوهنا فهذا باطل وحمض افرتاء، إمنا يقوم على خترصات اخلراصني وظنون 
اجلاهلني، إمنا عبدت األوثان بعد أزمان حيث كثر اخلبث، وحاد أكثر البشر عن اهلل وشرعه 

  .القومي
الناس حنفاء فقد ثبت بالقرآن الكرمي وصحيح السنة واآلثار أن اهلل تعاىل خلق 

موحدين خملصني هلل الدين، وفطرهم على التوحيد، وأن الشرك والضالل واالحنراف إمنا هو 
شيء طارئ حدث بعد أحقاب من الزمان، ومل ختل أمة وال زمان على طول التاريخ البشري 

  .من دين ورسل وأنبياء يدعون إىل التوحيد، وُيذرون من الشرك
  3"َسْلَناَك بِاحلَْقِّ َبِشريًا َوَنِذيرًا َوِإن مِّْن أُمٍَّة ِإالَّ خاَل فِيَها َنِذير  إِنَّا أَرْ  :قال اهلل تعاىل

                                                             
 .علي سامي النجار، املرجع السابق، بتصرف 1

 .235: عربية، بريوت، صعاطف وصفي، األنثربولوجية الثقافية، دار النهضة ال  2
 22: فاطر 3
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  1"ُرُسالً مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجَّة  بَ ْعَد الرُُّسلِ  :وقال تعاىل
 2"َوِلُكلِّ أُمٍَّة رَُّسول  " :وقال تعاىل 

كما   3"َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسواًل َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوتَ "  :عاىلوقال ت
ثبت يف صحيح السنة قوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث القدسي يرويه عن ربه تبارك 

 4.((الشياطني  خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم)): وتعاىل، وفيه
والصالح مها األصل الذي كانت عليه البشرية يف أول وجودها، وأن  إن التوحيد

  .الشرك والفساد والضالل أمور طارئة مبا كسبت أيدي الناس
وبعد هذا فال تغرت مبا يقوله بعض الكّتاب احملدثني واملفكرين، وكثري من علماء 

ى اجلهل والوثنية االجتماع والرتبية وعلم النفس والتاريخ من أن الناس يف أول أمرهم عل
واهلمجية، مث تطوروا إىل التوحيد، فالقائلون هبذا مقلدون للنظريات الغربية املادية اليت ال 

 .تستند على دليل علمي وال وحي مساوي

I :مصادر األديان: 

 :مصادر األديان الكتابية :7

 :اليهودية: أ

 :تعريف
  :كلمة يهود إىل  نسبة إىل اليهود وقد اختلف يف أصل: اليهودية في اللغة

إذا تاب؛ ومسوا بذلك ألهنم تابوا عن عبادة العجل، : إهنا من هاَد يهودُ : قيل -1
وهذا الرأي هو املوجود يف املراجع العربية؛ [. 156: األعراف" ]إنَّا ُهْدنَا إلَْيكَ : "قال تعاىل

ية؛ إال أّن وإْن كان يدل على الرجوع يف اللغة العرب" هود"لكنه رأي غري صحيح، ألن اجلذر 
                                                             

 165: النساء 1
 22: يونس 2
 36: النحل 3
 رواه مسلم 4
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، أما  "العربية"الكتابية  -اشتقاق تسمية اليهود مل يكن باللغة العربية، بل كان باللغة الكنعانية
ياهو، : ؛ بل هي مكونة من كلمتني"هود"كلمة يهوذا، فليست يف العربية مكونة من جذر 

 .وذا، وسيأيت معنامها قريباً 
وهذا غري صحيح؛ فوجود . نسبة إىل يهوذا، أحد األسباط اإلثين عشر: وقيل -2

 .يهوذا غري موثق تارخيياً، والديانة مل تكن خاصة يف نسله
وهذا غري صحيح [. م.ق 600 -1000]نسبة إىل ِملكة يهوذا : وقيل -3

مئات [ للداللة على الدين ] أيضاً؛ إذ بني سقوط ِملكة يهوذا وظهور مصطلح اليهودية
 .السنني

ة سياسية، على املرتفعات اجلنوبية نسبة إىل والية يهوذا، وهي مقاطع: قيل -2
 وهذا هو القول الصحيح. للقدس، كانت خاضعة للفرس ، مث لليونانيني، مث للرومان

الشاكر هلل، أو احلامد هلل؛ فهي مكونة من  : ومعىن كلمة يهوذا بالعربي، تعين -5
 .1"محد"ومعناه : ذا. وهو اسم اهلل عندهم: ياهو: كلمتني

للداللة على الدين الذي " اليهودية"عمال مصطلح فقد است: االصطالحأما يف 
يتبعه اليهود، وقد تأخر يف الظهور إىل قرابة القرن الثاين امليالدي، وقبل ذلك كان مصطلح 

ليدلَّ ( اليهودية)له داللة جغرافية وعرقية، فحسب وأول من استعمل هذا املصطلح " يهود"
، وقد أطلقه ليشري إىل عقيدة [م100 -32] فيالفيوس يوسفيوسعلى جمموعة دينية هو 

 .أهل مقاطعة يهوذا

فيبدو أنه قد ظهر أثناء العصر اهليليين : "ويعرفها الدكتور املسريي يف موسوعته
وقد سك هذا املصطلح  .لإلشارة إىل ِمارسات اليهود الدينية لتمييزها عن عبادات جرياهنم

ك الذين يعيشون يف مقاطعة يهودا يوسيفوس فالفيوس ليشري إىل العقيدة اليت يتبعها أولئ
وهكذا بدأ املصطلحان كتسمية  .Hellasأي عقيدة أهل هيالس « اهليلينية»مقابل )

                                                             
، 1: حممد خليفة حسن أمحد، تاريخ الديانة اليهودية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1

 .وما بعدها 21: م، ص1118
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، «يهدوت»أما األصل العربي (. للمقيمني يف منطقة جغرافية مث أصبحا يشريان إىل عقيدهتم
 .1".فيعود إىل العصور الوسطى

انيني املنحدرين من إبراهيم عليه هي ديانة العرب واليهودية يف اصطالح املسلمني 
السالم واملعروفني باألسباط من بين إسرائيل الذين أرسل اهلل إليهم موسى عليه السالم مؤيداً 

 ..بالتوراة؛ ليكون هلم نبيًّا

 :أهم املصادر اليهودية ما يأيت: المصار الفكر اليهودي
م إىل ، وتنقس"حوميش موشيه"أسفار موسى اخلمسة : وتسمى: التوراة - أ

 :مخسة أقسام
وهو أول أسفار التوراة، وأول أسفار العهد القدمي، ويتكون من  :التكوين .1

إصحاحاً، ويتناول خلق الكون، وقصة آدم وزوجته حواء، كذلك يتناول قصة نوح وما  50
كان من أمر الطوفان، وكذلك أخبار سام وحام ويافث أبناء نوح وما كان من أمرهم بعد 

اول سفر التكوين أخبار اآلباء األقدمني الذين جاءوا بعد عهد نوح مثل الطوفان، كما يتن
إبراهيم، وساللته من بعده، والعهد الذي قطعه اهلل معه، ويتناول حياة إسحاق ويعقوب 
املسمى إسرائيل والذي ينتسب إليه اليهود، وأوالده األثىن عشر أو األسباط، وما فعلوه 

يوسف يف مصر وقصته اليت وقعت بأرض مصر، بأخيهم يوسف بن يعقوب، مث حياة 
 .وينتهي السفر بوفاة يعقوب

إصحاحاً، ويتناول واقع  20وهو ثاين األسفار ويتكون من : الخروج .2
اإلسرائيليني يف مصر بعد عهد يوسف حيث عظم شأهنم وكثر عددهم، وكيف أن فرعون 

موسى يف هذا الوقت أضطهدهم وأذاقهم أصناف العذاب، مث كانت رمحة اهلل هبم مبيالد 
احلرج والفرتة العصيبة لإلسرائيليني يف أرض مصر، مث يتعرض حلياة موسى ونشأته يف قصر 
الفرعون، وما حدث ملوسى من أمور جعلته يفر إىل أرض مدين، مث كالم اهلل له يف صحراء 

هم من سيناء وتكليفه بدعوة الفرعون وإخراج بين إسرائيل من أرض العبودية والذل، مث خروج

                                                             
 .ة، النسخة اإللكرتونية، مادة يهوديةعبد الوهاب املسريي، موسعة اليهود واليهودية والصهيوني 1
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أرض مصر مبعونة اهلل هلم، مث ردهتم وعبادهتم العجل، من أجل ذلك مسى هذا السفر بسفر 
اخلروج، ألنه ُيكى كيف خرج اإلسرائيليون من أرض موسى، كذلك فقد اشتمل سفر 
اخلروج على بعض األحكام املنظمة حلياة اإلسرائيليني، وكذا الوصايا العشر، وذكر مرحلة 

قَاَلَفِإن ََّها حُمَرََّمة  "ذكرها يف القرآن الكرمي يف سورة املائدة، يف قول اهلل تعاىل التيه، واليت ورد 
، ويرتبط يوم اخلروج  1"َعَلْيِهْم أَْربَِعنَي َسَنًة يَتِيُهوَن ِفياأْلَْرِض َفاَل تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنيَ 

معه من فرعون وجنوده، وكذلك عيد ، وهو اليوم الذي جنا اهلل فيه موسى ومن (كبور)بعيد 
 .الفصح، وهلذه األعياد طقوسها ومرامسها اخلاصة

إصحاحاً، ويقرر هذا السفر أن  22و ُيتوى هذا السفر على : الالويين .3
القائمني على أمر الكهانة وأمور العبادة والقربان يف هيكل الرب البد أن يكونوا من أبناء 

عليه السالم وهو أحد األسباط األثىن عشر، ومن والوى هو أحد أبناء يعقوب ( الوى)
مشعون )نسله جاء هارون عليه السالم، وقد جاء وصف يعقوب ألبنائه قبل وفاته، يف قوله 

مبجمعهما ال تتحد  . يف جملسهما ال تدخل نفسي. آالت ظلم سيوفهما. والوى أخوان
ملعون غضبهما فإنه شديد . وىف رضامها عرقبا ثورا. ألهنما يف غضبهما قتال إنسانا. كراميت

 . 2(وسخطهما فإنه قاس أقسمهما يف يعقوب وأفرقهما يف إسرائيل
ويرجع السبب يف أن أمر اخلدمة الكهنوتية مقصور على نسل الوى بأن موسى عليه 
السالم قرر ذلك ألن أبناء الوى هم السبط الوحيد الذي مل يشارك يف عبادة العجل أثناء 

وهذا الزعم باطل أيضا بنصوص كتبهم إذا أنه يف , يزعمون  غياب موسى على حسب ما
حاشا هلل أن , سفر اخلروج يزعمون أن الذي صنع العجل لبىن إسرائيل ليعبدوه هو هارون 

وحاشا لنيب كرمي مثل هارون عليه السالم أن يدعو إىل عبادة غري اهلل، , يكون األمر كذلك 
وسفر الالويني ُيدد القرابني والطقوس وصفات . اتعاىل اهلل عما يقول الظاملون علوًا كبري 

 .الكهنة وزيهم ومالبسهم وسلطة رئيس الكهنة ووظيفتهم، ويهتم كثريا بالذبائح والطقوس
وهذا السفر معظمه إحصائيات عن قبائل بين إسرائيل، كما أنه  :العدد .2

هو يتكون من ُيتوى على بعض األحكام التشريعية يف العبادات واملعامالت عند اليهود و 
                                                             

 26سورة املائدة آية  1
 8-5:  21تك  2
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ويؤخذ على هذا السفر التضارب والتعارض يف األعداد اليت يذكرها واليت , إصحاحا 36
تدل على كذب هذا السفر وبالرغم من هذا فهو مهم جدا للباحثني يف نقد الكتاب املقدس 
ألن األعداد ال تقبل التأويل  إذا تناقضت كما أنه يظهر فيه مستحيالت كثرية، ويستفيد 

 :من سفر العدد نقاطا مهمة منها الباحث 
أن شعب إسرائيل مل يكن له وطن حمدد، وإمنا كان سائرًا يف الربية تائهاً        -1

 .ضاالً دون إقامة دائمة
أن الشعب اإلسرائيلي كان شعبًا منعزاًل عن باقي الشعوب، بالرغم من أن      -2

كان مكونا من أجناس أخرى غري   هذا الشعب مل يكن وحدة واحدة وال جنسًا واحدا، وإمنا
 .اجلنس اإلسرائيلي

يدل سفر العدد على أن الشعب اإلسرائيلي قد واجهته مشاكل كثرية      -3
ومتعددة أحصى منها سفر العدد عشر أزمات ارتد فيها اإلسرائيليون عن دين موسى 

سرائيليني ظلوا وخاصموا موسى وربه وجبنوا عن مالقاة أعدائهم ويؤكد سفر العدد على أن اإل
 .1يف الرباري احمليطة بفلسطني ومل يدخلوها

وهذا السفر يذكر التعاليم اليت  أوحاها اهلل إىل موسى عليه السالم : التثنية .5
النواحي املالية  -املعامالت -العبادات: وأمره بتبليغها إىل بين إسرائيل وهذه األحكام مشلت 

، وقد أعاد هذا السفر بعض التشريعات ...اخل  –احلدود  –العقوبات –النواحي السياسية –
اليت وردت يف مواضع أخرى وانفرد بتشريعات جديدة وهناك ملحوظة تفيد أنه متت عملية 
تنقيح لبعض التشريعات اليت ذكرت يف مواضع أخرى ومن هنا وقع التناقض واالختالف 

موسى عليه السالم وينتهي هذا السفر باستخالف يشوع بن نون أو يوشع بن نون وهو فىت 
الذى صحبه يف رحلته إىل العبد الصاحل مث ضار نبيا لبىن إسرائيل بعد موسى كما تناول سفر 
التثنية بالوصف والذكر ما كان من وفاة هارون وموسى عليهما السالم ويشتمل سفر التثنية 

 .إصحاحا 32على 

                                                             
: ، ص1121حسن ظاظا، الفكر الديين اإلسرائيلي، أطواره ومذاهبه، معهد البحوث والدراسات العربية،  1
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بياء بين وهو يتكلم عن قصص أن": نبوئيم"أسفار األنبياء : كتب االنبياء - ب
وتنقسم .م.ق 200إسرائيل، وعن تارخيهم، من بعد موسى، عليه السالم، وحىت قرابة عام 

 :قسمني
 :وهي ستة أسفار": نبوئيم ريشونيم"أسفار األنبياء األولين  .1
 .يشوع-1
 .صموئيل األول -2
 .صموئيل الثاين -3
 .القضاة -2
 .امللوك األول -5
 . امللوك الثاين -6
 :وهي مخسة عشر سفراً ": نبيئيم أحرونيم"لمتأخرين أسفار األنبياء ا .2

 :ثالثة أسفار ألنبياء كبار، وهم
 . إشعياء -1
 . إرميا -2
 . حزقيال -3

 :واثنا عشر سفراً ألنبياء صغار، وهم
 .هوشع-1
 .يوئيل -2
 .عاموس -3
 .عوفيدا -2
 .يونس -5
 ".ميخا"ميكا  -6
 .ناحوم -2
 .حبقوق -8
 .صفنيا -1
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 .حجاي -10
 .زكريا -11
 "مالخي"مالكي  -12
وهي ثالثة عشر ": كيتوفيم" :المكتوبات أو كتب الحكمة واالناشيد - ث

 .وهي حتتوي على مواد شعرية، وقصصية، وبعض األحداث التارخيية:سفراً 
 .مزامري داود -1
 .سفر األمثال -2
 .سفر أيوب -3
 .نشيد األنشاد -2
 ".روت"سفر راعوث  -5
 .مراثي إرميا -6
 .سفر اجلامعة -2
 سفر إستري -8
 .سفر دانيال -1

 .سفر عزرا -10
 .سفر حنميا -11
 .سفر أخبار األيام األول -12
 .1سفر أخبار األيام الثاين -13

 :التلمود -7
. علِّم: مبعىن( ملد" )العربي"مشتقة من اجلذر الكنعاين  תלמוד (تلمود)كلمة 
من يؤمن به من اليهود، التعليم والدراسة، وهو من أهم الكتب الدينية عند : فالتلمود يعين

وهو كتاب فقه وتشريع، لكنه ُيتوي، باإلضافة إىل األحكام الفقهية، على مسائل الهوتية، 
 .الفلك، والتنجيم، وأسرار األعدادوتارخيية، وآداب، وعلوم طبيعية، والصناعات، و 

                                                             
 -35: سكندرية، ص، احلضارة التوراة والتلمود، دار املعرفة اجلامعية، اإل3: بيومي مهران، بنو إسرائيل، ج 1

80. 
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 ،نُهيتناقلونه مشافهًة، إال أنه بعد أن تعاَظم شأ -حىت كتابة التلمود  -كان اليهود 
لدرجة أْن عزَّ على النقل، قرَّر أحبارهم تدويَنه خوفًا عليه من النسيان والضياع، أو اختالطه 
بغريه، وكذلك ليسهل عليهم نشره، وهكذا برز التلمود إىل الوجود، يف وقٍت ال يعرف تارخيه 

 .1بشكل حمدد
، أحد مفكري الدين اليهودي  (1885)سلومون شخرت ويعتقد بعض العلماء أمثال

  exilicزمن النفي يف القرن التاسع عشر، أن تاريخ بداية الشريعة الشفهية يعود إىل
period جممع الكنيس عندما أُنشئsynagogue   ،ألول مرة، أي بعد السيب البابلي

 .الذي يبدأ بعزرا الكاهن  sopherimعصر الكتبة ورمبا إىل
وقد اختلفت الفرق اليهودية حول مصداقية الشريعة الشفوية، فتمسك الفريسيون 

صدوقيون ذلك، ومتسكوا مبساواهتا مع الشريعة املكتوبة من حيث إلزاميتها، بينما عارض ال
باملعىن احلريف للنص التورايت إزاء التفسريات اليت خرج هبا الفريسيون، وأصروا على اعتبار 
شرائع األسفار اخلمسة أشد إلزامية من الشريعة الشفهية، كما أنكر القراؤون الشريعة الشفهية 

 .والتلمود
 :وينقسم إىل 

ر التعاليم، وهي مشتقة من املفردة ومعناها التعليم املكرر، أو تكرا: المشنا
واملشنا هو اجلزء األساسي من التلمود، وهو مبثابة . مبعىن اثنني( شين)العربية  -الكنعانية

وقد . وهي التوراة" الشريعة املكتوبة"اليت استلمها موسى من اهلل، مقابل " الشريعة الشفهية"
م أٍي من أفرادها، يطلق عليهم متَّ تدوين هذه التعاليم على يد جمموعة، ال يُعرف اس

(. تنئيم، وهي صيغة اجلمع من املفردة اآلرامية تنء، مبعىن كرر أو ثىنَّ : أصل اللفظة)التثنويون 
واللغة اليت كتب (. م 220 -125)ووضع الشكل النهائي للمشنا على يدي يهوذا الناسئ 

 ".عربية املشنا: "هبا املشنا كانت لغة خاصة يطلق عليها اسم
، يضم كل سدر أو   six ordersرئيسية سدارمي ألف املشنا من ستة أقسام أويت

. مقالة 63املقاالت وعددها   Tractatesأو  Massiktotاألسفار صدر عددًا من
  .Perakim= Chaptersبرقيمات   االصحاحات ويتألف السفر من عدة فصول أو
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أي األحكام « حلقا»، مجع  Halakotباحللقوتويتألف كل فصل من فقرات عديدة تعرف
 .الشرعية

سفرًا أو مقالة،  11ويتألف من  Zera’im (البذور) سدر زراعيم :السدر األول
ويتناول قوانني التوراة الزراعية من الناحيتني الدينية واالجتماعية، ويسهب يف شرح األحكام 

 .يني يف غالل األرض واحلصادالتوراتية املتصلة حبقوق الفقراء والكهنة والالو 
ويتوزع على  Seder Mo’ed ( األعياد واملواسم) سدر موعيد :السدر الثاني

القوانني واألنظمة )اثين عشر سفرًا تضمها أربعة جملدات ضخمة، تتناول مسائل السبوت 
، واألعياد وأيام الصوم إضافة إىل (السبوت اليت تتيح لليهودي حرية احلركة والعمل أثناء

الطقوس والشعائر والفرائض والقرابني، وقواعد تنظيم التقومي العرباين، إضافة إىل احلديث عن 
 .فريضة احلج إىل القدس
وتتضمن  Nashim= Women أي النساء سدر ناشيم :السدر الثالث

 .، ويبلغ عددها سبعةشرع التورايت حول الزواج والطالقأسفاره قوانني ال
، تقسم األسفار العشرة يف  Nezikin أي األضرار سدر نزيكني :السدر الرابع

القسم األول ويضم األسفار الثالثة األوىل، : هذا اجلزء من التلمود إىل قسمني رئيسيني
« ماكّوت»و« سنهدرين»أما القسم الثاين فيضم مقاليت . وعها العام هو القانون املدينوموض

يف القانون اجلنائي، ويتناول خمتلف احملاكم القضائية وعقوبات اإلعدام، وُيوي الكثري عن 
 . حماكمة السيد املسيح وعقوبة املرتد عن دينه

، ويدور موضوعه  Kodashim أي املقدسات سدر قداشيم :السدر الخامس
، وقوانني املواليد البكر من احليوان باهليكل الرئيسي حول الطقس القرباين والتضحيات املتعلقة

 .الواردة يف أسفاره بوجود اهليكل وترتبط معظم الفرائض واألحكام، واالنسان حسب التوراة
، ويتصل موضوع Tohorot أي التطهريات سدر طهوروت :السدر السادس 

أو الرجاسة لدى األشياء رة والنجاسة هذا اجلزء األخري من التلمود بأحكام الطها
 .واألشخاص
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وهي عبارة عن تعليقات وشروح على . التكملة: وهي مفردة آرامية تعين: الجمارا
الفقيه، أو : ءمورمي، وهي صيغة اجلمع من ءمورء مبعىن)املشنا، وضعها جمموعة من الفقهاء 

 :تلفتنيوقد مت تدوين هذه التعليقات والشروح يف منطقتني خم(.املعلم
، سورا العراق التلمود البابلي فهو نتاج األكادمييات اليهودية يف: بابل -

، واللغة اليت يستخدمها تلمود أهل الشرق ، ونادرًا ما يعرف باسموفومبديتا وهناردعا
فقهاء اليهود تدوين تعليقاهتم هناك  وبدأ، .السريانية   األقرب إىل اللهجة اآلرامية الشرقية هي

ويعتمد التلمود البابلي يف حتليله على األسلوب م تقريباً،  500م وحىت عام 200عام 
وقد أسهم هذا يف . العقلي و املنطقي، املفتوح يف النقاش واجلدال دون ترجيح قول على آخر

رون عديدة، مكانة ال تدانيها التوراة منح التلمود البابلي املنزلة الرفيعة الفريدة بال منازع طيلة ق
أما االهتمام بدراسة التلمود الفلسطيين وترمجته إىل اللغات . أبداً، هلذا تُرجم إىل لغات عديدة

 .األخرى فلم يتحقق إال منذ حنو مائة عام تقريباً ، وبفعل احلركة الصهيونية
ة وصفورية، طربية وقيساري: وكانت هناك ثالث مراكز للتلمود هي: فلسطين -

وبدأ فقهاء ، «تلمود أهل الغرب»و« تلمود أرض اسرائيل»ويسميه يهود العراق أحيانًا 
م تقريباً، إال أن تعليقاهتم 351م وحىت عام 211اليهود بتدوين تعليقاهتم هناك قرابة عام 

 .1وشروحهم مل تشمل مجيع املشنا

 :النصوص التوراتية الحالية

تلفة للتوراة، وال نتحدث هنا عن ثالث ترمجات، وصل إىل أيدينا ثالث نصوص خم
 .بل نعين أنه توجد نصوص ثالثة يستقل بعضها عن بعض

 : وهذه النصوص هي 

واليت كانت نسخها املختلفة أساسا عن : النسخة السبعينية الرتمجة اليونانية -1
 –لعربانية مع بعض التعديالت من األصول ا –اليت ترمجها ( الفوجلاتا)نسخة القديس جريوم 

                                                             
م، 1115، 1:يوسف عيد، الديانة اليهودية، موسوعة األديان السماوية والوضعية، دار الفكر اللبناين، ط 1

 .120: ص
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م، وعنها أخذ الكاثوليك واألرثوذكس 386إىل اللغة الالتينية يف أواخر القرن الرابع سنة 
 .توراهتم

 .وهي املعتربة عند اليهود والربتستانت:  النسخة العربانية -2 

 .و هي املعتربة عند طائفة السامريني من اليهود فقط: النسخة السامرية -3

مودها الفقري، لكنها خمتلفة ومتناقضة يف بعض وهذه النصوص متشاهبة يف ع
أن الرتمجة اليونانية تزيد : التفاصيل الدقيقة، كما مثة فرقان كبريان جيدر أن ننبه هلما، أوهلما

أهنما تزيدان معًا عن التوراة السامرية، واليت ال : أسفار األبوكريفا السبعة عن العربية، وثانيهما
كما أن هناك عدة اختالفات بني هذه النصوص،  وقد حتدث تعرتف إال باألسفار اخلمسة،  

النقاد عن صور االختالف بني هذه النصوص، وطبقًا للموسوعة الربيطانية فإن النص 
مبا يزيد على أربعة آالف ( يف األسفار اخلمسة ) السامري خيتلف عن النص اليوناين 

  (1) .ة آالف اختالفاختالف، وخيتلف عن النص العربي القياسي مبا يربو على ست

 :ونذكر بعض هذه االختالفات للتمثيل، ال احلصر 

ِما زادت به التوراة الكاثوليكية على العربية الربوتسنتية ما جاء يف سفر اخلروج  -
حني احلديث عن أبناء موسى من زوجته صفورة املديانية، حيث ذكر النصان والدة جرشوم 

وولدت أيضاً غالماً ثانياً ، ودعا امسه العازر :  "، فقالابن موسى، مث انفرد النص الكاثوليكي
، وهذه الفقرة غري موجودة   2"من أجل أن إله أيب أعانين وخلصين من يد فرعون: ،  فقال 

 .يف التوراة العربانية اليت يؤمن هبا اليهود والربتستانت

 :تطور الكتاب المقدس

                                                             

 (.251)قاموس الكتاب املقدس،عبد امللك بطرس و آخرون، ص  -3
 .  22: 2سفر اخلروج  – 2
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نص العهد القدمي نفسه، و من  لقد تطور نقد العهد القدمي، وهو نقد نستمده من
األسباب اليت أدت إىل وجود النقد للعهد القدمي، هو أن التوراة املنزلة على موسى عليه 

و تطور لدى يين إسرائيل روايات شفوية . السالم قد تعرضت للضياع كنص ديين ثابت
 حلت حمل النص اإلهلي املدون، وظلت التوراة على هذا الوضع الشفوي من بعد عصر

موسى عليه السالم و حىت منتصف القرن اخلامس قبل امليالد، حيث مت تثبيت نص التوراة و 
مت تدوينه بعد أن كان نصا شفويا، وهذه املرحلة تغطي ما يقرب من مثانية قرون كاملة اختذت 
التوراة هذا الشكل الروائي الشفوي، قبل أن يقوم عزرا بعملية حترير ملا هو متوافر أمامه من 

ايات توراتية شفوية، و القيام بعملية توفيق بني املواضع املتناقضة و املواضع املختلفة، و رو 
االنتهاء من وضع نسخة واحدة للتوراة هي اليت مت تثبيتها و االعرتاف هبا منذ عصر عزرا، 
ويالحظ أن هذا العمل الكبري ينطبق فقط على التوراة وليس على بقية األسفار، ونظرا ألمهية 

ا العمل اكتسب عزرا مكانة عظيمة يف التاريخ الديين اليهودي، وعادة ما يربط مبوسى هذ
أن من اجلدير أن التوراة كانت "،و قد جاء يف التلمود األورشليمي1عليه السالم يف األمهية

 .2"سوف تعطى إىل عزرا لوال سبقه جيل موسى

 :تشكيل العهد القديم

حلدث األكثر أمهية يف تاريخ نص العهد تعد عملية تشكيل العهد ا لقدمي هي ا
 .القدمي ، وذلك بعد حدث انتقال الكتابة من اخلط األصلي إىل اخلط اآلشوري

و قد بدأ العمل يف وضع التشكيل يف النصف الثاين من القرن الثامن ميالدي و 
وينسب وضع األساس هلذا العمل الكبري لكل من فينحاس رئيس . استمر ملدة مائيت عام

درسة اليهودية آنذاك، وأشري الشيخ يف طربية، وقد استغرق هذا العمل أجياال من الباحثني امل
و الكتبة الذين منحوه جل اهتمامهم، وساعد يف وضع التشكيل مقارنة املخطوطات 

                                                             
زاملان شازار، ترمجة أمحد حممود هويدى، :هد القدمي من أقدم العصور حىت العصر احلديثتاريخ نقد الع -  1

 .2م،ص2000اجمللس األعلى للثقافة،طبعة األوىل، 
 .32،  انظر تاريخ نقد العهد القدمي، املصدر السابق، ص1فقرة 5فصل:81جميال -  2
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املختلفة و النسخ اليت وصلت إليهم، ولكن اضطروا أحيانا إىل الرتجيح بناء على رجاحة 
قد رأوا يف أكثر من ألف و ثالث مائة عبارة من عبارات العهد رأيهم و عمق تصورهم، و 

