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  الفصل الدراسي األول
 ھـ١٤٢٩/١٤٣٠لعام 
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  ملخص الرسالة
وموقف اإلسالم  المحبة اإللھیة في النصرانیة ، مفھومھا، ولوازم تفسیرھا،: عنوان الرسالة

  .منھا
  .رفعة دحيم ناصر الدوسري: مقدمة من الباحثة 
  .لطف اهللا خوجة: بإشراف الدكتور

  .األستاذ املشارك بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى
  :أهداف البحث 

اليت قامت عليها كثري من لصفة احملبة أمهية بالغة يف الديانة النصرانية فهي من األسس  .١
العقائد ، أو قل هي من أعظم الذرائع لتفسري هذه العقائد ، كعقيدة الفداء ، وإهلية 
املسيح علية السالم وبنوته هللا تعاىل واليت نشأ عنها االحنراف التام يف اإلهلية والقول 

اد تلك وهذا البحث يعىن ببيان فس.بالتثليث وكذلك الزعم باخلطيئة األوىل للبشرية
  .املعتقدات ، قطع الصلة احلقيقية بينها وبني احملبة

دراسة هذه الصفة يف إطارها النصراين يعطي تفسريا لالحنراف السلوكي واالنفالت  .٢
  ).اهللا حمبة(األخالقي يف اتمع النصراين ،وما ذلك إال من تغليب جانب الرجاء ألن 

جانب من جوانبه تزيد املؤمن إميانا ويقينا  أن النظرة املقارنة بني اإلسالم وأي دين آخر يف .٣
 .مبا هو عليه كما تظهر االحنراف يف اجلانب اآلخر 

  :خطة البحث
  :البحث مقسم إىل متهيد وثالثة أبواب وخامتة

  .دعوة املسيح عليه السالم: التمهيد 
  .وموقف اإلسالم منه، مفهوم احملبة اإلهلية يف النصرانية: الباب األول 

  لوازم تفسري احملبة اإلهلية يف النصرانية، وموقف اإلسالم منها:ينالباب الثا
  .األثر السلوكي للمفهوم النصراين يف احملبة اإلهلية:الباب الثالث
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  :أهم نتائج البحث
وهي هنا ذات جـانبني  . احملبة ، واإلحسان الناتج عنها : احملبة املسيحية حتمل معنيني ومها  .١

تعاىل حمبة ،وجانب سـلوكي يوجـب البـذل واإلحسـان      جانب اعتقادي مفاده أن اهللا
 .والتضحية

إمنا كان موضحاً ومهـذباً  . املسيح عليه السالم مل يأت مبعتقد جديد يف احملبة أو مرتبط ا  .٢
ومصححاً للمفهوم عن اهللا تعاىل ، وحقيقة وحدانيته والواجب له من احملبة ،احلض علـى  

وليس يف ذلك عقيدة جديدة ، وال . قريب والغريب إشاعة احملبة والرمحة واإلحسان مع ال
 .دين مستقل

 : من النصارى يف مفهوم احملبة على النحو التايل –املفسرين  –يظهر من البحث اتفاق  .٣
 .احملبة هي سر الثالوث اإلهلي -
أي أا شخص مستقل ذو صفات كاملة وأعمال  –احملبة هي ذات الروح القدس  -

 . مستقلة 
الـذي   –بوب األثري عند اهللا تعاىل ولذا خصه مبنحه روحه القدس النصراين هو احمل -

 .ليحل فيه  –هو حمبته 
 . احملبة يف النصراين هي عني احملبة اإلهلية بكل صفاا  -
خيلط النصارى بني احملبة كصفة هللا تعاىل وبينها كواجب على النصراين جتاه اهللا تعاىل  -

 . وجتاه الناس 
واملعللة باحملبة الفائقة يسقط اعتقاد النصارى يف احملبـة ،ولكـن ال   ببطالن العقائد املربرة  .٤

يسقط حقيقة ظهور حمبة اهللا ورمحته وإحسانه املتمثلة يف إرسال املسيح نيب رمحة وحمبـة إىل  
 .بين إسرائيل

تعاليم املسيح يف  اإلجنيل عن احملبة متفقة مع ما يف اإلسالم مع زيادة يف اإلسالم عليهـا إذ   .٥
الرمحة واحملبة ، وهو دين شامل لكل مناحي احلياة ،واضح ، حمفوظ من التحريف  هو دين

 .والتشويه
 :لوازم املفهوم النصراين للمحبة  .٦

 .أن اهللا مثلث األقانيم  -
 .أن أقنوم االبن جتسد يف عيسى عليه السالم إلظهار تلك احملبة  -
وال سـبيل  . أن اجلنس البشري هو جنس فاسد ، خاطئ بسبب خطيئة أبيه آدم  -

 .إلسقاط ذلك الفساد والتحرر منه إال بصلب أقنوم االبن فداء عن تلك اخلطيئة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دعوى احملبة الشاملة لإلنسانية والتسامح واإلحسان إليها هي جمرد دعوى ال حقيقة هلـا يف   .٧
بل ذلك التاريخ ملئ بعكس تلك املفاهيم ، فهو تاريخ دموي ، مدمر ، . التاريخ النصراين

 .متعصب
بيل الوحيد ملعرفة ، حقيقة احملبة اإلهلية واإلميان ا هو اإلميان باإلسالم ديناً وبـالقرآن  الس .٨

 .كتاباً ، إذ يف القرآن والسنة فقط يوجد احلق عن تلك القضية واخلرب اليقني من اهللا تعاىل
  :التوصيات 

ه باهللا تعاىل هذا البحث يطرح تساؤالً حيتاج إىل دراسة متكاملة عن حقيقة اإلنسان وعالقت .١
يف النصرانية إذ ما ظهر من خالل هذا البحث أن اإلنسان يف النصرانية هو شريك يف اإلهلية 

 .، وليس عبداً
دراسة األديان بعامة والنصرانية خباصة ، تظهر بصورة ملحة ضرورة وجود مراكز ترمجـة   .٢

وميكن أن . يان الشرق من اللغات األصلية لتلك األديان مثل اليونانية والعربية القدمية ،وأد
وتكون  -العقيدة واألديان –تكون تلك املراكز تبعاً للجامعات اليت حتوى ذلك التخصص 

الترمجة فيها خلدمة األحباث العلمية املتخصصة فقط ، وال يتوسع فيها إىل جماالت تسـويقية  
مـا   وجتارية حبيث حتقق اهلدف منها وهو تسهيل األحباث العلمية ، وكشف جوانب منـها 

وتوفري مراجع يصعب توفرها إال عن طريـق تلـك   . كانت لتكشف لوال تلك الترمجات
 .مع أمن انتشار العقائد الفاسدة واألفكار املضلة حبصرها يف جمال البحث العلمي. املراكز
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Summary of the Message 
Title : Love of God in the in Christian, its definition, its description requirements, and 

the Islamic position of it. 

Prepared by : Rf'ah Daheem Naser Al-Dosery. 

Supervised by Dr. : Lotf Allah Khoga. 

The supporter teacher at the contemporary doctrines and belief section in the 

Religion origins college at Umm Al-Qura university. 

Objectives of the research : 

1 ) Love adjective has a great importance in the Christian religion that it's from the basis 

that many of beliefs based on it, or it's from the greatest means to describe these 

beliefs, as sacrificing belief, the Godhood of the Christ peace be upon him and his 

son ship of Allah that deduct from it the completely corruption in the Godhood 

and Trinity saying and also the pretension of the first guilt of the human being. 

And the research cares with viewing these beliefs rottenness, cutting the real 

connection between it and the Love. 

2 ) Studying  this  adjective  in  its Christian  frame to give a description to the 

behavioral corruption  and  the  moral  release  in  the Christian society, and that 

it's nothing but dominating the expectation as ( Allah is love ). 

3 ) That the comparison vision between the Islam and any other religion in one side of 

its sides increasing the believer by faith and certainty as he is also the corruption 

appears in the other side.   

Plan of the research : 

The research divided into preface and three chapters : 

The preface : The Christ mission peace be upon him. 

First chapter : the love of God definition in the Christian, and the Islamic position of 

it. 

Second chapter : Love of God describing requirements in the Christian, and the Islam 

position of it. 

Third chapter : Behavioral effect of the Christian definition in the love of God. 

The important results of the research : 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 ) The Christian love has two meanings are : love, and the favor resulted of it. It's here 

has two sides, believing side to the effect that Allah is love, and behavioral side 

obligates the giving, favor, and sacrifice. 

2 ) The Christ peace be upon him didn't come by new belief in love or connecting it. But 

it was clarifier and corrector of the definition at Allah, and the reality of his unity 

and his duty of the love, urging to separating love, mercy, favor with the relative 

and stranger. And there is no new belief in that, and no independent religion. 

3 ) Appear from the research the Christian – describers – agreement in the love 

definition on the following : 

• Love is the secret of the Godhood Trinity. 

• Love is the Holly Spirit, as it's an independent person has completely adjectives 

and independent works. 

• The Christian is the favorite lover to Allah, so he distinguished him by giving 

him his Holly Spirit- that it's his love- to replace in him. 

• The love in the Christian is the Godhood love with all its adjectives. 

• The Christian mixing between the love as An adjective of Allah and that it's a 

duty of the Christian towards Allah and towards the people. 

4 ) Invalidity of the justified and explained beliefs with the superior love canceling the 

Christian belief in love, but doesn't cancel the reality of appearing love of Allah and 

his mercy and favor acting in sending the Christ the prophet of mercy and love to 

Israel. 

5 ) Christ's teaching in Gospel about love harmony with what in Islam with increasing 

in Islam more than it as it's the religion of mercy and love, and it's complete 

inclusive religion for all life sides, clear, keeping from corruption and distortion. 

6 ) The Christian definition requirements of live : 

• That Allah is the ternary of the hypostasis. 

• That the hypostasis of the Son became incarnate in Eissa peace be upon him for 

appearing in this love. 

• The human being is a corrupted sex, guilty because of his father Adam guilt. 

And there is no way to cancel this corruption and relieving of it but by that 

hypostasis of the son crucifixion sacrificing of that guilt. 
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7 ) The love mission that inclusive of the humanity and indulgence and favor of it is just 

a mission hasn't a reality in the Christian history. But this history full of the reverse 

of these concepts, it's a bloody history, destroying, and fanatic. 

8 ) The only way to know the reality of the Godhood love and faith as it's the faith by 

the Islam religion and Qura'n book, as there is only in Qura'n and Sunna the truth of 

that case and the certainty say from Allah. 

Recommendations : 

1 ) This research asking a question needs to complete study about the human reality and 

his relationship by Allah in the Christian as that appeared through this research that 

the human in the Christian is the partner in the Godhood and not slave. 

2 ) Studying the religions generally and Christian specially, appeared with necessary 

view presenting translation centers to translate from the original languages of these 

religions as the Katharevusa, the old Hebrew, and religions of the east. And these 

centers may be following to the universities that has this specialist- tle belief and 

religion- and the translation in them be for serving only specialist scientific 

researches, and doesn't expanding in it to marketing and commercial fields in order 

to achieve its objective that it's scientific researches facilitation, and viewing sides 

that didn't view except for these translations and providing references that difficult 

to provide but through these centers, with securing the corruption beliefs separation, 

and the misleading thoughts by counting them in the scientific researching field.        
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       املقدمة

احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن         
من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال . سيئات أعمالنا 

  .اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
  ..دأما بع       

من أكرب الديانات وأكثرها أتباعا وأسرعها انتشاراً يف النصرانية هي الديانة فإن           
  .عصرنا احلاضر

جيب أن يكون حمل استغراب بالنسبة ملن عرف هشاشة العقيدة النصرانية أمر وهذا      
   .بنصوصهاوسقوط االستدالل . املتمثلة يف منافاا للعقل 

يف حمورة الديانة كلها حول قضية واحدة هي احملبة،  يكمن يف ذلك االنتشار والسر      
  .فالنصرانية تقدم نفسها لآلخر على أا دين احملبة

، عن العقل، وبالشـريعة كبـديل هلـا    فاحملبة عندهم ترتبط بالعقيدة تربيراً النفصاهلا    
  .وبالسلوك واألخالق تستراً على فوضتها وانفالا

لنصارى يشن حرباً شعواء على اإلسالم واصفاً إياه بـدين  وباملقابل جند بعضاً من ا     
وأن انتشاره . اجلفاء والغلظة والقسوة، مدعياً خلوه من احملبة، وقيامه على القهر واجلفاء

  .إمنا كان بقوة السيف
 ةوقد اختذت تلك الدعوى لنشر الدين النصراين والتبشري به بني األوساط اجلاهل

طمعاً يف أن تشملهم تلك احملبة اإلهلية وحتمل عنهم خطاياهم فدخل من دخل فيه ، حبقيقته
  . وتشركهم يف خرياا غري احملدودة

  .فيظن أن اعتناقها هو اجلنة ذاا. عاملاً ورديا مساويا روحانيا ا فرياها اجلاهل

كنت حاقي بالدراسة مبرحلة املاجستري وؤذيين تلك الكتابات قبل التت تُوكم كان
مث . حقيقة و صورة احملبة يف النصرانية ويكشف . د من يفند تلك االدعاءات أن أج أمتىن
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يزيل شبهام حول اإلسالم لتظهر حقيقته اليت ال حتتاج إىل كثري جهد إلظهارها إذ هـي  
  .واضحة ناصعة ملن كان له بصر وبصرية 
مني يؤمنـون  املسل الذي جيعل واحملبة، وهو األمر فإن دين اإلسالم هو دين الرمحة

  .بأن هلم رباً رحيماً حيب عباده املؤمنني ويتلقى حبهم
إذ العبودية اليت تقـوم  . هي عالقة حمبة بالدرجة األوىل  هوالعالقة بني اهللا وعباد

عليها تلك العالقة هي أعلى مراتب احملبة، إال أا حمبة خاصة مقرونة بالذل واخلضـوع  
  .والتعظيم الواجب هللا تعاىل

ـ   وبذا فهي فـوق   هحمبة منضبطة ال خترج العبد عن عبوديته هللا تعـاىل، وال ترفع
  .بالتعظيم والتقديس الواجبان هللا تعاىل لوال خت. حقيقته وبشريته

  : المنھج المتبع 
  .املنهج التحليلي، واملنهج النقدي، ويف أحيان كثرية استخدم املنهج التارخيي

  :أما املنهج الذي حكم معاجليت للموضوع   
قد كان البدء بالعرض احملض مع توخي املوضوعية ما أمكن، وكم تركت مـن  ف

وما حررت إال مـا تكـرر   ، طوام عظام خمافة أن تكون أقواالً شاذة أو اعتقادات أفراد
  .ورأيت أنه معتقد القوم سواء صرحوا أم ورووا

ة كما اجتهدت يف االبتعاد عن التعميم ما استطعت ، وأن أنسب القول إىل الطائف
  .الف ذكرتههناك من معتربيها من كان له رأي خماليت تقول به ، وإن كان 

وقد حاولت قدر املستطاع التعامل مع الكتب النصرانية مباشرة بدون واسـطة  
  .نقل عنهم من غريهم

. مث عرجت بعد العرض بالنقد مبتدأة بالنقد الداخلي املعتمد على نقد نصوصهم
كتام املقدس، مث النقد مبخالفة العقل والواقـع   ودحض اعتقادهم بنصوص معارضة من

ـ   كمـا يف ظهـور   . اايإن وجد وخالل ذلك بينت ما فيها من منافيات احملبـة ومقتض
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الـذي  . وسوء األدب مع اهللا سـبحانه  . املنايف هلا مالعنصرية يف احملبة النصرانية، والظل
  .يزعمون أم من بلغوا الغاية يف حبه

ىل مناقشتهم وفق منطقهم ومبقتضى مقررام وقواعدهم واترتل كما أعمد أحياناً إ
وال يعين هذا قبويل لتلك النصوص أو املوافقة على تلك القواعد ، لالستدالل بنصوصهم

  . ألصوهلم موإمنا هو منهج يف النقد لبيان مناقضة عقائده
ه، ليكون وأخرياً أورد موقف اإلسالم عارضة له ومرتلة العقائد النصرانية يف ميزان

  .هو امليزان احلق لقبوهلا أو رفضها
ومل أخرج عن جترد العرض من النقد إال يف الباب الثالث وهو األثر السـلوكي ؛  
إذ رأيته باباً نقدياً بالدرجة األوىل فهو ميثل النقد بالواقع النصراين عالوة على ملا فيه من 

 بينت موقف اإلسالم مـن  عرض جديد يف البحث، فعرضته مصحوباً بالنقد الداخلي، مث
  .القضية املعروضة فيه 

فقد ترمجت ملن كان له رأي معترب أو مؤثر يف النصـرانية يف  . أما الترمجة لألعالم 
وأعرضت عمن سوى ذلك ملا فيه من تشـتيت   –قبوالً أو رفضاً  -قضية احملبة خاصة 

عرفة التـراجم  والطالب مل ةلذهن القارئ عن صلب البحث، وعلى الراغب يف االستزاد
كما ترمجت للفرق وامللـل املـذكورة يف البحـث و    ، الرجوع إىل مظان تلك التراجم

  .شرحت املصطلحات اليت تدعو احلاجة يف البحث إليها إن مل يكن يف املنت بيان هلا
والتزمت يف ختريج األحاديث باالكتفاء بوجود احلديث يف الصحيحني أو أحدمها، 

أمحد  الستة أويف مسند اإلمام وكان يف شيء من الكتب ،أحدمهافإن مل يكن فيهما أو يف 
. فإن مل يكن فيها عزوته إىل خمرجه الذي وجدته فيه. وأعرضت عن غريها، ذكرا مجيعاً

  .مع بيان احلكم إن مل يكن يف الصحيحني ودرجة احلديث
واكتفيت يف عزو النصوص إىل مصادرها بذكر اسـم املصـدر ورقـم اجلـزء     

  .مث ذكر بيانات الكتاب كاملة يف فهرس املصادر ،والصفحة
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هذا وقد أماط هذا البحث اللثام عن قضايا قائمة على املفهوم النصراين للمحبة مل 
  :أال وهي -حسب علمي–تطرق من قبل 

حقيقة احملبة النصرانية وسر تعظيمها، فهي ذات إهلية وليست كما نعتقـد معـىن   .  الًوأ
. عندهم الروح القدس وهو أحد أقانيم ثالوثهم اإلهلي فهي . جمردا يقوم بالذوات

وبذا فهي ذات هلا صفاا وإرادا املستقلة وهي تنتقل بني اهللا واإلنسان وتصعد 
  .للسماء وبط لألرض وحتل يف أجساد املؤمنني ا

وقد ظهر هذا  املفهوم يف الفصل األول من الباب األول والفصل الثالـث مـن   
  .الباب الثاين

ما أن من ضمن مفهومها عندهم أن احملبة اليت يتصف ـا الفـرد واتمـع    ك
وهـي فـوق الطبيعـة    . النصراين هي يف حقيقتها صفة إهلية ممنوحة من اهللا تعاىل

البشرية إذ ليست من تركيب النفس اإلنسانية  ولـذا ال ميكـن أن توجـد يف    
ميلكون صـفات فـوق   فالنصارى باتصافهم بتلك احملبة . اإلنسان إال بعد تنصره

ومهما يكن . بشرية يكونون ا إما آهلة أو يف مرتبة دون األلوهية وفوق البشرية
  .من أمر فهم يف مكانة فوق سائر البشر

قضية تأليه اإلنسان يف النصرانية واملتمثل يف اعتقاد كثري منهم أم قد نالوا قسطًا   . ثانياً
عل احملبة اإلهلية حبسـب اعتقـادهم    من األلوهية وارتقوا فوق البشرية وذلك بف

واليت محلت اإلله على أن يتجسد ويتخذ له جسداً بشرياً ويرفع مقابـل ذلـك   
  .ومينحه صفات األلوهية. اجلنس البشري املؤمن به ملكانة اإلله

قضية إسقاط الشريعة املوسوية عن النصارى بناء على معتقد احملبة الذي وضـعه    . ثالثًا
ن إسقاط النصارى لشريعة موسى عن أنفسهم إال أين مل أجد فقد كُتب ع، بولس

حيث أن التشـريع  ، من قرر أن ذلك اإلسقاط كان مربراً مبنافاة التشريع للمحبة
اإلهلي عند النصارى املتبعني لبولس مناف للمحبة اإلهلية لإلنسان إذ مها ضدان ال 
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واحملبة ترتبط ، بالعبوديةإذ التشريع عندهم يرتبط ، جيتمعان فإما حمبة وإما تشريع
  .بالبنوة املنافية للعبودية

  :البحث من وجود صعوبات منها هذا ومل خيل
 :صعوبات تتعلق مبصادر املادة، منها ) أ

صعوبة احلصول على املراجع األصول يف النصرانية لندرا أو لعدم توفرها يف السـوق  
  .العربية 

على أقل تقدير وجـود  متخصصة يف احملبة أو نصرانية عدم وجود مصنفات  .١
قضية احملبة كفرع من فروع العقيدة خيص بالبحث بعرض علمـي مفصـل   

كما هو احلال مع التثليث والفداء والتجسد وتأليه املسيح وغريها  –ومؤصل 
 .من العقائد النصرانية 

إمنا وجدت احلديث عن احملبة متناثراً داخل الكتب سطراً يف هـذا الكتـاب   
  . ذا كان ملّ شتات البحث أمراً يف غاية الصعوبةواثنني يف اآلخر؛ ول

 :من ناحية استخالص املادة   ) ب

صعوبة حتديد مفهوم احملبة وذلك لقلة إيرادهم ملفهومها واعتقادهم فيها، واكتفائهم  .١
ـ ، مما جعل مفهومها غامضا بالنسبة للباحث. باستعماهلا استعماالً فضفاضاً  همما جيعل

 .هلا عاجزاً عن حتديد علمي منضبط

. تضارب أقواهلم يف معظم املسائل العقدية حىت يف نسبة العقيدة للشخص الواحـد  .٢
 : وذلك يرجع إىل

، وذلك ينطبق علـى  مادهم على تأويل النصوص تأويالً مذهبياً كنسياًاعت ١
. نصوص آبائهم املقدمني عندهم كتأويل نصوص كتام املقدس، وكذل

 .ثبات عقيدتهمما جعل أكثر من طرف يتمسك بذات النص إل

وأن احملبة ليست عقيدة مستقلة وإمنا تأيت يف إطار العقائد األخرى مرتبطة  ٢
وهو ينسحب على احملبة . واخلالف يف تلك العقائد كبري جداً وواسع. ا
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ام معتقداملفهوم ال يتضح إال جبالء صورة  أن وعلى حتديد مفهومها، إذ
 .ضاألخرى واليت هي على درجة كبرية من الغمو

تعلق احملبة جبميع العقائد النصرانية، ودخوهلا يف باب األخالق والسلوك النصرانية  .٣
 .وكذلك جعلها الشريعة، ومربر التشريعات. كقاعدة له

  . كل ذلك جعل مفهومها متشابكاً بصورة يصعب حتديد مسار لبحثها
ميكن  غياب ما ميكن أن نسميه مصدرا أصليا أو مقياسا -أيضاً–ومن الصعوبات 

 .من خالله احلكم على صحة نسبة العقائد للديانة النصرانية األم
  :الدراسات السابقة 

مل تتم دراسة هذه القضية يف دراسات سابقة حبسب ما وصلت إليه الباحثة، ولكن       
كانت هناك دراسة ذات صلة و هي رسالة دكتوراه  بعنوان احلب اإلهلي يف التصـوف  

لكلية أصول  –ية مقدمة من الباحث دين حممد حممد مريا صاحب بني اإلسالم والنصران
حممد ضياء الـدين  : الدين، قسم العقيدة والفلسفة جبامعة األزهر حتت إشراف الدكتور

  . كردي
  .احلب اإلهلي يف التصوف : األول : والرسالة عبارة عن ثالثة أبواب

  .نظرية احملبة يف النصرانية الهوتاً وتنسكاً: الثاين
  .تقومي وتأصيل : ثالث ال

وقد كان منهج الباحث التركيز على احملبة من الناحية الصوفية وأنـواع النسـك   
وهذا خيتلف عن توجه هذا البحث الذي مل يوقف فيه علـى احملبـة مـن    . الناجتة عنها 

الوجهة الصوفية وأنواع الرياضات املزعوم إيصاهلا صاحبها إىل أعلى درجات احملبة؛ فإن 
وقصد هذا .يف معظم الديانات يشترك يف منابع واحدة ويتشابه يف صور كثرية التصوف 

  .البحث إظهار احملبة يف االعتقاد املسيحي الصرف دون خلطه بغريه
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  :خطة البحث
  :قسم البحث إىل متهيد، وثالثة أبواب وخامتة 

  .ويشمل دعوة املسيح عليه السالم: التمهيد
  .وموقف اإلسالم منه، ية في النصرانيةمفهوم المحبة اإلله: الباب األول

  :ويشمل فصلني
  .مفهوم احملبة اإلهلية يف النصرانية:الفصل األول  

  :وفيه مباحث 
  .احملبة يف لغة الكتاب املقدس، واصطالح النصارى: املبحث األول
  .احملبة يف التعاليم املنسوبة للمسيح عليه السالم: املبحث الثاين

  .بة عند أشهر املنظرين هلا يف النصرانيةحقيقة احمل:املبحث الثالث
  .أنواع احملبة:املبحث الرابع

  .خصائص احملبة النصرانية، ومكانتها: املبحث اخلامس
  .النقد: املبحث السادس

  ةمنابع مفهوم احملبة يف النصراني :املبحث السابع

  الفصل الثاين موقف اإلسالم 
  :وفيه مباحث

  هلية يف اإلسالممفهوم احملبة اإل: املبحث األول 
  املفهوم النصراين للمحبة يف ميزان اإلسالم: املبحث الثاين 
 لوازم تفسير المحبة اإللهية في النصرانية، وموقف اإلسالم منها: الباب الثاني

  :وفيه ثالثة فصول
  . التجسد وعالقته باحملبة اإلهلية: الفصل األول

  
  .وفيه مباحث
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  .وء االعتقاد بهالتجسد مفهومه، ونش: املبحث األول
  ".عالقته باحملبة" غاية التجسد ومثراته كما يعتقد النصارى: املبحث الثاين

  .الرد على اعتقاد عالقة التجسد باحملبة:املبحث الثالث
  .الفداء وعالقته باحملبة اإلهلية:الفصل الثاين
  :وفيه مباحث

  .معناه،وسيلته، وغايته: الفداء :املبحث األول
  .تائج الفداء كما يعتقد النصارىن: املبحث الثاين

  .النقد املوجه لعقيدة الفداء وعالقته باحملبة: املبحث الثالث
  .التثليث وعالقته باحملبة اإلهلية: الفصل الثالث 

  :وفيه مباحث
  .ةالتثليث يف النصرانية وعالقته باحملبة اإلهلي:املبحث األول
  .يةالروح القدس ودوره يف احملبة اإلهل:املبحث الثاين

  .نقد التثليث:املبحث الثالث
  :الفصل الرابع

  .موقف اإلسالم من لوازم احملبة يف النصرانية
  :وفيه مباحث

  .موقف اإلسالم من لوازم احملبة النصرانية:املبحث األول
  .احملبة املنجية يف اإلسالم: املبحث الثاين

  .وفيه فصالن:ةاألثر السلوكي للمفهوم النصراني في المحبة اإللهي: الباب الثالث
  .صورة التسامح يف الواقع النصراين: الفصل األول
  :وفيه مباحث

  .التسامح يف الفكر النصراين، وعالقته باحملبة:املبحث األول
  .واقع النصرانية خالل التاريخ وموقفها من التسامح:املبحث الثاين
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  .ظهور الصهيونية املسيحية وفكرها املناهض للتسامح:املبحث الثالث
  .الفاتيكان يف العصر احلايل: رابعبحث الامل

  .موقف اإلسالم من التسامح: امساملبحث اخل
موقف النصارى من الشريعة في ظل مفهـوم المحبـة، وموقـف    : الفصل الثاني
  .اإلسالم منه
  :وفيه مباحث

  .موقف املسيح عليه السالم من الشريعة: املبحث األول
  :روافد هذه العقيدة :املبحث الثاين

  .إسقاط الشريعة وبدائلها  :الثالثحث املب
  .موقف اإلسالم من إبطال الشريعة : املبحث الرابع

  .اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات
  .عتراف باجلميل وشكر أهله مكان يف هذه العجالة هذا ولال

وليس هناك مجيل يوازي مجيل أمي احلبيبة معلميت األوىل وأكرم الناس علي واليت 
 تعاىل أن جيعل كل ماخط قلمي من خري مرضـي عنـده سـبحانه يف ميـزان     أسأل اهللا
  .حسناا

كما وأشكر فضيلة شيخي املشرف على الرسالة الدكتور لطف اهللا خوجه حفظه 
اهللا والذي يعجز قلمي عن تقدمي الشكر له ملا ملسته من سعة صدر ومجيل صربه وحسـن  

  .ميذهتوجيهه فجزاه اهللا عين خري ما جزا شيخ عن تال
كما وأشكر املشرف األول على رساليت فضيلة الدكتور حيي ربيع والـذي مـع   
قصر مدة اشرافه إال أنه قد كان لتوجيهاته األثر الكبري يف اعداد هذه الرسالة فجزاه اهللا 

  عين خري اجلزاء 
وال يفوتين أن أشكر الدكتورة عائشة املرشدة يل يف مرحلة اختيار البحث فلـها  

  .لشكر والعرفانمين جزيل ا
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كما وأشكر أسريت مثلة يف زوجي الكرمي وابنائي والذين حتملوا معي قسطاً مـن  
  .اجناز هذه الرسالة

  .وأخريا أشكر جامعة أم القرى وكلية الدعوة وأصول الدين على كل ماقدمته يل
وأشكر جلنة املناقشة املوقرة على قبوهلم مناقشتة الرسالة أسأل اهللا أن جيعل هـذا  

  مل  يف ميزان حسنام الع
والشكر موصول لكل من قدم يل العون واملساعدة ولو بالدعاء من أساتذة وزمـيالت   

  .فجزى اهللا اجلميع عين خري اجلزاء
وأخرياً فما كان يف هذا البحث من حق وصواب فهو من اهللا تعاىل وحـده وبتوفيقـه     

  .وماكان من خطأ ونقص وزلل فمن نفسي والشيطان
  ...   رب العاملني واحلمد هللا
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  دـــــیتمھ
  

أرسـله إىل بـين    -سبحانه–ورسول منه  -تعاىل–م نيب كرمي من أنبياء اهللا املسيح عليه السال  
إسرائيل، فهو أحد دعاة التوحيد يف تاريخ البشرية، وهذا ما يذكره القرآن الكرمي والسنة النبوية وهو ما 

 ما يعتقده كل مسلم يؤمن.  
فلـيس لنـا إال    ه السالم مبا ال يدع جماالً للشكوإذا أردنا أن نعرف حقيقة دعوة املسيح علي

إىل سنة حممد صلى و. الباطل من بني يديه وال من خلفه الكتاب الذي ال يأتيه ،الرجوع للقرآن الكرمي
وإمنا أقامة  فاً بصحتهكتاب النصارى الذي بني أيديهم، ال اعترا ن، مع ما يشهد لذلك ماهللا عليه وسلم

  .للحجة على حامليه
  :وعند البحث يف القرآن الكرمي عن دعوة املسيح عليه السالم جندها تتلخص يف أربع قضايا هي

 .عن كل ما ينايف هذا التوحيد تنهى، وتوحيد اهللاعقيدة صحيحية تدعو :األوىل
 .بين إسرائيل،وبيان ما اختلفوا فيه اقامة التوراة مع بيان مقاصدها وحتليل بعض ما حرم على :الثانية
 .تعاليم أخالقية سامية: الثالثة
 .البشارة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم: الرابعة

  :على النحو التايل تفصيل هذه القضايايأيت و
  :  توحيد اهللا، وتنهى عن كل ما ينايف هذا التوحيد إىل عقيدة صحيحية تدعو :أوالً

وحىت  ه مجيعهم من لدن آدم عليه السالم،، وهو دعوة أنبيائوأرضهتوحيد دين اهللا يف مساواته ال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   چ  :، قال تعاىل لى اهللا عليه وسلمحممد ص
  ٢٥: األنبیاء چٺ  ٺ  

أنا أوىل  ":وأخرج البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .)١(" لناس بعيسى بن مرمي يف الدنيا واآلخرة، واألنبياء أخوة لعالت أمهام شىت ودينهم واحدا

  .حيد يف أكثر من موضعم بدعوة التووذكر القرآن الكرمي تصريح عيسى عليه السال
ڃ  چ  چ      چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ  :قال تعاىل على لسان املسيح عليه السالم ف

   ٦٤ : الزخرف چ

                                                
م ، ومسل، )٣٤٤٣ح ( ٢٨٠ص ": واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها"كتاب أحاديث األنبياء، باب ، رواه البخاري   )١(

  . واللفظ للبخاري، )١٤٥ح( ١٠٩٣ص : كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السالم
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  ٹ ٹ چ   و  
  ٧٢: المائدة چچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

وبراءته مـن شـرك   توحيد اهللا ختمت سورة املائدة بتصريح عيسى عليه السالم بدعوته إىل و
إلنسان إال قول احلق، قال ، يوم ال ميلك ا تعاىل له يف عرصات يوم القيامة، وذلك جواباً لسؤال اهللاقومه
گ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   چ : تعاىل

گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  
ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې      ھ

   ١١٧ - ١١٦: المائدة چ                           ې      ې
وقف ال جمال للكذب أو النفاق وإمنا الصحف منشورة واحلقـائق  ويف ذلك امل                       

ی  ی  چ :فقال تعاىل  ظاهرة، والسائل هو عالم الغيوب سبحانه، وقد صدق اهللا تعاىل عيسى فيما ذكر
                                                          ی  ی    
   ١١٩: المائدة چ                    

  .)١(العهد اجلديدب ما يسمىحلقيقة جندها فيوهذه ا
  )٢(".ألنه مكتوب للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد :" جاء يف أجنيل مىت إذ 

  )٣(" امسع يا إسرائيل إهلنا واحد : إن أول كل الوصايا هي:" يل مرقص وجاء يف أجن
، ويسوع املسيح الذي قي وحدكن يعرفوك أنت اإلله احلقيوهذه هي احلياة األبدية أ:" ويف أجنيل يوحنا 

  )٤(. "أرسلته
، لصة كما رواها لنا القرآن الكرمي، دعوة توحيد خااألصلية السالم هذه هي دعوة املسيح عليه

  .وكما ترويها كتبهم اليت يدعون أا سندهم فيما يعتقدونه يف املسيح عليه السالم 
ض ما حرم على بين إسرائيل،وبيان ما اختلفـوا  حتليل بعاقامة التوراة مع بيان مقاصدها و :ثانياً     
  .فيه

: آل عمران چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  :وقد ذكر القرآن الكرمي هذا املقصد يف قوله تعاىل
٤٨  

                                                
، "العهد القدمي" أطلقوا عليها اسم مسى ذا االسم للمقابلة بينه وبني ما اعتمد من إسفار اليهود املقدسة ،واليت : العهد اجلديد     )١  (

األسـفار  : نظـر ا. متثل ميثاقاً أخذه اهللا على النـاس  كلتيهمان اموعتني ما يرادف معىن امليثاق ، أي أ: ويقصد بكلمة العهد
 .٨٥ص : املقدسة يف  األديان السابقة قبل اإلسالم 

 ) ١٠:  ٤(  : مىت    ) ٢ (
 ).٢٩:  ١٢: ( مرقص   )  ٣ (
 ).٣:  ١٧: ( يوحنا   )  ٤ (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فعيسى عليه السالم مل يأت ناسخاً ومبدالً لشريعة موسى وإمنا جاء متبعاً ومطبقاً هلا ، مع ما يف 
 ا، وبيان مقاصد األحكام الشرعية وتنقيتها مما أحلقه م عليهمض ما حررسالته من خصوصية بتحليل بع

  .احملرفون واملبدلون
ال تظنوا إين جئت ألنقض الناموس :" وهذا ما ترويه كتب النصارى كذلك، إذ جاء عند مىت 

  )١(".أو األنبياء ما جئت ألنقض بل جئت ألكمل 
وال  يؤسس شيئاً، مل يأت بدين جديدمل وجيب علينا أن ال ننسى أنه :"  ريويقول شارك جينيب

  )٢( ".لعبادة جديدة لحىت بأي طقوس 
  .التعالیم األخالقیة السامیة :ثالثًا

جنيل عيسى عليه السالم بأنه موعظة للمتقني، كما وصف تعاليمه بأا إوصف القرآن الكرمي 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :قال تعـاىل . حكمة

  ٤٦: المائدة چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 ا تعرب عن تعاليم املسيح بأـا موعظـة،  أ، إذ الوصف يف األناجيل املوجودة اآلنوجند هذا 

والزهادة  والتسامحقية السامية املتمثلة يف احملبة وتشمل تلك املواعظ جمموعة من القيم الروحية واألخال
وتصـويب   واإلخالص،، خرة، وإيثار الباقي على الفاين، واإلحسان والرمحةيف الدنيا، واالستعداد لآل

  .املفاهيم اليهودية احملرفة حول تلك القيم 
، ركزت على اجلوانـب الروحيـة والتعـاليم    ة دعوة املسيح أا دعوة أخالقيةكانت مس فقد

، وكانت ماً ومربياً ومهذباًى شريعة موسى، بل كان معل، ألنه سار علنه مل يكن مشرعاًأألخالقية ، إذ ا
أخالقه وشخصيته مثاالً حياً لتعاليمه عليه السالم، ولعل هذا اجلانب من دعوته هو اجلانب الوحيد الذي 

، أي أن أساس التعاليم األخالقية الزال موجـوداً يف النصـرانية   حتريف النصارى بشكل جذريمل ينله 
من املسيحيني ال يعرفون  ابل إن كثري .رفا إىل النقيضخبالف التوحيد والبشارة الذين حرفا جذرياً وص

ويف ذلـك   .اماً للعقائد النصرانية اخلرافية، وال يولون اهتمملسيح إال أنه دين أخالق ومعاملةمن دين ا
مييلون إىل تقدير وتثمني التعاليم األخالقية ليسوع أكثر من اهتمامهم باألدلة  :"يقول هوسنت مسيث إم

  )٣( "لالهوتية للقديس بولسوالرباهني ا
، بـل  موإذا نظرنا إىل هذه التعاليم وجدناها متالئمة مع البيئة اليت بعث فيها املسيح عليه السال

هي يف احلقيقة عالج ضروري لتلك البيئة اليت طغت فيها املاديات وأمهلت النواحي الروحية حىت كادت 
لتلك البيئـة املغرقـة يف    ن غري أب اجلرعة األوىلمتحى من الوجود، ولعل ميالد املسيح عليه السالم م

                                                
 ). ١٧:  ٥: ( مىت    )١  (
 . ٦٢ص : املسيحية نشأا وتطورها   )٢  (
 .٤٢٧ص : أديان العامل  ) ٣( 
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فكـان  . اإلجياد الذي مل يكن العامل فيه سوى ملك من األرواح نفخ يف جيـب مـرمي  ذلك " .املادية
ومل يعرفوهـا،   ناً لعامل الروح بني قوم أنكروهااإلنسان من غري بذرة إنسان وجرثومته كان ذلك إعال

وكان آية معلمة ملن مل يعرف اإلنسان إال أنه جسم ال  الروح، رعت حسهم ليدركواقفكان هذا قارعة 
  )١( ".روح فيه وهذه آية اهللا يف عيسى وأمه عليهما السالم

  ٩١: األنبیاء چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ  
  . وأمام هذا الطغيان املادي جاء عيسى املسيح عليه السالم ليهذب النفوس ويسمو باألرواح

وحب الناس وخباصـة   فنجد الدعوة للمحبة الصادقة بكل صورها، حب اهللا قبل كل شيء،
  . القريب يف الدين واجلنس

يا معلم أية وصـية هـي العظمـى يف    :" جند ذلك يف إجابته على سؤال سأله إياه ناموسي 
، هذه  أن حتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك: " الناموس، فقال له يسوع

هي الوصية األوىل والعظمى والثانية مثلها أن حتب قريبك كنفسك اتني الوصيتني يتعلـق النـاموس   
   )٢( ".واألنبياء

وبني الروح واألخالق ، األمر الذي مل يكن يعرفه  )٣( يف هذا النص نشاهد الربط بني الناموس
ع كأحكام قانونية دون النظر إىل روحهـا  اليهودي حبكم طبيعتهم اجلافة واجلافية اليت تنظر إىل الشرائ

  .ومقاصدها 
والقرابني هي حب اهللا وحب القريـب، بـل   ، أن غاية الناموس فذكر هلم املسيح عليه السالم

مسعتم أنه قيل حتب قريبـك وتـبغض   :" إذ جنده يف موضع آخر يقول . يتعدى ذلك إىل حمبة املعادي
اركوا العنيكم ، أحسنوا إىل مبغضيكم وصلوا ألجـل  عدوك ، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم ب

   )٤( ".الذين يسيئون إليكم ويطردونكم
وهي تعاليم قد تبدو للوهلة األوىل غري معقولة وغري مقبولة، إذ النفوس جمبولة علـى كراهيـة   

بيعـة  العدو فكيف تؤمر حببه، ولكن األمر يصبح معقوالً ومستساغاً بالنظر إىل طبيعة املدعوين تلك الط
 ، وأحباؤه املقربون، وأن بقيـة اليت ترى أا شعب اهللا املختار اليهودية احلانقة احلاقدة على العامل بأسره

املعرب عنه  –، فجاءت تلك التعاليم لتلفت النظر إىل أن غري اليهودي األمم مغتصبون ظاملون لشعب اهللا
د يكون أقرب إىل اليهودي من قريبه املشترك ميكن أن يتجه إليه باحملبة واإلحسان، وأنه ق –هنا بالعدو 

                                                
 .١٨ص : حماضرات يف النصرانية   )  ١( 
 ).٣٦:  ٢٢: ( مىت   )  ٢( 
  .لقانون أو الشريعة ا  )  ٣( 
  ). ٤٤ – ٣٨:  ٥: ( مىت   ) ٤( 
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من هو قرييب ؟ فأجاب يسـوع  :"  )١( وقد جاء ذلك يف إجنيل لوقا حني سأل ناموسي معه يف اجلنس،
إنسان كان نازالً من أورشليم إىل أرحيا، فوقع بني لصوص فعروه وجرحوه، ومضوا وتركوه بني : وقال 

أيضاً إذ صار  )٢( طريق، فرآه وجاز مقابله، وكذلك الويحي وميت، فعرض أن كاهناً نزل يف تلك ال
مسافراً جاء إليه، وملا رآه حتنن عليـه، فتقـدم    )٣( ولكن سامرياً. جاء ونظر وجاز مقابله عند املكان،

ويف الغد ملا مضى . وضمد جراحه وصب عليه زيتاً ومخراً وأركبه على دابته وأتى به إىل فندق واعتىن به
ما أنفقت أكثـر، فعنـد رجـوعي    اعنت به ومه: وقال له . وأعطامها لصاحب الفندقأخرج دينارين 

فقال . ي صنع معه الرمحة الذ :فقال. فأي هؤالء الثالثة صار قريباً للذي وقع بني اللصوص ؟ . أوفيك
  . )٤( "أذهب أنت أيضاً واصنع هكذا: له يسوع

، بل إننـا نـرى   املسيح عليه السالم اصاً يف دعوةأما الدعوة إىل التسامح فقد أخذت حيزاً خ
ال حيد بعدد  امحمع األعداء فضالً عن األصدقاء، تس تسامح. له يف ديانات ذلك العصر ال مثيل تساحما
  .معني

من ضربك على خدك فأعرض له اآلخر أيضاً، ومن أخذ الذي : " هومما ينسب إليه يف ذلك قول
ومن أخذ الذي لك فال  ك أيضاً، وكل ما سألك فأعطه،ومن أخذ رداءك فال متنعه ثوب لك فال تطالبه،

  .)٥("تطالبه
وأجابـه  وسئل كم مرة خيطي إيلّ أخي وأغفر له، هل إىل سبع مرات ؟ فنظر إليه يسوع حبزم 

  .)٦("سبع مرات بل إىل سبعني سبع مرات ال أقول إىل:"قائالً
كان ركيزة أساسـية يف  قد متاعها، ف إلقالل منأما احلث على الزهادة يف الدنيا، والدعوة إىل ا      

  .يواجه جمتمع اليهود املادي اجلشع، وهذه القضية تسري مع النسق العام للدعوة والذي دعوة املسيح

                                                
 نكانوا يشبهوهم املتضلعون يف ناموس موسى املختصون يف تفسريه وتعليمه يف املدارس واامع ، و: ناموسيون :ناموسي مجعه  ) ١  (

وكـانوا  . وقد اختذ الناموسيون ذلك العمل مهنة هلـم  . مث شرحه وتفسريه  نعندنا الذين يتولون درس القانو نرجال القانو
  .٩٧٩ص:نظر قاموس الكتاب املقدس ا.يسمون أحياناً الكتبة 

سـبط يف إسـرائيل   : اط اإلثىن عشرأحد األسب: ثالث أبناء يعقوب ، وسبط الوي: عضو من أعضاء سبط الوي ،والوي هو  )  ٢( 
وكانت هناك مـدن  . ففي صفوفه كان خيتار الكهنة ومساعدوهم إلقامة شعائر العبادة وخلدمةاهليكل: مكرس خاصة للعبادة 

الوية تستقبل أعضاء هذا السبط، علماً بأنه مل يكن له أرض خاصة به ، وكان على سـائر األسـباط مجيعـاً أن تسـاهم يف     
  .٤١٤ص : ميان املسيحيمعجم اإل: ظرنا.إعالته

، ، شعب دولة إسرائل اليت تكونت يف الشمال  من األسباط العشرة،بعد سليمان عليه السـالم " السامرة"السامري املنتسب ايل     ) ٣ (
  . ٢٥٥ص:،ومعجم اإلميان املسيحي  ٤٤٨ص:قاموس الكتاب املقدس: نظرا. ولكن اليهود يكفروم وحيتقروم

 )٣٧-٢٥:  ١٠: (  لوقا   )  ٤( 
 ).٢١ – ١٧:  ٢٢: ( لوقا    )  ٥( 
 ).٢٢- ٢٦:  ١٨: ( مىت    )  ٦( 
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وأقول لكم إن مرور  يعسر أن يدخل غين ملكوت السماوات،:" قوله ومما روته األناجيل عنه
   .)١("مجل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غين يف ملكوت اهللا

 معلا املهأي: دم وقال لهقد تاحوإِذا و١٦ :"وقال لشاب يسأله عن عمل يعمله ليفوز يف اآلخرة
 إال احلاص اذا تدعوين صاحلا؟ ليس أحدمل: فقال له١٧دية؟ باأل اةيكون يل احلت، أي صالح أعمل لاحلالص
: ال يسوعقايا؟ فوصة الأي: قال له١٨ .اياالوصحفظ اف خل احلياةدولكن إن أردت أن ت. احد وهو اللَّهو

قال له ٢٠.ك سفأكرم أباك وأمك ، وأحب قريبك كن١٩. تشهد بالزور ال. ال تسرق. ال تزن. ال تقتل
إن أردت أن تكـون  : قال له يسـوع ٢١؟ اذا يعوزين بعدمف. يتهذه كلها حفظتها منذ حداث: الشاب

  .)٢( "عينبوتعال ات  يف السماء،رتاء، فيكون لك كرأمالكك وأعط الفق عب وبهكامال فاذ
  :تصحیح المفاھیم 

واإلنسـان واحليـاة، واليـوم     بعث عيسى عليه السالم يف أمة تشوهت فيها املفاهيم عن اهللا
ولذا فال هم له سـوى مراعـاة    خاص م؛) . يهوه( اليهود وحدهم  ،فاهللا عند اليهود هو إلهاآلخر

  .فهو إله التدمري والترويع لغري اليهود النكال م،، خواطرهم، وترضيتهم، والسخط على أعدائهم
، وأنه يوضح هلم أن اهللا هو رب العاملني، خالق ما يرى وما ال يرىفجاء عيسى عليه السالم ل

 بل رمحته وسعت. وليس قاصراً على اليهود ، هذه الدنيا وأنه إله حيب ويرحمسبحانه ال ميكن رؤيته يف
ب الصلة بني املؤمن وربه أي صلة العبودية ال تكتمل إال حب ، لذا فإنكل شيء ، ومن أطاع اهللا نال حبه

هـذه  ومقتضيات  ، لقد أراد املسيح أن يوضح لليهود صفات اهللا تعاىل،العبد لربه مع إجالله وتعظيمه
، أراد أن يصحح الصورة املشوهة يف ذهن اليهودي اهللا حقاً ويعبدوه عن حب وتعظيم ، ليعرفواالصفات

  .عن اهللا تعاىل 
، ومفهـوم  واحملرفة عند اليهود، مفهوم الصلة بني العبد وربه ةاملفاهيم املشوه ان من ضمنكو

وسائط بني ، فقد كان الناس يعتقدون أو أرغموا على االعتقاد بأنه ال بد من وجود املساواة بني املؤمنني
كلون أمـوال النـاس   لذين يـأ والكتبة ا )٣( وهؤالء الوسطاء هم طبقة الفريسيني. املرء وبني اهللا تعاىل

  .، وجيعلون أنفسهم وسطاء وشفعاء بني العبد وربه بالباطل

                                                
 ). ٢:  ١٨: ( لوقا ، )  ٣٣:  ١٩: ( مىت   ) ١( 
 ) ٢٢- ١٦: ١٩(مىت   ) ٢ (
الرئيسة الثالث  وهي إحدى فئات اليهود" املعزل" الكلمة من اآلرامية ومعناها :جاء يف ترمجة قاموس الكتاب املقدس للفريسيني  )  ٣( 

أما من حيث العقيدة فكانوا يقولون بالقدر وجيمعون بينه وبني . اليت كانت تناهض الفئتني األخريني فئيت الصدوقيني واألسينيني
وكانوا يؤمنون خبلود النفس وقيامة اجلسد ووجود األرواح ، ومكافأة اإلنسـان ومعاقبتـه يف اآلخـرة    . إرادة اإلنسان احلرة 

حياته األرضية أو فسادها غري أم حصروا الصالح يف طاعة الناموس فجاءت ديانتهم ظاهرية وليسـت قلبيـة   حبسب صالح 
وزعموا أنه معادل لشريعته املكتوبة سلطة أو أهـم  .وقالوا بوجود تقليد مساعي عن موسى تناقله اخللف عن السلف . داخلية 
قاً وأنقاهم ديناً ، وقد ال قوا أشد االضطهاد ،غري أنه على مر الـزمن  كان الفريسيون يف أول عهدهم من أنبل الناس خل.منها  
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فجاء املسيح عليه السالم ليبني للناس أنه ال وساطة بني العبد وربه، بل كل مؤمن مـن حقـه   
وتفاوم واملؤمنون أمام اهللا تعاىل سواء  .التصال باهللا تعاىل وطلب املغفرة منه دون وسيطوباستطاعته ا

على الكتبة والفريسيني الذين جعلوا من أنفسهم وسـطاء بـني اهللا    أنكر ميان والعمل الصاحل؛ ولذاباإل
مواهلم وينالوا الثراء من ، إال عن طريقهم ليبتزوا أوخلقه، وأغلقوا أمام الناس باب التوبة واالتصال باهللا

كم أيها الكتبة والفريسيون ألنكم ويل ل: " ومما نسب إىل املسيح عليه السالم يف هذا املقام قوله.وراءهم
، ويل لكم ألنكـم  دخلون وال تدعون الداخلني يدخلونتغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فال ت

   )١( ..."ل تأكلون بيوت األرام
، وأن هلم خصوصية )٢( بأم شعب اهللا املختار دومن املفاهيم اخلاطئة عند اليهود أيضاً االعتقا

ء عيسى عليه السالم ليصحح هذا املفهوم اخلاطئ الذي يزرع العنصرية يف نفـوس  فجا. عند اهللا تعاىل
شد ما كان ارتياب اليهود وغضبهم عندما وأل:" دكتور أمحد شليب هذا األمر بقولهويبني لنا ال ،معتنقيه

الناس أن اهللا ليس من املساويني،  إذ يعلمأمامه كل ما يعتزون به من ضمانات؛ شهدوا يسوع يكتسح 
  )٣(".وأن اهللا هو األب احملب لكل األحياء ، وأن ال أحظياء يف مملكة السماء،وأنه ليس هناك شعب خمتار

كذلك جند مفهوم اليوم اآلخر قد حرف، فاحنصر تفكريهم يف هذه احلياة الدنيا، واختفى ذكر 
يفهم أن احلياة  من –أي من اليهود  –وكان منهم :" يقول اإلمام أبو زهرة. اليوم اآلخر من وجدام 

ومن فرقهم من كان يعتقد أن عقاب اهللا الذي أوعد به العاصني وثوابه الـذي   .هي غاية بىن اإلنسان
حيـاة  ( سي يف كتابه نالفيلسوف نينان الفر  الدنيا ال يف اآلخرة، وقد قالوعد به املتقني، إمنا زمانه يف

، فإنه يؤخذ من أقوال فعلية يف نفس هذا العامللسلطة الالفلسفة اليهودية كان من مقتضاها ا " :)املسيح
 ، وهم يقضون حيام قريبني من عني اهللا،يف ذاكرة اهللا والناس إىل األبد شيوخهم أن الصاحلني يعيشون

، وعقاب هؤالء ويزيد الفريسـيون  ألشرار فال، هذا كان جزاء أؤلئكويكونون معروفني عند اهللا، أما ا
يف هذه األرض يوم القيامة ليشتركوا يف ملك املسيح الذي يأيت لينقـذ   على ذلك أن الصاحلني ينشرون
خنذال األشرار أعدائهم، وعلـى  او ،قضاته، وهكذا يتنعمون بانتصارهمالناس، ويصبحوا ملوك العامل و

فجاء املسيح عليه السالم مبشراً باحلياة اآلخـرة ،  .  )هـ. ذلك تكون مملكتهم يف هذا العامل نفسه أ 
،فكانوا ينكرها منهم بقوله أنكرها بفعله لغاية السامية هلذا العامل بني أؤلئك الذين نكروها، ومن ملوأا ا

  )٤( "يف ذلك اإلنكار سواء 
                                                                                                                                          

قاموس الكتاب املقدس :انظر. بالرياء والعجب مدخل حزم من كانت أخالقهم دون ذلك ، ففسد جهازهم واشتهر معظمه
  .  ٦٧٤ص 

 ). ٤٥ – ٤٣:  ٥: ( مىت    )  ١( 
  ).٧:٦:(التثنية:نظرا   )  ٢( 
 .٦٧ ص: املسيحية   )  ٣( 
 . ١٤- ١٣ص : حماضرات يف النصرانية   ) ٤( 
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ : قال تعاىل 
      ٧٢: ةالمائد چچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   

، وأن اجلنة ثـواب  هم باجلنة والنار يف اليوم اآلخرفاملسيح عليه السالم يف اآلية الكرمية يذكر
  .املوحدين والنار مثوى املشركني

  : البشارة :رابعًا
اخلامت حممد صـلى اهللا   كان من ضمن رسالة عيسى عليه السالم البشارة بقرب جميء الرسول

مغزى رسالة عيسى عليه السالم بعد التوحيد؛ إذ أنه آخر أنبياء اهللا قبل  ، ولعل هذا األمر هوعليه وسلم
، خيرب عن حممد صلى اهللا عليه وسلملذا مل يكن بعده من  ؛ عليه وسلم وأقرم إليه عصراًحممد صلى اهللا

  .فكانت دعوته مركزه على هذا األمر 
وسلم موجودة يف كتب أهل الكتاب قال  ، أن البشارة بالرسول صلى اهللا عليهنوقد ذكر لنا القرآ     
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  چ :تعاىل

ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  
   ١٥٧: األعراف چڻ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀٹ ٹ چ 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ      ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چچ  

  ٧ - ٦: الصف چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  
يف كتابه الصليب واإلجنيل النشيد اليت تروي األناجيل أن  )١( وقد فسر األستاذ عبد األحد داود

املالئكة تترمن به عند ميالد املسيح بأنه بشارة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وبدين  اوالرعاة السوريون مسع
  .)٣( "احلمد هللا يف األعايل ،وعلى األرض السالم وبالناس املسرة( وكان النشيد ،  )٢( اإلسالم

ولكن أهـل   ،ومما ال شك فيه أن عيسى قد بشر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم تصرحياً وإشارة
كتام وأبدلوه بألفـاظ  مد صلى اهللا عليه وسلم الصريح من حرفوا النصوص وحذفوا اسم حمالكتاب 
  .مث فسروا النصوص مبا يوافق عقيدم اليت صنعتها جمامعهم  ،أخرى

إن كنتم حتبونين فاحفظوا وصاياي وأنـا  :"عنه عليه السالم يف إجنيل يوحناومن ذلك ما روى 
روح احلق الذي ال يستطيع العـامل أن  . ليمكث معكم إىل األبد أطلب من اآلب فيعطيكم معزياً آخر

  )٤( ."يقبله ألنه ال يراه وال يعرفه وأما أنتم فتعرفونه ألنه ماكث معك وفيكم
ويذكركم بكل ما سله األب بامسي، يعلمكم كل شيء ، الذي سريأما املعزي، الروح القدس" 
  )٥( "قلته لكم

                                                
  .اإلجنيل والصليب : نظرا. دافيد بنجامني الكلداين،كان قسيساً للروم الكلدان ،وأسلم مث غري امسه إىل عبد االحد داود:امسه   ) ١( 
  .٦٩ص:اإلجنيل والصليب :انظر  ) ٢( 
 .١٤ ٧: لوقا   )  ٣( 
 ). ١٧ -١٥: ١٤: (إجنيل يوحنا  )  ٤( 
 ). ٢٦: ١٤:(إجنيل يوحنا   )  ٥( 
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 ي من عند اآلب ينبثق،نا إليكم من اآلب، روح احلق، الذومىت جاء املعزي الذي سأرسله أ" 
  .)١( "وتشهدون أنتم أيضاً ألنكم معي من االبتداء. فهو يشهد يل

  . البالغة  عند يوحنا مع أمهيتهكما يترجم للعربية مل يرد إال"املعزي"وهذا احلديث عن 
 مسائل أساسـية  ومع ذلك فهذه اإلصحاحات من إجنيل يوحنا تعاجل:" يقول موريس بوكاي 

وآفاق مستقبل ذات أمهية بالغة وهي معروضة بكامل العظمة واجلالل اللذين مييزان هذا املشهد لوداع 
  ...السيد لتالمذته

هو مستقبل البشر الذي يتحدث عنـه   -وهذا مفهوم يف حديث أخري –إن ما يسود الرواية 
ة برمتها عربهم، معطياً إرشاداته وأوامره وحمدداً املسيح واهتمام السيد بالتوجه إىل تالمذته وإىل اإلنساني

وهـذا الـنص    –إن نص إجنيل يوحنا . اإلنسانية أن تتبعه بعد اختفائه بشكل ائي املرشد الذي على
الذي أصبح يف الفرنسـية   Parakletosيسمى بشكل صريح هذا املرشد باسم يوناين هو  -وحده

Paraclet  .كونية للعهد اجلديدن هذه اخلطبة حسب الترمجة املسوها هي ذي الفقرات اجلوهرية م:  
 ، وسأصـلى لـألب الـذي سـيعطيكم    بونين فستعملون على إتباع أوامـري إذا كنتم حت" 

Paraclet ٢( )"١٦-١٥، ١٤."  (آخر(.  
وعنـدما  :"ويقول مستنبطا من النصوص أن الفارقليط هو نيب من البشر وليس الروح القدس   

" آخـر    Paracletسأصلي هللا وسريسل لكم  ): "  ١٤، ١٦( ل يوحنا يقول املسيح ، حسب إجني
اهللا ويف  ىكما كان هو وسـيطا لـد  " آخر " فهو يريد بالفعل أن يقول إنه سريسل إىل البشر وسيطاً 

  .صاحل البشر يف أثناء حياته على األرض 
بشرياً مثل املسيح عند يوحنا كائناً  Paracletنطق إىل أن نرى يف الـ ذلك يقودنا مبنتهى امل
إذن فاملسـيح  . مها احلاستان اللتان يتضمنهما نص يوحنا بشكل قاطع ويتمتع حباسيت السمع والكالم،

يصرح بأن اهللا سريسل فيما بعد كائناً بشرياً على هذه األرض ليؤدي الدور الذي عرفه يوحنا ولنقـل  
ذلك هو التفسري املنطقي لنص . سالتهباختصار إنه دور نيب يسمع صوت اهللا ويكرر على مسامع البشر ر

  .)٣( "يوحنا إذا أعطينا الكلمات معناها الفعلي
ونقلوه بلفـظ املعـزي   " الفارقليط"ولكن النصارى ترمجوا " رقليطاالف:"واللفظ األصلي هو

  .وفسروه بأنه روح القدس امللهم هلم بعد املسيح عليه السالم، ولكن املعىن الصحيح للفارقليط هو أمحد 
: ، قيلقليط يف لغتهم ذكروا فيه أقواالًوهذا اللفظ لفظ الفار: " قول اإلمام ابن تيمية رمحة اهللا ي
، وقالوا الذي يقوم عليه وقيل أنه احلامد، وقيل إنه املعز، وقيل إنه احلمد ورجح هذا طائفة ،إنه احلماد

                                                
 ). ٢٧- ٢٦: ١٥:( إجنيل يوحنا  )  ١( 
  .١٢٥ص: دراسة الكتب املقدسة  )  ٢( 
 ١٢٦ص:املرجع السابق   )   ٣( 
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١٠

ون فارقليط جيـد أي محـد   سنة تكمن عمل ح: والدليل عليه قول يوشع ،الربهان يف لغتهم أنه احلمد
  .جيد

هو مشتق من : ملخلص وقالوا معناه املخلص فيحتجون بأا كلمة سريانية ومعناها ا: ومن قال 
كلمة زاد ا التثبت والتقدير ، " ليط " قالوا معىن . ويقال بالسريانية فاروق لفعل فارق " راق : " قولنا

" ليط " ذكر هو، قالوا وكذلك يراد يف السريانية كما يقال يف العربية رجل هو وحجر هو وبدر هو و
  .هو يف لسان اليونان املعز اهو املعز ،قالو: والذين قالوا 

وجياب عنه ، ويعترض على هذين القولني بأن املسيح مل تكن لغته سريانية وال يونانية بل عربانية
خر خر بالسريانية واآلآباليونانية، وبأنه تكلم بالعربانية وترجم عنه بلغة أخرى كما أملوا أحد األناجيل 

  )١( "بالرومية ، وواحد بقي عربانياً
ابن تيمية من أن الفارقليط معناه احلمد أن الشيخ عبد الوهاب النجار سأل  يهويؤيد ما ذهب إل

فة وعلم الفلك باجلامعـات  أحد املستشرقني االيطاليني وهو الدكتور كارلو نالينوا وكان مدرساً للفلس
  ما معىن فارقليط ؟ : ، فقال له ةاملصري

فقال لـه الشـيخ عبـد    . املعزي اإن القسس يقولون أن هذه الكلمة معناه: فقال املستشرق 
الوهاب إين أسأل الدكتور كارول نالينوا احلاصل على الدكتوراه يف آداب اللغة اليونانية القدمية ولست 

  .كثري الذي له محد: أسأل قسيساً فقال املستشرق إن معناها 
  .)٢( "نعم: فقال له ) أي أمحد(فسأله الشيخ مرة ثانية هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من محد 

وقد ذكرت لنا األناجيل أن املسيح أنكر على الفريسيني دعواهم أن املسيح املنتظر من نسـل  
ابن من هو ؟ يح ماذا تظنون أن املس: قائالً  وفيما كان الفريسيون جمتمعني سأهلم يسوع: داود ففي مىت 

يين حىت أجلس عن مي: قائالً قال الرب لريب، هلم فكيف يدعوه داود بالروح رباًابن داود قال : قالوا له 
، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطيع أحد أن جييبـه  فإن كان داود يدعوه رباً. لقدميكأضع أعداءك موطئاً 

  .)٣( "بكلمة ومن ذلك اليوم مل جيسر أحد أن يسأله ألبته
وحنن نرى يف هذا النص أن املسيح طرح السؤال وترك القوم يف حرية، وهذه ليسـت حـال   
األنبياء فإم جاءوا إلظهار احلقائق ال إلثارة احلرية واالضطراب، واهللا تعاىل أخرب على لسان عيسى عليه 

مر يف ذلك ، السالم أنه قد جاء لبيان ما اختلف فيه بنو إسرائيل، فال بد أن يكون عيسى قد أوضح األ
ولكن هذا النص شأنه شأن مجيع النصوص احملرفة اليت حذف منها وأضيف إليها حىت أصبحت مبتورة 

  .    ا ما شاءوا من معاين تفسرياً هلاال يفهم منها شيء ليتسىن للمفسرين أن يضعو
                                                

  ].٣٦٠-٣٥٩/  ٢: [ اجلواب الصحيح  )  ١( 
 .٢٢٢سعيد حوي ص  –، نقالً عن كتاب الرسول ٢٠٥ص :مشكالت العقيدة النصرانية   )  ٢( 
 ).٤٦-٤١: ٢٢( :مىت   ) ٣( 
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١١

مساعيل وأنه من نسل إ ،ه السالم قد بني من نسل من يكون النيب املنتظريواحلق أن عيسى عل    
فـإن اليهـود   . ا معلم قل لنا مبن صنع هذا العهدي: أجاب يعقوب:" برنابا إذ جاء فيه وذلك يف إجنيل 
؟ ابن من كان داود؟ ومن أي ذريـة : أجاب يسوع  يقولون بإمساعيل ؟، واإلمساعيلينييقولون بإسحاق
الذي من ذريتـه   ان أبا يهوذا، ويعقوب كإسحاق ، ألن إسحاق كان أبا يعقوبمن : أجاب يعقوب 

فأجاب . من داود: ن يكون ؟ أجاب التالميذفحينئذ قال يسوع ومىت جاء رسول اهللا فمن نسل م. داود
قال اهللا لريب اجلس عن ميـيين  : " يسوع ال تغشوا أنفسكم، ألن داود يدعوه يف الروح رباً قائالً هكذا

. )١("ذا سلطان يف وسط أعدائكيرسل الرب قضيبك الذي سيكون  ،حىت أجعل أعداءك موطئاً لقدميك
، فكيف يسميه داود رباً ؟ صدقوين ألين أقول لكم اهللا الذي تسمونه مسيا، ابن داودفإذا كان رسول 

  .)٢( "إن العهد صنع بإمساعيل ال بإسحاق : احلق 
ما أسـعد الـزمن   :" جنيل برنابا امسه عليه الصالة والسالم صرحياً وذلك مثل قوله إكما أورد 

شيء، ألن اهللا يعطيهم صدقوين أين رأيته وقدمت له االحترام كما رآه كل . يأيت فيه إىل العاملالذي س
يا حممد ليكن اهللا معك وليجعلين أهالً أن أحل سري حذائك، : ائالًقوملا رأيته امتألت عزاًء . روحه نبوة

  .)٣( "ر اهللا ألين إذا قلت هذا ، صرت نبياً عظيماً ، وقدوس اهللا وملا قال يسوع هذا، شك
ملكوت اهللا آمراً باالستعداد وقد لنصارى أن عيسى جاء مبشراً بقرب والذي يتفق عليه كل ا

احلجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاويـة؟  : أما قرأمت قط يف الكتب" : اإلجنيلرووا عنه يف
يرتع منكم ويعطـى  هللا إن ملكوت ا: لذلك أقول لكم  !من قبل الرب كان هذا وهو عجيب يف أعيننا

  .)٤( "ومن سقط على هذا احلجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه. هألمة تعمل أمثار
مباذا تشبه ملكـوت اهللا ؟ أو  "  :كما ورد يف اإلجنيل وصف أتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم

صـاناً  مىت زرعت يف األرض، فهي أصغر مجيع البقول، وتصـنع أغ . بة خردلبأي مثل منثله ؟ مثل ح
وهذا هو مثلهم يف اإلجنيل الذي أشار إليه القـرآن يف  .)٥( "كبريةً، حىت تستطيع السماء أن تتآوى حتتها

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  چ  :قوله تعاىل
چ  چ  ڇ  ڇ    ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ 

  ٢٩: الفتح چڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   

                                                
 ). ٢-١:  ١املرموز ( هذا النص من   )  ١( 
 .٣٠-٢٠الفقرة  ٤٣الفصل : برنابا  )  ٢( 
  .٣١-٢٧الفقرة  ٤٤الفصل : برنابا  )  ٣(  
 ).  ٤٤-٤٢:  ٢١:( مىت   )  ٤( 
  ).٣٢-٣٠: ٤: ( مرقس   )  ٥( 
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١٢

والـذي هـو   : فرسالة املسيح عليه السالم كانت بشارة، كما يدل على ذلك اسم اإلجنيـل  
الح البيت اليهودي وهدفها إص. ي يف جنباا كل ما هو سار للنفسولذا كانت حتو. البشارة السارة 
ة، مث بشارم مبستقبل فيه خري عصور البشـري . ح املفاهيم ومل مشل املؤمنني به، وتصحيوهداية رعاياه

فلقد كان املسيح يبشر باقتراب ملكوت اهللا الذي كان عصراً قادمـاً  . وأكمل شرائعها، وخامت أنبيائها
  . ، وتوبة نصوحاً ومسواًحيتاج إىل يئة ويتطلب ممن يدخلونه إصالحاً 
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١٣

  :لبنى إسرائیل یھ السالم المسیح علدعوة  خصوصیة
رسالة عيسى هي آخر حلقة يف سلسلة رساالت أنبياء بىن إسرائيل وهذه اخلصوصية ذكرها اهللا 

      ٤٩: آل عمران چ  پ ڃ  چ  چچ  :تعاىل يف كتابه العزيز يف قوله تعاىل 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  چ :وقوله تعـاىل 

    ٦: الصف چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ    ٿ
فضـلت علـى   (:عليه وسلم قالعن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا : " وقال عليه الصالة والسالم 

وجعلـت يل األرض طهـورا    األنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت يل الغنائم
  .)١( )ومسجدا وأرسلت إىل اخللق كافة وختم يب النبيون

واألناجيل تؤيد ذلك ففي إجنيل مىت أن املسيح عليه السالم قال للمرأة الكنعانية اليت كانـت  
  .)٢( "إسرائيل الضالة  مل أرسل إال إىل خراف بين" :بنتها انونةاتسأله أن يشفي 

إىل طريق أمم ال متضوا ، وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا ، بـل   :"وكذلك وصيته للحواريني
  .)٣( "اذهبوا باحلري إىل خراف بين إسرائيل الضالة

  .)٤( "وقد أقامين اهللا نبياً على بيت إسرائيل ألجل صحة الضعفاء : " وجاء يف إجنيل برنابا 
وجوه حتريف النصرانية اليت مل يبق منها شيء مل حيرف،  إحدى ملية النصرانية فهيوأما دعوة عا

  .واهللا أعلم .ولعل يف النصوص السابقة ما يدل على بطالن هذه الدعوة 
  

  
  

  

  اب األولــــالب
  

                                                
  .٧٥٩ص):٥/٥٢٣(الة، حكتاب املساجد ومواضع الصالة، باب املساجد ومواضع الص:أخرجه مسلم   ) ١( 
 ).٢٤: ١٥: ( مىت  )  ٢( 
 ).٦- ٥:  ١٠:( مىت  ) ٣( 
 .١٣الفقرة  ٥٢لفصل ا: برنابا  )  ٤( 
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١٤

  .منهوموقف اإلسالم  مفهوم المحبة اإللهية في النصرانية
  : ویشمل فصلین

  .مفهوم المحبة اإللهية في النصرانية :لفصل األول ا  $

  .موقف اإلسالم منھ:  الفصل الثاني  $
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :الفصل األول 
  مفھوم المحبة اإللھیة في النصرانیة

  :وفيه مباحث 
  .المحبة في لغة الكتاب المقدس ،واصطالح النصارى   : المبحث األول $
  .المحبة في التعاليم المنسوبة للمسيح عليه السالم:  المبحث الثاني $
  .حقيقة المحبة عند أشهر المنظرين لها في النصرانية   :المبحث الثالث $
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١٥

  .أنواع المحبة  : المبحث الرابع $
  .خصائص المحبة النصرانية،ومكانتها: المبحث الخامس $
  . نقــد المفهوم النصراني للمحبة :المبحث السادس $
   .منابع مفهوم المحبة في النصرانية: المبحث السابع $

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث األول
  المحبة في لغة الكتاب المقدس، واصطالح النصارى

  :اظ المستخدمة للداللة على المحبة في العھد الجدیداأللف
إذ هناك ثالث كلمات .اختلفت األلفاظ اليونانية املستخدمة للتعبري عن احملبة يف العهد اجلديد 

  .تستخدم للداللة على درجات خمتلفة من احملبة 
،ومثلها "حمبة ،حب،وليمة حب:"؛وهي كلمة يونانية معناها أغايب) agape(مة األوىل الكل   

  )١( "حبيب،حمبوب)"agapetos(و" حيب ،حمبوب ،حب،حمبة:"وتعين)agapao(الفعل 
وهذه الكلمة ليست غريبة على الكتاب املقدس فقد كانت تستخدم يف العهد القدمي للداللـة  

إذ مل تستخدم إال يف الداللة ؛ ال أا يف العهد اجلديد أخذت طابعا خاصاإ ،)١( على خمتلف أنواع احملبة
  .على احملبة اإلهلية فقط

                                                
  .٥ص:القاموس املوسوعي للعهد اجلديد  )  ١( 
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١٦

ـ   )agape(يف حالة االسم :"يقول القاموس املوسوعي للعهد اجلديد ة لـيس هنـاك مطابق
بة اهللا ومبعىن آخر حم(إما الفاعل املضاف إليه له،إفهو دائما يعين حب  .الستخدام سليب يف العهد اجلديد

، أو مبعىن احملبة اإلهلية للبشر اآلخرين اليت تستدعي )ومبعىن  آخر حمبتنا هللا (أو املفعول به املضاف إليه) لنا
  )٢( ".حضور اهللا

تعين مطلق احلب دون تقييده باملعىن السامي البـاذل أو   يف أصل استخدامها "أغايب "وكلمة 
،وقد كانت تستخدم يف العهد القدمي للداللة على خمتلف ال ختتص بنوع من احلب دون غريه  فإا غريه،

  .أنواع احلب 
ميكن أن يشري الفعـل إىل  :"يقول القاموس املوسوعي للعهد اجلديد عن الكلمة يف العهد القدمي
وكذا عالقـة اهللا معنـا    كل من األشخاص واألشياء ويدل على العالقات اإلنسانية بعضهم للبعض،

ال مييـز   agape""واألب والرابطة الروحية بني األصدقاء توصف أيضا بكلمة عالقة الدم مع األم ...
  ٤" agapaoو )٣( eraoن بني األفكار اليت حتملها كل منالعربانيو

  .وإمنا اكتسبت خصوصيتها من استخدامها يف كتابات العهد اجلديد
  )٥( .سالمفتعين يف اإلجنيل االبن احملبوب والذي هو املسيح عليه ال)agpetos  (أما 

   )٦( .."ـحيب،أو مولع ب"مبعىن) phileo( فيلوالكلمة الثانية املعربة عن احملبة هي كلمة 
  .وخباصة بني األقارب واألصدقاء ،لكلمة املعربة عن احملبة البشريةوهي ا

ـ :" يقول القاموس املوسوعي عنها  ا يدل هذا الفعل على جاذبية الناس جتاه بعضهم البعض مم
، والكرم ،ضمن هذا الفعل االهتمام والعناية، كما يتء كانوا من داخل أو خارج العائلةوا،سيقرم معا

  . )٧( "باإلضافة إىل احملبة لألشياء مبعىن وجود ولع بالشيء
إن ...كثريا يف العهد اجلديد سواء كانت مبفردها أو يف كلمات مركبـة  )phileo(وتظهر "

  .)٨( "للناس الذين نرتبط م مباشرة أما بالدم أو باإلميان  التأكيد الرئيسي هلذه الكلمة على احملبة
معىن هذا أا ال تدل على احملبة اإلنسانية بعامة وإمنا تدل على احملبة النصرانية الـيت تكـون يف   

  .)١(  ( philnthropia) أما الكلمة الدالة على حمبة اإلنسانية فهي . دائرة الدين أو القرابة

                                                                                                                                          
  .٦ص:القاموس املوسوعي للعهد اجلديد:انظر  )  ١( 
 .٧ص: املرجع نفسه  )   ٢(
  .٥ص: القاموس املوسوعي للكتاب للعهد اجلديد "حلب بني الرجل واملرأةكالمها يدل على ا  erosاو  eraoالفعل   )  ٣( 
  .٦ص: القاموس املوسوعي للعهد اجلديد  )  ٤( 
 .٦ص:لسابقاملرجع ا: انظر  )  ٥( 
 .٦٩٩ص السابق املرجع   )  ٦( 
 .٧ص: السابق املرجع   )  ٧( 
  .٧ص:السابق املرجع  )  ٨( 
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١٧

للبشر يف بعض املواضع يف العهد اجلديد للداللة على حب اهللا ) phileo(كما و قد وردت    
ألن األب حيب االبن ويريه ما هو "، ومثال ذلك ما جاء يف إجنيل يوحنا وخباصة للمسيح عليه السالم

  .)٣( "ألن األب حيبكم ألنكم قد أحببتموين:"وكذلك قوله )٢( "يعمله 
يف التعبري عن حب اهللا للمسيح وألتباعه من  )phileo(ففي املوضعني يستخدم الكاتب الفعل 

  .النصارى
وجاء يف دائرة املعارف الكتابية ما يفيد الفرق يف االستخدام هلذين اللفظني يف العهد اجلديد إذ 

فيلو "وهي -والظالل املختلفة للكلمات اليونانية املستخدمة يف العهد اجلديد للتعبري عن احملبة :" تقول 
  :مسعان بطرس على شاطئ حبرية طربيةتتجلى بصورة رائعة يف حديث الرب مع  -"أغايب"و"

،استخدم الرب الفعل "أحتبين أكثر من هؤالء ؟":ففي سؤال الرب لبطرس) ١٨-١٥:٢١يو (
الذي يعرب عن أكمل وأمسى صور احملبة اليت تتضمن تصـميم اإلرادة اجلـازم والنيـة    "أغاباس"اليوناين 

  .وي الواضح لدائرة اإلعالن اإلهلي الصادقة واالنتماء الق
والذي يعرب عن العاطفة واملشاعر البشرية "فيلو"فعال آخر هو -يف إجابته -فيستخدمأما بطرس 

مل يستخدم قط يف األسفار املقدسة للتعبري عن حب ولكنه  ،مبا فيها من مشاعر و أحاسيس قويةالطبيعية 
  .اإلنسان هللا 

إال أا أدىن درجة إذا ما قورنت باحملبة اليت  ،نوعية قوية من احلبه اإلجابة عن وبينما تعرب هذ   
  .)٤( "يعرب عنها الفعل الذي استخدمه الرب 

الدالة على معىن احملبة كما تذكر دائرة املعارف الكتابية فهي كلمـة فيالدلفيـا    الكلمة الثالثة
)Philadelphia(وهي تشترك مع،)phileo (يف اجلذر)Phil ( )الكلمة تـدل علـى    وهذه .)٥

  .احملبة األخوية ،أو الصداقة
وقد كتب األب جورج قنوايت عـن  .وقد ترمجت هذه الكلمات اليونانية إىل اللغات األخرى 

ترمجـة  "valgat" "الفوجلـات "فالترمجة الالتينية للكتاب املقدس وهي تسمى :" "هذه الترمجة فقال
واشتقاقها من اليونانية – اللغة الفرنسية ،وأما يف"dilecto"و"caritas"بالكلمتني"agapa"كلمة

، فهناك كلمـة  لتعبري عن ظاهرة احلب ومرادفاافتستعمل أيضا عدة اصطالحات ل-والالتينية معروف
"Amour" وهي تقابل الكلمة الالتينية"Amor"وتنطبق على  ،هي تعرب عن احلب يف أوسع معانيهو

                                                                                                                                          
  .٦٩٩ص:السابقاملرجع   )  ١( 
  ).٢٠:٥: (ل يوحناإجني  )  ٢( 
 ).٢٧:١٦:(السابق املرجع  )  ٣( 
 ]. ٨ص/ ٣:[دائرة املعارف الكتابية   )  ٤( 
  .٧٠٠ص: القاموس املوسوعي للعهد اجلديد: انظر  )  ٥( 
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١٨

صحب احلب نوع من احلنان والطهـارة يسـمى   وعندما ي احلب احلسي واحلب العقلي أو الروحي،
"dilection" وهي مشتقة من الكلمة الالتينية اليت تقابل"agapa "وكلمة"tendress"   مشـتقة

  .مبعىن اللني وهي تعرب عن حب رقيق" tener"من الكلمة الالتينية  
ها فل–اليونانية  "agapa"الالتينية، و  "caritar"وهي تقابل - "charite"أما الكلمة 

 أي حب اهللا "agapa"األول وهو املعىن االصطالحي يف الالهوت املسيحي وهو مقابل  معنيان؛
الغري وأيضا الصدقة اليت ومعىن شائع مشتق من األول هو حب  ،وحب الغري مبعناه الروحي السامي

  .)١( "تعطى له
ة معنوية وهو صف"  Caritas" أصلها الالتيين "  Charity:"" يقول عبد الرمحن بدوي "

ولكنها أصبحت تشمل معنـيني   .)٢( "واليت تعين عزيز ، حمبوب ، غالٍ"  carus" مشتقة من الصفة 
  .احملبة واإلحسان : ومها 

، وهو البذل واإلحسان هو املظهر اخلارجي هلا بذل احلب دون انتظار املقابل ،: فاحملبة مبعىن 
  .وإسداء املعروف دون مقابل كذلك

مشتركة فهي تدل إما على "  Charite" ومن هنا كانت كلمة :" يويف هذا يقول بدو
   .)٣("اإلخالص واحملبة لآلخرين، وإما على اجلود وإسداء العون وإعطاء الصدقات وبذل اخلدمات اانية

اللغات عـن  وبرغم هذه الترمجات يصر بعض النصارى على أن للمحبة معىن خاصاً عجزت 
يف التعبري عنها؛ "  Agapeأغايب " قولون إن العهد اجلديد استخدم اللفظ ، وهم ياستيعابه والتعبري عنه

  .يف لغات العامل وما الترمجة إال حماولة لتقريب املعىن املراد يف اإلجنيل األا كلمة مميزة ال يوجد ما يرادفه
 وقد حاول البعض أن جيدوا كلمة متميزة يترمجون إليها لفظ أغـايب :" يقول القس فايز فارس 

، لكنهم وجدوا صعوبة يف ذلك ويف بعض الترمجات اإلجنليزية ترجم اين ليحتفظوا لـه مبعناه املتميزاليون
وذكر البعض كلمتني .لكن الناس خلطوا بني هذا املعىن ومعىن اإلحسان "  Charity" اللفظ بكلمة 

ـ "  Charity - Love" معاً          ة لكلمـة أغـايب  وبعض الكتاب يكتبون باإلجنليزية احلروف الالتيني
 "agape  "احملبـة  " ريالعربية شاع بني املسيحيني تعب ، ويف اللغةيزوا بينها وبني احملبة العاديةلكي مي "

ألخري يصف معتربين أن هذا اللفظ ا" احلب " كترمجة هلذا املعىن بينما عربوا عن باقي أنواع احملبة بلفظ 
إال أنه ليس هناك أساس لغوي للتمييز بني لفظـي   ،شيء مقدس "احملبة " ، بينما أنواع احلب اإلنساين

  . )٤( "احملبة واحلب 

                                                
 .٢٧٧، ٢٧٦:املأدبة أو يف احلب ألفالطون، مع دراسة نقدية عن أثر املأدبة يف الفكر الفلسفي  )  ١( 
  .٢٠٠ص:األخالق النظرية  )   ٢( 
  . .٢٠٠ص: السابق املرجع  )  ٣(
  . ٦٨ص: علم األخالق املسيحية  )  ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٩

نه ليس هناك أساس لغوي للتمييز ال يف اللغة العربية كما يقول القـس و ال يف اللغـة   أواحلق 
  .األوربية  توال يف اللغا اليونانية كما رأينا يف معىن األغاين واستخداماا،

لى أـا  ع" أغايب" ن كتاب األناجيل قصدوا هذا املعىن املتميز للمحبةأ نه ال دليل علىأكما و
كثريا مـا كـانوا يسـتخدمون     إذ ،قة استعماهلم للغة يدل على خالفهبل طري ،احملبة املضحية اانية

وقد أورد القاموس املوسوعي للعهد اجلديـد بعـض    دون متييز بينهما،"فيلو"كمرادف لكلمة "أغايب"
تسـتعمالن بشـكل متـرادف يف يوحنـا      phileoو agapao:"هـذا التـرادف    األمثلة على

ل السيد املسيح بطرس إن كان أعندما يس) ١٧-١٥:٢١(عن حمبة األب لالبن،ويف)٢٠:٥(و)٣٥:٣(
تستخدم بشكل واضح حب بدال عـن    phileo)٢٢:١٦(كورنثوس ١يف .حيبه ويف جواب بطرس
  .)١( ..."ناثيما أرب يسوع املسيح فليكن حد ال حيب الأإن كان :" الرب السيد املسيح

ا املوسوعة الفلسفية العربية لبعض من علمائهم وفالسفتهم ولدينا هنا بعض األمثلة اليت أورد
وضع " الذين كانوا يولون احملبة أمهية بالغة يف كتابام ومع ذلك مل مييزوا لغويا بني احلب واحملبة، فمثالً

الكلمة اليت منا ] حياة احلب أو احملبة وهيمنته [ د مؤلفاً عنونه مبا تعريبه الفيلسوف الدامنركي كريكغار
الذي يعـين احلـب أو   "  Liebe" يف اللغة األملانية استعمل لفظ " احملبة " أو " احلب " هنا هي طبعاً 
" حب " الذي يترجم عادة باللفظ العريب "  Amour" ، ويف الترمجة الفرنسية لفظ لسواءاحملبة على ا

  :ولكن إذا تصفحنا الكتاب املذكور اكتشفنا " حمبة " وأحياناً 
، وذلك بدون أو العكس" حمبة " حمل لفظ " حب  "أن املؤلف نفسه يستخدم بدون متييز لفظ   ]  ١

  .أية قاعدة أو مقياس 
 أن مضمون الكتاب هو أقرب إىل ما اعتاد أكثر الالهوتيني والفالسفة إدراجه حتت اصـطالح   ]  ٢

  . )٢( "احملبة منه إىل ما يدرجون حتت اصطالح حب
 لتباساال، وجدنا ذات صددهمنا له نفس الوزن فيما حنن بوإذا عدنا إىل مثال آخر أقدم عهداً إ"   

 Teasاحلاصل من ذات الترادف، وهذا املثل هو التعبري املشهور الذي به يعرف إجنيل يوحنا جبوهر اهللا 
esten agape "وإىل الفرنسـية  " اهللا حمبـة  " لتعبري إىل العربية هكذا ، ترجم هذا ا "Dieuest 

amour  " وإىل األملانية "Gott ist liebe  " ولفظ "Liebe  " يقال يف اللغة األملانية، تارة على
يف اللغـة   Amourاحملبة، وتارة على احلب، كما أن نفس االستعمال املزدوج يصح علـى لفـظ   

  .)٣( "الفرنسية

                                                
  .٧ص:القاموس املوسوعي للعهد اجلديد  ) ١( 
  " .حمبة "  ٧٣٣الد األول ص :املوسوعة الفلسفية العربية   )  ٢(
  " .حمبة "  ٧٣٣الد األول ص : املوسوعة الفلسفية العربية    )  ٣(
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٢٠

أساس لغوي للتفريق بني  لدينا واب أن املسالة اصطالحية وليست لغوية إذ ال يوجدولعل الص
  .األلفاظ الدالة على احلب واأللفاظ الدالة على احملبة 

  .دنا للبحث يف املعىن االصطالحي للمحبة عند النصارى ووهذا يق

  : تعریف المحبة اصطالحًا
، وال ميكن الذي ال ميكن التعبري عنه باللغةلنصارى يقولون بان حمبتهم هي املبدأ ومع أن بعض ا

احملبة هي قمة الفضائل املسـيحية  : " تعريفه، وإمنا يظهر فقط يف السلوك، كما يقول القس فايز فارس
لتعريف ، وهي تتحدى اوة يف هذا العامل وأكثرها غموضاً، وهي أعظم قاإلميان والرجاء واحملبة: لثالثا

إال أننا جند للمحبـة عنـدهم   نقول مع ذلك .)١( "ألن معناها احلقيقي ال يعرف إال يف االختبار الديين
  .ات هلاتعريف

سواء استخدمت عن اهللا أو اإلنسان هي الرغبـة  :"فقاموس الكتاب املقدس يعرف احملبة بأا   -١ 
واحملبة لكال اهللا واإلنسان أساسية  هيته،واالهتمام العظيم برفا ،ألجل خري احملبوب ةاحلارة املتلهف

  )٢( ".للديانة احلقيقية
  .)٣( "العطاء الباذل غري األناين :"أما كتاب التفسري التطبيقي فيعرف احملبة بأا    -٢
  .أي أا أكمل الكماالت ،احملبة يف اهللا جوهر"  -٣

سمو بالطبيعة اإلنسانية إىل واحملبة عند اإلنسان هي مبدأ تعاطفي، يتجسد يف تصرفات غايتها ال
ا يشعر اإلنسان احلر انه له وحتقيقا مل ،اقتداء باهللا الكمال املطلق مال ،أعلى درجة ممكنة من درجات الك

  .)٤( "وجد
ن إو ،ولـيس سـلوكياً   ،احملبة على أا أمر شعوري داخليونالحظ أن التعريف األول يظهر 

إذ إا تشمل كما يقـول التعريـف    ؛حملبوب ورفاهيتهعامل على إسعاد اكانت هي الدافع للسلوك ال
  .االهتمام برفاهيته والرغبة يف خريه مما يولد العمل لتحقيق ذلك 

وإمنا هو أمر خارج  ،بة ال تشمل يف معناها ذلك السلوكإال أن الذي يظهر من التعريف، أن احمل
  .ن كان مالزما هلا إو عنها

  . ف الثاين حيصر احملبة يف العطاء الباذل غري األناينعلى العكس من ذلك متاما، جند التعري
وهذا التعريف  فهي تتمثل عند املعرف يف السلوك الباذل الصادر عن حب الغري كحب النفس،

ولكن طبيعة  ،ليه أن احملبة قوة شعورية داخليةإذ إن من املتفق عهم منه أن احملبة هي جمرد السلوك؛ ال يف
                                                

  . ٦٧ص:ملسيحية علم األخالق ا   )  ١(
  .٢٨٥ص:قاموس الكتاب املقدس   )  ٢( 
  .٢٧٢٢ص:التفسري التطبيقي  )  ٣( 
  .٧٣٤الد األول ص: املوسوعة الفلسفية العربية  )  ٤( 
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٢١

ونفهم من هـذا   ،بة الوجه العملي التطبيقي منهاالتطبيقية جعله يظهر من احمل الكتاب واهتمامه بالناحية
بـذكرمها عـن ذكـر    ولذا استغين عنصران أساسيان يف مفهوم احملبة؛  التعريف أن العطاء واإلحسان 

  . املشاعر الداخلية
ا متيز وعلى هذا فالتعريف الثاين مكمل للتعريف األول يف إعطاء الصورة اليت يرى النصارى أ

  .احملبة النصرانية 
ويضاف إليها املظهر اخلارجي هلا والثمرة العملية منها، وهـي البـذل    فهي حمبة تعطى بال مقابل،    

  .واإلحسان دون طلب للعوض 
،وال تعتمد على صفات وامتيازات معينـة  ال تعطى باالستحقاق:"أهلها عنها فهي كما يقول 

 ...ح، والرقة، والوفاء، والذكاء، واملدح وغري ذلك من الصـفات  تستحق احملبة، مثل اجلمال ،والصال
    )١( "لكن احملبة املسيحية ال تنظر إىل كل هذه األمور 

 ،حملبة بشقيها اإلعتقادي والسـلوكي أما التعريف الثالث فقد يكون أمشل من سابقيه إذ يظهر ا
  .والغاية النصرانية منها 

ولذا فهي أكمل يف اهللا تعاىل بأنه احملبة ذاا؛ جانب اعتقادي  ؛نحملبة يف هذا التعريف هلا جانبافا
  ،املخلوق جيعله أشبه شيء باخلـالق  واالتصاف ا من قبل ،ت لكوا جوهر اإلله وحقيقة ذاتهالكماال

مبـدأ  "وهو كما يذكر التعريف نساين الواجب جتاه ذلك االعتقاد، هذا هو اجلانب اآلخر والسلوك اإل
سد يف تصرفات غايتها السمو بالطبيعة اإلنسانية إىل أعلى درجة ممكنـة مـن درجـات    تعاطفي يتج

  ..."الكمال،اقتداء باهللا الكمال املطلق 
وحماولة تطبيقه هلا على أكمـل   وإكماهلا يف نفسه، فالنصراين يف سعيه لتحقيق احملبة يف حياته،

الذي يؤدي باإلنسان إىل  قتداءاالذلك  .تهباإلله وبلوغ كماال قتداءصورة يستطيعها ،إمنا هو يسعى لإل
  .)٢( أن يرتقي فوق بشريته ويشابه اهللا يف صفاته ليصبح على مثال اهللا

 أي أن النصراين يسعى يف حياته للوصـل إىل مشـاة اهللا،   ،وتلك هي غاية احلياة النصرانية
ففـي   هـم، فته األوىل واألأو ص ،هي صفة احملبة لكوا جوهر اهللا وأكمل صفة يكون فيها مشاا هللا

وغاية هذا التماثل هو املشاركة يف حياة الثـالوث  -تعاىل-حتقيقا ألكمل صور املشاة مع اهللا حتقيقها
  .  وسيكون ملوضوع املشاركة هذا مبحث مستقل يف هذا الباب حبول اهللا تعاىل.اإلهلي

  
     

  

                                                
 .٧٨ص: األخالق املسيحية   )  ١( 
  .اىل ومشاركته يف صفاتهسيأيت يف املباحث الالحقة من هذا الفصل أن هذا االقتداء مبين على إمكانية مشاة اهللا تع  )  ٢( 
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٢٢

  المبحث الثاني
  المحبة في تعالیم المسیح

       
إجنيل مىت ، إجنيل لوقـا ، إجنيـل   : هي  ز يف جمموعة من األسفاراحملبة تتركيف تعاليم املسيح 

سـان  مرقص، وهذه األناجيل الثالثة هي اليت عنيت بذكر حياة عيسى عليه السالم، وسريته كنيب وإن
، ونادراً ما تظهر ى عليه السالمعمال املنسوبة لعيسكثري من األقوال واألومعلم ومرشد للبشرية ، وفيها 

  .، وآراؤهم الشخصية مستقلة عن أقوال املسيح عليه السالم أو أفعالهمؤلفيهاشخصيات 
وهذه اموعة حتمل املفهوم نفسه عن احملبة، كما أن النصوص املتعلقة باحملبة فيها متشـاه إىل     

  . درجة تقرب من التطابق أحياناً 
ويوجد بني : " تسمى األناجيل املتشاة، يقول قاموس الكتاب املقدس وهذه األناجيل الثالثة 

  .األناجيل الثالثة األوىل كثري من التشابه ولكنها ختتلف عن إجنيل يوحنا من عدة أوجه 
، جهات نظر متشاة على وجه العمـوم ومبا أن مىت ومرقص ولوقا يقدمون حياة املسيح من و

وهؤالء يركزون كتابام حول )... األناجيل املتشاة ( الثالثة اسم  لذا فقد أطلق على هذه األناجيل
  .)١( "وأمثاله وتعليمه للشعب ،ويقدمون تعليم املسيح عن امللكوت، تبشري املسيح ومناداته يف اجلليل

والقول بأن هذه األناجيل متشاة ليس على إطالقه، فكما تشترك يف أمور فإا ختتلف عـن  
، وليس هذا جمال عـرض االخـتالف والتنـاقض    تناقضأمور كثرية تصل إىل حد ال بعضها البعض يف

  .)٢(فيها
ستند إليها يف وهي اليت ي ،ل تظهر أقوال املسيح عليه السالموبناء على ما سبق فإن هذه األناجي   

ليه هو املنسوب للمسيح ع ،اوله هذا البحث حول مفهوم احملبةفيكون أول رأي يتن .مفهوم احملبة عنده
وهذا ال ينفي وجود تعاليم منسوبة للمسيح بشأن احملبة عند غريهم فإن إجنيل ، السالم يف تلك األسفار
  .  ذن اهللا تعاىلإاليت سريد ذكرها يف هذا املبحث ب ميوحنا فيه من تلك التعالي

ـ التعلـيم   تلك،وعليم عيسى عليه السالم يف احملبةوقد ذكرت هذه األناجيل ت      ـ ت الث تلخص يف ث
 :درجات

  . ، حمبة كاملة من كل النفس والقلب بة اهللا تعاىل املرتبطة بتوحيدهحم:  األوىل
إذ أن  ؛حمبة القريب أو اجلار كمحبة النفس، والقريب هنا هو املؤمن يف ذلك الزمـان : الثانية 

، مع الديانةبة رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السالم كانتا خاصة ببين إسرائيل فاتفقت فيهما القرا

                                                
  ) .بتصرف (  ١٢١ص : قاموس من الكتاب املقدس    ) ١( 
  .كتاب إظهار احلق لرمحة اهللا اهلندي ، وكتاب دراسة الكتب املقدسة ملوريس بوكاي :مثالً يف قضية تناقض األناجيل : انظر   ) ٢( 
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لزوم تلك و  وليس يف هذه الدرجة نفي حملبة غري القريب، ولكنها تدل على وجوب حمبته حمبة خاصة،
احملبة لإلميان، وهاتان الدرجتان وردتا عند مىت ومرقص مع تأكيد مرقص على عالقة هـذه الوصـية   

  . بوحدانية اهللا تعاىل بينما أغفل مىت ذكر ذلك 
يا معلم : وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائالً : " إجنيل مىتيف  ن وردتاان املرتبتاوهات

ومن كل  ،لرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسكحتب ا: أية وصية هي العظمى يف الناموس ؟ فقال 
فكرك، هذه هي الوصية األوىل والعظمى ، والثانية مثلها حتب قريبك كنفسك اتني الوصيتني يتعلـق  

  .)١(  "ألنبياءالناموس كله وا
، فلمـا رأى أنـه   واحد من الكتبة ومسعهم يتحاورون فجاء ": فكان  النص عند مرقصأما 

: مسع يا إسـرائيل إ: إن أول الوصايا هي : ية وصية هي أول الكل فأجابه يسوعأ: أجام حسناً سأله 
ومن كل نفسك، ومن كل فكرك، ومن كل  ،واحد، وحتب الرب إهلك من كل قلبكالرب إهلنا رب 

ليس وصية أخرى أعظم من . سكحتب قريبك كنف: ، هذه هي الوصية األوىل،و ثانية مثلها هي قدرتك
، فقال له الكاتب جيداً يا معلم باحلق قلت ألنه اهللا واحد وليس آخر سواه، وحمبته من كل القلب هاتني

من كل احملرقـات   وحمبة القريب كالنفس هي أفضل ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة،
  .)٢( "لست بعيداً عن ملكوت اهللا: والذبائح، فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل، قال له 

وفيها دعوة للرفق والتسامح مع  تتعدى هذه الدرجة حمبة القريب لتصل إىل حمبة العدو،:  الثالثة
  .ومقابلة اإلساءة باإلحسان اخلصوم،

حتب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكـم  : لمسعتم أنه قي:" وهذا املعىن ورد عند مىت
  .)٣( "أحبوا أعداءكم باركوا العنيكم ، أحسنوا إىل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم 

أن تكون حمبـة  وهو_ لدى املخاطبني عنده بدون ذكر املفهوم السابق لوقا فقد ورد النصأما 
أحبـوا أعـداءكم   : ل لكم أيها السامعون لكين أقو:"اء النص وإمنا ج_  القريب مقابلة لبغض العدو 

، من ضربك علـى خـدك   م وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكمعنيكأحسنوا إىل مبغضيكم باركوا ال
ومن أخذ الذي لـك   ،ال متنعه ثوبك وكل من سألك فأعطهرداءك ف ذفاعرض له اآلخر أيضاً ومن أخ

  .)٤( ".. فال تطالبه
بة السابق والذي يقوم على عنصرية اليهود وكراهيتهم وهذه النصوص فيها تصحيح ملفهوم احمل

عل بغض الغريب مقابل حب القريب، فجاء عيسى عليه السالم ليبني أن املؤمن نظيـف،  جيللغري، بل و

                                                
  ) . ٤٠ – ٣٥:  ٢٢: ( إجنيل مىت  ) ١( 
  ) . ٣٤ – ٢٨:  ١٢:( إجنيل مرقص    ) ١( 
  ) . ٤٣:  ٥:( مىت   )  ٣( 
  ) ٣١ – ٢٧:  ٦: ( لوقا  ) ٤( 
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، وحيسن للعدو جميع، وينشر السالم واحملبةللالقلب، ال حيمل الكره احملض ألحد، وإمنا حيب اخلري طاهر 
، وهذا املفهوم ال يتعارض مع الـنص  لسالم على من عرف ومن مل يعرفي اكما حيسن للصديق ويلق

  . ، فإن حمبة القريب ال يلزم منها بغض من سواه السابق يف الدرجة الثانية للمحبة
  .وهذه التعاليم كما نلحظ مرتبطة مبا كان موجوداً يف اتمع اليهودي إثباتاً وتصحيحاً 

فيجيبه املسيح إجابة مقتبسة من العهد  ،الوصية األوىل ل عنأد الفريسي يسففي النص األول جن
الرب : امسع يا إسرائيل ":إذ إن الوصية األوىل اليت يذكرها املسيح موافقة ملا جاء يف سفر التثنية؛ القدمي 

  .)١( "فتحب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك .إهلنا رب واحد 
بل  ال تنتقم وال حتقد على أبناء شعبك،":سيح من سفر الالوينيأما حمبة القريب فقد اقتبسها امل

  . )٢( "أنا الرب.حتب قريبك كنفسك 
يأت بشيء جديد خيالف فيه  يوافق املسيح يف إجابته مبا يدل على أن املسيح مل مث إن الفريسي

ة القريـب هـي   ثبت ما كان موجودا بني أيديهم ويف تورام، وهو كون حمبة اهللا مث حمبأبل  ،اليهود
  .والذي عليها مدار بقية التعاليم والشرائع ،األوىل واملطلب األول من املؤمن الوصية

أما النص الثاين فهو تصويب ملفهوم احملبة الذي كان قائماً يف اتمع اليهودي الذي ينبع مـن  
ويهذب تلـك  م ليصحح العنصرية اليهودية املبغضة لكل ما هو غري يهودي ، فجاء عيسى عليه السال

  . بال مربر واليت منها البغضاء والعداوة لآلخرين النفوس ويزيل  
اليت كان موضوعها األساس سرية املسيح عليه السالم وأقواله  وخنرج من تعاليم هذه األناجيل

رج عن إطار العهد القدمي وإمنا كانت تقريراً ألمور ختمفهوم احملبة مل  تعاليم املسيح حول بأن وتعاليمه،
السائدة وإضفاء للروحانية عليها، وارتقاء ـا ملكانـة    خرى، فهي رقي بالتعاليم اليهوديةوتصويباً أل

التعاليم الربانية السامية، وتنقية هلا من شوائب العنصرية اليهودية اليت نسجتها خميالت اليهود وخطتـها  
ما كانت دعوته لفرعون بـاللني  الذي ليه السالم أيديهم، وخلطوا ا تعاليم األنبياء وخباصة موسى ع

   .رمحة والتسامح وحب اخلري لآلخرينوالرفق إال صورة من صور ال
مث إن تلك الدعوة للتسامح واحملبة ورفض العنف ليست بدعة جديدة يف النصـرانية وليسـت   

  .، بل هو استمرار لتلك الدعوة عليه السالم عن غريه من األنبياءتعليماً جديداً استقل به عيسى 
جيـد أن ينتظـر   . طيب هو الرب للذين يترجونه  للنفس الذي تطلبه:"فإن ارمياء النيب يقول 

جيلس وحده ويسكت ألنه . جيد للرجل أن حيمل النري يف صباه. ن ويتوقع بسكوت خالص الرباإلنسا
  .)٣( "يعطي خده لضاربه يشبع عاراً . جيعل يف التراب فمه لعله يوجد رجاًء. قد وضعه عليه

                                                
 ).٥و٤:٦: (تثنية  ) ١( 
  ).١٨:١٩:(الويني   ) ٢( 
  ) . ٣٠ – ٢٥:  ٣: ( مراثي  ) ٣( 
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  :بة عند المسیح تتحقق بتطبیق الوصایا وامتثال الشریعة المح
الذي حيبين، والـذي  الذي عنده وصاياي وحيفظها فهو " : ينقل يوحنا عن املسيح عليه السالم

   )١( ".، وأنا أحبه وأظهر له ذايتحيبين حيبه أيب
يت من قبل اهللا ، الذي حفظ الوصايا وأمتر باألوامر ال -املسيح عليه السالم-والقدوة يف هذا هو 

فكان أعظمهم حمبة هللا ، فمن أراد تكميل حمبته يقتدي باملسيح ، يقول يوحنا يف هذا األمر ناقالً عـن  
  )٢( ."إن حفظتم وصاياي تثبتون يف حمبيت كما أين قد حفظت وصايا أيب وأثبت يف حمبته" املسيح قوله 

نت بل كا والسلوك،دة متاماً من الفكر وعلى هذا فتلك التعاليم مل تنقل البشرية إىل مرحلة جدي
  .للنفوسوذيبا وتزكية  دعوة للحق وتصحيحاً للمفاهيم

كما أا مل حتمل عقيدة جديدة بشأن اهللا جل جالله، وال إعالناً وإعالماً عن ذاته اليت كانت 
  .ذلكشيء من  -عليه السالم-، فليس يف أقوال عيسى البشر قبل ذلك كما يدعي النصارى خمفية عن

  
   

  
  
  
  
 

                                                
  ) .٢١:  ١٤: (إجنيل يوحنا   )  ١(
  ) .١٠:  ١٥:(إجنيل يوحنا  )  ٢(
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  المبحث الثالث
  حقیقة المحبة عند أشھر منظریھا في النصرانیة

  
تركز بشـكل أسـاس يف   تإن فكرة احملبة عند يوحنا ومفهومه هلا :  )١( المحبة عند يوحنا: أوال      

يف موضعني، وهـي   )٢( "اهللا حمبة"اإلجنيل، والرسالة األوىل املنسوبة إليه ويف هذه األخرية وردت عبادة 
  .العبارة اليت تفرد ا يوحنا و أخذها النصارى فيما بعد كداللة على مسو الديانة النصرانية

وتظهر أمهية املفهوم اليوحناوي للمحبة يف أنه أتى مبفهوم خمتلف عن األناجيل الثالثة السـابقة     
وألمهية كتاباتـه يف  .مفهوم العالقة بني اهللا واإلنسان ويف  وهذا املفهوم غري من االعتقاد يف اهللا تعاىل،

  .)٣( "حواري احملبة "النصارى  يسميهاحملبة 
  :وتلخص مفهوم احملبة عند كاتب يوحنا يف النقاط التالية      

  "اهللا حمبة " 
إذ ؛ وأكثرها أمهية وأثرا يف العقيدة النصـرانية  خطر النصوص اليوحناوية،أوهذا النص هو من 

يوحنا هنا ال يصف اهللا إذ إن ؛ وتعريف ا  ،نص إعالن عن طبيعة الذات اإلهليةالنصارى يف هذا اليرى 
على اتصاف اهللا بصفة احملبـة  ودل ذلك " اهللا حيب"أو "حمب"إذ لو أراد ذلك لقال اهللا بصفة خاصة؛ 

لـه  إفلـيس   ،عالقاا عملية احملبة كاملة بكلجتعل الذات اإلهلية حتوي " اهللا حمبة"لكن  عبارة  ،وكفى
  . وإمنا هو احملبة ذاا ،وال هو جمرد حمبوب من قبل الغري يوحنا هو جمرد حمب لغريه،

لقد خلص كاتب الرسالة :"يقول قاموس الكتاب املقدس. نصهذا ما يفهمه النصارى من هذا ال
  .)٤( " "اهللا حمبة":بقولهالوحي املسيحي 

هو ذات  بذاته، فاحلاحلب  اهللا جمرد حمب بل هوليس :" وتقول دائرة املعارف الكتابية
  .)٥( "ومنه تشع هذه الطبيعة لتكون اال الذي يعيش فيه أوالد اهللا طبيعته،

                                                
يوحنا احلواري أخو يعقوب الصياد وكالمها من احلواريني اإلثين عشـر،  يوحنا الذي تنسب له الكتابات يف العهد اجلديد هو   )  ١( 

كان ابن خالة عيسى عليه السالم كما تذكر ذلك املصادر النصرانية، كان أميا مل يتعلم كما تذكر رسـالة أعمـال الرسـل،    
نده عنـد صـلبه كمـا يـزعم     وصف يف اإلجنيل بأنه التلميذ احلبيب الذي كان حيبه املسيح عليه السالم والذي أودع أمه ع

ينسب له يف العهد اجلديد اإلجنيل الرابع وثالث رسائل، باالضافة اىل رؤيا يوحنا الالهويت، ومجيعهـا مشـكوك يف   . النصارى
  .١١٠٧ص: قاموس الكتاب املقدس: نظر يف ترمجتها. صحة نسبتها إليه

  )١٦،٨:٤:(رسالة يوحنا األوىل  ) ٢( 
 .٢٨١ص:فالطون، مع دراسة نقدية عن أثر املأدبة يف الفكر الفلسفياملأدبة أو يف احلب أل  )  ٣( 
  .١١١٣ص:قاموس الكتاب املقدس  ) ٤( 
 ].٣/٨:[ دائرة املعارف الكتابية  )  ٥( 
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إهلية كمـا   ةوقد اختلف النصارى فيما بعد يف داللة هذه العبارة هل هي تدل على اسم وقو
، كـل هـذه اآلراء   )٢( يقول الغربيون ، أم أا جوهر الذات اإلهلية وطبيعتها كما)١( الشرقيونيقول 

  .)٣( سنجدها يف املباحث التالية حبول اهللا تعاىل
، فمن يعرف أن "اهللا حمبة" ونعود إىل يوحنا فنجده يربط السلوك النصراين كله بتلك العقيدة    

ذه الصفة  والذي  سيسلك السلوك القومي يف احلياة، ومن ال يعرف اهللا اهللا حمبة فهو العارف باهللا حقا،
أيها األحباء لنحب بعضنا بعضه ألن احملبة هي من اهللا " :، ولن يدخل يف مجلة املؤمننيفلن يهتدي لإلميان

  .  )٤( " ةوكل من حيب فقد ولد من اهللا ويعرف اهللا ومن ال حيب مل يعرف اهللا ألن اهللا حمب
اإلنسان معرفـة بـاهللا ازداد    زدادإذ كلما ا فمعرفة اهللا عند يوحنا ترتبط ارتباطاً طردياً باحملبة؛

  . ، والعكس صحيح ، فالترقي يف السلوك واحملبة دليل على التعمق يف معرفة اهللا حمبة
ومعرفة اهللا تعين معرفة أنه حمبة، ففي احملبة عالمة معرفة اإلنسان باهللا تعاىل من جهة، وداللـة  

  .)٥( "، وحمبته قد تكملت فينا ت فيناأحب بعضنا بعضاً فاهللا يثبإن " :قبول اهللا له من جهة أخرى
وهذا الكـالم حيتمـل   ،  )٦( "ألن احملبة هي من اهللا" :يقول يوحنا ،احملبةواهللا تعاىل هو مصدر 

وهذا املعىن ال يتعارض مع أصالة احملبة يف  ،انية رد جوايب على حمبة اهللا هلمأحدمها أن احملبة النصر: معنيني
  .   النفس اإلنسانية

، وكان هذا -عليه السالم-د أحب أولئك األتباع الذين آمنوا باملسيح قه أن اهللا تعاىل فإن مفاد
 ،حبب اًويبادله ومياثله ؛ يبادله حباحلب قد بلغ الغاية، للحد الذي جعل كل فرد من النصارى يشعر به 

عرهم ا حني هم ا وأشفهذه احملبة هي رد جوايب على حمبة اهللا اليت ابتدأ. ومياثله يف حمبة من أحبهم اهللا 
أعظم من  هومن املعلوم أن الوالد ال يضحي بابنه طواعية إال ملن كان يف احملبة عند. ضحي بابنه فداء هلم

فهذا الشعور املزعوم لدى النصارى جعلهم حبسب دعواهم حيبون اهللا وحيبون أتباع املسيح الذي . ابنه
عند كل النصارى أم مسيحيون، أو يعتقدون فيهم  ألن هؤالء هم من يطلق عليهم. لوهيتهأيؤمنون ب

  .أم أبناء اهللا وأحباؤه 
أما االحتمال اآلخر لكالم يوحنا أن احملبة  النصرانية اليت جيدها النصراين هي أمر خارج عـن  

 .عطية إهلية توهب للنصراين وحده بناء على إميانه طبيعة النفس اإلنسانية ،
 

                                                
 ".الكاثوليكية" غري املرتبطة بكنيسة روما" األرثوذكسية" الكنائس الشرقية  )  ١( 
 .ائس الربوتستانتية الغربيةويشمل كذلك الكن. كنيسة روما الكاثوليكية   ) ٢( 
 .املبحث الرابع من هذا الفصل: انظر  )  ٣( 
  ).٧:٤: (رسالة يوحنا األوىل  ) ٤( 
 ).١٢:٤: (رسالة يوحنا األوىل  ) ٥( 
  ). ٧:  ٤:(املرجع نفسه  )  ٦( 
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،وذلك ألن قول النصارى بأا هبـة إهليـة   أن يكونا مرادين معاالن ال ميكن وهذان االحتما
مقصورة على النصارى يعين أا يستحيل صدورها من داخل النفس البشرية ألا ليست مركبة فيهـا  
وبالتايل ال ميكن إنتاجها عن طريق االستثارة سواء باحلب أو باإلحسان أو غريه من األمور الـيت تـثري   

  .يتجاوب معها احلب البشري وجتعله
مجاهري النصارى، وهو الذي تأخذ به كنائسهم شـرقيها   وهذا االحتمال الثاين هو الذي عليه

وإمنا هي صفة يهبـها   ،هذا العامل وليست من تركيب النفسفصفة احملبة اليت فيهم ليست من  وغربيها،
من الطبيعة اإلنسـانية، إال   و لكنهم مع اتفاقهم على كوا ليست ، لإلنسان مبجرد قبوله للنصرانيةاهللا

  . أم خيتلفون بعد ذلك فيما إذا كانت هي ذات الصفة اإلهلية غري املخلوقة أم أا أمر آخر
فكالمـه عـام    ،من االحتمالني واجلزم بأنه مرادهإال أننا ال ميكننا محل كالم يوحنا على أي 

  .واالحتمال وارد
يقـول يف   ،ولس هي أعظم فضيلة وأهم عقيـدة د باحملبة عن :)١( المحبة عند بولس: ثانيا 

ثالثـة ولكـن أعظمهـن    ، هذه الن فيثبت اإلميان والرجاء واحملبةأما اآل: " رسالته إىل أهل كورنثوس
  .)٢("احملبة

وهذه الفضيلة هي أعظم من كل صفة ميكن أن يتصف ا اإلنسان مهما علت ومست، فهـي  
وقيمة . زات وكرامات األولياء ، بل وأعظم من اإلميان ذاتهأعظم من نبوة األنبياء وعلم العلماء واملعج

إن  ،اإلنسان عنده تكون مبقدار ما فيه من حمبة، وما تلك الصفات واملواهب املذكورة إال تبع للمحبـة 
إن كنت أتكلم بألسنة النـاس  " :ت قيمة، وإن خلت عنها فقدت قيمها يقول وجدت معها كانت ذا

نبوة وأعلم مجيع ، وإن كانت يل كل فقد صرت حناساً يطن أو صنجاً يرنة واملالئكة ولكن ليس يل حمب
  .)٣( "ولكن ليس يل حمبة فلست شيئاً ،اإلميان حىت أنقل اجلبال، وإن كان يل كل األسرار وكل علم

ويسمي بولس احملبة الطريق األفضل بعد ذكره الرسل واألنبياء واملعلمون وأصحاب املواهـب  
  .ة أفضل من هذه كلها واملعجزات  فاحملب

فهي أبدية بينما بقية األمور مؤقتة وجزئيـة،  " احملبة ال تسقط أبداً " ويعلل لذلك التفضيل بأن 
اإلنسان  ، أما احملبة فهي اليت تبقى معزئية والعلم جزئي مث تنتهي وتبطلواجلزئي يبطل وينتهي، فالنبوة ج

، واأللسنة فسـتنتهي  ط أبداً، وأما النبوات فستبطلاحملبة ال تسق: " وتكتمل عند جميء املسيح، يقول 
                                                

أهل طرسوس، كـان   وبه مسي يف أعمال الرسل، ولكنه عرف بعد ذلك يف رسائله ببولس وهو طرسوسي من" شاؤل " امسه    ) ١( 
بولس يهودياً فريسياً معادياً للمسيح عليه السالم وألتباعه، وكان شديد عليهم يضطهدهم ويؤذيهم كلمـا وجـد إىل ذلـك    
سبيالً، ولكن اعتنق النصرانية يف ظروف غامضة وغريبة، مث ادعى أنه مرسل من قبل املسيح ، جلميع األمم وبدأ بالدعوة إىل أن 

 .١٩٦ص:قاموس الكتاب املقدس: نظر يف ترمجته ا. املسيح ابن اهللا
   ) . ١٣:  ١٣: ( الرسالة األوىل إىل كورنثوس  )  ٢( 
  ) . ٣ – ١:  ١٣: ( الرسالة األوىل إىل أهل كورنثوس  )  ٣( 
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ء الكامل فحينئذ يبطل مـا هـو   تنبأ بعض التنبؤ ولكن مىت جانوالعلم فسيبطل ألننا نعلم بعض العلم و
  .)١( "بعض

إذ يعترب النبوة والعلم واملعجزات هي مرحلة الطفولة لإلنسان القاصر، بينما احملبة هي نضج هذا 
اليت تبقى وتستمر معه يف تلك املرحلة، فالبشرية عنده كانت يف مرحلة الطفولـة  الطفل وبلوغه وهي 

وعدم النضج قبل جميء املسيح ولذا احتاجت إىل من يرشدها حبسب عقلها القاصر فكانـت احلاجـة   
جها هو وأصبح احتيا لألنبياء وللعلماء، ولكن مبجيء املسيح وصلبه انتقلت البشرية إىل مرحلة النضج،

  .، فاحملبة هي الكاملة وما عداها جزئي املتمثل يف احملبة الكمال
وكطفلٍ كنـت أفتكـر،    ،كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن ملا كنت طفالً كطفلٍ" :يقول 

لكن حينئذ وجهاً لوجـه ، اآلن   ولكن ملا صرت رجالً أبطلت ما للطفل، فإننا ننظر يف املرآة يف لغز،
، أما اآلن فيثبت اإلميان والرجاء واحملبـة، هلـذه   ف كما عرفترفة، لكن حينئذ سأعرأعرف بعض املع

  . )٢( "الثالثة لكن أعظمهن احملبة 
احملبة تتـأىن  : " ذا صفات غاية يف املثالية والسمو، يقول كما جند بولس جيسد احملبة كشخص 

وال  ها، وال حتتـد، ، وال تطلب ما لنفسوتترفق، احملبة ال حتسد، احملبة ال تتفاخر، وال تنتفخ، وال تقبح
، وحتتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجـو كـل   تظن السوء، وال تفرح باإلمث، بل تفرح باحلق

  )٣( "شيء، وتصرب على كل شيء 
كان يصف املسيح عليـه  وهذا التجسيد والتشخيص للمحبة حدا بالبعض إىل الظن بأن بولس 

محبة والذي متثلت فيه بأقوى صورة وأكملـها ،  ، باعتباره التجسيد الواقعي لل)٤( السالم يف هذا النص
الكامل فحينئذ ولكن مىت جاء : " ولس بعد ذلك الوصف للمحبة وذكر أبديتهابويؤيد هذا الرأي قول 

واملقصود بالكامل هنا املسيح عليه السالم، فهو الكامل عندهم وقد ذكره يف مقابل  "يبطل ما هو بعض 
  .إىل كمال احملبة ودوامها نقص وجزئية بقية املواهب بالنظر 

اليت ـا أوجـدت    اإلهلية عنده هي اإلرادة اإلهليةاحملبة  : )٥( المحبة عند أوغسطين:ثالثا 
                                                

  ). ١٠-٨:  ١٣:(الرسالة األوىل إىل أهل كورنثوس   )  ١( 
  ). ١٣ – ١١:  ١٣: (املرجع السابق  )  ٢( 
 ). ٧ – ٤: ١٣: (لسابق املرجع ا  )  ٣( 
  . ٤٢١ص:أديان العامل : نظرا  )  ٤( 
قضى شبابا عاصفاً ، مث علم اخلطابة يف تاغاسـتا يف  . ولد يف تاغاستا يف أفريقيا ) . ٤٣٠ -٣٥٤( أشهر أباء الكنيسة الالتينية   )  ٥( 

عمـده  . وسيوس يف أثناء إقامتـه يف ميالنـو   اعتنق املذهب املانوي ،ولكنه عاد إىل املسيحية بتأثري من القديس أمرب. قرطاجة 
حـارب مـذاهب املـانويني    .  ٣٩٢وأصبح أسقف هذه املدينة يف  ٣٩١ورسم كاهناً يف هيبون يف  ٣٨٧أسقف ميالنو يف 

أهـم  . يف مدينة هيبون ٤٣٠مات يف . من الكتب يف الالهوت  ا ألف كثري. والدوناطيني والبيالجيني ،وأنشأ مجاعة متوحدين 
معجم األميان :انظر" . الطبيعة والنعمة " و،"يف الثالوث " و " االعترافات " و ، " مدينة اهللا " و " مناجيات النفس : " همؤلفات

  .٨١-٨٠املسيحي ص
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 واهللا حني حيب خملوقاتـه . اخلالقةفاخللق وجد باحلب اإلهلي الذي هو اإلرادة اإلهلية اخلرية . املخلوقات
  .ب ذاته اليت هي حمبة فإمنا حيب احلب الذي به وجدت وهو بالتايل إمنا حي

وإن كانت إرادة  ،كانت  إرادة صاحلة فهي حمبة خرية، فإن احملبة يف اإلنسان هي كذلك إرادةو
، على أن حيب اهللا وحيب قريبه كنفسه ، ال إن الذي يعزم، يف نفسه: " كانت حمبة باطلة، يقول  فاسدة

كتاب املقدس اعتاد أن يسـمي تلـك   ، والسب اهللا يسمى حبق ذا إرادة صاحلةحبسب اإلنسان بل حب
  .)١( "اإلرادة الصاحلة حمبة كما تسميها كتب القديسني حباً 

فاحملبة يف اإلنسان هي إرادة كما هي األساس يف اإلله، وتلك اإلرادة أو احملبة اإلنسانية هي اليت       
  .تشكل عواطف اإلنسان حبسب نوعها ومتعلقاا

إن تاقت . ير، واإلرادة الفاسدة هي احلب الشرمة هي احملبة احلقإلرادة املستقيا:"يقول يف ذلك 
حاً، وهي خوفاً إن احملبة إىل امتالك الشيء احملبوب أصبحت شوقاً، وإن امتلكته ومتتعت به أصبحت فر

كل ذلك يكون جيداً أو عاطالً حبسب ما يكـون  . إن وقعت ضحية له  هربت مما تكره، وهي حزن
  .)٢( " احلب جيداً أو عاطالً

  .)٣( "حبهم املستقيم جيعل عواطفهم مستقيمة:" ويقول عن الصاحلني 
إن صـلحت  :" وك صاحلوتلك احملبة الصاحلة هي مصدر كل سلوك صاحل و ا يصبح كل سل

  ٤".، وإن رمحت فعن حمبة أرحمفعن حمبة أصلح
حبسب  -ما أن اهللا واحملبة اخلرية واحلقيقية هي ما كان موضوعها احلب ذاته ، الذي هو  اهللا فك

، فكذلك اإلنسان صاحب اإلرادة الصاحلة واحملبة اخلرية جيب به ملخلوقاتهحإمنا حيب نفسه يف  –اعتقاده 
بل إن حمبة النفس ال تكون حقيقية إال إذا كان اهللا هو احلب احملبـوب  . وقاتهأن حيب اهللا يف جبه ملخل

  .احلقيقي فيها 
إذ  ة هي أغلى من الكيان ومن املعرفة؛لكن احملب ،ومعرفتهك بأن اإلنسان حيب كيانه ويوضح ذل

، حلب، فباحلب حنب ااحلب تتجه إىل احلب الذي به حنب حني حيب اإلنسان كيانه ومعرفته، فإن حقيقة
هو احملبوب احلقيقي وهو األغلى عند و، وما وجد به من كيان ومعرفة، إذن  احلب هو أساس  الوجود

  .هاإلنسان من كيانه ومعرفت
  .)٥( "الوجود وهذه املعرفة  أنت موجود وتعرف ذلك، وحتب ذلك:" يقول يف هذا املعىن 

                                                
  ).٢/١٦٣:( مدينة اهللا   )  ١( 
 ) .٢/١٦٨:( لسابقاملرجع ا  )  ٢( 
 ). ٢/١٧٣:( السابقاملرجع   )  ٣( 
 .٦٨ص :واله ،سريته وأق القديس أوغسطني  )  ٤( 
  )٢/٤٣: (مدينة اهللا  )  ٥( 
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، على يقني من أنين كـائن  كل وهم خيايل أو اعتباطي ، وبعيداً عنغري أنين هنا:" كما يقول
  .موجود أعرف ذايت وأحبها

ـ  ... اً وهـو حـيب   وعندما أحب هذا الكائن وهذه املعرفة أضيف إىل ما أعرف عنصراً ثالث
  .)١("الثابت

، إنه حلب حمبوب ؟ والربهان أنـه  أجل أما احلب الذي به حنب عناصر األنا فهل حنبه أيضاً؟" 
  .)٢("إذ إننا ال نسمي رجالً خرياً من يعرف اخلري بل من حيبه  ؛يف الناس، األدعى  إىل احملبة ، أغلى وأعز

احلب ليس شعوراً ذاتياً موجهاً حنو :" يف هذه القضية  ويقول بول تلش موضحاً فكر أوغسطني
هلذه املوضوعات ، وإمنا من خالل حبنا فاألمر ليس هو أن املوضوعات هي اليت حتب بإطالق. موضوع

، هذا يعين أن األساس اإلهلي للوجود هو حب، فاحلب يكون يتم حب احلب نفسه، إن احلب يتم حبه
ي األساس اإلهلي يف سائر ، اليت هخلالصة، الربكة اخلالصةات واملوضوع إنه املاهية افيما وراء انفصال الذ

ي فيهـا وإذا  ، يدخل يف ذلك أنفسنا، حنب اجلوهر اإلهلطريقة الصحيحةفإذا أحببنا األشياء بال. األشياء
، يف انفصال عن األساس اإلهلي فيها إذا أحببناها بالطريقة اخلاطئة ، فإننا سنكون يف أحببنا األشياء فقط

لة منفصلني عن اهللا  وعلى هذا يكون هناك نوع واحد صحيح من احلب الذايت ، هو أن حتب هذه احلا
  .)٣( "نفسك كما حيبها اهللا ، أو أن حتب اهللا األساس اإلهلي لكل شيء من خالل نفسك 

، حمبته حمبة صرفه ال غاية هلا إال ص من كل متعلق حمبوب به سوى اهللافاحلب هنا هو حب خال
   .)٤( "، وأحبب نفسك فيه من أجلهأحبب اهللا من أجل اهللا:" يقول. اهللا

يف العصـور  : احلب الطبيعي كويين مدرسة ميثل توما األ: )٥( المحبة عند توما األكويني:رابعاً
     )٦( .ها املنهجي كما يذكر جورج قنوايت، وهو الذي حدد هذه النظرية يف إطارالوسطى

متجهة إىل خريها وتؤلف بينهما يف وحدة واحـدة  وهذه املدرسة تنطلق يف احلب من النفس 
  .جتعلهما شيئاً واحداً إذ يضم احملب اخلري احملبوب إىل نفسه 

هو مذهب الذين يؤسسون مجيع أنواع احلب علـى امليـل الطبيعـي    :" يقول جورج قنوايت 
ني حب اهللا ويف نظر هؤالء املفكرين يوجد ب، الضروري الذي يدفع مجيع املخلوقات حنو خريها اخلاص

                                                
 ).٢/٤٣: (املرجع السابق  )  ١( 
 ).٢/٤٦:(املرجع السابق  )  ٢( 
 .١٤٤ص :تاريخ الفكر املسيحي   )  ٣( 
 .٥٧ص : أقواله -سريته:القديس أوغسطينوس  )  ٤( 
من معلمي الكنيسة وحججها . معة باريس راهب دومينيكاين ولد يف أيطاليا وعلّم يف جا) :  ١٢٧٤ -١٢٢٥(توما األكويين   )  ٥( 

معجم األميـان  : نظرا".خالصة الرد على األمم" و " اخلالصة الالهوتية " من مؤلفاته العديدة . يف الالهوت والفلسفة املدرسية
  .١٥٩املسيحي ص 

 . ٢٨٨ص :املأدبة أو يف احلب مع دراسة نقدية عن أثر املأدبة يف الفكر الفلسفي    ) ٦( 
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كويين وضع املبدأ األساسي لتلك ويذكر أن األ. )١( "وحدة أساسية بالرغم من أا خفيةوحب النفس 
  .)٢( "أن الوحدة أكثر من الشخصية سبب احلب وقياسه ومثله األعلى:" النظرية والذي هو 

ضة أي عنده مغرإذ احملبة  وهو هنا خيتلف اختالفا كبريا عن نظرية أوغسطني يف احملبة الصرفة ؛
باعتبـاره   ،النفس وبـني اهللا ن كان يركز على وجود وحدة بني خري إو ،تتجه إىل خري احملب وتقصده

  .مصدر اخلريات
  .، وحمبة شهوةحمبة صداقة: قسم احملبة عنده إىلتنو

: تشمل ثالثة عناصـر   ، وبذلك فهيواليت هي إرادة اخلري لشيء ،وذلك مبين على تعريفه للمحبة
  : ، واآلخران حمبوبان ومها حملبأحدها ا

 .اخلري الذي يريده احملب لشيء .١
 . املراد له اخلري وهو إما نفس احملب أو غريه .٢

إذ احملب يشتهيه لنفسه  ؛فاخلري املراد حمبوب مبحبة شهوة . ال األمرين حمبوب بنوع من احملبةوك
  .أو لغريه

  . عنده احملبة احلقيقية ، وهو حمبوب حمبة صداقة وهيملراد له اخلريوالثاين هو ا
  .فاحملبوب احلقيقي هو املراد له اخلري أي نفس احملب أو من حيبه

، فاحملبة تتجه ملا يعتقده الشخص ؛ إذ هي كما سبق إرادة اخلري لشيءاحملبة عنده هي اخلري ةوعل
  .خرياً سواًء كان اخلري حسياً أو عقلياً 

فـإن   )٣( "شاة هي يف احلقيقة علة للمحبـة  إن امل: " كذلك املشاة هي علة للمحبة، يقول
  .الشيء حيب شبيهه و ما يناسبه 

كل فاعل يفعل لغاية، والغاية هي اخلـري  :" واحملبة كذلك هي علة كل أفعال احملب وانفعاالته
  .)٤( "، ال يفعل فعالً إال عن حمبة ٍء، فيتضح إذن أن كل فاعل أياً كانبه كل شيحيو الذي يشتهيه

ويل داخلي ، الفعل األول هو فعل باطين أو حتاحلب عنده فهي على درجات متفاوتةل أما أفعا
فيوجد أوالً الشعور )٥( ، ويليه األفعال الناجتة عن احملبة كاألعمال اخلريية واإلحسانيف كياننا جيعلنا حنب

  .الشعور الداخلي مث تظهر آثاره يف السلوك احلسن 

                                                
 .٢٨٨ص :  املرجع السابق  )  ١( 
 .٢٨٩ص :  املرجع السابق  ) ٢( 
 ].٤٦٩/٣:[ اخلالصة الالهوتية  )  ٣( 
 ].٣/٤٨٢:[املرجع نفسه   ) ٤( 
  " .حمبة "  ٧٤٣ص : املوسوعة الفلسفية العربية ، الد األول: نظرا  )  ٥(
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ومـن  " :ادة يصري اإلنسان بغري حب، يقول يف ذلكون اإلرفبد ،واحملبة يف اإلنسان هي إرادة
  .  )١( "ميتلك اإلرادة فلديه احلب

ووجه ارتباطها  .إذ هي مرتبطة ا وجوداً وعدماً ؛يثبت اإلكويين احملبة يف اهللا بإثبات اإلرادةو
  .أن احملبة هي احلركة األوىل لإلرادة واهللا مريد إذن هو حمب

شهوة جيب أن يكون فيه حمبة وقد حققنا أن يف اهللا إرادة إذاً  كل من كان فيه إرادة أو:" يقول
   )٢( ".ال بد من إثبات احملبة فيه

ا تشمله احملبة، ، فاخلري واملراد له كالمهاخلري وإرادته آلخر: تجه ألمرين وفعل احملبة كما ذكر ي
  .وحنبه حملبوب آخر ،فنحن حنب اخلري

ا جتمع بني اخلري واحملبوب املراد لهوعلى هذا يقول إن احلب قوة مؤلفة لكو.  
ففي حال حمبته لنفسه  .نفسهأن اهللا تعاىل هو اخلري املطلق . وصحة ذلك بالنسبة للمحبة اإلهلية

  .فإنه ال حيب هلا شيئاً سواها
، فكأنه وحيب له اخلري الذي هو ذاته نفسه،ويف حال حمبته خللقه فإنه يرتل ذلك احملبوب مرتلة 

  . ب إىل ذاته و منحه إياهاك احملبوضم ذل
لذي يريده مريد لواحد، ومن يريد له اخلري ا :عل احملبة يتجه دائماً إىل أمرينف:" يقول يف ذلك

ألن احملبة احلقيقية لواحد هي إرادة اخلري له، فإذن مىت أحب واحد نفسه فإنه يريد اخلري لنفسـه   ؛اخلري
اقته، وذا االعتبار يقال للمحبة قوة موحدة حىت يف وهكذا يلتمس توحيد ذلك اخلري بنفسه على قدر ط

، ومـىت  س مغايراً لنفسه إذ هو خري بذاتهاهللا لكن بدون تركيب؛ ألن ذلك اخلري الذي يريده لنفسه لي
أحب غريه فإنه يريد له اخلري ويرتله يف ذلك مرتلة نفسه ناسباً اخلري إليه نسبته إىل نفسه، وذا االعتبار 

ىل قوة مؤلفة ألن صاحبها جيمع غريه إىل نفسه جاعالً نفسه بالنسبة إليه مثلـه بالنسـبة إ  يقال للمحبة 
فاحملبة اإلهلية أيضاً قوة مؤلفة من دون تركيب موجودة يف اهللا من حيث يريد اخلريات ملا  ،نفسه، وهكذا

  )٣( ."عداه
ادته هلا هو حب هلا فإر ،واهللا تعاىل حيب مجيع املخلوقات لكونه أراد وجودها، والوجود خري

وليس هلا علة . حملبة هي علة خرييتها، وتلك اكويين، وحمبته هلا هي إرادة اخلري هلاحبسب تعريف األ
ن ، فإية خبالف حمبة اخللق بعضهم بعضاًسوى حمبته هلا؛ وذلك أن حمبة اهللا لألشياء هي اليت متنحها اخلري

  .أما حمبة اهللا فإا هي علة اخلريية وماحنتها.حمبتنا له هي علة  هفخرييت. املخلوق حيب اخلري لكونه خرياً
  

                                                
  . ٤٤٧ص:دراسات يف فلسفة العصور الوسطى:انظر  )  ١(
 ].١/٢٧٧:[ةاخلالصة الالهوتي  ) ٢( 
 ].١/٢٧٨:[املرجع السابق   )  ٣( 
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وأحبها بناء . وحمبة اهللا للمخلوقات هي حمبة أزلية ، إذ كان يعرفها منذ األزل ويعرف صفاا 
  .على تلك املعرفة 

وذلك باعتبار تفاوا يف مقدار اخلـري   -عنده –ولكن حمبة اهللا للمخلوقات متفاوتة يف قدرها 
أا متفاوتة يف فمع أا متساوية يف أصل احملبة لتساويها يف الوجود وإرادة اخلري هلا إال  ،هلا من اهللاملراد 

  )١( .، فكلما كان أكثر كانت احملبة أعظممقدار ذلك اخلري
ولذا كان املسيح هو األحب  باعتبار أنه أراد له خرياً أكثر؛ حيب األفضل أكثر - عنده –واهللا 
  .األفضل عند اهللا لكونه

فهو قد جعله خملوقاً . وهنا تعجب أن جيعل املسيح من ضمن اخلالئق مع كونه عندهم هو اهللا
  .يريد اهللا له اخلري، أي جعله يف مقابل اهللا مغايرا له مساوياً للمخلوق

، وهنا جيعل املسيح هو اهللا، يه يومن جانب آخر يضرب مثالً حلب اهللا خللقه حبب املسيح حلوار
وأيضاً بطرس كان أفضل من " :يقول مبيناً أن اهللا حيب األفضل، وذلك حني البشر مغايراً هلم يف مقابل

  .)٢( "يوحنا ألنه كان أحب للمسيح 
أن املسيح هو أحـب إىل اهللا ال  :" مث يقول مبيناً أن املسيح هو أفضل اخلالئق ولذا هو األحب 

  .)٣( "أعظم  انه أراد له خريمن اجلنس اإلنساين فقط بل من جمموع املخلوقات طراً أل
والفرق بني اهللا ،وهو اهللا وضوحاَ  تويف ذلك قمة  االضطراب والتناقض يف أعظم البديهيا

أم أنه بشر حمبوب من ،يحب كما حيب اهللا ويحب كما حيب اهللا  –اهللا  –واإلنسان فهل املسيح عنده 
  !!اهللا حمبة اخلالق للخلق؟

  
  
  
  

  
  

                                                
 ].١/٢٨١: [ املرجع السابق :انظر  )  ١( 
 ].١/٢٨٢: [املرجع السابق  ) ٢( 
 ].٢٨٣/ ١:[املرجع السابق  ) ٣( 
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  المبحث الرابع
  اع المحبة اإللھیة في النصرانیةأنو

    :أنواع المحبة بحسب موضوعھا: أوًال
أو  ى علينا التمييز بني ثالثة أنواعلكي ندرس احملبة اإلهلية يف النصرانية ونفهمها كما هي عند النصار    

  :ثالث مراحل من احملبة عندهم ، وهي 
  أي الدائرة بني أفراد الثالوث: ا احملبة الذاتية كما يسمو   -١
  .احملبة املتجهة من الثالوث ألفراد امللة النصرانية    -٢
  . البعض وأخريا احملبة اليت مينحها اهللا للنصارى ليحبوه ا وحيبوا ا بعضهم  -٣

جيب أن متيز بني احملبة كصـفة ذاتيـة   : " يقول جيمس أنس موضحاً النوعني األولني من احملبة
بطبيعة اهللا واحملبة الظاهرة يف أعماله ورمحته وصالحه على البشر ، فاألوىل مصدر الثانية ومستقلة  ختتص

عنها فإن اهللا حمبة قبل أن خيلق البشر ، تلك احملبة الذاتية األصلية كانت بني أقانيم الثالوث األقدس وكل 
  . )١( "أقنوم حيب اآلخر منذ األزل 

  : المحبة الذاتیة -١
  .أي احملبة الدائرة داخل الكيان اإلهلي عندهم ، وتكون يف مقابل حمبة اهللا للخالئق غري األزلية 

ويستند النصارى يف إثبات هذا النوع من احملبة على ما جاء عند يوحنـا يف الرسـالة األوىل   
  .)٢( "اهللا حمبة:"وهي قوله  .املنسوبة له

تعريفاً هللا جل " اهللا حمبة " :وجعل من قول يوحنا القرن اخلامس امليالديمث جاء أوغسطني يف 
احملبة تتكون من عناصر ثالثة ، حمب وحمبوب ، وذاتية احملبة أو قـوة  : جالله وفسر ذلك التعريف بأن 

  .احملبة 
إذ وهو صادق عنده . وإال كان التعريف غري صادق .ومبا أن اهللا حمبة فهو تلك العناصر الثالثة 

كما ال يصح عنده أن يكون أياً من تلك العناصر خارج الذات اإلهلية فال يكون احملـب  .هو إهلام إهلي 
، وتعليله لذلك أنه لـو  كون قوة احلب، صفة خارجة عن اهللا، وال تواحملبوب شخصاً مغايراًسوى اهللا، 

 ؛ إذ لن يكون هناك حبضوعانت احملبة عاطلة وغري ذات موقلنا أن أحد العناصر غري الذات اإلهلية لك
  .!!قبل خلق العامل حمبوب أو

                                                
 . ١٥٥ص: علم الالهوت النظامي   ) ١( 
 ).١٦،٨:٤:(رسالة يوحنا األوىل  ) ٢( 
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، جاعالً كل عنصر مـن  وبني احملبة وعناصرها الثالثة. ثةوعليه ربط بني التثليث بأقانيمه الثال
بوب، والروح القدس هو ، واالبن هو احملابالً ألقنوم من أقانيم الثالوث، فاآلب هو احملبةعناصر احملبة مق
  . ا، والرابطة بينهمة من احملب للمحبوبقوة احملبة، املتجه

أن احملبة ليست شعاراً يشرح لنا أوغسطينوس مؤكداً لنا :" يقول القس أوغسطينوس الربموسي 
اهللا " ويوضح ذلـك أنـه يقـال     ،وال ملكية، وليست هي صفة من صفات اهللا، إا ماهية اهللا نفسه

  .)١("حمبة
 األب ، واالبن ، والروح مناظرة كلـها لــ    إن"  ":ويوضح بول تلش تلك النظرية فيقول

Amans    ) احملب (  والــ   Quod Amatur    _)بـوب  احمل (  والــ،Amor )  قـوة
  )٢(")احلب

احملبة هـي أخـص   :" ، يقول برسوم ميخائيلوهذه احملبة الذاتية أزلية قبل أن خيلق اهللا اخلالئق
، من مث كانت احملبة بني هللا حمبة قبل أن خيلق شيئاًوا)  ٨:  ٤أيو ) ( اهللا حمبة ( ، لذلك قيل صفات اهللا

  . )٣( "أقانيم الالهوت 
يف كون احملبة يف الثالوث اإلهلي هي الروح القدس وذلـك   يتفق توما األكويين مع أوغسطنيو
ن أحدمها بطريق العقل يويفسر ذلك بأن يف اهللا صدور. األقنوم الصادر بطريق احملبة –عنده  –باعتباره 
  .لكلمة ويسميه توليداً والصادر فيه هو االبنوهو ا

حبسب رأيه  –والثاين يصدر بطريق اإلرادة وهو احملبة ويسمى الروح القدس ألن هذا الصدور 
؛ إذ الروح من شأا حتريك ودفع األشياء وكذلك احملبة هي العامل احملـرك  هو نفخ لذا مسي روحاً –

  .)٤( والدافع للمحب جتاه حمبوبه
الثالوث اإلهلي عندهم، أي بـني األب واالبـن    بة الذاتية تتمثل يف العالقة بني أقانيموهذه احمل

  .والروح القدس وتظهر يف شكل حمبة كل أقنوم يف الثالوث لآلخر 
فاحملبة مرتبطة بالتثليث لكوا سر هذا الثالوث، مبعىن أا العالقة السرية بني كـل أقنـوم يف   

، واحملبة تتجه إىل حمبوب وكـل أقنـوم يف   ثة أقانيم وليس واحداً ألنه حمبةالثالوث مع اآلخر، فاإلله ثال
  .الثالوث ميثل احملبوب بالنسبة لآلخر 

، وهي كذلك اد الثالوث و ا حيب اآلب االبنوتلك احملبة اإلهلية هي العالقة القائمة بني أفر 
الكنيسة النصرانية وحيبون اهللا ا وذلـك   احملبة اليت حيب ا اهللا الناس وهي بذاا اليت يتحاب ا شعب

                                                
 .٤١ص : وأقواله -سريته: القديس أغسطينوس  )  ١( 
 .١٤٥ص: تاريخ الفكر املسيحي  )  ٢( 
  .١١٨ص:موسوعة احلقائق الكتابية  )  ٣( 
 ).١/٤٣٣:  ( اخلالصة الالهوتية :انظر  ) ٤ ( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٧

  .بعد أن يعطيها الروح القدس هلم كهبة إهلية لفرط حبه هلم 
حيب اهللا نفسه وكل خليقة بالروح القدس من حيث أن الـروح القـد س   :" يقول األكويين 

  .)١( "يصدر كمحبة اخلريية األوىل اليت ا حيب اآلب نفسه وكل خليقة 
، فاحملبة عندهم هي جوهر اإلله أخذت بهحملبة هو الذي تبنته الكنيسة الغربية ووهذا املفهوم يف ا

اإلهلية القائمة وأن الروح القدس هو احملبة  ،الذي ميثل عناصر احملبة الثالثة باعتبار أا هي الثالوث اإلهلي
م إذ جاء ١٩٨٦سنة العامة ، وهذا ما أكدته الكنيسة الكاثوليكية يف رسالة الفاتيكان بني األب واالبن

حمبة جوهرية يشترك فيها األقانيم اإلهلية )  ١٦و  ٨: أيوع (  )اهللا يف سر حياته العميق هو حمبة : (فيها 
العطية غـري   -واالبن ولذلك ومبا أنه احملبة  ألنه روح األب -احملبة –الثالثة والروح القدس هو األقنوم 

   .) ١٠:  ٢ :أكور (  )يفحص أعماق اهللا  (املخلوقة فهو 
، تبادل حياة بني  صري يف العمق بالروح القدس عطاًءالواحد املثلث ت ويصح القول بأن حياة اهللا

هو التعبري الشخصي والروح القدس  ،على طريقة العطاء )كائن(األقانيم اإلهلية وأن اهللا بالروح القدس 
مفهوم الشخص يف اهللا : العطاء  –احملبة هو الشخص  –، هذا الكيان احملب هو الشخص عن هذا العطاء

  . )٢( "ك أبعادها وال يسرب غور أعماقها وإمنا بالوحي وحده نعرفها درحقيقة ال ت
وعليه فإن احملبة عند هم ال متثل معىن جمرداً وإمنا هي ذات متثل أحد أقانيم الثالوث وتربط بـني  

   .األقنومني اآلخرين بعالقة خاصة
لذين يرفضون التفسري التوماوي القائم على فكرة أن أحد أقانيم وهنا خيتلف معهم الشرقيون ا

  .الثالوث هو عالقة بني األقنومني اآلخرين 
، حمبة متبادلة بني األب واالبن أن الشخص اإلهلي الثالث مل يعترب قط: "يقول فالدميري لوسكي 

  )٣( "توحد ما بني الشخصني األول والثاين يف هذا الثالوث 
ال يطلق تقليد الكنيسة الشرقية خبالف الالهوت الغريب أمساء الصفات على .. :" .كما يقول 

  .)٤( "العالئق بني أشخاص الثالوث وال يصبح الروح القدس أبداً حمبة األب واالبن
حمبـة   إن حمبة اهللا:")٥( إال أم متفقون على أن الروح القدس هو أقنوم احملبة يقول بولغاكوف         

إا، نفسها، تتمتع حبياة شخصية، إا أقنومية أي : واالبن لآلب، ليست جمرد صفة أو صلةاآلب لالبن، 
                                                

 ].١/٤٥٢: [ اخلالصة الالهوتية  )  ١( 
  ].٢/١١٤٣:[الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها    )  ٢(
 .١٧٨ص: حبث يف الالهوت الصويف لكنيسة الشرق   ) ٣( 
 . ٦٨ص: ملرجع نفسه ا  )  ٤( 
م، ولقـد  ١٩١٧مل يهتم بعلم الالهوت إال بعد ) . ١٩٤٤ -١٨٧١( الهويت روسي غري تقليدي ): سرجيوس ( بولغاكوف   )  ٥( 

حيـث درس حـىت   ) ١٩٢٥م( قام بدور رئيسي يف إنشاء معهد القديس سرجيوس للالهـوت األرثوذكسـي يف بـاريس    
  . ١٢٠ص: معجم األميان املسيحي: أنظر.وفاته
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٨

فال . حمبة اهللا هي الروح القدس، الذي ينبثق من اآلب لالبن وحيل عليه. ذات عمل منفرد بذاا مستقل
لالبن، بالروح وكذلك، يظهر اآلب حمبته . وجود لالبن، بالنسبة لآلب إال يف الروح القدس احلال عليه

  .)١( "هذا هو مكان الروح القدس من الثالوث األقدس. القدس، وهو وحدة حياة اآلب واالبن
ضاً، إا حقيقة قائمة تعلن املسيحية أن اهللا حمبة وتلك احملبة ليست فكراً حم :"ويقول يوسف ريا

  ...فيه احملبةأي الذي تقوم " األقنوم" ، ندعو هذا الشخص وأا تقوم يف شخص، يف شخص حي
املنبثـق مـن   " ث، الروح القـدس وتلك احملبة اليت تنبثق من األب لتفيض على االبن هي األقنوم الثال

  )٢("األب
  :المحبة اإللھیة التي بھا تعطى النصارى لیحبوا اهللا بھا ویحبوا بعضھم بعضًا -٢

