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 ملخص الرسالة

  
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خير األنبياء وأفضل المرسلين رسـولنا ونبينـا               

  .محمد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً أجمعين
 كامالً، أو بقايا منه  فوجدت أنهـا         أما بعد، فإنني نظرت إلى األديان السماوية التي تحمل الحق         

  .اليهودية والنصرانية واإلسالم: الديانات اإللهية الثالث
  . ووجدت أن أهل الكتاب كالً منهم يزعم أن الحق معه، وأن اآلخر على ضالل

دعواها، ادعت أن اهللا تعالى أوحى إلى أنبيائها ثم لم ) اليهود والنصارى(ولتثبت كل طائفة منهما 
هذا الوحي، بل ظّل مستمراً لعلمائها في صورة إلهاٍم يحّل به الروح القدس على المـرء                ينقطع  

  .فينطق بالحق اإللهي
يسلّمون بفقدان أصول كتبهم المقدسة، وهم مع ذلك ) يهوداً كانوا أم نصارى(ونظراً إلى أن القوم 

 تكـون إال لألنبيـاء،      يسلّمون بحدوث اإللهام ألحبارهم ورهبانهم، ويدعون لهم العصمة التي ال         
    أبين زيف هذا االفتراء وبطالنه وبذلك يتم هدم األساس الذي يبنون عليـه              أنرأيت لزاماً علي 

دينهم المحرف، وإذا تم ذلك تقوضت ديانتهم، وثبت ظهور دين اهللا عز وجل، والحمـد هللا رب                 
  .العالمين

معلومات من مصادرها األصلية    وقد استعنت باهللا تعالى، وحرصت في هذا البحث على تقصي ال          
  .قدر استطاعتي متبعةً المنهج الوصفي، التحليلي، النقدي

أما التمهيد ففيه بيان مفهوم اإللهـام عنـد أهـل الـسنة             . وقد قسمته إلى تمهيد وبابين وخاتمة     
وأما الباب األول ففيه عرض لمفهوم اإللهام عند اليهـود، والعقائـد      . والجماعة، وضوابط قبوله  

  .ية عليه، وموقف اإلسالم من دعوى اإللهام عندهمالمبن
وأما الباب الثاني، ففيه عرض لمفهوم اإللهام عند النصارى، والعقائد المبنية عليه، وإثـره فـي        

  .وأخيراً موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند النصارى. اختالف الفرق النصرانية في العقائد
  :إلى عدة نتائج، أبرزهاوقد خلصت مع نهاية هذا البحث المتواضع 

يعتقد اليهود بالترادف بين الوحي واإللهام، بينما هناك اختالف بين طوائف النـصارى              .١
 .حول ذلك الترادف، واإلسالم يجعل اإللهام من صور الوحي، وليس مرادفاً له تماماً

 أو  –على أن اإللهام    ) اليهودية، النصرانية واإلسالم  (هناك اتفاق بين أهل الملل الثالث        .٢
 هو من فعل الروح القدس، على خالف بينهم في مفهوم الـروح             –ما كان منه بواسطة     

 .القدس ودوره في حدوث عملية اإللهام
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قوة إلهية تكـشف الغيبيـات، وفـي التـصور          : الروح القدس في التصور اليهودي هو      .٣
 ملـك كـريم مـن   : أما في التصور اإلسالمي فهو    . أقنوم إلهي، فهو إله   : النصراني هو 

 .المالئكة المقربين، فهو من خلق اهللا تعالى ال يملك شيئاً من خصائص األلوهية

حدوث اإللهام لألنبياء وغيرهم باعتباره وسيلة لكشف الغيب، متفق عليه بـين األديـان              .٤
حيث يقر به أهل الكتـاب      . الثالثة، ولكن الخالف بينهم في عصمة اإللهام لغير األنبياء        

لوحي بالعصمة، ولعدم أمان اختالط اإللهام اإللهي بالوسواس أو ويرفضه اإلسالم لتفرد ا
 .تخليط الشيطان

الكهنة، والحاخامات، وكتبة األسفار المقدسة عند اليهـود، والقـساوسة، والمفـسرون،             .٥
 .إلهي معصوم) وحي(والكتبة عند النصارى هم أصحاب إلهام 

 .عتقاد بناء على اإللهاماختلفت الطوائف النصرانية اختالفاً كبيراً في مسائل اال .٦

تناقض النصوص المقدسة لدى اليهود والنصارى بما تحمله من عقائـد مـع الكتـاب                .٧
والسنة، ومع نصوص العهد القديم والجديد، وتناقضها مع الواقع والتاريخ والعقل يؤكـد             

 .تهافتها وبطالنها

العقائد عنـد أهـل      بالبحث في قضايا     – المتخصصين منهم خاصة     –أوصي طلبة العلم    : ختاماً
من باب الدعوة إلـى  " وال تجادلوا أهل الكتاب إلّا بالتي هي أحسن    :" الكتاب، مهتدين بقوله تعالى   

  .اهللا وإظهاره
  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم
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In the Name of Allah,  

  

 the Most Gracious, the Most Merciful 

Praise be to Allah, and May Peace and Blessings be upon His Prophet 

Mohammed and His Followers. 

I have studied all the religions that are vying for global dominance at the 

present and have found that they comprised the three major religions: 

namely, Islam, Judaism and Christianity. I have also found that the 

followers of the two pre-Islamic monotheistic religions, the Jews and the 

Christians, each believed themselves to be on the right path while the 

members of the other group were going astray. 

 

And in order to prove their claim of being on the right path, they 

maintained that Allah the Almighty after having sent revelations to their 

respective prophets, continued to reveal additional revelations by inspiring  

their scholars through the Holy Spirit.  

 

Yet despite the fact that the people of the book do accept as a fact  that the 

original copies  of their Holy Books have been lost, they believe their 

priests and monks are still being inspired and are infallible humans — 

which is  only true of the Prophets of Allah. I thus feel it is my duty to 

refute the premise on which they have been building these beliefs and as a 

matter of consequence their religions. If that is proven then we can all be 

sure that the religion of Allah (Islam) is the only true religion on earth – 

praise be to ALLAH the Lord of the Universe. 

 

Furthermore, with the help of Allah the Almighty, I have tried my utmost 

best to conduct this investigation by relying on primary sources of data 
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whenever possible and have chosen a critical, descriptive and analytical 

research design. 

 

The thesis consists of an introduction, two chapters and a conclusion. The 

concept of inspiration as defined by Ahl-alSunnah and the standards set for 

a phenomenon to qualify as inspiration are discussed in the introduction. 

The definition of inspiration by the Jews and the religious beliefs they 

based this definition on are discussed in Chapter ١. The second chapter 

explores the same concept ‘Inspiration’ from the Christians’ viewpoint, the 

religious beliefs they have based on this term and how it affects the 

religious differences in beliefs among Christians themselves. The 

conclusion of the research describes the reaction of Islam to the claims of 

Inspiration in Christianity.  

 

 

The findings of the research can be summarized as follows: 

١. The Jews believe that Inspiration and Revelation are 

synonymous while Christian denominations are divided as to 

whether these two terms are synonymous. Islam, on the other 

hand, considers Inspiration to be a manifestation of revelation.  

٢. In all three monotheistic religions, namely Islam, Christianity 

and Judaism, although there is a consensus that the bearer of 

revelation or what is relayed via revelation is the Holy Spirit 

but there is disagreement as to the role of the Holy Spirit in the 

process of revelation.  

٣. Jews define the Holy Spirit as “a Power of God that unveils 

the Unseen” while Christians believe him to be as a 

“Hypostasis of God” – i.e. a God.  Islam, on the other hand, 
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defines the Holy Spirit as one of the Angels closest to Allah 

the Almighty and as such is one of Allah’s creations who does 

not possess any divine characteristic or attribute of a deity. 

٤. All three religions believe that Inspiration occurs to prophets 

and others as a means to unveil the Unseen, but they differ as 

to the infallibility of Inspiration to non-prophets. Judaism and 

Christianity believe in the infallibility of both Revelation and 

Inspiration whereas Islam reserves infallibility to Revelation 

so as not to permit a mix-up between divine Inspiration and 

Satanic whispers.  

٥. Jewish priests, rabbis and scribes of the Sacred Jewish 

scriptures, in addition to Christian priests, interpreters and 

scribes are all believed to possess infallible divine abilities to 

inspire.  

٦. There has been widespread dissension among Christian 

denominations regarding their beliefs as to the reality of 

revelation. 

٧. The present-day Holy scriptures of the Jews and Christians 

and all their beliefs contained therein contradict the Quran, 

AlSunnah and even the Old and New Testaments. These 

contradictions with reality, logic and historical facts confirm 

that such scriptures and beliefs are unfounded and baseless. 

 

Finally, I call upon scholars– especially those who are specialized in the 

beliefs of People of the Book - to search and explore further for the sake of 

calling to Allah,  inspired by the verse of Quran “And dispute ye not with 

the People of the Book, except with means better (than mere disputation)”. 
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I also appeal to all Muslim professionals who are experts in the ancient 

Semitic Languages (i.e. Greek Syriac and Ancient Hebrew) to translate the 

Scared Scriptures of the People of the Book to Arabic so we can compare 

the translations to their modern Scriptures and prove more distortion of the 

purported Holy Books, and this would prove that Islam is the right path and 

might lead others to embrace Islam – yet Allah is the only one who guides 

to the right way. 

 

May Allah bless our Prophet Mohammad and his family and companions.  
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  المقدمة
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعـالمين، رسـولنا وحبيبنـا               
وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبداهللا الصادق الوعد األمـين، وعلـى آلـه وصـحبه الطيبـين                  

  .الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  ...أما بعد

 من الجنة ومعهما إبليس؛ لتبدأ رحلـة        -عليهما السالم – أنزل آدم وحواء     -عز وجل –فإن اهللا   
�m�X�W��Â��ÁÀ����¿��¾��½��¼��»��ºالعداوة بين الشيطان ونسله وآدم ونسله،       

���Ï��Î������Í��Ì��Ë��Ê��É��È��ÇÆ��Å��Ä����Ãl ]٣٦: البقرة [  
�m�X�W��I��H��G��F��ED��C��B��Aوجاء الوعد الصادق من رب العـالمين        

�M��L���K��J��]��\��[Z��Y��X����W��V�������������U��T��S��R��Q��P��O��N�
���_��^l ]٣٩ – ٣٨: البقرة[  

  . وتوالت الرساالت السماوية تبين للناس طريق الهدى، وتدعوهم إلى الصراط المستقيم
 الديانات الوضعية التي انحرف فيها قسم       - كنوع من العداوة المقصودة من إبليس      -وظهرت  
  .عن هداية اهللا ونوره، واستجابوا لغواية الشيطان وتلبيسهمن بني آدم 

 برساالته إال أنه لم يبقَ من هذه الرسـاالت          -عز وجل –وعلى كثرة الرسل الذين أرسلهم اهللا       
   بغيره دينًا،–عز وجل –وهو الدين الحق الذي ال يرضى المولى ) اإلسالم(السماوية سوى 
�m�X�Wh��g��f��e��d��c����b��a��`��_���l��k��j��i��l ]آل عمران :

٨٥[  
  . واليهودية والنصرانية المحرفتان اللتان ضلَّ فيهما كثير من الناس

ونظرا ألن اليهود والنصارى اليوم يدعون أنهم على الحق، كل طائفٍة منهما تدعي أن الحـق                
���mE��D��C��B��A:معها وأن األخرى على الضالل كما وصفهم اهللا تعالى في قوله          

��Y��XW��V��U����T��S���R��Q��PO��N��M��L��K��J��I���H��G��F
��b��a��`�����_��^���]��\��[��Zl ]١١٣: البقرة[  

 أوحى إليها، وعصمها وعـصم دينهـا مـن          -تعالى-ولتثبت كلٌّ منهما دعواها ادعت أن اهللا      
ة اإلسالم وبغض    قد اجتمعتا على كراهي    -مع عداوتهما لبعضهما البعض   –الخطأ، وهما مع ذلك     

�m�X�W��¸��¶��µ��´��³��²أهله، والحقد عليهم من أن ينـالهم خيـر اهللا ونـوره،             
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��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹

���Î��Í��Ìl ]١٠٥: البقرة[  
   بل إنهم يتمنون نكوص المسلمين على أعقابهم وارتدادهم عن دينهم حسدا من عند أنفسهم، 

m�X�W���k��j���i����h��g��f��e��d��c��b���a��`��_��~

���¡�����~��}��|��{��zy��x��w��v��u���t��sr��q��p��o��n��m��l

¢l ]١٠٩: البقرة[  
يسلِّمون بأن كتبهم المقدسة قد فُقـدت أصـولها،        ) يهودا كانوا أم نصارى   (ونظرا إلى أن القوم   

، كمـا لـيس   -عليه السالم-ليوم هي توراة موسى  ومن ثَم فليست التوراة التي بين أيدي اليهود ا        
 على ما سأبينه في ثنايا      -اإلنجيل الذي بين أيدي النصارى اليوم هو إنجيل عيسى عليه السالم            

 وهم مع ذلك يدعون أن الوحي اإللهي ظلَّ مالزمـا لكتبـة أسـفارهم               -هذا البحث المتواضع    
ذي يطلقونه للتعبير عن سيطرة بل وحلول الروح المصطلح ال: وهو) اإللهام(المقدسة، متمثالً في 

حـسب  -القدس على كتَّابهم، أو أحبارهم ورهبانهم، أو كهنتهم وبطاركتهم ليبلغوا مراد اهللا للناس   
) العصمة( وأن ثمرة هذا الحلول من الروح القدس على كتبة األسفار المقدسة عندهم هو             -زعمهم

  .إلهي معصوم من الخطأبحيث يكون كّل ما كتبه هؤالء هو ذي سلطان 
نظرا لذلك كله رأيت لزاما علي أن أبين زيف هذا االدعاء وبطالنه، وأن أهدم األساس الذي                 

 تقوضت ديانتهم، وثبت - بعون اهللا وفضله-يعتمدون عليه فيما اعتنقوه من عقائدهم، وإذا تم ذلك
  .تاب، والحمد هللا رب العالمين على كل دين، وعلو كتابه على كل ك–عز وجل -ظهور دين اهللا

  
  :وسأجلِّي في هذه المقدمة األمور التالية

  .أسباب اختيار الموضوع: أوالً
  :أستطيع تلخيص أسباب اختياري لهذا الموضوع فيما يلي

رغبتي الشديدة في الجهاد في سبيل اهللا بقلمي نصرةً لهذا الدين العظيم الذي أنعم بـه                 -١
  .المسلمينرب العزة والجالل علينا نحن 

  : يرشدني إلى ألد أعداء اإلسالم والمسلين في قوله تعالى-عز وجل-ووجدت كتاب اهللا
�m������¬��«��ª��©��¨§��¦�����¥��¤�����£��¢�����¡�������~��}

���½��¼��»��º��¹��¸����¶��µ��´��³²���±��°��¯��®l 

  .]٨٢: المائدة[
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لي جليا أنني ال يسعني أن أغض الطـرف         ولما شرعت في القراءة في هذا الموضوع تبدى         
 أشد تمسكًا بأكذوبة حلول الروح القدس، وأكثـر         - من وجهة نظري   -عن النصارى الذين كانوا   

تعويالً عليها من اليهود، ومما زاد إصراري على إدخالهم في نطاق البحـث اسـتنادهم علـى                 
بات عقائدهم الباطلـة تحـت       إلث - كما يسمونه  -نصوص من التوراة، وبقية أسفار العهد القديم      

  .دعوى اإللهام
 إلى عباده الصالحين، هو أمر مسلَّم به ال -تعالى–كون اإللهام هو جزء من وحي اهللا    -٢

ال يعتبـر   -من وجهة نظر أهل السنة والجماعـة      –يسعنا إنكاره، إال أنه في اإلسالم       
 للقارئ الكريم،  بإطالق، وال يرد بإطالق، وإنما يعتبر بشروط محددة أردت توضيحها         

وإثبات منافاتها مع ما ادعاه القوم من اإللهام عندهم، فيتبين بذلك سقوط دعواهم بإذن              
 .اهللا

  
  .الدراسات السابقة: ثانيا

 بكل -داخل المملكة ودول الخليج- من سبقني بالكتابة في هذا الموضوع    -فيما بحثت –لم أجد   
عبداهللا بن عثمـان الكـوكي إلـى        : ألخ الباحث فصوله ومباحثه عدا رسالة دكتوراة قُدمت من ا       

،إشـراف  )الوحي عند أهل الكتاب، دراسة نقدية على ضوء اإلسـالم         : (جامعة أم القرى بعنوان   
  .م١٩٩١-هـ١٤١٢بركات عبد الفتاح دويدار، عام : فضيلة األستاذ الدكتور

 إليه من نتـائج   وقد اطلعت على هذه الرسالة القيمة واستفدت منها كذلك في تعزيز ما وصلت            
  .حيث وصلتني بعد قطع شوٍط كبيٍر من البحث

  :والفرق بين بحثي وبين هذا البحث يتركز في عدة نقاط
  .في الوحي عند اليهود: أن األخ الباحث الفاضل قسم بحثه إلى بابين، الباب األول

ه أنا في   خصص الفصل األول منه للمحة تاريخية عن اليهود، وفرقهم المختلفة وهذا مالم أفعل            
  .هذا البحث

  .فجعله لبيان مفهوم الوحي عند اليهود، ونقده: أما الفصل الثاني
 وموقـف   -عليه السالم -فقد خصصه لدراسة ظاهرة الوحي تكليما لموسى      : وأما فصله الثالث  

  .اإلسالم منه
اة أما الفصلين الرابع والخامس فقد تناول فيهما ما يتعلق بألواح موسى عليه السالم، والتـور              

  .باعتبارهما ثمرة الوحي اإللهي لموسى عليه السالم
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والمالحظ في جميع ذلك أنه ركز على الوحي كظاهرة دون النظر أو التطرق لما يتعلق بهـا                 
  .من عقائد توقعتُ أن يبسط القول فيها

  .فقد خصصه للوحي عند النصارى، وقسمه إلى ستة فصول: وأما الباب الثاني
ا في ذكر تاريخ النصارى وانحرافهم ومجامعهم وفرقهم، وهذا مالم أفعله           توسع نسبيا في أوله   

  .كذلك في هذا البحث
ثم عرض الوحي عند النصارى وعالقته باإللهام، ومفهوم الكلمة ونقـد ذلـك علـى ضـوء         

  .اإلسالم
ثم تحدث في الفصول األربعة األخيرة عن صور تلقي الوحي، وتاريخه، وتجسد الوحي فـي               

  . ونقد ذلك- على حد زعمهم-السالمعليه –عيسى 
ثم ختم بذكر األناجيل وإبطال دعوى إلهاميتها، ومع تقديري للباحث الفاضل إال أنه كان فـي                

  .نقده عاما ولم يتناول الرد بشكٍل مفصٍل واضح
ومرةً أخرى ليس هناك أي ذكر للعقائد التي بناها القوم على الوحي، وهذا من أكثر األمـور                 

  .تها على هذا البحث القيم من وجهة نظري القاصرةالتي أخذ
  .ومن ثم فهناك فرق كبير بين هذا البحث وبحثي الذي يبن أيديكم

أما الكتب التي تناولت قضية اإللهام عند اليهود أو عند النـصارى ونَقَـدتْها أو ردت عليهـا                  
  :فعديدة، مثل

من الهندي، وهو سفر قيم ضخم      رحمت اهللا بن خليل الرح    : إظهار الحق، للشيخ العالمة    -١
إن كتب الرد على أهل الكتاب      : نهل منه الكثيرون ممن جاؤوا بعده، وال أبالغ إن قلت         

في العصر الحديث كلها مدينة لهذا الكتاب العظيم، الذي رد على قـضية اإللهـام ردا                
  .مفحما

 كتـاب نـافع     محمد أبو زهرة، وهو   : محاضرات في النصرانية، للعالّمة الشيخ الدكتور      -٢
لطالب العلم ولكنه مختصر إلى حٍد ما، عرض فكرة اإللهام عند كتبة النصارى وأبدع              

  .في تفنيدها والرد عليها، فجزاه اهللا عن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء
كما هو واضـح    –بدران محمد بدران، وهو كتاب      : التوراة العقل العلم التاريخ، للدكتور     -٣

اة بالنقد عن طريق عرضها على العلم ومعطياتـه، والعقـل            يتناول التور  -من عنوانه 
  .وبدهياته، والتاريخ وأحداثه

وخالل ذلك تطرق إلى قضية إلهام الكتبة عند اليهود، والشروط التي يجب تحققها في قبـول                
  .دعوى اإللهام من أي كاتب، وأنها ال تنطبق على كتبة أسفار العهد القديم بأسره
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  :لمتواضع لجميع ما سبق من دراسات هووما أضافه هذا البحث ا
عرض العقائد التي بنيت على اإللهام، مع توضيح الجانب اإللهامي في إثبـات              -١

 .كل عقيدة اعتنقها القوم

لم أقتصر في البحث على إلهام كتبة األسفار المقدسة فحسب بل تجاوزتهم إلـى               -٢
ارى مع تأييد ما ذهبتُ إليه الكهنة، والحاخامات عند اليهود، واآلباء والمفسرين عند النص

 .بما يثبت أنهم ملهمون في نظر أقوامهم بما ورد في كتب محقِّقيهم وكتَّابهم

 في مكانها من إثبات العقائد باإللهـام وفـي          -إذا كانت لهم أقوال   –ثم أوردت أقوالهم    
النقد ورد هذه الدعوى، وتفنيدها ركزت على جانب التناقض في هذه الدعوى، وإثبـات              

  :ا تناقض الوحي اإللهي متمثالً فيأنه
  .القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة �
على اعتبار أن فيهما أثراً من بقايا الوحي        ) كما يسمونه  (-بعهديه-الكتاب المقدس  �

 .اإللهي، كما أنها تناقض العقل السليم، والتاريخ، وأقوال العلماء

أو مجرد القـول بأنهـا دعـوى        ومع كل هذه التناقضات يصعب بل يستحيل التسليم         
 .صادقة وهللا الفضل والمنة

  
  :الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث: ثالثًا

ال يخلو درب العلم من الصعوبات التي على طالب العلم توقعها، والصبر عليها، وقد              
  :كانت هذه الصعوبات ملخَّصة في

 فيما يتعلق بكتب    صعوبة العثور على المراجع الخاصة بالبحث داخل المملكة خاصةً         -١
 .النصرانية

 ومن ثم فقد    -مما أتيح لي االطالع عليه    -ندرة الكتب اليهودية العربية لمؤلفين يهود        -٢
كانت أكثر المراجع التي رجعت لها في باب اليهودية هـي لمـؤلفين مـسلمين أو                

 .نصارى

صعوبة المادة العلمية بما فيها من مصطلحات عقدية غريبـة كـل الغرابـة علـى       -٣
معنا وتصورنا كمسلمين خاصة وأني لم أدرس مادة األديان على مقاعد الدراسة            مسا

إال من خالل ساعتين دراسيتين في مرحلة البكالوريوس مقـسمة علـى اليهوديـة              
والنصرانية، ثم أعدت الكرة في السنة التحضيرية لدراسة الماجستير فـي سـاعتين       

 .أخريين تناصفتها الديانتان أيضا
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يسير جدا من الخلفية في األديان جعل من القراءة في كتـب أهـل              وهذا النزر ال  
  . معضلة كبيرة بالنسبة لي- في بادئ األمر–) خاصة النصارى(الكتاب

دقة موضوع البحث، وصعوبة تخمين جميع الجزئيات الخاصة به فـي المراجـع              -٤
ينها فقط،  المطلوبة من خارج المملكة، فكثيرا ما كنت أشتري كتبا اعتمادا على عناو           

خاصة في البـاب    –وانتظر حتى تصلني ثم أبدأ بتفحصها وقراءة ما بين سطورها           
 ومنها ما كان يخدم البحث ويثريه، ومنها ما لـم يكـن             -الثاني الخاص بالنصرانية  

 .كذلك، ويكون كل حظي منه مضيعة الوقت والجهد والمال فحسب

عة الكتب القديمة لديهم، بـل  النصارى من أهل الكتاب خاصة ال يعتنون بإعادة طبا      -٥
يهتمون بكل ما هو جديد من المؤلفات، وعند قراءتي في كتب المسلمين التي ناقشت 
قضايا وعقائد النصرانية أجد القديمة منها تحديدا تحيل إلى كتب لم يعد النـصارى              
يهتمون بإعادة طباعتها، وقد يتعذر أو ينعدم تواجـدها أحيانـاً فـي دار الكتـب                

التي جلبت منها أكبر قـدر مـن مراجـع          ( أو المكتبات الخاصة بمصر    المصرية،
 .مما كان يوقعني في إشكال كبير) البحث

مرت بي خالل ِسني البحث صعوبات عائليـة، وصـحية، ونفـسية أسـأل اهللا أال                 -٦
 .يحرمني أجرها

 

  .منهج البحث: رابعا
األصـلية   وحرصت على تقصي المعلومات من مصادرها        -تعالى–استعنت باهللا   

قدر استطاعتي متبعة المنهج الوصفي، التحليلي، النقدي، وأستطيع تلخيص المـنهج           
  :الذي اتبعته في كتابة هذا البحث في النقاط التالية

إذا كان الحديث مرويا عند الشيخين أو أحدهما فإني أكتفي به،        : عند تخريج األحاديث   •
 -هو معرفة صحة الحديث    و -وُأعرض عن ذكر غيره ممن رواه؛ لحصول المقصود       

  .بروايتهما أو رواية أحدهما له
أما إذا رواه غيرهما، فإني أذكر من رواه من أصحاب السنن، فإن رواه جمـيعهم، أو                

  .أكثرهم اكتفيت به، وإال ذكرت من رواه من غيرهم
ذكرت بيانات نشر المرجع كاملةً عند ذكره ألول مرة، ثم اكتفيت بذكر رقم الجـزء                •

د تكراره، وأعرضت عن ذكر اسم المؤلف إال في التفريق بين كتـابٍين             والصفحة عن 
 .بنفس العنوان
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واستثنيت من ذلك كتب الحديث التي أرجأت ذكر بيانات نـشرها كاملـةً إلـى قائمـة                
  .المصادر والمراجع

رضـوان اهللا   –ترجمت لكل األعالم الذين وردت أسماؤهم في البحث عدا الصحابة            •
  .والمشاهير من غيرهم -تعالى عليهم أجمعين

ذكرت المراجع التي رجعت إليها في الترجمة بين قوسين زيادةً في التوثيق وطلبـا               •
  .لطمأنينة القارئ

حرصت حرصا شديدا أال أكتب معلومة إال من مصدرها األصلي إال ما اسـتفرغت               •
  .جهدي وطاقتي في البحث عن مصدره األصلي فلم أصل إليه

نصارى عن اإللهام، وكل ما يتعلق به رجعت إلى كتبهم،          في عرض عقائد ومفاهيم ال     •
؛ )اليهودية(ولم أنقل عنهم من كتب غيرهم، وهذا ما لم يتسن لي فعله في الباب األول              

  . باللغة العربية كما قدمت في الصعوبات-إال في أندر الحاالت–النعدام كتبهم 
ية كانـت أو غيـر      استعنت في النقد بكل ما هو مفيد من مصادر، ومراجع إسـالم            •

  .إسالمية، قديمة كانت أو حديثة
توخيت الحذر عند نقلي من كتب إسالمية ليست على مذهب أهل السنة، والجماعـة               •

فلم أنقل منها إال ما كان موافقًـا لمـذهب          ) كالفصل في الملل واألهواء والنحل مثالً     (
  .السلف أوال يعارضه على األقل

وال المفسرين والشراح من أهل الكتاب ال        نقل أق  -في بعض مواضع البحث   –تعمدت   •
رغبة في اإلطالة، ولكن ليطمئن قلبي، وقلب القارئ إلى أنني لم أخطـئ الفهـم أو                

 .أفتئت على القوم بما لم يقصدوه

 وضعت جدوالً لفك رموز أسماء أسفار وإصحاحات الكتاب المقدس الواردة في ثنايا             •
  .البحث

  :في الفهارس اتبعت المنهج اآلتي •
فهرست اآليات حسب ترتيب سور القرآن، ثم رتبتها أبجديا كـل آيـة تحـت                 - أ

 .سورتها

األحاديث، واآلثار، واألماكن، والقبائل، والمصطلحات حسب      : فهرست كالً من    - ب
 .الترتيب األبجدي

  . أما قائمة المصادر، والمراجع، فقد آثرتُ أن أفهرسها حسب األهمية-ج
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  خطة البحث: خامسا
 إلى تمهيد وبابين يشمالن فصوالً، ومباحث، وخاتمة، -فضل اهللا تعالى ب-قسمت بحثي

  :كما يلي
يتضمن مفهوم اإللهام عند أهل السنة، والجماعة، والفرق بينه، وبين الـوحي،            : تمهيد

  .وضوابط العمل به
دعوى اإللهام عند اليهود، وموقف اإلسالم منها، ويتضمن ثالثة فـصول،           : الباب األول 

  :هي
  :مفهوم اإللهام عند اليهود، وتحته مبحثان هما: ولالفصل األ

  .اإللهام، وعالقته بالنبوة عند اليهود: المبحث األول
  .اإللهام لغير األنبياء عند اليهود: المبحث الثاني

  :العقائد المبنية على اإللهام عند اليهود، وتحته أربعة مباحث، هي: الفصل الثاني
  .الذات اإللهيةعقيدة اليهود في : المبحث األول
  .عقيدة اليهود في عصمة األنبياء: المبحث الثاني
  .عقيدة اليهود في المسيح المنتظر: المبحث الثالث
  .عقيدة شعب اهللا المختار عند اليهود: المبحث الرابع

  :موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند اليهود، وتحته مبحثان هما: الفصل الثالث
  .م من مفهوم اإللهام عند اليهودموقف اإلسال: المبحث األول
  .موقف اإلسالم من دعوى قيام العقائد اليهودية على اإللهام: المبحث الثاني

دعوى اإللهام عند النصارى، وموقف اإلسالم منها ويتضمن أربعة فصول، : الباب الثاني
  :هي

  :مفهوم اإللهام عند النصارى، وتحته مبحثان هما: الفصل األول
  .تعريف اإللهام في اللغة، وفي اصطالح الالهوتيين: المبحث األول
  .دور الروح القدس في حدوث اإللهام: المبحث الثاني

  :العقائد المبنية على اإللهام عند النصارى، وتحته مبحثان، هما: الفصل الثاني
  .العقائد المتعلقة بالذات اإللهية :    المبحث األول

  :ويشمل ثالثة مطالب ، هي 
  .التثليث:ألول    المطلب ا

  .التجسد: المطلب الثاني
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  .الصلب والفداء: المطلب الثالث
  .العقائد المتعلقة بالكنيسة: المبحث الثاني
  .إكرام القديسين:  المطلب األول
  .عصمة الكنيسة: المطلب الثاني

أثر اإللهام في اختالف الفرق النصرانية فـي العقائـد، وتحتـه            : الفصل الثالث 
  :مبحثان، هما

  .الخالف حول العقائد المتعلقة بالذات اإللهية: مبحث األولال
  .الخالف حول العقائد المتعلقة بالكنيسة: المبحث الثاني

موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند النصارى، وتحته مبحثان،         : الفصل الرابع 
  :هما

  .موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند النصارى: المبحث األول
موقف اإلسالم من مفهوم دعوى قيام العقائد النصرانية علـى        : المبحث الثاني 

  .اإللهام
وتشتمل على أهم النتائج التي ظهرت للباحثة من خالل هذا البحث المتواضع،            : خاتمة

  .والتوصيات التي أوصت بها الباحثة
فـي إتمـام    - بعد فضل اهللا تعـالى     –ال يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من كان له فضل           : ختاما

  . أن ينفعني وينفع اإلسالم والمسلمين به-عز وجل–خراج هذا البحث الذي أسأل المولى وإ
 اللذين كانا لـي     -ال حرمني اهللا برهما   –أولى باقات شكري أهديها لوالدي الكريمين الغاليين        

مشعلين مضيئين بدعائهما ودعمهما النفسي لي في درب التحصيل فجزاهمـا اهللا عنـي خيـر                
  .الجزاء

أهديها لزوجي الحبيب الذي وافق على إكمال دراستي واحتمل تقصيري فـي فتـرة              : هاوثاني
  .إتمام البحث خاصة، وساعدني قدر استطاعته في تحقيق هذا الحلم الجميل

 والذين احتملـوا بعـدي      - حفظهم اهللا تعالى لي من كل سوء         –أهديها ألبنائي الستة    : وثالثها
قصة ما قبل النوم، والمـسابقات المحفِّـزة الكتـساب          : واعنهم، وتقصيري في متابعتهم، وافتقد    

  .السلوكيات الصالحة، وغير ذلك، السيما في األشهر األخيرة قبل تسليم البحث
لجميع إخواني وأخواتي في النسب، وفي اهللا، وفي قاعة الدرس الذين كان لهم أثـر               : ورابعها

ع، ومن باب الشكر والتقدير لهـم         في خروج هذا البحث المتواض     - بعد فضل اهللا   -كبير، وفضل 
  :سأذكر أسماءهم
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  .عبداهللا محمد راجح، حيث قام بتقديم أوراقي لجامعة أم القرى: أخي األستاذ
عادل محمد راجح، حيث ساعدني في ترجمة ملخص كثير من الجزئيات التـي             : أخي األستاذ 

  .كُتبت باإلنجليزية
 بمراجعة الجامعة إلتمـام معاملـة       -رةوألكثر من م  -ياسر محمد راجح، قام     : أخي الحبيب 

جـزاه  –تخصني، أو متابعة طلب رفعته، أو إيصال شيء يخص البحث، ولن أنس جهده الكبير               
بين ركام الرسائل الجامعيـة التـي       ) الوحي عند أهل الكتاب   :( في البحث على رسالة    -اهللا خيرا 

  .تشاطرتها األرض مع األرفف، فكان األمر غاية في الصعوبة
عبد العزيز محمد راجح، فإنني أصوغ شكري له في دعاء صادق من أعماق       : ا أخي األكبر  أم

– الفردوس األعلى من الجنة، فإنه كثيرا ما كان يقوم           -بمنِّه وكرمه –قلبي بأن يسكنه اهللا تعالى      
 في طريق عودتي من مكتبة جامعة       - بصحبة زوجته الفاضلة   - بتوصيلي إلى منزلي   -رحمه اهللا 
  .د العزيز حين أحتاج إليهاالملك عب

صفية محمد راجح؛ حيث تولت تدريس ابني ومتابعة تحصيله في مادة العلـوم     : أختي الكبرى 
أثناء تواجدي في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة أيام امتحانات الفصل الدراسي األول من عـام            

  .هـ١٤٢٧
  .فجزاهم اهللا عني خير الجزاء

  :تي في اهللا الذين ساندوني كلٌّ بما يستطيعه وعلى رأسهمولن أنس من شكري إخواني و أخوا
رغم انـشغاله،   ) فصول العرض فقط  (منقذ السقَّار، الذي قرأ لي الباب الثاني        : فضيلة الدكتور 

  .وضيق وقته، واستفدت كثيرا من توجيهاته
ـ            : فضيلة الدكتور  ا محمد الفقي، الذي ساعدني في الحصول على المعلومات التي أحتـاج إليه

  . ثم تكرم علي بالتدقيق اللغوي للبحث-مشكورا-باللغة العبرية، وقام بترجمتها لي
 - رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الملك عبـد العزيـز          -أحمد عزب : فضيلة الدكتور 

على مساعدته لي في الحصول على التمديد الثاني والثالث، وما لقي في سبيل ذلك مـن عنـاء                  
  .الالمتابعة والسؤ
إكرامي محمد أبو العال،الذي أرهقته كثيرا في البحث عن مراجع الرسالة فـي             : األخ الفاضل 

المكتبات النصرانية في القاهرة العامة منها والخاصة، وتصوير مالم يعثر عليه منها، والبحـث              
  ينفعنـي فـي    - ربمـا  -عن القديم في مظانّه، وكثيرا ما كان يتصل بي ليخبرني أنه وجد كتابا            

  .الرسالة، فأطلب منه قراءة الفهرس فيفعل مشكورا
  .فجزى اهللا الجميع عني خير الجزاء، وجعل كل ما فعلوه في موازين أعمالهم عند اهللا تعالى
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الالتي قمن  : مي كتبي، وفايزة األحمدي، وجيهان باصمد، وسناء حداد، ولينا بخيت         : األخوات
لمنهجية، والتي استفدت منها أنا ومجموعة مـن        بتفريغ أشرطة المحاضرات المسجلة في السنة ا      

  .زميالتي
ليلى هاشم، وهبة نسيم اللتان ترجمتا لي بعض التعريفات من اإلنجليزية           : األختين األستاذتين 

  .إلى العربية
اللتان قامتا بطباعة البحث ومـساعدتي فـي   : آمنة الريس، ومروة الغيطي : األختين الحبيبتين 

  .بعض التراجم
  .التي قامت بتنسيق البحث كامالً: سلوى باحارث: يبة األخت الحب

سميرة بنَّاني، والتي أعارتني مراجع للبحث، ولم تبخل علي         : األخت الحبيبة سعادة الدكتورة     
  .بنصح أو إرشاد أو أية مساعدة تخص البحث

  .فجزى اهللا الجميع عني خير الجزاء، وجعل جهدهن في موازين أعمالهن عنده
لجامعة الملك عبد العزيز بجدة، التي أتاحت لي فرصة إكمال الدراسة، ومنحتنـي             : وخامسها

  .تفرغًا كامالً إلتمام البحث
لجامعة أم القرى، ذلك الصرح العلمي الكبير، الذي تعلمت فيه الكثير في تخصص             : وسادسها

حر عميـق   العقيدة عامة، وفي مجال مقارنة األديان خاصة، فكانت لي بمثابة طوق النجاة في ب             
  .متالطم األمواج

ألساتذتي الكرام، ومعلمي الفضالء الذين لم يألو أحد منهم جهدا في تعليمنا والصبر             : وسابعها
  :علينا، وبذل النصح لنا، وأخص منهم

محمود مزروعة، ذلك المعلم الفاضل، و المربي النبيل، الـذي          : فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور   
ا من خبراته، فلم تكن محاضراته تقتصر على التعليم فحسب، بل كانـت       نهلنا من علمه، واستفدن   

نهرا عذبا من المعارف والتجارب والنصائح األمينة، واألخالق الرفيعة، والذي ساندني وأشـار             
علي فيما استشرته فيه من أمور صعبت علي في البحث رغم انتهاء مدة تعاقده مـع الجامعـة،                  

  .وعودته إلى مصر الحبيبة
محمد حسان كسبة، الذي أثـرى معرفتـي كثيـرا باألديـان            : فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور   

الوضعية، ووضع قدمي على طريق البداية في البحث في مجـال األديـان عامـةً واليهوديـة                 
  .والنصرانية خاصةً، وكان لتوجيهاته لي أثناء استشارته في خطتي بحثي أكبر الفائدة
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 -الذي تكرم باإلشـراف علـى رسـالتي       : محمد يسري جعفر  : لدكتورفضيلة الشيخ األستاذ ا   
 في وضع قدمي على أول طريق البحث والكتابة، وقد          - بعد اهللا تعالى   – وكان له الفضل     -سابقًا

  .أفدت من علمه الكثير، فجزاه اهللا عني خير الجزاء
ق بـالمراجع، أو    أحمد رمضان، الذي ساعدني كثيرا سواء فيما يتعل       : فضيلة األستاذ الدكتور  

باإلجابة على أسئلة كانت تحيرني في البحث خاصةً في الفلسفة وكان يقابل بطء استيعابي بحلٍم                
  .شديد وسعة صدر

عبد اهللا القرني، الذي كثيرا ما شعرنا بتقزمنا أمام علمه الغزير، وأدبه : فضيلة األستاذ الدكتور
صدٍر رحب، والذي كانت محاضراته في اإللهام       الجم الرفيع، والذي يستقبل اتصاالتنا وأسئلتنا ب      

  .عند الصوفية والرد عليهم هو بذرة هذا البحث الذي بين يدي اآلن
 - حـين كنـت أقـصده      -لطف اهللا خوجه، و الذي لم يبخل علي قط        : فضيلة األستاذ الدكتور  

  .بمشورٍة، أو معلومٍة، أو ضالٍة أنشدها فيما يخص البحث
عائشة بنت عبداهللا روزي، والتي تكرمت بتولي اإلشـراف علـى           : سعادة األستاذة الدكتورة  

بحثي بعد الدكتور محمد يسري، والتي شملتني بعطفها وعنايتهـا، وتعاهـدها لـي باإلرشـاد                
  .والتوجيه، واحتوتني بخلقها الرفيع، وتواضعها الشديد، فجزاها اهللا عني خير الجزاء

ي أعارتني رسالة علمية استفدت منها، ولم تتردد        ابتسام جمال، والت  : سعادة األستاذة الدكتورة  
  .في مساعدتي فيما يخص البحث

  .فجزى اهللا الجميع عني خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناتهم
ألخوتي وزميالتي في قاعة الدرس، والالئي كن على قلٍب واحٍد ناصـح، حـريص              : وثامنها

  :مودة، وأخص بالشكر منهنعلى العلم بروح المنافسة الشريفة والغبطة المح
 - رغم انخراطها في البحث قبلنـا      -أسماء سالم بن عفيف، والتي لم تكن تكفّ       :أختي الحبيبة   

 في الحصول علـى     - مشكورة -عن السؤال عني وعن أحوالي، وأحوال بحثي، والتي ساعدتني        
 عني خيـر     فجزاها اهللا  - دون طلب مني ولكن لطفًا منها      -مراجع قيمة للبحث بادرتني بإرسالها    

  .الجزاء
رفعة دحيم الدوسري، والتي كنَّا نتناقش الوقت الطويل حول مـسائل تخـص             : أختي الحبيبة 

البحث، وكثيرا ما كنت أشعر بتفتّح آفاق جديدة في البحث بعد نقاشي معها، كما كانت تشاطرني                
مت مشكورة  همومي المتعلقة بصعوبات البحث نظرا ألن موضوعها كان في النصرانية، وقد قا           

  .بمساعدتي في ضبط حواشي البحث، فجزاها اهللا عني كل خير
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 في إخراج هذا البحث للنور ونسيت ذكر        - بعد فضل اهللا   –كل من كان له علي فضل       : تاسعا
 ".     جزاكم اهللا عني خير الجزاء: " اسمه لسهوي عنه أقول

الخطأ، رجوت فيه وجه ربي       هذا جهد المقّل، وهذا عمل البشر الذي هو عرضة للصواب و          
الكريم، فما كان صوابا فمن اهللا وله الحمد والمنة، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، واهللا                 

  .ورسوله منه بريئان
وصلى اهللا وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمـد            

  .هللا رب العالمين
  
  

  :                                  الباحثة                      
 .                                             ندى بنت محمد راجح اليماني
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  تمهيد
  مفهوم اإللهام عند أهل السنة

  . )١( ما يلْقى في الروِع:اإللهام لغةً
اء ولذلك صـار اِإللهـام      َأصل الوحي في اللغة كلها إعالم في خَف       : (وقد جاء في لسان العرب أن     

  )٢()يسمى وحياً
  )٣(.ما وقع في القلب من علم: اإللهام:  وقيل

 وهو نوع من الـوحي      ،)٤(َأن يلِْقي اللَّه في النفس َأمراً يبعثُه على الفعل َأو الترك          : هو اصطالحاًو
عنـدك تُلِْهمنـي بهـا      َأسـَألك رحمـةً مـن       :  وفي الحديث  ،)٥(يخُص اهللا به من يشاء ِمن عباده      

  )٧(.)٦(رشْدي
ومما يؤيد كون اإللهام هو نوع من الوحي، مجيئه بهذا المعنى في عدة آيات من القرآن الكـريم،                  

  :  مثل
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  ] ١١١: المائدة[
  معنى : قذفتُ في قلوبهم، وقال آخرون:  الكريمة في تفسير هذه اآلية-رحمه اهللا–قال الطبري 

   )٨()ألهمتهم : ذلك

                                                           

  ).٨/١٤٥(، ]م٢٠٠٣ -هـ١٤١٣القاهرة، دار الحديث، [ط، .ج، د٩لسان العرب، ابن منظور،  )١(
إبـراهيم  : أبو منصور محمد بن أحمد األزهـري، تحقيـق        ، تهذيب اللغة : وانظر). ٩/٢٤٤(، لسان العرب  )٢(

  ].بتصرف) [٢/٢١٤(، ]م١٩٦٧بيروت، دار الكتاب العربي، [ط، .جـ، د١٧األبياري، 
بيروت، دار الكتاب العربي،    [،  ٢إبراهيم األبياري، ط  : علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق      ، التعريفات )٣(

 .٥١، ص]م١٩٩٢ -هـ١٤١٣
لبنان، مكتبـة لبنـان،   [ ، ١البستان، للعالمة عبد اهللا البستاني، ط :وانظر كذلك، نفس الصفحة، المرجع نفسه )٤(

  .١٠٠٣ص ،]م١٩٩٢
  ).٨/١٤٥(لسان العرب،  )٥(
صحيح ابن )/ ٢/٨٧٨(سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في ما يقول إذا قام من الليل إلى الصالة،             )٦(

 ).٢/١٦٥(خزيمة، باب الدعاء بعد ركعتي الفجر، 
  ).٨/١٤٥(، لسان العرب )٧(
دار  بيروت،[ ،٣ط محمد بن جرير الطبري،، )رآنجامع البيان في تأويل القرآن بالق(تفسير الطبري المسمى  )٨(

  .)٣/٢٠١(وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، )/ ٢/٨١(، ]م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ الكتب العلمية،
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معناه ألهمتهم أن يؤمنوا    : أحدهما: في وحيه للحواريين وجهان   : (-رحمه اهللا – )١(وقال الماوردي 
   )٢(")وأوحى ربك إلى النحل : " بي، ويصدقوا أنك رسولي، كما قال تعالى

والوحي في كالم العرب معناه اإللهـام،        (:ر هذه اآلية   في تفسي  -رحمه اهللا –وكذلك قال القرطبي    
وحي بمعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السالم، ووحي بمعنى اإللهـام،            : ويكون على أقسام  

  .)٣()كما في هذه اآلية، أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم
  .-رحمهم اهللا جميعاً– )٦(، والشنقيطي)٥(، والسيوطي)٤(وبمثله قال ابن كثير

وإذا أوحيت إلـى    " كما في    اإللهامقد يطلق الوحي على     و: ( هذا حيث قال   )٧()العسكري(د أيد   وق
  .)٨()فإنهم لم يكونوا أنبياء "الحواريين

                                                           

 كان حافظاً للمذهب، عظيم القَدر،      ، علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماورِدي البصري الشافعي           )١(
  .مقَدماً عند السلطان

: قـال ابـن الـسبكي     ،  وأتُّهم باالعتزال . واألدب لمصنفات الكثيرة في كل فن، الفقه، والتفسير، واألصول،       له ا 
 مات فـي ربيـع      -ولكنه يقول بالقدر، وهي البلية التي غلبت على أهل البصرة            والصحيح أنه ليس معتزلياً،   

ات المشاهير واألعالم، لشمس الدين     تاريخ اإلسالم ووفي  : انظر[.األول سنة خمسين وأربعمائة عن ست وثمانين      
بيـروت، دار   [،  ١جــ، ط  ١٧بشار عواد معروف،    .د: أبي عبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق        

بيـروت، دار العلـم     [،  ١٠جـ، ط ٨واألعالم، لخير الدين الزركلي،     )/ ٩/٧٥١(،  ]م٢٠٠٣الغرب اإلسالمي،   
 )].٤/٣٢٧(، ]م١٩٩٢للماليين، 

: راجعه وعلَّـق عليـه   ، ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري،)تفسير الماوردي(عيون، النكت وال )٢(
 ).٢/٨١(، ]م١٩٩٢-هـ١٤١٢بيروت، دار الكتب العلمية [، ١ طج،٦ السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم،

 ).٢٨٣/ ٨(تفسير القرطبي،  )٣(
: ن أبي الفداء إسماعيل بن كثير، وضع حواشيه وعلق عليه         تفسير القرآن العظيم، لإلمام الحافظ عماد الدين ب        )٤(

  ).٣/٢٠١(، ]م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩بيروت، دار الكتب العلمية، [ج، ٩، ١محمد حسين شمس الدين، ط
ج، ٦، ١الدر المنثور في تفسير المأثور بالمأثور، لإلمام جالل الدين عبد الرحمن أبـي بكـر الـسيوطي، ط        )٥(

  ).٢/٦٠٩(، ]م١٩٩٠ -هـ ١٤١١ة، بيروت، دار الكتب العلمي[
خـرج آياتـه و    في إيضاح القرآن بالقرآن، الشيخ محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي،أضواء البيان  )٦(

 ).٢/١٧٩(، )ت. دالرباط، مكتبة المعارف،(  ط.د ،ـج١٠محمد عبد العزيز الخالدي، : أحاديثه
مولده سـنة   . زيد بن حكيم العسكري، أبو أحمد اللغوي، العالمة        الحسن بن عبد اهللا بن سعيد بن إسماعيل بن           )٧(

وكان أحد األئمة في األدب، وهو صاحب أخباٍر         .ثالث وتسعين ومائتين، وتوفي سنة اثنتين وثمانين وثالثمائة       
فيـسبادن، فرانـز شـتايز،      [ط،  . صالح الدين خليل بن أيبك الـصفدي، د        ،الوافي بالوفيات : انظر [.ونوادر
 )].١٢/٧٦(، ]م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

القاهرة، مكتبـة القدسـي،     [ط،  .جـ، د ٢الفروق اللغوية، ألبي هالل الحسن بن عبداهللا بن سهل العسكري،            )٨(
 ).١/٦٩(، ]هـ١٣٥٣
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��dl ]٦٨: النحل.[  
  

الِْجباِل بيوتًا وِمن    َأِن اتَِّخِذي ِمن  ( د النحل إيحاء إليها   وألهم ربك يا محم   : ( قال الطبري في تفسيره   
 ِرشُونعا يِممِر و١())الشَّج(  

عـن  ،  )٣( معمر ، وروى بسنده أيضاً عن    )ألهمها إلهاماً (:قال )٢(عن مجاهد وروى الطبري بإسناده    
  .)٤()قذف في أنفسها أن اتخذي من الجبال بيوتًا(:قالأصحابه 

إن الوحي إليهـا هـو      ( :، ومجاهد � في تفسيره، قول ابن عباس       -رحمه اهللا –اوردي  وحكى الم 
  . )٥()إلهاماً

 قد مضى القول في الوحي، وأنه قـد  :هذه اآلية الكريمة  في تفسير–رحمه اهللا –وذكر القرطبي 
 يكون بمعنى اإللهام، وهو ما يخلقه اهللا تعالى في القلب ابتداء من غير سبٍب ظاهر، وهـو مـن                  

  m��_��^��]��\��[��Z��Y��Xl :قوله

  ومن ذلك البهائم وما يخلق اهللا سبحانه فيها من درِك منافعها، ]. ٨-٧: الشمس[
  )٦(.واجتناب مضارها، وتدبير معاشها

                                                           

 ).٥/١٢٩(تفسير الطبري،  )١(
تابعي، مفـسر  : مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم  ) م٧٢٢ - ٦٤٢ = ـ ه ١٠٤ - ٢١( )٢(

  .ل مكةمن أه
" التفسير "أما كتابه في  أخذ التفسير عن ابن عباس، قرأه عليه ثالث مرات،     ،  شيخ القراء والمفسرين  : قال الذهبي 

 .كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب، يعني النصارى واليهـود         : عمش عن ذلك، فقال   فيتقيه المفسرون، وسئل األ   
 )].٥/٢٧٨(، األعالم للزركليو)/ ٣/١٤٨(تاريخ اإلسالم، : انظر[، إنه مات وهو ساجد: ويقال

شـهدتُ جنـازة    :  سنة، وقال  ٢٠معمر بن راشد، أبو عروة األزدي، البصري، اإلمام، سكن اليمن أكثر من              )٣(
، روى الحديث عن قتادة، والزهـري،       )- الباحثة –الحسن بن علي رضي اهللا عنهما       : يبدو أنه يقصد  (الحسن  

ابن المبارك، وسفيان بن عيينة، وعبدالرزاق، تـوفي فـي          : ماعة، منهم وروى عنه ج  . وثابت البناني وغيرهم  
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم،     : انظر. [هـ١٥٤بل  : هـ، وقيل ١٥٣هـ وقيل   ١٥٢رمضان سنة   

)٤/٢٢٣.[(  
  ).٤/٤٩٩(وتفسير ابن كثير، )/ ٧/٦١٢(تفسير الطبري،  )٤(
  ).٣/٦٩(النكت والعيون،  )٥(
عبد اهللا بن عبد الـرحمن      : حكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق            الجامع أل  )٦(

 ).   ١٢/٣٦٥(، ]م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧بيروت، مؤسسة الرسالة، [، ١جـ، ط٢٤التركي،  



٢٥ 

 

   )١(.- رحمه اهللا–وكذلك جاء عند السيوطي 
  :  قوله تعالى-٣

 � و��ل ��m���Y��X��W��V��U��TS��R���Q�����P�����O��N����`��_^���]���\��[������Z:�و�

���f��e��d��c�����b��al  ]٧: ا����.[  

قذفنا فـي   ): وَأوحينَا ِإلَى ُأم موسى   ( :كان قتادة يقول في معنى ذلك     : ( -رحمه اهللا –قال الطبري   
فَـِإذَا ِخفْـِت   ( حيا جاءها من اهللا، فقذف في قلبها، وليس بوحي نبوة، أن أرضعي موسى،      و .قلبها
  )٢()اآلية)... يِه فََألِْقيِه ِفي الْيم وال تَخَاِفي وال تَحزِنيعلَ

أنه إلهام مـن   :  أحدها : فيه ثالثة أقاويل   ) وَأوحينَا ِإلَى ُأم موسى      : ((-رحمه اهللا –وقال الماوردي   
  .)٣()اهللا قد قذفه في قلبها وليس بوحي نبوة، قاله ابن عباس وقتادة

   .)٤( كذلك- رحمهم اهللا–ي، وابن كثير والسيوطي وبه قال الشنقيط

�m���Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��Ê:جل وعـز  ه  لوق -٤
���â��á��à�����ß��ÞÝ��Ü���Ûl� ]٥١: الشورى.[  

لمه إما إلهاماً وإما ر٥(ْؤيامعناه إال أن يوحى اهللا إليه وحياً فيعلمه بما يعلم البشر أنه أع(.  
 ِفـي الْمنَـام     االْجمهور علَى َأن الْمراد ِبالْوحِي هنَا اِإللْهام والرْؤي       :(وقال اإلمام النووي رحمه اهللا    

   .)٦()وِكالهما يسمى وحيا
  :تيجة التي وصلت إليها مما سبق هيوالن

، وهو في بعض حاالته صورة من صور        في نفس اإلنسان  أن اإللهام هو إلقاء اهللا تعالى ألمٍر ما         
  . الوحي اإللهي

  
  
  

                                                           

 ).٤/٢٣٠( الدر المنثور،  )١(
 ).١٠/٢٩(تفسير الطبري،  )٢(
 ).٤/٢٣٥(النكت والعيون،  )٣(
  ).٥/٢٢٨(والدر المنثور، )/ ٦/٢٠٠(تفسير القرآن العظيم، )/ ٣/٣١٢(يان، أضواء الب )٤(
 .، وغيرها)١٨/٥٠٧(الجامع ألحكام القرآن، )/ ٥/٢١٢(الماوردي، )/ ١١/١٦٢(الطبري،  )٥(
، ١جــ، ط ٢٠خليل المـيس،  : شرح صحيح مسلم، محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف  النووي، راجعه   )٦(

  ).٣/٩(، ]ت. دبيروت، دار القلم،[



٢٦ 

 

  : والوحياإللهام الفرق بين 
، )لفروق اللغويـة  ا(ذكر أهل العلم فروقاً بين الوحي واإللهام لعل أهمها ما ذكره صاحب كتاب              

   :وهي
، بينما الـوحي ال يحـصل إال       لهام يحصل من الحق تعالى من غير واسطة الملك        اإلأن   -١

 .بواسطة الملك

، بغير واسطة بإطالٍق أمر غير صـحيح      أن تخصيص اإللهام بكونه     ) الكالم للباحثة (وأرى  
إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تـستكمل رزقهـا               : " �بدليل قوله   

 عند – بإذن اهللا – وسأسوق الكالم على ذلك مفصالً )١("فاتقوا اهللا وأجملوا في الطلب، وأجلها
  .ع اإللهامالحديث عن أنوا

  .)٢( من خواص الواليةواإللهاممن خواص الرسالة، : الوحيأن  -٢
�m��s��rq��p���o��n��m��l��k��j��i: الوحي مشروط بالتبليغ، كما قال تعالى      أن -٣

��e��d��c��b��a��`��_��~}��|����{��z��yx��w��v��u����tl ]المائدة :
 .اإللهامدون  ،]٦٧

�m����Þ��Ý��Ü��Û��Ú������Ù��Ø������×���Ö:م، وبينه قوله سبحانه    عليهم السال  باألنبياء يختص   واألول
���ï��î��í����ì��ë��ê��é��è����ç��æ���å����ä������������ã��â��áà������ßl ]١١٠: الكهف.[  

  
 ليست في األولى إنما سيقت لبيان المايز، وأن المماثلة التي دلت عليها الجملة األخيرةفإن الجملة 

  .انتهى"  خاصة األولىنية والنفسانية معا بل في الصفات الجسما
  :)٣(أقول

��m����������~��}��|������{��z��y: كما في قوله تعالى    اإللهاموقد يطلق الوحي على      -٤

��§��¦��¥��¤��£��¢��¡l ]فإنهم لم يكونوا أنبياء، ]١١١: المائدة .  
  

                                                           

قال الحـافظ   )/ ١١/١٢٥(ومصنف عبدالرزاق، باب القدر،     )/ ٨/١٢٩(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزهد،        )١(
 ).١/٢٠(، )وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود: (ابن حجر رحمه اهللا

اإللهام المقصود هنا   اإللهام بمعنى مجرد اإللقاء في الروع ال يختص باألولياء، وقد نقبل هذا التعبير إذا كان                 )٢(
  . بمعنى الهداية وإنارة البصيرة كما سأبين في أدلة حدوث اإللهام لغير األنبياء

 .الكالم للعسكري )٣(



٢٧ 

 

����]��\���[���^_��`�����m��Z��Y��X��W��V��U��TS��R���Q�����P�����O��N:وقوله تعـالى  

���f��e��d��c�����b��al ]٧: القصص.[  
   ]٦٨: النحل[�m��d��c��b����a��`��_��~��}��|��{���z������y��x��wl:وقوله
  .)١( إما بحسب اللغة أو على سبيل التجوزاإلطالقوهذا 
ذي ال أن الوحي يرى فيه النبي الملك ويسمع صوته، بخالف اإللهام ال: من الفروق أيضاً -٥

  .يرى فيه الملهم ملكاً وال يسمع صوتاً
أنه عن طريق الوحي تبلغنا العقائد، والشرائع، واألخالق، أما اإللهام لغير األنبياء، فإنه              -٦

  . ال تثبت به العقائد، وال الشرائع، وال األخالق
 هأن مصدر الوحي هو اهللا تعالى يقيناً أما اإللهام، فقد يكون من اهللا، وقد يلتبس بغير -٧

  .)٢(فيكون تالعباً من الشيطان أو نحو ذلك
  

  :أنواع اإللهام
  :لإللهام نوعان

  ).مباشر(إلهام بغير واسطة -١
  ).غير مباشر(إلهام بواسطة -٢
  . الحديث المشهور في اختصام المأل األعلى بغير واسطةومما يدل على حصول اإللهام(

إني قمت من الليل فصليت     : (ه وسلم قال  فعن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا علي           
يا : فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال        ، فنعست في صالتي حتى استثقلت    ، ما قدر لي  

  )٣(.. )أتدري فيم يختصم المأل األعلى ؟ ، محمد
وليس هذا الوحي الحاصل للنبي صلى اهللا عليه وسلم من قبيل الكالم من وراء حجاب؛ ألن ذلـك      

كما أنه ليس من تكليم المالئكة له؛ ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم صـرح أنـه                 ، يقظةمختص بال 
  .    رأى ربه عز وجل

  

                                                           

  .٦٩الفروق اللغوية، ص )١(
 - هـ١٤١٥المنصورة، دار الوفاء،  [،  ١يحي محمد على ربيع، ط    . الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف، د      )٢(

 .٤٦، ص]م١٩٩٤
  ).٥/٢٤٣(اه اإلمام أحمد في مسنده، في كتاب مسند األنصار رضي اهللا عنهم، رو )٣(



٢٨ 

 

وإذا لم يكن ما حصل في تلك الرؤيا كالماً من اهللا تعالى لنبيه صلى اهللا عليه وسـلم مـن وراء                     
بـد أن يكـون     وكانت رؤيا األنبياء حق ووحي فال       ، ولم يكن بواسطة ملك من المالئكة     ، حجاب

  .)١(إلهاماً من اهللا تعالى لنبيه صلى اهللا عليه وسلم بال واسطة
  .  الملك بحيث يلقي في قلب النبي الوحي بغير صوت يسمعهبواسطةوكما يمكن أن يكون اإللهام 

إن روح القدس نفث في     : (ومما يدل على حصول اإللهام بواسطة قول النبي صلى اهللا عليه وسلم           
  .)٢()فاتقوا اهللا وأجملوا في الطلب ، ن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاروعي أن نفساً ل

فيكون قد نفـث فـي روع       ، وروح القدس هو جبريل كما جاء مفسراً في بعض روايات الحديث          
ألقى في قلبه الوحي إلهاماً من غير صوت سمعه النبي صلي اهللا            : أي، النبي صلى اهللا عليه وسلم    

  .)٣(ن أن ذلك اإللقاء وحي من اهللا تعالىفحصل له اليقي، عليه وسلم
لمة من الملك، ولمة من الشيطان، فأمـا لمـة          : البن آدم لمتان    « : عن عبد اهللا بن مسعود قال     و

الملك فإيعاد بالخير، وتصديق بالحق، وتطييب بالنفس، وأما لمة الشيطان، فإيعاد بالشر، وتكذيب             
  )٤(»بالحق، وتخبيث بالنفس 

البن آدم لمتان، لمة من الملك، ولمة من        : " وفي حديث ابن مسعود   : (-رحمه اهللا –قال ابن األثير    
الهمة، الخطرة تقع في القلب، أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه، فمـا               : اللمة" الشيطان

  .)٥()كان من خطرات الخير فهو من الملك، وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان
  

  .نبياءاإللهام لغير األ
  . في أمته-وهو من صوره–وبقي اإللهام ، وقد اكتمل الوحي بوفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم

وإنمـا  ، فالوحي إلى غير األنبياء بطريق اإللهام في اليقظة أو الرؤيا الصادقة في النـوم ممكـن               
  .)٦(لباطلبخالف غيرهم فإنه قد يلتبس عليهم اإللهام الحق با، يختص األنبياء في ذلك بالعصمة

                                                           

الريـاض، دار عـالم     [،  ١عبداهللا بن محمد القرنـي، ط     .مصادرها ومجاالتها، د  ، المعرفة في اإلسالم   : انظر )١(
  ).بتصرف (٦٢، ص]هـ١٤١٩الفوائد، 

قال الحـافظ   )/ ١١/١٢٥(اق، باب القدر،    ومصنف عبدالرز )/ ٨/١٢٩(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزهد،        )٢(
 ).١/٢٠(، )وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود: (ابن حجر رحمه اهللا

 .٦٣ص، المعرفة في اإلسالم: انظر )٣(
 .٥٠٣أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق، باب فضل ذكر اهللا، ص )٤(
جـ، ٥ أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي،       طاهر: النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، تحقيق        )٥(

 ).٣/٢٧٣(، ]ت.بيروت، المكتبة العلمية، د[ط، .د
 .٦٦ص، المعرفة في اإلسالم:  انظر)٦(



٢٩ 

 

وقد كان مجيء الوحي عن طريق اإللهام للنبي صلى اهللا عليه وسلم نادراً بالنظر إلى الوحي عن                 
  .ثم كثر وقوع اإللهام في أمته بعد وفاته. طريق التكليم

ه غَلَبة ِمن بعدفي وكَان السر ِفي نَدور الِْإلْهام ِفي زمنه وكَثْرته    : ( قال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا     
الْوحي ِإلَيِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي الْيقَظَة وِإرادة ِإظْهار الْمعِجزات ِمنْه، فَكَان الْمنَاِسب َأن لَا يقَع 

 نام ِلمالِْإلْه قَعِتِه ووي ِبمحالْو ا ِانْقَطَعء، فَلَمانه شَيمِفي ز ِرِه ِمنْهِلغَي ِن ِمناللَّه ِبِه ِللَْأم هِاخْتَص  
هَأنْكَر نة ِممركَاباره ماشِْتهته وكَثْر عم قُوع ذَِلكِفي ِإنْكَار وو ،س ِفي ذَِلك١()اللَّب(  

  
  . لغير األنبياء اإللهام حدوثأدلة

  : ومما يدل على إمكان اإللهام لغير األنبياء كذلك قوله تعالى
�m��n��m��l��}��|��{��zy���x��w��v��u��t��s��r��q���p���o

��_���~l ]والفرقان في اآلية هو ما يحصل به التفريق بين الحق والباطل، ]٢٩: األنفال.  
يدل على أن المراد بالفرقان هنا العلم الفارق بين الحق والباطل           : ( رحمه اهللا  قال الشيخ الشنقيطي  

الذين آمنوا اتقوا  اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها : (قوله تعالى في سورة الحديد
  . )٢()علماً وهدى تفرقون به بين الحق والباطل: يعني، )ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم

وهذا أمر ال يكون باالستدالل والكـسب وإنمـا         ، وإنما يكون ذلك بهداية يختص اهللا بها من اتقاه        
  .)٣(بإلهام ونور إلهي

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ـ ١٤١٦بيروت، دار الفكـر،     [ط،  .للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، د       ، فتح الباري  )١( ، ]م١٩٩٦-هـ
 ).بتصرف(، )١٤/٢٠٤(

  ).٤/٣٤٩(ي للشنقيط، أضواء البيان )٢(
 .٦٧ص، المعرفة في اإلسالم: انظر )٣(



٣٠ 

 

، وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبـه        : (وهذا أيضاً هو معنى حديث الوالية والذي فيه       
وكمـا  ، )١()ويده التي يبطش بها     ، وبصره الذي يبصر به   ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به      

ونفـس  ومن كان توفيق اهللا له كذلك فكيف ال يكون ذا بـصيرة نافـذة               : (يقول اإلمام ابن تيمية   
  .)٣())٢()فعالة

قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّـه       :عن َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه قَالَ      كما يدل عليه ما رواه البخاري       
فَِإنَّه دِتي َأحِفي ُأم كي فَِإن ثُوندحِم مالُْأم ِمن لَكُما قَبِفيم كَان لَقَد لَّمسِه ولَيعرمع .  

لَقَد كَان ِفـيمن كَـان   :  قَاَل النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم: قَاَل� عن َأِبي هريرةَ ومن طرق أخرى    
ـ                  نْهم َأحـد   قَبلَكُم ِمن بِني ِإسراِئيَل ِرجاٌل يكَلَّمون ِمن غَيِر َأن يكُونُوا َأنِْبياء فَِإن يكُن ِمن ُأمِتـي ِم

رم٤(فَع(.  
  )محدثُون(: قَوله: ( رحمه اهللاقال ابن حجر

الْمحـدث ِبـالْفَتِْح هـو    : ملْهم، قَالَه اَألكْثَر قَالُوا: ِبفَتِْح الدال جمع محدث، واخْتُِلفَ ِفي تَْأِويله فَِقيلَ       
     ُألِْقي نم وهو ،اِدق الظَّنل الصجالر             ثَـهدكُون كَالَّـِذي حلَى فَيلَأ الَْأعل الْمِقب ء ِمنوعه شَيِفي ر 

  .)٥(غَيره ِبِه
  الْمحدث الْملْهم "  عِقب حِديث عاِئشَة )٧("الْحميِدي "  ِبالتَّفَرِس، ووقَع ِفي مسنَد )٦( وفَسره ِابن التِّين

                                                           

 ).٨/١٠٥(أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع،  )١(
القـاهرة،  [،  ٣عبدالرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد، ط        : مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب      )٢(

 ).٢٠/٤٣(، ]ه١٤٠٣مكتبة ابن تيمية، 
 .٦٧ص، المعرفة في اإلسالم )٣(
ومسلم فـي صـحيحه،     )/ ٥/١٢(رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب،             )٤(

  ).٢/١٠٢٧(، )من فضائل عمر رضي اهللا عنه(كتاب فضائل الصحابة، باب 
 ).٤٠٧/ ٧( فتح الباري،  )٥(
بن التين، فقيه محدث مفسر، اعتمده      هو عبدالواحد ابن التين أبو محمد الصفاقسي المغربي المالكي، الشهير با           )٦(

، توفي )الخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح(الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، من تصانيفه   
هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشـا البغـدادي،           : راجع[هـ بصفاقس،   ٦١١سنة  

 )].١/٣٦٥(، ]م١٩٤٧-هـ١٣٨٧ية، والجعفري التبريزي، طهران، المكتبة اإلسالم[، ٣جـ، ط٢
، الحميدي عندنا إمام  : قال أحمد في الحديث،   أحد األئمة   ،   عبد اهللا بن الزبير بن عيسى األزدي أبو بكر المكي          )٧(

وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث مات بمكـة          ،  هو رئيس أصحاب ابن عيينة وهو ثقة إمام       : وقال أبو حاتم  
  )].٤١٤-٢/٤١٣(تذكرة الحفاظ، [، عشرة ومائتينسنة تسع 
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ملْهمون، وِهي الِْإصابة ِبغَيِر     " )١(وِعنْد مسِلم ِمن ِرواية ِابن وهب     " ى علَى ِفيِه    ِبالصواِب الَِّذي يلْقَ  
وِفي ِرواية  " محدثُون يعِني مفَهمون     " )٢(وِفي ِرواية التِّرِمِذي عن بعض َأصحاب ِابن عيينَةَ       "نُبوة  

اِعيِليماِهيم  " )٣(الِْإسرة -قَاَل ِإبايد ِروعن سِني ِابعي -ث َأيدحله موعه  قَولْقَى ِفي رى"  يِانْتَه.  
َأخْرجه التِّرِمِذي ِمن حِديث ِابن عمر،      " ِإن اللَّه جعَل الْحقّ علَى ِلسان عمر وقَلْبه         " ويَؤيده حِديث    

ِمـن حـِديث    " َأوسط  لْا" يث َأِبي هريرة، والطَّبراِني ِمن حِديث ِبالل، وَأخْرجه ِفي          وَأحمد ِمن حدِ  
          داوَأِبي دد ومِعنْد َأح ِديث َأِبي ذَرِفي حة واِويعقُول ِبِه   " مله   " يل قَودقَلْبه  " باِكم،  " والْح هححصو

الطَّب هجكَذَا َأخْرِفي و اِنيط " رسر نَفْسه" الَْأومِديث عح ٤()ِمن(.  
ومما يدل على هذا األصل أيضاً حديث النواس بن سمعان رضي اهللا عنه وفيه أن النبي صلى اهللا             

وعلى كتفي الصراط سوران لهمـا      ، إن اهللا تعالى ضرب مثالً صراطاً  مستقيماً       : (عليه وسلم قال  
وداع يـدعو فـوق     ،  ستور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط       وعلى األبواب ، أبواب مفتحة 

محارم اهللا، فـال    : واألبواب المفتحة ، حدود اهللا : والسوران، اإلسالم: فالصراط المستقيم ، الصراط
والداعي ، والداعي على رأس الصراط كتاب اهللا، يقع أحد في حد من حدود اهللا حتى يكشف الستر         

  .)٥()كل مؤمنواعظ اهللا في قلب : فوق الصراط

                                                           

الفقيه المالكي المصري، كان أحد أئمة عصره وصحب اإلمام         ،  أبو محمد عبد اهللا بن وهب بن مسلم، القرشي         )١(
عبد اهللا بن وهب إمام، وكان مولده في ذي         : مالك بن أنس، رضي اهللا عنه، عشرين سنة، وقال مالك في حقه           

 وتوفي بها يوم األحد لخمس بقين من شعبان سنة سـبع            ،ل أربع وعشرين ومائة بمصر    القعدة سنة خمس، وقي   
 وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس أحمد بن محمد بن أبي           وفيات األعيان : انظر[.وتسعين ومائة، رضي اهللا عنه    

  )].٣/٣٦(، ]ت.بيروت، دار الثقافة، د[ط، .ج، د٨إحسان عباس، .بكر بن خلكان، تحقيق د
كان إماماً عالماً ثبتاً حجة زاهداً ورعاً مجمعاً        ،    أبو محمد بن سفيان بن عيينه بن أبي عمران ميمون الهاللي            )٢(

ما رأيت أحداً فيه من آلة الفتيا ما في سفيان، وما رأيت أكف عـن  : وقال الشافعي  على صحة حديثه وروايته،   
وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائـة بمكـة        . بع ومائة ومولد سفيان بالكوفة سنة س    ،  وحج سبعين حجة    ،الفتيا منه 

  )].٢/٣٩١(، وفيات األعيان[، ودفن بالحجون، رحمه اهللا تعالى
هو أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني اإلسماعيلي الشافعي صاحب الصحيح وشـيخ            )٣(

تب ويوسف بن يعقوب، حدث عنه الحاكم       الشافعية، روى عن إبراهيم بن زهير الحلواني وحمزة بن محمد الكا          
وأبوبكر البرقاني وحمزة السهمي وقد مات في غرة رجب سنة إحدى وسبعين وثالث مئة عن أربٍع وتـسعين                  

بيـروت،  [شعيب األرناؤوط،   : ، تحقيق ٩سير أعالم النبالء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ط         : انظر. (سنة
  .)٢٩٥-١٦/٢٩٢(، ]هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، 

 .بتصرف، )٧/٤٠٧(فتح الباري،  )٤(
، هذا حديث حسن غريب   : وقال، )٢/٧١٩( كتاب األمثال، باب ما جاء في مثل اهللا لعباده،           -أخرجه الترمذي  )٥(

  .ووافقه الذهبي، صحيح على شرط مسلم: وقال الحاكم



٣٢ 

 

)٢(.))١()هذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو اإللهام اإللهي بواسطة المالئكة: (قال اإلمام ابن القيم
 

  
  .عالقة اإللهام بالرؤى لغير األنبياء

كما ، ، وحصولها لغير األنبياء جائز    -كما تقدم -الرؤيا هي نوع من أنواع اإللهام، وكالهما وحي         
الرْؤيـا  ( :َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ       :  رضي اهللا عنه   ماِلٍك َأنَِس بِن    ورد في حديث  

  .)٣()الْحسنَةُ ِمن الرجِل الصاِلِح جزء ِمن ِستٍَّة وَأربِعين جزءا ِمن النُّبوة
  )نَة ِمن الرجل الصاِلح الرْؤيا الْحس( قَوله : قال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا

الْمراد غَاِلب رْؤيا الصاِلِحين، وِإلَّا فَالصاِلح قَد يرى الَْأضغَاث ولَِكنَّه نَاِدر ِلِقلَّـِة             : )٤( قَاَل الْمهلَّب  (
         ا نَاِدر ِلغَلَبق ِفيهدالص فَِإن كْسهمِبِخلَاِف ع ،مطَان ِمنْهكُّن الشَّيتْ      تَمقَعو قَدو ،ِهملَيطَان علُّط الشَّيِة تَس

الرْؤيا الصاِدقَة ِمن بعض الْكُفَّار كَما ِفي رْؤيا صاِحبي السجن مع يوسف علَيـِه الـسلَام ورْؤيـا                  
  مِلكهما 

       ِبيرن الْعكْر بو بقَاَل الْقَاِضي َأبو ،ر ذَِلكغَيْؤ: )٥(واء        رزب ِإلَى َأجالَِّتي تُنْس اِلح ِهيْؤِمن الصا الْمي
الْمسِلم الصاِدق الصاِلح هـو الَّـِذي   : وقَاَل الْقُرطُِبي ، النُّبوة، ومعنَى صلَاحها ِاسِتقَامتها وانِْتظَامها   

      ٍع ِممِبنَو اء فَُأكِْرماَل الَْأنِْبيح الُهنَاِسب حا الْكَـاِفر           يَأمب، ولَى الْغَياِلاطِّلَاع ع وهاء وِبِه الَْأنِْبي ا ُأكِْرم
والْفَاِسق والْمخَلِّط فَلَا، ولَو صدقَتْ رْؤياهم َأحيانًا فَذَاك كَما قَد يصدق الْكَذُوب ولَيس كُّل من حدثَ                

زَأج ره ِمنكُون خَبب يغَي نمعنَجالْمة كَالْكَاِهِن وو٦()اء النُّب( .  
                                                           

محمـد حامـد    : م، تحقيـق  أبو عبداهللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القي          ، مدارج السالكين  )١(
  ).١/٤٦(، ]م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢بيروت، دار الكتاب العربي، [، ٢جـ، ط٢الفقي، 

 .٦٨-٦٧ص، المعرفة في اإلسالم: انظر )٢(
 ).٩/٣٠(كتاب التعبير، باب رؤيا الصالحين، ، رواه البخاري في صحيحه )٣(
ي المري، مصنف شرح صحيح البخـاري،       المهلب بن أحمد بن أبي صفرة، أسيد بن عبداهللا األسدي األندلس           )٤(

كان أحد األئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء، روى عنه أبو عمر بن الحذّاء، ووصفه بقـوة الفهـم وبراعـة                   
سير أعالم النبالء، شمس الدين محمد بـن        : انظر. [هـ٤٣٥الذهن، ولي قضاء المرية، توفي في شوال سنة         

بيروت، مؤسسة  [،  ٨جـ، ط ٢٥رناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي،     شعيب األ : أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق    
  )].١٧/٥٧٩(، ]م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الرسالة، 

محمد بن عبد اهللا بن محمد المعافري االشبيلي المالكي، أبو بكر بن ) م١١٤٨ -١٠٧٦ = ـ ه ٤٥٣ - ٤٦٨ ()٥(
، وبلغ رتبة االجتهاد    األدبي  ، ورحل إلى المشرق، وبرع ف     أشبيليةولد في   ،  قاض، من حفاظ الحديث   : العربي

، أشـبيلية وولي قـضاء  ،  والتاريخ واألدب والتفسير   واألصولوصنف كتبا في الحديث والفقه      ،  في علوم الدين  
  )].٦/٢٣٠(، األعالم للزركلي[ ،ومات بقرب فاس، ودفن بها

  ).بتصرف).(١٤/٤٨٦(، فتح الباري )٦(
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الرْؤيا الصاِدقَة َأصلها حقّ تُخِْبر عن الْحقّ وهو بـشْرى           (:- رحمه اهللا    – قَاَل الْحِكيم التِّرِمِذي  و
اِلب ُأمور اَألوِلين الرْؤيا ِإال َأنَّها قَلَّتْ       وقَد كَان غَ  : وِإنْذَار ومعاتَبة ِلتَكُون عونًا ِلما نُِدب ِإلَيِه ، قَاَل          

ُأمة ِلِعظَِم ما جاء ِبِه نَِبيها ِمن الْوحي وِلكَثْرِة من ِفي ُأمته ِمن الصديِقين ِمـن الْمحـدِثين   لِْفي هِذِه ا  
ِة الِْإلْهام والْملْهِمين عن كَثْـرة الرْؤيـا الَِّتـي كَانَـتْ ِفـي               فَاكْتَفَوا ِبكَثْر  ،ِبفَتِْح الدال وَأهل الْيِقين   

ِمينتَقَد١()الْم(.   
سِمعتُ رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يقُوُل لَم يبـقَ ِمـن النُّبـوِة ِإلَّـا                 : ( �  هريرةَ و َأب وقال

  .)٢()وما الْمبشِّراتُ قَاَل الرْؤيا الصاِلحةُالْمبشِّراتُ قَالُوا 
معنَى الْحِديث َأن الْوحي ينْقَِطع ِبموِتي ولَا يبقَى        : وقَاَل ِابن التِّين  : (قال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا     

         ِه الِْإلْهلَيِرد عيا، وْؤيِإلَّا الر كُونيا سم لَم ِمنْهعا يـاِء           مِللَْأنِْبي ـوهو ،كُونـيا سا ِبمارِفيِه ِإخْب ام فَِإن
 وقَد َأخْبـر    ، ِبالنِّسبِة ِللْوحِي كَالرْؤيا، ويقَع ِلغَيِر الَْأنِْبياء كَما ِفي الْحِديث الْماِضي ِفي منَاِقب عمر            

كَانَتْ كَما َأخْبروا، والْجواب َأن الْحصر ِفي الْمنَام ِلكَوِنِه يشْمل          كَِثير ِمن الَْأوِلياء عن ُأمور مغَيبة فَ      
 فَِإنَّما ذُِكر الْمنَام    ،آحاد الْمْؤِمِنين ِبِخلَاِف الِْإلْهام فَِإنَّه مخْتَص ِبالْبعِض، ومع كَونه مخْتَصا فَِإنَّه نَاِدر           

ة وكَثْروِلِه و٣()قُوعهِلشُم(  
َأي ِمما يظْهر ِللنَِّبي ِمن الْمبشِّرات حالَة النُّبوة وِهـي           ()ِمن مبشِّرات النُّبوة  (: وقد ورد في معنى   

 الِْإلْهـام    ورْؤيا ونَحوها ولَا يخْفَـى َأن       وِإلْهامٍ ِبكَسِر الشِّين ما ِاشْتَمَل علَى الْخَبر السار ِمن وحيٍ        
  )٤()الْغَاِلب ِإلَّا الرْؤيا الصاِلحة ِللَْأوِلياِء َأيضا باٍق فَكََأن الْمراد لَم يبقَ ِفي

  ،والحاصل أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة من حيث هي وحي وإلهام منامي من اهللا تعالى(
يا المؤمن كالم يكلم به اهللا عبـده فـي          رؤ: ( ولذلك كان عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه يقول        

 .)٥())المنام

  
  .حجية اإللهام عند أهل السنة والجماعة

صار اإللهام معتبراً   ، بعد ما سبق ذكره من األدلة والشواهد على جواز وقوع اإللهام لغير األنبياء            
 فإنـه ال    ،كما ال يصح عدم اعتبار اإللهام بـإطالق       (بقيوٍد وضوابط نص عليها أهل العلم، ولكن        

                                                           

 ).١٢/٣٧٢(فتح الباري،  )١(
 ).٩/٣١(باب المبشرات، ، اب التعبيركت، رواه البخاري )٢(
 ).١٤/٤٠٢( فتح الباري، )٣(
  ).٢/٢٤١(شرح سنن النسائي،  )٤(
 .٧١ص، المعرفة في اإلسالم )٥(



٣٤ 

 

ويستند . بل األمر في ذلك وسط بين اإلثبات المطلق والنفي المطلق         ، يصح أيضاً اعتباره بإطالق   
عدم إمكان اعتبار اإللهام بإطالق إلى انتفاء العصمة عن غير األنبياء بحيث يمكـن أن يلتـبس                 

  .)١()فما أمكن أن يكون باطالً ال يصح أن يكون معتبراً بإطالق، عليهم الحق بالباطل
ما يرد على غير األنبياء من    : (فذكروا أن ، وقد بين أهل العلم أحوال اإللهام الحاصل لغير األنبياء        

فإما أن يكون إلهاماً حقاً من اهللا تعـالى         : اإللهام في اليقظة أو النوم فال يخلو من أحد أمور ثالثة          
وإمـا أن   ،  في قلب العبـد    وإما أن يكون تلبيساً من الشيطان يلقيه      ، يختص به من يشاء من عباده     

  .وهو ما يسمى بالوحي النفسي، لكن يظن اإلنسان أنه من خارجها، يكون مصدره من النفس
  

  .)٢() ولهذا نص علماء األصول على عدم استقالل اإللهام بالداللة على حكم شرعي
حكَام الـشَّرِعية لَـا تَثْبـت    صرح الَْأِئمة ِبَأن الَْأ: (ويشهد لذلك ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه اهللا        

ويجوز عند أهل السنة األخذ باإللهام واعتباره بالشروط التالية)٣()ِبذَِلك ،:  
إذ ال يمكن أن يتعارض اإللهام الحق أو الرؤيا         ، أال يخالف اإللهام أو الرؤيا حكماً شرعياً       .١

  .الصالحة مع حكم شرعي
مه اهللا تعالى عن اعتبار اإللهامـات والكـشوفات         وفي بيان هذا الشرط يقول اإلمام الشاطبي رح       

هذه األمور ال يصلح أن تراعى وتعتبر إال بشرط أال تحرم حكماً شـرعياً وال قاعـدة                 : (ونحوها
، بل هو إما خيال ووهـم     ، فإن ما يحرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه           ، دينية

  .)٤()وإما من إلقاء الشيطان
يقول اإلمام ابـن القـيم رحمـه اهللا     ،  رؤيا األنبياء ورؤيا غيرهم ومقتضى ذلك      وفي التفريق بين  

وهذا باتفاق األمة ولهذا أقدم الخليل على       ، رؤيا األنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان      : (تعالى
ذبح ابنه إسماعيل عليهما السالم بالرؤيا، وأما غيرهم فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقتـه        

  .)٥()يعمل بهاوإال لم 

                                                           

  .٧٢ص، المرجع السابق )١(
 .٧٩-٧٨ص ، المرجع نفسه )٢(
 ).١٢/٣٨٨(فتح الباري،  )٣(
  ).٢/٢٦٦(، الموافقات، للشاطبي )٤(
  ).١/٥١(يم البن الق، مدارج السالكين )٥(



٣٥ 

 

أن تكون في الترجيح بين المباحات وفي مواطن االشتباه التي ال يمكن التحقق فيها مـن                 .٢
وأما ما ظهر أنه محرم، أو علم فيه الحكـم  ، الحكم الشرعي لتكافؤ األدلة عند الناظر فيها 
  .الشرعي فال اعتبار لإللهام والرؤية فيه بحال

   )١(بن السمعاِنيَأبو الْمظَفَّر ويؤيد ذلك ما ذكره 
 ِمن َأِئمة الْحنَِفية َأن الِْإلْهام ما حـرك الْقَلْـب      )٢(بعد َأن حكَى عن َأِبي زيد الدبوِسي      " الْقَواِطع" ِفي  

ه لَا يجوز الْعمل ِبِه ِإلَّا ِعنْد فَقْد        واَلَِّذي علَيِه الْجمهور َأنَّ   : ِلِعلٍْم يدعو ِإلَى الْعمل ِبِه ِمن غَير ِاسِتدلَال       
  .)٣(ِفي باب الْمباحالْحجج كُلّها 

أال يعتقد أنها حكم اهللا تعالى بحيث يلتزم به على جهة المشروعية استحباباً، أو إيجاباً على  .٣
  .)٤(ومن باب أولى أال يلزم غيره بما حصل له من إلهام أو رؤيا، نفسه

 فيما نقله عنه الحافظ ابـن حجـر         لسمعاني موقف أهل السنة من اعتبار اإللهام      لخّص ابن ا  وقد  
 وِإنْكَار الِْإلْهام مردود، ويجوز َأن يفْعل اللَّه ِبعبِدِه ما يكَرمـه ِبـِه، ولَِكـن       : (رحمه اهللا حيث قال   

        كُّل م َأن اِطل ِفي ذَِلكالْبقّ ون الْحيِييز بِفي الِْكتَـاب          التَّم كُني لَمة وِديمحة الْملَى الشَِّريعع تَقَاما ِاس
ونَحن لَا : والسنَّة ما يرده فَهو مقْبول، وِإلَّا فَمردود يقَع ِمن حِديث النَّفْس ووسوسة الشَّيطَان، ثُم قَاَل

ِزيادِة نُور ِمنْه يزداد ِبِه نَظَره ويقْوى ِبِه رْأيه، وِإنَّما نُنِْكر َأن يرِجع ِإلَى              نُنِْكر َأن اللَّه يكَرم عبده بِ     
 نُور وا هِإنَّمة وِعية شَرجح م َأنَّهعلَا نَزله، وِرف َأصعٍل لَا يقَلْبه ِبقَو  شَاء ِمـني ناللَّه ِبِه م خْتَصي 

  .)٥()ن وافَقَ الشَّرع كَان الشَّرع هو الْحجةِعباده فَِإ
  .)٦(إن اإللهام يوجب العمل من غير نظر وال استدالل: فقالوا، وقد خالف الصوفية في ذلك

                                                           

منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المـروزى الـسمعاني            ) م١٠٩٦ -١٠٣٥ = ـ ه ٤٨٩ - ٤٢٦ ()١(
كـان مفتـى   ، من أهل مرو، مولدا ووفاة    .مفسر، من العلماء بالحديث   : التميمي الحنفي ثم الشافعي، أبو المظفر     

  )].٧/٣٠٣(، األعالم للزركلي[.خراسان، قدمه نظام الملك على أقرانه في مرو
 أبو زيد عبد اهللا بن عمر بن عيسى الدبوسي الفقيه الحنفي؛ كان من كبار أصحاب اإلمام أبي حنيفة، رضـي                )٢(

اهللا عنه، ممن يضرب به المثل، وهو أول من وضع علم الخالف وأبرزه إلى الوجود، وله كتـاب األسـرار                    
ته بمدينة بخارى سنة ثالثين وأربعمائة، رحمـه اهللا         وكانت وفا . والتقويم لألدلة وغيره من التصانيف والتعاليق     

  )].٣/٤٨(، وفيات األعيان: انظر [.تعالى
محمد حسن : قواطع األدلة في األصول، لإلمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني، تحقيق             )٣(

 ).٢/٣٤٨(، ]م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨بيروت، دار الكتب العلمية، [، ١جـ، ط٢إسماعيل الشافعي، 
  .٨٣-٨١ص، المعرفة في اإلسالم: راجع )٤(
  ).٢/٣٥٢(قواطع األدلة في األصول،  )٥(
  . ٥١ص، التعريفات: انظر مثالً )٦(



٣٦ 

 

   )١(.)ة ليس بحجة عند العلماء إال عند الصوفياإللهام: (وقد ذكر الجرجاني في تعريفاته أن
  ِ،ا على أهل السنة بأدلة منهاوواعترض

َأي َألْهمها حتَّـى    ) وَأوحى ربك ِإلَى النَّحل   (وِبقَوِلِه  ) همها فُجورها وتَقْواها  فََألْ( :قَوِلِه تَعالَى  .١
 .عرفَتْ مصاِلحها، فَيْؤخَذ ِمنْه ِمثْل ذَِلك ِللْآدِمي ِبطَِريِق الَْأولَى

مـا   " )٣(وقَوله ِلواِبصةَ ،)٢("ِاتَّقُوا ِفراسة الْمْؤِمن    " يِه وسلَّم   قَوله صلَّى اللَّه علَ   ب كما استدلوا  .٢
 اكح  

كِفي صَأفْتَو ِإنو هعرك فَدى)٤()دلَى الْفَتْوة عمقَدة مجة قَلْبه حادَل شَهعفَج .  
ا َأن الِْإلْهام حقّ وَأنَّه وحي بـاِطن، وِإنَّمـا          فَثَبتَ ِبهذَ " قَد كَان ِفي الُْأمم محدثُون      " وقَوله   .٣

  .حِرمه الْعاِصي ِلاسِتيلَاِء وحي الشَّيطَان علَيِه
 وحجة َأهل السنَّة الْآيات الدالَّة علَـى       :قَاَلف  على هذه الحجج   - رحمه اهللا    –وقد رد ابن السمعاني     

  الْحة وجار الْحِتباِجس             ِاعـوالْهو اِنيالَْأم ذَمالنَّظَر ِفي الَْأِدلَّة وار وِتباِلاعات ولَى التَّفَكُّر ِفي الْآيثّ ع
والظُّنُون وِهي كَِثيرة مشْهورة، وِبَأن الْخَاِطر قَد يكُون ِمن اللَّه وقَد يكُون ِمن الشَّيطَان وقَد يكُـون                 

  النَّفْس، و قّ            ِمنح ف ِبَأنَّهوصي ا لَمقكُون حلَا ي َل َأنتَمء ِاحقَـالَ  :(، ثم أردف بقولـه    )٥()كُّل شَي  :
َأن معنَاه عرفَها طَِريق الِْعلْم وهو الْحجـج، وَأمـا          ) فََألْهمها فُجورها وتَقْواها  (والْجواب عن قَوله    

 فَنَِظيره ِفي الْآدِمي ِفيما يتَعلَّق ِبالصنَاِئِع وما ِفيِه صلَاح الْمعاش، وَأما الِْفراسـة              الْوحي ِإلَى النَّحل  
ِانْتَهـى   فَنُسلِّمها لَِكن لَا نَجعل شَهادة الْقَلْب حجة ِلَأنَّا لَا نَتَحقَّق كَونَها ِمـن اللَّـه َأو ِمـن غَيـره                   

   .)٦()ملَخَّصا
  .وبذلك يثبت أن اإللهام ليس بحجة عند أهل السنة والجماعة

                                                           

 .المرجع السابق، نفس الصفحة )١(
  ).٢/٧٩٤( رواه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب سورة الحجر،  )٢(
ي أسد بن خزيمة يكنى أبا شداد ويقال أبا قرصـافة سـكن             بن مالك بن عبيد األسدي من بن        وابصة بن معبد   )٣(

أن رسول اهللا صلى اهللا     : الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات بها وله أحاديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم منها               
االستيعاب في معرفة األصحاب،    : انظر [.عليه وسلم أمر رجالً رآه يصلي خلف الصف وحده أن يعيد الصالة           

بيـروت، دار الجيـل،   [، ١علي محمد البجاوي، ط: سف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر، تحقيق     ألبي عمر يو  
  )]  ٤/١٥٦٣(، ]م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣

 ).٤/٢٢٧(مسند اإلمام أحمد، مسند وابصة بن معبد األسدي،  )٤(
 ).٢/٣٥٠(قواطع األدلة في األصول،  )٥(
 . ٣٥١المرجع نفسه، ص )٦(



٣٧ 

 

وبعد هذا العرض السريع لمفهوم اإللهام، وحجيته عند أهل السنة، والجماعة، فـإنني سـأعرض               
لمفهوم اإللهام، والعقائد المبنية عليه عند أهل الكتاب مبتدئةً باليهود، ومثنّية بالنـصارى، وبـاهللا               

  . التوفيق



٣٨ 

 

  

  لالباب األو

 .دعوى اإللهام عند اليهود

 

  

  :ويشتمل على ثالثة فصول

  .مفهوم اإللهام عند اليهود: الفصل األول

  .العقائد المبنية على اإللهام عند اليهود: الفصل الثاني

  .موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند اليهود: الفصل الثالث



٣٩ 

 

  .مفهوم اإللهام عند اليهود: الفصل األول

 

  

  :ويشتمل على

  .هوم اإللهام عند اليهودمف

  .عالقة اإللهام بالنبوة عند اليهود

  .الفرق بين األنبياء، وبني األنبياء

  .الفرق بين الرؤيا، والرؤية

  .اإللهام لغير األنبياء عند اليهود

  .اإللهام للكهنة: أوالً

  .الكتبة: ثانياً

  .الحاخامات: ثالثاً

  .وسائل الحصول على اإللهام عند اليهود

  .إللهام بالتأويل الباطني عند اليهودعالقة ا



٤٠ 

 

  لفصل األولا
  مفهوم اإللهام عند اليهود

  
  المبحث األول

مبتدئةً بذكر معنـاه اللغـوي   ،  سأعرض مفهوم اإللهام في اليهودية     -بإذن اهللا -في هذا الفصل    
  .فيما وصلت إليه من المراجع

جمة اإلنجليزية لكلمة إلهام ما وهي التر) inspiration(ذُكر في الموسوعة اليهودية تحت مادة     
  (١)) إلهام-وحي/ مبعث أو مصدر إلهام : (نصه

 :ورد لإللهام في القواميس اللغوية العبرية ثالثة ألفاظ وهي

  .(٢)وضوح الرؤية_بصيرة_إلهام_وحي_ نبوءة_رؤيا: חזון .١
  .(٣)بديهة_حدس_إلهام_إيحاء _وحي-:השראה .٢
  .(٤)رجم بالغيب-مافي الغيبعلم -عرافة-كهانة-إلهام-وحي-نبوءة-:נבואה .٣

معناه أن اإللهام من وجهة نظر ) إلهام(في األلفاظ الثالثة الدالة على كلمة ) وحي(وتكرار كلمة  
  . اليهود مرادف للوحي في اللغة
  :أنهاالصطالحي  ومن هنا جاء في تعريفه 

 جليـة،   في اعتقاد الناس الوحي هو حالة وجود فوري، أو هو عمل تم التخطيط له بـصورةٍ               (
  . (٥))وهكذا كان الوحي أساس كل لفظ تفوه به أي نبي عن طريق الروح القدس

  :وجاء في تعريفه أيضاً
  ).(٦)هو رؤية إلهية وذلك فيما يخص األحداث المستقبلية والرؤية النبوية (

                                                           

(١) Jacob de haas:-The ENCYCLOPEDIA of jewwish knowledge ,NEW YORK ١٩٤٩ 

P.٤٦١  
 .٤٦١، ص]م١٩٤٩نيويورك، [  دائرة المعارف اليهودية، جاكوب دي هاس، 

أورشـليم، دار شـوكن للطبـع والنـشر،         [، دافيد سجيف،    )عبري عربي ( قاموس اللغة العبرية المعاصرة      (٢)
  ).١/٥٣٩(، ]م١٩٩١

 ).١/٤٣٩( المرجع نفسه،  (٣)
  ).٢/١١٢١(لمرجع نفسه، ا (٤)
  .٤٦١الموسوعة اليهودية، ص (٥)
(٦)          William Gesenius:-Hebrew and chaldee lexicon to the old testament 

scripturs,Mishigan١٩٩٤ P.٢٦٩ 



٤١ 

 

في تعـاليم الكتـاب     ( وهذه الرؤية اإللهية عامة لجميع اليهود، وعلى مر األزمان، إذ اإللهام            
لمقدس والموروث اليهودي أمر مسلم به حيث يتلقى اليهود كلمات من الذات اإللهية وحاكم الكون             ا

في صورة إلهام على مدار األزمنة واألجيال المتعاقبة وهذا ليس مفهوما غير تقليـدي إذ تلقـى                 
موسى اإللهام من الرب في صورة شجيرة تحترق ولم يكن إعطاء الرب لموسى التعاليم في سيناء        
وسيلة مجازية للخيال البشري ولكنه حدث فوق مستوى البشر تمثل في قـدرة اهللا التـي جعلـت                  

  .(١))اإللهام حقيقة
  :وعند فحصي للنص السابق رأيت أن المقصود منه هو

أن اإللهام عند اليهود هو حالة من حاالت الوحي، أو مرادفٌ تام له، ويظهر لك من تكرار  -١
  . التي أوردتهافي معانيه الثالث) وحي(كلمة 

قد يعطي القارئ معنى التلقائية والسرعة في تبادر الفكرة الملهمة على ) فوري(وصفه بأنه  -٢
الذهن دون الحاجة إلى المقدمات المنطقية، واالستدالالت العلمية المبنيـة علـى الـدليل              

 .والبرهان

 ولعل في ذلـك     .حصر التعريف السابق التلفّظ باإللهام في األنبياء، ولم يشرك غيرهم فيه           -٣
 . تأكيد على اإللهام عند القوم مرادفٌ للوحي

على كل من يستطيع كشف غيٍب ) النبي(لكنني أنبه هنا على أن القوم يتوسعون في إطالق لفظ  
 . معين كما سأبين بالتفصيل إن شاء اهللا

 . اإللهام وفق التصور اليهودي من عمل الروح القدس في النبي -٤

وهـل  ، هو دراسة اإللهام لغير األنبياء    ،  أن مقصودي من هذا البحث     وقد ذكرت في التمهيد   
  .ثم ما العقائد التي تُبنى عليه إذا ثبتت حجيته، أم ليس بحجة في مسائل االعتقاد، هو حجة

  .وأنه حجة عند أصحاب الديانات السماوية جميعها، إذ ال نزاع في حدوث اإللهام لألنبياء
إال أنني أجد نفسي مضطرة لعرض مفهوم النبـوة         ، قصدورغم التزامي بتحصيل هذا الم    

، حيث إن األنبياء هم صـفوة الملهمـين       ، وذلك الرتباطه بمفهوم اإللهام والوحي    ، عند اليهود 
بحيث ، ودخل عليه من فساٍد جعله يخرج عن المعنى الشرعي الدقيق له، ولما اعتراه من خلل

  .كما سنبين إن شاء اهللا، وليسو بأنبياء،  أنبياء- أو مدعي اإللهام–سمي جماعة من الملهمين 
  
  

                                                           

(١)  Jacob de haas:-The ENCYCLOPEDIA of jewwish knowledge ,NEW YORK ١٩٤٩ 

P.٤٦١        



٤٢ 

 

  .عالقة اإللهام بالنبوة عند اليهود
 لالطالع على   ه هو حالة اتصال باإلل    -من خالل التعريفات السابقة   –اإللهام في نظر اليهود   

وبذلك يكون اإللهام   ، وأول المؤهلين لذلك هم األنبياء    ، بحيث يؤمر الملهم بتبليغه   ، غيٍب معين 
  . ثيق الصلة بالنبوةو

وإنما ألبين كيفية حدوث اإللهـام      ، وال أقصدها لذاتها  ، ولست هنا بصدد ذكر معنى النبوة     
  .لغير األنبياء

نجد أن هذا المـصطلح قـد       ، في اإلسالم ) النبي(فعلى الرغم من وضوح معنى مصطلح       
  :تشوش واختلط بغيره عند اليهود، بحيث انقسم األنبياء عندهم إلى نوعين

 إلى عباده،   -حقاً–ويشملون أولئك األنبياء الذين أرسلهم اهللا تعالى        : أنبياء صادقون / أوالً  
ـ      أو تالميذهم الذين رافقوهم بغية الحـصول       ) بني األنبياء (كما يشملون طائفة أخرى سموا ب

  . على جزٍء من اإللهام الذي أعطي لهم
م، وليس األمر كذلك، ويشملون جماعة      أي يدعون حصول اإللهام له    : أنبياء كاذبون / ثانياً  

تُدعى بالحالمين والرائين والذين يشبهون كذلك األنبياء الكذبة، وأنبيـاء األصـنام واآللهـة              
  .الباطلة
  

  : وسأذكر تعريف كل طائفة منهم عند اليهود، وهم
لـذي  موسى وا : مثل، المرسلون من الرب على الحقيقة    وهم األنبياء   : األنبياء الصادقون / أوالً  

، (٣)وإشعيا، (٢)ويوشع، (١)وصموئيل، يعد في نظر اليهود النبي األعظم في تاريخ النبوات قاطبة         
  .وإلهامهم معصوم بالوحي، وهؤالء ملهمون بال خالف، وغيرهم، (٤)وإرميا

                                                           

فجمع بـذلك بـين النبـوة       ، وهو أول أنبياء العبرانيين بعد موسى وآخر القضاء       " اسم اهللا " ي معناه اسم عبر  (١)
انظر قـاموس   [م  . عاش في القرن الحادي عشر ق     ، ثم صار نبياً  ، نذرته أمه لخدمة المعبد   ، والسلطان الديني 
  ].٥٢٢، ص]ت.ددار مكتبة العائلة، القاهرة، [، ١٤بطرس عبد الملك وآخرون، ط، الكتاب المقدس

  ].قاموس الكتاب المقدس: انظر. [فتى موسى عليه السالم، هو يوشع بن نون (٢)
، ويعتبرونه ملك أنبياء العهـد القـديم      ، وهو من أنبياء بني إسرائيل الكبار     ) الرب يخلص (اسم عبري معناه     (٣)

قـاموس الكتـاب    : انظر[م  .قوصالحه عاش في القرن السابع      ، وأسلوبه األدبي المميز  ، وذلك لثقافته العالية  
  ].٨١ص، المقدس

ولقي مقاومة من الحكام والكهنة والـشعب       ، وهو حدث لم يكتمل نضجه    ، نُبئ" الرب يثبت " اسم عبري معناه   (٤)
  ].٥٢ص، قاموس الكتاب المقدس:  انظر[م .عاش في القرن السادس ق، لكن الرب ثبته وقواه



٤٣ 

 

وهم جماعات من الشباب الذين كانوا يجتمعون حول نبي من           (:أو بنو األنبياء  ،  تالميذ األنبياء 
 وكان صـموئيل أول     – أي وحيه وإلهامه     – رغبةً في أن يكون لهم نصيب من روحه          ،األنبياء

(١))من أقام مدرسة من األنبياء
 

والحصول عليه  ، وينتج عن ذلك أن القوم كانوا يعتقدون أن الوحي أو اإللهام يمكن استجالبه            
  ). الوحيملك( روح الرب - كما يصفونه-بمالزمة األنبياء الذين يأتيهم أو يحل عليهم 

، أو اإللهـام علـيهم هـي التقـشف    ، وقد كانت الوسيلة التي يطلب بها هؤالء نزول الوحي       
، (٢)كنوع من الرياضة الروحية التي تؤهلهم لتلقي الكـشف اإللهـي     ، واالكتفاء بالقليل ، والتنسك

الشعب بمـا   ويقبلهم أنبياء له ليعلموا     ، يختار من بين هؤالء التالميذ عدداً     (ويعتقدون أن اهللا كان   
  .(٣))ويختصهم بوحيه، يريده منهم

والذين يمارسون وظيفة   ، وهكذا تتسع دائرة األنبياء والملهمين لتشمل هؤالء المتعرضين لها        
  .التنبؤ واإلخبار عن المغيبات بغية الوصول إلى مرتبة النبوة

  
  :الفرق بين األنبياء األفراد وبنو األنبياء

ولـذلك فاألنبيـاء   ،  لم يستخدموا في نقل الحق مثل اآلخرينجماعات األنبياء على ما يبدو    (
ولكن جماعات األنبياء أيضاً لم يكونوا بمنأى عـن الحـق           ، (٤)األفراد هم الوعاظ أو الكارزون    

لقد كانوا يتنبئون وهذا يعني أنهم نالوا لمسة الـروح بطريقـٍة تفـوق              ، بإعالنات فوق طبيعية  
  .(٥))الطبيعة

 من  –وإن كان بعضهم قد يؤهل للنبوة       ، م أقل رتبة من األنبياء في الجملة      إذاً فبنو األنبياء ه   
وهي تعبير عن   ) لمسة الروح (ومع ذلك فهم يشتركون مع األنبياء في        ، -وجهة النظر اليهودية  

سواء استخدموا في تبليغ الحـق أم  ، ومن ثم فهم ملهمون   ، واسطة االتصال بالرب لكشف الغيب    
  .ال

                                                           

، )٨/١٧(، ]م  ٢٠٠١، دار الثقافـة  ، القـاهرة [، ١ط، وآخرون، النورمنيس عند   . د، دائرة المعارف الكتابية   (١)
 .بتصرف

  .٩٤٩ص، قاموس الكتاب المقدس: انظر (٢)
 .نفس الصفحة، المرجع نفسه (٣)
 .المبشرون (٤)
، ]ت.د، دار الثقافـة  ، القـاهرة [، ط.د، عـزت زكـي   .د: ترجمة، جرهاردوس فوس ، علم الالهوت الكتابي   (٥)

 .٣١١ص



٤٤ 

 

 أن الـرؤى    ∗مر معنـا  : والعرافون، والراؤون، وأولهم الحالمون : الكاذبوناألنبياء  / ثانياً  
إذ ، وكذلك الحال بالنسبة لليهود   ، والمنامات لألنبياء في التصور اإلسالمي هي من قبيل اإللهام        

أو يطلعه على سـر    ، قد يخاطب الرب النبي عن طريق المنام أو الرؤيا ليكشف له غيباً معيناً            
  .لهيةمن األسرار اإل

  .والرؤية في التصور اليهودي يختلف عن مفهوم الحلم، إال أن مفهوم الرؤيا
  .(١)والرؤيا والرؤية باليقظة، إذ يختص الحلم بالنوم

  
كحلم ، وهي أضعفها ، وقد تكون النبوة في حالة نوم الخادم      :( (٣) ميخائيل مينا  (٢)يقول القمص 

  .(٥) )(٤)وفرعون، يوسف
: اليهود للحلم كوسيلة لتلقي الوحي ما ورد على لسان النبـي يعقـوب   ومما يدل على اعتبار     

"١١QِSْUُVْا XYِ Zُِك ا]ََ̂  XVِ َل`aَُب: َوdeُfْgَ `gَ .hُSْeُYَ :اiَjَkَ١١:٣١تك..."[ه[  
اkَm�ْْل  «: XYِ ِ{ْ|dfَُن َ}xَاَءى اwxVبtَpْSَuُVِ v`َن pْmVَ QٍmSْrُ XmYًِ[، َوmaَ`َل اZُ        ٥: " وما جاء في سفر الملوك    

�َp�ِ�ْواألمثلة كثيرة] ٥:٣مل١" [. »َ̂`َذا ُأ.  
وسيلة يعلن اهللا بها إرادته ألنبيائه أثناء اليقظة عن طريق صور حقيقية أو             :  فهي الرؤياوأما  
  . (٦)رمزية

                                                           

 .٢٣-٢١راجع ص ∗
  .٨١، ص]م١٩٧٠القاهرة، مكتبة الخانجي، [ط، .زكي شنودة، د، المجتمع اليهودي: انظر مثالً (١)
عزيز سوريال عطية،   .تاريخ المسيحية الشرقية، د   : انظر. [ إحدى درجات اإلكليروس، وتعني رئيس الكهنة       (٢)

  ].٢٩١، ص]ت.القاهرة، مكتبة المحبة ، د[ ميخائيل مكسي اسكندر، .د: ت
م، واختير مـديراً لكليـة      ١٨٩٧، التحق باإلكليريكية سنة     )بمصر(لد القمص ميخائيل بقرية السالمية بقنا       و (٣)

م، تتلمذ على يديه الكثير من مشاهير اإلكليروس القبطي، له عدة مؤلفات ١٩٢٩الرهبان الالهوتية بحلوان سنة 
: انظـر [ماً في الخدمة والرهبنة،     عا٥٣عاماً، قضى منها    ٧٣م عن   ١٩٥٦خاصة بالكتاب المقدس، توفي سنة      

، ياكون دميخائيل مكسي اسكندر   .د: تعليق وتبسيط ، و.ط، مقدمة موسوعة علم الالهوت، للقمص ميخائيل مينا      
  ]].ت.د، مكتبة المحبة، القاهرة[
وسف أو ربما قصد الحلم الذي رآه ي      . هذا خطأ من المؤلف، ألن الكالم هنا عن األنبياء ولم يكن فرعون نبياً             (٤)

  .لفرعون
 .١١-١٠ص، موسوعة علم الالهوت (٥)
  .٧٩ص، المجتمع اليهودي: انظر (٦)



٤٥ 

 

uًmVِ`}َ �َ�p`    اmSِtَVِْ�، َرَأhُmgْ اwumV      (١)m�َ XmYَِ�ِ� َوmYَ`ِة mwg���ُ̀       ١: "ومن أمثلتها رؤيا إشعياء التي يقول فيها      

�َ�َpْ�َVْا �ُtْ{َ �ُVُ`gََوَأْذ ،�ٍ�ِ{َxُْ̂   ].١:٦أش ..."[�Sَ�َ ُآ�X�ِxْ َ�`ل َو
 التي يقول   (٢)وقد ينتقل النبي بجسده وروحه إلى مكان الحدث مثل ما وقع في  رؤيا حزقيال              

ِْ̂� َ�ْ|XYِ ،`�َpِ َرْأسِ       ١: "فيها  �َgxِ�ْfِVَْوا �ِûَِ `�َVْا �ِ�َwuVا XYِ               �ِ�َwumVا XmYِ ،xِ�ْw�mVا �َmِ̂  xِm�ِ`fَVْا XmYِ ،�ِ�َwumVا 

َ̂` ُ hِ�َxِ اjَ XYِ �ُ�َg�ِtَVْْ�ِ� ذVَِ� اdْpَVِْم، َآ`gَ wXSَ�َ hْjَُ� اwxVب� َوَأَ}� Xm�ِ ِإ�mVَ ُهm�َ`كَ               �َfْ�َ ،َةxَ�َ�َ �ِfَ�ِاwxVا .
m�َ}ِ �ْmِِ̂�    َ�`ٍل�Sَ�َ X�ِfَ َ{َ|XYِ�ٍ ُرَؤى اZِ َأَ}� X�ِ ِإ�Vَ َأْرِض ِإxَ�ْاِ¡pَ� َوَو َ       ٢  �ٍ�َg�َِ̂  ِ{�¤ا، pْSَ�َِ� َآِ|َ�`ِء 

فبينما كان في السبي في بابل انتقل بجسده وروحه إلى إسـرائيل            ] ٢-١:٤٠حز  ..." [.اdm�ُ¥َVْبِ 
  .عن طريق الرؤيا اإللهية

ون وال  ومن خصائصها أنها شديدة الوطأة على النبي، وأن الموجودين بالقرب منـه ال يـر              
xَYََأhُgْ َأmjَ` َداmpjِ§ُل اvxVْؤmgَ` َوmrِْ�ي، َواm}َ�xV`ُل اgiِmwVَ�       ٧: "  في رؤياه  (٣)يقول دانيال ، يسمعون شيئاً منها  

xَmmgَ QْmmVَ Xmmfَِْ̂وا اvxVْؤmm�ِV ،`mmgَْ� َوQِ�ِpْmmSَ�َ �َmmaَ اْرِ}mmfَ`ٌد َ�ِ¬dmm�ُxَ�َYَ ،Qٌpmmا dmm©ُ|ِªَ�ْpَVِا  ي، hُmmpeِ|َYَ َأmmjَ` َو٨�ِmmrْ. َآdjُ`mmا 

   َ�tَp¬ِfَVْا `gَْؤvxVا ®ِiِه hُgْةً       . َوَرَأwdaُ ْ̄ دا " [ .َوwdaُ wXYِ ±َ|ْ{َ QْVٌَة، َوjََ°`َرِ}wXYِ hْVَwdUَ{َ X ِإuَYَ �Vَ`ٍد، َوQْVَ َأْ ِ|
٨-٧:١٠       .[   

ان وك١٥َ: "  وعندما تكون الرؤيا رمزية  ويطلب النبي تفسيرها فإنها تفسر له، كما قال دانيال
وسـِمعتُ صـوتَ    ١٦. لَما رَأيتُ َأنَا داِنيآَل الرْؤيا وطَلَبتُ الْمعنَى، ِإذَا ِبِشبِه ِإنْساٍن واِقٍف قُبالَِتي           

  ].١٦-١٥:٨دا "[.»، فَهم هذَا الرجَل الرْؤيا(٤)يا ِجبراِئيُل«: ِإنْساٍن بين ُأوالَي، فَنَادى وقَاَل
  
  
  

                                                           

 سنة وبعـد أن اسـتلم الحكـم بـأربع           ةارتقى العرش وعمره ست عشر     ،-أيضا-ملك يهوذا، سمي عزريا    (١)
سـنة  ين وخمسين سنة، وتـوفي حـوالي        تي اثن لوقد ملك حوا   وعشرين سنة استقلت اليهودية استقالالً كامالً،     

 .]٦٢٦-٦٢٥قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر[. م.ق٧٣٤
أحد األنبياء الكبار، ابن بوزي ومن عشيرة كهنوتية، بدأت خدمته النبوية في السنة الخامسة لـسبي                 : حزقيال (٢)

واليعرف وقت موته وال الطريقة التـي مـات     سنة على األقل،٢٢يهوياكين، وقد امتد نشاطه فترة تزيد عن     
 .]٣٠٢-٣٠١وس الكتاب المقدس، صقام[.بها

أحد األنبياء األربعة الكبار، وكان من عائلة شريفة، وبعدما تعلم ثالث سـنين أعطـاه اهللا فرصـة                  : دانيال (٣)
إلظهار علمه وحكمته ففسر حلما لنبوخذ نصر كان قد أزعجه ومكافأةً له نصبه حاكما على بابل ورئيسا على                  

 .]٣٥٨-٣٥٧ص قاموس الكتاب المقدس،[.بين أهل جيلهجميع حكمائها فنال شهرةً 
 .وسماه رجالً ألنه رآه في البداية في هيئة رجل، - عليه السالم –وهو المالك جبريل  (٤)



٤٦ 

 

  :والرؤيا، لفرق بين الرؤيةا
 :ومع اشتراك الرؤيا والرؤية في أنهما يحدثان في حال اليقظة إال أنهمـا يختلفـان فـي أن                 

  .(١)")غيبة"والعقل في حالة ، تفيد المعرفة بالروح) الرائي(الرؤيا وبالتالي (
 وكأن الرائي يدخل في حالة إلهية روحية عقلية أشبه ما تكون بالدهش تكـشف لـه معهـا                 

  .واستعادته لوعيه الكامل، لكنه ال يستطيع التعبير عنها إال عند إتمام العمل اإللهامي، الغيبيات
وما يرد من   : (يقول القمص ميخائيل مينا   ، ويعبر عن حالة غياب العقل المؤقتة تلك بالسبات       

 أو منظـر  أو مرآيّ النبـوة  (vision) "رؤيا"فإن كان معه سبات يسمى ، النبوة في حالة اليقظة
  .كرؤيا إشعياء النبي" وحي"، أو)روحي(

(٢))وهو أقوي من األول) transfiguration(التجلي "وإن لم تكن مع السبات فهو 
  

  .وفي مقابل ذلك يكون الناظر أو البصير في كامل وعيه العقلي أثناء اإللهام
ـ  ) وبالتالي الناظر (أما النظر : ((٣)يقول األب متى المسكين    ة بـالروح لألمـور     فتفيد المعرف

  (٤)).المستقبلة باالستشفاف والعقل في حالة صحو
  .كما سبق) التجلي(وهي الحالة التي تسمي 

بحيث يرى أمور المستقبل والغيب كأنها منظر مباشر يستطيع وصفه والتعبير عنه في نفس              
  .اللحظة
  
  
  
  

                                                           

 .٥٤٧ص، المرجع السابق (١)
  .١١-١٠ص، موسوعة علم الالهوت (٢)
لرهبنة في دير األنبا مقار، وفيه      اسمه يوسف اسكندر أحد بطارقة األقباط األرثوذكس انقطع ل        :  متى المسكين  (٣)

 مقالة، منها شروحاته ألسفار العهد الجديد، كما ألف مجلداً ضخماً عن       ٣٠٠ كتابا و  ١٨٠ألف ما يزيدعلى الـ     
وهو صـاحب   . القديس أثناسيوس، ومجلدين عن الرهبنة في مصر، وبعض هذه الكتب ترجم إلى لغاٍت عديدة             

ث يقوم بإعادة ترجمة النص والتعرف على كاتبه، ثـم يبـدأ فـي              منهج خاص في تفسير الكتاب المقدس؛ حي      
عامـا،  ) ٨٧(عن عمر ينـاهز  ) م٢٠٠٦ يونيو ٨(وقد توفي في . الشرح، والتفسير من خالل نصوص اآلباء  

 .ودفن في دير أنبا مقار في حفرة حفرها بنفسه في الجبل

، مطبعـة ديـر القـديس أنبامقـار       ، اهرةالق[، ٣ط، جـ٢، اآلب متى المسكين  ، الروح القدس الرب المحيي    (٤)
 ).٢/٥٤٦(، ]م٢٠٠٦



٤٧ 

 

  .ام عند األنبياءوالحلم هي من وسائل اإلله، والرؤية، أن كالً من الرؤيا: وحاصل القول
قد ظهر ) الرائي(بل إن اسم ، (١))roeh، رؤيه(وقد اصطلح اليهود على تسمية النبي بالرائي 

فَعاد الْغُالَم وَأجـاب    ٨: "وهذا ما يظهر في النص التالي     ، (٢)سابقاً السم النبي في التراث اليهودي     
ساِبقًا ٩. » ِفضٍة فَُأعِطيِه ِلرجِل اِهللا فَيخِْبرنَا عن طَِريِقنَا       هوذَا يوجد ِبيِدي ربع شَاِقلِ    «: شَاوَل وقَالَ 

َألن النَِّبـي   . »هلُم نَذْهب ِإلَى الراِئي   «: ِفي ِإسراِئيَل هكَذَا كَان يقُوُل الرجُل ِعنْد ذَهاِبِه ِليسَأَل اهللاَ         
  ] .٩ -٨: ٩صم ١" [.يالْيوم كَان يدعى ساِبقًا الراِئ

ويؤكد لنا الـنص التـالي      ، (٣))hozeh، حوزيه(أو بصير   ، كما أطلق على النبي اسم ناظر     
: ، وِللنَّـاِظِرين  »الَ تَروا «: الَِّذين يقُولُون ِللراِئين  ١٠: " وأنهما ليسا متطابقين  ، الفرق بين االسمين  

  ].١٠: ٣٠أش " [.انْظُروا مخَاِدعاٍت. مونَا ِبالنَّاِعماِتكَلِّ. الَ تَنْظُروا لَنَا مستَِقيماٍت«
ومع ذلك فقد انتشر في زمن األنبياء جماعة من الرائين والحالمين نافسو األنبياء في كشف               (

ومستندين علي أصل إلهي يكـشف لهـم   ، متخذين من ذلك حرفة لهم   ، والتنبؤ بالمستقبل ، الغيب
أن يرى الكثير ممـا     "  الرائي   –روئي  "إن لكلمتي   : (ية تقول ذلك الغيب، فهناك وجهة نظر علم     

 يستطيع أن يري أين يقع الـشيء        - مثالَ –فهو  ، ليس في مقدور الناس العاديين البسطاء رؤيته      
  أو (٤)يهـوه أو بعـل    (لكنه يستطيع أيضا استشراق المستقبل ألن اإللـه         ، الضائع أو المسروق  

  .(٦))مستقبل أو غيرهم يكشف له ذلك ال(٥)عشتروت
  :ويفهم من القول السابق

  .ومع ذلك أطلق عليهم اليهود مصطلح أنبياء، أن هؤالء ليسوا من زمرة األنبياء -١
أو ، )إله اليهـود  (أن اإلله من وجهة نظر هؤالء الرائين والحالمين قد يكون هو يهوه              -٢

تـشابهون  وبذلك فهم ي  ، غيره من اآللهة األخرى التي انتشرت حولهم في أوساط الوثنيين         

                                                           

 ).٨/١٤(، دائرة المعارف الكتابية: انظر (١)
، دار الينـابيع  ، دمـشق  [٢ط، آحويوسف. د: ترجمة، ريجكسي.م، أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية   : انظر (٢)

  .٣١، ص]م٢٠٠٧
 ).٢/٥٤٦(الروح القدس الرب المحيي، : انظر (٣)
، قـاموس الكتـاب المقـدس     : انظـر [، وهو إله الكنعانيين  "الرب أو السيد أو الزوج      "سم سامي معناه    هو ا  (٤)

 ].١٨٠ص
، قـاموس الكتـاب المقـدس     : انظـر [، والسومريين، واآلشوريين، هي اآللهة الرئيسة عند كل من البابليين       (٥)

 ].٦٢٨ص
 .٣١ص، أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية (٦)



٤٨ 

 

مع األنبياء الذين ظهروا كذلك في تلك الحقبة من تاريخ بني إسرائيل وانتقدهم األنبيـاء               
  .كما سنبين إن شاء اهللا، لكذبهم

  .أنهم يدعون أن مصدر إلهامهم هو تلك اآللهة المزعومة -٣
وفي مقابل ذلك يؤكد البعض اآلخر من المتخصصين أن األنبياء كانوا يوجهون النقد لهؤالء 

ألني لم " فكثيراً ما تردد عبارة ، ى إرادة إلهية أو إلى سلطة إلهية  ألن أعمالهم ال تستند إل    (
تأكيداً على عدم وجود عالقة بين يهوه وتلك الفئات التي تجعل من عملهم عمالً              " أرسلهم  

  .(١))دينياً له سلطته ومصداقيته
سمعوا َأنْـتُم َألنِْبيـاِئكُم وعـراِفيكُم       فَالَ تَ ٩: "وقد نهى النبي إرميا عن التردد على مثل هؤالء        
     قَاِئِلين ونَكُمكَلِّمي الَِّذين ِتكُمرحسو اِئِفيكُمعو اِلِميكُمحلَ   : وابب ِلكوا م١٠. الَ تَخِْدم    ـُأونتَنَبا يِإنَّم مَألنَّه

  . (٢)] )١٠-٩:٢٧إر " [ .كُم، وَألطْردكُم فَتَهِلكُوالَكُم ِبالْكَِذِب، ِلكَي يبِعدوكُم ِمن َأرِض
ويركز هذا الرأي على أن هؤالء العرافين والرائين إنما يتنبأون من خالل وسائل غير إلهية               

  .(٣)بل أجنبية وثنية
ويمكننا من خالل ذلك أن نقرر أن إلهام هؤالء إنما هو إلهام كاذب، يعتمد على االستعانة                

 .بالشياطين

، وهو مصطلح أطلقه أنبياء بني إسرائيل على جماعة من مدعي النبـوة            (:األنبياء الكذبة 
  .(٤))والذين حولوا النبوة إلى مهنة يتكسبون منها

  .ومن خالل التعريف يتضح أنهم قد يكونون جزءاً من الفئة السابقة
 فقد حذّر منهم    ،وأنهم مرسلون وملهمون من الرب وليسوا كذلك      ، وكون هؤالء يدعون النبوة   

  :الرب وأنبياؤه في مثل
وَأما النَِّبي الَِّذي يطِْغي، فَيتَكَلَّم ِباسِمي كَالَما لَم ُأوِصِه َأن يتَكَلَّم ِبِه، َأِو الَِّذي يتَكَلَّم ِباسِم                ٢٠" )١

النَِّبي وتُ ذِلكمى، فَيٍة ُأخْر٢٠:١٨تث"[.آِله .[ 

لَم ُأرِسـلْهم،   . ِبالْكَِذِب يتَنَبُأ اَألنِْبياء ِباسِمي   «: فَقَاَل الرب ِلي  ١٤ " لسان إرميا  ما ورد على   )٢
متُهالَ كَلَّمو ،متُهرالَ َأم١٤:١٤إر"[.و.[  

                                                           

  .١٤٩ص، ]م١٩٩٨، دار قباء، القاهرة[، ١ط، محمد خليفة حسن أحمد. د، انة اليهودية تاريخ الدي(١)
 .نفس الصفحة، المرجع نفسه (٢)
  .نفس الصفحة، المرجع نفسه (٣)
 .١٤٨-١٤٧ص، المرجع نفسه (٤)



٤٩ 

 

ويٌل ِلَألنِْبياِء الْحمقَى الذَّاِهِبين وراء روِحِهـم ولَـم يـروا     "، ما ورد علي لسان حزقيال  )٣
ةً   ٦... ًئاشَيافَةً كَاِذبِعراِطالً وا بَأور .الْقَاِئلُون :     مِسـلْهري لَم بالرو ،بالر يح٣: ١٣حـز  " [و ،
  .وغيرها من الشواهد األخرى].٦

  
 : مصدر إلهام األنبياء الكذبة

  ،وقد اضطربت أسفار القوم المقدسة في تحديد مصدر اإللهام لهؤالء األدعياء
  .أو الداخلي الصادر عن قلب اإلنسان، ينسبه إلى اإللهام النفسيفتارة  )١

الَ تَسمعوا ِلكَالَِم اَألنِْبياِء الَِّذين يتَنَبـُأون       : هكَذَا قَاَل رب الْجنُودِ   ١٦: " كما ورد في سفر إرميا    
فهذا القـول   ، ]١٦: ٢٣إر  " [. ِبِهم الَ عن فَِم الرب    يتَكَلَّمون ِبرْؤيا قَلْ  . لَكُم، فَِإنَّهم يجعلُونَكُم باِطالً   

بينما هم يكذبون في ذلك بحيث لم يحصل       ، يفضي إلى أن هؤالء إنما يدعون حصول اإللهام لهم        
  .لهم إلهام أصالً

كما ورد في   ، (١)وهو مصطلح يطلق على الشياطين    ، وتارة ينسبه إلى األرواح الشريرة     )٢
ا سأل الرب جنود السماء جميعهم من منهم يستطيع إغواء آخاب ملك            عندم، سفر الملوك األول  

): الـشيطان (إسرائيل يستدرجه ليهزم في إحدى المعارك التي يريد خوضها فقال الروح الشرير           
: ٢٢مل  ١" [.ِئِهَأخْرج وَأكُون روح كَِذٍب ِفي َأفْواِه جِميِع َأنِْبيا       : فَقَاَل٢٢ِبماذَا؟  : وقَاَل لَه الرب   "أنا  
٢٢ -١٩.[  

وبذلك يظهر أن لـدى القـوم       ، لكنه إلهام كاذب  ، وهذا القول يؤدي إلى أنهم يأتيهم إلهام          
  .ترادفاً بين اإللهام ووسوسة الشيطان من حيث المعنى ابتداء، ال من حيث الصدق والكذب فيه

لكاذبة فـي قلـوب     وهكذا يظهر لنا أن الشياطين وإن كانت هي التي تلقي باإللهامات ا               
  . األنبياء الكذبة إال أن الرب هو من سلّطها ومكّنها من ذلك

وهو أن مصدر إلهامهم هو الشيطان بعلم الرب بغرض ، وهذا يقودنا إلى الرأي الثالث    )٣
ويشهد لذلك ما ورد في سفر التثنية حيث حذّر الرب مـن اتبـاع األنبيـاء                ، امتحان الشعب 

حتى ولـو صـنعوا لهـم معجـزات         ، واء الناس بعبادة غيره   والحالمين بالكذب إلغ  ، الكذبة
فَالَ تَسمع ِلكَالَِم ذِلك النَِّبي َأِو الْحاِلِم ذِلك الْحلْم، َألن الـرب ِإلهكُـم              ٣: "يقول العدد . وأعاجيب

، ]٣-١: ١٣تث [ ".كُم وِمن كُلِّ َأنْفُِسكُميمتَِحنُكُم ِلكَي يعلَم هْل تُِحبون الرب ِإلهكُم ِمن كُلِّ قُلُوِب
  .(٢)وهذا ما ذهب إليه مؤلفو قاموس الكتاب المقدس

                                                           

  ).٤/١٤٩(، دائرة المعارف الكتابية: انظر (١)
  .٥٩٠ص، قاموس الكتاب المقدس: انظر (٢)



٥٠ 

 

أن إلهام هؤالء هو إلهام شيطاني المصدر مؤيد بسلطان الـرب مـن         : وحاصل هذا القول  
وإنما االبتالء واالختبار لـصدق     ، لكن غايته ليست هي إبالغ الحق عن الرب       ، حيث ابتدائه 

  .ن بهاإليما
 وهي ما ورد في سفر عالمة تميز بين اإللهام الصادق واإللهام الكاذب  ويقدم النص المقدس    

فَما تَكَلَّم ِبِه النَِّبـي     ٢٢كَيفَ نَعِرفُ الْكَالَم الَِّذي لَم يتَكَلَّم ِبِه الرب؟         : وِإن قُلْتَ ِفي قَلِْبك   ٢١: " التثنية
  لَمو بِم الرِباس           ،ِبِه النَِّبـي اٍن تَكَلَّمْل ِبطُغْيب ،بِبِه الر تَكَلَّمي الَِّذي لَم الْكَالَم وفَه ،ِصري لَمثْ ودحي 
٢١:١٨-٢٢تث " [.فَالَ تَخَفْ ِمنْه.[  

أيضاً حتى على أولئـك الـذين       ) نبي(أطلق بنو إسرائيل مصطلح     :  أنبياء األصنام واألوثان  
  .طان اآللهة الباطلةتكلّموا بسل

النبي هو من يتكلم أو     : "في قاموس الكتاب المقدس ما نصه     ) نبي(فقد ورد في تعريف كلمة      
بل هو من قوة خارجة ، دون أن يكون ذلك الشيء من بنات أفكاره، يكتب عما يجول في خاطره   

ند عباد األصـنام    وقوة اآللهة المتعددة ع   ،  قوة اهللا عند المسيحيين والعبرانيين والمسلمين      –عنه  
 وقد ورد (١).."مثل اآلشوريين والكلدانيين والمصريين والفينيقيين واليونان والرومان ...الوثنيين 

 -إله الكنعـايين  *  وهو كما تقدم-في سفر الملوك األول أن هناك أربع مئة وخمسين نبياً للبعل       
 واجمع ِإلَي كُلَّ ِإسراِئيَل ِإلَى جبـِل        فَاآلن َأرِسلْ : " يقول النص ، (٢)وأربع مئة نبي لآللهة أشيرة    

الْكَرمِل، وَأنِْبياء الْبعِل َأربع الِْمَئِة والْخَمِسين، وَأنِْبياء السواِري َأربع الِْمَئِة الَِّذين يـْأكُلُون علَـى               
  ].١٩ : ١٨مل١" [»(٣)ماِئدِة ِإيزابَل

 تمييزاً لهم عن األنبياء الحقيقيين المبعـوثين        –(٤)ياء باألنبياء المزيفين  وقد عرف هؤالء األنب   
 والفرق الذي يظهر لي بينهم وبين األنبياء الكذبة هو أن هؤالء أنبياء وثنيون لآللهة               -من الرب 

، أما األنبياء الكذبة فهم من اليهود أنفسهم لكنهم ادعوا أنهم أنبياء باسـم الـرب              ، الوثنية الباطلة 
أن أنبياء الوثنين يعتقدون أن آلهتهم       وقد مر معنا  .  -كما يعتقد اليهود  –لواقع أنهم ليسوا كذلك     وا

                                                           

 .٩٤٩ص، تاب المقدس قاموس الك (١)
، مادة بعـل  ، قاموس الكتاب المقدس  : انظر[، - كما يعتقد الوثنيون   -وهي زوجة اإلله بعل   ، ةهي آلهة كنعاني   (٢)

 ].١٨١ص
وكانت تعـول  ، وأدخلت إلى إسرائيل عبادة البعل وأشيرة، هي ابنة كاهن وثني تزوجت بآخاب ملك إسرائيل       (٣)

: انظـر [، لكنها ُألقيت من النافذة وأكلتها الكـالب      ، ت قتل أنبياء الرب   وحاول، كثيرين من كهنة البعل وأشيرة    
  ] . ١٤١ص، قاموس الكتاب المقدس

  .٩٤٩ص، قاموس الكتاب المقدس: انظر (٤)



٥١ 

 

ومن ثم فهم يستحقون ، هي مصدر إلهامهم أما من وجهة نظر اليهود فهم في حكم األنبياء الكذبة           
  .الموت

، فَيتَكَلَّم ِباسِمي كَالَما لَم ُأوِصِه      وَأما النَِّبي الَِّذي يطِْغي   ٢٠: "بناء على النص المقدس الذي يقول     
النَِّبي وتُ ذِلكمى، فَيٍة ُأخْرِم آِلهِباس تَكَلَّمِبِه، َأِو الَِّذي ي تَكَلَّمي ٢٠:١٨تث " [.َأن[  

ونـزل  ، وأمر الشعب بأن يمسكوا بأنبياء البعل     ، لذا فقد استجاب النبي إيليا لهذا األمر اإللهي       
  .(١)ر وقتلهم كما ورد ذلك في سفر الملوك األولإلى النه

وفي المؤلفـات البـشرية     ، في العهد القديم  ) أنبياء(ومع ذلك فقد أطلق علي هؤالء مصطلح        
بمعناه اللغوي الذي يركـز علـى       ) نبي(األخرى، مما يدل على أن القوم سيستخدمون مصطلح         

  .كشف الغيب، ولو بإلهامات شيطانية أو باطلة
  : ما سبق أن اإللهام عند القوم على نوعينونستنتج م

أو لألولياء الذين يالزمونهم أو يمارسون رياضات       ،  وهو ما كان لألنبياء    :إلهام صادق : أوالً
  .ونفسية ليرتقوا إلى مراتبهم، روحية
أو لألنبياء  ،  وهو ما كان لألنبياء المزيفين التابعين لألوثان واآللهة الباطلة         :إلهام كاذب : ثانياً
  .  الكذبة

وليـست مـن    ، )أنبياء(وقبل أن أختم حديثي عن الطوائف التي أطلق عليها اليهود مصطلح            
النبوة في شيء أود أن أنوه إلى أن اليهود يرون أن اإللهام أو الوحي غير مختص بالرجال فقط                  

 . بل إنه قد يكون للنساء أيضاً، أي أن اإللهام يشمل النساء أيضاً

، (٣)ودبورة، (٢)مريم أخت موسى وهارون   : هود المقدسة أربع نبيات هن    وقد ذكر أسفار الي   
  .(٥)وخلدة، (٤)وحنة

                                                           

 .١٨ اإلصحاح ،وردت القصة كاملة في سفر الملوك األول (١)
... هارون ما كان أبوك امـرأ سـوء       يا أخت   " وليست هي والدة عيسى عليه السالم التي قال اهللا تعالي فيها             (٢)
وقد وردت " إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله"وإنما هي المشار إليها في قوله تعالى ، ]٢٨:مريم [

 .٨٥٦ص، ترجمتها في قاموس الكتاب المقدس
يت وكـان   نبية وزوجة لفيدوت وقد كانت تقيم تحت شجرة نخيل سميت باسمها وتوف           " نحلة" اسم عبري معناه     (٣)

  ].٣٦٨الكتاب المقدس، ص: انظر[ سنة ١٥٥لها من العمر 
 ،كانت عاقرا ونذرت أنها إذا ولدت طفال ذكرا تخصصه لخدمة الرب" حنون نعمة، حنان" اسم عبري معناه (٤)

  .]٣٢٤الكتاب المقدس، ص: انظر.[ونفذت نذرها، وأصبحت أم صموئيل النبي، وأجاب اهللا صالتها الحارة
هي امرأة شالوم، وهي نبية شهيرة سكنت القسم الثاني من أورشليم في عهـد              " ابن عرس " ي معناه اسم عبر  (٥)

  ].٣٤٤قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر. [الملك يوشيا وتنبأت عن خراب أورشليم



٥٢ 

 

  :اإللهام لغير األنبياء عند اليهود
لكننا هنا سنتحدث عـن فئـات   ، تكلمنا في الصفحات السابقة عن األنبياء وطبيعة اإللهام لهم       

  .وإطالع الشعب عليها، وامرهأخرى من الناس كانت لديهم القدرة علي معرفة إرادة اهللا وأ
 – في نظر اليهود     -أنها موحي لها من عند الرب       ، أو تبليغها لهم ويصدق علي هذه الفئات      

  .أي أنها ملهمة إذا التزمنا بالقول بأن اإللهام مرادفٌ للوحي  من وجهة نظر اليهود
  :وهذه الفئات هي

 .الكهنة -١

  .الكتبة -٢
 ). الحكماء(الحاخامات  -٣

  .للكهنةاإللهام : أوالً
الشخص المخصص لتقديم الذبائح للـرب      : الكاهن في اصطالح الكتاب المقدس بعهديه هو      (

     (١))) الالويون(وقد كانت هذه المهمة محصورة في بني هارون 
م أن صاروا   .ثم ما لبث هؤالء وبخاصة بعد السبي البابلي الثاني لليهود في القرن الخامس ق             

  .(٢) إنه حدث اختالف بين شخصية النبي والكاهن والعرافحتى، هم الواسطة بين الرب وشعبه
فكذلك الكاهن كـان يـستطيع      ، فكما أن النبي يستطيع كشف الغيب عن طريق صلته بالرب         

  .ذلك
ويؤكد ذلك ما ورد في القاموس الموسوعي للعهد الجديد حيث يوضح مهمـة الكـاهن فـي                 

، لم تكن أساساً في الخدمة المتعلقة بالـذبائح مهمة الكاهن في إسرائيل يبدو أنها    : (إسرائيل بقوله 
 واستشهد مؤلف القاموس بما ورد في سفر صموئيل األول من توسـيط    (٣))بل التكلم باسم الرب   

الملك شاول للكاهن لسؤال الرب عن صاحب الخطيئة التي بسببها تأخر نصر إسـرائيل علـى                
  .(٤)الفلسطينيين

                                                           

 .٦٧٩ص، معجم الالهوت الكتابي: وانظر كذلك) .بتصرف يسير.(٧٩١ قاموس الكتاب المقدس، ص (١)
، ]م٢٠٠٦، دار الشروق، القاهرة[، ٣ط، جـ٢، عبد الوهاب المسيري.د، ود واليهودية الموجزةموسوعة اليه  (٢)
)٢/٣١.( 
 .٣٠٢ص  (٣)
 . تقريبا٤٢ً -٣٦من العدد، ١٤وردت القصة كاملة في سفر صموئيل األول اإلصحاح  (٤)



٥٣ 

 

موئيل النبي الرسمي إلسرائيل في تلك الفترة من        ونالحظ هنا أن هذا الطلب كان في حياة ص        
مما يدلل على أن إلهام الكاهن      ، وأنه صدر من شاول الذي سبق له التنبؤ من جهة أخرى          ، جهة

  .كان يضاهي إلهام األنبياء بالفعل في نظر القوم
هي أن يجـد  : (قال في الثانية منها،  إحدى عشرة مرتبة للنبوة(١) وقد ذكر موسى بن ميمون
أو ، فيتكلم بحكـم أو بتـسبيح     ، وقوة أخرى طرأت عليه فتنطقه    ، الشخص كأن أمراً ما حل فيه     

وهذا كله في حال اليقظة وتصرف الحـواس        ، أو بأمور تدبيرية أو إلهية    ، بأقاويل عظيمة نافعة  
  . (٢))إنه مدبر بروح القدس: وهذا هو الذي يقال عنه، على معتادها

في العهد القديم أنهم حّل فيهم الروح القـدس أو تكلـم علـى              وجعل يذكر أصنافاً ممن ذكر      
.  هو من هـذه الطبقـة      (٣)كاهن كبير مسئول من أوريم وتوميم     : وكذلك كل : (لسانهم حتى قال  

  .(٤))السكينة حلّت عليه وتكلم بروح القدس: أنه كما ذكروا، أعني
  : ونالحظ على كالم ابن ميمون عدة أمور هي

وهـذا  ، إذ الحديث هنا عن مراتب النبوة كما تقـدم        ، مرة األنبياء أنه أدخل الكهنة في ز     -١
  .والسلطة الواجبة االتباع باعتبارهم مبلّغين عن الرب، يعطي إللهامهم صفة اإللزام اإللهي

وهو أيضاً اسم الفيض اإللهي العقلي الذي يفيض على النبيـين           : (وقد قال في تعريف الروح    
ه الروح القدس الذي ذكره في المرتبة الثانية من مراتب النبوة     وهذا الروح هو عين   ، )فيتنبأون به 

: وذكـر أيـضاً  ]. ٢٥ :١١عد" [ فَلَما حلَّتْ علَيِهِم الروح تَنَبُأوا     : "حيث قال حين ذكر أمثلة ذلك     
 ٢" [وذَا وسكَّان ُأورشَِليم،  اصغَوا يا جِميع يه   «: فَقَاَل١٥كَان علَيِه روح الرب ِفي وسِط الْجماعِة،        "

  .(٥)]١٥-١٤: ٢٠أخ 

                                                           

رارها، وصنف شـرحا     امتهن الطب وحذق به، كما كان عالما بشريعة اليهود وأس          هو فيلسوف يهودي المع    (١)
هـ بمصر، وأوصى بدفنه في بحيرة طبرية       ٦٥٠للتلمود، الذي هو شرح التوراة وتفسيرها، مات حوالي سنة          

أخبار العلمـاء بأخبـار الحكمـاء،       : انظر(لما فيها من قبور بني إسرائيل وقدميهم في الشريعة ففُعل به ذلك             
 ).٢١٠-٢٠٩ص

 .٤٣٦-٣٤٥ص، داللة الحائرين (٢)
أو ربما حجرين كانا يحفظان فـي  ، ويرجح أنهما شيئان صغيرين، "أنوار وكماالت"تان عبريتان معناهما   كلم (٣)

موسوعة المصطلحات الدينيـة    : وانظر كذلك / ١٣٦ص، قاموس الكتاب المقدس  : انظر.[صدرة رئيس الكهنة  
 ].٣٦ص، ]م٢٠٠٣،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة[، ط.د، رشاد الشامي.اليهودية، د

، ١حـسين اتـاي، ط    .د: داللة الحائرين، موسى بن ميمون القرطبي، عارضه بأصوله العربيـة والعبريـة            (٤)
  . ٤٣٦-٣٤٥، ص]هـ١٤٢٨القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، [
  .٤٣٦ص، المرجع نفسه: انظر (٥)



٥٤ 

 

  .وهو نفسه الروح القدس، روح الرب: أي أن الروح هو
ويعتبـره بـشكل    ، ويؤيد ذلك ما ذُكر من أن العالم اليهودي يسمي الروح القدس بروح اهللا            

  .(١)خاص قوة إلهية تعرف األنبياء بالمستقبل والخفيات
وبالتالي ،  القدس هو جوهر إلهي أي أنه ليس واسطة في اإللهام هنا      ومن هنا يتبين أن الروح    

  .يكون إلهام الرب للكهنة هو إلهام مباشر ال واسطة فيه
وأن الكاهن يكون فـي حالـة   ، أنه خصص إلهام الكهنة بأنه يحدث في حال اليقظة فقط      -٢

ين النبي الذي قـد يأتيـه       وهو بذلك يفرق بينه وب    ، اإللهام متمتعاً بكامل قواه وحواسه االعتيادية     
وإن كان يشابه الرائي الذي ينكشف له الغيب في اليقظـة دون            ، في حال المنام  ) اإللهام(الوحي

  .غياب حواسه أو عقله أثناء اإللهام
وقد رأى بعض الالهوتيين أن الكهنة لم يتشابهوا مع األنبياء في القدرة على اإلطالع واإلنباء   

  . محلهم تماماًوإنما حلّوا، عن الغيب فحسب
ونالحظ أن التوراة ال تعود تتكلم عن النبيـين بعـد القـرن             : (كما ورد في الجامع المحيط    

  .(٢))فحّل محلّهم الكهنة الذين يعلنون األقوال النبوية في المعبد، م.الخامس ق
 فال، وقد حّل الكهنة محلّهم   ، وإذا كان األنبياء يعلنون أقوال الرب عن طريق الوحي واإللهام         

ريب إذاً أنهم أصحاب وحي وإلهام، بحيث يلقى في روع أحدهم أمراً ما عن طريـق الـروح                  
القدس فيتلفظ من خالله أو يتصرف وفق ما يمليه عليه الروح، وهذا المعنى يوافق مفهوم اإللهام 

  .في اللغة العربية
 بأن قـوةً مـا    فقد جعل هذه الحالة التي ذكرها ابن ميمون من شعور المرء    (٣)أما ابن كمونة  

أو أموٍر إلهية ونحو ذلـك هـي        ، وأقاويل عظيمة ونافعة  ، طرأت عليه وأنطقته بحكٍم وتسابيح    
فال يعد الـولي    ، وصرح بأن الوالية هي مرتبةٌ دون النبوة      ، مرتبة من مراتب الوالية ال النبوة     

                                                           

المكتبـة  ، بيـروت [، ١ط، يالخوري بولس الفغال  ، المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم      : انظر (١)
 .٥٨٩ص، ]م٢٠٠٣، البوليسية

  .١٢٩٥ص، المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم (٢)
صـنف كتابـاً سـماه      ، من أشهر فالسفة اليهود في القرن السابع الهجري       ، هو سعد بن منصور بن كمونة      (٣)
لكنـه  ، مما أثار المسلمين عليه وطالبوا بقتله     ، هاجم فيه اإلسالم وعقائده ورسوله    ) األبحاث عن الملل الثالث   (

 ].خاتمة كتاب تنقيح األبحاث: انظر. [م٦٨٣ومات فيها سنة،  واختبأ بها- الحلة–فر إلى إحدى قرى العراق 



٥٥ 

 

 في أن هذا الولي     وإن كان قد اتفق مع ابن ميمون      ، بل إن كل نبي ولي وليس كّل ولي نبياً        ، نبياً
  .(١)متكلم بروح القدس

ويظهر من هذا القول أن ابن كمونة يتفق مع ابن ميمون في أن اإللهام خـارجي المـصدر                  
 أو قوة ما طرأت عليه فيخرج بذلك اعتقاد أن          - على حد قوله   –بحيث يشعر الملهم بأن أمراً ما       

  .سان نفسهاإللهام هو من قبيل الوحي النفسي أي نابعٌ  من داخل اإلن
كما يتفق معه في أن الملهم يتكلم بأمور وتدابير إلهية أي يخبر أو يبلغ أمراً ما عن الـرب،                   