القدمي ضرورة تغري النص املسلم به، ووجدوا يف اثنني وعشرين عبارة أشياء حمذوفة مل 
يستطيعوا إكماهلا، وهكذا جند أن عدد هذه التغريات يزيد عن اآلالف، وحدثت هذه 

. 1وإبدال عبارات كاملة تغري قصد النصوص التغريات يف إبدال احلروف و النرب و األمساء، بل
، و عندما وصلوا "كتب داود املزامري مبساعدة عشرة شيوخ: "و قد قال األحبار يف التلمود

إلعالن أمساء هؤالء الرجال املتضمنة مزامريهم يف سفر املزامري بدأوا بأدم وانتهوا بعزرا، ومعىن 
 .2تلفة و متباعدة عن بعضها البعضهذا أنه قد اشرتك يف تأليف املزامري أجيال خم

 

 :نقد العهد القديم

لو مسي كتاب العهد القدمي كتاب التناقضات لكان أقرب إىل الصواب من تسميته  
كتاب العهد القدمي، فال تكاد ختلو مجلة فيه من التناقضات، و من األمثلة عن هذه 

السادسة و الثالثني مللك آسا  يف السنة:" التناقضات هو ما ورد يف سفر أخبار األيام الثاين 
، لكن جند يف مكان آخر أن آلسا مات  3"صعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا و بىن الرامة

و يف السنة " و عمره ستة و عشرين من توليه احلكم كما يذكر ذلك سفر امللوك األول
ر امللوك كما جاء يف سف. 4"السادسة و العشرين آلسا ملك يهوذا ملك أيلة على إسرائيل؟

، 5"كان يهورام ابن اثنني وثالثني سنة حني ملك، و ملك مثاين سنني يف أورشليم"الثاين  
ابن اثنني و أربعني سنة حني ملك، وملك ( ابنه)كان أخزيا"ويرد يف سفر خرب األيام األول 
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و يف سفر . وهكذا يكون االبن أكرب من أبيه بسنتني فقط 1"سنة واحدة يف أورشليم
، أما يف 2"فاشرتى داود البيدر و البقر خبمسني شاقال من الفضة(" 22:22)لثاين صموئيل ا

و يقول . 3"ودفع داود ألرنان عن املكان ذهبا وزنه ست مائة شاقل"سفر أخبار األيام األول 
، و أما يف سفر 4"و كان لسليمان أربعون ألف مذود خيل"النص يف سفر امللوك األول 

 .5"كان لسليمان أربعة آالف مذود خيلو  "أخبار األيام الثاين

و لقد حدد أحبار اليهود قواعد عامة للتخلص من أي ارتباك للتناقض بني العديد 
من روايات العهد القدمي و تعبرياهتا و بني الفهم الصحيح أو املالحظات التارخيية، و من 

 :هذه القواعد

 .أن أحداث التوراة مل تعطى مرتبة  -
 .غة البشر أن التوراة حتدثت بل -
 .أن بعض القصص كانت أمثاال فقط كرواية إحياء العظام من طرف حزقيال  -

و هكذا جند أن العديد من مفسري العهد القدمي التلمودين أصحاب املنطق سليم و 
إحساس نقدي صحيح، قد أدركوا وجود ثغرات عديدة داخل العهد القدمي املوجود عندنا، 

 . نهم كانوا يعملون على إخفائها، وإجياد مربر لذلك وقد توصلوا إىل هذه الثغرات، لك
غري أنه بعد تدوين التلمود قد هدأت األنفس، و توقفت األسئلة و األفكار حول 
نظرية النقد يف فلسطني، وقد زاد انتقال املركز التلمودي من فلسطني إىل بابل من قداسة 

سطني، كما هي معطاة و موجودة، الكتابات املقدسة اليت هي مثار نتاج بين إسرائيل يف فل
 .وهدأت الرغبة يف النقد، وظل النقد ضعيفا لعصور طويلة يف أدب اليهود
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وقد ازدهر النقد اليهودي لكتاب العهد القدمي خالل احلضارة اإلسالمية على يدي 
بعض األحبار الذين عاشوا حتت ظل احلرية الدينية اليت وفرها هلم اإلسالم و من أمههم فرقة 

قراؤون اليت أسسها عنان بن داود و اليت رفضت االعرتاف بالتلمود ككتاب مقدس، كما ال
ظهر يف القرن التاسع احلرب مشوى هعخربى يف فلسطني، وقد قام بتعديل يف نص العهد 
القدمي، لكن احلرب حيوى البلخي الذي عاش يف النصف الثاين من القرن التاسع ميالدي هو 

بعده ملدة ست مائة سنة بعد موته، وأهم أعماله هو حماولته لتفسري أقوى تأثريا يف من جاء 
العهد القدمي وفق ما يناسب العقل و الفطرة ِما أدى به إىل القيام بتعديالت يف نص العهد 
القدمي، و يف القرن احلادي عشر ظهر احلرب اليعازار بن عزريا و الذي عمل أيضا على إبراز 

جند الريب يتسحاق بن يشيش أول من قال بأن التوراة تشمل يف تناقضات العهد القدمي، كما 
 .1ثناياها إضافات متأخرة خمتلفة

وقد ساعد علم النحو الذي ظهر يف األندلس حتت تأثري احلضارة اإلسالمية على 
نقد العهد القدمي، حيث استمد النحاة األوائل كل أسرار اللغة العربية من الكتابات املقدسة، 

أساسها أساليبهم على تطور اللغة و قوانينها، ومبا أن قوانني اللغة قد اتضحت وحددوا على 
و حددت، فقد أصبحت أساسا ثابتا لفهم النصوص املقدسة و حبث مقاصدها، وهكذا 

 .طور النحاة اللغويون طرقا جديدة يف نقد العهد القدمي مل يعرفها األوائل
قوريش الذي عاش يف طليطلة يف ومن أهم هؤالء النحوين جند الطبيب يهوذا بن 

بداية القرن العاشر، والذي شرح الكلمات العربية معتمدا على نظائرها يف اللغة العربية و 
اآلرامية و الرببرية، مث جاء بعده يف منتصف  القرن العاشر مناحم بن سروق ودوناش بن 

وب وقوانني لرباط، وتالميذهم و من جاء بعدهم كيونا بن جناح الذي أسس علم األسل
النرب، األمر الذي ساعد على فهم العديد من فقرات التوراة و تبيان التناقضات املختلفة 

من " األصول"و " الرتاكيب"الذي ألفه بالعربية و املتضمن كتابيه" النقد"فيها، ويعد كتابه 
أهم الكتب اليت كتبت عن العهد القدمي يف ذلك العصر، و كان قد وضع أربع عشر قاعدة 
، بني على أساسها إجياد املعىن احلقيقي للفظ املكتوب، وقد ظهر له حوايل مائيت تعديل 
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، 1"أأخذ خبزي ومائي؟"إىل " أخذت خبزي و نبيذي"داخل نص بالعهد القدمي مثل تعديل 
إىل غري ذلك من التعديالت كتغري األعداد و أمساء، كما كشف عن احلروف و الكلمات  

لصحيح و حتركت إىل النصوص أخرى، وكذلك أنصاف أسطر مل كثرية نسخت من مكاهنا ا
 .توجد يف مكاهنا الصحيح

و بلغ نقد العهد القدمي يف هذا العصر ذروته على يد الريب موسى بن ميمون، و 
 الذي عمل على التوفيق بني نصوص العهد القدمي و الفلسفة،

قدمي، و صفات و يف سبيل ذلك وضع حتت جمهر النقد نظرية اخللق يف العهد ال
األلوهية، وأقوال املالئكة، وقضية ظهور اإلله للشعب و خمتاريه، ورؤى األنبياء وروايات 

، مث جاء بعده الريب "دالئل احلائرين"املعجزات، وخصص لكل ذلك أفضل فصول كتابه 
إبراهام بن عزرا صاحب التفسري الكبري للعهد القدمي، و الذي أشر بوضح إىل التناقضات 

 .2ودة يف النص املقدس و حاول إجياد مربرات هلذه التناقضاتاملوج

 :المسيحية: ب

 :تعريف
نسبة إىل بلدة الناصرة يف فلسطني وهي اليت "الديانة النصرانية فسميت هبذا االسم 

وهي نصرهم لعيسى عليه السالم، وتناصرهم فيما : ولد فيها املسيح ، أو إشارة إىل صفة
 منهم يف أول األمر مث أطلق عليهم كلهم على وجه التغليب ، بينهم ، وهذا خيص املؤمنني

  3(قال احلواريون حنن أنصار اهلل : ) ويشهد لذلك قوله تعاىل 
هي الدين املنزل من اهلل تعاىل على عيسى عليه السالم وكتاهبا اإلجنيل ،  النصرانية

أنزله اهلل تعاىل على موسى  وهي امتداد لليهودية ألن بين إسرائيل حرفوا اليهودية الدين الذي
عليه السالم و بدلوا التوراة فأرسل اهلل نبيه عيسى إليهم مصححًا ملا حرفوه وليحل هلم بعض 

قال . الطيبات اليت حرمت عليهم ومبشرًا مبحمد صلى اهلل عليه وسلم رسواًل يأيت من بعده 
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إليكم مصدقًا ملا بني يدي  وإذ قال عيسى ابن مرمي يا بين إسرائيل إين رسول اهلل: ) تعاىل 
 . 6/ الصف( من التوراة ومبشراً برسول يأيت من بعدي امسه أمحد 

وعندما حصل التحريف يف النصرانية وتعددت األناجيل وحتول أتباعها عن التوحيد 
 .فأصبحت باطلة ال تقبل عند اهلل إىل الشرك املتمثل بالتثليث، ُنسخت باإلسالم

 :يةالفرق بين مسيحية ونصران
 :تعريف النصرانية في الفكر اإلسالمي

إن كلمة نصرانية مل تستخدم بذاهتا يف القرآن الكرمي وإمنا استخدم : أوال -
  -عليه السالم–للداللة على أتباع املسيح “ أنصار”أو “ نصارى”االسم 

 2و“ نصرانيا”ومرة واحدة مفردة “ نصارى” يف صيغة اجلمع  15جاءت  -
  “صارأن”مرات يف صيغة الوصف 

ن أطلقوا على هم م -عليه السالم–ن اتباع عيسى يف القرآن تصريح بأ: ثانيا -
  :أنفسهم هذه التسمية، والدليل يف القرىن الكرمي يف آيتني

 “ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم” -
  “ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى” -
  “أنصار”جاء من الوصف “ نصارى”كلمة هناك ختريج يرجح أن اشتقاق   -
  ليس هناك وقت حمدد نعرف فيه مىت أطلقوا على انفسهم هذه التسمية -
إذا كانت التسمية ليس هلا وقت حمدد، فمن احملتمل أال يكونوا قد : ثالثا -

  عرفوا باسم خاص مييزهم عن بين إسرائيل إال بعد فرتة زمنية
عرفوا بأوصاف أخرى يف القرآن  -عليه السالم–أن أتباع عيسى : الدليل -

 : الكرمي منها
  “ واشهد بأنا مسلموناهللب آمناقالوا ” - -
 “ ربنا آمنا مبا انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين” -
  “....للحواريني...” -
 كلمة نصارى تطلق ويراد هبا الذين آمنوا بعيسى ومل يبدلوا : رابعا -
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وقالت ”بالتثليث وغريه من العقائد  كما تطلق على الذين بدلوا وقالوا -
  “...النصارى املسيح ابن اهلل 

ولذا ليس صحيح ما يقوله البعض أن كلمة نصرانية تدل على الدين احلق  -
  -عليه السالم–الذي جاء به عيسى 

وهي البلدة “ الناصرة”بعض املصادر العربية تشري إىل أن أصل الكلمة من  -
  .وهي من قرى اجلليل“ نصران”أيضا  اليت ينتمي أليها املسيح وتسمى

وتعين   Nazirite“ ناذر”بعض املصادر األجنبية تشري أن الكلمة من  -
  الناذر نفسه لإلله أو املنذور لإلله

 :تعريف النصرانية في الفكر المسيحي
تدل على  Nazarene“ الناصري”جاء يف املصادر املسيحية أن كلمة  •

  الشخص املنسوب إىل مدينة الناصرة
وأطلقت على “ يسوع الناصري”وقد أطلقت على املسيح عليه السالم فقيل  •

  “الناصريون”أتباعه أيضا 
ليس هناك دليل تارخيي يثبت شيوع هذه التسمية منذ البدايات األوىل  •

 للديانة اجلديدة
ضياع اإلجنيل الذي جاء به عيسى، والتأخر املعروف يف كتابة : السبب •
 االناجيل
  1“ل باألنبياء أنه سيدعى ناصريالكي يتم ما قي” •
  يف أي الكتب قيل ؟؟؟؟؟ •
لقد علمتم أنه قيل يف الكتب : فقال اليهود”: جاء يف سفر أعمال الرسل •

 2“ القدمية ال يأيت من الناصرة خري
كلمة ناصري وناصريون أخذت مكاهنا يف العهد اجلديد واستخدمت تقريبا  •

  يف كل األناجيل والرسائل
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  :وص العهد اجلديد جند الطلمة تستخدم يف السياقات اآلتيةإذا تتبعنا نص •
أيها الرجال اإلسرائليون امسعوا هذه األقوال يسوع ”: استخدمها بطرس •

 الناصري رجل قد تربهن لكم من قبل اهلل بقوات وعجائب وآيات صنعا اهلل 
شاؤل شاؤل مل تضطهدين ”: استخدمها املسيح لنفسه يف احملاورة مع بولس •

  أنا يسوع الناصري الذي تضطهده: فقال: فأجبت من أنت يا سيد: بولسفقال 
من تطلبون؟ أجالوا يسوع الناصري فلم ينكر بل ...”: استخدمها اجلنود  •

 “ قال انا هو
أنت كنت مع يسوع : استخدمتها جارية رئيس الكهنة حينما سألت بطرس •

  “لست أدري وال أفهم ما تقولني: الناصري فأنكر قائال
  “يسوع الناصري ملك اليهود”ت التسمية من قبل بيالطس احلاكم جاء •
من هذه النصوص ميكن القول أن العهد اجلديد يقرر ان هذه التسمية كانت  •

  (لكن ال بد من العلم أن ع ج كتب متأخرا)شائعة زمن املسيح 
  كيف حتولت الكلمة من ناصري إىل نصراين؟؟؟ •
  ت الكلمة إىل العربيةرمبا التجاوز يف التصريف حينما ترمج •
  رمبا االختالف يف تسمية القرية اليت ينسب إليها املسيح •

 :تعريف النصرانية في الفكر اليهودي
يف مواطن “ الناصري”استخدم اليهود اسم عيسى عليه السالم مقرونا ب   •

  عدة يف العهد اجلديد
  .كان إطالق هذا الوصف من قبل السخرية والتهكم •
وهذا لتدوين األسفار  -عليه السالم–ال جيد ذكر لعيسى يف العهد القدمي  •

 .قبله
  يف الكتابات التلموذدة أوصاف كثرية لعيسى •
  أي يب برانايتس/ كتاب فضح التلمود، تعاليم احلاخاميني السرية •
  يسوع الناصري“ جيشو آها نوتري”االسم األصلي للمسيح هو  •
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الذي يتبع تعاليم   الناصري هو”: جاء تعريفهم للشخص التابع للمسيح •
  “كاذبة يبتدعها رجل يدعوا إىل العبادة يف اليوم االول التايل للسبت

يستعمل التلمود تسميات اخرى بالغضافة غلى ناصري وناصريني، مهرطقني  •
 .خدام الوثن، اجلوييم، األبيقوريني، السامريني وكلها اوصاف يفهم منها الشتم والذم

غري الئقة منها الساحر واملشعوذ واملضلل، أطلق التلمود على عيسى اوصافا  •
 وذلك الرجل

 :تعريف المسيحية في الفكر اإلسالمي
ال جند ذكر لكلمة مسيحية يف االستعماالت الفكر اإلسالمي عند التعامل  •

كما احلال “ نصرانية”ودينهم “ نصارى”مع أصحاب هذه الديانة، بل ظلت التسمية هلم 
  يف القرآن والسنة النبوية

ال يعرف طيع اجلزم بأن الفكر اإلسالمي ظل حىت مطلع العصر احلديث نست •
  .يف كل احلقول املعرفيةمصطلح مسيحية وال مسيحيي 

حاول االستعمار احلديث تثبيت مصطلح مسيحية يف أذهان املسلمني بدل  •
 نصرانية 

 :تعريف المسيحية في الفكر المسيحي
هوال، بل بني لنا ان هذه التسمية مل يرتك العهد اجلديد تسمية أتباع املسيح جم •

 قد ارتبطت بتعاليم بولس 
ودعي »، ُعرف أصحاب الدين اجلديد ألول مرة فيها باسم املسيحيني •

وهذه التسمية يف التقليد املسيحي مل يطلقها ،  1«التالميذ مسيحيني يف ،أنطاكية أوال
كما مل يطلقها ومؤمنني،  وتالميذ  املسيحيون على أنفسهم ألهنم كانوا يسمون أنفسهم إخوة

اليهود عليهم ألن اسم املسيح وماسيا كان عندهم امسا مقدسا، فلم يكن ِمكنا أن يسموا 
بغيضة إليهم، وعلى ذلك فيكون من احملتمل أن يونان أنطاكية هم " هرطقة"به أصحاب 
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دون اسم الذين مسوا أتباع هذه الديانة اجلديدة مسيحيني كأتباع للمسيح أو ألهنم كانوا يرد
 . 1املسيح بال انقطاع

 :تعريف المسيحية في الفكر اليهدي
أشرنا فيما سبق أن اليهود أصروا على تسمية املسيحيني بالناصريني وعدم  •

  .تشريفهم بنسبتهم غلى املسيح
مع انبثاق عصر النهضة والتجديد يف كلتا الديانتني، حدث نوع من التقارب  •

  .تستانتية واحلركة التجديدية يف اليهوديةوالتفاهم خاصة بني الكنيسة الربو 
ظهرت أصوات تدعو إىل التصاحل مع النصارى وقبوهلم كأمر واقع وقبول  •

وأنه ابن امرأة يهودية، وأن ما قام به ما هو إال حركة . عيسى املسيح كأحد مسحاء الرب
 . جتديدية يف اليهودية

 :النشأة والتطور
 :نشأة وتطور النصرانية من خالل النقاط اآلتية ميكن رصد أهم املراحل التارخيية يف

إىل  30وهي مرحلة التأسيس من من حنو سنة : -عليه السالم–مرحلة عيسى / 7
125. 

 .325إىل  125من : من الفرقة إىل الكنيسة: مرحلة الرسل وتالمذهم/9
إىل ظهور اإلسالم يف بداية  325: الكنيسة والدولة :مرحلة ماقبل مجمع نيقية/9

 .قرن السابعال
من ظهور اإلسالم إىل آخر : الكنيسة القروسطية :مرحلة ما بعد مجمع نيقية/6

 .2القرن الرابع عشر
 :العقائد المسيحية

طبيعة اهلل عبارة عن (: "تاريخ الكتاب املقدس)قال الدكتور برست يف : التثليث
فإىل األب ينتمي اخللق  اهلل األب، واهلل االبن، واهلل الروح القدس،: ثالثة أقانيم متساوية

                                                             
 .50: ولس، املصدر السابق، صخريسوستمس بابا دوب  1
 .23: عبد اجمليد الشريف، املرجع السابق، ص 2
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بواسطة االبن، وإىل االبن الفداء، وإىل الروح القدس التطهري، ويفهم من هذا أن األقانيم 
: الثالثة عناصر متالزمة لذات اخلالق، ولقد رد القرآن صراحة على هذه العقيدة يف قوله تعاىل

اْبُن َمْرمَيَ َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا اللََّه  َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيحُ }
اِلِمنَي ِمْن أَْنَصاٍر َريبِّ َورَبَُّكْم إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَ َقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّ 

ُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثاَلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه ِإالَّ إِلَه  َواِحد  َوِإْن مَلْ يَ ْنتَ ُهوا َعمَّا يَ ُقولُوَن َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَا* 
أََفاَل يَ ُتوبُوَن ِإىَل اللَِّه َوَيْستَ ْغِفُرونَُه َواللَُّه َغُفور  * لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنْ ُهْم َعَذاب  أَلِيم  

 .1{َرِحيم  

العامل من عهد سقوط آدم يف اخلطيئة،  يعتقد املسيحيون أن  :الصلب والفداء
وهبوطه هو وبنيه إىل الدنيا مبتعد عن اهلل بسبب تلك اخلطيئة، ولكن اهلل من فرط حمبته 
وفيض نعمته، رأى أن يقربه إليه بعد هذا االبتعاد، فأرسل هلذه الغاية ابنه الوحيد إىل العامل 

، فبمحبته ورمحته قد صنع طريًقا للخالص، هلذا كان املسيح هو الذي يكفر ليخلص العامل
عن خطايا العامل، وهو الوسيط الذي وفق بني حمبة اهلل تعاىل وبني عدله ورمحته، وقد كان 
التكفري الذي قام به املسيح هو الصلب، هلذا صلب ورضي اهلل عن صلبه وهو ابنه، ملاذا؟ 

 .2ا، فأراد أن يعاقب إهلًا مثله، فكان صلب املسيحألن اإلله ال يعاقب إنسانً 

َوقَ ْوهلِِْم إِنَّا قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى }: وقد رد القرآن صراحة على هذ االفرتاء بقوله تعاىل
َلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه اْبَن َمْرمَيَ َرُسوَل اللَِّه َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه هَلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخت َ 

{ َبْل َرفَ َعُه اللَُّه إِلَْيِه وََكاَن اللَُّه َعزِيزًا َحِكيًما* َما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ ات َِّباَع الظَّنِّ َوَما قَ تَ ُلوُه يَِقيًنا 
3. 

بة زعم النصارى أن املسيح عليه السالم سوف يتوىلَّ يوم القيامة حماسي: الدينونة
كما أن األب : )ومن ذلك. الناس وإدانتهم، وهلم على ذلك نصوص من إجنيل يوحنا وغريه

                                                             
 (22 - 22: املائدة)  1
 .221: ، دار نوبار للطباعة، ص2002، 1: بشوي حلمي، عقائدنا املسيحية االرثوذكسية، ط 2
 (.158، 152: النساء) 3
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له حياة يف ذاته كذلك أعطى االبن أيضًا أن تكون له حياة يف ذاته، وأعطاه سلطانًا أن 
 .1(يدين أيضاً؛ ألنه ابن اإلنسان

يعًا نظهر أمام  ألنه البد أننا مج: )وجاء يف رسالة بولس الثانية إىل أهل كورنثوس
وثبوت . 2(كرسي املسيح؛ لينال كل واحد ما كان باجلسد، حبسب ما صنع خرياً كان أم شراً 

هذه العقيدة فرع عن ثبوت أصلها، وهي األناجيل أو الرسائل، وكالم بولس يف رسائله فإنه 
غري مقبول؛ ألنه كما هو معروف يهودي متعصب، وهو أول من احنرف بالديانة النصرانية 
عن وجهها إىل الشرك ودعوى ألوهية املسيح إىل غري ذلك من الضالالت، وما نعتقده يف 
ذلك أن اهلل عزَّ وجلَّ هو الذي يتوىلَّ حساب الناس يوم القيامة، ويكون الرسل شهوداً على 

 .3أقوامهم

 :المجامع المسيحية
 .يهاوهي اليت تبحث يف الشؤن احمللية للكنائس اليت تنعقد ف: مجامع محلية - أ

وهي اليت تبحث يف العقيدة النصرانية ومواجهة بعض : مجامع مسكونية - ب
 .4األقوال اليت يرى غرابتها وخمالفتها للديانة

كان من قرات هذا اجملمع، تقرير ألوهية املسيح عليه   : م990مجمع نيقية  -
منه غري وأنه مولود , وأنه مساٍو هلل جل جالله-تعاىل اهلل عن كفرهم-السالم وأنه إبن اهلل

مث أرتفع إىل السماء بعد , كما قرروا أن هذا اإلله جتسد بصورة البشر خلالص الناس,خملوق
 .قيامه من املوت

م عن القول  325أسفر جممع نيقية : م987مجمع القسطنطينية األول  -
قرروا فس هذا بألوهية املسيح، وأنه ابن اهلل، ولكنه مل يبحث عالقة األلوهية بالروح القدس، ف

 .فاكتمل بذلك ثالوث النصارى, ولعن وطرد من خالف ذلك, جملمع ألوهية روح القدسا

                                                             
 (:26/ 5( )إجنيل يوحنا) 1
 (:10/ 5) :رسالة بولس الثاين إىل أهل كورنثس  2
 .368: ، مطبعة دير القديس انبا مقار، القاهرة، ص2000، 3: مىت املسكني، القيامة والصعود، ط 3
 .235: ، ص2002، 1: كريلس األنطوين، عصر اجملامع، مكتبة احملبة، ط  4
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يف الشكل العام حدد جممع قسطنطينية األول : م 697مجمع أفسس  -
اهلل األب، اهلل الروح القدس، اهلل االبن، وبقيت حقيقة هذه العقيدة : م عقيدة التثليث 381

الثالثة؟ وما هو طريق التقائها، وما هي العالقة غامضة التفسري، فيكف تلتقي هذه األقانيم 
 .1قرروا فيه أن املسيح إله وإنسان ذو طبيعة واحدة وأقنوم واحد وأن مرمي أم إهلهم بينها؟

من نتائج اجملمع السالف، إعتبار أن للمسيح : م607مجمع خلكدونية  -
ئف املسيحية املتخاصمة، الهوتية، وناسوتية، وهذا القرار مل ُيسم النزاع بني الطوا: طبيعتني

وعلى . ال سيما والفريق املعارض أخذ ينشر مذهبه حىت سافرت مبادئه إىل املوصل والفرات
: اجلهة املقابلة نرى بطريرك اإلسكندرية خيرج مبذهب جديد يف تفسري طبيعة املسيح، فيقول

، وهلذا عقد إهنما طبيعتان يف طبيعة واحدة، إهنما الالهوت والناسوت التقيا يف املسيح
بطريرك اإلسكندرية جممع أفسس الثاين وقرر فيه مذهبه إىل أن للمسيح طبيعة واحدة اجتمع 

فغضبت الكنيسة الكاثوليكية ومست هذا اجملمع مبجمع . فيها الالهوت، والناسوت
اللصوص، وعارضه بطريرك القسطنطينية معارضة شديدة وانسحب من اجمللس وأعلن عدم 

 .اجملمع، فأمر رئيس اجملمع حبرمانه وطرده، وحدث لذلكاحرتامه لقرارات 
إن جانبا من األساقفة اعتنق فكرة  :م009مجمع القسطنطينية الثاني  -

فاجتمع لذلك . تناسخ األرواح حىت زعم أن املسيح ليس حقيقة بل هو منوذج خيايل
رمز خيايل، وقرروا حرمان كل األساقفة القائلني بأن املسيح . أربعون ومائة أسقف( 120)

وكل من يعتقد بفكرة تناسخ األوراح، كما قرروا احرتام مجيع قرارات اجملامع السابقة ومنها 
 .قرارات جممع خلقيدونية السالف، وأنكروا القول بالطبيعة الواحدة للمسيح

يف القرن السابع امليالدي ظهر رجل : م985مجمع القسطنطينية الثالث  -
يدعي بأن املسيح له طبيعتان، ولكن له مشيئة واحدة، كان . م 662يسمى يوحنا مارون 

فانزعج لذلك القساوسة واألساقفة واحلكام، خاصة امللك يوغانا قوس، فدعا إىل جممع 
م  680واجتمع هلذا اجملمع يف مدينة قسطنطينية عام . خ 680قسطنطينة الثالث عام 

لعن وطرد   - 2. ه مشيئتانإن املسيح له طبيعتان، ول - 1:  وقرر اجملمع. أسقفا( 281)
 .كل من يقول بالطبيعة الواحدة أو يقول باملشيئة الواحدة

                                                             
 220: نفس املرجع، ص 1
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م انعقد جممع بأمر امللك قسطنطني  252يف عام  :م181مجمع نيقية الثاني 
حترمي طلب  - 2. حترمي إختاذ الصور والتماثيل يف العبادة - 1: اخلامس وقرر هذا اجملمع
م للنظر يف  282رت امللكة ايريين بعقد جممع يف نيقية عام فأم  .الشفاعة من مرمي العذراء

واجتمع هلذا اجملمع . م 252قرارات جممع امللك قسطنطني اخلامس الذي انعقد يف عام 
وضعها يف  - 2. تقديس صور املسيح والقديسني - 1: وقرروا اآليت. أسقفا (377)

نظر إىل ربنا يسوع املسيح ووالدته، الكنائس، واألبنية املقدسة، والبيوت، والطرقات، ألن ال
 .والقديسني يشعرنا بامليل إىل التفكري فيهم

ذهب بطريرك القسطنطينية فوسيوس إىل أن : م890مجمع القسطنطينية الرابع 
الروح القدس منبثق من األب وحده، فعارضه بطريرك روما وقال إنه منبثق من االب واالبن 

ك القسطنطينية وجاء خلفه بطريرك آخر فعقد جممعا يف معا، وقامت املعركة، وانعزل بطرير 
ويسميه املؤرخون اجملمع الغريب الالتيين للنظر يف قضية انبثاق  -م  861قسطنطينية عام 

انبثاق  - 1:  ويعترب هذا اجملمع مليا خاصا، ومن قراراته. الروح القدس من األب واالبن
تعلق بالديانة املسيحية ينبغي أن يرفع إىل كل ما ي  - 2. الروح القدس من األب واالبن معا

