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 المسيحية

 

إذ أن هناك عقائد  ة للمسيحيين في عيسى عليه السالم؛عن عقيد ، علميا،الحديثمن الصعب جدا 

ولهذا يمكن للباحث أن يتحدث عن المسيح في إنجيل واحد أو األناجيل مجتمعة أو العهد . متعددة فيه

الجديد كامال، كما يمكنه أن يبحث في اعتقاد المسيحيين األوائل فيه، أو في عقيدة بولس من خالل 

ويمكن للباحث أن يدع . ني الرومانيانرسائله التي كانت سببا في انتشار المسيحية في العالم اليو

هذا وذاك ويتحدث عن العقائد المسيحية الموحدة التي كانت أساسا لإليمان بالمسيح عند غالب 

. دها والدعوة لها حتى القرن السادسالمؤمنين في القرن األول والثاني للميالد، ثم استمر وجو

سة على عقيدة بولس، س  ؤ  مختلفة الم  ويستطيع الدارس أن يتحدث بإسهاب عن الفرق المسيحية ال

ولكل هذا مما يعجز هذا البحث عن . مايزوأصولها واألسباب الكبرى، والدقائق التي جعلتها تت  

م لهم قد   لن   ب صورة عن كل هذ  المسائل، ولو بشكل مختصر؛أن نقدم للطال   لحاو  الوفاء به سوف ن  

  .ا عن المسيحيةبذلك أساسيات الصورة التي يحتاجون إلى معرفته

 

 :تعريف المسيحية -1

ه، اليوم، أن المسيح عيسى عليه السالم د أتباع  سيحية، بشكل عام؛ هي الدين الذي يعتق  مإن ال 

 .ليالمعبود األز   تشكيل ذات، مع هللا والروح القدس، في كٌ ؛ مشار  ي  ٌص إله  شخ  

 

  :المسيح والمجتمع المسيحي األول في األناجيل - 9

( لألناجيل)إن الدارس 
1

يالحظ بوضوح أن الصورة التاريخية التي تنقلها، هي لرجل ولد ألم  

معلومة هي مريم العذراء عليها السالم
2

، في زمن معلوم هو السنة األولى الميالدية أو قبلها بست 

وقد عاش في بلد معلوم هو الناصرة من بالد  .سنوات كما قال بذلك بعض الدارسين المحدثين

ولما بلغ عيسى عليه السالم الثالثين من العمر ابتدأ دعوته في الجليل، ومن المؤكد أن هذا . فلسطين

هو أحد األسباب الرئيسية التي جعلت اليهود يرفضون دعوته، ونحن نستند في تقرير ما قلنا  إلى 

سرائيليين سكان للسامريين أو اإل -ا وسياسيا عقدي -معرفتنا بعداوة اليهود الجنوبيين التقليدية 

                                                           
1
التي تتكون من مقطعين، إيف بمعنى السرور، وانجيلوس  Evangeliusنجيل هي ترجمة للفظ اليوناني إيفانجيلوس كلمة إ  - 

 -المناظرة الحديثة بين الشيخ ديدات والقس سواجارت / انظر  .الخبر السار أو المفرح: بمعنى الخبر، وعلى هذا يكون معنى الكلمة

 .94ص  .هـ -السقا . تعليق د
2
أنه ال  -مسيحيا  -ومن المعروف . وينسبه لداود عليه السالم عليها السالمنسب يوسف النجار زوج مريم  ،1/ ينقل إنجيل متى - 

 .عالقة بين عيسى وهذا الرجل الصالح ولذلك فال يوجد أي مبرر في ظل تقرير هذ  الحقيقة لذكر هذا النسب
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بنشر  له في اتهام اليهود لعيسى عليه السالمالشمال حيث الجليل، ويجد هذا األمر تأكيدا آخر 

 . األفكار السامرية بينهم

 .متجها للقدس عاصمة اليهودموطن دعوته األول  ،بعد فترة ،وقد غادر عيسى عله السالم 

إلى عبادة هللا عز وجل وتمجيد ، وعانى معاناة شديدة من تعنت  -كما دعا في الجليل  -وهناك دعا 

 -كما في مجمل األناجيل  -ويبدو ذلك من كثرة تنبيهه  هود وخصوصا رؤساء الفريسيين منهم؛الي

بمحاولة  ،اعملي ،كما قام .مخالفتهم للشريعة الموسوية الحقةإلى كفر اليهود وماديتهم وفسوقهم و

 .لتطهير الهيكل مما لحقه من تدنيس اليهود الذين استخدمو  مكانا للتجارة

وقد استشاط اليهـود غضبا لدعوتـه وسلوكه فخـرج من القـدس إلى الجليـل، وشرق   

وبما  اء قبله؛األردن، وزار مدنا متعددة قام فيها بالدعوة إلى هللا محتجا على صدقه بدعوات األنبي

، وإحياء الموتى، وشفاء الزمنى، القليل الطعام تكثير : على يديه من المعجزات، مثلأجرى هللا

ثم عاد بعد هذا الطواف إلى القدس، وهناك أجمع الفريسيون على التخلص .. .والسير على الماء

ولما كانوا  .ن لمحاكمته التي تقرر بعدها قتلهمنه، فألقوا القبض عليه، وعقدوا مجلس السنهدري

بونت )دون إلى السلطة الزمانية التي تخول لهم تنفيذ األحكام، فقد أبلغوا الحاكم الروماني يفتق

، وأوهمو  بتشكيل عيسى عليه السالم خطرا على الحكم الروماني، وقرر بيالطس عدم (بيالطس

راحه، ولكن اليهود هددو  برفع األمر إلى روما فسلمه لهم من ، ورأى ضرورة إطالق سإدانته

وهو  ابه إنزاله عنه بعد أن تقرر موته؛نفيذ حكم اإلعدام، فرفع على الصليب، وتولى أصحأجل ت

وقد روى حواريـو  . األمر الذي أدهش بيـالطس نفسه وذلك لقصر المدة التي مكثها على الصليب

مشاهدتهـم له حيا يأكل الطعام ويمشي على رجليه، وتنتهي قصة المسيح  -في غرفة  -بعد دفنه 

 .السالم في األناجيل بخبر رؤية عملية رفعه في السماءعليه 

ما عدا ما أورد  يوحنا مما يمكن أن يفهم كذلك  -ولما كانت األناجيل تخلو من خبر ألوهيته  

وكونه ابنا هلل بالمعنى المعروف عند الفرق المسيحية التي أسست على رمز نيقية، فقد انتهى  -

أي بالمعنى  -عيسى لم يدع قط أنه هو المسيح المنتظر "  :أنالدرس الحديث لألناجيل إلى تقرير 

وذلك تعبير لم يكن في الواقع ليمثل بالنسبة إلى . إنه ابن هللا: ولم يقل عن نفسه -اليهودي للمسيح 

كذلك ال يسمح لنا أي نص . اليهود سوى خطأ لغويا فاحشا، وضرب من ضروب السفه في الدين

على عيسى، فتلك لغة لم يبدأ في استخدامها سوى ( ابن هللا)بير من نصوص األناجيل بإطالق تع

 .. ". .المسيحيون الذين تأثروا بالثقافة اليونانية
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ل إليه خمسة من كبار ويكفي للتدليل على هذ  النتيجة أن نشير إلى كتاب ينقل ما توص   

سفورد، ونينسهام، موريس ويلز، أستاذ الالهوت بجامعة أوك :علماء المسيحية المعاصرين، وهم

 عميد كلية ريبون للدراسات الالهوتية، ودامون هيك، أستاذ ،أستاذ الالهوت بكاميردج، وهولدن

أسطورة )لكتاب فهو أما ا. كيوبيت، أستاذ الالهوت بكامبردجالالهوت بجامعة بيرمنغهام، ودون 

من بحثهم الذي ، وقد عبر فيه هؤالء األساتذة عن الهدف 1411الصادر عام ( اإلله المتجسد

في  إن الشك  "  :المسيحيين فيما يعتقدون، يقولون القضاء على عناصر شك   حصرو  في العمل على 

يحيين مس  ـر في السنوات األخيرة بين الابتدأ ينتش   م ألوهية عيسى، هو شك  فة التي تزع  العقيدة المحر  

يتلهفون على من يعبر عن كل الشكوك  -يزالون  وال –ين منهم، ولذلك كانوا ن  لغربيين حتى المتدي   ا

حركة إصالحية جديدة تتناول " وقد انتهوا بدراستهم إلى ضرورة قيام  ."التي تختلج في نفوسهم 

تنبع من اتساع والحاجة إلى هذ  الدعوة . العقيدة المسيحية في هذا الربع األخير من القرن العشرين

كان إنسانا مؤيدا من هللا  :المعرفة باألصول المسيحية األولى التي تتضمن االعتراف بأن عيسى

وقد كان تقرير هذ  الحقيقة بالنسبة لهؤالء األساتذة دافعا ". للقيام بدور خاص تحقيقا ألهداف إلهية 

سي من تجسد عيسى وألوهيته ال قويا للنص بعدها على أن ما يعتقد  المسيحيون تبعا للتعليم الكن

ويجب أن نؤكد  ."أسطوة خرافية، أو وسيلة شعرية للتعبير عن أهميته بالنسبة لنا " يعدو أن يكون 

الحرص على الحق وحد  هو الذي " هنا أن هؤالء الباحثين كانوا من المتدينين، ولهذا صرحوا بأن 

تباطنا الواقعي والهام في صالتنا المتزايدة يدعونا إلى االعتراف بهذ  الحقيقة، وبنفس األهمية ار

 ".بأهل األديان األخرى والكبرى

فقد كان جماعة  -تبعا لدعوة المسيح كل اليهود  -أما بالنسبة للمجتمع المسيحي األول  

يهودية متشبعة بالثقافة التوراتية، ويبدو هذا واضحا في استخدام عيسى عليه السالم وسائل هذ  

كما . م؛ عرض لنصوص التوراة وتفسيرها، واالستعانة بالصور البالغية المعروفةالثقافة إلقناعه

يبدو في خلو األناجيل من التحليل والجدل واالستنباط الذي يدل على انصراف المسيح عن مناهج 

ولكل . الفالسفة، وهو ما تخالفه فيه العقائد المسيحية المختلفة التي أنشأت عن تعاليم القديس بولس

ستطيع اعتبار أتباع المسيح من اليهود الخلص، وهم لذلك لم يعتبروا أنفسهم في يوم من األيام هذا ن

أتباع دين جديد، ورغم هذا فقد تباينوا عن أكثرية اليهود الذين كفروا بدعوة المسيح، ولكن خالفهم 

". الخالص التوبة والتأكيد على جدواها، وعلى حب الجار، وأمل" لهؤالء لم يتعد الرفع من شأن 

 .وخصوصا اإليمان بأن يسوع الناصري هو المسيح الذي بشر به األنبياء من قبل

 



 5 

 :صورة المسيح عند القديس بولس - 3

، وقد كان في (شاؤول)واسمه في اليهودية  (سوسطر)ديس بولس رجال يهوديا من أهل كان الق

بدء أمر  من أشد أعداء المسيحيين، ثم تحول بعد رؤيا للمسيح رآها إلى الدعوة للمسيحية التي 

 . أصبحت على يد  دينا جديدا

تحويل مبدإ الخالص الذي دعا إليه المسيح عليه  وعقيدة بولس تقوم في األساس على 

االلتزام بالشريعة الموسوية، مع ما أضافه فيها من دعوة صريحة  ن في وجوبالسالم، والذي يكم  

وإذا : " ويؤكد هذا مجمل دعوته في األناجيل، وصريح قوله في متى. إلى اعتبار الروح وترقيتها

لماذا  :أي صالح أعمل لتكون لي الحياة األبدية ؟ فقال له: أيها المعلم الصالح :واحد تقدم وقال له

 ظ  ، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحف  هو هللا   دٌ ليس أحد صالحا إال واح  تدعونني صالحا ؟ 

م أباك ور، أكر  تسرق، ال تشهد الز   تزن، ال ال تقتل، ال: ايا ؟ فقال يسوعوص   ة  أي   :قال له. الوصايا

هذ  كلها حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزني بعد ؟ قال  :قال له الشاب. وأمك، وأحب قريبك كنفسك

 ،في السماء زٌ ن  فيكون لك ك   ؛الفقراء ط  واع   ،أمالكك ع  وب   ب  ه  فاذ   ،إن أردت أن تكون كامال: له يسوع

" ع الشاب الكلمة مضى حزينا ألنه كان ذا أموال كثيرة فلما سم  . ين  ع  ب  ل ات  عا  وت  
1

وقد قرر بولس . 

ت وراءها وهي الفكرة التي جر   -فكرة اإليمان ببعث المسيح بعد موته على الصليب بدال من هذا 

به أنه قام من بين األموات   ز  ر  ك  ولكن إن كان المسيح ي  : " كأساس للخالص، يقول -القول بالتجسد 

كن يليس قيامة أموات ؟ فإن لم تكن قيامة أموات فال يكون المسيح قد قام، وإن لم  :فكيف يقول قوم

 ،دناألننا شه   ،ور هللز   ضا شهود  ونكون نحن أي   كم؛أيضا إيمان   لٌ نا وباط  ت  راز  المسيح قد قام فباطلة ك  

" ه م  ق  وهو لم ي   ،أنه أقام المسيح ،من جهة هللا
2
. 

والمالحظ أن بولس كان أثناء هذا التقرير يحاول تأكيد شيء مشكوك فيه، وهو قيامة عيسى  

ويبدو لي أن رؤية الحواريين لعيسى عليه السالم بعد عملية الصلب يجب أن . بعد موت حقيقي

تقـرر باعتبـارها حقيقة مطلقـة، وذلك ألنها السبب المباشر لقيام دعوة بولس، ومعنى هذا أن 

ظن أن عيسى قد مات  -وألنه لم يكن حواريا أصال  -يين قد نقلوا ما شاهدو ، ولكن بولس الحوار

فإن نقل الحواريين لخبر  -بعد موت حقيقي  -قيام األموات ( يستحيل)فعال على الصليب، ولما كان 

 لسبو ، مع ميولوقد عمـل هذا التصـور. عثا خارقاالرؤية لم يكن يعني بالنسبة له إال أنه بعث ب

                                                           
1
 .11 - 12/ 22الخروج / انظر  .إضافة إلى مبادئ التوحيد، في الشريعة الموسوية ،وردت هذ  الوصايا.23 - 11/  14متى  - 
2
 .22/  15كورنثوس األولى  - 
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وقيامه بالدعوة في وسط وثني على تطوير الفكرة عند  إلى درجة القول  ؛الفلسفية األكيدة، وحياته

 .بألوهية المسيح عليه السالم

ويبدو أن ما أثرنا  هنا قد شكل أهم دافع لبولس لبدء عملية بناء جديد، تتمثل أصوله في  

 :شيئين أساسيين

  :تقرير الخطيئة األصلية - أ

نظرا لتوجه دعوة المسيح إلى  ،التي كان من المفروض أن يلتزم بها بولس ،انة اليهوديةتخلو الدي

"  :اليهود، من أي فكرة توحي بعقاب هللا تعالى آلدم بالموت جزاء عصيانه، فقد ورد في التثنية

لك، وتأكل عشب  ت  ب  ن  كا ت  ا وحس  ك  تك، وشو  بالتعب تأكل منها كل أيام حيا...ملعونة األرض بسببك

بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى األرض التي أخذت منها ألنك تراب وإلى تراب . الحقل

" تعود 
1

أن أصل الشر في اإلنسان هو عصيان آدم " ولكن بولس أضرب عن هذا األصل، وقرر . 

 "وأنه يحمل الشر لوراثته هذ  الخطيئة من أبيه ...أمر ربه وأكله من الشجرة المحرمة
2
وإذا كان  .

يرا جسديا للخطيئة األصلية وهو الموت، فقد اضطر إلى أن يبحث عن التكفير بولس قد وجد تكف  

الروحي لها، وقد وجد  في ضرورة اإليمان بألوهية المسيح باعتبار  ابنا هلل أرسله لألرض ليكون 

اإليمان به وسيلة لهذا الخالص الروحي
3
. 

