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مقدمة:
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات
أعاملنا من هيده اهلل فال ّ
مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده
ال رشيك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله أما بعد:
لقد خلق اهلل تعاىل اإلنس واجل ّن لعبادته سبحانه ،وبعث إليهم رسال هلدايتهم إىل
رصاطه املستقيم ،وإبعادهم عن سبل الشيطان ،قال تعاىل:

    

            

) األنعام،)48

فدين األنبياء واحد وهو توحيد اهلل تعاىل ،أما الرشائع فاختلفت بحكمته سبحانه
باختالف الزمان و املكان و األمم ،فام من أمة إال و قد بعث اهلل تعاىل إليها نذير ،قال
سبحانه(           :فاطر.)24

و قد م ّن اهلل تبارك وتعاىل عىل أمة اإلسالم بأن بعث فيها رسوله حممد صىل اهلل عليه
وخصه برشف تبليغ رسالة اإلسالم ،آخر الرشائع
وسلم ،خري املرسلني ،و خاتم النبيني،
ّ
الساموية ،و أفضل األديان العاملية ،قال تعاىل        :
           
     

للناس ،قال

(آل عمران ،)164فكانت هذه األمة املحمدية خري أمة أخرجت

تعاىل         :

             
(    آل عمران.)110

و الشك أن األديان السابقة مل تسلم من يد الامكرين وعبث العابثني ،فشاء اهلل تعاىل
بحكمته البالغة أن تبدل وحترف كتبه ،فجاء اإلسالم ليصلح ما فعله البرش بدين اهلل
تعاىل وبرشائعه ،وقد تعهد سبحانه بحفظ اإلسالم من االنحراف ،وهذا بحفظ القرآن
الكريم من التحريف قال اهلل تعاىل:

         

(احلجر ،)9وقال تعاىل(             :البقرة ،)2وقال
تعاىل:

                

(فصلت.)42

لقد بعث اهلل نبيه عيسى عليه السالم إىل بني إرسائيل ،فدعاهم إىل عبادة اهلل وحده
قال تعاىل:

             

(              الامئدة ،)72فرتك
أنصاره وأتباعه عىل املحجة البيضاء ،و عىل رشيعة اإلنجيل ،ليلهام كنهارمها ال يزيغ
عنهام إال هالك.
ص الدين النرصاين بخصائص مُم ـ ّيـزة ،من أمهها أنه ذو أصل ساموي ،وأنه أقرب
يـَ ْ
خ ـ َت ُّ
األديان نشأة وزمانا إىل اإلسالم ،وليس بني النبي الذي ميـن َْسب إليه وبني نبي اإلسالم
نبي آخر ،و ميـعدُّ هذا الدين أهم األديان منافسة لإلسالم ،فهو دي ٌن دعوي يسعى أصحابه
ٌ
إىل استقطاب أكرب عدد ُمكن من األتباع مثله مثل الدين اإلسالمي يف هذا األمر ،و ميعدّ
أيضا هذا الدين األكثر اتباعا يف أديان العامل ،فالنصارى هم األكثر عددا بالرغم من أن
عدد املسلمني بدأ يقرتب منهم .فلكل هذه األسباب ولغريها كاحلمالت التنصريية –
موجه للعامل اإلسالمي -كانت دراسة العقيدة النرصانية من األمهية
خصوصا التي ت َّ
بمكان ،السيام أصول عقائد هذه الديانة ،فـفهم اعتقاد النصارى له فائدة عظيمة ،ال
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تقترص يف الدفاع عىل اإلسالم فحسب ،وإنام هو كمثل ال ِّـمفتاح الذي مي ْس ِهم يف دعوة أتباع
هذا الدين وفتح قلوهبم وعقوهلم للحق.
ملعرفة مدى أصالة النرصانية البدّ من الرجوع إىل احلقبة الزمنية األوىل لنشأة هذا
الدين ودراستها دراسة موضوعية – عىل سبل استقصاء احلقيقة  .-فبعدما رفع اهلل تعاىل
إليه املسيح عليه السالم مفتح عىل أتباعه باب تلوى اآلخر من الفتن ،فأصبحت نرصانية
مدهلامت خمتلفة ،فاليهود أرادوا حماربة هذا الدين
احلواريني ضحية ألسباب متنوعة ،و ّ
بشتى الوسائل ولو بتغيريه ،والرومان أرادوا أن يبيدوا أتباعه أو يصريوه وفق أهوائهم،
باإلضافة إىل البيئة الوثنية التي نشأت فيها النرصانية والتي مل تكن بريئة من االهتام،
وقابلية التحريف التي تنامت يف أوساط الرهبان واألحبار الذين خلفوا جيل أصحاب
املسيح عليه السالم.
ولام كانت النرصانية أكرب أديان املعمورة ،و من أكثرها تأثريا عىل العامل ،و
أخطرها عىل اإلسالم و املسلمني ،كانت معرفة أسباب و علل ما اعرتاها من تغيري
ملحة ،خاصة لدى املتخصص يف العقيدة و األديان ،وموضوع هذا الكتاب
رضورة ّ
يصب يف هذا السياق؛ وهو معرفة العلل والعوامل التي أثرت عىل النرصانية ،و هذا
ّ
بالرجوع إىل القرون الثالثة األوىل بعد رفع املسيح عليه السالم؛ و التي تداعت و
اجتمعت فيها أهم األسباب التي أثرت عىل هذا الدين ،وقد سميت هذا الكتاب الذي
املس ِ
أصله رسالة ماجيستري يف مقارنة األديان باسم (أسباب حتريف ِ
يحيّة).
أمهية البحث:
 -1يكفي أمهية أن ذكر اهلل تعاىل موضوع حتريف أهل الكتاب لكالمه سبحانه و
لدينه يف آيات عديدة من القرآن الكريم ،منها قوله تعاىل     :

              
(  البقرة ،)75وقوله         :
   

(آل عمران ،)71وقوله:

      

               

(     البقرة ،)79وتأكيد ذكره سبحانه للتحريف يدل عىل أمهية و عظم
هذا اجلرم.
 -2وتكمن أيضا أمهية هذا البحث يف السعي إىل بحث جانب مهم من جوانب
تاريخ النرصانية وما حدث فيها من تبديل ،وتسليط الضوء عىل تلك اجلوانب قصد
معرفة العوامل التى أ ّثرت عىل النرصانية.
إشكالية البحث:
إن موضوع حتريف النرصانية يطرح مجلة من التساؤالت:
 هل بقيت النرصانية بعد املسيح عليه السالم عىل األصل التي كانت عليه؟ هل اإلنجيل الذي استقر عليه النصارى هو نفس إنجيل عيسى عليه الصالةوالسالم؟
 من أين جاءت عقيدة التثليث والفداء والصلب ،وباقي العقائد التي تنايف وحدانيةاخلالق؟ وهل هذه العقائد كانت موجودة يف األمم السابقة؟
 هل تأثرت النرصانية عند نشأهتا بالبيئة املحيطة هبا؟ وهل كان للوثنية والسياسةدور يف هذا التأثري؟
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 ما هي أمهية جممع نيقية يف حتديد مسار النرصانية؟ وهل القرارات التى اختذت فيهكانت مستقلة عن السلطة امللكية؟ وهل كانت تعرب عن رأي غالبية املجتمعني؟
 واإلشكال املحوري :ماهي األسباب احلقيقية التي أدت إىل حتريف النرصانية؟كل هذه األسئلة وغريها سأحاول اإلجابة عليها من خالل هذا البحث بإذن اهلل
تعاىل و توفيقه.
أسباب اختيار املوضوع:
 -1الدعوة إىل اهلل تعاىل القائل يف كتابه        :
             
(       العنكبوت.)46

 -2التخصص يف مقارنة األديان ،واملوضوع مندرج حتت هذا االختصاص.
 -3فهم اعتقاد املخالف جزء من دعوته.
أهداف البحث:
 -1فهم الظواهر التي أثرت عىل دين املسيح عليه السالم واالستفادة منها.
 -2حتذير املسلمني من األخطاء التي وقع فيها من كان قبلنا ،وبالتايل احلذر من
العقائد واألفكار الدخيلة عىل اإلسالم.
 -3هذا البحث يساعد يف الدعوة إىل اهلل ،ومواجهة احلمالت التنصريية اهلجومية
عىل بالد اإلسالم.
 -4اإلسهام يف الدراسات والبحوث العلمية يف جمال األديان.

الدراسات السابقة:
هنالك دراسات عديدة يف موضوع حتريف النرصانية منها:
 )1دراسات مستقلة:
 الكتب املقدسة بني الصحة والتحريف ،للدكتور حييى عيل ربيع ،وقد تناول فيهجانب حتريف الكتاب املقدس ،دراسة سند ّية و متن ّية نقدية.
 املسيح والتثليث ،للدكتور حممد وصفي ،وقد ركز يف دراسته عىل عقيدة التثليثو الفداء ،من حيث أصوهلام ،وعرضهام عىل ميزان العقل ونصوص العهدين.
 العقائد الوثنية يف الديانة النرصانية ،ملحمد بن طاهر البريويت ،تناول إثبات تأثريالوثنية عىل العقائد النرصانية بأسلوب مقارن.
 )2دراسات جامعية:
 عوامل حتريف رسالة املسيح عليه السالم حتى املجمع املسكوين الثامن عام879م ،للباحثة أمحد حممد جستنيه ،وهي رسالة مقدمة لنيل درجة ماجيستري يف جامعة
طورت هذا البحث ونسخ يف كتاب بعنوان :حتريف رسالة املسيح عليه
أم القرى ،وقد ّ
السالم عرب التاريخ أسبابه ونتائجه ،وهو من خري البحوث التي اطلعت عليها ،نظرا
لتناوله غالبية العوامل التي سامهت يف حتريف النرصانية ،واعتامده عىل الكثري من املراجع
اإلسالمية واألجنبية.
 تطور العقيدة املسيحية بني عيسى عليه السالم وبولس ،للدكتور حممد إبراهيمكركور ،وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الامجيستري يف جامعة األزهر ،وقد تناول جزء ال
بأس به من العقائد األساسية للنرصانية وأسباب حتريفها ،لكن بحثه يفتقر إىل املصادر
األجنبية.
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فإن كان يف الظاهر أن هذه البحوث و غريها من الدراسات تناولت موضوعا
ركزت عىل مسائل
واحدا ،الذي هو حتريف النرصانية ،غري أهنا تتباين يف تفاصيلها ،فقد ّ
فصلت فيها ،باإلضافة إىل تنوع آراء أصحاهبا ،و التي
مل أركز عليها ،بينام أمهلت مسائل ّ
قد تتباين مع بعض ما تفردت به ،و هذا بغض النظر عن أنواع املصادر التي اعتمدت
عليهاّ ،
وكل هذه الدراسات ال تغطي كل ما حيتاجه هذا املوضوع ،وال تفي إال بجزء
يسيـر من كل املطلوب ،نظرا ألمهيته ،و إين أرجو من اهلل تعاىل أن يغطي بحثي هذا
بعض نقائص ما كتب يف الباب ،و يأيت بثمرات ما يرجى منه ،و إن كنت ال أدعي الكامل.
طريقة البحث:
 كتبت اآليات باخلط العثامين برواية حفص عن عاصم ،ثم خرجتها يف املتن بذكراسم السورة ثم رقم الآلية ،وذلك للتيسري وعدم إثقال اهلوامش.
 كتبت األحاديث النبوية مشكلة ،وخرجتها مع اآلثار من صحيح البخاريوصحيح مسلم ،وإن مل يكن فيهام رجعت إىل باقي الكتب الستة ،فإن مل يكن فيها رجعت
إىل كتب التخريج املشهورة.
 عند اإلحالة إىل الكتاب املقدس ،ذكرت اسم السفر ،ثم اإلصحاح والعدد. إذا أحلت يف اهلامش عىل املصدر اكتفيت بذكر اسم املؤلف والعنوان ثم اجلزءوالصفحة ،وأرجأت باقي معلومات النرش إىل فهرس املصادر واملراجع( ،وقد اعتمدت
عىل طبعة واحدة يف املرجع الواحد).
 -ترمجت لغالب األعالم الوارد ذكرهم يف املتن دون املؤلفني.

 إذا نقلت النص حرفيا و ضعته بني عالمتي تنصيص ،و إذا كان النقل بترصف -صغري أو كبري -أو بمعناه بدأت اإلحالة يف اهلامش بلفظة :انظر ،مع كوين قد أطلقها يف
بعض األحيان بمعنى :راجع.
 استعملت الرموز التالية   :لآليات القرآنية ) ( ،لألحاديث النبوية)) (( ،للكتاب املقدس " " ،لالقتباس.
 -مل أتعرض لتصحيح أخطاء النصوص املقتبسة من املصادر.
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الفصل األول:
النرصانية بني اإلنجيل والقرآن الكريم
وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :مدخل إىل النرصانية وعقائدها
املبحث الثاين :املسيح عليه السالم يف اإلنجيل واملصادر
النرصانية
البحث الثالث :املسيح عليه السالم يف القرآن الكريم
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الفصل األول :النرصانية بني اإلنجيل والقرآن الكريم
املبحث األول :مدخل إىل النرصانية
املطلب األول :تعريف النرصانية
أ) النرصانية لغة:
النرصانية نسبة إىل كلمة "النارصة" ،وهي القرية التي نشأ فيها املسيح عليه
السالم بأرض فلسطني وتسمى أيضا" نرصانة " ،ويسمى أتباع هذا الدين" نصارى"
ومفردها "نرصاين" ،وتنرص أي دخل يف دينهم ،ونرصه جعله نرصانيا)1(.

ّ

ّ

ب) النرصانية اصطالحا:
هي دين أتباع املسيح ( ،)2أو هي الدين الذي َي ْز مع مم أصحابه أهنم أتباع املسيح
عليه السالم.
ت) إشكال تسمية النرصانية "باملسيحية":

 - 1انظر :الفريوز آبادي ،القاموس املحيط ،ص.483
 - 2جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ص.925
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يسمي النصارى أنفسهم باملسيحيني نسبة إىل املسيح عليه السالم ،ومل يرد يف
العهد اجلديد ( )1أ ّنه عليه السالم سمى أتباعه باملسيحيني ،بل دعي يسوع 2بالنارصي كام
جاء يف إنجيل لوقا(( :فقال املختصة بيسوع النصاري الذي كان إنسانا نبيا)) .3
ومل يرد يف القرآن الكريم وال يف السنة املطهرة تسمية النصارى باملسيحني ،فقد
سامهم اهلل تعاىل يف آيات عديدة نصارى( ،)4وقد جاء عىل لساهنم أهنم سموا أنفسهم
َ
كذلك ،قال تعاىل          :
             
(    الامئدة.)14

وجاء يف تفسري قوله

تعاىل :

    

            

(       البقرة " ،)62إنام سموا نصارى ألهنم كانوا بقرية
يقال هلا نارصة ينزهلا عيسى بن مريم"5.

1

 -العهد اجلديد هو اإلنجيل املحرف املصدر األول للعقيدة النرصانية وسيأيت التفصيل فيه إن

شاء اهلل ،انظر :عنوان "العهد اجلديد".
 - 2من األسامء العديدة التي لقب هبا املسيح يف العهد اجلديد.
 - 3لوقا .24/19
 - 4انظر :البقرة ( ،)62البقرة ( ،)111البقرة ( ،)113البقرة ( ،)120البقرة ( ،)135البقرة
( ،)140الامئدة ( )18الامئدة ( )51الامئدة ( ،)69الامئدة ( ،)82التوبة ( ،)30احلج (.)17
 - 5الطربي ،جامع البيان.34/2 ،
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وقيل سموا بذلك لقوله تعاىل         :
(               آل
عمران ،)52ألهنم نرصوا دين اهلل تعاىل واملسيح عليه السالم1.

فاملقدّ م تسميتهم نصارى بدال عن مسيحيني ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل سامهم هبذا
االسم .وقد استعملت تسمية "مسيحية" يف عنوان هذا البحث حرصا مني جللب أكرب
عدد ُمكن من النصارى لقراءته -ألهنم يفضلون هذه التسمية ،-قصد هدايتهم للحق،
ألن هذا الكتاب يعنيهم بالدرجة األوىل.
املطلب الثاين :مصادر النرصانية
املصدر األول :الكتاب املقدس:
هو جمموعة الكتب املقدسة لدى النصارى2.

ينقس ـ ـم ال ـ ـكتاب امل ـ ـقدس إىل ق ـ ـسمني :ال ـ ـعهد الق ـ ـديم ( التوراة ) وال ـ ـعهد اجل ـ ـدي ـ ـد
( اإلنجيل ):
أـ العهد القديم (التوراة):
يزعمون أنه كتب بواسطة األنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السالم  3،وهو
القسم األول يف الكتاب املقدس ويعترب املصدر املشرتك بني اليهود والنصارى ،وينقسم

 - 1انظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.145/5 ،160/20 ،
 - 2توماس ميتشال ،مدخل إىل العقيدة املسيحية ،ص.15
 - 3انظر :رمحة اهلل اهلندي ،خمترص إظهار احلق ،ص.9
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العهد القديم إىل أسفار ،واألسفار إىل اصحاحات ،وتقسم اإلصحاحات بدورها إىل
أعداد ،وهذا التقسيم من حمظ اجتهاد البرش1.

حيتوي العهد القديم عىل تسعة وثالثني سفرا؛ أسامؤها عىل الرتتيب:
سفر التكوين ،سفر اخلروج ،سفر الالووين ،سفر العدد ،سفرالتثنية ،وجمموع
هذه األسفار يسمونه أسفار موسى اخلمس وتسمى التوراة ،وهذه الكلمة أصلها عربي
بمعنى القانون والرشيعة ،وأصبح لفظ (التوراة) يطلق إطالقا جمازيا عىل جمموع كتب
العهد القديم و باقي األسفار ،التي هي عىل الرتتيب:
سفر ياشوع ،سفر القضاة ،سفر راعوت ،سفر صاموئيل األول ،سفر صاموئيل
الثاين ،سفرامللوك األول ،سفرامللوك الثاين ،سفرأستري ،سفرأيوب ،سفراملزامري
(الزابور) ،سفراألمثال (أمثال سليامن) ،سفر اجلامعة ،سفر نشيد اإلنشاد ،سفر أشعيا،
سفر إرميا ،سفر مرائي أرميا ،سفر حزقيال ،سفر دانيال ،سفر هوشع ،سفر يوئيل ،سفر
عامواس ،سفر عبوديا ،سفر يونان (يونس) ،سفر ميخا (ناحوم) ،سفر حبقوق ،سفر
صفيا ،سفر حجي ،سفر زكريا ،سفر مالخي2.

واجلدير بالذكر أن هيود السامرة ال يعرتفون إال بسبعة منها؛ وهي أسفار موسى
اخلمسة باإلضافة إىل سفر يشوع والقضاة  3،وقد كتبت التوراة بلغات خمتلفة مثل العربية

 - 1انظر :عبد الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية.122/1 ،
 - 2انظر :رمحة اهلل اهلندي ،خمترص إظهار احلق ،ص.9
 - 3انظر :املرجـع نفسه ،ص.11
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واليونانية والالتينية ،وأقدم النسخ وأمهها هي التوراة العربانية ،والتوراة اليونانية التي
متتاز بسبعة أسفار زائدة عن التوراة العربانية ،وتسمى بأسفار األبوكريفا ( )1وهي:
سفر باروخ ،سفر طوبيا ،سفر هيوديت ،سفر وزدم ،سفر إيكليزياستيكس ،سفر
املكابيني األول ،سفر املكابيني الثاين ،وينبغي اإلشارة إىل أن هذه األسفار ال ي ّقرها

 -1األبوكريفا :كلمة يونانية معناها (خمفى) و(رسي) ،وردت هذه الكلمة يف بعض املواضع من
الكتاب املقدس مثل :سفر دانيال  ،19/2وقد أطلقت يف العصور النرصانية األوىل عىل بعض الكتب
غري القانونية يف العهد القديم والعهد اجلديد ،وإنام كانت تتصف بالرسية لألهنا كانت تتحدث عن
حوادث مستقبلية ،وكتبت يف أوقات حمنة لتشجيع النصارى ،وتنقسم أسفار األبوكريفا إىل قسمني:
األول :أبوكريفا العهد القديم-الذي أنا بصدده : -وقد رفضت من قبل اليهود والربوتستنت
لألسباب التالية:
نسبت إىل أناس مل يكتبوها.ألن معظمها كتب باليونانية.كتبت بعد عصور متأخرة من ختم العهد اجلديد.الثاين :أبوكريفا العهد اجلديد :عدم نسبتها إىل الكتاب املقدس حمل إمجاع يف األوساط الكنسية ،لكن
يستأنس هبا يف األمور غري عقدية ،انظر :نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتب املقدس ،ص ،19عبد
الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية.130/1 ،

 --------------------------أسباب حتريف املسيحية 17 ---------------------

اليهود وطائفة الربوتستنت( ،)1لكن يعرتف هبا كل من الكاثوليك( )2واألرثودكس(،)3
وبذلك حتتوي التوراة اليونانية عىل ستة وأربعني سفرا ،والتوراة العربانية عىل تسعة
وثالثني سفرا.

 - 1الربوتستانت :هم أتباع الكنيسة االحتجاجية التي انشقت من الكاثوليكية ومؤسسها املصلح
األلامين مارتن لوثر ،وهي ثاين الطوائف النرصانية من حيث األتباع إذ يبلغ عدد الربوتستنت حوايل
 800مليون يف العامل ،وأهم مبادئها :رفض احتكار الكنيسة للكتاب املقدس ،إنكار غفران القديسني
للخطا يا ،إنكار استحالت جسد ودم املسيح بالعشاء الرباين ،عدم االعرتاف بسلطة البابا ،انظر :أمحد
شلبي ،املسيحية ،ص.260-259
 - 2الكاثوليك :وهم أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ،وهي أكرب جتمع نرصاين يف العامل إذ يقدر
أتباعها بأكثر من مليار من البرش ،يتزعم هذه الطائفة البابا األعظم وهو أسقف روما ،من مقره بمدينة
الفاتيكان داخل إيطاليا واملستقل عنها ،من أهم عقائدها و مصادرها  :االعتقاد بالثالوث(األب و
االبن و الروح القدس) ،العشاء املقدس عندهم يتحول إىل جسد ودم حقيقني للمسيح ،القديس يقوم
بدور الوساطة لغفران اخلطايا ،عد م زواج الرهبان ،االعرتاف بجميع املجامع املسكونية الواحد
والعرشين من جممع نقية 325م إىل جممع الفاتيكان الثاين 1965-1962م .انظر :سعد رستم ،الفرق
املسيحية منذ ظهور اإلسالم حتى اليوم ،ص 68إىل ص ،72بربارا براون ،نظرة عن قرب يف
املسيحية ،ص.95
 - 3األرثودكس :هم أتباع الكنيسة الرشقية اليونانية األرثودكسية ،وهي ثالث أكرب الطوائف النرصانية
إذ يبلغ عدد أفرادها حوايل  250مليون ،ويتمركز غلبهم يف رشق املعمورة ،وتنقسم إىل طائفتني
أساسيتني :األوىل الكنائس الرشقية الغري خليقيدونية ( التي =رفضت جممع خليقيدونية سنة 451م )
 ،وتضم الكنيسة األرمينية و الكنيسة الرسيانية يف سوريا و اهلند و الكنيسة القبطية يف مرص و إثيوبيا و
إرترييا ،و الثانية الكنائس الرشقية اخلليقيدونية ،التي تضم الكنائس األربعة القديمة يف القسطنطينية
و أنطاكية و القدس واإلسكندرية ،و الكنائس احلديثة يف روسية و رومانية و بلغارية و جورجية و
قربص واليونان و ألبانية و بولندة وتشيكسلوفاكية و أمريكا ،تعتقد األرثودكسية أن للمسيح طبيعتني
إهلية و إنسانية ومشيئة واحدة ،عىل خالف الكاثوليكية التى تعتقد أن للمسيح طبيعتني إهلية و إنسانية
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ب ـ العهد اجلديد (اإلنجيل):
هو اجلزء الثاين من الكتاب املقدس الذي تم كتابته بعد املسيح عليه السالم
باإلهلام (الوحي) ،ويتكون من سبعة وعرشين سفرا وينقسم عىل النحو التايل:
 .1األناجيل األربع :إنجيل متى ،إنجيل مرقس ،إنجيل لوقا ،إنجيل يوحنا.
خاص هبذه األسفار األربع ،ويطلق جمازا عىل جمموع كتب العهد
ولفظ اإلنجيل
ُّ
اجلديد 1،فهو من باب تسمية الكل بأهم أجزائه.
 .2سفر أعامل الرسل.
 .3الرسائل :وتتكون من أربعة عرش رسالة تنسب إىل بولس ،باإلضافة إىل رسالة
يعقوب ،ورسالة بطرس األوىل والثانية ،ورسالة يوحنا األوىل والثانية والثالثة ،ورسالة
هيوذا.
.4و رؤيا يوحنا الالهويت (املشاهدات).
وُما سبق فإن الكتاب املقدس بحسب التوراة العربانية حيتوي عىل ستة وستني
سفر ،وبحسب التوراة اليونانية حيتوي عىل ثالثة وسبعني سفرا.

لكن بمشيئتني ،وتعتقد األرثودكسية أن الروح القدس منبثق من األب فقط ،بينام ترى الكاثوليكية أنه
منبثق من األب و االبن .باإلضافة إىل اختالفات أخرى يف العقيدة والطقوس ،انظر :سعد رستم،
الفرق املسيحية منذ ظهور اإلسالم حتى اليوم ،ص 47إىل ص.64
 - 1رمحة اهلل اهلندي ،خمترص إظهار احلق ،ص.13
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ويمكن للمتأمل يف أسفار العهد اجلديد خاصة و الكتاب املقدس عامة؛ أن
يالحظ معطياة مفادها أن املسيح مل يكتب أي سفر من أسفارها ،وأن الكثري من الكتبة
ليسوا أنبياء وأنه ال يعرف أسامء الكثري منهم ،وهذا بإقرار الالهوتيني أنفسهم ،يقول
توماس ميتشال" :فالكتاب املقدس جمموعة من  73سفر  ...وعني بالعملية املعقدة -
الكتابة  -التي نتج عنها إنشاء هذا الكتاب ،عدد كبري من املؤلفني امللهمني مل حيفظ لنا
التاريخ أسامء الكثريين منهم"1.

والناظر يف األناجيل األربع جيد أهنا عبارة عن سرية ذاتية للمسيح عليه السالم ،كتبها
رجال ّ
يشك يف صحبتهم له ،يقول فهيم عزيز يف كتابه املدخل إىل العهد اجلديد" :وهذا
الكتاب ليس كتابا أزليا كان حمفوظا يف اللوح املحفوظ ،ولكنه كتاب نشأ يف وسط
الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها رغم أنه كتاب هيمن الروح القدس عىل كل ما كتب فيه
ولكنه يف نفس الوقت كتب بواسطة الناس الذين شاهدوا وشهدوا املسيح"2.

املصدر الثاين :املجامع:
تعريفها:
"املجمع يف مفهوم النرصانية عبارة عن مؤمتر يعقد كل ما دعت إليه احلاجة
ملعاجلة قضية ،أو حلل مشكلة ،أو ملناقشة أمر كثر فيه اجلدال واحتدم فيه الرصاع سواء
يف أصول ديانتهم أو يف فروعها ،فهي -باختصار -بمثابة هيئة ترشيعية وضعية يف
املفهوم املعارص"3.

 - 1توماس ميتشل ،مدخل إىل العقيدة املسيحية ،ص.15
 - 2فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص.76
 - 3عبد الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية.709/1 ،
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أمهيتها:
تعترب املجامع من أهم مصادر الترشيع عند النصارى نظرا لام قامت به من دور
يف تاريخ النرصانية؛ ال سيام يف ترسيخ عقيدة التثليث وألوهية املسيح ،وإقرار أسفار دون
أخرى -يف العهد اجلديد ،-وتبديع طوائف و االنتصار إىل أقوال وآراء حمددة ،وتبنّي
أفكار أصبحت فيام بعد أسس العقيدة النرصانية.
تنقسم املجامع إىل قسمني1:

القسم األول :املجامع العامة (املسكونية).
وتشمل هذه املجامع مجيع الطوائف والفرق بمختلف توجهاهتا ،وتسمى أيضا
املجامع املسكونية2.

وتعقد لعدة أسباب منها:
 االختالف يف أصل من أصول العقيدة ،مثل :طبيعة املسيح ،طبيعة الروحالقدس.
 ظهور بدعة أو مذهب هيدد الديانة النرصانية.القسم الثاين :املجامع اخلاصة وتنقسم إىل قسمني:
أ) املجامع امللية :وهي اخلاصة بالطائفة أو امللة الواحدة.
ب) املجامع األقلية :التي جتمع مذاهب وملل منطقة حمددة.

 - 1انظر :املرجـع نفسه ،712/1 ،رؤوف شلبي ،أضواء عىل املسيحية ،ص.95-94
 - 2انظر :كريلس األنطوين ،عرص املجامع ،ص.23
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وال شك أن املجامع العامة هي التي حتظى بالدراسة واالهتامم نظرا لشموليتها -
تشتمل مجيع املذاهب -وألمهية قراراهتا.
وينبغي استوفاء رشوط لعقد املجامع العامة (املسكونية) هي1 :

 .1أن تنعقد بسبب بدعة أو انشقاق.
 .2أن تنعقد بدعوة من اإلمرباطور.
.3وجوب حضور غالبية أساقفة الكنيسة – رشقا وغربا -لتتمثل فيها
املسكونية.
.4وجود يشء جديد مل يكن مقررا من قبل.
أهم املجامع العامة (املسكونية):

2

 .1جممع نيقية سنة 325م.
 .2جممع القسطنطينية سنة 381م.
 .3جممع أفسس سنة 431م.
 .4جممع خلقدونية سنة 451م.
 .5املجمع الثامن سنة 869م.
 .6املجمع الثاين عرش سنة 1215م.
 .7جممع روما سنة 1769م .

 - 1انظر :املرجـع نفسه ،ص.24
 - 2انظر :سعود اخللف ،دراسة يف األديان اليهودية والنرصانية ،ص.189
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املطلب الثالث :أهم العقائد النرصانية.
ال شك أن النرصانية التي جاء هبا املسيح عليه السالم كانت دين توحيد ال
ختتلف عن اإلسالم يف اجلوهر ،لكن بعد رفع املسيح عليه السالم ،بدأت تتغري شيئا
فشيئا حتى أصبحت دينا آخر ينسب إليه تسمية فقط ،ومن ّ
أجل التغريات التي طرأت
عليها دخول عقائد رشكية مثل عقيدة التثليث.
فبعدما كان املسيح عليه السالم يدعو إىل عبادة هلل وحده ،أصبح النصارى
يعبدون هلإ مثلث األقانيم( - )1األب ،االبن ،روح القدس ،-والعجيب أهنم يسمون
هذا توحيدا! 2،ويعتقدون ببنوة املسيح هلل تعاىل 3،وجيعلونه خملصا للبرشية – هذا ما
يسمى بعقيدة الصلب والفداء ،-وبغض النظر عن أسباب هذا التحريف التي سأتناول
احلديث عنها الحقا إن شاء اهلل تعاىل ،سأبسط التفصيل يف هذه العقائد فيام ييل:

 -1األقانيم مجع أقنوم :وهي كلمة رسيانية األصل ،تشري يف مسامها إىل كائن حي قدير مستقل بذاته،
انظر :ميخائيل مينا ،علم الالهوت.168/1 ،
 - 2التوحيد عند النصارى خيتلف متاما عن التوحيد عند املسلمني فاهلل تعاىل عندهم واحد مركب من
ثالث.
 - 3وإن كانت هذه البنوة ليست كبنوة البرش اجلسدية.
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 .1التثليث:
كلمة التثليث :أول شخص إستعمل كلمة التثليث يف تاريخ العقيدة املسيحية هو
أسقف أنطاكية

ثيوفيلس( )1يف بداية القرن الثاين2.

أ) معنى التثليث:
هو االعتقاد بتثليث أقانيم اهلل وتوحيد ذاته اإلهلية ،أي اإليامن واالعرتاف قلبا
ولسانا أن اهلل واحد يف ثالثة أقانيم ،وأن هؤالء األقانيم اإلهلية هم طبيعة واحدة وذات
واحدة وجوهر واحد بسيط منزه عن التأليف والرتكيب3.

ويرص النصارى أهنم يعبدون إهلا واحدا يف الذات لكنه مثلث األقانيم ،وهذا هو
ُّ
مربط الفرس الذي نحاول نحن املسلمون فهم إشكاله ،أي كيف يمكن اجلمع بني هلإ
واحد من جهة ،ومثلث األقانيم من جهة أخرى!؟ ولسان املنطق يقول ال يمكن اجلمع
بني النقيضني.

 -1هو ثيوفيلس األنطاكي ،ولد من أبوين نرصانيني يف مدينة ُمفيس عىل ضفاف هنر الفرات ،تثقف
بالثقافة اليونانية ،من أعالم و كتاب النصارى يف النصف األخري من القرن الثاين للميالد ،استخدم
الفلسفة الرواقية للتعبري عىل أفكاره الالهوتية ،أول من استعمل عبارة ثالوث ،من مؤلفاته  :ثالث
ردود (الدفاع األول ،الدفاع الثاين ،الدفاع الثالث) ،ال يعلم بالضبط تاريخ وفاته إال أنه مات بعد
180م .انظر :كريلس بسرتس و حنا الفاخوري و جوسيف البوليس ،تاريخ الفكر املسيحي عند أباء
الكنيسة ،ص ،252-250فرج عبد املسيح ،موسوعة آباء الكنيسة.229/1 ،
 - 2انظر :جرجس اخلرضي ،تاريخ الفكر املسيح.463/3 ،
 - 3انظر :ميخائيل مينا ،علم الالهوت.169-168/1 ،
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يقول توماس ميتشال" :تفسريه عندما يتكلم املسيحيون عن الثالوث ،فإنام هم
حياولون التعبري عن وحدانية اهلل"1.

ويقول ميخائيل مينا يف كتابه علم الالهوت" :ال ينتج من توحيد الذات اإلهلية
توحيد األقانيم وال من تثليث األقانيم تثليث الذات ،فالذات واجلوهر والطبيعة واحدة
ولكن األقانيم ثالثة " 2،هذا ما حاول علامؤهم إقناع الناس به عىل مر العصور.
وينبغي التفريق بني هذا القول ،وبني القول بوجود ثالثة آهلة التي كانت تعتقده
بعض الفرق النرصانية يف القديم ،وقد قوبل هذا املذهب بالرفض من طرف الكنيسة
واهتم بالبدعة واهلرطقة.
وي ـ ـمكن القول بأن الكنائس الثالثة الكربى 3تتفق يف األصل عىل هذه العقيدة
–التثليث -ثم خيتلفون يف بعض التفاصيل؛ مثل طبيعة املسيح وانبثاق الروح القدس،
ويمكن تلخيص أهم النقاط املتفق عليها يف عقيدة التثليث فيام ييل:
 توحيد الذات اإلهلية. الذات اإلهلية تتكون من ثالث أقانيم األب ،اإلبن ،الروح القدس. كل أقنوم مستقل عىل اآلخر بطبيعته ويتحدون يف الذات -أي كل أقنوم مستقلبنفسه ،دون انفصال يف الذات.-
 -كل أقنوم له صفات إهلية أزلية.

 - 1توماس ميتشل ،مدخل إىل العقيدة املسيحية ،ص.62
 - 2ميخائيل مينا ،علم الالهوت.169/1 ،
 - 3أي الكاثوليكية ،األرثودكسية ،الربوتستنتية.
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 بنوة االبن من األب ليست بنوة جسدية.ب) أدلتهم عىل التثليث:
مل يرد يف العهد القديم وال يف العهد اجلديد أي ذكر لكلمة (ثالوث) ،ولكن
النصارى يستدلون عىل التثليث بنصوص أمهها:
 )1من العهد القديم:
 يف بعض املواضع من العهد القديم ورد إسم (اهلل) بصيغة اجلمع ،وأصلهاالعربي (ألوهيم) ومعناها اآلهلة ،فقد جاء يف سفر التكوين((( :)26/1وقال
اهلل نعمل إلنسان عىل صورتنا كشبهنا)) أي أنه قال نعمل ومل يقل أعمل1.

 وما جاء يف ( )22/3من نفس السفر(( :هو ذا اإلنسان قد صار كواحد منا)). )2من العهد اجلديد:
 ما جاء يف متى ( :)9/28عىل لسان املسيح(( :تلمذوا مجيع األمم وعمدوهمباسم األب واالبن والروح القدس)) وإن كان هذا النص أتى يف بيان كيفية
التعميد.
 ما جاء يف يوحنا ((( :)26/15متى جاء املعزي الذي سأرسله إليكم من األبروح احلق الذي من عند األب ينبثق)) ،وبحسب ميخائيل مينا فإن املتحدث يف
هذا النص هو االبن ،واملعزي هو الروح القدس الذي انبثق من األب2.

 - 1انظر :ميخائيل مينا ،علم الالهوت.185/1 ،
 - 2املرجـع نفسه.189/1 ،
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 ما جاء يف متى ((( :)16-17/3فلام اعتمد يسوع صعد للوقت من الامء وإذاالساموات قد انفتحت له فرأى روح اهلل نازال مثل محامة وآتيا عليه وصوت من
الساموات قائال هذا هو ابني احلبيب الذي به رسرت)).
بالرغم من أن هذه النصوص ال تدل رصاحة عىل التثليث ألهنا مح ّالة أوجه ،وأن
مدلوهلا الظاهر بعيد عن تفسري علامء الالهوت ،غري أنه من اإلنصاف أن تذكر النصوص
التي يعتربوهنا أدلة عىل عقيدهتم.
 .2ألوهية املسيح وبنوته هلل (األب) :
أ) معنى ألوهية املسيح وبنوته هلل (األب):
يعتقد النصارى أن املسيح هلإ كامل مستقل بأقنومه م ّتحد مع األب والروح القدس
يف الذات ،وأ ّنه –املسيح -ابن اهلل ،ويعتقدون أنه ولد من األب بوالدة طبيعية ال تشبه
والدة البرش من غري شهوة وال أمل ،وأن هذه البنوة ال تتعارض مع أزلية املسيح 1،وال مع
إلوهيته.
يقول ميخائيل مينا شارحا كيفية والدة االبن من األب" :نشبهها بوالدة الشعاع من
الشمس تقريبا لفهم هذا الرس العظيم فقط ،وذلك ألنه كام أن الشعاع يصدر من الشمس
طبيعيا فكذلك االبن يولد من األب ال يتقدم االختيار بل بحسب الطبيعة" 2،ويقول

 - 1ال شك أن هذا مجع بني النقيضني ،فإنه ال يوجد مولود إال وله بداية ،وهذا يتعارض مع االدعاء
بأن املسيح أزيل.
 - 2املرجـع نفسه.188/1 ،
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أيضا" :أما اهلل األب فإنه ولد األقنوم الثاين ليس شبيها له يف الطبيعة فقط بل له الطبيعة
اإلهلية ذاهتا"1.

ب) أدلتهم عىل ألوهية املسيح وبنوته هلل (األب):
 قال بولس يف رسالته إىل رومية ((( :)5/9ومنهم املسيح حسب اجلسد ،الكائنعىل الكل إهلا مباركا إىل األبد آمني)) ،ويف هذا العدد بولس يصف املسيح بأنه
هلإ.
 جاء يف يوحنا ((( :)1/1يف البدء كانت الكلمة والكلمة كانت عند اهلل وكانالكلمة اهلل)) ،يقصد بالكلمة هنا املسيح عىل حدّ زعمهم.
 ما جاء يف متى ( )17/3من شهادة اهلل للمسيح بالنبوة حسب زعمهم قائال:((هذا هو ابني 2احلبيب الذي به رسرت)).
 ما جاء يف بداية إنجيل مرقس((( :)1/1بدء يسوع املسيح ابن اهلل))..3عقيدة التجسد والفداء:

 - 1املرجـع نفسه.191/1 ،
 - 2االبن قد ميطلق بمعنى الترشيف والتكريم يف الكتاب املقدس ال بمعناه احلقيقي ،وسأبسط يف هذا
أدلة يف حملها بإذن اهلل.
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أ) معنى عقيدة التجسد والفداء:
يعتقد النصارى أن أول خطيئة برشية ارتكبها آدم بأكله من شجرة معرفة الرش واخلري
التي هناه اهلل عنها 1،وبذاك جلب عىل نفسه املوت الروحي وأورثها ذريته –من غري
إرادهتم ،-فصار كل إنسان وإال وقد محل وزر أبيه آدم(.)2
ومن عدل اهلل تعاىل حسب زعمهم أنه ال يرتك خطيئة إال وجب عليه معاقبتها
وتكفريها ،وهلذا الغرض بعث إبنه الوحيد ليكون خملصا للبرشية 3،وال يكون هذا
اخلالص إال بتجسده يف صورة املسيح اإلنسانية ،ثم يتحمل العقاب والعذاب عىل
الصليب ليكفر خطيئة البرش ،وبعبارة خمترصة؛ جتسد االبن يف جسد اإلنسان (املسيح)
ليكون فاديا وخملصا للبرشية.
ب) أدلتهم عىل عقيدة التجسد واخلالص:
 ما جاء يف سفر حزقيال ((( :)11/33اهلل يف حمبته أراد خالص اخلطاة)). -ما جاء يف سفر رومية ((( :)26/6أجرة اخلطيئة هي املوت)).

 - 1انظر :التكوين .17/6
 -2خيتلف النصارى يف سبب انتقال خطيئة آدم إىل البرش باختالف كبري ،منهم من يرى أهنا إرادة اهلل
املطلقة ومنهم من يقول ألن البرش ساروا عىل هنج أبيهم ،ومنهم من يرى أهنا سببا ملجيء ابن اهلل
خملصا للبرشية مع اتفاقهم أن املسيح أتى ليكفر وخيلص هذه اخلطيئة ،انظر :ميخائيل مينا ،علم
الالهوت ،310-309/1 ،وليم مكدونلد ،اسكندر جديد وعبد املسيح ،أجوبة اهلل عىل اسئلة
اإلنسان ،ص5
 - 3انظر :اسكندر جديد وعبد املسيح ،اذهبوا اىل العامل أمجع ،ص ،5ميخائيل مينا ،علم الالهوت،
.311/1
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 ما جاء يف بطرس (( :)9/3(2يريد اهلل أن اجلميع خيلصون ،هو ال يشاء هلمأن هيلكوا)).
 ما جاء يف كورنثوس ((( :)9-10/6ولكنه لقداسته مل يكن بإمكانه أن يدعأناسا خطاة يدخلون السامء)).
 ما جاء يف سفر العربانيني ((( :)27 /9أن عدالته تطلب موت وهالك مجيعاخلطاة كنتيجة طبيعية خلطاياهم))1.

واجلدير بالذكر أن النصارى يؤولون أعدادا من العهد القديم مثل سفر حزقيال
الذي ذكرته أعاله 2،وجيعلوهنا أدلة إلثبات عقيدة التجسد واخلالص ،وهذا يتعارض
مع ما يعتقده اليهود فيها.
إن املتأمل يف كيفية استدالل النصارى من نصوص العهدين عىل صحة عقيدهتم،
جيد أنه من الصعب إثباث أركاهنا األساسية من الكتاب املقدس ،وهذا الذي دفع
بعلامئهم إىل رصف النصوص إىل خالف ظاهرها ،وإىل املبالغة يف تأويلها حتى صار هذا
التأويل نوعا من التحريف.
وُما يالحظ أيضا أن النصوص املحرفة التي توهم إثباث عقائد غري العقائد األصلية
 توحيد اهلل ،برشية ورسالة املسيح  -...ال تعني مفرسي اإلنجيل كثريا يف الوصول إىلمبتغاهم ،نظرا لكثرة نصوص التوحيد املتبقية ،فالكتاب املقدس حجة عليهم قبل أن
يكون حجة هلم ،فعىل سبيل املثال :ال يوجد أي أثر للتثليث يف العهد القديم ،بل العكس

 - 1انظر :اسكندر جديد وعبد املسيح ،أجوبة اهلل عىل أسئلة اإلنسان ،ص.10
 - 2انظر :حزقيال .11/33
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فإنه يدعوا إىل عبادة اهلل وحده ،ولو كان يدعوا إىل هلإ مثلث األقانيم لعلمه اليهود ،فهم
أعلم وأوىل بالتوراة من النصارى.
وما يمكن قوله ،أن العقائد املحرفة التي ورثها النصارى عن أسالفهم من أرباب
الكنيسة الثالوثية ،أكسبتهم جرأة -خاصة علامؤهم -عىل لوي النصوص وقراءهتا وفق
أهوائهم ،وهذا ليس قارصا عىل العهدين فحسب ،بل ذهبت جرأة بعضهم إىل
االستدالل عىل التثليث وألوهية املسيح من القرآن الكريم!.
املطلب الرابع:أهم رشائع النرصانية
تعترب األرسار السبع الكنسية( )1أهم رشائع هذا الدين ،وهي عىل التفصيل التايل:
 .1املعمودية:
أ) معنى املعمودية:
املعمودية من أهم الشعائر يف النرصانية ،فهي واجبة عىل كل من اعتنقها ،تشبه
غسل اإلسالم مقارنة برشيعتنا ،يقول ميخائيل مينا" :واملعمودية هي أول رس فرضه ربنا
يسوع من أرسار الرشيعة اجلديدة السبعة ليكون بابا يدخل منها اإلنسان مربرا إىل كنيسة
اهلل من جهة ،وليصبح أهال لنيل األرسار األخرى من جهة ثانية ،واملعمودية هي بمثابة
والدة جديدة ،ألنه لو قبل رسا من باقي األرسار وهو غري معمد كان قبوله إياه ماديا فقط
ال رسيا وال روحيا"( ،)2ويكون هذا التعميد بواسطة الامء وختتلف طريقته من كنيسة إىل
 - 1الرس :يف النظام الكنيس والكتاب املقدس يطلق بمعاين عدّ ة ،وهنا جاء بمعنى عالمة ،واألرسار
الكنسية تشري إىل أعامل مقدسة لتطهري النفس وجتديدها ومتنح النعمة اإلهلية لفاعليها ،انظر :حبيب
جرجس ،أرسار الكنيسة السبعة ،ص.5-3
 - 2ميخائيل مينا ،علم الالهوت.210/2 ،
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أخرى ،وهذا إما بالغطس الكيل للجسم يف الامء ،أو رش بعض أجزائه ،أو غمس جزء
منه يف الامء.
وخيتلفون أيضا يف وقت التعميد فمنهم من يعمد الشخص وهو طفل ،ومنهم
يعمده قبل موته(.)1
يعمده يف أي وقت من حياته ،ومنهم من ّ
من ّ
ب) أدلتهم عىل املعمودية:
 ما جاء يف إنجيل متى((( :)20/28تلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسماألب واالبن والروح القدس)).
 ما جاء يف أعامل الرسل ( (( :)38/2توبوا وليعتمد كل منكم عىل اسميسوع املسيح لغفران اخلطايا)).
 .2املريون (التثبيت):
أ) معنى املريون (التثبيت):
يعمد يولد والدة
تكملها ،فالشخص الذي ّ
هذه الشعرية ترتبط برس املعمودية فهي ِّ
جديدة ،وهذه الوالدة حتتاج إىل تثبيت ،وهذا التثبيت ال يكون إال باملريون.

 - 1انظر :سعود اخللف ،دراسة يف األديان اليهودية والنرصانية ،ص ،270أمحد شلبي ،املسيحية،
ص.174
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وهو رس مقدس به تنال ختم موهبة الروح القدس 1،والثبات يف اإليامن ،ويتم
بمسحة بزيت املريون – طيب خاص – عىل اجلسم2.

ب) أدلتهم عىل املريون:
ما جاء يف يوحنا ( (( : )39-37/7إن عطش أحد فليقبل إيل ويرشب من آمن
حي ،قال هذا عن الروح الذي كان املؤمنون
يب كام قال الكتاب جتري من بطنه أهنار ما ّ
جمد
به مزمعني أن يقبلوه ألن الروح القدس مل يكن قد أعطي بعد ،ألن يسوع مل يكن قد ّ
بعد)).
يعتقد النصارى أن عادة املريون قديمة ،وأهنا تعود إىل ما قبل القرن الثالث
للميالد ،وهذا عند علامئهم بمثابة دليل عىل وجوهبا 3،ألهنم مل جيدوا دليال رصحيا من
الكتاب املقدس يثبت هذه الشعرية إال أعداد عامة ّأولوها قد سبق ذكر واحد منها.
 .3العشاء الرباين:
أ) معنى العشاء الرباين:
يسمى هذا الرس بأسامء متعددة منها( :رس الشكر)( ،العشاء اإلهلي)( ،العشاء
الرسي)( ،دم املسيح)( ،خبز الرب)( ،جسد املسيح)( ،األفاخارستيا)4. ...

