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  أوال ـــ مفهوم الدين

. من أمساء اهللا عّز وجّل، معناه احلكم القاضي: الديّان" قال صاحب لسان العرب . للدين معان شىت ذكرها اللغويون :لغة/ 1
دان الرجل إذا عّز، : ابن األعرايب قال. عاديت: ما زال ذلك ديين وديدين، أي: ، والدين العادة والشأن، تقول العربالقهار: والديّان

ودان إذا ذّل، ودان إذا أطاع، ودان إذا عصى، ودان إذا اعتاد خريا أو شرّا، ودان إذا أصابه الدين، ودنت الرجل خدمته، وأحسنت 
سألت أعرابيا : بن مشيل احلال، ومنه قول النضر: سسته، ودنته ملكته، والّدين: ودنته أدينه دينا. إليه، والدين الّذّل، واملدين العبد

".لو لقيتين على دين غري هذا ألخربتك: عن شيء فقال  
الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع مرجوعه كلها، وهو جنس من االنقياد والّذّل، فالدين :"وجاء يف معجم مقاييس اللغة 

  ."يعونإذا أصحب وانقاد وطاع، وقوم دين أي مط: دان له يدين دينا: الطاعة، يقال

واسعة الدالالت اللغوية، فهي من أعمق الكلمات وأثراها باملعاين املتعددة اليت تشمل جوانب احلياة " دين"وهكذا نرى أن كلمة 
احلكم والقهر، والطاعة واملعصية، والعزّة والّذل، واحلساب والسلطان، وامللك والعادة، واملّلة والورع، واحلال والقضاء، : من قبيل
  .وغريها من املعاين...االنقياد، والقرض والسياسةواجلزاء و 

وبتصّفح هذه املعاين اجلّمة يبدو لنا أن بعضها حيمل عالقة تضاد مع البعض اآلخر، وقد بّني حممد عبد اهللا دراز إىل أن هذه 
  :الكلمة ترد إىل ثالثة استعماالت حبسب االشتقاق ووجوه التصريف للمعاين مجيعها على النحو اآليت

احلكم والتصّرف واازاة وامللك : فتأخذ معاين" دانه يدينه دينا"إذا كانت الكلمة من فعل متعّد بنفسه كأن نقول : ال أو 
  ...واحملاسبة

  ...فالدين هنا هو اخلضوع والطاعة والعبادة" دان له"إذا كانت الكلمة من فعل متعّد بالالم : ثانيا

  .فالدين هنا هو املذهب والطريقة واملعتقد والعادة والسرية" دان به"باء إذا كانت الكلمة من فعل متعد بال: ثالثا

بظالهلا على الداللة االصطالحية، وهذا ما " الدين"ألقت الدالالت اللغوية املتعددة واملتنوعة واملختلفة لكلمة : الدين اصطالحا/2
يئة الفكرية واملشرب الفكري الذي تصدر منه هذه نستشّفه من خالل تعّدد وتنوع تعريفات هذه الكلمة، ومرّد ذلك إىل الب

 .التعريفات، بني الفكر الغريب والفكر اإلسالمي

  :تعددت وتباينت تعريفات الفالسفة واملفكرين الغربيني للدين، ومن أشهرها: ـــــ يف الفكر الغريب أ

  ". الدين هو الرباط الذي يصل اإلنسان باهللا"حيث يقول : ـــــ تعريف سيسرون

أي املعزولة (الدين جمموعة متساندة من االعتقادات واألعمال املتعلقة باألشياء املقّدسة " حيث عرّفه بقوله : ـــــ تعريف دوركامي
  ". ، اعتقادات وأعمال تضّم أتباعها يف وحدة معنوية تسّمى املّلة)احملّرمة

تناول علماء اإلسالم مصطلح الدين بالبحث والتعريف، وقد انطلقت معظم هذه التعريفات من وجهة : ـــــ يف الفكر اإلسالمي ب
كشاف (، كما هو الشأن عند صاحب كتاب )باعتباره الدين الصحيح(نظر إسالمية، فجاء تعريف الدين مقتصرا على اإلسالم 
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ي العقول باختيارهم إياه إىل الصالح يف احلال والفالح يف الدين وضع إهلي سائق لذو : "حينما قال) اصطالحات الفنون والعلوم
  ".املآل، وهذا يشتمل العقائد واألعمال

الدين وضع إهلي يدعو أصحاب العقول إىل قبول ما هو عند "حينما عرّفه بقوله للدين " اجلرجاين"وقريبا من هذا املعىن جاء تعريف 
 )".صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
تعريفا جامعا للدين، بعدما عرض وحّلل تعريفات اإلسالميني والغربيني للدين، )  الدين(يف كتابه " حممد عبد اهللا دراز"وقد أورد 

الدين هو االعتقاد بوجود ذات ـــــ أو ذوات ـــــ غيبية ـــــ علوية، هلا شعور واختيار، وهلا تصّرف وتدبري للشؤون اليت تعين : " فقال
هو : وبعبارة موجزة. اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية يف رغبة ورهبة، ويف خضوع ومتجيد اإلنسان،

  . اإلميان بذات إهلية جديرة بالطاعة والعبادة

  تصنيف األديان ثانيا ــــ

 :تصّنف األديان وتقّسم باعتبارات عّدة، ومن ذلك

  ...أو اإلبراهيميةالكتابية هي اليهودية واملسيحية واإلسالم، وتسمى ب، و  إلهيةأديان  فتقسم إىل: باعتبار املصدر – 1

وغريها من األديان ...وسية والبوذية واجلينية والسيخيةاهلند   أديان اهلند ، وعلى رأسها:مثل،،، ، أو أديان أرضية أديان وضعيةو 
  .األخرى

، وهي اليت تدعو إىل عبادة اهللا الواحد األحد ويأيت عاى رأسها اإلسالمتوحيدية،  أديان فتقّسم إىل: مطلق االعتقاد  باعتبار - 2
  ....ويأيت على رأسها املسيحية، واهلندوسية، وهي اليت تدعو إىل تعدد املعبودشركية،  وأديان

مثل اليهودية :  إقليميةحلية أو مأديان و ...مثل اإلسالم والنصرانية والبوذية : أديان عاملية فتقسم إىل  :   االنتشار باعتبار - 3
  .والصابئة واألديان الوثنية القبلية يف أفريقيا وآسيا واسرتاليا وغريها

  ...كاملسيحية والبوذية  ومتطّورةمثل اإلسالم،  ثابتةفتقّسم إىل : ـــــ باعتبار التطّور 4

  ...مثل اليهودية المنغلقةمثل اإلسالم والنصرانية، وهناك  التبشيريةفهناك األديان : ـــــ باعتبار التبشير 5

نصوصا إهلية ، أو توجيهات نبوية، لذلك جتدها  ، وليستويف احلقيقة أن هذه التصنيفات أو التقسيمات هي اجتهادات بشرية
  .ختتلف من مرجع آلخر

   ثالثا ـــــ بواعث التدين

فما عرفت مجاعة . فطرة وغريزة  النزعة الدينية متعمقة ومتأصلة يف اإلنســــان ومغروزة فيه فهياحلقيقة اليت ال تقبـــل اجلـــــدل هي أن 
سواء كانت هذه اجلماعة  -من البشر خالية عن دين تتـــــدين به ، وإن خلت عن العلوم والثقافات إال أا ال ختلو عن دين وعقيدة 
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لقد وجـــدت وتوجد مجاعات إنسانية من غريعلوم : " قول هنري برجسون كما ي  -قدمية أو حديثة ، متحضرة أو غري متحضرة 
 .) وفنون وفلسفات ، ولكن مل توجـــد مجــــاعة بغيـــر ديانة

  وهذه احلقيقة هي اليت جتعل الباحث والناظر يف ذلك يتساءل عن الباعث على هذا التدين ؟ 

فمن قائل بأن الدافع إىل التــدين هو اخلوف من   :خمينات والتعليـــالت لقد كثر كالم الناس يف تلك البواعث ، وكثرت الت     
مبا فيها من زالزل وبراكني ورعد وبرق فبحث اإلنسان عن قوة غيبية حتمية من هذه األمور فعبد الشكس والقمر والبحر  الطبيعة

   . وغر ذلك

 . هــــذه املخلوقات فأعجب ا وعظمها واختذ بعضها آهلة وقال آخرون بل الباعث على ذلك هو العقل وذلك بالنظر والتفكر يف  
وذلك أن اتمعات البشرية حتتاج إىل نظم وقواين تفظ احلقوق  بل الباعث على التدين هو احلــــاجة االجتماعية ،: وقال غريهم     

  . بعض فكرة الدين وتقبلتها منهم اجلماعةيف أذهان ال وتصون احلرمات ويؤدي اإلنسان واجبه من خالل املراقبة الداخلية فتولدت
  . وكل هذه االدعاءات متهافتة وال حتتاج إىل كثريعناء فريدها وإبطاهلا     

هو الفطرة ، ونعتمـــــد يف إثبات ذلك على الوحي اإلهلي والنـــور الرباين ، ونعتمد  : وحنن املسلمني نعتقد أن الباعث على التدين 
  . د الفعلية املوجودة يف واقع الناس كل الناسكذلك على الشــــواه

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اهللا التي فطر  (: فالدين فطرة مغروزة يف نفوس اخللق ال تنفك عنهم كما قال تعاىل        
  ). 20: الروم (  )ولكن أكثر الناس ال يعلمون  الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا ذلك الدين القيم

 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهــــدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن ( : سبحانهوقال 

  ].172: األعراف [)  تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافليــن

 
  رابعا ـــــ عوامل طمس الفطر

تدل على أن اإلنسان مفطور على اإلقرار باخلالق ،  اليت والواقعصرحية صحـــــيحة من الوحي املبارك الدلة األ مّر معنا سابقا بعض
  . وعبوديته

وهذه الفطرة اليت فطر اهللا تعاىل الناس عليها قابلة للتغري واالحنراف بفعل مؤثرات خارجية ، وهذا االحنراف كان هو السبب يف   
  . ل يف زمننا احلاضروجود الوثنيات والشك يف األمم البائدة ، وهو أيضا سبب الشرك والضال

  : وهذه املؤثرات هي
  . وهي املؤثر اخلارجي األصلى واألول يف هذا األمر كما يتضــح ذلك من حديث عياض بن محار السابق عرضه: الشياطني : أوال 
 . خارج مستوى األسرة ، أو من خالل اتمع - وبوجه خاص الوالـــدان  - سواء كانت من اجلو احمليط داخل األسرة : البيئة : ثانيا 

كما قال رسول اهللا صلى   .وهذا املؤثر قوى وخطري وعليه تكون النشأة ، وبسببه ينطمس كثري من نور الفطرة إن مل تطمس بالكلية 
  . فأبواه يهودانه أو ينصــرانه أو ميجسانه: اهللا عليه وسلم 

  . " أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني: " عراف حني قال وقد ذكر اهللا سبحانه هذا املؤثر يف سورة األ: الغفلـة : ثالثا 
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وال شك أن هناك عوامل أخرى مؤثرة كاإلعالم ووسائله ، وكالدراسة وأساليبها وما يدرس فيها ولكن عندما منحصها جند أنه ميكن 

  . أن تندرج حتت واحدة من هذه الثالث
  نشأة علم األديان

  دينخامسا ـــــ نشأة ال

بدأت الدراسات االجتماعية تبحث يف أصل الدين وحتديد نشأته منذ اية القرن الثامن عشر، فظهرت نظرياٌت عّدة يف هذا 
الشأن؛ فمن الفالسفة وعلماء االجتماع من َحنَا َحنْواً إحلاديّاً يف تفسري الدين إذ قال بإنسانّيته؛ أي أن اإلنسان هو الذي َصنع 

اصة؛ بينما حاول آخرون أن جيدوا يف أساس البشرية اُألوىل اعتقاداً كامناً فطريّاً ينقدح يف نفس البدائي الدين لغاياٍت ومآرَب خ
فالدين برأي هؤالء بَدهيٌة أولية يف فجر اإلنسانية؛ إذ إن اإلنسان جمُبوٌل على احلاجة إىل أن يؤمن . عن فكرة اإلله السامي

ويُسوق علماء االجتماع جمموعًة من الدوافع والبواعث اليت يُعدوا أدلًّة على  . يف فطرتهفاإلميان َمرُكوٌز يف طبعه و ... ويُقدس
بَدعات : كون التدين فطرًة يف نفس اإلنسان، مثل

ُ
التطلع إىل الغيب، والعجز أو الشعور بالنقص واخلوف، والتأمل يف امل

 .الكونية
 :ه؛ ومن ذلكومثة نظرياٌت ومذاهُب عدٌة يف أصل الدين ونشأت

يرى أصحابه أن الدين حماولة أوىل من جانب العقل اإلنساين لتفسري ظواهر الطبيعة وقد هداه إىل ذلك  :االتجاه الطبيعي/1
 .ما عليه الكون من تناسق وانتظام فنسب هذا التناسق واالنتظام الكوين إىل قوة مستقلة عن البشر خيضع هلا نظام العامل

اإلنسان قد تدين منذ أوائل عهده ألنه أحس بروعة اهول وجالل األبد الذي ليس له انتهاء، وأنه أن  -ماكس موللر- ويرجح
مثل هلذه الروعة بأعظم ما يراه يف الكون وهو الشمس اليت متأل الفضاء بالضياء، فهي حمور األساطري والعقائد كما ثبت له من 

 .املقابلة بني اللغات واللهجات
إىل أن الدين هو اللغة اليت يعرب ا اإلنسان عن هذا اإلحساس الغامض  الذي يذهب )موللر(اه جندمن أصاحب هذا االجتو 

الذي يأتيه عن طريق حواسه وقلبه، والشعور الديين يعرتف يف بدايته بوجود عدة آهلة ولكن كلما توجه الشعور بالفرد لعبادة 
ويذهب بعض املفكرين  .هلة مجيعا، فيتصف بصفات اآلهلة اآلخرينأحد اآلهلة، سرعان ما يصبح هذا اإلله يف نظره أقوى اآل

إىل أن اإلنسان األول أحس بضعفه أمام ظواهر الطبيعة ولذلك كان ال بد له من سند يبتدعه ابتداعا ليستشعر الطمأنينة 
  !!! بالتعديل عليه والتوجه إليه بالصلوات يف شدته وبلواه

فقد اعتدى اإلنسان البدائي , إىل أن الديانات قامت يف أساسها على عبادة األرواحيذهب أصحابه  : االتجاه الروحي /2
اجلسد : فاعتقد أنه مكون من كائنني مها, منذ القدم إىل فكرة الروح من تلك احلياة املزدوجة اليت جتمع بني النوم واليقظة

بح لزاما عليه أن يرضيها ويتقرب إليها وينزهلا ونسب إىل األخرية منهما كل ما يصيبه من جناح أو فشل وبذلك أص ,والروح
  . منزلة التقديس وعن هذه األفكار انبثقت عبادة األرواح

ألن عبادة  ،اإلنسان األول كان يؤمن حبياة األرباب الذي يذهب إىل أن )هربرت سبنسر( من أصحاب هذا االجتاه جندو 
فيحسب أا باقية ترجى وختشى وأا تتقاضاه فروضا هلا عليه  األسالف هي أقدم العبادات وكان يرى األطياف يف املنام 

  .كفروض األباء على األبناء وهم بقيد احلياة
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وأن النائم يرى أطياف الغرباء  , ويؤخذ على هذا القول أن عبادة األسالف مل تستغرق عبادات األقدمني يف زمن من األزمان
بل ويرى أطياف السباع اليت خيافها يف يقظته فال يعبدها ألنه خيافها , فاءويرى أطياف األطفال الضع, كما يرى أطياف األباء

  .ويرتدد عليه أطيافها بل يقتلها وحيول بينها وبني الطعام
ومع االعرتاف بأن الرجل البدائي يتصور العامل اخلارجي مليئا بالنفوس واألرواح اليت تتقمص كل شيء فإنه يشعر دائما بكيانه 

بل إنه يقف يف معظم األحيان موقف التحدي من ذلك العامل اخلارجي ومن الظواهر , ني متاما عن األشياءووجوده املستقل
الكونية املختلفة وعلى الرغم من إميانه بوجود أرواح قوية وجبارة تسري هذه الظواهر الكونية والطبيعة فإنه حياول دائما التغلب 