 .الكنيسة بروما

 :الفرق المسيحية الحديثة
وهم أتباع الكنيسة الكاثوليكية العامة ، وهي أعرق وأكرب : الكاثوليكية - أ

الطوائف النصرانية ومركزها يف روما ومجهورها يف أوروبا عمومًا وهم يعتقدون بزعمهم أن اهلل 
 .لوهية هلل األب ، وروح القدس منبثق عنهمااإلبن مساو يف خصائص األ

وهم أتباع الكنيسية األرثوذكية وهي كنيسة الروم الشرقية ، : األرثوذكسية - ب
ومركزها األصلي قدميًا القسطنطينية وأكثر أتباعها من مشال وغرب آسيا وشرق أوروبا ، 

بثق عن اهلل األب ، ويعتقد أتباعها أن اهلل األب أفضل من اهلل االبن ، وأن روح القدس ان
 .تعاىل اهلل وتقدس عما يزعمون

يف ( مارتن لوثر ) ويتبعون الكنيسة الربوتستانتية اليت أسسها  :البروتستانتية - ت
القرن السادس عشر امليالدي وأتباعها يف أوروبا وأمريكا الشمالية وهي أخف الفرق النصرانية 
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وال تقدس أقواهلم ، وتفسريها للثالوث  تقديسًا لرجال الكنيسة وال تعتقد هلم حق الغفران ،
أخف يف وثنيته من الفرقتني األوليني وكانت يف نشأهتا أميل للتوحيد لكنها مل تصمد أمام 

 .1الضغط النصراين فانغمست بالكفر والشرك
 :المصادر المسيحية

يتكون كتاب املسيحيني من قسمني كبريين يسمى األول بالعهد القدمي والثاين بالعهد 
 .ديداجل

 : سبب التسمية -

، وهو كاتب مسيحي بارز يف العقدين األولني من ترتليان" :" ميلتون فيشر "قول 
 ."العهد الجديد "ألسفار املسيحية اسمكان من أوائل الذين أطلقوا على ا. القرن الثالث

يف مؤلَّف ضد املونتانية لكاتب غري ( م110)هذا العنوان كان قد ظهر يف وقت سابق 
معروف، وهذا أمر مهم، ألن استخدام هذا العنوان وضع أسفار العهد اجلديد على نفس 

 "2املستوى مع وحي وسلطان العهد القدمي
 :سبب تسمية العهدين بالقدمي واجلديد، فيقول "القديس ُأغسطينوس "ويعلل

مُسي العهد القدمي قدميًا ألن اخلطية اليت لإلنسان القدمي كانت تعمل يف اإلنسان ومل يقدر " 
أما العهد اجلديد . ناموس كشف اخلطية دون أن يعاجلهاحرف الناموس أن يشفيها، فال

الذي نقش الوصية بطريقة ( 3:  3كو 2)فُدعي جديًدا من أجل عطية روح اهلل احلي 
 "3(1-3:  3كو 2)جديدة ال يف ألواح حجرية بل ألواح قلب حلمية 

وهو نفسه الذي يؤمن به اليهود والذي سبق الكالم عنه وعن : العهد القديم -
 .امهأقس

 :لكن ختتلف الطوائف املسيحية املعاصرة يف اإلميان بعدد أسفاره
                                                             

1 Mircea Eliade, The Encyclopedia of Religion, New York, 1987, 
V : 12, p: 23. 

 .52قصة الكتاب املقدَّس ص  -بروس . ف. أورده ف 2 
 .31ص  1مفتاح العهد اجلديد ج   -البابا تواضروس الثاين  3 

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_694.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_694.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_246.html
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 :فاألورثوذكس يؤمنون ب        
 :والكاثوليك يؤمنون ب        
 :الربوتستانت يؤمنون ب        

 :ويتكون من: العهد الجديد -
 .مىت لوقا مرقس ويوحنا: وهي: األناجيل االربعة -أ 

 :تعريف اإلنجيل

( ، ايواجنيليونεὐαγγέλιον:اليونانية) يل كلمة كلمة معربة منإّن كلمة األناج
 جاء هبا ، أي بشرى اخلالص اليت1وتعين البشارة السارة أو البشرى السارة أو بشرى اخلالص

السيد املسيح، وهو جمموعة من األناجيل كتبت على فرتات متباعدة تتناول حياة املسيح 
 .2وتعاليمه ومعجزاته وموته وقيامته وجميئه الثاين

هذا األمر خيتلف عما يقوله اإلسالم من أن : "يقول األب جان ماسون اليسوعي
ئول األول عن كتابة هذا الكتاب فاملس ,بلغة القرآن (عيسى) اإلجنيل نزل على يسوع أو

سواء من اجليل األول أو من اجليل  ,الذي نسميه العهد اجلديد ليس يسوع بل املسيحيني
ولكنه كتاب  ,وهذا الكتاب ليس كتاباً أزلياً كان حمفوظاً يف اللوح احملفوظ .الثاين من التالميذ

 .3"نشأ يف وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها

لمة إجنيل ال تكاد تذكر يف األناجيل األربعة املعتمدة اليوم، فرتمجة ولإلشارة فإن ك
يف نص األناجيل   (εὐαγγέλιον)" إجنيل"الرهبان اليسوعيني ال تستخدم كلمة 

غري موجودة يف نص إجنيل لوقا ويوحنا بالكامل  (εὐαγγέλιον) إجنيل“ األربعة، وكلمة
 .يف الرتمجات األخرى للعهد اجلديد

 :إلجنيل هوإذن ا
                                                             

 8ص  – بشاريت مىت ومرقس ,اجلزء األول ,شرح لكل آية ,املوسوعة الكنيسة لتفسري العهد اجلديد  1
 77ص  – املدخل إىل العهد اجلديد :القس فهيم عزيز  2
 76ص  – املدخل إىل العهد اجلديد :فهيم عزيز  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 .كانت متداولة بني الناس بعد صعوده باملسيح خاصة روايات على حتتوي وثائق•

األناجيل األربعة القانونية هي أقدم الوثائق الباقية لنا اليت حتكي عن حياة املسيح •
 .على األرض

 .هذه األناجيل األربعة قد تكون األقدم ولكنها ليست األصح •

األبوكريفا اليت تضاهي األناجيل األربعة يف القدم ورمبا  هناك أيضًا بعض األناجيل •
 .تكون أقدم

 .حنن ال منلك مجيع الكتابات اليت حتكي عن أقوال وتعاليم ومعجزات املسيح •

Luk 1:1-4  إذ كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة
رأيت أنا أيضا إذ  3 داما للكلمةكما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخ 2 عندنا

قد تتبعت كل شيء من األول بتدقيق أن أكتب على التوايل إليك أيها العزيز 
 .لتعرف صحة الكالم الذي علمت به 4 ثاوفيلس

التاريخ يزور من  ,بل يف بعض األحيان ,األناجيل األربعة ليست وثائق تارخيية حبته •
 ! أجل اإلميان

 :إنجيل متى
إصحاحا، وينسب إىل كاتبه مىت الذي  28اجيل وأطوهلا، يتكون من هو أول األن

، كما نقل هذا يوسابيس القيصري -عليه السالم–يقول املسيحيون أنه أحد تالميذ املسيح 
إما بالعربية، ، والذي كان عشارا جامعا للضرائب قبل اتباعه للمسيح، وقد كتب 1عن بابياس

على أن أقدم نسخة هلذا اإلجنيل كانت باللغة اليونانية  أو السريانية، كما أهنم يتفقون كذلك
يف أرض يهودية إن مىت كتب اإلجنيل باللسان العربي، وهو )يقول جريوم . وقد ضاعت

                                                             
 يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة،   1
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نه دون زمن قبل خراب يقول الدكتور بوست أم  31، وقد دون سنة 1(للمؤمنني يف اليهود
ة األلباب فيحدد زمن تدوينه بعام أورشليم، وكانت لغة تدوينه باليونانية، أما صاحب ذخري 

 .م21
 :إنجيل مرقس

ال توجد حقائق ثابتة يف علم األديان عن شخص مرقس، وكل ما يُذكر هو آراء 
وقد نَ َفى عبد اهلل [. 18]شائعة ال حجة قاطعة عليها، وال يوجد دليل صحيح يؤكدها 
بل قد تنّصر على يد بطرس، الرتمجان أن يكون مرقس تلميًذا للمسيح، وأّكَد أنه ما رآه قط، 

وأّما ما [. 20]وقد أكد األستاذ كوملان هذا املعىن [. 11] -عليه السالم-بعد رفع املسيح 
َلّقب مبرقس، حيث  : "جاء يف سفر األعمال

ُ
مث ج اء وهو ُمْنتِبه  إىل بيت مرمي أّم يوحّنا، امل

يلية اعتربها البعض دلياًل ، فهذه الفقرة اإلجن(12: 12" )كان كثريون جمتمعني، وهم يصّلون
على أنّه من التالميذ السبعني، وأنّه مؤلف إجنيل مرقس، لكن الدكتور بوكاى يشري إىل أّن 

 [. 21]هذه الفقرات ال تذكر أنّه مؤلف إجنيل، وأّن نّص مرقس نفسه ال يشري إىل ذلك 
 : لغتته والمدة التي ألف فيها -

للغة اليونانية، كما ذُِكر يف دائرة معارف القرن اللغة اليت ُحّرر هبا هذا اإلجنيل هي ا
م 65م، وغالًبا يف 25-65ويُْذكر أن إجنيل مرقس قد حترر يف الفرتة من [. 22]العشرين 

قد سطر بعد  13م، ويعتقد كثري من علماء املسيحية أن ما كتبه مرقس يف اإلصحاح 66أو 
جاء هذا اإلجنيل، هل من  كذلك فإن أحًدا ال يعرف بالضبط من أين[. 23]م 20عام 

ِما -نستنتج [. 22]أَْنطاكَية، أو مصر، أو روما، وإْن كان الرأي الشائع أنّه جاء من روما 
خمتلف يف كاتبه، فال يُ ْعرف هل كاتبه مرقس  -إجنيل مرقس-أّن اإلجنيل الثاين  -سبق

ومل يُ ّتفق إال  املنسوب إليه؟ أم أستاذه بطرس أستاذه؟ وكذلك االختالف يف تاريخ تدوينه،
على لغة التدوين، وهذه ليست بأهم من األمرين املختلف فيهما، ومها شخصية الكاتب 

 . وتاريخ التدوين
 : إنجيل لوقا

                                                             
 نفس املصدر،   1
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ّما بالنسبة لشخصية لوقا، فهو أديب وثين آمن باملسيحية، واجّتاهه إىل اليهود يّتضح 
وزاول مهنته بنجاح، مّث اعتنق  ، وقد ُوِلَد يف أَْنطَاكية، ودرس الطب،[33]بطريق مباشر 

املسيحية، وأصبح من دعاهتا، وذهب البعض إىل أنّه كان رومانيًّا نشأ بإيطاليا، ويرجح 
وقد اّتفق املؤرخون على أّن لوقا مل يدرك [. 32]آخرون أنّه كان مصّورًا، ومل يكن طبيًبا 

عليه السالم، وكان ِمَّْن تَنّصَر عيسى عليه السالم وال رآه أبًدا، وإمّنا تَ َنّصر بعد رفع عيسى 
على يد بولس الذي مل يُْدرك عيسى عليه السالم وال رآه، وكان أكرب أعداء النصارى 

وِمَن الباحثني َمْن يرى أن عالقة الصُّْحبة اليت بني لوقا وبولس ال يوجد عليها أي [. 35]
واخلالصة أّن شخصية لوقا [. 36]ألفاظ ُمومِهَة   دليل، وأّن ما يوجد يف اإلجنيل ما هو إال

 .[32]مثْ ُلها مثل بقية الشخصيات اجملهولة اليت تُ ْنسُب هلا األناجيل 

 :لغته

أما عن لغة التدوين، فيتفق اجلميع على أّن لغة إجنيل لوقا األصلّية هي اللغة اليونانية 
َد على لسان ، لكّنه ُيْكِثر من العبارات السامية يف نصوص ينفرد هبا، وخاّصة ما َورَ [38]

؛ هلذا  [31]املسيح عليه السالم من أقوال، وهو يأخذ كثريًا من عبارات العهد القدمي اليوناين 
[. 20]كان لوقا يف نظر األستاذ كومل ان مؤرًخا، ويف نظر األب كانينجسر قّصاًصا بارًعا 

ح شاعرة؛ ألن ويرى األستاذ إيرنست هونشن أن َمْن يقرأ هذا اإلجنيل ال بُّد أن تكون له رو 
  اللغة اليت ُكِتَب هبا اإلجنيل هي لغة شاعريّة

 :تاريخ تدوينه

وبالنسبة لتاريخ كتابة هذا اإلجنيل، فقد اُْختُِلَف يف تاريخ تدوينه أيًضا كإجنيلي مىّت 
إنّه أّلفه سنة : م، ومنهم َمْن يقول10-80إنّه ألفه بني سنة : ومرقس، فمنهم َمْن يقول

[. 22]م، إىل غري ذلك من األقوال 62 – 53إنّه أّلفه بني سنة : يقولم، ومنهم َمْن 60
وال تُوجد دالئل على مكان كتابته، إاّل أنّه من احملتمل أن تكون كتابته متت خارج فلسطني؛ 

 .[23]وذلك لعدم دّقة معلومات الكاتب اخلاّصة جبغرافية املِْنطقة 
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 :إنجيل يوحنا

عترب تقدميًا ِدرَامًيا حلياة املسيح عليه السالم وموته يذكر العلماء أن إجنيل يوحنا يُ 
ورسالته ومتجيده، وأنّه ُوِضَع لغرض التعليم والعبادة يف الكنائس، وللتبشري كذلك خارج 

أي من غري )الكنيسة، وهو خَيتصُّ مبوضوعات كانت حمل جدل يف العامل النصراين األِمي 
أوائل القرن الثاين، مع انتشار نظرية تبجيل املسيح، ، وذلك يف هناية القرن األول، أو (اليهود

وهبذا خيتلف هذا اإلجنيل عن األناجيل الثالثة [. 56]وحماولة جعله خملوقًا إهليًّا جَتَّسد مؤقًتا 
-األخرى يف أنّه اإلجنيل الوحيد الذي ُيَصرُِّح، ويؤكد ألوهية املسيح عليه السالم، ويتحّدث 

وبنصوصه يستدّل الّنصارى على عقيدة ألوهية املسيح عليه  عن عقيدة التثليث، -أيًضا
ومن النُّصوص الواردة يف هذا اإلجنيل، واليت ُتَصرّح ببنوة . السالم لكونه ق د صرّح بذلك

وأّما هذه فقد ُكتَِبت لتؤمنوا أّن يسوع هو املسيح : "املسيح هلل وبألوهيته تعاىل اهلل عن ذلك
ا، كما لوحيٍد من اآلب ِملوءًا نعمًة : "أيًضاو (. 31: 20يوحنا " )ابن اهلل ورأينا جمده جمدًّ

  .(12: 1يوحنا " )وحقًّا

وبالرغم من أّن ظاهر اإلجنيل يُ بَ نّي أنّه ُكِتَب بواسطة يوحنا احلواري احلبيب للسيد 
املسيح، لكن هناك الكثري من اجلدل حول شخصية الكاتب؛ إذ أّن لغة اإلجنيل وصيغته 

ويُعّلق الدكتور موريس [. 52]بنّي أّن الكاتب رمّبا عاش يف فرتة حديثة عن يوحنا الالهوتية تُ 
ودون ذكر االفرتاضات األخرى اليت قدمها املفسرون، فاملالحظات الصادرة : "بوكاي قائاًل 

هي -عن أبرز الكتاب املسيحيني، واليت أوردناها هنا عن مشكلة مؤلف اإلجنيل، تشري 
 .[58" ]رون بالغموض واخللط فيما يتعلق بأُبّوة هذا الكتابإىل أننا مغمو  -وحدها

وقد اتفق الباحثون َأّن صاحب هذا اإلجنيل كتبه باللسان اليوناين، ويبدو أّن هذا هو 
أّما بالنسبة لتاريخ [. 62]األمر الوحيد الذي اّتفق عليه الباحثون، فيما خيّص هذا اإلجنيل 

حثون النصارى اختالفًا حادًّا؛ فالدكتور بوست يذكر أنه  تدوين هذا اإلجنيل، فقد اختلف البا
، أو 61أو  ،68م، أما األستاذ هورن فريى أنه أُلَِّف سنة 18، أو 16، أو15ُكِتَب سنة 

يف حني يرجح الدكتور حممود محاية أن تاريخ كتابته كان سنة [. 63]م 18، أو12، أو 20
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، [65]م 13: وقيل(. صدق هذا الرتجيحلكنه مل يقدم دلياًل واضًحا يؤكد [. )62]م 10
حتمل أن يكون إجنيل يوحنا قد ُكِتَب يف مدينة أفسس، أو أنطاكية، أو روما، أو 

ُ
ومن امل

 .[66]اإلسكندرية 

 :وفيها: مجموعة الرسائل -ب 
، وهو الكتاب اخلامس من وينسب للوقا صاحب اإلجنيل: أعمال الرسل -7

ا يرى العديد من الباحثني املعاصرين بأن هذا بينم، و 10م و  20العهد اجلديد، وكتبت بني 
يروي السفر م، 150و م 80 السفر كتب من قبل شخص غري معروف يف الفرتة ما بني

مجاعة ئة، ومسي بأعمال الرسل ألنه يركز على بعض ماقامت به قصة الكنيسة املسيحية الناش
إىل السماء  يسوع املسيح من نشاطات رسولية يف الفرتة اليت تلت صعود اإلثين عشر رسوال

الرسول من رحالت وأعمال تبشريية  بولس حبسب رواية هذا السفر، وبشكل أوسع ماقام به
 .آنذاك اليونانية وكيف أسس مجاعات مسيحية يف معظم املدن

 : بولسرسائل  -2
 .الرسالة إىل أهل رومية

 1الرسالة إىل أهل كورنثوس 
 .2الرسالة إىل أهل كورنثوس 

 .الرسالة إىل أهل غالطية 
 .الرسالة إىل أهل أفسس
 .الرسالة إىل أهل فيلييب

 الرسالة إىل أهل كولوسي
 1الرسالة إىل أهل تسالونيكي 
 .2الرسالة إىل أهل تسالونيكي 

  1الرسالة إىل تيموثاوس 
 2 الرسالة إىل تيموثاوس

 الرسالة إىل تيطس

https://ar.wikipedia.org/wiki/80
https://ar.wikipedia.org/wiki/150
https://ar.wikipedia.org/wiki/150
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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 .الرسالة إىل فليمون
 .الة إىل العربانينيالرس

هو آخر أسفار العهد، يقع حتت وتسمى أيضا باآلبوكاليبس، : رؤيا يوحنا -3
قسم كتابات الرؤى، ُيوي هذا السفر رؤيا منامية غريبة رآها يوحنا عندما كان منفيًا جبزيرة 

لوهية املسيح، وإثبات سلطانه يف السماء، وخضوع املالئكة له، إضافة بطمس، هدفها تقرير أ
إىل بعض التنبؤات املستقبلية اليت صيغت بشكل رمزي وغامض، أرسل يوحنا هذا بالرؤيا إىل 
سبعة كنائس ليثبت إمياهنم يف زمن االضطهاد الديين، حتتوي هذه الرؤيا على اثنني وعشرين 

 1 . يف  واحد وعشرين صفحة إصحاحاً وحسب ترمجة الفانديك
 : رسائل أخرى -2

 .رسالة يعقو
 األوىليوحنا  رسالة

 .رسالة يوحنا الثانية
 .رسالة يوحنا الثالثة

 رسالة بطرس األوىل
 .رسالة بطرس الثانية

 .2رسالة يهوذا

 :اإلسالم: ج

انقاد ورضي باحلكم، (: سّلم)، ويقال (سلم)تأيت كلمة اإلسالم من مادة  :تعريف
السالمة : أسلمه إليه سبحانه، السالم: حياهم بالسالم، وسلم أمره هلل: على القوموسلَّم 

اسم من أمساء اهلل احلسىن، وقد : األمان والصلح، والسالم :والرباءة من العيوب، والسالم

                                                             
 .2، 6األنبا موسى ،مدخل إيل إجنيل رؤيا يوحنا الالهويت، مكتبة أسقفية الشباب، ص    : أنظر 1
 .1113. لشرق األوسطالكتاب املقدس، كتاب العهد القدمي والعهد اجلديد، دار الكتاب املقدس يف ا 2
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 :صاحل، واستسلم(: سامل)دار السالم؛ ألهنا دار السالم األبدي والنعيم املقيم، : مسيت اجلنة
 .1انقاد

اخلضوع هلل، والعيش وفق منهجه، ومن مث احلياة يف سالم دائم،  هو: اإلسالمو  
 .وبذلك يكون املسلم هو كل َمن أسلم قلبه ووجهه إىل اهلل

 :اإلسالم دين األنبياء والمرسلين جميًعا 

مل يكن اإلسالم الذي دعا إليه حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مطلع القرن 
ِديًنا جديًدا، إمنا كان جتديًدا لدين اهلل احلق، اإلله الواحد ذي الدين الواحد،  السابع امليالدي

 .وذلك بعد أن تعرض لتشويه واحنراف، ودخلت عليه أوهام وضالالت من صنع البشر

 :فلقد خاطب اهلل نبيه حممًدا يف القرآن بقوله 

يًنا ِقَيًما ِملََّة إِبْ رَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن ﴿ ُقْل إِنَّيِن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم دِ 
 .2اْلُمْشرِِكنَي ﴾

واإلسالم دين األنبياء واملرسلني مجيًعا، وَمن تبعهم من عباد اهلل الصاحلني، وذلك  
 .منذ اخلليقة إىل قيام الساعة، فهذا ما يقوله القرآن

﴿ ِإْن َكاَن َكبُ َر َعَلْيُكْم  :إذ قال لقومهمسلًما؛  -أبو البشرية الثاين  -فلقد كان نوح   
ُعوا أَْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم مُثَّ اَل َيُكْن أَ  ْمرُُكْم َمَقاِمي َوَتْذِكرِيي بِآيَاِت اللَِّه فَ َعَلى اللَِّه تَ وَكَّْلُت َفَأمجِْ

ُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى فَِإْن تَ َولَّيْ  *َعَلْيُكْم ُغمًَّة مُثَّ اْقُضوا ِإيَلَّ َواَل تُ ْنِظُروِن 
 .3اللَِّه َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ﴾

                                                             
 .2082: ابن منظور، لسان العرب، ص 1
 161: األنعام  2
 22، 21: يونس  3
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إمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط، كانوا مجيًعا : وكذلك كان إبراهيم وبنوه 
ْن ِملَِّة إِبْ رَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه ﴿ َوَمْن يَ ْرَغُب عَ  :مسلمني، وتواَصْوا وذرياهتم أن يكونوا مسلمني

نْ َيا َوإِنَُّه يف اآْلِخرَِة َلِمَن الصَّاحلِِنَي  ِإْذ قَاَل لَُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل  *نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفيْ َناُه يف الدُّ
يَن َوَوصَّى هِبَا إِبْ رَاِهيُم بَِنيِه َويَ ْعقُ  *َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي  وُب يَا َبيِنَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل لَِبِنيِه َما  *َفاَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن 
بْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإهَلًا َواِحًدا َوحَنُْن لَُه تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدي قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإهَلََك َوإِلََه آبَاِئَك إِ 

 .1ُمْسِلُموَن ﴾

﴿ َوقَاَل  :وكان بنو إسرائيل الذين آمنوا باهلل حقًّا وبعبده املرَسل موسى مسلمني 
 .2ْسِلِمنَي ﴾ُموَسى يَا قَ ْوِم ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه فَ َعَلْيِه تَ وَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم مُ 

وكان سحرة فرعون الذين آمنوا مبوسى رسواًل من اهلل مسلمني؛ إذ قالوا لفرعون يف  
 :حتدٍّ وثبات

َنا َصب ْرًا َوتَ َوف َّ  َنا ﴿ َوَما تَ ْنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا ِبآيَاِت رَب َِّنا َلمَّا َجاَءتْ َنا رَب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ
 .3ُمْسِلِمنَي ﴾ 

﴿ ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد  :ل ذلك كان احلقُّ الذي ال مرية فيه هو قوَل اهلل يف القرآنمن أج
ْساَلُم ﴾ ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن  .4اللَِّه اإْلِ َر اإْلِ ﴿ َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ

﴾5. 

األنبياء : ))يه وسلم يف حقيقة َوحدة الدينولقد قال حممد رسول اهلل صلى اهلل عل 
 .1((إخوة أبناء َعالَّت، أمهاهتم شىت، ودينهم واحد

                                                             
 133 - 130: البقرة 1
 82: يونس 2
 126: األعراف 3
 .11: آل عمران 4
 85: آل عمران  5
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 :المصادر اإلسالمية األساسية

 :القرآن الكريم -7

 :التعريف بالقرآن الكريم لغةً 

منهم من قال إنَّ القرآن : 2اختلف العلماء يف املعىن اللغوّي للقرآن الكرمي على أقوال
، وهو بذلك اسم  اختصَّ اهلل (أي قران)ري ُمشتقٍّ من جذٍر لغوي وغري مهموٍز اسم َعَلٍم غ

كما يف أمساء الكتب األخرى   -عليه الّصالة والّسالم-تعاىل به الكتاب الذي نزل على الّنيب 
من العلماء من ذهب إىل القول إنَّ . الّتوراة واإلجنيل، وهذا القول ُمنتقل  عن الشافعّي وغريه

اسم  مشتقٌّ من القرائن؛ ألنَّ اآليات ُيَصدِّق بعضها بعضاً، وُيشابه بعضه بعضاً  القرآن 
تشاهبات، وهذا قول الفرَّاء

ُ
، وهو مشتقٌّ (أي قرآن)قيل إنَّه لفظ  مهموز . كالقرينات، أي امل

 ذهب الَزجَّاج وغريه إىل القول بأنَّ . من قَ رَأ ومصدر  له، وهذا ما ذهب إليه اللحيايّن وغريه
قرأت املاء يف احلوض؛ أي مجعته فيه، : القرآن وصف  مشتقٌّ من الَقْرِء أي اجلمع، ومثال ذلك

ومُسِّي القرآن بذلك ألنَّه مجع الّسور بعضها إىل بعٍض، أو ألنَّه مجع مثرات وفوائد الكتب 
الكرمي يف  القرآن الكرمي اصطالحًا يُعرَّف القرآن. الَسماويَّة اليت نزلت قبله كما قال الرّاغب

وَحى به إىل الّنيب حممد 
ُ
عَجز، امل

ُ
عليه الّصالة -االصطالح الشرعّي بأنَّه كالم اهلل تعاىل امل

لك جربيل  -والّسالم
َ
كتوب بني دف َّيَت -عليه الّسالم-بواسطة امل

َ
، املنقول بالّتواتر، امل

بدوء بسورة الفاحتة واملختوم بسورة ا
َ
صحف، املتعبَّد بتالوته، امل

ُ
 .لّناسامل

-املقصود بأنَّه ُمعَجز أي أنَّ اهلل تعاىل أنزل القرآن الكرمي ليكون ُمعجزًة ُمؤيِّدًة للنيب  
، ومتثَّل اإلعجاز مبا حواه القرآن الكرمي من فصاحٍة وبالغٍة، وإخباٍر -عليه الّصالة والّسالم

، يكمن اإلعجاز عن الغيب وقصٍص لألمم السَّابقة، وما تضمَّنه من إعجاٍز علميٍّ وتشريع يٍّ
يف حتّدي القوم الكافرين بأن يأتوا مبثله أو بعشر سوٍر منه أو حىّت آيٍة واحدٍة من مثل آياته، 
                                                                                                                                                                               

 (.أخرجه الشيخان) 1
، 182-181ب، صفحة اهليئة املصرية العامة للكتا: ، اإلتقان يف علم القرآن، مصر(1122)السيوطي  2 

 .بتصّرف. 1جزء 
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نُس َواجلِْنُّ َعَلٰى َأن : )وما زال التحدّي قائماً، ومن ذلك قول اهلل تعاىل ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
َذا اْلُقْرآِن اَل يَأْ  وَحى به أي أنَّ  1(تُوَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهريًايَْأُتوا مبِْثِل هَٰ

ُ
راد بامل

ُ
امل

عليه الّصالة -القرآن الكرمي بكلِّ ألفاظه ومعانيه ُمنّزل  من اهلل تعاىل على النيّب حممد 
لك جربيل  -والّسالم

َ
ُه لَتَنزِيُل َربِّ َوإِنَّ : )، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل-عليه الّسالم-بواسطة امل

املقصود مبتعبٍَّد بتالوته؛  2(.َعَلٰى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِينَ * نَ َزَل بِِه الرُّوُح اأْلَِمنُي * اْلَعاَلِمنَي 
ؤمن من اهلل تعاىل، وُيظى هبا ابألجر 

ُ
أي أنَّ يف تالوة القرآن الكرمي عبادًة وقربًة يتقرَّب هبا امل

ظيم، وكذلك أنَّ الصَّالة ال تصحُّ إال بقراءة آياٍت من القرآن الكرمي، ومن ذلك والثَّواب الع
 .3(اَل َصاَلَة ِلَمْن مَلْ يَ ْقرَْأ بَِفاحِتَِة اْلِكَتابِ : )-عليه الّصالة والّسالم-قول الّنيب 

راد من أنَّه منقول  بالتَّواتر؛ أي أنَّه نُِقل من مجٍع إىل مجٍع حبيث يست 
ُ
حيل أمَّا امل