1

 -ختم موهبة الروح القدس :هي بركة وقوة امللك جربيل ،انظر :حبيب جرجس ،أرسار الكنيسة

السبعة ،ص.60
2

 -انظر :املرجـع نفسه ،ص.60

 - 3انظر :ميخائيل مينا ،علم الالهوت.241/2 ،
 - 4انظر :حبيب جرجس ،األرسار السبعة ،ص.81
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"ورأي مؤرخة األديان فإن هذا الرس موصول بجذور تارخيية قديمة فيام عرف
عند اليهود( :بامئدة النعمة) التي يقيموهنا عند االحتفال بعيد (الفصح) من كل سنة
استذكارا لقصة خروج بني إرسائيل من أرض العبودية يف مرص ،ويأكلون خالل
االحتفال خبزا فطريا غري مطبوخ يسمونه( :الامتزه) ،رمزا حلياة الفقر التي عاشوها يف
مرص وأثناء فرتة التيه بأرض سيناء"1.

يستعمل يف العشاء الرباين قليل من اخلبز وقليل من اخلمر لذكرى ما مفعل
باملسيح ليلة موته بحسب زعمهم ،وكذلك ليكون هذا طعاما روحيا للنصارى فمن أكل
هذا اخلبز ورشب هذا اخلمر استحال اخلبز إىل حلم املسيح واخلمر إىل دمه ،فيحصل
امتزاج بني اآلكل وبني املسيح وتعاليمه 2،يقول ميخائيل ميتا شارحا حكمة هذا الرس:
"ألننا متى أكلنا ورشبنا من هذه الامدة املقدسة – اخلبز واخلمر – واختلط جسد خملصنا
بأجسادنا ودمه بدمائنا تطهرنا وأصبحنا كاألعضاء له وهو كالرأس لنا حينئذ تستنري
عقولنا وتتنبه أفكارنا وتقوى أرواحنا عىل مقاومة اجلسد وشهوته" 3،ويعترب رجال
الكنيسة هذا الرس أسمى وأعظم األرسار السبعة.
ب) أدلتهم عىل العشاء الرباين:
 ما جاء يف متى((( :)29/26خذوا كلوا هذا هو جسدي وأخذ الكأس وشكروأعطاهم قائال ارشبوا منها كلكم ألن هذا هو دمي الذي للعهد اجلديد الذي يسفك عن
كثريين ملغفرة اخلطايا)).
 - 1عبد احلميد فتح ،النرصانية نشأهتا التارخيية وأصول عقائدها ،ص.121
 - 2انظر :أمحد شلبي ،املسيحية ،ص.173
 - 3ميخائيل مينا ،علم الالهوت.256/2 ،
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 ما جاء يف يوحنا((( :)51-58/6واخلبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذيأبذله من أجل حياة العامل ،ومن يأكل جسدي ويرشب دمي فله حياة أبدية يثبت يف وأنا
فيه ،فمن يأكلني فهو حيي يب)).
 .4االعرتاف:
أ) معنى االعرتاف(:)1
هلذه الشعرية أسامي عدة مثل( :التوبة) و(املصاحلة) ،ويتمثل هذا الرس يف
اعرتاف الشخص املذنب بني يدي رجل من رجال الكنيسة بكل ما اقرتفه من ذنوب
صغرية كانت أم كبرية ،وهذا بغية نيل املغفرة ،فرجل الكنيسة يف هذه احلالة يمثل دور
الوساطة بني املذنب وربه ،كأنه مفوض لغفران اخلطايا بدال عن اهلل.
ب) أدلتهم عىل االعرتاف:
قول املسيح يف إنجيل متى((( :)19/16وأعطيك مفاتيح ملكوت الساموات
وكل ما تربطه عىل األرض يكون مربوطا ،وكل ما حتله عىل األرض يكون حملوال يف
الساموات)).
وقوله أيضا لتالميذه يف متى(( :)17-18/18( :وإن مل يسمع منهم فقل
للكنيسة ،وإن مل يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار ،احلق أقول لكم كل

 - 1وهذا الرس من أكثر األرسار إثارة للجدل ،فهو من بني أسباب انشقاق الكنيسة الربوتستنتية عن
الكاثوليكية التي بلغ هبا احلد سنة  1516م إىل إصدار صكوك الغفران وبيعها للناس ،وهذا ما أثار
حفيظة مارتن لوتر الذي انفصل مع أتباعه مشكلني الكنيسة الربوتستنتية االحتجاجية ،والتي كانت
من ضمن حتفظاهتا رفض صكوك الغفران ،وغفران القسيس للخطايا ،انظر :سعد رستم ،الفرق
املسيحية منذ ظهور اإلسالم حتى اليوم ،ص ،133-131وحاشية ص 20من البحث.
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ما تربطونه عىل األرض يكون مربوطا يف السامء وكل ما حتلونه عىل األرض يكون حملوال
يف السامء)))1(.

 .5مسحة املرىض:
أ) معنى مسحة املرىض:
مسحة املرىض وتسمى أيضا رس الزيت املقدس ،وهي عبارة عن قيام الكاهن
بمسح املريض بزيت خاص ،ليشفى من األمراض الروحية واجلسدية( ،)2ويرى
النصارى أهنا تساعد املريض يف فك عزلته واخلروج من مرضه ،وهذه اخلاصية األوىل
هلذه املسحة ،أما الثانية فإنه يعتقد أهنا تكفر اخلطايا وحتط من الذنوب ،فهي تشرتك مع
االعرتاف يف هذه الناحية.
ب) أدلتهم عىل مسحة املرىض:
 ما جاء يف إنجيل مرقس((( :)13/6ودهنوا بزيت مرىض كثريين فشفوهم)). ما جاء يف رسالة يعقوب((( :)15/5صالة اإليامن تشفي املريض والربيقيمه)).
 .6الزواج:
أ) معنى الزواج:

 - 1قد يتسائل الباحث أين الدليل عىل االعرتاف من هذه النصوص؟
 - 2مجيع الكنائس رشقا وغربا متفقة عىل حقيقة هذا الرس ،انظر :حبيب جرجس ،أرسار الكنيسة
السبعة ،ص .183
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الزواج عند النصارى هو احتاد الرجل مع املرأة عىل أساس روحي ودنيوي،
وهو يشرتك يف بعض غاياته مع الزواج عند املسلمني ،مثل :تكثري النسل ،وطلب العفة،
ويعتقد النصارى أنه حيتوي عىل جانب مقدس ألنه يشبه االحتاد الروحي بني املسيح
والكنيسة ،وجيعلونه عالمة من عالمات حب اهلل للبرش ،يقول توماس ميتشال شارحا
هذا الرس" :ويف الزواج يعد املسيحيون بأن جيعلوا من احتاد الرجل من امرأته عالمة حية
حلب اهلل للبرش وحلب املسيح جلامعة تالميذه ،وهلذا السبب يرون أن الزواج التزام مدى
احلياة ،وال يوافقون عىل الطالق وإعادة الزواج مادام القرين حيا"( ،)1غري أن القسيسني
والرهبان فضلوا حياة التبتل اعتقادا منهم بأهنا أفضل من الزواج ،واقتداءا باملسيح الذي
مل يتزوج حسب زعمهم(.)2
ويكون الزواج عند النصارى يف الكنيسة أمام املأل ،بحضور كاهن يقوم برتسيم
هذا العقد ،ويرتتب عليه أحكام منها:

 - 1توماس ميتشل ،مدخل إىل العقيدة املسيحية ،ص. 83
 - 2هنالك بعض األسفار املنحولة-غري قانونية -التي تتحدث عن زواج املسيح بمريم املجدلية ،وال
يوجد يف اإلسالم ما ينفي ذلك بل الزواج من هدي األنبياء واملرسلني ،قال تعاىل   :
                   
(   الرعد.)38

 --------------------------أسباب حتريف املسيحية 37 ---------------------

 حتريم تعدد الزوجات( ،)1وهذا بالرغم من وجود أعداد يف الكتاب املقدس تبيحذلك(.)2
 حتريم الطالق إال لعلة الزنى 3،أو ارتداد أحد الزوجني عن دينه4. -حتريم الزواج باملطلقة5.

ب) أدلتهم عىل رشيعة الزواج:
 ما جاء يف سفر التكوين((( :)8/1لذلك يرتك الرجل أباه وأمه ويلتصقبامرأته)).

 - 1يستدلون بام يف متى ( :5/19من أجل هذا يرتك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون االثنان
جسدا واحدا) ،وهذا قول عام اليدل عىل حتريم التعدد.
 - 2جاء عىل سبيل املثال :يف سفر امللوك األول ( )3/11يف حق سليامن عليه السالم( :وكانت له سبع
مئة من النساء السيدات وثالث مئة من الرساري فأمالت نساؤه قلبه) ،وما جاء يف سفر التكوين
(( )9/28فذهب عيسو إىل اسامعيل وأخذ حملة بنت إسامعيل بن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له عىل
نسائه) ،وغري ذلك من األعداد التي تبيح تعدد الزوجات ،فإن الكثري من األنبياء املذكورين يف الكتاب
املقدس كان من هدهيم الزوج بأكثر من امرأة ،والعجيب أن الكنيسة تقول أن التعدد خالف الطبيعة
البرشية.
 - 3انظر :متى ،11-3/19متى.31/5
 - 4انظر :أبو زهرة ،حمارضات يف النرصانية ،ص.117
 - 5انظر :متى  ،9-8/19متى.32-31/5
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 ما جاء يف رسالة بولس ألهل كورنثوس ((( : )1-9/7ولكن أقول لغرياملتزوجني واألرامل أنه حسن هلم إذا لبثوا كام أنا ،ولكن إن مل يضبطوا أنفسهم
فليتزوجوا ،ألن الزواج أصلح من التحرق))(.)1
 .7الكهنوت:
أ) معنى الكهنوت:
وهو أن ينذر املرء نفسه للعبادة ،ويبتعد عن ملذات احلياة ،وليالزم حياة التبتل
والزهد واالعتزال ،وهذا اقتداء باملسيح عليه السالم الذي ضحى بنفسه من أجل البرش
بحسب زعمهم.
ويرجع سبب نشأة احلياة الرهبانية يف تاريخ النرصانية إىل ما بعد عهود
االضطهاد ،يقول أمحد شلبي" :فقد عانى املسيحيون يف عهد االضطهاد صنوفا من
التعسف والقسوة...فلام بدأ عهد احلرية حترس أولئك الذين فاهتم ركب التضحية وسفك
الدماء ،فقرروا أن يضحوا بمتعهم إذ فاهتم أن يضحوا بدمائهم وجلأوا للتفرد باجلبال،
واالبتعاد عن ضجيج احلياة "2 .

وهؤالء الذين يقامون خلدمة الكنيسة وتوزيع إرثها ،يمتازون عن باقي الشعب
هبذه الرتبة (الرشيفة) ،وينالون هذه املرتبة بواسطة طقس احتفايل بوضع اليد عليهم.

 - 1ونفس هذا النص يستدل به النصارى عىل تفضيل البتولية عىل الزواج ،وهذه الفكرة تفرد هبا
بولس يف رسائله خمالفا باقي أسفار العهد القديم.
 - 2أمحد شلبي ،املسيحية ،ص .244
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ب) أدلتهم عىل الكهنوت:
قول املسيح يف مرقس ((( :)21/10فنظر إليه يسوع وأجابه وقال له يعوزك
يشء واحد اذهب بع كل ما لك واعط الفقراء فيكون لك كنز يف السامء وتعال اتبعني
حامال الصليب)).
قول بولس يف رسالته إىل افسس ((( : )11-12/4وهو أعطى البعض أن
يكونوا رسال ،والبعض أنبياء ،والبعض مبرشين ،والبعض دعاة ومعلمني ،ألجل
تكميل القديسني لعمل اخلدمة لبيان جسد املسيح)).
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املبحث الثاين :املسيح عليه السالم يف اإلنجيل واملصادر النرصانية.
إن املتأمل يف االعتقاد النرصاين يف شخصية املسيح عليه السالم جيد أنه خيتلف من
طائفة إىل أخرى ،ومن زمن إىل آخر ،وهلذا فإنه من الصعب إعطاء صورة دقيقة عنه ،مع
األخذ بعني االعتبار آراء مجيع املذاهب الكنيسية ،غري أنني سأحاول يف هذا املبحث
اجلمع بني خمتلف هذه املذاهب ،بالرتكيز عىل اخلطوط العريضة املتفق عليها بني الفرق
ال كنيسية الكربى ،الكاثوليكية ،الربوتستنتية ،واألرثودكسية ،ولتحقيق هذا الغرض ال
بد من الرجوع إىل املصـادر املتفق عليهـا؛ واملتمثلة يف األناجيل األربـع :ملتــى ويوحنــا
ولوقــا ومرقــس ،والتي هي عبارة عن سري ذاتية للمسيح عليه السالم ،وأما أراء علامء
النصارى يف كثري من األحيان هي عبارة عن حماولة تفسري أعداد اإلنجيل سواء كان هذا
بمحاولـة رشح النصوص التي تناولت املسيـح عليه السالم وسريته ،أو ترتيبها ترتيبا
زمنيا يتناسب مع مراحل حياته.
وجيب اإلشارة إىل أن مصداقية اإلنجيل ليست حمل إمجاع يف األوساط العلمية
الغربيـة وال عند املؤرخني ،السيام يف ما يتعلق بحياة املسيح عليه السالم ،نظرا لألخطاء
والتناقضات املوجودة يف هذه األخرية ،ونشري إىل موقف اإلسالم من هذه األخبار،
قبوهلا وتصديقها إن كانت موافقة لام جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة
املطهرة ،ورفضها وتكذيبها إن كانت خمالفة هلام ،وإن كانت غري ذلك ،فال نصدقها وال
نكذهبا ،وإنام جاء هذا املبحث ملعرفة ما يف العهد اجلديد من أخبار حول املسيح عليه
السالم وحياته ،ولفهم االعتقاد النرصاين فيه املبني عىل هذه النصوص ،ولتيسري قياسها
ومقارنتها بام يف اإلسالم.
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املطلب األول :البشارة باملسيح عليه السالم ونسبه
 .1البشارة بمولده:
يذكر إنجيل لوقــا كيف جاءت البرشى ملريم عليها السالم عن طريق امللك – جربيل
عليه السالم – حيث قال هلا(( :سالم لك أيتها املنعم عليها الرب معك ،مباركة أنت
يف النساء)) ( ،)1ثم عاد إليها ليطمئنها بعد أن وجدت يف نفسها خوفا فقال هلا(( :ال ختايف
يا مريم ،ألنك قد وجدت نعمة عند اهلل ،وها أنت ستحبلني وتلدين ابنا وتسمينه يسوع،
هذا يكون عظيام ،وابن العيل يدعى و يعطيه الرب اإلله كريس داود أبيه ،ويملك عىل
بيت يعقوب إىل األبد ،وال يكون مللكه هناية ))(.)2
يقول متــى املسكني معلقـا عىل هذه األعداد التي جاءت فيها البشـارة ملريم العذراء:
"مل يعطها املالك شيئـا من عنده ،بل أعلمها فقط بام صار هلا وفيها ،فمع نطق البشـارة
كانت النعمـة تعمل عملها للحـال ويف التـو ولام بدأت ختاف بدد املالك خوفهـا"" :ال
ختايف" ،ومع النطق كان الفعل ،كان كالم املالك بعد أن دب السالم يف قلب العذراء
وسندهتا النعمة ،كنغامت ترنيمية عذبة يف صباح املرشق"(.)3
و يذكر نفس اإلنجيل( )4أن جربيل طمئن مريم عليها السالم بعد أن أحرجت هبذا
احلمل ،مؤكدا هلا بأن قوة اهلل ستظلها ،وبالتايل سرتفع عليها حرج احلمل وما يرتتب من
اهتام الناس هلا يف عرضها وعفتها.

 - 1لوقــا .28/1
 - 2لوقــا .33-30/1
 - 3انظر :متــى املسكني ،املسيح حياته أعامله ،ص.31
 - 4انظر :لوقــا .35/1
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 .2نسبه:
يصعب وضع سلسة نسب للمسيح عليه السالم ،نظرا للتناقض املوجود يف
اإلنجيل ،فمتــى( )1يذكر أن يوسف – زوج مريم العذراء الذي ينسب إليه املسيح – هو
ابن يعقوب ،وخيالفه لوقــا( )2الذي يذكر أنه يوسف بن هايل ،ثم يقول األول أن عيسى
من ولد سليامن ابن داوود ،بينام الثاين يقول بأنه من ولد نثان ابن داوود( ،)3مع كوهنام-
اإلنجيلني -يتفقان عىل أن املسيح من نسل داوود عليه السالم ،ولكن اإلشكال اآلخر
الذي يتجىل يف هذه املسالة ،هو كيف يمكن أن ينسب املسيح عليه السالم إىل يوسف
النجار  -والذي يعتربه النصارى زوج مريم العذراء ،-مع كوهنم يعتقدون أنه ولد من
غري أب ؟!.فـإن نسبته ليوسف النجـار؛ يفتح الباب بمرصاعيـه إىل التشكيك يف طبيعة
حيتج به اليهود يف دعواهم بعدم محل
املسيح عليه السالم وميالده العذراوي" ،وذلك بام ّ
أم عيسى بغري ذكر")4(.

وهذا من األسباب الرئيسة التي أدت إىل اختالف علامء الالهوت النصارى يف
هذه املسالة ،يقول جرجس احلرضي" :وبناء عىل ذلك فإنه مل يكن يوسف هو األب
الرشعي ليسوع ،فال يمكن أن يكون يسوع هو ابن داود ... ،فإذا كان املسيح قد ولد

 - 1انظر :متــى .24 ،19/1
 - 2انظر :لوقــا .38 ،23/3
 - 3حممد وصفي ،املسيح عليه السالم بني احلقائق واألوهام ،ص.15
 - 4املرجـع نفسه ،ص.15
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بطريقة معجزية دون أي اتصال جنيس بني مريم و يوسف فإن يسوع يفقد نسبته إىل داود،
األمر الذي يتمسك به العديد من كتاب العهد اجلديد")1(.

واملشهور عند النصارى هو نسبة املسيح إىل داوود عليه السالم عن طريق
يوسف النجار( ،)2بالرغم من أن هذا يتعارض مع امليالد العذراوي الذي يقيض بعدم
تدخل رجل مع مريم لتنجب املسيح عليهام السالم ،فكثري من علامء الالهوت ال جيدون
حرجا يف اجلمع بني املتناقضات بتأويالت فلسفية يصعب فهمها ويطول املقام عن
تفصيلها.
املطلب الثاين :ميالد وطفولة املسيح عليه السالم:
أ) مي ــالده:
بعد أن ّ
حل امللك – جربيل – عىل مريم عادت إىل النارصة وهي حامل باملسيح
عليه السالم ،وكانت بنت أربعة عرش ربيعا من العمر ،ولام رآها يوسف النجار أساء
الظن هبا يف بادئ األمر ،ولكن مل يرد أن يشهر أمرها بني الناس( ،)3فجاءه امللك يف احللم
يطمئنه كام نقل متـى يف إنجيله (( :ولكن فيها هو متفكر يف هذه األمور ،إذ مالك الرب
قد ظهر له يف احللم قائال :يا يوسف ابن داوود ،ال ختف أن تأخذ مريم امرأتك ،ألن
الذي حيبل به فيها هو من روح القدس ،فستلد ابنا اسمه يسوع ،ألنه خيلص شعبه من
خطاياهم))(.)4

 - 1جرجس احلرضي ،تاريخ الفكر املسيحي.174/1 ،
 - 2وكيف ينسب الولد لغري أبيه؟
 - 3انظر :متــى املسكني ،املسيح حياته وأعامله ،ص.31
 - 4متــى .21 – 20/1
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وخيتلف الالهوتيون يف حتديد زمن والدة املسيح عليه السالم ،فإنه من املعلوم
يعرب بدقة عن زمن والدته عليه السالم،
أن التعداد امليالدي هو تعداد تقريبي ،ال ّ
نص رصيح يف اإلنجيل – التي هي أصال حمل خالف يف زمن
وبالرغم من ذلك ال يوجد ّ
كتابته  -يذكر السنة التي ولد فيها بالتحدي ،غري أن بعض علامء الالهوت ،مثل متــى
املسكني ،حاول حرصه ما بني العام الرابع و الثامن

قبل امليالد)1(.

أما عن مكان ميالد املسيح عليه السالم ،فإن متــى – صاحب اإلنجيل – يشري إىل أنه
ولد يف بيت حلم( ،)2وال يزال النصارى حيتفلون هبذا امليالد املزعوم يف الكنيسة باملدينة
املذكورة ،تسمى كنيسة املهد ،حيث يعتقدون بأنه ولد يف املكان التي شيدت عليه.
تذكر األناجيل مجلة من األحداث التي وقعت قبل ميالد املسيح عليه السالم ،أوهلا
نزول جربيل عليه السالم ومعه املالئكة ليبرش رعاة كانوا عىل مشارف بيت حلم  -أين
ولد املسيح عليه السالم  ،-وكان هذا بليل حيث برشهم الروح القدس بميالد مولود
عظيم اسمه املسيح يكون فرحا لشعب إرسائيل ،ثم رجع الرعاة إىل املدينة ،فتجمهر
الناس حوهلم وأخربوهم بام رأوه من معجزة(.)3
واحلدث الثاين هو جميء وفد من املجوس من بالد فارس إىل أورشاليم بحثا عن
املسيح ،وكانوا يرتقبون بعثة امليسيا املخلص ملك اليهود الذي سيبرش وخيلص األمم،

 - 1مثل هذه االجتهادات واآلراء قابلة للنقاش ،ألهنا حتتاج إىل أدلة ،وقرائن تارخيية إلثباهتا ،خاصة
ّ
وأن زمن ميالد املسيح عليه السالم حمل خالف كبري بني املؤرخني واألوساط الكنسية ،انظر :متى
املسكني ،املسيح حياته و أعامله ،ص.35
 - 2انظر :متى .18-16/2
 - 3انظر :لوقــا .14-8/2
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وهذه العقيدة إنام ورثوها عن احفاد السبي البابيل من اليهود( ،)1ويروي متــى يف إنجيله
هذا احلدث(( :ولام ولد يسوع يف بيت حلم اليهودية ،يف أيام هريودس( )2امللك إذا جموس
من الرشق قد جاءوا إىل أورشاليم قائلني :أين هو املولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمة
يف املرشق وأتينا لنسجد له))(.)3
وهذا ما أثار حفيظة اليهود وامللك هريودس الروماين الذي كان واليا عىل فلسطني،
فأراد أن يقتل املسيح عليه السالم خشية عىل عرشه ،فبعدما سمع بمكان والدته من
املجوس( ،)4أرسل جنوده وقاموا بقتل كل طفل ما دون السنتني يوجد يف بيت حلم وما
جاورها ( ،)5وقد غادرت العائلة قبل أن تصل يد امللك إليه عىل نبأ رؤيا رآها يوسف
النجار يف املنام ،تأمره بأن يأخذ املسيح عليه السالم وأمه وهيرب هبام إىل مرص(،)6
وسميت هذه اهلجرة فيام بعد برحلة العائلة املقدسة.

 - 1انظر :متــى املسكني ،املسيح حياته أعامله ،ص.42
 - 2هو هريودس الكبري بن النتيباس اإليدومي ،ولد يف السبعينيات قبل امليالد من الساللة اهلريدوسية
امللكية ،أخذ زمام احلكم سنة 37ق.م عىل اليهودية (اجلزء األوسط من فلسطني الذي يضم القدس)،
كان دبلوماسيا وسياسيا ماهرا ،اضطهد فئات من شعبه ،وقتل كل من شك يف تآمره ضدّ ه من حميطه
وأقاربه ،كان مكروها م ن شعبه ،مولع بحب السلطان ،يف فراش املوت أمر بقتل الكثري من الوجهاء
والعظامء حتته حزنا عليه ،مات حوايل السنة الرابعة بعد امليالد .انظر :جرجس اخلرضي ،تاريخ الفكر
املسيحي ،105-101/1 ،نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتب املقدس.1011-1008/1 ،
 -3متــى .2-1/2
 - 4انظر :متــى .13/2
 - 5انظر :متــى املسكني ،املسيح حياته أعامله ،ص.44
 - 6انظر :متــى .13/2
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ب) طفولت ــه:
عند وصول العائلـة املقدسـة إىل مرص واستقرارهـا بأسيوط ،أقاموا هناك بضعة أشهر
إىل أن جاء الوحي مرة أخرى ليوسف وأخربه هبالك امللك هريودس ،وأمره بالرجوع
إىل أرض فلسطني)1(.

وعند رجوعهم إىل فلسطني أوحي إليه جمددا يف احللم أن يذهب إىل النارصة بدال من
بيت حلم( ،)2وهي املدينة التي كانت تعيش فيها مريم العذراء يف صباها ،فأقاموا هنالك
حيجون كل عام إىل بيت املقدس.
وكانوا ّ
وذات يوم عندما ذهبت العائلة للحج ،وكان املسيح يبلغ ثالثة عرشة سنة ،افتقدوه
يف الزحام الشديد ،وبعد ثالثة أيام من البحث وجدوه جالسا مع علامء الرشيعة يف اهليكل
خياطبهم ،ويتناقش معهم يف أمور الدين والكتب املقدسة( ،)3ويستدل النصارى هبذه
احلادثة عىل عبقرية املسيح عليه السالم يف طفولته ،حيث كان حمبا ومتحمسا للرشيعة،
وأن مستواه يف تلك املرحلة كان يفوق أمثاله من األطفال ،بل كان يف درجة مشايخ
اليهود ،ويعتقد النصارى أن هذا العلم كان نتيجة تأييد إهلي.
ومل ينحرص تعليمه عىل يد األحبار وجهده الشخيص فقط ،بل كان يتلقى العلم من
الروح القدس( ،)4وكل هذا هتيؤا لام سيكون يف املستقبل.

 - 1انظر :متــى املسكني.15-12/2 ،
 - 2انظر :لوقــا .48-41/2
 - 3انظر :لوقــا  ،84-43/2إسكندر جديد ،حياة املسيح عليه السالم ،ص.8-7
 - 4انظر :متــى املسكني ،املسيح حياته أعامله ،ص.52
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واجلدير بالذكر أن بعض علامء

الالهوت()1

حياولون إثبات بعض اإلرهاصات

والصفات اإلهلية الكامنة يف طفولته ،مستدلني باحلوادث التي ذكرهتا آنفا – حادثة
الرعاة ،وحادثة اهليكل ،وجميء املجوس -وحقيقة األمر يف حال ما سلمنا بصحة هذه
احلوادث ،فإهنا ال حتوي عىل أي عالمة من عالمات األلوهية املزعومة ،بل أكثر ما يمكن
قوله ّ
أن هذه معجزات ترقى بصاحبها إىل مقام النبوة ،وال تتجاوز ذلك ،فلو قارنّا عىل
سبيل املثال ما حدث للمسيح يف والدته من حادثة الرعاة ،مع ما جرى ملحمد صىل اهلل
شق الصدر( ،)2نجد أن معجزة املسيح عليه السالم،
عليه وسلم يف طفولته من معجزة ّ
ال تعلو عىل معجزة النبي صىل اهلل عليه وسلم من حيث العظم واإلعجاز ،وهذا ما
يؤدي إىل نتيجة مفادها ،أن علامء النصارى لدهيم خلط بني املعجزة والقدرة اإلهلية ،وقد
تؤهله بأن يكون هلإ ؟.
يتساءل املرء :هل املعجزات التي تظهر عىل يد نبي ّ
وحاصل األمر أنه بالرغم من أن اإلنجيل ال يذكر تفاصيل كثرية عن طفولة املسيح
– أمهها ما ذكرت آنفا – فإنه ال يوجد فيها أي دليل أو قرينة أو حادث يرفعه عليه السالم
غض النظر عن إثبات
عن منزلته البرشية ،وهذا ما دفع الكثري من علامء الالهوت إىل ّ
األلوهية املزعومة من فرتة الطفولة.

 - 1من أمثال الالهويت جورج فورد انظر :جورج فورد ،سرية املسيح.64/1 ،
ِ
 - 2انظر :سورة الرشح ،و فقد ورد ( عَ ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِك َأ َّن َر مس َ
اَّلل عَ َليْ ِه َو َس َّل َمَ ،أتَا مه
ول َّ
اَّلل َص َّىل َّ م
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اس َتخ َْر َج
اس َتخ َْر َج ا ْل َقلْ َ
السال مم َو مه َو َيلْ َع م
بَ ،ف ْ
رصعَ مهَ ،ف َش َّق َع ْن َقلْبِهَ ،ف ْ
ج ْ ِرب ميل َع َليْه َّ
ب َم َع ا ْلغلْ َامنَ ،ف َأ َخ َذ مه َف َ َ
ِ
الشي َط ِ
ان ِمن َْك ،مث َّم َغ َس َل مه ِيف َط ْست ِم ْن َذ َهب بِ َام ِء زَ ْم َز َم ،مث َّم َأل َ َم مه ،مث َّم َأعَا َد مه ِيف
من ْ مه َع َل َق ًةَ ،ف َق َالَ :ه َذا َح ُّظ َّ ْ
ِ
اس َت ْق َب ملو مه َو مه َو ممن ْ َت ِق مع ال َّل ْو ِن،
َمكَانِ ِهَ ،و َجا َء ا ْل ِغلْ َام من َي ْس َع ْو َن إِ َىل مأ ِّم ِه َي ْعنِي ظِئ َْر مهَ ،ف َقا ملوا  :إِ َّن م َ
حم َّمدً ا َق ْد مقت َلَ ،ف ْ
ِ ِ
خي ِ
ط ِيف َصد ِْر ِه ) .رواه مسلم ،كتاب اإليامن ،باب اإلرساء برسول
َق َال َأن ٌَسَ :و َق ْد مكن مْت َأ َرى َأ َث َر َذل َك ا ْمل ْ َ
اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،رقم ،162 :ص.91
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املطلب الثالث:حياة املسيح عليه السالم الدعوية
بعد حادثة اهليكل رجع املسيح عليه السالم وعائلته إىل النارصة ،حيث أقاموا
هنالك ثامنية عرشة سنة ،واشتغل املسيح يف دكّان النجارة مع يوسف ،وخالل هذه الفرتة
كان موضع تقدير الناس نظرا لسلوكه

الطيب)1(.

عندما بلـغ املسيح عليه السالم ّ
أشده بدأت حياته الدعوية ،ويمكن تقسيم أهم
مر هبا يف هذه الفرتة من حياته إىل ما ييل:
األحداث واملراحل التي ّ
 .1لقاءه مع يوحنا املعمدان (حييى عليه السالم):
كان يوحنـا املعمدان يعيش يف منطقـة تقع رشق هنر األردن يف حياة زهد وعزلة (،)2
ويشهد له اإلنجيل بأنه كان نبيا مرسال ،قال عنه يوحنا صاحب اإلنجيل(( :إنسان
مرسل من اهلل ،مل يكن هو النور ،بل ليشهد النور ،لكي يؤمن الكل بواسطة))(.)3
ويعمد التائبني يف هنر األردن جـاءه رجل يف نحو
وذات يوم بينمـا كان يدعو الناس،
ّ
الثالثني ،وطلب أن يعتمد منه ،فلام نظر إليه يوحنـا عرف أنه امليسيـا املنتظر( ،)4وينقل
متــى تفاصيل هذا القاء يف إنجيله قائال(( :حينئذ جاء يسوع من اجلليل إىل األردن إىل
يوحنـا ل يعتمد منه ،ولكن يوحنا منعه قائال :أنا حمتاج أن اعتمد منك ،وأنت تأيت إيل
فقال يسوع له :اسمح اآلن ،ألنه هكذا يليق بنا أن نكمل كّل بر ،حينئذ سمح له ،فلام

 - 1انظر :اسكندر جديد ،حياة املسيح ،ص.8
 - 2انظر :املرجـع نفسه ،ص.8
 - 3يوحنا .8/1
 - 4املرجـع نفسه ،ص.9

 --------------------------أسباب حتريف املسيحية 49 ---------------------

اعتمد يسوع صعد للوقت من الامء ،وإذا السموات انفتحت له ،فرأى روح اهلل نازال
مثل محامة و أتيا عليه ( .)1())...متــى )16-13/3
كان تعميد املسيح عند يوحنا املعمدان بمثابة بداية بعثته ،أو بعبارة أخرى نقطة بداية
حياته الدعوية ،حيث كان يناهز الثالثني من العمر.
 .2جتربة الشيطان للمسيح عليه السالم:
بعدما كان إبليس غائبـا عن حياة املسيح ثالثني سنة ،أراد أن يمتحنه عندما رأى أنه
مقبل عىل اجلهر بالدعوة ،فأراد إبليس أن يعجزه بطلبه بأن خيلق خبزا من حجر ،يقول
متــى يف إنجيله (( :ثم أصعد يسوع إىل الربية من الروح ليجرب من إبليس ،فبعدما صام
أربعني هنـارا وأربعني ليلة ،جاع أخريا فتقدم إليه املجرب وقال له :إن كنت ابن اهلل فقل
أن تصري هذه احلجارة خبزا ،أجاب :مكتوب :ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان ،بل لكل
كلمة خترج من فم اهلل))(.)2
وحيـاول بعض الكتاب

النصارى()3

تربير رفض املسيح التحدي الذي دعاه إليه

إبليس – بأن خيلق من احلجر خبزا ،إن كان ابن اهلل – بتشبيههم هذه الواقعة بإغوائه-
الشيطان -حلواء وآدم يف اجلنة ،عندما أمرمها بأن يأكال من الشجرة)4(.

 - 1متــى .16-13/3
 - 2متــى.1/4
 - 3انظر :اسكندر جديد ،حياة املسيح ص ،11جورج فورد ،سرية املسيح.6/2 ،
 - 4وواقع احلال أنه ليس هنالك تشابه بني احلادثتني ،بل إن اهلل هنى آدم وحواء أن يأكال من الشجرة،
األمر الذي مل يفعله مع املسيح ،حيث كان حرا يف ترصفاته ،ويف احلقيقة هذه احلادثة تدل عىل برشية
املسيح وأنه ال يستطيع أن يفعل شيئا إال بإذن اهلل.
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وكانت هناك حماولة ثانية من الشيطان إلغوائه بأن يرمي نفسه من فوق اهليكل ،جاء
يف إنجيل متــى(( :رغم أخذه ابليس إىل املدينة املقدسة وقال له :إن كنت ابن اهلل فاطرح
نفسك إىل أسفل ،ألنه مكتوب أنه يوىص مالئكته بك ،فعىل أيادهيم حيملونك لكي ال
تصطدم باحلجر رجلك ،قال له يسوع :مكتوب أيضا ،ال جترب الرب إهلك))(.)1
وهذه بإجياز قصة مقاومته عليه السالم إلبليس حسب ما رواها العهد اجلديد.
 .3معجزات املسيح عليه السالم:
تذكر األناجيل أن املسيح عليه السالم قد أتى بمعجزات وخوارق كثرية ومتنوعة،
ويمكن تقسيمها عىل النحو التايل:
أ) معجزة تكثري الطعــام:
يروي لوقا ومتى أن املسيح كثّر الطعام و السمك يف غري ما مرة ،وأشبع اآلالف من
الرجال والنساء والولدان(.)2
ب) معجزة شفاء املرىض:

 - 1متــى .7-5/4
 - 2انظر :لوقــا  ،44-30/6متــى  ،39-32/15لوقــا .11-1/5

 --------------------------أسباب حتريف املسيحية 51 ---------------------

تروي األناجيل أن املسيح قد مش ِفي عىل يديه الكثري من املرىض من شتى األصناف،

مثل :شفاء األعمى( ،)1شفاء األبرص( ،)2شفاء املشلول( ،)3إبراء األصم واألخرس(،)4
إيقاف نزيف الدم( ،)5وغري ذلك من األمراض املستعصية.
ت) معجزة شفاء املجانني:
تذكر األناجيل كيف أخرج املسيح بعض الشياطني واألرواح النجسة من أجساد
املجانني واملرىض ،وعدد الذين رقاهم وعاجلهم من هذا القبيل مخسة)6(.

ث) معجزة إحياء املوتى:
تعد معجزة إحياء املوتى أكرب املعجزات التي أجراها اهلل عىل يديه ،فقد ورد أن اهلل
تعاىل أحيى به ثالثة موتى يف حياته ( ،)7والعجيب يف ذلك أن املسيح مل ينسب هذه
املعجزات إىل نفسه ،بل إىل ربه الذي يف السامء)8(.

 - 1انظر :متــى  ،31-27/9مرقس  ،52-46/10لوقــا  ،43-35/18يوحنا .38-1/9
 - 2انظر :مرقس  ،45-40/1لوقــا .19-11/17
 - 3انظر :متــى  ،8-2/9مرقس .3-12/2
 - 4انظر :مرقس .37-31/7
 - 5انظر :متــى  ،22-20/9مرقس .34-25/5
 - 6انظر :متــى  ،22-20/8مرقس  ،20-1/5لوقــا .39-26/8
 - 7انظر :متــى  ،26-18/9مرقس .43-21/5
 - 8وهنا يتبني ال فرق بني أقوال املسيح ،وبني ما ذهب إليه بعض أصحاب األناجيل مثل مرقس من
حماولة وصفه باإللوهية ،فإن املتأمل يف أقوال وأفعال املسيح يف املعجزات التي قام هبا السيام إحياء
املوتى ،جيد أنه نسبها إىل اهلل تعاىل ال إىل نفسه ،حتى الناس= =الذين شهدوا الكثري من هذه
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.4خصـائص دعوتـة املسيح عليه السالم:
أ) تــوحيد ال ّل ــه:
ال ختتلف دعوة املسيـح عليه السالم – يف جوهرهـا – يف العهد اجلديد عن سائر دعوة
األنبياء واملرسلني ،وهذا بالرغم من وجود أعداد توهم وحتاول إثبات عقائد غري العقائد
األصلية ،السيام ما جاء يف رسائل بولس( ،)1فال يوجد يف العهد اجلديد أي موضع دعا
املسيح فيه الناس إىل عبادته أو النسب إىل نفسه األلوهية ،والعجيب أنه يوجد عكس ما
يعتقده النصارى فيه ،فقد دعا يف غري ما موضع إىل اإليامن باهلل وعبادته وحده ،جاء يف
إنجيل يوحنا قوله عليه السالم خماطبا اهلل تعاىل(( :وهذه هي احليـاة األبدية أن يعرفوك
أنت اإلله احلقيقي وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته))( ،)2فهو يعرتف أنه جمرد رسول
بعثه اهلل تعالـى إىل الناس.
وورد يف إنجيل مرقـس؛ أن واحدا من كتبة اليهود سأل املسيح عليه السالم قائال:
((أيـة وصيـة هي أول الكل ،فأجابـه يسوع إن أول كل الوصايـا هي اسمع يا إرسائيـل،
الرب إهلانـا رب واحد ،وحتب الرب إهلك من كل قلبك ومن كل نفسك ،ومن كل
فكرك ،ومن كل قدرتك ،هذه الوصيـة األولـى  ،...فقـال لـه الكاتب جيدا يا معلم باحلق
قلت ألنه إلـه واحد وليس آخر سواه))(.)3

امل عجزات ،حيمدون اهلل ويمجدونه ألهنم علموا أهنا من عنده سبحانه ،وإنام أجراها عىل يد املسيح
ليعلم أنه رسول.
 -1وسيأيت الكالم بإذن اهلل تعاىل عىل بولس وما أدخله من عقائد وثنية يف النرصانية يف الفصل الثاين.
 -2يوحنـا .3/17
 - 3مرقس .32-28/12
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فأول الوصايا التي كان يويص هبا عليه السالم(( :أن الرب إهلنا رب واحد)) ،فلو
كان اهلل مثلث األقانيم كام زعم النصارى أتباع بولس ،لب ّني املسيح عليه السالم ذلك،
فليس كل ما جاء يف العهد اجلديد يوافق عقيدة املثلثني ،بل يتضح للباحث املتمعن
بإنصاف أن األصل فيه – اإلنجيل – توحيد اهلل عز وجل.
ونصوص التوحيد كثرية ال تقترص عىل هذين النصني فحسب ،فقد ورد عىل سبيل
املثال يف إنجيل مرقس قول املسيح عليه السالم(( :وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال
يعلم هبا أحد وال املالئكة الذين يف السامء وال االبن( )1إال اآلب))( .)2فهنا يعرتف أنه ال
يعلم متى الساعة ،فلو كان هلإ لام فوض علمها إىل اهلل تعاىل.
ب) نفي الوساطة عن اهلل:
لقد حارب املسيح عليه السالم تسلط األحبار والرهبان الذين كانوا جيعلون
أنفسهم وسائط بني اهلل وعباده ،فدعا الناس إىل أن يدعوا اهلل مبارشة بدون واسطة ،فقد
روى متــى يف إنجيله خطابه إىل تالميذته ومجوع الناس قائال(( :وال تدعوا لكم أبا عىل
األرض ،ألن أباكم واحد الذي يف السموات)))3( .

 - 1االبن يف نصوص العهدين قد يطلق بمعنى الترشيف والتكريم ،ال بمعنى البنوة احلقيقية هلل تعاىل،
فهو باملعنى املجازي ال باملعنى احلقيقي ،وهو ليس خاص باملسيح فقط ،جـاء يف مرقس :39/15
((قـال حقـا كـان هذا اإلنسان ابن اهلل)) ،فهنا أطلق لفظ "ابن اهلل " عامة عىل اسم اجلنس "إنسان"،
وجاء يف متــى (( :45-9/5طوبى لصانعي السالم  ...ألهنم أبناء اهلل يدعون )) ،و هنا اطلق املسيح
لفظ أبناء اهلل عىل كل صانع سالم ،وقد ذكر رمحة اهلل اهلندي تفصيال كافيا يف هذا املوضوع ،انظر:
رمحة اهلل اهلندي ،خمترص إظهار احلق ،ص.140
 - 2مرقس .32/13
 - 3متـى .9/23
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ت) رسالته تابعة لرشيعة موسى عليه السالم:
مل يرصح املسيح عليه السالم – بحسب روايات اإلنجيل – أنه جاء بدين جديد ،بل
كان متبعا لرشيعة موسى عليه السالم ،فقد مبعث ليجدد هذه الرشيعة بعدما شاهبا
االضمحالل والتحريف ،حيث جاء يف إنجيل متــى قوله(( :ال تظنوا أين جئت ألنقص
الناموس أو األنبياء ،ما جئت ألنقص بل ألكمل)))1(.

باإلضافة إىل أنّه مل يؤسس أية كنيسة يف حياته تدل عىل أنه جاء بدين منفصل ،بل
كان يذهب وحيج إىل اهليكل أين كان حيج اليهود.
ث) دعوته خاصة إىل بني إرسائيل:
مل تكن دعوة املسيح عليه السالم شاملة إىل العامل أمجع كام يدعيه النصارى( ،)2بل
كانت موجهة إىل اليهود فقط ،والشاهد عىل ذلك ما رواه متــى يف إنجيله يف حادثة لقاء
املسيح مع امرأة كنعانية ،قالت له(( :ارمحني يا سيد ،يا ابن داود ابنتي جمنونة جدا ،فلم
حييهـا بكلمة ،فتقدم إليه تالميذه وطلبوا إليه قائلني" :ارصفها ألهنا تصيح وراءنا"،
فأجاب وقال :مل أرسل إال إىل خراف بيت إرسائيل الضالة))( .)3وهنا يتبني أن املسيح مل
ولبني
يرسل إال لبني إرسائيل ،فلو كان مرسال إىل غريهم ألجاب هذه املرأة إىل سؤاهلاّ ،
أنه بعث إىل مجيع األمم ،ولكنه أ ّكد عىل أنه أرسل إىل قومه فقط من اليهود دون غريهم.

 - 1متى .17/5
 - 2والذي نادى بعموم الرسالة هو بولس ،انظر :عنوان العقيدة الثالثة :عموم الدعوة أو عاملية
الرسالة ،من الفصل الثاين.
 - 3متــى .28/15
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ج) الدعوة إىل مكارم األخالق:
كان عليه السالم يدعو إىل مكارم األخالق ،وإىل التسامح والسالم ،ويدعو إىل
املحبـة ،ونبذ السمعة ،والكرب والرياء ،كـان يرفق باملساكني والفقراء ،واألرامل
وحيث إىل حياة الزهد الورع)1(.
ّ
واليتامى،

ح) أحل الط ّيبات وحرم اخلبائث:
أقر اخلتان الذي كان يف
لقد دعـا املسيح عليـه السالم إىل التحيل بسنن الفطرة ،حيث ّ
الرشيعـة اليهوديـة( )2وأمر بـه( ،)3وحرم الزنى( ،)4وحرم القتل والرسقة وشهادة الزور(،)5
وأحل غالب الطيبات التي ذكرت يف التوراة.
برش املسيح عليه السالم بمحمد صىل اهلل عليه وسلم:
خ) ّ
بالرغم من انقطاع السند والتحريف الذي تعرضت له التوراة واإلنجيل ،غري أنه
بقيت فيهام بعض األعداد التي تشري إىل بعثة النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم ،فإن العهد
القديم حيتوي عىل إشارات واضحة تتنبأ بإرساله صىل اهلل عليه وسلم( ،)6وورد أيضا يف

 - 1انظر :متــى  ،43/5 ،28/1 ،28/12 ،23/12 ،10-9/10 ،9/5مرقس  ،9-7/6لوقــا
.3/9 ،56/9
 - 2انظر :التكوين .9/17
 - 3انظر :يوحنــا .23-22/7
 - 4انظر :يوحنــا  ،11/8مرقس .22-21/7
 - 5انظر :متى .18/19
 - 6انظر :التثنية  ،22-17/18التثنية ،2-1/33التكوين .20/17
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 فقد روى يوحنــا يف إنجيله،العهد اجلديد عىل لسان املسيح عليه السالم ما يؤكد ذلك
.)1()) ((وأنا أطلب من األب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إىل األبد:عنه أنه قال
 فقد قال اهلل تعاىل عىل لسان املسيح عليه،فال عجب إن وجدت مثل هذه البشارات
               :السالم
              
.)6  (الصف  

 قال،بل أثبت اهلل تعاىل ذكر نبيه حممد صىل اهلل عليه وسلم يف التوراة واإلنجيل
            :تعاىل
          
            
.)157  (األعراف           

،وأشري إىل أ ّنه عثر يف تركيا مؤخرا عل نسخـة قديمـة إلنجيل كتب باللغة اآلرامية
تنص أن املسيح عليه السالم تنبأ بظهور حممد
ّ ،تعود إىل ما قبل ألف ومخسة مائة عام
 وجاء يف هذه النسخة أ ّنه عليه السالم أخرب كاهنا سأله،صىل اهلل عليه وسلم من بعده
)2( .))  من ساللة إسامعيل أيب العرب، (( حممد هو اسمه املبارك:عمن خيلفه فقال

.16/14  يوحنا- 1
: موقع قناة العربية الرابط: انظر- 2
http://www.alarabiya.net/articles/2012/02/26/197120.html
، فال جرم بعد ذلك أن ينكر عىل النصارى عامة وعلامء الالهوت خاصة،2014/05/14:تاريخ
.حماولة هترهبم عن تناول مثل هذه النصوص التي تثبت نبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم من كتبهم
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د) تالميذ املسيح عليه السالم:
لقد اختار املسيـح عليه السالم اثنـا عرش تلميذا لنرش دعوته ،ويسمون الرسل ،هم
عىل التوايل:
 )1بطرس :ويسمى أيضا سمعان ،وكان من تالميذ يوحنـا املعمدان ،فاختاره
املسيح عليه السالم لصحبته)1(.

 )2أندراوس :وهو أخ بطرس ،وكان أيضا تلميذا ليوحنا املعمدان ،فاختاره
لصحبته)2(.

 )3يوحنا :هو التلميذ الذي كان حيبه املسيح عليه السالم ( ،)3وهو الذي ينسب إليه
إنجيل يوحنــا ،لذلك سمي يوحنا اإلنجييل.
 )4يعقوب ابن زبدي :ويدعى بيعقوب الكبري ،وهو أخ يوحنا اإلنجييل ،وقد
دعامها املسيح هو وأخاه فتبعاه)4(.

 )5فيلبس :وهو الذي طلب من املسيح عليه السالم رؤية اهلل ( ،)5وال يعرف عنه
الكثري.
)6

برثولامو :ويسمى أيضا نثنائيل ،وقد أحرضه فليبس إىل املسيح عليه السالم)6(.

 - 1انظر :يوحنــا  ،42-35/1لوقــا .11-1/5
 - 2انظر :لوقــا .11-1/5
 - 3انظر :يوحنــا .26/19
 - 4انظر :متــى .22-21/4
 - 5انظر :يوحنــا .10-18/14
 - 6انظر :يوحنــا .45/1
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مرصا عىل مرافقته يف كل
 )7توما :كان تلميذا وف ّيا له عليه السالم ،وكان
ّ
املخاطر)1(.

 )8متــى :كان ّ
عشارا من اجلباة الرسميني للدولة الرومانية ،دعاه املسيح عليه
السالم فرتك عمله واستجاب لطلبه ،واصبح من أشهر تالميذه( ،)2وينسب إليه
إنجيل متــى ،لذلك يسمى متــى اإلنجييل.
 )9يعقوب ابن حلفى :ل ّقب بالصغري ( ،)3ويعترب من كبار دعاة اخلتان ،كام دعاه
بولس)4(.

 .)10ول ّباوس :يلقب أيضا تداوس أو هيوذا غري اإلسخريوطي(.)5
.)11سمعان القانوين :وقد لقبه كل من متـى ومرقس باسم القانوين( ،)6وال تذكر
األناجيل تفاصيل كثرية عنه.