دة التي لم تكن تؤمن بألوهية ار الفرق المسيحية الموح   بإنك عقديوقد ووجه هذا األصل ال 

المسيح أصال فيكون ذلك أساسا إليمانها بما يدعو إليه بولس، كما ووجه من قبل بعض القساوسة 

الذي أنكر الخطيئة األصلية، وقال بحرية اإلرادة (  922 - 312)الكبار مثل البريطاني بالجيوس 

بأي نتيجة، إذ تم القضاء على كل مقاومة لهذ   ذا اإلنكار لم يأت  في سعيها إلى الخالص، إال أن ه

ألفكار بالجيوس، وقد تال  مجمع  -م  911 -( قرطاجة )الفكرة، خصوصا بعد إدانة مجمع 

وقد كان ذلك . الذي ختم القرارت الكنسية في هذ  المسألة -م  931 -( إفسس األول )و( ميليف)

الكاثوليكية الرومانية بأن خطيئة آدم عليه السالم هي سبب الموت، وأن البشر مؤذنا بإيمان الكنيسة 

. حتى األطفال الذين يحتاجون إلى التعميد لكي ينالوا الجزاء األخروي ،جميعا قد ورثوا خطيئته

ومن المالحظ أن الكنائس الشرقية قد ساندت بيالجيوس في رفض فكرة الخطيئة، ولكن ذلك لم 

 .ا بالبعث والتجسديؤثر في إيمانه

                                                           
1
 .14- 11/ 31التكوين  - 
2
 les grandes doctrines/ وانظر في وضع بولس عقيدة الخطيئة األصلية  .124ص  -عباس محمود العقاد  -الفلسفة القرآنية  - 

morales - Francois Gregoire - p 68. 
3
 .132ص  -السابق  - 
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 :الدعوة إلى عقيدة تأليه المسيح - ب

يعتبر هذا األصل الذي كان بولس أول الدعاة إليه نتيجة منطقية العتقاد  ببعث المسيح عليه السالم  

بعد موته على الصليب، إذ أنه لم يتصور ذلك إال بعد أن قرر أن قوة خارقة أنجزته هي قدرة هللا 

هو نجاة البشر،  سبحانه وتعالى، ولما كانت هذ  القدرة ال تفعل هذا األمر العظيم إال لسبب عظيم

 .فقد اعتقد بولس أن هذا السبب هو ألوهية المسيح نفسه

والحقيقة أن تقرير بولس لهذ  العقيدة يدفعنا إلى القول بها سببا أساسيا لقيامه بالدعوة في  

ومعنى هذا أن تفسير بولس توجهه نحو المشركين . وسط وثني، وهو المجتمع اليوناني الروماني

 يعود إلى رفض هؤالء اإليمان بما يدعو إليه كما تكرر في عدد من رسائل، بدل دعوة اليهود ال

ورأى اليهود الذين مألتهم الغيرة كثرة الناس بدأوا .. .ولما حان السبت الموالي"  :مثل قوله

.. .ولكن ردكم لها ،لـقــد وجه هللا إليكم كـالمه أوال..: .فقال لهم بولس وبرناباس. .يعارضونه

"  ى مخاطبة المشركينسيوجهنا إل
1

بل ذلك يعود  إلى قبول الوثنيين ألفكار  التي كانت تناسب . 

ويؤسس هذا النقد الذي حكمنا فيه بمحاولة بولس اإليهام بما يخالف الحقيقة على ما . معتقداتهم

تأليه باستحالة إيمان اليهود بما كان يدعو إليه من  -ويعلمه بولس يقينا باعتبار  يهوديا  -نعلمه 

إنسان، ولذلك فقد كانت نتيجة عمله معروفة لديه مسبقا، فتوجه إلى الوثنيين وألصق باليهود تهمة 

 .رد 

، كل رسائل بولس وجهت إلى الوثنيين -وقد نتج عن تركيز بولس على دعوة غير اليهود  

عمل على تغيير  الصريح للشريعة اليهودية حتى تناسب الوثنيين، ومن هنا  - إال رسالة واحدة

إبطال شريعة الختان التي كانت تحول دون اإليمان بدعوته وغيرها 
2

وقد تبع ذلك تخلص . 

لموسوية، وكان هذا أساس التمايز الذي بدأ يظهر االمسيحيين الجدد من كثير من عناصر الشريعة 

 .  منذ ذلك الزمان بين المجتمع المسيحي والمجتمع اليهودي

 

  :أسباب نجاح دعوة بولس - 4

له في د في المسيح عليه السالم ما نق  ق األسباب التي جعلت القديس بولس يعتق  حنا فيما سب  ض  أو  

فإن رؤية الحواريين له حيا  م  عدم موت المسيح على الصليب، ومن ث   ن  وقد أكدنا على كو  . رسائله

. قوا تفسير  لألمرهم ذلك، كان الفتنة التي امتحن بها بولس ومعه جميع المسيحيين الذين صد  ونقل  

                                                           

 Actes 13 \ 44 - 46.-
1
  

2
 .15أعمال الرسل / انظر احتجاج بولس لذلك في  -  
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نا أن هذا هو السبب الجوهري لبدء تشكيله عقيدة تقوم على حقيقة بعث المسيح من بين وقد بي  

األموات كما اعتقد، ولكن ما ذكرنا  آنفا يحتاج إلى بيان أسباب توجه بولس لتفسير روايات 

وصا إلى البحث في وخص -مع أنه كان يهوديا  -الحواريين عن رؤيتهم للمسيح بوجود ولد هلل 

ليس نجاحا كبيرا كما توحي بذلك كل الدراسات، وإنما  -العوامل التي جعلت دعوته تالقي نجاحا 

ج المسيحية التي لت أسباب أخرى على تأكيد  وتطوير  حتى أنته البذور األولى لكل ما عم  وضع  

في الذي نشأ فيه بولس، وهو وإننا نجد جوابا لألمرين معا في المحيط الديني والثقا -نعرفها اليوم 

 :في الوقت نفسه المحيط الذي أعطا  إمكانيات بناء العقيدة التي دعا إليها وإمكانية قبول دعوته

  :المحيط الديني لدعوة بولس - أ

ر اليونانيـون ين بالوثنية، فقـد تصو  د  بولس كانت ت   ت فيها دعوة  إن المجتمـع أو المجتمعـات التي تـم  

 ة  أبناء، ثالث   وقد أنجب  هذا اإلله ستة   -الزمان  -( وسون  ر  ك  )أن للكون خالقا واحدا هو  -مثال  -

إله ( زوس)إله البحار، و( بوسيدون)إله باطن األرض، و( هاديس) :ذكور ومثلهم من اإلناث، وهم

هؤالء آلهة وقد لحق ب .إلهة الزواج( هيرا)إلهة الحرث، و( ديميتير)إلهة البيت، و( هستيا)السماء، و

 . شكلوا جميعا مجلس كبار آلهة األولمب -معظمهم أبناء لزوس ولذلك سمي أبو اآللهة  -كثيرون 

والرومانية وغيرها من آلهة الشرق  لدارسون في الديانات اليونانيةوأهم ما يالحظه ا 

ومعنى هذا . ة البشركحيا( حياة  )رون لها ، ويتصو  (د  س  التج  )مون لها ع  أن العابدين لها يز   -األوسط 

نائية، بحيث تحتوي في ذاتها على صفات اإلله د  ق ولكنها آلهة است  فار  ى الم  ن أنها لم تكن آلهة بالمع  

وقد . ولكن بإحساسها بأالمهم أيضا ،ولكنها تقترب كثيرا من البشر، ليس بقدرتها على التجسد فقط

اليونانية القديمة أن أصبحت مدار حياة رات التي نقلتها األساطير بلغ من انتشار هذ  التصو  

جميع أبطال اليونان  ، فمنها أخذ الشعراء مواضيعهم التراجيدية، كما أننا نجد أنة  ي  ـين  ل  الشعوب اله  

" الذين نجد صورهم منقوشة فوق الجرار وكؤوس الشراب  -أو أبناء اآللهة  -لهة من أنصاف اآل

 ". جعلتها مألوفة  واختلطت الخرافة بالحياة اليومية التي

عند شعوب المنطقة فال بد أن ( دس   ج  ت  اإلله الم  )وإذا أردنا أن نعطي أمثلة عن شيوع عقيدة  

 :نتوقف عند

شيوع اإليمان بالخالص وظهور الرسول المخلص في آخر الزمان عند المصريين والفرس  -1

 .اليهود

وا في ذواتهم بين الخصائص اإللهية ع  شيوع عقيدة واحدة في أشهر آلهة المنطقة الذين جم   - 2

في بالد ( أدونيس)و ،-يضا وقد عبد  اليونان أ -يين يج  ر  في بالد الف  ( يس  آت  )والبشرية، فقد كان 
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في بالد ما بين ( مردوخ)و( تموز)في فينيقيا، و( ملكارت)و -وفي اليونان، وعند الرومان –الشام 

تلك التي بمقتضاها يموتون في موسم  "يدة فهيأما هذ  العق. في مصر( أوزوريس)النهرين، و

ليسوا في " إضافة إلى هذا، فإن هؤالء اآللهة ". ون بعد ذلك في موسم آخرث  ع  ب  ن من السنة ثم ي  معي  

بل إنهم يشبهون البشر من  -يقصد التسامي المطلق  -حد ذاتهم باآللهة العظماء البالغين في العظمة 

فهم عرضة للفناء، : قريب في الكثير من أحوالهم، وذلك على األقل إذا نظرنا في تاريخهم األول

 ". ألهتهم إرادة اآللهة اآلخرين( رجال)ثال آتيس الراعي أو أدونيس لم يكونوا سوى وبعضهم أم

وبعد أن شاركهم اإلله في  -وقد كانت مشكلة الخالص بالنسبة للبشر في ظل هذ  العقائد  

المصيرية معه، فينتهي ( المشاركة)تتلخص في الوصول إلى  -ظروفهم اإلنسانية بعذابه ثم موته 

وقد تم ذلك في هذ  الديانات بالطقوس السحرية التي تمثلت في . البعث في دار السعادة اإلنسان إلى

عند ( كريوبول )أو الكبش ( توروبول)التعميد بالدم والقربان عند الفريجيين، وبالتضحية بالثور 

ال الفرس، حيث يدخل المريد حفرة ثم يذبح الحيوان فوقه فيلطخ بدمه ثم يمنح ذكرا الحيوان حتى ين

 (. أتيس)و( سيبيل)روح 

والحقيقة أن هذ  العقائد كانت من القوة، بحيث أثرت حتى في اليهود الذين عاشوا في  

والذين تعلموا في تلك البالد البعيدة عن موطن التوحيد تكوين دين جديد  -الدياسبورا  -المهجر 

 .في ذلك درجة الوثنيينيحتوي على كثير من مظاهر الديانات الهيلينية، وإن لم يبلغوا أبدا 

  :المحيط الفكري لدعوة بولس - ب

المالحظ أن الفلسفة اليونانية ابتدأت تتوجه منذ حوالي القرن الثالث قبل الميالد إلى تكوين نظرة 

ن التحويل ويبدو ذلك جليا في الفلسفة الرواقية التي أجرت نوعا م. توحيدية خالصة لمصدر الكون

فيها لم يعد ذلك اإلله الغازي، هازم اآللهة، ( زوس)نية، ومن ذلك مثال أن يفي تصورات اليونان الد

ومعنى هذا أن . والكائن في ذاته ،والغاية األخيرة ،والمحرك األول ،بل المصدر غير المرئي للعقل

هناك توجهات روحية للفلسفة حاولت تحقيقها بالجمع بين العقائد الدينية والمناهج العقلية، على 

ويبدو أن أحد . ذاهب الفلسفية القديمة التي نالحظ فيها نوعا من التوازي مع العقائد الدينيةعكس الم

ويرتكز هذا  .فيما نرى، إلى تأثير الديانات التوحيدة في بالد اليونان أسباب هذ  التوجهات يعود،

الوثنية فإنها وإن تأثرت بالعقائد  -والزرادشتية األولى أيضا  -التفسير على حقيقة كون اليهودية 

ويجد ما نقوله هنا دليله فيما أشار إليه . عملت بدورها على مد هذ  العقائد بفكرة المصدر الواحد

يمكننا القول في يسر أن اسم  "الباحثون من وجود بعض اآللهة الوثنية ذات األصل اليهودي، حتى

( ساباوت)ليس سوى ( وس ديونيسي)أو ( جوبيتر)وهو اسم اإلله الفريجي الذي يعادل ( سابازيوس)
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( الهيستيين)فرقا من أنصاف اليهود .. .وإننا لنلمح من خالل الوثائق الغامضة. اليهودي

بواسطة ...النجاة في عالم خالد :تشارك جميعها في أصل واحد( السابازيين)أو ( الساباتيين)و

" شفاعة منقد إلهي
1

 . 

فيلون )القرن األول للميالد، وهو وعلى كل حال، فإننا نجد في فلسفة أكبر مفكري  

(اإلسكندري
2
ومن المؤكد أنه في حالة فيلون فإن اليهودية . هذا النزوع إلى الجمع بين الفلسفة الدين 

قد لعبت دورا أساسيا في فكر ، ولكن تعبيراته الفلسفية عن ذلك هو ما يهمنا في هذا المبحث، حيث 

شهوة أو هوى، مخالف تمام  االحوادث، وهو ليس ذال تجري عليه قال بوجود إلــه واحد قديـم 

 .المخالفة لعالم الظواهر باعتبار  العلة األولى لكل موجود

توحيد فلسفي يمكن أن يتناسب مع العهد القديم، " بأن هذا ( ويالسي أوليري)وقد رأى   

" ولكنه ال يصدر عنه بالطبع 
3

لفكرة وهو مصيب في ذلك، خصوصا إذا اعتبرنا تبني فيلون . 