-ُمشافهًة من الّنيب  -رضوان اهلل عليهم-اتِّفاقهم على الكذب يف نقله؛ فقد تلقَّاه الّصحابة 
، ونقلوه إىل جيل الّتابعني من بعدهم مثَّ إىل من بعدهم، حبيث جُيزم -عليه الّصالة والّسالم

 .4بصدق النَّقل ودقَّته

 :أسماء القرآن الكريم للقرآن الكريم

 5:آية القرآن الكرمي نفسها على ذكرها، ومنها أمساء  ُأخرى جاءت

 .6(َواْلِكَتاِب اْلُمِبنيِ * حم : )يف قول اهلل تعاىل: الكتاب

                                                             

 .88: سورة اإلسراء، آية 1 
 .112-112سورة الشعراء   2
، 152، صفحة1جزء: رواه البخاري، يف اجلامع الصحيح، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم 3 
  .256: حديث رقم
دار الكلم : ، دمشق(لثانيةالطبعة ا)، الواضح يف علوم القرآن (1118)مصطفى البغا، حمي الدين مستو  4 

  .بتصّرف. 23-15الطيب، صفحة 
دار إحياء الكتب العربية، صفحة : ، القاهرة(الطبعة األوىل)، الربهان يف علوم القرآن (1152)الزركشي  5 

  .بتصّرف. 1، جزء 223-222
 .2-1سورة الدخان   6
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تَ َباَرَك الَِّذي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلٰى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي : )يف قول اهلل تعاىل: الفرقان
 . 1(َنِذيرًا

َذا ذِْكر  مَُّباَرك  أَنزَْلَناُه وَ : )يف قول اهلل تعاىل: الذّكر  . 2(أََفأَنُتْم لَُه ُمنِكُرونَ  ۚ  هَٰ

يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكم بُ ْرَهان  مِّن رَّبُِّكْم َوأَنزَْلَنا إِلَْيُكْم نُورًا : )يف قول اهلل تعاىل: الّنور
 . 3(مُِّبيًنا

 . 4(َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  َوإِنَُّه لَتَنزِيلُ : )يف قول اهلل تعاىل: الّتنزيل

 :تنزيل القرآن الكريم

بدأ نزول القرآن الكرمي على حممد عليه الّصالة والّسالم وهو يف غار حراء بأول سورة 
نَساَن ِمْن َعَلٍق * اقْ رَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق : )العلق الَِّذي * اقْ رَْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم * َخَلَق اإْلِ
نَساَن َما ملَْ يَ ْعَلمْ * بِاْلَقَلِم  َعلَّمَ  عليه الّصالة -إيذانًا من اهلل تعاىل إىل النيب  5(َعلََّم اإْلِ

ببداية الّتكليف ولزوم الّدعوة، واستمر نزوله لثالٍث وعشرين سنًة على رسول اهلل  -والّسالم
تكمن احلكمة من نزوله ، و (أي ُمفرَّقًا وليس مجلًة واحدة)ُمنجَّمًا  -عليه الّصالة والّسالم-

ستمّر بإُياء القرآن الكرمي إليه،  -عليه الّصالة والّسالم-ُمفرَّقاً يف تثبيت قلب الّنيب 
ُ
وتأييده امل

، كما أنَّ من أسباب نزوله ُمفرَّقاً -رضوان اهلل عليهم-ومتكينه من حفظه وتلقينه للّصحابة 
ناسبا

ُ
عليه -ت اليت كانت تقع يف عهد الّنيب أنَّه كان ينزل لبيان أحكام بعض األحداث وامل

، أو اإلجابة عن بعض املسائل، وقد ُقسَِّم القرآن الكرمي حسب زمن نزوله -الّصالة والّسالم

                                                             
 .1: سورة الفرقان  1
 .50سورة األنبياء   2
 .122سورة النساء   3
 .112سورة الشعراء   4
 .5-1سورة العلق   5
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  .1إىل مكيٍّ ومديّن؛ فما نزل قبل اهلجرة ُيسّمى مكّياً، وما نزل بعدها ُيسمَّى َمدنيّاً 
 

 :السنة النبوية الشريفة

 :للغويينا تعريف السنة عند: أوالً 

وقد أُطلقت على ، 2السُّنة يف األصل مأخوذة من السَّنن، وهو الطَّريق والوجه والقصد
 :عدَّة معاٍن، ومن أمهِّها

 .3محيدة كانت أو ذميمة :الطَّريقة والسِّيرة -1

َمْن َسنَّ ِفي اإِلْسالَِم ُسنًَّة َحَسَنًة فَ َلُه َأْجُرَها ) :ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم
 .4َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها بَ ْعَدهُ 

 :5العادة الُمتَّبَعة -2

َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يُ ْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اهْلَُدى َوَيْستَ ْغِفُروا رَب َُّهْم  ﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل
 6﴾ ِإالَّ َأْن تَْأتِيَ ُهْم ُسنَُّة اأْلَوَِّلنَي أَْو يَأْتِيَ ُهُم اْلَعَذاُب قُ ُباًل 

 .7عادة األوَّلني يف عذاب االستئصال: ُسنَّة األوَّلني: )-رمحه اهلل  -قال القرطيب  

 :ثالثَة أوجٍه يف اشتقاق لفظ السُّنة -رمحه اهلل  -وقد ذََكَر الرازي  
                                                             

-21دار الفكر العريب، صفحة : ، القاهرة(الطبعة األوىل)، املعجزة الكربى القرآن (1120)أبو زهرة  1 
  .بتصّرف. 22

 .(226/ 13)لسان العرب، : انظر 2 
 .(212ص)املصباح املنري، : انظر 3 
 .(1012ح)، (205/ 2)رواه مسلم،  4 
 .(225/ 13)سان العرب، ل: انظر 5 

 .55: سورة الكهف  6
 ..(11/6)اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب،  7 
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ا فَ ْعَلة مبعىن مفعولة، من :أوَّلها إذا واىل يف صبِّه، والعرب شبَّهت : َسنَّ املاَء يسنُّه: أهنَّ
 .ريقة املستقيمة باملاء املصبوبالطَّ 

إذا أحددته : سننُت النَّصل والسِّنان أسنُّه سنًّا فهو مسنون: أْن تكون من :وثانيها 
 .على املسن، فالِفعل املنسوب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم مُسِّي ُسنًَّة على معىن أنَّه مسنون

والفعل الذي داوم عليه . رعيهاَسنَّ اإلبَل، إذا أحسن : أن يكون من قوهلم :وثالثها
 .1النيب صلى اهلل عليه وسلم مُسِّي ُسنَّة مبعىن أنَّه صلى اهلل عليه وسلم أحسن رعايته وإدامته

  

 :خالصة المعنى اللُّغوي

إىل أنَّ السُّنة يُقصد هبا ( سنن)خنلص من خالل استعراض املعىن اللُّغوي ملادَّة 
ُتَّبعة، وامل

 :نهج املسلوك، وحىت تصري ُسنًَّة ال بد من توافر شرطني أساسنيالطريقة، والعادة امل

 .استقامُتها؛ كِسنِّ الرُّمح، واتصال صبِّ املاء، حيث يسريان يف خطٍّ مستقيم :األول

  

 .املداومة على ِفعلها: دواُمها، أي :الثاني

لوصف زائد وال فرق بني كون الطريقة أو العادة أو املنهج؛ حمموداً أو مذموماً، حيث ا
 .على املعىن حبسب احلال

ثين)تعريف السنة عند : ثانياً   :(المحدِّ

ما أُثَِر عن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم من قوٍل، أو ِفْعٍل، أو تقريٍر، أو ِصفٍة َخْلِقيٍَّة، 
 .1أو ِسريٍة سواء كان قبل البعثة أو بعدها

                                                             

 .(11-10/ 1)التفسري الكبري، : انظر الرازي،  1 
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امًا على احلديث، فُهما مرتادفان، ينطبق مت -عند احملدِّثني  -وهذا التَّعريف للسُّنة  
 .2يُوضع أحدمها مكان اآلخر

أنَّ احملدِّثني مل يُفرِّقوا بني السنة وبني احلديث عند تعريفهما، وهذا  :وهذا يعني 
يتوافق مع منهج احملدِّثني يف تناول السنة النبوية ودراسِتها؛ إذ ُيصبح أكثر استيعابًا ومشوالً 

طيع أو جتزيء هلا حسب موضوعها؛ كما عند غريهم من أصحاب لألحاديث النبوية دون تق
 .الفنون األخرى

 :تعريف السُّنة عند األصوليين: ثالثاً  

ما صدر عن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم غري القرآن الكرمي، من قوٍل أو ِفعٍل أو تقريٍر، 
 .3ِمَّا يصلح أن يكون دليالً حِلُكٍم شرعي

ال النَّيب صلى اهلل عليه وسلم وأفعالِه وتقريراته اليت تُثبت فاألصوليون اهتمُّوا بأقو 
َُشرِّع الذي يضع القواعَد للمجتهدين

 .4األحكام وتُقرِّرها، باعتباره صلى اهلل عليه وسلم هو امل

  

األخذ من األحاديث النبوية ما يصلح أن يكون دلياًل شرعيًّا، وبالتايل  :وهذا يعني
 .واآلداب وغريها ِمَّا ال يُناط به ُحْكم  شرعي خيرج منها أحاديث الفضائل

 :الفقهاءتعريف السُّنة عند : رابعاً  

                                                                                                                                                                               
 ؛ مكانة السنة(22ص)مصطفى السباعي . السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، د: انظر  1

 .(12ص)حممد لقمان السلفي، . يف التشريع اإلسالمي، د
 .(22ص)السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي،  مصطفى السباعي، 2 

 ؛ إرشاد الفحول إىل(222/ 1)اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن حممد اآلمدي : انظر  3
 .(21ص)حتقيق علم األصول، حممد بن علي الشوكاين 

 
 .(15ص)مكانة السنة يف التشريع اإلسالمي، : انظر  4 
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كلُّ ما ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومل يكن فرضًا أو واجباً؛ كاملندوب 
ستحب والتَّطوع والنَّفل

ُ
 .فالسُّنة عند الفقهاء يُثاب فاعلها، وال يُعاقب تاركها ،1وامل

 :االصطالحيخالصة المعنى 

 .اتِّساع السنة النبوية لتشمل فنوناً وعلوماً خمتلفة -1

 .أخُذ كلِّ صاحب فنٍّ أو علٍم من السنة ما يناسب فَ نَّه وِعلَمه -2 

عظمة ) التَّناسب الدَّقيق بني العلم وبني ما ُيتاجه من السنة النبوية يدل على -3 
 .ا مبتطلَّبات هذا الفنوُقدرهتا على استيعاب علوم عدَّة، ووفائه (السنة

َبنيَّة على األخذ من السنة على أساٍس من  -4 
ال جتوز املقارنة بني العلوم امل

التَّفاضل، وإمنا تِتمُّ املقارنة على أساٍس من التَّمايز، حيث ُيكمِّل كلُّ علٍم اآلخَر، وخيدم 
ُتَّبع يف كلِّ عل

  .ٍم على حدةاجلُزئيَة اليت يتناوهلا حسب املنهج املوضوع، وامل

 :مصادر األديان الشبه كتابية: 9

 :الصابئة: أ

 :ب

 :مصادر األديان غير كتابية: 9

 :الهندوسية: أ

تُعّد اهلندوسّية من الديانات القدمية اليت يُقّدُر عدد أتباعها بأكثر من مليار شخص، 
ُيستخدم واشتُ ّقت كلمة هندوسّية من االسم ِهنُدو الذي يعود ألصٍل فارسّي، ولكنه مل 

لوصف هذه الديانة، بل اعتمد عليه الُفرس يف وصف القبائل اليت تعيش خلف هنر السند، 
                                                             

 .(33ص)د الفحول إىل حتقيق علم األصول، إرشا: انظر 1 
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صطلح يف التعبري عن العادات الدينّية للشعب اهلندوسي؛ ِمّا أّدى إىل 
ُ
ومن مّث اسُتخِدَم امل

،  تسمية ديانة اهلندوس باسم اهلندوسّية، ولكن امسها األصلي هو آريا دهرم أو ويِدك دهرم
 .1كما أُطِلَق عليها اسم اهلندوكية

للهندوسية عدد هائل من الكتب عسرية الفهم غريبة اللغة وقد أُلفت كتب كثرية 
 :لشرحها وأخرى الختصار تلك الشروح، وكلها مقدسة وأمهها

كلمة سنسكريتية معناها احلكمة واملعرفة، وُتصور حياة   وهي :الوي  دا -1
ياة العقلية من السذاجة إىل الشعور الفلسفي، وفيه أدعية ، ومدارج ارتقاء احل”اآلريني“

 –رج الفيدا أو راجا فندا  -أ:وهي تتألف من أربعة كتب هي , تنتهي بالشك واالرتياب
 -ب.سنة قبل امليالد، وفيها ذكر آلهلة اهلندوس املتعددة 3000وترجع إىل  –الفيدا امللكية 

ينشدون أناشيده أثناء إقامة : سم فيدا  -ج. القرابنيويتلوها الرهبان عند تقدمي : جيور فيدا 
وهو عبارة عن مقاالت من الرقى والتمائم لدفع السحر :أثروا فيدا  -د. الصلوات واألدعية

والتوهم واخلرافة واألساطري والشياطني، وكل واحد من هذه الفيدات يشتمل على أربعة أجزاء 
، كان يُقدمها سكان اهلند األقدمني آلهلتهم متثل مذهب الفطرة، وأدعيته: مْسهتا  –:هي 

. يُقدمها الربامهة للمقيمني يف بالدهم ُمبينة أنواع القرابني: الربامهن–. ”اآلريني“قبل زحف 
وهي الصلوات واألدعية، اليت يتقدم هبا الشيخ أثناء إقامتهم يف الكهوف، : آرانياك -

وهي األسرار واملشاهدات النفسية للعرفاء : آبانيشادات -.واملغاور، وبني األحراش والغابات
 .2 .من الصوفية

وضعت يف القرن الثالث قبل امليالد يف العصر الويدي الثاين، (: م نو) قوانين -2
وهذة القوانني عبارة عن (. اجلينية والبوذية)عصر انتصار اهلندوسية على اإِلحلاد الذي متثل يف 

 .3دئها وأسسهاشرح للويدات يبني معامل اهلندوسية ومبا

                                                             

 .بتصّرف. 1متيم القاضي، األصولية اهلندوسية، صفحة  1 
 .23: ص: نفس املرجع 2
 .106: ، ص1120حضاراهتا ودياناهتا، دار الشعب، القاهرة، : حممد إمساعيل الندوي، اهلند القدمية 3
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 : كتب أخرى -3

 150كتبت سنة , ملحمة هندية تشبه اإللياذة واألوديسة عند اليونان: مهابهارتا-
قبل امليالد، وهي تصف حربًا بني أمراء من األسر املالكة، وقد اشرتكت اآلهلة يف هذه احلرب 

فيها نظرات ” كرشنا“تصف حربًا بني أمراء من أسرة ملكية واحدة، ويُنسب إىل : كيتا -
 .فلسفية واجتماعية

حتتوي على أربعة وستني ألف بيٍت، أُلفت بداية من القرن :  يوجا واسستها–
 .السادس عرب مرحلة طويلة على أيدي جمموعة من الناس، فيها أمور فلسفية والهوتية

يهتم هذا الكتاب باألفكار السياسية والدستورية وفيه خطب مللك امسه :رامايانا –
 .ويشمل القصص واألساطري القدمية: بُ َرُن  –” راما“

 :البوذية: ب

تنسب البوذية إىل مؤ سسها بوذا وتعد الديانة األكثر انتشارا  يف الصني يعتنقها  
 .  1أكثر من  مخس وثالثون باملائة من السكان 

وهي هندية . تعود نشأة البوذية بضواحي النبال يف أواخر القرن اخلامس امليالدي
م عن طريق البحر حيث جند  626-612كن انتقلت إىل الصني يف الفرتة  مابني  األصل ل

 .  2عددا قليال من البوذيني يف اهلند و يتمركزون يف بورما وسيام  وسيالن 
مسيت البوذية نسبة إىل بوذا لكن يف احلقيقة أن تعاليم البوذية جاءت من فلسفات 

ئه تعود بني القرن الثاين إىل أواخر القرن اخلامس فرتة جمي حكماء اهلند و الصني قدميا ،ألن 
 . امليالدي

يروي أنه  : فضل بوذا حياة العزلة والشقاء و ذلك بعدما حدثت له القصة التالية 
كان يف قصره فخرج  إىل الطرقات  حيث عامة  الناس ، وهنالك رأى شيخا  كهال ، وخرج 

                                                             
 232ص  2005 2ط 1مفرج  ج-موسوعة عامل األديان إشراف طب 1
 118عبد الغفور عطار ص  2
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فحرك ذلك يف نفسه إحساسا الثا  فرأى ميتا يوما  ثانيا  فرأى رجال  مريضا ، وخرج  يوما  ث
حيث شعر بآالمهم وأيقن عدم دوام احلال من صحة وشباب وغىن فسارع إىل بالناس، 

االنعزال والتفكري حىت اهتدى بفالسفة هندوس قادوه إىل حياة الرهبنة ، فمكث يف األدغال 
هو  يتذاكر فلسفات  ُييا حياة التقشف والزهد ردحا من الزمن حىت  جاءته اإلشراقة  و 

هر راهب  هندوسي  يف ذالك أش"باوداكا " حكماء اهلندوس   والصني  متأثرا  بذلك
 .الوقت

فيما بعد أصبح  بوذا راهبا  تتلمذ على يده كثري من أبناء اهلند فنقلوا أفكاره  
 وتدارسوها ونشروها يف الضواحي  ،بعدها  نقلها الناس  مع تقادم الزمن  حىت جعلوا منه

 . أحيانا نبيا  وأحيانا أخرى  إهلا معبودا يسمى بوذا  املستنري 

يؤمن البوذيون باملوت وهو أصل كل األديان قبل بوذا وحنسبها عند رؤيته للجنازة يف 
القصة السابقة  لو مل يكن  هناك موت ملا كان هناك آهلة يف الوجود وهي أوىل النظريات اليت 

 1أشارت إىل النور عند  بوذا 

تبهم ليست منزلة وال هم يدَّعون ذلك بل هي عبارات منسوبة إىل بوذا أو حكاية ك
ألفعاله سجلها بعض أتباعه، ونصوص تلك الكتب ختتلف بسبب انقسام البوذيني، فبوذيو 
الشمال اشتملت كتبهم على أوهام كثرية تتعلق ببوذا أما كتب اجلنوب فهي أبعد قلياًل عن 

 .اخلرافات

 :إىل ثالثة أقسامتنقسم كتبهم  -

 .جمموعة قوانني البوذية ومسالكها -1

 .جمموعة اخلطب اليت ألقاها بوذا -2

 .الكتاب الذي ُيوى أصل املذهب والفكرة اليت نبع منها -3

                                                             
 68ويل ديورنت قصة احلضارة مولد بوذا ص  1
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 :الجينية: ج

يقال إن . ظهرت الديانة اجلينية على وجه اهلند يف القرن السادس قبل ميالد املسيح
نتني مستقلتني، بل كانتا حركتني إصالحيتني يف الديانة اهلندوسية، اجلينية و البوذية ليستا ديا

حبيث رفضتا سلطة الويد و الربامهة و كذلك التحيزات و التميزات االجتماعية، و أصبحتا 
يف شرق " ويشايل" ، الذي ولد مبدينة "مهاوير جني" و كان . فيما بعد ديانتني مستقلتني

ديانة اجلينية و يبلغ عدد املصلحني هلا أربع و م، من أخر مصلحي ال511اهلند عام 
 .عشرين

 :الكتب المقدسة

نزل مهاويرا قبل موته يف مدينة بنابوري يف والية تَ ْبنا وألقى مخسًا ومخسني خطبة،  -
 .وأجاب عن ستة وثالثني سؤاالً، فهذه اخلطب وتلك األسئلة أصبحت كتاهبم املقدس

 .سوبة للمريدين والرهبان والنساك اجلينينييضاف إىل ذلك اخلطب والوصايا املن -

انتقل تراثهم مشافهة، وقد حاولوا تدوينه يف القرن الرابع قبل امليالد لكنهم فشلوا  -
 .م52يف مجع كلمة الناس حول ما كتبوه، فتأجلت كتابته إىل سنة 

يف القرن اخلامس امليالدي اجتمع كبار اجلينيني يف مدينة ويالهبي حيث قاموا  -
 .1تدوين الرتاث اجليين باللغة السنسكريتية يف حني أن لغته األصلية كانت أردها جمدىب

 :السيخية: د

ظهرت السيخية متأخرة عن الديانات اهلندية الكربى اليت ظهرت قبل ميالد املسيح 
عليه السالم، حيث ظهر مذهب السيخ يف هناية القرن اخلامس عشر وبداية القرن السادس 

  .، وذلك بعد أن أشرق فجر اإلسالم على ربوع اهلند وقامت فيه ِمالكه ودولهعشر امليالدي
                                                             

: ، ص1112، 1: حممد ضياء الرمحان األعظمي، فصول يف أديان اهلند، دار البخاري، املدينة املنورة، ط 1
151. 
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والسيخية ديانة وضعية أرضية مجعت عناصرها من الثقافة اهلندوسية ومن الدين 
اإلسالمي، وقد رام واضعها مجع املسلمني واهلندوس على دين واحد، إال أنه فشل يف ذلك، 

 . و وأتباعه دينا جديدا حتت مسمى السيخيةفظلت الديانتان على حاهلما، وشكل ه

هندوسي املولد والديانة، إال . م 1261ولد يف اهلند سنة " ناناك"مؤسسها يدعى 
أن اختالطه باملسلمني وجمالسته للصوفية منهم قد أثر فيه، مع ما قد عرف عنه من نقده 

ج على الناس بالدعوة لبعض جوانب اهلندوسية، فتولد عنده همُّ اجلمع بني الديانيتني، فخر 
 . " ال هندوس ال مسلمون" إىل الدمج بني الديانتني حتت شعار 

فنبذه املسلمون واهلندوس على السواء ، واحناز هو وأتباعه ليكونوا مجاعة دينية مستقلة،  
 .كغريها من اجلماعات الدينية اليت تعج هبا اهلند

 :الكتب المقدسة لدى السيخ

، وينسب إليه  " كارتاربور"بدا، وكان هو أول معبد هلا يف أنشأ لديانته اجلديدة مع
 .وهو من الكتب املقدسة لدى السيخ" كرو كرنتها صاحب " كتاب 

م، وقبل وفاته عني أحد طالبه خليفة له، وقد دفن يف بلدة 1531تويف تاناك سنة 
 . بالبنجاب اهلندية اآلن" باباناناك"ديرة 

دسها أتباعهم، واختذوها مصدر هداية هلم، فمن ألف قادة السيخ ومعلمومهم كتبا ق
 :تلك الكتب

ويشتمل على جمموعة من األناشيد الدينية ألفها املعلمون  آدي غرانتكتاب 
 .نشيد ديين 6000اخلمسة األوائل وتبلغ قريبا من 

 .وينسب إىل مؤسس السيخية نانك"  كروكرنتها صاحب" كتاب 
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وهي طائفة من " الخالصدال" قاليد وُيتوي على آداب وت" راحت ناما"كتاب 
الشباب التزمت بنظام سلوكي قاس، حيث ينصرفون إىل العبادة والقتال من أجل احلق 

 . والعدل الذي يعتقدونه

 بالكافات، هو ما ُيسّمى "آدي غرانت"واألمر املهم عند السيخ، بعد كتاهبم 
ة على مبدأ الكافات ، وهي مخس كلمات بالسنسكريتية يصعب نقلها إىل العربيالخمسة

، وقد الغورو العاشر غوبندسينغاخلمسة، ألنَّ اللفظ خيتلف، وهذه الكافات تُنسب إىل 
، وهو نظام األخوة بني السيخ الذي يوحِّد جوانب Kalsa ترافقت مع نظام اخللسا 

 .التزامات السيخي الدينية واالجتماعية والعسكرية

 :ام هبا كما أوردها فوزي، وبارندر، هيالكافات اخلمسة اليت يصّرون على االلتز 

وتعين الشعر الواجب أن ُُيافظ عليه السيخي الذي انتسب  :Kesh الكيسا   1
 .فعندهم أنَّ شعر الرأس واللحية جيب أن ُيطلق وال يُقص منه شيء .Kalsa إىل األخوة

واملشط ُيمله كّل واحد من السيخ، وهو لزوم شعر رأسه  :Kangha مشط   2
 .ه الطويل لُيسرحه به ساعة الضرورة وساعة يشاءوحليت

سروال قصري ال يتجاوز الركبة، وهو أشبه بشورت  :Kaccha الكاشا   3
 .عسكري

سوار من الفوالذ يضعه كّل سيخي يف معصم يده اليمىن، وهو  :Kara كارا   4
ا تبعد الشّر عنهم واألذى  .عندهم أشبه ما يكون بتعويذة يظّنون أهنَّ
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خنجر من الفوالذ، أو مدية، يتمنطق هبذا اخلنجر كّل  :Kirpan بانكير    5
رجل من السيخ، ويبدو أنَّ هذا األمر ُيالزم شخصيتهم العسكرية القائمة على فلسفة القّوة 

 .1اليت أصَّلها الغورو غوبندسينغ

أي  Patit وعندهم كّل من ل م يلتزم هبذه الكافات اخلمسة ينعتونه بصفة باتت
أّما الذين ل م يتطهروا قط من قبل حسب طقوسهم ويلتزموا هبذه األمور فيعطوهنم املرتد، 

املتكّيف »فرص االقرتاب من االلتزام هبذه الكافات اخلمسة تدرجيًا وُيسّمون الواحد منهم 
 .«البطيء

 :الزرادشتية: ه

ب ، ويعين األساس واللبنة واملنت، وقد كتأفستايسمى الكتاب السماوي للزرادشتيني 
باللغة األفستية اليت كنت سائدة يف إيران القدمية، واليت تتحدد يف أصوهلا مع اللغة الفهلوية 

ومهما يكن من أمر، فإن أغلب الباحثني متفقون على أن أصل أفستا كان . والسانسكريتية
أما األفستا . جلد من جلود البقر (12000)ضخمًا للغاية، حىت قيل إنه نسخ على 

. كلمة( 325200)كلمة وُيتمل أن أصله كان يضم ( 83000)فهو يضم  املوجود اليوم
وال خيتلف عنه األفستا املوجود، حيث يتألف من ( قسما)نسكًا ( 21)ويتألف أصل أفستا 

السينا   الفيسربد   الونديداد   الياشت   : نسكًا أيضًا وينقسم أفستا إىل مخسة أقسام 21
 .األفستا الصغرى

II : األدياناأللوهية في: 

 :في اليهودية: 7

 

                                                             
المية العاملية، محيد، فوزي حممَّد، عال م األديان بني األسطورة واحلقيقة، ليبيا، منشورات مجعية الدعوة اإلس  1

 212، ص1111سنة 
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 :عقيدة اليهود في اهلل 

تعد عقيدة األلوهية أهم ركن من أكان الدين  عند مجيع األمم، وقد أخذت هذه 
العقيدة مكانة ِميزة يف الديانة اليهودية، فاإلله عند اليهود هو إله خاص ببين إسرائيل فقط، 

باستثناء يف ) إلله الواحد، إله اخللق أمجعنيفبنو إسرائيل مل يعرفوا ا. وليس إهلا جلميع البشر 
، فهم قد عبدوا إهلا قوميا خاصا هبم ال يقبل أحدا من الناس يف ( فرتة الرسل عليهم السالم
ال يدخل عّموين وال مؤايب يف مجاعة الرب حىت : "تقول التوراة. عبادته سوى بين إسرائيل

،وجاء يف سفر اخلروج خياطب 1"ىل األبدال يدخل منهم أحد يف مجاعة الرب إ. اجليل العاشر
ويقول له الرب إله العربانيني أرسلين إليك قائاًل أطلق شعيب :"اهلل موسى بشأن فرعون

 .2"ليعبدوين يف الربية

ويدعي اليهود أهنم موحدون أي أن اإلله عندهم هو إله واحد ، لكن املتأمل 
رك و الوثنية، فكتبهم ال تشري لنصوصهم الدينية يرى عكس ذلك، فهي نصوص ِملوءة بالش

والوصية األوىل ال . إىل اإلله الواحد إال من خالل سيطرته على اآلهلة األخرى وحتطيمه هلا
ال يكن لك ...أنا الرب إهلك :"تشري إىل إله واحد كوين وأزيل، بل إىل إله إسرائيل وحدها

 .3"آهلة أخرى جتاهي

ليق مبكانته العظيمة، و تدل هذه كما يصف العهد القدمي اهلل بعدة صفات ال ت
هو كائن يتصف بصفات البشر، يلحق العذاب  الصفات  أن اإلله الذي يعبدوه اليهود،

سواء ارتكبه عن قصد أو ارتكبه عن غري قصد، ويأخذ األبناء  بكل من ارتكب ذنبا
ذا عاملا بكل شيء، ول ، وهو ليس 4ُيس بالندم ووخز الضمري واألحفاد بذنوب اآلباء، بل

بيوهتم بالدم حىت ال  فهو يطلب من أعضاء مجاعة إسرائيل أن يرشدوه بأن يصبغوا أبواب

                                                             
 (.23/2)سفر التثنية -  1
 (.2/16)سفر خروج  -  2
 (.2-15/6)سفر التثنية -  3
 12   32/10خروج  -  4
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وه و إل ه يأخذ أشكاال حسية حمددة،  .1يهلكهم مع أعدائهم من املصريني عن طريق اخلطأ
،  2أن يصنعوا له مكانًا مقدَّسًا ليسكن يف وسطهم( مجاعة إسرائيل)إىل اليهود  فهو يطلب

أما يف  م مجاعة إسرائيل على شكل عمود دخان يف النهار كي يهديهم الطريق،كما يسري أما
يعلِّم يدي داود   4وهو إله احلروب. 3الليل فكان يتحول إىل عمود نار كي يضيء هلم

، وهو يعرف أن األرض ال تنال  6يرحم أحدا ، وهو إله قوي الذراع يأمر شعبه  بأال 5القتال
أمر شعبه املختار بقتل مجيع الذكور يف املدن البعيدة عن أرض فهو ي ولذا،. إال حبد السيف

،  7سكان أرض امليعاد نفسها فمصريهم اإلبادة ذكورا كانوا أم إناثا أم أطفاال امليعاد، أما
 .وذلك ألسباب ال يعلمها إال هو و شعبه املختار

فهي تتغريَّ ختتلف باختالف الزمان واملكان، ولذا  واملقاييس األخالقية هلذا اإلله 
يأمر اليهود بالسرقة ويطلب من كل امرأة يهودية يف مصر أن  بتغري االعتبارات العملية، فهو

أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابًا وتضعوهنا على بنيكم » جارهتا ومن نزيلة بيتها  تطلب من
د املتسامي الواح وهكذا، فإننا جند منذ البداية، أن فكرة اإلله. 8«فتسلبون املصريني  وبناتكم

فكرة الشعب  تتعايش مع أفكار أخرى متناقضة معها، مثل تشبيه اإلله بالبشر، ومثل
باعتباره إله كل البشر  املختار، فهي أفكار تتناقض مع فكرة الوحدانية اليت تطرح فكرة اإلله

 .الذي يسمو على العاملني
، فهو تراث يكاد يكون 9االهوحدة الوجود يف تراث القبَّ  ويصل احللول إىل منتهاه وإىل درجة

                                                             
 12/13سفر اخلروج  -  1
 (25/8 سفر اخلروج  -  2
 13/21/22سفر اخلروج  -  3
 2   15/3سفر اخلروج  -  4
 35   22/30سفر صموئيل الثاين  -  5
 18   2/16سفر التثنية  -  6
 18   20/10 سفر التثنية -  7
 3/22سفر اخلروج  -  8
والقبااله هي عبارة عن علم التصوف أو احلكمة الباطنية، و تتضمن معلومات سرية جيوز الكشف  -  9

صالت بينه وبني عامل عنها فقط ألناس معينني ابتداء من سن معينة ، من ذوي املزايا األخالقية، وتعاجل العامل اإلهلي وال
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جتاوز أو علو لإلله، حيث ال يصبح هناك فارق بني اجلوهر  خاليا متاما من أي توحيد أو
ويصبح الفارق األساسي هو بني اجلوهر اليهودي املقدَّس وجوهر  اإلهلي واجلوهر اليهودي،

 .بقية البشر

الرب يأيت من بعيد  هو ذا:  " كما يدعي اليهود أن إلهلهم شفتان ِمتلئتان سخطا 
 .1"، غضبه مشتعل ، واحلريق عظيم شفتاه ِمتلئتان سخطا

: " و اإلله ال يتذكر العهد الذي قطعه مع شعبه املختار، إال إذا ظهر قوس قزح   
فمىت كانت القوس يف …األرض وضعت قوسي يف السحاب فتكون عالمة ميثاق بيين وبني

 2"السحاب أبصرها ألذكر ميثاقاً أبدياً بني اهلل وبني كل نفس حيه يف كل جسد على األرض
 . 