  . كما بينّا في كالم ابن ميمون–وأن ذلك يحدث في حال اليقظة وتصرف الحواس على معتادها 
ر هـو   وأن المتكلم بهذه األمو   ، وأخيراً يتفق معه في أن ذلك يحدث تحت إمرة الروح القدس          

  . من يسمى متكلم بروح القدس
أن هذا يسمى ولياً وال يندرج تحت مسمى        : ولكنه يختلف معه في أمٍر شديد األهمية أال وهو        

  .وبذلك فهو أقل مرتبة منه، )نبي(
  .واألمر األهم أنه أعطى لكالم األولياء سلطة إلهية عظيمة تضاهي سلطة األنبياء

  .لياء سلطة إلهية شأنهم شأن األنبياء وإن لم يكونوا أنبياءأن لكالم األو: والخالصة من كالمه
أن الكهنة ملهمون باتفاق علماء اليهـود       : وبناء على ما تقدم فإننا نخلص إلى نتيجة مفادها        

وتبعاً لذلك فهم أصحاب وحي يجعلهم آلة في يد الروح القدس يتكلم بألسنتهم بـأموٍر    ، ومفكريهم
 .م وهم مع ذلك في كامل قواهم الفكرية والعقليةأو يلقيها على ألسنته، إلهية

 - كسعد بن كمونة   -في حين سماهم غيره     ، - كموسى بن ميمون   -وقد سماهم البعض أنبياء   
فهم ملهمون في   ، ومع اختالف التسمية بين الفريقين إال أنهم أصحاب وحي عند الجميع          ، أولياء

  .جميع األحوال وعلى كل األقوال
  

  .تبةلكاإللهام ل: ثانياً
فإذا كـانوا   . سواء كانوا من األنبياء أو غيرهم     ، ونقصد بهم كتبة األسفار المقدسة عند اليهود      

إذ قد سلّمنا سلفاً بـأنهم      ، من األنبياء فال غرابة في أن يكونوا ملهمين في وقت تدوين نبوءاتهم           
  .هناوأما غير األنبياء من الكتبة فهؤالء هم من أختصهم بالكالم . أصحاب إلهام ووحي

بعد ذكره للكهنة في ذات     ، وقد ذكرهم موسى بن ميمون في المرتبة الثانية من مراتب النبوة          
، وألّف سليمان األمثـال   ، وبهذا النحو من الروح القدس ألّف داود المزامير       : (المرتبة حيث قال  

                                                           

 .٦تنقيح األبحاث للملل الثالث، ص: انظر (١)



٥٦ 

 

 مـن   وسائر الكتب بهذا النحـو    ، والجامعة ونشيد األناشيد، وكذلك دانيال وأيوب وأخبار األيام       
  .(١)...)ولذلك يسمونها كتباً يعنون أنها مكتوبة بروح القدس.. الروح القدس ُألّفت 

وننبه هنا على أن داود وسليمان ودانيال وكذلك أيوب من وجهة نظر ابن ميمون ليسوا مـن    
  .بل طبقة دونهم وإن تسموا أنبياء في العموم،  النبي وغيرهم(٢)طبقة إشعيا وإرميا وناتان

هو أنهم تكلموا بروح القدس ولم يكن عندهم يقين بأن ذلك الذي دفعهـم لكـالم أو                 والسبب  
وإشعيا وغيرهما فإنهمـا    ، بخالف إرميا ، هو وحي إلهي  ) في الحلم (إبالغ ما شاهدوه أو سمعوه      
فذلك الوحي يخبره أنها نبوة وأنه أتاه الوحي، بحيث ال يـسمون            ، وإن جاءهما الوحي في الحلم    

  .ة أحالماً إال ويقطعون معها بأنها وحيأحالمهم النبوي
 أجمعت األمة اليهودية على إدراج سفر دانيال ضمن         - كما يقول ابن ميمون    –ولهذا السبب   

  .(٣))أسفار األنبياء(ال ضمن األنبياء ، )أسفار الحكمة(الكتب 
  :  وهي نتيجة هامةونصل هنا من خالل كالم موسى بن ميمون إلى

أو بما رآه في المنام من رؤية       ، ا وجده في نفسه من فعل الروح القدس       أن الملهم وإن تكلّم بم    
وإنما قد يظهر لـه ذلـك       ، فإنه ال يجزم أن ذلك وحي من الرب أبداً        ، ملك أو رؤية الرب ذاته    

بخالف األنبياء الذين يوقنون    ، وعدم معارضته له  ، بتوافقه مع مجموع ما يوحى به إلى األنبياء       
  .من الرب ويقطعون بهمن أنفسهم أن ذلك وحي 

  : وخالصة القول مما سبق هي
أي ،  مؤيدون بالروح القـدس    - في نظر اليهود   –أن كتبة األسفار المقدسة من غير األنبياء        

  .أنهم ملهمون
وعلى كل حال لـسنا     : (ويؤيد ما ذهبتُ إليه ما ورد في معجم الالهوت الكتابي بشأن الكتابة           

فاألنبياء وكتبة الحكمة على اتصاٍل مباشـٍر مـع اهللا          ، خطأعرضة للتقلّب أو ال   ، أمام كلمة بشر  
والذي هدفه االتصال المباشر مع اهللا      ، وهذا هو عين اإللهام الذي أقصده عند اليهود       .  (٤))الحي
  .الحي

                                                           

 .٤٣٥ص، داللة الحائرين (١)
 وكان مستشارا لهما ورسـوالً يحمـل        -عليهما السالم –ان  نبي من يهوذا، عاش في أيام الملكين داود وسليم         (٢)

 ].٩٤٣قاموس الكتاب المقدس، ص.[إليهما نصائح الرب وتحذيراته، وكان كاتبا عندهما يؤرخ حياتهما
  .٤٣٩ ص-٤٣٧تفصيل هذه المسألة في داللة الحائرين من ص: انظر (٣)
  .٦٦٢ص  (٤)



٥٧ 

 

 إلى ذكر أبرز العقائد التي بنيت       - إن شاء اهللا   –وسأتعرض في الفصل الثاني من هذا الباب        
  .لملهمين من األسفار المقدسة لدى اليهودعلى نصوص هؤالء الكتبة ا

  ).الحكماء(الحاخامات : ثالثاً
وكان هذا المصطلح يطلق على     . (١)"الرجل الحكيم أو العاقل   "هي كلمة عبرية معناها     : حاخام

 وهي  (٣)"رابي"كما كان يلقّب الواحد منهم بلقب       " حاخاميم" وهو مفرد لكلمة     (٢)جماعة الفرييسيين 
واسـتخدمت  ، (٤)وكانت تطلق على أعضاء الـسنهدرين    ، "ضليع"أو  " عظيم"اها  كلمة عبرية معن  

  ، (٥)للمعنى ذاته" أحبار"وجمعها " حبر"كلمة 
واإلفتاء وفقها بكل حالة ال تكون فيها أقـوال  ، تعليم الشريعة(ووظيفة هؤالء الحاخامات هي   

قـادة الـدينيون للجماعـة      ولعل هذا هو السبب في اعتبارهم هم ال       ، (٦))التوراة واضحة للجميع  
  .(٧)اليهودية

  .ويصعب تحديد الفترة الزمنية التي ظهر فيها هؤالء العلماء على وجه الدقة
أو أنهم  ، وأقرب ما يمكن قوله في ذلك أنهم اختلطت شخصياتهم بشخصيات األنبياء والكهنة           

واء ما ورد منها فـي   خلفوا هذين الفريقين في تعليم وإرشاد اليهود فيما يتعلق بأمور الشريعة س           
  .التوراة أو التلمود

                                                           

 . ٢٥٥، ص]م١٩٧٠بيروت، دار الجيل، [ان، قوجم.  عربي، تأليف ي–قاموس عبري:   انظر(١) 
وهي إحدى فئات اليهود الرئيسة الثالث التي كانت تنـاهض الفئتـين            " المعزل" الكلمة من اآلرامية ومعناها      (٢)

أما من حيث العقيدة فكانوا يقولون بالقدر ويجمعون بينـه وبـين إرادة           . األخريين فئتي الصدوقيين واألسينيين   
انوا يؤمنون بخلود النفس وقيامة الجسد ووجود األرواح، ومكافأة اإلنسان ومعاقبتـه فـي              وك. اإلنسان الحرة 

اآلخرة بحسب صالح حياته األرضية أو فسادها غير أنهم حصروا الصالح في طاعة الناموس فجاءت ديانتهم          
وزعمـوا أنـه   . وقالوا بوجود تقليد سماعي عن موسى تناقله الخلف عن السلف. ظاهرية وليست قلبية داخلية   

كان الفريسيون في أول عهدهم من أنبل الناس خلقاً وأنقاهم ديناً،           . معادل لشريعته المكتوبة سلطة أو أهم منها      
وقد ال قوا أشد االضطهاد، غير أنه على مر الزمن دخل حزبهم من كانت أخالقهم دون ذلك، ففسد جهـازهم                    

 ].  ٦٧٤المقدس، ص قاموس الكتاب : انظر.[ بالرياء والعجبمواشتهر معظمه
وقد كانت منتشرة بين يهود الغرب      ، العبرية)رف(وهي تعريب لكلمة    ، الواردة في القران الكريم   " رباني"أو   (٣)

  .أكثر
  ].٤٨٩ص، قاموس الكتاب المقدس: انظر[، مجلس اليهود الكبير أو المحكمة اليهودية العليا (٤)
  ).٢/٣٨(، يهود واليهوديةموسوعة ال: انظر معنى الكلمة ومرادفاتها في (٥)
 ).بتصرف يسير. (٢٧٥موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، ص (٦)
  ).٥٩/ ٢( موسوعة اليهود واليهودية،:  انظر(٧)



٥٨ 

 

عنـد الحـديث عـن      ) موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية   (ويؤيد ذلك ما ورد في كتاب       
" الرائـي "أو  " حوزيـه "مرادفات كلمة نبي في اللغة العبرية حيث ذكر المؤلف بعد ذكره لكلمة             

ف وكـاهن أكثـر مـن       فهو حكيم وساحر وعرا   : (وهي من مراتب النبوة أو صورها ما نصه       
  .(١)")نبي"

مما يعني نوعـاً مـن التقـارب    ) حكيم(وكما نالحظ فقد جعل المؤلف أول معنى للكلمة هو    
  . بين المعنيين- إن لم نقل بالتطابق–الشديد 

، وصار الحكماء موجهي الـشعب    : (كما يشهد لذلك ما ذكره الخوري بولس الفغالي في قوله         
 واستشهد لتدعيم قوله بمـا ورد       (٢))أخذوا في بعض المرات لقبهم    و، فشابه كالمهم كالم األنبياء   

... ِفي الـشَّواِرِع تُعِطـي صـوتَها      . اَلِْحكْمةُ تُنَاِدي ِفي الْخَاِرجِ   ٢٠: "في الكتاب المقدس مثل قوله    
  ].٢٢-٢٠: ١أم ...." [ِإلَى متَى َأيها الْجهاُل تُِحبون الْجهَل،«: قَاِئلَة٢٢ً

تقدر على كل شيء وهي وحدها وتجدد كل شيء وهي ثابتة في            : "له وهو يصف الحكمة   وقو
  ].٢٧: ٧حك " [ذاتها وعلى مر األجيال تجتاز إلى نفوس قديسيه فتُنِشئ أصدقاء هللا وأنبياء
  .وبذلك يشترك الحكماء مع األنبياء في التسمية كما ذكر الخوري بولس

   .كونوا ملهمين من هذا الجانبوإذا كان األمر كذلك فال غرابة أن ي
وإذا لم يسلّم لنا شخص ما بما ذهبنا إليه من الترادف أو التقارب الشديد بين الحكيم والنبـي                  

منـذ أيـام    ) غالبية اليهود [(فإن الحق الذي ال مراء فيه أن        ، وكون الحكيم ملهماً بناء على ذلك     
ولذلك عد كل ما يـصدر      ، م بالوحي ولكن باتصاله ،  آمنوا ليس فقط بعصمة الحاخامات     (٣)عزرا

  .(٤)]عن الحاخام له صفة القدسية واإللزام الشرعي
الذي ذاع عند قيـام مجادلـة       ، ومما يؤيد هذا االعتقاد لدى اليهود هو القول اليهودي الشهير         

ويصنفان من أكـابر    ، وهما عالمان من علماء اليهود    " شاماي"و  " هليل"تاريخية دينية بين أسرة     
كالم هؤالء وأولئك كالم اهللا الحي ولكن الـرأي الـذي   : " وحسم الخالف بهذا القول ، يهمحاخام

                                                           

 ٢٠٥ص، موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية (١)
 .١٢٩٥ص، )نبي(مادة ، المحيط الجامع (٢)
ط الوي عاش في فترة السبي البابلي، ثـم سـمح لـه             وهو اسم لكاهن من وس    " عون"هو اسم عبري معناه      (٣)

م، ولقبوه بالكاهن والكاتب ألنه كان      . ق ٤٥٨ -٤٥٧اإلمبراطور الفارسي بالعودة إلي القدس فعاد حوالي سنة         
دارساً مجتهداً ومفسراَ عميقاَ لوصايا الرب، ويعتقد اليهود أنه هو الذي جمع أسفار الكتاب المقـدس ونظمهـا                  

 ].  ٦٢١قاموس الكتاب المقدس، ص:  انظر[القدس بإلهام الروح 
سـهيل  . د.أ: مويال، قدم له  ، شمعون يوسف .د، ترجمه عن العبرانية وشرحه   ، التلمود أصله وتسلسله وآدابه    (٤)

 .١٢ص، ]م٢٠٠٥، دار التكوين، دمشق[، ط.د، زكار



٥٩ 

 

فهذا ال يتضمن أن ، وإن حدث أن تفوق نظام على نظام آخر   . يجب األخذ به هو رأي بيت هليل      
  .(١)"كالم اهللا الحي"كالهما تعبير عن إبداعية معينة وبيان لـ . هذا األخير خاطئ في أساسه

  .(٢)لقول مبني على نداء مقدس هتف وسمع في مكان الخالفوهذا ا
مما يعني أن مستندهم في هذا االعتقاد بإلهام الحاخامات مبني علي سـلطة إلهيـة سـماوية        

أو موحى لهم (وبهذا يتبين لنا أن اليهود يتشددون في القول بأن الحاخامات جميعهم ملهمون .عليا
مع ، وينتج عن ذلك أنهم يسلّمون بإمكانية تعارض الوحي ،حتى ولو تعارضت أقوالهم، )من اهللا

إنها كالم اهللا مهما    (أن جميعه من الرب كما يعتقدون، وقد قالوا في أقوال الحاخامات المتناقضة             
، (٣))أو قال أنها ليست أقوال اهللا فقد أخطأ في حقه تعالى ،وجد فيها من التناقض فمن لم يعتبرها

  كما
ومن يحتقرها فمثواه جهنم    ، اخامات المتناقضة بعضها منزلة من السماء     إن أقوال الح  :( قالوا

  .(٤))وبئس المصير
بل إنهم يذهبون إلي أبعد من ذلك حين يعتقدون أن أقوالهم مقدمـة علـي أقـوال األنبيـاء                   

، اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل مـن أقـوال األنبيـاء          : (فيقولون) أصحاب اإللهام الحقيقيين  (
، ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة ألن أقوالهم هي أقوال اهللا الحي            وزيادة على   

فمـا  ، فإذا قال لك الحاخام إن يدك اليمني هي اليسرى واليسرى هي اليمنى فصدقه وال تجادله              
  .(٥))بالك إذا قال لك إن اليمنى هي اليمنى واليسرى هي اليسرى

التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك          (: وينقل كذلك عن الحاخام روسكي قوله     
  . ومعلوم أنه أول األنبياء وسيدهم لدى اليهود جميعاً(٦))) التوراة(إلى شريعة موسى 

                                                           

، ]م٢٠٠٦، دار الفرقـد  ، دمشق[، ١ط، فينيتا بوتشيفا الشيخ  .د: ترجمة، أدين شتا ينسالتز  ، مدخل إلى التلمود   (١)
 .١٥ص

 .٣٥ص ،]م٢٠٠٢-١٤٢٣، دار النفائس ،بيروت[، ٨ط، ظفر اإلسالم خالد ،تاريخه وتعاليمه ، انظر التلمود (٢)
مصطفي أحمد الزرقـا،    : يوسف حنا نصر اهللا، قدم له العالمة      . الكنز المرصود في قواعد التلمود، ترجمة د       (٣)

 .٥٢ص، ]م١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠، دار القلم،دمشق[، ٢حسن ظاظا، ط.ود
 .   نفس الصفحة، المرجع نفسه (٤)
 .٢٥، ص]ت.بيروت، المكتب اإلسالمي، د[ط، .همجية التعاليم الصهيونية، حنا بولس مسعد، د (٥)
، محمد عبد العظيم الـشرقاوي    . د، والكنز المرصود في فضائح التلمود    / ٢٣ همجية التعاليم الصهيونية، ص    (٦)

 .١٥ص، والكنز المرصود في قواعد التلمود/ ١٥ص، ]م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، دار الفكر العربي، لقاهرةا[، د.ط



٦٠ 

 

إال مشورات الحاخامـات  -أحياناَ–وانتهي المطاف باليهود إلى االعتقاد بأن أقوال اهللا ما هي          
ألرض عندما توجد معضلة في الـسماء ال يمكـن          فاهللا تعالى يستشير الحاخامات على ا     . (عليه
  .(١))حلها

كمـا  –وإذا كان األمر كذلك فإن سلطة الحاخامات تتخذ شرعية أقوى من سلطة الرب نفسه               
بل إنه يتعداه ويهـيمن     ،  وعندها يصبح األمر أقوى وأعظم وأعلى من اإللهام اإللهي         -يعتقدون

أو ليوزعـه    ، لهي غيبي ليطلعه علي غيب معين     يأتيه وارد إ  –أي ملهم   –فإذا كان الملهم    . عليه
بحيث يكونون هم   ، فإن األمر بالنسبة لهؤالء الحاخامات هو عكس ذلك       ، أن يفعل شيئاً أو يتركه    

  . ∗-على حد زعمهم–الملِهمون للرب والمشيرون عليه فيما استعصى عليه من األمور 
بانيين الـذين لـم يحـرروا التلمـود     وإذا كنا إلقرار قيمة التلمود قد التجأنا إلى شهادات الر     

  :بأنفسهم، فذلك ليس من غير مسوغات
بما أن التلمود ال يكون كلمة اهللا إذا نُقلت معانيه دون حروفـه، فينـتج بعـد البحـث                   : أوالً

والتدقيق أن الربانيين الحاملين التلمود في صدورهم، متساوون في جميع األزمنـة والعـصور              
  . المتقدمين هم كالمتأخرين يشرحون الوحي واإللهامبالعظمة والكرامة، وذلك ألن

جاء في التلمود صراحة أن كل الربانيين حتى أيامنا هذه هم متنطقون بالسلطة اإللهية،              : ثانياً
  (٢).وكل ما يقولونه يخرج من فم اهللا

وهو الشريعة الشفوية عند اليهـود      ، وقد جمعت أقوال هؤالء الحكماء في ما يعرف بالتلمود        
  .             ا تضمنتها مجالس اليهود السرية والتي عرفت ببروتوكوالت حكماء صهيونكم

عبد الوهاب المـسيري فـي موسـوعته        .وأختم كالمي عن الحاخامات الملهمين بما ذكره د       
ومع ظهور مفهوم الشريعة الشفوية التي تجب الـشريعة المكتوبـة عـاد             : (الموجزة حيث قال  

وبالفعـل أصـبح    . بح الحاخام حامل رسالة أهم من الرسالة المكتوبة       الحلول بصورة قوية وأص   
وبدالً مـن   ، أعضاء المجمع الكبير والحكماء والحاخامات نقطة االتصال بين الخالق والمخلوق         

ظهرت الشريعة الـشفوية التـي      ، األنبياء الذين يبلغون البشر نصاً مكتوباً وينادون بطاعة اإلله        
ومن ثم ورد في التلمود أن ، لكالم اإلله أكثر أهمية وإلزاماً) الحاخامي(تؤكد أن التفسير البشري 

  . (٣))حكماء اليهود أعلى قدراً من األنبياء
                                                           

 .٥٢ص، والكنز المرصود في قواعد التلمود/ ٢٤ همجية التعاليم الصهيونية، ص (١)
 .تعالى اهللا عما يقولون علواً كبيراً ∗

    .٢٤ همجية التعاليم الصهيونية، ص(٢)
(٣) )٢/٣١.( 



٦١ 

 

وأود أن أنبه هنا إلى أن التلمود لم يحتل تلك المكانة الرفيعة في النفـوس إال عنـد طائفـة                    
                                           .        وأما عند الصدوقيين، والسامريين فال. الفريسيين فحسب

 ال يطلق مصطلح إلهام أو ملهم       - والنصارى كذلك  –ونظراً ألن الكتاب المقدس عند اليهود       
، وإنما يطلقون مصطلحات أخرى كالوحي    ، وكذلك علماؤهم ومفكروهم  ، أو ما شابههما صريحاً   

علـى  ) إلهام(أو  ) ملهم(ث سنطلق كلمة    فإننا في ثنايا هذا البح    ، أو االتصال بالرب أو نحو ذلك     
  .أو مكشوف له الغيب  من غير األنبياء عندهم، كل من يعتقد القوم أنه موحى إليه

  : وسائل الحصول على اإللهام عند اليهود
 ءأما األنبيـا . هناك عدة طرق ووسائل كان يستخدمها األنبياء وغيرهم للحصول على اإللهام 

 التي من شأنها السمو بالروح حتى تكون        وات والعبادات المختلفة  الصلفقد كانوا يسلكون طريق     
 : وفي ذلك يقول بعض مفكري اليهود. مؤهلةً  للكشف اإللهي

وهـو ال   ، والبد أن يكون النبي في حالة روحية سامية جداً ليكون مهيًأ ألن يتلقى وحي اهللا              (
واالنطالق هائماً فـي    ، مام اهللا يصل إلى هذه الحالة الروحية إال بالصالة والتقشف واالنسحاق أ         

فوجهت وجهي إلى اهللا السيد طالبـاً       : "وفي ذلك يقول دانيال النبي    ، الجبال والبراري أياماً كثيرة   
وبينما أنـا أتكلـم     ...بالصالة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي          

 الذي رأيته في الرؤيا     (١)رائيلوأصلي وأعترف بخطيئتي وخطيئة شعبي إسرائيل إذا بالرجل جب        
  .(٢)])٢١ -٢٠: ٣دا " [في االبتداء لمسني وقال يا دانيال إني خرجت اآلن ألعلمك الفهم

  
ممن يطمع في تلقي    –وهناك وسيلة أخرى غير الطاعات والصلوات يلجأ إليها النبي وغيره           

 : كما يقول زكي شنودة-اإللهام

لحالة الروحية التي تهيـؤه للـوحي إلـى بعـض           وربما كان يحتاج النبي كي يصل إلى ا        (
َألَـيس  «: فَقَاَل يهوشَافَاطُ ١١: " إذ جاء في سفر الملوك    ،  كالموسيقى المؤثرات التي تسمو بالروح   

يـشَع بـن   هنَـا َألِ «: فََأجاب واِحد ِمن عِبيِد مِلِك ِإسراِئيَل وقَاَل» هنَا نَِبي ِللرب فَنَسَأَل الرب ِبِه؟    

                                                           

  .وسماه رجالً ألنه رآه في البداية في هيئة رجل، - عليه السالم –مالك جبريل  وهو ال (١)
   .٧٧ص، المجتمع اليهودي (٢)
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واآلن فَْأتُوِني ١٥ ...«: فَقَاَل َأِليشَع ١٤ ،فَنَزَل ِإلَيِه مِلك ِإسراِئيَل ويهوشَافَاطُ ومِلك َأدوم      ...  (١)شَافَاطَ
  .   (٢) )]١٥ -١١: ٣الملوك الثاني " [ولَما ضرب الْعواد ِبالْعوِد كَانَتْ علَيِه يد الرب. »ِبعواٍد

ِعنْد مِجيِئك ِإلَى هنَـاك ِإلَـى        ): "النبي(فقد قال له صموئيل     ، ويعطي شاول هنا المثل الحي    
 مهو ودعو نَايفٌّ ودو اببر مهامَأمِة وتَفَعرالْم ِمن اِء نَاِزِليناَألنِْبي ةً ِمنرماِدفُ زتُص ِدينَِة َأنَّكالْم

تَنَبي٦. ُأون           ل آخَرجُل ِإلَى روتَتَحو مهعُأ مفَتَتَنَب بالر وحر كلَيِحلُّ ع٥: ١٠صمويئل األول " [فَي-
(٣)] )٦       .  

:                                                  وسائل أخرى للحصول على اإللهام قائالً(٤)   ويذكر المهندس أحمد عبد الوهاب
وربما كان من بعـض     ، وهي وسائل شديدة الشبه بوسائل الكهنة الوثنيين في أرض كنعان         (

وخير مثال لذلك ما كان من أمـر شـاول حـين            ، وإلقاء القرعة ، قراءة الطالع ، هذه الوسائل 
لماذا لم تجـب    : وقال شاول لرب إسرائيل   : "  اهللا للحصول على كلمة  ، والتُميم، استخدم األوريم 

ولكـن إذا  ، أعط أوريم، يا رب إله إسرائيل، إذا كان للذنب في أو في يوناثان ابني    ، عبدك اليوم 
  .(٥)")أما الشعب فخرجوا ، فأخذ يوناثان وشاول. أعط ثميم، كان الذنب في شعبك إسرائيل

  والتُّميمويشهد لهذا القول ما ورد في تعريف األوريم 
ويـستوحي  ، األدوات المقدسة التي عن طريقها يعبر الرب لليهود عن إرادته         : ( على أنهما 

  .  (٦))بواسطتها الكاهن األعظم في هيكل سليمان اإللهام اإللهي عن أية معضلة أو سؤال

                                                           

وكان ينتسب إلى أسرة ثرية، ويسجل لنا العهد القديم معجـزات             هو خليفة إيليا في العمل النبوي في المملكة الشمالية،         (١)
-١١١ص قـاموس الكتـاب المقـدس،     .( بثالث انتصارات على اآلرميين    وقد تنبأ  قام بها أليشع أكثر من أي نبي آخر،       

١١٢.(  
  .٧٧المجتمع اليهودي، ص (٢)
القـاهرة، مكتبـة وهبـة،    [، ٢النبوة واألنبياء في اليهودية والمسيحية واإلسالم، اللواء أحمد عبد الوهاب، ط      (٣)

  .٢٠، ص]م ١٩٩٢-هـ١٤١٣
م، حاصـل علـى     ١٩٣٠ينة ناقوس في محافظة الشرقية عام       اللواء المهندس أحمد عبد الوهاب ولد في مد        (٤)

سلسلة : البكالوريوس هندسة كهربائية شعبة االتصاالت من جامعة القاهرة، اشتغل بمقارنة األديان ومن مؤلفاته  
النبوة واألنبياء في اليهوديـة     : وكتاب/ الوحي والمالئكة في اليهودية والمسيحية واإلسالم     : في دراسة األديان  

مناظرة بين اإلسالم والنـصرانية،     : انظر.[المسيح في مصادر العقائد المسيحية    : وكتاب/ يحية واإلسالم والمس
  ]].هـ١٤١٣الرياض، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، [، ٢ط

 .٢٠ص، النبوة واألنبياء في اليهودية والمسيحية واإلسالم (٥)
  .٣٦ص، حات الدينية اليهوديةموسوعة المصطل (٦)
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 ويسوق إشعياء تعليقاً مـراً    (،  إحدى الوسائل الممكنة لتلقي اإللهام     الخمر والمسكر وقد كانت   
ابتَلَعتْهمـا  . الْكَاِهن والنَِّبي تَرنَّحا ِبالْمسِكرِ   . ضلُّوا ِبالْخَمِر وتَاهوا ِبالْمسِكرِ    : "على األنبياء الذين  

راِء. الْخَما، قَِلقَا ِفي الْقَضْؤيالَّ ِفي الرِكِر، ضسالْم ا ِمن(١)])٧: ٢٨أش " [ تَاه  
  :وسائل الكتساب اإللهام يقودنا إلى نتيجة مفادها أنوتسليمنا بوجود هذه ال

وفي ذلك تنـاقض لمـا ورد فـي         ،  مكتسب وغير مفاجئ   - في أغلبه  -اإللهام عند اليهود  
  .تعريفه في بداية هذا الفصل

  
  

                                                           

 .٢٠ص، النبوة واألنبياء في اليهودية والمسيحية واإلسالم (١) 
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  .واسطة اإللهام
 -بناء على ذلـك   –بعد عرضنا لتعريف اإللهام، وكونه جزءاً من الوحي عند القوم، وتقرير أننا             

 ملهماً الستحالة مجـيء الـوحي       -في نظر اليهود  –سمي كل من أوحي إليه من غير األنبياء         سن
  .بمعناه الشرعي لغير األنبياء

  :فإننا سنتعرض اآلن لإلجابة على هذا السؤال
  هل يحتاج اإللهام إلى واسطة؟ أم أنه يحدث مباشرة من الرب إلى اإلنسان؟

  :ثالن رأي اليهود في تلك القضيةهناك جوابان مختلفان على هذا السؤال يم
  :الرأي األول

ينص هذا الرأي على أن اإللهام ال يكون إال بواسطة ملك، سواء صرح الملهـم بـذلك أم لـم                    
  .يصرح

واعلم أن كل ما ذكر من األنبياء أنه أتاه الوحي، فإن منهم من ينـسب       : (يقول موسى بن ميمون   
، وساق أدلة من    (١)..)كان ذلك على يدي ملك بال شك      ذلك لملك، ومنهم من ينسب ذلك هللا، وإن         

، أو يشوع، أو غيرهما، لكن      )إبراهيم(األسفار المقدسة نصت على أن اهللا قد يكلّم األنبياء كإبرام           
، (٢)ذلك يحمل على االتكال على ما قد علم من أن النبوة والوحي ال يكون إال على أيـدي ملـك                   

 سلك مسلك الفالسفة في نفي صفة الكالم عن اهللا، واعتبـار            ويعود السبب في قوله هذا إلى أنه      
  .(٣) على أن التوراة مخلوقة- كما ينص–استناداً إلى إجماع اليهود . كالمه مخلوقاً
  :الرأي الثاني

وهذه الواسطة قد تكون ملكاً، .  بواسطة وبغير واسطة  - الوحي –يجوز هذا الرأي حدوث اإللهام      
 . (٤)أو غيره

  
  
  
  
  

                                                           

  .٤١٩داللة الحائرين، ص  (١)
  .٤٢٢ المرجع نفسه، ص (٢)
  . وما بعدها١٦٢داللة الحائرين، ص:  راجع تفصيل الكالم في ذلك في (٣)
  .٥تنقيح األبحاث للملل الثالث، ص:  انظر (٤)
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  .لهام بالتأويل الباطني عند اليهود اإلعالقة
  

   .مفهوم القبالة: أوالً
ظهر التأويل الباطني، والميل إلى تأويل النصوص المقدسة تفسيراً رمزياً عند اليهود متمثالً فيما              

  ).القبالة(يعرف بـ 
  :تعريفات متعددة للقبالة، لغة، واصطالحاً، ومنهاوقد وردت 

  .في اللغة العربية" ..استقبل "و" أقبل"و" قبل" أصلها من : ظ كلف kabbalah  لغةًالقبالة 
وأيـضا  ) (kabbahaأو  ) qabala (ومعناها فى اللغـة اإلنجليزيـة والفرنـسية واأللمانيـة         

cabala)()١(  
  :يهجاء فيه عدة تعريفات  فأما معناها االصطالحي

قالً لمعناها عنـد    ن، في العربية " القبالة" معنى:  ما جاء في بروتوكوالت حكماء صهيون      -١
  .القبول أو التلقي للرواية الشفوية، اليهود

 أستاذ التلمود في المدرسة الالهوتيـة فـي نيـورك      .ginsberg lوقال لويس غنزبرغ     -٢
ونزل هـذا   ، القبالة مصطلح يراد به التعليم الباطني المتعلق باهللا والكائنات        ): م١٩٠٢(

". واحتفظ به عدد قليل مـن األخيـار       ، قدموحياً على أكرم القديسين في الزمن القديم األ       
  )٢(".الحكمة المستورة"كانت القبالة في مراحلها األولى تدعى : "وقال غنزبرغ أيضاً

فرقة أو مذهب يهودي أساسه األفكار التلمودية حيث اعتمـدوا لفهمهـا تفـسيرات              هي   -٣
، ومعناهـا   باطنية، وقد سميت أول أمرها الحكمة المستورة ومن ثم بات اسمها القبالـة            

  .)٣(القبول أو تلقي الرواية الشفهية
في وقت غيـر معلـوم      -تلك الطريقة الفلسفية الشرقية الغربية التي ُأدخلت        : وقيل هي  -٤

 على المذاهب اليهودية، وبعبارة أوضح، تحتوي القبالـة علـى جميـع آراء              -التاريخ
الحصر فهي تعني تلك    الربانيين في الشئون الدينية والمدنية، وأما معناها الخاص بوجه          

                                                           

، ] م ٢٠٠٧ ،دمـشق، دار الكتـاب العربـي       [،١ة وشفرة التوراة والعهد القديم، الحسيني المعـدي، ط         القبال )١(
  .٣٤-٣٣ص

بدون ذكر الناشر، منشورات فلسطين المحتلة،      [ط،  .د ،ـج٤ بروتوكوالت حكماء صهيون، عجاج نويهض،       )٢(
 ).٣/١٩١( ،]ت.د

  .٢٢٥ص ،]م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ المعرفة، بيروت، دار[ ، ١ العقائد واألديان، عبد القادر صالح، ط)٣(
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المعرفة التي رشحت تقاليدها من األسرار الخفية الموجـودة فـي حـروف الـشريعة               
  . )١(وكلماتها، وعدد المرات التي وردت فيها، ومواضع ذلك

  :ويعرفها البعض اآلخر بما يلي -٥
القبالة مجموعة باطنية من الحكم التي لها عالقة بأسرار الكون واإلله والكائنـات             "  .١

  .األخرى
ظهرت على يد من أحبار اليهود الذين تأثروا باآلراء الـشرقية وديـن زرادشـت،                .٢

ونشأت عنهم حركة سميت الحكمة المستورة وصارت تُعرف عند اليهود بالقبالة، وهـى    
  .كلمة آرامية تعنى القبول والتصوف

  
 وهـى    جماعة سرية شريرة تقوم على أساس استخدام السحر في العبادات          وتعنى في اإلنجليزية  

وقـد جمعـت التعـاليم       تعاليم شفاهية سرية للغاية تنتقل من كبار رجال الدين بعضهم لبعض،          
  )٢(.السحرية القديمة للقبالة في كتاب لحفظه منذ عهد الرومان 

ومن خالل التعريفات السابقة يظهر التطابق التام بين القبالة، والتأويل الباطني الذي يجنح إلـى               
إن – من المعاني ما ال تحتمله، والذي كان هو المحضن األول ألغلب             أعماق النصوص ليحملها  

  .  األفكار المتطرفة في النسيج اليهودي، كما سأبين إن شاء اهللا-لم أقُل لكل
 هو إمكان وتسهيل تفـسير بعـض النـصوص          -كما يقول بعض اليهود   -واألصل في  نشأته     

 مذهبهم بدور أساسي في رسم طريقة عددية الغامضة التي يحتويها التلمود بطريقة صوفية ، فقام       
في التفسير والتأويل، مع اعتقادهم أن حروف اللغة العبرية القديمة تكتسب قوة سحرية حين يتم               

  )٣(.ترتيبها في مجموعات بأشكال معينة
إن القبالة كمذهب عند اليهود هو مذهب في تفسير الكتـاب            :وهذا ما قصده الباحثون حين قالوا     

  )٤(.هم، يقوم على افتراض أن لكل كلمة ولكل حرف فيه معنى خفياًالمقدس عند
إن مصدر كل شئ هو اهللا وأن الشر هو نتيجة البعد عن اهللا وأن الروح               : وكان القباليون يقولون  

ومـصدر  . اإلنسانية أزلية، وأنها إذا كانت طاهرة تفوقت على الشر، وأن ألسماء اهللا قوة خفية             
عند اليهود مع دخول بعض تعاليم فيثاغورث العددية بما يعرف          " خلقكتاب ال " هذا المذهب هو    

                                                           

  ).٣/١٩٥( بروتوكوالت حكماء صهيون، عجاج نويهض، )١(
  .٣٦- ٣٣ القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم، ص)٢(
 .٣٦ص ،نفسه المرجع )٣(
  . الموسوعة العربية الميسرة)٤(
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وأتبـاع هـذا    .  الميتافيزيقية، وبعض تعاليم المسيحية    (١)بمذهب عبادة األعداد، وأفكار أفالطون    
المذهب يؤمنون بتناسخ األرواح والمذهب يرسم طريقة عددية في التفسير والتأويل وبعض فنون            

  .)٢(السحر والتنجيم والهرطقة 
بل وازدهار هذا المذهب إلى يومنا هذا، وأنه هو المهـيمن علـى الفكـر                والواقع يشهد ببقاء،  

  .اليهودي المعاصر، كما سأبين إن شاء
  

  .عالقة اإللهام بالقبالة :ثانياً
تتجلى عالقة اإللهام بالقبالة فى أن أهم شخصيات القبالة في بدء نشأتها وهو سمعان بن يوشاي                

إن أمورا تكشفت له وأنه حصل له  : اني الميالدي تخفّى مدة من الزمن وظهر ليقول       من القرن الث  
  .)٣(شكالً من أشكال الكشف واإللهام

 مجال المعرفة الحدسية لحقيقة الكون واألرواح بمـصطلح         يكما ارتبطت جذور مذهب القبالة ف     
أدري وأعرف    من اللفظ   اللغة العربية  يف" األدرية"، وهذا المصطلح يقابل     Gnostic" الجنوستية"
مذهب من مذاهب الحدسيين الذين يكتسبون معارفهم باإلدراك الداخلي أو بالفراسـة            " واألدرية"

بمعنى إدراك الشيء إدراكاً مباشرا وتمييزه بوضوح دون دليل أو تحليل أو برهان، بما يعنـي                
  .)٤(االهتداء للحقيقة بالبصيرة والفطرة واإللهام

. ادعت القدم، والوحي، والروايـة عـن األوائـل        . القبالة سر فوق األسرار   : (قال أحد الباحثين  
وجعلـوا هـذا    " الحكماء"والقبالة كانت قائمةً على علم التنجيم السحري، تعاطاه كثيرون فسموا           

                                                           

وأشـهر آرائـه مـايعرف     .م، من أشهر فالسفة اليونان، تتلمذ على فيثاغورس، ثم سقراط   . ق ٤٢٧ ولد عام  (١)
 فهناك عالم المثل، وهو عالم الحقيقة المطلقة، وعالم: بنظرية المثل، وفيها يرى أن الوجود ينطوي على  ثنائية     

األشباح، والظالل، وتظهر الصلة بين العالمين في أن عالم الظالل يعد أصداء، وأشباح، ونسخ باهتـة لعـالم                  
.  الذي وصلت كتبه كاملة إلينا، وهي عبارة عن محـاورات ورسـائل            المثل، وهو الفيلسوف اليوناني الوحيد    

ونظم / وما بعدها  ١٣، ص ]م١٩٧٩بيروت، منشورات دار ومكتبة الهالل،      .[أفالطون، مصطفى غالب  : انظر[
، ١لمعطي محمد، علي حنفي محمود، عزمي طه الـسيد، زكريـا بـشير إمـام، ط        عبد ا   علي ،الفكر الغربي 

 ].٤٥، ص]م١٩٨٧/هـ١٤٠٧فالح، الكويت، مكتبة دار ال[
  .٤٠ص  القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم،)٢(
  . ٢٢٥ العقائد واألديان، ص)٣(
 .٣٦-٣٥ص  القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم،)٤(



٦٨ 

 

، درسوا التلمود ثم اجتازوه إلى تعاليم       "الناموس، واألنبياء "االسم يتضمن المعنى الباطني لتفسير      
  .)١()عدهي أعلى وأب

على أنفـسهم لقـب   )بالعربية" القباليون"بالعبرية و " مقوباليم("وقد أطلق العارفون بأسرار القبااله      
  .)٢("العارفون بالفيض الرباني"

ويقول القباليون إن األبجدية العبرية لها قداسة خاصة ولها دور في عملية الخلق، وتنطوي على               
ف األربعة التي تكون اسم يهوه، فلكـل حـرف أو   قوي غريبة قوية ومعان خفية وبالذات األحر  

نقطة أو شرطة قيمة عددية، وبإمكان اإلنسان الخبير بأسرار القبااله أن يفصل الحروف ويجمع              
معادلها الرقمي ليستخلص معناها الحقيقي، كما كان من الممكن جمع الحـروف األولـى مـن                

عناها الباطني، وبـذلك تـصبح كلمـات        العبارات، وأن يقرأ عكساً ال طرداً ليصل المرء إلى م         
أو دوال، تشير إلى قوى ومدلوالت كونية وبنى خفية يستكشفها مفـسر             التوراة مجرد عالمات،  

ومن خـالل هـذا المـنهج       . النص الذي يخترق الرداء اللفظي ليصل إلى النور اإللهي الكامن         
 وإشاعتها، األمر الذي  رؤاهم الخاصة على النصوص الدينية     التفسيري تمكن القباليون من فرض    

  .)٣(فتح الباب على مصراعيه لكل اآلراء الحلولية المتطرفة
ويشمل المذهب تدريبات تأملية، وأوراد سحرية وتعبدية وباطنية، ويعتبر هـذا المـذهب مـن               
األسرار الخفية المقصور تعلمها على البعض وبشروط معينة، والتي ال تمتّ إلى الدين اليهودي              

  .)٤(أي بعض اليهودبأية صلة في ر
سأورد مصادر الفكر القبـالي،     ) التأويل الباطني (وللتأكيد على قوة االرتباط بين اإللهام والقبالة        

  :وهي والتي ال تختلف في شيٍء عن مصادر الفكر اليهودي العام،
  

  .مصادر الفكر القبالي
  : العهد القديم-١

هد القديم، فراراً مـن النقـد، واالتهـام         يحاول القباليون أن يثبتوا صلة معتقداتهم بنصوص الع       
" المعنوي"منشئو القبالة يردون أصلهم : (بالخروج على الدين اليهودي، لذا فإن الباحثين يرون أن

                                                           

  ).٣/١٩٥(  بروتوكوالت حكماء صهيون، عجاج نويهض،)١(
  .٣٩، صنفسه المرجع )٢(
 . ٤٠، صنفسه المرجع )٣(
 .٣٦ص ،نفسه المرجع )٤(
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والفاهمون يـضيؤن   : "-وفقاً للترجمة البروتستانتية  –ي  الروحي إلى كلمات في سفر دانيال، وه      
  ].٣: ١٢دا "  [كواكب إلى أبد الدهوروالذين ردوا كثيرين إلى البر كال، كضياء الجلد

ويضيء العقالء كضياء الجلد والذين جعلوا كثيرين       : " أما في الترجمة اليسوعية فالكالم هو هذا      
  .(١)")أبرارا كالكواكب إلى الدهر واألبد 

" العقالء"في الترجمة البروتستانتية، " الفاهمون  " عندنا اآلن لفظتا    : (يقول األستاذ عجاج نويهض   
ونعتقد أنه كان ، "مسكليم" وبالعبرية wiseأما هذه الكلمة باالنجليزية فهي    ي الترجمة اليسوعية،  ف

فتـصبح عبـارة    ، فإذا كانت مالحظتنا هذه في محلهـا      ". بحكماء"أصح لو ترجمت هذه اللفظة      
  .(٢)")ويضيء الحكماء"أو ، "والحكماء يضيؤن: "الترجمة هكذا

مما يعني دخـول علمـاء   . يم، وعاقل، وعالم لدى اليهود   وعند ذلك سيشمل هذا الوصف كل حك      
  .   التلمود، وأعضاء السنهدرين، وحكماء صهيون أيضاً

يوجد في أسفار موسـي     ) الغنوص أو العرفان  (  وكان القباليون يرون أن المعرفة، كل المعرفة        
وقـت نفـسه    الخمسة، ولكنهم كانوا يرفضون تفسير الفالسفة المجازي وكانوا ال يأخذون في ال           

بالتفسير الحرفي أيضاً فقد كانوا ينطلقون من مفهوم غنوصي أفالطوني محـدث يفـضي إلـى                
معرفة غنوصية أي باطنية، بأسرار الكون وبنصوص العهد القديم وبالمعنى البـاطني للتـوراة              

  .(٣)الشفوية
قـي هـو    وقد جاء أنه قبل الخلق كتبت التوراة بنار سوداء على نار بيضاء، وأن الـنص الحقي               

المكتوب بالنار البيضاء، وهو ما يعني أن التوراة الحقيقية مختفية على الـصفحات البيـضاء ال         
فكرة الـشرعية الـشفوية التـي       ، ومن المصادر األخرى األساسية للقبااله    . تدركها عيون البشر  

  .(٤)تضاهي الشريعة المكتوبة وتتفوق عليها
تبسوا من التلمود المقاطع واآلراء ذات الطابع الحلولي         هو أنهم اق   - فيما بعد  -وما فعله القباليون    

  .ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى نتيجتها المنطقية المتطرفة
  
  
  

                                                           

  ).٣/١٩٤(  بروتوكوالت حكماء صهيون، عجاج نويهض،(١)
  ).٣/١٩١(المرجع نفسه،  (٢)
 .ص القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم، (٣)
 المرجع نفسه، (٤)
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   : التلمود-٢
مما يعنـي أن أقـوال الحاخامـات        . (١)"أسرار التوراة "، أي   "رازي هتوراه "التلمود يتحدث عن    

غير منصوص عليها،بل تحتاج إلى اكتـشاف  الواردة فيه ال ترفض فكرة وجود مفاهيٍم أو عقائٍد   
  .-إن صح التعبير–

وللذلك جاء دورها الفعال في العصور التالية       ، نابعة من التلمود  : -كما يرى الباحثون   –والقبالة  
فقد بدأ نشوء الفرق اليهودية بعـد فـتح         ... ،ال في عصر ظهور التلمود    ، لعصر ظهور التلمود  

لتي منها ومن غيرها كان يؤلف المجمـع األكبـر المـسمى            االسكندر وظهور فرقة الفريسيين ا    
م انتقل .  ب٧٠والسنهدرين ظل ينتقل من مكان إلى مكان فبعد خراب القدس سنة      ، "بالسنهدرين"

، وفي طبرية بدأ الحكماء يضعون أساس التلمـود      ، ومن يبنا إلى طبرية   " قرب يافا " إلى بلدة يبنا    
فلما ، الشريعة الشفوية هي في القوة كالشريعة المكتوبة      زاعمين أنه هو شريعة موسى الشفوية و      

وبقيت القباال إلى   ،  أعطتنا موجة جديدة رهيبة من موجات الروح اليهودية الخفية         هظهرت القباال 
  . حكماء صهيونهي المنظمات التي يعيش في بيئاتها ، محجوبة، مستترة، قائمة، اليوم

، م تحت رياسة هرتزل   ١٨٩٧التلموديون في مؤتمر    وفي أواخر القرن الماضي انتظم القباليون       
   (٢) .بالبروتوكوالتوفي هذا المؤتمر اتخذت المقررات المسماة 

  :وينتج عن ذلك
  .أن البروتوكوالت إذاً هي البنت الشرعية للقبالة

بعـد ذلـك    " الحكمـاء "الذين أشار إليهم دانيال وتطرد قافلة       " الحكماء"وقال القباليون إنما نحن     
فـي هـذا    " حكماء صهيون   : "آخر حلقة ، حتى نصل إلى الحكماء المحدثين    ، يين وقباليين تلمود

  .(٣)العصر
كما يظهر ارتباط التلمود بالقبااله من خالل دراسة تاريخ التصوف االيهودي فقد تشكلت حلقـات   

 ومن مؤسسي حلقة يفنه التلموديـة     ) تنائيم(وهو من معلمي المشناه     ، من أتباع يوحنان بن زكاي    
وحاولت هذه الحلقات أن تغوص في أسرار الخلق أو ما يسمى عمل            . في القرنين األول والثاني   

وقد اعتقد أتباع هذه    ). أو المركبة (وفي طبيعة العرش اإللهي     ) معسية بريشيت : بالعبرية(الخليقة  
ن ومن خالل الصوم وإرهاق الجسد يمك، هذه المدرسة أنه من خالل التدريبات الروحية الصارمة
مـن أن يـشعروا     ) أو مشاهدي المركبة  (الوصول إلى الشطحات الصوفية التي تمكن الواصلين        

                                                           

  .٣٩، صالسابق المرجع (١)
 ).بتصرف).(١٩٢-٣/١٩١(، عجاج نويهض.د،  برتوكوالت حكماء صهيون(٢)
  .١٩٤، صنفسه المرجع (٣)
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وبشكل ، بروحهم وهي تصعد من خالل هذه السماوات حتى تصل إلى النقطة التي يطالعون فيها             
وبإمكان األرواح التي تصل إلى هـذه  ، التجلي اإللهي والحضور اإللهي والعرش اإللهي ، مباشر

  .(١) تكشف أسرار الخلق وطرق المالئكة وموعد وصول الماشيح المنزلة أن
  
  : أقوال الحاخامات-٣

لم يكن للقبالة كتاب يرجعون إليه في أخذ تعاليمهم، ومعتقداتهم، فهم لم يكونوا يعتمـدون علـى                 
 )اكيفا بن يوسف ( وكل إلى الحاخام  ( إلى أن . النصوص الحرفية للتوراة، أو المعنى الظاهري لها      

المجلس :  وهوللسنهدرينجمع القبالة في كتاب وكان يشغل منصب رئيس المجلس األعلى مهمة 
  .(٢))األعلى للكهنة فى القرن الثاني قبل الميالد إبان الحكم الروماني لبالد الشام وفلسطين

  )اإلشراق( أو )الزوهار(فجمعه في كتاب عرف بـ 
لقبالة معنى باطنيـاً ال يعرفـه سـوى         كما أن كل كلمة في الزوهار وكل حرف يحمل باعتقاد ا          

كما أن للسحر مكانة أساسية عندهم العتقاد أصحاب القبالة أن السحر منزل مـن              .. حاخاماتهم  
  . )٣(الخالق عن طريق األنبياء الذين نقلوه إلى الحكماء

  .ومن هنا يظهر االرتباط القوي بين القبالة والسنهدرين
  

  :وهنا نصل إلى نتيجة هامة، هي
 باستخدام ألفاظ وتعاليم   قد قاموا    حكماء صهيون، وأعضاء السنهدرين   لحاخامات ومنهم   أن ا 
كما تبنّى فريقُ منهم كتابة الزوهار، وكان مستندهم فـي          . القبالةيها أفكار   علليقيموا  ،  التلمود
  .اإللهام: ذلك هو

  
  

هذا ما سنتعرض   وبناء على ما سبق فهل هناك عقائد بناها اليهود على فكرة اإللهام أم ال؟               
  .له فيما يلي

                                                           

 .٤٢ص  القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم،(١)
  .٣٩ص  المرجع نفسه،(٢)

 .٤٠٢ص  الموسوعة العربية الميسرة،)٣(
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  .العقائد المبنية على اإللهام عند اليهود: الفصل الثاني

 

  

  :ويشتمل على أربعة مباحث

  .عقيدة اليهود في الذات اإللهية: المبحث األول

  .عقيدة اليهود في عصمة األنبياء: المبحث الثاني

  .عقيدة اليهود في المسيح المنتظر: المبحث الثالث

  .عقيدة شعب اهللا المختار عند اليهود: ابعالمبحث الر
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  الفصل الثاني
  العقائد المبنية على اإللهام عند اليهود

  :تمهيد
عرضنا في الفصل السابق مفهوم اإللهام عند اليهود، وذكرنا أنه يعتبر نـوع مـن أنـواع                 

معين الوحي، عندهم، يختص بالروح القدس بحيث يحل على الملهم أوفيه فيحركه مرة لفعل أمر 
  .أو تركه، وينطقه مرة أخرى

  .وفي هذا الفصل إن شاء اهللا سنلقي الضوء على أهم العقائد اليهودية المبنية علي اإللهام
مستندين في ذلك على النصوص  المقدسة لدى القوم، سواء تلك الواردة في العهـد القـديم                 

باعتباره شريعة شفوية عندهم    باعتباره كتُب بإلهام الروح القدس عندهم، أو الواردة في التلمود           
أو تلك الواردة في بروتوكوالت حكماء صهيون       ، كما أنه يضم أقوال وآراء الحاخامات الملهمين      

  .باعتبارها أقوال وقرارات الحاخامات المتصلين بالرب، المطّلعين على الغيب
  

  :وقد قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث
  .اإللهيةعقيدة اليهود في الذات : المبحث األول
  .عقيدة اليهود في عصمة األنبياء: المبحث الثاني
  .عقيدة اليهود في المسيح المنتظر: المبحث الثالث
  .عقيدة شعب اهللا المختار عند اليهود: المبحث الرابع
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  المبحث األول
  عقيدة اليهود في الذات اإللهية

  :تمهيد
 الواردة في التوراة، وباقي أسفار األنبياء،       القارئ للنصوص الملهمة عند اليهود، خاصةً تلك      

الخ يلمح أثراً لبقايا الوحي اإللهي الحق الذي يصف الخالق جل وعال بالوحدانيـة،              ...والحكمة  
وسائر أوصاف الجالل والكمال، إال أن تلك الصورة المشرقة من التوحيد وتعظيم الخالق تعالى              

فات بشرية بحتة وتشبيهه باإلنـسان فـي         بص – عز وجل    -سرعان ما يكدرها وصف الخالق      
mtَfْjَُ� اuَmjْ²ِ`َن �mSَ�َ       : "أفعاله، وصفاته،  ولعل هذا الوصف يرتكزعلى ما ورد في سفر التكوين           

  ].٢٦: ١تك " [ d³َُرِ}َ�` َآَ�َ|ِ�َ�`
 وحيث إن اعتقاد اإلنسان في صفاته تعالى هو أمر غيبي ال يمكن الوصول إليـه وتجليـة                 

حى منه عز وجل، فإن األصل في صفات الرب الواردة فـي نـصوص اليهـود                حقيقته إال بو  
  ).ملهمة.(المقدسة أنها موحى بها

 في هذا المبحث عقيدة اليهـود فـي         – بحول اهللا وقوته     –ومن هذا المنطلق فإننا سنعرض      
دة الذات اإللهية وفقاً لما ورد في نصوص العهد القديم والتلمود، وأقوال الحاخامات سواء الـوار  

منها في البروتوكوالت أو غيرها من المصادر التي وقفت عليها موضحة في كل شـاهد منهـا        
  .عالقته باإللهام

  
  :وقد قسمت هذا المبحث إلي مطلبين

  ).التجسيد(ظهور اإلله وتكليمه للبشر : المطلب األول
  ).التجسيم(صفات اإلله الذاتية : المطلب الثاني
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  المطلب األول
  )التجسيد(له وتكليمه للبشر ظهور اإل

  
اتسمت طبيعة اليهود بالمادية والميل إلى التجسيد، ويظهر ذلك جلياً في النصوص المقدسـة              
الدالة على ميلهم المستمر لعبادة اآللهة المجسمة، ومن أبرز األمثلة علي ذلك صناعتهم للعجل،              

 لتلقي أوامر ربه عند الجبـل،       –  عليه السالم  -وعبادتهم إياه في الفترة التي ذهب فيها موسى         
"١               قَالُوا لَهو ونارلَى هع بالشَّع عتَمِل، اجبالْج وِل ِمنطََأ ِفي النُّزى َأبوسم َأن بَأى الشَّعا رلَمو :
ا ِمن َأرِض ِمصر، الَ نَعلَـم  قُِم اصنَع لَنَا آِلهةً تَِسير َأمامنَا، َألن هذَا موسى الرجَل الَِّذي َأصعدنَ        «

 هاباذَا َأص٢. »م  وناره مفَقَاَل لَه :»           نَـاِتكُمبو ِنـيكُمبو اِئكُمِب الَِّتي ِفي آذَاِن ِنساطَ الذَّهوا َأقْرانِْزع
فََأخَذَ ذِلك  ٤. َأتَوا ِبها ِإلَى هارون   فَنَزع كُلُّ الشَّعِب َأقْراطَ الذَّهِب الَِّتي ِفي آذَاِنِهم و        ٣. »واتُوِني ِبها 

هِذِه آِلهتُك يا ِإسـراِئيُل الَِّتـي       «: فَقَالُوا. ، وصنَعه ِعجالً مسبوكًا   (١)ِمن َأيِديِهم وصوره ِباِإلزِميلِ   
رِض ِمصَأر ِمن تْكدع٤-١: ٣٢خر  " [َأص.[   

، ومن قهر جبروت فرعون   ، وسى الذي أخرجهم من مصر    ومن هنا فإنهم حين آمنوا برب م      
والعهد القديم مليء ، واعتقدوا أنه يمكن أن يتجلّى لهم ويكلمهم كذلك، آمنوا به على هيئة متجسدة

وعلى الرغم من أن الديانة اليهودية ، - كما يعتقدون–بالحوادث التي تثبت هذا الظهور والتجسد 
لم يستطيعوا أن يتصوروا إلههم كائناً سامياً منزهاً عن (اليهود هي ديانة توحيد في أصلها إال أن 

المادة، ولوازمها، وإنما تشير كتبهم المقدسة في كثير من المواقع إلى ماديته وتجسده، وتمثله في          
فقد كانوا يتمثلونه في رحالتهم وأسفارهم أمامهم يهـديهم شـعاب           . أشياء قرروا أنها من خلقه    

  .(٢))ود سحاب أو عمود نارالطريق متمثالَ في عم
" مالك الرب "وكثيراً ما استخدم مصطلح     . كما أنه كان يظهر لهم في هيئة مالك من المالئكة         

في العهد القديم، وال يعني استخدام هذا التعبير أن هـذا الـذي             " مالك حضرته "أو" مالك اهللا "أو  
ية السمائية التـي ال     ظهر هو مجرد مالك أي كائن روحاني سمائي، من ضمن الكائنات الروح           

                                                           

هي آلة من البرونز أو الحديد كانت تستعمل في حفر الخشب والحجر، لكنها حرمت في االستعمال الـديني،                   (١)
  ].٧٥ي الكتاب المقدس والشرق القديم، صالمحيط الجامع ف: انظر. [ألنها استخدمت في صناعة األصنام

بتصرف  [٦١، ص ]م١٩٨٠-هـ١٤٠٠القاهرة، دار المطبوعات الدولية،     [،  ١قصة األديان، رفقي زاهر، ط     (٢)
 ].يسير جداَ
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تحصى، وإنما يدل على أن اهللا ذاته موجود وعامل في العالم ويعلن عن حضور اهللا في زمـان             
   (١))ومكان محدد 

وليست هاتان الصورتان هما الهيئتين الوحيدتين اللتين ظهر بهما الرب، وإنما ظهر كذلك في 
املة عند عرضـنا لقيـام هـذه     صورة بشر، كما في حادثة ظهوره ليعقوب النبي، وسنذكرها ك         

  .العقيدة بإلهام الروح القدس
  .فهذه هيئات ثالث اعتقد اليهود أن الرب ظهر بها

  
  : ثبوت هذه العقيدة بإلهام من الروح القدس

اقتصر اليهود في إثبات معتقدهم هذا في إمكان ظهور اإلله للمخلوقين وتكليمه لهـم علـى                
  .ابية الملهمةالنصوص الكتهيئات مختلفة على عدد من 

فعن ظهوره على هيئة عمود نار أو سحاب لبني إسرائيل، وردت نصوص مقدسة تذكر ذلك               
  :مثل

 حيث ورد فـي     (٢)ظهوره لهم أثناء رحلتهم من مصر إلي فلسطين في طرف برية إيثام            -١
 ِفي الطَِّريِق، ولَيالً ِفي عمـوِد  وكَان الرب يِسير َأمامهم نَهارا ِفي عموِد سحاٍب ِليهِديهم     ٢١ : "ذلك

  ملَه ِضيءالً   . نَاٍر ِليلَيا وارشُوا نَهمي ٢٢.ِلكَي          الً ِمـنالنَّاِر لَي ودمعا واراِب نَهحالس ودمع حربي لَم
 ].٢٢-١٣:٢١خر  "[َأماِم الشَّعِب

م ،فإذا أبادهم نتيجة لعصيانهم     كما يذكر موسى أن الرب ظهر لشعبه في طريقهم وهداه          -٢
ويقُولُون ِلسكَّاِن هِذِه اَألرِض الَِّذين     ١٤:" استهزأ بهم المصريون، وسخروا منهم ومن إلههم، فقال         

، قَد سِمعوا َأنَّك يا رب ِفي وسِط هذَا الشَّعِب، الَِّذين َأنْتَ يا رب قَد ظَهـرتَ لَهـم عينًـا ِلعـينٍ                  
 ].١٤: ١٤عد  " [وسحابتُك واِقفَةٌ علَيِهم، وَأنْتَ ساِئر َأمامهم ِبعموِد سحاٍب نَهارا وِبعموِد نَاٍر لَيالً

التي كتبها لموسى   –هم قد كلّمهم بالوصايا العشر      هذكر موسى لبني إسرائيل أن الرب إل       -٣
هِذِه الْكَِلماتُ كَلَّم ِبها الـرب      ٢٢ :"لضباب قائالَ  من وسط السحاب والنار وا     –على لوحي الحجارة    

ِزدي لَمِظيٍم وٍت عوصاِب، وبالضاِب وحالسِط النَّاِر وسو ِل ِمنبِفي الْج ِتكُماعملَى . كُلَّ جا عهكَتَبو
 .لَوحيِن ِمن حجٍر وَأعطَاِني ِإياها

                                                           

القاهرة، مطبعـة   [ط،  .اإلعالن اإللهي، وكيف كلم اهللا اإلنسان، القس عبد المسيح بسيط أبو الخير، د            :  انظر (١)
  .٢٩، ص]ت.المصريين، د

 –أو شـرقي –هو مكان حّل فيه العبرانيون في خروجهم من أرض مصر، ويظن أنه في الغالب بالقرب من                 (٢)
 ]. ١٤٠انظر قاموس الكتاب المقدس، ص.[مدينة اإلسماعلية حالياً
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 تُمِمعا سـاِء               فَلَمَؤسر ِميـعج ،ِإلَـي تُممشْتَِعُل ِبالنَّاِر، تَقَدُل يبالْجِط الظَّالَِم، وسو تَ ِمنوالص 
   وخُكُمشُيو اِطكُمب٢٤َأسقُلْتُمـِط            : وسو ِمن تَهونَا صِمعسو ،تَهظَمعو هدجانَا مَأر نَا قَدِإله بذَا الروه

  ].٢٤-٢٢:٤٥تث  " [هذَا الْيوم قَد رَأينَا َأن اَهللا يكَلِّم اِإلنْسان ويحيا. ِرالنَّا

ثم يؤكد أن الرب هو الظاهر في هيئة النار، وهو الذي سيبيد الشعوب العظيمـة التـي                  -٤
 :نظراً لقوتهم وعظمة أجـسادهم فقـال      كانت تسكن فلسطين، وخاف بنو إسرائيل من مالقاتهم         

هو يِبيدهم ويِذلُّهم َأمامـك، فَتَطْـردهم       . اعلَِم الْيوم َأن الرب ِإلهك هو الْعاِبر َأمامك نَارا آِكلَةً         ف٣َ"
بالر كا كَلَّما كَمِريعس مِلكُهتُه٩:٣تث   " [و.[  

  
ثم قام الكاتب عزرا بجمعهـا مـرة    ،  ∗فهذه جملة من األسفار التي كتبت بإلهام الروح القدس        

أخري بعد فقدها المتكرر، الذي أشار إليه نص في سفر صموئيل يصف حرب إسـرائيل أمـام         
الفلسطينيين حين حمل الالويون تابوت عهد الرب معهم إلي المعركة طلباَ للنصر، لكن سرعان              

التوراة، جاء فـي هـذا      ما هزموا أمام جيش الفلسطينيين، وأخذ التابوت الذي تحفظ فيه ألواح            
وكَانَِت الضربةُ  . فَحارب الِْفِلسِطيِنيون، وانْكَسر ِإسراِئيُل وهربوا كُلُّ واِحٍد ِإلَى خَيمِتهِ        ١٠: "السفر

 (١) ابنَـا عـاِلي    وُأِخذَ تَابوتُ اِهللا، وماتَ   ١١ .عِظيمةً ِجدا، وسقَطَ ِمن ِإسراِئيَل ثَالَثُون َألْفَ راِجل       
اسِفينَحفِْني و١١-١٠: ٤صم ١ [(٢)"ح.[  

  .(٣)وقد كتب عزرا أو جمع أسفار موسى الخمسة بإلهام الروح القدس
صدرها فـي سـنه     مما دفع اليهود من القديم إلي اعتماد النسخة التي جمعها وثبتها عزرا وأ            

  .(٤)وسوية الم) أو الشريعة( والتي تضم التوراة ،م على األرجح. ق٣٩٨
  .وفي هذا إقرار منهم بهذا اإللهام، وصحة االحتجاج به في العقائد وغيرها

، العهد القـديم   فقد ورد في نصوص عديدة من إصحاحات         هيئة مالك وأما عن ظهوره في     
  :ومنها

                                                           

 .٥٦كما تقدم ص ∗
 ثماني وتـسعين    كان رئيس الكهنة من عائلة ايثامار، وهو أول كاهن عظيم من عائلته، مات وعمره             : عالي (١)

  ].٥٨٩قاموس الكتاب المقدس، ص.[سنة قضى منه أربعين سنةً قاضيا على بني إسرائيل
 انظر تفاصيل ضياع التوراة المتكرر في كتاب ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية ؟، عبد المجيد                  - (٢)

 . وما بعدها٨٢، ص]م ٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥دمشق، دار األوائل، [، ٢همو، ط
 .٢٥٩، ص]م١٩٧٤القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، [ ، ٤اليهودية، أحمد شلبي، ط: ظر ان(٣)
بيـروت، دار المـشرق،   [،  ٦للرهبانية اليسوعية، ط  ) العهد القديم (مدخل التوراة من الكتاب المقدس      :  انظر  (٤)

 .  ٤٨، ص]م٢٠٠٠
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وَأتَـى مـالَك    ١١ : " األبيعزري (٢) ابن القاضي يوآش   (١)ظهوره في هيئة مالك لجدعون     -١
 لَسجو بةِ  الرطْمتَ الْبةَ   (٣) تَحفْر(٤) الَِّتي ِفي ع   ِريزوآشَ اَألِبيعخِْبطُ    .  الَِّتي ِليي كَان ونعِجد نُهابو

ا الرب معك ي  «: فَظَهر لَه مالَك الرب وقَاَل لَه     ١٢. الِْمعصرِة ِلكَي يهربها ِمن الِْمدياِنيين    ي  ِحنْطَةً فِ 
  ].١٢ و٦:١١قض  " [»جبار الْبْأِس

أحيانا للداللة علي الملك الحقيقي الذي خلقه اهللا        ) مالك الرب (وأشير هنا أنه قد تستخدم لفظه       
تعالي، إال أن داللة اإلصحاحات وسياق القصص فيها يدلنا علي ما يراد به الملك الحقيقي، وما                

القصة ورد التصريح بأن الذي ظهر لجـدعون        يراد به ظهور الرب في صورة الملك ففي هذه          
اذْهب ِبقُوِتك هـِذِه    «: فَالْتَفَتَ ِإلَيِه الرب وقَالَ   ١٤ : " فجاء فيها  – علي حد قولهم     –هو الرب ذاته    

انيكَفِّ ِمد اِئيَل ِمنرِإس خَلِّص؟. ولْتُكسا َأر٦:١٤قض  " [»َأم.[   
هو المالك الظاهر في بادئ     فإن المتحدث في المرة الثانية      وكما هو واضح من سياق القصة       

  .– كما يعتقدون – والذي لم يكن سوي الرب ذاته ،األمر
  (٦) نبي الوثنين الذي طلبه باالق(٥)وكذلك ظهر الرب في صورة مالك لبلعام بن بعور -٢

  

                                                           

احدى قبائل (شعبه من يد المديانيين    وقد ظهر له الرب ليخلص      " حاطب أو قاطع بشدة   " هو اسم عبري معناه       (١)
 رجل فقط ٣٠٠وقد لقيهم ب  ) - الباحثة   –العرب ولعلهم قوم شعيب عليه السالم المذكورون في القرآن الكريم           

قـاموس الكتـاب المقـدس،      : انظـر [ سنة   ٥٠وهزمهم في شجاعة نادرة، مات بعد أن قضي إلسرائيل نحو           
  ]. ٢٥٣-٢٥٢ص

، وهو والد جدعون، وقد بني مذبحاً للبعل في بيته علي الرغم مـن أن اسـمه                 "حيهوه من " اسم عبري معناه     (٢)
 ].١١٠١قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر[، )الباحثة–) الكهنة(كما أنه من سبط الوي . (يتضمن اسم يهوه

ذا ماتـت   شجرة من الفصيلة السماقية، ينمو بكثرة في فلسطين وسورية ويعمر سنين عديدة، حتى إ             : البطمة (٣)
 ].١٨قاموس الكتاب المقدس، ص.[الشجرة األصلية تفرخ من أسفلها فروعا جديدةً تخلفها

وفيها رأى مالك الرب الذي دعاه للعمل، وفيها        ). من آل منسى  (بلدة إلى غربي األردن سكنها االبيعازريون        (٤)
  -بفلـسطين -.  الغربي مـن بيـسان     كلم إلى الشمال  ١٣الطيبة التي تبعد    : هي اليوم . بنى المذبح ثم دفن فيها    

 ].٨٥٨والمحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم، ص/ ٦٣٢قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر[
) يتنبأ لهم عن المـستقبل    ( بلعام بن بعور من فتور وهي قرية فيما بين النهرين، وكان نبياً مشهوراً في جيله                 (٥)

: انظـر . [أمور مستقبليه، أو ليباركهم ويبارك مقتنياتهم وما أشبه ذلـك         وصار الناس يقصدونه ليتنبأ لهم عن       
 ] .١٨٩قاموس الكتاب المقدس، ص 

وهو ملك الموآبيين وقد طلب من بلعام أن يلعن بني إسرائيل في            "المتلف أو المخرب  "  اسم موآبي ربما معناه    (٦)
 ].١٦٠قاموس الكتاب المقدس، ص[ انظر. أيام موسى
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ِليقَاِومه وهو راِكب علَـى   ووقَفَ مالَك الرب ِفي الطَِّريِق ....٢٢ : "، حيث ورد  (١)ملك موآب 
هعم اهغُالَم٢٢:٢٢عدد  " [َأتَاِنِه و[  

فََأبصرِت اَألتَـان   ٢٣"ولم يقتصر ظهور الرب علي بلعام وحده، بل إن أتانه أيضا رأت الرب            
ان عِن الطَِّريـِق ومـشَتْ ِفـي        مالَك الرب واِقفًا ِفي الطَِّريِق وسيفُه مسلُوٌل ِفي يِدِه، فَمالَِت اَألتَ          

 ].٢٣: ٢٢عز"[.الْحقِْل

 :والذي يدل علي أن المالك الظاهر هنا هو الرب ذاته، ما ورد في سياق القصة بعـد ذلـك           
٣٥   املْعِلب بالر الَكفَقَاَل م :»       كِبالْكَالَِم الَِّذي ُأكَلِّم ا تَتَكَلَّمِإنَّماِل، وجالر عم بفَانْطَلَقَ . » ِبِه فَقَطْ  اذْه

   ]. ٣٥: ٢٢عد [ .بلْعام مع رَؤساِء باالَقَ
 المرأة منوح  العاقر وبشّرها      – حسب اعتقادهم    –ظهر الرب في هيئة مالك كذلك        وقد -٣

 اسمه  (٢) وكَان رجٌل ِمن صرعةَ ِمن عِشيرِة الداِنيين       : "وقد وردت القصة كالتالي   ، بالحمل بالولد 
    تَِلد لَم اِقرع َأتُهرامو ،نُوحا     ٣. مقَاَل لَهَأِة ورِللْم بالر الَكى ماءتَِلـِدي،       «: فَتَر لَـم اِقرا َأنِْت عه

 ْأكُِلي شَيًئا نَِجسا  واآلن فَاحذَِري والَ تَشْرِبي خَمرا والَ مسِكرا، والَ تَ        ٤. ولِكنَِّك تَحبِلين وتَِلِدين ابنًا   
 ]. ٤- ١٣:٢قض "[

وقد اعتقدت المرأة في بادئ األمر أن الذي ظهر هو مجرد رجل مرسل من اهللا علي صورة                 
جاء ِإلَي رجُل اِهللا، ومنْظَره كَمنْظَـِر مـالَِك اِهللا،          : " ملك، فدخلت مذعورة لزوجها وهي، تقول     

  ].٦: ١٣قض  "[ هو، والَ هو َأخْبرِني عِن اسِمِه: ولَم َأسَألْه. مرِهب ِجدا
وأراد منوح إكرام هذا المرسل من اهللا بهذه البشارة بأن يصنع له جدي ماعز، لكن المـالك                 

ولما سأله عن اسمه رفـض المـالك        . رفض األكل من طعامه، وأوصاه بأن يقدم ذبيحة للرب        
عها  وكانت العالمة العجيبة التي صن     »ِن اسِمي وهو عِجيب؟   ِلماذَا تَسَأُل ع   «:اإلفصاح عنه وقال  

وكانت عالمة قبول الرب عند اليهود الذبيحة أو القربـان أو            ،مالك الرب أنه صعد في المذبح     
، وفي قـصة منـوح      )تحرقها( أن تنزل نار من السماء فتأكل الذبيحة         –كما يسمونها   –التقدمة  

فَكَان ِعنْد صعوِد اللَِّهيِب عِن الْمذْبِح      ٢٠"  لهما أمراَ عجيباَ     وزوجته صنع مالك الرب الذي ظهر     
فَـسقَطَا علَـى    . نَحو السماِء، َأن مالَك الرب صِعد ِفي لَِهيِب الْمذْبِح، ومنُوح وامرَأتُه ينْظُـرانِ            

                                                           

 في شرقي األردن، فيها أمر الرب موسى بتقسيم األرض الموعودة، وفيهـا كتـب موسـى                 هي بلد وشعب   (١)
  .ويقابلها اليوم القسم الشرقي من البحر الميت لمملكة األردن. الشريعة، وقطع العهد، وتسلم الشرائع والوصايا

 ].٩٢٧وقاموس الكتاب المقدس، ص/ ١٢٦٣المحيط الجامع، ص: انظر [
ـِّين (٢) اسم مدينة في الطرف الشمالي من أرض بني إسرائيل في نصيب نفتالي في سـفح جبـل                 : دان: الداني

    ].٣٥٧-٣٥٦قاموس الكتاب المقدس، ص. [حرمون عند تل القاضي حيث منابع األردن
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:  قال منـوح   – كما يقولون    –أنهما رأيا اهللا    وعندما تيقّن منوح وزوجته     " وجهيِهما ِإلَى اَألرضِ  
لَو َأراد الرب َأن يِميتَنَا، لَما َأخَذَ ِمن يـِدنَا          «: فَقَالَتْ لَه امرَأتُه  ٢٣» نَموتُ موتًا َألنَّنَا قَد رَأينَا اهللاَ     «

 : ١٣قض   [ »ي ِمثِْل هذَا الْوقِْت َأسمعنَا ِمثَْل هِذهِ      محرقَةً وتَقِْدمةً، ولَما َأرانَا كُلَّ هِذِه، ولَما كَان فِ        
٢٣- ١٥.[   

وقد تجتمع الهيئتان في ظهوٍر واحد، كما ورد في سفر الخروج، وأن الرب كان يسير معهم                
فَانْتَقَـَل  ١٩"في هيئة سحاب وعمود نار، ثم يظهر مرة أخري علي هيئة مالك في الحادثة نفسها                

  اِهللا الس الَكقَـفَ             موو اِمِهمَأم اِب ِمنحالس ودمانْتَقََل عو ،مهاءرو ارساِئيَل وركَِر ِإسسع امَأم اِئر
مهاءر١٩ : ١٤خر " [.و .[  

 ١٣من قيل فـي اآليـة الحاديـة والعـشرين مـن ص           : (ورد في تفسير هذا العدد ما يلي      
  "   مالك اهللا" قيل هنا إنه (١)" الك الربم: "أنه]  الباحثة –اإلصحاح الثالث عشر [

ثم قيل  " اهللا"أي الرب، ثم قيل إنه      " مالك يهوه " الملتهبة أن الذي خاطبه      (٢)وقيل في نبأ العليقة   
  .(٤))(٣)"يهوه "إنه 

هـي مرادفـات    " مالك اهللا "، أو   "مالك يهوه "أو  " مالك الرب "ويريد الشارح هنا أن يبين أن       
  .فال فرق بينهماللرب، ويهوه، واهللا، 

ومن هنا يتبين لنا أن الكتاب الملهمين على اختالف عصورهم وثقافاتهم، بل وعلي اختالف              
األسفار التي دونوها قد أجمعوا على هذا االعتقاد، وهو أن الرب يمكن أن يظهر للبشر ويكلمهم                

 .بنفسه دون واسطة في هيئة ملك

 . أو أحدهم لكن دون ذكر الهيئة التي يظهر بهاوقد يذكر في العهد القديم ظهور الرب لشعبه

                                                           

أن الشارح  : والمالحظ هنا هو  ..." وكان الرب يسير أمامهم نهاراَ      : " يشير إلي العدد الذي ذكرناه سابقا وهو       (١)
 .  كما أثبتّها" الرب"بينما الكلمة المنصوص عليها هي " مالك الرب"أن الوارد هو كلمة يذكر 

. نوع من الشجر كان ينمو في وادي األردن من بحر الجليل إلى البحر الميت، كما كان ينمو بكثرة في سيناء            (٢)
 ].٦٣٤قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر[
، )أول مـرة  (ور الرب لموسى عليه السالم في الوادي المقـدس           يشير إلي نصوص متتابعة في حادثة ظه        (٣)

، وسـأذكرها   -للداللة علي المتكلم مع موسى عليه الـسالم         " اهللا"، و   "الرب"، و "مالك الرب "وورد فيها مرة    
 . بالتفصيل عند ذكرى لظهور الرب لألنبياء بعد قليل

بيروت، مجمع الكنائس   [ط،  .جـ، د ٢ن الالهوتيين،    السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم، لمجموعة م          (٤)
 ).١/٣٧٤(، ]م١٩٧٣في الشرق األدنى، 
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وثَورا وكَبشًا ِلذَِبيحِة سالَمٍة ِللذَّبِح َأمام الرب، وتَقِْدمـةً ملْتُوتَـةً           ٤"كما ورد في النص التالي      
وتَقَـدم  . لَى قُداِم خَيمِة االجِتماعِ   فََأخَذُوا ما َأمر ِبِه موسى إِ     ٥.َألن الرب الْيوم يتَراءى لَكُم    . ِبزيٍت

بالر امقَفُوا َأموِة واعم٥- ٤ :٩ال  " [ كُلُّ الْج.[   
ودخََل موسى وهارون ِإلَى خَيمِة االجِتمـاِع، ثُـم         ٢٣: "ثم يتحقق هذا الوعد من موسى لقومه      

    جى ماءفَتَر ،بكَا الشَّعاربا وجخَر بالر ِب    (١)د٢٤ ِلكُلِّ الشَّع         بِعنْـِد الـر ِمـن تْ نَـارجخَرو
    مالشَّحقَةَ ورحِح الْمذْبلَى الْمقَتْ عرَأحو .      وِهِهمجلَى وقَطُوا عستَفُوا وهِب والشَّع ِميعَأى جال [ " فَر

٢٤- ٢٣ :٩.[  
  :  بال واسطة أيضاَوكما يظهر الرب ويتجسد لشعبه فإنه يكلمهم

  فهذا
من «: فََأتَى اُهللا ِإلَى بلْعام وقَالَ    ٩: " - كما يعتقدون    – بلعام بن بعور يأتيه الرب ويكلمه        -١

وأشير هنا إلي معتقد سأفيض الحديث عنـه         ] ٩ : ٢٢عد   " [ »هم هُؤالَِء الرجاُل الَِّذين ِعنْدك؟    
، بحيث يحتـاج إلـي أن       -عندهم أحيانا -جهل الرب   في حينه وهو قصور علم الرب، أو لنقل         

 !يسأل عمن هم عند بلعام، وكأن ذلك يخفى عليه

ثُم عاد الرب فَكَلَّم ١٠:"(٢)يذكر في سفر إشعياء أن الرب كلّم أحد ملوك إسرائيل وهو آحاز   -٢
  ].١٠ :٧إش" [» طَلَبك َأو رفِّعه ِإلَى فَوقعمقْ. اُطْلُب ِلنَفِْسك آيةً ِمن الرب ِإلِهك«١١:آحاز قَاِئالً

  
. ∗وجميع األعداد والشواهد السابقة هي أدلة ملهمة عند القوم على اعتبار إلهام الكتبة كما تقدم

  .وبذلك تكون هذه العقيدة مبنية علي اإللهام عندهم من هذا الباب
له وظهوره للبـشر وكالمـه معهـم        وإذا كانت الشواهد الكتابية الملهمة تؤكد علي تجسد اإل        

  . فإن ظهور اإلله متجسداً في الهيئات السابقة لألنبياء من باب أولي– كما يعتقدون -مباشرة
 بأن الرب ظهر إلبراهيم ويعقوب وموسى فـي         – الملهمون   –وقد صرح كتّاب العهد القديم      

اناَ بهيئة البـشر، بحيـث      هيئات متعددة، كالسحاب وعمود النار، وهيئة المالك التي تختلط أحي         

                                                           

 .كلمة يستخدمها اليهود والنصارى على السواء لإلشارة إلي عظمة وجالل الرب: مجد الرب (١)
لك الملك الحادي عشر من ملوك يهوذا، وقد خلف أباه في الملك وهو في العشرين من عمره وكان ذ                 :  آحاز (٢)

م بعد أن حكم ستة عشر عاما فيها أساء         . ق ٧٢١م، ومات في السادسة والثالثين من عمره سنة         . ق ٧٣٦سنة  
 ].٣-٢قاموس الكتاب المقدس، ص.[الحكم وعمل الشر في عيني الرب

 .٥٦راجع ص ∗
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تكون مشكلة علي القارئ الذي ال تتبين له الهيئة الحقيقة إال بفحص الحادثة التـي وردت فيهـا         
  . كاملة

  :ومن أمثلة ذلك .دون ذكر الهيئة التي ظهر بها لهمكما يذكر ظهوره لهم أحياناَ 
 فَـذَهب   .... : "يمما ورد في سفر التكوين بعد الجوع الذي ظهر في أيام إسحق بن إبراه              -١

      اررِإلَى ج ،ينِطيِنيِلِك الِْفِلسم اِلكاقُ ِإلَى َأِبيمحقَالَ  ٢. ِإسو بالر لَه رظَهو :» رالَ تَنِْزْل ِإلَى ِمـص .
     ِض الَِّتي َأقُوُل لَكِفي اَألر كُنن الهيئة التي ظهـر بهـا          ]. ٢-١ ٢٦تك  " [ اسفهذه القصة لم تبي

 . إلسحق– كما يعتقدون –الرب 

فَتَراءى الـرب ِفـي     ١٥: " ورد في سفر التثنية ظهور الرب لموسى ويشوع في السحاب          -٢
   ]١٥ : ٣١تث  " [الْخَيمِة ِفي عموِد سحاٍب، ووقَفَ عمود السحاِب علَى باِب الْخَيمِة

، ر فـي ذات الوقـت     ا في هيئة مالك ون    – حسب النص التوراتي     –ظهر الرب لموسى     -٣
 حِميِه كَاِهِن ِمديان، فَساقَ     (١)وَأما موسى فَكَان يرعى غَنَم يثْرون     ١ :"ورد في هذه القصة ما يلي       

        وِريبِل اِهللا حبِإلَى ج اءجِة ويراِء الْبرِإلَى و ِبلَِهيِب نَـارٍ      ٢ (٢).الْغَنَم بالر الَكم لَه رظَهو   ِمـن 
َأِميُل اآلن  «: فَقَاَل موسى ٣. فَنَظَر وِإذَا الْعلَّيقَةُ تَتَوقَّد ِبالنَّاِر، والْعلَّيقَةُ لَم تَكُن تَحتَِرقُ        . وسِط علَّيقَةٍ 

   ِظيمالْع نْظَرهذَا الْم قَةُ؟   . َألنْظُرلَّيتَِرقُ الْعاذَا الَ تَح٤. »ِلم  َأى الرا راُهللا      فَلَم اهنَاد ،نْظُراَل ِليم َأنَّه ب
  ].٤- ١ : ٣خر " [ »هَأنَذَا«: فَقَاَل. »!موسى، موسى«: ِمن وسِط الْعلَّيقَِة وقَاَل

:"  قـول الكاتـب الملهـم        – كما يعتقدون    –ومما يؤكد أن هذان المظهران هما الرب ذاته         
  ].٦ : ٣خر  " [افَ َأن ينْظُر ِإلَى اِهللافَغَطَّى موسى وجهه َألنَّه خَ...

 .قد يذكر في أسفار العهد القديم أن الرب ظهر في هيئة مالك اختلطت بهيئة رجل -٤

ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة إبراهيم مع الرجال الثالثة الذين مروا به وهم في طـريقهم               
وظَهر لَه الرب ِعنْـد بلُّوطَـاِت      ١ ": يهلكوها، وكان الرب أحدهم، يقول كاتب السفر       (٣)إلي سدوم 

                                                           

ـ        " فضل"معناه    ] - الباحثة   –أي عربي   [ اسم مدياني    (١) ه الـسبع   كاهن مديان، و حمو موسى، بينما كانت بنات
يرعين أغنامه، أسدى إليهن موسى الهارب من مصر خدمة، أدت إلي تعرفه بأسرة يثرون وزواجه بإحـدى                 

وهو شعيب عليه السالم    ]. (١٠٥٤قاموس الكتاب المقدس، ص   : انظر[ سنة   ٤٠بناته نظير رعى أغنامه لمدة      
 ) -الباحثة  –في التصور اإلسالمي، وكما نالحظ أنه يعتبر كاهناَ عندهم وليس بنبي 

 ].٤٩٨قاموس الكتاب المقدس، ص[هو جبل سيناء  (٢)
 هي األرض التي سكنها لوط بعد فراقه إلبراهيم عليهم السالم، وقد أرسل اهللا ناراً مـن الـسماء فأحرقـت                     (٣)

البحر المدينة بمن فيها نتيجة لفساد أهلها، ولم ينج منها أحد إال لوط وابنتيه، وتقع اليوم تحت الماء في جنوب                    
  ].٤٦١-٤٦٠قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر.[الميت، وتجري محاوالت لكشف مكانها من قبل الغواصين
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فَرفَع عينَيِه ونَظَـر وِإذَا ثَالَثَـةُ ِرجـال         ٢ وهو جاِلس ِفي باِب الْخَيمِة وقْتَ حر النَّهاِر،          (١)ممرا
  ].٢-١ : ١٨تك " [  وسجد ِإلَى اَألرِضفَلَما نَظَر ركَض السِتقْباِلِهم ِمن باِب الْخَيمِة. واِقفُون لَديِه

أتى ممثالً  ". يهوه"والذي يعتمد هنا أن األول كان مالك الرب         : (وقد جاء في تفسير هذا العدد     
 أرسلهما إلي سدوم إلنفاذ القضاء عليها وعلـى مـا           (٢)اإلله إلبراهيم واالثنين اآلخرين صاحباه    

  .(٣))جاورها من المدن
 منه أنهم بشر، لكن سرعان ما اتضح له من حـواره معهـم       لرجال ظناً وأستضاف إبراهيم ا  

حقيقتهم، بل وحقيقة الرب الظاهر له كذلك حين أخبره بما ينوي فعلـه مـن إهـالك سـدوم                   
وانْصرفَ الرجاُل ِمن هنَاك وذَهبوا نَحو سدوم، وَأمـا ِإبـراِهيم         ٢٢: " ، وتتابع القصة  (٤)وعمورة

  .]٢٢ – ١٨تك [ " ن لَم يزْل قَاِئما َأمام الربفَكَا
كما يؤيـده مـا خـتم بـه اإلصـحاح            ، الذي ظهر إلبراهيم هو الرب ذاته      ويؤكد ذلك أن  

 : ١٨تـك   [  "وذَهب الرب ِعنْدما فَرغَ ِمن الْكَالَِم مع ِإبراِهيم، ورجع ِإبراِهيم ِإلَى مكَاِنهِ           ٣٣:"وهو
٣٣[.  

  .وبذلك يظهر أن تجسد اإلله في صورة المالئكة قد يختلط أحياناً بتجسده بالبشر
هو حادثـة مـصارعة رجـل      في تجسد اإلله في هيئة بشر،ولعل الصورة األكثر وضوحاً

وقد وردت القصة  وتبين في نهاية األمر أنه ليس سوى الرب ذاته، ليعقوب حتى طلوع الفجر،
ولَما رَأى  ٢٥ .فَبِقي يعقُوب وحده، وصارعه ِإنْسان حتَّى طُلُوِع الْفَجرِ       ٢٤:" ن  كاملة في سفر التكوي   

               ـهعِتِه معارـصِفي م قُوبعقُّ فَخِْذ يح قَّ فَخِْذِه، فَانْخَلَعح برِه، ضلَيع قِْدرالَ ي قَـالَ ٢٦. َأنَّهو :
: فَقَاَل» ما اسمك؟«: فَقَاَل لَه٢٧. »الَ ُأطِْلقُك ِإن لَم تُباِركِْني«: فَقَاَل. »لَع الْفَجرَأطِْلقِْني، َألنَّه قَد طَ«
»قُوبعاِهللا                «: فَقَاَل٢٨. »ي ـعتَ مـداهج اِئيَل، َألنَّـكرْل ِإسب قُوبعي دعا بِفي م كمى اسعدالَ ي

» ِلماذَا تَسَأُل عِن اسـِمي؟    «: فَقَاَل. »َأخِْبرِني ِباسِمك «: َأَل يعقُوب وقَالَ  وس٢٩ .»والنَّاِس وقَدرتَ 
نَاكه كَهاربو. 

                                                           

 مترا، خشبه أقل قوة من أكثـر        ١٥اسم البلوط النباتي السنديان البرتغالي، وتبلغ شجرته علو       : بلوطات ممرا  (١)
مير األموري، الذي عرفت تلك البلوطات باسمه،       األ: ممرا. أنواع السنديان، ولكن حطبه جيد كثير االستعمال      

/ ٩٢٤، وص ١٨٩قاموس الكتاب المقـدس، ص    : انظر[كلم شمال حبرون في رامة الخليل،       ٣: وموقعها اليوم 
  ].١٢٥٧والمحيط الجامع، ص

 . تعالى اهللا عما يقولون علواً كبيراً، واهللا تعالى منزه عن اتخاذ الصاحب (٢)
 ).١٣٦/ ١( أسفار العهد القديم،  السنن القويم في تفسير (٣)
اسم كنعاني معناه غرق بلدة في غور األردن، دمرت تدميراً نهائياً بنزول نار من الـسماء عليهـا لفـساد                     (٤)

 ].٦٤١قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر. [وجعل األنبياء من تلك الحادثة برهاناً على غضب اهللا. سكانها
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" »َألنِّي نَظَرتُ اَهللا وجها ِلوجٍه، ونُجيتْ نَفْـِسي       «: قَاِئالً» فَِنيِئيَل«فَدعا يعقُوب اسم الْمكَاِن     ٣٠
  ]. ٣٠ – ٢٤: ٣٢تك [

فـي كتابتـه    ) عزرا(وهذا النص كسابقه يعد نصاً ملهماً باعتبار إلهام الروح القدس لكاتبه            
   .وهكذا يظهر جلياً قيام هذه العقيدة بإلهام الروح القدس. واختيار ألفاظه
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  المطلب الثاني
  )التجسيم(صفات اإلله الذاتية 

  :يرى بعض علماء األديان أن
 تتميز بأنها خالصة من التعدد تماماً،       - من حيث هو دين      - فكرة األلوهية في الدين اليهودي    

فاهللا واحد أحد، وهو وحده الخالق، وهو وحده الذي يجب أن يتوجه إليه اإلنسان بالطاعة واتباع                
الشريعة التي جاء بها أنبياؤه، الذين اتفقوا على مبدأ وحدانية اهللا وإن اختلفت مسالكهم وطرقهم               

  . ودعوة الناس إليهفي إثبات ذلك المعتقد،
ومع ذلك فقد تطور تصور اإلله لدي القوم مع تطور حياتهم رغم أنه ظل إلهاً واحداً، فهـو                  

 يحض علي الغزو واالستغالل، وتُزال العقبات       –كما جاء في أسفار موسي الخمسة       –إله حرب   
  .من أمامه بالقسوة والتسلّط

فأصبح إلهاً يحمى اليهـود     ) فلسطين (ثم تطور هذا التصور بعد االستقرار في أرض كنعان        
من أعدائهم بطريقة سلمية، ثم تطور أكثر فأصبح بنو إسرائيل يتصورون إلههم معهم في كـل                
مكان، مع شعبه الذين أسروا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق ومع ذلك فهناك بون شاسـع                 

إذ .  يتصوره الناس في الواقـع     بين ما أتي به أنبياء بني إسرائيل عن اإلله تعالى، وبين ما كان            
كان تأثير الوثنية في الحضارات المجاورة لهم يلعب دوراً يفوق أحياناً دور األنبياء أنفسهم فـي   

  .(١)تكوين التصور عن اإلله
  :ومن أبرز صفات اإلله في نظر اليهود، كما عرضها العهد القديم مايلي

 .الوحدانية -١

 الدالة على وحدانية الرب عند اليهـود وأنـه ال              حيث يجد القارئ الكثير من الشواهد     
 .شريك له

 . التفرد بالخلق -٢

حيث وردت قصة خلق السموات واألرض وباقي الخالئق في سفر التكوين كاملة، ونُسب             
ذلك كله إلى اهللا تعالى دون أن يكون له شريك أو مثيل كما نجد فـي األديـان الوضـعية                    

  .(٢)المختلفة 
 .العظمة -٣

                                                           

القاهرة، الهيئة المـصرية العامـة      [محمد جابر عبد العال الحسيني،      . ، د "يانفي العقائد واألد  "كتاب  :  انظر  (١)
 ) .بتصرف.(٢١٦، ص]م١٩٧١للتأليف والنشر، 

 .٦٣ -٦١قصة األديان، رفقي زاهر، ص:  انظر (٢)
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  .حمةالصالح، والر -٤
 . التجسيم -٥

سواء منها ما يشير إلي أعضاء معينة يملكها اإلله،  وأقصد به صفات الرب الجسمية عندهم،
  .- والذي أبرأ إلى اهللا منه –أوصفات يفعلها اإلله أو تصدر عنه وفق تصورهم 

وقد قدمت في المطلب السابق عقيدة القوم في تجسيد اإلله، وإذا كانت صورة البشر إحـدى                
الضعف، : تجسد اإلله عند اليهود، فقد نسبوا إليه كثيراً من اللوازم البشرية القاصرة مثل            صور  

  .والتعب، والجهل، والنسيان، والندم، واالعتراف بالخطأ ونحو ذلك
كما اعتقدوا أنه يملك أعضاء وجوارح كاليد، والرجل، ويقوم بأفعال معينة كالمشي والجلوس         

  .وغير ذلك
  . عالقة هذه العقيدة باإللهام، وكيف أقرت وفقاً له–شاء اهللا  إن –وسأعرض اآلن 

  
  :ثبوت عقيدة اليهود في صفات اإلله بناء على اإللهام

  :استند اليهود في تصور صفات اإلله علي األدلة اإللهامية التالية
  : شواهد األسفار المقدسة: أوالً

صور القوم عن اإلله، سواء في أسفار       امتأل السفر المقدس عند اليهود بالشواهد التي تعزز ت        
  .أو أسفار األنبياء  أو أسفار الحكمة، التوراة الخمسة،

وسأكتفي باإلشارة إلي بعض الشواهد من كل نوع من األسفار وسأعرض عن الباقي خشية              
  .اإلطالة
  . الوحدانية والعلو على جميع اآللهة الباطلة-١

  :كما جاء ذلك في عدة مواطن، مثل
- »عماِئيُلِاسرا ِإسي  :اِحدو بنَا رِإله ب٤:٦تث" [.الر.[  
َألن الرب ِإلهكُم هو ِإله اآلِلهِة ورب اَألرباِب، اِإلله الْعِظيم الْجبار الْمِهيب الَِّذي الَ              ١٧ « -

  ]١٧:١٠تث [. "يْأخُذُ ِبالْوجوِه والَ يقْبُل رشْوةً
- »٢دمِةاحاآلِله اِب٣ ...وا ِإلهباَألر بوا ردم٣:٣٦مز .." [اح.[  
كُلَّ ما شَـاء الـرب      ٦. اآلِلهِة َألنِّي َأنَا قَد عرفْتُ َأن الرب عِظيم، وربنَا فَوقَ جِميعِ         ٥« -

الْمصِعد السحاب ِمن َأقَاِصي    ٧. جِجصنَع ِفي السماواِت وِفي اَألرِض، ِفي الِْبحاِر وِفي كُلِّ اللُّ         
  ]٨-٥:١٣٥مز[ ."الْمخِْرج الريِح ِمن خَزاِئِنِه. الصاِنع بروقًا ِللْمطَِر. اَألرِض

  .وغيرها كثير -
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 .التفرد بالخلق-٢

يصف كاتب سفر التكوين من بدايته قصة خلق السموات األرض ومن فيهن ويتـضح فيهـا          
. ِفي الْبدِء خَلَقَ اُهللا الـسماواِت واَألرض      ١تفرد اهللا بالخلق، حيث يبدأ السفر بقوله        اعتقاد اليهود ب  

. وكَانَِت اَألرض خَِربةً وخَاِليةً، وعلَى وجِه الْغَمِر ظُلْمةٌ، وروح اِهللا يِرفُّ علَى وجـِه الِْميـاهِ               ٢
. وفَصَل اُهللا بين النُّوِر والظُّلْمةِ    . ورَأى اُهللا النُّور َأنَّه حسن    ٤. ان نُور ، فَكَ »ِليكُن نُور «: وقَاَل اهللاُ ٣
  ]٥-١:١تك[. وكَان مساء وكَان صباح يوما واِحدا. ودعا اُهللا النُّور نَهارا، والظُّلْمةُ دعاها لَيال٥ً

 كتـب   - كما يسميه اليهـود    –ث إن عزرا الكاهن الكاتب      وتتجلّى هنا عالقة ذلك باإللهام حي     
  . ∗ بإلهام الروح القدس كما تقدم– والتي أولها هذا السفر –أسفار موسى الخمسة 

 .أنه صالح، وأنه غفور رحيم -٣

  :وصفت األسفار المقدسة الرب بصفاٍت سامية كثيرة مثل
- »٥كَِثيرو ،غَفُورو اِلحص با رَأنْتَ ي َألنَّككِإلَي اِعينِة ِلكُلِّ الدمح٥:٨٦مز[.» الر[  
ادخُلُوا َأبوابـه   ٤. هو صنَعنَا، ولَه نَحن شَعبه وغَنَم مرعاه      . اعلَموا َأن الرب هو اهللاُ    ٣« -

 صاِلح، ِإلَى اَألبِد رحمتُه، وِإلَى دوٍر       َألن الرب ٥. احمدوه، باِركُوا اسمه  . ِبحمٍد، ِدياره ِبالتَّسِبيحِ  
انَتُهٍر َأمو٥-٣:١٠٠مز[.»فَد[ 

- » ١       تَهمحِد رِإلَى اَألب َألن ،اِلحص َألنَّه بوا الردمـِد       ٢. ِاحِإلَى اَألب ِة، َألناآلِله وا ِإلهدماح
متَهح٣. ر   اِب، َألنباَألر بوا ردماح تَهمحِد رِإلَى ٤.  ِإلَى اَألب َألن ،هدحو الِْعظَام اِئبجالْع اِنعالص

 تَهمحِد ر٥. اَألب      تَهمحِد رِإلَى اَألب ٍم، َألناِت ِبفَهاومالس اِنع٦. الص     اِه، َألنلَى الِْميع ضاِسطَ اَألرالْب
  تَهمحِد رال٧. ِإلَى اَألب      تَهمحِد رِإلَى اَألب ةً، َألنِظيما عارَأنْو اِنع٨. ص     ـاِر، َألنكِْم النَّهِلح سالشَّم
تَهمحِد ر٩. ِإلَى اَألبتَهمحِد رِإلَى اَألب ِل، َألنكِْم اللَّيِلح اِكبالْكَوو ر٣:١٣٦مز  [.» الْقَم[  

- »٧بالر وه اِلحص . نِهِحصلَيع كِِّلينتَوِرفُ الْمعي وهيِق، وِم الضو٧:١نا[.ِفي ي[  
  .أنه عظيم -٤

  :وردت نصوص كثيرةٌ  وصفت اإلله بأنه عظيم، مثل
- »٣       اءِتقْصِتِه اسظَمِلع سلَيا، وِجد ِميدحو بالر وه ِظيم٤. ع      ،الَـكمَأع حبسٍر يوِإلَى د رود

بِبجو ونخِْبري وِتك٥. ر     جَألْه اِئِبكجوِر عُأمو ِدكمِد حجالَِل م٦. ِبج   ،نِْطقُوني خَاِوِفكِة مِبقُو
  ]٧-٣:١٤٥مز [.»ِذكْر كَثْرِة صالَِحك يبدون، وِبعدِلك يرنِّمون٧. وِبعظَمِتك ُأحدثُ

- »ِمثُْل اِهللا؟  َأي ِظيم١٤ِإلٍه عاِئبجالْع اِنعالص ٧-٣:٧٧مز[.»َأنْتَ اِإلله[  

                                                           

 .٥٦راجع ص ∗
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- » ٦    با ري وتِ     ! الَ ِمثَْل لَكربِفي الْج كماس ِظيمعَأنْتَ، و ِظيم٧. ع      ِلـكا مي خَافُكالَ ي نم
مـاِلِكِهم لَـيس    َألنَّه ِفي جِميِع حكَماِء الـشُّعوِب وِفـي كُـلِّ م          . الشُّعوِب؟ َألنَّه ِبك يِليقُ   

٦:١٠إر[.»ِمثْلَك[  
  .وغيرها من الشواهد التي تدل على تعظيم اليهود للرب، واعتقادهم بجالله وكماله -
 .أن له صوت -٥

صـوتُ الـرب    ٥. صوتُ الرب ِبالْجالَلِ  . صوتُ الرب ِبالْقُوةِ  ٤ٌ":ورد في سفر مزامير داود      
  كَسيِز، واَألر ركَسم     نَانلُب زَأر بالر ل  ٦را ِمثَْل ِعجهِرحميو . ونيِسرو نَانقَـِر     (١)لُبِمثَْل فَِريِر الْب 

ِشيحنَارٍ    ٧. الْو بلُه حقْدي بتُ الروـةَ    ٨. صيرلِْزُل الْبزي بتُ الروـةَ      . صِريب بلْـِزُل الـرزي
: ٢٩مز   " [»مجد«:  الرب يولِّد اِإليَل، ويكِْشفُ الْوعور، وِفي هيكَِلِه الْكُلُّ قَاِئلٌ         صوت٩ُ. (٢)قَاِدشَ

٩-٤[  
ه نأى بها عن الوحي اإللهي ، وتشويشرقة من اإلجالل والتعظيم دخَنثم اعترى هذه الصورة الم

  .، وجعلها عرضةً ألهواء البشرالحق
هتها أيدي البشر ما يليومن تلك الصفات التي شو :  

 . أن له أذن، وأنف، وفم، ورجالن -٦

يصور هذا المقطع من سفر صموئيل الثاني اإلله وكأنه كائن أسطوري أشبه ما يكون بالتنّين              
ِفي ِضيِقي دعوتُ الرب، وِإلَى ِإلِهي صرخْتُ، فَـسِمع ِمـن هيكَِلـِه صـوِتي،               ٧:" أو نحو ذلك    
 اِخي درصهِ وشَتْ  ٨. خََل ُأذُنَيتَعارو ضِت اَألرتَجفَار .       ـتْ، َألنَّـهتَجارتْ ودتَعاِت اراومالس سُأس

فَِمِه َأكَلَتْ       ٩. غَِضب ِمن نَارَأنِْفِه، و ِمن خَاند ِعدص .  لَتْ ِمنْهاشْتَع رمَل،   ١٠جنَزاِت واومطَْأطََأ الس
  ].١٠-٧: ٢٢ صم ٢" [. ِرجلَيِهوضباب تَحتَ

ِسـفْر رْؤيـا    . وحي علَى ِنينَوى  ١ :"وال تبتعد صورة اإلله في هذا المقطع كثيراَ عن سابقه           
 اَأللْقُوِشي وم٢. (٣)نَاح   نْتَِقممو ورغَي ِإله بخَطٍ   . اَلرذُو سو نْتَِقمم بِغـضِ    . الربِمن م نْتَِقمم بيِه الر

                                                           

الكتاب قاموس  . [وهو االسم الذي كان الصيدونيون يطلقونه على جبل حرمون        " درع"كلمة صيدونية معناها     (١)
 ].٤٦٦المقدس، ص

 على أرض غيـر محروثـة       -أيضا–قد تطلق هذه الكلمة على أرض خربة غير صالحة لشيء، وقد تطلق              (٢)
قـاموس  : انظـر . [مدينة كنعانية أو صـورية : وقادش في الجليل هي. تصلح أن تكون مرعى جيدا للمواشي     

 ].٩٤٨والمحيط الجامع، ص/ ١٦٩الكتاب المقدس، ص
  ].٩٤٤قاموس الكتاب المقدس، ص.[أحد األنبياء اإلثني عشر الصغار:  ناحوم(٣)
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الـرب  . الرب بِطيء الْغَضِب وعِظيم الْقُدرِة، ولِكنَّه الَ يبرُئ الْبتَّةَ        ٣. وحاِفظٌ غَضبه علَى َأعداِئهِ   
  ].٤ -١ناحو " [.ِفي الزوبعِة، وِفي الْعاِصِف طَِريقُه، والسحاب غُبار ِرجلَيِه

  . له ذراع-٧
هـوذَا  ١٠ : "المقطع اإلله وهو يحتضن شعبه بذراعه ويحملهم ويشبهه بالراعي           يصور هذا   

      لَه كُمتَح هاعِذرْأِتي وٍة يِبقُو بالر ديالس .    هامقُد لَتُهمعو هعم تُهرذَا ُأجو١١. ه     ـهـى قَِطيععراٍع يكَـر .
وغير ذلك  ]. ١١ – ١٠ : ٤٠إش  " [ ِحضِنِه يحِملُها، ويقُود الْمرِضعاتِ    ِبِذراِعِه يجمع الْحمالَن، وِفي   

  . كثير
فهي أدلة إلهامية يثبت بها اليهود      . وجميع الشواهد السابقة هي من إلهام الروح القدس للكتبة        

  .هذا المعتقد
داَ  وأختم هذه الصفات  بما ورد في سفرى حزقيال، ودانيال من تصور لإلله يعطـي مـشه              

كامالَ عن صفاته، وأبدأ بما ورد في سفر حزقيال مراعية ترتيبه السابق علي سفر دانيال، حيث                
وفَوقَ الْمقَبِب الَِّذي علَى رُؤوِسها ِشبه عرٍش كَمنْظَِر حجـِر          ٢٦ :"قال حزقيال في وصف مجد ربه       

       هِش ِشبرِه الْعلَى ِشبعِق، ورِقيِق اَألزقُ    الْعفَو ِه ِمنلَياٍن عنْظَِر ِإنْسـاِس   ٢٧. كَمنْظَـِر النُّحتُ ِمثَْل مَأيرو
الالَِّمِع كَمنْظَِر نَاٍر داِخلَه ِمن حوِلِه، ِمن منْظَِر حقْويِه ِإلَى فَوقُ، وِمن منْظَِر حقْويِه ِإلَى تَحـتُ، رَأيـتُ                   

كَمنْظَِر الْقَوِس الَِّتي ِفي السحاِب يوم مطٍَر، هكَذَا منْظَر اللَّمعاِن          ٢٨ معان ِمن حوِلها  ِمثَْل منْظَِر نَاٍر ولَها لَ    
  ].٢٨-٢٦:١حز"[.هذَا منْظَر ِشبِه مجِد الرب. ِمن حوِلِه

ـ        ) شبه مجد الرب  (ن الظان أن كلمة     وقد يظ  ا، هنا تعني تشبيه لصفات الرب ولـيس حقيقته
فكأنه شاهد الرب، وهو لم يشاهده في الحقيقة، لكن هناك أمران يدالن داللةً قاطعةً علي أن الذي 

  : شاهده حزقيال ووصفه هنا هو الرب ذاته، وهما
 ].٢٨: ١حز " [ ولَما رَأيتُه خَررتُ علَى وجِهي:" قول حزقيال بعد هذا الوصف   -١

 السقوط على الوجه أو السجود عالمة علي رؤية الـرب           والمستقرئ للعهد القديم بأكمله يجد    
  .غالباً
أن حزقيال صرح بأن الذي رآه تكلم معه وأرسله إلي بني إسرائيل يصيغه الفاعـل ال                  -٢

فَدخََل ِفي روح   ٢. »يا ابن آدم، قُم علَى قَدميك فََأتَكَلَّم معك       «: فَقَاَل ِلي ١:" بصيغة الناقل، إذ يقول     
يا ابن آدم، َأنَا مرِسلُك ِإلَى      «: وقَاَل ِلي ٣. لَما تَكَلَّم مِعي، وَأقَامِني علَى قَدمي فَسِمعتُ الْمتَكَلِّم مِعي        

       لَيتْ عدرتَم ٍة قَددرتَمٍة ماِئيَل، ِإلَى ُأمرِني ِإسِإلَى ذَ     . ب لَيا عوصع ماُؤهآبو ممِ   هـواِت هذَا الْي " 
 ].٣ -١ : ٢خر[



٩٠ 

 

وهنا يخر النبي علي وجهه قدام إلهه ،وهنا        : (ويؤيد ما أقوله تفسير هذا العدد الذي ورد فيه        
ثم يذكر المفسر أن الذي سمعه      ) سمع صوتاَ ينهضه فيرسله رسوالَ من قبل الرب لشعب متمرد         

ه الذي ظهر له فـي شـبه إنـسان          ، بل صوت الرب نفس    (١)لم يكن صوت الكروبيم     (حزقيال  
  .(٢)")يا ابن آدم قم علي قدميك فأتكلم معك:" وخاطبه بقوله 

:" وكذلك ذكر دانيال النبي في رؤياه أنه رأى عروشاَ يجلس عليها الرب ثم جعل يصفه قائال     
ض كَـالثَّلِْج، وشَـعر رْأِسـِه       ِلباسه َأبـي  . كُنْتُ َأرى َأنَّه وِضعتْ عروشٌ، وجلَس الْقَِديم اَأليامِ       ٩

  ] .٩ :٧دا  " [كَالصوِف النَِّقي، وعرشُه لَِهيب نَاٍر، وبكَراتُه نَار متَِّقدةٌ
هذا هو اهللا الديان، اهللا العظـيم األزلـي األبـدي،         (وجاء في تفسير هذا العدد الكالم التالي،        
  .(٣) ...)وقوف أمامه ألوف ألوف ومالئكته لهيب نار وخدامه نار متقدة وهم 

  فضالَ عن اليهود يؤمنون بأن الذي        – الذين منهم هذا الشارح      –مما يدل على أن النصارى      
  .– كما يعتقدون –رآه دانيال في رؤياه هو الرب 

  أوالهما في اليقظة وهي التي تسمى      وعالقة هذين المقطعين باإللهام أن كليهما رؤيا روحية       
 أن الرؤيا هي من قبيل اإللهام، فيكـون هـذان   ∗∗، واألخرى منامية وقد تقدم∗دمكما تق ) تجلي ّ (

  .دليالن إلهاميان تثبت بهما هذه العقيدة
 جانـب   فيكـون هـذا    ،ؤياه بإرشاد الروح القدس وإلهامه    ثم دون كٌل من حزقيال ودانيال ر      

  .إلهامي آخر لهذه العقيدة
 . أنه يجلس علي كرسي -٨

ِفي سنَِة وفَاِة عزيا الْمِلِك، رَأيتُ السيد جاِلسا        ١ : " سفر إشعياء كما يلي    ونص علي هذه الصفة   
   ].١ : ٦إش" [.علَى كُرِسي عال ومرتَِفٍع، وَأذْيالُه تَمُأل الْهيكََل

لى وهذه الرؤيا التي رآها إشعياء هي رؤية إلهامية روحية، وبذلك تكون هذه الصفة مبنية ع              
  .اإللهام في هذه الحالة ، ثم إنه دونها بمعونة وإرشاد الروح القدس كذلك

  

                                                           

 مالئكة يرسلون من قبل اهللا أو يقيمون في حضرته تعالى، أقامهم اهللا على أبواب جنة عدن حين طـرد آدم                   (١)
  ].٧٧٩قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر. [يقال عنهم أنهم ذوو جناحين. وحواء منها

 . ٢٩- ٢٨، ص]م٢٠٠٣القاهرة، مكتبة اإلخوة، [ط، .شاد فكري، د شرح سفر حزقيال، ر (٢)
  .١٢٨، ص]م٢٠٠٦القاهرة، مكتبة األخوة، [، ٣ تفسير سفر دانيال، ناشد حنا، ط (٣)
 .٤٦راجع ص ∗

 .٣٢راجع ص ∗∗
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 .  أنه يركب السحب-٩

 هوذَا الرب راِكب علَى سحابٍة سِريعٍة وقَاِدم ِإلَى         : "ذكر إشعياء أيضا هذه الصفة للرب بقوله      
ِهِه، وجو ِمن رِمص ثَانتَِجفُ َأوفَتَر ،راِمصاِخلَهد رِمص قَلْب ذُوب١: ١٩إش  " [ي.[  

طَْأطَـَأ الـسماواِت ونَـزَل،      ١٠ : "وورد في سفر صموئيل الثاني ذكر هذه الصفات كما يلي         
: ٢٢ صـم    ٢ " [رِكب علَى كَروٍب، وطَار ورِئي علَى َأجِنحِة الـريحِ        ١١. وضباب تَحتَ ِرجلَيهِ  

١٠ .[  
  .∗∗ن السفرين قد كُتبا بإلهام الروح القدس كما تقدموكال هذي

  .(١) أنه ينفخ في البوق-١٠
ويرى الرب فَوقَهم، وسـهمه يخْـرج       ١٤: "          يقول زكريا النبي في تقرير هذه الصفة      

  ].١٤: ٩زك  " [لْجنُوِبكَالْبرِق، والسيد الرب ينْفُخُ ِفي الْبوِق ويِسير ِفي زوابِع ا
  . له مكان يخرج منه ويمشي في األرض-١١ 

ولْيكُِن السيد الرب شَاِهدا علَيكُم، السيد      : "...  كما يلي  (٢)        ورد ذكر ذلك في سفر ميخا       
 ١مي " [ نِْزُل ويمِشي علَى شَواِمِخ اَألرِضفَِإنَّه هوذَا الرب يخْرج ِمن مكَاِنِه وي٣. ِمن هيكَِل قُدِسِه

 :٣ .[  
اخْتَِبـْئ  . هلُم يا شَعِبي ادخُْل مخَاِدعك، وَأغِْلقْ َأبوابك خَلْفَـك        ٢٠:" كما ذكر إشعياء في سفره      
    بالْغَض ربعتَّى يظٍَة حيلُح و٢١. نَح      ِمن جخْري بذَا الروه ِض      َألنَّهـكَّاِن اَألرس ِإثْم اِقبعكَاِنِه ِليم

دعا با ِفي مالَ تُغَطِّي قَتْالَها وهاءِدم ضفَتَكِْشفُ اَألر ،٢١: ٢٦إش ["ِفيِهم .[  
ويبالغ اليهود في وصف ربهم بهذه الصفات، حتى يصلون إلي صفات نقـصٍ ال يليـق أن                 

  :يوصف بها إله، وسأضرب لذلك عدة أمثلة
 .أنه ينام ويستيقظ-١٢

اُسكُتُوا يا كُلَّ الْبشَِر قُدام الرب، َألنَّه قَِد استَيقَظَ ِمن مسكَِن           ١٣: "كما ذكر زكريا النبي في قوله     
  ]. ١٣: ٢زك " [قُدِسِه

                                                           

 .٥٦راجع ص ∗∗
و ذلك، وكـذلك     هو آله موسيقية علي هيئة القرن كانوا ينفخون فيها في األعياد، وعند إعالن الحروب، ونح               (١)

قاموس الكتاب  : انظر[،  )- الباحثة –فهو إذا ما يقابل الصور في التصور اإلسالمي         (سيعلن بها قيامة األموات     
  ].١٩٥المقدس، ص

م، وكان معاصراً ألشعياء ويشابهه في      . ق ٦٩٣ -٧٥١هو سادس األنبياء الصغار، وعاش في الفترة ما بين           (٢)
 ]. ٩٦٣اموس الكتاب المقدس، ص ق: انظر. [األسلوب ونهج الكتابة
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 إال أننـا نجـد أن اليهـود         - وهي صفة نقص   -ورغم ما يلزم عن قولهم هذا أن اإلله ينام          
  .د ضمن كتابهم المقدس المدون بروح القدسيدرجون هذا العد

 . أنه يزمجر-١٣

والرب ِمن ِصـهيون يزمِجـر، وِمـن        ١٦ :" هذا الوصف ،وهو قوله      (١)ورد في سفر يوئيل   
ضاَألرو اءمفُ السجفَتَر ،تَهوِطي صعي شَِليم١٦: ٣يوء  " [ُأور.[  

ِإن الرب يزمِجر ِمن ِصـهيون، ويعِطـي        «: فَقَاَل٢  :" القائل (٢)وكما ورد في سفر عاموس    
  ].٢:١عا" [(٣).»صوتَه ِمن ُأورشَِليم، فَتَنُوح مراِعي الرعاِة وييبس رْأس الْكَرمِل

يصور اليهود اإلله أنه يجهل بعض أحوال خلقه، وال يعلم بالحوادث إال بعـد              :  الجهل -١٤
  .هاوقوع

كحادثة أكل آدم وحواء من الشجرة في الجنة ،فإن الظاهر من سياق القصة في سفر التكوين                
 فَاخْتَبَأ آدم وامرَأتُه ِمن وجِه الرب اِإللـِه  : "أن الرب لم يعلم بوقوع ذلك إال عندما أخبره آدم به         

سِمعتُ صـوتَك   «: فَقَاَل١٠. »َأين َأنْتَ؟ «: دم وقَاَل لَه  فَنَادى الرب اِإلله آ   ٩. ِفي وسِط شَجِر الْجنَّةِ   
من َأعلَمك َأنَّك عريان؟ هْل َأكَلْـتَ ِمـن         «: فَقَاَل١١. »ِفي الْجنَِّة فَخَِشيتُ، َألنِّي عريان فَاخْتَبْأتُ     
  ].١١- ٩ :٣تك " [»الشَّجرِة الَِّتي َأوصيتُك َأن الَ تَْأكَُل ِمنْها؟

  . الحزن والندم-١٥
يعتقد اليهود أن إلههم يحزن بل ويندم أحياناً على فعٍل معين من أفعاله، ويسوقون لذلك أدلة                

  :إلهامية من الكتاب المقدس، مثل
ورَأى الرب َأن شَر اِإلنْساِن قَد كَثُـر ِفـي اَألرِض، وَأن كُـلَّ       ٥ : "ما ورد في هذا العدد     -١

فَحِزن الرب َأنَّه عِمَل اِإلنْسان ِفي اَألرِض، وتََأسـفَ  ٦. صوِر َأفْكَاِر قَلِْبِه ِإنَّما هو ِشرير كُلَّ يومٍ     تَ
 ]. ٦- ٥ : ٦تك " [ِفي قَلِْبِه

  .ونالحظ في هذا العدد أن إلهام اليهود جعلهم يعتقدون أن هللا قلباً
                                                           

انظر قاموس الكتـاب  [وهو ابن فثوئيل وهو أحد أنبياء العهد القديم الصغار،        " يهوه هو اهللا  "اسم عبري معناه     (١)
  ].١١٠٢القدس، ص

 جاني جميز ثم دعاه اهللا للتنبوء فـي         -أيضا– نبي كان من طبقة فقيرة،وعمل في مطلع حياته راعيا، وكان            (٢)
وكانت نبوؤاته ضد إسرائيل لفساد الخلق فيها وتدهور العبادة التـي كـانوا يظنـون أنهـم                  ة الشمالية، المملك

 ).٥٩٠ص قاموس الكتاب المقدس،.(يقدمونها هللا،وانتشار المعتقدات الوثنية
وقد اشـتهرت   . وهو اسم لسلسلة جبلية طويلة تقع جنوبي مدينة عكا        " مثمر أو مشجر  "هو اسم عبري معناه      (٣)
ذه السلسلة بكثرة أشجارها المثمرة في العصور القديمة حتى قمتها، ثم ما يثبت أن تنقطع أشجارها وثمارهـا         ه

 ].٧٧٨ -٧٧٧قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر. [عند قرب نهاية الزمان
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 لما عبد بنو إسرائيل العجل فقال مخاطبـا         –ا يعتقدون    كم –ما ورد على لسان موسى       -٢
ِلماذَا يا رب يحمى غَضبك علَى شَعِبك الَِّذي َأخْرجتَه ِمن َأرِض ِمصر ِبقُوٍة عِظيمٍة ويـٍد         :" ربه  

فَنَِدم الرب علَى الشَّر الَّـِذي      ١٤  ...ِارِجع عن حمو غَضِبك، وانْدم علَى الشَّر ِبشَعِبك       ... شَِديدٍة؟  
 ] .١٤ و١٢ و١١ : ٣٢خر  " [قَاَل ِإنَّه يفْعلُه ِبشَعِبِه

 "عندما سلّط الرب وباء على بني إسرائيل لكثرة فساد داود فقتل منهم سبعين ألف رجل،   -٣
: ِدم الرب عِن الشَّر، وقَاَل ِللْمالَِك الْمهِلـِك الـشَّعب         وبسطَ الْمالَك يده علَى ُأورشَِليم ِليهِلكَها، فَنَ      

 ]. ١٥ : ٢٤ صم ٢ " [»اآلن رد يدك! كَفَى«

فَلَما رَأى اُهللا َأعمالَهم َأنَّهم   ١٠  :" لتوبتهم عندما آمن أهل نينوى وصاموا ولبسوا المسوح إعالناً       
طَِريِقِهِم الر نوا ععجرهنَعصي فَلَم ،ِبِهم هنَعصي َأن الَِّذي تَكَلَّم لَى الشَّراُهللا ع ٣ يون[ " ِديَئِة، نَِدم : 

١٠[. 
ورد في سفر صموئيل األول أن الرب ندم على أنه جعل شاول ملكاً على إسرائيل فقال                 -٤

اوَل مِلكًا، َألنَّه رجع ِمن وراِئي ولَم       نَِدمتُ علَى َأنِّي قَد جعلْتُ شَ      :"الرب مخاطباً صموئيل النبي     
 ].١١ : ١٥صم ١.."  [.يِقم كَالَِمي

  .هذه جملة من الشواهد الكتابية الملهمة بالروح التي تؤكد اعتقاد اليهود بهذه الصفة
  . النسيان-١٦

 –هـا  ، أن رب بني إسرائيل بعد إغراقه لألرض ومن علي- الملهم–يذكر كاتب سفر التكوين 
 جعل ميثاقاً بينه وبين نوحٍ  وبنيه ونسلهم من بعدهم أال يغرق             –سوى نوح ومن معه في الفلك       

وضعتُ قَوِسـي ِفـي الـسحاِب    ١٣ : "األرض ثانية، ثم جعل عالمة في السماء تذكره بذلك فقال       
شُر سحابا علَى اَألرِض، وتَظْهِر الْقَوس فَيكُون متَى َأن١٤ْ. فَتَكُون عالَمةَ ِميثَاق بيِني وبين اَألرضِ   

 : ٩تـك   " [.َأنِّي َأذْكُر ِميثَاِقي الَِّذي بيِني وبينَكُم وبين كُلِّ نَفٍْس حيٍة ِفي كُلِّ جسدٍ            ١٥ِفي السحاِب،   
١٥ – ١٣ .[  

  . التعب والحاجة إلى الراحة-١٧
. وفَرغَ اُهللا ِفي الْيوِم السابِع ِمن عمِلِه الَِّذي عِمـلَ        ٢: " مورد في سفر التكوين هذا النص المله      

وبارك اُهللا الْيوم السابع وقَدسه، َألنَّه ِفيـِه   ٣. فَاستَراح ِفي الْيوِم السابِع ِمن جِميِع عمِلِه الَِّذي عِملَ        
  ].٣-٢: ٢تك [ "عِمَل اُهللا خَاِلقًااستَراح ِمن جِميِع عمِلِه الَِّذي 

  .فهذا النص الصريح في كتابهم المقدس يصف الرب بهذا الوصف
  
  



٩٤ 

 

  . حب التفرقة وكراهية الوحدة-١٨
 أن الرب رأى اجتماع الناس واتحادهم على لساٍن واحـد           -الملهم–يذكر كاتب سفر التكوين     

بعد ذلك فأراد أن يحول هذا الجمـع  فعلم أنهم بالوحدة سيحققون ما يريدون، ولن يعجزهم شيء    
فَنَزَل الرب ِلينْظُر الْمِدينَـةَ والْبـرج       ٥ :"إلي فُرقة، وهذه القوة إلي عجز وضعف، فقال الكاتب          

م، وهـذَا   هوذَا شَعب واِحد وِلسان واِحـد ِلجِمـيِعهِ       «: وقَاَل الرب ٦. اللَّذَيِن كَان بنُو آدم يبنُونَهما    
هلُم نَنِْزْل ونُبلِْبْل هنَاك ِلسانَهم     ٧. واآلن الَ يمتَِنع علَيِهم كُلُّ ما ينْوون َأن يعملُوه        . ابِتداُؤهم ِبالْعملِ 

جِه كُلِّ اَألرِض، فَكَفُّوا عن     فَبددهم الرب ِمن هنَاك علَى و     ٨. »حتَّى الَ يسمع بعضهم ِلسان بعضٍ     
وِمـن هنَـاك    . َألن الرب هنَاك بلْبَل ِلسان كُلِّ اَألرضِ      » باِبَل«ِلذِلك دِعي اسمها    ٩بنْياِن الْمِدينَِة،   

  ].٩-٥: ١١تك" [بددهم الرب علَى وجِه كُلِّ اَألرِض
التي تبـين عقيـدة   ) التي كُتبت بإلهام الروح القدس(بية الملهمة   وهذه جملة من الشواهد الكتا    

  .اليهود في صفات ربهم
وليس هذا هو النوع الوحيد من األدلة الملهمة التي اعتمد عليها اليهود إلقامة عقيـدتهم فـي       

  :صفات الرب، وإنما هناك نوع آخر هو
  

  .شهادة التلمود: ثانياَ
رب عند اليهود، سأذكر ما تيسر منها متناثراًَ في الكتـب            تضمن التلمود كثيراً من صفات ال     

ومن أهم ما يلفت النظر عند قراءة هذه الصفات هـو           . التي تناولت التلمود، ومكانته عند اليهود     
اإلمعان في تجسيد اإلله، ووصفه بصفات بشرية بحتة كما تقدم في حديثي عن شواهد الكتـاب                

  .ة لصفات الرب عند اليهود، ثم أعلق على كلٍ  منهاالمقدس، وسأسوق هنا الشواهد المتضمن
في الثالث األولى منها يجلـس ويطـالع   ، إن النهار اثنتا عشرة ساعة  : (ورد في التلمود   -١

وفي الثالث األخيـرة يلعـب مـع الحـوت ملـك            ، وفي الثالث الثانية يطعم العالم    ، الشريعة
 .(١))األسماك

                                                           

قـا،  مصطفي أحمد الزر: يوسف حنا نصر اهللا، قدم له العالمة     .د: الكنز المرصود في قواعد التلمود، ترجمة      (١)
  .٥٥، ص]م١٩٩٩ –ه ١٤٢٠دمشق، دار القلم، [، ٢حسن ظاظا، ط.ود

، )اليهودي على حسب التلمـود    (روهلنج بعنوان   (أحدهما  :  والكتاب في أصله ترجمة لكتابين لمؤلفين فرنسيين      
الكنز [جمعهما المترجم في كتاب واحد سماه       ) م١٨٤٠تاريخ سورية لسنة    (شارل لوران بعنوان    . واآلخر هود 

 .- الباحثة -] "رصود في قواعد التلمودالم



٩٥ 

 

التـي ال  ومطالعـة الـشريعة   ، الجلوسللرب  وكما هو واضح من هذا القول فإنهم ينسبون         
 مع خلقه اللعـب يحتاج إليها إال من يجهلها، أو يحتاج إلى مراجعتها لنسيانه لها، كما ينسبون له    

  .متمثالً في اللعب مع الحوت ملك األسماك
يتندم اهللا على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم ويبكي كل             : ( ورد في التلمود   -٢

سقط من عينيه دمعتان في البحر، فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاه، وتـضطرب               يوم، فت 
  .(١))المياه وترتجف األرض في أغلب األحيان، فتحصل الزالزل

كما يبـالغ   ، الحزنالداالن على   الندم والبكاء   وهذا القول كما هو واضح ينسب لرب اليهود         
ب بني إسرائيل، إذ أنه كان يمـضي ثـالث          التلمود في وصف حالة الحزن التي وصل إليها ر        

ساعات من النهار في اللعب مع الحوت ملك األسماك لكنه بعد تدمير الهيكل الثاني علـى يـد                  
  :البابليين حزن حزناً شديداً وصفه مدونو التلمود بقولهم

ولم يلعب اهللا مع الحوت بعد هدم الهيكل، كما أنه من ذلك الوقت لم يمل إلى الرقص مـع                   (
اء بعد ما زينها بمالبسها وعقص لها شعرها، وقد اعترف اهللا بخطئه في تصريحه بتخريب               حو

  : الهيكل، فصار يبكي ويمضي ثالثة أجزاء الليل يزأر كاألسد قائالً
تباً لي ألني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أوالدي وشغل اهللا مـساحة أربـع                

  !! رض في جميع األزمان سنوات فقط بعد أن كان ملء السماوات واأل
ما أسعد الملك الـذي يمـدح       : ولما يسمع الباري تعالى تمجيد الناس له يطرق رأسه ويقول         

ولكن ال يستحق شيئاً مـن المـدح األب الـذي يتـرك أوالده فـي                . ويبجل مع استحقاقه لذلك   
  .(٢))الشقاء
 خلقتني أصـغر    وأما تخطئة القمر هللا فإنه قال له أخطأت حيث        : (ورد في التلمود كذلك    -٣

اذبحوا لي ذبيحة ُأكفر بها عن ذنبي ألني        : من الشمس، فأذعن اهللا لذلك واعترف بخطئه، وقال       
 .(٣))خلقت القمر أصغر من الشمس

ليس هـذا   ، -تعالى اهللا عن ذلك   –  الخاطئ المعترف بخطئه   وهنا يظهر إله اليهود في صورة     
  . كذلك يكفر عن خطيئتهوإنما، فحسب

                                                           

  .نفس الصفحة، المرجع السابق (١)
 .٥٦ص، المرجع نفسه (٢)
 .نفس الصفحة، المرجع نفسه (٣)
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ب ما جاء في التلمود معصوماً من الطيش، كما حصل ذلك منه يوم             وليس اهللا على حس    -٤
ولكنه ندم على ذلك بعـد      . غضب على بني إسرائيل وحلف بحرمانهم من الحياة األبدية        

  !!.ذهاب الطيش منه، ولم ينفذ ذلك اليمين، ألنه عرف أنه فعل فعالً ضد العدالة 
نوني احتاج إلى من يحلله من يمينه، وقـد         إن اهللا إذا حلف يميناً غير قا      : " وجاء في التلمود  

من يحللني من اليمين التي أقسمت بها ؟ ولما      : سمع أحد العقالء من اإلسرائيليين اهللا تعالى يقول       
علم باقي الحاخامات أنه لم يحلله منها اعتبروه حماراً، ألنه لم يحلل اهللا من يمينه ولذلك نصبوا                 

    (١)"!!لتحليل اهللا من أيمانه ونذوره عند اللزوم ) مي(ملكاً بين السماء واألرض اسمه 
  

  .أقوال الحاخامات: ثالثاً
يتدارس الرب في نظر اليهود الشريعة مع المالئكة ومع الشياطين كذلك، ويـسوقون دلـيالً               

  .إلهامياً جديداً إلثبات ذلك
المالئكـة  إنه ال شغل هللا في الليل غير تعلمه التلمود مع           : ((٢)حيث يقول الحاخام مناحم    -١
منها بعد صعوده   ) اسموديه(ملك الشياطين في مدرسة في السماء، ثم ينصرف         ) اسموديه(ومع  

  .(٣))إليها كل يوم
أن الحاخامات عندهم ملهمون، وأن أقوالهم معتبرة كاعتبارهم ألقوال         .. ∗وقد قدمت فيما سبق   

  .اهللا الحي
ئم كثيرة، ويلف جسده بوشاح     إن اهللا يحمل تما   : يقولون(ورد في التراث الحاخامي أنهم       -٢

يأسف . يخصص ثالث ساعات يومياً لدراسة القوانين والشريعة      ، يوجه الصلوات لنفسه  . للصالة
ويظهر وهو يقوم باألعمال التي ينفذها الكائن البـشري علـى       ، لألخطاء التي ترتكبها مخلوقاته   

ء، يباشر وظائف الوالد    يهتم شخصياً بزواج آدم من حوا     . األرض، والتي ستكون جديرة بالتقدير    
يزور المرضى، يعبر عن تعاطفـه      . الشرعي آلدم، يجدل ذوائب حواء لتبدو جميلة أمام زوجها        

  .(٤))وتعاضده مع المفجوعين، ويدفن الموتى

                                                           

 .٥٧ص، الكنز المرصود في قواعد التلمود (١)
 .لم أجد له ترجمة (٢)
 .٥٥ الكنز المرصود في قواعد التلمود، ص(٣)

 .٥٧راجع ص ∗
، )القـضاء ، التقاليـد ، الـدين ، اآلداب، األخـالق : للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول   عرض شامل   (التلمود   (٤)
 .٥٥ص، ]م٢٠٠٥، دار الخيال، بيروت[، ١ط، سليم طنوس.د: نقله للعربية، جاك مارتي: ترجمة، كوهين.آ



٩٧ 

 

 شـبيهاً  )آلدم(أبـاً  كما يصورونه ، كالصالة بعض مظاهر العبادة  وهكذا ينسب اليهود لربهم   
  .ويواسي المحتاجين، د المرضىويعو،  يهتم بجمال كنته،بالبشر

  .وجميع ما تقدم هو أدلة إلهامية من وجهة نظر اليهود
  

 . من وجهة نظرهممبنية على اإللهاموهكذا نرى أن جميع معتقدات اليهود في صفات إلههم 

  



٩٨ 

 

  الثانيالمبحث 
  ∗∗∗∗عصمة األنبياءعقيدة اليهود في 

 مقاصده، وعن أمور المستقبل ومـصير       اعتبر اليهود األنبياء رجاالً يخبرون عن اهللا وخفايا       
الشعوب والمدن، وهم يفعلون ذلك ويقولونه بقوة اهللا وقدرته، وبواسطة وحي خاص منزل مـن           

    (١).اهللا على فم أنبيائه المصطفين
وعلى الرغم من اعتقادهم بهذا االصطفاء، إال أنهم ال يعتقدون بالزم مهم مـن لوازمـه أال                 

  ).عصمة األنبياء: (وهو
 ليسوا معصومين من الوقوع في شتى أنواع الكبائر         - من وجهة النظر اليهودية      –نبياء  فاأل

  .  العقدية منها واألخالقية-فضالً عن الصغائر–
ومن هذا الباب نجد القوم يصفونهم بصفاٍت ناقصٍة يتنزه عنها الفضالء فضالً عن األنبيـاء               

   (٢).األخيار
عقيدة اليهود في عصمة األنبياء من خالل مطلبـين          -إن شاء اهللا  –وسأذكر في هذا المبحث     

  :هما
  .عصمة األنبياء من الوقوع في الكبائر العقديةالقدح في 
  . عصمة األنبياء من الوقوع في الكبائر األخالقيةالقدح في 

  

                                                           

 .أعني بهم األنبياء من حيث هم أنبياء بصرف النظر عن اعتراف اليهود بهم أو ال ∗
 .٩٤٩س الكتاب المقدس، صقامو: انظر (١)
ـ ١٤١٠دمـشق، دار القلـم،   [، ١محمد علي البار، ط. المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، د  : انظر (٢) ، ]هـ

، دار االعتـصام  ، القـاهرة [، ١ط، واليهود المغضوب عليهم، محمد عبـدالعزيز منـصور       / ٢٢٧-٢٢٤ص
، ١فـرج اهللا عبـدالباري، ط     .ف البشري، د  واليهودية بين الوحي اإللهي واالنحرا    / ٣١، ص ]١٩٨٠-ه١٤٠٠

  .  ١٣٤-١٢٩، ص]م٢٠٠٤القاهرة، دار اآلفاق العربية، [



٩٩ 

 

  المطلب األول
  القدح في عصمة األنبياء من الوقوع في الكبائر العقدية

  
من الحديث عن أهم وأخطر ما اعتقد بنو إسرائيل أن األنبياء          الحديث عن الكبائر العقدية يتض    

  . والتنجيمالسحر والعرافة: قد وقعوا فيه، أال وهو
ورغم أن اليهود وصفوا أنبياءهم في العديد من مواضع األسفار المقدسـة بـصفات الثنـاء                

، بل وقدٍح فاقت والتقدير،  إال أنهم لطّخوا ذلك بما ذكروه عن األنبياء من صفات غمٍز، وتجريٍح
الثناء المتقدم عليهم وشانته، وقبل الشروع في مطاعن اليهود في أنبيائهم، فإنني أسوق بعـض               
الشواهد على تعظيمهم لهم ليكون ذلك داللة على بقاء أثر الوحي اإللهي الحق في تلك األسفار،                

  :ومن ذلك
كَان نُوح رجالً بارا كَاِمالً     : هِذِه مواِليد نُوحٍ  ٩« :ما ورد في سفر التكوين عن نوح النبي        -١

  ]٩:٦تك [  ».وسار نُوح مع اِهللا. ِفي َأجياِلِه
ادخُْل َأنْتَ وجِميع بيِتك ِإلَى الْفُلِْك، َألنِّي ِإياك رَأيتُ بارا لَدي ِفـي             «: وقَاَل الرب ِلنُوحٍ   -٢

 ]١:٧تك  [». هذَا الِْجيِل

 ]١:٢٤تك [» .وبارك الرب ِإبراِهيم ِفي كُلِّ شَيٍء « :اهيمماجاء عن إبر -٣

 ].١٤:١٨صم١[.» وكَان داود مفِْلحا ِفي جِميِع طُرِقِه والرب معه١٤«: الثناء على داود -٤

طَجع معها فَولَدِت وعزى داود بثْشَبع امرَأتَه، ودخََل ِإلَيها واض    ٢٤ « :الثناء على سليمان   -٥
هبَأح بالرو ،انملَيس هما اسعنًا، فَد٢٤:١٢صم٢. [»اب[     

 المشوب بالقـدح فـي األنبيـاء         معتقد اليهود  - إن شاء اهللا   – وفيما يلي من السطور سأبين    
  . باإللهامة ذلك وأوضح عالق مبتدئة بالكبائر العقدية،،وعصمتهم

  .والتنجيمعرافة ال: أوالً
أو أن يستعينوا    اهللا،  وتقديم القرابين لغير   ،يعتقد اليهود أن األنبياء يمكن أن يقعوا في الشرك        

  . واستجالب اإللهام اإللهي،بالتمائم ونحوها لكشف الغيب
  :ثبوت هذه العقيدة بناء على اإللهام

ي ذلك، وحيث إن     ف نوردت عدة شواهد كتابية تدل على أن األنبياء في نظر اليهود قد يقعو            
) الكاتب( قدت أكثر من مرة كما أشرت سابقاً، ثم أعاد عزراالتوراة التي أنزلت على موسى قد فُ   

كتابتها مرة أخرى من غير أن يطّلع على النسخ المفقودة معتمداً في تدوينه لها على قيادة الروح          
  .إللهام في أصلهالقدس له، وسيطرته عليه فإن هذا المعتقد لدى القوم هو مبني على ا
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  : بعض الشواهد على ذلك، مثلتوقد ورد
 -وكالهما نبي عند اليهود    –ما جاء في سفر الخروج  منسوباً إلى هارون أخي موسى النبي             

من أنه صنع العجل لقومه ليعبدوه عندما استبطئوا نزول موسى من الجبل عندما ذهـب للقـاء                 
 ى َأبطََأ ِفي النُّزوِل ِمن الْجبِل، اجتَمع الـشَّعب علَـى هـارون          ولَما رَأى الشَّعب َأن موس    ١ :"ربه

 قَالُوا لَهِض                 «: وَأر نَا ِمـندـعَل الَّـِذي َأصجى الروسهذَا م نَا، َألنامَأم ةً تَِسيرلَنَا آِله نَعقُِم اص
    هاباذَا َأصم لَمالَ نَع ،ر٢. »ِمص مفَقَاَل لَه وناره  :»         اِئكُمِب الَِّتي ِفـي آذَاِن ِنـساطَ الذَّهوا َأقْرانِْزع
فَنَزع كُلُّ الشَّعِب َأقْراطَ الذَّهِب الَِّتي ِفي آذَاِنِهم وَأتَـوا ِبهـا ِإلَـى              ٣. »وبِنيكُم وبنَاِتكُم واتُوِني ِبها   

ونار٤. ه    صو ِديِهمَأي ِمن وكًا    فََأخَذَ ذِلكبسالً مِعج هنَعصباألزميل، و هرا   «: فَقَالُوا. وي تُكهِذِه آِله
     رِض ِمصَأر ِمن تْكدعاِئيُل الَِّتي َأصر٥. »ِإس         ونـارى هنَادو ،هاما َأمحذْبنَى مب وناره ا نَظَرفَلَم

وجلَـس  . ي الْغَِد وَأصعدوا محرقَاٍت وقَدموا ذَباِئح سـالَمةٍ       فَبكَّروا فِ ٦. »غَدا ِعيد ِللرب  «: وقَاَل
وكما هو واضح من هذا النص فإن القوم        ] ٦-١:٣٢خر [" والشُّرِب ثُم قَاموا ِللَِّعبِ    الشَّعب ِلَألكْلِ 

 القرابين لهذا    بصناعة العجل لقومه بل بنى مذبحاً له ليتم فيه تقديم          يعتقدون أن هارون لم يكتفِ    
  .الرب المزعوم، واحتفل باليوم التالي لصنعه وجعله عيداً

 التي يرتديها أثناء قيامه بواجـب تقـديم         (١)ورد عن هارون أيضاً أنه كان يضع في صدرته        
 .∗الذبائح أدوات لتلقي اإللهام اإللهي وهي ما يعرف باألوريم والتميم كما تقدم

هاتين األداتين في سفر الخروج على لسان موسـى عـن           وقد جاء ذلك األمر بحمل الكاهن ل      
وتَجعُل ِفي صدرِة الْقَضاِء اُألوِريم والتُّميم ِلتَكُـون        ٣٠:"   حيث أمره قائالً   – كما يعتقدون    -الرب

      بالر امخُوِلِه َأمد ِعنْد ونارلَى قَلِْب هائِ    . عرِني ِإسب اءقَض ونارِمُل هحفَي   بالر املَى قَلِْبِه َأميَل ع
  ]٣٠:٢٨خر".[داِئما

. فَقَدم موسى هارون وبِنيِه وغَسلَهم ِبمـاءٍ   ٦ :"-على حد اعتقادهم  –وامتثل موسى ألمر الرب     
٧        لَيَل ععجةَ وبالْج هسَألْبِبالِْمنْطَقَِة و نَطَّقَهو ِه الْقَِميصلَيَل ععجاِء       ودنَّـاِر الـرِبز نَطَّقَهو ،اءدِه الر

  ]٨-٦:٨ال ." [ ووضع علَيِه الصدرةَ وجعَل ِفي الصدرِة اُألوِريم والتُّميم٨.وشَده ِبِه
  
  
  

                                                           

) الحـزام (جزء من مالبس رئيس الكهنة مربعة الشكل ترتبط زاويتاها العلويتان بالرداء، والسفليتان بالزنار               (١)
 ]. ٥٤٠قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر[

 .٦١ راجع ص ∗
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 وأولهم هارون كمـا يعتقـد       -وكما هو معلوم أن هاتين األداتين يعرف بهما رئيس الكهنة           
، ويستوحي بهما الكاهن األعظم في الهيكـل        (١) في القضاء أو األمور الكهنوتية      إرادة اهللا  -القوم

  .(٢)اإللهام اإللهي عن أية  معضلة أو سؤال يعرض له
 اإللهي للنبي، وإنما يطلبـون اإللهـام كلمـا          للوحيمما يعني أنهم لم يكونوا بحاجة مستمرة          

  .احتاجوا إلى ذلك
  

وهو نـوع مـن األلبـسة       ) األفود(داود أنه كان يستخدم     عن  أسفار اليهود المقدسة    جاء في   
ويبدو أن ، ممارسة مهنته في محاولة معرفة الغيب عند المقدسة التي كان يرتديها الكاهن األعظم

، فقـد  (٣)في استخدامها لهذا الغرض هو أنها تحتوي على األوريم والتميم السابق ذكرهما       السبب
ا عرفَ داود َأن شَاوَل منِْشٌئ علَيِه الشَّر، قَـاَل َألِبياثَـار            فَلَم٩:" ورد في سفر صموئيل ما يلي       

  ِم اَألفُود١٠. الْكَاِهِن قَد  داوقَاَل د ثُم :»            اِوُل َأنحَل يشَاو ِبَأن ِمعس قَد كدبع اِئيَل، ِإنرِإس ِإله با ري
فَهْل يسلِّمِني َأهُل قَِعيلَةَ ِليِدِه؟ هْل ينِْزُل شَاوُل كَما         ١١.  يخِْرب الْمِدينَةَ ِبسبِبي    ِلكَي (٤)يْأِتي ِإلَى قَِعيلَةَ  

      كدبع اِئيَل، َأخِْبررِإس ِإله بار؟ يكدبع ِمعس« . بنِْزُل«: فَقَاَل الر١٢. »ي داوِني  «: فَقَاَل دلِّمسْل يه
فَقَام داود وِرجالُه، نَحو ِستِّ ِمَئـِة       ١٣. »يسلِّمون«: فَقَاَل الرب » يلَةَ مع ِرجاِلي ِليِد شَاوَل؟    َأهُل قَعِ 

  .]١٣- ٩:٢٣صم  ١." [رجل، وخَرجوا ِمن قَِعيلَةَ وذَهبوا حيثُما ذَهبوا
  

  :وقد تكرر منه ذلك الفعل حيث ورد ما يلي
. فَقَدم َأِبياثَار اَألفُود ِإلَى داود    . »قَدم ِإلَي اَألفُود  «: اَل داود َألِبياثَار الْكَاِهِن ابِن َأِخيماِلك     ثُم قَ ٧ "

هـم فَِإنَّـك    الْحقْ«: فَقَاَل لَه » ِإذَا لَِحقْتُ هُؤالَِء الْغُزاةَ فَهْل ُأدِركُهم؟     «: فَسَأَل داود ِمن الرب قَاِئالً    ٨
، (٥)فَذَهب داود هو والستُّ ِمَئِة الرجِل الَِّذين معه وجـاءوا ِإلَـى واِدي الْبـسورِ      ٩. »تُدِرك وتُنِْقذُ 

  .]٩ – ٧:٣٠صم ١[ ."والْمتَخَلِّفُون وقَفُوا
                                                           

  .١٣٦كتاب المقدس، صقاموس ال: انظر (١)
  .٣٦موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، ص: انظر (٢)
 .٦٦قاموس الكتااب المقدس، ص: انظر (٣)
على بعد سبعة أميـال شـرقي   " خربة كيال"مدينة في سهل يهوذا بقرب تخم الفلسطينيين واسمها اآلن     :  قعيلة (٤)

   ].٧٣٩قاموس الكتاب المقدس، ص. [بيت جبرين
وادي البسور جنوبي اليهودية، وهذا الوادي يقع جنوبي صقلغ، وربما كان هـو وادي غـزة                : لبسوروادي ا  (٥)

قاموس الكتاب  : انظر.[الذي تجري مياهه بالقرب من بئر سبع وتسير إلى البحر األبيض المتوسط جنوبي غزة             
 ].١٧٣المقدس، ص
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–الوثنية المجـاورة   أن سليمان قد تزوج بنساٍء كثيرات من األمم   المقدسة سفاراألتذكر   . ٤
، وأنه  في آخر أيامه أطاع نساءه وعبد آلهتهم          -على الرغم من أمر الرب له مسبقاً بأن ال يفعل         

وكَان ِفي زماِن شَيخُوخَِة سلَيمان َأن ِنساءه َأملْن قَلْبـه وراء           ٤:" الوثنية كما جاء في هذه األعداد     
   كُني لَمى، وٍة ُأخْرَأِبيهِ        آِله داوِإلِهِه كَقَلِْب د بالر عكَاِمالً م هثَ    ٥.  قَلْبشْتُورع اءرو انملَيس بفَذَه

    ينوِنيمِس الْعِرج لْكُوممو ،ينوِنييدِة الصـِع         ٦. (١)ِإلهتْبي لَمو ،بنَِي الريِفي ع الشَّر انملَيِمَل سعو
  بَأِبيهِ  الر داوا كَدامِل الَّـِذي           ٧. تَمبلَى الْجع ينوآِبيِس الْموشَ ِرجةً ِلكَمتَفَعرم انملَينَى سِحينَِئٍذ ب

     ونمِني عِس بِرج ولَكِلمو ،شَِليمُأور اهو       ٨. تُجي اِتي كُناِت اللَّواِئِه الْغَِريبِميِع ِنسَل ِلجهكَذَا فَعو نِقد
 ِتِهنآلِله نحذْبيى             ٩. واءاِئيَل الَِّذي تَررِإلِه ِإس بِن الراَل عم هقَلْب َألن انملَيلَى سع بالر فَغَِضب

   .]٩- ٤:١١مل ١" [ لَه مرتَيِن 
ي اإللهـي  وعلى الرغم من أن سليمان في نظر القوم ليس نبياً، بل ملكاً، إال أنه يأتيه الـوح               

ومع ذلـك وقـع فـي       . ويعلمه الحكمة  الداعية إلى توحيد الرب، واجتناب الشرك به         ) اإللهام(
:  كما جاء في تفسير األعداد الـسابقة       - كما يقولون  -الشرك، وبنى هيكالً لعبادة اآللهة الوثنية       

طريق الـذي   إنه المِلك عينه الذي انسابت الحكمة من شفتيه بالوحي اإللهي لآلخرين وأراهم ال            (
إنه القائـد   . إنه علّم اآلخرين ولم يعلّم نفسه     ! ويا له من مشهد محزن    ! يا له من عمى   .... يتّبعوه

  .(٢))المسئول عن الشعب الذي فعل أشياء حذّر الشعب منها
وجميع الشواهد السابقة لم يكن مدونوها شهود عيان ألحداثها، وإنما كتبوها بإلهـام الـروح               

 هذا المعتقد بوقوع األنبياء في الشرك، وعدم عصمتهم من ذلك مبني على             القدس، مما يؤكد أن   
  .  اإللهام

  .السحر واالستعانة بالشياطين: ثانياً
اعتقد القوم إلى جانب اعتقادهم بوقوع األنبياء في الشرك بوقوعهم في السحر، وهـو مـن                

  .أعظم الكبائر العقدية بعد الشرك باهللا كما نعلم
  

                                                           

رت ذريته في الشمال، ونـال العمونيـون         إنهم نسل بن عمي ابن لوط الذي ولد في مجاورة صوغر، وانتش            (١)
غضب اهللا ألنهم تحالفوا مع المؤابيين ضد بني إسرائيل وحكم أن ال يدخل أحد منهم في جماعة الـرب فـي                     
العهد القديم حتى الجيل العاشر، ومن صفات العمونيين أنهم كانوا قساة، وكانوا يقدمون أبناءهم ذبـائح لإللـه                  

   ].٦٤٠اموس الكتاب المقدس، صق: انظر.[مكلوم أشهر أصنامهم
، ]م  ١٩٩٧القـاهرة، بيـت عنيـا،       [،  ١ثروت فؤاد، ط  : تأمالت في سفر الملوك األول، هنري روسييه، ت        (٢)

 . ١٠٩ص
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  : بناء على اإللهامثبوت هذه العقيدة
وقوع األنبيـاء فـي الـسحر       (من الحديث عن هذه العقيدة      األسفار المقدسة   خلت نصوص   

التلمـود الـذي يـضم أقـوال الحاخامـات       ، ولكنها جاءت واضحة في      )واالستعانة بالشياطين 
  :، ومن أبرز ما وصلت إليه مما ترجم من التلمود لبيان هذا المعتقد هو ما يليالملهمين

 .(١)إبراهيم يتعاطى السحر ويعلمهكان  .١

، فوصل هذا   (٢)كان يعلق في عنقه عقداً به حجر ثمين يشفى بواسطته جميع األمراض            .٢
 . (٣)الحجر لبعض الحاخامات التلموديين، وكان بقوته يقيم ومعه باقي رفاقه الموتى

ت، ويسكن جبال الشرق المظلمة ثنتان من الـشيطانات المـشهورا         : (قولهم في التلمود   .٣
وكان الملك سليمان   ). (٤)لبلعام وأيوب ويوتور  (وهما اللتان علمتا السحر     ) آذا و آذائيل  (اسمهما  

  .(٥))يحكم على الطيور والشياطين بواسطتهما، وكانتا السبب في حضور بلقيس إليه
إن إبراهيم أيضاً يعرف العرافة ألنه أعطى بعض الهدايا ألبنائه : يقول حاخامات التلمود .٤

 .(٦)وة السحروفيها ق

وقد تقدم الكالم على كون كالم الحاخامات عندهم ملهم، وأن سلطتهم الدينية تفوق األنبيـاء،               
  ∗بل وتفوق الرب نفسه أحياناً

  . عندهممبني على اإللهاممما يدل على أن هذا االعتقاد 
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٧٥الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص (١)
 .٨١التلمود تاريخه وتعاليمه، ص (٢)
  .١٧٥الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص (٣)
 . له ترجمةلم أجد (٤)
  .١٧٤المرجع نفسه، ص (٥)
 .٨١التلمود تاريخه وتعاليمه، ص (٦)

 .٥٨راجع ص ∗
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  المطلب الثاني
  القدح في عصمة األنبياء من الوقوع في الكبائر األخالقية

  
قد اليهود بإمكان وقوع األنبياء في الكبائر العقدية، مما جعل اعتقادهم بما هو أدنى مـن                اعت

  .فجمعوا إليه االعتقاد بإمكان وقوعهم في الكبائر األخالقية. ذلك أمر في غاية البساطة
 وسأعرض فيما يلي من السطور أبرز االنحرافات األخالقية التي وصف بها اليهود األنبيـاء      

  .)سالمعليهم ال(
  .شرب الخمر: أوالً

انتشرت في زمن بني إسرائيل الكثير من العادات واألخالق السيئة ومنها شرب الخمر، وقد              
مثل ما ورد في سـفر      األسفار المقدسة   ورد النهي عن هذه العادة الذميمة في عدة مواضع من           

أم "[َألن السكِّير والْمسِرفَ يفْتَِقراِن٢١ين َأجسادهم،الَ تَكُن بين ِشريِبي الْخَمِر، بين الْمتِْلِف٢٠: "األمثال
٢١- ٢٠:٢٣[.  