، وحيب بعضـهم  بة اليت ا حيبون اهللاعلى أن الروح القدس يعطي للنصارى احمل النصارى يتفق
ومبا أن هذه احملبة هي منحة وعطية من الروح القدس األقنوم اإلهلي فهي يف درجة تفوق الطبيعة  .بعضا

نصارى وكنائسهم ختتلف يف حتديد هـذا  البشرية وتفوق العواطف وامللكات اإلنسانية، إال أن فرق ال
   .التميز

ولكن مع  ،وح القدس يف النفس اليت حيل فيهااحملبة هي فضيلة وموهبة خملوقة، خيلقها الر: فعند الغربيني
  .مبعىن أا خملوقة ولكنها يف درجة فوق الطبيعة املخلوقة . كوا خملوقة إال أا فائقة للطبيعة

 قد منحهم موهبة غري خملوقة تستقر فيهم أال وهي الروح القدس ذاته، ن اهللاأإذ إم يعتقدون ب
  .وموهبة خملوقة  يهبها الروح القدس وهي احملبة، فاحملبة بذلك نتيجة حلول الروح القدس فيهم 

التربير يتضمن موهبة الروح القدس غـري  :"عن اعتقاد أوغسطني ٣(يقول األب سليم بسترس
فالنعمة يف كتابات أوغسطينوس هي تارة الروح القدس نفسه وتـارة  . خلوقةامل ةاملخلوقة وموهبة احملب

   .)٤( "نتيجة حضوره أي موهبة احملبة 
واليت حتوي  ، والطبيعة اخلارقةيك يتكون من طبيعتني مها الطبيعةالعامل النصراين عند الكاثولفإن 

يعة موجودة يف الكنيسة ويف طبقة ، واملواهب املمنوحة من الروح القدس، وهذه الطبالفضائل املسيحية

                                                
، وقد )١٩٣٢باريس، ألكان، (عن الترمجة الفرنسية األوىل للكتاب . ج. تعريب أ،"  األرثوذكسية. ١٩٣٢بولغاكوف سنة "   )  ١( 

  مل أمتكن من احلصول علـى الكتـاب وهـذا النقـل مـن موقـع       .١٩٥٦، سنة ٥و ٤، ٣نشر أوالً يف جملة النور األعداد 
http://servant4jesus.110mb.com/library/christian/ara2_orthozkseya_fel_k

. anesa.doc   (على االنترنت.  
  ].١/٢٦:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٢( 
  .بعلبك وتوابعها للروم الكاثوليك أساقفة رئيس , كريلس سليم بسترس/املطران   )  ٣( 
 ].٣/١٥٩:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٤( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٩

  .اليت ا حيل الروح القدس واملسيح فيهم ة الشعب عن طريق أسرار الكنيسة، ومتنح لبقي )١( اإلكلريوس
وأشهر علماء الكاثوليـك  . فرجال الكنيسة هم الواسطة الذين م متنح خريات اهللا للنصارى

الذي يرى أن آدم منح يف اجلنة فـوق قدراتـه   "ويينكتوما األ"الذين نظروا هلذه العقيدة ودافعوا عنها 
إال أن آدم بسقوطه يف اخلطيئة فقد تلك املنحة اليت عادت لنسـله  " إضافية"الطبيعية هبة خارقة للطبيعة 
  .بعد تطهرهم من اخلطيئة

، إن الطبيعة تكتمل بطبيعة خارقة: غري أن توما يقول :" يقول بول تلش موضحا ذلك املعتقد 
 لقد منح اهللا آدم يف. وهذه هي بنية الواقع اليت وجدت منذ خلق اهللا العامل. اخلارقة هي النعمة والطبيعة

. ، وإمنا منحه أيضا هبة خارقة إضافية، هبة أضيفت إىل هباته الطبيعيـة  اجلنة ليس فقط قدراته الطبيعية
  .)٢( "هذه هي هبة النعمة اليت يستطيع آدم بواسطتها أن يظل يف حالة وحده مع اهللا

تقول بالطبيعة والطبيعة  فهي .العامل هي رؤية ثنائية يف صميمهاوالرؤية الكاثوليكية يف :"ويقول 
     .)٣( "واملذهب الكاثوليكي يدافع عن املذهب اخلارق للطبيعة بكل ما أويت من قوة .اخلارقة

ضائل املسيحية الفائقة واحملبة عند توما خباصة والكاثوليك بعامة هي فضيلة فائقة للطبيعة، إذ الف
  .اإلميان والرجاء واحملبة، واحملبة أعظمها كما يقول بولس  للطبيعة هي

اإلميان الذي  :الفضائل اإلهلية  :"جاء يف معجم اإلميان املسيحي يف بيان أنواع الفضائل املسيحية
لى عون اهللا ليهدينا إىل ننضم به إىل اهللا بصفته احلق الذي يظهر نفسه لنا ، والرجاء الذي بفضله نتكل ع

  . غاية مواعده وسعادتنا، واحملبة اليت نتحد ا باهللا مباشرة 
: وهي أربع . فضائل أساسية ، تشتمل نوعاً ما على سواها من الفضائل األدبية :  الفضائل الرئيسية

. لروح القدس الفطنة والعدل والقناعة والشجاعة وهي ترفع إىل درجة الفائقة الطبيعة بتأثري نعمة ا
  .هي الفضائل الصادرة عن نعمة اهللا يف النفس وهي الفضائل اإلهلية :  الفضائل املُفاضة

  .)٤( "هي الفضائل العائدة إىل جهد الطبيعة البشرية:  الفضائل املكتسبة
يف  قوله إن احملبة هي  احملبة خملوقة هو بناء على متابعتهم ألوغسطني هذه نأوقول الكاثوليك ب   

ن جوهر اهللا هو خاص باألقانيم ويستحيل التحصل عليه ونواله، بينما احملبة هي أهم مـا  إهر اهللا، فجو
  .النصراين بل هي الدليل على انتمائه للنصرانية ه حيصل علي

                                                
نسبة إىل إكلـريس  ،من اختار املهنة الكنيسية واضطلع خبدمة من خدمات الكنيسة : جمموعة اإلكلرييكيني،وأكلرييكي :إكلريس  )  ١( 

   ٥٧ص : ميان املسيحيمعجم األ:أنظر. طالب فلسفة أو الهوت يتبع دروساً إكلرييكية
 .١٣٦ص:تاريخ الفكر املسيحي   )  ٢( 
 ١٣٧: لسابقاملرجع ا  )  ٣( 
  .٣٥٦ص : معجم األميان املسيحي  )  ٤( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٠

وعليه فاحملبة النصرانية ليست هي جوهر اهللا، بل نعمة وهبة خملوقة ولكنها خاصة م ومتميزة 
التحلي ـا مشـاة لإللـه     اإلهلية، ويففهي حتمل طبيعة احملبة  .قة للطبيعةما هو طبيعي إذ هي فائع

  .ومشاركة له فيما هو من طبيعته
  

املساوي لألب واالبن يف .ن الروح القدسإهذا و:"م١٩٨٦سنة جاء يف رسالة الكنيسة العامة 
ية متنح للخالئـق  ، منه كما من معني حي، تصدر كل عط)غري خملوق(اجلوهر اإلهلي ، هو حمبة وعطاء

عطية الوجود املمنوحة لكل األشياء يف عمل اخللق، عطية النعمة املسبوغة على البشر يف ):عطية خملوقة(
  .)١( "عمل اخلالص

هم القادرون علـى حمبـة اهللا   هلم النعمة  اية ما متثله النعمة؛ إذ املمنوحواحملبة النصرانية هي غ
هـذه  ... إا احملبة اليت خيلقها الروح القدس :"قول فهيم عزيز  ومن أدلة اعتقادهم بأا خملوقة .تعاىل

  .)٢( "احملبة اليت خيلقها الروح القدس تظهر أوال وقبل كل شيء يف صلة املؤمن بالناس 
فاحملبة تصدر من الروح القدس، ولكنها ليست ذاته وإمنا عطية وهبة منـه  : أما عند الشرقيني

جتاه اهللا وجتاه اآلخرين؛ وعلى هذا فهم مييزون بـني الـروح القـدس     مينحها للناس ويثبتها يف قلوم
  .كواهب للمحبة وبني احملبة كهبة إهلية صادرة منه 

، وبني النعمة غـري  شرقي دائماً بني املوهبة والواهبمييز الالهوت ال: " يقول فالدميري لوسكي 
  .لوقة بل إهلية احملبة ليست خمو )٣( "املخلوقة وبين الروح القدس الذي مينحها 

لئن متيزت فضيلة احملبة اليت منحها الروح القدس : " يقول فالدميري لوسكي ناقال قوهلم يف ذلك 
، صفة عارضة يرتبط وجودهـا جبوهرنـا   ي إال أا ليست مفعوالً خملوقاًللنفس عن أقنوم الروح اإلهل

  .)٤( " يف طبيعة الثالوث القدس ، قوة إهلية تشارك بواسطتها فعالًري خملوقةاملخلوق ولكنها عطية غ
ن أن كما يرفض الشرقيون القول بأن احملبة هي جوهر اهللا ألم يرون أن اجلوهر اإلهلي ال ميك

 لشرقيون، ويشاركون فيها كما يعتقد اا هو حال احملبة اليت تتجه للبشر، كميكون شيئاً خارجاً عن اإلله
ظ هلا مبكانتها العالية هي قوهلم بأن احملبة وما شـاها مـن   والبديل لكون احملبة جوهر اهللا مع االحتفا

  .يف االعتقاد الشرقي" القوى"رف بـصفات هي ما يع
إىل اخلارج ،ختتلف عن الذات " أعمال وجتليات إهلية :"ويعرفها معجم اإلميان املسيحي بـأا 

  .)١( "اإلهلية

                                                
 ].٢/١١٤٣: [الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها  )  ١( 
 .٢٥٧ص : الفكر الالهويت يف كتابات بولس  )  ٢( 
 .١٧٨ص: حبث يف الالهوت الصويف لكنيسة الشرق  )  ٣( 
  . ١٧٨ص: حبث يف الالهوت الصويف لكنيسة الشرق   )  ٤(
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٤١

عنـدما نقـول إن اهللا    .رجياً للثالوثتعين استعالناً خا القوى:" يقول عنها لوسكي معرفا ا 
غري أا حكمة وحياة وحق وحمبة فنحن إمنا نعين القوى أي ما يأيت بعد اجلوهر وهي استعالناته الطبيعية 

، هلذا ال يطلق تقليد الكنيسة الشرقية خبالف الالهوت الغريب أمساء الصفات خارج كيان الثالوث نفسه
اهللا ( يصبح الروح القدس أبداً حمبة األب واالبن عنـدما نقـول   على العالئق بني أشخاص الثالوث وال

، احملبة، القوة اليت متلكها يكون يف ذهننا جالء مشترك) إن األقانيم اإلهلية متحدة باحملبة املتبادلة (أو  )حمبة
  . )٢( "األقانيم الثالثة وذلك ألن وحدة الثالثة هي أعلى حىت من احملبة 

تصـفوا ـا أي   لي –أي النصارى –در من اإلله وتشع على املؤمنني القوى صفات إهلية تصف
وإمنـا هـي    ويف ذات الوقت ليست من جوهر اإلله، ، وهذه الصفات غري خملوقة،بذات الصفة اإلهلية

لوهية دون اجلوهر الذي ختتص به األقانيم الثالثة، ولذا فاملشاركة فيهـا مشـاركة يف   مستوى من األ
  !!!يف اجلوهر اإلهلي   ةاإللوهية دون املشارك

، ولكي تبقى اإلهلية جراء املشاركة يف الصفاتويقولون بذلك ليهربوا من القول بتكثر األقانيم 
، أمـا النصـارى   يف اجلوهر اإلهلـي  ةفإن تلك الثالثة ستكون وحدها املشترك!! األقانيم ثالثة فقط 

مشاركتهم لـه يف   اإلهلي معن اجلوهر الختالف جوهرهم ع املشاركون يف احملبة فهم يف درجة دوا؛
  .صفاته واليت أمهها احملبة

وعليه فاحملبة النصرانية قوى إهلية غري خملوقة ولكنها ممنوحة هلم وحدهم ليشاركوا فيها إهلهـم  
  .وحتقق هلم الوحدة معه 

 الدين، ا احملبة اليت يتصف ا النصراين، أي حبه لربه ولشركائه يفواملقصود باحملبة النصرانية هن
فهو كذلك خـارج  . ، فكما أن الروح القدس هو حمور احملبة يف الثالوث املزعومأي صفته اليت يتصف

، أي أن احملبة الذاتية هي مصـدر  مينح تلك الصفة اليت يتصفون ا الثالوث فإنه عند النصارى هو الذي
  .نفوساحملبة املوجودة يف نفوس النصارى فهو املانح هلا الباعث إياها يف ال

نسانية املركبـة يف  والروح القدس حبسب اعتقادهم ال تقتصر مهمته على بعث وإحياء احملبة اإل
ـ  ،النفس البشرية ا أفراد الثالوث بعضهم بعض يف  اوإمنا دوره يكمن يف سكب احملبة اإلهلية اليت حيب

د انسكبت يف قلوبنا قألن حمبة اهللا " :ن على ذلك مبا جاء يف رسالة بولسويستشهدو .لوب النصارىق
  .)٣( "بالروح القدس
يعين أن الروح القدس يفيض يف قلوب املسـيحيني  " :ل اخلوري بولس يف تفسري هذا النصيقو

                                                                                                                                          
 .٣٨٥ص: معجم اإلميان املسيحي  )  ١( 
  " .بتصرف يسري"  ٦٨ص: حبث يف الالهوت الصويف لكنيسة الشرق    )  ٢(
  ) . ٥:  ٥( الرسالة إىل أهل رومية   )   ٣(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٢

  . )١( "احلب الذي أحبهم به اهللا 
ا أن اهللا إن وجود وعمل روح القدس فينا يؤكد لن" :النصويقول القس فايز فارس معلقاً على 

، لكنه قريب ومؤثر يف حياتنا وبعمل الروح تصري احملبة عـامالً فعـاالً يف حيـاة    ليس كائناً بعيداً عنا
  . )٢( "املسيحي ألن احملبة قد انسكبت يف قلوبنا بالروح القدس املعطى لنا 

   )٣( "ألن احملبة هي من اهللا : " األوىل كما يستندون إىل ما ورد يف رسالة يوحنا
  .م تنبع من اهللا وال نبع هلا من النفس اإلنسانية ي أم يعتقدون أن احملبة اليت فيهأ

ومبا أن هذه احملبة هي عطية من اهللا وال تنبع من النفس البشرية فإا ليست من طبيعتها وإمنـا  
ولذلك فال ميكن  ة مشتركة بني اهللا وبني النصراين،، فهي صفعة من اهللا وممنوحة للنصراين فقطهي ناب

:" ها من الداخل ألا كما يقول ولـيم كلـي  وال أمل لإلنسان استنهاضأن توجد عند غري النصراين، 
هذا النوع مـن  : " ،كما يقول)٤( "، بل هو يستمدها كاملة من فوق ليست من تصميم ذاته الطبيعية

ال ميكن أن تنبت مـن األرض لكنـها   "وهذه احملبة  ،)٥( "احملبة ال دخل له إطالقاً بالعواطف الطبيعية 
كما يؤكـد   )٧( "وال شأن هلا على اإلطالق مبجهودنا الشخصي "، سب قول فهيم عزيزح )٦( "مساوية

  .)٨( "ال نبع هلا يف املخلوق " كلي بأا 
وهذه احملبة كما يقولون متيز النصراين؛ إذ ال توجد عند غريه من الناس، فما يتصف به اإلنسان 

، بل قد جد يف الشرير كما توجد يف الصاحلوغري النصراين من أنواع احملبة هي جمرد عواطف بشرية قد ت
  .ختتلف كلياً عما يعرفه النصارى من حمبة مياثلون فيها إهلهم 

، ج الطبيعة وبال عالقة بقلـب اهللا يف أفضل حاالا من نتا" :ريون أن احملبة عند غري النصراينف
طبيعة اإلنسان عن طبيعة  ومثل هذه احملبة هي عاطفة تسمو يف نوعها عن عاطفة احليوان بعدد ما تسمو

فهي حمبة فوق الطبيعة وتستمد نوعها وبواعثها  –أي احملبة النصرانية  –، أما حمبة الطبيعة اجلديدة احليوان
  .)٩( "ومصدرها من املسيح 

  .وكما أن هذه احملبة ال تكون لغريهم فهي كذلك ال خيلو منها أي منهم على اختالفهم

                                                
  ] .٢٨/ ٥:[املدخل إىل الكتاب املقدس  )  ١(
  . ١٦٣ص : األخالق املسيحية  )  ٢(
  ) . ٧:  ٤: ( رسالة يوحنا األوىل  ) ٣( 
  . ٢٩١ص: حماضرة يف شرح رسائل يوحنا الرسول  ٢٠   )  ٤(
  . ٢٩١ص: املرجع السابق   )  ٥(
  . ٢٥٧ص: الفكر الالهويت يف كتابات بولس  )  ٦(
  . ٣١٠ص: حماضرة يف  شرح رسائل يوحنا الرسول  ٢٠  )  ٧(
  . ٢٢٨ص: املرجع نفسه   )  ٨(
  . ٣١٩ص: حماضرة يف شرح رسائل يوحنا الرسول ٢٠  )  ٩(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٣

، و ليست موهبة قاصرة علـى  ت يف كل إنسان ولكنها لكل مسيحيسفهي لي:" يقول فهيم عزيز    
  . )١( "بعض الشخصيات املسيحية ولكنها تعطى لكل مسيحي 

اإلهلية،وهي وعلى كال القولني الشرقي والغريب فاحملبة اليت يتصف ا النصراين هي ذات الصفة 
وعليه فهم باتصافهم ـا  . وهية التامة، وان كان القوالن يشريان إىل إا دون اإللفوق الطبيعة البشرية

ن كانوا أقرب إو!!؛ أي دون اإلله وفوق اإلنسان لوهة التامة وبني البشرية احملضةيقعون يف مكانة بني األ
  .لإلله التصافهم بصفاته 

  :  محبة اهللا لخلقھ -٣
الثالوث وتعدته  احملبة الذاتية قد خرجت عنف  خللقهالنوع األخري من احملبة اإلهلية فهو حمبة اهللاو

ي خلقه اهللا على صورته مشاا الذ ،شمل حمبوبني جدد هم اجلنس البشريبعد أن خلق اهللا اخلالئق، لت
. فإن اهللا حيب اإلنسان حمبة خاصـة  ،اهللا واإلنسان وبسبب ذلك الشبه وتلك الصورة املشتركة بني.له

  .سان قادرا على مبادلة اهللا ذلك احلب وتلك املشاة جتعل اإلن
كويين تفصيل يف ذلك فإن لإلنسان يف جمال حمبة اهللا للخالئق وضع خـاص وحمبـة   ولتوما األ

. هي من باب حمبة الصداقة . كويين ، احليوانات الناطقة خاصة؛ إذ حمبة اهللا لإلنسان أو كما يسميه األ
إال  -عنده -وهذا  ال يتأتى . ومكافأة احملبة مبحبة مثلها. أطرافهاوحمبة الصداقة مما مييزها تبادل احملبة بني 

بني اهللا واإلنسان، أما حمبته لسائر املخلوقات فهي من باب حمبة الشهوة أي يريدها ويشتهيها لنفسـه  
  .وحملبوبه اإلنسان ؛وذلك ألا ال تستطيع مبادلته احلب

ات الناطقة اليت يعوض فيها مكافأة احملبـة  الصداقة ال ميكن أن تكون إال مع املخلوق:" يقول 
  .)٢( "باحملبة

فاهللا إذاً يف احلقيقة ليس حيب  ،أما املخلوقات الغري الناطقة فال تستطيع التوصل إىل حمبة اهللا " 
املخلوقات الناطقة  ه حمبة الشهوة من حيث يسوقها إىلاملخلوقات الغري الناطقة مبحبة الصداقة بل مبا يشب

  .)٣( "أيضاً ليس ألنه مفتقراً هلا بل بسبب خرييته ونفعنا ألننا نشتهي شيئاً لنا ولغريناوإىل ذاته 
وذلك حلبه  ن الكائنات األخرى واليت هي دونه حببه،وكذلك عند أوغسطني يتميز اإلنسان ع

وذلك احلب له يتميـز   وبذلك الشبه ،اليت هي موضع شبه مع صورة اهللا تعاىل لوجوده وكيانه ومعرفته
، ت احملسوسات اجلسدية مواضع حلبها؛إذ هي غاية اخلري عندهااليت ظل األخرى تاإلنسان عن الكائنا

الذي يف حقيقته  وكيانه وحبه لذلك الوجود والكيانبينما اإلنسان أرقى من ذلك ملشاته هللا يف وجوده 
وهو  األول للحب ذلك احلب الذي هو يف حقيقته املوضوع، ب الكيان واملعرفةحيحب للحب الذي به 

                                                
  . ٢٨٢ص: الفكر الالهويت يف كتابات بولس  )  ١(
 ].١/٢٨٠:[ اخلالصة الالهوتية   )  ٢( 
 ].١/٢٨٠:[ املرجع نفسه  )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٤

  .اهللا تعاىل
، أقول إا بعيدة عن ما نعرفها هي صورة للثالوث ساميةإن صورة اهللا فينا ك: " يقول يف ذلك 

اهللا كل البعد، بينها وبينه مسافات ال حد هلا وال تشاركه ال يف األزلية وال يف اجلوهر، من بني أعمالـه  
  .)١( "، عن طريق الشبهأكثر فأكثر ىل أن تصلح لتقترب منه،، وتتوق إا أا تلك اليت تدانيه بطبيعتهاكله

ألحببنا احلياة اجلسدية  لو كنا حيوانات:" ويقول عن الفرق بني حب اإلنسان وحب احليوان 
أما حنـن البشـر   ...قى لنا على أي شيء آخر نشتهيه ، وقد يكون كافياً لنا ذلك اخلري وال يبواحلسية

واحلب األزيل واحلقيقـي، هـو ذاتـه     ةي األزلية احلقة واحلقيقة األزلياملخلوقون على صورة خالقنا ذ
  .)٢( "بوب ، األزيل احلقيقياحمل الثالوث

ن ن احلب يف اإلنسان إىل اهللا ذاته وليس خلري اإلنساإ، فًء على ذلك الشبه يف احلب اإلهليوبنا
  .كالثواب واإلنعام الذي يرجو أن جينيه من حبه هللا،

  .)٣( "ففيه وحده جتد الكفايةخرياً واحداً حيوى مجيع اخلريات  أحبب:" يقول يف ذلك 
وال حيب اإلنسان والنفس إال . فاحملبوب احلقيقي يف كل صورة من صور احملبة احلقيقية هو اهللا 

  .وذلك باعتباره احلب الذي به وجدت األشياء ؛مبقدار مشاتها هللا
عنده ما دون  ، وال يصحا القريب فيحب كالنفس، أمهللا جيب أن تتفوق على حمبة النفسوحمبة ا

   )٤( ".كل إنسان حيب قريبه كنفسه إن كان حمباً هللا" :ذلك من دعوى احملبة
  )٥( "، مث قريبك كنفسكعليك أن حتب اهللا فنفسك"  

وهذه احملبة اخلاصة للبشر تتقيد يف النصرانية بشرط جيعلها أكثر خصوصية وهو قبول املسيح إهلاً 
نهي عنها؛ فقد اإلنسان بعد سقوطه يف اخلطيئة املتمثل يف عصيان آدم وأكله من الشجرة امل ذإ مصلوبا؛

وظلت تلك القطيعة حىت  .ان تبادل احلب بني اهللا واإلنسانومل يعد باإلمك تلك الصورة وذلك الشبه،
م بدال عنـه  اب معصية آدليصلب وينال عقإلنسان فأرسل ابنه احلبيب متجسداً فاضت حمبة اهللا على ا

وبذلك عادت العالقة بني اهللا والبشر ولكن هذه املرة عادت .وليغسل بدمه خطايا اإلنسان  ،وعن ذريته
املسيح إهلا مصلوبا، فمن قبل املسيح ينـال   اإلنسان الذي قبلخبصوصية أكثر؛ إذ عادت بني اهللا وبني 

  .وحده حمبة اهللا من جهة ويكون قادرا على مبادلة تلك احملبة
ينرب العهد اجلديد على ضرر التغري عن شكلنا لنكـون متناسـقني أو   :"ول القس فايز فارسيق

                                                
 ].٢/٤٢: [مدينة اهللا   ) ١( 
 ].٤٧/ ٢: [لسابقاملرجع ا  )  ٢( 
 .١١٤ ص: وأقواله -سريته: القديس أوغسطينوس   )  ٣( 
 .١٧٨ص : وأقواله -سريته: القديس أوغسطينوس   )  ٤( 
 .١٨٠ص :  وأقواله -سريته: القديس أوغسطينوس   )  ٥( 
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٤٥

فباإلميان به واالحتاد معه كصـورة اهللا تعـود    مشاني صورة املسيح الذي هو صورة اهللا غري املنظور،
ـ يف اإلن ةن صورة اهللا األدبية تظل كامنأوهذا يعين . عالقة الصحيحة بني اإلنسان واهللال ان بصـورة  س

   .)١( "، لكنها تظهر بوضوح عندما يؤمن باملسيح ويتشبه بهمشوشة بالرغم من خطيته
وتقديسـهم ومـنحهم   تدبري فدائهم :" فيذكر أا تتمثل يف  تلك احملبة سنِأويصف جيمس 

  .)٢( "، ومل تكتف بذلك بل طلبت أن ب للمخلوق نصيباً من الصفات اإلهلية عينهااخلريات الروحية
ـا  ذه احملبة اليت حيبهم ا اهللا هي ذات احملبة الدائرة بني أقانيم الثالوث؛ أي احملبة اليت حيب وه

  !!.، أو قل حيبهم كما حيب ذاته، إذ الثالوث عندهم واحداألب االبن، واالبن األب
حمبـة   ته البنه، ألنه حيبهماألب نفسه حيبهم مبحبة مماثلة حملب: مزايا املؤمنني:"يقول مىت هنري 

  .)٣( "أبدية
ـ   ب اإلخـوة  وبذلك يكون للمسيحي مكانة االبن وحمبة األب له،كما أن املسيح حيبـهم ح

  .، إذ هو أخوهم يف األب وصديقهم ملعاشرته هلم يف األرضواألصدقاء
  .فقد أحبهم وهم خطاة معرضون عنه ومعرفتهم به، ،سابقة على حمبتهم لهوحمبة اهللا للنصارى 
، وما حمبة اإلنسان هللا إال نتيجة ان أوالً وفداه وجناه وقربه إليهذي أحب اإلنسفاهللا تعاىل هو ال

  .ذه احملبة املبذولة بدون استحقاقهل
ذا أظهرت حمبة اهللا فينا بأن أرسل ابنه الوحيد إىل العامل لكـي  : "  يف هذا املعىن يقول يوحنا

  .)٤( "هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة خلطايانا ، بل إنههي احملبة ليس أننا أحببنا اهللا يف هذا. حنيا به
احملبة اانية مفهوم وهو  ،وذا النص والنصوص املماثلة له قام املفهوم اجلديد للمحبة النصرانية

 ن ولو مل يكونـوا يسـتحقو  اليت حتمل صاحبها على بذل نفسه من أجل أحبائه حىتة املضحية الفادي
ن يكـون يف  ومعىن كوا جمانية أن تعطي ابتداء دون أ. يف حبه، وبدون ذلك ال يكون صادقاً التضحية

  . ، أو أن يفعل فعالً يستحق مقابلة احلب احملبوب ما يستحق احلب
فاهللا أحبهم ا وعليهم أن حيبوا بعضهم الـبعض   .بيعة احملبة اإلهلية عند النصارىوهذه هي ط

  . كما أحبهم اهللا
ما أعلن إال على الصليب، فبصلب املسيح، ورضا اهللا عن وهذا املفهوم اجلديد للمحبة اإلهلية 

 وهكذا يربطون، رف الناس به طبيعة حمبة اهللا هلم، أسس هلذا املفهوم، وعرىهذا الصلب يف زعم النصا
  .ون هذا الصلب دليل حمبة اهللا للناس، بل وجيعلزعوم كفارة خلطاياهم وبني احملبةاملبني صلب املسيح 

                                                
 .١٣١ص:علم األخالق املسيحية   )  ١( 
  . ١٥٦ص : علم الالهوت النظامي  )  ٢(
 ]. ١/٧٥٣:[التفسري الكامل للكتاب املقدس  )  ٣( 
  ). ١٠- ٩: ٤:(رسالة يوحنا األوىل   )  ٤( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٦

 ينبغي أن توجد احملبة من اإلنسـان هللا ، الفادية املبذولة لإلنسان بال استحقاقونتيجة هلذه احملبة 
  .تعاىل وهي هنا مسببة مبحبة اهللا له 

أيها األحباء "  :، يقول يوحناومن لوازم حمبة اهللا لإلنسان أيضاً أن حيب النصارى بعضهم بعضاً
  .)١( "ضاً إن كان اهللا قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضاً أن حيب بعضنا بع

ذلك اإلميان املبين وكلما أحب النصراين إخوانه النصارى كلما ازداد ثباتاً يف إميانه، وحتقيقاً له،
، يقول يوحنا يف ذلك  على االعتراف بكون عيسى عليه السالم ابن اهللا وأنه فدى البشر وخلصهم بدمه

احملبة اليت هللا فينا  وحنن قد عرفنا وصدقنامن اعترف أن يسوع هو ابن اهللا فاهللا يثبت فيه وهو يف اهللا : " 
  )٢( "، ومن يثبت يف احملبة يثبت يف اهللا واهللا فيهاهللا حمبة

 هلم سابقة إلميام بـه  ويذكر بولس الفكرة نفسها اليت قال ا يوحنا، اليت مفادها أن حمبة اهللا
لسالم على أن ميوت ويقبل ا، فقد أحبهم وهم خطاة وهذه احملبة هي اليت محلت املسيح عليه وصالحهم

، شمل التضحية بالروح ألجـل احملبـوب  ، هذا األمر الذي ميثل قمة احملبة إذ يالصلب واإلهانة ألجلهم
فإنه باجلهد ميوت أحد ألجل بار، رمبا ألجل الصاحل جيسر أحد أيضاً أن ميوت ولكن اهللا بـني  " :يقول
بن اهللا الـذي  اإميان : "... ويقول يف غالطية )٣( "، ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا ناحمبته ل

  )٤( "نفسه ألجليأحبين وأسلم 
وذلك احلب املميز  -تعاىل اهللا –فاحملبة املطلوبة بني املسيحيني هي ذات احملبة اليت حيبهم ا اهللا 

ـ . هو خاصية للنصارى ال يشاركهم فيها أحد . ك إذ هو وصية جديدة مبعىن أا مل تكن فيمن قبل ذل
  .)٥( "، هي أن حنب بعضنا بعضاً حملبته هو لنا أعطانا الرب وصية جديدة:"  هنرييقول مىت

_ تعـاىل اهللا _وأما العالقة بني حمبة النصراين لشركائه يف الدين وبني حمبته هللا فتكمن يف أن اهللا 
عي أن جتـب  الطبي ، وقد ثبتت حمبته هلم، فمنئه هلم بابنه الوحيدقد برهن على أنه حيب النصارى بفدا

  .حمبتهم على كل مؤمن به
أيها األحباء : ( حمبة اهللا إلخواننا تلزمنا مبحبتهم :"يقول مىت هنري يف تعليقه على رسالة يوحنا 

وهذه حجة مقنعة ال ميكن دحضـها  ) بعضاً غي لنا أيضاً أن حيب بعضناإن كان اهللا قد أحبنا هكذا ينب
ك الذين أحبهم اهللا األزيل؟ ، جيب أن تثين علـى حمبتـه وأن   فهل من املمكن أن نرفض أن حنب أولئ

  . )٦( "ننجذب إليها وتبعاً لذلك حنب وننجذب إىل من حيبهم هو
                                                

  ). ١١: ٤:(رسالة يوحنا األوىل   )  ١( 
 ).١٦: ٤:(املرجع السابق  )  ٢( 
  ).٨: ٥:(الرسالة إىل رومية  )  ٣( 
 ).٢٠: ٢:(الرسالة اىل غالطية  )  ٤( 
 .١٧٦ص : التفسري الكامل للكتاب املقدس  )  ٥( 
  ]. ٢/٦٠٥:[التفسري الكامل للكتاب املقدس  )  ٦( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٧

  

  :  أنواع المحبة اإللھیة في النصرانیة بحسب ماھیتھا وطبیعتھا: ثانیًا
ل على إنكار الذات حتم ،النصرانية حمبة باذلة مضحيةن احملبة أإذا عدنا إىل مفهوم احملبة القائل ب

  .جند أن حصر احملبة يف هذا املعىن غري جممع عليه عند النصارى  ،خلري احملبوب دون انتظار املقابلوالعمل 
وإمنا احملبة اإلهلية عند معظم النصارى تدل علـى معنـيني مهـا املعـرب عنـهما بكلمـيت       

  .اليونانيتني  "إيروس"و"أغايب"
الذي يضحي ألجل خري احملبوب دون تعلقه يه عن اإلغراض دل على احلب الرت كما مر تيبوأغا
ولعله يقابل العشق اإلهلي املعروف عند  ،مة إيروس على حب الغرام أو اهلوىبينما تدل كل. بغاية أخرى

  .متصوفة املسلمني 
  .و حياول النصارى إظهار احملبة يف دينهم بصورة احملبة الرتيهة اانية، الباذلة 

 .، ووجودمها معا يعد مشكلة يف مفهومهم للمحبةأن املعنيني موجودان عندهم قيقةإال أن احل
ت املسـيحي يف خلطـه بـني    نقده الالهو" أنديرس ناجيرن"الالهويت السويدي وينقل بول تلش عن 

ه يدمج بني نأإذ يرى  ؛وخيص بالنقد أوغسطني. "agape and eros:"وذلك يف كتابه  ،املفهومني
أوغسطني وعن املفهوم النصراين بعامة موضـحا مـذهب    ويدافع تلش عن. حداملفهومني مبركب وا

، فالـ نا جند كال العنصرين عند أوغسطنيوناجيرن على صواب يف قوله إن:"أوغسطني وموقفة منه قائال
agape  والـ.، الغافر هللا اجلديد الذي يعين الطابع الشخصي هو عنصر احلب يف العهدeros   ميثـل

ويف الهـويت  :"مث يقول " ، ميثل الرغبة يف االحتاد معهباعتباره اخلري األمسى" هللا"وقات وق سائر املخلش
  )١( "جتاه اهللا  احلب ، لن تستطيع أن تتحدث عن erosأوضحت أنك إذا أزلت  لـ  " النسقي 

خاصا  سوهكذا فهو جيعل األغايب خمتصا حبب اهللا لإلنسان املرتبط بالغفران، بينما جيعل اإليرو
  .حب نازل واإليروس حب صاعد  فاألغايب ،ب اإلنسان هللاحب

اليت حياول بول تلش  لإلنسان وبني حب اإلنسان هللا ولكن هذه الصورة املميزة بني  حب اهللا
  .تصوير احملبة النصرانية ا، ليست على إطالقها 

الشخصـية  وهذه ، ختالف يف قصر احملبة على هذا املعىن ذ جند شخصية ذات ثقل يف املسيحيةإ
يكت وهو البابـا بنـد   ؛ ىعصومة عند طوائف كثرية من النصارمن الشخصيات املقدسة وامللهمة وامل

  .السادس عشر بابا الفاتيكان احلايل ،والشخصية األوىل يف النصرانية اليوم
  "أغايب و إيروس: حمبة اهللا:"حتت عنوان : يقول 

ديد، تعين احملبة املُضحية اليت تبحث فقط عن عبارة أغايب، اليت ترِد مرات عديدة يف العهد اجل"

                                                
  .١٤٥ص: تاريخ الفكر املسيحي  )  ١( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٨

خري اآلخر؛ أما عبارة إيروس فتعين باملقابل، حب من يرغب يف امتالك ما ينقصه، ويتوق إىل االحتـاد  
ففي الواقع هل يستطيع اإلنسان أن يقدم هللا   .احملبة اليت حييطنا ا اهللا، هي دون شك األغايب. باحلبيب

وبالتايل فاخلليقة هي اليت حتتاج إىل اهللا يف كـل  : اإلنسان وما ميلكه هو عطية إهليةخرياً ال ميلكه اهللا؟ 
  ....ولكن حمبة اهللا هي أيضاً إيروس. شيء

اليت "هي تلك القوة  –كما يقول ديوجينيوس  –اإليروس، . على الصليب يظهر إيروس اهللا لنا
 ,De divinis nominibus)باحلبيب ال تسمح للعاشق باالنغالق على ذاته بل تدفعه اىل االحتاد

IV, 13: PG 3, 712).     ر"أيإيروس متهو) "N. Cabasilas, Vita in Cristo, 
بسبب نتائج خطايانا اليت أخـذها    أكثر من الذي محل ابن اهللا على االحتاد بنا لدرجة أنه تأمل) 648

  على عاتقه؟
إنه هو عالمة حمبـة اهللا  ! ون على الصليبلتقي أيها األخوة واألخوات، لنتأمل باملسيح املطعن

اهللا نفسه . األغايب واإليروس، بعدان غري متناقضان ال بل كل واحد منهما ينري اآلخر املذهلة، حمبة فيها
لقد اعترف مىت الرسـول  . هو عطشان حملبة كلّ واحد منا: يلتمس احملبة من خليقته -على الصليب  -

  .يده يف جرح جنبه بعد أن وضع" رب وإله"بيسوع كـ 
من القديسني قد وجد يف قلب يسوع التعبري األمسى عن سر احملبة  اكثريوليس من العجب أن 

يف احلقيقة، . هذا؛ حىت أنه ميكن القول بأن إيروس اهللا لإلنسان هو يف الواقع، التعبري األمسى عن األغايب
التواقة إىل املبادلة، ميكنها أن متنح نشوة ختفف وحدها احملبة، اليت جتمع بني عطاء الذات ااين والرغبة 

  )١( "من حدة التضحيات الشاقة
  
  
  
  
  

                                                
ــان،   )  ١(  ــاين  ٢١الفاتيك ــرين الث ــوفمرب(تش ــر:  ٢٠٠٦)ن ــادس عش ــدكتس الس ــرف.بن ــع.بتص ــن موق  :   م

www.custodia.org/1god  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٩

  المبحث الخامس
  خصائص المحبة النصرانیة، ومكانتھا

  

وذلك بغض النظـر  . من خالل دراسة ما سبق ميكن إمجال ما يراه النصارى خصائص للمحبة
حملبتـهم   اصفاتفاملقصود هو عرض ما يعتقدونه . ة ص مع احملبة النصرانيعن صدق توافق تلك اخلصائ

  .اإلهلية 
وجيعلون مـن   وذلك قمة البذل، ،واملقصود أا تعطى وال تنتظر املقابل:  محب ة مجانی ة  : أوًال

  .املقابل  إذا أحبهم وبذل نفسه هلم دون انتظار. انيةاملسيح الذي هو اهللا باعتقادهم مثاالً لتلك احملبة ا
ال  املسيحية ال تؤسس على انتظـار رد احملبـة أي  واحملبة :" يقول القس فايز فارس عن جمانية احملبة 

  .)١( "تنتظر رد احملبة كشرط لتقدميها
وإن :" وتعاليم املسيح عليه السالم الشفهية تدل على ذلك املعىن إذ يقول لوقا ناسباً للمسـيح 

لكم، فإن اخلطاة أيضاً حيبون الذين حيبوم، وإذا أحسنتم إىل الـذين  أحببتم الذين حيبونكم فأي فضل 
جون أن تستردوا وإن أقرضتم الذين تر. حيسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن اخلطاة أيضاً يفعلون هكذا

  . )٢( "فإن اخلطاة أيضاً يقرضون اخلطاة لكي يستردوا منهم املثل  ،منهم فأي فضل لكم
وكأمنا يريد السيد املسيح أن يقـول إن اإلنسـان   :" معلقاً على النص السابق يقول فايز فارس       

أما حمبة أبناء امللكوت فيجب أن ختتلف )  Philio(العادي ميكن أن تكون عنده حمبة الزمالة والصداقة 
  )٣( ."إا ال تعطي لكي تأخذ ، بل تعطي ألن طبيعتها العطاء. عنها ألا تعطي جمانا وبسخاء

إال أا تعطي معىن أكثر وهذه اخلاصية تتداخل مع اخلاصية السابقة :  تعطى بال استحقاق:  ثانیًا
، إمنا يشترط أن يكون فيه ما يستحق احلب، وهو أن هذا احملبوب املبذولة  له تلك احملبة اانية ال حتديداً

  .صفة هذه احملبة هي احلب بدون نظر لسبب يستحق عليه احملبوب احلب
ـ   املسيحية ال تعطي باالستحقاقواحملبة :" ايز فارس يقول ف ى صـفات أو  ، وال تعتمـد عل

إن احملبة العادية تتجه حنو صفات معينة تستحق احملبة مثل اجلمال والصـالح  . امتيازات من تتجه حنوه
 لكن احملبة املسيحية ال تنظر إىل كل هـذه .. .والرقة والوفاء والذكاء واملرح وغري ذلك من الصفات 

  .)٤( "األمور
  ."كون احملبوب مسيحياً" أال وهيإال أن القس يعود ليعطي ما ميكن أن نسميه علة لتلك احملبة 

ه واسـتحقاقه عنـدما   لكن املسيح يريد أن يبني أن حمبة اهللا ال تقيس الشخص بقيمت:" يقول 
                                                

 .٧٧ص :علم األخالق املسيحية   )  ١( 
 ). ٣٤ – ٣٢: ٦:(لوقا   )  ٢( 
 .٧٧ص :علم األخالق املسيحية   )  ٣( 
  .٧٨ص :علم األخالق املسيحية   )  ٤( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٠

من احملبة بقدر ما ترى له ، إا تقيس قيمة الشخص وتقدم عله احملبة اإلنسانيةهذا ما تف. تعطي نفسها له
  .، وحمبة اهللا هي اليت ختلق القيمة لكن حمبة اهللا ليست هكذا، فإن اهللا خالق. أنه يستحق

، وحىت إذا كانت هذه الصورة ى صورة اهللاإن اخلاطئ يف نظر اهللا له قيمة معينة كمخلوق عل
عمل الـروح القـدس الـذي    قد تشوهت يف اإلنسان بسبب اخلطية لكنه يستطيع استعادا باإلميان و

  .انسكبت احملبة فيه ، واحملبة تنري فيه احلياة 
عطي قيمة معينة لكائن ال قيمة له، عندما نقول إن حمبة اهللا هي اليت ختلق القيمة، ال نقصد أا ت

إن حمبة اهللا يف املسيح حتقق إمكانيات لإلنسان قيمته اليت فقدها بسبب اخلطية، واحملبة تعيـد لإلنسـان   
  .)١( "حلياة ألا ختلقه من جديدا

  :فهنا جند علتني للمحبة أحدمها أخص من األخرى 
، وذلك أن البشـر  أن يكون املخلوق بشراً" البشرية " إمكانية نيل احملبة وهي: مكانية تعطي اإل :األوىل

  .خملوق على صورة اهللا وشبهه
وهنا فاحملبة وإن كانت تعطـى  . باً مصلوباًأخص منها وهي قبوله للمسيحية، وإميانه باملسيح ر :والثانية

  .بال استحقاق إال أا معلولة باعتناق املسيحية 
. ا النصارى كميزة حملبة إهلهم هلموهذه من أهم اخلصائص اليت يتمسك  : )٢( )فادية (  مض حیة : ثالثًا

  .إلنسانوكمال صورا يف املسيح املصلوب لغاية واحدة هي حمبته ل .ابعضوحمبتهم بعضهم 
ن حيب غريه من شركاء دينه مبحبة تستلزم الفداء أإذ هو مأمور به احملبة الفادية يؤمر كل نصراين؛ وذ

  . والتضحية متمثلة صورة املسيح املصلوب 
  :المحبة عامل اتحادي: رابعًا 

  .)٣( "احلب اإلهلي عامل احتادي ال جيارى : " يقول مىت املسكني 
هلية تربط بني احملب واحملبوب، وصورة ذلك يف الثالوث حمبة كل أقنوم ومعىن ذلك أن احملبة اإل

  .لألخر هي الرابطة والسر يف وحدة األقانيم داخل الثالوث
يف الروح القدس الذي للنصارى هي الرابطة بينه وبينهم واملتمثلة  –تعاىل  –وكذلك حمبة اهللا 

  .يربط بينهم 
، املوحد هلا؛ ولذا يرى النصارى أن هناك وحدة لنصرانيةابط بني أفراد الكنيسة اوأخرياً هي الر

  . نيسة وهذه الوحدة هي بفعل احملبة، ووحدة داخل الكوثهم املعبود، ووحدة بينهم وبينهيف ثال
، حمبـة اهللا  بة البشرية أو احملبة الطبيعيةاحملبة اإلهلية شيء آخر غري احمل: "  )١( يقول مىت املسكني

                                                
 .٨٠ص:لم األخالق املسيحيةع  )  ١( 
  .، والفصل الثاين من الباب الثاين٤٩ص:املبحث السابق: راجع يف هذا البحث  )  ٢( 
 ].٦٢٣/  ٢: [الروح القدس الرب احملي   )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥١

هي ليست صفة بل طبيعة إهلية ذات فاعليـة  . يعتها منها إىل أي شيء آخر نعرفه أقرب إىل النار يف طب
شيء  حينما تنسكب فيه وتسكن فيه تغري كل. على كل كيان اإلنسان –كالنار  –عميقة وتأثري شديد 

وتلغي منـه  . ، فتخلق فيه إمكانيات وحتمالت وطاقات وإدراكات جديدة تغري من طبيعته ذاا!! فيه
بسلطان وسيادة ال وتعثرات واضطرارات كان ميئوسا منها، ألن احلب قوة مصححة ومؤدبة ضعفات 

، غايتها يف اإلنسان أن جتعله أكثر مالءمة للحياة مع اهللا متناغما مع إرادتـه املقدسـة   حدود جلربؤوا
كـل   ، حىت يصريه احلب يف الواحد يصنعه يف اآلخر، كل حسب احتياجهومتوافقا مع غايته وما يصنع
بإقناع وبسيطرة وبسر يفوق  ، يعملاد ال جيارى، فاحلب اإلهلي عامل احتإنسان قريبا من أخيه اإلنسان

الشركة مـع اهللا ومـع   ، حياته على األرض، هو رباط الشركةهو أمثن ما يقتين اإلنسان يف . الوصف
  .)٢( "وال حب بدون الروح القدس، ال شركة بدون حب القديسني،

هـي عالقـة   " احملبوب" راين والنص" احملب " أي أا تقيم عالقة خاصة بني اهللا  : ویةنمحبة ب: خامسًا
  . وية ينال النصراين كل خصائص البنوة ومميزاا وذه احملبة البن .البنوة

حلب الناري ونوعيته ألن سـره  لو أدركتم فاعلية هذا ا! آه يا أحبائي : (يقول مىت املسكني 
أن حتول طبيعتنا، كما حتـول  كنار إهلية قادرة وطبيعته ظهرت  ،در على الوالدةعميق، فقد ثبت أنه قا
اليوم ( كذا ارتضى يف هذا بنه الوحيد احملبوب هاألن باحلب الذي أحب اهللا به . النار التراب إىل ذهب

سه أن حيبنا بذات احلب اإلهلي، ويسكب من روح قد –إن  جاز هذا التعبري  –)يوم اخلمسني ) ( اإلهلي
ومن األرض إىل السماء، كرامة البنه الذي نزل إىل ترابنا، الـذي   علينا علناً، فنقلنا من عبيد إىل أبناء،

  !...ذبح ذاته من أجلنا 
، هكذا ألنه كما أحب اآلب القدوس ابنه! !وماذا كانت صورة هذا احلب ؟ كانت وثيقة تبين 

التبين ، الذي أصبح لنا به كل احلق أن ندعو اهللا  وبذات الروح أحبنا وأرسل روح ابنه إىل قلوبنا، فكان
صرخ فينـا شـاهداً أننـا أوالد    الروح القدس الذي سكبه علينا اآلب هو ذاته الذي ي) يا أبا اآلب ( 
  .)٣(!"اهللا

فإن احملبـة عنـد    ،وهذا التبين اخلاص القائم على احملبة يأخذه النصارى عن بولس املؤسس له

                                                                                                                                          
يزيدعلى الـ  دير األنبا مقار وفيه ألف ما امسه يوسف اسكندر  أحد بطارقة األقباط األرثوذكس انقطع للرهبنة يف: مىت املسكني   ) ١( 

جملدا، كما ألف جملدا ضخما عن القديس أثناسيوس يف  ١٦مقالة، منها شروحاته ألسفار العهد اجلديد يف  ٣٠٠كتابا و ١٨٠
وهو صاحب . صفحة، وبعض هذه الكتب ترجم إىل لغات عديدة ٨٠٠صفحة، وجملدين عن الرهبنة يف مصر يف  ٨٠٠حوايل 

يث يقوم بإعادة ترمجة النص والتعرف على كاتبه، مث يبدأ يف الشرح والتفسـري مـن   منهج خاص يف تفسري الكتاب املقدس؛ ح
عاما، ودفن يف دير أبو مقار ) ٨٧(عن عمر يناهز ) م٢٠٠٦يونيو  ٨(يف " مىت املسكني"وقد تويف األب . خالل نصوص اآلباء

  .يف حفرة حفرها بنفسه يف اجلبل
 ].٦٢٢/ ٢:[ الروح القدس الرب احمليي  )  ٢( 
 ].٦٦٩/ ٢:[الروح القدس الرب احملي   )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٢

يف نظره قد أصبحوا أبنـاًء هللا األب،  هم احملبوبني، ف نصارىلل –تعاىل اهللا  – بولس تؤدي إىل تبين اهللا
ألن كل الـذين يتقـادون    ":فيقول ،وأخوة للمسيح مشاني له يف الصورة باعتباره األخ البكر األكرب

لـذي  ل أخذمت روح التبين ا، بتاخذوا روح العبودية أيضا للخوف ذ ملإ، فأولئك هم أبناء اهللا بروح اهللا
عرفهم ليكونوا مشـاني  ألن الذين سبق فعينهم سبق ف: " ويقول كذلك  )١( "يا أبا األب "به نصرخ
   .)٢( "ليكون هو بكراً بني أخوة كثريين ،صورة ابنه

، فـالتبين  قد اقتبسها من الوثنية الرومانيـة ، واستخدم هذه اللفظة يف النصرانية وهو أول من
  .ينال كل ما للمتبني، ويرثه كاالبن الصليب متاماً  مصطلح روماين،  جيعل املتبني

لتصـوير  ) التـبين  ( يستخدم الرسول بولس : " يقول كتاب التفسري التطبيقي عن هذا املعىن 
يفقد كل حقوقـه يف عائلتـه   ) املتبىن ( يف احلضارة الرومانية كان الشخص . عالقة املؤمن اجلديد باهللا

احلق الكامل يف تركة ويصبح وارثاً له  ،ته اجلديدةن الشرعي يف عائل، ويكتسب كل حقوق االبالقدمية
زات ومسئوليات ابن يف عائلة ، وهكذا عندما يصبح الشخص مؤمناً فإنه يكتسب كل امتياأبيه اجلديد

  .)٣("اهللا
ويرثون  وينالون ما للمسيح من امتيازات يف التصرف والتدبري، ،ومبا أم أبناء فهم وارثون هللا

  .م السماوي كما يرث االبن أباهأباه
تقاد بـولس  وإمنا هو اع ،ليس استنتاجاً –تعاىل اهللا  –بناً وارثاً هللا اواالعتقاد بكون النصراين 

، ورثة اهللا ووارثون مع املسيح إن إن كنا أوالداً فإننا ورثة أيضاًف: " ، يقول الذي يصرح به وال يوري
  .)٤( "كنا نتأمل معه لكي نتمجد أيضاً معه 

وكالم بولس هنا ال حيتمل معىن آخر غري ما ذكر، فإنه بالتأكيد ال يقصد املرياث الذي مبعـىن  
فـربط  " إن كنا أوالً فإننا ورثة: " سكىن األرض من بعد أهلها الكفار أو الظاملون فإنه يقول صراحة 

ورثة اهللا وارثـون مـع   : " املرياث بكوم أوالد، ومرياث األوالد له معىن واحد فقط، ويؤكده بقوله 
فهو يصرح بأم ورثة هللا مث إم مشاركون للمسيح يف هذا املرياث، مع ثبوت اعتقاده بـأن  " املسيح 

  .املسيح ابن اهللا حقيقة، وهم شركاؤه يف تلك البنوة وما هلا من حقوق 
ف عنهم تكاليتسقط  العبيد إىل مكانة األبناء الذين وهذه احملبة البنوية ترفع النصارى من مكانة

  . وهذه خاصية أخرى للمحبة املسيحية. العبيد، وخترجهم من رق الشريعة
  

  : المحبة ھي الوصیة البدیلة للشریعة:سادسًا
                                                

  ) . ١٥ – ١٤:  ٨:( الرسالة إىل رومية   ) ١( 
  ) . ٢٩:  ٨: ( الرسالة إىل رومية  ) ٢( 
  . ٢٣٩٦ص : التفسري التطبيقي للكتاب املقدس  ) ٣( 
  ) . ١٧:  ٨: ( الرسالة إىل رومية  )  ٤( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٣

، اء تأنف طاعـة العبوديـة  كما أسس هلا بولس ؛ إذ إن حرية األبن ةوهذا بناء على كوا بنوي
احملبة اإلهلية يف النصرانية هـي  . حمبة متبادلةيعة صارمة وإمنا هي وتتالءم مع عالقة خاصة ليس فيها شر

  .والنصارى أبناء مشمولون بتلك احملبة. حمبة أبدية مدللة
، ألن من أحب غـريه فقـد   حد بشيء إال بأن حيب بعضكم بعضاًال تكونوا مديونني أل: يقول بولس

  .)١( "أكمل الناموس 
  : مدى شمولیتھا: سابعًا

  .مشولية احملبة اإلهلية سواء كصفة هللا، أم كهبة منه يصعب هنا اجلزم باعتقاد النصارى
من مميـزات تلـك    مهمةميزة  فنجد طائفة كبرية من النصارى ترى يف مشولية احملبة النصرانية

، لـة ، ولكن هذه الشمولية ال تعين املساواة يف احلب كما قد خيطر بالذهن ألول وه، على غريهااحملبة
 ن، ويستشهدوحمبة عامة لكل العامل خبريه وشرهوعني من احملبة ومها وإمنا مقصودهم بالشمولية وجود ن
ألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل :"على هذه احملبة مبا جاء عند يوحنا 

  .)٢( "من يؤمن به
كـل   حيبكما أن اهللا :"وحمبة خاصة هي ملن يؤمن باملسيحية، جاء يف دائرة املعارف الكتابية

متميـزة   ، يصبح موضوع حمبة اهللا بصورةن يتحد باملسيح باإلميان واحملبة، فماملؤمنني بابنه حمبة خاصة
   .)٣( "واحملبة هنا هي حمبة أعمق من حمبة اهللا للعامل...عمن مل يتحد باملسيح 

ـ بدون إ. يف حني جند تياراً آخر يرى خصوصية احملبة اإلهلية واقتصارها على طوائف معينة داء ب
، وختص هذه الطائفة احملبة اإلهلية بشعب مميز خمتار هو الشعب اليهودي أسباب منطقية لتلك اخلصوصية

  .وحرمان غريهم منها  مقبل املسيحية ، مث إضافة النصارى إليه –بنو إسرائيل  –
عنده باعتبار موضوع فالناس  -قديس احملبة –وهذا الفكر يظهر واضحاً جلياً عند أوغسطني 

  .واحملبون لذوام  ،احملبون هللا: م يصنفون إىل صنفني حبه
ن ، واحملبو،  فاحملبون هللا يشكلون مدينة اهللاوكل صنف بىن مبحبته تلك مدينة مناهضة لألخرى

  .، مدينة الشيطانللعامل يشكلون املدينة األرضية
بىن املدينة األرضية  حب الذات حىت احتقار اهللا ،ا مدينتنييحبان بن:" مدينة اهللا  يقول يف كتابه

، أحدامها تستجدي اخر بذاا والثانية باهللا تفاخرأحدامها تف. مدينة اهللاحىت احتقار الذات بىن وحب اهللا 
  )٤( ."ز ما تفاخر به يف اهللا عالناس واألخرى تصنع ، أ من اد

ـ وتتكون من املالئكة الصـاحلني ومـن ا   ،هللا تلك يف أصلها توجد يف السماءومدينة ا وتى مل
                                                

  ). ٨: ١٣:(املرجع السابق  )  ١( 
 ).١٦: ٣:(ا إجنيل يوحن  )  ٢( 
 ].٣/٨:[دائرة املعارف الكتابية   )  ٣( 
 ).٢/٢١١:( مدينة اهللا   )  ٤( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٤

والذي ينتقلون بعد موم إىل تلك املدينة السماوية وميثل تلك املدينة  ،النصارى الذي يسميهم قديسني
  .، وخباصة رجال الكنيسةيف األرض الكنيسة النصرانية املكونة من احملبني هللا

  .، ويتعذر انسكاا خارجهاها ميكن أن تنسكب احملبة اإلهليةفي الكنيسة وحدف
، املتجسدة يف الكنيسة على هذه الروح اليت هي روح احلب:" ش عن تلك النظريةليقول بول ت

، أقـول  صلية اليت متزقت يف حالة الوجودهيئة وحدة السالم، على هيئة إعادة تأسيس للوحدة اإلهلية األ
  .)١( "هذه الروح هي عبارة عن شيء ال ميكن أن يوجد إال يف الكنيسة

 الكنيسة وتربط بني اهللا وخلقه إمنا تنسكب بواسطة الروح القدس واحملبة اإلهلية اليت تنسكب يف
.    هو هنا الرابط بني الثالوث وبـني الكنيسـة   و، رابط بني اآلب واالبن يف الثالوثالذي هو احلب ال

. بة اخلاصـة الوحيد لنيل تلك احمليسة تلك احملبة بواسطة املعمودية، فالتعميد عنده هو الطريق ومتنح الكن
ذلك تعهدها اليت على النصراين بعد األوىل للمحبة اإلهلية يف النفس التعميد ال ميكن إجياد البذور  نوبدو

تنسكب حمبة اهللا  هالروح القدس من عمله شركتنا مع اهللا إذ ب:" يقول يف ذلك . وتنميتها لتصل للكمال
  )٢( "فينا

ولد أوالً باملعمودية مث بعد ذلك تكمل احملبة ال بد هلا أن ت:" ويقول عن عالقة احملبة باملعمودية 
  )٣( "مبمارستها عملياً 

  .)٤( "، بإرادتنا نقبله يعمل فينا فنصري شبيهني باهللا نناله باملعمودية ونصري أحراراً احلب" 
  :نيأن يوضح لنا سرية هاتني املدينتني عرب التاريخ يضرب لنا مثال وحني يريد أوغسطني

أن  وتفسري ذلك عنـده  ،بينما ميثل قابيل مدينة الشيطان ثل هابيل مدينة اهللاومي: هابيل وقابيل : األول 
ن األول يف الـوالدة مـن آدم   ، قابيل كادينة اهللالوالدة األوىل للبشر كانت لألرض والثانية ملواطين م

  .، ويليه هابيلوحواء
 اليت يقـدمها لنـا   ، فالوالدة األوىلنتني عندما أخذتا تولدان ومتوتانإن املدي:" يقول يف ذلك 

العنصر :" ويقول  )٥( "اجلنس البشري هي والدة مواطن هذا العامل، والثانية هي والدة مواطن مدينة اهللا
  .)٦( "الفاسد هو الذي يسبق يف اإلنسان

  
ملدينة اهللا  مثاالً ، ففيه يضرب أوغسطنيغاية يف الغرابة وحيتاج إىل وقفةفهو : املثال الثاين  اأم

                                                
  . ١٦٤ص:تاريخ الفكر املسيحي   )  ١( 
 .١٦٤ص : تاريخ الفكر املسيحي  )  ٢( 
 .١٧٥ص : املرجع السابق  )  ٣( 
 .١٧٥ص : املرجع السابق  )  ٤( 
 ).٢/٢١٦: (مدينة اهللا  )  ٥( 
 ).٢/٢١٦: (املرجع نفسه  )  ٦( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٥

وأساس هذا التصنيف هنا ليس ما ظهر مـن   ،ملدينة الشيطان بإمساعيل وذريته يته ومثاالًبإسحاق وذر
 ،اس تصنيفه هو أن إسحاق ابن احلرة، وإمنا أسكل طائفة مما يدل على اجتاه حب ،سلوك كال الطائفتني
  .!!وإمساعيل ابن األمة 

أنه : فإنه مكتوب :"ذي يقولبولس ال هوهذا التقسيم مل يكن سابقاً إليه بل إنه أخذه من أستاذ
لكن الذي من اجلارية ولد حسب اجلسد وأما الذي  .واحد من اجلارية واآلخر من احلرة، إلبراهيم ابنان

  )١( ..."من احلرة فباملوعد 
، وإسحاق مثال مدينة جعل إمساعيل مثال مدينة الشيطان هو ولكن اجلديد هنا عند أوغسطني

، ويعرب عـن  سحاق وذريته خبالف إمساعيل ونسلهاإلهلية حتل وتنسكب يف إ اهللا ، وبناًء عليه فإن احملبة
، بينما إمساعيل هو نسل ناشئ عن الطبيعة البشرية احلاملة للخطيئـة  لك بأن إسحاق ابن النعمة اإلهليةذ

  .والبعيدة عن احملبة 
حمتويات النعمـة  باعتبار أن من )٢( والنعمة عنده مالزمة للمحبة بل احملبة هي أعظم مثرة للنعمة

والعكس صحيح إذ النعمة ممنوحة ألولئك املختارين الذي سبق اختيارهم وفق معيار واحد هو . احملبة 
وعليه فمحبة اهللا هي إلسحاق وذريته وأما أبناء األمة فقد حكم علـيهم بـأن   . ما هللا عندهم من حمبة

  . أو انسكاا فيهم  ،احملرومني من نيل احملبة اإلهليةيكونوا أبناء مدينة الشيطان 
 إن الطبيعة اليت لطختها اخلطيئة تلـد مـواطنني  :" ولعل مما يوضح ذلك إيراد كالمه إذ يقول 

النعمة اليت خلصت الطبيعة من اخلطيئة تلد مواطنني ملدينة السماء وذلك ما يرمز إليـه  و، ملدينة األرض
واآلخر إسحاق ابن سـارة   ،لود حبب اجلسدء إبراهيم أحدمها ابن هاجر األمة، إمساعيل، املوأيضاً أبنا

، واآلخر ولود كالعادة حبسب الطبيعة، غري أن الواحد محبب الوعد، كالمها أبناء إبراهيماحلرة، املولود 
  .)٣("واألخر يشري إىل النعمة اإلهليةأحدمها يبني بوضوح نظام الطبيعة  هو عالمة للنعمة، ابن الوعد الذي

بقوة الوعد يرمز حقاً إىل أبناء مواطين املدينـة  ) إسحاق الذي ولد فإن( وهكذا :" كما يقول 
احلرة ووارثي السالم األبدي بالشراكة، حيث ال جمال ألن متلك حمبة اإلرادة الشخصية واخلاصة بـل  

هذا االحتاد الذي جيعل، من عدة قلوب قلباً واحـداً، االحتـاد    ،يف التمتع املشترك باخلري الثابتاالحتاد 
  )٤( "، يف الطاعة ل باحملبةالكام

عمل صاحل مـن  إلميان صادق وحمبة خالصة و ةوهكذا فانتماء الفرد إلحدى املدينتني ليس مثر
                                                

  ) ٢٣-٤/٢٢: (غالطية  )  ١( 
ترفعها إىل حالة التبنـي   ته الناطقة، مل تكن حقاً ال لطبيعتها وال والستحقاقاا،قهي عطية من اهللا خللي:النعمة عند النصارى هي  )  ٢( 

وهي النعمة املمنوحة عنـد القيـام   وهناك النعمة احلالية ، وهي النعمة الثابتة ،والنعمة الفعلية . وإىل االشتراك يف احلياة اإلهلية 
 ٥١٤معجم األميان املسيحي ص  : ظرنا.بالفعل 

 ).٢/٢١٨: ( مدينة اهللا  )  ٣( 
 ).٢/٢١٩:(مدينة اهللا  )  ٤( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٦

اعيل وذريته أبناء و به كان إمس ،به ولد أبناء املدينة األرضية أوالً ،ا هو قضاء واختيار سابق،وامنقبل العبد
  .ال اختيار وال إرادة هلم فيه  األمة وهو أمر

  .للشعب املختار وإسرائيل املختارةوبولس كان جيعل من الكنيسة النصرانية امتدادا 
وبـني   ١ولكن ما أوجه الربط بني هذه التسمية:"  شرحه لفكر بولس هذايقول فهيم عزيز يف

إسرائيل القدمي ؟ وملاذا أخذت الكنيسة هذا املفهوم لنفسها ؟ يالحظ الدارس للعهد القـدمي أن هـذه   
اصـة  خباستخدمها األنبيـاء، و بعد أن كانت تطلق على كل إسرائيل كشعب مقدس للرب،  التسمية
، ال لتعين إسرائيل كله بل لتعين إسرائيل الذي أنقذه الرب من الشر، وحفظه من الدينونة الـيت  إشعياء

جاءت على بقية الشعب نظراً خلطاياهم وللضالل الذي ساروا فيه ومل خيتلف عن ذلك سوى جمموعة 
  .قدسة حفظها الرب ومساها البقيةم

ول اللقب إىل الشعب وبذلك حت)٢( فصار مفهوماً اسخاتولوجياً" البقية " مث تطور هذا املفهوم 
  .، شعب قديسي العلى الذي سوف يعطى اململكة االسخاتولوجي

يف نفسـها ذلـك الشـعب    ، فقـد رأت  اليت تربط الكنيسة ـذا املفهـوم   هنا جند احللقة
، الذين ورثوا كل املواعيد اليت يف املسيح يسـوع  الشعب املقدس، إم قديسو العلى ،جياالسخاتولو

ويف هذا الصدد نالحظ أمرين يف غاية . املخلص، وصاروا االمتداد احلقيقي لذلك الشعب املقدس القدمي 
  : األمهية 

سرائيل ت هي إمع إسرائيل وأصبح) identified( أنه وإن كانت الكنيسة قد تطابقت : األول هو 
وأضحت هي إسـرائيل اجلديـد أو    ،هذا الشعب القدمي إال أا متميزة عن ،الذي له العهود واملواعيد

هنا نرى التطابق أو االمتداد ، ويف نفس الوقت التمايز  .يف مقابل إسرائيل حسب اجلسد . إسرائيل اهللا 
  .)٣( "لهابني العهد اجلديد والعهد القدمي ، وكان هذا مفهوم الكنيسة ك

  .فاحملبة هنا منحصرة يف إسحاق ونسله بنو إسرائيل ، مث يف املؤمنني بالنصرانية فقط 
   :المحبة النصرانیة تنفي الخوف: منًاثا

كما يربط النصارى بني احملبة واخلوف، ولكن العالقة هنا عكسية فإن كمال احملبة يلزم منـه  
تأصلة بني اهللا واإلنسان تولد الثقة بينـهما ،والـيت   طرد اخلوف إىل خارج النفس، وذلك ألن احملبة امل

بدورها تطرد اخلوف من النفس، ويف ذلك إشارة إىل أن من دخل يف عالقة احملبة هذه قد أمن عقـاب  
اهللا ، وبزيادة احملبة يزداد هذا األمن حىت إذا تكملت احملبة كمل األمن وزال اخلوف متامـاً ، وعليـه   

أن يكون لنا : حملبة فيناذا تكملت ا: " ض احملبة أو عدمها ، يقول يوحنا فوجود اخلوف دليل على نق
                                                

 .إسرائيل  )  ١( 
  .أخروي ،والشعب األسختالوجي هو الشعب املسيحي املنتظر للمسيح : اسختالوجي  )  ٢( 
  ٣٠٠ص  :ولس الفكر الالهويت يف كتابات ب  )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٧

ثقة يف يوم الدين ألنه كما هو يف هذا العامل هكذا حنن أيضاً ، ال خوف يف احملبة بل احملبة الكاملة تطرد 
  .)١( "وأما من خاف فلم يتكمل يف احملبةاخلوف إىل خارج ألن اخلوف عذاب 

  : ؟ محبة في النصرانیةقیمة ال وأخیرا ما
واحملبـة   ٢للمحبة يف النصرانية املكانة األوىل بني فضائل النصرانية املزعومة الثالث وهي الرجاء   – ١

  .واإلميان ، فاحملبة أعظمها عندهم 
  ن مل يستند إىل حمبةإوعليه فال قيمة لإلميان املسيحي 

وهي ركن اإلميان األول الذي ال يتحقق اإلميان إال .. لى احملبة مدار مجيع العقائد النصرانية وع
  .)٣( "اإلميان يف املسيحية هو اإلميان بأن اهللا حمبة :"به 

احملبة هي العالقة اخلاصة القائمة بني اهللا والنصارى وعليه جيب أن تكون عالقـة النصـارى   
  .بعضهم ببعض

مجيع صـفات اهللا  يرجع ، منهم من حملبة بل تكاد تكون صفته الوحيدةهللا هي اأعظم صفات ا   -٢
قد يتبادر إىل أذهاننا أن كمال اهللا هو يف قدرته املطلقة :" " كما يقول سليم بسترس ،للمحبة

رك أحد مداها شيء وعلمه الكامل بكل شيء وترتهه عن املادة وأزليته اليت ال يد   على كل 
أن نتشبه  اء احملدودون يف الوجود واملعرفة، كيف يسعنا حنن البشر الضعفهوعدم حتوله وتفسري

  بكمال اهللا ؟
إن يسوع يعلم ضعف البشر وحدودهم ومع ذلك يطلب منهم أن يكونوا كاملني ، فعل اهللا ذلك        

  .)٤("ألنه أوجز مجيع صفات اهللا يف صفة واحدة هي يف متناول اإلنسان وتلك الصفة هي احملبة 
ديد تأخذ صفات اهللا اليت تتحدث ح، وانطالقاً من هذا التة هي اليت حتدد اهللا يف املسيحيةفاحملب" 

، فأزلية اهللا ال تعين ابتعاده عن الزمن بل حضور سفة وخمتلف الديانات معاين جديدةعنها الفل
، بـل سـلطته   ةال تعين ترتهه عن املادة الفاسد، وروحانيتة ه دائماً ومعاصراً جلميع األزمنةحمبت

كان وال يستطيع ، فالروح يهب يف كل مقة كلها ومشول حمبته الكون بأسرهاملطلقة على اخللي
ما هو عمل اختيـار  قدر ب، وصالحه ليس إشعاعاً طبيعياً ملا فيه من خري أحد أن يوقف عمله

له ال يعين ، وعدم حتوله ال يعين اجلمود بل األمانة الكاملة لذاته وحملبته وعدحدةوعطوف وحمبة 
احملبة والرمحـة والرأفـة    جمازاة كل واحد حبسب أعماله وفقاً لنظام ال زمين بل هو فيض من

                                                
  ) . ١٨ – ١٧:  ٤( املرجع السابق    ) ١( 
الرجاء هو انتظار اخلري ، وختص النصرانية الرجاء يف الثقة بتحقيق ما وعدت به وانتظاره من اخلالص من اخلطيئة والبنوة اإلهلية   ) ٢( 

  .وما بعدها  ٥٧٠ص: اجلامع احمليط يف الكتاب املقدس والشرق القدمي،: انظر. والتمجيد وحلول الروح فيهم 
 ].١/٢٠١: [ الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٣( 
  ] .٦٥/ ١[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر   )  ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٨

، بل إن اهللا يسمو على ننا أمام كائن مبهم وحقيقة غامضة، وعدم إدراكنا له ال يعين أواخلالص
  .)١( "كل من يستطيع اإلنسان أن يتصوره وأن حمبته ال ميكن أحداً أن يسرب عمقها 

، وال قيمة و العبادات أعظمها احملبة. بة كعقيدة بل هي الشريعة أيضاًوال يكتفي النصارى باحمل  -٣
  .ألي أمر أو عمل بال حمبة 

، والعبادة الوحيدة فإـا تتجسـد يف حيـاة    نية كما أا مصدر تفسري العقائداحملبة يف النصرا   – ٤
  .النصارى كفضيلة هي أعظم الفضائل على اإلطالق 

كما أا أعظم الفضائل والنعم النصرانية فهي كذلك أساس قيمة واعتبار الفضائل األخرى؛ و
القيمة العالية للمحبـة يوضـحها    هفال قيمة ألي فضيلة أو موهبة أو صفقة بدون احملبة وهذ

على السواء حيسبان أن اإلميان ما هو  ٢لكن كليهما: " صاحب قاموس الكتاب املقدس فيقول
وكما أن احملبة هي . سه يف احملبة لكال اهللا واإلنساندمية األثر وباطلة ما مل يظهر نفإال عقيدة ع

، كذلك جيب أن تكون أمسى تعبري عـن عالقـة   القته باجلنس البشريأمسى تعبري عن اهللا وع
  .)٣( "اإلنسان خبالقه وبأخيه اإلنسان

 ة عيسى عليه السـالم تـتلخص يف  وأن دعو" اهللا حمبة " يعترب النصارى أن رسالة اإلجنيل هي    –٥
 -، إذ أرسل ابنه الوحيد ليعلم الناس أنه حيبهم بأن قدمه فداًء هلم إظهار حمبة اهللا الفائقة للبشر

  . وليعلمهم احملبة من خالل حب االبن لألب واألب لالبن  -حسب زعمهم 
 والوصـول إىل  الحتاد باهللاأن احملبة هي الطريق لبة أن النصارى يعتقدون مما يزيد يف مكانة احمل   –٦

، ، واحملبة هي طبيعة اإلله)٤( ن كائن إهلي لديه استعداد للتأله، باعتبار أن اإلنساالكماالت اإلهلية
، وذا يفسر أحد علمـائهم  ث اإلهليفكلما ازداد اإلنسان اتصافاً ا ازداد تأهلاً واحتاداً بالثالو

احملبة اليت هي الطريق الوحيد لالحتـاد  : " هو رسالة يوحنا األوىل ويرى أن موضوعها األساس
  .)٥( "باهللا

والنصراين هو الوحيد من البشر الذي يشبه اهللا يف تلك احملبـة   ،هللا هو احملبة الكاملة واحلقيقيةا   -٧
  .احلقيقية

  
  

                                                
  ] . ٦٦/ ١:[السابق املرجع  )  ١(
  .يقصد بولس واملسيح عليه السالم   )  ٢(
  . ٢٥٨ص : قاموس الكتاب املقدس   )  ٣(
  .ل األول من الباب الثاين من هذا البحثلفصا: نظر يف هذا املوضوعا  )  ٤( 
  ]..٥/٤٣١:[املدخل إىل الكتاب املقدس   )  ٥(
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٥٩

  المبحث السادس
  نقــــــــد المفھوم النصراني للمحبة

  : يعدم وجود مستند صحیح من الوحي اإللھ:أوًال 
ووجدنا . هلا اليت أخذت من العهد اجلديد مستنداًعن مفهوم احملبة يف النصرانية  وبعد احلديث

جمموعتني من النصوص اليت هي مستندهم يف احملبة، األوىل منها كانت تشكل التعاليم املنسوبة للمسيح 
  ٠ رسائله عليه السالم، والثانية حتمل فكر كاتب األسفار املنسوبة ليوحنا وآراء بولس يف
لنصوص، القائم على اليقني فإن التسليم بذلك املفهوم للمحبة، وقبوله ال يكون إال بعد قبولنا ل

  .، مث ثبوت عدالة هذا املنسوب إليه اليت تورث الثقة فيما ينقلوثبوا عمن تنسب إليه أوالً بصحتها
  .سة ولعل البحث يف مدى ما تعطيه هذه األسفار من ثقة هو من متام الدرا

وذلك لنطلع على ما إذا كان النصارى يعتمدون يف تقريرهم للمحبة على نصوص صـحيحة  
أم أا من الضـعف   ،ليها يف إقامة دين يتعبد اهللا تعاىل بهوهل تصلح تلك النصوص لالعتماد ع وثابتة،

م ولرسوله واهلشاشة حبيث ال ميكن إثبات نسبتها لبشر من الناس عالوة على أن تنسب هللا العلي العظي
  .الكرمي 

ن أي معتقد أو فكر حتمله يكون بال دليل؛ إذ إنـه ال يصـح   إوإذا كانت على احلال الثانية، ف
  .االحتجاج واالستدالل ا 

وعليه فستكون عقائدهم بال أدلة، وبال صلة باهللا تعاىل وبرسوله، فال حق هلم يف نسبتها لـه  
  .سبحانه 

ومدى صحة هـذه   جيل، ومؤلفيها الذين تنسب إليهم،وسأعرض يف عجالة تعريفا ذه األنا
مد ى قربه أو بعده من زمـن  و وتاريخ تدوينها ومدى االتفاق من قبل علماء النصارى عليه، ،النسبة
  .وعالقة هذه األسفار باألصول األوىل هلا  مالءمته لتاريخ وفاة املؤلف املنسوب إليه،و ،املسيح

  :أسفارالمجموعة األولى 
  : إجنيل مىت: أوالً  

وهو أحد اإلثين عشـر  " وهو اإلجنيل األول يف ترتيب العهد اجلديد ، ينسب إىل مىت احلواري
   )١( "رسوالً ومسي أيضاً الوي بن حلفي وكان يف األصل جابياً يف كفر ناحوم 

  :لغة تدوينه 
عربانية اختلف القول خبصوص لغة هذا اإلجنيل األصلية ، فذهب بعضهم أنه كتب أوالً يف ال" 

                                                
  .٨٣٢ص:قاموس الكتاب املقدس  )  ١( 
  .٨٣٢ص: املرجع السابق   )  ٢( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٦٠

أو اآلرامية اليت كانت لغة فلسطني يف تلك األيام ، وذهب آخرون إىل أنه كتب يف اليونانية كما هـو  
إنـه تـرجم إىل   : اآلن ، أما الرأي األول فمستند إىل شهادة الكنسية القدمية فإن آباء الكنيسة قـالوا  

  .)١( "اليونانية ويستشهدون ذه الترمجة 
، ولـيس  أيدينا قد كتب أصالً باليونانية بالقول بأن اإلجنيل الذي بنيأما اخلوري بولس فيأخذ 

هو الترمجة اليونانية إلجنيـل  ، فهذا إجنيل آخر، وليس ربي أو اآلرامي الذي نسب إىل مىتهو اإلجنيل الع
، ضاع هـذا اإلجنيـل بـاكراً    على إجنيل ملىت دون يف اآلرامية )٢( يشهد بابياس: " مىت، يقول يف ذلك

دون يف يونانية صحيحة، تتفوق على يونانية مـرقس حبيـث   ) مىت القانوين( جنيل الذي منلكه اآلنواإل
مل يبق لنا مهما يكن من أمر ضاع اإلجنيل اآلرامي و... تستطيع القول أن مىت ليس ترمجة عن اآلرامية 

  .)٣( "إال اإلجنيل اليوناين
أو ل ليس إجنيل مىت الذي كتب باآلراميـة  أن هذا اإلجني: لقول األول ا ،إذاً فنحن أمام قولني
، كما اعتقدت الكنيسة هذا االعتقاد الذي بناًء عليه قبل اإلجنيل، واعتمد العربية والذي ترجم لليونانية

اماً ومن هنـا  ككتاب قانوين باعتبار أن كاتبه هو احلواري مىت، وإمنا هو إجنيل يوناين جمهول املؤلف مت
  . طأ فادح من قبل الكنيسة على خ فقبوله قد مت بناًء

باء النصـارى ولكـن   آأنه هو إجنيل مىت الذي كتبه بالعربية الذي حتدث عنه :  القول الثاين
وهنا اليكون الكتاب .ألصل مفقوداو النسخة اليت وجدت له وجدت باليونانية إال أن املترجم ال يعرف،

مقد احمل للثقة فيه ككتاب تارخيي عالوة على أن يكون كتاباس.  
  :تاريخ تدوينه  

 ، فهناك من يرى أنه كتب بعد املسيح بثماينوجه اليقني مىت كتب هذا اإلجنيل ال يعرف على
ما خيتاره الدكتور علـي عبـد   وهذا )٤( م٦٥م أو ٦٠عشرة سنة وقيل سنة  خبمس هسنوات وقيل بعد

  )٦( .م٨٠سنة أما اخلوري بولس فريى أنه دون بعد دمار أورشليم حوايل .)٥( الواحد وايف

                                                
  ٨٣٣ص:املرجع السابق  )  ١( 
ل أن جيمع التقاليد الشفهية اليت كـان أنـاس   بابياس اهلريابويل كان اسقفاً يف هريابويل يف فرجيية، يف القرن الثاين امليالدي، حاو  )  ٢( 

  .٩٢ص: معجم اإلميان املسيحي: نظرا.ضاع معظمه" شرح أقوال الرب"زمانه يتناقلوا، ألف كتابا عنوانه
  .١١٣٠ص:احمليط اجلامع يف الكتاب املقدس والشرق القدمي  )  ٣( 
 .٨٣٣ص : قاموس الكتاب املقدس   )  ٤( 
  . ٨٦ص: األديان السابقة لإلسالم األسفار املقدسة يف   )  ٥( 
 . ١١٣٠ص : احمليط اجلامع  )  ٦( 
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٦١

  : إجنيل مرقص : ثانياً 
من التالميذ السبعني  وأصله من اليهود، وهو وامسه يوحنا ويلقب مبرقص:" ينسب إىل مرقص

، وقد صاحب الرسول بولس والقديس برنابا يف رحالمـا،  على األرجح، وابن أخت القديس برنابا
سول بطرس كبري احلواريني نفسه وقضى وتبشريمها باملسيحية يف قربص وآسيا الصغرى، مث صاحب الر

  .)١( "معه شطراً من حياته وتبعه إىل روما
  .هذا اإلجنيل هو اإلجنيل الثاين يف ترتيب العهد اجلديد، وهو أقصر األناجيل األربعة و       

كتبه ونسـبه إىل تلميـذه    قيل أن مرقص هو الذي كتب اإلجنيل، وقيل إن بطرس هو الذي
بل مجـع  وقيل )٢( عليه مرقص سماص كتبه بإمالء من بطرس ولكن بطرس وضع ، وقيل أن مرقمرقص

  .)٣( مرقص ما كان يسمعه من أستاذه واستفاد منه يف كتابة اإلجنيل
إن : كوملـان .إال أنه ال يوجد دليل قاطع على كون مرقص هو كاتب اإلجنيل، حيث يذكر ا

، ولكـن هـذه   يوحنا ويلقب مبرقص" مسه اعن رجل اإلشارات الكثرية يف العهد اجلديد اليت تتحدث 
  .)٤( "مؤلف إجنيل وحىت نص مرقص نفسه ال يشري إىل أي مؤلف أنه الفقرات ال تذكر 

  : تاريخ تدوينه
، إال أن الدكتور علي عبد الواحد وايف تدوينه كبقية أسفار العهد اجلديدهناك خالف يف تاريخ 

  .)٥( م٦٥، أو  ٦٣يرجح كونه ألف حوايل سنة 
  : جنيل لوقا إ 

، قيل أنه طبيب وهو صديق بولس ورفيقه يف رحالته ينسب هذا اإلجنيل إىل لوقا أحد التابعني
بل كان مصوراً ورساماً، مل يكن من : وقيل  "يسلم عليكم لوقا الطبيب احلبيب " بناء على قوله بولس 

  .اليهود وإمنا كان وثنياً واعتنق املسيحية
  )٦( .يف إيطاليال بل كان رومانياً نشأ قيل أنه ولد يف أنطاكيةوقي

. )٧( أما زمن موته وكيفيته فال يعرف أحد عنها شيئاً كما يذكر ذلك قاموس الكتاب املقدس
وينسب إليه هذا اإلجنيل باإلضافة إىل سفر أعمال الرسل، وقد وجه هذا اإلجنيل إىل شخص شـريف  

  .يدعى ثاوفيلس 
                                                

 . ٨٤األسفار املقدمة يف األديان قبل اإلسالم ، ص  )  ١( 
  . ٦٥٢،  ٦٥١،نقال عن  ابن البطريق وابن خلدون ص  ٨٧ص: األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم:نظرا  )  ٢( 
  .٨٧ص: ،و األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم ٨٥٤ص: قاموس الكتاب املقدس: انظر  )  ٣( 
  .٨٤ص: دراسة الكتب املقدسة  )  ٤( 
  . ٨٧ص: األسفار املقدسة  )  ٥( 
 .٨٨األسفار املقدسة ، ص  )  ٦( 
  .٨٢٢ص: قاموس الكتاب املقدس  :نظرا  )  ٧( 
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٦٢

  :تاريخ تدوينه 
م، وذلـك  ٦٠نه، ففي قاموس الكتاب املقدس يفترض كونه كتب سنة اختلف يف تاريخ تدوي

  .)١( م٦٣م أو ٦٢اعتماداً على أنة كتب قبل أعمال الرسل واليت كتبها قبل سنة 
  :بينما يقول موريس بوكاي 

، فقد استعان لوقا بإجنيلي مرقص ومىت، عوامل عدة وميكن تقدير تاريخ إجنيل لوقا بالنظر إىل" 
رمجة املسكونية فيبدو أنه قد عايش حصار القدس وتدمريها حتت جيوش تيتـوس عـام   وكما تقول الت

احلاليون غالباً تاريخ حتريره ما  الحقاً على ذلك التاريخ ، وحيدد م، وعلى ذلك يكون هذا اإلجنيل ٧٠
  . )٢( "م ، ولكن هناك معلقني آخرين ينسبونه إىل تاريخ أكثر قدما٩٠ً – ٨٠بني 

، وهل كـان  ه ال يعرف أكان طبيباً أم رساماًإجنيل خمتلف يف شخصية كاتب وهكذا فنحن أمام
  .سورياً أم رومانياً 

      ٠، فالثقة فيه معدومة، وهذا عالوة على انقطاع سندهكما أنه خمتلف يف تاريخ تدوينه
  اموعة الثانية 

   :كتابات يوحنا: أوالً 
بني النصارى أنفسهم، وذلك أن اإلجنيل  يف نسبة هذه الكتابات ليوحنا احلواري خالف واسع

والرسائل مل يكتب عليها اسم كاتبها، ومل يذكر فيها صراحة أن يوحنا احلواري هو املؤلف، وإمنا ختم 
اإلجنيل بأنه شهادة التلميذ الذي كان املسيح حيبه، ولكن مل يذكر أنه هو الذي كتب تلك الشهادة، أو 

خامتة ذلـك   يذكر أنه هو يوحنا احلواري، وإمنا العبارة الواردة يف أنه الذي أمالها، كما أن الكاتب مل
ي اتكـأ علـى   فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع حيبه يتبعه، وهو أيضا الذ" : اإلجنيل هي

يسوع يا رب وهذا يا سيد من الذي يسلمك ؟ فلما رأى بطرس هذا قال ل: صدره وقت العشاء وقال
، فذاع هذا القول بـني  حىت أجيء فماذا لك ؟ اتبعين أنت ن كنت أشاء أنه يبقىيسوع إماله ؟ قال له 

األخوة إن ذلك التلميذ ال ميوت، ولكن مل يقل له يسوع أنه ال ميوت بل إن كنت أشاء أن يبقى حـىت  
  .أجيء فماذا لك ؟

 ونعلم أن شهادته حق، وأشياء أخرى كـثرية  ،هذا هو التلميذ الذي يشهد ذا، وكتب هذا
  .)٣( "، آمنيلن يسع الكتب املكتوبة، قلت أظن أن العامل نفسه صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة

كان املسيح حيبه وال  والنص كما رأينا يتكلم عن شخص جمهول يصفه الكاتب بالتلميذ الذي
ـ ، وبأسلوب اآلخر فاملتحدث لكتاب يتحدث عنه بصيغة الغائب، مث إن ايصرح بامسه ذ ليس هو التلمي

                                                
  .٨٢٣ص:قاموس الكتاب املقدس:نظرا  )  ١( 
 .٨٨ص: ةدراسة الكتب املقدس  )  ٢( 
  ).٢٥-٢١:٢١:(إجنيل يوحنا  )  ٣( 
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٦٣

ونعلـم أن  :" مث قـال " ، وكتب هذا هذا هو التلميذ الذي يشهد ذا" ، بدليل قوله الذي حيبه املسيح
  ".شهادته حق 

فقال كاتبه يف حق يوحنا هذه األلفـاظ  :" هذا النص لىيقول الشيخ رمحه اهللا اهلندي تعليقاً ع
 على صيغة املـتكلم، )نعلم(ه بضمري الغائب، وقال يف حق) هذا هو التلميذ الذي يشهد ذا وشهادته(

والظاهر أن هذا الغري وجد شيئاً من مكتوبات يوحنا فنقل عنه مـع زيـادة    فعلم أن كاتبه غري يوحنا،
  .)١( "ونقصان واهللا أعلم

فعلى فرض العالقة بني اإلجنيل وهذا التلميذ فإا ليست عالقة الكتاب بالكاتب، وإمنا الكاتب 
ا الشهادة اليت بلغته عن هذا التلميذ يعضد أقواله يف اإلجنيل بأ .  

، وانتسبت إليه هو قول مجاعة كبرية ن تأليف مجاعة  أخذت أقوال يوحناالقول بأن اإلجنيل مو
وهو الذي يكتسب أنصـارا  :أما األمر األخري :"يقول فهيم عزيز عن هذا الرأي علماء النصارى،  من 

انتشرت فيها األفكار واملواعظ وذكريات الرسول عن كثريين فهو أن هناك مدرسة امسها مدرسة يوحنا 
  .)٢( "جنيل يوحنا بل عن الرسائل أيضاإن هذه املدرسة هي املسئولة ليس فقط عن أسيده و

األملـاين ،وبـراون    غكنبورسبيتا،وشـنا :ين يتبنـون هـذا القـول    ومن هؤالء العلماء الذ
  )٣( .األمريكاين،بوامار الفرنسي

 .  فإن الكاتب فيها يسمي نفسه بالشيخ ،وال يذكر امسه: ثانية والثالثة أما الرسالتان ال      
،أو وصفه ،أو ما يدل عليه، كما مل تذكر اجلهة فلم يذكر فيها اسم املؤلف: وأما الرسالة األوىل

  . املرسلة إليها فهي مبهمة متاماً 
ة دليالً على نسب يشكل إال أن تصرحيه هذا مل بأنه يوحنا، ويف املقابل جند مؤلف الرؤيا يصرح

هناك شبه اتفـاق  :" إذ يقول فهيم عزيزهذا السفر ليوحنا كاتب اإلجنيل، بل األمر على العكس متاما؛ 
وهذا  ،فسه كاتب سفر الرؤيابني علماء الكتاب املقدس على أن كاتب اإلجنيل ال ميكن أن يكون هو ن

  . )٥( "درسة الالهوتية باإلسكندريةرئيس امل )٤( الرأي ليس حديثا ولكنه يرجع إىل أورجيانوس
  

                                                
 ].١/٨٥:[إظهار احلق  )  ١( 
 .٥٥٢ص:املدخل إىل العهد اجلديد  )  ٢( 
 ].٤٧٠/ ١:[،ودائرة املعارف الكتابية ]٥/٣٠:[املدخل إىل الكتاب املقدس :انظر   )  ٣( 
مـارس نشـاطه يف   .  ٢٠٣ية يف حـوايل  وضع على رأس مدرسة املوعوظني يف اإلسـكندر .  ١٨٥ولد يف مصر يف حوايل   )  ٤( 

" وسلسـلة  " شـروح  " من مؤلفاته .  ٢٥٣تويف يف حوايل . ، مث واصله يف قيصرية فلسطني  ٢٣٠اإلسكندرية حىت حوايل 
معجم اإلميان :أنظر.يف الكتاب املقدس ، يعد عمله من أشد األعمال وقعاً على تفكري آباء الكنيسة الشرقيني والغربيني" مواعظ 

  .٧٧ص :سيحيامل
  .٥٥١ص:املدخل إىل العهد اجلديد  )  ٥( 
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٦٤

واخلالف يف نسبة اإلجنيل والرسائل ليوحنا قائم، والغموض حوهلا كبري، ومع أن مجيع أسفار 
ليـه، إال أن حـال   إها للمنسوب منالعهدين القدمي واجلديد ال سند هلا، وال قطعية يف ثبوت أي سفر 

ليوحنا احلواري ميثله طائفة كبرية مـن حمققـي    إذ الرفض الصريح لنسبتها ؛كتابات يوحنا تفوق ذلك
  )١( "أكثرية العلماء يف العصر احلديث ترفض كون يوحنا هو كاتب اإلجنيل" النصارى؛ إذ إن 

الذي كتب إجنيل يوحنا، هذا السؤال صعب واجلـواب عليـه   لكن من : " يقول فهيم عزيز
  .)٢( "إال اهللا وحده من الذي كتب هذا اإلجنيل ال يعلم " يتطلب دراسة واسعة غالباً ما تنتهي بالعبارة 

  :ونستطيع القول أن علماء النصارى يف هذه القضية ينقسمون إىل قسمني 
ا اإلجنيل دون حتقيق أو  قسم يؤيد كون يوحنا هو كاتب اإلجنيل ويأخذون بالعبارة اليت ختم

   .متحيص
هلم يف هذا االعتراض حججهم اليت والقسم اآلخر هم املعترضون واملشككون يف هذه النسبة، و

  :من أمهها 
يف نسبة اإلجنيل الرابع ليوحنا هي شهادة إيريناوس  أن الشهادة اليت اعتمدت عليها الكنيسة   -١

نه أخذ من بوليكاربوس وهذا اآلخر يقال إنـه تلميـذ   أدعى ايف أواخر القرن الثاين، والذي 
ويدعي إيرينـاوس أن   ول وأوائل القرن الثاين،ليوحنا ومعاصرله، وقد عاش يف أواخر القرن األ

جنيالً، وبناء على هذا القول قبلـت الكنيسـة هـذا    إبوليكاربوس هذا أخربه أن يوحنا كتب 
  .اإلجنيل، وقبل ذلك مل يكن معترفاً به

قد كتب رسالة إىل فيليب _ بوليكاربوس_ ويرد املعترضون هذه الشهادة بأن تلميذ يوحنا هذا
ىل هذا اإلجنيل، مع أن املفترض أنه إجنيل أستاذه املباشر، كما أنه مل يقتبس منـه  ومل يشر فيها إ

   .طالع عليه الستفاد منه افلو كان على  شيئا،
نسبة هذا اإلجنيل ليوحنا، وال بد أن هلا دوافعهـا   يف ذلك العصر أنكرت )٣( أن هناك مجاعة  -٢

على عـدم   ة،كما أن يف ذلك دالل)٤( ناة ليوحتوأسباا لترفض هذا اإلجنيل وتعترض على نسب
االتفاق على نسبة هذا اإلجنيل ليوحنا يف العصور القريبة منه ، ال أن االعتراض عليـه جـاء   

  . متأخراً يف القرن التاسع عشر كما يدعي املؤيدون 
اليت ال يعرفها إال من كان على علم واطـالع   أن هذا اإلجنيل مليء باملصطلحات الفلسفية   -٣

الفلسفة، بينما يوحنا احلواري كان صياداً عاميا أي غري متعلم كما ورد يف رسالة أعمال  على

                                                
  .٥٥١ص:املدخل إىل العهد اجلديد  )  ١( 
 .٥٤٦ص: املرجع السابق  )  ٢( 
  ٥٤٩ص:املدخل إىل العهد اجلديد :أنظر. أي الذين ينكرون الكلمة  "Alogoi"تدعى هذه اجلماعة  )  ٣( 
  .٥٤٩ص:املدخل إىل العهد اجلديد:انظر  )  ٤( 
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٦٥

ن يقولون إنه تأليف تلميذ مـن  وفمن أين له تأليف إجنيل فلسفي حىت جعل احملقق، )١( الرسل
  .تالميذ مدرسة اإلسكندرية؟
بع املطبـوع عـام   من الد السا ٢٠٥الصفحة ) هولد كاثوليك(نقل رمحة اهللا اهلندي عن 

كتب استادلن يف كتابه أن كاتب إجنيل يوحنا طالب من طلبـة املدرسـة   :(هكذا ـه١٨٤٤
  . )٢( "بال ريب اإلسكندرية

يف قبول هـذا   أما أقوى برهان على عدم كتابة يوحنا احلواري لإلجنيل فهو بطء الكنيسة"   -٤
وقـد   )٣( شهادته، فجاسنت مارتر فالعلماء مل يستطيعوا أن يعتمدوا على إيريناوس يف ،اإلجنيل

كتب يف منتصف القرن الثاين امليالدي مل يذكر ومل يشر إىل اإلجنيل، وعندما تكلم عن يوحنا 
تعطي  املورتوري ال يل مع أنه ينسب إليه سفر الرؤيا وحىت قائمةالرسول فإنه ال يشري إىل اإلجن

  .)٤( "تأكيداً قاطعاً على أن يوحنا هو الذي كتب اإلجنيل
 ، واآلخر يوحنالى وجود شخصني كالمها يسمى يوحنا، أحدمها احلواريهناك نص يدل ع(   -٥

أنه كان يسأل كل مـن مسعـوا املشـايخ    (أما بابياس الذي يقتبس يوسابيويس منه  "،الشيخ
وكذلك ماذا يقـول   (:مث يقول )... أندراوس وبطرس ومىت وفيلبس وتوما ويعقوب ويوحنا 

الواضح أن بابياس يذكر اثنني امسهما : وسبيويقول يوسا )يخ تلميذا الرب ارستيون ويوحنا الش
 .يوحنا؛األول الرسول وقد مات، والثاين الشيخ وهو حي، ويلوح أنه هو الذي كتب اإلجنيل

  ؟)٥( )أن يوحنا الرسول ال صلة له باإلجنيلو
، وهـذه  الرسالة األوىل املؤلَّف الثاين الذي تعنينا دراسته من الكتابات املنسوبة ليوحنا هو

الرسالة هي كما علمنا أسوأ حاالً من حيث نسبتها للحواري من اإلجنيل، وذلك خللوها من أي بيانات 
  . أو تلميحاً ملؤلفها، أو الغرض الذي ألفت من أجله، بل مل تذكر اجلهة اليت أرسلت هلا  اًتدل تصرحي

من املقدمات اليت تبدأ ا عادة الرسائل ويعرف فقد خلت الرسالة من العنوان، واسم املؤلف،كما خلت 
  .ا املرسل واملرسل إليه 

هلذه األسباب فقد تأخرت الكنيسة يف قبوهلا إىل ما بعد القرن الرابع حيث مل ترد يف الالئحـة  
القانونية يف الكنيسة السريانية وحىت بعد قبوهلا ظل لبعض علماء النصارى موقف رافض هلا مثل تيودور 

  .يصياملص
                                                

 ).١٣:٤: (أعمال الرسل: نظر ا  )  ١( 
 ].١/٨٦٩: [إظهار احلق  )  ٢( 
م، كان وثنياً، ودرس الفلسفة الرواقية والفيثاغورية، مث اعتنق ١٦٥جاسنت أو يوستينوس الفيلسوف،فلسطيين األصل، مات سنة    ) ٣( 

 .٥٤٦ص:ان املسيحي، ومعجم اإلمي]١/٤٤٤:[تاريخ الفكر املسيحي: أنظر. املسيحية ولكنه مل يتخل عن الفلسفة
 . ٥٥١ص:املدخل إىل العهد اجلديد  ) ٤( 
 .٥٥١ص:املرجع السابق  )  ٥( 
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٦٦

أن كاتب الرسائل الثالث واحد كما كتب اإلجنيل، لكنه ال جيزم بأنـه   ويرى بولس الفغايل
وكما مسى نفسه " بابياس " د تالميذه وهو املسمى بالشيخ عنداحلواري وإمنا يورد احتمال أن يكون أح

  .)١( بذلك يف الرسالتني الثانية والثالثة، هو الذي كتب هذه الكتابات مبا فيها اإلجنيل
وبناء على هذا الغموض الذي يلف هذه الكتابات؛ إذ ال يعرف كاتبها على وجه التحديد،وال 

فإن الثقة تكون معدومـة يف   ،تب واحد أم هي كتابات لعدة أشخاصيعرف أيضاً إن كانت كلها لكا
وعلى رأسها  إال أن هذا اإلجنيل ال يزال هو العمدة يف كثري من القضايا النصرانية، .صحة هذه الكتابات

  .احملبة 
  :بولس:ثانيا

. عنه أو عن تالميذه هذا شخص مشبوه ال عالقة له باملسيح عليه السالم ومل يقابله ومل يأخذ
وإمنا أيت . هوال بسريت هبل إن املعلوم أن بولس مل يأخذ من تعاليم املسيح ومل يستشهد بأقواله وال بأفعال

كان بولس :"وهو نصراين  )٢(يقول يف ذلك هوسنت مسيث. سالمملا جاء به عيسي عليه ال ةبتعاليم مغاير
ـ  بكرة، يعرف ماذا علم يسـوع الذي خلصت رسائله اهتمامات وخماوف الكنيسة امل ك مل ، رغـم ذل

هي أن األخبـار  ومن البد. يستشهد ومل يقتبس يف رسائله، أي شيء تقريباً من أقوال يسوع أو تعاليمه
طريقة عيشه اليت جسدت  املبادئ األخالقية ليسوع وال حىت تكن تلك السارة أو البشارة اليت حولته مل
  . )٣( "تلك املبادئ كانت شيئا خمتلفا

فهذه شهادة النصارى أنفسهم أن مرجعهم األول واألهم يف عقيدم ودينهم أمجع مل يكـن  
وهام حول شخص املسيح، وإمنا كان يذكر ماتوسوس له نفسه من أ ةوال سري مينقل هلم أقوال وال تعالي
  .بل حىت املبادئ األخالقية للمسيح مل تؤثر فيه ومل ينقلها . املسيح، واملقصد من جميئه

انطلق ليعلم وينشر تعاليمه اخلاصة حول النصـرانية بـدأ    ،و مبجرد ادعاء اعتناقه للنصرانيةفه
جعل يكرز يف اامع وللوقت " :، يقول لوقا؛ إذ ادعي بنوة املسيح هللاأهم أركاا وهو التوحيد ضبنق

وهذا  ودومنا إرهاصات سبقت هذا اإلميان، ،دومنا تلقي علم من أحد. )٤( "باملسيح أن هذا هو ابن اهللا
  .العلم، إنه حقاً غريب، وإنه ليوجب التساؤل، ويبعث على الريبة 

للنصرانية مل فهو مل يقابل املسيح عليه السالم يف حياته، وبالتايل فلم يتلق منه شيئاً وبعد حتوله 
   .يسأل عن حقيقة دين املسيح، ومل يتعلمه من أحد إذ مل يالزم تالميذ املسيح ومل يتعلم منهم شيئاً

ولكن ملا سر اهللا الذي أفرزين : "بل ما ذكره بولس خالف ذلك إذ يقول يف رسالته إىل غالطية

                                                
  ] . ٤٢٣/  ٥:[ املدخل لدراسة الكتاب املقدس:انظر   ) ١( 
 .الربوفسور والناسك الروحي هوسنت مسيث أستاذ الفلسفة وعلم األديان يف عدة جامعات أمريكية    ) ٢( 

 .٤١٤ص : أديان العامل   ) ٣( 
  ). ٢٠: ٩:(رسالة أعمال الرسل  )  ٤( 
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، وال لوقت مل استشر حلماً وال دماًلمن بطن أمي، ودعاين بنعمته، أن يعلن ابنه يف ألبشر به بني األمم ، 
صعدت إىل أورشليم إىل الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إىل العربية مث رجعت إىل دمشق مث بعد ثالث 
سنني صعدت إىل أورشليم ألتعرف ببطرس، فمكثت عنده مخسة عشر يوماً ولكنين مل أر غـريه مـن   

  )١( "إال يعقوب أخا الربالرسل 
عرف على بطرس الذي هو كبري احلواريني إال بعد ثالث سنوات من حتوله فهو يعترف أنه مل يت

جتليه له،  دللنصرانية، وبدء دعوته اليت قامت على أفكاره وتعاليمه هو، بدعوى أن املسيح علمه إياها عن
وأما البقية فقابلهم حسب قولـه   إذن فهو مل يقابل احلواريني إال بعد ثالث سنوات قابل بطرس فقط ،

  .أربعة عشر عاماً وفرض عليهم تعاليمهبعد 
مث بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضاً إىل أورشليم مع برنابا، آخذا معـي  : "يقول يف غالطية

  .)٢( ..."تيطس أيضا، وإمنا صعدت مبوجب إعالن وعرضنا عليهم اإلجنيل الذي أكرز به بني األمم
، كان جيب أال يؤخذ ما، الكتابات رانية قام على نوعني منوهكذا نرى أن مفهوم احملبة النص

  . بل املنهج العلمي، واألمانة يف نقل الدين كانا يفترضا أن مل تلك النصوص وترفض منذ البداية
، فإنه من العلوم أن كل أسفار الكتاب املقدس عند ا مل يعرف كاتبها ولو ظناً قوياًنصوص يوحن  : فأوال

ول أا كلها قامت بالظن عندهم إال أن كتابات يوحنا األدلة قائمة النصارى ال يعلم كتاا إال ظناً، فتق
  .كما رأينا  هوقوية على نفيها عن

كتابات بولس صدرت عن شخص مل يعرف املسيح عليه السالم، ومل يأخذ عنه ومل يقابله كما :  ثانياً
إذ مل يؤمن كما آمـن   مل يأخذ عن تالميذه، وكان دخوله إىل املسيحية بطريقة غريبة ومستبعدة عقالً،

دعى أنه انتقل من كفر وعداوة للمسـيح إىل اإلميـان والنبـوة    امجيع املسيحيني يف تلك الفترة وإمنا 
  .وكان هذا االنتقال فجأة وبال إرهاصات أو مقدمات  والرسولية،

، وال هو من تالميذ احلواريني الذين الزموهم رد كتاباته؛ إذ ليس حبواري للمسيح ينبغيفكان 
اوأخذوا عنهم، وال هو من مجلة املؤمنني باملسيح عليه السالم، فيكون مؤمن مؤهل حلمل الرسـالة   اتقي

  .بعد املسيح عليه السالم 
األوىل أن تكون أبعد الكتابات عن القبول، وذلك ملا خيتص بشخصية بولس ،والشك يف نسبة ف

  . كتابات يوحنا له
  :ومجلة القول يف كل تلك األسفار أا

كـاد يكـون مـن    ال سند هلا وهذا حال كتاب النصارى املقدس بعهديه، وهذا األمر ي  -١
  .، ليس لدى علماء اإلسالم فقط وإمنا عند النصارى أيضااملسلمات

                                                
 ). ١٩- ١٥: ١:(الرسالة إىل غالطية  ) ١( 
  ). ٢، ١: ٢:(الرسالة إىل غالطية   )  ٢( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٦٨

نه البد لكون الكتاب مساويا واجـب  أاعلم أرشدك اهللا تعاىل :" يقول الشيخ رمحة اهللا اهلندي 
هذا الكتاب كتب بواسطة النيب الفالين ووصل بعد ذلك إلينا بالسند  التسليم أن يثبت أوالً بدليل تام أن

  ٠٠٠املتصل بال تغيري وال تبديل 
أنه إهلامي فإذا كان األمر كذلك فال نعتقد مبجرد استناد كتاب من الكتب إىل نيب أو حواري 

مـرارا مـن   ولذلك طلبنـا   ،هم بل حنتاج إىل دليلئمبجرد ادعا وكذلك ال نعتقد ،أو واجب التسليم
املناظرة اليت كانـت   واعتذرا بعض القسيسني يف حمفل ،السند املتصل فما قدروا عليهعلمائهم الفحول 

إىل مدة ثالمثائة  إن سبب فقدان السند عندنا وقوع املصائب والفنت على املسيحيني:فقال  ،بيين وبينهم
  .)١( " الظن والتخمني ، وتفحصنا يف كتب اإلسناد هلم فما رأينا فيها غريوثالث عشرة سنة

مكـن  ال توجد هلا أصول ، فإن األصول لتلك األسفار مجيعا مفقودة، ولو كانت موجودة أل-٢      
املطابقة بني األسفار املنسوبة وبني تلك األصول؛ للتحقق من صحتها، ولكن الواقـع أن النصـارى مل   

   .أصول موثوقةيعرفوا وقتا كانت لديهم فيه 
وعلى أي حال فال جمـال  :"ي عن الترمجة املسكونية للكتاب املقدس قوهلاينقل موريس بوكا

   .)٢( "مطلق لألمل يف الوصول إىل النص األصلي نفسه
ريف فيها، ووقوع التبديل والتغيري وكثرة األخطاء ، إما بفعل الترمجة أو النساخ تحثبوت ال -٣
  .أو غريهم 

  :فساد المفھوم النصراني للمحبة عقًال: ثانیا
عالوة على عدم وجود نقل صحيح يف مفهوم احملبة النصرانية، فإن مفهومها لو سـلم جـدالً      

بصحة النقل وعدالة علمائهم وقديسيهم الذين نظروا للمحبة، لو سلم فرضاً ذلك فإن املفهوم النصراين 
وأول . حبةللمحبة مفهوم مضطرب، ال يظهر صورة واضحة حمددة املعامل متفق عليها بني النصارى للم

صورة لذلك االضطراب وذلك اخللل موجود يف املرجع األساسي هلم وهو العهد اجلديد ؛ إذ مل يتفـق  
  :على مفهوم واحد والتناقض والتعارض فيه واضح ومن أمثلة ذلك

، ففي حـني يـربط   بني يوحنا وبولس الذين متثل كتاباما املرجع األساس واألهم يف احملبة
على لسان عيسى  كم يف قولهالوصايا ويكرر ذلك يف اإلجنيل والرسائل عدة مرات، يوحنا احملبة بطاعة 

إن : " أجاب يسوع وقال لـه  : " كما يقول  )٣( "إن كنتم حتبونين فاحفظوا وصاياي : " عليه السالم
: وىلكما يقول يف الرسالة األ )٤("أحبين أحد حيفظ كالمي ، وحيبه أيب ، وإليه نأيت ، وعنده نصنع مرتالً 

                                                
 .٦٥ص :إظهار احلق  ) ١( 
 .١٠٣ص:دراسة الكتب املقدسة  )  ٢( 
 )١٥:  ١٤(إجنيل يوحنا    ) ٣( 
  )٢١:  ١٤(إجنيل يوحنا    ) ٤( 
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  )١( "فإن هذه هي حمبة اهللا أن حتفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة " 
  .فمن منهما احملق ؟.  )٢(جند بولس يطلق احملبة لتكون هي الشريعة الوحيدة اليت ال تطلب غريها

، ويدعون هلما اإلهلام الذي به كتبا مـا  أن النصارى يعتقدون فيهما العصمةهذا مع مالحظة 
  .كتبا

حملبة العاملة، أو أن اإلميان املسيحي هو العامل باحملبة ، وأن احملبـة تسـتلزم إتبـاع    فالقول با
الوصايا، هو مناقض لقاعدة بولس أن احملبة تقتضي التحرر من الناموس، وإسقاط الشريعة املوسـوية،  

  !! واتبعه النصارى يف ذلك مع اعتقادهم أنه رسول ملهم ، كيف يتفق هذا مع القول مبحبة عاملة ؟
  !ما عمل تلك احملبة ؟    -
  !!أين العمل إن مل يكن هناك شرع ؟    -
وهو ما آل !!! أم أنه يقصد به االبتداع، واختراع شرائع وعبادات ، يبتدع كل منهم ما يناسبه؟  -

  !إليه حال النصرانية بالفعل 
ختلو من تعظيم اهللا أم أن املقصود هو جمرد العمل القليب ؟ فما هو العمل القليب إذا كانت حمبتهم   -

وترتيهه وااللتجاء واحلاجة إليه؛ إذ إن النصارى يعتقدون أن احملبة خلصتهم ومحلـت عنـهم   
  .خطاياهم؟

 يف حـني مل يـذكر   ،"حتديد هللا تعاىل"وهو ما يعتربه النصارى " أن اهللا حمبة " مث يوحنا يؤكد 
فلو كان اهللا يف ذاته حمبة، ملا ساغ  ، للمحبةبولس وال غريه من كتاب العهد اجلديد ذلك، مع تطرقهم 

رسالة كما يعتقد  ناصة وهم مبلغون وحاملوخبألحد منهم احلديث عن احملبة دون بيان أهم جوانبها، و
  .النصارى

  :ويوحنا يسوق قضية احملبة لتقرير عقيدتني من العقائد النصرانية الكربى ومها 
حلاصل،كما الحيدد ا اليوضح نوع التكفري االفداء والصلب تكفريا خلطايا البشر وهو هن: أوال

فمحبة اهللا  ،ة عقال وشرعا وحسا بأن اهللا حمبةوإمنا قصد تربير هذه العقيدة املرفوض ،نوع اخلطايا املكفرة
فمحبة اهللا العظيمة اليت هي  ،الفداء املنايف حلكمة اهللا وعدلهاهلائلة للنصارى هي املربر الوحيد ملثل هذا 

ففي الفداء ظهرت حمبة اهللا  ،ليت محلته على قتل ابنه فداء هلممسى كانت قوية للدرجة اطبيعته،وصفته األ
  .للنصارى 

وبدون االعتراف ذه العقيدة ال يدخل اإلنسان يف  ،)٣(تأليه املسيح ابن اهللا املتجسد :ً ثانيا
أما من يؤمن  ، يعترف بهفداء ابن اهللا لكونه ملوال يستفيد من  ،حملبة القائمة بني اهللا والنصارىرباط ا

                                                
  ).٣: ٥(رسالة يوحنا األوىل    ) ١( 
  .من هذا الفصل ٣٠ص  :راجع  )  ٢( 
 )٣: ٤:( رسالة يوحنا األوىل: انظر مثالً  ) ٣( 
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  .وثباته فيه ،إلنسان وهي حمبة اهللا وحلوله فيهبذلك فسيدخل يف أعظم عالقة بني اهللا وا
، أنه يستخدم عبارات عامـة وواسـعة   عن احملبة واألمر الذي يلفت النظر يف كتابات يوحنا

ول ريده، وال يرفع التوهم حوحمتملة ألكثر من معىن، قد تكون متناقضة أحيانا، مث اليوضح املعىن الذي ي
وقد رأينا  ،على ما يعتنقه و يعتقده من أفكاراألمر الذي يتيح لكل دارس هلذه النصوص محلها  ،نصوصه

وهذه العبارة أصـبحت   ،همث ال يشرح مقصود" اهللا حمبة " األمثلة على ذلك من نصوصه ، فهو يقول
وحنا مل يربط بينها مع أن ي ،من علماء النصارى أتوا بعد يوحناومفسرة للتثليث عند بعض الذين  مربرةً

إال أن اتساع العبارة وعـدم حتديـدها    .لتثليث يف سياق احلديث عن احملبةومل يشر إىل ا ،وبني التثليث
  .أعطى احلق لكل مفسر أن حيملها ما يريد

  . ا خمتلفةرة حمتملة و اآلراء حوهلوكيف إن العبا "ألن احملبة هي من اهللا" " أضف إىل ذلك قوله 
وكيف يكون  ،ن يوضح ماهي تلك الوصاياأدون  ،قه لكلمة الوصايا اليت جيب حفظهامث إطال

،كما أـا  اليت حيتاجها كل باحث عن احلقيقـة ن نصوص يوحنا يف احملبة فقرية يف التفاصيل إ .حفظها
ها ضابط واضـح  إذ اليوجد فيأن يسلكه احملب أو الطالب للمحبة؛ تفتقر للمنهج الواضح الذي جيب 
ا منهج أخالقي أو مث اليبني ملاذا أحبهم دون سواهم،كما اليوجد فيه ،للمحبة سوى أن اهللا أحبهم أوالً

ومل  تباع الوصايا اليت مل يعينـها، ا ، ينبغي أن يتبع لتحقيق احملبة، سوى اإلصرار علىسلوكي أو تعبدي
  .وليس بعد ذلك شيء ام بوصية احملبة،فحصول احملبة مشروط بااللتز يذكر منها إال وصية احملبة،

غىن وسعة جيدها من يبحث عن  قابلهي وهذا الفقر الذي يواجهه الباحث عن حقيقة احملبة،
وهذا  ،هذه النصوص ما يريده من معتقدات التأويل والتجديد يف العقائد؛ إذ لن جيد صعوبة يف أن حيمل

  ٠عني ما فعله النصارى
، اخلالف احلاصل بني الكنيستني الشرقية والغربية املفهومصور االضطراب وعدم وضوح  ومن

  .حول مفهوم احملبة 
، والـروح   ةإذ هي عندهم جوهر اهللا من ناحي ، قوهلم متناقض ومضطرب؛والغربيون أنفسهم
، فكيف جيمع بني كونه عنصراً  )١(ان أحد عناصرها يف اجلوهر اإلهلي، مع أنه كالقدس من ناحية أخرى

  .بة، وبني كونه حمبة كاملة؟من عناصر احمل
عناصر أو  ثة، القائل بأن تسمية اهللا حمبة يلزم منه وجود ثال فهل هو حبسب برهان أوغسطني  -

  . )٢(أشخاص فيه
كون الثـالوث مخسـة   وعندها سي ،حمبة جيعل منه ثالثة عناصر أيضاًهل كون الروح القدس   -

  .!!؟، أو خاموس وليس ثالوثأشخاص ال ثالثة
                                                

 . من هذا الفصل ٣٨ص: راجع   ) ١( 
 .١٤٤ص :تاريخ الفكر املسيحي  :انظر  ) ٢( 
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 ، سوى أقوال ال يقبلها عقل ، وذلـك أن هر خلل كبري مل جيدوا له سداًة أخرى يظمن ناحي
احملبة اليت حيب ـا   ، والروح القدس يهبهم حمبته اليت هي ذاتبة هي الروح القدس وهي جوهر اهللاحمل

  .، ويسكب فيهم من ذاتهاآلب االبن
ت احملبة الـيت  ن خملوقة وهي ذا، فكيف تكوك أن تلك احملبة املوهوبة خملوقةمث يقولون بعد ذل

  !حيب اآلب االبن ؟
  !!، الذي هو عندهم املوهبة ذاا، ولكن موهبة غري خملوقة وهي موهبة من ذات الروح القدس

من اضطراب الغربيني وتناقض قوهلم فقالوا بالقوى، اليت هي غري  جأما الشرقيون فأرادوا اخلرو
  .هللا خملوقة أي إهلية، ولكنها ليست من جوهر ا

فأرادوا التخلص من كوم مشاركني يف جوهر اهللا بادعائهم امتالك حمبته، األمر الذي يعـين  
  .لكنهم مع ذلك ظلوا يدعون محل صفة غري خملوقة!! عدد النصارى  رتكثر الثالوث مبقدا

  .ونيل صفته لكن تناقضوا فقالوا خملوقة الروح القدسادعوا احتواء اإلله  –ن وفهناك الغربي
ن ظنوا أم ختلصوا من مأزق املشاركة يف الثالوث، لكنهم أخذوا صفاته كما هي ونا الشرقيوه

لوهية من األ خرآ، فبعد أن ثلثوه زادوا عليه مستوى قوهلم بالقوى زاد من جتزئة إهلهمف. إهلية غري خملوقة
ق إذ ظـل  دهم مل يتحق، فمراراليت هي آهلة أخرى ومن حتل فيه جتعل منه إهلاً آخ، متمثالً بعدد صفاته

  !!.!عندهم ؟ ، فكم إلهصفات اإلهلية زائد املوصوفون ا، بل زادوا عليه الالتكثر يف إهلهم مستمراً
فاالضطراب والتناقض واقع يف مفهوم احملبة اإلهلية سواء يف قول كل طائفة أو يف جمموع أقوال 

ا الطائفتني إذ مها متناقضتان وأقوال كل منهما مضطربة يف ذا .  
عالوة على أن كالمها حيمل اعتقادها يف حمبة اهللا جرأة على الذات اإلهلية، وصفات اهللا الفائقة 

، والذي أرادوا تداركه فوقعوا فيما هو أشد منه تناقضاً وسر ذلك االضطراب هو فساد األصل .الوصف
  .ومنافاة للعقل وللشرع

وذات اإلله وعطيتـه وهبتـه، والعالقـة     والسؤال هنا هو إذا كانت احملبة هي قضية القضايا،
  !!، فكيف يسوغ االختالف يف حتديد مفهومها ؟هالوحيدة بينهم وبين

، فكيـف احلـال بعامتـهم و    بني كبارهم ومن يسموم علماء اًقعوإذا كان هذا اخلالف وا
  !!، ويؤدون العبادة له ؟يدرك هؤالء دينهم، ويعرفون معبودهم، كيف مبسطائه

، ولكن لـو ترتلنـا إىل   ل يف النصرانية مع عدم إمكان ذلكرف عن صحة النقوإذا غُض الط
  . اجلديد فإنه خيلو متاماً مما استقر عليه اعتقادهم يف احملبةاعتقادهم صحة العهد 

  .إذ ال دليل واحد صريح على أن احملبة تقتضي ثالثة آهلة   -
  .بالنعمة الفائقة الطبيعة وال. وال دليل بالتصريح أو بالتلميح على ما يسمى بالقوى  -

  .يف حملبة النصراين أسس االعتقاد  الالهويت وهذه هي
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، هللا تعاىل مما يؤخذ على مفهوم احملبة النصرانية اخللط الواضح بني مفهوم احملبة اإلهلية كصفةو
أن اهللا  اعتقادهم وهذا اخللط مبين على. أي بني صفة اهللا وصفة خلقه ،وبني احملبة املطلوبة من النصراين

ندهم الروح القـدس  ، إذ إن كال احملبتني أصلهما واحد وهو األصل اإلهلي الذي هو عهو منبع صفتهم
  . ، وهو أزيل ، وحمبتهم عني احملبة اإلهلية الصادر من اآلب

غـري خملوقـة   ، أو كوا قوة إهليـة  ؛ إذ صفتها إهليةإما بالقول بأا هبة فائقة للطبيعة البشرية
يف كال القولني األصل يف احملبة كصفة يتصف ا النصراين هو ذاته األصـل  . وداخلتهم أشرقت عليهم

إذ أن املسـيحي ال   ؛، وهذا ما يؤكدونـه فخصائص تلك الصفة هي خصائص واحدةاإلهلي، وبالتايل 
ليكـون   يكون حمباً حقاً إال إذا كانت حمبته كاملة كمحبة اهللا، وما سعيه يف احلياة إال إلمتام تلك احملبة

  .على صورة اهللا الكاملة 
، وكالمها بتني وصفاما وماهيتهما واحدة، فكالمها أصله إهلي، وكالمها جماينوخصائص احمل

، كالمها مؤلفة وموحدة بني املتحابني، وال جند حمبته غري متعقل ال ينظر للعواقب وال يعمل حساباً لنتائج
  .باحملبة املسيحية بني اجلماعة املسيحية منهم من يذكر الصفة اإلهلية، دون أن خيلطها 

لواجب هللا تعـاىل،  من األمور اليت تبني فساد املفهوم النصراين للمحبة اإلهلية خلوها من الترتيه ا   
الواجب هللا تعاىل عن ، منافاة الترتيه ا ذكر من مساواة صفة اهللا بصفتهم؛ إذ يترتب على مبل منافاا له
  .ابقة صفاته لصفام ، ومماثلة ومطمشاة خلقه

  .صخالل بالتعظيم واإلجالل والترتيه الواجب هللا تعاىل عن النقائإفاحملبة املسيحية فيها 
، و تصـوره  اآلخر عنـه  ان مع إعراضإذ تصور اهللا تعاىل بصورة احملب الشغوف برضا اإلنس

يف حتقيـق  تصورهم  يفشل  يف –تعاىل اهللا  -، والغريب أنه التاريخ ساعياً لكسب حب اإلنسان خالل
  !!.، وحني عجز عن حتقيق مراده نزل وصلب نفسه ليكسب قلب اإلنسانغايته وكسب حب اإلنسان

لقد كانت ماحملبة بني اهللا والبشر قد انكشفت يف :"ويف هذا املعىن يقول معجم الالهوت الكتايب
جهة اإلنسان، عـذاب   العهد القدمي خالل سلسلة من األحداث، مبادرات إهلية من قبل اهللا ورفض من

ويف . احلب املنبوذ وارتقاء أليم لدى اإلنسان لكي يستطيع أن يرتفع إىل مستوى احلب ويتقبل نعمتـه 
يتجلى هذا احلب اإلهلي، من خالل حادث فريد من شأنه أن حيول بذاته كل معطيـات  ، العهد اجلديد

  .١"درامة احملبة بني اهللا واإلنسان. سوهو أن املسيح نفسه يأيت إىل عاملنا ليعيش، كإله متأن، املوقف
إذ يقول هوسـنت   تدبر يف العواقبكما يصفون حب اهللا بأنه حب متهور وغري متعقل وال م

وليس هذا حـب   .٢"مل يكن حباً يعطي بنحو متعقل متدبر:"عن حب املسيح الذي هو عنده اهللا مسيث
. حب اجلاهل األمحـق   –تعاىل اهللا  –هو وإمنا  –سبحانه  –العظيم احلكيم اخلبري مبا كان وما يكون 

                                                
 .٧١٣ص :معجم الالهوت الكتايب   ) ١( 
  .٤٢١ص: أديان العامل  )  ٢( 
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  .تعاىل اهللا  –، ويصفون اهللا باحلمق واجلهل والتهور كيف جيعلون أنفسهم حكماء وعلماء فسبحان اهللا
، وفيـه  ديسه وإجالله وترتيهه عن النقـائص ، وتقوهذا الكالم هو أبعد شيء عن تعظيم اهللا
 -اهللا نفسه . " يطلب احلب، كما يقول بناديكت  وصف اهللا تعاىل بالضعف جتاه اإلنسان؛ إذ هو الذي

  . ١"هو عطشان حملبة كلّ واحد منا: يلتمس احملبة من خليقته -على الصليب 
؛ ، بل واملهانة تعاىل اهللا عن ذلكإا أوصاف حملبة من هو يف غاية الضعف والعجز وقلة احليلة

  !.الك امللك جل جالله؟إذ لو وصف إنسان ذه الصفات لكانت مسبة يف حقه، فكيف مب
كما رأينا . هللا لإلنسان من باب حمبة الصداقةجعلهم حمبة ا ومن صور عدم اإلجالل والتعظيم،

ي احملبة الـيت  ، وإن كان قوله موجود عند النصارى؛ إذ جعل احملبة اإلهلية أحد نوععند األكويين خباصة
، وال خيفى مـا يف  احملبة األرقى عند اإلنسان ا هي، وإمنتنطبق على اخلالئق، ومل جيعل هللا حمبة خاصة به

إذ النصرانية جتعل حمبة اهللا حمبة صداقة ؛ وأحياناً حمبة زوجية ،  ؛افاة الترتيه واإلجالل هللا تعاىلذلك من من
  .والند، يف العقول ويف الكتب السماوية  واهللا تعاىل مرته عن الكفء. نديةأي عالقة مكافأة و
  :عنصرية  احملبة النصرانية حمبة

  .ز بني خلق اهللا يهذا يقودنا إىل ما يف احملبة مبفهومها النصراين من عنصرية ومتي
، حمبة خاصة هي احملبة املتبادلة وةعالقة خاصة هي عالقة احملبة والبنبينهم وبني اهللا  نإم جيعلو

، ومن عداهم لو حنت مهللا وحده جيعلون من أنفسهم أهالً وبذلك ،ال يقدر على مبادلته ا إال هم اليت
  .الصخر أو صام الدهر ملا نال تلك احملبة

بال –حني حيصر حمبة اهللا  مدينة أغسطني املسماة مدينة اهللا،جند العنصرية واضحة جداً يف  كما
، وجيعل من أموات الكنيسة سـكان املدينـة   نية، كرمز ملدينة اهللا السماويةيف الكنيسة النصرا –دليل 

اً بال دليل، من ناحية أخرى تظهر العنصرية يف تلك املدينة اليت أساسـها احلـب   السماوية وذلك أيض
، أو كما يقول االبـن  مدينة اهللا لكون إسحاق ابن احلرةأفراد  هلي، حني جيعل من إسحاق وذريته اإل

  .الثاين املولود حبسب النعمة 
 بـين "إسـحاق   بولس ليجعال من أبنـاء ، ومن قبله العنصرية حني يظهرها أغسطني اوهكذ

أبناء األمة أعـداء  " العرب"النعمة وأحباب اهللا وحمبيه وخاصته، وجيعل من أبناء إمساعيل أبناء  "إسرائيل
  .وموعودين بغضبه هللا، منبوذين من حمبته ومبغضني له

، وبعد جميء اق كانوا أبناء النعمة يف زمام، هو أن أبناء إسحرج به من ذلكوالتصور الذي خن
لول الروح القدس يف حـال  وتنسكب حب حنصرت احملبة فيمن نال أسباا؛ إذ احملبة اإلهلية تنالا املسيحية

  فهل زالت النعمة عن بين إسحاق ؟. التعميد، وال يعمد إال من كان نصرانيا

                                                
 .من هذا الفصل ٤٩ص : انظر)  ١( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٧٤

  .اجلواب عند كثري منهم هو أن شعب إسرائيل مل يفقد حب اهللا له
ب علـى هـذا الشـعب املقـدس     ومع أن حمبـة اهللا سـوف تنسـك    ":يقول فهيم عزيز

بته لن يرتعها عن إسرائيل ، إال أن حم، الذي هو الشعب اجلديد، كنيسة العهد اجلديد)١(االسخاتولوجي
  .)٢( "، بل ألجل اآلباء كما يقول الرسولليس ألجله، وال ألنه يستحق. العاصي

أن جيعـل   تعاىل كمته سبحانه، فليس من عدالة اهللاالء يتعارض مع عدل اهللا وحؤوما يقوله ه
بعاد عن احملبة ملن كانت أمه أمة، أو ، والعذاب واخلسران واإلوالفوز مبحبته ملن كانت أمه حرة النجاة

، مع أن ذلك ليس من اختيار اإلنسان، وال يـدخل يف إرادتـه وإدراكـه،    يكون املعيار من يولد أوالً
، ورضـا اهللا  يالد، عالوة على أن خيتـار أمـه  يريد أو خيتار ترتيبه يف املفاإلنسان ال يريد وال ميكن أن 

، حني جرد اإلنسان من وعذابه مرتبطان باختيار اإلنسان وإرادته، وذلك هو األمر الذي نفاه أوغسطني
  .، وجعله جمبوراً على عمله مسلوب اإلرادة االختيار

، فكيف ضبهري لرضاه وحمبته أو عقوبته وغإن أشد احلكام ظلماً ال جيعل مثل تلك األمور معاي
  .والذي هو أحكم احلاكمني وأعدل العادلني غضبه، هباهللا سبحانه احلكيم العليم الذي سبقت رمحت

مث إن هذا يتناىف مع ما ينادي به الغرب النصراين يف قوانينه ومجعياته املتعلقة حبقوق اإلنسـان  
القوانني وتلك املواثيق منافية  فهل هذه، ودعوته لنبذ التمايز بكل ألوانه سواء على أساس اللون أو العرق

  .وويف كال احلالني التناقض موجود ! . لديانة النصارى أم أن العنصرية هي املنافية للدين؟
   :ال يوجد مفهوم واضح وحمدد للمحبة 

أو يف حني أن النصارى يعطون للمحبة املكانة األوىل يف الفضائل، ويربطوا بكـل عقيـدة   
، وينـالون اخلـالص    سله،ويصلبون االبن وجيسدونه، وميلكون الروح القدولسببها يثلثون اإل. شريعة

  .والتأليه والتبين والنعم الفائقة 
  .و ا يتحررون من سلطان الشريعة وتعاليم التوراة وشرائع األنبياء 

مع كل ذلك إال أنك حني تبحث يف مفهوم احملبة ال جتد أا حتوي مفاهيم واضحة، تبني فيها و
  .، وال جتد متعلقاا اليت ا تكون احملبة قانون حياة دها وكيفية إظهارها والتعامل اوحدو ضوابطها

ليس فيها ضابط الستحقاقها،حىت يعرف املرء كيف يناهلا بـل هـي   : أوالً: فاحملبة النصرانية 
  .فالن من الناس بدون سبب كما ناهلا النصارى كاليانصيب قد تقع على

الضال املتخبط يف اجلهـل  دون  واضح يعرف به احملب املهتدي هلا، ا معيارإا ليس هل : ثانياً
  .،فمن هو احملب الذي حمبته صحيحة ومعتربة عند اهللا؟ إنه كل مدع للمحبة عند النصارى والوثنية

، كما أنه لذلك ال ميكن االهتداء إذ ال يعرف احملب هللا فعالًوهذا شرخ عظيم يف مفهوم احملبة 
                                                

 .قصد النصارىي  )  ١( 
 .٣٠٣ص : الفكر الالهويت يف كتابات بولس   )  ٢( 
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  .احلقيقة املقبولة عند اهللا إىل احملبة 
، حىت أخالقيات تلك احملبة وتشريعاا، فكيف احملب من إيضاح هذا املفهوم للمحبة خالٍ: ثالثاً
  .حييا باحملبة؟ 

يـة  إن النصارى حني يريدون شرح حياة احملبة وأخالقياا، فإم يدورون يف فلك احملبة الفاد
هناك إيضاح هلذه املفاهيم فهي ألفاظ واسعة، قد يقوهلا املسـلم   ، لكن ليساملضحية احملبة للغري الباذلة

  .كما يقوهلا اليهودي كما يقوله الوثين أو حىت امللحد
فعبارة التضحية بالنفس وفداء الغري وتقدمي النفس عنه تقال بال ضابط فمن يستحق التضحية؟ ، 

ملسيح احملب األول مات مـن أجـل   النصرانية ال تعترف باالستئهال واالستحقاق عند التضحية، فإن ا
  . صالبيه، وهكذا أتباعه جيب أن يكونوا حسب مفهوم احملبة 

فإن احملبة تقتضي التضحية حـىت لـو كـان     ،ن يفتدى أم الوال يهم إن كان املفدى أهال أل
  .، بل تلك هي تضحية املسيح الذي مات ألجل الفجار رمنياملضحى عنهم جم

النصارى، أن ميوت الصاحل بدالً عن الفاجر اـرم، ومـن    ادي فهل هذه هي احملبة اليت ينا
  !.موت أو تعذيب الصاحلني األبرياء بدالً من ارمني؟ املستفيد من

ما الذي جينيه اتمع حني يتقدم أبراره لينالوا عقاب فجاره، ويترك الفاجر يسـرح وميـرح   
  !.ويتمتع مبحبة ذلك البار؟

نفس سوية، أن اهللا ال يرضى بذلك وال حيبه، مث ما النتيجـة إذا   جزم كما جيزم كل ذيأين إن
ن الصاحلني ألجل ارمني؟ سنبقى يف جمتمع جمرم خالٍ من الصلحاء، وتلك مثـرة احملبـة   ومات املؤمن

  .املضحية  هذا هو مفاد مبدأ احملبة املضحية غري املنضبطة عند النصارى
  ذل؟ ومىت أبذل؟ ما ضوابط البذل ؟ مث احلديث عن البذل، ماذا أبذل ؟وملن أب

، إال أن ورودها مقترنة بأمر إهلـي  صفة الكرماء وهي صفة حسنة وصاحلةإن البذل والعطاء 
  .وهذا ماخيلو منه املفهوم النصراين . مضبوطة بضوابط مساوي عليه مدار إميان املرء، جيب أن تكون
باعا حقلـها  ،وهي أما )١(ل الرسلجته الىت يرويها سفر أعماوال ننسى هنا قصة حنانيا وزو

، فكان املوت ومل خيربا بالثمن احلقيقي ،من مثنه لنفقتهما اما استبقيا بعضليساعدا يف نشر الدين، ولكنه
  .واملال ماهلما ومها متربعان حمسنان  ،ن احلقل حقلهمامع أ ،عقابا هلما على ذلك

إياه إن استبقى منه شيئا لنفسه؟ هل تدعو املرء على ماله الذي ملكه اهللا  بفهل النصرانية حتاس
  اإلنسان إىل أن يبذل ماله وجييع أهل بيته؟ 
، وأوامره كلها تظهر حكمته وتكون باعتـدال ال إفـراط وال   إن اهللا سبحانه  وتعاىل حكيم

                                                
 ). ١١-١:٥:(أعمال الرسل: نظرا  ) ١( 
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  .، ويتسلط بعضهم على بعضأحكام البشر حني يشرع بعضهم لبعض نهاكول .تفريط
تـها  غاي العبودية قيد اإلنسان من أي تشريع أو صورة من صور احملبة النصرانية اليت تطلق

البشـرية   هي يف حقيقتها وما يرتبط ا من حقوق إمنا ختدم احلقـوق . مساواة اهللا واالتصاف بصفاته
  .وال يوجد فيها حقوق هللا تعاىل . للجماعة املسيحية وحدها

بـان  نصارى حملبتهم خنرج فمما تقدم من حبث لغوي ودراسة للنصوص ومطالعة لتعريفات ال
  :احملبة النصرانية تشمل أمرين

  .سعادتهيتبعها الرغبة يف خري احملبوب و اليت خلي وهو احملبة القلبية الشعوريةأمر دا  -١
  .وتقدمي العون واملساعدة له هو اإلحسان إىل احملبوب،أمر خارجي   -٢

  : وهنا يرد إشكاالن
إذ أن اهللا تعاىل هللا تعاىل ستنحصر يف الشق األول؛  لة يف حمبة اإلنسانأن احملبة اإلهلية املتمث :األول      

  .حدأغري حمتاج لعطاء من  غين عن خلقه ،
  .حسان وإمنا يصح هذا املعىن يف املخلوقني احملتاجني لإل

وال العمل الذي يصدر من العبد كحـق هللا   ،عىن للمحبة ال حيمل معىن العبادةن هذا املأ :ثانياً
 ،بة الصرفة اليت ال تستلزم العملأي حق هللا تعاىل على حمبيه سوى احمل ةذ ال تتضمن احملبة النصرانيإ ؛تعاىل

واليت بعد البحـث والتفتـيش يف    ،االلتزام حبفظ الوصايا عند يوحناوال جند يف ذلك سوى احلث على 
  .إجنيله ورسائله ال جند وصية عدا وصية احملبة 

اين ال تتضمن معىن اخلضوع والذل هللا تعاىل إذ ال جند يف املعـىن  كما أن احملبة باملفهوم النصر
اللغوي ما يؤيد هذا األمر ،كما ختلو النصوص من الداللة عليه بل جندها تدل على عكس هذا املعـىن  

ائرة العبوديـة  وخترج اإلنسان من د ،ؤدى إىل اإلدالل على اهللا عز وجلفهي تتحدث عن حمبة ت متاما،
  . إىل دائرة البنوة احلرةهللا والذل واخلضوع 

و ال يترتـب عليهـا    وعليه فاحملبة النصرانية هللا تعاىل إمنا هي جمرد شعور قليب ال تنتج عمـالً 
  .واجبات

بة الواجبة لـه علـى   واحمل ،احملبة كصفة هللا تعاىل ولعل هذه اإلشكاالت نتجت عن اخللط بني
ىل واحملبة كصفة لإلنسـان سـواء اجتهـت هللا أم    ز بني احملبة كصفه هللا تعايكذلك من عدم التمي.خلقة

اإلنسان سواء كـان حمبـا أو   حيث أن للمحبة عندهم مفهوم واحد يتساوى فيه اإلله مع ،  للخالئق
  .حمبوبا

لق ال يصح تطبيقه على ن ما ينطبق على اخلأإذ ؛ فوجد اإلشكال لوجود الفارق بني اهللا وخلقة
. ولذا فهي ال تستلزم هللا حقاً سوى احلب األجوف بة ال جيب خللقه؛هللا تعاىل باحمل وما جيب ،اهللا دائما

عندهم يف ماهيـة   يوإذا رجعنا إىل النص األصلرون ا يف تعريفام هو اإلحسان وذلك أن العمل املق
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احملبة تتأىن وتترفق، احملبـة ال  :" يقول فيه احملبة املسيحية وصفاا وخصائصها جنده نص بولس والذي 
وال تظن السـوء، وال   ، وال تطلب ما لنفسها، وال حتتد،حملبة ال تتفاخر، وال تنتفخ، وال تقبححتسد، ا

، بل تفرح باحلق ، وحتتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصرب على تفرح باإلمث
  .)١( "كل شيء 

أو قل علـى   ،ال املتجهة للخالقينطبق على احملبة املتجهة للخلق  وكل ما ذكر من صفات إمنا
  .ما يصلح أن يعامل اهللا تعاىل به ، وليس يف تلك الصفاتة اليت تفرضها احملبة بني األخوةاحلقوق األخوي

اصة واملقام مقـام  خب، ويصرب عليه أو ال يقبحه فال يصح أن يتصف العبد مع ربه بأنه يتأىن أو
  .حمبة، وليس مقام ذكر صفات الردة عن الدين

، وال س فيها تعظيم أو ترتيه هللا تعـاىل إذ لي ؛تستلزم حقوقاً تعبدية هللا تعاىلفاحملبة النصرانية ال 
، ليس مثرا أرضية حبته ، فهي حمبةخوانتعبدية وكل ما فيها إحسان للخلق، وحسن تعامل مع اإل شريعة

  .فيها شيء تعبدي أو إهلي
  :و ليس وحيا خالصا  ،فهوم النصراين نتيجة جتارب شخصيةامل

االختبـار  ، وإمنـا  بق، وحمدد بنصوص جلية يف معناهايف النصرانية ليس هلا مفهوم واضح مس احملبة    
  .الذايت والتجربة الشخصية توصل صاحبها إىل املفهوم

من خالل جتربة شخصية يرويها   املسيح ومقدار حمبة املسيح للناسفبولس يدعي أنه عرف اهللا وعرف 
ويف ذهابه حـدث أنـه   "يف رسائله، يقول سفر األعمال لنا صاحب أعمال الرسل كما رواها بولس 

شـاول  : اقترب إىل دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على األرض ومسع صوتاً قائالً له
  من أنت يا سيد ؟: شاول ملاذا تضطهدين ؟ فقال 

: متحري صعب عليك أن ترفس منافس، فقال وهو مرتعد. أنا يسوع الذي أنت تضطهده: فقال الرب 
  . )٢("قم وأدخل املدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل : يا رب ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال له الرب

زعم فيها أن اهللا يسكب حمبته يف النصـارى   ،للمحبة وفق تلك التجربة املدعاةوصاغ مفهوماً 
ب منه شـيء  ، مل ينسبةأن ال حائل بينه وبني حمبة اهللا، وسائر ما قاله يف احمل ،كما زعمروح القدسبال

وإمنا هو بزعمه جتربته الشخصية مع املسيح يف أوهامه وخياالته، تلك التجربـة   ،للمسيح قوالً أو فعالً
  .أوصلته الكتشاف حقيقة احملبة 

، عالوة على االحنراف العقـدي مبقيـاس   لقي والفسادو أوغسطني عاش حياة االنفالت اخل
اكتشف ضالل  وحني ،شري والعالقات احملرمة باسم احلب احلب الب، ورتع يفإذ كان مانوياً النصرانية

وهكذا لو  .ا يعتقده ويتصوره ملفهوم احملبةبدأ يتأمل سريته وحياته ليخرج منها مب طريقه الذي يسري فيه
                                                

  ) . ٣ – ١:  ١٣:( الرسالة األوىل إىل أهل كورنثوس   ) ١( 
  ) ٦- ٣: ٩: (أعمال الرسل  )  ٢( 
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، لوجدناها كلها جتارب شخصية، وأعظم متزعم لقول فيها للمحبة يف النصرانية استطعنا تتبع كل مدع
، والنصارى بعامة مع حادثة الصلب اليت أظهرت احملبة اإلهلية جتربة النصارى األوائل خباصةدهم تلك عن

، تلك احملبـة السـامية   طبيعتها الفادية املضحية، الباذلة للنفس فداء هلم -بزعمهم-العظيمة هلم وبينت
، اختربوها بأنفسـهم ، وال حتدث عنها، وإمنا مل خيربهم ا املسيح -إن صح التعبري –الفادية املتهورة 

  . ذايت والتجربة النفسية ملفهومها فوصلوا باالختبار ال
اعتقاد ، طقـس وعبـادة ،   : (( يبدأ الدين يف الواقع مبمارسة وجتربة :" يقول هوسنت مسيث

 أن اخلربة تكون ألشياء غري مرئيـة ومبا . واحد من تلك التجارب هي األخرية وأهم)).وجتربة روحية 
لذا يأيت  ؛عادة غامضة والرموز. العقل أن يفكر باألشياء الغيبية ا تنشئ رموزاً حني حياول، فإ) غيبية(

نا هـذا التتـابع   إذا قرأ. وز لينظم حدس اإلنسان ا ويؤطرهالعقل يف النهاية بأفكار ليحل غموض الرم
نهجي لألفكار املتعلقة أمكننا أن نعرف علم الالهوت بأنه الترتيب املنطقي أو التنظيم امل باالجتاه املعكوس

إن بنود قانون اإلميان املسيحي هي األساس العميق لعلم الالهـوت  . بالرموز اليت تعطيها التجربة الدينية
، لألحـداث الـيت غـريت    قيـاً املسيحي ألا متثل أبكر حماوالت قام ا املسيحيون لفهم منظم منط

  .)١("حيام
ليـل املواقـف   لناس ختتلف عقوهلم يف فهم وحتإذ ا وهذا املوضوع كما نرى موضوع واسع؛

، وقد تكون لوصول من التجارب الشخصية لنتائج، قد تكون تلك النتائج سليمة، واوإدراك املراد منها
واالهتداء على ضـوء التجـارب    على معرفة احلقائق متام املعرفة فاسدة باطلة، ولو كان الناس قادرين

  .رسال الرسل وإنزال الكتبوإ لشخصية،ملا كان هناك حاجة للوحيا
الشخصية، اليت تظهر مفاهيم زد عليه أن ذلك املفهوم جيعل الباب مفتوحاً ملزيد من التجارب 

معهـا  السابقة، وقد تكـون متناقضـة    ،وجوانب جديدة قد تكون مالئمة للمفاهيم والنواحيجديدة
عالوة علـى أن   .حد له حيده وإن التعويل على التجارب الشخصية أمر ال ضابط له وال ،هادمة هلاأو

  التجربة الشخصية ال تقر ا عقيد
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٤٢٨ص:أديان العامل   )  ١( 
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  سابعالمبحث ال
  منابع مفھوم المحبة في النصرانیة

  
املفهوم اإلسالمي للمحبة هو كغريه من مفاهيم هذا الدين مستمد من نصوص صـحيحة ثابتـة         

صحيحة، فإن مفهوم احملبـة هـو   بينما النصرانية عالوة على أنه ليس لديها نصوص . وصرحية يف ذلك
عندهم كبقية عقائدهم مزيج من معتقدات يف البيئة النصرانية، تأثر ا املنظرون هلا وخرجـت ـذه   
الصورة، وتلك املعتقدات واملفاهيم هي خليط من تراث يهودي، ال صلة له بالرساالت السماوية احلقة، 

ة النصرانية كالوثنية اإلغريقية، ومن فلسفات وثنيـة  وكذلك معتقدات وثنية، من الوثنيات احمليطة بالبيئ
  . أيضاَ كاألفالطونية والرواقية وغريمها 

الذي يربط احملبة باألعيـان ال باألعمـال،    لمفھوم المحبة ھو الت راث الیھ ودي  :  المنبع األول
بتهم بغـض  والذي يشدد على دعوى أن هللا شعباً حمبوباً، هم أبناؤه وأحباؤه، هلم خصوصيتهم وهلم حم

  .النظر عن أعماهلم، فهم حمبوبون أساءوا أم أحسنوا
وتكمن أمهية احلديث عن معتقد اليهود يف احملبة اإلهلية يف كون اليهود هم أسالف النصـارى  
كما أن النصارى ال يدعون أن هلم إهلاً غري إله اليهود، ولكن يقولون إنه أعلن عن نفسه بصورة أوضح 

  . اإلجنيل وكشف عن ذاته املثلثة يف
  :وقبل اخلوض يف هذه القضية جيدر بنا التنويه إىل أننا بشأن أهل الكتاب نؤمن بأمرين   

  .حصول الوحي اإلهلي هلذه األمة عن طريق األنبياء   -١
  .وقوع التحريف يف نصوص األنبياء   -٢

نا احلكم على ولذا فإنه من احملال احلكم على أي نص بأنه موحى به من اهللا، ولكن باملقابل ميكن
كثري من النصوص بالتحريف، وذلك ملخالفتها للمعلوم من دين األنبياء من توحيد اهللا تعاىل، وترتيهـه  

  .سبحانه وتقديسه وعصمة أنبيائه األطهار من الكبائر والشنائع وغري ذلك 
نصوص ولكن ماسريد هنا إمنا هو فهم األمة اليهودية هلذه النصوص، وهذا الفهم وهذه القراءة لل

وأعين هنا أنه ليس بالضرورة أن تكون مجيع النصوص . قد تكون تدخلت لتحريف النص، وقد ال تكون
اليت يستشهد ا اليهود حمرفة، ولكنها حمتملة لألمرين التحريف وعدمه، ويف كال احلالني فالنص قد فسر 

  حبسب الفهم اليهودي ال حبسب معطيات النص، فما هو هذا الفهم ؟
طة يف الفهم اليهودي للمحبة اإلهلية هي خصوصية هذه احملبة واقتصارها على شعب إن أهم نق