 - 1انظر :يوحنــا .16-8/11
 - 2انظر :متــى .24-9/9
 - 3انظر:نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس ،ص.1175
 - 4انظر :غالطية .19-18/2
 - 5انظر :متــى  ،4-1/10يوحنــا .22/14
 - 6انظر :متــى  ،4/10مرقس .18/3
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.)12هيوذا اإلسخريوطي :هو ابن سمعان اإلسخريوطي ،وهو أشهر تالميذ املسيح
عليه السالم االثا عرش نظرا خليانته له ،وتبليغه إياه لليهود والرومان( ،)1حيث أصبح هذا
الرجل مثال للرش والطمع واخليانة عند النصارى.
.)13متياس الرسول :هو الذي ّ
حل مكان هيوذا اإلسخريوطي الذي انتحر بعد
خيانته للمسيح عليه السالم ،وقد اختري متياس من قبل التالميذ عقب قرعة أجريت بينه
وبني رجل آخر)2(.

وحسب االعتقاد النرصاينّ ،
فإن هؤالء التالميذ انترشوا يف شتى أنحاء املعمورة ،من
برش يف إفريقيا ،ومنهم
برش يف بالد الشام ،ومنهم من ّ
أجل الدعوة إىل دينهم ،فمنهم من ّ
برش يف أوربا.
برش يف رشق أسيا (بالد فارس ،واهلند وما جاورمها) ،ومنهم من ّ
من ّ
املطلب الرابع :هناية املسيح عليه السالم يف النرصانية
لقد قوبلت دعوة املسيح عليه السالم من قبل رؤساء الكهنة والطبقة الراقية من
اليهود منذ البداية بالرفض( ،)3ومل يقترص اليهود عىل رفض دعوته فحسب ،بل حاولوا
يف الكثري من املرات حتريض احلاكم الروماين عليه ،بدعوى أنه يش ّكل خطرا عىل الدولة
الرومانية بإثارة الشعب عىل احلكام ،والتخطيط لالستقالل عن احلكم الروماين.
يف بادئ األمر مل يأبه الرومان بادعاءات اليهود ضد املسيح عليه السالم ودعوته،
حيث كانوا يعتربون أن هذا األمر شأن هيودي حمض – رصاع مذهبي داخيل ال يرقى إىل
 - 1انظر :متـى  ،21/26يوحنا  ،59-26/6يوحا  ،71/6متى  ،56-47/26مرقس -43/14
 ،44لوقــا 47/22
 - 2انظر :أعامل الرسل .26-25/1
 - 3انظر :جنيبري ،املسيحية نشأهتا وتطورها ،ص،45
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درجة التدخل يف السياسة– ومع مرور الوقت بدأت دعوته عليه السالم تتخذ منحى
آخر ،حيث ازداد أتباعه ،واشتهرت معجزاته ،فشعر رؤساء الكهنة اليهود باخلطر عىل
مكانتهم ،فأدى هبم احلال إىل الضغط عىل احلاكم الروماين أكثر فأكثر والكذب عليه،
وانتهى األمر إىل أن متكّنوا من محله عىل أن يصدر األمر بالقبض عليه( ،)1وكان هذا بمثابة
نجاح يف حتقيق اهلدف األساس لليهود ،وهو التخلص من املسيح.
 )1القبض عىل املسيح املزعوم:
بعدما تناول املسيح عليه السالم آخر عشاء مع تالميذه ،انتقلوا إىل بستان يسمى
بستان (جثسيامين) ،وعند استقرارهم هناك ذهب هيوذا اإلسخريوطي الذى كان قد
فارقهم يف عشائهم إىل رؤساء الكهنة ،فأخربهم عن مكان تواجده( ،)2فأمجعوا كيدهم
وأعدوا عدّ هتم وساروا إىل البستان ،ومعهم اجلنود الرومان وهيوذا اإلسخريوطي حتت
جنح الظالم ،وعىل حني غفلة من أهل املدينة ،فلم يكن للمسيح أنصارا سوى بعض
أصحابه.
عند قدوم هذا اجلمع الغفري ليطلبه ،أراد هيوذا اإلسخريوطي أن يعطيهم إشارة
انقض عليه رؤسـاء
يعرفوه هبا ،فقال هلم(( :الذي أق ِّبلـه هو هو ،أمسكوه))( ،)3فلام ق ّبله ّ
الكهنـة ومعهم اجلنود فأمسكوه ،وإذا واحد من الذين هم مع يسوع مدّ يده واستل سيفـه
ورضب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه ،فقال يسوع(( :رد سيفك إىل مكانه ،ألن كل

 - 1انظر :أبوزهرة ،حمارضات يف النرصانية ،ص.23
 - 2اتفق هيوذا اإلسخريوطي عىل تسليم املسيح عليه السالم مقابل ثالثني نقدا من الفضة ،وهو ثمن
العبد يف الرشيعة اليهودية ،انظر :مرقس .11/14
 - 3متى .50-47/26
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الذين يأخذون السيف بالسيف هيلكون! أتظن أين ال أستطيع اآلن أن أطلب إىل أيب
فيقدم يل الكثري من اثني عرش جيشا من املالئكة ؟ فكيف تكمل الكتب :إنه هكذا ينبغي
أن يكون))( ،)1هكذا تم القبض عىل املسيح املزعوم بحسب ما ترويه األناجيل.
 )2حماكمة املسيح املزعوم:
أ .حماكمـة الليل:
بعدما قبض عىل املسيح املزعوم ،أخذوه إىل بيت رئيس الكهنة املدعو
(قيافـا)()2وكان هذا الرجل يكن بغضا شديدا وحقدا كبريا للنرصانية ،فأرسل إىل رؤساء
الكهنة والشيوخ والكتبة فجمعهم بنفس الليلة ليجري حماكمة عىل عجل تصدر حكم
اإلعدام؛ خوفا من أن جيتمع أنصاره ،وقبل دخول يوم الفصح ،حيث كان حمرما يف
الرشيعة اليهودية تنفيذ مثل هذه األحكام يف يوم العيد واأليام التي تليه.
بعدما اجتمع مأل كبري من رؤساء الكهنة ،والشيوخ واحلرس واخلدم والعبيد،
بدأت حماكمة املسيح املفرتض ،وقد حرص املتآمرون وعىل رأسهم رئيس الكهنة
(قيافا) عىل رمي املسيح املزعوم بتهمة سياسية لتنفيذ عقوبة اإلعدام(.)3

 - 1متى .54-52/26
نصب من طرف الدولة الرومانية
 - 2هو قيافا ،رئيس كهنة اليهود يف القدس مابني سنة 27م و36مّ ،
مهه قتل املسيح ،د ّبر له مكائد للتخلص منه وبخاصة بعد معجزة إحياء عازر،
يف هذا املنصب ،كان ّ
حاكم أيضا باإلضافة إىل املسيح بطرس ويوحنا من بعده ،طرده الرومان من منصبه سنة 36م.انظر:
نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس ،ص.751-750
 - 3مل تكن عقوبة اإلعدام سهلة التنفيذ إال يف هتم من هذا القبيل.
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إ ّن هتمة التجديف( ،)1مل تكن كافية إلصدار هذا احلكم ،نظرا لقوانني الدولة الرومية
يف تلك الفرتة ،فاهتم بإثارة الفتنة ضد احلكومة(،)2ولتلفيق التهمة الثانية عليه حرص
رؤساء الكهنة والشيوخ عىل إحضار شهداء زور كثر ،ولام شهد أحدهم عليه ،رفض
املسيح املزعوم أن جييب ،فسأله رئيس الكهنة قائال(( :أستحلفك باهلل احلي أن تقول لنا
هل أنت امليسح ابن اهلل؟ قال له يسوع :أنت قلت! وأيضا أقول لكم تبرصون ابن
اإلنسـان جالسـا عن يمني القوة وآتيـا عىل سحـاب السامء))( ،)3واملتأمل يف قول هذا
الرجل الذي ظنّه اليهود وغريهم من رؤساء الكهنة أنه املسيح ،جيد أنه مل يدّ ع أنه هو-
وجه إليه ،بل قـال(( :أنت قلت! – أي رئيس الكهنة
أي املسيح -يف إجابته للسؤال الذي ِّ
)) ،وهذا يدل عىل أنه ليس املسيح احلقيقي بل شبهه( ،)4ولو كان كذلك لقال(( :أنارصح بعد ذلك ترصحيا عجيبا(( :أقول لكم تبرصون ابن اإلنسان جالسا عن
هو)) ،بل ّ
يمني القوة ( )5وآتيا عىل سحاب السامء)) .وهذا ّ
يدل عىل أن املسيح عليه السالم احلقيقي
ليس معهم ،وإنّام هو يف السامء ،وهذا تطابق عجيب مع رواية القرآن الكريم! ،قال تعاىل:
                

 - 1التجديف :هو الكفر بالنعم ،انظر :اجلوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية.1335/4 ،
 - 2انظر :جورج فورد ،سرية املسيح.12/7 ،
 -3متــى .64/26
 - 4إنام جاءت تسمية هذا الرجل باملسيح يف أحداث املحاكمة والصلب إنصافا ،ومن باب األمانة
العلمية يف نقل الروايات النرصانية ووصف اعتقادهم يف ذلك.
 - 5يعني قوة اهلل ،جاء يف لوقــا (( :69/22منذ اآلن يكون ابن اإلنسان جالسا عن يمني قوة اهلل)).
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(            النساء.)158-157:

ب .حماكمـة الصباح:
قرر
كانت حماكمـة الليل غري قانونية ،وما إن أرشق صبـاح يوم الغد ،حتى ّ
شيوخ اليهود أن يثبتوا حكمهم الذي اتفقوا عليه خالل الليل( ،)1فأعادوا عليه السؤال
إن كان هو املسيح؟ فلم ي ّقر بأنه هو ،وقال(( :منذ اآلن يكون ابن اإلنسان جالسا عن
يمني قوة اهلل))(.)2
قررت املحكمة إصدار عقوبة اإلعدام عىل املسيح املزعوم ،ولكن مل تكن من
ّ
صالحيات اليهود تنفيذ هذه العقوبة دون إقرار من الوايل الروماين( ،)3فأرسعوا به إىل

 - 1انظر :د .جورج فورد ،سرية املسيح.18/7 ،
 - 2لوقــا  ،69/22وهذا يؤكد ما ذكرته يف الفقرة التي قبلها بأن هذا الرجل ليس املسيح عليه السالم،
ولو كان كذلك ألقر رصاحة أنه هو ،فإن املسيح ال خيشى الناس وال مشايخ ورؤساء كهنة اليهود،
فقد حتداهم يف حياته غري ما مرة.
 - 3انظر :جورج فورد ،سرية املسيح.18/7 ،
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 -قبل دخول أيام الفصح الذي حيرم فيه تنفيذ احلدود – فلم

ي ّقرهم عىل هذا احلكم ،بل رأى أن هذا الرجل بريء (.)2
رفض رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود هذا املوقف من احلاكم ،وضغطوا عليه
لتنفيذ حكم اإلعدام ،فأمر بيالطس بجلده حماوال امتصاص غضبهم ،فلم يرضـوا هبذا
احلكـم وهدّ دوا برفع شكوى ضدّ ه إىل القيرص ،فأرغم حتت ضغط اليهود بإصدار حكم
الصلب( ،)3ثم ذهب وغسل يديه وقال أمام املأل(( :أنا بريء من دم هذا البار))(.)4
 )3حادثــة الصلب:
ِ
تاجا
بعدما جلد املسيح املزعوم جلدا قاسيا( ،)5وضع جنود الرومان فوق رأسه ً
من شوك ،استهزاء به عىل أنه ملك اليهود ،وأخذوا هيينونه بالبصاق والرضب( ،)6ثم
فسخروا له
أخرجوه وهو حامل الصليب الذي
سيسمر عليه ،فلم يستطع حتمل الثقلّ ،
ّ
 - 1هو بالطس امللقب بالبنطي ،ولد حوايل سنة 10ق.م ،أقامته احلكومة الرومانية واليا عىل اليهودية
(اجلزء األوسط من فلسطني) سنة  ،29استمر حكمه بعد رفع املسيح بضع سنني ،كان يكرهه اليهود
اخلاصة ،اشتهر بمحاكمته للمسيح املزعزم ،أقيل من وظيفته
الختالفه معهم وحلرصه عىل منفعته
ّ
لقسوته و نفي إىل فرنسا ،حيث مات منتحرا هنالك ،انظر :نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب
املقدس ،ص.208-207
 - 2انظر :متــى  ،19/27لوقــا .4/23
 - 3انظر :يوحنــا  ،12/19لوقــا .25-5/23
 - 4متــى .27/24
 - 5كانت هذه العقوبة تسبق كل من حكم عليه بالصلب وفق القانون الروماين آن ذاك ،و كان
الكثري ُمن تعرضوا للجلد يموتون قبل أن يصلبوا نظرا لرضاوة العذاب ،انظر :د .جورج فورد،
سرية املسيح.28/7 ،
 - 6انظر :متــى  ،03-26/27ول ديورانت ،قصة احلضارة.237/11،
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رجال اسمه (سمعان)( )1ليحمله بدال منه ،وكان يرافقه ل ِ َص ْني قد حكم عليهام بالصلب
أيضا(.)2
ويروي لوقــا يف إنجيله أنه أثناء سري املسيح املزعوم إىل مكان الصلب ،تبعه
مجهور كثري ،وأخذت نساء أورشاليم يبكني عليه( ،)3وهذا ّ
يدل عىل أنه كان حيظى
ِ
بتعاطف معترب يف أوساط الشعبّ ،
وأن الذين حكموا عليه باإلعدام فئة ال متثل األغلبية.
أخذ املسيح املزعوم ي َط ِ
مئن النساء بعدم البكاء عليه ،وعند وصوله إىل ت ّلة
م
اسمها (اجلمجمة) ،حيث تنفذ األحكام ،صلبوه( )4وصلبوا ا ّللصني؛ واحدا عن يمينه
واآلخر عن شامله ،ثم استغفر للجنود الذين رافقوه ،وأعلن أحد ال ّلصني التوبة عىل يده.
يروي مرقس يف إنجيله كيف احترض املسيح املزعوم ،حيث كانت الساعة
التاسعة رصخ يسوع بصوت عظيم قائال(( :إهلي ،إهلي لامذا تركتني؟))( ،)5وقد نالت
هذه العبارة شهرهتا يف التاريخ ،نظرا للتساؤالت التي طرحتها ،فإن كان املسيح

 - 1هو سمعان القانوين ،ال توجد معلومات كثرية حوله إال أن قاموس الكتاب املقدس ينقل أن أصله
من بلدة قريني يف ليبيا ،و هو معروف بحمله لصليب املصلوب جمربا ،وهو أبو رجلني :الكسندر و
روفس املذكورين يف إنجيل مرقس ،انظر :مرقس ،21/15نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب
املقدس ،ص.484
 - 2انظر :متــى .34-31/26
 - 3انظر :لوقــا .32-27/23
تسمر يدا املصلوب ورجاله إىل
 - 4كانت عقوبة الصلب من أشد طرق املوت الرومانية ،حيث ّ
خشبة ،ثم يرتك يف تلك احلالة من النزيف حتت وقع أشعة الشمس واحلرشات أليام ،وقد تكرس رجاله
ترسيعا ملوته رمحة به ،انظر :ول ديورنت ،قصة حضارة.238-237/11 ،
 - 5انظر :مرقس .41-33/15
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املصلوب بزعم النصارى هلإ ،لامذا يقول هذه الكلمة؟ ،لكن املتأمل بموضوعية يف هذه
العبارة جيد ّ
أن مفهومها أمرين ،أحدمها أن املصلوب مربوب هلل تعاىل ،ولذلك قال:
((إهلي إهلي)) ،وثانيهام عدم رضاه بام قدّ ره له اهلل تعاىل باملوت عىل الصليب ،وكال
املفهومني يتناقض مع صلب العقيدة النرصانية.
هذا وقد أكـد وول ديورنت علـّة هذه العبـارة ((إهلي إهلي ،ملـاذا تركتني؟))
وتناقضها مع عقائـد بولس ،إذ قـال" :فهل يمكن أن يكون اإليمـان العظيم الذي أعانه
يف موقفه – يقصد املسيح – أمام بيالطس قد انقلب يف تلك اللحظات املريرة إىل شك
أسود؟)) و لعل لوقــا قد رأى أن هذه العبارة ال تتفق مع عقائد بولس الدينية فبدّ هلا
بقوله(( :يا أبتاه يف يديك أستودع روحي))"( - ،)1وما هذا إال مثال بسيط من االنتقادات
الكثرية للمفكرين واملؤرخني الغربيني ملختلف روايات األناجيل املتناقضة يف حادثة
الصلب ،-ثم بعد هذه املعاناة الطويلة فوق الصليب أسلم املسيح بزعمهم روحه
ومات.
 )4القيامة والصعود إىل السامء:
تروي األناجيل أنه بعد موت املسيح املزعوم جاء أحد وجهاء اليهود اسمه
(يوسف الرامي) ،وكان هذا الرجل تلميذا للمسيح يف اخلفاء ،فاستأذن احلاكم بيالطس
بدفنه ،فأذن له ،فأنزله من فوق الصليب ثم قام بتكفينه ودفنه)2(.

 - 1ول ديورنت ،قصة حضارة.238/11 ،
 - 2انظر :مرقس  ،46-42/15يوحنــا .42-38/19
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وبعد يومني من الدفن جاءت نسوة إىل القرب لزيارة املسيح املزعوم ،وكانت
معهم مريم املجدلية( )1التلميذة الوفيّة ،فلم جيدنه يف قربه ،فتحرسن عليه وذهبن إلخبار
بطرس ويوحنــا ،وعند عودة مريم املجدلية جلست تبكي عند القرب فام لبثت عىل هذا
احلال حتى ظهر هلا املسيح ،وقال هلا قولته الشهرية(( :ال تلمسيني ألين مل أصعد بعد إىل
أيب ،ولكن اذهبي إىل إخويت وقويل هلم :إين أصعد إىل أيب و أبيكم وإهلي وإهلكم ))(،)2
وهذا يعترب أول ظهور للمسيح بعد وفاته.
بعدما جتىل املسيح إىل مريم املجدلية ،تذكر األناجيل( ،)3أنه قد ظهر للنسوة
اللوايت ذهبن إلخبار التالميذ ،ثم بعد ذلك ظهر لتلميذين من قرية عمواس ،ويف املساء
ظهر إىل عرشة من تالميذه جمتمعني ،وبعد أن برز ملرات عديدة ومتكررة( ،)4ظهر املسيح
املزعوم آلخر مرة يف أورشاليم عىل رأس جبل يسمى (جبل الزيتون) فخاطب الناس
وأشهدهم عىل نفسه ،ثم صعد إىل السامء(.)5
 - 1هي مريم املجدلية ،ال توجد معلومات كثرية عليها يف العهد اجلديد ،إال أهنا كانت مبتلية بسبعة
شياطني أخرجهم املسيح منها ،فآمنت به واتبعته ،و كانت حارضة مع املسيح املزعوم وقت الصلب
والدفن ،و ورد أنه تكلم معها عند قيامته .انظر :لوقا  ،3-2/8يوحنا ،18-11/20 ،25/19
مرقس ،9/16نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس .ص.1118
 - 2يوحنا  ،16-15/20وال شك أن هذا القول أشد ما يكون وقعا عىل النصارى ،وباألخص
مفرسي العهد اجلديد ،نظرا لداللتها الواضحة عىل برشية املسيح ،وقد استدل هبذه العبارة عىل إبطال
أ لوهية املسيح املزعومة من رصيح اإلنجيل ،لذلك نالت هذه اجلملة شهرهتا خاصة بني العلامء
املسلمني الذين اختصوا يف دراسة النرصانية.
 - 3انظر :لوقــا  ،24/30يوحنــا .30-20/27
 - 4انظر :كورنثوس .9-6/15
 - 5انظر :أعامل الرسل .12-9/1
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ال يمكن إثبات هذا الظهور أو نفيه نظرا لعدم وجود دليل واضح  -يف علمي-
يف القرآن الكريم أو يف السنة املطهرة يكّد أو ينفي ذلك ،فقد يكون من املكن أن املسيح
عليه السالم ظهر للناس بعد أن رفعه اهلل إليه ،و هذا ال يتعارض-يف نظري و اهلل أعلم-
مع ما ذكر اهلل عز وجل من قصته يف كتابه ،لكن األمر املقطوع به أن املصلوب ليس
املسيح عليه السالم البتة.
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املبحث الثالث :املسيح عليه السالم يف القرآن الكريم
ال شك أن القرآن الكريم هو أصدق ما جاء يف ذكر حقيقة املسيح عليه السالم ،ومن
فصل يف قصته عليه السالم قدر احلاج واحلكمة ،فقد أخرب عنه تعاىل
حكمة اهلل تعاىل أنه ّ
ما يغني عن غريه من الكتب ،حتى أنه ذكر باالسم يف القرآن الكريم مخسة أضعاف
املرات التي ذكر فيها اسم حممد صىل اهلل عليه وسلم(ّ ،)1
ولعل من بني احلكـم يف ذلك
اختالف أهل الكتاب فيه بني التفريط اإلفراط ،فاليهود بلغ هبم اجلفاء أن كذبوه وقذفوا
أمه ،والنصارى بلغ هبم الل ّغو أن جعلوه هلإ يعبد ،وثالث ثالثة ،وابن اهلل ،فأتى القرآن
الكريم ليفصل بني هؤالء ويفند كذهبم ،وليثبت أنه اهلل واحد ال رشيك له وأن املسيح
حاجهم سبحانه وتعاىل باألدلة العقلية والرباهني النقلية
عليه السالم عبده ورسوله ،وقد ّ
ما فيه غنى عن غريه ،مبطال دعواهم ،وداحضا شبههم ،فذكر فيه نسب املسيح عليه
السالم ،وحال أ ّمه الصديقة ،وكيفية والدته ،ودعوته لبني إرسائيل ،وما أجرى اهلل
سبحانه عىل يديه من معجزات ،وكيف انتهى به احلال إىل أن رفعه إليه ،وسيأيت التفصيل
تيرس من ذلك إن شاء اهلل تعاىل يف هذا املبحث.
فيام ّ
املطلب األول :نسب املسيح عليه السالم
قال اهلل تعاىل            :
 (           آل عمران .) 34-33

 - 1حممد صىل اهلل عليه وسلم ذكر مخس مرات باالسم ،بينام للمسيح عليه السالم ذكر مخسة وعرشون
مرة ،انظر :أمحد ديدات ،املسيح يف اإلسالم ،ص .14
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ينقل املفرسون أن عيسى عليه السالم من نسل داوود وإبراهيم عليهام السالم ،وأن
عمران هو أب مريم عليها السالم وزوجته تسمى حنة( ،)1فاملسيح وأمه عليهام السالم
منحدران من ساللة األنبياء واملرسلني الذين اصطفاهم اهلل تعاىل عىل سائر البرش ،و إن
كثريا منهم مشرتكون يف النسل ،وهذا من حكمة اهلل أن جيتبي من خلقه ما يشاء ،قال
اهلل تعاىل             :
 (  احلج  ،) 75وقال          :
 (         احلديد .) 26

 .1مريـم عليهــا السالم:
وهي املرأة الطاهرة العفيفة والدة املسيح عليـه السالم ،التي نذرهتا أمهـا امرأة عمران
خالصـة هلل تعاىل خدمـة للمسجد ،ويقص اهلل تعالـى قصـة هذا النذر العجيب قال جل
شأنـه:
                
              
             
(آل عمران .) 36-35

وقد كانت امرأة عاقرا ،فدعت رهبا ذات يوم أنه إذا رزقها ولدا جتعله خالصا
للمسجد ،فكان اهلل أن رزقها مريم عليها السالم ،فلام وضعتها أنثى قالت   :

 ،   وهذا ألن الذكر خيتلف عن األنثى يف القوة ويف خدمة املسجد األقىص،

 - 1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،33/2 ،القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.96-95/5 ،

 --------------------------أسباب حتريف املسيحية 71 ---------------------

وعوذهتا باهلل عز وجل من رش الشيطان ،وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه
ِ
ن
السالم ،فاستجاب اهلل هلا ذلك( ،)1وذلك مصداق قوله صىل اهلل عليه وسلمَ ( :ما م ْ
ِ
ني ميو َلدم َفيَ ْس َت ِه ُّل َص ِ
الشي ْ َط م
َّ
ن َم ِّس
َبنِي آ َد َم َم ْو ملو ٌد إِ َّال َي َم ُّس مه
ان ِح َ
ار ًخا م ْ

ِ
َّ
ري َم ْر َي َم َوابْن ِ َها)(.)2
الشي ْ َطان َغ ْ َ

ولقد ذكر اهلل تعاىل كيف تنافس زكريا عليه السالم مع أنداده لكفالة مريم حتى
اقرتعوا عليها ،قال جل شأنه            :
 (            آل عمران
 ،)44فقدر اهلل تعاىل لزكريا عليه الس ـالم أن فاز بكفالتها ،وكان زوج أختها ،ق ـ ـ ـال تعاىل:
             
                   
(      آل عمران .)37

يقول ابـن كثري( )3يف تفسري هذه اآليـة" :خيربنا ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة ،وأنه
(أنبتها نباتا حسنا) ،أي جعلها شكال مليحا ،منظرا هبيجا ويرس هلا أسباب القبول ،وقرهنا

 - 1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.34-33/2 ،
  

 - 2رواه البخاري من حديث أيب هريرة ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قوله تعاىل         :

(        مريم ،)16ص ،661رقم ،3431 :ورواه مسلم عن أيب
هريرة ،كتاب الفضائل ،باب فضائل عيسى ،ص ،963رقم.2366 :
 - 3هو أبو الفداء بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري القييس الدمشقي ،قدوة العلامء واحلفاظ ،و عمدة
أهل املعاين واأللفاظ ،ولد يف نواحي دمشق حوايل سنة 701هـ ،كان مفرسا فقيها حمدثا ،متبحرا يف
علم الرجال والسند ،عالام بالتاريخ ،أخذ عىل أيب احلاج الامزي ،و قرأ األصول عىل األصفهاين ،تأثر
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بالصاحلني من عباده تتعلم منهم العلم واخلري والدين"( ،)1وكان من كرامات اهلل تعاىل
هلا ،أنه كان زكريا جيد عندها فاكهة الصيف يف الشتاء وفاكهة الشتاء يف الصيف(.)2
قال اهلل تعالـى يف حق مريم عليه السالم:

      

          

(     آل عمران  ،)43-42فاملالئكة برشت مريم باصطفاء اهلل عز
وجل هلا من بني نساء عامل زماهنا ،بأن اختارها إلجياد ولد منها من غري أب(.)3
 .2ميالد املسيح عليه السالم:
يذكـر القرآن الكريـم قصـة محلها عليهـا السـالم ،قـال اهلل تعالـى    :
              
(      مريم .)17-16

فمريم عليهـا السالم اعتزلت ذات يوم من املعبد( )4وتوارت عن أعني النـاس ِق َب َل
املرشق ،فـأرسل اهلل تعالـى هلـا جربيـل عليه السالم يف صورة برش حسن الصورة فخشيت

كثريا بشيخه ابن تيمية ،من تالميذه ابن اجلزري ،له مصنفات متنوعة منها :تفسري القرآن العظيم،
البداية و النهاية ،مناقب اإلمام الشافعي ،تويف سنة  ،774انظر :الداودي ،طبقات املفرسين،
 ،110/1ابن حجر ،الدرر الكامنة.374-373/1 ،
 - 1ابن الكثري ،تفسري القرآن العظيم.35/2 ،
 - 2انظر :املرجـع نفسه.36/2 ،
 - 3انظر :ابن كثري ،البداية والنهاية.423/2 ،
 - 4اختلف يف سبب اعتزاهلا ،قيل :لت ّط ّهر من احليض ،قيل للتعبد-وهذا حسن ،-قيل غري ذلك.
انظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.428/13 ،
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عىل نفسهـا فقـالت(           :مريم  ،)18وهذا من
كامل تقاهـا

وورعهـا ،فقـال هلـا جربيـل عليـه السـالم       :

(     مريم ،)19فتعجبت مريــم عليهـا السـالم من هذا السـؤال وقـالت:
(             مريم" ،)20أي كيف يكـون يل
غالم؟ أي عىل أي صفة يوجد هذا الغالم مني ،ولست بذات زوج وال يتصور مني
       
     
  
 
  
  
 
   
  
  
  
الفجور"( ،)1فقال هلا عليه السالم   :

(        مريم ،)21يقـول ابـن كثيـر يف تفسري هذه اآليــة:
"إن اهلل قد قــال :إنه سيوجد منك غالما ،وإن مل يكن لك بعل ،وال توجد منك فاحشة،
فإنه عىل ما يشاء قادر ،وهلذا قال ،    :أي داللة وعالمة للناس عىل
قدرة بارئهم و خالقهم الذي نوع يف خلقهم ،فخلق أباهم آدم من غري ذكر وال أنثى،
وخلق حواء من ذكر بال أنثى ،وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إال عيسى ،فإنه أوجده
من أنثى بال ذكر ،فتمت القسمة الرباعية الدالة عىل كامل قدرته وعظيم سلطانه فال هلإ
غريه ،وال رب سواه")2( .

قـال تعالـى(       :مريم  ،)22خيرب اهلل يف هذه
اآلية أن مريم عليها السالم لام قال هلا جربيل عن رهبا ما قال ،استسلمت لقضائه سبحانه
وتعاىل ،ثم نفخ بعد ذلك يف جيب ذراعها ،فنزلت النفخة حتى وجلت يف الفرج فحملت

 - 1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.220/5 ،
 - 2املرجـع نفسه.220/5 ،
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بالولد بإذن اهلل تعاىل( ،)1وهذا من تطهريه سبحانه وتعاىل هلذه املرأة الصاحلة ،حيث
جعل محلها هبذه الطريقة النقية التي مل يسبق هلا مثيل.
خيتلف املفرسون يف مدة احلمل و يف سنّها آنذاك( ،)2ولكن احلاصل أهنا اعتزلت به
وأخذته إىل مكان بعيد ،قال ابن عباس( ":)3إىل أقىص الوادي وهو وادي بيت حلم بينه
وبني إيلياء( ،)4أربعة أميال وإنام بعدت فرارا من تعيري قومها إياه بالوالدة من غري
زوج"(.)5
ثم أصاب بعد ذلك مريم أمل الوالدة ،فذهبت إىل ساق نخلة ،قال تعاىل  :
(              مريم

 - 1انظر :املرجـع نفسه.221/5 ،
 - 2منهم من قال :إن مدة احلمل سبعة أشهر وهو قول عطاء والضحاك وأيب العلية ،وقيل :ستة أشهر،
وصور يف ساعة ،ووضعته يف ساعة ،ومنهم من قال :كانت مدة
وقيل :ثامنية ،وقيل :محلته يف ساعة،
ٌّ
احلمل ساعة واحدة ،كام محلته نبذته ،وهي رواية عن ابن عباس ،أما عن عمرها ،قيل :محلته وهي بنت
ثالث عرشة سنة ،وقيل :بنت عرش ،انظر :الزخمرشي ،الكشاف.13-12/4 ،
 - 3هو أبو العباس عبد اهلل بن عم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم العباس بن عبد املطلب شيبة بن
هاشم ،صحايب جليل ،ولد قبل اهلجرة بثالث سنني ،دعا له النبي صىل اهلل عليه وسلم بالفقه
والتأويل ،حرب هذه األمة وترمجاهنا ،إمام املفرسين ،من أعلم الصحابة ،ومن كبار مفتني املدينة ،كان
من املكثرين يف رواية احلديث ،تويف حوايل سنة 67هـ .انظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى،314/2 ،
الذهبي ،سري أعالم النبالء.331/3 ،
 - 4إيلياء :وهو اسم من أسامء بني املقدس ،انظر :ياقوت احلموي ،معجم البلدان.293/1 ،
 - 5رواه الواحدي يف تفسريه الوسيط ،180/3 ،ورواه ابن عطية يف املحرر الوجيز ،ص.1223
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 ،)23وبلغ هبا املوقف عليها السالم إىل درجة أهنا متنت املوت ،استحياء وخوفا باهتامها
بالفاحشة)1(.

ثم ناداها جربيل عليه السالم ،قال تعاىل        :

 (     مريم ،) 24أي جعل حتتها هنرا ترشب
 
   


 

  
 
    
  
منه(   ،)2

()3(   مريم ، )25وهذه من الكرامات التي م ّن اهلل
  
  
   
 
 
 
    
  
تعاىل عل ـ ـيها؛ دون أن تبذل ج ـ ـهدا كبريا يف ط ـ ـلب الرزق مع عدم ترك اختاذ األس ـ ـباب،
                
(     مريم،)26

وكان الصوم يف رشعهم صوما عن الطعام

والكالم)4(.

هذه هـي قصـة امليالد املبارك كام أخربنـا هبا ربنـا عز وجل ،وكل هذه الكرامـات
واألمارات ،إنام تدل عىل أن هذا املولد ليس كباقي املواليد ،وأن هذا االصطفاء الرباين
بدأ قبل والدته ،حيث اجتبى اهلل تعاىل أ ّمه وجعلها من خري نساء العاملني ،واصطفاه
 - 1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،223/5 ،القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.431/13 ،
 - 2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.224/5 ،
 - 3و هلذه اآلية إعجاز طبي عظيم فالرطب حتتوي عىل مادة تشبه هرمون األكسيتوسني ،و هذه
الامدة تساعد يف انقباض الرحم ،و بالتايل تسهل عملية الوالدة ،و تساعد عىل وقف النزيف ما بعد
الوضع ،كام يساعد عىل تشكيل اللبن ،فلهذا املرأة احلامل عندما تضع تنصح بإكثار من تناول التمر،
انظر موقع الطريق إىل اهلل الرابط:
&http://e3jaz.way2allah.com/modules.php?name=News&file=article
 ، sid=138تاريخ2014/05/14 :م.
 - 4انظر :ابن كثري ،سورة آل عمران.225/5 ،
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 قال، ه ـ ـ ـذا و ق ـ ـد جعلهام اهلل تعاىل آية للعاملني.وج ـ ـعله م ـن خ ـري األنبياء و امل ـ ـرسلني
          

:جل شأنه

.)91  (األنبياء 

 معجزات املسيح عليه السالم:املطلب الثاين
يذكر اهلل تعاىل يف كتابـه الكريم الكثري من املعجزات التي قام هبا املسيح عليه السالم
. بدأت منذ طفولته، وهذه املعجزات متنوعة،يف حياته
: معجزة التكلم يف املهد.1
 قال، دافعا االهتام عن أمه يف رشفها وعفتها،لقد تك ّلم عليه السالم وهو يف املهد
             

:اهلل تعاىل

                 
              
             
              
.)33-27(مريم

 وعلمت أن اهلل تعاىل سيبني عذرها،روي أن مريم لام اطمأنت لام رأت من اآليات
: قال ابن عباس، أي أهنا عذراء – أتت به حتمله من املكان القيص الذي كانت فيه 

   : وعند جميئهم رأوهـا مع الصبي فاهتموهـا قـائلني،)1(""ليس إال أن محلت فولدت

 وهنا اختلف،    : ثم نعتوها بقوهلم، أي شيئا عظيام   

.7/2 ، ورواه عبد الرزاق يف تفسريه،497/15 ، رواه الطربي يف جامع البيان- 1
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أهل التفسري؛ قيل :نسبت إىل أخ هلا من أبيها سمي هارون ت ّربكا باسم هارون أخي
موسى عليهام السالم ألنه كان كثري االستعامل يف بني إرسائيل ،و قيل :أن هارون رجال
أخوته من حيث كانت عىل طريقه ومنهجه يف
عابدا صاحلا ،يف زماهنا نسبوها إىل ّ
الصالح( ،)1ومن املؤكد أنه ليس هارون أخي موسى عليهام السالم ألنه قد ورد حديث،
ِ
ِ ِ
ان َس َأ مل ِ
َج َر َ
وينَ ،ف َقا ملوا :إِ َّن مك ْم
َع ْن ا ْملمغ َرية ْب ِن مش ْع َب َة ( )2ريض اهلل عنه قالَ " :ل َّام َقد ْم مت ن ْ
ِ ِ
ِ
َت ْق َر مء َ
اَّلل َص َّىل
يسى بِك ََذا َوك ََذا َ ،ف َل َّام َق ِد ْم م
ون َيا مأ ْخ َ
ت َع َىل َر مسول َّ
وسى َقب ْ َل ع َ
ت َه مارو َن َو مم َ
ون بِ َأنْبِيائِ ِهم والص ِ ِ
اَّلل َع َلي ْ ِه َو َس َّل َم َس َأ ْلتم مهَ ،ع ْن َذل ِ َكَ ،ف َق َال( :إِ َّ مهن ْم كَانموا مي َس ُّم َ
ني
احل َ
َ ْ َ َّ
َّ م
َقب ْ َل مه ْم)"(.)3
و يف قوله
(مريم،)29

تعاىل             :

يدل عىل أهنا كانت صائمـة ،والصوم يف رشعهم كان صومـا عن الطعـام

والكالم ،يقول ابن كثري يف تفسري هذه اآلية " :إهنم لام اسرتابوا يف أمرها واستنكروا
قضيتهـا ،وقالوا هلا ما قالوا معرضني بقذفها ورميها بالفرية ،وقد كانت يومها ذلك

1

 -انظر :عبد الرزاق الصنعاين ،تفسري القرآن ،8-7/2 ،القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن،

.443-442/13
 - 2هو أبو عبد اهلل املغرية بن شعبة بن أيب عامر ،أسلم قبل عمرة احلديبية ،من من شهدوا بيعة
الرضوان ،كان صاحب مكيدة و شجاعة ،استخلفه عمر عىل البرصة ،أعاده معاوية واليا عىل الكوفة
بعدما عزل ،حج بالناس سنة 40هـ ،روى  12حديثا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،تويف سنة
50هـ .انظر :الذهبي ،سري أعالم النبالء ،21/3 ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ابن حجر.131/6 ،
 - 3رواه مسلم ،كتاب اآلداب ،باب النهي عن ال ّتكنّي بأيب القاسم ،ص ،883رقم.2135 :
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صائمة صامتة ،فأحـالت الكالم عليه ،وأشارت إىل خطابـه وكالمه ،فقالوا هلا متهمني
.)1("    
 
 
 
    

  
  
  
هلا ،ظانني أهنا تزدري هبم وتلعب هبم   :

و نقل عن السدي( )2قوله" :لام أشارت هلم إىل عيسى غضبوا ،وقالواَ :ل ِ
سخري متها بنا
حني تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها      ...

 ،)3("   وكان عيسى عليه السالم يرضع ثدي أمه ،فلام قالوا ألمه ما قالوا،
 
 
 
  
نزع الثدي من فمه واتكئ عىل جنبه األيرس ،وقال ،     :فكان أول ما نطق
به

يف حياته االعرتاف بالعبودية هلل تعاىل ردا عىل من غال فيه من بعده ،ثم قال  :

 ،      أي حكم يل بإيتاء الكتاب والنبوة يف األزل( ،)4فلام سمع قومها
  
  
  
كالم عيسى عليه السالم أذعنوا وقالوا" :إن هذا األمر عظيم وروي أن عيسى عليه
السالم إنام تكلم يف طفولته هبذه اآلية ،ثم عاد إىل حال األطفال ،حتى مشى عىل عادة
البرش إىل أن بلغ مبلغ الصبيان ،فكان نطقه إظهار لرباءة أمه ،)5("...وكانت هذه بمثابة
آية عظيمة لبني إرسائيل تثبت نبوته عليه السالم.

 - 1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.228/5 ،
 - 2هو أبو حممد إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة اهلاشمي السدّ ّي ،اإلمام املفرس ،تابعي ،روى
عن عبد اهلل بن مسعود وأنس بن مالك وآخرين ،رمي بالتشيع ،صدوق احلديث ،أ ّلف :تفسريا حيمل
اسمه ،انظر :الذهبي ،سري أعالم النبالء ،264/5 ،الداودي ،طبقات املفرسين.109/1 ،
 - 3رواه الطربي يف جامع البيان.528/15 ،
 -4انظر :الطربي ،جامع البيان ،529/15 ،ابن كثري ،تفسري القرآن الكريم ،229/5 ،القرطبي،
اجلامع ألحكام القرآن.446/13 ،
 - 5الطربي ،جامع البيان ،528/15 ،القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.446/13 ،
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 .2معجزة إبراء املرىض و إحياء املوتى :
صور من الطني كهيئة الطري فينفخ فيه ،فيكون
و من معجزاته عليه السالم ،أنه كان ي ّ
طريا بإذن اهلل ،و حيي املوتى بإذن اهلل ،وهذه املعجزات كانت من جنس ما عرفه به بنو
إرسائيل يف زمانه ،حيث كانوا مشتهرين بالطب ،فجاءت آياته من هذا القبيل( ،)1وهذا
يف قمة التحدي الرباين ومن متام إقامة اهلل تعاىل احلجة عىل عباده ،قال تعاىل  :
                
              
               
(  آل عمران.)49

 .3معجزة الامئدة:
ومن معجزات عليه السالم التي ذكرها اهلل تعاىل يف كتابه العزيز معجزة الامئدة ،قال
تعاىل             :

(           الامئدة ،)112وهذه اآلية تبني كيف
سأل احلواريون عيسى عليه السالم بأن يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السامء،
فأمرهم عليه السالم بأن يتقوا اهلل بسؤاهلم هذه املعجزة ،وهذ التقوى إنام فرس عىل
وجهني كام يذكر الرازي يف تفسريه)2( :

 - 1ويقابل هذا ،معجزة القرآن الكريم الذي أنزل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم ،حيث عجز العرب
عن مضاهاته (يف فصاحته وبيانه ونظمه ،)...مع كوهنم ذوي ملكة يف الفصاحة والشعر والكالم،
وكذلك معجزة عصا موسى عليه السالم التى قهرت سحر قومه الذين كانوا مشتهرين به.
 - 2الرازي ،التفسري الكبري.138/12 ،
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 األول :قال عيسى عليـه السالم اتقوا اهلل يف تعيني املعجزة ،فإنه جار جمرىالتعنت والتحكم ،وهذا من العبد يف حرضة الرب جرم عظيم ،وألنه اقرتح
معجزة بعد تقديم معجزات كثرية ،وهو جرم عظيم.
 الثاين :أنه أمرهم بالتقوى لتصري التقوى سببا حلصول هذا املطلوب كام قال( :ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب) ،وقال( :يا أهيا الذين
آمنوا اتقوا اهلل وابتغوا إليه الوسيلة).
ثم متيض اآليات يف ذكر إرصار احلواريني عىل أن ينزل اهلل تعاىل عليهم مائدة ،قال
تعاىل:

             

(    الامئدة.)113

ثم دعا عيسى عليه السالم ربه أن ينزل عليهم مائدة من السامء ،قال اهلل تعاىل:
               
(          الامئدة.)114
فأجاب اهلل تعاىل دعاء نبيه عليه السالم         :

(            الامئدة ،)115وقد أنزل
اهلل تعاىل عليهم الامئدة ،وكان فيها أصناف من الطعام واخلبز والسمك ما ال يعلمه إال
اهلل تعاىل)1(.

ويمكن إجياز معجزاته عليه السالم التي أجراها اهلل تعاىل عىل يديه ،وذكرها يف
القرآن الكريم فيام ييل:

 -1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،سورة الامئدة.227/3 ،
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 التكلم يف املهد. إبراء األكمـه. إبراء األبرص. إحياء املوتـى. اإلخبار ببعض الغيبيات – ما يأكله قومه وما يدخرونه .- إنزال مائدة من السامء.وُما يالحظ يف هذه املعجزات أهنا متنوعة ،ومبهرة وتتفاوت يف درجاهتا ،وأهنا
خمالفة للعادة واملعتاد ،وإهنا ظهرت يف أعامر خمتلفة للمسيح عليه السالم ،طفولته،
وشبابه ،وأن السحر ال يرقى أن يضاهيها فضال أن يأيت بامئدة من السامء ،فال يمكن
رب
للساحر أن حييي املوتى وال أن يشفي املرض ،وأن كل هذه املعجزات نسبت إىل ّ
املسيح ،فـ ـهو عـ ـ ـ ـليه السالم جمرد برش ورسول جعلها اهلل عىل يديه .قال

اهلل تعاىل :

(        آل عمران ،)49وقد كرر  

  لنفي توهم األلوهية ،وكذلك الامئدة هي من إنزال

اهلل تعاىل قال   :

(   الامئدة ،)115وعندمـا تكلـم يف املهد(       :مريم ،)30فأثبت
لنفسـه العبوديـة هلل سبحانه.
فاهلل تعاىل أيد املسيح عليه السالم بمعجزات خارقة ال يكذهبا إال جاحد أو مكابر،
فعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال( :ما ِمن األنْبِي ِ
اء نَبِ ٌّي إِال
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رش َوإِن ََّام ك َ
اَّلل
َان ا َّل ِذي مأوتِ م
يت َو ْح ًيا َأ ْو َحا مه َّ م
مأ ْعط َي م ْن اآل َيات َما مث ْ مل مه مأوم َن َأ ْو آ َم َن َع َليْه ا ْلبَ َ م
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إِ َ َّيل َف َأ ْر مجو َأ ِّين َأ ْكث مَر مه ْم تَابِ ًعا َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة)( ،)1واهلل تعاىل ال يعذب الناس إال بعد تطبيق
احلجة البالغة عليهم ،فهو ال يظلم مثقال ذرة ،ورمحته سبقت عذابه ،قال تعاىل  :
 (       اإلرساء،)15وقال         :
(          النساء. )40

فعظم املعجزات إنام تدل عىل عظم مكانة من أوتيها ،فاملسيح عليه السالم من أويل
العزم من األنبياء ،وت ـ ـدل عىل أن اهلل تعاىل قد أعطاه مـ ـن اآليات الب ّينات م ـا تثبت هبا
نبوته.
املطلب الثالث :دعوة املسيح عليـه السـالم
يمكن إمجال خصائص دعوته فيام ييل:
 .1الدعوة إىل عبادة اهلل وحده:
دعوته هي دعوة مجيع األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم ،وهي توحيد اهلل
وعبادته وحده ،وكانت هي أول كلمة نطق هبا وهو يف املهد ،قال تعاىل:

  

(       مريم.)30

 - 1رواه البخاري عن أيب هريرة ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول النبي نبي صىل اهلل عليه
وسلم ( :بعثت بجوامع الكلم) ،ص ،1387رقم ،7274 :ورواه مسلم عن أيب هريرة ،كتاب اإليامن،
باب وجوب اإليامن برسالة حممد صىل اهلل عليه وسلم إىل مجيع الناس ونسخ امللل بملته ،ص،85
رقم.152 :
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وق ـ ـ ـ ـ ـد دع ـ ـا قومه إىل عبادة اهلل سبحانه وحده ،قال تعاىل    :
              
                
(   الامئدة.)72

ويذكر اهلل تعاىل يف موضع آخر دعوته عليه السالم إىل توحيده يف العبادة ،قال
سبحانه(             :آل عمران.)51

 .2خاصة إىل بني إرسائيل:
من خصائص دعوة املسيح عليه السالم أهنا كانت خاصة بقومه ،فهي دعوة موجهة
إىل بني إرسائيل دون غريهم من األمم ،قال تعاىل:

(      آل

خص هبا النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم دون غريه من
عمران ،)49فشموليـة الدعوة ّ
يت َمخ ًْسا َمل ْ مي ْع َط مه َّن َأ َحدٌ ِم َن
األنبياء ،وقد ورد عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه قال ( :مأ ْعطِ م
ت بِالر ْع ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
وراَ ،و َأ ُّي َام َر مجل
ري َة َش ْهرَ ،و مج ِع َل ْ
ب َمس َ
ت ِيل ْاأل َ ْر مض َم ْسجدً ا َو َط مه ً
مرص م ُّ
ْاألَنْبِيَاء َقبْيل ن ْ
ِِ
ِ
ِ
ت ِيل ا ْل َغنَائِ ممَ ،وك َ
اص ًة،
الصالَ مة َفلْيم َص ِّل َو مأ ِح َّل ْ
َان النَّبِ ُّي ميب ْ َع مث إِ َىل َق ْومه َخ َّ
م ْن مأ َّمتي َأ ْد َر َكت ْ مه َّ
َو مب ِعث مْت إِ َىل الن ِ
يت َّ
الش َفا َع َة)(.)1
َّاس كَا َّف ًةَ ،و مأ ْعطِ م

 - 1رواه البخاري من حديث جابر بن عبد اهلل ،كتاب الصالة ،باب قول النبي صىل اهلل عليه وسلم:
(جعلت يل األرض مسجدا وطهورا) ،ص ،105رقم ،438 :ورواه مسلم من حديث جابر بن عبد
اهلل ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب ابتناء مسجد النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ص ،211رقم:
.521
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 .3تابعة لرشيعة موسى عليه السالم:
ومن خصائص دعوة املسيح عليه السالم أهنا كانت تابعة لرشيعة موسى عليه
السالم ،الذي شاهبا التحريف ،فلم يأت املسيح عليه السالم برشع جديد إنام جاء ليجدد
دين بني إرسائيل ،فاليهود انسلخوا عن الكثري من تعاليم موسى عليه السالم( ،)1وليحل
هلم بعض الذي

كان حمرما عليهم ،قال تعاىل       :

             
(  آل عمران.)50

 .4الفصل فيام اختلف فيه بنو إرسائيل:
كـان اليهود عند بعثة املسيح عليه السالم فرقا كثرية ،و كانوا خيتلفون يف كثري من
مسائل دينهم وتوراهتم ،فأتى املسيح عليه السالم ليفصل يف بعض ما اختلفوا فيه ،قال
تعاىل:

            

(        الزخرف.)63

 .5التبشري بمحمد صىل اهلل عليه وسلم:
ومن األمور املهمة التي شملتها دعوة املسيح عليه السالم ،هي التبرش ببعثة النبي
حممد صىل اهلل عليه وسلم من بعده ،قال تعاىل        :
               
(           الصف.)6

 - 1فإن النرصانية تعترب امتدادا لليهودية ،وهذا ما كان يعتقده الرومان يف زمن املسيح عليه السالم
قبل رفعه ،انظر :نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص.6
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كام هو معلوم من حال اليهود أهنم كانوا قوما مشتهرين بتكذيب األنبياء ،بل ذهب
هبم كفرهم و استكبارهم و جحودهم إىل قتل الكثري منهم عليهم السالم ،قال اهلل تعاىل:
               
(      الامئدة .)70

وكان إخبار عيسى عليه السالم ببعثة حممد صىل اهلل عليه وسلم من بعده ،بمثابة
حجة بالغة عىل اليهود ،كي ال يكذبوا هذا النبي األمي العريب ،مثلام فعلوا مع أسالفه من
بني جلدهتم عليهم الصالة والسالم.
املطلب الرابع :فضائل املسيح عليه السالم
لقد م ّن اهلل سبحانه عىل املسيح عليه السالم بعدة فضائل ،يمكن إمجاهلا فيا ييل:
 .1خلقه اهلل من غري أب:
من املعلوم أن والدة املسيح عليه السالم والدة غري طبيعية ،فقد ولد عليه السالم
من غري أب ،وقد ذكر اهلل كيفية خلقه ،قال تعاىل       :
(            آل عمران .)59وقال أيضا  :
                

(         النساء ،)171فاهلل تعاىل خلق املسيح
من الكلمة التي قال له هبا :كن ،فكان ،والروح التي أرسله هبا جربيل عليه السالم(.)1

 - 1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن الكريم.478/2 ،
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 .2أعاذه اهلل من الشيطان:
يذكر اهلل سبحانه كيف عوذت امرأة عمران بنتهـا مريـم عليهـا السالم وذريتها من
الشيطان الرجيم ،قال تعاىل:

          

             
(   آل عمران.)36

وهلذا فإن مريم وابنها املسيح عليهام السالم عصمهام اهلل تعاىل عند والدهتام من
ِ
ن َبنِي آ َد َم َم ْو ملو ٌد إِ َّال َي َم ُّس مه
الشيطان الرجيم ،قال النبي صىل اهلل عيله وسلمَ ( :ما م ْ
ِ
ني ميو َلدم َف َي ْستَ ِه ُّل َص ِ
الشي ْ َط م
ار ًخا ِم ْن َم ِّس َّ
َّ
ري َم ْر َي َم َوا ْبن ِ َها)(.)1
ان ِح َ
الشي ْ َطان َغ ْ َ
 .3جعله اهلل تعاىل من أوىل العزم من األنبياء:
لقد اصطفى اهلل تعاىل املسيح عليه السالم ،وجعله نبيا مرسال قال تعاىل  :

(     آل عمران ،)49بل جعله اهلل تعاىل من أويل العزم من األنبياء اخلمسة
   

 
 
   
     
   
 
الكبار( ،)2وقد خصوا بالذكر يف قوله سبحانه      :
(              األحزاب.)7

 .4ع ّلمه اهلل الكتاب واحلكمة:
لقد م ّن اهلل تعاىل عىل املسيح عليه السالم بتعليمه للكتاب واحلكمة ،والتوراة
واإلنجيل ،فباإلضافة إىل درايته باإلنجيل الذي أتاه اهلل إياه ،ع ّلمه اهلل التوراة التي

 - 1سبق خترجيه.
 - 2انظر :ابن كثري ،البداية والنهاية.450/2 ،
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أنزلت عىل موسى عليه السالم ،قال تعاىل:

     

(   آل عمران ،)48وقد ذكر ابن كثري أن الكتاب املراد يف اآلية هو الكتابة(.)1
  
  
 .5جعله اهلل تعاىل مباركا:
لقد أويت املسيح بركة عظيمة حتل معه حيثام كان ،قال سبحانه تعاىل   :
   

( مريم ،)31وهذه الربكـة نقل يف تفسريها ،أهنـا األمر باملعروف،

والنهـي عن املنكر ،وإرشاد الضال ،ونرصة املظلوم ،وإغاثة اللهثان .وذا بركات ومنافع
يف الدين والدعاء إىل اهلل ومعلام له)2(.