ارتفاع هللا فوق الحوادث بحيث يستحيل صدورها عنه تعالى صدورا مباشرا، ولذلك افترض 

 -ولو أنه يعمل في إطار الزمكانية  -يتوسط بين الخالق والمخلوق، وهو عند  أزلي كخالقه ( فيضا)

إلى أرسطو الذي منع أصولها وهذ  فكرة فلسفية خالصة ترجع . LOGOSوقد سما  الكلمة 

 . التعدد عن الواحد صدور

ورغم أن األهمية التي أوالها فيلون باعتبار  يهوديا لتأويل العهد القديم، وكثرة اإلحاالت  

كما يحكم "  أن تحظى بقراء كثيرين من غير اليهود "إليه في فكر  الفلسفي قد منعا مؤلفاته من 

( أوليري)
4

يهوديا، ومن هنا أجمع الدارسون على ، إال أننا يجب أن ننبه إلى أن القديس بولس كان 

أن مذهب الكلمة الخالقة باعتبارها أزلية وواسطة في الخلق، كما في رسائل بولس ومقدمة إنجيل 

 .يوحنا وبعض الفقرات منه، هي نقل حرفي لفكرة فيلون في الفيض األول أو الكلمة

مجمع نيقية، يعود بالذات ويجب أن نضيف هنا أن أهمية بولس بالنسبة للمسيحية، كما تبناها  

إلى أنه استطاع أن يجمع بين األفكار المسيحية األولى في المسيح وبين معتقدات الوثنيين والفكر 

يكتسب أنصارا جددا كلما تقدم الزمان إلى القرن  ئع آنذاك، وهو الجمع الذي ما فت ئالفلسفي الشا

ن رجال الدين المسيحيين الذين كانوا جميعا الرابع للميالد، الذي شهد تثبيت عقيدة المسيح اإلله بي

 . من الوثنيين قبل اعتناقهم الدين الجديد

                                                           
1
 .82ص  -شارل جون بيير  -المسيحية نشأتها وتطورها  - 
2
 larousse - p/ انظر  .فيلسوف يهودي كان إنتاجه منصبا على التوفيق بين التوراة والفلسفة األفالطونية( م  52 -م.ق 22) - 

1505  
3
 .28ص  - الفكر العربي ومكانته في التاريخ - 
4
 .24ص  -السابق  - 
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 .الفرق الدينية المسيحية - 5

يكمن نجاح بولس األساسي في أنه استطاع أن يرسم الخطوط العريضة لعقيدة المسيح اإلله، 

نتشار الكبير ألفكار  في ومعنى هذا أن النجاح الذي ينسب له ليس ذلك النجاح الذي يعود إلى اال

ترسيم  -وبعد  -حياته، ويبدو هذا جليا في وجود فرق توحيدية في مواطن انتشار المسيحية قبل 

مجمع نيقية لعقيدة بولس، كما يبدو في تمكن الخالف بين المسيحيين في الكثير من األصول 

الفرق التي انقسمت بدورها  الكثير من -حتى بعد ترسيم قرارات نيقية  -ة، والتي نشأ عنها عقديال

 .إلى فرق واتجاهات جديدة

 ثالثة األولىن القروالمسيحيين األوائل، أي الذين عاشوا باألخص   في الومدار الخالف بين  

 للميالد، يكمن  في الحكم على شخص المسيح عليه السالم؛ أي بين القائلين بأنه إنسان ورسول،

ر  المسيح نفس ه، وعب رت عنه، من بعد ، كنيسة القدس األولى إضافة ، باألخص وهو األمر الذي قر 

 .والقائلين بأنه شخٌص إلهيإلى الصابئة وأصحاب المبدإ الواحد، وحتى األريوسيين، وبين 

حية الفرق المسيأما بعد بدء انتشار أفكار بولس في العال م الوثني، فإن مدار الخالف بين   

 لة  ك  ش  ليث، وم  التث   لة  شك  م   :القديمة يجمعه اختالفهم في مسألتين أو باألحرى مشكلتين، هماالبولسية 

 قد اختلفوا في التنظير -أو البول سيين –المشركين وهذا يؤدي بنا إلى تقرير أن المسيحيين . دالتجس  

الشخص، قد وجد في العالم بفعل غير  بأن عيسى، بعد إجماعهم على اإليمانمشكلة الت ثليث ل

لمشكلة  اختلفوا في التنظيركما أنهم . في التثليث كل األقوالخاضع لقوانين الطبيعة، وهذا مدار 

ثب  التجس د، بعد اإلجماع على االعتقاد أنه مات على الصليب، وأنه  من بين األموات، وهذا مدار  ع 

  .دتجس  لا ة  شكل  م  

 :موحدةالفرق المسيحية ال -أ

 :تهرت به في التاريخ المسيحي فرقتانإن أشهر الفرق التي قالت بالتوحيد واش   

وهم الصابئة الذي ورد ذكرهم  ،MONARCHIANISMEأصحاب المبدإ الواحد  :األولى - 1

في القرآن الكريم، وهذا ما نرجحه بناء على ما نقله العلماء من أقوالهم
1

، وهم أتباع بولس 

(الشمشاطي)
2

التي جعلها تنكر ألوهية  المونارقيونيةالدرس الحديث يميز بين  المعروف أن ومن. 

التي تعتقد أن في هللا اتحادا في األسماء  SABELIANISME ئةالمسيح رأسا، وبين الصاب

                                                           
1
  la pensee chre tienne - Herve Rousseau - Introduction /انظر  - 
2
 .وهي بلد يقع بالقرب من أنطاكية( الصاصوماتي )هذا اللقب هو تعريب لكلمة  - 
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والطبائع، بحيث أن األب واالبن والروح ليست إال أسماء مظاهر أو أشكال، ومن هنا جاءت 

 Monarchianisme - Modaliste شكلية أو المظهريةال بالمونارقيونيةتسميتهم 
1
. 

من الزمان، مما يدل  قد ظهرت بعد الصابئة بحوالي قرنوحدين فمأما الفرقة الثانية من فرق ال - 2

على اشتهار أمر المخالفة لما دعا إليه القديس بولس بين المسيحيين إلى القرن الرابع الميالدي، 

الذي عاش في الثلث األول من القرن الرابع للميالد ( أريوس)ورائد هذ  الفرقة الجديدة  هو القس 

للميالد، وقد طرح فيه ضرورة  322وقد بدأ الدعوة لمذهبه حوالي سنة . في كنيسة اإلسكندرية

طين، ودليل هذا عند  أن ل  ت  خ  ساوين وال م  ت  التمييز بين أشخاص الثالوث بحيث يجب أال يكونوا م  

ن مك  ال ي  ( هللا ابن  )، وبناء على هذا فإن (ة  ود  ل  مو  )وال ( ة  وق  ل  مخ  ) تكون ن في أال  ة تكم  األلوهية الحق  

 .لكلمةا بالمعنى التام لأن يكون إله  

إلى  -يد  الخالص وهذا هو دليل عدم توح   -ولم يتوقف أريوس عند هذا الحد، بل أضاف   

ه على بعدم قدرت   فة القول  ر  ع  ع للم  الخاض   ر، وغير  غي   ت  الم   ي، وغير  هائ  ه عن هللا الواحد، والالن  فكرت  

ريوس العالمية بأن مذهب أحكم الموسوعة فإنه يصح بالنسبة لنا  ،ولهذا. الخلق بدون واسطة االبن

كان فلسفيا أكثر منه دينيا 
2
ق، ها على الخل  ت  ر  قد   إلها حقيقيا نتيجة   ر  ب  ت  ع  مة عند  ت  هذا أن الكل   د  ن ت  س  وم   .

أي متأخرة من حيث الزمن  ة  لوق  هلل باعتبارها مخ   ة  كانت تابع   ف بها، وإن  ص  األزلية التي تت   وصفة  

س  فيلون اإلسكندري، كما رأينا فيما سب ق   .عنه تعالى ظ  أن هذا هو عي ن  ما ان ت ه ى إليه در  الح   . والم 

 :الفرق المسيحية المشركة -ب 

يعتبر انتشار األفكار التي نادى بها أريوس، واالنقسام الذي أحدثته بين رؤوس المسيحية، السبب 

وتبعا لنصيحة أسقف . ن األول لحل المشكلةالمباشر الذي دفعهم لطلب تدخل االمبراطور قسطنطي

رسه األباطرة قبله على وكان قد رفع االضطهاد الذي ما -فقد قبل االمبراطور ( هوسيوس)قرطبة 

أن يعقد اجتماع للكنائس في نيقية   -مرسوم ميالنو 313سنة عندما أصدر المسيحيين، وذلك 

NICEE 
3

أسقفا ممثال للكنائس الشرقية، وحضر م مائتان وعشرون  325وقد اجتمع في سنة . 

المجمع أسقفان من كنيسة روما، وقرر اآلباء المجتمعون عقيدة مسيحية ملزمة عرفت في التاريخ 

حرمان أريوس وأتباعه من رحمة هللا، والقول : ، وهي العقيدة التي نشأ عنها(قيةرمز ني)باسم 

هر مع هللا اد  في الجو  ح  بألوهية المسيح وات   
4
. 

                                                           
1
 .السابق - 

 Ibid - p 369.-
2
  

3
 LAROUSSE - p 1464/ انظر  .كيمدينة من مدن آسيا الصغرى تقع حاليا في إقليم إزمير التر - 
4
 ..histoire du catholicisme - Jean baptiste Duroselle - p 18/ انظر نص رمز نيقية في  - 
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رغم أن التوحيد لم ينته بعد هذا القرار، ودليل ذلك أن االمبراطور قسطنطين نفسه قد و 

أسقف نيقوميديا ( أوزيب)تمسح على المذهب األريوسي الذي أقنعه باعتناقه 
1

وكذلك كان ابنه  ،

ثم (  312 - 353)الثاني نس اواالمبراطور كونسط(  352 - 331)األول  اناالمبراطور كونسط

يين با في إسبانيا تحت حكم القوط الغرظل سائد كما أن المذهب األريوسي(.  318 - 319) فالنس

وقد انتشر هذا المذهب أيضا في شمال . للميالد، وهو تاريخ موت الملك ليوفيجيلد 581حتى سنة 

إال أن القول بألوهية المسيح عليه  هزيمة دموية للقائلين برمز نيقية؛إفريقيا حيث شكل حكم الوندال 

وح الر)السالم ما فتىء يتأكد في كتابات آباء الكنائس في الشرق، خصوصا بعد ترسيم ألوهية 

 .م 383سنة  في مجمع القسطنطينة األول( القدس

وإذا شئنا اآلن أن نبحث في األسباب التي سمحت باالنتصار الرسمي لمذهب ألوهية المسيح  

 :أن نجمعها فيما يليفإننا نستطيع 

  :السبب السياسي - 1

وحدين والقائلين بألوهية مكان جميع األباطرة الذين حكموا في فترة النزاع المصيري بين ال

المسيح، إما موحدين مثل االمبراطور قسطنطين األول 
2

كان حاميا للتوحيد  ، وقنسطان األول، أو

 311ثم إمبراطورا مطلقا حتى  ،352 - 331بين امبراطور روما ( قنسطانس الثاني)كحال ابنه 

والحقيقة أنه قد يفسر ذلك . ومن هنا تتأتى الغرابة من انتشار القول بألوهية المسيح. بعد وفاة والد 

جزئيا قولنا بمنح هؤالء األباطرة الحرية الدينية لرعاياهم، ولكننا يجب أن نضيف هنا أن المصالح 

ي تشجيع هذا المذهب، ذلك أن الشعوب التي حكمها أباطرة ذلك السياسية قد لعبت دورا هاما ف

كانت شعوبا وثنية في مجموعها، ومن هنا أدركوا أن مصلحة  -واألزمنة التالية  -الزمان 

على التناسق الديني للشعب، ولذلك فإن انتشار  -ولو جزئيا  -االمبراطوية يكمن في المحافظة 

ع احتوائه على الكثير من آثار العقائد الوثنية كان يحققا مذهب ديني يحوي نوعا من التوحيد، م

ة ك  شار  وم   ،شيء   ل   لك   خالق   ،أب   أهداف االمبراطوية، وقد كان هذا المذهب هو القول بوجود إله  

 .ق  في الخل   - ة  ط  باعتبار  واس   -له  ه  ن  اب  

                                                           
1

  .14ص -السابق  -
2

وكان انتصار  سنة  .كايوس فالفيوس، وقد نصب امبراطورا بعد وفاة والد  االمبراطور كونستونس األول(  331 - 212) -  

 larousse / انظر  .وهو مشيد القسطنطينية -وغيرهم -في روما مؤذنا ببدء عصر الحرية الدينية للمسيحيين ( ماكسنس)على  312

- p 1195 - 1196 
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إليها، يدل على  ن  ح  ويدل على تحكم الوثنية في ذلك الزمان أن مؤسسة الحكم نفسها ظلت ت 

  كان عهد تقدم للعقيدة التوحيديةإليها، مع أن عهد  (  318- 319)لك عودة االمبراطور فالنس ذ
1

 .

الذي عمل على (  311 - 331) ويتأكد هذا عند تعرفنا على سيرة االمبراطور قنسطانس الثاني 

حقيق نوع من المصالحة بين ال وذلك بالسعي إلى ت -ولو توحيدا شكليا  -مبراطورية توحيد دين اإل

هوتيي الشرق والغرب حول مشكلة من مشاكل التثليث التي ثارت نتيجة تقرير مجمع نيقية أن 

 .مع هللا( ر  ه  في الجو   دٌ ح  ت  م  ) المسيح 

ويبدو األمر الذي نبحثه جليا في تشجيع االمبراطور عقيدة عدم التشابه في غرب   

وفي الوقت نفسه شجع على  -وهي العقيدة التي تتناقض مع القول بالمادة الواحدة  -االمبراطوية 

وقد جمع لذلك أساقفة . نشر القول بوجود تشابه، ولكنه غير محدد المعالم بين الشخصين في الشرق

 312جانفي  1وأعلن بعد ذلك في  ،(سيـلوســي)وجمع الهوتيـي الشرق في ( ريميـني)في الغرب 

عن وحدة العقيدة داخل أراضي االمبراطوية الرومانية 
2

ويبدو الهدف السياسي في هذا المسعى . 

المسيحي لم يكن إجماعا على عقيدة واحدة حقيقة، بل نوعا من ( اإلجماع)واضحا حيث أن هذا 

ويدل على صحة حكمنا تلك االنقسامات التي حدثت بعد ذلك بين المسيحيين حول . لجميعاإلرضاء ل

 .وريميني وسيلوسي كما سنرى في حينه تبنا  مجمعا نيقية األول والقسطنطينية ما( إلزامات)

تحدثنا فيما سبق عن انتشار الوثنية في ربوع المنطقة التي عمل  :السبب الديني الفكري - 9

حيدية للمذاهب الفلسفية في على نشر عقيدته فيها، كما نقلنا صورة عن الميول التو   القديس بولس

ويبدو  ،والحقيقة أن هذ  التوجهات الفلسفية ما فتئت تتأكد منذ ذلك الزمان. نفس ذلك الوقت تقريبا

 :ذلك جليا في ظهور وانتشار

أمونيوس )تأسيسه على يد  وهي مذهب فلسفي ديني اهتم مفكرو  منذ :األفالطونية الحديثة -ا 

طونية الحديثة كما هو األمر عند وتتمثل األفال. بالجمع بين اإليمان والعقل -  214ت  -( كاسسا

صاحب التاسوعات، في القول بأن اإلله (  212 - 225)سكندري أشهر فالسفتها، وهو أفلوطين اإل

ما نعرفه عن الموجودات والحقيقة ال ينطبق  أن كل   أي   ؛اء الحقيقة  ر  ودات وو  ج  و  ـ  الم اء  ، ور  قٌ ل  ط  م  

وهو  ،NOUS، وهو يفعل في العالم بواسطة ما سما  دٌ اح  و   و  فه   م  ث   ن  وم   ،ائي  ه  عليه، وهو الن  

يساوي مفهوم الكلمة عند "بأنه النفس الناطقة أو العقل أو الروح، وعلى كل فهو ر  س   اصطالح ف  

                                                           

 histoire du catholicisme - Jean baptiste Duroselle - p 19.-
1
  

2
 ...encyclopaedia universalis - v 2 - p 369/ انظر هذ  المباحث العقدية في  - 
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" فيلون والمسيحيين
1

الذي  -م  322ت  -عمل أفلوطين على يد تلميذ  فوفوريوس وقد استمر . 

اشتهر بإتمام مزج العناصر األفالطونية واألرسطية في مذهب واحد
2
. 

. هات الدينية والفلسفية التي شاعت منذ القرن الثاني للميالدهي مجموعة من التوج   :الغنوسطية -ب 

في  وأفلوطين، سطية، ولكنهم خالفوا فيلونوعموما فقد تقبل الغنوسطيون فكرة العلة األولى األر

ن الكو   ور  د  ص   ر  س   ف  سطة التي ت  المتو    -ال فيضا أزليا واحدا  -افتراضهم مجموعة من الفيوضات 

ل القاب   عن المصدر األول، الذي يتصف بمطلق الكمال وغير   -أي القاب ل  للف ساد  – ر  ي   غ  ت  والم   ص  اق  الن  

ري  غ  للت  
3
. 

ر هي ، عن الواحد غير القابل للتغي   اد  س  ر والف  ه التغي  للمتأمل أن صدور العالم، وصفت   ويبدو  

م أن توجهات ذلك الزمان، رغ   حولها جميع أفكار فالسفة والهوتييالفكرة الجوهرية التي دارت 

يم في الخلق ال تحل المشكلة المطروحة، وذلك أن افتراض الوسيط القد( بالوسيط)جميع القائلين 

 :الذي قالوا به يؤدي إلى

دور الكون يفترض وسيطا آخر، وبالتالي القول بألوهيته على الحقيقة، وفي هذ  الحالة فإن ص   - 1  

 .تترتب الوسائط إلى غير نهاية

الخالق  القول بأن هذا الوسيط متأخر في الزمان عن القديم، وفي هذ  الحالة فإن مشكلة تغير - 2

دون حل ل  تظ  
4
. 