إسرائيل، باعتبارهم شعب اهللا املختار وأبناؤه وأحباؤه دون سواهم، ويرى اليهود أن بوادر هذه احملبـة  
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وال  مع شعب إسرائيل، ويهوه ال يتخلى عن شعبه أبـداً  )١( تتجلى يف العهد املزعوم الذي أبرمه يهوه
  ٠تتخلف حمبته هلم حىت مع عصيام وإشراكهم معه غريه 
إن ما أيقظ احلب يف قلوب بين إسـرائيل هـو   :" يقول اخلوري بولس عن تلك احملبة وأسباا

اختبار حب اهللا السابق الذي أغدقه على شعبه عرب تارخيه، منحه عطايا جمانيـة مل يكـن شـعب اهللا    
دعا اآلباء، اختار شعباً خاصاً به، جنـاه  . ، وال بسبب قدرته وأمانتهيستحقها، ال بسبب أعماله السامية

ملاذا فعل ذلك ؟ حمبة لشـعبه  . من العبودية، أدخله أرض امليعاد كل هذه األعمال تدل على حبه لشعبه
وهذا العهد ليس عقداً ذات طابع قانوين وحسب، بل رمز ... وحمافظة على اليمني اليت أقسم ا لآلباء 

  .)٢( ..."القة حمبة بني اهللا وشعبه كحب األم البنها والعريس لعروسه إىل ع
هذا هو املفهوم اليهودي للمحبة اإلهلية، فهو مفهوم ال يعطي صفات اهللا ما تسـتحقه مـن   
القداسة حبيث تفهم يف إطار كوا صفات إهلية، ال متاثل صفات البشر، ولكن الفكر اليهودي ال خيرج 

لذا يفسر صفات اهللا كما هي يف البشر، وال يفهمها إال يف هذا اإلطار، فمحبـة  عن حيز املشاهدة، ف
يهوه لشعبه متاثل أحياناً حمبة الوالد لولده مبا فيها من شفقة زائدة وضعف جتاه هذا الولد وإن مل يكـن  

حضـنه،  أهالً للحب، وإن غضب األب فإن غضبه ال ينتج إال تأديباً أبوياً ينتظر بعده عودة االبن إىل 
وأحياناً أخرى هذه احملبة اإلهلية متاثل عشق الزوج لزوجته، ذلك العشق األعمى الذي جيعـل الرجـل   

لعظام، ويظل يعشقها حـىت لـو   يتنازل عن حقوقه وكرامته، ويتجاوز يف غفرانه زالا إىل خطاياها ا
  .خانته

حب الرب وإن خانـه  إن :" خمرباً عن هذا الفهم السقيم للمحبة اخلوري بولس الفغايليقول 
  .)٣( "شعبه ال يضعف

يبدأ خرب يهوه وإسرائيل بشكل لقاء حب وينتهي بتذكر اللقاء املثمر بـني اهللا  :" ويقول أيضاً
وسـتكون لـه   " له املبادرة :" هو إله احلب، قال الكلمة األوىل يف هذه املغامرة )٤( وشعبه، إله هوشع
  .)٥( "الكلمة األخرية

                                                
هيه أو هوه أي أنا هو من هو ، أنظر احمليط اجلـامع يف الكتـاب   : وأصل الكلمة  اسم اإلله يف التوراة اليت بني يدي اليهود ،  ) ١( 

وهو اسم ال يعرف اشتقاقه على التحقيق، فيصح أنه من مادة احلياة " وقال العقاد " يهوه "  ١٤١٦ص القدمي املقدس والشرق
  .  ٧٤عباس حممود العقاد ، اهللا ص" شارة إليه ويصح أنه نداء لضمري الغائب، ألن بين إسرائيل كانوا يتقون ذكره ويكتفون باإل

  . ٤٣٦ص،  ٣ج) م١٩٩٥لبنان بريوت ، منشورات املكتبة البوليسية ( ، ١، ط ٥املدخل إىل الكتاب املقدس ،ج  )  ٢(
  ].٣٥٦ص / ٣:[ املدخل إىل الكتاب املقدس  )  ٣(
عاش يف القرن الثامن قبل امليالد وعاصر سقوط السامرة سـنة   هوشع بن بئريي ، نيب من أنبياء بين إسرائيل كما تروي كتبهم،    )  ٤(

وذلـك ألن سـفره   " نيب احلب " م، وله سفر يعد أول أسفار األنبياء الصغار يف العهد القدمي ، يسميه أهل الكتاب .ق ٧٧٢
ريه ، أنظـر قـاموس   زوجته اخلائنة ، ويشري فيه على حب يهودا لبين إسرائيل الذين خانوه وعبدوا معه غ= =يروي قصة حبه

  .وما بعدها  ١٣٤٧، واجلامع احمليط يف الكتاب املقدس والشرق القدمي ص  ١٠٠٥الكتاب املقدس ص 
  ]. ٣٥٨/  ٢: [املدخل إىل الكتاب املقدس  )  ٥(
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  :حلب اإلهلي يف الفكر اليهودي يتلخص فيما يلي وبناًء على ما سبق فا
حمبة خاصة لشعب إسرائيل، بداية ظهورها العهد الذي قطعه يهوه على نفسه إلبراهيم ويعقوب    -١

  .عليهما السالم، والتزامه به عن حب هلذا الشعب 
ها اللني والضعف عاطفة بشرية ختلو من القداسة والترتيه الالئقني باهللا سبحانه وتعاىل، يظهر في   -٢

  .املتمثالن يف عاطفة الوالد أو يف عشق العاشق 
  .حمبة املبادر فيها يهوه دون سابق عمل من قبل الشعب استحق عليه هذه احملبة    -٣
يطالب يهوه اليهود بعد تقدميه هلذا احلب بالعمل وااللتزام، ويؤدب من خيالف، ولكنه تأديب    -٤

  .احملب الذي ال يقطع حمبوبه 
حب خيتلط أحياناً بالتهديد والوعيد، وهذا التهديد وإن كان يثري اخلوف يف النفس اليهودية إال    -٥

أنه ال يردعها عن املخالفة والعصيان، بل وحىت اإلشراك يف العبادة، وذلك لثقتهم يف حب يهوه 
  .وأن غضبه لن يطول إن وقع 

تشربوا بـالفكر اليهـودي ومل   وبولس هو يهودي فريسي أي من خاصة علماء اليهود الذين 
  .يقبلوا مساحة دعوة املسيح

ولذا فقد أخذ ذلك املعتقد يف احملبة اخلاصة ونقله للنصرانية حموال كل مـا للشـعب املختـار    
  ٠للنصارى مع املميزات اخلاصة بالنصارى اليت رأيناها فيما سبق ) اليهودي (

الوارثون للعهد واملواعيد اإلهلية الـيت   وبذلك منح للنصارى اسم الشعب املختار ومميزاته، فهم
  .  للبين إسرائيل، وهم أبناء اهللا وأحباؤه كما كان بنو إسرائي

أحباء اهللا هذه الصفة تطلق أيضا :" يقول القس فهيم عزيز معلقا على كتابات بولس ودارسا هلا
  ".إىل مجيع املوجودين يف رومية أحباء اهللا )" ١/٧(على الكنيسة ففي رومية 

هذا اللقب أيضا يرجع إىل العهد القدمي ليصف الصلة اليت بني اهللا وبني شعب إسرائيل  ولعـل  
هوشع النيب، نعم لقد ذكر إشعياء بكل تأكيد أبوة اهللا هلذا الشعب ولكنه  وأهم من عرب عن تلك احملبة ه

  ) ٩و ١: ٣٠، ٤: ١إشعياء (كان يذكر هذه العالقة للتشديد على سلطان اهللا على الشعب 
أما هوشع فإنه يذكر تلك احملبة اليت تسمو عن العاطفة وعن املنطق، إنه حيب هذه األمة رغـم  

  )١( "٠٠٠أا مثل امرأة هوشع الزانية اليت ال يوجد فيها أو يصدر منها ما حيب
إن هذه احملبة سوف حتيط بـذلك  :"مث يذكر حتول تلك احملبة بكل عناصرها للشعب النصراين 

  ٠٠٠الذي حيفظه اهللا يف ذلك اليوم  الشعب األمني
ومع أن حمبة سوف تنسكب على هذا الشعب املقدس االسخاتولوجي الـذي هـو الشـعب    

                                                
  .٣٠٣ص :الفكر الالهويت يف كتابات بولس   )  ١( 
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٨٢

اجلديد، كنيسة العهد اجلديد، إال أن حمبته لن يرتعها عن إسرائيل العاصي، لـيس ألجلـه، وال ألنـه    
   )١( "يستحق، بل ألجل اآلباء 

جلديد هي الشعب املدعو املقدس الذي تطلع إليه أنبياء العهد الكنيسة إذاً يف العهد ا:"كما يقول
    )٢( "نعم إم مجاعة الرب ٠٠القدمي وخاصة إشعياء 

  :  الوثنیة الیونانیة والفلسفة األفالطونیة: ثانیًا
يف حماورة املأدبة أقواالً عدة يف احلب، هي كما يظهر كانت املفـاهيم   )٣( وقد ذكر أفالطون

بيئة اليونانية الوثنية، سواء كانت فلسفية أم ال، ومعظم تلك املعتقدات موجودة يف املفهوم املنتشرة يف ال
  : النصراين للمحبة، وهي

تأليه احملبة، فاحملبة يف أول التصورات اليونانية هي إله من ضمن آهلتهم الكـثرية، وخيتلـف   : أوالً     
وأقدمها، ومنهم  ة، فمنهم من يعتقد أا أكرب اآلهلةاملتحاورون يف مأدبة أفالطون حول ترتيبها بني اآلهل

  .من يرى أا أصغر اآلهلة وأحدثها، إال أم يتفقون على تأليهها 
قلت لك أن أرستدميوس ذكر يل إن فيدرس استهل حديثه بأن احلب إله عظيم :" ومما جاء فيها 

  .)٤( "ألسباب كثرية موقر من اآلهلة والناس مجيعاً ال من أجل أصله ومولده وحسب، ولكن
أن احلب ذو سـلطان شـامل متعـدد    :" ومن صفات تلك اآلهلة اليت تبني أمهيتها وطبيعتها 

اجلوانب، وهو احلب الذي تسمو غاياته، ويكون حتقيقه مصحوباً بالوقار والفضيلة سواء كان ذلك يف 
كل سعادة ومصدر  السماء أو على األرض، فسلطانه فوق كل سلطان، وقوته فوق كل قوة، هو منبع

  )٥( ."كل خري، وهو الذي ييسر لنا أن حنيا مع غرينا يف انسجام ومع اآلهلة كذلك
  " .اهللا حمبة " وهذان املعتقدان مها من ضمن معتقدات النصارى إذ احملبة هي اهللا 

األوصاف اليت حتدد طبيعة احملبة ليست بعيدة عن وصف  النصارى هلا، وإن اختلفـت  : ثانياً 
انظر مثال هذا الوصـف وقارنـه   . ألوصاف إال أن طريقة الوصف وتعلقه باملوصوف واحدة بعض ا

فيه أن احلب :" بوصف بولس له يف رسالة كورنثوس يقول أفالطون على لسان أحد شخصيات مأدبته
 ال يضر وال يضار سواء يف اتصاله باآلهلة أو بالبشر، وإذا امتنع عن دفع العنف بالعنف فذلك ألن العنف

                                                
 . ٣٠٣ص :الفكر الالهويت يف كتابات بولس   )  ١( 
 .٣٠٣ص : سابقاملرجع ال  )  ٢( 
وأشهر آرائه مايعرف بنظرية املثـل،  .م، من أشهر فالسفة اليونان، تتلمذ على فيثاغورس مث سقراط.ق٤٢٧ولد عام: أفالطون  )  ٣( 

فهناك عامل املثل، وهو عامل احلقيقة املطلقة، وعامل األشباح والظالل، وتظهر الصلة : وفيها يرى أن الوجود ينطوي على  ثنائية
ني يف أن عامل الظالل يعد أصداء وأشباح ونسخ باهتة لعامل املثل، وهو الفيلسوف اليوناين الوحيد الذي وصلت كتبـة  بني العامل

 . ٤٥ص:وما بعدها، ونظم الفكر الغريب ١٣ص: أفالطون: انظر. كاملة إلينا، وهي عبارة عن حماورات ورسائل
 .٣١ص :املأدبة ،فلسفة احلب أفالطون   )  ٤( 
 .٤١ص:دبة ،فلسفة احلب أفالطوناملأ  )  ٥( 
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٨٣

إىل العنف، ألن كل امرئ مستعد ألن يطيع احلـب يف   يلجأوإذا ما نشط فال . ال ميكن أن ميس احلب
وإذا ما أذعن اجلميع ومت االتفاق والتراضي ساد العدل على حنو ما تأمر به . كل ما يأمر به وحيبب إليه
  .القوانني وهي سيدة اتمع

س هي القـدرة علـى كـبح اللـذات     هذا واحلب يتحلى بالعفة وضبط النفس، وضبط النف
والرغبات، وليس مثة ما هو أقوى من احلب فإذا كانت اللذات أضعف منه لزم أن يكون احلـب هـو   
السيد اآلمر املطاع، وأن تكون اللذات هي اليت ختضع وختنع ، وما دام احلب سيد اللذات والرغبات معاً 

  .)١( "فال بد أن يتحلى بالعفة وضبط النفس وكبح مجاحها
احملبة تتأىن وتترفق، احملبة ال حتسد، احملبة ال تتفاخر، وال تنتفخ، وال تقبح، وال "  :ويقول بولس 

تطلب ما لنفسها، وال حتتد، وال تظن السوء، وال تفرح باإلمث، بل تفرح باحل ، وحتتمل كـل شـيء،   
  .)٢( "وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصرب على كل شيء

  .رين ، ذات توصف بالوداعة واملساملة والتسامح وغريهافاحملبة يف كال التصو
من ضمن التصورات اليونانية اليت يذكرها أفالطون، أن احلب احلقيقي هو احلب الذي : ثالثاً 

يبذل فيه احملب نفسه ويضحي حبياته من أجل حمبوبه، أما من حافظ على سالمته مع إمكان إنقاذ حمبوبه 
دع وسينال عقاباً، وذكر عددا من القصص اليت يدلل فيها على هـذا  فهو خمالف ملنهج احلب كاذب م

   )٣( .املبدأ كدليل مرتبط باحلب 
إن احملب تتملكه قوة إهلية جتعله أقرب إىل اآلهلة وذلك تعبري من اآلهلة عـن رضـاها   : رابعاً 

ـ )٤(عنه ب؛ إذ هـو ال  ، وذلك ليس ببعيد عن التصور النصراين للنعم اخلارقة اليت توهب للمرء لكي حي
  .حيب إال بقوة إهلية 
يتبادالن احلب عن إدراك، أما احلب غري  احلب اإلهلي السماوي هو حب بني متكافئني: خامساً

املتكافئ فهو حب أرضي، وهذا يكاد يكون عني ما يعتقده النصارى من أم وحدهم القادرون علـى  
حباً متكافئـاً،   –تعاىل  -ب املتبادل بينهم وبني اهللاحمبة اهللا؛ للقوة املمنوحة هلم واملؤهلة هلم ليكون احل

  .-تعاىل اهللا –ومن ذلك سعيهم للشراكة مع اهللا يف صفاته ليكونوا نداً مكافئاً له 
إن :" يقول أفالطون. احلب هو أرفق اآلهلة وأنفعها للخلق لذلك هو أوالها بالعبادة: سادساً 

موا له أضخم املعابد، وقدموا له أعظم القرابني، ولكـن  الناس ال يدركون قوة احلب وسلطانه وإال أقا
ليس له شيء من هذا مع أنه جدير به وأكثر منه، فهو أشفق بالناس من أي إله آخر، وهو خيلصهم من 

                                                
 .٥١ص: املأدبة ،فلسفة احلب أفالطون  )  ١( 
 ). ٣ – ١:  ١٣( الرسالة األوىل إىل أهل كورنثوس   )  ٢( 
 ٠ ٣٢ص: نظر املأدبة ا  )  ٣( 
 ٠ ٣٣ص:نظر املأدبةا  )  ٤( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٨٤

  .)١( "األوصاب اليت تسبب هلم الشقاء والبؤس، ولوالها لعاشوا يف سعادة ودعة
هر أنه يتبناه و يعتقده؛ إذ ينسبه إىل سـقراط  هو القول الذي خيلص إليه أفالطون ويظ: سابعاً 

الذي هو عنده منوذج احملب الكامل؛ إذ هو احلكيم، وال يظهر اعتراضاً عليه، و ذلك القول الذي خيلص 
إليه هو أن احلب شخص نصفه إله ونصفه إنسان، فأبوه إله غين، وأمه إنسان وهي فقرية، فهـو إلـه   

ط بعنصر آخر، هو احملبوب وهو اخلري واجلمال، والذي هو عنده وإنسان، غين وفقري، وهذا احلب يرتب
  .والفقر اآلهلة أفروديت اليت هي اجلمال الذي حيبه احلب ابن الغين

وما عمل ذلك الكائن ؟ إنه رسول اآلهلة . وما هو روح هو نصف إله ونصف إنسان:" يقول يف ذلك 
صلوات الناس ودعاءهم وضـحاياهم، وينقـل إىل    يرفع إىل اآلهلة. إىل الناس ومبعوث الناس إىل اآلهلة

وملا كان ذا طبيعة مشتركة فهو مسـتطيع أن يعـرب   . الناس من اآلهلة األوامر والنواهي واملثوبة واجلزاء
الربزخ الذي يفصل دنيا الناس عن عامل اآلهلة ، وبذلك ال ينقسم الكون إىل قسمني منفصـلني متـام   

  .)٢( "القدرة على العرافة، وتأدية الشعائر، وإقامة الطقوس الدينية االنفصال، حيصل الكهنة بفضله على
وهذا هو التصور النصراين للمسيح عليه السالم، الذي هو عندهم أعظم ما ميثل احلب اإلهلـي  

  . احلقيقي، وهو احملبة الكاملة السامية 
يء يتفـق مـع   ولعل تلك التصورات اليونانية حاضرة كلها يف الفكر النصراين، وليس فيها ش

  .الرساالت السماوية، بل كلها فكر وثين يعبد املعاين اليت جيد الناس فيها سعادم وأمنهم ورزقهم
وليس ببعيد انتقال تلك اآلراء للنصرانية، فإن إجنيل يوحنا وهو اإلجنيل الذي أخذ منه النصارى 

وهـي   سفة املدرسة األفالطينيةتأليه احملبة، هو بشهادة حمققي النصارى أنفسهم إجنيل لفيلسوف من فال
مث إن بولس كما يذكر النصارى عن حياته وسريته قد أخذ من الفلسـفة  ، امتداد لألفالطونية اليونانية
زد على ذلك أن أغسطني هو أهم تالميذ أفالطون يف املسيحية، والذي ينسب . األفالطونية وتعلم منها

بعد هذا فليس مبسـتغرب أن جنـد فلسـفة أفالطـون     األفالطوين يف الالهوت املسيحي، و رإليه التيا
  .ومعتقدات اليونان بدال من معتقدات عيسى وحيىي عليهما السالم 

  :)٣( الفلسفة الرواقیة: ثالثُا
واليت أظهر أثر هلا يف النصرانية القول بأن اإلنسان شريك هللا تعاىل يف الطبيعة اإلهلية، وأن تلك 

  .املشاركة هي علة حب الناس 
وجنـد  . واقية تقول باحلب اإلنساين الشامل لكون البشر مجيعاً شركاء يف الطبيعة اإلهليـة فالر

                                                
 ٤٢ص:املأدبة ،فلسفة احلب أفالطون   )  ١( 
 .٦٠ص :املأدبة ،فلسفة احلب أفالطون   )  ٢( 
مذهب فلسفي ظهر يف القرن الرابع قبل امليالد ، أشهر فالسفته زينون وكليانتاس ، وشريسبس ، اعتقدوا وجود اإلله الواحـد    )  ٣(

  .٩٠يويل ، أنظر العقاد ،اهللا ، ص ولكنه عندهم ختلل أجزاء الكون ويسري فيه ، وأصل املوجودات كلها النار وأصل الناس اهل
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٨٥

   .النصارى خيصون تلك املشاركة فيهم ولذا يتميزون باحملبة اخلاصة 
تتمثل احملبة عند الرواقيني يف حمبة اجلنس البشري بأسره، واإلنسان مقصود باحلب لذاتـه ال  و

  . هذه احملبة هو اعتقادهم بأن الطبيعة البشرية طبيعة إهلية وكاملةملنفعة مرجوة منه، والسر يف
   )١( "حنن نشارك يف الطبيعة اإلهلية ونشعر بأننا جزء من اهللا:" يقولون

  .وعلى هذا فاحملبة الرواقية تتجه حنو الكمال الذي تعتقده يف البشرية لكون طبيعتها إهلية
ن بولس الذي تأثر ا كما يـذكر قـاموس الكتـاب    والرواقية أول معرب هلا إىل املسيحية كا

وال يعىن هذا اقتصار األمر على بولس فإن الرواقية كانت حية داخل البيئة املسيحية منذ قرـا  . املقدس
  .ويف هذا البناء كثري من الرواقيني. والفكر النصراين مل ينشأ مرة واحدة وإمنا بين بناًء. األول 

ويف التـراث   موجود يف الوثنيات القدمية والفلسفات اليونانية،وهكذا فأصول ذلك املعتقد 
  .اليهودي املغايل يف دعوى البنوة واالختصاص واحملبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ". ٣٠،  ٩٠" ، نقالً عن سنكا ، رسائل إىل لوكيلوس٢٠٢ص :ة األخالق النظري  )  ١(
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٨٦

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الم ــــــــــف اإلســــموق

  : وفيه مباحث

  مفهوم المحبة اإللهية في اإلسالم: المبحث األول 

  صراني للمحبة في ميزان اإلسالمالمفهوم الن: المبحث الثاني 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٨٧

  المبحث األول
  في اإلسالم المحبة اإللھیةمفھوم 

  :محبة اهللا تعالى لعباده: أوًال
نه تعاىل حيب أالنصوص دالة على  جل جالله ثابتة بالكتاب والسنة، واحملبة صفة من صفات اهللا

  .ال مياثل حب املخلوقني ولكنه حب يليق بذاته وجالله، حقيقة،
وباملقابل ال حيب أفعـاال   ،ىل حيب أفعاال وأخالقا وأشخاصاوقد ثبت يف النصوص أن اهللا تعا

  .وأخالقا وأشخاصا 
املؤمن القوي خري (يث دمعلقا على ح سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهابقال اإلمام 

  )١( )احلديث...وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف
وفيه أنه  "حيبهم وحيبونه"وأنه حيب على احلقيقة كما قال ، وصوف باحملبةفيه أن اهللا سبحانه م"

 ،وهو وتر حيب الوتر ،فهو القوي وحيب املؤمن القوي، سبحانه حيب مقتضى أمسائه وصفاته وما يوافقها
وشكور حيب  ،وصبور حيب الصابرين ،وحمسن حيب احملسنني ،وعليم حيب العلماء ،ومجيل حيب اجلمال

  )٢( "الشاكرين
والرسل صلوات اهللا عليهم أمجعني إمنا جاءوا بإثبات هذا األصل وهو أن اهللا :"ويقول ابن تيمية

وأن أعمال العباد ترضـية تـارة    ،ويسخط بعض األمور وميقتها ،حيب بعض األمور املخلوقة ويرضاها
  )٣( "وتسخطه أخرى

وحيب كل ما أمر  ،والعصيان وينهى عن الكفر والفسوق ،اهللا يأمر باإلميان والعمل الصاحل "و
  )٤( ".ويسخطه وهو سبحانه ال حيب الفساد وال يرضى لعباده الكفر ويكره ما ى عنه ،به ويرضاه

واهللا سبحانه وتعاىل حيب عباده املؤمنني حمبة عظيمة ،ويدافع عنـهم وينصـرهم ،ويغضـب    
  .لغضبهم،ويعادي من يعاديهم ،وهذه هي احملبة يف أكمل صورها 

واهللا ما أخـذت  :أن أبا سفيان أتى على سلمان و صهيب وبالل يف نفر فقالوا حيح ففي الص
فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ فأتى الـنيب  ،سيوف اهللا من عنق عدو اهللا مأخذها 

  .يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك :صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فقال
                                                                   )٥(.  ييغفر اهللا لك يا أخ ،ال:أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم ؟ قالوا فأتاهم 

                                                
  ).٢٦٦٤(كتاب القدر، باب اإلميان بالقدر واإلذعان له،ح: رواه مسلم  )  ١( 
 .٦٦٤ص:تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد  )  ٢( 
  ).٥/٣٢٢( منهاج السنة  )  ٣( 
  )٥/٣١١(منهاج السنة   )  ٤( 
 ).٢٥٠٤(حفضائل الصحابة ، باب فضائل سلمان وبالل وصهيب رضي اهللا عنهم، كتاب:رواه مسلم   )  ٥( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٨٨

ن اهللا يغضب لغضب هؤالء الصحابة وما أفالرسول صلى اهللا عليه وسلم خيرب أبا بكر حمذرا له ب
  .ذاك إال حلبه سبحانه هلم 

وميدح احملسن  وا يقرب املؤمن ويبعد الكافر،)١( "الكمال هذه الصفة من أعظم صفاتمث إن "
والكافر ما أبعد واملسيء ما ذم ، فإن املؤمن ما قرب واحملسن ما مدح إال لفعله ما حيبه اهللا ويذم املسيء،

  . وهو الكفر والعصيان ضد احملبة أي ما يسخط اهللا تعاىل، إال لفعله ما هو 
العظيم يف أكثـر مـن أربعـني     نآفأثبتها القر ،ثبات صفة احملبة هللا تعاىل كثرية جداًإعلى  واألدلة

  :وهنا مجلة من هذه النصوص ،أحاديث تبلغ حد التواتر املعنوي ،عالوة على ما يف السنة منموضعاً
 چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  چ  :قال تعاىل -١

 ٣١: انآل عمر
وهو حمبته  ،أي حيصل لكم فوق ما طلبتم من حمبتكم إياه:"على هذه اآلية اقال ابن كثري تعليق     

ب إمنا الشأن ليس الشأن أن حت: كما قال بعض العلماء احلكماء  ،إياكم وهو أعظم من األول
  )٢("بأن حتَ

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ چ :تعاىل وقال  -٢
    ٥٤: المائدة چۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

  .  ويف هذه اآلية أخرب سبحانه عن حبه لعباده املؤمنني قبل أن خيرب عن حبهم له
    ١٤: البروج چے     ے         ۓ   ۓ   چ  ووصف نفسه سبحانه بالودود ، قال تعاىل   -٣

وهو ذو املغفرة ملن تاب إليه من ذنوبه : يقول تعاىل ذكره :"ام الطربي يف تفسري اآليةقال اإلم
   .)٣( "وذو احملبة له

  .)٤( "احملب ملن أطاع :"وقال أبو السعود يف تفسريه ملعىن الودود
  
ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ          ڱڱ  ں  چ  :وقال عز وجل   -٤

  ١٢٥: النساء چ ں  ڻ          ڻ  ٹ 
واحملبوب املويف  ،خلليل معناه احملب الكامل احملبةا :ينباربن األاقال  "واخللة أعلى مقامات احملبة،

  .)٥( "اللذان ليس يف حبهما نقص وال خلل ،حبقيقة احملبة
  .وهي حاصلة إلبراهيم وحملمد عليهما أفضل الصالة وأزكى التسليم

                                                
 ).٥/٣٢٧:(منهاج السنة  )  ١( 
  ).١/٣٦٦:(تفسري القرآن العظيم   )  ٢( 
  ).١٣٨-٢٩:(جامع البيان يف تأويل أي القران  )  ٣( 
 ).٩/١٣٨:(إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي  )  ٤( 

  ).٣/٥٦(لشرح على مسلم النووي ،ا  )  ٥( 
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٨٩

لو كنت متخـذا خلـيال    (:عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالبن مسعود حيدث  فعن عبدا هللا     
  .)١( )الختذت أبا بكر خليال ولكنه أخي وصاحيب وقد اختذ اهللا عز وجل صاحبكم خليال

  . نه حيب احملسنني واملتقني واملتطهرين واملتوكلني والصابرين وغريهم أنا سبحانه وقد أخرب
ونفي الشيء وأعمال، نفاها كذلك عن آخرين،  ثبت الكتاب الكرمي احملبة اإلهلية ألعيانأوكما 

الظاملني واملفسـدين  : فمن األصناف اليت ال حيبها تعاىل بعضه دليل على إمكان حصوله لغريهم، عن 
،كما الحيب املختال الفخور وال حيب الفساد وال  نملعتدين والكافرين واخلائنني واملسرفني واملستكربيوا
  .اجلهر بالسوء من القول  بحي

ا بإيراد أظهرها هن ىكتفيوس ،بلغت كما سلف حد التواتر املعنويأما النصوص من السنة فقد 
  :مما يثبت املسالة ويرفع الشك والريبةوأقواها داللة، 

النصوص التي أخبر فيها النبي صلى اهللا عليه وسلم ابتداء عـن محبـة اهللا   :أوال 
  :تعالى لبعض األعمال واألخالق واألعيان

لو رأيت رجال مع امرأيت لضربته بالسيف غـري   :قال سعد بن عبادة :عن املغرية بن شعبة قال   -١
؟ فواهللا  سعد ةعجبون من غريأت :(مصفح عنه فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

وال  ،من أجل غرية اهللا حرم الفواحش ما ظهر منها ومـا بطـن   ،ألنا أغري منه واهللا أغري مين
عث اهللا املرسـلني  من أجل ذلك ب ،وال شخص أحب إليه العذر من اهللا، شخص أغري من اهللا
  )٢( ).وال شخص أحب إليه املدحة من اهللا من أجل ذلك وعد اهللا اجلنة ،مبشرين ومنذرين

قال من عادى إن اهللا ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال أيب هريرة رضي اهللا عنه عنو   -٢ 
وما يزال ،وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضت عليه ، يل وليا فقد آذنته باحلرب

فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر  ،عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه
ومـا  ،وإن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه  ،ورجله اليت ميشي ابه ويده اليت يبطش ا 

  )٣() ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته 
إن اهللا إذا أحب عبدا دعا جربيل فقـال إين  :(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قاله عنو   -٣

إن اهللا حيب فالنا فـأحبوه   :مث ينادي يف السماء فيقول ،فيحبه جربيل :قال ،أحب فالنا فأحبه
 :وإذا أبغض عبدا دعا جربيل فيقول  ،مث يوضع له القبول يف األرض :قال ،فيحبه أهل السماء

مث ينادي يف أهل السماء إن اهللا يبغض فالنـا   ،غضه جربيلفيب :قال ،إين أبغض فالنا فأبغضه 

                                                
  ،)٢٣٨٣(ح بكر الصديق، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أيب: رواه مسلم  )  ١( 
كتاب :، ومسلم )٧٤١٦( ح " ال شخص أغري من اهللا:" كتاب التوحيد، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: رواه البخاري   )  ٢( 

  ) .١٤٩٩(ان، ح اللع
  .).٦٥٠٢( كتاب الرقاق، باب التواضع، ح:رواه البخاري   )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٠

  )١( ).فيبغضونه مث توضع له البغضاء يف األرض :قال،فأبغضوه 
 كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ختلف عن النيب صلى اهللا: عن سلمة رضي اهللا عنه قال  -٤

فخـرج   ،أنا أختلف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم :فقال ،رمد به وكان ،عليه وسلم يف خيرب
رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    قالف هايف صباحهاالليلة اليت فتحكان مساء  فلحق به فلماعلي 
 حيب اهللا ورسوله،:، أو قاللهألعطني الراية غدا أو ليأخذن غدا رجل حيبه اهللا ورسو :(وسلم

هذاعلي، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه : فإذاحنن بعلي وما نرجوه، فقالوا . )يفتح اهللا عليه
  )٢( .عليه اهللا ففتحوسلم 

وسلم بعث رجال على سرية وكان يقرأ ألصـحابه يف  عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه   -٥
فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،)قل هو اهللا أحد ( صالم فيختم بـ 

 ،ألا صفة الرمحن فأنا أحب أن أقـرأ ـا   :سلوه ألي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال :فقال
  .)٣( )أخربوه أن اهللا حيبه:(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :فقال

النصوص التي اشتملت على سؤال الصحابة رضوان اهللا عليهم عن األمـور  :ثانيا
ذهبوا  التي يحبها اهللا تعالى وإجابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم عليهم ،مؤيدا ما

  : إليه من أن الحق تبارك وتعالى يحب
 أي األديـان أحـب إىل اهللا  : بن عباس قال قيل لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    اعن    -١

  )٤( )احلنيفية السمحة:(قال
ألعمـال أحـب إىل اهللا   سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي ا: معاذ بن جبل قال عن   -٢

  )٥( ).أن متوت ولسانك رطب من ذكر اهللا(:؟ قال تعاىل

                                                
كتـاب  : نحوه، ومسلم ب ،)٧٤٨٥(ح كتاب التوحيد، باب كالم الرب تعاىل مع جربيل، ونداء اهللا املالئكة : لبخاريرواه ا  )  ١( 

  .بلفظه) ٢٦٣٧(ح،ء، مث يوضع له القبول يف األرضالرب والصلة ، باب إذا أحب اهللا عبداً أمر جربيل فأحبه وأحبه أهل السما
كتاب فضائل الصـحابة،  : ،ومسلم)٢٩٧٥( ح كتاب اجلهاد، باب ما قيل يف لواء النيب صلى اهللا عليه وسلم: رواه البخاري  )  ٢( 

  )٢٤٠٧( باب من فضائل علي بن أيب طالب،ح 
( نيب صلى اهللا عليه وسلم أمتـه إىل توحيـد اهللا تبـارك وتعـاىل،ح    كتاب التوحيد، باب ما جاء يف دعاء ال: رواه البخاري   )  ٣( 

  ).٨١٣(كتاب فضل القرآن ومايتعلق به، باب فضل قراءة قل هو اهللا أحد، ح: ، ومسلم)٧٣٧٥
  

،وأورده اهليثمـي يف  )١١٥٧٢(،والطرباين يف الكبري ح )٢٨٧(،والبخاري يف األدب املفرد ح)٢١٠٧(رواه أمحد يف املسند ح  )  ٤( 
رواه أمحد والطرباين يف الكبري و األوسط والبزار وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ومل بصرح بالسماع ،وحسنه :جممع الزوائد وقال

  ٠]١/١٠٦[،١٥٨(األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ح
رواه :"الزوائد وقال،وأورده اهليثمي يف جممع ) ٢١٢(و)٢٠٨(و)١٨١(، ح]٩٠، ٢٠/٧٩،٨٩[رواه الطرباين يف املعجم الكبري   )  ٥( 

الطرباين بأسانيد ويف هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرمحن بن أيب مالك  وضعفه مجاعة ،ووثقه أبـو زرعـة الدمشـقي    
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩١

الصالة على :(؟ قال سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم أي العمل أحب إىل اهللا: عبد اهللا قالعن    -٣
قال حدثين . )اجلهاد يف سبيل اهللا:(قال مث أي ؟ قال. )مث بر الوالدين:(قال مث أي ؟ قال. )وقتها

  )١(ن ولو استزدته لزادين 
تهـدوا يف  واج ،بـة تعاىل متصف بصفة احملوقد فهم سلف األمة تلك النصوص وأيقنوا أن اهللا 

  .ومعرفة ماال حيبه وفروا منه ،معرفة ماحيبه وعملوا به
ائر صفات اهللا الواردة ثبتوا سأوقد نقل العلماء إمجاع السلف رمحهم اهللا على إثبات احملبة كما 

له، ا تليق بذاته وجالمع إدراكهم بأ ،قيقةومل يسألوا عن معناها لعلمهم بأا حمبة على احل ،يف النصوص
وآمنوا ا علـى هـذا   ، وال متثل بصفات املخلوقني ،كيفيتها كوال تدر ،ال جمال فيها للتخيل والتوهم

املسلمني أثبتت حمبـة اهللا لعبـاده    وإمجاعفإن الكتاب والسنة  :"مام ابن تيمية يف ذلكقال اإل. الوجه
وحمبتهم  ،على إثبات حمبة اهللا تعاىل لعباده املؤمنني وأئمتها األمةوقد أمجع سلف ...وحمبتهم له ،املؤمنني

  )٢( "احلنفاء عليه السالم إماموهذا أصل دين اخلليل  ،له
وقال ابن قدامة املقدسي يف ملعة االعتقاد بعد أن ذكر مجلة من الصفات اليت أثبتتها النصـوص  

 ،وال جنحده ،من به وال نردهنؤ ،فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته :"من ضمنها صفة احملبة
 ونعلـم أن اهللا ،وال بسمات احملـدثني   ،وال نشبه بصفات املخلوقني ،وال نتأوله بتأويل خيالف ظاهره

وكل ما ختيل  ١١: الش ورى  چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  چ  :سبحانه ال شبيه له وال نظري 
  .)٣( "يف الذهن أو خطر بالبال فإن اهللا تعاىل خبالفه

ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  چ  السلف الصاحل مجعوا بني اإلثبات والترتيه بناء على قوله تعاىل
  ١١: الشورى چٹ  ٹ  

نـه  أإثبات )وهو السميع البصري ( :ترتيه عن مماثلة خلقه وقوله )ليس كمثله شيء(فقوله تعاىل 
  .متصف بصفات

ها ألنه ال سبيل إىل معرفت ، معرفة الكيفيةالطمع يف اوباإلضافة للجمع بني اإلثبات والترتيه قطعو
  .وال خرب فيها  ،إال باخلرب الصادق منه سبحانه

نس رمحه اهللا أنه جاء إليه رجل أومن األمثلة على ذلك ما رواة الاللكائي عن اإلمام مالك بن 
  .؟استوى كيف٥: طھ چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  يا أبا عبد اهللا:وقال

                                                                                                                                          
أخربين بأفضل األعمال وأقربه إىل اهللا؟ وإسـناده حسـن   :ورواه البزار من غري طريقه إال انه قال .وغريه،وبقية رجاله ثقات 

]."١٠/٧٤.[  
  ".حسن صحيح:"ه األلباين يف صحيح الترغيب ولترهيب وقالوأورد

كتاب اإلميان، باب بيان كـون  :، ورواه مسلم ) ٥٢٧(حكتاب مواقيت الصالة ، باب فضل الصالة لوقتها،: رواه البخاري   )  ١( 
  ).٨٥(اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعماحل

  ).٢/٣٥٤: (جمموع الفتاوى  )  ٢( 
  .٦١ص:ملعة االعتقاد  )  ٣( 
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٩٢

 _يعين العـرق _د من شيء كموجدته من مقالته وعاله الرحضاء فما رأيت مالكا وج :قال
 ،الكيف غري معقول :فسرى عن مالك فقال :قال ،طرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأيت منه فيهأو :قال
بـه   وأمرفإين أخاف أن تكون ضاال ، والسؤال عنه بدعة ،ستواء منه غري جمهول واإلميان به واجبواإل

  .)٢( منه عن ربيعة وروى قريبا )١( "فأخرج
ت للحق يف معرفة صفات مها املوصال ،وقطع الطمع عن الكيفية ،فاجلمع بني اإلثبات والترتيه

  .اهللا تعاىل
ص فنفى صفات اهللا أو حرف النصـو  ،ومنهج السلف الصاحلما من خالف الكتاب والسنة أ

ي إيل تشبيه اهللا خبلقـه كمـا   ن اإلثبات يؤدأفإمنا فعل ذلك لتومهه  ،الدالة عليها وصرفها عن ظاهرها
  .فأراد ترتيه احلق عن مشاة اخللق  سلف،

  . وشبهتم ساقطة من عدة وجوه ،وغلط هؤالء واضح
القول  :"يقول اإلمام ابن تيمية ن الصفة تتبع املوصوف وتناسبه،أن من املعلوم البدهي أ :منها 

كان  فإذااته وال يف صفاته وال يف أفعاله ن اهللا ليس كمثله شيء ال يف ذأف الصفات كالقول يف الذات يف
  .)٣( "له ذات حقيقة ال متاثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة ال متاثل سائر الصفات

أو  ،بيه املستلزم للمماثلة من كـل وجـه  إن التشبيه املنفي يف النصوص هو التش: الوجه الثاين 
ٺ  ٿ        ٿٿ   چ  : قد نفى املثل عن اهللا تعاىل الكرمي آنوالقر املماثلة فيما هو من خصائص الربوبية،

  ١١: الشورى چٿ     ٹ  ٹ  ٹ  
ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  چ  :قال تعاىل ،ونفى الند

  ٢٢: البقرة چۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
     ٤: اإلخالص چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ  :ونفى الكفء قال تعاىل 

 ،ن اهللا مسى نفسه مسيعا بصرياًإف بل النصوص تدل على خالف ذلك، ومل يرد بنفي مطلق التشبيه،       
وهذا ال يدل على مماثلة العبد هللا تعاىل يف مسعه ، )٥( ،ومسى عباده كذلك ذه األمساء )٤( حليماً ،عليماً

وهذا القدر املشترك هو  بينهما، وبصره وعلمه وحلمه وإمنا يدل استخدام نفس اللفظ على قدر مشترك
فتسمية اهللا تعاىل نفسه عليما وتسـميته  ذهان للعلم والسمع والبصر واحللم، املعىن العام املوجود يف األ

إذ ال مماثلة  ؛ن كان علم العبد مهما بلغ ليس كعلم اهللا تعاىلإو ،ه عليما دليل على وجود صفة العلملعبد
  .ثلة بني الصفتني فكيف تكون هناك مما بني الذاتني

أثبت لعبـاده  و ،فأثبت سبحانه له حبا ٥٤: المائدة چہ    ہ   چ :فاهللا تعاىل قال وكذلك احملبة     
                                                

  ).٦٦٤(،ح )٣/٤٤١:(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة  )   ١( 
 ).٦٦٥(املرجع نفسه،ح   )  ٢( 
  .٤٣ص:التدمرية حتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع  )  ٣( 
  )٥٩احلج،(، احلليم)١٣٧البقرة،(،العليم)١١الشورى،( ،البصري)٧٦املائدة،(انظر مثال يف اسم السميع   )  ٤( 
 ).١١٤التوبة،(،احلليم)١٠٩األعراف،(،العليم)٢اإلنسان ،(، البصري)٢اإلنسان،(انظر يف السميع  ) ٥( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٣

مبـا   والعبد حيب ،حيب كما يليق جبالله سبحانهفاهللا تعاىل  وبينهما قدر مشترك ال مماثلة فيه البتة، ،حبا
  .ضعيفا فانيا ،يتناسب مع كونه عبدا خملوقا

وإمنا املقصود  :"ر اإلمام ابن تيمية الطريقة الصحيحة يف النفي عن اهللا جل جالله فقالوقد ذك
إذ ما من شيئني إال يشتبهان من  ؛يف نفي ما ينفي على جمرد نفي التشبيه ال يفيد االعتمادأن جمرد : هنا 
ن هذه طريقة فإ ،وحنو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنهخبالف االعتماد على نفي النقص والعيب  ،وجه

ونفي مماثلة غريه له فيها فإن نفي املماثلة فيمـا هـو    ،وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ،صحيحة
وكل  ،وهو أن ال يشركه شيء من األشياء فيما هو من خصائصه: وهذا حقيقة التوحيد  ،مستحق له

هب سلف األمـة  وهلذا كان مذ ،صفة من صفات الكمال فهو متصف ا على وجه ال مياثله فيه أحد
  )١( "ه بشيء من املخلوقاتتونفي مماثل ،وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات

وإذا اتضح هذا فلن يكون يف إثبات الصفات كما وردت يف النصوص منافاة لترتيه احلق تبارك 
   .وتعاىل

نصـوص  ويف إثباا موافقـة ل  وعليه فصفة احملبة صفة كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه،
  .فال جمال لردها أو صرفها عن ظاهرها  ، اخرب اهللا سبحانه فيها عن نفسهالكتاب والسنة اليت

 والوقوف عندها، فاألوىل بنا التمسك مبا يف النصوص، مة حفظ اهللا هلا نصوصها حبفظه،أوحنن 
  .ائب عن مدركاتهإذ ال جمال له فيما هو غ؛ وخباصة يف مثل هذه املسائل اليت مل جيعل للعقل فيها جماال

فهي غاية ما تطلبـه القلـوب    وسؤال اهللا نيلها، وطلب أسباا، فوجب اإلميان بصفة احملبة،
  .املؤمنة

  :محبة العبد هللا تعالى : ثانياً 
وسبب التلـذذ بـه    ،ن وأساس قبول األعمال يف اإلسالمأما حمبة العبد لربه فهذه أصل اإلميا

ا يف عبادة خالقهاوالسعادة واستقرار النفس واطمئنا.  
، والقول هو التصديق واإلقرار، والعمل ال يدخل يف اإلميان وال يكـون  فإن الدين قول وعمل

إال بوجود احملبـة يف   مقبوالً إال إذا كان خالصاً صواباً وصوابه مطابقته للشرع، وإخالصه هللا ال يتحقق
يل إىل ما حيبه ويتجه إليـه  ، والقلب ميتهتبع لنية القلب أو إرادته ورغب، فإن عمل اجلوارح نفس املؤمن

 ، وإن كانلقلب، كانت اجلوارح مطابقة لحملبوب وكان العمل أيضاً حمبوباً، فإن أدى العمل باجتاه ادوماً
 ،جلوارح يف عمل والقلب يف عمل آخـر ، كانت خمالفة للقلب فكانت االعمل ملا ال حيبه ومبا ال حيب

، فكيف بقلب مدبر غـري  هللا ال يقبل عمل من قلب غافل الهوا وهنا ال إخالص وال توجه وال قصد،
  .حمب

، حفال يوجد اإلخالص إال بالتواطؤ التام بني ما حيبه القلب ويريده وبني مـا تفعلـه اجلـوار   
                                                

  .١٢٤ص:التدمرية  )  ١( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٤

  .وعندها فقط يكون العمل مقبوالً
چ  ڇ    چ  چ    چ  :ما خيربنا به الكتاب والسنة يقول تعاىل  ، وهذافال إميان ملن ال حمبة له

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
  ٢٤: التوبة چڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

يف اآلية دليل على وجوب حب اهللا ورسوله وال خالف :" يقول اإلمام القرطيب يف تفسري اآلية 
  .)١( "يف ذلك بني األمة وأن ذلك مقدم على كل حمبو ب
ىل وإقراره ا يثبت إميان اليت بإثبات خلوصها هللا تعا كما جعلها اهللا عالمة اإلميان بل حقيقته

،ومل جيعل اهللا عمالً من أعمال القلوب دليالً تاماً على اإلميان سواها وذلك يف قصـة املمتحنـات   املرء
ھ       ھ  ےے  ۓ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھچ  يف قوله تعاىل. ورد ذكر أمرهن يف سورة املمتحنة والاليت

            ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   
یی   ی   ی                                                             
  ١٠: الممتحنة چ                         

حيلفن بأن ما خرجن إال حباً هللا ورسوله  فقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ميتحنهن بأن
  . ال سوامها 
قد روى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي اهللا عنه بأنه سئل كيف كان امتحان الرسول و

كان ميتحنهن باهللا ما خرجت من بغض زوج وباهللا ما خرجت رغبـة  :" صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال 
   .)٢( " وباهللا ما خرجت إال حبا هللا ورسولهعن أرض إىل أرض وباهللا ما خرجت دنيا 

كانت املؤمنات إذا هاجرن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  :"كما روى بإسناده عن عائشة قالت 
فمن : إىل آخر اآلية قالت عائشة ١٢: الممتحن ة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      چ  :وسلم ميتحن بقول اهللا

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قـوهلن   ،أقر ذا من املؤمنات فقد أقر باحملبة
انطلقن فقد بايعتكن وال واهللا ما مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قط غري : قال هلن 

  .)٣( "أنه بايعهن بالكالم
ملؤمن ، ، وضد املرتد هو اكما جعل اهللا تعاىل احملب له سبحانه يف مقابل املرتد وكأنه ضد له

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ  :فكان املؤمن هو من حيب اهللا وحيبه اهللا ، قال تعاىل 
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

  ٥٤: المائدة چ
  .لقائمة بينهم وبني اهللا تعاىلفأهم خصلة للمؤمنني املخلصني الثابتني على دينهم هي احملبة ا

                                                
  ].٨/٩٤: [تفسري القرطيب   )  ١( 
 .]  ٦٤صفحة   - ١٢جزء [   :تفسري الطربي    )  ٢( 
 .]   ٦٤صفحة   - ١٢جزء [    :لسابقااملرجع   )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٥

الـذين حيبـون    كما أخرب عز وجل عن عظيم حمبة املؤمنني لرم وجعلهم مقابل املشركني
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       چ ، قال تعاىل هللا تعاىل ظلماً منهم وعدواناً هلتهم اليت جعلوها نداًآ

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ 
    ١٦٥: البقرة

ويوحده بالعبادة  ،واحملبة اخلالصة هللا تعاىل هي اليت حتمله على أن يعبد اهللا وحده ال شريك له
  .وحياول قدر جهده إكمال العبادة له سبحانه

، فهـو  هـا ق لطبيعتها اليت ركبها اهللا في، بل هو موافوليس يف هذا عسف للنفس على ما ال يناسبها   
جعل أعماهلا ، فإن اهللا تعاىل خلق النفس وركب فيها الرغبة يف احلب ومقتضى الطبيعة اإلنسانية السليمة

  . ، وما كرهته تفر عنه تبعاً ملا حتب وتكره، فما أحبته اجتهت إليه
  : واحملبوبات للنفس على ضربني

إال اهللا عز وجـل ألنـه    وال أحد يستحق أن يكون حمبوب لذاته .هحمبوب لذاته وحمبوب لغري
الذي جبلت النفوس على حبه،  وهو سبحانه الذي له الكمال املطلق ،الغاية اليت تنتهي عندها كل غاية

، وهذه هي حقيقة ال لذي تأهله النفوس باحلب والعبادة، فإن اإلله هو املألوه اوهذه هي حقيقة اإللوهية
  .إله إال اهللا

وتلـك   ،لوقات وكونه تعاىل احملبوب لذاتـه يشبه حب املخ إن يفرد اهللا تعاىل باحلب الذي ال
، فإن ذلك هو معىن العبودية الواجب إفراد اهللا تعاىل ، واخلضوع والتعظيم ويفرده بالطاعة. حمبوبة لغريها

  .ا 
، كذلك جيب أن تكون كل حمبوبات املؤمن تبعـاً  إفراد اهللا تعاىل باحملبة اخلالصةوكما جيب 

، أي حمبوبة لغاية أخرى وهذه الغايات تنتهي عند احملبوبات إمنا هي حمبوبة لغريهاتلك  ألن ؛احملبةلتلك 
حيب ما حيبه اهللا فهو حيب هللا، ويبغض ، واد احملبوب لذاته وهو اهللا تعاىل، واملؤمن حيب من أحب اهللاملر
  .وحالوته ن،وعندها فقط جيد املؤمن طعم اإلمياهللا

أن يكون اهللا ورسوله  ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان :(كما قال عليه الصالة والسالم 
أحب إليه مما سوامها وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف 

  .)١( )النار
  .تقدمي حمبة اهللا ورسوله على ما سوامها: فأسباب حالوة اإلميان كما يف احلديث 

مث جعل كل حمبة لغري اهللا تبع حملبة اهللا سبحانه، وكراهية أشد ما كرهه اهللا وهو الكفر باهللا تعـاىل،      
وبذلك يتوافق هوى اإلنسان مع ما حيبـه  . كراهية اإللقاء يف النار الذي جبلت النفوس على النفور منه

                                                
كتاب اإلميان، باب بيان خصاملن اتصفبهن وجـد  : ، ، ورواه مسلم )١٦(حكتاب اإلميان، باب حالوة اإلميان: رواه البخاري   )  ١( 

 .)٤٣(ححالوة اإلميان
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٦

  .اهللا ويرضاه
فحالوة اإلميان املتضمنة من اللذة به والفرح ما جيده الواجد :" ابن تيمية رمحه اهللايقول اإلمام 

   .تكميل احملبة، وتفريقها ودفع ضدها : حالوة لإلميان تتبع كمال حمبة العبد هللا، وذلك بثالثة أمور
بأصل  فتكملها أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها فإن حمبة اهللا ورسوله ال يكتفى فيها

وتفريعها أن حيب املرء ال حيبه إال .  احلب بل البد أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها كما تقدم
  .)١( "ودفع ضده أن يكره ضد اإلميان أعظم من كراهية اإللقاء يف النار هللا

 وال تقبل التخليط، حمبة حتمـل وحمبة العبد هللا تعاىل هي حمبة خاصة ال يصح فيها التشريك 
  .كما هو واضح مما سبق من نصوص .على العمل والتقرب للمحبوب سبحانه مبا يرضيه

  :احملبة عامة مشتركة وهي ثالثة أنواع:األول : إذ احملبة قسمان 
  .حمبة طبيعية، كمحبة اجلائع للطعام، وحمبة الظمآن للماء  -١
  .حمبة رمحة وشفقة، كمحبة الوالد لولده  -٢
  .اإلخوة بعضهم بعضاًحمبة أنس وألفة،كمحبة   -٣

فيصح وقوعها من العبد لغـري اهللا  . وهذه األنواع الثالثة ال تستلزم التعظيم، والتستلزم الطاعة
  . تعاىل، وال يعد ذلك شركا 

احملبة اخلاصة وهي اليت التصح اال هللا تعاىل ويعد وقوعها من العبد لغري اهللا شركا : القسم الثاين
فهي العبودية اليت التصـح إال هللا  . التعظيم واخلضوع والذل وكمال الطاعةوهي احملبة املقرونة ب، أكرب

تعاىل، وميت أشرك العبد فيها غري اهللا معه كان مشركا باهللا تعاىل يف ألوهيته، فهي حقيقة األلوهية الـيت  
هـي   إذ أم كانوا مقرين بالربوبية وإمنا وقع منهم الشرك يف األلوهية الـيت ، أشرك فيها كفار العرب

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ  :ويف ذلك يقول تعاىل. العبادة
  ١٦٥: البقرة چک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

فأخرب أن من أحب من دون اهللا شيئا كما حيب :"يقول ابن القيم رمحه اهللا يف معىن اآلية الكرمية
فإن أحدا من أهـل   ؛فهذا ند يف احملبة ال يف اخللق والربوبية ،فهو ممن اختذ من دون اهللا أندادااهللا تعاىل 

فإن أكثر أهل األرض قد اختذوا من دون اهللا أندادا  ؛هذا الند يف الربوبية خبالف ند احملبة األرض مل يثبت
  )٢( "يف احلب والتعظيم
  ".والذين آمنوا أشد حبا هللا "ويف قوله تعاىل

  :تقدير اآلية قوالن يف

                                                
 ١١١ص : العبودية   )  ١( 

  ].٢/٨١٥: [ذيب مدارج السالكني  )  ٢( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٧

ألندادهم وآهلتهم اليت حيبوا ويعظموا مـن   املشركنيأحدمها والذين آمنوا أشد حبا هللا من 
  .دون اهللا

املشركني باألنداد قد شركوا يف  فإن هللا؛أشد من حمبة املشركني هللا الذين آمنوا أن حمبة والثاين 
واحملبة اخلالصة له تعاىل، حمبة املؤمنني خالصة  بينما، دهمفمحبتهم مقسمة بني اهللا تعاىل وبني أندا، احملبة

  .أشد من املشتركة
  :والقوالن مرتبان على القولني يف قوله تعاىل حيبوم كحب اهللا فإن فيها قوالن "

أحدمها حيبوم كما حيبون اهللا فيكون قد أثبت هلم حمبة اهللا ولكنها حمبة يشركون فيها مع اهللا 
  .  أنداداً

اين أن املعىن حيبون أندادهم كما حيب املؤمنون اهللا مث بني أن حمبة املؤمنني هللا أشد من حمبة والث
  .)١( "أصحاب األنداد ألندادهم

فأخرب أن من الناس من يشرك بـاهللا فيتخـذ    :"وقد رجح االمام ابن تيمية القول األول، فقال
واملؤمنون أشد حبا هللا من  ،د حبا هللا من هؤالءوأخرب أن الذين آمنوا أش ،أندادا حيبوم كما حيبون اهللا

 ،احملبة مشتركة بينـه وبـني األنـداد    وافجعل ،فإن هؤالء أشركوا باهللا يف احملبة ؛هؤالء ألندادهم وهللا
بل كـان اهللا ورسـوله    ،فلم جيعلوا هللا عدال يف احملبة، واملؤمنون أخلصوا دينهم هللا الذي أصله احملبة هللا

  .)٢( "وكذلك كل حب يف اهللا هو احلب هللا ،وحمبة الرسول هي من حمبة اهللا ،مهاأحب إليهم مما سوا
، فإا ال تتحقق إال بتحقق احملبـة، وال  وعليه فالعبودية ليست مثرة للمحبة وإمنا هي حقيقتها
  .ختلص إال خبلوصها وال تصح إال بصحتها وال تتم إال بتتميمها

  : تعاىل كما يقول العلماء على درجتني  وحمبة اهللا. فاملؤمن احلق عبد موحد حمب
وهي اليت ال يتحقق أصل اإلميان إال ا، وهي حمبة اهللا تعاىل، وحمبـة فرائضـه   : الدرجة األوىل فرض

  .وكراهية حمرماته
وهي حمبة ما أحب اهللا من النوافل املستحبة، والتورع عما كرهه بدون حتـرمي،  :  والدرجة الثانية نفل

و به تكون املوافقة من العبد هللا كاملة فال حيب إال ما حيب اهللا، وال يكره إال ما كرهه  وهذا متام احملبة
  .اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم،  وحمبة الرسول تابعة حملبة اهللا تعاىل، فإنه ما أمر مبحبته إال لكونه رسوله
  .)٣( "ته وطاعته وإتباعهفإن الرسول إمنا حيب حملبة اهللا له، وألمر اهللا مبحب:" يقول اإلمام ابن رجب

وحمبته عليه السالم مقدمة على حمبة الولد والوالد بل وحىت النفس، كما أخرب عليـه الصـالة   
                                                

  ].٢/٨١٥:[الكنيذيب مدارج الس  )  ١( 
  .١٣٥: قاعدة يف احملبة   )  ٢( 
 .٢٩٨ص : نسيم األنس  )  ٣( 
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٩٨

  .)١( "ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني:" والسالم
يا رسول اهللا ألنت أحب إيل من كل شيء إال : وكما يف حديث عمر بن اخلطاب حني قال 

  ).ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك( :من نفسي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اآلن يا :(إنه اآلن واهللا ألنت أحب إيل من نفسي فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمفقال له عمر ف

وإذا كانت حمبة الرسول مقدمة على حمبة األهل والنفس فما بالك مبحبة من وجبـت حمبتـه    )٢( )عمر
  .ألجله وهو اهللا سبحانه وتعاىل فإا أعظم واألمر ا آكد

وإتباعه دون  بة الرسول صلى اهللا عليه وسلم تستلزم طاعتهوحمبة اهللا تعاىل توجب عبادته، بينما حم
عبوديته فإن العبودية خاصة هللا تعاىل ال يشاركه فيها أحد، وال يصح أن يوصف غريه ا فليس هناك 

 .معبود وال مألوه حبق إال اهللا تعاىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
كتـاب اإلميـان، بـاب    : ، ومسلم)١٥(كتاب اإلميان، باب حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من اإلميان،ح: رواه البخاري  )  ١( 

  ).٤٤(، ح...وجوب حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر من األهل والولد

  ).٦٦٣٢(كتاب األميان والنذور، باب كيف كانت ميني النيب صلى اهللا عليه وسلم،ح: أخرجه البخاري  ) ٢( 
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٩٩

  المبحث الثاني
  م في میزان اإلسال المفھوم النصراني للمحبة

  

، وبأنه تعاىلُ حيب ويحب ، وأن احملبة يف أن اهللا تعاىل متصف باحملبة اإلسالم يتفق مع النصرانية
  .أساس يف إميان املؤمن ويف عمله

وذلك  .لكنه خيتلف معها يف حقيقة تلك احملبة ويف معناها، ويف أنواعها، ويف لوازمها ومتعلقاا
  :على النحو التايل

، ممـا  خرب ا يف كتابه وعلى لسان نبيهأ أا صفة من صفات اهللا تعاىل اإلسالم حقيقة احملبة يف    
، وهي بذلك تأخذ حكم بقيـة  لعلم اليقيين بأن اهللا تعاىل حيبيوجب اإلميان والتصديق ا، ويورث ا

ن بـدون  ثباا والتصديق ا على معناها الظاهر ولكإ، واليت جيب فيها صفات اهللا تعاىل اليت أخربنا ا
  .تكييف وال متثيل وال تعطيل 

، وإمـا  أويلها تأويالً خيرجها عن معناهاإما بت ،، أو نفي معناها احلقيقيوالتعطيل يكون بنفيها
، فوجب التصديق ذلك ال جيوز يف صفات اهللا تعاىل وكل. إىل اهللا وعدم اإلميان حبقيقتها بتفويض معناها

ف ، وهذا ما يعنيه السـل ليق بذاته وجالله ال تدرك كيفيتهب يا وبأن اهللا تعاىل حيب حقيقة ولكنه ح
ف كيف تقـوم صـفة   ، فاهللا حيب ونعرف معىن احلب ولكن ال نعرن صفات اهللا ال تكيفإ: بقوهلم 

ت نؤمن بوجـود  ، ألننا جنهل كيفية ذاته والصفات تبع لذاته فكما نؤمن بوجود الذااحلب باهللا تعاىل
  .ذات جنهل كيفية الصفات، وكما جنهل كيفية الالصفات

فألن الشيء ال تعرف كيفيـة  :"يقول الشيخ ابن عثيمني مبينا عدم وجود طريق ملعرفة الكيفية 
، وكل هذه الطرق منتفية ه املساوي له باخلرب الصادق عنهصفاته إال بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظري

   )١( "يف كيفية صفات اهللا عز وجل فوجب بطالن تكييفها 
  .، فذلك رد لكل متثيل لصفات اهللا تعاىل بصفات خلقهأما قوهلم بال متثيل

  )٢( "هللا تعاىل مماثل لصفات املخلوقنياعتقاد املثبت أن ما أثبته من صفات ا:"ومعىن التمثيل   
أما الشبه  ،يه، وهو املنفي يف النصوصوهو خيتلف عن التشبيه إذ التمثيل أشد وأخص من التشب

، ملشترك بني حمبة اهللا وحمبة خلقهمبنفي فإن للمحبة معىن عاماً تدركه العقول، وهو القدر امطلقاً فليس 
  .أما ما جتاوز ذلك من حماولة مطابقة مظاهر الصفة ومعناها فال جيوز

لك وادعـوا  ويغرقون يف تفاصيل ذ ،هللافإم يكيفون حمبة اويف هذين احملظورين وقع النصارى      
يف وصفهم حمبة اهللا، حىت وصل م األمر إىل أن جعلوها ذاتاً من الذوات احلية،  بهعلم ما ال علم هلم 

                                                
 ٦٦ص:القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن   )  ١( 
  .٦٤ص :املرجع السابق   ) ٢( 
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١٠٠

ا بأا حمبة جمانية مضـحية  ي ذاا، مث وصفوهأ ، وب وتوزع احملبة،تنتقل بني اهللا واملسيح والنصارى
  . ، ووقفوا ما ليس هلم به علم، فوقعوا يف التناقض واالضطراب ومعارضة العقولفادية

نساناً، إختيلوه حمب هلم، هللا تعاىل وهو  ، ففي وصفهمصفة اهللا وحمبة اهللا مبحبة خلقه بهوامث ش
وظلت حمبة ووداعة . الذي صلب ومل ميلك لنفسه نفعاً  أنه ذلك الشاب الوديع املساملألم اعتقدوا فعالً

حوا اصة حمبته فراخب، وته بتلك البشرية الضعيفة الوادعةذلك الشاب يف أذهام حىت تصوروا كل صفا
متعقل، وجياهد لينـال حمبـة   حيب حباً متهوراً وغري  –تعاىل اهللا  –، فهو يشبهون حمبة اهللا مبحبة خلقه

  .؛ ليفيقوا من غفلتهم وينتبهوا حلبه عن حمبته إال بقتل نفسه أمامهم، مث ال جيد وسيلة للتعبريأحبائه
ة والضعف جتاه احملبوب، وليست تلك صفة إا احملبة البشرية اليت حتمل صاحبها على التضحي
  . اهللا تعاىل الذي حيب وهو اإلله املتعايل عن أوصاف البشر

 ، فهو كذلك ال يرفع صفة اإلنسـان ه ال يشبه صفات اهللا  بصفات خلقهواإلسالم كما أن
ة صفات بلغ ال يصل إىل مشا ، مهمااهللا تعاىل مهما بلغ من العلم واحلكمة والقوة والورع إىل مكانة

جاهالً بالغيب واملستقبل  ،بل اإلنسان له صفته يف حدود ضعفه، وعجزه، وكونه خملوقاً حادثاً فانياً ،اهللا
  .وعواقب األمور

واهللا تعاىل هو اإلله األول واآلخر والعامل بكل شيء، فليس يف مقدور صـفات اإلنسـان أن   
  .ترتقي ملشاة صفات اهللا 

، بأن جعلوا من أنفسهم مشاركني ن أنفسهم مشاركني هللا يف صفاتهأما النصارى فقد جعلوا م     
ما يف ذات الصفة بدعوى إشعاعها عليهم، كما يف اعتقادهم أن احملبة قوة إهلية تفيض وتشع عليهم من إ

أن صفتهم هبة، فاحملبة ذاا أي الروح القدس مغايرة لصـفات   مالثالوث ليتصفوا ا، وإما يف اعتقاده
  .مشاة متاما لصفات اهللا ولو قالوا إا خملوقة املخلوقني 

، وهو من أعظم الكفر والشرك باهللا تعاىل والبهتان عظيم؛ إذ فيه وذلك كله مرفوض يف اإلسالم   
اد بـأفراده  باالعتق مناقضة لتوحيد األمساء والصفات الذي يعين أن اإلميان بأمساء اهللا وصفاته يكون

  .عوى مشاركة غريه فيها هو شرك صريحن دأ، وبتلك األمساء والصفات
بـاخلرب   احملبة يف اإلسالم كوا من صفات اهللا تعاىل فهي من علم الغيب الذي ال يعلـم إال 

، فالنصوص اب اهللا والسنة الصحيحة، أي كتلصادق هو ما كان بالنصوص الصحيحةواخلرب االصادق، 
بيان لوازم تلك ، و، كمحب وحمبوب من عبادهصرحية يف إثبات احملبة هللا تعاىلالقرآنية ونصوص السنة 

  .احملبة وواجباا
بة وال يف ، فضالً عن أن يكون صرحياً، ال يف احملالنصرانية فال يوجد نص واحد صحيحأما يف 

بوتاً ، وبذلك فال مستند هلم يف إثبات تلك الصفة وإمنا هي تثبت هللا تعاىل حقيقة ثغريها من أمور دينهم
اا، وعليه فإثبات ما يتعلـق  ثبإإذ لديهم وحدهم النصوص الصحيحة يف  ؛مني وحدهمقطعياً عند املسل
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١٠١

؛ خذ من دين اإلسالم ونصوصه وحدهامن حقيقة ولوازم وحقوق وواجبات وموجبات جيب أن يؤ ا
  .ففيه وحده احلقيقة اليقينية اليت تطمئن إليها النفوس الراغبة يف احلق واحلقيقة 

هوم النصراين للمحبة على أا حمبة قائمة على عالقات القرابة والصـلة  ال يقبل اإلسالم املف
، وهم هللا تعاىل، وهو حيبهم حمبة أبويةوية قائمة على كوم أبناء ايفهي بالدرجة األوىل حمبة بنالبشرية، 

  .سيح تعاىل املتمثل عندهم يف املوهي أحياناً حمبة صداقة وشراكة بينهم وبني اهللا ،سببحيبونه لذات ال
، وإمنا هي حمبة العالقة فيها عالقـة  ر كوا إهلية ليست شيئاً من ذلكواحملبة يف اإلسالم باعتبا

  .اإللوهية والعبودية 
وكما رأينا فالعبودية هي أعلى مراتب احملبة، بل هي غاية احملبة ومنتهاها، وهي حمبـة خاصـة   

وتعظيم وإجالل وخضوع حب وإمنا حب وهي ليست جمرد . بغاية الذل للمحبوب والتعظيم له مقرونة
بوب واحد هو املستحق لغاية ، وال تصح إال حملي ال تشبه غريها من أنواع احملبةلذا فه وذل للمحبوب؛

، وهو احملبوب لذاته الذي حيـب  له الذل والطاعة واخلضوع، والواجب احلب، واملستحق لغاية التعظيم
؛ إذ ال يوجد من يساويه ومياثله يف ذاته ال يشاركه فيه أحد، وال مياثله أحد يف ذلك احلب، وغريه ألجله

أي أن يكـون املـرء    ،أي أن يعبده حق العبادة  ليستحق أن حيب مثله، ولذا فمعىن أن املؤمن حيب اهللا
  .، فهو كاذب يف دعواهدعى احملبة وهو على خالف ذلكامن ، وخاضعاً مطيعاً عبداً حمباً
 ، واإللوهية هي إفراد اهللا تعـاىل ؛ إذ اإلله يعين املألوه باحلبه وحدهعىن احملبة أن اهللا هو اإللنو

جـوارح   ، مع صرف شيء من أنواع العبادة سواء كانت قلبية أو أعمالدعى حمبة اهللافمن . بالعبادة 
  .فهو كاذب يف دعواه
ـ   :"ابن القيم يف مدارج السالكني  ميقول اإلما ات فلو بطلت مسألة احملبة لبطلت مجيـع مقام

فإا روح كل مقام ومرتلة وعمل فإذا خال منها فهو ؛ ان ولتعطلت منازل السري إىل اهللاإلميان واإلحس
ونسبتها إىل األعمال كنسبة اإلخالص إليها بل هي حقيقة اإلخالص بل هي نفـس   ،ميت ال روح فيه

بل هي حقيقـة   ،له البتة فمن ال حمبة له ال إسالم ،فإنه االستسالم بالذل واحلب والطاعة هللا ؛اإلسالم
مبعىن  .ه العباد حبا وذال وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة لهشهادة أن ال إله إال اهللا فإن اإلله هو الذي يأهل
  .همألوه وهو الذي تأهله القلوب أي حتبه وتذل ل

. بـه حملبو لَهل عبده احلب وتيمه إذا ملكه وذلَّيقا ،وأصل التأله التعبد والتعبد آخر مراتب احلب
  .)١( "فاحملبة حقيقة العبودية

ومما مل يفهمه النصارى ومل يعوه أن احملبة القائمة على العبودية، هي أعظم وأوثق من حمبة البنوة 
، فلم يكن يف تصورهم حمبة تفوق حمبة األسرة؛ إذ ، معتقدين أا تظهر غاية احملبةوالقرابة اليت نسبوها هللا

                                                
  ]   ٢٦ / ٣[ :مدارج السالكني  ) ١( 
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١٠٢

  .مل يعرفوا العبودية احلقة
ساوى حمبتـه مبحبـة   ت، وبني سبحانه أنه ال يقبل أن تارن بني احملبتنيق تعاىل يف كتابه قد واهللا

  .بة الوالد والولدأعظم من حم يالقرىب، وأن حمبة العبد هللا إذا كانت صحيحة فه
چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  :يقول تعاىل 

  ٢٤: التوبة چگ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ڑ  ک  ک   ک  ک  گ
ء والشرع والواقع يثبت أن حمبة العبد الصادق يف عبوديته وحمبته لربه أقوى من حمبة أبر األبنـا 

 ا اخلليل سلم ابنه احلبيب للقتل،فهذ. ، والتاريخ خري شاهد على ذلكبآبائهم، وأعظم اآلباء حباً ألبنائهم
  . عبوده تعاىل وهو ينوي ذحبه أرضاء مل

إال أن حمبتـه هللا ولدينـه    يقتل أباه وهو حيبه حمبة االبن، وهذا أبو عبيدة بن اجلراح االبن البار
  . فاقت حمبته ألبيه فقتله

ة الواجبة هللا، وذهبوا ملا هو دوا ووصفوه ا جهالً منـهم  يفالنصارى ضلوا عن احملبة احلقيق
  . وضالالً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : م دعواهم أم أبناء اهللا وأحباؤه قال تعاىلر اهللا سبحانه عليهأنكوقد 
ڄ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀپ   ڀ  ڀ  ڀ  پپ
  ١٨: المائدة چ

  .يهود والنصارى يف كتبهم من حتريفدخله الأهذا الوصف هو مما  أن اإلنكارويفهم من هذا 
، فيقـول  فراد امللة النصرانية توحد بينهمواهم وجود حمبة خاصة بني أعالكرمي يف د كما يكذم القرآن

ٿ  ٹ  ٹ     ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  :تعاىل
  ١٤: المائدة چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

باهللا تعـاىل، واحملبـة    احملبة الرابطة: وعليه فالقرآن الكرمي يكذب النصارى يف حمبتهم جبانبيها
 فينكر نواهلم حمبة اهللا تعاىل فضالً عن اختصاصهم ا، وينكر وجود حمبـة دينيـة  . الرابطة بني أفرادهم

  .بينهم، بل ويثبت ضدها وهي العداوة
عوا احملبة فاد. ملا جيب هللا من حمبة وعبادة كذم يف دعوى احملبة ملخالفتهم والنصارى قد ظهر

،كما فعل بولس واتبعه النصارى يف ذلك، مستبدلني اهللا، ورفضهم لوصف العبوديةمع رفضهم لشريعة 
وبذلك فلم يأتوا مبا جيـب للمحبـة   . الشريعة باحلرية واحملبة الصرفة، والعبودية بالبنوة الوارثة املتحررة

، ولـذا  مع عدم أداء واجبات تلك احملبـة  اضاإلهلية، وإمنا حمبتهم أشبه بدعوى حمبة األهل لبعضهم بع
  .قرب للزندقة والكفر وهو حق حاهلم أوإمنا هي  ،تهم بذي صلة مبا جيب هللا من احلبفليست حمب

  .من ناحية أخرى أشركوا يف تلك احملبة فهم حيبون اهللا واملسيح والروح القدس باحملبة اإلهلية
إذ هـو صـريح   كل الرسل حملاربته والتحذير منـه؛   وهذا ما يرفضه اإلسالم وحياربه، وهو ما جاءت

  .واحملبة اإلهلية ال تقبل التشريك، الشرك
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١٠٣

فمعلوم أن أصل اإلشراك العملي باهللا اإلشراك يف احملبة قـال   :"يقول اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا
  ١٦٥: البقرة چ  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎچ  : تعاىل

وأخرب أن الذين آمنوا  ،يتخذ أندادا حيبوم كما حيبون اهللافأخرب أن من الناس من يشرك باهللا ف
فإن هؤالء أشركوا بـاهللا يف   ،واملؤمنون أشد حبا هللا من هؤالء ألندادهم وهللا، أشد حبا هللا من هؤالء

فلـم   ،واملؤمنون أخلصوا دينهم هللا الذي أصله احملبة هللا ،احملبة مشتركة بينه وبني األنداد وافجعل ،احملبة
 ،وحمبة الرسول هي من حمبـة اهللا  ،بل كان اهللا ورسوله أحب إليهم مما سوامها ،وا هللا عدال يف احملبةجيعل

  )١( "احلب هللامن هو  ،وكذلك كل حب يف اهللا
إذ وحمبة املؤمن هللا تعاىل يف اإلسالم هي حمبة مقرونة بالتعظيم، وهذا ما ختلو منه النصرانية؛ 

، وشاركوا بينهم يف الصفات وخباصة احملبة، مل يكن ممكناً هلم تصور حني شبهوا اهللا خبلقه واخللق باهللا
وليست هذه . اليت فيها لني وتنازل، وأحياناً كثرية ضعف  ية خالية من صفات حمبة املخلوقنياحملبة اإلهل

ـ حمبة اهللا يف اإلسالم، وإمنا اهللا تعاىل حيب وحيب ويعظم يف ذلك كله، فهو تعاىل حيب اخللق كما ي ق لي
، والعبد حني حيب اهللا ال يتخلى عن تعظيمه وتقديسه، بل حيبه كعبد ذليل بذاته العظيمة وجالله سبحانه

ففي اإلسالم ال يـؤدي احلـب    .قلبه حباً فال تناقض بني احلب اإلهلي والتعظيم يف اإلسالم  وإن امتأل
  .املتبادل بني اهللا وخلقه إىل اإلدالل عليه

ترتيه اهللا تعاىل عن مشاة خلقه، وعـن  ب مقرونومنها احملبة اإلسالم الصفات اإلهلية يف إثبات 
ولذا فهـو ال يقبـل مفهـوم     يف ذاته ويف صفاته ال يلحقه نقص؛ ، فاهللا تعاىل كاملقص وعيبكل ن

التضحية بالغايل والنفـيس   النصرانية للمحبة اإلهلية على أا حمبة هوى وعشق وغرام للبشر محلته على
ويشغله ، .صورة لعشق بشري يضعف صاحبه وحيمله على تقدمي تنازالت إلرضاء حمبوبه ، إاألجلهم

  .، فكيف يصح نسبته للخالق سبحانه وكل ذلك نقص يف املخلوق. رضا ذلك احملبوب عما سواه
  .يف اإلسالم ال مكان لذلك التصور للحب اإلهلي 

ئف من املسلمني اختذوا اسـم  وقد عاب علماء السلف الصاحل، واخللف املتأسني م على طوا
، فال يوصف بالعاشق  تعاىل يترته عن أن يوصف بالعشق، فاهللاإلهلي وأطلقوه على احلب اإلهلي العشق

  . وال باملعشوق
ذ  ،إيوية خاصة ويرد تلك الدعوىالقرآن الكرمي دعوى اختصاص النصارى مبحبة بنكما ينكر 

ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ چ :يقول تعاىل 
  ١٨: المائدة چٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

والقرآن هنا ال يكتفي برد الدعوى بل يثبت خالفها وهو حصول العذاب هلـم، والعـذاب    
  .للمخالف وليس للحبيب املقرب

                                                
 .١٣٥ص:قاعدة يف احملبة   )  ١( 
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١٠٤

سلمني املؤمنني بـاهللا  وكما ينفي القرآن تلك احملبة وتلك اخلصوصية عن النصارى، يثبتها للم
، فليس بعد بعثة حممد صلى اهللا عليـه وسـلم   يه وسلم املتبعني لهتعاىل املصدقني برسوله صلى اهللا عل

ڦ  ڦ  ڦ             چ  :حمبوب عند اهللا إال من كان متبعاً للرسول صلى اهللا عليـه وسـلم  يقـول تعـاىل     
  ٣١: مرانآل ع چڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  

، وقد جاء يف سبب نـزول  اهللا عليه وسلم فأخرب سبحانه أن حمبته مشروطة بإتباع حممد صلى
 ن كان حكمها عاماًإهم النصارى، و ااآلية ما يفيد أن املخاطبني.  

 .دعوا حمبتهم هللا وللمسـيح اان حني فقد جاء يف كتب التفسري أا نزلت يف وفد نصارى جنر
  .تباع املصطفى صلى اهللا عليه وسلم ااحملبة الذي الحتصل إال به أال وهو فأخربهم سبحانه بشرط 

إذ هم وحـدهم   تبع حملمد صلى اهللا عليه وسلم، وهذا حكم املسلمني؛وعليه فاحملبوب هو امل
  .املتبعون له صلى اهللا عليه وسلم 

بة للمتبع حقاً ، وإمنا الشهادة هنا بدون تعيني، فاحمل ذلك شهادة لكل مسلم بأنه حمبوبوليس يف
تباع، وحقيقة القلوب ال يعلمها إال اهللا تعاىل، فغاية اآلية اإلرشاد إىل طريق الوصـول  وليس ملدعي اال

  .حملبة اهللا، وال يصح أن تستعمل بدعوى حصول احملبة ألحد بعينه إال ما جاءت النصوص بتعينه
باجلهاد وإعالء كلمة  وترتبط ،قليبوالصالح ال ،العمل الصاحلحملبة يف اإلسالم إجيابية تأمر بوا

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ  :، يقول تعـاىل   تعاىل ودحض الباطل وإقامة احلقاهللا
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

  ٥٤: المائدة چ
  

فإن من أحب اهللا  ،حمبة اهللا توجب ااهدة يف سبيله قطعا : "يقول اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا 
ال  ،وعادي مـن يعاديـه اهللا   ،ووايل من يواليه اهللا ،وأبغض ما يبغضه اهللا ،وأحبه اهللا أحب ما حيبه اهللا

والبعد  وحمابه، فإن احملبة توجب الدنو من احملبوب ،تكون حمبة قط إال وفيها ذلك حبسب قوا وضعفها
  .)١( "كان مع احملبة نبذ ما يبغضه احملبوب فإا تكون تامة ومىت ،تهعن مكروها

وأيضا فاجلهاد يف سبيل  ،إن من متام احملبة جماهدة أعداء احملبوب:"ويقول ابن رجب رمحه اهللا 
فاحملب ، اهللا دعاء للمعرضني عن اهللا إىل الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه باحلجة والربهان

احتاج بالـدعوة إىل الشـدة    فمن مل جيد الدعوة باللني والرفق ،حيب اجتالب اخللق كلهم إىل اهللاهللا 
  .)٢( "والعنف

وبذلك فليست احملبة دعوى . هو الزم من لوازم احملبة الصادقةفاجلهاد يف سبيل اهللا بكل صوره 
  .اضح املعاملتطلق بال دليل، وال شعارات فارغة من حمتوى عملي، وإمنا هي جهاد مستمر و

                                                
  .١٦٢ص:حملبة قاعدة يف ا  )  ١( 
   .  ٤٥٦ص:جامع العلوم واحلكم   )  ٢( 
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١٠٥

، من تشريع ثابت يف الكتاب والسـنة  ، بل هي جزءبة يف اإلسالم مرتبطة بالتشريعكما أن احمل
  .سلم جيب أن يكون صادراً عن حمبةوليست هناك أعمال خاصة باحملبة، وإمنا كل عمل يعمله امل

العقيدة مبنافاـا  احملبة سلبية هادمة دم الشريعة وما يرتبط ا، كما هدمت فأما يف النصرانية 
  .للتوحيد واإلخالص الواجبان هللا تعاىل

. ن العبوديةإا حمبة تدعو لالنفالت من القيود، بدعوى ارتباطها ومالزمتها للحرية، وانعتاقها م
  .، املعلوم عند أنبيائه ورسله عليهم السالم، ويف كتبه املرتلة وذلك خالف دين اهللا

يف اإلسـالم العالقـة   را للعالقة بني اخلوف واحملبة، ة يف نظكما ال يتفق اإلسالم مع النصراني
، وكل منـهم  ربه؛ إذ هو بني حمبة وخوف ورجاءعالقة تكامل ملا جيب أن يكون عليه حال املؤمن مع 

  . يكمل اآلخر يف قلب املؤمن
يمية عن قل ابن توقد ن وإفراد العبادة باحملبة دون اخلوف والرجاء يعد يف اإلسالم كفراً وزندقة،

ومن عبده ، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ ،من عبد اهللا باحلب وحده فهو زنديق: "بعض السلف قوهلم
  .)١( "  ومن عبده باحلب واخلوف والرجاء فهو مؤمن موحد ،باخلوف وحده فهو حروري

اخلـوف  :وقد علم أن العبادة  إمنا تبىن على ثالثة أصول :"ويقول اإلمام ابن رجب رمحه اهللا 
  )٢( "منها فرض الزم واجلمع بينها حتم واجب  لوك.والرجاء واحملبة 
، وعدم اصل ا اإلدالل على اهللا تعاىل، وهذه هي احملبة احلعند النصارى فاحملبة تنفي اخلوف أما

  .تعظيمه وقدره حق قدرته
يف  كرهم للرجـاء إمنـا هـو   وذ. وهذا جهل باهللا تعاىل وصفاته، فهم يعبدون اهللا باحملبة فقط

عبودية والطاعة مـع  فإن الرجاء احلقيقي املتمم لصحة اإلميان، إمنا يكون بااللتزام بأداء حق ال. إطارها
  . رجاء قبول ذلك
، القائم على األماين، وترقب مثرات احلب اـاين  اء املفرغ اخلايل من طاعات مقدمةأما الرج

  .فارغات لماآفليس برجاء، وإمنا هو وهم و
، وترقـب  لوب املنجية سوى ما اعتقدوه حمبة، من أعمال القلدي النصارىوعلى ذلك فليس 
  .مثراا والذي يسمونه رجاء 

فيقوم على معرفة اهللا بأمسائه وصفاته، تلك املعرفة اليت توجب يف النفس  أما اإلميان يف اإلسالم
، عاملته مـع اهللا سـبحانه  ملؤمن يف مجتعل او، ذل له واحملبة والتوكلاملؤمنة عبادته سبحانه وتعظيمه وال

بـة  مؤدياً ما عليه ظاهراً وباطناً بني خوف من العظيم القوي ورجاء لغفرانه ورمحته، وحمبته غايـة احمل 
             ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ېې  ې   ې  چ :، قـال تعـاىل  لكماله وعظمته وعظيم إحسانه

                                                
   .١١٢ص: العبودية  )  ١( 
 .١٩٢الد الثالث ،ص: استنشاق نسيم األنس من نفحات رياض القدس ، من جمموع رسائل احلافظ ابن رجب   )  ٢( 
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١٠٦

   ٩٠: األنبیاء چ                       
، ـا  ، ولألعيان املتصفنيسالم تتجه إىل األعمال، واألوصاف، واألخالق لذاااإل احملبة يف

، أو الختصاصهم بأمور خارجة ن بغض النظر عن أخالقهم وأعماهلمبينما يف النصرانية احملبة تتجه لألعيا
  .عن أرادم هي من القدر السابق 

ذين سبق فعرفهم سـبق فعينـهم   ن الأل:" كأن حيب ألجل التعيني السابق، كما يقول بولس 
أيضا، والـذين دعـاهم فهـؤالء    والذين سبق فعينهم، فهؤالء دعاهم ...ليكونوا مشاني صورة ابنه 

   )١( ..."بررهم
واإلسالم ال ينكر القدر والتقدير والعلم السابق لكل ما هو كائن، فإن هذا من املسلمات يف حقه      
اإلنسان ما، وال يقرن احملبة ما، وإن كانت منهما، إال أن احملبة  ولكن اخلطاب القرآين ال يربط. تعاىل

تذكر يف كتاب اهللا من أجل عماهلا، ال من أجل التحسر وانتظار وصول املقدور، إذ إن ذلـك عجـز   
  .والقرآن يدعو للعمل، ويذكر احملبة من أجل أن يعمل املؤمنني ال أن يتقاعسوا 

اعملوا فكل ميسر ملا خلـق  : " ؟ قال "فيم العمل " ني سئل كما قال عليه الصالة والسالم ح
  . )٢( "له

تيان ـا  اإلفاحملبة يف اإلسالم ال تذكر منفردة، وإمنا تقرن بأوصاف وأعمال ميكن للمؤمن 
، ى العمل والطاعة، واالتصاف مبا حيبه اهللاجيابياً حامال علوذلك ليكون ذكر احملبة أمراً إ ،واالتصاف ا
  .عاملة حقاً ة، وذا املعىن تكون احملبة إجيابيويرتقي ا ،أمة وأفراداً ومبا خيدم الناس
" أحـبكم  " " أحبنا " ال عبارات ، فال جتد عندهم إيف النصرانية فهي ترتبط باألشخاصبينما 

وهكذا يرتبط احلب باألشخاص بغـض  " ن حمرومون حيبنا وحن" " حيبنا وحنن خاطئون" " حيب أبناءه"
  .النظر عن أعماهلم

آل  چٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  :قارن ذلك مبا من القـرآن 
  ١٣٤: عمران

  ٢٢٢: البقرة چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ     ۅ   چ  : وقوله تعاىل 

اشعني، ومل تذكر احملبة دون ذكر وصف حسن واهللا حيب املتقني ، ااهدين ، الصابرين ، اخل
  . ما اتصف به فأحب، أو يوعد عليه باحلب ، أو يؤمر به ليحب إيف العامل، 

ولوازمهـا املتعلقـة ـا،     ،احملبة واضحة املعامل يف اإلسالم، تعرف أسباا املوصلة هلاوعليه ف
  .، ليعرف املؤمن كيف يسلك لينال حمبة اهللا وشروطها السابقة هلا

، فكل ال تعرف هلا أخالقيات مرتبطة ا، وال سلوكيات الزمة هلا، أما يف النصرانية فهي فارغة
                                                

  )٢٩: ٥( رسالة رومية   )  ١( 
كتاب القدر ، باب كيفيـة خلـق   :، ومسلمبنحوه) ٦٥٩٦(حاهللا، كتاب القدر، باب جف القلم على علم: رواه البخاري   ) ٢( 

 .بلفظه ) . ٦٧٣٣(ح  اآلدمي،
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١٠٧

  .ما لديهم تكرار لفظ احملبة
، ومن كـان  ها باألخالقياتاهه أخالقياً مألفمن كان اجتيربطه فيما يراه متناسباً معها،  وكل

جمرد دعوى ال ترتبط حبقيقة واضحة وال بسلوك راغباً يف االحنالل واإلباحية محلها عليها، وذلك ألا 
  .مقنن

، الينكـر وجـود   اصهم مبحبة إهلية مميزةواإلسالم حني ينكر على النصارى دعوى اختص
، فإن ذلك ممـا هـو   اً أو عبيداً من عباده مبزيد فضلتعاىل عبد اهللا ، مبعىن أن خيتصكمبدأ االختصاص

ص خيتص اهللا به من يشاء النبوة والرسالة هي أعظم اختصاإذ  يف الواقع وما تدل عليه النبوات؛ موجود
هذا أمر ال ينكر، ولكن هذا االختصاص ال يتفق مع ما يدعيه النصارى من متيزهم مبحبـة  . من عباده

  :خاصة وذلك أنه 
وشواهد صحيحة وصرحية، وهذا من احملاالت عنـد   بد من إثبات ذلك الختصاص بنصوص ال:  أوالً

  .ل صحيح عندهم كما سبق النصارى إذ ال نق
   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  :االختصاص هو فضل من اهللا للمختصني به، كما قال تعاىل:  ثانياً
 چی                                                          

  ١٠٥: البقرة
  ٧٤: آل عمران چک  گ      گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  چ        وقال تعاىل

ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ        ل تعاىلوقا
  ٥٤: النساء چچ  چ   

ال إذ ال يسلبه شيئاً من حقوقـه و  ؛هللا، فليس فيه ظلم ملن مل خيتصوال يتعارض هذا مع عدل ا
  .، وإمنا هو مزيد فضل على العدليهضمه شيئاً

ة باحملبة، يقابلها حرمان غريهم مـن احملبـة، دون أن   بينما يف النصرانية دعوى اختصاص طائف
بل واحلكم عليهم بأم أبناء مدينة األرض وأتباع الشـيطان  . يكون هنا مربر لذلك احلرمان واإلقصاء

إذ لـيس يف نظريـة    ؛املبعدون عن رمحة اهللا املستحقون لعقابه، وذلك رد اختصاص سواهم باحملبـة 
س فئتان إما أبناء احملبة أبناء مدينة اهللا أهل النجاة، وإما أبنـاء األرض  االختصاص هذه حل وسط، فالنا

وليست  والشيطان وأهل اخلسران، والتقسيم يف ذلك ال يرجع إلرادة واختيار حياسب وفقها اإلنسان،
 وإمنا هي ظلم وعنصرية يف تقسيم الناس وفق أهواء واحد من البشر،. فضل ال يناقض العدل هي مزيد
  .ل أو برهاندون دلي
تدل على أن املختصني من قبل اهللا، اختصاصهم هو تشـريف  الكتب السماوية والواقع والتاريخ :  ثالثاً

والشرف املرتبط ا يكون هناك تكليف مرتبط ا، فاألنبيـاء   وتكليف معاً، ومبقدار املكانة املختص هلا
 ، حيملون أعظم وأشـق لته وكالمه ووحيهزيد فضله وبرساواملختصون مب روهاهللا تعاىل، و خمتا ءأصفيا

، ويكلفون من العبادات ما يعينهم على أداء تلك الوظيفة ومن األمثلة هي تبليغ دين اهللاوأشرف وظيفة 
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١٠٨

  : على ذلك 
ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  چ  :قوله تعاىل

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  
  ٨ - ١: المزمل چڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ   

ون هم أشد الناس عبادة وخوفاً من اهللا، وتقرباً إليه، وورعـاً عـن   واألنبياء والرسل والصديق
  .املباحات فضالً عن احملرمات 

  فما هو حال النصارى؟   -
  املزعوم أثر يف طاعتهم وعبادم؟أكان الختصاصهم   -
  أم أن احلال عكس ذلك ؟   -

رتبطة بـالنبوة الرافضـة   وإبطال العمل بناموس موسى، ودعوى احلرية امل إن إسقاط التشريع
بنـاً  ااحملبة، وبذلك االختصاص الذي جيعل من النصـراين   ىالنصارى مرتبطة بدعوها عند ،كلللعبودية

  . ريع؛ إذ هو فوق التكاليف والشرائع وحبيباً حراً من كل تكليف وتش
إذ هو حتـرر مـن    ية يصاحبه خمالفة واقع املختصني؛إن دعوى اختصاص النصارى باحملبة اإلهل

  .التكاليف، وذلك خمالفة للواقع وللشرائع السماوية 
، وجتعـل مـن   عن حمبة اهللا احملبة احلقيقة األصلى عاجزاالنصرانية جتعل اإلنسان يف تكوينه 

  . راً خارجاً عن الطبيعة اإلنسانيةرة على حب اهللا أمالقد
أن  بينما اإلسالم يقرر أن اإلنسان يف تركيبه وطبيعته األصلية اليت خلقه اهللا عليها قادر علـى 

؛ لتجعل منه كائناً مسـخاً ال  ىل أن ميده بصفات مغايره لبشريته، ويعبده ويطيعه دون احلاجة إحيب اهللا
  . اًوال إنسان إهلاً

عاطفته وشـعوره  ، كائن راقي يف وأمسى وأعلى مما تصوره النصرانيةإلنسان يف اإلسالم أرقى ا
 ومنه، ولكن هداية اهللا للمهتـدين، ، وليس ذلك شيء خارج عن إرادة اهللا وفضله ويف قدرته وإرادته

مكانيـة  ابيعتـة  وأعانته للطائع احملب هللا ال متنحه أموراً ليست منه، وإمنا يئه ليختار احلق الذي يف ط
  .اختياره

  ٣: اإلنسان چ                                  چ :قال تعاىل 
    ١٠: البلد چڻ   ڻ     ٹ  چ  :وقال تعاىل

وما يزال عبدي ،وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضت عليه : (ويف حديث الويل 
ذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الـيت  فإذا أحببته كنت مسعه ال ،يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه
  )١( "وإن سألين ألعطينه ولئن استعاذين ألعيذنه ،يبطش ا ورجله اليت ميشي ا

                                                
 . ٩٣  سبق خترجيه ص  ) ١( 
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١٠٩

فيه تصريح بأن اهلداية التامة اليت ا يكون اهللا تعاىل لإلنسان كأنه مسعه وبصـره وجوارحـه،   
  .املؤمن اهللا وأطاعه وتقرب إليههلدايته إياها ملا حيب ويرضى ، إمنا كان ذلك بعد أن أحب 

إذن ال تعارض يف اإلسالم بني كمال الطبيعة البشرية القادرة على احلـب، وبـني عنايـة اهللا    
  .وهدايته وتسديده ملن شاء من عباده

على النفس إال حمبـة اهللا   فاإلسالم ال يطلب حمبة تقدم ،يف اإلسالم واقعية ميكن تطبيقها احملبة
املؤمن احملـب هللا  فإن  ،ا وتستطيعها النفوس املؤمنة حقاً، واملؤمن جيدها من نفسه، وهذه تقبلهورسوله

ويبغض ما أبغضه  يقدم مرادات اهللا على مراداته ورغبات نفسه وشهواا، وحيب ما أحب اهللا ورسوله،
  .، وإن مل يكن يف املخالفة وعيد بالعقاب ترهبه النفوساهللا ورسوله

، وإن مل حقيقاً حيمل على النفرة منه، واالستياء من حصـوله  قلبياً فاملؤمن يبغض املنكر بغضاً
كر قـرب أو  ، بل هو يكره كل منه به عالقة وليس هو الفاعل له، وال يترتب على فعله ضرر بهيكن ل
ترغبان ما يريده اهللا وتسعدان وما ذاك إال حلبه هللا تعاىل حباً جيعل نفسه وهواه  ،حصل أو مل حيصل ،بعد
  .فض ما يبغضه وتستاء منه، وتربه

، وإن يف ثواب مادي، أو ترهيب من عقـاب  وهذا األمر ال ميكن أن يكون مرده إىل ترغيب
  .كان املؤمن بني الرغبة والرهبة، إال أن هناك اجلانب الثالث األكثر فاعلية وهو احملبة هللا سبحانه 

إلنسان ما ال حيتمل فإنه يطلب واحملبة األخوية يف اإلسالم ال تصادم الفطرة كذلك، وال حتمل ا
، فهي ال تطلب أن يفضله علـى  وهذا أمر تستطيعه النفوس السليمةمنه أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، 

ية بدالً عنه، أو أن حيب من ال يستحق احملبة، بل حيب املؤمن املسـتحق  نفسه، أو أن يقدم نفسه ضح
  .حلبه وإميانه باهللا سبحانه للمحبة

؛ إذ يدعي أتباعها أن احملبة اليت حيملوـا هـي حمبـة    فهي تطلب أكثر من ذلكالنصرانية  أما
وكم نسمع عند النصارى مـن   ،اديةمضحية مؤثرة، ويف ذلك إدعاء لالعتالء على املشاعر البشرية الع

، ويف ذلك صورة مثالية، الواقع يشهد بنـدرا ونـدرة   ضحية بالنفس واملال ألجل اآلخرينقصص الت
  .حصوهلا
 املثالية خرج عن الواقع وصادمه، بل وصـادم الفطـرة   هذه طبيعة الفكر اإلنساين إذا أغرق يفو

، فال تصادمه بل تعدله وذبه اىل تراعي طبيعة اإلنسان ومطالبة، بينما املثالية املشرعة من اهللا تعاإلنسانية
، وهو سبحانه أعلم به، ومبا فيهاته السليمة اليت خلقها اهللا ، بل ورغبوتوجهه يف حدود إمكاناته وقدراته

، وبني التشريع اإلهلي، بينما يكون التصادم بـني  ال تصادم بني الطبيعة اإلنسانية يناسبه ويصلحه؛ ولذا
الفكر اإلنساين إذا حاول أن يكون مشرعاً ومقننا حلياة اإلنسان وعاطفته وسـلوكه، وبـني الطبيعـة    

  :البشرية، فيكون احلال بني ثالثة أمور
، يف الـرتوع إىل  كما هو مشاهد يف العامل املسـيحي  نفور من ذلك الفكر، وخروج عنه إما .١
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١١٠

 .والثورة على الدين وعلى الكنيسة  العلمانية
ظاهريـاً، مـع    ايكون الدين دعاوى مبالغ فيه نفاق والصراع بني الظاهر والباطن، حبيثأو ال .٢

يف  اكـثري نشاهد منه ه أيضاً ، وهذلشخص وقناعاته بل وسلوكه يف السرخمالفة حلقيقة نفس ا
ض بني ظـاهر  فرضت عليهم طبيعة دينهم التناق جمتمع النصارى، وخباصة رجال الدين الذين

ر فاسد ماجن ال يتورع عن أي قبيح، وس منقطع للخدمة والعبادة، صاحل زاهد متعفف ناسك
ل وكبـار   نا كل يوم على فضائح جديدة لرجال الدين والرهبان املسـيحيني، واإلعالم يطلع

نساكهم، وهذا أمر معلوم لكل متابع لإلعالم وليس حباجة إليضاحه والتدليل عليه، بل هو اآلن 
 .من مسات دين النصرانية 

  إلتيـان  دي به إىل اخلروج عن املـألوف وا ؤحماولة اإلنسان تطبيق هذا الفكر على نفسه، مما ي .٣
  .بتصرفات مستهجنة ومستنكرة

بق منابع املفهوم النصراين للمحبة وهي االلفلسفات الوثنية والتراث اليهودي وقد مر بنا يف الفصل السا 
  .العنصري

أما ما جاء به املسيح عليه السالم فإنه ال يتعارض من ما يف اإلسالم من مفهوم احملبة، بـل يف  
  .اإلسالم زيادة إيضاح وتفصيل ملا أمجله املسيح

ده بتلك احملبة اخلاصة له وحده سـبحانه اإللـه   وقبل كل شيء  هي توحيد وإفرا: فاحملبة أوالً
  .الواحد

:" حمبة األخ يف الدين كمحبة النفس وذلك حاضر يف قول الرسول عليه الصالة والسالم: ثانياً
  .)١( "ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه

ژ  ژ  ڑ   چ  :عاملة العدو باحلسىن والرمحة بل واحملبة ليس ذلك ببعيد عن قوله تعاىلم:  ثالثاً
: فص      لت چڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  

٣٤  
وتلك دعوة إىل عدم مواجهة اإلساءة مبثلها واحلرص على كسب األعداء ليكونـوا أصـدقاء   

  .وأولياء
احملبة وصحة دعواها بالعمل املشرع وذلك ورد يف نصوص إجنيل يوحنا املنسـوبة   ربط:  رابعاً

للمسيح عليه السالم؛ إذ احملبة عنده ليست دعوى ال دليل عليها، وإمنا هي دعوى مشـروط صـحتها   
  .بدليل العمل بالوصايا

        

                                                
كتاب اإلميان، باب الدليل على أن : ، ومسلم )٧(كتاب اإلميان ، باب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه،ح: البخاري  )  ١( 

 ).٤٥(سلم ما حيب لنفسه من اخلري، حمن خصال اإلميان أن حيب ألخيه امل
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١١١

  

  
  
  
  

  الثانيالباب 
لوازم المحبة اإللھیة في النصرانیة، 

  اوموقف اإلسالم منھ
  : وفيه ثالثة فصول

  .التجسد وعالقته بالمحبة اإللهية : الفصل األول $

  .الفداء وعالقته بالمحبة اإللهية :الفصل الثاني $

  .التثليث وعالقته بالمحبة اإللهية :الفصل الثالث $

  .موقف اإلسالم من لوازم المحبة اإللهية: الفصل الرابع  $
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١١٢

  : توطئة
  :منها اًن هذا البحث أن مفهوم احملبة اإلهلية يتضمن أمورظهر لنا يف الباب األول م

وبنـاء  ، أا توحد بني ثالثة أقانيم يف الذات اإلهلية، وبذلك يفسرون قول يوحنا اهللا حمبة: أوالً
فإذا أخذنا ذا املفهوم عندهم فإنه يلزم منه وجود ثالثة أقانيم تتبادل احملبة فيما ، عليه فاحملبة سر التثليث 

  .وهذه العقيدة عند النصارى تشكل أول لوازم احملبة اإلهلية، نها بي

أن هذه احملبة مل تبق داخل عائلة الثالوث بل انتقلت إىل اإلنسـان املخلـوق ومنحتـه    : ثانياً
، الفـداء  :مبنية على أعمال قام ا  اإلله بدافع حمبته لإلنسان، وهذه األعمـال هـي  ، امتيازات كثرية

  .لروح القدس يف النفس املفديةوالتجسد، وحلول ا

عتقاد حبصول تلك األعمال اإلهلية هو من لوازم اإلعتقاد مبفهوم احملبة اإلهليـة يف الديانـة   واال
  .ولذلك كانت تلك العقائد من لوازم تفسري احملبة النصرانية. النصرانية
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١١٣

  
  
  

  الفصل األول
  التجسد وعالقتھ بالمحبة

  :  مباحثعدة وفیھ 
  .التجسد مفهومه، ونشوء االعتقاد به: ولالمبحث األ

  ."عالقته بالمحبة" غاية التجسد وثمراته كما يعتقد النصارى: المبحث الثاني
  .الرد على اعتقاد عالقة المحبة بالتجسد:المبحث الثالث
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١١٤

  المبحث األول
  التجسد مفھومھ، ونشوء االعتقاد بھ

  
، وا تتعلـق كافـة   يف العقيدة النصرانية املهمةية وااألساسمتثل عقيدة التجسد أحد الركائز 

  .العقائد األخرى 
  .من العقائد اليت تؤمن ا كافة كنائس النصارى وطوائفهم  فهي وبذلك

، أو هو كلمة اهللا جتسد أي صار جسداً يسوع املسيح:" يقول اخلوري بولس يف معىن التجسد
املسيح هو ، فشخص يسوع اناً، من دون التخلي عن الهوتهو بشراً، وتأنس، أي صار إنسصار حلماً أ

  .، فيقال فيه إنه إله تام وإنسان تام إذاً يف آن إهلي وبشري
الذي هو كلمة اهللا  ، وهذا االبنسد أن اهللا اآلب أرسل اهللا االبن، وأنه جتلى للناسويعين التج

يف هيئة إنسان، أي يف هيئة كائن هو ماء، ولكن دون تركه، وظهر يف الناس نزل من الس. اآلب األزلية
وذلك من دون االنفصال عـن  . وهرية اليت تتكون منها اإلنسانية، له مجيع الصفات اجليسوع الناصري

  .)١( "الهوته، وال عن اآلب والروح القدس اللذين يؤلف معهما الثالوث اإلهلي
  .من اجلسد، أو صار ما ليس جبسد جسداًوكلمة التجسد مأخوذة 

، وكان هر إال يف القرن الثاين امليالديمل يرد يف نصوص اإلجنيل ومل يظ" التجسد " اللفظ وهذا 
  .)٢( "يريناوسإ" هو " جتسد " تعمل لفظ أول من اس

وقد تناوله من ) جتسد(أما القديس إيريناوس فهو أول من استعمل لفظ " :يقول فرنسيس فرييه
العبـارة يف منتصـف اجليـل     كثرة حىت استقرت أخرياًبعده اآلباء املدافعون وجرت على أقالمهم يف 

  .)٣("الثاين
وة كانت متمثلة يف بن، وهذه اللوهية املسيح، وبنوته هللا تعاىلأول بالتجسد اعتقاد ويقتضي الق

  .أقنوم الكلمة قبل التجسد 
وبعد التجسد أصبح املسيح اإلهلي اإلنساين أي املكون من إله وإنسان معاً، جبسمه البشـري  

. ميني أبيهيف السماء عن  ،اآلن وهو ابن اهللا جبسده البشري وإىل _تعاىل اهللا _ و ابن اهللا حقيقةًصبح هأ
  .هذا ما يقوله النصارى، وهو ما استقر عليه رأيهم

                                                
  ].١/٦٩:[الكلمة املتجسدة عند املسيحيني  )  ١( 
. مث أصبح أسقف هذه  املدينـة  .  ١٧٧أصله من آسية الصغرى،كان من كهنة كنيسة ليون يف أيام اضطهاد : إيريناوس الليوينّ  )  ٢( 

عرض " ومؤلف رد فيه على الغنوصية ، عنوانه " الرسولية برهان الكرازة"وصل إلينا منه كتيب عنوانه .  ٢٠٢مات يف حوايل 
: انظـر .أثر فكره الالهويت يف تفكري آباء الكنيسة يف القرنني الثالث والرابـع ". الرد على البدع" أو " وتفنيد للعرفان الكاذب 

  ].  ١/٤٣١: [و تاريخ الفكر املسيحي. ٨٤معجم األميان املسيحي ص
  .٢٣ص:التجسد  )  ٣( 
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١١٥

  :؟عقيدة التجسد ومىت استقرت وكملت كيف ظهرت
سد، أو إنه عبارة عن إله وماً أنه ابن اهللا حقيقة قد جتمل يقل يملؤكد أن املسيح عليه السالم من ا

  .أو أنه اهللا، أو أن اهللا متحد به، وإنسان
  .مل يرد فيها شيء من ذلك  اليت تنقل لنا أقوال املسيح )١( واألناجيل الثالثة املتشاة

: ؛ إذ يقولوإمنا يستند النصارى من اإلجنيل يف هذه العقيدة إىل يوحنا وخباصة يف مقدمة إجنيله
  .)٢( "، والكلمة كان عند اهللا، وكان الكلمة اهللا مةيف البدء كان الكل"

  .)٣( "والكلمة صار جسداً وحل بيننا " :ويقول
  : العهد اجلديدكما جاء عند بولس ما قد يستند إليه النصارى يف نسبه هذه العقيدة إىل 

 ظهر يف اجلسد، تربر يف الروح، تراءى للمالئكة، كرز بـه بـني   اهللا: عظيم هو سر التقوى" -١
  .)٤( "، رفع يف اد ألمم، أومن به يف العاملا

وقـد ظهـر   ، احلقيقيالذي ظهر يف اجلسد هو اهللا :"يقول مىت هنري يف تفسري النص السابق
فالتقوى سر بكل أجزائها وتفرعاا وكوا سراً عظيماً لـذا  . وهذا ما جعل األمر سراًظهوراً حقيقياً 

  .)٥( "استغراب وتساؤلع وال نتفرس فيه بينبغي أن نقبله خبضو
، أخـذ  لكنه أخلى نفسه. كون معادالً هللا، مل حيسب خلسة أن يالذي إذ كان يف صورة اهللا" -٢

 .  )٦( "صورة عبد صائراً يف شبه الناس
حمائه كأساس لشرح إيركز الشراح على جترد املسيح و:"يقول اخلوري بولس تعليقا على النص

اد عـن   إىلفوصل ، هللا وأخذ صورة العبد أي صورة البشرختلى املسيح عن صورة ا. الهويت للتجسد
 .)٧("رى كيف أن املسيح صار رب اخلليقةيف هذا النشيد نرى اهللا واملسيح ون. تضاعطريق اال

إال أن احلقيقة أن عقيدة التجسد إمنا نشأت يف اامع، وكانت هذه النشأة بالتـدريج حـىت   
  .، وهذا االعتقاد ما مت و نضج إال يف القرن السادس امليالدينفكرة إىل ما يعتقده النصارى اآلوصلت ال

  : آراء الفرق المسیحیة في التجسد والمسیح قبل استقرار العقیدة 
إذا حبثنا يف اآلراء حول التجسد يف تلك الفترة جند التاريخ النصراين خيربنا أن هناك آراء كانت   

  -:على السطح أشهرها 
                                                

  .مىت ولوقا ومرقص: أناجيل  )  ١( 
  ) ٢ – ١:  ١(يوحنا   )  ٢( 
  ) ١٤:  ١(يوحنا   )  ٣( 
  )١٦:٣:(تيموثاوس األوىل  )  ٤( 
 ].٢/٤٨٠:[التفسري الكامل للكتاب املقدس  )  ٥( 
 )٧،٦:٢:(فيليب   )  ٦( 
 ].٥/٣٠٩:[املدخل إىل الكتاب املقدس  )  ٧( 
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١١٦

 إال أنـه  ،، وبالتايل جتسد االبن ويقول ببشرية املسيح بشرية تامـة هية املسيحينكر ألو -:ل الرأي األو
وهذا  ،وليس بإله إال أنه إنسان ،، وجرت على يديه معجزات خارقةإنسان مميز حبل به بطريقة عجيبة

قد ومن أشهر الفرق املسيحية اليت تعت. هو ما ينقل عن احلواريني خباصة واجلماعة املسيحية األوىل بعامة
  :ذلك 

  .)١( فرقة اإلبيونيني  -١
  .)٢( )أتباع األسقف بولس الشمشاطي(وفرقة املوناركيانيني   -٢
والذي ظهر قوله عند نشوب اجلدال حول شـخص   )٤( نسبة اىل آريوس )٣(وفرقة اآلريوسيني   -٣

بطريرك القسطنطينية يف أوائل القـرن الرابـع    )٥( وكما جند هذا القول عند نسطور. املسيح
لوهية املسيح، بل يرونه خمالفا يف إطار مليالدي، وهذا األخري ال يعده النصارى من املنكرين ألا

  .نه يؤمن ببشرية املسيح أاالعتقاد باإللوهية، إال إن الناظر يف أقواله ال يفهم منها إال 
حقيقيـا،   فرقة املظهرية أو الدوسيت والذين ينكرون اختاذ املسيح جسداً بشرياً: الرأي الثاين    
وهي كلمة يونانية مشتقه من فعـل   )دوسيتيني(ولذا مسوا "نه اختذ مظهر جسد أو شبه جسد أويرون 

  .)٧( "مستتراً يف شبه جسد بشري األرضه ميشي على إل"فاملسيح يف نظرهم . )٦( "معناه يظهر
  

  .ما يسمونه بالتجسدنه ابن اهللا احتد باملسيح وهو أو ،هو القول بألوهية املسيح:الثالث الرأي      
واعتنقتـه   ،قول الذي قررته اامع املسيحيةلكونه ال ،ل هو الذي استقرت عليه النصرانيةوهذا القو  

  . غالبية النصارى راغبني أو راهبني
                                                

الفـرق  : أنظر.ي ظلوا متمسكني بشريعة التوراة، كانت تنكر لتثليث وألوهية املسيحفرقة من املسيحيني األوائل من أصل يهود  )  ١( 
 .٢٢ص:واملذاهب املسيحية منذ ظهور اإلسالم وحىت اليوم

كان ينكر الوهية املسيح ويرى ان بنوته هللا بنوة جمازية ال تفيد أكثر من القرب من اهللا تعاىل واحلظوة ، أسقف وبطريك أنطاكية  )  ٢( 
  .١٩٩ص:ومعجم اإلميان املسيحي . ٢٣ص:لفرق واملذاهب املسيحية منذ ظهور اإلسالم وحىت اليوم: أنظر .عنده

 ٣٢معجم األميان املسيحي ص: أنظر. أنصار آريوس ، وقد أنكروا ألوهية املسيح وبالتايل عقيدة الثالوث  )  ٣( 
ينكر ألوهية املسيح ، در املسيحية بأنه كان مثقفا  عاملا بالتفسريتصفه املصا، رسم قسيساً يف كنيسة األسكندرية: آريوس اللييب  )  ٤( 

بناء على أزلية اهللا تعاىل يف حني أن املسيح خملوق،فعالقة اهللا تعاىل باملسيح عالقة خالق مبخلوق، حكم علي وحـرم يف جممـع   
لفرق واملذاهب املسيحية منذ ظهـور  : أنظر .فقد تابعه الكثريون الذين قرار جممع نيقية. إال أن تعليمه مل ميت.م٣٢٥نيقية سنه 

  ].١/٦١٧[و تاريخ الفكر املسيحي . ٣٢ص:ومعجم اإلميان املسيحي . ٢٣ص:اإلسالم وحىت اليوم
ونفي نسطور يف وقت ال حـق  . م  ٤٣٠،أنكر تسمية مرمي بأم اإلله، حرم يف جممع أفسس   ٤٢٨نسطور بطريك أنطاكية ،   )  ٥( 

وهو دفاع عن ، "كتاب هرياقليوس الدمشقي" ينسب إليه ).   ٤٥١( بيا حيث تويف بعد امع اخللقيدوين إىل البتراء ، مث إىل لي
و . ٥٠٩ص:ومعجم اإلميان املسيحي . ٢٦ص:لفرق واملذاهب املسيحية منذ ظهور اإلسالم وحىت اليوم: أنظر. مذهبه وسلوكه

 ].٣/٣٦:[تاريخ الفكر املسيحي
 .٤٥١ص: علم الالهوت النظامي  )  ٦( 
 ].١/١٦١:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٧( 
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١١٧

   :المجامع التي قررت عقیدة التجسد
امللزم هـو  الذي وضع عقيدة التجسد وتأليه املسيح عليه السالم موضع اإلميان :  امع األول

نؤمن بإله واحد ، أب قدير : " م، ونصه فيما خيص موضوعنا ٣٥٠سنة " املسكوين " جممع نيقية األول 
  .خالق كل ما يرى وما ال يرى 

وبربنا يسوع املسيح ابن اهللا املولود الوحيد من اآلب ، أي من جوهر اآلب ، إله من إله ، نور 
  .لوق ، واحد يف اجلوهر مع األب من نور ، إله حق من إله حق ، مولود غري خم

، نـزل  الذي به خلق كل شيء ما يف السماء وما على األرض الذي ألجلنا وألجل خالصنا 
  .)١("، وقام يف اليوم الثالث وصعد إىل السماوات وسيأيت ليدين األحياء واألموات  وجتسد وتأنس وتأمل

  . لوهية املسيحملنكرون ألوقد عقد هذا امع للرد على آريوس ومن على رأيه وهم ا
س بـني  ومن قبله كان النـا يقرر ألوهية املسيح يف النصرانية، فهذا امع هو أول جممع رمسي 

لوهية والتجسد، وحـرم  ، فجاء هذا امع وقرر األلوهيتهأوبني معتقد ب ،موحد ومعتقد ببشرية املسيح
  .كل منكر هلا

يد شخصـية املسـيح   اختلفوا يف حتد ،ه وجتسدهلوهيتأؤهلني للمسيح على ولكن بعد اتفاق امل
من املتحمسني :"فظهر أحد املؤمنني مبجمع نيقية والذي كان كما يصفه فرنسيس فرييه  ،اإلهلية البشرية

أسقف الالذقية الذي أنكر أن يكـون   )٣( وهو أبوليناريوس )٢( "لعقيدة جممع نيقية إىل حد اإلسراف 
فاملسـيح   ،ه وحلت منه حمل الروح من اإلنسانقد احتدت ب)  لمةالك(وقال إن .للمسيح نفسا بشرية 

وذلـك أن  . وكفر هو وأتباعـه  و نتيجة ملقولته تلك حرم .نده مكون من جسد بشري وروح إهليةع
وهو خالف ما تنادي به من كمال اإلهليـة وكمـال    الكنيسة رأت يف قوله انتقاصا لناسوت املسيح،

    .البشرية 
والذي زيـد  . م ٣٨١سنة " امع املسكوين الثاين "  )٤( األول ةقسطنطيني جممع: امع الثاين
وح القـدس ومـن مـرمي العـذراء     جتسد من الر"عبارة ) يف موضوع التجسد(منه على جممع نيقية 

                                                
  ]. ٤٤/ ١: [الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها  )  ١( 
 .٣٣ص:التجسد   )  ٢( 
 )٣  (  يف الذقية سورية ، حيث كان أبوه أبوليناريوس األكرب كاهناً ميارس وظيفة معلم ٣١٠ولد حوايل السنة  : أبوليناريوس الالذقي

بفضل تأييده للمجمع النيقاوي وصداقته للقديس أثناسيوس ، انتخـب  . ،رسم قارئاً للكنيسة وعلم اخلطابة . النحوالصرف و
وأمام انتشار آرائه،طلب القـديس  .  ٣٦٢حكم على آرا ئه بالبطالن يف جممع اإلسكندرية يف . ٣٦١مطراناً على الالذقية يف 

وتاريخ الفكر  ،١٣معجم األميان املسيحي ص:أنظر  .٣٩٠تويف يف .  ٣٧٧يف  باسيليوس تدخل البابا داماسيوس فحرمه رمسياً
  ]. ١/٦٦٧:[املسيحي

 .الروح القدس،ولكن النصارى يرون فيه الرد املعصوم على أبوليناريوس ةهذا امع عقد لغرض تأييد عقيدة ألوهي  )  ٤( 
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١١٨

، فاملسيح حسب هذا امع إنسان تام بروح وجسـد  بشريته لليثبت كمال إهليته وكما  )١("وتأنـس
  .، وإله تام يبشر

م ملا اتفقوا على أن للمس. م٤٣١سنة ) املسكوين الثالث(جممع أفسس :  مع الثالثايح فإ
الذي فظهر نسطور بطريرك القسطنطينية  ظهر اخلالف يف العالقة بينهما. طبيعتني كاملتني إهلية وبشرية

ر أا ولدت اهللا باعتبا ، وبالتايل أنكر تسمية مرمي أماإللهرأى أن مرمي إمنا ولدت املسيح اإلنسان ومل تلد 
ولذا انعقد هذا امع الذي حكم ضد نسطور الذي عزل عن منصـبه ونفـي إىل   . بشراً ومل تلد اإلله
  .إمخيم بصعيد مصر

مانوئيـل هـو اهللا الـذي يف    من ال يعترف بأن ع:" وقرر امع تسمية مرمي أم اهللا إذ جاء فيه  
فلـيكن  ) ألا ولدت باجلسد كلمة اهللا املتجسـد (أم اهللا ، هي هلذا السبب احلقيقة، وأن مرمي العذراء

  . )٢( "مبسال 
   .وقال باالحتاد التام بني الالهوت والناسوت مع كمال كليهما يف املسيح  

ألب قد احتد حبسب األقنوم باجلسد، وأنه مسيح من ال يعترف بأن الكلمة الذي من اهللا ا: " إذ جاء فيه 
ي من من يقول إن الكلمة الذ...، فليكن مبسالً ذاته إله وإنسان معاًوحيد مع جسده اخلاص، أي هو 

، إذ إن الكلمـة صـار   معاً ، وال يعترف باحلري بأنه هو ذاته إله وإنساناآلب هو إله املسيح أو سيده
  . )٣( "جسداً حبسب الكتب فليكن مبسالً

لكـن األمـور الـيت     ن النصارى يصنفون نسطور من ضمن املؤهلني للمسيح،أونعود للقول ب   
  .خالفهم فيها ال تتفق والقول بإلوهية املسيح عليه السالم 

  . يف اعتقاده مرته عن الوالدةفاهللا ،وأنكر هذه التسمية ،إنه خالف يف تسمية مرمي بأم اإللهف
  .إن الذي ولدته مرمي كان بشرا فقط ال يوجد فيه جزء إهلي

بنوة حقيقية كما يقول النصارى، وإمنا عالقة حمبة  ن العالقة بني املسيح وبني اهللا تعاىل ليستإ
إن هذا اإلنسـان  :"معتقد نسطور يقول ابن البطريق ناقالً .خاصة جتعل من املسيح ابنا هللا باملوهبة فقط

  .)٤( "، ولكن باملوهبةأنه ابن اهللا ليس باحلقيقةويقال  ،إنه املسيح باحملبة متحد مع األبالذي يقول 
  .يف املسيح  تاحتاد الالهوت والناسو ينكر التجسد وأنكر

لوهية املسيح بأي صورة كانت ينقله بعض النصـارى، إذ  أن نسطور مل يكن يعتقد أوالقول ب
يف عقائد وضعها  أما هرطقة نسطور فلم تكن كغريها نشأت عن اختالف:" جاء يف تاريخ األمة القبطية

                                                
  ].١/٥٧:[الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها   )  ١( 
 ]. ١/٩١:[ة الكاثوليكية يف وثائقهاالكنيس  )  ٢( 
 ]. ١/٩١:[الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها  )  ٣( 
  .ابن البطريق: ، نقالً عن١٢٤ص:حماضرات يف النصرانية  )  ٤( 
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١١٩

إلميان واألركان يف الدين املسيحي، ذلك أن ، بل هي جوهرية ختتص بأعظم موضوعات ااآلباء واألحبار
 بل هو إنسان مملوء من الربكة والنعمة، نسطور ذهب إىل أن ربنا يسوع املسيح مل يكن إهلا يف حد ذاته،

  .)١( "أو هو ملهم من اهللا 
 نيوقد عقد هذا امع لتقرير أن للمسيح طبيعـت  ،م٤٥١جممع خلكدونية سنة :  امع الرابع

  . د غري ممتزجتني يف شخص واحدبعد االحتا
طبيعتني، بال اختالط، وال حتول،  ،ابن، رب، وحيد، معروف يفذات املسيح الواحد:"جاء فيه

وال انقسام وال انفصال، دون إلغاء الختالف الطبيعتني بسبب االحتاد، بل باحلري مع احتفـاظ كـل   
  .)٢( "طبيعة خباصيتها متالقيتني يف شخص واحد، يف أقنوم واحد

م، وقد عقد هذا امع لبحث قضـية مشـيئة   ٦٨١جممع القسطنطينية سنة :  امع اخلامس
، وقرر أن املسيح شخص واحد ذو طبيعتني ومشيئتني مشـيئة  تانة أم مشيئداملسيح هل له مشيئة واح

  .إهلية ومشيئة بشرية
ني طبيعيتني، وفعل، مشيئتني أو إرادتني حبسب اآلباء القديسني هونعلن كذلك أن في " :جاء فيه

  .)٣( "وال جتزئة وال اختالط ،طبيعيني، بال انقسام وال حتول
واامع الثالثة األوىل تلتزم بقراراا مجيع الكنائس النصرانية، أما ما بعدها من جمـامع فـإم   

  .خيتلفون حوهلا إذ ختالف قراراا بعض الكنائس
ة مركبة من طبيعتني إهلية وبشرية ومشـيئة  فاألقباط واألرمن يقولون بأن للمسيح طبيعة واحد

  .واحدة
وقد عقد جممع القسـطنطينية السـالف    فيقولون بالطبيعتني واملشيئة الواحدة، )٤( أما املوارنة 

  .الذكر إلنكار قوهلم ولعن وطرد من يقول به
ذ إننـا  ا هـذا، إ نوتفاصيل اخلالف يف قضية الطبيعتني واملشيئتني للمسيح ال تعنينا كثريا يف حبث

نبحث التجسد كالزم لتفسري احملبة اإلهلية وهذا إمنا يظهر يف معرفة غاية التجسد ومثراته كمـا يظنـها   
  .النصارى

  

                                                
  .تاريخ األمة القبطية: ، نقالً عن١٢٤ص:حماضرات يف النصرانية  )  ١( 
  ].١/١٠٤:[الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها   )  ٢( 
  ].١/١٩٧:[ املرجع  السابق  ) ٣( 
نسبة إىل يوحنا مارون ،ظهر يف القرن السابع امليالدي ،قال بأن للمسيح طبيعتني ومشيئة واحدة، وقد حرمه جممع القسطنطينية   )  ٤( 

  .م،واألرمن يستوطنون جبل لبنان حاليا ٦٨١سنة 
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١٢٠

  :المبحث الثاني
  غایة التجسد وثمراتھ كما یعتقد النصارى

  "عالقتھ بالمحبة"
  

إلنسـان  فكيف ل. التجسد ليس بتلك العقيدة اهلينة بل هو من أخطر ما ميكن أن يتصوره عقل
  .، ويكون يف صورة اإلنسان وهيئته، ويفعل كل ما يفعله اإلنسانأن يتصور أن اإلله يرتل إىل األرض

ث النصارى عن مـربر  ولذا حب. رإن عقيدة كهذه البد أن تربر مبربر قوي حىت تقبل أو تتصو
  .تنازل ، وحيمله على مثل ذلك النطقي جيعل اإلله احلكيم يفعل ذلك، وهدف موغاية وجيهة قوي

فإله النصارى قد نزل . وهو فرط احملبة اإلهلية لإلنسان وقد وجدوا لذلك مربراً مقبوالً عندهم
  .اختذ جنس البشر ألنه حيب اإلنسانو

ولكن اهلدف الذي اجتهت إليه احملبة اإلهلية متخذة التجسد وسيلة لتحقيقه هو مدار خالف مـن        
  .النصارى 

  :فإذا طرح السؤال 
  ؟  تجسد ابن اهللا في المسیح لماذا -

  -:جند أكثر من إجابة 
احتد جبسد إنسـان حـىت    فابن اهللا. ية التجسد هو القيام بعمل الفداءن هدف وغاأ -: اإلجابة األوىل
  . )١( وذلك حني يقدم نفسه قرباناً بدالً عنهم. وحيمل عنهم وزر اخلطيئة وخيلصهم يفدي البشر

اليت قـررت ووضـعت عقيـدة     نصرانية املسكونيةاامع ال وهذا الرأي هو الذي نصت عليه   
الكنيسة النصرانية الذين أصـدروا تلـك القـرارات     )٢( ، فهو إذن الرأي الذي كان يراه آباءالتجسد

  .وصنعوا تلك العقيدة
فقد نص جممع نيقية وهو امع املسكوين األول، والذي أسست فيه عقيدة التجسد على هذه 

، وقام يف اليوم الثالث وصـعد إىل  جل خالصنا نزل وجتسد وتأنس وتأملالذي أل: " يه الغاية إذ جاء ف
  )٣( ..." السماوات 

فنقـل  . كما نقل فرنسيس فرييه عن عدد من آباء الكنيسة أن الفداء هو سبب التجسد وغايته

                                                
 .يف معىن اخلطيئة واخلالص الفصل الثاين من هذا الباب: نظرا  )  ١( 
وهم املفكرون اوالالهوتيون الذين ألفوا تفاسري الكتاب . هم مفكرو وقادة اجلماعة املسيحية يف القرون اخلمسة األوىل: اآلباء  )  ٢( 

، واآلباء الالتينيني وأوهلم )م١٦٥ت(وينقسمون إىل اآلباء اليونان وهم الذين كتبوا باليونانية وأوهلم يوستينس-عندهم–املقدس 
 .١١٢ص: مدخل إىل العقيدة املسيحية:انظر ).٢٢٥ت(ترتليان

  ].  ١/٤٤[الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها   )  ٣( 
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١٢١

ا صار الكلمة لو كان اجلسد يف غري حاجة إىل اخلالص مل: " ذلك القول عن إيريناوس إذ نقل عنه قوله 
   .)١( "ولو مل يكن من الضروري أن يأيت اهللا باحثاً عن دم األبرار ملا أخذ الكلمة جسداً . جسداًُ 

، )٤( وأغسطني، وغريغوريوس الرتيـزي ، )٣( ، واثناسيوس)٢( كما نقل هذا القوى عن ترتليان
  .وغريهم  )٦( وكريلس األسكندري ،)٥( وسيوسربوأم

  ماذا يقتضيه التجسد ؟ : ابته على السؤال الذي يقولويقول جيمس أنس يف إج
ليس  ، وهو افتداء جنس سقط يف اخلطيئة،ئقاً يستوجب التجسد ويتم به وفيهيقتضي هدفاً ال:"  

    .)٧( "ألنه وحده قادر على مطالب اخلالصه رجاء وال معني غري اهللا متجسدا؛ ل
  :  د هي تأليه اإلنسانأن غاية التجس: أو القول الثاين هواإلجابة الثانية 

إال أن طائفـة   الفداء واخلالص مها غاية التجسد فمع أن قانون األمانة املسيحي ينص على أن
، وأن أن التجسد إمنا هو عمل حمبة حمـض  كبرية من النصارى وخباصة من الشرقيني األرثوذكس يرون
فاهللا تعاىل يف نظرهم حيب اإلنسان حباً ، وبالدافع له هو احلب والرغبة يف االحتاد باإلنسان األثري واحملب

  .ويف ذلك أعظم تعبري عن احلب. كلمته باملسيح الذي ميثل البشريةشديداً  لذا احتدت 
  

اخلليقـة   يف التجسد صار املسيح جوهر البشرية وحمـور : " يقول صاحب التجسد فيض احملبة
                                                

  .١٣٩ص :التجسد  )  ١( 
م،يعترب الكاتب األول يف الكنيسة الالتينيـة،  ١٩٣اعتنق املسيحية سنة : من والدين وثنيني ١٠ولد سنة : ترتليان أو ترتليانوس  )  ٢( 

 ].٥١٤: ١:[تاريخ الفكر املسيحي: أنظر. استخدم لفظ التثليث من الالتينينيوهو أول من . بعد أوغسطني
على حـرم  )  ٣٢٥( أسهم  ، يف محل امع النيقاوي ). ٣٧٣  -٢٩٨( بطريرك اإلسكندرية وأحد آباء الكنيسة  أثناسيوس  )  ٣( 

رد علـى  : " من مؤلفانه . ذاك إال مشاساً إجنيلياُ،، مع أنه مل يكن إذ  ٣٢٨أقيم مطراناً على اإلسكندرية يف . البدعة األريوسية 
رسائل يف مقررات " و " ردعلى األريوسيني "و " الدفاع عن اإلميان رداً على األريوسيني " و " يف جتسد الكلمة " و " الوثنيني 

  ].١/٦٤٢:[ملسيحي، وتاريخ الفكر ا١٧معجم األميان املسيحي ص :أنظر. ورسائل إلىسريابيون يف الروح القدس " نيقيا 
استقال من هذا املنصب ) . ٣٧٩( وأصبح أسقف القسطنطينية .  ٣٢٩ولد يف قبدودقية يف حوايل: غريغوريوس النازيانزي  )  ٤( 

قاوم . أعماله أعمال أديب والهويت، وقد ، تأثر كثرياً باورجيينس . وقضى سنيه األخرية يف االختالء  ٣٨١يف أثناء جممع 
بقي تأثريه ثابتاً يف . وترك أيضاً أعماالً رسائلية  وشعرية .لينيارية وأسهم يف إعداد الهوت الثالوث والتجسد األريوسية واألبو

  .٣٤٣ص:معجم اإلميان املسيحي: نظرأ.الشرق حيث لُقب بالالهويت 
يد دينية ومؤلفات كـثرية يف  له أناش. من آباء الكنيسة ) . إيطاليا ( رئيس أساقفة ميالنو ) :  ٣٩٧- ٣٤٠:(  أمربوسيوس   )  ٥( 

 ٦٤معجم األميان املسيحي ص: أنظر.تفسري الكتاب املقدس والوعظ والطقوس
دافع حبمية ،حـىت  ) . ٤١٢( وعند وفاة عمه البطريرك ثيوفيلس ، أقيم خليفة له .  ٣٨٠ولد يف حوايل . بطريك اإلسكندرية   )  ٦( 

،حيث طلب إعـالن  ) ٤٣١( قام بدور طليعي يف جممع أفسس. طورية العنف يف بعض األحيان ، عن عقيدته ، ردا على النس
أمومة مرمي اإلهلية ، عزل عن كرسيه بأمر من ثيوذوسيوس الثاين ، لكنه ما لبث أن أعيد إليه ، فسيطرت شخصيته على الشرق 

معجـم األميـان    :ظـر نا .ترك إىل جانب شروحه للكتاب املقدس مؤلفات دفاعية وعقائدية) . ٤٤٤( املسيحي حىت وفاته 
  ].٣/٢٥:[و تاريخ الفكر املسيحي، ٤٠٦املسيحي ص  

 .٤٤١ص :علم الالهوت النظامي   )  ٧( 
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١٢٢

  . به أن يصري واحداً من خليقتههللاإن التجسد هو عمل حمبة حمض، أراد ا. املرتبط جبميع الكائنات
أي  .بل مبحبة اهللا ،التجسد غري مرتبط خبطيئة اإلنسانلقد أعلن آباء الكنيسة الشرقية مراراً أن 

، وليس عن حاجة  قد خلق العامل بدافع من حمبته، فاهللاإن مل خيطئ اإلنسان، لكان اهللا الكلمة جتسدوأنه 
إن ما محله علـى  . ب خليقته وكل وجه بشري يف العاملذي حيال" احملب للبشر " إنه حبق يدعى  ،إليه

، بل فيض حمبته اليت أراد أن يغدق ا على الناس ودفق حاجة البشرية اخلاطئة إىل اخلالصالتجسد ليس 
حنانه اليت أرد أن ميألهم ا، لقد صار اهللا جسداً رغبة منه يف أن تتجلى إلوهيته يف البشرية اليت خلقها 

  . )١( "األزل أن تكون هي املقر املصطفى لسكناه واملكان احملبوب حلضوره وقصد منذ 
ومل  –أي اخلطيئة  –ولكن بالرغم من قوهلم بأن هذه احملبة مل تكن معلله بأمر أحدثه اإلنسان  

. وهي تأليه اإلنسـان  ، إال أن هلا غاية حققتها مبجرد التجسدداء واخلالص مها غايتها اجلوهريةيكن الف
  .أليه هو مقابل التجسد إذ أن اهللا تعاىل احتد باإلنسان وأخذ صورته لريفعه إىل مكانتهفالت

  .صار اهللا بشراً ليكون البشر إهلاً:لذا يقولون
، ملاذا صـار اإللـه   غاية التجسد تأليه اإلنسان: " ل يقول األب سليم بسترس ناقال هذا القو

فغاية . يسة الشرقية منذ القديس إيريناوسواب آباء الكنهذا هو ج" ؟ لكي يصري اإلنسان إهلاً " إنساناً 
التجسد ليست التكفري عن اخلطيئة األصلية بل تأليه اإلنسان بوالدته والدة جديدة يف املسيح على صورة 

  .)٢( "املسيح 
وال يقتصر القول بأن التجسد ليس جمرد نتيجة لسقوط اإلنسان على الشرقيني بل هناك مـن  

  .يني أيضاًيعتقده من الغرب
رأيه كما ينقله لنا فرنسـيس  ، و)٣( امل الفرنسيسكاين يوحنا دوت سكوتوهذا القول تبناه الع

، وإمنـا تتـويج   ديد البشرية وعالجها من اخلطيئةأن غاية التجسد األوىل واألساسية ليست جت" :فرييه
  .)٤( "اخلليقة بالكلمة املتجسدة ألنه بكر كل خليقة

هذه الغاية كنتيجة من نتائج التجسد إال أنه يراها غاية ثانويـة بعـد    وال ينكر فرنسيس فرييه
  .الفداء و تابعة له 

  
ومع ذلك فمجيء املسيح ألجل فداء البشر، ال ينفي أنه جاء أيضاً وبالتبعية لتمجيـد  : " يقول

                                                
  .٢٦ص:التجسد فيض احملبة   )  ١( 
  ].  ٢/٢٢١: [الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٢( 
رى أن اهللا الميكن الوصول إليه باملعرفة ، وإمنا من أهم فالسفة والهويت القرن الثالث عشر امليالدي ، ي: يوحنا دوت سكوتس  )  ٣( 

  .٢٣١ص :تاريخ الفكر املسيحي: انظر. بالوحي الذي تلقته الكنيسة؛ ولذا جيب قبول كل ما هو معطى بواسطة الكنيسة
  .١٤١ص: التجسد  )  ٤( 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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١٢٣

اهللا وتـزيني   وكان جميء الكلمة أوالً لتجديد البشرية مث ـد . اهللا وإسعاد اخلليقة أو تتوجيها بالكلمة
، وأنه غايتنا كلنا وأنه تاج البشرية إمنـا  ن املسيح الفادي هو أشرف اخلالئقفال أحد ينكر أ.. اخلليقة 

  . )١( "كل هذه الغايات تعترب ثانوية بالنسبة لفداء البشر 
دف تدور يف فلك احملبة اإلهلية، وترجع التجسد هل اإما تكون الغاية اليت فسر ا التجسد ف وأياً  

، أم كان تتوجيها باالبن وحتقيق سـعادا، أم تأليـه   بة سواء كان قصدها فداء البشريةإظهار تلك احمل
  .اإلنسان  فكالها أفعال حمبة 

  .فال يكون الفداء إال من حمب بلغ الغاية يف احلب
  .  لفرط حبه إياه، ويتشبه به إاليتنازل العظيم ويلبس ثوب الدينء وال

واهلم عن احملبة اليت ظهرت يف التجسد بغض النظر عن حتديد غاية أساسية أو وإليك بعضاً من أق
  .ثانوية له

إذا أردنا أن نفهم معىن القول إن اهللا جتسد، أو أن املسـيح  : " يقول الدكتور ألكسندر فنديل 
جاز هـذا   إن" ، بل إن كيانه فهو ال يتصف فقط باحملبة. حمبةهو اهللا، جيب أن نضع أوالً أمامنا أن اهللا 

  .هو حمبه " التعبري 
، اليت بة اليت كانت يف ذات اهللا أزالًفاحمل.. واحملبة ال ميكن أن ختتفي، بل البد أن تتجلى وتظهر 

دعت ظروف ، عندما حينذاك، مل يكن من املمكن أن تتوارى_ أي البشرية–كانت متبادلة بينه وبينها 
ينا املسيح الـذي هـو اهللا   ولذلك ال عجب إذا رأ. اإلنسان إىل ظهورها، بل أن تظهر وتظهر بكماهلا
  .)٢( .."، بل كان يشع حمبة ال حد هلا متجسداً، مل يكن حمباً فقط، بل كان هو احملبة بعينها

، ومـا  هللا يف كماله املطلقإننا إذا حتولنا بأبصارنا عن ذواتنا ونظرنا إىل ا: " يقول عوض مسعان
، وجدنا أن التجسد مل يكن جمرد عمل قام به اهللا ألجـل  د هلايه هذا الكمال من حمبة ال حينطوي عل

  .)٣( .."فائدتنا فقط بل كان أوالً وقبل كل شيء تصرفاً حمبباً لذاته ومتوافقاً معها كل التوافق 
ه املتعايل عنـا  ليس اإلل عن التأثر بأي مؤثر، أنه مع مسوه وترتهه وبتجسده عرفنا كذلك: " ويقول    

  )٤( .. "الذي يسر بأن يتصل بنا ويشاركنا يف كل ظروفنا  إله احملب لنا القريب منابل  ،ناالذي ال يعبأ ب
النصارى يعللون التجسد مبحبة اهللا هلم، سواء ربطوها بسقوط اإلنسان يف اخلطيئة إن وهكذا ف

 ننسـا وحاجته للفداء، أم كانت لسبب سابق على السقوط ومتعلقا بذات احملبة اإلهلية الراغبـة يف اإل 
  .وسعادته وتقريبه من الذات اإلهلية

                                                
  .١٤٣التجسد،ص  )  ١( 
  .     ،ومل حيدد املرجع الذي نقل عنه١١٨:اهللا طرق إعالنه عن ذاته  )  ٢( 
  .١٢٦ص :السابقاملرجع   )  ٣( 
  .١٢٥ص:السابقاملرجع    )  ٤( 
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١٢٤

فما هي تلك  ،كما يظنون،النصارى مثرات تلك احملبة قد جىنفإنه عمل حمبة فائقة للوصف، و
  .؟الثمرات

  :  ثمرات التجسد 
وهذا االحتاد ال يتوقف عندهم يف . اد بني الالهوت والناسوت، مت االحتبالتجسد املزعوم      

ليشـمل اجلماعـة النصـرانية    ، بل يتعداه ارة عن شخصني إهلي وبشريذي هو عبشخص املسيح ال
حتاد حقيقي ولـيس  ا، وهذا االحتاد ح يرمز إىل احتاد اإلله باإلنسانحتاد الكلمة باملسيان أإذ  بأكملها؛
، والفـرق  له اجلماعة النصرانية تبعاً لـذلك ، وبالتايل فما يناله املسيح املتحد بالكلمة اإلهلية تناجمازي

أي أنه يف درجة من اإللوهية والتقديس تفـوق   غريه هو يف درجة ومقدار ما يناله،لوحيد بني املسيح وا
  .غريه من البشر وإن كانوا يشاركونه يف جزء منها 

ا يرى كل فريق إال أن النصارى كعادم يف مجيع عقائدهم ال يتفقون على تلك الثمرات، وإمن
ال يعين عدم  ، وهذاكان املربر واحداً واحلجة واحدة وإن األخرى أو كل طائفة منهم، مثرة خمتلفة عن 

  .، وإمنا يعين وجود اخلالفاتفاقهم على أي شيء
. كانة فوق مكانة املخلوقات األخرىفهم يتفقون على أن املسيح املتحد باهللا قد رفعهم عن م

  .املسيح بالكلمة ، وأن االحتاد باهللا يصبح ممكناً تبعاً الحتاد وأنه قرم من اإللوهية
ما أوصلنا إليه البحث يف مثرات التجسد مع بيان ما هو متفق عليه ومـا هـو   وسنعرض هنا 
  .خمتلف فيه بني النصارى

    : التبني: أوًال
  .تفق عليه كل طوائف النصارى من تلك الثمرات حصول التبين مما ت

  .عن قوهلم ـ ومعناه أن النصارى أصبحوا بفضل التجسد أبناء هللا ـ تعاىل اهللا 
فاملسيح . منه ما حصل للمسيح حيصل للنصارى نوع نأأما عالقته بالتجسد فكما سبق وقلنا 

أي أن االبن  باحتاده بأقنوم الكلمة وصريورما شخصاً واحداً هو اآلن ـ حسب اعتقادهم ـ ابن اهللا  
نسان الذي احتدت به الكلمة ، وأن املسيح اإلا هو الكلمة املتجسدة يف املسيح، وإمنمل يعد جمرد الكلمة

هو اآلن أقنوم االبن بلحمه وجسده الذي كان على األرض وبالتايل فابن اهللا هو بشر وإن كان متحداً 
  .بالكلمة اإلهلية

 ،من مرمي العذراء بالروح القـدس  إن ابن اهللا الوحيد ولد يف ملء الزمان:"يقول جيمس انس
غـري أن   .وبذلك مت التجسد ايد ،سنة بني أبناء جنسنا٣٣وعاش حنو  "اهللا معنا "وصار عمانوئيل أي 

 ىلإله متجسـد اآلن و إفهو  ،التجسد بعد صعوده من هذا العامل ذلك الشخص العظيم ال يزال يف حال
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٢٥

  . )١( "األبد
 .)٢( "ليكون بكراً بني أخوة كثريين :" واملسيح ذا املفهوم هو أخوهم البكر كما يقول بولس

ته هللا بنوة حقيقية طبيعية أزليـة، وبنـوم   سيح وبينهم ـ كما يقولون ـ هو يف أن بنو  والفرق بني امل
فجـوهرهم  . ، وإمنا يقصدون اختالف اجلوهرذا أا جمرد رمز حملبة اآلب هلم، وال يعين هحادثة خملوقة

  .غري خملوق ) اآلب واالبن والروح القدس(خملوق بينما جوهر اهللا
أما بنـوة  ...ألن بنوته هو لآلب بنوة إهلية أزلية،بغري والدة :"كتابيةجاء يف موسوعة احلقائق ال

  .)٣( "املؤمنني هللا فهي بنوة روحية حادثة يف الزمان بوالدة ثانية منه فهي بنوة خملوقة 
  .أما عن خاصية احلقوق واملتطلبات فهم بنون ينعمون مبا للبنني من مميزات 

بين النصرانية أن االبن النصراين لـه حقـوق االبـن    وكما رأينا عند بولس املؤسس لفكرة الت
، طاعة العبيدومكانته مما جيعله فوق تشريعات وأحكام التوراة، وأن طاعته هي طاعة البنني األحرار ال 

  .وما النصارى إال متبعون لبولس فيما يقول . كما أنه أكد على حق املرياث الذي هو من حقوق البنني
حلقوق الين يستحقوا باعتبارهم بنني فيوجزها لنا القس جيمس إنس إذ أما هذه املميزات وتلك ا

  : يقول 
إذ مل تأخذوا روح العبوديـة أيضـاً   : " حق االقتراب إىل اآلب السماوي بثقة البنني كقوله "  -١

  . )٤( "للخوف ، بل أخذمت روح التبين الذي به نصرخ يا أبا اآلب
فصار الناموس لنـا نـاموس    )٥( "ت الناموس لننال التبينألننا افتدينا من حت" نوال حرية البنني ، -٢

 .احلرية ال العبودية وصارت طاعتنا طاعة البنني ال العبيد 
 .نوال خريات األب السماوي وتأديباته األبوية ومحايته اخلاصة وتعزيزاته الثمينة  -٣
  .  )٦( "احملفوظ يف السماء ألجلنا  نوال مرياث القديسني -٤

  :عمة المقدسةنوال الن:  ثانیًا
النعمة من املصطلحات اليت يستخدمها النصارى كثريا للداللة على حال اإلنسان يف املرحلـة  

  . ل االبن املتجسدوهي حالة خاصة مبن قَبِ ،سد االبناملسيحية أي بعد جت
أي (من البشر، إذ يتغري اإلنسان القدمي فيه هوهذه النعمة هي اليت جتعل املسيحي خيتلف عن غري

ليصبح خلقا خاصا ) سان على صورته الطبيعية اليت خلقها اهللا ابتداء واليت يتفق فيها مع مجيع البشراإلن
                                                

  .٤٤١ص:علم الالهوت النظامي  ) ١( 
  ). ٢٩: ٨( :الرسالة اىل رومية  )  ٢( 
  .٤٢٠ص:موسوعة احلقائق الكتابية  )  ٣( 
 ).١٥:٨:(الرسالة إىل رومية  ) ٤( 
 ).٤:٥:( الرسالة إىل غالطية  )  ٥( 
 .بتصرف يسري.٥٦٨ص:ظاميعلم الالهوت الن  )  ٦( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٢٦

  . مميزا له صفات ختتلف عن الصفات الطبيعية لإلنسان غري املسيحي 
عطية من اهللا خلليقته الناطقة، مل تكن  حقاً ال لطبيعتها وال :"يعرفها معجم اإلميان املسيحي بأا

  .)١( "ىل االشتراك يف احلياة اإلهلية إقها، ترفعها إىل حالة التبين والستحقا
قداسة اهللا اليت متأل اإلنسان وتعطيه قلبا جديـدا وروحـا   :"ويعرفها األب سليم بسترس بأا 

ويتمم إرادة اهللا وأحكامه ووصاياه، ويكون أمينا  جديدا يستطيع ما أن حييا يف القداسة على مثال اهللا،
     .)٢( "الذي قطعه مع اهللاللعهد 

فبكون ابن اهللا إنسانا يكون كل  وهذه النعمة حمورها البنوة هللا، وأساس التبين هو جتسد االبن،
  . إنسان ابنا هللا بشرط قبوله لالبن املتجسد

فالنعمة متنح للنصارى باعتبارهم أبناء هللا ليكونوا مشاني له يف طبيعته ومغايرين لغريهم مـن  
  . مل ينل التبين البشر ممن

أما ما مييز العهد اجلديد عن العهد القدمي فهو جتسيد حمبة اهللا يف شخص :" يقول األب بسترس
وهذه البنوة هللا هي حمور مفهوم النعمة . ابنه يسوع املسيح، ودعوة كل إنسان ليصبح ابنا هللا يف املسيح

  .)٣( "يف العهد اجلديد
إذ يستخدمه كل واحد يف التعبري عمـا   ؛النصرانيةومصطلح النعمة من أوسع املصطلحات يف 

  .يعتقده فيما آل إليه حاهلم بعد وجود النصرانية
  : ن حول مفهوم النعمة ومهاي كبرينيإال أن هناك اجتاه

وذلك .أي منحه طبيعة جديدة طاهرة ،صراين تتمثل يف حترره من اخلطيئةإن النعمة املمنوحة للن: األول
    .)٤( سان يولد بطبيعة فاسدة، وبالنعمة يتحرر من تلك الطبيعة الفاسدةأم يعتقدون أن كل إن

  .أن النعمة تتمثل يف تأليه اإلنسان : الثاين 
ون يرون فاآلباء الشرقي: هناك تياران يف الهوت النعمة عند اآلباء:" يقول األب سليم بسترس 

يستند إىل فالتيار األول  .يف التحرر من اخلطيئةيون النعمة بينما يرى اآلباء الغرب .النعمة يف تأليه اإلنسان
ويشدد على جتسد الكلمة الذي بواسطته يصبح اإلنسان ابن اهللا، بينما يرتكز  ،كتابات يوحنا اإلجنيلي

يحيا حياة قداسة ، ويرى يف النعمة مساعدة يعطيها اهللا لإلنسان لار الثاين على رسائل بولس الرسولالتي
فالنعمة عند . بينما يركز التيار الثاين على عمله. ار األول يركز على كيان اإلنسانالتي. على مثال املسيح

أما عند الكنيسة الغربية فتهدف إىل . رفع اإلنسان ليصري على صورة اهللاآباء الكنيسة الشرقية دف إىل 

                                                
  .٥١٣ص: معجم اإلميان املسيحي  )  ١( 
 ].٢/١٣٩:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٢( 
 ].٢/١٤١:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٣( 
  . راجع فصل الفداء وعالقته باحملبة من هذا الباب  )  ٤( 
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١٢٧

  .)١( "حترير اإلنسان من اخلطيئة
، )٢( يعة باا املخلوقة هو اعتقاد الكاثوليكوقد مر معنا أن االعتقاد بنوال النعمة الفائقة للطب

النـوع األول النعمـة   . اهللا مينح للبشر نوعني من النعمـة أن يعتقدون الذين  بعامة بل اعتقاد الغربيني
، أما النوع الثاين فهو النعمة الفعالة أو ، وهي يف كل العصور واألزماناملشتركة وهذه عامة جلميع الناس

،كما أا خاصة بزمن ما بعد التجسد وذلك أن ه النعمة خاصة بالنصارى وحدهموهذالنعمة املقدسة 
  .التجسد هو السبب يف حصوهلا للبشر

ويسمى العام بالنعمة املشـتركة،  . ومها عام وخاص : "عن أنواع النعمة يقول جيمس أنس
م بواسـطة األسـفار   فالنعمة املشتركة هي فعل الروح القدس العا. واخلاص بالنعمة الكافية أو الفعالة

أن قلبه ال املقدسة ونور الطبيعة وإرشاد الضمري، وهي ترشد اإلنسان يف األخالق واملعرفة الدينية، غري 
اخلاص الفعـال  والنعمة الفعالة هي فعل الروح القدس . ، وال يتمكن ا من التقوى احلقيقية)٣( يتجدد

، وحيثه على التقوى احلقيقية، ويساعده يف ان احليالذي جيدد القلب ويقوده إىل التوبة احلقيقية واإلمي
  .)٤( "كل مساعي احلياة الروحية، وحيل يف القديسني وجيعلهم هياكل الروح القدس 

بالكلمة قد نـال مميـزات     أن املسيح ممثل البشرية املتحدأما عالقة النعمة بالتجسد فتتمثل يف
فإن ناسوت املسيح ظـل  :"ا فرنسيس فرييه فيقول الزمة الحتاده بالالهوت وهذه املميزات حيدثنا عنه

وهذه املوهبة هي النعمة .. بشرياً ولذا احتاج إىل موهبة فوق طبيعته البشرية حىت يليق باالحتاد بالالهوت
  .  )٥( "لفضائل املسيحية الفائقة للطبيعةالفائقة للطبيعة واملشتملة على ا

شرية يف املسيح وقدسها قداسة جوهريـة حبيـث   إن االحتاد االقنومي رفع الطبيعة الب: "ويقول
، فهي حباجـة إذن إىل  ال أن هذه الطبيعة مل تصبح إهليةإ .أصبحت خاضعة خضوعاً كلياً للكلمة اإلهلي

  .)٦("ولكن مل حتددها الكنيسة . النعمة املربرة املخلوقة، وهذه احلقيقة هي نتيجة حتمية أمجع عليها اآلباء
")٦(.  