 .6جعله اهلل تعاىل مقيام للصالة آتيا للزكاة:
كان املسيح عليه السالم زاهدا ،مقيام للصالة ،آتيا للزكاة ،وهذه وصية اهلل تعاىل له،
قال سبحانه عىل لسانه(          :مريم.)31

التجرب و الشقاء:
 .7رزقه اهلل تعاىل ّبر والدته وجنّبه
ّ
قال اهلل تعاىل عىل لسان املسيح عليه السالم       :

ف مَق إليها
(  مريم ،)32والشك أن بر الوالدين من أعظم القربات واألعامل التي مي َو َّ
اإلنسان بعد عبادة اهلل سبحانه ،فقد قرن اهلل تعاىل بر الوالدين بعبادته ،قال اهلل عز
وجل               :
              
(اإلرساء.)23

 - 1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.44/2 ،
 - 2انظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.446/13 ،
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 فكان أبعد ما يكون عن التجرب،ومن خصاله عليه السالم أنه مل يكن جبـارا شقيـا
 ال جتد أحدا عاقا لوالديه:" وقال بعض السلف،واالستكبـار والبطر الذي يورث الشقاء
 وربام هذا من بني األرسار يف ذكره تعالـى لرب الوالدين مع،)1(" إال وجدته جبارا شقيا
.للتجرب والشقاء يف نفس السياق
نفيه
ّ
: السالم عليه.8
،)33 (مريم           :قال اهلل تعاىل

 و هي الوالدة و،أي له السالمة من اهلل سبحانه يف أشق ما يكون عىل العبد من أحوال
)2(.املوت و البعث

 رفع املسيح عليه السالم:املطلب اخلامس
 مفندا بذلك،يذكر اهلل تعاىل يف كتابه اجلليل أنه رفع املسيح عليه السالم وتوفاه إليه
 

: قال اهلل تعاىل، الذين ادعوا أنه قتل مصلوبا،دعوى النصارى واليهود

               
              

وقال

،)55-54 (آل عمران        

               :تعاىل
                     

 والراجح من أقوال،)157 (النساء            

.230/5 ، تفسري القرآن العطيم، ابن كثري- 1
.449/13 ، اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي،230/5 ،  املرجـع نفسه: انظر- 2
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املفرسين ،أن املسيح عليه السالم توفاه اهلل تعاىل من غري موت ،واألمر املقطوع به أن
اهلل سبحانه رفعه إىل السامء دون أن تصل أيدي اليهود إليه وهذا ما دلت عليه اآليات
الرصحية(.)1
أما التفصيل يف قصة رفعه عليه السالم ،فقد روي عن ابن عباس ريض اهلل عنه أنه
ِ
ِ
الس َام ِءَ ،خ َر َج َع َىل َأ ْص َحابِ ِه َو مه ْم ِيف
السالَ مم إِ َىل َّ
يسى َع َليْه َّ
اهلل َأ ْن َي ْر َف َع ع َ
قالَ " :ل َّام َأ َرا َد م
رش َر مجالًَ ،و َرأْ مس مه َي ْق مط مر َما ًء َ ،ف َق َالَ :أ ُّي مك ْم ميلْ َقى َش َب ِهي َع َليْ ِه َف مي ْق َت مل َمك ِ
َاين
َبيْت ،ا ْثنَا َع َ َ

ِ ِ
مون م ِعي ِيف درجتِي؟ َ ،ف َقام َش ِ
اجلِ ْس ،مث َّم َأ َعا َد
اب م ْن َأ ْحدَ ث ِه ْم سنًّا َ ،ف َق َالَ :أنَاَ ،ف َق َالْ :
ٌّ
ََ َ
َ
َف َيك م َ
اجلِ ْس ،مث َّم َأ َعا َد َع َليْ ِه مم الثَّالِثَ َةَ ،ف َق َال َّ
َع َليْ ِه ْمَ ،ف َقا َم َّ
ابَ :أنَا،
الش ُّ
اب َ ،ف َق َالَ :أنَاَ ،ف َق َالْ :
الش ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يسى
السالَ مم ،مث َّم مرف َع ع َ
يسى َع َليْه َّ
السالَ ممَ :ن َع ْم َأن َْتَ ،ف مأ ْلق َي َع َليْه َش َب مه ع َ
يسى َع َليْه َّ
َف َق َال ع َ
ت إِ َىل السام ِء ،وجاء ال َّط َلب ِمن ا ْليه ِ
َان ِيف ا ْلبي ِ
ِم ْن َر ْو َزنَة ()2ك َ
اب ل ِ َّ
ودَ ،ف َأ َخ مذوا َّ
لشبِ ِه
الش َّ
م َ َم
َْ
َّ َ َ َ َ
ت ِفر َق ٌة :ك َ ِ
َف َق َت ملوه ،مثم ص َلبوه َف َت َفر مقوا َثال َ ِ
اهلل َع َّز َو َج َّل َما َشا َء مث َّم
َان فينَا م
َث ف َرقَ ،ف َقا َل ْ ْ
م َّ َ م م َّ
ِ
ِ
ِ
ت فِر َق ٌة :ك َ ِ
ِ
اهلل مث َّم َر َف َع مه
َصعدَ إِ َىل َّ
َان فينَا ا ْب من اهلل َما َشا َء م
الس َامءَ ،و َه مؤ َالء ا ْل َي ْع مقوبِ َّي مةَ ،و َقا َل ْ ْ
ِ
ت َط ِائ َف ٌة :ك َ ِ
اهلل إِ َليْ ِهَ ،و َه مؤ َال ِء الن َّْس مط ِ
اهلل مث َّم
ور َّي مةَ ،و َقا َل ْ
َان فينَا َعبْدم اهلل َو َر مسو مل مه َما َشا َء م
م
ِ ِ
ِ
ِ ِ
وهاَ ،ف َل ْم َي َز ِل ْ ِ
َر َف َع مهَ ،ف َه مؤ َال ِء ا ْمل م ْسلِ مم َ
اإل ْسالَ مم
اه َرت ا ْلكَاف َرتَان َع َىل ا ْمل م ْسل َمة َف َق َت مل َ
ونَ ،ف َت َظ َ
ِ
ِ
اهلل َع َّز َو َج َّل  :
اهلل م َ
اهلل َع َليْه َو َس َّل َمَ ،ف َأن َْز َل م
حم َّمدً ا َص َّىل م
َطام ًسا َ ،ح َّتى َب َع َث م
ِ ِ
يسى َع َليْ ِه
َ      ي ْعنِي ال َّط ِائ َف َة ا َّلتِي َك َف َر ْ
ت ِيف َز َمان ع َ

 - 1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،47-46/ 3،الرازي ،التفسري الكبري.74/4 ،
 - 2الروزنة :الكوة أو اخلرق يف أعىل السقف ،انظر :ابن منظور ،لسان العرب.216/13 ،
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ِ ِ
يسى،
السالَ ممَ ،وال َّط ِائ َف مة ا َّلتِي آ َمن ْ
َت ِيف َز َمان ع َ
َّ
ين ا ْل مك َّف ِ
بِ ِإظْ َه ِ
)1(."  
اهلل َع َليْ ِه َو َس َّل َم ِدين مَه ْم َع َىل ِد ِ
  
 
  
  
ار    ،
ار م َ
حم َّمد َص َّىل م

      

وحادثـة رفع املسيـح عليـه السـالم هي آية من آيات تكريم اهلل تعاىل هلذا النبي ،فقد
وطهره منهم و من رشكهم برفعه إىل السامء ،فاليهود
منع أيدي اليهود من أن تصل إليه ّ
يظنون أهنم قتلوا املسيـح عليـه السـالم ،ولكن الغريب يف ذلك أن جهال النصارى حذوا
هذا النحو ،فإن كان املسيـح عيسـى عليه السـالم هلإ بحسب زعمهم كيف يمكن أن تطاله
أيدي اليهود ،حتى يتمكنوا من قتله وصلبه ،أال يستطيع اإلله أن يرفع األذى عن نفسه؟
فهذه هي العقيدة التي عرست العقول عن فهمها ،وعجز املنطق عن قبوهلا ،فالبد من
التساؤل:
" َأ مع َّبا َد امل َِسيحِ َلنَا مس َؤ ٌال  ...من ِريدم َج َوا َب مه َُّم ِ ْن َو َعاه
إلله؟" ()2
هذا ا ِ
مات ا ِإلله بِصن ْع قوم  ...أماتموه َفام َ
إذا َ

م م

َ

م

م

واملتأمل فيام جاء به القرآن الكريم من خرب يف رفع املسيح عليه السالم جيد أنه ال
يناقض العقل ،بل هو رشد وحق يف تكريم هذا الرسول وجعله يف منزلته احل ّقة ،فال
يتصور يف حق نبي بدرجة املسيح عليه السالم أن يستمكن منه أعدائه ،فضال أن ينتهي
به األمر مصلوبا ،قال تعاىل          :

 - 1رواه النسائي يف السنن الكربى ،299/10 ،رقم.11527:
 - 2ابن القيم ،إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان ،ص.1063
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(             يوسف ،)110وهذه سنة
اهلل يف رسله ،فهو الذي ينجي من يشاء منهم)1(.

املطلب السادس :إبطال القرآن الكريم أللوهية املسيح عليه السالم
إن املتأمل يف القرآن الكريم ،وكيفية خطابه ألهل الكتاب من النصارى ووصفه
العتقادهم يف املسيح عليه السالم بأنه هلإ أو ابن اهلل ،جيد أن اهلل تعاىل قد دحض هذه
االدعاءات الباطلة ،وأ ّكد عىل أنه عليه السالم برش كسائر الناس ،وقد ساق اهلل تعاىل
األدلة عىل برشيته وعبوديته هلل وحده ال رشيك له كسائر اخللق ،قال تعاىل   :
                 
            

(               الامئدة ،)17فهنا خيرب اهلل
سبحانه بكفر النصارى القائلني أن املسيح هو اهلل ،ولوكان املسيح إهلا كام يدّ عون لقدر
عىل دفع قضاء اهلل عز ّ
وجل إذا جاءه وأمه باإلهالك ومن يف األرض مجيعا.
وقال اهلل يف آية أخرى أبطل هبا التثليث الذي جاؤوا به     :
                 

(       الامئدة ،)73قيل أن اآلية نزلت يف جعلهم املسيح

 - 1قد يقول القائل :أن بعض األنبياء استمكن منهم أقوامهم وقتلوهم ،وحقيقة األمر أن أويل العزم
من الرسل خيتلف شأهنم عن باقي األنبياء ،فقد أنجاهم اهلل تعاىل من أعدائهم ،وهذا ثابت يف حق
املسيح عليه السالم وال ينقص من شأن باقي الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم ،فاهلل تعاىل هو
الذي ينرص بحكمته من يشاء متى يشاء كيف يشاء ،واهلل أعلم.
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عليه السالم وأمه إهلني مع اهلل ،فجعلوا اهلل ثالث ثالثة ،والراجح أن كل الطوائف
النرصانية التي تقول بتثليث األقانيم املذكور يف اآلية كافرة)1( .

هذا و قد ذكر تعاىل أ ّدلة عقلية عىل برشية املسيح وأمه عليهام السالم ،قال جل شانه:
               
           

(الامئدة ،)75فبني اهلل تعاىل أن املسيح عليه السالم عبد ورسول مثل أسالفه من الرسل
وأن مريم عليها السالم صديقة( )2ال يم ّتان إىل األلوهية بيشء ،ثم ذكر جل شأنه أكلهم
للطعام ،فهام حيتاجان للتغذية والزم ذلك قضاء احلاجة(.)3
ويذكر اهلل تعاىل كيف يسأل عيسى عليه السالم يوم القيامة ،توبيخا ملن غال فيه من
بعده من النصارى عىل رؤوس األشهاد( ،)4قال ّ
جل شأنه:

   

   
  
     

                
                    

 - 1انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.158/3 ،
 - 2وهذا يدل عىل أن مريم عليها السالم ،ليست نب ّية عىل عكس ما ذهب إليه البعض مثل ابن حزم،
مستدلني بالكرامات التي حدثت هلا ،ومن األدلة عىل أن النبوة منحرصة للرجال فقط دون النساء،
قوله تعاىل (              :يوسف،)109

والذي عليه اجلمهور أن اهلل تعاىل مل يبعث نبيا إال من الرجال ،وقد حكى أبو احلسن األشعري اإلمجاع
عىل ذلك ،واهلل أعلم .انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.159-158/3 ،
 - 3انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،159/3 ،القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.101/8 ،
 - 4انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،232/3 ،القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن.301/8 ،
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     : فيقول عيسى عليه السالم،)116 (الامئدة      
                 
                 
.)117 (الامئدة     
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الفصل الثاين:
األسباب املبارشة لتحريف النرصانية
وفيه:
املبحث األول :حتريف اإلنجيل.
املبحث الثاين :بولس و عقائده الوثنية.
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الفصل الثاين :األسباب املبارشة لتحريف النرصانية:
املبحث األول :حتريف اإلنجيل
املطلب األول :اإلنجيل يف زمن املسيح عليه السالم
ال شك أن اهلل تعاىل قد أنزل كتابا وسامه اإلنجيل ،قال سبحانه     :
              
  

(        آل عمران ،)4-1وقال أيضا:

             
(     آل عمران .)65

وُمـ ـ ـا ي ـ ـدل عىل أن اهلل تعاىل آتى املسيح عليه السالم اإلنجيل قوله جل شأنه:
               
(              الامئدة
.)46

لكن النصارى ال يعتقدون بوجود إنجيل أصيل أنزل عىل املسيح عليه السالم ،بل
يقولون إنه -عليه السالم -مل يرتك نصا مكتوبا( ،)1وهذا بالرغم من أن العهد اجلديد
ص ع ـ ـىل ذلك ،فقد دعا عليه السالم إىل اإليامن باإلنجيل ،ج ـ ـاء يف إنجيل مـ ـ ـرقس:
ينـ ـ ـ ّ
(( وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إىل اجلليل يكرز ببشارة ملكوت اهلل ويقول :قد كمل
الزمان واقرتب ملكوت اهلل فتوبوا وآمنوا باإلنجيل ))( ،)2والنصارى يؤولون كلمة
1

 -انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص .76

2

 -مرقس .14/1
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)إنجيل( يف هذا العدد عىل غري مرادها االصطالحي ،ويقولون إن املراد منها هنا الكرازة
و البشارة (.)1
رصح بعض الباحثني الغربيني من أمثال :أكهارن و نظمي لوقا و إتني دينيه،
وقد ّ
بوجود نسخة مأم تعترب إنجيل املسيح عليه السالم األصيل ،وأن هذه النسخة قد ضاعت
واندثرت( ،)2ولو بقيت لزال الكثري من اخلالف واللبس(.)3
و الدليل القرآين عىل أن النصارى نسوا نصيبا من إنجيلهم و دينهم ،وتركو العمل
به ،قوله سبحانه و تعاىل          :
             
(     الامئدة .)14

ويف ما يتعلق بلغة إنجيل املسيح فقد اختلف فيها ،وُما ال شك فيه أهنا كانت لغة
قومه ،قال اهلل تعاىل              :
(          إبراهيم .)4

 - 1انظر :كورنثوس .1/15
 - 2انظر :عبد الرزق أالرو ،مصادر النرصانية.529-528/1 ،

 
 
          
      
  
 - 3فقد تعهد اهلل تعاىل بحفظ القرآن الكريم ،قال تعاىل    :

(احلجر ،)9عىل خالف اإلنجيل
الذي شاء اهلل بحكمة البالغة أن يضيع وحيرف.
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وعىل األرجح أن املسيح ب ّلغ رسالته باآلرامية ( الرسيانية ) لكوهنا اللغة السائدة يف
فلسطني آنذاك ،ولوجود أثر منها يف النسخ املرتمجة( ،)1وانترص إىل هذا القول الكثري من
رجح أن يكون اإلنجيل األول
الباحثني النصارى ،وعىل ضوء هذه املعطيات فإنه من امل ّ
قد كتب باللغة اآلرامية.
وال شك أن فقدان النّص األصيل قد ساهم كثريا يف انحراف النرصانية ،وإن مل يكن
هذا األثر جل ّيا يف اجليل األول الذي كان يتناقل الروايات اللسانية عن املسيح عليه
لسالم ،إال أن هذه الروايات رسعان ما اندثرت مع موت أصحابه واجليل األول منهم
نتيجة االضطهاد.
رج مع إليها بحيث تكون سدا
ومن آثار ضياع اإلنجيل األصيل ،عدم توفر نسخة أم مي َ
قرت الكنيسة ما كتبوه من أناجيل
أمام التحريفُ ،ما ترك املجال أمام ك ّتاب جمهولني -أ ّ
يف املجامع ،وادعت أن بعضهم من احلواريني  -إىل تصنيف سري ذاتية له ،مجعت بعد
ذلك يف أسفار ( لوقا ،مرقس ،متى ،يوحنا ) مشكلة ما يسمى بالعهد اجلديد ،ولقد اعترب
هذا العهد إنجيال ،بالرغم من أنه ال يوجد له أي سند متصل إىل املسيح عليه السالم.
املطلب الثاين األناجيل األربع:
ي ّقر النصارى أن األناجيل األربع (إنجيل يوحنا ،إنجيل لوقا ،إنجيل متى،
إنجيل مرقس) التي هي من ضمن أسفار العهد اجلديد ليست من تصنيف املسيح عليه
السالم ،ومل تكتب إال بعد رفعه بعرشات السنني ،يقول فهيم عزيز يف كتابه املدخل إىل
العهد اجلديد ":فاملسؤول األول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد اجلديد ليس
 - 1مثل قول املسيح" :إييل ،إييل ،لام شبقتني " ( متى  )46/27الذي معناه" :إهلي هلي لامذا تركتني"
(مرقس .)34/15
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يسوع بل املسيحيني ،سواء من اجليل األول أو من اجليل الثاين من التالميذ"( ،)1بل
يذهب إىل أبعد من ذلك قائال " :وهذا الكتاب ليس كتابا أزليا كان حمفوظا يف اللوح
املحفوظ ،ولكنه كتاب نشأ يف وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها ...ويقرر التاريخ
الكنيس أن هذا الكتاب مل يكتب كله دفعة واحدة ولكنه كتب يف حقبة طويلة نسبيا
بواسطة أناس متعددة املواهب والتفكري والثقافة ")2(.

واملتأمل يف هذه األناجيل جيد أهنا عبارة عن كتب تارخيية تروي جانب من جوانب
حياة املسيح ،حيث ختتلف من إنجيل إىل آخر ،كل عىل حسب ما رآه صاحبه ،فلذلك
ين ّبه علامء الالهوت ومنهم إسكندر جديد عىل رضورة تسمية األسفار األربعة" :
باإلنجيل بحسب متى ،أو اإلنجيل كام كتبه متى ،وهذا مع بقية األناجيل ،ألن كل بشري
يذكر يف سجالته ما اختاره عن حياة أو أعامل أو أقوال املسيح"(.)3
وواقع احلال أن هذه األناجيل ليست عبارة عن وحي أوحاه اهلل تعاىل إىل املسيح
دون ،حيث إذا قار ّناها مع ما عندنا يف اإلسالم؛ ال ترقى إىل درجة
عليه السالم ثم ّ
ضعيف احلديث الذي يروى عن النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم ،نظرا جلهل مؤلفيها
وعدم وجود دليل يثبت ادعاء البعض بأن واضعي هذه األناجيل هم تالميذ وحواريو
املسيح ،باإلضافة إىل انقطاع وفقدان سندها ،واالختالف يف زمن ولغة كتابتها ،كام
سيأيت بيان ذلك يف هذا املبحث بإذن اهلل تعاىل.

 - 1فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص .76
 - 2املرجع نفسه ،ص  ،77-76وإن كان هذا القول يكفي يف فصل النزاع يف برشية العهد اجلديد
وإثبات عدم عصمته.
 - 3اسكندر جديد ،هل اإلنجيل واحد أم أربعة؟  ،ص .5
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 )1إنجيل متى:
إنجيل متى هو أطول األناجيل األربعة التي تعرتف هبا مجيع الطوائف النرصانية،
ويعترب أول أسفار العهد اجلديد ترتيبا وهو أطوهلا ،إذ حيتوي عىل ثامنية وعرشين
إصحاحا ،وهو عبارة عن مدخل للعهد اجلديد ،وقد حاول صاحبه أن يربط فيه بني
يكمل تاريخ اليهود ،وهلذا أكثر من
العهد القديم والعهد اجلديد بإثبات أن املسيح ّ
االستشهاد بفقرات العهد القديم( ،)1كام أشار إىل أن املسيح هو امليسيا املنتظر.
يعتقد أكثر النصارى اليوم أن كاتب هذا اإلنجيل هو متى احلواري أحد التالميذ
االثنا عرش للمسيح ،وكان متى يعمل عشارا أو جابيا  -كان اليهود يكرهون اجلباة ألهنم
كانوا رمزا للظلم واالستبداد  ،-ويسمى أيـضا الوي بن حلفى كام جاء يف إنجيل
مرقس( ،)2ويروي متى كيفية اهتدائه
واتباعه للمسيح عليه السالم(( :وفيام يسوع جمتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند
مكان اجلباية اسمه متى فقال له اتبعني فقام واتبعه))(.)3
وفيام يتعلق بالكاتب احلقيقي هلذا اإلنجيل فهو موضع خالف حتى بني النصارى
أنفسهم ،فإن فهيم عزيز يف كتابه املدخل إىل العهد اجلديد توقف يف نسبته ملتى احلواري

 - 1انظر :عبد الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية ،379/1 ،اسكندر جديد ،هل اإلنجيل واحد أم
أربعة؟ ،ص .5
 - 2انظر :مرقس .14/2
 - 3متى .9/9
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فقال " :قد يكون متى الرسول وقد يكون غريه"( ،)1وقيل أن كاتب هذا اإلنجيل رجل
تأثر بتعاليم متى احلواري( ،)2وحاصل األمر أن الكاتب جمهول.
أما عن زمان تدوين إنجيل متى فال يعرف بالضبط ،وقد اختلف فيه علامء النصارى،
قيل مابني  40و 50م( ،)3وقيل سنة 125م( ،)4وقيل غري ذلك ،فال يمكن اجلزم بتاريخ
معني نظرا لتضارب األنباء وعدم وجود دليل رصيح يثبت تارخيا دون آخر.
خيص لغة كتابة إنجيل متى ،فاخلالف فيها ال يقل عن اخلالف يف صاحب
و فيام ّ
اإلنجيل وزمن كتابته ،ينقل أمحد شلبي اتفاق النصارى عىل أنه كتب باآلرامية( ،)5و ذكر
أن األصل مل يصل إلينا وما وصلت إال ترمجة يونانية ،وال يظهر يف هذه الرتمجة إال آثار
ضئيلة ل ّلهجة اآلرامية التي كتب هبا األصل ،وهي ست عرشة كلمة مدونة بحروف
يونانية(.)6
و نقل أبو زهرة أنه كتب بالعربية أو الرسيانية ،وأن النصارى اتفقوا عىل أن أقدم
نسخة شاعت كانت باليونانية(.)7
ّ
إن املتأمل يف متن إنجيل متى جيد أن كاتبه يتمتع بخصال هي:

 - 1فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص .245
 - 2املرجع نفسه ،ص .245
 - 3إسكندر جديد  ،هل اإلنجيل واحد ام أربعة؟ ،ص .6
 - 4القس فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص .242
 - 5انظر :أمحد شبيل ،املسيحية ،ص .211
 - 6انظر :جستنيه ،حتريف رسالة املسيح ،ص .223
 - 7انظر :أبو زهرة ،حمارضات يف النرصانية ،ص .40
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 أنه هيودي اعتنق النرصانية. متبحر يف علم الالهوت ،والكتب املقدسة ،والرتاث اليهودي. يعرف وحيرتم رؤساء شعب اليهود. كان متمكنا يف تفهيم غريه لكالم املسيح(.)1 يقتبس كثريا من األناجيل األخرى ،وإنجيل مرقس بالتحديد. أ ّنه يستشهد كثريا بنبوات العهد القديم وكثريا ما يضعها يف غري موضعها. خياله أدى به إىل املبالغة يف وصف الكثري من األحداث.يقول موريس بوكاي معلقا عىل املؤلف وأسلوبه " :يترصف متى بحرية خطرية مع
النصوص ،ويالحظ ذلك بالنسبة إىل العهد القديم فيام يتعلق بنسب املسيح التي يضعها
يف بداية إنجيله ،وقد أحلق روايات يستحيل بالدقة تصديقها "(.)2
وُما يالحظ يف أسلوب متى أنه يكثر االستشهاد بحوادث من العهد القديم ،وحياول
ربطها ببعض احلوادث األخرى التي وقعت للمسيح عليه السالم ،عىل أساس أهنا
خاصة به ،بالرغم من أن الربط بني الكثري منها حمض خيال خيالف العقل واملنطق.
نبوات ّ
ويالحظ أن صاحب إنجيل متى يقتبس كثريا من إنجيل مرقس( ،)3والنصارى
املنصفني ال ينكرون ذلك ،وهذا االقتباس إنام يدل عىل أن مرقس كان سابقا ملتى ،ومن

 - 1انظر :موريس بوكاي ،القران الكريم و التوراة و اإلنجيل و العلم ،ص .83
 - 2املرجع نفسه ،ص .84
 - 3يوجد  178عدد مشرتك بني متى و مرقس ،انظر :موريس بوكاي ،القرآن الكريم و التوراة و
اإلنجيل والعلم ،ص  ،97وليم باركيل ،تفسري العهد اجلديد.456/1 ،
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املعلوم أن مرقس ليس حواريا ومل يلق املسيح عليه السالم البتة ،فمن باب أوىل أن ال
يكون متى قد لقيه عليه السالم؛ فضال عىل أن يكون حواريا من احلواريني.
وقد حاول صاحب هذا اإلنجيل إثبات ألوهية مزعومة للمسيح عليه السالم بطرق
خمتلفة ،مثل مبالغته يف قصة والدته ،و وصفه أنه جاء حتقيقا لنبوات سابقة ،وقد حاول
أن يضخّ م معجزاته إلظهاره كإله وليس كرسول( ،)1وهذا يعطي نظرة عن خلفياته
العقائدية و املذهبية التي ختالف ما كان عليه املسيح وأتباعه ،وهبذا نستطيع أن نجزم أن
مؤلف هذا اإلنجيل مل يكن من زمرة النصارى املوحدين األوائل وال من أتباعهم.
وما يمكن قوله حول إنجيل متى ،أنه كتاب جمهول املؤلف فال ندري إن كان صاحبه
ثقة أم ال ،وأنه جمهول من حيث زمن ولغة كتابة النسخة األصلية – وهذا باعتبار أقوال
علامء الالهوت،-وكل هذا يؤدي إىل فقدان التوثيق العلمي و السندي هلذا الكتاب،
وبالتايل يفقد قيمته العلمية ،فال يصلح أن يوثق أو يؤرخ به ،فضال أن يبنى عليه دين من
األديان.
 )2إنجيل مرقس:
إنجيل مرقس هو ثاين أناجيل العهد اجلديد من حيث الرتتيب ،وهو أقرص األناجيل
األربعة ،إذ حيتوي عىل ستة عرش إصحاحا فقط.
وعىل عكس إنجيل متى فإن إنجيل مرقس مل يركز عىل العالقة التي كانت تربط
ٌ
املسيح باليهود ،ولكن وصفه عىل أنه ٌ
مستقل بذاته( ،)2باإلضافة اىل أنه يذكر
ملك
 - 1انظر :متى  ،22/1متى ، 23-15 /2متى ، 43-21/9متى  ،26/8بسمة امحد جستنيه ،حتريف
رسالة املسيح ،ص . 223
 - 2انظر :إسكندر جديد ،اإلنجيل واحد أم أربعة؟ ،ص .7-6

 --------------------------أسباب حتريف املسيحية 103 ---------------------

األحداث برتتيب تارخيي متسلسل ،وقد ر ّكز الكاتب عىل ما عمله املسيح أكثر ُما
ع ّلمه(.)1
يرى البعض أن مرقس من التالميذ السبعني الذين اختارهم املسيح عليه السالم -
وهم غري االثني عرش املقربني ،-يقول أمحد شلبي " :مرقس من السبعني الذين حتدثنا
رجح
عنهم فيام سبق ،وقد طاف يف البالد داعيا للمسيحية ثم اختذ مرص مقرا له"( ،)2وقد ّ
هذا الرأي أبو زهرة قائال " :يقول املؤرخون إن اسمه يوحنا ويلقب بمرقس ،ومل يكن
من احلواريني االثنا عرش الذين تتلمذوا للمسيح....وأصله من اليهود....وهو من
األوائل الذين أجابوا دعوته ،فاختاره من بني السبعني الذين نزل عليهم روح القدس
من بعد رفعه"( ،)3ويذكر العهد اجلديد أن مرقس قد صحب برنابا وبولس ،لكن رسعان
ما فارقهام بعدما اختلف معهام إىل صاحبه بطرس(.)4
رجح بعض الباحثني عىل رأسهم فهيم عزيز ،أن مرقس مل يكن من
ويف اجلهة املقابلة ّ
السبعني ومل يلق أو يسمع من املسيح ،بل كان تلميذا لبطرس احلواري( ،)5فهو حسب
معيار علم احلديث بمرتبة تابعي.

 - 1انظر :عبد الرزاق أالدو ،مصادر النرصانية.415-414/1 ،
 - 2أمحد شبيل ،املسيحية ،ص .212
 - 3أبو زهرة ،حمارضات يف النرصانية ،ص .42
 - 4انظر :كورنتوس  ،4/10أعامل الرسل .25/12
 - 5انظر :القس فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص .218
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وقد جاء يف قاموس الكتاب املقدس كالما مفاده أن مرقس كان مفرسا لبطرس
سجل أقوال و أفعال املسيح عن طريق شيخه(-)1
احلواري ومرتمجا آلرائه ،وقد ّ
بطرس -ألنه مل يسمع من املسيح مبارشة.
وجاء يف رسائل بطرس التي تنسب إىل بطرس احلواري دليل عىل العالقة الوثيقة بينه
وبني مرقس ،إذ يقول (( :تسلم عليكم التي يف بابل املختارة معكم  ،ومرقس ابني ))()2

 ،فنعته باالبن هنا يدل عىل أنه كان تلميذا مالزما له.
وهنالك من النصارى من نسب هذا اإلنجيل إىل بطرس احلواري غري أن هذا القول
ال حيظى بتأييد كبري يف األوساط الكنيسية(.)3
وفيام يتعلق بتاريخ كتابته فهو موضع خالف ،قيل إنه كتب يف أربعينيات القرن
األول ،وقيل يف اخلمسينيات ،وقيل ما بني 64م و 74م( ،)4ومن الصعب اجلزم بتاريخ
رجح أحد األقوال.
معني نظرا لعدم وجود دليل رصيح ي ّ
ينقل املفرس الربوتستنتي وليم باركيل اإلمجاع عىل أن إنجيل مرقس أول من كتب من
األناجيل التي وصلت إلينا ،ويرى أ ّنه أكثرها أمهية عىل اإلطالق(.)5

 - 1انظر :قاموس الكتاب املقدس ،ص .853
 - 2رسالة بطرس األوىل.13/5 ،
 - 3انظر :أبو زهرة ،حمارضات يف النرصانية ،ص .42
 -4انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص 219
 - 5وليم باركيل ،تفسري العهد اجلديد – إنجيل متى و إنجيل مرقس ، -ص .464
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وما يمكن قوله أن إنجيل مرقس له األسبقية التارخيية عىل سائر األناجيل ،نظرا
القتباسها منه وبخاصة إنجيل متى وإنجيل لوقا( ،)1وقد أ ّكد هذا الكثري من النقاد
والباحثني.
ص لغة تدوينه ،فإن أبو زهرة يذكر أن أول لغة كتب هبا هي اليونانية ،وأنه ال
وفيام خي ّ
يعلم من قال بخالف ذلك من الكتاب النصارى(ّ ،)2
ولعل السبب الرئيس يف كتابته هبذه
اللغة نظرا لكونه كان موجها إىل الرومان دون غريهم ،السيام و ّ
أن اليونانية كانت ذات
انتشار واسع يف أرجاء اإلمرباطورية الرومانية آنذاك.
إن إنجيل مرقس من حيث املحتوى واملضمون حيتوي عىل الكثري من األعداد التي
تثبت برشية املسيح عليه السالم ،وأما عن باقي النصوص التي حتاول رفعه عن منزلته
ووصفه ببعض الصفات اإلهلية؛ فهي قليلة تعدّ عىل األصابع مقارنة مع األوىل ،ومن هنا
يمكن القول إن هذه النصوص قد أدرجت من من َّساخ و مرتمجني حاولوا تفسري وتوجيه
بالرغم من أن األصل فيه ويف كاتبه وصف
هذا اإلنجيل حسب ميوهلم العقدية ،وهذا ّ
املسيح عليه السالم عىل حقيقته وتنزيله عىل صفته البرشية ،فال ي ّصح – تورعا  -اهتام
مرقس -إن صح نسبة اإلنجيل إليه -بأنه واضع هذه النصوص ،السيام وأهنا ال توجد
نسخة أصلية أم تنسب إليه يمكن االعتامد عليها يف متحيص العبارات األصلية من
الدخيلة.

 - 1انظر :موريس بوكاي ،القران و التوراة و اإلنجيل والعلم ،ص .83
 - 2انظر :أبو زهرة  ،حمارضات يف النرصانية ،ص .43
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يقول أمحد شلبي معلقا عىل فقرات تأليه املسيح التي جاءت يف إنجيل مرقس " :فأي
كالم عن ألوهية املسيح هبذا اإلنجيل ليس إال حتريفا أدخله عليه الكتاب املتأخرون"(.)1
وفيام يتعلق بمخطوطات هذا اإلنجيل فهي متباينة فيام بينها ،وال تكاد توجد نسختان
متطابقتان ،وأهم مثال عىل هذا االختالف خامتة اإلنجيل التي أسالت الكثري من احلرب،
فهي غري موجودة يف أقدم خمطوطتيه ،وتتمثل يف العدد التاسع إىل العدد العرشين من
اإلصحاح السادس عرش ،وهي آخر ما ختم به اإلنجيل ،يقول فهيم عزيز كالما دقيقا
معلقا عىل هذه األعداد ":فقد اعتقدت الغالبية العظمى من الدارسني أن هذه النهاية
ليست من وضع البشري نفسه – يقصد مرقس -وأهنا قد أضيفت إىل اإلنجيل بعد
ذلك"( ،)2فأي اعرتاف أعظم من هذا !؟
وخالصة ما يمكن قوله حول إنجيل مرقس ،أنه سفر اختلف يف مؤلفه ،فلم يتفق
النصارى يف نسبته إىل مرقس -فهنالك من خالف ونسبه إىل بطرس ،-ولو سلمنا بذلك
فإن هذا الرجل مل ير املسيح عليه السالم ومل يسمع منه مبارشة بل بواسطة بطرس
خيص خمطوطاته القديمة فال تطابق
احلواري .أما عن زمن كتابته فال يعلم بالضبط .وفيام ّ
بينها إال يف إسقاط اخلامتة ،والتي تب ّينت أهنا ل ّفقت له بعد قرون من طرف ك ّتاب جمهولني،
واألهم من هذا حمتوى اإلنجيل الذي يشدّ د يف غالبه عىل برشية املسيح عليه السالم،

 - 1أمحد شبيل ،املسيحية ،ص .213
 -2فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص  .230وما هذا إال مثال من االعرتافات الكثرية للعلامء
الالهوت و آباء الكنيسة بأن اليد البرشية بام فيها من أخطاء قد طالت النصوص املقدسة ،ملزيد من
التفصيل انظر :رمحة اهلل اهلندي ،خمترص اظهار احلق ،ص  26إىل .34
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وتظهر نصوص التأليه  -تأليه املسيح  -فيه شاذة ومناقضة للنصوص األصلية ،وتدّ ل
أن واضعها  -أو واضعيها -هو غري كاتب هذا اإلنجيل.
وعىل ضوء ما سبق ال يمكن اعتبار إنجيل مرقس مصدرا موثوقا يبنى عليه أي
اعتقاد ،وهذا قد ينطبق عىل باقي األناجيل الثالثة (إنجيل متى ،إنجيل لوقا ،إنجيل
يوحنا) لكون أصحاهبا قد اعتمدوا عليه يف تأليف أناجيلهم.
 )3إنجيل لوقا:
هو ثالث أناجيل العهد اجلديد من حيث الرتتيب ،وحيتوي عىل أربعة وعرشين
إصحاحا.
لقد اختلف الباحثون يف شخصية لوقا الذي ينسب إليه هذا اإلنجيل ،قيل إنه كان
طبيبا( ،)1وقيل مصورا( ،)2وقيل أنه كان حماميا دافع عن بولس( ،)3وقيل شاعرا( ،)4ومن
املرجح أن لوقا كان َأُمِي ًّا من غري اليهود – أي من الذين آمنوا باملسيح عليه السالم بعد
ّ
رفعه  -وقد صحب بولس ،حيث ذكره يف بعض املواضع من رسائله(.)5

 - 1انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص.275
 - 2انظر :عبد الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية.432/1 ،
 - 3انظر :املرجع السبق ،ص .430
 - 4انظر :أمحد عبد الوهاب ،املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ،ص.63
 - 5انظر :كولويس  ،14/4فيلمون  ،24تيموتاوس .11/4
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يقول املفرس وليام باركيل" :وأما لوقا فلم يكن مشهورا يف الكنيسة األوىل ،فلو مل
يكن هو كاتب هذا اإلنجيل ما كان قد نسبه إليه أحد ،فقد كان لوقا أُميا وهو الوحيد بني
كتبة العهد اجلديد الذي مل يكن هيوديا"(.)1
يفتتح لوقا إنجيله قائال " :إذ كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة
عندنا .كام سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخداما للكلمة .رأيت أنا أيضا إذ
تتبعت كل يشء من األول بتدقيق ،أن أكتب عىل التـوايل إليك أهيا العزيز ثاوفيلس لتعرف
صـحة الكالم الذي علمت
به"( ،)2فلوقا يف مقدمته يعرتف بأنه مل يكن حارضا منذ البدء ،وإنام ألف إنجيله
بواسطة الذين عايشوا املسيح ،باإلضافة إىل أنه يذكر سبب كتابته الذي كان عبارة عن
وجهها إىل رجل يدعى (ثاوفيلس) ،و ال توجد معلومات مؤكدة حول هذا
رسالة ّ
الشخص إال أنه جاء يف قاموس الكتاب املقدس بأنه روماين – وثني -ذو منصب كبري
تنرص(.)3
ّ
وينقل نفس املصدر أن لوقا قد ألف سفرا آخرا وهو أعامل الرسل( ،)4و قد ذكر فيه
– إن صح نسبته إىل لوقا -تفاصيل عن حياته مثل مرافقته لبولس يف العديد من رحالته.
اس مت ِد ّل عىل أن كاتب سفر أعامل الرسل هو نفسه لوقا ،بالتكامل التارخيي
وقد ْ
والتشابه يف األسلوب املزعومني بني السفرين.
 - 1وليم باركيل ،تفسري العهد اجلديد -إنجيل لوقا  ،-ص.9
 - 2لوقا .4-3/1
 - 3انظر :نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس ،ص.233
 - 4انظر:املرجع نفسه،ص.822
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ولكن هنالك من يرى أن مؤلف كل من إنجيل لوقا و أعامل الرسل شخصان
خمتلفان( ،)1كام سيأيت التفصيل يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل(.)2
وأما عن تاريخ كتابته فقد اختلف فيه ،قيل بني 75م و 85م( ،)3قيل ما بني63م
و64م( ،)4و قيل بني سنة 61م و 62م وهذا القول انترص إليه املفرس وليام ماكدونلد يف
تفسريه لنفس اإلنجيل( ،)5وحقيقة األمر أن االختالف واسع يف هذا الباب لكن ال يعلم
بالضبط التاريخ الذي كتب فيه.
وأما عن لغته ،فيكاد يتفق الباحثون عىل أن أول لغة مد ِّون هبا هي اليونانية(.)6
قصة ،حيث ي ّقر املؤلف
وما يمكن قوله حول إنجيل لوقا أنه جمرد رسالة حتتوي عىل ّ
ّأنه مل يصحب ومل ير املسيح عليه السالم بل روى عنه بواسطة ،وأنه كان موجها إىل رجل
القصة
جمهول اسمه (تاوفيلس)  -وكان هذا هو الدافع لكتابته له ،-وأنه مل يدّ ع أن هـذه ّ
التي كتبها تتسم بالقدسية أو أهنا إنجيل ،و ال أمر أن متتَّ َ
خذ كتابا مقدسا ،و ما قد يتفق
عليه الباحثون أن اللغة التي دون هبا هي اليونانية ولكن ال يعلم بالضبط متى ،وإن
النصارى قد أضافوا إىل لوقا سفر أعامل الرسل ،لتشابه يف األسلوب بني الكتابني
ِ
سلسل ِ
تارخيي مزعوم ،بالرغم من أن لوقا مل ينسب هذا السفر لنفسه.
ول َت م

 - 1انظر :عبد الودود شبيل ،التزوير املقدس ،ص.79
 - 2انظر :عنوان :املطلب الثالث :رسائل الرسل ،من هذا الفصل.
 - 3انظر :ويليم مكدونلد ،تفسري العهد اجليد  -اإلنجيل بحسب لوقا ،-ص.246
 - 4انظر :أبو زهرة ،حمارضات يف النرصانية ،ص.45
 - 5انظر :وليم ماكدونلد ،تفسري العهد اجلديد –اإلنجيل بحسب لوقا ،-ص.246
 - 6انظر :أبو زهرة ،حمارضات يف النرصانية ،ص.46
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 )4إنجيل يوحنا:
هو رابع أناجيل العهد اجلديد من حيث الرتتيب ،وحيتوي عىل واحد وعرشين
إصحاحا.
يعترب إنجيل يوحنا أهم و أخطر أناجيل العهد اجلديد ،لكونه الوحيد الذي حيتوي
عىل نصوص رصحية يف تأليه املسيح ،و حيظى هذا اإلنجيل بمكانة ُميزة عند النصارى
لكونه املرجع األسايس للعقيدة النرصانية ،يقول اسكندر جديد..." :إنجيل يوحنا هو
كتاب العامل أمجع ،وأنه قدس أقداس اآلداب املسيحية ،وفيه نسمع أقدس وأعمق
اإلعالنات الساموية"(.)1
يعتقد غالبية النصارى أن صاحب هذا اإلنجيل هو يوحنا احلواري التلميذ الذي
كان حيبه املسيح ،لكن يش ّكك الكثـري من الباحثني يف نسبته هلذا األخري ،حيث أنه قد نام
يف األوساط الكنسية اعرتاض صارخ حول هذا الـرأي و بخاصة يف القـرون املتأخرة(،)2
و يمكن إمجال أدلة املنكـرين فيام ييل:

 - 1إسكندر جديد ،هل اإلنجيل واحد أم أربعة؟ ،ص.11
 - 2انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص.549
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 إنكار علامء الكنيسة يف القرن الثاين امليالدي نسبة هذا اإلنجيل إىل يوحنا احلواري،يذ تِلْ ِم ِ
وكان بني ظهرانيهم أرينيوس( )1تِلْ ِم م
يذ يوحنا احلواري ،فلو صحت هذه النسبة
لعلمها هذا الرجل من شيخه ،الذي كان تلميذا ليوحنا صاحب املسيح عليه السالم(.)2
 إنكار فرقة لوجني يف القرن الثاين هلذا اإلنجيل وكل ما أسند إىل يوحنا. وجود الكثري من اصطالحات الفلسفة اهليلينية فيه( ،)3وهذا يدل عىل تأثر كاتبههبا عىل خالف احلواريني ،فهناك فارق زمني معترب بني انتشار هذه الفلسفة وحقبة
أصحاب املسيح عليه السالم.
 عدم تناسب تاريخ كتابته مع عمر يوحنا ،ألنه يلزم من ذلك أن يكون قد أدركاملسيح صغري السن ،وعاش ما يقارب قرن من الزمن(.)4
 بطء الكنيسة يف قبول هذا اإلنجيل( )5نظرا للشكوك التي كانت تدور حول هويةكاتبه.