 .فق وصاحله اخلاصعليها وإخضاعها ملشيئته والتحكم فيها مبا يت

الذي أراد أن يستنتج منه نظرية عامة يف الدين حتدد الوظيفة ) دوركامي(ومن أبرز أصحاب هذا االّجتاه جند  :االتجاه الطوطمي /3
االجتماعية للدين بأا احملافظة على متاسك واستمرار البناء االجتماعي للمجتمع وتأكيد أواصر التعاون والود بني املنتمني لدين 

  .واحد

د األكرب الذي ينتمي إليه أفراد القبيلة أي األسرتاليني يعتقدون يف وجود عالقة قرابة دموية تربطهم يرى دوركامي أن الطواطم هو اجل
فينفي هذا الفهم للطواطم ويرى أن الطواطم كائن مقدس يعتقد أفراد القبيلة أن استمراره يف عاملهم ) براون(أما العالمة  .بالطواطم

  .ال يتم إال عن طريق طقوس معينة

ويعتقد اإلنسان األسرتايل أن اإلنسان يعتمد يف , أن تلك الطواطم متثل ظواهر هامة بالنسبة حلياة القبيلة واستمرارها وقد لوحظ
إن استمرار تلك . معيشته على ظواهر الطبيعة سواء أكانت تتابع الفصول أو تكاثر احليوانات أو منو النبات أو تكاثر اإلنسان

ويعتقد كذلك أنه يستطيع أن يضمن استمرار تلك الظواهر عن , نسان وبالتايل استمرار اتمع ذاتهالظواهر معناه استمرار حياة اإل
, وتتلخص تلك الطقوس يف أن يتجمع أعضاء القبيلة الواحدة يف مكان معني يدخل يف نطاق إقليم القبيلة, طريق طقوس معينة

ويقوم أعضاء القبيلة بأداء طقوس , وميكن تسميته مبركز الطوطمويعتقدون أن الكائن املقدس قد جاء ألول مرة يف ذلك املكان 
 .معينة منها الرقص واألدعية للطوطم أو الكائن املقدس بغية استمراره أو غزارته

اليت تعرتف بوجود قوة قاهرة مقدسة صانعة هلذا الكون، موجودة يف كل اتمعات وفي النهاية أقول إن المعتقدات الدينية 
النظم الدينية موجودة يف كل اتمعات اإلنسانية ألا تسد :(ال استثناء، ويف ذلك يقول الدكتور عبد احلميد لطفياإلنسانية ب

حاجات اجتماعية هامة، فالدين يدفع األفراد إىل تغليب مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد، كما يساعد على تكامل شخصية 
ف وحييي فيه األمل مبا يبثه فيه من قوى خارقة تتمثل يف قوة اإلله الذي يقدر على الفرد وتقوية روحه املعنوية فيدفع عنه اخلو 

وللنظم الدينية دور هام يف تكامل اتمع عن طريق شعائره اليت تؤدي وظيفة العاطفة اجلماعية املشرتكة، واليت تذكر الفرد . مساعدته
  ).ولقيمها العلياوهو غارق يف حياته املادية وأنانيته وشحه بوالئه جلماعته 

 :نشأة الدين من المنظور اإلسالمي*

يقوم التصور اإلسالمي وينطلق من قاعدة أساسية تتلخص يف أن األصل يف بين آدم هو إميام باهللا الواحد األحد ، فالتوحيد 
  :اآلتيةوميكننا فهم هذا التصور من خالل هذه احلقائق هو األصل ، وأن الشرك والوثنية طرأت على بين آدم ؛ 
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مفطوراً على ) الذي يرجع إليه أصل البشر(خلق اهللا آدم  : آدم أبو البشر خلقه اهللا  ُموحدا ،عارفا بهـــــ احلقيقة األوىل  •
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما (، قال تعاىل اإلميان والتوحيد ، وعلمه اهللا األمساء كلها ، وجعله خليفة يف األرض

  ]33:سورة البقرة[...) أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات واألرض 
كذلك   –، عارفا خبالقه ؛خلق  ه سبحانهآدم مؤمنا ب -تعاىل  –كما خلق اهللا  :فطرية اإلميان يف بين آدم: احلقيقة الثانية  •

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم (، قال تعاىل يف سورة األعراف، نقرأ ذلك ذريته ، مفطورين على اإلميان –
  ]172:سورة األعراف[...) ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا

ذرية بين آدم من أصالم، شاهدين على أنفسهم أن اهللا رم ومليكهم،  أنه استخرجبخيرب فاهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا التي ( سبحانهكما أنه تعاىل فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال   ،وأنه ال إله إال هو

  ]30:سورة الروم[...) فطر الناس عليها ال تبديل لخلق اهللا ذلك الدين القّيم

قد تطمس، وعوامل طمسها عديدة، وقد حتدثنا عنها سابقا، وهذا ما يفّسر ) التوحيد(طرة اليت فطر اهللا الناس عليها وهذه الف
  .وجود الشرك مبختلف أنواعه وأشكاله يف اتمعات البشرية عرب التاريخ

وأقوى الرباهني على أصالة الفطرة إن من أوضح األدلة ،  : ظهور الفطرة اإلميانية عند الشدائد الكونية: احلقيقة الثالثة    •
اإلميانية ؛ الواقع املشاهد الذي ال يستطيع أحد إنكاره أو جحوده ، حني يشعر اإلنسان بالضعف من مرض أو فقر أو 

قال تعاىل  تناول القرآن يف أكثر من موضع أصالة هذه الفطرة وبروزها ، السيما يف أوقات الشدة   بالء أو حنو ذلك ، وقد
يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف  هو الذي(

وجاءهم الموج من كّل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا اهللا مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
  ]22:سورة يونس[ )الشاكرين

 ملا طمست الفطرة، واحنرف البشر عن التوحيد، :دعوات األنبياء واملرسلني ؛ لتعبيد الناس لرب العاملني : احلقيقة الرابعة •
أرسل اهللا رسله ، وبعث أنبياءه ، وأيدهم باآليات البينات واملعجزات الباهرات، وأنزل كتبه ؛ لتصحيح األوضاع ، وبيان 

  .ىل الصراط املستقيم ، حىت ال يكون للناس على اهللا ُحجة بعد الرسلاحلق من الباطل ، وإعادة الناس إ

كما يقول   منحة إلهية، وليست طفرة بشرية هيفطرية اإليمان والتوحيد ومن خالل ما سبق يمكننا أن نقول بأن 
مع القائلني بأن الدين صناعة بشرية ، وأن اإلنسان وصل إىل التوحيد بعقله ، وأنه  ال يّتفق اإلسالم، فبذلك الغربيون

  :، منها  منطقية وجيهةارتقى من الوثنية إىل الوحدانية بفكره ؛ ألسباب 

ال يستطيع اإلنسان أن يضع دينا صحيحا لنفسه ، أو أن يقيم منهجا سديدا حلياته ؛ ألن اإلنسان بطبيعته يتناقض ،  •
  !ف تفكريه من عصر إىل عصر ، بل يف العصر الواحد وخيتل

فكم رأينا تفكري اإلنسان خيتلف ويتعارض مع  !!!ال بد من االعرتاف بأن طبيعة اإلنسان تتصف بالقصور والنقص  •
مراحل حياته املختلفة ، يف طفولته وشبابه ورجولته وشيخوخته ، بل يف أوقات فرحه وحزنه ، وحاالت فقره وغناه ، 
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لذا رأينا مجيع أنظمة البشر تتصف بالتناقض نتيجة لقصور واضعيها وتأثرهم ببيئام وعدم  .ات هدوئه وانفعالهوساع
  إحاطتهم حبقيقة الدين احلق الذى جيب أن يبتعد عن التناقض والتحيز وال يتوفر هذا إال ملن خلق وهو اللطيف اخلبري

، قدمت لنا ضربا من اخلرافة ، اليت تتناىف مع العقل السليم والذوق  إن العقلية البشرية حني حاولت أن تضع لنفسها دينا •
   .الصحيح ، والعقلية اليونانية واهلندية واملصرية القدمية خري مثال على ذلك 

  علم مقارنة األديانسادسا ـــــ 

العقائد، التشريعات، (هو العلم الذي يبحث يف حقيقة الدين وخصائصه من مجيع النواحي  :عّرف بعّدة تعاريف منها :مفهومه/ 1
  .وقد اشتهر عند علماء اإلسالم املتقدمني بعلم امللل والنحل. واملقارنة بينها وبني األديان األخرى) األخالق، مصادر التلقي

، وكذا بفلسفة األديان )ي يهتم بتتبع الدين يف تطوره التارخييوهو الذ(تاريخ األديان : كما عرف هذا العلم بعّدة مسميات، منها
، وغريها من املسميات املتفاوتة اليت تشري إىل اجلهد املعرّيف الذي يهدف إىل دراسة )ويهتم بدراسة ماهية الدين ونشأته ومكوناته(

  .الظاهرة الدينّية بشكل مقارن

 :ميكن إمجال أمهيته يف النقاط اآلتية: أهميه دراسة علم مقارنة األديان/2

علم مقارنة األديان يقدم للمفكرين املسلمني أهم العناصر للدفاع عن اإلسالم ضد التحديات الىت تواجهه ليس فقط من أتباع  _أ
 .الديانات األخرى ولكن أيضا من التحديات الىت ينشرها التيار اإلحلادى املنتشر ىف العامل كله

لناجح ال يستطيع أن يدعو غري املسلمني بالىت هى أحسن إال إذا درس ما عندهم من ديانات ووقف على امللل إن الداعيه ا _ب
 . والنحل الىت يدين ا غري املسلمني  لذا كان من واجب الداعيه ذى البصر النافذ والبصريه وأن يقف على األمور من حوله

عن اإلسالم وقوة دليله ونصاعة برهانه ومتانة حجته ويسر كتابه  ومكانته  علم مقارنة األديان يقدم للمسلمني معرفه قيمه _ج
 .العظمى بني الكتب األخرى 

تقتضيه الضروره امللقاه على عاتق الدعاة لتوضيح احلق للناس بطريق علمى سليم  يإن دراسة علم مقارنة األديان واجب علم _د
 . بعيد عن األهواء

 . ة املسلم ىف دينه من مقومات األفضليه واإلمتيازعلم مقارنة األديان يؤكد ثق _ه
  . علم مقارنة األديان سالح للمسلمني ىف احلاضر كما كان سالحا هلم ىف املاضى للدفاع عن اإلسالم العظيم _و

 :نشأة علم مقارنة األديان/ 3

أصول الفقه أو احلديث أو التاريخ مثال؛ فهو مل يظهر علم مقارنة األديان يف الفكر اإلسالمي حقًال علمياً مستقال بذاته، مثل 
 . بطبيعته من العلوم البينية، اليت تشتبك يف املوضوع والقضايا مع غريها، وإن استقل عنها يف مناهج الدرس واملعاجلة

ملعرفّية والعلوم اإلسالمية هذا العلم من الناحّية التارخيّية كان جزءاً من الثقافة اإلسالمّية منذ عصورها األوىل؛ إذ ظهرت يف الدوائر ا
كتابات علمّية ذات طابع كالمّي، دف إىل دراسة أصول األديان وطوائفها املختلفة من حيث   - منذ بداية القرن الثالث اهلجريّ - 
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ارن للدين املق ويالحظ توظيف علماء املسلمني ألفاظًا تضمنت اجلهد املعريفّ . معرفة تواريخ نشأا ومعرفة أفكارها العقديّة والفكريّة
 .دون ذكر لفظ املقارنة

َفصل، املستوعب عن  وقد
ُ
قدم القرآن الكرمي الدْرس املنهجي املوضوعي األول يف جمال مقارنة األديان، كما حفل باحلديث امل
قشها وبّني وجوه الزَلل، األديان، والعقائد، وامللل، والنحل، واملذاهب املختلفة املتنوعة، وعرض مقاالم بدقة، واستقصاء، مث نا

وقارن بينها وبني الدين الصحيح الذي أرسل اهللا به رسله عليهم السالم، وجند ذلك واضًحا يف  ،واَخلَطل، والبطالن، والزيف فيها
نّص أو ومل يعاجلها متعجًال يف . حديث القرآن الكرمي عن اليهود والنصارى، حيث فّصل القرآن مقاالم، واعتقادام، ومذاهبهم

  .نصني؛ وإمنا جاء فيها بفيض غزير زاخر، يتناوهلا من أقطارها، ويكشف عن خباياها وأبعادها
اهتم القرآن الكرمي  ، حيثفإن احلديث عن بىن إسرائيل، جاء يف القرآن من أكثر املسائل نصوًصا، بعد العقائد: وعلى سبيل املثال 

مشرتكة بني  -قبل التحريف- وىل بالدعوة واالستجابة قبل غريه؛ ألن األصول الرئيسة من البداية بأهل الكتاب باعتبارهم الفريق األ
كما أن اهللا تعاىل شاء أن يعامل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حياته طوائف اليهود والنصارى يف . أهل الكتاب ودعوة اإلسالم

َنُكْم َأال نـَْعُبَد ِإال اللَه ُقْل يَا أَ {: غالب مراحل دعوته؛ لذلك خاطبهم اهللا تعاىل قائًال  نَـَنا َوبـَيـْ ْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا إلى َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
 ]64:آل عمران[ }ُدوا بِأَنا ُمْسِلُمونَ َوَال ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوَال يـَتِخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللِه  فَِإْن تـََولْوا فـَُقوُلوا اْشهَ 

وناقش القرآن أهل الكتاب يف عقائدهم املبتدعة، وما حرّفوه من كتبهم، وأمرهم باإلميان بنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم اليت بشر 
على  ا أنبياؤهم، وَحَوتْـَها كتبهم، وحذرهم أن يكونوا أول كافر به، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم مصدق ملا معهم، والقرآن مهيمن 

يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـيُن (: كتبهم بعد أن نسخها، واشتمل على أحسن ما فيها، وصدق عليه، كما يف قوله تعاىل
يـَْهِدى ِبِه اللُه َمِن اتـَبَع ِرْضَوانَُه . وَِكَتاٌب ُمِبيٌن َلُكْم َكِثيًرا ِمما ُكْنُتْم ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويـَْعُفو َعْن َكِثيٍر  َقْد َجاءَُكْم ِمَن اللِه نُوٌر 

  ] 16- 15:املائدة) [ُسُبَل السَالِم َوُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُلَماِت ِإَلى النوِر بِِإْذنِِه َويـَْهِديِهْم إلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
نـَْيا نَُموُت َوَنْحَيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإال (  :ىلكما َساَق القرآن الكرمي مقالة املالحدة الدهريني قال تعا  َحَياتـَُنا الد َوقَاُلوا َما هي ِإال

ِلَك ِمْن ِعْلٍم  ِإْن ُهْم ِإال َيظُنونَ  ْهُر َوَما َلُهْم ِبذَٰ ومفهوم عقيدة الدهريني هو إنكار احلكيم اخلالق القادر، ]. 24:اجلاثية[ )الد
   .ياة من حقائق الدار اآلخرةورفض ما بعد هذه احل

مساوية كانت أو وضعية، فكما حتدث عن اليهود  :ويف القرآن الكرمي آيات كثرية للمقارنة، حتدث فيها عن كثري من األديان
: واليهودية واملسيح واملسيحية، حتدث كذلك عن عبدة األصنام والطاغوت واملالئكة، ومساها القرآن أديانًا مع بطالا، قال تعاىل

  .]6:الكافرون) [ َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَى ِدينِ (
ومن الطبيعي أن هذا العلم مل يظهر قبل اإلسالم؛ ألن األديان قبل اإلسالم مل يعرتف بعضها ببعض، وكان كل دين يعّد ما سواه  

فاليهودية مل . أن تتذكر موقف اليهودية من النصرانية وموقف النصرانية من اليهودية وحسبك. من األديان واألفكار هرطقة وضالالً 
ا تعرتف بالنصرانية واملسيح، واعتربت املسيح عليه السالم ثائرًا، والنصرانية اعتربت نفسها وريثة اليهودية، ومل تـََر مع وجودها وجودً 

بل وصل األمر إىل أكثر من ذلك، فقد أنكرت كل . وذية من اهلندوسيةلليهودية، ومثل ذلك موقف اهلندوسية من البوذية، والب
طائفة دينية مجيع الطوائف األخرى املنتسبة لنفس الدين، وعّدت اجتاهاا َهْرَطقة وضالًال، ورمبا حكمت كل منها باإلعدام على 