ر أي طبيعة بشرية أن تصدر فعالً واحداً من النظام الفائق الطبيعي ما ليس يف مقدو: " مث يقول 
مل ترفع أوالً إىل القداسة عن طريق االشتراك العرضي يف احلياة اإلهلية فنفس املسيح إذا مهمـا كانـت   

هلية سامية وشريفة هي حبكم قيامها بأقنوم ابن اهللا يف حاجة إىل هذا التقديس بالنعمة املربرة ألا ليست إ
                                                

 .]٢/١٥٥:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ١( 
  .من هذا البحث ٤٠ص  راجع  )  ٢( 
. عمل الروح القدس يف نفس املعمد، يساعده على خلع اإلنسان القدمي ولبس اإلنسان اجلديد،:يف اصطالح  النصارىالتجديد   )  ٣( 

 .١٣٦ص:معجم اإلميان املسيحي:أنظر
  .٥٣٢ص:علم الالهوت النظامي  )  ٤( 
 ١٢١ص:التجسد   )  ٥( 
  ١٢١ص: لسابقاملرجع ا  )  ٦( 
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١٢٨

  .)٢( "تكمل الطبيعة البشرية يف النظام الفائق الطبيعي " وهذه النعمة  .)١( "بذاا
، وعلى مجيع رة على الفضائل الفائقة الطبيعةمث أن ناسوت املسيح كان حاصال مع النعمة املرب" 

  .)٣( "مواهب الروح القدس
ة ينتقل ليفسـر كيفيـة   وبعد أن فسر لنا سبب وعلة حصول املسيح على تلك النعمة والقداس

هـي مبـدأ   :(حصول بقية النصارى على تلك النعمة عن طريق جتسد املسيح، فنعمة املسيح كما يقول
  )٤( ).نعمتنا وفضائل املسيح هي علة فضائلنا

، فـالرأس  سيح كجسد واحد له رأس وله أعضاءيصور النصارى العالقة القائمة بينهم وبني امل
  .وأعضاء اجلسد هم أعضاء الكنيسة املنتمون هلا أي النصارى ، الكنيسة وهو املسيح واجلسد ه

ولذا فالنعمة اليت ناهلا  ،وما ينال الرأس يسرى يف بقية اجلسد إذ ال ميكن فصل الرأس عن اجلسد
، وقداسة املسيح كذلك قد جلسد النصراين وتوزعت على أعضائهاملسيح باحتاده باهللا قد سرت يف بقية ا

فائقـة  ، واملقصود بأـا  بيعة قد نال النصارى نصيبهم منهائل املسيح الفائقة الطوفضا. توزعت عليهم
  .للطبيعة أي ليست من تركيب الطبيعة البشرية وإمنا هي للمتحدين باهللا تعاىل حىت يليقوا ذا االحتاد

 عظـم واحملبة هي أ. وذلك باعتبار أن علة هذه املواهب الفائقة هو االحتاد باملسيح املتحد باهللا
، متيزاً هلا عن ذه مبوهبة احملبة املخلوقة، ولذا يعرب عن النعمة املقدسة هالفضائل املسيحية وأفضلها عندهم

  .)٥( موهبة الروح القدس غري املخلوقة اليت هي تعطى أيضاً للمسيحي وتبث فيه كل نعمة
إن نعمة الـرأس   ":يقول ،النتقال النعمة املقدسة للنصارى ونعود لفرنسيس فرييه لنرى تفسريه

ث إا مبدأ وعلة نعمتنا املـربرة،  هي امللكية املربرة املخلوقة يف املسيح، وقد دعيت ذا االسم من حي
املسيح الـرأس والكنيسـة   : فهذه النعمة هي أصال أساس االحتاد السري القائم بني األعضاء والرأس 

  .)٦( "اجلسم
يح هي أصالً أساس كل النعم املوزعة على أعضاء فالنعمة املخلوقة اليت حتلى ا ناسوت املس" 

" نعمة الرأس " املسيح، فلقد امتألت نفسه بالنعمة املربرة فأشع على كل البشرية قداسته املعروفة باسم 
  .)٧( "، وهلذا استحق لنا كلنا التربير وادولقد استحق املسيح لنفسه اد

  
                                                

 .١٢١ص: لسابقاملرجع ا  )  ١( 
  .١٢٢ص: لسابقاملرجع ا  )  ٢( 
  .١٢٢ص: السابقاملرجع   )  ٣( 
 .١٢٢ص :لسابقاملرجع ا  )  ٤( 
   .الفصل الثالث من الباب الثاين من هذا البحث:نظرا  )  ٥( 
  .١٢٥ص: املرجع السابق  )  ٦( 
  .١٢٦ص: السابقاملرجع   )  ٧( 
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١٢٩

وتكون أعماله صادرة . ه إنساناً صاحلاً مقدساًدسة جيعلوحصول املسيحي على هذه النعمة املق
إذ إا مالئمـة   ؛وتلك األعمال الصادرة عن النعمة املقدسة هي أعمال فائقة الطبيعة. عن هذه النعمة
وعليه فإن اإلنسان احلامل هلذه النعمة هو يف مرتلة أعلى من مرتلة اإلنسان العادي غـري   ،للطبيعة اإلهلية

إذ أن طبيعتـه هـي ذات طبيعـة     الشتراكه معه يف الطبيعة اإلهلية؛له ويقرب منه النصراين إذ يداين اإل
  . املسيح

  : ملزيد إيضاح هلذه الفكرة ننقل ما يقوله األب سليم بسترس عن معىن هذه النعمة ونتيجتها 
اليت هي " املوهبة غري املخلوقة " هي موهبة خملوقة وذا تتميز عن  -أي النعمة املقدسة  -تلك النعمة " 

، طبيعـة  تلك النعمة ليست موهبة عابرة، بل حقيقة ثابتة. لقدس نفسه الذي يهبه األب باالبنالروح ا
ـ االعتيادية الطبيعيةكما أن الطبيعة اإلنسانية هي مبدأ أعمال اإلنسان : جديدة   ة، كذلك النعمة املقدس

  .هي مبدأ أعمال اإلنسان الفائقة الطبيعة
وقد ركز آباء الكنيسة على هـذا   يجة حلضور الروح القدس يف النفس،تالنعمة املقدسة هي ن

  .احلضور، انطالقاً من العهد اجلديد وال سيما من يوحنا وبولس
هذا االشتراك ال يقوم فقـط  " االشتراك يف الطبيعة اإلهلية" النتيجة األوىل للنعمة املقدسة هي 

، حبيث يزول كل فرق وال هو اندماج حلويل مع اهللا ). اشتراك أديب( على التشبه باهللا بتتميم الفضائل 
إن اهللا ، ن املفهوم الكاثوليكي هلذا االشتراك هو حل وسط بني املفهومني املتطرفنيإ. بني اإلنسان واهللا

وهذا التأله يصبح يف اإلنسان مبدأ أعمال ". التأله" ية إىل درجة سامية يدعوها اآلباءيرفع الطبيعة اإلنسان
  .أن يزيل الفرق بني اإلنسان واهللا  دون. صاحلة

  .)١( "فبالنعمة يصبح اإلنسان ابن اهللا بالتبين  ".التبين" النتيجة الثانية للنعمة املقدسة هي 
وهذه النعمة اخلارقة إمنا تنال عند الكاثوليك عن طريق االنضمام إىل الكنيسة وتلقي األسـرار  

إذ هم وسطاء بني اهللا والناس ملا  ؛نية إعطاء نعمة اهللاعلى يد خدام الكنيسة الذين ميلكون وحدهم إمكا
  .ميلكون من مميزات فائقة الطبيعة

وإمنـا  . وهذا ما يرفضه الربوتستانت؛ إذ ال يرون االنضمام للكنيسة شرطا لنيل نعمة النصرانية
كعالمـة   ، و يعترفون ببعض أسرار الكنيسةبول املسيح والدخول يف النصرانيةتنال تلك النعمة مبجرد ق

  . على تلك النعم ال لكوا سبب حصوهلا 
أما  .دنيوي هو عامل مباشر بالنسبة هللان املذهب الربوتستانيت يرى أن العامل الإ:"يقول بول تلش

احلاضر يف طبقة  ،إىل وساطة اجلوهر اخلارق للطبيعةاملذهب الكاثوليكي فريى أن العامل الدنيوي حيتاج 
  .)٢( "األسرار املقدسة الكهنوت وأنشطتهم اخلاصة ب

                                                
  ].٢/١٦٧: [إلنسان املعاصرالالهوت املسيحي وا  )  ١( 
  .٢٣٨ص: تاريخ الفكر املسيحي   )  ٢( 
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١٣٠

  :تأليه اإلنسان: ثالثاً
ه باعتبـاره  رأينا أن النعمة املخلوقة الفائقة الطبيعة اليت منحت لناسوت املسيح وانتقلت ألتباع

ن هذه النعمة هي سبب قداسة النصارى عند الغربيني من النصارى، لكن باملقابـل  إ، رأساً وهم جسده
نعمة خملوقة حترر من ون أن ما منحه اهللا ألبنائه بالتجسد ينحصر يف جند الشرقيني األرثوذكس ال يعتقد

وهذا ما يعرف بالتألـه وهـو    ولكنهم يرون أن اإلنسان يتحول بسبب التجسد إىل إله، .اخلطيئة فقط
  .ا اإلله ألبنائه هن يهبأالنعمة احلقيقية املعطاة من اهللا للنصارى واليت تليق ب

باء الكنيسة الشرقية يف تأله اإلنسان النعمة الكربى اليت مينحها يرى آ:"يقول األب سليم بسترس
واألديـان اليونانيـة    فبينما كان الفالسفة اليونان ينشرون نظرية أفالطون يف التشبه باهللا،. اهللا لإلنسان

تسعى إىل الوصول إىل خلود اآلهلة بواسطة طقوس سحرية أو طرق تقشف بشرية، راح الالهوتيـون  
علنون أن االشتراك يف الطبيعة اإلهلية و التشبه خبلود اهللا والتأله ال يستطيع اإلنسان أن يصل املسيحيون ي

إليه ويشركه  نفاهللا نفسه نزل إىل البشر وجتسد لريفع اإلنسا. مة من اهللاإليها جبهوده اخلاصة، بل هي نع
  .)١( "يف حياته الالهية

، حبسب ما ينقله عنهم أتبـاعهم  باء النصارىهي عقيدة قدمية عند آواعتقاد النصارى بالتأليه 
  .وينسب هلم يف كتبهم

"  التجسـد " فممن ينقل عنه هذا القول القديس إيريناوس الذي كان أول من استخدم لفـظ  
  .وكذلك القديس أثناسيوس . اإلنسانيقابله كنتيجة له تأليه  وهو من أوائل من قال بأن جتسد اإلله

حنـا  يقول القس . تابع أستاذه أثناسيوس يف عقيدته تلكوكذلك كريلس األسكندري الذي 
ليس فداء  فهو يعتقد أن الغرض من عملية التجسد: " العتقاد كريلس يف هذه القضية  اخلضري عارضاً

، وخالصه من اخلطيئة األصلية اليت ورثها عن آدم فحسب، بل أن اهللا يريد أيضاً اإلنسان اخلاطئ األثيم
، فهـو  كريلس إىل أبعد من ذلك، بل ذهب لعاصي املتمرد إىل درجة ابن اهللائ اأن يرفع اإلنسان اخلاط

، بل إنه أصبح اآلن شريكاً يف سان من املوت األبدي واهلالك فقطيعتقد بأن عملية التجسد مل تنقذ اإلن
  .الطبيعة اإلهلية

اهللا يف حمبته ، فإن ه ومنح له كل االمتيازات الالهوتفإذا كان الكلمة يف جتسده قد جمد ناسوت
  .يشرك اإلنسان يف طبيعته اإلهلية

ويواصل معلم اإلسكندرية شرحه لفكرة متجيد اإلنسان، مبينا أن هذه العملية تعترب نتيجة مـن  
ن إف.  واإلنسانفهي عملية تبادل بني اهللا. النتائج العظيمة اليت حصل عليها اإلنسان بعد عملية التجسد

بته اليت تفوق كل إدراك أن يلبس ضعفنا ويشترك معنـا يف ضـعف   ، قبل يف فرط حماللوغوس الكلمة

                                                
  ].٢/١٥٦: [الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ١( 
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  .)١( "ك يف كماالته ويف حياته اإلهلية ، ال بل أهلنا لالشتراوبذلك جعلنا أبناء هللا. بسا جسدااجلسد ال
  . !إذ ابن اإلله إله مثله ؛وهكذا فالتأليه والتبين مرتبطان ببعضهما

يرى اثناسيوس وكريلس أن التأله :" وس وتلميذهيقول األب سليم بسترس موضحا رأي اثناسي
  .للفساد وبعيدة كل البعد عن اهللا فالطبيعة اإلنسانية معرضة .ن حيصل اإلنسان عليه إال بالتبينال ميكن أ

وقد صنع ذلك بواسطة االبن الذي جتسد ليجعل من مجيع النـاس   .هللا وحده يستطيع أن يؤله اإلنسانا
  .)٢( "أبناء اهللا

إذ أن تأليهه هو الغاية مـن   ،اإلنسان خلق وأمر أن يكون إهلاً أن قية،ء الكنيسة الشرويرى آبا
  .، وأهم من ينقل عنه هذا القول القديس مكسيموسخلقه

مكسيموس وأحدمها ينطـوي  التجسد والتأله يتطابقان عند القديس : "يقول فالدميري لوسكي 
اإلنسان يرتفع حنو الكمال اإلهلي، ويصري إهلاً، وذلك ، و، ويصري إنساناًعلى األخر، فاهللا يرتل إىل العامل

، اإلهلية والبشرية، سبق اهللا فحدده يف مشورته األزلية وهو الغاية اليت ألجلـها  ألن احتاد الطبيعتني هذا
  . )٣( "خلق العامل من العدم

 كشـبهه  تهويستندون يف هذا القول إىل ما جاء يف التوراة من أن اهللا خلق اإلنسان على صور
  .)٤( "وقال اهللا نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا "

ويرون أن يف ذلك داللة على أن اإلنسان خلق كشبه اهللا ومثاله ليكون شـريكه يف الطبيعـة   
فضلت البشرية طريقها الذي . فهم أو مل يستطع حتقيق هذا اهلدفاإلهلية فيكون إهلاً مثله إال أن آدم مل ي

، وبقيت يف هذا الضياع حىت تدخل االبـن  هدفها الذي وجدت من أجله فيه، وضيعتخلقت لتسري 
اإلهلي بنفسه وأصبح إنساناً لكي جيعل اإلنسان يعود إىل ما خلق من أجله، ويكون إهلاً كما خطط له ، 

، وعاد لإلنسان وضعه الطبيعي وهويته احلقيقية واليت هـي  عادت العالقة بني اهللا واإلنسان فبالتجسد
  .اإللوهية

، حيققه اهللا باحنـداره حنـو   نسان أن يبلغ بارتفاعه حنو اهللاما كان ينبغي لإل: " يقول لوسكي 
  .)٥( "اإلنسان 

تصور املسيحية اإلنسان تصورها لكائن أبدعه احلب اإلهلي من فيض " :ويقول األب مشريعون 
انه صورته اإلهلية ومثالـه  فاملسيحية تعترف بأن اهللا إذ خلق اإلنسان من فيض حمبته رسم يف كي... ذاته 

                                                
  .، بتصرف يسري]٣/١٤٤:[تاريخ الفكر املسيحي  )  ١( 
 ].٢/١٥٧:[الالهوت املسيحي   )  ٢( 
 .١١٤ص:الصويف لكنيسة الشرق تحبث يف الالهو  ) ٣( 
 ).٢٦:١:( سفر التكوين  )  ٤( 
 .١١٤ص:الصويف لكنيسة الشرق تحبث يف الالهو  )  ٥( 
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١٣٢

ولـذلك تعتـرب املسـيحية أن    . خول يف شركة الوصال باحلب اإلهلياإلهلي فجعل منه كائناً قابالً للد
  .)١( "اإلنسان حصل بفيض النعمة اإلهلية على مقام االبن الوارث مللكوت احلب اإلهلي
ولكن خيتلف مفهـوم  . وهكذا فاألرثوذكس ال خيالفون يف مصطلح النعمة املمنوحة للنصارى

غري خملوق أمر إهلي يرفع اإلنسان ليكـون إهلـاً   : فالنعمة هنا هي  ،النعمة عندهم عنها عند الكاثوليك
، "خملوقـة "يعترضون على كون النعمـة   و. حقيقاً بصفات إهلية غري خملوقة فيتحلى باإلهلية ليكون إهلا

وإمنـا   ،، لكوا خملوقةىل مقام التقديس والتألهإلنسان إويقولون إن النعمة املخلوقة ال ميكن أن ترفع ا
مبـا لـيس    فالطريق الوحيد للتقديس واالشتراك يف الطبيعة اإلهلية وبالتايل التأله ال يكون إال باالتصا

  .، أما تفسري ذلك فتجده فيما يسمى عند األرثوذكس بالقوى أو بالطاقات اإلهلية يخملوقاً أي مبا هو إهل
 الطائفتني ففي حني تعتقد الكاثوليكية أن الشركة مع اهللا تكون عـن  وهذا فرق جوهري بني

انيم يرى األرثوذكس أن هللا طبيعة غري خملوقه خاصاً باألق. مة الفائقة الطبيعة غري املخلوقةطريق نوال النع
لمؤمنني يها ألن اهللا مينحها ل، وهناك قوى إهلية غري خملوقة ميكن املشاركة فالثالثة وهي تشكل جوهر اهللا

  .، وبالتايل يشترك النصراين مع اهللا يف هذه القوى ويصبح إهلياً به
عـن  " شرقحبث يف الالهوت الصويف لكنيسة ال" وقد أفرد فالدميري لوسكي مبحثاً يف كتابه 

ا جاء يف كتابه مما يوضح مم، واملوضوع،كما ذكر أقوال آباء الكنيسة يف هذا القوى وعالقتها باإلنسان
، ا أن نقر بتمييز يف اهللا ال يوصف، علينعون لالشتراك يف الطبيعة اإلهليةحنن مد: " دهم قوله الصورة عن

، وقابل له يف الوقـت  ساسه غري قابل للوصول إليه كلياً، يكون على أري التمييز بني اجلوهر واألقانيمغ
غري القابلة للوصول إليها، أو ذاا، هذا التمييز هو متييز بني جوهر اهللا أو طبيعته . عينه من أوجه خمتلف

، ي قوى طبيعية ال تنفصل عن اجلوهر، أو للمشاركة ا، وبني الطاقات أو األفعال اإلهلية، وهللمعرفة
    . )٢( "، ويتواصل ويعطي ذاتهن خالهلا إىل اخلارج، ويكشف نفسهيطل اهللا م

ارك الطبيعة اإلهلية مـن غـري أن   ، أو احتاد بالنعمة جيعلنا نشإن اإلحتاد باهللا يف قواه"  :ويقول 
،كل ما هللا بالطبيعة، ماعدا ، أي بالقوى اإلهلية، يف التأله منتلك بالنعمةيتحول جوهرنا ذا إىل جوهر اهللا

، كما أن املسيح آهلة بالنعمة، ونصري نبغي خليقة. )٣( حبسب تعليم القديس مكسيموس، مطابقة الطبيعة
  . )٤( "سد بقى إهلاً ملا صار إنساناً بالتج

                                                
 .٢٦٩ص:اإلسالم واملسيحية حبوث يف نظام القيم املعاصر  )  ١( 
 .٥٩ص:حبث يف الالهوت الصويف لكنيسة الشرق  )  ٢( 
 اهلـرب مـن االجتيـاح    اعتنق حياة املتوحدين يف سكوتاري ،فاضطُر إىل. ٥٨٠ولد يف القسطنطينية  يف حوايل :مكسيمس   )  ٣( 

إىل جانـب  .  ٦٦٢فمات يف  ٦٥٥ونفي يف  ٦٥٣وأقام يف قرطاجة ورومة سجن يف القسطنطينية يف  ٦٢٦الفارسي حوايل 
" و " الفصـول الغنوصـية   " مؤلفاته العقائدية ، له أعمال روحية هامة جعلت  منه من أشد املتصوفني الشرقيني تأثرياً ، وهي 

  .٤٧٨ص : معجم األميان املسيحي: انظر".اإلطالع األسراري" و " يف احملبة الوحدات املئوية 
  .٧٣ص:املرجع السابق  )  ٤( 
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١٣٣

وجد يف جوهره غري القابل هذه العقيدة جتعلنا نفهم كيف أن الثالوث ميكن أن ي:"ويقول أيضا 
وحضوره هذا لـيس حضـوراً سـببياً    .. ، يأيت إلينا وجيعلن سكناه فينا  للتواصل، ويف الوقت ذات

ابـل للتواصـل   ذاته غـري الق كما ليس هو حبضور حبسب اجلوهر . الكلي يف اخلليقة كاحلضور اإلهلي
  .)١( ..."إا طريقة يقيم ا الثالوث فينا بشكل حقيقي. حتديداً

وقد صيغت عقيدة املشاركة يف القوى اإلهلية كتفسري لدعوى التأله ومشاركة اإلنسان يف طبيعة 
  .اهللا وكدفع لشبه تزايد الثالوث يف أواسط القرن الرابع عشر امليالدي 

وللخربة الصوفية بعامة ؟ . لثالوث أن يكون موضوعاً لالحتاداكيف ميكن هللا : " يقول لوسكي 
أثار هذا السؤال يف الشرق جداالت الهوتية حادة يف أواسط القرن الرابع عشر وأدى إىل اختاذ قرارات 

ريغوريـوس  غخصص القـديس  . رثوذكسية يف هذا الشأنجممعية صاغت بوضوح تقليد الكنيسة األ
ونيكي واملتكلم باسم جمامع تلك الفترة العظيمة لالهـوت البيزنطـي ،   رئيس أساقفة تسال )٢( باالماس

  ..."حواراً أمساه الظهورات ملسألة اإلله الذي جييز االشتراك به وعدمه يف آن معاً 
باعتبارهـا الحقـة   " الالهوت األدىن" غريغوريوس باألماس يطلق أحياناً على القوى اسم "

  .)٣( "الالهوت األعلى " اه للثالوث باملقابلة مع اجلوهر الذي مس
الالهـوت األعلـى وهـي    : وعلى هذا فاإللوهية ذا املفهوم على درجتني؛ الدرجة األوىل

  .للمشتركني يف جوهر واحد لإلله وهذا خاص باألقائيم الثالثة وهذه الدرجة اآلهله فيها غري خملوقة
، وهذه تشمل النصـارى  هليةوهي للمشتركني يف القوى اإل الالهوت األدىن: الدرجة الثانية 

، و يف هـذه  وى والصفات اإلهلية غري املخلوقةباإلضافة إىل أقانيم الثالوث، فجميعهم مشتركون يف الق
  .الدرجة اإللوهية ميكن أن تكون للمخلوق كما هي لغري املخلوق

 يـدخل فيهـا  وآهلة خملوقـة  . الوثآهلة غري خملوقة ختص الث :تشمل ناإذن درجت أللوهيةفا
  . ، وهذه املشاركة هي مشاركة حقيقية وليست جمرد تشبه بصفات اإللهنصارىال

  :هو عبارة عن مستويني  فالالهوت إذن عندهم
ال يصح الوصول إليـه   وهذا كما يقولون ،الذي هو جوهر الثالوثى مستوى الالهوت األعل

                                                
  .٧٣ص :السابقاملرجع    )  ١( 
أعلنته الكنـائس  . من أشهر الالهوتيني البيزنطيني ) . ١٣٥٩ -١٢٩٦( رئيس أساقفة تسالونيقي : )غريغوريوس ( باالماس   )  ٢( 

وأكثر النقـاط  . اآلثوسية " السكينة" أشهر مؤلفاته وأشدها عرضة للنقاش تبحث يف الدفاع عن . ا وملفاناً األرثوذكسية قديس
جاء باالماس ذا التمييز للحفـاظ  . جدالً هو التمييز يف اهللا بني الذات والقوى الفاعلة من دون أن يدخل هذا التمييز أي تعدد

أراد باالماس االكتفاء باسـتعمال  . ان بنعمة املسيح ، خالفاً ملا فعل الالهوتيون الالتنيعلى التعليم التقليدي القائل بتأليه اإلنس
معجـم  : أنظر.العبارات الكتابية ، فطابق بني املشاركة يف القوى الفاعلة اإلهلية ونور ثابور الذي غمر الرسل على جبل التجلي

 ٩٧األميان املسيحي ص 
 .٦٩ص:الشرق حبث يف الالهوت الصويف لكنيسة  )  ٣( 
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١٣٤

  .، ليظل الثالوث ثالوثاً وال يزاد عليه واالحتاد به
ىل اإلنسان، الالهوت األدىن، وهو ما ميكن أن خيرج عن الثالوث ويصل إواملستوى الثاين هو 

بالقوى أو بالطاقات اإلهلية اليت تصل إىل املخلوق مع  الشرقيني، وهو ما يسمى عند ومينح له ليشارك فيه
  .كوا غري خملوقة

وجود والغاية إذ هو سبب اخللق وال الشرقيةوهذا التأليه واملشاركة هو اهلدف األول يف العقيدة 
  .، كما أا هي الوضع الراهن لكل من قبل ابن اهللا املتجسد ه، وهو اهلوية احلقيقية للنصراينمن

أقل لصوفية  ليس يف تقليد كنيسة الشرق من مكان لالهوت، وبقدر: " يقول فالدميري لوسكي 
السماوي رؤية اجلـوهر   ، يف هذه الروحانية ليست الغاية األخرية وغبطة امللكوتتعىن باجلوهر اإلهلي

املشاركون "اإلهلي ، بل يف الدرجة األوىل، املشاركة يف حياة الثالوث القدوس حالة التأله اليت ينعم ا  
ة كل ما للثالوث القدوس آهلة خملوقون بعد اهللا غري املخلوق،  يقتنون بالنعم" يف مرياث الطبيعة  اإلهلية 

  .)١( "بالطبيعة
يقول صاحب كتاب التجسد فـيض   ألهم عندهم يف الديانة النصرانية،وهو القضية األوىل وا

   .)٢( "، وقد أغفلت وأمهلتديانتنا املسيحية التعليم األهم إن عقيدة التأله هي يف:" احملبة 
إن عقيدة التأله هذه هـي الفكـرة األوىل والرئيســية لتصـريح جممـع      : " ويقول أيضا

  .)٣("خليقدونية
لقد كانت رسالة السيد املسيح " :أن رسالة املسيح هي تأليه اجلنس البشريوتعترب هذه الطائفة   

  .)٤( "على األرض، كما وصفها اإلجنيل، تأليه اجلنس البشري
  .وعلى هذا فغاية املسيحي وهدفه هو املشاركة يف اإللوهية 

  .)٥( "إن هدف اإلنسان األخري هو الوصول إىل اهللا واالحتادية" 
  .)٦( "سيحية برمتها ليست سوى سعي لتحقيق التألهاحلياة امل" و      

                                                
  .٥٤ص:املرجع السابق  )  ١( 
  . ١٨ص : التجسد فيض احملبة  )  ٢(
  . ١٨ص : التجسد فيض احملبة  )  ٣(
  . ٨٧ص : لسابقاملرجع ا  )  ٤(
  . ١١٩ص : التجسد فيض احملبة  )  ٥(
  . ١٢٢ص : السابق املرجع  )  ٦(
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١٣٥

  : من تألیھ اإلنسان )١(موقف البابا شنوده الثالث
بعامة والقبطية " األرثوذكسيةيف "ميثل البابا شنوده الثالث التيار الرافض لعقيدة تأليه اإلنسان 

 اإلنكـار قباط جند هذا ألمبن فيهم ا األرثوذكس إىل االنسان سب االعتقاد بتأليهففي حني ين خباصة،
رأيا حرا  ميثل وإمنا وهو بذلك ال ميثل الكنيسة القبطية اليت هو رئيسها، لتلك العقيدة عند البابا شنوده،

  .نه عقيدة اآلباءأيرى 
وينكـر   ،فينكر البابا شنودة الفكر القائم على أن املسيح تأنس أو جتسد لكي يؤله اإلنسـان 

املسيحي كله، ويعترب ذلك بدعة حمدثة نتجت عن سوء فهم  )٢( لتقليدوجود معتقد تأليه اإلنسان يف ا
ينفي كون آباء املسيحية قالوا بتأليه اإلنسان أو اعتقـدوه   ووبذلك فه ،أو سوء قراءة لنصوص اآلباء

  . هناسيوس الذي يتمسك القائلون بتأليه اإلنسان بنصوصثاصة اخبو
صف بالصفات اإلهلية لذلك حمال أن أحد اآلبـاء  تأليه اإلنسان معناه أن يت : "ويقول يف ذلك 

وبأن غاية التجسد اإلهلي بلغت ذروا يـوم  ! ينادون بإحتاد طبيعة إهلية بطبيعة بشرية  ،نادى ذا التأله
احتدوا بالروح القدس ) البشر (  )٣( وبأن الرسل! وبأن الكنيسة هي امتداد للتجسد اإلهلي ! اخلمسني 
  )٤( !."كأقنوم

وأن يكـون  . صري اإلنسان إهلاً، يعين أنه يصري غري حمدود، مالئ السـماوات واألرض أن ي "
  ..!!ه اخلاصة، وموجوداً يف كل مكان وصانعاً للعجائب بقوتفاحصاً للقلوب واألفكار، وعارفاً باخلطايا

بـل   لوقاًوتأليه اإلنسان ينفي أن يكون خم...، أن يكون قدوساً معصوماً من اخلطأومعىن كونه إهلاً
فمن ذا الذي جيرؤ أن ينسب إىل اإلنسان ! ومعىن كون اإلنسان إهلاً أنه ال ميوت . اإلله أزيل ال بداية له
  !؟...كل هذه الصفات

  .لذلك حمال أن أحد اآلباء نادى ذا التأله

                                                
يف تاريخ بابوات الكرازة املرقسية امسه األصـلي   ١١٧هجر أل هو بابا اإلسكندرية و بطريرك الكرازة املرقسية و سائر بالد امل  )١(

كان أول أسقف للتعليم املسيحي قبل أن يصبح البابـا ،  مبحافظة أسيوط،يف قرية سالم  ١٩٢٣ولد  سنة  =نظري جيد روفائيل
 - ١٩٤٢( ومكـاريوس الثالـث  ) ١٩٤٢ - ١٩٢٨( يوحنا التاسع عشـر وهو رابع أسقف او مطران يصبح البابا بعد البابا 

 ) ١٩٤٦( يوساب الثاينو ) ١٩٤٤
/ فالكاثوليـك  : التقليد ،ويقال له التراث أيضاً ،هو تناقل اإلميان وحياة الكنيسة ،وبالتايل تناقل صـلب العقيـدة املسـيحية      )  ٢( 

ويف أيامنـا،  . واألرثوذكس يقولون بأن هذا التناقل بقي يف جوهره سليماً متواصال ،بفضل عون الروح القدس الدائم للكنيسة 
اإلصالح ، فإا هي أيضاً تطلق كلمة = =أما كنائس. أخذوا مييزون بني التقليد املقدس احلي والتقاليد اخلاصة بالكنائس احمللية 

" لكن الربوتستانت ال يعترفون  هلذا التقليـد بقيمـة   . على ما وصلنا من آباء الكنيسة من مؤلفات ومواعظ وقرارات تقليد 
معجـم  : أنظر.يف أمور اإلميان ، بل يرون أن دور التقليد  هو شرح وتطبيق الكتاب املقدس ،الذي هو وحده معصوم" قياسية 

 ١٥١األميان املسيحي ص  
  .٢٣٤ص:معجم اإلميان املسيحي: أنظر.لفظ الرسل على دعاة املسيحية األوائلطلق النصارى   ) ٣( 
 .١٤٢ص : بدع حديثة   )  ٤( 
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١٣٦

ب القديس أو أنه ، فإما أنه مل يفهم ما قاله ذلك األى كاتب أياً كان مثل هذا اإلدعاءوإن ادع
أ يف ترمجة قول األب من اليونانية اليت يتفاخر هؤالء األخوة مبعرفتها، وإما أنه تكون حماولة للتخفي أخط

  ...وهذا خطأ آخر . وراء اآلباء بأن ينسب إىل اآلباء ما مل يقولوه أو ما مل يقصدوه 
رسـل  كال ، حنن مل نتسلم من التقليد الشريف حدوث احتاد طبيعة إهلية بطبيعة بشرية على ال

  .)١( "حينما حل الروح القدس عليهم يوم اخلمسني
  .إذ إن كل إنسان صار إهلاً ؛)٢( لوجودبل ويرى أن القول بتأليه اإلنسان هو شبيه بوحدة ا     

وعلى الرغم . منذ سنوات طويلة )٣( )العنصرة( ولقد نبهت لألخطاء الواردة يف كتاب  "فيقول
  .٢٠٠٢مث للمرة الثالثة سنة  م١٩٨١أعيد طبعه كما هو سنة  من كل ذلك

فالكل عبارة عن كيـان  ) . وحدة الوجود( أن يرجع بالقراء إىل ما يشبه بدعة  )٤( ولعله يريد
  )٥( " !!واحد هو طبيعة إهلية متحدة بطبيعة بشرية 
هللا إن ا ":قولفيويفسر النص  ،خملوق على صورة اهللا اإلنسانكما ينكر عليهم تفسريهم لكون 

ما كان ممكناً لإلنسـان  ولو خلقنا يف طبيعته، .  ، مل خيلقنا يف طبيعتها على صورته كشبههعندما خلقن
وما ... ويف العقل  ،ية اإلرادةويف حر ،نخلقنا اهللا على صورته يف الطهارة، ويف السلطاإمنا ...أن يسقط

كمـا    األصـل يف اهللا أو إىل الشركة يف ،وعودتنا إىل صورتنا األصلية، ال تعين عودة إىل التأليه. أشبه
  )٦( !!"يقولون 

 !هل اهللا أراد تأليهنا منذ خلقه لنـا ؟ " :بعدة حجج، فيقول اإلنسانويرد على القائلني بتأليه 
! فقد كان قصد اهللا منذ البدء هو تأليه اإلنسـان  ! غرض إهلي منذ البدء  ويقولون إن تأليه اإلنسان ه

  !زال هذا القصد اإلنسان،فلما أخطأ 
  :هذا الكالم غري مقبول لألسباب اآلتية وطبعاً
لكنـه كـان   . ، أي غري قابل للخطيةلو كان قصد اهللا تأليه اإلنسان منذ البدء خللقه معصوماً .١

 ...وبالفعل قد أخطأ. معرضاً للخطأ
بينما  ،راب ومتحداً باملادة، أي باجلسد، ما كان قد خلقه من تولو كان قصد اهللا تأليه اإلنسان .٢

                                                
  .١٤٥ص : بدع حديثة   )  ١( 
املوسوعة امليسرة يف األديان واملـذاهب  : أنظر. وحدة الوجود مذهب فلسفي ال ديين يذهب إىل أن اهللا والطبيعة حقيقة واحدة  )  ٢( 

  ].٢/٧٨٣:[رةواألحزاب املعاص
هذا الكتاب لألب مىت املسكني وهو من أشد القائلني بتأليه اإلنسان يف الطائفة القبطية وله تالميذ ينادون بفكـره وينشـرونه،     )  ٣( 

  .كتاب األصول اآلبائية األرثوذكسية :ومن أهم مؤلفات تالميذه يف هذه القضية 
 .يقصد األب مىت املسكني  )  ٤( 
 .١٤٨ص:ابقاملرجع الس  )  ٥( 
 .١٥٣ص :  بدع حديثة   )  ٦( 
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١٣٧

وحىت هؤالء الـذين خلقهـم اهللا   . أرواحذن كان ميكن أن خيلقه كاملالئكة وهم إ. اهللا روح
 )١( ..."قد أخطأ البعض منهم  أرواحاً،

ومع أن حجج شنودة العقلية سليمة وأن قوله هو األقرب للعقل والشـرائع السـماوية بـل    
  .ولنصوص اإلجنيل على فرض صحتها

للتبين بأنه تنب وليس بنوة  هاصة تفسرخبالقول و إال أنه مل يصب يف دعوى براءة اآلباء من هذا
خمالف ملا نقل عنهم من فيه عن البنوة اليهودية فإن ذلك  نوأنه ال يكسبهم أي شيء إهلي وال خيتلفو

  .منهافصل بعض نصوص واليت ورد يف هذا ال

                                                
 .١٦٢:املرجع السابق  )  ١( 
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١٣٨

  :المبحث الثالث
  :الرد على اعتقاد عالقة التجسد بالمحبة

  
  :محبة أو كونه دليلها وشاهدها باطل من وجوهاعتقاد لزوم التجسد لل    
وإحسانه إليهم وإثابته هلم وتسديده إياهم  ملا  حمبة اهللا تعاىل لعباده تظهر يف رعايته هلم  : أوالً     

، وجتسده يف جسم بشري إلظهار ن عليائهمن مقتضياا نزول الرب وليس م، فيه اخلري واهلدي
  .تلك احملبة 

ولذا فال يصح قياس هذه علـى   ؛ص وآثار ختتلف عن احملبة البشريةية خصائوإمنا للمحبة اإلهل
  .تلك

إذ يظهر احملبة اإلهلية  إىل عكس مراد النصارى؛ يؤدياملالزم هلا  هاإن ربط التجسد باحملبة كدليل: ثانياً
  .يف غاية احملدودية زماناً ومكاناً وموضوعاً

ولو كنا أكثر دقة فإـا   ،سنة٣٣ يه السالمعل كان على أقصى حد مدة عمر املسيح :فزماا
  .إذ هي املدة اليت ظهرت فيها شخصيته للناس وعرفوه فيها واتبعوه ؛سنوات ٣أي  تهمدة دعو
  .اصة بيت املقدس واجلليلخببالد اليهود و :ومكاا

إن . ح وحدهم وفيهم حتققت غايـة التجسـد  أهل تلك البالد الذين قابلوا املسي :وموضوعها
  .حملبة هي غايتهكانت ا

من  كُتباً ن من وجدأ، وشأم يف قبوهلم له شم فلم يقابلوا ذلك اإلله املتجسدأما من جاء بعده
  .ال ميزة لتجسد اإلله وال فائدة لهكتب األنبياء وآمن ا، وهنا 

يف  ؛ ألن حمبته الفائقـة واملتمثلـة   حيب كل تلك اخلليقة قبل املسيحمل –تعاىل اهللا  –فهل اهللا     
؛ إذ مل حيـب بالدهـم واكتفـى بـبالد     ل هلم؟ وهل هو مل حيب بقية األممالتجسد مل حتص

  !!.اليهود؟
بني املسيحيني منذ القـرون األوىل وحـىت    إن قضية التجسد هي أكرب مشكلة أثارت الفرقة  : ثالثاً 

يف كونه طبيعة  ، مث حول عالقة األلوهية فيه بالناسوتية، مثن؛ إذ اختلفوا حول ألوهية املسيحاآل
إىل  يرتقـع والزال اخلالف يتسع وال  مث هل له مشيئة واحدة أم مشيئتان، ،واحدة أم طبيعتان

  .اليوم
. والبغضاءفكيف يكون األمر الذي يزعم أنه حدث إلظهار غاية احملبة أن يكون سبباً للعداوة 

  .!!؟لتجسد ألجلهم، والتقاتل والتناحر بني احملبوبني الذين حصل اواالنقسام واالنفصال
.  ؟أمل يكن من متام احملبة ومتام العلم أن خيربهم بكل التفاصيل اليت يعلم أم سيختلفون حوهلـا     

ألنه فعالً مل يكن سوى رسول ال يعلم  ؛هم بأي شيء حىت وال أنه ابن اهللابل إنه حقيقة مل خيرب
  .من أمرهم الذي سيحدث شيئاً
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١٣٩

أن حمبة اهللا ليست كمحبة اخللق، فإن لوازمها خمتلفة عن لـوازم حمبـة   إذا تقرر يف العقول   :  رابعاً
ما أن يكون مـن  إ. ملا فيه خريهم يف الدنيا واآلخرةوهي تتمثل يف رمحتهم وهدايتهم  ،اخللق

بدعوى أن اهللا أحـب   ، واإلنسان إهلاًواحلقائق بأن يصبح اإلله إنساناًلوازمها تبادل اخلصائص 
فهذا عالوة على منافاته العقول فإنه ينايف حقيقة . ماله وأعطاه ما هو لهوأخذ  اإلنسان فشاركه

ن كون اإلنسـان  أ، كما  يكون إنساناً بل هو حمال عقالًاأللوهية ومفارقتها للبشرية، فاإلله ال
  .وإمنا يوجد ذلك يف األساطري واخلرافات أما يف الواقع واملعقول فال. إهلاً حمال عقالً

، نسـان وبني اإل –تعاىل  –عند النصارى يؤدي إىل زوال الفارق بني اهللا  بةالالزم للمحوهذا 
ولذا فيمكن لكل مدع أن يدعي أن اهللا تعاىل قد ، بني األلوهية والبشرية ةويزيل املسافة الالائي

فاإللوهية عند النصارى أصـبحت  . من ألوهيته أو ألبسه إياها كلها حباه حبب خاص وأعطاه
  .إلله مع خلقهكرداء يتبادله ا

، فإن كثرياً من النصارى يعتقدونه ويدعون أن التجسد قد بل إنه فعالً قد وجد من ادعى ذلك
ن صفات اهللا تعاىل حتل عليهم وهذا يـؤدي كمـا   إو. هفتح باب تأليه اإلنسانية على مصراعي

وراء ذلك  السبب احلقيقيوليت البابا فطن إىل . ١يقول البابا شنودة إىل ما يشبه وحدة الوجود
، بينمـا  راف يكمن يف دعوى تأليه اإلنسان، إذ هو يرى أنه غلو يف املسألة وأن االحناالحنراف

تلـك   احلقيقة أن االحنراف وقع يف صورة التأليه األوىل وهي تأليه املسيح عليه السالم فلـوال 
دعوى تأليـه  إىل  العقيدة ورسوخها يف أذهان النصارى كحقيقة ال تقبل النقاش ملا تطور األمر

عندها . مث تأليه الوجود بأكمله ة، وقد تكون هذه مرحلة يف سلسلة تأليه البشرياألمة النصرانية
  .تكون وحدة الوجود ويكون اإلحلاد التام، إذ ال إله متميز

وبالتـايل اإلحلـاد   واحلاصل أن جتسد اهللا يف شخص واحد هو اخلطوة األوىل لوحدة الوجود 
م إال أن حجج ، وإن عاب عليهم بعض عقالئهرانية تسري يف هذا االجتاهوالنص ،وعبادة اإلنسان

  . إذ ما من نقد يوجه لفكرهم إال وجتد مثله موجه لعقائد عامة النصارى  ؛تكون ضعيفة أولئك
يعىن  ،سان إهلاًأن يصري اإلن:" إبطال أدلتهم على تأليه اإلنسان فحني يقول البابا شنودة حماوال

وموجودا  ،أن يكون فاحصا للقلوب واألفكارود، مالئ السماوات واألرض،وغري حمد أنه يصري
  ...!!يف كل مكان وصانعا للعجائب بقوته اخلاصة 

  ..ومعىن كونه إهلاً أن يكون قدوسا معصوما من اخلطأ 
نه ال أ، ليه اإلنسان ينفي أن يكون خملوقا، بل اإلله أزيل ال بداية له، ومعىن كون اإلنسان إهلاًوتأ
  !وت مي

                                                
  من هذا البحث  ١٦٢ص : راجع  )  ١( 
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١٤٠

  )١( !"؟...فمن ذا الذي جيرؤ أن ينسب إىل اإلنسان كل هذه الصفات 
قال له إنكم يا مجاعة النصارى جترأمت على ذلك حني نسبتم إلنسان كل صفات األلوهيـة،  ي

وذلك حني أهلتم املسيح فجرأتكم هذه اليت دعت بعضكم للتمادي ونسـبة األلوهيـة لبقيـة    
  .النصارى

مل يفهم ما قاله ذلك األب نه أ، فإما كاتب أياً كان مثل هذا االدعاء ىدعاوإن :" وحني يقول 
 .يت يتفاخر هؤالء اإلخوة مبعرفتهانه اخطأ يف ترمجة قول ذلك األب من اليونانية الأأو  ،القديس

وإما أا تكون حماولة للتخفي وراء اآلباء بأن ينسب إىل اآلباء ما مل يقولوه أو ما مل يقصـدوه  
  .)٢( " خرآ أوهذا خط

  .عقائدكم إذ كلها يشوا ذلك الشكفيقال له إن ما قلته جيوز أن يقال يف كل 
، بل هو الـنص األسـاس يف   ه النصارى عن املسيح عليه السالمإن أهم نص عن احملبة روا: خامساً

الرب إهلنا رب : أمسع يا إسرائيل: إن أول الوصايا هي  :"املسيح  هو قوله  إحلاق احملبة بدعوة
نفسك، ومن كل فكـرك، ومـن كـل    ومن كل  ،واحد، وحتب الرب إهلك من كل قلبك

ليس وصية أخرى . حتب قريبك كنفسك: و ثانية مثلها هي  ، هذه هي الوصية األوىل،قدرتك
، ليس آخر سواهأعظم من هاتني ، فقال له الكاتب جيداً يا معلم باحلق قلت ألنه اهللا واحد و

وحمبة القريب كالنفس  الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة،وحمبته من كل القلب ومن كل 
لست بعيـداً  : ، قال له ، فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقلهي أفضل من كل احملرقات والذبائح

  .)٣( )عن ملكوت اهللا
، واعتبارها أوىل وصايا املسيح، هـو كـذلك نـص    يف احملبة هذا النص كما أنه أعظم نصو

؛ يدة تأليه املسيح وربطها باحملبةاملسيح واألنبياء قبله، وفيه دحض لعقالتوحيد وهو أعظم وصايا 
 ،توحيد وأي خلل يف التوحيـد يفسـدها  إذ إن احملبة اليت نادى ا املسيح هي حمبة مستلزمة لل

 ،، وليس توحيد النصارى املختلط بالفلسفةتوحيد موسى واألنبياء قبله وبعدهوهذا التوحيد هو 
  .واملتناقض يف ذاته

، وذلك يف قول الكاتـب  ليل على عدم اعتبار املسيح إهلاً، أو أنه املقصود بتلك احملبةوالنص د
، وحمبته من كل القلب لت ألنه اهللا واحد وليس آخر سواهجيداً يا معلم باحلق ق :"الذي سأله 

هي أفضل من كـل  وحمبة القريب كالنفس  ،كل النفس ومن كل القدرةومن كل الفهم ومن 

                                                
 .١٤٥بدع حديثة ص   )  ١( 
 .١٤٥ص : لسابقاملرجع ا  )  ٢( 
  ) . ٣٤ – ٢٨:  ١٢( اجنيل مرقص   ) ٣( 
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١٤١

  .)١("لست بعيداً عن ملكوت اهللا: ، قال له ات والذبائح، فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقلاحملرق
الغائب مع أنه كـان خياطـب    فعرب عن اهللا تعاىل املقصود بذلك التوحيد وتلك احملبة بضمري

  ".لست بعيداً  عن ملكوت اهللا :" وأقره املسيح على ذلك االعتقاد فقال  ،املسيح
، ية املسيح تنايف تأليهه، ودعوى جتسد الكلمة فيه، وتثبت وحدانية اهللا تعاىلليت هي وصفاحملبة ا

  . يؤد وصية احملبة وهو حال النصارى ملن أشرك يف عبودية اهللا ويف حمبته، فم
ت احملبة اإلهليـة  ، وال يتناىف مع إثباإن إبطال االعتقاد بالتجسد ال يبطل حب اهللا تعاىل خللقه: سادساً

، فإن يف إرسال اهللا ح عليه السالم دليل على ذلك احلب، وال ينفي كون املسيهكصفة له سبحان
، والتخفيـف  وتعريفهم عن طريقة باهللا تعاىل وبرمحته ،رسوالً هلم وبيان احلق من خالله تعاىل

ولطفه ورمحتـه   اهللا تعاىل حمبةميثل جوانباً مهمة من آثار  عنهم املصاحب لرسالته ، كل ذلك
  .خبلقه

، ألن اهللا دور املسيح كوسيط دلنا على اهللا وغياب عقيدة التجسد ال حيطم: "جو هيك يقول   
فمن  ،يث نتمكن من لقائه واالستجابة له، ح)األنبياء والرسل(من خالل البشر يأيت إلينا دائماً 

ومن خالل جتربة . املنقذة) يهوه( خالل شخصية وزعامة موسى تعرف بنو إسرائيل على قوة 
ذلك ل. األعماق اليت ال تنضب من حب اهللاع وخدماته النبوية استطاعوا الوصول إىل النيب هوش

، يسوع الذي كان أمت تعبري عن ذلـك  بأن  اهللا منحنا نفسه يف حبه من خالل: ميكن القول 
ط معلماً، بـل إن حيـاة يسـوع،    وميكن للبشر االستجابة التامة له، ألن يسوع مل يكن فق

، ميكن أن تبقى بؤرة شخصية لترينا قدرة اهللا يف هذا ذاااثه وصورته ، و ابتعوخدمته، وموته
  .العامل

ن عقيدة التجسد لن يؤدي إىل التخلي عن كل االدعـاءات  مإن التخلص : ويف النهاية أقول 
ة حب اهللا الذي وهب ، لكن حقيقبعاًسيكون هناك فرق ط. الدينية األخرى اليت تالزمها عادة

  .)٢( "يسوع يف نقل هذه الرؤية للعامل سيبقيان ، ودور نفسه فيه لنا
وإبطاله ال يعىن بطالا وال بطالن عالقتها باملسيح عليـه   للمحبة، وعليه فالتجسد ليس الزماً

  .السالم
، فهو عليه السالم صفوة ة للخلقكما ال يبطل ما اتصف به املسيح عليه السالم من حمبة ورمح

 ،م منه كونه أكملهم أخالقاً، واحملبة هللا ولدينه وللمـؤمنني ن ويلزاهللا من خلقه يف ذلك الزما
يف إبطال ، كما أنه ليس لوهيتهأيف مسو حمبته دليالً على ليس و ،والرمحة باخللق من متام األخالق

                                                
  ) . ٣٤ – ٢٨:  ١٢: ( إجنيل مرقص  ) ١( 
  . ٣١٦ص: يد والعقائد النصرانية دراسات معاصرة يف العهد اجلد  )  ٢( 
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١٤٢

اً ب مع كونه إنسانإال أا تأخذ جانباً أكثر توجهاً وهو أنه أحب كما جي. إلوهيته إنكاراً حملبته
ولكنه متيز مع . اً لكان مرتهاً عن الضعف واخلطأولو كان إهل. البشر من ضعف ينتابه ما ينتاب

  .، ال ذماً له عليهم بشريته مع مسو خلقه ثناٌء ، ففي متاكونه بشر وهذه مدحه يف حق املسيح
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١٤٣

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الفداء وعالقتھ بالمحبة اإللھیة

  :وفيه مباحث
  .،وسيلته، وغايتهمعناه: الفداء  :المبحث األول
  .نتائج الفداء كما يعتقد النصارى: المبحث الثاني
  .النقد الموجه لعقيدة الفداء وعالقته بالمحبة: المبحث الثالث
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١٤٤

  المبحث األول
  معناه ، وسیلتھ، وغایتھ: الفداء 

  
اهللا العظيمة قد ظهرت  ةفمحب عرفنا يف الفصل السابق أن الغاية من التجسد كانت فداء اإلنسان،       

  .للناس يف صورة ابنه الذي جتسد يف جسد بشرى ليفدي البشر
  :ولكي نفهم هذا املبحث ال بد من اإلجابة عن األسئلة التالية

 ما املقصود بالفداء؟  -
 ملاذا الفداء؟  -
 كيف مت الفداء ؟   -
 ما دوافع الفداء؟  -
 سان من الفداء؟وأخرياً ما النتائج اليت حصل عليها اإلن  -

  :معنى الفداء
لتحرير عبد (الفداء يعين هنا دفع كمية من املال : " جاء يف كتاب احمليط اجلامع يف معىن الفداء 

 )١( "هذا هو معىن التكفري البديل.ال يستطيع أن يدفعها ) مثالً
يس هـو  فاملسيح هنا ل .واملدفوع هنا هو دم املسيح عن اإلنسان الذي ال يستطيع إنقاذ نفسه

  .املذنب الذي يعاقب عن ذنبه وإمنا هو فاد، دفع مثناً ليشتري به أولئك املطلوبني للعدالة وحيررهم
  مم يتحرر؟ اإلنسان حباجة إىل فداء وحترير؟ و ما األمر الذي جيعل أما ملاذا هذا الفداء؟ و

لطاا وهو حباجة جييب النصارى على ذلك بأن اإلنسان كان مستعبداً للخطيئة واقعاً  حتت س    
  .ملن ينقذه منها 

فسبب احلاجة إىل الفداء، هو أن اجلنس البشري جنس مذنب خاطئ ، وقع يف اخلطيئة حـني  
، وحامالً معه طبيعـة  اً حامالً وزر الذنب الذي ارتكبهعصى آدم ربه حني كان يف اجلنة، وظل خاطئ

، وال تستطيع االهتداء إليه بنفسها بسبب خاطئة اكتسبها جزاء لذنبه ذاك، وهذه الطبيعة ال تعرف احلق
أيضاً، وإمنا امتد ليشمل كل فرد من ذريته،  ءظلمة تلك اخلطيئة، ومل يبق األمر قسراً على آدم وال حوا

  .فكل إنسان هو خاطئ بعينه فاسد الطبيعة
  .والقول بتوريث آدم اخلطيئة لذريته يأخذه النصارى من رسائل بولس ، فهو املؤسس له

هكذا برب واحد صـارت  ، فإذا كما خبطية واحدة صار احلكم إىل اجلميع بالدينونة:"ول إذ يق
هكذا أيضا بإطاعـة   ،مبعصية الواحد جعل الكثريون خطاةألنه كما . اهلبة إىل مجيع الناس ،لتربير احلياة

                                                
 .٩١٤ص : احمليط اجلامع يف الكتاب املقدس والشرق القدمي  )  ١( 
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١٤٥

  )١( "الواحد سيجعل الكثريون أبرارا
  .)٢("ان خطئنا، وباإلنسان اإلله تربرناسباإلنسان اإلن:"ومن تفسري تلميذه أوغسطني الذي يقول

  .عن االهتداء اًللرب عاجزاً وذه اخلطيئة أصبح آدم فاقد
إذ إن ذريته فاقدة للـرب والصـالح،    ؛وهذه احلالة قد انتقلت إىل اجلنس البشري من بعد آدم

م وأكلـه مـن   وحاملة للطبيعة املائلة للعصيان عالوة على أا حتمل الذنب األول الذي هو عصيان آد
  .الشجرة، فالطفل يف نظر املسيحية يولد بطبيعة فاسدة وبذنب فعلى حمسوب عليه هو ذنب آدم

ووراثة تلك احلالة من آدم تسمى باخلطيئة األصلية، يقول جيمس أنس يف بيان معىن اخلطيئـة  
ي، وفاسدة فساداً هي حالة النفس اليت تولد عليها بسبب عالقتها بآدم، خالية من الرب األصل: " األصلية
   )٣( "طبيعياً

واإلنسان ذا االعتبار يصبح من ناحية مذنباً خاطئاً ألنه حيمل الطبيعة الفاسدة، ومن ناحيـة  
هو عاجز عن التوبة وإصـالح   عته متيل إليها، ومن ناحية ثالثةأخرى هو يرتكب خطايا فعلية ألن طبي

إىل قوة خارجية لتعيد إليه طبيعته وتزيل عنه تلـك   نفسه وعمل اخلري وعن حمبة اهللا وطاعته، فهو حيتاج
  .الطبيعة الفاسدة

، وزوال الرب والصالح عن اجلنس البشري بتلـك اخلطيئـة   والقول بتوريث آدم ذريته خطيئته
، وإىل فهم أغسطينوس لتلك النصوص، فأغسطينوس هو صـاحب  ند فيه النصارى إىل أقوال بولسيست

ه لذا يعرف باملذهب األغسطيين ، ويتلخص مذهب أغسطني هذا فيمـا  املذهب واملنظر احلقيقي لهذا 
  :يلي

خلق اهللا اإلنسان أوالً على صورته يف املعرفة والرب والقداسة، خمتاراً خالداً، وفوضه سـلطاناً  "   ) ١(
 .على اخلالئق، فكانت له القدرة على اختيار اخلري والشر وإثبات طبيعته األخالقية

رية إرادته فأخطأ إىل اهللا باختياره حني جربه إبليس فسقط من احلال الـيت خلـق   ترك آدم حل  ) ٢(
  .عليها

فقد آدم نتيجةً ملعصيته الصورة اإلهلية، ففسدت طبيعته حىت مات روحياً وصار غري ميالٍ للخري   ) ٣(
ـ . الروحي وعاجزاً عنه ومضاداً له ذه وصار أيضاً قابالً للموت اجلسدي وعرضةً لكل باليا ه

  .احلياة، وللموت األبدي
. لت عليهاالحتاد النيايب بني آدم ونسله هو سبب ما حل عليهم من نفس نتائج املعصية اليت ح  ) ٤(

  .يف حالة الدينونة، خالني من صورة اهللا وفاسدين أخالقياً وهم يولدون أبناء الغضب
                                                

  )١٩-١٨:٥:(الرسالة إىل رومية   )  ١( 
 . ١١٠ص: القديس أوغسطينوس سريته وأقواله  )  ٢( 
 .٣٨٥ص : علم الالهوت النظامي  )  ٣( 
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١٤٦

  .من اخلطايا الفعليةغري أنه ليس  ذايت املوروث هو من طبيعة اخلطيةهذا الفساد ال  ) ٥(
ضياع الرب األصلي وفساد الطبيعة اللذين نتجا من سقوط آدم مها عقاب، ألما قصاص خطيته   ) ٦(

  .األوىل
التجديد أو الدعوة الفعالة هو عمل الروح القدس العجيب الذي تكون فيه النفس مفعـوالً ال    ) ٧(

  .)١( "النعمة فقط فاخلالص هو من ، ويتوقف على إرادة اهللا وحدهافاعالً
مستقيماً؛ ألنه خالق الطبيعة من دون قع لقد خلق اهللا اإلنسان سليماً اويف الو:" أوغسطني يقول

، ألننا مجيعنـا  قل إىل ذريته فساده والعقاب، وانتاألمل، ولكن اإلنسان قد خطئ، حبريته، فعوقب بعدل
قبـل  و بواسطة املرأة، اليت استلت من جنبه طيئةلقد سقط يف اخل. يه عندما كان وحده ميثلنا مجيعاًكنا ف
حد منا مالكاً حلياته اخلاصة بيد أن أمل يكن آنذاك الشكل اخلاص لكل وجود خملوقاً وما كان . اخلطيئة

، جعلـت  عـادل ، حبكم وهتها اخلطيئة ومحلت أثقال املوتالبذرة اليت كان علينا أن خنرج منها قد ش
وسلسلة  يف احلرية، نتج زمن الشر اإلفراطوعلى هذا النحو من . عينهان مولود اإلنسان يف احلالة اإلنسا

إىل املوت  ه املهترئ يف أصلهب، وشالفاسد يف ينبوعه لشقاء امتدت وسارت باجلنس البشريطويلة من ا
  )٢( "، املوت الذي ال ينتهي والذي يتحرر منه فقط اإلنسان بالنعمة اإلهليةالثاين

الذي ظهـر سـنة    )٣( املذهب البيالجي واملنسوب إىل بيالجوسويقابل املذهب األغسطيين 
م ، والذي أنكر توريث آدم اخلطية لنسله وقال  باقتصار ضررها عليه وحده، وكل إنسان يولـد  ٤٠٠

وبذلك فهو . وبذلك أنكر اخلطيئة األصلية اليت يعتقدها النصارى. بطبيعة أخالقية كاليت ولد عليها آدم
و يقول إن اإلنسان ذو إرادة حـرة مطلقـة،    ،رية اإلرادة وعجزه عن االختيارحلينكر فقدان اإلنسان 

  )٤( .ويقدر أن خيتار ويريد اخلري أو الشر لنفسه
  .)م٥٢٩(وقد رفضت الكنيسة الكاثوليكية تعاليم بيالجوس يف جممعـي قرطاجـة وأورانـج   

  .وأخذت بقول أغسطينوس 
يقول باخلطيئة األصلية ولكنه ال يفسـرها بالوضـوح    اآخر ارإال أننا جند يف الفكر النصراين تيا        

السابق، وهذا التيار خيفف من التركيز على وراثة اخلطيئة وذلك بعدم اعتبار اخلطيئة املوروثة وحـدها  
، فهي عندهم جمموعـة  ية بصورة أقل وضوحاً وأكثر لبساًو يفسر اخلطيئة األصل. هي اخلطيئة األصلية
ويكمن دور خطيئـة آدم يف   .فيعيش يف جمتمع خاطئ وبيئة خاطئةتكون بيئة اإلنسان  خطايا البشر اليت

                                                
 .٣٨٦ص:لسابقاملرجع ا  )  ١( 
 ].٢/١٢٦:[مدينة اهللا  )  ٢( 
أمام اجتياح أالريـك، مث ذهـب إىل    ٤١٠ناسك ومرشد روحي ،أقام زمنا طويالُ يف رومه وجلأ إىل أفريقيا يف : بيالجيوس  )  ٣( 

فلسطني ونال هناك حظوة األساقفة ،لكن سعي القديس أوغسطينس أدى إىل شجب أفكار بيالجيوس يف الغرب ، له بعـض  
 . ١٢٧م األميان املسيحي صمعج: أنظر.الرسائل واملقاالت الصغرى

 .١٥٣ص:، وتاريخ الفكر املسيحي٨٤ص :علم الالهوت النظامي:انظر  )  ٤( 
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١٤٧

أا هي اخلطيئة األوىل اليت ا دخلت اخلطيئة إىل عامل البشر، ولكن ال حيصرون اخلطيئة األصلية فيهـا  
يظهر عند ار وهذا التي. وعليه فاخلطيئة األصلية مكونه من مجيع خطايا الناس يف كل زمان ومكان. فقط

   .يالجيألنه يتوسط بني األغسطيين والبغربيون بالنظام الشبيه بالبيالجي؛ ويسميه ال .الالهوتيني الشرقيني
  :وننقل هنا بعض األقوال اليت تذكر هذا الرأي لعلها توضحه

 أما آباء الكنيسة اليونانية فرأوا أن خطيئة آدم كانت اخلطيئة األوىل، وأن:" يقول سليم بسترس
فاخلطيئة األصلية مكونة إذاً يف نظرهم ليس من خطيئة آدم وحسب، . ميع خطئوا بعد اإلنسان األولاجل

  .بل أيضاً من خطايا مجيع الناس
أصلها التارخيي ، فيتكلمون  إىل اخلطيئة يف ةلذلك بينما ينظر أغسطينوس وآباء الكنيسة الالتيني

ثة إىل مجيع البشر، ينظر آباء الكنيسة اليونانيـة إىل  اقترفها آدم وانتقلت منه بالورا" خطيئة أصلية"عن 
اخلطيئة يف واقعها اإلنسان الشامل، ويف هذه النظرة تصبح مسؤولية اخلطيئة مسؤولية شخصية يتحملها 

     .)١( "مجيع الناس كما حتملها اإلنسان األول
 هذا اإلنسـان يف ال بد لنا من االعتراف بأن :" ويفسر األب سليم بسترس خطيئة البشر بقوله

  .قد خطئ ، فال ميكننا إنكار خطيئته مجيع العصور وعلى مدى التاريخ 
، إنه عضو يف جمتمع، واألعضـاء يف اجلسـد   ليس فرداً عائشاً وحده يف جزيرة مث إن اإلنسان

 إين لست مسئوال إال عن اخلطايا اليت أرتكبها أنا نفسي، ولكن اخلطايا اليت الواحد يتأثر بعضها ببعض،
ضعاً خاطئـاً  واخلطايا اليت ارتكبها البشر على مدى األجيال خلقت يف العامل و. تؤثر يف غرييأرتكبها 

  .)٢( "وعندما أولد أنا إمنا أولد يف عامل خاطئ هو حباجة إىل خالص اهللا ونعمته ،مناقضاً إلرادة اهللا
ن من الغربيني مـن  إفن كان املشهور عند الشرقيني إال أنه ليس حمصورا فيهم إوهذا املذهب و

بسبب ما كان ألورجيانوس من ) اليونانية(وقد أمجع آباء الكنيسة الشرقية :" نسأيقول جيمس  .يأخذ به
وأنكروا أن اإلنسان جمـرم بسـبب اخلطيـة    » الشبيه بالبيالجي«النفوذ العظيم، على ما يشابه التعليم 

فتح قلبه لقبول النعمة اإلهلية وعلى العمل معها  األصلية، واعتقدوا يف قدرة اخلاطئ الذاتية املستقلة على
وما قيل . وال يزال ذلك من تعليم تلك الكنيسة يف شأن حالة اخلاطئ إىل وقتنا احلاضر. من تلقاء نفسه

غري أنه يف أثناء القرنني الثالث والرابع نشـأ  . يف آباء الكنيسة الشرقية يصح على مؤلفي الكنيسة الغربية
٣( )"وهي اليت ناضل عنها بعد ذلك أغسطينوس الشهري وجنح(آلراء أصح مما ذُكر  بينهم ميلٌ شديد(   

على أن الكنيسة الكاثوليكية مالت منذ زمـن اإلصـالح إىل النظـام الشـبيه     :" كما يقول 

                                                
 ]. ٢/١١٤: [ الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ١( 
 ].٢/١١٨[  :الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٢( 
  .٨٢ص:علم الالهوت النظامي   )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٤٨

  .)١( "بالبيالجي
وهو راهب كاثوليكي ،وكمثال على ذلك االجتاه يف الغرب نورد قول األب ميشال اليسوعي 

، خطيئة ال أحد مسئول "خطيئة العامل " يقول الكتاب املقدس إن هذه املواقف اتمعة هي:" وليق غريب
، "األصـلية " عنها مبفرده ولكنها تؤثر يف حياة اجلميع  ويدعوها علماء الالهوت املسيحيون اخلطيئـة 

  . )٢( "فيعنون بذلك أن البيئة اخلاطئة أثرت يف احلياة البشرية منذ بدايات اإلنسان
فإذا كان الشرقيون ال يقولون بأن اخلطيئة األصلية هي خطيئة آدم فما هي إذن اخلطيئة األصلية         

اخلطيئة األصلية هي حالة التضامن : " جييب على هذا السؤال سليم بسترس فيقول. ليت يتحدثون عنهاا
  )٣( "لمع خطيئة العامل، أي مع مجيع الذين خطئوا عرب التاريخ منذ اإلنسان األو

والشرقيون كذلك ال يقولون بعجز اإلنسان الكلي عن أن يكون له دور يف خالصه، بل لديه 
كن مستعداً لتقبلها ، بل إنه ال يستفيد منها ما مل يبة لنداءات اخلالص والتعامل معهاالقدرة على االستجا

  ٠ربيون من عجزه التام يعكس ما يراه الغ. ته تسامهان يف خالصهادفقدرة اإلنسان وإر. وراغباً فيها
، فاحتاج ئالً بني اإلنسان وبني خالص نفسهوأياً كان معىن اخلطيئة األصلية فإا قد ظلت حا

وذلك أن اإلنسان يف حالة  ؛وخملص بشروط خاصة، وتلك الشروط ال تتحقق يف اجلنس البشري إىل فاد
  .خالص نفسه أو خالص غريه اخلطيئة هو جمرم ومتعد على شرائع اهللا وبالتايل غري قادر على

، وال ميكن ل اهللا يقتضي اازاة على الذنبفإن عد .حقها لكن باملقابل الشريعة جيب أن توىفو
ويف ذلـك يقـول    .عليها وذلك الزم لتحقق عدل اهللا لإلنسان أن ينال املغفرة إال بعد حصول اجلزاء
يت وضعها اهللا يف البدء تـنص علـى أن   كانت الشريعة ال:"صاحب الفداء والكفارة يف الكتاب املقدس

وهذا املوت يتضمن ليس فقط هالك اجلسد بل انفصال الروح األبدي عـن   .قصاص اخلطية هو املوت
  .  )٤( "ن تلغى أو أن يبطل مفعوهلاوهذه الشريعة غري قابلة أل. اهللا

كن ألي إنسان أن ، ومل يا يف حال اخلطيئة غري ممكنةأ ومل يكن اإلنسان قادراً على التوبة إذ
كتاب الفداء والكفـارة يف الكتـاب   صاحب يقول  .يقدم كفارة عن ذنبه توازي مقدار حق اهللا فيه

جنسا وجمرما و ح من الناحية الروحية واألخالقيةأصب سقط اإلنسان يف اخلطية ويف الشر و عندما:"املقدس
اء اجلنس البشري قادرا أو راغبا ال رغبة له وال مقدرة إلصالح ذاته، ومل يكن هناك أي عضو من أعض

يف أن يأخذ مكان اإلنسان أو أن يتحمل عنه اآلالم واملوت وينقذه إنقاذا فعليا من سيطرة إبليس ومـن  

                                                
  .٨٤ص: لسابقاملرجع ا  )  ١( 
  .٧٤ص : مدخل إىل العقيدة النصرانية  )  ٢( 
 ]..١/١٢٠:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر   )  ٣( 
  .١٥ص:الفداء والكفارة يف الكتاب املقدس  )  ٤( 
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١٤٩

   .)١( "عبودية اخلطية الغامشة 
حق اهللا ال يكون إال بتقدمي ذبيحة خاصة بشروط خاصـة ـا   وهنا يقول النصارى إن إيفاء 

  .تفدى البشرية وتطهر 
  :هذه الشروط هي و
، فيجـب أن يقـع   م فداء من جنس البشر، أي إنساناً، ألن اخلاطئ بشرأن يكون الذي يقد  -

 .لذا جتسد ابن اهللا يف صورة إنسان. العقاب على جنس اخلاطئ
أن يكون هذا اإلنسان بال ذنب، وال خطيئة وال يوجد إنسان بال ذنب أو خطيئة، ولذا فـال    -

 .ن الرب والصالح أن يكون فادياً لإلنسانية ميكن إلنسان مهما بلغ م
 . )٢( أن يكون إهلاً ألنه ال ميكن لواحد أن يرتع خطيئة اجلميع إال إذا كان غري خملوق أي اهللا  -

اماً وإنسـاناً تامـاً   وهذه الصفات ال تتوفر إال يف املسيح ولذا يصر النصارى على كونه إهلاً ت
للشروط ليكون مستوف.  

أي أن ميوت  األمر مقبول ومستساغ عند النصارى،سيح العقاب نيابة عنهم، وهذا وهلذا نال امل
  .املسيح الربيء عنهم مع اعترافهم بأم هم اخلطاة

وتفسري ذلك عند الغربيني متوافق مع قوهلم يف محل اخلطيئة األصلية بالوراثة باعتبـار أن آدم  
دم ناب عن اجلنس البشرى حني عقـد معـه اهللا   وذلك أن آ .كان نائباً عن ذريته حني وقع يف اخلطيئة

عهد األعمال مث حني نقضه بأكله من الشجرة وعصيانه، ومن مث حسب هذا الذنب على ذريته باعتباره 
  .نائباً عنها

فهنا جنـد   ."ممثل البشرية الثاين" أو " ثاينآدم ال" فاألمر كذلك بالنسبة للمسيح الذي يسمونه 
عقد هو أيضاً مع اهللا عهداً آخر بعد سقوط آدم يف اخلطيئة وبطـالن عهـد   أم يقولون أن املسيح قد 

وذلك بأن يتجسد ويصلب كفـارة  فإن األب عقد عهداً مع االبن يفدي االبن مبوجبه البشر .األعمال
يب وال خطيئة وميـده بـالروح   ويلتزم األب يف املقابل بأن يهب له اجلسد البشري الذي بال ع ،عنهم

  .ويرفعه إليه ده ويعنيه، مث أن يقيمه من املوت بعد صلبهالقدس، وأن يعض
ويتحمل كل من األب واالبن مهاماً يف هذا العهد غايتها إنقـاذ اإلنسـان وخالصـه مـن     

 )٣(.اخلطيئة

  .وقد قام املسيح بإيفاء ذلك العهد وقدم نفسه فدية عن خطايا اإلنسان
                                                

 .٨ص:املرجع السابق  )  ١( 
  .٤٥٤ص:علم الالهوت النظامي: انظر  )  ٢( 
 ٤٣٤-٤٣٣ص : علم الالهوت النظامي: نظر ا  )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥٠

هي حالة التضامن مع إمنا اخلطيئة األصلية أما يف املفهوم الشرقي فإن اإلنسان مل يرث خطيئة، و
وباملقابل فبالفداء يصبح بإمكان اإلنسان رفض التضـامن إىل حالـة البشـر اخلـاطئني     . خطيئة العامل

واالنضمام إىل حالة التضامن املسيح، أي أن اإلنسان ليس حتماً عليه البقاء يف عامل اخلطيئة بل أصـبح  
فمن نال املعمودية فإنه يدخل . ة املفدية ويتم ذلك عندهم باملعموديةعنده خياراً آخر وهو عامل املسيحي

   )١( .من ضمن مجاعة املفديني خيلص من خطيئة العامل
  

  ؟كیف تم الفداء
، وهي حادثة حادثة الصلب اليت يزعمها النصارىمت الفداء عن طريق صلب املسيح وذلك يف 

حواري املسيح قد اتفق مـع اليهـود الـراغبني يف    ، وملخصها أن أحد )٢( ذكرا األناجيل النصرانية
، وهم بدورهم كانوا قد مبلغ من املال وبالفعل سلمه هلم التخلص من املسيح، على أن يسلمه هلم مقابل

ومن مث . دوشوا باملسيح عند احلكومة الرومانية واموه بأنه يطلب امللك لنفسه ويدعي أنه ملك اليهو
قام من قربه وظهر لتالميذه ومتبعيه وبقي معهم  ب ومات وبعد موته ودفنه، فصلحكم عليه بالقتل صلباً

يـل  ويف األناجيل تفاصيل كثرية وأحداث تلك القصة ختتلـف فيهـا األناج  . مث صعد إىل السماءمدة 
  . هو ما يتفق عليه النصارى ويؤمنون به اختالفات كثرية إال أن ما ذكر هنا

ذلك اتباعاً للكفارة اليت كانت معلومة لليهود يف التكفري و ،فاملسيح فدى النصارى بدمه وموته
فقد كان اليهود يقدمون ذبائح تذبح على . عن ذنوم والتطهر من جناسام، ونوال غفران اهللا ورضوانه

  .يد كاهن وتقدم قرباناً للتكفري عن خطيئة أو نيل رضوان أو التطهر من جناسة
ن تطهرهم فعلياً ومل تكن حتررهم من خطاياهم، وإمنـا  ويعتقد النصارى أن تلك الذبائح مل تك

  . كانت رمزاً لكفارة املسيح املستقبلية
ويتضح . هناك ارتباط كامل بني املسيح الكاهن، وتقدميه نفسه ذبيحة عنا:" نسأيقول جيمس 

شيء والقصد ببعض القرابني الدموية . ذلك من قرابني العهد القدمي، فبعضها دموي، وبعضها غري دموي
وببعضها شيء آخر، ومنها ما يتعلق بالكفارة، وهو املسمى بقرابني اخلطية، وأمهها ذبائح يوم الكفارة 

فيكون معىن قوله إن املسيح ذبيحة هو أنه ناب عن اخلطاة، أي محل ذنبهم واحتمل عقاب .. ...العظيم
ناًء على الكفارة، بل أنه صار من ليس مبعىن أن اهللا أخذ حيبهم ب. الناموس عوضاً عنهم، فصاحلهم مع اهللا

  .املوافق لصفات اهللا أن يغفر هلم ويردهم إىل الشركة معه وإىل رضاه
  

                                                
 ].١/١٢١: [الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر: انظر  )  ١( 
-١٩-١٨:(، ويوحنـا ) ٢٤-٢٣-٢٢:(، ولوقا) ١٦-١٥-١٤:(، وإجنيل مرقص)٢٧-٢٦: (إجنيل مىت اإلصحاح:  نظرا  )  ٢( 

٢٠.( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٥١

تعلّـم صـرحياً أن   ) والسيما الرسالة إىل العـربانيني (أن أسفار العهد اجلديد  وخالصة األمر
يحته، وأنه كما أن كهنوت العهد القدمي هو رمز لكهنوت املسيح، وأن ذبائح ذلك النظام رموز إىل ذب

وكما كانت . دم الثريان والتيوس كان يقدس تقديساً طقسياً كذلك دم املسيح يطهر النفس من الذنب
يف جماهلا اخلاص كفارة تقوم بالقصاص البديل، كذلك ذبيحة املسيح يف اال األعلى غري احملدود الذي 

واجلديد تكون الذبائح يف الفرائض املوسوية عند  وبناًء على هذه العالقة بني العهد القدمي. يتعلق به عمله
املسيحيني تعليم صريح وبرهان قاطع على أن عمل املسيح هو كفارة عن خطايا العامل وإيفاء للعـدل  

  .)١( "اإلهلي
عن مبدأ التكفري النيايب الذي تنوب فيه الذبيحة عن اخلاطئ يف  اويقول القس بسام مدين متحدث

ظهر طريقته الفعالة ملعاجلة هذه احلالة احملزنة يف وضعه موضع التنفيذ مبـدأ   أ ولكن اهللا:"حتمل القصاص
أو قانون التأمل النيايب، ذلك املبدأ الذي كان يظهر بصورة حسية يف نظام الذبائح الذي سنه موسى النيب 

لقدمي مل تكن ا ولكن تلك احليوانات اليت كانت تقدم كذبائح يف أيام النظام. يف فجر تاريخ بين إسرائيل
ن تشري وترمز إىل محـل اهللا أي  أفدورها إذن كان ب. ن تكفر عن ذنوب وخطايا الناسأيف ذاا قادرة ب

ئر الـذين  السيد املسيح الذي كان سيأيت يف ملء الزمن ليقدم جسده كذبيحة مقدسة ونيابية عن سـا 
  .)٢( "ميثلهم من اجلنس البشري

  .لتفسري الكفارة، وبيان غايتهاعند النصارى ثالثة آراء شهرية و     
د استوىل السكندري يف القرن الثالث امليالدي، وهو أن الشيطان ق )٣( رأي أورجيانوس:  أوهلا

، عاجز عن التخلص من سيطرته وقد قبـل  على اإلنسان بسبب خطيئة، وظل اإلنسان حبيساً للشيطان
نه انتصر علـى املـوت وهـزم    أ، إال انللجنس البشري ويشتريه من الشيطاملسيح أن يقدم نفسه مثناً 

، وهذا رأي يرفضـه النصـارى   وذلك ألنه كان بريئا من كل خطيئةالشيطان حني قام من األموات 
  .)٤( ألنه يتضمن أن املسيح قد قدم الكفارة للشيطان؛ املعاصرون

س مبقدار أن خطورة اإلهانة تقا ووه" التعويض" وهو ما يعرف بنظرية )٥( رأي أنسلم: الثاين      
من تكفري وإرضاء يتناسب  فكان ال بد ،سان فإن اإلهانة متجهة إىل اهللالشخص املهان ويف خطيئة اإلن

  . ، ولذا فلم يكن يف مقدور أي خملوق أن يفي بذلك ألنه ال يتناسب مع اهللا مع اهللا
                                                

  .٤٨٧:علم الالهوت النظامي  )  ١( 
 .١٥،١٦ص:الفداء والكفارة يف الكتاب املقدس  )  ٢( 
  .هذا البحث من ٦٥  ص: انظر ترمجته  )  ٣( 
  . ٤٧٤ص: ،و علم الالهوت النظامي٧١ص: مدخل إىل العقيدة املسيحية: انظر  ) ٤( 
رئيس أساقفة كنتربري، ومن أشهر فالسفة أوروبا يف القرن الثاين عشر امليالدي، أكد على أن احلقيقة : أنسلم الكنتربري  )  ٥( 

ة أؤمن لكي أفهم ، وليس (ويف تفسريات اآلباء، اشتهر بعبارةموجودة بشكل مباشر أو غري مباشر يف نصوص الكتاب املقدس، 
  .١٩٥ص:تاريخ الفكر املسيحي من جذوره اهللينيستية واليهودية حىت الوجودية: انظر). أفهم لكي أؤمن
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١٥٢

  .)١( فكان البد أن يتجسد االبن اإلهلي ويعدم نفسه فدية إلرضاء اهللا
 )٢( ة تأخذ ا طوائف كثرية من النصارى وخباصة الربوتستانت، بشقيها اللوثريوهذه النظري

  . )٣( والكلفيين
القرن السادس عشر حنو رأي  قد حنا مصلحو: " يقول جيمس أنس ناقالً موافقتهم لرأي أنسلم

خطية ، وحسب أن يتوب عن البشر يف حتمل عقامأن املسيح قبل طوعاً  )٤( ، فقال مارتن لوثرأنسلم
  )٦("إن املسيح محل يف نفسه عقاب اإلنسان اخلاطئ املدين:)٥( ليصريوا هم بر اهللا فيه، وقال جون كلفن 

  )٦("املدين
 نفوسهم فتنطلـق  أن موت املسيح يظهر حمبته للناس ويؤثر يف: )٧( رأي ابيالرد: القول الثالث
وتتحول حيام باجتـاه   ، وبذلك يتغريونوحيبون املسيح ألنه أحبهم أوالً ، فيتوبونعاطفة احلب فيهم

  .احلب بفضل موت املسيح عنهم
نسبته ألحـدى الفـرق    ماء النصارى به إال أنه ال ميكن لباحثةوهذا القول يأخذ بعض من عل

لكنه موجود يف كتابات  ،من كنائس النصارى تتبناه اإذ ال يوجد ما يدل على أن أي ؛النصرانية الكربى
متاما مثلما يصبح الطفل احملبوب طفـال   :" .ديان العامل إذ يقولمؤلفيهم مثل هوسنت مسيث يف كتابه أ

الذي أيقظ شعوره حبب اهللا له فيه استجابة اإلميان، يصبح إنسانا قادرا  )واملرأة(متعاونا كذلك الرجل 
الداخل إذا مت توفري اإلميان حبب اهللا لنـا  على أن حيب اآلخرين بنحو حقيقي وصحيح ، إن املفتاح يف 

                                                                                                  .)٨("ن كل شيء مهم سيتبع ذلك ويتلوه فإ وطيبته حنونا وخرييتة

                                                
  .٤٧٤ص: ،و علم الالهوت النظامي٧١ص: مدخل إىل العقيدة املسيحية: انظر  )  ١( 
 .الهنسبة إىل شخص لوثر أو إىل أعم  )  ٢( 
 .املذهب املنتسب جلون كلفن  )  ٣( 
بعد أن درس احلقوق ، دخل دير نساك القديس . يف أيسلينب  ١٤٨٣ولد يف . أول وأكرب رجال اإلصالح مارتن لوثر   )  ٤( 

يف . مث واصل الدروس الالهوتية ليسبح أستاذاً) . ١٥٠٧( يف إرفورت ، ورسم كاهناً بعد دخوله بسنتني . أوغسطينس
، أصبح دكتوراً يف الالهوت نادى بأن احلصول على اخلالص يتم باإلميان وحده ،و اقترح لوثر ، رداً على وعظ ١٥١٢

اليت لُصقت على باب كنيسة قصر فيتنربغ يف  ٩٥الغفرانات ، نقاشا بني بعض الالهوتيني ، فكانت القضايا الـ 
فأصدر . حرم البابا الون العاشر مواقف لوثر . ١٥/٦/١٥٢٠ويف . مل جير النقاش ن بل كان اإلصالح .  ٣١/١٠/١٥١٧

أنظر معجم . فانتشر تعليمه انتشاراً سريعاً يف مجيع البلدان اجلرمانية. لوثر ثالثة مؤلفات ميكننا أن نسميها بيان اإلصالح 
 .٤١٧ص:اإلميان املسيحي

" األسس املسيحية " له كتاب . باً محل امسه نشر يف فرنسا وسويسرا مذه.مصلح فرنسي ) :  ١٥٦٤ -١٥٠٩(كلفني جون   )  ٥( 
 .٣٩٩ص:معجم اإلميان املسيحي: نظرأ.جعل منه أكرب الهويت عرفه اإلصالح

 .٤٧٩ص :علم الالهوت النظامي   )  ٦( 
تاريخ للفكر املسيحي من جذوره :انظر.أبيالرد الباريسي فيلسوف الهويت فرنسي، من الذين ينتمون للقرن الثاين عشر  )  ٧( 

  .٢٠٦ص:هللينستية واليهودية حىت الوجوديةا
 .٤٥٥ص:أديان العامل   )  ٨( 
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٥٣

وبذلك نصل إىل املنطلق :" يقول متحدثاً عن احلب احملول الذيوكذلك األب ميشال اليسوعي 
ون من خالله موت يسوع، إنه منطلق احلب الذي يستطيع أن يؤثر يف قلوب املسيحي مالثالث الذي يفه

  .)١( "البشر ويبدهلا وحيول حياة اإلنسان

  ):عالقة الفداء بالمحبة اإللھیة(دوافع الفداء 
ويصـلب   ، ويعذب نفسه ويهـان ما الدافع الذي جيعل اإلله يفعل ما فعله من جتسد وتواضع

، وإسعاد هؤالء ارمني الذين عصوا شرائعه وانتـهكوا  اء البشركل ذلك ألجل فد. ويبصق يف وجهه
  .حدوده، مث صلبوه وأهانوه وآذوه وكفروا به مث قتلوه؟

وذلـك أن   ننا وحنن ندرس موضوع الفداء فإننا ندرسه كالزم من لوازم تفسري احملبة اإلهلية،إ
ورها، وأقوى تعـبري عنـها يف   احملبة اليت خرجت عن الثالوث واجتهت للبشر، اجتهت هلم يف أوضح ص

  .صورة االبن املتجسد املصلوب ألجل فداء اإلنسان وخالصه وحتقيق سعادته األبدية
  :الفداء هو هدف احملبة

فبالفداء ظهرت احملبة اإلهلية اليت كانت حصراً على أفراد الثالوث وتعدم لتشـمل اجلـنس   
  .نسان أن اهللا حيبه، وعرف اإلبالفداء ظهرت حمبة اهللا لإلنسان و. البشري

ومل تكن الكفارة ما محل اهللا على حمبة البشر، ولكنها فتحت باب :"سنِأيقول يف ذلك جيمس 
املصاحلة بينه وبني اخلطاة، بدون إهانة لشريعته املقدسة، ألنه إله حمب يقبل التكفري، واملصاحلة هي ذاا 

  )٢( ".مثر حمبته
لنعمة، ألن اآلب مل يكن مضطراً أن يقدم املسيح بدالً عن إيفاء املسيح هو من ا:" ويقول أيضاً

ولكن رد النعمة أوقف اآلب إجراء . البشر الساقطني، وال كان املسيح مضطراً أن يتخذ تلك الوظيفة
واملسيح من حمبته اليت ال نظري هلا رضـي أن يأخـذ   . الشريعة، وقبل اآلالم النيابية وموت ابنه الوحيد

وكل ما يناله اخلطاة من فوائد بسبب . طايانا وميوت عنا، البار عن األمثة ليقربنا إىل اهللاطبيعتنا وحيمل خ
  )٣( ."إيفاء املسيح هي عطايا جمانية وبركات ال حق هلم فيها

لقد خلصنا يسوع يف حياته عندما أظهر لنا بأقواله وأعماله وفرة حمبة : " ويقول سليم بسترس 
لذلك ترى املسيحية يف موت يسوع قمة  .يف أقصى حدودها يف موت يسوع وقد ظهرت حمبة اهللا. اهللا

  )٤( ".عمله اخلالصي
وقد أظهر لنا يسوع ... احملبة وحدها هي اليت ختلص اإلنسان يف مجيع أبعاده :" ويقول أيضاً 

                                                
 . ٧٨ص : مدخل إىل العقيدة املسيحية  )  ١( 
 .٤٧٠ص::علم الالهوت النظامي  )  ٢( 
 .٤٧٢ص: لسابقاملرجع ا  )  ٣( 
  ].١/١٩٣: [ الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٤( 
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١٥٤

لى مجيع يف حياته وأعماله عمق تلك احملبة اليت ليست حمبة إنسان آلخر بل حمبة اهللا نفسه اليت تنسكب ع
  )١( "الناس فتحي نفوسهم وختلصهم من عبوديتهم

وهذا يف رأي النصارى هو ،  واإلهانة والقتل من أجل من حيبفاالبن اإلهلي تعذب وحتمل األمل
  .أصدق تعبري عن احملبة احلقيقة

احلقيقية؟ نقول حيب اإلنسان  ما هي احملبة:" يقول صاحب الفداء والكفارة يف الكتاب املقدس
على أكمة   نرى حمبة اهللا هذه بشكل سامٍ...ن باحلقيقة عندما يتأمل هو نفسه بدال عن قريبه اإلنسا غريه

  )٢( . "حيث صلب املسيح يسوع)أي اجلمجمة (اجللجثة 
، ومل يكن هناك من أمر آخـر  الذي ظهرت به حمبة اهللا للنصارى الشيء الوحيد فالصلب كان

  .على إظهار تلك احملبة قادرٍ
واملوت عن احلبيب كان هو األمر الوحيد الذي ميكن أن يربهن على حمبة حقيقية فائقة فالفداء 

  .ملا يتصوره العقل البشري، فهي حمبة تعدت كل التوقعات
  . ضل وأصدق رمز للمحبة اإلهلية هلمولذا فإن الصليب عند النصارى هو أف

عاليم وال معجزات السـيد  ال مثال وال ت " :والكفارة يف الكتاب املقدس ءيقول صاحب الفدا
املسيح كشفت وأظهرت حمبة ورمحة وعدل اهللا بربهان قاطع نظري موته وبالتايل أصبح الصليب أفضـل  

   )٣( "رمز للمسيحية
رمحة وسيلة تنفيـذه وقاعـدة   ، والإن احملبة مصدر الفداء:" جاء يف موسوعة احلقائق الكتابية 

، ألن هذا هو أن يسعى المتالكه عن طريق الفداءمحته جيب فمن طلب نصيباً يف حمبة اهللا ور.... توصيله
  .)٤( "الطريق الذي رمسه اهللا

كمـا أن  . فالفداء أخص قضايا احملبة ،ية باحملبة كما يربطوا بالفداءوالنصارى ال يربطون قض
ا ال ،كمفداء عند النصارى دون ذكـر احملبـة  يف الفداء؛ لذا يندر أن يذكر ال األساساحملبة هي العنصر 

  .ميكنهم احلديث عن حمبة اهللا العظيمة هلم دون اإلتيان على ذكر الفداء والصلب 
من ناحية أخرى يقول النصارى أنه بالفداء ظهر سر اهللا وعرفه الناس بعد أن كـان مسـتوراً   

ـ   ،السر هو أن اهللا حمبة كعنهم وذل ة وأنه مثلث األقانيم والعالقة القائمة بني أقانيم الثالوث هـي عالق
فاألب حيب االبن واالبن حيب األب، واحملبة املتبادلة . احملبة، فإن السر الذي جيعل الثالوث ثالوثاً هو احملبة

  .بينهما هي الروح القدس

                                                
 ].١/١٩٣[  :لسابقاملرجع ا  )  ١( 
  .٦ص: الفداء والكفارة يف الكتاب املقدس   )  ٢( 
 .١٨ص: السابقاملرجع   )  ٣( 
 .١١٨ص : موسوعة احلقائق الكتابية  )  ٤( 
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١٥٥

ب ابنه للموت من أجلهم وحني قبل االبن املوت ومل يعلم اإلنسان أن اهللا حمبة إال حني بذل اآل
  .عنهم

ومبوت . يعرف اهللا كما هو خلالص عندمان على احلياة واحيصل اإلنسا: " يقول سليم بسترس 
، د ظهرت لنا يف حياة يسوع وأعمالهوتلك احملبة ق .اهللا حمبة: يسوع على الصليب انكشف لنا سر اهللا 

، ومن فمن يؤمن بيسوع ومبا ميثله خيلص وظهرت لنا يف أقصى حدودها يف موت يسوع على الصليب
اإلميان يف املسيحية هو اإلميان .ص على هذه األرض وحيى مع اهللا إىل األبدحيى حمن تلك احملبة جيد اخلال

   )١( " بأن اهللا حمبة 
عندما تنظر إىل الصليب نرى حمبـة اهللا  :"ويقول صاحب الفداء والكفارة يف الكتاب املقدس 

روح القدس وحمبة ال ،باألب الذي نظم تدبري االبن الذي قام بفدائنا يف جسده وذلك مبوته على الصلي
   )٢( "الذي يطبق عمل املسيح يف قلوبنا 
  :بالفداء حتقق العدل يف إطار احملبة

  .وذلك يأيت حني يعلل النصارى احلاجة إىل الفداء بإزاء القول باحملبة اإلهلية
. طيئة بدون شروط، أو مبجرد التوبةفإن األوىل أن تتجه احملبة مباشرة إىل الصفح والعفو عن اخل

حبسـب   –وهاتان الصفتان تسـتوجبان  . لن أن من صفات اهللا القداسة والعدصارى يقولوأن الن إال
ما بالقصاص من اجلاين، إاستيفاء احلق من اجلاين، وإيفاء الشريعة اإلهلية حقها وذلك يتحقق  –تقادهماع

  .النيابة عنه يف حتمل العقوبة و إما
م وبذلك حتقق العدل ولكن يف إطار وقد حتمل عبء التكفري عنهم حني قبل نيابة املسيح عنه

  .احملبة 
وبذلك حيمي قداسته مـن   فإن احملبة اإلهلية العظيمة هي اليت دفعته ليفدي البشر بابنه الوحيد،

  . االنتقاص وحيقق العدل، وخيلص حمبوبيه من أن يهلكوا
  :عادة لتلك احملبةإوالفداء هو  حب النفس إىلاخلطيئة هي التحول من حب اهللا 

التحول من حـب   الفكر النصراين تظهر اخلطيئة اليت جيعلون وجودها سبب الفداء على أيف ا
  . حب النفس إىلاهللا تعاىل 

االنقطاع إرادي ألنه لو ظلت إرادة اإلنسان األول ثابتة على حمبة اخلري الال ":يقول أوغسطني 
  .)٣( "ا، نور عقلها ونقطة االرتكاز لقلبها، ملا ابتعدت عنه إىل ذامتغري

لقد أراد اإلنسان أن يكون مستقال وأن يعتمد على نفسه،  :"شارحا رأي أوغسطني  شيقول بول تل
                                                

 ].٢/٢٠١:[ الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ١( 
 .٦٢ص:الكفارة والفداء يف الكتاب املقدس  )  ٢( 
 ]. ١٨٦/ ٍ ٢:[مدينة اهللا  )  ٣( 
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١٥٦

  .)١( "هو الذي بتره أو قطعه عن احلب الصحيح هللا وهذا كان يعين أن حبه لنفسه بطريقة خاطئة
، سان غريبة عنهليست تعدياً على شريعة يعتربها اإلن يف الفكر املسيحي اخلطيئة:" بترسيقول سليم 

إـا   .حياته، ذاك اإلله الذي يرى فيه املسيحي عمق كيانه ومصدر وجوده وغاية بل هي تنكر حملبة اهللا
  ...معه ومع الناس الذين خلقوا على صورته ومثاله ةرفض للدخول يف حوار حمب

تلـك   ،تكون عالقته معه عالقة حمبة وثقـة ، وأراد أن  خلق اإلنسان على صورته ومثالهفاهللا
 .معهإال أن اإلنسان رفض اهللا وقطع العالقة . يلة بأن توجد كائناً حراً خالقاًالعالقة اليت هي وحدها كف

  .)٢( "فاخلطيئة األساسية هي رفض اإلنسان الدخول يف عالقة حمبة مع اهللا
  .عادة عالقة احملبة اليت انقطعت باخلطيئةإ مقصدهوعلى ذلك فالفداء كان 

  : غري مرتبطة بغاية رفع اخلطيئة الصلب نتيجة حمبة
ة قد ارتبطـا بوقـوع   ومما سبق من عالقة احملبة بالفداء يظهر أن الفداء بشقيه الصلب والقيام

 ل الشاغل إلله النصارى فخطط خـالل اإلنسان احملبوب يف اخلطيئة، مما جعل خالص اإلنسان هو الشغ
ني جتسد ابن اهللا يف صورة املسيح ومن مث صلب تاريخ البشرية هلذا الفداء حىت جاء الوقت احملدد له ح

  .وفَدى النصارى
إال أن هناك رأياً جيعل الصلب والقيامة مرتبطان مبحبة غري مسببة باخلطيئـة، فـاالبن كـان    

اليت كانت ستظهر حىت ولو  ع معه اجلنس البشري رد احملبةألبيه لريف عويقوم، ويرتفسيتجسد ويصلب 
  .مل يكن هناك سبب هلا

لقد :" الذي ينقل لنا حنا اخلضري رأيه بإجياز فيقول )٣( وأهم من يقول ذا القول كارل بارت
ظل معلموا الالهوت التقليديون يتبعون يف دراستهم العقائدية وبطريقة منظمة البدء مبعاجلـة عقيـدة   

اعتقدوا بأن اخلطية ، ولقد اتبع التقليديون هذا النظام ألم لسقوط واخلطية مث عقيدة املصاحلةمشكلة ا
هي السبب األساسي الذي اضطر اهللا معه إىل القيام بعمل املصاحلة، أو بتعبري أخر لقد ظن التقليـديون  

أن دخول اخلطية إىل العامل هو السبب األساسي الذي دفع ) بروتستانت ، وكاثوليك وطوائف أخرى(
  .اهللا لعمل املصاحلة وملوت املسيح أيضاً

بأن اخلطية ودخوهلا إىل العامل مل تكن السـبب األساسـي واجلـوهري يف    وأما بارت فيعتقد 
وحيد لكي ميـوت  ولكن الذي دفع اهللا إىل أن يبذل ابنه ال .الصليباملصاحلة وال يف موت املسيح على 

                                                
 .١٥٧:سيحيتاريخ الفكر امل  )  ١( 
 ].٢١٣/ ٣:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر   )  ٢( 
. أستاذ جامعي يف أملانيا ، مث يف بال بعد طرده على عهد هتلر . الهويت بروتستانيت شهري ) . ١٩٦٨ -١٨٨٦(  كارل بارت  )  ٣( 

ملعاصـر، حـىت خـارج الكنـائس     أثر يف تاريخ الكنيسة وعلـم الالهـوت ا  ) جملداً  ٢٦" ( أصول العقيدة " أهم مؤلفاته 
 ٩٣ص : معجم األميان املسيحي: أنظر.الربوتستانتية
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: " حمبة أبدية قد أحبـه   ا، ألريقها قطع اهللا عهداً مع اإلنسانهو احملبة اليت عن ط وحيتمل هذه اآلالم
 )١( )٣:١٦يـو  " ( ه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن بـه  ألن

. فاخلطية إذن مل تكن السبب األساسي يف املصاحلة، ولكنها كانت  فرصة عن طريقها أظهر اهللا حمبتـه 
الشيطان بأن يقوم  مل يكن جمرباً أو ملزماً أو مضطراً بسبب اخلطية اليت هي ناحية سلبية ومن عمل واهللا

باملصاحلة مع اإلنسان، لكن ما دفع اهللا لكي يتخذ هذه اخلطوة اإلجيابية وأن ميد يـده لكـي يصـاحل    
صـحيح أن  . بل هي هبة اهللا اليت ال ميكن قياسـها  طية وال حىت اخلطية اخلاطئة جداًاإلنسان، ليس اخل

املصاحلة ليس هو أن اإلنسان كسـر   ولكن ما دفع اهللا لعمل اخلطية هي كسر العهد وتعدي الوصايا،
، وألجله كانت هذه احملبة، وبسببها أحب وحيب اإلنسان وقطع معه عهداًالوصايا فحسب، بل أن اهللا 

العهد الذي كسرته اخلطية واإلنسان، فعندما قال يسـوع   ن معلقاً على الصليب لكي يتمم هذاتراه اآل
إنه قد أكمل جتديد العهد الذي قطعـه اهللا مـع   : ، أراد بذلك أن يقول " قد أكمل:" على الصليب 

  . )٢( "اإلنسان والذي كسره هذا األخري
  

                                                
 ). ٣:  ١٦:(إجنيل يوحنا : أي  ) ١( 
 ].٣٥٠-٣٤٩/ ١: [ تاريخ الفكر املسيحي  )  ٢( 
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١٥٨

  المبحث الثاني
  نتائج الفداء

       
  : ينتج عن الفداء ما يسميه النصارى باخلالص واخلالص يشمل عندهم أمرين مها 

 .التربير   -
 .التحرير  -

متربرين "اليت وردت يف رسائله مثل قولهس هذا املصطلح هو من مصطلحات بول:  أوًال التبریر
جماناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع املسيح الذي قدمه اهللا كفارة باإلميان بدمه إلظهار بره من أجل الصفح 
عن اخلطايا السالفة بإمهال اهللا إلظهار بره يف الزمان احلاضر ليكون باراً ويربر من هـو مـن اإلميـان    

  .)١( "بيسوع
فالرب قد يأيت مبعىن التربير القضائي، وقد  ،النصارى يعين أحد أمرين أو كالمها معاً والتربير عند

  .مبعىن التربير الذايت  يأيت
أي مل  التربير القضائي يعين أن اهللا قد عفا عن اإلنسان بسبب الفداء وبرأه من ذنوبه وخطاياه،و

ـ  وهذا "  :التربير القضائي نعزيز عيقول فهيم  .تعد حتسب عليه  رالتربير هو عنصر واحد مـن عناص
إن هذا العنصر معناه أن اهللا قد اعتربه يف املسيح مربراً ومل ... اخلالص الذي يقوم ا اهللا يف حياة املؤمن

  . )٢( "يعد حيسب له خطاياه بل حسبه مربراً باإلميان يف شخص املسيح
هو القاضي الذي حيكم برب هللا الذي والتربير القضائي يصبح به اإلنسان مربراً ال باراً ألنه عمل ا

  .اإلنسان
فهذا التربير الذي حيكم به اهللا لإلنسان هو مثرة الفداء وهو أمر قضائي يتعلق حبالة اإلنسان يف 

، وإمنا بره يأيت تبعاً لذلك عن طريق نسانية وال حيوهلا إىل نفس بارهنظر اهللا لكنه ال يتعدى إىل النفس اإل
وعلى ذلك ... يقدس النفس اإلنسانية حىت تصل إىل مرحلة الرب ح القدس الذيمنح النعمة وحلول الرو

يقول . ب خاطئاًإال أنه ال حيس. لنعمة والروح القدساإلنسان حيمل الطبيعة اخلاطئة إىل جانب وجود ا
     )٣( ")خاطئ وبار يف آن معاً( :لوثر عن حالة اإلنسان تلك إنه

الذي به يسمى اإلنسان باراً، وذا املعـىن   الذايت واألخالقي الربمن الرب فهو  أما النوع الثاين
فإن النصراين حيصل بالفداء على تغيري يف طبيعته وكيانه األخالقي، ويتحول من إنسان خاطئ وفاسـد  

وذلك أن مثرة فداء املسـيح مل   ،قضائياً وأخالقياً وذاتياً فهو بار. نسان بار وصاحل الطبيعةالطبيعة إىل إ
                                                

، )٩-٨- ٥:٦: ( ، و روميه)١٥: ٢:(غالطية:نظراولالطالع على نصوص بولس يف الرب ) ٢٦-٢٤ك  ٣(الرسالة إىل  روميه  ) ١( 
 ).  ٩و٨:  ٣: ( ،ووفيليب )١٧:  ٢ (: ،وغالطية) ١١و٦:٦:(، ورومية ) ١٢:  ٥:(  ٢كونثوس

  .٢٠٥ص: الفكر الالهويت يف كتابات بولس  )  ٢( 
 ].٢/١٦٤:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر   )  ٣( 
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حسبان بر املسيح الذايت ملـن   لعند التجاوز عن اخلطيئة واعتبار اإلنسان بريئاً وإمنا تعدته لتشمتتوقف 
  .آمن به وبفدائه، فيكون للنصراين طبيعة املسيح البارة

  . م١٥٤٧الذي عقد يف عام  ، وقد نص عليه امع التريدنتيينويأخذ الكاثوليك ذا القول
وقد خلص سليم بسترس النقاط اليت  ٠ر ومن قال بقولهوأوضح مذهب الكاثوليك، وحرم لوث

، حبيـث ال  علت الناس عبيداً للخطيئـة أن اخلطيئة األصلية قد ج: " تناوله امع وقررها ذا الشأن 
  .يستطيعون احلصول على التربير بقواهم الطبيعية أو بتتميم الناموس

وحيصل علـى   املسيح ويصبح ابنا هللام الآاملسيح مبوته، بررنا، ومن يولد من جديد يشترك يف 
  .النعمة اليت تصريه باراً

 .تربير اإلنسان يتم بالعمودية
التربير ليس جمرد غفران اخلطايا بل جتديد اإلنسان الداخلي بتقبل النعمة، فاإلنسـان اخلـاطئ   

 .يصبح باراً يف صميم كيانه ووارثاُ للحياة األبدية 
  .)١( "األعمال الصاحلةالرب الذي حيصل عليه اإلنسان ينمو ب

ير يكون تربيـراً قضـائياً   ومثرة اخلالف هنا هي يف لزوم األعمال للتربير، فإن القائلني بأن الترب
 باألسرار اإلتيانوخباصة  ، يقولون أن هذا التربير ال يكون مبجرد اإلميان ولكنه ينمو بالعمل الصاحلوذاتياً

على التربيـر واخلـالص إال    وعليه فاإلنسان ال حيصلمع، كما ينص ا. اليت أمهها املعموديةالكنسية 
  .فإن التربير هو عمل املسيح مكمال بعمل اإلنسان بالعمل،

اهللا  ، وبذلك فإنه جمرد قرار يتخـذه ن إن التربير هو تربير قضائي فقطأما الربوتستانت فيقولو
من يح املصلوب يحسب عند اهللا مربرا فالنصراين حاملا يؤمن باملس. يف حقهم مبجرد إميام باملسيح تعاىل

وبذلك فـال دور  . طهر ويصبح بال خطيئة حمسوبة عليه، وحيسب له عمل املسيح التكفريي فيتخطاياه
  . لعمل اإلنسان يف حصوله على التربير واخلالص 

 :عالقة التبریر والخالص باألعمال
ـ وأن . يف حني يركز الكاثوليك على أن األعمال أساس يف اخلالص ل اخلالص والتربير ال حيص

يرى املصلحون الربوتستانت أن التربير واخلالص حيصالن للمرء يف حلظة . إال باإلميان واألعمال الصاحلة
إميانه باملسيح وما األعمال إال مثرة ذلك اإلميان إال أا ليست شرطاً للخالص فاملؤمن خيلـص ويتـربر   

  .سواء عمل أو مل يعمل
موقف العلماء الذين يتمسكون : " القول لعلماء القارة األوروبية يقول وينسب فهيم عزيز هذا 

مبا جاء به اإلصالح وما أعلنه مجيع املصلحني يف القرن السادس عشر وما حلقه من أن التربير باإلميان هو 

                                                
 .بتصرف] ٢/١٦٤:[املعاصر  الالهوت املسيحي واإلنسان  )  ١( 
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١٦٠

كذلك يتمسك ذه العقيدة كـل علمـاء   . كلة -يعين بولس-األساس الذي عليه يبىن تفكري الرسول
ألوروبية وخصوصاً األملان الربوتستانت يف العصر احلديث من أمثال بولتمان وكزمان كونزملان القارة ا

  )١( "وبرميايس وغريهم 
إذ كان لوثر يصر  ؛وهذه املسألة هي من املسائل اليت بسببها انفصل الربوتستانت عن الكاثوليك

سة الكاثوليكيـة تـرفض ذلـك    على أن التربير واخلالص حيصالن باإلميان وحده يف حني كانت الكني
  .وتعتربه هرطقة

جاء عند بـولس يف هـذا   ولوثر يف ذلك متبع لبولس يف معىن التربير وأنه باإلميان فقط، ومما 
، بل بإميان يسوع املسيح، آمنا حنـن أيضـاً   سإذ نعلم أن اإلنسان ال يتربر بأعمال النامو:"الصدد قوله

 )٢( "ألنه بأعمال الناموس ال يتربر جسد مـا  . ال الناموسر بإميان يسوع ال بأعم، نترببيسوع املسيح
  .)٣( ويبالغ بعض الربوتستانت فيقول إن األعمال الصاحلة مضرة للخالص

رب ال بد إال أن الكاثوليك يرون أن بولس قد اختذ هذه العقيدة يف مواجهة الذين ينادون بأن ال
ا فإن عقيدته تظهر فقط يف رسالتيه إىل أهـل  ولذ -أي الشريعة املوسوية  -أن يكون بأعمال الناموس

ولكن علمـاء  :"يقول فهيم عزيز يف ذلك .لكنه مل يقصد أن اإلميان ارد يربر ،)٤( رومية وأهل غالطية
كثريين من اجليل الذي سبق هؤالء مع بعض علماء هذا اجليل خيتلفون يف هذا الرأي ويعتقدون أن هذه 

قط عندما كان حيارب ضد أولئك الذين ينادون بأن الرب ال بـد أن  العقيدة وردت يف تفكري الرسول ف
  ٥"يكون بأعمال الناموس
وإمنا خالفهم حول األعمال  ر،يعة املوسوية ال حيصل به التربيأن إتباع الشرعلى  فاجلميع يتفق

  .اليت جتعلها الكنيسة طقوساً عبادية
  : التحریر: ثانیًا

يرى النصارى أن املسيح بقبوله الصلب وفدائه للنصـارى   هذا هو النتيجة الثانية للفداء، حيث
  .العبودية اليت حرر املسيح منها اإلنسان؟وهنا يأيت السؤال ما قد حررهم،

  : دات إا يف نظر النصارى نوعان من املستعبِ
  .عبودية الناموس :  األوىل
  .ةئعبودية اخلطي: والثانية

                                                
 .١٩١ص  : يف كتابات بولس الالهويت رالفك  ) ١( 
  ).١٦: ٢: (الرسالة إىل غالطية  )  ٢( 
 ].٢/١٦٦:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر : نظرا  )  ٣( 
 .١٩٢ص : الفكر الالهويت يف كتابات بولس : انظر  ) ٤( 
 .١٩٢ص : الفكر الالهويت يف كتابات بولس    ) ٥( 
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١٦١

  :عبودية الناموس
يت فرضها على بين ى يهوداً حتت حكم الناموس والشريعة املوسوية الكان املسيح وأوائل النصار

وكانت األنبياء تسوس ا بين إسرائيل، حىت جاء بولس وأعلن أن املسيح مبوته علـى   ،إسرائيل دهوراً
، فلم يعودوا بعد مستعبدين خاضعني له، بل نالوا رهم من حكم الناموس، وأسقطه عنهمالصليب قد حر

ه إذ كان الناموس هلم كالعبد الذي يفرض سيطرته على سيده القاصر ليؤدبه ويهيئ ؛البننيالتبين وحرية 
وهذا الفكـر لبـولس   . هو السيد ويتحرر من سيطرة العبد يصبح ،ملرحلة النضج، وحني ينضج الطفل

  .ورومية ء يف رسالتيه إىل غالطية،يظهر جبال
أنتم أيضاً قد حتررمت للناموس جبسد لكـي   يا أخويت إذاً: " يقول بولس يف رسالته إىل رومية ف

ألنه ملا كنا يف اجلسد كانت أهواء اخلطايـا الـيت   . ذي قد أقيم من األموات لتثمر هللاتصريوا آلخر لل
؛ إذ مات الذي كنـا  وأما اآلن فقد حتررنا من الناموس. تعمل يف أعضائنا لكي تثمر للموت بالناموس

  .)١( " بعتق احلرف جبدة الروح ال، حىت نعيد ممسكني فيه
شـريعة  ((معنـاه   األصـل اسم يونـاين  : "والناموس كما يقول قاموس الكتاب املقدس هو         

  ))...قانونأو
واالجتماعية  ةبوحي من اهللا، يف احلقول املدني وهو الشريعة اليت وضعها موسى، :ناموس موسى

نزهلا أيف الوصايا العشر، وهي الوصايا اليت ختتصر شريعة موسى  األديبويف احلقل  ...والطقسية واألدبية
الناموس املوسوي يف احلقل الطقسـي فهـو    أما...على موسى يف جبل سيناء يف لوحني من حجر اهللا

  .)٢( "يف عالقات البشر مع اهللا ، اهللا إىليف التقرب  تباعهاا إىلجمموعة الشعائر اليت دعا موسى 
وأسقط سـلطانه  ، قد وىف حق الناموس من ناحية عنهمالنصارى يعتقدون أنه مبوت املسيح و

، بل انتقل النصارى إىل عهد جديد ال د أحد يدان بالناموس أو جيازى بهعنهم من ناحية أخرى  فلم يع
  . حملبة وهو عهد النعمة كما يسمونه، والذي ال أوامر فيهحاكم فيه إال ا

وتتمثل هذه اإلعانات يف غفـران   ،هت من اهللا إلمتام إرادته ومقاصدوإمنا فيه إعانات وإمدادا
اخلطايا بإزالة ظلمتها من القلب، وإعطاء الروح القدس للنفس ليعمل فيها وجيددها أي جيعلها نفسـاً  
جديدة خمتلفة عن النفس السابقة اليت كانت فاسدة بسبب اخلطيئة؛ إذ يصبح النصراين يف عهد النعمـة  

  .دون حاجة إىل شرائع وأحكام وعقوبات تفرض عليه بارا، ومؤيداً بالروح القدس يهديه وينري له
، جبسد ا حتمله الرب يسوع من آالم جسديةأي مب: " يقول مىت هنري يف تفسري كالم بولس 

املسيح املصلوب، متنا عن الناموس باحتادنا مع جسد املسيح السري، ومل تعد لنا عالقة بالناموس أكثر 

                                                
  ).٦-٤:٧:( الرسالة إىل رومية  )  ١( 
 .٩٨٧ص: اموس الكتاب املقدسق  )  ٢( 
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١٦٢

  ٠)١( "من عالقة العبد امليت بنري سيده 
ولعل هذا : " الح اإلنسانعن إص -حبسب اعتقاده-ويقول فهيم عزيز موضحا قصور الناموس 

، هلا صفتها اإللزامية اليت ال تنبـع  عدة أعمال وقوانني وشرائع خارجيةكامن يف أنه يتكون من  القصور
   .)٢( "من نفس اإلنسان بل هي أوامر وديدات خارجية ال تعطي قوة لإلنسان لعملها 

إن : " ارن برسوم ميخاييل بني وضع اإلنسان حتت الناموس ووضعه حال النعمة فيقـول  ويق
سـت يف  أي قم أنت بالعمل مادمت قد آن "فعل كذا ا" الذي يضع نفسه حتته الناموس يقول لإلنسان 

ي أ" صلّ" أو " ال ختف آمن فقط" ، أما النعمة فتقول ملن يضعه اهللا حتتها نفسك القدرة على القيام به
   .)٣( "اترك العمل هللا ليعمله بالنيابة عنك ما دمت قد اقتنعت بعجزك عن القيام به 

  .ماذا بقي من الناموس عند بولس وتالميذه؟
 ةاجلديدة، حياالوصية والشريعة والسلوك يف احلياة  ي، فهبقيت وصية واحدة هي وصية احملبة

  .النصراينالتحرر 
، فالنـاموس  طقسي فهو مرفوض ر، كعنصجيء املسيحقد انتهى الناموس مب":عزيزيقول فهيم 

  .احملبةالباقي إذن هو العنصر األخالقي املكمل يف 
، ولكنه لرب وكمجموعة من الفرائض الطقسيةوهكذا أى املسيح مبجيئه دور الناموس كوسيلة ل

حملبة يستطيع روح القدس ومدفوع باذا فكل مسيحي مملوء من الكوه ،بقاه وفسره كتعبري عن إرادة اهللاأ
  .)٤( "يتمم هذا الناموس، فلقد أضحى ناموس املسيح أن

األخالقيـة،  يف العهد القدمي ويف سائر الديانات واملنـاهج  :"ويقول كتاب التجسد فيض احملبة
أما يف اإلجنيل . لشرائع فاإلنسان البار هو اإلنسان الذي يتبع ا. والقواننيالرب وفق األمانة للشرائع  سيقا

  .)٥( "حمبة اهللا اليت حترر املستعبدين وتفك قيود اخلطاة وفالرب هو نعمة من اهللا، ه املقدس،
 اوهكذا فالنصارى يرون أنفسهم أحرارا من شريعة موسى وأحكامها أوامراً ونواه وحـدود  .

 .عقابولكن بعضهم يستبقي الوصايا األخالقية من جانبها اخللقي فقط دون أن يترتب عليها حكم أو 
فالنصراين حر يف اختيار املسلك الذي يسلكه يف حياته مادام يؤمن أن الروح القدس يؤيده ويربه  وعليه

  .فهو على بصرية إهلية روحية وليس عبدا ألوامر ونواه خارجية 
  

                                                
 )٢/٢٥٠:( التفسري الكامل للكتاب املقدس  )  ١( 
  .١٠٦ص:الفكر الالهويت يف كتابات بولس الرسول  )  ٢( 
 .٣٣٠ص:موسوعة حقائق الكتابية   )  ٣( 
 .١١٣ص:املرجع السابق  ) ٤( 
  .١٤٧ص: التجسد فيض احملبة  )  ٥( 
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١٦٣

  :ثانياً التحرر من عبودية اخلطيئة واملوت
ـ  وللموت،كان النصراين قبل صلب املسيح عبداً للخطيئة  م اخلطيئـة  وذلك أنه خاضع حلك

ولكن بعد صلب  .سابقاًوسيطرا نتيجة لعجزه األخالقي عن التوبة والتخلص من اخلطيئة كما ذكرنا 
املسيح وحصول الفداء أصبح اإلنسان قادراً على التخلص والتحرر من خطيئتـه، وغلبـة شـهواته،    

  .بالفداء حراً هعبداً، وصريورترادته، وبذلك يصح كونه إوالسيطرة على نفسه، و
فعاقبه اهللا  الشجرة،فآدم عصى باألكل من  .وتبعاً للخطيئة كان سلطان املوت إذ هو عقوبتها

بأن فرض عليه املوت يف حني كان خملوقا على صورة اهللا غري قابل للموت، إال أنه نتيجة جلرمه حكـم  
ا وزوال إمثها مل من اخلطيئة وزواهل رولكن بعد التربي .العاجلواملوت كان عقاب اخلطيئة .  عليه باملوت

يعد للموت على اإلنسان قدرة، فإن املسيح قد هزم املوت حني قام من األموات، وقيامته رمز لقيامـة  
  .هكذا يفسر النصارى التحرر من املوت عن طريق الفداء. كل الذين نالوا اخلالص مبوته

روحية أو . ةوقد وصف الكتاب املقدس كل أضرار اخلطي. املوت أجرة اخلطية:" ( نسأيقول 
ونِسـب  ). ١٧: ٢تك ). (يوم تأكل منها موتا متوت  ألنك(جسدية أو عقابية بكلمة موت كما قيل 

أما موت املؤمن فليس قصاصاً، ألن املسيح قد أخذ ). ١٢: ٥رو (دخول املوت للعامل إىل فعل اخلطية 
. نتقال إىل احلياة األبديةعلى نفسه القصاص أي عقاب الشريعة بتمامه، فصار املوت للمؤمن واسطة اال

وكما أن كل مصائب املربرين أمر من أمور التأديب األبدي ال القصاص الشرعي، كذلك املـوت ال  
  .)١( "يعترب عالمة غضب اهللا، بل واسطة حمل املؤمن إىل دار البقاء

الذي هو عقاب علـى خطيئـة،    للنصراين فهو خيتلف عن موت غريه أما املوت الذي حيصل
إن موت النصراين هو موت جسدي  ويقولون. وت النصراين جمرد واسطة للوصول للحياة املوعود امف
  .وهو ما يكون موتا لإلنسان ،موت غريه فهو موت جسدي وروحي أما، طفق

، وإن كانت النفس متأكدة من أا ، بالعمق، يف طبيعة املوتعلينا أن نتأمل:" يقول أوغسطني 
إا خلالدة، مبعىن أا لن تنقطع عن أن حتيا وتشـعر علـى طريقتـها    . ص الن متوت، فلها موت خا

غري أن النفس متوت عندما يتخلى اهللا عنـها،  . ، وال حييا بذاتهة، واجلسد ميوت وحيرم من  احلياةاخلاص
  .)٢( "وهكذا فإن موت االثنني معاً هو موت اإلنسان. كما ميوت اجلسد عندما تتخلى النفس عنه

م موت حقيقي تناول ذريتـهم بأسـرها، إذ ال   ، حل فالناس األوائل الذين خطئوا" :ولويق
ذي ، حىت إن املوت الت القضاء الذي شوه بالعمق كيامفظاعة اخلطيئة استحق يلدون من خيتلف عنهم

  . شرطاً طبيعياً  ح بالنسبة إىل أجياهلم املتعاقبة، أصبعوقب به األوائل بسبب خطيئتهم
  

                                                
  .٦٤٣ص: علم الالهوت النظامي  ) ١( 
 ]. ١٠٩/ ٢:[دينة اهللا م  )  ٢( 
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١٦٤

كـل مـا   بفرضت عليه أن يعيش يف أعضائه  عة البشرية اليت تشوهت فيه وفسدتلكن الطبي
ة باخلطيئـة  يعاقب ويلد كائنات مرتبط ويستسلم إىل املوت، لكونه جمرماً للشهوة البشرية من ثورات،

، بقى هلم أن يتحملوا موتاً واحداًي األبناء من قيود اخلطيئة  بنعمت ولكن عندما حيرر الوسيط. واملوت
إىل املوت الثاين وإىل ما يستوجب من تكفـريات   صال النفس عن اجلسد دون أن ميروا، وقد حترروانفا

   .)١( "إىل األبد
، وكالمها حيمل الوصف فكالمها يسمى موتاً وال يوضح النصارى ما الفرق الفعلي بني امليتتني

    ٠الواحد للموت
  

ويستفيد من  يتحقق له اخلالص فعلياًأي من الذي   الذي ذكر يرد سؤال من الذي خيلص؟بعد 
  موت املسيح على الصليب؟

  !!الذي خيلص هو النصراين فقط : اإلجابة
لبشـر مجيعـاً   ، أي قدرا على تكفري خطايا ان بكفاية كفارة املسيحفمع أن النصارى يقولو

طريقة اليت ـا  األصح الإال أم خيتلفون فيمن ينال فائدة تلك الكفارة، أو ب. واستيعاب خالصها هلم
  .بعض دون همبعضيستفيد 

، داً للشهوة واخلطيئةاإلنسان بعد سقوطه فقد القدرة على خالص نفسه، وظل عب أن فعندهم
. فهو عاجز بذاته وبأعماله عن نوال اخلالص، ولكن مبوت املسيح على الصليب ومحله اخلطيئة عنـهم  

اليت ا يكفر خطاياه ويهديـه  ه نعمة اخلالص وذلك بأن منح. ص أصبح اإلنسان يف دائرة إمكان اخلال
، فيكون ا قادرا علـى  هوات على نفسهو خيلصه من تسلط الش ،ينري قلبه ويعينه على فهم النصوصو

  .تتميم إرادة اهللا 
فمن الذي ينال هذه النعمة ؟ هنا  النعمة،وهكذا فاملسيح مات عن اجلميع، ونتيجة موته نوال 

  .خيتلف النصارى 
الذي يهيمن على الفكر النصراين الغريب ومـن بعـده املـذهب    غسطيين والرأي األفبحسب 

وهم طائفة خاصة من الناس ، اختارهم اهللا ليكونـوا  . خلالص يناله املختارون فقطفإن ا. )٢( الكلفيين
سيح أبناءه وخاصته، وخيلصهم من اخلطايا، ومينحهم روحه القدس ليعينهم ويهديهم فيؤمنوا وحدهم بامل

، ويبقون يف قية الناس فال ينالون تلك النعمة، وبذا ينالون اخلالص وأما بإلله املصلوب ويعرفوه وحدهما
جهلهم وكفرهم حاملني خطاياهم دون تكفري وعليه فحقيقة الكفارة وفائدا تنصب على تلك الفئـة  

                                                
 ]. ٢/١١٢:[ ملرجع السابقا  ) ١( 
يسمى هذا املذهب باملذهب األوغسطيين نسبة إىل أوغسطني، كما يسمى بالكلفيين نسبة إىل جون كلفن ، ويسـمى أيضـا     )  ٢( 

على يد جون  اإلصالحي نسبة إىل إصالح القرن السادس عشر، وذلك أن أصل هذا املذهب كان على يد أوغسطني، مث اشتهر
  .وما بعدها ٤٢٣ص:علم الالهوت النظامي : نظرا. كلفن واملصلحني اإلجنيليني
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١٦٥

  .دون غريها
منذ األزل وحيـدد   غسطينوس أن اهللا يعرفويرى أ:" يقول سليم بسترس موضحاً هذا القول  

األشخاص الذين سيخلصون فهؤالء ينالون من اهللا موهبة الثبات يف النعمة،  أما الذين يهلكون حبريتهم، 
إال أم مل ينالوا نعمة الثبات، فاهللا خيتار بعض الناس ومينحهم نعمة خاصة، مع أنـه يـدعو اجلميـع    

  .)١( "للخالص
ال الكتاب هو أن املسيح مات ألجـل كـل   واألصح واألقرب إىل أقو:" يقول جيمس أنس 

العامل، ولكل واحد نصيب يف فوائد كفارته ألا كافية ومناسبة وللكل حقوق فيها، وهكذا قصد اهللا 
غري أن االختيار . على أنه ال بد من ختصيص تلك الفوائد فعالً للمختارين. من إعدادها وتقدميها للعامل

ختصيصها خلالص من اختارهم اهللا، ألن اجلميع تعدوا الشريعة، واهللا  ال حيدد الكفارة يف ذاا، بل حيدد
. وضع كفارة كاملة كافية، ومن رمحته أعطى كل إنسان حقاً فيها، إذا قبلها اإلنسان كمـا ينبغـي  

ويعلّمنا الكتاب أن الذين يقبلون تلك الكفارة ويقومون مبا عليهم ألجل اخلالص ا، هم املختـارون  
رسل اهللا إليهم الروح القدس بقوة فعالة إلنارة عقوهلم وجتديد قلوم واإلقبـال ـم إىل   فقط، الذين ي

  .)٢( "به املسيح لنوال اخلالص
فريون أن املسيح قد مات عن . ن هناك من ال يوافق األغسطينيني والكلفينيني على قوهلم أإال 

ميع وهب هلم النعمة اليت ا ينالون اجلميع ، وبذلك فقد منحت النعمة للجميع، فاهللا كما كفر عن اجل
فائدة التكفري فعلياً وخيلصون، ولكن األمر هنا خيتلف فإن اخلالص هنا يتوقف علـى إرادة اإلنسـان   

 وعلى هذا القول فاهللا أراد خالص اجلميع، ولكـن . يته يف قبول تلك النعمة أو رفضهاواختياره وحر
لديه القدرة على القبول أو قول مبين على أن اإلنسان وهذا ال. يرفضون اخلالص مبحض إرادم همبعض

بينمـا  . ، ويتحمل مسؤولية رفض خالصـه لتقبل نعمة اهللا واخلالص أو عدمهولديه استعداد  ،الرفض
االطائفة األوىل ترى اإلنسان عاجز األمر كلـه هللا  ا عن أن يقبل أو يرفض نعمة اهللا وخالصه وإمنا كلي

غسطيين ومبيناً ما يعتقـده  يقول بسترس معلقاً على املذهب األو. من يشاء ، ويتركالذي مينح من يشاء
ز بني أبنائه بالنسبة فاهللا ال ميي. ال ميكننا اليوم قبول نظرية أوغسطينوس هذه : " بناء على قول الشرقيني 

 للجميع،عطى بل مينحهم مجيعا النعمة الكافية لكي يصلوا إىل احلياة األبدية والنعمة اليت ت. إىل اخلالص
أما أوغسطينوس فيعترب أن النعمة ال تكون نعمة إذا أعطيت جلميـع   .للجميعوإن أعطيت  نعمة،تبقى 
وكأنه ال يـرى قـدرة   . إلنسان األمهية اليت جيب إعطاؤهاكذلك ال يعطي أوغسطينوس حلرية ا.الناس

  .)٣( "اإلنسان على رفض النعمة
                                                

 ].١٥٦/ ٢:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ١( 
  .٤٢٥ص:علم الالهوت النظامي  )  ٢( 
 ].١٥٦/ ٢:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٣( 
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١٦٦

فالنعمـة  . ي ال يفصل بني النعمة وحرية االختيـار التقليد الشرق: " ويقول فال دميري لوسكي 
ليست النعمة ... وحرية االختيار يف التقليد الشرقي يظهران معا وال ميكن تصور الواحد من دون اآلخر 

علة ألعمال اختيارنا  ت، كما أا ليسلبشرية كما يقول املذهب البيالجيإذا مكافأة استحقاق املشيئة ا
، اإلهليـة  شـيئتني فاملسألة هنا ليست مسألة استحقاقات بل تعـاون امل . افأة للمك" املستحقة " احلر 

  .وهو توافق تزدهر به النعمة أكثر فأكثر وميتلكها الشخص البشري  ،والبشرية
والنعمة  .أبداغري أن اجلهود ال حتدد النعمة  .مستمرةالنعمة حضور اهللا فينا يتطلب منا جهودا 

  . )١( "بة عنها ال حترك حريتنا حترك قوة غري
وحمبـة   فقـط، وعلى كال القولني فإن موت املسيح على الصليب مل يستفد منه إال النصارى 

املسيح بل الثالوث الفائقة اليت توجهت لإلنسان لتنقذه مل تتجه فعال إال إىل النصراين فقط إذ هو الذي 
  .نال اخلالص بالنعمة وحده

   :التعمید ودوره في الخالص 
فهي الزمة للخـالص  . يتم لإلنسان إال بنيل املعمودية النصارى أن اخلالص اليرى كثري من 

وهم الذين  .مجيعاًوهذا الرأي هو للكاثوليك واألرثوذكس . وغفران اخلطايا ، وبدوا ال خيلص أحد 
 :هلا سبعة أسرار هي  ةيؤمنون بفاعلية األسرار الكنسية وقدرا على منح أمور خارقة للطبيعة والكنيس

،والعشاء الرباين، ومسـحة الرضـى ، والـزواج ، التوبـة ،     ) التثبيت( ، ومسحة املريون املعمودية
  .والكهنوت

معناه نعمة غري منظورة حنصل عليها مبمارسة طقـس ظـاهر ذي   " والسر يف التقليد الكنسي 
  )٢(" عالقة ا على يد كاهن شرعي

  .عطايا ومواهب روحية فعلية وحتمل يف ذاا كثرية،فاألسرار عندهم متنح أمورا 
والتعميد هو أول تلك األسرار يف التوقيت ويف األمهية، والذي بدونه ال حيق لإلنسان نوال بقية 

  .، وال يتطهر من خطيئتهعمودية ال يكون اإلنسان نصرانياًاألسرار إذ بدون امل
 القـدس، والروح  والتعميد عند النصارى هو التغطيس يف املاء ثالث مرات باسم األب واالبن

  .، ويصبح نصرانياًخطايا اإلنسان وينال نعمة اخلالصوذا التغطيس تغفر  .وال يصح إال على يد كاهن
املعموديـة إذن الزمـة   : " قول البابا شنودة الثالـث  يوعند هؤالء ال خالص إال باملعمودية 

واعتراف بأن أجرة اخلطية هو  ،ا إميان باملوت كوسيلة للحياة، ألللخالص ألا شركة يف موت املسيح
  . )٣( "موت

                                                
  .١٦٤ص :حبث يف الالهوت الصويف لكنيسة الشرق  ) ١( 
  . ٦ص : أسرار الكنيسة السبعة  )  ٢( 
  ].١/٦: [الالهوت املقارن  )  ٣( 
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١٦٧

وهي مقدسة ومطهرة ومربرة من اخلطيئة اجلدية بفعـل الـروح   : " ويقول حبيب جرجس 
  )١( "املقدس وعمله غري املنظور 

، ولزومها للخـالص،  علية املعمودية يف غفران اخلطايافينكرون فا الربوتستانت نأما املصلحو
ـ م لإلنسان يدل على كونه نصرانياًكونه عالمة وخت فالسر عندهم ال مينح شيئا سوى ون إال ، وال يؤمن

وإمنا . وال يرون هلما الفاعلية اليت تعتقدها الطائفة األخرى. ، والعشاء الرباينبسرين فقط مها املعمودية
 و ال. لـه وعليه فالتعميد ليس الزماً للخالص وال واهبـاً  . وإشارات لنوال نعم اهللا باإلميانهي رموز 

  .وإمنا خيلص اإلنسان بإميانه . يكمن فيه سر غفران اخلطيئة و منح الرب
إن املعمودية ختتم وتشهد : "  )٢( يقول قاموس الكتاب املقدس وهو عمل جمموعة من اإلجنيليني

على احتاد املؤمنني باهللا باإلميان والبنوة وغفران خطاياه مبوت املسيح وقيامته، إال أن املعمودية ليست يف 
  )٣( "حد ذاا سببا للتجديد والوالدة الثانية واخلالص 

وهذا القول مشهور جدا عن الربوتستانت،  إال أن مـارتن لـوثر وهـو املؤسـس األول     
، إذ يقول يف لخالص وفاعليته يف غفران اخلطاياللربوتستانت يظهر من كالمه أنه يرى ضرورة التعميد ل

  :إنه عمل مقدس : " تعريف السر 
  .تب من اهللا نفسهمر   -أ 
  .حيث يوجد بعض الوسائل املنظورة املتعلقة بكلمته   -ب
ألجلنا، وخيتمهـا  اليت حصل عليها املسيح  اخلطايا،واليت بواسطتها يقدم اهللا لنا ويهبنا مغفرة    -جـ

  . )٤("لنا
؟ ةديما هي فائدة املعمو:" ويقول عن املعمودية خباصة . السر هو واسطة لغفران اخلطايا ءفابتدا

ص األبدي لكل الـذين يؤمنـون   ، متنح اخلالملوت والشرورإا تعمل على غفران اخلطايا، تنجي من ا
  .)٥( "، كما هو معلن يف كالم اهللا ووعوده بذلك

إذ  اخلالص،وعلى هذا فاخلالص ال يتم إال يف داخل الكنيسة ومبوافقتها بل هي اليت متنح ذلك 
  .وعند لوثر تتم على يد خدام الكنيسة نفسه،تتم على يد الكاهن املعمودية عند التقليديني جيب أن 

  

                                                
 . ٣٩ص:أسرار الكنيسة السبعة   )  ١( 
واختالفهم بذلك عن الكاثوليك ) عودة إىل اإلجنيل ( صفة يستعملها الربوتستانت لوصف حركتهم اإلصالحية :اإلجنيلية  )  ٢( 

  .واألرثوذكس
  ٦٣٧ص : قدسقاموس الكتاب امل  )  ٣( 
  .١٤٨ص):الكتاخيسمس الصغري( أصول التعليم املسيحي   )  ٤( 
  .١٥٢ص :لسابقاملرجع ا  )  ٥( 
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١٦٨

  المبحث الثالث
  النقد الموجھ لعقیدة الفداء وعالقتھا بالمحبة

  
عقيدة الفداء واخلالص عند النصارى ترتبط حبدث تارخيي، وهو دعوى صلب املسيح عليـه  

، كما ينبغـي أن تـدل   ال يتطرق إليه الشكخيياً ثبوتاً السالم، وإثباا ينبين على ثبوت تلك احلادثة تار
، فال بد أن خيية ال عالقة هلا بفداء النصارىجمريات ذلك احلدث على هذه العقيدة، وإال كانت واقعة تار

املدفوع باحملبة اإلهلية  ءيكون يف مالبسات قصة صلب املسيح ما يدل على أا كانت لتحقيق غاية الفدا
  .ص اإلنساناليت تستلذ املوت يف سبيل خال

. نرى مدى قوته وصالبته أمام النقدو يف السند التارخيي لتلك احلادثة وعلى هذا فال بد أن ننظر
، ة األناجيل اليت أوردت تلـك القصـة  إن مستند قصة الصلب هو العهد اجلديد عند النصارى وخباص

والشـعار للديانـة   وبولس الذي حصر العقيدة املسيحية يف صلب املسيح جاعالً منه الغاية واهلـدف  
  .النصرانية 

وقد عرفنا أن العهد اجلديد كتاب بال سند وال أصل وال ثقة يف نسبته ملؤلفه عالوة على اليقني 
، و بكتاب مساوي معصومبأنه ليس كتاباً مرتالً من اهللا تعاىل وال موحى به أصبح من املسلمات، فليس ه

، وال جمـزوم بسـالمته مـن    موثوق بعدالة كاتبهبته ملؤلفه، ووال هو كتاب تارخيي موثوق بصحة نس
  .وعليه فاملستند يف قصة الصلب مردود .التحريف والعبث خالل فترات الزمان

، فإن ما فيه من معلومات حول أحداث ووقـائع  منا جدالً باالستدالل ذا الكتابولكن لو سل
داث القبض على املسـيح،  حإذ يف األناجيل اضطراب كبري حول رواية أ ؛الصلب تناقض بعضها بعضاً

ولن أطيل يف سرد التعـارض بـني    –كما تزعم تلك األسفار  –، وصلبه وقيامته بعد ذلك وحماكمته
ولكن سأشري هنا ألهم النقـاط   وإظهاراً من قبل علماء املسلمني روايات األناجيل فقد أشبعت دراسة

  :اليت وقع فيها االضطراب
 )١( ففي حني جيعله مىت ومرقص ولوقا. كله املسيح مع تالميذهاخلالف يف العشاء األخري الذي أ   -١

 .)٣( يذكر يوحنا أنه يف الليلة السابقة للفصح )٢( الفصحليلة 
وعليه يكون موعد الصلب عند الثالثة املتشاني يوم اجلمعة إذ الفصح كان يوم اخلميس أمـا  

 .عند يوحنا فالصلب حدث يوم اخلميس
فعلى القول بـأن   .و املدة اليت مكثها املسيح يف القرب قبل القيامةويترتب عليه خالف آخر وه

                                                
  ).٢٢(، ولوقا اإلصحاح)١٤(، وإجنيل مرقص اإلصحاح)٢٦(إجنيل مىت اإلصحاح: نظرا  )  ١( 
قاموس : انظر.مصر وجنام من فرعون عيد يهودي يقام يف الرابع عشر من شهر نيسان ويرمزللتذكري خبروج بين إسرائيل من  )  ٢( 

 .٦٧٨ص:الكتاب املقدس
 ).٢٨:١٨:(إجنيل يوحنا نظرا  )  ٣( 
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١٦٩

يكون  إذالصلب يوم اجلمعة لن تتم الثالثة أيام اليت يدعي النصارى أن املسيح مكثها يف القرب؛ 
  .أما على رواية يوحنا فإن املدة تتم ثالثة أيام .صلب اجلمعة وقام األحد

الصليب فهو عند األناجيل املتشاة شخص جمهول امسه  أيضاً من ضمن التناقضات ذكر حامل   -٢
 .)٢( هو املسيح لأما يوحنا فاحلام )١( مسعان القريواين

طريقة القبض عليه فعند مىت كان يهوذا هو الذي أسلمه حني تقدم إليه وقبله وعرفوه إذ جعل    -٣
 .لقوا القبض عليهأا ه،وعند)٣( هعالمة هلم علي ذلك

 .من تطلبون ؟ فقالوا يسوع الناصرىن املسيح هو الذي تقدم للجند وسأهلم أما يوحنا فيذكر أ
 .)٤( فقبضوا عليه "أنا هو:"فقال هلم  

فيذكر مىت أنه ظهـر يف اجلليـل   كما اختلفت األناجيل يف مكان ظهوره لتالميذه بعد قيامه   -٤
  .)٧( ني تالميذهأما مرقص فيذكر أنه ظهر ب ،)٦( وقا أنه ظهر يف أورشليم، ويذكر ل)٥(فقط

مـع ذلـك ال   ، وهود العيان الذين ظهر هلم املسيحونالحظ أن أولئك الرواة يفترض أم ش
  !!، أو أم يكذبونعيان بالفعلوال ميكن ذلك إال إذا مل يكونوا هم شهود ال ،يعلمون أين ظهر يقيناً

طراب وعدم إمكانيـة  ، اكتفي ذه األمثلة إلثبات االضتناقضات يف هذه القصة كثرية جداًوال
  .وبالتايل عدم إمكانية إثبات حدوث واقعة الصلب ،االستدالل ا

فـداء   أما عن الشق الثاين من إثبات تلك العقيدة وهو املتعلق بإثبات أن املسيح صلب ألجل
التعارض  يف جيدها ختتلف حىت حادثة الصلب كما ترويها األناجيل، فإن الباحث يف اإلنسان وخالصه

لة أحـداث  دف الذي أعلن أنه غاية الصلب وهو الفداء ومحل اخلطيئة،  فلو حبثنا عن مدى دالمع اهل
اء بـأي وجـه مـن    لوجدنا أن تلك األحداث ال تدل على أن غايتها الفد الصلب على عقيدة الفداء

مل فإن املزعوم صلبه وهو املسيح عليه السالم مل يربط بني الصلب وبني محل خطايا البشـر، و  الوجوه؛
 .وأن له نتيجة هي الرباءة من تلك اخلطايا ية نبيلة وعظيمة وهي محل اخلطايا،يذكر أن لذلك الصلب غا

وم الصلب يوم عيـد  ،  وجلعلوا يذه له، ولتحمس هو وتالميكان أمر الصلب كذلك لبينه املسيحولو 
، وإمنا كان زمع القيام بهح مل يفعل ذلك، ومل خيرب تالميذه عن فداء عظيم ي، ولكن املسيوتبادل للتهاين

، الوسائل املتاحة له لصد عـدوام  وقد استعان بكل، حياول جاهداً النجاة من اليهود وجنود الرومان
                                                

 ). ٢٦: ٢٣: (، ولوقا) ٢٢- ٢٠: ١٥:(، ومرقص) ٣٢: ٢٧:(مىت: انظر  )  ١( 
 ). ١٧: ١٩:(يوحنا: انظر  )  ٢( 
 ).٥٠ -٤٧: ٢٦:(مىت: انظر  )  ٣( 
 ).٩ -١: ١٨:(يوحنا: انظر  )  ٤( 
 ).١٧-١٦: ٢٨:(مىت: رانظ  )  ٥( 
 ).٣٥ -١٣: ٢٤:(لوقا: انظر  )  ٦( 
  ). ١٩- ٩: ١٦:(مرقص: انظر  )٧ ( 
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١٧٠

  : وحتقيق سالمته وجناته ومن تلك الوسائل اليت جلأ إليها كما تذكر األناجيل 
ن يدعوا ، وقد كان ينجيه من أعدائه تعاىل بأن جييز تلك الكأس عنه، وأالدعاء واالبتهال إىل اهللا:  أوالً

  .، دعاء املضطربإحلاح وضراعة هللا تعاىل
يا أبتاه ،إن أمكن فلتعرب عين هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بـل  :" وكان يدعو ويقول 

الكأس إال أن رب عين هذه يا أبتاه ، إن مل ميكن أن تع:" ويعود ويدعو ثانية  )١( "كما تريد أنت 
  .)٢( "كن مشيئتك، فلتاأشر

كان يف جهاد كان يصلي بأشـد  وإذ :" وقد وصف لوقا حاله وشدة إحلاحه يف الدعاء فقال
  )٣( "وصار عرقه كقطرات دم نازلة على األرض ،جلاجة

، فغري مكانه وانتقل إىل ضيعة جستماين وهي للدفاع عن نفسه والنجاة منهم ةاختذ التدابري الالزم:  ثانياً
والسؤال الذي يفرض نفسه على : " محد ديدات يف غاية ذلك االنتقالأيقول عبارة عن بستان، 

نوا يستطيعون الصالة يف وملاذا ذهبوا مجيعاً إىل البستان ؟ ألكي يصلوا؟ أمل يك: أي مفكر هو 
تلك احلجرة العلوية ؟ أمل يكونوا يستطيعون الذهاب إىل هيكل سليمان ولقد كان على مرمى 

بالنسبة ملوضوع الدفاع عن ذهبوا إىل البستان ليكونوا يف موقف أفضل  لقد! حجر منهم؟ كال 
  )٤( ".أنفسهم

يأمر تالميذه باالستعداد ملواجهة حماولة اعتقاله، فيأمرهم بأن يبيعوا مالديهم حىت ولـو كانـت   :  ثالثاً
  .ثيام ويشتروا سيوفاً

مالسيوف ؟ ، إن مل تكن للمواجهة؟ ول!!.  
حني أرسلتكم بال كيس وال مزود وال أحذيـة، هـل    ": مث قال هلم : " جنيل لوقا إجاء يف 
، ومن ليس ن من له كيس فليأخذه ويتزود كذلكلكن اآل ": ال ، فقال هلم : فقالوا " أعوزكم شيء؟ 

  )٥( ."ع ثوبه ويشتر سيفاً له فليب
اء يكـون ـذه   فهل من صنع العجائب، وتنازل من عليائه وتعذب كاإلنسان من أجل ذلك الفد     

الصورة عند حدوث غايته وحترير أحبائه الرازحني حتت اخلطيئة آلالف السنني، إن املوقف املتوقع ملـن  
  .، ويئة السبل خلصومه ومتكينهم منهذه غايته هو اإلسراع لتسليم نفسهه
  