 -1هو أرينيوس أو إيريناوس ،ولد ما بني سنة 130م و 150م ،يف مدينة سمرينا -تقع رشق تركيا
احلالية عىل ساحل البحر ،-كان تلميذ بوليكاربوس تلميذ يوحنا احلواري ،توىل األسقفية يف مدينة
توسط يف إصالح العالقة بني الكنائس
ليون الفرنسية ،شارك يف الكرازة و نرش النرصانية يف فرنساّ ،
الرشقية و الغربية ،تويف بني 190م و 202م .انظر :تاريخ الفكر املسيحي ،جرجس اخلرضي،
.432-431/1
 - 2انظر :أبو زهرة ،حمارضات يف النرصانية ،ص.46
 - 3انظر املرجعني السابقني ،ص ،549ص.46
 - 4انظر :موريس بوكاي ،القران الكريم و التوراة و اإلنجيل و العلم ،ص.93
 - 5انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص.551
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جاء يف دائرة املعارف الربيطانية التي اشرتك يف تأليفها مجع غفري من علامء الغرب:
"ومع أن اإلنجيل يدعي أن كاتبه هو يوحنا التلميذ الذي كان يسوع حيبه ،فقد كان هنالك
مباحثة جسيمة حول اهلوية احلقيقية للكاتب"(.)1
وجاء يف دائرة املعارف الكربى الفرنسية" :أما إنجيل يوحنا فإنه ال مريبة وال شك
كتاب مزور ،أراد صاحبه مضادة اثنني من احلواريني بعضهام لبعض ،ومها القديسان
يوحنا و متى ،وقد ادعى هذا امل م َز ِّور يف متن الكتاب أنه هو احلواري الذي حيبه املسيح،
فأخذت الكنيسة هذه اجلملة عىل عالّهتا وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا احلواري،
ووضعت اسمه عىل الكتاب نصا ،مع أن صاحبه غري يوحنا يقينا ،وال خيرج هذا الكتاب
عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي ال ربط بينها وبني من نسبت إليه"(.)2
أما عن الكاتب احلقيقي هلذا اإلنجيل فيصعب حتديده نظرا لالختالف الكبري فيه،
ويمكن تلخيص األقوال فيه فيام ييل:
 ذهبت دائرة املعارف الفرنسية إىل أنه رجل فلسفي من اجليل الثاين ال يمت ليوحنااحلواري بصلة(.)3
 -قيل أنه كتب من قبل عدة أشخاص قد يكونون من تالمذة يوحنا احلواري(.)4

 - 1دائرة املعارف الربيطانية " ،579/5 ،"MICROنقال عن :عبد الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية،
.462/1
2

 -دائرة املعارف الفرنسية ،872-871/16 ،نقال عن :عبد الرزاق أالرو ،مصادر

النرصانية.462/1،
 - 3انظر :دائرة املعارف الفرنسية ،872/16 ،نقال :عبد الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية.462/1،
 - 4انظر :موريس بوكاي ،القران الكريم و التوراة و اإلنجيل والعلم ،ص.9
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 نقل أن أحد تالميذ يوحنا احلواري قد ألف هذا الكتاب؛ معتمدا عىل املذكراتأو املواعظ التي سمعها منه(.)1
 قيل أنه من تأليف مدرسة اسمها مدرسة يوحنا تأثرت بأفكار وذكريات ومواعظاحلواري يوحنا(.)2
 قيل أنه طالب من طلبة املدرسة الفلسفية اإلسكندرية(.)3 نسب بعض الباحثني هذا اإلنجيل إىل شخص يدعى يوحنا الشيخ ،حيث كانهيودي اعتنق
فيلسوف
معارصا ليوحنا احلواري ،وسكن معه يف أفسس ،ووصف بأنه
ٌ
ٌ
النرصانية(.)4
وأما عن تاريخ كتابة هذا اإلنجيل فقد تضاربت فيه األنباء تضاربا واسعا ،وتتأرجح
آراء الباحثني ما بني قبل 70م إىل ما بعد 175م( ،)5وال شك أنه من أعمق ما اختلف فيه
يف تواريخ تدوين األناجيل ،إذ يمتد التنازع إىل أكثر من قرن ،وال يمكن ترجيح تاريخ
معني لعدم ورود دليل رصيح.
وفيام يتعلق بأهداف تدوين إنجيل يوحنا فيمكن تلخيصها فيام ييل:

 - 1انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص.552
 - 2انظر املرجع نفسه ،ص.552
 - 3انظر :عبد الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية.463/1 ،
 - 4انظر :املرجع نفسه ،ص.465
 - 5انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص.560
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 -1اهلدف الرئيس هو إثبات ألوهية مزعومة للمسيح ،فبعدما ساد يف العقود األوىل
بعد رفعه عليه السالم االعتقاد بأنه جمرد إنسان ،كانت احلاجة مملِ ّحة إىل ما يربر املذهب
القائل هبذه الفرية ،وقد أتى هذا اإلنجيل خلدمة هذا اهلدف ،حيث حاول كاتبه رفعه
عليه السالم عن منزلته بعبارات ومعان زادها عن أسالفه  -لوقا ،مرقس ،متى.-
 -2مهامجة اليهود ووصفهم عىل أهنم األعداء احلقيقيون للمسيح(.)1
 -3تفضيل املسيح عليه السالم عىل يوحنا املعمدان ،حيث كان هذا اإلنجيل عبارة
عن رسالة موجهة إىل تالميذ يوحنا املعمدان الذين كانوا يعتقدون عكس ذلك(.)2
 -4إدخال الفلسفة اليونانية يف العقيدة النرصانية (.)3
 -5وضع احلجر األساس للكنيسة التي زعمت بنوة املسيح هلل تعاىل.
وما يمكن قوله حول هذا اإلنجيل؛ أنه أخطر أسفار العهد اجلديد ،لام حيتويه من
أعداد حتاول تأليه املسيح ،وقد اعتمد صاحبه عىل الفلسفة اليونانية لتحقيق هذا اهلدف،
فأصبح هذا الكتاب دستور الكنيسة الثالوثلية األوىل وأتباعها من الفرق املثلثة ،وقد
حاولت أن تنسبه إىل يوحنا احلواري إلثبات أن التثليث كان من عقيدة أصحاب املسيح
عليه السالم.
يبني حقيقة هذا اإلنجيل ،ابتداء من مصنفه الذي اختلف فيه
وال شك أن ما رأيناه ّ
حتى عند الباحثني النصارى ،فنسبته إىل يوحنا احلواري مرجوحة وغري ممس ّلمة،

 - 1انظر :املرجع نفسه ،ص.556
 - 2انظر :املرجع نفسه ،ص.557
 - 3انظر :د.عبد الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية.454/1 ،
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باإلضافة إىل االختالف الواسع يف تاريخ تدوينه ،وانتهاء بأسلوبه الفلسفي وحمتواه
العقدي الذي يتباين ويناقض مع األناجيل األخرى ،وال شك أن هذا يفقده املصداقية
العلمية؛ فضال عىل أن يكون سفرا مقدسا ،أو مرجعا مقطوعا به يبنى عليه دين اهلل تعاىل.
املطلب الثالث :رسائل الرسل
هي ما تبقى من أسفار العهد اجلديد ،وسميت رسائل ألهنا موجهة إىل أشخاص أو
شعوب أو كنائس معينة ،جاء يف قاموس الكتاب املقدس " :أطلق هذا االسم عىل 21
سفرا يف العهد اجلديد كتبها الرسل إىل كنائس معينة أو أشخاص معينني أو املسيحيني
بصفة عامة ،و إن كانت هذه الرسائل تتضمن نصائح أو تعليامت لكنائس معينة أو
أشخاص معينني بسبب ظروف معينة إال أهنا تصلح للتعليم لكنيسة املسيح بصفة عامة
يف كل مكان و يف كل زمان"(.)1
و تنسب الكنيسة أربعة عرشة أو ثالثة عرشة منها إىل بولس ،أما الباقي( )2فتنسب إىل
أشخاص آخرين ،وقد أقرت املجامع القانونية هذه الرسائل التي يعتقد أهنا كتبت
باإلهلام .
و"العهد اجلديد ال يتضمن مجيع ما كتبه الرسل غري أن الكنيسة األوىل قررت أن هذه
الرسائل احلالية هي القانونية التي كتبت بإهلام الروح القدس" (.)3
وقد اختلف يف كاتب أعامل الرسل عىل قولني:
 - 1نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس ،ص .404
 - 2وهي  :سفر أعامل الرسل ،رسالة يعقوب ،رسالة بطرس األوىل ،رسالة بطرس الثانية ،رسالة
يوحنا األوىل ،رسالة يوحنا الثانية ،رسالة يوحنا التالتة ،رسالة هيودا ،انظر :املرجغ السابق ،ص.404
 - 3املرجع نفسه ،ص .404
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القول األول :أنه صاحب إنجيل لوقا؛ أي لوقا الذي فصلت فيه احلديث سابقا(.)1
القول الثاين :نسب أصحاب هذا القول أعامل الرسل إىل بولس ،نظرا للتشابه يف
األسلوب بينه وبني رسائله.
املطلب الرابع :رسائل بولس
تشغل الرسائل التي تنسب إىل بولس حيزا كبريا من العهد اجلديد ،وحتظى بأمهية
بالغة عند النصارى ،وتسمى هذه األسفار باألسفار التعليمية نظرا لام حتتويه من تعاليم
وترشيعات خمتلفة
أما عن صحة نسبة هذه الرسائل إىل بولس فليست أمرا يقينيا ،فاالختالف يف نسبتها
ال يقل عن باقي األسفار ورسائل العهد اجلديد ،وأهم األدلة التي استدل هبا عىل أن
بولس ليس هو كاتب هذه الرسائل انق ـ ـ ـطاع الـ ـ ـ ـسند ،فإن بولس قد تويف عام  67م أو
 68م( ،)2واألسفار مل يعثر عليها إال بعد مرور مث ملث قرن من وفاته)3(

وقد شكّك بعض أباء الكنيسة القدماء ،مثل أورجيانوس( )4وبعض املؤرخني مثل

 - 1انظر :عنوان "إنجيل لوقا" من هذا الفصل.
2

 -انظر :نخبة من علامء الالهوت ،قاموس الكتاب املقدس ،ص.199

 - 3انظر :عبد الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية589/1 ،
 - 4هو أورجيانوس (أو أورجيانس) بن ليونيداس ،ولد سنة 185م بمرص ،تربى تربية نرصانية ،تعلم
الكتاب املقدس والفلسفة األفالطونية ،صار بعدها أستاذا يف النرصانية ،شارك يف الدعوة إىل العقيدة
وحماربة الوثنية ،اشتهر بآرائه الصوفية و الفلسفية ،وقد أثارت حفيظة الكنيسة آنذاك ،حتى اعتربه
بعض اآلباء أن أفكاره هرطقة ،له مؤلفات متنوعة منها :مقال يف الصالة ،و تفسري متى= =،تويف حواىل
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املؤرخ واملؤلف الكنييس يوسابيوس يف نسبة هذه الرسائل إىل بولس()1
وكان اإلنكار والشك حيومان حول هذه الرسائل ،ومل يرص قرار إقرارها من طرف
املرجح
الكنيسة إال بعد سنة  364م ،حيث أصبحت بعد ذلك موضع تسليم( ،)2ومن
ّ
أهنا تعود إىل بولس ،لام فيه من تطابق بني مضموهنا وبني أفكاره وعقائده ،وهذا ما استقر
عليه غالب املذاهب الكنسية يف القرون املتأخرة
املطلب اخلامس :الرسائل العامة (الكثوليكية)
تتمثل الرسائـل العامة عىل التوالـي يف :رسالة يعقوب ،ورسالتني لبطرس ،األوىل
والثانية ،و ثالث رسائل ليوحنا ،األوىل والثانية والثالثة ،ورسالة هيوذا
تلقت هذه الرسائل انتقادات كثرية ،وكثريا ما كان مصدرها من األوساط النرصانية
نفسها ،حيث مش ِّك َك يف نسبها إىل األسامء املسامة هبا ،وقد أشري إىل التناقض املوجود بينها
وبني تعاليـم رسائـل بولس – وبخاصة رسالـة يعقوب – واالختالف يف تواريخ كتاباهتـا
واألزمنة التي اكتشفت فيها ،باإلضافة إىل عدم قبوهلا من طرف الكنيسة إال بعد زمن
طويل

سنة 254م .انظر :كريلس و حنا الفاخ وري و جوزيف البوليس ،تاريخ الفكر املسيحي عند آباء
الكنيسة ،ص.399-391
1

 -انظر :املرجع نفسه ص590

2

 -انظر :جستنيه ،حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ ،ص.254
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املطلب السادس :رؤيا يوحنا الالهويت
عرب عنها صاحبها يف
هو آخر أسفار العهد اجلديد ،وهو عبارة عن أحالم و رؤيا ّ
سفر نثري ،وليست الرؤيـا الوحيدة يف الكتاب املقدس ،فهي تشبه أسفار دانيـال
وحزقيال وإشعيا من العـهد
القديم ،واملتأمل يف نصوص هذه السفر جيد أنه كان موجها إىل مجيع الكنائس عىل
اختالف مذاهبها()1
أما عن تاريخ كتابته فهو موضع خالف ،قيل يف ستينات القرن األول( ،)2وقيل
حوايل سنة 95م( ،)3ومن املحتمل أنه كتب يف القرن األول ،لكن ال يمكن حتديد تاريخ
معني بالضبط
وكان موقف الكنائس من هذا السفر خمتلفا ،فبينام قبلته الكنيسة الغربية يف وقت
مبكر ،تأخرت الكنائس األخرى يف قبوله ،فلم يصبح سفرا معتمدا يف الكنيسة اليونانية
إال بعد سنة 500م ،ويف الكنيسة الرسيانية كان اعتامده يف القرن الثاين عرش للميالد ،أما
الكنيسة املرصية فقد انقسمت يف قبوله -يف القرون األوىل ،-حيث أدى إىل حدوث
انشقاقات يف أوساطها؛ ثم استقر األمر بعد ذلك عىل ترسيمه()4

 - 1انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص642
 - 2انظر :املرجع نفسه ،ص657
 - 3نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس ،ص395
 -4انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص.641
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وفيام يتعلق بمؤلف هذا السفر ،فإنه يقول عن نفسه أن اسمه يوحنا( ،)1وهنا
يكمن مربط الفرس إذ ال يعلم إن كان هذا يوحنا احلوارى أو يوحنا آخر؟
األمر الذي أضحى الشك قائام هو عدم ورود االسم مع أي لقب أو صفة أخرى
حتدد هوية الكاتب ،وهذا هو سبب االختالف الرئيس إذ انقسم فيه النصارى إىل قولني:
القــول األول :يرى أن الكاتب هو يوحنا احلواري (ابن زبدي) الذي هو تلميذ
املسيح ،وأدلة أصحاب هذا القول شهادة بعض أباء الكنيسة األوائل التي تصب يف هذا
السياق ،باإلضافة إىل اعتقاد بعض علامئهم أن حمتوى هذا السفر يعكس طبيعة القديس
يوحنا(.)2
القــول الثاين :يرى أن كاتب هذا السفر هو نفسه كاتب اإلنجيل الرابع ،أي إنجيل
يوحنا ،وأهم أدلة أصحاب هذا القول التشابه بني اسمـي السفرين ،وينقل صاحب
املدخل إىل العهد اجلديد( ،)3دليال آخر وهو التشابـه بني املصطلحات واألفكـار بني
اإلنجيل اخلاص بيوحنا ورؤيا يوحنا الالهويت ،ويف هذه احلالة يكون كاتب السفرين
شخصا واحدا
وما يمكن قوله حول هذين الرأيني ،بداية باألول الذي يرى أن يوحنا احلواري
هو صاحب هذا السفر ،فإن أدلة أصحاب هذا القول عبارة عن مظان وأقوال متثل آراء
أصحاهبا ،فهي حتتاج إىل أدلة وقرائن تارخيية إلثباهتا واحلكم بصحتها.

 -1انظر :رؤيا يوحنا  8/22 ،9/4 ،1/1
 - 2انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص.652-651
 - 3انظر :املرجع نفسه ،ص.652
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أما القول الثاين يف حالة ما إذا سلمنا بصحته ،فإنه يفيض إىل القول بأن مؤلف
هذه الرؤيا هو نفسه مؤلف اإلنجيل الرابع (إنجيل يوحنا) ،والذي هو أصال حمل خالف
فصلت الكالم فيه آنفا()1
– إن مل نقل جمهوال – ولقد ّ
فال يستطيع الباحث املنصف أن يفصل يف نزاع عجز النصارى عن االتفاق فيه،
إال أنه من قد يكون املحتمل أن كاتب رؤيا يوحنا الالهويت جمهول
لقد استغرقت الكنيسة زمنا طويال يف قبول هذه الرسائل – رسائل بولس
والرسائل العامة -وهذا يوحي إىل مدى عظم اجلدل الذي كان قائام يف األوساط
النرصانية األوىل -أي ما بعد القرن الثالث -حول صحتها ،فاحلديث عن الرسائل يشبه
احلديث عن األناجيل األربع ،فالنقاش والشك قائم حول مؤلفيها وسندها وتاريخ
كتابتها وتناسق حمتواها أو تعارضه مع باقي أسفار العهد اجلديد
املطلب السابع :أمثلة عن التناقضات واألخطاء يف العهد اجلديد
للتأكد من مصداقية العهد اجلديد البد من عرضه عىل العقل ،فاالدعاء بأنه
وحي من اهلل غري حمرف يلزم أن يكون خال من االختالف والتناقض ،وللربهان أن يد
التحريف قد طالت نصوص العهد اجلديد ،سأذكر جمموعة من التناقضات
واالختالفات اجللية التي عجز الكثري من علامء الالهوت عرب التاريخ عن تفسريها ،نظرا
لتعارضها مع املنطق والعقل:

 - 1انظر :عنوان "إنجيل يوحنا".
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 .1االختالفات يف نسب املسيح عليه السالم:
يذكر كل من إنجيل متى وإنجيل لوقا سلسلة نسب املسيح عليه السالم ،ولكن
املقارنة بينهام تكشف عن وجود اختالفات كبرية جتمل فيام ييل:
أ) التناقض املوجود بني إنجيل متـى( )1وإنجيل لوقا( )2يف والد يوسف النجار
الذي ينسب إليه املسيح عليه السالم ،فاألول يذكر أنه ابن يعقوب ،والثاين
فصلت الكالم يف هذه املسألة(.)3
ينسبه إىل هايل ،وقد ّ
ب) يذكر إنجيل متـى( )4أن املسيح عليه السالم منحدر من نسل سليامن ابن داوود
عليهام السالم ،بينام يذكر إنجيل

لوقا()5

أنه من نسل ناثان ابن داوود عليه

السالم.
ت) يفهم من إنجيـل متـى( )6أن مجيع آباء املسيـح بام فيهم داوود عليه السالم من
ساللة ملوك مشهورين بابليني ،ويفهم من إنجيل لوقا( )7أهنم ليسوا كذلك إال
داوود عليه السالم وابنه ناثان.

 - 1انظر :متى .16/1
 - 2انظر :لوقا .23/3
 - 3انظر :املطلب األول :البشارة باملسيح عليه السالم ونسبه ،من الفصل األول.
 - 4انظر :متى .6/1
 - 5انظر :لوقا .31/3
 - 6انظر :متى .11-6/1
 - 7انظر :لوقا .31-27/3
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ث) يف إنجيل متــى( )1عدد األجيال بني داود واملسيح عليه السالم ستة وعرشون
جيال ،بينام يف إنجيل لوقا( )2عدد األجيال واحد وأربعون.
حتري علامء النصارى واملحققون القدماء يف معضلة نسب املسيح عليه
وقد ّ
السالم ،وعجزوا عن إزالة ّ
وحل هذا اإلشكال ،ومتنوا أن يزول بمرور الزمن ،لكن مل
يتحقق أملهم وما زال االختالف يف نسبه قائام إىل اليوم(.)3
 .2االختالف يف عودة املسيح عليه السالم:
لقد جاء يف إنجيل متــى ( )9/5قول املسيح عليه السالم لتالميذه(( :طوبى
يصب يف
لصانعي السالم ألهنم أبناء اهلل يدعون)) ،و جاء يف إنجيل لوقا ( )25/5كال ٌم ّ
نفس املعنى(( :ألن ابن اإلنسان مل يأت هيلك أنفس الناس بل ليخلص)) ،وكال العددين
يؤكدان أن املسيح عليه السالم رجل سالم يدعو أتباعه إىل نبذ العنف والتحيل بروح
التسامح ،بل نسب إليه ما هو أبعد من ذلك فقد جاء يف إنجيل متــى ( )44/5قوله:
((وأما أنا فأقول لكم :أحبوا أعداءكـم ،باركـوا العنيكـم ،أحسنوا إىل مبغضيكـم ،وصلوا
ألجل الذين يسيئون إليكـم ويطردونكم)) .لكن حقيقة املسألة ال تنتهي هنا ،فقد ورد
يف نفس اإلنجيلني السابقني ما هو عكس ذلك متاما ،جاء يف متــى ( )34/10قول املسيح
عليه السالم(( :ال تظنوا أين جئت أللقي سالما عىل األرض ،ما جئت أللقي سالما بل
سيفا)) ،و قوله يف لوقا ((( :)49-51/12جئت أللقي نارا عىل األرض ،فامذا أريد لو
اضطرمت ،ويل صبغة اصطبغتها وكيف انحرص حتى تكمل ،أتظنوا أين جئت ألعطي
 - 1انظر :متى .17-6/1
 - 2انظر :لوقا .31-23/3
 - 3انظر :رمحة اهلل اهلندي ،خمترص إظهار احلق ،ص.46
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سالما عىل األرض ،كال بل أقول لكم بل انقساما)) ،فهذه النصوص تؤكد عىل عظم
عنف املسيح  بينام النصوص األوىل خالف ذلك متاما؟ فالتناقض بينهم واضح
صارخ ،وال يمكن اجلمع بينهم بأي وجه من الوجوه.
 .3االختالف يف املكان الذي قبض فيه املسيح عليه املزعوم:
يذكر إنجيل لوقـا( )1أن املسيح قد ألقي القبض عليه يف مكان يسمى الزيتون،
بينام إنجيل متــى( )2يقول إن القبض عليه كان يف بستان جثسيامين ،ومن املعلوم أن جبل
الزيتون وبستان جثسيامين ليس مكانا واحدا ،وهذا بشهادة العهد اجلديد( ،)3فال يمكن
للمسيح عليه السالم أن يتواجد يف مكانني يف نفس الوقت ،وهذا التناقض يدل عىل
خطأ أحد النصني أو كليهام.
 .4االختالف يف عدد الذين شفاهم اهلل تعاىل عىل يد املسيح عليه السالم:
جاء يف إنجيل متــى ( )29-30/20يف قصة املريضني الذين شفيا عىل يد املسيح
عليه السالم(( :وفيام هم خارجون من أرحيا تبعه مجع كثري ،وإذا أعميان جالسان عىل
الطريق)) ،كام جاء يف نفس األصحاح((( :)4فتحنن يسوع وملس أعينهام فللوقت
أبرصت أعينهام فتبعاه)) ،ودل هذا عىل أهنام مريضان أعميان اثنان.
نصه(( :ولام جاء إىل العرب إىل كورة اجلرجسيني
جاء يف إنجيل متــى ( )28/8ما ّ
استقبله جمنونان خارجان من القبور هائجان جدا ،))...وقد ّ
دل هذا النص عىل أهنمـا
 - 1انظر :لوقا .54-39/22
 -2انظر :مرقس .46-32/14
 - 3انظر :يوحنا  ،1/18متى  ،30/26مرقس .26/14
 - 4انظر :متــى .43/20
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جمنونان ،وإن حسن الظن بجمع النصني – األوىل والثاين -يمكن القول بأهنام أعميان
وجمنونان(.)1
لكن ورد يف إنجيل مرقس( ((:)2/5()2ولام خرج من السفينة للوقت استقبله
من القبور انسان به روح نجس)) وهي نفس القصة لكن املريض الذي شفي عىل يده
كان جمنونا واحدا ،وهنا يكمن التناقض بني هذه الرواية وروايتي متـى.
 .5االختالف يف التالميذ الذين أعدوا العشاء للفصح:
يروي إنجيل متــى ( )18-17/22قصة التالميذ الذين أمرهم املسيح عليه
السالم بإعداد عشاء الفصح(( :ويف اليوم األول من أيام الفطري ،تقدم التالميذ إىل
اليسوع يسألون :أين تريد أن نجهز لك الفصح لتأكل؟ أجاهبم ادخلوا املدينة واذهبوا
إىل فالن وقولوا له :املعلم يقول أين ساعتي قد اقرتبت ،وعندك سأعمل الفصح مع
تالميذي ،ففعل التالميذ ما أمرهم به اليسوع ،وجهزوا الفصح هنالك)) ،ووجه الشاهد
هنا ورود كلمـة "التالميذ" بصيغة اجلمع ،وهذا يفيد أن املسيح عليه السالم أمر تالميذه
كلهم أو ج ّلهم بإعداد عشاء الفصح.
أما ما ورد يف كل من إنجيل مرقس( )3و إنجيل يوحنا فإن اللذين أعدا العشاء
مها تلميذان اثنان فقط دون غريمها ،فقد جاء مثال يف رواية يوحنا ((( :)7/22وجاء يوم
الفطري الذي كان جيب أن يذبح فيه الفصح ،فأرسل بطرس ويوحنا قائال :إذهابا وجهزا
لنا الفصح)).
 - 1انظر :رمحة اهلل اهلندي ،خمرت إظهار احلق ،ص.67-46
 - 2وقد وردت نفس القصة يف مرقس .52-46/10
 - 3انظر :مرقس .13/14
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وال شك أن هاتني الروايتني -ملرقس ويوحنا -تناقضان الرواية األوىل ملتــى التي
تنص عىل أن كل التالميذ شاركوا يف إعداد العشاء.
وما هذه إال أمثلـة يسرية من التناقضـات واألخطاء الكثرية املوجودة يف العهد
اجلديد( ،)1فلو كانت نصوصه خالصة من عند اهلل تعاىل لام وجد كل هذا االختالف،
وهذا ّ
يدل عىل عظم التأثري البرشي عىل اإلنجيل ،قال تعاىل     :
(           النساء.)82

املطلب الثامن :أنواع التحريف
ال شك أن كثرة التناقضات واألخطاء الواردة يف اإلنجيل راجعة إىل تعرضه
للتحريف( ،)2وينقسم هذا التحريف إىل قسمني اثنني ،حتريف حريف وحتريف معنوي،
ولقد ذكر رمحة اهلل اهلندي يف كتابه إظهار احلق أسباب وقوع هذا التحريف ،حيث يمكن
إمجال أمهها فيام ييل:
 .1التحريف احلريف :وينقسم إىل قسمني:
القسم األول :التحريف غري القصدي.

 - 1وقد أحىص رمحة اهلل اهلندي يف كال العهدين أكثر من مائة غلط ،انظر :إظهار احلق ،رمحة اهلل
اهلندي.353/2 ،
 - 2والعجيب أن الكتاب املقدس يشهد عىل نفسه بالتحريف ،جاء يف إرميا ( :8/8كيف تقولون نحن
حكامء ورشيعة الرب معنا؟ حقا إىل الكذب حوهلا قلمة الكتبة الكاذب) ،وجاء يف إرميا (:36/23أما
وحي الرب فال تذكروه بعد ،ألن كلمة كل إنسان تكون وحيه ،إذ قد حرفتم كالم اإلله احلي رب
اجلنود إهلنا).
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أ) خطأ النساخ وسهوهم:
 خطأ يف اإلمالء ،أي أن الناسخ مل يفهم ما أميل عليه فكتب العبارات أوالكلامت خطأ.
 تشابه احلروف العربانية واليونانية ،فكتب أحدمها بدل اآلخر. انتقال الناسخ من موضع آلخر سهوا. إسقاط الناسخ بعض الكلامت سهوا. إدخال عبارة احلاشية مكان املتن ،وهذا راجع إىل جهل الكاتبني وغفلتهم.ب) نقصان النسخة املنقول عنها:
 انمحاء رسوم احلروف. امتزاج رسم الكلامت ،واحلروف ببعضها البعض. بعض الفقرات املرتوكة كانت مكتوبة عىل احلاشية بال عالمة تدل عىل موضعنقصاهنا ،فاجتهد الناسخ يف ترتيبها.
ت) اإلصالح والتصحيح اخليايل:
 َف ِهم النَّ ِاسخ العبارة الصحيحة أهنا ناقصة ،فصححها ظنّا منه أهنا خاطئة.
َ
 بعض املحققني مل يكتفوا بإصالح الغلط ،وبدلوا العبارات الفصيحةبعبارات غري فصيحة ،وأسقطوا الفضول من الكالم واأللفاظ املرتادفة.
 أهنم سووا الفقرات املتقابلة باعتبار املعاين ،فجعلوها متساوية ،فالزائدنقصوه إىل القليل ،أو القليل زادوه ،وهذا الترصف وقع يف األناجيل
خصيصا ،وألجل ذلك كثر اإلحلاق يف رسائل بولس لتكون العبارات التي
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نقلها عن العهد القديم مطابقة للرتمجة اليونانية ،وهذا هو أكثر الوجوه
وقوعا.
-

أن بعض املحققني جعلوا عبارات العهد اجلديد مطابقة للرتمجة الالتينية)1(.

القسم الثاين :التحريف القصدي.
ال شك أن هذا التحريف هو األشنع ،نظرا لام فيه من تعمد وجرأة عىل
النصوص املقدسة والكذب عىل اهلل عز وجل ،قال تعاىل      :

(              الزمر ،)32و قال
أيضا              :
(              هود .)18

وقد يتساءل الباحث عن سبب استطالة أهل الكتاب عىل نصوص املقدسة؟
وواقع احلال أن الكثري من أصحاب الفرق النرصانية املنحرفة حاولوا تربير مذهبهم،
فقاموا بتغيري النصوص بام يوافق أهواءهم ،ويذكر صاحب إظهار احلق أن أعظم
املحرفني هم الغالة من املبتدعني ،الذين حرفوا قصدا لتأييد حججهم وعقائدهم،
ولدفع التعارض عنها(.)2
 .2التحريف املعنوي:
يصب يف نفس سياق التحريف احلريف ،فإنه رصف
شأنه شأن آخر ،وإن كان
ّ
الكالم عن خالف املعنى املراد ،وهذا التحريف سهل مقارنة بالتحريف احلريف ،ألنه ال

 - 1رمحة اهلل اهلندي ،خمترص إظهار احلق ،ص.90-77
 - 2انظر :املرجع نفسه ،ص.90
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حيتاج إىل تغيري العبارات أو الكلامت التي قد ينتبه إليها بعض املنصفني من النصارى
الغيورين عىل دينهم ،باإلضافة إىل أنه ال يتطلب درجة علمية كبرية من طرف املحرف،
وال اطالع معمق عىل نصوص العهدين ومعانيهام.
ويمكن تقسيم هذا النوع من التحريف إىل قسمني مها:
القسم األول :حتريف معنوي ُمنهج
نص بمعنى معني
هو أن تتفق الكنيسة أو أحد املذاهب أو فرقة معينة عىل تأويل ّ
خمالف للمعنى احلقيقي املقصود منه ،كفعل النصارى ببشارة حممد صىل اهلل عليه وسلم
ختص عيسى عليه السالم.
الواردة يف سفر التتنية ( ،)1وزعمهم أهنا ّ
القسم الثاين :حتريف معنوي عشوائي
هو رصف الكالم إىل أي معنى آخر -متبادر -غري املعنى املراد ،ومبناه اهلوى
النابع عن العصبية املذهبية والدينية ،وكث ٌري ما يستعمل هذا النوع من التحريف غالة
النصارى لالنتصار إىل عقائدهم أو دفاعا عنها ،وإن كان هذا التأويل غري متفق عليه يف
أواسط مذهبهم؛ بل قد يكون اختيارا شخصيا حمضا ،ويف غالب األحيان ال يبايل أكثرهم
إن كان موافقا للعقل أم ال ،ولسان بعضهم يقول الغاية تربر الوسيلة( ،)2وكثريا ما
يستعمل القسيسني هذا النوع من التحريف املعنوي يف املناظرات عندما يوضعون أمام

 - 1انظر :التتنية .22-17/18
 - 2جاء فيام ينسب إىل بولس يف رسالته إىل رومية ( (( :)3/8فإنه إن كان صدق اهلل قد ازداد بكذيب
ملجده فلامذا أدان بعد كخاطئ؟ )) ،فبولس يربر الكذب إن كان يزيد يف جمد اهلل ،فال يستغرب بعد
ذلك إقبال كثري من النصارى عىل خداع الناس بطمس احلقائق ،وحتريفه كتبهم بشتى الوسائل.
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فارين من
احلقائق ،فتجدهم يلوون أعناق النصوص إىل أي معنى تبادر إىل أذهاهنمّ ،
الفضيحة بإظهار احلق.
واملتأمل يف تاريخ تعاطي النصارى للتحريف حرفيا كان أو معنويا ،جيد أهنم
قد مارسوه ضد بعضهم البعض أوال ،ولكي تنترص كل فرقة لنفسها ،لكن هذا التحريف
يبلغ أشدّ ه وذروته عندما يتعلق األمر باملسلمني ،فال يستطيع أحد أن ينكر تبحر عدد
معترب من علامء اإلسالم يف دراسة النرصانية ،وبالتايل إحاطتهم بدسائس القديسني،
وهذا ما دفعهم إىل االجتهاد يف التحريف خوفا من اإلسالم وعلامئه الذين كشفوا الكثري
من خبايا الكنيسة ،وقد سقط قناع املحرفني من أهل الكتاب لام بعث اهلل نبيه حممد صىل
اهلل عليه وسلم ،قال

اهلل تعاىل        :

            
(      الامئدة .)15

وقد ّبني اهلل تعاىل يف كتابه أنواع وطرق حتريف أهل الكتاب لكتبهم ،فال يوجد
فصل يف ذلك مثل القرآن الكريم.
من ّ
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املبحث الثاين :أثر بولس يف حتريف النرصانية
يعترب بولس أهم شخصية يف تاريخ هذا الدين بعد املسيح عليه السالم ،إذ يعترب
املهندس األعظم للنرصانية احلديثة فهو الذي وضع قوانينها وأسسها ،وهو أبرز كتاب
العهد اجلديد إذ ينسب إليه أكثر من نصفه .وتكمن أمهية هذه الشخصية وخطورهتا يف
نجاحها يف نقل النرصانية من دين توحيد إىل دين رشكي شبه وثني -كام سيأيت بيناه إن
شاء اهلل -كام أن بولس قد اكتسب مكانة عظيمة يف عقول النصارى وقلوهبم ،حيث
أصبحوا ال يفهمون دينهم إال عن طريق تعاليمه.
وسأتناول من خالل هذا املبحث إن شاء اهلل تعاىل ترمجة بولس ونشأته ،والبيئة
التي تأثر هبا ،وكيفية تنرصه ،ودعوته ،وأهم ما جاء به من عقائد ورشائع ،باإلضافة إىل
معرفة السبب الذي دفعه لتحريف النرصانية.
املطلب األول :نشأة بولس
 .1نسبه ومولده
بولس ال َطرس ِ
ويس لقب كذلك نظرا ملسقط رأسه الذي كان يف بلدة
م

طرسوس()1
َ

َ م

اليونانية ،وهي تقع جنوب تركيا حاليا(. )2

 -1طرسـ ـ ـ ــوس بفتح الطاء والراء ،وسـ ـ ـ ــينني مهملتني بينهام واو سـ ـ ـ ــاكنة ،كلمة عجمية رومية ،قيل:
ســميت بطرســوس نســبة إىل طرســوس بن الروم بن اليفز بن ســام بن نوح عليه الســالم ،انظر :ياقوت
احلموي ،معجم البلدان.28/4 ،
 -2وهي غري طرسـ ــوس بسـ ــكون الراء ،التي هي مدينة تقع يف شـ ــامل رشق سـ ــوريا حاليا ،انظر :حممد
البار ،دراسة معارصة يف العهد اجلديد والعقائد النرصانية ،ص ،200املرجع السبق.28/4 ،
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وكان اسمه العربي شاؤول أي املطلوب وإنام اشتهر ببولس عند غري اليهود(،)1
ويسميه النصارى القديس بولس أو بولس الرسول تعظيام لشأنه بجعله رسوال لألمم،
ورفعا ملقامه إىل درجة النبوة.
ولد بولس من أبوين هيوديني فريسيني ،فقد جاء يف سفر أعامل الرسل قوله(( :أنا
رجل هيودي ولدت يف طرسوس كيليكية ولكن ربيت يف هذه املدينة – أورشليم)2(.))-

ويذكر قاموس الكتاب املقدس أن عائلته كانت من أرشف اليهود وأقل أحواهلا أهنا
مل تكن فقرية)3(.

وحقيقة األمر أن بولس مل يكن حريصا وال فخورا بذكر أصله -أي من مدينة
طرسوس -البعيد عن القدس )4(،-وهذا ليكون أكثر قبوال لدى الكنيسة املقدسية ،فإن
القدس كانت حتتل مكانة معتربة يف نفوس اليهود لكوهنا قبلة لعلوم الناموس والرشيعة؛
ُما يزيد يف رشف االنتساب إليها.
لقد اختلف الباحثون واملؤرخون يف تاريخ والدته ،فقد نقلت رواية عىل أنه ولد سنة
2م ،وقيل ولد سنة 5م ،وذكر ول ديورنت يف كتابه قصة احلضارة أنه ولد حوايل السنة
العارشة للميالد(ّ ،)5
املرجح أن بولس
ولعل الصواب اجلمع بني هذه األقوال ،فإنه من
ّ

 -1انظر :نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس ،ص .196ذكر ول ديورنت أن شاؤول اسم
عربي مرادفه بولس يف اللغة اليونانية ،انظر :قصة احلضارة ،ول ديورنت.249/11،
 -2أعامل الرسل.2/22
 -3انظر :قاموس الكتاب املقدس ،ص.196
 -4انظر :ماكبي ،بولس وحتريفه املسيحية ،ص.16
 -5انظر :ول ديورنت ،قصة حضارة.249/11 ،
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ولد يف العقد األول من بداية التاريخ امليالدي وال أقول ميالد املسيح ألنه بدوره حمل
خالف.
 .2بيئته وموطنه:
ملعرفة امليول العقدية والفكرية والنفسية ألي شخص من األشخاص ،البد من
معرفة البيئة التي نشأ فيها ،واملوطن الذي تربى وترعرع فيه ،ألنه ما من إنسان إال ويتأثر
بمحيطه ،فإنه من األمهية بمكان معرفة البيئة التي عايشها بولس ،السيام وأهنا تساعد إن
شاء اهلل تعاىل يف فهم الكثري من األفكار والعقائد التي هنجها بعد تنرصه.
ذكرت آنفا أن بولس ولد يف طرسوس ،حيث كانت هذه املدينة حلقة وصل بني
هضبة آسيا الصغرى -تركيا احلالية  -وبني الشام ،وقد ساهم موقعها اجلغرايف يف
إعطائها زمخا جتاريا كبريا من خمتلف البلدان ،اليونان وإيطاليا والشام وقربص وفينيقيا
ومرص( ،)1وهذا ما جعلها أيضا ملتقى لشتى العقائد واألفكار واألديان.
وقد حاول ملوك الشام املتعاقبني عىل املنطقة أن يصبغوها بصبغة إغريقية ،غري
ّ
لتجذر هذه األديان فيها (.)2
أن املعتقدات الرشقية بقيت سائدة نظرا
وقد كان التأثري اليوناين ملموسا يف اجلانب الديني حيث انترشت فيها مدارس
فلسفية تشبه اجلامعات ،يقول جنيبري معلقا عىل معلمي تلك املدارس" :كان أساتذة هذه
الدراسات ينتمون إىل املذهب الرواقي ،ويبدو أهنم مل يكتفوا بغرس تعاليم هذا املذهب
يف أذهان الطلبة الذين يتابعون حلقاهتم ،بل راحوا ينرشون مبادئه األساسية وقضاياها

 -1انظر :شارل جنيبري  ،املسيحية نشأهتا وتطورها ،ص.68
 -2انظر :املرجع نفسه ،ص. 68
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األوىل وشعاراته املثرية ،بل وروحه ،عىل نطاق أوسع يف شبه (محلة تبشريية) ذات طابع
شعبي يتفق مع طرق تفكري اجلامهري"( )1وقد خلص جنيبري بعد هذا أن بولس كان ذا
علم باملبادئ األوىل يف الفلسفة الرواقية ،وباألساليب اخلطابية الشائعة لدى املفكرين
اليونان وهذا بغض النظر عن إمكانية انتامئه إىل هاته املدارس ألن فلسفتها وتعاليمها
كانت ذات رواج يف جمتمعه آنذاك)2(.

وقد ساعدت هذه البيئة اإلغريقية يف تع ّلم بولس ال ّلغة اليونانية ،ولكن مستواه
يف هذه اللغة كان متواضعا ،ويدل عىل ذلك أسلوبه يف املخطوطات التي تنسب إليه.
وفيام يتعلق باألديان والعقائد التي كانت منترشة يف طرسوس وما جياورها ،فإن
األورف ّية كانت ذات رواج كبري يف تلك املنطقة ،واألورفيّة هي دين وثني نشأ يف اليونان
القديم قبل القرن السادس للميالد ،تؤمن بتعدد اآلهلة ،وأن هلإ الزمن (كورونوس)
وضع بيضة ،خرج منها ابنه هلإ النور واحلب (فانس) ،وكذلك االعتقاد باخلطيئة
واحلاجة إىل تكفريها ،وتؤمن أيضا بموت (أورفيوس) ووالدته جمددا ،ومن شعائرها
األساسية إيثار حياة الزهد والتصوف ولبس الصوف واحلد من النشاط اجلنيس)3(.

ومن بني ُميزات آهلة تلك املنطقة ،ميزة تلفت االنتباه؛ وهي املعتقد السائد بأهنم
كانوا يموتون يف مواسم معينة من السنة ،ثم يبعثون يف مواسم أخرى ،فيشغلون يف
نفوس املؤمنني هبم مشاعر األسى العميق ،ثم يستثريون لدهيم مظاهر الفرح التي تكاد

 - 1املرجع نفسه ،ص.69
 - 2انظر :املرجع نفسه ،ص.69
 - 3انظر :ول ديورنت ،قصة احلضارة.249/11 ،
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تصل إىل حد اجلنون ،ومن خصائصها أهنا تشبه البرش يف مظهرها ،ويف حاهلا بتعرضها
للفناء)1(.

باإلضافة إىل املعتقدات اليوناية ،فإن أناس تلك املنطقة كانوا يعبدون آهلة رشقية
مثل( :ميرتا) اإلله الفاريس الذي يمثل الشمس؛ ابن اإلهلة العذراء (أناهيتا).
هذه باختصار عن طبيعة األديان واألفكار التي كانت منترشة يف هذه املنطقة،
وطرسوس بالتحديد ،ويرجع هذا التنوع الفكري إىل موقعها املتميز الذي كان ملتقى
لشتى الثقافات والعقائد.
وقد نشأ بولس يف ظل هذه املؤثرات ،التي كانت هلا أثر كبري يف تكوينه ،هلذا وصف
ومي املواطنة.
بأنه هيودي الدين ،يوناين الثقافة ،مر ُّ
 .3تعليمه:
لقد سامهت طرسوس وما فيها من علوم وفلسفة يف التعليم األويل لبولس،
فباإلضافة إىل العربية التي كانت لغة آبائه من اليهود ،فإن تعلمه لليونانية ساعده كثريا
يف فهم املبادئ األساسية للفلسفة الرواقية.
وكغالبية الفريسيني كان أبوه حريصا عىل تعليم ابنه مبادئ الناموس والرشيعة،
فأرسله إىل أورشليم ،ويذكر سفر أعامل الرسل أنه تعلم عىل يد رجل اسمه غامالئيل(،)2
والذي كان من أشهر معلمي الناموس ومفرسيه.

 - 1انظر :جنيبري ،املسيحية نشأهتا وتطورها ،ص.71
 -2انظر :اعامل الرسل.3/22
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ويذكر نفس السفر أنه تعلم صناعة اخليام عىل يدي حرفيني ) 1(،وهذا يدل عىل أنه
مر بفرتة صعبة دفعته إىل طلب الرزق باحرتاف.
ّ
ويمكن إمجال طبيعة فكر بولس ونفسيته وثقافته وشخصية فيام ييل:
تنرصه.
 كان هيودي الديانة قبل ّ كان عىل دراية بالعربية واآلرمية واليونانية. تش ّبع بمبادئ الفلسفة اليونانية ،والفلسفة الرواقية بالتحديد. تأثر بمختلف العقائد واألديان الوثنية املنترشة يف طرسوس مسقط رأسه. أحاط بمبادئ الرشيعة اليهودية والناموس (التوراة). متكن من أساليب معلمي اليهود يف املناقشة واجلدال(.)2 كان مفرسا ماهرا للناموس حيث امتاز تفسريه باالعتامد عىل الطابعالشخيص(.)3
 قدرته البالغة للمزج بني الثقافات والعقائد واألفكار. تأقلمه يف خمتلف األوساط والبيئات. كان متعصبا ألفكاره ،ال يساوم يف قناعاته وأهوائه طرفة عني. نفسيته معقدة؛ مجعت بني حب الناموس اليهودي واستعامل املكر واخلداعمع أعدائه.