 الخمر وسكروا بها، وارتكبوا وهـم تحـت         –في نظر اليهود    -ورغم ذلك فقد شرب األنبياء    
  .تأثيرها أبشع األعمال، وأسوأ األفعال

  :ثبوت هذه العقيدة بناء على اإللهام
  :الشواهد الكتابية، مثل  بناء على بعضأثبت القوم هذه العقيدة

وابتَدَأ نُـوح يكُـون فَالَّحـا       ٢٠" :ماورد عن نوح أنه سكر وتعرى في سفر التكوين         .١
  .]٢١ ٢٠:٩تك ."[ وشَِرب ِمن الْخَمِر فَسِكر وتَعرى داِخَل ِخباِئِه٢١. وغَرس كَرما

اهما خمراً دون علمه، ولم يقف األمر عنـد         ما ورد عن لوط وابنتيه، وأنهما سقتا أب        .٢
ذلك بل ومارستا معه الرذيلة وهو تحت تأثيرها ولم يشعر، فقد جاء في سفر التكوين            

َأبونَا قَد شَاخَ، ولَيس ِفي اَألرِض رجـٌل        « :وقَالَِت الِْبكْر ِللصِغيرةِ  ٣١" :أيضاً ما نصه  
هلُم نَسِقي َأبانَا خَمرا ونَضطَجع معه، فَنُحِيي ِمـن         ٣٢. َألرِضِليدخَُل علَينَا كَعادِة كُلِّ ا    

فَسقَتَا َأباهما خَمرا ِفي ِتلْك اللَّيلَِة، ودخَلَِت الِْبكْر واضطَجعتْ مع َأِبيها،           ٣٣. »َأِبينَا نَسالً 
ِإنِّي «: وحدثَ ِفي الْغَِد َأن الِْبكْر قَالَتْ ِللصِغيرةِ      ٣٤. ولَم يعلَم ِباضِطجاِعها والَ ِبِقياِمها    

نَسِقيِه خَمرا اللَّيلَةَ َأيضا فَادخُِلي اضـطَِجِعي معـه،         . قَِد اضطَجعتُ الْباِرحةَ مع َأِبي    
اللَّيلَِة َأيضا، وقَامِت الـصِغيرةُ     فَسقَتَا َأباهما خَمرا ِفي ِتلْك      ٣٥. »فَنُحِيي ِمن َأِبينَا نَسالً   

. فَحِبلَِت ابنَتَا لُوٍط ِمن َأِبيِهما    ٣٦واضطَجعتْ معه، ولَم يعلَم ِباضِطجاِعها والَ ِبِقياِمها،        
٣٧      همِت اسعدنًا واب ِت الِْبكْرلَدفَو» ـوآبِإلَـى ا         »م ينـوآِبيـو الْمَأب ـوهمِ ، وـولْي .
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٣٨       همِت اسعدنًا وِت ابلَدا وضةُ َأيِغيرالصي «ومع ِإلَـى        »ِبن ـونمِني عو بَأب وهو ،
  .]٣٨- ٣١:١٩تك ." [الْيوِم

كتفي بما أشرت إليه من الشواهد على هذا المعتقد الرخيص الذي وصم به هؤالء رسل اهللا                ا
  . ورسالته للناسه الذين يحملون هدي اهللاءوأنبيا

 أن هذا السفر الذي وردت فيه هاتان القصتان قـد           بناء هذه العقيدة على اإللهام    ومما يؤكد   
  .كتب بإلهام الروح كما يعتقد القوم 

  .معاقرة الزنا: ثانياً
الزنا، ويستوي في ذلك الزنا     : اعتقد القوم كذلك بوقوع األنبياء في كبيرة أخالقية أخرى، هي         

  .رهمبالمحارم مع غي
  

  :ثبوت هذه العقيدة بناء على اإللهام
  :جاءت نصوص كتابية عديدة تؤكد ما اعتقده القوم من ذلك، ومن أمثلتها مايلي

  .- كما يزعمون –ما ذكرته في الفقرة السابقة من زنا لوط مع ابنتيه  .١
 – كمـا يزعمـون      –ماجاء في سفر صموئيل الثاني من وصف لحادثة زنـا داود             .٢

ه أوريا الحثي، والقصة طويلة تنم عن فحش مخـتلٍط بنذالـة قـّل              بزوجة قائد جيش  
  .نظيرها

وكَان ِفي وقِْت الْمساِء َأن داود قَام عـن         ٢:"  يبين مقصودي    الشاهد الذي وسأكتفي منها بذكر    
وكَانَِت الْمرَأةُ جِميلَةَ   . ةً تَستَِحم سِريِرِه وتَمشَّى علَى سطِْح بيِت الْمِلِك، فَرَأى ِمن علَى السطِْح امرأَ          

َألَيستْ هِذِه بثْشَبع ِبنْتَ َأِليعام امـرَأةَ       «: فََأرسَل داود وسَأَل عِن الْمرَأِة، فَقَاَل واِحد      ٣. الْمنْظَِر ِجدا 
دخَلَتْ ِإلَيِه، فَاضطَجع معها وِهي مطَهـرةٌ ِمـن         فََأرسَل داود رسالً وَأخَذَها، فَ    ٤. »ُأوِريا الِْحثِّي؟ 

." [ »ِإنِّي حبلَـى  «: وحِبلَِت الْمرَأةُ، فََأرسلَتْ وَأخْبرتْ داود وقَالَتْ     ٥. ثُم رجعتْ ِإلَى بيِتها   . طَمِثها
  .]٥ -٢:١١صم ٢

لّص داود من هذه المشكلة العويـصة بعـد         ويتابع الكاتب الملهم لهذه القصة ليروي كيف تخ       
وِفي الصباِح  ١٤" :لمضاجعة زوجته لينتسب الولد له، فيقول     ) أوريا( فشله في محاولة دفع القائد      
    وآبا ِإلَى يكْتُوبم داود ا   (١)كَتَبِد ُأوِريِبي لَهسَأرقُولُ   ١٥.  وكْتُوِب يِفي الْم كَتَبو :» لُوا ُأوِريعا ِفي  اج

وكَان ِفـي محاصـرِة يـوآب       ١٦. »وجِه الْحرِب الشَِّديدِة، وارِجعوا ِمن وراِئِه فَيضرب ويموتَ       
                                                           

بكر أوالد صروية أخت داود ورئيس جيشه، وكان يوآب شجاعا غير أنه كان طموحا صارما، عديم                : يوآب (١)
  ].١١٠٠دس، صقاموس الكتاب المق. [الشفقة شديد االنتقام، مات مقتوالً عندما هرب واختبأ في الهيكل
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فَخَـرج ِرجـاُل الْمِدينَـِة      ١٧. الْمِدينَةَ َأنَّه جعَل ُأوِريا ِفي الْموِضِع الَِّذي عِلم َأن ِرجاَل الْبْأِس ِفيهِ           
ا        وضَأي ا الِْحثِّياتَ ُأوِريمو ،داوِبيِد دع ِب ِمنالشَّع ضعقَطَ بفَس ،وآبوا يبار١٤:١١صم ٢ [".ح- 

١٧[.  
 وهكذا ينسب الكاتب الملهم لهذا النبي والملك في نفس الوقت الخبث، والدهاء في التعامل مع   

  .هذا الموقف الحرج الوضيع
 هي الوسيلة الملهمة الوحيدة التي ثبتت بها هذه العقيدة، بـل    المقدسةاألسفار  ولم تكن شواهد    

  :أقوال التلمودهناك 
 أبو البشر وأبو األنبيـاء  –فقد جاءت نصوص عديدة في التلمود تنسب فعل الفاحشة إلى آدم       

  :، مثل-جميعاً
تعيساً، إن آدم بعد ما لعنه اهللا أبى أن يجامع زوجته حواء حتى التلد له نسالً ( :قولهم .١

وربما كانت إحدى   . (١))فحضر له اثنتان من نساء الشياطين فجامعهما فولدتا شياطين        
أن آدم كان يأتي شيطانة مهمـة اسـمها         ( :هاتين الشيطانتين هي المقصودة بقولهم    

  .(٢)) سنة فولد منها شياطين١٣٠مدة ) ليليت(
شياطين بسبب نكاحهـا   وكانت حواء أيضاً ال تلد في هذه المدة إال          ( :جاء في التلمود   .٢

  .(٣))من ذكور الشياطين
وهنا نالحظ أن حاخامات اليهود لم يكتفوا بوصف األنبياء بالوقوع في فاحشة الزنا مع اإلنس 

  .فقط، فزادوا على ذلك االعتقاد بأنهم مارسوا هذه الرذيلة مع الشياطين أيضاً
  ∗واألقوال الواردة في التلمود ملهمة كما سبق

ثبـوت وقيـام هـذه      لنوعين من األدلة على هذا المعتقد لدى القوم يظهر جلياً            وبذكر هذين ا   
  . العقيدة بناء على اإللهام

  
  
  
  

                                                           

 .١٧٢والكنز المرصود في فضائح التلمود، ص / ١١٧الكنز المرصود في قواعد التلمود، ص (١)
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة (٢)
 .١٧٣المرجع نفسه، ص (٣)

 .٥٤راجع ص  ∗
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  المبحث الثالث
  عقيدة اليهود في المسيح المنتظر

 الزمن الذي سيظهر فيه المسيح ولكن من هو هذا المـسيح            - بفروغ الصبر  -ينتظر اليهود   
  !المنتظر؟

ومعناه الممسوح  ، المسيح: وفي الالتينية والعربية  ، المشيح: العبريةيطلق عليه في اآلرمية و    
 بعـد   –وتطور المعنـى    ، على عادة شعوب الشرق القديمة في تعميد ملوكهم وكهنتهم        ، بالزيت
  (١)".المهدي المنتظر: " ليعني-السبي

القصر فقد نبعت بين أوساط األنبياء المتصلين ب      . وهذه الفكرة في حد ذاتها هي فكرة ملهمة       
إذ أنها كانت عبارة عن وعد إلهي بإقامة العدل على يد شخصية من نسل داود يكـون خادمـاً                   

  .(٢))ليهوه
حلم اليهود بمجيء المسيح حتى يجلس على كرسيه ويحارب كل العالم           (وبناء على ذلك فقد     

  .(٣))وهم وراءه وهذا هو حلمهم األخير وانتظارهم له مستمر حتى اآلن
أن الملك المسيح سيقتل النصارى والمسلمين ويخضع الناس أجمعـين لدولـة            ويعتقد اليهود   

  .(٤)فيصبح اليهود سادة العالم، إسرائيل
، (٥)-كما يعتقدون -)فلسطين(وأنه سيقود اليهود إلى أرضهم التي سكنوها ووعدوا بامتالكها          

وذلـك  ، هيئة لقدومـه  بل ال بد من اإلعداد له والت      : ثم قال بعض الحاخامات مغيراً لهذا االعتقاد      
  .(٦)بتجميع بني إسرائيل في أرض فلسطين

  
  
  

                                                           

 .١٨٢ص، الكنز المرصود في فضائح التلمود (١)
قـصة  : انظـر .[٢٩، ص ]م١٩٧٨ سـعيد رأفـت،      القاهرة، مكتبة [ط،  .د، محمد بحر عبد المجيد   ، اليهودية (٢)

 ].٣٢٨، ص]م ٢٠٠٠القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطبعة األميرية، [، ط.د، سليمان مظهر، الديانات
القـاهرة، مكتبـة زهـراء      [،  ١جمال محمد سعيد عبد الغني، ط     ، أحالم اليهود المنتظرة وتهافت مصادرهم     (٣)

 .٣١٧، ص]م٢٠٠٣-هـ١٣٢٣الشرق، 
  .رجع نفسه، نفس الصفحةالم (٤)
 .٣٢٨قصة الديانات، ص (٥)
جدة، الـدار   [،  ١المسيح المنتظر وتعاليم التلمود، محمد علي البار، ط       : انظر. [المرجع نفسه، نفس الصفحة    (٦)

  ].١٢٠، ص]م١٩٨٧-هـ١٤٠٧السعودية للنشر والتوزيع، 
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  :صفات المسيح المنتظر
وقد وردت صفات للمسيح اليهودي المنتظر بنيت هي األخرى على اإللهـام متمـثالً فـي                

فقد صور المسيح المنتظر على صورتين مختلفتين اختالفاً        (النصوص الكتابية المقدسة الملهمة،     
، ابات الدينية اليهودية أما الصورة األولى واألقدم فصورة بطل عظـيم التـصميم      واسعاً في الكت  

وفي الوقت ذاته ال يقهر نظراً لما يتمتع به         ، والعدل ونقاء القلب  ، والحكمة، لكنه متصف بالرفق  
، كل النوع البشري  ، وال يصدر في كل ما يفعل إال عن حب النوع البشري كله           ، من قوة روحية  

فالصورة إذن صورة بطل عالمي لكل      .  إقامة سالم وعدل دائمين على األرض      وعن الرغبة في  
لكنه سيأتي أيضاً ليمنح البشر نعمة العـصر        ، حقاً وتحقق خالصه  " الشعب"سيأتي لفداء   ، البشر

  .(١))نتيجة إلقامته ملك يهوه على األرض، الذهبي الذي يدوم
لمنتظر اسـتمدوها مـن نـصوص       وهذه الصورة التي رسمها الحاخامات اليهود للمسيح ا       (

بين ، توراتهم وأنبياء اليهود مثل أشعياء حيث تنبأ بحياة مثالية على األرض تجمع بين األضداد             
والنمر والجدي وبين اليهود وبين من يكرههم وكأنهم في عالم مثـالي يـسوده              ، الحمل والذئب 

لذي يوحد أسـباط بنـي      السالم والمحبة والوئام، والصورة األخرى هي صورة المنقذ الوطني ا         
إسرائيل، ويضع حداً لما بينهم من العداوة والحسد بحيث يتّحدون ضد أعدائهم ويملكون مساحة              

وعندها لن يـرحم هـذا      . شاسعة من األرض تمتد من فلسطين غرباً إلى النيل من مصر شرقاً           
 وإنمـا   المنقذ البطل شعب مصر ويقيم العدل والسالم كما هو ظاهر فـي الـصورة األولـى،               

وهذه الصورة كسابقتها مستمدة من نصوص      . سيضرب المصريين بالنعال ويشدد الوطأة عليهم     
  . ، وهي نصوص ملهمة كما بينت سابقاً(٢)))إشعياء(العهد القديم 

  . مبنية على اإللهامومن هنا يظهر أن صفات المسيح المنتظر عند القوم
  :مهمة المسيح المنتظر

مة رسموها له، وحددوا معالمها وفقاً للنصوص الكتابية الملهمة أيضاً          لهذا المسيح المنتظر مه   
وذلك ما صوره إشـعياء فـي رؤيـاه         ، (٣)إقامة مملكة الرب على األرض ال في السماء       : وهي

  .تصويراً دقيقاً كما سأبين 
  .   مبنيةٌ على اإللهاموبذلك تصبح مهمة المسيح المنتظر أيضاً

  
                                                           

  .٣٢٨ص، وقصة الديانات/ ٣٢١-٣٢٠أحالم اليهود المنتظرة، ص: انظر (١)
  .٣٢١أحالم اليهود المنتظرة، ص (٢)
  .٣٢٣المرجع نفسه، ص (٣)
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  :ى اإللهامثبوت هذه العقيدة بناء عل
قامت عقيدة المسيح المنتظر عند اليهود برمتها على اإللهام، فقد أشارت بعض النـصوص               
الملهمة لديهم إلى عالمات قرب ظهوره، كما أشار بعضها اآلخر إلى صفاته الشخصية، وذكـر     

  .بعضها حال بني إسرائيل في زمن ملك هذا المسيح
  :تقل إلى ما عداهاوسأبدأ بذكر شواهد األسفار المقدسة، ثم ان

  :شواهد األسفار المقدسة: أوالً
صورت شواهد األسفار المقدسة المسيح اليهودي المنتظر بصفات عديدة تجعل منـه ملـك              

  :  السالم العالمي، وذكرت حال العالم في آخر الزمان في مثل
الرب يكُون ثَاِبتًا ِفي رْأِس     ويكُون ِفي آِخِر اَألياِم َأن جبَل بيِت        ٢: "ما ورد في سفر إشعياء     .١

: وتَِسير شُعوب كَِثيـرةٌ، ويقُولُـون     ٣. الِْجباِل، ويرتَِفع فَوقَ التِّالَِل، وتَجِري ِإلَيِه كُلُّ اُألممِ       
. »ِه ونَسلُك ِفي سـبِلهِ    هلُم نَصعد ِإلَى جبِل الرب، ِإلَى بيِت ِإلِه يعقُوب، فَيعلِّمنَا ِمن طُرقِ           «

        بةُ الركَِلم شَِليمُأور ِمنةُ، والشَِّريع جتَخْر نويِصه ِمن نِْصفُ    ٤. َألنَّهيِم واُألم نيقِْضي بفَي
 علَى ُأمٍة سيفًا، والَ الَ تَرفَع ُأمةٌ. ِلشُعوٍب كَِثيِرين، فَيطْبعون سيوفَهم ِسكَكًا وِرماحهم منَاِجَل

دعا بِفي م برالْح ونلَّمتَع٤- ٢:٢إش "[ ي[.  
وتعود النصوص الكتابية الملهمة لتذكر المزيد من صفات هذا المسيح المنتظـر فيقـول               .٢

 علَيـِه   ويحـلُّ ٢، وينْبتُ غُصن ِمن ُأصوِلِه،      (١)ويخْرج قَِضيب ِمن ِجذِْع يسى    ١: (إشعياء
      بخَافَـِة الـرمِرفَِة وعالْم وحِة، رالْقُوِة وشُورالْم وحِم، رالْفَهِة والِْحكْم وحر ،بالر وحر .

ولَذَّتُه تَكُون ِفي مخَافَِة الرب، فَالَ يقِْضي ِبحسِب نَظَِر عينَيِه، والَ يحكُم ِبحـسِب سـمِع                ٣
بْل يقِْضي ِبالْعدِل ِللْمساِكيِن، ويحكُم ِباِإلنْصاِف ِلباِئِسي اَألرِض، ويضِرب اَألرض          ٤يِه،  ُأذُنَ

ويكُون الِْبر ِمنْطَقَه متْنَيِه، واَألمانَـةُ ِمنْطَقَـةَ        ٥. ِبقَِضيِب فَِمِه، ويِميتُ الْمنَاِفقَ ِبنَفْخَِة شَفَتَيهِ     
  ].٥-١:١١إش " [.حقْويِه

وحين تكون هذه هي صفات المسيح الذي سينقذ الشعب اإلسرائيلي من مختلـف أنـواع                .٣
: البالء والعبودية، فإنه سيحين وقت السالم العالمي الذي يشارك فيـه حتـى الحيوانـات        

)٦         ُل والِْعجِي، ودالْج عم النَِّمر ضبريوِف، والْخَر عم الذِّْئب كُنسـا،    فَيعم نمسالْمُل والشِّب
تَربض َأوالَدهما معا، واَألسد كَالْبقَِر يْأكُُل . والْبقَرةُ والدبةُ تَرعياِن٧. وصِبي صِغير يسوقُها

                                                           

 .�والد داود  (١)
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الَ ٩. (٢)ى جحِر اُألفْعوانِ  ، ويمد الْفَِطيم يده علَ    (١)ويلْعب الرِضيع علَى سرِب الصلِّ    ٨. ِتبنًا
يسوُؤون والَ يفِْسدون ِفي كُلِّ جبِل قُدِسي، َألن اَألرض تَمتَِلُئ ِمن معِرفَِة الرب كَما تُغَطِّي               

 رحالْب اه١٠. الِْمي         ةً ِللشُّعاير ى الْقَاِئمسَل يَأص ِم َأنوالْي ِفي ذِلك كُونيو    ،ماُألم تَطْلُب اهوِب، ِإي
  .]١٠-٦:١١إش " [ويكُون محلُّه مجدا

 من صفات المسيح المنتظر العادل المحب للسالم للعالم أجمـع،           دما ور ومع ذلك ورغم     .٤
: نجد السياق الملهم نفسه يتحدث عنه كقائٍد منتقٍم لشعب إسرائيل من الـشعوب األخـرى              

يوِم َأن السيد يِعيد يده ثَاِنيةً ِليقْتَِني بِقيةَ شَـعِبِه، الَِّتـي بِقيـتْ، ِمـن                ويكُون ِفي ذِلك الْ   ١١"
(٣)َأشُّوروسفَتْر ِمنو ،رِمص ِمنكُوشَ(٤)، و ِمن(٥)، وِعيالَم ِمن(٦)، و   

 ارِشنْع ِمنر     (٧)وحاِئِر الْبزج ِمناةَ، ومح ِمنـي       ١٢. (٨)، ونِْفيم ـعمجيِم، وةً ِلُألماير فَعريو
، وينْقَـِرض   (٩)فَيزوُل حسد َأفْراِيم  ١٣. ِإسراِئيَل، ويضم مشَتَِّتي يهوذَا ِمن َأربعِة َأطْراِف اَألرضِ       

                                                           

نوع خبيث جداً من األفاعي، يرجح أنه إشارةٌ        : والصّل هو . الحفير في األرض الذي ال منفذ له      : السرب هو  (١)
ـ  : انظر. [جحر أفعى الكوبرا  : فسرب الصل هو  . إلى نوٍع من الكوبرا شديد السمية      ارف الكتابيـة،   دائرة المع

  )].٥/٣٦(، و)٤/٣٦٦(
  ].٩٥قاموس الكتاب المقدس، ص.[الذكر من األفاعي: كلمة عبرية يقصد بها: ُأفعوان (٢)
.  كلم إلى الجنوب من الموصل     ١٠٠بالد أشور األصلية تقع على الجزء األعلى من نهر دجلة، وتبعد قرابة              (٣)
  ].١٠٩والمحيط الجامع، ص/ ٧٨قاموس الكتاب المقدس، ص[
وهي مقاطعة مصر العليا، وقد جاء ذكرها بين مصر وكوش، وكانت مقر            " إقليم الجنوب "اسم مصري معناه     (٤)

  ].٦٧٠قاموس الكتاب المقدس، ص. [المصريين األصلي
أرض الكوشيين وتدل في أكثر األحيان على بالد الحبشة، وقد ورد أن كوش أرض يسقيها دجلة والفـرات،                   (٥)

  ].٧٩٨قاموس الكتاب المقدس، ص. [ض الكسائيينوربما كانت أر
بالد فيما وراء دجلة وإلى الشرق من مملكة بابل، وإلى الجنوب من مملكة آشور، وكانت عاصمتها شوشان                  (٦)

ومن هنا سمي العيالميون بالشوشانيين، وكانت عيالم مركز إمبراطورية قديمة، وقد سميت بعيالم نسبة إلـى                
  ].٦٥١قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر. [ه العيالميونعيالم بن سام ونسل

قـاموس الكتـاب المقـدس،      : انظـر . [هي المنطقة التي تغطي بالد الرافدين، وكانت ضمن مملكة نمرود          (٧)
  ].٧٣١والمحيط الجامع، ص/ ٥٢٥ص

 .- أياً منها–لم أجد لها ترجمة، ولعلها تعني جزر البحر  (٨)
هم من نسل أفرايم، في أيام سليمان شكّلت هذه القبيلة مقاطعة، ورفضت سلطة             اسم سبط من أسباط إسرائيل       (٩)

والمحيط الجـامع،   / ٩٠قاموس الكتاب المقدس، ص   : انظر.[يهوذا، وفرضت نفسها رئيسة على قبائل الشمال      
  ].١٢٣ص
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وينْقَـضاِن علَـى    ١٤. هوذَا الَ يضاِيقُ َأفْراِيم   َأفْراِيم الَ يحِسد يهوذَا، وي    . (١)الْمضاِيقُون ِمن يهوذَا  
 امِتـداد   (٣) ومـوآب  (٢)يكُون علَى َأدوم  . َأكْتَاِف الِْفِلسِطيِنيين غَربا، وينْهبون بِني الْمشِْرِق معا      

  ونمنُو عبا، وِدِهما  (٤)يِتِهملِ  ١٥.  ِفي طَاع بالر ِبيديِة        وِر ِبقُولَى النَّهع هدي زهيو ،رِر ِمصحب انس
وتَكُون ِسكَّةٌ ِلبِقيِة شَعِبِه الَِّتي بِقيتْ ِمن       ١٦. ِريِحِه، ويضِربه ِإلَى سبِع سواق، ويِجيز ِفيها ِباَألحِذيةِ       

 ].١٦-١١:١١إش " [ ِمن َأرِض ِمصرَأشُّور، كَما كَان ِإلسراِئيَل يوم صعوِدِه

، مما يثبت قيام هـذه      - كما يعتقدون  – جميع ما سبق من الشواهد كُتب بإلهام الروح القدس          
  .العقيدة بناء على اإللهام

  .نصوص التلمود: ثانياً 
 عدة عالمات على    - المنسوبة إلى الحاخامات الملهمين      -ورد في نصوص التلمود      -١

ال يأتي المسيح إال بعد القضاء على حكم        : (يهودي المنتظر مثل قولهم   قرب ظهور المسيح ال   
وحينما يأتي المـسيح تطـرح األرض فطيـراً         ). الخارجين عن دين بني إسرائيل    (األشرار  

 .(٥))وقمحاً حبه بقدر كالوي الثيران الكبيرة ، ومالبس من الصوف

، لمسيح وتخـضع لـه  وكل األمم تخدم ذلك ا ، وفي ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود     ( -٢
 وثالثمائة وعشرة أكـوان     (٦)وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي ألفان وثمانمائة عبد يخدمونه         

 .(٧))تحت سلطانه

كي ، ولذلك يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع امتالك باقي األمم في األرض     ( -٣
وا فـإن لـم     ألنه من الضروري أن تكون لهم السلطة أينما حلم        ، تظل السلطة لليهود وحدهم   

                                                           

سب مملكة يهـوذا    اسم السبط الثاني من أسباط بني إسرائيل، والذين انتسبوا إلى يهوذا بن يعقوب، وإليهم تنت               (١)
  )].بتصرف(١٤١٣المحيط الجامع، ص: انظر. [األكثر عدداً من مملكة إسرائيل السابق ذكرها

، وهـو إقلـيم جبلـي       "أرض سـعير  "اإلقليم الذي كان يسكنه أبناء عيسو أو آدوم، وكان يطلق عليه            : أدوم (٢)
  ].٣٩قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر.[وعر

 قـاموس الكتـاب المقـدس،     [.ليوم القسم الشرقي من البحر الميت لمملكـة األردن        ارض للموآبين ويقابلها ا    (٣)
  .]٩٢٧ص

  .١٠٢سبقت ترجمتهم، ص (٤)
الكنـز  : انظر.[٦٧، ص ]ت.القاهرة، مكتبة الوعي العربي، د    [ط،  .إسرائيل والتلمود، إبراهيم خليل أحمد، د      (٥)

 ].٦٠ صوالتلمود تاريخه وتعاليمه،/ ١٨٢المرصود في فضائح التلمود، ص
  .نفس الصفحة، المرجع نفسه/ ٦٧إسرائيل والتلمود، ص (٦)
  .١٢٠ص، المسيح المنتظر وتعاليم التلمود (٧)
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وإذا تسلط غير اليهود على وطن اليهود حق لهؤالء     ، يتيسر لهم ذلك اعتبروا منفيين وأسارى     
  .أن يندبوا عليه ويقولوا يا للعار يا للخراب

وقبل أن يحكـم    ، ويستمر ضرب الذل والمسكنة على بني إسرائيل حتى ينتهي حكم األجانب          
 على قدم وساق ويهلك ثلثا العالم ويبقى اليهود سبع اليهود نهائياً باقي األمم يجب أن تقوم الحرب

وحينئٍذ تنبت أسـنان أعـداء بنـي        . سنوات متوالية يحرقون األسلحة التي كسبوها بعد النصر       
  .إسرائيل خارج أفواههم، ويكون طولها اثنين وعشرين ذراعاً

مـسيح  وسـيأتي ال  ، ويعيش اليهود في حرب طاحنة مع باقي الشعوب في انتظار ذلك اليوم           
ولكنه يرفض هدايا   ، ويقبل المسيح إذ ذاك هدايا جميع الشعوب      ، الحقيقي ويحقق النصر المنتظر   

  .المسيحيين
  .(١))ألنها تكون قد ملكت كل أموال العالم، وتكون األمة اليهودية يومئٍذ في غاية الثراء

  .أقوال الحاخامات: ثالثاً
ات سيكون كنور ساطع يتسبب في كسوف       أن المسيح طبقاً لتصوير الحاخام    : ((٢)يقول أزوبل 

روح ) الكونيـة (كل قادة البشرية وأبطالها وقدسيتها ونظراً ألنه سوف تحركه في أدائه لمهمته             
 نبياً عظيماً جداً أعظم مـن كـل األنبيـاء ماعـدا       (٣)فإنه سيكون كما يخبرنا ميمونيدس    ، النبوة

   .(٤))موسى

                                                           

 .١٨٣الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص (١)
   . لم أجد له ترجمة(٢)
  ].٢٥٥ص، الكنز المرصود في فضائح التلمود: انظر[، موسى بن ميمون (٣)
 .٣٢٠وتهافت مصادرهم، صأحالم اليهود المنتظرة  (٤)
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  المبحث الرابع
  المختارعقيدة اليهود في شعب اهللا 

  
تأصل في قلوب اليهود وعقولهم أنهم شعب اهللا الذي اختاره لنفسه، واصطفاه من بين جميع               

وإنما محبـة مـن اهللا لـه        ، ال من أجل استحقاقه لذلك أو من أجل تعداده أو قوته          . (١)الشعوب
 فهـو   إسرائيل شعباً له،  " يهوه" وعلى مسار التاريخ في األسفار المقدسة اختار        (لذا  . (٢)فحسب

والذي أعلن ذاته لموسى فـوق الجبـل المقـدس حوريـب            ، الذي أخرجهم من عبودية مصر    
  .(٣)))سيناء(

كمـا  –) إبـراهيم (وقد قام هذا االختيار من اإلله لشعبه على عهد قطعه على جـدهم األول               
  : ويتلخّص هذا العهد في التزام الشعب بأمرين-يعتقدون

وَأمـا َأنْـتَ   «: وقَاَل اُهللا ِإلبراِهيم٩ : "ص التالي حيث ورد في الكتاب المقدس الن     : الختان -١
       اِلِهميِفي َأج ِدكعب ِمن لُكنَسِدي، َأنْتَ وهفَظُ ع١٠. فَتَح       ،نَكُميبِني ويب فَظُونَهِدي الَِّذي تَحهع وهذَا ه

   ِدكعب ِمن ِلكنَس نيبكُلُّ ذَكَرٍ   : و ِمنْكُم خْتَنِني        ١١،  ييٍد بهةَ عالَمع كُونفَي ،لَِتكُمِم غُرِفي لَح فَتُخْتَنُون
نَكُميب١١-٩ :١٧تك " [.و[ 

ويـدل  ، وهي عالمة إقامة الفرائض والشرائع التي أمر اهللا بها        ، (٥) (٤)تقديم ذبيحة العهد   -٢
فَاآلن : "ل بما قاله له   لموسى آمراً  إياه أن يخبر بني إسرائي        -كما يقولون –على ذلك قول الرب     

فَـِإن ِلـي كُـلَّ    . ِإن سِمعتُم ِلصوِتي، وحِفظْتُم عهِدي تَكُونُون ِلي خَاصةً ِمن بيِن جِميِع الشُّعوبِ   
 ].٦-٥: ١٩خر  " [وَأنْتُم تَكُونُون ِلي مملَكَةَ كَهنٍَة وُأمةً مقَدسة٦ً. اَألرِض

                                                           

، العقـل العلـم التـاريخ     ، التوراة: وكذلك انظر )/ ٢/٢٦(موسوعة اليهود واليهودية، للمسيري،     : انظر مثالً  (١)
 .١٢١ص، ]م٢٠٠٤، دار وائل، عمان[، ١ط، د سعدون محمود الساموك.أ، ومقارنة األديان/ ٢٠٣ص

 .٤٤٩ص، معجم الالهوت الكتابي:  انظر (٢)
 .١٦٦ص، ]ت.د، دار التأليف والنشر الكنيسة األسقفية، القاهرة[ط .د، حبيب سعيد، لعالمأديان ا (٣)
عمل طقسي يقوم بأن يتخلى مقدم الذبيحة لإلله عن خير ما يمتلكه، وهو يتـوخى بـذلك أن يقـوم             : الذبيحة (٤)

يـشكره، أو يقـيم     بواجب فرضه اهللا عليه، أو فرضه هو على نفسه، وهو بذلك يطلب رضا اهللا وبركته، أو                 
  ].  ٥٤٩المحيط الجامع في الكتاب المقدس، ص: انظر. [عالقة خاصة معه

  .٤٤٩ص، معجم الالهوت الكتابي: انظر (٥)
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وغيرهـا مـن    ، جميع فرائضه على هذا الشعب متمثلة في الوصايا العـشر         ثم تكلم الرب ب   
ولما أبلغ موسى بني إسرائيل بكالم الرب      ، (١)الشرائع التي أعطاها الرب لموسى لوحي الحجارة      

  ].٧: ٢٤خر " [كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له : "قالوا
هوذَا دم الْعهِد الَِّذي قَطَعه الرب معكُـم        «: وقَاَلَأخَذَ موسى الدم ورشَّ علَى الشَّعِب       ٨"وعندها

 ].٨: ٢٤خر  [."»علَى جِميِع هِذِه اَألقْواِل

ومن هنا كانت الذبائح والقرابين في المعتقد اليهودي هي رمز لذلك العهد بين الـرب مـن                 
  .وشعبه من جهة أخرى، جهة
 .العمل بالوصايا واألحكام والتعاليم -٣

  .ادة اليهود من قبل الرب إذا لم يلتزموا بالعهدإب -٤
 :وقد اتخذ هذا االختيار عدة مظاهر من أهمها

 .وتخليصهم من الرق والعبودية، إخراج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى النبي -١

رغم خروجهم عن أوامـره  ،  وضربه ألعدائه- كما يقولون–دفاع الرب المستديم عنهم    -٢
 .عوا في السبي أكثر من مرةفي أحياٍن كثيرة حتى وق

 بوراثة أرض فلسطين واعتبارها أرض الميعـاد التـي   - كما يعتقدون –وعد الرب لهم     -٣
 .يعودون إليها بل ويملكونها بعد الشتات

  .وما يهمنا هنا هو إيضاح عالقة هذه العقيدة باإللهام
  

  .ثبوت هذه العقيدة بناء على إلهام الروح القدس
  :د بأنهم شعب اهللا المختار على أدلة إلهامية هيبنى اليهود هذا المعتق

  
  :شواهد األسفار المقدسة: أوالً

والذي يستقرئ هذه الشواهد    . يمتلئ السفر المقدس بالشواهد التي تؤيد هذه الفكرة لدى اليهود         
يالحظ كيف صنعت هذه العقيدة صنعاً متقناً، وبطيئاً بدايتـه مـع إبـراهيم األب األول لبنـي                  

  .ونهايته ممتدة لتشمل جميع ساللته إلى آخر الزمان، إسرائيل

                                                           

  .٣١ إلى١٩ذكرت القصة كاملة في سفر الخروج من اإلصحاح  (١)



١١٥ 

 

 في التوراة، وبقية األسفار اليهوديـة       مستوى األفراد وقد بدأت هذه العقيدة في الظهور على        
المقدسة على هيئة تفضيل أجداد بني إسرائيل على غيرهم بحيث يظهر امتياز هذا العنصر من               

  : قدم األزمان كما يتضح فيما يلي
ار على توكيد امتياز بني إسرائيل منذ بدء البشرية على عهد نوح فميزت             حرصت األسف  -١

 (١).سام ويافث على حام أبي كنعان في رأي األسفار

: وقَـالَ ٢٦. » ِإلخْوِتـهِ  عبد الْعِبيِد يكُون  ! ملْعون كَنْعان «: فَقَاَل٢٥ :"كما ورد في سفر التكوين    
ِليفْتَِح اُهللا ِليافَثَ فَيسكُن ِفي مساِكِن ساٍم، ولْيكُن        ٢٧. لْيكُن كَنْعان عبدا لَهم   و. مبارك الرب ِإله سامٍ   «

ما لَهدبع ان٢٧- ٢٥: ٩تك  [.»كَنْع.[  

 (٢).ميزت اسحق على إسماعيل بوصف الثاني ابن الجارية على الرغم مـن بكوريتـه              -٢

بْل سارةُ امرَأتُك تَِلد لَك ابنًـا       «: فَقَاَل اهللاُ ١٩. »!يتَ ِإسماِعيَل يِعيشُ َأمامك   لَ«: وقَاَل ِإبراِهيمِ هللاِ  ١٨
وَأما ِإسماِعيُل فَقَد سـِمعتُ     ٢٠. وُأِقيم عهِدي معه عهدا َأبِديا ِلنَسِلِه ِمن بعِدهِ       . وتَدعو اسمه ِإسحاقَ  

. ِاثْنَي عشَر رِئيسا يِلد، وَأجعلُـه ُأمـةً كَِبيـرةً         . َأنَا ُأباِركُه وُأثِْمره وُأكَثِّره كَِثيرا ِجدا     ها  . لَك ِفيهِ 
تـك  [. »ولِكن عهِدي ُأِقيمه مع ِإسحاقَ الَِّذي تَِلده لَك سارةُ ِفي هذَا الْوقِْت ِفي الـسنَِة اآلِتيـةِ                ٢١

٢١-١٨:١٧.[ 

 (٣). عن بكورية عيسو   على الرغم من كونهما توأمين وفضالً      ميزت يعقوب على عيسو،    -٣

راِئحةُ ابِني كَراِئحِة حقْـل قَـد باركَـه         ! انْظُر«: فَتَقَدم وقَبلَه، فَشَم راِئحةَ ِثياِبِه وباركَه، وقَالَ      ٢٧
بى   ٢٨. الرنَد اُهللا ِمن ِطكعضِ    فَلْيِم اَألرسد ِمناِء ومرٍ  .  السخَمةَ ِحنْطٍَة وكَثْر٢٩. و    لَـك دبتَعـسِلي

ِلـيكُن الَِعنُـوك ملْعـوِنين،    . كُن سيدا ِإلخْوِتك، ولْيسجد لَك بنُو ُأمك   . شُعوب، وتَسجد لَك قَباِئلُ   
ِكيناربم اِركُوكبم٢٩-٢٧:٢٧تك [.»و.[ 

على -ميزت يوسف على سائر إخوته ال لكونه أفضل خلقاً، بل لكونه ابن شيخوخة أبيه                -٤
وَأما ِإسراِئيُل فََأحب يوسفَ َأكْثَر ِمن ساِئِر بِنيِه َألنَّـه          ٣: " الذي ورد فيه   -حد تعبير سفر التكوين   

  ].٣ : ٣٧: تك  ["ابن شَيخُوخَِتِه، فَصنَع لَه قَِميصا ملَونًا
فإن تميز شعب إسرائيل عن غيره هو عقيدة ملهمـة صـنعتها            ، مستوى الشعوب  أما على   

  :ومن أمثلتها، النصوص المقدسة المكتوبة بإلهام الروح القدس
                                                           

هــ  ١٤٢١،  عمان، دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع        [،  ١تاريخ اليهود، محمود نعناعة، ط    : انظر (١)
  .٢٧٥، ص]م٢٠٠١

 .المرجع نفسه، نفس الصفحة (٢)
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة (٣)



١١٦ 

 

١- " تَهالَِّذي اقْتَنَي بالشَّع ربعتَّى ي١٦:١٥خر  " [ح.[ 

 ].٦:١٩خر " [ وُأمةً مقَدسةًوَأنْتُم تَكُونُون ِلي مملَكَةَ كَهنٍَة٦" -٢

 فَنَمتَاز َأنَا وشَعبك عن جِميـِع الـشُّعوِب         : "- كما يعتقدون  –ما ورد على لسان موسى       -٣
  ].١٦: ٣٣خر "[الَِّذين علَى وجِه اَألرِض

 للرب  وتبلغ هذه العقيدة شأواً بعيداً حين تكون سقيا شعب إسرائيل سبباً في تمجيد الحيوانات 

يمجدِني حيوان الصحراِء، الذَِّئاب وبنَاتُ النَّعـاِم، َألنِّـي         ٢٠ :"كما جاء على لسان الرب     -٤
. هذَا الشَّعب جبلْتُـه ِلنَفْـِسي     ٢١. جعلْتُ ِفي الْبريِة ماء، َأنْهارا ِفي الْقَفِْر، َألسِقي شَعِبي مخْتَاِري         

ثُ ِبتَسدح٢١- ٢٠ : ٤٣:إش[."ِبيِحيي.[ 

  .(١)لوال خلق الرب األنهار لسقيا بني إسرائيل لما مجده حيوان الصحراء: يعني
  .ويزداد هذا التفضيل وضوحاً حين يصفهم الرب بأنهم مسحاؤه وأنبياؤه

. رباء ِفيها ِحين كُنْتُم عددا قَِليالً، قَِليِلين ِجدا وغُ      ١٩ ":كما جاء في سفر أخبار األيام األول       -٥
٢٠         ٍب آخَرلَكٍَة ِإلَى شَعمم ِمنٍة وٍة ِإلَى ُأمُأم وا ِمنبذَه٢١. و        ِلِهمَأج خَ ِمنبْل وب مهظِْلما يدَأح عدي لَم

 إسرائيل  يعني كل بني  ] ٢٢ – ١٩ : ١٦: أي   ١" [الَ تَمسوا مسحاِئي والَ تُْؤذُوا َأنِْبياِئي     ٢٢. ملُوكًا
 . مسحاء وأنبياء

 ويبلغ التفضيل مداه حين يرتقون إلى مقام األلوهية 

mµَِْ̂� اmw�V`ِس    ٧. ِإVِ´ Qْ�ُwjَ�ٌ� َوd�ُ�َ ا�XSِfَVْ ُآQm�ُvSْ    : َأhSْaُ `jَُ ٦: " فقد صاروا آلهة باعتراف الرب     -٦  �ْm�ِV

    (٢)].٧- ٦ :٨٢مز " [ َ}d{ُdtَُن َوَآrَkَِ� اvxVَؤَ�`ِء َ}d�ُeُuَْن

  
  : ويظهر هذا االمتياز في العهد القديم في صور شتى منها

وقد ورد  ، وكأنه يفهم من ذلك أن باقي البشر ليسوا مخلوقات له         : أن رب إسرائيل هو خالقه    
 ].١٥: ٤٣إش " [أنا الرب قدوسكم خالق إسرائيل ملككم: "ذلك في سفر إشعياء حيث جاء فيه

ياز بأنه اُصطنع منذ كان ذلك الـشعب جنينـاً فـي            وتؤكد النصوص الملهمة على هذا االمت     
لذا ورد في  ، قبل ظهور هذا الشعب في الوجود أصالً      ، وكأنها تشير إلى اإليغال في القدم     ، الرحم

هكَذَا يقُوُل الرب صاِنعك    ٢. واآلن اسمع يا يعقُوب عبِدي، وِإسراِئيُل الَِّذي اخْتَرتُه       : "سفر إشعياء 

                                                           

  . ٢٧٦تاريخ اليهود، ص (١)
 )بتصرف(.نفس الصفحة ،نفسه المرجع (٢)



١١٧ 

 

و   ِعينُكِحِم، مالر ِمن اِبلُكج :      ونشُورا ييو ،قُوبعِدي يبا ع(١)الَ تَخَفْ ي  تُه٤٤إش" [ الَِّذي اخْتَر :-
٢١ [  

: -كمـا يعتقـدون   –في الدنيا فيقول الرب     " إسرائيل"وتمتد هذه اإلعانة لتشمل نسل يعقوب       
 علَـى   (٢)فَينْبتُون بين الْعشِْب ِمثَْل الصفْصافِ    ٤. ذُريِتكَأسكُب روِحي علَى نَسِلك وبركَِتي علَى       "

  ].٤-٣: ٤٣إش" [.مجاِري الِْمياِه
ُاْذُآxْm هdmeُfْgَ `mgَ ®ِiِmُب،     : " وقد تكرر في هذا السفر الملهم ذكر هذا النوع من االمتياز مثل قوله       

XVِ �ٌ|ْ�َ .X��ِ̂ َأgَ . �ْaَ�َªُSْ|َ}َ .hَjْ` ِإxَ�ْاِ¡wj¶ِYَ ،�ُpَ� َأhَjْ َ�ْ|ِ�ي  Xِuَ�ْ{ُ ·َ �ُp¡ِاxَ�ِْإ `gَ] " ٢١: ٤٤إش.[  
mªَ�ُْ̂`ِري، َد�tِm�ْ`�ِ �َm{ُdْ�ََ               ٤: "ومثل قوله     �َp¡ِاxَm�َْب، َوِإdmeُfْgَ ِ�يm|ْ�َ �ِm}َْ̧ .      hَuْmVَ hَmjَْوَأ �َmªُ|ْweVَ

X�ِYُxِfْ{َ .٥xُ¹َ´ �َpْVََو vبwxVا `jََأ .�ِ �َVاَيَ· ِإdَ .X�ِYْxِfْ{َ QْVَ hَjَْوَأ �َªُeْw�jَ.] "وغيرها]. ٥-٤: ٤٥إش.  
  

  :وجميع هذه الشواهد هي ملهمة من ناحيتين
 .∗كما سبق بيانه، أنها كُتبت بإلهام الروح -١

أن سفر إشعياء برمته هو عبارة عن رؤيا روحية إلهامية ويؤيد ذلك ما ورد في دائـرة                  -٢
ومع أن هذه الرؤيا كانت الرؤيا : (لتي كانت بداية إشعياء في النبوةالمعارف الكتابية عن الرؤيا ا

كما يـذكر   " رؤيا"هو  ، الواضحة الوحيدة التي رآها إشعياء إال أن السفر كله من أوله إلى آخره            
dَُ̂ص، اXªِwV َر´َه` d�ُgَ �Sَ�ََذا َوُأوُرXYِ ،QَpSِ�َ َأwg`ِم١: "في فاتحته ..." (٣) wg���ُ` َوdgَُ«`َم ُرْؤgَ` ِإpَfْ�َ`َء ْ�ِ� ´

  :ومن مظاهر هذا االختيار(٤) ])١:١أش[
اَلَّلهم، ِفي الْقُـدِس    ١٣: "ويؤكد النص الملهم على ذلك قائالً      ،أن أخرجهم من أرض مصر     -١

ِمثُْل اِهللا؟      . طَِريقُك ِظيمِإلٍه ع ١٤َأي   اِئبجالْع اِنعالص َأنْتَ اِإلله .    نـيفْتَ برع   تَـكوِب قُوالـشُّع .
َأبصرتْك الِْمياه يا اَُهللا، َأبصرتْك الِْميـاه       ١٦. ِسالَه. فَكَكْتَ ِبِذراِعك شَعبك، بِني يعقُوب ويوسفَ     ١٥

                                                           

هو اسم تحبب يستعمل في الشعر لشعب بني إسرائيل، أما الملك يـشورون فهـو اهللا ملـك بنـي              : يثُورون (١)
  ].١٠٦٨تاب المقدس، صقاموس الك.[إسرائيل

 وتسمى صفصافة بالعبرية، وقد تكون شجرة أخرى اسمها بالعبرية  safixشجرة تسمى بالالتينية    : الصفصاف (٢)
  ].٥٤٣قاموس الكتاب المقدس، ص.[عرابة، وتنبت على مجاري المياه

 .٤٩راجع ص ∗
سنة وحده، ودفن في قبـور  ١٦، وملك ابن عزريا وخليفته على عرش يهوذا، ملك سبع سنين مع أبيه          : يوثام (٣)

  ].١١٠٥قاموس الكتاب المقدس، ص. [أورشليم" مدينة داود"الملوك في 
  ).١/٣٠٧(دائرة المعارف الكتابية،  (٤)
  



١١٨ 

 

   جا اللُّجضتْ َأيدتَعتْ، ِارتًا  ١٧. فَفَِزعـوص بحطَِت السا، َأعاهِمي ومِت الْغُيكَبس.   كاما ِسـهـضَأي 
. ارتَعـدتْ ورجفَـِت اَألرض    . الْبروقُ َأضاءِت الْمسكُونَةَ  . صوتُ رعِدك ِفي الزوبعةِ   ١٨. طَارتْ

ِم ِبيـِد   هديتَ شَعبك كَـالْغَنَ   ٢٠. ِفي الْبحِر طَِريقُك، وسبلُك ِفي الِْمياِه الْكَِثيرِة، وآثارك لَم تُعرفْ         ١٩
ونهارى ووس٢٠-١٣: ٧٧مز[ ".م.[  

ولعل ذلك رمزاً أو إشـارة      ، ومن مظاهره أيضاً دعوته لشعبه من جميع أقطار األرض         -٢
يقول إشعياء  . إلى اجتماعهم في مكان واحد من بعد الشتات الذي حصل لهم على أيدي أعدائهم             

ي، يا يعقُوب الَِّذي اخْتَرتُه، نَسَل ِإبراِهيم خَِليِلـي،         وَأما َأنْتَ يا ِإسراِئيُل عبدِ     ":في سفره عن ذلك   
٩         قُلْتُ لَكو ،تُهوعا دَأقْطَاِره ِمنِض، واِف اَألرَأطْر ِمن كْتُهسالَِّذي َأم : ِديبَأنْتَ ع .   لَـمو تُكاخْتَر

كفُض١٠. َأر   كعالَ تَتَلَفَّتْ   . الَ تَخَفْ َألنِّي م كي      . َألنِّي ِإلهِميِن ِبـرِبي تُكدضعو نْتُكَأعو تُكدَأي قَد .
١١  كلَيع غْتَاِظينالْم ِميعُل جخْجيى وخْزيس ِإنَّه . ونِبيـديو وكخَاِصمٍء مكَالَ شَي كُونتُفَـتِّشُ  ١٢. ي

   مهالَ تَِجدو نَاِزِعيكلَى مع . اِربحم كُونمِ   يدكَالْعٍء وكَالَ شَي ١٣. وك      ـِسكمالْم كِإله بَألنِّي َأنَا الر
الْقَاِئُل لَك ،ِميِنكالَ تَخَفْ: ِبي .١٣-٨: ٤١إش " [.َأنَا ُأِعينُك.[ 

كما ورد  ، ومن مظاهره أن الرب حفظ شعبه على نحٍو خاص ال يكون إال للمقربين منه              -٣
الـرب ِمـن    : مِعي ِلي َأيتُها الْجزاِئر، واصغَوا َأيها اُألمم ِمن بِعيدٍ        ِاس١: "في سفر إشعياء أيضاً     

ِفي ِظلِّ يِدِه خَبَأِني وجعلَِني     . وجعَل فَِمي كَسيٍف حاد   ٢ِمن َأحشَاِء ُأمي ذَكَر اسِمي،      . الْبطِْن دعاِني 
-١: ٤٩إش[ . »َأنْتَ عبِدي ِإسراِئيُل الَِّذي ِبِه َأتَمجد«: وقَاَل ِلي٣.  َأخْفَاِنيِفي ِكنَانَِتِه. سهما مبِريا 

٣.[ 

بل إن الرب أبقى على أعداء شعبه المختار، ولم يهلكهم دفعةً واحدة لئال تصير األرض                -٤
باِرك خُبزك ومـاءك،    وتَعبدون الرب ِإلهكُم، فَي   ٢٥: "فيسقط شعبه فريسة لوحوش البرية      ، خربة

   ِنكُميب ِمن ضرُأِزيُل الْم٢٦. و         اِمكَأي ددُل عُأكَمو ،ِضكِفي َأر اِقرالَ عِقطَةٌ وسم ِسُل ٢٧. الَ تَكُونُأر
 ،كامِتي َأمبيمِ         هج ِطيـكُأعو ،ِهملَيتَْأِتي ع وِب الَِّذينالشُّع ِميعج ِعجُأزو     ِبِرينـدم اِئكـدَأع يـع .

الَ َأطْردهم  ٢٩.  ِمن َأماِمك  (٣) والْكَنْعاِنيين والِْحثِّيين  (٢)فَتَطْرد الِْحويين . (١)وُأرِسُل َأمامك الزنَاِبير  ٢٨

                                                           

قاموس الكتاب المقدس،   .[نوع من الحشرات الشديدة الضرر، استعمله اهللا لتأديب الوثنيين        : الزنبور: الزنابير (١)
  ].٤٣٦ص

المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق      : انظر.[ب السبعة الذين سكنوا كنعان قبل بني إسرائيل       أحد الشعو  (٢)
  ].٤٨٧القديم، ص

شعوب سكنت آسيا الصغرى وأجزاء من األناضول، كانت لهم قوة حربيـة جبـارة، وحـضارة ومدنيـة                   (٣)
  ].  ٤٤٣المحيط الجامع، ص: انظر.[عريقة
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قَِليالً قَِلـيالً   ٣٠. ر علَيك وحوشُ الْبريةِ   ِمن َأماِمك ِفي سنٍَة واِحدٍة، ِلَئالَّ تَِصير اَألرض خَِربةً، فَتَكْثُ         
ضاَألر ِلكتَمو تُثِْمر ِإلَى َأن اِمكَأم ِمن مهد٣٠-٢٥: ٢٣خر" [َأطْر.[ 

، وبعضها كـان  - كما يعتقدون–وجميع هذه الشواهد التي ذكرتها كُتبت بإلهام الروح القدس    
 .ا المعتقد مبني على اإللهاموبذلك يكون هذ، )إشعيا(رؤيا إلهامية 

  .نصوص التلمود: ثانياً
وحيث إنه يضم أقوال الحاخامات     ، أكد التلمود على رسوخ عقيدة الشعب المختار لدى اليهود        

  . فهو يجلّي حقيقة أن هذه العقيدة قامت على اإللهام عند القوم∗الملهمين كما سبق بيانه
، ار الرب لهذا الشعب وتفضيله على غيره      وقد أضافت نصوص التلمود مظاهر جديدة الختي      

  :على النحو التالي
وتتميز أرواح اليهود عن بـاقي األرواح  : "قولهم في تفضيل أرواحهم على أرواح البشر    -١

ومن ثم كانت أرواح اليهود عزيـزة عنـد اهللا          ، أنها جزء من اهللا كما أن االبن جزء من والده         
 يهودية هـي أرواح شـيطانية وشـبيهة بـأرواح     (١)ألن األرواح الغير ، بالنسبة لباقي األرواح  

 ".(٢)الحيوانات

ويسخّرون هذا المعتقد   ، يؤمن حاخامات التلمود بعقيدة التناسخ لتطهير األرواح الخاطئة        -٢
 .لدعم عقيدة االمتياز األخروي على بقية الشعوب

سـبحانه  هذا التناسخ قد فعله الرب رحمةً باليهود ألنـه          : "وقد ورد في نصوص التلمود أن     
     (٣)" وتعالى أراد أن يكون لكل يهودي نصيب في الحياة األبدية 

فـي حالـة    ( كما استأثروا بـالنعيم الـدنيوي        - كذلك –يستأثر اليهود بالنعيم األخروي      -٣
النعـيم مـأوى    : (كما يظهر ذلك من النص التـالي      ، )انتصارهم على أعدائهم في آخر الزمان     

ويقدم . (٤)في النعيم هو لحم زوجة الحوت المملحة كما علمت        ومأكل المؤمنين   . األرواح الزكية 
، لهم أيضاً على المائدة لحم ثور بري كبير جداً كان يتغذى بالعشب الذي ينبت في مائـة جبـل                  

                                                           

 
 .ولكنني التزمت بالنص، )غير(التعريف على ) ال(ال تدخل  (١)
والتلمـود  / ١٧٨ص، والكنز المرصود في فـضائح التلمـود      / ١٢٩ص، الكنز المرصود في قواعد التلمود     (٢)

 .وغيرها، ٩٦، ص]م٢٠٠٦دمشق، دار الكتاب العربي، [، ١الحسيني الحسيني معدي، ط، أسرار وحقائق
والتلمـود  / ١٧٩مرصود في فـضائح التلمـود، ص      والكنز ال / ١٣٠ص، الكنز المرصود في قواعد التلمود     (٣)

 .٩٧ص، أسرار وحقائق
أنثـى  ) الذي يلعب معه الرب في الثلث األخير من النهار كما سـبق           (يعتقد اليهود أن للحوت ملك األسماك        (٤)

  .كبيرة جداً ملّحها الرب لتكون طعام المؤمنين من اليهود في اآلخرة
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أما الشراب فهو من النبيذ     ، ويأكلون أيضاً لحم طير كبير لذيذ الطعم جداً ولحم أوز سمين للغاية           
 .(١)))٨سنهدرين ص. (يوم خليقة العالماللذيذ القديم المعصور ثاني 

بل إنـه يـشمل حتـى       ، ال يقتصر التفضيل لشعب بني إسرائيل على األخيار منهم فقط          -٤
حتى الشرير في بنـي إسـرائيل مملـوء         : (يقول الحاخامات الملهمون مؤكدين لذلك    ، األشرار

 .(٢))باألعمال الصالحة كأنه رمانة

 –ت إلينا من ترجمة فقرات متفرقة من التلمـود           كما وصل  –هذه بعض جوانب هذا المعتقد      
وما يهمني هنا هو أن أؤكد أن هذه العقيدة إنما قامت وبنيت على أقوال الملهمين مـن أحبـار                   

ليبقى هذا المعتقد مديناً في     . اليهود وحاخاماتهم الذين فسروا نصوص التوراة متمثلة في التلمود        
 .الظهور لإللهام اإللهي لهؤالء

  
  .أقوال الحاخامات: ثالثاً

من المعلوم أن بروتوكوالت حكماء صهيون هي من وضع أحد اليهود وأنها لقيت قبوالً عند               
  .فهي ملهمة من هذا الجانب، مما يعني إجماعهم على ما ورد فيها، حاخاماتهم

  :وقد ورد فيها ما يؤيد عقيدة الشعب المختار كما يلي
 غير ديننا القائل باإلله الواحد الـذي يـرتبط بـه            عندما نغدو سادة لن نترك ديناً قائماً      ( -١

ولذا يجب أن نقـضي علـى كـل         ، وبنا ارتبط مصير العالم   ، مصيرنا ألننا شعب اهللا المختار    
 .(٣))األديان

 الذي  –ال ريب في أن هذا الوضع       ،  نعمة التشتيت  -نحن شعبه المختار  –لقد منحنا اهللا    ( -٢
 السبب الكلي لقوتنا فقد أوصلنا - في الحقيقة- هو-بدا للجميع على أنه مظهر من مظاهر ضعفنا

 .(٤))إلى عتبة الحكم العالمي

                                                           

والتلمـود  / ١٨٠ص، والكنز المرصود في فـضائح التلمـود      / ١٣١ص، الكنز المرصود في قواعد التلمود     (١)
  .٩٨ص، أسرار وحقائق

ـ ١٤٠٩الكويت، مكتبـة دار البيـان،       [،  ١محمد خليفة التونسي، ط   : كنوز التلمود، ترجمة   (٢) ، ]م١٩٨٩ -هـ
  .١٠٤ص

ـ ١٤٢٣، دار النفـائس  ، بيـروت [، ٣ط، إحسان حقي .ترجمة وتقديم د  ، بروتوكوالت حكماء صهيون   (٣)  -هـ
  .٨٦ص، ]م٢٠٠٢

بيـروت، دار  [ط، .خيري حماد، د:  اليهودي العالمي المشكلة األولى التي تواجه العالم، هنري فورد، تعريب (٤)
  .٩٧ص، ]ت.اآلفاق الجديدة، د
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فالمنطق يجوز  ، ومن هنا هذا البون بيننا وبين األغيار في القدرة على التفكير والنجاح           ( -٣
إذا ما قورنّا ، وأن نكون مخلوقات بشرية رفيعة" شعب اهللا المختار"لنا أن نرى القرار بأن نكون     

وهم ، ولكنهم ال يستشفّون الغيب   ، فهم يالحظون ،  الذي يتميزون بعقول حيوانية غريزية     باألغيار
ويبدو من هذا أن هذه الطبقية نفسها هي التي قدمت لنا أن            ، ال يخترعون شيئاً إال األشياء المالية     

 .(١))ونوجهه،  نحكم العالم

 . المقدس لدى القوموبذلك يثبت ويتضح جلياً قيام هذه العقيدة على اإللهام الديني

وقبل أن أختم الحديث عن هذه العقيدة أو كونها مبنية على اإللهام ال بد لي أن أشير إلى أن                    
  .بنيت هي األخرى على اإللهام، لهذا االختيار واالصطفاء ثمرات

  :  هي- فيما رأيت–وهذه الثمرات 
 .العفو عنهم وقبولهم عند الرب -١

بل وسيادتهم على العـالم     ، وأرضاً للميعاد ، لهمإعطاؤهم أرض فلسطين لتكون خالصة       -٢
ولكن المتأمل للنصوص   ، وهذه الثمرات لم ترد بهذا المسمى في أي من نصوص اليهود المقدسة           

  .يظهر له ذلك
  .وسأذكر بعض األدلة الملهمة على هذه الثمرات

هادها قَد كَمَل، َأن ِإثْمها قَد عِفي       طَيبوا قَلْب ُأورشَِليم ونَادوها ِبَأن جِ     ٢: " يقول إشعيا النبي   -١
 ].٢: ٤٠إش" [عنْه، َأنَّها قَد قَِبلَتْ ِمن يِد الرب ِضعفَيِن عن كُلِّ خَطَاياها

ارفَِعي صوتَِك ِبقُوٍة، يا . علَى جبل عال اصعِدي، يا مبشِّرةَ ِصهيون٩: " يقول إشعيا النبي -٢
 شَِليمةَ ُأورشِّربفَِعي الَ تَخَاِفي  . موذَا . ارهِن يدِك«: قُوِلي ِلمذَا ِإلهوْأِتي ١٠. هٍة يِبقُو بالر ديذَا السوه

  لَه كُمتَح هاعِذرو .    هامقُد لَتُهمعو هعم تُهرذَا ُأجو١١. ه    ـهـى قَِطيععراٍع يـ . كَر ِه يجمـع   ِبِذراِع
 ].١١-٩: ٤٠إش" [الْحمالَن، وِفي ِحضِنِه يحِملُها، ويقُود الْمرِضعاِت

عبد ِلي . قَد جبلْتُك. اُذْكُر هِذِه يا يعقُوب، يا ِإسراِئيُل، فَِإنَّك َأنْتَ عبِدي  «٢١: " يقول إشعيا النبي  
ِارِجع ِإلَـي َألنِّـي     . قَد محوتُ كَغَيٍم ذُنُوبك وكَسحابٍة خَطَاياك     ٢٢.  ِمنِّي يا ِإسراِئيُل الَ تُنْسيِ   . َأنْتَ

تُكيلَ      ٢٣. »فَدفَع قَد بالر اتُ َألناوما الستُهنَِّمي َأيضِ  . تَرـاِفَل اَألرا َأسِتِفي يـا   . ِاهتُهَأِشـيِدي َأي
: ٤٤إش [.وعر وكُلُّ شَجرٍة ِفيِه، َألن الرب قَد فَدى يعقُوب، وِفي ِإسراِئيَل تَمجد           الِْجباُل تَرنُّما، الْ  

٢٣-٢١.[ 

                                                           

  .٨٤ص، المرجع السابق (١)
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 ويعد هذا السفر    - كما تقدم  –كل هذه النصوص من سفر إشعياء القائم على الرؤيا اإللهامية           
وهو هنا يثبت عفو الـرب      . راً لها وإظها، الملهم من أكثر األسفار تناوالً لقضية الشعب المختار       

  .ونكوصهم الدائم عن أمر اهللا، وقبولهم رغم كفرهم المستمر، عن بني إسرائيل
وتوريثها لهم فقد ورد بشأنه نـصوص       ، أما عن ملكهم الكبير وإعطائهم أرض فلسطين       -٣

 : ملهمة عديدة منها

ولَمـا صـارِت    ١٢ " :والتي ورد فيها  ، التي وقعت على إبراهيم   ) اإللهامية(حالة السبات     - أ
فَقَـاَل  ١٣. الشَّمس ِإلَى الْمِغيِب، وقَع علَى َأبرام سباتٌ، وِإذَا رعبةٌ مظِْلمةٌ عِظيمةٌ واِقعـةٌ علَيـهِ              

امرَألب :»          دبتَعسيو ،متْ لَهسٍض لَيا ِفي َأرغَِريب كُونيس لَكنَس ِقينًا َأني لَماع ملَه ون .  عبَأر مِذلُّونَهفَي
: ١٥تك" [ ثُم اُألمةُ الَِّتي يستَعبدون لَها َأنَا َأِدينُها، وبعد ذِلك يخْرجون ِبَأمالٍَك جِزيلَةٍ           ١٤. ِمَئِة سنَةٍ 

١٤-١٢.[  
، رضـيات  عن األ  (١)لم تكن في حلم بل يقظة حين كانت منصرفة حواس إبرام          (وهذه الرؤيا   

وكان موضوعاً قابالً للتأثيرات الروحية وهو مسلّم نفسه إلى إرادة يـدي القـادر علـى كـل                  
  .(٢))شيء

ِلنَـسِلك  ": ِفي ذِلك الْيوِم قَطَع الرب مع َأبرام ِميثَاقًا قَـاِئالً         ١٨: " واستطرد الكاتب الملهم قائالً   
رِر ِمصنَه ِمن ،ضِطي هِذِه اَألراِتُأعِر الْفُرِر الْكَِبيِر، نَه١٨: ١٥تك " [ ِإلَى النَّه.[  

ولكن بشارة بامتالك بني إسرائيل لهذه األرض، أو بسيادة العالم بعد ذلـك ممـا ورد فـي                  
  : ومنها، األسفار المقدسة هي تكرار، وتأكيد لما ورد هنا

عليـه روح   ما ورد على لسان حزقيال حين رفعه روح إلى باب بيت الرب حيث حـّل                  - ب
ِإنِّي َأجمعكُم ِمن بيِن الشُّعوِب، وَأحشُركُم      : هكَذَا قَاَل السيد الرب   : ِلذِلك قُلْ ١٧: " فقال، الرب هناك 

ن جِميـع   فَيْأتُون ِإلَى هنَاك ويِزيلُـو    ١٨. ِمن اَألراِضي الَِّتي تَبددتُم ِفيها، وُأعِطيكُم َأرض ِإسراِئيلَ       
وُأعِطيِهم قَلْبا واِحدا، وَأجعُل ِفي داِخِلكُـم روحـا جِديـدا،           ١٩. مكْرهاِتها، وجِميع رجاساِتها ِمنْها   

وا َأحكَاِمي  ِلكَي يسلُكُوا ِفي فَراِئِضي ويحفَظُ    ٢٠ وَأنِْزع قَلْب الْحجِر ِمن لَحِمِهم وُأعِطيِهم قَلْب لَحٍم،       
  ].٢٠-١٧: ١١حز" [.ويعملُوا ِبها، ويكُونُوا ِلي شَعبا، فََأنَا َأكُون لَهم ِإلها

  
  
  

                                                           

  ).إبراهيم(اللفظ العبري السم  (١)
  ).١/١٢٤(، السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (٢)
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كَان ِفـي سـنَِة     ١: "وهذا السفر أيضاً مبني على رؤية روحية إلهامية منذ مطلعه حيث يقول           
، َأن  (١)هِر، وَأنَا بين الْمسِبيين ِعنْد نَهِر خَـابور       ِفي الْخَاِمِس ِمن الشَّ    الثَّالَِثين، ِفي الشَّهِر الرابِع،   

  ].١:١حز" [.السماواِت انْفَتَحتْ، فَرَأيتُ رَؤى اِهللا
وحملَِني روح  ٢٤: " ثم حمله روح كما ورد في الرؤيا الذي ذكرتها، وبعد نهايتها قال حزقيال            

 ِإلَى الْمسِبيين، فَصِعدتْ عنِّي الرْؤيا الَِّتي       (٢) اِهللا ِإلَى َأرِض الْكَلْداِنيين    وجاء ِبي ِفي الرْؤيا ِبروحِ    
  ].٢٤: ١١حز "[.رَأيتُها

وبعد ما انتهت الرؤيا حمل حزقيـال       : (ومما يؤكد ما أقول ما ورد في تفسير هذا اإلصحاح         
ه وسط جموع المسبيين على نهر الخـابور        وفتح عينيه ليجد نفس   ، بالروح إلى أرض الكلدانيين   

  .(٣))ليعلن لهم كل ما رآه وكل ما سمعه
  .فهذه الرؤيا صاحبها انتقال روحي، وحسي من مكان آلخر

  .والشواهد غيرها كثيرة أعرضت عنها خشية اإلطالة
عقيدة شعب اهللا المختار هي عقيدة مبنية على اإللهام عنـد           ونلخص من جميع ما سبق أن       

  .اليهود

                                                           

هي قناة كبيرة تخرج من نهر الفرات شمالي بابل وتسير باتجاه الجنوب لتصب في نهر الفرات ثانية بالقرب                   (١)
وقـاموس الكتـاب    )/ ٣/٢٢١(، دائرة المعارف الكتابيـة   : انظر" [شط النيل "ويسميها العرب   " إرك"من مدينة   

 ].٣٣٤ص، المقدس
ة البابلية الجديدة، والتي من ملوكها نبوخذ نصر الذي         من سكان أور في الكلداي، وهم مؤسسو اإلمبراطوري        (٢)

  ].١٠٣١-١٠٣٠المحيط الجامع، ص: انظر.[سبا اليهود إلى بابل وغيره
  .٩٢ص، رشاد فكري، شرح سفر حزقيال (٣)



١٢٤ 

 

  

  

  .موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند اليهود: الفصل الثالث

 

  

  :ويشتمل على مبحثين

  .موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند اليهود: المبحث األول

 موقف اإلسالم من دعوى قيام عقائد اليهود على اإللهام: المبحث الثاني



١٢٥ 

 

  الثالثالفصل 
  موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند اليهود

  
  :تمهيد

  . سبق تعريف اإللهام في نظر اإلسالم من الناحية اللغوية، واالصطالحية
وظهر لنا من خاللهما أن اإللهام هو نوع من أنواع الوحي، وأن الوحي لغيـر األنبيـاء فـي                   

  .(١)وحي لألنبياءلصورة اإللهام جائز إال أنه ليس بمعصوم كا
قته بالرؤى، واألحالم، ثـم ختمـت بـذكر         ، وعال  والوحي ،الفروق بين اإللهام   ت كذلك كروذ

   . ∗ضوابط قبوله، واعتباره
 نستطيع أن نبين موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند           وهذه الضوابط   المفهوم اوبالنظر إلى هذ  

  . اليهود
ونظراً إلى أن عقائد اليهود اليوم هي وليدة هذه الدعوى، فإنني سأبين موقف اإلسالم من مفهوم 

  .د اليهود، ثم موقف اإلسالم من دعوى قيام العقائد اليهودية على اإللهاماإللهام عن
  :لذا فقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين، هما

 .موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند اليهود: المبحث األول

  . موقف اإلسالم من دعوى قيام العقائد اليهودية المذكورة على اإللهام: المبحث الثاني

                                                           

  .٦٦انظر المعرفة في اإلسالم، ص (١)
 .راجع التمهيد للباب األول ∗



١٢٦ 

 

  ولالمبحث األ
  .موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند اليهود

  
 وإلهام كشف اهللا لهم به الغيب، وأطلعهم علـى المـستقبل،            ،ادعى اليهود أنهم أصحاب وحي    

ع لهم به شرائعووعدهم به وعوداً كثيرة، وسندهم بها، لهم به عقائد، وشروعبادات تعب .  
، ومنها ما لم يرد إال على ألـسنة         -عليهم السالم  –ومن هذه العقائد ما جاء على لسان أنبيائهم         

، سواء ما كتب في التلمود،      دعوا لهم اإللهام، واالتصال المباشر باإلله     ا وكهنتهم الذين    ،أحبارهم
  .أو ما وجدته مبعثراً بين ثنايا سطور الكتب التي تحمل آراء وأقوال هؤالء األحبار

  : تتلخص في عدة نقاط، هيودعوى اليهود اإللهام لغير األنبياء عندهم
 . بحيث يصبح غير األنبياء موحى إليهم أيضاً. الترادف بين معنى الوحي، ومعنى اإللهام .١

 كما عبر عنها موسـى بـن        -أما الكيفية فهي  . لإللهام كيفية يحدث بها، وغاية يرمي إليها       .٢
فيتكلم بحكم أو   ، وقوة أخرى طرأت عليه فتنطقه    ، أن يشعر المرء كأن أمراً ما حّل فيه       : -ميمون
الكشف عـن  : وأما الغاية منه فهي  . أو بأمور تدبيرية أو إلهية    ، أو بأقاويل عظيمة نافعة   ، بتسبيح

 .   ووعوده أيضاً، وأوامره،إرادة اهللا

اإللهام هو حالة حلول للروح القدس في الملهم، أو التحدث بلسانه، ولكن الـروح القـدس                 .٣
 .         لذا فإن اإللهام عندهم ال يحتاج إلى واسطةقوةٌ إلهية، وليس ملكاً؛ : عندهم هو

 وقد رافقتهم جماعة عرفت ببني األنبياء تأثرت بهم، وزعمت          ،األنبياء: الفئات الملهمة هي   .٤
  .  أنها ُألهمت مثلهم، والكتبة، والكهنة، والحاخامات

لسطور إن شاء    فيما يلي من ا    وأبين موقف اإلسالم منها    ، وسأناقشها ،هذا ملخص هذه الدعوى   
 .اهللا

 مرادف للوحي، واإللهام في اإلسالم ليس مرادفاً           ورد تعريف اإللهام اللغوي عند اليهود بأنه      
عالم إ( :فماهية الوحي هي أنه .تاماً للوحي، وال يشترك معه سوى في الماهية، أما في الكيفية فال

لكيفية، فإن اإللهام يقتصر على أنـه       أما من حيث ا    (١))في خَفاء ولذلك صار اِإللهام يسمى وحياً      
: �وقوع العلم بالشيء في القلب بدون رؤية الملك، أو سماع صوته، ودليل ذلك حديث النبـي                 

فـاتقوا اهللا   ، إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقهـا وأجلهـا               "
: المراد بالمحـدث أي    الذي جاء في شرحه أن       �وحديث تحديث عمر    . (٢)"وأجملوا في الطلب  

                                                           

  ].بتصرف[ ،)٨/١٤٥(، لسان العرب (١)
 .٢٨جه صسبق تخري (٢)



١٢٧ 

 

هو الرجل الصاِدق الظَّن، وهو من ُألِْقي ِفي روعه شَيء ِمن ِقبل الْملَأ الَْأعلَى فَيكُـون                و الملهم،
  (١).كَالَِّذي حدثَه غَيره ِبِه

  .فاإللهام إذاً ليس مرادفاً تاماً للوحي، ولكنه صورةٌ من صوره
رادف بينهما، فقد حصروه في األنبياء إذ ذُكر في الموسوعة اليهوديـة      وحيث قال اليهود بالت   

  .ولذلك خص األنبياء باإللهام.  بفعل الروح القدسالنبيأن اإللهام يمثل كل لفٍظ ينطقه 
وهناك اختالفٌ أيضاً بين اليهودية، واإلسالم في الحاجة إلى وجـود واسـطة تقـوم بإلهـام                 

وهناك فرقٌ بين مفهـوم     . دس هو المسئول عن حدوث اإللهام     الشخص، إذ جعل القوم الروح الق     
روح اهللا، وهو : ففي حين يرى اليهود أن الروح القدس هو. الروح القدس في اإلسالم، واليهودية

  .(٢)قوة إلهية تعرف األنبياء بالمستقبل، والخفيات
ـ               روح األمـين   فإن الروح القدس في التصور اإلسالمي هو ملك من المالئكة الكرام، وهـو ال

�m��p��o��n��m��l��k�����j�����i��h: والذي ورد ذكره في قولـه تعـالى   الموكل بالوحي،

��r��ql ]١٩٤ – ١٩٣: الشعراء[  
، وهو  �هو الذي نزل بالقرآن على محمد     : "وقد ورد في تفسير اآلية الكريمة أن الروح األمين        

   .(٣)"جبريل
  . وحكي ذلك عن جماعة من أهل العلم

من : هوفالنبي في اإلسالم    . في اإلسالم ) النبي(في اليهودية يخالف مصطلح     ) النبي(ومصطلح  
  .(٤)َأنْبَأ عن اللّه

وبذلك يخرج كل من ينبئ عن غيره، ولو رجم بالغيب، وأخبر عن بعض أمور المستقبل، أو 
  .نحو ذلك

 فيه من ليس  توسعوا في استخدام هذا المصطلح حتى أدخلوا∗- كما ظهر ذلك جلياً–واليهود 
من أهله كأبناء األنبياء، والحالمين والرائين، واألنبياء الكذبة، بل وحتـى أنبيـاء األصـنام،               

  .والتماثيل وكهنتها

                                                           

  .٣٠راجع ص (١)
 .٥٨٩ص، المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم: انظر (٢)
  ).٤/١٥٥(وفتح القدير، )/ ٦/٢٥٤(وأضواء البيان، )/ ٦/١٤٦(وابن كثير، )/ ٩/٤٧٦(تفسير الطبري،  (٣)
 ). ٨/٤٤٢(لسان العرب،  (٤)

 .راجع الفصل األول من هذا الباب ∗



١٢٨ 

 

واإللهام الحق المعصوم ال يكون إال لمن أخبر عن اهللا بالحق، وهم األنبياء علـيهم الـسالم               
  .    جميعاً

من النبوة الحقّة في شيء، ثبت أنه ال يمكن         وإذا ثبت ذلك، وثبت كون الفئات األخرى ليست         
  . أن يكون أولئك أصحاب إلهاٍم حقيقي

  
  ).بني األنبياء( موقف اإلسالم من إلهام 

وما ذكره اليهود من حال أبناء األنبياء الذين رافقوا األنبياء ليكتـسبوا مـنهم روح النبـوة،           
الروحيـة مـن صـلوات،      ويتعرضوا لحدوث الكشف، واإللهام بالمواظبة على الرياضـات         

وقربات، وتقشف في العيش يشبه ما يفعله المتصوفة الذين يعتقدون أن المواظبة على الخلوة،              
واالنقطاع عن الدنيا هي الوسيلة المثلى  للحصول على اإللهام، والكشف كما ورد ذلك علـى                

ـ       (١)ومنها: ( إذ قال  - رحمه اهللا  -لسان الغزالي   ومراقبـة   ،اطن أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الب
 ، وسلوكه وصدق الرجاء في انكـشاف ذلـك مـن المجاهـدة            ،القلب ومعرفة طريق اآلخرة   

والمراقبة فإن المجاهدة تفضي إلى المشاهدة، ودقائق علوم القلب تنفجر بها ينابيع الحكمة من              
القلب، وأما الكتب والتعليم فال تفي بذلك بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد إنمـا تتفـتح                 

 والجلوس مع اهللا عز وجل في الخلوة ،بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة األعمال الظاهرة والباطنة
فـذلك مفتـاح اإللهـام    واالنقطاع إلى اهللا تعالى عما سواه    ،  مع حضور القلب بصافي الفكرة    

    (٢))ومنبع الكشف
إللهـام   إلـى طلـب ا     - ابتداء –ال من حيث السعي     . واإلسالم ال يوافق على هذا التصور     

  .والكشف، وال من حيث القول بأن المجاهدة، والخلوة هي طريق اإللهام
 بل إن اإللهام في اإلسالم ال يكتسب بإطالق، وإنما هو في األمور المعاشـية والحـوادث                
اليومية منحة من اهللا تعالى لمن يشاء من عباده وبهذا المعنى يكون اإللهام مرادفاً للوحي العام                

  .للمخلوقات
ا في األمور الشرعية وهداية المؤمن لمراد اهللا تعالى فيما أنزل من كتابه أو سنة نبيـه                 وأم

وإنارة بصيرته للحق في داللة النصوص فإن شرطه هو التزام أوامر اهللا تعـالى، وخـشيته،           
  .واإلنابة إليه

                                                           

  .اآلخرةمن عالمات علماء  (١)
 ).١/٧١(، ]ت.بيروت، دار المعرفة، د[ط، .جـ، د٤إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  (٢)



١٢٩ 

 

�m��q���p���o��n��m��l:كما أن الفرقان الذي وعد اهللا به من يتّقه في قوله تعـالى            

�r��_���~��}��|��{��zy���x��w��v��u��t��s�l ]٢٩: األنفال [
  .مشروطٌ بالتقوى

 سيد  �فهذا رسول اهللا    .  والتقوى ال يلزمها االنقطاع عن الناس، وال يناقضها االختالط بهم         
واهللا إني أتقاكم هللا وأخـشاكم      : "�المتقين كما قال عن نفسه من حديث عمرو بن أبي سلمة            

ان يخالط الناس، ويعلمهم، ويقضي حوائجهم، وما أنقص ذلك مـن تقـواه             ، ومع ذلك ك   (١)"له
m��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Á: شيئاً، وقد أمرنا نحن معاشر المسلمين باالقتداء به، قـال تعـالى           

���Ò����������Ñ��Ð��Ï������Î��Í��Ì��Ë���������Ê�����É��È���Çl ]٢١: األحزاب.[  
وة، ومحاولة اكتسابها كأي علٍم وفن، فإنها فـي اإلسـالم           وكذلك األمر بالنسبة للتعرض للنب    

�m���m��l: اصطفاء، واجتباء من اهللا عزو جل ال دخل لكسب اإلنسان فيه، قـال تعـالى          

��x��w��v��u�����t��sr��q��p������o��nl ] !"٧٥: ا�.[  
  

  .موقف اإلسالم من دعوى إلهام الحالمين، والرائين
ين الحلم، والرؤيا، والتصور اإلسـالمي ال يفـرق بينهمـا فـي      ورد عند اليهود التفريق ب 

 فـي  �، وإن كان الشرع قد خص الرؤيا بالخير، والحلم بالشر، كما قال رسـول اهللا          (٢)اللغة
الرؤيا الصالحة جزء   : "�، وكقوله (٣)" الشَّيطَاِن ِمن والْحلْم اللَِّه ِمن الرْؤيا: "الحديث الصحيح 

 .(٤)"زءاً من النبوة من ست وأربعين ج

  .إال أنهما يشتركان في أن كليهما يقع في المنام ال في اليقظة
 بإمكان وقوع الرؤيا لهم في حال اليقظـة، وقـد      األنبياء عليهم السالم   ومع ذلك فقد اختص   

 في حادثة اإلسراء، والمعراج     �يصحبها انتقال للنبي بجسده وروحه، كما حدث ذلك للرسول          
 يقظـةً ال منامـاً، قـال        �هل العلم إلى أن اإلسراء، والمعراج وقعا للنبي         حيث ذهب أكثر أ   

فَِمنْهم : َأخْبار الْواِردة لْف اآلوقَد ِاخْتَلَفَ السلَف ِبحسِب ِاخِْت: (الحافظ ابن حجر رحمه اهللا تعالى  

                                                           

رواه ابن حبان في صحيحه، باب قبلة الصائم، ذكر األخبار عن جواز تقبيل المـرء أهلـه وهـو صـائم،                      (١)
)٥/٢٢١ .(  
  ).٢/٥٧٤(لسان العرب، : انظر (٢)
 ).٢/٩٧٦(، ومسلم، كتاب الرؤيا، )٧/١٣٣( كتاب الطب، باب النفث في الرقية، رواه البخاري، (٣)
  . ٣٢سبق تخريجه ص (٤)



١٣٠ 

 

ِحدة ِفي الْيقَظَة ِبجسِد النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه      سراء والِْمعراج وقَعا ِفي لَيلَة وا     ِإلمن ذَهب ِإلَى َأن ا    
              تَكَلِِّمـينالْماء والْفُقَهو ِثيندحاء الْملَمع ور ِمنهمالْج بذَا ذَهِإلَى هث، وعبد الْمعوحه برو لَّمسو

ا ينْبِغي الْعدول عن ذَِلك ِإذْ لَيس ِفي الْعقْـل مـا            لََأخْبار الصِحيحة، و  لْوتَواردتْ علَيِه ظَواِهر ا   
والِْمعراج حقٌّ، وقَد ُأسـِري ِبـالنَِّبي       : (وقال اإلمام الطحاوي  .(١))يِحيله حتَّى يحتَاج ِإلَى تَْأِويل    

ثُم ِإلَى حيثُ شَاء اللَّه ِمن الْعلَا       . ى السماءِ صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وعِرج ِبشَخِْصِه ِفي الْيقَظَِة، ِإلَ        
     .(٢))وَأكْرمه اللَّه ِبما شَاء، وَأوحى ِإلَيِه ما َأوحى، ما كَذَب الْفَُؤاد ما رَأى

 وكما ذُكر في الرؤيا المنسوبة للنبي إشعياء، وحزقيال من أنبياء العهد القديم، ودانيـال مـن                
  .- مع أننا ال نسلّم بما جاء فيها مما يخالف اإلسالم –بياء العهد الجديد أن

وإذا جاز أن تكون الرؤيا لألنبياء في اليقظة جاز أن تكون بجارحة العين، كما تكون بالقلـب                 
m��`_��^��]��\��[��Z��Y���a:  في تفسير قول اهللا تعـالى      �على نحو قول ابن عباس      

h��g��f��e��d��c��bj��i����s��r��q��p��o��n��ml��k���

tl] ٦٠: اإلسراء.[  
. (٣) ِهي رْؤيا عيٍن ُأِريها رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَيلَةَ ُأسِري ِبِه ِإلَى بيِت الْمقِْدسِ                :قَاَل

 فَِإضافَة الرْؤيا ِإلَى الْعـين      (٤)وِإذَا كَان ِفي الْيقَظَة   : (وقال ابن حجر رحمه اهللا تعقيباً على ذلك       
ما كَذَب الْفَُؤاد ما    : (ِلِلاحِتراِز عن رْؤيا الْقَلْب، وقَد َأثْبتَ اللَّه تَعالَى رْؤيا الْقَلْب ِفي الْقُرآن فَقَالَ            

  ]١٧:النجم[   (٥)))...د رَأىما زاغَ الْبصر وما طَغَى لَقَ: (ورْؤيا الْعين فَقَاَل] ١١:النجم[) رَأى
، أو عينية فإنها خاصة باألنبياء كما تقدم، أما         )قلبية(وسواء كانت الرؤيا في اليقظة روحية       

  .غير األنبياء فال تقع لهم أصالً
وما ذهب إليه اليهود من إمكان انتقال النبي بجسده، وروحه أثناء عملية الرؤيا، مشابه لمـا                

  .اإلسراء، والمعراج من حدوثهما بجسده وروحه في حادثة �وقع للنبي 
ويتفق تصور اإلسالم لصعوبة عملية الوحي عموماً مع التصور اليهودي لشدة وطأة الرؤيا             

 أنه قال حين سئل عـن  �إذ ثبت عنه . - باعتبارها صورةً من صور الوحي       –على النبي   
                                                           

 ).٧/٥٩٥(فتح الباري،  (١)
 . أحمد محمد شاكر: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، صدر الدين بن أبي العز الحنفي، تحقيق  (٢)
، "وما جعلنا الرؤيا التـي أرينـاك إال فتنـة للنـاس           : "الىصحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قول اهللا تع        (٣)
)٢/٧٦٦.( 
  .يقصد المعراج (٤)
  ). ٦٢٢-٧/٦٢١(فتح الباري،  (٥)



١٣١ 

 

لَِة الْجرِس وهو َأشَده علَي فَيفْصم عنِّـي        َأحيانًا يْأِتيِني ِمثَْل صلْص   : (كيفية نزول الوحي عليه   
وقَد وعيتُ عنْه ما قَاَل وَأحيانًا يتَمثَُّل ِلي الْملَك رجلًا فَيكَلِّمِني فََأِعي ما يقُوُل قَالَـتْ عاِئـشَةُ                  

وحي ِفي الْيوِم الشَِّديِد الْبـرِد فَيفْـِصم عنْـه وِإن           ولَقَد رَأيتُه ينِْزُل علَيِه الْ    رِضي اللَّه عنْها    
 دتَفَصلَي ِبينَهقًا (١)جروهذا التعرق الشديد ما هو إال داللة واضحة على ما كان يلقـى              (٢) ) ع

 .من جهد وإرهاق في تلقي الوحي الرباني �النبي 

ِانِّي لَجاِلس ِإلَى جنِْب رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه        (: َل قَا حين � عن زيِد بن ثَاِبتٍ   ويؤيده ما ورد    
         لَيِلي عمي وهتَ فَِخِذِه، وفَِخِذي تَح لَّمسِه ولَيع}      وناِهدجالْمو ْؤِمِنينالْم ِمن ونتَِوي الْقَاِعدسال ي

    َأنْفُِسِهمو اِلِهموِبيِل اللَِّه ِبَأمِفي س{ ابفَقَالَ     ، و ،عمسي اِلسكْتُوٍم جم ُأم ن :     ـادالِْجه تَِطيعَأس اللَِّه لَوو
             ،آنِفيِه الْقُر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِلِه صسلَى رع َل اللَّهفََأنْز ،اللَّه ا نَِبيتُ يداهلَج     فَثَقُلَـتْ فَِخـذُه 

��m��F��E��D��C��B��A:، فَقَالَ  ثُم سري عنْه   (٣)َأنَّه سيرضها علَى فَِخِذي، حتَّى ظَنَنْتُ     

H��G��Y��XW��V��U��T������S��R��Q��P��ON���M��L��K��J����I��

��e��d��c���b��a���`���_��^��]\��[��Zl ] (٤))] ٩٥: النساء.  
  .� وفي ذلك داللة جلية على مدى ثقل الوحي على النبي 

بة الكرام رضوان اهللا عليهم أجمعين لم يكونوا يرون أو يسمعون شـيئاً مـن               كما أن الصحا  
كَان النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِإذَا ُأنِْزَل        : ( حين قال  �الوحي، إال ما ذكره عمر بن الخطاب        

 �هذا القول ما يناقض قول النبي        وليس في    (٥)...)علَيِه الْوحي سِمع ِعنْد وجِهِه كَدِوي النَّحلِ      
  من أنه يأتيه مثل صلصلة الجرس،

 كَما -َألن سماع الدِوي ِبالنِّسبِة ِإلَى الْحاِضِرين : ( - رحمه اهللا – كما قال الحافظ ابن حجر 
النَِّبي صـلَّى اللَّـه علَيـِه     يسمع ِعنْده كَدِوي النَّحل والصلْصلَة ِبالنِّسبِة ِإلَى         -ِفي حِديث عمر    

                                                           

: انظـر . [مأخوذٌ من الفصد وهو قطع العرق إلسالة الدم، شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق      (١)
  )].فصد(لسان العرب، مادة 

، واللفظ له، ورواه مسلم، كتاب الفـضائل، بـاب          )١/٣(ب بدء الوحي، باب بدء الوحي،       رواه البخاري، كتا   (٢)
  ).٢/١٠٠١( في البرد، �عرق النبي 

  )].رضض(لسان العرب، مادة : انظر[أي سيكسرها  (٣)
  ).٥/١٢٣(رواه الطبراني في المعجم الكبير،  (٤)
 .- رحمه اهللا–، وضعفه األلباني )٢/٨٠٧(رواه الترمذي، كتاب تفسير القرآن باب سورة المؤمنون،  (٥)



١٣٢ 

 

                 ـلَّمسـِه ولَيلَّى اللَّـه عص وه ههشَبو ،اِمِعينِة ِإلَى السبل ِبالنِّسالنَّح ِويدر بمع ههفَشَب ،لَّمسو
  . (٦))ِبصلْصلَِة الْجرس ِبالنِّسبِة ِإلَى مقَامه

xَmgَ QْmVَ Xmfَِْ̂وا            : "بي فـي قولـه    وهذا ينطبق على ما جاء عن دانيال الن        َواm}َ�xV`ُل اgiِmwVَ� َآdjُ`mا 

`gَْؤvxV٧: ١٠دا " [ا.[  
 �وكما أن النبي في اليهودية إذا احتاج إلى تفسير الرؤيا الرمزية فإنها تفسر له، فإن النبي                 

 من حـديث أنـس   �كان يفعل الشيء نفسه إذا استغلق عليه شيء من أمر الرؤيا، مثل قوله             
رَأيتُ لَيلَةَ ُأسِري ِبي ِرجالًا تُقْرض ِشفَاههم ِبمقَاِريض ِمن نَاٍر فَقُلْتُ يا ِجبِريُل من هُؤلَاِء          ( : �

لَـا  قَاَل هُؤلَاِء خُطَباء ِمن ُأمِتك يْأمرون النَّاس ِبالِْبر وينْسون َأنْفُسهم وهـم يتْلُـون الِْكتَـاب َأفَ       
ِقلُونع(١))ي.  

وقد فرق العرب بين الرؤيا، والرؤية من حيث اختـصاص األولـى بالمنـام، واألخـرى                
إال أن تكون لألنبياء خاصةً فإنها قد تقع في اليقظة كما           (فالرؤيا تحصل في المنام،     . (٢)باليقظة
. ء، وغيـرهم ، أما الرؤية فإنها ال تحصل إال في اليقظة فقط، يستوي في ذلك األنبيـا             )ذكرت

وبالتالي فإن الرؤيا لألنبياء، وغيرهم تكون بالقلب مع غياب العقل في حال النوم، ويخـتص               
األنبياء عليهم السالم بوقوع الرؤيا بالقلب، والعين مع كمال وجود العقل في اليقظـة، وأمـا                

  .       غيرهمالرؤية فإنها تحصل مع كمال وجود العقل في اإلنسان يقظة، يستوي في ذلك األنبياء و
 يطلعون علـى الغيـب،   - كما يسمونهم-وأما ما شاع عند اليهود من وجود حالمين ورائين     

فليس . ويستندون في ذلك على قوة اآللهة وإن كانت آلهة باطلة، فهذا باطل في نظر اإلسالم              
والرجم ، وما كانوا يفعلونه ال يزيد على أن يكون نوعاً من الكهانة             ما يأتيهم من قبيل اإللهام    

وقد جاء  إلقاء الغيب لهؤالء هو الشياطين،      ويوافق اإلسالم على أن مصدر      . بالغيب كما تقدم  
والدليل ) وحياً(في القرآن الكريم أن ما يلقيه الشياطين ألوليائهم في الجدل مع المؤمنين يسمى              

}��|��{��~��������_��`m...���d��c��b��a: على ذلك قول اهللا تعـالى     

���f��el ]#ومن هنا فـإن    . واإللهام هو صورة من صور الوحي كما تقدم        ،]١٢١: &%�ما
  . الشياطين بهذا المعنى سيكونون هم مصدر اإللهام لهؤالء المدعين

                                                           

  ).١/١٩(فتح الباري،   (٦)
وابن حبان، كتاب اإلسراء، باب ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون علـى            )/ ٣/٢٣٩(رواه أحمد مسند أنس،      (١)

 ).١/١٣٥(، القول
 ).٢٠-٤/١٥(راجع لسان العرب،  (٢)



١٣٣ 

 

وإذا كان هؤالء األدعياء والذين يتخذون من التنبؤ بالغيب وسيلة للتكسب، والربح بعيـدون              
ا باألنبياء الكذبة من باب أولى؛ ذلك أنهـم ال          كل البعد عن اإللهام اإللهي، فيكون الذين عرفو       

  .يأتيهم شيء من ِقبِل المأل األعلى أصالً، وإنما يدعون حدوث ذلك لهم
 مستندين على الـنص  –وأما العالمة التي وضعها اليهود على صدق دعوى اإللهام من عدمها       

Uْgَ Qُْ�ْث َوdَ�ُYَ ،xْ¼ِgَ QْVَ اVَْ�َ[ُم اiِwVي m�ِ QْwS�َªَmgَ QْVَِ� اwxmVبQَwS�َ{َ `tَYَ         ،v ِ�ِ� اQِ�ْ`�ِ vX|ِw�V اwxVب� َوVَ      ٢٢ "المقدس  

�ُ�ِْ̂  ¾ْ�َ{َ ]َYَ ،vX|ِw�Vا �ِ�ِ QَwS�َ{َ ٍن`pَ¿ْ�ُ�ِ �ْ�َ. " ]قها قول اهللا تعالى على لسان مؤمن ] ٢٢:١٨تثفيصد
�m...�x��w��vu��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k�����y: آل فرعـــون

��m���������l��k��j��i��h��g��f��e��dc�������b��a��`��_��~��}��|{��zl 

]()�* :٢٨[ . 

: حتى على كهنة اآللهة الباطلة، واألصنام كما جاء فـي هـذا العـدد          ) نبي( أطلق اليهود لفظ    
 َأربع الِْمَئـِة والْخَمـِسين،      نِْبياء الْبعلِ وَأفَاآلن َأرِسْل واجمع ِإلَي كُلَّ ِإسراِئيَل ِإلَى جبِل الْكَرمِل،          "

  ].١٩: ١٨مل ١" [(١)وَأنِْبياء السواِري َأربع الِْمَئِة الَِّذين يْأكُلُون علَى ماِئدِة ِإيزابَل
ولم أجد في القواميس اللغوية العبرية أو العربية التي رجعت إليها أن هذا اللفظ يطلق على غير 
األنبياء المرسلين من اهللا عز وجل، والتفسير األنسب لذلك هو أن القوم كانوا يطلقون ذلك اللقب                
بمعناه العام الذي يركز على إحدى مهمات، أو معجزات األنبياء عليهم السالم وهي اإلنباء عـن        

  . المغيبات بحيث باتوا يعدون كل من أخبرهم بغيٍب معيٍن هو من األنبياء
عدم التفرقة عندهم بين النبي والمتنبئ، فإن       : لسبب في إطالق ذلك اللقب عليهم هو      وقد يكون ا  

 َأي  من أدعاهـا  : من أنبأه اهللا تعالى بما يريد أن يوحي به إلى خلقه، أما المتنبئ فهو             : النبي هو 
  (٢). وغيره من الدجالين،النُّبوةَ كما تَنَبى مسيِلمةُ الكذَّاب

الذي يتعاطي الخبر عـن  : يراد به) كاهن(ء أن يسموا بالكهنة فإن مصطلح  وكان األولى بهؤال  
فمنهم مـن   ،  ... وقد كان في العرب كَهنةٌ     ، ويدعي معرفة اَألسرار   ،الكائنات في مستقبل الزمان   

  (٣).كان يزعم َأن له تابعاً من الجن ورِئياً يلقي ِإليه اَألخبار
  
  
  

                                                           

  . ٤٢سبقت ترجمتها ص (١)
 ).١/٢٢٩(تاج العروس،  (٢)
  ).٧/٧٥٦(لسان العرب،  (٣)



١٣٤ 

 

  :ام الكهنةموقف اإلسالم من دعوى إله
  .الفرق بين مفهوم الكهانة في اإلسالم واليهودية

هناك اختالفٌ بين مفهوم الكهانة في اليهودية، واإلسالم كما تقدم، فقد جاء في تعريف الكـاهن        
الشخص المخصص لتقديم الذبائح للرب : الكاهن في اصطالح الكتاب المقدس بعهديه هو  : ما يلي 

  .(١))الالويون( بني هارون وقد كانت هذه المهمة محصورة في
وهذا المعنى للكهانة هو في أصله مستقى من الديانات البدائية والوثنية التي كانـت تخـصص                
أشخاصاً معينين ينوبون عن الناس في تقديم الذبائح الشكرية، أو الكفاريـة، أو االسترضـائية،               

و تكفيراً عن ذنب معين ارتكبـه       وغيرها لآللهة، والتي تقدم إما لشكر اآللهة على نعمة معينة، أ          
  (٢). أو التقاء شرها– كما يعتقدون –المرء في حقها 

تَكَهن تَكَهنـاً قَـضى لـه    : ( كما جاء في القاموس المحيطفي حين أن الكاهن في اللغة العربية      
ِب، فهو كاِهن(٣)).بالغَي  

تعاطي الخبر عن الكائنات في      الذي ي  : هو الكاِهن أن   -كما تقدم اآلن  -كما جاء في لسان العرب    
   .مستقبل الزمان ويدعي معرفة اَألسرار

وتعاطيه الخبر عن الكائنات معناه أن مصدر هذه المعرفة هو المخلوق، وليس الخـالق عـز                
  . وجل، وما كان كذلك فال يمكن أن يكون إلهاماً إلهياً

  . ادعاء علم الغيب:  والكهانة هي
فة هؤالء للغيب ال تعدو أن تكون محض افتراٍء، وكذب، ولـذلك            تؤكد أن معر  ) ادعاء( وكلمة  

 َأو عرافًا فَصدقَه ِبما يقُوُل      ، َأتَى كَاِهنًا  من: ( أنه قال  � من حديث أبي هريرة      �جاء عن النبي    
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحلَى ما ُأنِْزَل عِبم كَفَر (٤)).فَقَد    

االختالف اللغوي في المعنى بين الديانتين؛ إال أن مهمة الكاهن في اليهوديـة  فـي     ورغم هذا   
نهاية المطاف غدت هي االطالع على الغيب، والتكلّم باسم الـرب كمـا ورد فـي القـاموس                  

                                                           

 .٦٧٩ص، معجم الالهوت الكتابي: وانظر كذلك/ بتصرف يسير. ٧٩١ قاموس الكتاب المقدس، ص (١)
 .٥١-٥٠ وص٢٥أديان العالم، ص: انظر (٢)
 .١٢٢٨القاموس المحيط، ص (٣)
لكهـان،  وأبو داوود، باب فـي ا     )/ ١٩/٩١٧١(رواه أحمد من حديث أبي هريرة والحسن رضي اهللا عنهما،            (٤)
  ). ١/٦(والحاكم في المستدرك، كتاب اإليمان، )/ ٢/٦٥٧(



١٣٥ 

 

مهمة الكاهن في إسرائيل يبدو أنها لم تكن أساسـاً فـي   : الموسوعي للعهد الجديد إذ ذكر فيه أن     
  (١).بل التكلم باسم الرب، بالذبائحالخدمة المتعلقة 

 –وإذا لم يكن الكهنة أنبياء قطعاً، وكانوا يتكلمون باسم الرب كما يدعي اليهود، فالبد ألقوالهم                
 أن  -وفق منهج أهل السنة والجماعة في قبول اإللهام لغير األنبياء بشرط موافقته للوحي اإللهي               

ديانات السماوية التي تعترف بربوبية المولى عـز       توافق ما جاء عن الرب سبحانه وتعالى في ال        
، - على الرغم من تحريفها كما سيأتي بيانـه إن شـاء اهللا              –وجل وألوهيته، وهي النصرانية     

  . واإلسالم
�j�i�h�g�X�Wألن القاعدة في العقائد أنها واحدة في جميع الديانات السماوية، كمـا             

�m�k���K���J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O���N��M��������Ll ]٢٥: األنبياء.[  
�mX�W��s��r��q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f��e��dو

��b��a��`��_����������~��}��|��{��z��yx��w��v���u��tl 

  ].٣٦: النحل[
  . ولذلك فال يخالف بعضها بعضاً وال يناقض بعضها بعضاً
جيل في المبحث الثاني من هذا الفصل       وسأعرض كالمهم على نصوص  القرآن الكريم، واإلن       

  . ألبين ما بينها من تناقٍض يستحيل معه التسليم بأنها ملهمة من عند اهللا-إن شاء اهللا-
وأما ما كان الكهنة يرجمون به من الغيب للناس ويدعون أن الرب هو الذي أطلعهم عليه، فإنه                 

 ويصدق ذلك قول اهللا     .سمعه من السماء  ال يعدو أن يكون من إلقاء الجن ألوليائهم مما يسترقون           
�m��y��x������������w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��m: تعالى على لسان الجـن    

��¥��¤��£��¢��¡�����~���}��|{��zl ]٩ – ٨: الجن.[  
ثُونَنَا ِبالشَّيِء فَنَِجده   قُلْتُ يا رسوَل اللَِّه ِإن الْكُهان كَانُوا يحد       : ( قَالَتْ  رضي اهللا عنها   عن عاِئشَةَ و

  .(٢)) ويِزيد ِفيها ِماَئةَ كَذْبٍة،حقا قَاَل ِتلْك الْكَِلمةُ الْحقُّ يخْطَفُها الِْجنِّي فَيقِْذفُها ِفي ُأذُِن وِليِه
يـاً  وكانت الكَهانةُ في العرب قبل مبعث سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلمـا بعـث نَبِ                 

 َلطُ وِإلقائه ِإلى الكَهنِة ب    ، والشياطين من استراق السمع    ، ومِنعت الجن  ،وحِرست السماء بالشُّهب  
علم الكَهانة وَأزهق اهللا َأباطيَل الكُهان بالفُرقان الذي فَرقَ اهللا عز وجل به بين الحـق والباطـل               

                                                           

 .٣٠٢القاموس الموسوعي للعهد الجديد، ص: راجع  (١)
ورواه مسلم، كتاب السالم، باب تحـريم       )/ ٧/١٣٦(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الكهانة،          (٢)

 ).٢/٩٦٥(الكهانة وإتيان الكهان 
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        حـزت          وَأطلع اهللا سبحانه نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالوجمن علم الغُيوب التي ع ِي على ما شاء
  (١).الكَهنةُ عن اِإلحاطة به

  .وما عجز عنه كهنة العرب عجز عنه بقية الكهنة في جميع األمصار
  .وبذلك يثبت كذب دعواهم، وأن أقوالهم ليست من اإللهام اإللهي في شيء

  
  : في إلهام الكهنة) موسى بن ميمون(مناقشة رأي 

 كالم ابن ميمون عن ماهية إلهام الكهنة، وأنه يندرج تحت المرتبة الثانية مـن            وأما ما جاء في   
، وقوة أخرى طرأت عليه فتنطقه    ، أن يجد الشخص كأن أمراً ما حّل فيه       : (مراتب النبوة وهي  

وهذا كله في حال ، أو بأمور تدبيرية، أو إلهية، أو بأقاويل عظيمة نافعة، فيتكلم بحكم أو بتسبيح
  (٢))إنه مدبر بروح القدس   : وهذا هو الذي يقال عنه    ... ،صرف الحواس على معتادها   اليقظة وت 

  :فإن لي عليه مالحظات عديدة، هي
 ما يلْقى في (اإللهام في اإلسالم ليس حلوالً، ومع ذلك فإن مفهوم اإللهام في اإلسالم  -١

يتفق مع مـا    ) (٤)على الفعل َأو الترك   َأن يلِْقي اللَّه في النفس َأمراً يبعثُه        ، أو   (٣) الروِع -٢
سبق من كالم هذا الفيلسوف، بحيث يشعر المرء أن ما يدفعه لهذا الفعل، أو الكالم أو نحو ذلك                 

عـن  ( في حادثة سارية التي جاءت       �ويشهد لذلك قول عمر     . هو شيء خارجيّ طارٌئ عليه    
 عليه وسلم يوم الجمعـة،      أنه كان يخطب على منبر رسول اهللا صلى اهللا        : ابن عمر، عن أبيه   

فالتفت النـاس  . يا سارية، الجبل الجبل، من استرعى الذئب ظلم: فعرض له في خطبته أن قال    
ما شـيء   : ليخرجن مما قال، فلما فرغ من صالته قال له علي         : بعضهم إلى بعض، فقال علي    

عى الـذئب   يا سارية، الجبل، الجبل، من استر     : قولك:  هو؟ قال  اوم: سنح لك في خطبتك؟ قال    
 فركبوا  ،وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا      : قال. نعم: ظلم، وهل كان ذلك مني؟ قال     

 من وجدوا، وقد ظفروا، وإن جاوزوا هلكوا، اأكتافهم، وأنهم يمرون بجبل، فإن عدلوا إليه قاتلو    
 ذلـك  فجاء البشير بالفتح بعد شهر، فذكر أنه سمع فـي  : قال. فخرج مني ما تزعم أنك سمعته     

                                                           

 ).بتصرف).(٧/٧٥٦(لسان العرب،  (١)
  .٤٣٦-٤٣٥ص، داللة الحائرين (٢)
  ).٨/١٤٥(، لسان العرب (٣)
  .٥١التعريفات، ص (٤)
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يا سارية، الجبل الجبل،    : اليوم، في تلك الساعة، حين جاوزوا الجبل، صوتاً يشبه صوت عمر          
  .(١))فعدلنا إليه، ففتح اهللا علينا: قال

واهللا ما ألقيـت لـه      : ما ذلك الكالم؟ فقال   : فقيل لعمر بن الخطاب   : (وورد في رواية أخرى   
  .(٢))باالً، شيء أتى على لساني

فيه تأكيد على أن اإللهام ال يأتي بمثل أعراض ) س على معتادهاوتصرف الحوا: (قوله -٣
  .الوحي التي من أبرزها اإلرهاق، وشدة التعب التي أشرت إليها قبل قليل

  .وهذا يثبت ويؤكد عدم التطابق في المعنى بين الوحي، واإللهام كما هو في نظر اإلسالم
فقد يكون اإللهام والتحـديث مـن   ). وهذا الذي يقال عنه إنه مدبر بروح القدس  : (قوله -٤

وقد يتحدث غيره من المالئكة على لسان المرء، كما جـاء فـي             ) �جبريل  (الروح القدس   
ورد ِمن حِديث َأِبي سـِعيد  : السابق ذكره في التمهيد لهذا البحث حيث   ) المحدثون(شرح حديث   

. (٣)" وكَيف يحدث ؟ قَاَل تَتَكَلَّم الْملَاِئكَة علَى ِلسانه          ِقيَل يا رسول اللَّه   " الْخُدِري مرفُوعا ولَفْظه    
  .  بالتحديث) الذي هو الروح القدس (�ولم يخص جبريل 

  :في إلهام األولياء) سعد بن كمونة(مناقشة رأي 
ومن األولياء من : (وافق رأي سعد بن كمونة رأي موسى بن ميمون في كل شيء عدا في قوله

الذي ) أو الكاهن ( أي أنه جعل هذا المرء       (٤)....)ما حّل فيه، وقوة أخرى طرأت عليه        يجد أمراً   
ومن األولياء  : (وقد قال قبل ذلك بعدة أسطر     . حّل فيه هذا األمر من األولياء، وليس من األنبياء        

المتاخمين لدرجة األنبياء من تصحبه معونة إلهية تحركه، وتنشّطه لعمٍل صالٍح عظيم، له وقـع               
، وهذا الشخص تحّل عليـه روح       ....كبير، مثل تخليص جماعة من الفضالء من جماعة أشرار        

    (٥)...)من اهللا لم تنطقه بشيء، بل غايتها أنها حركته لفعٍل ما 
                                                           

القاهرة، دار  [ط،  .جـ، د ٧محمد إبراهيم البنا، وآخران،     : أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن األثير، تحقيق        (١)
. ش: سقالني، دراسة وتحقيـق   واإلصابة في معرفة الصحابة، للحافظ بن حجر الع       )/ ٤/١٦٢(،  ]ت.الشعب، د 

 -هــ   ١٤١٥بيروت، دار الكتب العلمية،     [،  ١جـ، ط ٩علي محمد معوض،    . عادل أحمد عبدالموجود، وش   
 ).٦-٣/٥(، ]م١٩٩٤

، ١جـ، ط ٢٩روحية النحاس،   : مختصر تاريخ دمشق، محمد بن مكرم المعروف بابن منظور، تحقيق         : انظر (٢)
والبداية والنهاية، أبو الفـداء الحـافظ ابـن كثيـر           )/ ١٨/٢٨٧ (،]م١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩دمشق، دار الفكر،    [

  ).٧/١٣٥(، ]ت.بيروت، دار الكتب العلمية، د[ط، .أحمد أبو ملحم وآخرون، د.د: الدمشقي، تحقيق
 ).٧/٤٠٧(فتح الباري شرح صحيح البخاري،  (٣)
  .٦تنقيح األبحاث للملل الثالث، ص (٤)
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة (٥)
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 من جنس ما حـدث      - من وجهة نظري   –وهذا المعنى يوافق عليه اإلسالم، وال يرفضه وهو         
  .  في إنقاذ جيش سارية من العدو�مع عمر 

من عادى ِلي وِليا فَقَد آذَنْتُه ِبالْحرِب : ( � عن أبي هريرة  �كما يشهد لذلك حديث المصطفى      
وما تَقَرب ِإلَي عبِدي ِبشَيٍء َأحب ِإلَي ِمما افْتَرضتُ علَيِه وما يزاُل عبِدي يتَقَرب ِإلَي ِبالنَّواِفـِل                 

 تَّى ُأِحبـا                  حِطشُ ِبهـبالَِّتي ي هديِبِه و ِصربالَِّذي ي هرصبِبِه و عمسالَِّذي ي هعمكُنْتُ س تُهببفَِإذَا َأح ه
ـ               يٍء َأنَـا   وِرجلَه الَِّتي يمِشي ِبها وِإن سَألَِني ُألعِطينَّه ولَِئن استَعاذَِني ُألِعيذَنَّه وما تَرددتُ عن شَ

تَهاءسم هَأنَا َأكْرتَ ووالْم هكْرْؤِمِن ينَفِْس الْم نِدي عدتَر واهللا تعالى أعلم(١) )فَاِعلُه .  
وال أقصد من قولي هذا أنني أسلّم أن لهم والية عند اهللا تعالى، ولكني أقرر أن هـذا الكـالم                    

  .موافق لرأي اإلسالم في اإللهام) المجرد(
  :  ف اإلسالم من دعوى إلهام الكتبةموق

  .ال نسلم ابتداء بهذه الدعوى، ونطالب القوم باإلتيان بالدليل عليها
وفي واقع األمر فال دليل على ذلك عندهم إال ما جاء في سفر عزرا الذي هو أول من ادعى له 

َألن ١٠. ِليم حسب يِد اِهللا الصاِلحِة علَيـهِ      وِفي َأوِل الشَّهِر الْخَاِمِس جاء ِإلَى ُأورشَ      " : القوم اإللهام 
اءقَضةً واِئيَل فَِريضرِإس لِّمعِليا، وِل ِبهمالْعو بِة الرِلطَلَِب شَِريع هَأ قَلْبيا هرز١٠-٩:٧عز" [.ع.[  

باعتباره كاتب ماهر    –ونحن نقول إن عزرا كان مهيأ       : (وقد فُسر هذا العدد على النحو التالي      
 على القدر الذي كان قلبه يلتمس معرفة ما هو فكر الرب وما هي مـشيئته                –في شريعة موسى    

  .(٢))من جهة خدمة بني السبي 
  .هذا العدد هو جلّ  ما عند القوم من أدلة على إلهام الكتبة عامة، وعزرا خاصة

 القوم إثباته، وغاية ما قد يـدل        وكما هو مالحظٌ فإنه ال داللة واضحة في النص على ما يريد           
  .مقبل بقلبه أو مخلص للرب في تعلم الشريعة والعمل بها: النص عليه هو

 معـصوم،   - ولو من غير األنبياء    –والغريب في األمر أن اليهود يؤمنون بأن ما كتبه كتّابهم           
  .-كما يدعون–ألنه كُتب بإلهام الروح القدس وما ذلك إال 

 ما ادعوه من إلهام الكتبة عندهم فإنه يلزم من ذلك أن يوافق ما جاء به              جدالً بصحة  تلو سلّم و
  .الوحي إلى األنبياء

  .وقد أثبتت الدراسات أن النصوص المقدسة الموحى بها لليهود قد ضاعت
  : شاهدان على ذلك- نحن المسلمون- ولنا 

                                                           

 ).٣/١٥٨(واه البخاري، كتاب األدب، باب التواضع، ر (١)
  .٨٢، ص]م٢٠٠١القاهرة، مكتبة اإلخوة، [، ٢نبيه إسحاق، ط. تأمالت في سفر عزرا، د (٢)
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ـ              نصوص التوراة نفسها   -١ ود مـع    تشهد بأن توراة موسى قـد فُقـدت أثنـاء حـرب اليه
  .الفلسطينيين

: فقد تم حفظ نسخة التوراة التي كتبها موسى بجانب تابوت العهد كما جاء فـي هـذا العـدد                   
»٢٤            ،`�َِ̂ `tَ{َ �Vٍَب ِإ`ªَِآ XYِ َراِةdْwªVا ®ِiِِت ه`tَSَِآ �َ�َ`ªَِآ ��َdُ̂  �َwtَآ `َ̂ �َ�ْfِYَ٢٥  XŜِِ `mrَ �َp�gِوw]Vا ��َdُ̂  xََ̂ َأ

  Vِت َ�ْ�ِ� اd�ُ`{َ ً]¡ِ`aَ ب�wx :َن             «٢٦dm�ُpَVِ ،Qْm�ُ�ِVب� ِإwxVِت َ�ْ�ِ� اd�ُ`{َ Áِjِ`¥َ�ِ ®ُdfُ َا َوiََراِة هdْwªVَب ا`ªَوا ِآiُ¹ُ

Qْ�ُpْSَ�َ ُهَ�`َك َ�`ِهً�ا.] "... Ä{٢٦-٢٤:٣١[  
 في حربهم الضارية ضد اليهود كما ورد فـي          - بما فيه    –وقد أخذ الفلسطينيون هذا التابوت      

. فَحارب الِْفِلسِطيِنيون، وانْكَسر ِإسراِئيُل وهربوا كُلُّ واِحٍد ِإلَى خَيمِتهِ        ١٠ «: يل األول سفر صموئ 
وُأِخذَ تَابوتُ اِهللا، ومـاتَ     ١١. وكَانَِت الضربةُ عِظيمةً ِجدا، وسقَطَ ِمن ِإسراِئيَل ثَالَثُون َألْفَ راِجل         

  ]١١-١٠:٤صم ١ [».  حفِْني وِفينَحاس(١)ابنَا عاِلي
زاَل الْمجد ِمـن ِإسـراِئيَل َألن       «: ولذلك قالت كنّة عالي كاهن اليهود تعليقاً على هذا الحدث         

  ].٢٤:٤صم ١[.»تَابوتَ اِهللا قَد ُأِخذَ
زال "إذاً خسر بنو إسرائيل التوراة بخسارة التابوت، ولهذا قالت امرأة فينحاس بـن عـالي                

  .، وبهذا صاروا دون التوراة ودون تابوت العهد "المجد من إسرائيل
 يدعم ضياع التوراة في تلك المرحلة، ويوضح لنا ما احتوى عليه التابوت             القرآن الكريم  -٢

  ):شاول(حينما عادت به المالئكة للداللة على ملك طالوت 
  .في عودته طمأنينة إلى المأل من بني إسرائيل  -أ 
ما ترك آل موسى وآل هرون حتى يعرفوا أنه التابوت المقصود، ولـيس             فيه بقية م    -ب 

  .ولكن ال ذكر للتوراة في التابوت، وال أنها عادت معه. غيره
كما أن القرآن صرح بأن األنبياء الذين أسلموا يحكمون بأحكام التوراة التي يحفظونها،              ••••

  (٢).ولم يقل بأنها موجودة يحكمون بها
فكان الكاتب : (ي قاموس الكتاب المقدس أثناء الحديث عن الكتاب المقدسأضف إلى ذلك ما ورد ف

إال إنه لم يـصل     . الملهم إما أن يكتب بنفسه ما يوحى به إليه، وإما أن يمليه على كاتب يكتب له               

                                                           

 .٧٧سبقت ترجمته ص (١)
إسـماعيل الكـردي،   : ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية؟، عبد المجيد همو، مراجعة وتدقيق        : انظر (٢)
 . ٨٦-٨٢، ص]م٢٠٠٤ار األوائل، دمشق، د[ ، ٢ط
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وكل ما وصل إلينا هو  . إلينا بعد شيء من النسخ األصلية التي كتبها هؤالء الملهمون أو كتابهم           
  .  (١)) ذلك األصلنسخ مأخوذة عن

ولم يبقَ منها سوى األثر فـي ذاكـرة كتبـة           توراة الموحى بها إلى موسى،      وبالنظر إلى أن ال   
 .        نستطيع الجزم بموافقتها لها فإننا ال، األسفار

ـ      التوراة إيماننا بضياع النسخ األصلية من        ذلك ورغم  ومع هم ات، فإننا لو عرضنا أقوال حاخام
  .لعهد القديم الموجودة بين أيديهم اليوم لوجدناها تخالفها وتتناقض معهاوكهنتهم على نصوص ا

 يثبت كـذب هـذه      – كما سأبين في المبحث الثاني إن شاء اهللا          –وعندما يثبت التناقض بينهما     
  .الدعوى وسقوطها

  
  . موقف اإلسالم من دعوى إلهام الحاخامات

نا اليهود بإقامة الدليل على صدق دعـواهم،         كما منعنا الدعوى السابقة في إلهام الكتبة، وطالب       
  .كذلك نمنع دعواهم في إلهام حاخاماتهم، ونطالبهم بالدليل على صدقها

، فإننا نقيم الدليل على خالف ما ادعـوه بـإذن اهللا،            - وهم عاجزون ال محالة      –فإذا عجزوا   
  .  فتسقط دعواهم ويثبت بطالنها

هللا عز وجل قال عن اليهود، والنصارى في محكم         ، وا ∗- كما ذكرت  –فالحاخامات هم األحبار    
ــاب ¨��©����m��³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª: الكتـ

���Ã��Â��Á��À��¿¾�����½��¼��»���º¹��¸��¶��µ��´l ]ــة : التوب
٣١.[  

 عنُِقي صِليب   َأتَيتُ النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وِفي      : وجاء في الحديث عن عِدي بن حاِتٍم، قَالَ       
، فَطَرحتُه، فَانْتَهيتُ ِإلَيِه وهو يقْـرُأ سـورةَ   "يا عِدي اطْرح هذَا الْوثَن ِمن عنُِقك    :"ِمن ذَهٍب، فَقَالَ  

حتَّـى فَـرغَ    ] ٣١ :ص[ "ِهاتَّخَذُوا َأحبارهم ورهبانَهم َأربابا ِمن دوِن اللَّ      : "براءةٌ، فَقَرَأ هِذِه اآليةَ   
 ويِحلُّون ما حرم اللَّه،     ، فَتُحرمونَه ،َألَيس يحرمون ما َأحلَّ اللَّه    :"ِإنَّا لَسنَا نَعبدهم، فَقَالَ   : ِمنْها، فَقُلْتُ 
  .(٢)"فَِتلْك ِعبادتُهم:"بلَى، قَاَل: قُلْتُ"فَتَستَِحلُّونَه؟

                                                           

 .٧٦٣قاموس الكتاب المقدس، ص (١)

 .٥٧راجع ص ∗
، قال الترمذي هذا حديث )٢/٧٨٣(، باب سورة التوبة،  �رواه الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا          (٢)

 وحـسنه . غريب ال نعرفه إال من حديث عبدالسالم بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحـديث                
  .  - رحمه اهللا-األلباني 
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 بأن األحبار إنما يحلّون ما حرم اهللا، ويحرمون ما أحّل اهللا لقومهم هـو        �تصريح منه   وهذا ال 
أكبر دليل على أن أوامرهم تخالف أوامر الوحي اإللهي الحق، وأنهم ليسوا بملهمين بناء علـى                

  .  العمل بضوابط أهل السنة، والجماعة لقبول اإللهام، واعتباره
 التي ثبـت بهـا      –لكتبة، فإنني سأعرض أقوال الحاخامات      وكما ذكرت في رد دعوى إلهام ا      

 على ضوابط قبول اإللهام عند أهل السنة، والجماعة، وعندما يثبت مخالفتهـا  –عقائد عند القوم    
  .لها يثبت بطالنها

  . والحمد هللا رب العالمين
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  المبحث الثاني
  موقف اإلسالم من دعوى قيام عقائد اليهود على اإللهام

  
وبينت هناك موقف اإلسالم من     ، ي المبحث األول إلى نقد مفهوم اإللهام عند اليهود        تعرضت ف 

، وأخيراً عالقته بكلِّ مـن الكهنـة      ، وعالقته بالنبوة، وما يتعلق بها    ، تعريف اإللهام لدى اليهود   
  .والحاخامات باعتبارهم ملهمين عند القوم، والكتبة

) دعوى قيام العقائد عند اليهود على اإللهام( سأعرض – إن شاء اهللا تعالى -وفي هذا المبحث
ومنهج أهل السنة، والجماعة في ضوابط قبـول اإللهـام لغيـر            ، على نصوص الكتاب، والسنة   

ألبين مدى التناقض بين ما ، وعلى العقل، والواقع، ثم على نصوص العهد القديم.  األنبياء عندهم
وبين جميع ما سبق    ) أو التلمود ، عهد القديم سواء ما جاء منها في ال     (ورد في نصوصهم المقدسة     

  .على اعتبار أن األصل في اإللهام أنه جزء من الوحي، أو صورة من صوره
وأنا إنما  ، ثابت في جميع األديان   ) التوحيد، وفروعه (إذا كان األمر كذلك، وكان دين اهللا تعالى         

 جميع عقائد القـوم التـي       فإن األصل في  ، أقتصر في بحثي على العقائد دون الشرائع، وغيرها       
كما أنها ال   ،  )اإلنجيل والقرآن (ادعوا قيامها على اإللهام أنها ال تخالف الكتب السماوية الالحقة           

  . وال التاريخ والشواهد الواقعية، تخالف العقل السليم
 وحقيقة األمر أن جميع عقائد اليهود اليوم إما تخالف، أو تناقض ما سبق، إال في بقايا بـسيطة                

وهو بين ركام العقائد المحرفة أشـبه مـا         ، الذي لم يناله التحريف   ، جداً من الوحي اإللهي الحق    
  . يكون بأثٍر بعد خبر

  : ونقدي وتفنيدي لهذه الدعوى سيتضمن ردوداً إجمالية عامة، وأخرى تفصيلية كما يلي
  : الردود اإلجمالية

أسفار موسـى   (ة بين اليهود اليوم     نحن ال نسلم بصدق الوحي ابتداء في التوراة المتداول         -١
وسالمته من التحريف، والزيادة، والنقصان على الرغم من تسليمنا بأن اهللا عزوجل قد    ، )الخمسة

لكن توراة اليهود اليوم ). التوراة(أنزل كتاباً سماوياً على عبده، ورسوله موسى عليه السالم وهو 
  .ريم بصلةال تمت لما أنزله اهللا تعالى على هذا الرسول الك

�m���S��R��Q��P��O��N��M��L: ويشهد لذلك ما جاء في كتـاب اهللا تعـالى         

���f��e��d��c��b��a��`��_^��]��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T

��s��r��q���p��o��n��m��l��k��j��i��h��gl ]٤٦: النساء.[  
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X�W��m��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»����º��¹��¸��¶��µ��´��³و

��È��Ç��Æ���Å��Äl ]٧٥: البقرة.[� �

: (...  في هـذه المـسألة حيـث قـال         (١)ويكفينا في ذلك نقل كالم السموأل بن يحيى المغربي        
- يعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم ال–التي بأيديهم " التوراة"أن هذه : علمونعلماؤهم وأحبارهم ي

عن بني إسرائيل، ولم يبثها فـيهم،       " التوراة"، أنها المنزلة على موسي البتة، ألن موسي، صان          
 أوالد ليوي: وإنما سلمها إلى عشيرته 

(٢).  
dَُ̂�� هiِِ® ا٩dْwªV": "التوراة"ودليل ذلك، قول   Áَªَِويَوَآ·َ X�ِ�َ �ِ�َ�َ�َSْVِ `�َtَwS�َ٩ : ٣١تث." [َراَة َو .[  

  .(٣)لبني إسرائيل إال نصف سورة" التوراة"ولم يبذل موسى من 
  .وتكون لي هذه السورة، شاهداً على بني إسرائيل: وأيضاً فإن اهللا قال لموسى عن هذه السورة

                                                           

إنه من األندلس، قدم هو وأبوه إلى المشرق، قرأ فنون          : هو السموأل بن يهوذا المغربي الحكيم اليهودي، يقال        (١)
إفحـام  "الحكمة، ونبغ في الرياضيات، كما صنّف كتباً في الطب، أسلم وحسن إسالمه، وألف كتابـه الـشهير                 

. هـ تقريبا٥٧٠ًتوفي سنة ، بالرد على مزاعم اليهود وعقائدهم الباطلة"  اليهودبذل الجهود في إفحام"أو " اليهود
  ].١٤٢أخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص: انظر[
  ).�هارون ( بني الوي (٢)
لإلمام ابن قيم الجوزية على هذه      " هداية الحيارى "أحمد حجازي السقا في حاشية تحقيقه كتاب        : علق الدكتور  (٣)

 والمؤلف أيضا أن موسى لم يبدي إال نصف سورة          - الباحثة –) السموأل(فهم شموئيل   : (ليق التالي الجملة بالتع 
وجهوا قلوبكم إلى جميع : ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل بكل هذه الكلمات قال لهم   "من هذا النص    

" عملوا بجميع كلمـات التـوراة     الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم لكي توصوا بها أوالدكم فيحرصوا أن ي             
وهذا النص جاء عقب النشيد الذي يبدأ من أول اإلصحاح الثاني والثالثين مـن سـفر                ] ٤٦ – ٤٥: ٣٢تثنية  [

، بجميع كلمات هذه التوراة"ولكن المفهوم من النص أن الوصية ، التثنية، والنشيد في نظرهما هو نصف السورة
أن : ل الكامل وليس الكل معهم؟ والصحيح في هـذا الموضـوع          وكيف  يوصيهم بالعم   . وليس بنصف السورة  

موسى عليه السالم اصطفى عن أمر اهللا سبط الوي ليقوموا بتعلم التوراة وتعليمهـا للنـاس، ويتفرقـوا بـين             
وكتب موسي من التوراة ثالثة عشر نسخة وضع واحدة في التابوت وأعطي لكل سـبط     . األسباط لهذا الغرض  

بابل اتفق اليهود على التحريف وبعدها حرفوا، وبدلوا، واضطهدوا العلماء الذين لم يوافقوا             وفي  . نسخة تذكاراً 
هداية الحيارى فـي أجوبـة      : انظر[،  )حتى ضاعت القديمة األصلية وانتشرت المحرفة     . على التوراة الجديدة  

ط، .زي الـسقا، د أحمـد حجـا  . د: اليهود والنصارى، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق     
 ].١٦٥،  ص]ت.القاهرة، المكتبة القيمة، د[
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  .رة ال تنسى من أفواه أوالدهموأيضاً فإن اهللا قال لموسى عن هذه السورة ألن هذه السو
  . تكون متداولة في أفواههم كالشاهد عليهم، الموافق لهم على صحة ما قيل لهم: فهذه السورة
دل ذلك علـى أن  ": ال تنسي من أفواه أوالدهم " عنها أنها – تعالى –لما قال اهللا : فهذه السورة 

  . علم أن غيرها من السور تنسى– تعالى –اهللا 
إال هذه السورة، فأمـا  " التوراة"ن هذا دليل على أن موسى لم يعط بني إسرائيل، من      وأيضاً، فإ 

وهـؤالء األئمـة    . ، فدفعها إلى أوالد هارون، وجعلها فيهم، وصانها عن سـواهم          "التوراة"بقية  
على دم واحد، يوم    "بختنصر"ويحفظون أكثرها، قتلهم    " التوراة"الذين كانوا يعرفون    : الهارونيون

  ".ت المقدسبي"فتح 
  ".التوراة"فرضاً، وال سنة، بل كان كل واحد، من الهارونيين، يحفظ من " التوراة"ولم يكن حفظ 

أن القوم قد أحرق هيكلهم، وزالت دولتهم، وتفرق جمعهم، ورفع كتابهم جمع ": عزرا"فلما رأى 
  .ي بأيديهم اآلنالت" التوراة"من محفوظاته، ومن الفصول التي يحفظها الكهنة، ما لفق منه هذه 

 يظهر على   – إلى اآلن    –هذا غاية المبالغة وزعموا أن النور       ) عزرا(ولذلك، بالغوا في تعظيم     
  .، ألنه عمل لهم كتاباً يحفظ دينهم(١)قبره الذي عند بطائح العراق
   (٢)") كتاب اهللا" ، وليس "كتاب عزرا "– على الحقيقة –فهذه التوراة، التي بأيديهم 

  .(٣)ألدلة عند أهل العلم على تحريف التوراة كثيرة، وليس مرادي هنا تحصيلهاوالشواهد وا
وإذا كنا نرفض التسليم بصحة نسبة النصوص المقدسة عند اليهود بما هي عليه اليـوم إلـى                 

 –موسى عليه السالم، وهو من هو من حيث كونه من أولي العزم من الرسل، وهى في أصلها                  
ف يمكن لنا التسليم بصحة اإللهام المدعى لغيره من غيـر األنبيـاء    موحي بها إليه، فكي –الحق  

  !.عند القوم ؟
 أن التوراة، أو الكتب المقدسة عندهم       -كما تقدم في كالم السموأل    –اعترف أهل الكتاب     -٢

ثم كتبها عزرا بإلهام الـروح  (ضاعت، وفقدت أصولها في أيام غزو بختنصر ألورشليم، وقالوا         
  ).القدس

                                                           

ما بين واسط والبصرة، وهو ماء مستنقع ال يرى طرفاه من سعته، وهو مغيض مـاء دجلـة       : بطائح العراق  (١)
 )].١/٤٤٠(لسان العرب، : انظر[والفرات، وكذلك مغايض ما بين البصرة واألهواز، 

  .٦٨-٦٥، ص]ت.القاهرة، دار الحرمين، د[ط، . المغربي، دإفحام اليهود، للسموأل بن يحي (٢)
، ١ج، ط ٢عـادل بـن سـعد،       : راجع الِفصل في الملل واألهواء والنحل، لإلمام ابن حزم األندلسي، تحقيق           (٣)
والتوراة / ٢٨٨-١٩٧وإظهار الحق، ص  )/ ٢٢٠-٢/١٨٦(،  ] م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦القاهرة، دار ابن الهيثم،     [

 . ، وغيرها٧٨علم الحديث، صواإلنجيل والقرآن وال
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 بضياع التوراة األصلية المنزلة من عند اهللا، فإننا نرفض التـسليم            – كما قطعوا    –فإذا قطعنا   
كتبها بإلهام، ومعونة الروح القدس، وذلك نظرا لما فيها من تنـاقض            ) الكاهن(تماما بأن عزرا    

  :وسأسوق بعض الشواهد على ذلك. ومخالفة يستحيل معها التسليم بكونها ملهمة
الَ يِدين روِحي ِفي اِإلنْساِن ِإلَى اَألبِد، ِلزيغَاِنـِه،         «: اَل الرب فَق٣َ: ورد في سفر التكوين    .١

 شَرب ونَةً    . هس ِعشِْرينِمَئةً و هامَأي تَكُونثم ما لبث الكتاب الملهم بعد ذلـك        ]. ٣ :٦تك  [. »و
َأرفَكْشَاد خَمس ِمَئِة سنٍَة، وولَد     وعاشَ سام بعد ما ولَد      ١١:"بقليل في ذكره لمواليد سام أن قال        

وعاشَ َأرفَكْشَاد بعد ما ولَد     ١٣. وعاشَ َأرفَكْشَاد خَمسا وثَالَِثين سنَةً وولَد شَالَح      ١٢. بِنين وبنَاتٍ 
تـك  " [ شَالَح ثَالَِثين سنَةً وولَد عاِبر     وعاش١٤َ. شَالَح َأربع ِمَئٍة وثَالَثَ ِسِنين، وولَد بِنين وبنَاتٍ       

  .(١)وهذا تناقض واضح]. ١٥-١١ : ١١
ِمـن جِميـِع    ٢: "  عند ركوب الفلك    �ورد في سفر التكوين أيضاً أمر من اهللا لنوح             .٢

: ِم الَِّتي لَيستْ ِبطَـاِهرٍة اثْنَـينِ  وِمن الْبهاِئ. الْبهاِئِم الطَّاِهرِة تَْأخُذُ معك سبعةً سبعةً ذَكَرا وُأنْثَى    
السِتبقَاِء نَسل علَى وجِه كُلِّ     . ذَكَرا وُأنْثَى : وِمن طُيوِر السماِء َأيضا سبعةً سبعةً     ٣. ذَكَرا وُأنْثَى 

 ].٤- ٢: ٧تك " [اَألرِض

ِئِم الطَّاِهرِة والْبهاِئِم الَِّتـي لَيـستْ       وِمن الْبها ٨:" ثم عاد في السفر ذاته واإلصحاح ذاته يقول       
دخََل اثْنَاِن اثْنَاِن ِإلَى نُوٍح ِإلَى الْفُلِْك، ذَكَرا      ٩: ِبطَاِهرٍة، وِمن الطُّيوِر وكُلِّ ما يِدب علَى اَألرضِ       

  ]. ٩-٨ : ٧تك" [وُأنْثَى، كَما َأمر اُهللا نُوحا
 ذِلك الْيوِم عيِنِه دخََل نُوح، وسام وحام ويافَثُ بنُو نُـوٍح، وامـرَأةُ       ِفي١٣ : "ثم تلى ذلك قوله   

هم وكُلُّ الْوحوِش كََأجنَاِسها، وكُلُّ الْبهاِئِم كََأجنَاِسها، ١٤. نُوٍح، وثَالَثُ ِنساِء بِنيِه معهم ِإلَى الْفُلِْك
كُلُّ عصفُوٍر، كُـلُّ    : ي تَِدب علَى اَألرِض كََأجنَاِسها، وكُلُّ الطُّيوِر كََأجنَاِسها       وكُلُّ الدباباِت الَّتِ  

. ودخَلَتْ ِإلَى نُوٍح ِإلَى الْفُلِْك، اثْنَيِن اثْنَـيِن ِمـن كُـلِّ جـسٍد ِفيـِه روح حيـاةٍ            ١٥. ِذي جنَاحٍ 
تـك  " [وَأغْلَقَ الرب علَيـهِ   . ى، ِمن كُلِّ ِذي جسٍد، كَما َأمره اهللاُ       والداِخالَتُ دخَلَتْ ذَكَرا وُأنْثَ   ١٦

١٦- ٧:١٣.[  
فهذه األعداد المتتالية في سفٍر، وإصحاٍح واحد ورد فيها تناقض ظاهر في عـدد البهـائم،                

انـت   إلي الفلك معه، وأنواعها، وفي كل مرة ك        –عليه السالم   –والحيوانات التي أدخلها نوح     
  ".كما أمره اهللا : " العبارة تذيل بقوله

                                                           

 ).                                   ١/١٢٤(المرجع السابق،  (١)



١٤٦ 

 

فأي األوامر الثالثة هو من اهللا، وكيف ألهم الروح القدس عزرا بكتابـة هـذه النـصوص                 
  !.؟(١)المتناقضة

ورد في سفر الخروج، والتثنية، والعدد ما يقرر أن األبناء يؤخذون بذنب اآلباء حتـى                .٣
. حاِفظُ اِإلحساِن ِإلَى ُألُـوفٍ    ٧: "  سفر الخروج  في: الجيل الثالث، والرابع، وهاك نص العبارة     

مفْتَِقد ِإثْم اآلباِء ِفي اَألبنَاِء، وِفي َأبنَاِء       . ولِكنَّه لَن يبِرَئ ِإبراء   . غَاِفر اِإلثِْم والْمعِصيِة والْخَِطيةِ   
  ].٧: ٣٤خر  " [»اَألبنَاِء، ِفي الِْجيِل الثَّاِلِث والرابِع

. الرب طَِويُل الروِح كَِثير اِإلحساِن، يغِْفر الذَّنْب والسيَئةَ، لِكنَّه الَ يبِرئُ          ١٨: " وفي سفر العدد  
  ].١٨: ١٤عد " [.بْل يجعُل ذَنْب اآلباِء علَى اَألبنَاِء ِإلَى الِْجيِل الثَّاِلِث والرابِع

جد لَهن والَ تَعبدهن، َألنِّي َأنَا الرب ِإلهك ِإله غَيور، َأفْتَِقـد ذُنُـوب              الَ تَس ٩: " وفي سفر التثنية  
  ].٩ :٥تث " [اآلباِء ِفي اَألبنَاِء وِفي الِْجيِل الثَّاِلِث والراِبِع ِمن الَِّذين يبِغضونَِني

ِلماذَا الَ يحِمُل   : وَأنْتُم تَقُولُون : "ء فيه ولكن ورد في سفر حزقيال ما يعارض هذا االتجاه فقد جا          
.  وعِمَل ِبها فَحياةً يحيـا    ،حِفظَ جِميع فَراِئِضي  . االبن ِمن ِإثِْم اَألِب؟ َأما االبن فَقَد فَعَل حقا وعدالً         

ِبر . ن ِإثِْم اَألِب، واَألب الَ يحِمُل ِمن ِإثِْم االبنِ        اَالبن الَ يحِمُل مِ   . اَلنَّفْس الَِّتي تُخِْطُئ ِهي تَموتُ    ٢٠
كُونِه يلَييِر عالشِّر شَرو ،كُونِه يلَيع ار٢٠- ١٩ :١٨حز " [.الْب.[  

واألمثلة على ذلك أكثر من أن تحصر، ولكني اكتفيت بذكر ما يفي بالغرض، وكـذلك أثبتـت          
وص العهد القديم تصادم كثيراً من الحقائق العلمية، خاصةً فيما          دراسات العصر الحديث أن نص    

  .يتعلق بأيام خلق الكون، وأحداث قصة الطوفان، وغيرهما
والخالصة من هذه الشواهد، وغيرها إثبات استحالة كون األسفار التي جمعها، وكتبها عـزرا              

  .هي بإلهام الروح القدس
فإن الكتب المقدسة عندهم هي موحى بها       ،  عند اليهود  إذا سلّمنا بالترادف بين الوحي، واإللهام     

، وحكم سليمان، وسفر أخبار األيام، ونحوها ، كمزامير داود ، لكاتبيها من غير األنبياء عند اليهود     
على –وهذا األسفار الملحقة بالكتاب المقدس قد اختلف المحققون من مفسري اليهود والنصارى             