                                                
 )٣٩:  ٢٦:( مىت   )  ١( 
 ).٤٢:  ٢٦: ( مىت  )  ٢( 
 ).٤٤:  ٢١: ( لوقا  )  ٣( 
 .٣٤ص : مسألة صلب املسيح بني احلقيقة واالفتراء   )  ٤( 
  ).٣٦ – ٣٥:   ٢٢: ( لوقا  )  ٥( 
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١٧١

، بعد احلكم عليه ، مل تتفق حاله مع حال من حقق مـراده  مث املوقف الثاين يف وقت الصلب
، دم يف اخلطيئة وكانت شغله الشاغلاليت حتقيقها كان هدفه منذ سقوط آ أحبائه وأكمل مهمته وأنقذ

  .، وتكفريه بدمه عنهمبنجاة من أحبهم كنفسهومهه األول وقد جاءت اللحظة اليت تقر عينه فيها 
فهـل   –ىل اهللا تعا –، وسيعود إىل عرشه عن ميني أبيه بعد ثوان من موته مث هو إله لن يصيبه أذى    
كمـا يقـول    –على اخلطيئة وعلى الشيطان وعلى املوت ت حاله تدل على ذلك النصر العظيم كان

ثري لديه وتبادل احملبة بل الوصول لغاية ذلك كله وهي عودة الوصال مع اإلنسان احملبوب األ -النصارى
  .ة التجسد؟ي، والذي كان هو هدف الفداء وغامعه

، بل هي صورة املهـزوم  ل عن ذلك املصلوب ال تدل على ذلكألناجيإن احلال اليت ترويها ا
  .)١( "إهلي إهلي ملاذا تركتين: " إذ كان ينادي ه ولو كانت جمرد النجاة من الصلب؛الذي مل حيقق غايت

مث ننظر حاله بعد الصلب والقيامة فلو كان غاية كل ما حدث منذ محل مرمي باملسيح وحـىت  
، والقضـاء علـى   و فداء اإلنسان، وحتقيق خالصه –ب اعتقاد النصارى حبس–تعليقه على الصليب 

وكان املسيح مل يبني ذلك ولو تلميحاً، ومل يعلن نصره على الصليب، فإنه كان حتماً ال بـد  . اخلطيئة 
 ة أي قيمة إن مل تبني تلك الغاية، وأما جمرد أننه ال يكون للقيامأ؛ إذ ن خيربهم به بعد قيامته املزعومةوأ

، فال يدل على تلك األمور املتعلقة بفداء املسيح للنصارى، وخباصة وأن قيام األمـوات كـان   ميتاً قام
فمجرد قيام ميت ال يدل على أنه مات ليفدي اإلنسانية وإن كان يف ذاته .  )٢( موجوداً يف تلك الفترة

  .معجزة خارقة 
فيكون مـات  . مات لتلك الغاية األموات على أنهوإمنا الدليل يكون بتصريح ذلك القائم من 

ومل يدع أنه مات ألجل الفداء ومل  ئاًولكن القائم املزعوم مل يقل من ذلك شي. ليفديهم وقام ليخلصهم
  .يبشرهم خبالصهم 

؟ طالعهم على تلك العقيدة إىل ما بعد صعوده وذهابه عنهم وانقطاع االتصال به افلماذا أرجأ 
  .طريق وحي بواسطة الروح القدس؟عن  ولم يوكل به بشراً ليعلنوه

يكن هناك ما  ، وملطالعهم على احلقائقاوهو كان معهم قادراً على ؟ لم هذه الطريق الطويلة 
   .ذلكمينعه من 

ثالثاً وثالثني وعاش بني الناس  ، قد احتد باملسيح وجتسد إنساناًفإن اهللا تعاىل. وحسب كالمهم
، وظهر لتالميذه وحتدث ليه وصلب ومات مث قام من األمواتقبض ع، مث عاماً ، مث علم مبكيدة اليهودية

، وال عن تلـك  وال عن خالصهم مإليهم مث صعد إىل السماء وتركهم دون أن يذكر شيئاً عن فدائه هل
بعد ذلك يزعمون أا كانت غايته، وهو مل يقل عنها كلمـة   ، مثاليت ستعود أواصرها بينه وبينهم احملبة

                                                
 ).٤٦: ٢٧:(ىت م: نظرا  )  ١( 
 .مثل األموات الذين كان حييهم املسيح بإذن اهللا تعاىل   )  ٢( 
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١٧٢

، بل متامـه  ذلك السر الذي ال غاية يف سريته شد املواقف اليت كانت حتتم عليه إعالن، حىت يف أواحدة
  .بإعالنه

، أو بعـد  ألعلنها املسيح وهو على ا لصليب ءواحلق أنه لو كان للصلب غاية خطرية كالفدا
تـه  قيام، بل لبحث عن أعلى قمة يف املدينة وألظهر للنـاس  لكان إعالنه ألعدائه قبل تالميذه،وقيامه

وخباصة وأنه بعد القيامة بزعمهم قد تغري وأصبح فيه من مسات األلوهية  ،وبشرهم خبالصهم وانتصاره
، منه قبالً بإرادته لتحقيق اخلـالص بإمكان اليهود النيل منه ألم إمنا متكنوا  عدومل ي ،ذي قبلأكثر من 

ل اإلله املنتصر احملرر ألحبائـه  ه  !؟يظهر إال خلاصته  قدرة هلم عليه، فَلم يتخفى والأما بعد ذلك فال
  !!؟والغالب حلواجز البعد عنهم، يتخفى ذه  الصورة ويكتم أمره

ع أن هذا خالف ما يعتقده كـل  م –وعليه فلو سلم جدالً أن املسيح قد صلب ومات مث قام 
ة هلا مبـا  فإن كل تلك األحداث ال عالق. ا أن النصراين يعتقد بذلك جازماًلكن أقول لو سلمن –مسلم
 تكن ختطر له على بال ليقـول  مل ن املسيح مل يربطها ا بلأ؛ إذ قده النصارى من نتائج مرتبطة ايعت
فالصلب سواء . سيح،كما أا مل تكن يف قواميس تالميذه الذين مل يبتهج أي منهم خبالصه بصلب املا

خطيئة كانت عالقة م فداء وخالص و ، فال داللة فيه على ما يعتقده النصارى حوله منوقع أو مل يقع
  .ذلك من تأليف بولس الذي مل يعش احلدث وإمنا نسج حوله األساطري بل كان، ومحلت عنهم

بل يتعداه ليشمل  تارخيي،والتناقض واالضطراب عند القوم ال يقف عند حد الصلب كحدث 
  :ول فهم خمتلفون ح .احلدثاالضطراب والتعارض يف العقيدة الناشئة عن ذلك 

 .الكفارة اليت قدمها املسيح بدمه وملن هي .١
 .املزعومةحقيقة اخلطيئة األصلية  .٢
 . مثرة الصلب ونتيجته  .٣

  :عدةوهي اخلالص من نواحِ 
  .؟من الذي خيلص -١
 .؟وما هي طبيعة الرب الذي حصلوا عليه -٢
 .؟، وهل الستجابته أثر أم هو مسلوب اإلرادة؟ صاخلالوما هو دور اإلنسان يف  -٣

  .نصارى خمتلفون يف كل تفاصيل تلك القضية حدثاً واعتقاداً ومثرةأي أن ال
إذ مل  ؛خالف تعاليم املسيح عليه السالم والقضايا املتعلقة بالفداء واخلطيئة واخلالص كلها

  .يقل بشيء منها وإمنا قال خبالفها
 ذهبوا وتعلموااف:" قضية الفداء بالدم والكفارة برمتها مما أعلن املسيح خالفه إذ يقول : فأوالً
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١٧٣

  .)١( "عوا أبراراً بل خطاةً إىل التوبةد، ألين مل آت ألإين أريد رمحة ال ذبيحة: ما هو
ا جاء رمحة وليس الصلب من تقدمي ذبائح أياً كانت وإمن تهوالقول هنا واضح فإنه ليس غاي

  .الرمحة
ـ  :ًثانيا داء الـيت تـرى أن   إنه يقول إنه جاء يدعو اخلطاة إىل التوبة، وهذا خالف عقيدة الف

لفداء إن هذا النص يهدم عقيدة ا. بإمكان توبة التائب أن ختلصه اخلالص يأت من صليب املسيح وليس
  .وأمر ا وحث عليها ،واخلالص وينفيها عن املسيح؛ فإن املسيح نادى بالتوبة

عني باراً إنه هكذا يكون فرح يف السماء خباطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتس:" يورد لوقا قوله 
 )٢( ".ال حيتاجون إىل توبة

، كما )٣( وضرب لذلك مثال اخلروف وفرح صاحبه بعودته أكثر من فرحه بتسعة وتسعني خروفاً
، )٤( ضرب مثاالً بالدرهم الضائع وجهد املرأة للبحث عنه وفرحها به أكثر من تسعة الدراهم اليت عندها

  .)٥( يه فيكرمه وحيسن إليهكما ضرب لذلك مثال االبن الضال الذي يعود ألب
فاملسيح جـاء يـدعو    ضرب األمثلة إمنا تكون لألمور املهمة اليت هي من صلب الرسالة، ةإن كثر

  .، وحيمل عنهم خطاياهمومل يأت ليبطلها ويفدي الناس ،للتوبة
، وبقاء ذنب آدم عالقاً به وبذريته، وحتملهم لتبعات ذلك الـذنب  أما القول باخلطيئة األصلية

  .فهو مما خيالف النقل والعقل واحلس السليم.  احتاجوا ملن حيمله عنهمحىت
، فمما حواه ذلك الكتاب عن تاب املقدس الذي يؤمن به النصارىيف ذلك مناقضة للك: فأوالً 
  .وأن كل نفس معلقة بذنبها .  بخلقه أنه ال حيمل بريئاً ذنب مذنشريعة اهللا يف 

االبن ال حيمل من  النفس اليت ختطئ هي متوت:"  سفر حزقيال  ومما جاء ذا املعىن  ما ورد يف
  .)٦( "بر البار يكون عليه وشر الشرير يكون عليهألب واألب ال حيمل من إمث االبن إمث ا

 و ،هللا تعاىل يقبل التوبة ويفرح ـا ودعوة املسيح ركزت على التوبة وأا سبيل اخلالص وأن ا
  . فأي معىن لفرح اهللا برجوع عبده وتوبته إليه . املسيح فقط كفري عن اخلطايا مبوتلو كان الت

إن ذلك مما خيالف عدل اهللا تعاىل الذين يزعمون أنه احلامل على بقاء اخلطيئـة عالقـة   : ثانياً 
 –تعاىل اهللا  –ووجوب القصاص وتقدمي الكفارة، يف حني جيعلون حتمله خلطيئتهم وتقدمي نفسه للصلب 

واحلق أن فلسـفة اخلطيئـة   . ولون جيتمع العدل مع احملبةويف الفداء كما يق ،بةبدالً عنهم موجب احمل
                                                

 ).١٣: ٩: ( مىت  ) ١( 
 ).٧:  ١٥(: لوقا  )  ٢( 
 ). ٧ -٣: ١٥:(لوقا:انظر  )  ٣( 
  ). ١٠ -٨: ١٥:(لوقا:انظر  )  ٤( 
 ). ٣٢ -١١: ١٥:(لوقا:انظر  )  ٥( 
 ) ٢١- ٢٠: ١٨: (حزقيال  ) ٦( 
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١٧٤

ويف النصرانية أخذ احلـق   ،، إذ العدل يعين أخذ احلق من اجلاينلفداء عند النصارى هي نقيض العدلوا
، أو وبصورة أخرى أن احلق أخذ من نال صك براءته بعقوبة ذلك الربيءمن برئ بدالً عن اجلاين الذي 
بل أيـن   ؟ولكل عاقل أن يسأل أين العدل .سه بالعقوبة لينال اجلاين براءتهالقاضي الذي حكم على نف

  !!العقل؟
وليست  ،ة تلك الذنوب نفسها من اتمعاتن الطريقة الوحيدة حملاربة الذنوب هي إزالإ: ثالثاً

، ن الـذنب الزمها اإلقالع عبعقاب من مل يرتكب ذنباً قط، وال تكون إزالة الذنوب إال بالتوبة اليت ي
ذنبه قاصـداً  وخباصة إن مل يكن املذنب هو املكفر عن ، اصد كثرية ال حتصل مبجرد التكفريوللتوبة مق

  .، كارهاً للذنب نافراً منهالتوبة وطلب املغفرة
بكـل حقـوق    العودة إىل اهللا حبل عقدة اإلصرار عن القلب ، مث القيام ":وتعرف التوبة بأا

التوبة : -رضي اهللا عنهما-هي توثيق بالعزم على أال يعود ملثله، قال ابن عباس: توبة النصوحوال الرب،
  . )١("النصوح الندم بالقلب، واالستغفار باللسان، واإلقالع بالبدن، واإلضمار على أال يعود

وتقـدير   ،عصية، وعزم على تغيريها، واعتراف بسلطان اهللا على خلفهويف التوبة ندم على امل
ن الذنوب للفرد وللمجتمع، إذ فيها إقالع ع اًشعائر دينه، وعزم على تعظيمها إضافة إىل أن فيها صالحل

  .ويف اإلقالع عنها سالمة للمجتمع وصالح ألفراده ،وهي أمراض يف اتمعات
إىل مزيد من التمادي يف  ، بل لعله يؤديفري اهللا عن خلقه دون إرادة منهموال يتحقق ذلك بتك

العاصي، وحامل الذنب  وكاره املعصية غري وب، وذلك  أن املكفر غري املذنب،وانتشار للذن ،ياملعاص
، ألن ال يشعر الناس بقيمتـه  -والتربير وهو هنا اخلالص –، عالوة على أن الشيء ااين غري مرتكبه

  .غريهم دفعها عنهم
لرمحة اهللا ومغفرته، وافتقار  ، واستشعار لعظم الذنبويف التوبة انكسار هللا تعاىل وطلب ملغفرته

يعلموا به إال بعد مدة مـن   ، الذي ملال ميكن حتققه بالفداء النصراين ،ويف ذلك صالح داخلي للنفس
  .طلب مغفرةال ، إذ ال نية هنا وال انكسار وحدوثه

  .وعظم سلطان الرب على خلقه وليس ذلك يف الفداء ،كما تظهر يف التوبة عبودية العبد هللا
  لعبد خطاء والذنوب تتكرر منه، فهل يف كل مرة خيطئ الناس حيتاجون إىل ابن جديد هللا مث إن ا

  !.ليفديهم به ؟ –تعاىل اهللا -
، مبعىن ما الدليل علـى أن  ا قادرين على التكفري عن خطاياهميكونو البشر ملمث الدليل على أن 

   .املذكورةالتكفري جيب أن يكون ممن توفرت فيه شروطهم 
من  قوليةانت نصوص ، بل األدلة خالفه، سواء كأنه ال يوجد دليل واحد على ذلكب واجلوا
  .وحالة املؤمنني به قبل ظهور هذه البدعة  ع، أو واقالكتاب املقدس

                                                
  .٦١ص :التعريفات  )  ١( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٧٥

  :نقد الخالص
، بطل القـول بـأن احملبـة    ١سة أو باملؤمنني باملسيح مصلوباًإذا قيل إن اخلالص خاص بالكني

لذين صـلبوه مل  ت املسيح لفداء اخلطاة وأنه مات ألجل صالبيه فإن اليهود االعظيمة للبشر هي اليت دفع
، فاملسيح على هـذا  مضطهدين من قبل اليهود والرومان ، وإمنا كان أتباعه قلةيرد أم مجيعاً آمنوا به

ويهدم جانب كبري من جوانـب   وهنا تبطل دعوى النصارى. مات عن املؤمنني به ال عن اخلطاة قاتليه
  .إله النصارى املدعاة حمبة

، فهنا به كاملؤمنني خيلصون سواء بسواء ، وأن الكافرينإذا قيل إن املسيح مات عن اجلميعأما 
ال تعد هناك ميزة للنصرانية وال للنصارى، فالكل يف اخلالص ونوال خرياته سواء، فالنصراين كـالوثين،  

نها عند أصحاب وحدة الوجود فال ميزة لدين وهنا ال ختتلف العقيدة من حيث النتيجة واية البشرية ع
عناء من النصـارى يف نشـر   ، فَلم كل هذا الد على وثين وال ملسيحي على يهوديعلى دين وال ملوح

  .!!!؟ املسيحية
، واحلكم برباءته ليسرح وميـرح  ئياً فهو يشبه إطالق سراح اجلاينما التربير فإنه إن كان قضا

، نهم مل ينالوا ذلـك احلكـم  ، ويف املقابل هناك أبرار ولكعليه بأنه برئ ريد مع بقاء احلكمويفعل ما ي
واعتبار ضحاياهم جمرمني و اعتبـار   ، من النصارى يف العامل من جرائمولعل هذا يفسر ما يفعله كثري

  .أنفسهم بريئني 
وذلـك أن حـال    أما إذا اعترب أن التربير أخالقي، فهو ما ال ميكن أن يقبل وال أن يصـدق، 

  .خالفه مع متسكهم باملسيحية وقيامهم باملعمودية ملسيحينيا
فال أحد يصدق أن تلك اتمعات اليت تغص باجلرائم واالحنالل والفساد بكل أنواعه أا متثل 

  .!!الرب األخالقي املمنوح من اهللا 
طل ، وإن كانت مجيع اإلجابات الواردة تؤدي إىل إشكاالت تبمث هناك سؤال حيتاج إىل إجابة

  .حقيقة كون اهللا فدى النصارى
ب وأخرياً أوالسؤال هو من الذي تأمل على الصليب وأحس باملوت وبكي وصرخ وحزن واكت

  مات حامالً اخلطايا ودفن يف األرض؟
 -اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً تعاىل–إذا كان اجلواب بأن ذلك املتأمل الذي مات هو اهللا 

 ،هي البكاء احلزن والتأمل واملوت منسوبة هللا، وهذا ما يتحرز النصارى منـه فهذه الصفات املذكورة و
ولكن الفداء مبفهومه املذكور ال يتحقق إال مبوت إله تام اإللوهية، ومن املعلوم أنه ال يبكي خوفاً مـن  

  .وليس حال اإلله . ملخلوق العاجزاألمل إال العاجز عن دفعه مع كراهيته له وهذه حال ا

                                                
  .من هذا الفصل ١٧١ص : انظر   ) ١( 
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مل يفد البشر  -تعاىل –فاهللا  .إلنسان يف املسيحكانت اإلجابة بأن الذي تأمل ومات هو اأما إذا 
فما ذنبه؟ وهنا أيضاً مل تتحقـق   ،بنفسه وإمنا فداهم ذا املسكني الذي كما يصفونه مل يرتكب خطيئة

  .شروط الفادي إذ املتأمل امليت إنسان وليس إله
ارتطم بالواقع احململ باخلطايا واملعاصي، ن املفديني مث إن زعمهم بأن الصلب أسقط اخلطيئة ع

  .بل والردة عن الدين عند املزعوم خالصهم 
إذ مع زعم الفداء واخلالص جند عندهم القول ببقاء الطبيعة  ؛ظهر عندهم تناقض صارخوهنا ي

                           . اع عندهم؟ وهذا القول هو شبه إمجاحلاملة للذنب واملائلة للخطأ يف اإلنسان حىت بعد صلب املسيح ؟
، ال ة األصـلية أي الطبيعـة الفاسـدة   فالتقليديون يقولون بأن اإلنسان بعد الفداء يولد حامالً للخطيئ

  .يتخلص منها إال بالتعميد
ن وال ميكن القضاء يف حني يرى الربوتستانت أنه حىت مع التعميد تبقى تلك الطبيعة يف اإلنسا

  .!عليها بأي حال
، وإذا إذا كانت اخلطيئة الزالت موجودة وما فائدة الفداء هنا نسأل أين اخلالص من اخلطيئة؟و

! ؟ سفك دماء ذلك الربيء على الصليب كان التعميد هو األمر الوحيد ألزالتها فَلم مل يأمر اهللا به دون
حملبة اإلهليـة مـن   أمل يكن سكب املاء على كل راغب يف التخلص من اخلطايا أسهل وأرحم وأليق با

   .حقيقةمثرة  واإلهانة بالالصلب 
يبطله الواقع الذي ال حيتمل بل زد على ذلك أن الزعم بزوال تلك الطبيعة باملاء هو زعم باطل 

شر خيطئون، بل ، بل هم ب مالئكة طاهرة ال ترغب يف الذنبن ال يتحولون إىل، إذ أولئك املعمدوشكاً
، عند النصارى ما يسمى بسر التوبة ك املعمدين خري شاهد وإال ملا كان، وواقع أؤلئويرتكبون املوبقات

  !!.الذي ال حيق إال للمعمدينواالعتراف 
  :وثنیة عقیدة الفداء

، ة يف األمم الوثنية قبل املسـيحية ، بل هي عقيدة منتشرالفداء ليست أصيلة يف النصرانية عقيدة
الذي جعل منه مسيحية مغايرة ملسيحية  همعاً يف فكرفجاء بولس وهذا وحرف يف دعوة املسيح لتلتقيا 

  .املسيح عليه السالم التوحيدية البسيطة يف فكرها ومعتقدها
وأشهر  ،وهذه العقائد الوثنية جيمعها إله يعيش حياة البشر مث ميوت إلنقاذهم مث يبعث بعد ذلك

ز ومـردوك يف  يف فينغيا ، مث متووأدونيس يف الشام ، وملكارت  أتيس يف بالد الفرجييني،" اآلهلة تلك 
أن نـذكر اإللـه الفارسـي     اإلنصافوعلينا أيضاً إذا أردنا . ربوع ما بني النهرين، وأوزيريس مبصر

  )١(".ميثرا

                                                
  ٩١.ص : املسيحية نشأا وتطورها  )  ١( 
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إن اخلاصة اليت تثري االنتباه أكثر من كل اخلصائص األخـرى آلهلـة   : " قول شارك جنيبري ي
السـنة، مث   ناليت مبقتضاها ميوتون يف موسم معني مهي تلك ، ، عند دراسة تارخيهم األسطوريةاملنطق

مث يسـتثريون   يبعثون بعد ذلك يف موسم آخر ، فيشعلون يف نفوس املؤمنني م مشاعر األسى العميق،
ونالحظ ، إىل جانب هذا أن هؤالء اآلهلة ليسوا يف . فرح اليت يكاد يصل إىل حد اجلنونلديهم مظاهر ال
  )١( ."كثري من أحواهلمإم يشبهون البشر من قريب يف  ، بللبالغني يف العظمةإلهلة العظمى احد ذام با

  :التالزم بین المحبة والفداء دعوى لرد علىا
هـو   ،عتقاد فداء املسيح للنصارىاالوبني  ا بني حمبة اهللا تعاىل للناسإن القول بأن هناك تالزم

ن عقيـدة الفـداء   أإذ  ؛قض لتلك الـدعوى قول بال سند نقلي أو عقلي، بل النقل مع عدم ثبوته منا
  .والكفارة واخلطيئة كما رأينا مل تثبت

لدماء والتعذيب والصـرخات  العقل يبطلها؛ فإنه مما ال ميكن قبوله عقالً أن الصلب والقتل واو
  .، هي دليل حمبة متبادلةواآلهات

احملبة يف حقيقتها هـي  إن الصورة اليت يرمسها النصارى حملبتهم اإلهلية هي صورة دموية، بينما 
  .وثقة بني املتحابني سالم وأنس وسكينة وجة للنفس،

، فليس يف الفداء كما رأينا ما يتماشى مـع أدين درجـات   ويف النصرانية ليس من ذلك شيء
، إن منظر الصليب كما يرمسه النصارى يف أيقونام وذلـك   عن أن يتعداه ليصل إىل احملبةالعدل فضالً

ري الفزع واخلوف يف النفس، وليسـت  عليه يتدىل رأسه عاري البدن، منهك القوى ملا يثاملسكني معلق 
أو توحي بأن بني ذلك املصلوب وأؤلئك الذين صلبوه أو على أقل تقـدير   تلك صورة تبعث على حمبة

  .عنه أي وجه حملبة حمتملة االذين ختلو
وبـال   ،األحفاد، بال ذنب اقترفوهبرقاب  إن فكر الفداء مبا فيه من اعتقاد خطيئة جدية معلقة

  .أبعد ما ميكن أن يقال عن تعامل احملب مع أحبائه رضا منهم لتلك اخلطيئة هلو
إن احملبة حتمل على الغفران والصفح عن اخلطايا والزالت اليت تصدر من احملبوب، كما أوصى      

هذه هي احملبـة تلمـس   . )٢( أخيه ولو أخطأ يف حقه سبعني مرة بذلك املسيح بأن يصفح املؤمن عن
نات كاجلبال ، وقبول العذر بل الفرح بذلك العذر، ورؤية احلسبوب خطأ أو زللاألعذار إن بدر من احمل
، وكمـا  شرائع وكما أدركتها عقول العقالءتلك هي احملبة كما جاءت يف ال. والتغاضي عن املساوئ
  .ةحتسها الفطر السليم

 –، فإله النصارى كمـا يصـورونه   فني ال مربر حقيقي لهبة هي حقد دلكن يف النصرانية احمل
، بـل مـع   آدم مع توبته واستغفاره عن ذنبه هو إله حقود ظل غاضباً على -وتعاىل اهللا عن تصويرهم

                                                
  .٩٢ص :املرجع نفسه   )  ١( 
 ). ٢٢ -٢١: ١٨:(إجنيل مىت:انظر  )  ٢( 
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١٧٨

وحواء علـى ذنبـهما الـذي    وقوع العقوبة عليه فإن العهد القدمي يذكر أن اهللا تعاىل قد عاقب آدم 
  .)١(اقترفاه

، ووقوع العقوبة عليهما مل يكفر اخلطيئة اليت ارتكباها ومل يـزل  وبة منهماإال أنه مع وقوع الت
بل بقي حيمل ذلك الغضب كحقد على ذرية آدم  -عندهم –وزرها عنهما، ومل يطفئ غضب إله احملبة 

غضب ال ينطفئ وذلـك  وذلك ال ،السنني، واآلالف األجيال تتعاقب وتقدم الطاعات والقرابنيآلالف 
  !!.أية حمبة تلك اليت تالزم ذلك الفكر األسود عن اهللا تعاىل سبحانه؟. احلقد ال يزول

؛ إذ جنـد أن يف بقـاء إمث   ة ختالف احملبة اليت تالزم الثقةومن ناحية أخرى تلك العقائد املركب
، وعدم ارتقاء تلك الطاعات بعدم قبول عبادات وقرابني البشر وحكم إله احملبة خطيئة آدم عالقة بذريته،

م ، وعلمـه بعـد  ة هي وحدها اليت تكفر الذنب عنهمبكفارة ال متناهي هوحكم إلطفاء غضبه، عنده
يرسل الرسل ويـرتل   –كما يعتقد النصارى  –، مع ذلك كله كان مقدرم على تقدمي تلك الكفارة

مع  ،دات ويعدهم عليها بالثواب اجلزيلالكتب يطمئن الناس فيها ويأمرهم باإلميان والطاعة وأداء العبا
  .أا ال ترتقي رد تكفري خطيئة جدهم فضالً عن أن تكون سبباً للثواب 

تلك الرسـاالت الـيت ال   كان خيدع الناس ب –كما يراه النصارى  –ومعىن ذلك أن إله احملبة 
  .، إذ هي ال تنجي من غضب وال ترتقي إلثابةفائدة فيها

يف صدق حمتوى الرساالت  د الناس الثقة، ويفقاد يسقط الثقة بني العبد ومعبودهإن هذا االعتق
  فأي حمبة تلك اليت حتمل على انعدام الثقة والكفر بالرساالت اإلهلية؟. السماوية، والكتب املرتلة

  وأية حمبة تلك اليت ظلت ختفي حقيقة العالقة بني اهللا وعباده طوال تلك الفترة؟
تكبه مليارات من البشر، كانت حتمـل  وأية حمبة تلك اليت حتمل الذنب ملن مل يرتكبه، بل مل تر

  ذنباً مل تفعله بل معظمها ال يعلم عنه شيئاً؟
أية حمبة تلك اليت تركب يف اجلنني الربيء قبل أن يرى الدنيا ذنب شخص بالغ ارتكبه وتـاب  

  منه ؟ 
، ليعاقب هو عن براءة وطهراً وبعداً عن اخلطايا مث أية حمبة تلك اليت تبحث عن أكثر الكائنات

  .؟ذنوب غريه
إذ ال ميكـن أن    كل حمبة حمتملة بني مجيع اإلطـراف؛ إن احملبة املصورة يف عقيدة الفداء تنفي 

ال فعلياً من ارتكاب تلـك  يكون محل ذلك الغضب مع توايل األجيال ومرور الزمان وبراءة تلك األجي
األجيال هو ذاته الذي  احلامل للغضب واحلاقد على البشرية كل تلك ك، ال ميكن أن يكون ذلاخلطيئة

  .!!حيمل حمبة ال متناهية لإلنسان
                                                

 ). ١٩-١٦:٣: (سفر التكون:انظر  )  ١( 
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أما املسيح الذي يزعم النصارى أنه هو حمبة عظيمة فهل يتوقع أن يظل حيب أولئـك الـذين   

  .!!صلبوه وأهانوه وقتلوه بال ذنب ارتكبه ؟
، هل لنصارىلكاملة عند االيت هي مثال احملبة املزعومة بني اآلب واالبن مث تلك احملبة العظيمة ا

؟ لبشر مذنبني وختليصهم من ذنـوم  ميكن أن تبقى هذه احملبة بعد أن صلب االبن بال ذنب اقترفه فداء
  .!!أية حمبة تلك اليت تبقى عند االبن ألب ظامل عاقبه بدالً عن غريه؟

  .إن عقيدة الفداء متحو كل وجود للمحبة عند كل طرف من أطراف القضية
غضب علـى   ابأن نقول بأن حاكما ظاملا قاسي ،الفداء بصورة أوضحن لنا أن نصور عقيدة إ

ال يعفو وال يرفع ذلـك  شعب بال ذنب اقترفوه وظل حيملهم على طاعته وحيملهم الضرائب ومع ذلك 
، مث يتأجج ذلك الغضب يف تلك النفس اخلبيثة اليت حيملها ذلك الظامل فال الذنب عنهم، مع طاعتهم له

، هل رض بدمه مث يسامح الشعب بعد ذلكال ابنه الربيء فيقتله شر قتله ويروي األجيد ما يطفئ غضبه إ
، وبـني  ني احلاكم وشعبه وبني األب وابنهلقائل أن يقول إن تلك القصة هي أمسى صور احملبة املتبادلة ب

  .!!!االبن والشعب؟
  :املسيح؟ ةبطل احملبة اإلهلية يف دعويالفداء  اهل إبطال هذ

يقـة يف  ، ال يؤدي إىل إبطال احملبة احلقداء بالصلب واخلالص املترتب عليهدة الفإن إبطال عقي
فإن ديانة املسيح بدون عقيدة صلب اإلله وبدون  رسالة املسيح عليه السالم، بل العكس هو الصحيح؛

  .واألخوة اإلميانية بني أفرادها دم وقتل هي ديانة احملبة والرمحة،
وهو عالمة املوت وقسوة  ،وحيمل ،لق بصليب يؤمن به، ويتعلق بهواخلالص ال تتع والنجاة فيها

ـ  اهللا تعـاىل وأداء حقوقـه   اإلنسان على أخيه اإلنسان، إمنا تتعلق النجاة يف دعوة املسيح بعد اإلميان ب
، واالتفاق يف أوجه اخلري الـيت  اً وسد حاجامبالرمحة املتبادلة بني املؤمنني وتفقد بعضهم بعض التعبدية
  ومن النصوص يف ذلك  .د على فقراء املؤمننيتعو

  .أيها املعلم الصاحل، أي صالح أعمل لتكون يل احلياة األبدية؟: وإذا واحد تقدم ، وقال له
ولكن إن أردت أن تدخل . ملاذا تدعوين صاحلاً؟ ليس أحد صاحلاً إال واحد وهو اهللا: فقال له

أكرم . ال تشهد الزور التقتل ال تزن ال تسرق:يسوع أية وصايا؟ فقال: قال له .احلياة فاحفظ الوصايا
  .هذه كلها أحفظها منذ حداثيت: قال له الشاب. أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك

إن أردت أن تكون كامالً فاذب وبع أمالكك وأعط الفقراء، فيكون لك كرت يف :قال له يسوع
  .السماء وتعاىل اتبعين
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  .)١( " ألنه كان ذا أموال كثريةالكلمة مضى حزيناً،  فلما مسع الشاب
تعالوا يا مباركي أيب ، رثوا امللكوت املعد لكم :مث يقول امللك للذين عن ميينه " :كما جاء عنه

عريانـاً  .كنـت غريبـاً فـآويتموين   .وعطشت فسقيتوين. ألين جعت فأطعمتوين. منذتأسيس العامل
يارب، مىت رأيناك جائعـاً  : برار حينئذ قائلنيفيجيبه األ.مريضاً فزرمتوين؟حمبوساً فأتيتم إيل.فكسومتوين

  أو عرياناً فكسوناك؟، فأطعمناك،أو عطشاناًفسقيناك؟ ومىت رأيناك غريباً فآويناك
مبا أنكمفعلتموه بأحد اخـويت الصـغار هـؤالء    : احلق أقول لكم: فيجيب امللك ويقول هلم

  )٢( ."األصاغر، فيب فعلتم
ليت يرفضها كثري من الربوتستانت لكوا ختالف تعـاليم  وجاء يف رسالة يعقوب وهي الرسالة ا

افْتقَاد الْيتـامى واَألرامـلِ فـي    : اَلديانةُ الطَّاهرةُ النقيةُ عند اللَّه اآلبِ هي هذه:" بولس يف اخلالص 
  )٣( ".ضيقَتهِم، وحفْظُ اِإلنسان نفْسه بِالَ دنسٍ من الْعالَمِ

، وهي نصوص من كالم املسيح أو متوافقة معه، بيان احملبة املنجية يف املسيحيةوهذه نصوص يف 
  !بالفداء والصليب هي من كالم بولس، فأيهما أحق أن يتبع؟بينما تعليق النجاة واخلالص 

  .فديانة احملبة عند املسيح ال دماء وال صلب بل رمحة وتعاون
  .وخطايا موروثة وظالم عقول وقلوب وصلب ولعنةوديانة احملبة عند بولس دم 

تكمل صورة احملبة  وبأي الديانتني ؟فأيهما دين احملبة ودين السالم واإلحسان والسعادة احلقيقة 
  ؟ عقيدة وسلوكاً

  .ا الزمني إلثبات حمبة اهللا تعاىلإذن الصلب والفداء ليس

                                                
 ). ٢٢- ١٦: ١٩:(مىت  )  ١( 
  ). ٤٠ – ٣٤: ٢٥:(مىت  )  ٢( 
 ).٢٧:   ١: (رسالة يعقوب  )  ٣( 
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١٨١

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  ھیةالتثلیث وعالقتھ بالمحبة اإلل

  
  :فيه مباحثو

  .ةالتثليث في النصرانية وعالقته بالمحبة اإللهي :المبحث األول
  .الروح القدس ودوره في المحبة اإللهية :المبحث الثاني
 .نقد التثليث :المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٨٢

  المبحث األول
  ةالتثلیث في النصرانیة وعالقتھ بالمحبة اإللھی

  
يف البحث على بقيـة   تتقدم ، فقد كان من املفترض أنإللهقضية التثليث تتعلق حبقيقة امبا أن 

  :لوازم تفسري احملبة، إال أن إرجاءها يف البحث إىل آخر اللوازم كان لسببني اثنني
ن تأليـه  أإذ  ؛ن هذه العقيدة نشأت متأخرة يف النصرانية عن بقية العقائد األساسية للديانـة أ:  أوهلما

لفداء ، مث تأليه الروح القدس، كلها سابقة على التثليث الذي املسيح واعتقاد جتسده، واعتقاد ا
  .تماالت يف القرن الرابع امليالديأخذ به كعقيدة للكنيسة على أفضل االح

  :، وعليه فهو يأيت متعلقاً بقضيتنيهو كالزم من لوازم تفسري احملبة ن إيراد للتثليث هناأ :ثانيهما
  .فراد الثالوثاحملبة الذاتية الدائرة بني أ: األوىل
  .احملبة اإلهلية املنسكبة من الثالوث بواسطة أقنوم الروح القدس إىل نفوس النصارى:  الثانية

وهذه يرجئ النصارى حدوثها إىل ما بعد إمتام عملية الفداء، ويرتبون أعمال الروح القـدس  
اعتقادهم مل يبـدأ إال بعـد    ، فعمله يفلعملية الفداء ومعطياً لثمراا على أعمال الفداء باعتباره مكمال

  ٠موت املسيح وقيامته وصعوده للسماء وحينها جاء دوره
، التجسد ليكون احلديث عنـها واضـحاً  ولذا ناسب أن تأيت هذه القضية بعد عرض الفداء و

  . ة احلب اإلهلي كما يعتقدها النصارى  قضيولتكون القضايا متسقة ومتسلسلة وليكتمل تصورنا ل

  : التثلیث
، ففي حني يقول املسلمون نه يتعلق بذات اهللا عز وجلأة إذ يث هو املبدأ األهم يف النصرانيالتثل

رى أصـحاب  ، ويعتربون اإلشراك به أعظم الذنوب، جند النصاهود إن اهللا واحد أحد ال شريك لهوالي
، فوحدانية بالتثليث انية إال إم يقرنوايستخدمون ذات األلفاظ الدالة على الوحد ،امللة السماوية الثالثة

  : فهو واحد يف ثالوث، وتفسري ذلك  –حسب قوهلم  –اهللا يف النصرانية ال تنفي ثالوثه 
  .أنه واحد يف جوهره ثالثة يف أقانيمه 

، احلـي  املسيحيون يؤمنون باهللا الواحد، املوجود بذاته، الناطق بكلمته" : س يقول جيمس أنِ
  )١( "بروحه

  .بن، و بالروح أقنوم الروح القدس ، واملوجود بذاته أقنوم األبويقصد بالكلمة أقنوم اال
  
  

                                                
 .١٦٤ص : علم الالهوت النظامي   )  ١( 
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١٨٣

  : دلة إثباتھأ
هذا باعتراف ، اب املقدس بعهديه القدمي واجلديدمل ترد عقيدة التثليث وال ذكر الثالوث يف الكت

مل يرد قط يف الكتاب املقـدس كلمـة   : " النصارى أنفسهم، ويف ذلك يقول األب ميشال اليسوعي
  )١( "الثالوث

إذا توخينا الدقة ، فإننا ال نستطيع أن نقول : " وتقول دائرة املعارف الكتابية مؤكدة ذلك األمر
  )٢( " إن عقيدة الثالوث قد أعلنت يف العهد اجلديد 

جياد ما يعتقدونه إشارة ضمنية إ ا، إال أم حاولوهم هذا الذي ال جيدون عنه مناصاًومع اعتراف
اً ويف العهد اجلديد بإيضاح دمي واجلديد، فيقولون إنه يوجد يف العهد القدمي تلميحللتثليث يف العهدين الق

، وإمنـا  الثالوث أو اهللا املثلث األقانيم، أو لفظ األقنوم، إال أم ال يدعون أنه ورد لفظ التثليث أو أكثر
     ٠ورد ما يدل عليه ويشري إليه

، وذلك باعتبار أن الواردة يف التوراة"  مإلوهي"ففي العهد القدمي استدلوا بصيغة اجلمع يف كلمة 
  .مجع وليس مبفرد -تعاىل–وعليه فاهللا " اهللا " الوهيم هي مجع لفظ 

كما جاء يف السفر تكـوين   اجلمع،كما استدلوا بالنصوص اليت يتحدث فيها اهللا تعاىل بضمري 
  )٣( "وقال اهللا نعمل اإلنسان على صورتنا"

رة اهللا ال صورة غريه كاملالئكة مثالً ، فيكون اهللا لـيس مفـرداً   ويقولون الصورة هنا هو صو
  .مطلقاً، وإمنا يصح عليه اجلمع لكونه مكون من ثالثة أقانيم

، وال يفهمها على أا تـدل علـى   لكتابية إنه ال يرى تلك اإلشاراتوتعترف دائرة املعارف ا
ولكن من اجلانب اآلخـر، أال توجـد يف    : "التثليث إال من كان لديه اعتقاد مسبق بالتثليث ، تقول 

أسفار العهد القدمي تعبريات أو أحداث يستطيع شخص قد عرف عقيدة الثالوث متاماً، أن جيد يف هذه 
    .)٤( "التعبريات واألحداث تلميحات معقولة تنم عن هذه العقيدة

  .ألقانيم ، وال يذكر اهللا املثلث ايضاً ال يورد لفظ التثليثأما العهد اجلديد فهو أ
م يصرون على أتقول دائرة املعـارف الكتابيـة   ، ا موجودة ضمناً يف العهد اجلديدإال أ :

، وعنـدما  غة حمددة وإمنا يف إشارات متفرقةال يف صي الثالوث يف نسيج األسفار املقدسةوتظهر عقيدة "
هـذه اإلشـارات يف    نتحدث عن عقيدة الثالوث فإننا ال خنرج عن دائرة الكتاب ولكننا جنمع شتات

      .)٥( "مفهوم عقائدي واضح
                                                

 .٦٢ص : مدخل إىل العقيدة املسيحية  )  ١( 
 ].٤٣١/ ٢: [ دائرة املعارف الكتابية  )  ٢( 
  ).٢٦:١:(سفر التكوين : تكوين  )  ٣( 
 ].٢/٤٢٩:[ دائرة املعارف الكتابية  )  ٤( 
  ].٢/٤٢٨:[املرجع نفسه  )  ٥( 
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١٨٤

املعمودية  إجنيل مىت وهو ما يعرف بصيغة أما النص الذي يعتربونه إخباراً عن الثالوث فنجده يف
   .)١( "اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم األب االبن والروح القدس" :ونصه

                                تثليـثهم يف صيغة املعموديـة دلـيالً صـرحياً علـى     فريون يف هذا النص الذي جيمع األقانيم الثالثة 
إن أقرب التعبريات إىل أن تكون صيغة رمسية لعقيدة الثـالوث هـي        : " تقول دائرة املعارف الكتابية 

  )٢( ".الصيغة اليت سجلها العهد اجلديد من فم الرب نفسه
  .)٣( "تقريراً واضحاً لعقيدة الثالوث لذلك كانت هذه الصيغة: " مث تقول 

 :وهناك نص آخر يستند إليه النصارى يف إثبات التثليث وهو ما ورد يف رسالة يوحنـا األوىل  
        )٤( "وهؤالء الثالثة هم واحد٠اآلب، والكلمة،والروح القدس:فإن الذين يشهدون يف السماء هم ثالثة"

م يرون أن اإلعالن عن الثالوث قد مت عملياً ال أالتثليث إال ال جيدون نصوصاً صرحية يف  أمومع    
قولياً وذلك يف عملية الفداء ، فبالفداء عرف االبن وعرف الروح القدس ، الذي سيحل يف املفـديني  

، وبذات القول إظهار عقيدة التثليث وينريهم ويغمرهم باحملبة وكأن الفداء أغىن عن التصريح اللفظي يف
عالا سيكون عملياً بتجسد ن إأ، بأن الوقت مل حين بعد إلعالا إذ ودها يف العهد القدمييفسر عدم ور

وفدائه للبشرية بإعانة الروح القدس، وعندها فقط ميكن اإلعالن عن األقنومني اآلخرين للثالوث  االبن
بط حبـدث  ، وحتديد زمـين مـرت  ا قبل ذلك، إذ املسألة مسألة وقتومل يكن من املمكن اإلخبار عنه

  .)٥(الفداء
  :صیاغة عقیدة التثلیث

علمنا أن لفظ التثليث والثالوث مل يردا يف العهدين القدمي واجلديد، ومل يقل ما أي من كتاب 
  .األناجيل، وال حىت بولس يف رسائله

  .يف اية القرن الثاين امليالدي" التثليث" وإمنا كان أول ظهور هلذا املصطلح 
يحية أن أول من استخدم هذا اللفظ مها اثنان من آباء الكنيسـة، أوهلمـا   وتذكر املصادر املس

ترتليانوس وإىل األخري ينسب معظم كتاب النصرانية هذا املصطلح،  أو والثاين هو ترتليان ،)٦(ثيوفيلوس
  .مع أن ثيوفيلوس أسبق عهداً

                                                
   ).٢٨:١٩: ( مىت  )  ١( 
 ].٢/٤٣٤:[دائرة املعارف الكتابية   )  ٢( 
 ].٢/٤٣٥: [ املرجع نفسه  )  ٣( 
 ).٥:٧: (رسالة يوحنا األوىل  )  ٤( 
 ].٢/٤٣٨[دائرة املعارف الكتابية: انظر    )  ٥( 
وس ولكن كتب عنه يوسابي. مل يدون أحد سرية حياته ، ومل حيفظ له شيئاً من أخباره ) م١٨٥  -١٦٩( ثيؤفيلس األنطاكي   )  ٦( 

  .١٦٦ص:، ومعجم اإلميان املسيحي]٣/١٦٤:[موسوعة أباء الكنيسة:انظر. املؤرخ أنه كان األسقف السادس بعد بطرس 
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١٨٥

وث إذ من استخدم كلمـة ثـال   ويذكر صاحب تاريخ الفكر املسيحي أن ثيوفيلوس هو أول
لعقيدة املسيحية هـو أسـقف   جدير بالذكر أن أول شخص استعمل كلمة الثالوث يف تاريخ ا" :يقول

  .)٢( "ثالوث اهللا" وقد استعمل هذا االصطالح يف صيغة غريبة هي  )١(أنطاكية
، كما أنه أول من استخدم كلمة أقنوم للداللة على تليانوس فهو أول التيين يستخدمهاوأما تر

وكما سبق وذكرنا فإن ترتليانوس هو أول كاتب التيين : " جاء يف تاريخ الفكر املسيحي.لوثأفراد الثا
ويف كالمه عن التثليث،كان أول شخص أيضاً اسـتعمل االصـطالح   " التثليث" يستعمل االصطالح 

)PERSONA (ًالذي ميكن أن نسميه أقنوما." )٣(  
مبعناه احلـايل، أمـا   " صطالح التثليثوعلى ما سبق فإن ترتليان هو فعالً أول من استخدم ا

إذ التثليث  ؛وهذا ال يفهم مقصوده منه، وهو خيتلف عن التثليث" ثالوث اهللا " ثيوفيلوس فما قاله هو 
فقد يكون له منها مقاصد أخـرى ال تـدخل يف   "  ثالوث اهللا" مبدأ حيدد به حقيقة اإلله بينما عبارة 

  .الوحدانية والتثليث
ة مل تظهر بصورة رمسية يف قرارات وقوانني الكنيسة إال بعد أن أقرت ألوهية إال أن هذه العقيد
  .م٣٨١م، مث إلوهية الروح القدس يف جممع القسطنطينية عام٣٥٠املسيح يف جممع نيقية عام

وهذا القانون ينسب إىل أثناسـيوس يف القـرن الرابـع    . ظهر التثليث يف القانون األثناسيمث 
ء النصرانية املتأخرين أمجعوا كما يذكر جيمس أنس على نسبته إىل أصـل آخـر   إال أن علما. امليالدي

وقالوا إنه مل يظهر بصورة ائية إال يف اية القرن الثامن  ،مشال أفريقيا إىل تابعي أغسطينوسفنسبوه إىل 
  )٤( .امليالدي

س الذي كـان  قانون اإلميان املسمى باألثناسي، وينسب إىل أثناسيو:":"   يقول جيمس أنس
م ورئيس احلزب األرثوذكسي املضاد لـزعيم اهلراطقـة   ٣٧٣-٣٢٨أسقف اإلسكندرية من حنو سنة 

أريوس، ولكن العلماء املتأخرين أمجعوا على نسبته إىل أصل آخر ونسبوه إىل مشال أفريقيا إىل تـابعي  
 ...أغسطينوس

أن الكنيسـة اليونانيـة   غـري   ،واألسـقفية  )٥( وهذا القانون مقبول يف الكنائس التقليديـة 
وهو مـن  . األرثوذكسية، والكنيسة األسقفية يف أمريكا حذفتاه من كتاب الصلوات ملا فيه من اللعنات

أفضل الصور املقررة إلميان كل املسيحيني، وإمنا اعترض على ما فيه من اللعنات اليت ال تصح إضـافتها  
                                                

 يقصد ثيوفيلوس  )  ١( 
 ].١/٤٦٣: [تاريخ الفكر املسيحي  )  ٢( 
 ].١/٥٢٨: [تاريخ الفكر املسيحي  )  ٣( 
 .١٠١ص : علم الالهوت النظامي : انظر  )  ٤( 
من  ١٦٢ص:انظريف معىن التقليد هامش. س التقليدية هي اليت تتمسك بالتقليد، وهي الكنائس الكاثوليكية واألرثوذكسيةالكنائ  )  ٥( 

  .هذا البحث
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١٨٦

  .)١( "وعميق مثل موضوع هذا القانون إىل قانون إميان حيمل أخباراً مفرحة يف موضوع سامٍ
  . نص القانون املتضمن للتثليثهذا  و

منزج األقـانيم وال   ال.اً يف تثليث، وثالوثاً يف توحيداإلميان الكاثوليكي هو أن نعبد إهلاً واحد" 
ولكن لآلب واالبن .وم آخر، وللروح القدس أقنوم آخرلآلب أقنوم على حدة، ولالبن أقن.نفصل اجلوهر

كما هو اآلب كذلك االبن وكـذلك  . لروح القدس الهوت واحد وجمد متساوٍ وجالل أبدي معاًوا
اآلب غري حمدود، واالبن .خملوق، والروح القدس غري خملوق اآلب غري خملوق، واالبن غري.روح القدسال

سوا يولكن ل.واالبن سرمد، والروح القدس سرمداآلب سرمد، . غري حمدود، والروح القدس غري حمدود
واحد غري وكذلك ليسوا ثالثة غري خملوقني، وال ثالثة غري حمدودين، بل .ثالثة سرمديني بل سرمد واحد

ط الكل، والروح القـدس ضـابط   وكذلك اآلب ضابط الكل، واالبن ضاب.خملوق وواحد غري حمدود
ه، والـروح  ، واالبن إلوهكذا اآلب إله .ولكن ليسوا ثالثة ضابطي الكل، بل واحد ضابط الكل.الكل

  )٢( ".ولكن ليسوا ثالثة آهلة، بل إله واحد.القدس إله
وهكذا فالتثليث مل يعرف كعقيدة للكنيسة النصرانية إال يف القرن الرابع امليالدي على أفضـل  
حاالته وهو القرن الثالوثي كما يسمونه، ولكن احملققني كما رأينا يقرون أن هذه العقيدة مل تصغ إال يف 

  .امليالدي القرن الثامن
  :األقانیم

كل وبانفراد "اهللا " األقانيم يف النصرانية هي تلك الكائنات اليت متثل اهللا وهي مبجموعها تسمى
  .، وهي األب، واالبن أو الكلمة والروح القدسمنها عن اآلخر تسمى اهللا أيضا

إال أن . اهللا أيضاً ووكل واحد على انفراد ه ،ثة جمتمعهعن هذه الثال ةفاهللا يف النصرانية هو عبار
املالحظ أم يف كتابام إذا اجتمعت األقانيم الثالثة أو اثنان منها فإن لفظ اهللا ال يطلق إال على األب 

إال أنه ال يقال . ألب واملسيح، واهللا والروح القدسيف مقابل األقنومني اآلخرين، فيقال اهللا واملسيح أي ا
لروح القـدس يف مقابـل األب   وكذلك ال يقال عن االقدس، اهللا يف مقابل األب والروح عن املسيح 

  .إذا ذكر منفرداً عن اآلخرين " اهللا"وإمنا يقال لكل واحد منها . واالبن
يف حق املسيح أو الـروح  "هوثيوس"وأصل ذلك من استخدام اإلجنيل الذي مل يستخدم كلمة 

  .القدس وإمنا استخدمت للداللة على اهللا الذي يسمونه األب
  وإذا ما أشار العهد اجلديد إىل اهللا فإنه يستعمل الكلمة اليونانية :" األب ميشال اليسوعي يقول

، السـيد  احملي وهذه الكلمة تدل على اهللا األزيل، اخلالق،)اهللا : ومعناها احلريف " ( هو ثيوس"
ويف الكتاب . تشري دوماً إىل إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله موسى واألنبياء " هو ثيوس"و ٠القدير

                                                
  .١٠١ص:علم الالهوت النظامي  )  ١( 
 .١٠٢ص:املرجع السابق  )  ٢( 
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١٨٧

  )١( "هو ثيوس"املقدس ال يدعى يسوع وال الروح القدس
  .وهي كلمة يونانية األصل خيتلف النصارى يف معناها" أقنوم" و األقانيم مفردها 
هلا افمن املعاين اليت يذكرو:  

أقانيم مجع أقنوم وهي يونانية األصل وميكـن  :" طريقة للوجود ، يقول األب ميشال اليسوعي .١
وعليه فاألقانيم الثالثة يف اهللا هي ثالث طرق أو ثالث حاالت " طريقة للوجود" ا بعبارة تعريفه

 .)٢( "لوجود اهللا وعمله
نعرب عـن مفهومنـا   :" ويطبق األب ميشال هذا املعىن على ما يعتقده يف أقانيم الثالوث فيقول

صفات،اإلله  ته على ثالثقوم طبيعتؤمن بإله واحد ت: للطبيعة الواحدة يف اهللا الثالوث على النحو التايل
وهو " أبانا" أو " األب"وسيد احلياة، ويدعوه املسيحيون يوحي بنفسه على أنه اخلالق ، القدير  الواحد

، كما أنه الوجود الفعلي احملـي يف  كلمته ـ األزلية يف اإلنسان يسوع الذي أوحى إلينا برسالته ـ أو ب 
بأن  ؤمن املسيحيون كما يؤمن املسلمونوي".الروح القدس" يني اخلليقة، وهذا الوجود يف اعتقاد املسح

 ال حصر هلا، مثة ، بيد أن املسيحيني يعتقدون بأن من بني صفات اهللا هذه اليتأمساء اهللا وصفاته متعددة
  : ، وهذه الصفات هي اآلتيةوضروريتة ، ومالزمة لطبيعته،ثالث هي أزلية مثله تعاىل

  ".األب " لية طبيعة اهللا الذاتية املتعا -
 .كلمة اهللا اليت جتسد يف اإلنسان يسوع -
  .)٣( "وجود اهللا الفعال احملي يف اخلليقة -

والذي تفهمه من كالم ميشال اليسوعي أنه ال يقول بتمايز األقانيم الثالثة كما يقول غالبيـة  
طريقة " انيم النصارى، ومفاد كالمه أن اهللا واحد ولكن ظهر لإلنسان بطرق خمتلفة هي ما تعرف باألق

  " .للوجود
وما ذكره من أن األقانيم عبارة عن صفات أزلية تبني ذلك فكأنه يقول إن اهللا هو األب وحني 

وبالنظر لوجوده احملي للخليقة فهو الروح القـدس  " يسوع"بناً ااحتد باملسيح ليحمل رسالته للناس مسى 
الثة لقرن الثالث امليالدي من أن األقانيم الثيف منتصف ا )٤( وهذا املفهوم هو ما كان ينادي به سابليوس

وليست أقانيم خمتلفة ومتمايزة فاألب هو نفسـه  . ، وطرق أظهر ا ذاتهما هي إال جتليات إلله واحد
" يسـوع "ظهر يف املسيح مسي ، فلما اخلالق مسي األب هاملسيح هو نفسه الروح القدس، ولكنه باعتبار

                                                
 .٦٢ص : مدخل إىل العقيدة املسيحية   )  ١( 
 .٦٥ص : لسابقاملرجع ا  )  ٢( 
  .٦٦ص :  السابقرجع امل  )  ٣( 
، وقد انتشر بسرعة يف "االنتحايل"م، يسمى مذهبه يف األفانيم بـ ٢٦١قسيس مسيحي ولد يف اية القرن الثاين ومات يف سنة   )  ٤( 

تاريخ الفكر املسيحي :انظر.البيئة املسيحية إال أن الكنيسة أصدرت حرماناً ضد سابليوس وأتباعه، بسبب مذهبه ذاك
]١/٥٩٤.[  
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١٨٨

  .الروح القدس املؤيد للمسيحيني مسي روحاً قدساً، وملا أظهر نفسه على أنه واالبن
، فالكنيسة النصرانية تعتقد ذا القول واعتربته هرطقة وضالالًوقد حاربت الكنيسة يف حينها ه

، ولعله قال ما قال ال عن اعتقـاد وقناعـة   يس مبا يقوله األب ميشال اليسوعيبأقانيم ثالثة متغايرة ول
قى فيها هذا التعريف على طالب مسلمني فلعله أراد أن يقرب املسافة ولكن ألنه كتب حماضراته اليت أل

وألن يف القول بالتجليات وطرق الوجود كمعىن لألقانيم إبقاء على  اإلسالمي واملسيحي، بني املفهومني
  . مبدأ التوحيد وإن كان فيه حلوال وتغرياً على اهللا تعاىل
ولعله ليس الوحيد الذي الزال يعتقـد بـأن اهللا   ولكن احتمال أنه يعتقد ما يقوله أيضاً وارد، 

كل بأشكال واحد  وما األقانيم إال مظاهر ألعماله املختلفة، وعلى هذا املعىن فإن اهللا يف اعتقادهم يتش
  .وكأنه يف كل فترة يتشكل بشخصية جديدة تناسب حال اإلنسان. خمتلفة وبأمساء خمتلفة

  : األقانيم خواص ذاتية -٢
وريوس فهو أيضاً يفسر التثليث مبا يوافق الوحدانية وإن كان ال يتفق واعتقـاد  أما األب غريغ

  .النصارى الفعلي ومعىن كالمهم عنه 
وم إذن ديانتنا ديانة توحيد من ي:" فيقول  ،نيم الثالوث هي خواص ذاتيه لإللهفهو يذكر أن أقا

ا نألساسي الذي تؤكد وترسخ يف أذهان، هذا هو الدرس الكبري واألويل وابدء اخلليقة من يوم أبونا آدم
، اآلب واالبن والروح القدس ليسوا ثالثة آهلة ولكنهم إله واحـد  :" مث يقول  )١( ٠"منذ آالف السنني

ليسوا آهلة وال أقسام يف الذات اإلهلية ، ألن  ماألقاني. كما استقر يف أذهانكم أنه ال يوجد إال إله واحد 
هي خواص ذاتية تقوم عليها الذات اإلهلية ومن دوا ال تكون الذات اإلهلية  الذات اإلهلية ال تنقسم، إمنا

وال يكون هلا وجود ،إذن هنا ال يوجد ثالثة آهلة ولكن إله واحد له ثالثة خواص ذاتية تقـوم عليهـا   
"  تعين" هيبو) " هيبوستاسيس( الذات اإلهلية وهذه اليت نسميها أحيانا باألقانيم ، ويف القبطي نسميها 

كيان الـذات  " تعىن " ستاسيس" ما حتت الشماس" تعىن " هيبو دياكون" عندما نقول " ما هو حتت 
  )٢( ."اليت تقوم عليها الذات اإلهلية ،ومن دوا ال يكون للذات اإلهلية وجود ةأي اخلواص الذاتي" اإلهلية 

صفات ذاتية تقـوم   ثالث إله واحد وثالثة أقانيم أي فهنا ال يوجد ثالثة آهلة ولكن:" مث يقول
وال نقدر أن  عليها الذات اإلهلية ألننا ال نقدر أن نتصور اهللا غري موجود، فإذا أصل الوجود هو اآلب،

ون الذي أوجد املخلوقـات بـدون   نتصور اهللا غري عاقل، مستحيل أن تكون املخلوقات هلا عقل ويك
ال ميكن أن نتصور أن اهللا مـن غريهـا،   مستحيل فإذن صفة العقل يف اهللا صفة ضرورية ذاتية !! عقل

اوكذلك صفة احلياة ، كيف ميكن أن نتصور اهللا ليس فيه احلياة إذا كان ليس فيه احلياة فال يكون حي ،
أي الذي تقوم عليه احلياة، هذا هو معىن ثالثة أقانيم " احلي القيوم" واهللا هو احلي األول أو كما يقال 
                                                

 .٨٠ص:الالهوت النظري  )  ١( 
  .٨١ص:لسابقاملرجع ا  )  ٢( 
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١٨٩

  .)١( "يها الذات اإلهلية الواحدةهي صفات وخواص ذاتية تقوم عل
ولكن هذا الكالم الذي حياول فيه أن جيمع بني التثليث والتوحيد خيالف كالمه عـن ميـزة   

عقيد التثليث فيها وحدها احلل الوحيـد  :" التثليث وتفوقه على التوحيد املطلق كوصف لإلله إذ يقول 
تعين أن صـفات  ) أو املصمتة(وحدانية املطلقة إن ال. لتفهم صفات اهللا األزلية ومعرفة سبب خلق العامل

ااهللا كانت صفات ٢( ".عاملة بعد اخللق اعاطلة يف البدء مث أصبحت صفات(  
  .فالتثليث على هذا ليس هو التوحيد، وإمنا التثليث يعين أكثر من واحد

  :األقنوم معناه الشخص-٣
مع اشتراكهم يف الطبيعـة   ،شخص متميز عن األقنومني اآلخرين فكل واحد من األقانيم هو

  .، فثالثة أقانيم أي ثالثة أشخاص مشتركون يف طبيعة واحدةاإلهلية
األقنوم أو الشخص هو الفرد القائم يف طبيعة عاقلـة،  :" يقول فرنسيس فرييه يف معىن األقنوم 

  .)٣( "فاألقنوم ال بد منه ليحمل هذه الطبيعة وجيعلها عاقلة 
:" ، وحماوالً التفريق بينه وبني معىن الشـخص البشـري  األقنومس مبيناً معىن يقول جيمس أن

واملقصود باألقنوم واحد من اآلب واالبن الروح القدس، فهو عبارة عن االمتيـاز يف ذلـك اجلـوهر    
  .)٤( "الواحد

إذ هنا لدينا ثالثة " طريقة للوجود" وهذا املعىن لألقنوم خيتلف اختالفا جوهرياً عن املعىن األول 
، ولدي كل منهم أعماله اليت متيـزه يؤديهـا يف ذات   تلفون ومتمايزون عن بعضهم البعضخمأشخاص 

  .الوقت الذي يؤدي فيه اآلخر عمالً خمتلفاً 
خر خماطبة بعضهم لآل:باألفعال اليت دارت بني األقانيم مثل ويستدل أصحاب مذهب التميز هذا

رسال أحدمها لآلخر كإرسال األب إو". هو" والتحدث عنه بضمري الغائب " أنت " بضمري املخاطب 
  .لالبن وللروح القدس، ففي هذا داللة على أن األقانيم ليست واحداً بل ثالثة

ومن أدلتهم على التمايز ما حدث حني معمودية املسيح حني مسع صوت األب من السماء هذا 
امـة وحـل علـى    الروح القدس نازالً من السماء على شكل مح نسررت، وكاابين احلبيب الذي به 

  .)٥(املسيح
  

                                                
  .٨٣ص:املرجع نفسه  )  ١( 
 .٧٨ص:املرجع السابق  )  ٢( 
  .٦٠ص:التجسد  )  ٣( 
  .١٦٧ص:علم الالهوت النظامي  )  ٤( 
  ).١٧ -١٦: ٣:(مىت:انظر  )  ٥( 
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١٩٠

  :عالقة التثلیث بالمحبة، ودور األقانیم فیھا
وهذا التعريف هو املفضل لدي غالبية النصارى إذ . عند يوحنا مر أن احملبة هي تعريف اهللا تعاىل

  ".حمبة" يقدمون إهلهم إىل اآلخرين على أنه 
ألقانيم باعتبار أن احملبـة مثلثـة   ا على أن اهللا مثلث اوبرهان يف دليالًجعل هذا التعر بعضهمو

وكيـف   .يعقل إله حمبة دون ثالثة أقانيم العناصر، فكما ال يعقل حمبة دون عناصرها الثالث كذلك ال
 بني األقانيم الثالثة،هي من صميم طبيعة اإلله اجلامعة ذلك هو الربهان على التثليث، فاحملبة  اأم جعلو

اهللا " إمنا مبعىن أا طبيعته، فألوهيته تكتمل بأمرين اإللوهيـة  واحملبـة   ، وفاهللا حمبة ليس مبعىن أا صفته
  ".حمبة

يرى أن اهللا حمبة مبعىن أن أقانيم الثالوث هم عناصر  ب سليم بسترس وهو شرقي كاثوليكيفاأل
يف شخص ضاً، إا حقيقة قائمة تعلن املسيحية أن اهللا حمبة وتلك احملبة ليست فكراً حم:" تلك احملبة فيقول

األقـانيم يف اهللا   و .أي الذي تقوم فيه احملبة" األقنوم" ، ندعو هذا الشخص وأا تقوم يف شخص، حي
  .ثالثة أي أن احملبة تقوم يف اهللا على ثالثة أوجه

، واحلب يتلقى عطاء األب وهو أقنوم االبناحلب الذي يعطي وهو أقنوم األب، واحلب الذي 
ألنه يف " األب"  هباألب هو أقنوم الروح القدس، و األقنوم األول ندعو الذي يصل األب باالبن واالبن

لذلك نقول . ه يقوم يف ذاته على حمبة األب لهألن" االبن" و األقنوم الثاين ندعوه . ذاته فيض من احلب
وال وجود للمحبة . ، أي أن اهللا منذ األزل هو حمبة وعطاء"مولود من األب قبل كل الدهور"ن إن االب

يفيض عليه األب حمبته، وتلك احملبة اليت تنبثق من األب لتفيض على االبن هـي   ياثان ان مل يكن أقنومإ
جامداً إنه يف ذاته عالقـة   فاهللا يف املسيحية ليس إهلاً" ب املنبثق من األ" األقنوم الثالث، الروح القدس

طبيعة إهليه واحده، أي حمبة  واحد،حب أزلية وحركة عطاء دائمة بني األب واالبن والروح القدس، إله 
  .)١( "هذا هو سر األسرار واحدة يف ثالثة أقانيم،

  : المحبة ھي برھان التثلیث
،وهو ما يسمونه بربهـان  ن اتصاف اهللا باحملبة هو الدليل العقلي على الثتليثيزعم النصارى أ   
 حمبة، وهذه احملبة عند حتليـل  أن اهللا :وشرح هذا الربهان عند أغسطينوس صاحب الربهان هو. "احملبة"

  .عناصر هي احملب، واحملبوب ، واحلب ذاته ةمكوناا جندها حتوي ثالث
وهذا احملبوب ال ميكن أن يكون العامل  ،نها وجود حمبوب تتجه إليه احملبةوملا كانت احملبة يلزم م

، ألن احملبة ال بة بعد أن مل يكنمنه أنه أصبح حم، أي أنه يلزم ن يف ذلك نسبة التغيري على اهللاملخلوق أل
ويلزم منـه  . تكتمل ويصح إطالقها إال باكتمال عناصرها، وهنا مل تكتمل العناصر إال بعد خلق العامل

                                                
 ].١/٢٦،٢٧: [الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  ) ١( 
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  ".حمبة"كذلك أنه كان هناك وقت مل يكن اهللا فيه 
قدس،  واحداً كما ينص الكتاب امل، وملا كان اهللاغيري لزم أن يكون احملبوب أزلياًفلدفع شبهة الت

وتصدق عليـه،  . ، لزم أن هذا اجلوهر مثلث األقانيم لتكتمل احملبة فيهفليس هناك إال جوهر واحد هللا
  . )١( والروح القدس هو احملبة ذاا احملبوب،، واالبن هو فاألب هو املُحب

  .وتدور بني أفراده الثالوث،وهذه احملبة هي اليت تعرف باحملبة الذاتية أي اليت تشكل جوهر 
الوحيد على  ول األب غريغوريوس مستدال باحملبة على التثليث، ومعتربا التثليث هو اجلوابيق

  .منذ األزل عاملةوبدون التثليث يستحيل عنده اتصاف اهللا باحملبة كصفة  ،إمكان كون اهللا حمبة
عقيد التثليث فيها وحدها احلل الوحيد لتفهم صفات اهللا األزلية ومعرفة سبب خلـق  ":يقول

تعين أن صفات اهللا كانت صفات عاطلة يف البدء مث أصبحت ) أو املصمتة(إن الوحدانية املطلقة . ملالعا
عاملة بعد اخللق، ولكن املسيحية تعلم أن صفات اهللا كانت كاملة عاملة منذ األزل وقبل وجود  اصفات

  .أي كائن من الكائنات
ا يوصف به اهللا جل جالله بـني أمسائـه   ومم. نعلم أن من صفات اهللا األزلية احملبة بل هو احملبة

احلسىن أنه ودود، وإذا كان اهللا غري متغري فهو ال شك ودود منذ األزل، فإذا سلّمنا بوحدانية اهللا املطلقة 
ومل نسلّم بتثليث أقانيمه، كيف نعي أن اهللا ودود دون أن يكون معه أحد، وهل تكون احملبة إال بـني  

حملبوب الذي كان مع اهللا منذ األزل قبل وجود اخلالئق من املالئكـة  شخصني ؟ فمن هو املودود أو ا
  .والبشر؟

إن عقيدة التثليث فحسب هي اليت ا نستطيع أن جند فيها احلل الصحيح واجلـواب املقنـع   
الصريح ملثل هذا السؤال احملري فنفهم ا أن أقنوم اآلب هو الودود وأقنوم االبن هو املودود، وقد صرح 

  ) ١٧:٢٤يوحنا " (ألنك أحببتين قبل إنشاء العامل " ملسيح ذا احلق بقوله خماطبا اآلب ،السيد ا
واحملبة األزلية بني األقانيم هي اليت امتدت حرارا . فاحملبة كانت عاملة بني أقانيم اهللا منذ األزل

  .بة القائمة بني األقانيم فتطلعت إىل إجياد خالئق ينعمون بسعادة الوجود، وباحملبة اإلهلية على صورة احمل
وبذلك نفهم أن اخللق مل يوجد عالقات حادثة يف اهللا بل هو امتداد للمحبة القائمة بني أقانيم 

  )٢( ٠ "ذات اهللا
 هلهم عن اإلله الواحد من كـل جانـب،  كما يعتقد النصارى يف التثليث املرتبط باحملبة ميزه إل

السعادة التامة اليت مدارها على كونه أسرة متحابة وهـذا  فالتثليث أفضل من التوحيد ألنه حيقق لإلله 
فاإلله هنا ال حيب نفسه وإال كان ذلك نقصاً وعيباَ  ،احلب ال خيرج عن دائرة الكمال واألزلية واإللوهية

من حيبـه   كنه مل يكن سعيدا يف فترة من الفترات، ألنه مل يكن هناأفيه، وال حيب خلقه ألن ذلك يعين 
                                                

  ].٢/٤٢٩:[ارف الكتابيةدائرة املع: انظر  )  ١( 
 .٧٧ص:الالهوت النظرى   )  ٢( 
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  . ثليث هو غاية السعادة لكونه حيقق أكمل درجات احملبة فرأوا أن الت
فالتوحيد دون التثليث حيصر اإلله وجيعله يف غاية االنفراد خاليـاً مـن كـل    : " يقول جيمس أنس   

موضوع للمحبة أو إمكان املعاشرة أو من خواص السعادة التامة ، فالواحد الفرد من كل وجه ال يقدر 
حمبة النفس سعادة تامة ، فنرى يف تشاور األقانيم الثالثة واحتادها، وحمبـة   أن حيب غري نفسه وليس يف

أحدها لآلخر ما جيعل يف الالهوت كل مقتضيات السعادة األزلية ولو مل يكن اهللا واحداً يف ثالثة أقانيم 
اً لكمال فقد التزم منكرو التثليث أن جيعلوا اخللق الزم! ملا كان له سوى خملوقاته لتكون موضوع حمبته

سعادة الالهوت، أو أن يفرضوا أن اهللا مل يكن وحده منذ األزل، أو أن العامل أزيل على رأي مـؤلّهي  
أما الكتاب املقدس فيعلن وجود اهللا الواحد بأقانيمه الثالثة منذ األزل، وجيعله كامالً يف نفسـه  . الكون

  .)١( " شامالً كل لوازم السعادة التامة
ونه مييز الثالوث املتحاب عن اإلله الواحد األحد أنه يعطي للبشـر مثـال   األمر اآلخر الذي ير

  .األسرةوالذي يدفع اإلنسان للتمثل به وجماراة تلك احملبة، والنهوض بالعالقات  املتحابة،األسرة 
جيعل التثليث اهللا مثاالً للحياة البشرية فيما يتعلق باملعاشرة احلبيـة والشـركة   : " يقول أنس 

ويقدرنا على التمثل حبياة  ٠٠٠واألنس وذلك مبعاشرة األقانيم الثالثة معاً باحملبة واأللفة واالحتادواأللفة 
، فلو جردنا الالهوت عن كل شعور باحملبة للغري غريه من اخلالئق متييزاً سامياً الالهوت ومييز جنسنا عن

ـ  جعلناه قوة جمردة ، وسلبناه صفة األلفة احلبية إال فيما يتعلق بامل ، وتخلوق األدىن عن حيـاة الاله
  . )٢( "، وهو حمبة بعضنا البعضعما هو أعلى ما متتاز به حياتنا وفصلناه

أن التثليث جيعل اإلله قادراً  رى للتثليث مما له عالقة باحملبةمن املميزات كذلك اليت يراها النصا
كمـا   -كان واحداً ملـا قـدر    على إظهار حمبته للخلق، ومينحه فرصة أداء أعمال احملبة جتاههم، فلو

، من أقنوم مكنه من أن يفدي بواحد على أن يتم أعمال الفداء واخلالص ولكن وجود أكثر -يزعمون 
وهكذا حىت يتم أعماله اليت يعجز الواحد عن ، مع بقاء الثالث يدبر شؤون العامل،وجيدد ويقدس باألخر

  . -ً بريا عما يقول الظاملون علواً كتعاىل اهللا -القيام ا 
فاالبن، األقنوم الثاين، جتسـد  . التثليث وسيلة إلمتام اهللا عمل الفداء بكل لوازمه" يقول أنس 

وال يقدر من هو أدىن من اهللا . وأعلن وكفَّر وشفع فينا، ورتب كل وسائط التربير واملصاحلة واخلالص
قال يف عمل الـروح القـدس،   وكذا ي. نفسه أن يفعل ذلك، ألن اهللا وحده يقدر أن يصاحلنا مع اهللا

األقنوم الثالث، فإنه وحده يقدر أن جيدد قلوبنا ويطهرها وينري عقولنا ويقربنا من اهللا ويقدسنا التقديس 
فمن يكفّر عن خطايانا غري االبن اإلله؟ ومـن  . الالزم للدخول حلضرة اهللا والعيشة السماوية الطاهرة

الثاين والثالث يقرباننا إىل األقنوم األول ويعداننا للحياة األبدية يقدسنا غري الروح القدس اإلله؟ فاألقنوم 
                                                

  . ١٧٣ص :علم الالهوت النظامي  ) ١( 
  . ١٧٤ص : علم الالهوت النظامي  ) ٢( 
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فلو كان اهللا واحداً مبعىن ينفي التثليث مل يصح أن يكون خملِّصاً ومقدساً وقاضياً معاً، بطريقـة  . مع اهللا
  .)١( "لى اهللا عتدبر فداء اخلاطئ من لعنة الشريعة، وإفساد الشر، واهلالك الروحي، وعناد العصيان القليب

أما األب غريغوريوس فريى يف تقدم اتمع الغريب النصراين داللة على علو التثليـث املـرتبط   
والعالقة عنده قائمة على اعتبـار أن   باجلمود والقسوة،_ حسب اعتقاده_باحملبة على التوحيد املرتبط

  ٠! ية واحملبةالتثليث هو التصور الوحيد لإلله الذي ميكن معه اجلمع بني األلوه
بـة يف  نه يقول ال حمأوك٠فهو يربط بني التثليث واحملبة من ناحية وبني االثنني معا وبني التقدم

له حمب إاذ ال تتقدم إال باإلميان ب٠،وال تقدم للبشرية إال باإلميان بذلك اإلله املثلثاإلله  إال إذا كان مثلثا
قيدة الوحدانية املطلقة وما تقتضيه من االعتقاد وكم أخرت ع:" يقول٠وال يتحقق ذلك إال يف التثليث

بالقضاء والقدر، اهلنود احلمر وغريهم من الشرقيني الذين يتصورون اهللا إهلاً متسلطاً قاسياً قدر الشـر  
، وجعلهم يستسلمون للجمـود والتـهاون   هم إزاءها إال أن ميتثلوا صاغرينعليهم رغم أنفهم ،ال يسع
، رغم أم ال يقلون هادها يف احلياة ويف سلم املدنيةمم الغرب يف مضمار جوعدم الرضا، فتأخروا عن أ

، واليت ترينا إياه تعاىل حملبة الفائقة يف اهللا منذ األزلعنهم ذكاء وإقداماً أما عقيدة التثليث اليت تكشف ا
تـه األزيل  لمعلى حقيقته إنه احملبة الفائقة،اليت أحب ا البشر فأظهر هلم يف شخص السيد املسـيح ك 

، دليل هذه احملبة الفائقة بطريقة واضحة ملموسة، إذ محل يف جسده اإلنساين آالمهم وأحزام املتأنس
ومات فدية عنهم ، ليخلصهم من اهلالك األبدي ومن عبودية الشيطان ، وقام ألجل تربيرهم، وبذلك 

وحيبونـه مـن قلـوم إذ     ينتزع كل شك يف قلوب البشر عن حسن نوايا اهللا حنوهم ، فيمجدون اهللا
يدركون معىن قوله ، هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بـل  

  )٢( ."تكون له احلياة األبدية
مت  أما فيضان هذه احملبة من الثالثة أقانيم ووصوهلا إىل بقية أحباب الثالوث من أهل األرض فقد

الذين كان ألقنوم االبن اجلزء األكرب يف اجنازمها وإن كان هذا العمـل يف   دأوالً بواسطة الفداء والتجس
اعتقاد  النصارى قد اضطلع به كل أقانيم الثالوث مظهرين حمبتهم لإلنسان املفـدى، فعمـل الفـداء    

  .الثالثة فيه مواخلالص هو عمل مثلث الشتراك األقاني
وكاحملبة الفادية يف إمتـام   ،ة يف إرسال الفاديكاحملبة األبويو :" تقول دائرة املعارف الكتابية 

عمل الفداء، وكاحملبة املخلصة يف العمل يف قلب اإلنسان بقبول الفداء وكل هذه اجلوانب مع اختالف 
اليت تفتش عن اإلنسان وختلصـه بنـاء علـى عمـل     ألدوار إمنا هي حمبة اهللا الواحد األساليب ومتيز ا

  .)٣("الفداء
                                                

 .١٧٤ص:علم الالهوت النظامي  )  ١( 
 ٨٧ص:الالهوت النظري  )  ٢( 
 ].٢/٤٣٨:[دائرة املعارف الكتابية  )  ٣( 
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سيح يف عملييت التجسد والفداء، وبقيت املرحلة الثالثة يف إظهار احملبة وهـي  وقد رأينا حمبة امل
، وبهم من حمبة الثالوث نصـيباً يـؤهلهم   ى املفديني لتمنحهم مثرات الفداءانسكاب حمبة الثالوث عل
كل تلك األمور هي عمل الروح القـدس يف  .وتساعدهم على حياة احملبة تلك، للمشاركة يف طبيعة اهللا

  .النصراين واليت متت بعد الفداء وستظل إىل انتهاء هذا العامل نفس
  .وهلذا فسنفرد مبحثاً يف هذا الفصل للحديث عن الروح القدس وعالقته ودوره يف احملبة

أما حمبة األب فإا ال تأيت عند النصارى مستقلة عن حمبة األقنومني اآلخرين بل يظهر يف كـل  
والتنفيذ لألقنومني اآلخرين، لذا فهو حاضر يف ثنايا احلديث عن حمبة  عمل وكأنه اآلمر واملشرف عليه،

  .وال حاجة إلفراده مببحث خاص، االبن وحمبة الروح القدس
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   المبحث الثاني
  ح القدس ودوره في المحبة اإللھیةالرو

  
احملبة أيضاً كما ودليله إثبات  الروح القدس كما مر هو أقنوم احملبة يف الثالوث الذي سره احملبة،        

  .يف برهان أوغسطينوس
واحملبة القائمة بني أقانيم الثالوث متعلقة بالروح القدس باعتباره أقنوم احملبة الذي ربط بني األب 

، فهي كذلك العالقة اليت تدور بني أفراده على حمبة تدور بينهم واالبن ، وكما أن الثالوث تقوم العالقة
ة الدائرة مصدرها ، وبني أفرادها بعضهم البعض، وكل تلك احملبها من ناحيةة النصرانية وبني إهلبني األم

  .هكذا يعتقد النصارى بكافة طوائفهم الروح القدس،
  .ولعلنا نلقي نظره على اعتقاد القوم يف الروح القدس وتأثريه من ناحية احملبة وأعماله املتعلقة ا

  :تعریف الروح القدس في النصرانیة
، وقد مسـي  روح اهللا األقنوم الثالث يف الثالوث: " الكتاب املقدس تعريفه بأنه  جاء يف قاموس
، ومسي قدوساً ألنه من ضمن عمله تقديس قلب املؤمن ويدعى روح اهللا وروح روحاً ألنه مبدع احلياة

  .)١( "املسيح
، وهو القرن الذي الديالقدس إىل القرن الرابع املي يف االعتقاد بألوهية الروح وقد تأخر النصارى        

  ٠م ٣٨١قررت فيه ألوهية املسيح، مث بعده قررت ألوهية الروح القدس وذلك يف جممع قسطنيطينية سنة 
  :حلول الروح القدس في النصارى

أي أن الروح قـد   ،بالسكىن يعتقد النصارى أن الروح القدس حيل فيهم ويسمى هذا احللول
  .، فحلوله ليس عابراً وإمنا دائمواستمراره ساكناً وحاالً فيهم تهقامإ، مما يدل على له اختذهم مساكنا

من صـعود  ٢وقد بدأت هذه السكىن ـ كما يعتقدون ـ يف يوم اخلمسني وهو اليوم العاشر  
إذ نزل الروح القدس وحل يف تالميذ املسيح ومـن   ،وكان يوافق عيد الفصح عند اليهود ،املسيح     

  . كان معهم من أتباعهم
  .لول مستمر يف النصارى وإىل األبد حبسب ما يعتقدونوهذا احل

من قيامة املسيح وهو اليوم العاشر من صعوده  )٣(يف اليوم اخلمسني:" يقول برسوم ميخائيل  
أرسل اهللا روحه على أساس موت ابنه ومتجيده ليسكن من ذلك اليوم فصاعداً يف الـذين آمنـوا ويف   

                                                
 .٤١٤ص : قاموس الكتاب املقدس  )  ١( 
 .٣٠٧ص :  موسوعة احلقائق الكتابية: رانظ  )  ٢( 
قاموس الكتاب : انظر.إن الشريعة أعطيت يف اليوم اخلمسني من خروجهم من مصر: مسي بذلك ألن التقليد اليهودي يقول   )   ٣( 

 .٣٥٠ص: املقدس
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  .)١( "العتيدين أن يؤمنوا 
  :صارى في حقیقة حلول الروح القدس فیھمآراء الن

  :خمتلفون يف حقيقة هذا احللول على قولني النصارى   
  : حلول أقنومي  :األول

  ٠أن الروح القدس حيل فيهم بأقنومه أي بشخصه اإلهلي، ويقيم فيهم أي 
ة لقد كان يف األنبياء والقديسـني اسـتنار  : " ناقالً عن كريلس قوله يقول األب مىت املسكني

 ، أما الذين يؤمنون باملسيح فال تسكنمهم كشف املستقبل ومعرفة اخلفياتشديدة وغنية من الروح تعل
  . )٢("، بل تؤكد بثقة أن الروح نفسه هو الذي حيل ويسكن فيهم فيهم فقط استنارة سخية من الروح

ا املعىن وكلها وهناك أقوال عديدة ذ:" مث قال األب مىت معلقاً على ما نقله من أقوال لكريلس
أن القديس كريلس يرى أن الروح القدس حيل فينا جبوهره اخلاص وليس فقط مبجرد  على تدلنا بوضوح

  ."نعمه أو قوة منه
 )٣(مث ذكر أن هذا الرأي ليس خاصاً بكريلس بل هو رأي بقية اآلباء مثل اثناسيوس  وباسيليوس

  )٤( ."وغريغوريوس الرتينيزي
دس وسكناه بأقنومه يف النصارى هو من األمور املستفيضة يف كتابات والقول حبلول الروح الق

  .النصارى واليت ال ختفى على الدارس لتلك الكتابات كثريمن 
صار من امتياز الذين يؤمنون من يوم اخلمسني :" يقول برسوم ميخائيل وهو من الربوتستانتف

  )٥( "إىل يوم االختطاف أن يسكن فيهم الروح القدس بأقنومه
: ويقول يف موضع آخر مميزاً بني النصارى اآلن وبني الذين سيحيون يف العهد األلفي كما يعتقد

ا حنن أنفسنا أيضاً نئن يف أنفسن ،حنن الذين لنا باكورة الروح" ية أما قول الرسول بولس عن هذه العط"
ل من حصلوا على هـذا  هم أو فيدل على أن املسيحيني) ٢٣:  ٨رو( ".متوقعني التبين فداء أجسادنا

مع هذا الفارق . حلصول عليه هم اجلماعات األلفيةوسيكون أصحاب الدور الثاين واألخري يف ا. االمتياز
أما هم فيفيض فـيهم بقوتـه   ) ١٣: ١٢ا كو ( أنه يسكن فينا حنن بأقنومه جاعالً إيانا جسداً للرب 

  .)٦( "وأفراحه، دون أن يسكن فيهم بأقنومه
                                                

  .٣٠٧ص : موسوعة احلقائق الكتابية  )  ١( 
  P,G.73-757   AB ٧:٣٩لس السكندري تفسري إجنيل يوحنا اآلية عن كري] ٣١٢/  ١: [الروح القدس الرب احملي   )  ٢( 
من أشهر آباء الكنيسة اليونانية يف القرن الرابع امليالدي، كان له دور يف حمابة العقيدة اآلريوسية التوحيدية وممن مهد مع   )  ٣( 

  .٩٥ص:معجم اإلميان املسيحي: أنظر. القسطنطينية ، وتأليه امع للروح القدس
  ].٣١٢/  ١: [الروح القدس الرب احملي   )  ٤( 
  .٤٦٧ص : موسوعة احلقائق الكتابية  )  ٥( 
 .٤٧١ص : لسابقاملرجع ا  )  ٦( 
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١٩٧

وح حيل أي أن الر م يؤكدون على أن هذا احللول هو حلول أقنومي جوهري،وكما رأينا فإ
وليس هو حلول جمازي مبعىن أنه يؤثر فيهم بفعله أو يتعلق م بعالقـة   ،فعالً بشخصه فيهم ويسكنهم

لة مـا قبـل   ، فإن هذه الفكرة مرفوضة عندهم إذ هي يف مرحعله فاعالً فيهم كما يف األنبياءخاصة جت
  .   ، أما ما مييز النصارى فهو ذلك احللول احلقيقيالنصرانية

إن احلصول على الروح القدس " :املسكنياألب مىت ية هذا احللول عندهم فيقول فيه أما عن أمه
  .)١( "معناه بلوغ غاية كل شيء

  : أن الروح القدس یحل فیھم حلول نعمة:القول الثاني 
قدس هو حلـول نعمـة ولـيس حلـوالً     إن حلول الروح ال :"يقول البابا شنودة الثالث

  .)٢("أقنومياً
كـون االحتـاد   ، يفما دام الروح القدس هو روح اهللا :"قنوميوينكر على القائلني باحللول األ

  ..وهذه هرطقة معروفة . بالروح القدس كأقنوم، نوعاً من التأله، أو من التجسد اإلهلي
نه حيزن الـروح  وال  أطئ أبداً وال يقال عنه ، حينئذ ال خينسان أقنومياً بروح اهللاوإذا احتد اإل

  .)٣( "...إن هذا احللول األقنومي ينتج العصمة بال شك. يطفئ الروح 

  :؟ومتى ؟كیف تتم السكنى
يعتقد الكاثوليك واألرثوذكس أن سكىن الروح القدس وحلوله يف النفس تتم بواسطة األسرار 

فسه اإلنسان ويتصل اتصاالً مباشراً أو حيل فيـه مهـا   واألسرار اليت ا مينح الروح القدس ن. الكنسية
السران األوالن يف حياة املسيحي أي أول سرين يتلقامها ومها سري املعمودية، ومسحة املريون، فالروح 
القدس يعطي ـ حبسب ظنهم ـ لإلنسان مبجرد رغبته يف النصرانية وعمله اإلجيايب فيها وذلك بتلقيـه    

  .األسرار
  :  عموديةالسر األول امل

تتم عندهم بالتغطيس ثالث مرات يف املاء يف كل مرة باسم أحد األقانيم الثالثة  أي  ةواملعمودي
  .باسم األب واالبن والروح القدس

  .وذلك بعد طقوس وصلوات يتم فيها استدعاء الروح القدس ليحل يف املاء ويقدسه
أحضر اآلن أيضاً حبلـول   ،احملب للبشرفأتنا إذن، أيها امللك :" اهن خماطباً املسيحإذ يقول الك

اجعله ينبوعاً لعدم الفسـاد، موهبـة    وقدس هذا املاء أعطه نعمة الفداء، بركة األردن،، روح قدسك

                                                
 ].٦٤/  ١: [الروح القدس الرب احملي   )  ١( 
 .١٥٠ص:بدع حديثة   )  ٢( 
 .بتصرف يسري. املرجع السابق  )  ٣( 
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١٩٨

  )١( "للتقديس،غافراً للخطايا
لقدس هذا مع طقوس كثرية يف العماد ال حاجة لذكرها إال أن الغرض منها هو حلول الروح ا

يـة  ويرى النصارى يف املعمود ،، وتكون له قدرة غفران اخلطايا ومنح النعمةساًيف املاء ليكون ماًء مقد
، كمـا  املوت واخلروج منه مياثل القيامة، وذلك أن الغطس يف املاء مياثل املوت مع املسيح والقيامة معه

ي يسمونه ، والذيئة واالنتقال إىل حياة املسيحيةيرون فيها اخلروج والتخلص من احلياة األوىل حياة اخلط
ن املعمودية تولد اإلنسان من بطن املاء املقدس مرة أخرى فينال حياة جديدة بـال  أبامليالد اجلديد، إذ 

  .ذنب وال خطيئة وينضم بذلك للجماعة املسيحية، وكل ذلك بفعل الروح القدس
ن املـاء  ، موباملعمودية ننال امليالد الثاين: " يقول البابا شنودة موضحاً ذلك ومستشهداً عليه 

، ال يقدر أن يرى إن كان أحد ال يولد من فوق: " س دميولوالروح وذلك حسب قول السيد املسيح 
ن كان ال يولد من املاء والروح ، ال يقـدر أن يـدخل   إ:" مث فسرها بقوله ) ٣:٣يو " (  ملكوت اهللا
  )...٣:٥يو " ( ملكوت اهللا 

وهكذا اعترب كل ) . ولد من الروح  هكذا كل من... املولود من الروح هو روح (  :أضاف
  .)٢("هذا هو امليالد الثاين .الروحأو يكون قد ولد من  فوق،من ولد من املاء والروح يكون قد ولد من 

وباملعمودية يتم االتصال األول بني النصراين والروح القدس؛ إذ ا يولد اإلنسان من الـروح  
نسان االتصال بالروح حبسب اعتقاد التقليـديني إال أن  وبدون املعمودية ال ميكن لإل، القدس وحيل فيه

   )٣( .ميوت شهيداً قبل تعميده فعندها يغين دمه عن ماء املعمودية
  :حلول الروح القدس فيقول عنه سليم بترس معدداً مفاعيل املعمودية  أما أثر املعمودية يف

يف موت املسيح وقيامته،  كشترااجلديد، واالمفاعيل املعمودية الوالدة اجلديدة بلبس اإلنسان " 
واإلحصاء مع الذين كتبـت أمسـاؤهم يف سـفر     النعمة،واحلصول على موهبة الروح القدس ووديعة 

  )٤( ".احلياة
  : سر املريون: السر الثاين

ولكن املعمودية ال تكفي وحدها يف تثبت الروح القدس يف النفس واختاذه هلا مسكناً ، فـإن  
، أو مسحة املريون كما يسميه الشرقيون، وهو سر آخر يعقب املعمودية مباشرةم بسر ذلك يتطلب القيا

  . سر التثبت كما يسميه الغربيون
والتثبت يف اإلميان والشهادة على " هو سر ختم الروح القدس:" واملريون كما يعرفه سليم بترس

                                                
 ].٣/١١١:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ١( 
 ].١/٢٤:[املقارن تيف احلوار الالهويت الالهو  )  ٢( 
 .٤٢ص: أسرار الكنيسة السبعة: انظر   )  ٣( 
 ].٣/١١٢: [الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر   )  ٤( 
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١٩٩

  )١( ".هذا اإلميان 
   .)٢( "ختم موهبة الروح القدسبه ننال  هو سر مقدس:" وقريباً منه يعرفه حبيب جرجس 

وهو عبارة عن مسح اإلنسان بزيت خاص مكون من عدة مواد عطرية، وهذا الزيت هو زيت 
  .عطراً ٥٧الزيتون ممزوج مبواد عطرية يصل عددها كما يذكر سليم بترس إىل 

يتم استدعاء الروح القدس بصلوات خاصة مث يقوم الكاهن بوضع يده على الشخص ويتلـو  
ختم "ة لوات وأدعية خاصة أيضاً مث ميسحه بزيت املريون يف أماكن خاصة ويقول عند كل مسحعليه ص

  .)٣( "آمني" موهبة الروح القدس 
وهذا السر حبسب اعتقاد النصارى مينح الروح القدس للشخص ويثبته فيه وخيتمه به، وهـذا  

، وسر التثبيت، ، وعالمة الروحموهبة الروح القدس، وسر الروح"  هذا السر اليت منهاواضح من أمساء 
  .)٤( "وختم الروح ، وختم احلياة األبدية 

، واملريون مينحه قوة الروح القـدس  عمودية تلد اإلنسان حلياة جديدةامل: " يقول سليم بترس 
  .)٥( "لتنمو فيه هذه احلياة 

، على مثـال  إن املعىن األول لسر املريون هو أن مينح الروح القدس للمتعمد: " ويقول أيضاً 
السيد املسيح الذي حلّ عليه الروح ومنح الروح القدس يتم بواسطة املريون الذي يصري بعد تقديسـه  

  .)٦( "حامالً الروح 
إن ما : " ، يقول بسترس ه وليس نعمته أو قوته أو عطاءاتهفهذه املسحة متنح الروح القدس نفس

  .)٧( "، الروح القدس نفسه آلباء الشرقينيلب املسيحي من خالل مسحة املريون، هو حسب احيل يف ق
  :رأي الربوتستانت يف األسرار ومنحها للروح القدس 

 الربوتستانت ال تؤمن إال بسرين فقط من أسرار الكنيسة النصرانية ومها سرى املعمودية ،: أوالً
س عنـد  وعليه فليس لديها سر مسحة املريون الذي مينح الـروح القـد   .رستيا أو سر الشكرواألفخا

  . التقليديني 
، ويقينه القلـيب  انه وإقراره باملسيح ربا وفادياًوحلول الروح القدس يف نفس اإلنسان يرافق إمي

وأما املعمودية فإا ال متنح الروح  ،بذلك، وبعده ال حيتاج اإلنسان إىل طقوس خاصة ليتم ذلك احللول
                                                

 ].٣/٣:[ الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر   )  ١( 
 .٤٧ص :أسرار الكنيسة السبعة  )  ٢( 
 ].٣/١٢٦: [سيحي واإلنسان املعاصرالالهوت امل: انظر  )  ٣( 
 .٤٧ص : الكنيسة السبعة رأسرا  )  ٤( 
 ].٣/١٢٨: [الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٥( 
 ].٣/١٢٨: [املرجع السابق  )  ٦( 
 ].٣/١٢٩: [الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٧( 
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٢٠٠

ن أاليهود كان عالمة على العهـد مـع اهللا و  القدس، وإمنا هي عالمة على املسيحية كما أن اخلتان يف 
  .اإلنسان يهودي

شـرط  اإلميان القليب هو ال:"يقول برسوم ميخائيل مبيناً شروط سكىن الروح القدس يف النفس 
للنفس مبوته على الصـليب هـو    ن اإلميان القليب بابن اهللا فادفكما أ ...الوحيد لسكىن الروح القدس

طايا والوالدة الثانية، كذلك هو الشرط الوحيد لسكىن الروح القدس يف الشرط الوحيد لنوال غفران اخل
  )١( "الذي يؤمن 

وعليه فاألسرار ال فائدة منها فيما خيص . أما سر املريون فال يؤمنون به وال يرونه سراً مستقالً
  .نيوهذه من أهم قضايا اخلالف بني الربوتستانت والتقليدي الربوتستانت،حلول الروح القدس عند 
  : االمتالء من الروح القدس

فهو أمر زائد على  القدس،هو مرحلة تالية لسكين الروح  امللء،االمتالء من الروح القدس أو 
   .السكىنجمرد السكن وواضح من لفظه أنه استزادة من تلك 

ليس فقـط يف كونـه   ويذكر النصارى استناداً إىل كتام املقدس أن امللء خيتلف عن السكىن 
، بينما السكىن تكـون مرحلـة   حيصل لإلنسان عدة مرات يف حياته ، وإمنا يف أنه قدأرقى منهامرحلة 

ذه فينفذ وحتتاج إىل إعادة ، ويشبهون امللء بوقود السيارة فإن السيارة متأل بالوقود مث تستنفطواحدة فق
مث ينفذ وحيتـاج إىل  ، فكذلك النصراين الذي يسكنه الروح فإن قد ميتلئ منه يف فترة من الفترات ملئها

  .إعادة شحن به
ا بـالروح يف  ؤوسني امتلإن الذين اعتمدوا بالروح يوم اخلم:" يقول برسوم ميخائيل يف ذلك 

تالؤهم بعد ذلك عـدة مـرات   ولكنهم ظلوا معتمدين بينما مل يظلوا ممتلئني، بل ذكر ام ،ذات الوقت
  .)٢( "االعتماد بالروح وغري مترتب عليه شيء آخر غري  ح؛ مما يدل على أن االمتالء بالرومتتالية

، فهو يطلـب  حيصل بالصالة والنسك وتطهر النفسالنصارى أن االمتالء بالروح  ويرى بعض
ومن أولئك األب مىت املسكني  ،به ، وله دور يف حصوله؛ إذ لو مل يعد نفسه له ملا امتألمن قبل اإلنسان

كـأمر  ) ٥:١٨أف " ( امتلؤا بـالروح " ر الرسول ينبغي أن نعي جيداً مضمون وسبب أم:" إذ يقول 
  .نسكي قائم على أساس عقيدي

فهنا الوصية جاءت بصيغة األمر بالرغم من أنه عمل يفوق اإلرادة ويعلو فوق كل حماولـة أو  
، النفس البشرية السابق على امللء جهد بشري، هذا يكشف عن سر الهويت هو وجود الروح القدس يف

أصبح من الالزم وعلى مستوى ) املريون( اضر وموجود بفعل العماد وسر املسحة فألن الروح القدس ح
علماً !! األمر أن يعطي الروح املوجود فينا فرصة للملء، أو أن يئ له احلرية للعمل بال عائق حىت امللء

                                                
 .٤٦٧ص :موسوعة احلقائق الكتابية  )  ١( 
 .٤٧٧ص : ق الكتابيةموسوعة احلقائ  )  ٢( 
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وح هو الذي مبعىن أن الر ،هي يف صيغة األمر املبىن للمجهولكما جاء باليونانية )) امتلؤا(( بأن الفعل 
  ...سيمألنا إذا أعطيناه الفرصة

فالالهوت العقائدي يقرر نظرياً بأن الروح القدس هو فينا حتماً بسري العماد املقدس واملسحة 
ي أ، كأن الروح القدس بال عمل وال أثرو .ولكن تظل هذه احلقيقة كائنة بال فعل وال حنسها) املريون(

حترام افنقع يف احلال حتت التزام العمل ب" امتلؤا بالروح" ة أن يتدخل الالهوت النسكي ويعطي الوصي
وحينئذ نبدأ حنس بالروح وهـو  !! هذه املوهبة باجلهاد النسكي وإخالء العوائق أمام نار الروح للتأجج

   .)١( "يغلي يف صدورنا غلياناً 
إذ ال يـرى أن  فله رأي خمتلف يف امللء  )٢( أما القس فهيم عزيز وهو من اإلجنيليني املشيخيني

، وإمنا يفسره بطريقة د يضاف إىل حلول الروح القدسجدي امللء هو مرحلة الحقة للسكن أو أنه امتياز
خمتلفة فامللء الوارد يف أعمال الرسل مل يكن مرحلة جديدة للنصارى حصلت هلم بعد احلصول علـى  

م امتلئوا بالروح هم أناس أعـدوا  ن أولئك الذين وصفوا بأأالروح القدس، وإمنا كان تعبرياً يقصد به 
، برية حتتاج لعون الروح القدس هلـم من قبل الروح لعمل خاص فيه خدمة للدين وتناط م مهمات ك

  .فاعترب ذلك العون الزائد هلم بأنه امتالء ألم يعملون مبوجب توجيهه
فإنه " لقدسممتلئ بالروح ا"أنه بعندما يصف الكاتب ـ أي لوقا ـ شخصاً   : " يقول يف ذلك 

-٧،   ٥-٦(يف الكنيسة كالسبعة الذين اخـتريوا   مهمة عد للقيام بعمل عظيم أو خدمةأيعين أنه قد 
، أما الشهادة القدس هو تأهيل للقيام خبدمة ما ومن هذا يتضح أن امللء بالروح).١١:٢٤(وبرنابا ) ٥٥

حدى هذه اخلدم فإن الروح هو الـذي  وعندما يقوم املؤمن بإ. دمة يف الكنيسة أو دينونه العاملهللا أو خب
 - ١٩:  ١٠ مىت(وذلك إمتاما لوعد املسيح لتالميذه يف أيام جده  ،ذ القيادة ويعطيه القوة يف العمليأخ
فامللء إذ ليس اختباراً جديداً ولكنه قيادة من الروح القدس يف مواجهة عمل معني يتطلب شهادة ) ٢٠

  .)٣( "ه للعاملقوية للمسيح أو خدمة للكنيسة أو دينون
فيفسره بأنه أمر بالسلوك وفق ما " امتلئوا بالروح " أما بالنسبة لوصية بولس باالمتالء بالروح 

الترمجة احلرفية :" يرتضيه الروح القدس وليس هو أمر فعلي حيصل للنصراين بعد السكىن يقول يف ذلك 
مبعىن أن يكون الروح هو اجلـو  " بواسطة الروح" أو " يف الروح" هي " بالروح " هي ) ب (للحرف 

  .الذي تعيشون فيه عندما متتلؤن أو أن الروح هو الواسطة اليت عن طريقها متتلئون

                                                
 ].٦٥ – ١/٦٤: [الروح القدس الرب احمليي  )  ١( 
. وهي واحدة من عدة كنائس بروتستانتية يدير شؤوا شيوخ منتخبون كلهم مبرتلة متسـاوية : هم املنتمون للكنيسة املشيخية  )  ٢( 

  .١٨٢ص:واملذاهب املسيحية منذ ظهور اإلسالم وحىت اليوم الفرق: نظرا
 .٢٦ص : هب الروح القدسموا   ) ٣( 
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  )١( "وهذا يعىن أن املفهوم الذي يقول إن الروح هو الشيء الذي امتلئ به هو مفهوم خاطئ 
وح القدس وإظهار مثره يف امللء بالروح هنا هو السلوك بالر" أما املفهوم الصائب للنص كما يرى فهو 

  )٢( "حياتنا 
إذ هو هيكـل حيـوى    البشر،سكىن الروح القدس متيز النصراين وتعطيه األفضلية على سائر و      

  .ومن حيل فيه اهللا أفضل من غريه بالتأكيد .عندهمالروح القدس الذي هو ـ اهللا ـ 
إذ إن اهللا كان يوحي إىل هـؤالء  . بل إم أفضل من أنبياء اهللا ورسله مبا فيهم إبراهيم وموسى

  .األنبياء فقط وخيربهم ويرشدهم، ولكنهم مل حيصلوا على امتياز سكناه فيهم
أن يكون  ،عليا اليت أدركت اإلنسان املسيحيهذه هي الكرامة ال: " يقول األب مىت املسكني 

  !وابناً لألب السماوي  ، وأخاً ليسوع املسيح،هيكالً للروح القدس
روح العبوديـة  " ، الذين مل ينالوا مثلنا روح التبين بل فقط ز على أبرار العهد القدميذا ميتاو
ون بفعل الروح القدس ولكنهم مل يدعو قط مثلنا ؤوكذلك ميتاز على األنبياء الذين كانوا يتنب" للخوف

  . هياكل لروح اهللا 
   )٣( "أعظم مواليد النساء" بل وميتاز حىت على يوحنا املعمدان 

رق ب ین حل ول ال روح الق دس ف ي أف راد النص ارى وب ین تجس د الكلم ة ف ي المس یح علی ھ الس الم كم  ا               الف  
  :یدعون

يـرد   دعاء بأن الروح القدس يسكن يف كل نصراين ويكون مصدر أفعاله وسـلوكه، عند اال
ـ وح القدس األقنوم اإلله كهيكل لههو ما الفرق بني النصارى الذين حتوى أجسادكم الرسؤال  ني ، وب

، وما بذلك شخصية إهلية كاملسيح متاماً، األقنوم اإلله أليس للنصارى املسيح الذي جتسدت فيه الكلمة
  !. املسيح عليهم حىت يكون هو رم وإهلهم مع أن هلم ذات التمييز ؟ ةميز

شخصـية  مييز النصارى ـ خروجاً من هذا اإلشكال ـ بني حلول الروح القدس فيهم وبني   
كان احتاداً أقنومياً ـ احتدت فيه الكلمة بعيسى ـ حبيث أصبحا جوهراً    ل للمسيحاملسيح، بأن ما حص
  .، إال أنه احتاد جوهري ال ميكن فصله عن بعضهومني أقنوم إهلي وأقنوم بشريواحداً مكون من أقن

أما حلول الروح القدس فإنه ليس احتاداً جوهرياً وإال لكان النصراين املتحد به الروح من جوهر 
حبيث حيتفظ كل من اإلله واإلنسان جبوهره املتميز عـن   ، ولكن ذلك احللول هو حلول جوهري،اهللا

  .اآلخر
نريد أن ننبه ذهن القارئ إىل ضرورة التمييز بني :" يقول األب مىت املسكني يف هذا املوضوع 

  .مها احللول اجلوهري واالحتاد اجلوهري. معنيني دقيقني خمتلفني متاماً

                                                
 . ٢٧ص: املرجع السابق  ) ١( 
  . ٢٧ص. املرجع السابق  )  ٢( 
 ].٣٠٦/  ١: [ الروح القدس الرب املسيحي  )  ٣( 
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، وهذا املعىن سنرى القـديس  وح حيل فينا جبوهره اإلهلي اخلاصهري معناه أن الرفاحللول اجلو
  ). أنتم هيكل اهللا وروح اهللا يسكن فيكم: ( كريلس يؤيده حبسب اآلية القائلة 

فهي جد خطرية ألا تفتح اال للزعم بأننا نتحول إىل جوهر " اإلحتاد اجلوهري " أما عبارة 
  .)١( "اهللا أو نصري من جوهره 

  :العالقة بین تألیھ الروح القدس وبین المحبة
مل يعد خافياً من خالل ما مر معنا يف الباب األول من هذا البحث أن الروح القـدس عنـد   

نا ربط أوغسطينوس بني ب، وقد مر سواء كانت داخل الثالوث أم خارجةالنصارى هو أقنوم احملبة اإلهلية 
إال أننا . لوصه إىل أن الروح القدس هو احملبة ذاا يف ثالوث األلوهيةاحملبة كاسم هللا وبني الثالوث، وخ

ـ روح احملبة اإلهليةـ ونرى ما يعتقده النصارى مزيداً من الضوء على الروح القدس  هنا نريد أن نلقي 
  .يف ذلك 

اصـطلح يف  : " فاحملبة اسم خاص بالروح القدس من بني أقانيم الثالوث يقول توما اإلكـويين 
  .)٢( "تاب على اسم الروح القدس للداللة على األقنوم اإلهلي الذي يصدر بطريق احملبة الك

فإننا نسمي النفس والريح  ،الروح يدل يف اجلسمانيات يف ما يظهر على دفع وحتريك:" ويقول
ياء ، والقداسة يوصف ا تلك األشبوبروحاً ومن شأن احملبة اخلاص أن حترك وتدفع إرادة احملب إىل احمل

اليت تتجه إىل اهللا وملا كان أقنوم إهلي يصدر بطريق احملبة اليت ا حيب اهللا كان من املناسب أن يسـمى  
  .)٣( "الروح القدس

وأما إذا اعترب لفظ الروح القدس بقوة كلمة واحدة فهو خمصوص يف اصطالح :" ويقول كذلك
  .)٤( "صدر بطريق احملبةثة وهو الذي يالكنيسة بالداللة على واحد من األقانيم الثال

، باعتبار الـذات وباعتبـار األقنـوم    يقال إن اسم احملبة يف اهللا جيوز أخذه: " يقول اإلكويين 
    )٥( ".وحبسب أخذه باعتبار األقنوم هو اسم خاص للروح القدس 

  ٠ولكن للروح القدس خصوصية كونه األقنوم الصادر يف الثالوث بطريق احملبة كما يذكر
الروح القدس يقال أنه رابطة األب واالبن من حيث هو حمبة ألنه إذا كان : "  ك يقول يف ذل

األب حيب حبب واحد نفسه واالبن وبالعكس، فالروح القدس حبسب كونه حمبة يفيد نسـبة األب إىل  
إال أنه من طريق أن كال من األب واالبن حيب اآلخر جيب . وبالعكس كنسبة احملب إىل احملبوباالبن 

                                                
 ].٣٠٧/  ١:[ الروح القدس الرب احملي   )  ١( 
 ].٤٣٣/ ١:[ اخلالصة الالهوتية   )  ٢( 
 .املرجع السابق  )  ٣( 
  .املرجع السابق  )  ٤( 
 ].١/٤٤٦: [ السابق رجعامل  )  ٥( 
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وعليه فالروح القدس باعتبار األصل  .كليهماون احملبة املتكررة اليت هي الروح القدس صادرة عن أن تك
ليس واسطة بل أقنوماً ثالثاُ يف الثالوث وباعتبار النسبة املذكورة هو رابطة متوسطة بني االثنني صـادرة  

   )١( "عن كليهما
  .ذاتيتهاة تلك احملبة بل أما باعتبار حمبة اهللا للخالئق فإن الروح القدس هو وسيل

يوهب للنصراين ليسـكنه   وذلك باعتباره األقنوم الذي، ةاسم املوهبفمن أمساء الروح القدس ،
فهو املوهبة والعطية املمنوحة، والنصارى يسمون الروح باملوهبة بناء  وحييا به، ويستعمله ويستخدمه، 

، فإن الروح القدس الذي هو هي موهبة احملبة فاملوهبة وهو يف الوقت نفسه احملبة،. على ذلك االعتقاد
، فحني يسكن فيه هب احملبة اإلهلية عينها لإلنساناحملبة اإلهلية حني يهب نفسه للشخص النصراين فإمنا ي

مبحبة أفراد الثـالوث  فمن ميتلك تلك احملبة حيب مبحبة اهللا وحيب . منا تسكن حمبة الثالوث نفسها فيهفإ
  .اعضبعضهم ب

 عندما تنسكب يف هو عالقة احملبة اليت. لروح القدس هو قدرة اهللا اخلالقةا:"بسترس يقول سليم
، الـروح هـو عالقـة اهللا    تبطني بعضهم ببعض ومرتبطني باهللاجتعل منهم أشخاصاً مر قلوب املؤمنني

  .)٢("بالبشر
اهللا ميتلئ  واملسيحي الذي ميتلئ من روح. هي روح اهللا احملبة أوالً هي حياة اهللا،:" ويقول أيضا

   .)٣( "من احملبة
فإن اهلبة ال تكون إال من حمب حملبوب، ففي هبة الـروح القـدس نفسـه     ىمن ناحية أخر

لإلنسان، أو هبة األب روحه لإلنسان دليل على غاية ومنتهى احلب والذي يظهر حمبة اهللا للنصراين حىت 
  .أنه مل يهبه عطية خملوقة بل وهبه روحه وكامل حمبته

  .احملبةوهو احملب وهو  املوهبة،القدس هنا هو الواهب وهو والروح 
إن املوهبة حبسب أخذها يف اهللا باعتبار األقنوم هي اسم خـاص للـروح   : " كويين يقول األ

لى هـذا  ، وعى بنية عوضي ال يعطأملوهبة يف احلقيقة عطاء ال يسترد، ن اأ مالقدس، ولبيان ذلك فليعل
لباعث على العطية اانية هو احملبة اانية إذ إمنا نعطى واحداً شيئاً جماناً ألننا ، وافهي تفيد العطية اانية

نريد له اخلري، فإذا أول ما نعطيه إياه هو احملبة اليت ا نريد له اخلري وبذلك يتضح أن احملبة تتضمن حقيقة 
    .)٤( "املوهبة األوىل اليت ا توهب مجيع املواهب اانية 

                                                
 ].٤٤٨/ ١: [ اخلالصة الالهوتية   )  ١( 
 ].٢/٥٦:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٢( 
 املرجع السابق  ) ٣( 
 ].١/٤٥٥: [اخلالصة الالهوتية   )  ٤( 
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  :  المحبة بالروح القدسانسكاب 

هو مـالزم لوجـود   حمبة اهللا تنسكب يف النفس اليت يسكنها الروح القدس، وهذا االنسكاب 
 االنسـكاب ويعتمدون يف فكرة  ،تم منه انسكاا، فوجوده يتحالروح القدس فيها، إذ هو احملبة نفسها

   )١( "س املعطى لناألن حمبة اهللا قد انسكبت يف قلوبنا بالروح القد:"هذه على قول بولس
  .)٢( "إذ به تنسكب حمبة اهللا فينا ؛وح القدس من عمله شركتنا مع اهللالر:"ويقول أوغسطني

  .)٣( "احلب الكامل هو عطية الروح القدس:"ويقول 
، إذ هو سر آخر خمتلف عنـه،يقول أوغسـطني   االنسكاب يأيت متأخراً عن العمادإال أن هذا 

  .)٤( "والً باملعموديةاحملبة البد هلا أن تولد أ:"
وسبب تأخره كما يقولون هو أن الروح القدس ينشغل يف بداية سكناه بتنظيف مسكنه مـن  

إذ .، هذا بالضبط تشبيه النصارى ملا يفعله الروح يف النفسيت فيه مث يبدأ يسكب فيه ما يريداألوساخ ال
ئة واألخالق السي طايا واألدرانفس وتنقيتها من اخلاالنسكاب حيصل حني يتم الروح القدس تطهري الن

  .، قادرة على استقبال احلب اإلهلي املنسكبوحيوهلا إىل نفس طاهرة متاماً
ال ميكن أن يـتم إال بـالروح   انسكاب احلب اإلهلي يف القلب : " يقول األب مىت املسكني 

حاملا يوجد ، فل أو يفرق بني احلب والروح القدس، ال يوجد فاصل زمين وال فارق كياين يفصالقدس
  .الروح القدس تنسكب احملبة اإلهلية يف القلب املتعطش هللا

وطاملا الروح القدس ساكن يف القلب، فاحملبة تفيض بال مانع بل وبسرور شديد كأار ماء حي 
  !...تروى أينما جتري 

ولكن تعوق انسكاب احلب يف القلـب   .القدسال ميكن أن نفصل بني احلب اإلهلي والروح 
و لكن يكون سببه انشغال الروح القدس بتأديب اإلنسان وتنظيـف   القدس،ناه غياب الروح ليس مع

فهو ال يطيق أي خطية مهما كانت  والتوبيخ،الروح القدس ال يكل وال ميل من التأديب . وساخاته أوالً
هـو  وتأديب الروح القدس وتوبيخه املستمر للقلب !! صغرية ألا تعيق انسكاب احلب وتعيق سكناه

أمـا  . ح القدس يف القلب هو وجود احملبـة عالمة سكين الرو ٠٠٠ !!احلب يف أعمق درجاته العملية 
عالمة جناح الروح القدس ومتلكه على القلب فهي فيضان احملبة أو انسكاا على اآلخرين بال حسـاب  

  .)٥( "وال حذر

                                                
 ٠)٥\٥:(رسالة رومية  )  ١( 
 . ١١٩ص:القديس أوغسطينوس سريته وأقواله  )  ٢( 
  .لسابقاملرجع ا  )  ٣( 
 . ١٧٥ص:القديس أوغسطينوس سريته وأقواله  )  ٤( 
 ].٦٢٢/ ٢:[ الروح القدس الرب احمليي  )  ٥( 
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، إىل طبيعة إهليـة  بيعة بشرية دنيابدل طبيعتها من طوهذه احملبة املنسكبة هي اليت تغري النفس وت   

ن احملبة هي سر احتاد اهللا أوذلك حىت يصبح لإلنسان طبيعة شبيهة بطبية اإلله ومالئمة هلا إذ  عليا،
باإلنسان وبدوا ال يكون هناك احتاد، وبوجودها االحتاد ممكنا إذ هي تزيل الفوارق وتزيد التشابه، 

، يكون أو عالمة حية سـاخنة مـن   ينما يشتعل يف القلبحلب اإلهلي حا: "  يقول مىت املسكني 
  .)١( " !"اهللا حمبة " ، ألن لشديد من اهللا الذي ميهد لالحتادعالمات االقتراب ا

وهكذا فاحملبة املنسكبة بالروح القدس هي ذاا حمبة اهللا انسكبت يف النفس النصرانية لينال منها      
وبـذلك يكـون   ، ، وخباصة حمبة اهللا بكل مميزاااته اهللا وصفاتهء، فهو حيمل يف ذالنصراين حىت االمتال

املقصد حماولـة التشـبه    سباملسيح، وليأن يكون اإلنسان شبيهاً . وهذا هو هدف السكىن شبيهاً باهللا،
ولنرى ما يقولـه األب مـىت    ٠الفضائل والصفات عينها ال شبهها وإمنا منحه تلك وأخالقه،بفضائله 

 يف قلوب التالميذ يوم اخلمسـني  حينما سكب اهللا الروح القدس بغىن:"الكالمهذا  املسكني فيما يثبت
بنه الوحيد لكي ال يهلك كل من اأحب اهللا العامل حىت بذل "، الروح الذي به كان هو روح احملبة اإلهلية

  .)٢( "وهو أيضاً روح احلياة يف املسيح يسوع). ١٦:يو".(يؤمن به ، بل تكون له احلياة األبدية 
وعمل الروح القدس يف احملل هو متمم لعمل املسيح، فالغاية من التجسد والفداء يكملها الروح 

ذلك  إمتاموعليه فإن عمله عند القائلني بأن غاية التجسد هي الفداء والتحرر من اخلطيئة يكون . القدس
ح القدس هـو  ن عمل الروأما عند القائلني بأن غاية التجسد هي تأليه اإلنسان فإ. التحرر من اخلطيئة
  :واليت منها إعطاء احملل حمبة األب لالبن. تتميم عناصر التأليه

الروح القدس يف النصراين يصبح عند األب يف مكانة االبن وينال ذات احملبة اليت حيب  لفبحلو
أبيـه   فالنصراين بالروح القدس يأخذ كل ما للمسيح من أمور حىت حمبة اإلله،ا األب االبن يف ثالوث 

  .له
فـنحن عرفنـا أن عملـه     ،ذروتههنا يصل عمل الروح القدس فينا إىل :" يقول مىت املسكني

ـ يأخذ مجيع صفاته ويطبعها  إلينا،األساسي هو أن يأخذ كل ما للمسيح وينقله  نتشـكل   افينا، وجيعلن
إلهليـة لـآلب   ، وهي بنوتـه ا هو ينقل إلينا أهم صفة يف املسيحواآلن ها . ونتغري إىل صورته بشكله،

وهو ذا روح  ،إا الصفة اخلاصة باملسيح، اليت منها يستمد امسه األزيل، كابن لآلب األزيل. ماويالس
اآلب  ايا أب: ، فنصرخ بثقة مكافئة لثقة االبن بنوة االبن األزلية ، حىت يعطينا شيئا مناالبن حيل يف قلوبنا

  )٣( !."كل ما للمسح إليناالقدس يف نقل  إىل هذا احلد قد وصل عمل الروح.. 
                                                

 ].٦٢٢/ ٢::[ املرجع السابق  )  ١( 
 ]٧٦٤ /٢[ :املرجع السابق  )  ٢( 
 ].٢/٤٧٦:[الروح القدس الرب احمليي  )  ٣( 
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يورثنا الـروح  :" كما يقول مىت املسكني. فالروح القدس يورث عالقة األب باالبن للنصراين
بصورة حية وفعالة يف الضمري ويف العقل بأثر قوي أعظم مما تتركه النـار يف   قدس عالقة اآلب باالبنال

وهنا يـدعى  " اآلب . يا أبا : "بفم املسيح  ء اليقني والدالة ندعو اهللا اآلباللحم، حىت أننا نصرخ مبل
الذي به نصري أبناء لآلب بـالتبين وإخـوة    ٢٠:  ١٠راجع مت " . روح اآلب فينا " الروح القدس 
  )١( "للمسيح بالنعمة

  : المحبة أفضل ثمرات الروح القدس
 ، ويعتمدون يف ذلـك متنحه مواهب عدةيف اإلنسان سكىن الروح القدس  يذكر النصارى أن

مع أنه ال يذكر أن احملبة موهبة  ،الطريق األفضل من كل تلك املواهبعل احملبة هي جي على بولس الذي
ط سلوك احلاصلني علـى تلـك   ويذكر القس فهيم عزيز أن احملبة ليست موهبة ولكنها طريق عام يضب

  .ت، بل هي الثمرة األهم واألعظم من مجيع الثمرااملواهب، وهي مثرة حلول الروح القدس
اإلميان والرجاء واحملبة، : كما أا الفضيلة األهم كذلك من بني مجيع فضائل املسيحية واليت هي

وهلذا السبب فال بد أن تندرج حتت طريق واحد وهو  للخدمة،هذه املواهب كلها : " يم عزيزيقول فه
التدابري ويكشفها لنا بدون وهنا يذكر الرسول هذه املواهب وهي األلسنة والنبوة والعلم واإلميان و .احملبة

غطاء احملبة فإذا كلها ال شيء وال نفع يرجى منها بل هي مصدر للضرر إذ تتحول إىل كربياء وخدمـة  
  .ولكن املواهب إذ تغطيها احملبة وترشدها فإا تؤدي عملها وبنياا للكنيسة واألفراد   ،للفرد نفسه

لكل  للجميع،تعطى ألفراد دون آخرين ولكنها عطية احملبة ليست موهبة من ضمن املواهب اليت       
وهلذا فلـيكن هلـا    حقيقيا،مسيحي فهي عطية دائمة بل هي العالمة الوحيدة اليت تظهر الفرد مسيحيا 

وذا يضع الرسول احملبة يف مركزها الصحيح . للشر اوإال لصارت مصدر ،املواهبالسلطان على كل 
ولكـن  (اإلميان والرجاء ولكنـه يضـيف    :املسيحياالختبار  اصة عندما يكشف عن شركائها يفخبو

  .)٢( )"أعظمهن احملبة 
  .ل زواياهاوعليه فاحملبة متعلقة بالروح القدس من ك

  

                                                
  ].١/٦٣:[الروح القدس الرب احمليي  )  ١( 
 . ٣٧ص:مواهب الروح القدس  )  ٢( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٠٨

  المبحث الثالث
 ثـــــنقد التثلی

  
، ومن املعلـوم شـرعاً   من نقد هو افتقارها لنص من الوحيإن أول ما يوجه لعقيدة التثليث 

بذات اهللا تعاىل هو غيب ال طريق ملعرفته إال الوحي اإلهلي، وليس عند النصـارى   وعقالً أن ما يتعلق
  .نص معترف به عندهم، حيمل داللة صرحية على التثليث، بل إن النصوص غاصة بتقرير التوحيد

والنصارى يعترفون أن اليهودية هي ديانة توحيد ال وجود للتثليث يف التوراة، إال ما يكون من 
وعقالء النصرانية كما يف دائرة املعارف الكتابية يعترفون بعدم وجود . عناقها لتشري إليهنصوص لويت أ

ذكر صريح لعقيدة التثليث، واحلال يف العهد اجلديد ليس ببعيد عن  القدمي إذ خيلو من تلك النصـوص  
تمالً وهو ما ينسب إىل واليت ال جتد هلا سنداً إال نصا وحيدا حم. الصرحية باعتراف دائرة املعارف الكتابية

اذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح :" املسيح بعد قيامته املزعومة من قوله 
  . )١( "القدس 

غاية  اوهذا النص ليس فيه داللة على عقيدة األقانيم اإلهلية والتثليث الذي يعتقده النصارى، وإمن
باعتباره رسوله املبلغ  نميد باسم اهللا باعتباره املعبود، وباسم االبأن يكون التع_إن صح _ ما يف النص 

عنه ،وباسم الروح القدس الذي هو حامل الرسالة بني اهللا ونبيه املسيح عليه السالم، مث إن يف النص ما 
رون يبطل االستدالل به على التثليث ففيه عطف بني الثالثة بالواو مما يدل على املغايرة بينهم، واملتغـاي 

  .ليسوا واحداً
كما تذكر دائرة املعارف الكتابية أن هناك اعتراضاً من علماء النصارى على صحة تلك العبارة 
وطعناً يف صحة نسبتها للمسيح، إذ فيها ما يشري إىل تأخرها عن زمنه وبذلك تكون قد أضيفت بعـد  

رضون على أصالتها حبجة مشوليـة  يعت:"جاء فيها. كتابة األناجيل، بل لعلها أضيفت بعد اعتقاد التثليث
  )٢( "العبارة و صبغتها الكنسية والهوا العايل

وذا فدليلهم األول مطعون يف نسبته لإلجنيل من قبل حمققيهم وعلمائهم، مما يدل على أن عدم 
  .صحته قد جتاوز كل دالئل عدم صحة الكتاب املقدس النصراين الثابت يقيناً حتريفه

ذي يتمسك به بعض النصارى كمستند إلثبات عقيدة التثليث فهو ما ورد أما النص الثاين ال
 القـدس،  والروح ،والكلمة ،باآل :ثالثة السماء هم يف يشهدون الذين نفإ:" يف رسالة يوحنا األوىل

 هم الثالثة وهؤالء والدم، ،واملاء،الروح :هم ثالثة األرض يف و الذين يشهدون .دواح الثالثة وهؤالء

                                                
 ). ٢٠: ٢٨:( إجنيل مىت  )  ١( 
 ].٢/٤٣٥:[دائرة املعارف الكتابية  )  ٢( 
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  .)١(" واحد
وقد ذكر العالمة رمحة اهللا اهلندي االعتراضات الواردة على هذا النص والطعون املوجهة لـه  

 هذا حمققوهم زعم ما على العبارة أصل كان اآليتني هاتني يف:" من قبل حمققي النصارى ، ومما أورده 
 فزاد ،"واحد يف تحدت الثالثة وهؤالء والدم واملاء الروح وهم ثالثة يشهدون الذين الشهود ألن: "القدر
 واحد الثالثة وهؤالء القدس والروح والكلمة األب وهم ثالثة السماء يف" العبارة هذه التثليث معتقدو
 وشـولز  وكريسـباخ  يقيناً، ملحقة وهي العبارة أصل بني فيما" األرض يف يشهدون الذين والشهود
 واسكات هنري تفسري وجامعو الترك، ةواجب إحلاقية إا قال تعصبه مع وهورن إحلاقيتها، على متفقان
 املسيحية العلماء أعلم كان الذي وأكستاين إحلاقيتها، إىل مال أيضاً كالرك وآدم هورن، قول اختاروا
 هـذه  على كتب أيضاً التثليث أهل مستند اآلن إىل وهو املسيحية، القرون من الرابع القرن يف التثليثية
 التثليث، معتقدي من كان وهو العبارة، هذه الرسائل هذه من لةرسا يف نقل وما رسائل، عشر الرسالة
 يف ونقلها ا لتمسك عهده يف العبارة هذه كانت فلو التثليث، تنكر اليت أيرين فرقة مع مناظراً وكان
 األب باملاء املراد أن: "احلاشية يف فكتب الثامنة اآلية يف ارتكبه الذي البعيد التكلف ارتكب وملا إثباته،
 التوجيـه  هذا كان ملا أنه وأظن جداً، ضعيف التكلف هذا فإن" القدس الروح وبالروح االبن وبالدم
 عبـارة  مـن  جـزءاً  وجعلوها لعقيدم مفيدة هي اليت العبارة هذه التثليث معتقدو اخترع جداً بعيداً

   .)٢( "الرسالة
  :ويلخص الشيخ رمحة اهللا براهني القائلني بتحريفها فيما يلي 

 السادس القرن قبل كتبت اليت اليونانية النسخ من نسخةأي  يف توجد ال العبارة هذه أن   " ألولا" 
  .عشر

  .األول الزمان يف التام والتحقيق باجلد طبعت اليت املطبوعة النسخ يف توجد ال أا   " والثاين" 
  ،ينيةتالال غري القدمية التراجم من ترمجة يف توجد ال أا   " والثالث" 
  ،أيضاً ينيةتالال القدمية النسخ من أكثر يف توجد ال أا   " والرابع" 
  ،الكنيسة ومؤرخي القدماء من أحد ا يتمسك مل أا   "واخلامس" 
 عالمـة  عليهـا  وضـعوا  أو أسقطوها إما دينهم ومصلحي الربوتستنت فرقة أئمة أن   "دسوالسا" 

  )٣(".الشك
كمـا  . رحاً به يف العهد القدمي لعدم مناسبة الوقتوإذا كان اإلعالن عن الثالوث مل يكن مص

فكان من الواجب حني يعلنه العهد اجلديد أن يعلنه ويوضحه ويشرح السر يف عـدم  . يقول النصارى
                                                

  ). ٨ -٧: ٥: (رسالة يوحنا األوىل  )  ١( 
  ].١/٢٥٥:[إظهار احلق  )  ٢( 
 ].١/٢٥٦:[لسابقاملرجع ا  )  ٣( 
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إعالنه لألمم السابقة، أما احلديث عنه ضمناً كما يزعمون، وكأنه أمر معلوم ومقبول فإنه ال يتفق مع 
  . فهو يتعلق مبعرفة اهللا الذي يعبدونهواألمر جد خطري وجليل، . احلال

وتعبوا يف التفتيش عن أدلة تسـاهم يف   افإذا كان كتاب النصرانية بعد ذلك ألفوا الكتب وحبثو
إثبات ذلك الثالوث وحتاول إقناع الناس به، مع كونه قد استقر يف الواقع كعقيدة، أفلم يكن من األوىل 

  !.مر أهم وأشد وضوحاً؟أن يكون األ –املسيح  –عند املعلن األول 
وإذا كانت عقيدة التثليث ليست من تعاليم الكتاب املقدس، وال من تعاليم األنبياء مبن فـيهم  

  املسيح عليه السالم، بل مل يقل ا تالميذه وال حىت بولس يف عقيدته، فمن أين أتت إذن ؟
 .قة من النصارى أنفسهم اإلجابة على هذا السؤال كفانا مؤنة البحث عنها  الباحثون عن احلقي

وقد ترمجت الدكتورة مسرية عزمي الزين ثالثة من املؤلفات يف هذا الشأن لثالثة من علماء النصـرانية  
  :وهي

 ، الدغارد ويند" األسرار الوثنية يف عصر النهضة"ألندريه نايتون، و" املفاتيح الوثنية للمسيحية" 
ف يونغ ،  ومجعت هذه الترمجات يف كتاب واحد أطلقت لكارل كوستا" علم النفس والديانة الغربية"و

  ".األصول الوثنية للمسيحية "عليه اسم 
الفلسـفات  ويؤكد أولئك العلماء على أن عقيدة التثليث وتعدد أقانيم اإلله مـأخوذة مـن   

كثر تلك كان تصور اإلله فيها  على أنه مثلث األفراد رائجاً، بل كان أل اليونانية والديانات الوثنية اليت
  .امللل ثالوث خاص ا

  .وكانت عقيدة األقانيم املتعددة لإلله اليت هي مظاهر له معروفة عندهم
كانت الوثنية يف بعض البلدان متيل إىل اعتبار األقانيم مظاهر خمتلفة للقوة :" يقول أندريه نايتون 
فنحن جند لإلله ، ألة األقانيموكان املصريون قبل أي شعب آخر معنيني مبس. اإلهلية العظيمة وصفات هلا

بتاح مثالً مثانية مظاهر شبيهة به أو أقانيم ، وكان لإلله توت سبعة أقانيم برئاسة رع، غري أن مجلة هذه 
  . )١( "األقانيم كانت ترى من قبل املؤمنني ا مؤهلاً واحداً

ت تعترب شخصـاً  وينقل اندريه نايتون عن املؤرخ الفرنسي ج فادييه أن كل هذه األقانيم كان
  . إهلياً واحداً، غري أن هذا مل يكن حيل دون أن يكون لكل واحد منها حياته املستقلة

أو )أميشاسـينتا  ( كما يذكر أن فكرة األقانيم كانت موجودة عند الفرس اإليرانيني باسـم  
  )٢( .الصاحلني اخلالدين  أو الكماليات الست اليت حتيط باإلله أهورامزدك 

. هـ( ، وقد أحصى الباحث األملاين اإلهلي فكان كثرياً جداً عند وثين األمم الغابرة أما الثالوث

                                                
 .٤٤ص: األصول الوثنية للمسيحية   )  ١( 
 .٤٤ص:املرجع السابق :انظر  )  ٢( 
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  .)١( إهلاً مثلثاً يف األديان اليونانية القدمية فقط١٢٠أكثر من ) أوزينر 
ومل يكن التثليث قاصراً على اليونان فقط بل كان ألكثر الشعوب إله مثلث خاص ا ومـن  

وسـني،  . وأهورا مزاده ، أناهيتا،وميترا ، يف إيران . رونا ، أريامان يف اهلندميترا ،فا: أشهر الثواليث 
  )٢( جوبتري، جونون، مينريفا عند الرومان. زيوس، هريا ، ديونيزوس يف اليونان مشس ، عشتار يف بابل

إن " :ويورد نايتون ما ميكن أن نسميه صورة الثالوث املسيحي يف الوثنية املصـرية فيقـول     
اإلله الواحد املؤلفة من ثالثة أشخاص فكرة قدمية جداً، وهنا أيضاً ال بد من الرجوع إىل مصر، مفهوم 

،وكانت اآلهلة املعبودة عبارة عن عـائالت  )٣( "مصر املمتلئة باألسرار الدينية اليت كان الشعب يعبدها
وين مل يكن سـوى  إن أحد األب:" وينقل عن ماسبريو وهو مؤرخ ديين قوله . مكونة من أب وأم وابن

وهذا ما جعل هذه العائلة الدينية املقدسة جمرد ثالثة " انعكاس لألخر، جمرد نسخة عنه ذات جنس آخر
  .)٤( "وهذه العبارة جندها منقوشة على أقدام اآلثار املصرية " مظاهر يف معبود واحد 

  :ومن تلك العائالت املثلثة 
. ورس االبن وأمه حاتور وزوجها أحيت، وحاإلله آمون األب وابن اإلله خونس وزوجته مو"

  .وأشهر أسرة عبدت يف مصر هي أسرة أوزيريس، إيزيس، حورس 
وهناك ثالثية إهلية هيأت الطريق للتثليث املسيحي الالحق وهي اإلله اخلالد بتـاح، وكلمتـه   

  )٥( "توت، وروحه القدس حورس
  :أما الثالوث عند البابليني فيقول عنه كارل كوستاف 

هو ابـن  " أداد" جند أن " العاصفة "  واداطر" القمر " ناك ثالثة آهلة بابلية أخرى هي سن ه" 
رب السماء واألرض ، مث اتضحت العالقة بني اآلب " أداد" ويف حكم نبوخذ نصر صار " أنو" اآلب 

، وكـان  ويبعده إىل الظل" بل " يأخذ القوة من اإلله " مردوك بن أيا" واالبن يف أيام محورايب حيث 
أما مردوك فهو أصالً إله الشمس وكانت لـه  . والداً عامراً باحملبة البنه الذي يعطيه قوته وحقوقه" أيا"

إن كل ما يعرفه هو يعرفه ابنـه  " أيا" بنما كان أيا وسيط بني اآلب والبشر، وقد قال " اآلب " مرتبة 
و الرب الذي حيب إيقاظ املوتى، واملخلص إهلاً خملصاً فه" تيامات " أيضاً مث يربز مردوك يف صراعه مع 

  )٦( ..."احلقيقي للبشرية 
  

                                                
  .٦٨ص :صول الوثنية للمسيحية األ :انظر  )  ١( 
  .٤٦ص: املرجع السابق: انظر  )  ٢( 
 .٤٤ص: لسابقاملرجع ا  )  ٣( 
 .٤٤ص:املرجع السابق   )  ٤( 
  .بتصرف يسري ،٤٤ص: السابقاملرجع   )  ٥( 
 .٨٢ص: السابقاملرجع   )  ٦( 
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فراد الثالوث، وينقل لنا األستاذ جمدي أويف اهلند جند الثالوث املسيحي ال خيتلف فيه إال أمساء 
أي إله الشمس واحـد  ) بسافتري(نؤمن :"مرجان نصا يشرح عقيدة اهلنود ويبني ثالوثهم املعبود وفيه

أي النار نور من نور مولود غري خملوق جتسد من )آين(سماوات واألرض، وبابنه الوحيد ضابط الكل ال
الروح احمليي املنبثق من األب واالبن، الذي هو )فاليو(العذراء ونؤمن بـ ) مايا(أي الروح يف بطن )فايو(

  )١( "مع األب واالبن يسجد له وميجد له 
الذي هو عقيدة النصارى اليت تـؤمن ـا   ! قية؟فأي فرق بني هذا القانون وبني قانون ني     

  !!كنائسهم، والنصارى يرون أن ديانة اهلنود هي ديانة وثنية 
أما اعتقاد ألوهية الروح القدس، وأنه الرابط بني األب واالبن، والعنصر الـذي بـه يكتمـل    

يتعلق بألوهية الفرعون الثالوث ويستمد وحدته املزعومة منه فأنه موجود بعينه عند املصرين وخباصة فيما 
  .الذي يشبه اإلله اجلامع لعناصر الثالوث النصراين

وقد أورد غوستاف حبثا للعامل األملاين جاكوبسون يثبت فيه ذلك الشبه الـذي يصـل حلـد    
وهنا أريد أن أركز تركيزاً خاصاً على أن الالهوت : " التطابق، كما يثبت العالقة بني الصورتني، يقول

كان يصر على الوحدة اجلوهرية اليت كان فيها الفرعون املصري جيمع بني اآلب واالبن  املصري القدمي
يف األلوهية البابلية، وكان العامل األملاين جاكوبسون قد أشار إىل ذلك يف دراسة مهمة، وذلك يف كتابه 

ني يف شخص دراسة العقائد الدينية عند ملوك مصر، وقال إن الشخص الثالث بني اآلب واالبن اتمع
هي القوة اخلالقة ، وبواسطتها يتحد " كع " و" ثورامه " وهذه عبارة تعين " موتف  –كع " امللك هو 

  .اآلب باالبن على شكل وحدة مؤلفة من اهللا وامللك كع ال على شكل تثليث 
هنا نستطيع احلديث ، كما يقول جاكوبسون عن وحدة مثلية يكون فيهـا اآلب هـو اهللا،   

يعقد جاكوبسون مقارنة بـني هـذه    هويف اية كتاب. االبن، وكع هو حلقة الوصل بينهماوامللك هو 
الفكرة املصرية وبني العقيدة املسيحية، مث يستشهد بكاتب آخر يدعى بارت وكان قد درس التثليـث  

عند املصريني ، و بـه  " كع " إن الروح القدس عند املسيحيني يوازي :" املسيحي ويقول جاكوبسون 
، وذلك من خالل أم بشرية للملك، غري " كع " حد اآلب باالبن إن الوالدة اإلهلية للفرعون تتم عرب يت

  .أن هذه األم كما عند املسيحيني تبقى خارج إطار التثليث 
هكذا جند عند األقباط املصريني يف فجر املسيحية هذا التأثري فقد نقلوا األفكار املصرية القدمية 

  . وح القدس حو كع وألبسوها لر
الذي اكتشف يف جنع محادي عام " pistis sofia"ويف بعض الكتب القبطية القدميةككتاب 

كما كانوا " كع " م الذي يعود للقرن الثالث امليالدي أن األقباط كانوا يسمون الروح القدس ١٩٤٥

                                                
 . ٨١ص:اهللا واحد أم ثالوث  )  ١( 
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  .)١( "جيعلونه أحياناً شبيهاً باملسيح
ا سابقة للنصرانية، واملتأخر هو الذي يأخذ من املتقدم مجيعه تيقينا أن تلك الوثنيا مومن املعلو

فالنصرانية قد استعارت عقيدا يف التثليث وما يتعلق به من تأليه املسيح وتأليـه الـروح    هحتما، وعلي
وكذلك اعتقاد احلاجة إىل رابط بني إهلني هو عندهم احملبة اليت مسوها . القدس من الوثنيات السابقة هلا

  .مطابق للفكر الوثين الروح القدس 

  : أثر الفلسفات الیونانیة على النصرانیة
: ، فيقول أدغارد ويندءيرى كثري من الغربيني أن التثليث هو فكرة فلسفية تنبأ ا الفالسفة القدما  

كان بعضهم يرى أن أورنيوس وأفالطون وزرادشت وهومس من دعاة التثليث املسيحي بل إم تنبأوا " 
وكان هناك دعاة للتثليث املسيح قبل املسيحية مثل أتباع فيثاغورس، والفيلسوف اليوناين  به قبل أوانه،

  .)٢( "أفلوطني
أكثر مباشرة لعقيدة التثليث، وهو  اًويرى كارل غوستاف يونغ أن يف الفلسفة اليونانية مصدر
  . أ  ٣٢ب و ٣كتاب طيماوس ألفالطون ويستشهد باحلجة التقليدية من املقطعني 

ومبا أنه ال ميكـن  . إذن فحني ابتدأ اهللا بصياغة جسد الكون راح يصنعه من النار والترابو" 
اجلمع بني شيئني مجعا سليماً بدون االستعانة بثالث يربط بينهما وشدمها إىل بعضهما، وإن أفضل هذه 

بكـل معـىن   الذين جتمع بينهما، وجتعل من الثالثة واحداً  الروابط هي تلك اليت تتحد مع العنصريني
  . )٣( "الكلمة، إن هذا الرابط ينتمي إىل طبقة البعد اهلندسي الذي ميكن أن يصنع هذا الكمال

وجد املفكر اإليطايل النهضوي فيشينو أن أفكار أوغسطني مستمدة من :" ويقول ادغارد ويند 
  .)٤( "واألفالطونيني  أفكار الفيثاغورثيني

الصلة بني الفلسفة وبني التثليث هو ذلك الشبه الكبري  إن الذي محل هؤالء العلماء على اعتقاد
  .والتوافق املوجود بني الفكر الفلسفي وبني العقيدة النصرانية

وقد بلغ الفكر التثليثي اإلهلي يف الفلسفة ذروا يف الفلسفة األفلوطينية يف اإلسكندرية خـالل  
فليس مبستغرب تغلغل هـذه  .قاد جممع نيقية القرن الثالث امليالدي، أي يف الفترة السابقة مباشرة النع

العقيدة يف الفكر النصراين وبروزها كقانون للعقيدة النصرانية، وخباصة إذا عرفنا أن نص القانون كـان  
وهنا قدم حزب اإلسكندرية وعلـى رأسـه األسـقف    :"يقول حنا اخلضري، من وضع الوفد املصري

عترب قانوناً جديداً بل هو عبارة عن توضيح وتنقـيح  ألكسندروس والشماس أثناسيوس قانون إميان ال ي
                                                

 . ٨٣ص : األصول الوثنية للمسيحية  )  ١( 
 . ٦٨ص : األصول الوثنية للمسيحية  )  ٢( 
 .٨٧ص:األصول الوثنية للمسيحية  )  ٣( 
  .٦٧ص:لسابقاملرجع ا  )  ٤( 
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٢١٤

ولقد ظن بعضهم أنه يف حقيقة األمر، أن أسابيوس قد استوحى جـوهر  .القانون الذي قدمه أسابيوس 
  ...نص قانونه هذا من قانون إميان كان ألكسندروس ينوي تقدميه 

ي يشدد فيه على أن يسوع وناقش الس قانون اإلميان املنقح الذي قدمه وفد اإلسكندرية الذ
 ...ساوي له يف كل الكماالت اإلهليةاملسيح هو االبن الوحيد املولود من اآلب، أي من جوهر اآلب وامل

  )١( "وبعد نقاش طويل استقر الرأي على قبول قانون اإلميان املنقح 
ية؛ ألنه يف هذا إن هذا امع يعترب حدثا تارخييا مهماً جدا يف تاريخ العقيدة املسيح:"مث يقول 

امع تقرر مسكونياً أن االبن مساو لألب يف اجلوهر، كما أن هذا امع يعترب أيضا جممعا تارخييا مهما 
بالنسبة لكنيسة الشرق بنوع عام وبالنسبة لكنيسة مصر بنوع خـاص، إذ فيـه اسـتطاع أسـقف     

  )٢( "إعالن احلق اإلهلي اإلسكندرية ألكسندروس ومشاسه التقي املتحمس مع كل الوفد املصري 
  :ثالثة أمور:" وتتلخص الثتليثية اإلهلية األفلوطينية يف

أن الكون قد صدر عن منشئ أزيل دائم ال تدركه األبصار وال حتده األفكار، وال تصـل إىل    : أوهلا
  .معرفة كنهه األفهام

  .عقل أن مجيع األرواح شعب لروح واحد وتتصل باملنشئ األول بواسطة ال  : ثانيها
فاهللا منشئ األشياء وهـو  . أن العامل يف تدبريه وتكوينه خاضع هلذه الثالثة، وهو حتت سلطاا   :ثالثها

فلـيس جبـوهر وال   . مصدر كل شيء وإليه معاده ال يتصف بوصف من أوصاف احلوادث
وال إرادة كإرادتنا، وال وصف له إال أنه واجـب الوجـود،   .. عرض، وليس فكرا كفكرنا 

وال حيتاج هو إىل موجود، . ل كمال يليق به، يفيض على كل األشياء بنعمة الوجوديتصف بك
وأول شيء صدر عن هذا املنشئ يف نظر أفلوطني هو العقل املصدر عنه كأنه يتولد منه، وهلذا 
العقل قوة اإلنتاج، ولكن ليس كمن تولد عنه، ومن العقل تنبثق الروح الـيت هـي وحـدة    

  .)٣( "لوث يصدر كل شيء ومنه يتولد كل شيءاألرواح، وعن هذا الثا
فهل بعد هذا التشابه ميكن ألحد أن ينكر الصلة بني الفلسفة األفلوطينية وبني عقيدة التثليث يف 

، وخباصة وأما تشتركان يف الزمان واملكان مع تقدم األفلوطينية الزمين مما جيعـل منـها   !؟ النصرانية
  .املتأثر واملستعري ةاألصل املؤثر وجيعل من النصراني

وتأثر النصرانية بالفلسفة هو من األمور املعلومة واملعترف ا يف النصرانية، وعلماؤهم ال يرون 
  .غضاضة يف ذلك بل يرونه ميزة للنصرانية ودليالًعلى اتساعها لألفكار اإلنسانية املختلفة 

                                                
   ٦٣٠الد األول ،ص:تاريخ الفكر املسيحي   ) ١( 
  .٦٣٣ص:لسابقاملرجع ا  )  ٢( 
: ص :  جمامعهم املقدسـة وفـرقهم   حماضرات يف النصرانية تبحث يف األدوار اليت مرت عليها عقائد النصارى ويف كتبهم ويف  )  ٣( 

٣٣. 
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٢١٥

آباء النصرانية يف قرون نشوء  ولعل أهم عامل أدى لتغلغل الفلسفة يف النصرانية هو أن كثريا من
العقائد كانوا فالسفة أرادوا تطبيق فكرهم الفلسفي على ديانتهم، وأحلوا األفكـار الفلسـفية حمـل    

  .النصوص الكتابية 
علينا أن حنسب حساب تأثري الفالسفة، ونعين م هؤالء الرجال املثقفني :"يقول شارل جينيبري 

ألن يعملوا فكرهم يف مسائل اإلميان وألن يصبحوا من الباحثني  الذين هم بفضل ثقافتهم على استعداد
والجدال يف أن املسيحية قد زعمت منذ البداية أا تنطوي على احلقيقة الكاملـة،  . يف علم الالهوت

وبذلك اليكون هناك أي سبب تستند إليه الفلسفة اليت تبحث عن احلقيقة يف تعليل وجودها، ومل يغفل 
غري أن . عن إعالن هذا وتأكيده )٢( "الكتانس" أو  )١( "أرنوب"أو " ترتوليان"أمثال  بعض العلماء، من
ظل يؤثر على هؤالء الذين كانوا قد عرفوه قبل خضوعهم للرتعة اجلارفـة الـيت    إغراء الفكر اليوناين

وإن أخلصوا وهم أيضا رجال مل جيدوا اإلرادة الكافية أو مل يستطيعوا، . جاءت م إىل اإلميان املسيحي
النية، أن يتناسوا القوانني األساسية و أساليب التفكري اليت علموها يف املدارس، فراحوا يطبقوا علـى  