 -1انظر :اعامل الرسل.3/18
 -2انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص.345
درة احلداد ،فلسفة املسيحية ،ص.272
 -3انظر :يوسف ّ
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 براعته يف اخلروج من خمتلف الورطات(.)1 كان ذكيا يف حتقيق رغباته ،حكيام يف الوصول إىل غاياته. كان حيسن اخلطاب ومراوغة الكالم ليستجلب مودة الناس. كان مبدعا يف استعامل العاطفة يف دعوته.قال عليه ول ديورنت ":كان عقله من طراز شائع كثريا بني اليهود :كان فيه من
نفاذ البصرية ،وشدة االنفعال أكثر ُما فيه من الدماثة والظرف ،وكان فيه من اإلحساس
القوي اخليال أكثر ُما فيه من نزاهة احلكم والنظرة املوضوعية إىل األشياء"()2

إن اجتامع كل هذه العوامل يف شخصية بولس العبقرية ساعدته عىل ِف ْع ِل ِفع َلتِه
التي َف َعل ،فكأنام وجد لذلك ،بل خلقه اهلل تعاىل فتنة للنصارى.
املطلب الثاين :اضطهاد بولس للنصارى
لقد كان بولس هيوديا غيورا عىل دينه ،ودفعته غريته وعصبيته يف بادئ األمر أن
يكون من أكرب املحاربني للنرصانية وأتباعها املتنامني ،وهو يعرتف يف رسائله بذلك.
يقول بولس عن غريته وهيوديته(( :وكنت أتقدم يف الديانة اليهودية عىل كثري من
أترايب يف جنيس إذ كنت أوفر غرية يف تقليدات أبائي))(.)3

 -1انظر :صالح العجاموي ،نرصانية عيسى عليه السالم ومسيحية بولس ،ص.143
 -2ول ديورنت ،قصة حضارة.251/11 ،
 -3غالطية .14-13/1
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ويروي بولس عن نفسه كيف كان يضطهد النصارى ،حيث كان أول ظهور له
يف حادثة رجم النرصاين إستفيانوس( ،)1فقد جاء يف أعامل الرسل ((:وأخرجوه خارج
املدينة ورمجوه ،والشهود خلعوا ثياهبم عند رجيل الشاب يقال له شاول))( ،)2ويف هذه
احلادثة شارك بحراسة ثياب الرامجني.
وجاء يف موضع آخر أنه كان راضيا بقتله( ،)3وهذه القصة ال تعرب عن كل ما كان
مي ِكنّه صدر بولس ضد النصارى ،وإنام كان هذا مثاال يسريا من عداوته الشديدة ألتباع
هذا الدين اجلديد.
لقد ارتقى بولس تدرجييا يف محالت االضطهاد التي قادها اليهود ضد النصارى إىل
أن أصبح يقوم بدور رئييس فيها ،ويروي أعامل الرسل احلملة العظيمة التي تعرضت هلا
كنيسة القدس وأتباعها(( :وحدث يف ذلك اليوم اضطهاد عظيم عىل الكنيسة التي يف
أورشليم فتشتت اجلميع يف كور اليهودية والسامرة ماعدا الرسل))( ،)4فبعد هذه احلملة
فر الكثري من النصارى بدينهم خارج القدس.
ّ

 -1إستفيانوس :يعتربه النصارى أول شهداء النرصانية ،يرتجح أن لغته وثقافته كانت اليونانية،
انتخب ليقوم بخدمة و توزيع الصدقات عىل فقراء أورشليم ،يصفه العهد اجلديد بأنه رجل ُمتلئ
باإليامن واحلكمة ،وقيل أنه كانت جتري عىل يديه خوارق وكرامات ،د ّبر له اليهود مكيدة فاهتموه
بالتجديف ورمجوه ،وحرض عملية رمجه بولس حيث كان حيرس ثياب الرامجني راضيا بفعلهم .انظر:
أعامل الرسل  ،1/8 ،58/7 ،14-2/6نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس ،ص.63
 -2أعامل الرسل .58/7
 -3انظر :أعامل الرسل .1/8
 -4أعامل الرسل .1/8
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ومن احلوادث التي تدل عىل عدائه الشديد للنصارى وتتبعه هلم ما ورد يف أعامل
الرسل أيضا(( :وأما شاؤول فكان يسطو عىل الكنيسة وهو يدخل البيوت وجير رجاال
ونساء ويسلمهم إىل السجن))( ،)1فلم يكن يفرق بني الرجال والنساء ،بل كان ال يرقب
فيهم إ ًّ
ال وال ذ ّمة.
لقد كانت عالقة بولس بالسلطة وباحلاكم الروماين عىل وجه التحديد عالقة جيدة،
حيث كان بولس ينادي بطاعة احلاكم وعدم اخلروج عليه ،بل "كان يساعد السلطان
الروماين الوثني عىل تقييد املسيحيني واليهود من بني جلدته بقيود الذل واهلوان
(العاملة)"( )2واالنسياق الكامل إلرادة احلاكم ،جاء يف رسالته(( :لتخضع كل نفس
للسالطني الفائقة ألنه ليس سلطان إال من اهلل والسالطني الكائنة هي مرتبة من اهلل.
حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب اهلل واملقاومون سيأخذون ألنفسهم
دينونة))( ،)3والشك أن هذا الغلو يف دعوة بولس لطاعة احلاكم كان من ورائه أغراضا
خفيةّ ،
لعل أبرزها حتريشه بالعدو املشرتك للرومان واليهود – أي النصارى ،ألن اليهود
كانوا السبب الرئييس يف محل الرومان عىل اضطهادهم -وقد نجح يف ذلك إىل حد بعيد.
تنرص بولس
املطلب الثالثّ :
 .1حادثة طريق دمشق:
لقد تسببت محالت االضطهاد التي شنها اليهود والرومان إىل فرار الكثري من
النصارى من بيت املقدس ،وقد اجتهت طائفة منهم صوب دمشق ،وهنا مل يرتدد بولس
 -1أعامل الرسل .3/8
 -2بوخاروف ،املسيحية دين اهلل الذي أنزله عىل املسيح أم هي ديانة بولس ،ص.31
 -3لرومية .2-1/13
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يف مالحقتهم بعد ما طلب اإلذن من رئيس الكهنة ،فقد جاء يف أعامل الرسل (1-/9
(( :)2أما شاول فكان مل يزل ينفث هتددا وقتال عىل تالميذ الرب ،فتقدم إىل رئيس
الكهنة .وطلب منه رسائل إىل دمشق إىل اجلامعات حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجاال
أو نساء يسوقهم موثوقني إىل أورشليم)).
ويف طريقه إىل دمشق ادعى بولس أنه وقع له حادث عظيم ،حيث أعلن أنه رأى
املسيح عليه السالم( ،)1وكانت هذه الرؤية بمثابة نقطة حتول يف حياته ،فدخل عىل إثرها
يف النرصانية ،وحتول من أشدّ أعدائها إىل خادم مثايل للمسيح.
تعترب هذه احلادثة ذات أمهية بالغة ،فهي مربط الفرس يف مسألة بولس وحمل نزاع
كبري بني مثبت وناقد وناف ،وللخوض فيها بموضوعية تارخيية البد من الوقوف عند
خمتلف الروايات التي تناولتها ،ودراستها دراسة مقارنة عىل سبيل استقصاء احلقيقة ،فإن
معرفة مدى صحة أو عدم صحة هذه احلادثة يرتتب عليها مسائل مهمة ،أمهها معرفة
السبب أو األسباب احلقيقية لتنرص بولس.
لقد جاء يف رواية أعامل الرسل ( )3-9 /9وصف حادثة طريق دمشق(( :ويف ذهابه
حدث أنه اقرتب إىل دمشق فبعثه أبرق حوله نور من السامء ،فسقط عىل األرض وسمع
صوتا قائال له شاول لامذا تضطهدين .فقال من أنت يا سيد .فقال الرب أنا يسوع الذي
أنت تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخس .فقال وهو مرتعد ومتحري يا رب ماذا
تريد أن تفعل .فقال له الرب قم وادخل املدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل .وأما
الرجال املسافرون معه فوقفوا صامتني يسمعون الصوت وال ينظرون أحدا ،فنهض

 -1انظر :أعامل الرسل.18-12/26 ،12-6/22 ،9-3/9
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شاول عن األرض وكان وهو مفتوح العينني ال يبرص أحدا .فاقتادوه بيده وأدخلوه إىل
دمشق .وكان ثالثة أيام ال يبرص فلم يأكل ومل يرشب)).
وقد وردت نفس القصة يف موضعني آخرين من أعامل الرسل ،الرواية الثانية يف
اإلصحاح الثاين والعرشين ،والثالثة يف اإلصحاح السادس والعرشين ،والالفت للنظر
أن هنالك اختالفا بني الروايات الثالث البعض منها يرقى إىل درجة التناقض ،نستطيع
أن نجملها يف اجلدول التايل:
الرواية األوىل
(أعامل الرسل )9-3/9

الرواية الثانية
(أعامل الرسل )12-6/22

الرواية الثالثة
(أعامل

الرسل

)18-12/26
فسقط عىل األرض

فسقطت عىل األرض

يسمعون الصوت

لكنهم مل يسمعوا صوت

وال ينظرون أحدا

والذين كانوا معي نظروا

سقطنا مجيعا عىل
األرض

(ال يوجد ذكر لسامع
املسافرين للصوت)

(أي املسافرون معه)
فقال الرب أنا يسوع
الذي

أنت

النور
فقال يل أنا يسوع

تضطهده النارصي....
فقال يل الرب قم......

(ال يوجد ذكر لنظر
املسافرين للنور)
فقال أنا يسوع
( ال يوجد وصف
يسوع بالرب البتة)
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(الكاتب يصف يسوع
بالرب)

(الكاتب ال يصف يسوع
بالرب بطريقة مبارشة).

وهذه التناقضات تطرح تساؤالت وفرضيات:
لامذا كل هذه التناقضات يف أهم حادثة يف حياة بولس؟
لامذا هذه احلادثة مل يروهيا كاتب آخر من كتاب العهد اجلديد إال بولس عن نفسه -
وهذا يف حال نسبة أعامل الرسل إليه-؟ فال توجد شواهد أخرى من غري أسفاره.
وكيف يمكن أن يتناقض صاحب هذه احلادثة يف روايتها عن نفسه يف ثالثة مواضع؟
وما يمكن قوله أنه من البدهيي أن االختالف يف روايات هذه القصة تشكّك يف مدى
صحة احلادثة التي أصبح بولس عىل إثرها رسوال ،وبالتايل فإهنا تضفي الغموض
تنرصه وصدق نواياه بادعائه أنه رسول األمم.
بدورها عىل حقيقة ّ
تنرص بولس:
 .2أسباب ُّ
تنرص بولس من أهم ما يمكن معرفته حول هذه الشخصية ،فإن
إن اإلحاطة بأسباب ّ
فهـم
هذه األسباب يفتح الطريق إلدراك مسائل مهمة أمهها :إدراك الغايات من وراء
اعتناقه للنرصانية ،ومعرفة ما كان هيدف إليه من العقائد واألفكار التي أدخلها يف دين
املسيح عليه السالم.
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لقد انقسم الباحثون يف السبب الذي دفعه إىل تغيري دينه هبذه الرسعة ،والشك أن
دخوله املفاجئ يف النرصانية التي حارهبا يف شبابه؛ وتركه لفريسيته األصولية ،كان بمثابة
طفرة أثارت الكثري من الفرضيات ،ويمكن إمجال أهم األقوال يف أسباب َتنَ ُّرصه فيام ييل:
القول األول :الدافع النفيس والعاطفي
يتفق أصحاب هذا الرأي عىل أن بولس كان يف حالة نفسية وعاطفية مهدت له
غري املفاجئ ،ولكن ختتلف آراؤهم يف حتديد هذه احلالة بدقة ،وأهم ما
الطريق هلذا ال َّت ُّ
ذهب إليه الباحثون يف تشخيصها:
أ -خيبة أمل بولس عندما مل يستطع أن يصبح حاخاما شهريا ،حيث كان جمرد أداة
(رشطي) يف يد الكاهن األكرب ملعبد القدس(ُ )1ما دفعه إىل الدخول يف النرصانية بحثا
عن جمد ورياسة افتقدها يف هيوديته.
ب -أنه من خالل اضطهاده السابق لتالميذ املسيح تأثر هبم وبدعوهتم(. )2
ت -بسبب مشاكل عاطفية وفشله يف الزواج)3(.
ث -تراكمت فيه جمموعة من املؤثرات النفسية)4(:

 قبوله للنزعات والنفحات الصوفية. -تأثره بأساتذته اليهودُ ،ما جعله يعتقد بقرب حلول ُملكة اهلل.

 -1انظر :هيم ماكبي ،بولس وحتريف املسيحية ،ترمجة سمرية عزمي الزين ،ص44
 -2جستنيه ،حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ ،ص.146
 -3املرجع نفسه ،ص.146
 -4انظر :جنيبري ،املسيحية نشأهتا وتطورها ،ص.98-97
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عودته عىل قبول فكرة ( املنقذ).
 تأثره بالبيئة الوثنية التي نشأ فيها ،حيث ّ كان غري قادر عىل مقاومة وتغيري اخلطايا النابعة من الرشيعة اليهودية.يقول جنيبري شارحا هلذا الرأي" :بولس كان موضع نوعني من التأثريات املمهدة
لألزمة التي جعلت منه مسيحيا بالقوة وداعية للمسيحية باإلرادة فأما (األول) من نوعي
التأثريات املمهدة فهو يقوم يف حتليله النهائي عىل عاملني ،واحد منهام هو فكرة (املنقذ)
التي مل يتعلق هبا بولس يف البداية ،وإن كانت مالزمة لذكريات طفولته وقريبة ،يف بعض
جوانبها ،من األمل يف حلول ُملكة اهلل الذي يراوده باعتباره هيوديا من أهل املهجر،
والعامل اآلخر هو :جتربته الفريسية للرشيعة اليهودية ،وما خلفته فيه هذه التجربة من
رهبة وقلق أمام اخلطايا املحيط( )1به من كل جانب والتي مل يكن يقدر عىل جتنبها أما
(ثاين) نوع من التأثريات املمهدة فركيزته مظاهر اليقني املسيحي (اهليليني) الذي يعتمد
عىل حترر اإلنسان من اخلطيئة ثم عىل اخلالص بواسطة (السيد عيسى) )2(".فهذا الرتاكم
من خمتلف املؤثرات الداخلية واخلارجية يف نفسية بولس دفعه إىل التحول هبذه الصورة
املفاجئة بحسب رأي جنيبري.
القول الثاين :املعجزة اإلهلية
يؤمن أصحاب هذا القول بحقيقة املعجزة التي حدثت لبولس يف طريقه إىل دمشق،
وفيام يتعلق بالروايات املتناقضة بشأن هذه الرؤية ،فإما يعتمدون عىل رواية أو روايتني
دون باقي الروايات ،أو حياولون اجلمع بينها ،متجاهلني اإلشكاالت الناجتة عن ذلك،
ومستندهم الرئيس بحسب زعمهم صدق بولس يف إيامنه ،فال يمكن تصور رجل أمىض
 - 1قد يكون خطأ مطبعي ،الصواب :املحيطة.
 - 2املرجع نفسه  ،ص99
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نصف عمره بالتظاهر باإليامن والدعوة إىل دين ليس مقتنع به ،باإلضافة إىل نجاحه يف
دعوته ،حيث كان بمثابة تربير وتأكيد هلذه املعجزة التي حدثت له.
مر القرون التي
والشك أن إثبات هذه الرؤية ظل مذهب الكنيسة الثالوثية عىل ّ
خلت بعد بولس ،فال يقبل عندها التشكيك يف حادثة مغ ِّ َريت عىل إثرها مالمح
النرصانية ،لتصبح مالئمة لعقيدة التثليث ،بل إن نفيها هو نفي جلميع ما جاء به بولس
من عقائد ،وهذا ما ال تقبله الكنائس الكربى  -الكاثوليكية ،األرثودكسية ،الربوتستنتية
– البتة ،فال نقاش يف أمر بني عليه التثليث ولو كان باطال.
القول الثالث :احلالة املرضية
ذهب بعض املحققني إىل أن بولس يف رحلته تعرض إىل مرض ،دفعه إىل خت ّيل
وخيتلف يف تشخيص هذا
املسيح وما أحاط به من نور عىل أنه معجزة حقيقية حدثت له ،م
املرض عىل النحو التايل:
أ) اهللوسة ( :)Hallucinationمن املحتمل أن بولس قد أصيب هبذه اهللوسة
يف طريقه إىل دمشق ،حيث يتخيل صاحبها أشياء وأمورا ليست واقعية ،ويف الكثري من
األحيان يكون منشأ هذه اخلياالت نتيجة أفكار وأماين ورغبات كامنة يف نفس املهلوس،
واملتأمل يف حياة بولس ونفسيته جيد أهنا كانت حافلة بالطموح واألفكار والرغبات من
هذا القبيل ،وبالتايل رؤيته قد تتوافق مع هذه احلاله املرضية والشعورية ،و هو دافع
تفسريها عىل هذا النحو.
ب) رضبة شمس ( :)Coup de chaleurيرى البعض أن بولس يف رحلته
تعرض إىل رضبة شمس (فرط يف احلرارة) ذبذبت حواسه ،ومن
الشاقة يف الصحراء ّ
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املمكن أهنا أدت به إىل اإلغامء ،فتخ ّيل عىل إثرها احلادثة التي رواها عن املسيح عليه
السالم (.)1
ج) الرصع ( :)Epilepsieوهذا احلال يمتاز عن َسابِ َقيْه بفقدان الوعي الكيل
للمصاب ،وله نصيب يف احتامل أن بولس قد أصيب به ،ألن رواية أعامل الرسل( )2تشري
إىل سقوطه عىل األرض.
رجح ول ديورنت أن بولس قد أصيب ببعض  -أو مزيج من -احلاالت
وقد ّ
التي أوردهتا ،حيث يقول معلقا عىل احلادثة" :ولعل ما قاساه من التعب يف سفره الشاق
الطويل يف شمس الصحراء الالفحة ،أو لعل ومضة برق يف السامء ناشئة من شدة
احلرارة ،لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر يف جسم ضعيف ربام قد يكون مصابا
بالرصع ،ويف عقل يعذبه الشك واإلجرام ،فدفع بالعملية التي كانت جتري يف عقله
الباطن إىل غايتها"(.)3
القول الرابع:التأثري الشيطاين
وهذا الرأي يفرس ما حدث لبولس أنه ظاهرة شيطانية ،بمعنى أن شيطان أ ّثر
عليه ،وفيه احتامالن :إما أن إبليس ّ
جتىل له يف الطريق ،وإما حدث له رصع شيطاين،
والتفصيل فيهام عىل النحو التايل:

 -1انظر :ول ديورنت ،قصة احلضارة  ،252/11بربارا برون ،نظرة عن قرب يف املسيحية ،ص.20
 -2انظر :أعامل الرسل . 12-6/22 ،9-3/9
 -3انظر :ول ديورنت ،قصة احلضارة .252/11
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أ) التجيل الشيطاين:
يقصد هبذا التجيل أن إبليس أو جانٌّا من قبيله ظهر له يف طريقه إىل دمشق عىل
بالغلو فيه عليه
شكل املسيح عليه السالم ،فأمره وأوحى له بام خيالف رشيعة اهلل تعاىل ،و
ّ
السالم ورفعه فوق مقامه البرشي حتى نادى ببنوته هلل وبباقي عقائده الرشكية.
لقد اجتهدت يف مجع أدلة عىل هذا القول ،فوجدت أن هناك أدلة قوية يف ما جاء يف
تنص عىل دور إبليس يف حماربة التوحيد والرسل ،ومن
عموم األحاديث واآلثار التي ّ
قصة متثل إبليس لقريش يف صورة رجل من األشارف ،فقد ورد "عن ابن عباس،
ذلك ّ
قال :جاء إبليس يوم بدر يف مجن ْد من الشياطني ،معه رايته ،يف صورة رجل من بني ممدلج،
والشيطان يف صورة رساقة بن مالك بن جعشم ،فقال الشيطان للمرشكني   :
.        

فلام اصطف الناس ،أخذ رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم قبض ًة من الرتاب فرمى هبا يف وجوه املرشكني ،فو َّلوا مدبرين.
وأقبل جربيل إىل إبليس ،فلام رآه ،وكانت يده يف يد رجل من املرشكني ،انتزع إبليس يده
َّ
مدبرا هو وشيعته ،فقال الرجل :يا رساقة ،تزعم أنك لنا جار؟ قال    :
فوىل ً
 . وذلك حني رأى املالئكة "(.)1
 
    
 
 
 
    
  
 
  
   
    

وما جاء يف تفسري قوله تعاىل(       :نوح  ،)23أهنم" كانوا
قوما صاحلني من بني آدم ،وكان هلم ٌت َّباع يقتدون هبم ،فلام ماتوا قال أصحاهبم الذين
فصوروهم ،فلام
صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرناهمّ .
كانوا يقتدون هبم :لو ّ

 -1رواه الطربي يف جامع البيان.221/11 ،
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دب إليهم إبليس فقال :إنام كانوا يعبدوهنم ،وهبم مي ْس َقون املطر.
ماتوا وجاء آخرونّ ،
فعبدوهم"(.)1
وكل هذه اآليات ّ
تدل عىل أن الشيطان الرجيم قد يتجىل عىل صفة برشية
تصور محدوثه
ويتدخل بطريقة مبارشة يف حماربة دين اهلل تعاىل بتحريفه ،وهذا ما قد مي ّ
للنرصانية.
ب) الرصع الشيطاين
ومعنى الرصع الشيطاين أن بولس يف طريقه إىل دمشق ،اعرتضه ّ
جان مارد
فرصعه وتلبس بجسمه" ،فهو شخصية من عامل آخر غري عاملنا شخصية خارجة عن
جمال عمل املؤرخني والتاريخ البرشي .شيطان رجيم لبس جسد بولس أخذ يتكلم من
داخله"(.)2
وما استدل به عىل إثبات هذا الرأي ،بعض اإلشارات يف رسائل بولس حيث
يعرتف فيها أنه خاضع لكائن آخر بداخله ،يقول مثال يف رسالته إىل رومية(( :ألين لست
أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل فإن كنت أفعل ما لست
أريده فإين أصادق الناموس أنه حسن .فاآلن لست بعد أفعل ذلك أنا بل اخلطيئة الساكنة
ّ
فكأن بولس يرصح
يف ،فإين أعلم أنه ليس ساكن فيه أي يف جسدي يشء صالح))(،)3
بأنه خاضع لكائن آخر ساكن بداخله ،يترصف فيه وفق مشيئته.
 - 1الطربي ،جامع البيان.303/23 ،
 - 2مجال الدين رشقاوي ،يسوع النرصاين اجلني مسيح بولس ،ص ،73وقد ألف مجال الدين
الرشقاوي هذا الكتاب إلثبات نظرية املس الشيطاين لبولس.
 - 3رومية .18-15/7
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القول اخلامسِ :حيلة بولس والتآمر اليهودي

يقيض هذا القول أن بولس بقي عىل هيوديته وإنام تظاهر بالدخول إىل النرصانية
لتحقيق هدف اليهود وهو الفتك بدين املسيح عليه السالم ،وقد سامهت عداوته
الشديدة هلذا الدين وألتباعه بسلوكه هنجا آخر أكثر تدمريا واختاذه سالحا أكثر حتطيام،
وهو سالح اهلدم من الداخل.
فبعدما أحس بعدم قدرته عىل احتواء النرصانية املتوسعة ،وعدم جدوى محالت
االضطهاد التي قادها ضد النصارى املتنامني ،جلأ إىل مكر تكاد تزول منه اجلبال ،وقد
ساهم تغافل وسفه كثري من النصارى وسهولة انخداعهم بنجاح هذه احليلة ،حتى
أصبح معظمهم من أشدّ املدافعني عن بولس وأفكاره ،وهم ال يشعرون أهنم خيالفون
تعاليم رهبم ّ
جل وعىل بل يكفرون به .فنجح بولس هبذا االندساس أين أخفق اليهود
والرومان بحامالت االضطهاد ،وحقق مامل حتققه اجليوش ،بل ذهب حد نجاحه يف
حتريف النرصانية إىل ماال يمكن تصوره ،وحدث أكثر ُما كان يف احلسبان ،ونشأ عن ذلك
دين جديد يسمى البولسية.
لتعجب يف النرصانية التي أصبح أغلب عقائدها
ولو رجع بولس إىل احلياة،
ّ
ورشائعها وليدة فكره ،و الندهش يف مدى تأثريه عىل هذا الدين.
وفيام خيص خرب املؤامرة التي كانت بني بولس ورؤوس الكهنة اليهود ،فإن ابن حزم
قد سمع نبأها من األحبار اليهود الذين عارصوه ،يقول":وفيها سمعنا علامءهم يذكرونه
وال يتناكرونه ،أن أحبارهبم الذين أخذوا عنهم دينهم ،التوراة ،وكتب األنبياء عليهم
السالم .اتفقوا عىل ّ
أن رشوا بولس البنياميني – لعنه اهلل -وأمروه بإظهار دين
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((عيسى)) عليه السالم ،وأن يضل أتباعهم ،ويدخلهم إىل القول باإلهلية ،وقالوا له:
نحن نحتمل إثمك يف هذا ،فافعل وبلغ من ذلك حيث قد ظهر")1(.

الرتجيح بني األقوال اخلمسة:
ال يمكن القطع بأحد من األقوال التي رسدهتا سابقا يف سبب تنرص بولس نظرا
ولشح املعلومات من املصادر املوثقة
لصعوبة االطالع عىل ما كان يدور يف نفسه،
ّ
واملستقلة بعد رفع املسيح عليه السالم ،لكن يمكن الرتجيح بينها بمعنى أن الراجح
منها يفيد الظن ،وأقوى األقوال مها القوالن الرابع واخلامس لام فيهام من اإلشارات يف
القرآن الكريم التي قد تؤيد ذلك؛ وإلمكانية اجلمع بينهام عىل النحو التايل:
تدخل الشيطان ولو بطريقة غري مبارشة أي بالوسوسة ومظاهرة اليهود إلفساد
 ّدين عيسى عليه السالم ،وقد بني اهلل تعاىل مكر ومكائد الشيطان يف غري ما موضع من
القرآن الكريم(.)2
 املكر اليهودي ،فإن اليهود قد حاولوا قتل املسيح عليه السالم ،وبعد رفعهأرادوا القضاء عىل دينه – بحمالت الضطهاد  -ولو بتحريفه ،وقد ورد ذكر مكر اليهود

 - 1ابن حزم ،الفصل يف امللل و األهواء و النحل.325/1 ،
 - 2انظر :البقرة ( ،)36البقرة ( ،)168البقرة ( ،)208آل عمران ( ،)155النبأ ( ،)60األعراف
( ،)175يوسف ( ،)5يوسف ( ،)100إبراهيم ( ،)22النحل ( ،)63اإلرساء ( )64مريم (،)44
النور (.)21
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مع األنبياء وقتلهم إ ّياهم وجرأهتم عىل حتريف كالم اهلل ورشائعه يف الكثري من املواضع
من كتابه (.)1
همة التي
 اجتامع خمتلف املحفزات النفسية والعقائدية يف بولس للقيام بامل ّوكّلت إليه.
وخالصة القول أن سبب دخول بولس يف النرصانية هو حتالف شيطاين هيودي
اَّلل تعاىل ،وال يوجد دليل
بوليس لتحريف رشيعة املسيح عليه السالم وطمس دين ّ
أفضل عىل مؤامرات من هذا القبيل من قوله تبارك

اسمه     :

              
(        األنعام. )112

تنرصه وعالقته مع التالميذ
املطلب الرابع :بولس بعد ُّ
بعد أن تنرص بولس أصدر حاكم دمشق أمرا بالقبض عليه ،فأخرجه أصحابه
متخفيا من املدينة )2(،ثم ذهب إىل الصحراء العربية جنوب رشق دمشق ليدعو الناس
إىل دينه اجلديد(.)3
وما يمكن قوله حول هذه احلقبة الزمنية التي عاشها بولس قبل رجوعه إىل أورشليم
والتي تقدر بحوايل ثالث سنوات ،أهنا ختلوا من فرتة تعليمية كافية تكسبه قدرة علمية

 - 1انظر :البقرة ( ،)75البقرة ( ،)79البقرة ( ،)100البقرة ( ،)120البقرة ( ،)217آل عمران
( ،)161النساء ( ،)89النساء ( ،)156الامئدة ( ،)61الامئدة ( ،)64األنفال (.)52
 -2انظر :ول ديورنت ،قصة احلضارة.253/11 ،
 -3انظر :غالطية .17/1
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يف دينه اجلديد للرشوع يف املرحلة الدعوية ،أو عىل األقل أقدمية كافية متهد له الطريق
للميض فيام أقدم عليه من دعوة يف الصحاري الشامية ،باإلضافة أنه مل حيصل عىل أي
تفويض من تالميذ املسيح عليه السالم ،نظرا ألنه مل يلتقي بأحد منهم؛ ألهنم كانوا يف
مستقرين يف أورشليم والتي مل يرجع إليها إال بعد ثالث سنوات.
ّ
تنرص بولس ،جيد أهنا توحي إىل
إن املتأمل يف احلقبة األوىل التي أعقبت ّ
استقالليته التامة عن تالميذ املسيح عليه السالم ،بل هي بداية لظهور جمدد بمعنى آخر،
ال حيتاج إىل احلواريني ولو كانت هلم األسبقية يف اتباع نبيهم عليه السالم و صحبته،
وهذه من أهم املميزات التي كان يمتاز هبا هذا الرجل.
اَّلل الذي أفرزين من بطن أمي ودعاين بنعمته ،أن
يقول بولس(( :لكن لام رس ّ
يعلن ابنه يف ألبرش به بني األمم للوقت مل أسترش حلام وال دما ،وال صعدت إىل أورشليم
إىل الرسل الذين قبيل بل انطلقت إىل العربية ،ثم رجعت أيضا إىل دمشق)) (.)1
يقر أنه مل يسترش أحدا يف عمله التبشريي ولو كان من تالميذ عيسى عليه السالم
وهنا ّ
وأصحابه املقربني ،وهذا يؤكد ما ذكرته ،بأنه أقبل عىل الدعوة بمجهود فردي واختيار
ذايت بناء عىل رؤيته املزعومة ،حيث ادعى أن املسيح أمره بذلك.
بعده هذه الرحلة رجع إىل القدس حيث يقول حاكيا عن نفسه(( :ثم بعد ثالث
سنني صعدت إىل أورشليم ألتعرف ببطرس فمكثت عنده مخسة عرش يوما ولكنني مل أر
غريه م ن الرسل إال يعقوب أخا الرب والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام اهلل أين لست
أكذب فيه ،وبعد ذلك جئت إىل أقاليم سورية وكيليكية ولكنني كنت غري معروف

 -1غالطية .19-15/1
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بالوجه عند كنائس اليهودية التي يف املسيح غري أهنم كانوا يسمعون أن الذي كان
يضطهدنا قبال يبرش اآلن باإليامن الذي كان قبال يتلفه))(.)1
ويذكر أنه لام قدم إىل أورشليم التقى بربنابا ( )2وهو الذي ساعده يف االتصال
بباقي التالميذ الذين كانوا خيافون بولس وحيذرون منه ( )3نظرا حلمالت االضطهاد التي
تنرصه إال بعد أن زكّاه برنابا وطمأهنم.
شنّها ضدهم من قبل ،فلم يقبلوا فكرة ّ
وهذا التقارب بني بولس وبرنابا يدل عىل أن هذا احلواري قد تأثر به ،لكن ال ندري
ما دار بينهام من حديث ،وال طبيعة أفكار واعتقاد بولس يف هذه الفرتة األوىل معه (،)4

 - 1غالطية .23-18 /1
 - 2برنابا :أصله اسم آرامي معناه (ابن الواعظ) ،واسمه احلقيقي يوسف بن الوي ،و هو حواري
من أصحاب املسيح عليه السالم ،اعتنق النرصانية يف زمن مبكرّ ،لقبه الرسل (برنابا) إلنه كان حيب
دعوة الناس إىل النرصانية ،عرف بكرمه و كثرة صدقته وتواضعه ،هو الذي رحب ببولس وشاركه يف
رحلته ثم ختاصم معه و فارقه بسبب اخلتان ،ينسب إليه اإلنجيل الشهري املسمى باسمه (إنجيل
برنابا) ،إال أن الكنيسة الثالوثية مل تعرتف به و حاولت إثبات عدم صحته ،وقد أورد بعض الباحثني
–مثل عبد الرمحن عوض وآخرون – أدلة عىل صحة نسبته إليه ،ويؤكد (إنجيل برنابا) عىل وحدانية
اهلل تعاىل و برشية و رسالة املسيح عليه السالم ،وعىل فرضية اخلتان ،جاب برنابا كثريا من مناطر آسيا
الصغرى مبرشا ،يشري قاموس الكتب املقدس أنه تويف يف قربص لكن ال يعلم بالضبط متى .انظر:
أعامل الرسل  ،39-22/10 ،27/9 ،32/4نخبة من الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس،
ص ،172ريتشارد تومسون ،برنابا املسيحي املثايل ،ص ،6عبد الرمحن عوض ،االختالف و االتفاق
بني إنجيل برنابا واألناجيل األربع ،ص.56-54
 - 3انظر :أعامل الرسل .30-26/9
 - 4انظر :جستنيه ،حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ ،ص.152
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غري أنه يمكن اجلزم أن برنابا مل يساوم يف العقائد األساسية للنرصانية ألنه قد عايش
وصحب املسيح عليه السالم ،بل كان من أعلم الناس بدعوته ألنه كان من النصارى
األوائل.
واحلواري اآلخر الذي لقيه بولس هو بطرس ،حيث ذكر أنه أقام عنده مخسة عرش
يوما ،والذي يفهم يف اجلمع بني أقواله يف رسالته إىل غالطية وأعامل الرسل( )1أن برنابا
هو الذي قام بدور الوساطة.
وما يمكن استخالصه من هذه الفرتة التي تشح فيها املعلومات؛ أن بولس ك ّون
صداقة مع احلواريني بطرس وبرنابا دون الباقني ،وقد تفرس هذه الصداقة بمرونة قي
فكره خالل الفرتة األوىل بعد تنرصه ،باإلضافة إىل تدرج يف الترصيح بعقيدة اجلديدة،
والشك أن مهارته يف اإلقناع سامهت بأن يكون له قبول لدى هذين احلواريني.
يقر بأنه مل يتلقى تعليام يف دينه اجلديد بل وحيا ،يقول
وفيام يتعلق بتعليم بولس فهو ّ
يف رسالته إىل أهل غالطية ((:أعرفكم أهيا اإلخوة ،اإلنجيل الذي برشت به أنه ليس
بحسب إنسان ألين مل أقبله من عند إنسان وال علمته من إنسان ،بل إعالن يسوع املسيح
))( ،)2وهذه النقطة هي احلجر األساس التي بنى عليها بولس دعوته ،وهي يف نفس
الوقت نقطة االختالف اجلوهرية بينه وبني تالميذ املسيح عليه السالم.
قد يتساءل املرء أنه من املنطق أن تنقل آراء وكتابات التالميذ املعارضة لبولس وما
جاء به من أفكار وعقائد؟ لكن يف احلقيقة ال وجود ملثل هذه اآلثار لسببني اثنني:

 - 1انظر :أعامل الرسل  ،24-20//1غالطية .24-20/1
 - 2غالطية .12-11/1

 -------------------الفصل الثاين :األسباب املباشرة لتحريف النصرانية 154 ----------------

السبب األول :أنه مل يصل إلينا إال ما كتبه بولس عن نفسه يف هذه الفرتة فال يمكن
الثقة بكل ما ذكره.
السبب الثاين :من املحتمل أن التالميذ قد أظهروا رفضا لام جاء به وكتبوا ردودا قد
ضاعت بحمالت االضطهاد ،باإلضافة إىل التعتيم العمدي من قِ َب ِل الكنيسة الثالوثية
التي سادت فيام بعد -بعد القرن الثالث ،-فآثرت مذهب بولس عىل مذهب احلواريني.
وقد أدى ظهور إنجيل برنابا يف القرن السادس عرش للعامل – وإن كان هذا اإلنجيل
غري معرتف به عند النصارى -إىل كرس حاجز الصمت – السيام يف األوساط املثقفة
واجلامعية  -حول عالقة بولس مع تالميذ املسيح عليه السالم ،وإىل إظهار خمالفته
الواضحة للجيل األول من احلواريني ،بل ّ
حذر منه برنابا – إن صحت نسبته اإلنجيل
إليه -حتذيرا شديدا ووصفه بأنه من أكرب املضلني(.)1
املطلب اخلامس :اختالف بولس مع التالميذ
بدأت العالقة بني بولس والتالميذ تزداد سوءا شيئا فشيئا ،فحدث بينه وبني برنابا -
أول أصحابه الذي عرفه بالتالميذ  -خالفا ،فتشاجر معه وتفارقا عىل إثره ،وكان هذا
اخلالف يف إحدى رحالهتام التبشريية حني كانا يبرشان معا؛ جاء يف أعامل الرسل(( :أما
بولس وبرنابا فأقاما يف أنطاكيا يعلامن ويبرشان مع آخرين كثريا أيضا بكلمة الرب .ثم
بعد أيام قال بولس لربنابا :لنرجع ونفتقد إخواننا قي كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب
 -1انظر :إنجيل برنابا  ،9-2/1مل أعتمد أساسا عىل هذا اإلنجيل يف هذا البحث وبخاصة يف الفصل
يف املسائل املهمة العتبارين ،األول :ألنه مصدر غري موثوق عند النصارى ،والثاين :لبعض الشكوك
السندية التي حامت حوله ،لكن حمتواه يف الكثري من األحيان كان مقبوال عقال ومنطقيا ،بل موافقا
للحق و لدين املسيح عليه السالم ،لذلك استأنست به يف مثل هذا املوضع.
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كيف هم ،فأشار برنابا أن يأخذ معهام أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس .أما بولس فكان
يستحسن أن الذي فارقهام بمفيلية ومل يذهب معهام للعمل ،اليأخذانه معهام ،فحصل
بينهام مشاجرة حتى فارق أحدمها اآلخر ،وبرنابا أخذ مرقس وسافر البحر إىل
قربص))( ،)1واحلاصل أنه يبدو من هذه الرواية التي رواها بولس أن سبب الفرقة بينهام
كان بسيطا ،وهو االختالف يف اصطحاب زميلهام يوحنا ،لكن القرائن( )2تدل عىل أن
اخلالف بينهام كان أعمق من ذلك بكثري ،والشك أن توجه بولس العقدي كان السبب
الرئيس يف ذلك.
مل يلبث بولس أن اختلف مع صاحبه اآلخر بطرس ذلك احلواري الذي آواه عند
قدومه إىل بيت املقدس ،وأ ّيده ونرصه حينام ختوف منه ونبذه النصارى األوائل ،وكان
سبب اخلالف بينهام يف اخلتان( )3الذي أراد بولس أن يلغيه يف حق املتنرصين اجلدد ،بينام
أرص عىل إبقائه ،ألنه من تعاليم الناموس ( التوراة ) واملسيح عليه السالم.
بطرس ّ
مع مرور الزمن واتضاح املنهج الذي كان يسلكه بولس ،بدأ ينفض عنه باقي
التالميذ فرتكوه ،وتف ّرد مع أتباعه من األميني الوثنيني الذين تنرصوا عىل يده أو بصدى
دعوته.

 - 1أعامل الرسل .39-35/15
 - 2من بني هذه القرائن عقيدة بولس الوثنية التي أراد أن يبثها ،وعزمه عىل إلغاء اخلتان واملناداة بعموم
الدعوة ،انظر :عنوان" :العقيدة الثالثة عموم الدعوة أو عاملية الرسالة ،واملطلب التاسع :شرائع بولس.
من الفصل الثاين.
 - 3انظر :غالطية .14-1/2
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وقد أدى نفور التالميذ عنه إىل أن استغاث بتلميذه لوقا؛ عىل أن يؤازره وال يرتكه
وحيدا يف مسريته( ،)1وقد رصح له بأن مجيع الذين يف آسيا ارتدوا عنه)2( .

بعد ذلك نشأ رصاع كبري بني التالميذ األوائل واملسيحيني احلقيقيني من جهة،
وبولس وأتباعه من جهة أخرى ،وكانت الطائفة األوىل تضم فئة كبرية من املثقفني وقلة
من العامة ،بينام يكثر يف الثانية عوام اجلامهري ،أما الطبقة احلاكمة فكانت متيل إىل جانب
بولس وأتباعه)3(.

وقد امتد هذا الرصاع يف القرون الثالثة األوىل ،وكان من نتائجه وقوع تصدعات
وانشقاقات ظهرت عىل إثرها فرق عديدة ،وجاءت نقطة الفصل يف هذا النزاع يف بداية
القرن الرابع حيث مر ّسمت نرصانية بولس بيد مالكيّة من حديد ،وأجرب الناس عىل
اَّلل تعاىل.
اتباعها ،وهنالك كان للسياسة دور عظيم يف هذا التغري كام سيأيت بيانه إن شاء ّ

املطلب السادس :رحالت بولس الدعوية
عندما قدم بولس إىل أورشليم يف املرة األوىل وقدمه برنابا إىل التالميذ ،أراد أن
يبرش معه ،وقد جاء يف أعامل الرسل(( :فكان معهم يدخل وخيرج يف أورشليم وجياهر

 - 1انظر :تيموثاوس الثانية .16-9/4
 -4انظر :املرجع نفسه.15/1 ،
 -3انظر :أمحد شلبي ،املسيحية ،ص.119-118
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باسم الرب.)1())...فام لبث أن حاول دعوة اليونانيني الذين كانوا يف القدس ،فرفضوا
دعوته وأرادوا قتله ،ففر إىل طرسوس مسقط رأسه(.)2
مكث بولس فرتة زمنية يف مدينة طرسوس ،ثم قرر السفر وامليض يف مرحلة
جديدة من الدعوة:
 .1رحلته األوىل:
كانت هذه الرحلة مابني 45م و49م ،واستمرت قرابة سنتني إىل ثالث سنوات(،)3
ورافق بولس فيها برنابا حيث كانا ال يزالن زميلني متامسكني ،وكانت وجهتهام أنطاكيا
وأمصارها اجلنوبية ليعربوا بعد ذلك إىل قربص ،ويف طريقهم مروا عىل الكثري من
املناطق التي كانت تضم نسبة كبرية من اليهود عىل رشيعة موسى عليه السالم ،وكانت
دعوهتام أساسا موجهة إىل هؤالء السيام وأن برنابا يرافقه هذه الرحلة – أي كان حمافظا
عىل خصوصية الدعوة إىل اليهود ،-لكن رسعان ما اتضحت ميول بولس إىل دعوة غري
صوب دعوته جتاههم ،وقد حاول نزع بعض القيود عىل
اليهود من الوثنيني ،حيث ّ
املتنرصين منهم ،بإلغاء اخلتان يف حقهم ،وبالتايل التخفيف من التمسك بالناموس
املوسوي.

 -1أعامل الرسل.28/9
 -2انظر :أعامل الرسل.30-29/9
 -3انظر :فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،ص.347 -346
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لقد أثار هذا األمر قلق الكنيسة آنذاك إذ كانت حريصة عىل إبقاء مكانة وهيبة
الناموس ،فبعث برسل إىل البلدات التي كان فيها استجابة لدعوة بولس ،ليقوموا بتفقد
وتصحيح ما نسخ من أحكام ،السيام إلغاء رشيعة اخلتان)1(.

ع ىل إثر هذا اخلالف ولتجنب االنشقاق دعت الكنيسة إىل عقد أول جممع رسويل
بحضور كل من بولس وبرنابا ،ومجاعات أخرى من املبرشين األوائل والرسل لالجتامع
يف أورشليم،حيث عقد أول جممع كنيس ،وكان هذا حوايل 48م ،وقرر عىل إثره إلغاء
اخلتان يف حق األُميني( ،)2ويعترب هذا أول تنازل لصالح بولس.
 .2رحلته الثانية:
بدأت هذه الرحلة بعد سنة 49م ،وقد رافق بولس برنابا فيها ،فام لبثا أن افرتقا عىل
اثر االختالف يف مسألة اخلتان ،وبعدها أتّم بولس رحلته ،حيث جاب مناطق شاسعة
من رشق اململكة الرومانية– تركيا حاليا ،-وكان هدفه الرئييس املرور عىل اجلامعات
غري وجهته نحو الشامل وإىل اليونان
النرصانية التي أقامها يف رحالته السابقة ،ثم ّ
أسس هنالك مجاعات جديدة ،ولقد ادعى يف هذه الرحلة أنه رأى رؤية
بالتحديد ،حيث ّ
املرة ،فأرشده إىل عدم التوجه نحو اجلنوب ،فذهب
أخرى ،لكن لروح القدس هذه ّ
شامال مرورا بأثينا ،ثم استقر هنالك ألكثر من عام ،ثم رجع إىل أنطاكيا مارا بأورشليم.

 -1انظر :املرجع نفسه ،ص.347
 -2انظر :أعامل الرسل ،15غالطية.1.10/2
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 .3رحلته الثالثة:
بدأت رحلة بولس الثالثة حوايل 54م من وسط األناضول ،وزار من خالهلا مدنا
عديدة ،منها أفسس( )1حيث مكث فيها ثالث سنوات ،وكانت هذه الرحلة من أثمر
رحالته الدعوية ،ويذكر أنه ذاق فيها أنواعا من البالء والويالت ،مثل :إلقائه يف
السجون ،وحماربته للوحوش ،وعانى من شدة السفر حتى أنه كاد ييأس من احلياة(،)2
ثم عاد بعد ذلك إىل أورشليم بالرغم من هتديدات اليهود الذين حاولوا قتله.
املطلب السابع :اعتقال بولس ووفاته
عند عودته إىل أورشليم حوايل سنة 57م،حذره بعض النصارى من العداء اليهودي
الذي استجلبه لنفسه من خالل التقليل من أمهية الناموس ،وإلغائه للختان يف حق
األميني ،وقد حدث ما كان يف احلسبان إذ هاج عليه اليهود وأثاروا اجلموع ضده عندما
قدم إىل اهليكل ،وكادوا أن يقتلوه لوال تدخل رئيس العسكر الروماين ،فقد جاء يف
وصف هذه احلادثة" :ولام اقرتبت األيام السبعة أن تتم رآه اليهود الذين من آسيا يف
اهليكل فأهاجوا كل اجلمع وألقوا عليه األيادي .صارخني يا أهيا الرجال اإلرسائيليون
أعينوا هذا هو الرجل الذي يع ّلم اجلميع يف كل مكان ضد الشعب والناموس وهذا

 -1أفسس :أصلها كلمة يونانية معناها (املرغوبة) وهي مدينة من أهم املدن اليونانية القديمة ،تقع
رشق آسيا (تركيا احلالية) عىل الشاطئ األيرس من هنر الكاسيرت وعىل مسافة ثالث أميال من البحر،
وكانت متتلك مناء بحريا مهام يف العصور القديمة ،احتلها كل من االغريق والفرس واملقدونيني ،ويف
النهاية وقعت حتت أيدي الرومان عام 133م ،يقال أهنا مدينة أهل الكهف ،انظر :نخبة من
الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس ،ص ،92ياقوت احلموي ،معجم البلدان.231/1 ،
 -2انظر :كورنثوس األوىل .32/15
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املوضع حتى أدخل يونانيني أيضا إىل اهليكل ودنّس هذا املوضع املقدس ...فهاجت
املدينة كلها وتراكض الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج اهليكل ...فللوقت أخذ
عسكرا وقواد مئات وركض إليهم فلام رأوا األمري والعسكر كفوا عن رضب
بولس،حينئذ اقرتب األمري وأمسكه وأمر أن يقيد بسلسلتني وطفق يستخرب ترى من
يكون وماذا فعل؟"()1

بعد ذلك أجاله الرومان من بيت املقدس خشية أن يقتله اليهود ،و أجروا له سلسلة
من املحاكامت ،وقد دافع عىل نفسه بشدة ،فكان أمام الرومان يقول أنه مواطن روماين
له حق املواطنة ،وأمام اجلامهري اليهودية يدعي أنه فرييس ،حتى أنه قال أمام املحكمة":
...هكذا أعبد هلإ أبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب يف الناموس واألنبياء ،ويل رجاء باهلل
فيام هم أيضا ينتظرونه أنه سوف تكون قيامة لألموات األبرار واألثمة"( ،)2ولعل هذا
القول يناقض ما كان ينادي به من ألوهية املسيح وبنوته َّّلل تعاىل ،وما نسخه من أحكام
التوراة.
خيش بولس من املحاكمة يف أورشليم ،و من محالت اليهود االنتقامية التي قد
يتعرض هلا ،فطلب من الوايل أن يرفع أمره إىل قيرص لكونه مواطنا رومانيا ،فأرسله إىل
روما كي ينظر يف شأنه(.)3
عند قدومه إىل روما حبس حتت اإلقامة اجلربية يف مسكن اختاره لنفسه ،وأذن له يف
استقبال الزوار ودعوهتم ،فقدم إليه وفد من اليهود وأخربوه أن مذهبه يقاوم يف كل
 -1أعامل الرسل 33-27/21
 -2أعامل الرسل .15-14/24
 -3انظر :أعامل الرسل  ،25/1حممد الفرت ،بولس واملسيحية ،ص.77
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وأرص عىل عقيدته،
مكان ،ودعوه إىل الرجوع عن ذلك وإىل مراعاة الناموس ،فرفض
ّ
فأثار بذلك غضب اجلامعة اليهودية هناك)1(.

إىل هذا احلد تنتهي رواية سفر أعامل الرسل ،وبالرغم من ذلك إال أنه يوجد
ينص أن بولس انتقل بعد ذلك إىل إسبانيا ،حيث دعا
تقليد سائد يف األوساط الكنسية ّ
هنالك ملذهبه ،ثم رجع إىل روما فقبض عليه جمددا يف عهد اإلمرباطور نريون( ،)2ويذكر
أنه قتل يف أواخر عهده بعد محالت االضطهاد الكبرية التي مشنّت ضد النصارى( ،)3حيث
اهتموا بإشعال حريق روما العظيم.
وجهت إليه":لسنا نعرف حقيقة التهمة التي
يقول ول ديوارت عن التهمة التي ّ
وجهت إليه ،وأكرب الظن أنه اهتم يف هذه املرة بام اهتم به هو وزمالؤه يف سالونيكي وهو
أهنم يعملون ضد أحكام قيرص قائلني أنه يوجد ملك آخر يسوع)4(".