 عن جماعة مـن     -رحمه اهللا – العالمة رحمت اهللا الهندي       حول كونها ملهمة، وقد نقل     -السواء
سـفر  : عدم اعتبارهم اإللهام في أسفار كثيرة من أسفار العهد القديم مثـل           ، المفسرين والشراح 

                                                           

ط، .د أحمد حجازي الـسقا، د     : على التوراة، لإلمام علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي الشافعي، تحقيق            (١)
 .٢٣١ – ٢٣٠والتحريف، صالكتب المقدسة بين الصحة : وانظر كذلك/ ٤٧ص] ت.القاهرة، دار األنصار، د[



١٤٧ 

 

واإلصحاح الثالثون والحادي والثالثون من سفر أمثال       ، وأيوب، ونحميا، سفر راعوث ، القضاة
   (١).وسبعة وعشرون إصحاحاً من سفر إشعياء، ونشيد اإلنشاد، وسفر الجامعة، سليمان

لزمنا أن نعرض كالمهم على ضـوابط قبـول    ، لو سلمنا بصحة إلهام غير األنبياء عند اليهود       
  : وهي، اإللهام لغير األنبياء على مذهب أهل السنة والجماعة

ـ           ، أالّ تخالف حكماً شرعياً    -١ ن ألنه ال يمكن أن يخالف اإللهام الحق حكم الشرع المنزل م
، وحكم الشرع المنزل من اهللا هنا هو األحكـام، أو العقائـد الـواردة فـي التـوراة           ، اهللا

  .والقرآن، واإلنجيل
أمـا  ، أن يكون اإللهام في األمور المباحة التي لم يحرمها، أو يتعرض لها الوحي بشيء       -٢

 .ما كان حكم الوحي فيه صريحاً، فال يعتبر اإللهام فيه

 .ويلزم به اإلنسان غيره،  هو من عند اهللاأال يعتقد أن هذا اإللهام -٣

والكهنة متمـثالً فـي     ، والكتبة، وسأبين كيف تعارض اإللهام المدعى لكلٍّ من الحاخامات       
  .عقائد اليهود مع هذه الضوابط عند عرضي للردود التفصيلية إن شاء اهللا تعالى

ونصوص ، لقديمالنصوص المقدسة التي قام عليها اعتقاد اليهود تناقض نصوص العهد ا           -٤
ومـا  ، كما أنها تخالف التاريخ، والعقل، والواقـع      ، وتتناقض فيما بينهما  ، اإلنجيل والقرآن 

 .كان هذا حاله يستحيل أن يكون مصدره إلهياً

 

 هذه هي أبرز الردود اإلجمالية، أما الردود التفصيلية  فسأرجئ عرضها إلى حينها من الرد               
  .اليهود على اإللهام كما سيليعلى دعوى قيام كل عقيدٍة من عقائد 

                                                           

 ).٢٧٥-١/٢٧٤(، إظهار الحق: انظر (١)



١٤٨ 

 

  المطلب األول
  موقف اإلسالم من قيام عقيدة اليهود في الذات اإللهية على اإللهام

  
  .موقف اإلسالم من قيام عقيدة ظهور اإلله للبشر على اإللهام: أوالً

اته بالنظر إلى الشواهد الملهمة المدعاة التي بني عليها معتقد اليهود في اإلله عز وجل، وصـف               
  : من عدة أوجه، الذاتية والفعلية نرى أن هذه الدعوى ال يمكن التسليم بأنها ملهمة

  .أنها تناقض أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في صفات اهللا تعالى: أوالً
  .واإلنجيل، أنها تناقض نصوص العهد القديم: ثانياً
 تعالى، ومعتقد الديانات الوضعية، والوثنية فـي        إثبات العالقة بين معتقد اليهود في الرب      : ثالثاً
  .آلهتهم

  : وسأبدأ بمناقشة كلِّ وجٍه بالتفصيل كما يلي
قـال  ، نزل القرآن الكريم على رسولنا محمد صلى اهللا عليه وسلم لهداية البشر جميعـاً             : أوالً

ــالى �m����^��]��\��[��Z��Y��X��W����V��U��T��S��R��Q��P��O: تعـ

_l ]٩: اإلسراء.[    
وامتنعوا عن السجود هللا الرحمن عز وجل       ، وإذ كان العرب غارقين في عبادة األصنام الصماء       

��m��c��b��a��`�����_��~��}��|��{��z����y��x:لما أمروا بذلك كما في قوله تعالى      

��f��e��dl ]٦٠: الفرقان[.  
أنزل اهللا عز وجل آياٍت     و، كان أول ما بينه هذا الكتاب العظيم هو حقيقة الرب سبحانه وتعالى           

، وتجلّيها لمن أراد معرفة هذا المعبود الحـق       ، كريماٍت راحت تظهر أسماء اهللا تعالى، وصفاته      
أنـه يـراه النـاس وال       :  في بيان صفات المولى عز وجل هي       (١)وكان من أول الحقائق الهامة    

��m��Y��X���W���V��U��\��[Z:فقد قـال تعـالى   ، يقدرون على ذلك في الحياة الدنيا     

���_��^��]l ]وقال تعالى عن موسى عليـه الـسالم        ]١٠٣: األنعام ،:��m��¢��¡���

��¸��¶����µ��´��³����²����±��°��¯��®��¬��«ª��©��¨��§��¦��¥���¤��£

��Ì��Ë������Ê��É��È��Ç���Æ��Å��ÄÃ��Â���Á��À��¿��¾��½���¼��»��º¹

���Î��Íl ]١٤٣: األعراف.[  
                                                           

وليس بالضرورة أن تكون األولـى فـي        ، أقصد األولى من حيث األهمية في سياق صفات الباري عز وجل           (١)
 .ترتيب النزول



١٤٩ 

 

نور أنّـى   : هل رأيت ربك؟ فقال   : ليه وسلم بعد اإلسراء، والمعراج    وقد سئل النبي صلى اهللا ع     
  ".رأيت نوراً " وفي رواية ، (١)أراه

  .فإن بقية البشر من باب أولى، فإذا كان هذا االمتناع في حق أولي العزم من الرسل
  

، فقـد   ]٢٣ – ٢٢: القيامة[ �m��P��������O��N������M���L����K����J��Il: وأما ما ورد في قوله تعالى     
  .(٢)إنما يكون ذلك يوم القيامة: قال أهل العلم 

  ].١٥: المطففين [�m��z��y����x��w��v�������u���tl: ويؤيد ذلك قوله تعالى في حق الكافرين

وأنهم غير محجوبين عن ، أن المؤمنين ينظرون إلى اهللا: فدّل بهذه اآلية: ((٣)قال اإلمام اآلجري
  ، كما أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم صرح برؤية المؤمنين وجه (٤))كرامة منه لهم، رؤيته

  
هل تضارون في الشمس لـيس دونهـا        : "ربهم تعالى يوم القيامة في أحاديٍث كثيرة مثل قوله        

  .(٥)..." سحاب
إن لكم عنـد اهللا  ، يا أهل الجنة، نادى مناٍد، وأهل النار النار، إذا دخل أهل الجنة الجنة   : "وقوله
فـواهللا مـا    : قال فيكشف لهم الحجاب، فينظرون إليه، قـال       .... فقالوا وما هو  ،  لم تروه  موعداً

  .(٦)"أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه، وال أقر بأعينهم

                                                           

 ).١/٩١(، ...)نوراً أنى أراه (رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب في قوله عليه السالم  (١)
فتح القدير، محمد بن علي     / وما بعدها ) ٦/٤٧٠(الدر المنثور،   )/ ٨/٢٨٧(ابن كثير،   )/ ١٢/٣٤٢ (الطبري، (٢)

ـ ١٤٢٩القاهرة، دار الوفاء،    [،  ٧جـ، ط ٥عبدالرحمن عميرة،   .د: بن محمد الشوكاني، تحقيق    ، ]م٢٠٠٨-هـ
)٥/٤٤٩.( 
ين، سمع أبا مسلم الجكّي، وأبا      محمد بن الحسين بن عبداهللا أبو بكر اآلجري، مصنف الشريعة في مجلد           : هو (٣)

وجماعة كبيرة من   . أبو الحسن الحمامي، والنحاس، وأبو نعيم، وغيرهم      : شعيب الحراني، وغيرهما، أخذ عنه    
: انظر.[هـ٣٦٠توفي بمكة في المحرم سنة      . حجاج المشارقة والمغاربة، له تصانيف حسنة، وكان من األئمة        

 )].٦/٩٧(يخ اإلسالم، وتار/ ٣٢ص، مقدمة محقق كتاب الشريعة
قـدم لـه   ، الوليد بن محمد بن نبيه بن سيف النـصر : تحقيق، ألبي بكر محمد بن الحسين اآلجري : الشريعة (٤)

مؤسـسة  ، القـاهرة [، ٢ط  ، جـ٤، عاصم بن عبد اهللا القريوني    . و د ، الشيخ عبد القادر األرناؤوط   : وراجعه
  . ٦ص، ]م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، قرطبة

، "وجوه يومئذ ناضرة إلـى ربهـا نـاظرة        : "باب قول اهللا تعالى   ، كتاب التوحيد ، واه البخاري ر، متفق عليه  (٥)
 ).١/٩٢(، باب معرفة طريق الرؤية، ، ومسلم كتاب اإليمان)٣/١٥٠٠(
 ).١/٩٢(رواه مسلم، كتاب اإليمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى،  (٦)



١٥٠ 

 

أن رؤية اهللا عز وجل لو كانت ممكنة في الدنيا لما كانت كرامةً             : ونستنتج من الشواهد السابقة   
  . لهممن اهللا لعباده في الجنة ونعيماً

  .فدّل ذلك على استحالة رؤية وجهه عز وجل في الدنيا ال لألنبياء وال لغيرهم
فإن اهللا عز وجل قال فـي محكـم         ، وأما ما يتعلق بكالم اهللا تعالى مع خلقه وسماعهم لصوته         

ــل �m��Ü���Û��Ú��Ù���Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��Ê: التنزي
á��à�����ß��ÞÝ���â��l ]٥١: الشورى.[  

ولم يثبت في كتاب اهللا تعالى أن اهللا تعالى كلّم أحداً من خلقه كفاحاً دون ترجمان فـي الـدنيا                    
 �m...��m��l���k��j��i��l: كما جاء مصرحاً بذلك في قوله تعـالى        �موسى  : سوى

  ].١٦٤: النساء[
، ومحمد عليهما الصالة والـسالم    وإذا امتنع تكليم اهللا تعالى لباقي أنبيائه، ورسله خال موسى،           

 كان امتناعه فـي     -على الرغم من اصطفائه لهم لتبليغ رسالته      -ومن دونهم   ، وفيهم أولو العزم  
  .حق غيرهم من عامة البشر من باب أولى

 تعالى اهللا عما يقولـون      - وأما الظواهر الطبيعية التي زعم اليهود أن اهللا تعالى قد ظهر بها               
  :  فهي∗وكذلك المالئكة. والرياح وغيرها، وعمود النار، سحاب كال–علواً كبيراً 

m��b��a��`_�����~��}�������|��{��z: قال تعالى ، جند من جند اهللا يأمرها حيث يشاء فيقع أمره        

��x��wv��u��t��s��r��q���po��n��m��l��k��j��i��h�������g��f���e����d��c

�¦�����¥��¤£��¢��¡�����~��}���|��{��z��y�®¬��«���ª��©��¨��§���µ´��������³��²��±������°��¯���¸��¶

��¼������������»��º�����¹l ]٣١: المدثر.[  
^��_���`���m�k�j�i�h�g�X�W��i��h��g���f��e��d��c��b��aو

��t��s��r��q���p��o��nm��l��k��jl ]٩: األحزاب.[  
  (١). أرسل مع الريح مالئكة تقاتل معه: قال أهل العلم

ن مما سبق أن هذه الشواهد التي ادعى القوم فيها اإللهام تناقض ما جاء في كتاب اهللا وسنة فيتبي
  .فال يمكن التسليم بصحة هذه الدعوى من هذا الوجه، رسول اهللا

  

                                                           

  .٧٧راجع ص ∗
 ).٣٥٦-٣٥٥/ ٥(الدر المنثور، / وما بعدها) ٦/٣٤٣(وابن كثير، )/ ١٠/٢٦٤(، تفسير الطبري: انظر (١)



١٥١ 

 

 - في الوقت ذاته   -النصوص الكتابية التي تثبت ظهور اهللا تعالى لبني إسرائيل تخالف           : ثانياً
  .هد القديمنصوصاً كتابية أخرى من الع

: فَقَـالَ ١٨: " لربه عز وجل- عليه السالم-فقد جاء في هذا العدد من سفر الخروج قول موسى        
» كدجفَقَاَل١٩. »َأِرِني م :»كامِتي قُدودكُلَّ ج ُأِجيز .كامقُد بِم الرُأنَاِدي ِباسو . نلَى مفُ عاءَأتَرو

    نم محَأرفُ، واءَأتَرمحقَاَل٢٠. »َأرِعيشُ         «: وياِني ورالَ ي اناِإلنْس ِهي، َألنجى وتَر َأن الَ تَقِْدر« 
  ].٢٠-١٨: ٣٣خر[

، ويؤيد ذلك ما جاء على لسان منوح المرأته حين ظهر لهما الرب متمثالً في صـورة مـالك                
نَمـوتُ  «: اَل منُوح المرَأِتهِ  فَق٢٢َ: - بعد تيقنه من أن الظاهر لهما هو الرب ذاته         –حيث قال لها    

  ].٢٢: ١٣قض [ » موتًا َألنَّنَا قَد رَأينَا اَهللا
 –فيفهم من هذا أن االعتقاد السائد لدى القوم هو استحالة رؤية الرب، وأن الذي يـراه فإنـه                   

  . ال يعيش–) من سفر الخروج(مصداقاً للعدد السابق 
  .، وبين هذين العددين∗ة الناس للربومن هنا يظهر التناقض بين شواهد رؤي

ولو كانت مسألة ظهور الرب لخلقه مسلمة ومحسومة، ما كانت لتناقض حرفاً واحداً من العهد               
  .القديم
يأبى العقل السليم، والفطرة المستقيمة قبول فكرة تمثل الرب في صورة من صور خلقه،              : ثالثاً

اج إلى تقمص شخوص من خلقه ليظهـر بهـا          فاهللا عز وجل أرفع قدراً، وأجل شأناً من أن يحت         
 .وإنما استقى اليهود هذا المعتقد من األمم الوثنية التي كانوا يعيشون بينها. لعباده

فهم قد ورثوا نزعة المادية، والميل إلى الحس ممن جاورهم من األمم، إذ قد انتشرت في مصر 
  .وغيرهما(٢))أوزوريس(، و(١))رع (عبادة األصنام المختلفة ك 

 وهـم غـارقون فـي مخالطـة هـؤالء      –وقد جاءت بني إسرائيل دعوة موسى عليه السالم      
. المصريين ومعاشرتهم، ومشاهدتهم وهم يعكفون على عبادة هذه األصنام المحسوسة الملموسة          

 بهذه النزعة المادية    – في ظل غياب التوحيد وعبادة اهللا الواحد األحد          –فكان طبيعياً أن يتأثروا     
ثم عاصروا الكنعانيين، ورأوا    .  إلي تجسيد اإلله ليكون ظاهراً لخلقه غير مستتٍر عنهم         التي تميل 

  .آلهتهم، وكذلك البابليين، والفرس
                                                           

  .٨٤-٧٦راجع ص ∗
 ].٣٧أديان العالم، ص: انظر[إله الشمس عند قدماء المصرين،  (١)
انظر أديـان العـالم،     [،  "حورس"، وولده اسمه    "إيزيس"إله الزراعة عند قدماء المصريين، وله زوجة تدعى          (٢)

 ]. ٣٧ – ٣٣ص



١٥٢ 

 

فسرت العدوى إلى بني إسرائيل     . وجميع هؤالء كانوا وثنيين ال يعبدون إال اآللهة التي يرونها         
ر ال يمكن أن يظهر ألحـد مـن          فأصبحوا ال يتخيلون أن الرب القدي      - نتيجة لضعف إيمانهم     -

  .خلقه
وبذلك يتبين أن دعوى قيام عقيدة رؤية اإلله عندهم على اإللهام هي دعوي باطلة؛ يحتـاج                

  .التسليم بها إلى أدلة دامغة يستحيل وجودها تحت أيدي اليهود
  

  .موقف اإلسالم من  قيام عقيدة التجسيم عند اليهود على اإللهام: ثانياً
 من –منها ما يوافق ما جاء في الكتاب والسنة . اهللا عز وجل جملةً من الصفات   ادعى اليهود في    

: اليدين، والوجه، وكبعض الصفات الفعليـة، مثـل   :  مثل -غير تمثيٍل وال تشبيه كما فعل اليهود      
وكثيـر منهـا ال     . االستواء على العرش، والذي عبر عنه اليهود جهالً بالجلوس على الكرسي          

صوص القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، بل ويعارض بعض نصوص يوافق بل يعارض ن
القوم المقدسة، ويعارض العقل السليم والفطر المستقيمة، وإذا أضفنا إلى كل ذلك تـأثّر اليهـود                
بالديانات الوثنية المجاورة في إثبات هذا المعتقد، أقررنا بأن دعوى قيام هذه العقيدة على اإللهام               

  .اء ال صحة لههو محض افتر
 الـواردة فـي     - الخبرية منها والفعلية   -أما النصوص التي توافق صفات الرب سبحانه وتعالى       

 من حديث أبـي  �الكتاب والسنة فإننا نقبل القول بأنها ملهمة على األصل الوارد في قول النبي  
ليس بيني وبينـه  إنا معشر األنبياء ديننا واحد، وأنا أولى الناس بابن مريم، ألنه         : "-�-هريرة  

  .(١)"نبي
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفـت           : (-رحمه اهللا -قال ابن حجر  

  .(٢))فروع الشرائع، وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة
أصل إيمانهم واحد، وشـرائعهم     : قال جمهور العلماء معنى الحديث    : (-رحمه اهللا -وقال النووي 

  .(٣))ن في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها االختالففإنهم متفقو. مختلفة
  
  

                                                           

يـا أهـل الكتـاب ال تغلـو فـي      : "  متفق عليه، رواه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعالى (١)
  ).٢/١٠١٢(فضائل عيسى عليه السالم، : ومسلم في كتاب الفضائل، باب)/ ٢/٦٧٨(، ..."دينكم

  ).٧/١٦٣( فتح الباري،  (٢)
  ).١٥/١٢٨( شرح صحيح مسلم، للنووي،  (٣)



١٥٣ 

 

وكما هو معلوم فإن توحيد اهللا عز وجل يشمل اإليمان بصفاته التي وصف بها نفسه، ووصـفه                 
، فإذا اتفقت بناء على ذلك      (١) من غير تحريٍف، وال تعطيٍل، وال تكييٍف، وال تمثيل         �بها رسوله   

وراة وباقي أسفار العهد القديم مع الواردة في الكتاب، والسنة فـإن ذلـك           الصفات الواردة في الت   
  .داللةً على أنها من بقايا الوحي اإللهي الحق

وأما النصوص التي تخالف، وتناقض أصول القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة في صفات             
ومن أمثلة ذلك جميـع     . همةاهللا عز وجل فإننا نردها، ونرفض التسليم تماماً بصحتها وكونها مل          

الصفات التي تقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق، وتقدح في تنزيهه تعالى مثل اعتقادهم بأن اهللا عز               
  .أنف، وأذن، وذراع، وقفا ونحو ذلك مما يقتضي التجسيم: وجل له

الحزن، والندم، والتعـب،    : وكذلك الصفات التي فيها نقص يجب تنزيه الخالق تعالى عنها، مثل          
  .∗الزئير، وكراهية الوحدة، وحب الفرقة، وغير ذلكو

              ورفض التسليم بأن النصوص المقدسة لليهود والتي تثبت تلك الصفات هي نصوص ملهمة مبني
  :على عدة أوجه، هي

 .أنها تناقض نصوص الكتاب والسنة .١

�:تعـالى فإن اهللا عز وجل نفى عن نفسه الشبه والمثل في عدة آياٍت من كتابه العزيز مثل قوله                  
m��N��M����L���K��J���IH���G��F��E��D��C��B��Al ]+,(- :٦٥ [، 

��:وقوله تعالى، ]١١: ا�01رى[ ����m���X��W��V�����U���TS��������R��Q��l:وقوله تعالى
�m���S��R��Q��P��O��Nl ]فهذه جملة من اآليـات الكريمـات   ] ٤: اإلخالص ،

  .ثيل عموماًالتي نزهت المولى عز وجل عن الشبيه والم
 وهناك آيات أخرى نزهت اهللا تعالى عما وصفه به اليهود من صفات نقٍص، ومن ذلك ما               

ومن معاني اسـم    ،  ]٢: اإلخالص[ �m��H��G��Fl: سمى به نفسه في كتابه العزيز بقوله      
  .(٢)الذي ال جوف له): الصمد(اهللا تعالى 

                                                           

سعيد بن نـصر بـن   : شرح العقيدة األصفهانية، لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق:  انظر (١)
شرح العقيدة التدمرية، لشيخ اإلسـالم      / ٣٢، ص ]م١٩٩٢ -هـ  ١٤٢٢الرياض، مكتبة الرشد،    [،  ١محمد، ط 

 -هــ   ١٤٢٥طلس الخـضراء،    الرياض، دار األ  [،  ١محمد عبدالرحمن الخميس، ط   . د. أ: ابن تيمية، تحقيق  
  .٧٠، ص]م١٩٩٥

 .٩٥-٩٠راجع ص ∗
  ).٥/٦٩٨( فتح القدير،  (٢)



١٥٤ 

 

لذي له أنفٌ، وأذن، وقلب ال يعقـل أال         وما أثبته اليهود هللا تبارك وتعالى يقتضي خالف ذلك، فا         
  .يكون له جوف

_��`����m���d��c��b��a:كما أن اهللا تعالى نفى عن نفسه التعب في قوله تعالى

��l��k��j���i��h��g��f��el  ]٣٨: ق.[  

�m����o��n :فـي قولـه  ) قاتلهم اهللا(كما نفى عن نفسه تعالى اللعب واللهو الذي أثبته له اليهود           

��q��p��a��`��_����~��}��|��{���z��y��x���w��v��u��t��s��rl 

 m...��ì��ë��ê������é��è��çl :، وكذلك نفى عن نفسه النسيان في قوله تعالى]١٧ – ١٦: األنبياء[

�m���ï��î������í��ì��ë��ê��K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A :، وقوله تعالى  ]٦٤: مريم[

���M��Ll ]٥٢ – ٥١: طه.[  
 أنهم يحتاجون إلى رفع أصواتهم ليسمعهم الرب تعالى الـذي   -المغضوب عليهم -ليهود  ويزعم ا 

 من  �يتجاهلهم أحياناً، ويتصامم عن سماع دعواتهم، وصراخهم، وهذا يناقض ماجاء عن النبي             
، فكنا إذا أشرفنا علـى واٍد هللنـا         �كنا مع رسول اهللا     : حديث أبي موسى األشعري حيث قال     

أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصـم،          : "�واتنا، فقال النبي    وكبرنا ارتفعت أص  
  .(١)"وال غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمع وتعالى جده

وهذا التناقض بين ما ورد من صفات اإلله تعالى عند اليهود، وما ورد في كتـاب اهللا، وسـنة                   
 .ن اإللهام في شيء يثبت أن نصوص هذا المعتقد ليست م�رسوله 

 .أنها تناقض نصوص العهد القديم والجديد .٢

  :بعض الصفات التي نسبها اليهود هللا تعالى تنافي ما جاء في العهد القديم عندهم ومن أمثلة ذلك
لَيس اُهللا ِإنْسانًا فَيكِْذب، والَ ابن      ١٩): "كما يقولون (ما جاء على لسان موسى عليه السالم         •

اٍن فَيِإنْسمِفي؟ . نْدالَ يو تَكَلَّمي ُل؟ َأوفْعالَ يقُوُل وْل ي١٩:٢٣عد " [ه.[ 

 نَِصيح ِإسراِئيَل الَ يكِْذب     : "ما جاء على لسان صموئيل مصدقاً لكالم موسى عليه السالم          •
منْدانًا ِليِإنْس سلَي َألنَّه ،منْدالَ ي٢٩:١٥صم ١ " [و.[ 

  . يظهر تنزيه اهللا تعالى عن صفات المخلوقينومن هذين النصين
  :كما ورد تنزيه الرب عن النقص في نصوص العهد الجديد، مثل

َألن اَهللا لَيس ِبظَاِلٍم حتَّى ينْسى عملَكُم وتَعب        ١٠: "ما جاء في رسالة بولس إلى العبرانيين       •
 ].١٠:٦عب ... "[الْمحبِة الَِّتي َأظْهرتُموها

                                                           

  ).٢/١٦٩( متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير،  (١)



١٥٥ 

 

علَى رجاِء الْحياِة اَألبِديِة، الَِّتي وعد ِبها اُهللا الْمنَـزه          ٢: "في الرسالة إلى أهل تيطس قال     و •
 ].٢:١تي " [عِن الْكَِذِب، قَبَل اَألزِمنَِة اَألزِليِة

 .أنها تناقض العقل السليم .٣

وقالوا إنها من عند اهللا، فهل      هذه بعض من كثير من خرافات التوراة التي كتبها أحبار إسرائيل            
  !في شريعة اهللا وعقيدته مثل هذه الخرافات؟

بل إن بعض العبادات الوثنية أكثر تعقـالً        ! إن بعض هذه الخرافات ال تجوز إال في عبادة وثنية         
  .من شريعة بني إسرائيل وعقيدتهم

  !ى ألنه ندم أوالً؟ثم عاد وندم مرة أخر! فهل في أي ديانة وثنية يقولون أن إلههم ندم وحزن؟
هل عند الوثنيين إله ال يستطيع أن يغلب إنساناً، بعد مصارعة استمرت من أول الليل حتى مطلع 

مهما كانت قوة هـذا   ! فكيف يسجدون لهذا اإلله الذي لم يستطع أن يطرح إنساناً أرضاً؟          !! الفجر
   (١)!!اإلنسان

 بل إن جميع الـصفات التـي فيهـا          ليس األمر مقتصراً على هذه الصفات فحسب،      : وأنا أقول 
انتقاص لكمال اإلله عز وجل ال يقبلها العقل السليم، وال الفطرة المستقيمة التـي جبلـت علـى                  

  .اإليمان بإله قوي، رحيم، حليم، حكيم، تلجأ إليه في الشدائد، والمصائب
  .اقتباس اليهود من األساطير الوثنية .٤

له تعالى بتلك الصفات الناقصة تتهـاوى إذ أثبـت          دعوى اإللهام في النصوص التي وصفت اإل      
الباحثون أن هناك عالقة وثيقة بين المعتقدات اليهودية في اإلله، وبين المعتقدات الوثنية خاصة              

  .إذا جاءت من غير المسلمين
بهذا الشأن حيث يقول فيما يتعلق بزعم اليهود        ) حنا حنا (ولذلك فإنني هنا سأكتفي بنقل ما أورده        

) تعالى اهللا عما يقول الظالمون علـواً كبيـراً         (-عليه السالم - تعالى تصارع مع يعقوب      إن اهللا 
وبعد صراٍع، وحواٍر بين يعقوب، واهللا، ينتهي يعقوب إلى تـسمية           : (وغلبه يعقوب لشدته وقوته   

 ألنِّي نظرت اهللا وجهاً لوجـه، ولكـن  : حلبة المصارعة أي مكان تلك الحادثة باسم فنيئيل، قائالً    
كاتب هذا الوحي أخطأ في هذا التفسير اللغوي لكلمة فنيئيل التي تعني استجاب اهللا، وليس رأيت                

، فهذا إن دلَّ على شيٍء، فهو يعنـي أن          ) عربي -انظر قاموس اللّباب سرياني   (اهللا، وجهاً لوجه    
يـة  الزاعم هذا بأنه يكتب بتلقين من الروح القدس، فهو يكذب ألنه ينقل رواسب أسـطورة آرام               

وردت فيها مفردات هذه الكلمات، ويقوم بتفسيرها خطأ، كما أخطأ أيضاً كاتب هذا الـسفر فـي        
                                                           

، ]١٩٧٩ -هــ  ١٣٩٩، دار األنـصار ، القاهرة[، ١ط، بدران محمد بدران.  التوراة العقل العلم التاريخ، د (١)
  .٨٥ص



١٥٦ 

 

ال يدعى  : فقال. ٢٨:٣٢تفسيره لمعنى كلمة إسرائيل عامداً متعمداً الكذب، حيث يورد في اآلية            
  .اسمك في ما بعد يعقوب، بل إسرائيل ألنك جاهدت مع اهللا، والناس، وقدرت

ساخين المساخين قطعوا، ورقَّعوا، وضيعوا، وميعوا كلمات في هذه اآلية لدرجـة            الحقيقة أن النَّ  
  .أوصلتها لخانة السخافة وذروة النفاق

، في لندن عن نـسخة      ١٨٦٠وأصل اآلية كما جاءت أنقلها عن كتاب التوراة نسخة طبعت سنة            
  :، وهذا ما جاء فيها١٦٧١مطبوعة في رومية سنة 

اسمك يعقوب، بل إسرائيل يكون اسمك كم أجل أنَّك إن كنت قويت مـع اهللا فكـم                 قال ال يدعى    
  ].٢٨:٣٢تكوين . [بالحري لك قُوة في الناس

أي إذا كنت أقوى من اهللا، فكيف ال تكون أقوى من كل الناس، هذا ما جاء في اآليـة، وللحـق                     
الترقيعة، وحقيقة اآلية ال يدعى أقول إن كاتب التوراة نسخاً عن أصولها لم يستطع أن يجمل هذه 

وكلمة األسر من أصل آرامـي بمعنـى        . اسمك، فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل ألنك أسرت إيل        
ألن السبايا كانت تُربط بحبال، وسالسل، وأحياناً كانت توضع . الربط والتثبيت واألسر هو السبي

  .(١))خزامة في أنوفهم، ليربطوا بها
ة اإللهام المدعى في تسمية يعقوب عليه السالم بإسـرائيل بنـاء علـى              وليثبت الكاتب أن أسبقي   

ولكن الحقيقة التي   : (انتصاره على الرب في هذه الحادثة المكذوبة هي محض كذب وافتراء، قال           
تستوجب معرفتها هي أن اسم إسرائيل كان معروفاً في سورية، قبل التوراة، وقبل يعقوب، الذي               

يثبت هذا ورود اسم إسرائيل على رقيم عثر عليه في إيبال سـورية يعـود               سمي إسرائيل، وما    
إله البـدء   ) أشر(تاريخه إلى وقت سابق لعهد إبراهيم، فإسرائيل كلمة مركَّبة من اسم إلهين، هم              

وهو إله مدينة آشور، وإيل إله الحيل أي القوة، واسم هذين اإللهين ورد في تركيب أسماء كثيرة                 
  .(٢))حدون، ملك آشورمثل أسر 

 .وبذلك تسقط دعوى اإللهام في تلك النصوص المزعومة والحمد هللا رب العالمين

  
  
  
  
  

                                                           

  .١١٩-١١٨، ص]م٢٠٠٧دمشق، دار رام، [، ١ صورة اهللا الوثنية والدموية في التوراة، حنا حنا، ط (١)
  .١٢٠ المرجع نفسه، ص (٢)



١٥٧ 

 

  المطلب الثاني
  موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة اليهود في عصمة األنبياء على اإللهام

  
ن الوقوع أن األنبياء غير معصومين م: قد تقدم عند عرضي لهذا المعتقد عند اليهود أنهم يرون

  . (١)واألخالقية، في الكبائر العقدية منها
ومـن أقـوال حاخامـاتهم      ، وأقاموا هذا المعتقد على نصوص ملهمة من ثنايا كتابهم المقدس         

  .الملهمين
  : سأرد على هذا الزعم بما يلي– إن شاء اهللا –وأنا في هذا المبحث 

  : والدليل على ما نقول، لهام بدعوى قيام هذه العقيدة على اإل- نحن المسلمين–ال نسلّم 
 - عليهم السالم  -أن هذه الشواهد التي قامت عليها هذه العقيدة ال تتفق مع ما جاء عن األنبياء                

  .كما أنها ال تتفق مع العقل، والفطرة السليمة، وال ما جاء عنهم في اإلنجيل، في الكتاب، والسنة
  : وتفصيل ذلك على النحو التالي

ثم خص ،  محكم التنزيل األنبياء عليهم السالم بصفات جليلة في الجملة ذكر اهللا تعالى في    -١
  .بعضهم بالثناء الحسن مما ال يستقيم معه وقوعهم في الموبقات

 �m��x��w��v��u�����t��sr��q��p������o��n���m��ll:فقد قال اهللا تعالى   

  ].٧٥: الحج[
  .ي ذكرها اليهود واصطفاء اهللا تعالى لهم يتنافى مع وصفهم بالقبائح الت 

وادعوا فيه الفسوق والفجور؛ ، وسأورد هنا بعض اآليات التي وصفت كلِّ نبٍي شنّع عليه اليهود
  .ألبين أن التناقض بين الوصفين أكبر دليل على كذب دعوى اإللهام في هذه العقيدة عند اليهود

  
  .   نوح عليه السالم-١ 

 - على عكس ما جاء فـي التـوراة        -فهي  ، يم في القرآن الكر   -عليه السالم -أما صورة نوح    
وهو واحد من أولي العزم ،  أول رسل اهللا إلى الناس- عليه السالم-فهو ، صورة وضيئة مشرقة
X�W��m���L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��Aمن الرسل الكـرام،     

���S��R��Q��P��O��NMl ]٧: األحزاب.[  

                                                           

  .راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب (١)



١٥٨ 

 

إن اهللا قد أخـذ علـيهم العهـد         :  على ذلك بقوله   - رحمه اهللا  -يعلق العالمة الحافظ ابن كثير     
وقد أرشد اهللا محمداً صلى اهللا      ، (١)والميثاق في إقامة دين اهللا، وإبالغ رسالته والتعاون والتناصر        

¼��½��������������W�X��m، -عليـه الـسالم   -عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم، ومنهم نوح           
�ÆÅ��Ä���Ã�����Â��Á��À��¿���¾��Õ��ÔÓ��ÒÑ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��������Ç�
���Ú��Ù���Ø��×��Öl ]٣٥: األحقاف.[  

}��|��{��~��_��`���m��a: ويشهد اهللا عز وجل بأن نوحاً كان عبداً شكورا، قال تعـالى           

��g��f��e��d��c��������bl ] و ]٣٣: آل عمران ،X�W��m��ba��`��_��^

��m��l��k��ji��h��g���f��ed��c��t��sr��q��p���o��n

���w��v��ul ]٨٤: األنعام.[  
وقد سماك  ، يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل األرض       " ... روى البخاري في حديث الشفاعة        

  .(٢)" اشفع لنا إلى ربك، اهللا عبداً شكوراً
، وثناء عليه ، وإعالء لذكره ، تنويهاً بشأنه ، وقد أطلق اسمه على سورة من سور القرآن العظيم        

قد أنعم اهللا عليه وهداه، واصطفاه، واجتباه، وواثقه علـى تبليـغ            ، فهو عليه السالم  ، وتشريفاً له 
 أنـه كـان سـكيرا       – فيما تفتريه التوراة على اهللا       –فكيف يذكر اهللا تعالى     .. رسالته إلى عباده  

  (٣)!! عربيدا متهتكا متعريا كاشفا لعورته ؟ 
وهل ...  عليه السالم    – هذا الكالم عن أخيه نوح       –م   عليه السال  –وهل يعقل أن يكتب موسى      

فضالً عن صـفوة النـاس؟ لكنـه الحقـد الفريـسى      !! يرضى هذا لنفسه واحد من كرام الناس   
  (٤)!!اإلسرائيلي على خيرة البشر، وهداتهم 

  .  إبراهيم عليه السالم-٢
�m��U��Z��Y��X���������W����V:  فقال - عليه السالم  –أثنى اهللا عز وجل في كتابه على إبراهيم         

��`���_��^��]��\��[l ]١٢٠: النحل.[  

                                                           

 ).٦/٣٤٢(،  تفسير ابن كثير(١)
ومسلم )/ ٤/١٣٥(،  )إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه    : (باب قول اهللا تعالى   صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء،       (٢)

  ).١/١٠٤(في صحيحه، كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة منها، 
 .١٠٣الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص (٣)
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة (٤)



١٥٩ 

 

m��o��n��������m��l�����k��j��������������i��h: كما امتدحه ربه عز وجـل فـي قولـه     

��_����~���}����������|��{��zy��x��w��v��u��t��s��r�����������q��pl ]وقولـه  ، ]١١٤: التوبة :
m��q��p��o��n����m��ll ]٧٥ :هود.[  

  :خمسة عشر قوالً منها) أواه: ( عن أهل العلم في معنى- رحمه اهللا–وقد أورد القرطبي 
 . أنه الذي يكثر الدعاء:االول

 . أنه الرحيم بعباد اهللا:الثاني

 .نه الموقنأ :الثالث

 . أنه المؤمن بلغة الحبشة:الرابع

 .رض القفر الموحشة أنه المسبح الذي يذكر اهللا في األ:الخامس

 . أنه الكثير الذكر هللا تعالى:السادس

 . أنه الفقيه:السابع

  (١). أنه المتضرع الخاشع:ثامنال
  (٢). تعالىرجاع إلى طاعته: أي) منيب(و

^��_���`�������m���j��i��h��g��f��e��d��c���b��a:وقال تعـالى  
��|��{��z��y��xw��v��u��t���s��r�����q��p��o��n��m��l��kl 

  ].٤٨ – ٤٥: ص[
فإن اهللا عز وجل قد     ، وهذه اآلية الكريمة تثبت كذب اليهود فيما ادعوه على إبراهيم عليه السالم           

إن من كان السحر طريقـه،      : ويعلمه، وأنا أقول  ∗ويدعي هؤالء أنه كان يتعاطى السحر     ، أخلصه
  .وسبيله كان بعيداً كل البعد عن اإلخالص، واالجتباء

  .لوط عليه السالم -٣
:  في كوكبة مجتباة من الرسل األبرار فقال عزوجل        – عليه السالم    –تعالى لوطاً       ذكر اهللا   

m��j��i���h��g��f��ed��c��b��al ]٨٦: األنعام.[  

                                                           

 ).٤٠٤-١٠/٤٠١(تفسير القرطبي، : انظر (١)
  ).٧/٧٩(لطبري، تفسير ا: انظر (٢)
  .١٠٣راجع ص ∗



١٦٠ 

 

�m��[������Z��Y���X���W��V��U��T��S��R: ثم خصه بالثناء في مثـل قولـه     

��k�����j��i����h��gf��e��d��c��b���a��`�������_����^��]\l ]٧٤: األنبياء 
– ٧٥.[ 

والذي يؤتيه اهللا تعالي حكماً وعلماً، ثم يشهد له بالصالح يستبعد منه وقوع فاحشة الزنا التي                 
رماه بها عشاق الرذيلة من اليهود، وال ننس ما ذكره اهللا عز وجل من إنكار لوط علـى قومـه                   

¥��¦��§��¨�����©���m��«��ª: ارتكاب الفاحشة بعضهم في بعض حيـث قـال تعـالى          

���¬��³��²��±����°��¯��®l ]٨٠: األعراف.[  
m����Ð��Ï��Î: وعرض على قومه طريق الفطرة المستقيمة في ميل الرجل للمرأة في قوله        

���Ó��Ò��ÑE��D��C��B��A�G��F�l ]٧١ – ٧٠: الحجر.[  
 بالعفة والدعوة إلى االستقامة، وهذا يتعارض وبشدة مـع  – عليه السالم –وفي ذلك شهادة له      

فـإن  .  من أنه زنى بابنتيه تحت تأثير السكر والخمر        – عليهم غضب اهللا     –به اليهود   ما وصفه   
قلنا إن رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم يقول في          . هو معذور في ذلك ألنه كان سكراناً      : قالوا

ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وال يشرب الخمـر           : "حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه     
  .(١)..."وهو مؤمن حين يشربها 

فكيف تُنفى عنه صفة اإليمان بالكلية ثم يكون مع ذلك رسوالً يستحق الثناء من ربه ووصـفه                 
والعجيب حقاً أن قومه المجرمين الفاسقين يشهدون أن لوطاً كان من المتطهـرين،          !! بالصالح ؟ 

�m��N��M��L��KJ���I��H��G��F��E��D��C��B��A: قــال تعــالى

Ol ]٨٢: األعراف[.  
  .(٢)!!وبنو إسرائيل يتهمونه بأبشع أنواع الفسوق والشذوذ

  .  هارون عليه السالم-٤
 عليـه   – ليكون معيناً وظهيراً ألخيه موسى     –عليه السالم –اختار اهللا عز وجل هارون       -١

:  سائالً ربه فى قوله    – عليه السالم  –فقد قال موسى    .  على دعوة هؤالء القاسية قلوبهم     –السالم
�m��¾��½��¼��»��Ð��Ï�����������Î���Í����Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���Â���Á��À�����¿

��Ý��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö����Õ���Ô��Ó��Ò��������Ñl� ]٣٦ – ٢٩: طه.[  
                                                           

ورواه مسلم، كتاب اإليمان )/ ٣/١٣٦( رواه البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب النهب بغير إذن صاحبه،    (١)
 ).١/٤٤(باب بيان نقصان اإليمان بالمعاصي ونفيه عن التلبس، 

  ).بتصرف .(١٠٦ الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص(٢)



١٦١ 

 

 في آياٍت عديدة مثل     – عليهما السالم    -وقد أثنى المولى عز وجل على األخوين الكريمين         
��m��f��ed��c��ba��`��_��^��m��l��k��ji��h��g: قوله تعـالى  

���w��v��u��t��sr��q��p���o��nl ]ــام ــه  ، ]٨٤: األنع وقول
ــالى �m��m��l�����k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a:تعـ

��|��{���z��y��x��w��v��u��t����s��r��q��p��o��n

��¬���«��ª��©��¨��§��¦��¥��¤���£��¢��¡�����~��}

��¯��®l ]١٢٢ – ١١٤: الصافات.[� �

ووصفهما باإليمان واإلحسان يتعارض تماماً مع ما زعمه اليهود         ، وهذا الثناء عليهما  : أقول
وأن هرون هـو صـانع      ، من أن موسى صنع للقوم حيةً نحاسية قدسوها، وقربوا لها القرابين          

إذ كيف يستقيم أن يرسله اهللا عز وجل لشد عضد أخيه، ونصره على دعوة القوم      ، العجل لقومه 
�m��ÌË��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â: ا قال تعـالى   كم، إلى التوحيد 

���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Íl ]٣٥: القصص.[  
وقد خانا اهللا في رسـالتهما التـي ال تقبـل           ، ويصفهما باإليمان، واإلحسان، ويسلّم عليهما    

m��d��c��b��a`����_��~���}��|��{����z��y��x���w��v��u��t: كما قال تعالى  ، الشرك

i����h��g��f��e��l ]١١٦: النساء.[  
  . ما كانا خليقين بهذا الثناء، واإلطراء– وحاشاهما –فلو كانا كذلك فعالً  
ذكر اهللا عز وجل في كتابه العزيز خالف ما ادعاه اليهود من أن صانع العجـل هـو                   -٢

���©���m�ª:  فقد قال اهللا تعالى- عليه السالم–هارون  �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡l 

  ].٨٥: طه[
m��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê: القوم لموسى عليه السالم عن خذالنه بقـولهم       واعتذر  

Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ����Ð���H��G��F��E��D��C��B��A

M��L��K��J��Il ]٨٨ – ٨٧: طه.[  
كما بـرأه اهللا عـز   ،  موقف المنكر الواعظ المذكر باهللا- عليه السالم–وقد كان موقف هرون     

�_���`����m�^��]��\��[��k���j��i��h��g��f��ed��c��b��a:وجل في قوله    

��v���u��t���s��r��q��p��o��n��m��ll ]٩١ – ٩٠: طه.[  
  



١٦٢ 

 

  . داود عليه السالم-٥
  . في القرآن الكريم مقترناً بصفات اإليمان، والقوة في دين اهللا- عليه السالم–ورد ذكر داود 

حيـث  ، فهو النبي األواب ذو األيد    .. وضيئة المالمح ، فالصور القرآنية لداود طاهرة القسمات    
  ].١٧: ص[ ���m���M���L����K��JI��H��G��F��E��D��C��B������Al:قال تعالى
  .(١)ُأعطي داود قوة في العبادة، وفقهاً في اإلسالم: قال قتادة

وقد ذُكر أنه عليه السالم كان يقوم ثلث الليل، ويصوم نصف الدهر كما جـاء فـي صـحيح                   
فَـصم صـوم    : ( قال له  � أن رسول اهللا     �د اهللا بن عمرو بن العاص       من حديث عب   البخاري

  (٢))داود علَيِه السلَام كَان يصوم يوما ويفِْطر يوما ولَا يِفر ِإذَا لَاقَى
يِدِه وِإن نَِبي اللَِّه داود ما َأكََل َأحد طَعاما قَطُّ خَيرا ِمن َأن يْأكَُل ِمن عمِل  :(  �وقال رسول اهللا

  .(٣)) علَيِه السالم كَان يْأكُُل ِمن عمِل يِدِه
ولقد كان داود بطالً مقداماً، فقد قتل عدو اهللا الجبار جالوت، وقد أتاه اهللا الملك، وعلمـه ممـا                   

m���{��z��y��x��w��v���u��t��s��r: قال تعـالى  . يشاء

�£��¢��¡���~��}��|���«��ª��©��¨��§��¦���¥��¤�

��°��¯��®��¬l ]٢٥١: البقرة.[  
W X �m���LK��J��I��H���G��F�������E����D���C�����B��Aوقد أنزل اهللا عليـه زبـوراً         

���YX��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M
��]��\��[��Zl ]١٦٣: النساء.[  

وقد فضله  . حن معه، والطير مسخرةٌ له    وسخر الجبال يسب  ، وقد آتى اهللا نبيه داود حكماً وعلماً      
�mX�W��~}��|��{��z���yx��w��v��u��t��sاهللا على كثيٍر من عباده المـؤمنين،        

��q��p���o���n�����m��lk��j��ih��g��f��e���d��c��b��a����`��_l ]ــبأ : س
�m�X�W��Q��P��O�����N���M���L����K��JI��H��G��F��E��D��C��B������Aو ،]١١ – ١٠

                                                           

 ).٥/٥٥٩(، والدر المنثور)/ ٧/٤٩ (،تفسير ابن كثير (١)
ومسلم في صحيحه، كتـاب  )/ ٣/٤٠(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب حق األهل في الصوم،   (٢)

  ).١/٤٥٩(الصوم، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، 
  ). ٣/٥٧(كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ، رواه البخاري في صحيحه (٣)
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��R���b��a�������`��_��^��]��\��[��Z�������Y��XW���V��U��T��S
cl ](١)]٢٠ – ١٧: ص.  

فأين هذه الصفات الجليلة الكريمة من الصورة التي رسمها له اليهود، والتـي يترفـع عنهـا                 
  !!.الفضالء من الناس فضالً عن األنبياء؟ 

  . سليمان عليه السالم-٦
  : كقوله تعالى،  مجموعاً إلى غيره من األنبياء-عليه السالم –أثنى اهللا تعالى على عبده سليمان 

�m��n��m��l��k��ji��h��g���f��ed��c��ba��`��_��^

���w��v��u��t��sr��q��p���ol ]٨٤: األنعام.[  
، ]٣٠: ص[ �m��u���t�����s��rq��p��on��m��ll: وأثنى عليه منفرداً كقوله تعـالى     

 �m�T���SR��Q��P��O��N���^��]��\��[�������������Z��Y��X���W��V���U�l:وقال تعـالى  

  ].١٥: النمل[

_��`���m��g��f��e��d��c��ba: قـال تعـالى  ، كما آتاه اهللا معجزة تكليم الطيور   

��s��r��q��p��o���n��ml�������������k��j��i�������hl ]١٦: النمل.[  
���mX�Wv��u��t��s��r���xw: كذلك خصه اهللا تعالى بـالمعجزات التاليـة       

���±��°����¯��®���¬��«����ª��©��¨��§¦����¥����¤��£�����¢��¡�������~��}|��{��z��y
��Æ��Å��ÄÃ��Â��Á����À��¿¾����½���������������¼��»����º��¹��¸���¶��µ���´��³���²

��É��È���Çl ]١٣ – ١٢: سبأ.[  
 ليتعارض مع ما وصفه - عليه السالم–وهذا اإلكرام من المولى عز وجل لعبده، ونبيه سليمان 

ومال قلبه خلف نسائه الوثنيات، وبنى لكل واحدة منهم مـذبحاً، أو  ، به اليهود من أنه أشرك باهللا  
  .معبداً استرضاء لهن

والخالصة من جميع الشواهد السابقة أن اإللهام المزعوم في النصوص المقدسة لدى اليهود             
 يناقض ما جاء فـي كتـاب اهللا، وسـنة           فيما يخص عقيدتهم في القدح في عصمة األنبياء،       

  .فال يمكن إال أن تكون هذه الدعوى باطلة، وإذا كانت الحال هذه، رسوله
  

  

                                                           

  .١٢٠ص، لكنز المرصود في فضائح التلمود ا(١)
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  .مناقضتها لنصوص العهد القديم والجديد: ثانياً
وقد عارضت نصوص عقيدة اليهـود    . في النصوص الملهمة أال يعارض بعضها بعضاً      األصل  

نصوص العهد القديم نفسه بحيث أصبحت هناك نـصوص         الملهمة في نفي العصمة عن األنبياء       
ملهمة تناقض نصوصاً ملهمة أخرى، مما يقطع بأن أحد النصين هو الملهم، واآلخر هو المدعى               

  .- إذا لم نقل بإدعاء اإللهام في كال النصين-
وسأورد فيما يلي النصوص الدالة على صالح األنبياء الذين قدح اليهود فيهم، وفي عصمتهم            

  .ندين على اإللهام في ذلك؛ ليتبين كذب دعوى اإللهام في هذا القدحمست
  

  .����نوح : أوالً
  : كما يلي����ورد في نصوص العهد القديم الثناء على نوح 

٨" .١و      بنَِي الريةً ِفي عمِنع دجفَو ا نُوحنُوحٍ   .َأم اِليدوا كَاِمالً ِفي      : هِذِه مارالً بجر نُوح كَان
اِلِهَأجاِهللا. ي عم نُوح ارس٩-٨:٦تك" [.و[.  
ادخُْل َأنْتَ وجِميع بيِتك ِإلَى الْفُلِْك، َألنِّي ِإياك رَأيتُ بارا لَدي ِفي هذَا  «: وقَاَل الرب ِلنُوحٍ  " .٢

  ].١:٧تك  [".الِْجيِل
٣. "مقَاَل لَهِنيِه وبا واُهللا نُوح كاربو :»واملئوا وأكثرواوا َأثِْمرض١:٩تك " [. اَألر[  
يا ابن آدم، ِإن َأخْطََأتْ ِإلَي َأرض وخَانَتْ ِخيانَةً، فَمددتُ يِدي علَيها وكَـسرتُ لَهـا                «١٣" .٤

          ،انويالْحو انا اِإلنْستُ ِمنْهقَطَعو ،وعا الْجهلَيلْتُ عسَأرِز، والْخُب اماُل    ١٤ِقوجا هُؤالَِء الرِفيه كَانو
-١٣:٥٤حز" [وداِنيآُل وَأيوب، فَِإنَّهم ِإنَّما يخَلِّصون َأنْفُسهم ِبِبرِهم، يقُوُل السيد الرب    نُوح: الثَّالَثَةُ

١٤.[  
الذي ناله ببره من  فأين البر الكامل في جيله؟، وأين البركة التي باركه اهللا بها؟، وأين الخالص              

وشَِرب ِمن الْخَمِر فَسِكر وتَعرى داِخَل      ٢١. وابتَدَأ نُوح يكُون فَالَّحا وغَرس كَرما     ٢٠" هذا النص؟   
  . ]٢١-٢٠:٩تك " [ . ِخباِئِه

   مطابقة لثناء اهللا تعالى عليه في كتابه الكريم،����ولما كانت النصوص التي تثني على نوح 
  .بد أن يكون اإللهام الذي ادعاه القوم في النص الذي يقدح فيه باطالًفال 
  .����إبراهيم : ثانياً

  ].١:٢٤تك " [ .وبارك الرب ِإبراِهيم ِفي كُلِّ شَيٍء" .١
َأواِمـِري وفَراِئـِضي    : ِمن َأجِل َأن ِإبراِهيم سِمع ِلقَوِلي وحِفـظَ مـا يحفَـظُ ِلـي             ٥"  .٢

  ].٥:٢٦تك [ .»راِئِعيوشَ
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في   ؟ وأين حفظه لشرائع اهللا وفرائضه من هذا النص         ����فأين حفظ البركة التي نالها إبراهيم       
كان يعلق في عنقه عقداً بـه       . (١)كان إبراهيم يتعاطى السحر ويعلمه    الملهم كما زعموا؟     تلمودهم

  .(٢)حجر ثمين يشفى بواسطته جميع األمراض
إن إبراهيم أيضاً يعرف العرافة ألنه أعطـى بعـض          (: خامات التلمود  حا هيقولوأين ذلك مما    

  (٣).) وفيها قوة السحر،الهدايا ألبنائه
  . وبإثبات التناقض بينهما يثبت بطالن دعوى اإللهام في تلك النصوص التلمودية الخبيثة

  .����لوط : ثالثاً
 إن سلمنا بصحة نسبتها     -، واإلشادة بعفته في رسالة بطرس الثانية        �ورد الثناء على لوٍط       

وَأنْقَذَ لُوطًا الْبار، مغْلُوبا ِمن ِسيرِة اَألرِدياِء ِفي  ٧:"  والتي كان يثني فيها على اهللا تعالى فقال        -إليه
 نَفْسه الْبارةَ ِباَألفْعـاِل     ِإذْ كَان الْبار، ِبالنَّظَِر والسمِع وهو ساِكن بينَهم، يعذِّب يوما فَيوما          . الدعارِة
  ].٨-٧:٢بط ٢" [ .اَألِثيمِة

وإذا كان باراً نزيهاً مبغضاً للفجور كما وصفه هذا النص اإلنجيلي، فإن دعوى اإللهـام فـي                 
  .النصوص التي أثبتت خالف ذلك هي دعوى باطلة

  .���� هارون: رابعاً
  ].٢٦:١٠٥مز " [تَارهَأرسَل موسى عبده وهارون الَِّذي اخ٢٦ْ"

 كان مبنياً على اختياٍر واصطفاٍء من اهللا تعالى،         - عليهما السالم    -فإرسال هارون مع موسى     
  !فكيف يصطفي اهللا من يشرك به؟

فالشك إذاً أن النصوص الدالة على وصفه بالشرك كما ادعى اليهود ال عالقـة لهـا باإللهـام      
  . اإللهي البتة

  .���� داود: خامساً
، وكونه مفلحاً في جميـع      �ذان النصان من أسفار العهد القديم إلى معية الرب لداود           يشير ه 

  :أموره، وأنه مختار، ومثبتٌ من قبل الرب
١٤" .١هعم بالرِقِه وِميِع طُرا ِفي جفِْلحم داود كَان١٤:١٨صم ٢" [.و[  
رفَعتُ مخْتَـارا ِمـن بـيِن       . علْتُ عونًا علَى قَِوي   ج«: ِحينَِئٍذ كَلَّمتَ ِبرْؤيا تَِقيك وقُلْتَ    ١٩" .٢

. َأيضا ِذراِعي تُشَدده  . الَِّذي تَثْبتُ يِدي معه   ٢١. ِبدهِن قُدِسي مسحتُه  . وجدتُ داود عبِدي  ٢٠. الشَّعِب
                                                           

  .١٧٥الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص (١)
 .٨١التلمود تاريخه وتعاليمه، ص (٢)
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة (٣)
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٢٢      ذَلِّلُهاِإلثِْم الَ ي نابو ،ودع هِغمر٢٣. الَ يِغِضيهِ     وبم ِربَأضِهِه، وجو امَأم هاءدقُ َأعحـا  ٢٤. َأسَأم
نُهقَر نْتَِصبِمي يِباسو ،هعِتي فَممحرانَِتي و٢٠:٨٩مز " [.َأم[ 

ومن كان مفلحاً في جميع طرقه، والرب معه، ويثبته، ويشدده، ورحمة الرب وأمانتـه معـه،                
لرب فكيف يكون زانياً مجرماً كما صـورته النـصوص الكتابيـة            باسم ا ) ملكه(وينتصب قرنه   
  !الملهمة عندهم ؟

  .مما يدّل على بطالن دعوى اإللهام في تلك النصوص
وجدتُ داود بـن    :  ِإذْ قَالَ  : "جاء في سفر أعمال الرسل من اإلنجيل قول بولس عن الرب          . ٣

  ]٢٢:١٣أع " [يسى رجالً حسب قَلِْبي،
 أي أن الرب راٍض عنه، ثم يكون كما وصـفه           -كما يعبرون – يكون حسب قلب الرب      فكيف

  !اليهود من الخسة والفجور؟
  .وبتناقض هذا مع ذاك يثبت بطالن اإللهام المدعى في ذلك الوصف المشين

  .����سليمان : سادساً
٢٤"  .١        عطَجاضا وهخََل ِإلَيدو ،َأتَهرام عثْشَبب داوى دزعو        هـما اسعنًـا، فَـدِت ابلَدا فَوهعم

،هبَأح بالرو ،انملَي٢٤:١٢صم ٢" [س[  
هوذَا يولَد لَك ابن يكُـون صـاِحب راحـٍة،          ٩: "  عن ربه  ����ما ورد على لسان داود       .٢

        لَيس كُوني هماس ِه، َألنالَيواِئِه حدِميِع َأعج ِمن هُأِريحواناِئيَل ِفي      . مرِكينَةً ِفي ِإسسا والَمُل سعفََأج
هو يبِني بيتًا السِمي، وهو يكُون ِلي ابنًا، وَأنَا لَه َأبا وُأثَبتُ كُرِسي ملِْكِه علَى ِإسـراِئيَل                 ١٠. َأياِمِه

ِإنَّمـا  ١٢. عك فَتُفِْلح وتَبِني بيتَ الرب ِإلِهك كَما تَكَلَّم عنْك        اآلن يا ابِني، ِليكُِن الرب م     ١١. ِإلَى اَألبدِ 
ِإلِهك بِة الراِئيَل ِلِحفِْظ شَِريعرِبِإس وِصيكيا ومفَهِفطْنَةً و بالر ِطيكع١٢-٩:٢٢أي ١" [.ي[  

له ابناً، ويوصيه بحفظ شريعته ثـم  فكيف يكون محبوباً للرب، ويكون الرب له أباً، وهو يكون   
أو ! يميل قلبه خلف اآللهة الباطلة، ويبني مذابح لألصنام، واألوثان إرضاء لنـسائه الغربيـات؟             

  !.يسخر الطيور، والشياطين بقوة السحر؟
  .وبذلك ال نشك في بطالن دعوى اإللهام في تلك النصوص

  
  .داث التاريخومع أح، تناقض هذه الدعوى مع العقل السليم: ثانياً

 فإنه يناقض مـا     - وحاشاه من ذلك   – بابنتيه   - عليه السالم  – مثل ما ذكره القوم من زنا لوط        
  :  هذا التناقض من عدة أوجه- رحمه اهللا–ورد في العهد القديم وقد أوضح ابن حزم 
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ليس أحد في األرض يأتي كـسبيل       :  من قولهما  - عليه السالم  – ما ذكر عن بنتي لوط       :فأولها
نساء تعالي نسقي أبانا خمراً، ونضاجعه، ونستبقي منه نسالً، فهذا كالم أحمق في غاية الكذب،               ال

  .والبرد أترى كان انقطع نسل ولد آدم كله حتى لم يبق في األرض أحد يضاجعهما
 عليه  –إن هذا لعجب فكيف، والموضع معروف إلى اليوم بين تلك المغارة التي كان فيها لوط                

 إال فرسخ واحد ال يزيد ثالثة أميال        - عليه السالم  –يه وبين قرية سكنى إبراهيم       مع بنت  -السالم
  .فقط فهذه سوأة

 علـى اهللا عـز      (١)  هذه الطومة   - لعنه اهللا  – إطالق الكذاب الواضع لهم هذه الخرافة        :والثانية
بنتيه وجل من أنه أطلق نبيه، ورسوله صلى اهللا عليه وسلم على هذه الفاحشة العظيمة من وطء ا               

  . واحدة بعد األخرى
فإن قالوا ال مالمة عليه في ذلك ألنه فعل ذلك، وهو سكران، وهو ال يعلم من هما قلت فكيف                   
عمل إذ رآهما حاملتين، وإذ رآهما قد ولدتا لغير رشده، وإذ رآهما تربيـان أوالد الزنـا هـذه                   

  .، وبرسله عليهم السالمفضائح األبد وتوليد الزنادقة المبالغين في االستخفاف باهللا تعالى
 فرخي الزنا إلى والدة لـوط       (٢)إطالقهم على اهللا تعالى أنه نسب أوالد ذينك الزنيمين        : والثالثة

عليه السالم حتى ورثهما بلدين كل ورث بني إسرائيل، وبني عيسو ابني إسحاق سواء بـسواء                
 .(٣)تعالى اهللا عن هذا علواً كبيراً 

في نفي العصمة عن األنبياء لما جاء به العقل السليم، والفطر           وإذا ثبت مناقضة نصوص القوم      
  . بل هي مجرد دعوى باطلةالمستقيمة، ثبت أن هذه النصوص ليست من اإللهام في شيء،

  
  
  
  
  

                                                           

القاموس المحيط، للعالمة مجد الدين محمد بـن يعقـوب          : انظر[وأراد هنا الداهية    ، الداهية، المنية: الطومة (١)
، ٦محمـد نعـيم العرقـسوسي، ط      : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف      : ي، تحقيق الفيروزآباد

  ].١١٣٤، ص)طوم(، مادة ]م١٨٨٩ -هـ ١٤١٩بيروت، مؤسسة الرسالة، [
القـاموس المحـيط،    : انظر[، واللئيم المعروف بلؤمه أو شره    ، والدعي، المستلحق في قوم ليس منهم    : الزنيم (٢)

 ].١١١٩، ص )زنم: (مادة
  ).١/١٣٦(، الفصل في الملل واألهواء والنحل (٣)
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  المطلب الثالث
  .موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة المسيح المنتظر على اإللهام

. نصوص األسفار المقدسة، ونصوص التلمـود     آمن اليهود بعقيدة المسيح المنتظر بناء على        
  .وزعموا أن هذه العقيدة مبنية على اإللهام

وقد تناولت النصوص الملهمة التي عرضت هذا المعتقد عدة جوانب متعلقة بهذا المـسيح،              
  :هي

 .تحديد هويته، ونسبه .١

 .عالمات قرب ظهوره .٢

 .البركة والسالم اللذان يعمان العالم بعد ظهوره .٣

سليم بصحة اإللهام في الشواهد الدالة على السالم الذي يعم األرض بعد ظهـور              وقد تقبل الت  
  .المسيح، واعتبار ذلك من بقايا الوحي اإللهي الحق

 فهذا  -كما يزعمون -أما تحديد هوية المسيح المنتظر عند اليهود، وأنه سيكون من نسل داود           
  .مما ال يمكن التسليم به البتة

  .إلسالم ونظرة اليهود اليوم في شخصية المسيح المنتظر خالفٌ جوهري بين ا فهناك
–عيسى بن مريم عليه السالم      :  هو -والنصرانية كذلك –فالمسيح المنتظر في نظر اإلسالم      

  .-مع اختالف النصارى عن المسلمين في اعتقاد ربوبيته
ـ                يكون أما من وجهة النظر اليهودية فإن المسيح المنتظر هو من نسل داود عليه السالم، وس

  .ملكاً خاصاً لبني إسرائيل، يقتص من أعدائهم ويقيم العدل لهم
ونحن كمسلمين قد نقبل التسليم بصدق اإللهام في النصوص الدالة على عموم الـسالم فـي                

 عن البركة والرخاء وطيب     �العالم بظهور المسيح، لكونها موافقة لما جاء في حديث النبي           
  .ه السالمالعيش في زمن المسيح بن مريم علي

وبذلك نسلّم بصحة اإللهام في النصوص الدالة على عموم الرخاء والبركة بظهور المـسيح              
  .في التصور اليهودي، مع خالفنا معهم وعدم تسليمنا بهويته وشخصيته

فيكـون  : " �قال رسول اهللا    :  قال -� –ومن األحاديث الدالة على ذلك، حديث أبي أمامة         
 عدالً، وإماماً مقسطاً، يدق الصليب، ويذبح الخنزير، ويضع         عيسى بن مريم في أمتي حكماً     

الجزية، ويترك الصدقة، فال يسعى على شاة وال بعير، وتُرفع الشحناء والتباغض، وتُنـزع              
حمة كل ذات حمة، حتى يدخل الوليد يده في في الحية فال تضره، وتضر الوليدة األسد، فال                 

لبها، وتمأل األرض من السلم، كما يمأل اإلنـاء مـن           يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه ك      
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الماء، وتكون الكلمة الواحدة، فال يعبد إال اهللا، وتضع الحرب أوزارها، وتُسلب قريش ملكها، 
 القطـف مـن     النفر على وتكون األرض كفاثور الفضة، تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع           

تشبعهم، ويكون الثور بكذا من المال، ويكون       العنب، فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة، ف      
  (١)...".الفرس بالدريهمات

طوبى لعيش بعـد المـسيح، يـؤذن        : " �قال رسول اهللا    : ، قال �ومن حديث أبي هريرة     
للسماء في القطر، ويؤذن لألرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، وحتى               

 الحية فال تضره، وال تشاح، وال تحاسـد، وال         يمر الرجل على األسد فال يضره، ويطأ على       
  .(٢)"تباغض

هويتـه،  : وأما بقية الشواهد المقدسة عند اليهود، والتي تتناول قـضية المـسيح المنتظـر             
وإرهاصات ظهوره، وحال اليهود عند ظهوره، فقد وردت إما في سـفر إشـعياء، أو فـي                 

  .نصوص التلمود، أو في البروتوكوالت
  :نسلّم بصدق هذا اإللهام المدعى من عدة أوجهومن ثم فإننا ال 

يمكننا عدم التسليم بصحة نبوة إشعياء إبتداء، وبذلك ال يلزمنا القول بصدق الـسفر               .١
المنسوب إليه، وأنه منتسب للوحي اإللهي الحق، وعلى اليهود أن يقيموا لنا الـدليل              

 .على صحة ذلك

^��_��`���m:  قوله تعالى  لو سلّمنا بصحة نبوة إشعياء، باعتبار دخوله في        .٢
��m��l���k��j��i��hg��f��e��d��c��b���al ] النــساء :

١٦٤.[ 

فإننا ال نسلّم بصحة نسبة هذا السفر إليه، خاصةً وقد تطرق الشك في تمام نسبته إليه إلـى                  
 على أن سفر إشعياء هـو    -على اختالف فرقهم  –الالهوتيين من النصارى، والذين يجمعون      

كمـا  ) كلمة اهللا(د القديم القانونية، والتي يرون أنها وحي من عند اهللا، أو أنها من أسفار العه 
  .يعبرون عنها

فهذا الخوري بولس الفغالي يوضح آراء الشراح من النصارى حول كاتب سفر إشعياء، من              
. ال يبدوا القسم األول من إشعيا واحداً، بل مجموعة من أقوال نبوية وأخبار            : (يكون؟ فيقول 

ض الشراح يحاولون أن يجدوا فيه رسمة حزقيال وإرميا، ويـرى آخـرون مجموعـات         بع

                                                           

  ).٢٨/٣٣٣( صحيح الجامع الصغير،  (١)
  ).٥/٤٣١( سلسلة األحاديث الصحيحة،  (٢)
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ضمت بعضها إلى بعض وزيدت عليها مواد عديدة، وفئة ثالثة تقول بوحدة الكتاب، ولكـن               
  .(١))بدلت بعض المقاطع

إذاً فهناك شك في نسبة سفر إشعيا إليه، بحيث يرد احتمال أن تكون بعض مقاطع السفر من                 
وما كـان إلهيـاً     . ة عدة أشخاص ثم جمعت بعضها مع بعض، وزيد عليها، وبدل فيها           كتاب

  .خالصاً من وجهة نظر اإلسالم يستحيل أن يكون هذا حاله
وتساءل الـشراح عـن     : (ثم يستطرد الخوري في كالمه عن القسم الثاني من السفر، فيقول          

ف الكاتب عينه؟ كـل هـذه أسـئلة     هل ُأقحمت في الكتاب أم هي من تألي       : أناشيد عبد الرب  
  .(٢))مازال الشراح يطرحونها ويجادلون فيها، وال يجدون لها جواباً يقنع الجميع

وطالما أن هناك أجزاء من السفر يتطرق الشك إلى صحة الوحي فيها، فإن ذلـك ال يـؤمن    
تلك النصوص ومن هنا فإننا ال نستطيع التسليم باإللهام المدعى في . على غيرها من األجزاء

  .الكتابية، بل نرفض التسليم بذلك رفضاً تاماً
وأما بقية النصوص الواردة بشأن ذلك المسيح المنتظـر والمبثوثـة فـي ثنايـا التلمـود،                 
والبروتوكوالت فإننا نرد اإللهام المدعى فيها بناء على األصل الذي نسلّم به، وهـو عـدم                

اث العقائد، وإنما ال يعمل به إال عند فقد التـرجيح           انفراد اإللهام بتشريع األحكام، أو استحد     
  .بين المباحات

وينبغى لقبوله أال يعارض النصوص الشرعية المبنية على الـوحي اإللهـي، فـإذا كانـت                
النصوص الشرعية في القضية التي يدعي فيها القوم اإللهام مشكوك في صحة الوحي فيهـا               

وبذلك يتبين لنا كذب دعوى قيـام       . لك أمر مستحيل  ابتداء، فإن التسليم بصحة اإللهام عند ذ      
  .والحمد هللا رب العالمين. عقيدة المسيح المنتظر على اإللهام وسقوطها

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٠٥ المحيط الجامع في الكتاب المقدس، ص (١)
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة (٢)
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  المبحث الرابع
  موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة اليهود شعب اهللا المختار على اإللهام

   
  :سباب التاليةال نسلم مطلقا بقيام هذا المعتقد على اإللهام، وذلك لأل

  .مناقضة نصوصه لنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة: أوالً
فقد ورد في كتاب اهللا تعالى أن اهللا عز وجل فضل بني إسرائيل على غيرهم، كما فـي قولـه          

  .]٤٧: البقرة[ �m��Á��À���¿���¾��½��¼��»�����º��¹��¸���¶��µl:تعالى
����m�����©��¨��§��¦��²±��°��¯��®��¬���«��ª:وقوله تعالى 

��Ä��Ã��Â��Á����������À��¿��¾��½¼��»���º��¹��¸��¶���µ�������´��³
���Ç��Æ��Ål ]١٣٧: األعراف.[  

�m��s���r��qp��o��n��m��l���k��j��i��h��g��f��e��d��c:وقوله تعالى 

��|��{��z�����y��x�������w��v���u��tl ]٩٣: يونس.[  
��m�`���_��^��j��i��h����g��f��e��d��c��b���a:وقوله تعـالى  

��kl ]١٦: الجاثية.[ 

`���m��g��f��e��d��c��b��a: وقد شرط اهللا لهذا التفضيل شروطاً كقوله تعالى       
��z��yx����������w��v��u��t��s��r��q���p��o��n��m��l��k��j��i����h
��k��j��i��h��g��f���e��d��c��b��a��`��_��~��}���|��{

��n���m��l��r��q��p��ol ]٤٣ – ٤٠: البقرة.[  
ــه §���¨��©���m��µ��´��³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª:وكقولـ

��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º��¹����¸��¶

���Æ��Å��Ä��M��L��K��J��I���H��G��F��E���D��C��B��A
���P��O��Nl ]٨٤ – ٨٣: البقرة.[  

���m�Ì��Ë��Ê���É��È��Ç��Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��Ò���Ñ��Ð��Ï��Î��Í:وقوله

���Ô��Ól ]١٥٤: النساء.[  
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�m����C��B��A :إال أنهم نقضوا ميثاقهم مع ربهم عز وجل، فاستحقوا اللعنة، قال تعـالى       
��W����V��U��T���S��R��Q��P��O��NM��L��K��J�����I����H��G��F��E��D

��Xl ]١٥٥: النساء.[  
���m�����~��}���|{��z�y��x��w�v��u:وقال عز وجـل    

��º��¹��¸¶��µ��´���³²��±��°��¯��®��¬��«��ª��©��¨§��¦����¥��¤��£��¢¡
���½��¼��»l ]١٣: المائدة.[  

�m��\��[������Z��Y: بل سماهم القرآن كفاراً واستحقوا اللعن من أنبيائهم، قـال تعـالى           
��m��l���k��j��i��h��g��f��ed��c���b��a��`��_��^��]

�w��v��u��t���s��rq��p��o��n�l ]٧٩ – ٧٨: المائدة.[  
  .(١)الطرد، واإلبعاد عن الخير، وقيل عن اهللا: وكما هو معلوم فإن اللعن هو

  !وما الذي يبقى من االصطفاء، واالختيار بعد الطرد من اهللا ؟
وبذلك يثبت أن اإللهام في األدلة التي أوردها القوم في عرض هذه العقيدة معارض لمـا فـي                  

  .همة كما زعموا ما ناقضت كتاب اهللا العظيمكتاب اهللا، ولو كانت مل
  . وبذلك يتبين بطالن هذه الدعوى من هذا الوجه

بل إنهم ارتدوا، وعبدوا األصنام أكثر من مرة، وأشركوا باهللا الواحد األحد كما يـشهد بـذلك                 
�m��O��N��M��LK��J���I��H��G��F��E�����D��C���B��A: كتاب اهللا تعالى  

S��������R��Q�����P��Z��Y��X����W��V���UT��l ]١٣٨: األعراف.[  
. وفَعَل بنُو ِإسراِئيَل الشَّر ِفي عينَِي الرب وعبـدوا الْبعِلـيم          ١١: "ويصدقه كتابهم الذي ورد فيه    

ِلهٍة ُأخْرى ِمن آِلهـِة     وتَركُوا الرب ِإله آباِئِهِم الَِّذي َأخْرجهم ِمن َأرِض ِمصر، وساروا وراء آ           ١٢
      بَأغَاظُوا الرا ووا لَهدجسو ،ملَهوح وِب الَِّذينوثَ     ١٣. الشُّعـشْتَارعَل وعوا الْبدبعو بكُوا الرتَر .

عهم ِبيِد َأعداِئِهم حـولَهم،  فَحِمي غَضب الرب علَى ِإسراِئيَل، فَدفَعهم ِبَأيِدي نَاِهِبين نَهبوهم، وبا        ١٤
اِئِهمدَأع امقُوِف َأملَى الْوع دعوا بقِْدري لَم١٤-١١:٢قض[  ".و.[  

هـذَا  ١٠. هكَذَا ُأفِْسد ِكبِرياء يهوذَا، وِكبِرياء ُأورشَـِليم الْعِظيمـةِ     : هكَذَا قَاَل الرب  " :وورد كذلك 
رير الَِّذي يْأبى َأن يسمع كَالَِمي، الَِّذي يسلُك ِفي ِعنَاِد قَلِْبِه ويِسير وراء آِلهٍة ُأخْـرى                الشَّعب الشِّ 

حقْوِي َألنَّه كَما تَلْتَِصقُ الِْمنْطَقَةُ ِب١١. ِليعبدها ويسجد لَها، يِصير كَهِذِه الِْمنْطَقَِة الَِّتي الَ تَصلَُح ِلشَيٍء

                                                           

 ).  ٨/٩١(لسان العرب، :  راجع (١)
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اِإلنْساِن، هكَذَا َألْصقْتُ ِبنَفِْسي كُلَّ بيِت ِإسراِئيَل وكُلَّ بيِت يهوذَا، يقُوُل الرب، ِليكُونُوا ِلي شَـعبا                
  ].١١-٩ :١٣إر ."[واسما وفَخْرا ومجدا، ولِكنَّهم لَم يسمعوا

هم تَركُوا الرب ِإلههم الَِّذي َأخْرج آباءهم ِمن َأرِض ِمـصر،           ِمن َأجِل َأنَّ  فيقولون  : "وورد كذلك 
كُلَّ هذَا الشَّر ِهملَيع بالر لَبج ا، ِلذِلكوهدبعا ووا لَهدجسى وٍة ُأخْركُوا ِبآِلهستَم٩ :٩مل ١"[و.[   

�m��B��A: لرد عليها في قولـه تعـالى      وقد جاء في كتاب اهللا تعالي نص هذه العقيدة وا         
��W��V���U��T��SR��Q��P��O��N��ML��K��J���I��HG��F��E��D��C

��d��c��b��a`��_���^��]��\��[��ZY��Xl ]١٨: المائدة.[  
  . لما ردته نصوص القرآن الكريم– كما يزعمون –ولو كان هذا االعتقاد مبنياً على إلهاٍم حق 

زعمهم بأن لهم اآلخرة عند اهللا عز وجل من دون األمم رد قـوي      وفي رد القرآن الكريم على      
�m��H��G��F���E��D�������C��B��A: ومفحم على دعوى اإللهام في هذه العقيدة، قال تعالى        

��[��Z��YX��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I

��]���\l ]٩٥ – ٩٤: البقرة.[  
 أردت أن أبـين أن مناقـضتها        – كثير في كتاب اهللا تعـالى         وغيرها -وبعرضي لهذه األدلة    

  .لدعوى اإللهام في هذه العقيدة لدى اليهود لهو من أقوى األدلة على بطالن هذه الدعوى
  

  .  مناقضتها لنصوص التوراة والعهد القديم: ثانياً
ولعنهم مما فقد ورد في مواطن كثيرة من العهد القديم، أن اهللا عز وجل قد غضب على اليهود،      

يناقض هذه الخيرية، وهذا االختيار، واالمتياز، ووجود هذه الشواهد من أكبر األدلة على تهافت              
  ).دعوى اإللهام(هذه الدعوى 

  :وهذه بعض األمثلة على ذلك
ِمن َأجـِل َأن هـذَا      «: فَحِمي غَضب الرب علَى ِإسراِئيَل وقَالَ     ٢٠: "ورد في سفر القضاة    -١
فََأنَا َأيـضا الَ َأعـود      ٢١عب قَد تَعدوا عهِدي الَِّذي َأوصيتُ ِبِه آباءهم ولَم يسمعوا ِلصوِتي،            الشَّ

  ] .٢١ -٢٠: ٢قض  "[َأطْرد ِإنْسانًا ِمن َأماِمِهم ِمن اُألمِم الَِّذين تَركَهم يشُوع ِعنْد موِتِه
: ِاسمِعي َأيتُها السماواتُ وَأصِغي َأيتُها اَألرض، َألن الـرب يـتَكَلَّم          ٢: " ورد في إشعياء   -٢
»      لَيا عوصفَع ما هَأم ،منَشَّْأتُهو ِنينتُ بيبـا        ٣. راِحِبِه، َأملَفَ صِمع ارالِْحمو هِرفُ قَاِنيعي راَلثَّو

  عاِئيُل فَالَ يرِرفُِإس .  مفْهِبي الَ يِل فَـاِعِلي          ٤. »شَعِب الثَِّقيِل اِإلثِْم، نَـسِة الْخَاِطَئِة، الشَّعٌل ِلُألميو
  فِْسِدينالَِد مَأو ،اءٍ         ! الشَّرروا ِإلَـى وتَـداِئيَل، ارروِس ِإسانُوا ِبقُدتَهاس ،بكُوا الر٥. تَر   لَـى مع

ِمن َأسفَِل الْقَـدِم ِإلَـى      ٦. كُلُّ الرْأِس مِريض، وكُلُّ الْقَلِْب سِقيم     ! زدادون زيغَانًا تُضربون بعد؟ تَ  
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              نتُلَـي لَـمو بـصتُع لَـمو رصتُع ةٌ لَمةٌ طَِريبرضاطٌ وبَأحو حرْل جةٌ، بِفيِه ِصح سْأِس لَيالر
َأرضكُم تَْأكُلُها غُربـاء قُـدامكُم، وِهـي خَِربـةٌ          . مدنُكُم محرقَةٌ ِبالنَّارِ  .  خَِربةٌ ِبالَدكُم٧. ِبالزيِت

 " .فَبِقيِت ابنَةُ ِصهيون كَِمظَلٍَّة ِفي كَرٍم، كَخَيمٍة ِفي مقْثََأٍة، كَمِدينٍَة محاصـرةٍ           ٨. كَانِْقالَِب الْغُرباءِ 
 ].٨-٢: ١إش [

واآلن يا سكَّان ُأورشَِليم وِرجاَل يهوذَا، احكُموا بيِني وبـين          «٣": ورد أيضاً في سفر أشعياء    و
ماذَا يصنَع َأيضا ِلكَرِمي وَأنَا لَم َأصنَعه لَه؟ ِلماذَا ِإِذ انْتَظَرتُ َأن يصنَع ِعنَبا، صـنَع                ٤. كَرِمي

َأهـِدم جدرانَـه    . َأنِْزع ِسياجه فَيِصير ِللرعـيِ    : فَاآلن ُأعرفُكُم ماذَا َأصنَع ِبكَرِمي    ٥ا؟  ِعنَبا رِديئً 
وُأوِصي الْغَيم َأن الَ    . وَأجعلُه خَرابا الَ يقْضب والَ ينْقَب، فَيطْلَع شَوك وحسك        ٦. فَيِصير ِللدوسِ 

ع ِطرمايطَرِه م٦-٣ : ٥إش [ .»لَي.[  

  :ومن األمثلة كذلك على مناقضة شواهد هذه العقيدة لنصوص العهد القديم
ما ورد في سفر التكوين من الحديث حول بركة يعقوب عليه السالم على بنيه، وأنه وضـع                 
يده اليمني على رأس أفرايم بن يوسف، واليسرى على رأس منسى بن يوسف، وأن ذلك شـق                 

 يوسف عليه السالم وقال ال يحسن  هذا يا أبت ألن هذا بكر ولدي فاجعل يمينك على رأسه                   على
يعنى منسى فكره ذلك يعقوب، وقال علمت يا بني علمت، وستكثر ذريه هذا وتعظم، ولكن أخوه                

  (١).األصغر يكون أكثر منه نسالً وعدداً يعنى أن أفرايم يكون عدد نسله أكثر من عدد نسل منسى
 يوشع أن بني منسى كانوا إذ دخلوا الشام وقـسمت علـيهم األرض              (٢) ذكر في مصحف   وقد

اثنين وخمسين ألف مقاتل وسبعمائة وأن بني أفرايم كانوا حينئذ اثنين وثالثين ألفـاً وخمـسمائة              
 أنه ملك عشرة أسباط من بني إسرائيل        (٣)" مالخيم"وفي كتاب لهم آخر معظم عندهم أيضاً اسمه         

ن عليه السالم إلي أن ذهب األسباط المذكورين، وسبوا من بني أفرايم ملكـين كانـت                بعد سليما 
مدتها جميعاً ستة وعشرين سنة فقط، ووليهم من بني منسي خمسة ملوك، واتصلت دولتهم مائة               
عام، وعامين، ولم يكن فيمن ملك األسباط العشرة أقوى ملكاً من هؤالء المنسايين، وهذا ضـد                

 الـذي حكـوه عنـه       -)الباحثة( أن نسل أفرايم سيكون أكثر من نسل منسى           من –قول يعقوب   
 .(٤)وحاشى هللا أن يكذب نبي فيما ينذر به عن اهللا عز وجل

                                                           

  ).١٩-١٣(، األعداد )٤٨(حاح وردت القصة كاملة في اإلص (١)
 .يعني سفر (٢)
 .مالخي (٣)
 ).١/١٥٢(الفصل في الملل واألهواء والنحل،  (٤)
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ولو كان اإللهام المدعي في نصوص اختيار بني إسرائيل ملهماً حقاً لما ناقض هذه الـشواهد               
  .السابقة

  
  .هذه العقيدة تناقض الواقع: ثالثاً

  :ير متّسقة تاريخياً، وواقعياً، ومن أمثلة ذلك فنصوصها غ
يقول صاحب الفصل في الملـل      " ملعون كنعان عبد العبيد يكون إلخوته       : "في قولهم   -أ 

ثم نسي المحرف أو تعاظم استخفافاًً بهم فلم يطل لكنه (واألهواء والنحل معلقاً على هذا النص 
، ومصرايم، وفوحا، وكنعان، وبنو     بعد ستة أسطر قال إذ ذكر أوالد حام فقال بنو حام كوش           

كوش، وصبان، وزويلة، ورغاوة، ورعمة، وسفتخا، وبنو رعمة السند، والهند، وكوش ولـد           
نمروذ الذي ابتدأ يكون جباراً في األرض الذي كان جبار صيد بين يدي اهللا عز وجل وكان                 

نبي معظم جداً   فحصل من هذا الخبر تكذيب نوح في خبره، وهو بإقرارهم           . أول مملكته بابل  
إذ وصف أن ولد أبي كنعان صاروا ملوكاً على أخوة بني كنعان، وعلى بنيهم، ثم العجب كله        
على ما توجبه توراتهم كان ملك نمروذ بن كوش بن كنعان بن حام علـى جميـع األرض،                  

  .(١)ونوح حي، وسام بن نوح حي فما لنا نرى خبر نوح معكوساً، وحاشا هللا أن يكذب نبي
تنادا إلى النصوص الواردة في التوراة يعتقد بنو إسرائيل أنهـم حقـاً شـعب اهللا                اس -ب 

نـصيب مـن بركـة اهللا     " بكر إسحاق"، وعيسو "بكر إبراهيم"المختار ولكن أليس إلسماعيل    
 وهل يفرق اهللا بين أبناء إسحاق؟ أم يتناسـى          -مع العلم بأن البكر مقدس في إسرائيل      -هذه؟  

 كان يحب عيسو أكثر من يعقوب، وكان يريد أن يعطيه بركته لـوال              كتبة التوراة أن إسحاق   
كيف يتناسى كتبة التوراة أن يعقوب سرق بركة أبيـه مـن            ! خدعة رفقة أم يعقوب وعيسو؟    

وهنا يتساءل اإلنسان إن لم تـتم       ) حاشا اهللا ! (شقيقه التوأم عيسو وهل يعطي اهللا العهد للص؟       
 هل كان أبناء إسرائيل هم شعب اهللا المختار أم أبنـاء            !هذه السرقة فماذا كان الموقف اآلن؟     

وهل جعلوا من أنفسهم شعب اهللا المختار بأنهم سـرقوا حـق عيـسو فـي بركـة                  ! عيسو؟
  .(٢)إسحاق

األمم وتخضع الشعوب، وتكون مولى      تخدمك:   بطالن بركة إسحاق إذ قال ليعقوب       -ج 
وهذه كذبات متواليات، واهللا مـا       وألخيك تستعبد، وقوله لعيسو،   إخوتك ويسجد لك بنو أمك،      

خدمت األمم قط يعقوب، وال بنيه بعد، وال خضعت لهم الشعوب، وال كانوا موالي إخـوتهم،                
                                                           

 ).بتصرف). (١٢٦-١/١٢٥(الِفصل في الملل واألهواء والنحل،  (١)
 ).بتصرف. (٢١٣ص، التوراة العقل العلم التاريخ (٢)
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وال سجد لهم، وال له بنو أمه بل بنو بني إسرائيل خدموا األمم في كل بلدة، وفي كل أمـة،                     
  .(١)وهم خضعوا للشعوب قديماً، وحديثاً في أيام دولتهم، وبعدها

 فلعمري لقد صح ضد ذلك جهاراً تكون مولى إخوتك ويسجد لك بنو أمـك ا قوله   وأم  -د 
إذ في توراتهم أن يعقوب كان راعي ابن عمه البان بن ناحور بن المك، وخادمه عـشرين                 
سنة، وأنه بعد ذلك سجد هو، وجميع ولده حاشا من لم يكن خلق منهم بعد ألخيه عيسو مراراً           

ب، وال ملك قط أحد من بني يعقوب بني عيسو، وأن يعقوب        كثيرة، وما سجد عيسو قط ليعقو     
  ...تعبد لعيسو في جميع خطابه له وما تعبد قط عيسو ليعقوب 

فما نرى عيسو، وبنيه إال موالي يعقوب، وبنيه، وكذلك ملك بنو عيسو بـإقرار تـوراتهم         
لـك بنـو   ميراثهم لساعير وهي جبال الشراة، وبنو لوط ميراثهم بمؤاب، وعمان قبـل أن يم  

فما نرى تلك البركة كانت إال معكوسة،       ... إسرائيل ميراثهم  بفلسطين واألردن بدهر طويل        
  .(٢)ونعوذ باهللا من الخذالن

  ].٣٧:٣تك  "[وكان إسرائيل يحب يوسف ألنه ولد له في شيخوخته: "في قولهم  -ه 
ـ  –فهذه العلة توجب محبة بنيامين ألنه ولد له بعد يوسف بأزيد من سـتة سـنين                  نص  ب

  وتوجب مشاركة يساكر، وزبولون في المحبة ليوسف، ألنـه ال شـك فـي أن                 –توراتهم  
زبولون ال يزيد على يوسف إال سنة واحدة فقط، وال يزيد عليه يساكر إال سنتين فقط، أو أقل             
من ذلك ففي هذا الخبر كذب مقطوع به ضرورة، والبد، وال يجوز قليل الكذب، وال كثيـرة                 

  (٣).وال أنبيائهعلى اهللا تعالى، 
  .وهناك غير هذه األمثلة أعرضت عنها خشية اإلطالة

  
  . هذه الدعوة تناقض العقل السليم والفطرة المستقيمة: رابعاً

أثبتت نصوص العهد القديم، وكذلك آيات كتاب اهللا عز وجل أن بنى إسرائيل عبدوا األصنام،               
  .وعبدوا العجل وعشتورت، وغيرها

ختار األصنام ؟؟ العجل المسبوك في برية سيناء، والبعل، وعـشتورت،           فهل يعبد شعب اهللا الم    
  !.هل اختارهم اهللا ألنهم تركوه وعبدوا غيره؟!! وملكوم، وغيره، وغيره من األصنام

                                                           

 ).١/١٤٠(الِفصل في الملل واألهواء والنحل،  (١)
 )بتصرف). (١/١٤١(مرجع نفسه، ال (٢)
 ).١/١٤٥(المرجع نفسه،  (٣)
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وتفضيلهم عيش الـرق  !. هل من خصائص شعب اهللا المختار الهرب من الجهاد في سبيل اهللا؟       
  !!.والعبودية عن االستشهاد في سبيل الحق

  .(١)!.والتذمر عليه؟!.. العصيان هللا؟.. هل من ميزات شعب اهللا المختار
  

  . العقل والتاريخ يقضيان بخالف ما ادعى اليهود اإللهام فيه: خامساً
  .فإنهم ادعو أن اختيار الرب إلسحاق، ونسله مبني على اإللهام

 – معاشر المسلمين    –نا  والواقع يقضي بأن يكون االختيار، واالصطفاء إلسماعيل، ونسله، وإن        
  :نتساءل
" األرض من النيل إلى الفـرات     "لماذا ينسى كتبة التوراة أن اهللا قطع العهد مع إبراهيم             - أ

لقد حقق اهللا وعده، ونسل إبراهيم، وإسماعيل من النيل إلى          ! بعد أن أنجب إسماعيل مباشرةً ؟     
  .الفرات حقا بل وفي أرجاء العالم أجمع

 الكتاب الذي كتبوه بأنفسهم بإرشاد      -الحون، والكتاب المقدس    األرض يرثها العباد الص    - ب
 فيه من األدلة والبراهين ما يقطع الشك باليقين علـى       -من الروح القدس كما يقول أهل الكتاب      

بني إسرائيل قوم عاصون هللا فاسقون، ومن هذه األدلة الدامغة كثرة أنبيائهم، فكثرة األنبياء التي 
اً تدل داللة قاطعة على فساد هذا الشعب، وعصيانه ألنهم لو كانوا            نزلت لبني إسرائيل خصيص   

 .(٢)صالحين لو كانوا حقاً شعب اهللا المختار ما أرسل لهم النبي بعد اآلخر

  . ولو كان اإللهام المدعى في هذه النصوص حقاً لما كذبه، بل لما شهد الواقع بخالفه
  .       مما يدل على بطالن هذه الدعوى وتهافتها

شـعب اهللا  (وهكذا، وبعد كل هذه التناقضات يتبين لنا كذب دعوى القوم فـي قيـام عقيـدة          
  .                       على اإللهام، وسقوطها، والحمد هللا رب العالمين) المختار

                                                           

 .٢١٣التوراة العقل العلم التاريخ، ص (١)
 .٢١٤المرجع نفسه، ص (٢)
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  الباب الثاني

  .دعوى اإللهام عند النصارى

 

  

  :ويشتمل على أربعة فصول

  .النصارىمفهوم اإللهام عند : الفصل األول

  .العقائد المبنية على اإللهام عند النصارى: الفصل الثاني

  .أثر اإللهام في اختالف الفرق النصرانية في العقائد: الفصل الثالث

  .موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند النصارى: الفصل الرابع
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  .مفهوم اإللهام عند النصارى: الفصل األول

 

  

  :ويشتمل على مبحثين

  .مفهوم اإللهام عند النصارى: األولالمبحث 

.مفهوم الروح القدس، ودوره في حدوث اإللهام: المبحث الثاني
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  مقدمة
عند بحثي عن معنى اإللهام عند النصارى وجدت الكالم عنه متغيراً بتغير نوع الفكـر الـذي                  

فية، وكـالم   تناوله، أو تحدث عنه، فكالم الالهوتيين فيه مختلف عن كالم الغنوصيين، وكالم الصو            
  .هؤالء مختلفٌ عن كالم الفالسفة

رأي كـل  فإني سأعرض    الديانة النصرانية اليوم يمثلها على وجه العموم الالهوتيون،          وحيث إن 
إلى موضعه من الفصل الرابع مـن        المختلفة حول اإللهام     آلراءفريق على حدة، تاركة الرد على ا      

  .هذا الباب إن شاء اهللا تعالى
  :فصل إلى مبحثين، هماوقد قسمت هذا ال

  . تعريف اإللهام في اللغة، وعند الالهوتيين:المبحث األول
  . مفهوم الروح القدس، ودوره في حدوث اإللهام:المبحث الثاني

 إلى ثالثة مطالب،    – إن شاء اهللا     –بدأ بمشيئة اهللا، وعونه في المبحث األول، والذي سأقسمه          أوس
  : وهي

  .لغةً، واصطالحاً مفهوم اإللهام :المطلب األول
  . اإللهام اللفظي، والمعنوي:المطلب الثاني
  .عصمة الكتاب المقدس: المطلب الثالث
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 المطلب األول

  .، واصطالحاً∗∗∗∗مفهوم اإللهام لغةً
  

  :  له فقد ورد اإللهام في قاموس ويبستر الكامل أنه المعنى اللغوي  فأما
  فعل االستنشاق أو الشهيق؛ أو  -١
 ئتين؛ أوسحب الهواء إلى الر -٢

  قدرة الثدييات على رفع جدران الصدر، وتسطيح الحجاب الحاجز؛ أو -٣

  .)١( نقيض الزفير -٤
  :المعنى االصطالحي فينقسم إلى قسمينوأما 
  .المعنى االصطالحي العام .أ 
  .المعنى االصطالحي الديني .ب 

  :اختلف في تعريفه على آراء، من أهمهاف،  لهالمعنى االصطالحي العامفأما 
ممارسة تحفيز، أو رفع التـأثير فـي العقـل، والفكـر، أو العواطـف،             القدرة على    -١

  . )٢(واألحاسيس
التأثير القدسي الذي يمارس     التوجيه أو : اإللهام كاسم مشتق من الفعل ألهم الذي يعني        -٢

  .)٣(مباشرة على عقل وروح البشر
  .تحفيز العقل، أو العاطفة إلى مستوى عالي من الشعور، أو النشاط  -٣

  .)٤(ة كون الشخص محفز إلى درجٍة عاليةحال: أو هو

                                                           

  . حاولت جاهدة الوصول إلى معنى اإللهام في اللغة اليونانية باعتبارها لغة الكتاب المقدس ، لكني لم أستطع ∗
)١( Webster’s New universal unabridged dictionary, ٢nd edition, ١٩٨٣, by simon & 

Schuster, NewYork, u.s.a,p٩٥٠ 

 الواليات –سيمون وسكتر، نيويورك : م، الناشر١٩٨٣ اإلصدار الثاني،  ،قاموس ويبستر الجديد للقرن العشرين
 .٩٥٠ص ، المتحدة االمريكية

 .نفس الصفحة،  المرجع نفسه)٢(
)٣( The American Heritage Dictionary of the English Language, fourth Edition, 

HOUGHTON MIFFLIN COMPANY, Boston – NewYork.  
 . نيويورك-هوغتون مفلن، بوستن:  اإلصدار الرابع، شركة ،قاموس التراث األمريكي للغة اإلنجليزية

 .المرجع نفسه، نفس الصفحة )٤(



١٨٢ 

 

حالة تؤدي بصفة خاصة إلى أشكاٍل مختلفٍة من النشاط اإلبداعي، وتتميز بتركيز كل              -٤
طاقة الفرد الروحية على ما هو بصدد إبداعه، وبسمٍو عاطفٍي يجعل العمل منتجـاً              

  . )١(بطريقٍة غير عادية
وائف النصارى المختلفة اتفقـت علـى أن        على الرغم من أن ط     ف المعنى االصطالحي أما من حيث    

  :اإللهام من فعل الروح القدس، إال أنهم اختلفوا في تعريفه على قولين
.  أنه مرادف للوحي اإللهي، في معناه وكيفيته، فكل ما يقال في هذا يقال فـي ذاك                :القول األول 

  .)٣(، وطائفة من البروتستانت)٢(وهذا هو رأي األرثوذكس
، )٤(وهذا رأي عامـة الكاثوليـك     .  ه مختلف عنه، ولكلٍّ منهما خواصه ومجاله       أن :القول الثاني 

  .)٥(البروتستانتعامة و
  :القول األول

  .يرى أصحاب هذا القول الترادف التام بين الوحي واإللهام
يرى بعض الالهـوتيين أن  : (يقول القمص ميخائيل مينا بعد الكالم عن الوحي، وكيفيته، ودالئله       

ام بمعنى واحد، ويرى آخرون أن الوحي هو النبوات، واألسرار، أما اإللهام فينطبـق              الوحي واإلله 
  .   )٦()على األمور التاريخية التي سبق معرفتها بغير الوحي

وبناء على الرأي األول، فنحن بحاجٍة إلى معرفة معنى الوحي، لنتعرف من خالله على معنـى                
  .     اإللهام

كالم اهللا المرسل على أفواه أنبيائه القديسين،       : الوحي هو  (: الوحي  يقول القمص مينا في تعريف    
في كتابه اإللهي، بحقائق إلهية، وتعاليم خالية من النقص، ومكتوباً بلغات الناس، وقـد أرسـل آلدم         

  .  )٧()وباقي األنبياء، ورسل العهد الجديد) الناموس والشريعة(شفاهاً، ثم كتبه موسى النبي 
  : عدة أمور، هيتتعريف السابق، الحظلل يعند تحليل

                                                           

 . ٥٣ الموسوعة الفلسفية، ص)١(
ميخائيل مكسي اسكندر،   . وعة علم الالهوت، القمص ميخائيل مينا، تبسيط وتعليق أرشيدياكون د         موس:  راجع )٢(

 .٨، ص]ت.القاهرة، مكتبة المحبة، د[
 .٦٦علم الالهوت النظامي، ص:   راجع)٣(
ة، المكتبـة البولـسي   [،  ١ المدخل إلى الكتاب المقدس، التوراة وعالم الشرق القديم، الخوري بولس الفغالي، ط            )٤(

 ).١/٢٩(، ]م١٩٩٤بيروت، لبنان 
 .١٠٢١-١٠٢٠ قاموس الكتاب المقدس، ص:  راجع)٥(
 .٨ موسوعة علم الالهوت، ص)٦(
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة)٧(



١٨٣ 

 

  .وصفه لكالم اهللا أنه مرسل على أفواه األنبياء )١
 .أن تعاليمه خالية من النقص، أي أنها معصومة )٢

 .  أنه مكتوب بلغات البشر، أي أن الوحي معنوي، وليس بلفظي )٣

 .أنه كان شفهياً آلدم، ثم دون على يد موسى النبي )٤

فإن النصارى قاطبة يؤمنون بأن كالم اهللا لهم غايتـه          :  بأنه مرسل  أما من حيث وصفه لكالم اهللا     
األولى إنما هي الكشف عن ذات اهللا، وأعماله، وإرادته، ومحبته للبشر، وأن هذه الغاية قد لُخِّصت                

ابن اهللا الوحيد؛ حيث إن شخص المـسيح        ) يسوع المسيح (في كلمة واحدة، هي الكلمة المتجسدة في        
، وأفعاله هو من جسد المعنى الحقيقي للحب اإللهي للبشر، وإرادة اهللا لخالصـهم            في حياته، وأقواله  

من ربقة الخطيئة األولى التي ورثوها عن أبيهم آدم، والتي يستحقون العقوبة عليها بالموت مثلـه،                
ويبلغ هذا الحب اإللهي مداه حين يفدي اهللا البشر بابنه الوحيد،  فيموت على الصليب ليحمل عـن                  

بشرى (المنتظرة، هذه هي فحوى رسالة اهللا للناس        ) العقوبة(اس خطيئتهم، ويخلصهم من الدينونة      الن
  )١().الخالص

ولما أبلغ اهللا الناس بهذه البشرى عن طريق ابنه المتجسد، المصلوب فداء لهم، غدا هذا االبن هو       
إللهية في أبهى صورها،   الرسول، وهو الرسالة في ذات الوقت، كيف ال وهو من تتجلى فيه الحياة ا             

إذ أرسله اآلب ليسكن بين الناس، ويطلعهم على أسرار اهللا في حياته، وموته، بل وقيامته المجيـدة                 
. ليعزي المؤمنين، ويثبتهم، ويبررهم، ويقدسـهم    ) الروح القدس (أيضاً، وأخيراً بإرساله لروح الحق      

 كمـا يقـول     –جاء في الوحي     ه لكل ما  اهللا للبشر بعد إنجاز   ) مكاشفة(وبذلك يكون قد أكمل إعالن      
  . )٢( –النصارى 

  . على أفواه األنبياء القديسين) المرسلكالم اهللا (هذا أقرب ما قد يفسر به قول المؤلف بأن الوحي 
.  وأما وصفه لتعاليم الكتاب بأنها خالية من النقص، ففي هذا إشارةٌ إلى عصمة الكتاب المقـدس               

    بـالمعنى دون      ( بلغات البشر إشارةٌ إلى معنوية الوحي        وفي وصفه للوحي بأنه مكتوب أنه وحـي
، وسأذكر ما يتعلق بهذين األمرين مفصالً في هذا المبحث بعد الفـراغ مـن عـرض آراء                  )اللفظ

  .الالهوتيين حول تعريف اإللهام إن شاء اهللا
ما كان على يد موسى     (: وأما ماتميز به هذا التعريف فهو ذكره ألول تدويٍن للوحي اإللهي، وهو           

النبي، إذ كان الوحي في بدء أمره شفهياً مباشراً من اهللا إلى آدم، حيث كان اهللا يكلم آدم ويسمع آدم                    
صوته، ليس هذا فحسب بل كان يراه بشكٍل مرئي، وهيئٍة مرئيٍة بالعين الخارجية كما يذكر كتّـاب                 

                                                           

 .٨٠، ص]ت.د دار المشرق، بيروت،[ ط،.د محنة اإليمان، األب مشير باسيل عون،:  انظر)١(

 



١٨٤ 

 

المقدس لدى النصارى بعهديه لـم يـذكر        على الرغم من أن الكتاب      : (ويذكرون أنه . )١()النصارى
الكيفية التي ظهر بها اهللا آلدم إال أن الراجح أنه كان يظهر له على هيئة بشر؛ خاصةً وأن اهللا خلق                    

، وأن آدم كان يسمعه ماشياً في الجنة، وأنه خاطبه قبـل الخطيئـة             )٢()اإلنسان على صورته كشبهه   
، حيـث   )٣(ياء وغيرهم ممن أوحي إليهم بوحي معـين       وبعدها، ثم تكرر ذلك مع ذرية آدم من األنب        
  :كلمهم الرب بأساليب كثيرٍة، ومتنوعٍة، منها

  .الظهورات البشرية .١
  .الظواهر الطبيعية .٢
  .األحالم، والرؤى .٣
  .المالئكة .٤
  .الروح القدس .٥
  )٤(.إعالن اهللا النهائي في المسيح .٦

  .∗ن إعادته هناوقد سبق الحديث عن األساليب األربعة في الباب األول مما يغني ع
ومن أكثر الوسائل اإلعالنية استخداماً في الكتاب المقدس بعهديه، والتـي اسـتخدمها اهللا فـي                

  . االتصال بالبشرية هي حلول الروح القدس على األنبياء، والرسل، بحيث يتكلم بفمهم، وعلى لسانهم
  .وهذا هو عين اإللهام الذي يقصده القوم

عدد من األنبياء، وغيرهم بالوسائل التي سبق ذكرها، إال أنه لـم            وعلى الرغم من كالم اهللا مع       
  .يأمر أحداً منهم بكتابة هذا الكالم، أو الوحي

." اكْتُب هذَا تَذْكَارا ِفي الِْكتَاِب، وضعه ِفي مساِمِع يشُوع        " :إلى أن أمر موسى النبي بذلك فقال له       
فِْسك هِذِه الْكَِلماِت، َألنَِّني ِبحسِب هِذِه الْكَِلماِت قَطَعتُ عهدا         اكْتُب ِلنَ «:" ، وقال له أيضاً   ]١٤: ١٧خر[

]. ٢٨-٢٧: ٣٤خـر ."[فَكَتَب علَى اللَّوحيِن كَِلماِت الْعهِد، الْكَِلماِت الْعـشَر       .... » معك ومع ِإسراِئيلَ  
يعقوب، الذي عرف بإسرائيل حيث قال لـه  : ثلوتوالى األمر بالكتابة بعد ذلك ألنبياء العهد القديم م        

وقُصها علَى َأوالَِدك، وتَكَلَّم ِبهـا      ٧ولْتَكُن هِذِه الْكَِلماتُ الَِّتي َأنَا ُأوِصيك ِبها الْيوم علَى قَلِْبك،           ٦:"الرب
واربطْها عالَمةً علَى يِدك،    ٨م وِحين تَقُوم،    ِحين تَجِلس ِفي بيِتك، وِحين تَمِشي ِفي الطَِّريِق، وِحين تَنَا         

                                                           

 ).بتصرف(.١٦إلنسان، صاإلعالن اإللهي وكيف كلّم اهللا ا:  انظر)١(
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة)٢(
 .٢١ المرجع نفسه، ص)٣(
 .٨٧، و٨٣، و٧٩، و٤٩، و٣٥، و٢٩، و٢٢ ص المرجع نفسه،)٤(

 .المبحث األول من فصل العقائد المبنية على اإللهام عند اليهود راجع ∗



١٨٥ 

 

     ،كنَييع نيب اِئبصع لْتَكُن٩و      اِبكولَى َأبعو ِتكياِب بواِئِم َأبلَى قَوا عهاكْتُبوكذلك  ]٩-٦: ٦تث  ." [و ،
ٍح وارسمه ِفي ِسفٍْر، ِليكُـون ِلـزمٍن آٍت         تَعاَل اآلن اكْتُب هذَا ِعنْدهم علَى لَو      ٨:" أشعياء حيث قال له   

  .، وغير ذلك من األمثلة التي ال مجال لذكرها هنا]٨: ٣٠أش ." [ِلَألبِد ِإلَى الدهوِر
وتدرج الوحي المكتوب بعد ذلك في بيان مقاصد اهللا، وإعالنه عن ذاته تدرجاً يناسب كل جيـل                 

اب المقدس؛ إذ يرون أن إعالنات العهد القديم كانت تمهـد           من األجيال كما يرى مؤلفو قاموس الكت      
للعهد الجديد بإعالنه النهائي عن اهللا المتمثل في شخص المسيح، ويؤكد مؤلفـو القـاموس أن دور                 
تعليم البشر الحق اإللهي كان مسنداً دائماً إلى الروح القدس بواسطة األنبياء، وكان الروح في كـل                 

  .)١(سلوب المناسبين ليوحي بهما إلى األنبياء، ومن ثم ليعلّم البشرمرة يختار الوسيلة، واأل
وعلى كثرة تنوع األساليب والوسائل للوحي في العهد القديم إال أنها اتسمت بالنقص، والقصور،              
ولم ينجبر ذلك النقص، ولم يبلغ الوحي منتهاه إال بالوسيلة الكاملة العظمى، وهي المسيح ابـن اهللا                 

الذي أرسله اهللا ليتمم إعالنه عن ذاته، والذي وجد فيه الروح القدس أخيراً وسيلةً              ) سدالكلمة المتج (
كما تقدم، وقد أورد . كاملةً لإلعالن اإللهي، ومن ثم يكون هو الرسول، وهو الرسالة في ذات الوقت  

 كامل، وإنما مفاده أن المسيح هو الكلمة األزلية الممجد الذي لم يكن رسوالً غير            يوحنا في إنجيله ما   
  .كان الرسالة الكاملة، وبه تكامل الوحي، واإلعالن منسجمين، واتحد الروح القدس بالكلمة الحية

، ..........ِفي الْبدِء كَان الْكَِلمةُ، والْكَِلمةُ كَان ِعنْد اِهللا، وكَان الْكَِلمةُ اَهللا،            ١: "وذلك في قوله تعالى   
١٤  سج ارةُ صالْكَِلمـا              وقحـةً وما ِنعلُوءماآلِب، م ِحيٍد ِمنا ِلوا كَمدجم ،هدجنَا مَأيرنَنَا، ويلَّ بحا ود".    
  .)٢( ]١٤: ١، ١: ١يو [

  .فهذا تعريف لإللهام يجعله مرادفاً للوحي كما أسلفت إذاً
م هو عمل روح اهللا في      الوحي، أو اإللها  : (وممن يؤيد هذا الترادف القس جيمس أِنس حيث يقول        

العقل البشري إرشاداً لألنبياء، والرسل، وكتبة األسفار المقدسة ليظهروا الحق اإللهي معصومين من    
  . )٣()الخطأ

  
  : وعند النظر في هذا التعريف نجد أنه يدور حول محورين رئيسين وهما

 .أن اإللهام هو عمل الروح القدس في عقول األنبياء، والرسل، والكتبة )١

 . نهم في حالة اإللهام يكونون معصومين من الخطأأ )٢

                                                           

 ).بتصرف.(١٠٢١قاموس الكتاب المقدس، ص  )١(
 .صفحة، نفس النفسه  المرجع )٢(
 .٦٦  علم الالهوت النظامي، ص)٣(



١٨٦ 

 

  .فهذا التعريف إذاً يجعل اإللهام عملية عقلية، ال نفسية روحية
  : ، وما يتعلق به فإنه يقرر عدة أموٍر مرتبطة به فيقول)١(وليوضح لنا المؤلف طبيعة اإللهام

 -)٢()ون استعمال وسائط ثانويـة    ومعناه ما يعمله اهللا بإجراء قوته رأساً بد       (الوحي فائق الطبيعة    "
الوحي لم ينشأ عن علم اإلنسان، والعن استعداده الطبيعي، وال عن أحواله الخارجية بل عن فعـل                 

  ". الروح القدس فيه رأساً لغاية معلومة
  : فالمؤلف هنا يبين أمرين مهمين متعلقين باإللهام، وهما

بدون واسطة، وذلك بناء على اعتقاد القوم       كون اإللهام مباشر من اهللا إلى النبي، أو الكاتب           )١
 .   بأن الروح القدس هو أقنوم إلهي، ومن ثم فهو جزء من اإلله، وليس واسطةً بينه، وبين خلقه

أن اإللهام هو هبة من اهللا تعالى عن طريق الروح القدس ال عالقة لها بكسب اإلنـسان، أو                   )٢
يمكن التنبؤ بمن يـستحقها، خالفـاً        ابها بالتعلم، وال  استعداده، وهو بذلك منحةٌ ربانية ال يمكن اكتس       

 . للذين يرون أنه قد يكتسب بالعزلة، والتأمل، ونحوهما

 حقٌ عامٌ  ألي مؤمن، أو أنه من قبيل تفـضل اهللا             – اإللهي   –ولئال يتبادر إلى الذهن أن اإللهام       
هللا العامة الجارية دائماًً، كما أنه وإحسانه على عباده، فإن المؤلف يبين أنه يختلف عن أعمال عناية ا      

يختلف عن اإلنارة الروحية من الروح القدس للمؤمنين، والتي غايتها تطهيرهم، وتقديسهم وإرشادهم 
  :  ويلخص المؤلف الفرق في نقطتين... القبول الحق 

 .أن الملهمين قليلو العدد، ومختارون من قبل اهللا )١(

 كل المؤمنين الحقيقيين، الذين أنارهم الروح القدس لقبـول          وأما الذين تجددوا بالروح القدس فهم     
الحق اإللهي، وال يعني ذلك أنه يكشف لهم حقائق جديدة غير تلك التي في الكتاب المقدس، وإنمـا                  

  .يساعدهم فقط على إدراك ما في األسفار اإللهية من التعاليم
. الـضروري أن يقدسـهم  أن اإللهام يجعل الملهمين معلَّمين ومعصومين، ولكن ليس مـن    )٢(

  . كذلك)٣( رغم عدم قداسته وشاول– ُألهم–الذي أوحي إليه  وضرب لذلك مثاالً ببلعام
  . )٤(أما اإلنارة فمن وسائط التقديس

                                                           

 .  اكتفيت بذكره للترادف حسب التعريف)١(
 . المرجع نفسه)٢(
). الفـرات (ملك من ملوك أدوم، من رحبوت التي تقع على نهر افراته            : وهو" سئل من اهللا  " اسم عبري معناه     )٣(

 ].٥٠٢قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر[
 .٦٧ علم الالهوت النظامي، ص)٤(
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  كـالوحي  هووولما كان عند النصارى ما يعرف باإلعالن، وهو ضرب آخر من كشف الغيب،              
األمرين، فقد وضح المؤلف الفـرق بينهمـا فـي       مباشر من اهللا لعقل النبي، وقد يخلط البعض بين          

  . المعنى، والغاية
  :فأما من حيث المعنى، فيذكر المؤلف أن

: كشف حٍق إلهٍي لعقل النبي مباشرةً ال يقدر أن يعرفه بطريقٍة أخرى، والوحي هو   :  اإلعالن هو 
حفظ المـوحى   : ي هي إرشاد النبي إرشادا خاصا يجعله قادرا أن يبين الحق بدون خطأ، فغاية الوح            

  . )١(إليه من الخطأ في القول والكتابة، وغاية اإلعالن تبليغ المعلَن له بما هو مجهوٌل عنده
يختص اإلعالن بكشف الغيب للنبي كشفاً إلهياً، بحيث يتعذّر كشفه له بغيـر             : فمن حيث المعنى  

  .تلك الطريقة، مهما استند على أمور عقلية واستداللية
  .   يختص بعصمة النبي في تبليغ الوحي وبيانه للناس: فإنه) عتباره مرادفاً للوحيبا(أما اإللهام 

  : تتجلّى في) اإللهام(لوحي اغاية ثم كانت ومن 
 . عصمة الملهم من الخطأ .١

 . تكليفه بتبليغ ذلك اإللهام قوالً، أو كتابةً .٢

  . بتبليغهمجرد كشف أمٍر غيبي لشخص النبي دون تكليفه : بينما غاية اإلعالن هي
، بحيث يجتمعـان    اً وخصوص اًوبناء على ما سبق يرى المؤلف أن بين اإللهام، واإلعالن عموم          

  . في أمٍر، وينفرد أحدهما عن اآلخر في أمر
فهما يجتمعان في اإلعالن أي كشف الغيب، وينفرد اإللهام أو الوحي في تبليغ ذلك األمر المعلن                

    .)٢( يكون كل إعالٍن وحي، وليس كل وحي إعالناًلغيره، إما قوالً، أو كتابةً، وبذلك
  .)٤(، ويوحنا)٣(كما يذكر المؤلف أن من الناس من يكون له كال األمرين، كموسى النبي، وبولس

                                                           

 .المرجع السابق )١(
 .فكل وحي إعالن، وليس كل إعالٍن وحيا.   وأنا أرى أن العكس هو الصحيح)٢(
ثم تسمى ببـولس فـي العهـد        " شاول"  كان يهوديا اسمه العبري      – هو رسول األمم حسب اعتقاد النصارى        )٣(

قاموس الكتاب المقدس،  : انظر.[الجديد، وكان مضطهدا للنصارى حتى تجدد، وصار من أكبر دعاة النصرانية            
 ].١٩٥ص

.  صاحب اإلنجيل الشهير، هو ابن زبدي من بيت صيدا في الجليل، ابن خالة المسيح وأحد تالميذه المخلِصين                 )٤(
 ].١١٠٨القاموس، ص: انظر[
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ومنهم من كان له وحي فقط كمعظم كتبة أسفار العهد القديم على وجه الخصوص، والـذين لـم                  
 الذي لم يعرف ماكتبه بواسطة اإلعالن )١(لوقا: ومثل، )كشف األسرار اإللهية(يحتاجوا إلى اإلعالن 

  ].٢ : ١لو  [)٢("كانوا من البدء معانيين للكلمة " بل من الذين 
إذاً فموسى النبي، ويوحنا، وبولس كانوا أصحاب إعالن إلهي، كشف لهم بعض أمور الغيب من               

 ُأعلن لهم من الغيب من دون       اهللا، وفي نفس الوقت كانوا أصحاب وحي مكّنَّهم من كتابة، وتبليغ ما           
  . خطأ

وفي مقابل هؤالء طائفةٌ من الكتبة كانوا أصحاب وحي فقط؛ بمعنى أنه لم يكشف لهم من أمور                 
كتابةً، وفـي  ) المعلن لغيرهم( ولكنهم ُأمروا بتبليغ مراد اهللا – لعدم احتياجهم إلى ذلك     –الغيب شيئاً   

  .نفس الوقت كانوا معصومين في هذا التبليغ
 مؤلف دائرة المعارف البريطانية، فقد ورد في تعريف اإللهـام           وممن يؤيد الترادف أيضاً   

  :فيها ما يلي
 الشخص الملهم من رؤيـة  - بقدرة اإلله    - التي تمكن    (٣)تلك الملكة :  هو اإللهام في الدين  

بعـض   الملهم عند (٥) عند اإلغريق والشامان(٤)وإيصال حقيقة القوى الخارقة، فالكاهن الدلفي    
  . الشعوب يعتقد بأن لديهم القدرة على التكهن بالمستقبل والنظر في األسرار اإللهية األخرى

                                                           

وهو صديق بولس الرسول، ورفيقه في أسفاره إليه ينسب اإلنجيـل  ) لوقانوس( اسم التيني ربما كان اختصار     )١(
قاموس الكتـاب   : انظر.. [الثالث، وسفر أعمال الرسل، يعتقد أنه أممي، ولدفي أنطاكية وقد كان طبيباً ماهراً              

 ].٨٢٢المقدس، ص
 ).بتصرف . (٦٧ علم الالهوت النظامي، ص)٢(

ك هي صفة راسخة في النفس، وتحقيقها أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من األفعال، ويقال لتل               :  الملَـكَـة (٣)
فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسـخت تلـك          الهيئة كيفية نفسانية، وتسمى حالة مادامت سريعة الزوال،       

عبـد المـنعم    .د المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،   : انظر.(الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة      
 ).٨٣٤ص، ]م٢٠٠٠القاهرة، مكتبة مدبولي، [، ٣الحنفي، ط

لدى اإلغريق، وقد كان يجلس على حامل ثالثي فوق فجوة في األرض يخرج منها روح نبوي                وسيط الوحي    (٤)
. القاموس الموسـوعي للعهـد الجديـد  فـرلين         : انظر.[على شكل دخان يرتفع ويعطيه اإللهام     -كما يسمونه –
 .٥٩٢، ص]م٢٠٠٧، ، القاهرة، دار الكلمة[، ١ط، فيربروج.د
ال األقصى، وهو المشعوذ والمطبب والقائم بطقوس العبادات في الـديانات           الكاهن والعراف في ديانات الشم     (٥)

أنبيـاء التـوراة    : انظـر .[البدائية، والذي كان يكشف للناس إرادة اآللهة، ويخبرهم بالغيبيات وأمور المستقبل          
 .٢٥ص، ] والنبؤات التوراتية
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ولكـن لـيس   (أما بالنسبة لليهودية والنصرانية واإلسالم، ففكرة اإللهام ترتبط بشكل كبير        
الكتـاب  "فجميعهم يتفقون، مع وجود اختالف في نسق الجمـل، أن      . بالكتب المقدسة ) حصراً
  . (١))"اإلله(ه إلهام من عند اهللا بأكمل

  :ويتضح لي من خالل تأمل التعريف السابق
  :أنه قسم اإللهام إلى قسمين

بل هي وليدة اسـتعداد     ، قوةٌ داخليةٌ، وقدرةٌ شخصيةٌ في الملهم ال تأتيه من الخارج         : أنه .١
ل والنظر فـي  ب، ومعرفة خفايا المستقبل، ذاتي يؤهله لالتصال بالعالم العلوي لكشف الغيبيات     

ووفقاً لهذا القسم يكون اإللهام في عمومه مرادفاً لما كان يفعله الكهنـة             .األسرار اإللهية كذلك  
واكتـشاف  ، من حيث القدرة على االتـصال باآللهـة  ، والعرافون في الديانات الوثنية القديمة   

وسأرجئ .بال مقدمات مطلوباً أو مكتسباً ال وارداً -بهذا المعنى–الغيب، وهذا ما يجعل اإللهام     
الكالم على هذا إلى موضعه من بيان موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند النصارى إن شاء                

  .     اهللا
من وجهة نظر مؤلف دائـرة      - عند أصحاب الديانات السماوية الثالثة       مرادف للوحي : أنه .٢

وبهـذا المعنـى   . حيث يتعلق بالكتب السماوية المقدسة من ناحية كونها من عند اهللا        ، -المعارف
والترادف بين المعنيين عند القوم يتضح هنا بجالء، أمـا فـي            ، اعتبرت ملهمة عند أهل الكتاب    

وبذلك يكون القرآن الكريم موحى به وليس ملهمـاً،         ، نظر اإلسالم  فاإللهام مختلف عن الوحي      
  .ب إن شاء اهللاوسنبسط القول في ذلك عند بيان موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند أهل الكتا

 في تعريـف    فقد ورد فيه  ويؤيد الترادف أيضاً مؤلف قاموس ويبستر الجديد للقرن العشرين ،         
  : ما يلياإللهام

تأثير إلهي مقدس على األنبياء، والحواريين، أو كُتاب الكتب المقدسـة           ): علوم الدين (في الالهوت   
  .خالقية بإقناع يؤهلهم لتبليغ الحق سواء المتعلق باألمور الدينية، أو األ

قوة أو نفوذ فوق الطبيعة يؤهل الرجال لتلقي وتبليغ الحق السماوي؛ وهو أيضا، الحقيقة              : أو هو 
  .)٢(بإلهام اهللا) وحي(المنقولة، فالكتاب المقدس بكامله 

 فـي   -المؤلف من وجهة نظر     - من تحليل النص السابق أن أبين خصائص اإللهام       ستطيع  أو
  :النقاط التالية

                                                           

(١) Encyclopaedia Britannica ( macropaedia & micropaedia "ready reference & index" ) 

١٥th Edition . Chicago , ١٩٧٨. 
 .٩٥٠ص قاموس ويبستر الجديد، )٢(
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، وليس من بنيات أفكـار اإلنـسان أو حـديث    )فوق طبيعي( بفعل تأثيٍر إلهٍي مقدس  أنه -١
 .نفسه

 . من الحواريين والكتبةيشمل األنبياء، وغيرهم -٢

 . غايته إبالغ الحق اإللهي -٣

أو ) وحيـاً  (-ذات الكتاب –، بحيث يسمى الكتاب     أبرز ثمرة له هي تدوين الكتاب المقدس       -٤
  . من اهللا) إلهاماً(

  . رضا للرأي األول القائل بالترادف بين الوحي، واإللهامكان هذا ع
  

  :القول الثاني
  . أما الرأي الثاني فهو القائل بالتغاير واالختالف بينهما، وأن لكل منهما تعريفه، وخصائصه

ويرى الهوتيون آخرون أن الوحي هو النبـوات واألسـرار، أمـا    : (يقول القمص ميخائيل مينا  
  . )١() األمور التاريخية، التي سبق معرفتها بغير الوحي اإللهام فينطبق على

  
في حين أن اإللهـام يخـتص       ) كما يسميه النصارى  (وعلى هذا يكون الوحي مختصا بالالهوت       

  .باألمور التاريخية، ويميل إلى الناحية الفكرية أكثر من ميله لألمور الالهوتيه
حيث يذكرون فرقًا جوهريـا بـين الـوحي    ويؤيد هذا االختالف مؤلفو قاموس الكتاب المقدس،        

واإللهام، ويقررون أن الوحي مختص بقضايا اإللهيات وتعريف البشر بربهم، و أوامره لهـم عـن          
طريق أشخاص مختارين من ِقبِل اهللا، ومهيئين لقبول هذا التكليف، خالفًا لإللهام الذي هـو بمثابـة       

  .م الالهوت أصالًالمنبه لموهبٍة مستعدٍة لإلبداع ال صلة له بعل
وهناك بون شاسع بين الوحي الذي يعلق اهللا للبشر إعالنًا كامالً، واإللهام الذي يـوقظ              : "فيقولون

  ، أو وحي بولس الذي له ميزته )٢(العبقرية البشرية، ولذا وجب أالّ نخلط بين وحي أشعيا

  الشعر، واألدب،  مثالً في عالم )٣(وخطورته في عالم العقيدة الدينية، وإلهام شكسبير
  

                                                           

 .٨  موسوعة علم الالهوت، ص)١(
 .٣٤سبقت ترجمته ص  )٢(
أشهر المسرحيين الذين عرفهم العالم، ولد ونشأ في عائلـة مرموقـة             )م١٦١٦-١٥٦٤(  اسمه وليم شكسبير   )٣(

تعلم اللتينية وكانت لغة الثقافة مما بوأه مكانةً رفيعـةً فـي فتـرة               ،)آفون-أبون-ستراتفورد( المكانة في بلدته  
 .])١٤/٢١٥(انظر الموسوعة العربية العالمية، [.وجيزة
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  .)٣("في علم الفلسفة )٢(في عالم الموسيقى، أو أفالطون  )١(أومندلسون
وبهذا االعتبار يكون اإللهام غير معصوٍم خالفاً للوحي، فقد يلهم شخص شخصا آخر أمرا معينًا               

                 ٍض  لكن التكون له بالطبع عصمةٌ؛ ألن هذا اإللهام على هذا النحو إنما يكون من فكٍر بشريمعـر
  . للصواب، والخطأ

ذكره الخوري بولس الفغالي في معرض حديثه عن الوحي حيث يقرر أن             كما يؤيد االختالف ما   
الوحي في قواميس اللغة العربية هو ما يلقيه اهللا إلى أنبيائه، فيعطيهم علما وفهما، ويقابله اإللهـام                 (

  .شيٍء، أو تركهوهو أن يلقي اهللا في نفس اإلنسان أمرا يبعثه على فعل 
أما في اللغات األجنبية، فالوحي يعني أن اهللا يكشف عما كان سرا، ويعلّم اإلنـسان مـا كـان                   

  . مجهوالً لديه من أمور تفوق الطبيعة
  

وأما اإللهام، فيدل على حركاٍت، وأعماٍل، وأفكاٍر مرجعها نفخٌ إلهي يشبه الـنفخ الـذي يـدخل                
  .سمة الهواء في النفس، والروحالهواء إلى الصدر، فيعمل الملهم كن

وهكذا عبر الوحي تصل إلى الناس حقيقة اهللا، وعبر اإللهام يعمل اهللا في الكاتب المكرم فيدفعـه      
  . )٤()إلى أن يكتب ما أوحى به إليه

  
  

  : ومن خالل هذا التعريف نالحظ عدة أمور
ة العربية، وقواميس اللغات    إثبات التفرقة بين تعريف كلٍّ من اإللهام، والوحي في قواميس اللغ           .١

 . األجنبية

 . معنى كلٍّ من الوحي، واإللهام في قاموس اللغة العربية، وفي قواميس اللغات األجنبية .٢

 . الغاية التي تهدف إليها كالهما .٣

                                                           

كان أول ظهوره للجمهـور      ملحن وعازف بيانو وقائد موسيقي ألماني،      )م١٨٤٧-١٨٠٩: ( مندلسون فيلكس  )١(
من عمره، وكتب أول ألحانه الموسيقية وهو في العاشرة، وما بلـغ سـن              عازفًا للبيانو عندما كان في التاسعة       

انظر الموسوعة العربية العالميـة،     [. المراهقة حتى صار ملحنًا ذائع الصيت، وقد يكون أشهر ملحني عصره          
)٢٤/٢٢٩([. 