ن الفكر الفلسفي أغمض عينيه عن هذ  اإللزامات التي أثرناها هنا، واختار القول ولك 

بصدور الواحد عن العلة األولى كما عند أرسطو، وهو ما جعله فيلون الكلمة، وجعله األفالطونيون 

وبهذا فتحوا الطريق أمام التأسيس لعقيدة بولس التي . العقل، والغنوسطيون سلسلة من الوسائط

بالشكل الذي قدمت به نفسها للحاجات الروحية لإلنسان الوثني، وفي الوقت نفسه تستجيب  تستجيب

والمشكلة تكمن هنا في أن  اإللزامات التي . لمطالب الفلسفة بضرورة وجود وسيط في الخلق

استحالة  :أوردناها على نظرية الوسيط في الفلسفة تبقى قائمة في العقيدة المسيحية أيضا، وهي

كما  -المسيحي تحمل ذلك  عقديبين القول بألوهية المسيح مع القول ببنوته، ولكن الفكر الالجمع 

 .فقال باألزلية للمسيح وبصدور  عن األب في الوقت نفسه -تحملت الفلسفة إلزاماتها 

                                                           
1
 .32ص  -ويالري أوليسي  -الفكر العربي  - 
2
 .33ص  -السابق  - 
3
 .31ص  -السابق  - 
4
وفيما . طرحت هذ  المشكلة في الفكر اإلسالمي، وهي السبب فيما نرى بين المعتزلة واألشاعرة وبن الفالسفة في الصفات - 

لمون على أن العالم حادث،دون واسطة، ضرية واحدة، دون أن باعتبار  موضوع بحثنا فقد أجمع المتك( التغير)يخص موضوع 

وقد واجههم الفالسفة بفكرة أن العالم قديم،ولكنهم خالفوا غيرهم من فالسفة األمم في القول بعدم لزوم . يلزم عن ذلك تغير في القديم

 ...12ص  -ابن رشد  -فت التهافت تها/ انظر بعض قضايا هذ  المسألة في . في الذات الخالقة -وال التغير طبعا -النقص 
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هذا فيما يخص تأثير الفلسفة اليونانية في تأكيد توجهات المسيحيين إلى االعتقاد بألوهية  

وهو ما يظهر بوضوح في كتابات كثير من الالهوتيين، مثل كليمان . المسيح عليه السالم

الذي قدم الحقيقة المسيحية باعتبارها تتويجا للفلسفة، وأوريجين تلميذ (  211   - 152) اإلسكندري 

أفلوطين الذي لم يجد أي صعوبة في التوفيق بين الفلسفة األفلوطينية والمسيحية 
1

أما فيما يخص . 

تأثر المسيحيين عموما بالعقائد والشعائر المنتشرة في ربوع االمبراطورية الرومانية فهناك إجماع 

دما أخذت في ومن ثم يتبين لنا أن الديانة الجديدة عن":(روز)من الدارسين على تقرير ما يقول 

" الذيوع واالنتشار لم تقع في النفوس موقع الشيء البعيد تماما عن المألوف 
2

ونجد دليال وجيها . 

على تأثر المسيحية الناشئة بالوسط الذي انتشرت فيه في كثرة األشياء التي استعارتها  منه، ومن 

 :ذلك

صطلحات لعقائد أو أن جميع المصطلحات التي استخدمها المسيحيون، منذ بولس، م -ا 

بالنسبة لالسم الذي اتخذ  المسيحيون  وهذا صحيح حتى. مؤسسات أو إبداعات حضارية يونانية

للكنيسة ذاتها، إذ أخذو  من اللفظ الذي استخدمته مدينة أثينا للتعبير عن الجمعية العامة للمواطنين، 

الجماعة المسيحية  :ى معنيينبمعنى المجمع، واستخدمه المسيحيون للداللة عل Ecclesiaوهو لفظ 

اليونانية التي تعني  Laosمن ( علماني)كما أنها اشتقت كلمة . المحلية، والدين العالمي على السواء

جمهرة الناس، تمييزا لهم عمن بيدهم السلطة، وقد استخدم في المسيحية لتعيين األفراد الذين يمدون 

لدين الرسميين أو اإلكليروس الذين اتخذ اسمهم هم يد المساعدة للكنيسة، دون أن يكونوا من رجال ا

التي تعين كما أخذت الكثير من األلفاظ . وناني يعني النصيب المعين من إرثكذلك من لفظ ي

 بمعنى الطبقات المتميزة،  ordines :وظائف رجال الدين، مثل

، conventusيرة بون وقد استخدم لتعيين األساقفة، وكذلك اسم األدبمعنى المراق   episcoposو

ن من أجل بلوغ الروحي   الذي استخدمته للداللة على الجهد الذي يبذله المتد   ascesisوالتدريب 
3
... 

ورغم أننا ال نرى حرجا من ترجمة المصطلحات السابقة لتأدية المعاني الروحية، وهو ما  

 استعمال مفاهيم قديمة "قوله بأن  في( هرفي روسو)نوافق  ، إال أننا ال(ة  ر  ي  باألث  )سما  توينبي 

" لثقافة جديدة ال ينتج عنه حتما خيانة أو تشويه لألصل
4

وإن صح في بعض  ،ألن هذا ،

لتأدية معاني الزهد، إال أن تبني المسيحية   ascesisالمصطلحات مثل استعمال المسيحيين لكلمة 

                                                           
1
 .92 ،91ص  -السابق  - 
2
 -ويالري أوليسي  -والفكر العربي .. .599ص  -ولز  .هـ -معالم تاريخ اإلنسانية / وانظر . 119 ص  -الديانة اليونانية القديمة  - 

 ...1 ص 
3
 ...148 ص  -أرنولد توينبي  -مختصر دراسة التاريخ /انظر  - 

 La pensee chretienne - p 11.-
4
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الكلمة، أو االتحاد في  :ثنية مثللبعض الكلمات التي تحمل دالالت ذات صالت حميمة بالثقافة الو

خصوصا وأنها لم تنقل إلى موطن آخر مجردة من  ؛الجوهر، البد أن يؤدي إلى انتقال ثقافتها معها

والبد أن نشير هنا إلى . وفي زمان قوة الثقافة التي نشأت عنها ،دالالتها، بل استعملت في مواطنها

وهي لغة المسيح  -الكلمات من اآلرامية أن هذا يبقى صحيحا في االتجاهين، أي أن ترجمة 

إلى اليونانية كان يفترض خطرا يتمثل في إمكانية تحريف الثقافة المستعيرة  -والمسيحيين األوائل 

( شارل جون بيير)ومن الذين قالوا بما أثرنا  هنا األستاذ . للدالالت األصلية -باعتبارها األقوى  -

فكري غريب استخدم مفاهيمه الخاصة في ترجمة ما بلغه  الذي اعتبر انتشار المسيحية في موطن

ليهو  ال ( عبدا)يمكن أن يعتبر اليهودي نفسه "  :من نصوص أحد أسباب تحريفها، ومن ذلك قوله

على حد ( طفال)و( خادما)كثيرا ما تترجم إلى اليونانية بكلمة تعني ( عبد)والكلمة العبرية .. .(ابنا)

" ليس باألمر العسير( ابن)إلى كلمة ( طفل)وتطور كلمة . السواء
1
. 

والمالحظ أن ما تبنا  هذا الباحث ليس جديدا كل الجدة، إذ أننا نرى العلماء المسلمين  

الذي تحويه اآلرامية سببا ( المجاز)عن  -أي اليونانيين -المسيحيين ( غفلة)القدامى يجعلون 

اس في فمن جهته غلط كثير من الن ،المجازوأما "  :يقول اإلمام ابن قتيبة. لحيدتهم في االعتقاد

أدعو أبي، : فالنصارى تذهب في قول المسيح عليه السالم في اإلنجيل واختلفت النحل؛.. .التأويل

ما جاز لهم أن .. .ولو كان المسيح قال هذا في نفسه خاصة. إلى أبوة الوالدة.. .وأذهب إلى أبي

إذا ..: .وهو يقوله في كثير من المواضع لغير  ؟ كقولهمع سعة المجاز، فكيف ...يتأولو  هذا التأويل

وفي .. .يجزيك به عالنية ات  ي  الذي يرى الخف  ( أباك)تصدقت فلم تعلم بشمالك ما فعلت بيمينك فإن 

كاألب ...أنه في رحمة هللا وبر  :وتأويل هذا .أنت بكري :التوراة أنه قال ليعقوب عليه السالم

.." .الرحيم لولد 
2

أال . إن االشتراك في األسماء ال يقع من أجله التشابه:" ل اإلمام ابن حــزمويقو.  

فليس هذا يوجب اشتباها بال خالف، وإنما يقع االلتباس ... هللا حي، واإلنسان حي:ترى الناس تقول

" بالصفات الموجودة في الموصوفين
3
. 

ا نجد في فكرة صكوك وإنن. أن بعض عقائد المسيحية هي نقل مباشر لعقائد الوثنيين -ب 

رجال يطرقون أبواب  -كما ينقل أفالطون  -الغفران خير مثال على هذا، فقد وجد في اليونان 

األغنياء ويعلنون عن استعدادهم، مقابل أجر معقول، ألن يحصلوا لهم عن عفو إلهي عن أية آثام 

                                                           
1
 .52ص  -المسيحية نشأتها وتطورها  - 
2
 .312ص  -تأويل مشكل القرآن  - 
3
 .25ص  - 3ج  -الفصل  - 
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ارتكبوها، بما في ذلك اإلثم المتوارث عن اآلباء واألجداد
1

هذ  العقيدة المسيحيون الذين وقد تبنى . 

وقد تجاوزت الكاثوليكية ذلك . نشروا فكرة قدرة القسيس على غفران الذنوب بعد االعتراف

" األموال الجليلة " بإقرارها لصكوك يمنح البابا بموجبها غفران الذنوب مقابل أخذ  
2

والمالحظ . 

في بيع ( حقه)إذ تنازل عن  1331قد تجاوز هذ  الحال سنة ( حنا الثاني والعشرين)أن البابا 

وذلك من أجل تجهيز حملة صليبية ( فيليب السادس)الصكوك إلى الملك 
3
. 

وهكذا استبان أثر المحيط الديني والفكري والسياسي في تبني مجمع نيقية لعقيدة تأليه عيسى  

بين عليه السالم رسميا، ولكن تقرير هذا األمر، وإن قصد به أصحابه حل النزاع بينهم و

وهنا أيضا . الموحدين، إال أن المبادىء التي أكدها كانت فاتحة الختالفات أخرى بين المسيحيين

لعبت الفلسفة دورا أساسيا في تبني كل مجموعة آلراء تتناسب مع ما تبنته من مسلماتها، ولهذا 

 :نستطيع اعتبار مجمع نيقية قد حقق نتيجتين

في القضاء على المذاهب المسيحية التوحيدية حيث وهي وضع اللبنة األساسية  :األولى - 1

 .ظل ما تبنا  آباء الكنيسة فيه يجمع حوله جميع الفرق غير الموحدة

إقرار األصل لكل االختالفات بين المسيحيين المؤمنين برمز نيقية، وذلك  :الثانية - 9

التي ( الجوهر وحدة)الحتواء قراراته على بذور االختالف كما بينا وجها من ذلك في قضية 

 .الوحدة والتمايز في الوقت نفسه :فرضت على الكنيسة الكاثوليكية اإليمان بالمتناقضين، وهما

 :وعند البحث فإن االختالفات التي أشرنا إليها ترجع إما 

الكاثوليكية : ة أساسية، وذلك هو الخالف الذي نشأت عنه الفرق الكبرىعقديإلى أسباب  -ا 

 .والنسطوريةواليعقوبية 

ة جزئية، أو مسائل فقهية لعبت عقديأسباب نستطيع أن نسميها بالخالفات في مسائل  -ب 

وذلك هو سبب  ،عوامل النزاع الشخصي بين أساقفة الكنائس والمصالح السياسية دورا في تأكيدها

 .نشأة األرثوذوكس

مل بروز البروتستانتية ا هو عاأسباب فكرية وتنظيمية داخل الكنيسة الكاثوليكية، وهذ  -ج 

 .ع فرقهايمبج

 

 

                                                           
1
 .121ص  -روز  .ج .هـ -الديانة اليونانية القديمة / انظر  - 
2
 .95ص  -عبد هللا الترجمان  -تحفة األريب في الرد على أهل الصليب  - 
3
 .1148ص  - 1ج  -سعيد عبد الفتاح عاشور . د -ية الحركة الصليب - 
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  :الكاثوليكية - 1

وال بد لنا أن نوضح . بالملكانية -خطأ  -وهي الفرقة التي اصطلح علماء المسلمين على تسميتها 

هنا أن الدارسين المسلمين وغير المسلمين المحدثين يميزون في دراساتهم بين الكاثوليك 

 :علماؤنا القدامى الذين لم يدركوا زمن انقسام الكاثوليك إلىواألرثوذوكس، وهذا ما لم يجر عليه 

في  ،وهم. الروم األرثوذوكس والروم الكاثوليك، ولهذا فقد كان الكاثوليك بالنسبة إليهم فرقة واحدة

هذ  المسألة ألن جميع الكنائس حتى بعد االنقسام، ولذلك رأينا وجوب التنبيه إلى  ؛كذلك ،الحقيقة

االنقسام كانت كاثوليكية قبله، هذا إضافة إلى أنها مازالت في أصول  ن  بعد زم  رثوذوكسية األ

سوف نخصص لكل فرقة  ؛من أجل إحاطة أفضل بنقاط الخالف ،ولكننا. عقائدها عما كانت عليه

 :فقرات من هذا العنوان

الكاثوليكة  - ا
1

: 

 أطرافه واحد الذي يمد تبدو الكنسية الكاثوليكية للناظر غير المتخصص في صورة الجسم ال

على ربوع كثيرة من العالم، والتي مقرها روما، ويتولى قيادتها الروحية والتنظيمية بابا الفاتيكان
2

 .

ة، إذ لم تكن  عقديوهذا رغم صحته اليوم إال أنه في واقع الحال مخالف للحقيقة التاريخية وال

. الكنيسة التي تجتمع على اإليمان برمز نيقيةالكاثوليكية زمن نشأة الفرق المسيحية تعني أكثر من 

وهذا أمر واضح بنفسه إذ انقسم أساقفة ذلك الزمان إلى أقلية تدعو إلى التوحيد أو ما يشبهه، 

فإننا ال نستطيع أن نعمل المصطلح بهذا  ،ولكن مع هذا. وأكثرية تدعو إلى تأليه عيسى عليه السالم

قد جعل النساطرة  حول رمز نيقية األول والقسطنطينية خالف، ألن الإال لفترة محدودة المعنى

 . واليعاقبة يستقلون بمذاهبهم فترة بعد ذلك

ن في مرحلة أولى المسيحيين المؤلهين ومعنى هذا أن ما يعرف بالكاثوليكية اليوم قد كان يعي    

اثوليك لعيسى تمييزا لهم عن األريوسيين، وفي مرحلة ثانية كان المذهب الذي جمع حوله الك

أما في مرحلة ثالثة فقد استقلت  بل خصومهم من النساطرة واليعاقبة؛واألرثوذوكس الحاليين في مقا

ومن . الكنيسة الشرقية أو األرثوذوكسيةبه الكنيسة الرومانية وذلك بعد الخالف الذي نشأت عنه 

 ،إلى اليوم -لغة  التي تحمل صفة العالمية -المعروف أن كنيسة روما قد حافظت على هذ  التسمية 

اسمه أساقفة الشرق الهيليني الروماني والغرب رغم من أن جهد إقامة المذهب قد تقوذلك على ال

 312ألكسندر أسقف اإلسكندرية من  :على السواء، إن لم تمل الكفة لصالح الشرقيين، ومن هؤالء

                                                           
1
 .تعني اللفظة لغة العالمية - 

1 -histoire du catholicisme - Jean baptiste Duroselle - p7. et \ les institutions religieuses – Marcel 

Pacault - p 9...
 
 



 22 

وحنا كريستوستومي ، وخليفته القديس آتاناز، والقديس الفلسطيني أوزيب، والقديس ي328إلى 

القديس هيلير من بواتييه : ومن الغربيين. م 921األنطاكي أسقف القسطنطينية حتى وفاته سنة 

، والقديس جيروم من دلماتيا، 341 - 319م، والقديس امبرواز أسقف ميالنو بين  315المولود في 

م 932إلى وفاته في سنة   345والقديس أوغسطين البوني أسقف عنابة منذ 
1
. 

