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  :البحث   ملخص
ديان من حيث تغيرها وتعدد استدعت النظرة العقلية دراسة ظاهرة تطور األ

وكيفية تعددها سبابها، أ، ومحاولة الوقوف على افرقها ومذاهبها واتجاهاته
أتوجه لدراسة وانشقاقها إلى فرق ومذاهب واتجاهات في الدين الواحد، مما جعلني 

والمنطلق الدراسي من مبدأ عقدي واضح يتمثل  .في هذه الجزئية الدين المسيحي
ومعقدة عمال قي ال يتولد في بدايته كنظرية غيبية مركبة في أن الدين الحقي
 .ق في حياتنا دائما استيقاظ الفكر(إن استيقاظ المشاعر يسببالمقولة القائلة: )

وهذا يؤدي بنا أن نبحث عما يحيد بها عن أصلها الصحيح، أهي 
يلها الصراعات اإليمانية والنفسية وميولها أثناء األحداث السياسية والفكرية وتحو 

تجاه صيغ معينة؟ وبالتالي تتولد العقائد في حاالت معينة تمليها ظروفها؟ ومن 
تطور من اتجاه إلى اتجاه حتى تقع في اعتراضات عقلية، وللتخلص من هذه 

هذه اإلشكاليات بتفكيكها في  من رأت الكنيسة أن باإلمكان التخلص االعتراضات
اصر الغيبية، مما جعلها تبحث في أطر الروحانيات الغنوصية القائمة على العن

 ديانتها تعقيدًا على تعقيد.  على  أتون الغنوصية، حتى أضافت 

ولفك هذا التعقيد العقدي يلزمنا أن نقف على فلسفة صياغة هذه العقائد، 
وتتبع تطورها وتبدلها من حال إلى حال، وهي في أحضان الكنيسة، وهي تتابعها 

صالح في مواجهة الكنيسة وهي وير واإلركة التنوما دور ح في صيغها المتعددة.
 خفاقاتها في هذه المواجهة؟ إتدرس هذه الصيغ العقدية؟ وما سبب 
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Christianity: A Critical Reading 

Summary 

The phenomenon of the evolution of religions in terms of change; 

multiplicity of its groups, doctrines and trends, attempting to stand on 

their causes, and its schism in the same religion, have urged the 

researcher through rational view to study Christianity from that 

perspective. I envision in this study to explore the evolution of doctrinal 

formulas from one format to another and from one methodology to 

another one, which is in constant change and alteration every now and 

then. Based on an academic approach that relies on a doctrinal principle, 

it is clear that a true religion is not initially generated as a complicated 

theoretical metaphysics in accordance with the following statement: 

“The awakening of feelings in our lives always precedes the awakening 

of our thought”. This may lead us to seek what could deviate it from its 

rightful foundation. Could it be the fiducially and psychological 

conflicts that occur during political and intellectual events and is 

converted to specific formats? Could it be consequently generated 

beliefs in certain conditions dictated by certain circumstances? 

 

Through this evolution from a trend to another, rational objections 

were made. To rid these objections, the Church envisioned that it could 

be tackled by characterizing them as Gnostic spirituality based on the 

elements of metaphysics. This have forced it to immerse in the midst of 

Gnosticism, and thus added more complexity to its beliefs. 

To unravel this doctrinal complexity, we need to be aware of the 

philosophy of formulating such beliefs, track their development and 

change from an event to another within the church and follow it in its 

multiple formats .This leads us to a different question; “What was the 

role of the Renaissance in confronting the church during its exploration 

to its doctrinal formulas? And what is cause of failures in this 

confrontation ?And what is the cause of failures 
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 المقدمة

األديان الرسالية والوضعية ،  -توجهي لدراسة األديان بصفة عامة حكم ب
استدعت النظرة  -ومالحظة تطورها وتغيرها ، وتعدد فرقها ومذاهبها واتجاهاتها 

وكيفية تعددها وانشقاقها إلى سبابها ، أالعقلية دراسة هذه الظاهرة للوقوف على 
توجه لدراسة الدين أد ، مما جعلني فرق ومذاهب واتجاهات في الدين الواح

حيث بدأت بدراسة سلسلة متعاقبة لهذا   -خاصة –المسيحي  في هذه الجزئية 
الدين ؛ من مهنا )عقيدة الديانة المسيحية، قراءة نقدية( ودراسة ثانية تبين دور 

إن شاء اهلل -رجال الدين في تطور العقائد ، وهذه الدراسة التي تعد األخيرة  
في جوانب العقيدة المسيحية ، رأيت أن ادرس فيها كيفية تطور الصيغ  -تعالى 

العقدية من صيغة إلى صيغة ، ومن كيفية إلى كيفية ، وهي في تغييرها وتبديلها 
 من حال إلى حال . 

والمنطلق الدراسي من مبدأ عقدي واضح يتمثل في أن الدين الحقيقي ال 
معقدة عمال بالمقولة القائلة : ) إن استيقاظ يتولد في بدايته كنظرية غيبية مركبة و 

المشاعر يسبق في حياتنا دائما استيقاظ الفكر( وهذا يؤدي بنا أن نبحث عما يحيد 
بها عن أصلها الصحيح ، أهي الصراعات اإليمانية والنفسية وميولها أثناء 

عقائد في األحداث السياسية والفكرية وتحويلها تجاه صيغ معينة  ؟ وبالتالي تتولد ال
حاالت معينة تمليها ظروفها ؟ ومن تطور من اتجاه إلى اتجاه حتى تقع في 
اعتراضات عقلية ، وللتخلص من هذه االعتراضات  رأت الكنيسة أن باإلمكان 
التخلص من هذه اإلشكاليات بتفكيكها في أطر الروحانيات الغنوصية القائمة على 
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على  ن الغنوصية ، حتى أضافت العناصر الغيبية ، مما جعلها تبحث في أتو 
 ديانتها تعقيدًا على تعقيد .  

ولفككك هككذا التعقيككد العقككدي يلزمنككا أن نقككف علككى فلسككفة صككياغة هككذه العقائككد ، 
وتتبككع تطورهكككا وتبكككدلها مككن حكككال إلكككى حككال ، وهكككي فكككي أحضككان الكنيسكككة ، وهكككي 

 تتابعها في صيغها المتعددة .
هكككة الكنيسكككة وهكككي تكككدرس هكككذه صكككالح فكككي مواجومكككا دور حرككككة التنكككوير واإل

 خفاقاتها في هذه المواجهة ؟ إالصيغ العقدية ؟ وما سبب 
تناولككه بالدراسككة فككي أورغبككة فككي السككيطرة علككى محككاور هككذا البحككث  ثككرت أن 

 وخاتمة . ، ومبحثينمقدمة ، 
 : تتضمن إعطاء موجز لمحتوى البحث وجزئياته ، ومنهجي فيه .  فالمقدمة
 لعقيدة المسيحية في ا :  األول والمبحث
 الوحي واإللهام الكهنوتي .  : الثاني والمبحث

 نة المسيحية .ا: فتشمل على تقييم موجز للدي أما الخاتمة
 : منهج البحث

وهكككذه الجزئيكككات التكككي سندرسكككها تفكككر  علكككى البحكككث عكككدة منكككاه  ؛ المكككنه  
حككككيص ، االسككككتقرائي والتحليلككككي والتككككاريخي  ، والمقارنككككة القائمككككة علككككى النقككككد والتم

 .والمنه  التفكيكي
 ونسأل اهلل العون والسداد .
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 ألولاملبحث ا
 في العقيدة المسيحية

من القرن الماضي نشر فيلسوف كاثوليكي  «م5091أبريل  6» تحديًدا في
« الكانزين» في مجلة له كانت تحمل اسم« إدوارد لوروا» مشهور  نذاك هو

Laquinzine ل: ما العقيدة في الديانة المسيحية، مقااًل قائًما على التساؤل القائ
والذي ألقاه على رجال الالهوت الرومانيين التابعين لكنيسة روما الكاثوليكية، 
ولعل طرحه لهذا السؤال هو اعتقاده أن رجال الالهوت جديرون أن يقنعوا من 
لديهم شك أو عدم اقتناع أو عدم وئام بين االعتقاد المسيحي وبين ما لديهم من 

وأفكار. ولكن الكاتب فوجئ بسيل من األقالم التي تحمل السباب والشتائم  معارف
واالعترا  على مجرد طرح مثل هذا السؤال، وهو: ما العقيدة؟ أو ما تعريف 

أبى أن ينهزم، وقام بالرد على ما وجه إليه  «لوروا» العقيدة؟ هنا نجد أن السيد
 من نقد في قوة وبراعة.

ات أن ظهرت كتب أخرى تدور حول المفهوم وقد تولد عن هذه المناقش
، وكانوا يسعون جميًعا إلى أن يظهروا للعيان «لوروا» العقدي نفسه الذي طرحه

أن العقائد الكاثوليكية إذا نظرنا إليها على شكلها الذي تريد أن تظهره به التعاليم 
الحاضر الرسمية للكنيسة الرومانية، لم تعد مفهومة المعنى للذي يعيش في وقتنا 

الغالب عليه صفة العلمية ، ولم تعد قادرة على التعبير عن مشاعره، اللهم إال 
أصبح ثابًتا بما ال «: لوروا»بألفاظ رنانة ال معنى لها. وبعبارة جامعة كما يقول 

يدع مجاال للشك أن المشاعر الدينية عند من يريدون أن يفهموا دينهم، وأن 
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ا على هامشه، قد تعدت بمراحل طويلة للتعاليم يعيشوه، ال أن يعانوا منه ويحيو 
الحرفية للديانة المسيحية، وأن تطوًرا قد حدث بالفعل منذ الوقت الذي صيغت فيه 
هذه التعاليم، وأنه لم يعد هناك مفر من إيجاد توضيح جديد للعقيدة، لكن رجال 

قاوموا كل الكهنوت أبوا أن يعترفوا بهذه الحقيقة، وليتهم اكتفوا بذلك، بل لقد 
 .  (5) حركات التجديد واإلصالح

فالمشكلة المتمثلة في أن أفراًدا من المجتمع األوربي وغيره لم يسكتطيعوا أن 
يتفهمكككوا العقائكككد الكاثوليكيكككة الرومانيكككة بكككالمعنى الكككذي تريكككد أن تظهكككر بكككه التعكككاليم 

ة، الرسمية ظلت قائمة حتى إن سلطات الكنيسة قد تمادت في تأكيد عصمة العقيد
وهكككذا تظهككر اليككوم أمككام أعيننككا مرحلككة لهككا داللتهككا مككن مراحككل الصككراع الككدائم بككين 
الصيغة الجامدة للعقيدة الكاثوليكية واإليمان المتحرك. وهكذا مكا عبكر عنكه صكراحة 

عنككدما سككأل رجككال الككدين: )إن مككا تعلمونككه لنككا علككى أنككه عقيككدة ال « لككوروا»السككيد 
بحكم ما حصلته من علم وفلسفة  -عد مستعدة يصادف مكاًنا في نفوسنا التي لم ت

إلدراك مفكككاهيم الكككزمن الغكككابر والقكككرون الوسكككطى، ونحكككن نعلكككم تماًمكككا أن  -حديثكككة 
كانككا  Thamas d'Aquin والقككديس تومككاس اإلكككويني Augustinالقككديس أغسككطين 

فككككي عصكككككريهما فيلسككككوفين يتمتكككككع كككككل منهمكككككا بعلككككم واسكككككع وعميككككق، لككككككن منكككككاه  
ائق الكككدين المسكككيحية األساسكككية لكككم تعكككد تكككوقظ فكككي نفوسكككنا إال اسكككتداللهما علكككى حقككك

الفضكول واالسكتغراب المشكوبين بكاالحترام، هكذان الفيلسكوفان لكم يعكودا يكؤثرا فينكا أو 
ن كككل مككا نشككعر بككه نحوهمككا لككيس إال إعجاًبككا أدبًيككا مككرده صككفتهما التككي  يقنعانككا، وا 

ككككران ويحسكككان أصكككبحت أثريكككة، إننكككا نفككككر ونحكككس ونكككرى علكككى خكككالف مكككا ككككان يف

                                                 
(

1
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ويريكان، بككل إننكا نعككرف اان أشككياء لكم يكونككا يعرفانهككا، إن اسكم أي منهمككا ال يتككردد 
علككى شككفاهكم، معشككر رجككال الكهنككوت إال ممككثال لسككلطة دينيككة ال تقهككر، ومككع ذلككك 
فقكككد تعلمنكككا أن روح أحكككدهما العلميكككة والفلسكككفية ال تكككتالءم تماًمكككا مكككع روح ااخكككر، 

 نا في أفكارهما أمر سهل ميسور؟فلماذا إذن تعتبرون أن حبس

يجككب أن تكككون العقيككدة شككيًئا  خككر، شككيًئا يختلككف عككن الصككيغة التككي وضككعها 
مجمككع مقككدس فككي القككرن الرابككع، أو كتككب سككطرها راهككب فككي القككرن الثالككث عشككر؛ 
ن لم تفعلكوا فكاعترفوا أن تحديكد  العقيدة شيء لم يحدد بعد، ونطلب منكم تحديده، وا 

ى اان غيكر كامكل، وغيكر دقيكق، تقكدموا خطكوة إلكى األمكام حقيقة االعتقاد ظكل حتك
نحو كمالها الخالص، وارتفعكوا بعك  الشكيء نحكو حقيقتهكا التكي ال يمككن إدراكهكا، 
ثككم عبككروا عمككا تكونككوا قككد أدركتمككوه بلغككة نفهمهككا، لغككة نسككتطيع بهككا أن نجابككه، دون 

 .(5)خوف أو وجل، وفي حدود معطيات علمنا وفلسفتنا

وم العقيككككدة إذا بككككدأنا بدراسككككتها فككككي المككككدارس الفلسككككفية القديمككككة وبمتابعكككة مفهكككك
تطلكق علكى الصكيغ؛ « عقيكدة» نجدها أكثكر تعقيكًدا، ففكي هكذه المكدارس كانكت كلمكة

التككي كانككت تكككاد تكككون معصككومة، والتككي كانككت تتضككمن المعككارف األساسككية لكككل 
عاش فكي  اإلسكندري، العالم المسيحي الذي Clemeas« كليمانس»فك  نظام فلسفي

« العقائكككد»بدايكككة القكككرن الثالكككث، وفكككي وسكككط مشكككبع بالفلسكككفة اليونانيكككة، ي عكككر ف تلكككك 
الفلسكككفية التكككي هكككي عبكككارة عكككن المقكككدمات والنتكككائ  لككككل نظكككام مكككن نظكككم الهيللينيكككة 

 «عقائد فيثكاغورس»الكبرى، فكثيًرا ما كان يقال فيما حول بداية العصر المسيحي 
Pythagorc  عقائد أفالطون»أو» Platon  عندما يراد الحديث عكن مكذهب أحكدهما

                                                 
(

1
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الخاص، لم تعد كلمة عقيدة تعنكي األحككام العمليكة فقكط، فهكذه األحككام العمليكة قكد 
أصبحت ال تمثل إال مكاًنا ثانوًيا لدى مفكري اليونان، ال يشذ عن ذلك فيثكاغورس 

يكة ككان يكراد نفسه، فعندما كانت تذكر كلمة العقائد في هذه المكدارس الفلسكفية الوثن
منهككا مؤكككدات ميتافيزيقيككة ال تعنككي فقككط عنككد مككن يعتنقونهككا اإليمككان، بمعنككى الثقككة، 

 بل تعني أيًضا على األخص: اإليمان بمعنى االعتقاد.