لَْيَسِت النَصاَرى َعَلى َشْىٍء َوقَاَلِت النَصاَرى  َوقَاَلِت اْليَـُهودُ (: قال تعاىل ، وقد حكى عن ذلك القرآن العظيم،أتباع سواها
ُلوَن اْلِكَتابَ    ].113:البقرة من اآلية[ )لَْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْىٍء َوُهْم يـَتـْ
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قارنة نتيجة علم مقارنة األديان قبل اإلسالم؛ ألن امل ظهروهذا االجتاه كان هو االجتاه العام بني األديان وبني املذاهب، ومن هنا مل ي
  .للتعدد، وليس التعدد معرتفًا به عند أحد، فلم يوجد ما يرتتب عليه، وهو املقارنة

والعقائد الدينية، أو امللل والنحل  - كتابية ووضعية-يعين يف العصر احلديث أن تـُتخذ األديان بعامة " مقارنة األديان"وإذا كان علم 
هلا أصوهلا وخصائصها وضوابطها اليت اصطلح عليها أهل هذا احلقل، فإن الفكر موضوًعا للدراسة العلمية مبناهج موضوعية 

اإلسالمي منذ القرن الثاين للهجرة قد انفتح على أديان العامل، وجعلها موضوًعا مستقًال للدراسة والبحث، ووضع العلماء لذلك 
وانتقدوا بعضها، وكانوا يستمدون أوصافهم لكل ديانة من  مناهج علمية سديدة؛ فوصفوا أديان العامل وحللوها وقارنوها وأرخوا هلا

. وهكذا فإم بعد أن اختطوه علًما مستقًال، اختذوا له منهًجا علميا سليًما... مصادرها املوثوق ا، ويستقوا من منابعها األوىل
الذي حّفزهم لدراسة مقارنة األديان كان بتأثري مباشر من القرآن الكرمي، علم أن اهتمام املسلمني بب ومن خالل ما سبق يتبني

ومن أوائل علماء اإلسالم الذين كتبوا يف هذا العلم  .فعقدوا هلذا الغرض كتًبا مفردة أو فصوًال ُمطولة من مصنفاماألديان املختلفة، 
  :جند

 .، ويعترب الباحثون هذا الكتاب أول كتاب يف علم مقارنة األديان"والدياناتاآلراء "هـ ألف كتابه  202النوخبيت املتوىف سنة  *

 ."املسائل والعلل يف املذاهب وامللل: "هـ له كتاب 346املسعودي املتوىف سنة  *

 ."حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة"هـ ألف كتابه  425أبو الرحيان البريوين املتوىف سنة  *

 .رد فيه على امللل والنحل مدافًعا عن اإلسالم" امللل والنحل"هـ ألف كتابه  429منصور البغدادي املتوىف سنة  أبو *

 "الفصل يف امللل واألهواء والنحل"هـ ألف كتابه  456ابن حزم األندلسي املتوىف سنة  *

  ."امللل والنحل"هـ ألف كتابه  458الشهرستاين املتوىف سنة  *

وهؤالء وإن مل يذكروا لفظ املقارنة، فإم درسوا  حيث جندهم وظّفوا مفهوم علم مقارنة األديان دون ذكر املصطلح، وغريهم كثري، 
األديان واملعتقدات، عرب تطبيق مناهج وصفّية وحتليلّية نقديّة، وكذا مقارنة، من خالل اإلشارة إىل الفروق اجلوهريّة والشكلّية بني 

وظهرت املالمح األوىل لعلم مقارنة األديان يف الفكر اإلسالمّي من الناحية التارخيّية ضمن علم . المتلك األديان وتعاليم اإلس
لكننا نالحظ أن هذا العلم اكتسب استقالليته وبدأ يأخذ مكانته . الكالم، الذي كانت وظيفته بيان املعتقدات الدينّية والدفاع عنها

  ).ه456ت(وابن حزم ) ه440:ت(وين والبري ) ه381:ت(العلمّية على يد العامرّي 

 :اتجاهات دراسة األديان في الفكر اإلسالمي/ 3
ختتلف الدراسات اإلسالمية يف دراسة األديان حبسب االجتاهات العامة لتلك الدراسات، وميكن تصنيف هذه الدراسات إىل ثالثة 

 :اجتاهات على النحو التايل
 ):المنهج التحليلي النقدي( الكتابات النقدية والجدلية/أ

 َحل البن حزم األندلسي، الفِ : حل، ومن أبرز هذه الكتاباتوهي أكثر الكتب اليت ألفت يف امللل والنَصل يف امللل واألهواء والن
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 .وغريهم كثريلقرايف، لإلمام اواألجوبة الفاخرة يف الرد على األسئلة الفاجرة 
 ):منهج التاريخي والوصفيال(الوصفية  التاريخية الكتابات /ب

يف   وهي تُعىن ببسط اآلراء واملعتقدات أكثر من اهتمامها بنقدها وتقويض أسسها، ومن أمثلة من كتب يف هذا االجتاه الشهرستاين
 ).حتقيق ما للهند من مقولة(يف كتابه  والبريوين )امللل والنحل(كتابه 

) ماإلعالم مبناقب اإلسال(كتاب :ومن أبرز الكتابات اليت تعّرب عن هذا املنهج   :)المنهج المقارن( المقارنة الكتابات /ج
اإلسالم، واليهودية، والنصرانية، والصابئة، : (ب بدراسة جوانب حمددة يف ستة أديان، وهي؛ إذ قام الكات)ه381ت(للعامري 

تة، حموراً لبحثه، بوصفها أصوًال مشرتكة، مث قارن موقفها واختذ العامري العقائد والعبادات يف كل األديان الس، )واوسية، والشرك
والتزم مبقارنة العناصر . كالسياسة ونظام احلكم، والطبقات االجتماعية، ورعايا الدولة والثقافة: من مشاكل أخرى بالغة األمهية

 " األشكال املتجانسة"املتشاة، أو ما يسميها 
ُ
هم؛ إذ من اخلطأ وعدم اإلنصاف يف األديان، أي مقارنة األصل باألصل وامل

ُ
هم بامل

  . مقارنة األصل بالفرع، أو مقارنة جانب مهم يف دين جبانب أقل أمهية يف دين آخر

  سابعا ـــــ الديانات السماوية

  : اليهودية/ 1

مقدساً  وأنزل عليه كتاباً  ،)عليه السالم( الديانة اليت بعث اهللا عز وجل ا موسى هي: اليهودية يف اصطالح املسلمني  :التعريف/ أ
 .التوراة، لكنها حرّفت بعد ذلك: هو

بذلك ألم تابوا عن عبادة العجل، قال  ي اليهودإذا تاب؛ ومس: إا من هاَد يهودُ  :قيل حيث: عدة أقوال ويف اشتقاق اليهودية
 نسبة إىل مملكة يهوذا: وقيل. نسبة إىل يهوذا، أحد األسباط اإلثين عشر :وقيل ].156: األعراف[ )إنا ُهْدنَا إلَْيكَ ( :تعاىل

  ]. م.ق 600 -1000[
ومعناه : ذا .وهو اسم اهللا عندهم: ياهو: الشاكر هللا، أو احلامد هللا؛ فهي مكونة من كلمتني: تعين ومعىن كلمة يهوذا بالعربي،

  " اآلن أقر بفضل ربي، فسمته يهوذا: "الرابع قالت ت ابنهاأن لئية، زوجة يعقوب، ملا ولد" التكوين"ففي سفر ". محد"

 ].35: 29تكوين سفر ال[
 .واملراد بإسرائيل هو يعقوب، عليه السالم  :بنو إسرائيل :ومن أمسائهم أيضاً  ،يهودال:هذه الديانة يسمون وأتباع 

الكلمة  ؛ ألن"اإلله"الذي يصارع إيل : الكلمة احلريف، هوباهللا، أو الغالب باهللا، ومعىن  القوي: فهو يف العربية أما معىن إسرائيل
  .مبعىن اإلله وهو: إيل. يتعارك أو يتصارع: مبعىن" سره"من الفعل : إسر: مكونة من مقطعني

": يسر"فمفردة  .أو صفوة اهللا عبد اهللا،: تفسرياً مناسباً للفظة إسرائيل، فاملراجع العربية تبني أن إسرائيل تعين ويف املراجع العربية جند
 ."عبد" تفيد اللني واالنقياد ، وهذا ما يؤدي إليه معىن لفظة

 .ما جاء يف املصادر العربية أقرب للصواب يف معىن اسم إسرائيل ويبدو أن
 !العهد، شعب اهللا املختار هلا قدسية عند اليهود والنصارى، إذ أا تشري إىل الشعب، املقدس شعب" إسرائيل" ولفظة
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وعلى نسل يعقوب، وعلى األسباط العشرة الذين أسسوا مملكة  يعقوب،: يف الكتاب املقدس، على" إسرائيل"لفظة وتطلق 
  .إسرائيل

حيمل معىن  الذي" عرب"أا مشتقة من الفعل العربي  وقيلأحد أجداد إبراهيم، " عابر"نسبة إىل  العبرانيون ومن أمسائهم أيضا
 ."البدوي"ن العرباين مبعىن ، فتكو والرتحال العبور واالنتقال

وأصبح هناك توظيف جديد ملصطلح . هلا حصل إحياء قومي للمصطلحات، وتزييف كبري" دولة إسرائيل"بعد إنشاء ما يسمى و 
 ديانة يهودية، ودين: علماً على الديانة، أي صارت مصطلحاً دينياً؛ فيقال أصبحت: فاليهودية". يهودي، وإسرائيلي، وعرباين"

 .يهودي
  .دولة إسرائيل، ومواطن إسرائيلي: فيقال أصبحت علماً على اجلنسية، أي صارت مصطلحاً سياسياً؛: واإلسرائيلية

 ."اجلامعة العربية"و" أدب عربي"، و"لغة عربية: "ثقافياً؛ فيقال أصبحت علماً على الثقافة، أي صارت مصطلحاً : والعربانية
، اليت يستمد اليهود منها املقّدسة أي الكتب: اليهود د مبصادر الفكر الديين عنداملرا :مصادر الفكر الديني عند اليهود /ب

 :وهي .الفقهية عقائدهم، وأحكامهم
كتاب اليهود املقدس، وهو مصطلح استعمله النصارى؛ متييزاً  العهد القدمي مصطلح يشري إىل: العهد القديمالمصدر األول ـــــ  *

 .سمى بالتناخيو  .األناجيل األربعة، وأعمال الرسل، والرسائليشمل  له عن العهد اجلديد، الذي
 .الكتابات، أو أسفار احلكمة واألناشيد-3. كتب األنبياء  - 2. التوراة -1 :ثالثة أقسام، وهي إىل ينقسم العهد القدميو 
 .اخلمسة  أسفار موسى: وتسمى أيضاً ، التوراة : القسم األول 

 .التثنية - 5. العدد - 4. الالويني -3. اخلروج - 2. التكوين - 1: األسفار اخلمسة، هي وهذه
السالم، وحىت قرابة  تكلم عن قصص أنبياء بين إسرائيل، وعن تارخيهم، من بعد موسى، عليهت اليتو ،أسفار األنبياء: القسم الثاين 

 :وتنقسم قسمني.م.ق 200عام 
 :وهي ستة أسفار )منياملتقدّ (أسفار األنبياء األولني *

  .امللوك الثاين -6. امللوك األول - 5. القضاة -4 .صموئيل الثاين - 3. صموئيل األول -2. يشوع-1
 :وهي مخسة عشر سفراً  :أسفار األنبياء املتأخرين -ب 

 .حزقيال - 3. إرميا -2. إشعياء -1: ثالثة أسفار ألنبياء كبار، وهم
 - 7". ميخا"ميكا  - 6. يونس - 5. عوفيدا -4. عاموس - 3. يوئيل -2. هوشع- 1: وهمواثنا عشر سفراً ألنبياء صغار، 

 ."مالخي"مالكي  -12. زكريا - 11. حجاي - 10. صفنيا -9. حبقوق - 8. ناحوم
وبعض األحداث  حتتوي على مواد شعرية، وقصصية، وهي ثالثة عشر سفراً ، الكتابات أسفار احلكمة واألناشيد، أو :القسم الثالث

 :وهي.ارخييةالت
سفر  - 7. مراثي إرميا - 6". روت"سفر راعوث  -5. األنشاد نشيد -4. سفر أيوب -3. سفر األمثال -2. مزامري داود -1
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 سفر -13. سفر أخبار األيام األول -12. سفر حنميا - 11. سفر عزرا -10. سفر دانيال -9. سفر إستري - 8. اجلامعة
  .أخبار األيام الثاين

 :قديمنسخ العهد ال *
الطوائف  موجودة اليوم، وختتلف هذه النسخ فيما بينها، من حيث عدد األسفار، وترتيبها، واعرتاف هناك عدة نسخ للعهد القدمي،

السادس والثاين عشر  وهي نسخة أعدها بعض علماء اليهود يف طربية، يف فلسطني، ما بني القرنني :النسخة العبرانية فهناك.ا
وهي اليت نقلنا ترتيب األسفار عنها، عند ذكرنا ألسفار  .بشىت فرقهم النسخة معرتف ا عند اليهود، والنصارىوهذه . امليالديني

اثنني وسبعني حرباً من أحبار اليهود ترمجوا  ومسيت بالسبعينية إشارة إىل أسطورة تذكر أن :النسخة السبعينية وهناك .القدمي العهد
 228 -247" اليونانية، ومكثوا يف ذلك اثنني وسبعني يوماً، بأمر من امللك بطليموس فيالدفيوس العهد القدمي العربي إىل اللغة

 .يف اإلسكندرية" م.ق
 :العربية، وهي ويف هذه النسخة أسفار ال توجد يف النسخة

وبرك، ورسالة  سليمان، ويشوع بن سريك، ومزامري سليمان، ، وعزرا، ويهوديت، وطوبيت، وأدون، وحكمة)أسفار 4(املكابيون 
 .إستري ودانيال: زيادات على سفريكما أن فيها   .والتنني إرميا، وسوزان، وبعل

 .خمفي، أو سري :، وهي كلمة يونانية، معناها احلريف"األبوكريفا: "الزائدة على النسخة العربانية و تسمى هذه األسفار
 .النسختني العربانية، والسبعينية وهي األسفار املشرتكة بني" القانونية"اخلارجية، وهي مقابلة لألسفار  األسفار :و يراد ا

اسم  م، ورفضوها، وأطلقوا عليها 70فبعد أن كانوا يقبلوا؛ عادوا بعد سنة ": السبعينية" وقد اختلف موقف اليهود من قبول
 ."العجل الذهيب"

 .قبل الكاثوليك بعضهاوتستانت، و ورفضها أيضاً الرب 
فقط، وقد يضيفون إليهما  والسامرة إحدى فرق اليهود، وال يؤمنون من الكتاب املقدس إال بالتوراة :السامرية النسخة وهناك
 .سفرين تارخييني يشوع، والقضاة، لكنهم ال يروما سفرين مقدسني، بل: سفري

 :الفرق بين هذه النسخ*
 :األسفار الفرق يف عدد -1

سفري يشوع والقضاة، وهي ذا تنقص عن النسختني  النسخة السامرية ال تعرتف إال بأسفار التوراة اخلمسة، وقد يضيفون إليها
العربانية بأسفار  فهي تزيد على: أما النسخة السبعينية .تعرتف بأسفار األنبياء، وال بالكتابات العربانية والسبعينية كثرياً، فهي ال

 .سبق كما" األبوكريفا"
 :الرتتيب -2

 .وهذا طبعا راجع إىل الزيادة والنقصان بينها .السبعينية والعربية يف ترتيب األسفار ضمن العهد القدمي ختتلف النسختان
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 :االختالفات -3
 : ومن ذلكفهناك اختالفات كثرية بني هذه النسخ، 

، كما يف النسخة )سنة1656( وست ومخسون سنة وستمائةألف خلق آدم إىل طوفان نوح  الزمن منذ فيما خيص: املثال األول
 .)سنة1307( ويف السامرية ألف وثالمثائة وسبع سنني ،)سنة2160( ألفان ومائتان وستون سنة: يف السبعينيةأما العربانية، 
" اهللا و أكلوا وشربوا فرأوا...وهارون فصعد موسى: "يف النسخة العربانية فيما خيص رؤية موسى وهارون هللا، جند :يناملثال الثا