والحقيقة أن ما طرحنا  حول هذ  التسمية يجعلنا مدفوعين إلى عرض هذ  الصيرورة التي  

ومن . جعلت كنيسة روما تستقل بها، خصوصا وأن ذلك سيكون بابا للحديث عن عقائد الكاثوليك

ذلك أن الكنيسة الرومانية قد كانت في بدء الدعوة إلى المسيحية في العالم الروماني مثل غيرها من 

 -وخصوصا بالنسبة لكنيسة القسطنطينية عاصمة البازيليوس  -الكنائس، بل كانت أقل منها جميعا 

. من حيث ثراء التنظير أو غزارته، كما يدل على ذلك انعقاد جميع المجامع الكنسية في الشرق

فضل ولكن كنيسة روما عملت منذ البدء على ادعاء التميز والتأسيس له، ومن ذلك ادعاؤها أنها األ

لكونها مقر الكرسي الرسالي للقديس بطرس الحواري، الذي وردت البشارة في اإلنجيل بإقامة 

رغم أن  ،ومن المعروف أن روما قد جعلت هذا األمر حقيقة متوارثة. كنيسة المسيح بمجهود 

وحتى بالنسبة للكنيسة ذاتها التي  سين؛ار  لكل الد   بالنسبة ن  ي  مجهول   ان  ر  ب  ت  ع  ي   ن  ي  خليفتي بطرس األول  

( كليمنت)تكتفي عادة بذكر خليفته الثالث فقط، أي األسقف 
2
. 

لمآسي كثيرة بعد استقالل القسم البيزنطي من  -روما  -ورغم تعرض عاصمة البابوية  

في منتصف القرن الخامس، والقوط ( الهن)للميالد، حيث غزاها  345االمبراطورية سنة 

إال أنها استطاعت أن تعيد بناء  -كانوا أريوسيين مثل أبناء عمومتهم القوط الغربيون و -الشرقيون 

ومن ذلك أن األسقف ليون األول قد استطاع أن يقنع الهن  .نفسها في كل مرة على يد أساقفتها

الذي كان حقا لكل األساقفة، وادعى ( البابا)وقد قرر بعدها احتكار لقب . 952بمغادرة روما سنة 

حيث كان ممثل روما رئيسا ( إفسس األول)التصدر على كل الكنائس، وحقق ذلك في مجمع  حق

له 
3

وتأكدت سيطرتها بعد  -م  129ت  -( غريغوار الكبير)واستمر صعود كنيسة روما مع تولي . 

 .راطور شارلمان وغير  من األباطرةتحالفها مع االمب

فة في مجمع نيقية لكاثوليكية، فهي ما تبنا  األساقأما بالنسبة للعقيدة التي تؤمن بها الكنيسة ا 

وكذلك . ، أي القول بألوهية المسيح مع وحدة الجوهر، وألوهية الروح القدساألول ثم القسطنطينية

ويبقى أن أهم ما . بعض العقائد التي سنعرض لها عند حديثنا عن بقية الفرق المسيحية المشركة

                                                           

 .2ص  -السابق  - 3
2

 .1ص  -السابق  -
3

  .28ص  -السابق  -
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 - تستانت كما سنوضح فيما بعدا من الفرق ما عدا البرووهي في هذا تشترك مع غيره -يميزها 

ومعنى هذا أن . لطة الكنيسةم بس  عل  مجموعة الحقائق التي ت   :، وهي(التقاليد)هو بناؤها العقيدة على 

أو  (التعليم)ب الكتابات المقدسة بالنسبة لها ال تشكل إال أحد ركائز المعرفة الدينية، ولذلك وج  

 .ث عن آباء الكنيسةالمتوار (التلقين)

 ؛ومختلفة ،بناء على أن الكتاب المقدس يحتمل تفسيرات متعددةاألصل وهي تقرر هذا 

 ة  د  بحيث يحتاج إلى مرجعية التفسيرات المعتم  
1

هو  -أي الوراثة  -والمالحظ أن هذا األصل . 

 -لوحد  أو مع مساعديه من األساقفة  -ت عليه عقيدة عصمة البابا وأحقيته بالتالي الذي قام   د  ن ت  س  م  ـال

تقرير ما يجب وما  يجب أال يعتقد  الكاثوليكي 
2
. 

 :األرثوذوكسية -ب 

 ،بمعنـى الـمستقيم  ORTHOSسميت هذ  الفرقة باألرثـوذوكسية نقـالعن اللفظ اليوناني 

وبناء على هذا  فمن نافل  .الكنيسة كما تقررت في مجمع نيقيةوذلك إيحاء باتباعها طريق آباء 

القول أن نؤكد على إيمان األرثوذوكس بجميع ما يعتقد  الكاثوليك الحاليون ما عدا في بعض 

أما عن السبب في تمايز هاتين الفرقتين فيعود إلى أسباب سياسية . ة والفقهية الجزئيةعقدياألمور ال

ذلك أن أساقفة الكنائس األربعة ومن  .صومات سببها إحساس كل فرقة بأفضليتها على األخرىوخ

القسطنطينية، والقدس، وأنطاكية،  :التي تتكون منهم رئاسة الكنيسة األرثوذوكسية، وهي

واإلسكندرية 
3

، ظلوا متفوقين من حيث المستوى الفكري على كنيسة روما فرأوا في ذلك أحقيتهم 

وقد  .اب التس سبق عرض هاكما ظلت كنيسة روما تعتقد أفضليتها لألسبلرئاسة عالم المسيحية،

 :أسس هذا للخالف بين الكنيستين، ومنه

يصدر  -وهو إله عندهم مثلهم في ذلك مثل الكاثوليك  -اعتقاد األرثوذوكس بأن الروح القدس  - 1

 .عن األب بواسطة االبن، بينما يعتقد الغربيون بصدور  عن األب واالبن معا

 .قبل دخولهم سلك الرهبنة ومنع الكاثوليك ذلكسماح األرثوذوكس بزواج القساوسة  - 2  

 .االختالف في قواعد الصيام - 3

تناول المشارقة للخبز والخمر أثناء القربان المقدس واكتفاء الكاثوليك بالخبز  - 9
4
. 

                                                           
1

  .8ص  -السابق  -

 les institutions religieuses - Marcel Pacault - p 9. -
2
  

3
 .195 ص  -العش  .د -دمحم الزحيلي . د -تاريخ األديان / انظر  - 
4
   Histoire du catholicisme - Jean baptiste Duroselle - p 49   و.. .199ص  -السابق / انظر  - 
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ورغم هذ  الخالفات فقد ظلت الكنيستان تتحمالن بعضهما البعض مدة من الزمان، حتى  

للعيان في القرن التاسع للميالد، الذي شهد إصدار االمبراطور ابتدأت عناصر الصراع تبدو 

. قرار تحريم عبادة الصور واتخاذ األيقونات للقديسين -متأثرا بالمسلمين  -البيزنطي ليون الثالث 

وتقرر فيه قبول شعيرة الصور ( إيرين)وقد انعقد بعد هذا مجمع نيقية السابع في عهد االمبراطورة 

وعمليا فإن االنقسام حدث بعد إصدار روما في سنة . ن العبادة ليست إال هلل وحد مع التنبيه على أ

وقد رد هذا بعقد مجمع  .كأب للكنيسة الشرقية( فوتيس)سقف م قرارا ال تعترف فيه بسلطة األ 813

وتطورت األمور بعد ذلك حيث عقد . روما باباوأعلن فيه حرمان  811طينية سنة في القسطن

للسلطة، وأصدر هذا ( بازيل)، وهذا بعد تولي االمبراطور 814لعاصمة سنة مجمع آخر في ا

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد حيث جرى خليفة فوتيس، األسقف . المجمع قرارا بحرمان فوتيس

على اضطهاد الالتين من سكان بيزنطة، واستمر النزاع بعد هذ  األحداث طويال ( ميشيل سيريلير)

م  1259سميا سنة حتى تم االستقالل ر
1
. 

  :النسطورية - 9  

ة التي عرضنـا لها في الـمباحث السـابقـة ناشئة عن اختالف المسيحيين عقديكانت كل الـمشكالت ال

ومن ذلك الصراع بين الـمـوحديـن والـمؤلهين لعيسى عليه السالم، (. التثليث)حول مشكلة 

األرثوذوكسية خالفا للكاثوليك الذين تبنوا فكرة والنـزاع حول صدور اإلبن عن األب في العقيدة 

فسنعرض لقضية من القضايا التي أثارتها  -والذي سيليه  -أما في هذا المبحث . صدور  عنهما معا

، وذلك باعتبار أن الخالف فيها يعتبر السبب المباشر لالنقسام الثاني الذي حدث (التجسيد)مشكلة 

 .والذي نشأت عنه النسطورية واليعقوبية -بالموحدين  مقابلة -في المسيحية الكاثوليكية 

وذلك  -كمعظم مشاكل المسيحية  -وأصل الخالف في هذ  المشكلة يعود إلى قضية فلسفية  

أن القول بوجود عيسى عليه السالم في مظهر بشري وبعثه من بين األموات، مع القول بألوهيته 

. في شخصه اإللهي( الالهوت)و( الناسوت)ين وتوسطه في الخلق قد أوجب البحث في العالقة ب

وعيسى بصفته البشرية مخلوق، إذن  -( حي)وقد اعتمد هذا البحث على حقيقة كون كل مخلوق 

وباعتبار . جسم مادي، ونفس حيوانية، إضافة إلى روح أو نفس ناطقة :يحتوي على -فهو حي

التي تأتت له من صفته البشرية، عيسى إلها  فقد كان يحوي داخله، إضافة إلى القوى السابقة 

 .التي صدرت عنها نفسه الناطقة وجسد  البشري( الروح الخالق)

                                                           

 histoire du catholicisme - Jean baptiste Duroselle - p 49...-
1
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الذي رأى فيه أساقفة ( الجوهر الواحد)وقد ابتدأت المشكلة عندما قرر مجمع نيقية مبدأ  

في الشرق عودة للملكانية التي ال تقر بالتثليث، وبالتالي إمكانية القضاء على فكرة تأليه عيسى 

ومن هنا رفضوا اإليمان بهذا األصل، . مهدها خصوصا وقد كانت األريوسية في أوج نشاطها

وعملوا على تكوين نظرية تحفظ صفات  األلوهية واإلنسانية معا في شخص المسيح، وتفسر في 

وكانت إحدى هذ  النظرات أصال لنشوء النسطورية، نسبة إلى . الوقت نفسه ارتباطهما

 . للميالد 931 - 928طاكي، أسقف القسطنطينية بين سنوات األن( نسطوريوس)

والحقيقة أن نسطوريوس لم يفعل أكثر من تأكيد ونشر رأي تبنا  قبله كبار أساقفة الشرق  

بفكرة تضاد ابن ( تيودور المفروسي)وكذلك ( ديودور الطرطوسي)والغرب على السواء، فقد قال 

كما . البن هللا( معبدا)ود الذي وضعته العذراء، والذي يعتبر هللا المتحد في الجوهر باألب مع ابن دا

للميالد أن يسمح للمسيحيين بتسمية  921 - 344أسقف روما بين سنوات ( آناستاز)رفض القديس 

حسب ما كان شائعا في ذلك الوقت ( أم هللا)مريم عليها السالم بلقب 
1

ومعنى هذا أن المسيحيين . 

امس للميالد لم يقرروا حال للمشكلة التي تبنى نسطوريوس فيها القول عموما حتى بداية القرن الخ

، وذلك دون الحيواني قد احتـل الجسـم والنـفــس -أو الجانب اإللهي في المسيح  -بأن الكلمة الخالقة 

عدم )وقد أدى هذا إلى تقرير . ألنها من مقومات الناسوت -أو الروح  -أن تسقط النفس الناطقة 

بين الالهوت والناسوت، أي احتواء عيسى على أقنومين، وهو بأحدهما شخص إلهي أي ( االمتزاج

ابن هلل، وهو باآلخر بشر أي ابن لمريم 
2
. 

هدفا جوهريا في العقيدة المسيحية، ألنه يؤسس  -فيما نرى  -ورغم أن هذا القول يحقق   

نسانية جمعاء بموته قتيال على إلنقاذ اإل( إنسان)في صورة (  ابن هللا)لهدفها الرئيسي وهو تجسد 

اعترضت (  999 - 382) الصليب، إال أن كنيسة اإلسكندريـة مـمثلـة في أسقـفـهـا القديس سيريل 

على هذا التفسير الذي تبنا  نسطوريوس، وذلك بحجة أنه يؤدي إلى القول بأن مريم العذراء أم 

ط، وبالتالي اإلقرار بأن المسيح حين لعيسى اإلنسان، أي الجسم والنفس الحيوانية والناطقة فق

الحمل به ووالدته كان إنسانا، وهو لم يصبح إلها إال بعد دخول الكلمة في الجسم اإلنساني 
3

وقد . 

م لبحث هذ  المسألة، حيث تفوقت كنيسة اإلسكندرية، وفرضت  931عقد مجمع إفسس األول سنة 

وقد احتج أسقف أنطاكية . م نفيه بعد ذلكرأيها على المجمع الذي قرر حرمان نسطوريوس، الذي ت

                                                           

 -  la pensee chretienne - Herve Rousseau - p 24.
1
  

2
 .92ص  -نحمد الهاشمي  -واألديان في كفة الميزان  .98ص  -ويالري أوليسي  -الفكر العربي ومكانته في التاريخ / انظر  - 
3
 .98ص  -ويالري أوليسي  -والفكر العربي .. .98ص  - 1ج  -ابن حزم  -الفصل / انظر  - 
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على هذا القرار، ومن هنا نشأت النسطورية التي انتشرت في  -الذي تبنى رأي نسطوريوس  -

العراق وفارس
1

 . 

  :اليعقوبية - 3

السبب المباشر  -أو التجسد  -يعتبــر ما أوضحنا  قبل قليـل من الـخالف في مشكلة طبيـعـة المسيح 

وبيان ذلك أن رد كنيسة اإلسكندرية على . لنشأة اليعاقبة، تماما كما كان هو الشأن بالنسبة للنساطرة

يتمثل رأي هؤالء في و. النساطرة  قد أنشأ ألساقفتها رأيا في الموضوع نشأت عنه الفرقة الجديدة

هي عالقة المصدر والفيض، وقد  -أوالروح  -القول بأن العالقة بين الكلمة الخالقة والنفس الناطقة 

امتزجا بالضرورة في جسم عيسى حين وجدتا فيه في الوقت نفسه، ولما كانت الكلمة هي خالقة هذا 

الروح والجسد باعتبارها شيئا الجسم أيضا، فقد توصل اإلسكندريون إلى عقد وحدة بين الكلمة و

ومن المعروف أن هذا هو الرأي الذي انتهى إلى تقرير الطبيعة اإللهية الواحدة للمسيح عليه . واحدا

السالم باعتبار  قد جمع الالهوت والناسوت في شخصه 
2

 . 

أن الكلمة هي روح المسيح، وقد ساند  أسقف  أول من ذهب إلى( أبولينير)وكان األسقف  

في هذ  الدعوى التي انتشرت لكونها التفسير الوحيد للمشكلة بعد حرمان ( سيريل)ندرية اإلسك

رأي ( نسطوريوس)ولكنها مع هذا لم تعدم عدوا إذ ظهر عن مبدإ . مجمع إفسس لنسطوريوس

يحاول اإلبقاء على استقالل الناسوت عن الالهوت في شخص المسيح، ويعمل في الوقت نفسه 

ونظرا الستمرار الخالف بين المسيحيين بعد . هذين العنصرين في شخصه للتأسيس للوحدة بين

وقد نتج عنه انتصار رأي . م من أجل حله 951سنة ( قنسرين)ظهور هذا الرأي فقد عقد مجمع 

كنيسة الدولة الذي يوفق بن نظرة نسطوريوس وسيريل، حيث تقرر فيه القول بالشخـص اإللـهــي 

في الوقت نفسه طبيعتين، إحداهما إلهية واألخرى بشرية  وأثبت له ،الـواحد للمسيـح
3

وقد تم طرد . 