 .3"هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إىل مصر"  :اهلل يركب سحابة  

لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي ، : " ر ولباس إلهلهم شع  و
 .4"وعرشه هليب نار

بعد أن خلق اهلل الكون ( :  "تعاىل اهلل عما يقولون علوا كبريا) اهلل يتعب ويسرتيح  
فاسرتاح يف اليوم السابع من "يف ستة أيام تعب فاسرتاح يف اليوم السابع وهو يوم السبت 

                                                                                                                                                                               

اإلنسان، ويعد كتاب السنة هو الكتاب الرئيس يف القبااله ، حيث ينسب تصنيفه للحاخام مشعون بن يوحاي يف املائة 
و ينظر الفكر القبايل إىل اإللوهية كمصدر نور . الثانية للميالد، بينما يعتقد الباحثون أنه ُكتب يف القرن الثالث عشر

 .ي يُفيض من نوره على الكونروحاين خالٍص الهنائ
 (.30/22)سفر أشعيا -  1
 (.12-1/15)سفر تكوين -  2
 (.11/1)سفر أشعيا -  3
 (.32/33)سفر خروج -  4
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خلق : "ناك نص ينزه اهلل عن التعب ، كما جاء يف سفر أشعياءمع أن ه.1"مجيع عمله
 .2"أطراف األرض ال يكل وال يعيا

  :اإلل   ه في اليهودية أس  ماء
 
تصنيفية، وبعضها اآلخر أمساء أعالم، ومن  لإلله عند اليهود عدة أمساء، لبعضها دالالت 

الكمال »، وهو أيضًا (شالوم)« السالم»النوع األول، تسمية اإلله باسم  أهم األمساء من
أهم  ومن(. هرمحان)« الرمحن»، و« مقدَّس يسرائيل»، و«الراعي»، و«امللك»و «املطلق

  .«املقدَّس تبارك هو»األمساء اليت شاعت، العبارة احلاخامية 
 

 :ومن أمهها  أما أمساء األعالم اليت يتواتر ذكرها، يف العهد القدمي أساسا، فهي كثرية

  :إيل
 
. والتعدد الكنعانية يُراد هبا اجلمع« إيليم»مفرد كلمة « إيل»و. االسم السامي لإلله" إيل"

الكلمة، ولكن  وال يعرف أصل. «اإلله على وجه العموم»يف األكادية تعين « إيل»وكلمة 
املصرية اليت تعود إىل  وقد ورد يف النصوص. «يكون قويا»أو « يقود»يقال إنه من فعل مبعىن 

  .3«بيت إيل»ومصطلح  ،«يعقوب إيل»س مصطلح عهد اهلكسو 
 

، أي اإلله «إيل عليون»: لقب من ألقاب اإلله، مثل مع« إيل»وكثريا ما يستخدم اسم 
وتستعمل كلمة إيل كجزء من أمساء عديدة مثل . ، أياإلله القدير«إيل شدَّاي»العلي، و 

 ال يزال« إيل»شخاص بكلمة والواقع أن أسلوب قرن أمساء األ. ، أياإلله قد أعان«إليعازر»
 خل  )ه و « خلي  ل»ورمبا يك ون أص ل كلمة . «ميخائيل»مستعمال حىت يومنا هذا، مثل 

                                                             
 (.2/2)سفر تكوين -  1
 (.20/28)سفر أشعيا -  2
 35/2، 12/8سفر تكوين  -  3
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 ليس مع»هو ( مشاع   إيل)ومن املرجح أن يكون معىن إمساعيل . «صديق اإلله»، أي (إيل
 . 1«اإلله

 
 :يه  وه 

فهذا ". يهوه:" هي اسمميكننا أن نصور دين إسرائيل و جنسده بكلمة واحدة، تلك 
و هو يرتدد أكثر من أي . االسم يسيطر سيطرة تامة على مجيع ينابيع اليت نستحوذ عليها

اسم أو فعل آخر يف العهد القدمي، و لقد أحصى هذا االسم عدا فوجد أنه جاء أكثر من 
يت ذكرت ستة آالف و مثامنائة مرة يف مقابل استخدام الكلمة العامة السم اهلل أو ألوهيم ال

 .ألفني و مخسمائة مرة

هي كلمة سامية قدمية، ويقال إهنا مشتقة من مصدر « يهوفاه»العربية  والكلمة
 وقد تكون الكلمة من. «أكون الذي أكون»، أي  2«أهييه آشر أهييه » العربية  الكينونة يف
، أي «سقط»، مبعىن «هوى»ويذهب البعض إىل أن االسم مشتق من الفعل . أصل عريب

ويتم الربط بني معىن هذا االشتقاق وبني الصفات اليت . هو مسقط املطر والصواعق ن يهوهأ
، أو «وقع»مبعىن « هوى»عن يهوه كإله للعواصف والربق والقوى الطبيعية، أو  عرفت

كما يرى البعض أن اسم يهوه ال يعرف اشتقاقه على التحقيق، . حدث يكون وما« حدث»
، «يهوه»، و يقال إن 3"ياهو"ويصح أنه نداء الضمري الغائب أي فيصح أنه من مادة احلياة، 

، «يهفيه أشري يهوفيه»خمتصرة لعبارة  مثله مثل معظم األمساء العربية يف العهد القدمي، صيغة
ومييل . «رب اجلنود»أي « يهوه تسفاؤت» ، أو لعلها اختصار«خيلق الذي هو موجود»أي 

وإن كانت التفسريات بشأن ذلك ليست  ،«يهوه» معظم العلماء إىل نطق االسم على أنه
  .هنائية

                                                             
-ار الشروق، القاهرة، د5موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية، عبد الوهاب املسريي، ط - 1

 .85، ص5مصر،مج
 .3/12سفر خروج  -  2
 .113اهلل، عباس حممود العقاد،ص - 3
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اإللوهيمي أو الكهنويت، إال بعد أن يسفر اإلله ملوسى عن  يف املصدرين« يهوه»وال يرد اسم 

، مفرتضا بذلك أنه يعود 2ولكن املصدر اليهوي يستخدم االسم يف سفر التكوين ، 1نفسه
صطلحات مرحلةولكن يبدو أن هذا إسقاط . أيام إبراهيم إىل

ُ
 من حمرري العهد القدمي مل

 أنا»: وقد جاء يف سفر اخلروج أن الرب كلم موسى،وقال. الحقة على مرحلة سابقة
 وأما بامسي. الرب،وأنا ظهرت إلبراهيم وإسحق ويعقوب بأين اإلله القادر على كل شيء

  .3«يهوه، فلم أعرف عندهم 
 

د، حىت أهنم ال يتفوهون به، وكانوا يستخدمون  أكثر األمساء قداسة عند اليهو « يهوه»واسم 
أو « سيدي»اليونانية يف الرتمجة السبعينية مبعىن  «كرييوس»أو )العربية « أدوناي»كلمة 

 .العربية ، و اليت تعين االسم« هشيم»أصبحوا يستخدمون كلمة  لإلشارة إليه ، مث« موالي»
 
 

 شبه جزيرة سيناء يف اجلزء املتاخم لشماليهوه كانت منتشرة يف  ويبدو أن تسمية اإلله باسم
م له من الغنم. اجلزيرة العربية، ويف أماكن متامخة هلذه املنطقة   .وكانت القرابني تقدَّ

يأمر شعبه باإلبادة  فهو. وقد نسب إليه العهد القدمي صورا عديدة من القسوة والوحشية
ويعاقب األبناء على اجلرائم اليت  لوما،وهو إله غيور يناصر شعبه ظاملاً أو مظ. واخليانة والغدر

امللك، بل يعاقب على األخطاء اليت تُرتَكب  يرتكبها اآلباء، ويعاقب الشعب على ما يرتكبه
  .إليه صفات الب شر كافة عن غ ري عمد، وهو حم دود املعرفة تُن سب

  :إلوهيم
فهي . اإلله ءإلوهيم هي كلمة من أصل كنعاين، وهي حسب التصور اليهودي، أحد أمسا

العربانيني كانوا يف  ، وهذا ما يدل على أن«إيل»أو « إله»أو « إيلوَّه»صيغة اجلمع من كلمة 

                                                             
 .3   6/2، 3/15سفر خروج  -  1
 .2/2سفر التكوين  -  2
 .3   6/2سفر خروج  -  3
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، «إلوهيم»إلوَّه إال يف سفر أيوب، أما  ومل ترد كلمة. مراحل تطورهم األوىل يؤمنون بالتعددية
 على اجلمع فتكونالقدمي، وللكلمة معنيان، فهي تدل  فرتد ما يزيد على ألفي مرة يف العهد

ويعامل االسم  .1ككل، أو تدل على املفرد فتعد امسا من أمساء اإلله( الوثنية)مبعىن اآلهلة 
فهو يتبع أحيانا بفعل يف  ولذا. أحيانا باعتباره صيغة مجع وأحيانا أخرى باعتباره صيغة مفرد

امسا لإلله « لوهيمإ»وترتدد كلمة  .صيغة اجلمع، ويف أحيان أخرى يتبع بفعل يف صيغة املفرد
خمتلفة عن صفات يهوه، فإلوهيم رحيم  «إلوهيم»وصفات اإلله . يف املصدر اإللوهيمي

  .السماوات واألرض يراعي يف أعماله القواعد األخالقية، وهو خالق
  :أدون أي

  .2أمساء اإلله حسب التصور اليهودي، وتعين السيد أدوناي اسم من
  :ش   دَّاي
ومعناها حارس أبواب « شومري دالتوت يسرائيل»اجلملة العربية  وذة منمأخ« شدَّاي»كلمة 

و يرد بعض الباحثني أصل هذه الكلمة إىل اللغة . أحد أمساء اإلله إسرائيل، وهي أيضا
 وقد. القوى الشريرة اليت تأيت من اجلبال األكادية، وكانت تستخدم يف األصل لإلشارة إىل

بعض  ويذهب. مث إىل اإلله القوي« إله اجلبال» إىل تطور استخدام الكلمة وأصبحت تشري
القدير، أو القادر  ، ولكن  ه أصبح يعن  ي«خيرب»العلم اء إىل أن أصل االس م من جذر مبعىن 

 .3الكايف بأنه يع ين« ش  دَّاي»وقد فس ر احلاخ امات لف ظ . على كل شيء

 :في المسيحية: 9

 :التثليث

تثليث يف الدين املسيحي، إذ ال تقوم قائمة املسيحية على الرغم من حمورية عقيدة ال
أن األدلة النصية الصرُية عليها من العهد اجلديد تكاد ال تذكر،  دون القول بالتثليث، إال

                                                             
 .61مصر، ص-، دار الثقافة املسيحية، القاهرة2قضايا املسيحية الكربى، القس إلياس مقار، ط - 1
 .32مصر، ص-اء اهلل يف الكتاب املقدس، منيس عبد النور، دار الثقافة املسيحية، القاهرةأمس -  2
 .بتصرف 82املوسوعة  اليهود و اليهودية و الصهيونية، املصدر السابق، ص - 3
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فإذا تغاضينا عن األدلة اليت يستشهد هبا املسيحيون على هذه العقيدة من العهد القدمي 
ميل النصوص ما ال حتتمل، فإن النصوص الصرُية واجلديد، واليت أغلبها ناتج عن التأويل وحت

املوجودة يف العهد اجلديد عن عقيدة التثليث تعد على األصابع، ومن تلك النصوص قول 
فاذَهبوا وتَلِمذوا َجميَع األَُمم، وَعمِّدوهم بِاْسِم اآلِب واالْبِن والرُّوَح ": مىت يف إجنيله

إن صح نسبة  -عليه السالم–مبينا قول املسيح  ويعلق ابن تيمية على هذا النص، 1"الُقُدس
مروا الناس أن يؤمنوا باهلل ونبيه الذي أرسله وبامللك الذي أنزل عليه الوحي : "النص إليه

الذي جاء به، فيكون ذلك أمرا هلم باإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله، وهذا هو احلق الذي 
 .2"يدل عليه صريح املعقول وصحيح املنقول

ن تلك النصوص الصرُية على عقيدة التثليث ما جاء يف الفقرة اخلامسة من رسالة وم
حيث ورد يف هذه يوحنا األوىل، واليت يطلق عليها علماء األديان اسم الفاصلة اليوحانوية، 

َفِإنَّ الَِّذيَن َيْشَهُدوَن ِفي  : "الفقرة التصريح بعقيدة التثليث، يقول يوحنا يف هذه الرسالة
 .3"َوَهُؤاَلِء الثَّالَثَُة ُهْم َواِحد. اآلب، َواْلَكِلَمُة، َوالرُّوُح اْلُقُدسُ : َماِء ُهْم َثالَثَة  السَّ 

وباإلضافة إىل ندرة النصوص الكتابية الصرُية على عقيدة التثليث فإن هذه 
النصوص املزعم تصرُيها بالتثليث ال تكاد تثبت خاصة أمام مناهج النقد احلديثة، حيث 

ت علم النقد النصي حتريف الكثري من النصوص الكتابية اليت يستدل هبا املسيحيون على أثب
 .العقائد املسيحية، ومن تلك النصوص الفاصلة اليوحانوية اليت تصرح بعقيدة التثليث

 :عقيدة التثليث في القرآن الكريم

                                                             
 .11، 28: مىت 1
دكاترة، دار جمموعة من ال: تقي الدين، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حتقيق. تقي الدين ابن تيمية 2

 .18: ، ص2: م، ج 1111، 2: العاصمة، اململكة العربية السعودي، ط
 .5، 2: رسالة يوحنا األوىل 3
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وهلا ان على جمموعة من األسس الشركية الباطلة، أعقيدة التثليث املسيحية تنبين 
إله ابن إله، وثانيها أن الروح القدس إله ثالث مساو لكل من اآلب  -عليه السالم–املسيح 

 .واالبن، وقد دحض القرآن الكرمي عقيدة التثليث كما دحض أسسها الباطلة

فنفى القرآن الكرمي أن يكون هلل تعاىل ولد، أو شريك له يف ألوهيته، كما نفى أن 
أن يكون ابنا هلل تعاىل أو شريكا له يف ملكه، وأثبت  -عليه السالم–يكون املسيح ابن مرمي 

 .عبدا هلل ورسوال له -عليه السالم–القرآن بأن اهلل واحد ال شريك له، وان عيسى 

قل هو اهلل احد اهلل : "ففي نفي الولد والشريك املطلق هلل تعاىل يقول عز وجل
 .1"الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا أحد

ما اختذ اهلل من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق : "وقال تعاىل
 .2"ولعال بعضهم على بعض سبحان اهلل على ما يصفون

ذلك : "كما القرآن الكرمي البنوة اخلاصة للمسيح هلل تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا
يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى عيسى ابن مرمي قول احلق الذي فيه ميرتون، ما كان هلل أن 

 .3"أمرا فإمنا يقول له كن فيكون

وملا كان قول املسيحيني بألوهية املسيح ناتج عن والدته من غري أب، تعرض القرآن 
إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقه من تراب مث : "هلذا املوقف مبينا بطالن هذا القول

ق من غري اب وال أم قادر على اخللق من غري أي أن القادر على اخلل. 4"قال له كن فيكون
 .5أب

                                                             
 .سورة اإلخالص 1
 .11املؤمنون  2
 .35 -32: مرمي 3
 .51آل عمران  4
 .362: ، ص1: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج 5
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: -عليه السالم–ويف سورة املائدة يكفر القرآن الكرمي الذين يقولون بألوهية املسيح 
لقد كفر الذين قالوا إن اهلل هو املسيح ابن مرمي، وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهلل ريب "

 .1"يح اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصاروربكم إنه من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عل

لقد كفر الذين قالوا إن اهلل هو املسيح ابن مرمي قل فمن : "ويف آية أخرى يقول تعاىل
 .2"ميلك من اهلل شيئا إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعا

 وقرار املسيحيني قولض واآلية التالية تنقض عقيدة التثليث بصفة عامة، كما تنق
لََقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه  »: ، قال تعاىلاملسيح بثالثة قرون الذي جاء بعدجممع نيقية 

 .3«ثَاِلُث َثالثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه ِإالَّ إِلَه  َواِحد  

ثالث ثالثة لقد كفر الذين قالوا إن اهلل : "وقال تعاىل يف موضع آخر يف القرآن الكرمي
 .4"وإن مل ينتهوا عما يقولن ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم

 :التثليث عند علماء اإلسالم في القرون األولىنقد 

تعرض علماء اإلسالم لنقد هذه العقيدة الشركية منذ القرون األوىل املبكرة لتاريخ 
ن نقدوا املسيحية إال ، فال تكاد جتد عاملا من علماء اإلسالم ِمالفكر العقدي اإلسالمي

 .وتعرض هلذه العقيدة وفندها باألدلة العقلية والنصية

فيبني القاضي عبد اجلبار أن القول بالتثليث هو قول بالالمعقول، ألن القول 
إن قولكم : أما الكالم عليهم يف التثليث فهو أن يقال: "بالتثليث يناقض القول بالتوحيد، 

انيم مناقضة ظاهرة، ألن قولنا يف الشيء أنه واحد يقتضي أنه أنه تعاىل جوهر واحد ثالثة أق
يف الوجه الذي صار واحدا ال يتجزأ وال يتبعض وقولنا ثالثة يقتضي أنه متجزئ وإذا قلتم أنه 

                                                             
 .22: املائدة 1
 .12: املائدة 2
 .23: اآلية: سورة املائدة 3
 : .........املائدة 4
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واحد ثالثة أقانيم كان يف التناقض مبنزلة أن يقال يف الشيء أنه موجد معدوم أو قدمي 
 . 1"حمدث

اهلل اهلندي الذي يعترب القول بالتثليث يناقض القول  ونفس األمر جنده عند رمحة
والتثليث يعين الكثرة اليت ال ميكن مع ثبوهتا توحيد وإال لزم اجتماع الضدين، : "بالتوحيد

 .2...."والواحد احلقيقي ليس له ثلث صحيح، والثالثة هلا ثلث صحيح، وهو الواحد، 

سيح واحد من تلك األقانيم الثالثة وجييب اإلمام اخلزرجي عن قول املسيحيني أن امل
فإن قلتم : "اإلهلية لكنه يعرتيه ما يعرتي البشر من جوع وعطش وأكل وشرب ألنه إله وبشر

أن نصفه إله تام والنصف اآلخر ليس اإلله، يلزمكم إذا دعومتوه أن تقولوا يا نصف اهلل 
 .3..."هو نصف املسيح: ارمحنا، وإذا قيل لكم من إهلكم؟ فقولوا

 وغريهم 6والقرطيب 5وابن حزم 4نفس التفنيد جنده عند ابن تيميةو 

 : تأليه المسيح

يق ّرر دستور اإلميان املسيحي الذي أقرته كنيسة روما العامة، بناء على قرار جممع 
 :أن. م 325نيقية املسكوين لألساقفة عام 

نور من نور، ابن اهلل الوحيد، املولود من اآلب قبل كل الدهور، ( هو)يسوع املسيح 
إله حق من إله حق، مولود غري خملوق، مسا و لآلب يف اجلوهر، الذي به كان كل شيء، 
الذي من أجلنا حنن البشر و من أجل خالصنا، نزل من السماء و جتسَّد من الروح القدس 
                                                             

ه ،  1382، 1القاضي عبد اجلبار، شرح األصول اخلمسة، مطبعة اإلستقالل الكربى، القاهرة، ط 1
 :.........ص

 .335: السقا، ص. د: رمحة اهلل اهلندي، إظهار احلق، ت 2
 .82: اخلزرجي، مقامع الصلبان، ص 3
 .112: ، ص2: ابن تيمية، اجلواب الصحيح، ج 4
 .55: ، ص1: ابن حزم، الفصل، ج 5

 : ...القرطيب، اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام، ص 6
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و من مرمي العذراء و تأنَّس و ُصِلب عنَّا على عهد بيالطس البنطي و تأمل و قرب و قام يف 
 1"\وم الثالث الي

تلك هي عبارة دستور إميان النصارى باملسيح حبروف ها، و هي   كما نرى   صرُية يف 
النص على إل هية املسيح و أنه إله حق غري خملوق   أي أزيل بال بداية   و أنه مساو لآلب يف 

 .أي يف ألوهيته: جوهريته

ذو أقانيم ثالث، و  واحد -تعاىل  -يعتقد اجلمهور األعظم من النصارى أن اهلل 
: ، و هذه األقانيم أو األشخاص الثالث هي Personاألقنوم لفظة يونانية تعين الشخص

شخص اآلب، و هو اخل الق لكل شيء و املالك و الضابط للكل، و شخص ابنه، املولود 
، و هذه [2]منه أزال املساوي ألبيه يف األلوهية و الربوبية ألنه منه، و شخص الروح القدس

ألقانيم الثالثة متحدة يف اجلوهر و اإلرادة و املشيئة، إال أن هذا ال يعين أهنا شخص واحد ا
بل هم أشخاص ثالثة، كل واحد منهم إله كامل يف ذاته غري اآلخر، فاآلب إله كامل، و 
االبن إله كامل غري اآلب، و روح القدس أيضا إله كامل غري اآلب و االبن، و لكن جمموع 

  بل يشكل إل ها واحدا، و يعرتفون ! يشكل ثالث آهلة   كما هو مقتضى احلسابالثالثة ال 
 \سّر التثليث"\أن هذا ال سبيل لفهمه و إدراكه بالعقل و يسمونه 

مث يعتقدون أن األقنوم الثاين هلل، أي أقنوم االبن، هو الذي جتسد و صار إنسانا 
املولود من مرمي العذراء، فاملسيح يف  حقيقيا، بكل ما يف اإلنسانية من معىن، و هو املسيح

اعتقادهم إله إنسان، أي هو بشر حقيقي مثلنا متاما تعرض له مجيع أعراض الضعف و 
سر " االحتياج البشرية، و هو يف عني احلال إله قادر كامل األلوهية، و يسمون هذا ب  

 "التجسد

                                                             
نوفل أفندي نوفل، طبع املطبعة : كتاب سوسنة سليمان يف أصول العقائد و األديان، ملؤلفه النصراين  1

 .132، ص 1122األمريكية يف بريوت عام 
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رر يف جممع و هكذا، فاملسيح، حسب تفسري قانون اإلميان املسيحي الذي تق
و طبيعة ( ناسوت)، هو شخص واحد ذو طبيعتي ن، طب يعة إنس انية .م 251خلقيدونية سنة 

 .فهو إله بشر( الهوت)إهلية 

أو الكنيسة ( الالتني)الروم الكاثوليك : ما تقدم كان عقيدة مجهور املسيحيني أي
قية اليونانية األورثوذكسية الغربية اليت رئاستها يف روما، و الروم األرثوذكس، أي الكنيسة الشر 

، و . (م 821و اليت انفصلت عن الكنيسة الغربية عام )اليت رئاستها يف القسطنطينية 
الذين خرجوا من ... الربوتستانت بفرقهم املختلفة من أجنليكان ولوثريني و إجنيليني و غريهم

كن هناك طائفتني بطن الكنيستني السابقتني يف القرن السادس عشر امليالدي و ما تاله، ل
قدميتني من النصارى مل تعرتفا أبدا بقرار جممع خلقيدونية املذكور، الذي نص على أن املسيح 

النساطرة أتباع نسطوريوس و اليعاقبة أتباع يعقوب : شخص واحد يف طبيعتني، و مها
 .الربادعي

ب شرق أما النساطرة   و هم أقلية قليلة العدد تتوطن حاليا مشال غرب إيران وجنو 
تركيا و مشال العراق و عدد من املناطق األخرى و يسمون كذلك باآلشوريني   فهم مييزون يف 

شخص عيسى البشر املولود من مرمي العذراء الذي هو إنسان بشر : املسيح بني شخصني
حمض، و شخص اهلل االبن، أو ابن اهلل الذي هو إله كامل، املتحد بعيسى اإلنسان، حسب 

ولد من مرمي العذراء هو عيسى اإلنسان و ليس اهلل، و لذلك رفضوا قبول  زعمهم، فالذي
، كما أن الذي ُصِلَب   يف اعتقادهم   و تأمل و مات، مل يكن "\مرمي والدة اهلل " \عبارة 

اهلل االبن، بل عيسى اإلنسان البشر، و احلاصل أن املسيح يف اعتقادهم شخصيتان 
البشرية احملضة لعيسى الناصري املولود من مرمي : اصةمتمايزتان لكل شخصية طبيعتها اخل

 .العذراء، و اإلهلية احملضة البن اهلل املتحد بعيسى يف اعتقادهم

 :تأليه الروح القدس

 :حقيقة الروح القدس عند المسيحيين
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 :معنى الروح في العهد الجديد - أ

ديد جيد أن إن املتأمل يف النصوص الكتابية سواء أكانت من العهد القدمي أو اجل
ويف زمنه كذلك كان يكثر من استعمال  -عليه السالم–اجملتمع اليهودي قبل زمن املسيح 

، فكان يصف هبا كل شيء تقريبا، حىت الطعام والشراب والزرع يضيفوهنا إىل "الروح"لفظة 
 .1طعام روحي، وشراب روحي، وزرع روحي: الروح فيقولون

لقدمي، أما ما ورد عنها يف العهد اجلديد فهو وقد تقدم الكالم عن الروح يف العهد ا
أكثر ِما هو موجود يف العهد القدمي، وقد وصفت وأضيفت أمور كثرية إىل الروح للتعبري عن 

 :خرييتها ونفعها ومن تلك النصوص ما يأيت

د  يل َكْيَف الَ يف التَّْبِشرِي بِِإجنِْيِل ابِْنِه، ُهَو َشاهِ  ِبُروِحيفَِإنَّ اهلَل الَِّذي َأْخِدُمُه " (1
َأْن آيتَ أَتَ َوقَُّف َعْن ذِْكرُِكْم يف َصَلَوايت، ُمتَ َوسِّاًل َداِئماً َعَسى اآلَن َأْن يَ تَ َيسََّر يل َمرًَّة مبَِشيَئِة اهلِل 