 .فبني اهللا ومالك اهللا فرق كبري ."مالك اهللا أكلوا وشربوا فلما شاهدوا: " من السفر نفسه ، ويف السامرية]9: 24اخلروج [
 .وغريها من االختالفات الكثرية، والتناقضات العجيبة

 :نقد العهد القديم *
: من األسفار، وهي املسماة وخضعت للنقاش حىت مت االعرتاف مبجموعةأسفار العهد القدمي للنقد منذ بدء تدوينها،  تعرضت

 ."األبوكريفا: "املسماة ، ومت استبعاد أسفار أخرى، وهي"األسفار القانونية"
باحثني، ورجال دين، وعلماء، وكان اجلهد الكبري املبذول يف هذا النقد من  ومع ذلك، فقد استمر نقد األسفار القانونية، من قبل

ينسب إليهم من أنبياء، وكان  املسلمني، الذين بذلوا جهوداً جبارة يف نقد العهد القدمي، وبيان بطالن نسبته إىل من علماء نصيب
وعدم وجود أي سند يثبت نسبتها إىل من تُنسب إليه  هذه األسفار انقطاع سند: األوىل: جل نقدهم منصباً على إثبات مسألتني

 ).النقد الداخلي(نت أو النصوصإثبات التحريف يف امل :والثانية. اخلارجي وهو ما يسمى بالنقد من أنبياء
، حيث استعمل يف "علم نقد العهد القدمي"األندلسي، الذي هو حبق مؤسس  لكن اخلطوة املهمة كانت فيما كتبه اإلمام ابن حزم

 .التارخيي لنقد النصي، والنقدا: منهجي" الرد على ابن النغريلة"و" يف امللل واألهواء والنحل الفصل"مؤلفاته 
 .للحقائق التارخيية املعروفة حيث أثبت ما يف نصوص العهد القدمي من تناقض، واستحالة، وخمالفة

 :النقد النصي *
 .إليه إظهار ما يف النص من تناقضات، مما يبني عدم صحة نسبته إىل من ينسب واملراد به

 :وسأذكر هنا بعض األمثلة من هذا النقد
 430 أا] 40: 12[سنة، ويف اخلروج  400أا ] 16، 13: 15[التكوين  سفر يف: إسرئيل يف مصر إقامة بين: املثال األول

 !!! سنة
 - 6: 35[اهللا، ويف التكوين  أنه بسبب مصارعته مع] 29 -25: 32[يف التكوين : سبب تسمية يعقوب بإسرئيل: الثاين املثال
 !!! هللا مذحباً أنه مسي بذلك بعد أن بىن ] 10

 !أنه مات يف موسري] 6: 10[هور، ويف التثنية  أنه مات يف جبل] 38: 33[يف العدد : مكان موت هارون: ثالثاملثال ال
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السموات واألرض يوم  ألن اهللا اسرتاح من خلق] 11 -8: 20[يف اخلروج : سبب املنع من العمل يوم السبت :رابعاملثال ال
 .من مصر ألنه اليوم الذي خرج فيه موسى] 15 - 12: 5[السبت، ويف التثنية 

  ..وغريها من التناقضات الكثرية يف النص الواحد من السفر الواحد، أو بني السفر وغريه من األسفار األخرى يف احلادثة الواحدة
 :التاريخي واآلثاريالنقد  *

من معرفة علمية وجيدة ألديان هذه املناطق،  متكن العلماءوالعراق وإيران؛  مع ظهور االكتشافات اآلثارية احلديثة، يف مصر والشام
 .العلماء إزالة اللثام عن آثارها، وفك نصوصها وقراءا اليت استطاع

 .القدمي عظيمة عندما تبني هلم أن ما يقرؤونه، يف أحيان كثرية، يكاد يكون نصوصاً من العهد وكم كانت الدهشة
اليهودية، وكتاا املقدس، كما نعرفهما اليوم، ما مها إال  ، وتراكم املعلومات، وتنسيقها، تبني أن الديانةومع تطور االكتشافات

 .مصر والتشريعات، واألساطري، والتقاليد االجتماعية، لرتاث الشعوب املمتدة من إيران إىل جتميع وتلفيق مشوه، للقصص
السومرية، والبابلية، واملصرية، وديانات اخلصب السورية،  كونه تلفيقاً للدياناتفالرتاث اليهودي، كما هو موجود اليوم، ال يعدو  

 .الزرادشتية والديانة
 :النقد العلمي *

 ظهر للباحثني مقدار ما حيويه العهد القدمي من أغالط تناقض العلم" احلديث العلم"مع تطور املعارف العلمية للبشر، وظهور 
 .عن أي حس علمي العهد القدمي عن العامل هو تصور خيايل، مليء باخلرافات، وبعيد فتصور .احلديث

علمية ختالف ما " هلرطقات"النصرانية، على يدي الكنيسة، بتهمة نشرهم  وال ننسى االضطهاد الذي تعرض له كثري من العلماء، يف
ملعلومات خطأ من الناحية  "الكتاب"واعرتافاً بتضمن  لكن اليوم، جند تراجعاً يف هذا املوقف، بل ."املقدس الكتاب" ورد يف
 .العلمية

 : التلمود ـــــ المصدر الثاني *
 .التعليم والدراسة :فالتلمود يعين. علم: مبعىن) ملد" (العربي"مشتقة من اجلذر الكنعاين ) تلمود( كلمة

وتشريع، لكنه حيتوي، باإلضافة إىل األحكام الفقهية، كتاب فقه  وهو من أهم الكتب الدينية عند من يؤمن به من اليهود، وهو
 .األعداد وتارخيية، وآداب، وعلوم طبيعية، والصناعات، والفلك، والتنجيم، وأسرار على مسائل الهوتية،

 :مكونات التلمود *
 :يتكون التلمود من قسمني

 .اجلمارا -2. املشنا -1
 .مبعىن اثنني) شين(العربية  -مشتقة من املفردة الكنعانية التعاليم، وهيومعناها التعليم املكرر، أو تكرار  :المشنا -1

وهي " الشريعة املكتوبة"مقابل  اليت استلمها موسى من اهللا،" الشريعة الشفهية"األساسي من التلمود، وهو مبثابة  واملشنا هو اجلزء
 .التوراة
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 ".التثنويون"ن أفرادها، يطلق عليهم أٍي م جمموعة، ال يُعرف اسم وقد مت تدوين هذه التعاليم على يد

املشنا كانت لغة خاصة يطلق  اللغة اليت كتب اأما  .)م 220 - 175(النهائي للمشنا على يدي يهوذا الناسئ  ووضع الشكل
 ."عربية املشنا: "عليها اسم

 .من الفقهاء  املشنا، وضعها جمموعةوهي عبارة عن تعليقات وشروح على . التكملة: مفردة آرامية تعين وهي :الجمارا -2
 :وقد مت تدوين هذه التعليقات والشروح يف منطقتني خمتلفتني

 .تقريباً  م 500م وحىت عام 200وبدأ فقهاء اليهود تدوين تعليقام هناك عام : بابل -
بتدوين تعليقام هناك قرابة عام وبدأ فقهاء اليهود  طربية وقيسارية وصفورية،: وكانت هناك ثالث مراكز للتلمود هي: فلسطني -

 .إال أن تعليقام وشروحهم مل تشمل مجيع املشنا م تقريباً،359م وحىت عام 219
 :ولذا فقد ظهر تلمودان

 2500000الشرقي، وتبلغ عدد كلماته  التلمود: الذي حيتوي على املشنا واجلمارا البابلية، ويسمى أيضاً : التلمود البابلي -1
 .الشرقية جملداً، وهو شامل جلميع املشنا، واللغة اليت دّون ا هي اآلرامية 40جملداً، وبعضها يف  20طبعاته يف  تقريباً، وبعض

ويسمى أيضاً التلمود الغريب، وتبلغ كلماته ثلث كلمات التلمود  الذي حيوي املشنا واجلمارا الفلسطينية،: التلمود الفلسطيين -2
 .رح مجيع املشنا، واللغة اليت دّون ا هي اآلرامية الغربيةيشمل بالش الشرقي تقريباً، ومل

 :التلمود بنية 
أحكام املزروعات، أحكام األعياد، أحكام النساء وما يتعلق م ، أحكام القوانني املدنية :يتكون التلمود من ستة أقسام، هي

 .واجلنائية واملالية، أحكام املقدسات والقرابني، أحكام الطهارة
صورِِه، ومليء  أن التلمود حيتوي على عقائد سحرية وخرافية كثرية، وكذلك فهو مليء بالتجسيم يف أقبح:در اإلشارة إليهومما جت 

 . بالعنصرية والعبارات البذيئة
ثالث ويف ال يف الثالث األوىل منها جيلس اهللا ويطالع الشريعة، ويف الثالث الثانية حيكم،: ساعة أن النهار اثنتا عشرة: فمن ذلك

  !األمساك الثالثة يطعم العامل، ويف الثالث األخرية جيلس ويلعب مع احلوت ملك
غري طاهرة، وأنه ساحر، واامات   التلمود من املسيح، عليه السالم، فقد اّمه بأنه ابُن زنا، وأّن أّمه محلت به وهي أما موقف 

 !!! كما ام مرمي بالعهر. شنيعة يف حقه ةكثري 
 .غري ذلك من األحكام غري السوية اليت حفل ا التلمود إىل
 :اليهود عقائد /ج 
فإننا ال " القدمي العهد"املشهور عنهم، مل يكونوا موحدين يف مجيع فرتات تارخيهم، ولو رجعنا إىل  اليهود، وخالف: نظرم لإلله*

 .وإشعيا جند توحيداً صافياً إال يف األسفار املتأخرة مثل إرميا
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 ."واآلخر أنا الرب، أنا األول]: "4: 41[قرأ يف إشعيا، مثًال فن

على أنه إله قومي، إله خاص لشعب خاص، هو شعب بين إسرءيل ، ومع هذا؛ ففي  ففي باقي األسفار يظهر اإلله اليهودي
: عبادم لإلله يهوه، مثل جبانب فقد عبد بنو إسرءيل، كما يف أسفارهم، آهلة أخرى كثرية،" يفردوه بالعبادة"أم مل  أسفارهم

 . عشتار، وبعل، وهذا موجود يف كتام املقدس
من مثلك بني اآلهلة يا رب؟ : "نقرأ] 11: 15[اخلروج  ويظهر اهللا، عز وجل، يف كتام املقدس على أنه أعظم اآلهلة، ففي سفر

 ."بالقداسة؟ من مثلك معتزاً 
اهللا قائم : "ويف ترمجة أخرى للعهد القدمي، جند النص". اآلهلة يقضي ي، يف وسطاهللا يف جملسه اإلهل]: " 82:1[ويف سفر املزامري 

 . "يف جممع اآلهلة
وهذه النصوص تدّل على مدى االحنطاط الكبري الذي وصل إليه اليهود يف نظرم لإلله، بالرغم من وجود نصوص تثبت الوحدانية 

 .هللا
 .وحتتاج إىل توسع، ليس هذا مكانهحال؛ فقضية التوحيد عند اليهود شائكة  وعلى كل

 :فمنها" القدمي العهد"أطلق على اهللا، عز وجل، أمساء كثرية يف   :أمساء اإلله يف العهد القدمي- *
 .اإلله: وهو مفردة كنعانية، تعين: إيل -1
 ."إيل"اجلمع من  وهي صيغة: إلوهيم -2
 ..وتعين سيدي أو موالي : أدوناي -3
 .اإلله القوي، أو القادر: ، ويعين"حارس أبواب إسرءيل: "تعين مجلة عربيةوهي خمتصر : شداي -4
االسم ذو األربعة " :أكثر األمساء قداسة عند اليهود، وكانوا ال يتفوهون به، بل يكنون عنه بعبارة مثل االسم هوو : يهوه -5

 ."أحرف
 : جتسيم اليهود هللا، عز وجل *

 :ذلك سيم، بل مبا هو أقبح من التجسيم ، ومن األمثلة علىالقدمي، والتلمود، مليئان بالتج العهد
اليوم السابع من عمله الذي عمل، واسرتاح يف اليوم  وفرغ اهللا يف]: "3 -2: 2[فقد جاء يف سفر التكوين : التعب واالسرتاحة

 ."اهللا اليوم السابع وقدسه ألنه اسرتاح فيه من مجيع ما عمل السابع من مجيع ما عمله، وبارك
 ."بشعبه فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله]: "14: 32[قي سفر اخلروج  فقد جاء: لندما

 ."يف األرض، وتأسف يف قلبه فحزن الرب أنه صنع اإلنسان]: "6: 6[فقد جاء يف سفر التكوين : احلزن
 ."خدعت هذا الشعبآه يا سيدي الرب، حقاً إنك خداع،  :فقلت]: "10: 4[فقد جاء يف سفر إرميا : اخلداع 

 ! غري هذه، ومنها ما سبق من مصارعة الرب مع يعقوب،وعجزه عن هزميته وهناك نصوص كثرية جداً 



 

18 

 :يف األنبياء، عليهم السالم عقيدم *
ا الشنيعة اليت وصف  األنبياء نظرة التوقري اليت ينظر إليهم ا املسلمون، فالعهد القدمي مليء باألوصاف اليهود إىلال ينظ 

 :ذلك األنبياء، بل بعض هذه األوصاف تصل إىل الشرك باهللا، فمن
 ]9: 21[سفر التكوين . تذكر التوراة عن نوح أنه يشرب اخلمر ويتعرى: نوح
 ]35ـــــ  31: 19[سفر التكوين . ففي التوراة أنه شرب اخلمر وسكر، وزىن بابنتيه: لوط

 ].5 - 1: 32[سفر اخلروج . بعبادته ر بين إسرءيلففي التوراة أنه هو الذي صنع العجل، وأم: هارون
 ]12ـــــ  11: 1[سفر امللوك األول . األصنام، يف آخر حياته، وبىن هلا املعابد ففي العهد القدمي أن سليمان َعَبدَ : سليمان

 ]25 - 23: 2[سفر امللوك األول . وفيه أن سليمان قتل أخاه
 !منه) النبوة(ألبيه، وسرقته الربكة الكثري غري هذه القصص، كخداع يعقوب  وهناك

 :عقيدم يف اليوم اآلخر *
 والثواب والعقاب فيها معّجالن يف الدنيا، بل إن هذا املعىن هو املوجود يف غالب ال يرد ذكر اليوم اآلخر و اجلنة والنار يف التوراة،

  .أسفار العهد القدمي
 : واليوم اآلخر يف العهد القدمي عثإن هناك عدة تصورات لفكرة الب: ونستطيع أْن نقول

 .بتلميح يسري عن عامل سفلي غري معروف املاهية السكوت املطبق عن عامل ما بعد املوت، إال -
ذلك  وهي عامل ال حساب فيه وال ثواب وال عقاب، بل وجود راكد، واألرواح يف، اهلاوية  أن األرواح مجيعها تذهب إىل -

 .متساوية، طيبها وشريرها
  .والعقاب، وذلك يف سفري إشعيا ودانيال هور إشارات لليوم اآلخر والثوابظ -

اليهوديّة اليت تنكر التلمود ال تؤمن بالبعث بصورة  الِفَرقُ  أما التلمود  فقد كان أكثر صراحة يف إثبات اليوم اآلخر، ومن هنا وجدنا
 .صافية

 :ِفَرُق اليهود /د
  :ومن أشهرهافيما بينها يف كل شيء، بل ال تكاد تتفق يف شيء،  كثرية، ختتلفتفرق اليهود فرقاً كثرية، بل أدياناً  

 .األبرار الصديقني ، أو: مبعىن) صديقيم(نسبة إىل وقيل مسوا بذلك نسبة إىل الكاهن األعظم صادوق،  :الصدوقيون -1
 الفريسيون كرد فعل على تسلط الصدوقينياألرستقراطيني، املرتبطني باهليكل، وقد ظهر  والصدوقيون كانوا جمموعة من الكهنة

 .األرستقراطي
 :ومن عقائدهم

 ."التلمود" أم ال يؤمنون بالشريعة الشفهية -
 .لذا فهم ال يؤمنون باليوم اآلخر، وال اجلنة والنار -
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 .الروح، واملالئكة، والشياطني: كل األمور الغيبية، مثل وينكرون -
 . أي أم قدريةيف فعله،  ويقولون حبرية اإلنسان -