 .٦٧ سبقت ترجمته ص: أفالطون)٢(

 .١٠٢٠ قاموس الكتاب المقدس، ص)٣(
 ).١/٢٩(دس،  المدخل إلى الكتاب المق)٤(
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أما من حيث التفرقة في المعنى فال غرابة في اختالف المعاني بين لغٍة، وأخرى، ولعل اختالف                
لوحي ذاته في اللغة العربية، والذي هو بمعنى اإلعالم، والـوحي فـي اللغـة               المعنى اللغوي بين ا   

العبرية والذي هو بمعنى النَفَس، أو التنفس أحد األمثلة الكثيرة على اختالف معاني األلفاظ من لغٍة                
  .ألخرى

إلقاء :  كما أورده الخوري بولس    –وأما معنى الوحي االصطالحي في قاموس اللغة العربية فهو          
 اهللا إلى أنبيائه فيعطيهم علما وفهما، فقد خص األنبياء هنا بالتعليم، والتفهيم من جهة، ولم يذكر                 من

  . واسطة بينهم، وبين اهللا من جهٍة أخرى
كان مجهوالً  كشف اهللا عن أسراره لإلنسان، وتعليمه له ما: بينما في قواميس اللغات األجنبية هو     

سـبيل إليهـا بـالنظر       خارجةً عن إطـار الطبيعـة وال      : ، أي لديه من أموٍر غيبية تفوق الطبيعة     
  .واالستدالل

وكأنه بذلك يعم نوع اإلنسان بأكمله دون تمييز بين األنبياء، وغيرهم، وهذا يـذكّرنا بتعريـف                
اإلعالن، إذ هو كشف اهللا عن غيبه لإلنسان، وقد نفهم من هذا التعميم الترادف لدى الخوري بولس                 

يرون هذا، وال يقرون بالترادف التام بين        ن، إال أن النصارى على اختالفهم ال      بين الوحي، واإلعال  
  . اإلعالن، والوحي

وإنما يخصون األنبياء بالوحي في حين يعم اإلعالن األنبياء، وغيرهم كما سبق وذكرنا ذلك في               
رار تكشف  أن األس : كالم القس جيمس أِنس، وبذلك نستطيع القول أنه ربما قصد الخوري بولس هنا            

لإلنسان عن طريق األنبياء ولكنه لم يذكرهم لبداهة كون الوحي خاص باألنبياء، أو بالنظر إلى كون 
  .يعدو أن يكون إنسانًا النبي ال

وفي مقابل الوحي يورد المؤلف الفرق بين معنى اإللهام في قاموس اللغة العربيـة، وقـواميس                
إلقاء اهللا ألمٍر في نفس اإلنسان بحيث يخصه : غة العربية هواللغات األجنبية، فيبين أن اإللهام في الل    

  . على فعل شيٍء، أو تركه
فعمم اإللهام على األنبياء، وغيرهم بينما خصهم بالوحي فقط، كما بين أنه فعٌل مباشر من اهللا ال                 

  . واسطة فيه بينه، وبين اإلنسان
م، وروحه يدفعه إلى فعل حركاٍت، وأعماٍل، أو هو نفخٌ إلهي في نفس المله: بينما اللغات األجنبية  

فهو مباشر من اهللا إلى نفس اإلنسان، وروحه من جهة، وغير مرتبط بما فوق              . اعتناق أفكاٍر معينة  
  .سبيل إليها بالعقل، أو الحس من جهٍة أخرى الطبيعة من غيبيات ال



١٩٣ 

 

لوحي، حيث ذكر أن اإللهـام      وهذا يؤيد ما أورده القمص ميخائيل مينا من فرٍق بين اإللهام، وا           
عند من يرون التفرقة بينه، وبين الوحي مختص باألمور التاريخية، واألدبية التي يمكن معرفتهـا               

  . بغير الوحي
  

مـع مـا ذكـره األب متـى         ) نفخٌ إلهـي  (ذكره الخوري هنا عن آلية اإللهام وأنه         وقد اتفق ما  
رى أن الروح القدس في عملية اإللهام ينفخ في          حيث ي  ∗ نقالً عن الفيلسوف أثينا غوراس     )١(المسكين

اإلنجيليين كما ينفخ الموسيقي في مزماره، وهو بذلك يرفع الكاتب عن قدراته الطبيعية الخاصـة،               
ليكسبه قدراٍت جديدة تؤهله للنطق بالحق وتدوينه، ليس هذا فحسب بل إنه يصف هذه الحالـة مـن                

هي الذي يجعل اإلنسان مجرد ناطٍق باإللهيات التي طبعها         الخروج عن الطبيعة البشرية بالجذب اإلل     
  . )٢(فيه الروح القدس

 كمـا  –وال ننسى هنا أن نذكر بأن هذه اإللهيات التي كُلِّف الملهم بتدوينها ليست إعالناتٌ جديدة         
  . ، وإنما هي إعالناتٌ قد كشف اهللا عنها لألنبياء والرسل سلفاً-يعتقد القوم 

لهم هنا التدوين فقط، ودور الروح القدس في هذه العملية الجذبية اإللهيـة هـي               وإنما وظيفة الم  
  .عصمة الملهم من الخطأ في الكتابة فحسب

سـبيل   تعريف الناس حقيقة اهللا، ذلك أنه ال      : ولذلك بين الخوري بولس أن الغاية من الوحي هي        
  . لمعرفتها بغير الوحي

  . كتابة ما أوحى به الروح القدس إليهدفع الكاتب إلى : بينما غاية اإللهام هي
وأرى في الجملة األخيرة شيئاً من تخصيص الكتابة باألنبياء مما ينم عن تجاهل لبعض الكتبـة                

لم يكونوا رسالً، وال أنبياء أمثال الطبيب لوقا،        ) القانونية(السيما، وأن بعض كتبة األسفار المقدسة       
  . ومرقس

  
  

                                                           

 .٤٦سبقت ترجمته ص )١(

 . حاولت جاهدةً الرجوع إلى الكتاب المذكور فلم أتمكن∗
 ].Legatio٩: نقالً عن) [٢/٤٠٠( الروح القدس الرب المحيي، )٢(



١٩٤ 

 

ينزل الروح على رجال اهللا فيحرك قلـوبهم،        : (يص حيث يقول  ويؤكد المؤلف على هذا التخص    
ويوجه حياتهم وأعمالهم، ويجعلهم يعيشون هذا الوحي، ويعلنونه، ويكتبونـه، كالمـا نقـرأه فـي                

  .  )١()كتاب
  : والخوري بولس إذ يصر على هذا التعبير فإنه يدفعنا إلى القول بأحد األمرين

ء، وغيرهم، وبذلك نعود لما ذكرناه سـابقاً مـن احتماليـة            إما أنه يعمم الوحي على األنبيا      •
لم يقل به صراحةً، بل وصرح بخالفه في أكثر مـن        الترادف بين الوحي، واإلعالن عنده، وهذا ما      

  .موضع في كتاباته المختلفة
وإما أنه يقصر الكتابة على األنبياء، وهذا هو الراجح، بدليل قوله عند حديثه عن مراحـل                 •
 :وحيتكون ال

  .)٢(...... "ويسيطر الروح على من يختاره الرب فيدفعه أيضا إلى الكتابة " 
  .ويستدل على ذلك بموسى، وأشعيا، ويوحنا، وبولس، وغيرهم من أنبياء العهدين القديم، والجديد

لكن وجود إنجيلي، مرقس، ولوقا ضمن األناجيل األربعة المعتمدة لدى كافة طوائف النـصارى              
  . القول في حرجٍ  شديدليوقع هذا 

كشف األسـرار   : أن هناك فرقٌ بين اإللهام والوحي، فالوحي هو       : إذاً خالصة الرأي الثاني هي    
، أما اإللهام فإنه توجيه، أو سيطرة       - وهو من فعل الروح القدس       -اإللهية لنفوس األنبياء خاصة،     

 كل ما يكتب، سـواء كـان   الروح القدس على نفس كاتب السفر المقدس، بحيث يكون معصوما في       
  .نبياً، أو غير نبي

  . سنترك الرد على هذا القول في باب الرد على النصارى في دعواهم اإللهام إن شاء اهللا
هو رأي ال يستهان به، إال أننـا نجـد أن دوائـر المعـارف               ) الترادف(ورغم أن الرأي األول     

د دوِّن بإلهام الروح القدس، على أيدي       والموسوعات، والقواميس تتحدث عن الوحي اإللهي، وأنه ق       
ومعلـوم أن    )٣( – كما يذكر ذلك قاموس الكتاب المقـدس         –الكتبة والذين بلغ عددهم أربعين كاتبا       

كثيرا من هؤالء الكتبة لم يكن نبيا، وال رسوالً، كما أن بعضهم لم يرافق المسيح، وإنما رافق بعض              
يح حيا بل كان مـن ألـد         الرسول، والذي لم يرافق المس     رسل المسيح، مثل لوقا الذي رافق بولس      

أكثرهم بطشًا بالمؤمنين به، وإنما ظهر له المسيح بعد قيامته في عموٍد من نوٍر أثناء طريقه  أعدائه و 
 فهداه إلى الطريق الحـق، وأمـره بتبليـغ      - كما ذكر بنفسه، وصدقه جميع النصارى      –إلى دمشق   

                                                           

 .٣٣ المدخل إلى الكتاب المقدس، ص)١(
 .٣٤ المرجع نفسه، ص)٢(
 .٧٦٢ انظر قاموس الكتاب المقدس، ص)٣(



١٩٥ 

 

ِإلَـى  : " رضا بذلك أمره األول لتالميذه األثني عشر المقربين في قوله         دعوته إلى األمم الكافرة معا    
بِل اذْهبوا ِبـالْحِري ِإلَـى ِخـراِف بيـِت     ٦. طَِريِق ُأمٍم الَ تَمضوا، وِإلَى مِدينٍَة ِللساِمِريين الَ تَدخُلُوا        

  ]. ٦-٥: ١٠متى . " [ِإسراِئيَل الضالَِّة
ن كتبة العهد القديم من كان جّل عمله تفسير الناموس، وتعليمه للناس، ولم يكن              وقد كان هناك م   

  .من الرسل، وال من أتباعهم
ومع ذلك فقد وصفت النسخ التي كتبوها بأنها مقدسة، ومعصومة، وُأقرت شروحهم على الكتاب              

  ).بالتقليد(المقدس، وعرفت 
وفي . فرقاً واضحاً بين المصطلحين في اللغةثم قد ثبت من كالم الخوري بولس السابق أن هناك     

ترجيحنا للرأي األول تصادم مع هذه الحقيقة، وخلط بين األنبياء، وغيرهم باعتبارهم هـم حملـة                
ومن هنا نستطيع أن نفرق بين كـشف        . األسرار اإللهية، ومسئولون عن تبليغها للبشر دون غيرهم       

يق األنبياء، وهو موضوع الوحي، وبين تدوينـه، أو         األسرار اإللهية وبيان مراد اهللا للبشر عن طر       
  . تفسيره، وهو موضوع اإللهام

كما تقدم إال أن اإللهام مـن وجهـة         . وعلى الرغم من أن كالً منهما هو من عمل الروح القدس          
النظر النصرانية يشمل غير األنبياء من ناحية، ويقتصر أثره على العصمة في الكتابة مـن ناحيـٍة            

  .نه يستند على ما سبق كشفه لألنبياء سلفًاأخرى، كما أ
وبهذا وبعد عرضنا لهذين الرأيين في تعريف اإللهام، يترجح لدينا أن هناك فـرقٌ بينهمـا وأن                 

  . هناك تالزم بينهما أيضا
  . فاإللهام مختلفٌ عن الوحي، ولكنه ال يوجد إال لتدوينه، وتبليغه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٩٦ 

 

  المطلب الثاني
  .والمعنوي اإللهام اللفظي

    
  : انقسمت أقوال الالهوتين في ذلك إلى ثالثة أقسام

أن اهللا أوحـى لكتبـة األسـفار        : قسم يرى أن الكتاب كان موحى به من اهللا بالمعنى، أي           .١
المقدسة باألفكار التي عبروا عنها بلغتهم البشرية، ومن أنصار هذا الرأي األب تومـاس ميـشال                

 فهو ألفه   – على حد تعبيره     –ى هو المؤلف األخير للكتاب المقدس       اليسوعي حيث يبين أن اهللا تعال     
بواسطة مؤلف بشري عمل فيه بروحه، ويقرر أن المسيحيين على وجه اإلجمال ال يؤمنون بأن اهللا                
أملى الكتب المقدسة على المؤلفين من البشر، وإنما أتاح اهللا للمؤلف، أو الكاتب البشري أن يعبـر                 

 . )١( بطريقته الخاصة، مستخدما قدراته الشخصية الفنية، واألدبيةعن الرسالة اإللهية

اهللا هو واضع الكتاب المقـدس،      : (   ويؤيده في رأيه هذا الخوري بولس الفغالي حيث يقرر أن         
كما أن اإلنسان كذلك واضع له، فاهللا يؤثر في إدارة الكاتب الملهم فيدفعه إلى الكتابة، ويؤثر كـذلك               

ه فهم األمور اإللهية، والقدرة على إيصالها للبشر بطريقٍة تساعدهم على فهمها على على عقله فيعطي
قدر طاقتهم لفهم األمور السماوية، ولكنه يعزي الفعل األخير في تدوين كالم الوحي اإللهـي إلـى                 
 البشر، وأن له كامل الحرية في اختيار اللغة، واأللفاظ المناسبة لعصره، وزمانه، ليس هذا فحسب،              

 )٢(بل إن الكاتب لفرط حريته بوسعه أن يرفض االستجابة لنداء اهللا له بالكتابة تماما كما فعل يونان                
  . )٣()النبي عندما رفض حمل كالم اهللا إلى أهل نينوى، وهرب بعيدا عن وجهه

ويرى فريقٌ آخر من الالهوتيين أن الوحي في الكتاب المقدس، كان وحياً مطلقاً كامالً قـد                 .٢
، وبهذا فإن أصـحاب     )أنفاسه ونسماته (لفاظ والمعاني، وأن كل جزء من الكتاب هو كالم اهللا           عم األ 

لبيـان الحـق    ) من اآلب أو االبن   (هذا الرأي يرفضون مبدأ االستنارة؛ أي طلب النور من السماء           
 .)٤(اإللهي، والذي يزعم أن الوحي كان وحياً جزئياً، أو على درجات

                                                           

بيروت، [،  ٢األب كميل حشمت اليسوعي، ط    : دة المسيحية، األب توماس ميشال اليسوعي، ت       مدخل إلى العقي   )١(
 .١٨، ص]ت.دار المشرق، د

ويظهر ذلك من خالل قصته المذكورة فـي        ].(١١٢٦قاموس الكتاب المقدس، ص   : انظر[ يونس عليه السالم،     )٢(
 ).- الباحثة-.العهد القديم والتي تطابق وصف القرآن الكريم

 .٣٨مدخل إلى الكتاب المقدس، ص ال)٣(
 .)٦/٣٢٤ ( انظر دائرة المعارف الكتابية،)٤(
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لقس جيمس أِنس؛ حيث يؤكد أن الكتاب، وإن كان قد كُتب بأيدي البشر              ويوافق على هذا القول ا    
  . )١(بواسطة عقولهم وقواهم الروحية؛ إال أنه كالم اهللا، وبذلك فإن الوحي قد عم األلفاظ، واألفكار

  ].٣٥: ١٠يو " [والَ يمِكن َأن ينْقَض الْمكْتُوب : "   ويستدل هذا الفريق على رأيه بقول المسيح
: ٣تى  ٢" [كُلُّ الِْكتَاِب هو موحى ِبِه ِمن اِهللا        ١٦"  إذاً فالمكتوب كله من اهللا، وقول القديس بولس         

١٦ .[  
  ويذكر القمص ميخائيل مينا آراء الالهوتيين في ذلك، فيذكر أن البعض يرى أن الكتاب أنفاس               

يل، فيما يرى البعض اآلخر أن الروح       اهللا، ونسماته فهو وحي مطلق، وهذا ما اختاره القمص ميخائ         
  . القدس لم يوحِ  بالكتاب على نسٍق واحد، بل على أنحاٍء مختلفة

نزل بلفظه، وعباراته، أما ماعدا ذلك مما جاء فـي          ) شريعة موسى في العهد القديم    (  فالناموس  
قراءة في كتٍب قديمٍة    الكتاب كالتواريخ، واألمور األدبية مما سبق معرفته بالمشاهدة، أو السمع، أو ال           

فال حاجة في أن يلهمهم به الروح، وإنما لقنّها لهم على أساس أنه حركهم، وأنار عقولهم ليختـاروا                  
أمراً ويتركوا آخر، وأرشدهم إلى نسق العبارات، وترتيب الكلمات، والجمل، وفـي نفـس الوقـت              

  . )٢( أراد اهللا أن يكتبوهعصمهم من الخطأ فيما كتبوه، وبذلك لم يكونوا ليهملوا شيئاً مما
   وهذا الكالم يدعم الرأي القائل باختصاص اإللهام باألمور التاريخية، واألدبية، وتفرده عـن             

  . الوحي بها
وهناك فريقٌ ثالثٌ اتسم رأيه بالتناقض، وعدم الوضوح، حيث يقرر أصحاب هذا الرأي أن               .٣

الروح القدس الداخلي بين فكـر الكاتـب        الكتاب المقدس موحى به حرفياً من اهللا عن طريق ربط           
 .والكلمات الموحى بها، وهيمنته على كليهما

لكالم الوحي دون ) حسب تعبيرهم( ومع ذلك فإنهم يرفضون أن يكون الكتبة مجرد آالت تسجيل 
إدراٍك لمعانيه، وأن تكون عملية الوحي الحرفي مجرد إمالٍء، أو عملية ميكانيكية، ويقررون كنوٍع              

فرار من صعوبة التوفيق بين األمرين أن طبيعة الوحي الدقيقة ال يمكن تحديدها، فهي سر من                من ال 
أسرار اهللا، أو معجزة من معجزاته، ال يعلم دقائقها إال اهللا نفسه، ويعتذرون عن استعمالهم لكلمـة                 

ملـى  في التعبير عن وحي الكتاب المقدس مع رفضهم البات بأن يكون الروح القدس قد أ              ) حرفي(
 كما يعترفون –مع غموضها ) حرفي(كلمات الكتاب على أناٍس كانوا مجرد آالت تسجيل، بأن كلمة    

                                                           

 .٦٧علم الالهوت النظامي، ص:  انظر)١(
 .١٢موسوعة علم الالهوت، ص:  انظر)٢(



١٩٨ 

 

 هي أفضل تعبير عن سيطرة الروح القدس على الكتبة؛ حتى لتعتبر كلماتهم هي كلمات الـروح                 -
  .)١(القدس نفسه

 لأللفاظ، والمعاني إال       ومع أن القس جيمس أِنس كان قد اختار سلفاً الرأي القائل بعموم الوحي            
أنه في معرض حديثه عن طبيعة الوحي عند اإلنجيلين يورد عبارة تُشِعر بتردده هو اآلخـر فـي                  

  .مفهوم الوحي الحرفي
كان الموحى إليهم آالت في يد اهللا، بمعنى أن ما علّموه وكتبوه هو تعليم اهللا، فلم يغير : (   فيقول

لف قواهم الطبيعية، ألن الذين استعملهم آالت في يده اسـتعملهم           اهللا طبيعتهم وال قادهم بطريقة تخا     
   .)٢()دائماً حسب طبيعتهم، سواء كانوا مالئكة أو بشراً

فهو يريد أن يؤكد أن الكتبة في حالة اإللهام، أو الوحي لم يفقدوا صفاتهم البـشرية، وال قـواهم          
وح القدس، وإنما عصمهم الروح القـدس       الفكرية والعقلية، ولم يكونوا مجرد آالت تسجيل لكالم الر        

  . وقادهم للحق وفق طبائع كلٍّ منهم
ويدلل على ذلك بوضوح صفات الكتبة في ثنايا الكتاب بحيث تتضح ثقافة كل منهم، وبيئته فـي                 
كتاباته، فقد ظهرت عامية عاموس في كتابته، كما ظهرت عاطفة يوحنا، و تأمالته، وعلم موسـى                

كانت القدرات العقلية لكلٍّ منهم ظاهرة جداً في كتاباته، ممـا يـدل علـى أن              وهكذا  ....... وقوته  
الروح القدس أنار عقولهم وقلوبهم لقبول الحق وتبليغه للناس دون أن يخسروا شيئاً مـن صـفاتهم                 

  . )٣( البشرية

                                                           

 . )٣٢٥-٦/٣٢٤( انظر دائرة المعارف الكتابية، )١(
 .٦٨ علم الالهوت النظامي، ص)٢(
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة:  انظر)٣(



١٩٩ 

 

  المطلب الثالث
 .عصمة الكتاب المقدس

مة الكتاب المقدس بكل أجزائه باعتباره      على الرغم من تأكيد المجمع الفاتيكاني الثاني على عص        
كُلُّ الِْكتَاِب هو موحى ِبِه ِمـن اِهللا        ١٦" صادراً عن الروح القدس مستندين على قول الرسول بولس          

  ]. ١٦ : ٣ تي ٢ [)١( .......... "
يثبت العصمة الحرفية    إال أن هناك من ال يثبت العصمة الكاملة للكتاب المقدس، أو باألحرى ال            

  . للكتاب
وهذا األمر مبني على التسليم بالوحي الحرفي للكتاب المقدس، فمن سلّم بأنه موحى به مطلقاً من                

  . فإنه يسلّم والشك بعصمته الحرفية، والعكس صحيح) لفظاً وأفكاراً(اهللا 
ومن الذين ناصروا رأي المجمع الفاتيكاني مؤلفو قاموس الكتاب المقدس؛ حيث يقررون بأن عدد 

 كاتباً، وهم من جميع طبقات البشر، بينهم الراعي، والصياد، وجابي الـضرائب،             ٤٠كتبة قد بلغ    ال
  .الخ ....... والقائد، والنبي، والسياسي والملك 

 عام تقريباً، ومع أن األسفار التي يتكون منها الكتاب تختلف من ١٦٠٠وقد استغرقت مدة الكتابة 
 تخرج عن كونها نظاماً واحداً مؤسساً على وحـي اهللا، وهـي   جهة وقت كتابتها، وأسلوبه، فإنها ال    

  .خالية من الزلل، واألخطاء
ويتابع القاموس كالمه عن تدوين الكتاب المقدس فيذكر أن الكاتب الملهم قد يكتب الوحي اإللهي               

   . )٢(بنفسه، وقد يوكل مهمة الكتابة لمن يملي عليه، ومع ذلك يحافظ الكتاب على عصمته من الخطأ
ويوافق القس أِنس على عصمة الكتاب المقدس؛ حيث يؤكد أن النسخ األصلية التي خرجت مـن                
أيدي الكتّاب هي معصومة تماماً، ولها سلطان إلهي، ليس هذا فحسب، بل إن كل نـسخة مطابقـة                  
لألصل مخطوطةٌ كانت أو مطبوعة يكون لها نفس السلطان اإللهـي، وبالتـالي نفـس العـصمة                 

  .)٣(بالطبع
  
ما الخوري بولس الفغالي، فعلى الرغم من اعتناقه للرأي القائل بوحي األفكار دون األلفاظ فـي       أ

الكتاب المقدس، وعلى الرغم من تقريره لمبدأ الحرية المطلقة للكاتب لدرجـة أن بوسـعه رفـض                 
كتب الوحي  االستجابة لنداء اهللا له وأمره بتدوين الكتاب، فإنه يعود ليؤكد أن اإلنسان إذا اختار أن ي               

                                                           

 ).٢/٩٩٩(الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها، : انظر )١(
 ).بتصرف(، ٧٦٣-٧٦٢ قاموس الكتاب المقدس، ص)٢(
 .٦٧علم الالهوت النظامي، ص:  انظر)٣(
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اإللهي لم يعد حراً في قول ما يشاء، فهو يحمل كلمة اهللا، واهللا يسهر على كلمته ،ويؤكد أن اهللا قـد                   
  . )١(أوصل وحيه كله إلى الناس، وأن هذا الوحي قد جاء معصوماً من الخطأ

ين   للكتبـة الـذ     - ال بألفاظه    –إذاً فالخوري بولس يؤمن بأن الكتاب المقدس قد ُأوحي بأفكاره           
  . استعملهم الروح القدس كآالت حية ناطقة، وفي نفس الوقت عصمهم من الزلل في نقل ذلك الوحي

وعلى نقيض هذا الرأي نجد الرأي اآلخر الذي ال يقر بعصمة الكتاب المقدس، ومن أقوى مـن                 
               انتصر لهذا الرأي األب توماس ميشال اليسوعي حيث يرفض القول بعصمة الكتاب الحرفية بنـاء

  .لى تبنّيه للرأي القائل بوحي األفكار دون األلفاظ في الكتاب المقدسع
ويبين األب ميشال أن القول بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس إنما يتبنّاه من يعرفون باألصوليين              
المسيحيين، ألنهم يريدون الرجوع إلى ما يعتبرونه أصول اإليمان المسيحي، إال أن أكثر المفكرين              

  . يرفضون القول بذلك، وال يعتقدونه) الحاليين(وذكس، والكاثوليك، والبروتستانت من األرث
وعند استقصاء األصل الذي بنى عليه األب ميشال رأيه نجد أنه بنى ذلك علـى التفريـق بـين      
مضمون البشارة التي يحملها اإلنجيل، بل الكتاب المقدس بعهديه، وبين الشكل الذي تقدم بـه هـذه                 

  .البشارة
، وهذا الخالص هو رسالة اهللا للناس ومن ثم - كما يقول –أما مضمونها فهو الخالص بالمسيح    ف

فهو حق، وأما الشكل الذي قُدمت به فقد اشترك فيه العنصر البشري، ومـن ثـم صـار عرضـة                  
  . )٢(للخطأ

 عنـد   ونجد في هذا الرأي تماشياً، بل وتناسقاً مع القول بوحي األفكار دون األلفاظ في الكتـاب               
األب ميشال المقدس بشكٍل لم نجده عند الخوري بولس حين أقر بوحي األفكار دون األلفـاظ، ثـم                  

ومازال هذا األمر موضوع خالٍف بين مختلف الطوائف        . أصر على القول بعصمة الكتاب الحرفية     
لكتـاب  عـدم عـصمة ا    النصرانية، إال أن العقل السليم، والنظر المستقيم يؤيد الرأي الثاني، وهو            

  . المقدس الحرفية
  

                                                           

 .٣٨المدخل إلى الكتاب المقدس، ص:  انظر)١(
  . ١٩-١٨ مدخل إلى العقيدة المسيحية، ص)٢(
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  المبحث الثاني
  .دور الروح القدس في حدوث اإللهام

  
  مقدمة

بعد الحديث عن تعريف اإللهام عند الالهوتيين واختالفهم فيه، البد لنا من الوقوف على أمر في                
  . غاية األهمية بالنسبة لقضية اإللهام، أال وهو دور الروح القدس في اإللهام عند النصارى

الحديث عن دور الروح القدس، أو عمله في عملية اإللهام، ينبغي لنا أن نبين مفهوم الروح           وقبل  
القدس في المعتقد النصراني، إذ أنه اختلف عن مفهوم اإلسالم للروح القدس بعد زمن المسيح عليه                

  .السالم
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  المطلب األول
  .مفهوم الروح القدس عند النصارى

 النصراني مرادفاً له في المنظور اإلسالمي في زمن المسيح          لقد كان الروح القدس في المنظور     
  . عليه السالم، وبعده بحوالي ثالثة قرون من الزمان

  . )١(فقد كان الروح القدس يومئٍذ ملكاً كريماً مشرفاً يزيد على بقية المالئكة في الرتبة فقط
قف اإلسالم من دعوى    ولدي إلثبات ذلك أدلة عديدة سأرجئها إلى موضعها عند الحديث عن مو           

  .اإللهام عند النصارى إن شاء اهللا
وبشكٍل عام فقد تغير اعتقاد القوم في الروح القدس في القرن الرابع الميالدي، واستمر إلى يومنا                

  .هذا
ففي حين يؤمن المسلمين بأن الروح القدس هو جبريل عليه السالم، وهو األمين على الـوحي،                

  . النصارى ذلك ويؤكدون أنه جزء من اإللهوأحد رؤساء المالئكة، ينفي 
 والكتب المقدسة ال تقر بأن الروح القدس هو المالك جبرائيل، – كما يقولون – فالتقليد المسيحي 

وال تقول إن الروح هو خليقة من خالئق اهللا مختلفة عنه، أو مخلوقة له، بل إنهم يقـرون بأنـه اهللا      
  . )٢(عالم، ويعمل فيه، فهو وجود اهللا القادر في الكوننفسه، وأنه يحيا في قلوب البشر، وال

:   ويستدلون على ذلك بيوم البشارة المقدسة حيث ُأرسل المالك جبرائيل بالبشارة، وقال للعذراء            
  ]. ٢٨: ١لو " [سالم لك أيتها المنعم عليك"

الـروح  : " لها تعرف رجالً قال     ثم بشرها بالحمل بالمسيح فلما سألته عن كيفية حملها، وهي ال          
  ].٣٥: ١لو ...." [القدس يِحّل عليك وقوة العلي تظلك 

، وأن الروح هو روح اهللا عندهم،       )٣(مما يدل على أن جبرائيل المالك مختلف عن الروح القدس         
  . وهو األقنوم اإللهي الثالث في الثالوث األقدس

  . اإللهامدوره في ، وبقي الحديث عن بمفهوم الروح القدسكان هذا فيما يتعلق 
  
  
  

                                                           

النصرانية واإلسالم دراسة مقارنة، محمد عبد المجيد عمر، كليـة          الروح القدس بين    :  رسالة دكتوراه بعنوان   )١(
 . ٥٧هـ، ص١٤٢٢الدعوة وأصول الدين اإلسالمية في طنطا، 

 .٨٣ صمحنة اإليمان،:  انظر مثالً)٢(
 ).١/٧١( الروح القدس الرب المحيي، )٣(
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  المطلب الثاني
  .دور الروح القدس في اإللهام

  . دور الروح القدس في اإللهام يتركز في قضية حلوله على المؤمنين، وامتالئهم منه
  .     وعند حديثنا عن هذا االمتالء يجدر بنا أن نذكر زمانه، ومكانه، وكيفيته

 وقد منح المسيح تالميذه قبول الروح منذ         فقد كان في يوم الخمسين من قيامة المسيح،         زمانه أما
أول يوم قام فيه من األموات، حيث جاء إليهم في مخبئهم الذي اختبؤا فيه من اليهود، ووقـف فـي    

-٢١: ٢٠يو  " [اقْبلُوا الروح الْقُدس  : "وسطهم، وأرسلهم ليكرزوا ببشارة الخالص، ثم نفخ وقال لهم        
 للتالميذ منذ اليوم األول لقيامة المسيح، أما حلولـه الفعلـي            فمجرد قبول الروح كان قد وهب     ] ٢٢

عليهم، فقد كان يوم الخمسين، وقد وافق يوم عيد من أعياد اليهود يحتفلون فيه إلحياء ذكرى إعطاء                 
  . الناموس لموسى في اليوم الخمسين  من خروجه من مصر، ويسمى كذلك بيوم العنصرة

ستند على نصوٍص كتابيٍة تتمثل في بـشارة العهـد القـديم            وحلول الروح القدس على التالميذ ي     
يذه بحدوث ذلك قبل حادثة الصلب      بحلول الروح على شكل انسكاٍب من جهة، وبشارة المسيح لتالم         

  . القيامة من جهٍة أخرىو
  

 فـي   )١(أما بشارة العهد القديم بحلول الروح القدس على المؤمنين بالمسيح، فقد وضحها بطرس            
ويكُون ِفي اَأليـاِم    : " النبي، حيث يقول الرب    )٢( الرسل مستشهداً بما ورد في سفر يوئيل       سفر أعمال 

  ].١٧: ٢أع " [اَألِخيرِة َأنِّي َأسكُب ِمن روِحي علَى كُلِّ بشٍَر
ويظهر من هذا بوضوح اعتقاد مختلف الطوائف النصرانية أن العهد القديم ينطوي على بشاراٍت              

  . الجديد على الرغم من اختالفهم في عدد األسفار المعترف بها منهلعقائد العهد
  . ويؤيد هذا تفسيرهم لطقس سكب الماء في عيد المظال بأنه إشارة إلى سكب الروح القدس

  
  
  

                                                           

، وقد ساعد حماسه    "سمعان"ه  سماه به المسيح بعد أن صار من أتباعه، وكان اسم         " صخرة"اسم يوناني معناه     )١(
ونشاطه على أن يبرز كالمتقدم بين تالميذ المسيح منذ البداية، يذكر الكتاب المقدس الكثير من فضائله ومواقفه                 

 )]. بتصرف. (١٧٥قاموس الكتاب المقدس، ص. [ في تثبيت اإليمان، والدعوة إلى المسيحية بعد المسيح
أحد أنبياء العهد القديم الصغار، انظر قـاموس الكتـاب    و ابن فثوئيل وهووه" يهوه هو اهللا" اسم عبري معناه   )٢(

  .١١٠٢قدس، صمال
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وأما بشارة المسيح لتالميذه بهذا الحدث، فقد وردت في العهد الجديد حيث كان المسيح يراقـب                
، والذي يهتف فيـه المرنّمـون   )١(ي آخر يوٍم من أيام عيد المظاّلطقس سكب الماء على الصخرة ف   

صوِتي واهِتِفي يـا سـاِكنَةَ   ٦فَتَستَقُون ِمياها ِبفَرٍح ِمن ينَاِبيِع الْخَالَِص،       ٣: " بآية إشعيا النبي فيقولون   
َأيها الِْعطَاشُ جِميعـا    : " وقوله] ٦و  ٣: ١٢إش  " [ِصهيون، َألن قُدوس ِإسراِئيَل عِظيم ِفي وسِطِك        

  ]. ١ : ٥٥إش " [هلُموا ِإلَى الِْمياِه 
. ِإن عِطشَ َأحد فَلْيقِْبْل ِإلَي ويـشْرب      : " وفي ختام الطقس إذ بالمسيح يصيح بصوٍت عالٍ  قائالً         

قَاَل هذَا عِن الروِح الَِّذي كَـان       ٣٩. »َأنْهار ماٍء حي  من آمن ِبي، كَما قَاَل الِْكتَاب، تَجِري ِمن بطِْنِه          ٣٨
                   دجم قَد كُني لَم وعسي َألن ،دعب ِطيُأع قَد كُني لَم سالْقُد وحالر َألن ،لُوهقْبي َأن ِمِعينزِبِه م ْؤِمنُونالْم

دع٣٩-٣٧: ٧يو  " [)٢(.ب .[  
ة بحلول الروح على المؤمنين بالمسيح في مرحلته األولى، وهي االنسكاب المشابه     وفي هذا بشار  

النسكاب الماء الجاري ليسقي العطاش، وهذه السقيا بال شك هي سـقيا روحيـة تغـذي األرواح،                 
  . والقلوب ال األبدان

  . - كما يعتقد النصارى –وقد تحقق هذا الوعد فعالً في يوم الخمسين كما ذكرنا 
) يوم الخمسين(جدر اإلشارة إليه هنا أن النصارى على اختالف طوائفهم يعتبرون هذا اليوم مما ت

  . )٣(هو يوم تأسيس الكنيسة، وبداية البشارة على أيدي الرسل
  . هذا فيما يتعلق بذكر زمان حدوث حلول الروح القدس على التالميذ

ميذه قبل صعوده إلى السماء مباشرةً حيث أمر المسيح تال) القدس( فقد كان في أورشليم    مكانهأما  
، وهي إشارة إلى حلول الروح القـدس علـيهم،          )٤(أال يبدأوا بالتبشير حتى يلبسوا قوة من األعالي       

، وواظبوا بنفٍس واحدٍة على الصالة      )٥(وامتثل التالميذ لذلك، فأقاموا في أورشليم، وتحديداً في العلية        
                                                           

) سـلوام ( عيد من أعياد اليهود، يخرج الكاهن األعظم فيه مع جمٍع غفيٍر من الكهنة، فيأتون بركـة تـسمى                    )١(
ثم يعودون، ويسكبون الماء    خارج أورشليم، ويملئون إناء من ذهٍب بماء البركة،         ) سلوان(وتعرف اليوم ببركة    

الكنـز  : مع خمر على مذبح الرب إحياء لذكرى سقيا الشعب من الصخرة على يد موسى في البريـة، انظـر                  
 ].م١٩٧٣بيروت، مجمع الكنائس الشرقية، [وليم إدى، . الجليل في تفسير اإلنجيل، د

 .  قد رفع إلى السماء بعد)٢(
، ]م١٩٩٨الرابطـة الكتابيـة لبنـان، ط،     [ري بولس الفغالي وآخرون،     الروح القدس، روح اهللا، الخو    :  انظر )٣(

 / ).٢( الروح القدس الرب المحيي،  )/٣/٥٥( المسيحي واإلنسان المعاصر، الالهوت/ ١٥٨ص
 .٤٩ – ٤٨: ٢٤لو :  انظر)٤(
ب الغربي ألورشليم،    يحتمل أنها العلية التي تناولوا فيها الفصح األخير والعشاء الرباني، ويقال إنها في الجنو              )٥(

 =وقد كانت داخل أسوار المدينة أيام المسيح أما اآلن فهي خارجها، وقد أقيم مكانها كنيسة عظيمة سميت بـأم                  
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وته، حتى كان يوم الخمسين وتحقق الوعد، وحل الـروح          والذكر مع النساء، ومريم أم يسوع، وأخ      
القدس مْؤِذناً ببداية دور الرسل في حمل الرسالة، ثم تدوينها فيما بعد، ومن ثم فقد كان هذا المكـان              

  . شاهداً على بدء عمل الروح القدس كملهمٍ  للرسل، وكتبة األسفار المقدسة
فتارةً نجـد   . تاب المقدس كان له عدة صور     ونالحظ أن الحديث عن ظهور الروح القدس في الك        

، كما يعبر عنه في مواضع      )١(التعبير عنه بهبوب الريح، وتارة نجده بانقسام ألسنة تشبه ألسنة النار          
  . أخرى من الكتاب بالختم ألنه يختم المؤمنين بالمسيح

  : ومعنى ختمه لهم أنهم نالوا ثالثة أموٍر هي
 .أنهم أوالد اهللا .١

 .خالصأنهم نالوا ال .٢

  .)٢(أن الرب سيحفظهم .٣
 حدوث اإللهام؛ متمثالً في حلول الروح على المتكلم بالحق اإللهـي؛ ال              كيفية وقبل الحديث عن  

يفوتنا أن نذكر هذا الحلول ليس مقتصراً على الرسل، أو الكتبة فحسب، وإنما هو عام لجميع البشر                 
" ن بعد ذِلك َأنِّي َأسكُب روِحي علَى كُلِّ بـشٍَر،         ويكُو« ٢٨: " المؤمنين بالمسيح، بدليل آية نبؤة يوئيل     

من آمن ِبي، كَما قَاَل الِْكتَـاب،  ٣٨: " ، وكذلك في بشارة المسيح السالفة الذكر حين قال        ]٢٨: ٢يوء  [
       ياٍء حم ارطِْنِه َأنْهب ِري ِمنمنا أن المراد هو الروح القـدس،         ]. ٣٨: ٧يو" [تَجوهـو لـم    وقد قد

ويؤيد ذلك ما سنورده من أقـوال       . يحصره هنا في الرسل، وإنما جعله عاماً لكل من آمن بالمسيح          
 .اآلباء، والالهوتيين إن شاء اهللا

إذاً فحلول الروح من حيث االبتداء ليس مقتصراً على الرسل، والكتبـة، وإنمـا عـام لجميـع                  
ومن هنا كانـت    . ل نفٍس بحسب ما تحتاج إليه     المؤمنين كما تقدم، ثم يختلف عمله بعد ذلك داخل ك         

  .الكيفية التي يحّل بها على الجميع واحدة
" وأنواع أعمال موجودة ولكن اهللا واحد الذي يعمـل الكـل فـي الكـل              : "يقول الكتاب المقدس  

 فهي حالة حلول جوهريـة كاملـة        حقيقة هذه الكيفية  وإذا ما أردنا كشف النقاب عن       ]. ٦:١٢كو١[
 وإنمـا بجـوهره اإللهـي       –كما قد يعتقد الـبعض      –وح القدس على المؤمن ال بقوته       يحل فيها الر  

                                                                                                                                                                          

المحيط الجـامع،  : انظر[، )-الباحثة–فيما زعموا ( الكنائس إال أنه لم يبق لها أثر بعد استيالء المسلمين عليها  =
 ].٨٦٣الخوري بولس الفغالي، ص

 ].٣ : ٢أع  [:نظر ا)١(
 ).٧/٦١( الكنز الجليل، : انظر)٢(
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، ]١٧-١٦:٣كو١" [أنتم هيكل اهللا وروح اهللا يسكن فيكم      " :، ويستندون في ذلك على اآلية     )١(الخاص
ويجدر بي أن أذكر موقف النصارى من الروح القدس في العهد القديم وعملـه فـي األنبيـاء، إذ                   

ح القدس العامل في األنبياء في العهد القديم هو نفسه العامل في العهد الجديد فـي                يقررون أن الرو  
بحيـث تـشمل جميـع       ،)٢(القديسين، غير أنه بعد صعود المسيح صارت إرساليته ممتدة وشـاملة          

  .المؤمنين إلى نهاية الدهر
نفس المؤمن سـتكون    إذا كان اهللا في العهد القديم يحن إلى الهيكل، ويستريح فيه، فإن             : ويقولون

هيكالً، ومسكناً للرب في العهد الجديد بفضل تقديس الروح القدس لها، وفي ذلك تأكيد على وحـدة                 
            . العقيدة بين العهدين

كما -ولما كان الروح القدس هو أقنوم إلهي في الثالوث األقدس، والثالوث وحدة ال تقبل التجزئة                
القدس بجوهره في نفس المـؤمن هـو حلـول لالبـن، واآلب           كان حلول الروح     -يعتقد النصارى 

وهكذا يصبح المؤمن شريكاً في الطبيعة اإللهية بفعل الروح القدس، ومن ثم يصبح أخاً              . بالضرورة
  .)٣(للمسيح يسوع، وابناً لآلب السماوي بالتبني ال على الحقيقة

 يؤكدون أن هذا التعبير ال يعنـي        ولئال يقع الخلط في مفهوم الشركة اإللهية هذه، فإن الالهوتيين         
مطلقاً أن اإلنسان يغدو إلهاً حقيقياً، أو أنه يتحول إلى الطبيعة اإللهية، أو يقتنـي بعـض الـصفات     

 ينال بالحق امتيازاً إلهياً يرفعه فوق       -وعلى الرغم من ضعفه وبشريته    –اإللهية على الحقيقة، ولكنه     
ك يستعيد صورة اهللا التي فقدها بتلك الخطيئة، وهذا مـا            الساقطة بالخطيئة، وبذل   )٤(طبيعته البشرية 

وهذا التقديس كفيٌل برفـع     . يعرف بالتقديس الذي هو من أهم أعمال الروح القدس في نفس المؤمن           
 الذين يثبـت    -، واألبرار واآلباء  )٥(المؤمن، ونقله من درجة الخطاة والمجرمين إلى مرتبة القديسين        

مة األنبياء، ويعطونهم الحق، بل ويقصرونه علـيهم فـي تفـسير            لهم األرثوذكس والكاثوليك عص   
  .نصوص الكتاب المقدس، ويعتقدون عصمتهم في هذا التفسير أيضاً كما سأوضح اآلن

ويجدر بي أن أبين أن النصارى يعتقدون بأن روح التبني هذه التي اكتسبوها من سكنى الـروح                 
 المسيحي البار عن أبرار العهد القديم الذين نالوا         في قلوبهم هي كرامة كبيرة، ومنزلة عالية، ميزت       

                                                           

 ).١/٣٠٨( انظر الروح القدس، الرب المحيي، )١(
 ).١/٢٣٦( المرجع نفسه، )٢(
 ).٥/١٥(الكنز الجليل،  :وانظر)/ ١/٣٠٥( المرجع نفسه، )٣(
 ).١/٣٠٤( المرجع نفسه، )٤(
: وانظر أيضاً / ٣١٤-٣١٣، ص ]م٢٠٠٤تبة اإلخوة،   القاهرة، مك [ موسوعة الحقائق الكتابية، برسوم ميخائيل،       )٥(

 ).١/٢٣٦(الروح القدس الرب المحيي، 
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الروح على أنها روح عبودية، وخوف فقط ال روح تبنّي، ليس هذا فحسب، بل إنهم تميزوا أيـضاً                  
ويبلـغ  .على األنبياء الذين وإن كانوا يتنبئون بفعل الروح القدس إال أنهم لم يسموا هياكل لروح اهللا               

 حسب نـص الكتـاب      -نا المعمدان أيضاً، وهو أعظم مولود من امرأة         التميز مداه حين يفوق يوح    
" لَم يقُم بين الْمولُوِدين ِمن النِّساِء َأعظَـم ِمـن يوحنَّـا الْمعمـداِن،             : اَلْحقَّ َأقُوُل لَكُم  ١١: "-المقدس  

 بـالروح   )١(معتمـد ؛ ألنه وإن كان كذلك فهو مولود من امرأة، بخالف المـسيحي ال            ]١١:١١متى[
  .)٢(القدس، فإنه مولود من اهللا، وشريك في الطبيعة اإللهية، ويقتني الروح، وهو هيكل له

 يمر أو يتم على ثـالث       - كما يوضحه األب متى المسكين       –وحلول الروح القدس على المؤمن      
  :مراحل

  . حلول الروح القدس بكلمة اإلنجيل:المرحلة األولى
  .الروح القدس باألسرار حلول :المرحلة الثانية
  . حلول الروح القدس بالصالة:المرحلة الثالثة

 شـأنه شـأن أي      –، فإن النصارى يعتقدون أن اإلنجيل لم يكن         حلول الروح بكلمة اإلنجيل   أما عن   
 مقروءا من كتاب، أو منقوالً من أشخاٍص إلى آخرين، وإنما هو حالة حلول للروح القـدس                 -كتاب

  .على الرسول
عند النصارى ليس تلقيناً من الروح للرسول بما يريد الرب بيانه، وإنما هو             ) أو اإللهام (فالوحي  

  .حالة حلول كاملة تمثلت في نطٍق مكتوب
وهذه الحالة تركت بصمتها، وأثرها في الكلمة اإلنجيلية بحيث إن كل من يقرأ اإلنجيل بـتمعن                

  .لحلول تلكشديد يشعر بالروح القدس فيه، بل ويدخل ضمناً في حالة ا
وإذا دخل المرء في تلك الحالة الحلولية اكتسب انفتاح عقٍل لفهم معاني الكتاب، ثم انفتاح عـين                 

  .)٣(للرؤيا الروحية التي تعرف الغيب في صورٍة يقينيٍة

وال يقف األمر عند مجرد كشف الغيب، وإنما يتعداه إلى تفسير الكتاب تفسيراً إلهياً معـصوماً،                
، وحين يقوم هؤالء    )٤(دون على أن تفسير الكتاب المقدس هو حقٌّ خاص بالكنيسة         لكن النصارى يؤك  

  . اآلباء بتفسير الكتاب المقدس، فإنهم يبرهنون بذلك على حلول الروح عليهم

                                                           

 . إشارة إلى التعميد باسم اآلب، واالبن، والروح القدس)١(
 ).٣٠٦-١/٣٠٥( الروح القدس، الرب المحيي، )٢(
 ).٢/٢٩(، نفسه  المرجع )٣(
 .وتستانت ذلك حقاً لكل الشعب  اتفق األرثوذكس والكاثوليك على ذلك، في حين جعل البر)٤(
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فإذا كان برهان حلول الروح على رسل المسيح هو نطقهم بكلمة اإلنجيل، فإن برهـان حلـول                 
  . هو تفسيرهم للكلمةالروح على آباء الكنيسة من بعدهم 

ويصرح األب متى المسكين بأن تفسير الكلمة هي حالة حلول ال تقّل عن النطق بها، واستخالص 
  . العقائد من نصوص الكتاب هو عمل إلهامي ال يقّل عن وضع اإلنجيل نفسه

لى إلهامات وبناء على ذلك، فالعقائد، وأسس اإليمان التي تحياها النصرانية اليوم إنما هي مبنيةٌ ع
  .)١(آباء الكنيسة

لم يكتبوا كل العقائد اإللهية، فإن هـذا الحمـل يكـون            ) كتّاب الكتاب المقدس  (وإذا كان الكتّاب    
  . )بالتقليد(يعرف  موكوالً إلى اآلباء، وهو ما

  .)٢(لم تتم كتابته على يد الرسل واآلباء مأمورون بمتابعة كتابة ما
لمطلب السابق من أن غاية اإللهام هي العصمة من الخطأ فـي            وبالعودة إلى ما وصلنا إليه في ا      

تدوين البالغ اإللهي للبشر نستطيع أن نفهم دور الروح في مراحل تدوين الكتاب المقدس المختلفـة                
على أيدي اآلباء، ومن هنا اكتسبت تقاليد اآلباء عصمة ال تقل عن عـصمة الكتـاب نفـسه لـدى        

  ). س، والكاثوليكاألرثوذك(التقليديين من النصارى 
لكن سبق وأن ذكرنا في المكان نفسه أن اإللهام ليس فيه كشف حقائق، أو إعالنات جديدة، وإنما                 

بينما نرى هنا أن مهمة اآلباء هي إكمال كتابة . هو مجرد تدوين لما سبق إعالنه من الحقائق اإللهية     
لعقائد مؤيدين بالروح القدس الحـال      ما لم تتم كتابته على أيدي الرسل، وكتّاب الكتاب األوائل من ا           

فيهم، وبطبيعة الحال، فإن معرفة هذه العقائد سابقٌ على تدوينها، وبهذا يثبت أن مهمـة اإللهـام ال                  
  .تقتصر على التدوين، وإنما تتعداه إلى بيان، أو كشف عقائد جديدة

ار، وأنها تهيئ مشيئة ويبين األب متى المسكين أهمية االستنارة بكلمة اإلنجيل قبل ممارسة األسر
  .)٣(اإلنسان للخالص من جهة، وتهيئ هيكله الروحي لحلول الروح من جهٍة أخرى

  .  وبذلك نرى أن المراحل التي يحّل فيها الروح على المؤمن مترتب بعضها على بعض
  .الحلول باألسرار: ثانياً

 الحلول تلك كلُّ من يتعمق كما يؤمن النصارى بحلول الروح القدس في اإلنجيل، ويدخل في حالة
كذلك يؤمنون بأن الروح يحّل على اإلنسان المؤمن عند ممارسـة األسـرار             . في معانيه، وتفسيره  

  . اإللهية
                                                           

 .، بتصرف)٢/٢٦(  الروح القدس الرب المحيي، )١(
  .١٣٦٠المدخل إلى الكتاب المقدس، ص:   انظر)٢(
 ).  ٢/٣١( الروح القدس الرب المحيي، )٣(
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عمـٌل  :  فتعني الالهوت المسيحي  ما خفي على اإلنسان، أما في         العام تعني بالمعنى ) سر(وكلمة  
ـ           ل اهللا غيـر المنظـور، وغيـر        خارجي منظور، ومحسوس، فيه يعتلن لخـالص اإلنـسان عم

  . )١(المحسوس
  . فاألسرار اإللهية وفق المعتقد النصراني هي أعماٌل ظاهريةٌ يقوم بها المؤمن لتمنحه الخالص

ة سوعدد األسرار اإللهية، في الكنيستين األرثوذكسية، والكاثوليكية هو سبعة أسرار، بخالف الكني
  . قطالبروتستانتية والتي ال تؤمن إال بسرين ف

 : وهذه األسرار هي

  .  الميرون-٢           . المعمودية-١
  .  االفخارستيا-٤        . التوبة واالعتراف-٣
  . الكهنوت-٦         . مسحة المرضى-٥
  .  الزيجة-٧

  :وأما عند البروتستانت فالسران المعترف بهما هما
  .فقط ) العشاء الرباني( المعمودية، واإلفخارستيا 

  .سر المعمودية) ١ 
  . حلول الروح القدس على المؤمن فيه:  عن المعمودية هنا هوي في حديثيا يهمنم

، وذلك بفضل صـلوات يتلوهـا   )٢(حيث يؤمن النصارى بحلول الروح القدس في ماء المعمودية       
الكاهن يطلب فيها من اهللا أن يرسل الروح على الماء المقدس، لتتم والدة المؤمن من جديـد بخلـع        

لفاسد بالشهوات، والغرور، واستبداله باإلنسان الجديد الذي خُلق على مثال اهللا فـي             اإلنسان القديم ا  
 كمـا يعتقـد     –وفيه تكون المياه بمثابة رحٍم للميالد الجديد        . البر والقداسة، وهو ما يعرف بالتجديد     

  .)٣(–النصارى 

                                                           

 وقد). ٣/٢٨(، ]م١٩٩٥المكتبة البوليسية،  [٣ الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر، األب سليم بسترس، ، ط   )١(
نعمة إلهية سرية ينالها المؤمن بطريقٍة سريٍة بفعل الروح القدس، عـن            : (ميخائيل مكسي اسكندر بأنه   .عرفه د 

 ).طريق صلواٍت يرفعها كاهن شرعي، بطقٍس خاٍص مع وجود مادة السر

 ).٢/٦(، ]ت.مكتبة المحبة، د[جـ، ٣ميخائيل مكسي اسكندر، . موسوعة طقوس الكنيسة القبطية، د
)٢( ه يوحنا المعمدان بالمـاء، وألن المـاء يزيـل           يعمبالمسيح عندما عمد د النصارى أنفسهم في ماٍء نقي، اقتداء

 .األقذار واألوساخ بالفطرة السليمة
 ).٢/٢١(، وموسوعة طقوس الكنيسة القبطية، ٨١الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر ص:  انظر)٣(



٢١٠ 

 

متأل من روح اهللا، كما يقول      وبهذه الوالدة الجديدة صار اإلنسان مؤلَّهاً أي ممتلكاً األلوهة إذ قد ا           
ِإن كَان َأحد الَ يولَد ِمن الْماِء والـروِح الَ يقْـِدر َأن             : الْحقَّ الْحقَّ َأقُوُل لَك   «:َأجاب يسوع ٥: "المسيح

  ] ٥: ٣يو . " [يدخَُل ملَكُوتَ اِهللا
  ].٦:  ٣يو . " [ والْمولُود ِمن الروِح هو روحاَلْمولُود ِمن الْجسِد جسد هو،٦"ثم يتابع ليقول 

كُلُّ من هو مولُود ِمن     ٩: " وباقتنائه لهذه الروح يصبح مولوداً من اهللا، وكما يقول الكتاب المقدس          
  ]. ٩: ٣ يو ١" [ه مولُود ِمن اِهللا اِهللا الَ يفْعُل خَِطيةً، َألن زرعه يثْبتُ ِفيِه، والَ يستَِطيع َأن يخِْطَئ َألنَّ

خـتم  (كما يكون قد نـال ختمـاً يـسمى          . )١(وزرع اهللا هنا هو حياته الجديدة الممنوحة بالروح       
  .  تشير إلى أن المعتمد أصبح خاصة  اهللا– غير منظورٍة –، وهو عالمة )الروح

  . بها قبل العمادوبذلك ينال نعمة التقديس، والتبرير، وغفران الخطايا التي ارتك
واألكثر أهمية بالنسبة لنا في هذا السر أنه يهب المعتمد استنارة إلهية تؤهله لكـشف األسـرار                 

  . اإللهية
فإذا كان حلـول الـروح      : (وهاهو األب متى المسكين يصرح بأهمية هذه االستنارة حيث يقول         

إليمان وشخص المـسيح، فحلـول   القدس بقراءة الكلمة ينشئ وعياً، واستنارة ذهنية لفهم، ومعرفة ا         
الروح القدس بالعمودية يلد اإلنسان الجديد فينا باستنارة إلهية لكشف، واستعالن أسرار اهللا والحيـاة              

، إذاً فثمرة حلول الروح القدس على الماء المقدس في سر العماد هي حصول المؤمن علـى           )األبدية
 :الميالد الجديد، والذي يؤهله للدخول في

 ".التألُّه"، أو" روح التبنّي هللا"إللهية مع اهللا أو مايعرف بـ الشركة ا .١

 . مغفرة جميع ذنوبه التي كانت قبل العماد .٢

، والذي يجعل المؤمن خاصاً هللا، ومن ثم يصعب وقوعـه فـي             "ختم الروح "الحصول على    .٣
 . )٢(الخطيئة ثانيةً 

  .)٣(يحول الروح القدس التائب العادي إلى قديس ومبرر .٤

  
  
  
  

                                                           

 ).٨/٣٢٠(ل، الكنز الجليل في تفسير اإلنجي:  انظر)١(
 . استنتاجاً مما سبق عرضه)٢(
 . في الحاشية٢١٥ موسوعة علم الالهوت، ص)٣(



٢١١ 

 

  ).المسحة(سر الميرون) ٢
  . طيب أو دهن، أو زيت عطري، وهي كلمة يونانية األصل": ميرون " ومعنى كلمة 

وهو عبارة عن خليط من عقاقير وأطياٍب مطبوخٍة في زيت الزيتون، ومضافاً إليها الحنوط الذي  
ويمارس هذا السر    -،  )١(كان على جسد المسيح عند تكفينه، وقد ُأخذت من كفنه المقدس بعد قيامته            

على خالٍف بين األرثـوذكس     ( بسر المعمودية، إذ يمسح الكاهن أو األسقف         – في الغالب    –مقترناً  
  .المعتمد به بعد خروجه من ماء العماد مباشرة) والكاثوليك

ومايهمنا هنا هو الصالة التي يتلوها الكاهن قبيل المسحة، والتي يطلب فيها من اهللا حلول الروح                
يت المقدس، وبعدها يبدأ بمسح المعتمد بالميرون المقدس بشكل صليٍب على جبهته، وعينـه،         في الز 

  :وسائر جسده قائالً على كل مسحة...... ومنخريه 
  . ختم موهبة الروح القدس، آمين

وهذا الختم معناه منح الروح القدس للمعتمد، والذي يتم بواسطة الميرون الذي يصير بعد تقديسه               
  . روححامالً لل

وبذلك يكون هذا السر هو بمثابة تثبيت الروح القدس في قلب المعتمد، ففي حين ينتقل المعتمـد                 
في حال المعمودية من حالة الخطيئة إلى حالة القداسة، واإليمان، يحفظ الممسوح بزيت الميرون في         

  .) ٢(القداسة، ويثبت في اإليمان
 : ميرون هوإذاً فثمرة حلول الروح القدس في سر مسحة ال

 . تثبيت المؤمن في حياة النعمة، واإليمان .١

 . ختم اهللا على النفس، وهو ختم باطني ال يمحى يعرف به المؤمن في عالم الروح .٢

 . تقديس النفس، وتخصيصها هللا .٣

  .النمو الروحي التدريجي للمؤمن، وانتصاره على شهوات الجسد .٤
نارة من الروح القدس كفيلة بتعليم المؤمن كـل        وبذلك يصبح المؤمن مستنيراً بنور اهللا، وهذه اإل       

وَأما َأنْتُم فَالْمسحةُ الَِّتي َأخَذْتُموها ِمنْه ثَاِبتَـةٌ        ٢٧: " شيٍء عن مراد اهللا في الحاضر كما يقول الكتاب        
ِه الْمسحةُ عينُها عن كُلِّ شَيٍء، وِهي حق        ِفيكُم، والَ حاجةَ ِبكُم ِإلَى َأن يعلِّمكُم َأحد، بْل كَما تُعلِّمكُم هذِ           

  ]. ٢٧: ٢يو ١." [ولَيستْ كَِذبا

                                                           

 ).٢/٤٨( موسوعة طقوس الكنيسة القبطية، )١(
 .٥٦-١٤٨ الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر بتصرف، ص )٢(



٢١٢ 

 

) روح النّبوة (ليس هذا فحسب، بل إنها تخبره بأمورٍ  مستقبلية، ولهذا يسمى الروح الممنوح بها               
لِّ بشٍَر، فَيتَنَبُأ بنُوكُم وبنَاتُكُم،     ويكُون بعد ذِلك َأنِّي َأسكُب روِحي علَى كُ       « : "كما ورد في سفر يؤيل    

  . )١(]٢٨ : ٢يوء ." [ويحلَم شُيوخُكُم َأحالَما، ويرى شَبابكُم رًؤى
وبهذا يكون هناك ارتباطٌ وثيقٌ بين حلول الروح القدس في سر العماد، وسر الميـرون وبـين                 

 مينا حين جعل اإللهام مختصاً باألمور التاريخية عند من          اإللهام إذا ماتذّكرنا كالم القمص ميخائيل     
، )العشاء الربـاني  (يفرقّ بينه وبين الوحي، أما بالنسبة لسر التوبة، واالعتراف، وسر االفخارستيا            

وسر مسحة المرضى، وسر الزيجة والتي يحل فيها الروح بطريقٍة أو بأخرى، ولهـدٍف أو آلخـر                 
  .ي اإللهام، ولذلك غضضنا الطرف عنهاتتعلق بصميم بحثنا ف فإنها ال

  .سر الكهنوت: ويبقى لي الحديث عن السر السابع وهو
  .سر الكهنوت) ٣

 في العبرية كما تقدم تعني الذي يخـدم اهللا،          "كاهن"وكلمة كهنوت مشتقة من كلمة كاهن، وكلمة        
لمسؤول عـن تقـديم     قرب من الحضرة اإللهية وقد كان الكاهن في العهد القديم هو ا           : وتعني حرفياً 

الذبائح والقرابين عن الشعب، أما في العهد الجديد فقد كان المسيح هو الكاهن األعظم الذي قدم نفسه 
  وهي مـا   )بالتقدمة المسيحية (بما يسمى   ) الحيوانية(ذبيحة هللا عن شعبه، وأبدل ذبيحة العهد القديم         
 كما يعتقدون   -على أنه دمه ولحمه   ) لخبزالخمر، وا (ناوله المسيح لتالميذه في عشائه األخير معهم        

الذي يقوم باألسرار، والطقوس الكنسية هو أمر من المـسيح       (، ويؤمن النصارى أن إقامة الكاهن       -
 النفس لخدمة المسيح ليقوم الخادم بالخدمة الروحية،        )٢(تكريس: نفسه، ويقولون إن سر الكهنوت هو     

  .وطقوس العبادة
 رسـوالً، قـاموا     ١٢ وقد عين    -يقولون  كما –لخدمة هو المسيح    رسالً ل ) عين(وأول من رسم    

ويسمى هؤالء الخدام، . بدورهم بتعيين كهنة عن طريق وضع اليد عليهم لينالوا موهبة الروح القدس
  .)٣( وتعني نصيب الرب"رجال اإلكليروس"

 بل تفيض منه     من الروح القدس،   مملوءاأن يكون المختار    : والختيار الكهنة شروط عديدة أهمها    
  . )٤(الروح

 :ثالث) على اختالٍف طفيٍف بينهم(أما درجات الكهنوت فهي عند التقليديين 

                                                           

 ).٥٣-٢/٥٦( موسوعة طقوس الكنيسة القبطية بتصرف، )١(
 .  تقديس)٢(
 .بتصرف) ١٠٦-٢/١٠٧(كنيسة القبطية،  موسوعة طقوس ال)٣(
 ).٢/٤٢( المرجع نفسه، الروح القدس الرب المحيي، )٤(



٢١٣ 

 

  ). األسقف– المطران – البطريرك –البابا (األسقف  .١
 ). الكاهن– القس –القمص (القس  .٢

 . )١() شماس– دياكون –أرشيد ياكون (الشماس  .٣

 هنـا أن هـذه      ييهمن همة كلٍّ منها، ولكن ما    ريد الخوض في تفاصيل هذه الدرجات، أو م        أ وال
خاضعةً لشرط االمتالء من الروح القدس، والذي يحل في المؤمن          ) الكهنوتية(الدرجات اإلكليروسية   

بالتعمق في قراءة الكلمة، وباألسرار، كما أنها تخضع لنظام الترقية، وأن الروح يهب كـل درجـة            
 ،)الحكمـة (ب الشماس أو يفيض علـى الـشماس روح          معينة الروح التي توافق طبيعة مهمته فيه      

  .والتدبير لخدمة وسد احتياجات الناس
 وخدمة األسرار، ويفيض على األسقف      ،)الرعاية(ويفيض على القس أو الكاهن روح أو موهبة         

  .)٢( والرقابة من أعلى لمن هم دونه في الرتبة،)النظارة(قدرة على 
       ة يتم فيها ترقية الشخص من درجٍة ألخرى حتى يبلـغ           ومعنى ذلك أن الروح تختلف في كل مر

ذلـك إال ألن     ومـا . الكمال مداه في درجة األسقفية التي تضاهي نظرة اهللا من عٍل على الكنيـسة             
فيغـدو عندئـٍذ هـو    . األسقف يصير ممتلكاً فيما بعد تعيينه للروح القدس، بل ويعطيها لمن يـشاء  

، ومن ثم أال يكون ممتلكاً لالستنارة، ومعطياً لهـا          )٣(الروحالمصدر اإللهي الذي تستمد منه الكنيسة       
باعتبارها من آثار حلول الروح كما ذكرنا قبل قليل؟ وإذا كان كذلك أال يكون من حقه أن يكـشف                   

  .يفترضه العقل األسرار اإللهية المستورة بفضل هذه الروح؟ هذا ما
تخلّفه من استنارة ذهنية     قراءة الكلمة، وما   خط حلول الروح القدس منذ بدايته ب        جميعاً تأملنا ولو

تكسب المرء معرفة الغيب بصورٍة يقينيٍة كما ذكرنا وجمعنا إليها حلول الروح علـى المـرء فـي                  
     ليصبح خادماً للكلمة، ومنخرطاً في سـلك الكهنـوت،          – من يستحق    –األسرار اإللهية والتي تعد 

ر له الحق في تفسير الكتاب، وإكمال مالم يكمل مـن          ويصي) بابا(ليتدرج ويصبح أسقفاً ثم بطريركاً      
  . العقائد مؤيداً بالروح القدس

فإننا نصل إلى نتيجٍة مفادها أن عملية اإللهام ليست مجرد نعمة إلهية محضة، وإنما هي عمليـة                
 مكتسبة، أو فيها شيء من االستعداد المسبق، والتهيؤ لحلول الروح ابتداء، ومن ثم لحدوث اإللهام،              

  .قرره فريق من الالهوتيين كما سبق بيانه في المطلب السابق بخالف ما
                                                           

، موسـوعة علـم الالهـوت،       )٢/٤٣(، الروح القدس الرب المحيـي،       )٢/١١٥( موسوعة الكنيسة القبطية،     )١(
 . ٢٨٠ص

 .بتصرف) ٢/٤٣( الروح القدس الرب المحي، )٢(
 ).٢/٤٤( المرجع نفسه، )٣(



٢١٤ 

 

  .حلول الروح بالصالة: ثالثاً
في الصالة الروحية يـشرق   "يلخص األب متى المسكين هذه الحالة من الحلول، وأثرها في قوله            

  وتكون الحق على العقل كومضاٍت من نور تمأل الذهن، وتسري في الوجدان معاً، وفي آٍن واحد، 
  . )١("هذه الومضات محملة بالكشف، واإللهام، والمعرفة

وهكذا تتم سلسلة حلول الروح على المؤمن، ويتدرج من خاللها في النمو الروحي الذي يؤهلـه                
لمعرفة الحقائق اإللهية وتدوينها، وبذلك نستنتج أن اإللهام عند النصارى مسبوق بتهيئـة معينـة،               

  .نه يكشف حقائق إلهية جديدة من جهة أخرىوليس نعمة محضة من جهة، وأ
 .وبذلك لم يسلم كال الرأيين في تعريف اإللهام من التناقض

                                                           

 ).٢/٢٩(ح القدس الرب المحيي،  الرو)١(



٢١٥ 

 

  

  

  

  .العقائد المبنية على اإللهام عند النصارى: الفصل الثاني

 

  

  :ويشتمل على مبحثين

  .العقائد المتعلقة بالذات اإللهية: المبحث األول

  .كنيسةالعقائد المتعلقة بال: المبحث الثاني



٢١٦ 

 

  الفصل الثاني
  العقائد المبنية على اإللهام عند النصارى

تحدثت في الفصل السابق عن تعريف اإللهام عند الالهوتيين، وعرضت أقوالهم حول ترادفه             
  .- كما بينا-ورجحت عدم الترادف بينهما ، مع الوحي من عدمه
ال من حيـث إنهـا      ، إللهام سنتحدث عن العقائد المبنية على ا      -إن شاء اهللا  -وفي هذا الفصل  

وإنما من حيث إدراجها ضمن العقائـد النـصرانية التـي    ، وردت أول ما وردت في النصرانية    
  .تعترف بها النصرانية اليوم على اختالف طوائفها

لوجدناها ذات جذوٍر تاريخيـة عميقـة       ، ذلك أننا لو نظرنا إلى أكثر العقائد النصرانية اليوم        
  . إلى أصوٍل وثنية–كلها إن لم نقل –يرجع معظمها 

 دراسة تلك العقائد باعتبارها ُأقّرت بدافع من إلهـام          -كما ذكرت –وإنما نعني في فصلنا هذا      
  .كما يعتقدون–الروح القدس 

أو آراء المجـامع    ، وأنا إذ سأبحث عن النصوص المقدسة الملهمة التي ُأقرت بها هذه العقائد           
 إلثبات، وتتبع كيفية إقـرار العقائـد        -ة الروح القدس  بدعوى اإللهام وقياد  -المقدسة المعصومة   

 النصوص التي دلّـت علـى وجـود         :أوالًالنصرانية تحت مسمى اإللهام ليجدر بي أن أعرض         
اإللهام وحجيته في نظر القوم ابتداء، ثم أذكر ما يخص كّل عقيدٍة من العقائد في موضعه من هذا 

  .الفصل إن شاء اهللا
  

  .د النصارىأدلة حجية اإللهام عن
ومنها ما هو فـي     ، وردت نصوص مختلفة في العهد الجديد منها ما هو في األناجيل األربعة           

  .ومنها ما هو في الرسائل القانونية المعترف بها لدى كافة طوائف النصارى، سفر أعمال الرسل
             فـي   ومجمل القول في هذه النصوص كلها أن الديانة النصرانية إنما تقوم على اإللهام سواء 

  :وسنذكر هذه األدلة مفصلة كما يلي، أو أخالقها، عقائدها أو طقوسها
  

  .أدلة األناجيل األربعة على إلهام التالميذ: أوالً
ويجلدون ويمثلـون أمـام والٍة   ، ويعذّبون، يخبر المسيح تالميذه بأنهم سيضطهدون بعده    .١

فَمتَـى  ١٩: "فيقـول ، ون به ثم يطمئنهم بوجود من يملي عليهم ما سوف يشهد        ، وملوٍك من أجله  
َألن ٢٠َأسلَموكُم فَالَ تَهتَموا كَيفَ َأو ِبما تَتَكَلَّمون، َألنَّكُم تُعطَون ِفي ِتلْك الساعِة ما تَتَكَلَّمون ِبـِه،                 

ِفيكُم تَكَلَّمالَِّذي ي َأِبيكُم وحْل رب تَكَلِِّمينالْم َأنْتُم تُم٢٠-١٩: ١٠متى [ " .لَس    .[ 
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وتتكرر هذه الوصية، والبشرى بحلول الروح على التالميذ في موضٍع آخر من األناجيل              .٢
فَمتَى ساقُوكُم ِليسلِّموكُم، فَالَ تَعتَنُوا ِمن قَبُل ِبمـا تَتَكَلَّمـون والَ            ١١ : "األربعة حيث يقول المسيح   

   ِطيتُما ُأعمهْل موا، بتَموا     تَهتَكَلَّم ِة فَِبذِلكاعالس ِفي ِتلْك  .         وحـِل الـرب تَكَلِِّمـينالْم َأنْتُم تُملَس َألن
س١١:١٣مر" [.الْقُد.[ 

 وهو الروح القدس الذي سيحّل      -كما هو معلوم  -أي روح اآلب    ) روح أبيكم (والمقصود بـ   
  . ويشهدون للمسيحعلى التالميذ، ويتكلم على لسانهم، ويلهمهم بما يقولون،

،  وأن يطلبـوا مـن اهللا الـرزق        - الدعاء   –يعلّم المسيح تالميذه تمجيد اهللا في الصالة         .٣
أو ، ثم يضرب مثاالً باألب إذا طلب منه ابنه خبـزاً         ، والنجاة من كيد الشيطان   ، وغفران الذنوب 

 !أو عقرباً؟، حيةًأو ، فهل يعطيه حجراً) إشارةً إلى غذاء األبدان، أو حياتها(أو بيضةً ، سمكةً

: وعندها بين المسيح أن هبة الروح القدس هي حصيلة طلبها الملّح من اهللا فيقول             ، بالطبع ال 
فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جديدة فكم حرى باألب الذي من السماء                "

  ].١٣:١١لو" [يعطي الروح القدس للذين يسألونه
 هـي إعطـاؤه روح      -كما يعتقـدون  -مواهب الروح القدس للمؤمن     وإذا عرفنا أن من أهم      

  ).وثيقة الصلة باإللهام) النعمة كما يسمونها(عرفنا كم هي هذه العطية (أو النبوة ، الحكمة
 ثم  – الذي أرسله    –يؤكد المسيح لتالميذه أن كل ما أخبرهم به من أموٍر إنما هي لآلب               .٤

 الروح الْقُدس، الَِّذي سيرِسلُه اآلب ِباسِمي، فَهو يعلِّمكُم كُلَّ شَيٍء،           وَأما الْمعزي، ٢٦: "يردف قائالً 
لَكُم ا قُلْتُهِبكُلِّ م كُمذَكِّري٢٦: ١٤يو " [.و.[  

  :إذاً فعمل الروح القدس سيكون على نوعين
  .- بال استثناء –تعليمهم كل شيٍء  -١
 .ا ذلك إال عن طريق اإللهام قطعاًوم، تذكيرهم بما كان يقوله معلمهم -٢

ِإن ِلي ُأمورا كَِثيرةً َأيضا َألقُوَل لَكُم، ولِكن الَ تَستَِطيعون َأن           «: "يقول المسيح للتالميذ   .٥
 تَِملُوا اآلنقِّ،            ١٣. )١(تَحِميِع الْحِإلَى ج كُمِشدري وقِّ، فَهالْح وحر ،ذَاك اءتَى جا مَأمو    ـتَكَلَّمالَ ي َألنَّه

 ].١٣-١٢: ١٦يو" [ .ِمن نَفِْسِه، بْل كُلُّ ما يسمع يتَكَلَّم ِبِه، ويخِْبركُم ِبُأموٍر آِتيٍة

هو وصفٌ من أوصاف الروح القدس عنـد النـصارى، يقـول األب متـى               ) روح الحق (و
روح "و" روح الحكمة " القدس يدعى    ، فالروح "الحق"و" الحكمة"كما أن االبن يدعى     : ( ..المسكين

  .)٢(")الحق
                                                           

 . قبل قيامة، وصعود المسيح إلى السماء كما يعتقدون )١(
 ).١/٢٥٥(الروح القدس، الرب المحيي،  )٢(
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، والروح  )١("يعلّمنا ويذكّنا بكل ما قاله لنا المسيح      "فالروح القدس، وهو روح المسيح      : (ويقول
، ]٦:١٤يـو " [أنا هو الحـق   : " ، علماً بأن المسيح قال عن ذاته      "روح الحق "القدس سماه المسيح    

وباختصار يجعلنـا مثـل     !! أي كل ما للمسيح   " الحقجميع  "وهكذا إذ يحّل الروح القدس يعلمنا       
  )٢()المسيح، في كل شيء

فالروح القدس بحلوله عليهم سيرشدهم كما كان عمود السحاب         : (  وجاء في تفسير هذا العدد    
وأقالمهم عند الكتابة ليمنعهم    ، فيرشد ألسنتهم عند التكلم   ، والنار يرشد جماعة إسرائيل في البرية     

  )٣(.)من الخطأ والزلل
  .أدلة سفر أعمال الرسل: ثانياً

إشارة بطرس حواري المسيح إلى ما ورد في نبوءة يوئيل نبي العهد القديم حيث يقـول                 -١
ويكُون ِفي اَألياِم اَألِخيرِة َأنِّي َأسكُب ِمن روِحي علَى كُلِّ بشٍَر، فَيتَنَبُأ بنُوكُم وبنَاتُكُم، ويرى  : "اهللا
وعلَى عِبيِدي َأيضا وِإماِئي َأسكُب ِمن روِحي ِفـي ِتلْـك     ١٨. بكُم رًؤى ويحلُم شُيوخُكُم َأحالَما    شَبا

ُأونتَنَباِم فَي١٨-١٧: ٢أع " [ .اَألي. [  
وإشارة بطرس هذه بحد ذاتها هي إلهام وامتالء من الروح القدس له، ولبقية التالميذ في اليوم           

مختلفة لم يعرفوها   ) بلغاٍت(خمسين حين حّل الروح عليهم وامتلئوا منه وجعلوا يتكلمون بألسنٍة           ال
ومن ناحيٍة أخرى فإن نبوءة العهد القديم المذكورة تبين أنه فـي آخـر              ، هذا من ناحية  . من قبل 

ى أي عل ) على كل بشر  (الزمان يسكب اهللا روحه، أي يهب روحه بكثرة، وغزارة كالماء الوافر            
كل صنف من الناس يهودياً، أو غير يهودي، صغاراً، وكباراً فيتنبأ البنات، والبنون أي يتكلمون               

والفرق بين الرؤيا والحلم    ، ويحلم الشيوخ أحالماً  ، ويرى الشباب رؤى  ، بقوة وقيادة الروح القدس   
ـ ، أن األولى هي رؤية أشياء غير موجودة، وكأنها موجودة فعالً، ويكون في اليقظة  ا  الحلـم  أم

وخالصة القول في هذه النبوءة أن اهللا في آخر الزمان يهب روحه لجميـع              ، )٤(فيكون في المنام  

                                                           

وَأما الْمعزي، الروح الْقُدس، الَّـِذي سيرِسـلُه اآلب         ٢٦": يشير بذلك إلى العدد الذي ذكرته في الفقرة السابقة         )١(
 ].٢٦: ١٤يو[ " . فَهو يعلِّمكُم كُلَّ شَيٍء، ويذَكِّركُم ِبكُلِّ ما قُلْتُه لَكُمِباسِمي،

 ).٢/٧٩٦(الروح القدس، الرب المحيي،  )٢(
، مكتبـة المحبـة   ، القاهرة[، القس مرقس مراد  : ت، متى هنري ، )انجيل يوحنا (تفسير الكتاب المقدس    : انظر )٣(

 ).٢/٢٦٠(، ]ت.د
واآلخرين باألحالم إشارة إلـى     ، وكأن في التفرقة بين الشباب، والشيوخ في تخصيص األولين بالرؤى         : قلت )٤(

احتياج صاحب الرؤيا لقوٍة جسديٍة يحتمل معها انكشاف الغيب بهذه الطريقة بخالف الحلم الذي ال يحتاج إلـى                  
  .هذه القوة
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البشر النصارى، وغيرهم من األمم  على مختلف طبقاتهم، وأعمارهم فيتنبأ الجميع أي يعرفون              
  .)١(أسرار المستقبل بقوة الروح القدس

،  أنه ال يلزم من ذلك أنهم يعرفون المستقبل        وقد ذكر صاحب الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل       
إلى التسبيح هللا، أو التعليم، واإلرشاد الروحـي بإرشـاد الـروح            ) تنبؤ(وإنما قد تنصرف كلمة     

  .القدس
أو ، كشف األسرار المستقبلية  : ولكن قرينة الحال هنا تدفعنا إلى القول إما بالمعنى األول وهو          

أما التسبيح هللا فليس إلى     .  المبني على إرشاد الروح القدس     التعليم الروحي : بالمعنى الثالث وهو  
  )٢(.صرف المعنى إليه هنا حاجة واضحة

ذكر السفر أن بطرس أمر بقية التالميذ بانتخاب سبعة مملوءين من الروح القدس لتفقـد                -٢
ِمن مملُوا  (وكان رجالً   ، )٣(فكان على رأس السبعة رجل يدعى استفانوس      ، الفقراء، وسد حاجاتهم  
علـى  ) الـصدقات (ورغم أن عمله كان توزيـع اإلحـسان         ] ٥:٦أع  ) [اِإليماِن والروِح الْقُدسِ  

وكـان يحـاور بجـرأٍة،      ، وإنما أخذ يبشر باإلنجيل   ، المحتاجين إال انه لم يتوقف عند ذلك الحد       
يقَـاِوموا الِْحكْمـةَ    ولَم يقِْدروا َأن    ١٠"وكان المستمعون إليه مندهشين من حكمته       ، وشجاعٍة نادرةٍ 

  ].١٠:٦أع " [.والروح الَِّذي كَان يتَكَلَّم ِبِه
  . والشك أن تلك الحكمة في الكالم كانت من مواهب الروح القدس، وبإلهاٍم منه

حال موافقة للرؤيا تقوى النفس فيها علـى      : (بينما بطرس يصلي وقعت عليه غيبة وهي       -٣
  )٤().طبيعيةإدراك أمور ال تدركها بقواها ال

وإناء نازال عليه مثل مالءة عظيمة مربوطة بأطراٍف ، وقد رأى في هذه الغيبة السماء مفتوحة
وسمع صوتاً  ، وفيها من جميع وحوش، ودواب، وزحافات األرض      ، أربعة ومدالة على األرض   

ي وفي كل مرٍة كان يمتنع  الن بعضها نجس ف         ، عظيما يأمره بأن يذبح ويأكل منها ثالث مرات       
أع " [!مـا طَهـره اُهللا الَ تُدنِّـسه َأنْـتَ         : "إال أن الصوت العظيم انتهره قائال     ، الشريعة اليهودية 

                                                           

 ).٤/٢٥(، الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل: انظر )١(
 .٢٠٥نا عن هذه النبوءة سابقا عند الحديث عن كيفية حلول الروح القدس في الفصل السابق، صتكلم )٢(
اسم أول شهداء المسيحية، وكان يهوديا يتكلم اليونانية، ويصف الكتاب المقدس استفانوس بأنه رجل ممتلـئ                 )٣(

ة بحكمة، ُأخرج فـي آخـر       من اإليمان والروح القدس، وانه كان يصنع قوات وعجائب، وكان ينادي بالرسال           
قاموس الكتاب المقـدس،    : انظر.[حياته خارج مدينته ورجم، ولكن بعد موته القى المسيحيون من العذاب أشده           

 ].٦٣-٦٢ص
 ).٤/١٣٤(، الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل: انظر )٤(



٢٢٠ 

 

والشاهد من هذه الرؤيا أن بطرس، وجميع النصارى من بعده فهموا مـن هـذه               ]. ١٥-١١:١٠
اليهـود  إبطـال التمييـز بـين       ، الرؤيا إضافة إلى إباحة أكل كافة الحيوانات طاهرها ونجسها        
عالميـة الرسـالة    (ومـن ثـم     . باعتبارهم الطاهرين، وغيرهم من األمم باعتبـارهم أنجاسـاً        

   )١().النصرانية
] ٢٤:١٥متـى " [ لَم ُأرسْل ِإالَّ ِإلَى ِخراِف بيِت ِإسراِئيَل الضالَّةِ       "وفي ذلك إبطال لقول المسيح      

وإذا كان هـذا    ، لى حجٍة قويٍة تعادل المسيح ذاته     وال يكون ذلك إال إذا كان األمر الجديد مبنياً ع         
  .األمر مبنياً على هذه الرؤيا، فإن ذلك يدلل على شرعية اإللهام، وحجيته لديهم

  .أدلة الرسائل القانونية: ثالثاً
ولم يصاحب أياً من تالميذه     ، لن تجد في رسائل بولس شيئا من ذلك ألنه لم يصاحب المسيح           

رنابا الذي يتبرأ النصارى من إنجيله، وبطرس الذي التقى به، وصـحبه   ب: االثني عشر فيما عدا   
يستبعد معها أن  يكون قد نقل له فيها كل وصايا المسيح، أو ) خمسة عشر يوماً(لمدة وجيزة جداً 

  .أقواله
إذا سلّمنا بـأن يوحنـا      (ويوحنا  ، وإنما سأورد مايدل على حجية اإللهام من رسالتي بطرس        

المسيح هو صاحبها فعالًالرسول أي حواري (  
 )٣( وغالطيـة )٢(يقول بطرس في رسالته الثانية إلـى المغتـربين مـن شـتات بنـتس       -١

٢٠): "بثينة ()٦(، وبثينية )٥(، وآسيا )٤(وكبدوكية
P  ًالهذَا َأو اِلِمينع :      تْ ِمنسِة الِْكتَاِب لَيوكُلَّ نُب َأن

٢١ ".تَفِْسيٍر خَاص
Pتَْأ لَم َألنَّه  وِقينـسم ونيساِهللا الِْقد ُأنَاس ْل تَكَلَّماٍن، بِشيَئِة ِإنْسةٌ قَطُّ ِبموِت نُب
  ].٢١-٢٠: ١ بط ٢" [.ِمن الروِح الْقُدِس

                                                           

 ).٤/١٣٥(، المرجع السابق )١(
ـُس )٢( ـْت ـ      : بن يا الـصغرى، وكانـت واقعـة علـى شـطوط البحـر             اسم المقاطعة الشمالية الشرقية من آس

 ].١٩٠ص قاموس الكتاب المقدس،.[األسود
  ].٦٦٠قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر.[والية في القسم األوسط من شبه جزيرة آسيا الصغرى: غالطية )٣(
س الكتـاب   قـامو : انظـر .[أكبر واليات آسيا االصغرى القديمة، وكانت واقعة إلى الجهة الشرقية         : كبدوكية )٤(

  ].٧٥٨ص المقدس،
يقصد بها في العهد الجديد اإلقليم الروماني الذي كان يشمل الجزء األكبر من غربي آسيا الصغرى، ويصعب             )٥(

جداً تحديد تخوم هذه األقطار التي كان يتكون منها اإلقليم الروماني، إذ أن هذه الحدود لم تكن واضـحة عنـد          
  )].١/٢٨٤(دائرة المعارف الكتابية، : انظر.[ على الدواماألقدمين أنفسهم، فقد كانت متغيرة

ـِثينية )٦(   ].١٦٢قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر. [مقاطعة في الشمال الغربي من آسيا الصغرى: ب
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، وال  )النبـي (وفي هذا النص يبين بطرس الرسول أن النبوءات ليست من عمـل اإلنـسان               
س بحيث يلهم النبي، ويدفعه للنطق بمشيئة اهللا،        بمشيئته الخاصة وإنما هي سوق من الروح القد       

  )١(.وإعالنه
وَأما َأنْتُم فَالْمسحةُ الَِّتي َأخَذْتُموها ِمنْه ثَاِبتَةٌ ِفـيكُم،         ٢٧: ")٢(يقول يوحنا في رسالته األولى     -٢

 الْمسحةُ عينُها عن كُلِّ شَيٍء، وِهي حـق         والَ حاجةَ ِبكُم ِإلَى َأن يعلِّمكُم َأحد، بْل كَما تُعلِّمكُم هِذهِ          
  ].٢٧:٢يو١" [.ولَيستْ كَِذبا

  )٣(.والمقصود بالمسحة هنا مسحة زيت الميرون المقدس التي ينالها المسيحي بعد العماد
أو ) مسحة الروح (ألن هذه المسحة    ، ويوحنا هنا يؤكد أن الممسوحين بها ال حاجة لهم بمعلّم         

أي " حقٌ وليست كـذباً   "كفيلة بتعليمهم كل شيء، وبعصمة دون خطأ ألنها         ) لروح القدس ختم ا (
  .أنها بقيادة الروح القدس، وإلهامه

وبذلك أكون قد أوردت األدلة على حجية اإللهام من نصوص الكتاب المقـدس فـي عهـده                 
  .الجديد

ى أن الكتاب المقدس    وال يفوتني هنا أن أذكر أن النصارى على اختالف طوائفهم يجمعون عل           
حتى أولئك الذين يرون أن اإللهام إنما يكون في األمور التاريخية           ، قد كتب بإلهام الروح القدس    

  .وليس مختصا بالعقائد، واألدبية
، إن الحقائق التي أوحى بها اهللا     : (م١٩٦٥ومما يشهد لذلك نص المجمع الفاتيكاني الثاني عام       

والكنيـسة أمنـا    ، الناس قد دونت بإلهام من الروح القـدس       وتحملها أسفار الكتاب المقدس إلى      
تعتبر كل األسفار في العهدين القديم، والجديـد قانونيـة          ، باالعتماد على إيمان الرسل   ، المقدسة

وعلى هـذا   ، ولذا فهي من وضع اهللا    ، ذلك أنها كُتبت بإلهام الروح القدس     ، ومقدسة بكل أجزائها  
  .)٤()تناقلاالعتبار تسلمتها الكنيسة بال

  
  
  
  

                                                           

 ).٢٧١-٤/٢٧٠(، الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل: انظر )١(
 .ألوفلم يذكر يوحنا لمن أرسل هذه الرسالة في مقدمتها كما هو م )٢(
  .٢١١سبق الحديث عن سر الميرون بشيٍء من التفصيل في الفصل السابق، ص )٣(
 ).٢/٩٩٩(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )٤(



٢٢٢ 

 

  . اإللهام في غير الكتاب المقدس
  .اإللهام في التقليد: أوالً

ولم يرد في األسفار ، منذ عهد الرسل،  الذي حفظ في الكنيسة-الترتيب-التعليم أو : التقليد هو
، بل تناقله المؤمنون خلفاً عن سلف، قرناً بعد آخر، وحتـى اآلن بكـل               - الموحى بها  -المقدسة
) المكتوب في الكتاب المقـدس    ( وا حريصين عليه مثل حرصهم على كالم اهللا نفسه        وظل، احترام

   )١(.لوثوقهم بصدقه، وصحة مصدره
  :والتقليد المقدس عند القوم على نوعين

  )٢(.وهو الذي وضعه الرسل نقالً عن المسيح: تقليد رسولي -١
ي نظر المعتـدين     ف -أي أن مصدره إلهي   ، ومن ثم يكون مصدر هذا التقليد هو المسيح ذاته        

  . -به
ومجامعها في األجيال المـسيحية     ، وهو ما وضعه آباء الكنيسة الرسوليون     : تقليد كنسي  -٢

  .وغير ذلك، والنظم الكنسية، وطقوسها،  ويتضمن قوانين اإليمان)٣(.األولى
ولذا عرفت  ، والكاثوليكية، وكونه ملهماً كل من الكنيستين األرثوذكسية     ، وقد اعترف بسلطانه  

وتركـوا  ، واكتفوا بالكتاب المقدس وحده   ، في حين لم يؤمن به البروتستانت     ، نائس التقليدية بالك
  .كل ماسواه

حيـث إن الـوحي     ، ويرى التقليديون أن تاريخ التقليد أقدم من تاريخ الوحي اإللهي المدون          
، ناًوذلك قبل الميالد بأربعة، أو خمسة عشر قر       ، اإللهي األول الذي دون هو وحي النبى موسى       

، وسلّمه بعضهم لبعٍض بأمانـة    ، وتناقلته األجيال شفاهاً  ، )٤(أما التقليد فقد ظهر منذ عهد أبينا آدم       
، وإنما ألنه ذو مـصدر إلهـي      ، ليس ألنه تراث األجيال السابقة    ، خالعين عليه نوعاً من القداسة    

،  مـن عهـد آدم     -كما يعبرون عنها  -حيث يستند التقليد في أصله على وحي اهللا لآلباء األنبياء           
  )٥(.وحتى عهد موسى النبي صاحب أول شريعة مكتوبة

                                                           

القـاهرة، الكليـة    [،  ١٤ط، البابا شنودة الثالـث   ، الالهوت المقارن : انظر.[٣٨٩ص، موسوعة علم الالهوت   )١(
 ].٥٠، ص]م٢٠٠٥اإلكليريكية لألقباط األرثوذكس، 

 .٣٩٠ص، موسوعة علم الالهوت )٢(
 .نفس الصفحة، المرجع نفسه )٣(
 .٥٠ص، البابا شنودة، الالهوت المقارن: انظر )٤(
 .١٩٣، ص]ت.بيروت، دار المشرق، د[ط، .مجموعة من الالهوتيين، د، معجم الالهوت الكتابي: انظر )٥(



٢٢٣ 

 

هذا بالنسبة إلى التقاليـد التـي       ، وعلى ضوء ما سبق ينتج لدينا أن التقليد كان شفهياً ثم دون           
  .كانت منتشرة في بني إسرائيل قبل عصر المسيح

،  كذلك في بـادئ األمـر      ويذكر البابا شنودة أن التقاليد اإللهية في زمن المسيح كانت شفهية          
كما ، بل ويعلّم في المجامع اليهودية بتعاليم كثيرة لم تكن مكتوبة         ، حيث ظل المسيح يعلّم تالميذه    

فَبِهتُوا ِمن تَعِليِمِه َألنَّه كَان يعلِّمهم كَمن لَه سلْطَان ولَيس          ٢٢. وصار يعلِّم  : "يذكر الكتاب المقدس  
  ].٢٢-٢١: ١مر" [ .كَالْكَتَبِة

ولم يترك  ،  وصعد إلى السماء   -كما يعتقدون -وقام من بين األموات     ، ومات، وصلب المسيح 
ضمنوها أسـفار العهـد     ، بل اكتفى بتسليمها شفهياً للرسل الذين دونوها فيما بعد        ، تعاليم مدونة 

ض التعاليم، أو    وظلت مع ذلك بع    -كما ذكرنا سابقاً  -وكان ذلك تحت إمرة الروح القدس     ، الجديد
   )١(.التقاليد شفهية تتناقلها األجيال، وليست مكتوبة

تتطلب : ( ويدل على ذلك قولهم   ، ومن هنا يمكن اعتبار الكتاب المقدس نفسه جزءا من التقليد         
، فإنه في تنوعه  ، دراسة التقليد الرسولي مراعاة دائمة لألسلوب األدبي الواضح في العهد الجديد          

وأخذت شكلها النهائي تحـت تـأثير اإللهـام         ، فرضتها الظروف ، لهذا التقليد ما هو إال صياغة     
فكما كان الحال في العهد القديم فقد أدى هكذا التقليد المأخوذ عن المسيح والمـسلّم مـن      ، اإللهي

   )٢(.الرسل إلى تكوين الكتب المقدسة
ما تَرِبطُونَه  : "في قوله السلطان المشار إليه    ) الرسل(وكان من ضمن ما سلّمه المسح لتالميذه        

" . علَى اَألرِض يكُون مربوطًا ِفي السماِء، وكُلُّ ما تَحلُّونَه علَى اَألرِض يكُون محلُوالً ِفي السماءِ 
  ].١٨:١٨متى[

والذي مارسه الرسل فوراً في مجمعهم األول في أورشـليم سـنة            ، أال وهو السلطان الكنسي   
  ".قبول األمم في اإليمان"ناقش قضية م والذي ٤٥

وفي قـرارهم   ، )الختان( وقد قرر اآلباء الرسل قبول األمم دون تكليفهم بالشريعة الموسوية           
وتوالت المجامع بعد ذلك مرتكزة على سلطة التعلـيم         ، هذا كانوا ملهمين من الروح القدس أيضاً      

  .-كما يقولون-والممنوحة لهم من السيد المسيح ، هذه
كانت النظم والقرارات التي تصدرها الكنيسة في هذه المجامع تندرج في األصـل أيـضاً                و

  .)٣("التقليد الكنسي"وهي ما سمي بعد ذلك بـ، تحت التقليد
                                                           

 .١٣٤-١٩٣ص، هوت الكتابيمعجم الال/  وما بعدها٥٤ص، الالهوت المقارن: انظر مثال )١(
 .١٩٥ص، معجم الالهوت الكتابي )٢(
 ).بتصرف(٦٢ص، الالهوت المقارن: انظر )٣(



٢٢٤ 

 

ويستند في أصله على الوحي     ، ومن هنا يظهر لنا جلياً أن التقليد مبني على اإللهام عند القوم           
قبطـي  (ألرثـوذكس كمـا يقـول اآلب متـى المـسكين             ا - كما تقدم  -وقد سلّم بذلك    ، اإللهي

وهذا هو ما نعنيه مـن      ، وهو الناطق فيهم  ، لقد كان الروح القدس هو حياة اآلباء      ): " أرثوذكسي
  )١(".كلمة التقليد

إن هذا التقليد اآلتي مـن الرسـل ينمـو          : "حيث ورد عندهم ما نصه    ، كما سلّم به الكاثوليك   
 القدس؛ ألن جماعة المؤمنين تزداد فهماً لمـا تـسلمته مـن             ويتطور في الكنيسة بمعونة الروح    

 - كما ورد في  –كلما تأملوا فيها في قلوبهم      ، فإما باإلمعان في تفحصها، ودرسها    : أحداٍث وأقوال 
وإما باستخالص أنوار جديدة من     ، وإما بإدراك داخلي عميق لألمور الروحية     ، ]٥١و  ١٩: ٢لو  [

وا مع األولوية الروحية على هبة لدينة خاصـة فـي قـول             شأنها من كرازة أولئك الذين حصل     
  .)٢()الحق

  :نجده يشير إلى ثالث مراحل من اإللهام، وعند تفحص الكالم السابق
كلتاهما تتحدثان  ، مستدلين بآيتين وردتا في إنجيل لوقا     ، التأمل، والتفحص في قلوبهم   : األولى

وبالرجوع إلى تفـسير    ، قبلها متأملة فيها  في  ) والدته(فحفظتها مريم   ، عن أحداث وقعت للمسيح   
اآليتين المذكورتين وجدت أن المقصود بهما أن مريم كانت تجمع القرائن بعضها إلى بعـض،               

  )٣(.وتنتظر أن يكشف لها شيء عن سر المسيح وألوهيته
  : وهذا يعني التأمل الذي يعقبه المرحلة الثانية التي هي

هو ما ذكره األب متى المسكين في حديثه عـن موهبـة            و، اإلدراك الداخلي لألمور الروحية   
إن الذين لهم استعداد طبيعي للمعرفة بواسـطة معـرفتهم الـسابقة للقـراءة              : (التعليم حيث قال  

؛ ألنهم استطاعوا أن    "موهبة التعليم "قد استفادوا نوعاً ما من      ، وقدرتهم على االستيعاب، والحفظ   
  ].١٣: ٢كو١[ على حد قول بولس الرسول ،يفحصوا، ويقارنوا الروحيات بالروحيات

  .)٤()وبذلك ازدادت قدرتهم على كشف األسرار، فصاروا معلمين روحيين
ونَحن لَم نَْأخُذْ روح الْعالَِم، بِل الروح ١٢: "وبالعودة إلى نص رسالة بولس المذكورة نجده يقول

هوالْم اءِرفَ اَألشْياِهللا، ِلنَع اِهللا، الَِّذي ِمن ةَ لَنَا ِمنةٌ ١٣وبا ِحكْمهلِّمال تُعا، الَ ِبَأقْوضا َأيِبه الَِّتي نَتَكَلَّم
  ].١٣ -١٢: ٢كو١" [.ِإنْساِنيةٌ، بْل ِبما يعلِّمه الروح الْقُدس، قَاِرِنين الروِحياِت ِبالروِحياِت

                                                           

 ).١/٣٩(، الرب المحيي، الروح القدس )١(
 ).٢/٩٩٧(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )٢(
 ).٢/١٧٥(الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل، : انظر )٣(
 ).٢/٧١٢(، الرب المحيي، الروح القدس )٤(



٢٢٥ 

 

 وهو ما   -بعضها ببعض إلدراك الحقائق اإللهية      وفي ذلك تصريح منه أن مقارنة الروحيات        
  . هو من صميم عمل الروح القدس-كما أنه عمل المعلّم، فعلته مريم

  : وعند ذلك ينتقل المعلم إلى المرحلة الثالثة من مراحل اإللهام وهي
استخالص أنوار جديدة بشأنها معتمدين على هبة ربانية خاصة ال دخل لالجتهـاد، والعلـم               

  .يهاالبشري ف
يقود الروح الكنيـسة    : "قوله) من الروم الكاثوليك  (لي  وقد ورد أيضاً عن الخوري بولس الفغا      

إنه الروح المؤيد الذي يقف بجانب الرسل واآلباء ليدلهم علـى           ، ويدعمها في بحثها لتخدم الرب    
  .)١("االتجاه الذي تمشي على خطه الكنيسة في تفسيرها التقليد المقدس وتحديده

كمـا  ، ن قول الخوري بولس هذا أن تحديد التقليد في ذاته هو ملهم من الروح القدس              ويفهم م 
  .يكون بقيادة الروح القدس، وداللته) عند غموضه(أن تفسير هذا التقليد بما فيه الكتاب المقدس 

وقَِبَل بعض الطقوس، واألعياد التـي      ، وجدير بالذكر أن من البروتستانت من اعترف بالتقليد       
  .ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا بأنه ملهم، ومعصوم، وانتقلت من جيٍل إلى آخر، ها التقليدجرى علي

نعم إن بعض الكنائس اإلنجيلية تقبـل بعـض العوائـد           ): "اإلنجيلي(يقول القس جيمس أِنس     
، فقبلت عيد الفصح  ، والتي ال تناقض الكتاب المقدس    ، الكنسية التي تسلسلت منذ القدم في الكنيسة      

  .)٢("غير أنها ال تحسب ذلك ذا سلطان أو جزءا من كالم اهللا ، د المسيح وغيرهماوعيد ميال
أن وجود اإللهام في التقليد أمر مقطوع به عند التقليـديين           :   وبذلك نصل إلى نتيجٍة مفادها    

ال نلزم به إال من ألزم      ، فهو أمر خالفي  ، ومرفوض عند البروتستانت  ) والكاثوليك، األرثوذكس(
  .نفسهبه 

  .اإللهام في المجامع: ثانياً
اجتماع يمثله األساقفة والقساوسة والشمامسة من النصارى لبحث شؤون الكنيسة، : المجمع هو

  .أو لتقرير عقيدة معينة، أو الرد على بدعة أو هرطقة، أو نحو ذلك
  :وهي على نوعين

ة، ويجـوز   وهي التي تعقد في كل قطر أو دولة أو مقاطعة علـى حـد             : مجامع مكانية  -١
  .انعقادها يومياً عدا في أيام اآلحاد

جميـع  (وهي التي يحضرها األساقفة فقط من كل المعمورة ): عالمية (مجامع مسكونية -٢
 . ، وال تُعقد إال لضرورة كتقرير عقيدٍة، أو الرد على بدعة، أو نحو ذلك)الطوائف

                                                           

 .١٧٩ص، روح اهللا، الروح القدس )١(
 .٤٩ص، علم الالهوت النظامي )٢(



٢٢٦ 

 

  :ويشترط العتبار المجمع مسكونياً الشروط التالية
  . بدعة أو انشقاقأن ينعقد بسبب -١
 .أن ينعقد بدعوة من اإلمبراطور المسيحي -٢

 .أن يحضره غالبية األساقفة شرقاً وغرباً -٣

       )١(.أن يقرر شيئاً جديداً لم يكن مقرراً من قبل -٤
يعتقد النصارى قاطبةً بأن الكنيسة المسيحية قد تمتعت بسكنى الروح القدس فيها منذ اللحظة              

  ].٢٢: ٢٠يو[)٢( "اقْبلُوا الروح الْقُدس: " وه تالميذه، وقالالتي نفخ فيها المسيح في وج
ويزيد أتباعها بفضل   ، وأن هؤالء التالميذ كانوا هم اللبنة األولى للكنيسة، والتي ما لبثت تكبر           

، وقيادتهـا ،  بسكنى الـروح فيهـا    -كما يعبرون -وظلت الكنيسة تنعم    ، )التالميذ(كرازة الرسل   
  ...إلى الحق، وإلهامها

فعهد الروح القدس قد ابتدأ وهو يرافق تاريخ الكنيسة ويشرف          : "يقول الخوري بولس الفغالي   
فعهد تأسيس الكنيسة بعـد صـعود       ، )٣("منذ اآلن يسكن الروح القدس في الكنيسة      ، على تكوينها 

تأكيد على استمرار رفقة    ) يرافق تاريخ الكنيسة  (وفي قوله   ، المسيح هو عهد حلول الروح القدس     
ويزداد ، وهو مستمر معها عبر التاريخ، فقد سكن فيها منذ تأسيسها، الروح لكنيسته بشكٍل مستمر

مما يؤكـد مـا   . أي من اآلن فصاعداً) منذ اآلن سكن الروح في الكنيسة " (وضوح ذلك في قوله   
  .ذهبنا إليه من اعتقاد النصارى بأنهم في مجموع آرائهم مؤيدون بالروح القدس إلى يومنا هذا

وكما تـنعش الـنفس الجـسد،       : "ويتابع الخوري كالمه عن الروح، وفعله في الكنيسة فيقول        
فهو ، كذلك يفعل الروح القدس الذي هو نفحة الحياة في الكنيسة، ....وتوجهها، وتحرك األعضاء 

  .)٤("ينعش كل األعضاء، ويلهمهم
فهذا مـثالً اآلب    ، ذلكوقد شاركت األرثوذكسية الرأي في      . هذا من وجهة النظر الكاثوليكية    

، الذي ظهر بتفوٍق عاٍم شامٍل، وكامٍل في يوم الخمـسين         : "متى المسكين يقول عن الروح القدس     
  .)٥("وال يزال يغذي الكنيسة ويعلن ذاته في األفراد

                                                           

، ١ميخائيل مكسي إسكندر، ط   . دياكون د : عصر المجامع ، القمص كيرلس األنطوني، تنسيق وتبسيط       : انظر )١(
 .٢٤-٢٢، ص]ت.القاهرة، مكتبة المحبة، د[
 ).١/٣٢٨(، الرب المحيي، الروح القدس )٢(
 .١٥٨ص، روح اهللا ، القدسالروح  )٣(
 .١٥٩ص، المرجع نفسه )٤(
 ).١/١٤(، الرب المحيي، الروح القدس )٥(
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تعطي معنى االستمرارية في هذه التغذية، واإلعالن إلى        ) ال يزال (ومما ال شك فيه أن كلمة       
  .يومنا هذا

يسلّم الطرفان بأن أكمل صورة يلهم الروح فيها الكنيسة المسيحية هي فـي اجتمـاع               وكذلك  
  .األساقفة سواء كان ذلك في مجامع مكانية، أو مسكونية

تابعت الكنيسة بعد الرسل اتكالها على مـساندة الـروح لهـا            : "يقول الخوري بولس الفغالي   
  .)١(" وسينودساتخصوصاً حين كانت تلتئم في مجامع، ليوضح السبيل أمامها

رسالة بعث بها مجمع افريقيـة      ) وهو قبطي أرثوذكسي   ()٢(ويورد القمص كيرلس االنطوني   
 حكماً صريحاً أن ال يفصل في       )٣(ولقد حكم آباء نيقية   : "المكاني إلى أسقف روما جاء فيها ما يلي       

تلك النعمـة   ، )٤(ألن نعمة الروح القدس إنما هي حالّة في كل إبروشية         ، القضايا إال حيث نشأت   
التي تجعل أحبار السيد المسيح يفحصون القضايا بكل دقٍة، وينشدون  لـواء العـدل فـي كـل                 

  .)٥("حين
  : وقد بنى هؤالء القول بعصمة الكنيسة على أمرين هما

  .الوعد بحلول الروح القدس على المجتمعين وإلهامه لهم -١
 يعتبر منزهاً ومصوناً    -لغرب باجتماع أساقفة الشرق وا    –أن اتفاق الرأي في المسكونة       -٢

 .)٦(عن الضالل، والخطأ بناء على وعد المسيح بأن أبواب الجحيم لن تقوى على كنيسته

  . المعصوم عند النصارى)٧(وتعد المجامع أكمل صور التقليد

                                                           

 .١٧٩ص، روح اهللا، الروح القدس )١(
 . لم أجد له ترجمة )٢(
 هي العاصمة الثانية لوالية بثينية، وتقع في الشمال الغربي من آسيا الصغرى، وقد تهدمت منذ زمٍن بعيـد،                    )٣(

 ].٨٨عصر المجامع، : انظر. [التركية" أسنيك" وفي موضعها اليوم نجد قرية .  سوى أطالٌل باليةولم يبقَ منها
 .أظنها بمعنى مقاطعة، ولم أجد ترجمتها نصياً فيما لدي من مراجع )٤(
 .١٢٨ص، عصر المجامع )٥(
 .١١-١٠ص، ]م١٩٩٨، منشورات النور، بيروت[، ٢ط، حنانيا إلياس كساب، مجموعة الشرع الكنسي )٦(
: التقليد، ويقال له التراث أيضاً، هو تناقل اإليمان وحياة الكنيسة، وبالتالي تناقل صـلب العقيـدة المـسيحية                  )٧(

واألرثوذكس يقولون بأن هذا التناقل بقي في جوهره سليماً متواصالً، بفضل عون الروح القـدس               / فالكاثوليك
أمـا  . التقليد المقدس الحي، والتقاليد الخاصة بالكنائس المحليـة       وفي أيامنا، أخذوا يميزون بين      . الدائم للكنيسة 

كنائس اإلصالح، فإنها هي أيضاً تُطلق كلمة تقليد على ما وصلنا من آباء الكنيسة مـن مؤلفـاٍت، ومـواعٍظ،             
تقليـد  في أمور اإليمان، بل يرون أن دور ال       " قياسية"لكن البروتستانت ال يعترفون لهذا التقليد بقيمة        . وقرارات

 ].١٥١معجم اإليمان المسيحي، ص: انظر.[هو شرح، وتطبيق الكتاب المقدس، الذي هو وحده معصوم



٢٢٨ 

 

بل إن القديس   ، )١(والتقليديون يرون أن مجمع نيقية هو مجمع ملهم، ومقود من الروح القدس           
إنني اعتبر المجـامع المـسكونية األربعـة كاعتبـاري للبـشائر            : "يقول)٢(لكبيرغريغوريوس ا 

وال يخفى على أحٍد أن مجمع نيقية هو المجمع المسكوني األول، والذي كان أفـراده               . )٣("األربع
 استناداً إلى قـول     - كما يعتقدون  -كلما عدوا الحضور زادوا عليه واحداً ليقينهم أن الرب معهم           

: ١٨متى [)٤( "َألنَّه حيثُما اجتَمع اثْنَاِن َأو ثَالَثَةٌ ِباسِمي فَهنَاك َأكُون ِفي وسِطِهم٢٠: "لهمتى في إنجي
فما بالك إذا كان المجتمعون حـوالي       ، فهذا شأن االثنين، والثالثة إذا اجتمعوا باسم المسيح       ، ]٢٠

  .ثالثمائة وثمانية عشر أسقفاً
 - كما ذكرنـا   -ر المسيح هو بحضور الروح القدس الذي أرسله         وال يشك أحد في أن حضو     

  .لتالميذه، وكنيسته
ويستند القوم في قولهم بحلول الروح القدس، وتأييده للمجتمعين في المجامع المختلفة إلى قول              

والذي سمي بعد ذلك بمجمع الشيوخ ليقـرروا        ، التالميذ أو الرسل في مجمعه األول في أورشليم       
َألنَّه قَد رَأى الروح الْقُدس     ٢٨: "األمميين من شريعة موسى عند دخولهم النصرانية      ما يجب على    

  ].٢٨: ١٥أع " [ونَحن، َأن الَ نَضع علَيكُم ِثقْالً َأكْثَر، غَير هِذِه اَألشْياِء الْواِجبِة
لطريقة نفسها إلعـالن    وال تزال المجامع المسكونية تستعمل ا     : "يقول الخوري بولس الفغالي   

  .)٥("اقراراته
، فإذا وضعنا في الحسبان ما تقدم من أن المجامع المقدسة مندرجة في األصل تحـت التقليـد     

يتضح لنا أن المجامع ملهمة عندهم بناء       ، والكاثوليك، وأن هذا التقليد هو بإلهام عند األرثوذكس      
  .على ذلك

فتجعلها متمثلة  ، ي العصمة لغير المجامع المسكونية    وجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية تُعط     
وتبني قولها  ، ، أو آرائه في بعض القضايا األساسية التي تهم العقيدة، واألخالق          )البابا(في تعليم   

  .)٦(في عصمته على كونه الرئيس األعلى للكنيسة الجامعة

                                                           

 ).١/٩٣(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )١(
 في أسرة مسيحية ذات نبل وعراقه، ضحى بوقته، وصحته في خدمـة الكنيـسة،               ٥٤٠ولد برومه نحو سنة      )٢(

 .صبح حاكما لرومه، ورئيسا لمجلس الشيوخ فيها أ٥٧٢والمؤمنين، وفي سنة 
 ).١/١٦١(، والكنيسة الكاثوليكية في وثائقها/ ١٤ص، مجموعة الشرع الكنسي: انظر )٣(
 .١٤٤ص، عصر المجامع:  انظر)٤(
 .١٧٩ص، روح اهللا، الروح القدس )٥(
 ).١/١١(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )٦(
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أو ، أما البروتـستانت ، ىهذا فيما يتعلق بوجود اإللهام في المجامع عند التقليديين من النصار   
وإن ، وال يعتبرونها ملهمة، أو موحى إليها    ،  فال يعتقدون بذلك   - كما يسمون أنفسهم   -اإلنجيليون  

  .كانوا يعظمونها، ويحترمونها
نعم إن بعض الكنائس اإلنجيلية تعتبر أحكام المجامع أنها أقـوال           : " يقول القس جيمس أنس   

وهم يقبلون قوانين اإليمـان القديمـة المطابقـة         ، نها وحي ولكنهم ال يعتبرون أ   ، ثمينة، وقديمة 
غير أن منزلتها عندهم ليـست  ، والقانون اإلثناسي ، مثل قانون الرسل، والقانون النيقوي    ، للكتاب

  .)١("بل هي كالم أفضل البشر عبروا به عن تعاليم اهللا، مثل منزلة كالم اهللا
وقيادة الروح لها هو أمر مختلفٌ عليه بـين  ، وبذلك نصل إلى نتيجٍة مفادها أن إلهام المجامع     

  .الطوائف النصرانية الثالث
  .اإللهام في تفسير الكتاب والتقليد المقدس: ثالثاً

وشـرح لبيـان    ، تجمع الطوائف النصرانية الثالث على أن الكتاب المقدس يحتاج إلى تفسير          
لمرء إلى إرشاد الروح القدس     ويحتاج فيها ا  ، وتوضيح تعاليمه التي تفوق العقل البشري     ، مقصده

  )٢(.لفهم المعاني الروحية الحقيقية لهذه التعاليم حق الفهم
وقد قصر التقليديون هذا الحق في شرح نصوص الكتاب بإلهام الروح القـدس علـى آبـاء                 
الكنيسة في حين جعله اإلنجيليون حقاً لكل مؤمن بالكتاب سواء كان من رجـال الكهنـوت، أو                 

  .لشعبغيرهم من عامة ا
المسكوني الحادي  (فقد ورد في الدستور العقائدي عن الوحي اإللهي للمجمع الفاتيكاني الثاني            

إن مهمة التفسير تفـسيراً صـحيحاً   : (م ما يلي  ١٩٦٥في جلسته العلنية الثامنة سنة      ) والعشرون
ليميـة الحيـة    قد أسندت في الكنيسة إلى سـلطتها التع       ، لكلمة اهللا المكتوبة، والمتناقلة في التقليد     

  .وهي تمارس سلطانها باسم يسوع المسيح، وحدها
  .بل تخدمها، وال تعلم إال ما تسلمته من التعاليم، غير أن هذه السلطة ال تعلو كلمة اهللا

وترعاهـا  ، تصغي بخشوع إلى هذه الكلمـة     ، وبعون من الروح القدس   ، فإنها بتكليف من اهللا   
  .)٣()وتفسرها بأمانة، باحترام

                                                           

 ).بتصرف (،٤٩ص، علم الالهوت النظامي )١(
الكنيسة الكاثوليكية  )/ ٢/٣٩٨(، الروح القدس الرب المحيي   / ٨١و٧٩ص، علم الالهوت النظامي  : انظر مثال  )٢(

 ).٩٩٩-٢/٩٩٨(في وثائقها 
 ).٩٩٩-٢/٩٩٨(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )٣(
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 عند حديثنا عن التقليد أن التعاليم كانت في بدايتها شفاهية، ثم دون بعضها علـى                وقد ذكرنا 
والقوانين ، وبعضها اآلخر على هيئة قوانين اآلباء     ، )على أيدي الرسل  (هيئة أسفار العهد الجديد     

في حين بقي بعضها اآلخر     ، )على أيدي تالميذ الرسل أو من عرفوا باآلباء الرسوليين        (الكنسية  
  .شفهياً

ومن هنا اعتبر الكتاب المقدس مندرجاً تحت التقليد، والسلطة التعليمية التي أسندت الكنيـسة              
مهمة التفسير الصحيح إليها هي سلطة معلمي الكنيسة، وآبائها الذين تمتعوا بموهبة التعليم التي              

دون ، لصحيح وألهم أصحابها وأرشدهم إلى التعليم ا-كما يؤمنون-أمد الروح القدس الكنيسة بها 
  .الوقوع في الخطأ

َأنُبوةٌ فَِبالنِّسبِة ِإلَى   : ولِكن لَنَا مواِهب مخْتَِلفَةٌ ِبحسِب النِّعمِة الْمعطَاِة لَنَا       ٦: "يقول بولس الرسول  
  ].٦:١٢رو"[َأم ِخدمةٌ فَِفي الِْخدمِة، َأِم الْمعلِّم فَِفي التَّعِليِم،٧اِإليماِن، 

  ].١٢:٤كو١" [فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد: " قول كذلكوي
  .فالتعليم إذاً موهبة إلهية تحت سلطة الروح القدس، ونعمته

" العلـم "وأما موهبـة    : (وعمل المعلم هو تفسير الكتاب، وشرحه كما قال األب متى المسكين          
، )١()لهمة لمعرفة أصول الديانة   فكانت معناها في القرن األول مقصوراً على الدراية النظرية الم         

أو جمـع   ،  لم يكن يستند إلى اجتهاٍد ما      - كما هو واضح   -فمعرفة أصول الديانة لدى المعلمين      
  .وإنما كانت مستندة على محض اإللهام النظري، أو االستدالل بأدلة عقلية أو نحو ذلك، قرائن

ت في الكنيـسة علـى أربـع        ويتابع اآلب متى كالمه عن هذه الموهبة مشيراً إلى أنها ظهر          
  : درجات

  .الرسل -١
 .األنبياء -٢

 .المبشرون -٣

 .المعلمون -٤

هؤالء مسئولون عن المؤمنين الذين دخلوا حديثاً يعلمـونهم         : (وقال في الكالم على المعلمين    
  .)٢()ويثبتون لهم العقيدة، ويشرحون لهم اإلنجيل، اإليمان

وإن كانوا يختلفون معهم في قـصر       ، نوالبروتستانت يتفقون مع التقليديين في وظيفة المعلمي      
المعلم عمله األساسـي    ): (وهو إنجيلي (يقول القس فهيم عزيز     . حق التفسير عليهم دون غيرهم    

                                                           

 ).٢/٧٢٣(، الرب المحيي، الروح القدس )١(
 ).٧٢٨/ ٢(، المرجع نفسه )٢(
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إنه يقوم بتفسير المضمون الذي يكمن في العمل        ، وما هو موجود فعالً   ، ينصب على ما قد أعلن    
ين وإرشادهم في كيفية السلوك الصحيح ثم قيادة المؤمن، الفدائي الذي قام به اهللا في المسيح يسوع   
  .)١()الذي ينتج من تمتعهم بهذا العمل الفدائي

ومعلوم لدى الجميع أن مضمون البشارة التي هي موضوع الكتاب المقدس عنـد النـصارى               
 وهو ما عبـر     -كما يعتقدون –عامة هو الخالص بالمسيح الذي قدمه لفداء البشر على الصليب           

  . الفدائيعنه اآلب متى بالعمل
 فقد  - كما يقولون  –وسلطة المعلمين الكنسيين في تفسير الكتاب المقدس هي سلطة معصومة           

ولكن الرعاة عندما يقومون بمهمتهم يستفيدون من مساعدة الروح القـدس           : (ورد بشأنها ما يلي   
 بحيث يعرضون بقوة مواعيد المسيح لبطرس وللرسل      ، التي تبلغ أوجها عندما يعلمون شعب اهللا      

  .)٢()اآلخرين عقيدة معصومة حتماً من الضالل
ومـضمون  ، إذا وافق إجماع آباء الكنيـسة     ، ومع ذلك فهم يقبلون التفسير من غير المعلمين       

  )٣(.الكتاب المقدس، وتعاليمه
وأن الكتاب المقدس هما بإلهام ، )في المجامع(وإذا لم ننس أن إجماع آباء الكنيسة على أمرين 

سواء منه مـا كـان      ، تبين لنا أن التفسير خاضع لإللهام خضوعاً كامالً       ، تهالروح القدس، وقياد  
أو ما كان باجتهاٍد مـن      ، والمتمثلة في اآلباء المعلمين   ، صادراً من السلطة التعليمية في الكنيسة     

  )٤(.المفسرين، والعلمانيين
وفقاً ، علمانيينو،  فقد جعلوا حق التفسير مشاعاً لجميع المؤمنين من معلمين         البروتستانتأما  

  : لعدة شروط، من أهمها
ومالحظة القرائن، وغير ذلك لمعرفة المعنى      ، ومقارنة أجزائها ببعض  ، الكتاب بالكتاب  -١

  .الحقيقي للنص
 .وتفسير كلٍّ منهما كما هو، االنتباه للحقيقي، والمجازي في الكتاب -٢

                                                           

 .١٦، ص]ت.د، دار الثقافة: القاهرة[٢ط، للقس فهيم عزيز،  الروح القدسمواهب )١(
 ).٢/١٠٩١(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )٢(
 .وغيرها من الصفحات). ٢/٦٩٤(، المرجع نفسه )٣(
لة وال في الحا  ، وليسوا أعضاء في الدرجات المقدسة    ، هم المسيحيون الذين انضموا للكنيسة بالمعمودية فقط      ( )٤(

 )].بتصرف). (٢/٩٥٦(، المرجع نفسه: انظر). [الرهبانية التي أقرتها الكنيسة



٢٣٢ 

 

عب اهللا موعـود   ألن ش ، طلب إرشاد الروح القدس في تفسير الكتاب بالتواضع واللجاجة         -٣
وألن اإلنسان الطبيعي ال يقبل التعاليم الروحية بدون إرشاد         ، ومرشداً إلى معرفة الحق   ، به معلماً 

 .)١(الروح

ومن ذلك يتضح لدينا أن البروتستانت يعتقدون أن عوام المؤمنين يحق لهم تفـسير الكتـاب                
  .الروح القدس أيضاًوأنهم يفعلون ذلك بإرشاد ، المقدس شأنهم شأن اآلباء، والمعلمين

وبذلك يتضح لنا أن جميع الطوائف النصرانية تعتقد أن تفسير الكتاب المقدس هو من إلهـام                
  .أو من عامة المؤمنين، سواء منه ما كان من رجال الدين، الروح القدس

والتقليد، والمجـامع،  ، وبعد هذا العرض السريع ألدلة حجية اإللهام في تدوين الكتاب المقدس       
العقائد المبنيـة علـى     :  في صلب موضوع هذا الفصل وهو      -بإذن اهللا تعالى  -سير، ندخل   والتف

  .اإللهام
  :وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين هما

  .العقائد المتعلقة بذات اهللا تعالى: المبحث األول
  .العقائد المتعلقة بالكنيسة: المبحث الثاني

                                                           

 .بتصرف، ٨١ص، علم الالهوت النظامي )١(



٢٣٣ 

 

  المبحث األول
  عقائد تتعلق بالذات اإللهية

  :تمهيد
  :لعل من أبرز ما يميز العقائد النصرانية في الذات اإللهية خاصةً هو

واستعصائها على الفهم وكثرة ، وما ذلك إال لشدة تناقضها، صعوبة استيعابها أو وعورة فهمها
  . تشابكها على غير اتساٍق أو مالئمة

ات كلما سـحب    وتداخلت فب ، وإن القارئ فيها لهو أشبه ما يكون بصياٍد تشابكت أوتار طعمه          
. واستبدلها بما هو خيـر منهـا      ، حتى سئم منها فطرحها في لجة البحر      . منها وتراً اشتبك بغيره   

فما أن يقرأ المرء في عقائد النصارى حتى ، وهكذا األمر بالنسبة للقارئ، والباحث في النصرانية
امـداً رب   فيـردد ح  ، ويجد صعوبة بالغة في استيعاب ما يقـرأ       ، يشعر بدوار عنيف في رأسه    

  "الحمد هللا الذي عافانا، وهدانا: "العالمين
  :وإن جميع عقائد النصارى اليوم لتصب في ثالث عقائد أساسية هي

  .الصلب، والفداء، التجسد، التثليث
  :لذا فقد قسمت مبحثي هذا إلى ثالثة مطالب

  .التثليث: المطلب األول
  .التجسد: المطلب الثاني
  .فداءالصلب، وال: المطلب الثالث



٢٣٤ 

 

  المطلب األول
  التثليث

ومن أكثر تلك   ، سبق وأن أشرت إلى صعوبة فهم العقائد النصرانية في الذات اإللهية خاصةً           
أي مكـون   ، العقائد عقيدة القوم في التثليث، فالنصارى جميعهم يؤمنون بإلٍه واحٍد مثلث األقانيم           

  .من ثالثة أقانيم
  :آراؤهم حوله على عدة أقوالاختلفت ) أقنوم(فإن سألتهم ما معنى كلمة 

  هي كلمة سريانية تدل على من له تميز عن غيره بغير ) أقنوم(إن كلمة : فمنهم من يقول
  )١(.انفصال عنه

 شخص متحيز بحيز معين منفرد      - في غير التعبير عن الثالوث     –بل تعني   : ومنهم من يقول  
ن الثالوث باعتبـاره يتعـارض مـع        غير أن هذا التعبير ال يناسب في الكالم ع        . به عن غيره  
  .فاهللا واحد مكون من ثالثة تعينّات أو تمايزات، وحدانية اهللا

وهـو  ، ومستقل بذاته ، قدير، السريانية تشير إلى كائن حي    ) أقنوم(إن كلمة   : ومنهم من يقول  
  )٢(.جوهر روحي

ـ ، كلمة يونانية األصل) أقنوم(ومنهم من يجعل كلمة     صية كـلٍّ مـن   وتطلق للتعبير عن شخ
  .مع اشتراكهم في الجوهر الواحد غير المنقسم، والروح القدس، واالبن، اآلب

مخرجاً جيداً من الوقـوع فـي       ) شخص(عوضاً عن   ) أقنوم(ويرى هؤالء في استخدام لفظة      
  )٣(.الشخصيات المنفصلة غير المشتركة في الجوهر

  )٤(.تعبر عن الكيان) γογιοκιε(هي كلمة يونانية ) أقنوم(إن كلمة :ومنهم من يقول
في ذاته،  وكل شخص منهم ليس       " منهم إله كاملٌ  "ويقرر النصارى أن هذه االقانيم الثالثة كل        

  .جزءا من اإلله بل هو إله كامل
وإنما ،  ثالثة آلهة  - كما هو مقتضى الحساب    –وعلى الرغم من ذلك فإن مجموعهم ال يشكل         

  .هو إله واحد

                                                           

 .١٢٥ص، ]م٢٠٠٤، مكتبة األخوة، القاهرة[، برسوم ميخائيل، موسوعة الحقائق الكتابية: انظر )١(
 .٦٤-٦٢ص، موسوعة على الالهوت: انظر )٢(
، مطبعة النيل المسيحية، القاهرة[، أندرو وطسونو مراجعة القص إبراهيم سعيد.د، اإليمانشرح أصول : انظر )٣(

 .٤٦ص، ]م١٩٣٠
 .٢٨ص، ]م٢٠٠٣، دار قتيبة، دمشق[، ١ط، أحمد إيبش: ت، إينوك باول، تطور اإلنجيل: انظر )٤(



٢٣٥ 

 

نصرانية على اختالفها لهذه العملية الحسابية الالمعقولة أن الحساب         وتبرير جميع الطوائف ال   
  .٣=١+١+١: وفق القوانين البشرية يفترض هذه المعادلة

  .١=١×١×١بينما النصرانية تؤمن بأن 
، لكنها مشتركة في ذات الوقت في جـوهٍر واحـد         ، فاألقانيم اإللهية متميز بعضها عن بعض     

  )١(.والروح القدس في االبن، واآلب، بواالبن في اآل، فاآلب في االبن
أن ) البروتـستانت (وفراراً من صعوبة استيعاب هذه العقيدة يقرر بعض علماء النـصارى            

وجامع ، فهو واحد من جهة الجوهر    ، وليست مجردة، أو بسيطة   ، وحدانية اهللا هي وحدانية جامعة    
  )٢(.من جهة التعين، والتميز

  )٣(.واحد ثالثةوعندئٍذ يقبل المرء أن يكون ال
وعاجز عن إدراك   ، عقلنا قاصر ومحدود  : ويعبرون عن عجزهم في إدراك جوهر اهللا بقولهم       

ومن ثم كان حكمنا باستحالة كونه في ثالثة أقانيم حكماً قاصراً، ألننا حكمنا بمداركنا              ، جوهر اهللا 
  )٤(.المحدودة على ما هو فوق إدراكنا

، نيم يكلّم بعضها بعضا، أو يتكلم بعضها عن بعض        ويجمع النصارى كذلك على أن هذه االقا      
  )٥(.ويرسل بعضها بعضا

ليست وليـدة التفكيـر   (وذلك ألن هذه العقيدة ، ويؤمنون بأن هذا سر ال سبيل إلدراكه بالعقل    
وهكذا تعبـر   ، ويدعمه االختبار المسيحي  ، بل هي إعالن سماوي يقدمه الوحي المقدس      ، البشري

  .)٦()البشر خاليةً من عقيدة التثليثكلُّ ديانٍة يبتدعها 
  
  
  
  

                                                           

يقة التجسد، ثـروت    وحق/ ١٢٨ص، وموسوعة الحقائق الكتابية  / ٦٠ص، موسوعة علم اللالهوت  : انظر مثال  )١(
 .١٣٤، ص]ت.القاهرة، دار الثقافة، د[، ١يؤانس زكريا، ومنيس عبد النور، ط: سعيد، مراجعة وتقديم

: انظـر / ١١٧، ص ]ت.د، مـصر، مكتبـة األخـوة     [، ط.د، عوض سمعان ، اهللا ذاته ونوع وحدانيته   : انظر )٢(
 .١٢٤ص، موسوعة الحقائق الكتابية

 .١٦٨ص، يعلم الالهوت النظام: انظر )٣(
 .نفس الصفحة، المرجع نفسه: انظر )٤(
  .، وغيرها٢٣٢وقاموس كتاب المقدس، ص/ ٦٢ص، وموسوعة علم الالهوت، مثال المرجع نفسه: انظر )٥(
 .٢٣٣ص، قاموس كتاب المقدس )٦(



٢٣٦ 

 

  . إقرار هذه العقيدة بدافع من الروح القدس
 أن القوم يؤمنون بأن نصوص الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد مدونـة بإلهـام               ∗ذكرت

ومن هنا فإنهم حين يريدون تقرير عقيدٍة ما فإنهم يستدلون عليها بما ورد في كال .. الروح القدس
  .ينالعهد

كمـا يجمـع    –وبالعودة إلى العهد القديم نجد أنه خاٍل تمام الخلو من التصريح بهذه العقيـدة               
  : ومن أمثلة تلك اإلشارات ما يلي.  ولكنه يشير إشاراٍت رمزية إليها-)١(النصارى على ذلك

الـسموات  ]) مألـوهي [في األصل العبري  (في البدء خلق اهللا     : " ما ورد في سفر التكوين     .١
  ].١:١تك" [واألرض

بصيغة المفرد إشارة إلى وحدة     ) خلق(بينما ذكر   ، فذكر اهللا بصيغة الجمع مشيراً إلى األقانيم      
  ).essence(الجوهر

، ]٢٦:١تـك " [نعمل اإلنسان على صورتنا كـشبهنا     : "نص آخر من سفر التكوين يقول      .٢
  .لطبيعة اإللهيةتدل على وحدة ا) صورتنا(وكلمة ، تدل على التعدد في االقانيم) نعمل(فكلمة 
فلـيس  ، ]٣:٦إش) [قدوس رب الجنـود   ، قدوس، قدوس( أمام العرش    )٢(ترنيم السيرافيم  .٣

 .لو لم يكن المراد عدد األقانيم وغير ذلك من الشواهد) قدوس(هناك حاجة لتكرار كلمة 

 

  :ويتجلى اإللهام في هذه الشواهد من زاويتين
ألنه لم تأت نبوة    : "دا إلى قول بطرس   استنا، أنها دونت بإلهام، وإرشاد الروح القدس      -١

ويستوي في ذلـك    ". قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس اهللا القديسون مسوقين من الروح القدس           
  .نصوص العهد القديم والجديد

أنها فسرت باإلشارة إلى الثالوث من قبل ملهمين، ومسوقين من الروح كذلك، وقـد               -٢
ير الكلمة هي حالة حلول للروح ال تقـل عـن           سبق أن أشرنا في الفصل السابق إلى أن تفس        

أن الكتاب ال يقرأ وال يفسر      : (كما يشهد لذلك المجمع الفاتيكاني الثاني حيث يؤكد       ، النطق بها 
  .)٣()إال في نور ذاك الروح الذي في نوره تمت كتابته

                                                           

 .١٩٣راجع ص ∗
الهـوت  وعلـم ال  / ٣٧والالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر، ص    / ٦٥موسوعة علم الالهوت، ص   : راجع )١(

 .١٦٩النظامي، ص
 ].٤٦١ص، قاموس الكتاب المقدس: انظر. [طائفة من المالئكة األبرار وظيفتها التسبيح هللا أمام العرش )٢(
 ).٢/١٠٠٠(الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها،  )٣(



٢٣٧ 

 

ألقانيم ويرى المسيحيون في هذا االسم دليالً على تثليث ا        ): (ألوهيم(فقد جاء في تفسير كلمة      
في الالهوت، ولكن جل المقصود منه هو أن العامل واحد، وعمله واحد، مهما تعدد عمل القوى                

   )١(.)الطبيعية في العالمين
إشارةً " ألوهيم"بصيغة الجمع كما في لفظة      " نعمل: "وقوله): (نعمل(كما جاء في تفسير كلمة      

قاطعاً بل نرى أنه سر غامض كغيره مـن         إلى تثليث األقانيم اإللهية، لكن ال نحسب ذلك برهاناً          
  . )٢()أسرار هذا السفر العجيب

  :أما نصوص العهد الجديد التي بنى عليها النصارى عقيدتهم في التثليث فهي
حيث انفتحت الـسماوات    ، حادثة تعميد المسيح في نهر األردن على يد يوحنا المعمدان          .١

 وِإذَا السماواتُ قَـِد  : " وصوت من السماوات قائالً    ،ورأى روح اهللا نازالً مثل حمامة وآتياً عليه       "
هذَا هو « :وصوتٌ ِمن السماواِت قَاِئال١٧ًانْفَتَحتْ لَه، فَرَأى روح اِهللا نَاِزالً ِمثَْل حمامٍة وآِتيا علَيِه، 

  ].٢٢،٢١ : ٣لو، ١٧-١٦: ٣متى  " [»ابني الْحِبيب الَِّذي ِبِه سِررتُ
يقول الالهوتيون إنه في هذا العدد إعالن واضح عن اجتماع الثالوث حيث ظهـر المـسيح                

  .واستقر عليه الروح القدس وسمع صوت اآلب من السماء
في هذا النص أيضاً تظهـر األقـانيم        : (فهذا األب سليم بسترس مثالً يقول مقدماً لهذا النص        

  )٣().الثالثة ظهوراً واضحاً
فأقنوم االبن ظهر بجـسد ربنـا يـسوع        : (ائيل مينا يقول معلّقاً على النص     وهذا القمص ميخ  

المسيح المتعمد على يد يوحنا المعمدان، وأقنوم الروح القدس ظهر بالحمامة التي انحدرت على              
رأس المسيح، واآلب يعلن عن ابنه الحبيب الذي سر بما سيقوم به لفداء البشرية مـن الخطيـة                  

  . )٤()الجدية
يخاطبه الرب، ويحل عليه الروح كحمامة، وهـذا يرينـا اآلب           : (..ل القس جيمس أنس   ويقو

     )٥() واالبن والروح القدس معاً
  . وغيرها من األقوال التي يضيق المقام لسردها

                                                           

 ).١/١٧(السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم،  )١(
 ).١/٣٣(المرجع نفسه،  )٢(
 ).٢/٤٧(لمسيحي واإلنسان المعاصر، الالهوت ا )٣(
 .٦٧موسوعة علم الالهوت، ص )٤(
 .١٧٠علم الالهوت النظامي، ص )٥(



٢٣٨ 

 

ذلـك  . لم يكن شاهد عيان لها    ) صاحب هذه القصة  ( هنا أن متى     -أخي القارئ –والحظ معي   
الميذه إال بعد مدة ليست بالقصيرة من بدء دعوته، ويؤيـد مـا             أنه لم يتبع المسيح ويصير من ت      

أقول أن حادثة عماد المسيح وردت في إنجيل متى في اإلصحاح الثالث، في حين وردت قـصة                 
دعوة المسيح لمتّى وإيمانه به في اإلصحاح التاسع من نفس اإلنجيل، ومن ثم فال شك بأنه ُألهمها 

  .ادتهثم دونها تحت قي، من الروح القدس
 رأت في هذا العدد نصاً على صحة عقيـدة          -كما ذكرت من األمثلة   –ثم إن الكنيسة بأجمعها     

، يقودهـا : وإذا علمنا أن عمل الروح القدس في الكنيسة يتجلي في عدة أموٍر أهمها أن             ، التثليث
  مع األخذ بعين االعتبار أن عمله هذا مبني على وحي الكتـاب المقـدس              )١(ويلهمها، ويرشدها
  .عرفنا مدى االرتباط بين هذا االعتقاد، واإللهام، وإلهامه

فَاذْهبوا وتَلِْمذُوا جِميع اُألمِم وعمدوهم ِباسـِم اآلب واالبـِن والـروِح            ١٩: "قول المسيح    .٢
" كُم كُلَّ اَألياِم ِإلَى انِْقضاِء الدهرِ     وها َأنَا مع  . وعلِّموهم َأن يحفَظُوا جِميع ما َأوصيتُكُم ِبهِ      ٢٠. الْقُدِس

  ].٢٠-١٩:٢٨متى[
 –وهذه اآلية لم تكن ملهمة في أصلها، إذ قد سمعها متى بأذنيه يقظة من المسيح قبل صعوده                  

 وإنما قد تُعتبر ملهمةً باعتبار كتابتها، وإلحاقها بالسفر المقدس بإلهاٍم من الـروح              -كما يعتقدون 
  .القدس
ِنعمةُ ربنَـا يـسوع     ١٤: "ت الرسولية التي كان يذكرها بولس في رسائله مثل قوله         البركا .٣

ِميِعكُمج عِس موِح الْقُدشَِركَةُ الرةُ اِهللا، وبحمِسيِح، والْم .١٤:كو٢ " [.آِمين[ 
مئ إليـه   وهذا العدد في الحقيقة غير صريٍح في إثبات التثليث، وإنما يعتبره القوم إشارة تـو              

فكلمـات هـذه    : (دون وضوٍح تام، ويؤيد ذلك قول القس جيمس أنس في تعليقه على هذا العدد             
  .)٢() اإلقرار بأقنومية اآلب واالبن والروح القدستتضمنالبركة 

كما يؤيده قول دائرة المعارف الكتابية في معرض الحديث عن هذا الشاهد، وبقية الـشواهد               
هنا يجمع بين بركات الفداء العظمى الثالث، ويربط كـالً منهـا            و: (المشابهة من رسائل بولس   

  .)٣()ولسنا نجد هنا أيضاً صياغة رسمية لعقيدة الثالوثبأقنوم من أقانيم الالهوت الثالثة، 
أنه مبني على الرؤية اإللهامية التي عرضت لبـولس فـي           : وعالقة هذا النص باإللهام هي    

لمـاذا  : مسيح في السماء يحيطـه نـور عظـيم فـسأله          طريقه إلى دمشق، والتي رأى فيها ال      
                                                           

 ).١/١٧(، والروح القدس الرب المحيي، )٢/٥٥(الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر، : انظر مثالً )١(
 .١٩٦علم الالهوت النظامي، ص )٢(
 ).٢/٤٣٦(دائرة المعارف الكتابية،  )٣(



٢٣٩ 

 

سأله بولس ماذا يجب علي أن أفعل؟ فأمره بدخول المدينة،          ، تضطهدني؟ وعندما علم أنه المسيح    
ثم جاءه حنانيا بناء على رؤية إلهامية أيضا ليبلغه أنه أصبح مرسـالً             . وعندها سيعلم ماذا يفعل   

فلما أبصر،  ،  ويمتلئ من الروح القدس    - كان قد عمي    ألنه –وأنه آن له أن يبصر      ، من المسيح 
ولعل امتالءه من الروح القدس قد انـضم        ) ابن اهللا (واعتمد قام من فوره ليبشر بأن المسيح هو         

  .إلى هذه الرؤيا، فتكونت هذه العقيدة الثالوثية عنده
 .ذه العقيدةوتكاد أن تكون هذه الشواهد الثالثة هي غاية ما يستند إليه القوم في تقرير ه

  .شهادات المجامع المسكونية:  ثانياً
قد ذكرت في مقدمة هذا الفصل مكانة المجامع وأنها تعتبر نفـسها معـصومةٌ مـن الخطـأ               

  .ألنها ال تقرر عقيدة، وال ترد بدعة إال بقيادة الروح القدس، والضالل
  . سكونية من باٍب أولىفهو في حق المجامع الم، وإذا كان هذا في المجامع المكانية أو المحلية

وقد أرسى الكتاب المقدس شرعية هذه المجامع حين قرر التالميذ طرح فريضة الختان عـن               
َألنَّه ٢٨: "حيث قالوا في مجمعهم األول الذي سمي فيما بعد بمجمع الشيوخ          ) األمميين(غير اليهود   

أع   "[م ِثقْالً َأكْثَر، غَير هـِذِه اَألشْـياِء الْواِجبـةِ         قَد رَأى الروح الْقُدس ونَحن، َأن الَ نَضع علَيكُ        
٢٨:١٥.[  

، مما يدل على أنهم كانوا متيقنين من وجود الروح القدس معهم ليلهمهم، ويساندهم، ويقودهم             
ال تزال المجامع المسكونية تستعمل الطريقـة نفـسها إلعـالن           : "يقول الخوري بولس الفغالي   

  .)١("قراراتها
  .نى هذا أن المجامع المسكونية حين تعلن قراراتها تعلن أنها بدافع من الروح القدسومع

ولم تأخذ صورتها النهائية    ، وقد أقرت عقيدة الثالوث في المجامع المسكونية على عدة مراحل         
ونحن هنا سنعرض المجامع التي عقدت، وكيف       ، إال في وقٍت متأخٍر من عمر الكنيسة المسيحية       

  :عقيدة الثالوث فيهاتدرج إعالن 
 الذي قال بأن المـسيح      )٢(م والذي  عقد رداً على بدعة آريوس       ٣٢٥مجمع نيقية  سنة     : أوالً

 اإليمـان   فكان نص قـانون   . وأنه غير أزلي بل هو مخلوق     ، وليس من جوهره  ، ليس مساوياً هللا  

                                                           

 .١٧٩ص، روح اهللا، الروح القدس )١(
م أنـشأ مـذهبا الهوتيـا    ٣١٨كان قسا يونانيا من سكَّان اإلسكندرية بمصر، وفي حوالي سنة )م٣٣٦-٢٥٦ ()٢(

-وكان يؤمن بالوحدانية ويقر بنبوة عيـسى      . ح مخلوق وليس إلها   يأكَّد فيه أن المس    نصرانيا يعرف باآلريوسية،  
 مؤلف ومترجم   ١٠٠٠ شارك في تأليفها أكثر من        الموسوعة العربية العالمية،   :انظر[. هيتهبألو  ال -عليه السالم 

 .)]٥٤٨ /١( ،]ت.الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، د[، ١جـ، ط٣٠ومحرر، 



٢٤٠ 

 

 وبربنا الواحد .آب قدير خالق كل ما يرى وماال يرى، نؤمن بإله واحد: ( وفقاً لهذا المجمع هو
إلـه  ، نور من نور  ، إله من إله  ، أي من جوهره  ، يسوع المسيح ابن اهللا المولود الوحيد من اآلب       

الذي به خلق كل شيء ما في       ، واحد في الجوهر مع اآلب    ، مولود غير مخلوق  ، حق من إله حق   
ـ          . السماء وما على األرض    ي اليـوم   الذي ألجل خالصنا نزل، وتجسد، وتأنّس، وتألم، وقـام ف

  )١(....)وبالروح القدس، وسيأتي ليدين األحياء، واألموات، وصعد إلى السماوات، الثالث
  : ونالحظ هنا عدة أموٍر، هي

  كما، )٢(هذا المجمع عقد أساساً بإلهام الروح القدس لإلمبراطور قسطنطين الكبير -١
: قـال فيـه   والذي ألقى خطاب افتتـاح المجمـع، و       ،  أسقف قيصرية  )٣(ذكر ذلك أوسابيوس  

ويعطيـك  ، أن يبارك ملكك وسلطانك، ويعظم عزك، وشـأنك       ..فنضرع إلى الثالوث األقدس   (..
 أي أن الدعوة إلى عقد هذا المجمع        )٤(..)ألنه هو الذي ألهمك عقد هذا المجمع        ، أيامك الصالحة 

  .ابتداء إنما هي بدافع من الروح القدس
ذكر بعـض   ( الروح القدس، وقد     اجتمع األساقفة من الشرق، والغرب بحضور، وحلول       -٢

كـانوا كلمـا أرادوا إحـصاء عـدد أعـضاء           ، المؤرخين أنه عندما عقد المجمع أولى جلساته      
إثباتـاً لقـول    ، ليشيروا إلى وجود اهللا في وسطهم     ، الحاضرين أضافوا واحداً إلى العدد األصلي     

 .)٥(] )٢٠:١٨متى "[اسِمي فَهنَاك َأكُون ِفي وسِطِهمَألنَّه حيثُما اجتَمع اثْنَاِن َأو ثَالَثَةٌ ِب٢٠: " الكتاب

حيث لم يرد شيء فيما ، على الرغم من ذلك لم يبتّ المجمع في قضية الثالوث بتّاً جازماً        -٣
 .يتعلق بالروح القدس، وعالقته باآلب، واالبن

                                                           

 ).١/٤٤(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )١(
يعرف كذلك بقسطنطين األول، استعاد النـصارى         روماني يدخل النصرانية،   إمبراطورأول   )م٣٣٧-٢٧٥ ()٢(

 شرعية، تعتبره الكنيسة األرثوذكسية قديـسا،     ) المثلَّثة(  وأصبحت الكنيسة النصرانية   ،خالل حكمه حرية التعبد   
الموسـوعة العربيـة    : انظـر [.  وجعلهـا عاصـمته    ، وسـماها القـسطنطينية    ،)استانبول( أعاد بناء بيزنطة  

  .].).١٨/١٧١(العالمية،
التـاريخ  "  وفي األرجح في القيـصرية، صـاحب كتـاب         ،م في فلسطين  ٢٦٥و٢٦٠ولد بين     كاتب ومنافح،  )٣(

م، ثـم   ٣١٣، درس في المدرسة التي أنشأها أوريجانوس في القيصرية، سيم كاهنًا، ثم صار أسقفًا سنة              "الكنسي
 معجم الفالسفة، : انظر[.جةً كمؤرخ رئيسا ألساقفة فلسطين، عد نموذجا لألسقف المحابي للسلطان، لكنه كان ح          

 ،٢ط جـورج طرابيـشي،   : ، إعـداد  )المتصوفون-الفالسفة، المناطقة، المتكلمون، الالهوتيون   ( معجم الفالسفة 
 .]١١٦-١١٥ص، ]م١٩٩٧بيروت، دار الطليعة،[

 .١٠٢ص، عصر المجامع )٤(
 .١٤٤ص، المرجع نفسه )٥(
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إال ، )١(ضوحوعلى الرغم من أن كتّاب النصارى يعتقدون أن مجمع نيقية قد أعلن الثالوث بو             
  .)٢(أنهم يقرون بأنه لم يتوسع في عالقة األقانيم بعضها ببعض 

 وبناء على ذلك وجد النصارى أنفسهم أمام احتياٍج شديٍد لعقد مجمع مسكوني آخـر يحـدد                
سـنة  ) القسطنطينية األول(فعقد المجمع المسكوني الثاني   ، وبدقة موقع الروح القدس من الثالوث     

وأضاف إلى قـانون  ، ية الروح القدس التي لم يتعرض لها مجمع نيقية بشيء        م إلقرار ألوه  ٣٨١
الذي هو مع اآلب    ، المنبثق من اآلب  ، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي    : (نيقية العبارة التالية  

  .)٣()الناطق باألنبياء، واالبن  مسجود له وممجد
ـ       –وهذه العبارة كما نرى       ينقـصها   )٤(-صارى أنفـسهم     ويشاركنا الرأي في ذلك كتّاب الن

وهذا النقص ، وتقرير أن الروح هو من جوهر اآلب، توضيح عالقة الروح القدس باآلب، واالبن
في الوضوح سيكون سبباً للخالف الذي سينشأ فيما بعد بين الشرق، والغرب السيما في قـضية                

األقانيم المتحدة بدون    قضية   - كما هو واضح     –ثم إن هذا القانون لم يبين       . انبثاق الروح القدس  
ومن هنا ففي حين اعتبر     ، وأن مجموعها يكون واحداً ال ثالثة     ، والمنفصلة بدون انقسام  ، اختالط

وأثبت أنه من جوهٍر    ، بعض الالهوتيين أن مجمع القسطنطينية قد بين عقيدة الثالوث بشكٍل كافٍ          
الذي وضح هذه العقيدة توضيحاً     يرى البعض اآلخر أن الصيغة النهائية لقانون اإليمان         ، )٥(واحد

والذي لم يأخذ صورته النهائية إال في نهايـة القـرن    ، )٦(ال لبس فيه هو قانون المجمع األثناسي      
  .)٧(الثامن

  :وإنما إلثبات أمٍر هام، وهوولست هنا بصدد ذكر هذا القانون لذاته، 
اضحٍة ألهم معتقٍد نصراني    أو صورٍة و، أن الكنيسة بقيت زهاء ثمانية قرون بدون نظرٍة ثابتٍة

  ).التثليث(وهو 
ومما يجدر بي التنويه به هنا أن ما سبق ذكره من أدلة الكتاب المقدس فـي تقريـر مـسألة               
، التثليث هو من باب مسايرة القوم في رأيهم بأن عقيدة التثليث هي مما دّل عليه الكتاب المقدس                

                                                           

 ).٢/٨٨(، هوت المسيحي واإلنسان المعاصروالال/ ٦٧ص، موسوعة على الالهوت: انظر مثال )١(
 .٨٩ص، المرجع نفسه )٢(
 .٥٧ص، المرجع نفسه )٣(
 ).٢/٨٩(، الالهوت المسيحي، واإلنسان المعاصر: انظر )٤(
 .٦٧ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )٥(
  .أشهر من تصدى لبدعة آريوس، نسبةً إلى اثناسيويس أسقف اإلسكندرية )٦(
 .١٠١ص، وت النظاميعلم الاله: انظر )٧(
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، قيدة هي نتاج إلهاٍم بحت وإعالن مباشر من اهللا        وإال فعند التحقيق يعترف لك القوم بأن هذه الع        
هي إعالن سماوي يقدمه    (حيث يذكر أن هذه العقيدة      ، كما يشير إلى ذلك قاموس الكتاب المقدس      

: ويستطرد قائالً) أي التجربة الالهوتية المحضة:قلت(الوحي المقدس، ويدعمه االختبار المسيحي 
فـالمرجع  ، )١()ا البد من االختبار العميق للحياة المسيحية      وفي سبيل قبول هذه العقيدة، واعتناقه     (

وال األدلـة العقليـة     ، إذا لقبول هذه العقيدة، بل واعتناقها ليس هو نصوص الكتـاب المقـدس            
  .واإللهامات التي تشبع بها اآلباء، وأعلنوها، المنطقية، وإنما هو التجربة الشخصية

كنيسة من أمور غيبيـة يجـب إعـادة إبداعـه           ويؤمن النصارى جميعا بأن كل ما ُأعطي لل       
لكـن أن   ، بل وشخصا بعد شخص   ، وثقافةً بعد ثقافة  ، ودهراً بعد دهر  ، جيالً بعد جيل  ، باستمرار

والتي ، ويرون في التقليد حياة الروح في جسد المسيح       ، يعاد إبداعه في عقيدة خالقة وتناغم ملهم      
  ].٦:٧رو [)٢(" جدة الروح"يعبر عنها بولس الرسول بـ 

وهذا المدبر هو المتكفل بإلهام     ، فالروح هو المدبر الذي يقيم جسد المسيح، والذي هو الكنيسة         
  ).التثليث(اآلباء، واألساقفة لكافة عقائدهم والتي على رأسها 

  .وبذلك يظهر لنا أن عقيدة التثليث هي وليدة إلهاٍم بحت من الروح القدس كما قدمنا

                                                           

 .٢٣٣ص، قاموس الكتاب المقدس )١(
 .١١٣، ص]م١٩٨٣القاهرة، منشورات النور، [ط، .كتاب الروح القدس، مجموعة من المؤلفين، د: نظر )٢(
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  المطلب الثاني
  التجسد

متمثالً ، يؤمنون كذلك بتجسد اإلله   ، كما يؤمن النصارى بالتثليث، ويرون فيه التوحيد المحض       
، ، حيث صار هذا األقنوم إنسانًا حقيقيا      )١()االبن(في تجسد األقنوم الثاني من الثالوث، وهو أقنوم         

 تحمله هـذه     إله حقيقي كامٌل بكل ما     -في نفس الوقت  -وهو، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى      
فهو بشر حقيقي كسائر البشر يجوع، ويعطش، ويتعب، ويتألم،  وغير ذلك مما ، الكلمة من معنى
ومرة أخـرى وفـرارا مـن     ، وهو في ذات الوقت إله قادر كامل في ألوهيته        ، يطرأ على البشر  

ة  وال شك أنهم بنوا عقيد)٢()in carnation" (سر التجسد"صعوبة هذا التصور يسمون هذا بـ 
وقد بنوا اعتقادهم بالهوت المسيح على جملة أمور        ، التجسد هذه على اعتقادهم بالهوت المسيح     

  .سأذكرها عند حديثنا عن كيفية إقرار هذه العقيدة بدافع اإللهام من هذا المطلب إن شاء اهللا 
  .وغايته، ووقت حدوثه، أما اآلن فسأتعرض إلى ذكر مفهوم التجسد

  .مفهوم التجسد: أوالً
، ورحمته بهم ،  لفرط حبه للناس   - تعالى –كل ما يعبر به النصارى عن هذا السر هو أن اهللا            

ثم فقدوها بـسبب خطيئـة      ، ورغبته الستعادتهم لصورتهم األصلية التي كانت مشابهة لصورته       
ولن يكـون   ، فقد بذل ابنه الوحيد ليفتديهم، ويرفع عنهم الخطيئة       ، ووراثتهم لهذه الخطيئة  ، أبويهم

وقـد  . واتخاذه جسداً بشرياً كامالً ونفساً بشرية عاقلة حساسة، ك ممكناً إال بنزوله إلى األرض     ذل
ومـستودعاً للـروح   ، التي اختارها اهللا لتكون أماً لهذا اإلله   ) مريم(كان ذلك عن طريق العذراء      

  .)٣(القدس
، والذي يبـشرها    ويسوقون نصاً من إنجيل لوقا للحوار الدائر بين العذراء، والمالك جبرائيل          

وقوة ، عليها) يحّل(وعندما سألته عن كيفية ذلك أخبرها بأن الروح القدس          ). ابن اهللا (بأنها ستلد   
  تظللّها(العلي (   وعند ذلك يتبادر إلى الـذهن       - وهو معجزة إلهية حقاً    -ليتم هذا الحمل المعجزي 

بشري فيستدرك القوم عليك ذلك     أن هذا التجسد هو نتاج عملية حلول لألقنوم اإللهي في الجسد ال           
أو أن جسد المسيح تكون ثم اتحدت بـه         ، ال نقول إن الالهوت حّل في الناسوت      : الفهم ويقولون 

                                                           

وموسـوعة الحقـائق الكتابيـة،      / ٤٤١وعلم الالهوت النظامي، ص   / ٩٩موسوعة علم الالهوت، ص   : انظر )١(
 .، وغيرها٢٠ص

 .، وغيرهما٤٤٧ وما بعدها، وعلم الالهوت النظامي، ص١٠٠ة التجسد، صحقيق: انظر )٢(
 .٢٣٤موسوعة الحقائق الكتابية، ص: لنظر )٣(
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وال أبالي  ، إذاً  فالالهوت تحول إلى هيئة ناسوتية      : فنقول، )صار جسداً (وإنما اهللا   ، الروح اإللهية 
  .أنه مع ذلك ظل محتفظاً بخصائصه اإللهية: إن قلت
يصرح بأن حركة المـدافعين عـن     ) بول تلش (فهذا  ، علك تجد من طوائفهم من يقول بذلك      ول
، وإنما تتشبث بنص الكتاب المقـدس     ،  ال تقول باتحاد الالهوت بالناسوت     - البروتستانتية –الدين  

  :أي) صار جسداً) (اقنوم االبن(فتؤمن بأن الكلمة 
  .)١(أصبح بشراً 

التغير من حاٍل علـى حـاٍل       تدل على التحول، و   ) صار(أن كلمة   وال يخفى على أحد     : أقول
فاهللا لم يتغير، ، نحن نرفض هذا الفهم للنص: وعند ذلك يهاجمك التقليديون منهم ويقولون. أخرى

هل تعنون بذلك أنه تدرع بالجسد، أو ارتداه كما يرتـدي  : فإن قلت، وإنما اتخذ جسدا  ، ولم يتبدل 
، وإنما كان له جسد بشري حقيقي بكل ما تعنيه الكلمـة          ، كال: صاحوا بك ، )٢(المرء الثوب مثالً    

  .الكالثوب الظاهري فقط
  :وخالصة القول المستنتج مما سبق

ولكـنهم لـم    ، جسداً) اتخذ(جسداً أو   ) صار(أن كتّاب الكتاب المقدس الملهمين ذكروا أن اهللا         
قيقي بشكٍل يقطـع النـزاع      يوضحوا كيف تم ذلك التجسد، أو باألحرى لم يوضحوا مفهومه الح          

والالهوتيين والقديسين إلى عقد مجـامع      ، حيال هذه القضية الخطيرة مما دفع اآلباء من األساقفة        
  .مكانية، ومسكونية إليضاح مفهوم هذه العقيدة، وغيرها

  ما األقانيم التي شاركت في عملية التجسد؟ : ثانياً
إال أن النصارى يؤمنون بـأن الثـالوث        ، همع أن التجسد قد حدث أو وقع ألقنوم االبن وحد         

وبذله البنـه الوحيـد     ، فقد شارك اآلب فيه بإرادته    ، األقدس بأقانيمه الثالثة قد شارك في التجسد      
وبالنسبة للروح القدس فقد كان هو وسيلة التجـسد         ، لفداء البشر، أما االبن فقد تمثل فيه التجسد       
  .)٣(يح حين حّل على العذراء إلتمام حملها بالمس

  
  
  

                                                           

وهبة طلعـت  .د: ت، بول تلش، تاريخ للفكر المسيحي من جذوره الهلّينستية، واليهودية حتى الوجودية   : انظر )١(
 .٤٥ص ، ]م٢٠٠٥، المنيا، دار الهدى للنشر والتوزيع[، ٢ط، أبو العال

 .٤٥ص ، بهذا التعبير تماما عن كيفية التجسد) هل تجسد اهللا؟(قد عبر كتاب  )٢(
 .٩٩ص، موسوعة على الالهوت:  انظر )٣(



٢٤٥ 

 

  متى تم التجسد؟: ثالثاً
) الكلمة(م أن اتحاد أقنوم االبن      ٤٣١سنة  ) المسكوني الثالث (كما يفهم من نص قانون أفسس       

الكلمة في البطن بحيث صار الكلمة جسداً مـع االحتفـاظ بطبيعتـه             ) جاء(بالجسد صار حالما    
  .)١(الخاصة
ا تقدم على اآلخر؟ أم أنهما وجدا في         نجهل من منه   - معاشر غير النصارى   –ومازلنا  : أقول

  .أي إجابة واضحة) على ضوء ما لدى القوم(نفس الوقت ؟ ليس لدينا 
  ما الغاية من التجسد؟

، استنادا إلى نص الكتـاب المقـدس      ، هناك إجماع من النصارى كلهم على اختالف طوائفهم       
الفداء وتخلـيص البـشر مـن       وقرارات المجامع المسكونية أن الغايةً العظمى من التجسد هي          

  .)٢(خطاياهم
QVَ`fَSْVِ `¼ً�S�َُِ̂          ١٤" يقول الكتاب المقدس     ايـو  " [ .َوjَxْ¬َjَ �ْaَ �ُUْjَ` َوjَْ�َ�ُ� َأنw اÈَب aَْ� َأْرَ�َ� ا·ْ�َ� 

١٤:٤.[  
، وتجسد وتأنّس ، نزل، الذي ألجل خالصنا  : "كما يقرر مجمع نيقية ربوبية المسيح، ويذكر أنه       

  .)٣(" وتألم
 .كما قرر هذه الحقيقة الكثير من الالهوتيين

 : إال أن هناك من يؤكد أن الغاية العظمى من التجسد هي

أن يمتلك اإلنسان صفات    : ومعنى التألّه ، كما يقولون ) المشاركة في الطبيعة اإللهية   (التألّه أو   
ذا االشتراك في الطبيعة    ه: أو يخسر بشريته، ويقول النصارى    ،  لكن دون أن يكون إلهاً     )٤(اإللهية

فهي طبيعة  ، اإللهية دون إلغاء الطبيعة البشرية لإلنسان يماثل بشرية المسيح التي لم تلِغ ألوهيته            
  .)٥(وإنما متميزة عنها بغير انفصال، غير مختلطة، أو ممتزجة بالبشرية

                                                           

 ).١٦٦/ ١(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )١(
، جـسد اهللا ؟   وهل ت / ٤١٩ص، حنا الخضري ، وتاريخ الفكر المسيحي  )/ ١/١٧٠(، مثال المرجع نفسه  : انظر )٢(

 .وغيرها، ٢٣٤ص، وموسوعة الحقائق الكتابية/ ٥٣ص
 ).١/٤٤(المرجع نفسه، : انظر )٣(
 .١٤٥ص، ]م٢٠٠٧، الكلية االكليريكية، القاهرة[، ٣ط ، البابا شنودة، بدع حديثة: انظر )٤(
 .١٠١-١٠٠ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )٥(



٢٤٦ 

 

 اضطرب  ومنهم من . )١(التأله: وعلى أية حال فإن من الالهوتيين من جعل غاية التجسد هي          
أو أنه رأى أنهما    ، )التأله( وحصول البشرية على الطبيعة اإللهية    ، إنه خلط بين الخالص   : أو قل 

فالخالص يكون من خالل حصول اإلنسان على       ، أو أن أحدهما وسيلة لحصول اآلخر     ، مترادفان
  .االتحاد الجوهري باهللا عن طريق المسيح

واتحـدت  ،  الطبيعة البشرية على الخالص    بتجسد الكلمة حصلت  : ( يقول اآلب سليم بسترس   
  " ...فتجددت وتألهت " ، بشخص ابن اهللا القدوس

، وهذا الخالص يتم باتحاده في كيان المـسيح       ، فإن الخالص هو قبل كل شيء خالص كياني       
  .)٢()اإلنسان المتحد باهللا اتحاداً جوهرياً ، اإلنسان الجديد

  )لماذا صار اإلله إنساناً؟: ( لسؤالويقول في موضٍع آخر من كتابه إجابة على ا
فغاية التجسد ليست التكفير عن الخطيئـة       : (ثم يعقّب قائالً  ، )لكي يصير اإلنسان إلهاً   : (بقوله

  .)٣()األصلية بل تأليه اإلنسان بوالدته والدة جديدة في المسيح، وعلى صورة المسيح
الذي جعله بعض   ) التأله( أن تعبير  هو، ومما يجدر اإلشارة إليه قبل نهاية الحديث عن التجسد        
ويرفـضه  ، وأخذ يحاربه بكل قـوة    ، الالهوتيين غاية للتجسد قد أثار حفيظة البابا شنودة الثالث        

وتأليه اإلنسان ينفـي أن يكـون       : (قائالً، ويرفض نسبته إلى أي من اآلباء القديسين      ، رفضاً باتا 
فمن ذا الذي يجـرؤ  ! إلنسان إلهاً، أنه ال يموت    مخلوقاً، بل اإلله أزلي ال بداية له، ومعنى كون ا         

  :  واعتذر لمن نسبه إلى أحدهم بأنه أحد ثالثة رجال)٤(!)أن ينسب لإلنسان كل هذه الصفات؟
   إما مخطئ في فهم كالم القديس، أو-١
  أو، مخفق في ترجمة كالم القديس من اليونانية إلى العربية-٢
   )٥(.لةمتستر تحت كالم القديس ببدعة أو ضال-٣
  
  
  
  

                                                           

 ).١/١٩١(، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر )١(
 .المرجع نفسه، نفس الجزء والصفحة )٢(
 ).٢/٢٢١(، المرجع نفسه )٣(
 .١٤٥ص، بدع حديثة: انظر )٤(
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة)٥(



٢٤٧ 

 

  . إقرار التجسد بدافع من الهام الروح القدس
  .سبق وأن أشرت إلى أن االعتقاد بالتجسد مبني على االعتقاد بألوهية المسيح

مـن   لنعـرف    وعالقتها باإللهـام أوالً   ، لذا فيجب علينا أن نعرف أدلة القوم في تأليه المسيح         
  .مخاللها كيف بني االعتقاد بالتجسد على اإللها

  .أدلة القول بألوهية المسيح كما يعتقدها النصارى
استند القوم في قولهم بألوهية المسيح على عدٍد من نصوص الكتاب المقدس بعهديـه، وقـد                

، ويستحق عندها أن يسمى إلهاً  ، الحظت أن هذه األدلة جمعت بين نصوص تثبت بنوة المسيح هللا          
هذا الوصف بنسبة الكماالت اإللهيـة لـه        وبين نصوص أخرى تصف المسيح بالربوبية مؤيدة        

إضـافة إلـى    ، ونحو ذلك ، وإرسال الروح القدس  ، والخلق، والعلم بكل شيء  ، كالوجود األزلي 
وغيـر  ، والـصم ، والبرص، وتكثير الطعام وشفاء العمي   ، إحياء الموتى : معجزاته الكثيرة مثل  

  . إال عن إله- في نظرهم–مما ال يتصور صدوره ، ذلك
 بل وكنيسة المسيحية – بين إلهام الروح القدس للتالميذ - في نظري– هذه األدلة وبذلك تجمع

  .. في تفسير نصوص العهد القديم بما يوافق عقيدة ألوهية المسيح –بأسرها 
وبين هدايته لهم، وإرشادهم آلبائهم، ورسلهم بإضافة ألقاب، وصفات جديدة ليست موجـودة             

وفي بعض األحيان كـان إلهـام       .. ا على أنها تعني ألوهيته      في العهد القديم للمسيح ثم تفسيره     
الروح القدس يتركز في ترجمة النص اليوناني إلى اللغة الالتينية، أو العربية بحيث تدل بعـض                

وإن كانت تحتمل في الواقع أال تدل على ذلك مثـل            ألوهية المسيح،    األلفاظ عند ترجمتها على   
  .)١()معلم(ديد أن معناها ، والتي جاء في العهد الج)رب(كلمة 

ولتوضيح هذه األلقاب، وكيف دلت على ما يريده القوم من تأليه المسيح، فإنني سأعطي لذلك               
بعض الشواهد من كل لقب، أو صفة لقبه، أو كناّه بها الكتاب المقدس، ثم أبين العمل اإللهـامي                  

  .لقديم منهامبتدئة بما كان له  أصٌل في العهد ا. للروح القدس في هذا اللفظ
  
  
  