إن الفالسككفة  نككذاك كككانوا يريككدون أن يكككون اإليمككان الككذي يبشككرون بككه بككين 
المبرهن عليه عقلًيا، وقد تالميذهم، ويريدون منهم أن يعتنقوه هو اإليمان المتعقل و 

كتب كليمانس اإلسكندري المسيحي المعجب بالمقدمات الفلسكفية، كتكب فكي تحديكد 
. إنها مفهوم تدركه النفس بواسكطة «إنها نوع من التحصيل العقلي» معنى العقيدة:

العقككل، أو علككى األصككح بواسككطة االسككتدالل العقلككي، والواقككع أننككا مككن وجهككة نظككر 
نقبل مقدمات وضعها مفكر مثل فيثاغورس أو أفالطون؛ ألنهمكا  تفكيرنا الحالي ال

في كثير من األحيان يعتمدان على بع  األحكام المسبقة، غير أن عند بناء كل 
منهما لمذهبه كانت تحدوه رغبة صكادقة فكي بنائكه اعتمكاًدا علكى العقكل وحكده الكذي 

لنككا أن ننككدهش  التزمككوه منهجككًا فككي بحككوثهم وتقصككيهم عككن الحقيقككة ،  وكككذلك لككيس
عندما نرى أن المجهكود الكذي بكذاله لشكرح وبيكان حقيقكة الككون والحيكاة، ومكا يتعلكق 
بهمككككا مككككن تثبيككككت قواعككككد النشككككاط العقلككككي والقواعككككد األخالقيككككة، وهككككي كلهككككا مسككككيرة 
بمعطيككات ومنككاه  علككم لككيس لككه اليككوم وجككود، وأن وجهككه العلمككي قككد اختفككى، وهنككا 

يجيب عن متطلبات تفكيرنا، الذي قكد  لمجهود الليس لنا أن نندهش إذا كان هذا ا
يكككون فككي وسككط  خككر، ويعمككل فككي مكونككات أخككرى، لهككا معطياتهككا وظروفهككا. وهككذا 
شككأن اإلنسككان فككي معظككم القضككايا ، ومابالككك فككي المسككائل اإليمانيككة ، التككي ينطلككق 
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اإلنسكككان فيهكككا مكككن عمكككل العقكككل ، ومكككرد هكككذا الخكككالف راجكككع إلكككى أن االطكككار الكككذي 
 عقله مخالف الطار عقل ااخرين . وضع على

غيككككر أن النظككككرة الفلسككككفية للعقائككككد الفلسككككفية لككككم تككككدم علككككى حالهككككا وتعريفهككككا 
 وصككفاتها األوليككة بككل غيككرت مككن صككفاتها العمليككة بعكك  الشككيء؛ ذلككك أن عصككر

ككككان يأخكككذ ككككالم الفيلسكككوف علكككى أنكككه تبريكككر لمكككا تؤككككده « كليمكككانس اإلسككككندري»
تباع والمريدين من تبعات التفكير الشخصي. وبالتكالي المقدمات الدينية، ويعفي األ

يصككبح اإلنسككان مسككلوبًا فككي شخصككيته وبالتككالي يكككون االصككطالح قككد وصككل إلككى 
 مرحلة جديدة في مفهومه .

ومككع ذلككك نجككد أن علمككاء الككدين المسككيحي يلومككون خصككومهم مككن مشككايعي 
قكة علكى أنهكا نكوع الفلسفة على ثقتهم بالمبادئ الفلسفية، حيث ينظرون إلى هكذه الث

 5من االعتقاد الباطل.

وهنككا نجككد أن المسككيحيين عنككدما وقفككوا عنككد مفهككوم العقيككدة فككي ظككل السككائد 
ثقافًيكككا  نكككذاك قكككد قكككاموا بتضكككمين مفهكككوم العقيكككدة معنيكككين أو مفهكككومين همكككا: األمكككر 
الصككادر مككن السككلطة صككاحبة الشككأن، وقاعككدة اإليمككان الككذي ال ينككاقش؛ والمعصككوم 

                                                 
1
انت( الذي كان له مؤلفات من ضمنها هذه النظرة تنطبق على كل من سار على نهج الفيلسوف )ك  - 

كتاب )الدين في حدود العقل الخالص ( خصصه لبيان العالقة بين العقل والدين منتهياً إلى أن 

الدين ومبادئه ال تصمد أمام المنطق الحر ، وصدر كتابه هذا في عهد ) فردريك وليم ( ملك 

صادر الكتاب لما رأى فيه من بروسيا ، الذي كان معروفاً بتزمته وحجره على الحريات ، ف

المساس بعقائد الدين المسيحي . وكذلك كتب الفيلسوف ) جون لوك ( كتاباً سماه ) رسالة في 

التسامح ( بين فيه ما وقع بين المسيحين من خالف وتقاتل وتناحر في الدين المسيح وعقائده . من 

لتسامح ، ترجمة د/ عبدالرحمن أراد المزيد حول هذه القضايا فليراجع جون لوك ، رسالة في ا

 م ،بيروت .1811بدوي ، دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة األولى ، 

م ، دار المطبوعات الدولية ، 1898ود/ رفقي زاهر ؛ اعالم الفلسفة الحديثة ، الطبعة األولى ،   -

 مصر .



 
 محكمة. جامعة قطر علمية. مجلة م4074/هـ 7200(00كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. العدد) مجلة 

 

 -355- 

يعككظ ويبشككر فككي « بككولس» م، وهككذا المفهككوم واضككح عنككدما قككام القككديسبككأقوال المعلكك
أوسككاط الككوثنيين حككول المعابككد اليهوديككة المنتشككرة فككي العككالم اليونككاني، حيككث حككاول 
القديس بطرس من جهة، والحواريون من جهكة أخكرى أن يقنعكوا اليهكود بالثقكة التكي 

سككت قاعككدة أن أوامككر كككانوا يحسككون بهككا تجككاه رسككالة المسككيح، منككذ ذلككك الحككين تأس
« المسككيح» المعلككم ال تنككاقش بككأي حككال مككن األحككوال، وذلككك أن فككي شككخص المعلككم

في وجدان  تكمن السلطة كلها ؛سلطة اإلله األب، وكلما كبر شخص المسيح 
المسككيحي كلمككا اقتككرب مككن اإللككه؛ حتككى جككاء اليككوم الككذي اخككتلط فيككه شخصككه بككذات 

أصككبحت شككيًئا فشككيًئا غيككر قابلككة للمناقشككة رداء السككلطة، و « عقائككده» اإللككه فاكتسككت
أو بعكككد صكككاحب أي رسكككالة يعتقكككد أن لكككه  ... ومكككن ثكككم مكككن أتكككى بعكككد المسكككيح 

أهليككة تامككة لتمثيككل صككاحب الرسككالة. أو قككل لتجسككيد سككلطته، ذلككك أنهككم يككرددون مككا 
ككككان يقولكككه ويوسكككعون دائكككرة نشكككر تعاليمكككه ومبكككادئ دينكككه بكككين النكككاس حتكككى يسكككود 

 يع.ويصبح ديًنا للجم

أو إيمانه ي ْجِمع  علماء األديان وفي حقيقة دين المسيح عيسى 
على  (5)

كككان يحمككل بككين جوانحككه قككوة فريككدة، وأنككه كككان يعككيش الككدين الككذي  أن عيسككى 
سكحاق ويعقكوب، وشكريعته  ينب  به قلبه، وهو ديكن  بائكه، فهلهكه هكو إلكه إبكراهيم وا 

كملها، كمكا قكال هكو نفسكه إلكى هي شريعة موسى، وأنه لم يأت ليبطلها، بل جاء لي

                                                 
(

1
 . 33انظر: شارل جنييبيرت: تطور العقائد، ص ( 
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، مع االعتراف واألخذ بأنه ولكد يهودًيكا، وظكل يهودًيكا، وأنكه (5)أن تصل إلى غايتها
  . (2)«لم أرسل إال إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» كان يقول في بدء دعوته:

إذن طرحكككت الديانكككة المسكككيحية فكككي بدايكككة أمرهكككا علكككى أنهكككا امتكككداد للديانككككة 
رت بعككد حككين، وقككدمت نفسككها للبشككرية علككى أنهككا حركككة إصككالح اليهوديككة، ثككم تطككو  

وتصحيح للديانة اليهودية، وبشارة إلهية لجميع األمم، وعليه فقد بقى اليهود خكالل 
 أو« المسكككككي ا» ينتظكككككرون المخلكككككص القككككرنين السكككككابقين علكككككى مجكككككيء المسكككككيح 

الوعكد الكذي الذي سيحقق لهم وعد الرب ألبنائه بامتالك األر ؛ وهو « الماشيح»
ولنسلك أ عطي هذه األر ، » قائاًل له:« إبراهيم» بذله الرب من دون مبرر إلبرام

. ومضككت السككنون والقككرون مككن (3)«مككن نيككل مصككر إلككى النهككر الكبيككر، نهككر الفككرات
 دون أن يتحقق وعد الر ب حتى يومنا هذا.

ل: إن سككطعت بقككوةر فكككرةي يهوديككة تقككو »ومككع بدايككة القككرن الثككاني قبككل المككيالد 
وعد الرب لن يتحقق إال من خكالل بطكل يهكودي، أو نبكي ككريم يكأتي ملتحفًكا بكرداء 

أو حسككبما سكككموه أنفسككهم الماشكككيح؛ وهككي كلمكككة تعنككي حرفًيكككا «  المهككدي المنتظكككر»
الممسكوح بالزيكت المبكارك؛ وهككو الكذي سيصكير ملًككا لليهككود، ومخلًصكا لهكم ممكا هككم 

 تظاره.فيه، ومحقًقا َوْعَد الرب، الذي طال ان

                                                 
(

1
 .11 -19عدد:  -3إنجيل متى: اإلصحاح:   ( 

(
2

، مكتبة المحبة، الطبعة الثالثة، 33يوسابيوس القيصري: تاريخ الكنيسة، ترجمة: مرقس داود، ص   (
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فكي حياتكه أن تككون هنكاك حقيقكة إلهيكة غيكر تلكك  ولكم يتصكور المسكيح 
التكككى أوحاهكككا يهكككوه مكككن قبكككل إلكككى أنبيائكككه الكككذين يعترفكككون بمكككا ترككككوه للشكككعب مكككن 

 مأثورات.

أن مواطنيكه  نكذاك مكن اليهكود  ومن المعاناة التكي ككان يعانيهكا المسكيح 
مككا كككان كبريككاؤهم يصككم  ذانهككم عككن لكم يكونككوا يسككتجيبون لرجائككه فككي حياتككه، فغالًبكا 

 االستماع لحديثه.

فقككد انكبككوا علككى دراسككة الشككريعة، وهككي دراسككة شككاقة « الربككانيون»أمككا الكتبككة 
ودقيقة، تؤهل صاحبها لالدعاء والكبرياء، والتعالي الثقافي؛ وهؤالء بكدورهم العلمكي 

غيكككر هككذا لكككم ينظككروا إلكككى المسككيح عيسكككى ابككن مكككريم نظككرة جكككادة وهككو ابكككن نجككار، 
مثقف، بل ربما كان شديد الجهكل بمكا لكديهم مكن كنكوز العلكم؟ والحقيقكة هكي أنكه لكم 
تكن هناك صلة بين ديكنهم ودينكه، فمكا ككان مكنهم إال أن أصكروا علكى هالككه، أمكا 
تالميككذه فقككد تماسكككوا بعككد فتككرة مككن الرعككب والقنككوط، واعتقككدوا أنهككم رأوه بعككد حادثككة 

شكككجعهم اإليمكككان بقيامتكككه، ووجكككدوا فكككي  الصكككلب علكككى شكككواطئ بحيكككرة طبريكككة، لقكككد
أنفسهم الجرأة ليحملوا تعاليمكه التكي وضكع بكيالطس حكداا لهكا، ومكع ذلكك فقكد غيكروا 
جوهرهككا وهككم معتقككدون أنهككم يغوصككون فككي أعماقهككا طبقًككا لرغباتككه؛ ذلككك أن عيسككى 

  كان يدعو قبل كل شكيء إلكى اإليمكان بكاهلل األب، واسكع الملككوت، أمكا هكم– 
فقد أخكذوا يبشكرون واضكعين فكي المقكام األول اإليمكان بعيسكى الكذي قكام  –تالميذه 

مككن بككين األمكككوات، عيسككى الحكككي، عيسككى الككذي تمثكككل عودتككه القريبكككة فجككر الكككزمن 
 .(5)الموعود

                                                 
(
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وقيامكه مكن  وفي الوقت نفسه لو تتبعنا موقف اليهود مكن صكلب عيسكى 
رسالة التي جاء بها عيسكى بين األموات لوجدنا )أن اليهود لم يعتقدوا عموًما في ال

نفسه، فهنهم لم يكونوا على استعداد لتقبل فكرة أن رجاًل بسيًطا، مثل المسيح مكات 
الكذي لكه « ابن العلكي»على الصليب أمام الشعب، بين سارقين، كان على الحقيقة 

والكذي بشكرت بكه األنبيكاء ... إن الحجك  التكي جكاء بهكا الحواريكون إلثبكات « الكل»
من األموات، وظهوره لجماعتهم الصغيرة، واكتشكاف قبكره خالًيكا فيمكا  حدوث قيامته