 ويرى بعض الباحثني أا مشتقة من املفردة. املنعزلون، أو املعتزلة: مبعىن) فريشني( امسهم مشتق من املفردة اآلرامية :الفريسيون -2
 .فسر، أي املفسرون: مبعىن) فرش(اآلرامية 

التوراة،  شريعتني على موسى، شريعة مكتوبة هياملوجودة اليوم، ويؤمن هؤالء بنزول " احلاخامية اليهودية"والفريسيون هم أصل 
 .وشريعة شفهية وهي اليت تناقلها احلاخامات مث دونت يف التلمود

 .يؤمنون بالتلمود فهم -
 .ويؤمنون بالبعث، واجلنة والنار -
 .والشياطني ويؤمنون باملالئكة، -
 . وينتظرون املسيح املخلص -
 :ـ السامريونــــ 3

 .السامرة، ويسمون أنفسهم بين يسرائيل، وبين يوسف، وحفظة الشريعة أي سكان بلدة
 :ومن عقائدهم

 .بباقي أسفار العهد القدمي أم ال يؤمنون إال بالتوراة فقط، وال يؤمنون -
 .بنبوة من أتى بعده من األنبياء إن موسى هو آخر األنبياء، وال يعرتفون: يقولون -
 .جبل صهيونال يقولون بقدسية اهليكل، وال  -
 .مفهوم التوحيد عندهم أصفى من باقي الفرق -
  .يعرتفون بالتلمود ال -

  نصرانيةـــــ ال 2

هي الرسالة اليت أُنزلت على عيسى عليه الصالة والسالم، مكملة لرسالة موسى عليه الصالة والسالم، ومتممة ملا : بها التعريف/ أ
إسرائيل، داعية إىل التوحيد والفضيلة والتسامح، ولكنها جات مقاومة واضطهاداً جاء يف التوراة من تعاليم، موجهة إىل بين 

شديداً، فسرعان ما فقدت أصوهلا، مما ساعد على امتداد يد التحريف إليها، فابتعدت كثرياً عن أصوهلا األوىل؛ المتزاجها مبعتقدات 
  ..وفلسفات وثنية

نسبة إىل ) النصارى: (وأتباعها يقال هلم ،تعاىل على عيسى عليه السالم، وكتابه اإلجنيلتطلق النصرانية على الدين املنزل من اهللا و 
. وهي نصرهم لعيسى عليه السالم، وتناصرهم فيما بينهم: أو إشارة إىل صفة ،بلدة الناصرة يف فلسطني، وهي اليت ولد فيها املسيح

قَاَل اْلَحَوارِيوَن َنْحُن ( :ويشهد لذلك قوله تعاىل .على وجه التغليب يف أول األمر، مث أطلق عليهم كلهم   وهذا خيص املؤمنني منهم
  ]52: آل عمران[ )َأنَصاُر الّلهِ 
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مرت النصرانية بعدة مراحل وأطوار تارخيية خمتلفة، انتقلت فيها من رسالة منزلة من عند اهللا تعاىل إىل : ونشأتها النصرانية أصل/ ب
 :على صنعها بعض الكهان ورجال السياسة، وميكن تقسيم هذه املراحل كالتايلديانة ُحمرفة ومبدلة، تضافر 

ُنزلة من عند اهللا اليت جاء ا عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم: املرحلة األوىل •
 :النصرانية امل

هي رسالة أنزهلا اهللا تعاىل على عبده ورسوله عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم إىل بين إسرائيل بعد أن احنرفوا وزاغوا عن  -
وافرتقوا بسبب ذلك إىل فرق شىت، فمنهم من يؤمن بأن غاية اإلنسان . شريعة موسى عليه السالم، وغلبت عليهم النزعات املادية

 يوم آخر، وال جنة وال نار، ومنهم من يعتقد أن الثواب والعقاب إمنا يكونان يف الدنيا فقط، وأن هي احلياة الدنيا، حيث ال
كما شاع فيهم تقدمي . الصاحلني منهم يوم القيامة سيشرتكون يف ملك املسيح الذي يأيت لينقذ الناس، ليصبحوا ملوك العامل وقضاته

لذا فسدت . رة، وفشا االعتقاد بأن رضا الرهبان ودعاءهم يضمن هلم الغفرانالقرابني والنذور للهيكل رجاء احلصول على املغف
عقيدم وأخالقهم، فكانت رسالته ودعوته عليه الصالة والسالم داعية إىل توحيد اهللا تعاىل حيث ال رب غريه وال معبود سواه، وأنه 

على الدعوة للزهد يف الدنيا، واإلميان باليوم اآلخر  ال واسطة بني املخلوق واخلالق سوى عمل اإلنسان نفسه، وهي رسالة قائمة
 .إبراهيم حنيفاً وما كان من املشركني اإلسالم ملة وأحواله، ولذا فإن عيسى عليه الصالة والسالم كان موحداً على دين

را أمها قبل أن حتمل ا خلدمة عيسى ابن مرمي عليه السالم، أمه البتول مرمي ابنة عمران أحد عظماء بين إسرائيل، نذ: املبلغ -
املسجد، وكفلها زكريا أحد أنبياء بين إسرائيل وزوج خالتها، فكانت عابدة قانتة هللا تعاىل، محلت به من غري زوج بقدرة اهللا تعاىل، 

بين إسرائيل هلا بالزنا،  وولدته عليه السالم يف مدينة بيت حلم بفلسطني، وأنطقه اهللا تعاىل يف املهد دليًال على براءة أمه من تان
فجاء ميالده حدثاً عجيباً على هذا النحو ليلقي بذلك درساً على بين إسرائيل الذين غرقوا يف املاديات، ويف ربط األسباب 

 .باملسببات، ليعلموا بأن اهللا تعاىل على كل شيء قدير
الدالة على نبوته، فكان خيلق من الطني   اىل بعدد من املعجزاتبُعث عيسى عليه السالم نبيا إىل بين إسرائيل، مؤيداً من اهللا تع -

 .ويربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا. كهيئة الطري فينفخ فيها فتكون طرياً بإذن اهللا
 .كما كان خيرب الناس مبا يأكلون وما يدخرون يف بيوم بإذن اهللا

 .أنزهلا عليهم لتكون عيداً ألوهلم وأخرهموقد أيده اهللا هو وحوارييه مبائدة من السماء 
لكنه جتاهلهم أوًال، مث ملا  ) بيالطس(وأثاروا عليه احلاكم الروماين لفلسطني ) كايافاس(تآمر اليهود على قتله برئاسة احلرب األكرب  -

قيصر، دفع ذلك احلاكم إىل كذبوا عليه وتقولوا على عيسى عليه السالم بأنه يدعو نفسه مسيحاً ملكاً، ويرفض دفع اجلزية لل
 .إصدار أمراً بالقبض عليه، وإصدار حكم اإلعدام ضده عليه السالم

اختفى عيسى وأصحابه عن أعني اجلند، إال أن أحد أصحابه دل جند الرومان على مكانه، فألقى اهللا تعاىل شبه عيسى عليه  -
يل غريه، فنـُفذ حكم الصلب فيه بدًال من عيسى عليه الصالة الصالة والسالم وصورته عليه، ويقال إنه يهوذا اإلسخريوطي وق

والسالم حيث رفعه اهللا إليه، على أنه سينزل قبل قيام الساعة ليحكم باإلسالم، ويقتل اخلنزير، ويكسر الصليب، مث ميوت كما 
 .دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة

 .كما هم مذكورون يف إجنيل  مىت لكنه اصطفى منهم اثين عشر حوارياآمن بدعوة املسيح عليه السالم الكثري و  -
 .وهناك الرسل السبعون الذين يقال بأن املسيح عليه السالم اختارهم ليعلموا النصرانية يف القرى ااورة -
 : املرحلة الثانية •

التبشري وبداية االحنراف، واالضطهاد الذي يستمر حىت  :ويسميها مؤرخو الكنيسة بالعصر الرسويل، وينقسم هذا العصر إىل قسمني
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 .بداية العهد الذهيب للنصارى
 :التبشري وبداية االحنراف •

بعدما رُفع املسيح عليه الصالة والسالم، واشتد اإليذاء والتنكيل بأتباعه وحوارييه بوجه خاص؛ حيث قُتل يعقوب بن زبدي أخو 
واريني، وسجن بطرس، وعذب سائر الرسل، وحدثت فتنة عظيمة ألتباع املسيح عليه يوحنا الصياد فكان أول من قتل من احل

 .الصالة والسالم حىت كادت النصرانية أن تفىن
ويف ظل هذه األجواء املضطربة أعلن شاول الطرسوسي اليهودي الفريسي، صاحب الثقافات الواسعة باملدارس الفلسفية واحلضارات 

اليهود يف زمانه عماالئيل، أعلن شاول الذي كان يُذيق أتباع املسيح سوَء العذاب، إميانه باملسيح يف عصره، وتلميذ أشهر علماء 
بعد زعمه رؤيته عند عودته من دمشق، مؤنباً له على اضطهاده ألتباعه، آمراً له بنشر تعاليمه بني األمم، فاستخف الطرب 

فقبلوه، ومبا ميتلكه من حدة ذكاء  احلواري دافع عنه وقدمه إىل احلوارينيالنصارى، يف الوقت الذي مل يصدقه بعضهم، إال أن برنابا 
 .وقوة حيلة ووفرة نشاط استطاع أن يأخذ مكاناً مرموقاً بني احلواريني وتسمى بـ بولس

سالم أثناء زيارا انطلق احلواريون للتبشري بني األمم اليهودية يف البلدان ااورة، اليت سبق أن تعرفت على دعوة املسيح عليه ال -
لبيت املقدس يف عيد العنصرة، وتذكر كتب التاريخ النصراين بأن مىت ذهب إىل احلبشة، وقُتل هناك بعد أن أسس فيها كنيسة ورسم 

–  وكذلك فعل مرقس يف اإلسكندرية بعد أن أسس أول مدرسة الهوتية وكنيسة فيها بتوجيه من بطرس الذي . هلم أسقفها -عني
 .م62نيسة روما وقتل يف عهد نريون عام أسس ك

ويف أحد . أما بولس فذهب إىل روما وأفسس وأثينا وأنطاكية، وأسس فيها كنائس نصرانية نظري كنيسة أورشليم ورسم هلم أساقفة -
ة التوراة فعادا إىل بيت جوالته يف أنطاكية صحبه برنابا فوجدا خالفاً حادا بني أتباع الكنيسة حول إكراه األمميني على إتباع شريع

 .املقدس لعرض األمر على احلواريينلحسم اخلالف بينهم
 : بداية االحنراف •
حتت رئاسة يعقوب بن يوسف النجار املقتول  –جممع أورشليم  –م عقد أول جممع جيمع بني احلواريني 55 – 51فيما بني عام  -

استثناء غري اليهود من االلتزام بشريعة  –إعماًال ألعظم املصلحتني  –رر م ليناقش دعوى استثناء األمميني، وفيه تق62رمجاً سنة 
كما تقرر فيه حترمي الزنا، . التوراة إن كان ذلك هو الدافع الخنالعهم من ربقة الوثنية، على أا خطوة أوىل يُلزم بعدها بشريعة التوراة

 .مر وحلم اخلنزير والربا، مع أا حمرمة يف التوراةوأكل املنخنقة، والدم، وما ُذبح لألوثان، بينما أبيحت فيه اخل
عاد بولس بصحبة برنابا إىل أنطاكية مرة أخرى، وبعد صحبة غري قصرية انفصال وحدث بينهما مشادة عظيمة نتيجة إلعالن  -

" بعهد جديد داً قدمياً أن املسيح جاء ليبدل عه"و" كانت لعنة ختلصنا منها إىل األبد" :بولس نسخ أحكام التوراة وقوله أا
والستعارته من فالسفة اليونان فكرة اتصال اإلله باألرض عن طريق الكلمة، أو ابن اإلله، أو الروح القدس، وترتيبه على ذلك القول 

وهكذا كرر . بعقيدة الصلب والفداء، وقيامة املسيح وصعوده إىل السماء؛ ليجلس على ميني الرب ليحاسب الناس يف يوم احلشر
ولس نفس األمر مع بطرس الذي هامجه وانفصل عنه مما أثار الناس ضده، لذا كتب بولس رسالة إىل أهل غالطية ضمنها عقيدته ب

 .م65ومبادئه، ومن مث واصل جوالته بصحبة تالميذه إىل أوروبا وآسيا الصغرى ليلقى حتفه أخرياً يف روما يف عهد نريون سنة 
ففي القرن الثاين امليالدي تصدى هيولتس، وإيبيي فايتس، : فكار بولس عرب القرون الثالثة األوىلقد استمرت املقاومة الشديدة أل -

وأورجيني هلا، وأنكروا أن بولس كان رسوًال، وظهر بولس الشمشاطي يف القرن الثالث، وتبعه فرقته البوليسية إال أا كانت حمدودة 
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وبذرت بذور التثليث والوثنية يف النصرانية، أما باقي احلواريني والرسل فإم قُتلوا  وهكذا بدأ االنفصال عن شريعة التوراة،. التأثري
  .على يد الوثنيني يف البلدان اليت ذهبوا إليها للتبشري فيها

  :النصرانية مصادر/ ج

القدمي (املقدس بعهديه تستمد النصرانية عقائدها وأفكارها ومبادئها من مصدرين رئيسيني، فاملصدر األول يتمثل يف الكتاب 
   .)توراة موسى عليه السالم(، فالعهد القدمي يقصد به )واجلديد

 ).إجنيل عيسى عليه السالم(أما العهد اجلديد فيقصد به 
املصدر الثاين من مصادر النصرانية يف اامع النصرانية اليت يعقدها النصارى من حني آلخر لتدارس أمور ديانتهم  ويتمثل

 .واملستجدات اليت ترتبط ا وبأتباعها
ن موجهني يعرفه النصارى بأنه أسم يطلق على جمموع األسفار اإلهلية اليت كتبها أناس اهللا القديسو  :الكتاب املقدس: املصدر األول*

، وذلك بإضافة )العهد اجلديد  27العهد القدمي، و 46(سفرًا  73من الروح القدس املكونة للعهدين القدمي واجلديد واملؤلفة من 
 .السبع أسفار القانونية الثانية

راة هي الكتاب الذي أنزله اهللا ويعملون مبا جاء فيه، والتو ) التوراة(يعرتف النصارى باليهودية كديانة، ويؤمنون بكتام  :التوراة :أوال
تعاىل على موسى عليه السالم، ويسميه النصارى بالعهد القدمي، وحيوي هذا الكتاب الشريعة والتعاليم اليت أنزلت على موسى عليه 

 .وديةوقد حتدثنا عن أقسامها يف اليه .السالم، وقد أصاب هذا الكتاب ما أصاب كتاب النصارى من التحريف والتزييف والتبديل
 -حبسب معتقدهم -اإلجنيل هو الكتاب املقدس املقدم عند النصارى، فهو الكتاب الذي أتى به نبيهم وإهلهم :اإلجنيل :ثانيا

عيسى عليه السالم، وهو قصة حياة السيد املسيح وبداية املسيحية وحتتوي أسفاره علي إرشادات ووعود جلميع املؤمنني به، وينقسم 
 :، إىل سبعة وعشرين سفرا على النحو التايل)اإلجنيل(هذا الكتاب 

إضافة إىل .وهي إجنيل مىت، وإجنيل مرقس، وإجنيل لوقا، وإجنيل يوحنا، وكلها أناجيل مكتوبة بعد رفع املسيح: األناجيل األربعة1- 
 .سفر أعمال الرسل

والرسالة الثانية إىل أهل كورنثوس، والرسالة إىل أهل وهي الرسالة إىل أهل رومية، والرسالة األوىل إىل أهل كورنثوس، : الرسائل- 2
غالطية، والرسالة إىل أهل أفسس، والرسالة إىل أهل فيلىب، والرسالة إىل أهل كولوسى، والرسالة األوىل إىل أهل تسالونيكى، والرسالة 

وثاوس، والرسالة إىل تيطس، والرسالة إىل فليمون، الثانية إىل أهل تسالونيكى، والرسالة األوىل إىل تيموثاوس، والرسالة الثانية إىل تيم
والرسالة إىل العربانيني، ورسالة يعقوب، ورسالة بطرس األوىل، ورسالة بطرس الثانية، ورسالة يوحنا األوىل، ورسالة يوحنا الثانية، 