ونشأت عقائد معقـدة  . مبادئ اإلميان وعلى النظريات اليت أوحت ا العاطفة الدينية للسذج البسطاء
  . )٣( "مثل التثليث 

لوثنيات اليت ترى النصرانية أا كفر، واليت دعـت  وهكذا فالتثليث مستعار بكل عناصره من ا
النصرانية مبعتقدام هم ال  امعتنقيها لإلميان املسيحي بدال عنها، واحلاصل أن الوثنيني والفالسفة دخلو

  .بدين املسيح
  : منافاة التثلیث للعقل

ية وفلسـفية  إضافة إىل خلو عقيدة التثليث من املستند الكتايب، وثبوت احندارها من أصول وثن
فإا عقيدة منافية و منافرة للعقل، ومنافاا للعقل هي منافاة صارخة ال ميكن تغطيتها أو إنكارها، بـل  
إن االعتراف بال معقولية التثليث أصبح عند النصارى مالزماً لتقريرها وذلك لعدم قدرم على جتاهـل  

على :" قة القوى اإلهلية وعالقتها باجلوهر يقول غريغوريوس باالماس متحدثاً عن عال. تلك الالمعقولية
  .فهو يعترف بالتناقض يف التثليث )٤( "أن هذه العبارة ذات طابع تناقضي يقرا من عقيدة الثالوث

   
                                                

م، كان شديد التأثر بالفلسفة اليونانيـة وبالـذات فلسـفة    ٣٢٧أرنوب أو أرنبيوس كان وثنياً  مث اعتنق املسيحية، تويف سنة  )  ١( 
. اإلنسـانية أفالطون عن اهللا تعاىل، فكان يعتقد أن اهللا مرته عن االتصال باخللق وبذلك ينفي أن يكون اهللا هو خالق الـنفس  

 ].٢/٢١٩:[موسوعة آباء الكنيسة:أنظر
فيلسوف مسيحي كان تلميذا ألرنبيوس، إال أنه خيالفه يف نظرية اخللق حيث يؤمن أن اهللا هوخـالق  :ال كتانس أو الكتانتيوس  )  ٢( 

 ].٢/٢٢٢:[أنظر موسوعة آباء الكنيسة. اإلنسان وهو وحده الذي يوجد النفس اإلنسانية
  . ١٩٦ص:نشأا وتطورها املسيحية  )  ٣( 
 ٥٩ص:حبث يف الالهوت الصويف لكنيسة الشرق  ) ٤( 
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٢١٦

فهم معترفون بأا عقيدة يؤمن ا وال تعقل، وبذا يزعمون أا سر إهلي فوق إدراك العقـول،  
وعدم إمكانية قبوهلا عقالً جيعلون ذلك هو اإلميان احلقيقي، بـل  وجيعلون من اإلميان ا مع الشك فيها 

  . بعضهم جيعل من ال معقولية العقائد دليالً على صحتها 
إن قلة قليلة من الذين يعلنون إميام باملسيحية ويعتقدون بالتثليث :( يقول كارل غوستاف يونغ

  .)١( "يعتربونه موضوعاً قابالً للتفكري والبحث
وليست كما يدعي النصارى فوق إدراك العقل البشري؛  تثليث عقيدة منافية للعقلوعقيدة ال

ألن هناك فرقاً شاسعاً بني كون األمر فوق إدراك العقل البشري وبني كونه منافياً له، فإن ما هو فـوق  
شـاداً  إدراك العقل هو ما يكون العقل حائراً فيه متوقفاً عن معرفته أو احلكم عليه، ولو منح العقـل إر 

  .منه شيئاً وقبله دركزائداً أل
أما ما هو مناقض للعقل فهو ما حيكم العقل ببطالنه وبكذبه، واألنبياء إمنا جاءوا لبيان األول ال 

  .)٢( "خيربون مبحارات العقول ال مبحاالت العقول :" الثاين، كما قال ابن تيمية يف عبارته الرائعة أم
وقد ذكر العلماء كثرياً من أوجه التنايف بني التثليث والعقل  والتثليث هو من حماالت العقول ،

  :ومن تلك األوجه
:" استحالة اجلمع بني الواحد والثالثة، فهذا مما يدرك العقل بطالنه، يقول رمحة اهللا اهلنـدي   :  أوالً

فقائل التثليث ال ميكن أن يكون موحداً للّه تعاىل بالتوحيد احلقيقي، والقول بـأن التثليـث   
احلقيقي والتوحيد احلقيقي وإن كانا ضدين حقيقني يف غري الواجب لكنهما ليسا كذلك، فيه 
سفسطة حمضة ألنه إذا ثبت أن الشيئني بالنظر إىل ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان يف نفس 
األمر فال ميكن اجتماعهما يف أمر واحد شخصي يف زمان واحد من جهة واحدة واجباً كان 

و غري واجب، كيف وإن الواحد احلقيقي ليس له ثلث صحيح والثالثة هلا ثلـث  ذلك األمر أ
صحيح، وهو واحد وأن الثالثة جمموع آحاد  ثالثة، والواحد احلقيقي ليس جممـوع آحـاد   
رأساً، وإن الواحد احلقيقي جزء الثالثة فلو اجتمعا يف حمل واحد يلزم كون اجلزء كالً والكل 

ستلزم كونَ اللّه مركّباً من أجزاء غري متناهية بالفعل الحتاد حقيقة جزءاً وأن هذا االجتماع ي
الكل واجلزء على هذا التقدير، والكل مركب، فكل جزء من أجزائه أيضاً مركب من األجزاء 
اليت تكون عني هذا اجلزء وهلم جرا، وكون الشيء مركّباً من أجزاء غري متناهية بالفعل باطل 

ع يستلزم كون الواحد ثُلث نفسه وكون الثالثة ثالثة أمثال نفسـها،  قطعاً، وأن هذا االجتما
  .)٣( "والواحد ثالثة أمثال الثالثة
                                                

 .٨١ص:ول الوثنية للمسيحية صاأل  )  ١( 
  ].٢/٢٠٠:[اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح   )  ٢( 
 ].١/٣٧٧:[إظهار احلق   )  ٣( 
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٢١٧

لو وجِد يف ذات اللّه ثالثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي كما قالوا فمع قطع النظر عن تعـدد  "  : ثانياً
فإن التركيب احلقيقي ال بد فيه  الوجباء يلزم أن ال يكون اللّه حقيقة حمصلة بل مركباً اعتبارياً

من االفتقار بني األجزاء، فإن احلجر املوضوع جبنب اإلنسان ال حيصل منـهما أحديـة، وال   
افتقار بني الواجبات، ألنه من خواص املمكنات، فالواجب ال يفتقر إىل الغري وكـل جـزء   

عض األجزاء إىل بعـض  منفصل عن اآلخر وغريه وإن كان داخالً يف اموع، فإذا مل يفتقر ب
آخر مل تتألف منها الذات األحدية، على أنه يكون اللّه يف الصورة املذكورة مركباً، وكـل  
مركب يفتقر يف حتققه إىل حتقق كل واحد من أجزائه، واجلزء غري الكل بالبداهـة، فكـل   

لذاته وهذا  مركب مفتقر إىل غريه، وكل مفتقر إىل غريه ممكن لذاته فيلزم أن يكون اللّه ممكناً
  .)١( "باطل

القول بافتراق أقانيم الثالوث مع وحدم هو مما ترفضه العقول وحتكم ببطالنـه، والنصـارى     :  ثالثاً
يقولون بأن اإلله الواحد كان يف عليائه األب مرسالً ذاته الروح القدس على شكل محامة لتحل 

واآلب حي وكـذلك الـروح   كما وأن املسيح مات ودفن .على املسيح وهو يعمد يف النهر
    !!القدس، فلو كانوا واحداً فكيف مات ودفن وهو حي يف السماء؟

أما يف اعتقاد ألوهية الروح القدس، وتلك الوظيفة السامية له واليت هي احملبة الرابطة بني اآلب 
املقـدس   فإن تلك العقيدة ليست من الكتاب. واالبن من ناحية وبني الثالوث والنصراين من ناحية ثانية

وال من تعاليم املسيح واألنبياء من قبله إمنا الذي ورد عن الروح القدس أنه سفري الوحي املبعوث من اهللا 
ولذلك يرد ذكره مع املسيح معضداً ومساعداً له، وذلك ألن املسيح نيب مرسل من . تعاىل ألنبيائه الكرام

  .اهللا تعاىل
كونه تلك الرابطة العجيبة اليت ا يكتمل الثالوث وكما رأينا فإن عقيدة ألوهية الروح القدس و

وبالتايل فهي خرافة وثنية، ولذا ال جند هلا يف أرض الواقع برهاناً . هي عقيدة وثنية مصرية قدمية) احملبة(
بل جند خالفها، فالنصارى حني يؤمنون بالروح القدس إهلاً يعتقدونه حاالً فيهم إما حلوالً أقنوميـاً أو  

ويف كال احلالتني يدعون أم مؤيدون ومرشدون من قبله بإرشاد وهداية خاصـة ـم،    حلول نعمة،
جتعلهم يسريون وفق إرادته اإلهلية السامية، وعليه يفترض أن يكون النصارى جتسيداً للصفات اإلهليـة  

مهم إىل وخباصة احملبة اإلهلية، إال أن حال النصارى يكذب ذلك، و الذي أقل ما يقال فيه وأهونه انقسا
أصناف شىت يف الطبائع واألخالق والسلوك بل واالعتقاد وال يدري أي أولئك هو املثل إلرادة الـروح  

  !!.القدس احلالة فيه ؟
جتعل اإلله متجزئاً  -أي حلول الروح القدس يف النصارى –أضف إىل ذلك أن تلك الدعوى 
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له إىل آهلة ال يعلم عددها، وذلك غايـة  يف عدد ال يعلم حده من الناس، وحموالً أولئك الذين هم حمل 
  .اعتقاد االنقسام والتجزؤ على اهللا تعاىل

  : عالقة التثلیث بالمحبة ومدى صحتھا 
. أما جعلهم احملبة اإلهلية دليل وبرهان على كون اهللا تعاىل مثلث األقانيم، فهو استدالل فاسـد 

ليحبـهم   اًي قبل أن يوجد خلقأحمبة اهللا أزلية فإم يقولون إن اهللا حمبة، واحملبة تقضي حمب وحمبوب، و
  .نهذا هو ملخص الربها. اهللا، لذا لزم أن يكون يف اإلله أقانيم لنتبادل احملبة منذ األزل

ومما يظهر بطالنه أن ما يقال يف احملبة يقال يف صفة اخللق، فإن اهللا تعاىل هو اخلالق، وصـفاته  
ق يقتضى، خالقاً وخملوقاً وفعل اخللق، وعلى برهام السابق سبحانه أزلية ليس شيء منها حادث، واخلل

نسأهلم من املخلوق يف األقانيم اإلهلية اليت هي أزلية تتحقق ا صفات اهللا األزلية، بزعمهم، ليس أحـد  
  . وقل ذلك يف كل صفة متعدية . من األقانيم عندهم مبخلوق

إال . والنصارى ال يقولون به –الفالسفة وهو قول  –كما أن قوهلم هذا يلزمهم بأزلية العامل 
وخملوقـاً،  . صفة اخللق تستلزم خالقاً فإنأنه يلزمهم بذلك، فإن اهللا تعاىل هو اخلالق وبناًء علي برهام 

اخللق ، وكالمها حسب الربهان جيب أن يكون أزلياً وإال كانت صفة اخللق عاطلة وغـري ذات   لوفع
  .)١(موضوع قبل خلق املخلوقات

 نوالنصارى ال يقولو. كانت بعض األقانيم اإلهلية األزلية خملوقة وهي االبن أوالروح القدسأو 
  . بأي من القولني وعليه فربهام باطل؛ ألن لوازمه يف معتقدهم باطلة

وجواب اإلشكال الذي جيعلون من التثليث حالً له، وهو أزلية صفات اهللا تعـاىل واسـتحالة   
إن التغري ال يلـزم يف ذات اهللا،  :"نه الدكتور سعد الدين السيد صاحل فيقولتوجهها هللا الواحد جييب ع

ألن علمه وقدرته ونطقه وحمبته وسائر صفاته قد تعلقت أزالً خبلق العامل وحني ساعة اخللـق ال يلـزم   
  .)٢( "التغيري يف ذاته فليس هناك ما يدعو لتعلق جديد 

أخربنا أنه واحد سبحانه خرباً ال يقبل الشك أو  كما أن هذه األمور هي من الغيب، واهللا تعاىل
وأخربنا بصفاته، فنؤمن ذا وهذا ال تعارض فيها مع العقل لكوا أموراً غيبية هلا تفسرياا . االحتمال

  .اليت ال نعلمها
أما عن الـدليل  : "  أما اختاذ احملبة دليالً على التثليث فيقول الدكتور سعد الدين السيد صاحل

فيه أن احملبة من صفات اهللا وهي تقتضي حمبا وحمبوبا، وأن اهللا حمتاج إىل من حيبه حىت  االذي أدعواألول 
ال تتعطل صفاته، وال حيدث التغيري يف ذاته حني ينشأ العامل، فإننا نناقشه بأنه يلزم على كالمهم قـدم  

                                                
  .١١٩ص : مشكالت العقيدة النصرانية  :انظر   ) ١( 
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ل صـفات اهللا مـن القـدرة    العامل ألا ليست صفة احملبة وحدها هي اليت ستتعطل، وإمنا ستتعطل ك
مع اهللا، ألنه لو  اًإذاً على منطقهم ال بد أن يكون العامل قدمي. واإلرادة والعلم والسمع والبصر وغري ذلك

  . )١( "كان حادثاً للزم التغري يف ذاته حني بدء اخللق، وهذا ما قاله الفالسفة امللحدون
واحلدوث على اهللا تعاىل هو أقوى صور  مث إن التثليث الذي يأخذونه خروجاً من إمكان التغري

تغري وحتول إىل بشر، وولد ومنا وكرب وصلب ومات وكل تلك صـور   –وهي إله –إذ الكلمة ، التغري
الروح ومها آهلة هي من أقوى بل أقـوى صـورة للـتغري     قوأشكال للتغري، مث إن والدة االبن وانبثا

  !!.واحلدوث، إذ هي إجياد من العدم 
أصل احملبة اإلهلية وأساس احملبـة النصـراين    ة الثالوث املتبادلة بني عناصره هيمث جعلهم حمب

ومصدرها، وهي كذلك أمسى مثال حيتذى يف احملبة اليت جتعل من اإلله حمبة، ومن املؤمنني به متمثلني به 
حلال للمحبة باطل فإنه عند تتبع مذاهبهم يف األقانيم اليت هي أفراد الثالوث جند ذلك املعىن وا. تلك احملبة

  .بكل الوجوه
على مذهب التجليات اإلهلية واليت جتعل من أقانيم الثالوث جتليات خمتلفة إلله واحد،   : فأوالً

ولكل زمن مظهر هللا يظهر به، فإن احملبة املتبادلة بني األقانيم مستحيلة ألنه ال ميكن تبادل احملبة وال ميكن 
م الثالوث يف زمان واحد، وإمنا احلاصل هو أن األقنوم حيب نفسه يف إجياد عناصر احملبة الثالث يف أقاني

. املاضي أو املستقبل، فاملسيح حيب نفسه عندما كان أباً وحيب نفسه يف املستقبل حني سيصبح روحـاً 
وهنا ال توجد إال حمبة الذات، وهي النوع الوحيد من احملبة اليت كانت سبباً ومرافقاً للخطيئة عنـدهم،  

  .فمحبة إله النصارى هي احملبة اليت يقرنوا باخلطيئة وعندها
فال ميكن  -الوجود والعقل واحلياة –أما على مذهب القائلني بأن األقانيم هي خصائص لإلله 

وجود حمبة متبادلة ألننا أمام ذات واحدة متعددة الصفات، وال ميكن تصور أن صفات الذات الواحدة 
أـا  . قله حبياته، هذا هذيان يترفع كل ذي عقل وحس من مساعهحيب بعضها بعضاً، فوجوده حيب ع

الذات املتصفة بصفات حتب نفسها وحتب غريها من الذوات، وهنا ال يوجد إال ذات واحـدة حتـب   
نفسها، واحلاصل هو كاحلاصل يف الرأي السابق فال يوجد إال حمبة النفس اليت ينفر النصارى من نسبتها 

  .ألنفسهم وإلهلهم 
القول الثالث الذي جيعل األقانيم متمايزة عن بعضها وهي شخوص مستقلة، فنجد فيه حمبة أما 

متبادلة ولكن ليست ذاتية وليس فيها الوحدة اليت يذكروا كصفة لثالوثهم الواحد، فنحن أمام ثالثـة  
سـري  ن حيب كل منهم اآلخر، وهنا احملبة متعدية وليست ذاتية وال ينطبـق عليهـا تف  يأشخاص متغاير

بأن اهللا حمبة، وإمنا سيكون كل من الثالثة حمبة إذ كل منها حمب وحمبوب معاً، كما ال ميكن  أوغسطني
                                                

 .١١٩ص : مشكالت العقيدة النصرانية   )  ١( 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٢٠

فإذا قلنا . عندها جعل الروح القدس قوة احملبة؛ ألنه سيكون عندنا ثالث قوى للمحبة وتسعة عناصر هلا
  .ب وكلها متغايرة بتمايز األقانيم لن يكون هناك حمبة واحدة يف الثالوث وإمنا عدة حما

من ناحية أخرى فالقول بأن الثالوث هو حمبة مبعىن أن أقانيمه الثالثة هي عناصر احملبة هو كالم 
غري مستقيم؛ فإن أقانيم الثالوث املزعومة حيب كل منها األخر مبحبة مستقلة فاألب حيب االبن مبحبته 

اليت جيدها جتاه االبن، وكذلك االبن حـني  هو اليت هي صفته الصادرة عنه أو فعله أو القوة الشعورية 
حيب اآلب فإنه حيبه مبحبة تصدر منه، وكذلك القول يف حمبة الروح القدس هلما وحمبتهما لـه، وهـذا   

ال ميكن تصور أن . كقول زيد حيب عمرو، وعمرو حيب زيدا ، لكل منهما صفته وحمبته املتجهة لآلخر
وإمنا احملبة هي الفعل الشعوري لكل منهما علـى حـدة وال    )احملبة ( املُحب واحملبوب مها من ضمن 

  .يعتربان من ضمن ماهيتها
  .فاحملبة ال حتب وال تحب وإمنا بوجودها يصبح املحب حمباً واحملَب حمباً

أما مع اإلصرار على أن حمبة الثالوث هي حمبة ذاتية وليست خارجية بني أشـخاص خـارج   
ذلك فال  ميكن تصور التبادل للمحبة، ألن الشخص واحد والقوة الشعورية  الذات احملبة واحملبوبة، عند

    .والتبادل للمحبة معاً هو قول مستحيل التصور، مثله مثل الثالثة واحد ةفالقول بالذاتي. واحدة
وهنا طائفة من النصارى حكمت عقلها ورجعت للكتاب املقدس فرفضت التثليث ورجعـت  

جتد يف الكتاب بعهديه ذلك التثليث بل وجدت التوحيد الصريح الذي يتفق  إىل التوحيد، وذلك ألا مل
  .مع عقوهلم وفطرم 

وقد ذكر حممد عطا الرحيم يف كتابه عيسى املسيح والتوحيد مجلة من املوحدين يف أوروبا من 
تاب ضمنهم ميكل سريفيتس الذي اكتشف أن الكتاب املقدس ال حيوي عقيدة النصارى التثليثية وأنه ك

  : توحيد، ومن مث أعلن عقيدته تلك يف كتابيه 
كم مت تزييف مبدأ التثليث هـذا  : " ومن أقواله " حماورتني يف التثليث " و "  أخطاء التثليث" 

لكي يصبح أضحوكة املسلمني الذين يعرفون اهللا و يعترف اليهود أيضاً ذا التصور الذين هم من خلفنا 
وبسبب ذلك ستسخر منا احليوانات فهي ال تفهـم  ... نا مبذهب التثليث ويستهزئون حبماقتنا يف إميان

  )١( "فكرتنا هذه الغريبة ألن كل عباد اهللا يعبدون إهلاً واحداً
ومنهم آدم تريز الذي بعث برسالة إىل سليم األول اخلليفة العثماين يطلب فيها اللجوء للدولـة  

وبدأت أركز على وصايا موسـى  :" ... د يف رسالته العثمانية ، حىت متكن من إعالن إسالمه، ومما ور
وتعاليم اإلجنيل وبدأت بتضرع وضعه إن يهديين إىل الصراط املستقيم ألين قد أضل نفسـي وأضـل   
أتباعي، و أهلمين اهللا مببادئ دعوة الوحدانية، وأول مبدأ أثبته خبصوص ذلك يف كتاب مؤداه أن دعـوة  

                                                
 .١٢٨ص : عيسى املسيح والتوحيد  )  ١( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٢١

بذلك كثري من املسيحيني، ولكنها تقول أنه يوجد إله واحد وليس املسيح ال تتضمن أنه إله كما يزعم 
  ...له ابن مثيل له أو مقرون معه 

وتتفق ديانة موسى وعيسى وحممد يف كل شيء وليست مناقضة لبعضها، ويشهد القرآن بذلك 
ـ ... ملوسى وعيسى ولكنه يؤكد حتريف املسيحيني لوصايا اإلجنيل بالتفسريات اخلاطئة الم وديانة اإلس

  )١( ".تصحح كل التفسريات اخلاطئة للكتب املقدسة 
وكذلك مجعية فينيسيا وهي مجاعة سرية، ال يتعدى عدد أعضائها األربعني ولكنهم آلو علـى  

توصل هؤالء إىل حقيقة أنه ال إله إال اهللا وأن املسيح رجل وبشر " أنفسهم إعادة تعاليم املسيح بنقائها و
  )٢( ..."يف احلقيقة 

ملوحدين الذين ذكرهم حممد عطا الرحيم فرانسيس ديفيد، وليليو فرانسيسكو سـوزيين  ومن ا
  .وفوستوبا ولوا سوذيين 

 

                                                
 .١٣٢ص : عيسى املسيح والتوحيد ، ترمجة   )  ١( 
 . املرجع السابق نقال عن لو بينسكي يف كتابه حركة اإلصالح الديين يف بولندا  )  ٢( 
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  الفصل الرابع
موقف اإلسالم من لوازم المحبة في 

  النصرانیة
  

  : وفيه مباحث
  .موقف اإلسالم من لوازم المحبة النصرانية  :المبحث األول
  .ية في اإلسالمالمحبة المنج :المبحث الثاني
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  المبحث األول
 موقف اإلسالم من لوازم المحبة في المسیحیة

  
إن أول عنصر يف دين اإلسالم وأول ركن هو توحيد اهللا تعاىل، فاإلسالم دين التوحيد اخلالص، 

ذلـك  ال التوحيد املؤول بأنه توحداً ووحدانية جامعة مانعة، أو ثالثة يف األقانيم واحد يف اجلوهر، كل 
شرك ينايف حقيقة التوحيد وما تلك العبارات إال حماولة للهروب من التصريح بذلك الشرك، وليس ذلك 

  .التوحيد الذي أمر اهللا به تعاىل وأرسل به رسله
والقرآن الكرمي خيربنا أن التوحيد ليس دعوة حممدية، فقط وإمنا هو حقيقته تعاىل اليت علمهـا  

عث ا أنبيائه ورسله إىل بين آدم ليذكرهم ا وحييها بعـد أن تلوثهـا   اإلنسان منذ أن خلقه، واليت ب
  . الوثنيات

والقرآن يؤكد على أن املسيح عليه السالم مل خيرج عن دعوة بقية أنبياء اهللا تعاىل، إمنـا دعـا   
الـيت  لعبادة اهللا وحده، وأخرب عن وحدانيته سبحانه، الوحدانية البسيطة غري املؤولة بتأويالت النصارى 

  .حتيلها لشرك صراح 
               ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  چ :يقول تعاىل على لسان املسيح عليه السـالم 

       ی  ی  ی  ی                                                 
   ٥٢ - ٥١: آل عمران چ

ک  ک    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑچ : وقال تعاىل
ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      
   ١١٧ - ١١٦: المائدة چ                              ې  ې      ې

 تعاىل الذي يشتمل على عقيدة املسلمني على ترتيه اهللا تعاىل من الولد هللا كما يؤكد كتاب اهللا  
  .  فهو تعاىل الواحد املتفرد الغين عن الولد والصاحبة والشريك 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ  :يقول تعاىل 
  ٤ - ١: اإلخالص

     
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ : ويقول تعـاىل 

  ٢ - ١: الفرقان چ                                       
ر القرآن الكرمي النصارى يف عقائدهم املنافية للتوحيد، وهي قوهلم بالتثليـث وتأليـه   وقد كفّ

  .املسيح عليه السالم 
ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ چ  :يقول تعـاىل  

ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
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٢٢٤

: المائدة چگگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ       ٹ   ۀ  ۀ  ہ  
٧٣ - ٧٢  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ  :وقال تعاىل 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  

    ١٧٢ - ١٧١: النساء چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  
ــاىل  ــال تع ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹچ  :وق

    ٣٠: التوبة چےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
وال ميكن بعد هذه النصوص أن يقول أحد إن تأليه املسيح أو التثليث أو أي كائن غري احلـق  

  .تبارك وتعاىل جتمتع مع التوحيد الذي يدين به املسلمون 
ل من شأنه ومن شرف مكانته، ولكنه القول وال يعين ذلك انتقاص املسيح عليه السالم أو التقلي

العدل واملنصف يف حقه عليه السالم، نؤمن به موقنني ألنه إخبار ممن يعلم السر وأخفى من احلق الذي 
  . خلق املسيح وبعثه وهو أعلم حبقيقته وحاله

  
  : القرآن الكریم حوى أدلة نقلیھ وعقلیة على نفي الولد والشریك عن اهللا تعالى

حتواء كتاب اهللا الكرمي لألدلة النقلية اليت تؤكد وحدانية اهللا تعاىل، وتـذم الشـرك   إضافة ال
ومن . بأنواعه، فهو كذلك يتضمن أدلة وبراهني وحجج عقلية على ترتهه سبحانه عن الولد والشريك

  .النصوص القرآنية الكرمية اليت حتمل دالئل عقلية على نفي ألوهية املسيح عليه السالم
ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  : قوله تعاىل

  ١١٧ - ١١٦: البقرة چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
أي ترتهه " سبحانه " وهذه اآليات تبطل على النصارى دعواهم الولد هللا تعاىل وذلك يف قوله 

  . عن ذلك اإلدعاء 
  : تعاىل للولدمث ساقت اآلية حجتان على استحالة اختاذ اهللا

أي أن كل مـا  " بل له ما يف السماوات واألرض كل له قانتون: " قوله تعاىل :  احلجة األوىل
   .يف السماوات واألرض هو ملك له سبحانه أي خملوقاً مملوكاً عبداً

وهذا ينايف أن يكون فيهما ولد له، ألن الولد بعض الوالد وشريكه، فال يكون خملوقـاً لـه   " 
ن اململوك مربوب عبد من العبيد، واالبن نظري األب، فكيف يكون عبده وخملوقه ومملوكـه  مملوكاً أل

  ...بعضه ونظريه ؟ هذا من أبطل الباطل 
فإذا كان له ما يف السماوات وما يف األرض وهم عبيده قانتون مملوكون استحال أن يكـون  
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٢٢٥

  )١( " ض يلزمه أن يقر بالتوحيد وال بد منهم شريكاً، وكل من أقر بأن هللا ما يف السماوات وما يف األر
عن أن املسـيح الـذي    ،وهذا خرب من اهللا جل وعز:"يقول ابن جرير الطربي يف تفسري اآلية 

 ،وإمـا بالداللـة   ،إما باللسان ،زعمت النصارى أنه ابن اهللا مكذم هو والسموات واألرض وما فيها
وقـالوا  { : اه وإقرارهم له بالعبودية عقيب قوله وذلك أن اهللا جل ثناؤه أخرب عن مجيعهم بطاعتهم إي

  )٢( "}اختذ اهللا ولدا
 :وقد قال تعاىل يف موضـع آخـر  " بديع السماوات واألرض : " قوله تعاىل : احلجة الثانية "

                                        ی  ی  ی  ی                 چ
  ١٠١: األنعام چ        

ألرض مـع عظمهمـا وآيامـا وقطرمهـا     ن من اخترع السماوات واووجه هذه احلجة أ
  )٣( "وابتداعهما، هو قادر على اختراع ما هو دوما وال نسبة له إليهما البتة 

من ابتدع ذلك على عظمة ال  نفال حجة يف كون املسيح ولد من غري أب على أنه ابن هللا؛ أل   
  . يعجزه إجياد رجل واحد بال أب

أن من :" وتفسري هذه احلجة "  وإذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون: " ....  احلجة الثالثة
فأي حاجة به إىل الولد وهو ال يتكثر به مـن  " كن " كانت قدرته كافية يف اإلجياد مبجرد أمره وقوله 
   )٤( ".قلة، وال يتعزز به من ذلة، وال يستعني به من عجز

                 ی  ی  ی  ی                 چ  :اآلية الثانية قوله تعاىل 
ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ                                   

    ١٠٢ - ١٠١: األنعام چٺ  ٺ          ٿ  ٿ  ٿ  
  : وتتضمن هذه اآلية أربع حجج على استحالة نسبة الولد هللا تعاىل

  .وقد سبق تقرير احلجة فيها يف  اآلية األوىل " ألرض بديع السماوات وا: "  احلجة األوىل
ويف نفي الصاحبة عنه تعاىل استحالة الولد " ومل تكن له صاحبة : ... قوله تعاىل  احلجة الثانية 

  . إليه إذ يلزم من نسبة الولد نسبة الصاحبة أوالً وبنفي هذه تنفي تلك
موم، نسبة الولد إليه تنايف عموم خلقه إذ إن كل للع..." وخلق كل شيء : " ..  احلجة الثالثة

. وقد ثبت عموم اخللق فتنفي صحة نسبة الولد. الولد غري خملوق، وهذا ينايف كون اهللا خالق كل شيء
  ".كل شيء "ويكون املسيح بذلك داخل يف عموم 

أي والولد } ومل تكن له صاحبة { أي كيف يكون ولد :"وقد قال ابن كثري يف تفسريه لآلية 

                                                
  ].١/٣٦٢: [حة القريب ايب يف الرد على عباد الصليبمن  ) ١( 
   .] ٥٠٨ / ١[:تفسري الطربي   ) ٢( 
 .٣٦٣ص : منحة القريب ايب يف الرد على عباد الصليب  )  ٣( 

 .٣٦٥ص : منحة القريب ايب يف الرد على عباد الصليب  )  ٤( 
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٢٢٦

منا يكون متولدا بني شيئني متناسبني واهللا تعاىل ال يناسبه وال يشاه شيء من خلقه ألنه خـالق كـل   إ
  )١( "شيء فال صاحبة له وال ولد

وهو تعاىل نفي الولد عن نفسه مع علمه بكل شيء " وهو بكل شيء عليم : "  احلجة الرابعة
  .لوقاً وليس أبناًله يدل على علمه بكونه خم هفلو كان له ولد لعلمه، ونفي

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې   ې  ې  چ  :اآلية الثالثة
                                                            ې  

  ٧٦ – ٧٥: المائدة چی  ی  ی  ی   
  

  .ونفي األلوهية عنهوقد تضمنت هذه اآليات عدة براهني على بشرية املسيح عليه السالم 
 .أوهلا أنه رسول من ضمن رسل اهللا، ورسل اهللا كانوا مجيعاً بشراً .١
ومن كانت له أم فقد حدث بعد أن مل يكن، وكل من كان كذلك كـان  : أن له أماً: ثانيهما .٢

 )٢( خملوقاً، واملخلوق ال يكون إهلاً 
صور أن اإلله حيتاج لشيء مـن  أنه يأكل الطعام، واألكل دليل احلاجة إليه وال يصح ت: ثالثهما .٣

 .فدل على أنه ليس بإله، خلقه
ومن ولدته النساء وكان يأكل الطعام  ،أي أنه مولود مربوب :"قال القرطيب يف تفسري اآليات 
ربـوب ألن يكـون   فمىت يصلح امل ،ومل يدفع هذا أحد منهم ؛خملوق حمدث كسائر املخلوقني

  )٣( "؟ربا
وتقوم به أبـداما مـن املطـاعم     ،أهل حاجة إىل ما يغذومهاأما كانا   :"ويقول الطربي 

إهلـا ألن احملتـاج إىل    ،فغري كائن ،فإن من كان كذلك ،واملشارب كسائر البشر من بين آدم
ويف قوامه بغريه وحاجته إىل ما يقيمه دليل واضح على عجزه والعـاجز ال   ،الغذاء قوامه بغريه

 .)٤("يكون إال مربوبا ال ربا
واملسيح مل ميلك .." قل أتعبدون من دون اهللا ما ال ميلك لكم ضراً وال نفعاً: " قوله تعاىل: رابعها .٤

. لنفسه نفعاً وال ضراً عالوة على أن ميلكها هلم، فقد كاد به اليهود ولوال دفع اهللا عنه لقتلـوه 
لنفع والنصارى تعتقد أنه قبض عليه وصلب ومات، ومل يتمكن من دفع ضرهم عنه والعاجز عن ا

 .والضر ليس بإله

                                                
   .] ١٦٦/ ٢[ :تفسري ابن كثري  )  ١( 

 .]٣٦٩ /١: [ايب يف الرد على عباد الصليبمنحة القريب   )  ٢( 
   .] ٢٥٠/ ٦[:تفسري القرطيب   )  ٣( 
   .] ٣١٥/ ٦[  :تفسري الطربي   )  ٤( 
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٢٢٧

  :الروح القدس في اإلسالم
وهو باعتباره . تعاىل" اهللا " رأينا أن الروح القدس يف النصرانية هو أقنوم من أقانيم الثالوث أي أنه      

وهو كذلك احملبـة  . أقنوماً هو روح اهللا وحياته، أو هو أقنوم احملبة الذي يربط بني األقنومني اآلخرين
  .املوهبة اليت يهبها اهللا للنصارى ليهتدوا وليحب بعضهم بعضاً وآلب والبشر وهالرابطة بني ا

أما يف اإلسالم فال جند شيئاً من ذلك، فالروح القدس يف اإلسالم هو ملك عظيم من مالئكـة  
، وهو أمني الوحي جربيل عليه السالم، وقد وردت تسميته بالروح رئيس املالئكةاهللا تعاىل، بل هو من 

  :يف عدة نصوص منها. يف القرآن الكرمي والسنة املطهرةالقدس 
  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھے  ے  ۓ  چ  :وقوله عز من قائل يف شأن املسيح عليه السالم 
  ٨٧: البقرة چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې  ې  

ل عليه السالم، يقول ابن كثري يف تفسري اآليـة  وقد فسره علماء األمة بأن املقصود به هو جربي
وتابعه على ذلك ابن عبـاس   اآليةروح القدس هو جربيل كما نص عليه ابن مسعود يف تفسري هذه  :"

  )١( "وحممد بن كعب وإمساعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العويف وقتادة
            چ  :لسالم قوله تعاىل والدليل على أن املراد بروح القدس هو جربيل عليه ا

  ١٠٢: النحل چی  ی                              
أنزله  ،إمنا أنت مفتر فيما تتلو عليهم من آي كتابنا: قل يا حممد للقائلني لك   :"قال ابن جرير 

  .)٢( "قل جاء به جربئيل من عند ريب باحلق: يقول  :روح القدس
  .)٣( "أي جربيل} روح القدس  قل نزله{   :"وقال ابن كثري
يعين جربيل نـزل بـالقرآن كلـه ناسـخه     } قل نزله روح القدس { له  :"وقال القرطيب 

  )٤( ".ومنسوخه
يا حسان أجب عن رسول ( : قوله صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت  : ويف السنة املطهرة 
  )٥()  اهللا اللهم أيده بروح القدس

                                                
  .] ١٢٧/ ١[:تفسري ابن كثري   )  ١( 
  .]١٤/١٧٧[:تفسري الطربي  )  ٢( 
  ].٢/٦٠٨[  :تفسري ابن كثري  )  ٣( 
   .] ١٠/١٧٧[:تفسري القرطيب   )  ٤( 
، عن )٥٨٠٠(،وكتاب األدب باب هجاء املشركني ،ح) ٤٢٢(جه البخاري يف أبواب املساجد باب الشعر يف املسجد ،حأخر  )  ٥( 

عن أيب سـلمة   )١٥٢/٢٤٨٥(عبد الرمحن بن عوف، وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت ،ح
  .عن أيب هريرة )١٥١/٢٤٨٥(و ح بن عبد الرمحن،
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٢٢٨

  )١( )وجربيل معك -أو هاجهم  -اهجهم  (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حلسان ويف رواية 
  .فهذه نصوص دالة بنصها وتفسريها على أن الروح القدس هو جربيل عليه السالم 

  : مهمته
. إن أهم عمل جلربيل عليه السالم هو أنه أمني الوحي والواسطة بني اهللا وبني أنبيائه ورسـوله 

  .والنصوص يف ذلك من القرآن
 چی  ی                                          چ  :قوله تعـاىل  

  ١٠٢: النحل
ــاىل ــه تع  چٹ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  :وقول

  ١٩٤ - ١٩٢: الشعراء
وأما يف السنة فإن النصوص على أن جربيل هو املوكل بالوحي وأنه الذي كان يوصله للرسول 

عن ابن عباس يف صلى اهللا عليه وسلم تبلغ حد التواتر املعنوي الستفاضتها، منها ماجاء يف الصحيحني 
 صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل قال كان رسول اهللا. چی     ی  ی              چ  :تعاىل قوله

 :وكان يعرف منه فأنزل اهللا اآلية الـيت يف  جربيل بالوحي وكان مما حيرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه
: القیامة چ          ی     ی  ی  ی               چ : القیامة چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    کچ

فإذا أنزلنـاه   ١٨: القیام ة  چ                  چ قال علينا أن جنمعه يف صدرك .  ١٧ - ١٦
قال فكـان إذا أتـاه   . علينا أن نبينه بلسانك  ١٩: القیام ة  چ                   چ  فاستمع

  )٢( "كما وعد اهللا جربيل أطرق فإذا ذهب قرأه
أقرأين جربيل عليه السالم على حرف : ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن 

  )٣( "فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف
تعاىل ككـل   الروح القدس أو جربيل عليه السالم ملك كرمي، وعبد خاضع يطيع اهللاوهكذا ف

                     چ :قال تعاىل. مالئكة اهللا ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
     ٦: التحریم چ      

العبودية وال ميلك لنفسه وال لغريه نفعاً  وهو على جاللة قدره وعظم شأنه إال أنه ال يعدو مقام
  . وإمنا هو عبد مأمور مطيع. وال ضراً

                                                
،ويف كتاب املغازي باب مرجع النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ) ٣٠٤١(بخاري كتاب بدء اخللق باب ذكر املالئكة ،حأخرجه ال  )  ١( 

،ومسلم كتاب فضـائل  )٥٨٠١(، وكتاب األدب باب هجاء املشركني ،ح) ٣٨٩٧(من األحزاب وخمرجه إىل بين قريظة ،ح
  .اء بن عازب رضي اهللا عنه ،كالمها عن الرب)١٥٣/٢٤٨٦(الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت ،ح

،ومسـلم كتـاب الصـالة بـاب االسـتماع للقـراءة       ) ٤٦٤٥(أخرجه البخاري كتاب التفسري باب سورة القيامـة ،ح   )  ٢( 
 )١٤٧/٤٤٨(،ح

كتاب فضائل القرآن وما : ومسلم). ٤٩٩١(كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ح: أخرجه البخاري   )  ٣( 
  ).٨١٩(ه، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وبيان معناها، حيتعلق ب
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٢٢٩

ودوره على عظمه ال يعدو كونه عبد موكل بتأييد أنبياء اهللا ومن ضمنهم املسيح عليه السالم، 
شر وإبالغهم وحي اهللا تعاىل، وليس هو إله، وال موهبة حتل يف األنبياء فضالً عن أن حتل يف أحد من الب

  . سواهم 
ويف القرآن الكرمي نصوص تنكر على متخذي املالئكة آهلة مع اهللا، وجربيل عليه السالم مـن  
ضمن املالئكة الذين عبدهم البشر، ومن ذلك اإلنكار على النصارى عبادة املالئكة وفيـه إشـارة إىل   

  .عبادة الروح القدس
ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ    ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃچ :قال تعاىل

ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  
   ٨٠ - ٧٩: آل عمران چگگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

وذلك يف بعد ذكر قصة املسيح عليه السالم مث اإلنكار على عابديه وحتريف أهل الكتاب 
  .بني أيديهمكتاب اهللا الذي 

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :وكذلك قوله تعاىل 
  ١٧٢: النساء چں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  

ففي اآلية دليل على وحدانية اهللا تعاىل الوحدانية احلقة اخلالية من أي شبهة مشاركة غريه معه 
عباد خاضعون له سبحانه، وما دوـم  سبحانه، فاملسيح عليه السالم واملالئكة مبن فيهم الروح القدس 

  .من باب أوىل 

  :موقف اإلسالم من فساد طبیعة اإلنسان بالخطیئة األصلیة
القرآن الكرمي يدحض عقيدة بقاء خطيئة آدم عالقة بذريته، بل يذكر طهارة آدم نفسه منـها            

  .بتوبته هللا تعاىل، وقبول اهللا لتلك التوبة 
تعـاىل يف   لة آدم عليه السالم يف أكثر من موضع يف كتابه الكرمي، فقاوقد ذكر اهللا تعاىل قص

ٱ                       ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      چ  :سورة األعراف
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    

ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ 
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

                                  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     
                      ی  ی  ی  ی                                  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ                                                        

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
  ٢٥ - ١١: األعراف چڄ  ڄ  ڦ  

وهذه كل قصة آدم عليه السالم وأثارها تكمن يف هبوط اجلنس البشري إىل األرض مع إبليس، 
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٢٣٠

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    چ  :وذلك لتحقيق الغاية من خلق البشر وهي االبتالء واالختبار قال تعاىل
  ٢: الملك چٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   

ذنب آدم ولكنه يذكره مقرونا بتوبته عليه السالم، بل ويذكر قبول اهللا تعـاىل  فالقرآن يذكر    
                          ی  ی  چ  :يقول تعـاىل . لتلك التوبة ومغفرته آلدم عليه السالم

  ٣٧: البقرة چ              
  ١٢٢: طھ چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  چ  :كما قال تعاىل يف سورة طه 

وتاب ألن هذه طبيعة اإلنسان، وهي أنه غري معصوم من الذنوب وذلـك ألن   إذن فآدم أذنب
اهللا تعاىل ركب فيه الشهوة اليت حتمل على ارتكاب الذنوب، ولكنه ليس كما يقول النصارى فاسـد  
بالطبيعة وحامل للذنب يف تركيبته، بل  اإلنسان كما يقرر اإلسالم يولد طاهرا من اخلطايـا حـامال   

  . عليه إال أنه غري معصوم من االحنراف، إذ االستعداد للخري والشر مركبان فيه للتوحيد مفطور
        چ : فقد ركب اهللا تعاىل يف طبيعة اإلنسان القدرة على االهتداء أو الضالل قال تعاىل

 چ                                                              
  ٣ - ٢: اإلنسان

  ١٠: البلد چڻ   ڻ     ٹ  چ  :وقال تعاىل 

فاإلنسان خملوق لالبتالء وقادر على االختيار بني اخلري والشر، وقدرته تلك صادرة عن أصـل  
  .تركيبه وهي القدرة على مباشرة اخلري والشر، واإلرادة احلرة يف اختيار أي الطريقني
ئة، وإمنا اإلسـالم  وهذا ال يتفق مع ما يذكر النصارى من أن اإلنسان يولد بطبيعة فاسدة خاط

مع إخباره بإمكان االختيار بني الطريقني، إال أنه أيضاً يؤكد على الطبيعة اليت يولد ا اإلنسـان هـي   
  . الطبيعة اخلرية الصاحلة والفساد يطرأ عليها فيما بعد بفعل البيئة ومؤثراا 

أو ينصـرانه أو  كل مولود يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه   :" قال صلى اهللا عليه وسلم 
  )١("ميجسانه

وهذا برهان جلي على أن اإلنسان يولد على فطرة ليست هي باليهودية وال بالنصـرانية وال  
لسليمة اليت هي توحيد اهللا تعاىل باوسية، ومل يذكر أن اإلسالم طارئ عليها؛ إذ هو متفق مع الفطرة ا

  . والرغبة يف طاعته وعبادته
فقال املعىن أن اهللا خلق قلوب بين آدم مؤهلة لقبـول   "املفهم"القرطيب يف "نقل ابن حجر عن 

احلق كما خلق أعينهم وأمساعهم قابلة للمرئيات واملسموعات فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى 

                                                
،ويف )١٢٩٣(أخرجه البخاري كتاب اجلنائز باب إذا اسلم الصيب فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصيب اإلسـالم ،ح   )  ١( 

كتاب القدر باب اهللا أعلم  ،ويف)٤٤٩٧(،وكتاب التفسري ،تفسري سورة الروم،ح)١٣١٩(بلب ما قيل يف أوالد املشركني ،ح
، ومسلم كتاب القدر باب معىن كل مولود يولـد علـى الفطـرة وحكـم مـوت أطفـال       )٦٢٢٦(مبا كانوا عاملني ،ح

 ). ٢٢/٢٦٥٨(الكفار،ح
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٢٣١

ودين اإلسالم هو الدين احلق وقد دل على هذا املعىن بقية احلديث حيث قال  تلك األهلية أدركت احلق
كما تنتج البهيمة يعين أن البهيمة تلد الولد كامل اخللقة فلو ترك كذلك كان بريئا من العيب لكنـهم  

  )١( "تصرفوا فيه بقطع أذنه مثال فخرج عن األصل وهو تشبيه واقع ووجهه واضح واهللا أعلم
ې   ې  ې  چ  :به أنه حني خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده فإنه اهللا يقول فليس املراد

  ٧٨: النحل چ                                       ې  
ولعل من املناسب ذكر أن النصارى العتقادهم بأن املولود يولد بطبيعة فاسدة ال يزيلـها إال  

لذي به يصبح نصرانياً، هو تفسري لقوله صلى اهللا عليـه  تعميده باسم اآلب واالبن والروح القدس، وا
إذ يف التعميد عدول بالنفس والفطرة السليمة املوحدة إىل النصرانية والشرك " فوالداه ينصرانه :"وسلم 

  . باهللا تعاىل، ويف ذلك تلويث لفطرة اهللا اليت فطر الناس عليها 
ولد بفطرة نقية من اآلثام والشرور، فإن ومبا أن آدم قد تاب وغفرت خطيئته، وأن كل إنسان ي

صفحة أعمال اإلنسان إمنا تبدأ كتابتها منذ أن يعمل أعماله اليت حياسب عليها، وليس فيها قبل ذلـك  
كأن . فاإلنسان يف اإلسالم حيمل وزره وحده، أو ما تسبب فيه. شيء من أعمال أسالفه خريها وشرها

  . اً يف ضالله، فإا حتسب عليه ألا فعالً من عملهيسن سنة سيئة فيقتدي به غريه فيكون سبب
بائه وأجداده فهذا غري وارد يف اإلسالم بل هو من الظلم الذي يترته آأما أن حياسب على ذنب 

ی  ی  ی                                            چ : قال تعاىل . اهللا تعاىل عنه
                                                            ی  
  ٤١ - ٣٦: النجم چ

                 ېۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۅۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچوقال تعاىل 
  ١٥: اإلسراء چ               

ــاىل  ــال تع  چ                                        چ  :وق
  ٤٦: فصلت

  ١٥: الجاثیة چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ ٹ چ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أنزل اهللا عز وجل: ويف الصحيحني أن

اشتروا أنفسكم ال أغين عنكم مـن اهللا   -أو كلمة حنوها  -يا معشر قريش ( قال  .٢١٤: الش عراء  چ
يا بين مناف ال أغين عنكم من اهللا شيئا يا عباس بن عبد املطلب ال أغين عنك من اهللا شـيئا ويـا    شيئا

صفية عمة رسول اهللا ال أغين عنك من اهللا شيئا ويا فاطمة بنت حممد سليين ما شئت من مايل ال أغين 
  .    ردي ال حيمل فرداً عن آخر شيئاًفعقاب الذنوب يف اإلسالم ف )٢() عنك من اهللا شيئا 

                                                
  ]  ٢٤٩صفحة   - ٣جزء [ :فتح الباري  )  ١( 

،كتـاب  )٢٦٠٢(الولـد يف األقـارب ،ح  أخرجه البخاري من حديث  أيب هريرة يف كتاب الوصايا باب هل يدخل النساء و  )  ٢( 
، )٤٤٩٣(،وكتاب التفسري ، تفسري سـورة الشـعراء ح  )٣٣٣٦(املناقب باب من انتسب إىل آبائه يف اإلسالم واجلاهلية ،ح
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٢٣٢

  
  .ما يظنه النصارى عدالً وهو قمة الظلم واجلهالة باهللا تعاىل سوهذا هو العدل، ولي

  
  
 

                                                                                                                                          
} وأنـذر عشـريتك األقـربني    {وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي اهللا عنها يف كتاب اإلميان بـاب قولـه تعـاىل    

  )٣٥٠/٢٠٥(ح
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٣٣

  ثانيالمبحث ال 
  المحبة المنجیة في اإلسالم

  
ثبت لدينا يف الباب األول أن احملبة صفة من صفات اهللا تعاىل، وأنه سبحانه وتعـاىل يحـب   

  .يليق بذاته وجالله سبحانه  ويحب حباً
وعند ذكر لوازم تفسري احملبة النصرانية وهي تلك العقائد اليت يظن النصارى أا تعرب عن حمبـة  

فقد يكون املتبادر إىل الذهن احلديث عـن لـوازم   . وال سبيل سواها لتحقق تلك احملبة. اإلله وتظهرها
رفة للمحبة يف النصرانية، وبتلك السذاجة اليت جتعل من الص ةوآثار احملبة اإلهلية يف اإلسالم بتلك الصور

اهللا حمبة إلثبات استحقاقه للحب، ألنه أجناهم باحلب، ولكن العلم باهللا ومبا يتصف به جيعـل املوازنـة   
بتلك الطريقة موازنة خاطئة وغري صادقة على موقف اإلسالم؛ إذ هي تبين على أصول النصرانية الـيت  

باً واحداً هو جانب احملبة، وغلبت صفة واحدة بطريقة أدت إىل إبطـال صـفاته   جعلت اهللا تعاىل جان
ترتهـه  مع نافت تكما . قداسته وعظمته وقدرته وحكمته وسلطانه املطلق سبحانهمع نافت تاألخرى و

  .عن النقائض اليت جتلبها احملبة املغرقة واليت هي صفة اإلنسان الذي إذا أحب عمي وصم 
 اإلسالم كذلك، ألن اإلسالم ال ينظر هللا تعاىل نظرية جزئية، ولـيس اهللا  وليست حمبة اهللا يف

عبارة عن صفة واحدة أو بضع صفات، إمنا له سبحانه الكمال املطلق، الذي له كل صفات الكمـال  
  . واجلالل واجلمال يف أكمل وأحسن وأعلى ما تكون 

  ٦٠: النحل چڱ  ڱ  ںں    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ   گ  گ  ڳچ  :قال تعاىل
مناجاة اإلنسان وقربه من ربه تعاىل وأنسه به وحبه له، ال ترتبط بصفة واحدة، وإمنا هي أثـر  

  ...موعة من صفات اهللا تعاىل اليت يظهر فيها حبه ورمحته وكرمه وإحسانه وعفوه وغفرانه
كل أثر وهذه الصفات ال تتناقض مع عدل اهللا، وال خترج عن مسار حكمته، بل اهللا تعاىل يف 

من آثار تلك الصفات هو تعاىل احلكيم وتلك اآلثار هي مقتضى احلكمة باإلضافة لكوا حمبة أو رمحة 
  .أو عفواً أو غري ذلك

 كما أن هذه املوجبات لتلك الصفات ال تنايف صفات اجلالل والعظمة والسلطان، فاهللا تعـاىل   
  .جبار قاهر شديد العقابرحيم ودود غفور كرمي حنان منان واسع املغفرة، مع كونه 

فصفات اهللا تعاىل ال يلغي بعضها بعضاً وال تنفي أحداها األخرى كمـا يف النصـرانية، إمنـا    
  . تتكامل ألا صفات أزلية لذات واحدة

  
لكن لكل صفة مقامها الذي يناسب ظهورها، فحال التائب اخلائف الوجل يناسـبه ظهـور   

  .غفران اهللا وعفوه
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٢٣٤

  . ب املتححب بالنوافل يناسبه احلب له ومقام املطيع املتقر
وال حاجر على اهللا فقد يعفو عن العاصي . ومقام املعاند احملاد هللا تعاىل يناسبه البطش واآلخذ

  ٢٣: األنبیاء چ                       چ  :بال توبة، فهو سبحانه

عن أيب ته سبقت غضبه فإال  أن اهللا تعاىل قد أخرب على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن رمح   
إن اهللا ملا قضى اخللق كتب عنده فوق عرشـه إن رمحـيت   ( :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هريرة
  )١( "غضيب  سبقت

 عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهكما أخربنا  أنه سبحانه أرحم باإلنسان من الوالدة بولدها ف
ذا امرأة من السيب قد حتلب ثديها تسقي إذا وجـدت  قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم سيب فإ: قال

أترون هذه طارحة ( : صبيا يف السيب أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم
  )٢() هللا أرحم بعباده من هذه بولدها (  :قلنا ال وهي تقدر على أن ال تطرحه فقال) . ولدها يف النار 

  .اآلتية نتعرف على بعض من مظاهر صفات مجال اهللا وإحسانهولعلنا يف الصفحات 
فمع أن اهللا تعاىل ذكر يف كتابه الكرمي وعلى لسان نبيه الكرمي خصاالً حيبها وحيب ألجلها، إال 
أن القضايا املنجية يف اإلسالم تتعدى يف تلك اخلصال لتشمل قواعد وأسس يف معاملة اهللا تعاىل لعبـاده  

  .رط يف اإلنسان لتشمله تلك القواعد إال أن يكون مؤمناً باهللا تعاىل املؤمنني، وال يشت
  : ومن تلك القواعد

 .املغفرة وقبول التوبة ، بل والفرح ا  .١
هللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعريه وقد أضله يف ( :"يقول عليه الصالة والسالم 

  . )٣( "أرض فالة
فهو اهللا سبحانه الغين القوي ليس حباجة لتوبة ذلك العبد حىت يفرح كـل هـذا الفـرح، إن    
اإلنسان الذي يفرح بطعامه وراحلته يف الصحراء إمنا يفرح بأعز شيء لديه وهو جناته وحياته، وليس اهللا 

منا فرحه ذلك هو مظهر لعظيم حمبته لإلنسان الذي كان عاصياً مث تـاب،  حباجة إىل اإلنسان وتوبته وإ
  !فهذه حمبته وفرحه بعودة العاصي، فكيف تكون حمبته للمطيع البار؟

                                                
)   ٣٠٢٢٢(،ح} وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهـون عليـه   {البخاري كتاب اخللق باب ما جاء يف قوله تعاىلأخرجه   )  ١( 

،وباب )٧٠١٥(،ح}وسبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني {، وباب قوله تعاىل )٦٩٨٦(،ح"وكان عرشه على املاء "التوحيد باب 
،ومسلم كتاب التوبة باب سعة رمحة اهللا تعاىل وأا )٧١١٥(،  وح)٧١١٤(ح}بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ {قوله تعاىل 

 ).١٥/٢٧٥١(سبقت غضبه ،ح
، ومسلم كتاب التوبة باب سعة رمحة اهللا تعـاىل  )٥٦٥٣(أخرجه البخاري كتاب األدب باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته ،ح  )  ٢( 

 )٢٢/٢٧٥٤(وأا سبقت غضبه،ح
من حديث أنس رضي اهللا عنه ، وأخرجه مسلم مـن حـديث أيب   ) ٥٩٥٠(وات باب التوبة ،حأخرجه البخاري كتاب الدع  )  ٣( 

  ).٢٦٧٥/ ١(هريرة رضي اهللا عنه  كتاب التوبة باب احلض على التوبة والفرح ا ،ح 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٣٥

ولذا كثرت اآليات واألحاديث اليت حتث على التوبة وترغب فيها، وتبني قرب اهللا وسـرعة  
رة بالرمحة والرأفة بذلك العاصي و التحنن عليه، استجابته وقبوله لتلك التوبة، ومن تلك النصوص املعط

ۇ     ۇ     ڭۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  چ : قوله تعاىل
  ٥٣: الزمر چۆ          ۆ          ۈ  

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      چ  :وقوله تعـاىل 
  ٦٤: النساء چۆ  ۆ  ۈ    ۇ  ۇ

  ٩٠: ھود چڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  :وقوله تعاىل
يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث  :"ويقول عليه الصالة والسالم

  .  )١( " يقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له الليل اآلخر
ويبسط يده  إن اهللا عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار:" وقال عليه الصالة والسالم

  .)٢( "بالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرا
فأين هذا من قول النصارى إن توبة اإلنسان غري كافيه يف رفع الذنب عنه، و أيهما مثال احملبة 

  .السامية الرامحة؟ 
 : تبديل السيئات حبسنات .٢

، ال يكتفي بقبول توبة إن اهللا تعاىل يف حمبته العظيمة ورمحته الواسعة وكرمه الذي ال يدانيه كرم
التائب مبجرد املبادرة ا، واليكتفي مبحو سيئاته والتغاضي عنها وإمنا كرمه سبحانه كرم إجيايب ميزتـه  

ويظهر ذلك يف أن املسيء إذا تاب تبدل أعماله السيئة حبسنات، وذلـك  ، العطاء وليس جمرد التجاوز
  .غاية ما قد تنتجه احملبة، ولكنه كرم اهللا وإحسانه

 چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چچ  :يقول تعاىل
   ٧٠: الفرقان

  
  :  وقد اختلف العلماء يف معىن اإلبدال احلاصل بالتوبة على قولني 

إن التبديل يكون يف الدنيا بتديل كفرهم إميانا،وأعماهلم السيئة أعماال حسـنة  : القول األول
أبدهلم اهللا بعبادة األوثان عبادة الرمحن وأبدهلم بقتال املسلمني قتال : يد بن جبري قال سع"يوفقهم هلا،  

  .وأبدهلم بنكاح املشركات نكاح املؤمنات ،املشركني
 ،وأبدهلم بالشـرك إخالصـا   ،العمل الصاحل السيئأبدهلم اهللا بالعمل : وقال احلسن البصري 

                                                
، وكتـاب الـدعوات بـاب الـدعاء نصـف      )١٠٩٤(أخرجه البخاري كتاب التهجد باب الدعاء والصالة آخر الليل ،ح  )  ١( 

، ومسلم كتاب صالة املسافرين )٧٠٥٦(،ح}يريدون أن يبدلوا كالم اهللا{ ،وكتاب التوحيد باب قوله تعاىل)٥٩٦٢(يل،حالل
  ).١٧٠/٧٥٨(، وح)١٦٨/٧٥٨(وقصرها باب الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل واإلجابة فيه ،ح

  ).٣١/٢٧٥٩(ت الذنوب والتوبة ،حأخرجه مسلم كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب وان تكرر  )  ٢( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٣٦

  )١( "وبالكفر إسالما ،وأبدهلم بالفجور إحصانا
سعيد بن جبري وجماهد و )٢(العالية وأب ابن عباس واحلسن البصري و ممن ذهب إىل هذا املعىن و

  .)٣(وقتادة والضحاك وابن زيد 
أن  :"إن التبديل يكون يف اآلخرة بقلب السيئات إىل حسنات، يقول ابن كـثري  : القول الثاين

ك إال ألنه كلما تذكر ما مضى ندم وما ذل ،تلك السيئات املاضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات
فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه فإنه ال يضره  ،واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة ذا االعتبار

املروية عن السـلف رضـي اهللا    اآلثاركما ثبتت السنة بذلك وصحت به  وينقلب حسنة يف صحيفته
  .)٤( "عنهم

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : عن أيب ذر قال م والسنة تؤيد هذا الرأي ففي صحيح مسل
رجل يؤتى به يوم القيامـة   ،وسلم إين ألعلم آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر أهل النار خروجا منها

وا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كـذا  فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفع
ال يستطيع أن ينكر وهو مشفق من  ،نعم :فيقول ،وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا

فيقول رب قد عملت أشياء ال  ،فإن لك مكان كل سيئة حسنة :فيقال له ،كبار ذنوبه أن تعرض عليه
  .)٥( " صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذهفلقد رأيت رسول اهللا ،أراها ههنا

أنـه أتـى   : عبد الرمحن بن جبري عن أيب طويل شطب املمدود وأخرج الطرباين يف الكبري عن 
أرأيت رجال عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهـو يف  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  فهل أسلمت ؟ :له من توبة ؟ قال  ذلك مل يترك حاجة وال داجة إال أتاها فهل
  . أما أنا فأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأنك رسول اهللا: قال 

  . عم تفعل اخلريات وتترك السيئات فيجعلهن اهللا لك خريات كلهنن: قال  
  درايت وفجرايت ؟وغ: قال  

  .نعم:قال 
  )٦( "اهللا أكرب فما زال يكرب حىت توارى: فقال 

                                                
    .]٣/٣٣٩[ :تفسري ابن كثري  )  ١( 
    .]٣/٣٣٩[ :تفسري ابن كثري : انظر  )  ٢( 
  .] ١٠٧/ ٦[ :زاد املسري  )  ٣( 
  .]٣/٣٣٩[ :تفسري ابن كثري  )  ٤( 
 ).٣١٤/١٩٠(أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب أدىن أهل اجلنة مرتلة ،ح  )  ٥( 
رواه الطـرباين   :"]   ١/٣٢[:، وقال اهليثمي يف جممـع الزوائـد   )٧٢٣٥(،ح] ٣١٤/ ٧[:املعجم الكبري اين يف أخرجه الطرب  ) ٦( 

وصححه األلباين يف صحيح الترغيـب  ". ورجال البزار رجال الصحيح غري حممد بن هارون أيب نشيط وهو ثقة، والبزار بنحوه
  .،ومل أجده عند البزار "والطرباين واللفظ له وإسناده جيد قوي رواه البزار :"،وقال]   ١٢٦صفحة   - ٣جزء [ والترهيب 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٣٧

  :مضاعفة احلسنات يف مقابل بقاء السيئات مبقدارها  -٣
وحمبة اهللا لعبده املؤمن ال تتوقف عند مغفرة سيئاته وتبديلها حسنات، بل إن كرمه سـبحانه  

أجراً جزيالً على أعمال يسرية أداها املـؤمن  وإرادته اخلري لعبده لتتعدى ذلك لتهبه حسنات عظيمة و
خالصة لوجه اهللا تعاىل فقبلها الكرمي الرحيم، وأثاب عليها فوق ما تستحق ، وهذه قاعدة يف ديـن اهللا  
اإلسالم، جاءت يف كتابه، وأخرب ا رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وهي أن احلسنة بعشرة أمثاهلـا إىل  

فاازاة على السيئات . يف حني أن السيئة تكتب سيئة واحدة. يشاءسبعمائة ضعف واهللا يضاعف ملن 
  . تكون عدالً مثالً مبثل، أما احلسنات فجزاؤها فضل مضاعف 

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    گک  ک  ک  ک  گ  گچ  :يقول تعاىل 
  ١٦٠: األنعام چں  

ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٹ ٹ چ 
  ٣٧: سبأ چۉ  ۉ  ې  ې  

ک  ک       کچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑٹ ٹ چ و
   ٢٦١: البقرة چگ  گ  ڳ  ڳ    گک  گ

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال : "وجاء يف احلديث الشريف 
قال اهللا عز وجل إال الصوم  سبعمائة ضعف إىلم يضاعف احلسنة عشرة أمثاهلا كل عمل ابن آد:"وسلم

فإنه يل وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقـاء  
    )١( " ب عند اهللا من ريح املسكربه وخللوف فيه أطي

وهذه قاعدة عامة يف كل أعمال املؤمن، إال أن منة اهللا لعبادة وإرادته خريه وجناتـه وفالحـه   
  .ثواا مضاعف فوق املضاعفات السابقة" كثرية " اصة تعطيه أكثر من ذلك فهناك أعمال خ

  .فليلة القدر وهي ليلة واحدة كألف شهر يف ثواا مع أا ليلة واحدة
هذا عدا ما ورد يف فضل الذكر املضاعف وفضل احلج وكثري من العبادات اليت هلا صور خاصة 

  .من مضاعفة األجور
احملبة املنجية يف اإلسالم ويف النصرانية، ففي حـني  وهنا نرى الفرق الكبري والبون الشاسع بني 

جند املسيحية تصور أن ذنباً واحداً محله مليارات األشخاص دون أن يرتكبوه أو يعملـوا بـه، وإن اهللا   
 سنني وأعماهلم الصاحلة، ومل ترتـق إميان املؤمنني وال إحسان احمل هتعاىل عظم هذا الذنب ومل يقبل مقابل

البشرية ممثلة يف صاحليها مبا فيهم األنبياء الكرام عليهم السالم إىل تكفري ذلك الذنب، عنده كل ما فعلته 
مث يظهر أمل حمبة ورمحة لكنه ال يكمل تصوره يف الفكر النصراين إال بأن تكون اآلهلة ثالثة، وأن يرتل 

الـذي يف األرض  أحدهم من عليائه ليتقرب منهم، مث حيمل ذنبهم، وأخرياً حيكم إله السماء على ذلك 

                                                
  ).١٦٤/١١٥١(أخرجه مسلم يف كتاب الصيام باب فضل الصيام ،ح  )  ١( 
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٢٣٨

  . بالصلب واملوت على يد اإلنسان، وبدم اإلله فقط تكون املغفرة وتتم احملبة 
أين هذا التصور األسطوري الساذج البعيد عن العقالنية وعن مفهوم احملبة اإلهلية، من إجيابيـة  

طاً إذا كان صادقاً  احملبة اإلهلية يف اإلسالم وإعالئها لعمل اإلنسان وتقديرها ملا يصدر عنه ولو كان بسي
  .خالصاً صواباً؟

  .وإثابتها عليه إعالن لتقديرها له، ومضاعفتها له إعالن لسمو احملبة وسعة رمحة اإلله سبحانه 
و ال خيفى ما يف التصور اإلسالمي الظاهر يف قبول التوبة ومغفرة الذنوب ومضاعفة احلسنات، 

ادته صالحهم وحمبته للقضاء على الفساد، والترغيب من جانب مهم من جوانب حمبة اهللا تعاىل خللقه وإر
  .  يف اإلقالع الفعلي عن املنكرات، واإلقبال على ما فيه صالح اإلنسان فرداً ومجاعة يف الدنيا واآلخرة 

واحملبة يف اإلسالم تقدر اإلنسان وتقدر أعماله وحتترم جمهوده من جهة، ومن جهـة أخـرى   
، فإن الرقي يكون بعمل اخلري والصالح، وليس يف الفساد واالحنالل هدفها نفعه وصالحه واالرتقاء به

والتحلل من الشرائع والعبادات، وإمنا ذلك هدم ودمار للمجتمعات حاربته احملبة اإلهلـة يف التصـور   
اإلسالمي حماربة عملية، وليست جمرد خطب وقصائد تقال يف إله عاشق ظلم مث انتحر ألجل حمبوبيـه  

  .يقول الظاملون علواً عظيماًتعاىل اهللا عما 
وحمبة العباد هللا تعاىل يف اإلسالم ال تستلزم تلك اخلرافات حىت حتصل، فإن النصراين يقـول إن  
سبب حبه لربه هو ردة فعل على عمل خاص يف زمن خاص، وهو حينما نزل اإلله وجتسـد وتقـرب   

ة سبباً وحيداً حلبه لربه وكأنه إن مل فيجعل النصراين من تلك اخلراف. وعاش كاإلنسان ومات حامالً ذنبه
  !!يؤمن بتلك اخلرافة فلن حيبه؛ إذ مل يقدم له ما يدعوه للحب 

  !!فأين كانت هذه الصفة األساسية قبل فعل التجسد؟ 
أن حمبة اهللا تعاىل هي حمبة فطرية، مما فطرت النفوس البشرية عليه؛ إذ النفوس مفطـورة   واحلق

كمال اهللا تعاىل، بل هو وحده الذي له الكمال املطلق، وإمنا حيصـل  على حب الكمال، وال كمال ك
للنفوس حمبة اهللا مبعرفته سبحانه وإدراك كماله وجالله، ومعرفته سبحانه حتصل مبعرفة أمسائه وصـفاته  
وآثارها يف خملوقاته، فإن احلب تبع اإلدراك واملعرفة، واهللا تعاىل له الكمال املطلق الذي كلما تفكر فيه 

  .اإلنسان ازداد له حباً و به تعلقاً
وتلك املعرفة ال تتحقق إال بإتباع املنهج احلق يف معرفة صفات اهللا تعاىل، وذلك بإثباا كمـا  

فإن من حرف صـفات اهللا  . وردت يف الكتاب والسنة بدون حتريف أو تعطيل وبدون متثيل أو تكييف
حلق تبارك وتعاىل، فكيف له معرفته وهـو مل يعـرف   تعاىل وعطلها إمنا يعبد عدماً أو ناقصاً ليس هو ا

  !!صفاته ؟
ف صفاته مبا ألفه يف مشاهداته للخلق فإمنا يعبد خملوقاً مثله متثله يف أو كي ومن شبه اهللا خبلقه،

وكال الصنفني ال ميكن أن يصل حملبـة املـؤمنني   !! ذهنه، فأىن له أن يصل ملعرفة اخلالق تبارك وتعاىل ؟
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٢٣٩

  .مالعارفني بر
فإن صح املنهج يف صفات اهللا تعاىل بإثباا كما جاءت، جىن املؤمن مثرة تفكره يف نصـوص  
الصفات، وخرج منها مبحبة اهللا تعاىل احملبة املقترنة بتعظيمه سبحانه وتعاىل، وكلما ازداد مطالعة لتلك 

لقاً به، فإن كل صـفة مـن   النصوص وفهماً ملعانيها وتفكراً يف حقيقتها كلما ازداد حباً هللا تعاىل وتع
صفات احلق تبارك وتعاىل لو وقف عندها اإلنسان وقفة تأمل وتفكر، خلرج منها حبـب اهللا فيكـف   
بتوارد تلك الصفات البالغة الغاية يف الكمال، وهذا التفكر هو ما أورث الصحايب الذي كـان حيـب   

  .تبارك وتعاىل سورة اإلخالص ويكررها حمبة اهللا تعاىل الشتماهلا على صفة اهللا 
ومن سبل معرفة اهللا تعاىل واستجالب زيادة حبه يف النفس التفكر يف آثار تلك الصفات، ويف 
آيات اهللا الكونية املتمثلة يف كل ما خلقه اهللا تعاىل وأوجده يف هذا الكون املشاهد، فإن هذا مما يزيـد  

  .احملبة وجيعلها تتناهى إىل أقصاها
ومن أعظم أسباب املعرفة اخلاصة التفكر يف ملكـوت  :" جلوزي ويف ذلك يقول اإلمام ابن ا

ويف القرآن شيء كثري من التذكري بآيات اهللا الدالة على ... السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء 
عظمته وقدرته وجالله وكماله وكربيائه، ورأفته ورمحته وبطشه وقهره وقدرته وانتقامه، وغري ذلك من 

ائه احلسىن والندوب إىل التفكري يف مصنوعاته الدالة على كماله، فإن القلوب مفطورة صفاته العليا وأمس
على حمبة الكمال، وال كمال على احلقيقة إال له سبحانه وتعاىل، وهلذا كان السلف يفضلون التفكـر  

  .)١( "على نوافل البدن 
ژ      ژ  ڑ  ڑ    ڈچ  :ومن النصوص يف احلث على التفكر يف اآليات الكونية قوله تعـاىل 

ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  
  ١٩١ - ١٩٠: آل عمران چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

ويف اآلية إشارة إىل أن التفكر يف خملوقات اهللا تعاىل مرتبط مبداومة ذكر اهللا ومالزمته، فـإن  
ألن .  إذا كان حب اهللا وتعظيمه ميالءان على املـؤمن قلبـه  مالزمة الذكر على كل حال ال تكون إال

الذكر الذي يكون بدافع اخلوف فقط إمنا يكون يف حال الشدة والضيق، أو عند ما يثـار اخلـوف يف   
  .النفس، بينما احملبة التامة هي اليت حتمل القلب على الذكر على كل حال

تفكر يف نعم اهللا وإحسانه على العبد، فإن النفس أيضا من أسباب زيادة احملبة اإلهلية يف النفس ال
  .مفطورة على حب احملسن إليها، واهللا تعاىل يف احلقيقة هو احملسن من كل وجه

  ..ومدار النجاة يف الدنيا واآلخرة على احملبة 
  .سواء حمبة اهللا تعاىل أواحملبة ألجله و احملبة فيه

سأل النيب صلى اهللا عليه وسـلم عـن    أن رجال: أنس رضي اهللا عنهومصداق ذلك ما روى 
                                                

 ٣١٥ص :نسيم األنس   )  ١( 
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٢٤٠

قال ال شيء إال أين أحب اهللا ورسوله صلى اهللا ) . وماذا أعددت هلا (  :مىت الساعة ؟ قال:فقال الساعة
  ).  أنت مع من أحببت( :فقال،عليه وسلم

) .  أنت مع من أحببـت ( :قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
أنس فأنا أحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم حبيب إياهم وإن مل  :قال

    )١( "  أعمل مبثل أعماهلم
جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا : عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهوعن 

املرء (: رسول اهللا كيف تقول يف رجل أحب قوما ومل يلحق م ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .)٢( )مع من أحب

فيه فضل حب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسـلم   :"اً على احلديثوقال اإلمام النووي تعليق
 ،واجتناب يهما أمرهم،ومن فضل حمبة اهللا ورسوله امتثال  واألموات، األحياءاخلري  وأهل ،والصاحلني

لو عمله لكان  إذ ؛وال يشترط يف االنتفاع مبحبة الصاحلني أن يعمل عملهم .والتأدب باآلداب الشرعية
  )٣( "ممنهم ومثله

  
يعين من أحب قوما باإلخالص يكون من زمرم )  املرء مع من أحب( :"وقال صاحب عون املعبود   

وفيه حث على  ،ورمبا تؤدي تلك احملبة إىل موافقتهم ،لثبوت التقارب بني قلوم ؛وإن مل يعمل عملهم
  .)٤( "حاق م واخلالص من النارحمبة الصلحاء واألخيار رجاء الل

  .فكيف يقال بعد ذلك أن اإلسالم دين خيلو من احملبة ويقوم على اخلوف واجلربوت       
وهنا نتذكر أن اجلذر اللغوي الثـاين  :" يقول هوسنت مسيث عن هذه الدعوى منصفاً اإلسالم 

  ".السالم"لكلمة اإلسالم يأيت من كلمة 
تذكر تلك النقطة األخرية، ألن الفزع واخلوف املقدس الذي يبثه اهللا إنه من األمهية مبكان أن ن

يف اإلنسان قاد الدارسني األوائل للقرآن يف الغرب إىل استنتاج أن هذا اخلوف والفزع يطغى على الرمحة 
وال شك أن هـذه  . اإلهلية، وأن املسلمني ينظرون إىل اهللا على أنه قاضٍ غاضب مستبد وعدمي الرمحة

مرة يف حـني مل يشـر إىل غضـب اهللا     ١٩٢فإن رمحة اهللا وشفقته ذكرت يف القرآن : خاطئة قراءة 
                                                

، ويف كتـاب األدب بـاب   )٣٤٨٥(أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه،ح  )  ١( 
، وأخرجـه   )٦٧٣٤(، ويف كتاب اإلحكام باب القضاء والفتيـا يف الطريـق ،ح  )٥٨١٩_(ة احلب يف اهللا عز وجل ،حعالم

 ).١٦٣/٢٦٣٩(وح)١٦٢/٢٦٣٩(، وح)١٦١/٢٦٣٩(،ح مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب باب املرء مع من أحب
، وأخرجه  مسلم كتاب الـرب  ) ٥٨١٧(، وح)٥٨١٦(باب عالمة احلب يف اهللا عز وجل ،ح أخرجه البخاري كتاب األدب  )  ٢( 

 ،)١٦٥/٢٦٤٠(،حوالصلة واآلداب باب املرء مع من أحب
 .]  ١٢٤/ ١٦[   :شرح النووي على مسلم   ) ٣( 
  ]  ٢٥/ ١٤[:عون املعبود   )  ٤( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٤١

بالصـفات   القرآن الذي يصف اهللا بأنه رب العاملني يصفه أيضـاً . مرة يف القرآن  ١٧وانتقامه سوى 
  :التالية

صديق القدوس السالم املؤمن املهمني ، ملجأ اليتامى، مرشد الضالني ، املنقذ من كل كرب ، 
املفجوعني ، عزاء املصابني، بيده اخلري، وهو الرب الكرمي ، اللطيف ، السميع ، القريـب ، الـرمحن   
الرحيم ، غفار الذنوب ، ستار العيوب، الذي حبه لإلنسان أكثر حناناً من رمحة الطائر األم بأفراخهـا  

  .)١( الصغار
فهناك اهلواء والشمس والثقة . وجة وبفضل رمحة اهللا فإن عامل القرآن هو يف النهاية عامل فرح

ليس فقط على العدالة النهائية املطلقة ولكن أيضاً على العون على طول الطريق والعفو عن  –واالعتماد 
  :التائبني

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     چ 
  ٨ - ١: الضحى چگ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ

إن املسلم إذ يشعر بأنه يعيش يف جو الرمحة والشفقة اإلهلية يستطيع يف أي حلظة أن يتجه بقلبه 
وروحه مباشرة إىل ذلك احلضور القدسي اإلهلي ويدعوه ليتلقى منه القوة واهلدايـة ملسـرية حياتـه    

هللا خمتلفان بشكل مطلق، إال أنه ال توجد إن باب اهللا مفتوح دائماً، ألنه وإن كان اإلنسان وا. املضطربة
  : أي حواجز أي حواجز تفصل بينهما

وإن جتهر بالقول : أليس هو أقرب إليكم من حبل الوريد ؟ ال حتتاجون أن ترفعوا صوتكم فإنه
                             چ... وهو عليم بذات الصدور .. . فإنه يعلم السر وأخفى 

 چ                                                          ی  ی  ی  ی  
  .)٢( "٥٩: األنعام

  

                                                
  .الصفات يف القرآن وإمنا منها ما ذكر يف السنة مل تذكر كل تلك  )  ١( 
 .٤٨٨-٤٨٧:أديان العامل  )  ٢( 
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٢٤٢

  
  
  
  
  

  الباب الثالث
األثر السلوكي للمفھوم النصراني في المحبة 

  اإللھیة
  

  : وينقسم إلى فصلين 
  .صورة التسامح في الواقع النصراني:الفصل األول   $

  

  .ل مفهوم المحبةالموقف النصراني من الشريعة في ظ:الفصل الثاني  $
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٢٤٣

  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  صورة التسامح في الواقع النصراني

  : وفيه مباحث
  .التسامح في الفكر النصراني، وعالقته بالمحبة:المبحث األول
  .واقع النصرانية خالل التاريخ وموقفها من التسامح:المبحث الثاني
  .ها المناهض للتسامحظهور الصهيونية المسيحية وفكر:المبحث الثالث

  .الفاتيكان في العصر الحالي: لرابعالمبحث ا
  .موقف اإلسالم من التسامح: خامسالمبحث ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :توطئة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٤٤

ارسخ يف قلوم من معتقدات، فالسلوك البد وأن يكون متوافقًا ملإن سلوك الناس إمنا هو نتيجة 
  .ن يظهر على جوارحه سلوكاً وخلقًامع املعتقدات، فما يطوي عليه املرء قلبه البد وأ

وبعد أن درسنا ما يعتقدة النصارى من عقائد مرتبطة مبفهومهم للمحبة، حيسن بنا أن نلقـي  
  .واقعهم لنرى كيف أثرت تلك العقائد فيهم سلوكياً وأخالقياونظرة على تاريخ النصارى 

  .هلة األوىل؟هل سنجد جمتمعا مالئكيا بناء على ما توحي به تلك العقيدة للو
آلخرين قريبهم وبعيدهم؟ هل وصل النصارى حملبة األعداء واإلحسان  اهل سنجد النصراين حمب

  !إليهم؟ وأصبحوا بالتايل بال أعداء يف هذه الدنيا
هل ظهرت آثار النعمة اهلادية، والصفات اإلهلية املنسكبة عليهم واحملبة املختلطة بذوام ؟ هل 

  ينشرون تلك احملبة أينما حلوا وارحتلوا؟.. روح القدس روح احملبة الفائقة الوصفأصبحوا حقاً هياكل لل
هل أنار روح القدس قلوم وعقوهلم؟، وهل منحتهم احملبة اإلهلية معرفة مقاصد اهللا فأصبحوا مناذج آلهلـة ال  

  ختطئ والتسهو؟
وسكب فيها حبه، وأمدها  اهللا إن ما ذكرهو ما جيب أن تكون عليه الشرحية اإلهلية اليت اختارها

  .بروحه ونعمته لتهتدي وحتب
ولكن بالنظر اىل الواقع السلوكي لألمة النصرانية، ذلك السلوك الناشئ عن العقائد املبنية على 

أوضـح تلـك    احملبة، يظهر أن السلوك النصراين تأثر بتلك العقيدة يف جوانب عديدة من سلوكه لكن
  .أحدمها إجيايب واآلخر سليب، نياجلوانب يظهر يف اجتاهني اثن

فهو نتيجة طبيعية ، معها اًواملقصود بالتأثر اإلجيايب هنا أن السلوك سار متوافقًا مع العقيدة ومتفق
  .ويظهر ها اجلانب يف التساهل بالشريعة اإلهلية بل وإلغائها. هلا

تقدا حقيقيا تتبنـاه  أما اجلانب السليب فهو ما يكون منافرا للعقيدة مما يدل على أا مل تكن مع
. ولذا مل يوجد هلا أثر يف الواقع وإمنا كان جمرد دعوى ال وجود هلا يف النفس، دراك وقناعةإقلوم  عن 

  .ويظهر هذا اجلانب من خالل النظر يف تاريخ التسامح النصراين
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٢٤٥

  المبحث األول
  التسامح في الفكر النصراني، وعالقتھ بالمحبة

  
السالم واألمن بني الناس من ضـمن دعـوة    ةللتسامح واإلحسان، وإشاعلقد كانت الدعوة 

للمسـيحية   ااملسيح عليه السالم؛ ولذا يتمسك النصارى ببعض ما نسب إليه يف هذا اإلطار، ليعطـو 
و يدعون أا الديانة الوحيدة اليت جاءت . دعوى اخلصوصية والتميز بكوا دين احملبة والسالم والتسامح

  .اء واألصدقاء معاً مبحبة األعد
والنصوص الداعية للتسامح والسالم كسلوك للنصارى، هي كما يلحظ كل مطلع على إجنيل 
النصارى تتركز يف نصوص املسيح عليه السالم، بينما تقل حىت لتكاد تنعدم عنـد غـريه، وإن كـان    

  .النصارى حيملون بعضا من نصوص بولس على التسامح 
فيما يسمونه موعظة اجلبل، وهي موعظة ألقاها املسيح عليـه  وأهم هذه النصوص هي ما ورد 
  . السالم يف مدينة اجلليل كما تروي األناجيل

  :وفيها جتلت روحانية ومساحة دعوة املسيح عليه السالم ومما جاء فيها 
طوىب للحزاىن، ألم يتعزون، طوىب . طوىب للمساكني بالروح، ألن هلم ملكوت السماوات" 

م يشبعون. م يرثون األرضللودعاء، ألـم   . طوىب للجياع والعطاش إىل الرب، ألطوىب للرمحـاء أل
طوىب . طوىب لصانعي السالم، ألم أبناء اهللا يدعون. طوىب لألنقياء القلب، ألم يعاينون اهللا. يرمحون

عليكم  اوطوىب لكم إذا عريوكم وطردوكم وقال. للمطرودين من أجل الرب، ألن هلم ملكوت السماوات
افرحوا وللوا، ألن أجركم عظيم يف السماوات، فإم هكـذا  . كل كلمة شريرة، من أجلي كاذبني

  )١( "طردوا األنبياء الذين قبلكم
: وأما أنا فأقول لكم . ال تقتل، ومن قتل يكون مستوجب احلكم: قد مسعتم أنه قيل للقدماء" 

رقا، يكون مسـتوجب  : كم، ومن قال ألخيهإن كل من يغضب على أخيه باطال يكون مستوجب احل
يا أمحق يكون مستوجب نار جهنم، فإن قدمت قربانك إىل املذبح، وهناك تذكرت : امع، ومن قال

وحينئذ تعال . ذهب أوال اصطلح مع أخيكاأن ألخيك شيئاً عليك، فاترك هناك قربانك قدام املذبح، و
  .)٢( "وقدم قربانك

القتل خطيئة شنيعة، ولكن الغضب خطية كبرية " عليقاً على ما سبق جاء يف التفسري التطبيقي ت
  . )٣( "أيضاً ألنه يتعدى على وصية اهللا عن احملبة

                                                
  ) .١٢-٣: ٥: ( إجنيل مىت  )  ١( 
  ).٢٥- ٢١: ٥: (املرجع نفسه  )  ٢( 
 .١٨٨٤ص:التفسري التطبيقي  )  ٣( 
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٢٤٦

ال : عني بعني وسن بسن، وأما أنا فـأقول لكـم  : مسعتم أنه قيل: "كما جاء يف تلك املوعظة
راد أن خياصمك ويأخـذ  ومن أ. تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك األمين فحول له اآلخر أيضاً

عطه، ومن أراد أن امن سألك ف. ومن سخرك ميالً واحدا فاذهب معه اثنني. ثوبك فأترك له الرداء أيضاً
  . )١( "يقترض منك فال ترده

مبدأ رد العدوان مبثله جيب أن يعدل ليتمشـى مـع   :" يقول مىت هنري معلقاً على هذا النص 
  .)٢( "ناموس احملبة 

أحبـوا  : وأما أنا فأقول لكـم  . حتب قريبك وتبغض عدوك: مسعتم أنه قيل:" كما جاء فيها 
أحسنوا إىل مبغضيكم، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطـردونكم،  . أعداءكم، باركوا العنيكم

لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي يف السماوات، فإنه يشرق مشسه على األشرار والصاحلني، وميطر علـى  
ألنه إن أحببتم الذين حيبونكم، فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا يفعلون ذلـك ؟  . األبرار والظاملني

خوتكم فقط، فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا ؟ فكونوا أنتم إوإن سلمتم على 
  .)٣( "كاملني كما أن أباكم الذي يف السماوات هو كامل

كيف أفسدت تفسريات معلمي اليهود هـذه   نرى هنا: " ويشرح هنري هذه األعداد فيقول 
وقد فهموا من هذا أنه عليهم أن حيبوا من كـانوا يسـرون برؤيتـهم    ) حتب قريبك(قال اهللا . الوصية

وكـانوا  ) وتـبغض عـدوك   ( استدلوا من الوصية على ما مل يقصده اهللا إطالقاً، بعبارة . كأصحام
هنا كيف أن املشاعر الفاسدة كانت على استعداد  يعتربوم كأعداء هلم كل من شاءوا يف  ذلك ونرى

  .ألن تستخلص ما يربرها حىت من كلمة اهللا، كانوا ينتهزون أية ثغرة يف الوصية ليربروا ألنفسهم 
أما أنا فـأقول  : ( نرى هنا كيف مت إيضاح الوصية بكالم الرب يسوع الذي تعلمنا درساً أخر : ثانياً 

ويتصرفون حيالنا دائماً بالشر، إال أن هذا . غم من أن الناس أشرار دائماًوعلى الر) لكم أحبوا أعداءكم 
من أعظم . ال يعفينا من الدين الكبري الذي ندين به هلم، وهو أن حنب الناس ألم بشر مثلنا، حنب قريبنا

  .  )٤( "واجبات املؤمنني أن حيبوا أعداءهم
جربم على ذلك، مث إن املصاحل جتعلهم العشارون حيبون أصدقاءهم، فالطبيعة أ: " كما يقول
وعلى . فعمل اخلري مع أولئك الذين يفعلون معنا خرياً، أمر طبيعي يشترك فيه اجلميع. يفعلون ذلك أيضاً

  )٥( "هذا يتعني أن حنب أعداءنا حىت نفضلهم يف هذه الناحية، فاملسيحية تفوق اإلنسانية 

                                                
 ).٤٢-٣٨: ٥:(إجنيل مىت  )  ١( 
  ).١/٥١: (التفسري الكامل للكتاب املقدس  )  ٢( 
  ).٤٧-٤٣: ٥: (مىت إجنيل  )  ٣( 
  .٥٢ص:التفسري الكامل للكتاب املقدس  )  ٤( 
  ٥٣.صلسابقاملرجع ا  )  ٥( 
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٢٤٧

  :العالقة بين التسامح والمحبة
إن املسيحية هي ديانة احملبة، اليت تتعدى : رى التسامح يف املسيحية باحملبة، فيقولونيربط النصا
فهذا التسامح والسالم الذي يتحلى به املسيحي هو أثر ومظهر من مظاهر تلك . الصديق لتشمل العدو

  .احملبة
ل وهناك لن يتوقف األمر عند التسامح، وكف األذى والتغاضي عن احلقوق، بل سيتعدى ليشم

  . البذل واإلحسان والتضحية من أجل العدو؛ فإن هذا هو مقتضى احملبة النصرانية
ومن هذا املنطلق يفسرون موت املسيح على الصليب ودعوته أباه أن يغفر لقاتليه بأا غايـة  

  .التسامح الذي ينتج عن حمبة الكل حىت األعداء واملعتدين
أن يوجد يف الواقع له شاهد ما عدا تلك القصص  ال ميكن" خيالياً " وهنا يصبح معىن التسامح 
مشاة يف فحواها قصة صلب املسيح املزيفة، وفيها يظهر املسـيحي  . اليت ينسجها النصارى ويرددوا

الربيء يقدم نفسه بدالً عن عدوه لينال العقاب بدالً عنه، ولكن هذه القصص ال دليل على صحتها وال 
  .إثبات هلا

بأن النصرانية حتقق ملعتنقيها : ون دعوى التسامح والسالم املميز للنصرانيةمن ناحية أخرى يفسر
  .الذي بدورة ينطبع على سلوك اإلنسان اخلارجي لينشر ذلك السالم . السالم الداخلي

ومنشأ هذا السالم الداخلي هو من إحساس النصراين حبب اهللا له؛ ذلك احلب املميز والـذي  
حمبوبة ومحل خطاياه عنه، مث إعطائه الرباءة من تلك اخلطايا؛ ليحيـا   محل األب على التجسد يف صورة

مستريح الضمري فرحاً مسروراً بذلك احلب الفادي، وبالتايل يتدفق ذلك السالم الداخلي علـى مـن   
  .حوله

  .   فمدار الكالم هنا على أن حب اهللا شعر به النصراين وولد عنده سالماً داخلياً
إن العالقة بني التسامح ووصية احملبة واضحة بال شك، : "ين املعنيني يقول فايز فارس عن هاذ

فالتسامح هو جتاوب طبيعي عند من يعرف أن اهللا ساحمه ورمحه، ويقول السيد املسيح إن استمرار رمحة 
اهللا وغفرانه لإلنسان، مشروط بروح  التسامح اليت تظهر يف اإلنسان نفسه، فالشخص غري املتسـامح  

عمة التواضع اليت جتعله مؤهالً لنوال غفران اهللا، مهما كان استعداد اهللا أن يسـاحمه، هـذا   حمروم من ن
 جانب واحد من التسامح، أما اجلانب الثاين فهو هدف التسامح وهو إعادة الشركة بني اإلنسان واهللا ،

، وأن ينـال  ن يعطي الغفرانأإن كل طرف من األطراف البشرية حيتاج . وبني اإلنسان وأخيه اإلنسان
الغفران، ذلك ألن اجلميع قد أخطأوا بقدر ما، والعالقة بينهم وبني اهللا قد أصاا شـرخ أو صـدع،   
واجلميع حيتاجون إىل غفران اهللا، وكما ينال اإلنسان غفران اهللا، جيب عليه أيضاً أن يغفر لغريه، فتعود 

لنابعة من احملبة، وهدفه إعادة االنسـجام  إن التسامح عمل من أعمال الرمحة ا... العالقة وتتم املصاحلة
  .)١(" والشركة بني الناس، فهو من أسلحة احملبة القوية اليت تنشر ا السالم واألخوة بني البشر
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  المبحث الثاني
  واقع النصرانیة خالل التاریخ وموقفھا من التسامح

  
هم البعض، ومع غريهم من املبادئ األخالقية اليت نادى ا املسيح يف معاملة النصارى مع بعض

الناس كانت تساحميه بشكل يفوق كل املبادئ اليت عرفناها يف تاريخ البشرية قبله؛ فهي تنص على حمبة 
  . العدو، فضالً عن التسامح والتعايش معه بسالم

لكن ما مدى متسك النصارى بتلك الدعوة، وما مدى تطبيقهم هلا، هل فعالً مثلوا مجاعة احملبة        
  .سالم؟وال

   ٠هل كانت جمتمعام واحات للتسامح والوداعة واللطف مع القريب والغريب ؟
واإلجابة على هذه األسئلة حتتاج منا وقفة على الواقع النصراين خالل تارخيه، وهنا لن أقـف  

وإمنا سأقصر البحث على من يفترض أن ميثلوا . عند سلوكيات كل من انتسب للنصرانية أو تسمى ا
هو قمة اهلرم النصراين، ليس بصورة دنيوية فحسب، بل بصـورة   النصراين ابتداء من البابا الذي الدين

ال يرون البابا موظفاً حكومياً، وال هو جمرد عامل بالدين  -الكاثوليك خباصة-دينية أيضاً؛   فإن النصارى
الروح القدس، وهو أعلم األمة ب ديف قراراته واملؤي موإمنا هو نائب املسيح و ممثل اهللا يف األرض، املعصو

وهكـذا  . وبذلك فهو ينفذ ويطبق إرادة اله النصارى يف األرض عن علم مبراده . بالنصوص وتفسريها
فأعماله ليست أعماالً بشرية؛ وإمنا هي تعبري عن إرادة املسـيح واألب والـروح القـدس يف األرض،    

هذا وفق اعتقادهم يف الكنيسـة ويف  . وأعماله حمسوبة على النصرانية كدين وليس عليه كشخص فقط
  .)١( "احلرب الروماين هو نائب املسيح احلقيقي:"جاء يف امع الفاتيكاين األول . البابا

، أي عندما حيـدده،  )من على املنرب(احلرب الروماين عندما يتكلم رمسياً:"كما جاء يف هذا امع
ألمسى، أنه من واجب الكنيسة مجعاء التمسـك  وهو مبهمته كراع ومعلم جلميع املسيحيني، بسلطانه ا

يف موضوع اإلميان أو األخالق، فهو يتمتع ، بفعل العون اإلهلي، الذي وعد بـه يف شـخص    تهبعقيد
اإلميـان   القديس بطرس، بتلك العصمة اليت أراد الفادي اإلهلي أن تكون للكنيسة عندما حتدد عقيدة يف

رب الروماين هذه غري قابلة لإلصالح بذاا وليس بفعل موافقـة  تكون حتديدات احل، بالتايل . واألخالق
واملقصود بالعبارة األخرية أن قداسة أحكامه مستمدة من ذاا وليست حباجـة ملوافقـة   )٢( ."الكنيسة

  .الكنيسة عليها لتكون صحيحة ومعصومة
ن أ؛ إذ كما ننظر يف السلوكيات الصادرة عن الكنيسة ورجاهلا من اإلكلـريوس أو الرهبـان  

الكنيسة عند النصارى هي جسد املسيح الذي يسكنه الروح القدس ويستمد قدسيته من الرأس الـذي  

                                                
 ].٢/٦٥٠:[الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها   )  ١( 
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هو املسيح، وعليه فهي مؤيدة بالروح القدس كما هو متفق مع اعتقادهم فيها، ومؤيدة كذلك حبلـول  
ل الرب، واللـذين  املسيح فيها؛ إذ هي جسده السري، وعليه فرجال الكنيسة هم الصفوة املنتقاة من قب

هلم قداسة خاصة ومكانة خاصة؛ فهم الذين مينحون األسرار للنصارى وم يصبح للسر فاعلية، وـم  
  .متنح النعم،وتقبل التوبة وتغفر اخلطايا

العصمة اليت وعدت ا الكنيسة مستقرة أيضاً يف هيئة األساقفة :"جاء يف امع الفاتيكاين الثاين
  .)١( "التعليمي األعلى باالحتاد مع خليفة بطرسعندما متارس سلطاا 

بل أعماهلم وسلوكهم . فال يعقل إذن أن تكون سلوكيام يف مصدرها كسلوكيات بقية البشر
  .حمسوب على دينهم، وعلى أقانيم ثالوثهم الذي يدعون تأييده هلم، وإرشاده إياهم للصواب

بنياً على نصوص دينية، أو على موروث الوجهة الثالثة هنا ستتجه إىل مجاعات يكون فكرها م
ديين ولو كان خاصاً أو خالفياً، فإن أعمال وسلوكيات تلك الطائفة أو اجلماعة أو األفراد هي حمسوبة 

  .على النصرانية دين احملبة والتسامح و السالم 
كبري أثرها ال -تلك الدعوة األخالقية الروحانية السمحة -لقد كان لدعوة املسيح عليه السالم 

يف نفوس املؤمنني به يف عصره من احلواريني وغريهم؛ فكانوا أمثلة حية للمحبة والتسامح، كما تنقل لنا 
  .كتب النصارى ، ومل ينقل عن أي منهم أنه حارب أحداً من خمالفيه 

يف البداية كان العنف وقتل األنفس حراماً وذنباً كبرياً ال يغتفر، وكـان  :" ...يقول دي روزا
يون األوائل يقولون رداً على مقولة إن روما حتتاج إىل احلرب حلمايتها، إن روما حتتاج مللوكها املسيح

حلمايتها عن طريق احلروب، ولكن املسيحي احلقيقي لن يشترك يف ذلك، وهو ال ميكن أن يصبح ملكاً 
كانت رسالة املسيحية و. هلذا السبب، وامللك بالتايل ال ميكن أن يصبح مسيحياً حقيقاً هلذا السبب أيضاً

  )٢( "األوىل هي نشر السالم، وكان سالح احملارب املسيحي الوحيد هو الصالة والتضحية وليس القتل
ومن الوثائق اليت بقيت واليت توضح حرمة القتال يف النصرانية يف ذلك العصـر؛ وثيقـة مـن    

ممارستها على املسيحي وورد مـن  مطلع القرن الثالث امليالدي، وحتوي قائمة باملهن احملرم  الكنيسة يف
  .املهن و احلرف  ١٦" :ضمنها املهن العسكرية، ومهن أخرى تتضمن العنف، ونص الوثيقة

فمـن  ] باإلميان املسيحي [ البد من االستعالم حول املهن واألشغال ملن يؤيت م لكي يتثقفوا 
  . إال سوف يطرد يقوم بشؤون مرتل دعارة أو يعيل مومسات عليه الكف عن هذا النشاط و

ينبغي أن يعلم النحات أو الرسام أال يصنعا أصناماً، وأن يكفا عن هذه املهنـة، وإال فسـوف   
كذلك من يقود عربة للسباق يف احللبة، أو من يقاتل يف األلعاب، سينقطع كل منهما عن هذا  .يرفضان

القتال، أو من يصارع احليوانات النشاط،وإال سيقع حتت طائلة الطرد، واملصارع أو من يعلم املصارعني 
                                                

 ].٢/٩٥١: [املرجع السابق  )  ١( 
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يف احللبة، أو املوظف العام املكلف بألعاب املصارعني، سيتخلون عن مناشطهم، وإال سيطردون، وكل 
  .من هو كاهن أصنام أو حارس أصنام يترتب عليه أن يتخلى عن عمله وإال سوف يطرد

األمر، ولن يقوم أيضاً  وإن أمر بفعل ذلك، فلن ينفذ. إن اجلندي املرؤوس لن يقتل أي إنسان
وكل من يتقلد سلطة السيوف أو قاضي مدينة يرتدي . وإن رفض االلتزام بذلك  فسيطرد. بأداء القسم

رداء أرجوانياً، سيكف عن نشاطه وإال طرد، ومن يردون من بني املؤمنني أو من يرمون التنصـر، أن  
  .)١( "حيتقرهم  يغدوا جنوداً، سوف يطردون ألم قد احتقروا اهللا ألن اهللا

ومل يقتصر األمر على جمرد حترمي القتال، بل كان من يرفض القتال ويقتل ألجل ذلـك يعـد   
  )٢( .شهيداً؛ إذ كانت الشهادة تعىن بذل الروح يف سبيل رفض إزهاق أرواح اآلخرين

جتاه  كما جند صورة أخرى للتسامح والتعايش الودي، والتكاتف مع اتمع من قبل املسيحيني
الوثنني الرومان، تكمن يف مواالم هلم، فمع أنه كانت حتصل اضطهادات من قبل الرومان للمسيحيني، 

ففي . إال أنه مل يرد يف تارخيهم ذاك أم كانوا دعاة مترد أو عدوان جتاه خمالفيهم، أو احلكومة الرومانية
ملساندة هلم بالدعاء واالبتهال حني كان النصارى يرفضون القتال مع اجليش الروماين، كانوا يظهرون ا

ويورد جان فلوري وثيقة يعتذر فيها النصـارى عـن عـدم     -مع كوم وثنيني-إىل اهللا كي ينصرهم
حنن نأيت لألباطرة بنصرة إهلية، إن صـح  " ... :املشاركة يف القتال،وهي نص  ألورجيينوس يقول فيها

أوصيكم إذن، قبل كل شيء، : (سول الذي قالونفعل هذا تلبية لصوت الر) شكة اهللا (القول، متقلدين 
. بتقدمي طلبات وابتهاالت وتوسالت، وأداء الشكر ألجل مجيع البشر، ألجل امللوك ومجيع أمناء السلطة

وكلما كان لنا املزيد من الورع، غدا عوننا على مزيد من الفاعلية هلؤالء الذين ميسكون بزمام احلكم، 
  .)٣( "الذاهبني إىل املعارك فيقتلون من األعداء مبقدار ما يستطيعون  حنو أفضل بكثري من اجلنود ىوعل

  :ولعل التسامح والوداعة اليت كانت تتسم ا تلك القرون مردها ألمرين أو ألحدمها 
قرب العهد بدعوة املسيح عليه السالم وبقائها حية يف نفوسهم؛ فإن تلك الفترة، هي أقـرب  : األول

الدين، وكون أولئك النصارى مسـيحيني  ، الذي دعا إليه، فريجح فيها صحة الفترات إىل دين املسيح
  . ولو يف غالبيتهم حقيقيني

أم كانوا األضعف؛ إذ إن احلكومة كانت رومانية والقيصر كان رومانياً وثنياً، وكـان  : األمر الثاين
المة من ناحية فيسـمعوا  ولذا كانوا يؤثرون الس. النصارى أقلية مستضعفة تابعة حلكم أولئك الوثنيني

ويطيعوا، ومن ناحية مراعاة دينهم كانوا يرفضون املشاركة يف القتال إىل جانب الوثنيني وحتت لوائهم، 

                                                
/ ،دار النشـر  ١٦، نقال عن هيبوليتس الروماين،التقليد الرسـويل الفقـرة   ٢٥٥ص :اجلهاد احلرب الصليبية / احلرب املقدسة   ) ١( 
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  . وبقسم وثين، وهو ما كان جيب على املقاتل أن يؤديه
إال أنه وببداية القرن الرابع امليالدي، تغريت احلال وتغري املوقف املسيحي من القتـل والقتـال   

  .ومحل السالح ولو بشكل جزئي، وذلك راجع لزوال السببني السابقني أو تغريمها
وكان ذلك على أثر اعتناق قسطنطني للنصرانية،و توليه أمرها شخصـياً ؛ إذ إنـه بتحـول    
قسطنطني إىل النصرانية تغري العامالن احلامالن للنصارى على الوداعة والسالم، فمن ناحية الدين فقـد  

م والذي يعد املرحلة األوىل واألهم واألخطر يف حتريف ديانة املسيح ٣٢٥جممع نيقية عام عقد يف عهده 
  .عليه السالم حتريفاً رمسياً 

وزالت مسة الوثنيـة عـن   . كما زال السبب الثاين؛ إذ أصبح احلاكم مسيحياً والراية مسيحية
  . جليشالدولة واجليش فلم يعد هناك سبب مينع الورعني منهم من االلتحاق با

  .كما زال الضعف الذي كان حيمل الكثري منهم على املوادعة مع رغبته يف العنف
إن انطالقة املذهب املسيحي هذه اختذت املزيد من احلجم أيضـاً  :" يقول يف ذلك جان فلوري

وسوف يعدل هذا االرتداد جذرياً اإلشكالية اخلاصة باحلرب، مستهالً عصر " . قسطنطني )١(ارتداد"مع
وال يزال األمـر  . رباطورية املسيحية، وحموال منحى عقيدة الكنيسة، حنو قبول أول لبعض احلروباإلم

فاألمر يف هذا احلني ال يعين سوى االنتقال، على حنو أساسي مـن رفـض   : بعيداً عن احلرب املقدسة
   )٢( ."احلرب إىل قبوهلا يف حاالت حيسن حتديدها

هذا التطور حدث بالنسبة لنشر الدين املسيحي، ففي ويالحظ هنا أن نفس :" ويقول دي روزا 
) ٦١-٤٤٥( البداية كان استخدام العنف من أجل نشر الدين باإلكراه ممنوعاً، مث مدح البابا ليو الكبري 

وكانت حرمة إراقة الدماء هـي  . ملكاً؛ ألنه قام بتعذيب املشعوذين من أجل مصلحة الكنيسة وبقائها
  .هلؤالء املشعوذين واالكتفاء بتعذيبهم فقط السبب الوحيد لعدم قتلهم

م مل ١٧٥ولكن هذه احلرمة ضعفت مبرور الزمن، وازدياد عدد املسيحيني يف اجليش، فحىت عام 
م مل يسمح إال للمسيحيني باالنضمام ٤١٦واحد يف اجليش، ولكن يف عام  يكن هناك جندي مسيحي

  .)٣( "اخل... وسة وكرادلة للجيش،وتركت مهمة نشر السالم ألهل الكنيسة من قسا
ونتيجة لذلك التحول، ومع نيقية وما حصل بعده من فرقة، وحرم للمخالفني من املوحدين 

حىت أدى األمر إىل . خمالفيهم من الطوائف املسيحية األخرى دأو غريهم، فقد أخذ النيقاويون يف اضطها
  ٠طمس حقيقة معتقدات الفرق املخالفة وضياع تراثهم

  
                                                

 .االرتداد يف اصطالح النصارى يعين اعتناق النصرانية  ) ١( 
 .٢٩:ص : اجلهاد احلرب الصليبية / احلرب املقدسة   )  ٢( 
 .١١٣-١١٢ص : املظلمة للبابويةالصفحة " خدام الرب األوائل : التاريخ األسود للكنيسة ، ترمجة حرفية من األملانية لكتاب   )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٥٢

مل يستفد نصراء التيارات األقلية، بل على العكس، من حظوات :"  ذلك جان فلورييقول يف
الدولة وحىت أحياناً ما عانوا من االضطهاد كمثل الوثنيني الذين احتقروهم يف املاضي، ومل يصبهم من 

قـط  ذلك سوى املزيد من املرارة، يا لألسف، حنن جنهل الكثري عن موقفهم العقائدي، فقد بلغنا منه ف
كانت حتارم ولرمبا تشـوههم  ] مستقيمة العقيدة "[ أورثوذكسية " صدى مشوه عن طريق كتابات 

  .)١( "لكي تندد م بشكل أفضل
وقد حاولوا محل اإلمرباطور على جعل املسيحية الدين الوحيد للدولـة، وإرغـام الطوائـف    

الطوائف  دك، لكنه باملقابل اضطهإال أن قسطنطني مل يطاوعهم لذل. األخرى على الدخول فيها بالقوة
  .ةالنصرانية املخالف

وظل التعايش معاً بني مجيع األديان يف اإلمرباطورية الرومانية قائماً :" يقول عبد الرمحن بدوي
فقد قام بعض رجال املسيحية يطـالبون بقصـر   . م٣١٢ناق قسطنطني للمسيحية يف سنة حىت بعد اعت

األديان، لكنه صمد هلم واستمر على سياسة تعايش كل األديـان   الدين على املسيحية واضطهاد سائر
  . )٢( "لكن مع ذلك اشتد مع اهلراطقة. معاً

 Firmicus(لكن خلفاءه، بتحريض من املسيحيني املتعصبني، مثل فرميكوس مـاترنوس  " 
Maternus (أخذوا يف اضطهاد األديان األخرى .  

. جبعل املسيحية هي الدين الرمسـي للدولـة  فأمر )  ٣٩٥-٣٧٩( مث جاء ثيودوسيوس األول 
وجبعل أمانة ، ) ٣٩٣وأشدها قرار سنة ( وعقب على ذلك بإصدار قرارات بتحرمي كل الديانات الوثنية 

واعترب اهلراطقة جمانني ال حيق له االنتساب إىل . جممع نيقية فيما خيتص بالتثليث هي عقيدة الدولة الرمسية
دعوة إىل التسامح من جانب املسيحيني، وإمنا الدعاة إىل التسامح كـانوا  ومل يرتفع صوت بال. الكنيسة

  . )٣( "من أتباع الديانات اليونانية القدمية
ولكن مع حصول صور من االضطهاد إال أنه ظل هناك البعض من النصارى يتمسك مببـادئ  

  .التسامح وينبذ العنف بكل صورة
رانية بعامـة والكاثوليـك خباصـة، أال وهـو     حىت ظهر أحدهم، إن مل يكن أهم علماء النص   

  ٠ذلك الرجل الذي كان يدعو إىل احملبة لكل البشر بال استثناء أوغسطني
والذي وضع بدعة أن احملبة هي أقانيم الثالوث اإلهلي، وهي جوهر اإللـه، و أقنـوم الـروح    

  . القدس، والرابط بني األب واالبن
  

                                                
  .٣٥ص   : اجلهاد احلرب الصليبية / احلرب املقدسة   )  ١( 
 .،مقدمة املترجم ١٠ص : رسالة يف التسامح  )  ٢( 
 .،مقدمة املترجم ١٠ ص:ملرجع السابقا  )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٥٣

ظر للعنف يف النصرانية، والداعي إىل نبذ التسامح مـع  هذا الرجل املنادي للمحبة هو ذاته املن
جاعالً من . املخالف؛ فقد جعل يربر للعنف واالضطهاد للمخالفني بنصوص من العهدين القدمي واجلديد

اضطهاد املخالف وعدم التسامح معه مبدءاً من مبادئ النصرانية مؤيداً بالنصوص، فأصبحت نصـوص  
  .لة عليه بدالً من التسامح واحملبةالنصرانية داعية إىل العنف ودا

ولكي يقنع الناس بذلك التوجه الغريب عليهم، وجيعلهم يقبلون مببدأ احلرب، أعطى للحـرب  
؛ ليميزها عن احلروب األخرى اليت ال ختدم كنيسة روما "احلرب العادلة"املوجهة ألعداء الكنيسة اسم 

  ٠عاىل والوحيدة القادرة واملخولة بتحقيق العدل اإلهلي وذلك باعتبار أن الكنيسة هي املمثلة إلرادة اهللا ت
ألولئك املضطهدين، فأصـبحت   –احملبة  –والغريب يف ذلك أنه جعل من مربرات االضطهاد 

  . احملبة اليت كانت تدعو إىل التسامح ذاا داعية إىل القتل وسفك الدماء، واحلرمان من احلقوق املشروعة
أوائل القرن اخلامس، تابع القديس أوغسطني، أسقف هيبو يف  ويف:" تقول كارين ارمسترونغ

فقرر أنه بينما تعترب احلـروب ضـد   . الغربية ةمشال إفريقيا، بذعر مستطري تدمري اإلمرباطورية الروماني
املسيحيني اآلخرين دائماً خاطئة وغري مربرة، فقد يلهم الرب يف بعض األحيان قائداً مسيحياً كي يشن 

وما مييز . بذبح أعدائهما" العهد القدمي " وثنيني، كما سبق له وأوحى إىل يشوع وداود يف حرباً على ال
العنف املسيحي عن العنف الوثين هو أنه جيب أن يكون مفعماً باحلب لعدوه الذي يقاتله، وينظـر إىل  

وكان . صاحلهعنفه هو على أنه عالج يستخدم تقريباً بنفس الطريقة اليت يعاقب ا األب ابنه من أجل 
يسوع قد استخدم هذا النوع من العنف عندما طرد املرابني من اهليكل، وأنزل العمى بالقديس بـولس  

ومن دواعي األسى أن هذا العنف املسيحي ذا الغاية العالجية، ينتهي أحياناً مبـوت  . على طريق دمشق
س أوغسطني شـدد علـى أن   صحيح أن املسيحيني حباجة إىل الدفاع عن أنفسهم إال أن القدي. العدو

ذلك أن الدفاع عن النفس قد يكون نابعـاً مـن   . الدفاع عن النفس حبد ذاته ال ميكن أن يربر العنف
وتظهر مدى الصعوبة اليت واجهته يف تسويغ . لكن حجج أوغسطني كانت ملتوية، ومتناقضة. الكراهية

   )١( "احلرب املسيحية
رب بدعوى حتقيق العدالة املناطة ا، وهذه العدالة وبذلك أصبحت كنيسة روما حاملة لواء احل
  . تعين طاعة الكنيسة يف قراراا، واتباعها يف معتقداا

واليوم أصبح خلفاء بترى أسياداً وليسوا خداماً ولبسوا احلرير وأطلقوا على :" يقول دي روزا
" السلطة والقوة " ح شعارهم البابا األول وأصب" بطرس " وأمسوا الصياد " رأس الدولة " أنفسهم لقب 

  ".احملبة والسالم " بدال من 
  .وناقض املسيحيون يسوع املسيح وفعلوا بغريهم كما فعل م وأكثر 

                                                
 .٦٠ص : احلمالت الصليبية وأثرها على العامل اليوم / احلرب املقدسة   ) ١( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٥٤

. أساليب التعذيب وأحيانا الصلب ضد املعارضني هلـا  -باسم املسيح –واستخدمت الكنيسة 
بح وإجبار اخلاضعني له على الدخول وعقدت اتفاقا بني العرش واملذبح على أن يقوم العرش حبماية املذ

  .)١( ."يف الدين املسيحي دون أن يعوا أن بطرس مات يف سبيل عدم إمتام هذا التحالف
ومع أن العنف املربر ديناً دخل مرحلة أكثر تقدماً يف النصرانية، إال أن القتال مل يصل يف تلك 

. لكنه أصبح مباحاً إال أنه حيتاج إىل تكفـري الفترة إىل درجة القداسة ومل يصبح موعوداً عليه بالثواب و
فالقتال العسكري الرمسي ظل خارج نطاق رجال الدين والرهبان؛ إذ هؤالء جيب أن تبقى أيديهم نظيفة 

  ٠)٢( من الدماء
  .وميليشات سالم الرب) بسالم الرب ( ومع بداية القرون الوسطى ظهر يف الكنيسة ما يعرف 

  .م٩٦٩"شارو"مع السالم، ومن تلك اامع جممعوكان يعقد هلا ما يعرف مبجا
وكان ذلك عبارة عن جتنيد الكنيسة لطائفة من املقاتلني ليـدافعوا عـن أمواهلـا وأراضـيها     

؛ وذلك أن الكنيسة يف تلك الفترة أصبحت أشبه بدويلة هلا حدودها وأراضيها وهـي مـا   اواقطاعا
للفالحني، وال يعلم إن كان جنود سـالم الـرب   تسمى باإلقطاعيات، متلكها الكنيسة وتؤجر بعضها 

  !ضافتها هلا ؟إهؤالء كانوا يعملون حلماية ممتلكات الكنيسة أم لسلب أراضي الغري و
يقول جان فلوري مبدداً دعوى الكنيسة أن جنود السالم كانوا حلمايـة املستضـعفني ضـد    

د يكـون إذن اهلـدف الرئيسـي    يف هذا املنظور، ق"املغتصبني واملهامجني كما كانت الكنيسة تدعي
ملؤسسات سالم اهللا، مثلما كان يف القرون السابقة، إرغام العلمانيني على عـدوهلم عـن الرسـوم،    

علـى أراضـي الكنـائس، أو    " بغري حق " والضرائب، وشىت األجور اليت يطالبون ا، أو يتقاضوا 
ف السالم اجلـوهري، ال مكافحـة   وإن غدا األمر على هذه الشاكلة، لكان هد. املفترض أا كذلك

بل استعادة الـتحكم   –فوضى قلما يصدق الناس من بعد شكلها املعمم على األقل  –فوضى إقطاعية 
بتراث كنسي دده جتاوزات األسياد العلمانيني املناوئني، يف جوار ممتلكات األديرة، أو األسقفيات أو 

  )٣( "الكنائس
الشامل، يف صدد احلماية اليت توفرها الكنيسة جلميـع   لسنا هنا، كما نرى، يف صدد السالم"

األهايل العزل من السالح، بل فقط يف صدد احلفاظ على ممتلكات الكنيسة أو استردادها، بعد أن سلبها 
وذلك بقوة قسم مت احلصول عليه،  –ومن مث خلع عليهم الوصف بأم قطاع طرق  –أناس علمانيون 

  .)٤( "الح عند احلاجة باستخدام قوة الس

                                                
 .٣٧ص : الصفحة املظلمة للبابوية " خدام الرب األوائل : يخ األسود للكنيسة ، ترمجة حرفية من األملانية لكتاب االتار  )  ١( 
  ..٦٠ص : احلمالت الصليبية وأثرها على العامل اليوم / احلرب املقدسة  :نظرا  )  ٢( 
 .١٥٢ص : لسابقاملرجع ا  ) ٣( 
  .١٥٣ص: السابقاملرجع   )  ٤( 
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٢٥٥

فكان يف القرن احلادي عشر ، أما مفهوم احلرب املقدسة مبعناها الكامل واملوعود عليها بالثواب
وهي احلرب اليت تداخل فيها معىن القتال مبعىن احلـج لبيـت   . وهو ما أطلق عليه اسم احلرب الصليبية

معانيها، وإن كان هلا أسباب  املقدس، فاحلمالت الصليبية على العامل اإلسالمي كانت محالت دينية بكل
اقتصادية، إال أا مشلت كل عناصر القداسة يف النصرانية؛ إذ كان اهلدف الديين املعلن هلا هو احلج لبيت 
املقدس، واستعادة قرب املسيح املزعوم من أيدي املسلمني الذين أطلقت الكنيسة عليهم اسم الـوثنيني،  

  . سلمني عند شعب الكنيسة، ومن ذلك وصفهم بالوثنيةكما رافق ذلك محلة لتشويه اإلسالم وامل
  . )١( "ويف الوقت ذاته حرباً استئصاليه. لقد كان حجا تعبدياً:" تقول ارمسترونغ

م، دعا إىل إطالق ١٠٩٥وقد ألقى البابا أوربان الثاين الداعي هلذه احلرب يف الناس خطبة سنة
عرق ملعـون،  " إن األتراك :" ية، ومما نقل من هذه اخلطبةبالنسبة ألوروبا الغرب. احلملة الصليبية األوىل

إن قتـل هـؤالء   ". عرق غريب متاماً عن اهللا، وهم حقاً جيل مل يتوجه بقلبه أو يعهد بروحه إىل اهللا 
صال هـذا العـرق الفاسـد مـن     باستئ" فالواجب املسيحي يقضي . الوحوش الكفرة عمل مقدس 

  . )٢("أراضينا
فإن مجيع مـن  :" تلني بغفران الذنوب والثواب اجلزيل على تلك احلرباوكما وعد البابا املق

سيذهبون إىل هناك، قد يفقدون حيام، أكان هذا خالل سفرهم بطريق الرب أم البحر، أم وهم يقاتلون 
فهو قتال جدير  –الكافرين  يذهنب هؤالء إذن إىل قتالل. الوثنيني، سينالون يف ذاك احلني غفران مآمثهم

ليمضني إذن أولئك الذين حىت هـذا احلـني كـانوا     –قوموا به وهو مدعو إىل أن خيتم بالظفر بأن ي
هؤالء . وليصنعوا اآلن من أنفسهم فرساناً للمسيح! يسترسلون بتعسف يف حروب خاصة على املؤمنني 

ـ  !الذين حىت هذا الزمان، لبثوا يتصرفون تصرف قطاع الطرق  رة، وليقاتلوا اآلن، مبلء حقهـم الرباب
وهم اآلن عازمون علـى نيلـهم   ! وهؤالء الذين كانوا فيما مضى يقاتلون إخوم وأهلهم وأنسباءهم

ثوابات أبدية هؤالء الذين، حىت هذه اآلونة ، كانوا جيعلون من أنفسهم مرتزقة ليكسبوا بعـض املـال   
 قـد أكـوا   ومنذ اآلن سيعملون يف سبيل شرف مزدوج، وهم هؤالء الذين، حىت هذا احلني. الزهيد

أما هناك : قواهم إاكاً مضاعفاً، على حساب جسدهم وأيضاً نفسهم، فقد كانوا هنا على حزن وفقر
  .)٣( "كانوا هنا أعداء اهللا، أما هناك فسيصبحون خالن اهللا . فسيغدون أبرياء ومبتهجني

عليها بالثواب ونلحظ الوعد بالثواب اجلزيل على تلك احلرب، هنا تغري مفهوم الشهادة املوعود 
من املوت يف سبيل رفض القتال إىل املوت يف ساحة املعركة، ولذا أصبحت احلمالت الصليبية حربـا  

  ٠مقدسة، بعد أن كانت احلرب إمثا جيب التكفري عنه
                                                

 .٣٦ص: احلمالت الصليبية وأثرها على العامل اليوم / قدسة احلرب امل  )  ١( 
 .٣٦ص ٠املرجع السابق  )  ٢( 
 .٢٨٩ص : اجلهاد احلرب الصليبية / احلرب املقدسة   )  ٣( 
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٢٥٦

وقد رمست تلك احلرب صفحة من الوحشية واهلمجية يف القتال الذي ال مييز بني احلريب وغريه، 
  .ال بني بالغ وطفل، فكل من كان مسلما كان هدفا للقتلوبني الرجل واملرأة، و 

سطح املسجد األقصى،  ويف اليوم التايل للمذحبة، صعد الصليبيون إىل:" ....تقول ارمسترونغ
مل يعد املسلمون بعد اليوم . وهناك قتلوا بدم بارد جمموعة من املسلمني كان تانكرد قد أعطاهم األمان

وبذلك كُتب عليهم أن . بل أمسوا أعداء الرب.ر جمد الفرجنة وشرفهم التليدأعداء حمترمني، ونقيضاً يظه
وبالتايل جيـب قطـع دابـرهم    . إم يدنسون هذه املدينة املقدسة. يبادوا إبادة ال رمحة فيها وال شفقة

كاحلشرات الطفيلية، ومن هذه الزاوية، كانت التسمية اليت أعطيت للمسلمني يف اللغة الصليبية هـي  
ورواية شاهد العيان األشهر ، رميون داغويليه ، ترينا بأية روح يسوعية نفذت تلك املذحبة " . ذارة الق"
وشاهدنا أشياء عجيبة، إذ قطعت رؤوس عدد كبري من املسلمني، وقتل غريهم رميـاً بالسـهام، أو   " 

مث أحرقـوا يف   وظل بعضهم اآلخر يعذبون عدة أيام،. أرغموا على أن يلقوا بأنفسهم من فوق األبراج
وكنت ترى يف الشوارع أكوام الرؤوس واأليدي واألقدام، وكان اإلنسان أينما سار فوق جواده . النار

بيد أن هذا كله ال يعد شيئاً باملقارنة مع ما حصل يف هيكل سـليمان،  . يسري بني جثث الرجال واخليل
. تكم باحلقيقة أن ال تصدقوهافماذا حصل هناك ؟ أخشى إن أنا أخرب. حيث تقام عادة خدمة القداس

لذلك حسيب أن أقول لكم على األقل إنه يف هيكل سليمان ورواقه غاص الرجال حىت الركب وأعنـة  
اً عادالً ورائعاً أن ميتلئ هذه املكان بدماء امللحدين، وهو الـذي  إهليوقد كان حكما . اخليل يف الدماء

  )١( ."عاين طويالً من جتديفام وتدليسام
ل هذه الشهادة من أهلها تكفي لتصور مدى الوحشية اليت قاتل ا جنود البابا، واملفـاهيم  ولع

  ٠اليت حيملوا عن اآلخرين، وحقوقهم وحرمام اليت مل ير منها أولئك اجلنود شيئا
أما البابا باسكال الثاين والذي خلف أوربان الثاين الذي كان قد مات، فقد حيا بطولة جنوده 

م قد حققوا نبوءات التوراة وبالتايل حققوا إرادة الربورأى أ.  
جندها مع من . وإذا انتقلنا إىل حمطة أخرى من حمطات اضطهاد الكنيسة وعنفها ضد املخالفني

ينتسبون للمسيحية ال تقل قسوة عنها مع غري املسيحيني الذين كانت نطلق عليهم اسم الوثنني إلثـارة  
. عهم فالكنيسة النصرانية مل تكن تتقبل إي خمالف أياً كانت درجة اخلالفيف القتال م محاسة املسيحيني

أو رفض قرار من قرارات البابا يعـد جرميـة وردة عـن    . فكان جمرد خمالفة تقليد من تقاليد الكنيسة
كانـت ختـالف البابـا    . وتعطي مثاالً لذلك ما حصل مع األلبيجني، وهم مجاعة مسيحية. النصرانية
  .البابا ضرورة استئصاهلم وإبادم فرأى . وتكفره

عندما جنح فرسان البابا يف دخوهلا قاموا بقتل وذبح :" يقول دي روزا يف وصفه لتلك املعركة

                                                
  .٢٣٢- ٢٣١ص : احلمالت الصليبية وأثرها على العامل اليوم / احلرب املقدسة   )  ١( 
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٢٥٧

رغم احتمائهم بكنيسة القديسـة  . أكثر من عشرين ألف شخص ما بني رضيع ونساء وشيوخ ورجال
  .من الرماد مل يبق على أثر واحد مرمي ادلية، مث مت إحراق املدينة كاملة حبيث أصبحت كومة

يف هذه املذحبة مت ألول مرة ذبح رجال الكنيسة وخاصة خالل إقامة صالة وشعائر دينية، فقد 
  .)١( "كانت شهية فرسان الصليب للقتل وتعطشهم للدماء قد بدأت ولن ترجع لسابق عهدها أبداً

عدم الوالء للبابا كـان يعـد   والدرس األول املستفاد من تلك احلمالت؛ هو أن :"كما يقول 
جرمية كربى باملقارنة بغريها، فالقساوسة والكرادلة سيئو السمعة يف فرنسا كانوا أفضل عند البابا مـن  
األلبيحني الذين اختلفوا معه يف الرأي، وجترأوا على اإلفصاح عن هذا الرأي متحدين بـذلك سـلطته   

  .كممثل للمسيح والكنيسة
لصليبية املدى الذي ميكن أن تصل إليه الكنيسة يف حمرقة أعدائها كما أظهرت تلك احلمالت ا

  )٢( "من املشعوذين وغريهم
  :محاكم التفتيش

فضالً . باضطهاد املخالفني، و مناصبتهم العداء اإذا كانت الكنيسة النصرانية قد مألت تارخيه
الـيت   )٣( ارات احلـرم سواء كان رفضها هذا متمثالً يف قر. عن رفضها التعايش معهم بسالم وتسامح

كانت توجه لكل من خيالف تقليد كنسي أو يناقش فيه، أو كان باستخدام العنف املسلح، فإننا جنـد  
حمطة يف تاريخ الكنيسة الكاثوليكية قد تكون هي األكثر دموية ووحشية وبعداً عن أدىن حقوق اإلنسان 

  . ال وهي ما عرف مبحاكم التفتيش أيف  مجيع الشرائع، 
، والذي شكل تلك اللجان من اآلبـاء  ) جرجيوري التاسع( هذه احملاكم بأمر من البابا  قامت

الدومينيكان والذين كان أشهر آبائهم وهو توما اإلكويين الذي رأينا جهـوده يف التـنظري للمحبـة    
يف  النصرانية، كان يربر أعمال أولئك املفتشني ويضع هلا مسوغات دينية كما فعل أستاذه أوغسـطني 

  ٠اضطهاد املخالفني يف القرن اخلامس 
كما توىل القديس توما اإلكويين تربير هذه اإلجراءات من الناحية :"  يقول عبد الرمحن بدوي

أم الكفار فينبغي أال يكرهوا على اإلميان، ألن اإلميان . فميز بني الكفر، واهلرطقة، واالرتداد. الالهوتية
أما اهلراطقة فيجب قتلهم، ألم ينشـرون داء  . إقامة شعائرهموقال بإمكان السماح هلم ب. أمر إرادي

يهلك الروح كذلك جيب معاقبة املرتدين عن الدين، ألنه إذا كان قبول اإلميان أمراً اختياريـاً، فـإن   
وارتداد احلاكم يؤدي من تلقاء نفسه إىل حتلل الرعية مـن الطاعـة   . االستمرار على اإلميان ضروري

                                                
 .١١٤ص : الصفحة املظلمة للبابوية" خدام الرب األوائل : ة من األملانية لكتاب التاريخ األسود للكنيسة ، ترمجة حرفي  ) ١( 
 .١١٦ص: السابقاملرجع   )  ٢( 
غقوبة دوائية أو تأديب يفصل به "يعرفه معجم اإلميان املسيحي بـ . هو العقاب الذي ترتله الكنيسة باملخالف هلا من النصارى   )  ٣( 

  .١٨٨، ص " مننيمعمد مذنب متغيب عن مشاركة املؤ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٥٨

  .)١("له
تلك اللجان تبحث عن أي خمالف للبابا وتقوم بتعذيبه ليعترف بالتهمة مث إحراقه، وقد كانت 

وقد ومست أولئك املخالفني . وغالباً كان اإلنسان يعترف لريتاح من التعذيب الذي كان يرافق التحقيق
فهـو   وذلك بناًء على أن البابا معصوم من اخلطأ وبالتايل فاملخالف له هو خمالف للصواب. باملشعوذين

  .خمطئ ومشعوذ
ومع أن اهللا سبحانه وتعاىل مل يسن يف النصرانية أو يف غريها من األديان إحراق املخالف لدينه، 
فإن هذا البابا جعل خمالفة أي قرار له جرمية عظمى يعاقب عليها باحلرق، وكان جيـب علـى كـل    

الناس على بعضهم، والوشاية  سكاثوليكي أن جيتهد للقضاء على هؤالء املخالفني، مما كان سبباً لتجس
  .بينهم ولو بالكذب ليبعد كل منهم عن نفسه التهمة لينجو من تلك احملرقة

وقد أراد رجال الدين تربير هذا الفعل الهوتياً فأدعوا أن احلرق تطهري للمحرق من الشيطان  
  .الذي تلبسه

كاثوليكية كانت دائماً مـن  والتاريخ ال يعضد النظرية القائلة بأن الكنيسة ال" يقول دي روزا 
محاة حقوق اإلنسان، بل إا وصلت إىل حد إحراق املشعوذين دون إعطائهم فرصة الدفاع عن أنفسهم 

  .وهذا ضد أبسط مبادئ حقوق اإلنسان 
وألكثر من ثالمثائة عام مل يتغري هذا الوضع حىت أصبح جزءاً من تعاليم الكنيسة الكاثوليكيـة،  

  . )٢( "للرعب بدالً من أن تكون مصدراً للحماية وأصبحت الكنيسة مصدراً
ومل تكن جلان التفتيش تلك ختضع ألي حماسبة من أي جهة؛ إذ كانوا يستمدون سلطتهم من 
البابا الذي أعلن حتمله ألي خطأ أو جتاوز حيصل من قبلهم، ولذا فلم يكن أولئك املفتشني جيدون أي 

إذ إن البابا سيتحمل تبعة جرائمهم عنهم وبذلك فلم يتورعوا  تأنيب للضمري جتاه ما يفعلونه بضحاياهم؛
عن معاقبة كل من حتوم حوله الشكوك دون حتقق من صحة اامه، ألنه لو كان بريئاً فإن البابا سيواجه 
الرب حامالً ذنبه بدالً عنهم، فأخذوا يقتلون ويعذبون وحيرقون بقلوب مطمئنة وضمائر مسترحية، ومل 

قف أمامهم يف جرائمهم تلك؛ ألن كل من يعترض يعد معترضاً على قرار البابا وبالتايل يكن هناك من ي
  . حيسب مشعوذاً وحيرق معهم 

مـن  :" ومل تكن تلك اللجان بطبيعة احلال تتحرى الدقة يف توجيه االلتهام إذ كان شـعارهم 
  .  )٣( "األفضل أن ميوت مائة شخص ظلماً عن أن يفلت مشعوذ واحد 

احدة على قانون اإلدانة الذي كانت تعتمده تلك اللجان ندرك مدى الظلم الـذي  وبنظرة و
  .واجهته البشرية على أيديهم وبقرار البابا ورضاه 

                                                
 .، مقدمة املترجم ١٢ص:رسالة يف التسامح  )  ١( 
 .١١٧ص : التاريخ األسود للكنيسة  )  ٢( 
  .١١٧ص : املرجع السابق  )  ٣( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٥٩

إما أن يعترف املتهم ويصبح مذنبا باعترافه، أو ال يعترف ويصبح مذنبا بالرغم : "ومما جاء فيه
وجهة إليه فهو مذنب، وان اعترف ببعضها من ذلك عن طريق الشهود ضده، ولو اعترف بكل التهم امل

فقط وأنكر الباقي فان اعترافاته تدينه فيما مل يعترف به، والتعذيب اثبت دائمـا أنـه وسـيلة فعالـة     
لالعتراف، ويترك احلكم بنوع التعذيب للمفتش املشرف على التحقيق، وإذا مل يعترف املتـهم رغـم   

ان وال يستحق رمحة وعطف الكنيسة وعليه إن حيرق مع استخدام وسائل التعذيب فهو حبق تابع للشيط
  )١( "امللعونني

  :محاكم التفتيش في إسبانيا
  .كانت حماكم التفتيش اليت سنها البابا جرجوري التاسع سنة ملن بعده يف قمع املخالفني 

كم أمرا بتكوين حمـا . فحني انتصر امللك فريناند وزوجته ايزبيال يف إسبانيا وتوليا احلكم فيها
م وهم بذلك ١٤٥١وذلك يف عام . للتفتيش للمسلمني واليهود وإرغامهم على دخول النصرانية بالقوة

  .، إذ تعدوا إىل إرغام غري املسيحي على دخول املسيحية إن مل خيتر القتل )٢( جتاوزوا قانون األكويين
عرض للتعذيب والقتل، وبذا أو ت. ففر من استطاع الفرار إىل املغرب، ومن بقي إما اضطر إىل تغري دينه

أبيد الدينان اللذان كانا يف األندلس ينعمان بالتعايش السلمي والتسامح لقرون عدة ومهـا اليهوديـة   
  .واإلسالم

  . وهنا نورد بعض احلقائق واألرقام اليت تدل على مدى ما أزهق من أنفس بعد تعذيبها
طرقماوي الذي استمر يف منصبه ملدة أشهر املفتشني يف أسبانيا هو توماس ال:" يذكر دي روزا

منها، ومعظم الباقني سجنوا ملـدى  ١٠٢٢٠ضحية مت إحراق  ١١٤٠٠٠مخسة عشرة عاماً ، وكان له 
  .احلياة

أنه حىت عهده يبلـغ   ٩٢إىل عام  ١٧٩٠كما قدر لوريت سكرتري التفتيش يف أسبانيا من عام 
غزا نابليون أسـبانيا  الثني ألف شخص، وعندما عدد ضحايا التفتيش يف أسبانيا الذين مت إحراقهم حنو ث

اعتصم القساوسة الدومينيكان بديرهم يف مدريد، وعندما اقتحمه نابليون عنـوة أنكـر   م ١٨٠٨عام 
الدومينيكان وجود أي حجرات للتعذيب، ولكن عند البحث والتنقيب وجدها جنود نـابليون حتـت   

عتوه، ورغم أن القوات الفرنسية مل تكن تتميز برقة األرض مليئة باملساجني وكلهم عرايا وكثري منهم م
  )٣( ."الشعور إال أن هذا املنظر قد أثار شعور جنودها فأخرجوا املساجني وفجروا الدير بكامله

                                                
 ١١٨ص: املرجع السابق  )  ١( 
  .الفصلمن هذا  ٣٠٠ص : راجع  ) ٢( 
 ١٢١-١٢٠ص : الصفحة املظلمة للبابوية" لرب األوائل خدام ا: التاريخ األسود للكنيسة ، ترمجة حرفية من األملانية لكتاب   ) ٣( 
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٢٦٠

  : جرائم التبشير المسيحي في األمريكتين
ت يف القرن السادس امليالدي وبعد اكتشاف القارة األمريكية، أرسل املسيحيون األسبان محال

تبشريية واستعمارية يف آن معا، و املعلن أن للتبشري األولوية على االستعمار، لكن ما حـدث هـو أن   
املبشرين وعسكر االستعمار كالمها كان يسعى جلمع الذهب الذي اشتهرت به تلك البالد، وليت األمر 

كان ذلك ممكنا بل توقف عند ذلك النهب خلريات البالد، دون إحلاق األذى بالسكان األصليني، وقد 
وميسوراً مع طبيعة أولئك اهلنود الذي وصفوا بالطيبة والوداعة، وكانوا حني يعلمون بوصول األسبان 
يستقبلوم بالطعام وتقدمي اخلريات، ومنها الذهب، ولكن تلك الوحوش مل يكن يرضيها إال أن تسفك 

  .سادهم أو حترقهم أحياء مستلذة برائحة شواء أج ءأولئك األبريا ءدما
وقد قيض اهللا سبحانه لتلك اجلرائم شاهدا نقل لنا صورة ملا حدث، ولكنه يعتـرف بأنـه مل   

" برتولـومي دي الس كـازاس  "يذكر إال القليل مما حصل لتلك الضحايا، وذلك الشاهد هو املطران 
أبنـاء   وكان أحد الرهبان املصاحبني للحملة دف التبشري املسيحي، وقد راعه ما شاهده من جـرائم 

ملته، وافتهم على الذهب، وعدم قناعتهم بوجود شريك آخر هلم على تلك األراضي، فأبـادوا مـا   
يقارب من مليار هندي يف تلك األرض يف حوايل مخسني عاما فقط، ومن استبقوهم أحياء كانوا يبعثون 

  .م إىل اسبانيا ويبيعوم كعبيد
  :ن تلك الشهادة، يقولوهنا جمموعة من أقواله اليت احتوت جزءاً م

والواقع أن تفسري بعض هذه األعمال الوحشية مستحيل مهما بذلت له من جهد، وصرفت له "
من وقت، لكنين سوف أحتدث عن ذلك يف املطالع الالحقة، مقسما أنين ال اذكر إال معشار معشـار  

  )١( "معشار ما جرى
واألسود الوحشية اليت مل  والنمور لقد غشي األسبان إىل تلك اخلراف الوديعة غشيان الذئاب"

ومنذ أربعني عاما وهم يقطعون أوصاهلا ويقتلوا ويروعوا، ومنذ أربعني سنة . جتد طعامها أياما وأياما
وهم يفتكون ا ويعذبونا ويبيدوا، كل يوم فظاعة جديدة خمتلفة مل نقرأ ومل نسمع عن مثلـها مـن   

قِ يف اجلزيرة االسبانية اليوم سوى مائيت هندي من أصل ثالثـة  قبلها، كانت هذه الفظائع شديدة مل تب
 )٣( ")٢( ماليني

من الرجال والنساء واألطفـال   اًعشر مليون وطوال هذه السنوات األربعني أبيد أكثر من اثىن"
هذا رقم مؤكد على الرغم من أنين أعتقـد،  . ظلما وعدوانا، جراء طغيان املسيحيني وأعماهلم اجلهنمية

                                                
 .٤٨ص:املسيحية والسيف وثائق إبادة سكان القارة األمريكية على أيدي األسبان املسيحيني   ) ١( 
هنا يتحدث عن تعداد سكان جزيرة واحدة من ضمن جزر القارة األمريكية وليس عن تعداد سكان القارة مجيعا إذ يـذكر أن    )  ٢( 

٠ا يبلغون حوايل املليار إنسان سكا 
 .٢٤ص:املسيحية والسيف وثائق إبادة سكان القارة األمريكية على أيدي األسبان املسيحيني   )  ٣( 
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٢٦١

  )١( ."ا إيل اعتقادي، أن عدد الضحايا يتجاوز مخسة عشر مليونامطمئن
أما املسيحيون فعاقبوهم مبذابح مل تعرف يف تاريخ الشعوب، كانوا يدخلون على القرى فـال  "

يتركون طفال أو حامال أو امرأة تلد إال ويبقرون بطوم ويقطعون أوصاهلم كما يقطعون اخلـراف يف  
على من يشق رجال بطعنة سكني، أو يقطع رأسه أو يدلق أحشـائه بضـربة    يراهنون اوكانو. احلظرية
كانوا ينتزعون الرضع من أمهام وميسكوم من أقدامهم ويرطمون رؤوسهم بالصـخور، أو  . سيف

، كـانوا  "عجبا إنـه خيـتلج  :" وحني يسقط يف املاء يقولون. يلقون م يف األار ضاحكني ساخرين
وينصبون مشانق طويلـة، ينظموـا   ) كما تسفد قطع اللحم بالسفود(يف يسفدون الطفل وأمه بالس

وهناك من كـان  . جمموعة جمموعة، كل جمموعة ثالثة عشر مشنوقا ،مث يشعلون النار وحيرقوم أحياء
  . )٢( "هكذا أحرقوا اهلنود احلمر وهم أحياء: يربط األحياء بالقش اليابس ويشعل فيها النار

م لرجاله الطعام، لكنه مسح هلم بأن يأكلوا اهلنود الذين معهم، أو الـذين  كان القبطان ال يقد"
يلتقطوم أثناء الغارات على املدن والقرى هكذا صار معسكره أشبه مبسلخ يتراكم فيه حلم البشر كان 
 الرجال يقتلون األطفال ويشووم، وكانوا يقتلون اإلنسان من أجل أن يأكلوا حلم كفيه وقدميه، قائلني

  )٣( "إا أشهى حلم اإلنسان
لقد شاهدت محلة استرقوا فيها ستة آالف هندي من قرية واحدة، فلم يصل منهم إال سـتة  " 

أحياء،  أما الباقون فقد تساقطوا على الطرق بسبب اجلوع أو املرض أو اجلراح اليت أصابتهم واحلمولة 
رأسه بالسيف لكي ال يـزعج نفسـه    اليت آذم، وكان اإلسباين حني يرى بعضهم يسقط أرضا يقطع

 )٤( "بفك احلمولة عن ظهره 
الذي هو  هذا جزء يسري جدا من شهادة شاهد عيان رأى ومسع وذهل من وحشية املسيحيني

واحد منهم، لكنه كان إنسان أبقى اهللا على إنسانيته لينقل للعامل شهادة عن محلة دين التسامح و احملبة، 
الكراهية ملـا   اا بتلك احملبة اإلهلية اليت انسكبت عليهم ومألم، إم لو ادعوالذين عربوا البحار ليبشرو

  !!!إنسانا يفعل بأخيه اإلنسان ما فعلوه ولو بدافع الكراهية، كيف وهم يدعون احملبة ؟ كصدقنا أن هنال
  : االضطهاد والعنف بين الطوائف النصرانية في العصور الحديثة

ثر، وأسـس حركـة اإلصـالح املسـيحي     هر مارتن لـو يف مطلع القرن السادس عشر ظ
واليت كانت موجهة للبابا والكنيسة، وداعية إىل إصالحهما وتعديل أنظمة الكنيسـة،  ) الربوتستانت(

  . جلون كلفن  نوانقسمت الربوتستانتية بعده إىل لوثرية وهم املتبعون ملارتن لوثر ، وكلفينية وهم املتبعو

                                                
 .٢٥ص: السابقاملرجع   )  ١( 
 .٢٨ص: املرجع السابق  )  ٢( 
 .٥٨ص: السابقاملرجع   )  ٣( 
 .٤٤ص: السابق املرجع  )  ٤( 
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٢٦٢

  . ي يف املسيحية إىل مارتن لوثر ودعوته اإلصالحية وتنسب بوادر التسامح الفعل
وإمنا بدأت الدعوة إىل التسامح الديين الصريح يرتفع صوا ويشتد : " يقول عبد الرمحن بدوي 

هو أمر طبيعي ألن دعوتـه  )  م ١٥٤٦- ١٤٨٣(ساعدها بقيام اإلصالح الديين على يد مارتن لوثر 
ينبغي التغلب على امللحـدين بواسـطة   :" فقال لوثر. وليكيةكانت موجهة ضد البابا والكنيسة الكاث

: " أما قيام الفرق داخل املسيحية فهو يف نظره أمر طبيعي، يقول يف هـذا  " .الكتابة، ال بواسطة النار
ولتجتمع النفوس مع . وجيب أن تدخل كلمة اهللا ساحة القتال وتناضل) انشقاقات (البد من قيام خرق 

. " فال بد أن يسقط البعض وأن جيرح البعض األخـر  " يوجد نزاع ومعركة  حيث –بعضها وتلتقي 
ذلك أن أصحاب العقائد قد يكونون صادرين يف عقائدهم عن خالص ضمائرهم ، هلذا جيـب تـرك   
احلرية هلم وأكد مارتن لوثر حرية االعتقاد والفصل بني الروحي الدنيوي، بني أمور الدين وأمور الدنيا ، 

  )١( ).ووقف كل إجراء ضد اهلراطقة واملاكرين ، حماكم التفتيش  وطالب بإلغاء
بالداعية األول حلقوق اإلنسان " ويبالغ البعض يف مكانة لوثر من دعوى التسامح حىت يصفونه 

فهل كانت دعوة لوثر وتالميذه من بعده تساحماً فعالً أم أا وجهة أخرى لعدم التسـامح وفـرض   " 
  .اآلراء

ثر الربوتستانتية بعامة يظهر يف كوا ظهرت بعد انقضاء العصور الوسـطى  إن بريق دعوة لو
بعنفها وحماكمها التفتيشية، كما أا ظهرت وحماكم التفتيش ال تزال متارس بعض أنشطتها فرأى الناس 

  .فيها التسامح والوداعة
احية العصـر  إال أن ظهور الربوتستانتية مل يكن بذلك اجلمال ال من ناحية الدعوة، وال من ن

الذي ظلت دماء الفرق املسيحية فيها جترى إن مل تكن زادت بظهور خصم جديد يف الساحة، وظهور 
صراع جديد بني الكاثوليك والربوتستانت كخصم أساسي، فكان الناس رب من جحيم الكاثوليـك  

يكي ال يسـلم مـن   إىل هاوية الربوتستانت؛ إذ الربوتستانيت ال يسلم من اضطهاد الكاثوليك، والكاثول
  .اضطهاد الربوتستانت 

ففي انكلترا مثال كانت امللوك تتعاقب على حكم البالد ما بني كاثوليكي وبروتستانيت، فـإذا  
حكم الكاثوليكي قمع الربوتستانت وعزل املسئولني منهم من مناصبهم، وإذا حكم الكاثوليكي فعـل  

  ٠وتستانيت يف ظل ذلك االضطراب، وتلك الفوضىذلك مع الربوتستانت، فلم يأمن الكاثوليكي وال الرب
الـذي كـان    سالساد دحكمت البالد بعد ادوار)  ١٥٥٨ – ١٥٥٣(فامللكة ماري تيودرو 

بروتستانتياً وكان يوطد للربوتستانتية كدين للبالد ويقمع الثوار الكاثوليك، فجاهدت هـي وكانـت   
وهرب . من األساقفة فقط  ٣٠٠٠حوايل وطاردم وأحرقت منهم . كاثوليكية ونكلت بالربوتستانت

                                                
  .بتصرف يسري .،مقدمة املترجم ١٤-١٣ص :رسالة يف التسامح  )  ١( 
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٢٦٣

    )١( . من استطاع اهلرب
وظل امللوك بعدها هذا حيي الربوتستانتية ويقمع الكاثوليكية، وذلك يقمع الربوتستانتية ويقيم 

  .الكاثوليكية
يف ظل ذلك الواقع ال ميكن لنا أن نصدق دعوى أن الربوتستانتية كانت طاقة من اجلنة فتحت 

فلوثر يف نصـه  . بل هي باب آخر من النار فتح على الطرفني املعتنق هلا واملخالف أيضاًعلى املسيحية، 
السابق كان يرى أن اخلالف واالنشقاق أمر طبيعي، لكنه ال يراه مسموحاً به؛ إذ إنه يرتب عليه القتال 

  .والقتل وكأنه النتيجة الطبيعة له، أو السلوك الطبيعي جتاهه 
مع أم . )٣( من تساحمه ورأى وجوب إعدامهم )٢(استثىن التعميديني مث هو يف دعوته للتسامح
  . يف أصول دعوم كانوا متساحمني 

يف الـدعوة إىل  " التعميـديني  " وهنا ينبغي أن نشيد بدور : " يقول عنهم عبد الرمحن بدوي 
ن منهجهم يقضـي  التسامح الديين ، إم مل يدعوا إليه ألم كانوا فرائس االضطهاد فحسب، وإمنا أل