بعككد، صككبيحة يككوم األحككد، كككل هككذه الحجكك  لككم تكككن تثيككر فككي هككذا الككزمن الغككابر مككا 
تثيككره اليككوم مككن اعتراضككات، بيككد أن هنككاك اعتراًضككا واحككًدا كككان كافًيككا لتحطككيم هككذه 

عترا  يتمثكل فكي أن تلكك الحج  في شعور الخصوم من اليهود المثقفين؛ هذا اال
الحجكك  قكككد جككاء بهكككا أميككون، وأن أحكككًدا غيككر هكككؤالء الجهلككة لكككم يكككن ليتكككأتى لكككه أن 
يتثبكت مككن صكدق االدعككاءات التكي قككدموها، فالقيامككة لكم يرهككا تالميكذه، وسككرعان مككا 
اصطدمت نبوءة الحواريين بمقاومة عنيفة من رجال الدين، ولم تجكد قبكواًل إال لكدى 

ولكن هذه العقيدة، عقيدة القيامة من األموات، لكي تبقى علكى قيكد قلة قليلة منهم، 
الحيكككاة ككككان عليهكككا أن تبحكككث لهكككا عكككن بيئكككة أخكككرى بعيكككدة عكككن مشكككارف األوسكككاط 
اليهودية، وسط الوثنيين، الذين كانوا يميلون إلى اعتنكاق اليهوديكة، مكدفوعين بميكل 

لى غكرس هكذه العقيكدة طبيعي، أو بعوامكل الصكداقة وعالقكات التجكارة، أمكا الكذي تكو 
الككذي كككان واحككًدا مككن الفريسككيين القالئككل « بككولس»فككي هككذه األوسككاط فهككو القككديس 

الكذين اعتنقككوا هكذا اإليمككان الجديكد، فتككولى عكر  هككذه العقيكدة التككي رفضكها اليهككود 
علكككى هكككؤالء الكككوثنيين فكككي صكككراحة، بعكككد أن حللهكككم مكككن قيكككود الشكككريعة اإلسكككرائيلية 

 .(5)الصعبة"
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اليهودية تطورت أو قل العقيدة الدينية التي أتى بها عيسى ابكن  إذن العقيدة
مريم قد تطورت بعد وفاته وصكلبه وقيامكه، وأن ذلكك التطكور قكد تكم علكى يكد بكولس 
الرسكول، وبهككا ابتعككدت الهككوة والشككقة بككين الديانككة اليهوديككة المشككربة بالمسككيحية التككى 

ة؛ والتككككي كككككان علككككى الديانككككة اعتنقهككككا الوثنيككككون بعككككًدا كبيككككًرا عككككن اليهوديككككة الخالصكككك
المسككيحية ابتككداًء مككن القككرن األول أن تككنظم نفسككها كككدين خككاص، يسككتقي مقوماتككه 
األساسككية مكككن عدائككه ألصكككله العبككري. غيكككر أن هككذا اإليمكككان المسككيحي قكككد تجكككاوز 
الطبقككات الككدنيا مككن المتككدينين إلككى أن وصككل إلككى أن اسككتقر فككي التقائككه بالمككدارس 

المبككادئ الميتافيزيقيككة فككي شككرحها للكككون وتكككوين أو توضككيح الفلسككفية القائمككة علككى 
 اهلل. فكرة الحياة النهائية ومعناها، والغاية من الحياة، وتوضيح فكرة

إذن عقيككدة الحككواريين فككي مجموعككة قواعككدها البسككيطة للحيككاة العمليككة التقككت 
الرسكول نفسكه، علكى أنهكا شكيء مكوحى « بكولس»مع ميتافيزيقا الفالسكفة حتكى عنكد 

به، وابتعدت عن مظهر الجدل والنظر العقلي، غير أن الفلسفة اليونانية قد طغكت 
على النظكرة المسكيحية، حيكث حولكت اإليمكان الخكاص لتالميكذ المسكيح األوائكل إلكى 

 إيمان اعتقادي مذهبي.

وبتتبككع قصككة مككوت المسككيح نجككد أن المككؤرخين يككروون أن بككولس الرسككول قككد 
لقكككد تخي لكككه بكككولس الرسكككول علكككى أنكككه إنسكككان »ة رفكككع المسكككيح فكككوق مسكككتوى اإلنسكككاني

إلهكككي، تقمصكككه روح القكككدس بشككككل يمككككن معكككه القكككول بأنكككه أصكككبح هكككو نفسكككه روح 
يصككوره كمككا لككو كككان تجسككيًدا « إنجيككل يوحنككا»، حتككى إن اإلنجيككل الرابككع (5)القككدس
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لالبكككن، للكلمكككة الحيكككة، إلرادة اهلل الخالقكككة، ولكككم يمكككِ  وقكككت طويكككل حتكككى اعتبكككرت 
مسيح وحًيا مماثاًل للوحي الذي اختص يهوه به موسى واألنبياء من بعكده، تعاليم ال

غيككر أنككه يمتككاز عنككه بأنككه أكثككر كمككاال، وأنككه جككاء ليحككل محلككه، مككن أجككل خككالص 
البشر، ونمكو العقيكدة المسكيحية علكى هكذا النحكو يجعكل مكن الطبيعكي أن تككون ككل 

بشكرط أن تككون مكأثورات غيكر مقبكول إال  إضافة، وكل تعقيد يزيد في مجملها أمكًرا
تعني الكذكريات « مأثورات» التالميذ األ ول قد أمرت به أو افترضت وجوده، وكلمة

المرفوعككة، بدرجككة قليلككة أو كثيككرة مككن الصككحة إلككى المسككيح، عككن طريككق الحككواريين، 
 .(5)األناجيل ومنها مادة

 تثبيت قاعدة اإليمان المسيحي في قلوب المتدينين:

ديككة فكككي الديانككة المسككيحية فكككي تطورهككا اسككتدعى بحككككم تثبيككت الصككيغة العقائ
طبيعة األشياء قيام ما يسمى بالسلطة التي بدونها ال تثبت قاعدة اإليمان، إال بها  
وهنككا واضككح أن عقائككد السككيد المسككيح كانككت تأخككذ قيمتهككا مككن عالقتككه بككاهلل، وممككا 

تأخكذ قيمتهككا يكوحى إليكه مكن خكالل هكذه العالقكة، وكككذلك فكهن عقائكد حوارييكه كانكت 
من رسالتهم المحدودة؛ تلك الرسائل التي ينظر إليهكا مكن قبكل الكاثوليكك علكى أنهكا 
تسككاوي الكتكككاب المقكككدس ، وفككي المقابكككل تكككرى البروتسككتانت أهميكككة لهكككذه الرسكككائل ، 
و خرون يرون أن المأثورات تابعة للكتاب المقدس وأن دورهكا دور التفسكير والشكرح  

سكلطة فكي حقيقكة األمكر كانكت موجكودة فكي حيكاة المسككيح للكتكاب المقكدس . وهكذه ال
المؤسسكككة ذات »أو « الحكومكككة النظاميكككة» والحكككواريين، وهكككي مكككا يمككككن تسكككميته بكككك

، وال بككد منهككا لكككل جماعككة تسككعى إلككى أن تككنظم حياتهككا «األنظمككة واللككوائح اإلداريككة
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بشكككل منهجككي سككليم، إذن فالسككلطة كانككت موجككودة تباشككر عملهككا فككي كككل جماعككة 
سيحية على المسكونة، بواسطة مجمع المؤمنين نفسه، عن طريكق تكليكف بعك  م

برعايككة شككئون الجماعككة الماديككة  –كمككا كككان يفعككل اليهككود فككي معابككدهم  –أعضككائه 
واإلداريكككة؛ وبعككككد مككككوت الحككككواريين األوائككككل، ظهكككرت جماعككككة أخككككرى كككككانوا يسككككمون 

وز وظهكككور علكككى بكككالمتنبئين المتجكككولين، مكككا بكككين حكككواريين ورسكككل، وككككان لهكككم بكككر 
الساحة المسيحية، وكانوا مؤثرين في االتجاه المسيحي، فكاعتبروا مكن قبكل الكبع  
كما لكو ككانوا يتصكرفون ويتكلمكون بكوحي مكن روح القكدس، غيكر أنكه بقيكت للمجمكع 
الحرية في منح الثقة أو حجبها عما كانوا يأتونه من أقوال وأفعال، فكالمجمع وحكده 

ن، وهككو وحككده الككذي يقبككل أو يككرف  مككا يككأتي بككه هككو المسككئول عككن شككئون اإليمككا
هككؤالء؛ كككل إضككافة أو اقتككراح يككأتي بككه أحككدهم كانككت تقككدم للمجمككع علككى أنهككا نعمككة 
وفضكككل ربكككاني روحكككي صكككادر عكككن روح القكككدس، وبهكككذه الصكككفة ال يملكككك أحكككد مكككن 
الوجهككة النظريككة حككق ردهككا إال روح القككدس، أمككا عملًيككا فككهن المجمككع وحككده يقبككل أو 

 ا من اإلضافات أو البدع.يرف  أيا 

هككا هككي ذي الوظككائف اإلداريككة وحككق السككهر علككى رعايككة االعتقككاد القككويم، أو 
اإليمان القويم، وحق امتياز التمتع بامتالك قوة الطقوس تجتمكع بقكوة فكي يكد رجكال 
الكهنوت، وهي تعد في حقيقة أمرهكا سكلطة رجكال الكهنكوت، وهكذه السكلطة لكم تكأِت 

عطاًء وكرًما ومنحًة، بل أتت بعد صراع ومقاومكة، تحمكل  هكذا هبة بال سبب، أو
، وللحقيقككة فككهن وجودهككا كككان ضككرورًيا؛ إذ 5لنككا النصككوص القديمككة بعكك  فصككولها

بدونها كانكت الكنيسكة سكتفترق إلكى أحكزاب وشكيع، ال تقكوى مكع كثرتهكا علكى الحيكاة 
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ر الكرأي ووقكع واالستمرار. وفي نهاية األمر فيما يتعلكق بكالتنظيم الكهنكوتي قكد اسكتق
االتفاق على االعتراف بضرورة إيجاده، خاصة أنه كان مراًدا للمسيح، وفي الوقت 
ذاتكككه يرجكككع تاريخًيكككا إلكككى الحكككواريين، ومكككن ثكككم فكككهن األسكككاقفة قكككد وجكككدوا فكككي سكككلطة 

خلفككاء  –األسككاقفة  –الحككواريين ضككماًنا وتقديًسككا لهككا؛ ألنهككم فككي حقيقككة األمككر هككم 
 هم اإلبقاء على المأثورات وحفظها كاملة غير منقوصة.للحواريين، وعملهم ووظيفت

كان األسكاقفة فكي بدايكة األمكر منعكزلين، والكنكائس ككذلك كانكت منعزلكة عكن 
بعضكككها الكككبع ، واألسكككاقفة  نكككذاك ككككانوا يعتبكككرون مسكككئولين ككككل علكككى حكككدة أمكككام 

ي المسيح عن السلطة العقائدية التي كانوا يمارسونها مع أتباعهم في كنائسكهم، وفك
مرحلككة ثانيككة فككي القككرن الثككاني المككيالدي كككانوا يتكككاتبون فككي أمككور ديككنهم، وكككذلك 
كككانوا يتككزاورون، ومككن ثككم بككدأوا يجتمعككون فككي مجموعككات تتفككاوت أعككدادها حسككب 
الظروف، وكانوا يطلقون عليها االجتماعات الكهنوتية أو االجتماعات المسكونية؛ 

الزنادقكة أو غيكرهم، وخاصكة المسكائل  لتدارس المسائل والقضايا التي تثار مكن قبكل
 التي تثير الخالف والتناحر أو الخروج على مبادئ وطقوس الديانة واإليمان بها.

 مفهوم العقيدة في الكنيسة الكاثوليكية:

بتلككككك الخطككككوات المتتاليككككة لقضككككايا اإليمككككان القككككويم فككككي الديانككككة المسككككيحية، 
ل بكككين األسكككاقفة، وبتتبكككع حيكككاة وكيفيكككة الحفكككاظ عليكككه، وبتككككوين المجكككامع، واالتصكككا

الحككككواريين، ومسككككلك السككككيد المسككككيح نسككككتطيع أن نقككككف علككككى تصككككور مفهككككوم كلمككككة 
العقيككدة لككدى الكنيسككة الكاثوليكيككة المسككيحية؛ بصككفة عامككة إن العقيككدة فككي مفهومهككا 
العام حقيقة معصومة، وحكم ال يمكن نقضه، وهي من حيث جوهرها مكوحى بهكا، 

تكلككم يهككوه إلككى موسككى، أو أوحككى بهككا عككن طريككق المسككيح  أوحاهككا اهلل مباشككرة؛ كمككا
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خككالل تعاليمككه األرضككية، التككي ترويهككا لنككا األناجيككل، أو التككي أوحيككت إلينككا بطريككق 
غير مباشر بواسطة اإللهام لمن لديهم األهلية واالستعداد لتلقيه، الذين هكم رؤسكاء 

 الكهنوت المحركين بروح الحواريين.

العقيكدة إال بعكد أن تككون قكد حكددت وصكيغت فكي "إذن فال يمككن االعتكراف ب
أي بواسككككطة  –عبككككارة خاصككككة، وأعلنككككت علككككى المككككت بواسككككطة السككككلطة المختصككككة 

المجكككامع المقدسكككة فكككي الكككزمن الغكككابر، وبواسكككطة البابكككا حالًيكككا فيمكككا يتعلكككق بالكنيسكككة 
بهلهككام مككن روح القككدس؛ وبعككد أن تقككول السككلطة كلمتهككا فككهن العقيككدة  –الكاثوليكيككة 

ي يفتككر  أنهككا ال تنطككق بغيككر الحقيقككة تصككبح بالنسككبة ألتبككاع الكنيسككة موضككوع التكك
إيمككان ثابككت ومعصككوم؛ ألن اهلل ال يخطككئ، وال يوقككع أحككًدا فككي الخطككأ، ثككم تصككبح 

تلكك هكي العقيكدة مكن  (5)هذه العقيدة إذا أمكن قاعدة تحكم بع  ااداب والعكادات"
وبهكككا مجتمعكككة تعبكككر عكككن  الناحيكككة النظريكككة، التكككي هكككي: وحكككي، وسكككلطة، وعصكككمة،

 العقيدة في مفهومها العام.