  .ورسالة يوحنا الثالثة، ورسالة يهوذا

 .هويت يف اليفظةوهي الرؤى اليت رآها يوحنا الال :يوحنا ـــــ رؤيا 3
تبحث يف األمور - كما يزعم النصارى  -اامع النصرانية عبارة عن هيئات شورية يف الكنيسة: اامع النصرانية: املصدر الثاين*

  ).عاملية(املتعلقة بالديانة النصرانية وأحوال الكنائس، وهي نوعان من اامع، جمامع حملية، وجمامع مسكونية 
 .وهي اليت تبحث يف الشؤون احمللية للكنائس اليت تنعقد فيها: جمامع حملية -1
ويف هذه اامع جيتمع مجيع رجال وممثلي الكنائس من أحناء املعمورة، وذلك للبحث ومواجهة األمور ): عاملية(جمامع مسكونية  -2

 .وإقرار قرارات بشأا وشأن مبتدعيها املتعلقة بالعقيدة النصرانية، وصد كل مذهب وعقيدة غريبة وخمالفة للديانة النصرانية،
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وفيما خيص مسألة الشورى يتبني للدراس أا زعم ال حقيقة له، فالناظر يف تلك اامع خاصة اليت حبثت يف أمور العقيدة جيد أا 
، أو إذا مل ميكن اجلرب تنتهي ومل يتفق اتمعون على األمور اليت حبثت، فيكون هناك جرب وموافقة قسرية على قول من تلك األقوال

والقسر حيدث االنقسام بأن تذهب كل جمموعة بقوهلا الذي جاءت به، وهذا يتناىف مع كوا هيئات شورية، إال أن يقال أا 
 .هيئات شورية إلزامية

حولتها إىل م أخطر جممع مسكوين يف املسيحية ملا نتج عنه من قرارات غريت من شكل املسيحية و 325ويعترب جممع نيقية سنة 
 .ديانة جديدة ال صلة هلا بالديانة السمحة اليت جاء ا املسيح عليه السالم

ففي هذا امع حدث االختالف بني النصارى حول أمور من أمهها طبيعة املسيح، وهل هو إله وأنه ثالث ثالثة، أم أن بشر وعبد 
أن اهللا جل " آريوس"ح إله، ويف املقابل رأي األسقف املصري هللا الواحد، فرأت كنيسة اإلسكندرية وعلى رأسها بولس أن املسي

 .جالله إله واحد، وأن عيسى عليه السالم غري مولود من اهللا جل جالله
أحد حكام اإلمرباطورية اليونانية، فلما اشتد " قسطنطني"شخصية كنسية ) 2048(وكان يتوىل هذا االجتماع الذي حضره 

 :وخرجوا بقرارات توافق رأيتهم التحريفية، ومن هذه القرارات) 318(قائلني مبقولة بولس وعددهم اخلالف بني الفريقني اجتمع بال
 .القول بألوهية املسيح، وأنه من جوهر اهللا، وأنه قدمي بقدمه -
 .-تعاىل اهللا عما يقول املبطلون علوا كبرياً  –الزعم بأن عيسى ابن اهللا  -
 .خطايا البشر أن عيسى نزل من عند اهللا للتكفري عن -
  .عدم االعرتاف جبميع الكتب اليت تتعارض مع هذه القرارات -

  :عقائد النصرانية/ د

 :ميكن إمجال أفكار معتقدات النصرانية بشكل عام فيما يلي، علماً بأنه سيفصل فيما بينهم من خالف يف املباحث التالية
بالتهذيب الوجداين، وشريعتها هي شريعة موسى عليه السالم، وأصل مع أن النصرانية يف جوهرها تُعىن : األلوهية والتثليث •

لكنه بعد " األنبياء أخوة لعالت، أمهام شىت ودينهم واحد: "اإلسالم حيث يقول النيب  صلى اهللا عليه وسلم  اعتقادها هو دين
 :قائد النصرانية على ما يليضياع اإلجنيل وظهور العشرات من األناجيل واامع والدعاوى املنحرفة استقرت أصول ع

 .هكذا يف قانون إميام. يرىاإلميان باهللا الواحد، األب مالك كل شيء، وصانع ما يرى وما ال : اإلله -
، )تعاىل اهللا عن كفرهم علوا كبرياً (إن ابنه الوحيد يسوع املسيح بكر اخلالئق ولد من أبيه قبل العوامل، وليس مبصنوع : املسيح -

وقد أشار القرآن الكرمي إىل كال املذهبني، وبني فسادمها، وكفر  –سبحانه وتعاىل عن إفكهم  –يعتقد أنه هو اهللا نفسه ومنهم من 
لقد كفر (وقال تعالى]. 30: التوبة) [وقَالت اليهوُد ُعزيٌر ابُن اهللا وقَالت النصارى المسيُح ابن اهللا(: معتقدمها؛ يقول تعاىل
  ].72: املائدة[ )و المسيُح ابُن َمريمالذين قالوا إن اهللا ه

يف العماد على صورة محامة، وعلى الرسل من بعد  إن روح القدس الذي حل يف مرمي لدى البشارة، وعلى املسيح: ـ روح القدس
ليس إال روح  صعود املسيح، الذي ال يزال موجوداً، وينزل على اآلباء والقديسني بالكنيسة يرشدهم ويعلمهم وحيل عليهم املواهب،

 .حق من إله حق اهللا وحياته، إله
األب، االبن، الروح القدس، مبا ُيسمونه يف زعمهم وحدانية يف تثليث  وتثليث يف : ولذلك يؤمنون باألقانيم الثالثة: األقانيم -

فرقهم األخرى بسببه، وقد  وذل زعٌم باطل صُعب عليهم فهمه، ولذلك اختلفوا فيه اختالفاً متبايناً، وكفرت كل فرقة من. وحدانية
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لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة، وما من إله إال إله (: حكم اهللا تعاىل بكفرهم مجيعاً إن مل ينتهوا عما يقولون، قال تعاىل
 ].72: املائدة[ )واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم

تعاىل اهللا  –نظرهم مات مصلوباً فداًء عن اخلليقة، لشدة حب اهللا للبشر ولعدالته، فهو وحيد اهللا املسيح يف : الصلب والفداء -
الذي أرسله ليخلص العامل من إمث خطيئة أبيهم آدم وخطاياهم، وأنه دفن بعد صلبه، وقام بعد ثالثة أيام متغلباً على  –عن كفرهم 

وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول {: قة ما حدث وزيف ما ادعوهقال تعاىل مبيناً حقي. املوت لريتفع إىل السماء
اهللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إال إتباع الظن وما قتلوه 

 ].158، 157: النساء. [}يقيناً بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزاً حكيماً 
على ميني  –يف زعمهم  –يعتقدون بأن احلساب يف اآلخرة سيكون موكوًال للمسيح عيسى ابن مرمي اجلالس : الدينونة واحلساب •

 .الرب يف السماء؛ ألن فيه من جنس البشر مما يعينه على حماسبة الناس على أعماهلم
المة على أم من أتباع املسيح، وال خيفى ما يف ذلك يعترب الصليب شعاراً هلم، وهو موضع تقديس األكثرين، ومحُله ع: الصليب •

من خفة عقوهلم وسفاهة رأيهم، فمن األوىل هلم أن يكرهوا الصليب وحيقروه ألنه كان أحد األدوات اليت صلب عليه إهلهم وسبب 
بته فرتة أطول مما المس وعلى حسب منطقهم فكان األوىل م أن يعظموا قربه الذي زعموا أنه دفن فيه، وال مس جسده تر . آالمه

  .الصليب

الـيت ينـال ـا النصـراين الـنعم غـري ، وهـي األسرار السـبعةعديدة وكثرية هي الشعائر يف النصرانية، ومن أشهرها  :شعائر النصرانية/ ه
. صـبح إميانـه ناقصـاً املنظورة يف صورة نعم منظورة، وال تتم إال على يد كاهن شرعي، ولذا فهي واجبة على كل نصراين ممارسـتها وإال أ

 :وهــــذه األســــرار هــــي .وباجلملـــة فإــــا مــــن ضــــمن التشــــريعات الــــيت مل يُنــــزل اهللا ــــا مــــن ســـلطان، وإمنــــا هــــي مــــن خترصــــات البــــابوات
ويقصــد بــه تعميــد األطفــال عقــب والدــم بغطاسـهم يف املــاء أو الــرش بــه باســم األب واالبنــوالروح القــدس، لتمحــي : سـر التعميــد -

 .اخلطيئة األصلية، بزعم إعطاء الطفل شيئاً من احلرية واملقدرة لعمل اخلري، وهذا أيضاً على خالف بيـنهم يف صـورته ووقتـهعنهم آثار 
وال يكــون إال مــرة واحــدة، وال تكمــل املعموديــة إال بــه، حيــث يقــوم الكــاهن مبســح أعضــاء املعتمــد بعــد ): املــريون(ســر التثبيــت  -

ــــــــــــــة يف ســــــــــــــتة ــــــــــــــني موضــــــــــــــعاً  خروجــــــــــــــه مــــــــــــــن جــــــــــــــرن املعمودي ــــــــــــــدهن املــــــــــــــريون املقــــــــــــــدس –األعضــــــــــــــاء واملفاصــــــــــــــل  –وثالث  .ب
ويكـون بـاخلمر أو املـاء ومعـه اخلبـز اجلـاف؛ حيـث يتحـول يف زعمهـم املـاء أو اخلمـر إىل دم املسـيح، واخلبـز إىل : سر العشاء الربـاين -

 .ف يف االســتحالة بــل ويف العشــاء نفســهعظامــه، وبــذلك فــإن مــن يتناولــه فإمنــا ميتــزج يف تعاليمــه بــذلك، وكــذلك ففــرُقهم علــى خــال
وهــو اإلفضـاء إىل رجــل الـدين بكـل مــا يقرتفـه املــرء مـن آثــام وذنـوب، ويتبعـه الغفــران والتطهـري مــن الـذنب بســقوط : ســر االعـرتاف -

ه الشـعرية م أصبح الزمـاً مـرة واحـدة علـى األقـل، وهـذ1215العقوبة، وكان االعرتاف يتكرر عدة مرات مدى احلياة، ولكن منذ سنة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف يف وجوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاطها  .عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم أيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اخُتِل

ُيسمح الزواج بزوجة واحدة مع منع التعدد الذي كان جائزاً يف مطلـع النصـرانية، وُيشـرتط عنـد الـزواج حضـور القسـيس : سر الزواج -
ز الــزواج بعــده مــرة أخــرى، بعكــس وال جيــو  –علــى خــالف بيــنهم  –ليقــيم وحــده بــني الــزوجني، والطــالق ال جيــوز إال يف حالــة الــزىن 

ـــــــــــــــق بينهمـــــــــــــــا  .الفـــــــــــــــراق الناشـــــــــــــــئ عـــــــــــــــن املـــــــــــــــوت، أمـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان أحـــــــــــــــد الـــــــــــــــزوجني غـــــــــــــــري نصـــــــــــــــراين فإنـــــــــــــــه جيـــــــــــــــوز التفري



 

25 

وهو السر السادس بزعم شفاء األمراض اجلسدية املتسببة عن العلل الروحية وهي اخلطيئـة، وال ميـارس الكـاهن : سر مسحة املرضى -
 .د أن يتثبــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــن رغبـــــــــــــــــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــــــــــــــــــريض يف الشــــــــــــــــــــــــــــــــــفاءصـــــــــــــــــــــــــــــــــلوات القنــــــــــــــــــــــــــــــــــديل الســــــــــــــــــــــــــــــــــبع إال بعـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو السر الذي ينال به اإلنسان بزعمهم النعمة اليت تؤهله ألن يؤدي رسالة السيد املسـيح بـني إخوانـه مـن البشـر، : سر الكهنوت -
 .وال يــــــــــتم إال بوضــــــــــع يـــــــــــد األســــــــــقف علـــــــــــى رأس الشــــــــــخص املنتخـــــــــــب مث يتلــــــــــى عليـــــــــــه الصــــــــــلوات اخلاصـــــــــــة برســــــــــم الكهنـــــــــــة

 :تنقسم النصرانية إىل ثالثة مذاهب كربى، ميّثل كل مذهب منها دينا مستقال بذاته، وهي :النصرانية الرئيسةاهب المذ/ و

وهم أتباع الكنيسة الكاثوليكية العامة وهي أكـرب طوائـف النصـارى ومركزهـا الفاتيكـان بإيطاليـا وينتشـر أتباعهـا يف  :الكاثوليك: األوىل
  .أوربا

وهم أتباع الكنيسة األرثوذوكسية وهـي كنيسـة الـروم الشـرقية ومركزهـا األصـلي قـدمياً القسـطنطينية، وأكثـر أتباعهـا  :األرثوذوكس: الثانية
  .من مشال وغرب آسيا وشرق أوروبا

ا ويتبعـــون الكنيســـة الربوتســـتانتية الـــيت أسســـها مـــارتن لـــوثر يف القـــرن الســـادس عشـــر املـــيالدي وأتباعهـــا يف أوروبـــ: الربوتســـتانت: الثالثـــة
  .وأمريكا الشمالية
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  ثامنا ـــــ األديان الوضعية

  ـــــ الصابئة 1

الصابئة املندائية هي طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إىل اليوم واليت تعترب حيىي عليه السالم نبيا هلا، يقّدس أصحاا : بها التعريف/أ
الشمايل وكذلك التعميد يف املياه اجلارية من أهم معامل هذه الديانة الكواكب والنجوم ويعظموا، ويعترب االجتاه حنو جنم القطب 

 .اليت جييز أغلب فقهاء املسلمني أخذ اجلزية من معتنقيها أسوة بالكتابيني من اليهود والنصارى
 :حقيقة الصابئة كما وردت يف القرآن الكرمي فقال ما حاصلهقد حقق شيخ اإلسالم ابن تيمية ول

 .صابئة حنفاء وصابئة مشركون: نوعانإن الصابئة 
وهؤالء . قبل النسخ والتحريف والتبديل من اليهود والنصارى أما الصابئة احلنفاء فهم مبنزلة من كان متبعاً لشريعة التوراة واإلجنيل

يهود والنصارى ليس هلم والثابت أن الصابئني قوم ليس هلم شريعة مأخوذة عن نيب، وهم قوم من اوس وال. محدهم اهللا وأثىن عليهم
وهو عبادة اهللا وحده وإجياب الصدق والعدل " باإلسالم املشرتك"دين، ولكنهم عرفوا اهللا وحده، ومل حيدثوا كفراً، وهم متمسكون 

. نيب فقط وليس هلم كتاب وال" ال إله إال اهللا"وحترمي الفواحش والظلم وحنو ذلك مما اتفقت الرسل على إجيابه وحترميه وهم يقولون 
 .والصحيح أم كانوا موجودين قبل إبراهيم عليه الصالة والسالم بأرض اليمن

 .وأما الصابئة املشركون فههم قوم يعبدون املالئكة ويقرؤون الزبور ويصلون، فهم يعبدون الروحانيات العلوية
أهل الكتاب فهو مشرك ومثاهلم من  وعلى ذلك فمن دان من الصابئة بدين أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب، ومن مل يدن بدين

كمن كانوا بأرض حران عندما أدركهم اإلسالم وهؤالء ال حيل أكل ذبائحهم وال نكاح نسائهم وإن أظهروا اإلميان . يعبد الكواكب
 .بالنبيني 

 :نشأة الصابئة/ ب
 .يّدعى الصابئة املندائيون بأن دينهم يرجع إىل عهد آدم عليه السالم •
 .سام بن نوح عليه السالم، فهم ساميون ينتسبون إىل •
 .يزعمون أن حيىي عليه السالم هو نبيهم الذي أرسل إليهم •
كانوا يقيمون يف القدس، وبعد امليالد طردوا من فلسطني فهاجروا إىل مدينة حران فتأثروا هناك مبن حوهلم وتأثروا بعبدة الكواكب  •

 .والنجوم من الصابئة احلرانيني
 .هاجروا إىل موطنهم احلايل يف جنويب العراق وإيران وما يزالون فيه، حيث يعرفون بصابئة البطائحومن حران  -
 :لديهم عدد من الكتب املقدسة مكتوبة بلغة سامية قريبة من السريانية وهي :كتبهم المقدسة/ ج