 -1انظر :أعامل الرسل  ،26/26حممد الفرت ،بولس واملسيحية ،ص.78
 -2هو لوسييوس دوميتيوس كلوديوس نريون اإلمرباطور الروماين الشهري  ،ولد يف نابويل سنة 37م
(إيطاليا) ،تبناه صهره اإلمرباطور كلود بعدما تويف عنه أبوه ،أخذ مقاليد حكم اإلمرباطورية الرومانية
سنة 54م ليحكمها تسعة سنوات بيد من حديد  ،قتل أمه وأخاه وزوجته ،كان ذا انحالل أخالقي
دبرت له
كبري ،و انغامس يف الشهوات ،أثار حفيظة الكثري من املثقفني و النواب يف جملس الشيوخّ ،
مكائد لكنها أخفقت ،وعاقب كل من شارك فيها ،وأمخد عدة ثورات ضده ،مات منتحرا سنة 68م،
انظر  :يعقوب مالطي ،نظرة شاملة لعلم الباترولوجي ،ص ،459نيافة يوأنس ،االستشهاد يف
املسيحية ،ص ،78ول ديورنت ،قصة احلضارة.134-128/10 ،
 - 3انظر :فهيم عزيز ،العهد اجلديد ،ص.351
 - 4ول ديورانت ،قصة حضارة.268/11 ،
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املطلب الثامن :عقائد بولس
فجل
الشك أن تعاليم بولس كان هلا النصيب األوفر يف رسم أهم مالمح النرصانيةّ ،
عقائدها األساسية هلا صلة مبارشة بام كان ينادي إليه ،فالكنيسة الثالوثية اعتمدت عىل
دعوة بولس أكثر ُما اعتمدت عىل دعوة املسيح عليه السالم ،فرسائله محفظت و مث ِّمنت
حتى أصبحت تشكل أكثر من نصف العهد اجلديد ،وعقائده روعيت وعظمت حتى
صار يدين هبا غالبية النصارى.
ويمكن تلخيص أهم ماجاء به بولس من عقائد عىل النحو التايل:
 ألوهية املسيح وبنوته هلل تعاىل. التجسد والصلب فداء للبرشية. عموم الدعوة. .1العقيدة األوىل :ألوهية املسيح وبنوته هلل تعاىل –املز معومة:-
أ) ألوهية املسيح:
لقد اختلف الباحثون يف مسألة تأليه بولس للمسيح عىل مذهبني:
القول األول :يرى أن بولس مل مي َؤ ِّله وإنام بالغ يف تعظيمه ورفع من شأنه حتى أوهم
الناس بأنه هلإ .القول الثاين :يرى أن بولس أ ّله املسيح بطريقة مبارشة ال حتتاج إىل
تأويل(.)1
أدلة القول األول:

 - 1انظر :جستنيه ،حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ ،ص.178
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اَّلل من رسائل
استدل أصحاب هذا الرأي ببعض النصوص التي تشري إىل وحدانية ّ
بولس مثل قوله(( :ألن اهلل واحد والوسيط بني اهلل والناس واحد وهو اإليامن بيسوع
املسيح))( ،)1فهنا يفهم أن املسيح إنسان له مقام الوساطة ،لكنه ال يرقى إىل درجة اهلل
الواحد.
وقوله يف موضع آخر(( :نحن نعلم أن الوثن ليس بيشء يف العامل وأنه ال هلإ غري
واحد))( ،)2وفيه دليل أن اإلله عند بولس هو هلإ واحد.
حتى أن القارص عىل هذين النصني جيد أن عقيدة بولس تكاد تكون سليمة ال لبس
فيها ،لكن اإلشكال يف باقي النصوص التي سأرسدها بإذن اهلل يف املذهب الثاين.
أدلة القول الثاين:
استدل أصحاب هذا الرأي بقول بولس(( :املسيح ،حسب اجلسد ،الكائن عىل الكل
إهلا مباركا إىل األبد آمني))( ،)3وهنا فيه وصف للمسيح أنه هلإ أبدي ،وقوله(( :آمني هو
اهلل الذي به دعيتم إىل رشكة ابنه يسوع املسيح ربنا))( ،)4وقوله أيضا ((:ألنكم ختدمون
الرب املسيح))( ،)5وقوله يف موضع آخر (( :نعمة لكم وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع
املسيح))(.)6

 - 1تيموثاوس .5/2
 - 2كورنتوس األوىل .6-3/7
 - 3رومية .5/9
 -4كورنثوس األوىل .9/1
 -5كورنثوس .24/3
 -6رومية.7/1
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إن هذه األقوال أقوى من حيث الداللة يف إثبات تأليه بولس للمسيح من سالفتها،
لام فيها من وصف ظاهر ومبارش للمسيح باإللوهية والربوبية ،وهلذا فهمه غالبية
يرصح بتأليه املسيح ،وهذه
النصارى-وبخاصة بعد القرن الرابع-من خالل رسائله أنه ّ
من بني األسباب التي دفعتهم إىل هذا االعتقاد.
إن رجحان هذا املذهب -بتأليه بولس للمسيح -ال يعني بالرضورة عدم وقوع
التناقض يف كالم بولس ،فال يمكن اجلمع بني أقواله التي تصف املسيح بالبرشية تارة،
وتنعته بأنه رب مع اهلل تارة أخرى ،وهذا يوحي إىل أنه استعمل نوعا من التوسط – بني
القولني -املوسوم بالتدرج وال مت ْقيَة ،يف تقريره إلهلية املسيح وربوبيته املزعومة؛ التي أراد
أن يدعو الناس إليها ،فوقع يف التناقض.
ب) بنوة املسيح هلل تعاىل:
يعترب بولس أول من ادعى أن املسيح ابن اهلل ،وهذا باعتبار األسبقية التارخيية
لرسائله عىل األناجيل من حيث التدوين( ،)1ومل يثبت أن أي واحد من احلواريني أو
اجليل األول من أصحاب املسيح عليه السالم نادى هبذا القول.
وفيام خيص النصوص التي استعملها بولس يف التعبري عىل بنوة املسيح هلل تعاىل فهي
كثرية ،منها قوله(( :قال هلم ،وأنتم من تقولون أين أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال:
أنت املسيح ابن اهلل احلي))(،)2وقوله(( :تبني أنه ابن اهلل بالقيامة بني األموات أنه يسوع
ربنا))(.)3
 -1انظر :جستنيه ،حتريف رسالة املسيح عرب التاريخ أسبابه ونتائجه ،ص.174
 -2متى .16/16
 -3رومية .4/1
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واجلدير بالذكر أنه ثمة إشكال بني الباحثني يف إطالق بولس كلمة ابن اهلل عىل
املسيح ،فهنالك من ذهب إىل أن هذا اإلطالق مل يقصد به البنوة احلقيقية ،وإنام قصد به
التسييد والترشيف والتعظيم ،وُمن سلك هذا النحو من التفسري جينيبري ،حيث ذكر أن
بولس كان يتمتع باعتقاد راسخ أن اهلل (األب) هو اخلالق األعظم ،وهذا الذي ورثه عن
تصور انسالخه عن هذه العقيدة ،وإنام
حياته وتربيته اليهودية الفرييسية ،فال يمكن ّ
استعمل هذا التعبري لوصف املسيح عليه السالم بمعنى تقريبي بجعله يتمتع بقدرة غري
برشية ومنزلة غري آدمية ال ترقى إىل درجة األلوهية ،بل هي مبالغة يف التعظيم ،ومل يكن
يعلم أهنا ستفرس من بعده بالبنوة التي تقيض إىل تأليه املسيح)1(.

ّ

لقد سامهت العقائد الوثنية والثقافة اليونانية التي كانت منترشة يف املنطقة إىل سهولة
قبول أفكار بولس ،خاصة فيام يتعلق بعقيدة بنوة املسيح هلل تعاىل ،فإن هذه العقيدة كانت
هلا نظرياهتا يف األديان التي سادت يف تلك الناحية من االمرباطورية الرومانية ،لذلك فإن
استعامل بولس ملثل هذه األلفاظ كابن اهلل يف وصف املسيح عليه السالم مل خيلق إشكاال
بل العكس؛ فقد لقي ترحابا عند الشعوب الوثنية التي كانت تنتظر مثل هذا التعبري نظرا
لكون عقائدها قد تتفق مع هذه الفكرة.
كان بولس يعترب نجاحه يف استقطاب عدد كبري من األتباع يف أوساط األميني؛
مرهونا بمهارته يف إلباس النرصانية لباسا وثنيا يتامشى مع أهواء وثقافات تلك
الشعوب ،لذلك مل يرتدد يف املبالغة يف استعامل هذه املفردات.
وما يمكن قوله أن عبارات بولس يف وصف املسيح عليه السالم مل تكن تتسم بالرباءة
التي قد يتخيلها البعض ،وحدّ ها األدنى أهنا ترفعه عليه السالم فوق منزلته البرشية ،بل
 -1انظر :جنيبري ،املسيحية نشأهتا وتطورها ،ص.106
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وتؤهله  -ولو بطريقة غري مبارشة  -وقد أفضت يف إىل القول بتثليث األقانيم ،حيث
فرسها النصارى من بعده عىل هذا النحو بالرغم من أنه مل ينادي رصاحة هبذه العقيدة،
ّ
حيث أصبحت شعار النرصانية الوثنية التي انترشت وهيمنت بعد القرن الثالث
للميالد.
 .2العقيدة الثانية :التجسد والفداء:
يؤمن النصارى بأن اهلل تعاىل قد بعث ابنه الوحيد ّ
ليحل يف جسد برشي قصد فداء
البرشية عن خطيئة آدم األوىل؛ التي ارتكبها هو وزوجه حواء عندما أكال من الشجرة
التي هنامها رهبام عنهاّ ،
وأن هذه اخلطيئة انتقلت إىل أبناء آدم أبا عن جد ،حتى أصبح كل
واحد من الناس إ ّ
ال وله كفل من هذا اإلثم ،ولتكفري هذه الس ّيئة جاء املسيح ليرتك نفسه
يعذب بني الناس ثم يقتل مصلوبا عىل الصليب.
الشك أن واضع مأ مسس هذه العقيدة يف النرصانية هو بولس ،إذ يقول يف إحدى
رسائله(( :وباإلمجاع عظيم هو رس التقوى ،اهلل ظهر يف اجلسد تربر يف الروح ،تراءى
للمالئكة  ،)1())...ويقول يف موضع آخر(( :بل هو حتت أوصياء ووكالء إىل الوقت
املؤجل من أبيه ،هكذا نحن أيضا :لام كنا قارصين كنا مستعبدين حتت أركان العامل،
ولكن لام جاء ملء الزمان .أرسل اهلل ابنه مولودا من امرأة ،مولودا حتت الناموس.
ليفدي الذين حتت الناموس ،لننال التبني))( ،)2وهذان النصان يكفيان إلثبات أن بولس
يقرر رصاحة هذه العقيدة من غري لبس.
ّ

 - 1تيموتاوس األوىل .16/3
 - 2غالطية .5-2/4
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ويدّ عي بعض النصارى أن بولس مل يكن أول من نادى هبذه العقيدة ،بل كانت
معروفة يف الصدر األول من احلواريني ،ويستدلون عىل ذلك بام ورد يف إنجيل يوحنا إذ
يقول(( :ألنه هكذا أحب اهلل العامل حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال هيلك كل من يؤمن
به ،بل تكون له احلياة األبدية ))( ،)1ويرد هذا االدعاء من وجهني ،األول أن نسبة إنجيل
يوحنا إىل يوحنا احلواري مرجوحة وغري مسلمة لام رأيناه سابقا (،)2ومن املرجح أن
كاتب هذا اإلنجيل جمهول( ،)3والثاين أن رسائل بولس هلا األسبقية التارخيية عىل هذا
اإلنجيل ،وهبذا يثبت أنه هو أول من أدخل هذه العقيدة يف دين املسيح عليه السالم.
إن املتأمل يف طبيعة عقيدة التجسد والفداء جيد أهنا ت َمذكِّر بالعقائد الوثنية التي كانت
منترشة يف اليونان وغرب آسيا ،حيث كانت فكرة جتسد اآلهلة وتضحياهتم من أجل
الناس رائجة يف الزمان واملكان اللذين نشأ فيهام بولس ،وبالتحديد يف طرسوس مسقط
لب هذه األديان.
رأسه ،فلم يبتدع هذه األفكار من حمض خميلته وإنام جاء هبا من ّ
ويذكر ول ديورنت أن بولس أضاف إىل هذا الالهوت الشعبي الوثني بعض اآلراء
الصوفية الغامضة التي كانت منترشة بني الناس ،باإلضافة إىل أجزاء من أفكار الفلسفة
الرواقية واألفالطونية اليونانية التي تأثر هبا ( ،)4فخ ملص إىل عقيدة التجسد والفداء التي
وأصلها يف رسائله.
دعا إليها ّ

 - 1يوحنا .16/3
 - 2انظر :عنوان "إنجيل يوحنا" من الفصل الثاين.
 - 3انظر :عنوان "إنجيل يوحنا" الذي مر معنا ،وقد بس ـ ـ ــط فهيم عزيز اختالف األقوال يف ص ـ ـ ــاحب
إنجيل يوحنا ،انظر :فهيم عزيز ،مدخل إىل العهد اجلديد ،ص.254-252
 - 4انظر :ول ديورنت ،قصة احلضارة.264/11 ،
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 .3العقيدة الثالثة :عموم الدعوة أو عاملية الرسالة:
لقد رأينا سابقا أن املسيح عليه السالم مل يناد يف يوم من األيام بعموم رسالته)1(،بل
وسع دعوة
كانت دعوته موجهة إىل بني إرسائيل دون غريهم من األمم ،وأول من ّ
النرصانية إىل باقي الشعوب هو بولس ،فقد ادعى يف رؤيته أن املسيح عليه السالم أمره
بذلك ،جاء يف أعامل الرسل نقله عن املسيح وهو خياطبه...(( :منقذا إياك من الشعب
ومن األمم الذين أنا اآلن أرسلك إليهم))(.)2
ويف نظر بولس أنه ال فرق بني الرومان واليونان ،هيودا كانوا أم وثنيني ،فكلهم
مأمورين باتباع دعوة املسيح عليه السالم ،يقول يف رسالته إىل أهل غالطية(( :ال فرق
بعد اآلن بني هيودي ويوناين أو عبد أو حر أو ذكر أو أنثى ألنكم مجيعا واحد يف املسيح
يسوع))( . )3وقد اعتربت عاملية الرسالة التي دعا إليها بولس من أعظم الطفرات التي
عرفتها النرصانية ،يقول أمحد شلبي" :ولعل املوضوع األول وهو كون املسيحية دينا
عامليا كان نقطة التحول يف تاريخ هذه الديانة ،والشك أن بولس هو أول من قال بعاملية
املسيحية ،وأفاض يف رشحها يف رسائله واعرتف أن هذه النعمة أعطيت له وهو أصغر
القديسني دوهنم مجيعا ليبرش هبا بني األمم ولينري اجلميع يف ما هو رشكة الرس املكتوم منذ
الدهور)4(".

1

 -جاء يف متى  28/15أن املسيح عليه السالم قال (( :مل أرسل إال إىل خراف بيت

إسرائيل الضالة )).
 - 2اعامل الرسل .17/26
 - 3غالطية .27/3
 - 4أمحد شلبي ،املسيحية ،ص.117-116
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وفيام يتعلق بالسبب الذي دفع بولس إىل القول بعموم الرسالة فيمكن وضع
ثالث فرضيات)1(:

الفرضية األوىل :أن بولس رأى انحصار اليهودية يف الشعب اليهودي فقط دون غريه
من األمم ،وهذا االنغالق كان بمثابة وبال عىل هذه الديانة إذ جلب هلا العداوة
يعمم الدعوة قصد دفع األذى عىل النرصانية برفع االنغالق عنها(.)2
اخلارجية ،فأراد أن ّ
الفرضية الثانية :تأثر بولس بالديانات الوثنية التي ترعرع يف كنفها ،حيث كانت هذه
األخرية ال تعبأ من أي جنس ينتمي أتباعها ،فأراد أن يق ّلدها بجعل دين املسيح شامال
جلميع البرش.
الفرضية الثالثة :إرادة بولس االنفراد بنرصانية خاصة بهُ ،ما دفعه إىل البحث عن
أكرب عدد من األتباع واألنصار و بخاصة من الوثنيني الذين حيسن التفاهم معهم ،نظرا
لتشبعه بفلسفتهم وأفكارهم ،ففتح عليهم الباب بمرصاعيه للدخول يف مذهبه.
والفرضية الثالثة هي األظهر ،لام فيها من إقرار بولس بسعيه الستقطاب
الكثريين فهو يقول(( :فإين إذا كنت حرا من اجلميع ،استعبدت نفيس للجميع ألربح
األكثرين))( ،)3وقد حصل عىل ما كان يريده بعدما دخلت مجوع غفرية من الوثنيني يف
مذهبه ،حيث ساهم أنصاره اجلدد يف إعطاء زمخا كبريا بدعوته عىل حساب نرصانية
احلواريني التقليدية التي كانت تضم هيوديي األصل فقط.

 - 1إنام هذه الفرضيات أهداف ثانوية لبولس تندرج حتت هدفه الرئيس الذي هو حتريف النرصانية.
 - 2انظر :جستنيه ،حتريف رسالة املسيح عرب التاريخ أسبابه ونتائج ،ص.193
 - 3كورنثوس األوىل .19/9
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ومل يكن توافد األميني عىل النرصانية بدون تأثري ،بل كان حافزا لقيام بولس بتوسيع
نطاق تعديالته لتشمل عقائد جديدة تتالءم مع الوثنية.
وما يمكن مالحظته واستخالصه من العقائد التي جاء هبا بولس:
 أنه أتى بعقائد رشكية ختالف جذريا تعاليم النرصانية وتناقض ما دعا إليه املسيحعليه السالم.
مل يناد رصاحة بالتثليث ،وإنام فرست من طرف الكنيسة (الثالوثية) وأصحاهبا منبعده عىل هذا النحو.
 كل عقائده كانت متأثرة بالوثنية التي نشأ فيها ،إما من حيث أصوهلا التي تنسبإليها ،أو مراعاته ألديان الشعوب املستهدفة من دعوته.
 كانت للفلسفة اليونانية أثر معترب عىل أفكاره وعقائده. حرصه عىل استقطاب أكرب عدد ُمكن من األنصار ،ولو كان هذا عىل حسابنرصانية املسيح عليه السالم التي مل يرتدد يف حتريفها وتغيريها هلم.
مس العقائد األساسية،
 حتريفه العقدي مل يكن ُمنهجا غري أنه كان ف ّعاال إذ ّوبخاصة توحيد اهلل تعاىل يف ألوهيته وربوبيته.
ّ
املطلب التاسع :رشائع بولس
مل تسلم الرشائع النرصانية من التغيري ،فلم يكتف بولس بالتحريف العقدي فحسب،
حتى جاء برشائع جديدة مل يدعو إليها املسيح عليه السالم وال حواريوه ،وال اجليل
عظمت الكنيسة الثالوثية هذه الرشائع حتى
األول من النصارى الذين عايشوه ،وقد
ّ
غرست يف بعضها نوعا من القداسة ،ويمكن تلخيصها عىل النحو التايل:
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 .1الرشيعة األوىل :نسخ اخلتان:
يدّ عي النصارى أنه ال يوجد نسخ يف دينهم ،والعجيب أن أكرب ناسخ هو بولس! ،إذ
أنه أقبل عىل نسخ الكثري من الرشائع التوراتية ،من بينها :شعرية اخلتان.
لقد كان اخلتان فطرة حنيفية متواترة ،إذ أمر اهلل هبا نبيه إبراهيم عليه السالم ،فقد
جاء يف سفر التكوين(( :وقال اهلل إلبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي ،أنت ونسلك من
بعدك يف أجياهلم .هذا هو عهدي الذي حتفظونه بيني وبينكم ،وبني نسلك من بعدك
خيتن منكم كل ذكر ،فتختنون يف حلم غرلتكم ،فيكون عالمة عهد بيني وبينكم))(،)1
وظ ّلت هذه السنة متوارثة يف ذرية إسامعيل وإسحاق ،ويف رشيعة موسى عليهم الصالة
والسالم)2(.

حتى أن عيسى عليه السالم خ ّتن ،فقد جاء يف إنجيل لوقا(( :ولام متت ثامنية أيام
مر
ليختنوا الصبي سمي يسوع كام تسمى من املالك قبل أن حبل يف البطن))( ،)3وقد ّ
معنا أن إقدام بولس عىل إلغاء اخلتان كان أثناء رحلته األوىل( ،)4عندما أراد أن يدعوا
األمم الوثنية إىل النرصانية ،فرفع عنهم اخلتان معتقدا أنه خفف عنهم ليستجلبهم إىل
مذهبه ،وبالتايل يربح الكثري من األتباع واألنصار الذين سيعينونه بنرش ما كان يدعو إليه
من نرصانية جديدة ،وهكذا يكون قد نجح بجعلها دينا عامليا.

 - 1تكوين.11-8/17
 - 2انظر :الالويني .3/2
 - 3لوقا .21/2
 - 4انظر :العنوانان" :اختالف بولس مع التالميذ" و "رحالت بولس الدعوية".
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وفيام يتعلق بالنصوص التي ألغى فيها بولس اخلتان ،فقد جاء يف رسالته إىل رومية
قوله(( :إذا ما هو فضل اليهودي وما هو نفع اخلتان))( )1عىل وزن االستفهام اإلنكاري،
الذي يفيد بأن اخلتان ال ينفع صاحبه ،ويف موضع آخر من نفس الرسالة جعل اخلتان
احلقيقي و املستحب ختان القلب بالروح ال ختان اجلسد( ،)2ويف رسالته إىل غالطية
يرغب يف تركه وينفر الناس منه قائال(( :ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم ال ينفعكم
املسيح شيئا)))3(.

وما يمكن قوله أن بولس قد نسخ اخلتان بدون أن جيد يف نفسه أي حرج ،فلم خيش
من خمالفة التوراة التي كانت تأمر به منذ مئات السنني ،وال تعاليم املسيح عليه السالم
باختِ َتانه ،وال أصحابه من بعده مثل برنابا الذي كان حريصا عىل
الذي أعطى العربة ْ
إبقائه ،وقد اختصم معه وفارقه بسبب إقدامه عىل إلغاء هذه الشعرية الربانية ،التي كان
يعمل هبا بنو إرسائيل منذ قرون.
 .2الرشيعة الثانية :التعميد:
املعمودية هي رس من األرسار السبعة للنرصانية ،وهي عبارة عن غسل بالامء لغفران
اخلطايا( )4يتقدم دخول اإلنسان يف اإليامن النرصاين ،وقد سبق يل وأن تكلمت عنها(،)5
أما ذكرها يف هذا املقام فهو تفصيل الكالم يف أن بولس هو صاحب هذه البدعة.

 - 1رومية .1/3
 - 2انظر :رومية .29/2
 - 3غالطية .2/5
 - 4انظر :أعامل الرسل .38/2
 - 5انظر :عنوان "املعمودية" من الفصل األول.
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لقد استبدل بولس اخلتان باملعمودية ،إذ يقول(( :وبه أيضا ختنتم ختانا غري مصنوع
بيد ،بخلع جسم خطايا البرشية ،بختان املسيح ،مدفوعني معه يف املعمودية ،التي فيها
أقمتم أيضا معه بإيامن عمل اهلل ،الذي أقامه من األموات))( ،)1ويؤكد بولس أن
املعمودية هي ثمرة من ثمرات رمحه اهلل عىل عباده ،فهو يقول((:ال بأعامل يف بر عملناها
نحن بل بمقتىض رمحته خلصنا بغسل امليالد الثاين وجتديد روح القدس)))2(.

يرى جينيبري أن التعميد الذي جاء به بولس؛ نابع من وجهة نظر استندت إليها الوثنية
إذ يقول" :فبولس مل جيرؤ قط عىل القول بأن التعميد جيعل من املسيحي مسيحيا ،مثلام
جتعل طقوس التضحية بالثور يف عبادة (سيبيل) من املؤمن هبا وإهلا هو (أتيس) ،إال أن
مفهوم هذا التعميد نابع من نفس وجهة النظر التي هبا مفهوم التضحية بالثور"(.)3
قد يتساءل الباحث عن سبب اختيار بولس هلذا الغسل بالامء بدال من اخلتان ؟
إن املتأمل يف شكل املعمودية جيد أهنا أيرس من اخلتان ،وهذا قد يكون من األسباب
التي دفعته إىل اختيارها وإيثارها عليه ،السيام وأهنا يف نظره ال تكلف الوافدين اجلدد من
األُميني عبئا وال مشقة كبرية مقارنة مع األوىل ،فغسل بقليل من الامء خري من اآلالم
املرتتبة عىل اخلتان ،وكان هذا بمثابة باب يفتح لغري اليهود ملن أراد أن يتنرص عىل مذهب
بولس.

 - 1كولويس .12-11/2
 - 2تيطس .5/3
 - 3جنيبري ،املسيحية ،نشأهتا وتطورها.110 ،
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أما اختياره للامء فعىل األرجح مل يكن صدفة ،فإنه مل يكن يف درجة الغباوة التي قد
تتبادر إىل الذهن ،فإن الطهارة بالامء كانت معروفة عند اليهود( )1فأراد بذلك أن يبقي
يسوغ لنفسه نوعا من التربير النامويس متجنبا
عىل بعض آثار التوراة يف شعريته ،وهبذا ّ
بذلك املواجهة املبارشة مع اجليل األول من النصارى املحافظني ،وفاحتا املجال أمام
اليهود للدخول يف مذهبه ،وهذا يعكس طبيعة بولس التي تتالءم مع كل األحوال،
وتراعي مجيع املصالح.
 .3الرشيعة الثالثة :العشاء الرباين:
تعترب هذه الشعرية من أهم الشعائر يف النرصانية وقد سبق تعريفها( ،)2ويعترب بولس
أول من وضعها يف رسائله ،بالرغم من أن بعض األناجيل األخرى تشري إليها( ،)3وهذا
باعتبار األسبقية التارخيية ألسفاره عىل باقي األناجيل.
قرر بولس هذه الشعرية يف رسالته إىل أهل كورنثوس ،إذ نقل عن املسيح يف
وقد ّ
فكرسه وقال(( :خذوا كلوا هذه هو جسدي
ليلته األخرية مع تالميذه أنه أخذ خبزا ّ
املكسور ألجلكم اصنعوا هذا لذكري.كذلك الكأس أيضا بعد ما تعشوا قائال هذه
الكأس هي العهد اجلديد بدمي اصنعوا هذا كلام رشبتم لذكري ،فإنكم كلام أكلتم هذا
اخلبز ورشبتم هذه الكأس ختربون بموت الرب إىل أن جييء))(.)4

 - 1سواء كانت عند اإلقبال عىل الصالة ،أو بعد اجلامع ،انظر :اخلروج .10/19 ،17/30
 - 2انظر :عنوان "املريون" من الفصل األول.
 - 3انظر :متى  ،26/26يوحنا .58-51/6
 - 4كورنثوس األوىل .26-24/11
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حاول بولس أن يربط هذا الرس بالعشاء األخري الذي تناوله املسيح مع أصحابه قبل
اعتقاله ،لذلك اقتنع النصارى هبذه الفكرة التي تقيض أن املسيح هو الذي س ّن هذا
العشاء.
وإذا سلمنا بصحة هذه احلادثة فإنه من اليقني أن املسيح مل يقل للتالميذ أن أكل اخلبز
هو أكل جلسدي ورشب اخلمر هو رشب لدمي ،يقول جنيبري حول أصل هذا الرس":
واختذ هذا التقليد -أكل اخلبز مجاعة -الشائع بني بني إرسائيل والذي نرجح أن عيسى
كان يقوم به أيضا عند مشاركته للحواريني يف الطعام ،اختذ يف معناه لدهيم ثوب رمز
للوحدة :وحدة بني أعضاء اجلامعة ووحدة بينهم وبني املسيح ،غري أن الدالئل كلها تشري
إىل أهنم ،حتى ذلك الوقت مل يكونوا لريبطوا بصلة مابني (كرسة اخلبز) وبني موت
املسيح ،ومل حيملوا التقليد يف ذاته قيام تبلغ به مستوى الشعائر القدسية ،كام مل يرجعوا
أصل وجوده ووجوب القيام به إىل تعاليم أستاذهم)1(".

شعر بولس برضورة الكشف عن املغزى من وراء هذا الرس ،ففرسه بعذاب
عيسى الذي أتى بزعمه ليخلص البرشية وليضحي من أجلها ،حتى جعل تناول اخلرب
تقربا ومشاركة يف الذات اإلهلية)2(.

أما عن أصل هذه الشعرية فإنه من املرجح أن بولس قد أخذ فكرهتا من الوسط
الوثني الذي نشأ فيه( )3إذ يقول جنيبري(( :ومل يكن قد قدر ألي طقس من الطقوس
(األرسار) الوثنية أن يذخر بمعاين وفرية وبآمال جذابة ،مثل ما ذخرت به الطقوس
 - 1جنيبري ،املسيحية نشأهتا وتطورها ،ص.109
 - 2انظر :املرجع نفسه ،ص.109
 - 3انظر :نايتن و ويند و يونغ ،األصول الوثنية للمسيحية ،ص.140
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اخلاصة بالقربان -أي العشاء الرباين -لدى بولس ،غري أهنا قبيل الطقوس الوثنية ومل
يكن ن ـ ـابعا من روح الدين اليهودي ول ـ ـقد أدخلت يف كنيسة احلواريني (قطعة من
الوثنية) )))1(.

ولقد سامهت األوساط األُمية املستهدفة من دعوة بولس ،يف صيانة هذه البدعة
واحلفاظ عليها ،حتى أصبحت مع مرور الزمن رسا مقدسا رسميا لدى كل من
الكنيستني ،الرشقية والغربية.
 .4الرشيعة الرابعة :حتليل غالبية األطعمة بامفيها اخلنزير واخلمر:
لقد أراد بولس منذ بداية دعوته التفرد بوجهة نظر خمالفة للرشيعة التوراتية التي
أقرها املسيح عليه السالم ،وقد كان اليهود متمسكني بأكثر ما حرمه الناموس فيام خيص
األطعمة واألرشبة ،وهذه القاعدة مل تتغري جذريا بالنسبة للمتنرصين منهم ،إذ بالرغم
من أن املسيح ّ
أحل بعض املحرمات من األطعمة التوراتية ،إال أنه أبقى التحريم عىل
غالبها السيام اخلنزير واخلمر ،قال تعاىل عىل لسان عيسى عليه السالم   :
             

(      آل عمران  ،)50وقد قال (بعض) ومل يقل (كل) الذي
حرم عليكم.

 - 1جنيبري ،املسيحية نشأهتا وتطورها ،ص.110
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لقد ناقش املجلس األول الذي عقد يف أورشليم حوايل 48م األطعمة التي أراد أن
أقره عىل حتليل سائر املأكوالت
حيللها بولس لألمم الوثنية املتنرصة ،فكان من نتائجه أن ّ
إال الدم واملنخنقة وما ذبح لألوثان(.)1
لإلحاطة بمدى خمالفة تعاليم بولس للعهد القديم ،البد من الرجوع إىل النصوص،
فقد ورد عىل سبيل املثال يف سفر الالويني(( :واخلنزير ألنه يشق ظلفا( )2ويقسمه ظلفني،
لكنه ال جيرت فهو نجس لكم))"( ،)3وفيه حتريم ألكل حلم اخلنزير ألنه نجس ،أما بولس
فيقول (( :كل يشء طاهر للطاهرين وأما النجسني وغري املؤمنني فليس يشء طاهر بل
قد تنجس ذهنهم وضمريهم))"( ،)4وفيه نسخ لتحريم حلم اخلنزير ،وقد حرص حمرمات
الطعام يف ثالث ،إذ يقول((:أن متنعوا عام ذبح لألصنام وعن الدم واملخنوق والزنا التي
إن حفظتم أنفسكم منها فنعام تفعلون كونوا معافني)))5(.

أما عن ع ّلة نسخه للمحرمات من األطعمة يف التوراة والتوسع يف حتليلها لتشمل
األطعمة واألرشبة النجسة مثل اخلنزير واخلمر فهي معروفة ،إذ هي نفسها ع ّلة التغيري
العقدي ،وهي تسهيل النرصانية عىل كل وثني ،بغية كسب أكرب عدد ُمكن من األتباع

 - 1انظر :جستنيه ،حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ أسبابه ونتائجه ،ص.205
 - 2الظلف :هو الظفر املشقوق للبقرة والشاة والظبي ونحوها ،انظر :جممع اللغة العربية ،املعجم
الوسيط ،ص .576
 - 3الالويني .7/11
 - 4تيطس .15/1
 - 5أعامل الرسل .29/15
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األُميني يف مذهبه ،فال حيتاج بعد ذلك اليوناين والروماين أن يغري أصول عاداته السيام
يف األكل والرشب كي يدخل يف نرصانية بولس.
املطلب العارش :خالصة الكالم عن بولس
وخالصة ما يمكن قوله عن بولس أنه كان رجال هيوديا مل يلق املسيح عليه
تنرصه ذات يوم ،مد ّعيا أنه رأى رؤيا
السالم ،من ألدّ أعداء النصارى ،أعلن فجأة ّ
نورانية ،فعمد إىل الدخول يف النرصانية للفتك هبا من الداخل ،فأدخل فيها عقائد
ورشائع وثنية ،وفلسفة يونانية ،فخلط هذه األفكار مع بقايا تعاليم املسيح عليه السالم،
فخلص إىل دين جديد شبه وثني ،دعا إليه كل األمم بعدما كان خاصا باليهود.
وتكمن أسباب نجاحه يف حتريف النرصانية يف ما ييل:
 والؤه لليهودية وعداؤه الشديد لدين املسيح عليه السالم. اجتمعت فيه خمتلف املؤثرات النفسية للقيام هبذا الفعل :ذكاء ،مكر ،نفاق،جدال ،خداع...
 ضعف شوكة النصارى األوائل من أصحاب املسيح عليه السالم املوحدينوأتباعهم بسبب االضطهاد.
 علمه وخربته بالعقائد والفلسفات اليونانية ،واللغات التي نشأ فيها.وجه دعوته إليها.
 االستعانة باألمم الوثنية التي ّ الدعم السيايس اإلمرباطوري الذي تلقاه مذهبه وأتباعه عىل حساب املذاهباألخرى ،ابتداء من القرن الرابع للميالد.
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رسخها بولس:
وأهم العقائد والرشائع التى ّ
 القول بألوهية املسيح. وصف املسيح بأنه ابن اهلل. ابتداع عقيدة جتسد املخ ّلص وموته فداء للبرشية. نسخ اخلتان واستبداله باملعمودية. اإلتيان بشعائر وثنية مثل العشاء الرباين. حتليل األطعمة املحرمة من بينها اخلمر واخلنزير.نظرا لألثر الكبري الذي تركه بولس عىل النرصانية ،ونجاحه يف نقلها من دين ساموي
إىل دين شبه وثني ،فإنه يعترب أعظم شخصية أ ّثرت عىل هذا الدين بعد املسيح عليه
الصالة والسالم ،حتى أصبح األب الروحي للنرصانية الثالوثية ،وما انضوت حتتها من
الفرق الكربى احلديثة كالكاثوليكية والربوتستنتية وأرثودكسية.
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الفصل الثالث:
األسباب غري املبارشة لتحريف النرصانية
وفيه:
املبحث األول :االضطهاد و دوره يف حتريف النرصانية
املبحث الثاين :قسطنطني و جممع نيقية 325م
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الفصل الثالث :األسباب غري املبارشة لتحريف النرصانية
املبحث األول :دور االضطهاد يف حتريف النرصانية
املطلب األول :اضطهاد اليهود للنصارى
لقد ّبني اهلل تعاىل سامت كثرية يمتاز هبا اليهود ،ومن بني هذه السامت تكذيب الرسل
وقتلهم ،قال جل شأنه :

          

(            الامئدة،)70
واملسيح عليه السالم كان من بني أكثر الرسل الذين عانوا من مضايقة اليهود
واضطهادهم ،وقد بدأ هذا منذ أن كان يف بطن أمه عليهام السالم ،حيث كذبوها
واهتموها يف عرضها ،واستمر كفرهم به يف حياته  -وقد كان أتباعه أقلية مقارنة مع
الغالبية التي مل تؤمن برسالته  ، -وامتدت يد أعدائه حتى أرادوا أن يقتلوه ،قال تعاىل:
                
                    
(            النساء.)158-157

ِ
مضطهدين ،وإنام كان هذا من
مضطهدين أو
إن املتأمل يف تاريخ اليهود جيد أهنم إما
َ
مر العصور من يفتك هبم نتيجة كفرهم
جنس عملهم ،فإن اهلل تعاىل سلط عليهم عىل ّ
سبي اليهود يف بابل ومرص عن ذلك ببعيد ،قال
وظلمهم وإفسادهم يف األرض ،وما أيام ِّ
تعاىل               :
(         األعراف.)167
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والعجيب أن الروح العدائية لليهود جتاه غريهم هلا أصول يف العهد القديم ،فقد ورد
يف سفر حزقيال عىل سبيل املثال ال احلرص (( :الشيخ والشباب والعذراء والطفل
والنساء ،اقتلوا

للهالك  ،)1())...ويف موضع آخر من سفر العدد (( :واحرقوا مجيع

مدهنم بمساكنهم ومجيع حصوهنم بالنار ))( ،)2وال شك أن مثل هذه األعداد( )3كانت
وظلت يف ظن اليهود مرجعا وتربيرا لالضطهاد الذي شنُّوه ضد الشعوب املجاورة هلم،
وإن كانوا من نفس زمرهتم.
مل خترج العالقة بني النصارى األوائل واليهود عن هذا القاعدة ،فبعد رفع املسيح
عليه السالم مل يلبث شعب اهلل املختار -بزعمهم  -أن قام بحمالت إبادة ضد أتباعه،
وزجهم
وقد مر معنا ( )4كيف قام بولس بأمر من رؤساء الكهنة بمطارة النصارى األوائل ِّ
يف السجون.
لقد حاولت اجلامعة األوىل التي تركها املسيح عليه السالم احلفاظ عىل وحدهتا بغية
مواصلة هدفها الرئييس ،وهو استكامل البشارة ،وكان عىل رأس هذه اجلامعة كل من
احلواريني بطرس ويوحنا ،وهذا يف ظل غياب قائد حقيقي كام كان شأن املسيح عليه
السالم ،وقد كان مقرها األول يف أورشليم(.)5

 - 1حزقيال .6/9
 - 2العدد .31/10
 - 3وهذا يعطي نظرة عن جرأة بعض أحبار اليهود وكتاب العهد القديم يف حتريف الكثري من
النصوص ،أو املبالغة فيها حتى نسبوا الظلم هلل هبتانا وزورا.
 - 4انظر" :عنوان :اضطهاد بولس للنصارى" من الفصل الثاين.
 - 5انظر :سفينسيسكايا ،املسيحيون األوائل واإلمرباطورية الرومانية ،ص.90
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لقد ساهم هذا التكتل يف مكان واحد يف جلب العداء اليهودي ،حيث مل جيد اليهود
صعوبة يف اضطهاد أفراد هذه اجلامعة ،وهذا باختالق أتفه االهتامات ،لذلك فإن معاناة
النصارى املوحدين املقدسيني كانت أشد من معاناة املتنرصين الوثنيني من أتباع بولس،
الذين كانوا يف مناطق بعيدة عىل أورشليم.
وكان من أول ضحايا هذا االضطهاد رسل املسيح ،وعىل رأسهم بطرس ،فقد قبض
عليه مع أصحابه من طرف رؤساء الكهنة اليهود ،ومهوا هبم حتى كادوا يقتلوهنم لوال
فجلِدوا بعد ذلك وأطلق رساحهم(.)1
تدخل رجل فرييس من أعضاء املحكمة ،م
وقد نجح التالميذ إىل حد ما يف نرش الدعوة ،حيث ازداد عدد النصارى من بضع
مئات إىل آالف ،وهذا التضاعف يف عددهم أدى إىل تنامي رعب وخشية الكهنة(.)2
فبعدما كانت النرصانية تعترب طائفة من طوائف اليهودية ،أصبحت دينا جديدا مستقال.
ومن بني األوائل الذين تعرضوا الضطهاد اليهود رجل اسمه استفيانوس ،أحد
مرشيف اجلامعات األوىل ،وكانت تسمى مجاعة املهتدين ،وينقل عن هذا الرجل أنه كان
حكيام وقوي احلجة حسب ما أورده سفر أعامل الرسل ،فتآمر به اليهود ولفقوا له هتمة
التجديف عىل موسى وعىل اهلل فكان عاقبته أن قتلوه رمجا باحلجارة(.)3

 - 1انظر :أعامل الرسل .40-1/5
 - 2انظر :أعامل الرسل .4/4
 - 3انظر :أعامل الرسل  ، 59/7، 15-8/6ول ديورنت ،قصة احلضارة.243/11،
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ومن الذين تعرضوا أيضا جلور املحاكم اليهودية يف هذه الفرتة يعقوب البار(،)1
الذي يعتربه النصارى أخ املسيح ،وكان هذا الرجل معروفا بالزهد والتقشف والتعبد،
حتى جعل رئيس لكنيسة أورشليم ،وقد اغتنم رئيس املحكمة اليهودي آنذاك مرحلة
غري فيها الوايل الروماين فاعتقله وحاكمه ،واهتم بتغيري الرشيعة ،وحكم عليه
انتقالية ّ
باإلعدام ،فألقي من فوق بناية ورجم حتى املوت ،وكان هذا حوايل اثنني وستني
للميالد(.)2
املطلب الثاين :اضطهاد الرومان للنصارى
 .1أسبابه:
مل حتظ النرصانية عند ظهورها باهتامم كبري من السلطات الرومانية ،ولكن مع مرور
الزمن بدأت هذه الطائفة تثري القلق ،وكان هذا القلق أساسا مفتعال من قبل اليهود الذين
زج الرومان يف حرب ضد الدين اجلديد ،وقد بدأ هذا التحريض يف حياة املسيح
أرادوا ّ
عليه السالم ،حينام حاول رؤساء اليهود وكهنتهم تصويره عىل أنه ملك جديد يسعى إىل
قيادة ثورة ضد اإلمرباطورية ،وبالتايل اإلطاحة بنظامها يف فلسطني وما جاورها.
وال شك أن اليهود اختاروا األسلوب الفع ّال الستجالب الرومان إىل طرفهم ،فإن
جمرد التلويح بمثل هذه التهم السياسية يكفي إىل ايقاد حرب ،بل حروب تأيت عىل
األخرض واليابس.
 - 1ويلقبه النصارى بأخ الرب ،ألنه يعتقد أنه ابن يوسف النجار من زواج سابق ،انظر :غالطية
.23-20/1
 - 2انظر :ول ديورنت ،قصة حضارة ،244/11 ،سفينسيسكا ،املسيحيون األوائل واإلمرباطورية
الرومانية ،ص.91
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وقد مر معنا أن حادثة صلب الرجل الذي كان يظن بأنه املسيح عليه السالم ،كانت
تبني له أنه
نتيجة ضغط اليهود عىل الوايل الروماين( ،)1فقد سبق وأن دافع عليه بعدما ّ
بريء ،وخريهم بني إطالق رساحه أو إطالق رساح ال ِّلص؛ فاختاروا ال ِّلص( .)2فالسبب
الرئيس الذي كان من وراء اضطهاد الرومان للنصارى األوائل ،هو حتريض اليهود،
فالرومان كانوا يسعون إىل اسرتضائهم بكوهنم ثقال شعبيا معتربا يف أورشليم وغالب
األرايض الفلسطينية ،أكثر من سعيهم إىل حتقيق رغبة ذاتية.
جارة الرومان إىل اختاذ إجراءات أكثر تعسفا ضد
ورسعان ما تنامت هذه األسباب ّ
النصارى ،ويمكن تلخيص أمهها فيام ييل:
 تزايد أتباع النرصانية وانتقاهلا إىل البلدان املجاورة ،وهذا كان نتيجة فرار الكثريمن اجليل األول من االضطهاد يف أورشليم ،حيث دأبوا عىل استكامل الدعوة
يف مواطن جلوئهم(.)3
الرسية
 انغالق النرصانية املوحدة ،وانحصارها يف مجاعات معينة ،وهذه ّاستجلبت هلا العداوة.
 -عدم اتفاق عقيدة النرصانية املوحدة مع الدين الرسمي الوثني لألمرباطورية(.)4

 - 1انظر :عنوان "حادثة الصلب" من الفصل األول.
 - 2انظر :متى ،19/27يوحنا .12/19
 - 3انظر :أعامل الرسل  ،4/8جستنية ،حتريف رسالة املسيح عرب التاريخ أسبابه ونتائجه ،ص.79
 - 4وهذا من بني األسباب التي دفعت بولس إىل إدخال الوثنية يف دين املسيح ،ختفيفا للعداء
الروماين هلا.
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 هروب بعض النصارى من واجبات املواطنة الرومانية مثل :اخلدمة العسكرية. بدأ اعتبارها كديانة مستقلة عن اليهودية ،وهذا ما كشف عنها الغطاء القانوينالتي كانت حتظى به حتت هذه األخرية(.)1
 انتشار وتزايد مذهب بولس يف األوساط الوثنية. عدم اعتبار األباطرة الرومان كآهلة. .2عهوده االضطهاد:
عانت النرصانية يف القرون الثالث األوىل الويالت واملحن ،ولقد مارس ملوك
الرومان املتعاقبون أشدّ االضطهاد ضد األتباع املتنامني هلذا الدين اجلديد ،ويمكن
تلخيص أهم عهود االضطهاد إىل مخس:
أ) اضطهاد أغريباس( 44 - 41 )2م.
ب) اضطهاد نريون  68 - 64م.
ت) اضطهاد ترجان( 117 – 98 )3م.

 - 1انظر  :نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص.62
 - 2هو أغريباس األول حفيد هريودس الكبري ،من أواخر ملوك الساللة اهلردوسية ،وقد سامه العهد
اجلديد هريودس .كان حاكام عىل أراض واسعة من فلسطني ،وينقل أنه مات عىل إثر ادعائه األلوهية
بعقاب رباين سنة أربعة وأربعني للميالد ،انظر :أعامل الرسل .23-20/12
 - 3ترجان ،إمرباطور روماين ولد يف اخلمسينيات امليالدية يف إسبانيا من أرسة إيطالية ،توىل زعامة
املحافظة اإلسبانية ،كان قائدا يف اجليش ،وصف بأنه رجل عسكري شجاع و قاس يقاتل وخيوض
احلروب مفضالً القوة عىل السلم ،توىل عرش اإلمرباطورية سنة 98م ،استطاع أن خيضع جزء كبريا
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ث) اضطهاد ديسيوس( 251 – 249 )1م.
ج) اضطهاد دقلديانوس( 313 – 303 )2م.
أ) -اضطهاد أغريباس  44 – 41م:
لقد اشتهر هذا الوايل بقتله ليعقوب أحد رسل املسيح االثنا عرش بحد السيف
فر منه
اسرتضاء لليهود( ،)3واعتقل بطرس ووضعه يف السجن ،ويذكر أعامل الرسل أنه ّ
بأعجوبة( ،)4وكان أغريباس ّأول والة الرومان الذين اضطهدوا النصارى؛ وبخاصة
اجليل األول من املوحدين الذين تركهم املسيح عليه السالم يف بيت املقدس .وقد
سامهت احلمالت التي قادها ضدّ هم يف انتشار النرصانية ،فقد حدث عكس ما كان يف

من أورو ّبا الرشقية حتت إمرته ،تويف سنة 117م .انظر :ول ديورنت ،قصة احلضارة-392/10 ،
 ،402منى القمص ،تاريخ الكنيسة القبطية ،ص.17
 - 1ديسيوس ،إمرباطور روماين توىل العرش سنة 249م ،كان ملكا نشيطا أراد أن يرجع اإلمرباطورية
إىل جمدها القديم ،عمل عىل إعادة الديانة الوثنية و تقاليدها ،والقضاء عىل النرصانية .انظر منى
القمص ،تاريخ الكنيسة القبطية ،ص ،110نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص.89
 - 2دقلديانوس ،إمرباطور روماين ،ولد يف أواسط القرن الثالث بعد امليالد ،توىل عرش اإلمرباطورية
سنة 384م ،من إنجازاته :حدّ من نظام الديمقراطية عىل حساب االشرتاكية ،ركز عىل عسكّرة الدولة،
قسم اإلمرباطورية إىل  96واليةّ ،
حقق ازدهارا اقتصاديا معتربا،
حقق انتصارات كبرية عىل جريانهّ ،
وقد سام النصارى اضطهاد وحيش مل يسبق له مثيل ،حتى ّ
أن أقباط مرص اختذوا يوم توليه احلكم تقويام
لتارخيهم ،مات سنة 313م .انظر :ول ديورنت ،قصة حضارة ،369-362/11 ،نيافة يوأنس،
االستشهاد يف املسيحية ،ص.95-94
 - 3انظر  :أعامل الرسل .2/12
 - 4انظر  :أعامل الرسل .16-3/12
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فر النصارى املضطهدين من أورشليم إىل املدن اليهودية املجاورة ،وإىل
احلسبان عندما ّ
فنيقية وقربص وأنطاكيا فقاموا بتبليغ دعوة املسيح عليه السالم(.)1
ب) -اضطهاد نريون  68 – 64م:
كانت اخلمس سنوات األوىل من حكم نريون مستقرة وهادئة ،وقد ازدهرت فيها
اإلمرباطورية من شتى النواحي ،وهذا نتيجة البطانة احلكيمة التي كان حيظى هبا نريون،
فقد ساعدته عىل تسيري البالد بحكمة ،وبالتايل تفادى يف هذه الفرتة الثورات الشعبية
التي كانت تشتعل من آونة إىل أخرى.
بعد هذا االستقرار النسبي ،بدأ نريون ينحرف مطلقا شهواته اجلنونية ،فقد كان جيرب
جنوده ومستشاريه بالتمثيل يف حلبات املصارعة الضخمة التي تضم آالف اجلامهري،
وكان ال يرتدد شخصيا يف التمثيل معهم وقيادة العربات العسكرية ،وإنشاد األناشيد،
والعزف عىل القيثارة ،والقيام باألدوار يف املرسحيات الدرامية واألسطورية ،فقد كان
مهه األكرب نيل إعجاب اجلامهري(.)2
ّ
ويف سنة 64م اشتعل حريق ضخم يف روما ،دام أكثر من ستة أيام ،وقد فشل رجال
اإلطفاء واجلنود يف إمخاده ،حتى أتى عىل عرشة من األربعة عرشة قسام التي تتكون منها
املدينة ،فاحرتق معظم أحيائها األثرية والعريقة ،وكان صاحب هذا احلريق نريون

 - 1انظر  :أعامل الرسل  ،5/8جستنيه ،حتريف رسالة املسيح عرب التاريخ أسبابه ونتائجه ،ص.81
 -2انظر :نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص.77
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سولوا له اإلقدام عىل هذا الفعل ،خاصة وأنه كان
نفسه! ،وينقل أن اليهود هم الذين ّ
حيلم ببناء مدينة بطابع عمراين جديد حتمل اسمه (نريو بوليس)(. )1
وحتى يدفع التهمة عن نفسه ،اختذ نريون األقلية النرصانية ككبش فداء ،فألصق هبم
هتمة احلريق ،وقد كان من السهل أن يصدّ ق اجلمهور الوثني مثل هذه االفرتاءات،
خاصة وأن النصارى عرفوا باجتامعاهتم الرسية ورفضهم ُمارسة الطقوس والعبادات
الوثنية ،فقبلت الفكرة عند الشعب بأهنم هم – أي النصارى – أصحاب هذا احلريق
لتبدأ ضدهم محلة اضطهاد هي األعنف يف القرن األول للميالد.
ولقد سام نريون النصارى أصنافا شتى من العذاب:
 أدخلهم يف جلود احليوانات ،ثم قدمهم طعام يف املسارح واملالعب لألسودوالسباع)2(.