المدافعين عن نظرية االمتزاج بعد أن قادوا بأنفسهم حركة حرمان النساطرة في المجمع السابق، 

وكان هذا مؤذنا للقائلين بالطبيعة الواحدة بتأسيس فرقتهم الخاصة التي انتشر قولها في مصر 

سوريا والنوبة والحبشة و
4

وقد تسموا باليعاقبة نسبة إلى يعقوب البرادعي الذي نشر المذهب في . 

م  518سوريا بعد مجمع إفسس الثاني بأكثر من قرن من الزمان حيث توفي في سنة 
5

 . 

                                                           
1
 .18ص  -إبراهيم الجيوشي . د -ودراسات في المسيحية  .السابق - 
2
إن المسيح هو هللا تعالى نفسه، وأن : قالت اليعقوبية"  :يقول اإلمام ابن حزم...91ص  -ويالري أوليسي  -الفكر العربي / انظر  - 

 .94ص  - 1ج -الفصل  ."تعالى هو كان في بطن مريم محموال بهوأنه ...هللا مات وصلب وقتل

 la pensee chretienne - Herve Rousseau - p25.-
3
  

4
 ...52ص  -ويالري أوليسي  -الفكر العربي / وانظر  .94ص  - 1ج -ابن حزم  -الفصل  - 
5
  larousse - p 1112( / جاك باراداي)انظر في حياة  - 



 25 

ومعنى هذا كله أن المسيحيين المـؤمنين برمز نيقية قد انقسموا فيما يخص مشكلة التجسيد  

 :إلى ثالث أقوال

ن و أن المسيح شخص واحد يحوي طبيعتيلكاثوليكية الذي تبلور في مجمع قنسرين، وهقول ا - 1

 .إحداهما إلهية والثانية بشرية

 .قول النساطرة، وهو أن في المسيح أقنومان وطبيعتان إحداهما إلهية واألخرى بشرية - 2

 .قول اليعاقبة، وهو أن في المسيح شخص واحد وأقنوم واحد وأن كليهما إلهي - 3

 : البروتستانتية - 4

سنخصص قسما كبيرا من الفصل التالي للبروتستانتية، ولذلك سوف نكتفي في هذا المقام بذكر أهم 

وهي على عكس ما قد يعتقد  غير . العناصر التي تجعل من البروتستانت فرقة من فرق المسيحيين

المتخصص ليست كنيسة واحدة بل مجموعة من الكنائس المستقلة عن بعضها، فإننا نــجد 

وخصوصا اللوثريون  -اللـوثـرييـن والكالفينـيـين مثال يختلفون عن اإلنجليـكان، حيث حدد األوائل 

مبادىء جديدة في موضوع العقيدة، بينما اكتفى اإلنجليكان بإظهار العداوة للتنظيم الكنسي  -

عنه  -الذي حققو   -لكاثوليكي، وشن الهجوم عليه من أجل االستقالل ا
1

وأما الجامع الذي يخول . 

خصوصا بعد انتشار  -للباحثين إطالق اسم واحد على هذ  الكنائس المتعددة والمختلفة 

فيعود إلى أصل نشأتها،  -البروتستانتية في الواليات المتحدة حيث وجدت المجال مفتوحا لتتكاثر 

يث أظهرت كلها عداوة شديدة للكنيسة الكاثوليكية التي اتهمت بعدم إصالح حياة اتنسك، والبذخ، ح

ناهيك عن عدم إقرارهم بسلطة البابا ومرجعية التقاليد، ومطالبتهم بضرورة .. .والفساد األخالقي

اعتبرو   إقرار مبدإ ارتباط اإليمان بالفرد، وحقه في الفحص الذاتي والحر للكتاب المقدس الذي

للعقيدة  -وهذا هو أهم ما يخالفون فيه غيرهم من الفرق  -المرجع الوحيد  
2
. 

تختلف  -وخصوصا أكبر فرقها وهي اللوثرية  -ومع هذا فيجب أال نعتقد أن البروتستانتية  

كثيرا عن الكاثوليكية في أصول العقيدة، إذ ظلت رغم إضافاتها المتعددة تؤمن برمز الرسل، 

وقد أضافت إلى ذلك مرجعية الرسالتين  -مرجعها في الزهد  -( آتاناز)ة، ورمز القديس ورمز نيقي

التلقينيتين لللوثير
3

 . 

 

                                                           

 voir \ les institutions religieuses - Marcel Pacault _ p 77.-
1
  

2
 les jesuites - Alain Guillermou - p 9.... et \ la Theologie protestantes - Roger و .11ص  -السابق  - 

Mehl - p 74 
3

  .18ص  -السابق  -
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 عيسى عليه السالم في اإلسالم :المبحث الرابع - 5

 :عيسى عليه السالم في القرآن الكريم - 1

تنقل بعض سور القرآن الكريم وبأساليب متنوعة القصة الكاملة لعيسى عليه السالم، بدءا من  

 -وهي إضافة إلى هذا تنقل أصول عقيدة المسيحيين . حقيقة ميالد  إلى حقيقة دعوته، وكيفية نهايته

 .في المسيح عليه السالم -زمان بعثته وبعد ذلك الزمان 

الكريم إنسان ال يختلف عن غير  من البشر إال في شيء  وعيسى عليه السالم في القرآن 

والحقيقة أن هذا الخلق العجيب الذي كان سببا في حيدة . معجزة خلقه من غير أب :واحد، وهو

وفي هذا المنظور، فإن خلق عيسى ليس . المسيحيين ليس شيئا غريبا إذا نظرنا إليه بمنظار القدرة

الذي وجد من غير أب وال أم، وهذا التعليم القرآني مهم جدا أكثر عجبا من خلق الكون وخلق آدم 

يقول هللا تعالى . في فهم أمر المسيح، إذ حمى المسلمين من تصور ما تصور المسيحيون فيه

فاتخذت من دونهم . واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا} : عارضا خلق عيسى

: قال.إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا:قالت. لها بشرا سويا حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل

أنى يكون لي غالم ولم يمسسني بشر ولم أك : قالت. إنما أنا رسول ربك إليك ألهب لك غالما زكيا

{ هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا  :كذلك قال ربك: قال. بغيا
1

 . 

خلق بقوة الروح القدس أو غير  بل بأمر هللا وحد ، يقول هللا وعيسى عليه السالم لم ي 

كذلك هللا يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما :أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال:قالت} :تعالى

{ كن فيكون  :يقول له
2

آية على طهارة أمه السيدة  :ولذلك كان عليـه السـالم آية وهـو في الـمهد. 

يقول تبارك . اءتها مما رماها به اليهود، وآية على القدرة اإللهية، وآية على النبوةمريم البتول، وبر

 يا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأيا مريم لقد جئت شيئا فر:فأتت به قومها تحمله، قالوا} :وتعالى

عبد هللا ني إ: كيف نكلم من كان في المهد صبيا ؟ قال:فأشارت إليه قالوا. سوء وما كانت أمك بغيا

وبرا . وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصالة والزكاة مادمت حيا. نبيا أتاني الكتاب وجعلني

{ والسالم علي يوم ولدت يوم أموت يوم أبعث حيا . بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
3
. 

وقد أرسل عيسى عليه السالم إلى اليهود ليصحح لهم دينهم، وكان في دعوته مؤيدا  

. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل}  :معجزات الدالة على صدقه، يقول هللا تعالىبال

خ فيه ني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفأورسوال إلى بني إسرائيل أني جئتكم بآية من ربكم 

                                                           
1
 .21 - 11/ مريم  - 
2
 .91/ آل عمران  - 
3
  .33 - 21/ مريم  - 
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ن وما األكمه واألبرص وأحيي الموتى بإذن هللا وأنبئكم بما تأكلو فيكون طيرا بإذن هللا وأبرئ

{ تدخرون في بيوتكم إن في ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين
1

وهو في هذ  الدعوة لم يكن بدعا في . 

مؤسسة الرسالة باعتبارها قائدة للتوجيه الروحي للبشرية، ولذلك يحيل القرآن الكريم أمر  إلى 

ة التي تحكم حركة وهذا تنبيه من القرآن على المرجعي. النبوات السابقة عليه وإلى النبوة الخاتمة

ومصدقا لما بين يدي من التوراة وألحل }  :النبوة وتحتكم إليها حقيقتها في الوقت نفسه، يقول تعالى

{ لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا هللا وأطيعون
2

وإذ قال عيسى }  :ويقول. 

يدي من التوراة ومبشرا برسول من  بني إسرائيل إني رسول هللا إليكم مصدقا لما بين يا :بن مريم

{ بعدي اسمه أحمد 
3
. 

وقد القى عيسى عليه السالم ما القا  غير  من الرسل من كفر وعنت، فقد استخف اليهود  

{ هذا سحر مبين : فلما جاءهم بالبينات قالوا} :برسالته ومعجزاته، يقول تعالى
4

ورغم هذا لم . 

فلما أحس } :هللمنهم الحواريون من تالميذ ، يقوالناس ويعدم الحق مؤمنا إذ آمن بدعوته بعض ال

نحن أنصار هللا آمنا باهلل واشهد بأنا : من أنصاري إلى هللا؟ قال الحواريون :عيسى منهم الكفر قال

{ مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
5
. 

كريم، الذي احتوى إضافة إلى هذا نقال هذا بالنسبة لعيسى الشخص والرسول في القرآن ال 

للدوافع التي جعلت اليهود ال يرضون دعوته، وبيان الحقيقة حول األصل الذي أسست عليه جملة 

فرق النصارى عقيدتها في المسيح، الذي لم يقتل كما زعم اليهود ومن اتبعهم من النصارى بعد 

كما قد يكون أتباعه قد ظنوا، وكما توهم  رفعه على الصليب، وهو بالتالي لم يبعث بعد موت حقيقي

إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول هللا وما :وقولهم} :يقول هللا تعالى. النصارى المؤلهين له

ما لهم به من علم إال اتباع الظن . قتلو  وما صلبو  لكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه

{ وكان هللا عزيزا حكيما  وما قتلو  يقينا بل رفعه هللا إليه
6

وقد كان هذا التوجيه القرآني إلى عدم . 

صحة األصل الذي شيد عليه النصارى عقيدة تأليه المسيح مدعاة لتأكيد فساد هذ  العقيدة، وقد تم 

 :ذلك

                                                           
1
 .94 - 98/ آل عمران  - 
2
 .52/ آل عمران  - 
3
 .1/ الصف  - 
4
 .1/ الصف  - 
5
 .52/ آل عمران  - 
6
 .158 - 151/ النساء  - 



 28 

بالنص على بشريـة عيسى عليه السالم ووقـوعـه تحت سلطـة السـنن نفسها التي يقع تحتها  - 1

ما المسيح } :، ومن ذلك احتياجه للطعام والشراب وخضوعه للموت، يقول تعالىغير  من الخلق

بن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام انظر كيف نبين لهم 

{ اآليات ثم انظر كيف يؤفكون
1

يا  :إذ قال هللا. ومكروا ومكر هللا  وهللا خير الماكرين} : ويقول. 

عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 

{ إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 
2
. 

يم كروفي هذا تنبيه من القرآن ال. التنبيه على أن دعوة عيسى كانت دعوة إلى التوحيد الخالص - 2

 :وإذ قال هللا}  :يدة تأليهه كانت شيئا طارئا على الدعوة بعد مدة من الزمان، يقول تعالىإلى أن عق

سبحانك ما يكون لي أن  :ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون هللا ؟ قال

نت عالم أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أ

أن اعبدوا هللا ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم :ما قلت لهم إال ما أمرتني به. الغيوب

{ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 
3
.  

 :عيسى عليه السالم في الفكر اإلسالمي - 9

المسيحيين عنه في الفكر  حقيقته، ورسالته، وتصورات: أن نبحث موضوع عيسى عليه السالم

اإلسالمي فهو أمر مستحيل في ذاته، وذلك لسعة ما كتب في هذ  الموضوعات وتوزعها في 

في رسم حدود  ثقافية ووجدانية وحضارية الزمان، واختالف مناهج الدارسين، وتدخل عناصر

ة التي نقوم وعلى كل حال فليس هذا األمر من أهداف الدراس. وتفاصيل هذ  الكتابات اإلسالمية

بها، ولذلك سوف نستعيض عنها بالقدر الذي يشكل تعريفا بعيسى عليه السالم في الدراسات التي 

قام بها المسلمون على وجه اإلجمال، وذلك باعتبار التأليف اإلسالمي في هذا الموضوع يشكل 

إضافة إلى  عنصرا أساسيا ضمن مجموعة العوامل العاملة في توجيه الدراسة الغربية للمسيحية،

 .أن في هذا تعريف بمنهج الدراسة الدينية مما يعد  أهم أهداف هذ  األطروحة

والحقيقة أن هناك تفاصيل كثيرة يوردها العلماء المسلون القدامى والمحدثين عند عرضهم  

ألحداث حياة عيسى عليه السالم ودعوته، كما أن األخطاء الموضوعية التي يرتكبونها عند كتابتهم 

 :المسيح والمسيحيين ال يمكن أن تكون إال مجرد أقوال أو روايات ال ضابط لها، وذلك مثلعن 
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محاولة نظام الدين القمي، بناء على معارف عصر  الخاطئة، أن يشرح كيفية خلق عيسى من  -ا 

وكيف ال وقد . واعلم أن حدوث الشخص من غير نطفة األب أمر ممكن في نفسه"  :غير أب، قال

وث كثير من الحيوانات على سبيل التولد، كتولد الفأر عن المدر، والحيات عن الشعر يشاهد حد

..." إنها تخيلت صورة جبريل فكفى ذلك في علوق الولد في رحمها :فما المانع أن يقال. العفن
1
. 

عدم اعتماد الكثير من العلماء على المصادر المسيحية، واالكتفاء بما ورد عند المسلمين من  -ب 

سرائيليات التي تحتوي على عناصر مدسوسة على العهد الجديد، ومن ذلك إيراد القمي لهذ  اإل

ومما ذكر  النصارى في إنجيلهم أن اليهود لما أخذوا عيسى، سل شمعون سيفه فضرب " :القصة

حسبك، ثم أدنى عليه السالم أذن العبد فردها إلى  :فرمى بأذنه، فقال له عيسى.. .به عبدا كان فيهم

"موضعها
2

 .وليس في األناجيل أن عيسى قد رد عليه أذنه. 

نظرا العتمادهم روايات غير صحيحة تبتسر األحداث وتبسط  -كثير من المفسرين  يخطئ -ج 

يهما يختصران فإننا نجد األلوسي والقمي مثال في تفسير ،عند بحثهم في المسيحية -تفسير عواملها 

تاريخها اختصارا، ويعتمدان الرواية الموضوعة التي تبين عدم تفريق واضعها بين تاريخ األحداث 

المختلفة، إضافة إلى تبسيطها األمور إلى أقصى حد، ومخالفة أحداثها للحقائق المادية والمنطقية، 

فسمع بذلك .. .ن رفع عيسىوذكر دمحم بن إسحاق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد أ: " يقول القمي

ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيديهم، وسألهم عن عيسى عليه السالم فأخبرو  .. .ملك الروم

" فتابعهم على دينهم، وأنزل المصلوب فغيبه، وأخذ الخشبة فأكرمها وصانها
3

والمشكل بعد هذا . 

رغم وضوح اتصالها بتدبير { لماكرينوهللا خير ا} : أن تستخدم هذ  الرواية في تفسير قوله تعالى

بني إسرائيل لقتل عيسى ومنع هللا تعالى وقوع تدبيرهم
4

 . 