 .2"إِلَْيُكمْ 
َناَك فَ َودَّْعُت اْلُمْؤِمِننَي هُ . أَلينِّ ملَْ َأِجْد تِيُطَس َأِخي ُروِحيملََ َتْسرَتِْح " (2

 .3"َوتَ َوجَّْهُت ِإىَل ُمَقاَطَعِة َمِقُدونِيَّةَ 
 .4"ُهَو الَِّذي يَ َتَكلَُّم ِفيُكمْ  ُروُح أَبِيُكمْ فَ َلْسُتْم أَنْ ُتُم اْلُمَتَكلِِّمنَي، َبْل " (3

ويستدل املسيحيون هبذا النص على حلول الروح القدس األقنوم اإلهلي على التالميذ 
سيح يف اعتقادهم أنبئهم بأنه بعد رحيله وإلقاء القبض عليهم بعد رحيل املسيح، ذلك أن امل

                                                             
 .180: ن يف مقارنة األديان، صحممد عزت، امليزا. الطهطاوي 1
 .10 -1، 1: بولس إىل رومية 2
 .13، 2: بولس إىل كورنثوس الثانية 3
 .20، 10: مىت 4
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، وقد جتسد هذا فعال كما يقولون يف حماكمة بطرس الرسول 1سيتكلم الروح القدس فيهم
 .2اليت وردت يف سفر أعمال الرسل

،  ُروُح ِعَراَفة   َخاِدَمة  َيْسُكنُ َهاَوَذاَت يَ ْوٍم ُكنَّا َذاِهِبنَي ِإىَل الصَّالَِة، فَاْلتَ َقْت بَِنا " (2
 .3"َكاَنْت ُتْكِسُب َساَدتَ َها رحِْباً َكِثرياً ِمْن ِعرَافَِتَها

ويذكر القاموس املوسوعي للعهد اجلديد أن هذا اخلادمة فتاة من فلييب كان لديها 
 .4قدرة االستبصار وأن املسيح مل يقبل شهادهتا له

 .5"واِحًدا َطعاًما ُروِحيًّاُكلُُّهم َأَكلوا " (5

 6"املن"طعام ينعش الروح، ويف هذا إشارة كما جاء يف دائرة املعارف الكتابية إىلأي 
 .7أعطاه الرب لبين إسرائيل يف الربية الذي

 َصخَرة  ُروِحيَّة  ، فَقد كانوا َيشرَبوَن ِمن ُروِحيًّا واِحًداُكلُُّهم َشرِبوا َشرابًا " (6
 .8"تَتبَ ُعهم، وهذه الصَّخرَُة هي املسيح

فَتكونوَن مَجاَعًة َكَهنوتيَّة  بَيتًا ُروِحياً يًضا، شأَن احِلجاَرِة احلَيَّة، تُبَنوَن وأَنتم أَ " (2
 .9"يَقبَ ُلها اهللُ عن َيِد َيسوَع املسيح َذباِئَح ُروِحيَّةً ُمقدَّسة، َكْيما تُ َقرِّبوا 

                                                             
 .1105: التفسري التطبيقي للكتاب املقدس، ص 1

 . 15 -8، 2أعمال الرسل،   2
 .16، 16: أعمال الرسل 3
 .212: فريبلوج، القاموس املوسوعي للعهد اجلديد، ص.فريلني د 4
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البيت الروحي هم "دائرة املعارف الكتابية واملقصود بالبيت الروحي كما جاء أيضا يف 
 .1"يربطهم معاً روح اهلل( الكنيسة)املؤمنني  مجاعة

، فَهل َيكوُن أَمرًا عظيًما َأن الَخيراِت الرُّوِحيَّةفِإذا ُكنَّا قد َزَرْعنا ِمن َأجِلكُم " (8
 .2"حَنُصَد ِمن َخرياِتُكُم املادِّيَّة؟

  ومن خالل النصوص السالفة الذكر يتنب لنا أن اليهود زمن املسيح كانوا يستعملون
للداللة على كل شيء ُيبون وصفه باخلري أو الشر، لذلك وصف اليهود " الروح"كلمة 
يف أكثر من مرة بأن فيه روحا شريرة، ألهنم كانوا يرون فيه بأنه جاء  -عليه السالم–املسيح 

م ": لفسد عليهم أمر دينهم، فجاء قول اليهود يف املسيح حسبما حكاه مرقس ذلك بَأهنَّ
، واملقصود بالروح الشريرة هنا هو ما جاء تفسريها يف إجنيل يوحنا 3"ُروحًا َنِجساً  قالوا ِإنَّ فيه

،وهذا 4"، فَمن يُريُد قَ ت َْلَك؟الشَّيطانِبَك َمسٌّ ِمَن : )) َأجاَب اجَلْمع : "على أهنا الشيطان
 .5عندما وبخ اليهود املسيح بإصرارهم على أن به شيطان

هذا االهتام من اليهود  "عهد الجديدالمدخل إلى ال"ويصنف صاحب كتاب 
 .6للمسيح من مجلة تسعة عشر موقفا روحيا ذكرها مرقس يف إجنيله

 :الروح القدس في العهد الجديد - ب
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على الرغم من كثرة استعمال العهد اجلديد لكامة الروح مبعانيها املختلفة، إال أنه 
ملكون للثالوث املسيحي يعطي معىن واحدا للروح القدس، وهو األقنوم اإلهلي الثالث ا

 :املقدس، وهذا ما نستنتجه من النصوص اآليت ذكرها

 :الروح القدس في األناجيل -

 الروح القدس والمسيح: 

: تركز األناجيل األربعة على عالقة الروح القدس باملسيح، فتذكر أنه من الروح القدس
: ل عليه الروح القدس عند اعتماده، وأنه ملا بلغ الثالثني من عمره نز 1"هَو ِمَن الرُّوِح الُقُدس"
ونَ َزَل الرُّوُح  وَلمَّا اعَتَمَد الشَّعُب ُكلُّه واعَتَمَد َيسوُع أَيضًا وكاَن ُيَصلِّي، اِنَفَتَحِت السَّماء،"

أَنَت ابيِنَ احلَبيب، : ))الُقُدُس عَليه يف صورِة ِجْسٍم َكأَنَُّه مَحاَمة، َوأَتى َصوت  ِمَن السَّماِء يَقول
 .2(("نَك َرِضيتعَ 

وتذكر األناجيل عالقة الروح القدس باملسيح يف مسريته وخدمته على األرض، حيث 
فأَقام فيها أربَعنَي يَوماً  وَأَخرَجه الرُّوُح ِعنَدِئٍذ ِإىل الربِّيَّة،: "به يستعني املسيح على قوى الشر

الِئَكةُ 
َ
وأَمَّا : "، وبه خيرج األرواح النجسة3"خيُدمونَه جُيَرِّبُُه الشَّيطاُن وَكاَن مَع الُوحوش، وكاَن امل

 4"ِإذا ُكنُت أَنا بِروِح اهلِل َأطرُُد الشَّياطني، فقد وافاُكم َملكوُت اهلل

 الروح القدس والتالميذ: 

                                                             
 .20، 1: مىت 1
 .22 -21، 3: لوقا 2
 .13 -12، 1: مرقس 3
 .28، 12: مىت 4
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وكما تركز األناجيل على عالقة الروح القدس باملسيح، تركز كذلك على عالقة الروح 
كز عليهما األناجيل يف حلول الروح القدس على القدس بالتالميذ، وهناك حادثتان تر 

اقبلوا الروح : "التالميذ، األوىل عقب قيامة املسيح، وذلك عندما نفخ يف التالميذ وقال هلم
، والثانية يوم اخلمسني، حيث تدعي األناجيل أن الروح القدس حل عليهم لكي 1"القدس

ُروَح  َلكم ُمَؤيِّداً آَخَر َيكوُن مَعكم ِلألَبَد َوأَنا سَأسَأُل اآلب فيَ َهبُ : "2ميكث فيهم إىل األبد
أَمَّا أَنُتم فَتعَلمون أَنَّه يُقيُم . احَلقِّ الَّذي ال َيسَتطيُع العاملَُ َأن يَ تَ َلقَّاه ألَنَّه ال يَراه وال يَعرِفُه

 .3"ِعندكم وَيكوُن فيكم

 :الروح القدس في رسائل بولس -

عن الروح القدس، وعلى الرغم من ذلك تندر متتاز رسائل بولس حبديثها الطويل 
اإلشارة الصرُية يف رسائله إىل الروح القدس بوصفه أقنوما إهليا، ذلك أن معظم اإلشارات 
إىل الروح القدس عند بولس تركز على عالقته باإلنسان وعمله الروحي داخله، حيث يقول 

يسوَع ِمن َبنِي اأَلمواِت حاالًّ فيُكم، فالَّذي  فِإذا كاَن الرُّوُح الَّذي أَقامَ : "يف رسالته إىل رومية
 .4"أَقاَم يسوَع املسيَح ِمن َبنِي األَموات ُُيْيي أَيًضا َأجسادَُكُم الفانِيَة بُِروِحه احلالِّ فيُكم

ولكثرة اإلشارات من بولس عن عمل الروح يف اإلنسان، فإن املسيحيني أنفسهم ال 
عند بولس، هل املقصود هبا هو روح اهلل؟ أي الروح يكادون يفرقون ما املقصود بالروح 

القدس األقنوم اإلهلي؟ أم روح اإلنسان؟ ويظهر هذا خاصة عندما يقارن بولس بني اجلسد 

                                                             
 .22، 2: يوحنا 1
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ِكالمُها يُقاِوُم : أَلنَّ اجَلَسَد َيشَتهي ما خُياِلُف الرُّوح، والرُّوَح َيشَتهي ما خُياِلُف اجَلَسد"والروح، 
 .1"كم َتعَملوَن ما ال تُريدوناآلَخَر حىتَّ إِنَّ 

وكما يقارن بولس بني الروح واجلسد يقارن كذلك بني الروح واحلرف، وهذا من أجل 
فهو "التحرر من سلطة الناموس اليهودي، الذي يعترب يف نظره قاتال لإلنسان عكس الروح 

ِد احلَْرف، أَلنَّ احلَْرَف مُييُت الَّذي َمكَّننا َأن َنكوَن َخَدَم َعْهٍد َجديد، َعْهِد الرُّوح، ال َعهْ 
 .2"والرُّوَح ُُيْيي

، فإذا كانت 3كما يعترب الروح عند بولس الرباط الذي جيمع الكنيسة باملؤمنني
وكما َأنَّ اجَلَسَد واِحد  ولَه أَعضاء  َكثريَة وَأنَّ أَعضاَء "الكنيسة عند بولس مشبهة باجلسد، 

فإن الروح القدس هو  4"َست ِإالَّ َجَسًدا واِحًدا، فكذلَك املسيحاجَلَسِد ُكلَّها على َكثَرهِتا لَي
 .5"فِإنَّنا اعَتَمْدنا مَجيًعا يف ُروٍح واِحد لَِنكوَن َجَسًدا واِحًدا "مصدر حياة هذا اجلسد، 

وخالصة القول أنه ال توجد إشارة صرُية يف رسائل بولس جتعل من الروح القدس 
 . ه للمسيح واآلب على األقلأقنوما إهلا مساويا يف ألوهيت

 :مراحل تأليه الروح القدس في المسيحية .7

إن القول بألوهية الروح القدس ال جتد له دليل واضح من النصوص الكتابية املعتمدة 
لدى املسيحيني، وهذا على الرغم من مكانته يف الثالوث املقدس، وكثرة الكالم حوله كونَه 

                                                             
 .12، 5: غالطية 1
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عته ألقنومي الآلب واالبن، ولقد مر تأليه الروح القدس أقنوم إهلي مساوي يف ألوهيته وطبي
م، وثانيها يف جممع  325عند املسيحيني بثالثة مراحل كربى، أوهلا كان يف جممع نيقية سنة 

 :م 581م، وآخرها يف جممع طليطلة سنة  381القسطنطينية األول سنة 

 (:م 990)الروح القدس في مجمع نيقية  -

بدأ املسيحيون يف تقنني  -عليه السالم–من رفع املسيح  بعد ما يقارب ثالثة قرون
األفكار واملعتقدات اليت تشكلت طيلة ما يزيد عن ثالمثائة سنة، وذلك عن طريق اجملامع 
الكثرية واملكرترة يف كل مرة من أجل الفصل يف العقائد األساسية اليت أبعدت املسيحية عن 

 .-ه السالمعلي–صفاء الدين البسيط الذي جاء به عيسى 

م، وكان سبب انعقاده  325وكان أول تلك اجملامع جممع نيقية الذي عقد سنة 
االختالف الكبري بني الطوائف املسيحية يف شخص املسيح، هل هو بشر ورسول أم إله؟ 

، كما عقد اجملمع أيضا ملعاجلة ما يسمى عند املسيحيني ببدعة آريوس، الذي  1وابن لألله؟
تدعوا إليه كنيسة اإلسكندرية من تأليه املسيح، ويدعوا إىل عبادة اهلل كان ُيارب ما كانت 

 .3، وهذا ما دفع اإلمرباطور الروماين قسطنطني إىل األمر بانعقاد هذا اجملمع2الواحد األحد

وملا كان السبب الرئيسي النعقاد اجملمع هو معاجلة فكرة تأليه املسيح وتقريرها يف 
ما كان يعلم به آريوس وأتباعه، فإن التطرق لطبيعة الروح القدس مل  الديانة املسيحية، وحماربة

تكن مهمة بقدر ما اجتمع ألجله األساقفة يف جممع نيقية، ولذا مل يناقش األساقفة يف جممع 
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نيقية طبيعة الروح القدس ومل يثبتوا أو ينفوا عنه األلوهية، بل أجلوا القطع يف أمرها لفرصة 
 .1أخرى

جممع نيقية عن الروح القدس هو بضع كلمات خمتصرة جاءت بعد  وجل ما جاء يف
عليه السالم، فيحدد قانون اإلميان النيقاوي موقفهم من –الفصل وتقرير موقفهم من املسيح 

 .2"ونؤمن بالروح القدس" :الروح القدس بقوهلم

م مل يقرروا بعد القول  325وخالصة القول يف هذا اجملمع أن املسيحيني إىل سنة 
 .بألوهية الروح القدس، بل كانوا يؤمنون فقط بوجود وحقيقة الروح القدس

 

 (:م 987)الروح القدس في مجمع القسطنطينية األول  -

تقرر يف جممع نيقية أن املسيح إله، ومل يتعرض للروح : "يقول الشيخ حممد أبو زهرة
يني ال تعرتف له القدس أهو إله أو روح خملوق وليس بإله، لذلك ظهرت أفكار بني املسيح

بألوهيته، ويظهر أن اإلسكندرية اليت كانت مهدا لألفالطونية احلديثة اليت تقول بالتثليث تريد 
 .3"أن تفرض ذلك فرضا على املسيحيني كما كانت العامل األقوى يف إعالن الوهية املسيح

ك م، وذل 381تقررت ألوهية الروح القدس فعليا يف جممع القسطنطينية األول سنة 
بعد الفصل يف اجملمع األول يف ألوهية املسيح، جاء الدور يف اجملمع الثاين على الروح القدس، 

 .وبذلك اكتملت صورة الثالوث املسيحي املكونة من اآلب واالبن والروح القدس
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وكان الغرض من عقد هذا اجملمع حماكمة أصحاب البدع ومنهم مقدنيوس 
عقد ألجله اجملمع هو معاجلة ما كان ينادي به ويوسابيوس وأبوليناريوس، وأهم شيء 

 .مقدنيوس من إنكار أللوهية الروح القدس، وبأنه خملوق كسائر املخلوقات

وقد انبعث من جوف هرطقة ": "اجملامع املسكونية الثالثة وأبطاهلا"جاء يف كتاب 
آريوس هرطقة أخرى مل تكن أقل مناقضة للثالوث األقدس، قام هبا مكدنيوس أسقف 
القسطنطينية، وكما جدف آريوس على االبن األزيل يسوع املسيح، هكذا جدف مكدنيوس 

 .1..."على الروح القدس

ولذا مت يف هذا اجملمع املوافقة على قانون اإلميان الذي وضعه اجملمع األول، وأضاف 
 إليه تكملة تناقض معتقد مقدنيوس يف الروح القدس الذي هو عنده خملوق من خملوقات اهلل

تعاىل، وتثبت ألوهية الروح القدس، وأحلق ذلك بآخر مجلة يف القانون النيقاوي، فجاء 
ونؤمن بالروح القدس، الرب احمليي املنبثق : "القانون القسطنطيين اجلديد على الشاكلة اآلتية

 .2...."من اآلب الذي هو من اآلب واالبن مسجود له وِمجد، الناطق يف األنبياء

ية الروح القدس عند املسيحيني، واكتملت صورة الثاثوث املقدس وهبذا تقررت ألوه
عندهم، واجلدير بالذكر هنا هو أن الثالوث كعقيدة مكتملة ومقننة رمسيا عند املسيحيني مل 

عليه –م، أي بعد ما يقارب أربعة قرون من رفع املسيح 381تظهر إذن إال بعد سنة 
 .-السالم

 (:م 080)الروح القدس في مجمع طليطلة  -

                                                             
 .1: القمص لوقا األنطوين، اجملامع املسكونية الثالثة وأبطاهلا، ص 1
، 1:عبد احلميد سلطان، اجملامع النصرانية ودورها يف حتريف املسيحية، مطبعة األمانة، القاهرة، ط. سلطان 2
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بعد الفصل يف ألوهية الروح القدس وأنه مساٍو يف أهليته لالبن واآلب، ظهرت مشكلة 
أخرى عند املسيحيني وهي، هل الروح القدس منبثق من اآلب فقط كما قُرر ذلك يف جممع 

 .القسطنطينية األول؟ أو منبثق من اآلب واالبن معا؟

م، وانتهوا فيه إىل أن 581وألجل هذا عقد جممع آخر يف طليطلة اإلسبانية سنة 
الروح القدس منبثق من اآلب واالبن، فهو من اآلب ومن املسيح يف زعمهم، على الرغم من 
أن هذا القرار يناقض ما توافقوا عليه سلفا، كما يناقض عقال قوهلم بأن الروح القدس حل 

 .1على املسيح أثناء عماده، فكيف يكون قد انبثق منه وحل عليه؟

م عقد 861لكنيسة الشرقية اليونانية قرار هذا اجملمع األخري، ويف سنة ومل تقبل ا
جممع آخر لدراسة القضية نفسها، وهي انبثاق الروح القدس، وقد متسكت الكنيسة الشرقية 
بقرارات اجملامع السابقة، وهي أن الروح القدس منبثق من اآلب فقط، كما متسطت الكنيسة 

هي أن الروح القدس منبثق من اآلب واالبن، ونتيجة هلا الغربية بقرارات جممع طليطلة و 
 .2انفصلت الكنيسة املسيحية إىل شرقية وغربية بسبب خالف جوهري يف العقيدة املسيحية

 :الرد على ألوهية المسيح -

ما بشَّر إال بعقيدة التوحيد وعبادة اإلله الواحد، وأنه بشر  -عليه السالم–إن املسيح 
من هذا العامل لقي املؤمنون به صنوفا من االضطهادات املدمرة على فقط، لكنه بعد ذهابه 

يد اليهود والرومان الوثنيون قرابة ما يزيد على ثالثة قرون، وهذا ما أّدى خصوصا إىل فقدان 
إجنيل املسيح نفسه، كما قضي على كثري من أتباع املسيحية احلقيقيني، ففقدت املسيحية 

بالكثري من املعتقدات  -نتيجة أفكار بولس وما شاهبها– طابعها البسيط السهل وامتألت
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املمزوجة بالثقافات احمليطة اليت كانت تسود الشعوب اليت دخلت يف املسيحية خصوصا ما 
 .1اتصل باملسيح نفسه

فبينما كان يراه البعض رسوال مثله مثل سائر األنبياء واملرسلني، رآه آخرون إهلا، ورأى 
 له صفة القدم والدوام، وهكذا تباينت حنل وفرق املسيحية يف شخص فريق ثالث أنه ابن اهلل

 .2املسيح منذ البدايات األوىل، وكل واحدة منها تدعي أهنا املسيحية احلقة

وهكذا وضع بولس بذرة ألوهية : "بقوله أحمد شلبيويعلق على هذا الدكتور 
عرفة بالفلسفات املسيح، وصادفت البذرة أرضا خصبة يف عقول أولئك الذين هلم م

واالجتاهات اليت سبقت ظهور املسيحية، وساعد على منو هذه األفكار ما صادفه املسيحيون 
األوائل من االضطهادات اليت التهمت كثريا من مراجعهم وقضت على أتباع املسيحية 

ويف خالل هذه القرون فقدت املسيحية طابعها العقائدي البسيط من  ...احلقيقيني أو كادت
ما تأثرت بالفلسفات املختلفة بل باخلرافات املتعددة، وخرجت إىل الناس بعد هذه املدة كثرة 

وبعد تلك األجيال، وفيها تناقض ظاهر يف تعاليمها، وأشد أنواع التناقض قائم فيما اتصل 
 .3....."باملسيح نفسه، فقد كان بعضهم يراه رسوال ككل الرسل، ورآه آخرون إهلا، 

: على هذه التصورات اليت نشأت حول املسيح بقوله" رل جينيبيرشا"ويعلق األستاذ 
يف شخص عيسى هتدف إىل نتيجة واحدة هي اخلروج باملسيح عن ... إن هذه النظريات " 

 .4"نطاق البشرية بتقريبه من اهلل

واملسيحيون أنفسهم ال يتفقون يف شخص املسيح وطبيعته، فهو عند بعضهم طبيعة 
، وهذا االختالف يف حد ذاته دليل قاطع 1يعتان ناسوتية والهوتيةواحدة، وعند آخرين طب
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، إذ كيف يعقل وقوع االختالف -عليه السالم–على االفرتاء على اهلل وعلى نبيه عيسى 
 .حول طبيعة اإلله املعبود

وإذا رجعنا إىل األناجيل نفسها فإهنا أحيانا تنسب إىل املسيح الطبيعة اإلهلية، وأحيانا 
وأنا : "منه بشرا ونبيا مرسال من اهلل تعاىل، ففي إجنيل يوحنا نقرأ قول املسيح أخرى جتعل

، فهذا إقرار بأنه رجل يؤدي ما مسع 2"إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من اهلل
 .3فقط

كما أورد مىت يف إجنيله نصا ينفي فيه املسيح عن نفسه الصالح ويثبته هلل تعاىل 
له الواحد هو اهلل تعاىل فقط، وأن املسيح ما هو بشر كسائر فقط، وهو ما يدل على أن اإل

يا ُمعلِّم، ماذا أَعَمُل ِمن صاحٍل ألَناَل احلَياَة األََبِديَّة ؟، : ))وِإذا بَِرُجٍل َيدنو فَيقوُل له "البشر، 
ا الصَّاِلُح واِحد: ))فقاَل له َتدُخَل احلَياة،  فِإذا َأَردَت َأن. ملاذا َتسأَُلين َعِن الصَّاِلح؟ ِإمنَّ

والتأدب مع ربه وخالقه،  -عليه السالم–، وهذا غاية التواضع منه 4(("فَاحَفِظ الَوصايا 
 .5فكيف يّدعي له شريكا يف األلوهية؟

وقد ذهب بعض علماء اإلسالم إىل القول بأن النصوص اليت فيها نسبة األلوهية 
حقيقية، ألن لفظ الرب واإلله يف  للمسيح، بوصفه ربا أو إهلا، إمنا هي نصوص جمازية ال

اللغة يطلقان على اهلل وعلى غري اهلل، وهذا ما ورد يف العديد من نصوص العهد القدمي 
قُلُت إِنَُّكم : َأمَل ُيكَتْب يف َشريعِتكم : "واجلديد على حد سواء، فقد جاء يف إجنيل يوحنا
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فقاَل الرَّبُّ : " بأنه ربا لفرعون -عليه السالم–، ويف سفر اخلروج وصف اهلل موسى 1"؟آِلَهة
 .2"ِلِفرَعون، وهاروُن َأخوَك َيكوُن نَبيَّكَ  ِإلهاً قد َجَعلُتَك ! أُنظُرْ : )) ِلموسى

فلفظ الرب واإلله يطلقان يف العهد القدمي واجلديد على اهلل وعلى غريه ِمن ال 
ى غريه عند مجيع ، فلم يزل كثري من أمساء اهلل عز وجل تقع عل3يستحق أن يكون معبودا

 .4األمم ويف سائر الكتب

وعلى الرغم من أمهية ألوهية املسيح يف الدين املسيحي إال أنه ال يوجد شيء يف مجيع 
األديان أغمض وأهبم من قول املسيحيني يف املسيح وحماولة جعله إهلا مساويا هلل تعاىل اهلل 

تقدات املسلمني للمسيحيني يف عن ذلك علوا كبريا، ويف هذا يقول اجلاحظ ملخصا مجيع ان
... ولو جهدت كل عقلك ان تفهم قوهلم يف املسيح مل قدرت عليه، : "ألوهية املسيح

وخاصة قوهلم يف األلوهية، وكيف تقدر على ذلك؟ وأنت لو خلوت ونصرانيا نسطوري مثله 
 .5..."فسألته عن املسيح ألتاك خبالف قول أخيه وضده

ية املسيح عند املسيحيني عامة وعند اآلباء الرسوليني وخري كالم يف الرد على ألوه
يَا َأْهَل »: بصفة خاصة هو ما قاله املوىل عز وجل ردا عليهم يف سورة النساء، قال تعاىل

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرميََ   َرُسوُل اْلِكَتاِب ال تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َوال تَ ُقولُوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ ِإمنَّ
َا  اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل َمْرمَيَ َوُروح  ِمْنُه َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوال تَ ُقوُلوا َثالثَة  انتَ ُهوا َخرْيًا َلُكْم ِإمنَّ

اأَلْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَكِيالً  َوَما يف  اللَُّه إِلَه  َواِحد  ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن لَُه َوَلد  لَُه َما يف السََّمَواتِ 
َلْن َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبداً لِلَِّه َوال اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمْن َيْسَتنِكْف َعْن ( 121)

يعًا  َعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فَ يُ َوفِّيِهْم َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا وَ ( 122)ِعَباَدتِِه َوَيْسَتْكربْ َفَسَيْحُشرُُهْم إِلَْيِه مجَِ
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بُ ُهْم َعَذابًا أَلِيمًا َوال  جيَُِدوَن ُأُجوَرُهْم َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن اْسَتنَكُفوا َواْسَتْكبَ ُروا فَ يُ َعذِّ
 .1«(123)هَلُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َولِّياً َوال َنِصرياً 

 :اإلسالم: 9

اإلميان باهلل و مالئكته وكتبه ورسله و اليوم اآلخر والقدر خريه و  :ان هيأركان اإليم
شره، و ال يتم إميان أحد إال إذا آمن هبا مجيعا على الوجه الذي دل عليه كتاب اهلل والسنة، 

 :و قد جاء ذكر هذه األركان يف الكتاب و السنة، و نذكر من ذلك األمثلة التالية

ول مبا أنزل إليه من ربه و املؤمنون كل آمن باهلل و آمن الرس: "قوله عز و جل
غفرانك ربنا و , و قالوا مسعنا و أطعنا, ال نفرق بني أحد من رسله, مالئكته و كتبه و رسله

 .2"إليك املصري

أن تؤمن باهلل ومالئكته ": و قوله صلى اهلل عليه و سلم عندما سئل عن اإلميان
 3". القدر خيره وشرهوكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن ب

 :اإليمان باهلل عز و جل 

. يتضمن اإلميان باهلل عز و جل توحيده يف ربوبيته ويف ألوهيته ويف أمسائه وصفاته 
 :وفيما يلي تلخيص لكل من أنواع التوحيد هذه

معىن توحيد الربويية هو االعتقاد اجلازم بأن اهلل رب كل شيء و : توحيد الربوبية( 7
ربوبية اهلل على مجيع خملوقاته تعين تفرده سبحانه و تعاىل يف خلقهم وملكهم و . ال رب غريه

فإن توحيد الربوبية معناه اإلقرار بأن اهلل عز و جل هو الفاعل املطلق يف . و دبري أمورهم
 . الكون ال يشاركه أحد يف فعله سبحانه وتعاىل

                                                             
 (.123-121: )النساء 1
 (.285اآلية , البقرة)  2
 .رواه اإلمام مسلم يف صحيحه 3
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ازم بأن اهلل سبحانه معىن توحيد األلوهية هو االعتقاد اجل: توحيد األلوهية( 9 
وتعاىل هو اإلله احلق، و ال إله غريه، و إفراده سبحانه بالعبادة، فال يتحقق توحيد األلوهية 
إال بإخالص العبادة هلل وحده يف باطنها و ظاهرها، حبيث ال يكون شيء منها لغري اهلل 

بين الموحدين  و هذا التوحيد هو الفارق": سبحانه، و يقول ابن تيمية يف توحيد األلوهية
والمشركين، وعليه يقع الجزاء والثواب في األولى واآلخرة، فمن لم يأت به كان من 

و هبذا فإن توحيد األلوهية يستلزم أن نتوجه إىل اهلل وحده جبميع أنواع العبادة  .1"(المشركين
 .و أشكاهلا

د معىن توحيد األمساء و الصفات هو االعتقا  :توحيد األسماء و الصفات( 9
اجلازم بأن اهلل عز وجل متصف جبميع صفات الكمال، و منزه عن مجيع صفات النقص، و 

ويكون هذا بإثبات ما أثبته اهلل سبحانه لنفسه أو أثبته له . أنه متفرد عن مجيع الكائنات
رسوله صلى اهلل عليه و سلم من األمساء و الصفات الواردة يف الكتاب و السنة من غري 