  
  

                                                           

ـ : ربي، الَِّذي تَفِْسيره  «:فَقَاالَ» ماذَا تَطْلُباِن؟ «:فَالْتَفَتَ يسوع ونَظَرهما يتْبعاِن، فَقَاَل لَهما     ٣٨«  )١( ي     ـنَأي ،لِّـمعا م
 ].٣٨:١يو[ »تَمكُثُ؟



٢٤٨ 

 

  ).ابن اإلنسان(لقب ابن البشر : أوالً
ويعتبر أقدم لقـب أطلـق علـى    ، يرجع هذا اللقب إلى الفصل السابع من نبوءة دانيال النبي (

  .)١( مقطعاً مختلفاً من األناجيل اإلزائية٣٨حيث ذكر في ، المسيح في العهد الجديد
 بعض نصوص العهد الجديد في استخدام هذا        ثم نذكر بعده  ، وسنذكر ابتداء نص نبوءة دانيال    

  .اللقب للداللة على ألوهية المسيح
كُنْتُ َأرى ِفي رَؤى اللَّيِل وِإذَا مع سحِب السماِء ِمثُْل ابِن ِإنْساٍن َأتَى وجاء ِإلَى    : "تقول النبوءة 

   هامقُد وهباِم، فَقَر١٤. الْقَِديِم اَألي س ِطيـِم           فَُأعاُألموِب وكُـلُّ الـشُّع لَه دبلَكُوتًا ِلتَتَعما ودجملْطَانًا و
  ].١٤-١٣ :٧دا  " [.سلْطَانُه سلْطَان َأبِدي ما لَن يزوَل، وملَكُوتُه ما الَ ينْقَِرض. واَأللِْسنَِة

فيزيـل  ، ي آخر األزمنـة   وهكذا تشير هذه النبوءة إلى مجيء إنسانٍ  ملكٍي سماويّ يظهر ف           
  .ويملك األرض إلى األبد، سلطان سائر الملوك

وقد رأى الرسل في يسوع هذا اإلنسان السماوي الذي أرسله اهللا في آخر األزمنـة لينـشئ                 
  .)٢()ملكوت اهللا الذي ال ينقرض 

ن وال شك أن ما اعتقده التالميذ، أو الرسل في يسوع المسيح من أنه ذلك اإلنسان السماوي كا        
وهذه بعض  ، والدليل على ذلك أنهم ضمنوا أناجيلهم هذا الوصف، أو اللقب له          ، من قُبيل اإللهام  
  :األمثلة على ذلك

وعندما علم بما يحدث به فريق مـن الكتبـة          "مغفورةٌ لك خطاياك    "قول المسيح للمفلوج   -١
ولِكن ِلكَي تَعلَمـوا    ٦ : "أخبرهم يسوع قائالً  ، أنفسهم بأن غفران الذنوب ال يكون إال بيد اهللا وحده         

 : ٥لـو    ، ١٠: ٢مـر    ، ٦:٩ متى   " [ َأن البِن اِإلنْساِن سلْطَانًا علَى اَألرِض َأن يغِْفر الْخَطَايا        
٢٤.[  

ِم ، وِفي الْيو   فَيقْتُلُونَه٢٣ ابن اِإلنْساِن سوفَ يسلَّم ِإلَى َأيِدي النَّاِس         : "قول المسيح لتالميذه   -٢
قُوم٣١:٨مر، ٢٢:١٧متى "[الثَّاِلِث ي.[  

كَما َأن ابن اِإلنْساِن لَم يْأِت ِليخْدم بْل ِليخِْدم، وِليبِذَل نَفْسه ِفديةً            ٢٨:" قول المسيح عن نفسه    -٣
كَِثيِرين ن٥٦:٩لو، ٤٥:١٠ص، ٢٨:٢٠متى  "[ع.[  

                                                           

و لوقا بذلك لشدة تشابهها خالفاً إلنجيل يوحنا الذي ، ومرقس، متى: وقد سميت األناجيل الثالثة  ، أي المتشابهة  )١(
وقـاموس الكتـاب    )/ ١/٤٤٢(، دائرة المعارف الكتابية  : انظر[، يختلف عنهم في طابعه، وأسلوبه، ومضمونه     

 ]. ١٢١ص، المقدس
 ).١٤١-١/١٤٠(، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر: انظر )٢(



٢٤٩ 

 

ِن ِفي مجِدِه وجِميع الْمالَِئكَِة الِْقديِسين معه، فَِحينَِئـٍذ         ومتَى جاء ابن اِإلنْسا   : " قول المسيح  -٤
ويجتَِمع َأمامه جِميع الشُّعوِب، فَيميز بعضهم ِمن بعٍض كَما يميـز           ٣٢. يجِلس علَى كُرِسي مجِدهِ   

  ].٣٢- ٣١ : ٢٥:متى..." [، الراِعي الِْخرافَ ِمن الِْجداِء

 ِمن اآلن تُبِصرون ابن اِإلنْساِن جاِلسا عن يِميِن الْقُوِة، وآِتيا علَى سحاب             : "قول المسيح  -٥
 ].٦٩ :٢٢لو  ، ٦٢: ١٤مر  ، ٦٤ :٢٦متى  " [ السماِء

  : رغم إيرادها على لسان المسيح يتجلى في ناحيتين–واإللهام في هذه النصوص 
 الشهادة بأن المسيح هو ذاته ابن البشر وأنه يأتي على سحاب السماء وتدوينها              ورود هذه  -١

في العهد الجديد بإرشاد الروح القدس لمتى، وكذلك األمر بالنسبة إلى مرقس ولوقا الـذين لـم                 
يشهدا هذا التصريح من المسيح عياناً، وإنما دوناه بدافع بحت من الروح القدس لتجليـة عقيـدة                

  .يحربوبية المس
تفسير الملهمين، واآلباء المعلمين، لهذه األدلة علـى أنهـا تثبـت ربوبيـة المـسيح،                 -٢

واستخالص العقيدة من نصوص اإلنجيل عمل إلهامي ال يقل عن وضع اإلنجيل نفسه، ألن في               (
، والباحث في كتب النصارى يجد أن التسليم بـأن هـذا            )١()كليهما يبلغ العقل إلى مواجهة الحق     

، مما يثبت أن عقيدة ربوبية      )٢(ى ربوبية المسيح هو أمر في غاية الوضوح والجالء        اللقب دال عل  
 .المسيح بناء على هذا اللقب هي عقيدة ملهمة

 

  .لقب ابن اهللا: ثانياً
وقد ورد هذا اللقب مراٍت عديدة في األناجيل األربعة التي تنسب لرسل المسيح، ومن أمثلـة                

  :ذلك ما يلي
وَأنْتُم، من تَقُولُون ِإنِّـي     : "وماذا يقولون عنه فقال   ، ن عقيدتهم فيه  سأل المسيح تالميذه ع    -١
فَأجاب يـسوع وقَـاَل     ١٧. »!َأنْتَ هو الْمِسيح ابن اِهللا الْحي     «:فََأجاب ِسمعان بطْرس وقَالَ   ١٦» َأنَا؟
لَه:»        ا وملَح ونَا، ِإني نب انعا ِسمي ى لَكاتِ        طُوباومَأِبي الَِّذي ِفي الس لِكن ،لَك ِلنعي ا لَمممتى  " [د

١٧- ١٥ :١٦.[  
 فهو يصرح بأن الذي     - كما يعتقدون  –فهذا النص باإلضافة إلى أنه كتب بإلهام الروح القدس          

 وأنه هو ابن اهللا ليس األمور الجسدية والطبيعية وإنما هو         ) بطرس(كشف حقيقة المسيح لتالميذه     

                                                           

 ).٢/٢٦(متى المسكين، الروح القدس،  )١(
 .١٩٠و جيمس أنس، ص/ ١٣٩وهل المسيح هو اهللا، أم ابن اهللا، ص/ ٧٧موسوعة علم الالهوت، ص )٢(



٢٥٠ 

 

وبذلك تكون عقيدة ألوهية المسيح هي عقيدة       ، )١(كشف وإلهام إلهي من اآلب الذي في السماوات       
  .إلهامية

لكنه ، سأل المسيح جماعة من الفريسيين عن نفسه  ابن من يكون؟ فأجابوه بأنه ابن داود النبي
اجِلس عن يِميني حتَّى َأضع     : الرب ِلربي قَاَل  ٤٤: فَكَيفَ يدعوه داود ِبالروِح ربا؟ قَاِئالً     : " أجابهم

  كيمِطًئا ِلقَدوم كاءد؟       ٤٥. َأعنَهاب كُونفَ يا، فَكَيبر وهعدي داود كَان ٤٦فَِإن      َأن ـدَأح تَِطعـسي فَلَم
- ٣٦: ١٢مـر ، ٤٦- ٤٣ :٢٢متى [.ن يسَألَه بتَّةً  وِمن ذِلك الْيوِم لَم يجسر َأحد أَ      . يِجيبه ِبكَِلمةٍ 

  ].٤٤- ٤٢: ٢٠لو، ٣٧
  :وفي هذا العدد ناحيتان إلهاميتان إلثبات ألوهية المسيح هي

عزو الشهادة بألوهية المسيح إلى داود كما صرح بذلك متى ولوقا في إنجيلهما، وقد جاء                - أ
سيح رباً، وهذا ما أوحي إليـه بـالروح   من السهل أن نرى داود يدعو الم      : (في تفسير هذا العدد   

كان داود هو أحد أولئك القديسين المسوقين من الروح القدس ألنه لـم             ...ونطق به بروح النبوة   
 .)٢()ولن يقدر أحد أن يقول يسوع رب إال بالروح القدس 

 السيما، وأن داود لم ير المسيح، ولم يسمع عنه في حياته، وبذلك تكون اآلية في ذات               : أقول
الوقت دليالً على أن العهد القديم أيضاً، إنما هو بوحي الروح القـدس، وإلهامـه كمـا يعتقـد                   

  .النصارى
وقد وصفه داود بالربوبية إذ كيف يكون       ، إنكار المسيح على الفريسيين أن ينسبوه لداود        - ب

 إقرار مـن     من هذا االستنكار أنه    - والكنيسة كلها من بعد    -االبن رباً ألبيه، وبذلك فهم التالميذ       
 .المسيح بهذه الربوبية

خرجا مـن    فهذان مجنونان قد  ، قد وصف المعاصرون للمسيح من الناس إياه بالربوبية        -٢
" ما لَنَا ولَك يا يـسوع ابـن اِهللا؟        : "القبور هائجين جداً وأرعبا الناس، فلما شاهداه صرخا قائلين        

لو ، ٧: ٥مر[ولوقا ، في إنجيلي مرقسوقد وردت القصة ذاتها عن مجنون واحد        ، ]٢٩: ٨متى  [
وبـذلك يثبـت أن     ،  كان قد تلبس به الـشيطان      - أو هذان المجنونان   –وهذا المجنون   ] ٢٨: ٨

هذا دليـل علـى أن      : (الشيطان يعرف أن يسوع  رب، ويؤكد ذلك ما ورد في تفسير هذا العدد             
، وإال ما عرف أن يسوع ابن جنون ذينك الرجلين لم يكن مرضاً عادياً بل كان مساً من الشياطين

حتى الشياطين تعرف وتؤمن وتعترف بـأن       : (، وورد أيضاً  )٣()أما الشياطين فيعلمون ذلك   اهللا،  
                                                           

 ).٢/٥٤(، ريمتى هن، وتفسير إنجيل متى)/ ١/٢٧٠(، الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل: انظر )١(
 ).٢/٢٧٢(، تفسير إنجيل متى ومتى هنري، )١/٣٨٣(، الكنز الجليل: انظر )٢(
 ).١/١٢٩(الكنز الجليل،  )٣(



٢٥١ 

 

وهكذا فهمت الكنيسة من هذه الشهادة من الشيطان نفسه أنها دليل علـى             ،  )١(")ابن اهللا "المسيح  
  .ربوبية المسيح

سفينة كانت على وشـك الغـرق       وقد وردت مثل هذه الشهادة على لسان بعض ركّاب           -٣
 ] ١٤:٣٣متـى " [.»!ِبالْحِقيقَِة َأنْتَ ابـن اهللاِ    «:والَِّذين ِفي السِفينَِة جاءوا وسجدوا لَه قَاِئِلين      فأنقذها  

وفيما بدا لي فإن تكرار هذه الشهادة من هؤالء جميعاً كان تفسيره الوحيد عند النصارى جميعـاً                 
  .ومن ثم فليس المسيح سوى اهللا نفسه،  ابناً حقيقياً هللاهو أن المسيح ليس إال

، كانت هذه األدلة الثالثة على ربوبية المسيح تثبت هذه العقيدة في حياته بـإقرار منـه لهـا                 
، وفسرت تفسيراً حرفياً    واقتصر الجانب اإللهامي فيها على كونها دونت بإيعاز من الروح القدس          

  .بإرشاده
 فقد صارت الكنيسة كلها مؤيدة بحلول -كما يعتقدون–قيامته، ورفعه أما بعد صلب المسيح، و   

بل وصار  ، -المعتقدة–وهذا الروح قد عزز فيهم ربوبية المسيح        ، الروح الذي وعدهم به المسيح    
  .اإليمان، واالعتراف بها أكبر دليل على أن هذا المعترف قد أنعم اهللا عليه بعطية الروح

َأنَّه قَد َأعطَانَا   : ِبهذَا نَعِرفُ َأنَّنَا نَثْبتُ ِفيِه وهو ِفينَا      ١٣: " ته األولى يقول يوحنا الرسول في رسال    
مِن اعتَـرفَ َأن    ١٥. ونَحن قَد نَظَرنَا ونَشْهد َأن اآلب قَد َأرسَل االبن مخَلِّصا ِللْعالَمِ          ١٤. ِمن روِحهِ 

  ].١٥- ١٣: ٤ايو " [. ِفيِه وهو ِفي اِهللا  يثْبتُيسوع هو ابن اِهللا، فَاُهللا
حقيقتـه  ) كشف(ومعنى اآلية كما هو واضح أن الشهادة بربوبية المسيح ال تكون إال بإعالن              

  .للناس عن طريق الروح القدس، وإرشاده، وإلهامه
  

  .لقب الرب: ثالثاً
 اللقب هـو الترجمـة العربيـة    وهذا، وقد ورد هذا اللقب في مواضع عديدة من العهد الجديد 

  .)٢(والتي تعني السيد، أو الرب )  kyriosكيريوس(للكلمة اليونانية 
إال أنه لم يٌحمل على معنى الربوبية       ، وقد أطلق هذا اللقب على المسيح في حياته مراٍت كثيرة         

سيح مـن   والسبب في ذلك راجع إلى أن قيامة الم–في اعتقادهم -إال بعد صلب المسيح، وقيامته 
األموات كانت في حد ذاتها حادثة كشفية أعلنت للمأل سر شخص يسوع المسيح كما هو في ذاته                 

  )٣(.منذ األزل
                                                           

 ).٢٧٣ /٢(تفسير إنجيل متى،  )١(
 .٣٨٠ص، القاموس الموسوعي للعهد الجديد )٢(
 ).١/١٤٤(، واإلنسان المعاصر، الالهوت المسيحي: انظر )٣(



٢٥٢ 

 

 - كما سأوضـح اآلن    -ومع ذلك فيبقى االعتراف بربوبية المسيح هو من إلهام الروح القدس          
–ض األدلـة    بع ولذلك سأسوق ، )١(- كما يعبرون عنها   –والسر في ذلك أنها قضية تفوق العقل        

 على ربوبية المسيح من رسائل بولس باعتباره الرسول الملهم الوحيـد مـن رسـل                -اإللهامية
أقصد الذي استند في رسالته على اإللهام البحت        ، -المسيح كما سيتضح من اعترافه بذلك بنفسه      

  .وليس على إرساله من قبل المسيح في حياته كباقي الرسل، في رؤيا الطريق إلى دمشق
أرى لزاماً أن أذكر بعض األدلة علـى كـون          ،  عرض أدلة بولس على ربوبية المسيح      وقبل

  : وهذه بعض الشواهد على ذلك، رسالة بولس هي رسالة إلهامية بالدرجة األولى
برهاِن وكَالَِمي وِكرازِتي لَم يكُونَا ِبكَالَِم الِْحكْمِة اِإلنْساِنيِة الْمقِْنِع، بْل بِ         ٤: " قوله عن نفسه   -١

  ].٥- ٤: ٢اكو " [.ِلكَي الَ يكُون ِإيمانُكُم ِبِحكْمِة النَّاِس بْل ِبقُوِة اِهللا٥الروِح والْقُوِة، 
. وُأعرفُكُم َأيها اِإلخْوةُ اِإلنِْجيَل الَِّذي بشَّرتُ ِبِه، َأنَّه لَيس ِبحسِب ِإنْسانٍ          ١١: "قوله عن نفسه   -٢

" فَِإنَّكُم سِمعتُم ِبِسيرِتي قَبال١٣ً. بْل ِبِإعالَِن يسوع الْمِسيِح. ي لَم َأقْبلْه ِمن ِعنِْد ِإنْساٍن والَ علِّمتُهَألن١٢ِّ
  ].١٢- ١١: ١غال [

َأن ١٦ي ِبِنعمِتِه    ِمن بطِْن ُأمي، ودعانِ    )٢(ولِكن لَما سر اَهللا الَِّذي َأفْرزِني     ١٥: "قوله عن نفسه   -٣
ويسترسل إلـى   ، ]١٥:١غال ..." [يعِلن ابنَه ِفي ُألبشِّر ِبِه بين اُألمِم، ِللْوقِْت لَم َأستَِشر لَحما ودما           
 ماعدا - ولم يكن حريصاً على ذلك–نهاية اإلصحاح متفاخراً بأنه لم يلتِق بأحد من رسل المسيح 

ويعقوب أخو المسيح رآه، ولم يذكر كم مكـث         ، خمسة عشر يوماً فقط   الذي مكث معه    ، بطرس
وكأنه بذلك يتباهى بأنه في دعوته يتخلّى عن كل الوسائل العقلية، والحـسية التـي تؤيـد               ، معه

صدقه، فيما يخبر عن اهللا أو عن المسيح لتبقى رسالته مرتكزة على اإللهام، واالتصال المباشر               
 .باهللا فحسب

يشعر بأن القول بربوبية المسيح لم يكن معروفاً قبـل رسـالة،           " يعلن ابنه في     أن: "وفي قوله 
  .ودعوة بولس

: ٩رو" [َأقُوُل الصدقَ ِفي الْمِسيِح، الَ َأكِْذب، وضِميِري شَاِهد ِلي ِبالروِح الْقُـدسِ           : " قوله -٤
١.[  

  .ائها عليه دون غيرهوبن، كانت هذه بعض األدلة على عمومية مرجعية رسالة بولس لإللهام
  .واآلن سنعرض بعض األدلة على ربوبية المسيح، وكونه جاء في الجسد

                                                           

 .١٠٠حقيقة التجسد، ص )١(
 )].٧/١٦(الكنز الجليل، : انظر[ اختارني واصطفاني،  )٢(



٢٥٣ 

 

وفـي  ، ]٣ :١٢اكـو " [ِإالَّ ِبالروِح الْقُدِس» يسوع رب«:ولَيس َأحد يقِْدر َأن يقُولَ   : " قوله -١
  .ذلك أوضح داللة على أن هذه العقيدة مبناها على إلهام الروح القدس

، هو الَِّذي َأشْرقَ ِفي قُلُوِبنَا، ِإلنَارِة       »َأن يشِْرقَ نُور ِمن ظُلْمةٍ    «:َألن اَهللا الَِّذي قَالَ   ٦: " هقول -٢
 ].٦ :٤كو ٢" [.معِرفَِة مجِد اِهللا ِفي وجِه يسوع الْمِسيِح

محض الوصول إليها    ال يقدر العقل البشري ال     - متمثالً في المسيح   –فمعرفة اهللا في هذه اآلية      
وكذلك ال يمكن أن تثبت هـذه الربوبيـة ألحـد دون أن             ، بدون إشراق نور الروح القدس عليه     
وأشرق بها اآلن   ، الذي ألقاها، ووهبها للمعاصرين المسيح    ، يظهرها، أو يلقيها في روعه الروح     

االطالع علـى   ولوال هذا اإلشراق من قبل الروح لما أمكن الناس من           ، في اإلنجيل بفعله أيضاً   
  .)١()ربوبيته(حقيقة المسيح 

  ].١٦ :٣اتيم" [اُهللا ظَهر ِفي الْجسِد: وِباِإلجماِع عِظيم هو ِسر التَّقْوى١٦: "قوله -٣
وقد فسر سر التقوى على أنه إرادة اهللا لفداء البشر، وأن ذلك كان بتجـسد اهللا متمـثالً فـي                    

  .)٢(المسيح
 التي كان مصدرها الوحيد رؤيا طريق بولس إلى دمشق نجده يكثر            وبناء على هذه اإللهامات   

  .في افتتاح، واختتام رسائله) ربنا يسوع المسيح(من لفظة 
  .وإذا ما وجد غيرها فهو من باب التكرار ال غير، ولعل هذه األدلة كافيةٌ في إثبات ما نريد

  
  .لقب الكلمة: رابعاً

والتـي  ، اليونانية)  logosلوغوس( هو ترجمة لكلمة تفرد إنجيل يوحنا بذكر هذا اللقب الذي
وقد استخدم يوحنا هذا اللقب للداللـة       ، كانت لها معاٍن مختلفة مرتبطة بالفلسفة اإلغريقية القديمة       

قد وردت في مواضع من العهد الجديد لكنهـا لـم           ) كلمة(في حين أن لفظة     ، على اإلله المتجسد  
  .أو كلمات اهللا وتعاليمه بمعنى اصح، مهتكن تعن سوى كلمات المسيح أو تعالي

، ولكي تتضح العالقة بين هذا اللقب بمفهومه الفلسفي وتجسد اإلله الذي عناه يوحنا وقـصده              
أرى أنه يجب ذكر معنى هذه الكلمة عند فالسفة اليونان الذين غيروا مدلول الكلمة عن معناهـا                 

  .الحرفي

                                                           

 ).٦/٢٦٤(، الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل: انظر )١(
 ).٧/١٣٢(، المرجع نفسه: انظر )٢(



٢٥٤ 

 

فبينمـا كانـت    ، مادةً خصبة لما أراد يوحنا بيانه     وقد مرت هذه اللفظة بعدة تطورات جعلتها        
عند الرواقيين تدل بشكل أو      فقد صار ، )١(تعني القانون الذي يحدد حركات الواقع عند هراقليطس       

 ثـم تحولّـت فـي       )٣(الذي يمثّل القدرة اإللهية الحاضرة فـي كـل شـيء          )٢()العقل(بآخر على 
  .سام الماديةالقوة الخالقة لألج:  المحدثة إلى)٤(األفالطونية

والبرهان أيضاً مما حدا بكثيـر     ، واالستنتاج، التعريف:  بمعنى )٥(وأخيراً ظهرت عند آرسطو   
  .وحكمته، عقل اهللا: هو)اللوغس(من كتّاب النصارى إلى القول بأن معنى 

  
في العهد القديم لم تستخدم للداللة على ) اللوغس(أو ) الكلمة(ومما تجدر اإلشارة إليه أن كلمة    

 شأنها في ذلك شأن العهد الجديد بأكمله ماعدا فـي إنجيـل             )٦( أو كائن إلهي متجسد أبداً     شخص
  .-كما ذكرت–يوحنا 
  

   .بالتجسد) الكلمة( عالقة 
  ...ِفي الْبدِء كَان الْكَِلمةُ، والْكَِلمةُ كَان ِعنْد اِهللا، وكَان الْكَِلمةُ اهللاَ          ١:" استهّل يوحنا إنجيله بعبارة   

٣ا كَانِمم ءشَي كُني ِرِه لَمِبغَيو ،ٍء ِبِه كَان٣ ،١ :١يو " [. كُلُّ شَي.[  
وما من شيء ، وذلك ألنه أزلي،  أن الكلمة هو اهللا-كما هو واضح من النص تماماً   -فقرر هنا 

  . سوى اهللا–ال بداية له –أزلي 

                                                           

 نشيط عاش في القرن السادس قبل الميالد، قال أن كل شيء مصنوع من نار، وجعله هذا        هو فيلسوف يوناني   )١(
 ن السابقين الذين نظروا إلى مادة واحدة اعتقدوا أنها يجب أن تكون مشتركة بـين جميـع       يبدو مثل فالسفة اليونا   

ـ  لموجودات،ا )/ ٢٦/٩٧ (الموسوعة العربيـة العالميـة،    : انظر[. نظرا لصعوبة فهم فلسفته    )الغامض(عرف ب
 .]٦٩٧معجم الفالسفة، صو

 .١٨ص، الوجوديةتاريخ للفكر المسيحي من جذوره الهلّينستية واليهودية حتى  )٢(
 .٤٠٠ص، القاموس الموسوعي للعهد الجديد: انظر )٣(
ة أفالطون، أسسه أفلوطين، وقد اعتقد األفالطونيـون        فهو مذهب فلسفي تطور عن فلس     : األفالطونية المحدثة  )٤(

ة، وبهذه المحدثون أن الغرض من الفلسفة هو الهروب من االرتباط الذي نحس به تجاه أجسامنا وبيئتنا الفيزيائي           
 الموسـوعة العربيـة العالميـة،     : انظـر [.الطريقة يتحقق الخلود باكتشاف مكاننا الحقيقي في عالم األشـكال         

)٢/٣٩٤[(. 
فيلسوف ومعلم وعالم يوناني، يعتبر هو وأستاذه أفالطون أهم فيلسوفين بين جميع فالسفة              )م.ق٣٢٢-٣٨٤ ()٥(

 .)]٤٧٩١-١/٤٧٨( الموسوعة العربية العالمية،:انظر[). بالمعلم األول(اليونان القدماء، وكان يلقب 

 .٤٠٣ص، المرجع نفسه )٦(



٢٥٥ 

 

 بينَنَا، ورَأينَا مجده، مجدا كَما ِلوِحيٍد ِمن اآلِب،         والْكَِلمةُ صار جسدا وحلَّ   ١٤: "ثم استطرد قائالً  
  ].١٤ :١يو" [.مملُوءا ِنعمةً وحقا

  .-في نظر يوحنا–وبذلك صار واضحاً أن اهللا هو الذي تجسد 
  
  

  عن المسيح ؟)الكلمة(لماذا اختار يوحنا التعبير بلفظة
 كلمة كُتبت في الكتاب المقدس هي ملهمة مـن الـروح            لعله من نافلة القول أن نذكّر بأن كل       

 هذا التعبير   - بإيعاز من الروح   – ولذلك نتساءل لماذا اختار يوحنا       - كما يعتقد النصارى   -القدس
  ليصف به المسيح ؟

  :يعزو فيه السبب في ذلك إلى أمرين، يقدم القس حنا الخضري جواباً مقترحاً لهذا السؤال
 –موطن الفيلسوف هراقليطس    ، فقد عاش في مدينة أفسس    : يوحناالبيئة التي عاش فيها      -١

ومن ثم كانت   ،  وهي مدينة زخرت بالفلسفة والفالسفة منذ الِقدم       -أول من استخدم هذا المصطلح    
  .هذه اللفظة، أو هذا المصطلح شائعاً في تلك البيئة

، م الوثنيـة  قد شاعت فيه  ، فقد كان يوحنا يخاطب جماهير من اليونان      : طبيعة المخاطبين  -٢
 )١()المـسيا (فلم يكن معقوالً أن يقدم لهم المسيح في صـورة           ، وضربت الفلسفة فيهم بسهٍم وافر    

الذي كان حاضراً في    ) اللوغوس(بخالف، ألن هذه الكلمة لم تكن معروفة عندهم أصالً       ، المنتظر
  )٢(.أذهانهم ممثالً القدرة اإللهية العاقلة

فإننا نرى كيف تكونت هذه     ، لقاب الدالة على ألوهية المسيح    وبعد هذا العرض السريع لهذه األ     
واجتمعت أطرافها رويداً رويداً حتى ظهرت عقيدة ، وكيف بني بعضها على بعض   ، العقيدة تكوناً 

  .التجسد ملتحمة معها
  . متجسداً-في صورة أقنوم االبن–أي هو اهللا ، هو الرب ذاته، وكلمته، فالمسيح ابن اهللا

َأيها اَألِحباء، الَ تُصدقُوا    ١: " ولذلك يقول يوحنا في رسالته    ، ي على إلهام الروح   وكل ذلك مبن  
    احوتَِحنُوا اَألرِل اموٍح، بـالَمِ            : كُلَّ روا ِإلَى الْعجخَر قَد ةً كَِثيِرينكَذَب اءَأنِْبي اِهللا؟ َألن ِمن ْل ِهيه .

كُلُّ روٍح يعتَِرفُ ِبيسوع الْمِسيِح َأنَّه قَد جاء ِفي الْجسِد فَهـو ِمـن اِهللا،               : ِبهذَا تَعِرفُون روح اهللاِ   ٢
  ].٣- ١: ٤ايو ..." [.وكُلُّ روٍح الَ يعتَِرفُ ِبيسوع الْمِسيِح َأنَّه قَد جاء ِفي الْجسِد، فَلَيس ِمن اِهللا٣

                                                           

 .المسيح المخلّص عند اليهود، كما سبق في الباب األول )١(
. ٣٩٣، ص ]ت.القـاهرة، دار الثقافـة، د     [ط،  .د، حنا جـرجس الخـضري    .د: القس، تاريخ الفكر المسيحي   )٢(

  .بتصرف



٢٥٦ 

 

، والذي ال يقول بـذلك ، ثالً في المسيح فهذا مؤيد بالروح القدسإذاً فالذي يقول بتجسد اهللا متم   
  .ويقر بخالفه فهذا محروم من تأييد الروح، ومن نور اهللا

  : وبذلك يثبت لدينا أن القوم يجعلون العمدة في إقرار التجسد هو
  .إلهام الروح القدس، وإرشاده

  :دور المجامع الملهمة في تقرير عقيدة التجسد
 عقيدة التجسد   - على ما سبق بيانه في المطلب السابق       –نيقية بقيادة الروح القدس     أقر مجمع   

كل ما يرى وما ال يـرى وبربنـا       ، آب قدير خالق  ، نؤمن بإله واحد  : "حين ورد في نص قانونه    
نـزل وتجـسد    ، الذي ألجل خالصـنا   ...،الواحد يسوع المسيح ابن اهللا المولود الوحيد من اآلب        

 وكما نالحظ فإن قانون المجمع بنى عقيدة التجسد علـى بنـوة المـسيح هللا،                )١("..وتأنّس وتألّم   
  ...ووالدته منه

طبيعة المسيح  : ثم توالت المجامع بعد ذلك في توضيح ما ترتب على التجسد من قضايا مثل             
  .وغير ذلك مما اليعنينا بيانه هنا...واتحاد الهوته بناسوته، ووالدته، ومشيئته

  

                                                           

 ).١/٤٤(، ثائقهاالكنيسة الكاثوليكية في و: انظر )١(



٢٥٧ 

 

  الثالمطلب الث
  الصلب والفداء

 فداء لجنس   - كما يعتقدون  –أجمع النصارى أن المسيح قد صلب، ومات، وقام من األموات           
البشر عن خطيئة أبويهم التي أسقطت البشرية كلها من عين اهللا، وسلبتهم صورة اهللا في الِبـر                 

 )١("ان علَى صورِتنَا كَشَبِهنَا   نَعمُل اِإلنْس : " والقداسة التي كانوا عليها عندما خلق اهللا آدم حيث قال         
  ].٢٦: ١تك [

 وقد نهـاه    - كما يعتقدون  – في كل شيء ماعدا في المعرفة        - بالفعل –وقد كان آدم شبيهاً هللا      
ويقصد بـالموت هنـا     ، )٢()موتاً يموت (عن األكل من شجرة المعرفة، وهدده إذا أكل منها بأنه           

  :ال واحداً، أربعة أنواع من الموت
  .وتحلل الجسد وتعفنه، وهو بانفصال الروح، والنفس عن الجسد: الجسديالموت  -١
وهو فقدان السيطرة على كافة الوحوش، والكائنات التي كانت خاضـعة           : الموت األدبي  -٢

 .لإلنسان من قبل

، وطغيان الخطيئة على طبيعتـه    ، وهو بميل اإلنسان إلى حب المعصية     : الموت الروحي  -٣
 .وهو أمر أنواع الموت. ياًمما ورثه البعد عن اهللا روح

وهـو مـا   ، ويشمل الجسد، والروح، وهو آخر مراحل الموت لدى القوم : الموت األبدي  -٤
 . لدى المسلمين-أعاذنا اهللا منها–وهو مرادف للخلود في النار ، )٣(يعبرون عنه ببحيرة النار

بالحية التي كانت من    فقد تلبس   ،ونظراً لعداوة إبليس الشديدة لإلنسان، ورغبته في اإليقاع به          
وجاء ليحاور حواء عن سبب منع اهللا لهما من التناول من ، أمكر الحيوانات البرية التي خلقها اهللا  

، وأخبرها بأن اهللا منعهما من األكل منها لئال يصيرا عارفين بالخير، والشر مثله   ، شجرة المعرفة 
، صية األولى في حياة آدم وحـواء    وأكل آدم، وكانت هذه هي المع     ، فأكلت، وأغراها باألكل منها  

، وحمل نسلهما شؤمها، وعاقبتها إلى األبـد      ، أو بالطبيعة ، ومنهما انتقلت إلى نسلهما إما بالوراثة     
فغضب الرب عليهما، وعاقبهما بالمتاعب في الدنيا، ونفّذ فيهما الوعيد الذي توعد الرب آدم إذا               

 ولما كان في الجنة شجرة تـدعى شـجرة          ،)٤()موتاً يموت (عصى أمره، وأكل من الشجرة بأنه       

                                                           

، وحقيقة التجـسد  / ٤٩١ص، وعلم الالهوت النظامي  / ٢١٦-٢٠٥ص، موسوعة الحقائق الكتابية  : انظر مثال  )١(
 . وغيرها ١٩-١٦ص

 . ٣٥٤ص، علم الالهوت النظامي: انظر مثال )٢(
 .٢٠٩ -٢٠٧ص ، وموسوعة الحقائق الكتابية/ ٢١ص، حقيقة التجسد: انظر )٣(
 .٢٠٧ص، وموسوعة الحقائق الكتابية/ ٢٢ص، دحقيقة التجس: انظر )٤(



٢٥٨ 

 

 - كما يعتقـدون   –الرب من أن يعصيه آدم، فيأكل منها، فيصير خالداً مثل اهللا            ) خشي(و، الحياة
  )١(.أخرجه من الجنة

ومن . بل يتعداه إلى نسله جميعاً    ، وكان الموت الذي قضاه الرب على آدم ليس مقتصرا عليه         
، كان البد من أن يمـوت اإلنـسان       ، دم لكونه عصى اهللا   وقصاصاً من آ  ، مقتضى العدالة اإللهية  

  :وفي ذات الوقت، فإن موت اإلنسان يتعارض مع
  .رحمة اهللا ومحبته له -١
  .وكأنه فشل في حماية اإلنسان من غواية الشيطان: قوة اهللا وقدرته -٢
كان خيراً لإلنسان أن ال يخلق من       : " )٢(حكمة اهللا كما يقول القديس اثناسيوس الرسولي       -٣

  ".ن يخلق ويهلك بهذه الصورةأ
 ومن ثم كان عقل     - كما يعتقدون  –إذ بدا وكأنه أمام مشكلة ال حّل لها         ، عقل اهللا وذكائه   -٤

ليتم عمل  ) الكلمة(وكان الحل في تجسد االبن      ، مسئوٌل عن حل هذه المشكلة    ) أقنوم االبن  ()٣(اهللا
  )٤(.الفداء

  .إتمام الفداء
 فكان البـد    - كما يقولون  –) الالمحدود(في حق اهللا    ، )دمحدو(لقد وقعت الخطيئة من إنسان      

  .لكنه غير محدود ليوفّي حق اهللا غير المحدود، إلتمام الفداء من القصاص من إنسان
ومن ثم كان الفداء مستحيالً علـى جـنس البـشر جميعـاً             ، وما من إنسان إال وهو محدود     

سداً وطبيعة بشرية ليكون نائباً عن البشر وكان الحل أن يتخذ أقنوم االبن ج، )لمحدوديتهم جميعاً(
وال بد لهذا الفادي أن يكـون       ، وحيث إن كلَّ بشٍر مولود من بشٍر يرث طبيعته الخاطئة         ، جميعاً

 - كمـا يعتقـدون    –وذلك ألنه بسبب الخطيئة دخل الموت، والفساد على اإلنسان          ، بدون خطيئة 
لهية من مستودع مقدس، وليس بطريقٍة بـشريٍة        فكان البد أن يولد االبن ذو الطبيعة البشرية اإل        

الـروح القـدس   : "وهنا تمت إرادة اهللا في قول المالك لمريم أم المسيح    ، عاديٍة من رجٍل وامرأة   

                                                           

 .اإلصحاح الثالث كامال، راجع سفر التكوين )١(
 ولد باإلسكندرية في نهاية القرن الثالث ومات أبوه الوثني وهو صغير، قدمته أمـه للبابـا لكـي يـصبحان                    )٢(

قام برسامة أول أسقف    .ط  عاما فق ٢٨ عين خلفا للبابا وكان عمره     – وصار بعد ذلك رئيسا للشمامسة       –مسيحيين  
-١٨٤الخريدة  النفيسة في تاريخ الكنيـسة، ص : انظر[، م٣٤٦توفي سنة ، "أنبا سالمة"يتبعه في الحبشة  ودعي   

١٨٥.[ 

 .بأنها عقل اهللا) الكلمة(أو ) اللوجوس( أن النصارى فسروا ٢٥٨سبق ص )٣(
 .٢٣٤ص، وموسوعة الحقائق الكتابية/ ٣٠ص، حقيقة التجسد: انظر )٤(



٢٥٩ 

 

فيولد من نفخة الروح القدس الذي قدس رحم العذراء طوال مدة الحمل            ] ٣٥: ١لو  " [يحّل عليك   
ألنه مطهر من ، ال عن نفسه، ون موته عن اآلخرين   وبهذا يك ، ليولد مطهراً من الخطيئة   ، بالفادي

ألنه غيـر   ، وبذلك تكون شروط الكفارة قد اجتمعت في المسيح       . الخطيئة التي تستوجب الموت   
 ويحيا المسيح حياة البشر )١(-كما يعتقدون–وألنه بشر من حيث ناسوته ، محدود من جهة الهوته

وينادي بالتوبة، والرجوع إلى اهللا     . قتراب ملكوت اهللا  يبدأ بعدها في التبشير با    ، لمدة ثالثين عاماً  
  .ليتم الخالص به، باإليمان

أن الخالص هو الخالص الدنيوي واالنتصار على       ) الذين بعث المسيح إليهم   (وقد فهم اليهود    
 ورأوا في المسيح -كما أشار العهد القديم–والسيطرة على العالم ، واالنتقام من الظالمين  ، األعداء

  .ويسودون تحت رايته على العالمين، لص الذي سوف يخلصهم من حياة الشتات، والظلمالمخ
، والـسالم ، والمحبـة ، إال أنهم فوجئوا بخالف ذلك في تعاليم المسيح التي تدعو إلى التسامح           

على أنه ثـائر سياسـي      ، مما دفعهم إلى الوشاية به إلى الوالي الروماني       ، وغير ذلك ...واإليثار
  .)٢(وطالبوا بصلبه عقوبةً له على ذلك، اليم قومهخارج على تع

ثم قـام مـن     ، وقٌبر، ومات، حيث صلب ، ومشيئة المسيح في إتمام الفداء    ، وتمت مشيئة اهللا  
وأتباعه ليثبـتهم   ، بعد أن ظهر لمجموعة من تالميذه     ، وصعد، وجلس على يمين اآلب    ، األموات

وفادياً لجنس البشر جميعاً ، ت قاهراً سلطان الموت وليثبت لهم أنه قام حقاً من األموا      ، في اإليمان 
وقام من ، وقُبر، وانه مات ألجل فداء البشر    ، وناسوته، فكل من يؤمن بالهوته   ، بشرط اإليمان به  

كل من يؤمن بـذلك يخلّـصه   ، األموات إشارة إلى تحرر جنس البشر من سلطان الموت األبدي       
  . وتصير له الحياة األبدية الخالدة، لنارإيمانه هذا من الهالك، والموت األبدي في ا

  . إقرار هذه العقيدة بدافٍع من اإللهام
ومنها ما  ، أقر النصارى هذه العقيدة بناء على نصوص كتابية متعددة منها ما يدل على الفداء             

ومنها ما يدل على القيامة ومنها ما يدل على الخالص ثم عقـدت المجـامع               ، يدل على الصلب  
 .وتؤكده، تدعم هذا المعتقدالمسكونية ل

  :بأشكالها المختلفة، وفيما يلي عرض لهذه األدلة الملهمة
  .الشواهد الكتابية: أوالً

وذكر الجميع سيكون   ، ألن في ذكر البعض ما يغني     ، سأكتفي بذكر بعض الشواهد ال جميعها     
  .من قبيل التكرار

                                                           

 .١٨٧ص، وعلم الالهوت النظامي / ٣٢-٣١ص، حقيقة التجسد: انظر )١(
 .١٤١-٣٧ص، حنا الخضري، تاريخ الفكر المسيحي: انظر )٢(



٢٦٠ 

 

م يْأِت ِليخْدم بْل ِليخِْدم، وِليبِذَل نَفْسه ِفديةً كَما َأن ابن اِإلنْساِن ل٢٨َ: " قول المسيح عن نفسه -١
 ]٤٥: ١٠مر ، ٢٨: ٢٠متى" [.عن كَِثيِرين

ها نَحن صاِعدون ِإلَى ُأورشَِليم، وابن اِإلنْساِن يسلَّم ِإلَى رَؤساِء الْكَهنَِة           ١٨ : "قول المسيح  -٢
  ع ونكُمحِة، فَيالْكَتَبِت،   ووِه ِبالْمِفـي          ١٩لَيو ،وهِلبصيو وهِلدجيُأوا ِبِه وزهي ِم ِلكَيِإلَى اُألم ونَهلِّمسيو

قُومِم الثَّاِلِث يو٣٣: ١٠مر، ١٩ -١٨: ٢٠متى " [الْي.[ 

: ٩لو  " [ألن ابن اإلنسان لم يأِت ليهلك أنفس الناس بل ليخلّص         : " قول المسيح عن نفسه    -٣
٥٦.[ 

هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم مـن            : "قول المسيح عن نفسه    -٤
 ].٤٦: ٢٤لو " [األموات في اليوم الثالث

 ].٤٧: ١٢يو" [.َألنِّي لَم آِت َألِدين الْعالَم بْل ُألخَلِّص الْعالَم: " قول المسيح -٥

  :ويتجلى اإللهام في هذه األدلة جميعها من وجهين
  .ها دونت بإلهام الروح القدسأن  - أ
كان البد من التسليم بأنهمـا قـد        ، )لوقا، مرقس(أن من لم يكونا شاهدي عيان لها          - ب

  .وكتباها من ثم  بإرشاده، وإلهامه، لُقّناها من الروح القدس
لم يكونوا شـهود عيـان لحادثـة    ) فضالً عن غيرهم(وجدير باإلشارة هنا أن جميع التالميذ  

إذ قد سيطر الخوف عليهم سيطرةً كاملةً وتخلّوا عنه جميعاً مؤثرين           ، عدا يوحنا صلب المسيح ما  
ومن هنا لم تكن رواية التالميـذ عـن   . )١(ومنكرين معرفتهم بالمسيح أصالً، االختباء من اليهود 

  .حادثة الصلب إال بإلهام الروح القدس
وفي أثنـاء   ، -يعتقدونكما  –امتالء الحواريين بالروح القدس بعد قيامة المسيح، ورفعه          -٦

وكـان  ، هذه الحادثة انطلق بطرس الرسول يعنّف رجال اليهود على كفرهم وجحودهم بالمسيح           
هذَا َأخَذْتُموه مسلَّما ِبمشُورِة اِهللا الْمحتُومـِة وِعلِْمـِه الـساِبِق،           ٢٣: " من ضمن ما ذكره لهم قوله     

  ].٢٤ -٢٣: ٢أع ......" [اَلَِّذي َأقَامه اُهللا نَاِقضا َأوجاع الْموِت٢٤. لْتُموهوِبَأيِدي َأثَمٍة صلَبتُموه وقَتَ
، وقد شهد بالشهادة ذاتها، وهو ممتلئ من الروح مرة أخرى أمام رؤساء الكهنـة وشـيوخهم              

  ].١٢: ٤أع " [ولَيس ِبَأحٍد غَيِرِه الْخَالَص١٢: " وزاد عليها قوله
ن االمتالء من الروح القدس هو حالة إلهام يحّل فيها الروح القدس على الملهم             وقد تقدم معنا أ   

  .فيعصمه في إبالغ الحق
                                                           

 ].٥١ -٥٠: ١٤مر[و] ٥٦: ٢٦متى: [انظر )١(



٢٦١ 

 

وَأما هو فَشَخَص ِإلَى السماِء     ٥٥"  رؤيا سماوية شهد بعدها بقيامة يسوع      )١(رأى استفانوس  -٧
        ياِهللا، و دجَأى مِس، فَروِح الْقُدالر تَِلٌئ ِمنمم وهِميِن اهللاِ    وي نا عقَاِئم وعفَقَاَل٥٦. س:»   ا َأنَا َأنْظُره

  ].٥٦ – ٥٥: ٧أع  " [السماواِت مفْتُوحةً، وابن اِإلنْساِن قَاِئما عن يِميِن اِهللا
وال شك أن انكشاف هذا الغيب له، ورؤيته ما فوق السماوات هو من عمل الـروح القـدس                  

  .-كما يقولون- )٢(بت إيمانه ليلهمه، ويعزيه، ويث
َأقُوُل الصدقَ ِفي الْمِسيِح، الَ َأكِْذب، وضِميِري شَاِهد ِلي ِبالروِح          ١: " يقول بولس الرسول   -٨
َألنَّك ِإِن اعتَرفْتَ ِبفَِمك ِبالرب يسوع،      ٩: " ثم يصوغ هذه الشهادة في مثل قوله      ] ١: ٩رو" [الْقُدِس

  ].٩: ١٠رو  " [ .لِْبك َأن اَهللا َأقَامه ِمن اَألمواِت، خَلَصتَوآمنْتَ ِبقَ
والخـالص  . وقيامته من األموات، إذاً فعالمة الخالص عند بولس هي اإليمان بربوبية يسوع       

 إال بفداء المـسيح     -إذ ال خالص من الخطيئة، والموت المترتب عليها       ، بال ريب يتضمن الفداء   
  .-كما يعتقدون–لصليب من أجلهم وموته على ا، للبشر

وكل هذه األمور التي فعلها المسيح من أجل البشرية لقنها الروح القدس لبولس تلقيناً مباشراً               
  . - كما يقول–

َأن الْمِسيح مـاتَ    : فَِإنَِّني سلَّمتُ ِإلَيكُم ِفي اَألوِل ما قَِبلْتُه َأنَا َأيضا        ٣: " قول بولس الرسول   -٩
  الْكُتُِب،     ِمن بسانَا حِل خَطَايالْكُتُبِ        ٤َأج بسِم الثَّاِلِث حوِفي الْي قَام َأنَّهو ،ِفند َأنَّه٣: ١٥اكو " [و- 

٤.[  
في هذا القول تصريح من بولس بأن عقيدة الصلب، والقيامة، والفداء هي ممـا أعلنـه لـه                  

من أفواه النصارى األوائل وأتباع المـسيح       ولم يؤمن به بمجرد سماعه له       ، -كما يقول -)٣(الرب
  .في طريق دمشق) اإللهامية(حتى حصلت له تلك الرؤيا السماوية 

وهنـاك شـواهد    ، التي عرضت قضية الفداء، والصلب    ) الملهمة(هذه جملة الشواهد الكتابية     
  .أخرى قليلة، ومماثلة لم أذكرها خشية اإلطالة

  
  .شهادات المجامع المسكونية: ثانياً

م تمر عقيدة الصلب، والفداء بما مرت به عقيدتي التثليث، والتجسد من مراحل في صياغتها               ل
م ٣٥٢فقد تم إقرارها، وذكرها في مجمع نيقية سنة         ، أو طريقة إقرارها  في المجامع المسكونية      

                                                           

 . من البحث٢٢٤سبقت ترجمته ص: انوسف است)١(

 ).٤/٩٧(، الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل: انظر )٢(
 ).٦/١٨١(، ع نفسهالمرج: انظر )٣(



٢٦٢ 

 

حيـث ذكـر    ، وكل ما في السماء واألرض    ، وأنه به تم خلق كل شيء     ، بعد ذكر ربوبية المسيح   
وقام ، الذي ألجل خالصنا نزل، وتجسد، وتأنّس، وتألم      : " في نص قانون اإليمان النيقاوي    اآلباء  

  .)١("وسيأتي ليدين األحياء، واألموات، وصعد إلى السماوات، في اليوم الثالث
ثم عقـد   ،  قد عقد بقيادة الروح القدس وإلهامه      -وفق رأي القوم  – أن هذا المجمع     ∗وقد قدمت 

وقد زاد بعض الوضوح في صياغة هذه العقيدة حيث زاد          ، م٣٨١ألول سنة   مجمع القسطنطينية ا  
الذي ألجلنا نحن البشر وألجل خالصنا نـزل مـن الـسماوات            : "على نص قانون نيقية ما يلي     

، وصلب عنّا على عهد بونتيوس بيالطس     ، وتأنّس، وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء      
وهو يجلس عن يمـين     ، وصعد إلى السماوات  ، ث بحسب الكتب  وقام في اليوم الثال   ، وتألم ودفن 

  . )٢("وال يكون لملكه انقضاء، وسيأتي من جديد بمجٍد ليدين األحياء واألموات، اآلب
، وكما نرى فإن قانون هذا المجمع قد صرح بالصلب بخالف مجمع نيقية الذي لم يشر إليـه                

وس بيالطس ثم ذكر الـدفن الـذي يـسبق          وهو في عهد بونتي   ، كما بين الزمان الذي صلب فيه     
وحدد موضع جلوسه   ، وأن قيامته في اليوم الثالث كانت موافقة لنصوص الكتاب المقدس         ، القيامة

وفـي هـذه   . ثم ختم هذه الجزئية بذكر استمرار ملكه إلى األبد  ، في السماء وهو عن يمين اآلب     
 عن المخلص الذي ال     -نظر النصرانية من وجهة   –الزيادة األخيرة تصديقاً لنبوءات العهد القديم       

  .يكون لملكه انقضاء
ولـم  ، واستمرت المجامع المسكونية  ، وبذلك يجتمع إلهام الكتاب المقدس مع إلهام هذا المجمع        

  .تتعرض لهذه القضية بمزيد بياٍن أو توضيٍح أو إضافة

                                                           

 .٤٣ص، ومجموعة الشرع الكنسي)/ ١/٤٥(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )١(

 .٢٢٧راجع ص ∗
 .٢٤٦ص، ومجموعة الشرع الكنسي)/ ١/٥٧(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )٢(



٢٦٣ 

 

  المبحث الثاني
  العقائد المتعلقة بالكنيسة

  
  المطلب األول
  .إكرام القديسين

ويرون فيها من الوجوب ما يجعلها      ، )تقديس األولياء (يجمع النصارى التقليديون على عقيدة      
  .طاعة، وقربة إلى اهللا تعالى

  .أو إكرام األيقونات المقدسة، ويعبرون عنها بإكرام القديسين
فهو عنـدهم مـن أعمـال       ، إذ إن التقديس لديهم مختلف عما هو عليه في المفهوم اإلسالمي          

  .لقدس في قلب المؤمن لتزكيته، وتطهيره، والرقي به في سلّم التقرب إلى اهللالروح ا
لكننا إذا  ،  بالتقديس فهو معروف عندهم باإلكرام، واالحترام      -المسلمين–أما ما يعرف عندنا     

بل وخلع بعض أنواع العبادة على أوليـائهم        ، ما تعمقنا في معناه، وجدناه مطابقاً لمفهوم التقديس       
  :يعبرون عنهم بالقديسين فهذه العقيدة مكونة من كلمتين هماوالذين 

  . قديسين-إكرام
) وقوانين المجامع، الذي كُتبت به األسفار المقدسة(أما الكلمة األولى فهي في األصل اليوناني        

فـي  . التمجيد واالحترام المطلق هللا، أو ألحد مخلوقاتـه       : وتعني) proskineoبروسكينيو  (هي  
وكانت تعبر عن العبادة التي ال تقـدم إال هللا          ) latrevoالتريفو  : (عبادة كانت هي  حين أن كلمة    

  .)١(وحده
والتي تعني قديس، وهو لقب يناله كل ) hagioiهاجيوي (وأما الكلمة الثانية فهي في اليونانية   

 .)٢(-كما يعتقدون–وفدائه للعالم ، من يؤمن بألوهية المسيح

  . أو احترام المؤمنينتمجيد: ومجموع الكلمتين يعني
  : ويتخذ هذا اإلكرام صوراً شتى هي

صنع تمثال صغير، أو صورة كبيرة من الخشب، أو الفسيفساء، أو المعدن أو غير ذلك                -١
  .تستوحي منها األجيال الجديدة، والقادمة حياة اإليمان، والقداسة التي كان عليها هؤالء القديسون

وذلك للتفرقـة بينهـا وبـين     ) أيقونات(لصورة كلمة   ويطلق النصارى على هذه التماثيل أو ا      
الَ تَصنَع لَك ِتمثَاالً منْحوتًـا،      ٤: " التماثيل، واألصنام التي حرم الكتاب المقدس اتخاذها في قوله        

                                                           

 .٧٦٦ص، مجموعة الشرع الكنسي: انظر )١(
 .١٢ص، القاموس الموسوعي للعهد الجديد: انظر )٢(



٢٦٤ 

 

                  ـاِء ِمـنا ِفي الْممتُ، وتَح ِض ِمنا ِفي اَألرمقُ، وفَو اِء ِمنما ِفي السا ِممةً مورالَ صـِت   وتَح 
  ].٤ :٢٠خر" [.اَألرِض

أما األيقونة فتمثل ، أن األصنام هي مما تصوره، واخترعه الناس: (ويجعلون الفرق بينهما هو
ثم أن الوثنيين كانوا يعبدون األصنام كأنها آلهة ويقـدمون لهـا الـذبائح    . شيئاً حقيقياً وجد فعالً  
يدها هو تكريم للكائنات المقدسة التي تمثلها هذه بينما تكريم األيقونات وتمج، معتقدين أنها هي اهللا

  .)١()بأذهانهم كأنهم يرونهم بأعينهم) القديسين(األيقونات، فيتصورون حضورهم 
ألن لهم دالّة، أو مكانة قوية عند ، التوسل بهذه األيقونات، وطلب الشفاعة منها عند الرب  -٢

يارب أنعم لنا   ، بشفاعة والدة اإلله  : "مثالً إليه من األحياء، فيقولون      – كما تقدم    -وهو أقرب ، اهللا
ألنهم ، ومما ينبغي اإلشارة إليه أنهم يعتبرون القديسين جديرين بهذه الشفاعة         ، )٢("بمغفرة خطايانا 

فمن باب أولى أن يكافئوا بهـذه       ، بما يعطيهم اهللا بإلهام في الدنيا     ، يعلمون أفكار الناس وأعمالهم   
  .-كما يقولون -)٣(رحيلهم لعالم المجدبعد جهادهم، و) الشفاعة(الهبة 
 .)٤(-كما يقولون–سجود اإلكرام والتعظيم ال سجود العبادة ، السجود لها -٣

، إقامة الهياكل، والكنائس على قبورهم، أو االحتفاظ بأجزاء من أجسادهم داخل الكنيـسة     -٤
داً بعـد قـرار     ، وقد صار هذا المظهر هاماً ج      )إكرام رفات، أو ذخائر القديسين    (وهو مايسمونه   

إذا وجد من اآلن فصاعداً أي      :"حيث يصرح المجمع بأنه     ) المسكوني السابع (مجمع نيقية الثاني    
يعـزل بوضـعه متعـدياً علـى التقاليـد          ، أسقف يدشّن هيكالً بدون رفاٍت، أو ذخائر القديسين       

 .)٥("الكنيسة

مجرد إحياء ذكـرى وفـاة      أو ل ، إقامة األعياد، واالحتفاالت تخليداً لذكرى الشهداء منهم       -٥
ويغلب عليهـا   ، أحدهم، ويشتمل االحتفال على صلوات، وألحان وكلمات خاصة لمديح المتوفّى         

 .)٦(كما يتضمن ذكر أعماله، وسيرته وطلب شفاعته، الفرح واأللحان

                                                           

 .٨٠٧ص، مجموعة الشرع الكنسي: انظر )١(
 ).١/٢٠٨(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: وانظر)/ ٤/٤٥(، موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: انظر )٢(
 .٤١٦ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )٣(
، ٨٠٢وص، ٧٨٠ص، ومجموعة الـشرع الكنـسي    )/ ١/٢١٣(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها   : انظر مثالً  )٤(

 .وغيرها
القـاهرة، دار الثقافـة،     [ ،  ١جـ، ط ٤عزرا مرجان، : جون لوريمر، ترجمة  . القس د ، تاريخ الكنيسة : انظر )٥(

 ).٣/٢٥٥(، ]ت.د
 ).٤/٧٤(و، )١/٧٧(، موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: انظر )٦(



٢٦٥ 

 

وإشعال الشموع أمام األيقونة كنوٍع من اإلجالل، والتقدير واالعتـراف          ، وضع البخور  -٦
  .)٢(لها وإحناء الرأس لهاوتقبي، )١(بالفضل

وال أدل على تمسك القوم بهذه العقيدة من إصدارهم قراراً بحرمان كل من أنكر مـشروعية                
  .)٣(أو لم يعترف بفائدة طلب شفاعتها، أو حاربها، تقديس األيقونات

، وجدير بالذكر أن األيقونات لها ترتيب حسب الفضل، واألولوية، فأولها مرتبة أيقونة المسيح            
  )٤(..ثم القديسين والشهداء وهكذا، ثم الرسل، يليها أيقونات المالئكة، يليها أيقونة أمه العذراء

  كيف ُأقرت هذه العقيدة بدافع من اإللهام ؟
 وهـي   - لجأ القوم في تقرير بعض مظاهر هذه العقيدة إلى بعض نصوص الكتاب المقدس              

ت بناء على رأي بعض اآلباء والملهمـين        ثم أيدوها بقرارات المجامع، والتي صدر     ، -قليلة جدا 
  .المعصومين

  .األدلة الكتابية: أوالً
: اَلْحقَّ َأقُوُل لَكُـم   ١٣: " قول المسيح في حق المرأة التي سكبت الطيب على رأسه وقدميه           -١

، ١٣: ٢٦متـى  " [ِه تَذْكَارا لَها  حيثُما يكْرز ِبهذَا اِإلنِْجيِل ِفي كُلِّ الْعالَِم، يخْبر َأيضا ِبما فَعلَتْه هذِ           
    )٥(].٩: ١٤مر

وقـد  ، وهذه اآلية تعد دليالً إلهامياً من حيث كون الكتاب المقدس قد دون بإلهام الروح القدس              
  .اتخذها القوم دليالً على إقامة أعياد إلحياء ذكرى القديسين

انْظُروا ِإلَـى ِنهايـِة ِسـيرِتِهم       . ِبكَِلمِة اهللاِ اُذْكُروا مرِشِديكُم الَِّذين كَلَّموكُم     ٧: " قول بولس  -٢
 اِنِهمثَّلُوا ِبِإيممنه االحتفال بذكراهم، وقد تقدم في بداية المبحث          ، ]٧: ١٣عب  " [.فَتَم وفي ذلك أمر

وكيف أعلن له ما    ، األول من هذا الفصل كيف اعتبر بولس نفسه رسوالً ملهماً من الروح القدس            
ومن ثم كان كل أمر منه إنما هو بناء ،  من جميع الناس مما يغني عن إعادته هناأخفي عن غيره

  .على قيادة الروح القدس وإلهامه
  

                                                           

، ٨٠١ص، ٧٦٦ص ، مجموعة الشرع الكنـسي   : وانظر)/ ١/٢١٣(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها   : انظر )١(
 .وغيرهما

 .٧٦٦ص، مجموعة الشرع الكنسي: انظر )٢(
 .٧٩٤ص، ٧٧٩ص، المرجع نفسه: انظر )٣(
 ).١/٢٣٣(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )٤(
 ).٢/٧٤(، موسوعة طقوس الكنيسة القبطية: انظر )٥(



٢٦٦ 

 

  .آراء المجامع المسكونية: ثانياً
م بأنه أقر هذه العقيدة بناء على       ٧٨٧سنة  ) المسكوني السابع (يصرح المجمع النيقاوي الثاني     
  :  قرر المجمع ما يلياإللهام، وقيادة الروح القدس حيث

ومعتمدون على التعليم اإللهـي الملهـم آلبائنـا         ، ونحن سائرون على الطريق الملكية    ، إننا(
الذي نعلم أنه من الروح القدس الساكن فيها نقرر هذا بكل           ، ولتقليد الكنيسة الكاثوليكية  ، القديسين

فلتوضـع  ، ين والمحيـي  كما هو األمر بالنسبة إلى تمثيـل الـسم        : ما أمكن من الدقة والصحة    
المصنوعة من فسيفساء أو مادة أخرى الئقة في كنائس اهللا المقدسة  ، األيقونات المكرمة والمقدسة  

أيقونـة  : على الجدران واأللواح في المنازل، وعلى الطرقـات       ، على األشياء واأللبسة المكرسة   
ـ . ربنا، وإلهنا، ومخلصنا يسوع المسيح  ، دنس والـدة اهللا القديمـة  وأيقونة سيدتنا المنزهة عن ال
  ).وجميع القديسين واألبرار، وأيقونات المالئكة الجديرين باالحترام

ولهذا القدر من قرار المجمع يقضي باتخاذ األيقونات المقدسة في المنازل، والكنائس وغيرها             
نيـسة  وعلـى تقليـد الك    ، وان هذا األمر مستند على تعاليم اآلباء، وآرائهم الملهمة        . من األماكن 

  .الكاثوليكية المقودة من الروح القدس
مما يثبـت أن    . أو تعاليم المسيح، أو أحد رسله، وحوارييه      ، ال على نصوص الكتاب المقدس    

  .هذه العقيدة هي وليدة إلهاٍم محض ال عالقة له بالنصوص الكتابية أو االستدالل العقلي
ال ، وأن نقدم لهم التحيات واإلكرام    (...: ثم يتابع المجمع ليبين موقفه من هذه األيقونات قائالً        

  ..)التي تليق بالطبيعة اإللهية وحدها، العبادة الحقيقة الخاصة بإيماننا
  : وإليضاح كيفية هذا اإلكرام يقرر المجمع ما يلي

إن اإلكرام الذي تكرم    "إذ  ، ويكرمون بالتبخير، وإضاءة األنوار على عادة تقوى األقدمين       (...
  .)١(")د إلى النموذج  األصليبه األيقونة يعو

وكل سجود لهذه الصورة هو سجود إكرامي   : ( وقد ورد في موضٍع آخر من القانون ما نصه        
  .)٢()وهذه هي تقاليد الكنيسة الجامعة ، هذا هو تعليم اآلباء القديسين. لمن تمثله

لب الـشفاعة   وط، وأما الدليل على إقرار المجمع الملهم على التوسل بأصحاب هذه األيقونات          
 اعترافاً منه بالرجوع إلى معتقـد       - أسقف انقيرة    -وإكرام رفاتهم هو ما قدمه باسيليوس       ، منهم

  .الكنيسة األرثوذكسية فيما يخص تكريم األيقونات بعد أن كان من محاربي األيقونات، ومحطميها

                                                           

 ).١/٢١٣(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )١(
 .٧٧٠ص، الكنسيمجموعة الشرع  )٢(



٢٦٧ 

 

لبريئة مـن   وأطلب شفاعة سيدتنا ا   : (...وقد قال في خطاٍب طلب قبوله من الكنيسة ما نصه         
وإذا استقبل بقايـاهم    ، وكل القديسين ، وشفاعة القوات السماوية  ، العيب والدة اإلله الكلية القداسة    

، المكرمة المقدسة بكل احترام أنحني لها بتجلّه وإكرام راجياً أن يكون لي نصيب في قداسـتهم               
وورد ، )١(.)ا وأكرمها وكل القديسين فأنا أسجد له    ... وأما الصور المكرمة لتجسد ربنا المسيح و      

  .مثل ذلك عن غيره من األساقفة لم أذكره هنا خشية اإلطالة، ولتمام المراد بما ذكرنا
مستندين إلى تعليم   )٢(كما ورد مثل ذلك، وشبيهاً به في بيان أساقفة المجمع في جلسته الرابعة            

  .اآلباء القديسين
  .تعاليم اآلباء القديسين: ثالثاً

، تعليم باعتباره من أهم مواهب الروح القدس التي يمنحهـا لألسـاقفة           سبق وأن أشرت إلى ال    
تفـسيراً،  ، والذي ينقلون من خالله تعاليم المسيح، أو الكتاب المقدس، أو الرسل لألجيال الالحقة            

ومـن  ، وكل ذلك يكون تحت قيادة الروح القدس وبإلهـاٍم منـه          . أو تفصيالً، أو إيضاحاً، وبياناً    
، ولـم تحـدد لنـا المـصادر     )إكرام القديـسين  (تي علّمها آباء الكنيسة عقيدة      القضايا العقدية ال  

،  من هو األب، أو القديس الذي ابتدأ بتعليم أو أوحي بتكريم األيقونات         - فيما وجدت  –النصرانية  
تكريم ) إباحة(أو  ) جواز(م  ٦٠٤إال أنني وجدت في فكر األب غريغوريوس الكبير المتوفى سنة           

 - ممن توفرت لي تـراجمهم     –ولم أجد في سير غيره من اآلباء        ، )٣(خائرهمصور القديسين وذ  
مع أهمية هذا المعتقد لدى القوم مما استنتجت معه أن بداية ظهور . شيًئا من ذلك قبل هذا التاريخ

غريغوريوس (ثم تكرر ذكرها عند     ، هذه العقيدة في تعاليم اآلباء كان في القرن السابع الميالدي         
  .)٥()م٧٥٠يوحنا الدمشقي  المتوفى سنة (ثم ، )٤()م٧٣١فى سنةالثاني المتو

  .والخالصة أن بداية ظهور هذه العقيدة في تعاليم اآلباء كان في مطلع القرن السابع تقريباً
  
  
  

                                                           

 .٧٨٠ص، المرجع السابق )١(
  .٧٨٩ص ، المرجع نفسه )٢(
بيـروت،  [،  ١ط، المطران كيرلّس سليم بـسترس وآخـران      ، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة     : انظر )٣(

 .٧٦٩ص، ]م٢٠٠١، المكتبة البولسية
 ).١/٢٠٧(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )٤(
 .٧٧٢ – ٧٧١ص،  الشرع الكنسيمجموعة: انظر )٥(



٢٦٨ 

 

  .تقليد الكنيسة: رابعاً
 أن التقليد، أو التراث الكنسي كان مبنياً على الوحي في           ∗وقد مر بنا أيضاً في الفصل السابق      

وأن هذا التقليد ظل    ، غالبه إال أنه قد ينفرد عنه بذكر بعض التقاليد والنظم وأنماط الحياة البشرية            
، شفهياً لمدة من الزمن ثم دون هو اآلخر بإلهاٍم من الروح القدس متضمناً بعض القصص الدينية               

  ..وغير ذلك ، والطقوس، واألناشيد
  .ذه التقاليد الكنسية الملهمةوقد اعتمد القوم في تقرير هذه العقيدة على ه

                                                           

 .٢٢٢راجع ص ∗



٢٦٩ 

 

  المطلب الثاني
  عصمة الكنيسة
، على اختالٍف طفيٍف بين االرثوذكس    ، يجمع النصارى التقليديون على التسليم بمبدأ العصمة      

  .والكاثوليك في ذلك
ففي حين يسلّم الطرفان بعصمة الشعب المسيحي الكنسية متمثلـة فـي اجتمـاع األسـاقفة،                

  .ينفرد الكاثوليك باالعتقاد بعصمة البابا كذلك،  المسكونيةوالكرادلة في المجامع
ففي حين يذكر األب كيرلس سليم بـسترس  ، واختلف المفكرون حول زمن ظهور هذه اللفظة     

 أن القول بعصمة البابا     )٢(يذكر القس ري روزا   ، )١(أنها ظهرت في القرن الرابع عشر الميالدي      
،  والذي أعقبته حقبة الطاعة العمياء ألوامر البابـا        )٣(قد ظهر في عهد البابا غريغروس السابع        

  .)٤(وعصر محاكم التفتيش
 وفقاً لهذا الرأي  قد ظهرت    -م مما يعني أن عصمة البابا     ١٠٧٣وقد نصب هذا البابا في سنة       
، ويغلب على الظن ترجيح هذا الرأي  ومما دفعني لترجيحـه          ، في القرن الحادي عشر الميالدي    

بنداً في تحديد سلطة البابـا      ٢٧ر اعتالئه عرش البابوبية قام بإصدار قائمة تضم         أن هذا البابا فو   
 وذكر مـن    -كما يعتقد الكاثوليك  – باعتباره مؤسس الكنيسة األولى      - الرسول -كخليفة لبطرس 

وأن نواب  ، وأن الكنيسة الرومانية لم، ولن تخطئ إلى األبد       ، بينها عدم أحقية أحد في إقالة البابا      
  .)٥(وغير ذلك مما يدل على عصمته .  أعلى شأناً من أي رجل دين آخرالبابا هم

، والذي يندرج تحته األساقفة   ، وحيث تتفق الكنيستان على عصمة الشعب المسيحي في مجمله        
فإننا سنذكر في عجالة معتقد القوم في العصمة مبتدئين بعصمة الشعب المـسيحي             ، والبابا نفسه 

 . عصمة البابا وحدهثم، ثم عصمة األساقفة، بأكمله

                                                           

 ).٢/٢٥٥(، اإلنسان المسيحي والالهوت المعاصر: انظر )١(
وأكمل دراسته الالهوتية في روما عمل أسـتاذاً لمـادة   ، درس الالهوت بألمانيا، هو القس األلماني دي روزا     )٢(

اعتزل ، ي كلية كوربوس كريستين   وعمل محاضرا لمادة على الالهوت ف     ، على األخالق في جامعة ويستمنسر    
 .م وتزوج وأنجب ويعيش بايرلندا حاليا١٩٧٠ًالعمل الالهوتي الكنائسي سنة 

حارب سـوء   ، يعد هو األب الروحي للمذهب الكاثوليكي الروماني      ، اسمه هيلد براند ولقب بغوريوس السابع      )٣(
غير لقب أساقفة روما    ،  البابا على الحاكم   وكان شديد الثقة برأيه مما مكنه من فرض سلطة        ، أخالقيات البابوات 

 ).خلفاء المسيح(إلى ) خلفاء بطرس(من 
 نيقوسيا، الدار المصرية للنـشر      –قبرص  [، آسر حطيبة : ترجمة، القس دي روزا  ، خدام الرب األوائل  :انظر )٤(

 .١١٧ص، ]ت.د، والتوزيع
 .٥٤ص، المرجع نفسه )٥(



٢٧٠ 

 

  .عصمة الشعب المسيحي: أوالً
وهـذه  ، وهذه العصمة مستندة إلى مسحة الروح القدس التي ينالها كل مسيحي عنـد العمـاد        

كما أن ،  كفيلة بتعليمهم كل شيء كما أنها معصومة ألنها حقٌ وليست كذباً-∗ كما سبق–المسحة 
 فائقـة   - كما يعبرون عنهـا    –) حاسة إيمان (أو،  المسيحي قوة إيمان   المسحة ولّدت عند الشعب   

وجـدير  . للطبيعة أي روحية تمكنها من اتخاذ قرارات معصومة في قـضايا اإليمـان واآلداب             
وأن ، )١(بالذكر أن هذه الحاسة مشتركة بين جميع أعضاء الشعب المسيحي من أساقفة وعلمانيين 

لة انفتاح األساقفة، والعلمـانيين معـاً   هي حصي) األساقفة(القرارات التي تتخذها السلطة المعلّمة     
وفي جميع أعـضائها لـيحفظهم فـي        ، على عمل الروح القدس الواحد الذي يعمل في الكنيسة        

  .)٢(الحق
  .عصمة األساقفة والمجامع المسكونية: ثانياً

 على كون األساقفة هـم خلفـاء   - في نظر القوم –أما عصمة األساقفة، والمجامع فهي مبنيةٌ       
حديثـه   منحهم الرسل الروح القدس بوضع أيديهم عليهم كما يذكر الكتاب المقدس في إذ  ، الرسل

ولَما ١٨. ِحينَِئٍذ وضعا اَألياِدي علَيِهم فَقَِبلُوا الروح الْقُدس١٧ «: عن بطرس ويوحنا تلميذي المسيح
       وحطَى الرعِل يسِدي الرِع َأيضِبو َأنَّه ونَأى ِسيمر      اِهمرا دملَه مقَد ساِني َأنَـا   «:قَاِئال١٩ً الْقُدِطيَأع

           سالْقُد وحُل الرقْبي يدِه يلَيتُ ععضو نم تَّى َأيح ،لْطَانا هذَا السضوكان مما انتقل إلـى      »َأي ،
، وحفـظ اإليمـان     هؤالء األساقفة باعتبارهم خلفاء للرسل إضافة على رعاية جماعة المؤمنين         

 ال سـيما إذا كـانوا       - أو فـيهم   - هو العصمة بحلول الروح القدس عليهم      –القويم في الكنيسة    
 - وفقـاً لـذلك    –وبقيادة الحبر الروماني األعلى فاألساقفة      ، مجتمعين في مجمع مسكوني واحد    

  : يتمتعون بالعصمة في حالتين
والمتحدثين بخليفة بطرس أن عقيدة تتعلق      ، م إذا علّم جميع األساقفة المنتشرين في العال       :أوالً

  .باأليمان واآلداب هي ملزمة
  )٣(. إذا حددوا العقائد في المجامع المسكونية:ثانياً

                                                           

 .٢٢١راجع ص ∗
جـسد  (بل أصبحوا منـضمين إلـى الكنيـسة    ، من غير المنخرطين في سلك الكهنوت، العلمانيين هم العوام   )١(

 ).٢/٩٥٦(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها:  انظر-بالمعمودية فقط) المسيح
 ).٢٥٤ -٢/٢٥٣(الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر، : انظر )٢(
 ).٢/٢٥٥(المرجع نفسه، : انظر )٣(



٢٧١ 

 

وأجّل مظهـر   ، فالتعليم المعصوم في الكنيسة ينبع من إجماع أساقفة العالم على تعليم معين           (
  .)١()لهذا االجتماع هو اتفاق الرأي في إطار مجمع مسكوني

أن األسـاقفة إذ هـم      (ونختم الكالم على عصمة األساقفة، والمجامع بتأكيد النصارى علـى           
للوحي الذي تسلموه   ) يشهدون(ملهمون من الروح القدس ال يعلنون وحياً جديداً من اهللا بل إنهم             

  .)٢()من السيد المسيح ومن رسله
  

  .عصمة أسقف روما :ثالثاً
ويجعلون قـرارات األسـاقفة     ، ف روما عصمة مطلقة   يعتقد النصارى الكاثوليك بعصمة أسق    

  .وتعاليمه، وواقعة تحت قرار أسقف روما، جميعاً مندرجة
ولذلك  فهم يشترطون العتبار أي مجمٍع مجمعاً مسكونياً أن يوافق البابا ابتداء على الـدعوة                

  )٣(.وأن يثبت قرارته، أو بواسطة أحد مندوبيه، وأن يرأسه شخصياً، إليه
ارع : ( في ذلك إلى أن المسيح أقام بطرس وحده لرعايـة قطيعـه وأمـره قـائالً         ويستندون

َأنْتَ بطْرس،  : وَأنَا َأقُوُل لَك َأيضا   ١٨: " وقال له ، ] وما بعدها  ١٥: ٢١يو) [ارع غنمي (و) خرافي
هو خليفـة   ، وحيث أن الحبر الروماني      ]١٩- ١٨: ١٦متى  " [وعلَى هِذِه الصخْرِة َأبني كَِنيسِتي    

  )٤(.لبطرس فإنه يحظى بما يحظى به بطرس والعصمة
  )٥(.والعصمة عندهم تعني أن تحديد البابا لتعليم رسمي ال يمكن أن يقود المؤمنين إلى الضالل

وعلى خالف ذلك يرى الهوتيو الكنيسة االرثوذكية أن عصمة أسقف روما ال تختلـف، وال               
  : ذلك إلى أمرينويرجعون، تنفصل عن عصمة األساقفة جميعاً

  أن أسقف روما يدخل ضمن أساقفة العالم، وهو واحد منهم -١
، أن أسقف روما ال يحدد تعليماً معيناً إال بعد االطالع المسبق على رأي سائر األسـاقفة                -٢

وإنما إيمان سائر األسـاقفة، بـل وإيمـان الكنيـسة           ، ومن ثم كان ما يعلنه ليس إيمانه الخاص       
  )٦(.جمعاء

                                                           

 ).١/١١(ثائقها، الكنيسة الكاثوليكية في و )١(
 ).١/٨(المرجع نفسه،  )٢(
 ).٢/٢٥٥(الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر، : انظر )٣(
 ).٢/٩٤٥(الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها، : انظر )٤(
 ).١/١١(المرجع نفسه،  )٥(
 ).٢/٢٥٨(الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر، : انظر )٦(
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  :وهي،  العتبار أسقف روما معصوماًويضعون شروطاً
ومعلمـاً  ، فيعلّم بكونه راعياً  ، أن يقصد مقصداً صريحاً ممارسة سلطانه التعليمي األعلى        -١

  .أعلى لجميع المسيحيين
 .أن يقصد تحديد عقيدة إيمانية لكنيسة جمعاء -٢

)١(.أن يكون تعليمه متعلقا بشؤون اإليمان، واآلداب فقط -٣
 

ال يفوتني أن أذكـر أن الالهـوت الفكـري    ، عصمة عند النصارىوقبل نهاية الحديث عن ال   
لبيان أن مفهـوم    ) عصمة الكنيسة (بدالً عن لفظة    ) ثبات الكنيسة (المعاصر يؤثر استعمال لفظة     

) باعتبـار (فقد تخطـئ الكنيـسة      . بل في ثبات العقائد   ، العصمة غير منحصر في ثبات األلفاظ     
بينما تظل ثابتة في الحق في مرادها من هـذه          ، عقيدة معينة بشريتها في اختيار األلفاظ المناسبة ل     

  )٢(.العقيدة 
  

  كيف أقرت هذه العقيدة بدافع من اإللهام؟
ثابتة في الحق كما ذكرت في الـصفحة        ) جماعة المؤمنين (يعتقد النصارى جميعاً أن الكنيسة      

  :ويؤسسون هذا الثبات في الهدى على ثالثة أدلة كتابية هي، السابقة
فَاذْهبوا وتَلِْمذُوا جِميع اُألمِم وعمدوهم ِباسـِم اآلب واالبـِن والـروِح            ١٩: " المسيحقول   -١
 وها َأنَا معكُم كُلَّ اَألياِم ِإلَى انِْقضاِء الدهرِ       . وعلِّموهم َأن يحفَظُوا جِميع ما َأوصيتُكُم ِبهِ      ٢٠. الْقُدِس

  ].٢٠ :٢٨متى " [
  :واإللهام في هذه اآلية يظهر جلياً في أمرين

  .كتابة هذه اآلية بإلهام الروح القدس، وإمالئه -١
) خرافـه (بمالزمة  ) وعد منه (بأن هذا   ) وها أنا ذا معكم   : (أن الالهوتيين فسروا قوله    -٢

 : إلى األبد بإحدى الطرق التالية

  .بإرسال روحه القدس الذي سيخبرهم بكل ما له -١
 .إلنجيلبكالمه في ا -٢

                                                           

 .ةنفس الصفح، المرجع السابق: انظر )١(
 ).١/١١(الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها، )/ ٢/٢٦٠(المرجع نفسه، : انظر )٢(
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  )١(.باتحاده بالمؤمن في العشاء الرباني -٣

)٢(.بمكثه في قلوب المؤمنين -٤
 

إضافةً إلى ما يحويه هذا التفـسير عـن         . وكما قدمت فالتفسير هو نوع من اإللهام عند القوم        
فإذا تخيلنا الروح القدس، وهو مجتمع مع       . وحفظهم في الحق  ، طريقة إلهام المسيح آلباء الكنيسة    

ويذكرهم بكالم المـسيح لهـم فـي حياتـه          ، واآلباء في المجامع ليرشدهم إلى الحق     األساقفة،  
، ثم تخيلنا آحاد المؤمنين من النصارى وهم يتحدون بالمسيح في عـشائهم المقـدس             ، األرضية

، وكذلك الروح القدس الذي ينالونـه عنـد العمـاد         ، وأضفنا إلى ذلك مكوث المسيح في قلوبهم      
 كل تلك المشاهد أمام أعيننا صار يمكننا أن نتصور الثبات في الحق             إذ جمعنا ، ومسحة الميرون 

  .ويقطعون بوجوده، الذي يتصوره هؤالء
وسر قوة الكنيسة، ونجاحها هو شـعورها بحـضور المـسيح           : "ويعقّب المفسر الملهم قائالً   

   )٣("معها
 لـيحفظهم فـي     اآليات الكثيرة التي وعد المسيح فيها تالميذه بإرسال الروح القدس إليهم          -٢
  .∗وقد سبق ذكر جميع تلك اآليات في مقدمة المبحث األول من هذا الفصل. ويدافع عنهم، الحق
َأنْتَ بطْرس، وعلَى هِذِه الـصخْرِة  : وَأنَا َأقُوُل لَك َأيضا   ١٨: " قول المسيح لبطرس الرسول    -٣

ى عتَقْو ِحيِم لَنالْج ابوَأبِتي، وني كَِنيساَأبه١٨: ١٦متى...." [.لَي.[  
وأبواب الجحيم لن تقوى    ( لم يفهموا من قول المسيح       - فيما وقفت عليه   -ورغم أن المفسرين  

 إال أننـي وجـدت      - كما يعبـرون عنـه     –أنها دليل على العصمة أو الثبات في الحق         ) عليها
  .)٤(االستشهاد بهذا الدليل في أكثر من موضع من كتابات مؤلفي القوم

  
  
  

                                                           

يعتقد النصارى أنهم أثناء تناول القربان المقدس، أو ما يسمونه بالعشاء الرباني يتّحدون بالمسيح إذ يتحـول                  )١(
الروح القـدس، الـرب   .[وبتكرار هذا الطقس يصبح المسيح ثابتا في المرء. والخبز إلى لحمه، الخمر إلى دمه 

 /).١(المحيي، 
 ).٥٤١- ١/٥٤٠(، الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل )٢(
 .المرجع نفسه، نفس الجزء والصفحة )٣(

 .٢٢١-٢١٦راجع الصفحات من ∗
 ).٢/٦٤٥(، والكنيسة الكاثوليكية في وثائقها)/ ٢/٢٥١(، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر: انظر )٤(
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  .شهادات المجامع المسكونية: نياًثا
وذكر في فصله الرابع أن     ، م  ١٨٧٠سنة  ) المسكوني العشرون (عقد المجمع الفاتيكاني األول     

أثناء قيامه بمهمته كمعلٍم وراٍع لجماعـة  ، بسلطانه الرسولي، الحبر الروماني عندما يتكلم رسمياً    
فهو يتمتع بفعل العـون اإللهـي       ، تمسك بها المسيحيين ويملي عليهم عقيدةً، أو أخالقاً يلزمهم بال       

ونص المجمع على أنه بناء علـى       ، بالعصمة) باعتباره خليفة له  (الذي وعد به بطرس الرسول      
وليس بفعل موافقة   ، فإن تحديدات الحبر الروماني تكون غير قابلة لإلصالح بذاتها        (هذه العصمة   

  .)١()الكنيسة
ا الروماني ذات عصمة مستقلة غير محتاجة إلقـرار  وهذا نص صريح على أن تعليمات الباب   

  .باقي األساقفة، أو أعضاء الكنيسة
 يكون هذا دليالً إلهاميا على صحة مبدأ عصمة   - كما ذكرنا  –وبناء على كون المجامع ملهمة      

  ).عصمة األشخاص من غير الرسل(البابا 
واألساقفة ألنها ُأقـرت  ، وقد قدمت شهادة المجمع بعصمة البابا على عصمة الشعب المسيحي        

عقد المجمـع الفاتيكـاني الثـاني       ، م١٨٧٠قبلهما ففي حين أقرت عقيدة عصمت البابا في سنة          
  .وفيه أقرت عصمة الشعب المسيحي، واألساقفة، )٢(م١٩٦٢سنة) المسكوني الحادي والعشرون(

ما ) ١٢(دي رقم في الدستور العقائ، م١٩٦٤فقد ذكر في فصله الثاني من جلسته الخامسة سنة       
وتظهر ، ال يمكن أن تضل في اإليمان     ، الذين نالوا مسحة القدوس   ، وإن جماعة المؤمنين  : (نصه

بواسطة حاسة اإليمان الفائقة الطبيعية التي يملكها الشعب بأسـره          ، هذه الخاصة التي تتميز بها    
ذلك . إيمانية أو أدبية  على قضية   ، "من األساقفة إلى آخر المؤمنين العلمانيين     "، عندما يجمع رأيه  

وبقيادة الـسلطة   ، بأن شعب اهللا بقوة حاسة اإليمان هذه التي يوقظها فيها روح الحقيقة ويساندها            
يتمسك تمسكاً  ، ال كالم الناس بل كالم اهللا حقاً      ، بخضوع وأمانة ، المعلمة المقدسة التي يتسلم منها    

) الكنيسة(المجمع يصرح بأن جماعة المؤمنين       ف )٣()ثابتاً باإليمان الذي سلّم للقديسين دفعة واحدة      
وبفضل هذه الحاسـة    ، )غيبية(قد امتلكت حاسة إيمانية فائقة للطبيعة       ، التي نالت مسحة الميرون   

 أن مفهوم العصمة عنـد      ∗وقد سبق ، تظل الجماعة ثابتة في اإليمان بحيث ال يمكن أن تضل فيه          

                                                           

 ).٢/٦٥١(، ثوليكية في وثائقهاالكنيسة الكا )١(
، م١٩٦٤والثالثـة   ، م١٩٦٣والثانية  ، م١٩٦٢كانت المرحلة األولى سنة   ، عقد هنا المجمع على أربع مراحل      )٢(

 .ولعل هذا هو السبب في اختالف ذكر تاريخ هذا المجمع بين المؤلفين. م١٩٦٥واألخيرة 
 ).٢/٩٣٦(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )٣(

 .٢٢٨-٢٢٦ع صراج ∗
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وبهذا يكون الشعب المسيحي معصوماً . اللالنصارى يعني أن المعصوم ال يقع في الخطأ، والض        
 .بناء على قرار المجمع الملهم) أساقفة وعلمانيين(في كافة معتقداته التي يقررها الشعب كافة 

وفـي  ، في الفصل الثالث  ، وأما عصمة األساقفة فقد ذكرها، وأقرها المجمع في نفس الجلسة         
 األساقفة إذا اجتمعوا وليس منفردين      حيث نص المجمع على عصمة    ) ٢٥(الدستور العقائدي رقم    

فتعليمهم إذ ذاك تعلـيم     ، .....، إذا اتفقوا على التعليم بوجٍه صحيح     : (وان امتياز العصمة يكون   
ويظهر األمر بوجٍه أجلى عندما في المجمـع المـسكوني الـذي            . المسيح يعبرون عنه بعصمة   

معلمـين،  ، ق بـاآلداب، واإليمـان    وفي مادة تتعل  ، يجمعهم يكونون بالنسبة إلى مجموع الكنيسة     
 ).وقضاه تستلزم تحديداتهم القبول في طاعة اإليمان

وأن أكمـل صـور هـذا    ، يقرر المجمع هنا أن اجتماع األساقفة هو الذي يحظى بالعـصمة      
ومتى انعقد المجمع،   ، االجتماع هي في انعقاد المجامع المسكونية التي يكون الغرض منها التعليم          

  .معينة تتعلق باإليمان، واآلداب لزم قبول ذلك المعتقدوتم تحديد عقيدة 
إن هذه العصمة التي شاء الفادي اإللهي أن يمد بها كنيسته لكي تحـدد              : (ويتابع المجمع قوله  

بالذات الذي  اإللهي   تتسع اتساع مستودع الوحي   إنما  ، التعليم المتعلق بشؤون اإليمان، واآلداب    
   )١() أمانهيجب الحفاظ عليه بقداسه، وعرضه ب

  .وبذلك قرر المجمع الملهم أن قراراته معصومة عصمة الوحي اإللهي ذاته
  .تعاليم اآلباء القديسين: ثالثاً

إذا أحاط الغموض بكيفية استناد عقيدة العصمة لدى القوم على اإللهام فيما سبق عرضه مـن   
 إذا أوردت مـا ذكـره       فإن هذا الغموض سيزول حتماً    ، وشهادة المجامع المسكونية  ، أدلة الكتاب 

 ٢٧ تضم - كما ذكرنا-حيث أصدر قائمة، البابا غريغوريوس السابع عند اعتالئه عرش البابوية     
 ما يهمنا بشأن هذه القائمة أن البابا المذكور صرح عند إعالنها بأن      )٢(.بنداً في تحديد سلطة البابا    

  .م١٠٣٧ه سنة إليه أثناء مراسم تنصيب) أوحيت(الحقائق المنطوية عليها قد 
. ومما ال شك فيه أنه يقصد أنها جاءته بإلهاٍم الستحالة إدعائه الوحي اإللهي بمعناه الحقيقـي               

مـع اخـتالف آراء     ) من حيث المبـدأ   (وقد تلقت الكنائس التقليدية جمعاء هذه العصمة بالقبول         
مة متقدم علـى     وكما نرى فإن تاريخ إصدار هذه القائ       -كما ذكرنا –التقلديين حول عصمة البابا     

الذي أسـسه  ) رأيه(مما يدلل على أن تعليم هذا البابا       ، تاريخ المجمعين الفاتيكاني األول، والثاني    
                                                           

 ).٢/٩٤٩(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )١(
ميخائيـل مكـسي    .ياكون د .د: إعداد وتعليق ، األسقف ايسوذورس ، الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة    : انظر )٢(

 .٥٤ص، وخدام الرب األوائل/ ٣٢٥ص، ]ت.د، القاهرة، مكتبة المحبة[ط، .د، اسكندر



٢٧٦ 

 

ولما كانـت الديانـة     ، على اإللهام كان هو العمدة في تقرير هذا المبدأ في المجمعين المذكورين           
 ديانة معلنة، منشؤها مـن      إن الديانة المسيحية  :" كما يقولون ، النصرانية في أصلها ديانة ملهمة    

السماء،هي ديانة من فوق، تعطى بإعالن إلهي، ال بتعلـيم الفالسـفة، وال خبـرة الـسياسيين                 
  .لم تجد الكنيسة غضاضة في قبول هذه العقيدة على هذا األساس. )١("المحنّكين

  
  .ونخلص من هنا إلى نتيجٍة مفادها أن هذه العقيدة بنيت على اإللهام البحت

  

                                                           

 ).٢/٥٥(، دستفسير الكتاب المق: انظر )١(
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  .أثر اإللهام في اختالف الفرق النصرانية في العقائد: فصل الثالثال

 

  

  :ويشتمل على مبحثين

  .الخالف حول العقائد المتعلقة بالذات اإللهية: المبحث األول

  .الخالف حول العقائد المتعلقة بالكنيسة: المبحث الثاني 
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  :تمهيد
م بالوحدة في العقيدة، واالتفـاق       تنع - كما يعتقدون  –كانت الكنيسة التي أسسها رسل المسيح       

وأعضاء جسٍد واحٍد هو جسد     ، وكان المؤمنون جميعاً يدركون أنهم أفراد أسرٍة واحدةٍ       ، في الرأي 
فقد كانت الكنيـسة تُعـرف   ، وكانت تلقّب بناء على ذلك بعدة ألقاب تنم عن هذا االتحاد      ، المسيح

  :بأنها
ألنهـا  (وأنهـا رسـولية     ، )أرثوذكسية(اإليمان  وأنها مستقيمة الرأي، و   ، )كاثوليكية(جامعة  

التي يشتاق إليها، ويحـن  (وأنها عروس المسيح ، )حافظت على دور الرسل في التبشير بالمسيح  
  .وأنها جسد المسيح السري، أو غير المنظور، )إلى لقائها

، قوجميع هذه األلقاب، وغيرها تدل على ما كانت عليه الكنيسة من مظاهر الوحدة، واالتفـا              
  .واستقامة اإليمان

وما كان ذلك ليتسنى لها لوال إلهام الروح القدس، وقيادته لها كمـا وعـدها المـسيح قبـل                   
 وقد ظلت الكنيسة محافظة على وحدتها هذه حتى بداية القرن الخـامس             - كما يعتقدون  -صعوده

،  شرقية أرثوذكسية  وتحديداً بعد مجمع خلقيدونية الذي انقسمت بعده الكنيسة إلى        ، الميالدي تقريباً 
  .- كما سنرى في هذا الفصل إن شاء اهللا–وغربية كاثوليكية 

وكان هذا بداية عهد االنشقاق الكنسي الذي كانت، وما تزال تعاني منه النصرانية بمختلـف               
  .)١(والكاثوليكية إلى يومنا هذا، طوائفها األرثوذكسية

غير نادمين علـى    ، ة عن قناعة واختيار   أما البروتستانت فقد انفصلوا عن الكنيسة الكاثوليكي      
 .ذلك

 - ال جميعه  – مظاهر الخالف العقدي     بعض سأستعرض   - إن شاء اهللا     -وأنا في هذا الفصل     
كما ُأقرت عقائده   ، ولكن ألبين أنه بني على اإللهام     ، الذي نشأ بين الطوائف النصرانية ال ألقرره      

  .على اإللهام قبل ذلك
اً مع تسلسل األفكار فإنني سأتعرض لذكر بعض الخالفات الناشئة حول وإتماماً للفائدة، وتماشي

ومن ثم فسأبدأ بذكر الخالف العقـدي متّبعـة التسلـسل           ، العقائد التي بحثتها في الفصل الثاني     
  .المذكور هناك

  
  

                                                           

 .٣٧٤-٣٧٣عصر المجامع، ص: انظر )١(
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، وقد خالفت الترتيب المذكور في تقديم الخالف المتعلق بالتجسد على الخالف المتعلق بالتثليث
  .كما سنبين إن شاء اهللا، ثه قبلهلحدو
  

  : إلى مبحثين هما-بعون اهللا–وبناء على ذلك فقد قسمت هذا الفصل 
  .الخالف حول العقائد المتعلقة بالذات اإللهية: المبحث األول
  .الخالف حول العقائد المتعلقة بالكنيسة: المبحث الثاني
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  المطلب األول
  الخالف المتعلق بعقيدة التجسد

  
  .الف حول طبيعة أقنوم االبنالخ

يجمع النصارى على اختالف طوائفهم على أن المسيح هو كلمة اهللا الـذي تـأنّس، وتجـسد       
وأنه كان ، ، وولد من حلول الروح القدس على مريم العذراء)١()حسب نص قوانين اإليمان لديهم(

، األولى من اآلب  ، د والدتين وبهذا االعتبار قد ول   ، في أقنومه اإللهي موجوداً منذ األزل مع اآلب       
واألخرى من العذراء مريم الدائمة البتولية في آخر الزمان كما يقول الكتاب            ، بال زمٍن وال جسد   

dُ̂سِ              ٤: " المقدس `mw�Vا hَmUْ{َ ًداdmVُdَْ̂ xَmَْ̂أٍة،  mِِ̂� ا dmVُdًَْ̂دا   �ُm�َ�ْا Zُا �َm�َِن، َأْر`َ̂ w�Vِْ̂�ُء ا  " َوwtVَ �ْ�ِV` َ{`َء 
  ].٤:٤غل [

إن هذا مما أجمـع عليـه النـصارى         : قلت، وبذلك فقد كان قبل تجسده ذا طبيعة إلهية بحتة        
وهل صار فيـه بعـده      ، ولكن الخالف وقع بينهم في طبيعة المسيح بعد التجسد        ، ومازالوا كذلك 

  .طبيعة واحدة أم طبيعتان
 متحدتان اتحاداً كامالً    فآمنت طائفةٌ منهم بأن للمسيح بعد التجسد طبيعة واحدة إلهية، وبشرية          

  )٢(.لكنه اتحاد بغير اختالٍط، وال امتزاٍج، وال تغيير
فهو ، وآمنت طائفةٌ أخرى بأن للمسيح بعد التجسد طبيعتان كاملتان متحدتان لكنهما متميزتان           

  )٣(.وإنسان كامٌل في ناسوته، إله كامٌل في الهوته
  .واختلفا في أموٍر أخرى، لى أموٍروبناء على هذين الرأيين فقد اتفق الفريقان ع

  : عليه الفريقان ما يلياتفقفما 
ألن ، ال باعتبارها ولـدت الالهـوت  ، )theo tokosأم اإلله (تسمية مريم العذراء بـ -١

وإنما ألنها حملت وولدت اإلله المتجسد من وجهـة نظـر الفريـق             ، الالهوت لم يولد من بشر    

                                                           

وموسـوعة الحقـائق الكتابيـة،      / ٤٤١وعلم الالهوت النظامي، ص   / ٩٩موسوعة علم الالهوت، ص   : انظر )١(
 .، وغيرها٢٠ص

 .٢٣٢ص، وتاريخ الكنيسة/ ١٢٣ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )٢(
 .٥٣٢ص، حنا الخضري، وتاريخ الفكر المسيحي)/ ١/١٠٥(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )٣(
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واإللهية دون اختالٍط في أحشائها من وجهة نظـر         ، بشرية وباعتبار اتحاد الطبيعتين ال    )١(األول
  )٢(.الفريق الثاني

وغير ذلك من المظاهر البشرية   ، والتعب، والنوم ، اختصاص الناسوت بالجوع، والعطش    -٢
وألن هذه األعراض ال تليق بالالهوت، وهو       ، إال أنه اتحاد معجز   ، رغم اتحاده الكامل بالالهوت   

 .)٤( )٣( الفريق األول منزه عنها من وجهة نظر

وفـي ناسـوته   ، وألنه بشر كامٌل باإلضافة لكونه إله كامل فهو في الهوته يتألأل بالمعجزات       
  . من وجهة نظر الفريق الثاني)٥(يتقبل اإلهانات

وأن الالهوت لم يفارقه طرفة عين إال أنه غير قابل لأللم   ، أن الصلب وقع على الناسوت     -٣
  .)٦( وجهة نظر الفريق األولمن، رغم اتحاده بالناسوت

ومن ثم فهو الذي يتألم دون الالهوت من وجهة نظر الفريق           ، وألن األلم من خصائص البشر    
  .)٧(الثاني

عـن وصـف    ) القائلين بالطبيعة الواحـدة   ( واضحاً في تورع الفريق األول       الخالفويظهر  
  .بل يقولون هو اإلله المتجسد، المسيح بأنه إنسان كامل

هو إله، وإنسان معاً يعني االنفصال من الالهوت، أو الناسوت وهو أمـر             : إن قولنا ويقولون  
  .)٨(مرفوض لديهم تماماً 

كما يعتبر الفريق األول أن القول بالطبيعتين يهدم قضية الفداء، والخالص التي قدمها المسيح              
ا كانت كذلك فهـي  وإذ، ألنه يجعل كفارة المسيح هي كفارة بشرية   ، من أجل الجنس البشري كله    

                                                           

أسـقف عـام للدراسـات العليـا        (األنباغريغوريوس  ، والالهوت المقارن / ٢٢٥ص، عصر المجامع : انظر )١(
، والعـذراء مـريم   / ١٨٢، ص ]ت.القاهرة، مكتبـة األنبـاغريغوريوس، د     [ط،  .د، )الالهوتية والبحث العلمي  

 .١٤٥ص، ]م٢٠٠٥، جمعية االنباغريغوريوس، القاهرة[، أسقف البحث العلمي، األنباغريغوريوس
 ).١/١٣١(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )٢(
 .١٧٤-١٧٠ص، بدع حديثة: انظر )٣(
وجـب علينـا التـسليم      ، ينم هذا الرأي عن تناقٍض كبير، فإذا سلمنا باالتحاد الكامل بين الالهوت والناسوت             )٤(

  .بوقوع اآلالم على كليهما
وعـصر  / ٣٨٩-٣٨٨ص، ومجموعة الـشرع الكنـسي    )/ ١/١٢٦(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها   : انظر )٥(

 .٢٩٩ص، المجامع
 .١١٥ص، وموسوعة على الالهوت/ ١٧٣ص، بدع حديثة: انظر )٦(
 .١٤٥ص، الكنسية الكاثوليكية في وثائقها: انظر )٧(
 .٢٣٠ص، االنبا غريغوريوس، الالهوت المقارن: انظر )٨(
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بينما يأخذ الصلب، والفداء قيمته حينما يكون صادراً عن         ، ناقصةٌ، وغير قادرٍة على فداء البشر     
  .)١(وهو اإلله المتجسد، إله

وفي مقابل ذلك يرى الفريق الثاني أن التمسك بالقول بالطبيعة الواحدة يفضي إلـى القـول                
، ومن ثم يكون الالهوت معرضاً لآلالم والنقائص، باالمتزاج واالختالط بين الالهوت، والناسوت  

  .)٢(ويصعب عندها الدفاع عن سالمته من وقوع الصلب، والموت عليه 
 هو أن كال الفريقين قد بنى معتقده في هـذا           – إن شاء اهللا     –وما نريد إثباته في هذا المطلب       

  .ى اإللهام أيضاًومن ثم فقد رد كلٌّ منهما رأي اآلخر بناء عل، الجانب على اإللهام
، منها ما هو كتابي، فقد بنى الفريق القائل بالطبيعة الواحدة للمسيح قوله على عدة أدلة إلهامية       

  .ومنها ما هو مقرر في مجامع مسكونية، )التقليد(ومنها ما هو من أقوال اآلباء، وتعاليمهم 
  .له القائلون بالطبيعتينوالشيء نفسه فع، وجميع هذه األنواع الثالثة هي مندرجة تحت اإللهام

  .ومن هنا وجدنا كلَّ فريٍق يثبت اعتقاده في طبيعة المسيح مستنداً إلى اإللهام
وعندها يتجلى لنا كيف كان اإللهام سـبباً فـي الخـالف            ، وسنبدأ اآلن بعرض أدلة الفريقين    

  .بينهما
  

  ).أصحاب الطبيعة الواحدة(أدلة الفريق األول 
  :مسيح طبيعة واحدة بعد التجسد على األدلة التاليةبنى هؤالء رأيهم في أن لل

  . شواهد الكتاب المقدس: أوالً
وأنها تؤكد طبيعته الواحدة    ، والتي يؤكدون أنها تخلو تماماً من الثنائية في التعبير عن المسيح          

  :  )٣(التي تجمع بين اإللهية، والبشرية ومن هذه األدلة ما يلي
  ].٥٨ :٨يو " [d�َُن ِإxَ�ْاِهQُp َأjَ` َآ`ِ¡aَ�ٌْ|َ� َأْن gَ: " قول المسيح -١

، حيث المتكلم هو ناسـوت المـسيح      ، دليل على وحدة الطبيعتين   )أنا كائن : (في قوله : يقولون
  .والذي وجد منذ األزل هو الالهوت، لكن بدون انفصال بل اتحاد دائم بينهما

  ].٣:٦يو " [iَ�َ �wªrَ QَVَ`fََل اْ�َ�ُ� اwjَ̧�َprِdَVُْ� هiَ�َا َأwÁrَ اZُ ا١٦Vْ: " قول يوحنا اإلنجيلي -٢

                                                           

 .٢٣٥ص، المرجع السابق: انظر )١(
 ).١/١٠٤(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )٢(
، والالهـوت المقـارن   / ١١٥-١١٤ص، وموسوعة على الالهوت  / ٣٠٢-٣٠٠ص، عصر المجامع : انظر )٣(

  .٢٣٤-٢٣٣ص، األنباغريغوريوس
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وعبر عنه باالبن ليدل على وحدة الطبيعة بينه، وبين         ، الذي بذله اآلب هو الناسوت    : يقولون
  .وليس في ذلك أدنى إشارة إلى اإلثنينية، الالهوت

 ].٢:٨اكو [".َْ̧ن dYُxَ�َ dْVَا d|ُSَ³َ `tَVَا َربw اtَVْْ¥ِ�: " قول بولس الرسول -٣

فالمصلوب إذاً هو الكلمة المتجسد ذاته،وهو رب المجد نفسه على الرغم من أن الالهوت لـم           
  .وليس هناك ذكر للثنائية في الطبيعة، بل وحدة كاملة. يتألم ،ولم يمت

  ].١:١٤يو" [)١()أو اتخذ جسداً(َواtَSِ�َVُْ� ³َ`َر َ{uًَ�ا١٤: " قول يوحنا اإلنجيلي -٤
فالكلمة المتجسد هو الذي اتخذ الجسد بدون       ، تعبير داللة على وحدة الطبيعة    يقولون في هذا ال   

  .تمييز بينهما
 على وجود طبيعة واحدة بعـد       -من وجهة نظرهم  –وغير ذلك من األدلة األخرى التي تدل        

  .التجسد في المسيح
   .أقوال اآلباء وتعاليمهم: ثانياً

  : ومنها، ء القديسيناستشهد أصحاب هذا الرأي بآراء، وتعاليم اآلبا
إنه يجب أن نعتقد بطبيعة     : " قال القديس اثناسيوس الرسولي في رسالته إلى الملك يوبيانوس        

ومن ال يقول كذلك فإنه يخاصـم       ، المتأنس بالكمال ،  هللا الكلمة المتجسد   – وأقنوم واحد    –واحدة  
   .)٢("اهللا،  ويحارب القديسين

ولـيس  ، وهو ابن اإلنسان بالجـسد    ،  ابن اهللا  بالروح     هو - اإلله –هذا الواحد   : "ويقول أيضاً 
بل طبيعة واحدة لكلمـة     ، واألخرى غير مسجوٍد لها   ، إحداهما مسجود لها  : لالبن الواحد طبيعتان  

 سجوداً واحداً، والذي يقول إن جسد الرب من السماء          - مع جسده  -الذي نسجد له    ، اهللا المتجسد 
فهذا ، أو أن الهوت االبن تألم    ، ت استحال إلى الناسوت   أو أن الالهو  ، ليس هو من مريم العذراء    

  .)٣("تحرمه الكنيسة المقدسة
  

                                                           

 ).اتخذ(ومنهم من ترجمها ) رصا(فمنهم من ترجمها  ) οŤενεγε( اختلف المترجمون في ترجمة كلمة  )١(
  ).نقال عن رسالته إلى الملك يوبيانوس(١١٦ص، وموسوعة على الالهوت/ ٣٠٧ص، عصر المجامع )٢(
  .١١٦موسوعة علم الالهوت، ص )٣(
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ال نقول إن االبن الوحيد هو إنسان، وال نقول إن الالهوت           : ")١(وقال القديس باسيليوس الكبير   
 ألن القديس بطرس لـم    ، طبيعةً واحدةً، وأقنوماً واحداً   : بل نقول ، منفرد بذاته وال الناسوت بذاته    

  .)٢("إن المسيح تألم من أجلنا بالجسد: "يذكر طبيعتين لكنه اعترف وقال
ولكننـي أبـين    : "...وقال القديس يوحنا ذهبي الفم في المقالة الثالثة من تفسير رسالة أفسس           

، وله أقنومـه فيـه    ، وهو كامل في كل شيء    ، األمر، أن اهللا الكلمة أخذ اإلنسان كله من طبيعتنا        
  .)٣(" اهللا الكلمة صار جسداً- طبيعة واحدة-ل هذا نقول عنه إنهفألج، أعني الكلمة

، اهللا الحقيقي الذي يغير جـسد     : "وقال القديس غريغوريوس العجائبي من كتاب له في األمانة        
وال ، ليس هو شخـصين وال طبيعتـين      ، وهو تام في الالهوت الحقيقي الكامل     ، ظهر في الجسد  

ومن ذلك المنافقين الذين يعتقـدون هـذا        ، نساناً والروح القدس  نقول إننا نعبد اهللا، وابن اهللا، وإ      
  .)٤("إن كلمة اهللا صار إنساناً: أما نحن فنقول، االعتقاد

إلى أن التقليد هو بمثابة الشريعة الشفهية عند القوم ومن ثم فهـو ملهـم               .. ∗وقد أشرنا سابقاً  
  .كذلك

قد جمع بين األلوهية من جانب      ، ، وتألّم أن اإلله الواحد الذي تأنّس، وتجسد     : هاتين العبارتين 
  .مما يدلل على طبيعة واحدة، والجسد وما يتبعه من ألم وموت من جهٍة أخرى

ومن مريم  ( عبارة   -كما ذكرنا –م  ٣٨١سنة) المسكوني الثاني (ثم أضاف المجمع القسطنطيني     
 كان ذلك داللة    -عاً قط -ونستنتج من ذلك أنه لما كان الالهوت غير مولود من العذراء            ) العذراء

  . على وحدة الالهوت بالناسوت اتحاداً كامالً-في نظرهم-
م نص المجمع على التمسك بـإعالن إيمـان   ٤٣١سنة ) لثالمسكوني الثا (وفي مجمع أفسس    

أو يؤلف إعالن إيمان غير ما حدد اآلباء القديسون         ، وأنه ال يحق ألحد أن يعلن، أو يكتب       ، نيقية
 .)٥(يقية مع الروح القدسالذين اجتمعوا في ن

                                                           

. ٣٦٤رسمه أوسابيوس كاهنا على أسقف قيصرية سـنة        . قلب تركيا اآلن   ، في قيصرية  ٣٢٩/٣٣٠ ولد سنة    )١(
كـان  . منظم الحياة الرهبانية، واليهتم لمسائل تطبيق المبـادئ        ، صلباً في عقيدته، وهو    وكان عريقاً في مسيحيته   

 ، تـاريخ الفكـر المـسيحي      :نظـر ا[ . عن عمر يقارب الخمـسين     ٣٧٩ توفي سنة    معتل الجسم واهي الصحة،   
 ].٤٩٥ص

 .١١٦ص، المرجع نفسه )٢(
 ).ره لرسالة أفسس المقالة الثالثةنقالً عن تفسي(١١٧ص، موسوعة على الالهوت، ٣٠٦ص، عصر المجامع )٣(
  ).نقالً عن كتاب له في األمانة(١١٧ص، موسوعة علم الالهوت، ٣٠٦ص، عصر المجامع )٤(
 .٢٢٩راجع ص ∗
  .٢٦٠ص، وعصر المجامع)/ ١/٩٣(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )٥(



٢٨٥ 

 

عنـد  .. ∗ كمـا تقـدم  –وبذلك يثبتون أن عقيدة الطبيعة الواحدة هي ملهمة من الروح القدس          
  . حديثنا عن حجية المجامع، وعالقتها باإللهام

 في تقريره عن جلسات مجمع أفسس التـي أرسـل بهـا             )١(كما يذكر القديس كيرلس األول    
 اإلنجيل المقدس موضوعاً في وسطنا يذكّرنا بوجود السيد         وكان: "لإلمبراطور الروماني ما نصه   

  .)٢("المسح رب الكون بيننا
 أرسل - كما يعتقدون -وقد ذكرنا سابقاً في أكثر من موضع أن المسيح حين صعد إلى السماء            

  .الروح القدس ليرشد، ويلهم الكنيسة المسيحية، ويقودها إلى اإليمان الصحيح
  . كان ملهماً- شأن بقية المجامع-ضاًمما يعني أن هذا المجمع أي

وإضافةً، وتأكيداً على ما سبق من استناد هذه العقيدة على اإللهام، فقد قرر مجمـع أفـسس                 
  : بوضوح  هذه العقيدة حيث نص على ما يلي

ومن االثنين نتج مسيح    ، ونقول إن الطبيعتين المجموعتين في وحدة حقيقية هما مختلفتان        ... 
ال ألن اختالف الطبيعتين قد ُأزيل باالتحـاد، بـل بـالحري ألن الالهـوت               ، دوابن واح ، واحد

بائتالفهما في وحدة ال توصـف، وتعجـز        ، والناسوت قد كونّا لنا الرب الوحيد، والمسيح االبن       
  .)٣("البيان

  .وهكذا ثبت لدينا يقيناً استناد هذه العقيدة على اإللهام
، والرومانيـة الكاثوليكيـة   ، اليونانية األرثوذكـسية  رأي الكنائس   وفي مقابل هذا الرأي نجد      

  .في المسيح بعد التجسد طبيعيتين  القائلة بوجودةوالبروتستانتي
ويتضح ذلك من عرض األدلة التـي أيـدوا بهـا           ، وقد بنى هؤالء رأيهم على اإللهام كذلك      

  : وهي كما يلي، معتقدهم
  
  

                                                           

 .٢٢٥راجع ص ∗
 أبديا بالصراع الثـاني     هارتبط اسم  با كيرلس عامود الدين   لبابا  م، وهو الملقب  ٣٨٠ و ٣٧٥ ولد ما بين سنتي      )١(

 ، وإدانة٤٣١العظيم في الالهوتيات الخاصة بالسيد المسيح، قاد إلى عقد المجمع المسكوني الثاني في أفسس عام                
 الخريدة: انظر. [م٤٤٤سنة  سة، مات    الكني يباء البارزين والهوتي  ويعتبر أحد اآل  . نسطور بطريرك القسطنطينية  

 ].٣٣ص  وتاريخ البطاركة،/٥٥٨معجم الفالسفة، صو/ ٢١١النفيسة، ص

 .٢٥٥ص، عصر المجامع )٢(
 ).١/٨٧(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )٣(



٢٨٦ 

 

  
  .شواهد الكتاب المقدس: أوالً

وال تجوز نـسبتها    ،  المقدس مليء بذكر شواهد تدل على الالهوت البحت        يقولون إن الكتاب  
وحيث إن المسيح هو    ، ويحرم نسبتها إلى الالهوت   ، وأخرى تدل على الناسوت البحت    ، للناسوت

ابن واحد اجتمعت فيه كلٌ من خصائص الالهوت والناسوت كان البد من التسليم بأنه حوى في                
  .طتينشخصه طبيعتين كاملتين غير مختل

  : وهي، وسنذكر هنا بعض الشواهد على مبدأ الطبيعتين في المسيح
 .ِفي الْبدِء كَان الْكَِلمةُ، والْكَِلمةُ كَان ِعنْد اِهللا، وكَان الْكَِلمةُ اهللاَ          ١: " قول يوحنّا اإلنجيلي   -١

  ].١:١يو" [
والْكَِلمةُ صـار   ١٤: "رسولوباعتبار قول ال  ، بهذا االعتبار يكون المسيح رباً وإلهاً     : يقولون

، فهذا دليل على أنه ذو طبيعتـين منفـصلتين        ، يكون إنسانا ] ١٤: ١يو .." [جسدا وحلَّ بينَنَا  
   )١(.اجتمعتا في أقنوم وشخص واحد

إلثبـات الطبيعـة    ) األقدم رأيـاً  (ونالحظ هنا أن هذا الدليل عينه استخدمه الفريق األول          
  .سيحالواحدة المتحدة في الم

" .كُلُّ شَيٍء ِبِه كَان، وِبغَيِرِه لَم يكُن شَيء ِمما كَان٣: " يقولون هو إله كامل باعتبار أن -٢
  ]  ٣: ١يو[

" َأرسَل اُهللا ابنَه مولُودا ِمِن امرَأٍة، مولُـودا تَحـتَ النَّـاموسِ           " وهو إنسان كامل باعتباره     
  ].٤:٤غال[

َألن ِهيـرودس مزِمـع َأن      " ،  هيرودوس قتله هو الناسوت الكامل     الذي أراد : يقولون -٣
  ِلكَههِلي ِبيالص طْلُبجوس السجود لـه هـو الالهـوت        بينما الذي أراد الم   ، ]١٣ :٢متى " [ي

ي الْمشِْرِق وَأتَينَـا ِلنَـسجد      َأين هو الْمولُود مِلك الْيهوِد؟ فَِإنَّنَا رَأينَا نَجمه فِ        «:قَاِئِلين٢: " الكامل
٢:٢متى [)٢("»لَه.[  

وهو إله كامل حيـث     ، كان بشراً باعتباره يطلب العماد من يوحنا المعمدان       : يقولون -٤
ـ  ١٧وِإذَا السماواتُ قَِد انْفَتَحتْ لَه، فَرَأى روح اِهللا نَاِزالً ِمثَْل حمامٍة وآِتيا علَيِه،              " ن وصوتٌ ِم

 ].١٧: ٣متى " [هذَا هو ابني الْحِبيب الَِّذي ِبِه سِررتُ« :السماواِت قَاِئالً

                                                           

 .٣٨٧ص، ومجموعة الشرع الكنسي)/ ٣/١٦(، الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل: انظر )١(
 .٣٨٨ص، مجموعة الشرع الكنسي: انظر )٢(



٢٨٧ 

 

فهذه بعض الشواهد الكتابية التي استدل بها هؤالء على وجود طبيعتين في المـسيح بعـد            
وغني عن الذكر أن نقول إنها ملهمة ألنها كتبت جميعها بإلهام الروح القـدس مـن                ، التجسد

 كمـا   –وفُسرت من قبل آباء معتمدين، وأساقفة عالمين ملهمين مـن جهـٍة أخـرى               ، ةجه
  .-يعتقدون

  .أقوال اآلباء الملهمين، وتعاليمهم: ثانياً
  .يستند هذا الفريق أيضاً في رأيه إلى أقوال اآلباء الملهمين المتقدمين في عمر الكنيسة

  : ومن أمثلة استشهاداتهم بأقوالهم ما يلي
إن الطبيعتـين فـي المـسيح       : " )١()الالهوتي(يس غريغوريوس النزينزي، أو     قول القد  -١

  )٢("واإلنسان تألّه، متحدتان اتحاداً كامالً إذ أن األلوهة متأنسة
مما يعني أن ذلك دليل على أنه ، )اهللا اإلنسان: ( لمصطلح)٣(استعمال القديس أوريجانوس  -٢

 .)٤(أي من طبيعتين، اعتبره إلهاً، وإنساناً معاً

مما جعلهـم   ) باالزدواج(بعد التجسد   ) الكلمة( لحالة اللوغس    )٥(تسمية القديس ترتليانوس   -٣
 .)٦(وتميزه بينهما ، يفسرون ذلك باعتقاده بوجود طبيعتين فيه بعد التجسد

وكان يؤمن أن المـسيح كيـان       : "ينسبون إلى القديس كيرلس األول االعتقاد بالطبيعتين       -٤
 .،)٧("  كاملتين في الكيان الواحد- بشرية وإلهية-و طبيعتين متحد لكنه ذ، واحد موحد

  
  .قرارات المجامع المسكونية: ثالثاً

                                                           

، ٣٢٩، والبعض اآلخر قال إنه ولد سـنة         ٣٢٦رخون في تاريخ مولده فبعضهم قال إنه ولد سنة          اختلف المؤ  )١(
، وغريغوريوس هو الشاعر الوحيد بين الهوتيي القرن الرابع، وهو علم من أعالم الفكـر اإلنـساني،                 ٣٣٠أو
  ].٥١٣ص  عند آباء الكنيسة، تاريخ الفكر المسيحي:نظرا[

 .٥٢٦ص،  آباء الكنيسةتاريخ الفكر المسيحي عند )٢(
، لـه   )ابن هـورس  ( وهو يحمل اسماً مصرياً شائعا يعني        ١٥٨، ولد في عائلة مسيحية سنة        الهوتي يوناني  )٣(

م أو ٢٥٢ ، ومات سنة..أحدهما في المبادئ، واألخرفي الرد على سلسيوس، وله عدة مؤلفات     : كتابان الهوتيان 
  .]١١٤معجم الفالسفة، ص :  انظر[.نازعيهم، وكان له أثر عميق في نفوس محبيه وم٢٥٣ سنة

  .٥٥ص، حنا الخضري، تاريخ الفكر المسيحي: انظر )٤(
 في قرطاجة من والدين وثنيين، وهو أول كاتب التيني، كانت مؤلفاته منهالً غزيراً في مختلف                ١٥٥ولد سنة    )٥(

 .]٢٣٢معجم الفالسفة، ص: رانظ[ .مواضيع اإليمان، والتعبير الالهوتي، والحياة الروحية عند النصارى
  .٣٤٧ص، وتاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة/ ٥٣٢ص، تاريخ الفكر المسيحي: انظر )٦(
  .٢١٧ص، تاريخ الكنيسة: انظر )٧(



٢٨٨ 

 

م حضره عدد كبير من أساقفة الـشرق        ٤٥١ سنة   )١(عقد مجمع مسكوني في مدينة خلقيدوني     
ليقرر العقيدة الصحيحة فيما يختص بطبيعة      ، )٢() أسقفاً ٦٣٠وقيل  ٣٣٠يقدر عددهم ب  (والغرب  

  : كان مما أقره المجمع ما يلي، جلسة) ١٦(وبعد ، د المسيحالسي
 .والقسطنطينية الملهمين، تثبيت قانوني اإليمان الواردين في مجمع نيقية -١

قد قرروا الشيء نفسه فيما يخـص تثبيـت         ، ونعود لنذكّر بأن أصحاب مبدأ الطبيعة الواحدة      
بيعة الواحدة ال يحيدون عما ورد في ذلـك         وقالوا إنهم في تقررهم لعقيدة الط     ، قانون إيمان نيقية  

  .بل إنهم يفسرونه ويوضحون ما ترتّب على قضية التجسد الواردة فيه، المجمع الملهم المقدس
من اعتقد بوجود اختالط وامتزاج بـين       : مثل، حرمان المبتدعين المجدفين على المسيح     -٢

  )٣(.د وال يتصورون إال واحدة بعدهأو من يعترف بوجود طبيعتين فيه قبل التجس، طبيعتي المسيح
  .ومما ال شك فيه أنهم يقصدون بذلك أصحاب الطبيعة الواحدة

  : تحديد قانون اإليمان المختص بهذه القضية وهو كالتالي -٣
     نعلم باإلجماع، متبعين اآلباء القديسين، أننا نعترف بأن ربنا يسوع المسيح هو ذات االبن 

، ذات المسيح الواحد، ابن، ....الهوت، وهو ذاته كامل في الناسوت،  الواحد، هو ذاته كامل في ال     
 .)٤(..."رب، وحيد، معروف في طبيعتين، بال اختالط، وال تحول، بال انقسام، وال انفصال

 بتوجيه رسالة - الموافقون على قرارته   -وبعد انقضاء المجمع، وإتمام جلساته توجه األساقفة        
وحافظوا هم  ، يهنؤنه فيها على الحق الذي أرشدهم إليه المسيح       ، )ولالون األ (جماعية إلى البابا    

  : وقد نصوا فيها على ما يلي، عليه من خالل قرارات هذا المجمع
وروح ، وكلنا بعـزم متفـق  ، )٥(فمن فمكم يخرج تفسير ما نطق به بطرس الطوباوي    " ......

ردفون بعد كالم طويل في ذم مجمع       ثم ي ....(، وإلهام واحد قد فسرنا اإليمان األرثوذكسي     ، واحد
وال ، ولم نمنح أحداً شيئاً بغيـر حـق       ، وكل ما عملناه كان بإلهام اهللا     ): ..أفسس ومؤيديه قائلين  

  .)٦("إلخ.....قاومنا أحداً عن عداوة 
                                                           

وتعرضت للخراب في القـرن  ، بنيت في القرن السابع قبل الميالد ، هي مدينة ساحلية من مدن آسيا الصغرى       )١(
ويقال أن مكانها اآلن قرية صغيرة ، ثم خُربت مرة أخرى في أيام الفتح العثماني       ، ثم عمرت ، الثاني قبل الميالد  
 ].٣٢٧ص، عصر المجامع: انظر" [قاضي قرة"في تركيا تسمى 

 .نفس الصفحة، المرجع نفسه )٢(
 ).١٤٩/ ١(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )٣(
 ).١٠٥-١/١٠٤(المرجع نفسه،  )٤(
 .المكرم أو الموقرلقب معناه  )٥(
 .٤٠٤-٤٠٣ص، مجموعة الشرع الكنسي بتصرف )٦(



٢٨٩ 

 

  .وفي ذلك دليٌل جازم على أن هذا المجمع ملهم كغيره
  

ألرثوذكسية من شركة الكنيسة بنـاء      وبذلك كان حرمان هذا المجمع لمخالفيه من الكنائس ا        
  .على هذا اإللهام

  
ورفض كلٌ    ، وفي الوقت ذاته اختلفوا   ، على اإللهام وهكذا بنى كال الفريقين أدلته في معتقده        

  . أيضاً بناء على اإللهاممنهما قبول رأي اآلخر
  

 قبلته بالكنـائس    وعرفت الكنائس التي  ، وقد مثّل هذا المجمع بداية انشقاق الكنيسة، وانقسامها       
فـي  ، ةوالكاثوليكية، والبروتستانتي ، )البيزنطية( اليونانية ةوهي الكنيسة األرثوذكسي  ، الخلقيدونية

الكنيـسة  : حين عرفت الكنائس التي لم تقبله، ولم تعترف به بالكنائس غير الخلقيدونية وتـشمل             
  )١(.واألثيوبية ببالد النوبة، وقازواألرمينية بروسيا والق، والسريانية بسوريا، القبطية باإلسكندرية

  
وتركّزهـا فـي    ، ونظراً لكثرة عدد الكنائس األرثوذكسية التي أيدت القول بالطبيعة الواحدة         

وتركّزها فـي الغـرب فقـد       ، الشرق في مقابل الكنائس الكاثوليكية التي أيدت القول بالطبيعتين        
، الكنائس إلى شـرقية أرثوذكـسية     اصطلح المؤرخون على القول بأن مجمع خلقيدونية قد قسم          

  ...).على الرغم من اعتناق الكنيسة األرثوذكسية اليونانية لرأي الكاثوليك(وغربية كاثوليكية 
  

وكـان سـببه    ، م وإلى يومنا هذا   ٤٥١وما زال الخالفُ قائماً بين الكنيستين منذ ذلك التاريخ          
  .الرئيس هو اإللهام

  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٦٥ص، االنباغريغوريوس، والالهوت المقارن/ ٢٢٩ص، تاريخ الكنيسة: انظر )١(



٢٩٠ 

 

  المطلب الثاني
  بعقيدة التثليثالخالف المتعلق 

  
  .الخالف حول انبثاق الروح القدس

في قضية انبثاق الـروح     ) كاثوليكية وبروتستانتية (اتفقت الكنيسة الشرقية مع الكنيسة الغربية       
  .واختلفت معها من ناحيٍة أخرى، القدس من ناحية

 كمـا   – فقد اتفقت الكنيستان على أن انبثاق الروح ليحل على التالميذ إلتمام مقاصد الفـداء             
" إرسال"وهو ما عبر عنه الكتاب المقدس بلفظة        ،  إنما كان من اآلب، واالبن معاً      -يعبرون عنه 

وَأما الْمعـزي، الـروح   ٢٦: " والتي وردت في النص الكتابي التالي على لسان المسيح حيث قال          
  ].٢٦: ١٥يو[)١(...."الْقُدس، الَِّذي سيرِسلُه اآلب ِباسِمي

أم مـن اآلب    . هل هو من اآلب وحـده     ، ا ما اختلف الفريقان فيه فهو انبثاقه األزلي القديم        أم
  .واالبن معاً

 بأن انبثاقه األزلـي كـان مـن اآلب          الكاثوليكية، والبروتستانتية ففي حين آمنت الكنيستان     
 هذا االعتقاد، وأصرت على القول بأنـه منبثـق مـن اآلب             الكنيسة الشرقية رفضت  ، واالبن
  )٢(.وحده
  

  :انبثاق الروح عند المدرسة الغربية
أمـا العقليـة منهـا فقـد        ، وأخرى عقلية ، وقد بنت الكنيسة الغربية رأيها على أدلٍة إلهامية       

 وأنه مساٍو لـآلب فـي       - عندهم –حفظ شأن االبن ومنزلته في الثالوث األقدس        (انحصرت في   
الـواردة فـي    " حيي المنبثق من اآلب   وبالروح القدس الرب الم   "وأن عبارة   ، )٣()جوهره ومجده 

  )٤(.ألنها ال توضح دور االبن في انبثاق الروح، قانون إيمان مجمع القسطنطينية تبدو ناقصة
وأقوال، وتعـاليم آبـاء   ، وآراء مجمعية ملهمة، وأما اإللهامية فقد اشتملت على شواهد كتابية     

  :وهذه األدلة هي، بيةوتفسير ملهم للنصوص الكتا، ملهمين، ومؤيدين بالروح القدس
                                                           

 .١٨٥ص، علم الالهوت النظامي: انظر )١(
وعلـم  )/ ٣/٨٩(، والالهوت المسيحي واإلنسان المعاصـر    / ١٣٧-١٣٦ص، موسوعة علم الالهوت  : انظر )٢(

 .١٨٥ص، الالهوت النظامي
  .١٨٥ص، علم الالهوت النظامي )٣(
 .٩٠ص، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر )٤(



٢٩١ 

 

  .شواهد الكتاب المقدس: أوالً
أو بأحدهما على   ، ومعانيها، أنها ملهمة من الروح القدس بألفاظها     ..  ∗والتي قررنا منذ البداية   

  :ومن هذه الشواهد ما يلي، األقل
وعالقـة االبـن بـالروح      ، أن الكتاب المقدس لم يفرق بين عالقة اآلب بالروح القدس          -١
بدليل تسميته في الكتاب المقدس تـارةً       ،  عالقتهما به متطابقة أو متساوية تماماً      بل جعل ، القدس

وقال الكتـاب إن االبـن يعطـي    ، "روح الرب"وأخرى بـ  ، "بروح االبن "وتارةً  ، "روح اهللا "بـ
ِإن كَـان روح اِهللا     : "  مثل قول بـولس    )١(.وكذلك اآلب يعطي الروح ويرسله    ، الروح، ويرسله 

 ].٩: ٨رو" [.ولِكن ِإن كَان َأحد لَيس لَه روح الْمِسيِح، فَذِلك لَيس لَه. يكُمساِكنًا ِف

  
وأخرى بأنه  ، وقد عبر عنه مرة بأنه روح اهللا      ، والمقصود في العدد السابق هو الروح القدس      

 غيـر   أي إن كان أحـد    : (فقد ورد في تفسير هذا العدد ما نصه       ، وفي العدد نفسه  ، روح المسيح 
ثم يقـول المؤلـف فـي    ) في أول اآلية"بروح اهللا"وهو الذي عبر عنه   (ساكن فيه الروح القدس     

مما يستحق االعتبار هو أن الروح القدس األقنوم الثالث في الالهوت سمي            : "التعقيب على اآلية  
،  اآلب وينتج من ذلك أن نسبة الروح إلى المسيح كنسبته إلى اهللا          " روح المسيح "و  " روح اهللا "هنا  

والتفسير الملهم سـاويا بـين      ، فنص الكتاب المقدس  ، )٢()وهذا برهان قاطع على الهوت المسيح     
  .روح اهللا، وروح االبن

وكما ذكرت فإن الكنيسة الغربية عمدت إلى القول بانبثاق الروح القدس مـن اآلب، واالبـن                
الرأي تفـسير ملهـم مـستنير    وبذلك فقد أيد هذا ، إلثبات كمال الهوت المسيح، ومساواته لآلب  

  .بالروح القدس نفسه
باِحِثين َأي وقٍْت َأو ما الْوقْتُ الَِّذي كَان يِدلُّ علَيِه روح الْمِسيِح            ١١: " وكذلك مثل قول بطرس   

دعاِد الَِّتي بجاَألمِسيِح، وِباآلالَِم الَِّتي ِللْم قَ فَشَِهدبِإذْ س ،االَِّذي ِفيِهم١١: ١بط١" [ .ه.[  
المـراد بهـذا   : ما نـصه " الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم   : "ورد في تفسير قوله   

ألنه هو الروح الذي كان في المـسيح منـذ          " روح المسيح "إنه  : هو الروح القدس وقال   " الروح"
 تَكَلَّم ِبي وكَِلمتُه علَـى      روح الرب ٢ " )٣(وهذا موافق لقول أحد األنبياء    "كلمة اهللا "األزل باعتباره   

                                                           

 . وما بعدها٢١٦راجع ص ∗
 .١٨٥ص، علم الالهوت النظامي: انظر )١(
 ).٥/١١٩(، الكنز الجليل بتصرف )٢(
 .هو النبي داود بن يسى عليه السالم )٣(



٢٩٢ 

 

روح "سـماه فـي آخـر       " روح اهللا "والذي سماه بولس في موضـع       ، ]٢٣: ٢ صم   ٢" [.ِلساِني
  .)١(")المسيح
  

وفي ذلك إيضاح لبعض النصوص الكتابية التي ساوت بين عالقـة اآلب، واالبـن بـالروح          
ثـم  ،  مجملها ملهمة كما تقدم    وهذه النصوص في  ، ونسبت الروح لالبن كما نسبته لآلب     ، القدس

ولتجعل التعبير  ، إنها فسرت كذلك بإلهام، وإرشاد الروح القدس لتدلل على التساوي بين النسبتين           
" بـروح المـسيح   "حيث تجعل التعبير    ، مساوياً للتعبير بروح اآلب، وروح االبن     " بروح الرب "

  . كما يعتقدون-باره رباًالواردة في العهد القديم باعت" روح الرب"موافقاً للتعبير بـ 
  

بما أن الكتاب المقدس ال يفرق بين عالقـة الـروح           : (ومن هنا فقد قال أنصار الرأي األول      
ومن ثم فقد اعتمدوا في تقرير عقيـدتهم فـي          ، )٢()ال نفرق نحن بينهما   ، باالبن، وعالقته باآلب  

التفرقة في العالقة بينهما انبثاق الروح من اآلب، واالبن على النصوص الكتابية الملهمة في عدم          
إال أن هـذا    ،  وعلى الرغم من عدم تصريح تلك النصوص بعملية االنبثاق أصـالً           -كما تقدم -

  .الفريق اتخذ من تساوي العالقة المذكورة مسوغاً للقول بعقيدة انبثاق الروح من االبن
ٍة الَِمعا كَبلُّوٍر، خَاِرجا ِمـن      وَأراِني نَهرا صاِفيا ِمن ماِء حيا     ١: " ما ورد في سفر الرؤيا     -٢

 ].١:٢٢رؤ" [ .عرِش اِهللا والْخَروِف

  
ويؤيدون ذلك بما ورد في إنجيل      ، )٣(إن نهر ماء الحياة هو إشارة إلى الروح القدس        : يقولون

من آمن بي فكما قال الكتاب ستجري من جوفه أنهار ، إن عطش أحد فليأت إلي وليشرب: "يوحنا
وقـد  ، ].٣٩ -٣٧: ٧يـو " [ل هذا عن الروح الذي كان المؤمنون مزمعين أن يقبلوه  قا، ماء حي 

ويؤيـد  ، ...∗ذكرنا أن هذا العدد كان داللة على انسكاب الروح على المؤمنين بعد رفع المسيح             
وأشار بذلك إلى الفرح والمشاركة هللا التي       : (ذلك ما ذكر في تفسير اآلية السابقة من سفر الرؤيا         

                                                           

 ).٨/٢٠٣(، الكنز الجليل )١(
 .١٨٥ص، علم الالهوت النظامي )٢(
 .٦١ص، والطوائف المسيحية في مصر والعالم)/ ٣/٩١(، الالهوت المسيحي: انظر )٣(

 .٢٠٩راجع ص ∗



٢٩٣ 

 

لمؤمنون بالتعليم اإللهي وعطية الروح القدس المواهـب للنعمـة والـسالم، والحيـاة      تمتع بها ا  
   .)١()الروحية

: وقد ورد في تفسير هذا العدد ما نـصه )٢(.والحمل، أو الخروف هو المسيح الفادي     : ويقولون
وفـي وسـط    ، وفي وسط الحيوانات كسيد الخليقة    ، وهذا الخروف هو في وسط العرش كالدين      (

  .)٣()لفاديالشيوخ كا
  .والمقصود بمنظر الخروف الذي كان مذبوحاً هو جسد قيامته الممجد الذي فيه آثار الجراح

فعلم من ذلك أن المسيح في حال ارتفاعه ال يزال عليه عالمات آالمـه              : (كما ورد ما نصه   
  .)٤(....)وموته ذبيحة

فهذا نص يـشير    . يومن المسيح الفاد  ، فالروح يخرج من عرش اهللا أي من  اآلب        : يقولون
  .)٥()أيضاً إلى خروج الروح من اآلب، واالبن في إطار تاريخ الخالص

 ويبـدو   - كما يعتقدون  -وهنا نالحظ أن هذا النص الكتابي الذي استدلوا به هو رؤيا روحية             
عتُ كُنْتُ ِفي الروِح ِفي يـوِم الـرب، وسـمِ         ١٠: " ذلك واضحاً، وجلياً من قوله في مقدمة السفر       

  ].١٠: ١رؤ...) [وراِئي صوتًا عِظيما كَصوِت بوٍق
  

فلم يكن ذلك طبيعياً، وال     ، وهو يبين حاله، وهو مستعد لقبول الوحي      : (وقد ورد في تفسيرها   
معناه أنه كان في حالة روحية سـامية عنـدما          " كنت في الروح  "القول هنا   : (كما ورد ، )٦()دائماً

ستحوذ على عواطفه، ومشاعره تماماً حتى لم يعـد شـاعراً بوجـوده             وا، امتلكه الروح القدس  
إضافةً إلى كونهـا    ) عندهم(وبذلك فال مناص من التسليم بأنها رؤيا إلهامية بحتة          ، )٧(..)الجسدي

ولذلك فهي دليل إلهامي قـوي      .  بإرشاد الروح وإلهامه   -لديهم-دونت، وألحقت بالكتاب المقدس     
  .عند من استند عليها

                                                           

 ).٥٣٣-٨/٥٣٢(، الكنز الجليل )١(
 .٦١ص، الطوائف المسيحية في مصر والعالم)/ ٩١-٣/٩٠(، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر )٢(
 ).٣/١٠٤(، ]م٢٠٠٤، مكتبة اإلخوة، مصر[، ناشد حنا، شرح سفر الرؤيا )٣(
 ).٨/٢٤٩(، الكنز الجليل )٤(
 .٦١ص، والطوائف المسيحية في مصر والعالم)/ ٣/٩١(، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر )٥(
 ).٨/٣٩٢(، الكنز الجليل )٦(
 .١٨ص، ناشد حنا، شرح سفر الرؤيا )٧(



٢٩٤ 

 

، ]٢٢: ٢٠يو" [.اقْبلُوا الروح الْقُدس: "ون بنفخ المسيح في وجوه تالميذه، وقوله لهميستدل -٣
  .إذاً فهو ينبثق منه، فما دام قد نفخ الروح وأعطاه لتالميذه

وما دام اآلب لـه بثـق       ، ]١٦: ١٥يو " [كُلُّ ما ِلآلِب هو ِلي    ١٥: " يستدلون بقول المسيح   -٤
)١(. ذلك أيضاًإذاً االبن له، الروح القدس

 

كانت هذه هي أهم الشواهد الكتابية التي استدلوا بها على عقيدة انبثاق الروح القدس من االبن               
  .كذلك
  

  .قرارات المجامع: ثانياً
ثم في مجمع   ، م٥٨٩ذكرت هذه اإلضافة أول ما ذكرت في مجمع طليطلة الثالث بأسبانيا سنة           

وغيرهـا،  ، )٣(م٦٩٣والسادس عشر سـنة  ، )٢(م٦٨١م والثاني عشر سنة   ٦٥٣طليطلة الثامن سنة  
وقد أعطـى مجمـع نيقيـة      ، - كما يسمونها  -وجميع هذه المجامع هي مجامع محلية أو مكانية         

 سلطة للمجامع المكانية للبتّ في القضايا الالهوتيـة         - كما نعلم  -الملهم، وهو المسكوني األول     
إلى أسقف روما مـا     ) المكاني(ة  حيث ورد في رسالة مجمع أفريقي     ، التي ترد على كل إبروشية    

ألن نعمـة الـروح     ، ولقد حكم حكماً صريحاً أال يفصل في القضايا إال حيث نـشأت           : (...نصه
تلك النعمة التي تجعل أحبار الـسيد المـسيح يفحـصون     ، القدس إنما هي حالة في كل إبروشية      

  . )٤()القضايا بكل دقة وينشدون لواء العدل في كل حين
 تصريح بحلول الروح القدس حتى على اجتماعات الكهنة، واألسـاقفة فـي             وفي هذه المقولة  

 إلى عقـد هـذه المجـامع        - كما يقولون  – وقد دعت الحاجة     - كما بينا  –المقاطعات الصغيرة   
وقد وجدوا في إضـافة لفظـة       ، المكانية للرد على بقايا اآلريوسية الذين أنكروا الهوت المسيح        

وتأكيد وحدتـه   ، ن اإليمان أكبر دليل على إثبات الهوت المسيح       على قانو ) filioque) (واالبن(
  .- كما تقدم–مع اآلب في الجوهر 

  
  
  

                                                           

  .٦١ص، والطوائف المسيحية في مصر والعالم/ ٧٣ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )١(
 .٢٥٠ص، مجموعة الشرع الكنسي: انظر )٢(
 ).١/٢٠٣(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )٣(
 .١٢٨ص، عصر المجامع )٤(



٢٩٥ 

 

  .تعاليم وتقاليد اآلباء: ثالثاً
أكدت الكنيسة الغربية ما ذهبت إليه من انبثاق الروح القدس من اآلب، واالبن بأقوال بعـض              

أن تعاليم اآلباء فيما يخص مسائل      ... ∗قاًوقد ذكرنا ساب  ، - كما يسمونهم  -اآلباء القديسين العظام  
والذي هو بإلهام الـروح القـدس سـواء         ، العقائد على وجه الخصوص هي من التقليد المقدس       

  .الشفهي منه أو المكتوب
وأنه ، إن الروح القدس من اآلب: ()١(فاستدلوا مثالً بقول القديس غريغوريوس النيصي  

  )٢(). هو أيضاً روح المسيح- روح اهللا–هو وأن هذا الروح الذي ، أيضاً من االبن
    ويأخـذ مـن    ،  فينبثق مـن اآلب    أما الروح القدس  : ()٣(ومثل قول القديس يعقوب السروجي

)٤().االبن
 

، وباسـيليوس ، أثناسـيوس : كما ينسبون القول بذلك إلى آباء الكنيسة اليونانية مـن أمثـال           
  .وأبيفانيوس

  :انبثاق الروح عند المدرسة الشرقية
قدمت الكنيسة الشرقية عقيدتها في انبثاق الروح       ، ي مقابل رأي الكنيسة الغربية هذا وأدلته      وف

  : سنعرض منها ما يلي، وأيدت هذا الرأي بأدلة إلهامية مماثلة، القدس من اآلب وحده
  

  .الشواهد الكتابية: أوالً
ـ               اق الـروح   استدل أصحاب هذا الرأي بشاهد كتابي أو نص كتابي واحد صريح في أن انبث

ومتى جاء المعزي   : " وهو ما ورد في إنجيل يوحنا على لسان المسيح        . القدس إنما هو من اآلب    
  ].٢٦: ١٥يو" [الذي من عند اآلب ينبثق، روح الحق، الذي سأرسله أنا إليكم من اآلب

                                                           

 .٢٢٢ص: انظر ∗
تـأثر  ) شاعر أفكـار  ( : في قيصرية  شاعر وفيلسوف وصوفي وهو كما قيل         ٣٤٠- ٣٣٥ ولد سنة بين سنة    )١(

وقد عمل على نقل الفلسفة القديمة من مستواها الوثني إلى المستوى المـسيحي               .الطون وأفلوطين في كتاباته   بأف
 ].٥٢٩ ص،نظر تاريخ الفكر المسيحيا[. ٣٩٤ توفي سنة. من أهم كتبه كتاب التعليم الكبير

 .٥٤١ص، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة )٢(
 في قرية كورتم، تلقن في مدرسة الرها اللغة الـسريانية والعلـوم             ٤٤٩لده سنة    مصادر قليلة ثابتة تحدد مو     )٣(

الفلسفية والالهوتية والكتابية، أكب على األدب يعالجه رسائل وميامر ومواعظ وسـير قديـسيين وطقـسيات                
، والخريدة النفيـسة فـي تـاريخ الكنيـسة        / ٥٧٠تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة، ص      : انظر.[مختلفة

 ].٢٣٨ص
 .٥٧٤ص، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة )٤(



٢٩٦ 

 

  .∗وال خالف أن نصوص الكتاب المقدس عند الفريقين هي بإلهام الروح كما تقدم
  

  .يم وأقوال اآلباءتعال: ثانياً 
، وحياً شفهياً تسلمته األجيال الحقاً عن سـابق       ) شرقيون وغربيون (والتي يعتبرها التقليديون    

  : ومن أقوال اآلباء ما يلي. وورثته لمن بعدها
ألن ، وهو مبدأ كل األشياء   ، اهللا اآلب ال بداءة له    : "قال القديس البابا اثناسيوس الرسولي     -١

  .)١(" القدس ينبثقوالروح، منه الكلمة لولد
، هكذا الروح القـدس   ، كما أن الكلمة الخالق شيد السماء     : (قال القديس باسيليوس الكبير    -٢

 .)٢()والذي من اآلب ينبثق، الصادر من اهللا

أما الروح القدس فهو أيـضا مـن   . إن االبن ولد من اآلب  : (قال القديس يوحنا الدمشقي    -٣
 .)٣()لكن ليس بالميالد بل باالنبثاق، اآلب

كذلك ، وكما استشهد الغربيون بآراء آباء شرقيين لتأييد القول بانبثاق الروح من اآلب واالبن            
  .استشهد الشرقيون بمواقف وآراء آباء غربيين لتأييد رأيهم في االنبثاق من اآلب وحده

  : ومن أمثلة ذلك
  .)٥("ينبثقإننا لمؤمنون بالروح القدس أيضاً الذي من اآلب : ")٤(قول القديس إيرونيموس -١
وتأكيداً لذلك قـام    ، الذي قرر عدم الزيادة على قانون اإليمان النيقوي       "الون الثالث "البابا   -٢

والالتينية منقوش عليهمـا قـانون اإليمـان        ، بتعليق لوحين نحاسيين مكتوبين باللغتين اليونانية     
ب المقابـل   ثم أمر بنقش لوحين فضيين يحمالن القانون المذكور ووضعهما على البـا           ، النيقوي

 .)٦(وبولس، بطرس: بقبري القديسين

                                                           

 .٢٢٣راجع ص ∗
 .٦٢ص، وعصر المجامع/ ١٣٥-١٣٤ص، موسوعة علم الالهوت )١(
 .٢٠٨ص، وعصر المجامع/ ٦٢ص، والطوائف المسيحية في مصر والعالم/ ١٣٤ص، المرجع نفسه )٢(
 .٢١٠ص، وعصر المجامع/ ١٣٥ص، موسوعة علم الالهوت )٣(
كتاب ترجمة الكتاب المقدس وقد عرف بـشدة التقـشف وشـق للمفـسرين       صاحب٣٤٨أو  ٣٤٧ ولد سنة  )٤(

  . ٤٢٠أو٤١٩ ايلول سنة٣٠توفي في . وقد أعدته الكنيسة الغربية أحد مالفنتها األربعة الكبار. الطريق الواسع
 ].٧١٦ ص عند آباء الكنيسة،نظر تاريخ الفكر المسيحيا[
 .٢١٠ص، عصر المجامع )٥(
 .٢٠٠ص، عصر المجامع: انظر )٦(



٢٩٧ 

 

كما ، وحذر من انتشارها في إيطاليا وغيرها، الذي قاوم الزيادة" بندكتيوس" وأعقبه البابا  -٣
)١(.وعدم قبول غيره، أرسل الرسائل إلى بطاركة المشرق يحضهم فيها على التمسك بإيمان نيقية

 

 .)٢(م٨٩٥استيفانوس الخامس سنة حتى ، وغيره من البابوات الذين رفضوا الزيادة

  
  .آراء المجامع: ثالثاً

م، والذي كان   ٣٨١يرجع الشرقيون رأيهم في موضوع االنبثاق إلى مجمع القسطنطينية سنة           
الذي هو مع اآلب    ، المنبثق من اآلب  ، الرب المحيي ، ونؤمن بالروح القدس  : " نصه الصريح هو  
  .)٣("واالبن مسجود له

 ملهمة في نظـر التقليـديين مـن         - وخاصة المسكونية منها   –المجامع  فإن  ...  ∗وكما تقدم 
  .النصارى