وبنظكككرة تحليليكككة نقديكككة عقليكككة فكككي مفهكككوم العقيكككدة المسكككيحية نكككرى أن بعككك  
يرون أن النظرة العقلية لم يعكد لهكا دور فكي العقيكدة المسكيحية إال  (2)علماء األديان

 دور القبككككول والتبريككككر؛ خاصككككة إذا نظككككر إلككككى العقيككككدة المسككككيحية مككككن وجهككككة نظككككر
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تزيككد علككى أن تكككون قككراًرا أو مرسككوًما  ااخككرين؛ الككذين ينظككرون إليهككا علككى أنهككا ال
 قنصلًيا، أو بابوًيا.

أمكا المكؤمن المسكيحي أو غيكره مكن المكؤمنين فيكرى األمكر علكى خكالف ذلكك، 
فعنككده أن سككلطة البابككا التككي يخيككل للككبع  أنهككا هككي التككي أوجككدت العقيككدة لمككا يبككدو 

ا، هككي سككلطة ال يمكككن مهاجمتهككا؛ ألنهككا ال تتصككرف مككن مككن اتخاذهككا خطككًرا  دمًيكك
تلقكككاء نفسككككها، وال بطريقككككة تعسكككفية، وهككككو يككككرى أن قككككرارات البابكككا لككككيس فيهككككا شككككيء 
شخصي، فسلطته ليست إال واسطة ضرورية، لكنهكا حياديكة بكين المكؤمنين وربهكم، 
 فالبابككا رجككل اختيككر بواسككطة أمثالككه مككن البشككر، وهككو أثنككاء حياتككه العاديككة عرضكككة
للزلكككل والخطكككأ اللكككذين يتعكككر  لهمكككا ككككل عقكككل بشكككري، لكنكككه يشكككعر بارتفاعكككه فكككوق 
الضعف البشري الجبلي لما يتجه إلى روح القدس طالًبا منه العون واإلرشاد، ومن 
هنككا ككككان جكككوهر العقيككدة بالنسكككبة للمسكككيحي التككابع لكنيسكككة رومكككا هككو الكككوحي الكككذي 

 .(5)ألديان السماوية"يضمن صحتها، ونفس الشيء يقال بالنسبة ألتباع ا

إذن فالصككفة الخاصككة بالعقيككدة المسككيحية وغيرهككا مككن العقائككد السككماوية؛ هككي 
يتسككع اليككوم ليشككمل مؤكككدات متعككددة « العقيككدة» كونهككا مككوحى بهككا، غيككر أن مفهككوم

ومختلفككة نوًعككا مككا، ورغككم ذلككك فككهن هنككاك عقائككد ثابتككة بطريقككة إيمانيككة ال اسككتداللية 
د اهلل، وتأكيككككد عنايتكككه، وتأكيكككد وجكككود الكككروح والحيككككاة موضكككوعية، مثكككل تأكيكككد وجكككو 

 األخرى.
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وهككككذه القضككككايا العقديككككة تمتككككاز ببسككككاطتها، وأنهككككا ال يمكككككن االسككككتدالل علككككى 
صحتها بدقة، لكنها متصورة، ويمكن للعقل البشكري أن يتأككد مكن صكحتها بطرائكق 

 ت العقلية .عدة قائمة على مفاهيم السببية والغائية والعدالة، في حدود االمكانا

وكذلك تمتاز هذه القضايا العقدية بأنها موجودة في أساسيات معظكم األديكان 
السككككماوية واألديككككان الوضككككعية القديمككككة؛ إذ إن كككككل ديككككن يبككككرر وجككككود هككككذه العقائككككد 

 بطريقته الخاصة، وال يجد صعوبة في هذا التربير.

ة أكثككر غيككر أن إلككى جانككب هككذه القضككايا العقديككة األوليككة توجككد قضككايا عقديكك
 تعقيًدا، حيث ال يسكيطر عليهكا العقكل وطكرق اسكتدالله، وهكو مكا أككد عليكه األسكقف

بقولكه فكي العقيكدة التكي "هكي فكي حكد ذاتهكا أعجوبكة غيكر قابلككة  Mignot« مينيكون»
للتصككديق، إنهككا شككيء مرعككب، إنهككا تقتضككي إذالل العقككل وخضككوعه لمككا ال يمكككن 

واألخالقيككككة مككككا قككككد ال يكككككون فككككى  فهمككككه، إنهككككا يترتككككب عليهككككا مككككن ااثككككار الروحيككككة
ومككن أمثلككة ذلككك بككذل العقككل المسككيحي وغيككره مككن العقككول  (5)االسككتطاعة اختراعككه"

التكككي ال تسككككلم بكككالتبرير؛ القككككول بككككأن اإلنسكككان يولككككد حككككاماًل لبكككذور هالكككككه المككككرتبط 
بخطيئككة ارتكبهككا أبككو البشككر  دم عنككدما كككان فككي جنككة عككدن، إنهككا عقيككدة الخطيئككة 

في ظلها حملت البشرية خطيئة  دم إلكى يومنكا هكذا، وككذلك القكول  األصلية، والتي
بكككأن عيسكككى قكككد ولدتكككه عكككذراء، بعكككد أن حكككدثت معجكككزة حملهكككا بكككه عكككن طريكككق روح 
القكككدس، هكككذا القكككول لكككيس خروًجكككا عكككن دائكككرة التجربكككة فقكككط، بكككل خروًجكككا عكككن دائكككرة 

ذاتهكككا ال  العقكككل، أريكككد أن أقكككول: إن عقيكككدة حبكككل العكككذراء، إذا نظرنكككا إليهكككا فكككي حكككد
تعطينككا أي مككادة لالسككتدالل العقلككي، وهككو االسككتدالل الككذي يسككتهدف تقريككر صككحة 
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هككذه العقيككدة، وصككحة النصككوص التككي قامكككت عليهككا، والقككول بككأن عيسككى الكككذي ال 
يمككككن اعتبكككاره مكككن النكككاحيتين الروحيكككة والدينيكككة فكككوق مسكككتوى البشكككر سكككمًوا وسكككناًء، 

وهكو فكي  –ليس له مظهكر إنسكان فقكط القول بأن هذا الرجل هو إنسان كامل، أي 
نفس الوقت تجسيد لإلله الال محدود، والكذي ال يمككن تصكور كنهكه، أي أن جسكده 
المرئكككي المحكككدود بالضكككرورة قكككد احتكككوى الالمتنكككاهي اإللهكككي، هكككذا القكككول ال يمككككن 
تصكككوره، إنهكككا عقيكككدة التجسدكككد المعتمكككدة علكككى عقيكككدة أخكككرى؛ هكككي القكككول بطبيعتكككين 

يح، ومكككن الميسكككور أن نككدرك أن ككككل محكككاوالت االسكككتدالل علكككى كككاملتين فكككي المسككك
صكككحة هكككذه العقيكككدة ليسكككت سكككوى مجكككرد دعكككاوى تعتمكككد علكككى أكثكككر أنكككواع الشقشكككقة 
اللفظيكككة تفاهكككة، وخلكككًوا مكككن المعنكككى. والقكككول بكككأن اهلل هكككو فكككي نفكككس الوقكككت واحكككد 
ومثلككككث، وأن اإلنسككككان يتمثلككككه علككككى أنككككه ثالثككككة أشككككخاص متميككككزة: األب، واالبككككن، 

، ووقكف المحتجكون (5)الروح، ثم يتمثله في نفس الوقت على أنه واحد وحدة كاملةو 
يسكتطيع أن يسكيطر عليهككا، ورأوا أن  أمكام هكذه العقائكد المسكيحية علكى أن العقكل ال

لككيس مككن السككهل تطويككع العقككل البشككري لقبولككه، دون أن يكرهككه علككى الخككروج عككن 
 ه.طبيعته، وأن يفر  عليه معرفة ما يستحيل معرفت

ويخلككص هككؤالء بنظككرة إجماليككة فككي هككذه العقائككد علككى أنهككا تمثككل معككارف ال 
يمكن أن تكون على شاكلة المعارف الموضوعية، وذلك لرفعتها وسموها، والتي ال 

 تظل لها عالقة بالحياة العقلية التي تحياها.

وفككي أيامنككا هككذه بككي َن األب "متككى المسكككين" عقيككدة األرثوذكسككية، وهككو يحككاول 
« أدوارد لككوروا» جيككب علككى التسككاؤل العقككدي الككذي أثككاره الفيلسككوف الكككاثوليكيأن ي
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م: ما العقيدة؟ األب متى المسكين أجكاب عكن هكذا التسكاؤل بعقيكدة 5091في سنة 
األرثوذكسككية، وهككو فككي إجابتككه تلككك قككد خككالف فهككم العقيككدة المسككيحية فككي الالهككوت 

يعتبككر لقككب ابككن » يككدة المسككيح:العربككي الككذي سككنبي نه الحقًككا، وقككال مككا نصككه فككي عق
 اإلنسككككان أحككككب األلقككككاب، وأهمهككككا بالنسككككبة للمسككككيح فككككي التعبيككككر عككككن ذاتككككه كمَسككككي ا

وهذا اللقب يحمل مفتاح معرفة المسيح ورسالته" وفكي رأينكا الخكاص أن « مخل ص»
ككح إلككى بشككريته، أنهككا خلككو مككن  دم، فأصككل اللقككب  المسككيح قصككد بهككذا اللقككب أن يلم 

 دم، ولكن المسيح غيره عن قصكد إلكى ابكن اإلنسكان، إشكارة سكرية  الموازي هو ابن
 .(5)لمولده من اإلنسان، وهي العذراء، دون رجل، فهو ابن اهلل، ولكن ليس ابن  دم

ولكككن هكككذه النظكككرة أو اإلجابكككة العقديكككة فكككي المسكككيح لكككم يكككرَ  بهكككا الفيلسكككوف 
فكي وقتنكا الحاضكر،  ألنها لم تعد مفهومة المعنى للذي يعكيش؛ «لوروا» الكاثوليكي

ولم تعد قادرة علكى التعبيكر عكن مشكاعره، وككذلك كتكب األنبكا بيشكوي األرثوذوكسكي 
وهكو معبكر عككن العقيكدة القبطيككة المرقسكية شكارًحا لمفهككوم عقيكدة الثككالوث مكن وجهككة 
نظككره، فيقككول مككا نصككه: "األب هككو اهلل مككن حيككث الجككوهر، وهككو األصككل مككن حيككث 

حيث الجكوهر، وهكو المولكود مكن حيكث األقنكوم، والكروح األقنوم، واالبن هو اهلل من 
 .(2)القدس هو اهلل من حيث الجوهر، وهو المنبثق من حيث األقنوم"

وقككد رفضككت الكنيسككة القبطيككة باسككتمرار أي مسككاومات أو حلككول وسككطية فككي 
الكككذي ظكككل فكككي « الملككككاني» مسكككألة الطبيعكككة الواحكككدة للمسكككيح، بمكككا فكككي ذلكككك الحكككل

وذكسككية، وتوسككط بككين المككذهبين؛ مككذهب البنككوة الككراف  أللوهيككة اإلطككار العككام لترث
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« يوسككابيوس» المسككيح، ومككذهب البنككوة القائككل بوحككدة الطبيعككة، ولخككص لنككا المككؤر 
هذا بقوله: "كلما كانت في المسيح طبيعة مزدوجة: األولى تمثله « الملكاني» الحل

ها بالقكككدمين، علكككى أسكككاس أنكككه إلكككه، فكأنهكككا الكككرأس للجسكككد، واألخكككرى يمككككن تشكككبيه
باعتبككار أنكككه مكككن أجكككل خالصكككنا أخككذ المسكككيح طبيعكككة بشكككرية، وصكككار تحكككت ااالم 

 . (5)مثلنا"

ومن ثم عبروا عن عقيدة اإليمكان المسكيحي بأنكه ال يعتكرف بالتعكدد، وعنكدما 
يقككال: "لنككا رب واحككد يسككوع المسككيح، فهككي عبككارة قاطعككة تثبككت أن يسككوع هككو اإللككه 

لككروح القككدس جككوهر واحككد، والهككوت واحككد نسككجد لككه الحقيقككي الككذي هككو مككع أبيككه، وا
 ونمجده".

وعليككه فقككد اعتبككر األرثككوذكس األقبككاط المسككيح هككو المعككادل التككام هلل سككبحانه 
 وتعالى، واإلله ااب، وأن الالهوت واحد؛ ألن المسيح والرب هو هو.

وعليكككه فككككهن اصكككطالح الالهككككوت المسكككيحي ال يتعلككككق فكككي مجملككككه بككككذات اهلل 
هر االصكطالح الالهكوتي المسكيحي يكدور حكول المسكيح الكذي صكار تعالى، بل جو 

 إلًها، حين صارت الكلمة جسًدا، بحسب الفهم األرثوذكسي لطبيعة يسوع.

وفكككي محكككاوالت الكهنكككة أو الالهكككوت الكككديني المسكككيحي التكككي أرادت أن تتنقكككل 
يكة بالفكر الديني مكن االشكتغال بحقيقكة وطبيعكة المسكيح إلكى االشكتغال بالكذات اإلله

وما يتعلق بها من صكفات قائمكة بالكذات أو زائكدة علكى الكذات، ومكا يتعلكق بهكا مكن 
موضككوعات وعالقككات قائمككة بككين الخككالق والمخلككوق ظهككرت أو قككل تسككببت بشكككل 
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لى صياغة فكي صكيغ « قكانون اإليمكان» أساسي في صياغة االتجاه األرثوذكسي وا 
فكككي المنطقكككة العربيكككة، متعكككددة، بسكككبب كثكككرة االجتهكككادات الهرطوقيكككة التكككي ظهكككرت 

وتحديًدا فكي الشكام والعكراق، وهكي منبكع الثقافكة العربيكة قبكل ظهكور اإلسكالم، وحتكى 
قبل المسيحية بقرون مديدة، والتي كانت تحمل ثقافة عقدية مخالفة للثقافكة العقديكة 

التكي هكي مصكر واليونكان، والقائمكة « غكرب فلسكطين» المسيحية في منطقكة الغكرب
« العككراق والشككام» العقيككدة المسككيحية فككي منطقككة الهككالل الخصككيبعلككى التعككدد، أمككا 

 وبجواره الجزيرة العربية، فهنها كانت قائمة على التوحيد.