  )٤( "بذلك، فقد آمنوا بأن يسوع املسيح دعا إىل التسامح الديين 
منهم من أخلص لدعوة التسامح الديين ومنهم من :" أما تالميذه كما يقول عبد الرمحن بدوي

  )٥( "احندر إىل عدم التسامح
ية وهو كلفن فـإن  أما الرجل الثاين يف حركة اإلصالح واألعظم تأثرياً يف العقيدة الربوتستانت

موقفه من اإلصالح احلقيقي، وتصحيح العقيدة املسيحية كان يف غاية العنف وعدم التسامح، فكلفـن  
وقد ظهرت شخصيته تلك يف موقفه . كان متعصبا ملعتقداته حىت لو ظهرت الدالئل والرباهني بفسادها

ثليث؛ لكونه خيالف الكتاب والذي دعا إىل التوحيد ونبذ الت) م١٥٥٣-١٥١١(جتاه  ميخائيل سريفتس
املقدس والعقل وحيول دون العيش بسالم مع األديان التوحيدية األخرى وخباصة اإلسالم، كان سرفتس 
هذا طبيباً بارعاً، درس الكتاب املقدس ومل جيد فيه عقيدة التثليث بل وجد التوحيد ، فاعتقد أن دعـاة  

واإلصالح كما يسمون أنفسهم، فكتب إىل كلفن  اإلصالح حيسنون النية والقصد مثله، ويطلبون احلق
ووضح له اعتقاده، ولكن كلفن سفه رأيه وسخر منه ، مث أمر بالقبض عليه وحكم عليه باحلرق هـو  

أخطاء يف التثليث،و كتاب حمـاورتني عـن   :إذ كان قد ألف كتابني مها ". أخطاء يف التثليث"وكتابه 
                                                

 .،مقدمة املترجم١٩ص:رسالة يف التسامح :نظر ا  )  ١( 
انفصلت عـن  . مجاعات ال تقبل للمعمودية إال البالغني الذين هلم خربة شخصية يف احلياة املسيحية: التعميديون أو املعمدانيون  ) ٢( 

معجـم  : أنظـر .نائس املعمدانية فرعاً هاماً من الربوتستانتية يف العاملوتؤلف الك. كنيسة إنكلترة يف مطلع القرن السابع عشر 
 ٤٧٣األميان املسيحي ص  

  .،مقدمة املترجم١٤ص:رسالة يف التسامح :نظر ا  )  ٣( 
 .١٥ص :املرجع السابق   )  ٤( 
 .،مقدمة املترجم١٥ص:رسالة يف التسامح   )  ٥( 
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٢٦٤

  .             )١( التثليث
تشارلز الثاين ملك اجنلترا أراد منح املخالفني حرية التـدين، ولكـن ظهـر     ويف عهد امللك

، الذين مل يريدوا أن يتمتع أحـد باحلريـة   )٢( املعارضون للتسامح الديين وهم هنا الكنيسة االجنليكانية
  .الدينية يف البالد سواهم 

الستئصـاهلم   نوهم ال يكتفون بدعوة املخالفني وتعليمهم ومناصحتهم، وإمنا كانوا يـدعو 
والقضاء، عليهم وقاموا بناًء على ذلك حبملة كبرية ضد فكرة التسامح مع املخالفني وهم حينها كانوا 

  .)٤( والبيوريتانية، )٣( الكاثوليك والكويكرز
ويتمثل موقفهم من التسامح يف مؤلفام اليت ظهرت يف تلك الفترة ملقاومة دعوات التسـامح  

،لصمويل باركر، وكان باركر يف ذلك " قول يف السياسة الكنسية : " وان ،ومن تلك الكتب كتاب بعن
لرئيس األساقفة شلدون، مث رقي فيما بعـد إىل  ) Chaplain( قسيساً مالزماً ) ١٦٦٩سنة (الوقت 

  .منصب أسقف أكسفورد 
 "ويصرح باركر بأنه إمنا قصد ذا الكتاب ال أن يقنع :"يقول عنه الدكتور عبد الرمحن بدوي

بفضائل العقيدة االجنليكانية، وإمنا تنبيه السلطة املدينة والروحية إىل اخلطر الناجم عن وجود " املخالفني 
هلـذا طالـب   . لكل شكل من أشكال السلطة" أسوأ وأخطر أعداء " ألم حبسب ادعائه " املخالفني"

ا مبثابة إعالن حرب على كل لقد كان كتابه هذ". املخالفني " بالتشدد يف تطبيق قوانني العقوبات ضد 
وكانت هلجته عنيفة بالغـة الوقاحـة يف التعـبري عـن     . من خيالفون الكنيسة االجنليكانية يف العقيدة

وذا كان يرى أن السلوك الواجب جتاههم ". دمهاء متوحشون متعصبون " فهم يف نظره ": املخالفني"
" متوحشـون  " وإمنا هم " عاقلة  كائنات" يسوا وليس التفاهم واملناقشة معهم ألم ل" إسكام " هو 

  ".يرفضون كل إقناع " ، " مصممون على عدم االهتداء إىل احلق "
. ، وإىل معاقبة كل من يأخذ بـآرائهم  "املخالفني " ومن أجل ذلك دعا باركر إىل استئصال 

لتهمة الرئيسية اليت وكانت ا". احلق " وظن أن العقاب الصارم لبعض قادم يكفي لقمعهم وردهم إىل 

                                                
 .١٢٢ص: عيسى املسيح والتثليث  )  ١( 
اد كنائس مستقلة بذاا نشأت تارخياياً عن كنيسة إنكلترة اليت قامت يف القرن السادس عشر على أثر انشقاق هنري الثامن، إحت  )  ٢( 

مليوناً من املؤمنني ا، وهي منتشرة خاصة يف اجلزر الربيطانية  ٥٦الكنيسة األنكليكانية تضم حنو . وما زالت على احتاد تام ا 
  .٧٤ص : أنظر معجم األميان املسيحي.د الكومنولث والواليات املتحدة وبال

االسم الشائع الذي يطلق على أعضاء مجعية األصدقاء الدينية يف الغرب،وقد نشأت يف القرن السابع عشر، أما اليـوم فمعظـم     )  ٣( 
  .خاصة بالعبادةاتباعها يقطنون يف الواليات املتحدة،وهم يشددون على النواحي الروحانية، واليلتزمون بأداء طقوس 

مذهب اعتنقه الربوتستانت اإلجنليز، مث األمريكيون، وله خصوصية يف فهم السياسة املعتقديـة الدينيـة   : البيوريتانية أو التطهرية  )  ٤( 
واإلجتماعية واإلقتصادية، ظهرت فرقتهم يف القرن السادس عشر، واستهدفت إصالح كنيسة الدولة، وإلغاء الطقوس واألردية 

  .١٨٥ص:الفرق واملذاهب املسيحية منذ ظهور اإلسالم وحىت اليوم: أنظر. وتية ، ونظام الرتب الكنسيةالكهن
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٢٦٥

يرددها ضدهم هي أم يعارضون سلطة امللك املطلقة يف أمور الدين والدولة، وخلطورة هذه التهمة رأى 
  )١( "باركر أنه ال حمل للتسامح معهم

بأفضل من اإلجنيليكان؛ إذ دعوا إىل اضطهاد املخالفني ووجوب  )٢( ومل يكن موقف املشيخيني
م وافقت ١٦٤٧ويف سنة " ح واحلكام حق سن قوانني معاقبة املخالفني، إعدامهم، وأن لرجال اإلصال

ضد ادفني يعاقـب   ١٦٤٨األغلبية املشيخية يف الربملان على إجراءات رهيبة منها قرار صدر يف سنة 
باإلعدام كل من ينكر عقيدة التثليث أو عقيدة التجسد، وبالسجن املؤبد للتعميـديني والكـويكرز،   

  )٣( "واألنتيوميني
ويف تلك الفترة كان التسامح ما بني مد وجزر بني الداعيني إليه واملناهضني له، لكن ما يلفت   

النظر أنه مل تكن هناك دعوة للتسامح حقيقية وكاملة فإن دعاة التسامح يف تلك الفترة كانوا يسـتثنون  
التسامح يف عهد تشارلز األول  من التسامح طوائف بعينها، فقد كان تساحماً ناقصاً، فمثالً ؛ الدعاة إىل

وعهد كرومويل أنكروا احلرية الدينية للكاثوليك ،ومنهم من كان ينكر احلرية للكاثوليك واإلجنيليكان 
  ٠على حد سواء 

وجون لوك صاحب رسالة التسامح ميثل ذلك التسامح القاصر، فهو يتحدث يف مقدمة رسالته 
أولئك الذين يعتقدون عقائد خمتلفة يف أمور الدين هو أمر إن التسامح بني :" عن فضيلة التسامح فيقول

  )٤( "يرضي اإلجنيل والعقل حىت إنه ألمر غريب عند الناس أن يكون املرء أعمى يف ضوء ساطع كهذا 
لكنه ينقض كالمه ذلك بأن يرفض التسامح مع الكاثوليك ويستثنيهم من تساحمه مع اشتراكه 

  .)٥( وإياهم يف أصل الدين
نت تلك الدعوات للتسامح يف اتمعات النصرانية مجيعها تقريباً تقوم على فصل الدين وقد كا

مما يدل . فالتسامح عندهم ال يتأيت بتطبيق تعاليم الدين وإمنا يأيت من إقصاء الدين. عن الدولة والسياسة
م ال يرون أن واقع دينهم يعني على التسامح، وإمنا يدل موقفهم على قناعام أنه ال تسامح مع على أ

  .فالدين منافٍٍٍِ للتسامح . تطبيق الدين على كل مناحي احلياة وإعطائه السلطة
هذه حملات من عدم التسامح يف النصرانية للداللة على دعوى أن املسيحية دين التسامح واحملبة   

ن القاعدة يف تعامل الذي ظل شاهداً على أ. والسالم هي جمرد دعوى ينقضها واقع املسيحية عرب التاريخ
الكنيسة النصرانية هو عدم التسامح، واستخدام العنف مع املخالفني، وما كان التسـامح إال شـاذاً يف   

                                                
 ٠"مقدمة املترجم"، ٢٥ص : رسالة يف التسامح  )  ١( 
  .من هذا البحث ٢٣٠ص  :نظر يف التعريف ما  )  ٢( 
 .٢٧ص: رسالة يف التسامح  ) ٣ ( 
 .٦٨ص: السابق املرجع  )  ٤( 
 .١١٣ص:رسالة يف التسامح  نظرا  )  ٥( 
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٢٦٦

تاريخ الكنيسة عن القاعدة العامة وهناك الكثري الكثري يف تاريخ الكنيسة سواء كان عنفاً مسلحاً أو عنفاً 
واحلكم بالردة والطرد من الكنيسة لكل خمالف أو متجرئ  أدبياً وقرارات اامع الكنسية مليئة باحلرمان

إال أن . والذي هو فكر بشرى حمض قابل للمناقشة والـنقض . على إبداء رأي خيالف التقليد الكنسي
حىت جمرد النظر يف الكتاب املقدس، وزد على هذا إحراق الكتب مبا فيها األناجيل . العقول حجر عليها

  . ون األوىل وقصر الناس على أربعة أناجيل فقط ورسائل أخرىاليت كانت موجودة يف القر
كان اضطهاد املذاهب واألديان األخرى :" يقول عبد الرمحن بدوي عن فترة العصور الوسطى 

  )١( "هو القاعدة طوال العصور الوسطى، سواء من جانب البابوية أو من جانب احلكام األباطرة
ن يتم بدعوى احملبة؛ إذ هي احلامل عليه لتحقيق جناة والغريب يف ذلك أن كل ذلك العذاب كا

   ٠تلك األنفس املعذبة
إذ لو كان لنا أن نصدق ما جاء به اإلجنيل واحلواريون، :" يقول جون لوك مستنكرا ذلك املبدأ

  .فإنه ال يستطيع أحد أن يكون مسيحياً بدون احملبة، وبدون اإلميان الذي يعمل ال بالقوة، بل باحملبة
أولئك الذين يضطهدون، ويعذبون وينهبون، ويذحبون غريهم مـن   رن فإين أناشد ضمائواآل

  ! الناس بدعوى الدين، أن خيربوين هل يفعلون ذلك بدافع من احملبة واإلحسان ؟ 
سأصدق أن األمر هكذا، إذ أنا شاهدت هؤالء املتعصبني الغيورين يعاقبون بـنفس الطريقـة   

ن صراحة يف حق تعاليم اإلجنيل، وإذا رأيتهم يتعقبون باحلديد والنـار  أصدقاءهم ومعارفهم الذي خيطئو
إخوام الفاسدين بالرذائل، اهلالكني قطعاً إن مل يصلحوا أنفسهم، وإذا أبصرم يشهدون على حمبتهم 

  .ورغبتهم يف تنجية النفوس مبعاناة كل ألوان القسوة العذاب
اإلحسان يسـلبوم أمـواهلم ، ويشـوهون    فإن كانوا ، كما يزعمون ، بسبب من احملبة و

السجن واجلوع ، ويسلبوم احليـاة ابتغـاء    –على سبيل ااهدات  –أجسادهم ، ويفرضون عليه 
الزنا ، والغش ، واخلبث وسائر األمور اجلديرة " منحهم اإلميان وابتغاء جنام ، فلماذا إذن ينتشر بينهم 

  )٢( "بالكفار

                                                
 . ٦٣ص:املرجع السابق   )  ١( 
 . ٦٦ص: رسالة يف التسامح   )  ٢( 
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٢٦٧

  المبحث الثالث
  انتیة وموقفھا من التسامحالبروتست

      
يف الشق اآلخر من النصرانية، وهو الشق اجلديد واجلميل يف نظر الكثريين؛  ملا حيملـه مـن   
أوصاف حمببة للنفس كوصف اإلصالح والذي حيمل معىن التغيري لألفضل وإزالة الفساد، وتصـويب  

يف القرن السادس عشر وقامت  األخطاء، هذا الوصف أطلق على طائفة الربوتستانت وهي اليت نشأت
  .على االحتجاج على بعض معتقدات وسلوكيات وطقوس الكنيسة الكاثوليكية وانفصلت عنها 

وكان من أهم املآخذ اليت أخذها الربوتستانت على الكاثوليك استئثار رجال الكنيسة بالكتاب 
ى النقيض مـن ذلـك   املقدس واحتكار تفسريه، ومنع الشعب من تدبره، فجاءت حركة اإلصالح عل

فنادت حبرية قراءة الكتاب املقدس ألي أحد، وإمكان تفسريه من أي فرد من الشعب،  كمـا نـادت   
  .بالعودة إىل العهد القدمي كما العهد اجلديد

وهنا ظهرت الكثري من التفسريات اجلديدة والفردية هلذا الكتاب، وهنا كانت الكارثة الفكرية 
ث عقيدة النصارى، وأضافت إىل فساد املعتقد فسـاداً جديـداً،  وإىل   والعقدية اليت زادت من كوار

  :ومن تلك االحنرافات الفكرية والسلوكية .احنراف السلوك احنرافاً جديداً مل مير على النصرانية قبله مثله

  : إيجاد ودعم سياسات الفصل العنصري
الذي فتح على العـامل بـل    لقد سبق يف هذا البحث إثبات أن الربوتستانتية مل تكن باب اجلنة

  .كانت على قدر كبري من القمع ومصادرة احلريات ويظهر ذلك يف عدة جوانب 
  :تشجيع العبودية: األول 

لكن . قامت الربوتستانتية على املناداة باحلرية ورفض وصاية الكنيسة، والتحرر من سلطان روما
خذت على أا حقائق ومسلمات ال تقبـل  التفسري احلريف للكتاب املقدس نتج عنه تأويالت لنصوصه أ

اجلدل، ومن ذلك قصرهم احلرية على الطبقات الغنية من األمراء واألثرياء الذي جيب أن يتحرروا مـن  
ن الفقراء فليس هلم حق يف طلب التحرر من سيطرة وظلـم اإلقطـاعيني   وأما الفالح. سلطان الكنيسة

والذي اختذه األمراء واألغنياء " حرية املسيحي"كتابوأسياد األراضي، وقد كان مارتن لوثر قد اصدر 
حرية لوثر تلك مل يكن للفالحني نصيب أن إال . للتمرد على الكنيسة ورفض دفع الضرائب اليت عليهم

  .فيها بل  كان لوثر ضد حريتهم مستندا يف ذلك على نصوص الكتاب املقدس وتأويالته هلا
ء، الذين كانوا ميثلون أغلبية السكان، وكـانوا أكثـر   فحينما حاول الفالحون األملان الفقرا" 

، مطالبني باحلرية مـن  )عشر للفالحني ااملوضوعات اإلثن( الفئات تعرضاً لالضطهاد يف اتمع، نشر 
االضطهاد والظلم على أساس املفهوم اللوثري للحرية املسيحية وقف لوثر مدافعاً عن مصلحة األغنياء 
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٢٦٨

بدال من الوعد بتحرير الفالحني " لقد كان مناصراً لوجهة النظر القائلة . هموأنكر على الفالحني حريت
كان لكل البطاركة واألنبياء يف العهد القدمي عبيد، ولقد . من عبوديتهم، قد أيد الكتاب املقدس العبودية

ان، قام ولتقدمي نصيحة مشاة للفالحني األمل. دعا بولس الرسول يف العهد اجلديد العبيد لقبول وضعهم
اليت يبتعد كل إنسان باقترافها جبسده ) السرقة (لوثر عالوة على ذلك بتحذيرهم بعدم ارتكاب جرمية 

  .)١( "عن ربه، برغم أن جسده هو ملك للرب
فأنكر لوثر على الفالحني حريتهم وحثهم على أن اليسعوا حملاولة تغيري واقعهم حبجة أنه الواقع 

  .ضاهالذي يقره الكتاب املقدس وير
  :إجياد ودعم الفصل العنصري :الثاين

دعمت طوائف من الربوتستانتية سياسة الفصل العنصري بني البيض والسود، والـيت تفضـل   
مستندين يف ذلك إىل كتام املقدس الذي يعتقدون أنه أسس لتلـك  . البيض وحترم السود من حقوقهم

  .العنصرية
ي األكثر نشاطا يف تطبيق ذلك املخطط اإلهلـي  وقد كانت الكنيسة اهلولندية الربوتستانتية ه

فعملـت  . يف إمتام ذلك املخطـط ) األبيض العنصري(وكان يساندها احلزب الوطين .للفصل العنصري
. خالل الثالثينات واألربعينات من القرن العشرين على إرساء نظام الفصل العنصري يف جنوب أفريقيا

  . قدس لديهممستندة يف ذلك الفصل على تأويل الكتاب امل
م نشر تقرير رمسي صادر عن الكنيسة اهلولندية الربوتستانتية هـذه البنيـة   ١٩٤٨يف عام " و

  :بوصفها اخلطة اإلهلية للفصل العنصري، حيث عملت على املستويات الثالثة التالية 
 وعد اهللا بالتمييز العنصري الروحاين يف الفصل النهائي بني من حيصلون على اخلالص األبدي، )١

" ن بني األغنام واملاعز، القمح والنخالة، وبني الضوء والظالم يف يوم احلسابووأولئك احملروم
  ).٢٥: ١٥مىت(

لبين إسرائيل بـأال   –يف سفر التثنية  –التمييز العنصري االجتماعي، يقوم على األمر اإلهلي "  )٢
 ).إلصحاح السابعا(خيتلطوا بالشعوب اليت حوهلم، ال يصاهروهم وال يعقدوا معهم معاهدات 

التمييز العنصري السياسي، يربره أمر إهلي، عندما خلق اهللا أمما متفرقة جيب أن حتتفظ بانفصاهلا  )٣
اإلصحاح  –اإلصحاح الثاين، أعمال الرسل  –سفر التكوين (من أجل أن تتبع اإلرادة اإلهلية 

 )٢( )."الثاين
ت املتحدة بدعم التمييـز العنصـري يف   كما قامت األصولية املسيحية الربوتستانتية يف الواليا

  .جنوب أفريقيا ويف اسرائيل اعتبار أما تطبقان خمطط اهللا تعاىل يف األرض
                                                

  ١٧١ص: صعود الربوتستانتية اإليفاجنليكية يف أمريكيا وتأثريه على العامل اإلسالمي   )  ١( 
 .١٧٢ص: صعود الربوتستانتية اإليفاجنليكية يف أمريكيا وتأثريه على العامل اإلسالمي   )  ٢( 
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٢٦٩

  :ومن الشواهد على ذلك
حث اليمني املسيحي احلكومة األمريكية على تبين سياسة خارجية مسيحية مـن شـأا أن   "

 .تساند الدول احلديثة يف إسرائيل وتايوان وجنوب أفريقيا
  . حيث تدعم حقوق اإلنسان) دولة مسيحية( أشاد جريي فالويل جبنوب أفريقيا بوصفها

مدافعا عن نظام التمييز العنصري، انتقد فالويل حبدة األسقفية األجنليكيـة املعاديـة للتمييـز    
 .العنصري، وديسموند توتو احلائز على جائزة نوبل للسالم، ووصفه بأنه حمتال

رزة من اليمني املسيحي اجلديد، وهي جيمي سـواجارت  أشـاد   وأشادت شخصية أخرى با
، حيث اختذ موقعاً يف اخلطوط الدفاعية يف املعركة بني املسيح الدجال )بلدا إهلية(جبنوب أفريقيا بوصفها 

  .)١( "واليت مثلها نظام األقلية البيضاء) احلضارة املسيحية( الشيوعي و
عنصرية خارج الواليات املتحدة، بل طبق ذلك فعليـا يف  ومل يقف األمر عند التأييد لألنظمة ال

داخلها، حيث مل يكن األصوليون اإلجنيليون يقبلون يف مدارسهم إال من كان أبيض اللون وكان يرفض 
 )٢( .أي طلب لاللتحاق إذا كان الطلب مقدمه من غري البيض

ـ . وهكذا فالفصل العنصري الذي هو ضد حقوق اإلنسان وص الكتـاب  قام على تفسري نص
  . املقدس عند معتقدي عصمته
  :وفكرها المناهض للتسامح) الصهيونية المسيحية(ظهور االصولية المسيحية

لعل من أكرب كوارث التسامح والسالم املسيحي ظهور ما عرف بالصهيونية املسيحية، وهـي  
ديه؛ إذ وجدت فيه طائفة بدأت أفكارها بالنمو يف القرن السابع عشر ومرجعها هو الكتاب املقدس بعه

ذلـك   االوعود لليهود بالعودة إىل أرض امليعاد والذي يتلوه خروج املسيح املنتظر عند اليهود، فربطـو 
باعتقاد النصارى بعودة املسيح ابن مرمي إىل األرض ثانية، وما يف اإلجنيل من مميزات ألتباعه وخمتاريه يف 

  .ذلك الزمان 
و تراث يهودي بالكامل، وجدوا فيه متيز بين إسـرائيل  كما وجدوا يف العهد القدمي والذي ه

مث اسقطوا . هو تأمني الوطن هلم –تعاىل اهللا  –وأم شعب اهللا املختار، وأبناؤه األثريون، وأن غاية اهللا 
  .وصف بين إسرائيل على كل يهودي 

  :وعلى هذا فالصهيونية املسيحية تقوم على عدة دعائم 
 .أم يكونوا بذلك األمة املفضلة على كل األمم ور، اليهود هم شعب اهللا املختا .١

                                                
 .١٧٣ص : صعود الربوتستانتية اإليفاجنليكية يف أمريكيا وتأثريه على العامل اإلسالمي   )  ١( 
  .٦٦ص: صعود الربوتستانتية اإليفاجنليكية يف أمريكيا وتأثريه على العامل اإلسالمي : انظر  )  ٢( 
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٢٧٠

أن مثة ميثاقاً إهلياً يربط اليهود باألرض املقدسة يف فلسطني، وأن هذا امليثاق سرمدي حىت قيـام   .٢
 .الساعة

ربط اإلميان املسيحي بعودة املسيح لقيام دولة صهيون، أي بإعادة جتميع اليهود يف فلسطني حىت  .٣
 )١( يظهر املسيح فيهم

شرط لقيام معركة كونية نووية تقع قبيل عـودة  وذلك إن عودة اليهود وجتمعهم يف فلسطني 
، )٢( والذي يقع بني اجلليل والضفة الغربيـة " جمدو"نسبة إىل سهل " هرجمدون"املسيح ،وتسمى مبعركة 

د الذين يؤمنون وفيها يدمر أعداء املسيح، وال يبقى إال أتباعه من هذه الطائفة باإلضافة إىل بعض اليهو
باملسيح حينها، وخيتطف املسيح أتباعه؛ ليشاهدوا املعركة واية البشر من فوق السحاب، وحني يدمر 

  ٠كل شيء وميوت كل من على األرض يرتل املسيح وحيكم أتباعه ملدة ألف عام بعدها تقوم القيامة
  ٠وويةوبسبب هذا املعتقد يتفاىن املسيحيون الصهاينة يف تعزيز قوم الن

   :تعريفها
  :"يعرفها حممد السماك بأا تلك املسيحية اليت تشترك مع الصهيونية اليهودية يف التايل

 .أن اليهود هم شعب اهللا املختار .١
 .أن اهللا وعد اليهود وملكهم أرض امليعاد من النيل إىل الفرات .٢
كما تقول ( ح فيهم أن ظهور املسيح مرتبط بقيام صهيون وبتجميع اليهود فيها حىت يظهر املسي .٣

  )٣( )."كما تقول املسيحية اليهودية ( أو حىت يظهر املسيح منهم، ) الصهيونية املسيحية 
حركة مسيحية، تبشريية، متشددة، تدعو إىل :  :"وتعرف بأا:كما تعرف باألصولية اإلجنيلية

  .)٤( "يالعصمة احلرفية للكتاب املقدس، والعودة احلقيقة للمسيح، وقيام احلكم األلف
؛ إذ العقائد ومبا أن املصطلحني يطلقان على ذات الطائفة فالتعريفان يكمالن بعضهما البعض

اليت يذكرها السماك للداللة على هذه الطائفة إمنا نشأت من اعتقاد عصمة الكتاب املقـدس بعهديـه   
لقدمي مع اعتقـاد  فأصبحت صهيونية لكوا أصولية؛ إذ الرجوع للعهد ا. ووجوب الفهم احلريف مبا فيه

  ٠صحته وعصمته واألخذ مبا فيه من نبوءات أوصلهم لتلك الصهيونية
هذا النوع من الصهيونية كان يف أعقاب قيام حركة اإلصالح، وفتح الباب على  ةوبداية نشأ

   ٠مصراعيه لقراءة التوراة واإلجنيل مع االعتقاد بصحتهما
  

                                                
 ٣٤ص : الصهيونية املسيحية: انظر  )  ١( 
 .٨٠ص: لسابقا املرجع  )  ٢( 
 ١٠٩ -١٠٨ص : الصهيونية املسيحية   )  ٣( 
 .٣٥ص : األصولية اإلجنيلية نشأا وغايتها وطرق مقاومتها   )  ٤( 
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٢٧١

ثة األخرية من العشرين قرناً املاضية نشـأت يف  يف القرون الثال :"يقول الدكتور راشد املبارك 
، )العهد القدمي( الغرب أصولية دينية تستمد بواعثها وأشواقها بل ونشواا الروحية من بعض نصوص 

تؤمن بذلك إمياناً أول شروطه إسقاط العقل، والتخلي عن وقاره وشروطه، تتحمس لذلك، وتدعو إليه، 
) الرب( مهما كان مصادما لشروط العقل واعتدال النفس هو إرادة وترى أن ما جاء يف ذلك املوروث 

  )١( "اخلرية وتدبريه
وكانت بداية هذه احلركة يف القرن السابع عشر يف إجنلترا ومنها انتقلت إىل الواليات املتحدة 

  ٠واليت أصبحت يف الوقت احلاضر حاضنتها
السل وهي كانت ممن نشا وترىب على وملعرفة املزيد عن هذه الطائفة املتطرفة، نستمع غريس ه

  .هذا املذهب 
، "هرجمـدون " إننا نؤمن كمسيحيني أن تاريخ اإلنسانية سوف ينتهي مبعركة تدعى :" تقول 

وأن هذه املعركة سوف تتوج بعودة املسيح، الذي سيحكم بعودته على مجيع األحياء واألموات علـى  
  ... حد سواء 

آالف سنة، وأن مـرمي أم  ٦ينيت أيضاً بأن عمر الكون هو بصورة عامة يؤمن املسيحيون يف مد
هم شعب اهللا املختار، وأن اهللا أعطى األرض املقدسة إىل شعبه املختار  دعيسى كانت عذراء،وأن اليهو

  .اليهود
  )٢( ."وألن اليهود هم شعبه املختار فإن اهللا يبارك الذين يباركون اليهود ويلعن العنيهم

غرابة حني جند هم يتفانون يف مساندة اليهود ولو خالفت أفعاهلم كـل   ومع هذا االعتقاد فال
  ٠القيم االنسانية

إذ يف مساندم إرضاء هللا، وحتقيقا إلرادته يف عودة أبنائه إىل وطنهم الذي أعطاه هلم، وحبسب 
ونه يف يريد عودة اليهود إىل فلسطني ليعود املسيح، والنصـارى يسـاعد   -تعاىل–هذا املعتقد  فان اهللا 

  ٠رادتهإحتقيق 
وعلية تستثىن إسرائيل من مجيع القرارات البشرية، واملواثيق اإلنسانية؛ مبا فيها قرارات جملـس  

هلي وال يعارض القرار اإلهلـي  إاألمن؛ إذ هي قرارات بشرية أما استقرار إسرائيل وانتصارها فهو قرار 
  ٠ائيل فوق القوانني البشرية وبذلك تبقى إسر٠ليت هي عرضة للخطأ االبشرية  تبالقرارا

ضد كل قرار جيرم إسرائيل أو يعرقـل   )وـالفيت(ض ـوهذا ما يربر استخدام أمريكا حلق النق
  ٠مسريا

  
                                                

 . ٦ص : التطرف خبز عاملي  )  ١( 
 .٣٧ص : النبوءة والسياسة   )  ٢( 
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٢٧٢

هللا خمططني، وأن عند اهللا جمموعتني من الناس يتعامـل  " وهذا الفكر هو امتداد لالعتقاد بأن 
كانـت مملكـة اهللا يف   " املسيحية " ن الكنيسة وأن إسرائيل كانت مملكة اهللا هنا على األرض وأ. معها

  .)١( السماء
  .تنقل هالسل عن أحد أتباع هذا املذهب عنصريته تلك

ما يعتقد به املؤمنون بالتدبريية وهو  –سنة ٧٠عمره  –) وال فورد( أخربين الدكتور :" فتقول 
اليهـود  : لى أننا منقسمون إىل فئتني أن اهللا ال ينظر إىل مجيع أبنائه بطريقة واحدة، وأن اهللا ينظر إلينا ع

، إن هللا خطة واحدة هي خطة أرضية، من أجل اليهود، وإن هللا خطة ثانيـة، خطـة   )جنتيل (والعامة 
  .مساوية للمسيحيني املخلصني

أما بقية شعوب األرض من املسلمني والبوذيني وغريهم من أصحاب االعتقـادات وكـذلك   
  )٢( "مهم املسيحيون غري املخلصني، فإا ال

الشعب املختار خيتار يف الوقت نفسه مفهوم  مإن من خيتار من املسيحيني مفهو:" وتعلق بقوهلا
لقد وضعوا املختار وغري املختار يف نظامهم اإلمياين الذي يدعو لوجود اليهـود يف  . الشعب غري املختار

الذين عاشوا قروناً يف فلسـطني  فلسطني ، والذي يدعو أيضاً لوجود املواطنني املسيحيني واملسلمني و
فإم كانوا احلاضر الغائب وغري . فإذا كانوا هناك حقيقة) سواء كانوا هناك أو مل يكونوا ( وخارجها 
  )٣( ."املنظور

إهلا عنصريا حيـايب   -جل شانه–وهكذا فهو مذهب عنصري يفرق بني الناس، وجيعل من اهللا 
ل منهم اخلواص الذي هلم حمبة اهللا ومحايته، وهناك العـوام  طائفة أو اثنتني على حساب بقية خلقه، جيع

  ٠الذي ال يأبه هلم
قد حكم  -يف اعتقادهم –وهذه الطائفة ال جتعل السالم العاملي من ضمن اهتماماا؛ إذ إن اهللا 

ق بعدم السالم وبقيام احلرب النووية، وال جمال لتغيري حكم اهللا، وإمنا الواجب عليهم هو التعجيل بتحقي
  .حكمه

لن يكون هناك سالم حىت يعود املسـيح، إن أي  :"قوله" جيم روبرتسون"وتنقل هالسل عن 
  )٤( "إنه ضد كلمة اهللا، إنه ضد املسيح. تبشري بالسالم قبل هذه العودة هو هرطقة
 ) رئيس منظمة حافظي العهد   ( Coach Cartney )ومثل ذلك ما قاله كوش كارتين 

Pomise Keepers)   جيشنا قائد للحرب، وسالحه اهللا يف هذه احلرب، وما على رجال " :وهو

                                                
 .٥٩ص : ،و الصهيونية املسيحية ٤٢ص : النبوءة والسياسة  انظر  )  ١( 
 .٥٤ص : النبوءة والسياسة   )  ٢( 
 .٩٢ص : النبوءة والسياسة   )  ٣ (
 .٥٤ص : النبوءة والسياسة   )  ٤( 
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٢٧٣

  )١( ..." إننا ذاهبون إىل احلرب كما لو كانت هذه الليلة ... هذه األمة أن يسمعوه هو كلمة اهللا 
أريدك : " مؤسس منظمة مقاومة اإلجهاض قوله   ( Randal Terry )وعن راندال تريي 

لتحمل تغمرك، نعم الكراهية شيء طيب، هدفنا املسيحية ، وعلينـا  أن تدع موجة من الكراهية وعدم ا
  )٢("..تكون هناك تعددية يف الرأي ؟ واجب إجنيلي، إننا مدعوون من اهللا أن نستويل على البالد، وأن ال

تقوم الواليـات   : " هذا املعىن بقوله  ( Noam Chomsky )ويوجز نعوم تشومسكي 
، وإذا حدثت مجهورا من األكادمييني )سالم الشرق األوسط ( السالم  املتحدة منذ ثالثني عاماً بنسف

  )٣( "أو املتعلمني فلن يعرفوا عما أحتدث، ألم ال يعرفون أن الواليات املتحدة هي اليت تنسف السالم
  :جهود الصهاينة املسيحيني لتحقيق النبوءات اليت يؤمنون ا

  :معهم فيها العمل على عودة اليهود لفلسطني وجت: أوال 
لقد سامهت األصولية اإلجنيلية يف جتميع اليهود يف فلسطني، وإحالهلم فيها بدال مـن أهلـها   

  .األصليني، الذين قتلوا أو هجروا، ومن بقي منهم مهشوا وكأنه ال وجود هلم 
من جامعة رايت يف أوهايو، وهو عامل اجتمـاع واختصاصـي يف علـم    " غوردون واليت"يقول      
س، وقد قام بعدة رحالت إىل الشرق األوسط وألقى حماضرات حول موضوع دعـم الـيمني   األجنا

  .املسيحي إلسرائيل
إن اإلجنيليني األصوليني الذين جيمعون األموال لتدمري املسجد ميارسون نفس العقيـدة الـيت   " 

وأن يـذحبوا  لقد ظنوا أنه من الشجاعة والصواب واحلق أن يرحبوا الغرب، . مارسها أجدادهم من قبل
أمريكا قد ذهبت، فأم يعملون على إعـادة  " حدود " ومبا أن . اهلنود وأن يسريوا قدماً مبدنية األبيض

حلم املستوطنني، أصبحت صهيون القدمية الفلسـطينية،  " صهيون اجلديدة" إن . خلقها يف مكان آخر
فإن بعض املسيحيني جيـدون   وكما أن بعض املستوطنني املسيحيني وجدوا أنه من الصواب قتل اهلنود
  )٤( ".اآلن أنه من الصواب تقدمي املال إىل الصهاينة الذين يقتلون الفلسطينيني 

الذين آمنوا به هم أصحاب املبادرة يف الدعوة لعودة اليهود  وحتقيقا هلذا اهلدف فان املسيحيني
  .امليالديني ١٧و١٦لفلسطني، وإقامة دولة هلم فيها وذلك منذ القرنني 

  و هـو  هشلر.هـ. وليمكان الذين ينظمون تلك اهلجرات هم من قساوسة اإلجنيلية مثل و
 "وقد نشر هذا القس كتابا امساه. قسيس أجنليكاين يشغل منصب ملحق يف السفارة الربيطانية يف فيينا

نشـر عـام    "الدولة اليهودية" يف حني أن كتاب هرتزل . م١٨٩٤عام  "عودة اليهود إىل فلسطني 

                                                
 ٣٨.ص:التطرف خبز عاملي  )  ١( 
  .٣٨ص:املرجع السابق  )  ٢( 
  .٣٨ص: املرجع السابق  )  ٣( 
 .١٣٦ص : النبوءة والسياسة   )  ٤( 
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  ٠ هم السباقون يف هذا الشأن ني املسيحينيمما يدل على أن األصولي، )١( .م١٨٩٧
كانـت  ) م ١٩١٧(وحني صدر وعد بلفور لليهود بإقامة وطن قومي هلم يف فلسطني عـام  

م بعـث الـرئيس   ١٩١٨/ ١٣/٨ففـي  "الواليات املتحدة سباقة للموافقة على هذا الوعد ومؤيدة له 
يبلغه فيهـا    (S.Wise)مذكرة إىل احلاخام ستيفن وايز (W,Wilson)األمريكي وودرو ولسون 
راقبت باهتمام خملص وعميق العمل البناء الذي قامت به : " جاء يف املذكرة . موافقته على وعد بلفور

جلنة وايزمان يف فلسطني بناء على طلب احلكومة الربيطانية، وأغتنم الفرصة ألعرب عن االرتياح الـذي  
دم احلركة الصهيونية يف الواليات املتحدة، والدول احلليفة منذ إعالن السيد بلفور أحسست به نتيجة تق

باسم حكومته عن موافقتها على إقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني ، ووعده بأن تبـذل احلكومـة   
الربيطانية قصارى جهدها لتسهيل حتقيق ذلك اهلدف مع احلرص على عدم القيام بأي عمـل يلحـق   

. )٢( "قوق املدنية لغري اليهود يف فلسطني، أو حقوق اليهود ووضعهم السياسي يف دول أخرىاألذى باحل
  ٠مع العلم أن الرئيس األمريكي وودرو ولسون هو ابن لقسيس إجنيلي يؤمن مبعتقدات األصولية االجنيلية

 وكذلك كان الرئيس األمريكي ترومان يؤمن بأن اليهود هم شعب اهللا املختار وم يتحقـق 
م ،وحىت قبل أن تطلب منه ١٤/٥/١٩٤٨الوعد ويعود املسيح؛ ولذا اعترف ترومان فعلياً بإسرائيل يف 

  )٣( حكومة إسرائيل املؤقتة ذلك بشكل رمسي
يعين العـودة   ١٩٤٨إن قيام إسرائيل يف عام : " ومثلهم كان الرئيس جيمي كارتر الذي قال

إن إقامة األمة اإلسرائيلية هو حتقيـق  . منذ مئات السنني أخرياً إىل أرض امليعاد اليت أخرج منها اليهود
  .)٤( "للنبوءة التوراتية والتنفيذ اجلوهري هلا 

وهكذا فان األصولية اإلجنيلية هي اليت صنعت الدولة اليهودية يف فلسطني على حساب شعب 
  ٠طرد من أرضه أو عاش فيها غريبا مضطهدا

إسرائيل لدي األمم املتحدة بنيامني نتنياهو خطابـاً  م، ألقى سفري ١٩٨٥يف السادس من فرباير 
إن خمططات . إن املسيحية الصهيونية مل تكن جمرد تيار من األفكار:" قال فيه  ةأمام املسيحيني الصهاين

م ساعد وردر كريسون، القنصل األمريكي ١٨٤٨ففي عام . عملية وضعت فعالً من أجل عودة اليهود
بدعم من مجعية مسيحية يهودية مشتركة يف " وادي رفيم "طنة يهودية يف يف القدس ، على إقامة مستو

إنكلترا ، وتويل كلود كوتدور، مساعد اللورد كيتشنر، إجراء مسح شامل عن فلسـطني مؤكـداً إن   
  " . باستطاعة اليهود إعادة أصالحها لتسترجع جمدها الغابر 

                                                
  ٤٨ص : انظر الصهيونية املسيحية   )  ١( 
  ٦٠ص : الصهيونية املسيحية   )  ٢( 
 ٦٤ص : الصهيونية املسيحية  :انظر  )  ٣( 
       IV – IIIص : الصهيونية املسيحية   )  ٤( 
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  . )١("سطورة اجلميلة إىل دولة يهودية املسيحيون ساعدوا على حتول األ: " وقال نتنياهو كذلك 
  :االستمرار يف دعم إسرائيل وإمدادها باملال والسالح:ثانيا 

ألمـور  يذكر الدكتور حممد عارف مظاهر االلتزام االصويل املسيحي جتاه اسرائيل ملخصا يف ا
  .اخلارجيةيؤمنون أن الدعم الثابت إلسرائيل جيب أن يكون هدفا مطلقا لسياسة أمريكا :"التالية

اآلن ويف املستقبل مبا يتضمن ذلك معركـة  ( جيب أن تكون إسرائيل قادرة على هزمية أعدائها 
حىت تكون قادرة على أن تعمل كمملكة اهللا، حيث ستكون القدس عاصمتها مع اـيء  ) هرماجدون

 )٢( ."ضد اليهود هو الوقوف ضد اهللا  طبقا لقراءم للعهد القدمي، الوقوف.الثاين للمسيح
وبناء عليه فليس غريبا أن جند أن اليمني املسيحي يف الواليات املتحدة والذي ميثل األصـولية  
اإلجنيلية يويل مسالة تسلح إسرائيل ودعمها ماديا جل اهتمامه، وكأا أمريكا ثانية ولكن يف الشـرق  

  ٠األوسط
اعدات األمريكيـة؛ فعلـى   لقد بلغت نسبة املساعدات املالية إلسرائيل حوايل ثلث إمجايل املس

م مخسة مليارات دوالر ،وهذه متثل املساعدات الرمسية من قبل ١٩٨٥سبيل املثال بلغت املساعدات عام 
عدا التربعات الشعبية عن طريق الكنائس اإلجنيلية واملنظمات التابعة هلا، بل وحىت األفـراد  . احلكومة

  ٠هللالذين جعلوا من إسرائيل مركز عبادة وطريقهم إىل ا
الكونغرس يستطيع أن يسأل، وهو يسأل بالفعل عن املساعدات اليت ترسل إىل :"تقول هالسل

أية دولة أخرى، أو عن املساعدات املخصصة للتغذية يف املدارس، ولألمهات احلوامل، أو لتطوير برامج 
ئيل بأربعـة  إن إسـرا . الضمان االجتماعي، غري أن الكونغرس يوافق دائماً على املساعدات إلسرائيل

ماليني فقط من السكان هي بال منازع املستفيد األول من برنامج مساعداتنا، إا حتصل على حـوايل  
  )٣( ".ثلث كل املساعدة األمريكية اخلارجية

أما يف جمال التسلح فإن إسرائيل متثل اجليش األمريكي يف الشرق الوسط؛ ولذا ال تألوا جهدا يف 
  ٠دودإمدادها عسكريا بشكل غري حم

باختصار، إن كلمات قادة اليهود واليمني املسيحي ختربنا أم أقـاموا حتالفـاً   :"تقول هالسل
إن القادة يف املعسكرين يفضلون بناء قـوة  . يريدون منه ويكافحون به من أجل حتقيق نفس األهداف

مريكـا  أ(كـال الـدولتني    عسكرية غري حمدودة من األسلحة النووية، ومن غريها من األسـلحة يف 
: سالحاً نووياً، ويقول احملافظون اإلجنيليون الذين حتدثت إليهم٢٠إن إسرائيل متلك حوايل ). وإسرائيل

إن قادة اليمني اإلسرائيلي، والـيمني املسـيحي هـم    . إم يتمنون لو أن إسرائيل متلك أكثر من ذلك
                                                

 .١٦٢ص : النبوءة والسياسة   )  ١( 
 ١٥٩ص :  صعود الربوتستانتية اإليفاجنليكية يف أمريكيا وتأثريه على العامل اإلسالمي   )  ٢( 
 ١٨٩ص : النبوءة والسياسة   )  ٣( 
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م، عقيدة متمركزة حول إسرائيل وطنيون عسكريتاريون، لكل منهم عقيدة حتتل األولية املطلقة يف حيا
  )١( ."وعبادة األرض

  !!م فما بالك ا اآلن ١٩٨٥وهذا العدد الذي تذكره إمنا كان يف عام 
  ٠"هرجمدون"إن القضية باختصار هي إن اليمني املسيحي يعد إسرائيل لتشاركهم يف معركة 

  :قيام املؤسسات اليت هدفها محاية إسرائيل ودعمها:ثالثاً
عم املسيحي لليهود يف الكنائس اإلجنيلية اليت تسخر طاقاا ووسائل ضغطها لصـاحل  يتركز الد

على تقدمي املساعدات املادية واملعنوية وتوجيه الرأي العام لصاحل إسرائيل فمن  لالصهاينة اليهود، وتعم
ة من منظم٢٥٠ويوجد اآلن أكثر من  ٠تلك الكنائس تنطلق احلركات والتنظيمات اليت تدعم إسرائيل

  :املنظمات املسيحية الصهيونية أمهها
  :املصرف األمريكي املسيحي من أجل إسرائيل

  ٠وأموال هذا املصرف تتجه لبناء املستوطنات اليهودية،ومتويل جري اليهود إىل فلسطني
  :مؤمتر القيادة الوطنية املسيحية من أجل إسرائيل 

ته نشر بيانات يف الصحف األمريكية تأييداً وهدفه تعزيز التأييد األمريكي إلسرائيل، ومن أنشط
ومهمتها التصدي ألي صفقة أسلحة "املؤمتر الوطين املسيحي " انبثقت عن هذه املنظمة مجعية " إلسرائيل

  .)٢( "حمافظة على أمن وسالمة إسرائيل" تعقدها الواليات املتحدة مع أي دولة عربية أو إسالمية 
  :ريكااالحتاد املسيحي من أجل سالمة أم

ويعمل على ربط سالمة أمريكا بسالمة إسرائيل، وأن رضا اهللا على األمريكان مرتبط حبمايـة  
إسرائيل،وكان من أنشطته التصدي لصفقات األسلحة للدول املعادية إلسرائيل، وذلك جبمع األمسـاء  

هضـة لبيـع أسـلحة    البارزة يف اتمع األمريكي جلمع تواقيعها على البيانات املؤيدة إلسرائيل، واملنا
  ٠لغرمائها يف املنطقة

  :تاف الرعويات اإلجنيلية 
وتقوم هذه املنظمة بإعداد املـؤمترات  ) . تاف هي لفظة احلرف األخري من األجبدية العربانية (

  ٠العام األمريكي لصف إسرائيل  ةوالندوات، وإعالنات الصحف لكسب تأييد الراي
  " : جبل املعبد" منظمة 

بناء املعبد مكان املسجد األقصى؛ ولذا اختذت من القدس مقرا هلا وتعمل على  وغايتها إعادة
                                                

 .  ١٨٥ -١٨٤ ص: النبوءة والسياسة   )  ١( 
  .١٣٥ص : الصهيونية املسيحية   )  ٢( 
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٢٧٧

  ٠متويل احلفريات حتت املسجد
وغري هذه املنظمات الكثري الكثري اليت تعمل ليل ار، وجتمع التربعات وجتيش الـرأي العـام   

  ٠الستمرار إسرائيل واستقرارها
  :بل واملشاركة فيهاتأييد إسرائيل يف سياساا اإلجرامية : رابعا

إن الصهيونية املسيحية هي شريكة للصهيونية اليهودية يف ممارساا اإلجرامية، بـدءا بـالفكر   
الصهيوين والعنصري املشترك، ومرورا بالدعم املادي والعسكري، ولكن األمر ال يتوقف عنـد ذلـك   

ليهودية ،ففي كل جرميـة جديـدة   الدعم وإمنا يتعداه للدفاع العلين يف احملافل الدولية عن السياسات ا
يف وجه القرارات الدولية اليت " الفيتو"للصهيونية اليهودية تقف الواليات املتحدة وتستخدم حق النقض 

  ٠تردع السياسات اليهودية أو حىت جترمها
وال يقف األمر عندهم على جمرد الدعم واملساندة، بل يتعداه للمشاركة الفعلية يف عمليـات  

  .إلرهاب املوجه ألهل فلسطنياالستيطان وا
إىل األرض املقدسـة،  ) جـريي فولويـل   ( قمت برحلتني منظمتني بواسطة :" تقول هالسل

لقد شرح نظام إميانه الذي يقتضي احلاجة إىل ). أون ( بالعديد من أهل التدبرييني ومن بينهم  توامتزج
حوايل مليار مسلم يف العامل، كمـا  تدمري معظم الصروح اإلسالمية املقدسة يف القدس، واليت يقدسها 

  .شرح الضرورة إىل شن حرب نووية هرجمدون من أجل تدمري الكرة األرضية 
إن : ، عندما كنا يف املدينة القدمية من القدس وهو ينظر إىل قبـة الصـخرة   ) أون ( أخربين 
إن ، يهودي مكانه – هيكل –بأن على اليهود تدمري هذا الصرح وبناء معبد ) تقضي (النبوءة اإلجنيلية 

   ٠ )١( )"أون ( اإلرهابيني اليهود الذين أمطروا املسجد بالديناميت إلزالته، هم أبطال يف نظر 
  ": هرجمدون"االستعداد العسكري والتعبئة النووية ترقبا لنشوب  حرب :  خامساً

تنقيهـا يترقبـون   إن هذه العقيدة هي العامل األول يف التعبئة النووية يف الواليات املتحدة، ومع
  ٠احلرب النووية بشغف وكأا أملهم املنتظر

هناك ثالثة آالف من التدبرييني فهم يعتقدون أن كارثة نووية فقط ميكن أن تعيد :"تقول هالسل
  .املسيح إىل األرض

ألـف قسـيس إجنيلـي     ٨٠ومن بني . حمطة دينية يف أمريكا١٤٠٠إن هذه الرسالة تبث عرب 
  .)٢( "حمطة راديو فإن األكثرية الساحقة منهم من التدبرييني٤٠٠ل يذيعون يومياً من خال

ولعل معرفة أن معظم الرؤساء األمريكيني كانوا يؤمنون بتلك العقيدة ، يفسر اإلسراف غـري  
املربر يف التسلح النووي ورفض فكرة نزع التسلح النووي، وكمثال على ذلك الرئيس ريغان والـذي  

                                                
 . ٤٤ص : النبوءة والسياسة   )  ١( 
 . ٥٢ص: النبوءة والسياسة   )  ٢( 
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٢٧٨

  ٠اع تلك العقيدة أن هرجمدون نوويةودنو وقوعها، وهو يؤمن كغريه من أتبثبت إميانه بقرب هرجمدون 
وهو مركز أحباث عـن  ( إن أندرو النغ من مدينة واشنطن ومدير األحباث يف املعهد املسيحي 

والذي أجرى دراسة معمقة عن ريغان وعن نظرية هرجمدون يعتقـد  ) املسيحية ، واليهودية ،واإلسالم
. يكن ريغان مؤمناً ذا النظام خالل سنوات رئاسته، فقد كان مؤمناً به قبل ذلك لو مل: " ذلك ، يقول

م، تثبت ١٩٨٥إن املالحظات اليت حررت عن ريغان يف السبعينات، وكشف عنها للمرة األوىل يف عام 
  )١( ."أن ريغان كان مؤمناً ذا النظام، وبأيديولوجية هرجمدون

لن يطول الوقت اآلن، إن . إن كل شيء يأخذ مكانه:"صومما قاله رجيان شخصيا ذا اخلصو
إن ذلك جيب أن يعـين  . إن النار واحلجارة املشتعلة سوف متطر على أعداء شعب اهللا : حزقيال يقول

  .)٢( "إم موجودون اآلن. أم سوف يدمرون بالسالح النووي
أحبـوا  :" سـالم القائـل  إن كل ما جاء يف هذا املبحث هو ممن يدعون انتسام للمسيح عليه ال

  .أعداءكم
املسيح للمحبة والتسامح إىل دعوات دموية ال تطمح إال للقتل والتدمري،  ةلقد حول هؤالء دعو

. إال إبادة العامل باألسلحة الذرية، كيف ملثل هؤالء أن يتشدقوا بتميزهم بالتسامح والعدالة اوال يرضيه
  . وهم حيلمون بتدمري العامل وخلوه إال منهم 

وهكذا فإن األصولية املسيحية حترض على جذب الـدماء األوىل   :"يقول الدكتورحممد عارف
ميكن تربير ذلك من خالل إعادة تفسري " لآلخر" مؤكدة على اإلبادة الكاملة . باستخدام القوة النووية
تغري مفهوم  يف جميئه الثاين،. يف جميئه األول، كان املسيح رجل السالم واحلب. شخصية املسيح ورسالته

ولكن السالم الـذي  ). ٢٧: ١٤يوحنا ( من املؤكد أن املسيح عيسى وعد بالسالم : " السالم كالتايل
وعد به كان السالم الروحاين مع اهللا، وليس السالم العاملي مبعىن غياب احلروب، إنه سالم ميكـن أن  

  )٣( "عركة حيتفظ املرء به يف قلبه حىت حتت اإلطالق العنيف للنار يف ساحة امل
إن احلرب، وأعمال القتل، واملوت والدمار ميجدها شخص ليس سوى مؤلف أكثر الكتـب  

احملـارب  " إنه يعلن امللك عيسى بوصـفه  . ، والذي تقوم كتبه على هذه النبوءات وتأويالا)٤( مبيعا
  )٥( ."بدماء أعدائه" والذي تتلطخ كل مالبسه " اجلبار

                                                
  . ٧٧ص : النبوءة والسياسة   )  ١( 
 .٧٥ص:الصهيونية املمسيحية  )  ٢( 
  "New World Coming,    Hal Lindsey, There s a "245: اقتباس من  ) ٣( 
  .صاحب كتاب آخر أعظم كرة أرضية . هول ليندسي:هامس  )  ٤( 
 .١٦٤:صعود الربوتستانتية اإليفاجنليكية يف أمريكيا وتأثريه على العامل اإلسالمي   )  ٥( 
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٢٧٩

  المبحث الرابع
 لعصر الحاليالفاتیكان في ا

  
عمدت الكنيسة الكاثوليكية يف القرن املاضي إىل تغيري سياستها يف التعامل مع املخالفني مـن  

وإلقامـة  ، العنف إىل التسامح واالنفتاح على األديان واملذاهب األخرى، وأصبحت أكثر تقـبالً هلـا  
  .اليهودية عالقات طيبة معها، وإجراء احلوارات بينها وخباصة الديانتني اإلسالمية و

وممـا  . م ١٩٦٥ -م١٩٦٣وجاء هذا التغري يف امع الفاتيكاين الثاين واملقام يف الفترة ما بني 
  )١( .استند إليه امع يف تساحمه وحدة اجلنس البشري

م، واليت ورد فيها عالقة الكنيسة  ١٩٦٥سنة " يف هذا الزمان"وقد صدر يف هذا امع وثيقة 
وتنظر الكنيسة أيضاً بتقدير إىل املسلمني :" ا جاء فيها بشأن العالقة مع املسلمنيومم. بالديانات األخرى

إـم  . الذين يعبدون اهللا الواحد، احلي القيوم، الرمحن القدير الذي خلق السماء واألرض، وكلم الناس
يفخـر  يسعون بكل نفوسهم إىل التسليم بأحكام اهللا وإن خفيت مقاصده، كما سلم هللا إبراهيم الذي 

وإم، على كوم ال يعترفون بيسوع إهلاً، يكرمونه نبياً، ويكرمون أمه ، الدين اإلسالمي باالنتساب إليه
مث إم ينتظرون يوم الدين الذي جيازي اهللا فيه مجيع الناس بعد . العذراء مرمي مبتهلني إليها أحياناً بإميان

ة، ويعبـدون اهللا بالصـالة والصـدقة والصـوم،     من أجل هذا يقدرون احلياة األدبي. ما يبعثون أحياء
  .)٢( "خصوصاً

ولكن أهم نقطة يف تلك الوثيقة هو ما كان خبصوص اليهودية؛ إذ ورد فيها أمور هـي حبـق   
  :جديدة يف العالقة بني الديانتني وهي

 .االعتراف بيهودية املسيح، ونسبته لليهود .١
  ٠النص على وحدة التراث بني الديانتني .٢
 "     باألخوي " ار الذي وصفته الوثيقة الدعوة للحو .٣
 . أخطر ما يف الوثيقة هو تربئة اليهود من دم املسيح  .٤
 .)٣( االعتذار عن االضطهاد املسيحي لليهود .٥

ويف املقابل مل تعتذر الوثيقة عن اجلرائم اليت ارتكبها املسحييون، وخباصة يف حماكم التفتيش يف 
تدى فيها النصارى على األنفس واملمتلكات واملقدسات اإلسالمية، أسبانيا واحلروب الصليبية، واليت اع

ولئن كان قد وقع، يف غصون الزمن كثري :" و غاية ما قالته الوثيقة الدعوى إىل نسيان األحقاد الطائفية 

                                                
  ]. ٩٩٣/  ٢:[الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها:انظر  )  ١( 
 ].٩٩١/ ٢:[الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها   )  ٢( 
  ].٩٩٣-٩٩١/ ٢: [ لكاثوليكية يف وثائقهاالكنيسة ا: انظر  )  ٣( 
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٢٨٠

من املنازعات والعداوات بني املسيحيني واملسلمني، فإن امع حيرضهم مجيعاً على نسـيان املاضـي،   
اجتهاد صادق يف سبيل التفاهم يف ما بينهم، وأن حيموا ويعززوا كلهم معاً، من أجل مجيـع  والعمل ب

  .   )١( ."الناس، العدالة االجتماعية، والقيم الروحية، والسالم واحلرية 
 وامتداداً هلذه الوثيقة وأمانة لبنودها كان تسامح البابا السابق للفاتيكان يوحنا بـولس الثـاين  

  .يعد من أكثر آباء الفاتيكان تساحماً وانفتاحاً على األخر والذي " م١٩٧٨"
ومن الشواهد على انفتاحه ذلك موقفه مع اليهود خباصة إذ فتح عالقات دبلوماسية مع إسرائيل 

اعتـذاراً عمـا   ) م٢٠٠٠(قدم هلم يف أثناء زيارته إلسرائيل سنة  .واعترب القدس شعار الوطن اليهودي
ذلك االعتذار يف مذكرة ووضعها يف شـق حبـائط    بضد السامية، وكت مارسته الكنيسة من أعمال

  .املبكي
م، أكـد علـى   ٢٠٠٤يف خطاب ألقاه يف حضرة جمموعة من كبار احلاخامات اليهودية سنة 

   .يعين اليهود"األخوة الكبار" وجوب رعاية البشرية لألجيال القادمة من
داخل النصرانية فقد قدم هلم اعتـذاراً عمـا    أما بالنسبة للربوتستانت العدو املناظر للكاثوليك

عن حاالت الظلم الـيت   كما قدم اعتذاراً للصينيني .قامت به الكنيسة الكاثوليكية جتاههم من حروب
  .)٢( ارتكبتها الكنيسة يف الصني 

ولكنـه   ٠وبقي املسلمون الوحيدون هم وسكان أمريكا الالتينية مل يعتذر هلم البابا املتسامح 
كمـا زار مصـر    وار بني النصرانية واإلسالم، وقامت يف عهده عدة أنشطة للحوار الديين فيهافعل احل
  ٠واملغرب

ولكن هل كان البابا متساحماً وصادقاً يف توجهه حنو األديان األخرى، احلقيقة أن البابا وإن مل 
واليهود إىل صفهم وذلك يكن متعصباً، إال أن له وللفاتيكان قبله يف تلك الفترة غاية يف جذب املسلمني 

ملواجهة عدو آخر أال وهو الشيوعية؛ فالبابا والفاتيكان بعامة كانوا متعاونني مـع أمريكـا ملواجهـة    
الشيوعية امللحدة اليت كانت متثل خطراً عسكرياً واقتصاديا ودينياً على الفاتيكان واملسيحية من ناحيـة  

  .دينية، وأمريكا خاصة من ناحية سياسية 
البابا صادقاً يف تقبله للمخالفني ومتساحماً مع اجلميع، وعادالً معهم يف تعاملـه العتـذر    ولو كان

للمسلمني عن جرائم كنيسته، والعتذر لسكان أمريكا األصليني، واهلنود احلمر الذين مـارس رجـال   
  .الكاثوليكية يف حقهم من اجلرائم ما فاق وحشية حيوانات الغابات

                                                
  ].٩٩١/  ٢:[السابق املرجع   )  ١( 
 ".رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم     إال"سلسلة مقاالت للدكتور حممد عمارة بعنوان الفاتيكان واإلسالم ،موقع  :انظر  )  ٢( 
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٨١

ناجتة عن ضغوط السياسة األمريكية الصهيونية املسيحية، واليت وجد  لقد كانت تصرفات البابا
  . نفسه حليفاً هلا ضد الشيوعية 

  .ومع كل ذلك فقد أبدى قدراً جيداً من التسامح ولو كان مدفوعاً بدوافع غري نزيهة 
فيهـا الشـيوعية،    تأما البابا بنديكت السادس عشر فقد جاء إىل هذا املنصب يف فترة انطفأ

فهذا البابا جاء إىل املنصب وهو حيمل هم . غري فيها العدو للكنيسة يف نظرة من الشيوعية إىل اإلسالموت
فيه تـأثري املسـيحية علـى     مواجهة اإلسالم وحماصرته والذي ينتشر بقوة يف أوروبا، يف وقت ضعف

  .أتباعها
 ميض عليها الكثري إال أنه ومع أن فترته مل. ولذا تغريت سياسة الفاتيكان التساحمية جتاه املسلمني

  .أبدى الكثري من سوء النية، وسوء التصور جتاه اإلسالم
  : وقد ظهرت من البابا عدة مواقف تدل على ذلك منها

والذي يبدي فيه ختوفه من اجتياح اإلسالم ألوروبا وحلوله حمل ) بال جذور ( ما جاء يف كتابه    -١
  .املسيحية

، وأصر فيه على ضرورة ذكر اهلوية املسـيحية كهويـة   اد األورويبخطابه الذي ألقاه يف االحت   -٢
ألوروبا باعتبار أن أوروبا مسيحية، مظهراً ختوفه من أن تصبح املسيحية أقلية يف أوروبا يف ظـل  

وبناء على هذا اخلطاب، ظهرت تصرحيات لزعامات أوروبية تنادي بالتنصيص ، تزايد املسلمني
متناسني هم والبابا الوجود اإلسالمي فيها، و فضل املسـلمني يف  . اعلى اهلوية املسيحية ألوروب

  ٠ضتها
ألي دين آخر يف أوروبا؛ ولذا  ضوهذا يظهر فكر البابا حول اهلوية األوروبية املسيحية، والراف
  .)١( وذلك قبل توليه منصب البابا. أظهر اعتراضه على انضمام تركيا لالحتاد األورويب لكوا مسلمة

هنري "جاء يف مقال للكاتب  ذالبابا يرفض اإلسالم لكونه يف نظره ليس ديانة توحيد، إوهذا 
إن اإلسالم لـيس ديـن   :"م نقالً عن البابا ٢٠٠٦- ٤ – ١٨ـ الفرنسية ىف " ندلومو"نشرته " تنك

ال ينتمي إىل الوحي نفسـه الـذي تنتمـي إليـه اليهوديـة      .. توحيد على منط اليهودية واملسيحية 
  . )٢( .."يةواملسيح

اإلميـان والعقـل   :( بأملانيا بعنـوان ) ريغينسبورغ( مث كانت حماضرة الباباواليت ألقاها جبامعة 
  .وجم فيها على اإلسالم وعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى القرآن ) ذكريات وتأمالت: واجلامعة

، وأن )أي تعاليم اإلسالم( شيطاين بأنه مل يأت إال بكل :" فوصف النيب صلى اهللا عليه وسلم           

                                                
 ".رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      "الت للدكتور حممد عمارة بعنوان الفاتيكان واإلسالم ،موقع سلسلة مقا: انظر  )  ١( 

http://nosra.islammemo.cc/onenew.aspx?newid=2778 
  .لسابقاملرجع ا  )  ٢( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٨٢

مانويل "ولكنه بطن رأيه هذا يف داخل كالم نقله عن اإلمرباطور اإلغريقي ". اإلسالم انتشر حبد السيف
تذكرت كل هذا مؤخرا، حينما كنـت  :"  ووصفه بأنه رجل واسع املعرفة وهذا نص كالمه"الثاين 
بني اإلمرباطـور   -لثكنات الشتوية قرب أنقرة م يف ا١٣٩١ رمبا عام  -شطرا من حوار دار .. أقرأ

البيزنطي واسع العلم مانويل باليولوغوس الثاين وفارسي متعلم حول مسألة املسيحية واإلسالم، وحقيقة 
  .كليهما

يتناول اإلمرباطور مسألة احلرب املقدسة، ودون اخلوض يف تفاصيل، من .. ويف احملاورة السابقة
، )كفـار (والذين يعاملون كـ) أهل الكتاب(بني الذين تسبغ عليهم معاملة  قبيل االختالف يف املعاملة

واجه حماوره باقتضاب مذهل يبلغ مرتبة الفظاظة عند البعض وذلك يف تناوله للمسألة احملورية حـول  
فقط أرين ما أتى به حممد وجاء جديدا، عندها ستجد فقط ما : (العالقة بني الدين والعنف عامة، إذ قال

  ). ير وال إنساين، كأمره نشر الدين الذي نادى به بالسيفهو شر
وبعد أن عرب اإلمرباطور عن نفسه ذه القوة، مضى ليشرح تفصيال ملاذا نشر اإلميان بالعنف أمـر  

اهللا ال يسـر  (إنه يقول إن . مناف للعقل واملنطق، فالعنف ال يتفق وطبيعة اهللا وال يتفق وطبيعة الروح
رف بعقالنية مناقض لطبيعة اهللا، فاإلميان يولد يف رحم الروح، وليس اجلسد، ومن بالدماء، وليس التص

  . )١( )"يهدي إىل اإلميان إمنا حيتاج إىل القدرة على التكلم حسنا والتعقل، دون عنف أو ديد أو وعيد
ورة ال بد أن اإلمرباطور كان يعرف أن الس:"كما وصف البابا القرآن بأنه تعاليم اللئام إذ قال

، وهي إحدى سور العصور األوىل من تاريخ اإلسالم، )ال إكْراه في الدينِ(تنص على أنه  ٢٥٦آية  ٢
ولكن من الطبيعي كذلك ـ بالنسبة لإلمرباطورـ أن  . كان حممد ال يزال مهددا، وتعوزه القوة اعندم

الحقـا ودونـت يف    بشأن احلرب املقدسة، واليت ذكـرت ) أوامر اللئام(يكون قد عرف التعليمات 
  )٢(".القرآن

وختم ذلك بدعوى أن اإلسالم دين وثين أعمى ال يتفق مع العقل الذي يظهـر يف النصـرانية   
  .كقاعدة لإلميان

وللحق فإنه هنا حمق إذا كان يقصد العقل كما هو يف النصرانية، الذي جيعل الواحـد ثالثـة   
اإلميان بأن إهلهم ذو طبيعـتني وأقنـومني   و. والثالثة واحد، ويؤمن بقتل الرب نفسه ترضية لنفسه

إذا كان هذا هو مفهـوم  !!.وشخصيتني وإرادتني وفعلني أحدمها إهلي واألخر إنساين ضعيف جداً
  !!.فليس يف اإلسالم من ذلك شيء!! العقل؟

                                                
 ٠م٢٠٠٦سبتمرب  ١٥بتاريخ اجلمعة " B B C ARABIC "موقع  )  ١( 
 ". رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" بعنوان الفاتيكان واإلسالم ،موقع  سلسلة مقاالت للدكتور حممد عمارة  )  ٢( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٨٣

  :احلوار مع املسلمني 
ه وجود ديـن  يف إشارة لرفض" حوار الثقافات "  إىل) حوار األديان ( غري البابا مسمى جلنة 

  .آخر سوى دين الكنيسة
ويف إطار احلوار فإن الفاتيكان ممثالً يف البابا ورجاله املعنيني بذلك احلوار، جيعلـون شـروطاً   
مسبقة للحوار مع اإلسالم، وهذه الشروط هم وضعوها متناسبة مع وضعهم؛ فليس عليهم فعل شيء، 

لمني هم الذين يضطهدون شعوب األرض،وينهبون إمنا التغيري املطلوب هو من جهة اإلسالم، وكأن املس
خرياا، أو أم يدعون امتالك سلطة دينية مطلقة تطرد من تشاء من الدين وتبقي من تشاءكما هـي  

  !!سلطة البابا، أو أن اإلسالم هو الدين املناقض للعقل والفطرة حىت حيتاج لدراسات لتقريبه أو تغيريه
ضاع أكثره، وما بقي منه حرف على يد احملـرفني أو  " كرميالقرآن ال" أو أن كتاب املسلمني

  . النساخ بقصد وبغري قصد، وهو حباجة لغربلة وتنقية وإعادة نظر 
إن النصارى يريدون أن يسقطوا واقع دينهم احملرف وكتبهم على اإلسالم والقرآن، الـذي ال  

وذلـك بـدعوى   " فسريه وتعديله بإعادة ت" حيتاج إال إىل أن يدرس ويفهم ويطبق، أما هم فيطالبون 
  ٠التسامح املتبادل واحلوار املشترك 

  :ومن تلك الشروط 
أن يتعامل مع القرآن على أنه ليس كالم اهللا وأنه يقبل االعتراض واملناقشة، وذلك قياساً على    :أوالً

ب بتعـبري  التوراة واإلجنيل، اليت يعتربوا مقدسة ولكن مع اعتبار أن معناها من اهللا ولكنها كت
   ٠ما فيه االبشر، يفرضون على املسلمني اعتبار القرآن كذلك ليناقشوه ويفسدو

عدم التعرض للعقيدة، وهذا الشرط واضحة دوافعه؛ إذ النصارى ال يقفون على أرض عقديـة    : ثانياً
صلبة تقبل املناقشة، بل يقفون على كومة من القش الذي مجعه هلم آباؤهم من حظائر الوثنية؛ 

  .ا فقد يتطاير عند أدىن نسمة نقدلذ
" كما نفعل معكم افعلوا أنتم معنا " هو ما قاله البابا السابق ويتمسك به الفاتيكان اليوم وهو   : ثالثاً

  . )١( ويقصد بذلك بناء الكنائس حبرية تامة يف العامل اإلسالمي
أعقاب خطاب البابا  ويقول يف ذلك الكاردينال جان لوي، الذي يترأس احلوار مع املسلمني يف

ميكنهم أن يتعلموا منا قيمة العلمانية الصحيحة، وانه يـتعني علـى    -يقصد املسلمني–ومن جانبهم :"
املسلمني أن يكتشفوا قيم عدم إجبار أو حرمان شخص من ممارسة دين ما، فما هو مباح لطرف جيب 

أن للمسلمني مسجدا كـبريا  أن يكون مباحا للطرف اآلخر، ومن هذا املنطلق فإن كان من الصواب 

                                                
من املسلمني إجراء حوار مع املسيحيني يف أعقاب خطاب البابا الـذي  " ١٣٨"وردت تلك الشروط يف رد البابا على دعوى   )  ١( 

 .لفاتيكاين نشر يف شبكة حميط اإلخبارية يف مقال هلا حول الرد ا" زينب عبد العزيز"أساء فيه لإلسالم ، ونقلته الدكتورة 
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٢٨٤

  )١( "ومجيال يف روما، فمن الصواب أيضا ومن الضروري أن يكون للمسيحيني كنيستهم يف الرياض 
والبابا يرجو من احلوار أن يتم فيها تبادل التجربة الدينية، وأن احلوار املطلوب مع املسلمني هي 

  .أن هذا امع هو أساس أي حوار مع املسلمنييف امع الفاتيكاين الثاين، و) يف هذا الزمان ( وثيقة 
  .)٢(ويف كالمه هذا مطالبة للمسلمني بأن يصححوا دينهم ويقيموا عالقات طيبة مع غريهم 

وكأن اإلسالم حرف وعدل وبدل، أو أن القرآن حتوم حوله الشكوك بل الـيقني بتحريفـه،   
نظر يف األخذ به، أو كأن اإلسالم حيظر وعدم صحته وأن علماء اإلسالم قبل غريهم يطالبون بإعادة ال

  .العقول والتفكري، أو يقصى بعض املسلمني لكوم مل ينضموا جلماعة معينة دون أخرى 
إن جممع الفاتيكان الثاين جاء حماولة إلصالح الكنيسة والدين والكتاب، ويصـحح النظـرة   

مها، فإن التخبط مل يزل يالزم لآلخرين من مسيحيني أو غريهم، وبغض النظر عن صحة قراراته أو عد
الكنيسة منذ نشأا، وليس يف اإلسالم من تلك التجربة شيء حىت يتبادله مع النصارى، بل املطلـوب  

بدالً من السـعي   –أخذ التجربة الدينية من اإلسالم كونه الدين الوحيد الباقي على أصله دون حتريف 
    ٨٩: النساء چڌ  ڌ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ    چ : قال تعاىل.لتحريفه

والنصارى بدالً من أن يستغلوا احلوار بنية طيبة للوصول إىل احلق الذي يريـده اهللا ويرضـاه،   
نصرانيتهم،  لفإم يبدؤون حوارهم بالنوايا السيئة جاعلني هدفهم وغايتهم الوصول إىل إسالم حمرف مث

مة األخرى لفكر العابث ا أم ال، وبالتايل وقرآن تعبث به األيدي مبدية رأيها يف صحة هذه اآلية ومالء
  .انطماس احلق الوحيد الباقي يف هذه األرض 

  ٩: الحجر چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ : ونسوا أن اهللا تعاىل يقول 
  

                                                
  .مقال الدكتورة زينب السابق   ) ١( 
 ٠املقال السابق  )  ٢( 
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٢٨٥

  المبحث الخامس
  موقف اإلسالم من التسامح

  
ن، وحاجة اجتماعيـة  التسامح فضيلة إسالمية أصيلة، عالوة على أنه مطلب فطري يف اإلنسا

  .للتعايش السلمي بني األفراد واجلماعات
واملصطلح هنا بصيغه التفاعل، أي يكون بني طرفني يتبادالنه وبذلك فهو أمشل من املسـاحمة،  
والسماح إذ هو ليس أمراً سلبياً ينصب على إمهال الغري وعدم حماسبته؛ وإمنا هو تعايش وتوافـق بـني   

إال أما يعيشان وفق نظام يسـوده الوفـاق   . الف بينها ضيقاً أو واسعاًطرفني أو أكثر قد تكون اخل
  .فهو ليس أمراً سلبياً، وإمنا إجيايب فيه بذل وعطاء. والتسامح

ژ  چ :تعاىل هوالتسامح خلق وفضيلة بل وفريضة قرآنية والنصوص يف هذا املعىن عديدة منها قول
 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  

   ٣٤: فصلت
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  چ : ويقول تعاىل 

  ٨: الممتحنة چژ  ڑ  ڑ  ک     ک  
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    چ: ويقول تعاىل 

  ٤٦: العنكبوت چڤ    ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ 
التسامح يف اإلسالم يشمل درجتني، فمن ناحية هو مبدأ أخالقي حيض عليه الكتـاب والسـنة          

فضل حيسن أن يتحلى به املـؤمن ولـيس    هويرغبان فيه ويبينان عظيم أجره، إال أما ال يوجبانه؛ ألن
  .بواجب

ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  :وذلك كما يف قوله تعاىل
    ١٣٤: آل عمران چ

   ١٢٦: النحل چ                        ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  وكقوله تعاىل
رحم  :(وهو من هذه الناحية ميكن تطبيقه على كل شؤون احلياة كما قال عليه الصالة والسالم

  )١( ).اهللا رجال مسحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
واملسلم يف ذلك كله جيب أن ال يتجاوز الثوابت أو يتنازل عن العقائد، وإمنا هو كرم نفـس  

  ٠ومبا هو ملك للفرد وليس فيه تعد على غريه. وإحسان مبا هو فضل وليس بواجب
امح من هذه الناحية هو تشريع يوجبه الـدين، ولـه   والتس٠الدرجة الثانية هي ما كان واجبا 

ضوابط وحدود، ويترتب على خمالفته عقوبات دنيوية وأخروية، فهو حكم شرعي ، وليس جمرد مبـدأ  
  .خلقي ونأخذ مثاالً لذلك جانبني من أحكام الشريعة اإلسالمية اليت يبدو فيها التسامح

                                                
 ).٢٠٧٦(كتاب البيوع ، باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ، ومن طلب حقاً فليطلبه يف عفاف، ح: صحيح البخاري   )  ١( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٨٦

  .ل الذمةالتسامح يف األحكام املتعلقة مبعاملة أه: األول
  .التسامح يف أحكام احلرب:  الثاين

  :التسامح يف معاملة أهل الذمة 
وسمي أَهل الذِّمة ذمةً لدخوهلم يف  الذين يؤدون اجلزيه من املشركني كلهم،: أهل الذمة هم 
  )١( .عهد املسلمني وأَمام

 ديار اإلسـالم، ونظـم   وقد عامل اإلسالم أهل الذمة على أم مواطنون هلم حق املواطنة يف
العالقة بينهم وبني املسلمني، بل اهتم بالتفاصيل الدقيقة يف التعامل معهم بصفتهم مواطنني وكفل هلـم  
حريام، وحفظ حرمام، فلهم حرمة الدم، وحرمة املال وحرمة املسكن، وحرم ظلمهم أو االعتـداء  

  .عليهم، وحفظ كرامتهم كبشر
لنبوية الشريفة يف الوصية بأهل الذمة بيان حقوقهم وحرمـة  سنعرض هنا مجلة من النصوص ا

  :إيذائهم بل ووجوب إكرامهم واحترام خصوصيام
من ظلم معاهداً أو انتقصه حقاً أو كلفه فوق طاقته أو أخذ :(قوله عليه أفضل الصالة والسالم     

مـن قتـل   :( كما  قال صلى اهللا عليه وسلم .)٢( )منه شيئاً بغري طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة
  .  )٣( )معاهداً مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني عاماً

إال أن له حقاً دنيويـاً وأخرويـاً    –مع كونه كافر  –ونستنتج من هذه النصوص أن الذمي            
بدليل كون النيب عليه الصالة والسالم خصم ملن آذاه يف الدنيا واآلخرة، أي أنه وإن مل يكن له حسنات 

أن خصمه املسلم حيمل وزر أذيته، ويعاقب عليها واألذى املنهي عنه يشمل كل ما يسمى  يف اآلخرة إال
  .أذى حىت ولو كان نفسياً بكلمة أو غيبة

إن عقد الذمة يوجب هلم حقوقاً علينا ألم يف : " مؤكداً  هذا املعىن ) رمحه اهللا ( يقول اإلمام القرايف 
تعاىل وذمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ودين اإلسالم، فمـن  جوارنا ، ويف خفارتنا وذمتنا وذمة اهللا 

  )٤( "اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع ذمة اهللا وذمة رسوله وذمة دين اإلسالم
وحقوقهم تتجاوز جمرد النهي عن التعدي واإليذاء لتشمل احلماية وتوفري األمن هلم، إذ جيـب  

  .، يف حني ال جيربون هم على االخنراط يف اجليش والدفاع عن البلدعلى املسلمني الدفاع عنهم ومحايتهم
  ولعل أوضح األدلة على ذلك بنود العهد الذي أبرمه عمر بن اخلطاب مع أهل بيت املقدس واملعروف

                                                
 ]٣/١٥١٧[:لسان العرب :انظر   )  ١( 
والبيهقي يف السنن الكربى ). ٣٠٥٢(كتاب اخلراج ،باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة،ح: يف سننه دأبو داورواه   )  ٢( 

قال صـاحب اخلفـاء   ).  ١٨٥١١(اجلزية باب ال يأخذ املسلمون من مثار أهل الذمة وال أمواهلم شيئا بغري أمرهم ،ح: كتاب
  ].٢/٣٤٢[ رواه أبو داود بسند حسن:

 .٢٥٦ص).٣١٦٦(كتاب اجلزية واملوادعة ، باب إمث من قتل معاهداً بغري جرم،ح:صحيح البخاري   )  ٣( 
 ١،ط١٤١٨جملدات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ٤خليل منصور ،:، حتقيق )٣/٢٩(القرايف ،الفروق مع هوامشه  )  ٤( 
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٢٨٧

عمر أمري املؤمنني أهل إيليـاء   عبدا هللابسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أعطى  :"بالعهدة العمرية
سقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه ال و اهم أمانا ألنفسهم وأمواهلم ولكنائسهم وصلبامأعط؛ من األمان 

وال مـن شـيء مـن     ،وال من صليبهم ،وال ينتقص منها وال من حيزها ،وال دم ،تسكن كنائسهم
وعلى  ،وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود ،وال يضار أحد منهم ،وال يكرهون على دينهم ،أمواهلم

فمـن   ص،وعليهم أن خيرجوا منها الروم واللصـو  ،هل إيلياء أن يعطوا اجلزية كما يعطي أهل املدائنأ
ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على  ،خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حىت يبلغوا مأمنهم

لي بيعهم وصـلبهم  ومن أحب من أهل إيلياء أن يسري بنفسه وماله مع الروم وخي ،أهل إيلياء من اجلزية
ومن كان ا من أهل األرض قبل  ،فإم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حىت يبلغوا مأمنهم

ومن  ،ومن شاء سار مع الروم ،مقتل فالن فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من اجلزية
  .)١( "فإنه ال يؤخذ منهم شيء حىت حيصد حصادهم ،أهله شاء رجع إىل

فإذا فتح املسلمون بلداً أو حكموها صلحاً وسلماً، فإم ال يؤذون أهلها يف دينهم، فال ـدم  
الكنائس، وال تنتهك ممتلكام ولو كانت حمرمة عند املسلمني كاخلمور واخلرتير، وال مينعون من إقامة 

  .عبادام وإظهار شعائرهم
  : وب اإلسالميةمبدأ التسامح واإلحسان يف أثناء احلر: ثانياً 

التسامح يف اإلسالم يتعدى حالة السلم والسكينة ليشمل حالة احلرب واليت هي أبعد املواقع عن 
السلم والتسامح، إال أن تسامح ومجال اإلسالم تظهر يف احلرب وحتت ظل السيف أكثر مما تظهـر يف  

  .حدائق غريه من األديان 
لعظيمة اليت تظهر التسامح يف أا صوره، وتعرف ومن تلك اآلداب واملثل واألحكام اإلسالمية ا

البشرية معىن حمبة اإلنسان واحترامه ورمحته، والعدل يف معاملته على قدر ظلمه وتعديـه، ليتضـح أن   
  .احلرب يف اإلسالم ليس فيها تعدِ حىت ولو كان املسلمون هم البادءون ا 

  
لى اهللا عليه وسلم للجيوش والسرايا ويظهر إحسان اإلسالم يف ا حلروب يف وصايا الرسول ص

مل تكن تلك جمرد توجيهات أو نصائح وإمنا هي أوامر وقـوانني   اليت يبعثها عليه الصالة والسالم، واليت
  :جيب التزامها ومن تلك الوصايا

، وال تغلوا انطلقوا باسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " وكان يقول هلم
حسنوا فإن اهللا حيب ، وأصلحوا وأوضموا غنائمكم، وال تقتلوا شيخاً فانياً وال طفالً صغرياً، وال امرأة

                                                
 ]  ٤/١٥٩[ :تاريخ الطربي   )  ١( 
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٢٨٨

       )١( "احملسنني
وكان عليه أفضل الصالة والسالم يغضب أشد الغضب إذا بلغة أن طفالً أو امرأة قتلت أثنـاء  

ال تقتلوا الذرية، أال ال : ".... القتال، فنجده حني بلغه قتل بعض األطفال يقول بلهجة ملؤها الغضب
       )٢( "  تقتلوا الذرية

  )٣( ". ال تقتلوا ذرية وال عسيفاً: وقوله 
أغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا وال تغـدروا وال  : " ويقول

  .)٤( " متثلوا وال تقتلوا وليداً
وقد مجع اخلليفة الراشدي أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه تلك الوصايا يف  وصيته ألحد قادة 

أوصيكم بتقوى اهللا عز وجل ال تعصوا وال تغلوا وال  : ، فقد قال) يزيد بن أيب سفيان ( فتح الشام 
جتبنوا وال دموا بيعة وال تعزقوا خنال وال حترقوا زرعا وال جتشروا يمة وال تقطعوا شجرة مثمرة وال 

وستجدون أقواما قد حبسوا أنفسهم للذي حبسوها فذروهم وما  ،تقتلوا شيخا كبريا وال صبيا صغريا
  )٥( "حبسوا أنفسهم له

القتال يف اجلهاد يكون قدر احلاجة إليه، وهي دفع الضـرر  : ومن هذه الوصايا نستطيع القول 
سواء كان العدو مدافعاً أو مهامجاً، وما زاد على ذلك فهو ظلم جيب على اجلندي املسلم التحرز منه؛ 

كالراهب يف صـومعته   لذا ال يقاتل إال املقاتل أما من اعتزل القتال ولو كان أشد املتمسكني مبلة الكفر
الذي حترم أذيته والتعرض له، كما حيرم قتل الشيخ الكبري؛ لكونه غري قادر على القتال؛ وكذلك املرأة 

  .والطفل الصغري
      

أما بالنسبة للمقاتل العدو فإنه وإن وجب قتاله إال أنه ال يستباح منه كل شيء، وإمنا القتـال  
النهي عـن املثلـة   : فهو ظلم يترفع عنه املؤمنني ومن ذلك  وفق قاعدة دفع ضرره، وما زاد عن ذلك

بامليت؛ فإن ضرره قد انتهى مبوته فلم جيز تعدي ذلك، كما أن يف النهي عن املثلـة حفظـاً لكرامـة    
اإلنسان، وذلك أن قتله جاز لسبب أذهب حرمة دمه، ولكنه مل يذهب كرامته كإنسان لـذا وجـب   

ه، بل إن احملافظة على كرامته تكون قائمة يف ساحة املعركة بل عنـد  احترامه ودفنه دون متثيل أو تشوي
                                                

كتاب السري،باب ترك قتل من ال قتال منه مـن الرهبـان والكـبري وغريمهـا،     : نن الكربى رواه أبو داود،  والبيهقي يف الس  )  ١( 
 ).١٧٩٣٢(ح

 .السري ،باب الين عن قتل النساء والولدان :البيهقي يف السنن الكربى ، كتاب  )  ٢( 
محــد يف وأ). ٢٨٤٢(كتــاب اجلهــاد ، بــاب الغــارة والبيــات وقتــل النســاء والصــبيان ،ح: رواه ابــن ماجــه   )  ٣( 

 ].٤/١٧٨[،]٣/٤٨٨:[املسند
   ).٤٥٢٢(كتاب اجلهاد والسري ،باب تأمري اإلمام على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغريها ،ح: رواه مسلم   ) ٤( 
 ].٢/٧٥[: دمشق تاريخ مدينة  )  ٥( 
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٢٨٩

  .الرغبة يف قتله وذلك يتضح يف النهي عن ضرب اخلصم على وجهه ألن الوجه عالمة كرامة اإلنسان
البيئة واألرض واملمتلكات العامة واخلاصة؛ إذ حـرم   كما يتعدى تسامح وعدل املسلمني إىل

  .ل وقطع األشجار بال حاجةالعبث وإفساد احلرث والنس
التسامح والعدل واجلهاد ونشر الدين والتعامل مع اآلخر كلها أمور مقننة وواضحة يف اإلسالم، 
إذ هي كلها تسري يف منظومة واحدة، تبدأ بتوحيد اهللا، وإعالء كلمته، ومتر بكرامة اإلنسان واحترامـه  

وضمن قوانني واضحة ال حيتاج فيهـا إىل   حبيث ال تتعارض كل هذه األمور، بل تفهم يف إطار واحد
اجتهادات وسن قوانني تبطل وتغري من فترة ألخرى؛ إذ إن التسامح يف اإلسالم مرتبط بالعقيـدة   ةكثر

  .ويطبق يف حدودها 
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ  :فكما أن اهللا تعاىل قال 

  ٤٦: العنكبوت چڤ ڤ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  :تعاىلوقال 

  ١٢٥: النحل چۈۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   
: آل عم ران  چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    ڭ  چ :وقال تعاىل أيضاً 

١٣٩  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ :وقال تعاىل 

  ٦٤: آل عمران چچ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  
أن ال نعبد إال { : أي عدل ونصف نستوي حنن وأنتم فيها مث فسرها بقوله :"يقول ابن كثري 
لعبـادة هللا  ال وثنا وال صليبا وال صنما وال طاغوتا وال نارا وال شيئا بل نفرد ا} اهللا وال نشرك به شيئا 

  )١( ".وحده ال شريك له وهذه دعوة مجيع الرسل
فليس يف تسامح املسلمني وجلوسهم مع أهل الكتاب للحوار تنازل عن الثوابت واليت أوهلـا  

  .التوحيد إذ هو الكلمة السواء اليت ال تفاهم بدوا
و قـوة وعدالـة   التسامح يف اإلسالم ليس خنوعاً وال خضوعاً وذلة وضعفاً واستالماً؛ وإمنا ه

 يرض هلـم أن يظلمـوا بعضـهم    منبثقة من الدين الذي يرضي اهللا تعاىل ، الذي خلق مجيع البشر ومل
  .البعض

فاإلسالم شرع التسامح وأوجبه، وطبقه أتباعه يف أورع صورة، واإلسـالم مسـيطر قـوى    
  .واملتسامح معهم ضعفاء وأتباع له 

ال يكون فيها يف غاية القوة، وتبعد الـنفس  كما جند اإلسالم شرع التسامح واإلحسان يف ح
  .البشرية فيه من اإلحسان والتسامح، أال وهو حالة االنتصار بعد املعركة
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٢٩٠

بينما املسيحية منذ نشأا وهي ضعيفة مستعبدة، ولذا نادت للتسامح، وحني قويت شـوكتها  
  .ظلمت وطغت وبغت

  .لوب فتسامح اإلسالم هو تسامح القوي الغالب مع الضعيف املغ
وذلك نسبة ملا ظهـر يف القـرن   ، يدعي الغرب أن التسامح هو مصطلح غريب املنشأ واملفهوم   

  ٠السادس عشر امليالدي من دعوات قام ا جمموعة من املفكرين والفالسفة الغربيني 
وذلك نتيجة للحروب واازر اليت كانت سائدة يف الغرب نتيجة للعنصرية الدينية بني خمتلف 

 ٠النصرانية طوائف 
وهلذا كان التسامح يف الكنيسة الكاثوليكية أمراً متليـه الظـروف،   :" يقول عبد الرمحن بدوي

،ألن سامح مع املذاهب واألديان األخرىأن يت –السياسية غالباً  –فإن اقتضت الظروف : وليس عقيدة 
 )١(."التسامح – وال يقال من الواجب –عدم التسامح سيؤدي إىل شرور أكرب ، فإن من املندوب 

صلى اهللا عليه -إن مبادئ التسامح يف اإلسالم وجدت مع نزول الوحي على الرسول  ةواحلقيق
كاملة واضحة املعامل، وطبقت يف حينها كما تشهد النصوص على أصالتها، ويشهد التـاريخ   -وسلم 

  . على وجودها كواقع يف حياة املسلمني، بل كان أمجل واقع متسامح شهدته البشرية
  .أصيل يف اإلسالم وليس مقتبساً من أحد : أوالًح فالتسام

وليس ناجتاً كردة فعل لظروف قاسـية ال  . أصالة التسامح يف اإلسالم مرتبطة بالعقيدة والتشريع: ثانياً 
  .بل ومتعارض مع رغبات الكنيسة ومقصٍ هلا . متساحمة كما هو يف الغرب

  
سة وعنصرية الدين متمثالً يف طوائفه بعضها مع بعض، التسامح يف الغرب قام نتيجة لظلم الكني

لذا قامت فكرة التسامح على إقصاء الدين عن الدولة واحلياة املدنية باعتبار . )٢( أو جتاه غريه من األديان
أن الدين هو مصدر العنف وعدم التسامح، فلم يكن متصوراً اجتماع الدين ممثالً يف الكنيسة مع مبادئ 

م فإن أحدمها ينفي األخر، فرأى دعاة التسامح أن تدخل الدين يف شؤون الدولة واحلياة التسامح والسال
وذلك أن . يعيق تطبيق التسامح لكوما ضدان، وعليه فالتسامح نشأ كمبدأ على أنقاض سلطة الكنيسة

اهب خال من كل معاين التسامح وتقبل املخالف فمىت ما سيطر مذهب من مذ -ممثال يف الكنيسة-الدين
  .الدين اضطهد اآلخر

وهذا األمر وإن صح تطبيقه على الكنيسة والنصرانية فإنه ال يصح بل يستحيل تطبيقـه علـى   
بعه والفرع بأصله، فالتسامح وجد بوجود ناإلسالم؛ إذ التسامح يف اإلسالم ارتبط بالدين ارتباط املاء ب

دون التسامح وسعادة اإلنسان بل العكس هو ومل يكن الدين اإلسالمي يف يوم من األيام عائقاً  اإلسالم،
                                                

  ٧ص : مقدمة املترجم: رسالة يف التسامح   )  ١( 
 .١٣ص:مقدمة املترجم : رسالة يف التسامح: انظر   )  ٢( 
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٢٩١

الصحيح فما ابتعد املسلمون عن التسامح يف أي فترة من فترات تارخيهم  إىل وجدته مرتبطاً ببعدهم عن 
فلم يكن اإلسالم يف يوم من األيام عدواً للتسامح أو السالم بل على العكس هو نبعهما الصايف، . دينهم

  .ام ومعاهديهم وأهل ذمتهم وهو واحة الطمأنينة ألهله وجري
بـدءاً مـن   . يف اإلسالم التسامح واإلحسان ركنان أصيالن من التشريع واألخالق اإلسالمية

عالقة اإلنسان بأسرته، ومروراً بعالقته مبجتمعه، مسلمهم وكافرهم، مث عالقـة الدولـة اإلسـالمية    
  .رباآلخرين مساملني وحماربني،وانتهاء بعالقته بالبهائم والطيو

فالتسامح واإلحسان يف اإلسالم ليسا جمرد شعارات تقال وتردد يف احملافل واملناظرات، إمنا هـي         
تشريعات وأحكام وقوانني نراها يف الكتاب والسنة، وكتب الفقه، وواقع األمة؛ ولذا نقول إن التسامح 

كان دعـوة إىل التسـامح   مقنن ومشروع بعكسه يف النصرانية؛ إذ أن ما جاء به عيسى عليه السالم 
واإلحسان واحملبة والتعايش السلمي مع الصديق والعدو، لكنه مل يأت بتشريع يوضح كيف يتم ذلـك  

وما هي عقوبة ذلك اخلارج عن التسامح، وما هي حدوده الـيت يعـرف ـا أن    . وكيف يطبق فعالً
  .هم شيئاًالجند من ذلك عند. اإلنسان جتاوزه، بل كيف يطبق داخل اتمع وخارجه

إن التسامح املبىن على احملبة النصرانية هو دعوة فارغة فلكل واحد يصل إىل مكان التشريع أن 
   ٠ميألها مبا شاء

، )١(بدعوى احملبة الفائقـة  كيف حيرض على االضطهاد وحماربة املخالفني وقد رأينا أوغسطني
لباس احملبة والشفقة على أولئـك   ومسعنا عن حماكم التفتيش وكيف أن مفتشيها كانوا يلبسون جرائهم

وكأم ميلكون مفاتيح امللكوت وصكوك اجلنة، ، الضالني وحماولة صالحهم بالقوة ليدخلوا ملكوت اهللا
ولذا قتلوا وعذبوا وأحرقوا وأغرقوا ودمروا وسلبوا وبوا بدافع وبأمر احملبة اإلهلية اليت تسكن الكنيسة 

  . ومتأل رجاهلا 
ر يف تاريخ الكنيسة منذ أن تولت زمام األمر كأمر فعلي، وإمنا كان دعاوى إن التسامح مل يظه

  .ال وجود هلا إال يف آمال املظلومني 
ففي النصرانية احملبة أصل والتسامح فرع عنها وقد يستعاض عن الفرع لضرورة األصل، فـإذا  

ونه طريقهم للسـماء  اقتضت احملبة عدم التسامح فذلك أفضل وأخري للمعذبني من التسامح معهم؛ لك
  .ودخول ملكوت اهللا

التسامح هو جزء من منظومة اإلسالم الكاملة والشاملة للعقيدة والعبادة واألخالق واملعامالت 
ليس يف أي من تلك العناصر شذوذ أو تناقض وليس التسـامح  ، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها

  .دخيالً عليها، وال مقحم ا

                                                
  ٢٣٢ص :راجع   ) ١( 
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٢٩٢

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ : ديان واملهيمن عليها والناسخ هلا، قال تعاىلواإلسالم هو خامت األ
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ںں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 
  ٤٨: المائدة چۇ  ۇ  ۆ  
   .الذي ال يقبل اهللا سواه وال يرتضي ديناً غريهوهو الدين 
ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ      چ   : قال تعاىل 

   ١٩: آل عمران چ                              ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  
   ٨٥: آل عمران چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ :وقال تعاىل

إال أنه مع ذلك ال جيرب عليه وال يكره أحداً على اعتناقه إذ ال فائدة من ذلك االعتناق، ألنـه  
حينها سيكون نفاقاً ال إمياناً؛ فإن اإلميان عمل قليب ليس للقوة سيطرة عليه، وال ميكن انتزاعه بأساليب 

                                    ی  چ  :يقول اهللا تعاىل.الضرب والتعذيب 
  ٢٥٦: رةـــالبق چ                                             

: ی ونس  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  :ويقول تعاىل  
٩٩    

    ٢٢ - ٢١: الغاشیة چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې  چ :ويقول عز من قائل 

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ    چ : تعـاىل ويقول 
  ٢٧٢: البقرة چک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

} ال إكراه يف الدين { : قول تعاىل )): ال إكراه يف الدين((قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل 
ني واضح جلي دالئله وبراهينه ال حيتاج إىل أن أي ال تكرهوا أحدا على الدخول يف دين اإلسالم فإنه ب

 ،بل من هداه اهللا لإلسالم وشرح صدره ونور بصريته دخل فيه علي بينة ،يكره أحد على الدخول فيه
  )١( "ومن أعمى اهللا قلبه وختم على مسعه وبصره فإنه ال يفيده الدخول يف الدين مكرها مقسورا

حرية دينهم يف حدود حرية  –أهل الذمة  –املسلمني ولذلك فاإلسالم يعطي ملواطنيه من غري 
املسلمني الدينية، إذ ال حيق لطرف التعدي على حقوق اآلخر وال خيترق حريته، ما التزم األخر باحترام 
احلريات والعقائد واألخالق العامة، فتكفل هلم احلرية الدينية لكن ليس عن ضعف يف اإلسالم وال عن 

ه من األديان، بل اإلسالم هو املهيمن لكونه دين التوحيد الذي مل يرضـى اهللا  قبول فكرة مساواته بغري
  .ولذا فتظل له اهليمنة على ما عداه من األديان ، ديناً سواه

فالتسامح يف اإلسالم ليس تنازالً عن حقوق املسلمني لغريهم ألجل تقريب النفوس وحتسـني  
عن الثوابت وليس هو قبول للباطل على أنه حـق،   الصورة أمام األخر ليس يف تسامح اإلسالم تنازالً

وإمنا التسامح قانون ثابت يف شريعة اإلسالم كثبات مبدأ التوحيد كعقيدة، وهذا القانون هو مـن اهللا  

                                                
 ]  ١/٣١٨[ :تفسري ابن كثري  )  ١( 
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٢٩٣

خالق البشر والعامل مبا يصلحهم، والذي أخربنا عن كرامة اإلنسان وأمرنا باحترامها، فالتسامح قـانون  
  ٠كان كافراً، فإن اهللا تعاىل أعطاه العقل واإلرادة واحلرية، وسيحاسب وفقهاحيترم كرامة اإلنسان ولو 

أما قضية بناء وإقامة دور للعبادة لغري املسلمني مبا فيها كنائس النصارى فهي من القضايا الـيت  
  .نقل علماء اإلسالم اإلمجاع على حترميها

  :...وذ يف أحكام الذمةأقسام املأخ: فصل :"قال اإلمام ابن قدامة يف الشرح الكبري
إحداث البيع والكنائس وحنوها ورفـع  : ما فيه إظهار منكر وهو مخسة أشياء : القسم الرابع 

أصوام بكتبهم بني املسلمني واظهار اخلمر واخلرتير والضرب بالنواقيس وتعلية البنيـان علـى أبنيـة    
شرط عليهم أو مل يشرط يف مجيع ما  باحلجاز ودخول احلرم فيلزمهم الكف عنه سواء واإلقامةاملسلمني 

  .)١( "يف هذه األقسام الثالثة
ويستثنون من ذلك األراضي اليت فتحها املسلمون صلحا، وصوحل أهلها على بقائها كمـا يف  

  .صلح النيب صلى اهللا عليه وسلم مع نصارى جنران 
  .خالفولكن ال جيوز إعادة بنائها إذا هدمت بالكلية، وهلم يف ترميمها         

  )٢("اإلمام السبكي رمحه اهللا اإلمجاع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغري وجه ال جيوز إعادا نقل"    
بإظهـار  . فمن مل يكن من مواطين البالد اإلسالمية فال حيق له التعدي على حرمة بلد اإلسالم    

كن عبادة عامة، كما مينع من الدعوة شعائره، فهو وإن كان ال مينع من العبادة إال أنه مينع من أقامة أما
  . لدينه ملا يف ذلك من التجاوز حلدود حريته، والسطو على حرية غريه

فالزائر لبالد اإلسالم ال حيق له أن يأيت من بلده إىل بالد اإلسالم، ويقيم كنائسه ويظهر شعائره 
رية املسلمني وإيذاء ملشـاعرهم  ويدعو لدينه الذي مل يكن موجوداً، هذا ليس تساحماً وإمنا هو انتهاك حل

  .وتعد على دينهم
كما ينادي دعاة التحاور وتبادل التجربة الدينية من  –وال جمال للمقارنة بني الغرب وبالد اإلسالم      

إذ الوضع خمتلف بني امللتني واتمعني؛ فالنصـارى أو  " كما نفعل معكم افعلوا معنا " بأنه –النصارى 
. ارتضوا هذا الوضع لكونه حل ملشكالم فهم من أقصوا الدين عن احلياة العامة الغرب باألحرى قد 

لذلك فهو مقصور على الكنيسة والشارع ال صفة دينية له، وهذا اختيار ارتضوه بل هو الذي أخرجهم 
من أزمتهم وحل مشكلتهم، وحقق هلم نوعاً من السالم وأشاع بينهم التسامح، وذلـك أن تـدخل   

الدولة واحلياة كان مصدر عذابات تلك الشعوب، وعليه فهناك ال دين إال يف الكنـائس،  الكنيسة يف 
فحني قامت املساجد يف تلك البالد مل تكن تعدياً على احلرية الدينية للمسيحية أو غريها، وإمنا كـان  

                                                
 .] ١٠/٦١٣[ :  لشرح الكبري حباشية املغيناا  )  ١( 
   .٤٥٨:األشباه والنظائر  )  ٢( 
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يف ديـار  حرية خاصة لطائفة من الناس يف مكان ال يشغله دين آخر، واألمر خمتلف متاماً يف اإلسالم و
املسلمني؛ إذ اإلسالم هو يف كل ركن من بالد املسلمني ويشغل كل شرب منها، وكل ناحية من نواحي 
احلياة هلا مسة اإلسالم الدينية فاملسجد مسته إسالمية،وكذلك الشارع والسوق واملدرسة والبيت؛ إذ ال 

املسلم كما أنـه مسـلم يف   فصل عندنا بني الدين واحلياة،وال حجر للدين يف مكان معني، وعندها ف
املسجد فهوكذلك يف ساحة املدينة، إذ ال يصلح أن يتعدى على حقوقه يف بلد اإلسـالم بـأن تقـام    

  .الكنائس وكأنه مكان خمتلط فارغ من العقيدة والديانة
يكون باحترام خيـار كـل   " افعلوا معنا كما نفعل معكم" وهنا يكون املعىن الصحيح لعبارة 

ا حصر النصارى دينهم يف كنيسة، جيب أن حيترموا إشاعة ديننا يف كل مكان وكل طرف فكما احترمن
ناحية حياتية، فكما لن نتعدى على كنيسة يف الغرب ونقيم مكاا مسجدنا، فال حيـق للنصـارى أن   
يقيموا كنائسهم يف بالد املسلمني الذين يرون هلا حرمة اإلسالم، هكذا يكون التسامح والتعايش وقف 

  .م معتقدات ومنطلقات اآلخريناحترا
فيمنعون من األمور :" عن شبهتم تلك بقوله -رمحه اهللا تعاىل–وقد أجاب الشيخ ابن عثيمني 

  :اآلتية
إحداث كنائس، والكنائس مجع كنيسة وهي متعبدهم سواء كانوا نصارى أو يهوداً، : أوالً

  .اإلسالم فيمنعون من بناء الكنيسة؛ ألن هذا إحداث شعائر كفرية يف بالد
  .إحداث بيع مينعون من إحداثها وهي متعبد اليهود، كما مينعون من إحداث الكنائس: ثانياً

إذا كانوا ال مينعوننا من إحداث املساجد يف بالدهم، فهل لنا أن مننعهم من : فإن قال قائل
  إحداث الكنائس يف بالدنا؟

ن الكنائس دور الكفر والشرك، نعم، وليس هذا من باب املكافأة أو املماثلة؛ أل: اجلواب
واملساجد دور اإلميان واإلخالص، فنحن إذا بنينا املسجد يف أرض اهللا فقد بنيناه حبق، فاألرض هللا، 
واملساجد هللا، والعبادة اليت تقام فيها كلها إخالص هللا، واتباع لرسوله صلّى اهللا عليه وسلّم، خبالف 

  .الكنائس والبيع
ملاذا ال منكنهم من بناء الكنائس يف بالدنا كما ميكنوننا من : قولومن سفه بعض الناس أنه ي

  بناء املساجد يف بالدهم؟
هذا من السفه، ليست املسألة من باب املكافأة، إذ ليست مسائل دنيوية، فهي : نقول: اجلواب

مسائل دينية، فالكنائس بيوت الكفر والشرك، واملساجد بيوت اإلميان واإلخالص فبينهما فرق، 
  .واألرض هللا، فنحن إذا بنينا مسجداً يف أي مكان من األرض فقد بنينا بيوت اهللا يف أرض اهللا خبالفهم

لو كان هناك كنائس موجودة قبل فتحنا البالد واستيالئنا عليها، : بناء ما ادم منها، أي: ثالثاً
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٢٩٥

بنائها؛ ألن البناء إحداث  وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا لكن ادمت هذه الكنائس فإننا مننعهم من
   )١(  ".فنمنعهم منه

والتسامح يف اإلسالم مؤسس ومشرع يف القرآن والسنة وليس ألحد من املسلمني مهما بلـغ  
فال حيق مثالً له أن يتسامح يف أمر هو من حقوق . قدره أن يغري يف مفهومه ويتوسع فيه مبا خيالف أصله 

ففي احملاورة مع أهل الكتاب ال يصح التنازل عن توحيد اهللا الذي هو  اهللا تعاىل اليت ال يصح فيها التنازل
   )٢( .حقه على عباده، وليس هو للمؤمن حىت يتنازل عنه أو يتسامح فيه، كما جاء يف آية آل عمران 

وهلذا فليس من حق أي شخص مهما بلغ من العلم واملكانة أن يوافق على وثيقة تنص على أن 
كالمها موحد، مع ما املسيحيني عليه من تثليث وعبادة لغري اهللا، فـإن يف ذلـك    املسلمني واملسيحيني

  .تساهالً يف غري حمله، يف قبول الوثنية على أا توحيد
كما ال حيق للمسلمني ولو امجعوا على القبول مبساواة التوحيد بالتثليث بأي صورة من الصور، 

ا شعائرهم كما شاءوا يف بالد اإلسالم كمـا يفعـل   فال يقال حيق للنصارى أن يبنوا كنائسهم ويقيمو
فإن ذلك هو حق اهللا الذي شرع التسامح،وأظهر لنا حدوده وضوابطه ومل يـبح  . املسلمون يف بالدهم

  .سبحانه ذلك فليس لنا إباحته
إن تساحمنا كمسلمني هو أمر وتشريع من اهللا تعاىل الواحد وليس لنا إال الطاعـة واالمتثـال،   

. ارى الذين شرعوا هم مبدأ التسامح بأنفسهم وهو قابل للتغيري والتبديل ككل مفاهيمهمالنص سوبعك
ال ثوابت عندهم ، وهذا ليس مرونة وإن مساه البعض كذلك ، وإمنا هو ميوعة ال ثبات هلا وال مصداقية 

  .فيها ؛ إذ ال مصداقية لكل متغري ال أساس ثابت له
مباالة جتاهه، ومعاملة احلق كالباطل سواًء بسواء ، بل إن ليس من التسامح إقرار الباطل أو الال

التسامح املتضمن لإلحسان وحب اخلري يقتضي بيان الباطل باحلسىن، وإيضاح احلق للجاهل به ،وحماولة 
إقناعه، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن يف تركه على باطله دون دعوته للحق وبيان الباطل له 

وحجباً للمنفعة واخلري عنه ، وليس ذلك تساحماً وإمنا هو جتاهل وتقصري ، فالتسـامح يف  فيه إضرار به، 
اإلسالم فعل إجيايب فيه كف أذى ، وبذل ندى ،وإسداء نصح وبيان حق ،ودعوة للفوز برضى اهللا تعاىل 

  .وجنته وهذا كان هدية عليه الصالة والسالم 
فاتاه النيب  لنيب صلى اهللا عليه و سلم فمرضكان غالم يهودي خيدم ا: عن أنس بن مالك قال 

اطع أبـا  : فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له.فقعد عند رأسه فقال له اسلم  صلى اهللا عليه وسلم يعوده
احلمد هللا الـذي  :"القاسم صلى اهللا عليه وسلم فاسلم،  فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول 

                                                
  ]. ٧٧/  ٨[:الشرح املمتع  )  ١( 
كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضـا   قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل: ((قال تعاىل  ) ٢( 

 )٦٤(  ))أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٩٦

  )١( "أنقذه من النار
  .امح بذل وعطاء وعن قوة وإدراك لذلك البذل ، وعزة باإلسالموهكذا فالتس

وليس من اإلحسان للناس أيضاً مساعدم على الباطل، فاإلسالم ينهى عن التعرض للرهبان يف 
 صوامعهم، وينهى عن هدم الصوامع والكنائس وأذية املتعبدين واملنقطعني الذين ال يـؤذون املسـلمني  

و ختاذل عن احلق ونشر الدين ، وليس تنازالً عن الثوابت، وال هو متييـع  فالتسامح يف اإلسالم ليس ه
  .للمبادئ، ولكنه احترام حلق اختيار اآلخر وحريته 

يف اإلسالم التسامح يف ذاته فضيلة يتضمن فضائل أصيلة أخرى مثل العفو والكـرم واجلـود   
  .وإسداء املعروف واإلحسان إىل الغري والعدل معهم 

فقد نشأ كحل ألزمة فاألصل عندهم هو عدم التسامح أو الال تسامح ، والتسامح هو أمر أما يف الغرب 
طارئ عارض، والتسامح يف الغرب نشأ كمفهوم مقبول ومستساغ بناء على نظرية نسبية احلقيقـة ،  
وفقاً ملقولة أن كل البشر خطاؤون ، فاإلنسان يتسامح مع غريه الحتمال أن يكون هذا الغـري علـى   

  .،ولو كان موقناً بأنه هو احملق مطلقاً وغري خمطئ ملا تسامحصواب 
أما يف اإلسالم فالتسامح فضيلة لذاته، وهو ال يتعارض مع اليقني بأننا على حق واألخر علـى  
باطل فإننا نعرف احلق املطلق ونؤمن به، ونثق ثقة تامة بأننا على احلق ، وهو اإلميـان بـاهللا الواحـد    

  .يعاته ونوقن أن القرآن كالم اهللا حقاً ال مرية فيه األحد،ونسري وفق تشر
فالتسامح عندنا ال يتناقض مع احلق، إذ أنه ليس حالً الحتمال كون املتسامح خمطئاً، وإمنا هو 

  .موجود مع اليقني بأن اإلسالم دين احلق ، وأن غريه باطل 
  . ملخالف، وكف األذى عنهمباالة باأي الال" كفي " التسامح يف الفكر الغريب هو تسامح سليب 

التساهل، وعند علماء الالهوت الصفح عـن  :جاء يف املوسوعة الفلسفية العربية التسامح بأنه
  .)٢( "خمالفة املرء لتعاليم الدين

  . )٣( "إننا نتسامح مع األشياء اليت ال نستطيع أن نقف ضدها:"وتقول 
ضعف متمـثالً يف الكنيسـة أو   وهنا التسامح هو يف حال الضعف والعجز، وان كان هذا ال

وهـذا  . فإنه قد توجد ظروف جتعل من الواقع غري املرضي أمرا أقوي من السـلطة ، السلطة احلاكمة
ولعل فيمـا ورد يف الفصـل   ، التسامح هو بالفعل التسامح الذي عرفته الكنيسة يف عصورها املختلفة

  .السابق على إجيازه واختزاله ما يربهن على ذلك
" عامـة بأنـه    -أي التسامح-فالكنيسة الكاثوليكية تعرفه: ور عبد الرمحن بدييقول الدكت 

                                                
 ).١٢٩٠(صحيح البخاري ،ح   )  ١( 
 ].١/٢٥٣:[املوسوعة الفلسفية العربية   )  ٢( 
  ].١/٢٥٣:[املرجع السابق  )  ٣( 
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٢٩٧

فما يتسامح فيه ليس خرياً وال فضيلة، وهلذا فإنه ال ينطوي على استحسـان   " . السماح السليب بالشر 
وملا كان السماح سـلبياً،  . كما أنه ليس شراً مطلقاً، وهلذا ال ينطوي هذا السماح على استنكار مطلق

وهلذا كان التسامح يف . فإنه ينطوي مع ذلك على إقرار باالستهجان، وأن كان يف الباطن ال يف الظاهر
أن  –السياسية غالبـاً   –فإن اقتضت الظروف : الكنيسة الكاثوليكية أمراً متليه الظروف، وليس عقيدة 

 –، فإن من املندوب يتسامح مع املذاهب واألديان األخرى، ألن عدم التسامح سيؤدي إىل شرور أكرب
وليس فيه . أو مساح بأمر ما" كف األذى"فهو يف أفضل حاالته . )١( "التسامح –وال يقال من الواجب 

  .تبادل معروف أو إسداء إحسان
قد طبق من قبل دولة قوية منتصرة ال غالب هلا مـن  " فعلي"أما يف اإلسالم فإن التسامح اجيايب

ك كان حاهلم كان حاهلم يف ظل اإلسالم خري من حاهلم حتت حكم ومع ذل، الناس جتاه ضعفاء مغلوبني
  .والتاريخ خري شاهد على ذلك التسامح، أهلهم النصارى

وال يكتفي يف التسامح اإلسالمي بكف األذى عن املخالف، بل يتعداه إىل احتـرام إنسـانيته   
، فقالوا يا رسول اهللا إنه  هلا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مر عليه جبنازة فقام: و قد روى.وشخصيته

   )٢( " أليست نفسا:"يهودي قال 
ڃ  چ      چ  چ  چ   چ  :كما يشمل العدالة معه ويتعداه لإلحسان إليه وموادته، يقول تعاىل 

  ٨: الممتحنة چڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک    ڇ
فكان يهـدي جلريانـه اليهـود،    ، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مثاالً لذلك التسامح

الغلظـة يف   مبل جند قمة التسامح تكمن يف دعوم باإلحسان، وعد. يف مرضهم مويتفقدهم، ويزوره
  .يقني الثابت بأنه على حق وهم على باطلجمادلتهم مع ال

تساحما دينياً مسـيحياً   سوالتسامح يف اتمعات املسيحية والغربية منها على وجه اخلصوص لي
فأول دعوة للتسامح يف الدولة املسيحية كانت رجـل غـري   ، ولكنه آت من خارج الكنيسة، كنسياً

ينصحه فيها بإلغاء مراسيم االضطهاد ومما " لينسفا"وجه رسالة إىل اإلمرباطور " متستيوس"مسيحي يدعى
وإن الرضـوخ  ، إن سلطان احلكومة ال يستطيع أن يؤثر يف معتقدات اإلنسان الدينية:"جاء يف رسالته 

إنه لينبغي إفساح اال لكل مذهب ، للحكومة يف هذا األمر ال ينتج إال اعترافات حيدوها الرياء والنفاق
دنية أن حتقق سعادة األفراد مجيعا سواء من كانت معتقداته صحيحة ومـن  وإن من واجب احلكومة امل

  .   )٣( "كانت معتقداته سقيمة

                                                
 . ٧ص : لة يف التسامحرسا  )  ١( 
 جلنـائز بـاب القيـام للجنـازة ،ح    مسلم كتاب ا). ١٣١٢(كتاب اجلنائز باب من قام جلنازة يهودي ،ح: رواه البخاري   )  ٢( 

)٨١/٩٦١ .( 
 ].١/٢٥٣:[املوسوعة الفلسفية العربية   )  ٣( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٩٨

جاء يف املوسـوعة الفلسـفية   ، أما التسامح احلديث فهو أيضا قادم من اجلهة املضادة للكنيسة
ـ :"العربية  ذين نبـذوا فكـرة   وحنن ندين بنظرية التسامح احلديثة إىل طائفة من املصلحني اإليطاليني ال

وكان الذي صاغ عقيدة التوحيد املسيحية فاوستوسوتزيي . الثالوث وأسسوا مبدأ التوحيد يف املسيحية
  .)١( "م اإلضطهاد يف حماورا١٥٦٤الذي عرف باسم سوسيتوس وحرمت طائفته اليت تأسست عام 
التسـامح ال   وشدد يف رسائله علـى أن ، مث اعقب ذلك كتابة جون لوك لرسائله يف التسامح

يتحقق إال بفصل الكنيسة حىت السلطة املدنية، مث ظهرت كتابات لعدد من املفكرين العلمـانيني فيهـا   
وهكـذا فهـا   .)٣( ، والتسامح هنا يقوم على اعتقاد نسبية احلقيقة)٢( تطوير ملفهوم التسامح مثل فولتري

  .    ابديل لطغيا التسامح الذي يفتخر به النصارى ليس صادرة عن ديانتهم وإمنا هو
أن هذا التسامح يف منح احلرية الدينية مل يظفر به الغرب إال بعـد  :" يقول الشيخ حممد الغزايل

قرون ولو قدر للمسيحيني يف الغرب أن يتخلصوا من حكم الكنيسة كما ختلص إخوام يف الشـرق  
على أن التسامح الذي سـاد   .أنظف مما هو عليه اآلن " أوروبا " لنجوا من مآس مجة، ولكان تاريخ 

  .)٤( "دول أوروبا، بدأ ناقصاً، وانتهى مشوهاً، وأشرفت عليه نوايا مدخولة
  :فحىت دعوات التسامح تلك يف اتمع الغريب كانت قاصرة من عدة نواحي 

كانت مقتصرة على اتمع األورويب، ومل يسمع عن دعوى التسامح مع اهلنود احلمر، أو مـع  :  أوالً
لمني يف العامل العريب أو حىت التركي، فالتسامح كان تابعا للوالء للحاكم، فاملوايل للحاكم يتسامح املس

  ٠معه ،واملخالف ال تسامح معه 
بل حىت التباكي على االضطهاد ونقده مل يشمل املسلمني، فدي روزا مثالً نقد الكنيسة وبعنف  

م عليها معاملتها لليهود يف أوروبا، ونقد عدم دفـاع  الضطهادها ملخالفيها من أهل امللة النصرانية، ونق
ومل يشر . البابا عنهم وعدم نقده للنازيني كما هاجم حماكم التفتيش، وخباصة أسبانيا لكوا ضد اليهود

. بكلمة واحدة إىل املسلمني الذين كانت حماكم التفتيش موجهة هلم بالدرجـة األوىل  –جمرد إشارة  –
أم مل يكونوا موجودين يف تلك البالد، أو أن ما حصل هلم مل يكن ظلماً بل ومع ذلك مل يذكرهم وك

  .أمراً مرضياً عنده
هذه الدعوة كانت قاصرة حىت يف حصرها يف داخل القارة األوروبية، فإا كانت دائماً تستثين :  ثانياً

  .رم بالنسبة لألخرىطرفاً معيناً من التسامح ، فاملفاهيم عندهم نسبية، جتب بالنسبة لطائفة وحت

                                                
  ].١/٢٥٤:[املوسوعة الفلسفية العربية   ) ١( 
عـرف بعدائـه   . م،يعترب رائد وزعيم عصر التنوير يف فرنسا خاصة ويف أوروبا عامة١٦٩٤امشاعر وفيلسوف فرنسي ولد ع  ) ٢( 

 ٣٠٧ص:نظم الفكر الغريب:أنظر. الشديد للكنيسة وسخريته الالذعة هلا
  ].١/٢٥٤:[املوسوعة الفلسفية العربية :انظر  ) ٣( 
 .٩٩ص : التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم   )  ٤( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٢٩٩

فجون لوك استثىن الكاثوليك من دعواه للتسامح، وكثري من دعوات التسامح كانـت تبـدأ   
بصورة العموم مث تبدأ تستثين طرفاً أو أطرافاً غري مرغوبة لديها، فأحياناً يستثين الكاثوليـك، وأحيانـاً   

  .اإلجنيلكان وأحياناً الربوتستانت وهكذا 
أصدر الربملان اإلجنليزي قانون احلقوق وهو ينص علـى   ١٦٨٨ سنة يف:" ومن أمثلة ذلك أنه

  !!.جعل الربوتستانتية ديناً رمسياً الجنلترا، وحيرم على الكاثوليك القيام بعبادم يف البالد اإلجنليزية 
ويف السنة نفسها صدر قانون التسامح وهو يعطي احلرية الدينية بعض الطوائف وينص علـى  

  )١( !!!"واملوحدين هذه احلرية اليت استمتع غريهم بنيلها  حرمان الكاثوليك

                                                
 .٩٩ص: التسامح بني املسيحية واإلسالم التعصب و  ) ١( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٠٠

  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
موقف النصارى من الشریعة في ظل مفھوم 

  بالمحبة، وموقف اإلسالم منھ
  :وفيه مباحث
  .موقف المسيح عليه السالم من الشريعة: المبحث األول
  :روافد هذه العقيدة :المبحث الثاني

  .ط الشريعة وبدائلها إسقا :الثالثالمبحث 
  .موقف اإلسالم من إبطال الشريعة :المبحث الرابع
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٣٠١

  المبحث األول
  موقف المسیح علیھ السالم من الشریعة

  
ولد املسيح ونشأ يهودياً من بين إسرائيل، وقد طبق عليه الشرع املوسوي منذ والدته يف ختانه           

وملا متت مثانية أيام ليختنوا الصيب مسي يسـوع، كمـا   : "لوقا وتطهريه وتقدميه قربان املولود، جاء يف 
تسمى من امللك قبل أن حبل به يف البطن، وملا متت أيام تطهريها، حسب شريعة موسى، صعد بـه إىل  

أن كل ذكر فتح رحم يدعى قدوساً للرب : أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب يف ناموس الرب 
  .)١( "ل يف ناموس الرب زوج ميام أو فرخي محامولكي يقدموا ذبيحة كما قي

وقد ظل بقية حياته ملتزماً بتلك الشريعة، ومل تذكر األناجيل أنه قال بنسخها أو بتحلله منها، 
بل على العكس كان يأمر بالتمسك ا وفهم مقاصدها، وتنقيتها من حتريف اليهود وإفسادهم هلا، ومن 

  :ذلك
ال تظنوا أين جئت ألنقـض النـاموس أو   : " ريعة ال ناقضة هلاتصرحيه بأن رسالته متممة للش

  )٢( "ما جئت ألنقض بل ألكمل . األنبياء
أمره أتباعه بالتمسك بالتعاليم اليت يأمرهم ا األحبار مع سوء عمل أولئك األحبار، وخمالفتهم 

ـ  :" خاطب يسوع اجلموع وتالميذه قائال  ذحينئ: "ملا يأمرون به س الكتبـة  على كرسي موسـى جل
والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن حتفظوه فاحفظوه وافعلوه ، ولكن حسب أعماهلم ال تعملوا ، ألم 

 . )٣( "يقولون وال يفعلون
  .أمره بتطبيق طقوس العبادة والقرابني كما تأمر ا التوراة دون اإلشارة إىل نسخها بغريها

يـا سـيد، إن أردت تقـدر أن    :" ائالوإذا أبرص قد جاء وسجد له ق:" كما جاء عند مىت
:" فقال له يسـوع  . وللوقت طهر برصه !". أريد ، فاطهر :" فمد يسوع يده وملسه قائال ". تطهرين

 )٤(".بل اذهب أر نفسك للكاهن، وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة هلم. انظر أن ال تقول ألحد
ريعة، بل كان متمسكاً ا حمترماً إياهـا  ويقول شارل جينيرب مؤكدا كون املسيح مل ينقض الش

وعلينا أن ال ننسى ظروف العصر الذي كتبت فيه األناجيل، وما تعكسه من عدم "  :ومطبقاً ألحكامها 
اهتمام املسيحيني بالشريعة اليهودية، مما جعلهم ينسبون إىل عيسى ذلك االحتقار الذي يشـعرون بـه   

ديدة اليت يعارض فيها املسيح علماء فلسطني، وتلك اليت تصـف  جتاهها إال أننا إذا حللنا النصوص الع
كيف كانوا حياولون استدراجه باألسئلة املاكرة ال جند بداً من االعتقاد بأن هناك نزاعاً خفياً مسـتمراً  

                                                
  ).٢٤-٢١: ٢: ( اإجنيل لوق  )  ١( 
  ).١٧:٥:(مىت إجنيل  )  ٢( 
 ).٣-١: ٢٣: ( إجنيل مىت  )  ٣( 
 ).٤:٨:( إجنيل مىت  )  ٤( 
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٣٠٢

كان يسود عالقته م، وعلى أي حال فقد كان حيترم الشرع ويبدي متسكاً به ولكنه مل جيعل منه مهه 
       )١( ."ظهر استعداداً ألن يعطي إهلام التقوى املكانة األوىل قبل تعليمات رجال الديناألول، بل أ

إال أن هذه الشريعة اليت ولد يف ظلها املسيح وسار على جها يف حياتـه، مبينـاً مقاصـد    
م بل مل يرتضها النصارى شريعة هل.واليت أعلن بقاءها. أحكامها، ومصححاً لبعض املفاهيم الباطلة حوهلا

  .أسقطوها وحتللوا منها رافضني اخلضوع هلا
وبولس هو رائد تلك الفكرة، والذي استبدل تلك الشرائع بناموس جديد هو ناموس احملبة، أو 

فاحملبة أصبحت عند بولس هي الشـريعة والفريضـة   " ناموس املسيح" كما يسميه يف بعض املواضع 
   ٠" الوحيدة

  . ة وراجعة إليها، وباإلتيان باحملبة يكمل اإلنسان كل الشرائعفإن الشرائع كلها حمصورة يف احملب
ال تكونوا مديونني ألحد بشيء إال بأن حيب بعضكم بعضاً، ألن من أحب : " يقول يف ذلك 
  .)٢( "غريه فقد أكمل الناموس

  .فشريعة موسى قد خلصت يف وصية احملبة املتبادلة عند بولس
يف  اًد الذي يتلقى األوامر من سيده، بل أصبح ابنا وعضووذلك الن النصراين مل يعد ذلك العب

وذلك االبن هو الوارث احلقيقي ألبيه، وما الناموس والشرائع . عائلة شرطها الوحيد هو احلب املتبادل
إال ذلك العبد الذي يعينه األب كوصي على االبن القاصر يرشده حىت يبلغ، وبعد البلوغ يتحرر مـن  

  .    أمره بنفسه ر، ويقر)الشريعة(وصاية العبد 
مغلقا علينا إيل . ولكن قبلما جاء اإلميان كنا حمروسني حتت الناموس:" يقول يف أحد نصوصه

لسـنا بعـد حتـت    . إذا قد كان الناموس مؤدبنا إىل املسيح لكي نتربر باإلميان. اإلميان العتيد أن يعلن
  )٣( ."مؤدب

ادام الوارث قاصرا ال يفرق شيئا عن العبد مع م: وإمنا أقول: "ويقول يف اإلصحاح الذي بعده
ملـا  : هكذا حنن أيضا . كونه صاحب اجلميع، بل هو حتت أوصياء ووكالء إىل الوقت املؤجل من أبيه 

كنا قاصرين كنا مستعبدين حتت أركان العامل ولكن ملا جاء ملء الزمان أرسل اهللا ابنه مولودا من امرأة 
إذا لست بعد عبدا بل ابنا، : "مث يقول ٤"ذين حتت الناموس لتنال التبين مولودا حتت الناموس ليفتدي ال

   )٥( ". وإن كنت ابنا  فوارث هللا باملسيح

                                                
  .٤٥ص:املسيحية نشأا وتطورها  )  ١( 
  ) . ٨:  ١٣: (  لسابقاملرجع ا  ) ٤( 
 .)٢٥-٢٣:٣( الرسالة إيل غالطية   )  ٣( 
 ).٦-١: ٤: (السابق املرجع  ) ٤( 
 ).٧:٤: (السابق  املرجع  )  ٥( 
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٣٠٣

دور الشـريعة دور  : " ويقول صاحب املدخل إيل الكتاب املقدس شارحاً الفقرات السـابقة 
لد إيل املدرسـة،  يرافق الوور املريب كالعبد الذي أجل ، لعبت الشريعة د: " مث يواصل قائال. )١("عابر

انتقلوا من عبودية الشريعة  "، "وهكذا صار املؤمنون أبناء بروح االبن " مث يقول ". فهيأت ايء املسيح
  . )٢( " إيل حرية أبناء اهللا 

أي مـا  . فالشريعة يف املنظور البولسي والنصراين كانت متطلب لفترة معينة وهي فترة األنبياء
وكانت هذه الشريعة حلكمة، وهلا فائدة يف ذلك الوقت، وهـي تربيـة   . يه السالمقبل عهد املسيح عل

حىت إذا بلغت اإلنسانية مرحلـة النضـج   . البشرية يف مرحلة ما قبل النضوج أو مرحلة طفولة البشرية
بية فإن مرحلة التر. وشبت عن الطوق بقبوهلا املسيح ابنا هللا ـ تعاىل اهللا ـ عندها مل يعد للشريعة فائدة  
يعد حباجة إىل توجيه  قد انتهت، والصغري كرب، وأصبح قادرا وبكامل حريته على اختيار ما يصلحه، ومل

  .املريب الذي هو الشريعة
ويربط بولس بني العهد الذي أعطاه اهللا إلبراهيم وبني البنوة واحلرية؛ بأن هذا العهـد كـان   

ولكن ألم كانوا حتت اخلطيئة اليت . املستحقون لهلليهود باعتبارهم نسل إبراهيم، فهم الوارثون  للعهد 
بل كانوا مبكانة الوارث القاصر الذي مل يبلغ بعد، وهذا . علقت م منذ أخطأ آدم مل ينالوا هذا العهد

القاصر حيتاج إيل وصي يقوم علي شأنه وهذا الوصي كما خيرب عنه بولس من ضـمن عبيـد السـيد    
لعبيد وهذا الوصي هو الشريعة اليت كانت تؤدب اليهود، وتـربيهم،  فكان الوارث يف مرتلة ا. الوارث

حىت تبلغ البشرية مرحلة النضج مبجيء املسيح، فيصبح القاصر بالغا، ويتخلص من وصاية العبد املريب، 
ولكن بولس هنا ال يقول إنه ابن إلبراهيم وارث له، كما هو متفق مع سري القصة، . ويصبح وارثا فعال

لسابق، ولكنه يتجاوز احلدود العقلية واألدبية، ويقول إنه ابن هللا، ووارث له كما يف النص ومع كالمه ا
شريعة اهللا حىت يعتربوا كاخلادم، الذي انتهت مهمته بعد نضوج  ىوهكذا  يتعايل النصارى عل. السابق

  .    االبن، ووصوله ملرحلة احلرية و االختبار
وذلك ألن حريتهم من حرية .  حتكم بشرائع و ال قواننيفهذه احلرية مطلقة الحتد حبدود و ال

وهي حرية مستمدة من حمبة اهللا تعايل غري احملـدودة  . اهللا الذي منحهم إياها، ورضي أن يشاركوه فيها
لسنا أمام حرية من الدرجـة  :" يقول اخلوري بولس . وبناءا عليه فال حد حلرية أحباء اهللا و أبنائه. هلم

  .)٣( "حرية متطلبة ألن ال حدود علي طريق احملبة  الثانية بل أمام 
  )٤( "أجل، حدود احلرية املسيحية هي حدود احملبة وهل للمحبة من حدود  ؟ : "ويقول أيضا

                                                
 ].٥/٢٥٠:[املدخل إيل الكتاب املقدس  ) ١( 
 ] ٢٥١/ ٥:[ املدخل إيل الكتاب  املقدس  )  ٢( 
 ].٥/٢٥٥:[املدخل إيل الكتاب املقدس  ) ٣( 
 ].٥/٢٥٥:[ لسابقا املرجع  )  ٤( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٠٤

  .    إذا فهذا النصراين ال يرى حدودا للمحبة ويقيس عليها احلرية الناجتة عنها، فكالمها بال حدود
ألن من أحب غريه فقد أكمل الناموس ألن ال : " باحملبة  ومن أقوال بولس يف استبدال الشريعة

وإن كانت وصية أخرى هي جمموعـة يف هـذه   " تزن والتقتل وال تسرق ، ال تشهد بالزور، ال تشته
  . " احملبة ال تصنع شراً للقريب فاحملبة هي تكميل الناموس ".أن حتب قريبك كنفسك : " الكلمة 

 حمبة القريب، وهي الفريضة الوحيدة على املسيحي وهي فعند بولس الشريعة كلها ملخصة يف
  هنا حمبة خاصة ، أي احملبة القائمة بني أفراد اجلماعة املسيحية، املتبادلة

ألنـه وإن كانـت   :" جاء يف معجم الالهوت الكتايب تعليقا على موقف بولس من الشريعة 
تقادمت، إال أن املثل األعلى األخالقي يف  القواعد الشرعية والطقسية اخلاصة بتنظيمات بين إسرائيل، قد

  . الوصايا ال يزال قائماً ، ملخصاً يف وصية احملبة، اليت هي متام الشريعة وكماهلا
إال أن هذا املثل األعلى عينه ينفصل عن التدبري القدمي إذ إنه حبضور املسيح، الذي حققـه يف  

  )١( "شريعة املسيح " حياته، قد حتول إىل ما هو أمسى ذلك املثل، وقد صار 
وال خيفى ما يف كالم بولس هذا من إسقاط للتكاليف، واالستهانة بشرائع اهللا تعاىل، فإنه يدعي 

  .أن احملبة متنع من فعل احملرمات املنصوص عليها يف العهد القدمي 
ونقول أن تلك احملرمات اليت ذكرها، وإن كانت احملبة الصادقة متنع من فعلـها للمحبـوب،   

تبار أن احملبة متنع من فعل الشر للمحبوب، سواء كان هذا الشر سرقة أو شهادة زور أو قتل وانتهاك باع
عرض أو غري ذلك، إال أن النهي عن تلك الشرور غري متعلق بالقريب أو احلبيب فقط، وإمنا النهي عنها 

حق الكافر كما هـي يف   عام ، فالسرقة مثالً حمرمة يف حق القريب والبعيد، واحلبيب والبغيض، بل ويف
حقاملؤمن، فهي حمرمة لذاا ال لذات املتضرر منها، وكذلك بقية احملرمات، وحصرها يف القريب هـو  

ڭ  ڭ   ڭ    ڭچ متابعة للفكر اليهودي الذي ترىب عليه بولس والذي أخربنا القرآن عنه يف قوله تعاىل 
   ٧٥: نآل عمرا چۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

كما أن هناك أنواعاً من الواجبات واحملرمات ال تتعلق باآلخر حىت يقال أا تابعة حملبته، وذلك 
مثل اخلتان، وحترمي أكل حلم اخلرتير، وأمثاهلا، مع العلم أن بولس أسقط هاتني الشريعتني، فألغى اخلتان، 

  .ة وشريعة وأباح أكل حلم اخلرتير ، وذلك يف سياق حتريفه لدين اهللا عقيد
واحلاصل أن النصارى ال يرون دينهم دين عبادة وشرائع وإمنا هو دين أخالق وسلوك وحيـاة  

  .مستقيمة وفق احملبة املتبادلة 
املسيحي باحملبة؟، ماذا يبـاح   أما مفردات ذلك السلوك احليب وحدوده، ومبعىن آخر كيف حييا

سيحيون أا متروكة هلم ال يتناسـب أن تكـون   ؟، وماذا حيرم عليه ؟، ومىت يعاقب؟، فهذه يرى املله
شريعة احملبة، ألن احملبة تتطلب احلرية، وهذه احلرية هي تبع للمحبة  عحمددة بصيغة االلتزام من قبل اهللا م
                                                

  .٤٤٧ص : معجم الالهوت الكتايب   )  ١( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٠٥

  .غري احملدودة حبدود أو ضوابط أو قيود عليها
وصية احملبـة،  يركز النصارى على أن املسيح مل يترك شريعة عملية سلوكية كاملة، وإمنا ترك 

وأعطاهم الروح القدس الذي هو احملبة ذاا ليسكب فيهم من مواهبه حىت حيققوا تلك الوصية، الـيت  
  ".اهللا حمبة "مياثلون فيها اهللا إذ 

  .ويف قاعدة سلوكه" حمبة " والنصراين هو الكائن الشبيه هللا يف طبيعته 
يف احلياة؛ أي ما هـي الشـريعة    أما كيف يعرف النصراين آليات حتقيق تلك الوصية وضبطها

فدعواهم يف ذلك أن املطلوب من النصراين إدراك . أوامر، حمظورات، عبادات! الشاملة ملتطلبات احملبة ؟
  .مقصد وإرادة اهللا، مث التشريع لنفسه مبا يوافقها

يتمثل اإلنسان الوريث القصد اإلهلي األصلي ويغترف منه بابتكـار  :" يقول األب مشري عون
ته اخلاصة مجيع التدابري اليت يرتأي فيها أا توائم هذا القصد اإلهلي يف زمن من األزمنة ووضع من حري

  )١( "األوضاع وحال من األحوال
فأساس احلرية املسيحية هو اإلخالص واملعاناه يف البحث عن أفضل طريق :"ويقول فارس فايز 

  .  )٢( "يعرب عن فكر املسيح
ك ما يعرف حبقيقة الشريعة أو الشريعة احلقيقية، وهـي إرادة اهللا،  وفلسفة ذلك عندهم أن هنا

  .وعليه فهي شريعة وحقيقة ثابتة ال تتبدل وال تتغري؛ إذ إرادة اهللا ثابتة
والشريعة املسيحية "وحبسب تلك الشريعة احلقيقية تقاس نسبة صواب الشرائع الوضعية البشرية 

  .كان حقاً وملزماً وما خالفها كان خالف ذلك فما طابق تلك احلقيقة " الكنسية من ضمنها
أن الشرائع الوضعية؛ أي اليت يسنها البشـر، حيكـم   :" جاء يف مقدمة جمموع الشرع الكنسي

عليها وتقدر مرتلتها مبقابلتها مع الشريعة احلقيقية أو باألحرى الشريعة اإلهلية، فإذا كانت مطابقة هلـا  
أما إذا تعارضت مـع  . ة يف ألسنة البشر وهي قومية يف نظر اهللاكانت عبارة عن منطق الشريعة الطبيعي
وإذا اتفقت شرائع البشر حقاً مع شريعة اهللا أقرها اهللا وثبتـها  . الشريعة الطبيعية فال قيمة هلا يف نظر اهللا
  .)٣( "لوضعها الشريعة احلقيقية يف صيغة قومية

رية وال تنقض مهما طال عليها األمـد  وملا كانت الشريعة احلقيقية ثابتة غري متغ:" كما يقول
  ... فهي ذات قوة شرعية أبدية عامة

أما الطاعة التامة املطلقة فهي واجبة لشريعة . فالطاعة إذاً لشرائع البشر ليست مطلقة بل نسبية
والنتيجة املنطقية إذن أن شريعة اهللا هي القياس احلقيقي لصحة أو فساد، لصدق أو بطالن شـرائع  . اهللا

                                                
 .٢٧٣ص: اإلسالم واملسيحية حبوث يف نظام القيم املعاصر  )  ١ (
 .١٦٣ص:األخالق املسيحية  )  ٢( 
 . ٣٤ص : جمموع  الشرع الكنسي أو قوانني الكنيسة املسيحية اجلامعة اليت وضعها اامع املسكونية واملكانية املقدسة   )  ٣( 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٠٦

  .   البشر
احلقيقية وتتالءم معها جديرة باالحترام واملراعاة كشـريعة   عوكل شريعة بشرية توافق الشرائ

  )١( ."مصدرها إهلي ، وكل شريعة تتعارض مع الشريعة احلقيقية وتناقضها تستحق اإلمهال واالزدراء 
دراك إرادة إال عند إ -اليت هي مقياس صواب الشرائع–وال ميكن مطابقة تلك الشريعة احلقيقية 

اهللا ومقاصده، ويرى النصارى أم هم من أدركوا تلك احلقيقة وعرفوا تلك املقاصد والغايات اإلهلية، 
بفضل جتسد اإلله، ومعاشرته هلم، وعالقته اخلاصة م، مما أنشأ بينهم وبني اإلله قرابـة ،وصـداقة،   

 -ح يف احلقيقـة ابـن اهللا األزيل  وملا كان يسوع املسي:"جاء يف مقدمة جمموع الشرع الكنسي. وأخوة
فقد كشف لنا إرادة اهللا بعد أن اختذ جسداً لتكون مبدأً وقانونـاً   –الكلمة املساوي لألب يف اجلوهر 
ـ  الشعورنا وتأثرنا ورغائبنا وأعمالن  اوبعبارة أوضح أنه أظهر لنا شريعة اخلالص، شريعة اتصالنا واحتادن

  .قنا من البشر يف مجاعة الرب والصالحباهللا وتعاهدنا على عمل اخلري مع رفا
إن الناس الذين يؤمنون باإلعالنات اإلهلية، ويعتصمون من كل قلبهم بإرادة اهللا، املعلنة بيسوع 

ويطلب منهم من كل وجهة أن يفكروا وأن يشعروا وأن يتـأملوا  . املسيح، يؤلفون اجلماعة املشاة هللا
جياً حسبما ينطبق على تعاليم يسـوع املسـيح وشـرائعه    داخلياً يف نفوسهم وأن تصدر أعماهلم خار

  . فإن إرادته هي الشريعة للجماعة املشاة هللا، ووصاياه
  : إن شريعة املسيح أعطيت لإلنسان بالنسبة إىل وجوه احلياة الثالثة أعىن 

  .بالنسبة إىل الفكر   -١
  . بالنسبة إىل الشعور    -٢
  .)٢( "الداخليني وإىل عملها وسلوكها اخلارجينيبالنسبة إىل رغبة اإلرادة وعزمها   -٣

وتلـك  . فهم تلقوا مقصده منه مباشرة، بدون واسطة واكتملت الصورة بوصـاياه وبصـلبه  
باعتبارها مقصد اهللا من " املقاصد ومبعىن أخر الشريعة احلقيقة اليت هي إرادة اهللا تتلخص يف شريعة احملبة 

  .لفداءذلك املقصد با مإجياد اإلنسان، وإمتا
  : هلا غايتان من التشريع ومها " احملبة " وتلك الشريعة 

  .حتقيق اخلالص لإلنسان  -١
 .االحتاد به عن طريق طقوس العبادة  -٢

ما يريد اهللا أن مينحه لإلنسان ال يتوقـف عنـد   : " يقول صاحب املدخل إىل الكتاب املقدس
بل يريد أن مينحه . له شعائر العبادة  إمكان احلصول على سعادة بشرية تساعده لكي يعرفه وحيبه ويقدم

هذا اهلدف األخري ... املشاركة يف حياته اخلاصة، هذا هو خمطط احلب الذي كشف اهللا عنه منذ اخللق 
                                                

  . ٣٥ص : السابقاملرجع   ) ١( 
  .٣٦ص : لسابقاملرجع ا  )  ٢( 
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٣٠٧

  .  )١( ."احلميمة] الثالوث [ يتجاوز كل ما عند البشر من أحالم فهو يفترض وصوالً إىل حياة 
. ا على هذين اهلدفني باعتبارمها هدفا وغايتا اإللهوبذا فالشريعة النصرانية تركز يف كل طقوسه

  .غايتها حتقيق ذلك االحتاد واالنصهار بني اخلالق واملخلوق ويظهر ذلك جلياً يف األسرار الكنسية، اليت
من بني مجيع الشرائع البشرية إذ إا حتقق . الصحيحة" الوضعية " وعليه فالشريعة املسيحية هي الشريعة 

  .إذ هي صورا يف قرارات البشر. طابق مقاصده، وبذلك تصبح شريعة إهليةإرادة اهللا وت
  
  
  

                                                
  ]. ٣٦٥/   ٣:[املدخل إىل الكتاب املقدس   )  ١(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٠٨

  المبحث الثاني
  روافد ھذه العقیدة

    
إذا نظرنا إىل قضية إسقاط الشريعة، وخفوت احلرص على العمل التعبدي املشرع، وااللتـزام  

النصرانية، وكتابات منظـري   بوصايا الدين وتشريعاته، جند القضية منطلقة من رافدين اثنني يف العقيدة
وهذان الرافدان قد يكونا مها املؤثران معاً يف البعض، أو أحدمها يف البعض اآلخـر مـن   .تلك العقائد
  . النصارى

ترسيخ مفهوم مكانة النصراين من اهللا وتطور حاله من العبودية إىل أن يصبح حمط اهتمام :  الرافد األول
  .مكانة االبن احلر، والسعي لنيل الشراكة مع اهللاورعاية وكامل حمبة اإلله، وتبوئه 

واستحالة اجتماع النبوة واحلرية والشراكة اإلهلية مع العبودية واخلضوع للنـاموس واألوامـر   
  . والنواهي 

فإن النصارى جيعلون بناًء على تعاليم بولس تقابالً ضدياً بني العمل واإلميان، وبـني الشـريعة   
. كما يقيمون ذات التضاد بني العبودية والبنوة، وبني الشريعة واملسـيح . حملبةواحلرية، وبني الشريعة وا

والعبودية عندهم مردها للشريعة، والبنوة اليت هي بنوة احلرية الوارثة مبناها على احملبة اإلهلية، وعلـى  
  . )١( أساس هذا الفكر فالشريعة ال جتتمع مع احملبة اليت تولد البنوة واحلرية

ر شريك ألبيه يف التشريع لنفسه وله مطلق احلرية يف اختيار ج حياتـه، وطريقـة   فاالبن احل
كابن حر مؤيد "إرضائه ألبيه، فهو الذي يسن لنفسه يف هذه احلياة القوانني والشرائع اليت يرى ببصريته 

بة حلـال  أا تناسبه، فالفرائض اإلهلية الصارمة ال تتناسب مع حاله، وإمنا كانت مناس" بالروح القدس
فهذا االبن يسعى لكمال الشراكة مع اهللا وهي غايته، ولـيس إمتـام مقـام    . العبيد اخلاضعني اخلائفني

العبودية وأداء حقها مبقصود لديه، فإن القربات والطاعات لديه اختيارية وليست إجبارية إذ هو ابـن  
قيقها، وال يناسب الساعي والشراكة مع اهللا هي هدفه يف هذه احلياة ولذا يسعى لتح. وحبيب وشريك

  .لنيل الشراكة اإلهلية أن يرجع خاضعاً ألوامر ونواه
إن حرية املسيحيني تالميذ املسيح تستمر وتقـوى بقـوة   :"جاء يف كتاب التجسد فيض احملبة

الروح القدس الذي هو ر املاء احلي الذي جيري فينا ويسقي كل ثنية من ثنايا كياننا وكل ناحية مـن  
إذاك ال تعود شرائع اهللا، وال أي شريعة أخرى، تبدو كأا واجب يفرض علينا، بل جمرد . تنانواحي حيا

عندما نتحرر وحنب نرتقي بفرح أي سلم لنصل إىل مشاهدة وجه ، سلم تساعدنا على االرتقاء إىل اهللا
  .)٢( "اهللا حبيبنا 

                                                
  ).١٤:  ٦)(١٣-٢: ٣)(٧-١: ٤)(٢٦-٢٢: ٣) ( ٣١: ٥،  ٢١: ٥:( غالطية: انظر   )  ١( 
 .٨٨ص : التجسد فيض احملبة   )  ٢( 
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٣٠٩

يف . اخلالص االقوانني لتهبنيف امللكوت ، ال جمال بعد ألن نضع ثقتنا بالشرائع و:"ويقول أيضا 
فاإلنسان . العهد القدمي ويف سائر الديانات واملناهج األخالقية، يقاس الرب وفق األمانة للشرائع والقوانني

أما يف اإلجنيل املقدس، فالرب هو نعمة من اهللا، هو حمبة اهللا اليت حترر . البار هو اإلنسان الذي يتبع الشرائع
  )١( "طاةاملستعبدين وتفك قيود اخل

يضعوا ألنفسـهم مـا يريـدون    منحتهم احلرية ألن احملبة اخلاصة والنبوة اليت ناهلا النصارى ف
  .وحيذفون ما ال يريدون