  : وقد رد أنصار الرأي الثاني على أنصار الرأي األول بردود مجملة هي
أن قولهم بانبثاق الروح من اآلب، واالبن معاً يخالف شهادة اإلنجيل، وشـهادة مقدمـة                -١

والتـي تـصرح   ، م٣٨١لمسكوني الثاني سـنة  الدستور النيقوي الذي أجمع عليها آباء المجمع ا   
  )٤(.بانبثاق الروح من اآلب وحده

أن رفض الشرقيين للقول بانبثاق الروح من اآلب، واالبن يراد منه تجنب الوقوع فـي                -٢
، وليس معنـاه اسـتثناء االبـن كمـا يظـن            "للروح القدس "القول بوجود نفختين، ومصدرين     

)٥(.الغربيون
 

ولكـن  ، ال تدل على االنبثاق منـه   " بروح االبن " ا تسمية الروح    أن األدلة التي ورد فيه     -٣
)٦(.وأنه ليس غريباً عن جوهرهما، يراد بها أن الروح متّحد باالبن كاتحاده باآلب

 

                                                           

 .١٣٥ص، وموسوعة علم الالهوت/ ٢٠١ص، عصر المجامع: انظر )١(
 .٢٠١ص، وعصر المجامع/ ١٣٥ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )٢(
 .٦٢ص، والطوائف المسيحية في مصر والعالم/ ١٣٦ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )٣(

 .٢٢٥ص: انظر ∗
 .١٣٦ص، وموسوعة علم الالهوت/ ٦٢ص، يحية في مصر والعالمالطوائف المس: انظر )٤(
 .٢٥١ص، مجموعة الشرع الكنسي: انظر )٥(
 .١٣٦ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )٦(



٢٩٨ 

 

: إن بولس الرسول سمى الـروح القـدس       : "ويبرهنون على ذلك بقول القديس كيرلس الكبير      
وأنه قـائم بـأقنوم     ، بل هو متّحد به   ، م الكلمة روح المسيح ليبين أنه ليس غريباً عن طبيعة أقنو        

  .)١("خاص
  

 أن تفسير الكتاب المقدس هو بإلهاٍم عندهم ال سيما ما كان من اآلبـاء القـدامى                 (*)وقد سبق 
وبذلك فقد نقضوا رأي الفريق األول بأدلة إلهامية ال تقل أهمية عـن             ، - كما يسمونهم  –العظام  

  .هم هذااألدلة التي أثبت بها خصومهم معتقد
 كما  –وهكذا اتضح لنا أن لإللهام الدور األعظم في الخالف حول مسألة انبثاق الروح القدس             

 .واهللا أعلم،  في مقدمة المطلب-ذكرنا

                                                           

 .نفس الصفحة، المرجع السابق )١(
 .٢٣٢ص: انظر (*)



٢٩٩ 

 

  المطلب الثالث
  الخالف المتعلق بقضية الفداء، والخالص

  .الخالف حول اإليمان، واألعمال الصالحة: أوالً
وحمله لـآلالم   ، )١(لخالص يرتكز على اإليمان بالمسيح    أجمعت الكنائس النصرانية على أن ا     

  .والتي لحق نسله شؤمها، على الصليب نيابةً عن البشر للتكفير عن خطيئة آدم
لكن الخالف نشأ بينهم فيما يعـرف       ، )٢(كما أنهم اتفقوا على أهمية األعمال الصالحة لإليمان       

 األعمال الصالحة أيضاً؟ ومن ثم فهـل       وهل يكون باإليمان وحده، أم يشترط له      " التبرير"بقضية  
  األعمال ضرورية للخالص، أم ال ؟

وبذلك يحتسب ، أمام اهللا) عقوبة الخطيئة(أن يعفى المؤمن من القصاص : هو" التبرير"ومعنى 
  )٣(.باراً عنده

ألنهما ،  تؤمن بأن اإليمان، واألعمال الصالحة ضروريان لخالص النفس        )٤(فالكنائس التقليدية 
  )٥(.التبريرعلة 

ألنهـا  ،  فإنها تؤمن بأن األعمال الصالحة غير ضرورية للخالص        ةوأما الكنيسة البروتستانتي  
  )٦(.وثمرة اإليمان، وإنما هي نتيجة التبرير، ليست علة التبرير

شـريعة العهـد    (وطقوسـه   ، ومما اتفق عليه الفريقان أن التبرير ال يكون بأعمال الناموس         
وتنفيذ الوصايا الواردة فـي العهـد       ، مع العمل الصالح  ، ن بالمسيح، ونعمته  وإنما باإليما ، )القديم

ِإن كُلَّ من يغْـضب علَـى       : وَأما َأنَا فََأقُوُل لَكُم   ٢٢: " الجديد مثل تلك المشار إليها في إنجيل متى       
  ].٤٤ -٢٢: ٥متى [)٧( ..."َأِخيِه باِطالً يكُون مستَوِجب الْحكِْم

  
                                                           

موسوعة علم  و)/ ٢/١٦٣(، والالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر   / ٣٢٤ص، معجم الالهوت الكتابي  : انظر )١(
 .وغيرها، ٢٩٩ص، وموسوعة الحقائق الكتابية/ ٥٦٠ص، وعلم الالهوت النظامي/ ٣٩٦ص، الالهوت

/ ١٦٦ص، والطوائف النصرانية في مصر والعالم    )/ ٢/١٥٢(، الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر   : انظر )٢(
 .وغيرها، ٥٦٥وعلم الالهوت النظامي ص

 ).٢/١٥١(، والالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر/ ٥٦٠ص، علم الالهوت النظامي: انظر )٣(
 . من الرسالة٢٢٧راجع ص. الكنائس التي اعتقدت بسلطة التقليد، وأنه بإلهامهي ) ٤(
 .١٦٦ص، والطوائف المسيحية في مصر والعالم/ ٣٩٦ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )٥(
 .٥٦٥ص، علم الالهوت النظامي: انظر )٦(
/ ١٥١-١٥٠ص، والالهـوت المـسيحي واإلنـسان المعاصـر      / ٣٩٦ص، لم الالهـوت  موسوعة ع : انظر )٧(

 .٣٣٠ص، وموسوعة الحقائق الكتابية



٣٠٠ 

 

  :ئلون بالتبرير باألعمالالقا
وقد اعتمد التقليديون في اعتقادهم هذا على نصوص كتابية ملهمة تؤكـد أهميـة األعمـال،                

  : ومن أمثلة ذلك ما يلي، وتأثيرها في الخالص
  ].١٧: ٢يع" [ .هكَذَا اِإليمان َأيضا، ِإن لَم يكُن لَه َأعماٌل، ميتٌ ِفي ذَاِتِه١٧"  -١
٢- " دَأر اِإنايصفَِظ الْواةَ فَاحيخَُل الْحتَد ١٧: ١٩متى " [تَ َأن.[ 

باألعمـال  (اجتهدوا باألكثر أن تجعلـوا دعـوتكم، واختيـاركم ثـابتين     ، أيها اإلخوة "  -٣
 ].١٠: ١بط٢" [)١()الصالحة

: ٥غل " [.ن الْعاِمُل ِبالْمحبِةِفي الْمِسيِح يسوع الَ الِْختَان ينْفَع شَيًئا والَ الْغُرلَةُ، بِل اِإليما       "  -٤
٦.[ 

 ].٤٦ -٣٤: ٢٥وراجع متى، ٣: ٢رؤ" [.وسُأعِطي كُلَّ واِحٍد ِمنْكُم ِبحسِب َأعماِلِه"  -٥

  .وجميع الشواهد الكتابية السابقة هي أدلة إلهامية بإجماع طوائف النصارى جميعها
  

  .قرارات المجامع الملهمة: ثانياً
م ١٥٤٧كـانون الثـاني سـنة   ١٣ في جلسته السادسة )٢(تريدنتيني المسكونيأصدر المجمع ال  
ذكر في مطلعه قيام هذا القرار أو المرسوم على وحي الروح القدس حيث             ، مرسوماً في التبرير  

رأى المجمع التريـدنتيني المـسكوني      ، وخالص النفوس ، وفي سبيل سالم الكنيسة   : ( ورد فيه 
لجميع المسيحيين عقيدة التبرير الحقيقية التي علمهـا يـسوع          أن يعرض   .......والجامع المقدس 

واستمرت الكنيسة الكاثوليكية   ، والتي نقلها إلينا الرسل   ، مبدئ إيماننا ومكمله  ، المسيح شمس البر  
  )٣(.....)بوحي من الروح القدس في الحفاظ عليها 

، معصية آدم األولـى   ثم أشار هذا المرسوم في فصله األول إلى أن جميع البشر فقدوا البر ب             
سواء مـنهم الوثنيـون أو      ، وعاجزين عن استعادة هذا البر بأعمالهم الصالحة      ، وعاشوا نجسين 

وعواقبها ، من سلطان الخطيئة األولى   ) اليهود(فقد عجز ناموس موسى أن يحرر الناس        . اليهود
  ..).∗الموت بكل أنواعه كما سبق ذكرها(

                                                           

وجدت ما بـين القوسـين      ، عند مطابقة هذه األدلة بطبيعة دار الكتاب المقدس التي اعتمدت عليها في البحث             )١(
 .٣٩٧ص، موسوعة علم الالهوت: وإنما أثبته من كتاب، محذوفاً

 .تبر مسكونياً عند الكاثوليك فحسبيع )٢(
 ).بتصرف).(١/٣٩٠(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها )٣(
 .٢٥٨راجع ص ∗



٣٠١ 

 

 هذه الخطيئة عن كافة البشر تكون باإليمان بأن المسيح ثم أشار في فصله الثاني إلى أن تكفير
  .صلب فداء عنهم تنفيذًا لوعيد اهللا آلدم، وذريته بالموت

فإنـه  ، )جـسدياً (وفي الفصل الثالث يبين أنه كما أن الناس فقدوا البر عند اهللا بانتسابهم آلدم              
وال ). روحيـاً (انتسابهم للمـسيح    لالنتقال من هذه الحالة الخاطئة إلى البر مرةً أخرى البد من            

استناداً إلى مـا ورد فـي       ) الجديدة(أو) الوالدة الثانية (والتي يسمونها   ، يكون ذلك إال بالمعمودية   
: ٣يو [)١(".ِإن كَان َأحد الَ يولَد ِمن الْماِء والروِح الَ يقِْدر َأن يدخَُل ملَكُوتَ اهللاِ             : " الكتاب المقدس 

٥.[  
 لـيس كافيـاً   - كما يزعمون–وفي ذلك تصريح بأن مجرد اإليمان بكفارة دم المسيح        ) قلت(

  .وإنما ال بد معه من أموٍر أخرى كالعمودية، لنيل الخالص
وفي الفصل الخامس من هذا المرسوم يعلن المجمع أن أصل التبرير في نفسه إنما هو هبـة                 

ولكن في ذات الوقت هناك     ، ر استحقاٍق منهم لها   ينالها من يختارهم اهللا بغي    ) نعمة(ربانية مجانية   
والذي ) التوبة(وهو قبوله لداعي الرجوع إلى اهللا       ، عمٌل يقوم به اإلنسان للحصول على هذا البر       

، وهكذا يعالج اهللا قلب اإلنسان بنـور الـروح القـدس          : (يذكر المجمع . يلهمه إياه الروح القدس   
 إذ إنه يتقبل هـذا الـوحي الـذي          العملتراك في   واإلنسان نفسه من جهة  يكون له بعض االش        

  )٢().باستطاعته رفضه
ال ، ومرةً أخرى وبشهادة هذا المجمع الملهم يحتاج المرء إلى التوبة لنيل الخـالص            ): قلت(

  .اإليمان وحده
ويذكر المجمع في الفصل العاشر من هذا المرسوم أن هذا البر المجاني من اهللا لإلنسان ينمو                

تَـرون ِإذًا َأنَّـه     ٢٤: " مثـل ، مستدالً ببعض نصوص الكتاب   ،  األعمال الصالحة  ويكبر في ظل  
هدحاِن والَِباِإليم ،اناِإلنْس ررتَباِل يم٢٤: ٢يع " [.ِباَألع.[  

  : وهنا يعلن المجمع في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم صراحة القول بأنه
  ).أنه معفى من حفظ الوصايا، وإن مبرراً، يجب أن ال يفكر أحد(

أصدر المجمع عدداً مـن القـوانين       ، وحفظ الوصايا اإللهية  ، وللتأكيد على ضرورة األعمال   
أيـاً  ، إن اإلنسان المبرر  : إذا قال أحد  : (ورد في القانون العشرين منها ما يلي      ، المتعلقة بالتبرير 

                                                           

 ).١/٣٩٢(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )١(
 .نفس الصفحة والجزء، المرجع نفسه: انظر )٢(



٣٠٢ 

 

وكأن اإلنجيل لم يكن سـوى      ، فقطبل باإليمان   ، غير مقيد بحفظ وصايا اهللا    ، كانت درجة كماله  
     )١().فليكن محروماً: مجرد وعد بالحياة األبدية بدون شرط حفظ الوصايا

وبذلك تبين أن ضرورة األعمال الصالحة للخالص عند التقليديين مبنيةٌ علـى رأي مجمـع               
  .أم مكانياً، سواء كان مسكونياً، ملهم
  

  .شهادة التفاسير الملهمة: ثالثاً
،  ملهماً - كما يسمونهم  –أن التقليديين يعتبرون المفسر من اآلباء العظام        ...  ∗كرناسبق وأن ذ  

 - عندهم –وأن غيره من المفسرين يقبل تفسيره إذا وافق التقليد الكنسي، وأقوال اآلباء القديسين              
نسية وسأضرب هنا مثاالً لتفسير وافق القوانين الك، أي إذا وافق اإللهام المعطى لهذين المصدرين

  .في ضرورة األعمال الصالحة للخالص
ما ] ١٧:١٩متى" [إذا أردت أن تدخل الحياة، فاحفظ الوصايا      : "فقد ورد في تفسير العدد القائل     

وحفـظ  ......عن حفظ وصايا اهللا كما ُأعلنت لنا هو الطريق الوحيد للحياة والخـالص            : (نصه
   )٢().الوصايا يتضمن اإليمان بيسوع المسيح

 كمـا  – تفسير تمييز الخراف من الجداء الذي يقوم به المسيح في يوم الدينونـة        كما ورد في  
  ، ويورثّهم الملكوت بالنظر إلى أعمال البر التي عملوها،  فيقيم الخراف على يمينه-يعتقدون

إن أعمـال الخيـر   : (ما نصه، )٣(ثم يقيم الجداء عن شماله ويدخلهم النار مع إبليس ومالئكته 
  )٤(). ضرورية للخالص-قدر طاقتنا على –والرحمة 

ومن هنا يظهر أن عقيدة التبرير باإليمان، واألعمال الصالحة معه عند التقليديين تستند إلـى               
  .التفاسير الملهمة أيضاً

  
  

                                                           

 ).١/٤٠٤(، الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها: انظر )١(
 .٢٢٨راجع ص ∗
يتضح ذلك مـن آراء مؤلفـه   . وهو تفسير ارثوذكسي .[ بتصرف، )٢/١٥٣(، متى هنري ، تفسير إنجيل متى   )٢(

ما يتعلق بالطبيعة الواحدة في المسيح وانبثاق الروح من اآلب          : مثل، العقدية التي تتطابق مع آراء األرثوذكس     
 ].- الباحثة -وغير ذلك، وحده

موسوعة : انظر. [ويجعلون األشرار هم إبليس وجنوده    ، ر أو أبرار وأشرار   يقسم النصارى المالئكة إلى أطها     )٣(
 ].وغيرهما، ٥٦٥ و١٨٣ و١٠٥ص، وموسوعة الحقائق الكتابية/ ١٥٩-١٤٠ص، علم الالهوت

 ).٢/٣٩٦(، متى هنري، تفسير إنجيل متى )٤(



٣٠٣ 

 

  : القائلون بالتبرير باإليمان وحده
ومـن ثـم عـدم    ، نجد أنصار الرأي اآلخر القائل بالتبرير باإليمان وحـده    ، وفي مقابل ذلك  

، ضرورة األعمال الصالحة للخالص يستند هو اآلخر إلى أدلٍة إلهاميٍة قويٍة عند من اعتمد عليها              
  : وهي

  .الشواهد الكتابية: أوالً
ومـن أمثلتهـا مـا      ، وأن البر يكون به فحسب    ، وهي الشواهد التي تؤكد على أهمية اإليمان      

  :)١(يلي
٢٨"  -١ ررتَبي اناِإلنْس َأن ِسبوِسِإذًا نَحاِل النَّامموِن َأعاِن ِبد٢٨: ٣رو" [.ِباِإليم.[  
 ].١: ٥رو  " [فَِإذْ قَد تَبررنَا ِباِإليماِن لَنَا سالَم مع اِهللا ِبربنَا يسوع الْمِسيِح١"  -٢

 ].٩: ٤رو" [فَآمن ِإبراِهيم ِباِهللا فَحِسب لَه ِبرا"  -٣

٤-  " َألن»ِباِإليم اراالْبيح١١: ٣غل" [.»اِن ي.[ 

وإنما التعويل كله على ، فهذه بعض األعداد التي تبين أن األعمال ال ضرورة لها في الخالص
أن شواهد الكتاب المقدس بل الكتاب المقدس بعهديه قد كُتب بإلهـام            ...  ∗وقد مر معنا  ، اإليمان

  .مما يغني عن إعادته هنا، الروح القدس
  

  .فاسير الملهمةشهادة الت: ثانياً
وال ، أن البروتستانت يعتبرون كل تفسير هو بمعونـة الـروح القـدس           ... ∗سبق وأن ذكرنا  

ومن هنا فقد وقفت على تفسير بعض األعداد التي         ، يقصرون حق التفسير على رجال الدين فقط      
  : ومنها ما يلي، ذكرت قضية التبرير باإليمان

 الَ يعمُل، ولِكن يْؤِمن ِبالَِّذي يبرر الْفَـاِجر، فَِإيمانُـه           وَأما الَِّذي ٥: " ورد في تفسير العدد    -١
إيمان إبراهيم حسب له    "غاية الرسول هنا أن معنى قوله       : (ما نصه ، ]٥: ٤رو   " [يحسب لَه ِبرا  

ي الكتـاب   فكل ما ف  . أنه تبرر مجاناً  " تبرر باإليمان "وأن معنى القول    ، أنه لم يتبرر بأعماله   " براً
   )٢(.من اآليات التي تفيد أن اهللا قبل الخاطئ مجاناً يفيد القول بالتبرير باإليمان

                                                           

،  الحقـائق الكتابيـة    وموسـوعة / ٣٩٦ص، موسوعة علم الالهوت  : انظر[، للوقوف على أدلة الفريق الثاني     )١(
  ].وغيرها، ٥٦٤ص، وعلم الالهوت النظامي/ ٣٠٠-٢٩٩ص

 .٢٢١راجع ص ∗
  .٢٣١راجع ص ∗
 ].- الباحثة –وهو تفسير بروتستاني كما يظهر للمتعمق فيه ). [٥/٦٠(، الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل )٢(



٣٠٤ 

 

ِإذْ نَعلَم َأن اِإلنْسان الَ يتَبرر ِبَأعماِل النَّاموِس، بْل ِبِإيماِن يسوع           ١٦: "ورد في تفسير العدد    -٢
َألنَّه ِبَأعمـاِل   . مِسيِح، ِلنَتَبرر ِبِإيماِن يسوع الَ ِبَأعماِل النَّاموسِ      الْمِسيِح، آمنَّا نَحن َأيضا ِبيسوع الْ     

كل رسومنا ليست بكافيـة لتبريرنـا،      : (ما نصه ، ]١٦ -١٥: ٢غل" [النَّاموِس الَ يتَبرر جسد ما    
 للتبرير باعتبار أنـه     وإن الناموس عاجز عن التبرير فلذلك لجأنا إلى المسيح متكلين عليه وحده           

)١().هو وحده العلة الكافية لذلك
 

  .وإال فاألمثلة عديدة، ولبيان المقصود بهما، وأكتفي بذكر هذين المثالين خشية اإلطالة
  : وقد رد التقليديون على اإلنجيليين قولهم بعدم ضرورة األعمال بالردود التالية

، ضرورة األعمال الصالحة للخالص   أن النصوص الدالة على الخالص باإليمان ال تنفي          -١
وهو ، )٢("ولكن ال نخلص بدونها   ، نحن ال نخلص باألعمال   : "واستدلوا بقول القديس أوغسطينوس   

  .قوٌل ألحد كبار آباء الكنيسة، ومعلميها الملهمين
وحفـظ  ، وإنما يكون باإليمان بالمـسيح    ، أن التبرير ال يكون بأعمال الناموس وطقوسه       -٢

وال يفوتنا أن نذّكر بأن العمل بالناموس قد ُأبطل في مجمـع الرسـل              ). الحالعمل الص ( الوصايا
 .- كما يعتقدون–بقيادة الروح القدس ، م٥١األول في أورشليم سنة 

 : ومن أمثلة ذلك، مخالفة هذا المعتقد لنصوص الكتاب المقدس ال سيما عهده الجديد -٣

يا الصغْرى وعلَّم النَّاس هكَـذَا، يـدعى     فَمن نَقَض ِإحدى هِذِه الْوصا    ١٩: "قول المسيح   -أ 
وَأما من عِمَل وعلَّم، فَهذَا يدعى عِظيما ِفـي ملَكُـوِت           . َأصغَر ِفي ملَكُوِت السماواتِ   

  ].١٩ :٥متى" [.السماواِت
جة أعمـالهم  وفي ذلك دليٌل على أن التمايز بين المؤمنين في الملكوت سيكون على أساس در       

  .والقول بعدم ضرورة األعمال يخالف هذا القول، وجهادهم
ومن سقَى َأحد هُؤالَِء الصغَاِر كَْأس ماٍء باِرٍد فَقَطْ ِباسِم ِتلِْميٍذ، فَالْحقَّ            ٤٢: "قول المسيح   -ب 

هرَأج ِضيعالَ ي ِإنَّه ٤٢: ١٠متى" [َأقُوُل لَكُم.[  
والقول بعدم ضرورة األعمال ،  ال ينسى تعب العاملين لمرضاته ولو قّلفهذا دليٌل على أن اهللا

  .يخالف ذلك
، ومن يسمع كالمـي   ... من يسمع كالمي، ويعمل به يشبه رجالً عاقالً       : "قول المسيح   -ج 

  ].٤٧: ٦لو " [بنى بيته على الرسل، وسقط بسرعة، وال يعمل به يشبه رجالً جاهالً

                                                           

 ).٧/٢٩(، المرجع السابق )١(
 ). ٥/٦٠(، الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل )٢(



٣٠٥ 

 

والقول بعدم ضـرورة    ،  الوصايا يمتازون على محتقريها    وهذا دليٌل على أن المحافظين على     
  .العمل يناقض هذا القول

وغير ذلك من الشواهد الكتابية التي يناقضها، ويخالفها القول بعدم ضرورة العمل الـصالح              
  )١(.للخالص

التبريـر  : وقد رد البروتستانت على هذه االعتراضات بردوٍد عقليٍة ال إلهاميـة مفادهـا أن             
بل يظـّل المـؤمن تحـت       ،  ال يحرر اإلنسان من تكليفه بإتمام مطالب الشريعة اإللهية         باإليمان

ألن األعمال الصالحة هـي     ، ويجب عليه طاعتها ليبرهن على إيمانه     ، سلطان الشريعة األخالقية  
  )٢(.ولكنها ليست أساس التبرير، فهي الئقة وضرورية، ثمرة اإليمان

في تعامـل المـرء مـع       (رية للتبرير أمام الناس     ومن البروتستانت من جعل األعمال ضرو     
  )٣(.وغير ضرورية للتبرير أمام اهللا، )اآلخرين

فقـد دعـم    ، وخالصة القول في هذا الخالف أنه قام بناء على أدلة إلهامية من قبل الطرفين             
  . رأي خصمه بناء على اإللهام- في نفس الوقت–و رد كلٌّ منهم ، منهما رأيه باإللهام

  .ون اإللهام هو المؤثر األول في هذا الخالف بين الفريقينوبذلك يك
  

  .الخالف حول المطهر: ثانياً
 مع الكنيـسة    ة والكنائس البروتستانتي  - خلقيدونية وغير خلقيدونية   -اختلفت الكنائس الشرقية    

حتـى  ، ، وفي هذا المكان تنقّى من هفواتها بالنـار        )٤(الرومانية الغربية حول ما يسمى بالمطهر     
وتتأهل عندها لدخول السماء حيث     ، وتتقبل المغفرة من اهللا   ، وتتطهر من خطاياها  ، تمل نقاوتها تك

  .)٥(األبرار والمخلّصون من كل دنس
والسبب فيه أن الفداء، والخالص الذي ناله المؤمنون بالمسيح إنما نالوه بالمعمودية شـريطة              

 بعـد   –اء طفيفة غير مهلكة فإنه ال يدخل        أما إذا اعتمد اإلنسان ثم أخطأ أخط      ، أالّ يذنبوا بعدها  

                                                           

 .٣٩٧-٣٩٦ص، موسوعة علم الالهوت: للوقوف على الردود بالتفصيل راجع )١(
 ).بتصرف. (٥٦٦-٥٦٥ص، علم الالهوت النظامي: انظر )٢(
 .٣٠٠-٢٩٩ص، موسوعة الحقائق الكتابية: انظر )٣(
تي ال تستحق معها وهو مكان تذهب إليه النفوس التائبة المعتمدة التي لها بعض الهفوات، والخطايا الصغيرة ال    )٤(

 .الدخول للسماء حيث ال يدخل إال األتقياء الكمل
والكنيـسة  / ٦٥ص، والطوائف المسيحية فـي مـصر والعـالم       / ٤٤١ص، موسوعة على الالهوت  : انظر )٥(

 ).٣/٣٤٧(، والالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر)/ ٢٩٠-١/٢٨٩(، الكاثوليكية في وثائقها
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وإنما يطهر في هذا المكان ليدخل بعده السماء، وينعم بالحب األبـدي            ،  نار جهنم مباشرةً   -موته
لكن يمكـن سـرعة     ، برفقة المسيح، والقديسين علماً بأن مدة الملكوت في المطهر غير محدودة          

والغفرانات التي قد ينا لها من      ، لهذا العاصي وشفاعتهم عند اهللا    ، التخلص منه بصلوات القديسين   
  )١(.الكاهن

 الكنـائس   -كمـا ذكـرت   –وكـذلك رفـضتها     ، وقد رفضت الكنائس الشرقية هذه العقيـدة      
  )٢(.وعدتّها الكنيستان عقيدة مبتدعة، وخارجة عن نصوص الكتاب المقدس، ةالبروتستانتي

  
  :أدلة القائلين بالمطهر

 كمـا   – ساقت لتأييد هذه العقيدة أدلة كتابية، ومجمعيـة ملهمـة            أما الكنيسة الكاثوليكية، فقد   
 :وهي، -يعتقدون

   
  .)٣(شواهد الكتاب المقدس: أوالً
ومن قَاَل كَِلمةً علَى ابِن اِإلنْساِن يغْفَر لَه، وَأما من قَاَل علَى الـروِح              ٣٢: " يقول المسيح  -١

  ].٣٢ : ١٢متى" [.ي هذَا الْعالَِم والَ ِفي اآلِتيالْقُدِس فَلَن يغْفَر لَه، الَ ِف
  إن الخطايا التي تغفر في الدهر اآلتي هي الخطايا غير الثقيلة أي الخطايا: " يقولون

كالخطايا التي تصنع دون معرفة كاملة، أو دون إرادة كاملة وكخطايا السهو، وما             ، العرضية
وجهنم هي أبدية إذن فهي غير قابلة للمغفـرة         ، ا جهنم إلى ذلك ألن الخطايا الثقيلة لما كان عقابه       

وأما إذا سألت عن المكان الذي تغفر فيه تلك الخطايا غير الثقيلة فـي الـدهر                ، في الدهر اآلتي  
ألن السماء مكان ال يدخله شيء نجس، وال هو جهنم التي           ، إنه ليس بالطبع السماء   : اآلتي أجبتك 

ائفون، والكفرة، والرجسون، والقتلة، والزنـاة، والـسحرة،        الخ(أعدت ألصحاب الخطايا الثقيلة     
إذن فهو مكان ثالثٌ غير السماء، وغير جهنم، وهو ما تعارفنا علـى تـسميته               ) وعبدة األوثان 

  .بالمطهر

                                                           

   .٦٤٧ص، ميعلم الالهوت النظا: انظر )١(
والطوائف المسيحية فـي    / ٣٥٦ص، االنباغريغوريوس، والالهوت المقارن / ٦٤٩ص، المرجع نفسه : انظر )٢(

 .٧٣-٦٩ص، مصر والعالم
وموسـوعة علـى   / ٦٧-٦٦ص، الطوائف المسيحية في مصر والعالم: انظر األدلة مع وجه الداللة منها في    )٣(

 .٤٤١ص، الالهوت
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 كُن مراِضيا ِلخَصِمك سِريعا ما دمتَ معه ِفي الطَِّريـِق، ِلـَئالَّ           ٢٥: " يقول متى اإلنجيلي   -٢
لِّمسنِ          يجفَتُلْقَى ِفي الس ،ِطيالْقَاِضي ِإلَى الشُّر كلِّمسيِإلَى الْقَاِضي، و مالْخَص ٢٦. ك  قَّ َأقُوُل لَكاَلْح :

اَألِخير الْفَلْس تَّى تُوِفيح نَاكه ِمن ج٢٦: ٢٥: ٥متى" [!الَ تَخْر.[  
رضيته هو العدالـة اإللهيـة التـي    والخصم الواجب ت  ،  إن الطريق هي الحياة الدنيا     :يقولون

أما القاضـي فهـو اهللا   ، إن لم يكن في هذه الحياة ففي اآلخرة، تطالب بحقها كامالً غير منقوص  
وأما ، هذا إذا كان طفيفاً   ، للطهروالسجن هو   ، والشرطي المنفذ للحكم هو المالئكة    ، الديان العادل 
  . هو الشيطان، والسجن هو جهنمفالشرطي،  جسمياً- أو قل جرم الخطيئة-إذا كان الدين

 ِلكَي تَجثُو ِباسِم يسوع كُلُّ ركْبٍة ِممن ِفي السماِء ومن علَى اَألرِض ومن تَحتَ اَألرِض١٠" -٣
  ].١٠: ٢فيل" [

كما ، من الواضح بأن الذين يبحثون في السماء باسم يسوع هم المالئكة، والقديسون           : يقولون
 بأن الذين يبحثون باسمه على األرض هم كل من آمنوا بيسوع المـسيح ربـاً،                أن من الواضح  

  .أي المسيحيون جميعاً، ومخلصاً
لكن من هم الذين يبحثون باسمه تحت األرض؟ ترى هل هم الهالكون الذين في جهنم؟ كـال                 

ي باسم ال يسجدون بالحر، بالطبع ألن هؤالء الذين يأبى عليهم كبرياؤهم أن يسجدوا هللا عز وجل
وإذن فال مفر من االعتقاد بأن الذين تجثو السم يسوع ركبهم تحت األرض             ، يسوع اإلله اإلنسان  

والذي أعده اهللا لتطهير    ، هم النفوس المعتقلة إلى حين، وفي ذلك المكان الواقع في باطن األرض           
لعيوب التـي   الذين ينتقلون من عالمنا إلى العالم اآلخر، وال تخلو نفوسهم من بعض الشوائب وا             

  .المطهرفالبد لنا من التسليم بوجود ، تحرمهم مؤقتاً من دخول السماء والنتيجة هي شئنا أم أبينا
ذَهبا، ِفضةً، ِحجارةً   : ولِكن ِإن كَان َأحد يبِني علَى هذَا اَألساسِ       ١٢: " يقول القديس بولس   -٤

َألنَّه ِبنَاٍر يستَعلَن، . كُلِّ واِحٍد سيِصير ظَاِهرا َألن الْيوم سيبينُه   فَعمُل  ١٣كَِريمةً، خَشَبا، عشْبا، قَشا،     
   وا هاِحٍد مَل كُلِّ ومع النَّار تَِحنتَمسةً   ١٤. وـرْأخُذُ ُأجيـِه فَـسلَيع نَاهب ٍد قَدُل َأحمع ِقيب ِإِن ١٥. ِإن

، وَأما هو فَسيخْلُص، ولِكن كَمـا       )ال العمل فحسب بل وأجرته أيضاً      (سيخْسراحتَرقَ عمُل َأحٍد فَ   
 ].١٥ -١٢: ٣اكو" [.ِبنَاٍر

كذلك المقصود  ، هو دون جدال يوم الدينونة العامة     ، إن المقصود بيوم الرب مباشرةً     ":يقولون
ولكن ال تلك النار التـي  ، نونة العامةهنا بالنار مباشرةً، وهو دون جدال النار التي تتقدم يوم الدي   

ُأعدت لمعقبة األشرار والذين ال يعرفون اهللا، وال يطيعون اإلنجيل، والتي سوف تحرقهم أبدياً بل 
  .تلك التي ُأعدت لتطهير مختاريه مما يشوبهم من عيوٍب، ونقائص
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 محالة بالنـار، وإن  فإن يوم الدينونة العامة سيعلن ال ، فطبقاً لتعليم الرسول هذا الصادق    ، إذن
، النار التي ستأكل من جهة أعداء اهللا في جهنم أبدياً ستطهر من جهة أخرى المؤمنين وأعمالهم               

 من كل نقٍص، وعيٍب، يشوبهم، وذلك ليكونـوا أهـالً           - يوم الحشر العظيم   -في ذلك اليوم عينه   
 .لدخول السماء، والتمتع بالسعادة األبدية

  
  .سكونيةقرارات المجامع الم: ثانياً

: م حيث ذكر المجمع ما نـصه      ١٢٧٤ورد ذكر هذه العقيدة في مجمع ليون الثاني سنة           -١
، وقبل القيام بالتكفير المثمر عما اقترفـوه أو أهملـوه         ، بعد توبة حقيقية  ، لئن ماتوا في البرارة   "

وفي سيبل تخفيف هـذه العقوبـات تنفـع         ، فنفوسهم تطهر بعد الموت بعقوبات مطهرة ومبررة      
وأعمال البر األخرى التي ، والصدقات، والصلوات، أي ذبيحة القداس،  المؤمنين األحياء  شفاعات

  .)١("اعتاد المؤمنون أن يعملوها لمؤمنين آخرين بحسب أنظمة الكنيسة
 .م١٤٣١ثم أكد عليها مجمع فلورنسا سنة  -٢

في جلسته الخامسة والعـشرين بمـا       ، م الملهم ١٥٦٣وأخيراً أقرها مجمع تريدنت سنة       -٣
وتقليد اآلباء  ، وانطالقاً من الكتاب المقدس   ،  من الروح القدس   بـوحيالكنيسة الكاثوليكية   : "صهن

وأن ، وأخيراً في هذا المجمع المسكوني أنه يوجـد مطهـر         ، علّمت في المجامع المقدسة   ، القديم
 .)٢(..."النفوس المقيمة فيه تجد عوناً لها في أعمال بر المؤمنين

فقد قررنا سابقاً أن المجامع المسكونية      ، مع على أنه ملهم من الروح القدس      ولئن أكّد هذا المج   
  .عامة تستند فيما تذهب إليه من عقائٍد إلى إلهام الروح القدس

وبهذا اعتبرت عقيدة المطهر من العقائد التي أقرتها وقبلتها الكنيسة الغربيـة مـستندةً إلـى                
  .اإللهام

  :أدلة القائلين بعدم المطهر
ورفضتها بناء علـى اإللهـام      ، ردت الكنائس األرثوذكسية على هذه العقيدة     ، قابل ذلك وفي م 

، إال أن الجانب اإللهامي في رفض هذا الفريق لعقيدة المطهر يقتصر على األدلة الكتابية             ، أيضاً
  .مع ذكر أقوال بعض اآلباء، وتفسيرها بالروح

  
  

                                                           

 ).١/٢٩٥(، ليكية في وثائقهاالكنيسة الكاثو: انظر )١(
 ).١/٤٥٣(، المرجع نفسه )٢(
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  :وهذا عرض لهذه األدلة
واألشرار، ولم يذكر   ،  بعهديه ذكر وجود مكانين فقط لألبرار      يقولون إن الكتاب المقدس    -١

  :ومن أمثلة األدلة الكتابية على ذلك. المطهر فيما بينهما
وكَِثيرون ِمن الراِقِدين ِفي تُراِب اَألرِض يستَيِقظُون، هُؤالَِء ِإلَـى          ٢: "ما ورد في سفر دانيال    

  ].٢: ١٢دا " [. ِإلَى الْعاِر ِلالزِدراِء اَألبِديالْحياِة اَألبِديِة، وهُؤالَِء
فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلـى            : "وكذلك ما ورد  

  " .قيامة الدينونة
بـون  َأما الَِّذين ِبصبٍر ِفي الْعمِل الـصاِلِح يطْلُ       ٧: " كما ذكر بولس في رسالته إلى أهل رومية       

وَأما الَِّذين هم ِمن َأهِل التَّحزِب، والَ يطَاِوعون ِللْحـقِّ          ٨. الْمجد والْكَرامةَ والْبقَاء، فَِبالْحياِة اَألبِديةِ    
بغَضخَطٌ وِلِإلثِْم، فَس ونطَاِوعْل ي٨-٧: ٢رو " [ب.[  

هر، كذلك خلت من أقوال األنبيـاء واآلبـاء         وكما خلت هذه الشواهد، وغيرها من ذكر المط       
  .)١(مما يدل على عدم وجوده، حوله
وهو ٢. وِإن َأخْطََأ َأحد فَلَنَا شَِفيع ِعنْد اآلِب، يسوع الْمِسيح الْبار: "  ورد في الكتاب المقدس-٢

  ].٢ -١: ٢يو ١ " [.يا كُلِّ الْعالَِم َأيضالَيس ِلخَطَايانَا فَقَطْ، بْل ِلخَطَا. كَفَّارةٌ ِلخَطَايانَا
ِملْنَا كُلُّ واِحٍد ِإلَى طَِريِقِه، والرب وضـع        . كُلُّنَا كَغَنٍَم ضلَلْنَا  ٦: " وهكذا تنبأ أشعياء النبي قائالً    

  ]٦: ٥٣أش" [.علَيِه ِإثْم جِميِعنَا
 أم غير كافية؟ إن كانـت كافيـة لجميـع    هل كفارة المسيح كافية،  : "يقول البابا شنودة الثالث   

إن كانـت   ، وإن كانت غير كافية فباطٌل هو كل إيماننـا        ، إذن فما الحاجة إلى المطهر    ، الخطايا
وفي المطهر  ، على الصليب مرة  ، فهل عدل اهللا يقبل أن يدفع كفارة مرتين       ، كفارة المسيح كافية  

  .)٢("ثانية؟ 
فما معنى العذاب فـي     ، فإن كان اهللا يغفر بالتوبة    ، ة عقيدة المطهر أيضاً ضد فاعلية التوب      -٣

  : المطهر، والكتاب يقول
 " َأي ِإن اَهللا كَان ِفي الْمِسيِح مصاِلحا الْعالَم ِلنَفِْسِه، غَير حاِسـٍب لَهـم خَطَايـاهم               ١٩"   -أ 
  ].١٩: ٥كو٢[
  ].٥: رؤ  " [ِمِهالَِّذي َأحبنَا، وقَد غَسلَنَا ِمن خَطَايانَا ِبد "  -ب 

                                                           

 .٦٩ص، والطوائف المسيحية في مصر والعالم/ ٤٤١ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )١(
 .نفس الصفحة، المرجع نفسه: انظر )٢(
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 .فما الداعي للعقوبة في المطهر..فما دام قد غسل خطايانا:  يقول البابا شنودة

: ٣أع" [.فَتُوبوا وارِجعوا ِلتُمحى خَطَاياكُم، ِلكَي تَْأِتي َأوقَاتُ الْفَرِج ِمن وجِه الـرب           ١٩"   -ج 
١٩.[  
ب، َألنِّي َأصفَح عن ِإثِْمِهـم، والَ َأذْكُـر         يقُوُل الر : "وفي سفر أرميا يقول عن خطايانا       -د 

دعب متَه١(]٣٤:٣١إر [."خَِطي(.  
وقـد  ، وقد ردت الكنيسة الشرقية على أدلة الكنيسة الغربية الكتابية بتفسير مخالف لتفسيرها           

 .بهقررنا سابقاً أن تفسير الكتاب المقدس لدى القوم هو حالة إلهامية ال تقل عن النطق 

وبذلك يثبت أن موقف الكنيسة الشرقية من هذه العقيدة مؤيد بإلهاٍم آخر إضافةً إلـى األدلـة                 
  .أال وهو التفسير الملهم، الكتابية

  :  وهذا عرض سريع للردود التي ساقها الفريق الثاني على أدلة الفريق األول
من قَاَل كَِلمةً علَى ابِن     و٣٢" يقول الكتاب المقدس عن الذي يجدف على الروح القدس إنه            -١

 " .اِإلنْساِن يغْفَر لَه، وَأما من قَاَل علَى الروِح الْقُدِس فَلَن يغْفَر لَه، الَ ِفي هذَا الْعالَِم والَ ِفي اآلِتي                  
 ].٣٢:١٢متى [

 رده علـى    على أدلة الفريق األول فقال في معرض      : في الرد : وقد أطنب البابا شنودة الثالث    
  :نالحظ أن: (هذا الشاهد

كلمة الدهر تدل على زمان وليس      ، ولم يقل في المطهر   ) في الدهر اآلتي  : (الرب قال  -١
  ...مكان
فسر هذه اآلية ، ولم يوجد أحد من اآلباء األول، السيد لم يذكر كلمة المطهر في كالمه   -٢

 ظهرت بعد، وإنما المغفرة     فلم تكن عقيدة المطهر الكاثوليكية قد     ، على أنها مغفرة في المطهر    
 : في الدهر اآلتي تفسر على أمرين

أولهما حالة إنسان لم تتح له فرصة لنوال مغفرة على األرض كإنسان كان في                .أ 
هذا ينال المغفرة في .غربة، ولم يجد كاهناً يعترف عليه، وينال منه حالً ولكنه كان تائباً

  .الدهر اآلتي
ومات محروماً وهذا ينال المغفرة     ، وت ظلماً النوع الثاني إنسان حرم من الكهن       .ب 

 ).في الدهر اآلتي

  

                                                           

 .٧٠-٦٩ص، المرجع السابق: انظر )١(
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  :وكان من أدلة الفريق األول
كُن مراِضيا ِلخَصِمك سِريعا ما دمتَ معه       ٢٥: " قول السيد المسيح في العظة على الجبل       -٣

. ك الْقَاِضي ِإلَى الشُّرِطي، فَتُلْقَى ِفي السجنِ       يسلِّمك الْخَصم ِإلَى الْقَاِضي، ويسلِّم     ِفي الطَِّريِق، ِلَئالَّ  
٢٦قَّ َأقُوُل لَكاَلْح :اَألِخير الْفَلْس تَّى تُوِفيح نَاكه ِمن ج١(] ٢٦: ٢٥: ٥متى" [!الَ تَخْر(. 

  
  :فاستدل البابا شنودة بأقوال آباء الكنيسة في رد عقيدة المطهر قائالً

ويجب أن ، قال إن خصمك هو ضميرك، سيره للعظة على الجبلالقديس أغسطينوس في تف  .أ 
  .ترضي ضميرك سريعاً

إن القاضي هو اهللا، والسجن هو جهنم، والشرطي هو المالك الموكل           : " كل اآلباء قالوا    .ب 
 ".هي تعبير يدل على االستحالة ) حتى توفي الفلس األخير(بالهاوية، وعبارة

 .)٢(السجن هنا للقصاص ال للتطهير .ج 

  :كان من أدلة الفريق األول هذا العددوقد 
" ومـن تحـت األرض    ، لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة مما في السماء، ومن على األرض           

 ].١٠: ٣فيل[

تعنـي المالئكـة    " إن كل ركبة مما في الـسماء      : ("وقد فسره القديس يوحنا ذهبي الفم بقوله      
  .والقديسين

  . على األرضتعني األحياء المؤمنين الذين" ومن على األرض"
  ..أي الشياطين وهم يخضعون للسيد المسيح شاءوا أم أبوا" ومن تحت األرض" 

ومن تحـت   ، ومن على األرض  ، من في السماء  " إن عبارة : "كما أن غالبية المفسرين يقولون    
  )٣().إنما هي رمز للخليقة كلها، األرض

  .ولم يشر إلى المطهر
  :ومن أدلة الفريق األول كذلك

 ].١٥: ٣كو١" [.هو فَسيخْلُص، ولِكن كَما ِبنَاٍروَأما "  -٤

نالحظ في اآلية أنه يتكلم عن العمل، وليس عن األشخاص كما أنه يتكلم             ( :يقول البابا شنودة  
  .عن خدمة الخدام وليس عن عامة الناس

                                                           

 .٧٢الطوائف المسيحية في مصر والعالم، ص )١(
 ).١/٦٩(، لتفسير صاحب الكنز الجليلوأيده في هذا ا )٢(
 ).٧/٢١٩(، الكنز الجليل: انظر )٣(
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هذا العمل سوف يـستعلن     ، عمل كل واحد سيصير ظاهراً ألن اليوم سيبين هذا العمل         : فيقول
  .نار وستمتحن النار عمل كل واحدب

بل وقد ، ألنه لم يقل يخلص في نار، أو في النار، وإنما كما بنار، والنار هنا ليست نار مطهر    
فالنار هي لالمتحان، واالختبـار العمـل،       ، استخدمت كلمة نار بطريقة مجازية، وليست حرفية      

  )١(..)وليس لتعذيب الشخص
  

استدل بعض الناس بهذه اآليـة      : " سير اإلنجيل ما نصه   وقد ذكر صاحب الكنز الجليل في تف      
  :على المطهر، وهو باطٌل من أربعة أوجه

  . أن الذي امتحن بالنار هو عمل المبشرين ال نفوس الناس:األول
  .، ال نار تطهير مبقية-المهلكة المميتة- أن تلك النار نار االمتحان المالشية:الثاني
  . يكون يوم الدين ال بين الموت، وذلك اليوم أن االمتحان بتلك النار:الثالث
 أن القرينة تدل على أن المراد بكل إنسان يمتحن عمله بتلك النار أحد المبشرين ال كل :الرابع

  )٢(".واحد من المسيحيين
  

وبهذا أثبتنا أن كل فريق أثبت معتقده بإلهاٍم يخالف إلهام اآلخر مع أن مصدر كال اإللهـامين                 
  ).دسالروح الق(واحد 

  . وأن اإللهام كان له التأثير األكبر في اختالف الفريقين حول هذه المسألة

                                                           

  .٧٢الطوائف المسيحية في مصر والعالم، ص )١(
 ).٦/٣٦( الكنز الجليل، )٢(
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  المبحث الثاني
  الخالف المتعلق بالعقائد الخاصة بالكنيسة

  .إكرام القديسينالخالف حول : المطلب األول
  

  .الخالف حول جواز اتخاذ األيقونات: أوالً
وتقديم السجود وأنواع ، واأليقونات، اذ الصوراختلف التقليديون مع اإلنجيليين حول جواز اتخ      

ومطلوب للتمثيل بسير   ، فحين يرى الفريق األول جواز ذلك ويرون أنه مرغوب فيه         ، العبادة لها 
، )١(وااللتجاء إليه ، وصدقاً في التعبد له   ، بل وتقوية لإليمان بالمسيح   ، ومحاكاة القديسين ، الشهداء

والشرك باهللا الذي نهى عنه الرب فـي        ،  ضرباً من الوثنية   يرى الفريق الثاني أن هذا العمل هو      
 حتى سنة   - كما يقولون  –وقد ظلت األيقونات المقدسة تلقى احترام المؤمنين        ، )٢(الكتاب المقدس 

فحاربها بشراسة وضراوة معتبـراً إياهـا عبـادة    ، الحكم) الون(م حين تولى االمبراطور   ٧١٦
حيث اجتمـع نـواب     ، وظل األمر كذلك حتى موته    ، اكما أمر باضطهاد كل من يحترمه     ، وثنية

المـسكوني  (وحرموا محاربي األيقونات في مجمع القـسطنطينية الرابـع          ، سائر بطاركة العالم  
دون ، وتضاء أمامها الشموع  ، ويقدم لها البخور  ، وقرروا أن تحترم وتقبل   ، م٨٦٩ سنة   )٣()الثامن

 .)٤(أن تقدم لها العبادة الدينية

 

  .ريق رأيه على أدلة إلهامية تؤيد ما ذهب إليهوقد بنى كل ف
المؤيـدة  ، والمجمعية،  أما التقليديون فقد استدلوا على مشروعية ما ذهبوا إليه باألدلة الكتابية          

وتقليد الكنيسة التي سبق ذكرها في الفصل الثاني مـن هـذا            ، وتعاليمهم، بأقوال اآلباء الملهمين  
  .(*)الباب

  . هي أدلة قائمة على اإللهام ومرتكزة عليه تماماً- كما رأينا–وكل أدلتهم 
  
  

                                                           

 ). ١/٢١٢(، والكنيسة الكاثوليكية في وثائقها/ ٨٠٧ص، مثال مجموعة الشرع الكنسي: انظر )١(
 .٥٨٢ص، علم الالهوت النظامي: انظر )٢(
 .عند الكاثوليك فقط )٣(
 .١٧٠ص، للبابا شنودة، والالهوت المقارن/ ٤٢١ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )٤(

 .٢٦٩-٢٦٥راجع ص (*)



٣١٤ 

 

  :أدلة القائلين بعدم جواز اتخاذ األيقونات
وتقـديم  ، وفي مقابل هذا فقد استدل اإلنجيليون على عدم جواز اتخاذ الـصور، واأليقونـات    

ال : "والتي تقول ، بالوصية الثانية من الوصايا العشر التي نص عليها الكتاب المقدس         ، العبادة لها 
وما ، وما في األرض من تحت    ، وال صورة ما مما في السماء من فوق       ، تصنع لك تمثاالً منحوتاً   

  ].٥ -٤خر..." [ال تسجد لهن، وال تعبدهن. في الماء من تحت األرض
  .وهذا هو الدليل الوحيد الذي ترتكز عليه وجهة النظر اإلنجيلية في شأن األيقونات

  . من ِقبل كافة الطوائفوهو دليٌل إلهامي مجمع عليه
  :ردود الكنيسة التقليدية على أدلة اإلنجيليين

  وقد ردت الكنائس التقليدية
  : وهي،  على الكنائس االنجيلية معتقدها هذا بأدلٍة إلهاميٍة أخرى

  
  .الشواهد الكتابية: أوالً

  : ولعل من أهمها ما يلي
صنع كاروبين من ذهب فوقـه    أمره ب ، عندما أمر الرب موسى النبي بصنع تابوت العهد        -١
فَاصـنَع  ١٩. صنْعةَ ِخراطٍَة تَصنَعهما علَى طَرفَِي الِْغطَـاءِ      . وتَصنَع كَروبيِن ِمن ذَهبٍ   ١٨: " قائالً

           نَاكه ِف ِمنلَى الطَّرع ا آخَروبكَرنَا، وه ِف ِمنلَى الطَّرا عاِحدا ووب١٨: ٢٥خر   [)١( ...."كَر- 
١٩.[  

اصنَع لَك  «: فَقَاَل الرب ِلموسى  ٨: "كما أمر الرب موسى بصنع حية من نحاس في قوله          -٢
فَصنَع موسى حيةً ِمن نُحـاٍس      ٩. »حيةً محِرقَةً وضعها علَى رايٍة، فَكُلُّ من لُِدغَ ونَظَر ِإلَيها يحيا          

 )٢(........".كَان متَى لَدغَتْ حيةٌ ِإنْسانًا ونَظَر ِإلَى حيِة النُّحـاِس يحيـا           ووضعها علَى الرايِة، فَ   
 ].٩ -٨: ٢١عد[

واألمر تكرر مع سليمان النبي الذي بنى الهيكل، وزينه بصور الكروبيم في قول الكتاب               -٣
ا نَقْشًا ِبنَقِْر كَروِبيم ونَِخيل وبراِعِم زهـوٍر    وجِميع ِحيطَاِن الْبيِت ِفي مستَِديِرها رسمه     ٢٩: "المقدس

: ٦مـل ١ [)٣(......".خَـاِرجٍ  وغَشَّى َأرض الْبيِت ِبذَهٍب ِمن داِخل وِمن      ٣٠.ِمن داِخل وِمن خَاِرجٍ   
٣٠-٢٩.[ 

                                                           

 .١٧١ص، البابا شنودة، والالهوت المقارن/ ٤١٩ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )١(
 .١٧١ص، البابا شنودة، الالهوت المقارن: انظر )٢(
  .١٧٢ص، فسهالمرجع ن: انظر )٣(



٣١٥ 

 

ولم يكن في نحت هذين الكروبين، أو صنع الحية النحاسية لوصية الرب التـي تـأمر                : قالوا
   )١(.دون خرق الوصية، بل على العكس تم نحت هذين الكروبين بأمٍر إلهٍي، بعدم نحت التماثيل

فإذا لم تُعبد ولم يسجد لها مـن        ، والسجود لها ، وأن الوصية جاءت للنهي عن عبادة التماثيل      
  .وتزيين الكنائس بها، يكن لم هناك مسوغ للنهي عن إقامة األيقونات

انْظُروا ِإلَـى ِنهايـِة   . اُذْكُروا مرِشِديكُم الَِّذين كَلَّموكُم ِبكَِلمِة اهللاِ   ٧): "الرسول(يقول بولس    -٤
اِنِهمثَّلُوا ِبِإيمفَتَم ِتِهم٧: ١٣عب " [.ِسير.[ 

إن األيقونة ربما تركت أثراً عميقاً في النفس أكثر مما تفعلـه القـراءة، أو مجـرد                 : يقولون
والـشهداء، والمرشـدين الـذين يـوحي        ، ن للتمثل بإيمان القديسين   مما يدفع اإلنسا  ، االستماع

    )٢(.وتمثّل إيمانهم، بتذكرهم) الرسول(
  

  .التقليد الكنسي: ثانياً
  .يستدل التقليديون أيضاً بما يرويه التقليد عن انطباع صورة للسيد المسيح فوق منديل -١
افلة بأيقونـات يوقرهـا     المتتبع للتاريخ يجد أن أقوى عصور اإليمان كانت ح        : يقولون -٢
)٣(.بل كان يقوى بها، دون أن يضعف إيمانهم، الناس

 

  .فهو إذاً دليل إلهامي في هذه المسألة. أن التقليد بإلهاٍم عندهم...  ∗وقد مر معنا
 .وهو مقصودي من هذا الفصل، وهناك ردود أخرى لهم لم أذكرها لعدم استنادها على اإللهام

  .وتعليقها، يين على جواز اتخاذ الصور، واأليقوناتكان هذا هو رد التقليد
  

، وإيقاد الشموع، والبخور أمامهـا    ، والسجود لها ، وقد اعترض اإلنجيليون كذلك على تقبيلها     
  )٤(.باعتبار هذه صوراً من صور العبادة التي ال يجوز تقديمها إال هللا

صريح يدل على تحريم تقديم أي وقالوا إن نصها ال، واستندوا في ذلك على اآلية السابقة الذكر
  .كما تقدم، وهو دليل إلهامي. صورة من صور العبادة لغير اهللا

                                                           

 .١٧٢ -١٧١ص، الالهوت المقارن: انظر )١(
 .١٧٣ص، الالهوت المقارن/ ٤١٩ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )٢(
 .١٧٤ص، الالهوت المقارن: انظر )٣(

 .٢٢٢ص: انظر ∗
 .٥٨٢ص، علم الالهوت النظامي: انظر )٤(



٣١٦ 

 

وقد رد التقليديون على ذلك برٍد واحٍد مؤيٍد بنصوٍص مقدسٍة ملهمـٍة مـن العهـدين القـديم        
  : وهو قولهم، والجديد

اإلكـرام  ) انحنـاء (د  وبين سجو ، إن هناك فرقاً بين سجود العبادة الذي ال يكون إال هللا وحده           
ويدل على ذلك عدة أدلة ملهمة من نصوص الكتاب المقدس، وخاصةً في            ، لذوي المكانة الرفيعة  

  : ومنها، عهده القديم
وبأيديهم المبـاخر المملـوءة     ، كان كهنة اليهود يرقصون، ويسجدون أمام تابوت العهد        -١

  .ين نُحتا فوقهولم تُعد تلك عبادة منهم للتابوت، أو للكروبين اللذ، بخوراً
فَمزقَ يشُوع ِثيابه   ٦ : "سجد يشوع أمام تابوت العهد يوماً كامالً كما ورد في العهد القديم            -٢

وسقَطَ علَى وجِهِه ِإلَى اَألرِض َأمام تَابوِت الرب ِإلَى الْمساِء، هو وشُيوخُ ِإسـراِئيَل، ووضـعوا                
 ].٧:٦يش...." [.متُرابا علَى رُؤوِسِه

فَقَام ِإبراِهيم وسجد ِلشَعِب اَألرِض،     ٧: " كما قال الكتاب المقدس   ، سجد إبراهيم لبني حث    -٣
 ].٧: ٢٣تك " [ِلبِني ِحثَّ

وَأما هو فَاجتَاز قُدامهم وسجد ِإلَى اَألرِض سبع مراٍت حتَّى          ٣: " كما سجد يعقوب لعيسو    -٤
 ].٣: ٣٣تك " [.رب ِإلَى َأِخيِهاقْتَ

فََأتَى ِإخْوةُ يوسفَ وسجدوا لَه ِبوجـوِهِهم ِإلَـى         : "وكذلك سجد بنو يعقوب ليوسف أخيهم      -٥
 ].٦: ٤٢تك [ )١( ".اَألرِض

 أن السجود أمام الـصور، واأليقونـات الخاصـة        - ثبت من وجهة نظر التقليديين       -وهكذا  
  .ن قبيل اإلكرام ال العبادة بنص الكتاب المقدسبالشهداء، والقديسين هو م

مما يعني أن اإللهام هو السبب الرئيس       ، وبذلك ارتكز هذا المعتقد أيضاً على نصوص ملهمة       
  .لهذا الخالف بين الطرفين

  .والقديسين في المؤمنين، الخالف حول شفاعة العذراء: ثانياً
بل لكافة البشر   ،  الشفيع الوحيد للمؤمنين   اتفقت الطوائف النصرانية جميعاً علي أن المسيح هو       

وبدمه . وقد تحمل عنهم عبء هذه الخطيئة علي الصليب       ،  عن خطيئة أبيهم آدم    - كما يعتقدون  –
وذلـك باعتبـاره هـو      . المسفوك طهرهم من دنسها، وأدخلهم علي اآلب ليكونوا مقبولين عنده         

 لكـن  - كمـا يقولـون  -. الخطيئةالتي نابت عن البشر في دفع ثمن ، صاحب الشفاعة الكفارية  

                                                           

 .١٧٢ص، البابا شنودة،  المقارنوالالهوت/ ٤٢١-٤٢٠ص، موسوعة علم الالهوت: انظر األدلة بالتفصيل )١(



٣١٧ 

 

أو القديسين الذين سـبقوا إلـي الحيـاة    ، الخالف وقع بينهم في جواز طلب الشفاعة من العذراء    
  .اآلخرة

واالكتفاء بـشفاعة   ، واإلنجيليون يرون تحريمها  ، فالتقليديون يرون جواز طلب الشفاعة منهم     
  .المسيح

ث دعم كلُّ منهم رأيه بأدلٍة إلهاميٍة سنزودها        حي، وقد بني كلُّ فريٍق معتقده علي أساس اإللهام       
  :فيما يلي

  : أدلة الفريق األول
  .الشواهد الكتابية: أوالً 

  .ومنها، بجملة شواهد كتابية تؤيد ما ذهب إليه) التقليديون(  استدل الفريق األول 
ن رد  فَـاآل ٧: "قول الرب ألبيمالك حين ضم سارة زوجة إبراهيم إليه ظناً منه أنها أخته             -١

  ].٧١: ٢٠تك " [ .امرَأةَ الرجِل، فَِإنَّه نَِبي، فَيصلِّي َألجِلك فَتَحيا
وصالته هي طلب الـشفاعة  ، وهكذا اشترط الرب للمغفرة ألبيمالك صالة إبراهيم له    : يقولون

بـه،  بل إن الرب قد أمـر    ، مما يدل علي أن طلب الشفاعة من غير اللّه هو طلب مشروع           ، فيه
  )١(.واشترطه في بعض األحوال

 قد حمي غضبي عليك وعلـي صـاحبيك         )٢(إن الرب قال ألليفاز التيماني    : "قول الرب  -٢
، واذهبو إلي عبدي أيوب واصعدوا محرقـة      ، واآلن فخذوا ألنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش      ...

   ].٧،٨: ٤٢أي ..." [وعبدي أيوب يصلي من أجلكم 
 أن الرب قد يطلب الوساطة، والشفاعة من أحٍد ألحٍد ليغفر له مع             وهذا دليٌل آخر على   : قالوا

  .)٣(مما يدل علي أنها مشروعة، ومطلوبة . استطاعته أن يفعل ذلك دون الشفاعة
وفي ذلك يقـول    ، قبول الرب لشفاعة موسى النبي في شعبه الخاطئ حين عبدوا العجل           -٣

ِلماذَا يا رب يحمى غَـضبك علَـى        «: ب ِإلِهِه، وقَالَ  فَتَضرع موسى َأمام الر   ١١: "الكتاب المقدس 
ِبكشَع...        ِبكِبشَع لَى الشَّرع مانْدو ،ِبكغَض ومح نع ِجعالَِّذي قَاَل      ١٤ ... ِار لَى الشَّرع بالر فَنَِدم

  ].١٤-١١: ٣٢خر " [.ِإنَّه يفْعلُه ِبشَعِبِه
  

                                                           

  .٦٨ص، والالهوت المقارن/ ٤١٨ص، موسوعة علم الالهوت: انظر )١(
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 .٦٧،٦٩ص، البابا شنودة، الالهوت المقارن: انظر )٣(



٣١٨ 

 

  )١( ذلك دليٌل علي أن اللّه يقبل شفاعة األحياء في بعضهم بعضاًوفي: قالوا
لدرجة أن اللّه كان ، )٢( فلهم مكانة أكبر عند اللّه  - كما يسمونهم    -) المنتقلون(أما األموات أو    

  !فكيف إذا تشفعوا فيهم، وصلوا ألجلهم؟، يرحم الناس من أجلهم حتى دون أن يصلوا ألجل أحد
  :ماأورده البابا شنودة حيث قال)٣(: من الكتاب المقدس مثلوضربوا لذلك أمثلةً 

فحين أخطـأ سـليمان     . ما فعله اللّه من أفعال، وأعمال الشفقة، والرحمة من أجل عبده داود           
ِإالَّ ِإنِّي الَ َأفْعُل    ١٢: "إال أنه قال عن تقسيم مملكة سليمان ما نصه        ، قرر الرب تمزيق ملكه   ) ابنه(

  اِمكِفي َأي ا    ذِلكقُهزُأم ِنكِد ابي ْل ِمنب ،َأِبيك داوِل دَأج لَكَـةَ   ١٣. ، ِمنمالْم قُ ِمنْـكزلَى َأنِّي الَ ُأمع
مـل  ١ " [كُلَّها، بْل ُأعِطي ِسبطًا واِحدا البِنك، َألجِل داود عبِدي، وَألجِل ُأورشَِليم الَِّتي اخْتَرتُهـا             

١٣-١٢: ١١.[..  
خُذْ ِلنَفِْسك عشَر ِقطٍَع، َألنَّه     «: وقَاَل ِليربعام ٣١"ويكرر الرب نفس الكالم في حديثه مع يربعام         

ويكُون ٣٢. هَأنَذَا ُأمزقُ الْمملَكَةَ ِمن يِد سلَيمان وُأعِطيك عشَرةَ َأسباطٍ        : هكَذَا قَاَل الرب ِإله ِإسراِئيلَ    
اِط          لَهـبكُـلِّ َأس ـا ِمـنتُهِدينَِة الَِّتي اخْتَرالْم شَِليمِل ُأورَأج ِمنو داوِدي دبِل عَأج ِمن اِحدطٌ وِسب 

   ].٣٢-٣١: ١١مل ١" [ِإسراِئيَل
الـذي  ، ألجـل داود عبـدي    ، بل أصيره رئيساً كل أيام حياته     ، وال آخذ كل المملكة من يده     "

  ].٣٤: ١١مل ١" [صاياي، وفرائضيالذي حفظ و، اخترته
اللّه يكرر نفس العبارة ثالث مرات في إصحاٍح واحد من أجل داود عبدي لهذا قال المرتـل                 

"١٠ِسيِحكم هجو دالَ تَر ِدكبع داوِل دَأج ١٠ :١٣٢مز  " [ِمن.[  
ن مكانـة العـذراء     فكم باألكثر تكو  ، إن كانت هكذا مكانة داود عند الرب      : يقول البابا شنودة  

والمالئكة، ومكانة يوحنا المعمدان أعظم من ولدته النساء، وكم تكون مكانة الشهداء الذين تعذبوا              
  .)٤(وذاقوا الموت من أجل الرب

ويتضح مما سبق أن عقيدة طلب الشفاعة من القديسين، والعذراء هي عقيـدة بنيـت علـي                 
ولـيس علـي    ، عضها علي لتكون هذا المعتقد    استنتاج عقلي من النصوص الكتابية التي رتّبت ب       

                                                           

 .المرجع السابق، نفس الصفحة )١(
 ].٤١٦ص، موسوعة علم الالهوت: انظر[، المرجع نفسه )٢(
البابـا  ، والالهوت المقارن/ ٤١٩-٤١٧ص، موسوعة علم الالهوت  : للوقوف على هذه األمثلة وغيرها انظر      )٣(

 .٧٢-٧٠ص، ودةشن
 .٧٠البابا شنودة، ص، الالهوت المقارن )٤(
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ومن ثم فهي ال تستند علي اإللهام الـصرف         ، كأي معتقٍد آخر  .داللة صريحة من الكتاب المقدس    
  .في الشواهد الكتابية

  .قرارات المجامع الملهمة:  ثانياً
كوني أيد التقليديون رأيهم في جواز طلب الشفاعة من العذراء، والقديسين بقرار المجمع المس            

وإننا نحيي  : "والذي ورد في بيان األساقفة المجتمعين به ما نصه        ، )١(م٧٨٣السابع في نيقية سنة     
، ...أقوال الرب وأقوال رسله التي علمتنا أن نكرم في الدرجة األولى من هي حقا والدة اإللـه                  

ب شفاعتهم لما ونطل. وسائر القديسين..والشهداء..ونكرم أيضا القوات المالئكية المقدسة والرسل 
  .)٢(..."لهم من الدالّة عند اهللا، فتكون لنا دالة لديه

وقدم األساقفة المجتمعين في هذا المجمع قرارهم، وبيانهم بأن كل ما يرد فيه هو بمعرفة إلهية 
لـم  ، عمالً باألمر اإللهي أمر مخلصنا يسوع المـسيح       ،إن آباءنا القديسين    (وهبها لهم اهللا فقالوا     

فة اإللهية التي أعطيت لهم تحت مكيال بل وضعوها علي منارة التبـشير الجزيـل               يخفوا المعر 
أن المجامع المسكونية منها، والمحلية هي بقيادة الـروح القـدس          ..∗وقد سبق معنا  ، )٣(...)الفائدة

  .وإلهامه
  

  .آراء اآلباء الملهمين وتقليد الكنيسة: ثالثاً
لقديسين أيضاً من أقوال بعض اآلباء العظام الذين أيد التقليديون رأيهم في جواز طلب شفاعة ا     

: فهذه رسالة وجهها غريغوريوس الثاني لبعض األيقونـات يقـول فيهـا           ، تعترف بهم الكنيسة  
، أيتها القديسة والدة الرب   ، أنت التي حملت اهللا   : وإذا كانت األيقونة للقديسة والدة اإلله نقول      (...

، أيها القديس اسطفانوس  ، وإذا كانت لشهيد  .  خالص نفوسنا  في، وإلهنا الحقيقي ، اشفعي إلي ابنك  
. اشفع فينـا  ، بما أنك تستطيع أن تكلمه بحرية     ، أنت الذي سفك دمه ألجل المسيح     ، أول الشهداء 

وهذه هي الصلوات التي نصلّيها     ، هذا ما نقوله لهم   ، ولجميع الذين باالستشهاد، وشهدوا إليمانهم    
  ).بشفاعتهم

                                                           

م، ٧٨٣أن هناك خالفٌ في تاريخ انعقاد هذا المجمع فقيل سـنة            ) مجموعة الشرع الكنيسي  (وردت في كتاب     )١(
 .م٧٨٦وقيل سنة

 .٧٨٩ص، مجموعة الشرع الكنسي )٢(
 .٧٨٨ص، المرجع نفسه )٣(

 .٢٢٥راجع ص ∗
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هكذا تعلمنا، وهكـذا نعتقـد بهـذه    : "المجمع في جلسته الرابعة ورد ما يليوفي بيان أساقفة    
  ".األشياء متوطدين ومتشددين بتعاليم آبائنا القديسين اإللهية المسلمة إلينا

، إننا ونحن سائرون علي الطريق الملكية     : "وفي بيان المجمع في جلسته السابقة ورد ما نصه        
الذي نعلم أنـه    ، ولتقليد الكنيسة الكاثوليكية  ، م آلبائنا القديسين  ومعتمدون علي التعليم اإللهي المله    

  ...".نقرر، من الروح القدس الساكن فيها
وفي ذلك تصريح منهم بأن هذا المعتقد من اإللهام الشفوي الذي تناقلته أجيال الكنيسة من               

  .وحفظ من قبل الروح القدس، القديم
  

  :أدلة الفريق الثاني
  :ى التقليديين هذا المعتقد بأدلة إلهامية أيضاً وهي كما يليرد اإلنجيليون عل

  
 .شواهد الكتاب المقدس: أوالً

كون المـسيح هـو     : ركّز اإلنجيليون في شواهدهم للتصدي لهذه العقيدة على أمر واحد هو          
ومـن  . للمؤمنين به، ومع وجود شفاعته ال يحتاج المؤمنون إلى شفاعة غيـره           ) الشفيع الوحيد (

  :  التي تؤكد على هذا المعنى لكل التي ساقها القس جيمس أِنس وهي كالتاليالشواهد
اِإلنْـسان يـسوع    :  يوجد ِإله واِحد ووِسيطٌ واِحد بين اِهللا والنَّاسِ        "نص الكتاب الصريح     )١

ِسيح٥: ٢تي ١" [الْم.[ 

فاعة على األرض وفي    قام المسيح بجميع ما تقتضيه الوساطة فيما يختص بالكفارة والش          )٢
وِإن َأخْطََأ َأحد فَلَنَا شَِفيع ِعنْد اآلِب، يسوع        . يا َأوالَِدي، َأكْتُب ِإلَيكُم هذَا ِلكَي الَ تُخِْطُئوا       ١"السماء  

 ارالْب ِسيحاِم ا        ٢٥"،  ]١: ٢يو  ١"  [. الْما ِإلَى التَّمضَأي خَلِّصي َأن قِْدري ثَم ِبِه ِإلَى    فَِمن ونمتَقَدي لَِّذين
        ِفيِهم شْفَعِفي كُلِّ ِحيٍن ِلي يح وِم       ١٢"و] ٢٥: ٧عب  " [.اِهللا، ِإذْ هْل ِبـدول، بجعوٍس وِم تُيِبد سلَيو

ان دم ِثيراٍن وتُيوٍس ورمـاد      َألنَّه ِإن كَ  ١٣. نَفِْسِه، دخََل مرةً واِحدةً ِإلَى اَألقْداِس، فَوجد ِفداء َأبِديا        
فَكَم ِبالْحِري يكُون دم الْمِسيِح، الَِّذي      ١٤ِعجلٍَة مرشُوشٌ علَى الْمنَجِسين، يقَدس ِإلَى طَهارِة الْجسِد،         

ِمن كُماِئرمض رطَهٍب، ييِهللا ِبالَ ع ِهنَفْس مقَد ِليوٍح َأزِبريوا اَهللا الْحتٍَة ِلتَخِْدميال ممَأع ! 
١٥          ونوعدالْم كُوني ِديٍد، ِلكَيٍد جهِسيطُ عو وِل هذَا هَألجاِت الَِّتي      � ويداِء التَّعتٌ ِلِفدوم ارِإذْ ص

ه حيثُ تُوجد وِصيةٌ، يلْـزم بيـان مـوِت          َألن١٦َّ. ينَالُون وعد الِْميراِث اَألبِدي   � ِفي الْعهِد اَألوِل    
فَِمن ثَـم   ١٨. َألن الْوِصيةَ ثَاِبتَةٌ علَى الْموتى، ِإذْ الَ قُوةَ لَها الْبتَّةَ ما دام الْموِصي حيا             ١٧. الْموِصي

دما كَلَّم جِميع الشَّعِب ِبكُلِّ وِصيٍة ِبحسِب النَّاموِس،        َألن موسى بع  ١٩اَألوُل َأيضا لَم يكَرس ِبالَ دٍم،       
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َأخَذَ دم الْعجوِل والتُّيوِس، مع ماٍء، وصوفًا ِقرِمِزيا وزوفَا، ورشَّ الِْكتَاب نَفْسه وجِميع الـشَّعِب،               
والْمسكَن َأيضا وجِميع آِنيِة الِْخدمِة رشَّـها       ٢١. »م اُهللا ِبهِ  هذَا هو دم الْعهِد الَِّذي َأوصاكُ     «: قَاِئال٢٠ً

 !وكُلُّ شَيٍء تَقِْريبا يتَطَهر حسب النَّاموِس ِبالدِم، وِبدوِن سفِْك دٍم الَ تَحصُل مغِْفرة٢٢ٌ. كَذِلك ِبالدِم
شْياِء الَِّتي ِفي السماواِت تُطَهر ِبهِذِه، وَأما السماِوياتُ عينُها، فَِبـذَباِئح  فَكَان يلْزم َأن َأمِثلَةَ األَ ٢٣

َألن الْمِسيح لَم يدخُْل ِإلَى َأقْداٍس مصنُوعٍة ِبيٍد َأشْباِه الْحِقيِقيِة، بْل ِإلَى الـسماِء              ٢٤. َأفْضَل ِمن هِذهِ  
  ].٢٤-١٢: ٩عب " [.يظْهر اآلن َأمام وجِه اِهللا َألجِلنَاعيِنها، ِل

قام المسيح بما يختص بوساطته إلى درجة الكمال، حتى لم يبق وجه لدخول غيره فـي                 )٣
َألنَّه ِبقُرباٍن واِحٍد قَد َأكْمَل ِإلَـى       ١٤"وكمال عمل المسيح ناتج من سمو شأنه وكمال صفاته          . ذلك

 ِد الْماَألبِسينـلْطَانٍ         ١٠"،  ]١٤: ١٠عب  " [.قَدسٍة واسكُلِّ ِري ْأسر وِفيِه، الَِّذي ه لُوُؤونمم َأنْتُمو. "
 ]. ١٠: ٢كو [

الخالص بالمسيح تام وكامٌل لكل مؤمن حقيقي، وليس بغير المسيح خالص، وال يقـدر               )٤
لَـيس  . َأنَا هو الطَِّريقُ والْحقُّ والْحياةُ     «:قَاَل لَه يسوع  ٦"أحد من البشر أن يأتي إلى اآلب إال به          

َألن لَيس اسـم آخَـر      . ولَيس ِبَأحٍد غَيِرِه الْخَالَص   ١٢"،  ]٦: ١٤يو  " [.َأحد يْأِتي ِإلَى اآلِب ِإالَّ ِبي     
نَخْلُص ِغي َأننْبالنَّاِس، ِبِه ي نيب ِطيُأع اِء، قَدمتَ الس١٢: ٤أع [" .تَح.[ 

ال مكان لوسيط آخر بيننا وبين المسيح، ألنه صار أخاً لنا ورئيس كهنة أميناً وقادراً أن                 )٥
ِمن ثَم كَان ينْبِغي َأن يشِْبه ِإخْوتَه ِفـي         ١٧"يرثي لضعفاتنا، وهو يدعو كل واحد لإلتيان إليه رأساً          

: ٢عـب   " [.هنٍَة َأِمينًا ِفي ماِ ِهللا حتَّى يكَفِّر خَطَايا الشَّعبِ        كُلِّ شَيٍء، ِلكَي يكُون رِحيما، ورِئيس كَ      
َألن لَيس لَنَا رِئيس كَهنٍَة غَير قَاِدٍر َأن يرِثي ِلضعفَاِتنَا، بْل مجرب ِفي كُلِّ شَيٍء ِمثْلُنَـا،                 ١٥"،  ]١٧

مت " [.ي يا جِميع الْمتْعِبين والثَِّقيِلي اَألحماِل، وَأنَا ُأِريحكُمتَعالَوا ِإل٢٨َ "، ]١٥: ٤عب " [.ِبالَ خَِطيٍة
وألن التوسط بين المسيح والبشر من خواص الروح القدس الذي وحده يقِبل بالنـاس              ]. ٢٨: ١١

: ١٦يو  " [.ي ويخِْبركُم ذَاك يمجدِني، َألنَّه يْأخُذُ ِمما لِ     ١٤"إلى المسيح ويخبرهم روحياً بما للمسيح       
، فال شك أن المسيح هو وسيطنا الوحيد، ألنه وحده تمم كل ما يلزم لمصالحتنا مع اهللا، وله                  ]١٤

 .وحده الصفات التي تؤهله لذلك
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  .أدلة العقل: ثانياً
ب  على التقليديين في ادعائهم صدق هذا المعتقد بناء على نصوص الكتا           )١(وقد رد القس أِنس   

  :المقدس، وتقليد الكنيسة األولى بقوله
  

  :أما األدلة على خطأ شفاعة القديسين فكثيرة، نكتفي بذكر خمسة منها
بناؤه على توهم رتبة من البشر ال وجود لها في الحقيقة، هم الذين يقال إنهم اآلن فـي                   .١

الحكم، وال يحق لها    وليس للكنيسة سلطان في مثل هذا       . السماء لسبب استحقاقاتهم، وفي المالئكة    
 .من تشاء. أن تكتب في سفر األرواح الممجدة

تأديته إلى عبادة األصنام بالفعل، ألن عبادة األصنام هي نسبة الـصفات اإللهيـة إلـى                 .٢
ويخطئ الذين يعتقـدون أن     . مخلوق، وتقديم شيء من العبادة والكرامة الخاصة باهللا إلى مخلوق         

 وقادرون علـى اسـتماع الـصلوات المقدمـة لهـم            القديسين حاضرون في كل زمان ومكان،     
 .واستجابتها

إنه يحط من شأن المسيح الوسيط الوحيد والشفيع الفريـد الكـافي بـين اهللا والنـاس،                  .٣
فاتّخاذنا وسطاء أو شفعاء آخرين يقتربـون       . والمستعد دائماً ألن يسمع ويستجيب صلوات شعبه      

 في المسيح، ومساواة لعمل الشفعاء مـع عمـل          إلى اهللا عنا دليل على اعتقادنا شيئاً من النقص        
 !المسيح

مناقضته لتعليم الكتاب المقدس ألنه يبنى علـى أن للقديـسين قـدرة عنـد اهللا بـسبب                  .٤
والكتاب المقدس يقول أن ليس ألحٍد من البشر أمام اهللا حق أو اسـتحقاق   . استحقاقاتهم الشخصية 

 .ق في خالص غيرهفي خالص نفسه، وبالتالي ال يكون له حق أو استحقا

فالخرافة عبارة عن التـصديق بـال       . إنه من باب الخرافات التي تحط من شأن اإلنسان         .٥
واستشفاع  القديسين مبني على التسليم به بال برهان من الكتاب المقدس، فهـو دعـاء                . برهان

الق وهو يحط من شأن اإلنسان ألنه يحول نظره من الخ         . يتوهمه المصلي نافعاً وهو ليس كذلك     
إلى المخلوق، ويسوقه إلى االتكال على ذراع بشرية عوضاً عن قوة المـسيح، فيحـول قلـوب           

  .الشعب وثقتهم عن المسيح إلى الذين ال يستطيعون أن يسمعوا وال أن يخلِّصوا
وقال في معرض رده على ادعاء اعتناق الكنيسة منذ قرونها األولى لهذا المعتقد، وإجمـاع               

لم تعتقد الكنيسة الرسولية شيئاً من ذلـك،        : والجواب على ذلك  .. انين المجامع آباء الكنيسة، وقو  

                                                           

 . وما بعدها٥٠٠امي، صعلم الالهوت النظ: انظر )١(
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فلو كانت شفاعة القديسين من تعاليمهم لذكروها في كتـبهم، كمـا            . بدليل خلو أسفار الرسل منه    
وأما قول اآلباء وقوانين المجامع، فهي ال تثبت إال إذا كانت مبرهنة            . علّمونا عن شفاعة المسيح   

  .فإذا لم يكن لها هذا البرهان تصبح بال سلطان وال فائدة في المناقشات الدينية.  اإللهيمن الوحي
  

وهكذا نرى أن كال الفريقين استند على اإللهام، في إثبات معتقٍد واحٍد، وفي نفيه فـي ذات                 
  .الوقت

 ورداإللهام في دعواهم صدق هذا المعتقـد،        ) التقليديون( أحدهما   ادعىوعلى أقل تقدير، فقد     
، وطعن فيه، بل نسبه إلـى األوهـام، وعبـادة األصـنام،             ورفضهالفريق اآلخر هذا اإللهام،     

  .والخرافات
  

وبقي أن نوضح رأي اإلسالم من هذه الدعوى الباطلة التي ادعاها كل فريق لنفسه، وجرد               
  .منها خصمه
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  .موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند النصارى: الفصل الرابع

  

 

  : على مبحثينويشتمل

  .موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند النصارى: المبحث األول

  .موقف اإلسالم من دعوى قيام عقائد النصارى على اإللهام: المبحث الثاني
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  الفصل الرابع
  موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند النصارى

  
  :تمهيد

يه القوم من أبرز عقائـدهم،   مفهوم اإللهام عند النصارى، وما بني عل- بفضل اهللا  –عرضت  
األرثـوذكس، والكاثوليـك،    (كما ذكرت الخالفات العقدية بين طوائف النصارى الرئيسة الثالث          

  .والتي كان اإللهام هو سببها المباشر والرئيس) والبروتستانت
 سأبين موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند النصارى،         – بحول اهللا وقوته     –وفي هذا الفصل    

  .   بالحجج واألدلة، وإذا ما سقطت تلك الدعوة سقط كل ما بني عليها من عقائدوأبطلها
ومع ذلك فقد أفردت لكل عقيدة ادعى القوم قيامها على اإللهام ردوداً تفنّدها، وتبطلهـا علـى      

  .حدة
  : هذا الفصل إلى مبحثين- بناء على ذلك–وقد قسمت 

  .م عند النصارىموقف اإلسالم من مفهوم اإللها: المبحث األول
  .موقف اإلسالم من دعوى قيام عقائد النصارى على اإللهام: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  .موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند النصارى

، كما كان يلهـم     ∗ادعى النصارى أن روح القدس يلهم آباءهم وبطاركتهم بل ومفسريهم أيضاً          
 عصمت أسـفارهم    - كما يزعمون  –فبفضل هذا اإللهام    رسلهم وكتبة أسفارهم من قبل، ومن ثم        

  .من الخطأ كما عصمت مجامعهم وآراء آبائهم كذلك على مر األزمان
وهذه الدعوى هي دعوى باطلة ال يمكن أن نسلّم بها بأي حاٍل من األحوال ال من حيث مفهوم     

هام، والعصمة، وال مـن     اإللهام عند النصارى، وال من حيث الطوائف التي ادعى لها القوم اإلل           
  . على اإللهام– على حد زعمهم –حيث العقائد التي بناها القوم 

  
  :موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند النصارى

  :ورد في تعريف اإللهام عند النصارى أنه
  .  (١)توجيه وتأثير قدسي يمارس على عقل وروح البشر

  . اإللهام، وأنه ال يختص باألنبياء وحدهم تعميم يتفق مع رأي اإلسالم في- بشر– وفي كلمة 
 أي  (٢))الفكرة التي تولد بواسطة اإللهام تلقين لإلنسان من أعلى في صورة إيحاٍء إلهي            (وكون  

  .إنه فعٌل إلهي مباغت
  .فهذا مما ال يخالف اإلسالم في شيء

ره أيضاً، إذ قـد     يأتي لألنبياء، والحواريين، وكتّاب الكتب المقدسة فال ننك       : وكذلك قولهم بأنه  
سلمنا سلفاً بإمكان حدوث اإللهام لغير األنبياء كما بسطت القول في ذلـك فـي التمهيـد لهـذا                   

  .∗∗البحث
لكن الذي ال نسلّم به بل ونرفضه بشدة أن يكون اإللهام هو المعول عليه في تـدوين الكتـاب    

  .ي تبليغ الحق اإللهي ومن ثم ف- كما يدعي النصارى-)العهد القديم والعهد الجديد(المقدس 
وذلك ألن اإللهام ليس مرادفاً للوحي كما ادعت طائفةٌ من النصارى، وكما قررت في موقف               

  .اإلسالم من دعوى اإللهام عند اليهود

                                                           

  .٢٢٩-٢٢٢ راجع ص ∗
  . قاموس التراث األمريكي (١)
  .٥٣ الموسوعة الفلسفية، ص (٢)
  .٢٨ راجع ص ∗∗
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فاإللهام هو صورة من صور الوحي، وليس مرادفاً تاماً له، إذ الوحي يختص باألنبياء بخالف          
  .د يكون لغيرهماإللهام فإنه قد يكون لألنبياء، وق

  . كما أن الوحي ينفرد بالعصمة من الخطأ، بخالف اإللهام فإنه ليس بمعصوم
يحتـاج  ) اللذان يمثالن الكتاب المقدس للنصارى    (والحق اإللهي متمثالً في التوراة، واإلنجيل       

 وال عنـد كافـة      –ليكون معصوماً أن يوحي اهللا تعالى به إلى رسله وأنبيائه، وال شك عنـدي               
 لكن مـا    - عليهما السالم  - أن اهللا أوحى بهما إلى رسوليه الكريمين موسى، وعيسى         -لمينالمس

 وإنما بقايا   -عليهما السالم –هو موجود بأيدي القوم اليوم ليس هو ما ُأنزل على موسى، وعيسى             
من الوحي اإللهي الذي علق بذاكرة أحبار اليهود فيما يخص التوراة، وأقوال بـشرية مـشوبةٌ                

 فيما  - لو فرضنا جدالً صحة نسبتها إليهم      - عليه السالم  –لحق من ذاكرة تالميذ المسيح      ببعض ا 
  .يخص اإلنجيل

والنصارى بكافة طوائفهم يقرون أن اإلنجيل الموجود بين أيـديهم اليـوم هـو مـن كتابـة                  
 على   بإلهام الروح القدس، والحواريون ليسوا أنبياء وال رسالً، وبناء         - كما يزعمون  -الحواريين

  .ما سبق فلن يكون لما كتبوه عصمة، ومن ثم ال يكون إلهياً، وال ملِزماً
ملكـة أو قـدرة   : ووفقاً لما ورد في دائرة المعارف البريطانية، فإن اإللهام في أصله هـو       

 ويصدق على هذا مـا كـان       إلهي، ابتداء يعقبه اختيار  مما يعني أنه استعداد شخصي      داخلية،  
قديماً عند بني األنبياء من أن الرب سيختار منهم من سيختـصه بوحيـه،              سائداً في اليهودية    

فليس لالستعداد الداخلي للمرء أي  وهذا يخالف مفهوم اإللهام في اإلسالم،. (١)وكشف الغيب له  
 نظر أهل الـسنة  ةمن وجه -فاإللهام في اإلسالم عالقة بحدوث اإللهام خاصةً لهذا الشخص،

 فـي   �ويدل على ذلك قول النبي       ،قد يرد على أي شخص كان     هو وارد غيبي     -والجماعة  
فَيْأتُوِني فََأقُوُل َأنَا لَها فََأستَْأِذن علَى ربي فَيْؤذَن ِلي ويلِْهمِني محاِمد (... :حديث الشفاعة الطويل

ر لَه ساِجدا فَيقُوُل يا محمد ارفَع رْأسك        َأحمده ِبها ال تَحضرِني اآلن فََأحمده ِبِتلْك الْمحاِمِد وَأخِ        
تُشَفَّع اشْفَعطَ وْل تُعسو لَك عمسقُْل ي(٢)...)و.  

اليهودية، والنـصرانية،   (تعريف دائرة المعارف البريطانية حصر اإللهام في الديانات الثالث          
، ويرى أن هذه الكتب باتفاق )اإلنجيل، والقرآنالتوراة، و(في كتابة الكتب المقدسة لها    ) واإلسالم

 . أهل الملل الثالث مكتوبة بإلهام الروح القدس

                                                           

  .٩٤٩قاموس الكتاب المقدس، ص: انظر (١)
ومسلم، )/ ٩/١٤٧(رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغيرهم،                (٢)

 ).١/١٠٥(يمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، كتاب اإل
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  .ورغم اتفاق اليهود، والنصارى على ذلك إال أن اإلسالم يخالفهما فيه
جبريـل  ( عن طريق الروح القـدس   �لرسول اهللا   ) نصاً(فالقرآن الكريم أوحى اهللا تعالى به       

ومن هنا فالمسلمون جميعاً متفقون علـى أن القـرآن الكـريم           . اه تلقيناً بحيث كان يلقّنه إي   ) �
أما في اليهودية والنـصرانية  ). على خالٍف بينهم هل هو صفته أم مخلوقه      (بألفاظه هو كالم اهللا     

فإن القوم ينقسمون في ذلك إلى قسمين، قسم يرى أن الكتاب المقدس هـو كـالم اهللا بألفاظـه                   
ى أن الكتبة كانوا مجازين أن يكتبوا على حسب طبـائعهم، وعـاداتهم،           وحروفه، وقسم آخر ير   

وال يتخيل أنهم كانوا يلهمون في كل أمر يبينونـه، أو فـي كـل حكـم كـانوا                   .... ومفهومهم
  . (١)يحكمونه

  
  :مناقشة رأي القس جيمس أِنس في اإللهام

  .(٢)عمل روح اهللا في عقول البشر: ذكر القس أنس أن اإللهام هو
، ويؤيد  (٣)الوحي، وكذلك اإللهام في اإلسالم هو إلقاء، أو إعالم في خفاء يقع في قلب البشر              و

 – ١٩٣: ا�1%)اء [ ��m��r��q��p��o��n��m��l��k�����j�����i��hl:ذلك قول اهللا تعـالى    

١٩٤.[� �
  

إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقهـا،               : "�وقول النبي   
  .(٤)"ها فاتقوا اهللا، وأجملوا في الطلبوأجل

كما قال اإلمـام  . فاإللهام إذاً يقع في القلب ال في العقل إال إذا سلّمنا بان القلب هو مكان العقل  
�m��¾��½��¼��»��º����¹��¸��¶��µ:  في تفسير قوله تعالى    - رحمه اهللا    -الشوكاني  

��É��È������������Ç��Æ���Å����Ä��ÃÂ��Á��À�������¿���Î��Í��Ì�����������Ë�������Êl ]!"٤٦: ا�.[  
  
  
  

                                                           

ـ ١٤٠٨بيروت، دار الجيـل،     [،  ١إظهار الحق، لإلمام رحمة اهللا بن خليل الرحمن الهندي، ط         : انظر (١)  -هـ
  .١٦١، ص]م١٩٨٨

  .٦٦ علم الالهوت النظامي، ص(٢)
  )٩/٢٤٤( لسان العرب، (٣)
   .٢٨ سبق تخريجه، ص(٤)



٣٢٩ 

 

إن العقل  : كما أن اآلذان محل السمع، وقيل     . وأسند التعقل إلى القلوب ألنها محل العقل      : (قال
محله الدماغ، وال مانع من ذلك، فإن القلب هو الذي يبعث على إدراك العقل، وإن كـان محلـه                   

  .(١))خارجاً عنه
اإللهام يأتي لكتبة األسفار المقدسة ليظهروا الحق اإللهي معصومين         وذكر القس أنس أيضاً أن      

  .من الخطأ
، وحول إلهام الكتبة المـدعى      (٢)والعصمة من الخطأ ال تكون لغير األنبياء كما قال أهل العلم          

يكفيني أن أذّكر أن دعوى إلهام الرسل في كل ما كتبوه لم تكن محل إجماع من كتّاب النصارى                  
إن كل قول مندرج في الكتب المقدسـة إلهـامي، ال           : الذين قالوا : "يثاً، فقد ذكروا أن   قديماً، وحد 

إن سألنا أحداً على سبيل التحقيق أي جزء يعتبرونـه         : يقدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة، وقالوا     
له من العهد الجديد إلهامياً؟ قلنا المسائل، واألحكام، واإلخبار بالحوادث اآلتية التي هي أصل أكم             

 ".(٣)المسيحية، ال ينفك اإللهام عنها، وأما الحاالت األخرى فقد كان حفظ الحواريين كافياً لبيانها
وفيما ذكره القس جيمس أِنس من أن الوحي فائق الطبيعة أي أنه يكون بدون واسطة، فيرجع                

ـ  ( يؤمنون بأن الروح القدس هو إله        - كما ذكرت في موضعه    –ذلك إلى أن النصارى      ن أقنوم م
وليس واسطة في عملية اإللهام، وبصرف النظر عن مفهوم الـروح القـدس فـي               ) أقانيم اإلله 

اإلسالم، والذي سأذكره مفصالً بعد قليل، فإن هذا القول من القس أِنس يوافق اإلسـالم فـي أن                  
  .اإللهام قد يكون بغير واسطة، ولكنه يخالفه في تجاهل النوع الثاني منه، وهو اإللهام بواسطة

الوحي لم ينشأ عن علم اإلنسان وال عن استعداده الطبيعي، وال عـن أحوالـه               : (ما أن قوله  ك
 من وجهـة    -موافقة لرأي اإلسالم  ) الخارجية بل عن فعل الروح القدس فيه رأساً لغاية معلومة         

 في أن اإللهام هو أمر طارٌئ مباغتٌ ليس له عالقة بكسب اإلنسان،             -نظر أهل السنة والجماعة   
  . يلقى إلقاء في قلبه بفعل الروح القدس أيضاًوإنما

  :فاالتفاق هنا بين اإلسالم، والنصرانية اليوم هو من ناحيتين
 .طبيعة اإللهام .١
 .واسطته .٢

                                                           

  ).٣/٦٢٦( فتح القدير،  (١)
  .٦٦المعرفة في اإلسالم، ص:  انظر (٢)

 (٣)          dmأ� �mtU^ ،�pjاx¼m�Vا XmY اتxm `U^  ـ ١٣٨٥القاهرة، مطبعـة يوسـف،   [، ٣ زهرة، ط . ٨٥، ص]م١٩٦٦ -هـ
  ].بتصرف يسير[
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، وبين اإلنـارة    )اإللهام( بين الوحي    - لمن قد يختلط عليه األمر     –ثم بين أِنس أن هناك فرقاً       
.  وهي ما نستطيع تعريفه بالفضل من اهللا والهبـة         ،)النعمة(الروحية، أو بينه، وبين ما يسمونه       

  :ويلخص الفرق في نقطتين
تأييـد  " فإن يكن في أمتي منهم أحد، فعمـر     : "�أن الملهمين أقّل عدداً، ولعل قول النبي         .١

 لم يجزم بوجود مكلّمين في أمته، ولو كان اإللهام كثير الوقوع لمـا ذكـره                �لذلك، فإن النبي    
 . بصيغة الشرط�النبي 

أما التجديد بالروح والذي يعني عند النصارى الطبيعة الجديدة التي يكتسبها المرء من حيـث               
الطهارة النفسية، وحب الخير، والطاعة، أو ما يعبرون عنه بالمشاركة في الطبيعة اإللهية، وهي              

 ، فالفرق بينها، وبين اإللهام عند أِنس أن المتجددين بـالروح القـدس هـم كـل                (١)البروالقداسة
المؤمنين الحقيقيين الذين آمنوا بالمسيح، وبالتالي ينير لهم الروح القدس ليدركوا ما في األسـفار      
اإللهية من الحق، ويقبلوه، دون أن يكشف لهم غيباً جديداً، وهذا يذكّرني بقول أهل العلـم فـي                  

��m��n��m��lt��s��r��q���p���o���x��w��v��u: تفسير قوله تعالى  

�~��}��|��{��zy��_��l ]٢٩: األنفال.[  
  .  ما يفرقون به بين الحق، والباطل: أي" إن تتقوا اهللا يجعل لكم فرقاناً " 

وأنا حيث أقول ذلك ال أؤيد ما ذهبوا إليه من أن الروح القدس يدلّهم على الحق فعالً، فإن اهللا                   
ذهبوا إليـه فـي     ، ولو كان زعمهم في محلّه ما ضلّوا، وإنما أقول أن ما             "ضالين"تعالى سماهم   

) من حيث المعنى  ( يشابه   - حسب اعتقادهم  –تعريف التجديد، وغايته، والمجددون من النصارى       
  .مفهوم اإلسالم في البصيرة التي ينالها الصالحون المتقون من عباد اهللا عزوجل

زعم أِنس أن من الفروق بين اإللهام، والتجديد، أن اإللهام يجعل الملهم معصوماً، لكـن                .٢
 .الضرورة أن يجعله مقدساً، بخالف اإلنارة، أو التجديد فإنها من وسائط التقديسليس ب

ونجد في كالمه هذا تناقضاً صارخاً بين كون الملهم معصوماً عندهم، وبين كونه غير مقدس               
  ).منزه عن الخطايا، أو حتى الكفر، والشرك(

 سيما، وقد خالفـه النـصارى       فإن هذا التناقض مما تمجه العقول، وترفضه الفطر السوية، ال         
، فكيـف   )بإجماع الطوائف الـثالث   (، أو للكنيسة    )الكاثوليك(أنفسهم حينما أثبتوا العصمة للبابا      

  !يكون هؤالء جميعاً معصومون، ويكون من اختاره الرب لبيان الحق، والداللة عليه ليس كذلك؟

                                                           

  .٣١٩-٣١٨ انظر موسوعة الحقائق الكتابية، ص (١)
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ن، وهو مصطلح يطلقونه علـى      ، وبين اإلعال  )الوحي(ثم انتقل أِنس إلى التفريق بين اإللهام        
وذكر أن بينهما عموم، وخصوص بحيث يكون كل إعالٍن وحـي،           . كشف غيٍب لشخٍص معين   

  ).وأنا أرى أن العكس هو الصحيح: (وليس كلُّ وحي إعالناً، وقد تعقبته في موضعه فقلت
هام في  وأما من حيث موقف اإلسالم من هذا التفريق، فإن اإلعالن في النصرانية يتفق مع اإلل              

  .اإلسالم في أمٍر، ويختلف معه في آخر
فيتفقان في أن المعلن له في النصرانية ال يكلف بتبليغ ما ُأعلن له لغيره، وكذلك الملهـم فـي       

  .اإلسالم
أن اهللا كلمه، أو كشف له غيباً معينـاً،         ) يقيناً(ويختلفان في أن المعلن له في النصرانية يدعي         

 ال يوقن أن ما ُألقي في قلبه هو         -من وجهة نظر أهل السنة والجماعة      –بينما الملهم في اإلسالم     
من قبل اهللا تعالى، بل يعرضه على نصوص الكتاب والسنة، فإن وافقهما وسعه العمل بـه، وإال    

  .فال يعول عليه في شيء
  

  :موقف اإلسالم من رأي القائلين بعدم الترادف بين الوحي، واإللهام
، والخـوري بـولس     )من األقباط األرثوذكس  (القمص ميخائيل مينا    : يرى هذا الفريق ومنهم   

وغيرهما، إن الوحي مختلفٌ عن اإللهام، فمجـال الـوحي هـو            ) من الروم الكاثوليك  (الفغالي  
اإللهيات، والغيب المختص باألسرار اإللهية، أما اإللهام فيختص باألحداث التي مـضت، وقـد              

  .ميعرفها المرء دون الحاجة إلى اإللها
ويرى الهوتيون آخرون أن الوحي هو النبوات، واألسرار، أمـا          : "يقول القمص ميخائيل مينا   

، ومع أن هـذا القـول       (١)"اإللهام فينطبق على األمور التاريخية التي سبق معرفتها بغير الوحي         
يفضي إلى القطع بعدم عصمة الكتاب المقدس خاصةً فيما يتعلق بالحوادث التي سـجلها الكتبـة         

ناء على اإللهام كما يدعون رغم أنها قد تُعرف بدون اإللهام كما قدم لوقا في مطلع إنجيله حيث                ب
  ".ذكر أن ما سطره في إنجيله إنما كان مقتبساً مما سبق له معرفته من غيره من الحواريين

، )مسوقين من الروح القـدس    (ومع ذلك فقد أثبت القوم العصمة لكل ما كتبه الكتبة باعتبارهم            
  .وسأرجئ الرد على هذا الزعم إلى موضعه من هذا الفصل إن شاء اهللا

نفخٌ إلهي يشبه النفخ الذي يدخل الهـواء إلـى          (ذكر الخوري بولس الفغالي آلية اإللهام، وأنه        
: �، وهذه اآللية تشبه ما ذكره النبـي         )الصدر، فيعمل الملهم كنسمة الهواء في النفس، والروح       

                                                           

  .١٤موسوعة علم الالهوت، ص (١) 
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أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها، وأجلهـا، فـاتقوا اهللا،            ي روعي   إن روح القدس نفخ ف    "
  . (١)"وأجملوا في الطلب

  .وهي صورة من صور اإللهام
مع االختالف الطفيف بين النفخ، والنفث من حيث اللغة، يقول الفيلسوف أثينـا غـوراس إن                

ديدة تؤهلـه للنطـق     الروح القدس يرفع الكاتب عن قدراته الطبيعية الخاصة، ليكسبه قدرات ج          
 .بالحق وتدوينه

  
واإلسالم وإن كان ال يوافق تماماً على أن الملهم يخرج عن طبيعته البشرية الخاصـة أثنـاء                 

 مـن  �اإللهام، إال أنه يوافق على أن المالئكة قد تلقي الحق على لسان الملهم، كما قال النبـي                
تلقيه : ، وقال أهل العلم في ذلك     (٢)"إن اهللا وضع الحق على لسان عمر يقول به          : "حديث أبي ذر  

  . المالئكة على لسانه
كتبة األسفار المقدسة في نظر النصارى ملهمون، بمعنى أن الروح القـدس يـسيطر علـيهم          

 وبناء على هذا اإللهام –فيدفعهم إلى كتابة شيء، ويمنعهم من كتابة شيٍء آخر، وهم في كل ذلك 
 الوحي اإللهي، فاإللهام إذاً هو الوسيلة التي يتم بهـا          معصومون من الخطأ في تدوين     -المزعوم

  .كتابة، وتدوين الوحي عند القوم
أما في نظر اإلسالم، فإن تدوين الوحي اإللهي البد أن يبنى على ما هو أشد، وأقـوى مـن                   

  .مجرد اإللهام، أال وهو التلقين المباشر
��m����Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï: وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى     

���ß���Þ��Ý����Ü��Û��Ú�����Ù��Ø��×l ]=-�9١٩ – ١٦: ا��.[  

أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، فيفـصم عنـي وقـد           : "�ويشهد لذلك أيضاً قول النبي      
  .(٣)..."وعيت

  .هذا فيما يتعلق بتلقي الوحي

                                                           

   .٢٨ سبق تخريجه، ص (١)
في مناقب عمر بن الخطاب رضي اهللا (والترمذي، باب / ٤٥٠، ص)في تدوين العطاء(باب  رواه أبو داود،  (٢)

  .٨٣٦، ص)عنه
   .١٣١ سبق تخريجه، ص (٣)
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 على كتبة الوحي مـن الـصحابة         كان يمليه إمالء   �أما فيما يتعلق بتدوينه، أن النبي       : أقول
الكرام رضوان اهللا تعالى عليهم جميعاً، أما أن تترك مهمة تدوين الوحي لغير أصـحاب النبـي               

  .بدعوى أنهم ملهمون معصومون، فإن ذلك مما ال يمكن للعقالء التسليم به
  

  :مناقشة قضية عصمة الكتاب المقدس
ينهم، هل الكتاب ملهم بألفاظه، وحروفه،      يؤمن النصارى بعصمة الكتاب المقدس على خالٍف ب       

  أم هو ملهم بمعناه فقط؟
المسيحيون على وجه اإلجمال ال يؤمنون بأن اهللا        : (ويكفيني في هذا المقام أن أنقل هذا النص       

أملى الكتب المقدسة على المؤلفين من البشر، وإنما أتاح اهللا للمؤلف، أو الكاتب البشري أن يعبر                
  ).ة بطريقته الخاصة، مستخدماً قدراته الشخصية الفنية، واألدبيةعن الرسالة اإللهي

  :وقضية عصمة الكتاب المقدس مبنيةٌ على التسليم بأمرين
 .أن العصمة ال تكون إال لكالم اهللا عز وجل .١

أن اإلنجيل الموجود بين يدي النصارى اليوم هو المنزل على عيسى عليه الـسالم،               .٢
 .لىومن ثم يكون هو كالم اهللا تعا

ونحن المسلمون نرفض التسليم بكونه كالم اهللا رفضاً باتاً، وقد كفانا النصارى مئونة إثبـات               
اإلنجيـل حـسب    : ، فقالوا - عليه السالم    –ذلك، فقد نسبوا األناجيل األربعة إلى تالميذ المسيح         

  .الخ... القديس متى، واإلنجيل حسب القديس مرقس 
الم، بل إنهم نسبوا أحدها إلى لوقا، وهو ليس من التالميـذ            ولم ينسبوها إلى المسيح عليه الس     

  ).الحواريين(
هذا باإلضافة إلى بقية رسائل العهد الجديد التي نُسب بعضها إلى لوقا كذلك، وبعضها اآلخر               
إلى بولس الذي كان يهودياً حاقداً على النصرانية، ورسولها، وأتباعه، ثم تحـول فجـأة إلـى                 

 رؤيا إلهامية مدعاة، ونسبوا بعضها اآلخر إلى يعقوب، وبطرس، ويوحنـا            النصرانية بناء على  
  .التالميذ

أي أن النصارى أنفسهم يقرون بأن األناجيل، وبقية أسفار العهد الجديد ليست منزلـة علـى                
عيسى عليه السالم، فضالً عن أن تكون أسفار العهد هي وحي اهللا إلى موسى عليه السالم فـي                  

  .نظرهم
يكن العهد القديم، أو الجديد كالم اهللا المنزل على أنبيائه عليهم السالم فال يمكننا التسليم  وإذا لم   

  .بالعصمة المدعاة لهذه األسفار
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ومع كل ذلك فإننا لقبول دعواهم في عصمة اإللهام لكتابهم المقدس يجب علينـا أن نعرضـه    
  :على الشروط المفترضة  لصحة أي كتاٍب موحى به، مثل

 .ت نبوة صاحب الكتاب بحيث يتيقن استحالة صدور الكذب عنهأن تثب .١

 .أن تصح نسبة الكتاب المدعى اإللهام فيه إليه .٢

 .أن يكون سند وصوله إلينا متصالً سليماً من الضعف واالنقطاع .٣

 .أن يسلم متنه ومضمونه من التناقض في نفسه .٤

 .التاريخ، والواقعأن يسلم متنه من مخالفة الوحي اإللهي الحق، ومخالفة العقل، و .٥

أما من حيث نبوة الحواريين فالنصارى عامة يتفقون على عدم نبوة أي من الحواريين الـذين      
 .ينسبون إليهم أناجيلهم

وأما صحة نسبة الكتب إلى مؤلفيها، فإن ذلك مما ال يمكننا القطع به، والسبب في ذلك ضياع                 
وعدم تـوفر إال النـسخ أو       . لك القوم أنفسهم  النسخ األصلية لمخطوطات العهد الجديد كما يقر بذ       

، ومن المستحيل القطع بأن - كما يعبرون عنه–نسخ النسخ المكتوبة أو حتى التي أمالها المؤلف   
ويكفينا في ذلك مـا     . هذا الكتاب أو ذاك هو من تأليف أي من الحواريين في ظل هذه الظروف             

�    : (اب المقدس حيث ذكر فيها ما نصه      وجدته مسطراً في مقدمة الرهبانية اليسوعية للكت      & �NXGE

�ت   XGا� ZGT[- ;- (9?آ O) \]1&أ OTا�8]_0^�ت ا� ;- (د آ`9C� O) ;,(1%وا� =%`bر ا��Jc#ا ،

  .(O ^0ل ا�%��+ و�)Pf، وهd0J"- O= اRن (O ا�TH8`�ت

بل هي كلها نسخ أو نسخ النـسخ        ، وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه        
 .تب التي خطتها يد المؤلف نفسه أو أمالها إمالءللك

كتابان مقدسان على الرق  ، أو نصه كامالً  ، التي تحتوي معظم العهد الجديد    ، وأقدم الكتب الخط  
سمي كذلك ألنه محفـوظ فـي مكتبـة         ، )المجلد الفاتيكاني (وأجلهما  . يعودان إلى القرن الرابع   

أصيب بأضرار لسوء الحظ ولكنه يحتوي العهد       وهذا المخطوط مجهول المصدر وقد      . الفاتيكان
، والرسـالتين األولـى والثانيـة إلـى         ١٣/٢٥ - ٩/١٤ماعدا الرسالة إلى العبرانيين     ، الجديد

   .(١))طيموتاوس ورسالة إلى طيطس ورسالة إلى فيلمون والرؤيا
ـ     ن فهذا إقرار من جماعة من علمائهم بأن النسخ الموجودة اليوم ليست إال نـسخ مـأخوذة ع

األصل الذي ال يعرف أحد من النصارى على وجه الدقة شيئاً عن مصيره، وأن مـصدر هـذه                  

                                                           

  .١٢ص، العهد الجديد،  الكتاب المقدس (١)
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وإذا كان األمر كذلك فإن الجزم بصحة نسبة مخطوٍط ما إلـى كاتبـه ومؤلفـه                . النسخ مجهول 
  .األصلي يصبح ضرباً من الخيال

تـاب  ويشهد لذلك ما ورد في  قاموس الكتاب المقدس في معرض الحـديث عـن نـسخ الك                 
ولم يصل إلينا شيء من هذه النسخ، وكل ما وصلنا هو نـسخٌ عـن ذلـك األصـل                  : (المقدس

(...(١).  
   . نسبة بعض األناجيل إلى من نُسبت إليه- إضافة إلى ذلك-كما أن ِمن المحققين من ينكر 

  

  :نسبة األناجيل األربعة إلى أصحابها تفصيالً

اية كتابه كما هي عادة المؤلفين، وبذلك فالبد من         لعله من البدهي أن يذكر المؤلف اسمه في بد        

أن نجد أثراً ألسماء المؤلفين في مقدمة أناجيلهم، لكننا لم نجد شيئاً من ذلك، بل يكتفـى علـى                   

وكمـا هـو   . فحسب...) اإلنجيل وفقاً لـ أو حسب رواية القديس كذا   : (غالف كل إنجيٍل بعبارة   

 للداللة على صاحب الكتاب األصلي خاصةً مع التـسليم          واضح فإن هذه العبارة غير كافية أبداً      

  .بضياع األصل لهذا الكتاب

 بعض ما قاله علماء النصارى أنفسهم حول موضوع صحة نسبة باختـصار وفيما يلي سأورد    

  : األناجيل ألصحابها

 : إنجيل متى-١

عية ببيـروت   من نسخة الكتاب المقدس التي أصدرتها الرهبانية اليسوإنجيل متىفهذه مقدمة    
9[�ً      : (جاء فيها في معرض الحديث عن مؤلف هذا اإلنجيل       h PN� (آi, j �9k&l�) Z�m8ا� �، أ-

     ObNآ C9G�: مCس (وأ��,�E�E ،   n9�0Eه9)ا Z�cأ ،      O&��Z ا#ول -; ا��)ن ا�?Nا� O) (   oP`b إ�N,

   oT- 0لc(وي –ا�j  .  ء�ER09س(وآ?9) -; ا&�J9Eوأ n89&وه9)و n9&�k,أور ( ، s ا�)أي ,)ون ذ�

         P�0ن -; ذ�s أ&G[Tb, ;,iX9= أو�o      ����� وه�Nك t%E ا�9J�m8; ا�B 0لc(ا� ovb إ�N: أن 

 O&�&09ا� oT- �9k&l =,(`� را-9= أوw. 

�� �� ا����� � ���� ه� ا�راء��  .(٢))دون أن ��.'-! ,+ ذ�( )'& و$# "! �، ��� ا

: تلميذ المسيح فيقـول   ) متى(إلى  وهذا الدكتور موريس بوكاي يتتبع صحة نسبة إنجيل متى          

فلنقل صراحة بادئ ذي بدء أنه لم يعد ينظَر إليه باعتبار أنه أحد الحواريين أتباع المسيح وإن                 (

بالرغم من ذلك يقدمه باعتبار أنه أحد الحواريين في مقدمة ترجمته للعهد الجديد             ) تريكو. أ(كان  
                                                           

  .٧٦٣ قاموس الكتاب المقدس، ص (١)
  .٣٥ الكتاب المقدس، العهد الجديد، ص (٢)
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ـ   ": حيث يقول فيها عن متّى     ١٩٦٠التي أصدرها عام     ـى كان عشاراً وظيفتـه     ڤمتّى إلياس لي

أنه كان موظفاً بمكتب    : تحصيل رسوم العشْر على البضائع المنقولة المتحركة على الطرق؛ أي         

الجمارك أو ضرائب المرور بكفر ناحوم يحصل الضرائب لحساب الرومان عندما دعاه المسيح             

ه آباء الكنيسة بوجه عام مثل اوريجـين        وهذا بالضبط هو ما كان يعتقد     ". ليجعل منه أحد تالميذه   

ـ . وجيروم وإبيفان  ـى من تالميذ المسيح ڤولكن لم يعد أحد يعتقد هذا االعتقاد بشأن كون متى لي

إن مسألة واحدة تعتبر على جانب كبير من األهمية والخطورة لم يأبه لها ولم يضعها          . وحوارييه

وهذه المـسألة  . تباع وتالمذة المسيح المباشرين   في اعتباره كل من اعتبروا متّى من الحواريين أ        

  .(١))باللغة اليونانية لليونان والرومان الذين كانوا يتحدثون اللغة اليونانيةهي أنه كان يكتب 

  : هو- فيما بدى لي–ووجه الغرابة في كون لغة إنجيل متى هي اليونانية 

 –من أتباعه لم يكـن مـؤهالً         أن متى العشار ذلك الرجل البسيط الذي دعاه المسيح ليكون           

  .  ألن يتقن الكتابة باللغة اليونانية لدرجة كتابة اإلنجيل بها-عقالً

إن لغة إنجيل متى األصلية هي العبرية، ثم        : ولو اعترض علي معترض بأن هناك رأياً يقول       

متـى  تُرجم إلى اليونانية فإنه لم يسلم من النقد كذلك، إذ تواجهنا مشكلة انقطـاع الـسند بـين                   

  .والمترجم إلى اللسان اليوناني والتي يعجز النصارى عن حلها

 ولما تعذر على الباحثين معرفة اسم المؤلف عن طريق مقدمة إنجيله راحوا يبحثون بـداخل               

ولما كان اسـم المؤلـف غيـر        : (محتواه، وبين سطوره عن مالمح عامة قد تدلهم عليه، فقالوا         

اء ببعض الخطوط المرسومة له في ذات إنجيله ومنها أنـه    معروف بالتحديد، فاألنسب هو االكتف    

، وبأنه واسع اإللمام بنصوص التوراة وبالتراث اليهودي، وبأنـه          )متى العشار (معروف بمهنته   

  .(٢))كان يحترم رؤساء شعبه اليهودي

من المعقول أن يكون العشار أو جابي الضرائب البسيط محترمـاً لرؤسـاء شـعبه               : وأقول

، أما أن يكون واسع اإللمام  بنصوص التوراة والتراث اليهودي فمما قـد    -ا ذكروا كم–اليهودي  

 المزيد من   - من خالل نصوص اإلنجيل    -يدخله الشك، ويشتد هذا الشك حين يجمع القوم لمتى          

الصفات التي ال يصدق العقل أن تكون لجابي ضرائب متواضع، مثل ما ورد في مقدمة إنجيـل                 

� أن               : (ية اليسوعية من نسخة الرهبان  ) متى(NE ;b", == د��9)(%- Z�m8ا� +cف ا(%& j �N�8 آG)

      PbJ& �9k&lا O) =-0c(8ا� y-�8ا� t%`E OJTH& ،          O(��Z�m8 ,%)ف -; �0M) PG8 ^0,� ا�`�ع (

                                                           

علـي الجـوهري،   : موريس بوكاى، ترجمـة . ريم بمقياس العلم الحديث، د التوراة واألناجيل والقرآن الك (١)
  .٩٨، ص]ت.القاهرة، مكتبة القرآن، د[
  .٩٩ المرجع نفسه، ص (٢)



٣٣٧ 

 

�bوة             ، �G+ ا��THب ا�C�8س وا�C9���T ا�0M9د,=    �E +M,د�N, �E +�0)ه%`P ا�99N,C; و,h ء�cف رؤ(%, ،

   G%Tا� ;) O) رع�E  P9%-�c o0ع إ�b, v,(�:9+ و ،   =9G8� !}�T& ;- P89G%: O) �- oG� دC1, :  +�����

     ً!��C     (( و ه� ا�<;!ت =9ا�> 5;!ت �-9دي ,�67 أ�3, 4�5,C� ��~ آNآ ;رب 9E\ ,])ج -

 +,C(١)))و�  

على عشاٍر بسيط متواضع هو من المبالغة التي قـد تخفـي            ) مثقّف(وأعتقد أن التعبير بكلمة     

  .آخراً لهذا اإلنجيلخلفها مؤلفاً 

في إنجيله مـن    ) متى( اعتراف فريق من النصارى باقتباس       - كما يفاجئ الكثير   –ثم يفاجئني   

وتعظم المفاجأة حـين يـشكون فـي        . ، ولم يكن األخير من تالميذ المسيح عليه السالم        )مرقس(

تى إليه  مما يجعل البحث في صحة نسبة إنجيل م       . اعتماد كال االثنين على مصدر ثالث مجهول      

  . أمراً ال جدوى منه

ويتفق الجميع على أن متّى كان قد كتب إنجيله باالعتمـاد علـى مـصادر      : (بوكاي. يقول د 

مشتركة بينه وبين مرقس ولوقا ولكن روايته في إنجيله تختلف عن رواية إنجيل كل منهما فـي                 

إنجيله على مرقس   نقاط ومسائل جوهرية كما سيتضح لنا، ومع ذلك فقد اعتمد متى في صياغة              

  .(٢))ولم يكن مرقس بأي حال من الحواريين المباشرين للمسيح عليه السالم. إلى حد كبير

  : إنجيل مرقس-٢

. وكما تطرق الشك إلى صحة إنجيل متى إليه كذلك األمر بالنسبة إلى إنجيل مرقس، يقـول د        

كان حوارياً للمـسيح،    " سمرق"إنه ال يستطيع أن يعتبر      : قد كتب يقول  " كولمان. أ"إن  : (بوكاي

إن متّى ولوقـا لـم يكونـا        : "عن مصداقية إنجيل مرقس بقوله    " كولمان"وبالرغم من ذلك يدافع     

" ليستخدما هذا اإلنجيل مثلما فَعال لو كانا يعرفان فعالً أنه غير مؤسٍس على تعاليم أحد الحواريين  

لدهشة التي تعترينا عندما نجـد      ولكن هذه الحجة حجة ضعيفة واهية ال تكفي إلزالة العجب وا          

أن أقدم األناجيل الذي اقتبس منه الحواريون األناجيل التي كتبها كـل مـنهم لـم يكـن أحـد        

(٣) )الحواريين الذين شاهدوا وسمعوا مباشرة المسيح
 

ويشير الدكتور بوكاي إلى أن المحققين من النصارى في مسألة تأكيد نسبة إنجيل مرقس إليه               

 باإلشارات الكثيرة فـي العهـد       - لخلو مقدمة اإلنجيل من اإلشارة إلى الكاتب          نظراً –يتشبثون  

ولكن نالحظ نحـن    : (، ثم يعلق قائالً   "مرقس"ولقبه هو   " يوحنا"الجديد التي تشير إلى رجل اسمه       

                                                           

  .٣٥ص، العهد الجديد،  الكتاب المقدس (١)
  .٩٩ التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص(٢)
  .١٠٢ المرجع نفسه، ص(٣)



٣٣٨ 

 

وحتى نصوص إنجيل مـرقس كلهـا، ال        " مؤلف إنجيل "أن هذه اإلشارات ال تشير صراحة إلى        

  .(١))تشير إلى أي مؤلف

إن نَقْص المعلومات الخاصة بصحة نسبة إنجيل مـرقس إليـه قـد أفـضت               : (ويتابع قائالً 

الذي كان يلبس إزاراً على عريه وترك       "بالمفسرين إلى التهافت، والمبالغة في داللة قصة الشاب         

وعلى أساس أن مرقس هو الوحيد الذي       " اإلزار وهرب وهو عريان عندما شُِرع في اإلمساك به        

فتهافت المفسرون على استنتاج    ) ٥٢-٥١: ١٤إنجيل مرقس   (إنجيله حكاية هذا الشاب     حكى في   

وتقـول مقدمـة الترجمـة      . أنه كان من الحـواريين    : أن مرقس كان هو نفسه ذلك الشاب؛ أي       

توجد عالمة على الـصحة بإمـضاء       وبسبب هذه الذكرى الشخصية     : "المسكونية في هذا الصدد   

 هذا يدل على أن صاحب هذا اإلنجيل كان واحـداً مـن شـهود              إن": "كولمان"ويقول  . "مجهول

  .(٢)")العيان

  .وأياً كان استنتاجهم فإنه ال يشفي الغليل للقطع في أمر هوية كاتب هذا اإلنجيل

وبذلك انتفـى هـذا     . إليه قضيةً مشكوكاً فيها   ) مرقس الحواري (ومن ثم صارت نسبة إنجيل      

الشرط السابق وهو القطع بنبوة مؤلف الكتاب الملهـم،         ، وإذا جمعنا معه     )صحة النسبة (الشرط  

  .ولم يكن مرقس قطعاً من األنبياء فإنه ينتفي اعتبار الوحي في هذا الكتاب من هذا الوجه

   : إنجيل لوقا-٣

فقـالوا  ) لوقا(    حاول علماء النصارى التعرف على شخصية كاتب اإلنجيل الذي نسب إلى            

يقـول هـذا    . د عليه إيريناوس الذي عاش في أواخر القرن الثاني        وهناك تقليد أقدم شاه   : (مثالً

 ٢ و ٢٤ وف   ١٤-٤في قول   ، التقليد إن كاتب اإلنجيل الثالث هو لوقا  الطبيب الذي ذكره بولس           

 .١١-٤تيم 

، وقد وجد الكثيرون دليال على مهنة كاتب اإلنجيل الثالث الطبية في دقة وصـفه لألمـراض               

ألن المفردات التي يستعملها ال تختلف عن المفردات التـي كـان            ، ولكن هذا الدليل ليس قاطعاً    

  .(٣))يستعملها كل انسان مثقف  في ذلك الزمان

  

  

                                                           

 .١٠٢لم ، ص التوراة واإلنجيل والقرآن والع(١)
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة(٢)
  .١٨٥، العهد الجديد،  الكتاب المقدس(٣)
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  :بوكاي على عدم القطع بعمل لوقا وشخصيته قائالً. ويوافق د

لقد كانت هناك محاولة للتعرف على شخصية لوقا باعتبار أنه كان طبيباً اسمه لوقـا، وقـد                 (

أن آثـار مهنـة   "وتالحظ الترجمة المسكونية لإلنجيل . س وذكره في بعض رسائله  أشار إليه بول  

الطب التي كان يمارسها لوقا قد ظهرت آثارها في معالجته للنصوص المعتلة وإصالحه لشأنها،              

كما كان لوقا يشخص ويعالج الحاالت المرضية للناس الذين كان يتولى عالجهـم مـن خـالل                 

إن لوقا ال يعطي شخصياً وال يوصـي        .  تقدير مبالغ فيه كل المبالغة     وهذا" اشتغاله بمهنة الطب  

إنساناً مثقفاً من مثقفي "والمفردات التي يستخدمها تدل فحسب على أنه كان   . بعالج من هذا النوع   

كان رفيق سفر لبولس فـي      " لوقا"ذلك العصر، وقصارى القول هو أنه كان هناك شخص اسمه           

  .  (١))رحلته

رفيـق  " لوقا"هل كان ذلك الشخص المدعو      : والسؤال هو : (ور التساؤل التالي  ثم يطرح الدكت  

  .(٢))كولمان يعتقد ذلك.؟ إن أ"لوقا"سفر بولس هو نفس الشخص الذي كان طبيباً يدعى 

مما يدل على عدم الجزم على هذه المسألة التي قد تبدو من المـسلمات عنـد جمهـرة مـن                    

  .الالهوتيين النصارى

زعزع الثقة ليس في صحة نسبة المؤلف إلى صاحبه فحسب، ولكنه يزعزعها            وهذا التساؤل ي  

  .في  شخصية المؤلف كذلك

إن هذا اإلنجيل هو معروف النسبة، وأنه مـن وحـي اهللا            : فهل يمكن أن يقول قائٌل بعد ذلك      

 ! تعالى ؟؟

 : إنجيل يوحنا-٤

ه، فقد جاء في مقدمته     تسرب التشكيك في نسبة هذا اإلنجيل إلى صاحبه كما تسرب إلى سابقي           

`P إ�8�ع      ، وأ-� ا�9k&l ا�)ا�E   (:من النسخة اليسوعية له ما نصه     h م�N"; أ-) :   ;9J�m98� ا�8k)

9�&n     ، ��&0ن -0را:0ري (G:(: و n9&�k,ري واورCNHclا n�N89Gوا� (     oPT`b إ�& ;C<0ن �"T,

�ND0, ،   C9X)ة -;     ، أCD اM>C": (1� ON>l+ �; أ-) أآ9B =�GD ك�Nه \o   وآ�&G99; و�&� ا�)و-

  (٣)).�9DBEن )� =Bدده� �� ه�ا اB,C ,� دون ا�'�9ء إ�& ا�@7'�?، رأMc+ ا��Hه; آ�,0س

                    OM�lا OD0�"= ا�E Pc�cأ oG� +H", يiا� =`bNا� ="B ط(1E �_ا�� O) حC�, دد(Tا ا�iوه

  .(O أي آ�Tب

                                                           

 .١٠٦التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص  (١)
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة(٢)
  .٢٨٧العهد الجديد، ص،  الكتاب المقدس(٣)
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        Z,("T0�0ع ا�E y98GTا� oا~ إ�C%T, P&إ �E ،sذ� CN� Z�0T, (-#و�9\ ا +MG8ب ا��THا ا�iه O)– 

; أن            –آ0�C, �8ن   H8, Z�ب، إذ آ9THا ا�i8= �; ه�O ا�%J& o)ة ,�0د&� إ�HJا� ~iM� +9GbTوا� ،

  !,0Hن -CN� ;- PE oًD0 اC, P��N: +> ،K ا�Z,("T؟؟

         P�& �- سC�8ب ا��THG� =9�0b9ه`�&9= ا�(ا� =[b& =-C�- O) ء��) :      �(8; ا�)ا�y أن ا�9k&l آ8

  ,C,9; أE 0ه  �N       �>;��FG� 6!�9ا )'�# اH��و� N( أ�-� أF!�9ا أ��Mً!  ، ٢١أ5?ر I= JED,�� ا

 <�'E@�   ).١٩/٣٥ و ١١/٢ و ٧/٣٩ و ٤/٤٤و ) ٤/١ور�8E  ( ٤/٢-?� ( JED ا

 (ُ�دGQ\  إ$�!ع )'& أ�-! ,� ,B$+ ,�-9ل     (�NMك   ) ٨/١١ – ٧/٥٣( أ-� روا,= ا�8)أة ا��ا&9=     

 �Dj ;-ز O) )- ء�� sذ� �- Oس وهC�8ب ا��TH(١)).; ��&0ن ا�  

                 ،�ME�"B# +MG9�� وC%E هi~ ا�J�0= ا�b),%= -� ا�`"� (O أ�0ال ا���Nرى 0Dل b& ="B`= أ&

sذ� =��"Tc�E م�k�9 ا�_Tcأ.  

  .و,OJTN -� هiا ا#-) :"�� أh CD)وط ا�T`�ر ا�O) OD0 ا��THب ا�C�8س �Cى ا���Nرى

•            ~i�ن ا��0م         وأ-� -; �9D ا:��ل ا�CNb (�ن ا�`"� (O ه) ،P; ورا{- �}�^ j �8- =��bا�8

�J1ف                        Tcj �_0ر ا#&��9c ;9E �9; (�Cًا ,�_)ه+ إ�o ا�`"J�m�� إ�o ا�8T8ا� CNbون ا�C�TJ,

                           sC ذ�%E رئ�� ا����J9� ،(; هiا ا#-- sٍH1: O0ن (Gّ�, sذ� C%E +M&إ +> ،O�9�"ا� v:�Hه0,= ا�

         P9G� CM18�{�9�E               +Mع ا�LbN ا#9GB= ا�iي أوردت -� ,G� اف(Tوا� ،=M� ;- (ٍ_cة أC� �`� 

 =)�fl0�0ع اE)Z,("Tة) ا���C88= ا�MG80ص ا��Nا� oG�. 

     +G) +M�() ف�TQا oG� رى��Nا� vTآ O) �9��&#ا C9&�cا�`"� �; أ O) يCM� \*(JTcا Cو�

      N� ًا(`T%- �ً�T- ًاCNc CC أ�C أ<)ًا k8� oTD)د i, o�Cّ- CNcه�8d t%`E vي (�ً� �; أن أ�

  .ا��0م

                 CN� سCوC�)ان ا�CNb ا�C�) ON%, ��T8ان (hط �(h ;- C,Cوط ا�T`�ر ا�O) OD0 ا��THب ا��8

  .ا���Nرى

Cًا،            •Eأ ��"T- (�ن هiا *9) �MN9E �89) رض�%Tا� ;- =cC�80ص ا��Nا� =-�c �9D ;- �-وأ

     sذ� oG� �8ذجNا� ;- C,C%ورد ا��cو .  ) t��NTى ا�C- �D�, 0ص�Nا� sG: O) �-�T8وا�   �MN9E �89

o��%: Kا CN� ;- =8MG- �M&أ sذ� C%E �9 ا��0ل"Tb, �9"E. 

•                        ��، آ8M� �"JTo أي -G� oJ[, j ��ر,L، وا�0ا�Tوا� ،�و:t��N هi~ ا�0�Nص -� ا�%�

o��%: Kء ا�h إن ��Jا ا�iه ;- �fة -0اC� O) ;9E�c. 

                                                           

  .٢٨٦ص، العهد الجديد،  الكتاب المقدس (١)
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     =�E�bء :"�� ��98 ا�1)وط ا��JT&�Eم ��� =     و!�-�'�( ا��U<9ص ا��I�.D ����@�    S� ?7ن د)�9ى ا�

  .)U? ا�U<!رى
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  المطلب الثاني
  .موقف اإلسالم من مفهوم الروح القدس، ودوره في حدوث اإللهام عند النصارى

  
سبق عند الحديث على موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند اليهود ذكر مفهوم الروح القدس               

 الذين ذُكروا في كتاب اهللا تعالى في        وفق التصور اإلسالمي، وأنه ملك كريم من رؤساء المالئكة        
�m��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m: مثل قول اهللا تعالى

��yl ]٩٨: البقرة.[   
 وقد اختلف مفهوم الروح القدس عند النصارى عما كان عليه في زمن المسيح عليه الـسالم،               

ربية هو عملية إلقاٍء في الروع،      فكما أن اإللهام من وجهة نظر اإلسالم، ووفقًا لقواميس اللغة الع          
 كما سبق في موقـف اإلسـالم مـن    –وليست حلوالً من الروح القدس في نفس أو جسد الملهم          

  .-دعوى اإللهام عند اليهود

ومن هنا يظهر االختالف الكبير بين معتقد النصارى، ومعتقد المسلمين فيما يخـص الـروح               
  .القدس، ودوره في حدوث اإللهام

  



٣٤٣ 

 

  ثانيالمبحث ال
  .موقف اإلسالم من دعوى قيام عقائد النصارى على اإللهام

  المطلب األول
  .موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة التثليث على اإللهام

  
ادعى النصارى قيام عقيدة التثليث على اإللهام كما بينتُ مفصالً في المبحث األول من الفصل           

  .الثاني من الباب الثاني
  : وذلك من عدة أوجه- كما يدعي النصارى–ها كانت وليدة اإللهام ولكننا ال نسلّم بأن

  .هذه الدعوى تناقض نصوص القرآن الكريم: أوالً
  .التوحيد: أتت أدلة الكتاب العزيز لتؤكد على حقيقة واحدة وهي

  ].١: اإلخالص[  �m��E��D��C��B��Al: ومن أمثلة ذلك قول اهللا تعالى
����m���v��u��t��sw��ª��©¨��§�����¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{��zy��x: وقوله تعالى 

��Ä��ÃÂ����Á����À��¿��¾��½��¼��»��º¹��¸��¶���µ��´��³��²±���°��¯��®��¬��«
��Ð��Ï���Î��Í���ÌË�����Ê�����É��ÈÇ��Æ�����������Ål ]٢٥٥: البقرة.[  

  .]٣٩: يوسف[ ��m����b����a����`����_������^�������f����e����d����c��gl: وقوله تعالى
  ].١٦٣: البقرة[ �mÒÑ�����������Ð��Ï���Ù����Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Ó��l: وقوله

  .بل إن اهللا عز وجل قد بين أن القول بالتثليث هو كفر ال يرضاه اهللا تعالى
���m��}��|��{ji�����h���g��f���e��d��cb��a��`��_��~��m��l��k: قال تعـالى  

��s�������r��q���p��o��n��v��u��t�l ] ٧٣: المائدة.[  
�m��O��N��ML��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A: وقال تعـالى  

��_^���]��\��[Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��d��cb��a��`
lk�������j��i��h��gf��e��|��{��zy��x��w����v��u��t��s��rq��p��o��n��m��

��~��}l ]١٧١: النساء.[  

¨���m: ي جميع الديانات السماوية واحدة ، ويشهد لذلك مثل قول اهللا تعـالى            وبما أن العقائد ف   

�¶��µ��´��³��²��±��°��¯�����®��¬��«��ª��©��º���¹��¸�

Ä��Ã��Â��Á�����À��¿��¾��½��¼��»��Å��l ]١٣٣: البقرة [  



٣٤٤ 

 

¨��©�����m��¯��®��¬��«��ª:وقوله تعـالى عـن النـصارى      

��²���±��°¼��»���º¹��¸��¶��µ��´��³��Á��À��¿¾�����½��

ÂÃ��l ]٣١: التوبة  [  
ولو كانت هذه العقيدة قد بنيت على إلهاٍم صادٍق معتبٍر، لما أتت نـصوص القـرآن الكـريم                  

  .بخالفها، بل وبالشهادة على معتنقها بالكفر
  .هذه الدعوى تناقض نصوص التوراة، واإلنجيل: ثانياً

 فأكـدت   - أو بقايا الحق منها    –، أتت التوراة    كما أن القرآن الكريم أكّد على قضية الوحدانية       
  :على األمر ذاته، في مثل األعداد التالية

٤" .١  ُ�p¡ِاxَ�ِْإ `gَ �ْtَ�ِْا :   ٌ�rَِوا Îَرب `�َ�ُVِإ vبwxV٥. ا           َ�uِm�ْjَ ��mُآ �ْmِ̂ ِْ̂� ُآ�� m|ِSْaََ� َو  �َ�َVِإ wبwxVا vÁUِªُYَ، 

�َ{ِwdaُ ُآ�� �ِْ̂  ].٥-٤ :٦تث " [. َو
٣٩" .٢                        �ْmِ̂ َْ̧رِض  dْmYَ �ْmُِ̂ق، َو�mSَ�َ ا QِSَ�ْ`Yَ اdْmpَVَْم َوَرد�ْد m|ِSْaَ XmYَِ� َأنw اwxmVبw ُهdَm اXmYِ �ُmV²ِ اtَwumV`ِء 

 ].٣٩: ٤تث " [.dَ�ِ �َpْVَاُ®. َأْ�َ�ُ�
٣. "                   َ]}َ Qُm�َْرِك ا`m|َªَpَVَْو ،�ِm�ََ̧ ََ̧زِل ِإ�mVَ ا mَِ̂� ا  Qْm�ُ�َVِإ wبwxmVا اdِرُآ`m�َ اdُ̂ daُ        ��mُآ �mSَ�َ XVِ`mfَªَtُVْا �َmVِ

 ٍÑp|ِuْmm{ََو �ٍmmَآxَ�َ .َ�كَ  ٦mmrَْو vبwxmmVا dَmmُه hَmmjِْ�َه`،    . َأmm�ْ}ُ w�mmَواِت َوُآ`tَwummVَء ا`tَmm�ََواِت َو`tَwummVا hَfْ�َmm³َ hَmmjَْأ

          ̀�َwSُآ `�َppِUْ{ُ hَjَْوَأ ،`�َpYِ `َ̂  wَر َوُآ�`Uَ|ِVَْوا ،`�َpْSَ�َ `َ̂  wَْ̧رَض َوُآ� : ٩نح  " [.َوُ{ْ�ُ� اtَwumV`ِء uْmgَ �َmVَُ¥�ُ      . َوا
٦-٥.[ 

Ŝَُِ� ِإxَ�ْاِ¡pَ� َوYَ`ِدgِ�، َربv اd�ُ¥ُVِْد٦" .٤  vبwxVُل اdeُgَ اiَ�َي«: هxِpْÒَ �َVَوَ· ِإ ،xُ¹ِÈا `jَُل َوَأwَ̧و " .َأjَ` ا
 ].٦: ٤٤إش [

٥" .٥xُmm¹َ´ �َpْmmVََو vبwxmmVا `mmjَاَي. َأdَmm�ِ �َmmVِإ ·َ .�َmmªُeْw�jَXmm�ِYْxِfْ{َ QْmmVَ hَmmjِْق ٦.  َوَأxِ�ْmmَ̂  �ْmmِ̂ dmmtُSَfْgَ Xْmm�َVِا 

َْ̂¿xِِ�َ�` َأْن xِmpْÒَ �َpْVَي        �ِْ̂ �d¼َmُُ̂ر اdmv�Vِر َوVِ`m¹َُ± اjِ`m³َ ،�ِmtَSْv¬Vُ�          ٧. َأmjَ` اwxmVبv َوxm¹َ´ �َpْmVَُ       . اtْw�Vِ� َو

�xw�Vا ±ُVِ`¹َِم َو]َwuVا .iُِآ�� ه �ُjِ`³َ vبwxVا `jَ٧-٥: ٤٥إش " [.ِ®َأ.[ 
 وعلـى   –وكذلك األمر بالنسبة لإلنجيل، فإن المواضع التي لم يتسرب إليها التحريف تـشهد              

  . بوحدانية الخالق عز وجل-لسان المسيح عليه السالم ذاته 
  :ومن األمثلة على ذلك

َ�` اQُ�SfَtُVْ اÑُVِ`w¼mV، َأيw     َأvg«:َوِإَذا َواw�eَ{َ �ٌrَِم َوaَ`َل �Vَُ    ١٦: "ما ورد في إنجيل متى ومرقس ولوقا       .١

wg�ِ�ََُ̧�؟ tَVِ`َذا َ}UًVِ`³َ Xjd�ُ�ْ`؟ pْVََ� َأUًVِ`³َ �ٌrَ` ِإ·w َواeَYَ:» �ٌrِ`َل ١٧�ُVَ» ³ََ[ٍح َأd�ُªَVِ �ُtَ�َْن XَVِ اpَUَVْ`ُة ا

Zُا dَ١٧-١٦: ١٩متى " [.َوُه.[ 



٣٤٥ 

 

َ̧نw َأm�َ`ُآQْ َواmrٌِ� اiِmwVي XmYِ               َوَ· َ}d�ُ�ْmا Qْm�ُVَ أَ     ٩: "ما ورد في إنجيـل متـى       .٢ َْ̧رِض،  �mSَ�َ `m�ً ا

 ].٩: ٢٣متى " [.اtَwuV`َواِت
، وذاع  )ولـيس اآلب  (وقد فشى التعبير عن الرب تعالى حتى في نصوص العهد القديم باألب             

-ك تأكيداً لذل  –كما جاء في قوله تعالى      ) عباد اهللا (بدل  ) أبناء اهللا (في أوساط بني إسرائيل كلمة      
:�m��C��B��AHG��F��E��D��T��SR��Q��P��O��N��ML��K��J���I��

��d��c��b��a`��_���^��]��\��[��ZY��X��W��V���Ul ] ــدة : المائـ
١٨ .[  

  .وعليه فإن المقصود باألب هنا هو الرب المعبود
وهـو  . اهللا هو أبونا، وهو الكل في الكل في ديانتنـا   : "يقول متى هنري في تفسيره لهذا العدد      

. منه وحده نستقي حياتنا الروحي، وعليه وحده نعتمد       . وهو حياتها وسيدها  . صدرها ومؤسسها م
   (١).."وهو أب كل األنوار

ومما الحظته سكوت المفسر وليم إدي عن االستفاضة في شرح هذه الجملة، واكتفـى بـأن                
 .المسيح لم يقصد نفي األلوهية لنفسه، وإنما ألغراٍض أخرى ال داعي لذكرها هنا

! اْذَهpْm�َ `mgَ Áْmَ�`نُ     «:maَ iٍm©ِ�َprِ`َل duُmgَ �ُmVَعُ       ١٠: "قال المسيح إلبليس كما ورد في إنجيل متى        .٣

dªُ�ٌَْ̂ب  �ُwjَ̧ :�ُ|ُfْ{َ ®ُ�َrَْو ®ُ`wgَوِإ �ُ¥ُuْ{َ �َ�ِVب� ِإwxSVِ«.] " ١٠: ٤متى.[ 
ك تسجد، وإيـاهم وحـدهم      لثالثة أقانيم آلهت  "ولو كان هنالك ثالثة أقانيم لقال المسيح إلبليس         (
  .(٢))، أو أشار إلى هذه األقانيم أقل إشارة"تعبد
mَِ̂� اm|َªَ�َVِْ� َوQْ�ُfَtِm�َ           ٢٨( كان يعلّـم اليهـود       � أن عيسى    مرقس روى لقد( .٤  �ٌmrَِء َوا`m¥َYَ

      ُ�Vَkَ�َ ،`�ًuَrَ Qْ�ُ�َ`}ََأ �ُwjَرَأى َأ `wtSَYَ ،َوُروَن`Uَªَgَ:»   wَأو Xَِه �ٍwp³َِو �ُwgُ���؟ َأVْعُ   ٢٩» ُل اduُmgَ �ُm�َ`}َkَYَ:»  َلwَأو wِإن

  َXِه `gَ`³َdَVُْآ�� ا :  ُ�p¡ِاxَ�ِْإ `gَ �ْtَ�ْا .   ٌ�rَِوا Îَرب `�َ�ُVِإ vبwxV٣٠. ا       �ْmِ̂ mِْ̂� ُآm|ِSْaَ ��mَ�، َو  �َm�َVِإ wبwxVا vÁUِ{َُو

mِْ̂� ُآmaُ ��mْ�َرِ}�َ        ِْ̂� ُآ�� xِm�ْYَِك، َو ُ̧و�mVَ   هm . ُآ�� uِ�ْjََ�، َو m�َSُµِْ̂` ِهXmَ   ٣١. iِِ® ِهXَm اwpm³ِdَVُْ� ا  �ٌmpَjِ`»ََو :  vÁmUِ{ُ

 َ�uِ�ْ�ََآ �َ|َgxِaَ . ِ�pْ{َ`َه �ِْ̂  Qَ¬َ�ْى َأxَ¹ُْأ �ٌwp³َِو �َpْVَ« .٣٢Áُ{ِ`�َVْا �ُVَ َل`eَYَ:»   ُQm�Sfَُ̂  `mgَ ً�اm�p}َ .   ،hَmSْaُ �±UَVْ`m�ِ

     َd�ِ xُ¹َ´ �َpْVََو �ٌrَِوا Zُا �ُwjَ̧®ُ٣٣. ا               ��mُآ �ْmِ̂ mِْ̂� ُآ��m اw�mVْ�ِ�، َو ِْ̂� ُآ�� اQِ�ْ�َVْ، َو ِْ̂� ُآ�� اÁِSْeَVْ، َو  �ُªُw|Ûََ َو

            ِÑ¡ِ`�َwimVِت َوا`maَxَUْtُVْا �ِmptِ}َ �ْmِ̂  �ُ°َmYَْأ Xَmِه ،�ِ�ْw�V`mَآ ÁِmgxِeَVْا �ُw|Ûََ mwtSَYَ` َر´ُ® duُmgَُع َأmwjُ�    ٣٤. »اeُVْْ�َرِة، َو

                                                           

  ).٢/٢٨٣( تفسير إنجيل متى،  (١)
، ]ت.دار الفـضيلة، د   [علـى الجـوهري،     : محمد وصفي، مراجعة وتقديم   . المسيح بين الحقائق واألوهام، د     (٢)

  .١١٠ص



٣٤٦ 

 

fَ�ِ َب`mm}َُ�َأmmVَ َل`mmaَ ،�mmeْ:» ِZِت اdmm�ُŜََ  �ْmm�َ ً�اmmpfِ�َ hَuْmmVَ« . ُ�Vَkَuْmmgَ َأْن �َmmVِذ �َmmfْ�َ �ٌmmrََأ xْuُmm¥ْgَ QْmmVَــر ) [!َو م
٣٤-٢٨:١٢[ 

 في مقام التعليم واإلرشاد، فال بد أن يصدق فيهما، ولما سأله اليهـودي              �إن المسيح    .٥
بالرغم من ذلك تجد المسيحيين يـدعون       عن أول الوصايا أجابه أنها اإليمان بالتوحيد الحقيقي، و        

                 أن الوصايا هي اإليمان بأن اهللا ثالثة أقانيم ممتازة امتيازاً حقيقياً، وأن كل أقنوٍم له عمٌل خاص
 .به

أنا إلهكـم رب واحـد وثالثـة    :" ، ولم يقل" الرب إلهنا رب واحد: "أال ترى أن المسيح يقول 
  !هه كذلك؟، بل اعترف بأن اهللا تعالى هو إل"أقانيم

، أن اهللا واحد   " أال ترى أن المسيح قد سر من اليهودي، وشهد أنه أجاب بعقٍل حين شهد معه              
  .(١)؟"وليس آخرسواه

    
  .تأثر النصرانية بعقائد الوثنيين في تعدد اآللهة: ثالثاً

إن موضوع تعدد اآللهة موضوع يكاد أن يكون عاماً في جميـع            : (يقول الدكتور أحمد شلبي   
على اختالٍف فـي    . ثقافات القديمة، قال به المصريون القدماء، وقال به اآلشوريون والبابليون         ال

  .(٢))عدد، اآللهة ومكانتها، واختالف في تصور صلة اآللهة بعضهم ببعض، أو صلتهم بالبشر
 فالديانة البرهمية كانـت   . (وقد اتخذت هذه الديانات من التثليث وسيلةً للتعبير عن تعدد اآللهة          

 ديانة توحيد، مشوبة بعقائد وحـدة الوجـود         - على ما يبدو من نصوص أسفارها        –في أصلها   
، ولكنها تغيـرت    ...وتناسخ األرواح، ورجوع الكائنات إلى الخالق، وما إلى ذلك من المعتقدات          

  .(٣))وحرفت على مر األيام، وحلت محلها عقيدة التثليث
، "ترى مـورتي  "وسيفا، ويطلقون عليها في لغتهم      فأشهر معبودات الهند هو برهمة، وفشنو،       

  :وهي جملة مركبة من كلمتين سنسكريتين
 ومعناها ثالثة" ترى" ∗
 ومعناها هيئات، أو أقانيم" مورتى" ∗

  
                                                           

  .  المرجع نفسه، نفس الصفحة(١)
  .١٣٠، ص]م١٩٧٧القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، [، ٥أحمد شلبي، ط. المسيحية، د(٢)
القـاهرة، دار نهـضة مـصر،    [، ٢علي عبدالواحد وافي، ط.الم، د األسفار المقدسة في األديان السابقة لإلس   (٣)

  .١٨٥، ص]م٢٠٠٤



٣٤٧ 

 

  :ويرمزون عن هذه األقانيم الثالثة بثالثة أحرف هي
  ..، وال ينطقون بها إال في صالتهم"أوم"األلف، والواو، والميم، ويلفظونها 

 صنم له ثالثة رؤوس على جسٍد واحد، والمقـصود منـه            –وجد في أنقاض هيكل قديم      وقد  
  ..التعبير عن الثالوث

وجاء في الكتب الدينية الصينية أن أصل كل شيء واحد، وهذا الواحد الذي هو أصل الوجود                
  ..اضطر إلى إيجاد ثاٍن، واألول، والثاني انبثق منهما ثالث، ومن هذه الثالثة صدر كل شيء

والمصريون القدماء كانوا يعبدون إلهاً مثلث األقانيم، مصوراً في أقدم هياكلهم، وهـو جنـاح    
  ..طير، ووكر، وأفعى

ويعتقد أن تسمية األقنوم الثاني من الثالوث المقدس كلمة هو من أصل وثني مصري، دخل في 
  ..غيره من الديانات

  ..وأبولو المدفون بدلهي يدعى الكلمة
 أن الكلمة هي اإلله الثاني،   – اإلسكندري الذي كان يعلمه بالتو قبل المسيح         وفي علم الالهوت  

  ..ويدعى أيضاً ابن اهللا البكر
  ..الكلمة، والوسيط، ومخلص الفرس" متروسا"وكان الفرس يدعون 

  :الكلمة، ويتوسلون إليه بهذا الدعاء" مردوخ"وكان اآلشوريون يدعون 
  ..أنت القادر الموفق، ومانح الحياة

  ..أنت الرحيم بين اآللهة
  ..أنت ابن اهللا البكر، خالق السموات واألرض، ومالكها، ليس له شبيه

  (١)..أنت الرحيم ومحيي األموات
  (٢).وهكذا يظهر األثر البالغ للوثنيات القديمة في تشكيل عقيدة التثليث لدى النصارى

  . رب العالمينوإذا ثبت ذلك ثبت بطالن نسبتها إلى اإللهام اإللهي، والحمد هللا
  .دعوى التثليث تناقض العقل: رابعاً

يدعي النصارى أن ديانتهم تقوم على التوحيد، وأن التثليث الذي يؤمنون به ال يخـرق هـذا                 
  .التوحيد المزعوم

                                                           

  .١٦٥-١٦٣، ص]ت.دار الطباعة المحمدية، د[محمد سيد أحمد المسير، . أصول النصرانية في الميزان، د(١)
ـ ه١٤١٩بيروت، دار الجيل، [ط، .جـ، د٤٠ راجع للتوسع في ذلك، قصة الحضارة، ول وايريل ديورانت، (٢)

القاهرة، [، ١أحمد علي عجيبة، ط   . ودراسات في األديان الوثنية القديمة، د     )/  وما بعدها  ٣/٢٠٤(،  ]م١٩٩٨ -
  ].م٢٠٠٤دار اآلفاق العربية، 



٣٤٨ 

 

وإذا سألتهم كيف يكون اإلله واحداً ثم يكون ثالثة، أجابوا بأن هذا سر إلهي ال سـبيل إلـى                   
  .إدراكه بالعقل

، ولكنها وحدانيةٌ مبنيةٌ على - على حد زعمهم –ارى اليوم يعتقدون بوحدانية اهللا تعالى والنص
  .  مما يجعل التسليم بها أمراً مستحيالً عقالً ومنطقاً. التثليث

 يتكون من ثالثة أقانيم     - تقدس عما يقولون   –  إذ كيف يمكن إلنسان أن يصدق أن اهللا تعالى          
 واحد منها متميزاً عن اآلخر في طبيعته، وعمله، بل ويكلـم            بحيث يكون كلُّ  ) شخوص مختلفة (

 !! بعضها بعضاً، ويرسل بعضها بعضاً؟
إذا وصف اإلنسان   : (وقد حاول النصارى محاوالت يائسة للتوفيق بين التوحيد والتثليث فقالوا         

نـه ال   بأنه واحد وثالثة، فإن هذا الوصف يبدو ألول وهلة أنه يتعارض مع الحقيقـة، أل              ) مثالً(
يمكن أن يكون شخص بعينه واحداً وثالثة، لكن إذا تبين لنا أنه يقصد بهذا الوصف، أن اإلنسان                 
واحد من جهة المظهر، وثالثة من جهة الجوهر، فإن الشك في صدق هذا الوصف يزول بالتمام                

ثالثة ألننا نعلم أن اإلنسان واحد في مظهره، وفي الوقت نفسه هو جوهرياً مكون من    . من أمامنا 
  )١().عناصر، فهي الجسد والنفس والروح

فإن اإلنسان وإن كان مكوناً من هذه العناصـر الثالثـة، فإنـه ال              . وهذا القياس قياس باطل   
يتصور انفصال بعضها عن بعض، ولو وقع ذلك بأن فارقت الروح الجسد مثالً، فإن اإلنـسان                

 تظل ذاته قائمة مع انفصال      -يقولون تعالى عما    –وهم يدعون أن اإلله     . يموت وتنحّل مكوناته  
  .مكوناتها بعضها عن بعض

وكذلك األمر بالنسبة إلرسال األقانيم بعضها لبعض، وتكليم بعضها لبعض، فإن اإلنـسان ال              
 إذا سلّمنا بعدم الترادف بين الروح       –يمكن أن يكلّم جسده نفسه، وأن ترسل روحه جسده وهكذا           

  . -والنفس بادئ ذي بدء
  :  هذه العقيدة في عدة نقاٍط قائالً– الالمع -ا التوافق المزعوم لخّص المؤلفولتوضيح هذ

 بما أنه اليراد بوحدانية اهللا الجامعه، أنه واحد من جهة تعيينه وجامع أيضاً من جهـة                 - ١( 
تعيينه، بل يراد بها أنه واحد من جهة جوهره وجامع من جهة تعيينه، إذاً لـيس هنالـك أي                   

  .إن وحدانيته هي وحدانية جامعةتناقض في القول 

                                                           

  .١١٥ص، عوض سمعان، ذاته ونوع وحدانيته، اهللا )١(



٣٤٩ 

 

وواحد فـي تعيينـه، بـل       ،  وبما أنه ال يراد بوحدانية اهللا الجامعة، أنه جامع في جوهره           -٢
جامع في تعيينه، إذاً ال سبيل للظن بأنها تنم على وجـود  ، بالعكس يراد بها أنه واحد في جوهره 

  ..أي تركيب في ذاته
 وغيرها من الذوات، بل يراد بها ذاته وحـدها، إذاً ال             وبما أنه اليراد بجامعية تعينه ذاته      -٣

  .سبيل للظن بأن هذه الوحدانية تنم على وجود أي شريك له
وال تتعارض مـع    . وبذلك فإن وحدانية اهللا الجامعه ال تدل على وجود تناقض بينه وبين ذاته            

ن الحقيقتـين كـل   عدم وجود تركيب فيه، أو مع تفرده باألزلية واأللوهية، بل تتوافق مع هـاتي             
 )١( .)كما تدل على وجود إنسجام تام بينه وبين ذاته. التوافق

نحن المسلمون بل العقالء نسلم بوجود التركيب في ذات اإلنسان الذي ضربتم بـه              : وأنا أقول 
المثل في اجتماع األقانيم اإللهية ألنه مما ال يرفضه العقل، في حـين أنكـم ترفـضون القـول          

  . اإللهية، فيكون قياسكم قياساً مع الفارقبالتركيب في الذات
  .وبذلك يدخل الشك في ثبوت هذا المعتقد بناء على اإللهام كما ادعوا

  

                                                           

  .١١٨ص، المرجع السابق )١(



٣٥٠ 

 

  المطلب الثاني
  .موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة التجسد على اإللهام

  
 فـي  قامت عقيدة التجسد عند النصارى على القول بألوهية المسيح كما تقدم في مبحث التجسد 

   ∗.الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث

وقد بنى القوم عقيدتهم هذه في ألوهية المسيح، ومن ثم تجسد المولى عز وجل على ما ادعوه                 
 كمـا   –من اإللهام في نصوص الكتاب المقدس، وأقوال الملهمين من آبائهم وكبار قـساوستهم              

  .-يزعمون
  :دة هي دعوى باطلة، مردودة من عدة أوجه، هيودعوى اإللهام في إثبات هذه العقي

  .تناقضها مع أدلة الكتاب، والسنة: أوالً
وذلك استناداً على كون الوحي، واإللهام اإللهي ال يعارض بعضه بعضاً خاصةً فيما يخـص               

  .العقائد التي اتفقت عليها الديانات السماوية الثالث في أصلها، كما قدمت
  :نوهذا التناقض يتضح من جهتي

استحالة تجسد اهللا تعالى، أو ظهوره في هيئة بشرية سواء كانت هيئة عيـسى عليـه                  .أ 
�m��J���I��H��G���F��E��DC��B������A: السالم، أو غيرها، يقول اهللا عز وجل      

O��N��ML���KW��V�����U���TS��������R��Q��P��X��l ]  وقال   ]١١: الشورى  ،
�m��H��G��F��E�����D��C���B��A��������R��Q�����P��O��N��M��LK��J���I: تعالى

��Z��Y��X����W��V���UT��Sl ] ١٣٨: األعراف.[  
 وغيرها من اآليات الدالة على هذا األمر قدمتها عند حديثي عن موقف اإلسالم من دعوى    

  ∗∗.اإللهام عند اليهود
 .أن عيسى ليس هو اهللا، وليس ابن اهللا  .ب 

ت ألوهية المسيح عليه السالم تتناقض بشكٍل كامٍل مـع           التي تثب  -المدعاة–فالشواهد الملهمة   
نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة التي ترد هذه الدعوة بصراحة، وقـوة، ومـن               

  :األمثلة على ذلك ما يلي

                                                           

  .٢٤٧ راجع ص ∗
  .١٤٩-١٤٨ راجع ص ∗∗



٣٥١ 

 

ــال تعــالى �m��d��c��b��a��`_��^��]���\��[����Z��Y��X��W��V: ق

r���q��p��o��n��m��l��k����j��ih��g��f���e��x��w��v��ut��s��

���z��yl ] ٧٢: المائدة.[  
– وهذه اآلية الكريمة صريحة في رد معتقد ألوهية المسيح، كما أنها صريحة في أن المسيح                

�m��r��q��p��o��n��m��l:  بريء من هذا الزعم، ويؤيدها قول اهللا تعـالى         -عليه السالم 
�b����a��`��_��~��}��|��{z��y��x��w��v�������u��t��s��j�������i��h��gf��e��d��c�

��|��{��z��y����x��wv��u��t��s���r��q������p��o��n��ml��kl] ١١٦:المائدة.[  
لـه مـع تـسليمهم ببـشريتها          إله، وأن مريم هي أم اإل       �والنصارى يزعمون أن عيسى     

  !!الكاملة
قد نفى   جسم كأمه، و   �وهذا يقتضي أن يكون لعيسى      . وبشريتها تقتضي أن يكون لها جسد     

  !! ؟ ثم ال يشابهه-ى اهللا عما يقولون تعال–اهللا تعالى عن نفسه الجسمية، فكيف يكون ابناً هللا 
كما هو شرف   –ويبين المولى عز وجل أن مقام العبودية هللا تعالى شرفٌ للمسيح عليه السالم              

_��`�����m��g��f��e��d��c��b��a: يفتخر بـه، يقـول تعـالى       -لنا جميعاً 
��k��j���ih��r��q��p���o��n��m��ll ] ١٧٢: النساء.[  
ــالى  ــال تع �m��v��ut��s��r���q��p��o��n���m��l��k:  ق

��§��¦��¥��¤£���¢��¡���~��}��|��{��z���yx��w
��µ��´��³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª���©��¨
���Ã��Â��Á��À��¿¾�����½��¼��»���º¹��¸��¶��D��C��B��A

K��J������������I��H��G��F��E��P��O��N�����M��L�������l] ٣٢-٣٠: التوبة.[  
¢��£��¤��¥��¦������m: ثم تجلي اآليات الكريمة حقيقة المسيح عليه السالم، قال تعـالى          

��¹��¸��¶���µ���´³��²��±��°¯��®��¬���«��ª��©��¨��§

��¿��¾���½��¼��»��ºl ] ٧٥: المائدة.[  
 اهللا تعالى في أحد من رسله قبله، فإنـه     رسوالً كباقي الرسل، ولم يتجسد     �فإذا كان عيسى    
  . ال يتجسد فيه أيضاً



٣٥٢ 

 

ولما سمى اهللا تعالى تأليه المسيح عليه السالم كفراً، وبين أنه ما هو إال بشر رسوٌل كريم، دّل           
ذلك على خالف ونقيض ما يريد القوم إثباته من صحة هذه العقيدة، وبذلك يثبت بطالن اإللهـام                 

  .فيها من هذا الوجه
  .تناقضها مع نصوص العهد الجديد: ثانياً

 – هللا تعـالى     - عليه الـسالم     –بنيت عقيدة التجسد عند النصارى على التسليم بنبوة عيسى          
 لكن المتأمل في نصوص العهد الجديد يالحظ وبسهولة، أن          -تعالى اهللا عما يقولون علواً كبيراً       

  .ظر الناس سوى عبداً رسوالًعيسى عليه السالم لم يكن في نظر نفسه، وال في ن
  :ويظهر ذلك من النصوص التالية

 .ما قاله عيسى عليه السالم عن نفسه  .أ 

mَْ̂�  ٤٠: "ورد في إنجيل متى، ومرقس، ولوقا قول المسيح عليه الـسالم لتالميـذه             .١

X�ِSَ�َي َأْرiِwVا �ُ|َeْgَ X�Sُ|َeْgَ �َْ̂  ].٤٠: ١٠متى " [.X�ِSُ|َeْgَ Qْ�ُSُ|َeْgَ، َو

روح الرب علـي ألنـه   : " ي إنجيل لوقا قول المسيح عليه السالم عن نفسه       ورد ف  .٢
مسحني ُألبشر المساكين أرسلني ألشفي المنكسري القلوب، ألنادي للمأسورين باإلطالق وللعمي           

ثم ذكـر  ]. ١٩-١٨: ٤لو  " [بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة          
    وقال الحق أقول لكم    : "هللا تعالى فقال  ) بالمعنى الحرفي (ته وليس لبنّوته    ما هو أشد تصريحاً لنبو

 ].٢٤: ٤لو " [إنه ليس نبي مقبوالً في وطنه

p�ِmََ̂©َ� اiِmwVي   «:aَ`َل duُgَ Qْ�ُVَُع٣٤: "قول عيسى عليه السالم عن نفسه      .٣  �َtَ�َْأْن َأ Xِ̂ `fَØَ

�ُSَtَ�َ Qَ�t{ََوُأ X�ِSَ�َ٣٤: ٤يو " [. َأْر.[ 

ِْ̂� w�m�ِV ،Xuِm�ْjَ اÈَب اiِmwVي َأْرX�ِSَm�َ ُهdَm َأXjِ`m�َ�ْ َو�wpm³ًِ              ٤٩: "ولهق .٤  QْwS�َ{ََأ QْVَ X�jَ̧ :  َذا`mَ̂

  ُQwS�َ{ََذا َأ`tَ�ُِل َوdaُ٢٤: "كما قال كذلك]. ٤٩: ١٢يو  " [.َأXِ̂ َواm�َVَْ[ُم اiِmwVي   . َاiِwVي َ· Ùُ�َUْgَ ·َ X�ِv|Uِgُ َآَ[

jَdfُtَuْ{َ       X�ِSَm�َي َأْرiِwVِب اÚVِ �ْ�َ XVِ �َpْVَ �ُ.] "  ٣٠: "، وقال ]٢٤: ١٤يو            Xuِm�ْjَ �ْmِ̂  �َmfَYِْ�ُر َأْن َأmaَْأ ·َ `mjََأ

`©ًpْ�َ .    X�ِSَm�َي َأْرiِmwVِب اÈا �َ©َp�ِmَ̂  �ْ�َ Xªِ©َp�َِ̂  ÁُSُØَْأ ·َ X�jَ̧  ،�ٌVَِد`�َ Xªِjَd�ُgَْوَد ،�ُgَأِد �ُtَ�َْأ `tَيـو  " [.َآ
٣٠ :٥.[ 

Xm�jَ̧ َأmjَ` َآ�Vِimَ                   ١٣: "قوله كذلك  .٥ mtً�Sfَُ̂` َو�pm�ًَ�ا، َوdmVُdeُ{َ `�ًuَmrََن،   X�ِjَd�ُ�ْm{َ Qْªُmjْيـو  " [.َأ
وهذا الشاهد من األدلة الدامغة على وضوح فكرة نبوة المسيح عليه السالم التي أكّدها              ] ١٣:١٣
 . لتالميذه

�pm�َ �ْmِِ̂�ِ®، َوَ· َرdm�ٌُل               : dmaُُل Qm�ُVَْ   َاw±mUَVْ اw±mUَVْ أَ    ١٦: "ثم ما لبث أن قال      Qَm¬َ�َْأ �ٌm|ْ�َ �َpْmVَ �ُmwjِإ

�ِSِ�ِxُْ̂  �ِْ̂  Qَ¬َ�ْ١٦: ١٣يو " [.َأ .[  



٣٥٣ 

 

فهذا نص صريح بأن المرِسل هو أكمل وأعلى وأجل شأناً من المرسل، ومن هنا فـال                
    .تصح المساواة بينهما، وال يمكن أن يكونا شيئاً واحداً كما زعم القوم

َوQُ�ُw�m�ِV اÈَن   ٤٠: "ويجلّي المسيح عليه السالم حقيقته التي ال تقبل النقـاش فيقـول            .٦

           ِZا �َِ̂  �ُfَtِ�َ يiِwVا �±UَVْ`�ِ Qْ�ُtَwSَآ �ْaَ ٌن`uَjِْإ `jََوَأ ،XjِdSُªُeْ{َ َن َأْنd|ُSُ�ْ{َ .  ُQpاِهxَ�ِْإ �ُSْtَfْgَ QْVَ اiَ٨يـو  " [.ه :
٤٠[.  