 -مفهوم العقيدة في الحضارات اإلنسانية القديمة :

ذا تتبعنا تصور الحضارات اإلنسانية القديمة لإلله فهننكا نجكد صكورة م ثلكى   وا 
لتوحيككد والتنزيككه؛ هككا هككي  سككيا منبككت الجككنس البشككري لإللككه فككى عككاله القككائم علككى ا

ألبنائككه الككذين مككنهم شككيث  ومنبككع العقيككدة القائمككة علككى التوحيككد التككي لقنهككا  دم 
دريس  وقد قبست مصكر مكن ذلكك التوحيكد علكى يكد نبيهكا إدريكس  ونوح وسام وا 

 بالعبريككة، وفككي العربيككة « خككاتون»ويسككمى « حككوروس القككديم»، والككذي يسككمى
وأمكا « هرمكاكيس»وفكي اليونانيكة « هكورس»أو « حكورس»وفي المصكرية «  أخنو »

 -فككي وقتككه  وقككد أمككر إدريككس « إدريككس»اهلل سككبحانه وتعككالى فقككد سككمى نبيككه 
المصريين بعبادة اهلل والزهد والحب والعدل واإلحسكان، وحكر م الخمكر  -كرسول اهلل 

يمككككة، والتككككي تعنككككي فككككي الديانككككة المصككككرية القد«  مككككون»وأكككككل الخنزيككككر .. وكككككذلك 
المختفي المفي  بالخير على الكون كله؛ ومع ذلك أتت الديانة اليهودية بكهنوتها 
بصككورة لإللككه قائمككة علككى إشكككالية عقديككة غيككر منزهككة لخالقهككا، وأطلقككت عليككه عككدة 
لكوهيم، وتحكدثوا عكن طبيعكة  يكل، وا  مسميات: الرب، ورب الجنود، ويهود، ويكاهو، وا 
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مرة داعًيا إلكى الخيكر والفضكل، وتكارة أخكرى يظهكر فكي  اإلله وصفاته، حيث يظهر
 صورة رجل يغلب عليه الغضب واالنتقام من العباد تفضال على اليهود وأبنائه.

وهنا يبرز دور كهنتهم الذين يسمون بالربانيين وعلماء الشريعة والدين حديثًا 
علمكككاء فكككي محكككاوالت قاتلكككة لحكككل هكككذه اإلشككككاليات اإللهيكككة عنكككدهم، وككككذلك اجتهكككد 

الديانة المسيحية الذين يسكمون بعلمكاء التفسكير التكأويلي المسكيحي، وككل ذلكك أدى 
إلى وجود سيل من التفسيرات والتأويالت والرؤى ما بين اعتبارها رمكوًزا ال تاريًخكا، 
أو أنهككا عبككارة عككن حككاالت ذاتيككة للككنفس اإلنسككانية فككي مراحلهككا الزمنيككة عبككر بوابككة 

 التاريخ الزمني.

يقال إلى الحد الذي نجعل فيه اإلنسان إلًها، وخاصة أن هذا اإلنسان أما أن 
قكد تعككذب وهككو مصكلوب حتككى قتككل، ثككم خكرج مككن قبككره مككن بكين األمككوات بعككد ثالثككة 
أيكككام، فكككهن هكككذا األمكككر لكككم يككككن منطقًيكككا بالنسكككبة للعقليكككة العربيكككة، مهمكككا كانكككت قكككوة 

العربيككة المسككيحية  نككذاك لككم إيمانهككا، أو تمسكككها بالمسككيحية، وبالتككالي فككهن العقليككة 
تستطع أن تتقبل أن المسيح ابن اهلل، ومن هنا أرى أن القر ن الكريم عنكدما امتكدح 
المسككككيحيين فهنككككه تحديككككًدا يقصككككد هككككذه العقليككككة العربيككككة المسككككيحية التككككي تقككككول: "إن 

 .(5)المسيح ما هو إال بشر ورسول من اهلل تعالى"

« الشام والعراق»لهالل الخصيب والديانة المسيحية في هذا الجانب من ا
وبجوارهما الجزيرة العربية واليمن هي التي ينظر إليها قر نًيا على أنها الديانة 

َلَتِجَدن  َأَشد  الن اِس َعَداَوًة ل ل ِذيَن  َمن وْا اْلَيه وَد المسيحية في أصلها، قال تعالى:  
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ْم م َود ًة ل ل ِذيَن  َمن وْا ال ِذيَن َقال َوْا ِإن ا َنَصاَرى َذِلَك ِبَأن  َوال ِذيَن َأْشَرك وْا َوَلَتِجَدن  َأْقَرَبه  
ونَ  ِمْنه ْم ِقس يِسيَن َور ْهَباًنا َوَأن ه ْم اَل َيْسَتْكِبر 

5 

إذن تلك المودة راجعة في أصلها إلى أن المسيحية في أصولها األولى دين 
ِإن َما  هلل تعالى، كما يقول الحق: ووحي سماوي، جاء به المسيح من عند ا

ْنه   وحي م   . (2) اْلَمِسيح  ِعيَسى اْبن  َمْرَيَم َرس ول  الّلِه َوَكِلَمت ه  َأْلَقاَها ِإَلى َمْرَيَم َور 

وعليه فهن هذه ااية القر نية التي تبي ن أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين 
نصارى نجران الذين قص القر ن  مقيدة، ولها سبب نزول خاص ، حيث نزلت في

بعد هذه ااية حالهم عند سماعهم ما أنزل إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم . 
وبالرغم من ذلك نرى أن ما يتعلق بالذات اإللهية وصفاتها الذاتية أو الزائدة على 
الذات التي برزت في التوراة، وفي تأويالت الكهنة فيها إشكاليات ورموز لم تحل 

ولم يستطع العقل البسيط في مراحله األولى أن يتقبل بأي شكل من األشكال بعد، 
ما يوصف به اهلل أو صفاته تعالى؛ ألن العقل ال يستطيع أن يصف بها اإلنسان 

 البسيط، فما بالك لو كان الخالق.

وعليه نرى أن التأويالت والشروح والتفسيرات والتبريرات الكثيرة، والحلول 
دمت عبر التاريخ الطويل والمديد للديانة اليهودية، وفي المسيحية المقترحة التي ق

عبر رجالها والهوتها وكهنوتها من بعد بهدف إبقاء القداسة ضافية وراسية على 
تستطع أن تغّير في مجموعها من صيغة ومفهومية هذه  ضفاف كتبها المقدسة لم

د في لغاتها المتعددة، النصوص المقدسة، الغالب عليها التشبيه والتجسيم والتجسي

                                                 
1
 . 12سورة المائدة ، اآلية :  ) (
(

2
 .191سورة النساء، اآلية:  ( 
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بالذات « الصفات» نشأت مشكلة كبرى ظهر أثرها الحًقا، هي ارتباط» ومن ثم
في منتصف القرن الثاني  « مرقيون الهرطوقي» اإللهية، وهي المشكلة التي حاول

الميالدي أن يحّلها برفضه للعهد القديم، مؤكًدا أن الرب التوراتي ليس له أي 
اسة العهد القديم تثبت أن هذا اإلله اليهودي قد أدخل عالقة بالمسيح؛ ألن در 

 .(5)«نفسه في أفعال متناقضة، فكان متغيًرا على الدوام، جاهاًل وقاسًيا

وفي مجمل صورة اإلله في الديانة المسيحية نقول: إن اإلله ملتصق 
باألر ، وبعيد عن السماء والعلو والرفعة، حيث نزل إلى الخيمة األرضية ويكون 

 .(2)ًبا من الموجودات األرضيةقري

غير أن القر ن الكريم يخبرنا أن الديانة اليهودية في أصلها قائمة على 
التوحيد، وتتصف فيها الذات العلية بصفات الوحدة والكمال والمخالفة للحوادث 
في كل شيء، والتجرد من مظاهر النقص، والقر ن الكريم بآياته القر نية يبين لنا 

ع اليهود أن يؤمنوا بالتوحيد وأن يفهموا الذات العلية بشكل صحيح. لماذا لم يستط
وأرجعه إلى عدة أمور: منها، أن عقولهم لم تقَو في مبدأ األمر على فهم الذات 
العلية الفهم الصحيح، وظنوا أن من الممكن رؤيتها، بل علقوا إيمانهم بموسى 

ْذ ق ْلت ْم يَ  ورسالته على رؤيتهم هلل تعالى: ا م وَسى َلن ندْؤِمَن َلَك َحت ى َنَرى الل َه َواِ 
 .(4)، وغير ذلك من األسباب المعروفة(3) َجْهَرةً 

                                                 
(

1
 م، القاهرة.1883، مطبعة األنبا رويس، 131يان، صأنطوان فهمي: العالمة ترتل ( 

(
2

 انظر في هذا الصدد: سفر التكوين، وسفر الخروج.  ( 

(
3

 . 33سورة البقرة، اآلية:  ( 

(
3

 ، دار النهضة، مصر، د.ت.33انظر: د/ على عبد الواحد وافي: اليهودية واليهود، ص ( 
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سكبحانه -ال يقال في اللغة العربية إال للمعبود األعلى،« اهلل» وعليه فهن لفظ
 وال يجوز بأي حال إطالقه باالشتراك بين الخالق والمخلوق. -وتعالى

صكطالحي الخكاص بتحديكد المفكاهيم لكه األثكر الخفكي وهذا اإلدراك اللغكوي اال
« الشام والعكراق» في وعي العرب وأهل الثقافة العربية في منطقة الهالل الخصيب

بالديانككككة المسككككيحية واليهوديككككة؛ إذ « الحجككككاز والككككيمن» بجوارهمككككا الجزيككككرة العربيككككةو 
معجكزة إلهيكة، جعلهم يدركون الذات اإللهية القائمة على التوحيكد، وأن تلكد العكذراء ب

دون أن يتقبلككوا أن يكككون المولككود هككو ابككن اهلل، اللهككم إال علككى سككبيل المجككاز، كمككا 
يقكككال مجكككاًزا عكككن اليهكككود إنهكككم أبنكككاء اهلل، ويقكككال عكككن النصكككارى مجكككاًزا إنهكككم أبنكككاء 

الشكككام » المسكككيح بالمسكككيحيين الكككذين يعيشكككون  نكككذاك فكككي منطقكككة الهكككالل الخصكككيب
 العربية واليمن.وبجوارهما الجزيرة « والعراق

وفي المقابل بعد الفترة األولى للديانكة المسكيحية عنكدما انشكقت كفرقكة يهوديكة 
عككن الديانككة اليهوديككة، ورحلككت إلككى مصككر واليونككان، وازدهككرت مككن خككالل المككذهب 

ويم عبككر تاريخككه الكنسككي فككي اإلسكككندرية ومصككر األرثوذوكسككي القائككل باإليمككان القكك
واليونكان تغيككرت الديانككة المسككيحية مككن التوحيكد إلككى القككول بالتثليككث، وبالتككالي بككدأت 
المسككيحية األرثوذكسككية تنظككر إلككى القائككل بالتوحيككد فككي التككراث المسككيحي علككى أنككه 
ا هرطقككة، أو مجموعككة هرطقككات متواليككة التوالككد، وأنككه يصككعب تحديككد زمككن ظهورهكك

إذ » األول، وهكككذا اعتبككر األمككر، وهككو قلكككب الحقككائق واألوضككاع رأًسككا علككى عقكككب
يكككاد اإليمككان األرثوذكسككي والهرطقككة كالهمككا يتزامنككان دوًمككا، ويتطككور كككل منهمككا، 

« الككديالكتيك» وينمككو بتطككور ااخككر ونمككوه، وهككو مككا حككدث بفعككل العمليككات الجدليككة
 .(5)الكنائس" والمساجالت الجدالية التي طالما احتدمت بين

                                                 
(

1
 .153يوسف زيدان: الالهوت الديني، ص( 
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 املبحث الثاني
 الوحي واإللهام الكهنوتي

يقصد بالوحي لدى األرثوذكس: الحقيقة التي يلقي بها اهلل إلى اإلنسان،  
والتي ال يمكن للعقل وهو معتمد على قواه أن يصل إليها، وكذلك فهن قضايا 

نها الدين الكاثوليكي، والتي تتمثل في األسرار، تصور للناس بالضرورة على أ
وحي؛ فالتثليث على سبيل المثال، باعتباره حقيقة واقعية في الديانة المسيحية، 
وباعتباره أنه ال يذهب بوحدة اإلله، ال يمكن للبحث القائم على التجربة 
واالستنباط أن يميط اللثام عنه؛ ألن كل التجارب الملموسة، وكل النتائ  التي 

رضة اتفاق هذين المفهومين يستخلصها العقل منها، تعار  تمام المعا
ومع ذلك فهن العقيدة المسيحية  –التثليث والوحدة في ذات الوقت  -المتناقضين 

تقول بالتوفيق بينهما، وكذلك الشأن في عقائد التجسد اإللهي، وَحَبل العذراء، 
والغفران، والخطيئة األصلية، فهذه القضايا األساسية في الديانة الصحيحة 

مامها النقاد ومن نظر إليها بحكم العقل المجرد دون أن يصلوا المسيحية، وقف أ
ذا عادوا بها إلى أصلها في منطقة  5فيها إلى يقين أو استقرار الرأي حولها. وا 

                                                 
1

العقيدة المسيحية تفرض وجود كائن متعال أسراري كشف عن نفسه ، وأوحى بمطلق هذه     - 

الحقيقة التي بدونها يظل الوجود اإلنساني بال معنى ، وال يمكن للعقل البشري رغم ذلك الكشف 

الذاتي ،أن يسيطر عليه ،ويدركه تمام اإلدراك ، ألن المعرفة البشرية غير قادرة على اكتناهه ، 

مكنه أن يتحول إلى كائن عادي يدرك حقيقته باستعمال أساليب البحث العادية ، فهو ألنه ال ي

بطبعه فوق الحقيقة البشرية النسبية ، وال يمكن للكالم ، أو المفاهيم الفكرية اإلنسانية أن تستوعب 

 ، أو تحيط به ، وسواء انطلق المرء من اإلقرار بوجود الوحي ، أو نفيه ، أو ارتبط الوحي بنص

، أو بشخص ، فأن األشكال يبقى هو  . هل يخضع العقل اإلنساني المؤمن ، أو غير المؤمن 

لتعاليم فوقية ليس بإمكانه أو من حقه أن يناقشها ، وأن يتمثلها وفق مداركه ، وإمكانياته الذهنية ( 

 وما بعدها . 283انظر د/ حسن القر واشي : الفكر المسيحي الكاثوليكي ، ص
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حيث الذين كانوا يقولون بالتوحيد ال التثليث، « الشام والعراق» (5)الهالل الخصيب
 وصفوا ذلك القول بالهرطقة.