إنه ليس صحيحاً على اإلطالق أن هناك جمموعة معينـة  ٠٠٠:" يقول وليم كلي يف هذا املعىن 
ساس اإلسرائيلي الذي وضع الناموس ذلك كان األ. من الواجبات علينا أن نتممها لكي حنصل على الرب

أمامه واجبات معينه كان عليه أن يتممها ليحصل على احلياة، ومع ذلك فهو مل يتمم تلك الواجبـات  
مطلقاً ومل يستطع الناموس إال أن يدينه وحيكم عليه، لكن األمر خمتلف عن ذلك كل االختالف فيمـا  

د لنا أننا أوالد اهللا وأن اهللا أبونا كما أنه أبو ربنـا  يتعلق باملسيحي وهذا يوضحه لنا الوحي عندما يؤك
يسوع املسيح مع هذا الفارق وهو أنه أبو ربنا يسوع يف حدود استحقاق شخصه اإلهلي أمـا حنـن   
فبأفضال النعمة وحسب، ولكن أليست علينا واجبات ؟ وما هي ؟ أا واجبات أوالد اهللا، لقد جـيء  

اجبات وإال فمهما أدينا من واجب هل ميكننا أن نصل بذلك إىل درجة بنا إىل نسبة تسمو فوق مجيع الو
لقد صـرنا  . تقارن بنسبة صريورتنا أوالد اهللا ؟ طبعاً كال، ولذلك فنحن دائماً فوق مستوى الواجبات

وقد حصلنا على هذه النسبة العجيبـة  . قريبني إىل اهللا قرباً لن يستطيع أن يوصلنا إليه أي واجب نوفيه
أبناء الغضب كالباقني، ولكن اهللا تبارك امسه، أعطانا  –نعمة السامية حينما كنا يف أردأ حاالتنا بفضل ال

  .حياة يف ابنه، وإا حلياة تقصر دوا مجيع الواجبات
هذه حقيقة مباركة على الكثريين أن يعرفوها، وهي أن واجباتنا تصدر عن نسبة قائمـة قـد   

لنحصل على تلك النسبة، أن واجباتنا ال تدخلنا يف النسبة بل النسـبة   صارت لنا فعالً، ال أننا نقوم ا
وما كان ممكناً أن يكون  –ونسبتنا القريبة املباركة . هي اليت حتدد نوع الواجبات اليت تالئمها وتليق ا

  .)٢( "مؤسسة على كوننا اآلن أوالده –لنا أقرب منها
لة السيد املسيح على األرض، كما وصفها لقد كانت رسا:"ويقول صاحب التجسد فيض احملبة

جاء . اإلجنيل الكرمي، تأليه اجلنس البشري وحترير كل إنسان من أي استعباد، حىت من استعباد الشريعة
فالعبـد  . السيد املسيح ابن اهللا ليقود البشرية إىل ملكوت اهللا، إىل حرية أبناء اهللا، اليت هي حرية احملبـة 

  .حيا يف احملبة ويصنع إرادة أبيه عن حمبةيطيع أوامر، أما االبن في
التحرر هو يف احملبة، يف نظر السيد املسيح، واحملبة، إذ تأيت من اهللا وتنسكب على البشر جتعلهم 

                                                
 .١٤٨ص: السابق املرجع  )  ١( 
  .٢٠٥ص  : عشرون حماضرة يف شرح رسائل يوحنا الرسول  )  ٢( 
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٣١٠

  .)١( "مشاركني يف حياة اهللا وكيانه وحريته
لى واإلنسان حييا ع. لقد جاء املسيح ابن اهللا ليجعل كل إنسان حييا على مثال اهللا:"كما يقول

ة ،تلك اليت مل جيرؤ نيب وال مؤسس ديانة علـى  يإن أعظم الوصايا وأقرا إىل األلوه. مثال اهللا باحملبة 
  )٢( "النطق ا

للحرية املسيحية املفرطة، هو اعتقاد اخلالص بالفداء، وهو رافد وعامل قوي على : الرافد الثاين
و نتيجة منطقية بل حتمية لعقيدة اخلالص، االنطالق يف حرية تامة، واالنفالت من كل شرع وقيد، وه

فكيف نريد ممن يعتقد أن اإلله قد نزل ورضي بالعذاب والصلب، وفسر ذلك أنه كان بدافع من حمبته 
له لغرض خالصه وإسقاط اخلطيئة عنه ومحل ذنوبه عنه، كيف نريد منه أن يظل يطلب النجاة يف صيام 

  !.وصالة أو االنتهاء عن رغباته وشهواته؟
ه ومحلـه  بإن اهللا يف نفس اإلنسان أعظم وأجل مما تصوره النصرانية إذ أن قضية نزوله وصـل 

للخطيئة، ال ميكن أن جيتمع يف النفس مع اعتقاد أن اإلنسان ال يزال حباجة إىل بضع ركعات تنجيه أو 
  .صيام أيام معدودات، أو االمتناع عن رغبة فيها لذة حاضرة لذلك الذي صلب اإلله إلسعاده

إن هذه العقيدة قد غلبت يف نفس النصراين جانب الرجاء على جانب اخلـوف، بـدرجات   
  .    متفاوتة قد تصل عند كثري منهم حلد انعدام اخلوف من اهللا تعاىل والثقة التامة يف السعادة األبدية

فتصور اإلله كما يف النصرانية عاشق مغرم بالنصارى، متهور يف حبه لدرجة إزهـاق روحـه   
ل سعادم ، ال جيتمع معه خوف ذلك احملبوب منه، أو توقع معاقبته إياه رد أكل أو شـرب، أو  ألج

فإنه قد . حىت ارتكاب الفاحشة، بل قد يصل األمر إىل عبادة غريه معه مع أمن عقابه ورجاء عظيم ثوابه
  . ا بامسه فداهم وأظهر حبه هلم وهم يف غاية البعد عنه واجلهل به، فكيف وقد عرفوه، وتغنو

وهذه القاعدة ذكرها يوحنا ، إن طغيان اعتقاد احملبة والرجاء، حميا اخلوف من النفس النصرانية
  . )٣( "ال خوف يف احملبة، بل احملبة الكاملة تطرح اخلوف إىل خارج : "إذ يقول يف رسالته األوىل

  .وهذا هو األمر املتوقع ممن ال خياف حصول عقاب أو فوات لذة
ففي اللحظة . هكذا أحبنا املسيح حىت موته:" كتاب التجسد فيض احملبة ذا الشأنوقد ورد يف

إن حمبة كهذه ووصية ملمارسة . األخرية من حياته وهو على الصليب غفر لقاتليه وللص التائب عن ميينه
  .احملبة على هذا النحو ال ميكن أن يتصورها وميارسها إال كائن إهلي وكل من تأله به 

د املسيح هو حقا من اهللا، ويريد من أتباعه أن يكونوا إهليني على مثاله ويقوموا بأعمال إن السي
ويف . هذا النوع من احلب الذي ال حدود له وال شروط هو احلب الوحيد الذي حيرر اإلنسـان . إهلية 

                                                
 .٨٨ص :فيض احملبة  التجسد  )  ١( 
 ..٨٨ص:لسابقاملرجع ا  )  ٢( 
  ).١٨: ٤: ( رسالة يوحنا األوىل  )  ٣( 
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٣١١

  .)١("هذه احلرية يتاح لنا ليس تتميم وصايا اهللا وحسب، بل أيضاً تتميمها بعفوية وفرح
سنة متمثال يف إسقاط الشريعة، وهـي نتيجـة    ٢٠يجة ذلك جنده بعد وفاة املسيح حبوايل ونت

وإن كان مشكوكاً يف التاريخ واحلدث، إال أن وقوعه سـواء ذلـك   . حتمية العتقاد الفداء واخلالص
وكأين بكل . التاريخ أو بعده بعشرات أو مئات السنني، هو نتيجة منطقية لرسوخ ذلك الفكر اخلالصي

  .)٢( "إن كان بالناموس بر فاملسيح إذاً مات بال سبب : " احد منهم يردد يف نفسه مقولة بولس و
  

                                                
 .٨٨ص : التجسد فيض احملبة   )  ١( 
  ).٢١:  ٢:( غالطية  )  ٢( 
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٣١٢

  المبحث الثالث
  إسقاط الشریعة وبدائلھا 

     
إن النصارى الذين غريوا هدف رسالة املسيح عليه السالم من نيب مبشر إىل إله فادي، مل يرضوا 

  . فوها وحتللوا من شرائعها شيئاً فشيئاً بتلك الشريعة اليت تربطهم باليهود، فحذ
وكانت اخلطوة األوىل للتحلل من شريعة موسى، كما يذكر سفر أعمال الرسل، يف أول جممع 
يعقده النصارى، وهو جممع أورشليم أو جممع الشيوخ، وهذا امع عقد حبضـور بعـض احلـواريني    

ويعقوب بن حلفي احلواري مـن ضـمن   والرسل باإلضافة إىل بولس، وكان بطرس كبري احلواريني، 
  .احلاضرين

وعقد هذا امع كما تذكر الرسالة بسبب اعتراض بولس وبرنابا على مطالبة بعض النصارى 
  .من اليهود للوثنيني الذين يريدون الدخول للنصرانية باخلتان وااللتزام بشريعة اليهود

شـريعة  ( عقوب بإسقاط الناموس ويف هذا امع كما تزعم الرسالة قام احلواريان بطرس وي
واإلبقاء منه على بضعة أمور يتحرز منها الوثين عند دخوله يف النصرانية وتكفيه عـن اخلتـان   ) اليهود

  .وغريه من شرائع
والزنا، وأباحوا ما ) اليت تذبح هلا ( الدم ، املخنوق، جناسات األصنام : ( وهذه احملرمات هي 

  ".اخلرتير عداها من أمور مبا فيها أكل حلم
واعترب بذلك قراراً من الروح القدس موحي به إليهم، وبذام حيمل صفة اإللزام لكونه قـراراً  

  )١( .إهلياً
وقرار امع يدل على موافقة شيوخ النصرانية يف حينها وهم بطرس ويعقوب على هذا النقض 

بطرس يف هذا الشأن إذ كان للشريعة، بيد أن هذا يتناقض مع ما ذكره بولس نفسه من أنه اختلف مع 
األخري يرى أن اخلتان واجب، والناموس ملزم للنصراين، وهذا اخلالف ذكره يف رسالته إىل أهل غالطية 
اإلصحاح الثاين، كما يذكر أن من قرارات امع الفصل بينه وبني بطرس لينادي كل واحد باإلجنيـل  

بطرس يدعو يف حميط اجلماعة اليهودية، ويوجـب   الذي يعتقده صواباً يف اجلماعة اليت يرتضيها، فكان
إذ هي خاصة باليهود وملتزمة بالشريعة مع تعديالت (العمل بالناموس، وهذه هي حدود دعوى املسيح، 

  ).املسيح عليها
يف حني كان بولس يدعو الوثنيني، ويسقط الشريعة، ويشري إليها بإجنيل الغرلـة، باعتبـار أن   

:" يقول يف رسالته ألهل غالطية. به وبإبطال تطبيقه يبطل ما دونه من شرائعاخلتان فرض جيب االلتزام 
بل بالعكس، إذ رأوا أين اؤمتنت على إجنيل الغرلة كما بطرس . فإن هؤالء املعتربين مل يشريوا علي بشيء

                                                
 .رسالة أعمال الرسل اإلصحاح اخلامس عشر : انظر  )  ١( 
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  )١( ."فإن الذي عمل يف بطرس لرسالة اخلتان عمل يف أيضا لألمم. على إجنيل اخلتان
كر أيضاً أنه كان حيمل إجنيالً يبشر به الوثنيني، وقد عرضه على كل واحـد يف  مث إن بولس يذ

،فهل استطاع بولس خداع احلواريني ليستخلص منهم ذلك البيان؟، وهل خدع )٢( أورشليم على حده
أم أن القضية كلها من . برنابا كذلك قبل أن يكتشف األخري أمره وينفصل عنه بعد امع بفترة وجيزة؟

  .إلسقاط الشريعة؟) لوقا(بولس وتلميذه  تأليف
إن التزييف اهلائل والتزوير الذي أصاب تلك الفترة من تاريخ النصرانية ليجعل اإلنسان يقـف  
متشككاً من كل شيء فيها؛ ولذا ال نستغرب إن وجدنا بعض علماء الغرب يشك يف وجود شـخص  

  .إمنا نثق بوجوده ألن القرآن قرر ذلكاملسيح، وحنن 
ودة إىل قرارات جممع أورشليم جند أن بولس مل يلتزم ذا امع؛ إذ جنده يف رسـالته إىل  بالع

من كـل  ) حر(أهل كورنثوس يبيح ما ذبح على األوثان كنموذج لبقية احملرمات، ويرى أن املسيحي 
مـع احملبـة   حمرم، وإمنا هو باستعماله تلك احلرية مينع نفسه مما ال يوافقها وال يفيدها، أو ما يتعارض 

  .املتبادلة اليت جعلها بولس الفريضة الوحيدة على النصراين
كـل  . " ، لكن ليس كل األشياء توافق"كل األشياء حتل يل :" " يقول يف إباحته لتلك اللحوم

ال يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد مـا هـو   . ، ولكن ليس كل األشياء تبين"األشياء حتل يل 
للـرب األرض  " امللحمة كلوه غري فاحصني عن شيء، من أجل الضمري، ألن كل ما يباع يف . لآلخر

مألها، وإن كان أحد من غري املؤمنني يدعوكم، وتريدون أن تذهبوا، فكل ما يقدم لكم كلوا منه غري 
فال تأكلوا مـن أجـل ذاك   " هذا مذبوح لوثن :" ولكن إن قال لكم أحد. فاحصني، من أجل الضمري

، ليس ضمريك أنت، بل ضمري "الضمري" أقول ". للرب األرض ومألها" ألن . مريالذي أعلمكم، والض
  .)٣( "ألن ملاذا حيكم يف حرييت من ضمري آخر؟. اآلخر

وهو هنا يلتزم بأنه ال شريعة إال شريعة احملبة املتبادلة فاحملرم إمنا حرم ألجل احملبة؛ إذ إنـه هنـا   
ا خاف اإلنسان من رؤية من ال يرى أباحتها له، فإنه عندها يرى أن اللحوم املذبوحة للوثن حالل إال إذ

   ٠وليس ألجل اهللا . ال يأكل حىت ال يدخل يف نفسه الشك، فهو يتركها ألجل الناس حبجة حمبتهم
بعد أن أوضح ألهل كورنثوس أن من يعرفون حقيقة األصنام وأـا  :" يقول القس فايز فارس

من اللحم والطعام املقدم هلم أياً كان، حىت ولو كان مذبوحاً لوثن، ليست آهلة فعالً، ميكنهم أن يأكلوا 
لكنه حذرهم يف نفس الوقت لئال تكون هذه املعرفة سبباً يف كربيائهم فيسيئون إىل من ال يعرفون هذه 

أي أن ).  ٩: ٨كـو  ١" ( ولكن انظروا لئال يصري سلطانكم هذا معثرة للضعفاء " احلقيقة فيتعثرون 
                                                

 ). ٨:٢: (غالطية  )  ١( 
 .اإلصحاح الثاين : غالطية: انظر  )  ٢( 
  ).٢٣:١٠: (الرسالة األوىل إىل أهل كورنثوس  ) ٣( 
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٣١٤

من الشكوك املؤسسة على اجلهل واخلرافات، ال ينبغي أن جتعله يتصرف بكيفية ال تبـايل   حرية الفرد
  . )١( "بتأثري سلوكه املتحرر هذا على من ال يزالون حتت تأثري هذه الشكوك واجلهاالت

فاملبدأ املسيحي : " يقول القس فهيم عزيز معلقاً على هذه القضية اليت متثل أوضح منوذج للرياء
احلرية الفردية جيب أن حتددها احملبة لألخوة وهذه ليست شيئاً عاطفياً وليسـت اهتمامـات   " واضح 

    )٢(  ٠"مسيحية عاملة ونشيطة 
وهذا الذي يأمر به بولس هو ذاته الذي عابه على بطرس حبسب زعمه، يف دعواه أنـه كـان   

احلواريني، وقد ذم بولس فعل  يأكل مع الوثنيني وإذا رأى املبعوثني من قبل يعقوب احلواري، ابتعد عن
  )٣( .بطرس هذا واعتربه رياًء

وبغض النظر عن صحة ما نسبه إىل بطرس، إال أنه يتأكد هنا تلون بولس وتناقضه ورياؤه لكل 
  .مجاعة مبا يناسبه عندها

كما يتناقض ما ورد يف بيان امع مع ما عرف عن يعقوب من خالل رسالته اليت هـي مـن   
من احلث . اجلديد، ومن خالل سريته امللتزمة بالشريعة املوسوية، وما ورد يف رسالته ضمن رسائل العهد

على االلتزام باألعمال، وأا سبيل لنجاة اإلنسان وخالصه، وأن جمرد دعوى اإلميان بال عمل هو إميان 
  .)٤("هكذا اإلميان إن مل يكن له أعمال إميان ميت:"إذ يقول فيها٠ميت

ان ظاهره إلزام النصارى اجلدد من الوثنيني بشعائر أساسية يف الديانة، إال أنه وهذا امع وإن ك
ففيه إشـارة  . أيضاً يدل على إسقاط وجوب غريها عنهم، مع أن األصل وجود تلك الشرائع ووجوا

  .إىل احلرية املختارة لنفسها ما تراه صاحلاً وترك ما عداه
يرون وجوب االلتزام ذا الرتر اليسري الـذي   والنصارى حقيقة يسريون على ج بولس، وال

ومل يعد يلتزم ذا امع إال طائفة األرثوذكس اليت حترم أكل الدم ، أبقى عليه امع من شريعة موسى
، ويتضح هذا مـن تفسـريهم   )٥( حيرمواواملخنوق، أما لكاثوليك والربوتستانت املنشقني عنهم فال 

ن نصائح لرأب الصدع وتطيب نفوس اليهود املتنصرين الذي ما كـان  للقرارات بأا كانت عبارة ع
ممكناً إقناعهم بترك ناموسهم وقبوهلم باألكل من تلك املآكل، فأراد امع تقريب املسافة بني الـوثنيني  

  .واليهود بتلك النصائح 
أعطـى سـبباً   :" ويف ذلك جند مىت هنري متمثال لقول الكاثوليك يقول عن قرار يعقـوب  

                                                
 .١٠٣ص : علم األخالق املسيحية  )  ١( 
 . ٢٨٢ص : الفكر الالهويت يف كتابات بولس   ) ٢( 
  ).١٣-١١(  ٢غالطية : انظر  )  ٣( 
  ). ١٧: ٢: (رسلة يعقوب      ) ٤( 
 ١٣٧ص:املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم راألسفا:نظرا  )  ٥( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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٣١٥

لنصيحته أن اليهود جيب أن يعطوا احتراماً عظيماً ألم اعتادوا منذ فترة طويلة على الوصـايا املبجلـة   
وعلى هذا فال ميكن لومهم لعدم رغبتهم يف التخلي عنها، وال ميكن أن يطلـب  ... للناموس الطقسي

تؤخر، لـذلك علينـا أن   منهم على حني غرة االقتناع بأنه ال حاجة بعد هلذه األمور ألا ال تقدم وال 
نتحملهم لفترة حىت يتم إقناعهم شيئاً فشيئاً، وهكذا أظهر هذا الرسول روح االعتدال سعياً إلرضـاء  

  )١( "الطرفني على قدر اإلمكان وعدم إثارة أي طرف منهما 
ويرى وليم باركلي أن هذه األمور األربعة اليت أبقى عليها امع مل تكن حمرمات شرعية باقية 

الناموس وإمنا هي تنظيمات اجتماعية، وقوانني إلجياد وحده اجتماعية بـني الـوثنيني املعتـنقني     من
 –يعين يعقوب  –وإذ كان هذا الرجل العادل احملافظ املدقق :" للنصرانية، وبني اليهود، يقول يف ذلك 

بدخول األمم  فقد حكم. وهذا ما حدث بالفعل. يقتنع بدخول األمم فإن كل شيء يسري على ما يرام
ولكن بدون األحكام االجتماعية كان هلا دخل يف املوضوع، فكيـف  . دون وضع عوائق يف طريقهم
  .  يتعامل يهودي مدقق مع أممي ؟

  .)٢( "لذلك اقترح يعقوب بعض التنظيمات اليت جيب أن يلتزم ا األممي
حم املـذبوح علـى   لذلك نصح األمم بأكل الل:" مث قال بعد شرحه لتلك املمنوعات األربع

ولو مل يتبع األمميون هذه القوانني والتنظيمات البسيطة ملا كان هناك انسـجام بـني   . الطريقة اليهودية
  .٣"لكن هذه التنظيمات أزالت كل احلواجز ووحدت بني الناس يف الكنيسة. اليهود واألمم يف الكنيسة

ا اختار من عادات اليهود االجتماعية ، وإمنئاًوعلى هذا الكالم فامع مل يستبق من الشريعة شي
بـه كقـانون   ) نصـح  ( ما ال ميكن بدونه التعايش بني الوثنيني واليهود، ففرضه امع حبسب تعبريه 

  .اجتماعي ال كشريعة إهلية، ومبا أا نصيحة من امع فيجوز قبوهلا أو رفضها 
صول التربير مبجرد اإلميان كانت وكتابات بولس عن إلغاء الناموس وإبداله بناموس احملبة ، وح

والذي ألغى كثرياً من أحكام الشريعة بل وأحكام دينية متيز الشرع املوسوي، ولكن . بعد جممع أورشليم
الفارق الزمين بني تلك الكتابات وبني امع كان يسرياً جداً مما يعين أا كانـت يف فتـرة واحـدة،    

م ، ٥٠م ، ورسالة بولس إىل غالطية كان سنة ٤٩ان سنة فبحسب اخلوري بولس الفغايل فإن امع ك
يف حني كانت رسالته إىل رومية وهي الرسالة الثانية . )٤( ٥٣وزيارته هلا بعد ذلك بثالث سنوات إي 

  .م٥٨اليت نادت لنفس القضية وشددت على التربير باإلميان فقط كانت سنة 

                                                
 ).١١٨/  ٢( التفسري الكامل لكتاب املقدس   )  ١( 
 .١٨٨- ١٨٧ص ) :سفر أعمال الرسل( تفسري العهد اجلديد   ) ٢( 
  . ١٨٨- ١٨٧ص : املرجع السابق  )  ٣( 
 .٩٠٠ص : احمليط اجلامع : انظر  )  ٤( 
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٣١٦

ومعىن . )١( سنة  ٢٢بعد وفاة املسيح بـ أما الدكتور على عبد الواحد فيذكر أن امع عقد 
وعلى أي حـال   ٠)٢( م ٤٥ذلك أنه كان بعد رسالة غالطية، يف حني يقول البابا شنودة أنه عقد عام 

فهذا اخلالف ال يؤثر كثرياً إذ إن بولس يف هذه الرسائل كان ينظر عقديا للقرارات اليت اختذها امـع  
فهـي املسـتند   . يذه من بعده حىت مل يبقوا على شيء من الناموسعملياً واليت توسع فيها بولس وتالم

العقدي لقرارات امع وما بعده وإن كانت متأخرة عنه، ففكرة إسقاط الشريعة تساحماً وتسهيالً على 
الوثنيني ليقبلوا النصرانية هي فكرة بوليسية، ومما يدل على ذلك ما ذكره صاحب أعمال الرسل من أن 

ختلفا مع اآلمرين للوثنيني باخلتان وااللتزام بالناموس، قبل الصعود ألورشليم ليسـتخرج  بولس وبرنابا ا
قراراً من احلواريني يدل أو يوحي بعدم إلزام الشريعة املوسوية، وهذا يعين أن أفكار بولس اليت دوا يف 

مل على القرارات رسائله تلك كانت موجودة قبل امع وقبل تدوينه للرسائل، وتلك األفكار هي احلا
  .الواردة يف امع 

والنصارى يعرفون أن بولس هو الذي أسقط الشريعة وأبعدها خالف املسيح الذي كان يعمل 
  . ويوجه ويصحح يف فلك دين اليهود عقيدة وشريعة 

إن :" يقول فايز فارس وهو بروتستانيت ال يرى العمل واجباً عليه وإمنا هو التزام أخالقي حـر 
تفسري الناموس بأن قدم تفسريات جذرية إذ إنه عمق معىن بعض الوصايا بتطبيقهـا علـى    يسوع أعاد

كما رأينا يف معىن احملبة عنده أنه وسـع جمـال   .الرغبات واالجتاهات الداخلية وليس على جمرد األفعال
د يسوع كما جد. تطبيق الوصايا، كما بسط يسوع الناموس فجعل قانون احملبة هو املنبع لكل الوصايا

الناموس يف ضوء مشيئة اهللا الكاملة كما يظهر يف الطالق الذي أباحه موسى إذ اعتربه يسوع أنه جمرد 
  .رخصه بسبب خطية اإلنسان وقساوة  قلبه

أما نظرة بولس إىل الناموس فهي ناجتة عن قصة جتديده، إذ إن بولس يرفض الفكرة اليهوديـة  
وباعتباره رسول األمم يصر بولس الرسول . احملبة هو السائد عن اخلالص بواسطة الناموس وجيعل قانون

على حرية املسيحي من كل طقوس وممارسات اليهودية كاخلتان وأنواع األطعمـة النجسـة واأليـام    
  )٣( ..."املقدسة  إخل

وفيما ذكر اعتراف صريح من هذا القس بأن بولس قد عدل عما جاء به املسيح وخالفه خمالفة 
. وهو اعتراف يصرف دعوة املسـيح عـن وجهتـها   . ه لركيزة هامة من ركائز الدينجذرية يف نظرت

فاملسيح كما يقول القس كان مفسراً، وموسعاً، ومبسطاً للناموس وجمددا فيه، يف حني بـولس كـان   
  . رافضاً له، وهناك فرق شاسع بني التفسري والتبسيط وبني الرفض املطلق

                                                
 .٨٠ص :األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم   )  ١( 
 ).٦٢/ ١: ( الالهوت املقارن  ) ٢( 
 .،بتصرف يسري  ١٠٢ص : األخالق املسيحية  ) ٣( 
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٣١٧

أي بولس مـع  يف استساغ هذا القس وغريه قبول رولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا، ك
  !املسيح ؟) رم ( وأمر به  كونه خيالف ما جاء به

وهل ينظر لقول إنسـان إذا خـالف   ! فهل يؤخذ رأي الرسول ويترك صريح كالم املرسل ؟
  !.توجيهات الرب خمالفة صرحية؟

خلالص على صـلب املسـيح،   على أي حال مت األمر وسقطت الشريعة بناء على دعوى اعتماد ا     
  .وارتقاء اإلنسان بفعل احملبة اإلهلية إىل مكانة االبن الوارث، املالك لقراراته واحلر يف اختيار ج حياته

. وهكذا ألغي الناموس كشريعة ملزمة للنصراين، وطريقاً للوصول إىل رضا اهللا وإكمال الدين
اً، فكتبهم فيها إسقاط ورفض للشريعة، والتغين باحلرية وهذا األمر ولد يف النصرانية ختبطاً فكرياً وعملي
وذلك جبانب احلديث عن وجوب أداء طقوس حتددها ، واحملبة والبنوة، وحلول عهود النعمة اخلالصي

الكنيسة، ويأيت يف مقدمة تلك الطقوس ما يعرف باألسرار الكنسية، وتليها طقوس تعبديـة وأعيـاد   
وهذه العبادات واألعياد هي يف درجة أقل من األسرار من . من الزمن حددا الكنيسة يف فترات خمتلفة

  .ناحية األمهية
واحلاصل أم استغلوا دعوى احلرية واحملبة يف ترك ما أمر اهللا به، واستبدلوها مبا شرعه أحبارهم 

ۉ  ۉ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ  :: ورهبام، وهنا ينطبق عليهم قول احلق تبارك وتعاىل
  ٣١: التوبة چ                                 ې  ې  ې  ې

حني أسقط النصارى شريعة اهللا، وتركوها وراء ظهورهم أبدلوها بالكنيسة اليت هي مجاعة من 
ولكن الكنيسة أعطيت حق التشريع، أو هي أعطته لنفسها إذ هي هيئـة  . البشر ليسوا أنبياء وال رسل

  ٠تشريعية يف النصرانية
مهمة احلل والرابط اليت أعطيت لبطرس قد أعطيت  بيد أن:"جاء يف وثائق الكنيسة الكاثوليكية

  )١( ."أيضاً، وال شك، هليئة الرسل متحدين برئيسهم
ما ربطتموه :" سلمه السيد الرب الرسل يف قوله هلم  يهذا السلطان الذ:" ويقول البابا شنودة 

 "ـــاء والً يف السمــا حللتموه على األرض يكون حملعلى األرض يكون مربوطاً يف السماء، وم
وهذا . م ٤٥وقد بدأت الكنيسة عملها هذا بعقد أول جممع كنسي يف أورشليم سنة  )١٨: ١٨( مىت 

ل األمم مع التخفيـف علـيهم   امع ناقش موضوع قبول األمم يف اإلميان وقرر فيه اآلباء الرسل قبو
أن متتنعوا عما : بة ال نضع عليكم ثقالً أكثر غري هذه األشياء الواج رأى الروح القدس وحنن أن:" فقالوا

  ) . ٢٩،  ٢٨: ١٥أعمال ) ، وعن الدم واملخنوق والزناذبح لألصنام
مث تواىل عقد اامع املقدسة، املكانية واملسكونية، من خالل سلطة التعليم والتشريع والتقـنني  

هذه اامع تعليماً ونظماً للكنيسة دخلت ضمن التقليد اليت منحها الرب لسلطان الكهنوت، وأصدرت 
                                                

 ].٢/٩٤٥: [الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها  ) ١( 
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٣١٨

  .)١("الكنسي
وهذه اهليئة التشريعية ال تزال هي سلطة التشريع يف الكنيسة األرثوذكسية، بينمـا حصـرت   

وهاتان الطائفتان . )٢( الكنيسة الكاثوليكية السلطة يف البابا الذي يعد ممثل اهللا يف األرض والناطق حبكمه
  .تعطي للعمل قدراً من االهتمام باعتباره شرط إلكمال اخلالص من النصارى

أما طائفة الربوتستانت فتسري حسب تعاليم بولس، وتنادي بفكرة اخلالص مبجـرد اإلميـان،   
وليس اإلنسان مطالب بأي عمل آخر إال إذا أحب هو ذلك، فالعمل عندهم مستحب وليس واجباً وال 

متاماً مع تعاليم بولس الذي يرى أن املسيح قد محـل الـوزر،وأدى   سببا يف النجاة، وهذا الرأي متسق 
الطاعة عنهم ، واملؤمن به يسقط عنه ذنبه، وينال مثرة طاعة املسيح ، ومبجرد اإلميان حيصل النصـراين  

ومعىن هذه  –" التربير باإلميان"واستخدم الالهوتيون التعبري املشهور:"يقول فايز فارس. على تلك الثمرة
ال ميكنه فهمه فهما كامالً إال إذا فكر اإلنسان فيمـا  -ة اليت شرحها بولس وأعاد لوثر اكتشافهاالعقيد

  .)٣( "تقرره وما تنفيه، فهي تنفي تربير اإلنسان بأعماله وبفضائله اليت يعملها بطاعة الناموس
س علـى  هو املوافق لنظرية بولس يف التربير والتحرر من الشريعة، فلـي  فاملوقف الربوتستانيت

الربوتستانت من عمل مفروض وإمنا عبادام اختيارية وليس إجبارية، و لوثر هو الذي أحيـا أفكـار   
  .بولس بصورا الكاملة

وعلى هذا املذهب فالنصراين ينال اخلالص والرباءة من الذنوب مبجرد إميانه، وبذلك يضـمن  
  . النجاة بعد املوت

  .أبنائه شيئاً خارجاً عن إرادم ب ال يفرض علىوليس عندهم أي أمر واجب، إذ إن اآلب احمل
  . وذلك عندهم هو تعليم اإلجنيل

وبالعودة إىل التقليديني القائلني بفاعلية العمل يف اخلالص للبحث عن العمل املقصود عندهم ، 
كس والشرائع الواجب االلتزام ا جند أن تلك الشرائع هي اليت أقرت يف اامع الكنسية عند األرثـوذ 

  . وما زاد عليه البابا بعد حصر السلطة فيه عند الكاثوليك 
وعند البحث عن ضوابط تلك السلطة جند الباب شنودة يقرر أن التقليد الكنسي يكون صاحلاً 

  : أذا توافرت فيه ثالثة شروط هي
  .إذا مل يتعارض مع الكتاب املقدس -١
 .إن مل يتعارض مع غريه من التقاليد الكنسية األخرى -٢

                                                
  ].٦٢/ ١:[ الالهوت املقارن   )  ١( 
  .٢٤٤:املسيحية:انظر  )  ٢( 
 .١٥٩ص:علم األخالق املسيحية  )  ٣( 
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٣١٩

 . )١( كان مقبوالً من الكنائس إذا -٣
وبإلقاء نظرة على بعض الطقوس والعبادات الكنسية جند أا يف معظمها ال تتوافر فيه الشروط      

فإن معظم تلك الطقوس إما أا خمتلف عليها بني الكنائس النصرانية، أو أا خمالفـة للكتـاب   . الثالثة
  .املقدس

عصر دون مربر شرعي لذلك التغـيري؛ إذ املفـروض أن   عالوة على أا متغرية من عصر إىل 
  !.فلم التغيري املستمر إىل اآلن؟ –بزعمهم  –الديانة استقرت إذ نزل الرب بنفسه وأرسى دعائمها 

  :عدم معارضتها للكتاب املقدس: الشرط األول 
  :الطقوس النصرانية ختالف الكتاب املقدس خمالفة صرحية 

واجلديد يأمران بالتوحيد وينهيان وحيذران من عبـادة  ) التوراة(  الكتاب املقدس بعهديه القدمي
غري اهللا معه على أي صورة من صور العبادة، كما ينهيان عن اختاذ الصور والتماثيل عالوة على النهي 

  . عن الصالة هلا ودعائها
لصور والتماثيل لكن العبادات النصرانية طافحة بالوثنية وبعبادة غري اهللا ودعاء األموات وتعليق ا

والتوجه هلا بالصالة والدعاء معتقدين يف قدرا على إجابة الدعاء، وعل جلب النفع ودفع ) األيقونات(
الضر؛ إذ إن النصرانية حني ختلت عن أصلها اإلهلي حبثت عن البديل فوجدتـه يف الوثنيـات احمليطـة    

كما أن نفوس العامة تبهرها . لوثنيةا،وخاصة وأا تناسب شرحية كبرية من النصارى ذوي األصول ا
  :ومن تلك الطقوس . رجة الوثنية وخرافاا

 .، وطلب شفاعتهم، ووساطتهم عند اهللالتوجه بالصالة لألموات ممن يسموم قديسني -١
إننا نطلب شفاعة القديسني من أجل الدالة العظيمة اليت هلم عند اهللا، ومن أجل :" يقول شنودة 

اسعة بعد خروجهم من اجلسد، وطاقام الروحية األكثر قدرة ومن أجل حمبـة اهللا هلـم   إمكانام الو
 ن، ومن أجل معرفتهم وهم خارج اجلسد بشكل أوسع بكثري مروتكليفه هلم بأعمال رمحة وخدمة للبش

  .)٢( "معرفتهم وهم يف اجلسد
نـهم وبـني أرواح   الذين يؤمنون بالشفاعة، ينتفعون برابطة احلـب الـيت بي  :" ويقول أيضاً 

  .)٣( "املنتقلني،ويضيفون إىل صلوام اخلاصة صلوات أقوى وأعمق، صادرة ألجلهم من العامل األخر
إذا كان النصارى يصلون للقديسني فإن مرمي والدة املسيح عليه السالم . التوجه بالعبادات ملرمي   -٢

لصالة والدعاء، واألعياد املوجهة هلا، هلا أكرب قدر من القداسة عندهم، حىت أصبحت تنافس املسيح يف ا

                                                
  ).٦٢/  ١:( الالهوت املقارن : انظر  ) ١( 
 ].١/٧٧:[ الالهوت املقارن   )  ٢( 
  .٧٩ص : لسابقاملرجع ا  )  ٣( 
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٣٢٠

 )١( .أعياد٨ويذكر البابا شنودة أن هلا يف األرثوذكسية 
  .)٢(عيداً هلا  ١٥فيما يذكر كريلس سليم بسترس حوايل 

الكنيسة تكرم العذراء حللول الروح القدس عليهـا وألـا   :" وعن عبادا يقول البابا شنودة 
البتولية، ولقداستها وشهادة الكتاب عنها، وألن الرب نفسه قد أكرمها، والدة اإلله وألا بتول دائمة 

  .كما تكرمها الكنيسة كذلك من أجل معجزاا وظهوراا املقدسة 
وهذا التكرمي يظهر يف طقوس الكنيسة وتسابيحها وأحلاا، ويف التشفع بالعذراء وذكرهـا يف  

ويـذكر     )٣( "، ويف تقديس أحد أصوامنا على امسهاتنا، كما يظهر يف االحتفال بأعياد كثرية هلااولص
  )٤( "يا والدة اإلله الفائقة القداسة خلصينا:" سليم بسترس من أدعية الكنيسة البيزنطية قوهلم

فهـذا املعتقـد   :" وقد أوصى امع الفاتيكاين الثاين بتوجيه طقوس خاصة هلا، ونص بيانـه  
يح، و يهيب، يف الوقت نفسه، بأبناء الكنيسة ألن يسـهموا  الكاثوليكي يعلمه امع املقدس بوجه صر
، للعذراء الطوباوية،وأن يبالوا مبـاالة بالغـة باملمارسـات    )٥( بسخاء يف اإلكرام، وال سيما الليترجي

  .)٦( "والشعائر التقوية املتعلقة ا واليت أوصت ا السلطة املعلمة يف غضون الزمن
يتعلق مبا قبله إذ هو تابع لعبادة األموات وصـنع التصـاوير هلـم،    وهذا : )٧( تقديس اإليقونات -٣

  .وتقديسها وتقدمي أنواع العبادات هلا، من إيقاد الشموع والدعاء واخلضوع هلا 
وتقديس الصور وتقدمي العبادة هلا هو باعتبارها حتوي نوعاً من جتسد اإلله، إذ يزعمون أـم  

ث كله فيها، ولذا فالعبادة هلا لكوا مسكناً لإلله، وقد وضعت يعبدوا حللول الروح القدس أو الثالو
إننا :" م، ومما جاء فيه ذا الشأن ٧٨٧عبادة اإليقونات يف امع املسكوين السابع املنعقد يف نيقية عام 

وحنن سائرون على الطريق امللكي ، ومعتمدون على التعليم اإلهلي امللهم آلبائنا القديسـني، ولتقليـد   
كنيسة الكاثوليكية، الذي نعلم أنه من الروح القدس الساكن فيها، نقرر هذا بكل ما أمكن من الدقة ال

كما هو األمر بالنسبة إىل متثيل الصليب الثمني واحمليي، فلتوضع اإليقونات املكرمة واملقدسة، : والصحة 
لى األشياء واأللبسة املكرسة، املصنوعة من فسيفساء أو من مادة أخرى الئقة، يف كنائس اهللا املقدسة، ع

                                                
 .٨٩ص : املرجع السابق: انظر  )  ١( 
 )١٠٢: ٤:(الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر:  انظر  ) ٢( 
 ].١/٨٨: [الالهوت املقارن  ) ٣( 
 ].٤/١٠٢:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ٤( 
، ليت تعرب ا الكنيسة،وتعين جمموع الرموز والكلمات واحلركات ا"أو وظيفة خدمة عامة ورمسية " كلمة يونانيةمعناها األصلى   )  ٥( 

 .٤٢١ص :معجم اإلميان املسيحي: أنظر. عن العبادة الواجبة هللا يف اعتقادها
:[ من قرارت امع وذلك يف كتابه  الالهـوت املسـيحي واإلنسـان املعاصـر    ) ٦٧(ذ كر هذه الفقرة سليم بسترس برقم   )  ٦( 

) ٦٨(ومل أجدها عند دنتسنغر وهونرمان يف وثائق الكنيسة ،مع إسقاط رقم الفقرة من الترتيب ؛ إذ جاءت الفقرة ]. ٤/١٠٢
 ].٢/٩٧٥:[   مباشرة ) ٦٦(بعد 

  .من هذا الباب ١٦٢ص : اهاراجع يف معن  )  ٧( 
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٣٢١

وإيقونـة  . إيقونة ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح: على اجلدران واأللواح، يف املنازل وعلى الطرقات 
سيدتنا املرتهة عن الدنس والدة اهللا القدمية، وإيقونات املالئكة اجلديرين باإلحترام، ومجيع القديسـني  

  ٠٠٠واألبرار
ن يفكروا أو يعلموا خبالف ذلك، أو أن يزدروا تقاليد الكنيسة، جرياً إن الذين يتجرأون على أ

على منهاج اهلراطقة املالعني، أو أن ينبذوا أحد األشياء املكرسة املقدمة للكنيسة، من أناجيل، ومتثيـل  
للصليب، ولوحة أو ذخائر مقدسة لشهيد، أو أن يتخيلوا أساليب ملتوية وخادعة ليهدموا بعض ما يف 

د الكنيسة الكاثوليكية الشرعية، أو أيضاً لكي تباح األشياء املكرسة أو األديان املقدسة السـتعمال  تقالي
غريب، هؤالء مجيعاً، إذا كانوا أساقفة أو من اإلكلريوس فنأمر حبطهم، وبإقصائهم إذا كانوا رهباناً أو 

  .)١( "علمانيني 
لك منحوتاً وال صورة لشيء مما يف السماء ال تصنع :" وهذا القرار خيالف التوراة اليت جاء فيها

  )٢( "تسجد هلن وال تعبدهن من فوق وال مما يف األرض من أسفل وال مما يف املياه من حتت األرض، ال
وهذه من صور العبادات الوثنية اليت أدخلتها الكنيسة لتجلب إليهـا  :  إيقاد الشموع والنواقيس -٤

وبعد أن ملس املفتشون أن هلؤالء السحرة أتباعاً بسـبب  :" زاالناس وترغبهم يف دخوهلا، يقول دي رو
ميل اإلنسان للطقوس واملراسم املصاحبة هلا، فابتدعت الكنيسة طقوساً خاصة ا مثل إشعال ووهـب  

  .)٣( "الشموع للعذراء وقرع أجراس الكنيسة وصور القديسني واألحجبة
ية وخمالفتها للكتاب املقدس، وبذا فهـي  ولعل فيما ذكر كفاية يف إثبات وثنية الطقوس املسيح

... ختالف شروط قبوهلا اليت ذكر البابا شنودة، فلم ال يعود إىل الكتاب املقدس ويلغي كل عبادة ختالفه 
  .أم أا جمرد شروط صورية إليهام الناس مبوافقة خرافات الكنيسة للكتاب املقدس

  :سةأن ال خيالف تقليداً آخر يف الكني: الشرط الثاين 
وهذا الشرط ال ينطبق على تلك التقاليد، فإن الشعائر النصرانية تتناقض فيها الكنائس املختلفة، 

وتقليـد مقـدس    عكما تتناقض الشعائر داخل الكنيسة الواحدة، ومن صور ذلك أن يقر األمر كتشري
ض ذلك التقليد مدعوم بدعوى حضور الروح القدس وإقراره إياه، مث يصدر بعد فترة من الزمن قرار بنق

وقد يكون النقض بتحرمي ما كان واجباً أو إجياب ما كان حمرماً لـذات األمـر   . مؤيداً بذات الدعوى
  .وليس لتغري احلال

ومثال ذلك الصور والتماثيل للمسيح ومرمي العذراء واملالئكة وغريهم ممن يدعوم بالقديسـني،  
ن معروفة يف عهد املسيح عليـه السـالم، مث   وتلك األيقونات مل تك" أيقونات" وتسمى تلك الصور 

                                                
  .٢١٣-٢١٢ص : الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها  )  ١( 
 ).٥-٢:  ٢٠: ( سفر اخلروج  )  ٢( 
   ١٢٩ص: خدام الرب األوائل: التاريخ األسود للكنيسة ترمجة حرفية من األملانية لكتاب   )  ٣( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٢٢

م يف جممع دعا إليه  قسطنطني  ٧٥٤راجت يف القرن الرابع امليالدي يف عهد قسطنطني، مث حرمت سنة 
تعلن باإلمجاع، باسم الثالوث األقدس، أنه جيب أن تقصى وتبعد وترذل من :"  ومما جاء فيه . اخلامس

  . )١( "مادة بأيدي الرسامني وفنهم اللعني الكنيسة املسيحية كل صورة تصنع من أي
م، يف القرن الثامن امليالدي، وحرم ولعن كل من ٧٨٧مث أوجبت عبادا يف امع املسكوين السابع 

،مث عادت الربوتستانتية يف القرن السـادس عشـر املـيالدي وقامـت      )٢( يرفض وجودها وعبادا
fامع النصرانية، أو  توح القدس، وإصداره للقرارادعوى تأييد الربكل ذلك  مقرون .)٣(حترميهايف ا

تأييده البابا الروماين يف املذهب الكاثوليكي، فهل كان الروح القدس متـردداً يف قراراتـه ؟، أم أنـه    
  !!!.يراجعها ويكتشف أخطائه فيها ؟ وهل هذا هو حال القرار اإلهلي؟

مع دعوى كل كنيسة العصمة لقراراا مثال آخر على االختالف بني الكنائس املختلف ،   -
  . واستحالة اخلطأ عليها 

من ذلك متسك الكنيسة الشرقية األرثوذكسية بتحرمي الدم واملخنوق الذين حرمهمـا جممـع            
  . )٤( يف حني حتل الكنيسة الغربية هذين النوعني من اللحم. أورشليم

ين ففي حني تتمسـك الكنيسـة الشـرقية    كما خيتلفون حول اخلبز املقدم يف العشاء الربا -
يف العشاء، وترى حرمة استبداله بغريه، تبيح الكنيسة الغربية استعمال الفطـري  ) اخلمري(باستخدام اخلبز

  .)٥( بدالً عنها
والشرقيون يرون يف ذلك احنرافاُ كبرياً يف التشريع، وكأنه ال يوجد يف دينهم احنراف سـوى  

  !!!أكل الفطائر بدالً  من اخلبز
حترمي الكنيسة الكاثوليكية الطالق حترمياً قاطعاً، يف حني تبيحه الكنيسة الشرقية يف حالة زنا  -

 . )٦( أحد الزوجني
على رجال الكنيسة، وحترم الزواج عليهم، ) العزوبة ( توجب الكنيسة الكاثوليكية البتولية  -

  .)٧( أما الكنيسة الشرقية فتبيح الزواج هلم 
كما أا متغرية ال . ع املسيحية متناقضة فيما بينها ال اتفاق بني كنائسهم عليهاوهكذا فالشرائ

وهذا حال القوانني الوضعية البشرية، ولـيس  . ثبات هلا فما كان حمرماً يصبح واجباً والعكس صحيح
                                                

  . ٨٧ص :التجسد فيض احملبة   )  ١( 
  . لبابمن هذا ا ٢٦٤راجع نص قرار امع يف ص   )  ٢( 
  . ١٧٠ص:الالهوت املقارن  )  ٣( 
  .١٣٧ص:الماملقدسة يف األديان السابقة لإلس راألسفا:انظر  )  ٤( 
  .١٧ص):٤(الدعوة السماوية اهللا حمبة:انظر  )  ٥( 
 .١٦ص):٤(الدعوة السماوية اهللا حمبة :انظر  )  ٦( 
 .٩ص):٤(الدعوة السماوية اهللا حمبة: انظر  )  ٧( 
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٣٢٣

  .ذلك حال قوانني وشرائع يضعها اهللا العامل بكل شيء
فهذا شيء مشروع ومطلوب يف : راء الكنيسة والذي يعنينا هنا ليس تبدل آ:"يقول دي روزا

ظل تغري أجواء العامل الذي نعيش فيه ووجوب أحكام الكنيسة له، لكن الغريب أن تغيري أحكام الكنيسة 
  )١( "مع اإلصرار على أن أحكامها أبدية ومطلقة

فني حىت يف أدق فأين احملبة اإلهلية لم لَم تتدارك السائرين وفقها وديهم للحق، ومل تدعهم خمتل
  ! .شؤون عبادم؟

يف تلك الطقوس املختلف عليها و املرفوضة من  حققنيوهكذا فالشرطان الثاين والثالث غري مت
  .قبل بعض الكنائس النصرانية

  :األسرار الكنيسة
يزعم النصارى أن املسيح قد أسس األسرار الكنيسة بطريقة غري مباشرة بتأسيسه للكنيسة وختويله        

: ٢٢(والعشاء الرباين يف لوقا ) ٢٨/٢٩مىت ( ياها سلطانه، كما يزعمون أنه أسس لسرى املعمودية يف إ
ولكن هذه األسرار مل حتدد كسبعة أسـرار يف  ) .٢٣-٢٢١: ٢٠(وكذلك الكهنوت يف يوحنا ) ١٩

  .الالهوت الغريب إال يف القرن الثاين عشر امليالدي
، )٢( م مع خمالفة البعض منهم لذلك العـدد ١٢٧٤حتاد وقبل الشرقيون بذلك القرار جممع اال

  .قرناً غري معتمد ١١فاألساس األول لشريعة املسيحيني ظل 
  :وتلك األسرار هي 

، و )٣(املعمودية وهي االغتسال باملاء باسم اآلب واالبن والروح القدس، وتكون على يد كاهن -١
ر من اخلطيئة األصلية، وهذا السـر ال  ا مينح الروح القدس للمعمد،كما مينح اخلالص، والتطه
  .مدين وتوزع ذلك اإلله على رعيتهاينال إال بواسطة الكنيسة، فهي اليت متنح الروح القدس للمع

سر مسحة املريون، وهو عبارة عن مسح املعمد بعد العماد بزيت يسمى زيت املريون، ويعتقدون  -٢
وال يتم أيضاً إال بواسطة الكنيسة، إال أنه  أنه بواسطة تلك املسحة يثبت الروح القدس يف املعمد،

 .بدالً من الكاهن )٤( هنا يقوم به األسقف
وهذا يتم بإعداد مائدة مكونة من خبز ومخر تتلى عليها ، العشاء الرباين أو الشكر: السر الثالث -٣

هلا أدعية الستدعاء الروح القدس الذي بدوره يعمل على حتويلها إىل جسد املسيح ودمه، مث يتناو
 –بزعمهم-النصارى ليتم هلم االحتاد جبسد املسيح ودمه وبذلك يكونون متحدين باهللا 

                                                
 .٢١٧ص" :خدام الرب األوائل : التاريخ األسود للكنيسة ، ترمجة حرفية من األملانية لكتاب   )  ١( 
  ).  ١٣٤،  ٣/٣٥: (الهوت املسيحي واإلنسان املعاصرال:انظر   )  ٢( 
  .٣٩١ص :أنظر. القسيس ، وهي درجه من درجات اخلدمة يف الكنيسة  )  ٣( 
 .٣٩ص:معجم اإلميان املسيحي: أنظر. املكلف بإدارة شؤون كنيسة خاصة  )  ٤( 
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٣٢٤

  :ويف حتول تلك املواد إىل جسد املسيح ودمه خالف بني النصارى 
فالكاثوليك يقولون حبضور املسيح جبسده ودمه حتت أعراض اخلبز واخلمر، إذ يتحول اخلبز إىل 

  .ويتحول اخلمر إىل دمه مع بقاء صورة اخلمرجسد املسيح مع بقاء صورة اخلبز، 
أما األرثوذكس فيقولون إن املسيح جبسده ودمه حيل حمل اخلبز واخلمر حلوالً حقيقاً، وال يبقى   

للخبز واخلمر وجود، ولكن العني البشرية تعجز عن رؤية املسيح حقيقة فتبصر اخلبز واخلمـر  
  .عن إدراك التحول احلقيقي احلاصلبدالً عنه مع عدم وجودمها، وإمنا لعجز العني 

املفهـوم األرثوذكسـي   " األرثوذكسية" يوضح  افدوكيموف يف كتابه :"يقول سليم بسترس 
أن اخلبـز  ٠٠٠: " حلضور املسيح ولتحول اخلبز واخلمر إىل جسد املسيح ودمـه ، فيقـول   

لسـماوي  االفخارسيت، باستدعاء الروح القدس، ال حيجب حضوراً آخر، بل يوحد الطعـام ا 
وطعام األرض، إذ جيعلهما الشيء نفسه، وتلك هي املعجزة، يغطس الكاهن احلمل يف دمـه،  

وليس هو جتسد ثـان للمسـيح يف   . وإذا هو اجلسد احلي، وليس عالمة أو خداع األعراض
ليست أعـراض  . ، حتول اجلوهر واألعراض إىل جسد مساوي"الكامل" األشكال، بل التحول 
، بل حالة أعيننا اليت ال تقوى على تأمل اجلسد السماوي احملافظ على خداع اخلبز هي اليت تبقى

  .)١( "األشكال
أما لوثر فإنه يرفض فكرة االستحالة لكنه ال يرفض حضور املسيح إىل جانب اخلبز واخلمر،فقال 

 .)٢( ببقاء اخلرب واخلمر على حقيقتها مع حضور املسيح جبسده ودمه إىل جانبهما
  ... العشاء الرباين؟ هو جسد ودم ربنا يسوع املسيح احلقيقيان ما هو:"يقول 
احلضور (٠يقدم لنا املسيح بواسطة اخلبز جسده احلقيقي، وبواسطة اخلمر دمه احلقيقي:" ويقول
  )...احلقيقي

اخلبز واخلمر ال يتحوالن إىل جسد املسيح ،ألن الكتاب يعلن صراحة بأن اخلبز :" ولكنه يقول 
  ...ن حاضرين يف السر املقدس واخلمر ال يزاال

 )٣( "٠يقدم لنا املسيح جسده لنأكله ودمه لنشربه:" كما يقول 
يرى كلفن أن حضور املسيح يف العشاء الرباين هو حضـور روحـي ولـيس    : رأي كلفن 

  .)٤(حبقيقي

                                                
  ].١٧٨- ١٧٧/ ٣:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  )  ١( 
 .]٣/١٧٦[: نسان املعاصرالالهوت واإل  )  ٢( 
 .١٦٧-١٦٦ص ": الكتاخيسمس الصغري "أصول التعليم املسيحي   )  ٣( 
  ].١/٣٣٠: [تاريخ الفكر املسيحي : انظر  ) ٤( 
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٣٢٥

فالعشاء الرباين عنده هو جمرد ذكرى ملوت املسيح وقيامته،وبذلك يرفض مبدأ  )١( أما زوينكلي
 )٢( .ضور املسيح على أي وجه كانح

ويتم هذا السر يف الكنيسة إذ يأيت املذنب ليعترف خبطاياه أمـام  ) : أو االعتراف( سر التوبة   -٤
 .لتلك اخلطايا الكاهن ليمنحه هذا األخري غفراناً

  :وقد مر هذا السر بعدة مراحل
، ومل يكن املسيحيون قبل ظهر هذا السر كسر مستقل عن املعمودية يف القرن السادس امليالدي

ذلك يعرفون شيئاً، امسه سر الغفران أو سر التوبة، إال أن الكنيسة يف القرن السادس أصبحت تفـرض  
على الناس االعتراف، وتسن هلذا االعتراف قوانني خاصة، وكان املعترف مير مبراحل قاسية واختبارات 

فال حيـق لـه   " حمروماً من بعض املميزات  قد تستمر لسنوات مث مينح بعد ذلك الغفران، ولكنه يظل
الدخول يف اجليش وال يف سلك اإلكلريوس وال يف أي وظيفة عاملة وال أن يتعاطى التجـارة، وعليـه   

  .)٣( "االمتناع عن العالقات اجلنسية
وبسبب قسوة تلك القوانني صار الناس يلجؤون إىل األديرة ليعترفوا  للرهبـان بـدالً مـن    

سة ولكن الكنيسة مل تكتف ذا االعتراف مع أا سنت له قوانني وضـعت كتبـاً   االعتراف للقساو
  .   )٤( للرهبان حتتوى على لوائح اخلطايا والقانون الذي يفرض على كل خطيئة 

وحىت تسترد الكنيسة أولئك املعترفني وترغمهم على االعتراف للقساوسة، أصدرت يف امع 
جلميع النصارى رجاالً ونساًء منذ سن . ون االعتراف السنوي اإللزاميم قان١٢١٥الالتراين الرابع سنة 

ومن ال يتقدم هلذا االعتراف حيرم من الكنيسة وتوسعت الكنيسة يف هذا الشأن حىت أصـبحت  .الرشد
تبيع صكوك الغفران مقابل املال، فمن يستطيع أن يدفع لتلك الصكوك يتحلل من خطاياه ويعيش حياته 

  .تقاده بتخلصه من خطاياهمرتاح النفس الع
  .على املوت كما صارت متنح صكوك غفران للموشكني

وكرد فعل لتلك املمارسات حاربت حركة اإلصالح صكوك الغفران وسر التوبة منادية بـأن  
  .اهللا وحده ميلك التوبة وليس الكنيسة

بوجـوب    ومن جانبها ردت الكنيسة على ذلك الرفض بأن أصدرت يف امع الترندييت قراراً
االعتراف باخلطايا مرة واحدة يف السنة على األقل، وأن االعتراف جيب أن يكون أمام الكاهن،كمـا  

                                                
مات يف . دخل يف نزاع مع لوثريف شأن معىن العشاء السري. م وأدخله إىل سويسرا١٥٢٠كاهن انضم إىل اإلصالح يف حوايل   )  ١( 

 .٢٤٨ص: معجم اإلميان املسيحي. جليش الزوخيي وكان مرشدهمعركة خاضها ا
 ].١/٣٣٠: [تاريخ الفكر املسيحي   )  ٢( 
  .]٢٢٨ /٣:[الالهوت واإلنسان املعاصر  )  ٣( 
  .]٢٢٩ /٣[:املرجع السابق : انظر  )  ٤( 
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٣٢٦

  .قررت أن الكاهن ميلك حق غفران اخلطيئة أو عدم الغفران
ومع أن الكنيسة نتيجة حلركة اإلصالح وما أعقبها من ثورات وانفصال الكنيسة عن السلطة 

  .الغفران، إال أن االعتراف للكاهن ال زال قائماً كسر كنسي إىل اآلن املدنية، ختلت عن بيع صكوك
  :سر مسحة املرضى -٥

وهو عبارة عن مسح املريض بزيت الزيتون الذي تليت عليه أدعيـة مث مباركتـه مـن قبـل     
األسقف، ويقتصر مسحه على خادم السر من رجال الكنيسة، وهو آخر مرحلة ملنحه غفـران أخـري   

  .ه من مرضهخلطاياه وشفائ
  :سر الزواج  -٦

الزواج يف النصرانية ليس عمالً مدنياً وإمنا سر كنسي، ولذا حيرم الطالق فيه وفسخه إال لعلـة  
  .الزنا عند الشرقيني، وهذا السر خادمه يف الكنيسة الشرقية الكاهن، بينما يف الغربية الزوجان

  :  سر الكهنوت -٧
كنسي نعمة خاصة بسر خاص مينح بواسطة الكـاهن  وهو منح من يريد االخنراط يف العمل ال

الذي يضع يده على املريد ويتلو عليه أدعية؛ فيمنح نعمة خاصة وسلطة خاصة ا مينح بقيت األسـرار  
  .الكنيسة للشعب املسيحي

  :أمهية األسرار 
ك يربط النصارى بني األسرار وبني جتسد الكلمة يف املسيح؛ إذ األسرار عندهم هو استمرار لذل

فيها يرتقي اإلنسان املمـارس هلـا إىل   ، التجسد  وفيها يعود اإلله ليتحد باإلنسان ومينحه نعمته وحمبته
  . اإلحتاد باهللا

واألسرار هي كذلك التعبري عن حتقيق تلك العالقة بني اهللا واإلنسان يف تاريخ : "يقول بسترس
ستمرار التجسد والتأله حىت يصري اخلالص يف جتسد كلمة اهللا يف شخص يسوع املسيح، وعن ضرورة ا

  )١( ".اهللا كال يف الكل 
إن أهم ما يف . األسرار عنصر جوهري يف حياة املسيحي، شرط أال تفصل عن احلياة:" ويقول

ففي األسرار حنتفل أوالً مبحبة اهللا لنا، تلك . احلياة هو احملبة، حمبة اهللا لنا أوالً مث حمبتنا حنن هللا وإلخوتنا
 ظهرت لنا يف جتسد املسيح وموته وقيامته، فندخل هذا اجلو اإلهلي، ومنتلئ من تلـك احملبـة   احملبة اليت

وهكذا متسي األسرار أحد عناصـر تألـه   . اإلهلية، ليتاح لكلمة اهللا متابعة جتسده يف الكون من خاللنا
  .)٢( "الكون

ه وتباركه وتشكر له ما فاجلماعة املسيحية حتتفل يف األسرار بدخول اهللا عاملنا، وتسبحه ومتجد
                                                

 ].٣/٥١:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر   )  ١( 
 ].٣/٥٩:[اصر الالهوت املسيحي واإلنسان املع  )  ٢( 
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أفاضه علينا من حمبة ومغفرة وعطاء، فتمتلئ من حياة اهللا هذه لتفيض ا على العـامل حمبـة ومغفـرة    
  .)١( "يف األسرار تتأله اجلماعة املسيحية لتعمل بدورها على تأليه الكون. وعطاء

يـن شـرائع   واحلاصل أن النصارى على اختالفهم يرون أن دينهم دين أخالق وسلوك، ال د
فإن عالقة النصراين بربه عالقة مساواة وتبادل وليس عالقة عبودية خضوع وانقياد لألوامر، . وعبادات

  .وأداء عبادات متثل اخلضوع والذل
ومن يفرض منهم على أتباعه القيام بطقوس كاألسرار وبعض الطقوس التعبدية، جند أن تلـك  

غايتها ليس إظهار الذل والعبودية وإمنا كلها ال غايـة هلـا   الطقوس ختدم مساواة النصراين باهللا تعاىل، ف
ولعل ذلك واضح جلي يف . سوى االحتاد باهللا تعاىل، واحتوائه، واكتساب شيء من األلوهية يف ذوام

أحـد أقـانيم   ( أسرار الكنيسة فاملعمودية ومسحة املريون املصاحبة هلا، هدفها االحتاد بالروح القدس 
  ). الثالوث 

  .لعشاء الرباين فغايته االحتاد باملسيح وهو أقنوم آخر من أقانيم اإلله حبسب اعتقادهم أما ا
قد اختار يسوع أطعمة عادية جدا ليصنع منها جسده ودمه :"جاء يف معجم الالهوت الكتايب 

وحبلـول الـروح   (مبذولني ذبيحة، وأمر تالميذه أن ينطلقوا يف أثـره، العبـارات الـيت  بسـلطانه     
إا اعجوبـة حمبـة    ٠٠٠تحدث هذا التحول، وذا مينحهم مشاركة بالتفويض يف كهنوته س)القدس

  )٢( "٠٠٠يشترك فيها هؤالء بالشركة يف جسد الرب 
. مث سر الكهنوت فيه اعتقاد امتالك املمنوح له سلطات إهلية مثل غفران الذنوب، شفاء املرضى

  .نيمنح النعم كالروح القدس واملسيح يف السرين السابق
وهكـذا  ... حق إهلي خالص وويف سر التوبة، األسقف يعطي نفسه حق غفران الذنوب، وه

احلال يف بقية األسرار بل وبقية الطقوس غايتها الوصول لدرجة معينة من االحتاد باإلله أو اكتساب شيء 
  .من األلوهية

ك مـن العبوديـة يف   فالطقوس غايتها االحتاد باهللا واملشاركة له، والتأله، وليس ذل اوعلى هذ
  !!!.شيء

  
  
  
  
  

                                                
  ].٦١-٣/٦٠:[الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر    )  ١( 
 .٨٨ص:معجم الالهوت الكتايب   )  ٢( 
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  المبحث الرابع
  موقف اإلسالم من إبطال الشریعة

  
األسس العقدية اليت ارتكز عليها النصارى يف اعتقادهم بطالن العمل بالشريعة، وعـدم  :  أوالً

  :حاجته واستبداله باحلرية املسيحية هي 
  .اخلالص بالفداء -١
 .البنوة واحلرية -٢

وقد متت مناقشة تلك العقائد . حملبة الفادية واحملررة، واملؤهلة واملقدسةوكالمها مبين على اعتقاد ا
  .يف مواضعها من هذا البحث، وظهر بطالا، وفساد االعتقاد ا 

ويناًء عليه فدعوى حتررهم من الشريعة اإلهلية، وإعطائهم احلريـة يف التشـريع ألنفسـهم، أو    
، هي دعاوى باطلة من أساسها العقدي ومل تصح نقالً إعفائهم من العبادات كما هو عند الربوتستانت

  .وال عقالً
دعواهم أن املسيح جاء ناسخاً للشريعة املوسوية، ومبدالً إياها بشريعة أفضل وعهد نعمة :  ثانياً

  .وحرية، هي أيضاً باطلة
، يـة إذ ال ميكن اجلزم باملدى الذي وصلت إليه رسالة املسيح عليه السالم جتاه الشـريعة اليهود 

  : والذي ورد يف املصادر اإلسالمية هو
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  چ  :قوله تعاىل على لسان املسيح عليه السالم 

  .٥٠: آل عمران چۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  
 ،وأا من عند اهللا ،عيسى صلوات اهللا عليه كان مؤمنا بالتوراة مقرا ا :"قال الطربي يف اآلية 

وإن اختلف بعـض شـرائع    ،وكذلك األنبياء كلهم يصدقون بكل ما كان قبلهم من كتب اهللا ورسله
مل خيالف شـيئا مـن   ،أحكامهم ملخالفة اهللا بينهم يف ذلك مع أن عيسى كان فيما بلغنا عامال بالتوراة

  )١( "أحكامها إال ما خفف اهللا عن أهلها يف اإلجنيل مما كان مشددا عليهم فيها 
فيه داللة على أن عيسى عليه السالم نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح  :"ابن كثري وقال 
وإمنا أحل هلم بعض ما كانوا يتنازعون فيه خطأ  ،مل ينسخ منها شيئا: ومن العلماء من قال ،من القولني

: الزخ رف  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   چ :األخرى اآليةفكشف هلم عن املغطى يف ذلك كما قال يف 

   )٢( ."واهللا أعلم٦٣
إمنا أحل هلم عيسى عليه السالم مـا حـرم علـيهم     :قيل ،يعين من األطعمة "وقال القرطيب 

إمنا أحل هلم أشـياء حرمتـها   : وقيل  .حنو أكل الشحوم وكل ذي ظفر ،بذنوم ومل يكن يف التوراة

                                                
   .]  ٢٨١/ ٣[ :تفسري الطربي   )  ١( 
  .] ١/٣٧٣[ :تفسري ابن كثري   )  ٢( 
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  )١( "حمرمة عليهم التوراةعليهم األحبار ومل تكن يف 
ما كان عليه اليهود من تشريعات وأحكام، بل أسقط  م مل يأت مقرراً لكلفاملسيح عليه السال

  .بعض احملرمات، وخفف بعض التشريعات، وغري يف بعض األحكام 
إما أنه من باب النسخ وهذا جائز، وهو املعلوم من تشريع اهللا سبحانه وتعاىل لكل أمـة مـا   

  ٤٨: المائدة چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں       چ :يناسبها، قال تعاىل
وإما أنه غري يف التشريع ألنه مل يكن تشريعاً إهلياً بل وضعياً وحتريفاً من قبل اليهود لشريعة اهللا 
سبحانه وتعاىل، أو من باب اختالط العادات والتقاليد واملفاهيم اليهودية بالشريعة اإلهلية، أو كان نتيجة 

  .م مراعام لروح الشريعة ومقاصدها وغاياالتشدد أحبار اليهود يف تطبيق الشرائع تطبيقاً حرفياً، وعد
واحلاصل أن املسيح عليه السالم مل يسقط شريعة اهللا عن النصارى ومل مينحهم مطلق احلرية يف 

  :وإمنا. العيش بدون عمل أو انتقاء التشريعات املناسبة هلم بكامل حريتهم
: آل عم ران  چھ  ے  ے  ۓ  ھ  ھچ  :قرر شريعة موسى كما قال تعاىل يف اآلية القرآنية   -١

   )٢( "ما جئت ألنقض الناموس: "، وكما جاء يف اإلجنيل٥٠
  ٥٠:  رانــعم آل چۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ چ    : وأحل هلم بعض ما حرم عليهم   -٢

  .نقى الشريعة من املفاهيم الباطلة، اليت ليست من دين اهللا يف شيء   -٣
  .يس على صورها فقط ركز على مقاصد الشريعة وأحكامها ول   -٤

ملزمـون   مفاملسيح ترك النصارى على شريعة إهلية واضحة، حمفوظة يف التوراة واإلجنيل، وه
  .ولكنهم رفضوا شريعة اهللا، وأبطلوا أحكامها. بتطبيقها واالنصياع هلا

  :دعوى التضاد بني احملبة والشريعة امللزمة 
ضوع إلمتام العبودية اليت هي حق هللا تعاىل على احملبة يف اإلسالم مرتبطة بالطاعة واالنقياد واخل

  .عبادة
قلت لبيك وسعديك ) . يا معاذ( :أنا رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالبينا : عن معاذ قالف

حق اهللا على العباد أن يعبدوه (  :ال قال :قلت) .  هل تدري ما حق اهللا على العباد( مث قال مثله ثالثا 
هل تدري مـا  (  :قلت لبيك وسعديك قال) . يا معاذ (  :مث سار ساعة فقال) .  وال يشركوا به شيئا

  )٣()  حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك أن ال يعذم
فالرسول صلى اهللا عليه وسلم جعل الطرفني مها اهللا تعاىل والعباد، ومل جيعل العالقة عالقة حمبة 

                                                
    .] ٩٦/ ٤ج [  :تفسري القرطيب   )  ١( 
  ). ١٧:  ٥: ( مىت   )  ٢( 
توحيد دخل اجلنة اإلميان،باب الدليل على أن من مات على ال: كتاب:، ومسلم) ٦٩٣٨(،وح ) ٥٩١٢( ح:أخرجه البخاري   )  ٣( 

  ) .٣٠(قطعاً، ح 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٣٠

حبته، وعلى ذلك كانت احلقوق؛ فحق اهللا العبادة اخلالصة من الشرك، وحق العباد السالمة من العذاب 
  .وا حق اهللا إذا أد

كمال الذل مع كمال احملبة، وكالمها ضروريان لتحقيق العبودية اليت هي حق اهللا : والعبادة هي
    ٥٦: الذاریات چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : قال تعاىل. على عباده

فاحملبة حتمل على العبودية إذا اقترنت بالذل والتعظيم للمحبوب، ومن تعظيم اهللا والـذل لـه   
م مبا أمر به من عبادات واالنتهاء عما ى عنه، وعدم تقدمي قول غريه من عباده علـى قولـه،   االلتزا

  . والنصارى على خالف ذلك كما رأينا 
  : العبادة ال تكون مقبولة عند اهللا تعاىل إال إذا توفر فيها شرطان

  .أن تكون خالصة هللا تعاىل -١
 .أن تكون صواباً أي وفق ما شرع اهللا  -٢

 چ                                            ی  ی  ی  ی   چ :ىلقال تعا    

  ٢٦٥: البقرة
ں  ں    ڱک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ          ڱچ  :تعـاىل  وقال

  ١٢٥: النساء چڻ          ڻ  ٹ  
ت هي اإلحسان وهو فعل احلسنات، واحلسنا: العمل الصاحل:"يقول االمام ابن تيمية رمحه اهللا

  .)١( "ما أحبه اهللا ورسوله، وهو ما أمر به أمر إجياب أو استحباب
. أخلصـه وأصـوبه  :" ٧: ھود چ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  :وقال الفضيل ابن عياض يف قوله تعاىل

إن العمل إذا كان خالصاً ومل يكن صواباًمل يقبل، وإذا كان :يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: قالوا
أن يكـون  :خالصاً صواباً، واخلالص أن يكون هللا، والصواب حىت يكون صاً مل يقبل،صواباً ومل يكن خال

  .  )٢( "على السنة
  :وهذا الشرطان مل يتحققا يف العبادة املسيحية؛ إذ أا أوالً ليست خالصة هللا تعاىل من وجوه 

  .عبادة املسيح والروح القدس معه معتقدين ألوهيتهم الكاملة : أوهلاً
قوم بعض الطقوس العبادية ملن يعتقدون بشريتهم وقدسيتهم وقدرم على التوسط بينهم وبني ت:  ثانيها

  . اهللا تعاىل كمرمي والقديسني
اختاذ مشرعني سوى احلق تبارك وتعاىل حيرمون وحيللون من تلقاء أنفسهم ويطاعون، هو شرك : ثالثها

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ  :قال تعاىل يف احملبة، إذ فيه التزام بطاعة غري اهللا تعاىل وحمبته، 
  ٣١: التوبة چ                                 ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

                                                
 .٧٢: العبودية  )  ١( 
 ].٨/٢٦٣:[حلية األولياء  )  ٢( 
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٣٣١

: أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم و يف عنقي صليب من ذهب فقال : عن عدي بن حامت قال 
و هو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه اآليـة   إليهفطرحته فانتهيت )  يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك( 
أليس : ( لسنا نعبدهم فقال  إناحىت فرغ منها فقلت } اختذوا أحبارهم و رهبام أربابا من دون اهللا{

  . )١() فتلك عبادم: ( قلت بلى قال ) ؟  حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه و حيلون ما حرم اهللا فتستحلونه
. واحملبة أحد ركين العبادة كما مر معنا. فسمى صلى اهللا عليه وسلم الطاعة يف التشريع عبادة

ذوا أحبارهم ورهبام أرباباً دون اهللا حيرمون وحيللون وينقضون فهم أشركوا يف العبادة ويف احملبة؛ إذ اخت
  .عرى الدين ويبدلوا مبا شاءوا، واألمة النصرانية تنصاع هلم وتقبل أقدامهم وذلك صريح الشرك

والفعل والتـرك   ،وكمال الدين هو أداء الواجبات وترك احملرمات :"ويقول اإلمام ابن تيمية 
 ،فإمنا هو لنقص اإلميان الذي هو التصـديق  ،إذا ترك مأمورا أو فعل حمظوراف ،أصلهما احلب والبغض

  )٢( "وحب ما حيبه اهللا وبغض ما يبغضه اهللا
  .ما اهم عنه ألجل أقوال غريه اوالنصارى تركوا ما أمرهم به اهللا على لسان أنبيائه، وفعلو

  :واحملبة الدينية جيب أن تشمل أمرين
  .إله حمبوب معبود -١
يف أحـدمها   كوبدون أحد األمرين ال تكون احملبة دينية، وبالشر. يعرب ا عن تلك احملبةوعبادة  -٢

 .خالصة  تتكون احملبة شركية، وليس
وب هو اهللا وحده ال شريك له، وأن وإخالص تلك احملبة وقبوهلا عند اهللا يلزم منه أن يكون احملب

  .حملبة إذ صرف أحد ركنيها لغري اهللا تعاىليعبد مبا شرع فإذا عبد بغري ما شرع فقد وقع الشرك يف ا
  :وال بد يف كل دين وطاعة وحمبة من شيئني :"بقول اإلمام ابن تيمية 

  .أحدمها الدين احملبوب املطاع وهو املقصود املراد
والثاين نفس صورة العمل اليت تطاع ويعبد ا وهو السـبيل والطريـق والشـريعة واملنـهاج     

  ...والوسيلة
لدين جيمع هذين األمرين املعبود والعبادة واملعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة فهكذا كان ا

 )٣( "رسوله
 واهللا تعاىل هو املشرع يف اإلسالم وشرعه وارد يف القرآن والسنة املطهرة، إذ مها مصدرا التشريع

شرع، ومن اختذ مشرعا  تتحقق العبودية إال باالمتثال والطاعة ملا فالتشريع هو حق هللا تعاىل وحده، وال

                                                
يقضي به القاضي  ، والبيهقي يف سننه،كتاب آداب القاضي،باب ما)٢١٨(،ح]   ٨٦/ ١٧[ :املعجم الكبري  رواه الطرباين يف   )  ١( 

  .]  ١١٦ / ١٠[ ويفيت به املفيت فإنه غري جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره وال أن حيكم  أو يفيت باالستحسان 
  . ١٧٤ص:قاعدة يف احملبة   )  ٢( 
 .١٠٣ص: لسابقاملرجع ا  )  ٣( 
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٣٣٢

  .يف دعواه حمبة اهللا وطاعته بغري اهللا راضيا به، مفضال له على شرع اهللا فهو كافر مشرك، كاذ
                ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      چ  :قال تعاىل

   ٦٥: النساء چ          
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    چ  :تعاىل وقال

  ٦٠: النساء چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  
واإلتباع والطاعة مها شرطا صحة دعوى احملبة، ومها كذلك سبب الوصول إىل مقام احملبة مـن  

فيمـا   r قبل اهللا تعاىل، فال تكفي دعوى اإلميان واحملبة بدون إتباع، واالتباع جيب أن يكون للرسول
جاء به يف الكتاب والسنة، من عقائد وعبادات ومعامالت وآداب، أما من خالف، وأتى بنهج جديد، 

  .أو غري وبدل من تلقاء نفسه، أو كان متعباً ألسالفه وشيوخه فليس مبتبعٍ، وال أمل له يف احملبة 
ملصطفى عليـه الصـالة   والعباد متفاوتون يف درجة االتباع، وكلما ازداد العبد إتباعا وتأسياً با

  .والسالم ازداد حظه يف نيل حمبة الرمحن 
 چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  چ :قال تعاىل

    ٣١: آل عمران
فيما جاء به، فقوله تعـاىل   rفدلت اآلية على أن حمبة اهللا ال ميكن أن تنال إال باإلتباع لرسوله 

إشارة إىل دليل احملبة ومثرا وفائدا، فدليلها وعالمتها إتباع الرسول، وفائدا ومثرا "  )لَّهيحبِبكُم ال(
 " . )١( حمبة املرسل لكم، فما مل حتصل املتابعة فليست حمبتكم له حاصلة وحمبته لكم منتفية
بادتنا للمسـيح إال  وهذه اآلية نزلت يف وفد نصارى جنران الذين كانوا يقولون إنا حنب ربنا وما ع

: قل يا حممد هلؤالء الوفد من نصارى جنـران " أن يقول هلم  rمن تلك احملبة، فأمر اهللا تعاىل رسوله 
أطيعوا اهللا والرسول حممداً، فإنكم قد علمتم يقيناً أنه رسويل إىل خلقي، ابتعثته باحلق، جتدونه مكتوباً يف 

يه من ذلك، وأعرضوا عنه فأعلمهم أن اهللا ال حيـب مـن   اإلجنيل، فإن تولوا واستدبروا عما دعوم إل
  )٢( "كفر، فجحد ما عرف من احلق وأنكره بعد علمه

ل حىت أحبه فـإذا أحببتـه كنـت    ما يزال عبدي يتقرب إىل بالنواف:" وجاء يف حديث الويل 
  . احلديث ..." مسعه

  .ة حب اهللا تعاىل اهللاوفيه أن حمبة اإلنسان قادته لتقدمي الطاعة ومالزمتها حىت وصل لدرج
فمحبة اإلنسان لربه هي دافع للعمل وفق املشروع متبعاً ال مبتدعاً، واهللا تعاىل يثيـب ذلـك   
املطيع حمبة منه، فاإلتباع التام والعمل الصائب مها شرطا نوال احملبة اإلهلية لإلنسان، ودليل حب املؤمن 

  .طع لربه، فليس مبحب وال مبحب من مل ينقاد ويتبع وي
                                                

  ]. ٢/٨١٧:[ ذيب مدارج السالكني   )  ١(
قل أطيعوا اهللا والرسول فإن تولوا فـإن اهللا ال حيـب   ( ، يف تفسريه لقوله تعاىل ]  ٣/٢٣٣[ :جامع البيان يف تأويل آي القرآن  )  ٢(

  .وهي اآلية التالية آلية احملبة املذكورة آنفاً  ٣٢سورة آل عمران ) الكافرين 
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٣٣٣

  :والتويل عن اإلتباع والطاعة على درجات 
  .الكفر باهللا تعاىل واإلعراض عن دينه، ألن الكافر خمالف بالكلية فهو فاقد لشرط احملبة  : أوهلا
االبتداع فاملبتدع مع إعالنه اإلميان باهللا ورسوله إال أنه خمالف يف الطريقة ضال عن احلق، مغري   : الثاين

  )١( ."كل بدعة ضاللة" يقول r لالرسوومبدل يف دين اهللا، و
   )٢( ."من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد"  rويقول   
هلواه يف أي وادي ألقاه وأي العاصي املصر على معصيته، املسرف على نفسه باملعاصي، املتبع :  الثالث

سبيل أجراه، ال حيكم هواه بشرع وال دين، وإمنا اختذ إهله هواه، ال يستفيق من غفلته وال يستغفر مـن  
حوبته، قد غرته األماين وأغواه الشيطان، فهذا خمالف مبقدار ما ابتعد عن منهج املصطفى صلى اهللا عليه 

  .املني وال حيب املفسدين وال حيب املعتدين وسلم، واهللا تعاىل أخربنا أنه ال حيب الظ
وهذا املسرف على نفسه ال خيلو حاله من احد تلك األوصاف، فهو على خطر إال أن تداركه   

  .رمحة اهللا تعاىل
  . rواخلالصة أن احملبة ال تكون إال باإلميان واإلتباع لكتاب اهللا وسنة رسوله 

 التقرب إىل اهللا تعاىل وواليته وحمبته سـوى  إنه ال طريق يوصل إىل:" يقول اإلمام ابن رجب
، فمن ادعى والية اهللا والتقرب إليه وحمبته بغري هذه الطريق تبني rطاعته اليت شرعها على لسان رسوله 

أنه كاذب يف دعواه ، كما كان املشركون يتقربون إىل اهللا تعاىل بعبادة من يعبدونه من دونـه، كمـا   
وحكى عـن اليهـود   ، ٣: الزم ر  چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  چ :حكى اهللا عنهم أم قالوا 

مع إصرارهم على تكذيب رسـله، وارتكـاب   ١٨: المائدة چٻ  ٻ  پ  پپ  چ  :والنصارى أم قالوا
  " . )٣( نواهيه وترك فرائضه

  .إميان صحيح وإتباع وطاعة: وعليه فاحملبة اإلهلية ال حتصل للمرء إىل إذا توفر فيه شرطان معاً

  ): عقالً(لمحبة االلهية تقتضي التشريعا
واإلسالم فيما سبق موافق للعقل يف أنه يلزم من احملبة اإلهلية سن شريعة واضحة ملزمة، فـإن  

خريهم، فرض عليهم شرائع حتكم تصرفام،ومل يكلهم  هالعقل حيكم أن اهللا تعاىل من حبه خللقه، وإرادت
حملبوب، ومن مصلحة البشر إنزال الشرائع اليت تصلح ألنفسهم؛ وذلك أن احلب يقتضي طلب مصلحة ا

هلم دينهم ودنياهم، فبها يعرفون األصلح دنيوياً، وخيتارون أسباب النجاة يف اآلخرة، وليس من احملبـة  

                                                
  ). ٨٦٧(كتاب اجلمعة ،باب ختفيف الصالة واخلطبة،ح : رواه مسلم   )  ١(
كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلـة ورد  :ديث عائشة رضي اهللا عنها بلفظه ، ومسلم من ح ٢٥٥٠رواه البخاري ح   ) ٢( 

  ).١٧/١٧١٨(حمدثات األمور،ح
  . ٤٥٤ص : جامع العلوم واحلكم  )  ٣(
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٣٣٤

إمهال الرعية وتركها بال شرع وال قانون، ففي ذلك إعانة على انتشار الفساد، وعلى ظلم العباد بعضهم 
هي اليت تسن القوانني، وتضبط النظام، وتـوزع  ) وهللا املثل األعلى(  افيقة بشعبهفاحلكومة الر. بعضاً

  .، وجتعله منظما عامال منتجاًباملهام على أفراد الشع
وليس من الرفق م واحملبة هلم الغاء القوانني، واطالق العنان للرغبات الشخصية لتفعل ما 

  .تشاء
يف قصور العقول البشرية عن إدراك صالح األمور ووجه الفساد يف إسقاط التشريع اإلهلي هو 

فهي . إدراكا مفصالً، ولكنها تدرك احلسن والقبيح إدراكا إمجاليا حتتاج معه إىل شرع يبني هلا تفاصيله
تدرك مثالً أن صالح النفس اإلنسانية يف االتصال باهللا تعاىل، ولكنها ال تستطيع بنفسها إدراك صورة 

  . إال بواسطة الشريعة اإلهلية املرتلةاالتصال اليت يريدها اهللا
والعقل لقصورة يظن الشر خرياً ملا يبدو له منه، وذلك لقصور العلم البشري مبا وراء األمور، 

  .وبأحداث املستقبل،وتقلب األحوال، بل وحقيقة األمور أحياناً كثرية
كمـا تقصـر   . طانمن ناحية أخرى النفوس البشرية متيل إىل االستئثار باخلريات، طلب السل

نظرا يف املنافع على منفعة طائفة دون أخرى، وال تنظر للمصاحل العامة، وذلك بفعل اهلوى يف النفس 
  .والقصور يف العلم

وهو الذي يعلم سبحانه مصـاحل العبـاد   ، واهللا سبحانه وحد هو الذي وسع كل شيء علما
التشريع املبين على مايصلحهم عنهم،  وخريهم على وجه التفصيل، فليس من مقتضيات حمبته هلم حجبه

  .وتركهم لعجزهم، وضعفهم، وظلم بعضهم بعضاً
والواقع يشهد أن النصارى كبقية البشر فيهم ذلك ذلك الضعف، وذلك اجلهل، وليسوا كما 

فـإم  . يدعون منارين داية الروح القدس، والمؤهلني للتشريع اإلهلي بدعوى احملبة املنرية واهلاديـة 
م األوىل وحىت اليوم منشقون، وخمتلفون يف جل أمورهم، عقيدة وتشريعاً، بل إن لكل منـهم  منذقرو

  .تشريع خمتلف عن اآلخر مما يدل على أم ال ميلكون تلك اإلنارة، وال تلك اهلداية
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٣٣٥

  الخاتمة
آله والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى  ةاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصال

  :وبعد .وصحبه أمجعني
  :فمن خالل دراسة هذا املوضوع خنرج بالنتائج التالية

الدالة على احملبة السامية للتعبري " أغايب " يعتقد النصارى أن املسيح عليه السالم استخدم كلمة   . ١
كما كان املسيح يتحدث، وهنا ورد " عربية " عن احملبة اإلهلية، وهذه الكلمة يونانية وليست 

إال أن هذا اإلشـكال ال يـورده   . إشكال عن مدى صحة ترمجة ما قاله املسيح ذه الكلمة
 . هي التعبري الدقيق عن حمبة خاصة ومميزة إهلية " أغايب " النصارى مسلِّمني بأن الكلمة 

وكم متنيت أن يكون هناك سبيل ملعرفة اللفظ العربي الذي استخدمه املسيح ومدى محله لتلك 
 . ليت حيمله إياها النصارىاملعاين ا

وهي هنا ذات جانبني جانب . احملبة، واإلحسان الناتج عنها: احملبة املسيحية حتمل معنيني ومها  .٢
 .اعتقادي مفاده أن اهللا تعاىل حمبة، وجانب سلوكي يوجب البذل واإلحسان والتضحية

و ما تضمنته األناجيل الثالثة النوع األول ه: يوجد يف اإلجنيل نوعان من الكتابات حول احملبة  .٣ 
 : وفيه تعليم املسيح حول احملبة والذي يتلخص يف، املتشاة وبعض نصوص يوحنا

ـ  -  اأن أول واجب على املكلف هو حمبته اهللا تعاىل وتوحيده وإفراده بتلك احملبة، وهن
 .يربط املسيح بني التوحيد اخلالص وبني احملبة كشرط لصحتها

 .القريب حمبة توازي حمبة النفس مث الواجب الثاين حمبة -
مث ينصح ويوجه إىل أن العدو أيضاً ميكن حمبته واإلحسان إليه، وأن تلك احملبة هي ميزة  -

 .الصاحلني عن غريهم
احملبة احلقيقية هي ما تترجم بقبول الوصايا اإلهلية وتطبيقها واالقتداء باملسـيح عليـه    -

وبدون ذلك تكون احملبة دعوى بـال  . السالم يف طاعته لكتاب ربه وتنفيذه لتعاليمه
 .حقيقة

النوع الثاين من الكتابات هي كتابات بولس ويوحنا ولكل منهم نظريته اخلاصة يف احملبة، قـد    .٤
تكون تلك النظريات صرحية يف كتابتهما، وقد تكون حصلت بفعل تأويل النصوص املنسـوبة  

 .إليهما
فاحملبة ليست  –النصارى بأا روح اإلله وحياته  فاحملبة عند يوحنا هي الذات اإلهلية ويفسرها

واليت هي  –روحه وحياته  –وإن استخدموا هذا التعبري إال أن حقيقة معتقدهم أا يف اهللا  -جمرد صفة
 . الروح القدس 
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٣٣٦

وعند بولس احملبة املتبادلة بني النصارى هي الشريعة الوحيدة، واملطلب الوحيد من النصـارى  
 .إذ إا رفعتهم لدرجة التبين وحررم من الشريعة والعبودية. وال شريعة سواها

 : من النصارى يف مفهوم احملبة على الثايل –املفسرين  –يظهر من البحث اتفاق   .٥
 .احملبة هي سر الثالوث اإلهلي -
أي أا شخص مستقل ذو صفات كاملة وأعمـال   –احملبة هي ذات الروح القدس  -

 . مستقلة 
الذي هو  –بوب األثري عند اهللا تعاىل ولذا خصه مبنحه روحه القدس النصراين هو احمل -

 .ليحل فيه –حمبته 
 . احملبة يف النصراين هي عني احملبة اإلهلية بكل صفاا -
حمبة النصارى اليت هي صفتهم هي موهبة منحهم إياها اهللا بأن حل روحه القدس فيهم  -

  .وأفاض عليهم من صفته لتكون هلم ذات حمبة اهللا
  :خيتلفون حول اآليت. ٦

  .كوا جوهر اإلله أم قوى إهلية وصفة خارج اجلوهر .١
على األول فما مينح للنصارى هو حمبة خملوقه خيلقها الروح القدس بذات خصـائص   -

 . احملبة اإلهلية إال أا ختتلف عنها يف كوا خملوقة، لكنها فوق الطبيعة البشرية
اا القوى اإلهلية اليت تشكل املستوى الثاين من األلوهية على الثاين احملبة النصرانية هي ذ -

 .ومبشاركة النصراين فيها يصبح شريكاً يف ذلك املستوى من اإللوهية 
ففي حني . خيتلفون يف كون احملبة اليت هي الروح القدس هي عالقة بني اآلب واالبن  -      

يرفض الشرقيون وصـف أي   –هو العالقة  –يقول الغربيون بأن الروح القدس احملبة 
  .من عناصر الثالوث بالعالئق

احملبة يف النصرانية هي أم الفضائل، والفضائل يف النصرانية تعىن نظاماً فوق مسـتوى الطبيعـة     .٧
  ". فضائل إهلية" البشرية

  .علة احملبة اإلهلية يف النصرانية هي املشاة بني اهللا تعاىل وبينهم  .٨
ختلو من ترتيه اهللا تعاىل وتؤدي إىل تشبيهه خبلقه، وإىل اإلدالل عليه وسـوء  احملبة يف النصرانية   .٩

  .األدب معه سبحانه، وهذا ما يرفضه اإلسالم الذي يقوم على ترتيه اهللا تعاىل
 :لوازم املفهوم النصراين للمحبة   . ١٠

 .إن اهللا مثلث األقانيم  -
 .احملبة إن أقنوم االبن جتسد يف عيسى عليه السالم إلظهار تلك  -
وال سبيل إلسقاط . إن اجلنس البشري هو جنس فاسد، خاطئ بسبب خطيئة أبيه آدم -
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٣٣٧

واإلنسان ال . ذلك الفساد والتحرر منه إال بصلب أقنوم االبن فداء عن تلك اخلطيئة 
ينفعه إميانه باهللا الواحد، وعمله الصاحل إذا مل يؤمن بالصلب والفداء اللذان يرفعان عن 

 .األوىل اإلنسان خطيئته
  . احملبة يف حقيقتها هي أقنوم الروح القدس -

فاحملبة النصرانية يلزم منها أن اإلله أرسل ابنه متجسداً يف صورة إنسان ليعلم الناس بتلك احملبـة،          
وخيتلفون حول غاية ذلك التجسد بني زاعم أن غايتها حمبة حمضة ترغب يف رفع اإلنسان لإللوهية كما 

  .توى البشريةنزل اإلله ملس
  .وبني آخر يرى أن للمحبة سبب مادي هو ختليص البشر من إمث اخلطيئة األوىل وفدائهم

  .الفداء عند النصارى هدف احملبة الذي اجتهت إليه راغبة يف ختليص اإلنسان وتربيره    -
ـ    - ى الصلب واملوت والدم مها عالمة احملبة يف النصرانية فما من برهان عليها كموت اإللـه عل

  .الصليب، وهذا مناقض لروح احملبة الباعثة على السالم والطمأنينة
يستدل ا مجهور من املسيحية علـى أن اهللا ثالثـة أقـانيم، أب     –اهللا حمبة  –عبارة يوحنا   -

 .حمب،وابن حمبوب، وروح هو ذات احملبة وال يصح عندهم كون اهللا حمبة إال بكونه ثالثة أزلية
وهي كذلك متناقضة . دة وثنية دخيلة على مسيحية املسيح اليت جاء اعقيدة التجسد هي عقي  -

وبسقوطها، يسقط قول النصارى أن . مع ما جاء يف اإلجنيل من البشرية املسيح وأنه رسول اهللا
برهان حمبة اهللا وأقوى صورة هو جتسده باعتبار أن غاية ذلك التجسد هو إظهـار حمبـة اهللا   

 .العظيمة
لفداء هي عقيدة فاسدة مأخوذة من الوثنيات السابقة واملعاصـرة للمسـيحية،   كذلك عقيدة ا    -

وببطالا يبطل القول بتلك احملبة . عالوة على تناقض احلقائق داخل النصوص املستدل ا عليها
 .اإلهلية اخلاصة الفادية واملضحية دف إنقاذ وخالص النصارى

ية للكتاب املقدس عند النصارى، ومناقضة للعقل، عقيدة التثليث أيضاً هي عقيدة باطلة منافو  -
وثبت أا مأخوذة من الوثنيات والفلسفات السابقة واملعاصرة للمسيحية وببطالا يبطل اعتقاد 

الرابطة  –الشخص  –إذ أن الروح القدس لن يكون تلك احملبة . حلول حمبة خاصة يف النصارى
 .بني عناصر الثالوث، وبني البشر

لك العقائد املربرة واملعللة باحملبة الفائقة يسقط اعتقاد النصارى يف احملبـة، ولكـن ال   ببطالن ت  -
يسقط حقيقة ظهور حمبة اهللا ورمحته وإحسانه املتمثلة يف إرسال املسيح نيب رمحة وحمبة إىل بين 

 .إسرائيل
إلسالم عليها إذ هـو  تعاليم املسيح يف اإلجنيل عن احملبة متفقة مع ما يف اإلسالم مع زيادة يف ا  .١٠

دين الرمحة واحملبة، وهو دين متكامل شامل لكل مناحي احلياة، واضح، حمفوظ من التحريـف  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٣٨

  .والتشويه
يعتقد النصارى أن حمبة اهللا حتل فيهم بواسطة الروح القدس ولكنهم خيتلفون يف حقيقة ذلـك    . ١١

يكون اهللا تعاىل باعتقادهم حاالً فمنهم قائل إنه حلول أقنومي، وعندها . احللول، ومثرته، وسببه
  .وهؤالء يقولون بتأليه اإلنسان بذلك احللول وبغريه. فيهم بشخصه تعاىل اهللا

ولكن احلقيقة أن هذا الرأي ال يتفق مع . القول الثاين أنه حلول نعمة أي تأييد وتسديد وإنارة
هذا الشأن ال تدل على كما إن أقوال آبائهم يف . إن القديسني هم هياكل الروح القدس: قوهلم

وعبارام . وكذلك الطقوس اليت متارس ويتم فيها استدعاء الروح القدس. أنه جمرد حلول نعمة
  .كلها ال تدل على أنه جمرد حلول نعمة. السكىن. املستخدمة، احللول، االمتالء، الثبات فيه

١٢.  م أبناء هللا تعاىل، وتلـك  خيرج النصارى من مفهومهم للمحبة، والتزامهم بلوازم تفسريها بأ
البنوة تقتضي عندهم احلرية الكاملة من كل قانون أو تشريع والتايل التعايل علـى شـريعة اهللا   

وذلك أدى إىل إسقاطهم للشـريعة  . تعاىل واليت سنت يف نظرهم للعبيد، وليس لألبناء األحرار
ۇ  ۆ   ۆ  چ :بارك وتعاىلوصدق فيهم قول احلق ت. واستبداهلا مبا يسنه هلم أحبارهم ورهبام

                             ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
  ٣١: التوبة چ    

النصارى املنكرون لعقيدة التأليه ينكرون تأليه األحياء، ولكنهم يعتقدون ارتقاء اإلنسـان بعـد    . ١٣
. ه لكمال التشـبه بصـورة اهللا  موته،ومتكنه من قدرات فوق ما كان له حني كان حياً، وإمتام

ولذا يتوجهون إليهم بالعبادة والسؤال وطلب الشـفاعة،  . وعندها يكون أموام، أهلة صغار
يف إلوهيتـه   –تعـاىل   –وطلب مساعدة األحياء على قضاء حوائجهم، باعتبارهم شركاء هللا 

 .وكل ذلك بفعل حمبة اهللا هلم
اململوء بـدعوى متيـز   . ين أحدمها التراث اليهودي مفهوم احملبة املسيحية مأخوذ من مصدر  .١٤ 

الشعب املختار ومبحبة خاصة، فجاء بولس وحول تلك اخلصائص للشعب املختار إىل النصارى 
بعامة مع بقاء ميزة اإلسرائيلي حىت لو بقي على يهوديته فأصبح الشعب املختار شعبان كالمها 

 .حمفوف مبحبة اهللا، واآلخر حمروم منها 
ر الثاين البيئة اليونانية الوثنية وخباصة فلسفة أفالطون يف احملبة وتأليهه هلا، باعتبار أا ابن واملصد

 .اإلله الذي نصفه إنسان ونصفه إله
 : مفهوم احملبة يف النصرانية حيمل كل صور اإلشراك باهللا تعاىل  .١٥

 .فأشركوا معه املسيح باعتباره االبن املتجسد -
 .دسوأشركوا معه الروح الق -
وكوم  –وخباصة احملبة  -وأشركوا يف اعتقاد مشاركة النصارى يف الصفات اإلهلية  -
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٣٣٩

 .آهلة خملوقة
حبجة احملبة اإلهلية الـيت تقتضـي    من صور الشرك أيضاً عبادة مرمي وعبادة القديسني -

الشركة بني األحياء واألموات ،تلك الشركة اليت تتم بالصالة هلم ودعائهم وطلـب  
 .شفاعتهم

.  عبادة األيقونات للمسيح بل للثالوث اإلهلي كله. ضاً من صور الشرك املعلل باحملبةأي -
 .اعتقاد أن حمبة اهللا هي اليت جتسدت يف تلك األيقونات. للقديسني وغريهم

وهو  .وهذا الشرك خالف ما نادى به املسيح من أن الواجب األول هو احملبة املقترنة بالتوحيد
  .ربه اإلسالمالشرك والكفر الذي حيا

احملبة املسيحية يزعمون أا رباط الوحدة ، وأن وجودها يستلزم الوحدة بني النصارى مجيعـاً،    .١٦ 
ومع ذلـك مل يـزل   . إذ هي تربطهم باهللا من ناحية وتربط بعضهم ببعض من ناحية أخرى 

املعتقـد،  مما يعين كذب ذلك . النصارى خمتلفني ومتناحرين منذ نشأة النصرانية، وحىت اليوم
 .وومهية تلك احملبة الرابطة

يزعم النصارى مشولية حمبتهم، ولكنها يف احلقيقة حمبة عنصرية لبين إسرائيل ومن واالهم مـن     .١٧
 النصارى 

دعوى احملبة الشاملة لإلنسانية والتسامح واإلحسان إليها هي جمرد دعوى ال حقيقـة هلـا يف     .١٨
لئ بعكس تلك املفاهيم ، فهو تاريخ دمـوي ، مـدمر ،   بل ذلك التاريخ م. التاريخ النصراين

 .متعصب
السبيل الوحيد ملعرفة، حقيقة احملبة اإلهلية واإلميان ا هو اإلميان باإلسالم ديناً وبالقرآن كتاباً،   .١٩

  .إذ يف القرآن والسنة فقط يوجد احلق عن تلك القضية واخلرب اليقني من اهللا تعاىل
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٣٤٠

  :التوصیات 
حيتاج إىل دراسة متكاملة عن حقيقة اإلنسان وعالقته باهللا تعـاىل يف   يطرح تساؤالًهذا البحث  .٣

النصرانية إذ ظهر من خالل هذا البحث أن اإلنسان يف النصرانية هو شريك يف اإللوهية، وليس 
 .عبداً

دراسة األديان بعامة والنصرانية خباصة، تظهر بصورة ملحة ضرورة وجود مراكز ترمجـة مـن    .٤
وميكن أن تكون تلك . األصلية لتلك األديان مثل اليونانية والعربية القدمية، وأديان الشرقاللغات 
وتكون الترمجة فيهـا   -العقيدة واألديان –للجامعات اليت حتوى ذلك التخصص  ةبعااملراكز ت

خلدمة األحباث العلمية املتخصصة فقط، وال يتوسع فيها إىل جماالت تسويقية وجتارية حبيث حتقق 
اهلدف منها وهو تسهيل األحباث العلمية، وكشف جوانب منها ما كانت لتكشف لوال تلـك  

مع أمن انتشـار العقائـد   . وتوفري مراجع يصعب توفرها إال عن طريق تلك املراكز. الترمجات
 .الفاسدة واألفكار املضلة حبصرها يف جمال البحث العلمي

التسامح املزعوم يف دينهم لنشره بـني النـاس   النصارى يلجؤون إىل التركيز على جانب احملبة و .٥
مستغلني جهل أؤلئك املدعوين حبقيقة دينهم وبعده عن احملبة احلقيقة، فيجب تضـافر اجلهـود   
للتصدي هلم، وإظهار حقيقة حمبتهم املزعومة وأا يف حقيقتها شرك باهللا تعاىل وجهل بعظمتـه  

وأن . ام له سبحانه بالظلم وجمانبة العـدل  وقدسيته ، وافتراء عليه ، ونقص لكمال صفاته، وا
 .كل تلك العقائد هي مرياث وثين ال عالقة له بوحي اهللا ورسله

كثري ممن يعتنق النصرانية، إمنا يتمسك فيها بذلك احلب الذي يعتقد أا حتققه له، اعتقاداً يف اهللا  .٦
قته وصفاء عقيدته ومسو تعاليمه أؤلئك الناس لو قدم هلم اإلسالم حبقي. تعاىل، وتطبيقاً مع اخللق 

و سرية رسوله صلى اهللا عليه وسلم وصحابته وخلفهم الصاحل، مع بيان علو اإلسـالم علـى   
النصرانية يف حفظ مصدره، وصحة تعاليمه، وارتباطه بالواقع اإلسالمي، أقول لو تعرف أؤلئك 

من تلك الديانـة   الصوالعطاشى للحب اإلهلي والتسامح اإلنساين على اإلسالم لدخلوا فيه وخت
وتلك هي مهمة املسلمني مجيعهم فليست تعاليم . احملرفة، واحلب الومهي املناقض للفطرة و للواقع

 .اإلسالم وحمبته خبافية على املسلم احلقيقي 
ولعل وجود مؤلفات وقنوات إعالمية متخصصة يف إظهار تلك اجلوانب مـن اإلسـالم ورد   

 مباشرة، وتوجيه ذلك اإلنتاج إىل اتمعات أو األقليات النصرانية، الشبهات عنه بصورة مباشرة وغري
 .لعل فيه هداية  هلم إىل طريق احلب املنجي املبين على احلقيقة ال على األوهام

وأخرياً أسأل أن ينفع  ذا البحث، وأن يرزقين فيه األجر والثواب، وأؤكد على أن ما كان فيه 
ه بتوفيقه سبحانه فله احلمد والشكر، وما كان من خطأ وزلل ونقص من حق وصواب فهو من اهللا وحد
  .فهو من نفسي وضعفي والشيطان

  والحمد هللا رب العالمين
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  فھرس اآلیات
  رقم الصفحة  رقم اآلية  اآليــة

  سورة البقرة 
  ٩٤  ٢٢  ..ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  چ 
  ٢٣٤  ٣٧  ...                      ی  ی  چ 
  ٢٣١  ٨٧  ...ہ  ھ  ھ    ھ  ھے  ہ  ہ  ہ  چ 
  ١١٠  ١٠٥                            ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ 
  ٢٢٨  ١١٦  ...ٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہچ 
  ١٠٩  ٢٢٢  ...ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ     چ 
  ٣٣٦-٢٩٧  ٢٦٥                        ی  ی  ی  ی  چ 
  ١٠٥-٩٦  ١٦٥  ...چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ  چ 
  ٢٤١  ٢٦١  ...کچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑچ 

  ٢٤١  ٢٧٢  ...چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ    چ  
  سورة آل عمران 

  ٢٩٧  ١٩  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ 
  ٣٣٨-٨٩  ٣١  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ 

  ٣  ٤٨  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
  ٣٣٥-٣٣٤  ٥٠  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

  ٢٢٦  ٥١      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  
                                  ٢٢٦  ٥٢  

  ٢٩٤  ٦٤  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
  ١١٠  ٧٤  ک  گ      گ  گگ 

  ٣١٠  ٧٥  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ    ڭچ 
  ٢٣٣  ٧٩  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  

  ٢٣٣  ٨٠  ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گگ  
  ٢٩٧  ٨٥  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ 

  ٢٩٠-١٠٩  ١٣٤  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
  ٢٤٣  ١٩١  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ

  ٢٩٤-٢٤٣  ١٣٩  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ              ڭ    چ 
  سورة النساء 

  ١١٠  ٥٤  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ    ٹ 
  ٢٣٩  ٦٤  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  

  ٣٣٨  ٦٠  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
  ٣٣٨  ٦٥  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    

  ٢٨٩  ٨٩  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌ
  ٣٣٦-٩٠  ١٢٥  ڱ     ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     

  ٢٢٧  ١٧١  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  
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٣٤٢

  ٢٣٣-٢٢٧  ١٧٢  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ک
  سورة المائدة 

  ١٠٤  ١٤  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 
  ٣٤٠-١٠٤  ١٨    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

  ٣  ٤٦  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  چ 
  ٣٣٥-٢٩٧  ٤٨  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ    ڇچ 

  ١٠٦-٨٩  ٥٤  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  
  ٢٢٧-٨  ٧٢  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ

  ٢٢٧  ٧٣  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  
  ٢٢٩  ٧٥  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ 
                                        ٢٢٩  ٧٦  

  ٢٢٦-٢  ١١٦  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
  ٢٢٦-٢  ١١٧  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  

  ٢  ١١٩            ی  ی  ی  ی    
  سورة األنعام 

                     ٢٤٦  ٥٩  
  ٢٢٩-٢٢٨  ١٠١                ی  ی  ی  ی                 

  ٢٢٩  ١٠٢  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  
  ٢٤١  ١٦٠    گک  ک  ک  ک  گ  گچ 

  سورة األعراف
  ٢٣٣  ١١  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې

  ٢٣٣  ١٢  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  
  ٢٣٣  ١٣  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  

  ٢٣٣  ١٤  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    
  ٢٣٣  ١٥  ڃ  ڃ    چ  چ  

  ٢٣٣  ١٦  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   چ  ڇ 
  ٢٣٣  ١٧  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

  ٢٣٣  ١٨  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  
  ٢٣٤  ١٩  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

  ٢٣٤  ٢٠  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  
                  ٢٣٤  ٢١  
  ٢٣٤  ٢٢  ی  ی  ی                  

  ٢٣٤  ٢٣  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ
  ٢٣٤  ٢٤  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  

  ٢٣٤  ٢٥  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
  ٨  ١٥٧  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

  سورة التوبة 
  ١٠٤-٩٥  ٢٤  چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   
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  ٢٢٧  ٣٠  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  
  ٣٤٥-٣٢٣  ٣١  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  

  سورة یونس 
  ٢٩٨  ٩٩  ڦ   ڦڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

   سورة ھود
  ٣٣٦  ٧    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

  ٢٣٩  ٩٠    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
  سورة الحجر 

  ٢٨٩  ٩  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  
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  سورة النحل 

  ٢٣٧  ٦٠    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڳک  گ  گ   گ  گ  ڳ
  ٢٣٥  ٧٨              ې   ې  ې  ې  

                                   ٢٣٢  ١٠٢  
  ٢٩٠  ١٢٦     ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې 

  ٢٩٤  ١٢٥  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  
  سورة اإلسراء 

  ٢٣٦  ١٥    ۅۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
  سورة طھ 

  ٩٣  ٥  ڈ     ژ  ژ  ڑ   
  ٢٣٤  ١٢٢  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

  سورة األنبیاء 
                    ٢٣  ٢٣  

  ١١  ٢٥  ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ 
  ٤  ٩١  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    

  سورة الفرقان 
  ٢٢٧  ١  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
  ٢٢٧  ٢  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

  ٢٣٩  ٧٠  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
  سورة الشعراء 

  ٢٣٢  ١٩٢  گ  گ  گ  ڳ
  ٢٣٢  ١٩٣  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ

  ٢٣٢  ١٩٤  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    
  ٢٣٦  ٢١٤  ڇ  ڇ  ڇ

  سورة العنكبوت 
  ٢٩٤-٢٩٠  ٤٦  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    

  سورة سبأ 
  ٢٤١  ٣٧  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  
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  سورة الزمر

  ٣٤٠  ٣  ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ   
  ٢٣٩  ٥٣    ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے

  سورة فصلت 
  ٢٩٠-١١٣  ٣٤  ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   

                          ٢٣٦  ٤٦  
  سورة الشورى 

  ٩٣-٩٢  ١١  ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ
  سورة الزخرف 

  ٣٣٤  ٦٣  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ    
  ١  ٦٤  ڃ  چ  چ      چ  چ   ڇڇ  

  سورة الجاثیة 
  ٢٣٦  ١٥  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  

  سورة الفتح 
  ١٢  ٢٩  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ

  الذاریات سورة 
  ٣٣٦  ٥٦  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

  سورة النجم 
                        ٢٣٦  ٣٦  
           ٢٣٦  ٣٧ 

 ٢٣٦  ٣٨      ی  ی  ی     ی  
                    ٢٣٦  ٣٩ 

              ٢٣٦  ٤٠ 
                ٢٣٦  ٤١ 

  سورة الممتحنة 
  ٩٥  ١٠  چ ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے  ۓ  

  ٢٠٣-٢٩٠  ٨  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
  سورة الصف 

  ١٣-٩  ٦  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ        
  ٩  ٧  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ      ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چ

  سورة التحریم 
                        ٢٣٢  ٦  

  سورة الملك 
  ٢٣٤  ٢  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ 

  مل سورة المز
  ١١٠  ١  ٱ  ٻ     

 ١١٠  ٢  ٻ   ٻ   پ   پ    
 ١١٠  ٣  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   
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 ١١٠  ٤  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  
 ١١٠  ٥  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    
 ١١٠  ٦  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    
 ١١٠  ٧  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ    
 ١١٠  ٨  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ      

  سورة القیامة 
  ٢٣٢  ١  ژ  ژ  ڑ  ڑ     
 ٢٣٢  ١٦  ی     ی              

 ٢٣٢  ١٧            ی  
                 ٢٣٢  ١٨ 
                 ٢٣٢  ١٩ 

  سورة اإلنسان 
                    ٢٣٤  ٢  
                          ٢٣٤-١١٠  ٣  

  سورة البروج 
  ٨٩  ١٤  ے     ے         ۓ   

  سورة الغاشیة
  ٢٩٨  ٢١  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   
  ٢٩٨  ٢٢  ې  ې   ې 
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  سورة البلد 

  ٢٣٤-١١١  ١٠  ڻ   ڻ        
  سورة الضحى 

  ٢٤٥  ١  ڄ  
 ٢٤٥  ٢  ڄ  ڄ  ڃ  

 ٢٤٥  ٣  ڃ  ڃ  چ  چ    چ     
 ٢٤٥  ٤  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 ٢٤٥  ٥  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    
 ٢٤٥  ٦  ڈ  ژ  ژ  ڑ    

 ٢٤٥  ٧  ک  ک   ک  
 ٢٤٥  ٨  گ  گ  گ

  سورة اإلخالص 
  ٢٢٦  ١  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 

 ٢٢٦  ٢  پ  پ    
 ٢٢٦  ٣  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

 ٢٢٦  ٤  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٣٤٨

  فھرس األحادیث
  ٩٠  ..................................................................................  أتعجبون من غري سعد
  ٩١  ......................................................................................  أخربوه أن اهللا حيبه

  ١٠٨...........................................................................  اعملوا فكل ميسر ملا خلق له
  ٢٩٣......  وا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليداًأغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا، قاتل

  ٢٢٣.........  أقرأين جربيل عليه السالم على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدين حىت انتهى إىل سبعة أحرف
  ٩٢  ......................................................................................  الصالة على وقتها
  ٢٤٤..................................................................................... املرء مع من أحب

  ٣٣٧.......................................  م اهللا فتستحلونهأليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه و حيلون ما حر
  ٣٠٣..........................................................................................  أليست نفسا

  ٣٠٣...................................................  أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مر عليه جبنازة فقام هلا
  ٩١  ...............................................  إن اهللا إذا أحب عبدا دعا جربيل فقال إين أحب فالنا فأحبه

  ٢٣٩....................................................  إن اهللا عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار
  ٩٢  ....................................................................  أن متوت ولسانك رطب من ذكر اهللا

  ٢٤٤......................................................  صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة أن رجال سأل النيب
  ١  ..............  أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي يف الدنيا واآلخرة، واألنبياء أخوة لعالت أمهام شىت ودينهم واحد

  ٢٤٤....................................................................................  أنت مع من أحببت
  ٢٩٣..........................................  انطلقوا باسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٢٤٠........................................  أهل النار خروجا منها إين ألعلم آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر
  ٢٣١..................................................................  وجربيل معك -أو هاجهم  -اهجهم 

  ٩١  ................................................................................  أي األديان أحب إىل اهللا
  ٩٣  ..........................................................................  أي األعمال أحب إىل اهللا تعاىل

  ٩٣  .................................................................................  أي العمل أحب إىل اهللا
  ٢٤٠............................................  تفعل اخلريات وتترك السيئات فيجعلهن اهللا لك خريات كلهن

  ٩٣  ....................................................................  ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان
  ٣٣٥....................................................... د أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاحق اهللا على العبا

  ٢٩١.....................................................رحم اهللا رجال مسحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
  ٣٣٧..........................................................................................  فتلك عبادم

  ١٣  ........................ فضلت على األنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت يل الغنائم
  ٢٣٢.....  شفتيه فيشتد عليهكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل جربيل بالوحي وكان مما حيرك به لسانه و

  ٩١  ..........................  كان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ختلف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خيرب
  ٣٣٩.......................................................................................  كل بدعة ضاللة
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٣٤٩

  ٢٤١........................................  كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة عشرة أمثاهلا إال سبعمائة ضعف
  ٢٣٥.........................................  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه

  ٣٩٣.....................................................................  رية، أال ال تقتلوا الذريةال تقتلوا الذ
  ٣٩٣...............................................................................  ال تقتلوا ذرية وال عسيفاً

  ٩٠  ........................................... ال شخص أحب إليه املدحة من اهللا من أجل ذلك وعد اهللا اجلنة
  ٩٠  ..................................................................................  ال شخص أغري من اهللا

  ٩٩  ...................................................  ال والذي نفسي بيده حىت أكون أحب إليك من نفسك
  ٩٩  ......................................  ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني

  ٩٩  ..........................................................   يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسهال
  ٩١  ...................................................ألعطني الراية غدا أو ليأخذن غدا رجل حيبه اهللا ورسوله

  ٩٣  ...................................................................  ألا صفة الرمحن فأنا أحب أن أقرأ ا
  ٢٤١............  للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فيه أطيب عند اهللا من ريح املسك

  ٢٣٨..................................  م سقط على بعريه وقد أضله يف أرض فالةهللا أفرح بتوبة عبده من أحدك
  ٩٠  ....  لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال ولكنه أخي وصاحيب وقد اختذ اهللا عز وجل صاحبكم خليال

  ٣٣٩............................................................. من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد
  ٢٩١   .....................  من ظلم معاهداً أو انتقصه حقاً أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغري طيب نفس،

  ٩٠  ......................................................................  من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب
  ٢٩١...............................  من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها يوجد من مسرية أربعني عاماً

  ٣٣٥..............................................  هل تدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك أن ال يعذم
  ٣٩٣.............................. وال تغلوا وضموا غنائمكم، وال تقتلوا شيخاً فانياً وال طفالً صغرياً، وال امرأة

  ٢٣١...................................................  يا حسان أجب عن رسول اهللا اللهم أيده بروح القدس
  ٣٣٧.....................................................................  يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك

  ٢٣٦............................  اشتروا أنفسكم ال أغين عنكم من اهللا شيئا -أو كلمة حنوها  -يا معشر قريش 
٢٣٩...............................  يرتل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر
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  قائمة المصادر
 
القرايف، امش كتاب الفارق بني  :األجوبة الفاخرة يف الرد على األسئلة الفاجرة للملة الكافرة    .١

 .املخلوق واخلالق، دار الكتاب اإلسالمي
مجال حممود، حممد السـيد،  : ، علق عليه)٥٠٥ت(أبو حامد حممد الغزايل  :إحياء علوم الدين    .٢

  .م١٩٩٩/ ـه١٤٢٠القاهرة،ط األوىل  دار الفجر للتراث،
 .م١٩٧٥عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، الكويت،  :األخالق النظرية    .٣
، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق). هـ١٥٦ت(أبو عبد اهللا حممد بن امساعيل البخاري :األدب املفرد  .٤

 .املكتبة األثرية
عاليمهـا وجـواهر   أديان العامل ، دراسة حتليلية معمقة ألديان العامل الكربى توضح فلسـفة ت     .٥

حكمتها، اهلندوسية ـ البوذية ـ الكونفوشية ـ الطاوية ـ اليهودية ـ املسيحية ـ اإلسالم       
رستم، دار اجلسـور الثقافيـة،    سعد: هوسنت مسيث ، تعريب وحواشي :ـ األديان البدائية

 .  م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦األوىل:ط ،حلب
بن أحد بن رجـب   نرج عبد الرمحأيب الف :استنشاق نسيم األنس من نفحات رياض القدس    .٦

أيب مصعب طلعت بن فؤاد احللواين، ضمن جمموع رسائل احلافظ ابن : احلنبلي، دراسة وحتقيق
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤األوىل: الفاروق احلديثة،القاهرة،ط: رجب احلنبلي،الناشر

 .دسةالسا: األرشيد ياكون حبيب جرجس، مكتبة احملبة، القاهرة، ط: أسرار الكنيسة السبعة    .٧
علي عبد الواحد وايف، ضة مصر، مدينة السادس  :األسفار املقدسة يف األديان السابقة لإلسالم    .٨

 .م٢٠٠٣من أكتوبر،
أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حققه وخرج أحاديثـه  :اإلمام احلافظ  :األمساء والصفات    .٩

مكتبة  يل بن هادي الوادعفضيلة الشيخ مقب:عبد اهللا بن حممد احلاشدي، قدم له : وعلق عليه
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٢الثانية : السوادي، جدة، ط

ـ ٩٧٠ت(زين الدين بن ابراهيم املعروف بابن جنيم احلنفي  :األشباه والنظائر  .١٠ تقـدمي  ). هـ
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣األوىل : دار الفكر ، دمشق، ط، حممد منري احلافظ: وحتقيق

مارتن لوثر،املركز اللوثري للخدمات الدينية يف ): الكتاخيسمس الصغري(أصول التعليم املسيحي .١١
 .م١٩٨٨الثانية: الشرق األوسط، بريوت لبنان، ط

مسرية عزمي الزين، : أندرية نايتون، إدجارويند، كارل يونج، ترمجة :األصول الوثنية للمسيحية .١٢
 .م١٩٩١منشورات املعهد الدويل للدراسات اإلنسانية، بريوت، 
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صاحل بن عبد اهللا اهلذلول ، ، مكتبة امللك  :أا وغايتها وطرق مقاومتهااألصولية اإلجنيلية ، نش .١٣
 .فهد الوطنية

أبو عبد الرمحن عادل بن سعد، دار بن : رمحة اهللا بن خليل الرمحن اهلندي، حتقيق :إظهار احلق  .١٤
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦األوىل:اهليثم، القاهرة،ط

 .م١٩٧٩بريوت، منشورات دار ومكتبة اهلالل ،. مصطفى غالب :أفالطون .١٥
 . ٢٠٠٥اخلامسة : طبع بدار الياس للطباعة،ط :اإلجنيل ، العهد اجلديد ، دار الكتاب املقدس  .١٦
 .ترمجة خليل سعادة، مطبعة املنار، القاهرة :إجنيل برنابا .١٧
حممد علي سالمة، مكتبة :عبد األحد داود األشوري العراقي، تقدمي وتعليق: اإلجنيل والصليب .١٨

 .النافذة
نقوال ابو مراد، منشورات : فالدميري لوسكي، تعريب :لالهوت الصويف لكنيسة الشرقحبث يف ا .١٩

 .م٢٠٠٠النور، بريوت، 
الكليـة  ، البابا شـنودة الثالـث   :بدع حديثة، دراسة البابا شنوده الثالث يف الالهوت املقارن .٢٠

 .م ٢٠٠٧الثالثة يونيو :اإلكلرييكية بالعباسية القاهرة ، ط
 

الصـفحة  " خدام الرب األوائـل  : نيسة ترمجة حرفية من األملانية لكتاب التاريخ األسود للك .٢١
 .آسر حطيبة ، الدار املصرية للنشر والتوزيع :القس دي روزا ، ترمجة:  املظلمة للبابوية 

هـ، حتقيـق  ٣١٠أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ت  :تاريخ الطربي تاريخ الرسل وامللوك  .٢٢
 األوىل:ط. ر املعارف، مصرحممد أبو الفضل إبراهيم ، دا:

 .األوىل: حنا اخلضري،دار الثقافة،القاهرة،ط :تاريخ الفكر املسيحي .٢٣
: بـول تلـش، ترمجـة    :تاريخ للفكر املسيحي من جذوره اهللينستية واليهودية حىت الوجودية .٢٤

 . م ٢٠٠٥الثانية : الدكتور وهبة طلعت أبو العال، دار اهلدى للنشر والتوزيع،ط
). هـ٥٧١ت(أبو القاسم علي بن احلسن ابن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي :شقتاريخ مدينة دم .٢٥

 .م١٩٩٥حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بريوت :حتقيق
يوسف ريا و كريس بسترس، منشورات املكتبة البولسـية ،  : املطرانان  :التجسد فيض احملبة  .٢٦

 .م١٩٩٣األوىل :بريوت لبنان،ط
 .لويس أبادير، منشورات املعهد، املعادي:فرنسيس فرييه، ترمجة :التجسد .٢٧
أمحد بن عبد احلليم  :التدمرية حتقيق اإلثبات لألمساء الصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع .٢٨

ــق ــة، حتقي ــن  تيمي ــد الســالم ب ــة :بــن عب ــن عــودة الســعوي، مكتب حممــد ب
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الثامنة:العبيكان،الرياض،ط
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 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧األوىل:راشد املبارك، دار القلم ،دمشق، ط :عامليالتطرف خبز  .٢٩
حممد الغزايل ، ضة مصـر للطباعـة والنشـر     :التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم  .٣٠

 .م٢٠٠٠ثانية يونيه : والتوزيع،مصر، ط
مـىت هنـري ، مطبوعـات إجيلـز ،      :التفسري  الكامل للكتاب املقـدس العهـد اجلديـد    .٣١

 .م٢٠٠٢األوىل :القاهرة،ط
 .شركة ماستر ميديا، القاهرة :التفسري التطبيقي للكتاب املقدس .٣٢
جوزيـف صـابر،دار الثقافـة،    :وليم باركي،ترجة): سفر أعمال الرسل(تفسري العهد اجلديد .٣٣

 .القاهرة
للحافظ أبو الفداء إمساعيل ابن كثري القرشي الدمشـقي ،دار املعرفـة ،   : تفسري القران العظيم .٣٤

 .م١٩٩٣/هـ ١٤١٣السادسة : يوسف عبد الرمحن املرعشلي، ط: هبريوت قدم ل
عبد املنعم صاحل العلـي  : ، ذيب)٧٥١ت(ابن قيم اجلوزية ):جزءان(ذيب مدارج السالكني .٣٥

 . العزي،دار املنطلق، اإلمارات العربية املتحدة ديب
عبد الوهـاب،   سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن :تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد .٣٦

 .الثانية: املكتب اإلسالمي،ط
هـ، شـركة   ٣١٠أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ت  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٣٧

 ٣:خلفـاء ط  /مكتبة مصطفى ألبايب احلليب وأوالده، مصر، حممد حممود احللـيب وشـركاه   
 .م ١٩٦٨/ هـ ١٣٨٨

أيب الفرج عبد الـرمحن بـن    :مع الكلمجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوا .٣٨
 .تالبغدادي، دار الكتب العلمية، بريو يشهاب الدين ابن أمحد بن رجب احلنبل

أبو عبد اهللا حممد بن امساعيل  :اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا وسننه وأيامه .٣٩
عة احلديث الشريف مضمن يف موسو). هـ٢٥٦ت(بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبة البخاري
صاحل بن عبد العزيز بن حممد مب إبراهيم آل الشـيخ،  : الكتب الستة، بإشراف ومراجعة الشيخ
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الثالثة : دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، ط

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الكاتـب العـريب   : اجلامع ألحكام القران  .٤٠
 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧لنشر ، القاهرة للطباعة وا

أبو عبـد الـرمحن   :أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،حتقيق :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح .٤١
 .عادل بن سعد،دار ابن اهليثم ، القاهرة

سامي : كارين آرمسترونغ ، ترمجة :احلرب املقدسة ، احلمالت الصليبية وآثرها على العامل اليوم .٤٢
 .م٢٠٠٥ب العريب بريوت ـ لبنان، الكعكي ، دار الكتا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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، جان فلورى :العنف والدين يف املسيحية واإلسالم) اجلهاد ، احلرب الصليبية( احلرب املقدسة ، .٤٣
غسان مايسو ، مراجعة جالل شحادة ، املؤسسة العربية للتحديث الفكري دار املدى ، : ترمجة

 .م ٢٠٠٤: الطبعة األوىل 
اإلمام احلافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين الشافعي : حلية األولياء وطبقات األصفياء  .٤٤

عبد اهللا املنشاوي ، حممد أمحد عيسى ،حممد عبد اهللا اهلندي ،مكتبـة  : هـ، حتقيق  ٤٣٠ت
 .م٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨األوىل : ١اإلميان، املنصورة ط

 .م١٨٨٩ة،بريوت،اخلوري بولس عواد، املطبعةاألدبي:توما األكويين، ترمجة :اخلالصة الالهوتية .٤٥
 . األوىل:وليم وهبة بباوي، دار الثقافة، القاهرة،ط :دائرة املعارف الكتابية .٤٦
دار املعرفة . ماهر عبد القادر حممد ، حريب عباس عطيتو :دراسات يف فلسفة العصور الوسطى .٤٧

  .م٢٠٠٠اجلامعية ، 
دار القلـم،  حممـد علـي البـار ،    : دراسات معاصرة يف العهد اجلديد والعقائد النصـرانية  .٤٨

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧األوىل:دمشق،ط
: حممد علي البار، دار القلم دمشق، ط :دراسات معاصرة يف العهد اجلديد ووالعقائد النصرانية .٤٩

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧األوىل
 .موريس بوكاي، دار رشا، بريوت لبنان :دراسة الكتب املقدسة .٥٠
ــم  .٥١ ــة رق ــماوية اهللا حمب ــدعوة الس ــيفي،م ):٤(ال ــر اهللا الص ــل نص ــة، إمي كتبة احملب

 .م١٩٩٥االوىل:القاهرة،ط
األب مىت املسكني، طبعة دير القديس  :الرؤية اإلهلية لألعياد الكنسية ، الروح القدس الرب احملي .٥٢

 .م٢٠٠٦الثالثة :أنبا مقار، وادي النطرون القاهرة،ط
الدكتور عبد الرمحن بدوي ، دار العرب اإلسـالمي  : جون لوك ، ترمجة :رسالة يف التسامح .٥٣

 .م١٩٨٨األوىل :بريوت لبنان ، ط
أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممـد اجلـوزي    :زاد املسري يف علم التفسري  .٥٤

: هـ ، املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ، دمشـق ،بـريوت،ط  ٥٩٧القرشي البغدادي ت 
 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧األوىل 

الدراسات اإلسالمي للمعارف احلكمية،  معهد :السالم واملسيحية حبوث يف نظام القيم املعاصر .٥٥
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤األوىل:دار اهلادي، بريوت، ط

مضمن ). هـ٢٧٣ت(أبو عبد اهللا حممد بن بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويين  :سنن ابن ماجه .٥٦
صاحل بن عبد العزيز بن : يف موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة، بإشراف ومراجعة الشيخ

ـ ١٤٢١الثالثـة  : آل الشيخ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، ط حممد بن إبراهيم / هـ
 .م٢٠٠٠
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ـ  ٢٧٥ت(أبو داود سليمان بن األشعث بن اسحاق األزدي السجستاين: سنن أيب داود .٥٧ ).  هـ
صاحل بن عبـد  : مضمن يف موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة، بإشراف ومراجعة الشيخ

الثالثـة  : شيخ، دار السالم للنشر والتوزيـع، الريـاض، ط  العزيز بن حممد بن إبراهيم آل ال
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١

 .هـ، دار الفكر٤٥٨بن احلسني بن علي البيهقي ت دأبو بكر أمح: السنن الكربى .٥٨
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتـابعني مـن    .٥٩

القاسم هبة اهللا أبن احلسن بن منصور الطربي الاللكائي أيب :الشيخ اإلمام العامل احلافظ  :بعدهم
الثانية ١٤١٥: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، دار طيبة،الرياض، ط: هـ، حتقيق٤١٨ت 

 .م١٩٩٤/هـ 
أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد ابـن قدامـة   : الشرح الكبري على منت املقنع .٦٠

أليب حممد عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـود بـن        :حباشية املغين). هـ٦٨٢ت(املقدسي
ـ ٦٣٠ت(قدامـة  بعنايـة مجاعـة مــن العلمـاء دار الكتـاب العـريب، بــريوت      ). هـ
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣،لبنان

 . )هـ١٤٢١ت( العثيمني حممد بن صاحل بن حممد ):جزء١٥(الشرح املمتع على زاد املستقنع .٦١
  .هـ١٤٢٥األوىل : دار ابن اجلوزي،الرياض، ط

 ).القاضي(أبو الفضل عياض اليحصيب:ريف حقوق املصطفىالشفاء بتع .٦٢
حممـد ناصـر الـدين األلبـاين، منشـورات املكتـب        ):أجـزاء ٦(صحيح اجلامع الصغري .٦٣

 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٨األوىل:ط:اإلسالمي
: ترمجة. حممد عارف :صعود الربوتستانتية اإليفاجنيليكية يف أمريكا وتأثرية على العامل اإلسالمي .٦٤

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧األوىل: الشرق الدولية، القاهرة، ط مكتبة.رانية خالف
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١الثالثة : بريوت، ط،دار النفائس. حممد السماك :الصهيونية املسيحية  .٦٥
حممد زهري الشاويش، :عبد الرمحن الباين، حتقيق:تقدمي: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية :العبودية .٦٦

ــب اإل:ختــريج ــدين األلباين،املكت ــريوت، طحممــد ناصــر ال : ســالمي، دمشــق، ب
 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦السابعة

الثانية يف : وليم كلي ، الناشر  بيت عنيا، ط :عشرون حماضرة يف شرح رسائل يوحنا الرسول .٦٧
 .م١٩٩٤يوليو 

 .القس فايز فارس ، دار الثقافة  :علم األخالق املسيحية  .٦٨
الكنيسة اإلجنيلية بقصر منيس عبد النور،:جيمس أنس، مراجعة وتنقيح :علم الالهوت النظامي .٦٩

 .الدوبارة،القاهرة
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 ظأبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي، مع شرح احلاف :عون املعبود شرح سنن أيب داود  .٧٠
/ هــ  ١٤١٠األوىل:مشس الدين ابن القيم اجلوزية، دار الكتب العلمية بـريوت، لبنـان،ط  

 .م١٩٩٠
حممـد حامـد ،مركـز احلضـارة      عادل:حممد عطا الرحيم،ترمجة :عيسى املسيح والتوحيد .٧١

 .العربية،القاهرة
عبد الرمحن بن سليم البغدادي الشهري بباجـه جـي زاده، دار    :الفارق بني املخلوق واخلالق .٧٢

 .الكتاب اإلسالمي
عبد القادر شيبة :أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق :فتح الباري بشرح صحيح البخاري .٧٣

 .لكي األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعوداحلمد، طبع على نفقة صاحب السمو امل
الثانية : بسام ميخائيل مدين، مطبوعات ساعة اإلصالح، ط :الفداء والكفارة يف الكتاب املقدس .٧٤

 .م١٩٨٠
سعد رستم، األوائل للنشر والتوزيع،  :الفرق واملذاهب املسيحية منذ ظهور اإلسالم وحىت اليوم .٧٥

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥األوىل: سوريا دمشق، ط
: خليل منصور، دار الكتب العلمية بريوت، ط:القرايف، حتقيق ):جملدات ٤(الفروق مع هوامشه .٧٦

 .هـ١٤١٨األوىل
أبو حممد علي بن أمحد املعروف بابن حزم األندلسي  ):أجزاء٣(الفصل يف امللل واألهواء والنحل .٧٧

: ن، طوضع حواشيه أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت لبنا). هـ٤٥٦(الظاهري
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦األوىل 

 .القس فهيم عزيز، دار الثقافة ، القاهرة  :الفكر الالهويت يف كتابات بولس .٧٨
  

فواز أمحد زمريل، املكتب اإلسـالمي و  : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق :قاعدة يف احملبة .٧٩
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠األوىل : دار ابن حزم، بريوت، ط

بطـرس  :خنبة من ذوي اإلختصاص والالهوتيني، هيئة التحرير: تأيف: قاموس الكتاب املقدس .٨٠
الثالثـة عشـر   : عبد امللك،جون الكساندر طمسن،إبراهيم مطر،دار مكتبة العائلة،القاهرة، ط

 .م٢٠٠٠
، شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى  يحممد بن يعقوب الفريوز آباد نجمد الدي: القاموس احمليط  .٨١

 .م١٩٥٢/ هـ ١٣٧١انية الث: البايب احلليب وأوالده مصر، ط
األوىل :فريبروج ،مكتبـة دار الكلمـة،القاهرة ،ط  .فريلني د :القاموس املوسوعي للعهد اجلديد .٨٢

 .م٢٠٠٧
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 .م٢٠٠٧الثالثة : أغسطينوس الربموسي، مكتبة احملبة ، ط :أقواله -سريته: القديس أغسطينوس .٨٣
 . الشرق األوسطدار الكتاب املقدس يف ):كتب العهد اجلديد والقدمي(الكتاب املقدس .٨٤
إمساعيل بن حممـد   :كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما أشتهر من األحاديث على ألسنة الناس .٨٥

: أمحد القالش، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، ط  : حتقيق وتعليق. ١١٦٢العجلوين اجلراحي ت
 . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الثالثة 

: ة، جونيـه لبنـان،ط  بولس اخلـوري، املكتبـة البوليسـي    :الكلمة املتجسدة عند املسيحيني .٨٦
 .م٢٠٠٤األوىل

املطران يوحنا منصور ـ األب  : هونرمان ، ترمجة –دنتسنغر  :الكنيسة الكاثوليكية يف وثائقها .٨٧
 ٢٠٠١: األوىل : حنا الفاخوري، منشورات املكتبة البولسية، ط

األب سليم بسترس ، منشورات املكتبـة   ):أربعة أجزاء(الالهوت املسيحي واإلنسان املعاصر  .٨٨
 .م١٩٩٥الثالثة : البولسية ، بريوت ـ لبنان،ط

الكلية اإلكلرييكية لألقباط األثوذكس، القاهرة، :الناشر. البابا شنودة الثالث :الالهوت املقارن .٨٩
 .م٢٠٠٥الرابعة عشر :ط

اإلمام موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممـد  : ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد  .٩٠
أبـو  : العثيمني، حققه وخرج أحاديثه: حممدين صاحل: هـ، شرح٦٢٠ملقدسي تبن قدامه ا

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥الثالثة: حممد أشرف بن عبد املقصود، أضواء السلف الرياض، ط
 .مكتبة اإلخوة، شربا مصر. عوض مسعان :اهللا طرق إعالنه عن ذاته .٩١
 .قاهرةدار النهضة العربية، ال. حممد جمدي مرجان :اهللا واحد أم ثالوث .٩٢
الرابعـة  : عباس حممود العقاد، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، اجليـزة مصـر،ط   :اهللا .٩٣

  .   م٢٠٠٥
 .الدكتور وليم املريي، دار املعارف، القاهرة: ترمجة. أفالطون :املأدبة ،فلسفة احلب .٩٤
ي سـامي  عل :املأدبة أو يف احلب ألفالطون مع دراسة نقدية عن أثر املأدبة يف الفكر الفلسفي .٩٥

 .م١٩٧٠دار الكتب اجلامعية، . النشار، األب جورج قنوايت، عباس أمحد الشربيين
هـ ،بتحرير احلافظني ٨٠٧نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي ت  :جممع الزوائد ومنبع الفوائد .٩٦

/ هـ ١٤٠٢الثالثة  : العراقي وابن حجر ، منشورات دار الكتاب العريب، بريوت لبنان ، ط: 
 .م١٩٨٢

جمموعة الشرع الكنسي أو قوانني الكنيسة املسيحية اجلامعة اليت وضعها اـامع املسـكونية    .٩٧
املقدسة وما قبلته اامع املسكونية من قوانني الرسل وقوانني بعض اآلباء القديسني مع فصول 

األرمشندريت  حنانيا اليـاس  : مجع وترمجه وتنسيق:مفيدة يف أعمال اامع وأسباب انعقادها
 .م١٩٩٨الثانية : كساب، منشورات النور، بريوت لبنان، ط
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حماضرات يف النصرانية تبحث يف األدوار اليت مرت عليها عقائد النصـارى ويف كتبـهم ويف    .٩٨
لنشـر دار الفكـر العـريب ،    اإلمام حممد أبو زهرة، ملتزم الطبع وا :جمامعهم املقدسة وفرقهم

 .القاهرة
اخلوري بولس الفغايل، املكتبة البوليسية ومجعية : والشرق القدمياحمليط اجلامع يف الكتاب املقدس  .٩٩

 .م٢٠٠٣األوىل:الكتاب املقدس، بريوت، ط
كميل حشـيمة اليسـوعي، دار   :توماس ميشال اليسوعي، ترمجة :مدخل إىل العقيدة املسيحية .١٠٠

 .م١٩٩٥الثانية: املشرق،بريوت، ط
 .لقاهرةفهيم عزيز،دار الثقافة، ا :املدخل إىل العهد اجلديد .١٠١
اخلوري بـولس الفغـايل ،املكتبـة البولسـية      ):مخسة أجزاء: (املدخل إىل الكتاب املقدس .١٠٢

 .م١٩٩٤األوىل :،بريوت،ط
القديس أوغسطينس، نقله إىل العربية اخلور أسقف يوحنـا احللـو، دار املشـرق،     :مدينة اهللا .١٠٣

 .م٢٠٠٧الثانية :لبنان، ط –األشرفية، بريوت 
علي اجلوهري، دار الفضـيلة  : أمحد ديدات، ترمجة :قيقة واالفتراءمسألة صلب املسيح بني احل .١٠٤

 .القاهرة
 :املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .١٠٥

ـ  ٢٦١ت(أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري مضـمن يف  ). هـ
صاحل بن عبد العزيز بـن  : ة، بإشراف ومراجعة الشيخموسوعة احلديث الشريف الكتب الست

ـ ١٤٢١الثالثـة  : حممد بن إبراهيم آل الشيخ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، ط / هـ
 .م٢٠٠٠

أمحد ديدات، نقله إىل العربية وقدم  :املسيح يف اإلسالم و حماورة مع قسيس حول ألوهية املسيح .١٠٦
 .هرةعلي اجلوهري، دار الفضيلة، القا: له

: عبد احلليم حممود، دار املعارف، القاهرة، ط: شارل جينيبري،ترمجة :املسيحية نشأا وتطورها .١٠٧
 .الرابعة

باسوك، ترمجة سعد رستم،األوائل، .دانييل إ :املسيحية وأساطري التجسد يف الشرق األدىن القدمي .١٠٨
 .م  ٢٠٠٢األوىل:دمشق،ط

مسرية عزمي الزين، منشورات : زاس، ترمجةاملطران برتولومي دي السي كا :املسيحية والسيف .١٠٩
 .م١٩٩١املعهد الدويل للدراسات اإلنسانية، بريوت، 

 .م٢٠٠٢احلادية عشر : أمحد شليب، مكتبة النهضة املصرية القاهرة، ط :املسيحية .١١٠
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: سـعد الـدين السـيد صـاحل،دار البيـان ،مصـر،ط       :مشكالت العقيـدة النصـرانية   .١١١
 .هـ١٤٠٣/م١٩٨٣الثانية

األب :صبحي محوي اليسوعي، أعاد النظر فيه من الناحية املسـكونية : ان املسيحيمعجم اإلمي .١١٢
الثانيـة  : جان كوربون، دار املشرق بريوت بالتعاون مع جملس كنائس الشرق األوسـط، ط 

 .م١٩٩٨
هــ،حققه وخـرج   ٣٦٠للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطـرباين ت  :املعجم الكبري  .١١٣

 .الثانية:السلفي،مطبعة الزهراء احلديثة ،املوصل، طمحدي عبد ايد : أحديثه
نيافه املطران انظونيوس جنيب، دار :أشرف على الترمجة ونظمها علمياً  :معجم الالهوت الكتايب .١١٤

 .م٢٠٠٤اخلامسة : املشرق ، بريوت، ط
، صححه وعلـق  )٥٤٨ت(أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين ):أجزاء٣(امللل والنحل .١١٥

 . م١٩٩٢/ هـ١٤١٣الثانية : د فهمي حممد، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، طأمح:عليه
هـ،حققه وترمجه وقدم له ٤٨١لشيخ اإلسالم عبد اهللا األنصاري اهلروي ت  :منازل السائرين  .١١٦

لوجييه دي بوركي الدومنكي، مطبعة املعهد العلمي الفرنسي لآلثـار الشـرقية،   . األب س: 
 .م١٩٦٢القاهرة ،

: استانلي شوبريج: تان يف استكهومل بني داعية العصر أمحد ديدات وكبري قساوسة السويدمناظر .١١٧
 .علي اجلوهري، دار الفضيلة، القاهرة: : نقله إىل العربية

الشيخ عبد العزيز بن محد بن ناصر بن معمر،  :منحة القريب ايب يف الرد على عباد الصليب .١١٨
د السكاكر، الد، األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة الدكتور حممد بن عبد اهللا بن مح: حتقيق

 .م١٩٩٩هـ ١٤١٩عام على تأسيس اململكة العربية السعودية ،
أمحد بن عبد احلليم ابن تيميـة احلـراين    :منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية  .١١٩

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦األوىل : حممد رشاد سامل، ط: الدمشقي، حتقيق
جمموعة من :أبو زكريا حيي بن شرف النووي، إعداد  :اج بشرح صحيح مسلم بن احلجاجاملنه .١٢٠

د وهبة الزحيلي : علي عبد احلميد أبو اخلري، تقدمي وتقريظ وتعريف : أساتذة خمتصون بإشراف
 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦الثالثة : دار اخلري، بريوت، دمشق، ط

 .الثانية:هرة، طفهيم عزيز،دار الثقافة،القا: مواهب الروح القدس .١٢١
  .األوىل: عادل فرج عبد املسيح، دار الثقافة، القاهرة، ط :موسوعة آباء الكنيسة    .١٢٢
األنبـا   :الالهوت النظري اهللا والوجود والكون وطبيعة املالئكـة : موسوعة األنبا غريغوريوس .١٢٣

منري عطية، مجعية األنبا غريغوريوس أسقف البحـث العلمي،القـاهرة،   : غريغوريوس، إعداد
 .م٢٠٠٥
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 .م٢٠٠٤برسوم ميخائيل، مكتبة اإلخوة، شربا مصر، :موسوعة احلقائق الكتابية .١٢٤
األوىل : معن زيادة، معهـد اإلمنـاء العـريب، ط   :رئيس التحرير  :املوسوعة الفلسفية العربية .١٢٥

 .م١٩٨٦
ملية مانع محاد اجلهين، دار الندوة العا: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة .١٢٦

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤اخلامسة: للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط
ترمجة حممـد  . غريس هالسل ):اإلجنيليون العسكريون يف الطريق إىل احلرب( النبوءة والسياسة .١٢٧

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦السادسة: بريوت، ط،دار النفائس، السماك
طه السيد، زكريا بشـري   علي عبد املعطي حممد، علي حنفي حممود، عزمي :نظم الفكر الغريب .١٢٨

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧األوىل: إمام، مكتبة دار الفالح، الكويت، ط
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  فھرس الموضوعات
  

  أ    ............................................................................    املقدمة 
   ١  ............................................................................    التمهيد 
  ١٤  .......  :ويشمل فصلني. وموقف اإلسالم منه، مفهوم احملبة اإلهلية يف النصرانية: األول  الباب

  ١٥  ..........................................  .مفهوم احملبة اإلهلية يف النصرانية:الفصل األول 
  ١٦  .........................  احملبة يف لغة الكتاب املقدس، واصطالح النصارى: املبحث األول 

  ١٦  ...................................  :األلفاظ املستخدمة للداللة على احملبة يف العهد اجلديد
  ٢٠  ..............................................................  :تعريف احملبة اصطالحا 

  ٢٣  ..................................................  احملبة يف تعاليم املسيح: املبحث الثاين 
  ٢٧  .............................  حقيقة احملبة عند أشهر منظريها يف النصرانية: املبحث الثالث 

  ٣٦  ..........................................  أنواع احملبة اإلهلية يف النصرانية: ث الرابع املبح
  ٥٠  ...................................  .خصائص احملبة النصرانية، ومكانتها : املبحث اخلامس
  ٦٠  ..........................................  نقد املفهوم النصراين للمحبة: املبحث السادس
  ٨٠  ........................................  منابع مفهوم احملبة يف النصرانية : املبحث السابع 

  ٨٧  .........................................................  الفصل الثاين موقف اإلسالم 
  ٨٨  .........................................  اإلهلية يف اإلسالم  مفهوم احملبة: األول  املبحث
  ٨٨  .............................................................  تعاىل لعباده حمبة اهللا: أوالً
  ٩٥  ...........................................................  :حمبة العبد هللا تعاىل : ياً ثان

  ١٠١  ...............................  املفهوم النصراين للمبحثة يف ميزان اإلسالم : املبحث الثاين
  ١١٤  .................. لوازم تفسري احملبة اإلهلية يف النصرانية، وموقف اإلسالم منها :الباب الثاين
  ١١٦  .................................................   قته باحملبةالتجسد وعال :الفصل األول
  ١١٧  ....................................  .التجسد مفهومه، ونشوء االعتقاد به: املبحث األول
  ١٢٣  .................................  غاية التجسد ومثراته كما يعتقد النصارى: املبحث الثاين

  ١٢٣  ...................................................................... "عالقته باحملبة"
  ١٢٧  .......................................................................  مثرات التجسد
  ١٤١  ..........................................................  نقد التجسد: املبحث الثالث

  ١٤١  .................................................  :الرد على اعتقاد عالقة التجسد باحملبة
  ١٤٦  ..............................................  .وعالقته باحملبة اإلهلية الفداء: الفصل الثاين
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  ١٤٧  ........................................  .معناه ، وسيلته، وغايته: الفداء : املبحث األول
  ١٥٦  ...............................................  ):عالقة الفداء باحملبة اإلهلية(دوافع الفداء 
  ١٦١  ............................................................  نتائج الفداء: املبحث الثاين
  ١٧١  ................................  النقد املوجه لعقيدة الفداء وعالقتها باحملبة: املبحث الثالث
  ١٨٤  ..........................................  .باحملبة اإلهليةالتثليث وعالقته : الفصل الثالث 
  ١٨٥  .................................  التثليث يف النصرانية وعالقته باحملبة اإلهلية: املبحث األول

  ١٨٥  ............................................................................    :التثليث
  ١٨٦  ..........................................................................  :أدلة إثباته

  ١٩٣  ..............................................................:احملبة هي برهان التثليث
  ١٩٨  .......................................  لروح القدس ودوره يف احملبة اإلهلية: املبحث الثاين

  ٢٠٠  ...........................................................  :كيف تتم السكىن؟ ومىت؟
  ٢٠٨  .........................................................  انسكاب احملبة بالروح القدس
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