 .ها وال تشبيهها أو تبديلحتريف وال تعطيل

 :اإليمان بالمالئكة 

اإلميان باملالئكة ركن من أركان اإلميان، و املقصود من اإلميان باملالئكة هو االعتقاد  
اجلازم بأن هلل مالئكة موجودين خملوقني من نور، و أهنم ال يعصون اهلل ما أمرهم، و أهنم 

فال يصح اإلميان إال باإلميان بوجود املالئكة و مبا  .قائمون بوظائفهم اليت أمرهم اهلل القيام هبا
ورد يف حقهم من صفات و أعمال يف كتاب اهلل سبحانه و سنة رسوله صلى اهلل عليه و 

 .سلم من غري زيادة و ال نقصان و ال حتريف

و من يكفر باهلل و مالئكته و كتبه و رسله و اليوم اآلخر فقد ": قال اهلل تعاىل
 . 2"ضل ضالال بعيدا

                                                             
 .51: حممد مجيل غازي، ص: ية، رسالة احلسنة والسيئة، تابن تيم 1
 136اآلية , النساء 2
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 :اإليمان باألنياء و المرسلين

و من أركان اإلميان أيضا اإلميان بأنبياء اهلل و رسله، و هو اإلميان مبن مسى اهلل تعاىل  
يف كتابه من رسله و أنبيائه، و اإلميان بأن اهلل عز و جل أرسل رسال سواهم، و أنبياء ال 

: عىن يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىليعلم عددهم وأمساءهم إال اهلل تعاىل، و قد ذكر هذا امل
و لقد أرسلنا رسال من قبلك، منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص "

 .1"عليك

 :اإليمان بكتب اهلل عز و جل

من أركان اإلميان أيضا اإلميان بكتب اهلل عز و جل، و معىن هذا أن نؤمن بالكتب  
ه الكتب ما مساه اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي، و اليت أنزهلا اهلل على أنبيائه و رسله، و من هذ

 :منها ما مل يسمه، و نذكر فيما يلي الكتب اليت مساها اهلل عز و جل يف كتابه العزيز

 .و قد أنزلت على موسى عليه السالم :التوراة( 7

 .و قد أنزل على عيسى عليه السالم :اإلنجيل( 9

 .الذي أنزل داود: الزبور( 9

-  صلى اهلل عليه وسلم–أنزل على حممد : ريمالقرآن الك( 2

فلم خيربنا اهلل تعاىل عن أمسائها، , و أما الكتب األخرى اليت نزلت على سائر الرسل 
و جيب علينا أن نؤمن هبذه الكتب إمجاال، و ال جيوز لنا أن ننسب كتابا إىل اهلل تعاىل سوى 

 .ما نسبه إىل نفسه ِما أخربنا عنه يف القرآن الكرمي

 :اإليمان باليوم اآلخر

                                                             
 (.28اآلية , غافر)   1
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و معناه اإلميان بكل ما أخربنا به اهلل عز و جل و رسوله صلى اهلل عليه وسلم ِما  
يكون بعد املوت من فتنة القرب وعذابه ونعيمه، والبعث واحلشر والصحف واحلساب وامليزان 

 .واحلوض والصراط والشفاعة واجلنة والنار، وما أعد اهلل ألهلما مجيعا

 :بقضاء اهلل و قدره اإليمان

و اإلميان بالقدر أحد أركان اإلميان، فمن كفر بقدر اهلل خرج من دين اهلل عز و  
 .جل

 .علم اهلل تعاىل مبا تكون عليه املخلوقات يف املستقبل :تعريف القدر

 .1إجياد اهلل تعاىل األشياء حسب علمه و إرادته :تعريف القضاء

 :الهندوسية: 6

 :التثليث

  :رة والكثرة يف اآلهلة خيتزهلا اهلندوس يف آهلة ثالثة أو واحد ذو ثالثة أقانيموهذه الوف

لغة -، وامسه بالسنسكريتية (سانج هيانج)ويُطلق عليه اسم : اإلله براهما -1
 .، وهو اخلالق، حسب معتقدهم (UTPETI: )-اهلندوس 

مون ه بلغتهم ويسمونه احلافظ ومهمته احلف اظ على العال م ويس: اإلله فيشنو -2
(Sthiti .) وكثريًا ما يصّورونه على هيئة إنسان جيّسد اخلري والعون للبشر، ويساعده يف

 .راما   وكرشنا، وُيتل فيشنو موقعاً متميزاً يف الشعائر اهلندوسية: مهمته آهلة آخرون 

                                                             
 .200: ، ص1118، 1: ، دار الفتح اإلعالم العريب، ط1: السيد سابق، فقه السنة، ج 1

، 1112، 2: ناصر عبد الكرمي العقل، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، ت
 .وما بعدها 828: ص
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وهو إله اهلالك والفناء والدمار، وهو املهلك للعال م ومهمته  :اإلله شيفا -2
يقول ديورانت يف قصة (  Sang Kan Paean)ة فيشنو، ويسمونه بلغتهم نقيض مهم

إله القسوة والتدمري قبل كّل شيء آخر؛ هو جتسيد لتلك القّوة الكونية : " احلضارة عن شيفا 
اليت تعمل، واحدة بعد أخرى، على ختريب مجيع الصور اليت تتبدى فيها حقيقة الكون، مجيع 

نات العضوية، وكّل األنواع، وكّل األفكار وكّل ما أبدعته يد اخلاليا احلّية ومجيع الكائ
 ".اإلنسان، وكّل الكواكب، وكّل شيء

حتتل البقرة عند اهلندوس مكانة هامة تصل إىل حد التأليه  : البقرة عند الهندوس
عندما أرى بقرة ال أعدين أرى حيونا ألين أعبد البقرة، : " والتقديس ، يقول مهامتا غاندي 

وأمي البقرة تفضل أمي احلقيقية من " ، ويقول .... "افع عن عبادهتا أمام العامل أمجع وسأد
عدة وجوه، فاألم احلقيقة ترضعنا مدة عام أو عامني وتتطلب منا خدمات طول العمر نظري 
هذا ، ولكن أمنا البقرة متنحنا اللنب دائما ، وال تتطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى الطعام 

ندما مترض األم احلقيقية تكلفنا نفقات باهظة ، ولكن أمنا البقرة ال خنسر هلا وع. العادي 
شيئا ذا بال ، وعندما متوت األم احلقيقية تتكلف جنازهتا مبالغ طائلة ، وعندما متوت أمنا 
البقرة تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وهي حية ألننا ننتفع بكل جزء من جسمها حىت 

 ".رون العظم واجللد والق

ولو وافقنا غاندي على صحة هذه املقارنة، فهل يصح أن خنرج بنتيجة مفادها صحة 
إن هذا ملن أعجب العجب وهو منطق الوثنيني منذ أقدم العصور، فالذين !! عبادة البقرة 

فهال عبدوا مسبب .. عبدوا الشمس نظروا إىل منافعها عليهم، والذين عبدو الشجر كذلك 
 .الئق مبنافعها سبحانه وتعاىلاألسباب ومسخر اخل

 :البوذية: 0

 :اإلله: أوالً 
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فإننا ال جند يف تعاليم ومبادئ  إنَّ مسألَة األلوهيَّة تُ َعدُّ من أغمض األمور يف البوذية،
ومن هنا اعتقَد بعض الباحثني أنَّ بوذا كان  بوذا ما يدلُّ على إميانه بإله واحٍد أو عدَّة آهلة،

 .1"وُل أحُد البوذيني اخلوَض والتفكري يف اهلل ووجوده وذاته ُمطلًقالذا فال ُيا ُملحًدا؛

ألنَّ اإلحلاد  لكنَّ الدكتور الندوي يُقرِّر أنَّ هذه هتمة وجِّهت إىل بوذا ظلًما وُزورًا؛ 
على الرغم من التشويهات يف كالمه " لكنَّ بوذا يوجب إنكار اهلل وُقدرته صراحة ووضوًحا،

وجد نفي  صريح  يدلُّ على إنكارِه هلل، بل كل ما نراه هو موقف الصمت وأقواله، فإنه ال ي
فلم تتعرَّض البوذية لفكرة األلوهيَّة بإثباٍت أو  ،2"الرهيب والسكوت الكامل إزاء اهلل

لكن األستاذ حامد عبدالقادر يرى أنَّ البوذيَّة األوىل كانت تعرتف بوجوِد اآلهلة اليت   نفي،
دخول كثري من أْتباع الربامهة يف البوذية مع بقائهم " والدليل على ذلك كانت عند الربامهة،

إالَّ أنَّ البوذية تُقرُِّر أنَّ  ،3"على الربامهية؛ نظرًا إلعجاهبم باملنهج األخالقي عند بوذا
وتُنكر أنَّ وجوَده مستمَّد  من  ُعرضة  للتغيرِي والفناء مثله مثل باقي الكائنات، "اإلله" برامها

 4.وأنَّه كائن روحاين جمرَّد من الشوائب ه،ذات

بل " :أنَّ بوذا ليس من الذين يُنكرون فكرَة اإلله، ويقول ويرى الشيخ حممد أبو زهرة 
إن منتحلي حِنلته كانوا مجيًعا يؤمنون بقوة مسيطرة على العامل، ومَل مَينعهم ذلك من أن جَيمعوا 

 .5"يظنُّ معه أنه ليس من دعايِته إنكار اإلله فذلك دليل: بني عقيدهتم ومذهبه، إىل أن قال

فعلى اجلانب اآلخر  وكما نرى فريًقا من الباحثني يُنكرون رفَض بوذا لفكرة اإلله،
رمحه اهلل  -أمحد شليب . د :يوجد آخرون يُثبتون إنكار بوذا لفكرة اإلله، ومن هؤالء الباحثني

وعلى هذا مَل " :ات، أو ما وراء الطبيعة، فقالالذي يرى أنَّ بوذا حتاَشى الكالم عن اإلهليَّ  -
يعَن بوذا باحلديث عن اإلله، ومَل يشغل نفسه عنه إثباتًا أو إنكارًا، وحتاشى كلَّ ما يتَّصل 
                                                             

 150حضارهتا وديانتها، ص : اهلند القدمية  1
 150حضارهتا وديانتها، ص : اهلند القدمية  2
 25حامد عبدالقادر، ص . بوذا األكرب؛ أ  3
 25حامد عبدالقادر، ص . أ  بوذا األكرب؛  4
 51الديانات القدمية، ص   5 
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بالبحوث الالهوتيَّة وما وراء الطبيعة؛ إذ يرى أنَّ خالص اإلنسان متوقِّف على اإلنسان 
 .1"انع مصريهنفسه، ال على اإلله، ويرى أنَّ اإلنساَن ص

 .ويؤكِّد أنَّ اجتاه بوذا إىل اإلنكار أكثر من اجتاهه إىل اإلثبات

بل ال وجود لإلهليَّات يف  وفيما يبدو أنَّ البوذية أنكَرت فكرة اإلهلورَفضتها، 
وقد كان يَنصُح تالميَذه  فقد كان بوذا يرى أنَّ الكالَم يف اإلهليَّات من اخلُرافات، البوذيَّة،
إقامة األخالق عنده على رمال ما وراء الطبيعة غري الثابتة، " عن هذه األفكاِر؛ ألنَّ  باالبتعاد

 .2"سوف يؤدِّي إىل االهنيار

ذات يوم : "إنَّ بوذا ال ُُيرُِّك ساكًنا، وال يُبدي نظرًا يف األمور الغيبيَّة، ولذلك مثال   
ال قيمَة للبحث يف أبديَّة : وذاهل العامل أَبديٌّ، أو له هناية؟ فأجاب ب: سأله أحد تالميذه

نيا؛ لكي أشرَح هذه املسائل، بل جئُت إليها؛  العامل، أو يف هنايته، فأنا مَل آِت يف هذه الدُّ
َ السبيل إىل النجاة من هذه احلياة وآالمها، وبناًء على ذلك، ال عالقَة يل هبذا  لكي أُبنيِّ

 .3"هالسؤال املذكور، ومن مَثَّ فإين أعتربه ال قيمة ل

وكان من قوله يف  فَيسخر بوذا ِمن يقوُل بوجود اإلله، بل ويزيُد األمَر على هذا،
إنَّ املشايَخ الذين يتكلَّمون عن اهلل، وهم مَل يروه وجًها لوجٍه، كالعاشِق الذي يذوُب  " :ذلك

ر، كمًدا وهو ال يعرف َمن هي حبيبته، أو كالذي يَبين السُّلَّم وهو ال يدري أين يوجد القص
 .4"أو كالذي يريد أن يَعرب هنرًا، فينادي الشاطئ اآلخر ليقدَم له

وأن ليس لآلهلة من األمر  وقد ذَهبوا إىل أنَّ اإلنسان مسؤول عن نفسه وعن مصريه،
فإمَّا أن يظلَّ الشخص مقيًَّدا بقيود هذا العامل، أو يتحرَّك من هذه القيود والشرور، " شيء،

                                                             
 121أديان اهلند الكربى، ص   1
 115، ص (مهريت)الشرق؛ مهرداد  فلسفة  2
 118املصدر السابق، ص   3 

 122أديان اهلند الكربى، ص   4
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يتغلَّب على رجل انتَصر على ذاته، حىت اآلهلة ال مُيكنها أن  وأن أي شخص ال يستطيُع أن
 .1"تنتصَر على رجل غَلب نفسه

وهو يقضي أالَّ يدوَم  وعندهم أنَّ ناموس الطبيعة هو الذي يسيطُر على كلِّ شيء، 
ال خَيضع لذاٍت ُقدسي، يتصرَّف " :وهذا الناموس عندهم العذاب واجلحيم إىل ما ال هناية،

 2 "يشاء، بل ذلك النَّاموُس مستقلٌّ بذاته، ناِفذ بنفسه فيه كيفما

 :سبب رفض فكرة اإلله 

إنَّ موقَف البوذيني من االعرتاف باإلله، كان ردَّ ِفْعل لسوء تصرُِّف طبقة من 
فخاف البوذيون أن تتكوَّن عندهم طبقة الهوتيَّة كالربامهة إن قالوا باإلله،  الربامهةواستبدادهم،

، ونَتج عن هذا أنَّ البوذيَّة اجتََّهت بعد وفاة بوذا إىل "أمْهَلوا الكالم عنه هلذا الغرضفأْنَكروه و 
 .3"تْألِيهه

اليت ساَدها أنواع  من  -أمَّا عن سبب اخلَْلط واالختالف واإلهبام يف العقيدة البوذية  
تماًدا على فكان سبب ذلك أنَّ تعاليَمه كانت تتناقُلها األلسُن اع -الغموض واملالبسات 

الذاكرة قُرابة أربعة قرون، ويف خالل هذه املدة الطويلة ُأِضيفت إىل عقيدته وتعاليمه إضافات  
 [4كثرية، وُنِسبت إليه أمور  عديدة

 :السيخية: 9

ذي ال يوصف اخلالق الذي ليس هو تؤمن السيخية باإلله الواحد األحد اخلالد ال
وهو احلقيقة  SUPERHUMANبصنم يعبد وال هو ببشر خارق غري طبيعي 

                                                             

 .112فلسفة الشرق، ص  1 
 .161، 160أديان اهلند الكربى، ص  2 
 .201املصدر السابق، ص  3 

 .121حضارهتا وديانتها، ص : اهلند القدمية  4

http://www.alukah.net/library/0/37099/#_ftn51
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الكربى يف هذا العامل، مل يبدأ ولن ميوتولن ُييا ثامية هكذا يبدأ السيخ صالهتم بتأكيد هذه 
 .1مؤسس الديانة" ناناك"العقيدة اليت وضعها 

خالل حلوله يف كل الكائنات حبيث يراه واإلله عند السيخ موجود يف كل مكان من 
املبصرون روحيا، والرؤيا تكون بالقلب عند التحقق بدرجة معينة من السمو الروحي بعد 

 .استغراق طويل يف التأمل والتعبد

يطلق السيخ على اإلله أمساء عدة منها ما هو إسالمي ومنها ما هو هندوسي، 
 Morariموراري  Govindوفند ك  Hariهاري  Ramaراما : وأشهر هذه األمساء

 .2أي امللعم األعظم Wah guru: لكن االسم األكثر شيوعا اليوم هو Rubbرب 

ينكر السيخ اختاذ األصنام لعبادهتا إلمياهنم بأن اإلله ال ميكن أن يتخذ شكل صنم 
 .أو وثن، وهذا ما أكد هليه تقريبا كل معلميهم

 

III :النبوة في األديان: 

 :اليهودية .7

 :ة في اليهوديةالنبو 

كما أن / ركن اإلميان بالنبوة القاسم املشرتك بني اليهودية و املسيحية و اإلسالميعد 
مفهوم هذا الركن هو من ُيدد نقاط اخلالف بني هذه الديانات، ألن مفهوم النبوة عند 

د اليهود خيتلف عن مفهومها عند املسيحيني و كذلك املسلمني، ويعد مفهوم النبوة عند اليهو 
، كما خيتلط مفهوم النيب مع الرائي و الكاهن و 3من املفاهيم غري احملددة باملعىن و اإلطار

                                                             
 .31: السيخ يف اهلند، ص  1
 .20: نفس املرجع ص  2
 .30سوريا، ص-، دار األوائل، دمشق1العبادات يف الديانة اليهودية، عبد الرزاق املوحي، ط - 3
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العراف و حىت الساحر و املغين، بينما جند مفهوم النبوة يف املسيحية خيتلط مع مفهوم 
األلوهية، أما يف اإلسالم فمفهوم النبوة واضح ال يعرتيه غموض أو لبس، فاهلل عز وجل 

بياءه من بني سائر خلقه، وحباهم بأن جعلهم محلة دينه إىل الناس، وأمر أقوامهم اصطفى أن
 .  111"""أولئك الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده  """ :باتباعهم و االقتداء هبم، قال تعاىل

وهذا الذي يقتضيه العقل يف هؤالء الذين اختارهم اهلل هلداية خلقه، أن يكونوا 
هؤالء  التوراة يف بعض نصوصها على بعض ة ، وتثينأحسن الناس سرية، وأصدقهم طوي

 .2"أنا أكون له أباً، وهو يكون يل ابناً : " األنبياء،  فعن داود قال

هي « نايفء»أو اجلمع لكلمة . «من يدعوه اإلله»والنيب يف الديانة اليهودية هو  
يب يكرس نفسه كلها النيب ويوحي إليه ليحمل رسالته إىل الناس، والن ، واإلله خيتار«نفيئيم»

النيب البد أن يكون اإلله قد اصطفاه وفضله على من عداه من بني قومه  كما أن. لإلله
 روحية وأمده بعون من عنده وبالقدرة على استقبال الوحي اإلهلي وتلقينه جلماعته وزوده هببة

 . وبالدعوة التبشريية لرسالته
دورا أساسيا ومهما ومركزيا بني العربانيني  لعبت( أو ما يُقال له النبوة)ويبدو أن النبوة 

 احلضارات السامية، كان خمتَلطا إذ كانت شخصية النيب ولكن مفهوم النبوة يف هذه. األوائل
  .ختتلط بشخصية الكاهن والعراف

ونزل الرب " :ويتضح مفهوم النبوة عند العربانيني، من خالل ما جاء يف العهد القدمي
فقال الرب  ودعا اإلله موسى إىل رأس اجلبل، فصعد موسى. اجلبلعلى جبل سيناء إىل رأس 

وليتقدس . كثريون ملوسى احندر حذِّر الشعب لَئال يقتحموا إىل الرب لينظروا فيسقط منهم
موسى للرب ال يقدر  فقال. أيضا الكهنة الذين يقرتبون إىل الرب لئال يبطش هبم الرب

فقال . حدودًا للجبل قدَّسه ذَّرتنا قائاًل أقمالشعب أن يصعد إىل جبل سيناء ألنك أنت ح
والشعب فال يقتحموا  وأما الكهنة. له الرب اذهب احندر مث اصعد أنت وهارون معك

                                                             
 (.10)سورةاألنعام -  1
 .2:12سفر صموئيل الثاين  - 2
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  .1"فاحندر موسى إىل الشعب. ليصعدوا إىل الرب لَئال يبطش هبم
 سفر و لنيب عدة أمساء و صفات يف الديانة اليهودية منها الرائي و رجل اإلله، وما جاء يف

 هلم نذهب إىل الرائي، ألن النيب اليوم كان»: صموئيل األول يدل على هذا، حيث ورد فيه
 . 2«فذهبا إىل املدينة اليت فيها رجل اإلله... يُدعى سابقاً الرائي

 . 3"كان نوح رجالً باراً كامالً يف أجياله، وسار نوح مع اهلل : " وعن نوح قال

التوراة موصوفني بصفات الضعف والنذالة والقسوة إن معظم رسل اهلل وأنبياءه يف 
، والنتيجة الطبيعية هلذا التصور 4!! واجلشع والتهتك والوقوع يف جرائم الشرك والزنا والقتل

التورايت أن األنبياء ليسوا أفضل البشر، فاختيار اهلل هلم كان بطريقه عشوائية مل تراعى فيها 
ف تتضح الرؤية عندما نقرأ بعض نصوص التوراة أدىن درجات الصالح حلمل الرسالة، وسو 

 .اليت تعرضت لذكر األنبياء

 :صفات األنبياء عليهم السالم في العهد القديم

إن جمرد تذكر كالم العهد القدمي على األنبياء عليهم السالم يقشعر بدن العاقل، 
ذب االنتباه وذلك ملا ورد يف هذا الكتاب من انتقاص و تدنيس ملقام النبوة، فأبشع ما جي

عند قراءة العهد القدمي، هو طريق وصفه هلؤالء الصفوة، فكثريا ما جنده يتحدث عن األنبياء 
 :عليهم الصالة بصفة ال تليق هبم و مبكانتهم الشريفة، و من  هؤالء األنبياء

. وشرب من اخلمر فسكر وتعّرى داخل خبائه. وابتدأ نوح يكون فالحا وغرس كرما"
فأخذ سام و يافث الرداء ووضعاه على . كنعان عورة أبيه وأخرب أخويه خارجافأبصر حام أبو  

 .فلم يبصرا عورة أبيهما. أكتافهما، ومشيا إىل الوراء، وسرتا عورة أبيهما، ووجهامها إىل الوراء

                                                             
 (.25   11/20)س فر اخلروج  -  1
 (.1/1)سفر صموئيل األول  -  2
 .6:1سفر التكوين  - 3
 (.10)مصر ص-ن كامل، دار الفضيلة، القاهرةسعفا. دراسة يف التوراة واإلجنيل  -  4
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أب )ملعون كنعان : فقال. فلما استيقظ نوح من مخره علم ما فعل به ابنه الصغري 
. ، عبد العبيد يكون إلخوته(قة له باحلادثة، الذي مل يولد حينذاكالفلسطينيني الذي ال عال

ليفتح اهلل ليافث فيسكن يف مساكن . مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا هلم: وقال
  1"وليكن كنعان عبدا هلم.سام

حىت النيب إبراهيم خليل اهلل، مل يسلم من افرتاءات كتبة التوراة، حيث يزعمن أنه 
حق اهلل ملا أراد إهالك قوم لوط، وخاطب ربه بأسلوب الناصح الغليظ، حيث جاء أخطأ يف 

عسى أن يكون مخسون بارًا يف املدينة، ! أفتهلك البار مع األثيم: فتقدم إبراهيم وقال"فيها 
أفتهلك املكان وال تصفح عنه من أجل اخلمسني بارًا الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل مثل 

أديان كل األرض ال . حاشا لك! البار مع األثيم، فيكون البار كاألثيمأن متيت : هذا األمر
 . 2"يصنع عدالً 

و إذا كان هذا حال أنبياء اهلل؛ فما فائدة النبوات بعد ذلك إذا كان املختارون من 
البشر وصفوهتم على مثل هذه احلال؟ وأي خري يرجتى يف إصالح البشرية وتطهريها من دنس 

 .3الذي قرأنا؟ الشرك واخلطيئة بعد

 : آدم عليه السالم 

التوراة ال تشري إىل نبوته، ويقتصر حديثها على أن الرب صنعه من تراب ووضعه يف 
مث أغوت احلية حواء، فأكلت من الشجرة احملرمة، . جنة عدٍن شرقًا مث خلق اهلل له حواء 

م سبب خبطيئته وأطعمت زوجها مث غضب اهلل عليها وأهبطها من اجلنة إىل األرض، وأن آد
 ."لعنة اهلل على األرض

 : عليه السالم  نوح

                                                             
 .26 – 25: 1سفر التكوين  - 1
 .23: 18سفر التكوين  - 2
 ..2828--2121، ص، ص  منقذ بن حممود السقار  ، ، هل العهد الق دمي كل مة ال ل ههل العهد الق دمي كل مة ال ل ه - 3
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عليه  -ُيكيه عن النيب نوح عليه السالم، فقد ذكرت التوراة عن ُسكِر نيب اهلل نوح 
وابتدأ نوح يكون : " بتمامها وتعريه داخل خبائه، حىت رأوه أبناءه، والقصة -السالم وحاشاه 

فالحا وغرس كرما، وشرب من اخلمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان 
فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما، ومشيا إىل . عورة أبيه، وأخرب أخويه خارجا

الصغري، فقال فلما استيقظ نوح من مخره علم ما فعل به ابنه . الوراء ، وسرتا عورة أبيهما
،أنظر كيف نسبوا شرب اخلمر والسكر إىل نوح 1"ملعون كنعان عبد العبيد يكون إلخوته

أصغر -عليه السالم، وهو نيب مرسل من عند اهلل، مث هذا نوح يغضب ويثور ألن حام 
عندما رأى عورة أبيه مل يدر ما يفعل فخرج وأخرب أخويه الكبريين ليقوما بتغطية عورة  -أبنائه

هما ؛ مع هذا يلعنه نوح ويستجيب اهلل للعنته، بل إن نوح لعن ابن حام ومل يلعن حام أبي
نفسه، فما ذنب كنعان الذي مل يولد، بل كيف عرف نوح أن حام سيكون له ابن امسه  

سكان " الفلسطينيني"كنعان ، ما هذا إال من افرتاءات اليهود، لتربير صراعهم مع الكنعانيني 
 .رائيلفلسطني قبل بين إس

 : لوط عليه السالم

سكن :"أما النيب لوط عليه السالم رسول الطهارة الروحية واجلسدية، تقول عنه التوراة
يف اجلبل وابنتاه معه، ألنه خاف أن يسكن يف صوغر، فسكن يف املغارة هو وابنتاه، وقالت 

هلمي . رضأبونا قد شاخ، وليس يف األرض رجل ليدخل علينا كعادة كل األ: البكر للصغرية
نسقي أبانا مخرًا ونضطجع معه، فنجين من أبينا نساًل فسقتا أبيهما مخرًا يف تلك الليلة، 

وتكرر احلال يف ". ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ومل يعلم باضطجاعها وال بقيامها
أبا املوابيني، "مواب"فولدت األوىل"فحبلت ابنتا لوط من أبيهما"اليوم الثاين مع الصغرية، 

 .2"أبا بين عمون إىل اليوم"بن عمى"     وولدت الصغرى

                                                             
 (.26-6/20)سفر التكوين  -  1
 (.36-11/31)سفر التكوين -  2
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و مل يسلم من افرتاء اليهود حىت أحب األنبياء ، 1و كذلك النيب يعقوب عليه السالم
، و النيب داود عليه 2إليهم، كهارون عليه السالم الذي اهتموه بصناعة العجل و عبادته

غيض من فيض ، و ما مل نذكره أكثر و  ، و هذا4، و ابنه النيب سليمان عليه السالم3السالم
 .أمر

 : يةالمسيح .9

مرة  32مرة،  122حواىل  ”Prophetes“ ىف العهد اجلديد ىف صيغتها اليونانية
مرة ىف سفر أعمال  30مرة ىف اإلجنيل للقديس لوقا، و 21ىف اإلجنيل للقديس مىت، و

لقديس يوحنا، وتعىن ىف مرة ىف اإلجنيل ل 12مرات ىف اإلجنيل للقديس مرقس، و 6الرسل، و
 :اللغة اليونانية والعهد اجلديد

 ".يشرح عالنية"، "ينادى" – أ

 ".الذى يتنبأ" -ب

 ".الذى يعرف املاضى" -ج

 ".يعرف ما ىف القلوب"و -د

أى أن النىب هو الذى ينادى بالدعوة والرسالة اإلهلية املوحى هبا من اهلل، والذى 
القدس، والذى يتنبأ مبا يكون وما سيحدث ىف املستقبل، يشرح ويفسر معىن كلمة اهلل بالروح 

. كما يعرف املاضى ويعلم ما ىف القلوب بالروح القدس الساكن فيه والذى يتكلم على لسانه
، 5مرتني عن حنة النبية الىت تنبأت عن الفداء الذى سيتم باملسيح" نبية"وقد وردت كلمة 

                                                             
 .32:2سفر التكوين  - 1
 .2-2: 32سفر اخلروج  - 2
 .20 - 12: 6سفر صموئيل الثاين  - 3
 .11-3: 11سفر امللوك األول  - 4
 1: 38لو    5
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القديس بولس نساء أخريات كن ىف الكنيسة  ، كما يذكر1وإيزابل رمز الشر ىف سفر الرؤيا
 .2وكانت هلن موهبة النبّوة

 :العهد الجديد وأنبياء العهد القديم

يذكر العهد اجلديد وبصفة خاصة اإلجنيل بأوجهه األربعة معظم أنبياء العهد القدمي 
ئيل مثل إبراهيم وموسى وصموئيل وداود وإيليا وإليشع وأشعياء وأرمياء ودانيال وهوشع ويو 