هار العناية اإللهية لحقيقة مجهولة حتى ساعة إذن فالمقصود بالوحي إظ
الغوث اإللهي الذي يدفع الكاتب المقدس إلى »اإليحاء بها. أما اإللهام فهو: 

الكتابة مبيًنا له ما يجب عليه قوله؛ حافًظا له من الوقوع في أي خطأ، غير أنه 
لتي تبدو ليست لهذه النظرية في ذاتها وال بالنسبة ألصول العقائد تلك األهمية ا

لها عند النظرة األولى، فقيمة القضية العقائدية ال تتغير سواء جاءت على لسان 
البابا، الذي تحوطه عناية روح القدس؛ مثل عقيدة الَحَبل البريء من اإلثم، أو 
اشتمل عليها كتاب موحى به إلهامًيا؛ كعقيدة الخالص حسبما جاءت في رسائل 

ة مباشرة؛ كما هي الحال بالنسبة للوصايا القديس بولس، أو أوحي بها بطريق
 . (2)«العشر

ينظر إلى اإللهام كوسيلة لالتصال بين اهلل واإلنسان؛ وهو أكثر صيغ 
الوحي ذيوًعا، والظروف التي تحدث فيها أكثر مدعاة للقبول من وحي يتحقق 

 عبر وسيط علوي.
الديانة  وعليه لو حاولنا أن نستخلص صوًرا، أو صورة اإللهام العقدي في

المسيحية لوجدنا أن اإللهام الذي ألهم القديس بولس الرسول أن يفسر موت 
عيسى تفسيًرا جعلها أصاًل لعقيدة الغداء، وهو نوع من ظاهرة اإللهام العقدي؛ 
                                                                                                                      

اإلمام الغزالي في كتابه ) الرد الجميل إللهية عيسى بصريح اإلنجيل ( قد تناول  كذلك تجد  -

اشكالية العقيدة المسيحية ، وكيف أنهم جعلوا حقيقة اإلله مأخوذة من حقيقة نفسه ؟ ثم أثبتوا لها 

ا ال اتحاداً باإلنسان الكلي ، مع أن اإلنسان الكلي ال وجود له في الخارج ، فتكون حينئذ متحدة بم

وجود له في الذهن ؟ تحقيق د/ محمد الشرقاوي ، دار الجيل ، مكتبة الزهراء ، الطبعة الثالثة ، 

 م ، مصر . 1885ه/ 1315

(
1

 .1/39انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،    (

(
2

 .91شارل جنييبيرت: تطور العقائد، ص   (
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وهذه اإللهامات قد نسبت في عدة تفاسير ورؤى تجاه الحدث الواحد في الديانة 
 المسيحية.

إللهام في األديان بصفة عامة وراء نشأة أن ا (5)ويرى بع  المؤرخين
الفرق في تلك األديان، قد يكون هذا الكالم مقبواًل في بع  األديان، ولكن ال 
يؤخذ على إطالقه؛ بل هناك عوامل أخرى منها االختالف في األفهام تجاه 
النصوص، واألغرا  واألهداف النفسية في بع  الحاالت وهكذا، وفي ظل هذا 

هام في األديان بصفة عامة، وفي الديانة المسيحية بصفة خاصة، التفسير لإلل
فهن هذا اإللهام في جانب منه يقودنا إلى أن نلقي نظرة على كيفية كتابة أو 

فعندما يقال عن كتاب إنه إلهامي، فهن المرء ال »تدوين كتب الديانة المسيحية 
س، بل ال يفهم من هذه يتصور أن مؤلفه قد وقع أثناء كتابته له فريسة لهذيان مقد

العبارة إال أنه قد تلقى الضمان قبل أن يمسك بالقلم بأن الروح اإللهية قد 
تقمصته، ثم يفتر  أن المعونة الصادقة لهذه الروح تسانده في كل محاوالته، 
وتسدد خطاه لمصلحة اإليمان وخيره، هكذا تبدو على سبيل المثال كتب العهد 

التي تبدو وكأنها رؤيا مباشرة، أي أنها ترتدي أكثر « نارؤيا يوح»الجديد فيما عدا 
أشكال الوحي مادية، كذلك فهن أية رسالة من رسائل بولس يقال عنها إنها 
إلهامية؛ ألن مؤلفها تلقى وهو في طريقه إلى دمشق، ثم في كثير من الرؤى 

ئل الضمان بأنه ال يفكر وال يتكلم إال بهرادة ربه. ونفس األمر يقال عن رسا
القديس بطرس إنها إلهامية؛ ألن الحواري نزل عليه روح القدس، وأنه فوق ذلك، 
فيما يقال، كان الشخص الذي خصه المعلم اإللهي بمزية أن يتولى التعليم، 
ويمكن اعتبار األناجيل موحى بها من حيث المضمون، الفترا  أنها تحتوي 

ئة رجل، كما يمكن اعتبارها على تعاليم المسيح، تعاليم اإلله الذي ظهر على هي
                                                 

(
1

 . 93شارل جنييبيرت: تطور العقائد، ص  (
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إلهامية من حيث الشكل؛ ألنها اعتبرت كما لو كانت قد كتبت بواسطة الحواريين 
نجيل القديس يوحنا أو ألنها تشتمل على تعاليم الحواريين « إلنجيل متى ، وا 

نجيل القديس لوقا»  . (5)«إنجيل القديس مرقص، وا 

 الكتب المقدسة

ه هو الكتاب المقدس؛ غير أن بع  تنظر األديان إلى الوحي على أن
المؤرخين لعلم األديان ولتاريخه يقفون موقف الشك من أن تكون هذه الكتب في 
مجملها موحى بها، ويرون أن من الممكن أن تكون أساسيات هذه الكتب المقدسة 
موحى بها، ودونها هي من وضع البشر وتدخالتهم؛ حتى ال يمكن القول إن 

لها أهمية حقيقية إال المساعدة في فهم الكتاب، واستخالص المأثورات التي ليس 
ن دخل في اإللهام فهنه في نهاية  كل النتائ  الضرورية منه حتى خارج الوحي، وا 

بقوة  Loisy« لوازي»األمر ال يعد وحًيا؛ لكي يعتد به في القدسية؛ وهذا ما بينه 
العهد القديم منه فيما « الكتاب المقدس»عندما تناول بالدراسة والنقد والتحليل 

اهلل هو مؤلف الكتاب المقدس، كما أنه هو «: »لوازي»يتعلق بكتاب موسى، يقول 
مهندس كنيسة القديس بطرس بروما، ونوتردام بباريس، لكن تصور أن اهلل قد 
كتب كتاًبا هو بال جدال أكثر أنواع التجسيم إيغااًل في التصور الطفولي، ومع 

أن الناس لم يقعوا في تصور أكثر سذاجة من هذا؛ إننا ذلك فيجب أن نتفق على 
وأعطى موسى، بعد أن أنهى : »51، عدد: 35نقرأ في سفر الخروج، إصحاح: 

 (2)«كالمه معه على جبل سينا، لوحي الشهادة، لوحان من الحجر ك تبا بهصبع اهلل

                                                 
(

1
 .93المصدر السابق، ص   (

(
2

) Simples ncflexioms,paris.1908 p42.  
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لوح » فيه قمة التجسيد والتشبيه والتجسيم، وكذلك تحدث العهد القديم، والسيما
وكذلك العهد الجديد عن قطع مكتوبة، كتبها اهلل نفسه أو نزلت بواسطة « القوانين

 .(5)أحد المالئكة
، ومن أما بالنسبة للقر ن الكريم فهنه ينسب إلى جبريل تبليغه إلى النبي  

في السماء، وفكرة « اللوح المحفوظ»حقيقته أنه موجود منذ القدم، كتبه اهلل في 
شيء أساسي »لها سموها؛ ألنها تتضمن اعتقاد أن الشريعة اإللهية أزلية القر ن 

أولي، دائم ومقدس، إنها التعبير عن نظام يوجد سببه خارج اإلنسانية، وفوق 
 . (2)«مستواها

أما اإلنجيل فهنه يقدم نفسه كرسالة عيانية، أي موحى به، قائم على أساس 
تمل على الوحي الالزم للخالص العهد القديم، أنه يأتي بالمعرفة الكاملة، ويش

برمته، أي أنه على الجملة ينقل إلى اإلنسان الحقيقة الكامنة في ذات اإلله منذ 
نجيل لوقا،  نجيل مرقص، وا  األزل؛ وهذه األناجيل األربعة هي: إنجيل متى، وا 
نجيل يوحنا؛ وبجوار هذه األناجيل توجد كتب مسيحية أخرى؛ هي أعمال  وا 

 رؤيا يوحنا الالهوتي.الرسل، والرسائل، و 
ومادة األناجيل األربعة عبارة عن تاريخ حياة المسيح، ومجموعها مع بقية 

 الرسائل يسمى العهد الجديد.
 ، نقول:(3)وبتفصيل الحديث عن هذه األناجيل

                                                                                                                      
، دار الطليعة، 33انظر في هذا الصدد: د/ فلهام رودلف: صلة القرآن باليهودية والمسيحية، ص 

 م.1893بيروت، ترجمة/ عصام الدين حنفي، الطبعة األولى، سنة 

(
1

 .33لمسيحية، صد/ فلهام رودلف: صلة القرآن باليهودية وا ( 

(
2

) carra deveux: La morde de Llislam ap mordles et neligions, paris.1909 

p:191.  

(
3

 .123األستاذ/ محمود أبو الفيض: الدين المقارن، ص  (

 وما بعدها . 33اإلمام محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية ، ص و  -
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سنة من وفاة المسيح، وجمعت أصوله عن  09إنجيل مرقص: كتب بعد  -5
لذين اتصلوا بمن عاصروه، طريق الرواة الذين اتصلوا بالمسيح، أو عن ا

ومادته قليلة، يبدأ بقصة يوحنا المعمدان، ثم يتكلم عن تجوال المسيح، 
 وتاريخ األيام ااخرة.

إنجيل متى: كتب في أواخر القرن األول، وفيه مادة تزيد على إنجيل  -2
مرقص، ويحتوي أقوال المسيح منسقة، وفيه شجرة نسب المسيح، وبع  

 ما في العهد القديم.
جيل لوقا: كتب في القرن الثاني، أكثر من نصف مادته، يحتوي على إن -3

 جديد ال يوجد مثله في األناجيل األخرى.
إنجيل يوحنا: ينظر إليه على أنه يحتوي البذور الفلسفية للديانة المسيحية،  -4

 وكتب جزء منه في أوائل القرن الثاني.
 تبشير.تحتوي على مجهود الرسل، وخصوًصا في الأعمال الرسل:  ■
: فهي عبارة عن منشورات وعظات أدلى بها حواريو المسيح لمختلف الرسائل ■

األمم، داعين إياهم إلى الديانة المسيحية، وتعد هذه الرسائل أساًسا 
 عاًما لالهوت المسيحي.

 : وهي عبارة عن عظات وتنبؤات.رؤيا يوحنا المعمدان ■
ين به الكنيسة الرومانية كل هذا يقودنا إلى أن نقف على اإليمان الذي تد

هو أن الجزء األكثر أهمية من الكتاب »منذ أمد ليس بقريب، وحتى يومنا هذا: 
المقدس هو الذي يشتمل على األوامر الرئيسية للشريعة، والذي يتحدث عن 
                                                                                                                      

وما بعدها ، دار التجديد للطباعة والنشر ، الطبعة  93د/ عرفان عبدالحميد : النصرانية ، ص   -

 م ، ماليزيا .2553ه /1323الثانية ، 
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األشياء األولية، من قصة الخلق، وسقوط  دم، إلى الطوفان، و مال إسرائيل، أما 
خمسة فهنها تعتبر العمل الشخصي لموسى، وموسى الشاهد التوراة أو األسفار ال

عندما يسرد أحداث عصره، والسكرتير األمين هلل عندما يشرح، ويشرع، ويأمر، 
 Rishard Simon« ريشارد سيمون»غير أنه منذ القرن السابع عشر، وعلى يد 

قامت دراسة، واستمرت أثناء القرن التاسع عشر حول  Bosuet« ب سوية»ورغم 
لتوراة، مستلهمة الفلسفة والتاريخ والدين، وأدت إلى نتائ  حاسمة، حيث برهنت ا

هذه الدراسات بطريقة مؤكدة على أن الكتاب المنسوب إلى موسى، وهو الكتاب 
الذي أوحاه أو ألهمه يهوه مباشرة، ليس إال تلفيًقا أرعن لعدة نصوص، تدل لغتها، 

؛ أي أنها كتبت في 5انات متباينةكما يدل مضمونها على تأثرها بحضارات ودي
أزمنة مختلفة، وأكثر الوثائق داللة على ما قلناه، هي ما تضمنته الدراسات التي 
استهدفت المواضيع األربعة ااتية: ما يتعلق باأللوهية، وما يتعلق ب )يهوه (، 
وما يتعلق بسفر  التثنية، وما يتعلق بالقانون الكهنوتي، فهي أثبتت أنه ال يمكن 
إسناد تأليف التوراة إلى موسى، بل تدل على أنها ألفت في زمن متأخر كثيًرا عن 
الزمن الذي يظن أن موسى كان يعيش فيه، على أن بع  الدراسات المتعمقة، 
ن لم تحظ بكثير من االعتبار ترجع زمن تأليفها إلى ما بعد رجوع اليهود من  وا 

كن الذهاب إلى أبعد من ذلك، ق.م، بل إنه يم131األسر البابلي؛ أي بعد عام 
وتأكيد أنه من المستحيل إرجاع أي من األجزاء األربعة التي ذكرناها سابًقا إلى 

 . (2)«موسى، أو إلى الزمن الذي وجد فيه. وهذا ما استقر عليه النقد الحر

                                                 
1
كتأثرها بالديانات الهندية واليونانية والمصرية القديمة ، وهذا واضح في الجوانب العقدية بشكل   - 

لفكر العربي كبير ، راجع في هذا الصدد د/ أبو زهرة : مقارنة األديان الديانات القديمة ، دار ا

 م ، مصر . 833،ا

(
2

 .19د/ علي عبد الواحد وافي: اليهودية واليهود، ص  (

 .83 -83شارل جنييبيرت: تطور العقائد، ص 
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وهذه الدراسة قامت على المقارنة بين قصص سفر التكوين واألساطير 
يقال إنه شريعة موسى وقانون حمورابي من جهة  البابلية من جهة، وبين ما