كثرية عن نظام تكوين العامل وحساب   أي الكتاب العظيم ويعتقدون بأنه صحف آدم عليه السالم، فيه موضوعات: الكنزاربّا -1
م، وطبع يف اليبزيغ سنة 1815طبع يف كوبنهاجن سنة . اخلليقة وأدعية وقصص، وتوجد يف خزانة املتحف العراقي نسخة كاملة منه
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 .م1867
 .أي تعاليم حيىي، وفيه تعاليم وحياة النبييحىي عليه السالم: دراشة إديهيا -2
 .واج، ويتعلق باالحتفاالت والنكاح الشرعي واخلطبةأي كتاب عقد الز : الفلستا -3
يدور حول التعميد والدفن واحلداد، وانتقال الروح من اجلسد إىل األرض ومن مثّ إىل عامل األنوار، ويف خزانة : سدرة إدنشاماثا -4

 .املتحف العراقي نسخة حديثة منه مكتوبة باللغة املندائية
 .عض الروحانيني مع صور هلمفيه قصص وسري ب: كتاب الديونان -5
 .أي سفر الربوج ملعرفة حوادث السنة املقبلة عن طريق علم الفلك والتنجيم: كتاب إسفر ملواشه -6
 .أي األناشيد واألذكار الدينية، وتوجد نسخة منه يف املتحف العراقي: كتاب النبايت -7
 .اب يعتقدون بأن من حيمله ال يؤثر فيه سالح أو نارسطر وهو عبارة عن حج 200ويتألف من : كتاب قماها ذهيقل زيوا -8
 .خيتص يف علم تشريح جسم اإلنسان وتركيبه واألطعمة املناسبة لكل طقس مما جيوز ألبناء الطائفة تناوله: تفسري بغره -9

 .أي كتاب األثىن عشر ألف سؤال: كتاب ترسسر ألف شياله -10
 .التعميد بأنواعه على شكل ديوان وهو كتاب يبني طرق: ديوان طقوس التطهري -11
  .أي كتاب العوذ: كتاب كداواكدفيانا -12

 .بوجود اِإلله اخلالق الواحد األزيل الذي التناله احلواس واليفضي إليه خملوق –يعتقدون من حيث املبدأ  : نظرتهم لإلله/ د
ء األشخاص ليسوا بآهلة وال مالئكة، يعملون كل شخصاً خلقوا ليفعلوا أفعال اإلله، وهؤال 360ولكنهم جيعلون بعد هذا اإلله  

 .وهؤالء يعرفون الغيب، ولكل منهم مملكته يف عامل األنوار… شيء من رعد وبرق ومطر ومشس وليل وار
ليسوا خملوقني كبقية الكائنات احلية، ولكن اهللا ناداهم بأمسائهم فخلقوا وتزوجوا بنساء من صنفهم،  360هؤالء األشخاص الـ  و
يعتقدون بأن الكواكب مسكن للمالئكة، ولذلك كما .يتناسلون بأن يلفظ أحدهم كلمة فتحمل أمرأته فوراً وتلد واحداً منهمو 

  .يعظموا ويقدسوا

  :عديدة هي شعائر وطقوس الصابئة، من أشرها: شعائر وطقوس الصابئة/ ه

وقبيل الغروب، وتستحّب أن تكون مجاعة يف أيام اآلحاد قبيل الشروق، وعند الزوال، : تؤدى ثالث مرات يف اليوم  :الصالة*
 .واألعياد، فيها وقوف وركوع وجلوس على األرض من غري سجود، وهي تستغرق ساعة وربع الساعة تقريباً 

اً منه يتوجه املصلي خالهلا إىل اجلدي بلباسه الطاهر، حايف القدمي، يتلو سبع قراءات ميجد فيها الرب مستمداً منه العون طالب -
 .تيسري اتصاله بعامل األنوار

: الصوم الكبري: وقد كان الصوم عند الصابئة على نوعني .صابئة اليوم حيرمون الصوم ألنه من باب حترمي ما أحل اهللا : الصوم *
يوماً  32والصوم الصغري الذي ميتنعون فيه عن أكل اللحوم املباحة هلم ملدة  ويشمل الصوم عن كبائر الذنوب واألخالق الرديئة ،
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 .متفرقة على طول أيام السنة
 .تكون الطهارة يف املاء احلي غري املنقطع عن جمراه الطبيعي،و الطهارة مفروضة على الذكر واألنثى سواء بال متييز  :الطهارة *
رمتاس يف املاء ثالث دفعات مع استحضار نية االغتسال من غري قراءة ألا ال جتوز على حتتاج إىل طهارة وذلك باال عندهم اجلنابةو 

 .جنب
 .البول، الغائط، الريح، ملس احلائض والنفساء: عندهم مفسدات الوضوء ومن

باالرمتاس يف املاء سواء أكان يعترب التعميد من أبرز معامل هذه الديانة وال يكون إال يف املاء احلي، وال تتم الطقوس إال :التعميد  *
الوقت صيفاً أم شتاًء، وقد أجاز هلم رجال دينهم مؤخراً االغتسال يف احلمامات وأجازوا هلم كذلك ماء العيون النابعة لتحقيق 

  األعياد  يكون العماد يف حاالت الوالدة، والزواج، وعماد اجلماعة، وعماد، و جيب أن يتم التعميد على أيدي رجال الدينو . الطهارة

الصابئة املندائيون احلاليون ينتشرون على الضفاف السفلى من ري دجلة والفرات، ويسكنون يف   :االنتشار ومواقع النفوذ/و
منطقة األهوار وشط العرب، ويكثرون يف مدن العمارة والناصرية والبصرة وقلعة صاحل واحللفاية والزكية وسوق الشيوخ والقرنة وهي 

كما . جلة بالفرات، وهم موزعون على عدد من األلوية مثل لواء بغداد، واحللة، والديوانية والكوت وكركوك واملوصلموضع اقرتان د
 ).العراق( يوجد أعداد خمتلفة منهم يف ناصرية املنتفق والشرش ور صاحل واجلبابيش والسليمانية

يسكنون يف مدن إيران الساحلية، كاحملمرة، وناصرية األهواز كذلك ينتشرون يف إيران، وحتديداً على ضفاف ر الكارون والدز و  
  .وششرت ودزبول

  ـــــ الهندوسية 2

وثنية يعتنقها معظم أهل اهلند، وهي جمموعة من العقائد والعادات  ديانة، اهلندوسية ويطلق عليها أيضاً الربمهية: بها التعريف/ أ
إا ديانة تضم القيم الروحية واخللقية . اخلامس عشر قبل امليالد إىل وقتنا احلاضروالتقاليد اليت تشكلت عرب مسرية طويلة من القرن 

 .إىل جانب املبادىء القانونية والتنظيمية متخذة عدة آهلة حبسب األعمال املتعلقة ا، فلكل منطقة إله، ولكل عمل أو ظاهرة إله
معني، وال يعرف ملعظم كتبها مؤلفون معينون، فقد ّمت تشكل ال يوجد للديانة اهلندوسية مؤسس  :التأسيس وأبرز الشخصيات/ب

اآلريون الغزاة الذين قدموا إىل اهلند يف القرن اخلامس عشر قبل امليالد  ويعترب .الديانة وكذلك الكتب عرب مراحل طويلة من الزمن
مل متح الديانة القدمية للهنود، بل مازجتها وتأثرت كل الفاحتني اجلديدة  هؤالء ديانة إال أن .هم املؤسسون األوائل للديانة اهلندوسية

يف القرن الثامن قبل امليالد تطورت اهلندوسية على أيدي الكهنة الربامهة الذين يزعمون أن يف طبائعهم عنصراً ، و منهما باألخرى
 .إهليا
أُّلفت كتب كثرية لشرحها وأخرى الختصار للهندوسية عدد هائل من الكتب عسرية الفهم غريبة اللغة وقد :كتبها المقدسة/ ج

 :تلك الشروح، وكلها مقدسة وأمهها
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وهي كلمة سنسكريتية معناها احلكمة واملعرفة، وتصور حياة اآلريني، ومدارج االرتقاء للحياة العقلية من  : veda الفيدا -1
تأليهاً يرتقي إىل وحدة الوجود، وهي تتألف من  السذاجة إىل الشعور الفلسفي، وفيه أدعية تنتهي بالشك واالرتياب كما أن فيه

 :أربعة كتب هي
) أغين(مث إلله النار ) إنذار(سنة قبل امليالد، فيها ذكر إلله اآلهلة 3000وترجع إىل ) أي الفيدا امللكية(رج فيدا أو راجا فندا  -1

 .(إله الشمس(مث اإلله سوريه ) فارونا(مث اإلله 
 .لوها الرهبان عند تقدمي القرابنييت Yajur veda جيور فيدا -2
 .ينشدون أناشيده أثناء إقامة الصلوات واألدعية :Sama veda سم فيدا -3
. عبارة عن مقاالت من الرقي  والتمائم لدفع السحر والتوهم واخلرافة واألساطري والشياطني :Atharva veda أثروا فيدا -4

 .وكل واحد من هذه الفيدات يشتمل على أربعة 
وضعت يف القرن الثالث قبل امليالد يف العصر الويدي الثاين، عصر انتصار اهلندوسية على اإلحلاد الذي متثل يف : قوانين منو -2

 .وهذه القوانني عبارة عن شرح للويدات بني معامل اهلندوسية ومبادئها وأسسها). اجلينية والبوذية(
 :وهناك كتب أخرى أقل قداسة من الصنف األول، وهي

 950الذي وضعها سنة ) بوسرا(ابن العارف ) وياس(ملحمة هندية تشبه اإللياذة واألوديسة عند اليونان ومؤلفها : مها ارتا -  أ
 .م وهي تصف حرباً بني أمراء من األسر املالكة، وقد اشرتكت اآلهلة يف هذه احلرب.ق
 .كرشنا فيها نظرات فلسفية واجتماعيةتصف حرباً بني أمراء من أسرة ملكية واحدة، وينسب إىل  : كيتا  -  ب
حتتوي على أربعة وستني ألف بيت، ألفت إبتداء من القرن السادس عرب مرحلة طويلة على أيدي جمموعة من الناس، : يوجا -  ت

 .فيها أمور فلسفية والهوتية
 ).ارام(يعتين هذا الكتاب باألفكار السياسية والدستورية وفيه خطب مللك أمسه : رامايانا -  ث
 :نظرة الهندوسية إلى اآللهة /د

، لكنهم إذا أقبلوا على إله من اآلهلة أقبلوا عليه بكل جوارحهم حىت ختتفي عن شهور واملعروفال يوجد توحيد باملعىن امل: التوحيد -
 .أعينهم كل اآلهلة األخرى، وعندها خياطبونه برب األرباب أو إله اآلهلة

وهي آهلة كثرية يتقربون إليها بالعبادة .. كاملاء واهلواء واألار واجلبال: نافعة أو ضارة إهلاً يُعبديقولون بأن لكل طبيعة : التعدد -
 .والقرابني
 :يف القرن التاسع قبل امليالد مجع الكهنة اآلهلة يف إله واحد أخرج العامل من ذاته وهو الذي أمسوه: التثليث

 .من حيث هو موجود: برامها -1
 .هو حافظ من حيث: فشنو -2
 .من حيث هو مهلك: سيفا -3
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وهم بذلك قد فتحوا الباب أمام . فمن يعبد أحد اآلهلة الثالثة فقد عبدها مجيعاً أو عبد الواحد األعلى وال يوجد أي فارق بينها

 .النصارى للقول بالتثليث
كالقردة ولكن تتمتع البقرة من بينها مجيعاً   يلتقي اهلندوس على تقديس البقرة وأنواع من الزواحف كاألفاعي وأنواع من احليوان و

بقداسة تعلو على أي قداسة وهلا متاثيل يف املعابد واملنازل وامليادين وهلا حق االنتقال إىل أي مكان وال جيوز للهندوكي أن ميسها 
 .بأذى أو بذحبها وإذا ماتت دفنت بطقوس دينية

سان امسه كرشنا وقد التقى فيه اإلله باإلنسان أو حل الالهوت يف الناسوت، يعتقد اهلندوس بأن آهلتهم قد حلت كذلك يف إنهذا و 
مقارنة بينهما مظهراً  –رمحه اهللا  –وهم يتحدثون عن كرشنا كما يتحدث النصارى عن املسيح، وقد عقد الشيخ حممد أبو زهرة 

  ."أن يبحثوا عن أصل دينهموعلى املسيحيني : "التشابه العجيب، بل التطابق، وعلق يف أخر املقارنة قائالً 

 :ومن أشهر عقائدهم األخرى
قانون اجلزاء أي أن نظام الكون إهلي قائم على العدل احملض، هذا العدل الذي سيقع ال حمالة إما يف احلياة احلاضرة : الكارما -1

 .دار اجلزاء والثوابأو يف احلياة القادمة، وجزاء حياٍة يكون يف حياة أخرى، واألرض هي دار االبتالء كما أا 
إذا مات اإلنسان يفىن منه اجلسد وتنطلق منه الروح لتتقمص وحتل يف جسد آخر حبسب ما قدم من عمل يف : تناسخ األرواح -2

 .حياته األوىل، وتبدأ الروح يف ذلك دورة جديدة
لتعاقب على حسب ما قدمت يف  صاحل األعمال وفاسدها ينتج عنه حياة جديدة متكررة لتثاب فيها الروح أو: االنطالق -3

 ..الدورة السابقة
التجريد الفلسفي ارتقى باهلنادكة إىل أن اإلنسان يستطيع خلق األفكار واألنظمة واملؤسسات كما يستطيع : وحدة الوجود -4

 .احملافظة عليها أو تدمريها، وذا يتحد اإلنسان مع اآلهلة وتصري النفس هي عني القوة اخلالقة
 .الروح كاآلهلة أزلية سرمدية، مستمرة، غري خملوقةعتربون كما أم ي

 : كما يعتقد الهندوس بأن
األجساد حترق بعد املوت ألن ذلك يسمح بأن تتجه الروح إىل أعلى وبشكل عمودي لتصل إىل امللكوت األعلى يف أقرب زمن،   -

 .كما أن االحرتاق هو ختليص للروح من غالف اجلسم ختليصاً تاماً 
 :عندما تتخلص الروح وتصعد، يكون أمامها ثالثة عواملو 

 .عامل املالئكة: إما العامل األعلى -1
 .مقر اآلدميني باحللول: وإما عامل الناس -2
 .وهذا ملرتكيب اخلطايا والذنوب: وإما عامل جهنم -3
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 .ليس هناك جهنم واحدة، بل لكل أصحاب ذنب جهنم خاصة مو 
 .إمنا هو لألرواح ال لألجساد عندهم خرالبعث يف العامل اآل أما
 :الطبقات في المجتمع الهندوسي /ه

كما (منذ أن وصل اآلريون إىل اهلند شكلوا طبقات ما تزال قائمة إىل اآلن، وال طريق إلزالتها ألا تقسيمات أبدية من خلق اهللا 
  ).يعتقدون

 :وردت الطبقات يف قوانني منو على النحو التايلوقد 
منهم املعلم والكاهن، والقاضي، وهلم يلجأ اجلميع يف حاالت الزواج والوفاة، : وهم الذين خلقهم اإلله برامها من فمه: الربامهة -1

 .وال جيوز تقدمي القرابني إال يف حضرم
 .يتعلمون ويقدمون القرابني وحيملون السالح للدفاع: وهم الذين خلقهم اإلله من ذراعيه: الكاشرت -2
 .يزرعون ويتاجرون وجيمعون املال، وينفقون على املعاهد الدينية: وهم الذين خلقهم اإلله من فخذه: ويشال -3
وهم الذين خلقهم اإلله من رجليه، وهم مع الزنوج األصليني يشكلون طبقة املنبوذين، وعملهم مقصور على خدمة : الشودر -4

 .قرية والقذرةالطوائف الثالث السابقة الشريفة وميتهنون املهن احل
 .يلتقي اجلميع على اخلضوع هلذا النظام الطبقي بدافع ديينهذا و 

جيوز للرجل أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته وجيوز أن يتزوج من طبقة أدىن على أن ال تكون الزوجة من طبقة  ويف اهلندوسية
 .ن طبقته حبال من األحوالالشودر الرابعة وال جيوز للرجل من طبقة الشودر أن يتزوج من طبقة أعلى م