قى على إطالقها وأصلها من حيث عدم إمكان بل واسـتحالة مماثلـة             تب) إنسان(وكلمة  
وقد وردت نصوص كثيرةٌ مشابهة لهذا المعنى، لكني اكتفيت بمـا ذكـرت خـشية    . اإلله تعالى 

 .اإلطالة

هذه ) شارل جينيبر (وقد أكّد رئيس قسم تاريخ األديان بجامعة باريس، والمؤلف البارز           
أن عيسى لم يدع قط أنه هـو المـسيح   : يدة لدراسات الباحثين، هيوالنتيجة األك: (الحقيقة بقوله 

 بالنسبة إلـى    –، وذلك تعبير لم يكن في الواقع ليمثل         )ابن اهللا (ولم يقل عن نفسه إنه      (المنتظر،  
كذلك ال يسمح لنا أي     .  سوى خطأ لغوي فاحش، وضرب من ضروب السفه في الدين          (١)-اليهود

على عيسى، فتلك لغة لم يبدأ في استخدامها        ) ابن اهللا (ق تعبير   نٍص من نصوص األناجيل بإطال    
سوى المسيحيين الذين تأثروا بالثقافة اليونانية، إنها اللغة التي استخدمها القـديس بـولس كمـا                

  .(٣)))(٢)استخدمها مؤلف اإلنجيل الرابع
جـاءت  وقد ذهب جينيبر إلى أن استخدام ألقاب تدل على بنوة عيسى هللا تعالى، إنمـا                

وقد : (قال جينيبر . مثالً) ابن اإلنسان (نتيجة خطأ في ترجمة النصوص األصلية لألناجيل، كلقب         
اختلط األمر على بعض المؤمنين الذين لم يكونوا على معرفٍة كبيرٍة باللغة اآلرامية، إذ إن تعبير                

المؤمنين أن هذا التعبير   ، فتهيأ لهؤالء    )رجالً(أو  ) إنساناً: (في هذه اللغة يعني فقط    ) ابن اإلنسان (
 البد أن يحتـوي علـى سـٍر    (٤))الليتورجيا(الذي يلقونه أيضاً في مجموعة الحكم المعروفة بـ  

  .عميق

                                                           

  .باعتبار أصلهم الديني، ويتضح ذلك من كالمه في الصفحات السابقة على هذا الكالم يقصد تالميذ المسيح (١)
 نشم في هذه العبارة رائحة التشكيك في صحة نسبة اإلنجيل الرابع إلى يوحنا تلميذ المسيح من وجهة نظـر                    (٢)
  .جينيبر.د
  .٥١-٥٠ المسيحية، نشأتها وتطورها، ص(٣)
  .تُتلى عند القداس الليتورجيا، وهي الصالة التي (٤)



٣٥٤ 

 

 وهو النص الذي لم يفهمـوه  – (١)وقد ربطوا بينه، وبين النص المماثل من كتاب دانيال  
تحليـل النـصوص    و). مسيح: (مرادف مسيحي خاص لكلمة   ) ابن اإلنسان (أن  :  فقرروا -أيضاً

يؤكد خطأ الذين ذهبوا هذا المذهب في تأويل التعبير المذكور، بل إن أغلب الفقرات التي يظهر                
  .فيها من األناجيل يبدوا أنها صدرت عن محرري هذه األناجيل، ال عن عيسى

فال تعدو األربع، أو الخمس، وال      . أما تلك التي يرجح أنها مبنيةٌ على حديٍث صحيح له         
ابن (نصفها بأقل من أنها خاطئة أساساً في ترجمتها للنص األصلي، ويجب إبدال تعبير              يمكن أن   

  .وهذا القول ينفي صلة هذا اللقب باإللهام كما نرى. (٢)))إنسان(فيها بكلمة ) اإلنسان
هللا ) بالمعنى الحرفـي  (ومما يؤكد عدم عالقة القول بألوهية المسيح عليه السالم، أو بنوته            

 :مايلي. تعالى

 .اعتراف تالميذ المسيح عليه السالم بأنه معلّم وسيد، ال إله  .ب 

  :ويظهر ذلك من األمثلة التالية
maِ `mw�rَdgُ �ُ�َ`}َkَYَ:»   ،Qُm�Sfَُ̂`ِ¡[ً  ٣٨: "ما ورد في إنجيل مرقس على لسان يوحنا التلميذ  .١  `mgَ

fُ|َªْgَ �َpْVَ dََوُه �َtِ�ْ`�ِ �َpØِ`pَ�َ ُجxِ�ْgُ ً�اrَِوا `�َgَْرَأ`�َfُ|َªْgَ �َpْVَ �ُwjَ̧  ®ُ`�َfْ�َtَYَ ،`�َ«.] " ٣٨: ٩مر.[ 

فأجاب سمعان : "حيث قال) بطرس(كذلك على لسان سمعان) معلم(وجاء التعبير بـ .٢
 ].٥: ٥لو " [وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئاً ولكن على كلمتك ُألقي الشبكة

فتقدموا وأيقظـوه   : "يع التالميذ في هذا العدد    وورد التعبير بها كذلك على لسان جم       .٣
: ٨لو " [قائلين يا معلم يا معلم إننا نهلك، فقام وانتهر الريح وتموج الماء فانتهيا وصار هدو

٣١�َpSِ¡ِ`aَ ®ُiُpِ̂" :و في هذا العدد] ٢٤ ]َ{َ �ُVَkَ�َ �َVَِأْ«َ�`ِء ذ XYُِآْ�«: َو ،Qُ�Sfَُ̂ `gَ «] " ٣١: ٤يو.[ 

duُmgَ hَ�َªَVْ`Yَُع   ٣٨: "في إنجيل يوحنا  ) معلم(هي  ) رب(ح بأن معنى كلمة     جاء التصري  .٤

`tَ�ُVَ َل`eَYَ ،ِن`fَ|َªْgَ `tَُهxَ¬َjَِن؟«:َو`|َSُ�ْ{َ َذا`َ̂ «·َ`eَYَ:»®ُxُpuِ�ْ{َ يiِwVا ،X؟: َر��Äُ�ُtْ{َ �َgَْأ ،Qُ�Sfَُ̂  `gَ« "
duُmgَ `�َVَ:»  ُQgَxْmَ̂عُ aَ`َل ١٦: "، وكذلك جاء في العدد التالي  ]٣٨: ١يو  [  `mgَ «    hْmVَ`aََو �َmSْ{ِ hْmªَ�َªَVْ`Yَ

�ُVَ :»Xjِdvَر�! «®ُxُpuِ�ْ{َ يiِwVا :Qُ�Sfَُ̂  `gَ.] " ١٦: ٢٠يو.[ 

 تشهد أن التالميذ لم يروا في       – على ما وقع في األناجيل من تحريف         –وهذه األعداد جميعها    
  .عيسى عليه السالم سوى نبياً معلماً

اإللهام المدعى للنصوص التي أثبتت ألوهيته إلهاماً حقاً لما نـاقض هـذه الحقيقـة               ولو كان   
 .المسلّمة من أول جماعة آمنت بالمسيح

                                                           

  ].١٤-١٣-٧دا : [ وهو (١)
  .٥٢-٥١ المسيحية، نشأتها وتطورها، ص (٢)
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 .الجماهير، وعموم الناس كانوا يشهدون أنه نبي، معلم  .ج 

  :ويدل على ذلك نصوص كثيرةٌ، منها
 اْرَ}¥hِmw اm�َg�ِtَVُْ� ُآm�َvS`        َوmwtVَ` َدm¹ََ� ُأوُرQpSِm�ََ     ١٠: "ما ورد على لسان عمـوم الـشعب        .١

�ًSَ¡ِ`aَ:» ا؟iَعُ ١١» َْ̂� هdtُ¥ُVْا hِVَ`eَYَ: »�ِpSِ¥َVِْة اxَ³ِ`jَ �ِْ̂ : ٢١متـى  " [.»هiَا duُgَُع اvX|ِw�V اiِwVي 
١١-١٠.[ 

ما ورد على لسان الشابين اللذين رأيا المسيح بعد قيامتـه المزعومـة، ومـشى               . ٢
، فسألهما عن سبب عبوسهما، فاستغربا من عدم معرفته لما حدث معهما، ولكنهما لم يعرفاه

المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنـساناً نبيـاً   : وما هي، فقاال : فقال لهما : "من أمور، 
مقتدراً في الفعل والقول أمام اهللا وجميع الشعب، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء      

 ].٢٠-١٩: ٢٤لو " [الموت وصلبوه

يـو  " [! �p�َ `gَُ�، َأَرى َأVَ hْVَ`aَ:»  ÎXm|ِjَ �َmwjُ� اxْtَVَْأُة١٩: "شهادة المرأة السامرية له بقولها    . ٣
١٩: ٤.[ 

َ̂`َذا َ}deُُل َأdVُ`aَ: »    hَmjْا َأ�tَ�ْ�َVِ `°ًgْ  ١٧: "شهادة الرجل األعمى الذي شفاه له بالنبوة      . ٤

ِْ̂� Äُpْrَ ِإpْ�َpْ�َ ÑَªَYَ �ُwjَ�؟  ].١٧: ٩يو " [.»!ِإeَYَ :»ÎX|ِjَ �ُwj`َل»َ�ْ�ُ� 

  :كما سماه تالميذه، ويظهر ذلك في مثل هذين الشاهدين) معلماً(كما سماه بعضهم 
١٣" .١    َ�pْVَِإ X{ِ´ X�j¶ِYَ َنÈا `ŵ ًِ̂[ Q�ِpmYِْ          . َأ `mَآ XmrِxَYَ Qْ�ُVَ َنd�ُpَVِ QِVَ`fَVْا XYِ اiَ��ِ QُwS�َ{َ١٧يو " [.َوَأ :

١٣.[ 

xْ³ِ �ªَََ̂ت ُهَ�`؟«:wtVَ` َوَ{ُ�وُ® xِ|ْ�َ XYِ اdVُ`aَ ،xِUْ|َVْا Vَُ�َو٢٥" .٢  ،Qُ�Sfَُ̂  `gَ«] " ٢٥: ٦يو.[ 

وجميع الشواهد السابقة تكذب دعوى اإللهام في أن المسيح هو اهللا متجسداً في صورة بشرية               
  .كما يدعي النصارى اليوم

مما يقطع بكـذب دعـوى   . نفي قيامها على اإللهام عالقة عقيدة التجسد بالعقائد الوثنية ت     :ثالثاً
ما أثبته الباحثون من مختلف األجناس، والـديانات مـن أن           : اإللهام في إثبات عقيدة التجسد هو     

عقيدة تجسد اإلله هي عقيدة فشت في الوثنيات القديمة عموماً، فعقيدة تجسد اإلله التي يقول بهـا    
 ورد ذكر ذلك على أنواٍع كثيرٍة من التصورات، والروايات          وقد. النصارى قد سبقهم إليها الهنود    

حتى هذه الساعة اإلله المحبوب عند نساء الهنـود، والفرقـة التـي             ) كرشنا(الشرقية، ولم يزل    
يخالف ) كرشنا(تحترمه مشغوفة بعبادته، وقد نشروا تعاليم يتمسكون بها أشد التمسك، وهي أن             
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فهو نفـس اإللـه     ) كرشنا( فيها إال جزء من األلوهية، أما        كل اآللهة التي تجسدت ألنها لم يكن      
  . (١)ظهر بالناسوت) فشنو(

  .(٢)الخ... وقد أتى باألعاجيب، وشفى العمي، والصم، والبرص، وبعث الموتى
قد حملت بـه الملكـة      ) بوذا(إذ اعتقد البوذيون أن     . كما ظهرت هذه العقيدة في البوذية أيضاً      

دس، دون رجل، وقد صاحبت والدته وجود ضوء المع في السماء،           من روح مق  ) مايا(الطاهرة  
  .(٣)وعالمات كثيرة تشابه ما يعتقده النصارى في ميالد المسيح عليه السالم

فـي  ) بوذا(في الديانة البراهمية، و   ) كرشنا(وقد أورد بعض الباحثين أوجه الشبه بين كلٍّ من          
سى عليه السالم، ليظهر التطـابق التـام بـين          الديانة البوذية، وبين ما يعتقده النصارى في عي       

  .المعتقدين
  .وقد ضمنت ملحق البحث هذه المقارنة العجيبة

  ).الزرادشتية(ومن الديانات التي اعتقدت تجسد اإلله، وظهوره في صورة بشر، 
 أن العظمة القدسية، أو روح القدس الذي        - كما جاء في روايات الزرادشتيين     –وتفصيل ذلك   

شت في أثناء حياته مع الناس على األرض كان يسكن ملكوت السموات، وأنه ظل              صاحب زراد 
يحل بالكائنات العلوية واحداً واحداً إلى أن هبط من السماء إلى األرض، وحل بجسد ذلك الرجل                
المختار، وروح القدس هذا الذي قدر له أن يحل بجسد هذا الرجل المختـار هـو مـن خلـق                    

 صدر عن الرب مر بكل حلقة من حلقات السلسلة العلويـة، سلـسلة              وأنه بعد أن  ) أهورامازدا(
الكائنات أو األجرام السماوية، ثم هبط من العالم العلوي إلى العالم السفلي، وحل بجسد المـرأة                

  .(٤)التي قدر لها أن تكون أما لهذا الرجل الرباني
مـة، وعقيـدة التجـسد عنـد        وبهذا القدر اليسير الذي أوردته من التشابه بين الوثنيات القدي         

.                                                    النصارى ثبت عدم عالقتها باإللهام فضالً عن أن تكون قامت عليه

                                                           

، ١محمد عبد اهللا الـشرقاوي، ط :  تحقيق، العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، محمد طاهر التنير البيروتي (١)
  .٩٣ص، ]هـ١٤١٤بيروت، دار عمران، [
  ).٣/٢٠٤( قصة الحضارة، (٢)
  ). ٦٧-٦٤/ ٣(نفسه،  المرجع (٣)
تحريف رسالة المسيح عليه الـسالم      : وانظر كتاب / ١١٥عجيبة، ص . دراسات في األديان الوثنية القديمة، د      (٤)

  .٣٥٩-٣٥٧، ص]م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠دمشق، دار القلم، [، ١بسمة أحمد جستنية، ط.عبر التاريخ، د
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  المطلب الثالث
  .موقف اإلسالم من قيام عقيدة الصلب والفداء على اإللهام

  
ى في أن المسيح عليه الـسالم قـد         تقدم معنا في الفصل الثاني من هذا الباب دعوى النصار         

  . صلب ومات فداء عن البشر، وتكفيراً عن خطيئة آدم التي لحقتهم، وورثوا وبالها
  : ويمكننا رد هذه الدعوى، أو عدم االلتفات لها، وإثبات بطالنها من عدة أوجه 

�m��F��E��D����C��B��A :أنها تناقض نص القرآن الكريم في قوله تعـالى    : أوالً
H��G��Y��X��W����V��U��T���S��R��Q��P��O��NM��L��K��J�����I����

��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`��_��^��]���\��[��Z
��ji��h��g��f��e��d��c��b���a`��_��~��}��|��{��z��y��xw��v��u��t��s���r��q��po��n

��o���n��m��l��kl ]١٥٨ - ١٥٥: النساء[.  
بنا عز وجل ينفي حدوث الصلب، ووقوعه على عيسى عليه السالم، ومـن             فهذا القول من ر   

هنا فيستحيل علينا التسليم بصحة ما يناقض، ويخالف كتاب ربنا عز وجل في مـسألة تتعلـق                 
  . باالعتقاد كمسألة صلب المسيح عليه السالم المزعومة، وما يعقبها من قوٍل بالفداء والخالص

  
  .د القديممناقضتها لنصوص العه: ثانياً

لفداء البـشر   . كما يزعمون .  زعم النصارى أن الحاجة دعت إلى صلب المسيح عليه السالم         
ولماذا يعاقب األبناء على خطيئة أبيهم ونصوص العهد القـديم تثبـت أن             . عن خطيئة أبيهم آدم   

  :األبناء ال يؤاخذون بأخطاء أبائهم في مثل األعداد التالية
  .]٢٤:١٦تث  [،]٢:١٨حز" [خِْطُئ ِهي تَموتُاَلنَّفْس الَِّتي تُ " -١
" كُـلُّ ِإنْـساٍن ِبخَِطيِتـِه يقْتَـلُ       . الَ يقْتَُل اآلباء عِن اَألوالَِد، والَ يقْتَُل اَألوالَد عِن اآلباءِ          "-٢

 ].١٦:٢٤تث[
  

  . تناقض نصوص العهد الجديد، واضطرابها في سرد القصة، دليٌل على كذبها: ثالثاً
  ). واألناجيل خاصة(وهذا يظهر لكل قارئ لنصوص العهد الجديد 

حيث وردت اختالفات نصية بين األناجيل، فيما يتعلق بتفاصيل هذه القضية كافية لردها، وهي 
  : كالتالي
  . االختالف في تحديد عالمة الخائن من التالميذ )١
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، ]٢٣:٢٦متـى !" [ِة هـو يـسلِّمِني    الَِّذي يغِْمس يده مِعي ِفي الصحفَ     : "فعند متى، ومرقس  
 ]. ٢٠:١٤مر[

فَغَمس اللُّقْمةَ وَأعطَاهـا ِليهـوذَا      . »!هو ذَاك الَِّذي َأغِْمس َأنَا اللُّقْمةَ وُأعِطيهِ      : " وعند يوحنا 
وِطييخَراِإلس انع٢٦:١٣يو. " [ِسم [ 

 . أما لوقا، فأعرض صفحاً عن ذكرها
  )١(ن هو الحق، ما أتى لمتى ومرقس؟ أم ما أتى ليوحنا؟ فأي اإللهامي

  . االختالف في طريقة القبض على عيسى عليه السالم ـ كما يزعمون، وحاشاه )٢
: "  ادعى متى، ومرقس أن يهوذا أعطى رؤساء الكهنة، وشيوخ الـشعب عالمـة، وهـي              

فَِللْوقِْت تَقَدم ِإلَـى يـسوع      ٤٩. »َأمِسكُوه. قَبلُه هو هو  الَِّذي أُ «:والَِّذي َأسلَمه َأعطَاهم عالَمةً قَاِئالً    ٤٨
ِحينَِئـٍذ تَقَـدموا    » يا صاِحب، ِلماذَا ِجْئتَ؟   «: فَقَاَل لَه يسوع  ٥٠. وقَبلَه» !السالَم يا سيِدي  «: وقَاَل

كُوهسَأمو وعسلَى يع اِديا اَأليَألْقَو٤٦-٤٤:١٤مر[، ] ٥٠-٤٨:٢٦متى ." [و[  
فَخَرج يسوع وهو عاِلم ِبكُلِّ ما يـْأِتي        : " بينما يروي يوحنا الحادثة بطريقٍة مختلفٍة فيقول      

  مقَاَل لَهِه، ولَي؟ «: عونتَطْلُب ن٥» موهابَأج :» النَّاِصِري وعسي« . مقَاَل لَه:» وـوذَ  . »َأنَا ههي كَانا و
 مهعاِقفًا ما وضَأي هلِّمس٥-٤:١٣يو" [م[  

 مع  -إن لم يكن كليهما    -فأي اإللهامين هو الحق؟ وأيهما الباطل؟ وإذا كان أحدهما باطالً           
  . ادعاء القوم اإللهام فيه، فال نأمن كون البطالن في هذه الدعوى قد تسرب إلى اآلخر أيضاً

  .االختالف في حامل الصليب )٣
 هو الذي حمل الصليب، أم كان يحمله رجل ويسير خلفه؟ يتناقض لوقـا مـع                هل عيسى 

ولما مضوا به أمسكوا سمعان ورجالً قيروانياً آتياً من الحقل،          : " يوحنا في هذا األمر يقول لوقا     
  .]٢٦:٢٣لوقا" [ ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع 

  .االختالف في موقف اللصين منه )٤
صف حالهما، وحديثهما مع المسيح، فقد أجمعوا على أن المـسيح قـد             اختلفت األناجيل في و   

واحد عن يمينه، وآخر عن يساره، لكن ما ذكره متى، ومرقس عنهما يختلف             : صلب معه لصان  
  .عما ذكره لوقا

وِبذِلك : " ففي إنجيل متى، ومرقس جاء أنهما كانا يعيرانه شأنهما شأن بقية الناس، حيث يقوال             
  .]٣٢:١٥مر [، ]٤٤:٢٧متى ." [ان اللِّصاِن اللَّذَاِن صِلبا معه يعيراِنِهَأيضا كَ

                                                           

 . ٣٠٨ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف، ص)١(
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ويفهم من هذا أن اللصين كانا يستهزءان به، ويعيرانه كغيرهما من السائرين، ورؤساء الكهنة              
  . والكتبة

وضـع  ولما مضوا به إلـى الم : "لكن لوقا يذكر عن  اللصين كالما يناقض ذلك، فقد ورد فيه         
: ٢٣لـو   [" الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحداً عن يمينه واآلخر عن يـساره،             

وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائالً إن كنت أنت المسيح فخلـص نفـسك                "،  ]٣٣
ـ                  ن وإيانا، فأجاب اآلخر وانتهره قائالً أوال أنت تخاف اهللا إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نح

فبعدل ألننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس في محله، ثم قال ليسوع اذكرني                  
" الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس        : يارب متى جئت في ملكوتك، فقال له يسوع       

  ].٤٣-٣٩: ٢٣لو [
  ..آلخر عن يسارهواحد عن يمينه، وا: الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين

  . إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك، وإيانا: وكان واحد من المذنبين المعلقين يحدق إليه قائالً
أوالً أنت تخاف اهللا إذ أنت تحت هذا الحكم بعينـه أمـا نحـن               : فأجاب اآلخر، وانتهره قائالً   

: له، ثـم قـال ليـسوع      وأما هذا فلم يفعل شيًئا ليس في مح       . فبعدل، ألننا ننال استحقاق ما فعلنا     
الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي فـي         : اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فقال له يسوع         

  . الفردوس
إحدى القصتين كذب بال شك، ألن متى، ومرقس أخبرا بأن اللصين جميعا             : " ويقول ابن حزم  

ه أنكر على صاحبه سبه في وقت، وآمن به في آخر ألن سياق خبر لوقا يمنع من ذلك، ويخبر أن      
سبه، إنكار من لم يساعده قط على ذلك، فكلهم متفق على أن كـالم اللـصين، وهـم ثالثـتهم                    
مصلوبون على الخشب، فوجب ضرورة أن لوقا كذب أو كذب من أخبره، أو أن متـى كـذب                  

  )١(".وكذب مرقس أو الذي أخبره وال بد
  . االختالف في موقف عيسى عند الصلب) ٥ 

ى، ومرقس ما يفيد تضجر المسيح لما يحدث لهم ونطقه بكالم يدل على يأسـه            في إنجيل مت  
  . واعتفاده يتخلى اهللا عنه

   ].٣٦: ٢٧متى [" .ُ«duُSَ}َ wQا jَd�ُxُUْgَُ� ُهَ�`َك٣٦ : "ففي إنجيل متى
Qٍp َوXmYِ اwumV`َ�ِ� اxَm³َ �ِfَm�ِ`wªVَخ duُmgَُع dْ¼َm�ٍِت َ�ِ¬m               ٣٤: "ونفس المعنى ورد في مـرقس ففيـه       

]ً¡ِ`aَ:»؟X�ِªَeْ|َ�َ `tَVِ ،يdِVُي، ِإdِVُِإ «®ُxُpuِ�ْ{َ يiِwV؟: َاX�ِªَْآxَ{َ َذا`tَVِ ،X�ِVِإ ،X�ِV٣٤: ١٥مر [" ِإ.[   

                                                           

 ). ١/٢٦٦(بن حزم، ل، الص الِف)١(
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  . وهذا كالم يفيد التضجر وعدم الرضا وعدم التسليم
رض فكانت ظلمة على األ. وكان نحو الساعة السادسة" :لكن لوقا يقول غير ذلك، فقد ورد فيه       

كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسـطه، ونـادى يـسوع                
ولما قال هذا أسلم الروح، فلما رأى قائد        . يا أبتاه في يديك أستودع روحي     : بصوت عظيم وقال  

   ].٤٧-٤٤: ٢٣لو [" بالحقيقة كان هذا اإلنسان باراً: المائة ما كان، مجد اهللا قائالً
   يدل على الرضا، والتسليم بقضاء اهللا تعالى، وال شك أن هذا الحادث لم يتكـرر              وهذا كالم .

ويلزم من ذلك أن تكون عبارة المسيح واحدة، أو على األقل إذا نقلها المبشرون أن يتحد معناها،                 
  .لكنها جاءت في إنجيل لوقا مختلفة المعنى تماماً، ومتناقضة مع ما جاء في متى، ومرقس

mwtSَYَ` َأduُmgَ iَm¹َُع      ٣٠: " يذكر كالماً للمسيح في هذا الموقف، لكنه اكتفى بهذه العبارة          أما يوحنا فلم  

  . ]٣٠: ١٩يو[" .َوw�jََ� َرْأَ�ُ� َوَأQَSَ�ْ اvxVوَح. »aَْ� ُأْآtَِ�«:اaَ w��َVْ`َل
ومما يدل على اختالف المعنى تماماً، بين متى، ومرقس من جهة، وبين لوقا من جهة أخرى،               

 علق به الواقفون عقب كالم المسيح الدالة على التضجر حسب رواية متى، ومـرقس حيـث                 ما
ŵ` اdaُ`|َVَْن dVُ`eَYَا٤٩: "قالوا    ].٤٩: ٢٧متى [" . »!xَ�َVِى َهْ� X{ِkْgَ ِإ�S�َgُ `wpSِgُ¼ُ�. اْ}xُْك«:َوَأ

ََ̂� ِإْ�ِ�ْ�َ¥ً� mَّ¹ً[ َوَ{Sfََ      ٣٦: "وفي مرقس  xَm�َVِ  . اْ}xُُآdmا «:maَ �mSَ�َ `m�ََ¼َ|ٍ� َوxَYَ         ً]¡ِ`maَ ®ُ`eَm�ََآÞَ َواrٌِ� َو

�ُVَ�ِ�ْpُVِ `wpSِgِإ X{ِkْgَ �ْ٣٦: ١٥مر [" »!َه[  
فلما رأى قائـد  : "وهذا تعليق يناسب كالم المسيح، لكن التعليق في لوقا مخالف لهذا تماماً ففيه       

راً، وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين       بالحقيقة كان هذا اإلنسان با     :المائة ما كان، مجد اهللا قائالً     
               كن لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم، وكان جميع معارفه ونساء

  . ]٤٩-٤٧: ٢٣لو [" قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك
  . فتعليق الواقفين هنا مناسب لحال االستسالم، والرضا بالقضاء

  . س نرى المسيح يائساً متضجراً، والناظرون له متهكمونفعلى متى، ومرق
  وعلى لوقا المسيح راٍض مستسلم، والوقفون متحسرون متعاطفون فأيهما أصدق؟

  .االختالف في عدد النسوة الالئي، جئن عند ا لقبر) ٦ 
d|ُm�ُِْ̧ع، َ{m`َءتْ            ١: "   فقد ورد عند متـى     Qُgَxْmَ̂       َوmfْ�ََ� اxِm¥ْYَ �َm�ْ�ِ ،hِ|ْwumV َأوwِل ا Qُgَxْmَ̂ اmwpVِ�َ¥ْtَVُْ� َو  

xَ|ْeَVْا اxَ¬ُ�ْªَVِ ىxَ¹ُْ̧    ]١: ٢٨متى [" .ا
Qُgَxْmَ̂ ُأمv     ١: "    أما مرقس فجاء عنده أنهن ثالثة    Qُgَxْmَ̂ اmwpVِ�َ¥ْtَVُْ� َو ََ̂°� اhُ|ْwuV، اxَªَm�ْْت   `َ̂ �َfْ�ََو

َُ̂�، p{ِkْmmpَVِ `mmØًd�ُrََ� َوgَْ�َه dVُ`mm�ََب َوdmmeُfْgَ�ُmmw� .٢ hِmmfَSَØَ ِإْذ xِmm|ْeَVْا �mmVَِإ �َpْmm{َِع َأd|ُmm�ُْ̧ َوmm�َ`ِآxًا ِ{�mm¤ا XmmYِ َأوwِل ا

�ُtْw�V٣. اw��ُ�َpْ�َ `tَpYِ �َSْeُgَ w؟«:َوُآ�xِ|ْeَVِْب ا`�َ �ْ�َ xَ¥َUَVْا `�َVَ ُجxِrْ�َgُ �َْ̂«  "] ٣-١: ١٦مر[   
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 األسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حامالت        ثم في أول  : "    بينما لوقا يجعلهن كثيرات فيقول    
   ]١: ٢٤لو [" الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس

  !فهل كانت النسوة اثنتان، أم ثالثة، أم أكثر؟
  . االختالف في مرات ظهور المسيح بعد قيامته المزعومة) ٧

تلميـذا     لم يتحدث متى عن ظهور المسيح إال مرة واحدة، وهي التي لقى فيها األحد عشر                
ولَمـا  ١٧. وَأما اَألحد عشَر ِتلِْميذًا فَانْطَلَقُوا ِإلَى الْجِليِل ِإلَى الْجبِل، حيثُ َأمرهم يسوع           ١٦: "بالجليل

ـ   «:فَتَقَدم يسوع وكَلَّمهم قَاِئالً   ١٨. رَأوه سجدوا لَه، ولِكن بعضهم شَكُّوا      لُّ سـلْطَاٍن ِفـي     دِفع ِإلَي كُ
فَاذْهبوا وتَلِْمذُوا جِميع اُألمِم وعمدوهم ِباسـِم اآلب واالبـِن والـروِح            ١٩السماِء وعلَى اَألرِض،    

  ] . ١٩-١٦:٢٨متى ." [الْقُدِس
وفيما همـا يتكلمـان ويتحـاوران     ":لكن لوقا يشير إلى ظهور المسيح ثالث مرات بعد قيامه 

، فقاما فـي    .... إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن ُأمسكت أعينهما عن معرفته           اقترب
وهم يقولـون إن  . تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا األحد عشر مجتمعين هم والذين معهم     

، وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال           ...الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان    
  ]. ٣٦، ٣٤-٣٣، ١٦-١٥ :٢٤لو ["كملهم سالم ل

مرتين على ثمانية أيام، ومرة ثالثة على بحر        : ويوحنا يذكر أيضاً ظهور المسيح ثالث مرات      
يـو  ." [هِذِه مرةٌ ثَاِلثَةٌ ظَهر يسوع ِلتَالَِميِذِه بعدما قَام ِمن اَألمـواتِ          : "طبرية، وبعدها يقول يوحنا   

٢١ :١٤[ 
ه المرات مقابلة يسوع، وظهوره للنساء عند القبر، لكن لوقـا عـدها ضـمن               ولم يعد من هذ   

  : المرات الثالث، وأيضا مرقس، فالمرات الثالث عند مرقس هكذا
  .  ظهوره لمريم المجدلية:األولى
  ". أي من التالميذ، وهما يمشيان متطلعين إلى البرية"  ظهوره الثنين منهم :الثانية
  . ر، وهم متكئون ظهوره لألحد عش:الثالثة

  : والمرات الثالث عند لوقا هكذا
  . ظهوره الثنين من التالميذ، وهما منطلقان إلى القرية:األولى
  .  ظهوره لهما بعد دخولهما القرية:الثانية
  .  ظهوره للتالميذ األحد عشر، وهي المرة األخيرة:الثالثة

  . سيح كانت للتالميذ فقطوقد ذكرنا أن يوحنا ذكر المرات الثالث التي ظهر فيها الم
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فمرقس، ومتى، ولوقا يتفقون على عدد مرات الظهور، ويختلفون في الكيفية والثالثة يختلفون             
  )١ (.مع متى، ألنه جعل الظهور مرة واحدة

والواقع أن لوقا ال يشير إال إلى ظهور المسيح ثالث مرات بعد قيامته،             : " يقول األب روحي  
 مرتين على ثمانية أيام بمجمع بيت المقدس، ثم في المـرة الثالثـة،              إنه ظهر : "أما يوحنا فيقول  

إذن بالجليل، وأما متى، فإنه يتحدث عن مرة واحدة لظهور المسيح           .. يظهر بالقرب من البحيرة     
  ". بالجليل

ويستبعد المعلق من هذه الدراسة، خاتمة إنجيل مرقس التي تتحدث عن ظهور المسيح، ألنـه               
  )٢(".ت بقلم آخريعتقد أنها قد كتب

وكل هذه األمور تتناقض مع اإلشارات إلى ظهور المسيح المحتواة          : " يقول موريس بو كاي   
 شخص فـي  ٥٠٠إنه قد ظهر ألكثر من : " في رسالة بولس األولى إلى أهل كورنثوس إذ يقول     

  )٣(".وقت واحد ولجاك ولكل الحواريين دون أن ينسى نفسه
َوmfْ�ََ� ذxَm�َßَ �َmVِ َدmfَYًْ�     ٦. َوَأx�َm�َ Xْm�َ»ْ]Vِ wQm»ُ `�َ¼َmVِ xَ�َßَ �ُwjَ    ٥: "يليأما النص المشار إليه فهو كما     

tِuِmmtْ¹َ �ْmmَِ̂©ِ� َأٍخ، َأْآxُmmµَُهmm�َ Qْ`ق ِإ�mmVَ اÈنَ   xَmmµََْ̧آ َوmmfْ�ََ� ذxَmm�َßَ �َmmVِ ٧. َوmmaَ Qْ�ُ°َmmfْ�َ w�mm�ِVْ� َرmmaَُ�وا. َواmmrَِ�ًة 

ِ̄ - َو´xَ¹ِ اVُْ��� ٨. deُfْpَVِ�َpfِtََب، ُ«vxSVِ wQُ�ِ� َأ{ْ   eْ�uSVِ �ُwjkََآ -`jََأ XVِ xَ�َßَ .ي   ٩iِmwVا `mjََأ ،�ِ�ُvxVا xُ¿َ³َْأ X�jَ̧

Zِا �َuَp�ِاْ َ�َ�ْ�ُت َآ X�jَ̧  ،·ًd�َُْ̧ن ُأْدَ�� َر  . ]٩-٥: ١٥كو ١[" .hُuْVَ َأْهً[ 
  .ا المعتقد باإللهام اإللهي الحقجميع هذه االختالفات، التناقضات تنفي، بشدة عالقة هذ

  
  . عالقة عقيدة الصلب، والفداء بالوثنيات القديمة: رابعاً

، وإنما سبقها إليها ديانات أخرى كلهـا        )المحرفة(لم تكن هذه العقيدة وليدة الديانة النصرانية        
  . وثنية

 على شـجرة،    مصلوباً) في اعتقادهم (إله البراهميين قد مات     ) فشنو(فقد ذكر ول ديوانت أن      
  )٤().وهبط إلى الجحيم، وسيعود في اآلخرة، ويحاسب الناس

كما بين شارل جينيبر أن االعتقاد بموت اإلله، وبعثه هو اعتقاد كان شائعاً في جميع الوثنيات                
  . المحيطة بفلسطين

                                                           

 .٣٢٠ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف، ص)١(
 . ١٢١ التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم الحديث، ص)٢(
 .  المرجع نفسه، نفس الصفحة)٣(
 ).٣/٢٠٤( قصة الحضارة، : انظر)٤(
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ويكفيني لتوضيح العالقة بين الصلب، وتحقيق الفداء، والقيامـة المزعومـة التـي يـدعيها               
والنظرة : (ى للمسيح عليه السالم، وبين تلك الوثنيات أن أنقل كالم جينيبر كما يقوله نصاً    النصار

  تبين أن عدداً معيناً .األولى إلى الحياة في الشرق األسيوي ـ من بحر إيجه إلى ما بين النهرين 
هذه اآللهة وكانت بين . من اآللهة كان يحتل مكان الصدارة فيها خالل العهد األول لقيام المسيحية

أتـيس  : وكان أهمها .أوجه شبه ال تحصى، إلى درجة أنها امتزجت وتوحدت في بعض األحيان        
في بالد الفريجيين، وأدونيس في الشام، وملكارت في فينيقيا، ثم تموز ومردوك في ربوع ما بين 

ثراً، الذي وعلينا أيضاً إذا أردنا األنصاف أن نذكر اإلله الفارسي مي. النهرين، وأوزيريس بمصر  
  )١ ().بدأت شهرته في تلك العصور بين رحاب اإلمبراطورية الرومانية

  
ثم يبين أن هذه اآللهة جميعها لم تكن تختلف كثيراً عن البشر، سوى في أن البـشر أنفـسهم                   

ونالحظ إلى جانب هذا، أن هؤالء اآللهة ليسوا في حد ذاتهم باآللهة العظماء البـالغين         : (قدسوها
وذلـك، علـى األقـل، إن     .  بل إنه يشبهون البشر في قريب في الكثير من أحوالهم          في العظمة، 

أمثال أتيس الراعي، أو أدونيس الـذي       . فهم عرضة للفناء، وبعضهم   : نظرنا إلى تاريخهم األول   
يروى أن ثمرة عالقات غير مشروعة بين أخ وأخت ـ لم يكونوا سوى رجـال أهلـتهم إرادة    

عوا شيئاً فشيئاً إلى مرتبة أعلى من مرتبتهم البشرية األولى، ولم يصلوا            اآللهة اآلخرين، لوم يرتف   
إلى مصاف اآللهة المهيمنة على األرض، إال بفضل األهمية الكبيرة التـي أعطيـت بالتـدريج                

  )٢() لوظائفهم بالنسبة إلى اإلنس
  

صه من شؤم   ثم يشرح كيف تقوم تلك اآللهة المزعومة بدورها الهام في إسعاد اإلنسان، وتخلي            
يتعذب اإلله تماماً كما يتعذب اإلنسان، ثم يموت كما يموت اإلنـسان، ولكنـه              : (الخطايا فيقول 

يتغلب على العذاب وعلى الموت، إذ يبعث من جديد، وأتباعه يمثلون رمزاً ويجددون كل عـام،                
ة في ديار   بشكل ما، مأساة حياته على هذه األرض، وهم مع هذا يؤمنون بأنه يتمتع بحياة السعاد              

إذن " النجـاة "فمـشكلة   . الخلد اإللهية منذ ذلك اليوم الذي بعث فيه حقيقة في الماضي الـسحيق            
بالنسبة إلى بني البشر، بعد أن شاركهم اإلله في ظروفهم اإلنسانية بعذابه ثم بموته، تتلخص في                

األخرى فـي   الوصول إلى أعمق المشاركة المصيرية حتى تنتهي بهم أيضاً إلى البعث والحياة             
والسبيل إلى ذلك وجدوه في نوع من الطقوس المسرحية التي تنحو نحواً            . ديار السعادة الالنهائية  

                                                           

 .٩١ المسيحية، نشأتها وتطورها، ص)١(
 .٩٤، صنفسه المرجع )٢(
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باطنياً، فيفرض في المؤمن أنه يشارك في الذات اإللهية بواسطة سلسلة من المراسـم الدينيـة                
هذه الوحدة مـع  وب. إنه يمر رمزياً بمختلف مراحل التجارب التي مر بها اإلله     . توصف بالفعالية 

اإلله، التي تغير كيانه الخاص، يضمن اإلنسان أن يصير إلى مصير اإلله نفسه، أي أن الخلـود                 
  .)٢())١(.ينتظره بعد محن الحياة الدنيا وبعد الموت

  .وإذا ثبتت عالقة هذا المعتقد الوطيدة بالوثنيات، انتفت في مقابلها أية عالقة له باإللهام
  

  .ناقض العقل، والواقعهذه الدعوى ت: خامساً
  : ومناقضة هذه الدعوى للعقل، والواقع من عدة أوجه، هي

أدم عليه السالم بناء على عدل اهللا تعالى، ووفقاً         . استحالة أخذ األبناء بذنب أبيهم األول      -١
   )٣(.لنصوص العهد القديم التي يؤمن بها النصارى جميعاً

فـضالً  . بني إسرائيل) أنبياء( خطايا عليه السالم ـ ليست أشد فظاعةً من . خطيئة آدم -٢
  )٤(!عن عوامهم ـ وقد كانوا أباء، فِلم لَم تحتج تلك الخطايا إلى فداء؟

بالتسليم بألوهية عيسى التي يسلم بها النصارى، وال نوافقهم عليهـا، يكـون صـلب                -٣
 . المسيح، والرضا بإهانته، وشتمه، وإلحاق العار به أشد فظاعة من خطية آدم

لَيس ِلخَطَايانَا فَقَـطْ، بـْل      . وهو كَفَّارةٌ ِلخَطَايانَا  " ن أن المسيح فدى العالم أجمع بدمه،        يزعمو
 .]٢:٢يو ١." [ِلخَطَايا كُلِّ الْعالَِم َأيضا

  !فكيف يكون الحال كذلك، ومن العالم من ينكر رسالته كاليهود، وكالوثنين؟
  !حن المسلمونومنهم من ال يؤمن بصلبه أصالً، وهم ن

  )٥(!فهل يصح الفداء بذلك؟
ِحينَِئٍذ َأجاب قَوم ِمن الْكَتَبِة     ٣٨: " هناك نص أنجيلي يناقض الواقع، وهو ما ورد في إنجيل متى          

 قَاِئِلين ينيِسيالْفَرةً      «:وآي ى ِمنْكنَر َأن نُِريد ،لِّمعا م٣٩. »ي  مقَاَل لَهو فََأجاب:» فَاِسـقٌ   ِجيٌل ِشرو ير
         النَِّبي ونَانةَ يةٌ ِإالَّ آيآي طَى لَهالَ تُعةً، وآي طْلُبوِت ثَالَثَـةَ         ٤٠. يطِْن الْحِفي ب ونَاني ا كَانكَم َألنَّه

                                                           

 .٩٦-٩٥، السابق المرجع )١(
 ٩٥ المرجع نفسه، ص)٢(
 .١٤٧، ص]ت.دار الفضيلة، د[محمد وصفي، .  المسيح والتثليث، د)٣(
 .  ١٥١-١٤٨ المرجع نفسه، )٤(
 .  ١٥٣المسيح والتثليث، ص:  انظر)٥(



٣٦٥ 

 

 : ١٢متـى ." [ ثَ لَيال َأياٍم وثَالَثَ لَيال، هكَذَا يكُون ابن اِإلنْساِن ِفي قَلْب اَألرِض ثَالَثَةَ َأياٍم وثَالَ            
٤٠-٣٨ .[  

وهذه كذبة شنيعة ال حيلة فيها ألنهم مجمعون وفي جميع أناجيلهم أنه      (  ):الفصل(قال صاحب   
دفن قرب مغيب الشمس من يوم الجمعة مع دخول ليلة السبت وقام من القبر الفجر مـن ليلـة                   

من يوم ثان فقط وهذه كذبة      األحد فلم يبق في جوف األرض إال ليلة وبعض أخرى ويوماً يسيراً             
ال خفاء بها فيما أخبر به المسيح ال بد منها أو كذب أصحاب األناجيل وهم أهل الكتب وحـسبنا                   

  )١ ().اهللا
 على هذا النص مفنّداً زعم النـصارى   - رحمه اهللا    –) أحمد ديدات (ويعلق الداعية الفذ الشيخ     

 كان يونان ببطن الحوت ثالثة أيـام،        وكيف: (في كونه دليالً على صحة الصلب المزعوم بقوله       
هل كان ميتاً أم حياً؟ المسلمون، والمسيحيون، واليهود مرة ثانية يوافقون بحمـاس             . وثالث ليال 

طوال وقت يماثل في طولـه بقـاء يونـان بـبطن            (فكيف كان يسوع في المقبرة      !أنه كان حياً    
ي تابعي كل الكنائس االكليروسات     هل كان ميتاً أم حياً؟ إن أكثر من ألف مليون مسيح          ). الحوت

يونان فـي   " ليس مثل "أم أنه   " مثل" "فهل يكون بذلك  : "أقول لهم )! ميت(يجيبون بحماس بقولهم    
  . وكل من ال يعاني اختالطا في عقله يقول إن ذلك مغاير تماماً لما حدث ليونان" لغتكم؟

. يونان" ال يماثل"يقولون إنه ولقد كان يسوع يقول إنه سيكون مثل يونان، وأتباعه المتحمسون 
  )٢().من يكذب من يسوع أم أتباع يسوع؟ أدع لكم اإلجابة

وال تتوقف التناقضات عند هذا الحد، ولكني اكتفي بما ذكرت، وما بقى مما لم أذكر ال جديـد            
  . فيه إلثبات بطالن قيام هذه الدعوى على اإللهام

  -عليه الـسالم   -يره لرؤية التالميذ لعيسى     ولكني أختم كالمي بما قاله شارل جينيبر في تفس        
وأخيراً لعلنا ال نغرق في الظن إن قلنا إن حب الحواريين ألستاذهم، وثقتهم : (بعد صلبه المزعوم

  )٣ ().به كانا كفيلين بإحداث التهيؤات التي أدت على غرس اإليمان األكيد ببعثه في نفوسهم
ومة لمثل هذا التبلور والتركيزـ لـدى أمثـال         وكانت النتيجة المحت  : (ويقول في موضٍع آخر   

وهكذا قدر لبطـرس    . أن يروا الرؤى ويصدقوا بها    . هؤالء السذج المتحمسين في أملهم وترقبهم     
وسـواء  . أن يرى عيسى، ثم رآه من بعده حواريون آخرون في الصورة نفسها التي وصفها لهم 

                                                           

 ).١/٢٥٠( الِفصل، )١(
، ]ت.، د دار الفـضيلة  [مسألة صلب المسيح بين الحقيقة واالفتراء، أحمد ديدات، ترجمة علـي الجـوهري،               )٢(

 . ١٤٤-١٤٢ص
 . ٥٤-٥٣ المسيحية، نشأتها وتطورها، ص)٣(



٣٦٦ 

 

: لظواهر حسية معينة، فالنتيجة واحـدة ات واألحالم أم إلى تفسير محموم ؤأرجع األمر إلى التهي  
وهي أن  الصيادين من أهل الجليل لم يكونوا ليستطيعوا تحليل ما حدث لهم، بل استسلموا كـل                  

  (١)).إلى ما ظنوه من وحي اهللاالستالم 
   .وهذا اعترافٌ صريح منه أن هذا اإللهام المدعى، لم يكن سوى ظن من هؤالء التالميذ

                                                           

 .٦٤، صالمرجع السابق (١)



٣٦٧ 

 

  المطلب الرابع
   اإلسالم من دعوى قيام عقيدةموقف

  . على اإللهامإكرام القديسين
  

) أصـنام، ومجـسمات   (أساقفتهم وآباءهم، ووصفوا لهم أيقونات      ) التقليديون(قدس النصارى   
يوقدون أمامها الشموع، ويسجدون لها احتراماً، وتكريماً، وزعموا أن هذه العقيدة هي من وضع              

  . ل الثاني من هذا البابالروح القدس، كما تقدم ذلك في الفص
  : ونحن المسلمون نرد على هذه الدعوى، ونثبت كذبها من عدة أوجه

  . نقد األدلة التي أقاموا عليها هذا المعتقد: أوالً
  : وقد استدل القوم على صحة هذا المعتقد بأدلة من كتابهم المقدس هي

ز ِبهذَا اِإلنِْجيِل ِفي كُلِّ الْعالَِم، يخْبـر        حيثُما يكْر : اَلْحقَّ َأقُوُل لَكُم  : "قول متى، ومرقس    -أ 
  ] ٩ : ١٤ ، ومر ١٣ : ٢٦متى " [ َأيضا ِبما فَعلَتْه هِذِه تَذْكَارا لَها 

  : ونرد عليها كما يلي
عدم التسليم بصحة نسبه انجيلي، متى، ومرقس إليهما، على فرض التسليم بأنهمـا       -١

  . لسالم على الحقيقةالحواريين تلميذي المسيح عليه ا
لوسلمنا بصحة نسبة اإلنجليين المذكورين لهما، فإننا نرفض قطعاً التسليم بإلهـام             -٢

 . هذين التلميذين بهذين الشاهدين من الروح القدس
فال داللة  ) ولسنا بفاعلين (ولو سلمنا بصحة نسبتهما إلى التلميذين وصحة إلهامهما          -٣

 . يه النصارى من تقديس األولياءكما هو واضح ـ على ما ذهب إل. في النص
انْظُروا ِإلَى ِنهايِة ِسـيرِتِهم     . اُذْكُروا مرِشِديكُم الَِّذين كَلَّموكُم ِبكَِلمِة اهللاِ     : " قول بولس   -ب 

اِنِهمثَّلُوا ِبِإيمِد٨.فَتَمِإلَى اَألبو موالْيا وسَأم وه وه ِسيحالْم وعس٧ : ١٣عب ." [ي .[  
  : والرد عليه من عدة أوجه

  . ال نسلم ابتداء بما زعمه بولس من حدوث اإللهام له -١
ولسنا بفاعلين، فليس في قوله داللـة علـى تقـديس           . لو سلمنا جدالً بصحة إلهامه     -٢

  . األولياء المزعوم
ال نسلم ابتداء بـأن المجـامع مـسكونية     : والرد على ذلك كما يلي    : قرارات المجامع   -ج 

ير مسكونية ملهمة ويؤيد ما أقول عدم اعتبار البروتستانت أن المجـامع   كانت، أو غ  
ملهمة، ومقودة من الروح القدس كما أدعى التقليديون من النـصارى، وإن كـانوا              



٣٦٨ 

 

وكذلك يعتبـر اإلنجيليـون أحكـام    : "، يقول القس أِنسيرونها في الجملة ـ مكرمة 
وهم يقبلون قوانين   . ون انها وحي  المجامع أنها أقوال قديمة وثمينة، ولكنهم ال يعتقد       

اإليمان القديمة المطابقة للكتاب مثل، قانون الرسل، والقانون النيقـوي، والقـانون            
األثناسي، غير أن منزلتها عندهم ليست مثل منزلة كالم اهللا، بل هي كالم أفاضـل               

  )١ (."البشر عبروا به عن تعاليم اهللا
  . هذه الدعوى تناقض العقل: ثانياً

  . اإللهام في هذه العقيدة، توقع النصارى في حرٍج شديددعوى 
إذ لم يثبت ظهور هذا المعتقد بين النصارى قبل القرن السابع الميالدي، فكيف لم يخطر ببال                

  . الروح القدس أن يلهم النصارى بهذا المعتقد الهام قبل هذا التاريخ
  !بأوليائهم؟وكيف كان المتعبدون من النصارى يتقربون إلى ربهم التوسل 

  . مما يؤكد أن اإللهام في قيام هذا المعتقد ليس إال دعوى باطلة ليس لها مستند عقلي سليم
  

  : عالقة هذا المعتقد بالديانات الوثنية: ثالثاً
فكما يتوجه المسيحي، الورع بالدعاء إلى العذراء، أو إلى قديس من : (... يقول وول ديورانت

أو " كالي: "يتحول عن توحيده هللا، فكذلك الهندي يتوجه بالدعاء إلى        أالف القديسيين، ومع ذلك ال      
دون أن يتطرق إلى ذهنه لحظة واحدة أن هذه اآللهة لها السيادة            " جانيثا" ، أو   "كرشنا"، أو   "راما"

  )٢ (....).العليا 
  . وقد كان ذلك شائعاً كذلك في الديانة البراهمية

  ) لى أساس أنهم أولياءع(فقد ظهرت عندهم عقيدة تقديس الكهنة 
ووصفوهم في الصف األول، ولقبوهم باآللهة اإلنسانية، واعتبروا إكرامهم من أهـم أنـواع              

ومسوغهم في ذلك أنهم لهم وحدهم الذين       . العبادات وإهانتهم، واإلساءة إليهم من كبريات الجرائم      
  )٣ (.لهم القربى والتأثير على اآللهة

  .النصارى إلى تقديس أوليائهموهذا هو عينه الدافع الذي دفع 

                                                           

 .٤٩ص، النظاميعلم الالهوت :  انظر)١(
 ).٣/٢٠٩( قصة الحضارة، )٢(
 .١٣٣ انظر دراسات في األديان الوثنية القديمة، ص)٣(



٣٦٩ 

 

على وجه العموم، وليس األولياء فقط، وخلعوا عليهم ما كـانوا   . واليونان كذلك قدسوا الموتى   
يجدونه أكثر األلقاب احتراماً، فكانوا يسمونهم الطبين، والقديسيين، والسعداء، وكانوا يكنون لهم            

  )١(. كل التبجيل والتكريم
  

 كبيراً من المعتقدات الوثنية، وعقيدة النصارى في تقديس األولياء،          وهكذا نجد أن هناك تشابهاً    
مما يؤكد تناقض هذه العقيدة مع الحق اإللهي المبنى على التوحيد، فضالً عن أن تكون ثمرة من                 

  . ثماره

                                                           

 .١٥١، صالسابق المرجع )١(



٣٧٠ 

 

  المطلب الخامس
  موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة عصمة غير األنبياء على اإللهام

  
  : لثاني من هذا الباب اعتقاد النصارى بالعصمة لغير األنبياء متمثلة فيمر معنا في الفصل ا

  .  عصمة الشعب المسيحي كامالً-١
  ). األساقفة، والمجامع( عصمة الكنيسة -٢
  .  عصمة البابا-٣

  . ونحن المسلمون ال نرى العصمة لغير األنبياء أبداً
  

  : ةوعالوة على ذلك فإننا نرد هذه الدعوى لألسباب التالي
  . مناقشة أدلة هذا الدعوى: أوالً

  : قامت هذه الدعوى على أدلة كتابية، وقرارات مجمعية، سنرد عليها بإذن اهللا كما يلي
فَاذْهبوا وتَلِْمذُوا جِميع اُألمِم وعمدوهم ِباسـِم اآلب واالبـِن          ١٩: "  قول متى في إنجيله    -١

وها َأنَا معكُم كُـلَّ اَأليـاِم ِإلَـى         . وهم َأن يحفَظُوا جِميع ما َأوصيتُكُم ِبهِ      وعلِّم٢٠. والروِح الْقُدسِ 
  ]. ٢٠-١٩ : ٢٨متى ." [آِمين. »انِْقضاِء الدهِر

  : وهذا الشاهد مردود من وجوٍه عدة
  . عدم التسليم بصحة نسبة إنجيل متى إليها كما تقدم في بداية هذا المبحث  - أ

فإن الفقرة المذكورة، هي فقرة مقحمـة فـي         . لمنا جدالً بصحة نسبته إليها    لو س  - ب
إن التعابير الفريدة، واإلشادة الرسمية إلى : (النص األصلي بشهادة الكاتب إينول باول حيث يقول    

مثل النهايـة األصـلية إلنجيـل       (الثالوث المقدس تريد االنطباع بأن العمود األخير من الكتاب          
وكـان  . قد تم التعويض عن فقده بال مباالة بخطبة الوداع المنسوب إلى يسوع           مفقود، و ) مرقس

وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصـعد إلـى         : "ايجب أن يحوي النص المفقود على ما رأى لوق        
أنه ناقص إال وهو الصعود إلى السماء، إلنهاء الكتاب وتقديم دليل على قيامة             ] ٥١: ٢٤ ["السماء
  )١(.يسوع

فنا النظر عن المالحظتين السابقتين، فإن هذا النص ال يشير من قريٍب أو              لو صر  -ج
  . بعيد إلى العصمة التي يؤمن بها النصارى

                                                           

 .٣٩٦ تطور اإلنجيل، ص)١(



٣٧١ 

 

َأxُm�ْ�ُ hَmjُْس، َو�mSَ�َ هiِmِ® اxَ�ْw¼mVِة َأXm��ْ             : َوَأmjَ` َأdmaُُل mVََ� َأmgًْ°̀       ١٨: " قول المسيح لبطرس   -٢

eْ{َ �ْVَ QِpUِ¥َVْاُب اdَ�َْوَأ ،Xªِuَp�َِآ`�َpْSَ�َ ىdَ .] " ١٨: ١٦متى[.  
مع بقاء االعتراض الموجه للنص السابق من إنجيل متى، فإن هذا النص إضافة إلى مـا                 

: ١٦متـى   ) [اذهب عنى يا شيطان   : (ينحزم بما بعده أسطر إذ يقول المسيح لبطرس ذاته        . سبق
٢٣ .[  

  !فكيف يكون شيطاناً، ويكون معصوماً في الوقت ذاته؟
هو حال أقرب تالميذ المـسيح إليهـا، فكيـف بعامـة الـشعب المـسيحي          وإذا كان هذا    

  ! إذاً؟) النصراني(
 وعد المسيح المتكرر لتالميذه بإرسال الفارقليط أو البارقليط الروح القـدس يلهمهـم              -٣

  .ويرشدهم إلى الحق
ما بجزمنا أن البارقليط المقصود في أقوال عيسى عليه السالم إن         " أيضاً"وهذا القول مردود    

  )١ (.وليس هو الروح القدس كما زعم النصارى) محمد صلى اهللا عليه وسلم: رسول اهللا(هو 
  

   .الردود العقلية على بطالن هذه الدعوى: ثانياً 
  : لنا على هذه الدعوى عدة ردود عقلية، تتمثل في

  لو كان الشعب النصراني كله ملهماً بالحق كما يدعون، فما الحاجـة إذاً إلـى زيـارة                 -١
الكنائس؟ وكيف يسوغ لهؤالء الملهمين المعصومين الوقوع في اآلثام، والخطايا التي يسارعون            

! ؟)عند الكاثوليـك (من جرائها لزيارة الكهنة، واالعتراف على القساوسة، ونيل صكوك للغفران   
  . ال معنى لكل ذلك لو أثبتنا لهم العصمة المدعاة

تضارب األقوال، واآلراء فيها، فإن لكل طائفـة   عصمة المجامع المدعاة بقطع ببطالنها       -٢
  . من النصارى مجمع تزعم أنه ملهم، تعترف به، وال يعترف به غيرها

  . فيقبلها جمع، ويرفضها اآلخر) الملهم(ثم تقر عقائد في هذا المجمع 
 إذ ال يجوز أن يلهم الـروح القـدس  ! وكلٌّ يزعم أنه ملهم، فأني تلك المجامع لهم الملهم حقاً؟         

  !! جماعة من الناس أمراً، ثم يلهم غيرهم بخالفه، ويكون كالهما صواب

                                                           

  . )٢/٢٤٠(ار الحق،إظه:  راجع)١(
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يصرح بانبثاق الروح القدس مـن اآلب       ) القسطنطينية(فها هو مثالً المجمع المسكوني الثاني       
ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي، المنبثق من       (وحده، حيث يصرح فيه األساقفة بهذا القانون        

  ". واالبن مسجود لهاآلب، الذي هو مع اآلب،
  . وهذا المجمع هو مجمع ملهم عندهم

م، وطليطلة الثاني عشر    ٦٥٣م، وطليطلة الثامن    ٥٨٩طليطلة الثالث   : ثم تأتي المجامع التالية   
علـى القـانون    ) واالبن(م فتقر أن الروح القدس منبثق من اآلب، واالبن معاً فتزيد كلمة             ٦٨١

، وهذه المجامع ملهمة أيضاً بهـذا الـنص         ....)آلب واالبن المنبثق من ا  : (.......السابق، فنقول 
، تلك النعمة التي تجعل أحبار الـسيد        )١(ألن نعمة الروح القدس إنما هي حالة في كل إبروشية           (

  )٢ ().المسيح يفحصون القضايا بكل دقة، وينشدن لواء العدل في كل حين
  . ال شك أن األولى ردهما جميعاً! فأي اإللهامين تقبل؟

القول بعصمة أسقف روما، وجميع األساقفة يثقبها بل يقطعها قطعاً حال األساقفة، وسـيرهم              
 )٣(.األخالقية التي تفوح منها رائحة الخيانة للدين، واالنكباب على الشهوات المادية، والجسدية

وبعد عرض هذه الردود المتواصفة، لم يبق شك على أن هذا المعتقد ال صـلة لـه باإللهـام                
  . ي الحقاإلله
  

وهكذا نرى أن جملة العقائد التي يؤمن بها النصارى ال تقوم على اإللهام، بـل إن األمـر ال                   
  . يعدو أن يكون محض افتراٍء، وتزييف

  
  

  والحمد هللا رب العالمين،،،

                                                           

 . ٢٢٧ ص، سبق التعريف بها)١(
 .١٢٨عصر المجامع، ص:  انظر)٢(
 . قد أسهب كتاب خدام الرب األوائل في عرض سيرهم وفضائحهم، لمن أراد التوسع في ذلك)٣(
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  :الخاتمة
  

حول اإللهام وموقف اإلسـالم مـن ذلـك         ) اليهودية، والنصرانية (بعد هذه الجولة في الديانتين      
  :  بعدة نتائج منهاخرجت

أن كالم اهللا للبشر سواء المباشر منه، أو الموحى به وفق معتقد أهل الكتاب ليس محصوراً فـي             -١
  .األنبياء، أو الرسل، وإنما هو عام لكل من أراد الرب أن يعلن له أمر معين

سهم يقيناً أن   من الفروق بين إلهام األنبياء، وغيرهم عند اليهود أن غير األنبياء ال يجدون من أنف               -٢
 . ما يأتيهم من رؤى، وأحالم هو من عند اهللا بخالف األنبياء

يرى اليهود أن هناك ترادفاً تاماً بين الوحي، واإللهام، وأنهما ليسا سوى كل مايتلفظ بـه النبـي       -٣
 .تحت إمرة الروح القدس

الـسالم أو أي  أن الروح القدس من وجهة النظر اليهودية هو قوة إلهية عليا، وليس جبريل عليه   -٤
 .ملك آخر من المالئكة الكرام

وتبعـاً  ، أن الكهنة، وكتبة األسفار المقدسة، والحاخامات ملهمون باتفاق علماء اليهود، ومفكريهم           -٥
أو يلقيهـا  ، لذلك فهم أصحاب وحي يجعلهم آلة في يد الروح القدس يتكلم بألسنتهم بأمور إلهيـة           

 .لفكرية، والعقليةعلى ألسنتهم، وهم مع ذلك في كامل قواهم ا

أبنـاء األنبيـاء،    : أن اليهود يسلّمون بأن هناك أدعياء، يدعون اإللهام، وليسوا من أهلـه مثـل              -٦
 .والحالمين والرائين، واألنبياء الكذبة

 .أن الحاخامات في التصور اليهودي هم الملِهمون للرب، وليس العكس -٧

تلقي اإللهام عند اليهود، فهـي تجمـع   أن هناك خلطٌ بين الوسائل المشروعة، وغير المشروعة ل    -٨
قراءة الطالع، وشرب الخمر، والموسيقى، وبين الصلوات، والتقشف، واالنسحاق أمام الرب    : بين
 .- كما يقولون–

هو أن اإللهام في اإلسالم      من أبرز الفروق بين التصور اإلسالمي، وتصور أهل الكتاب لإللهام،          -٩
 .د أهل الكتاب فهو حالة حلول للروح القدس في الملهمإلقاء في القلب، بخالف اإللهام عن

كتبة األسفار المقدسة، والبطاركة، والمفسرون ملهمـون، وإلهـامهم         :  أن النصارى يؤمنون بأن    -١٠
 .معصوم عند التقليديين من النصارى 

، وخطّأ كلٌّ منهم صاحبه، وبدعه    .  اإللهام أن طوائف النصارى اختلفت في أمور العقائد بناء على         -١١
 .وربما لعنه بدافٍع من اإللهام الذي ال يملك كال الفريقين دليالً صحيحاً عليه
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  بعرض أقوال الحاخامات، والكتبة، والبطاركة، والمفسرون الملهمون علـى ميـزان الكتـاب              -١٢
والسنة، ونصوص التوراة واإلنجيل، والعقل، والواقع يثبت بطالنها لتناقضها معها، ممـا يؤكـد              

 .، وبطالنهاىسقوط هذه الدعو

  : وقد خرجت من هذا  البحث المتواضع ببعض التوصيات، أجملها فيما يلي -١٣
أوصي إخواني وأخواتي من طلبة العلم الشرعي بإخالص النية هللا تعالى، وامتثال أمـر               -١

  ).بلغوا عني ولو آية: ( في قوله�رسولنا 
ي جدالهم بالتي هي    ، ممتثلين ألمر ربنا عز وجل ف      ة أهل الكتاب إلى دين اهللا تعالى      دعو -٢

�m�k�j�i�h�g��{���z��y��x���w��v :أحسن في قوله جل وعـال     

��°��¯��®��¬«��ª��©��¨��§���¦���¥��¤��£¢��¡�����~��}|

±l ]١٢٥: النحل.[ 

  التكرم بفتح مكتبة     -العامرة–أوصي بل أهيب بعمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى           -٣
الدراسات العليـا   ) وطالب( لطالبات   -المركزية أو استقطاع جزء من المكتبة       –خاصة  

في قسم العقيدة، تكفيهم مؤونة البحث عن مراجع بحوثهم خارج المملكة، السـيما وأن              
هناك مراجع مشتركة لجميع الباحثين في مقارنة األديان، أو الفرق، ال غنـى للباحـث               

 .عنها

 لديهن من كتب تجشّمن العناء  من إثرائها بما-ممن أعرف–    وال مانع لدى جميع الطالبات 
 !!.حتى يقتنينها، ثم لن يكون حظها بعد انقضاء البحث إال الغبار، والمخازن

 :   على أن تكون تلك المكتبة خاضعة للشرطين التاليين

ال يسمح بدخولها إال بإبراز بطاقة الدراسات العليا، بحيـث يحظـر علـى غيـرهن          •
 .البات من هذا الغثاء، والكفردخولها، حفاظاً على عقول، وأفكار الط

، وتقتصر اإلفادة منها على التصوير فحسب، خاصة تلك يمنع االستعارة منها منعاً باتاً   •
-الكتب النادرة التي لو فُقدت فربما لن يوجد لها بديالً، في ظـل إهمـال النـصارى                  

 .  إلعادة طباعة الكتب القديمة-خاصة

  
، ولـه   حث، فما كان منه صواباً فمـن اهللا       في هذا الب  ، وكرمه علي    هذا ما يسره المولى بمنه    

 واهللا تعالى، ورسوله منه بريئان،      ، كان غير ذلك فمن نفسي، والشيطان      الفضل واإلحسان، وما  
  .واهللا أعلم
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واإلنجيل، رسولنا  ،ة والتحجيل، المذكور في التوراةوصلى اهللا وسلم وبارك على صاحب الغر
، وعلى آله، وصحبه، والتابعين، ومن تبعهم        الصادق األمين  ،هللاوحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد ا     

 .      بإحسان إلى يوم الدين
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  الفهارس

  

  
  فهرس اآليات

  فهرس األحاديث

  فهرس األعالم

  فهرس القبائل

  فهرس األماكن

  فهرس المصطلحات

  فهرس الموضوعات
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 فهرس اآليات

  

  سورة البقرة
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m�̧�¶��µ��´��³� ...l  ١٤٣  ٧٥  

�m¯�����®��¬��«��ª��©��¨� ...l� ٣٤٣  �١٣٣  

�m��t��s��r ...l  ١٦٢  ٢٥١  

�mÀ����¿��¾��½��¼��»��º ...l��Á�� ٩  �٣٦  

�m��F���E��D�������C��B��A ...l  ١٧٣  ٩٥-٩٤  

�m��ED��C��B��A ...l� ٩  �٣٨  

�m��«��ª��©��¨���§ ...l  ١٧١  ٨٤-٨٣  

�m��F��E��D��C��B��A ...l�����������������������������������٣���١١�����������������������������������������������٩�

�m��¼��»�����º��¹��¸���¶��µ ...l  ١٧١  ٤٧  

�m��f��e��d��c��b��a��` ...l  ١٧١  ٤٣-٤٠  

�m���s��r��q��p��o��n��m� ...l                       ٣٤٢          ٩٨   
�mw���v��u��t��s�x�����¡���~��}��|��{��zy� ...l                   ٣٤٣        ٢٥٥    
�mÒÑ�����������Ð��Ï���Ù����Ø��×����Ö��������Õ�������Ô������Ó��l                     ٣٤٣        ١٦٣    
  

  سورة آل عمران
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m��d��c��������b��a��`��_��~��}��|��{ ...l  ١٥٨  ٣٣  

�m��_f��e��d��c����b��a��` ...l� �٨٥  
  

٩  
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  سورة النساء
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m��H���G��F�������E����D���C�����B��A ...l  ١٦٢  ١٦٣  

�m��~���}��|��{����z��y��x���w��v��u��t ...l  ١٦١  ١١٦  

�m��F��E��D����C��B��A ...l  ١٧١  ١٥٥  

�m��E��D��C��B��A ...l� ١٣١  �٩٥  

�mO��N��M��L��R��Q��P�� ...l  ١٤٢  ٤٦  

�m��Ä����Ã��Â��Á ...l  ١٧١  ١٥٤  

�m�m�m�mF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��A...������������llll� �� �� �� ٣٤٣  �١٧١  

�m�m�m�m��e��d��c��b��a��� �̀�_��e��d��c��b��a��� �̀�_��e��d��c��b��a��� �̀�_��e��d��c��b��a��� �̀�_...������������llll��������� �� �� �� �   ٣٥١  ١٧٢  

m...��m��l���k��j��i��l� �� �� �� �   ١٥٠    ١٦٤  

  
  

  سورة المائدة
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m��x��w��v���u ...l  ١٤٣  ١٣  

�m\��[������Z��Y�� �̂�]�� ...l  ١٧٢  ٧٨  

�m������{��z��y ...l  ٢٢  ١١١  

�m��HG��F��E��D��C��B��A ...l  ١٧٣       ١٨  

�m��}��|��{b��a��`��_��~�...�l  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������٧٣������������������������������������������������������������������������������٣٤٣��� �  
�m�`_��^��]���\��[����Z��Y��X��W��V...�l� ٣٥١     �٧٢      
�m�t��s��r��q��p��o��n��m��l��� ...l� ٣٥١           �١١٦    

�m§����¦��¥��¤��£��¢ ...��l� ٣٥١      �٧٥  

�m§��¦�����¥��¤�����£��¢�����¡�������~��}l�� ١٠       �٨٢  

�m��rq��p���o��n��m��l��k��j��il� ٢٦       �٦٧  

� �    
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� �    

   9رة اE�C!م                                          

����اآلية������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   الصفحة    رقمها�

m��ed��c��b��a� ...l� ١٥٩  �٨٦  
m...���a �̀�_��������~��}��|��{..�l� ١٣٢  �١٢١  

�m��ed��c��ba��`��_��^ ...l  ١٤٨         ٨٤  

�m��[Z��Y��X���W���V��U  ...l                           ١٤٨         ١٠٣  
   

  سورة األعراف
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m��¬���«��ª��������©�� �̈�§��¦ ...l  ١٧١  ١٣٧  

�m��B��A��E�����D��C� ...l  ١٧٢  ١٣٨  

�m��¥���¤��£��¢��¡��� ...l  ١٤٨  ١٤٣  

�m��ª��©�����¨��§��¦��¥ ...l  ١٦٠  ٨٠  

  
  سورة األنفال

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��t��s��r��q���p���o��n��m��l ...l  ٢٩  ٢٩  

  
  
  

  سورة التوبة
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m�� �̄�®��¬��«��ª���©��¨ ...l  ١٤٠  ٣١  

�m��o��n��������m��l�����k��j��������������i��h ...l  ١٥٩  ١١٤  

�mq��p��o��n���m��l��k��...l  � ٣٥١  ٣٢-�٣٠  
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  سورة يونس
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m��h��g��f��e��d��c ...l  ١٧١  ٩٣  

  
  سورة هود

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��q��p��o��n����m��ll  ١٥٩  ٧٥  

� �

        سورة يوسف                        
    

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��`��_���^ ...l  ٣٤٣  ٣٩  

      
  

  سورة الحجر
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m���Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Îl  ١٦٠  ٧٠  

  
  سورة النحل

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��}|��{���z��y��x���w��v ...l� ٣٧٤  �١٢٥  

�m��Z��Y��X���������W����V��U ...l  ١٥٨  ١٢٠  

�mw��|��{���z������y��x�� ...l  ٢٤  ٦٨  

�mi��h��g��f��e��d ...l��� ١٣٥  �٣٦  

  
  سورة اإلسراء

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��U��T��S��R��Q��P��O ...l  ١٤٨  ٩  
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m ...��h��g��f��e��d��c��b���a ...l  ١٣٠  ٦٠  

  
  سورة طه

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��§��¦��¥��¤��£��¢��¡ ...l  ١٦١  ٨٥  

�m��êî������í��ì��ë ...l�� ١٥٤  �٥١  

�m��Î��Í��Ì��Ë��Ê ...l  ١٦١  ٨٧  

�m��À�����¿��¾��½��¼��»l  ١٦٠  ٢٩  

�m���`���_��^��]��\��[ ...l  ١٦١  ٩٠  

  
  سورة األنبياء

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��V��U��T��S��R ...l  ١٦٠  ٧٤  

�m���I��H��G��F��E��D��C��B��A ...l� ١٣٥  �٢٥  

�mr��q��p���o��nt��s���� ...l� ١٥٤  �١٦  

  
  سورة الحج

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��sr��q��p������o��n���m��l ...l  ١٥٧      ٧٥  

�m¾��½��¼��»��º����¹�� �̧�¶��µ ...�l                     ٣٢٨         ٤٦      
  

  سورة الفرقان
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m�����_��~��}��|��{��z����y��x ...l  ١٤٨  ٦٠  

  
  
  



٣٨٢ 

 

  سورة الشعراء
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m��l��k�����j�����i��hl  ١٢٧  ١٩٣  

  
  سورة النمل

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m���SR��Q��P��O��N ...l  ١٦٣  ١٥  

�m��ba��`��_ ...l  ١٦٣  ١٦  

  سورة القصص
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m��TS��R���Q�����P�����O��N ...l  ٢٧  ٧  

�m��Å��Ä��Ã��Â ...l  ١٦١  ٣٥  

  
  

  سورة األحزاب
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��������Â��Á ...l  ١٢٩  ٢١  

�m��E��D��C��B��A ...l  ١٥٧  ٧  

�m��d��c��b��a��`���_��^ ...l  ١٥٠  ٩  

  
  سورة سبأ

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��v��u��t��s��r ...l  ١٦٣  ١٢  

�m���yx��w��v��u��t��s ...l  ١٦٢  ١٠  

  
  سورة الصافات

  الصفحة  رقمها  اآلية



٣٨٣ 

 

�m��f��e���d��c��b��al  ١٦١  ١١٤  

  
  سورة ص

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��G��F��E��D��C��B������A ...l  ١٦٣  ١٧  

�m���b��a������`���_��^ ...l  ١٥٩  ٤٥  

�m��rq��p��on��m��l ...l  ١٦٣  ٣٠  

  
  

  سورة غافر
  الصفحة  رقمها  اآلية

m...�n��m��l��k����p���o� ...l  ١٣٣  ٢٨  

�

� �
    

  
  سورة الشورى

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î���Í����������Ì��Ë��Ê ...l  ٢٥  ٥١  

�m�I��H��G���F��E��DC��B������A� ...l� ١٥٣  �١١  

  
  سورة الجاثية

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��d��c��b���a��`���_��^ ...l  ١٧١  ١٦  

  
  سورة األحقاف

  الصفحة  قمهار  اآلية
m�����Â��Á��À��¿���¾��������������½��¼ ...l  ١٥٨  ٣٥  



٣٨٤ 

 

  
  سورة النجم

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��u��t����s�����r��q��pl  ١٣٠  ١٧  

�m��w��v��u����t�����������s��rl  ١٣٠  ١١  

  
  سورة الحديد

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��¢��¡������~��}��|��{ ...l  ٢٣  ٢٨  

  
  سورة الجن

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��u��t��s���r��q��p��o��n��ml  ١٣٥  ٨  

  
  سورة المدثر

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��`_�����~��}�������|��{��z ...l  ١٥٠  ٣١  

  
  سورة القيامة

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m�������K����J��Il  ١٤٩  ٢٢  

�m��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï�����Î��Í��Ì��Ë���Ê ...l             ٣٣٢       ١٩-١٦   
  

  سورة المطففين
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m����y����x��w��v�������u���tl  ١٤٩  ١٥  

  



٣٨٥ 

 

  سورة الشمس
  الصفحة  رقمها  اآلية

�m����^��]��\l  ٢٤  ٨  

  
  سورة اإلخالص

  الصفحة  رقمها  اآلية
�m��E��D��C��B��Al                                                       ٣٤٣            ١  

  



٣٨٦ 

 

  فهرس األحاديث

  الصفحة  
  ١٤٠  ... "  وفي عنقي صليب �أتيت النبي " 
  ٣٣٢  ... "أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس " 
  ٢٢  ... "أسألك رحمة من عندك تلهمني بها رشدي " 
  ٢٦  ... "إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً " 
  ٣١   ... "إن اهللا تعالى ضرب مثالً صراطاً" 
  ٣١  ... "إن اهللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه " 
  ١٣١  ... " �إني جالس إلى جنب رسول اهللا " 
  ٢٧  ... "إني قمت من الليل فصليت ما قدرلي " 
  ١٣٢  ... "رأيت ليلة أسري بي رجاالً " 
  ٣٢  ... "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح " 
  ١٢٩  ... "طان الرؤيا من اهللا والحلم من الشي" 
  ١٦٢  ... "فصم صوم داود " 
  ٣٢٧  ... "فيأتوني فأقول أنا لها " 
  ١٣٥  ... "يا رسول اهللا إن الكهان كانوا يحدثوننا : قلت" 
  ١٣٧  ... "قيل يا رسول اهللا وكيف يحدث " 
  ١٣١  ... " إذا ُأنزل عليه الوحي سمع عند وجهه �كان النبي " 
  ٣٠  ... "ن األمم محدثون لقد كان فيما قبلكم م" 
  ٣٠  ... "لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل " 
  ٣٣  ... "لم يبقَ من النبوة إال المبشرات " 
  ١٣٤  ... "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه " 
  ١٦٢  ... "ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من عمل يده " 
 



٣٨٧ 

 

  فهرس األعالم

  

  الصفحة  

  ٣٠  لواحدعبد ا =ابن التين 

  ٣٢  أبو بكر= ابن العربي 

  ٣١  سفيان= ابن عيينه 

  ٥٤  سعد= ابن كمونة 

  ٥٣            موسى= ابن ميمون 

  ٣١  عبد اهللا= ابن وهب 

  ٧٨  يوآش= األبيعزري 

  ٢٥٨  أثناسيوس الرسولي

  ١٤٩  أبو بكر محمد بن حسين= اآلجري 

  ٨١  آحاز

  ٦٢  أحمد عبد الوهاب

  ٢٥٤  أرسطو

  ٤٢   النبي=إرميا 

  ٢٣٩  آريوس

  ٢١٩  استفانوس

  ٣١  اإلسماعيلي 



٣٨٨ 

 

  ٤٢  النبي= إشعيا 

  ٥٠  أشيرة

  ٦٧  أفالطون

  ٦٢  أليشع بن شافاط

  ٢٨٧  أوريجانوس

  ٢٩٦  إيرونيموس

  ٥٠  إيزابل

  ٧٨  باالق

  ٢٠٣         بطرس

  ٤٧  بعل

  ٧٨  بلعام بن بعور

  ١٨٧  بولس الرسول

  ٣١٧  أليفاز= التيماني 

  ٢٨٧  .ترتليانوس

  ٧٨  جدعون

  ٤٥  النبي= حزقيال 

  ٣٠  عبد اهللا بن الزبير= الحميدي 

  ٥١  حنّة



٣٨٩ 

 

  ٥١  خلدة

  ٤٥  النبي= دانيال 

  ٥١  دبورة

بوسي٣٥  عبد اهللا بن عمر = الد  

  ٢٦٩  دي= روزا 

  ٢٩٥  يعقوب= السروجي 

  ١٨٦  شاول

  ١٩٠  وليم= شكسبير 

  ٤٢  النبي= صموئيل 

  ٧٧  عالي

  ٩١  النبي= عاموس 

  ٥٨          عزرا

  ٤٥  عزيا

  ٢٣  الحسن بن عبد اهللا= العسكري 

  ٤٧  عشتروت

  ٢٦٩  غريغوريوس السابع

  ٢٢٨  غريغوريوس الكبير

  ٢٩٥  غريغوريوس النيصي



٣٩٠ 

 

  ٢٤٠  قسطنطين الكبير

  ٢٤٠  أوسابيوس= القيصري 

  ٢٨٥  كيرلس األول

  ٢٣  علي بن محمد= الماوردي 

  ٤٦  متى = المسكين

  ٢٤  مجاهد

  ١٩١  لسون مند

  ٧٥  المهلّب

  ٤٤  ميخائيل= مينا 

  ٥٦  ناتان

  ٢٨٧  )الالهوتي(غريغوريوس = النزينزي 

  ٢٥٤  هراقليطس

  ٣٦  وابصة

  ٨٢  يثرون

  ٩١  النبي= يوئيل 

  ١٨٧  يوحنا 

  ٤٢  النبي= يوشع 

  ٢٠٠  يونان



٣٩١ 

 

    

  .فهرس القبائل، والعشائر، والشعوب

  الصفحة  

  ١١٨  الحثيين 

  ١١٨  الحويين 

  ٧٩  لدانيين ا

  ١٠٢  العمونيين 

  ١٢٣  الكلدانيين

  

  



٣٩٢ 

 

  فهرس األماكن والبلدان المترجم لها
  الصفحة  

  ١١١  أدوم

  ٢٢٠  آسيا 

  ١١٠  أشور

  ٧٦  إيثام

  ٢٢٠  بثينية

  ٢٢٠  بنتس

  ٨٢  حوريب

  ٨٢  سدوم   

  ٨٨  سريون

  ١١٠  شنعار

  ٢٠٤  العلية

  ٨٣  عمورة

  ١١٠  عيالم

  ٢٢٠  غالطية

  ١١٠  فتروس

  ٨٨  دشقا

  ٨٨  قعيلة



٣٩٣ 

 

  ٢٢٠  قيصرية

  ٢٢٠  كبدوكية

  ١١٠  كوش

  ٨٣  ممرا

  ١١١  مؤاب

  ١٢٣  نهر الخابور

  ٢٢٧  نيقية

  ١٠١  وادي البسور

  

  

  

  

  

 



٣٩٤ 

 

  .فهرس المصطلحات
  

  الصفحة  
    - أ-

  ٢٢٧  إبروشية
  ٧٥  إزميل
  ١٠١  األفود

  ٥٣  األوريم

    - ت-
  ٢١٢  تكريس

  ٥٣  تميم
    - ز-

  ١٠٠  زنار
  ١١٨  زنابير

    - ش-
  ١٨٨  الشامان

    - ص-
  ١١٧  صفصاف

    -ع-
  ٨٠  العلّيقة

  ٢٧٠  علمانيين
  ٢٠٤  عيد المظال

    - ق-
  ٤٤  قمص

    - ك-
  ١٨٨  .الكاهن الدلفي

  ٩٢  .الكرمل



٣٩٥ 

 

    - م-
  ١٩٢  الملكَة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٩٦ 

 

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

    :تمهيد يتضمن

  ٢٢  . عند أهل السنة، والجماعةمفهوم اإللهام لغةً واصطالحاً

  ٢٦  .الفرق بين اإللهام، والوحي

  ٢٧  .أنواع اإللهام

  ٢٨  .اإللهام لغير األنبياء

  ٢٩  .أدلة حدوث اإللهام لغير األنبياء

  ٣٢  .عالقة اإللهام بالرؤى لغير األنبياء

  ٣٣  .حجية اإللهام عند أهل السنة، والجماعة

    :الباب األول

  ٣٨  .د اليهوددعوى اإللهام عن

  ٣٩  :الفصل األول

  ٤٠  .مفهوم اإللهام عند اليهود

  ٤٢  .عالقة اإللهام بالنبوة عند اليهود

  ٤٣  .الفرق بين األنبياء، وبني األنبياء

  ٤٦  .الفرق بين الرؤيا، والرؤية

  ٥٢  .اإللهام لغير األنبياء عند اليهود

  ٥٢  .اإللهام للكهنة: أوالً

  ٥٥  .الكتبة: ثانياً



٣٩٧ 

 

  ٥٧  .الحاخامات: لثاًثا

  .وسائل الحصول على اإللهام عند اليهود

  . عالقة اإللهام بالتأويل الباطني عند اليهود

٦١  

٦٥  

  ٧٢  :الفصل الثاني

  ٧٣  .العقائد المبنية على اإللهام عند اليهود

  ٧٤  .عقيدة اليهود في الذات اإللهية: المبحث األول

  ٧٥  .بشرظهور اإلله، وتكليمه لل: المطلب األول

  ٧٦  .ثبوت هذه العقيدة بإلهام من روح القدس

  ٨٥  .صفات اإلله الذاتية: المطلب الثاني

  ٨٦  . هذه العقيدة على اإللهامثبوت

  ٩٨  .عقيدة اليهود في عصمة األنبياء: المبحث الثاني

القدح في عصمة األنبياء من الوقوع في الكبائر : المطلب األول
  .العقدية

٩٩  

  ٩٩  .افة والتنجيمالعر: أوالً

  ٩٩  .ثبوت هذه العقيدة بناء على اإللهام

  ١٠٣  .السحر، واالستعانة بالشياطين: ثانياً

  ١٠٤  .ثبوت هذه العقيدة بناء على اإللهام

القدح في عصمة األنبياء من الوقوع في الكبائر : المطلب الثاني
  .األخالقية

١٠٤  

  ١٠٤  .شرب الخمر: أوالً



٣٩٨ 

 

  ١٠٤  .ي صفات اإلله بناء على اإللهامثبوت عقيدة اليهود ف

  ١٠٥  .معاقرة الزنا: ثانياً

  ١٠٥  .ثبوت هذه العقيدة بناء على اإللهام

  ١٠٧  .عقيدة اليهود في المسيح المنتظر: المبحث الثالث

  ١٠٨  .صفات المسيح المنتظر

  ١٠٨  .مهمة المسيح المنتظر

  ١٠٩  .لهاماإلعلى   بناءهذه العقيدةثبوت 

  ١١٣  .عقيدة اليهود في شعب اهللا المختار: لرابعالمبحث ا

  ١١٤  .ثبوت هذه العقيدة على إلهام الروح القدس

  ١٢٤  :الفصل الثالث

  ١٢٥  .موقف اإلسالم من دعوى اإللهام عند اليهود

  ١٢٦  .موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند اليهود: المبحث األول

  ١٢٨  ).بني األنبياء(موقف اإلسالم من إلهام 

  ١٢٩  ).الحالمين، والرائين(موقف اإلسالم من إلهام 

  ١٣٤  .موقف اإلسالم من دعوى إلهام الكهنة

  ١٣٨  .موقف اإلسالم من دعوى إلهام الكتبة

  ١٤٠  .موقف اإلسالم من دعوى إلهام الحاخامات

موقف اإلسالم من دعوى قيام عقائد اليهود على : المبحث الثاني
  .اإللهام

١٤٢  

  ١٤٢  إلجماليةالردود ا



٣٩٩ 

 

الرد على دعوى قيام عقيدة اليهود في الذات : المطلب األول
  .اإللهية على اإللهام

١٤٨  

موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة اليهود في : المطلب الثاني
  .عصمة األنبياء على اإللهام

١٥٧  

الرد على دعوى قيام عقيدة اليهود في المسيح : المطلب الثالث
  .المنتظر

١٦٨  

موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة المسيح المنتظر : لمبحث الرابعا
  .على اإللهام

١٧١  

  ١٧٨  :الباب الثاني

    .دعوى اإللهام عند النصارى

    :الفصل األول

  ١٧٩  .مفهوم اإللهام عند النصارى

  ١٨٠  تعريف اإللهام عند الالهوتيين: المبحث األول

  ١٨١  .اصطالحاًمفهوم اإللهام لغةً، و: المطلب األول

  ١٩٦  .اإللهام اللفظي، والمعنوي: المطلب الثاني

  ١٩٩  .عصمة الكتاب المقدس: المطلب الثالث

  ٢٠١  .مفهوم الروح القدس، ودوره في حدوث اإللهام: المبحث الثاني

  ٢٠٢  .مفهوم الروح القدس عند النصارى: المطلب األول

  ٢٠٣  .هامدور الروح القدس في حدوث اإلل: المطلب الثاني

    :الفصل الثاني

  ٢١٥  .العقائد المبنية على اإللهام عند النصارى



٤٠٠ 

 

  ٢١٦  .أدلة حجية اإللهام عند النصارى

  ٢١٦  .اإللهام في الكتاب المقدس

  ٢٢٢  .اإللهام في غير الكتاب المقدس

  ٢٣٣  .عقائد تتعلق بالذات اإللهية: المبحث األول

  ٢٣٤  .التثليث: المطلب األول

  ٢٣٦  .ه العقيدة بدافع من روح القدسهذثبوت 

  ٢٤٣  .عقيدة التجسد: المطلب الثاني

  ٢٤٧  . هذه العقيدة بدافع من اإللهامثبوت

  ٢٤٧  .أدلة القول بألوهية المسيح كما يعتقدها النصارى

  ٢٤٨  ).ابن اإلنسان(لقب ابن البشر : أوالً

  ٢٤٩  .لقب ابن اهللا: ثانياً

  ٢٥١  .لقب الرب: ثالثاً

  ٢٥٣  .الكلمة: عاًراب

  ٢٥٤  .عالقة الكلمة بالتجسد

  ٢٥٧  .الصلب، والفداء: المطلب الثالث

  ٢٥٩  .إقرار هذه العقيدة بدافٍع من اإللهام

  ٢٦٣ .العقائد المتعلقة بالكنيسة: المبحث الثاني

  ٢٦٣ .إكرام القديسين: المطلب األول

  ٢٦٥  . هذه العقيدة بدافٍع من اإللهامثبوت

  ٢٦٩  .عصمة الكنيسة: ثانيالمطلب ال



٤٠١ 

 

  ٢٧٠  .عصمة الشعب المسيحي: أوالً

  ٢٧٠  .عصمة األساقفة، والمجامع المسكونية: ثانياً

  ٢٧١  .عصمة أسقف روما: ثالثاً

  ٢٧٢  . هذه العقيدة بدافٍع من اإللهامثبوت

    :الفصل الثالث

  ٢٧٧  .أثر اإللهام في اختالف الفرق النصرانية في العقائد

    .الخالف حول العقائد المتعلقة بالذات اإللهية: ولالمبحث األ

  ٢٨٠  .الخالف المتعلق بعقيدة التجسد: المطلب األول

  ٢٨٠  ).الطبيعة، والطبيعتين(الخالف حول طبيعة أقنوم االبن 

  ٢٨٢  أدلة الفريق األول 

  ٢٨٥  أدلة الفريق الثاني

  ٢٩٠  .الخالف المتعلق بعقيدة التثليث: المطلب الثاني

  ٢٩٠  .الخالف حول انبثاق الروح القدس

  ٢٩٠  .انبثاق الروح عند المدرسة الغربية

  ٢٩٥  .انبثاق الروح عند المدرسة الشرقية

  ٢٩٩  .الخالف المتعلق بقضية والفداء والخالص: المطلب الثالث

  ٢٩٩  .الخالف حول اإليمان، واألعمال الصالحة: أوالً

  ٣٠٠  . القائلون بالتبرير باألعمال

  ٣٠٣  .القائلون بالتبرير باإليمان وحده

  ٣٠٦  .الخالف حول المطهر: ثانياً
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  ٣٠٦  .قائلين بالمطهرأدلة ال

  ٣٠٨  .القائلين بعدم المطهرأدلة 

  ٣١٣  .الخالف المتعلق بالعقائد الخاصة بالكنيسة: المبحث الثاني
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  ٣١٧  .أدلة الفريق األول

  ٣٢٠  .أدلة الفريق الثاني

    :الفصل الرابع

  .د النصارىموقف اإلسالم من دعوى اإللهام عن

  .موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند النصارى: المبحث األول

٣٢٥  

  ٣٢٦  .موقف اإلسالم من مفهوم اإللهام عند النصارى: المطلب األول

موقف اإلسالم من مفهوم الروح القدس ودوره في : المطلب الثاني
  .حدوث اإللهام عند النصارى

٣٤٢  

عوى قيام عقائد النصارى على موقف اإلسالم من د: المبحث الثاني
  .اإللهام

٣٤٣  

موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة التثليث على : المطلب األول
  .اإللهام

٣٤٣  

  ٣٥٠موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة التجسد على : المطلب الثاني
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  .اإللهام

موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة الصلب، : المطلب الثالث
  .هاموالفداء على اإلل

٣٥٧  

موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة إكرام : المطلب الرابع
  .القديسين على اإللهام

٣٦٧  

موقف اإلسالم من دعوى قيام عقيدة عصمة : المطلب الخامس
  .الكنيسة على اإللهام
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  الملحق

  .)١(مقابلة النص الصريح بين كرشنة ويسوع المسيح

  أقوال النصارى في يسوع المسيح ابن اهللا  أقوال الهنود الوثنيين في كرشنة ابن اهللا
لمخلص، والفادي، والمعزي، والراعي ا: كرشنة هو

الصالح، والوسيط، وابن اهللا، واألقنوم الثاني من 
  .الثالوث المقدس، وهو اآلب واالبن وروح القدس

المخلص، والفادي، والمعزي، : يسوع المسيح هو
والراعي الصالح، والوسيط، وابن اهللا، واألقنوم الثاني 

  .ح القدسمن الثالوث المقدس، وهو اآلب واالبن ورو
عرف الناس والدة كرشنة من نجمه الذي ظهر في 

  .السماء
فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في 

  .المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف حيث كان الصبي
وآمن الناس بكرشنة واعترفوا بالهوته وقدموا له 

  .هدايا من صندل وطيب
أمه، فخروا وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم 

وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهباً 
  .ولباناً ومراً

والدة كرشنة نداء من " ديفاكي"خطيب " ناندا"وسمع 
السماء يقول له قم وخذ الصبي وأمه، فهربهما إلى 
  .كاكول، واقطع نهر جمنة ألن الملك طالب إهالكه

ي وبعدما انصرفوا إذا مالك الرب قد ظهر ليوسف ف
قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن : حلم قائالً

هناك حتى أقول لك ألن هيرودس مزمع أن يطلب 
  .الصبي ليهلكه

وسمع حاكم البالد بوالدة كرشنة الطفل اإللهي 
وطلب قتل الولد، ولكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل 
كافة األوالد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد 

  .ةفيها كرشن

وحينئٍذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به 
غضب جداً، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت 

لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب 
  .الزمان الذي تحققه من المجوس

وفيها عمل " مطر"واسم المدينة التي ولد فيها كرشنة 
  .اآليات العجيبة

يها يسوع المسوع في مصر واسم المدينة التي هاجر إل
ويقال إنه عمل فيها آيات " المطرية"لما ترك اليهود هي 

  .عديدة
وأول اآليات والعجائب التي عملها كرشنة شفاء 

  .األبرص
ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص 

يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني، : جاء وسجد له قائالً
أريد فأطهر، وللوقف طهر : فمد يسوع يده ولمسه قائالً

  .برصه
                                                           

 .١٧٨محمد سيد أحمد المسير، ص.أصول النصرانية في الميزان، د: انظر )١(
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وقال كرشنة للصياد الذي رماه بالنبلة وهو 
اذهب أيها الصياد محفوفاً برحمتي إلى : مصلوب

  .السماء مسكن اآللهة

الحق أقول : قال يسوع ألحد اللصين اللذين صلبا معه
  .لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس

 أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو ههنا فإني  .ومات كرشنة ثم قام من بين األموات
  .ألنه قام كما قال

ولسوف يأتي كرشنة إلى األرض في اليوم األخير 
ويكون ظهوره كفارس مدجج بالسالح وراكب على 

جواد أشهب وعند مجيئه تظلم الشمس والقمر، 
  .وتزلزل األرض وتهتز وتتساقط النجوم من السماء

من المشارق ويظهر إلى ألنه كما أن البرق يخرج 
المغارب هكذا يكون أيضاً مجيء ابن اإلنسان ألنه 

حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور، وللوقت بعد 
ضيق تلك األيام تظلم الشمس، والقمر ال يعطي ضوءه 

  .والنجوم تسقط من السماء، وقوات السموات تتزعزع
يبصرون ابن اإلنسان آتياً على سحاب السماء بقوة و"  .يدين األموات في اليوم األخير) أي كرشنة(وهو 

ومجد كثير فيرسل مالئكته ببوق عظيم الصوت 
فيجمعون مختاريه من األربع الرياح من أقصاء 

  "السموات إلى أقصائها
  ".ألننا جميعاً سوف نقف أمام كرسي المسيح"

يقولون عن كرشنة إنه الخالق لكل شيء، ولواله لما 
  .و الصانع األبديكان شيء مما كان فه

في البدء كان الكلمة، كان عند اهللا وكان الكلمة اهللا، 
وهذا كان في البدء عند اهللا، كل شيء، وبغيره لم يكن 

شي مما كان، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور 
  .الناس

كرشنة األلف والياء، وهو األول والوسط وآخر كل 
  .شيء

هاية يقول الرب الكائن أنا هو األلف والياء، البداية والن
  .والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء

كان كرشنة يحب تلميذه آرجونا أكثر من بقية 
  .التالميذ بكثير

) يوحنا(وكان متكئاً في حضن يسوع واحد من تالميذه 
  .كان يسوع يحبه
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  قائمة المراجع
  .المراجع العربية: أوالً
  .القرآن الكريم .١
يح ابن حبان، ترتيب األمير عالء الدين بن بلبان الفارسي المتوفى           اإلحسان بترتيب صح   .٢

بيروت، دار الكتـب    [،  ١جـ، ط ٩كمال يوسف الحوت،    : هـ، قدم له وضبط نصه    ٧٣٩سنة  
 ].م١٩٨٧-هـ١٤٠٧العلمية، 

القاهرة، [،  ١جمال محمد سعيد عبد الغني، ط     ، أحالم اليهود المنتظرة وتهافت مصادرهم     .٣
 ].م٢٠٠٣-هـ١٣٢٣ مكتبة زهراء الشرق،

بيـروت، دار  [ط، .جــ، د ٤إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمـد الغزالـي،         .٤
 ].ت.المعرفة، د

أخبار العلماء بأخبار الحكماء، جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي يوسف القفطي،              .٥
 ].ت.بيروت، دار اآلثار، د[ط، .د

 ].ت.د، تأليف والنشر لكنيسة األسقفيةدار ال، القاهرة[ط .د، حبيب سعيد، أديان العالم .٦

جـ، ٧محمد إبراهيم البنا، وآخران،     : أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن األثير، تحقيق        .٧
 ].ت.القاهرة، دار الشعب، د[ط، .د

 ].ت.القاهرة، مكتبة الوعي العربي، د[ط، .إسرائيل والتلمود، إبراهيم خليل أحمد، د .٨

القاهرة، دار  [،  ٢علي عبدالواحد وافي، ط   .سابقة لإلسالم، د  األسفار المقدسة في األديان ال     .٩
 ].م٢٠٠٤نهضة مصر، 

دار الطباعـة المحمديـة،     [محمد سيد أحمد المـسير،      .أصول النصرانية في الميزان، د     .١٠
 ].ت.د

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشيخ محمد األمـين بـن محمـد المختـار                 .١١
الربـاط، مكتبـة   [ ط.د ،ـج١٠محمد عبد العزيز الخالدي، : هخرج آياته و أحاديث الشنقيطي،
  .]ت. دالمعارف،

بيـروت، دار الجيـل،     [،  ١إظهار الحق، لإلمام رحمة اهللا بن خليل الرحمن الهندي، ط          .١٢
 ].م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

 ].م١٩٩٢بيروت، دار العلم للماليين، [، ١٠جـ، ط٨لخير الدين الزركلي، األعالم،  .١٣

ط، .م اهللا اإلنسان، القس عبد المسيح بـسيط أبـو الخيـر، د            اإلعالن اإللهي، وكيف كل    .١٤
  ].ت.القاهرة، مطبعة المصريين، د[



٤١٠ 

 

 ].ت.القاهرة، دار الحرمين، د[افحام اليهود، للسموأل بن يحي المغربي،  .١٥

١٦. ÁV`Ò ���¼^ ،نdØ]Yل، .[أ]�Vا �|ª�^رات دار وd��^ ،وتxpم�١٩٧٩.[ 

دار ، دمشق [٢ط، آحويوسف. د: ترجمة، سيريجك.م، أنبياء التوراة والنبؤات التوراتية    .١٧
  ].م٢٠٠٧، الينابيع

أحمد أبو ملحم وآخرون،  .د: البداية والنهاية، أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، تحقيق         .١٨
 ].ت.بيروت، دار الكتب العلمية، د[ط، .د

 ].م٢٠٠٧، الكلية االكليريكية، القاهرة[، ٣ط، البابا شنودة، بدع حديثة .١٩

، دار النفائس، بيروت[، ٣ط، إحسان حقي.ترجمة وتقديم د، حكماء صهيونبروتوكوالت  .٢٠
 ].م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

بـدون ذكـر الناشـر،      [ط،  .جــ، د  ٤بروتوكوالت حكماء صهيون، عجاج نويهض،       .٢١
 ].ت.منشورات فلسطين المحتلة، د

 ].م١٩٩٢لبنان، مكتبة لبنان، [، ١البستان، للعالمة عبد اهللا البستاني، ط .٢٢

 ...تاج العروس،  .٢٣

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، لشمس الدين أبي عبداهللا محمد بن أحمد بـن               .٢٤
بيروت، دار الغرب اإلسالمي،    [،  ١جـ، ط ١٧بشار عواد معروف،    .د: عثمان الذهبي، تحقيق  

 ].م٢٠٠٣

ميخائيـل مكـسي    .ديـاكون د   :تاريخ البطاركة، البن المقفَّع، تلخيص وتنسيق وتعليق       .٢٥
 .]ت.دالقاهرة، مكتبة المحبة، [ ط،.اسكندر، د

 ].م١٩٩٨، دار قباء، القاهرة[، ١ط، محمد خليفة حسن أحمد. د، تاريخ الديانة اليهودية .٢٦

، المطران كيـرلّس سـليم بـسترس وآخـران     ، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة      .٢٧
 ].م٢٠٠١، بيروت،المكتبة البولسية[،١ط

القـاهرة، دار الثقافـة،     [ط،  .د، الخضريحنا جرجس   .د: القس، تاريخ الفكر المسيحي   .٢٨
 ].ت.د

ميخائيـل مكـسي اسـكندر،      .د: عزيز سوريال عطية، ت   .تاريخ المسيحية الشرقية، د    .٢٩
  ].ت.القاهرة، مكتبة المحبة، د[
عمان، دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،         [،  ١تاريخ اليهود، محمود نعناعة، ط     .٣٠

  ].م٢٠٠١هـ ١٤٢١



٤١١ 

 

: ت، بول تلـش  ، ذوره الهلّينستية واليهودية حتى الوجودية    تاريخ للفكر المسيحي من ج     .٣١
 ].م٢٠٠٥، المنيا، دار الهدى للنشر والتوزيع[، ٢ط، وهبة طلعت أبو العال.د

القـاهرة، بيـت   [، ١ثروت فؤاد، ط: تأمالت في سفر الملوك األول، هنري روسييه، ت   .٣٢
 ].م١٩٩٧عنيا، 

 ].م٢٠٠١ة، مكتبة اإلخوة، القاهر[، ٢نبيه إسحاق، ط. تأمالت في سفر عزرا، د .٣٣

دمـشق،  [،  ١بسمة أحمد جستنية، ط   .تحريف رسالة المسيح عليه السالم عبر التاريخ، د        .٣٤
 ].م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠دار القلم، 

تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، ألبي العالء محمد بن عبدالرحمن بن عبـدالرحيم              .٣٥
نة المنورة، المكتبـة الـسلفية،      المدي[،  ٢عبدالوهاب بن عبداللطيف، ط   : المباركفوري، تحقيق 

 ].ت.د

 ].م٢٠٠٣، دار قتيبة، دمشق[، ١ط، أحمد إيبش: ت، إينوك باول، تطور اإلنجيل .٣٦

بيروت، [،  ٢إبراهيم األبياري، ط  : علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق      ، التعريفات .٣٧
 ].م١٩٩٢ -هـ١٤١٣دار الكتاب العربي، 

، محمد بن جرير    )ي تأويل القرآن بالقرآن   جامع البيان ف  ( المسمى بـــ    تفسير الطبري  .٣٨
  .]م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ دار الكتب العلمية، بيروت،[ ،٣ط ،جـ١٢الطبري، 

تفسير القرآن العظيم، لإلمام الحافظ عماد الدين بن أبي الفداء إسماعيل بن كثير، وضع               .٣٩
بيروت، دار الكتـب العلميـة،      [،    ١جـ، ط ٩محمد حسين شمس الدين،     : حواشيه وعلق عليه  

 ].م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

، القـاهرة [، القس مرقس مـراد   : ت، متى هنري ، )انجيل يوحنا (تفسير الكتاب المقدس     .٤٠
 ].ت.د، مكتبة المحبة

القـاهرة،  [ط،  .جـ، د ٢مرقس داود،   : القمص: تفسير إنجيل لوقا، متى هنري، تعريب      .٤١
 ].ت.مكتبة المحبة، د

: القمص: ترجمة، تى هنري ، م )تفسير الكتاب المقدس  : ضمن سلسلة (، تفسير انجيل متى   .٤٢
 ].ت.القاهرة، مكتبة المحبة، د[ط، .جـ، د٢مرقس مراد، 

  ].م٢٠٠٦القاهرة، مكتبة األخوة، [، ٣تفسير سفر دانيال، ناشد حنا، ط .٤٣
، التقاليد، الدين، اآلداب، األخالق: عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول(التلمود  .٤٤

دار ، بيـروت [، ١ط، سليم طنـوس .د: نقله للعربية ، يجاك مارت : ترجمة، كوهين.آ، )القضاء
 ].م٢٠٠٥، الخيال



٤١٢ 

 

 ].م٢٠٠٦دمشق، دار الكتاب العربي، [، ١الحسيني معدي، ط، التلمود أسرار وحقائق .٤٥

مويال، ، شمعون يوسف .د، ترجمه عن العبرانية وشرحه   ، التلمود أصله وتسلسله وآدابه    .٤٦
 ].م٢٠٠٥، كويندار الت، دمشق[، ط.د، سهيل زكار. د.أ: قدم له

ـ ١٤٢٣، دار النفائس، بيروت[، ٨ط، ظفر اإلسالم خالد، تاريخه وتعاليمه ، التلمود .٤٧ -هـ
 ].م٢٠٠٢

القاهرة، دار األنـصار،  [، ٢سعد بن منصور بن كمونة، ط     ، تنقيح األبحاث للملل الثالث    .٤٨
  ].ت.د
، جـ١٧إبراهيم األبياري،   : أبو منصور محمد بن أحمد األزهري، تحقيق      ، تهذيب اللغة  .٤٩
 ].م١٩٦٧بيروت، دار الكتاب العربي، [ط، .د

علـي  : التوراة واإلنجيل والقرآن الكريم والعلم الحديث، مـوريس بوكـاي، ترجمـة            .٥٠
 ].ت.القاهرة، مكتبة القرآن، د[ط، .الجوهري، د

، دار األنـصار  ، القـاهرة [، ١ط، بدران محمد بـدران   . د، العقل العلم التاريخ  ، التوراة .٥١
 ].م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

عبـد   :مع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيقالجا .٥٢
 ].م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧بيروت، مؤسسة الرسالة، [، ١جـ، ط٢٤اهللا بن عبد الرحمن التركي، 

، ١يؤانس زكريا، ومنيس عبد النـور، ط      : حقيقة التجسد، ثروت سعيد، مراجعة وتقديم      .٥٣
 ].ت.القاهرة، دار الثقافة، د[

 نيقوسـيا، الـدار   –قبرص [، آسر حطيبة : ترجمة، القس دي روزا  ، دام الرب األوائل  خ .٥٤
 ].ت.د، ، المصرية للنشر والتوزيع

يـاكون  .د: إعـداد وتعليـق   ، األسقف ايـسوذورس  ، الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة     .٥٥
 ].ت.د، القاهرة، مكتبة المحبة[ط،.د، ميخائيل مكسي اسكندر.د

٥٦.   p�`ª�Vرف ا`ftVة اx¡ر    . د، �داdm�Vا �m�� �p�^ ، ونxm¹´ـ ٨، وm} ،ة [، ١طxه`meVا ،  �mY`eµVدار ا ،

 ].م٢٠٠١

الدر المنثور في تفسير المأثور بالمأثور، لإلمام جالل الدين عبد الـرحمن أبـي بكـر                 .٥٧
 ].م١٩٩٠ -هـ ١٤١١بيروت، دار الكتب العلمية، [، ١جـ، ط٦السيوطي، 

القـاهرة، دار اآلفـاق     [،  ١عجيبة، ط أحمد علي   . دراسات في األديان الوثنية القديمة، د      .٥٨
  ].م٢٠٠٤العربية، 



٤١٣ 

 

القاهرة، مكتبـة الثقافـة   [، ١ط حسين أتاي،: موسى بن ميمون، ترجمة، داللة الحائرين .٥٩
 ].م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٨الدينية، 

مطبعـة ديـر    ، القاهرة[، ٣ط، جـ٢، اآلب متى المسكين  ، الروح القدس الرب المحيي    .٦٠
 ].م٢٠٠٦، القديس أنبامقار

الرابطة الكتابية لبنـان، ط،     [لقدس، روح اهللا، الخوري بولس الفغالي وآخرون،        الروح ا  .٦١
 ]. م١٩٩٨

  ].م١٩٨٣القاهرة، منشورات النور، [ط، .الروح القدس، مجموعة من المؤلفين، د .٦٢
الريـاض، دار الـوطن،     [،  ١رؤية إسالمية ألحوال العالم المعاصر، محمد قطـب، ط         .٦٣

  ].م١٩٩١-هـ ١٤١١

حبيـب الـرحمن    : بداهللا بن المبارك ابن واضح المرزوي، تحقيـق       الزهد والرقائق، ع   .٦٤
 ].ت.بيروت، دار الكتب العلمية، د[ط، .األعظمي، د

ط، .جـ، د٢سنن أبي داوود، لإلمام سليمان بن األشعث بن شداد أبي داوود السجستاني،  .٦٥
 ].هـ١٤٢١القاهرة، جمعية المكنز اإلسالمي، [

 ومعرفة الصحيح والمعلول    �ن عن رسول اهللا     سنن الترمذي الجامع المختصر من السن      .٦٦
القـاهرة، جمعيـة    [ط،  .جـ، د ٢وما عليه العمل، لإلمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،           

 ].هـ١٤٢١المكنز اإلسالمي، 

ط، .جـ، د ٢السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم، لمجموعة من أفاضل الالهوتيين             .٦٧
  ]. م١٩٧٣ألدنى، بيروت، مجمع الكنائس في الشرق ا[
: سنن النسائي، ألبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي، اعتنى  بـه               .٦٨

 ].ت.الرياض، مكتبة المعارف، د[ ، ١مشهور بن حسن آل سلمان، ط

شـعيب  : سير أعالم النبالء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي، تحقيـق              .٦٩
 -هـ  ١٤١٢بيروت، مؤسسة الرسالة،    [،  ٨جـ، ط ٢٥األرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي،     

 ].م١٩٩٢

مطبعة ، القاهرة[، أندرو وطسونو مراجعة القص إبراهيم سعيد     .د، شرح أصول اإليمان   .٧٠
 ].م١٩٣٠، النيل المسيحية

سعيد بن  : شرح العقيدة األصفهانية، لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق            .٧١
 ].م١٩٩٢ -هـ ١٤٢٢تبة الرشد، الرياض، مك[، ١نصر بن محمد، ط



٤١٤ 

 

محمـد عبـدالرحمن    . د. أ: شرح العقيدة التدمرية، لشيخ اإلسالم ابن تيميـة، تحقيـق          .٧٢
 ].م١٩٩٥ -هـ ١٤٢٥الرياض، دار األطلس الخضراء، [، ١الخميس، ط

 ].م٢٠٠٤، مكتبة اإلخوة، مصر[، ناشد حنا، شرح سفر الرؤيا .٧٣

  ]. م٢٠٠٣ مكتبة اإلخوة، القاهرة،[ط، .شرح سفر حزقيال، رشاد فكري، د .٧٤
خليـل  : شرح صحيح مسلم، محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف  النووي، راجعـه              .٧٥

 ].ت.بيروت، دار القلم، د[، ١جـ، ط٢٠الميس، 

الوليد بن محمد بن نبيه بن سيف       : تحقيق، ألبي بكر محمد بن الحسين اآلجري     : الشريعة .٧٦
، عاصم بـن عبـد اهللا القريـوني       .و د ، اؤوطالشيخ عبد القادر األرن   : قدم له وراجعه  ، النصر

 ].م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، مؤسسة قرطبة، القاهرة[، ٢ط، جـ٤

محمد . د: صحيح ابن خزيمة، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر النيسابوري، تحقيق            .٧٧
  ].م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠بيروت، المكتب اإلسالمي، [ط، .جـ، د٤مصطفى األعظمي، 

القاهرة، [ط،  .جـ، د ٣اهللا محمد بن إسماعيل البخاري،      صحيح البخاري، لإلمام أبي عبد     .٧٨
 ].هـ١٤٢١جمعية المكنز اإلسالمي، 

القاهرة، [ط، .جـ، د٣صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري،      .٧٩
 ].هـ١٤٢١جمعية المكنز اإلسالمي، 

  ].م٢٠٠٧م، دمشق، دار را[، ١صورة اهللا الوثنية والدموية في التوراة، حنا حنا، ط .٨٠
ضياع التوراة المتكرر في كتاب ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية؟، عبدالمجيد             .٨١

 ].م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥دمشق، دار األوائل، [، ٢همو، ط

جمعيـة  ، القـاهرة [، أسـقف البحـث العلمـي     ، االنبـا غريغوريـوس   ، العذراء مريم  .٨٢
  ].م٢٠٠٥، االنباغريغوريوس

ميخائيل مكـسي   . دياكون د : وني، تنسيق وتبسيط  عصر المجامع، القمص كيرلس األنط     .٨٣
 ].ت.القاهرة، مكتبة المحبة، د[، ١إسكندر، ط

  ].م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤بيروت، دار المعرفة، [، ١العقائد واألديان، عبد القادر صالح، ط .٨٤
دار ، القـاهرة [، ط.د، عزت زكي .د: ترجمة، جرهاردوس فوس ، علم الالهوت الكتابي   .٨٥

  ].ت.د، الثقافة
القـاهرة،  [جيمس أِنس، راجعه ونقحه القس منيس عبد النـور،          ، وت النظامي علم الاله  .٨٦

 ].ت.الكنيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارة، د



٤١٥ 

 

د أحمـد   : على التوراة، لإلمام علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي الشافعي، تحقيـق             .٨٧
 ].ت.القاهرة، دار األنصار، د[ط، .حجازي السقا، د

بيـروت، دار الفكـر،     [ط،  .علي بن حجر العـسقالني، د     للحافظ أحمد بن    ، فتح الباري  .٨٨
 ].م١٩٩٦-هـ١٤١٦

جــ،  ٥عبدالرحمن عميرة،   .د: فتح القدير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق         .٨٩
 ].م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩القاهرة، دار الوفاء، [، ٧ط

القاهرة، [ط، .جـ، د٢الفروق اللغوية، ألبي هالل الحسن بن عبداهللا بن سهل العسكري،           .٩٠
 ].هـ١٣٥٣كتبة القدسي، م

عادل بن سـعد،    : الفصل في الملل واألهواء والنحل، لإللهام ابن حزم األندلسي، تحقيق          .٩١
 ]. م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦القاهرة، دار ابن الهيثم، [، ١جـ، ط٢

القاهرة، الهيئة المصرية العامة    [محمد جابر عبد العال الحسيني،      .في العقائد واألديان، د    .٩٢
  ].م١٩٧١للتأليف والنشر، 

دار مكتبة العائلة، القاهرة،    [،  ١٤بطرس عبد الملك وآخرون، ط    قاموس الكتاب المقدس،     .٩٣
 ].ت.د

أورشـليم، دار شـوكن     [، دافيد سجيف،    )عبري عربي (قاموس اللغة العبرية المعاصرة      .٩٤
 ].م١٩٩١للطبع والنشر، 

ـ : القاموس المحيط، للعالمة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيـق           .٩٥ ب مكت
بيروت، مؤسسة  [،  ٦محمد نعيم العرقسوسي، ط   : تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف     

 ].م١٨٨٩ -هـ ١٤١٩الرسالة، 

، ، القـاهرة ، دار الكلمـة  [،  ١ط، فيربروج.د.  القاموس الموسوعي للعهد الجديد  فرلين      .٩٦
 ].م٢٠٠٧

دار الكتاب العربي   دمشق،  [،  ١القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم، الحسيني المعدي، ط        .٩٧
 ].م٢٠٠٧

ـ ١٤٠٠القـاهرة، دار المطبوعـات الدوليـة،        [،  ١قصة األديان، رفقي زاهر، ط     .٩٨ -هـ
 ].م١٩٨٠

 -هـ ١٤١٩بيروت، دار الجيل، [ط، .جـ، د٤٠قصة الحضارة، ول وايريل ديورانت،      .٩٩
 ].م١٩٩٨



٤١٦ 

 

ريـة،  القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطبعة األمي     [، ط.د، سليمان مظهر ، قصة الديانات  .١٠٠
 ].م٢٠٠٠

  بـن عبـدالجبار    أبي المظفَّر منـصور بـن محمـد        لإلمام   قواطع األدلة في األصول،    .١٠١
دار الكتـب    بيـروت،  [،١ط ،ـج٢ ، الشافعي محمد حسن محمد إسماعيل   : السمعاني، تحقيق 

 .]م١٩٩٧ – ه١٤١٨ العلمية،
 ].م٢٠٠٠بيروت، دار المشرق، [، ٦الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية، ط .١٠٢

المنصورة، دار  [،  ١يحي محمد على ربيع، ط    . المقدسة بين الصحة والتحريف، د    الكتب   .١٠٣
 ].م١٩٩٤ - هـ١٤١٥الوفاء، 

بيروت، مجمـع الكنـائس     [ط،  .جـ، د ٨وليم إدى،   . الكنز الجليل في تفسير اإلنجيل، د      .١٠٤
 ].م١٩٧٣الشرقية، 

دار ، اهرةالق[، د.ط، محمد عبد العظيم الشرقاوي   . د، الكنز المرصود في فضائح التلمود     .١٠٥
 ].م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، الفكر العربي

: يوسف حنا نصر اهللا، قـدم لـه العالمـة         .الكنز المرصود في قواعد التلمود، ترجمة د       .١٠٦
 ].م١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠دمشق، دار القلم،[، ٢حسن ظاظا، ط.مصطفي أحمد الزرقا، ود

 الكويـت، مكتبـة دار البيـان،      [،  ١محمد خليفـة التونـسي، ط     : كنوز التلمود، ترجمة   .١٠٧
 ].م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

المطران يوحنا منصور،   : هونرمان، ترجمة -نتسنفر. الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها، د     .١٠٨
 ].م٢٠٠١بيروت، المكتبة البولسية، [، ١جـ، ط٢حنا الفاخوري، : واألب

المكتبـة البوليـسية،     [٣الالهوت المسيحي واإلنسان المعاصر، األب سليم بسترس، ط        .١٠٩
 ].م١٩٩٥

القاهرة، الكليـة اإلكليريكيـة لألقبـاط       [،  ١٤ط، البابا شنودة الثالث  ، الالهوت المقارن  .١١٠
 ].م٢٠٠٥األرثوذكس، 

 ].م٢٠٠٣-هـ١٤١٣القاهرة، دار الحديث، [ط، .جـ، د٩لسان العرب، ابن منظور،  .١١١

 ].ت.د، مصر، مكتبة األخوة[، ط.د، عوض سمعان، اهللا ذاته ونوع وحدانيته .١١٢

 ].م١٩٧٠لقاهرة، مكتبة الخانجي، ا[ط، .زكي شنودة، د، المجتمع اليهودي .١١٣

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي       : مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب      .١١٤
 ].هـ١٤٠٣القاهرة، مكتبة ابن تيمية، [، ٣جـ، ط٣٥بمساعدة ابنه محمد، 



٤١٧ 

 

، منـشورات النـور   ، بيـروت [،  ٢ط، حنانيا إلياس كـساب   ، مجموعة الشرع الكنسي   .١١٥
 ].م١٩٩٨

 -هـ١٣٨٥القاهرة، مطبعة يوسف،    [،  ٣في النصرانية، محمد أبو زهرة، ط     محاضرات   . ١١٦
 ].م١٩٦٦

 ].ت.د دار المشرق، بيروت،[ ط،.د محنة اإليمان، األب مشير باسيل عون،  .١١٧

، ١ط، الخـوري بـولس الفغـالي     ، المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القـديم        .١١٨
 ].م٢٠٠٣، المكتبة البوليسية، بيروت[

روحية النحاس،  : دمشق، محمد بن مكرم المعروف بابن منظور، تحقيق       مختصر تاريخ    .١١٩
 ].م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دمشق، دار الفكر، [، ١جـ، ط٢٩
محمد : مدارج السالكين، لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق              .١٢٠

 .]م١٩٧٢-هـ١٣٩٢ دار الكتاب العربي، بيروت،[ ،٢ط ،جـ٢ حامد الفقي،
دار ، دمشق[، ١ط، فينيتا بوتشيفا الشيخ  .د: ترجمة، أدين شتا ينسالتز  ، لى التلمود مدخل إ  .١٢١

 ].م٢٠٠٦، الفرقد

، ١المدخل إلى الكتاب المقدس، التوراة وعالم الشرق القديم، الخوري بولس الفغـالي، ط             .١٢٢
 ].م١٩٩٤المكتبة البولسية، بيروت، لبنان [

دمـشق، دار القلـم،     [،  ١علي البـار، ط   محمد  .المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، د      .١٢٣
 ].هـ١٤١٠

دار [مسألة صلب المسيح بين الحقيقة واالفتراء، أحمد ديدات، ترجمة علي الجـوهري،              .١٢٤
 ].ت.الفضيلة، د

المستدرك على الصحيحين، لإلمام الحافظ أبي عبـداهللا محمـد بـن عبـداهللا الحـاكم                 .١٢٥
-هـ١٤١١ دار الكتب العلمية،     بيروت،[،  ١مصطفى عبدالقادر عطا، ط   : النيسابوري، تحقيق 

 ].م١٩٩٠

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبداهللا أحمد بن حنبل بن هالل الشيباني المـروزي،                .١٢٦
 ].ت.القاهرة، مؤسسة قرطبة، د[ط، .جـ، د٦

جدة، الدار الـسعودية للنـشر      [،  ١المسيح المنتظر وتعاليم التلمود، محمد علي البار، ط        .١٢٧
 ].م١٩٨٧-هـ١٤٠٧والتوزيع، 

دار [على الجـوهري،    : محمد وصفي، مراجعة وتقديم   .المسيح بين الحقائق واألوهام، د     .١٢٨
 ].ت.الفضيلة، د



٤١٨ 

 

 ].ت.دار الفضيلة، د[محمد وصفي، . المسيح والتثليث، د .١٢٩

 ].ت.القاهرة، دار المعارف، د[، ٤شارل جينيبير، ط.المسيحية نشأتها، وتطورها، د .١٣٠
 ].م١٩٧٧بة النهضة المصرية، القاهرة، مكت[، ٥أحمد شلبي، ط.المسيحية، د .١٣١

حبيب الـرحمن   : مصنف عبدالرزاق، ألبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق          .١٣٢
 ].هـ١٤٠٣بيروت، المكتب اإلسالمي، [، ٢جـ، ط١١األعظمي، 

ط، .المصنف في الحديث واآلثار، للحافظ عبداهللا بن محمد بن أبـي شـيبة الكـوفي، د                .١٣٣
 ].م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بيروت، دار الفكر، [

القاهرة، مكتبة مدبولي،   [،  ٣عبد المنعم الحنفي، ط   .د المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،    .١٣٤
 .]م٢٠٠٠

جورج : ، إعداد )المتصوفون-الفالسفة، المناطقة، المتكلمون، الالهوتيون   ( معجم الفالسفة  .١٣٥
 .]م١٩٩٧ بيروت، دار الطليعة، [،٢ط طرابيشي،

حمـدي بـن    :  أبو القاسم الطبراني، تحقيـق     المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب       .١٣٦
 ].م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٤الموصل، مكتبة العلوم والحكم، [، ٢جـ، ط٢٠عبدالمجيد السلفي، 

 ].ت.بيروت، دار المشرق، د[ط، .مجموعة من الالهوتيين، د، معجم الالهوت الكتابي .١٣٧

 .المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم .١٣٨

الريـاض،  [،  ١عبداهللا بن محمد القرني، ط    .التها، د المعرفة في اإلسالم، مصادرها ومجا     .١٣٩
 ].هـ١٤١٩دار عالم الفوائد، 

 ].م٢٠٠٤، دار وائل، عمان[، ١ط، د سعدون محمود الساموك.أ، مقارنة األديان .١٤٠

: الموافقات في أصول الفقه، إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي المـالكي، تحقيـق              .١٤١
 ].ت.معرفة، دبيروت، دار ال[ط، .جـ، د٤عبداهللا دراز، 

 ].م٢٠٠٤القاهرة، مكتبة اإلخوة، [موسوعة الحقائق الكتابية، برسوم ميخائيل،  .١٤٢

 مؤلف ومترجم ومحرر،    ١٠٠٠الموسوعة العربية العالمية، شارك في تأليفها أكثر من          .١٤٣
 ].ت.الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، د[، ١جـ، ط٣٠

، روزنتال.م: بإشراف، اء واألكاديميين السوفياتيينمجموعة من العلم، الموسوعة الفلسفية .١٤٤
  ].م٢٠٠٦، دار الطليعة، بيروت[، ٢ط، سمير كرم: ترجمة، يودين. و ب
المكتـب  ، القـاهرة [، ط.د، رشـاد الـشامي   .موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية، د     .١٤٥

 ].م٢٠٠٣،المصري لتوزيع المطبوعات



٤١٩ 

 

دار ، القاهرة[، ٣ط، جـ٢، هاب المسيري عبد الو .د، موسوعة اليهود واليهودية الموجزة    .١٤٦
 ].م٢٠٠٦، الشروق

مكتبـة المحبـة،    [جـ،  ٣ميخائيل مكسي اسكندر،    . موسوعة طقوس الكنيسة القبطية، د     .١٤٧
 ].ت.د

ياكون دميخائيـل   .د: تعليق وتبسيط ، و.ط، للقمص ميخائيل مينا  ، موسوعة علم الالهوت   .١٤٨
 ].ت.د ،مكتبة المحبة ،القاهرة[ ،مكسي اسكندر

، ٢ واألنبياء في اليهودية والمسيحية واإلسالم، اللـواء أحمـد عبـد الوهـاب، ط              النبوة .١٤٩
 ].م١٩٩٢-هـ١٤١٣القاهرة، مكتبة وهبة، [

 ، ألبي الحسن علي بن محمد المـاوردي البـصري،  )تفسير الماوردي(النكت والعيون .١٥٠

لكتب بيروت، دار ا  [،  ١ ط جـ،٦ السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم،      : راجعه وعلَّق عليه  
 .]م١٩٩٢-هـ١٤١٢العلمية 

طاهر أحمد الزاوي، ومحمـود     : النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير، تحقيق        .١٥١
 ].ت.بيروت، المكتبة العلمية، د[ط، .جـ، د٥محمد الطناحي، 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، شمس الدين محمد بن أبي بكر بـن قـيم                 .١٥٢
 ].ت.القاهرة، المكتبة القيمة، د[ط، .حجازي السقا، دأحمد . د: الجوزية، تحقيق

، ٣جــ، ط  ٢هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي،           .١٥٣
 ].م١٩٤٧-هـ١٣٨٧طهران، المكتبة اإلسالمية، والجعفري التبريزي، [

 ].ت.مي، دبيروت، المكتب اإلسال[ط، .همجية التعاليم الصهيونية، حنا بولس مسعد، د .١٥٤

فيسبادن، فرانـز شـتايز،   [ط، .الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، د  .١٥٥
   ].م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

عادل . ش: واإلصابة في معرفة الصحابة، للحافظ بن حجر العسقالني، دراسة وتحقيق           .١٥٦
بيـروت، دار الكتـب العلميـة،       [،  ١جـ، ط ٩علي محمد معوض،    . أحمد عبدالموجود، وش  

 ].م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

أسقف عام للدراسات العليا الالهوتية والبحـث       (األنباغريغوريوس  ، والالهوت المقارن  .١٥٧
  ].ت.القاهرة، مكتبة األنباغريغوريوس، د[ط، .د، )العلمي

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان،                .١٥٨
 ].ت.يروت، دار الثقافة، دب[ط، .جـ، د٨إحسان عباس، .تحقيق د



٤٢٠ 

 

١٥٩.           `mgxزآ ،�pumVا �mØ X^�� ،دdtU^ X��r XS� ،�tU^ X�ftVا �|� XS� X�x¿Vا x��Vا Q¬jو

  ].م١٩٨٧/هـ١٤٠٧اª�^ ،hgd�V|� دار ا�V[ح، [، xp��١ إ^`م، ط

، دار االعتـصام  ، القـاهرة [، ١ط، محمد عبدالعزيز منصور  ، اليهود المغضوب عليهم   .١٦٠
 ].م١٩٨٠-هـ ١٤٠٠

خيري حماد،  : عالمي المشكلة األولى التي تواجه العالم، هنري فورد، تعريب        اليهودي ال  .١٦١
 ].ت.بيروت، دار اآلفاق الجديدة، د[ط، .د

القاهرة، [،  ١فرج اهللا عبد الباري، ط    .اليهودية بين الوحي اإللهي واالنحراف البشري، د       .١٦٢
 ].م٢٠٠٤دار اآلفاق العربية، 

 ].م١٩٧٨قاهرة، مكتبة سعيد رأفت، ال[ط، .د، محمد بحر عبد المجيد، اليهودية .١٦٣

 ].م١٩٧٤القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، [ ، ٤اليهودية، أحمد شلبي، ط .١٦٤

  
  .المراجع األجنبية: ثانياً

• Jacob de haas:-The ENCYCLOPEDIA of jewwish knowledge, NEW 

YORK ١٩٤٩. 

• William Gesenius:-Hebrew and chaldee lexicon to the old testament 

scripturs, Mishigan١٩٩٤. 

• Encyclopaedia Britannica (macropaedia & micropaedia "ready 

reference & index") ١٥th
 Edition. Chicago : Encyclopaedia Britannica 

Inc., ١٩٧٨. 

• Webster’s New universal unabridged dictionary, ٢nd 
edition, ١٩٨٣, 

by simon & Schuster, NewYork, u.s.a . 

• The American Heritage Dictionary of the English Language, fourth 

Edition, HOUGHTON MIFFLIN COMPANY, Boston – NewYork. 

  
  .المراجع العبرية: ثالثاً
מקראית הידעות על המקפה תקופתו  :  אנציקלופידיה •

  1972ירושלים _



٤٢١ 

 

וארצי כללית יהודית :  העברית אנציקלופידיה •
  1982ירושלים __ישראלית

 

  