النفحة اإللهية تبدو »أخرى، وخلصت هذه الدراسة القائمة على المقارنة إلى أن 
منها في أي جزء  خر من أجزاء الكتاب المقدس. وأخيًرا « أقل ظهوًرا في التوراة»

ية التي فهن أسلوب التوراة الفريد في بابه، والسمات الغامضة، واألخطاء الماد
غصت بها، ال تدع مجااًل للشك في أنها عمل تلفيقي إنساني، لدرجة أنها إذا 
كانت تشتمل هنا أو هناك على بع  ما أوحى به يهوه حقيقة، فهن هذا البع  

 . (5)«تتعذر رؤيته أو تصعب، نتيجة لما أضافته إليه األجيال المتعاقبة

ة، بل امتد هذا التحليل والنقد ولم يقف النقد والتحليل والمقارنة عند التورا
والتقييم إلى أن طال األسفار المسندة إلى األنبياء، فقد ذهب البع  تجاهها إلى 
أنها قد كتبت بعد الرجوع من األسر البابلي، ون ظر إلى هذا الرأي على أنه 
متطرف، ولم يحظ بهجماع المتخصصين في الدراسات العبرية، ورغم هذا 

عترف بأن هذه األسفار المسندة إلى األنبياء تحمل  ثار االعترا  علينا أن ن
التحوير في تدوينها، يجب أن نعترف على سبيل المثال بوجود سفرين ألشعيا، 

هي منحولة من أولها إلى  خرها، والدليل قد قام على ذلك « حبقوق»وأن نبوة 
لوحدة بين حقيقة، أن قراءة الكتاب المقدس بأكمله تترك انطباًعا بوجود نوع من ا

أجزائه، غير أنه يجب الحذر من أن يكون هذا االنطباع ناشًئا عن وحدة أجزائه 
وتجانسه، بل هو في الواقع ناشئ عن اهتمام مؤلفيه المتعددين، فهؤالء ال يدور 
اهتمامهم إال حول إبراز قوة يهوه ومجده وانتقامه وطيبته، وربما جاءت هذه الوحدة 

سير على نمط ووتيرة واحدة، تلك الروح التي تغطي من الروح اليهودية التي ت

                                                 
(
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تغطية كافية على ما بينهم من اختالف باعتبارهم بشًرا، ومع ذلك فرغم التعديالت 
التي أدخلها الكهنة في القرن قبل المسيح على الكتاب المقدس، فهنه ال يعطينا 

تًا لإليمان، أو االنطباع بصالبة هذا الدين، كوحي إلهي إننا ال نجد فيه شكاًل ثاب
األخالق يمكن اعتباره نوًعا من القانون يجعله هو وشريعة اهلل شيًئا واحًدا؛ لقد 
استعصى الكتاب المقدس على الكهنة الذين وجدوا أنفسهم أثناء األسر البابلي 
القادة الحقيقيين لشعب إسرائيل، فاعتقدوا بعد عودتهم من بابل أنهم قد أقاموا عليه 

صفة نهائية، عندما قدموه للناس على أنه الدليل المفحم على األمر أتوقراطيتهم ب
الواقع، ذلك أن الكتاب المقدس يكشف في جالء عن التطور الديني لليهود، بل 

 إنه الرف  ذاته لثبات الدين وعدم حركته.

بالنقد والتقييم لكتب الديانة اليهودية، بل 5ولم يكتف بع  مؤرخي األديان 
، وفي لة أمام العهد الجديد، من حيث نسبته إلى عيسى وقفوا وقفات مطو 

تقييمهم هذا انطلقوا من مقولة إن نسبة تعاليم العهد الجديد إلى عيسى ليست أقل 
في حقيقته سلموا  صعوبة من نسبة التوراة إلى موسى، وفي تناولهم لعيسى 

يتصرف أو  كان يعتقد إيماًنا أنه يحمل رسالة إلهية، وأنه لم يكن بأن عيسى 
يتكلم إال وهو مقتنع بأنه يتعين عليه تنبيه قومه بقرب مجيء المملكة اإللهية التي 
وعد بها األنبياء، وأن عليه أن يبشر بالتوبة انتظاًرا لليوم األكبر، إنه لم يدع على 
اإلطالق إلى إقامة دين، بل قصارى ما كان يرمي إليه هو تقديم القواعد 

على للحياة الدينية الصحيحة التي يجب أن يحياها الناس األساسية، بل المثل األ
في إطار الديانة الموسوية، لقد ولد المسيح يهودًيا، ونشأ بين اليهود، لذلك كان 

                                                 
1
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يرى ويفكر كيهودي، لم يكن يفكر في وضع أي قاعدة دينية، وال في أن يقيم أي 
كان يرغب فيه نوع من الطقوس، وال في أن يؤسس كنيسة أًيا كانت، بل كل ما 

هو أن يثير لدى مواطنيه في تلك األيام األخيرة الباقية قبل قيام الساعة المنتظرة 
نوًعا من الورع، ربما أدى إلى تحول عميق في كينونتهم األخالقية، وربما جعلهم 
جديرين بالحصول على مكان إلى جواره في المت األعلى، ولو أننا حللنا خطبه 

تشتمل على قدر ضئيل من الوحي، كان اليهود جميًعا ومواعظه لوجدنا أنها 
ينتظرون مملكة السموات، فجاء هو ليعلن أنها بالغة االتساع، وكانوا يتصورون 
أنفسهم كما لو كانوا في انتظار تحول مبه  للعالم، حيث يتولى السلطة حكماء 

 – ملك منتصر –إسرائيل وعدولهم، بل كانوا ينتظرون أن يخلصهم من األشرار 
تحوطه عناية يهوه وقوته، أما هو فمع قبوله للصفات المادية، ولنقل الموضوعية 

 .(5)«للتحول النهائي
عبارة عن «  العهد الجديد»إلى أن « شارل جنييبيرت»ويخلص الباحث 

تآليف متنافرة، يصادف المرء فيها مختلف ااراء التي ال تكامل بينها لما يدعيه 
د في الغالب إلى ميول واتجاهات مختلفة، تتناق  رجال الدين، وهي  راء تعو 

فيما بينها، وتأبى التوافق في وحدة متجانسة؛ إن الصورة التي تقدمها األناجيل 
الثالثة األولى للحواريين الذين عاشوا في الجليل تختلف اختالًفا بيًنا عن تلك التي 

لقديس يوحنا، إن يقدمها لهم القديس بولس، أو التي يقدمها من يطلق عليه اسم ا
كالا من هؤالء يعطينا عن عيسى وطبيعته ورسالته صورة يصعب التوفيق بينها 
وبين تلك التي يقدمها ااخر، اللهم إال باستخدام مناه  علم الكالم في التوفيق؛ 
وهي مناه  تتهافت أمامها أعتى العقبات؛ ألنها ال تهتم بالتاريخ على اإلطالق. 

                                                 
(
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حي تلتقي أفكاًرا وفدت إليه عبر اتجاهات وأزمنة متباعدة ، وفي هذا الكتاب المسي
 راء قديمة كانت سائدة في شعب إسرائيل، أخذها المسيح وجد دها، أو عثر عليها 
بع  تالميذه اليهود في أعماق شعورهم، وطغت على سطح تفكيرهم بفعل 

والوعظ.  العادة، وأخذت فيه مكاًنا مرموًقا، مثل أمثال عيسى التي تحمل الحكم
 .5وهكذا

أما بالنسبة لرأي وتحليل ونقد وتقييم بع  مؤرخي األديان للقر ن الكريم فقد 
جانًبا كبيًرا من االنتقادات الموجهة للكتاب المسيحي ال يتجه »ذهبوا فيه إلى أن 

زيد بن ثابت  إليه؛ ذلك أن بأمر من أبي بكر الصديق قام أحد كتبة محمد 
التي كانت مكتوبة من قبل في رقاع متفرقة، وسأل   بجمع كل تعاليم الرسول

أي الذين يحفظون قلياًل أو كثيًرا من أجزائه، عما لديه « حملة القر ن»كال من 
من القر ن، ثم بعد ذلك بعدة سنوات، وبناًء على أوامر الخليفة عثمان كتب نسخة 

 . (2)«رسمية، وأحرق بقية النسخ التي ال تتطابق معها تطابًقا تاًما
وهذا العمل لو قي مناه لوجدناه في حقيقة األمر أنه كان في غاية الدقة 
والسالمة؛ حيث أدى إلى تبسيط مهمة الدارسين والتابعين للقر ن الكريم، حيث 

إذ ال يوجد سوى قر ن واحد، يشتمل »اجتمع الكل على مصحف واحد موحد؛ 
وهر الصحيح لدين على كتاب واحد، ويحكم على األشياء بظواهرها، على الج

 . »(3)، لقد كتب في الزمن والوسط اللذين عاش فيهما محمد الرسول محمد 

                                                 
1

ونفس هذه النتيجة انتهى إليها المؤرخ )لوازي( عندما أكد في تناوله للكنيسة واناجيلها أنه )    - 

ة االنجيل بالمسيحية الكاثوليكية عبر التاريخ ، ويقف سيسعى إلى بيان الروابط التي تجمع حقيق

عند النصوص الدينية المؤسسة ليتفهم كيف تكونت ، وبماذا نطقت ، وما محتواها الدقيق ، وما 

عالقة ذلك المحتوى بما هو سائد في الكنيسة الكاثوليكية ) أنظر د/ حسن القرواشي : الفكر 

 وما بعدها . 212المسيحي ، ص 

(
2

 .12صدر السابق، صالم  (

(
3

 .152نفس المصدر، ص  (



 
 محكمة. جامعة قطر علمية. مجلة م4074/هـ 7200(00كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. العدد) مجلة 

 

 -605- 

وأكد شارل جنييبيرت على أنه لم يقع التبديل والتحريف في القر ن الكريم 
مباشرة، وكتبه  - الرسول  -وأبادر فأقول إنه قد كتب بعد وفاته »بقوله: 

فقد عانى أقل قدر ممكن من تأثير  األشخاص الذين يعرفونه، ومن أجل هذا
. (5)«التطوير الذي يقود المؤمنين إلى المبالغة، والذي يغير مرأى الناس واألشياء

في جزئيته: استقاللية الدين اإلسالمي عن بقية  –أي شارل جنييبيرت  –غير أنه 
األديان نجده قد شارك المستشرقين في أن القر ن الكريم من تأليف وتلفيق محمد 

 وأنه عبارة عن تلفيق غير محكم، جمعه محمد ،  من عناصر مستقاة من
التقاليد العربية القديمة، ومن األديان التي كان له بها بع  العلم، كأديان اليهود 

 . (2)والمسيحيين والفرس
بالتوفيق بين هذه العناصر، لكن ضحالة الجانب النظري  لقد قام محمد 

تمل أن يكون قد حدث دون شعور منه يضفي عليه فيما قام به، والذي من المح
 . (3)«طابع األصالة

هذا كالم المستشرقين، وليس فيه جديد، وأن هذا الزعم ال يمتلك أي منطق 
ن كان فيه شيء أو قل بع   صحيح، فالدين اإلسالمي بعيد عن التلفيق وا 

رك بين قضايا العقيدة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الالهوتي، فهذا الجانب مشت
كل األديان السماوية، وحتى بع  األديان الوضعية التي تقول باإلله الواحد، 
وبالتالي يعد هذا قاسًما مشترًكا ال تلفيًقا، وهكذا األمر في الثوابت وأساسيات 
األديان ،أما فيما يتعلق بأن في الدين اإلسالمي عناصر مستقاة من التقاليد 

لنا أن التقاليد في المجتمعات اإلنسانية ما هي  العربية القديمة، فهن األمر يوضح

                                                 
(

1
 المصدر نفسه. (

(
2

 وما بعدها.  13انظر: د/ فلهام رودلف: صلة القرآن باليهودية والمسيحية، ص (

(
3

 .152شارل جنييبيرت: تطور العقائد، ص (
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في حقيقة األمر إال من الدين، وبالتالي إذا وجد أمر يتعلق بالتقاليد العربية في 
الدين اإلسالمي أو غيره فهذا ال يعني التلفيق واألخذ منه، بل يعني أن هذه القيم 

عبر األنبياء والرسل، واألعراف والتقاليد هي قيم إلهية أنزلها الخالق على عباده 
وتناقلتها األجيال، جيل بعد جيل، ودين بعد دين للتأكيد عليها لصالح اإلنسانية 

 جمعاء.
غير أن شارل جنييبيرت يعود مرة أخرى ويؤكد على أصالة القر ن الكريم 

إننا نجد جانًبا  خر لتصالة فيه متمثاًل في اللون األدبي الخاص الذي »بقوله: 
الذي ولد فيه، أما كونه بالنسبة للمضمون خارًجا عن دائرة هو لون الوسط 

الشروط التي قد تكون حقيقة للوحي الذي يدعيه، فهذا مما ال يمكن الشك فيه. 
وفضاًل عن ذلك، فهن وحدة الكتاب هي ظاهرة خاصة باإلسالم من بين األديان 

ان الكبرى قائم . وتفضيله للقر ن الكريم على بقية كتب األدي(5)«السماوية الكبرى
على نظرة مقارنة قائلة: إن القاعدة العادية في تلك األديان هي أن الكتاب يجب 

أي مجموعة من الكتب الصغيرة نسبًيا، تتزايد درجة ما فيه من « قانوًنا»أن يكون 
نقص بقدر تزايد عدد الكتب التي يحتويها، بما أن كل واحد من هذه الكتب، إذا 

العقبات والتحفظات ما يثيره الكتاب بأكمله، ومن جهة  أ خذ على حدة أثار من
أخرى فهن أكثر المشاكل تعقيًدا، بل واستعصاًء على الحل هي مشكلة معرفة 

 . (2)«أصل القانون، وشرح كيفية تأليفه
ننهي بهذه الدارسة التقييمية التحليلية النقدية للكتب المقدسة لتديان الكبرى، 

ومؤرخي األديان إلى أن الكتاب المقدس اليهودي، التي ذهب فيها بع  علماء 
في حقيقة أمره بل العلوم اليهودية السابقة على األسر البابلي؛ هي علوم لها 

                                                 
(

1
 .153المصدر السابق، ص (

(
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 .153المصدر السابق، ص (
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عالقة بالدين، حيث لم يبق بعد دمار مملكتي اليهود على يد الكلدانيين إال بع  
يكون  الكتب ذات الطابع الديني، فنشيد اإلنشاد الذي ال يتعدى في مضمونه أن