عدم تمييز بعض الدارسين بين فرق المسيحيين وعقائد كل فرقة وأقوالها في المسيح، ومن ذلك  -د 

وع أن األرثوذوكس عند الدكتور السقا يعتقدون أن هللا حل بنفسه في بطن مريم وخرج منها يس

إن هللا هو  :لقد كفر الذين قالوا}  :وهو يجعل قوله تعالى. المسيح، وأن المسيح هو هللا متجسدا

خاصا بهم{ المسيح عيسى بن مريم 
5

، مع أن الدراسة العلمية تبين أن األرثوذوكس يقولون قول 

أن هللا  :وهو -ولهذا وغير  قلنا في المبحث السابق أنهم فرقة واحدة  -الكاثوليك في هذ  المسألة 
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أما القول . والمسيح من جوهر واحد، ولكن المسيح له طبيعتان إحداهما إلهية واألخرى إنسانية

 .الذي نسبه الدكتور السقا لهم فهو في حقيقته قول اليعاقبة

فإننا نستطيع أن نعتبر أن العلماء المسلمين كانوا أول  -وغير  كثير  -ورغم هذا الذي أثبتنا   

النقد التاريخي  ، كما يبدو في سبقهم تطبيق مبادئلموضوعيين والعلميين للمسيحيةالدارسين ا

بعد أن وضع القرآن الكريم أيديهم على  -والموضوعي في دراستهم لهذا الدين، ولهذا استطاعوا 

أن يستخلصوا الكثير من عناصر صورة المسيح الحقيقية، ومواطن  -مواطن الصحة والخطإ فيها 

وإذا كان ال بد من التمثيل لهذا الحكم فسنتوقف . يف في كتابات وعقائد المسيحيينالوضع والتحر

 :عند موضوعين بحثهما الفكر اإلسالمي

عمل الدارسون المسلمون القدامى والمتأخرون على تأكيد تحريف المسيحيين  :المثال األول - 1

هذا يشكل أساسا للشك ثم إبطال ومن المعلوم أن . لكتاباتهم بالزيادة واإلنقاص والتأويل المغرض

. مرجعية هذ  الكتابات، وبالتالي تأكيد وضع المسيحيين لدين يخالف ما جاء به عيسى عليه السالم

وقد اعتمد علماؤنا في تحقيق هذا األمر على العهد الجديد ذاته، فدرسو  دراسة تاريخية، شكلية 

ف ووقوعه فيه، ومن ذلك تركيزهم على وموضوعية، انتهت بهم إلى تأكيد حقيقة إمكانية التحري

وقد أرجع علماؤنا ذلك إلى . غياب اإلسناد الكامل أو الجزئي فيما بين يدي المسيحيين من كتابات

"  :الظروف الموضوعية التي أحاطت بدعوة المسيح ودعوة تالميذ  من بعد ، يقول اإلمام ابن حزم

اته وبعد ، يدعون إلى دينه سرا، وال يكشف فين في حين آمن به فإنهم كانوا مستترين مختوكل م

إما بالحجارة كما قتل يعقوب بن  :وكل من ظفر به منهم قتل.. .أحد منهم وجهه إلى الدعاء إلى ملته

وأندرياس أخو ،  -أي شمعون الصفا  -وإما صلب كما صلب باطرة .. .يوسف النجار، وأشطبين

أو قتلوا بالسيف كما قتل يعقوب أخو .. .وشمعون أخو يوسف النجار، وفليش، وبولس وغيرهما

فبقوا على هذ  الحالة ال . أو بالسم كما قتل يوحنا بن سينداي...يوحنا، وطومار، وبرتلوما، ويهوذا

مدة ثالثمائة سنة بعد رفع عيسى عليه السالم، وفي خالل ذلك ذهب اإلنجيل .. .يظهرون البتة

" أبقاها هللا حجة عليهم وخزيا لهم المنزل من عند هللا عز وجل إال فصوال يسيرة 
1

 . 

وكل دين كان هكذا " وقد انتهى ابن حزم بعد هذ  المقدمة الموضوعية إلى تأكيد نتيجتها  

فمحال أن يصح فيه نقل متصل، لكثرة الداوخل الواقعة فيما ال يؤخذ إال سرا تحت السيف، ال يقدر 

عن شمعون باطرة وال عن يوحنا وال عن متى  وال تمكنوا البتة أن ينقل أحد.. .أهله على حمايته

                                                           
1
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فكل ما يضيفه النصارى إلى هؤالء من .. .وال عن مارقش وال عن لوقا وال عن بولس آية ظاهرة

" المعجزات فأكذوبات موضوعة ال يعجز عن ادعائها أحد
1
. 

 وقد أكدت الدراسات الحديثة ما انتهى إليه اإلمام ابن حزم، ومن ذلك تأكيدها أن لوقا 

ومرقص لم يكونا من الحواريين 
2

 -وكان الوحيد المكتوب بالعبرية  -، وأن سفر لوقا األصلي 

ضائع
3

إنه الحواري، وبين من ينكرون ذلك نظرا لمناقضة : ، وأن الشك يحوم حول يوحنا بين قائل

بعض الفقرات في إنجيله ألصول دعوة عيسى التوحيدية التي توصل الدرس إلى إثباتها 
4

ويؤكد . 

لما أثير موضوع  -يوحنا   تلميذ( بوليكارب)تلميذ ( أرينيوس)بعض الدارسين هذا األمر بعدم نص 

على أنه من تأليف الحواري، وقد كان أجدر بذلك من غير   -هذا السفر في القرن الثاني 
5

ومن . 

لم تتقرر  المالحظ أن الدراسات الحديثة قد عملت على إبراز حقيقة أن الكتابات المسيحية المرجعية

حجيتها منذ البدء، إذ ظهرت في القرنين األولين للمسيحية طائفة من الكتب في أرجاء مختلفة من 

العالم، ولم يثبت بعضها إال بعد قرون من الصراع مع غيرها من الكتب التي تحمل روايات 

لمسيحيون مخالفة لها، ومعنى هذا أن عنصر الغلبة وحد  كان العامل في تقرير مرجعية ما قرر ا

 :صحته منها، ويشهد لهذا األمر

أن بولس يشير إلى أن ما ينقله مخالف تماما لروايات تلميذين من أقرب تالميذ المسيح إليه،  -ا 

هل كان هذان التلميذان من أهل أورشليم "  :يوسف األريماتي ونوكيديموس، ولذلك يقول :وهما

" يتبعان يسوعا آخر وإنجيال آخر
6

هذ  محاولة من بولس لنزع الثقة من التلميذين والمالحظ أن . 

فيما يرويانه عن حادث صلب المسيح، مع أنهما األجدر بالرواية إذ كانا المتوليين الوحيدين لعملية 

ويحق لنا أن نعتقد بناء على عدم إشارة أي إنجيل . إنزاله من على الصليب ووضعه في المغارة

فت لمخالفتها لما يعتقد  المسيحيون المؤلهين لعيسى عليه مرجعي إلى شهادتهما أن روايتهما قد حذ

 .السالم

وينقلنا العنصر الذي أثرنا  سابقا إلى تقرير أن جملة األناجيل التي حكمت الكنيسة بانتحالها  -ب 

هي في األساس كتابات إنجيلية، ولذلك فإن الثقة لم تنزع منها لمخالفتها لواقع األحداث بل لمجرد 

دعو إليه من عقائد أمام دعوة بولس، ولهذا فقد ظلت متداولة وتمثل رأيا له أنصار  حتى انهزام ما ت
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وأشهر هذ  األناجيل على اإلطالق هو . حكم االتجا  التأليهي ببطالنها في نهاية القرن الثاني للميالد

وسيا، وقد عثر الراهب كريمر، أحد مستشاري ملك بر. خال مرقس وأستاذ ( برنابا)إنجيل القديس 

والمعروف أن هذا . ، ومن ثم اشتهر أمر  بين الدارسين1124على نسخة من هذا اإلنجيل سنة 

اإلنجيل يخالف تماما ما تعتمد  المسيحية، فهو يقرر بكل وضوح أن عيسى عليه السالم لم يصلب، 

كما أن صاحبه ال يقول بالتثليث، وقد اتهم كل من يقول بألوهية عيسى بالكذب 
1

 . 

لجدير بالتنويه من أن سبعة كتب من ضمن السبعة والعشرين كتابا التي اعتمدها ومن ا 

رسالة بولس إلى العبرانيين، الرسالة  :، وهي325المسيحيون لم تكن معتمدة في مجمع نيقية سنة 

ولم . الثانية لبطرس، الرسالة الثانية والثالثة ليوحنا، رسالة يعقوب، رسالة يهودا، ومشاهدات يوحنا

وبقي  ،391سنة ( لوديسيا)آباء الكنيسة ستة منها إلى المجموعة الرسمية إال  في مجمع  يضف

صحته  341مشاهدات يوحنا مشكوكا فيه حتى قرر مجمع أخر انعقد في سنة 
2

وقد أكدت هذ  . 

اإلنجيل األصلي واحدا من " األمور عنصر الشك في هذ  الكتابات، وطرحت بحدة فكرة أن يكون 

" وإذا وجد االحتمال بطل االستدالل.. .تي زعموا أنها زائفةاألناجيل ال
3
.  

لقد سبق لنا القول بأن ابتداء جميع الحيدات في المسيحية قد نتجت عن عدم   :المثال الثاني - 9

قدرة بولس وغير  على تصور كيفية رفع عيسى عليه السالم على الصليب، ثم رؤية تالميذ  له بعد 

موته  -ما دام مستحيال عند  أن يموت إنسان ثم يعود إلى الحياة  -ذلك حيا يرزق، إذ افترض بولس 

والحقيقة أن الفكر اإلسالمي القديم والحديث قد وقف من هذ  . م مبعثه من بين األمواتحقيقة، ث

المسألة ما يشبه موقفنا، إذ أحس بأن عمدة عقيدة المسيحيين هي الزعم بموت عيسى وبعثه، ولذلك 

إلى تقرير عدم  -اعتمادا على األناجيل ذاتها  -عمل على بحث الموضوع بحثا عميقا وانتهى فيه 

فبطل أن ينقل خبر " :الحية شهادة الحواريين وغيرهم في الموضوع بدءا، يقول اإلمام بن حزمص

صلبه أحد تطيب النفس عليه على أن نظن به الصدق بعد مريم المجدلية وغياب حوارييه، فلم 

"  يحضر سوى عامة اليهود الكارهين له مع الجند الذين ال يهمهم أمر 
4

 جةوقد أكد هذ  النتي. 
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 ...52ص 
3
 .55ص  -رحمة هللا الهندي  -إظهار الحق / وانظر .91ص  -إبراهيم الجبهان  -مايجب أن يعرفه المسلم  - 
4
  .54ص  - 1ج  -الفصل  - 
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" للحدث لم يكونوا شهود عيان ( شهود عيان)وهكذا فإن من يزعمون أنهم كانوا :" يخ ديداتالش
1

 . 

 :والمالحظ أن الفكر اإلسالمي انقسم بعد تقرير هذ  الحقيقة إلى قسمين 

وتركوا باب الشك في كل الروايات  ،ما القدماء من علمائنا فلم يبحثوا أكثر من هذ  المسألةأ -ا 

ويعود هذا فيما نرجحه إلى عدم إيمانهم أصال بأن عيسى عليه السالم قد وضع . وحااإلنجيلية مفت

على الصليب حقيقة مع عدم موته عليه، وبالتالي لم يصدق أحدهم بإمكانية رؤية الحواريين له بعد 

بأن هللا عز وجل قد { ولكن شبه لهم } :يؤكد هذا إجماعهم على تفسير قوله تعالى. عملية الصلب

شبهه على غير  فصلب ومات على الصليب بدل عيسى عليه السالم ألقى 
2
. 

من عمل  كمايبدو -ة، وكان أول منطلقاتهم ثين فقد ذهبوا بعيدا في بحث المسألأما بعض المحد   -ب 

ونحن نؤكد صحة . االعتقاد بإمكانية استخالص الحقيقة من األناجيل الموجودة ذاتها -الشيخ ديدات 

وسالومة حول االلتقاء بعيسى عليه السالم بعد عملية المجدلية ايات مريم هذا التوجه ألن رو

الصلب، وشهادة األناجيل فيما يخص كيفية رفعه على الصليب، ومقدار الوقت الذي رفع فيه، 

. وغيرها من المواد تصلح تماما لبناء تصور عن مجريات األحداث.. .وحيثيات الحكم بموته

كما أدهش علماءنا  -موقف بولس وغير  من مشركي المسيحيين والمفروض هنا أال يدهشنا 

الموقف  اويستند هذ. فنسعى إلى مخالفتهم بتقرير عدم صحة الروايات المسيحية كلية -القدامى 

الذي ندعو إليه إلى حقيقة كون عمل المسيحيين لم يتجاوز تأويل النصوص التي سبق ذكرها تأويال 

ل عن  المصادر، وبالتالي فهناك إمكانية إلعادة تشكيل الحقيقة بناء يخدم آراءهم التي شكلوها بمعز

 .على هذ  المواد

أن عمل الشيخ ديدات في موضوع المسيح عليه السالم ينطلق من هذ   ومن الواضح 

الذي خصصه لبحث هذ  المشكلة أساسا، ( مسألة صلب المسيح)الحيثيات، ويالحظ هذا  في كتابه 

وهو . ي معالجة موضوعات أخرى لها عالقة بدعاوى المسيحيين المختلفةوإن كان يذهب بعيدا ف

 :يذهب بعد تقرير عدم شهود الحواريين عملية الصلب إلى إثراء المسألة بعدد من الحقائق

أن الرومان لم يكونوا معنيين بأمر المغالبة بين عيسى عليه السالم واليهود ألنها ال تتعلق  - 1

أنا لم أجد له "  :(بيالطس)رومانية، ويدل على ذلك قول الحاكم الروماني بمصالح اإلمبراطورية ال

، كما يدل عليه أيضا أن اليهود قد ألزمو  بواسطة التهديد بالحكم بقتل المسيح إذ قالوا "علة واحدة 

                                                           
1
وقد فتح الشيخ ديدات إمكانية كذب مرقس إذا أصر المسيحيون على زعمهم شهود تالميذ المسيح  .8ص  -مسألة صلب المسيح  - 

 .52/  19مرقس . عملية صلبه ألنه هو الذي نقل هرب الحواريين
2
 -وغرائب القرأن  .112ص  - 3ج  - 2مج -األلوسي  -وروح المعاني  .ص -ج  - 3مج  -ابن جرير  -جامع البيان / انظر  - 

 .54ص  - 1ج  -ابن حزم  -والفصل  .112ص  - 3ج  - 2مج -ي القم
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، ولذلك يصف متى "إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر :" له

" إني بريء من دم هذا البار: أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائال:" هذا فيقول بيالطس بعد
1

 .

ولهذا فإن موت عيسى عليه السالم على الصليب أو عدم موته كانا يستويان عند الرومان، بل إن 

 .عدم موته كان من الممكن أن يفرح بيالطس ألن المسيح كان بريئا في نظر 

فيه صلب المسيح كان يوم جمعة، بدليل ذكر األناجيل أن اليوم الموالي له أن اليوم الذي تقرر  - 2

كان عيد الفصح أي يوم سبت، ولهذا األمر أسرع اليهود في طلب إنزاله من على الصليب حتى ال 

وهذ  . يوافق ذلك عيدهم، وهذا بناء على اعتقادهم أن الجسد النجس ينجس أرضهم ألنه من الكبائر

من الثانية عشر إلى  -لى عدم بقاء عيسى على الصليب أكثر من ثالث ساعات كلها أمور أدت إ

ويتأكد هذا لما نرى األناجيل تصور اندهاش بيالطس من . وهي مدة غير كافية للموت -الثالثة 

موته السريع، خصوصا وأن رفيقي المسيح في الصلب لم يموتا رغم استعمال طريقة الصلب 

وعدم استعمالها في حالة  -ير أرجلهما ودق المسامير في أيديهما أي تكس -السريعة في حقهما 

عيسى عليه السالم 
2
. 

أن الذي تولى عملية إنزاله على الصليب كانا من المؤمنين بدعوته، وهما يوسف األريماتي  - 3

وكان مستحيال في حقهما أن يخبرا بعدم موته لو وجدا أنه لم يمت فعال، وذلك . ونوكيديموس

ويؤكد هذا أنهما دفنا  في حجرة وليس في قبر ولحد  .عليه من اليهود لخوفهما
3
. 