، كما أن هلم ما يشاؤون" شودر"الربامهة هم صفوة اخللق، وقد أحلقوا باآلهلة، وهلم أن يأخذوا من أموال عبيدهم  اهلندوسية وتعترب
 .تشريعات ومعاملة خاصة

 : االنتشار ومواقع النفوذ/و
على اختالف يف الرتكيز، ولكن البون الشاسع بني املسلمني كانت الديانة اهلندوسية، حتكم شبه القارة اهلندية وتنتشر فيها 

واهلندوس يف نظرتيهما إىل الكون واحلياة وإىل البقرة اليت يعبدها اهلندوس ويذحبها املسلمون ويأكلون حلمها؛ كان ذلك سبباً يف 
من املسلمني، وبقاء دولة هندية معظم حدوث التقسيم حيث أُعلن عن قيام دولة الباكستان جبزأيها الشرقي والغريب واليت معظمها 

  .سكاا هندوس واملسلمون فيها أقلية كبرية

  البوذيةـــــ  3

وضعية انتحلت الصبغة الدينية، وقد ظهرت يف اهلند بعد الديانة الربمهية اهلندوسية يف القرن اخلامس قبل  هي فلسفة: بها التعريف/أ
يف البداية تناهض اهلندوسية وتتجه إىل العناية باإلنسان، كما أن فيها دعوة إىل التصوف واخلشونة ونبذ الرتف  وكانت. امليالد

وبعد موت مؤسسها حتولت إىل معتقدات باطلة، ذات طابع وثين، ولقد غاىل أتباعها يف . واملناداة باحملبة والتسامح وفعل اخلري



 

33 

 .حىت أهلوهبعد موته مؤسسها 
. رب نظاماً أخالقياً ومذهباًفكرياً مبنياً على نظريات فلسفية، وتعاليمها ليست وحياً، وإمنا هي آراء وعقائد يف إطار ديينوهي تعت

وختتلف البوذية القدمية عن البوذية اجلديدة يف أن األوىل صبغته أخالقية، يف حني أن البوذية اجلديدة هي تعاليم بوذا خمتلطة بآراء 
 .قلية عن الكون واحلياةفلسفية وقياسات ع

 :نشأتها/ ب
وقد نشأ . ومعناه املعتكف "بسكيا موين"م وبوذا تعين العامل ويلقب أيضاً .ق 480 – 560أسسها سدهارتا جوتاما امللقب ببوذا

بوذا يف بلدة على حدود نيبال، وكان أمرياً فشب مرتفاً يف النعيم وتزوج يف التاسعة عشرة من عمره وملا بلغ السادسة والعشرين هجر 
ليص اإلنسان زوجته منصرفاً إىل الزهد والتقشف واخلشونة يف املعيشة والتأمل يف الكون ورياضة النفس وعزم على أن يعمل على خت

 .من آالمه اليت منبعها الشهوات مث دعا إىل تبين وجهة نظره حيث تبعه أناس كثريون
م إلزالة اخلالف بني أتباع املذهب ولتدوين تعاليم بوذا .ق 483اجتمع أتباع بوذا بعد وفاته يف مؤمتر كبري يف قرية راجاجراها عام 

 :همخشية ضياع أصوهلا وعهدوا بذلك إىل ثالثة رهبان 
 .كاشيابا وقد اهتم باملسائل العقلية -1
 .أويايل وقد اهتم بقواعد تطهري النفس -2
  .أناندا وقد دون مجيع األمثال واحملاورات -3

  :وأفعاله نصوصا مقّدسة، وهي على ثالثة أقسامنسوبة إىل بوذا املعباراٌت يتخذ البوذيون ال: كتب البوذية/ ج
 .ومسالكهاجمموعة قوانني البوذية  -1
 .جمموعة اخلطب اليت ألقاها بوذا -2
 .الكتاب الذي حيوي أصل املذهب والفكرة اليت نبع منها -3

أهلته  إىل وفاته، وهي األمور اليت يعتقد البوذيون بأن بوذا إله، حيث رمسوا له طريقة خاصة يف والدته ونشأته :معتقدات البوذية/ د
  .ألن يصبح إهلا

والصالة عندهم تؤدى يف اجتماعات حيضرها عدد  . لبوذا ويعتقدون أنه سيدخلهم اجلنة ونيصلوجدنا البوذيني ونتيجة هلذا املعتقد 
 :ومن أهم معتقدام فيه ما يلي .كرب من األتباع

 .يؤمنون برجعة بوذا ثانية إىل األرض ليعيد السالم والربكة إليها*
 .أن بوذا هو الكائن العظيم الواحد األزيل وهو عندهم ذاٌت من نور غري طبيعية، وأنه سيحاسب األموات على أعماهلم يعتقدون*
 .يعتقدون أن بوذا ترك فرائض ملزمة للبشر إىل يوم القيامة، ويقولون إن بوذا أسس مملكة دينية على األرض*
 :الجانب األخالقي في الديانة البوذية/ ه
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وذا دعوة إىل احملبة والتسامح والتعامل باحلسىن والتصدق على الفقراء وترك الغىن والرتف ومحل النفس على التقشف يف تعاليم ب
 .واخلشونة وفيها حتذير من النساء واملال وترغيب يف البعد عن الزواج

 :جيب على البوذي التقيد بثمانية أمور حىت يتمكن من االنتصار على نفسه وشهواتهكما 
 .االجتاه الصحيح املستقيم اخلايل من سلطان الشهوة واللذة وذلك عند اإلقدام على أي عمل -1
 .التفكري الصحيح املستقيم الذي ال يتأثر باألهواء -2
 .اإلشراق الصحيح املستقيم -3
 .االعتقاد املستقيم الذي يصحبه ارتياح واطمئنان إىل ما يقوم به -4
 .مطابقة اللسان ملا يف القلب -5
 .مطابقة السلوك للقلب واللسان -6
 .احلياة الصحيحة اليت يكون قوامها هجر اللذات -7
 .اجلهد الصحيح املتجه حنو استقامة احلياة على العلم واحلق وترك املالذ -8

نضج يف ال تقض على حياة حي، ال تسرق وال تغتصب، ال تكذب، ال تتناول مسكراً، ال تزن، ال تأكل طعاماً : من وصايا بوذاو 
 .غري أوانه، ال ترقص وال حتضر مرقصاً وال حفل غناء، ال تتخذ طبيباً، ال تقنت فراشاً وثرياً، ال تأخذ ذهباً وال فضة

 .وكلها وصايا أخالقية تربز اجلانب األخالقي يف البوذية
 :مذهبنيينقسم البوذيون إىل : فرق البوذية/ و

 .أليه بوذا وعبادته وترسم خطاهويدعو إىل ت) مذهب الشمال(مذهب ماهايانا  -1
وقد حافظ على تعاليم بوذا، ويعترب أتباع هذا املذهب أن بوذا هو املعلم األخالقي العظيم ) مذهب اجلنوب(مذهب هنايانا  -2

 .الذي بلغ أعلى درجة من الصفاء الروحي
 :االنتشار ومواقع النفوذ/ ي

م معبد ضخم يف  اآلسيوية حيث يدين ا أكثر من ستمائة مليون نسمة، وهلالديانة البوذية منتشرة بني عدد كبري من الشعوب 
 .كامتندو بالنيبال

  

  ـــــ الكونفوشيوسية 4

الكونفوشيوسية ديانة أهل الصني، وهي ترجع إىل الفيلسوف كونفوشيوس الذي ظهر يف القرن السادس قبل امليالد  :التعريف بها/ أ
والتقاليد الدينية اليت ورثها الصينيون عن أجدادهم، مضيفاً إليها جانباً من فلسفته وآرائه يف داعياً إىل إحياء الطقوس والعادات 
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وهي تقوم على عبادة إله السماء أو اإلله األعظم، وتقديس املالئكة، وعبادة أرواح اآلباء . األخالق واملعامالت والسلوك القومي
  .واألجداد

وهي  Tsou م يف مدينة تسو.ق 551ولد سنة  وقد .احلقيقي هلذه العقيدة الصينيةيعترب كونفوشيوس املؤسس  :النشأة/ ب
معناه الرئيس أو  Futze وهو اسم القبيلة اليت ينتمي إليها، وفوتس Kung امسه كونجو  .Lu إحدى مدن مقاطعة لو

 .الفيلسوف، فهو بذلك رئيس كونج أو فيلسوفها
صاحب الِنحلة الطاوية، حيث كان يدعو إىل القناعة  Laotse الفيلسوف لوتستلقى علومه الفلسفية على يدي أستاذه  

عندما بلغ الثانية و  .والتسامح املطلق، ولكن كونفوشيوس خالفه فيما بعد داعياً إىل مقابلة السيئة مبثلها وذلك إحقاقاً للعدل
وا ثالثة آالف تلميذ، بينهم حوايل مثانني شخصاً والعشرين من عمره أنشأ مدرسة لدراسة أصول الفلسفة، تكاثر تالميذه حىت بلغ

 .عليهم أمارات
 رحل بعد ذلك وتنقل بني كثري من البلدان ينصح احلكام ويرشدهم ويتصل بالناس يبث بينهم تعاليمه حاثا هلم على األخالق

  .م.ق 479مات يف سنة  إىل أن القومية

  :الكتب المقدسة في الكونفوشيوسية /ج

 .الشروح والتعليقات والتلخيصاتمتثالن الفكر الكونفوشيوسي، فضالً عن كثري من  من الكتب املقّدسة أساسيتانهناك جمموعتان 
  .اموعة األوىل تسمى الكتب اخلمسة، والثانية تسمى الكتب األربعة

  :وهي الكتب اليت قام كونفوشيوس ذاته بنقلها عن كتب األقدمني، وهي: الكتب اخلمسة*
  .أغنية إىل جانب ستة تواشيح دينية تغىن مبصاحبة املوسيقى) 350(فيه : األغاين أو الشعر كتاب -1
  .فيه وثائق تارخيية تعود إىل التاريخ الصيين السحيق: كتاب التاريخ -2
  .اإلنساينفيه فلسفة تطور احلوادث اإلنسانية، وقد حوله كونفوشيوس إىل كتاب علمي لدراسة السلوك : كتاب التغيريات-3

  .م. ق) 481 - 722( كتاب تارخيي يؤرخ للفرتة الواقعة بني : كتاب الربيع واخلريف -4
فيه وصف للطقوس الدينية الصينية القدمية مع معاجلة النظام األساسي ألسرة تشو تلك األسرة اليت لعبت : كتاب الطقوس -5

  .دوراً هاما يف التاريخ الصيين البعيد
وهي الكتب اليت ألفها كونفوشيوس وأتباعه مدونني فيها أقوال أستاذهم مع التفسري تارة، والتعليق أخرى، إا  :لكتب األربعة*ا

  :متثل فلسفة كونفوشيوس ذاته، وهي
  .كتاب األخالق والسياسة -1
 . كتاب االنسجام املركزي -2
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  .ويطلق عليه اسم إجنيل كونفوشيوس ، كتاب املنتجات -3
  .وهو يتألف من سبعة كتب، ومن احملتمل أن يكون مؤلفها منسيوس نفسه: سيوسكتاب من -4

  :معتقداتهم األساسية/ د

  .تتمثل املعتقدات األساسية لديهم يف اإلله أو إله السماء، واملالئكة، وأرواح األجداد
  :اإلله -1

أن عبادته وتقدمي القرابني إليه خمصوصة بامللك، أو بأمراء يعتقدون باإلله األعظم أو إله السماء، ويتوجهون إليه بالعبادة، كما 
  .لألرض إله، وهو إله األرض، ويعبده عامة الصينينيكما يعتقدون أن    .املقاطعات

  .لكل منها إله، وعبادا وتقدمي القرابني إليها خمصوصة باألمراء.. الشمس والقمر، والكواكب، والسحاب، واجلبالوكذا 
  .املالئكة ويقدمون إليها القرابنييقّدسون   :املالئكة -2
والقرابني عبارة عن موائد يدخلون ا  .يقدس الصينيون أرواح أجدادهم األقدمني، ويعتقدون ببقاء األرواح :أرواح األجداد -3

  .السرور على تلك األرواح بأنواع املوسيقى، ويوجد يف كل بيت معبد ألرواح األموات وآلهلة املنزل
  :معتقدات وأفكار أخرى -

، ومل يدع هو ذلك، بل يعتقدون أنه من الذين وهبوا تفويض السماء هلم؛ ليقوموا بإرشاد الناس وهدايتهم، نبيا مل يكن كونفوشيوس
ن تثبت من فقد كان مداوماً على إقامة الشعائر والطقوس الدينية، وكان يعبد اإلله األعظم واآلهلة األخرى على غري معرفة م، ودو 

  .حقيقة اآلراء الدينية تلك
كان كونفوشيوس مغرماً بالسعي لتحقيق املدينة الفاضلة اليت يدعو إليها، وهي مدينة مثالية لكنها ختتلف عن مدينة أرسطو كما  

إىل مثالية خيالية بعيدة الفاضلة، إذ إن مدينة كونفوشيوس مثالية يف حدود واقٍع ممكن التحقيق والتطبيق، بينما مدينة أرسطو جتنح 
  .وكال الفيلسوفني متعاصران. عن مستوى التطبيق البشري القاصر

ال يعتقدون ما، وال يعتقدون بالبعث أصًال؛ إذ إن مههم منصب على إصالح احلياة الدنيا، وال يسألون عن مصري : اجلنة والنار
إننا مل ندرس احلياة بعد، فكيف : (ذه كونفوشيوس عن املوت، فقالوقد سأل تلميٌذ أستا. األرواح بعد خروجها من األجساد

  . )نستطيع أن ندرس املوت
  .إمنا يكونان يف الدنيا، إن خرياً فخري، وإن شرا فشر: اجلزاء والثواب

  .ه شخص آخر عادلفإذا ما قسا وظلم وجانب العدل فإن السماء تسلط عليه من رعيته من خيلعه ليحل حمل : احلاكم ابن للسماء

 :في الكونفوشيوسيةاألخالق / ه
هي األمر األساسي الذي تدعو إليه الكونفوشيوسية، وهي حمور الفلسفة وأساس الدين، وهي تسعى إليه برتبية الوازع تعترب األخالق 

  .ية بشكل تلقائيالداخلي لدى الفرد؛ ليشعر باالنسجام الذي يسيطر على حياته النفسية مما خيضعها للقوانني االجتماع
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  :تظهر األخالق يفو 
  .طاعة الوالد واخلضوع له -1
  .طاعة األخ األصغر ألخيه األكرب -2
  .طاعة احلاكم واالنقياد إليه -3
  .إخالص الصديق ألصدقائه -4
  .عدم جرح اآلخرين بالكالم أثناء حمادثتهم -5
  .مبظهر ال يتفق مع مركزه وحاله أن تكون األقوال على قدر األفعال، وكراهية ظهور الشخص -6
  .البعد عن احملسوبية يف الوساطة أو احملاباة -7

  :وتظهر أخالق احلاكم يف
  .احرتام األفراد اجلديرين باحرتامه -1
  .التودد إىل من تربطهم به صلة قرىب وقيامه بالتزاماته حياهلم -2
  .معاملة وزرائه وموظفيه باحلسىن -3
  .احل العام، مع تشجيعه للفنون النافعة والنهوض ااهتمامه بالص -4
  .العطف على رعايا الدول األخرى املقيمني يف دولته -5
  .حتقيق الرفاهية ألمراء اإلمرباطورية ولعامة أفرادها -6

نة، وحيرتمون املعاملة اللينة من حترتم الكونفوشيوسية العادات والتقاليد املوروثة، فهم حمافظون إىل أبعد احلدود، فيقدسون العلم واألما
   .غري خضوع وال استجداء جلربوت

م أبعدت الكونفوشيوسية عن املسرحني 1949منذ عام ، و انتشرت الكونفوشيوسية يف الصني: االنتشار ومواقع النفوذ/ و
مالمح الشيوعية املاركسية يف  السياسي والديين لكنها ما تزال كامنة يف روح الشعب الصيين األمر الذي يؤمل أن يؤدي إىل تغيري

 .الصني
انتشرت كذلك يف كوريا ويف اليابان حيث درست يف اجلامعات اليابانية، وهي من األسس الرئيسية اليت تشكل األخالق يف معظم و 

 .دول شرق آسيا وجنوا الشرقي يف العصرين الوسيط واحلديث
 

  