شعًرا غزلًيا لم ينقذه من الضياع في زوايا النسيان إال إضافته إلى الملك سليمان 
.. وأن الكهنة قد أخذوا على عاتقهم جمع كل ما تبق ى من علوم مقدسة وتنظيمها 

 ومراجعتها، وتطويعها لكي تصبح مالئمة ألهدافهم الخاصة.
تب المقدسة الخاصة ووجدت قبل الغزو الكلداني مجموعة أو أكثر من الك

بالديانة اليهودية؛ مثل المجموعة المسندة إلى كل من عزرا ومخيا، ويبدو أنها 
نت في القرن الرابع ق.م، وقد قسمت إلى ثالث مجموعات: الشريعة   –دو 

ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل إن الكتب  –وقصص القديسين  –واألنبياء 
في الظهور، وكلها كانت تسعى إلى أن يكون الخاصة بالديانة اليهودية استمرت 

لها مكاًنا في القانون الكنسي أو المعبدي، حتى احتدم الصراع ابتداًء من القرن 
الثاني ق.م على وجه الخصوص، حول السلطة التي يحق لها اعتبار هذا الكتاب 
أو ذاك جزًءا منه، غير أن ظهر على السطح مع نهاية القرن األول المسيحي 

اعتراضات كبيرة على سفر حزقيال، وسفر الجامعة، ونشيد اإلنشاد، وسفر جدل و 
إستير، وسفر األمثال، وهكذا فرضت هذه الكتب نفسها شيًئا فشيًئا على المعابد 
اليهودية، ومن ثم فهن الربانيين انحازوا إلى القانون الكنسي المعبدي اإلسكندري 

المعبدي الفلسطيني: سفر  الذي يحتوي فضاًل عما يحتويه القانون الكنسي
الحكمة، وسفر ابن سيرا ، وسفر المكابيين، وأسفار يهوذا، وسفر طوبيا، وسفر 
بارو ، ولو تفحصنا هذه الكتب لوجدناها قد اختيرت من بين عدد من 
المخطوطات المجهولة  المؤلفين، وكانت تتداول في معابد اليهود في فلسطين 

 ومصر طيلة القرون الثالثة ق.م.
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تدوين أو إقرار هذه الكتب اليهودية قام على خالفات واختالفات وتردد بين و 
الحاخامات؛ وذلك راجع إلى أنهم ال يمتلكون معياًرا واحًدا وأكيًدا يقررون على 
هداه صحة كتبهم، وجل ركيزتهم في كثرة كتبهم قائم على فلسفة تبرير ما ال 

 لهامات.يبرر؛ وهو أن هذه الكتب في جوهرها وحقيقتها إ

ومما يبين أن هذه الكتب اليهودية المقدسة قد قامت على االختالف 
؛ ذلك أن الشريعة اليهودية 5والخالفات ظهور مظاهر االنحراف في شريعة اليهود

قد استوعبت جميع شئون الحياة، حيث تضمنت أسفار العهد القديم والتلمود 
در أية ناحية من نواحي العبادات تنظيًما كاماًل لشئون الدين والدنيا مًعا، فلم تغا

وشئون المعامالت والسياسة واالقتصاد واألسرة والقضاء والتربية واألخالق 
والحرب والعالقات الدولية، وواجبات الفرد نحو نفسه وأسرته ووطنه، لم تغادر أي 
ناحية من هذه النواحي التي تتمثل في األحكام والعبادات والمعامالت إال وضعت 

ا وقواعد، وبينت ما ينبغي أن تكون عليه، وما يجب اتخاذه في حالة لها حدودً 
الخروج عليها؛ حتى شئون األكل والشرب والعالقات الخاصة بين الرجل وزوجه، 
والحي  والنفاس والزراعة والحصاد، واستخدام األنعام في الحرث والزراعة، ومع 

اف والتضارب ذلك نالحظ أن في هذه الشريعة كثيًرا من مظاهر االنحر 
واالختالف واختالط المسائل؛ ومن أهم مظاهر انحراف هذه الشريعة أنها قائمة 
على التفرقة العنصرية؛ ذلك أنها تجعل اليهود شعب اهلل المختار الذي اصطفاه 

                                                 
1
ثير من العقائد والديانات ، ولكن اليهودية تتسم بأن تقاليدها توجد بالمقابل تقاليد شفوية في ك  - 

الشفوية أصبحت أكثر من مجرد تقاليد ، فقد أصبحت ) شريعة شفوية ( تعادل ) الشريعة 

المكتوبة ( في المنزلة ، بل وتتفوق عليها ، وتجبها ، والتلمود هو كتاب الشريعة الشفوية ، 

ريعة المكتوبة ( ، ولذا فاليهودية الحاخامية تسمى ) اليهودية وأصبح أكثر أهمية من التوراة ) الش

التلمودية ( وتحوي الشريعة الشفوية هذه اكثر من العناصر المتناقضة مع ما جاء في الشريعة 

 131المكتوبة ( أنظر د/ محمد عبدالوهاب المسيري : في الخطاب والمصطلح الصهيوني ، ص 

 م ، مصر .2553ه / 1323لثانية ، وما بعدها .دار الشروق ، الطبعة ا
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له على العالمين دون وجه حق، وتنظر إلى ما عداها من الشعوب  اهلل وفض 
. ومن ثم تضع وتشرع قوانينها (5)«انيةنظرتها إلى شعوب وضيعة في سلم اإلنس

على هذا األساس، وهذا ما نالحظه في هذه األيام بشدة في طريقة تعاملها 
 .41للفلسطينيين المصنفين بعرب إسرائيل أو عرب 

محرم على اليهودي أن يقتل يهودًيا، وأن يخرج  -شرًعا  -وكذلك فهنه 
اإلسرائيلي، بل واجب عليهم  بعضهم من ديارهم، على حين أنه مباح لليهودي أو
وواجب عليهم بعد « فلسطين»غزو الشعوب األخرى، وخاصة شعب كنعان 

يضربوا رقاب جميع رجالها البالغين بحد السيف، فال »انتصارهم على بلد ما أن 
.. وغير ذلك الكثير وحّدث وال حرج. وهذه االعتبارات (2)«يبقوا على أحد منهم

إدراك العقل لها، وفي تحليلنا لها نجدها عند  التي تستعصي في الغالب على
قراءتنا لها ال تؤثر فينا، وال تتفاعل معها أنفسنا، وال تهز أعماق الجوانب الروحية 

 اإليمانية فينا.
وفي القليل األخير نرى أن هذه المؤلفات أو الكتب اليهودية قد تكونت 

ار والمشاعر الكهنوتية بطريقة استقرائية خالية من الموضوعية، واستجابة لتفك
 والربانية الالحقة للرجوع من المنفى.

أما فيما يتعلق بالعهد الجديد فهن مؤرخي األديان يرون أن شأنه كشأن أخيه 
حيث يرون أنه قد تكو ن بطريقة استقرائية، فمنذ اختفاء  –العهد القديم  –األكبر 

نًيا، والرسائل المنسوبة إلى الجيل الرسولي كان هناك الكثير من الكتب المفيدة إيما
وقد تزايدت أعداد هذه الكتب « بولس»شخصيات مقدسة، وعلى األخص القديس 

                                                 
(

1
 .33 -32انظر: د/ علي عبد الواحد وافي،: اليهودية واليهود، ص  (

(
2

 .13 -13: 25سفر التثنية، اإلصحاح   (



             ديقييوسف محمود محمد الصد.  : قراءة نقدية            عقيدة الديانة المسيحية         

   
 

 -655- 

في نهاية القرن األول، وبداية القرن الثاني، فكانت في مجموعها تشكل أكثر أنواع 
التباين إثارة للدهشة؛ ألن كل واحد من مؤلفيها كان يعبر عن روحه الذوقية، 

خاصة، وما زال في إمكاننا أن نلحظ هذا التباين ، ويكفي برهاًنا وطبًقا لخطته ال
نجيل يوحنا، والرسالة إلى الرومانيين،  على ذلك أن نقرأ كالا من إنجيل مرقص وا 
ورؤيا يوحنا، وفي تناولها واالستفادة منها، كان األمر متروًكا لكل كنيسة تختار 

التي تناسبها في تثقيف من بين هذا الجمع من الكتب مجموعتها الخاصة، و 
 رعاياها والمنتسبين إليها.

هنا نالحظ أن األمر الخاص بكثرة هذه المؤلفات والكتب لم تزل من قبل 
المسيحيين، حيث إن البطارقة والقساوسة في اجتماعاتهم كانوا يدرسون أمر هذه 

اولة الكتب وأنهم أثناء القرن الثاني للميالد بدأوا يميلون بطبيعة الحال إلى مح
الخروج بنوع من التوافق بين تلك المجموعات الخاصة، وبدأوا يشعرون بضرورة 
إقامة قانون كنسي مع شيوع وظهور البدع الكبيرة، كالبدع الغنوصية على 

ينشرون الكتب وينسبونها إلى  –المبتدعون –أنواعها، حيث كانوا  اختالف
بدعهم البعيدة كل البعد عن  الحواريين، أو ينسخون نسًخا مغلوطة لتناجيل لتبرير

« بولس»الذين كانوا يتبعون القديس « مرقيون»روح األناجيل. وأما أصحاب 
كحواري حقيقي دون غيره فقد أل فوا ألنفسهم قانوًنا كنسًيا ال يضم وال يعترف إال 
نجيل لوقا. أما المسيحيون الكاثوليك التابعون للكنيسة  برسائل بولس الرسول وا 

أكدوا على الكتب المتداولة في ذاك الوقت انطالًقا من قاعدة اإليمان الكبرى فقد 
الصحيح الخاص بالمسيحيين فقد قام المسيحيون ما بين القرن الثاني والقرن الرابع 
بهسقاط كثير من الكتب من قائمة كتبهم المقدسة؛ ومن تلك الكتب التي أسقطت 

نجيل العبرانيين، وكثير من ا لكتب المسندة إلى القديس إنجيل المصريين، وا 
 بطرس، أو القديس بولس، والراعي هرمس، وكثير غيرها.
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 اخلامتة
) قراءة نقدية في عقيدة الديانة :هذا الموضوع ةنتهاء من دراسعد االب

 .المسيحية ( 

 -مكننا أن  نستخلص عدة نتائ  ، تتمثل فيما يلي :ي

مكين العقيدة المسيحية من ين تجاه تيإشكالية قناعة المؤمنين المسيحظلت  -5
قلوبهم قائمة ، حيث لم يستطيعوا االقتناع بها ، وال أن تفهم العقائد التي 
أقرتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، وظل الصراع قائمًا بين الصيغة 

 الجديدة للعقيدة الكاثوليكية ، واإليمان المتحرك .

رسها القديمة وجدناها أكثر بمتابعة العقيدة المسيحية في ظل الفلسفة بمدا -2
طلقت على الجوانب العقدية الواضحة ، مما أدى إلى لبسها أتعقيدًا ، ألنها 

بمسائل غامضة ، وال تعني عند فالسفة اليونان اإليمان ، بمعنى الثقة 
والتيقن ، بل المراد منها مؤكدات ميتافيزيقية ، بمعنى االعتقاد فبالتالي وجدنا 

 .قيدة الفلسفية اليونانية القديمةالمتسائلين ال يقبلون العين يالمؤمنين المسيح

، ثم لى أنها امتداد للديانة اليهوديةطرحت الديانة المسيحية في بداية أمرها ع -3
تطورت بعد حين ، وقدمت نفسها للبشرية على أنها حركة إصالح وتصحيح 

 للديانة اليهودية ، وبشارة إلهية لجميع األمم .

 عليهيهودية ، تلك العقيدة التي أتى بها عيسى ابن مريم العقيدة ال تطورت -4
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مه ، وقد تم ذلك التطور على يد )بولس السالم ، بعد وفاته وصلبه وقيا
( وبها ابتعدت الهوة والشقة بين الديانة اليهودية في أصلها ، والديانة الرسول

 اليهودية المشربة بالمسيحية التي  اعتنقها الوثنيون .

ن وتمكينه من القلوب في الكنيسة الكاثوليكية بحاجة إلى سلطة قاعدة اإليما -1
ظمة تحت مسمى )الحكومة لتثبيته وتمكينه من القلوب ، عبر لوائح وأن

 ( .ة ذات األنظمة واللوائح اإلداريةالمؤسسالنظامية( أو )

في مفهومها العام : ليكية إلى تعريف العقيدة بأنها خلصت الكنيسة الكاثو  -6
، وحكم ال يمكن نقضه ، وهي من حيث جوهرها موحى بها   حقيقة معصومة

أوحاها اهلل مباشرة ، كما تكلم يهوه إلى موسى ، أو أوحى بها عن طريق 
المسيح عليه السالم خالل تعاليمه األرضية ، أو التي أوحت إلينا بطريق 
غير مباشر بواسطة اإللهام لمن لديهم األهلية واالستعداد لتلقيه ، الذين هم 

. وعندما تقرر السلطة الكنسية الكهنوت المحركين بروح الحواريينرؤساء 
عقيدة من العقائد تصبح بالنسبة ألتباع الكنيسة موضوع إيمان ثابت 

 ومعصوم وملزم ، وكل ذلك راجع إلى أن اهلل الملهم ال يخطي .

خلص بذلك بع  علماء األديان والمؤرخين المسيحيين أن النظرة العقلية  -0
الكنيسة لم يعد لها دور يذكر في العقيدة المسيحية ، إال دور القبول بسلطة 

 والتبرير .

 -الحجاز–الشام –العراق  –العقيدة المسيحية في منطقة الهالل الخصيب  -1
كانت تقول بالتوحيد ، وهذه المسيحية هي التي ينظر إليها قر نيًا ، على أنها 
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لتجدن أشد الناس عداوة للذين الديانة المسيحية في أصلها ، قال تعالى : ) 
شركوا ، ولتجدن أقربهم مودة للذين  منوا الذين قالوا إنا أ منوا اليهود والذين 

 .  5، وأنهم ال يستكبرون(رى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً نصا

إذن تلك المودة راجعة في أصلها إلى إيمانهم باهلل الواحد كما كانت في 
 أصلها .

علماء األديان المسيحيين موقف الشك من أن تكون يقف غالبية مؤرخي و  -0
 هذه الكتب المقدسة في مجملها موحى بها .

حتمت الموضوعية واألمانة العلمية على علماء الغرب أن يسلموا بصحة  -59
 القر ن الكريم ، وعدم التبديل والتغيير والتحريف .
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