وقد ذهب الشيخ ديدات، بعد عرض نصوص إنجيلية كثيرة تجري مجرى ما ذكرنا ، إلى  

وأن . تأكيد أن عيسى عليه السالم لم يمت على الصليب رغم أن اليهود قد رفعو  عليه بنية قتله

ئة تماما بل األقرب فيها أن تفهم على ظاهرها، ومن ذلك أن تأويالت المسيحيين للنصوص خاط

ال يدل على  .ال تلمسيني: وهي تظنه ميتا ،قول المسيح لمريم المجدلية لما جاءت لتمسحه بالزيت

 . أنه قد أصبح روحا، بل مجرد معاناته من آالم الصلب

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ...33ص  -السابق  - 
2
 ...81ص  -السابق  - 
3
 ...49ص  -السابق  - 
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 النبوة والرسالة في المسيحية

 

 .مصطلح النبوة والرسالة في الفكر المسيحي :المبحث األول - 1

يلفه ( النبوة)الحظ الدارس لمصطلحي النبوة والرسالة في الفكر الديني المسيحي أن مصطلح ي

وقد يفسر ذلك ما يالحظ من غموض (. رسالة)غموض كبير، على العكس تماما من مصطلح 

ين في فقه النبوة، ورغم علمية هذا مصطلح نبوة في المصادر اليهودية التي تعتبر مستند المسيحي

مسيحية ( نبوة)الرأي فإننا ال نعتقد كفايته لتفسير المسألة، ولذلك وجب أن نضيف إلى فكرة انعدام 

خاصة تكون مستندا للفكر المستند عليها سببا يعود إلى تاريخ المسيحية نفسها، حيث تبلور فيها 

الحواريين ال على رسالة المسيح ذاته، وإن وجد  مفهوم الدين العالمي بناء على رسالة الرسل أو

ة لهذ  المهمة التبليغية التي قام بها الرسل، دون أن يضر عقديعلماء الالهوت المسيحيين مستندات 

 .له( الشهادة)ذلك برسالة المسيح في حد ذاته، وذلك باعتبار أن رسالتهم كانت تتمثل في 

قاموا بالتبشير برسالة المسيح اإلله، وهي العقيدة التي ورغم هذا، فإن القول بأن الرسل قد  

قررتها المجامع الكنسيـة بعد األحداث بقــرون، قول غيـر صحيـح، بل إن تبشيــر الرسل على 

المسيحيين، ويتمثل ذلك في ( ضالل)، ورواية ما نرجح أنه سبب الحقيقـة لم يتعـد الشهادة لرسالتـه

غير ( رسالة للرسل)هذا إضافة إلى أن قولنا بوجود .. .وقضية رفعه رؤيتهم له بعد عملية الصلب،

صحيح على إطالقه أيضا، ألن الدارس للمسيحية الكنسية يالحظ أنه لم يوجد في حقيقة األمر إال 

كما  -الذي لم تتوافر له ( بولس)قام بالتبشير بشكل واضح ومشهور، هو القديس ( واحد)رسول 

ومن المعروف أن شهادة . سالة في الفكر الديني المسيحي ذاتهشروط الر -سنرى في حينه 

، (أعمال الرسل)الحواريين الحقيقيين لم ترد إال نقال عن بولس في رسائله، أو عن لوقا في 

 .وكالهما لم يكن حواريا

  :مصطلح نبوة في المسيحية -ا 

اختالطا كبيرا، حتى تختلط المصطلحات التي يستعملها المسيحيون للتعبير عن هذ  الظاهرة 

وهذا يعني . ليصعب أن نجد مصطلحا واحدا يدل عليها داللة واضحة بحيث ال يشاركه فيها غير 

، (نبوة)أن هناك مجموعة من المصطلحات توحي كلها بالمعنى الذي يفهمه العربي من مصطلح 

إليه واضحا في ويبدو ما أشرنا .. .ولكنها ال تخصص النبي بصفات تميز  عن الملهمين والشعراء

في التعريف بالنبوة، ( الحدس)وفي بعض األحيان على ( اإللهام)تركيز المسيحية على مصطلح 
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وفيما يالحظه الدارس من استناد المعاجم ودوائر المعارف في اللغات األوروبية على اليهودية 

يعود إلى انعدام وقد يبدو لغير المتخصص أن هذا العجز (. بالنبي)واإلسالم كلما أرادت التعريف 

الكلمة في هذ  اللغات، ولكن هذا غير صحيح بل إن هناك تعمدا من الفكر المسيحي على تقديم 

ورسالتهم تشكل عمدة العقيدة  -، وذلك لعجز  عن القول بالنبوة الحقيقية للرسل (الحدس)و( اإللهام)

وقد . بإلهام شخص ما فركز على المصطلحين السابقين لعدم اعتراض أحد على القول -المسيحية 

 -إذ أن اإللهام دائما يحمل حقيقة فوقية  -حققت المسيحية بذلك ربط رسالة الرسل بالمصدر اإللهي 

 .المسيح، ابن هللا، وهو عمدة عقيدتها( تجسد)دون أن تتهم بابتداعها لنبوة جديدة بعد 

في " :بما يلييعرف النبي ( لونغمان)ومن األمثلة الواضحة على هذا أننا نجد معجم  

الديانات اليهودية والمسيحية واإلسالم، هو رجل يؤمن بأنه مأمور من هللا ليعرف الناس ويفسر لهم 

أو أن النبي هو من . مشيئة هللا، إضافة إلى إرشادهم إلى دين جديد أو تنقية دين قديم مما علق به

 "يقوم بهذا الدور الثاني، وهو التنقية أو اإلرشاد إلى دين جديد 
1

والمالحظ أن هذا التعريف هو . 

في تعريف النبي والرسول معا  -واليهودي  -مجرد نقل لما استقر عليه الفكر اإلسالمي 
2

ويبدو . 

الذي ( الروس)الخلط بين مصطلحي النبوة واإللهام، كما تبدو  واإلحالة علىالعهد القديم  في معجم 

من هللا، والذي يتكلم باسمه ( الملهم)جل هو الر: في الكتاب المقدس" :يقول في تعريف النبي

" ليعرف الناس برسالته
3

 . 

وفي مقابل هذ  اإلحاالت على اليهودية واإلسالم في تعريف النبي، األمر الذي يدل على  

تركيزا ( إلهام)العجز عن التأسيس للمصطلح مسيحيا، يركز  الفكر الديني المسيحي على مصطلح 

عن  -واليهودية أحيانا  -( المسيحية)التعريف به، وضرب األمثلة بالغا إذ تطنب المؤلفات في 

( الوحي)كيفياته، مما يوحي بما ذهبنا إليه سابقا من أن هذا الفكر قد عمل على استبدال مصطلح 

الذي ال يتصور العقل اختصاصه بشخص معين، وذلك ( اإللهام)الذي هو خاصية النبوة، بمصطلح 

وقد ورد في الموسوعية . للرسل وكتبة األناجيل( وحي ما)تأكيد  لألغراض التي سبق ذكرها من

وبصفة عامة، فهو يعين الفعل الذي يشد "  :العالمية ما يؤكد ذلك، إذ تقول في تعريف اإللهام

الروح اإللهية التي تتملك نفس وفكر وعمل  :وبصفة خاصة هو. الشعراء والموسيقيين والرسامين

" الكاتب المقدس 
4

في اللغات inspiration تنصرف الموسوعة لبحث جذركلمة  وبعد أن. 

                                                           

 longman dictionary - p 880.-
1
  

2
 .الفصل األول من الباب التمهيدي في هذ  األطروحة/ انظر  - 

 petit larousse - p 789.-
3
  

 encyclopaedia universalis - v8 - p1058.-
4
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وفي الرسالة الثانية لتيموتي فإن :" لكتبة األناجيل( الوحي )أو ( اإللهام)األوروبية، تعود إلى تأكيد 

فإن األنبياء : وفي الرسالة الثانية لبطرس. كل الكتابات ملهمة من هللا :القديس بولس يؤكد على أن

" ة كثيرة الحقة عقديوهذا هو المنطلق المسيحي لتطورات . يحملهم روح القدس
1
. 

وهذا هو ما أجمعت عليه كل القواميس األوروبية حين عرضها للكلمة، إذ اإللهام في معجم  

" نوع من الروح الصادر من كائن فوق طبيعي يحمل إلى اإلنسان وصايا وتجليات" :(روبير)
2

 .

الفعل اإللهي المسلط على : هو في العقيدة الكاثوليكية " :الموسوعي( الروس)وورد في معجم 

" أو المساعدة اإللهية التي هدت كتاب األناجيل . القوى البشرية
3

ونجد في قاموس الكتاب المقدس . 

فيه أثناء تعرضه لتعريف الوحي بينه وبين اإللهام وكتبة ( بوست)ما يؤكد كل ما ذهبنا إليه إذ يربط 

حلول روح هللا في روح الكتاب " هو:ي الوقت نفسه تبرير اختالفهم، يقولاألناجيل، محاوال ف

 -الملهمين الطالعهم على الحقائق الروحانية واألخبار الغيبية، من غيرأن يفقد هؤالء الكتاب 

" شيئا من شخصيتهم، فلكل منهم نمطه في التأليف وأسلوبه في التعبير -بالوحي
4
. 

كثير الورود في غير  propheteى أن مصطلح نبي ومن الضروري أن نشير أخيرا إل 

األناجيل من العهد الجديد، ولكنه ال يرد بمعنا  المعروف في اإلسالم بل نجد  وصفا ألشخـاص 

باالشتغال ( اختصاصهم)متعـددين ال عالقة لـهم بالنبوة الحقيقية، ولكنهم يشتركون مع هذا في 

( بعلم الغيب)
5

في هذ  الخاصية مع المصادر اليهودية، حيث يالحظ والمصادر المسيحية تشترك . 

مع النبوة في المصطلح الذي اختص في اإلسالم .. .اشتراك وظائف متعددة كالكهانة والعرافة

بشخص النبي الحقيقي 
6
. 

  :مصطلح رسالة في المسيحية - 9

، وذلك لألسباب التي Apostolatاهتم الفكر الديني المسيحي اهتماما خاصا بمصطلح الرسالة 

كما أنه من الواضح أن المسيحييـن ال يركزون على رسالة المسيح عليه السالم رغم . سبق ذكرها

كونه المصدر الذي نبعت عنه رسالة الرسل، بل أولى الالهوت المسيحي أهمية بالغة لكتبة 

هوت إليها، والتي تتأسس األناجيل وأعمال الرسل باعتبارهم شهودا على العقيدة التي يدعوا هذا الال

 .على اإليمان بالتجسد والبعث وألوهية المسيح

                                                           
1

  .السابق -

 obert - p 764.  R -
2
  

 grand larousse encyclopedique - T6 - -
3
  

4
 .25ص  -صبحي صالح  -مباحث في علو م القرآن /نقال عن  -جورج بوست  -قاموس الكتاب المقدس  - 
5
 .32/ 15أعمال الرسل / األوائل بالنبوة في مع المسيحيين( محسوبين)وهما مجرد شخصين ( سيالس)و ( جود)انظر وصف  - 

 .1/  14أعمال الرسل / بالنبوة لمجرد نزول روح القدس عليهم بفعل القديس بولس في ( مجهولين)ووصف اثنا عشر شخصا 
6
  .انظر  تعريف النبوة في المصادر اليهودية في الفصل الخاص باليهودية في هذ  األطروحة - 
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وإذا عدنا إلى الموسوعات والمعاجم الغربية نالحظ فيما أوردته في تعريف مصطلح  

هي النشاط الذي يقوم  :الرسالة: " تأكيدا لكل ما ذهبنا إليه، فقد ورد في الموسوعة العالمية( رسالة)

بفضل الرسالة التي كلف بها الكنيسة، وذلك بوضعهم  -الذي بعثه األب  -ىبه المسيحيون بعد عيس

" الطاقات التي يمنحها لهم في المجاالت، ومن أجل الغايات التي جاء بها هو نفسه إلى األرض
1

 .

وقد انصرفت الموسوعة بعد هذا لذكر تأسيس العلم بالرسالة في المسيحية على رسالة الحواريين 

الـذي ينص ( الروس)، وهو األمر الذي يشاركها فيه معجم (رسول)تصوا بلقب باعتبارهم قد اخ

بطرس، :كل من اإلثني عشر تلميذا الذين اختارهم عيسى المسيح" في تعريفـه للرسـول على أنه 

وأندري، وجاك الكبير، ويوحنا، وفيليب، وبرتيلميو، ومتى، وتوما، وجاك الصغير، وشمعون، 

" الذي استبدل بعد موته بماتياس -طيوهو االسخريو -ويهودا 
2
. 

أما إذا بحثنا في أصول المسيحية عن سبب لتسمية هؤالء التالميذ بالرسل، فإننا ال نجد  

مبررا إلطالق هذا اللقب على مجموعهم، وهذا ما يدفع إلى االعتقاد بأن المجتمع المسيحي األول 

هو من أطلق ذلك على الحواريين
3

سواء في األصول  -ال نجد مستندا  وأكثر من هذا فإننا. 

ويبدو أن . العتبار القديس بولس رسوال -المسيحية أو في الشروط التي وضعها علماء الالهوت 

تأسيس كثير من العقائد المسيحية على أساس رسائله قد أوقع الالهوتيين في مأزق حقيقي، سببه 

ما دام ال ( رسالته)ضرورة رفض وجوب قبوله رسوال ما دامت المسيحية تقوم على تعاليمه، و

يتوافر على شروط الرسل التي قعدوها، وهي الشروط التي روعي فيها بشكل خاص فكرة رؤية 

 عقديالمسيح عليه السالم بعد عملية الصلب، باعتبارها الحقيقة األولى التي يقوم عليها كل البناء ال

تناقض واضح أثناء تطبيقه للشروط  وقد وقع الفكر المسيحي من جراء هذا المأزق في. للمسيحية

أخ الذين تمتعوا برؤية المسيح بعد ( الخمسمائة)، إذ أنه قد منع (الرسول)التي طالب بتوافرها في 

، -وهو تلقي رسالة من المسيح للتبليغ عنه  -من هذا اللقب لعدم توافرهم على الشرط الثاني( بعثه)

لقديس بولس مع عدم توافر  على الشرط األساسي وفي المقابل فقد منح الالهوتيون هذا اللقب ل

رؤية المسيح بعد عملية الصلب  :للرسالة، وهو
4

   . 

أن الفكر الديني المسيحي قد قرر  -وكما سيبدو جليا في المباحث القادمة  -ومن المالحظ  

. سألةالقول باستمرارية الرسالة حتى نهاية الكون، على عكس أحكام اليهود واإلسالم في هذ  الم
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 larousse - p 74.-
2
  

 encyclopaedia universalis - v2 - p 162.-
3
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ومن المعروف أن هذ  النظرة قد استمرت . وكانت وسيلته في ذلك اعتبار جميع األساقفة رسال

الرسل، واختص ( بخلفاء)قاعدة أساسية في المسيحية حتى القرن الثامن عشر حيث لقب األساقفة 

عتبارها مقرا با -وتبعا لهذا فقد سمى الكاثوليك روما . لوحد  منذ ذلك التاريخ بلقب الرسول( البابا)

المقر الرسالي  -للبابا 
1

 . 

ورغم تقعيد الالهوت المسيحي الحديث لهذا المبدإ إال أنه لم ير غضاضة، وبتأثير  

ضرورات التبشير العالمي برسالة المسيح الذي عاد إلى الواجهة منذ القرن السابع عشر، في 

على كل شخص ترسله الكنيسة للتبشير ( الرسول)إطالق تسمية 
2

 -وقد شاع في القرون التالية . 

" ، التي أصبحت تعني مجموعة النشاطات التي تهدف إلى (الرسالة)الحديث عن  -إلى اليوم 

ويعتبر هذا هو آخر تطور وصل إليه مصطلح رسالة  ."توسيع ملك هللا والتأثير المخلص لإلنجيل

ديسمبر  8في (  12بي)ابا في المسيحية، وتجد هذ  الحقيقة مستندها في الخطاب الذي ألقا  الب

، وكان هذا الخطاب 1451أكتوبر  19، و1452جانفي  25وكرر معنا  في خطابيه في  ،1491

، والذي عرف الرسالة 1415نوفمبر  18مستند المرسوم الصادر عن المجمع الفاتيكاني الثاني في 

" أرجاء األرض هي كل نشاط لسلك الزهاد يهدف إلى توسيع مملكة المسيح إلى كل: " بما يلي
3
. 
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