ويونان بأمسائهم ويقتبس من أسفار هوشع وعاموس وميخا وحبقوق وزكريا ومالخى دون 
 .ذكر أمسائهم، كما أشري إىل أخنوخ السابع من آدم وبلعام بن بعور

األنبياء هم فم اهلل ولسانه الناطق الذى تكلم من خاللهم وبفمهم وعلى  -7
 :لسانهم وبواسطتهم، بروحه القدوس

v  "3" هلل بفم أنبيائه القديسني الذين هم منذ الدهركما تكلم ا 

v " كان ينبغى أن يتم هذا املكتوب الذى سبق الروح القدس فقال له بفم داود عن
 4" يهوذا

v "5"املسيح قد تتمه هكذا وأما اهلل فما سبق وأنبأ به بأفواه مجيع أنبيائه أن يتأمل 

v "6"ع أنبيائهأزمنة رد كل شيئ الىت تكلم عنها اهلل بفم مجي 

v "1" حسنا كلم الروح القدس آباءنا بأشعياء النىب 

                                                             
 2: 20رؤ   1
 11،5: 2كو   1  2
 (.1: 20لو )  3
 (.1: 16أع)  4
5  (18 :3.) 
 (.2: 25أع )   6
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v "2"اهلل بعدما كلم آباء باألنبياء قدمياً بأنواع وطرق كثرية 

لكى يتم ما قيل "، "3لكي يتم ما قيل من الرب النىب القائل"وقد تكررت عبارات 
فكان هذا "، "6بأرمياء النىبحينئذ مت ما قيل "، "5لكى يتم ما قيل بأشعياء النىب"، "4باألنبياء

لكى يتم "، "8أما قرأمت ما قيل لكم من قبل إله القائل"، "7كلُه لكى يتم ما قيل النىب القائل
كما قيل أن مسعتم صوته فال تقسوا "، "10ما قيل هلا من قبل الرب"، "9ما قيل بالنىب

ما قيل من "، "ما قيل لكن من قبل اهلل"مرة، وكلها تعىن ما قيل من اهلل  12" 11قلوبكم
 .بواسطة األنبياء أو بفم األنبياء وعلى لساهنم" الرب

 :األنبياء يدونون ويكتبون أقوال اهلل فى كتب وأسفار بالروح القدس -9

آية، وتشري ىف معظمها ملا  22مرة ىف  110" مكتوب"استخدم العهد اجلديد كلمة 
امري، ويستخدم عبارات هو مكتوب ىف أسفار موسى اخلمسة وأسفار األنبياء واملز 

، كما استخدم "1ألنه مكتوب" "14هكذا هو مكتوب"، "13هكذا مكتوب"" "12مكتوب"

                                                                                                                                                                               
 (.28: 5أع )  1
 (.1: 1عب )   2
 22: 35؛ 21: 2؛ 13: 35؛ 2: 5؛ 1: 22مىت    3
 2: 23مىت   4
 21: 2؛ 12: 12؛ 8: 12؛ 2: 12مىت   5
 21: 2؛ 2: 12مىت   6
 21: 2مىت    7
 21: 2مىت    8
 22: 35مىت    9

 1: 25لو    10
 2: 2عب    11
 2: 5مىت    12
 26: 1؛ 21،13: 3؛ 2،6،2،10: 2مىت   13
 26: 22مىت   14
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آية لتدل معظمها على كتب األنبياء من موسى النىب إىل  21مرة ىف  32" الكتاب"كلمة 
ومت "، "2فتم الكتاب: "هى" الكتاب"مالخى النىب، وأشهر العبارات الىت وردت فيها كلمة 

 ،، ويسبق هذه العبارات أو يليها اقتباس آيات كثرية من مجيع أسفار العهد القدمي"3الكتاب
هو "أى كل أسفار العهد القدمي " كل الكتاب"مث خيتم القديس بولس هذا كله بقول الروح 

 ".4موحى به من اهلل

مكتوب "، ("22)كتاب موسى: "مث ُيدد أمساء كثري من أسفار العهد القدمي باالسم
داود نفسه يقول ىف كتاب "، ("22)فدفع إليه سفر أشعياء"،("23)قوال أشعياءىف سفر أ

، ("22)ما هو مكتوب ىف األنبياء"، ("26)مكتوب ىف كتاب الناموس"، ("25)املزامري
، ("21)مكتوب عىن ىف ناموس موسى واألنبياء واملزامري"، ("28)مكتوب ىف سفر املزامري"
 .("50)مكتوب ىف الناموس واألنبياء"

 :أنبياء العهد القديم والسيد المسيح -9

شهد السيد املسيح وتالميذه لكل أنبياء العهد القدمي وكل أسفارهم وكل نبّواهتم وما 
سبقوا أن تنبأوا به ودونوه عن السيد املسيح، كما بينا ىف الفقرتني أعاله، كما أكد السيد 

 :ؤالء األنبياءثالث حقائق جوهرية متعلقة به املسيح وتالميذه أيضا على

 .حتمية إمتام كل ما سبق وتنبأ به هؤالء األنبياء سواء عن املسيح أو عن األمم( 1)

                                                                                                                                                                               
: 12؛ 6 :31يو  1لو : ، فقرات أخرى2: 22؛ 3: 13؛ غل 3: 1؛ 1: 11كو 1؛ 12: 11رو    1

 2: 22غل  8: 15كو 2؛ 10: 1كو 1؛ 2: 22؛ 1: 12؛ رو 13: 23؛ أع 12
 15: 28مر   2
؛ 2: 3رو  20: 1يو  2: 22يو  2: 28يو  12: 12؛ 13: 18يو : فقرات أخرى، 2: 23يع   3

: 2، عب 1: 11عب 3: 8غل 2: 22رو  2: 5؛ يع 5: 18تى 1؛ 10: 11رو  2: 30؛ 3: 2؛ 11: 2
 2: 6بط 1، 2: 8يع  ، 10

 3: 16تى 2  4
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احلق أقول لكم ألن أنبياء وأبراراً  "أن هؤالء األنبياء مجيعًا أشتهوا أن يروا املسيح ( 2)
 (".51)عونكثريين أشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ومل يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعوا ومل يسم

أن املسيح نفسه بالرغم من أنه جاء مبفهوم روحى مساوى لكلمة اهلل ىف العهد ( 3)
اجلديد، ومتم كل ما سبق أن تنبأ به عنه األنبياء ودونوه ىف أسفار العهد القدمي بالروح 
القدس، وبالرغم من أنه أبطل كل الشرائح الطقسية الىت كانت ترمز إليه وتنتهى عنده ومبجيئه 

ل الذبائح وطقوس تقدميها الىت كانت تتم ىف خيمة االجتماع مث ىف اهليكل بعد ذلك، إال مث
ال تظنوا أىن جئت "أنه مل يلغى كلمة اهلل ىف العهد القدمي أو ينقضها، إمنا جاء ليكملها 

، ويتمم كل ما سبق أن كتب ("52)ما جئت ألنقض بل ألكمل. ألنقض الناموس واألنبياء
، ("53)م مجيع ما هو مكتوب عىن ىف ناموس موسى واألنبياء واملزامريالبد أن يت"عنه 

ولذلك فقد كانت أسفار العهد القدمي هى كتاب الكنيسة املسيحية املقدس األول إىل 
جانب تعليم السيد املسيح وما يتكلم به الروح القدس على أفواه التالميذ والرسل وأنبياء 

مبنيني على أساس الرسل واألنبياء ويسوع املسيح "روح املسيحية، لذا يقول القديس بولس بال
مؤمنًا بكل ما هو "، ويعرب عن إميانه بالقول املوحى به أنه كان ("52)نفسه حجر الزاوية

لتذكروا األقوال الىت قاهلا "، ويقول القديس بطرس بالروح ("55)مكتوب ىف الناموس واألنبياء
 (".56)لرسل وصية الرب واملخلصسابقاً األنبياء القديسون ووصيتنا حنن ا

ونتيجة إلميان الكنيسة هذا الذى استلمته من السيد املسيح فقد أقتبس الرسل ىف 
اقتباسا مباشراً من العهد القدمي، منها آيات مثرية وفقرات كثرية اقتبست  250العهد اجلديد 

شري إليها ومل إشارة إىل آيات وروايات أقوال اهلل الىت أ 2500أكثر من مرة، وذلك إىل 
وكان يسبق هذه االقتباسات أو اإلشارات أو يليها العبارات الىت . تقتبس منها مباشرة

" يقول الكتاب"و" حينئذ مت"و" لكي يتم"و" مكتوب"، مثل 2و1ذكرناها أعاله، ىف بندى 
 .اخل" ... مكتوب ىف سفر أقوال أشعياء"و" مكتوب ىف الناموس"و

ن التالميذ والرسل وأنبياء املسيحية يبدأون الكرازة بالسيد ومن هذا اإلميان واملنطلق كا
املسيح، للعامل كله بصفة عامة ولليهود بصفة خاصة مبتدئني بأقوال اهلل على فم أنبيائه ىف 
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العهد القدمي وخاصة الىت تنبأوا فيها عن املسيح املوعود واآلتى لفداء وخالص كل البشرية،  
وأنا ال أقول شيئًا غري ما تكلم األنبياء وموسى أنه " كقول الروح على فم القديس بولس

عتيد أن يكون أن يؤمل املسيح يكن هو أول قيامة األموات مزمعًا أن ينادى بنور للشعب 
يشهد مجيع األنبياء أن كل من ( املسيح)له "، ويقول القديس بطرس بالروح ("52)ولألمم

وأما اهلل فما سبق وأنبأ به بأفواه مجيع "، وأيضا ("58)يؤمن به ينال بامسه غفران اخلطايا
فإن موسى قال لآلباء أن نبيًا مثلى سيقيم لكم .... أنبيائه أن يتأمل املسيح قد متمه هكذا 

ومجيع األنبياء أيضا من صموئيل فما بعده مجيع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا ... الرب إهلكم 
 (".51)مبجيئ هذه األيام

عهد اجلديد معظم أنبياء العهد القدمي ومعظم ما جاء به من وكما ذكرنا فقد ذكر ال
أحداث وروايات وأقوال إهلية، سواء باالقتباس املباشر أو باإلشارة، وخاصة ما تنبأ به وما  

مرة،  23مرة، وإبراهيم  22فقد ذكر نوح . كتبه األنبياء بالروح القدس عن السيد املسيح
مرات، وأخنوخ  3مرة، وسبط يهوذا  36مرة، ويوسف  61مرة، ويعقوب  11وإسحق 

 3مرات، والقضاة ككل  3مرة، ويشوع بن نون  80مرات، موسى  3السابع من آدم 
مرات،  3مرات، وكل من القضاة جدعون وباراق ويفتاح ومششون مرة واحدة، وصموئيل 

وكل  مرات، 3مرة، وأرمياء  21مرة، وإليشع مرة واحدة، وأشعياء  30مرة، وإيليا  51وداود 
مرة،  12مرة، وناحوم  26من دانيال وهوشع ويوئيل مرة واحدة، وميخا مرتني، ويونان 

مرة، كما أقتبسوا من أسفار ناحوم  12مرات، وسليمان  3مرة، وبلعام العراف  11وزكريا 
وحبقوق وحجى ومالخى، دون ذكر ألمساء هذه األسفار ولكن باملقدمات املعروفة 

 ".مكتوب"

 :ةأنبياء المسيحي

يذكر الكتاب األنبياء، أنبياء املسيحية بعد حلول الروح القدس، ضمن قادة الكنيسة 
 :املسيحية األوىل مع الرسل والتالميذ فيقول

v "(.11: 22أع " )وىف تلك األيام أحندر أنبياء من أورشليم إىل إنطاكية 
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v "ذى يُدعى وكان ىف إنطاكية ىف الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا ومسعان ال
 (.13: 1أع " )نيجر ولوكيوس القريواىن ومناين الذى ترىب مع هريودس رئيس الربع وشاول

v " فوضع اهلل أناسًا ىف الكنيسة ىف الكنيسة أواًل رساًل ثانيًا أنبياء ثالثًا معلمني مث
 (.12: 28كو 1" )قوات وبعد ذلك مواهب شفاء أعواناً تدابري وأنواع ألسنة

v "بعض أن يكونوا رساًل والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة وهو أعطى ال
 (.2: 11أف " )ومعلمني

v "(.15: 32أع " )ويهوذا وسيال إذ كانا مها أيضا نبيني وعظا األخوة 

v "(.21: 10أع " )احندر من اليهودية نىب أمسه أغابوس 

v "(.12: 21 كو1" )أما األنبياء فليتكلم اثنان أو ثالثة وليحكم اآلخرون 

v " أن كان واحد ُيسب نفسه نبيًا أو روحيًا فليعلم ما أكتبُه إليكم هو وصايا
 (.12: 32كو1" )الرب

كان أنبياء املسيحية قادة ىف الكنيسة األوىل، وكانت قيادهتم روحية تعليمية رعوية ىف 
رنابا وسيال فقد كان شاول، بولس الرسول، وب. إطار اجلماعة املسيحية نفسها بالدرجة األوىل

 .ويهوذا ضمن أنبياء املسيحية

وبينما هم "وكان الروح القدس يقودهم ويوجههم ملهام روحية خاصة، يقول الكتاب 
خيدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا برنابا وشاول للعمل الذى دعوهتما 

ول بالشدائد ، وتنبأ بولس الرس(168)، وتنبأ أغابوس النىب باجملاعة اآلتية("162)إليه
، وكان يوحنا الرسول والرائى أيضا نبيًا ودعا (161)والسجن واالضطهادات الىت ستواجهه

 (22: 2رؤ " )طوىب ملن ُيفظ أقوال نبوة هذا الكتاب"، "كتاب النبّوه"سفره ب 

 :اإلسالم .9
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انقاد ورضي باحلكم، وسلَّم على (: سّلم)، ويقال (سلم)تأيت كلمة اإلسالم من مادة  :تعريف
السالمة والرباءة من العيوب، : أسلمه إليه سبحانه، السالم: حياهم بالسالم، وسلم أمره هلل: القوم

لسالم؛ ألهنا دار دار ا: اسم من أمساء اهلل احلسىن، وقد مسيت اجلنة: األمان والصلح، والسالم :والسالم
 .1انقاد :صاحل، واستسلم(: سامل)السالم األبدي والنعيم املقيم، 

اخلضوع هلل، والعيش وفق منهجه، ومن مث احلياة يف سالم دائم، وبذلك يكون  هو: إلسالموا 
 .املسلم هو كل َمن أسلم قلبه ووجهه إىل اهلل

 :اإلسالم دين األنبياء والمرسلين جميًعا 
م الذي دعا إليه حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مطلع القرن السابع مل يكن اإلسال

امليالدي ِديًنا جديًدا، إمنا كان جتديًدا لدين اهلل احلق، اإلله الواحد ذي الدين الواحد، وذلك بعد أن 
 .تعرض لتشويه واحنراف، ودخلت عليه أوهام وضالالت من صنع البشر

 :ا يف القرآن بقولهفلقد خاطب اهلل نبيه حممدً  
ْشرِِكنَي ﴿ ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلمُ 

﴾2. 
واإلسالم دين األنبياء واملرسلني مجيًعا، وَمن تبعهم من عباد اهلل الصاحلني، وذلك منذ اخلليقة  

 .يام الساعة، فهذا ما يقوله القرآنإىل ق
﴿ ِإْن َكاَن َكبُ َر َعَلْيُكْم َمَقاِمي  :مسلًما؛ إذ قال لقومه -أبو البشرية الثاين  -فلقد كان نوح   

ُعوا أَْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم مُثَّ اَل َيُكْن أَْمرُكُ  ْم َعَلْيُكْم ُغمًَّة مُثَّ اْقُضوا َوَتْذِكرِيي بِآيَاِت اللَِّه فَ َعَلى اللَِّه تَ وَكَّْلُت َفَأمجِْ
َفِإْن تَ َولَّْيُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اللَِّه َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن  *ِإيَلَّ َواَل تُ ْنِظُروِن 

 .3اْلُمْسِلِمنَي ﴾
، كانوا مجيًعا مسلمني، إمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط: وكذلك كان إبراهيم وبنوه 

َناُه  :وتواَصْوا وذرياهتم أن يكونوا مسلمني ﴿ َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْ َراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفي ْ
نْ َيا َوِإنَُّه يف اآْلِخرَِة َلِمَن الصَّاحِلِنَي  َوَوصَّى هِبَا  *َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي  ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم َقالَ  *يف الدُّ

يَن َفاَل مَتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسلِ  أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء  *ُموَن ِإبْ َراِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب يَا َبيِنَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

                                                             
 .2082: ابن منظور، لسان العرب، ص 1
 161: األنعام  2
 22، 21 :يونس  3
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ِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدي َقاُلوا نَ ْعُبُد ِإهَلََك َوِإَلَه آبَاِئَك ِإبْ َراِهيَم ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ َقاَل لِبَ 
 .1﴾َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإهَلًا َواِحًدا َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن 

قَ ْوِم  ﴿ َوَقاَل ُموَسى يَا :وكان بنو إسرائيل الذين آمنوا باهلل حقًّا وبعبده املرَسل موسى مسلمني 
 .2﴾ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّه فَ َعَلْيِه تَ وَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْسِلِمنَي 

 :وكان سحرة فرعون الذين آمنوا مبوسى رسواًل من اهلل مسلمني؛ إذ قالوا لفرعون يف حتدٍّ وثبات 
َنا َصب ًْرا َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِمنَي ﴾ ﴿ َوَما تَ ْنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْن آَمنَّا ِبآيَاِت َرب َِّنا َلمَّا جَ   .3اَءتْ َنا َرب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

يَن ِعْنَد اللَِّه  :من أجل ذلك كان احلقُّ الذي ال مرية فيه هو قوَل اهلل يف القرآن ﴿ ِإنَّ الدِّ
ْساَلُم ﴾ ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه وَ  .4اإْلِ  .5ُهَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن ﴾﴿ َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي َْر اإْلِ
األنبياء إخوة أبناء : ))ولقد قال حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف حقيقة َوحدة الدين 

 .6((ودينهم واحدَعالَّت، أمهاهتم شىت، 
 :العقيدة في اإلسالم

و ر والقدر خريه و شره، اإلميان باهلل و مالئكته وكتبه ورسله و اليوم اآلخ :أركان اإليمان هي
ر هذه و قد جاء ذك السنة،ال يتم إميان أحد إال إذا آمن هبا مجيعا على الوجه الذي دل عليه كتاب اهلل و 

 :و نذكر من ذلك األمثلة التالية األركان يف الكتاب و السنة،
ته و كتبه و آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه و املؤمنون كل آمن باهلل و مالئك: "قوله عز و جل

 .7"غفرانك ربنا و إليك املصري, و قالوا مسعنا و أطعنا, ال نفرق بني أحد من رسله, رسله
أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ": و قوله صلى اهلل عليه و سلم عندما سئل عن اإلميان

 8 ."تؤمن بالقدر خيره وشره، و اليوم اآلخرو 
 :اإليمان باهلل عز و جل 

                                                             
 133 - 130: البقرة 1
 82: يونس 2
 126: األعراف 3
 .11: آل عمران 4
 85: آل عمران  5
 (.أخرجه الشيخان) 6
 (.285اآلية , البقرة)  7
 .رواه اإلمام مسلم يف صحيحه 8
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وفيما يلي . صفاتهيف ألوهيته ويف أمسائه و ان باهلل عز و جل توحيده يف ربوبيته و يتضمن اإلمي 
 :تلخيص لكل من أنواع التوحيد هذه

معىن توحيد الربويية هو االعتقاد اجلازم بأن اهلل رب كل شيء و ال رب : توحيد الربوبية( 7
فإن . يف خلقهم وملكهم و دبري أمورهم ربوبية اهلل على مجيع خملوقاته تعين تفرده سبحانه و تعاىلو . غريه

ال يشاركه أحد يف فعله  توحيد الربوبية معناه اإلقرار بأن اهلل عز و جل هو الفاعل املطلق يف الكون
 . عاىلسبحانه وت
تعاىل هو اإلله عتقاد اجلازم بأن اهلل سبحانه و معىن توحيد األلوهية هو اال: توحيد األلوهية( 9 

فال يتحقق توحيد األلوهية إال بإخالص العبادة هلل وحده ، و إفراده سبحانه بالعبادة ،و ال إله غريه ،احلق
: و يقول ابن تيمية يف توحيد األلوهية ،حبيث ال يكون شيء منها لغري اهلل سبحانه ،يف باطنها و ظاهرها

ولى وعليه يقع الجزاء والثواب في األ ،و هذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين"
و هبذا فإن توحيد األلوهية يستلزم أن نتوجه إىل اهلل  .1"(فمن لم يأت به كان من المشركين، واآلخرة

 .وحده جبميع أنواع العبادة و أشكاهلا
معىن توحيد األمساء و الصفات هو االعتقاد اجلازم بأن اهلل   :توحيد األسماء و الصفات( 9

و أنه متفرد عن مجيع  عن مجيع صفات النقص، ، و منزهعز وجل متصف جبميع صفات الكمال
يكون هذا بإثبات ما أثبته اهلل سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله صلى اهلل عليه و سلم من و . الكائنات

 .أو تبديلال تعطيلها وال تشبيهها و األمساء و الصفات الواردة يف الكتاب و السنة من غري حتريف 
 :اإليمان بالمالئكة 
و املقصود من اإلميان باملالئكة هو االعتقاد اجلازم بأن  ،املالئكة ركن من أركان اإلمياناإلميان ب 

و أهنم قائمون بوظائفهم اليت  ،و أهنم ال يعصون اهلل ما أمرهم ،هلل مالئكة موجودين خملوقني من نور
يف حقهم من صفات و فال يصح اإلميان إال باإلميان بوجود املالئكة و مبا ورد . أمرهم اهلل القيام هبا

أعمال يف كتاب اهلل سبحانه و سنة رسوله صلى اهلل عليه و سلم من غري زيادة و ال نقصان و ال 
 .حتريف

و من يكفر باهلل و مالئكته و كتبه و رسله و اليوم اآلخر فقد ضل ضالال ": قال اهلل تعاىل
  .2"بعيدا

 :اإليمان باألنياء و المرسلين

                                                             
 .51: حممد مجيل غازي، ص: ابن تيمية، رسالة احلسنة والسيئة، ت 1
 136اآلية , النساء 2
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و هو اإلميان مبن مسى اهلل تعاىل يف كتابه  ،يضا اإلميان بأنبياء اهلل و رسلهو من أركان اإلميان أ 
و أنبياء ال يعلم عددهم وأمساءهم  ،و اإلميان بأن اهلل عز و جل أرسل رسال سواهم ،من رسله و أنبيائه

 ،من قبلكو لقد أرسلنا رسال ": و قد ذكر هذا املعىن يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ،إال اهلل تعاىل
 .1"منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك

 :اإليمان بكتب اهلل عز و جل
و معىن هذا أن نؤمن بالكتب اليت أنزهلا  ،من أركان اإلميان أيضا اإلميان بكتب اهلل عز و جل 

و  مه،مل يسو منها ما  ،و من هذه الكتب ما مساه اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي ،اهلل على أنبيائه و رسله
 :نذكر فيما يلي الكتب اليت مساها اهلل عز و جل يف كتابه العزيز

 .و قد أنزلت على موسى عليه السالم :التوراة( 7
 .و قد أنزل على عيسى عليه السالم :اإلنجيل( 9
 .داودالذي أنزل : الزبور( 9
-  صلى اهلل عليه وسلم–أنزل على حممد : القرآن الكريم( 2
و جيب  ،فلم خيربنا اهلل تعاىل عن أمسائها, ألخرى اليت نزلت على سائر الرسلو أما الكتب ا 

و ال جيوز لنا أن ننسب كتابا إىل اهلل تعاىل سوى ما نسبه إىل نفسه  ،علينا أن نؤمن هبذه الكتب إمجاال
 .ِما أخربنا عنه يف القرآن الكرمي
 :اإليمان باليوم اآلخر

سلم ِما يكون بعد ليه و ه اهلل عز و جل و رسوله صلى اهلل عو معناه اإلميان بكل ما أخربنا ب 
والبعث واحلشر والصحف واحلساب وامليزان واحلوض والصراط  ،املوت من فتنة القرب وعذابه ونعيمه

 .ما أعد اهلل ألهلما مجيعا، و والشفاعة واجلنة والنار
 :اإليمان بقضاء اهلل و قدره

 .، فمن كفر بقدر اهلل خرج من دين اهلل عز و جلو اإلميان بالقدر أحد أركان اإلميان 
 .علم اهلل تعاىل مبا تكون عليه املخلوقات يف املستقبل :تعريف القدر

 .2إجياد اهلل تعاىل األشياء حسب علمه و إرادته :تعريف القضاء

                                                             
 (.28اآلية , غافر)   1
 .200: ، ص1118، 1: ، دار الفتح اإلعالم العريب، ط1: السيد سابق، فقه السنة، ج 2

، 1112، 2: ناصر عبد الكرمي العقل، مكتبة الرشد، الرياض، ط: ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، ت
 .وما بعدها 828: ص
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IV :1(الميثولوجيا) :علم األساطير: 

علم األساطري أو ما يسّمى بامليثولوجيا، وهو جمموعة من األساطري اليت ختّص ثقافة 
ة، وتتضّمن شرحًا ملا أو فلكلورًا معيناً، يعتقد أصحاهبا بأهّنا على مستوى عايل من الصح

ُيدث يف الطبيعة وكذلك ما يتعّلق باإلنسانّية، أّما األسطورة فهي عبارة عن حكاية تتأّلف 
من جمموعة من األحداث اخلارقة والغريبة، وقد تتضّمن جمموعة من األحداث التارخيّية اليت 

 .أضافت إليها حتدثت عنها الذاكرة اإلنسانّية لكن بشكل آخر، حبيث غريت يف طريقته أو

يوجد تعريف علمي ومنطقي للميثولوجيا وليس كما يزعم  :علم األساطير والدين
البعض، فهي اصطالحًا وعلميًا جمموعة من القصص التقليديّة أو املقّدسة أو اليت تتحّدث 
عن اآلهلة، وهي جبميع األحوال ال تسيء إىل اآلهلة أو الدين؛ ألّن كلمة أساطري ذكرت يف  

 املقدس أي القرآن الكرمي، وتعرب عن القصص القدمية لألولني، وهذا مربّر للكتب كتاب اهلل
 .املسيحّية اليت أطلقت كلمة أساطري؛ ألهّنا هبذا ال تسيء للدين املسيحيّ 

  مميزات علم األساطير

 . تتمّيز بالعمق الفلسفي الذي مييزها عن القصص الشعبية

 . مسلماً هلاكانت تعترب األسطورة سابقاً مثل العلوم األخرى مصدقاً مبحتوياهتا و 

يف كثري من األحيان تدور األسطورة حول اآلهلة أو حول أنصاف اآلهلة وطبيعة وجود 
 . اإلنسان ودوره يف هذه األساطري

حتكي وتبني الظواهر الطبيعية، أو كيفية نشوء الكون، أو بيان كيفية خلق اإلنسان 
 .وغريها كثرياً من املواضيع اخلاّصة بالعلوم اإلنسانّية

                                                             
أبو شقرة، ما هو علم األساطري، مها   1

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B9%
D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B

7%D9%8A%D8%B1 
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 :أنواع علم األساطير

 . األسطورة الطق وسّية 

 . أسطورة التكوين

 .األسطورة التعليلّية

 .األسطورة الرمزيّة 

 :منهجّية علم األساطير

يرى هذا املنهج األسطورة على أهّنا قّصة تذكر أجماد وبطوالت  :المنهج اليوهيمري 
 . أشخاص غابرين وهو يعّد من أقدم املناهج

اعترب هذه القصص لشخصيات مقّدسة، حيث بنّي أّن أبطال : المنهج الطبيعيّ 
 . األساطري هم ظواهر طبيعية، مثّ وّضح تشخيصها يف أسطورة

مبعىن أّن األسطورة ختفي وراءها أعمق املعاين الثقافية وتسّمى : المنهج المجازيّ 
 . بالقصة اجملازيّة

ل فهم األسطورة يتضمن وجوب دراسة العصور املختلفة من أج: المنهج الرمزيّ 
 . بشكل صحيح، وتكون عبارة عن قصص رمزيّة

يبحث عن كيفية نشوء األسطورة وكيف فسرها األفراد وكيف : المنهج العقلي
 . فهموها، أو كيفية سردها للرواية أو احلادث

ويف النهاية فإّن األسطورة تتمتع خباصّية الشعر الذي يكاد يظّل صعبًا على أي 
صعوبة كامنة يف الشيء الذي تنشأ منه األسطورة أو الذي يكونه وصف حمدد، وإن هذه ال

اإلنسان من خالل األسطورة، كما قد يكمن يف كونه نظامًا رمزيًّا يف التعبري، ويف أّن املنظور 
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أو املنهج الذي ينبغي النظر إليه منها ال يشرتط أن يكون جزئّيًا انتقائّيًا يف هذه احلقيقة 
يك عن أنّنا مل نقم بتجربة األسطورة مروراً مباشراً، باستثناء بعضها، وهو ناه. الثقافية املعقدة

 .1بعض متلّون الشكل، وغامض املعىن

 

                                                             
، ما هو علم األساطري، ةأبو شقر مها   1

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B9%
A7%D8%BD9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%

7%D9%8A%D8%B1 
 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B1