سمروا
 دهنوا بالقار والزيت وأشعلوا كاملصابيح يف احلدائق اإلمرباطورية بعدما ّيف األعمدة ،وشوهد نريون وهو يقود عربته شاقا طريقه بينهم)3(.

 -صلب البعض إمعانا يف السخرية ()4من صلب شبه املسيح.

 -1انظر :يعقوب مالطي ،نظرة شاملة لعلم الباترولوجيا ،ص ،459نيافة يوأنس ،االستشهاد يف
املسيحية ،ص.79
 -2انظر :نفس املرجعني ،ص ،459ص ،79رؤوف شبيل ،أضواء عىل املسيحية ،ص.25
 -3انظر  :يعقوب مالطي ،نظرة شاملة لعلم الباترولوجيا ،ص ،459رؤوف شبيل ،أضواء عىل
املسيحية ،ص.25
 -4انظر  :يعقوب مالطي ،نظرة شاملة لعلم الباترولوجيا ،ص.459
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ّ
ظل اسم نريون عرب التاريخ مقرونا باحلمالت الدموية التي قادها ضد النصارى،
ومن شدّ ة وقسوة هذا االضطهاد ظ ّن النصارى املعارصون له أنّه هو املسيح الدّ جال
بعينه ،ومن الشخصيات البارزة التي قتلت يف زمانه ،بطرس احلواري وبولس ،حيث
صلب األول منكس الرأس ،وقطع رأس الثاين بصفته مواطنا رومانيا(.)1
ت) -اضطهاد ترجان  117-98م:
لقد وجد النصارى متن ّفسا بعد رحيل نريون ،لكن رسعان ما جاء ترجان ليثري
محالت جديدة ضدّ هم ،وبالرغم من أن قسوته مل تبلغ قسوة سالفه إ ّ
ال أنه سامهم
الويالت)2(.

كان ترجان متخوفا من تنامي النرصانيـة وتزايد أتباعهـا يف خمتلف أنحاء
اإلمرباطوريـة وآسيا الصغرى بالتحديد( ،)3فخيش عىل الوثنية الرسمية التي بدأت
تترضر ،فبدأ بسن قوانني جائرة تعترب األوىل من نوعهـا يف تاريـخ اإلمرباطوريـة ،فطالام
تعايشت الدولة الرومانيـة مع الطوائف واألديان التي كانت منترشة يف أرجائها ،لكن
شأن النرصانية – يف بدايتها – كان شأنا آخرا ،وأهم القوانني التي جاء هبا ترجان هي:
 -جتريم النرصانية واعتبارها دينا حمرما.

 -1انظر :املرجـع نفسه ،ص ،459نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص.82
 -2انظر :رؤوف شلبي ،أضواء عىل املسيحية ،ص.25
 -3انظر :نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص.85
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 س ّن ترشيعات صارمة ضد اجلامعات واهليئات الرسية ،ومجاعات النصارى عىلوجه التحديد)1(.

وقد قتل يف زمان ترجان اآلالف من النصارى بشتى األساليب ،صلبا ورميا
للوحوش يف املالعب؛ وغري ذلك من التفنن يف القتل ،وظلت القوانني التي سنّها
معموال هبا ألكثر من قرن( ،)2فاضطهاد ترجان مقارنة بنريون كان ُمنهجا وقانونيا ،بينام
األول كان عشوائيا ورشسا.
ث) -اضطهاد ديسيوس  251-249م:
صمم عىل إعادة هيبة وروح الدولة الرومانية
كان إمرباطورا نشيطا ذا عصبية وطنيةّ ،
يف شتى أنحائها ،كان يكره النرصانية ،و يعتربها ديانة مستحدثة ،فدأب عىل حموها
وجهه إىل والّة األقاليم،
واستبداهلا بالوثنية الرسمية ،وقد أصدر مرسوما سنة 250مّ ،
حيثّهم عىل إرجاع الديانة الوثنية إىل املجتمع الروماين مهام ك ّلف الثمن( ،)3وكان اهلدف
من هذا املرسوم القضاء عىل النرصانية التي انترشت يف خمتلف أقاليم البالد.
وُما امتاز به اضطهاد احلاكم ديسيوس شموليته جلميع مقاطعات اإلمرباطورية ،وقد
فوض الوالة باختاذ مجيع الوسائل لقمع النصارى ،فبدأت محلته الدموية ضدّ هم ،فكان
ّ
كل من ّ
يشك يف انتامئه هلذا الدين يساق أمام املحاكـم وجيرب عىل تقديم الذبائـح أمام
الصنم ،فإن رفض يكون هو الذبيحة ،ومن بني الوسائل التي استعملت للكشف عنهم،

 -1انظر :املرجـع نفسه ،ص.85
 -2انظر :املرجـع نفسه ،ص.85
 -3انظر :املرجـع نفسه ،ص.89
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سب املسيح عليه السالم ،فإن ترددوا يف ذلك القوا
أنه كان ميؤتى باملتهمني وجيربون عىل ّ
أصنافا من العذاب)1(.

وقد كان النصارى يف هذه احلقبة يبذلون الغايل والنفيس وكل ما يف وسعهم لدفع
هذا البالء ،حتى اضطر البعض إىل دفع رشا للحصول عىل شهادات تثبت بأهنم وثنيون
وليسوا نصارى ،أو البحث عن شفاعة أصدقاء من زمرة السلطة تنجيهم من السجون
والعذاب والقتل)2(.

واضطر الكثري منهم يف تلك الفرتة إىل الفرار من هذا اإلرهاب املنظم ،ومن املحتمل
الرقابة ،أما الذين اختاروا البقاء والعيش
أهنم انتقلوا إىل مناطق بعيدة عن املدن تقل فيها ّ
بني ظهراين الوثنيني فكان سبيل النجاة التخفي واالنحالل يف املجتمع واالبتعاد عن
مظاهر ال ّتدين التي تثري الريب والشك.
ال توجد إحصائيات دقيقة عن عدد النصارى الذين قتلوا يف حقبة ديسيوس ،وهذا
نظرا إىل لسياسة التعتيم املتبعة آنذاك ،غري أنه يمكن القول أنه قتل عرشات اآلالف،
منهم عدد معترب من القسيسني ورؤساء الكنائس.
ج) -اضطهاد دقلديانوس  313-303م:
لقد بدأ دقلديانوس عهده مسالام ،واستمر هذا التسامح طوال العرشين سنة األوىل
من حكمه ،حتى أنه كان الكثري من خدمه وضباط قرصه من النصارى ،إىل جانب عدد

 -1انظر :رؤوف شلبي ،أضواء عىل املسيحية ،ص.26
 -2انظر :نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص.90
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كبري من اإلداريني يف دولته ،وإحاطته هبم ال تتوقف هنا ،بل نقل أن زوجته بريسكا وابنته
فالريا كانتا تدينان بالنرصانية ،أو عىل األقل تتعاطفان معها)1(.

وفيام خيص سبب تغري موقفه املفاجئ ،فقد نقل أنه ذات يوم ذهب إىل املعبد الوثني
مصطحبـا معه حاشيته ومستشاريـه ،وكان من بينهم نصـارى ،فانتهز كاهن املعبد الفرصة
وقال ل ـ ـ ـلحاكم دقل ـ ـ ـ ـديـانوس" :إن اآلهلة ال تتكلم يف ح ـ ـ ـرضة أعدائهـا – يقصد
النصـارى –" ،وبتأثري هذا اخلطاب بدأ اإلمرباطور دقلديانوس يف طردهم من اجليش
والبالط اإلمرباطوري واحلكومي .لكن ال يمكن اعتبار هذه احلادثة السبب الرئييس يف
تغري وجهة نظره ،ألنه نقلت رواية أخرى تفيد بأن اإلمرباطور دقلديانـوس تعرض
لتحريض شديد من قبل جالريـوس معاونـه وزوج ابنته فالريا ،حيث كان حيثه عىل سحق
الكنيسة باعتبارها أهنا تسعى إىل إقامة دولة داخل اإلمرباطورية ُما يشكل خطرا عىل
عرشه( ،)2وهذا هو السبب الرئييس الذي أثار الكراهية يف نفس اإلمرباطور دقلديانوس
ضدّ هذا الدين.
استصدر جالريـوس من دقلديانـوس أول مرسوم سنـة  295م ،الضطهاد النصـارى
أشد تعسفا سنة  303م ،ينص عىل ما ييل)3( :
ورسعان ما عوض بمرسوم ّ

 هدم الكنائس. -حرق الكتب املقدسة.

 -1انظر :املرجـع نفسه ،ص.96
 -2انظر :املرجـع نفسه ،ص ،97يعقوب مالطي ،نظرة شاملة لعلم الباترولوجيا ،ص.463
 -3نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص.97
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 طرد مجيع ذوي املناصب الرفيعة من النصارى وحرماهنم من حقوقهم املدنية.أرصوا عىل االعرتاف بالنرصانية.
 حرمان العبيد من احلرية إن ّ معاقبة كل من خيالف هذا الدستور.لتبدأ بعد ذلك محلة دموية هي األعنف يف القرن الرابع.
ثم تزايدت وترية االضطهاد عىل إثر ّاهتامهم بإيقاد حريقني يف قرص اإلمرباطور
ّ
دقلديانوس ،هبدف القضاء عليه ،وينقل ّ
أن صاحب هذا احلريق هو جالريوس()1؛ عدو
النرصانية ال ّلدود ،وما أشبه هذه احليلة بحريق نريون يف القرن األول ،فقد تشاهبت
األسباب واألساليب يف القضاء عىل النصارىّ ،
فكأنام ابتالء اهلل تعاىل خللفهم يشبه
ابتالءه لسلفهم ،وقد يكون هذا متحيص وتطهري للذين بلغتهم دعوة املسيح عليه السالم
ولو بيشء من التحريف ،خاصة ّ
وأن نرصانية القرون األوىل كانت أقرب إىل التوحيد من
النرصانية املعارصة ،فقد كانت الفرق املوحدة يف ذلك الزمان كثرية.
لقد اجتهد والة الرومان بإذن من اإلمرباطور دقلديانوس يف س ِّن قوانني تعسفية
ملحاربة أتباع دين املسيح عليه السالم ،فكانوا جيربوهنم عىل تقديم الذبائح إىل
األنصاب ،وإال عوقبوا أشدّ العقاب ،حتى محّاماهتم وأطعمتهم مل تسلم من التدنيس
بالذبائح الوثنية ،وقد أصدرت األوامر بسجن مجيع رؤساء الكنائس ،وهدّ مت هذه
ور ِّقي الكهنة واملشعوذين يف الوظائف اإلدارية(،)2
األخرية ،وبدّ لت باهلياكل الوثنية ،م

 -1انظر:املرجـع نفسه ،ص.98-97
 -2انظر :نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص ،99جمموعة احلياة الكنسية ،ص.28
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فأصبح النصارى يعيشون معيشة ّ
الذل واهلوان واحلَ َقار ،فكان الذي ال يكتم دينه يواجه
املوت املبارش.
اعتزل اإلمرباطور دقلديانوس احلكم يف سنة  305م ،لكن االضطهاد استمر عىل
يد أتباعه بضعة سنني أخرى ،عاش فيها النصارى جحيام إضافيا ،وقد بلغ عددهم من
القتىل يف تلك الفرتة التي تنسب إىل اإلمرباطور دقلديانوس حوايل سبع مائة ألف
قتيل)1(.

بعد وفاة اإلمرباطور دقلديانوس وانقسام اإلمرباطورية الرومانية إىل رشقية
تم إصدار مرسوما للتسامح بعد االتفاق
عاصمتها القسطنطينية وغربية عاصمتها روماّ ،
بني الشطرين سنة  313م ،أعطيت بموجبه احلرية الدينية للنرصانية ولغريها من
املّلل)2(.

املطلب الثالث:آثار ونتائــج االضطهاد
لقد رأينا أن محالت اضطهاد النصارى انطلقت منذ البداية ،أي بعد رفع املسيح عليه
السالم مبارشة ،والذي ش ّن هذا االضطهاد اليهود والرومان ،وفيام خيص الدّ افع لفعل
ذلـ ك فهو عقدي بالنسبة لليهود ،أما الرومان فكان سياسيا بالدرجة األوىل ،وإن كانت
يد التحريض اليهودي غري بريئة منه.

 -1نفس املرجعني ،ص ،99ص.28
 -2انظر :نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص.101
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لقد أ ّدت هذه احلمالت إىل نتائج وخيمة سامهت بطريقة غري مبارشة يف حتريف
النرصانية ،فالقتل والترشيد اللذان تعرض له النصارى وبخاصة األجيال األوىل من
املوحدين ،أدى إىل ضياع اإلنجيل األصيل الذي تركه املسيح عليه السالم ،وهذا بطرق
خمتلفة ،إما بحرق وإتالف النسخ القديمة التي كان حيتفظ هبا احلواريون وأتباعهم ،وإما
بمقتل محلة اإلنجيل الذين كانوا حيفظون -كتابة أو حفظا يف الصدور -أجزاء منه ،أو
بتشتت النصارى األوائل من أصحاب املسيح عليه السالم ،يف خمتلف القرى واألمصار،
ترهب الكثري منهم يف
وموهتم هنالك دون االستفادة ُما تعلموه من نبيهم ،باإلضافة إىل ُّ
اجلبال والصحاري خوفا وفرارا من الفتن ،األمر الذي ساهم يف عدم نرش اإلنجيل
الصحيح ،وتعاليم النرصانية السليمة بشكل كاف يف فلسطني وما جاورهاَ ،ف م ِرتك املجال
مفتوحا لبولس وأتباعه من املثلثني يف نرش مذهبهم.
إن املتأمل يف كيفية مقابلة النصارى األوائل حلمالت االضطهاد ،جيد أهنا كانت
سلمية ،حيث أنه مل ينقل عن أتباع املسيح عليه السالم وال من جاء بعدهم أهنم محلوا
السالح يف وجه الرومان ،أو قاموا بثورات منظمة كام كان دأب اليهود ،بل كان الكثري
منهم يرفض إنكار دينه ولو ظاهرا ،مرحبني باملوت عىل أنه استشهاد يف سبيل اهلل-،
لذلك يسمى النصارى هذا العرص بعرص الشهادات– وهذه املساملة التي كانت من شيم
وسهلت وصول األيادي األجنبية الامكرة إىل
هؤالء؛ جعلت دينهم عرضة للتحريفّ ،
لتسريها وفق وإىل ما تريد ،فشاء اهلل عز وجل بحكمته البالغة أن
النصوص املقدّ سةّ ،
يكون لالضطهاد دور يف حتريف دين املسيح عليه السالم.
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املبحث الثاين :قسطنطني()1وجممع نيقية( 325)2م
املطلب األول :قسطنطني و أثره عىل النرصانية
لقد كان لإلمرباطور قسطنطني تأثريا كبريا عىل النرصانية ،ولفهم طبيعة ودوافع
هذا التأثري البد من معرفة أهم مراحل سريته ،وعقيدته األصلية ،وأسباب وأهداف
تنرصه.
ّ
 .1انتصاره وتوليه العرش:
كان قسطنطني حاكام عىل اجلزء الغريب من اإلمرباطورية التي كانت مقسمة إىل
إمارات( ،)3ولقد نشبت بينه وبني روما حرب رضوس خرج فيها منترصا ،بعد معركة
حاسمة دارت عىل ظالل هنر التيرب بالقرب من العاصمة روما(.)4

 - 1هو فالفيوس قالرييوس قسطنطني ،اإلمرباطور الروماين الشهري ،ولد حوايل سنة 272م ،كان
قائدا عسكريا كبريا ،ارتقى تدرجييا حتى أصبح حاكام عىل غرب اإلمرباطورية سنة 306م ،ثم
إمرباطورا عىل سائر روما 323م ،كان سياسيا بارعا وإداريا ماهرا ،وحدّ بني الرشق و الغرب ،عرف
بتأييده وكرمه للنصارى ،وهو أول إمرباطور اعتنق النرصانية ،مات حوايل 337م ،انظر :ول ديورنت،
قصة حضارت ،402-382/11 ،نيافة يوأنس ،االستشهاد يف املسيحية ،ص.101
 - 2نِ ِ
يقية :بكرس النون وسكون الياء ،وكرس القاف ،وفتح الياء الثانية ،تقع يف الشامل الغريب من آسيا
الصغرى رشق العاصمة اسطنبول بالقرب من سلسلة اجلبال ،وقد هتدمت منذ زمن بعيد ،ومل يبق
منها سوى أطالل بالية ،ويف موضعها اآلن توجد قرية (أستيك الرتكية) ،وقد وصفت أهنا كانت مدينة
مجيلة ،اشتهرت باملجمع الذي أقامه فيها قسطنطني بحضور املئات من األساقفة ،انظر :كريلس
األنطوين ،عرص ،املجامع ،ص ،88ياقوت احلموي ،معجم البلدان.333/5 ،
 - 3كانت حتته فرنسا وبريطانيا ،واسبانيا ،أما قيرصية روما فكانت عىل حدوده الرشقية.
 - 4انظر :ول ديورنت ،قصة حضارة.386-385/11 ،
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بعد هذه الواقعة أصبح إمرباطورا عىل كامل اجلزء الغريب من الدولة الرومانية،
لكن طمعه يف احلكم مل ينته إىل هذا احلد ،ورسعان ما أوقد حربا أخرى مع اجلزء الرشقي
وضمه إىل جزئه موحدا بذلك بني الرشق
الذي كانت عاصمته القسطنطينية ،فانترص
ّ
والغرب( ،)1معيدا جمد اإلمرباطورية الرومانية القديمة.
تنصــره:
ّ .2
لـقد أبدى قسطنطني منذ نعومة أظافره تعاطفا مع النصـارى ،وهذا بالرغم من
أنه مل يرصح يف شبابه أنه كان نرصانيـا ،بل كان يدين بالوثنية التي كانت م ّلة أجداده من
األباطرة الرومان.
ومن اخلطوات املهمـة التي قام هبا جتاه النصـارى ،رفع االضطهـاد الذي مارسـه
سالفه دقلديانوس ،وإنقاذهم من الظلم اإلمرباطورية الرشقية بعدما ضمها إىل ملكه،
وفيام يتعلق بتبنيه للنرصانيـة كدين شخيص ،فقد نقل أنه مل يتنصـر إال يف آخر عمره عىل
فراش املوت(.)2
وأشار صاحب قصة احلضارة إىل أسباب متنوعة يف اختياره هلذا الدين ،يقدمها
سبب رئيس وهو اهلدف السيايس ،إذ يقول يف معرض حديثه عن هذا املوضوع" :ترى
هل كان قسطنطني حني اعتنق املسيحية خملص أعامله هذا؟ هل أقدم عليه عن عقيدة
دينه؟ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية؟ أكرب الظن أن
الرأي األخري هو الصواب ...وقد كان يف أثناء حكمـه كله يعامل األساقفـة عىل أهنم
 - 1لقد أطاح قسـطنطني بكل من ليسنيوس قيرص الوسط ،ومكسنتوس قيرص الشـرق ،انظر :املرجـع
نفسه.386-384/11 ،
 -2انظر :سعود اخللف ،دراسة يف األديان اليهودية والنرصانية ،ص.263
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أعوانه السياسيون ،فكان يستدعيهم إليه ،ويرأس جمالسهم ،ويتعهد بتنفيذ ما متليه
أغلبيتهم من آراء ،ولو أنه كان مسيحيا حقا لكان مسيحيا أوال حاكام سياسيا بعدئذ؛ لكن
اآلية انعكست يف حال قسطنطني ،فكانت املسيحية عنده وسيلة ال غاية"(.)1
لذلك فإن نرصانية قسطنطني كانت متيل إىل املنفعة أكثر ما هي اعتقاد خالص
كام يدّ عي بعض الالهوتيني( ،)2الذين صوره عىل أنه بطل دافع عن املسيح عليه السالم
ودعوته بوازع إيامين حمض ،فذكاؤه دفعه إىل عدم ترك هذه القوة املتنامية دون االستفادة
منها.
باإلضافة إىل السبب الرئييس لتنرص قسطنطني –السيايس– يمكن إمجال أسباب
ثانوية وفرعية دفعته إىل التعاطف مع هذا الدين وهي:
-

شهد يف حياته كيف أخفقت محالت االضطهاد ضد النصارى فاعترب بذلك)3(.

 من ناحية العقيدة كان النرصانية – املتوفرة – أقرب إىل احلق والفطرة من الوثنية،وهذا رس يف تناميها وقبوهلا يف أوساط الشعب مقارنة مع الثانية ،وإن كانت هذه
األخرية أكثر أتباعا – قبل ترسيمه للنرصانية .-
 -لقربه من والدته التي كانت تدين هبا – التأثري العاطفي .-

 - 1وويل ديورنت ،قصة حضارة.387/11 ،
 - 2لقد افتتن الكثري من املؤرخني والالهوتيني بقسطنطني حتى جعلوه خملصا ثانيا ،بل دفع حب
بعضهم له إىل املبالغة يف وصف جانبه اإليامين ،وإىل تغليب اجلانب العاطفي يف وصف سريته – لذلك
جيب حتري الكتب املحايدة التي تناولت سريته -ومن أمثال هؤالء يوسف القيرصي يف كاتبه تاريخ
الكنيسة ،وملعرفة شدة هذه املبالغة انظر :ص 446من نفس الكتاب.
 - 3انظر :ول ديورنت ،قصة حضارة.387/11 ،
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 رأى فيها الدين األكثر تالؤما يف جل املجاالت :االجتامعية ،االقتصادية،والثقافية.
 إعجابه بالنصارى من عدة نواح :احتادهم وجديتهم ،إخالصهم وأخالقهم،حسن سلوكهم ،وانضباطهم ،طاعتهم لو ّ
الة أمورهم(.)1
 رأى يف املنام صوت يأمره برسم صليب عىل دروع جنوده ،وكانت تنتظره معركةهامة ،فأمر برسمه فخاض املعركة وانترص ،فظ ّن أن هذا النجاح راجع هلذا الرمز،
وكانت هذه احلادثة من بني األسباب التي ذكرت يف تنرصه.
يقرب بني الطبقات ،فرآها تتناسب
 خلو شعائر النرصانية من الدموية ،وطمعه بأن ّمع نظامه(.)2
 أراد النهوض باإلمرباطوريـة الرومانيـة جمددا بعدما أهنكتهـا عقود من االضطهادواحلروب ،فاغتنم فرصة إقامة السالم مع النرصانية وأتباعها.
 كان جيشه يضم الكثري من النصارى ،وهذا كان له وزن كبري يف اختياره. أمله يف أن حيارب هذا الدين اجلديد الفساد ،ويساهم يف بناء دولة أكثر حضارةوازدهارا.
يمكن اعتبار اعتناق قسطنطني للنرصانية املحرفة مقارنة بالوثنية من باب اختيار
أهون الرشين ،أو أخف الرضرين ،فقد كانت حتتوي النرصانية عىل بقايا احلق بالرغم
من التغيري الذي طرأ عليها ،وهذا ال يستغرب لكون أصلهـا دين سموي أنزله اهلل تعاىل،

 - 1انظر :املرجـع نفسه.387/11 ،
 - 2انظر :املرجـع نفسه.387/11 ،
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فجعل فيها ما هو صالح للعبـاد والبالد يف الدنيا وامليعاد ،أضف إىل ذلك أن عقيدة
التوحيد والفرق التي تبنتها كانت ال تزال منترشة آنذاك.
لذلك فإن اختياره هلذا الدين مل يكن حمض صدفة ،فقد رأى فيه من املزايا ما
يسمح له باالرتيـاح يف حكمـه ،وجلب االستقرار إىل ُملكته ،فقد اعجب أيمـا إعجاب
بعالقة الوالء واملساملة التي يفرضها عىل الرعية جتاه ملكهم ،لذلك مل يرتدد يف قبوهلا،
وإيثارها عىل الوثنية التقليدية ،ولو بنوع من التلفيق باختياره ونرصته للمذهب التثليثي
الوثني عىل مذهب التوحيد ،كام سيأيت بيان ذلك إن شاء اهلل تعاىل(.)1
املطلب الثاين :جممـع نيقيـة  325م
بعد هناية عهود االضطهاد ،بدأ نوع من االستقرار حيل عىل الكنيسة وأتباعها،
لكن مل يلبث أن ظهر عدو من نوع آخر ال يقل هتديدا عن سالفه وهو االختالف ،حيث
بدأت تتكرس االنشقاقات قبل املرشق واملغرب  -يف األوساط الكنيسية – نتيجة
العقائد واألفكار التي غرسها بولس قبل ذلك بأكثر من قرنني ،فظهرت فرق جديدة
تنترص لعقائده ،من ألوهية للمسيح وبنوته هلل تعاىل ،وغري ذلك من األفكار الفلسفية
والرشائع الوثنية ،ولقد حاولت كل فرقة احلصول عىل الدعم السيايس اإلمرباطوري
لنرصت معتقدها عىل حساب اآلخرين.
لقد شعر قسطنطني باخلطر من تداعيات هذا االنشقاق عىل ُملكته ،فتدخل بصفة
مبارشة ليحل هذا النزاع ،وأمر بعقد مؤمتر نيقية سنة  325م.

 - 1بعد قليل إن شاء اهلل.
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 .1أسباب انعقاده:
السبب الرئيس النعقاد هذا املؤمتر هو االختالف العقائدي بني خمتلف الطوائف
والفرق النرصانية يف منزلـة املسيـح عليـه السالم ،بني األلوهية والبرشيـة ،يقـول أبو زهرة
يف معرض حديثه عن هذه الفرقة" :وكان اخلالف يدور حول شخص املسيح ،أهو
رسول من عند اهلل فقط ،من غري أن تكون له منزلة أكثر ُمن له رشف السفارة بني اهلل
وخلقه ،أم له صلة باهلل خاصة أكرب من رسول ،فهو من اهلل بمنزلة االبن ،ألنه خلق من
غري أب ،ولكن ذلك ال يمنع أنه هو خملوق من اهلل ،ألنه هو الكلمة ومن قائل أنه ابن
اهلل له صفة القدم ،كام هلل تلك الصفة ،وهكذا تباينت نحلهم ،واختلفت ،وكل يزعم أن
نحلته هي املسيحية الصحيحة ،التي جاء هبا املسيح عليه السالم")1(.

 .2أقوال املجتمعني:
 اآلريـوسيون:نسبة إىل آريوس( ،)2وقد ظل اسم هذا الرجل مقرونا بالتوحيد يف النرصانية،
لكون عقيدته تقرتب يف اجلملة من عقيدة التوحيد ،ولقد أبىل بالء حسنا يف الدفاع عن

 - 1أبو زهرة ،حمارضات يف النرصانية ،ص.122
 - 2هو آريوس الليبي ،من أشهر دعاة التوحيد يف ما بعد قرن أصحاب املسيح عليه السالم ،ولد يف
ليبياحوايل سنة 256م ،تتلمذ عىل يد لوقيانوس يف أنطاكية ،سافر إىل اإلسكندرية حيث أصبح أسقفا
هنالك ،كان يعتقد بوحدانية اهلل تعاىل و أن املسيح عليه السالم خملوق ،كان عالام مثقفا و واعظا
زاهدا ،شاعرا و كاتبا،تأثر به مجع غفري من الناس ،و وافقه الكثري من األساقفة خاصة يف آسيا ،أميض
وقتا طويال يف حماربة التثليث و الدفاع عن التوحيد و إرث احلواريني ،ضاعت مصنفاته بعد األمر
امللكي بإحراق كتبه يف جممه نيقية ،تويف سنة 336م .انظر :كريلس و حنا الفاخوري وجوسيف

 --------------------------أسباب حتريف املسيحية 203 ---------------------

إرث احلواريني ،واجليل األول من املوحدين ،حيث شكّل مع أتباعه عقبة كؤودا أمام
املثلثني خاصة يف جممع نيقية ،وهذا بإقرار أعدائه.
ينحرص قـول آريوس يف إنكار الهوت املسيح عليه السالم واعتقاده أنه خملوق،
وغري مساو لألب يف اجلوهر ،وأن األب وحده اهلل)1( .
وقد نقل املؤرخ النرصاين ابن البطريق أقوال باقي الفرق عىل النحو التايل)2(:

 الشمشاطيـون:نسبة إىل بولس الشمشاطي( ،)3ويتخلص اعتقادهم يف أن املسيح عليه السالم
إنسان خملوق من الالهوت ،كواحد منا يف جوهره ،وأن ابتداء االبن من مريم ،صحبته
النعمة اإلهلية ليكون خملصا للجوهر ،وقد حلت فيه هذه النعمة باملحبة واملشيئة ،ولذلك

البوليس ،تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة ،ص ،449-446جرجس ،اخلرضي تاريخ الفكر
املسيحي ،619-618/1 ،صموئيل حبيب و آخرون ،دائرة املعارف الكتابية.9/1 ،
 - 1انظر :كريلس األنطوين ،عرص املجامع ،ص ،544الشهرستاين ،امللل والنحل ،ص.250
 - 2انظر :ابن البطريق ،التاريخ املجموع عىل التحقيق والتصديق ،ص.126
 - 3هو بولس الشمشاطي (أو السمساطي) ،ولد يف مدينة سمساط (مدينة قديمة من مدن األناضول
الرتكية) ،من أوئل اآلباء املوحدين الذين حاربوا التثليث ،كان ينادي بألوهية اهلل الواحد وينكر
الهوت املسيح عليه السالم ،توىل أسقفية أنطاكية سنة 260م ،عمل عىل نرش تعاليم التوحيد وأفكاره،
كان له أتباع كثر ،عجز أعداؤه عن إبعاده عن األسقفية بسبب الدعم الذي تلقاه من امللكة زينب
حاكمة َتدْمر آنذاك ،حيث كان له دور معترب يف إدارة شؤون املنطقة ،أزيل يف األخري بقرار إمرباطوري
الثالوثني .انظر :جرجس اخلرضي ،تاريخ الفكر املسيحي ،604-601/1 ،منى
حتت ضغط
ّ
القمص ،تاريخ الكنيسة القبطية ،ص.122-121
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يسمى ابن اهلل ،ويعتقدون أن اهلل جوهر قديم واحد ،وأقنوم واحد ،ويسمونه بثالثة
أسامء ،وال يؤمنون بالكلمة وال بالروح القدس ،وهي طائفة موحدة.
 الربابرانية:كانت الربابرانيـة تقول أن املسيح عليه السالم وأمه مريم العذراء إهلان من دون
اهلل ويسمون الرميتني.
 سابليوس( )1وشيعته:يعتقدون أن املسيح عليه السالم من األب من منزلة شعلة نار منفصلة من شعلة
النار ،فلم تنقص األوىل بانفصال الثانية ،وهو قول سابليوس وأتباعه.
 األبيونية (األبيونيون)(:)2يعتقدون ببرشية املسيح ،ويقولون بأنه عليه السالم مل حتبل به مريم تسعة أشهر،
وإنام مر يف بطنها كام يمر الامء يف امليزاب ،ألن الكلمة قد دخلت يف أذهنا ،وخرجت من
حيث خيرج الولد من ساعتها ،وهؤالء أيضا يدخلون ضمن الفرق املوحدة.
 - 1هو سابليوس الكاهن ،ولد يف هناية القرن الثاين للميالد يف ليبيا ،سافر إىل روما واستقر هبا ،أراد
أن يتوسط يف عقيدته بني املثلثني و املوحد ين ،نسب إىل مجاعة االنتحاليني ألنه كان ينادي بأن اآلب
هو الذي انتحل صورة االبن ليكون كفاد للبرشية ،وبعدها انتحل صورة الروح القدس ليعمل
كمرشد ،أحلق من قبل الكنيسة بالفرق اهلرطوقية ،تويف سنة 261م ،انظر :جرجس اخلرضي ،تاريخ
الفكر املسيحي.594/1 ،
 - 2األبيونية  :اختلف يف تسمية هذه الفرقة ،قيل إهنا تنسب إىل رجل اسمه أبيون وقيل غري ذلك ،و
تنرصوا ،وقد اعتربت هذه الطائفة
معنى األبيونيني املساكني والفقراء ،وأصلهم من اليهود الذين ّ
تنزل املسيح عليه السالم منزلة برشية .انظر:
نظرا لكوهنا ّ
هرطوقية ضا ّلة من طرف الكنيسة الثالوثية ً
صموئيل حبيب و آخرون ،دائرة املعارف الكتابية.70-69/1 ،
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 مرقيون()1وأتباعه (املرقيونية):يؤمنون بثالثة آهلة :صالح ،طالح ،وعدل بينهام ،وهذا املذهب نسبة إىل املرقيون
الذين زعموه أصحابه أنه حواري يف مكان بطرس.
 البولسيــون:وهم أتباع بولس – شاؤول اليهودي – املشهور الذين يقولون بألوهية املسيح
عليه السالم ،وقد عقدت فيه مبحثا آنفا)2(.

 .3عدد الوفود:
لقد وفد إىل هذا املؤمتر عدد كبري من البطاركة واألساقفة من ّ
كل أرجاء
اإلمرباطورية ،وقد اختلف املؤرخون يف عددهم ،ولعل أظهر األقوال ما نقله ابن
بطريق" :فبعث امللك قسطنطني إىل مجيع البلدان ،فجمع البطاركة واألساقفة ،فاجتمع

 - 1مرقيون :ولد يف مدينة سينوب التي تقع عىل شاطئ البحر األسود عام 120م ،طرده أبوه بسبب
فهمه املخالف للكتب املقدس ،سافر إىل روما و استقر هبا حيث تتلمذ عليه عدد معترب من طلبة
الالهوت ،أهم أفكاره :االعتقاد بإهلني اثنني ( هلإ العهد القديم و هلإ العهد اجلديد ) ،االعتقاد ببطالن
مجيع أسفار الكتاب املقدس إال جزء من إنجيل لوقا ،نفى خالص املسيح ،دعى إىل التقشف ونبذ
اخلمر والزواج .وقد اعترب هرطوقيا مبتدعا من طرف الكنيسة و حرمته بعدها ،ينسب إليه مذهب
املرقيونية ،ألف كتابا عنوانه األطروحة املتضادة (مفقود) ،تويف عام 160م .انظر :كريلس بسرت و
آخرون ،تاريخ الفكر املسيحي عند آباء الكنيسة ،ص  ،281-208فرج عبد املسيح ،موسوعة آباء
الكنيسة.251/1 ،
 - 2انظر :املبحث الثاين من الفصل األول ص.115
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يف مدينة نيقية بعد سنة وشهرين ألفني وثامنية وأربعون أسقفا ( ،)2048وكانوا خمتلفني
يف اآلراء واألديان")1(.

وقد حرض املؤمتر مجع غفري من الفالسفـة الوثنيني والنصـارى( ،)2ليشاركوا يف
مباحثه بنظرة فلسفية ،وهذا يعكس مدى تأثر طائفة من احلضور بمبادئ الفلسفة الوثنية
واإلغريقية.
 .4اجللسات واملناقشات:
بعدما اختذ كل أسقف مكانه يف املجمع ،حرض اإلمرباطور قسطنطني لالجتامع
شخصيا مع بعض أفراد حاشيته ،فأراد أن جيلس يف آخر القاعة ،لكن األساقفة أشاروا
عليه باجللوس يف املقدمة عىل املقعد املخصص له ،فقبل بعدما أوضح هلم أن حضوره
وسطهم إنام هو كمستضيف فقط)3(.

لقد عقدت يف املؤمتر جلسات متكررة ومناقشات عديدة ،خاصة بني طائفة
آريوس وطائفة البولسيني.
ولقد أورد آريوس يف إحدى مناظراته حججا قوية عن برشية املسيح عليه
السالم إذ قال:

 - 1ابن البطريق ،التاريخ املجموع عىل التحقيق والتصديق ،ص.126
 - 2انظر :كريلس األنطوين ،عرص املجامع ،ص.98
 - 3املرجـع نفسه ،ص.100
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-

سليامن احلكيم( ،)1تكلم بلسان املسيح قائال(( :خلقني أول طرقة)))2(.

-

االبن قال(( :أيب أعظم مني)))3(.

 أن املسيح قال(( :أعطيت كل سلطان يف السامء وعىل األرض))( ،)4فذكر هنا أنهنال السلطان من أبيه ألنه أعظم منه وغري مساوي له.
 أن املسيح نسب ذاته لعدم معرفة ساعة الدينونة بقوله لتالميذه(( :وأماذلك اليوم وتلك الساعة ،فال يعرفهام أحد ،وال مالئكة السموات إال األب
وحده)))5(.

 أن املسيح قال(( :أنا ال أقدر أن أصنع مشيئتي بل مشيئة من أرسلني))( ،)6فإذاهو عبد هلل ودونه.

 - 1يقصد النبي سليامن بن داوود عليهام السالم.
 - 2أمثال.22/8 ،
 - 3يوحنــا .28/14
 - 4متــى .13/27
 - 5مرقـس .23/13
 - 6يوحنــا .30/5
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 أن يوحنا قال يف بشارته عن االبن(( :كل به كان وبغريه مل يكن يشء ُما كون))(،)1فهذا القول يدل عىل أن االبن آلة استخدمها األب لصنع اخلالئق ،فاالبن ليس إهلا
خالقا)2(.

كانت هذه املناظرة بمثابة إفحام لكل من غال يف املسيح عليه السالم من
احلضور برفعه إىل مقام األلوهية ،واجلدير بالذكر أن كل أقوال أريوس عامة وهذه
املناظرة خاصة ،فيام يبدو أهنا مل ختفى عىل قسطنطني الذي كان حيرض جلسات املؤمتر،
فاحلق قد مب ِّني له مرات عديدة.
إن التوحيد مل يكن ضعيفا من حيث التمثيل يف جممع نيقية ،وكل من قارب عقيدة
احلق سواء كان من األريوسيني ،أو من الشمشاطيني ،أو غريهم من املوحدين قاموا
بدورين أساسيني:
الدور األول :هو إظهار احلق بأدلته من النصوص والعقل بإبطال ألوهية املسيح عليه
السالم املزعومة ،وإثبات عبوديته هلل تعاىل.
الدور الثاين :إقامة احلجة عىل كل الفرق الامرقة وعىل رأسها البولسيون – أتباع بولس -
لقد عقدت جمالس متكررة ،وحدثت فيها مناقشات ومناظرات عديدة بمرأى
ومسمع من اإلمرباطور قسطنطني ،حيث كان يطمع يف أن ي ّتفق احلضور عىل صيغة
معينة ،جتمعهم حتت عقيدة واحدة ،لكن مل حيدث هذا بل زادت شدّ ة االنشقاق وحدة
اخلالف.

 - 1يوحنا .3/1
 - 2أسيذورس ،اخلريدة النفسية يف تاريخ الكنيسة.292-289/1 ،
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اجتمع بعد ذلك ثامنية عرش وثالثامئة ( )318أسقفا من مؤيدي أقوال "بولس"
يف تكتل واحد ،وقد نالت هذه اجلامعة إعجاب قسطنطني(.)1
 .5قرار جممع نيقية:
لقد أ ّيد اإلمرباطور قسطنطني اجلامعة التي تبنت أفكار بولس وظاهرها عىل
اآلخرين ،بالرغم من أهنا ليست الكثرة ،إذ كانوا ثالث مئة وثامنية عرش ( ،)318وجعل
هلم جملسا خاصا هبم ،يقول ابن بطريق يف وصف ذلك" :وضع امللك لثالث مائة
والثامنية عرش أسقفا جملسا خاصا عظيام ،وجلس يف وسطهم وأخذ خامتـه وسيفـه
وقضيبـه ،فدفعه إليهم وقـال هلم" :قد سلطكم اليوم عىل ُملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم
أن تصنعوا ُما فيه قوام الدين ،وصالح املؤمنني" ،فباركوا عىل امللك وقلدوا سيفـه،
وقالـو له" :أظهر دين النرصانيـة وذب عنه .ووضعوا له أربعني كتابا فيها السنن
والرشائع ،منها ما يصلح للملك أن يعملها ويعمل هبا ،ومنها ما يصلح لألساقفة أن
يعملون( )2بام فيها"(.)3
اتفق هؤالء الرشذمة القليلون ،ووقعوا عىل صيغة قرار هنائية فرضت عىل
اجلميع تنص عىل ما ييل" :نؤمن بإله واحد اهلل األب ضابط الكل ،خالق السامء
واألرض ،ما يرى وما ال يرى ،نؤمن برب واحد يسوع املسيح ابن اهلل الوحيد ،املولود

 - 1انظر :ابن البطريق ،التاريخ املجموع عىل التحقيق والتصديق ،ص ،126قيل أهنم كانوا ثالثة
وعرشين وثالث مائة ( ،)323انظر :صفي الدين احلنفي ،أدلة الوحدانية يف الرد عىل النرصانية،
ص ،37أبو زهرة ،حمضارات يف النرصانية ،ص.125
 - 2الصواب :يعملوا.
 - 3ابن البطريق ،التاريخ املجموع عىل التحقيق والتصديق ،ص.127-126
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من األب قبل كل الدهور ،نور من نور ،هلإ حق من هلإ حق مولود من غري خملوق،
مساوي لألب يف اجلوهر الذي به كان كل يشء وهذا الذي من أجلنا نحن البرش ومن
أجل خالصنا ،نزل من السامء وجتسد من الروح القدس ،ومن مريم العذراء تأنس،
وصلب عىل عهد بيالطس البنطي ،تأمل وقرب وقام من األموات يف اليوم الثالث كام يف
الكتب ،وصعد إىل السموات ،وجلس عىل يمني أبيه ،وأيضا يأيت يف جمده ليدين األحياء
واألموات ،الذي ليس مللكه انقضاء"(.)1
لقد اختار املجمع بعض الكتب والرسائل التي تتامشى مع هذا القانون ،ووقعوا
عليه جلمع أسفار الكتاب املقدس ،وتدمري ما خلفها من الرسائل واألناجيل(.)2
قرر املجمع نفي وحرمان أريوس وأتباعه ،ولعنهم وكل من قال بمقاهلم(،)3
كام ّ
وأمر امللك بتنفيذ هذا القرار ،ليبدأ اضطهاد مذهبي جديد خيتلف عن سابقيه -ألن
االضطهاد األول كان ال يفرق بني املوحدين من النصارى وغريهم -استهدف من
متسك ببقايا تعاليم املسيح عليه السالم احلقيقية ،وقد استمر بعد ذلك لعدة قرون.
إن احلدث البارز الذي يدفع للتساؤل ،لامذا جنح قسطنطني إىل رأي األقلية
املثلثة دون غريهم؟
لإلجابة عىل هذا السؤال ال بد من الرجوع إىل أمرين:

 - 1أسيذوس ،اخلريدة النفسية يف تاريخ الكنيسة.294 -293/1 ،
 - 2انظر :يارس جرب ،البيان الصحيح لدين املسيح ،ص  ،24عبد احلميد سلطان ،املجامع النرصانية
ودورها يف حتريف املسيحية ،ص.91
- 3انظر :ابن البطريق ،التاريخ املجموع عىل التحقيق والتصديق ،ص.127
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 أوهلمــا :نفس قسطنطني ،فاملتأمل جيد أن دين امللك السابق كان له تأثري يف ذلك،فقد كان لإلرث الوثني الذي بقي يف صدره ثقل معترب مليله للفئة املثلثة ،فهنالك قواسم
عديدة مشرتكة ،بني نرصانية البولسيني والوثنية التي كانت دينه يف غالب عمره؛ لكونه
تنرص يف هناية حياته ،إذ من املعلوم أن ّ
جل العقائد التي جاء هبا بولس مستنسخة من
الوثنيات القديمة ،فقد كان من الصعب عىل اإلمرباطور أن ينفك من هذا التأثري الفكري
مجلة واحدة ،فأراد إبقاء بعض العقائد التي ألفها ،وبالتايل اجلمع بني الدينني ،بتقريب
النرصانية إىل الوثنية ،فال يكون التغري بعد ذلك جذريا.
 ثانيهمــا :املصلحة السياسية ،إذ رأى اإلمرباطور رضورة تيسري هذا الدين وتقريبهإىل رعيته ،استجالبـا لوالئهـا واكرتاثـا حلاهلـا ،فعزم هبذا اخليار عىل إهدائهم نرصانية -
سهل له فيام بعد فرضها رسميا عىل
حسب املقاس– تراعي أعرافهم وعاداهتم ،وهذا ما ّ
كل أرجاء اإلمرباطورية.
ّ
سول له وجود فوائد أخرى ،اهلل أعلم هبـا ،بسلوكه ونرصته
ولعل الشيطـان ّ
للرشك والتثليث الذي كان متوفرا لدى أتباع بولس – بكونه عقيدهتم األساسية – ،ولقد
ّ
وبني أنه ّ
أشد أعداء البرش قـال سبحانه   :
حذر اهلل تعاىل من الشيطان وأعاملهّ ،
(   يس،)60:
    
 
  
      
 
  
   
    
     
    
 
    
 
 
 

والشك ّ
عدو اهلل كان حارضا يف القرارات املهمة يف تاريخ اإلنسانية ،السيام التي
أن ّ
كانت هتدف إىل حتريف دين اهلل تعاىل ،وإب ـ ـعاد ال ـ ـناس ع ـ ـن ع ـ ـبادته سبحانه ،قال تعاىل:
              

(           األعراف  ،)17-16وقال
أيضا(            :يس.)62:
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 .6آثــار جممع نيقية:
لقد كان هذا املجمـع بمثابة نقطة حتول يف الديانـة النرصانيـة ،فقد مفرض فيه
بالقوة مذهب املثلثني ،وعمل اإلمرباطور قسطنطني عىل اعتامده يف كل أرجاء
اإلمرباطوريـة ،وبذلك اختلت املوازين فصار كل من يدين بالتوحيد عاصيا مارقا
يستحق التهجري والنفي.
يقول أبو زهرة عن السلطان الكهنويت الذي يفرض عىل الناس" :إن املجمع
فرض نفسه حكومة ومجاعة كهنوتية ،تلقي عىل الناس أوامر الدين ،وعليهم أن يطيعوا
راغبني أو كارهني ،وقرر أن تعاليم الدين ال يتلقوهنا من الكتب املسيحية رأسا ،بل ال بد
من تلقيها من أهواء العلامء ورجال الكهنوت ،وأن أقواهلم يف ذاهتا حجة ،سواء وافقت
النصوص أم خالفتها ،وسواء كانت الصواب أم جانبت احلق ،وأن ذلك كان له ما بعده
يف املسيحية ،وهو خمالف كل املخالفة لام جاء يف تعاليم املسيح عليه السالم املنصوص
عليها"(.)1
ترجحت بعد ذلك كفة املثلثني ،واجتمعت هلم كل املحفزات السياسية والاملية
ّ
لنرش مذهبهم ،وحصل هلم دعم فاق التوقعات ،وأعطي أصحاب هذا الت ّيار من
القديسني مفاتيح الكنائس األساسية ،فكانت هلم اليد العليا يف هذا املجال عىل من
خالفهم.
ومن آثار هذا املجمع أنه عمل عىل تنقية صفوف املوحدين ،ليلتحق كل من آثر
الدنيا من القديسني والبطاركة ،مع دعاة التثليث الذين أكرمهم ومكّن هلم اإلمرباطور.

 - 1أبو زهرة ،حمارضات يف النرصانية ،ص.127
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لقد اضطر بعض األساقفة الذين خالفوا قرارات املجمع إىل استعامل احليلة
وال مت ْقية ،بتظاهرهم باإلقالع عىل ما كانوا فيه ،حتى إذا أرجعهم امللك إىل مناصبهم
وصالحياهتم ،حيث عملوا عىل نرش التوحيد وحماربة التثليث(.)1
مل يبق للموحدين من النصارى إال أن خيوضوا معركة البقاء ،وقد اختاروا
مقاومة ما أفسده امللك وأتباعه من األساقفة ،فعقدوا بعد ذلك جمامع أخرى أمهها جممع
صور الذي رفض قرارات نيقية مجلة وتفصيال ،ونقل أن عددهم كان كبريا ومعتربا(،)2
وقد عملوا عىل توحيد صفوفهم ملواجهة املد التثليثي اخلطري ،حتى رجعت الكرة
لآلريوسيني يف بعض األحيان ،ورجع هلم بعض الدعم من طرف بعض األباطرة
الرومان ،وانترش مذهبهم جمددا ،وراجت كنائسهم مرة أخرى يف أرجاء اإلمرباطورية.
لكن مع مرور الزمن رجع الدعم اإلمرباطوري للمثلثني ،فانترش مذهب التثليث
جمددا عىل مذهب التوحيد واآلريوسية ،ومن أمثال هؤالء األباطرة الذين أسهموا يف
نرش مذهب التثليث اإلمرباطور جاستينان التي اضطهد اآلريوسني وقتل الكثري منهم3.

فجهود الطوائف غري املثلثة مل تكف إلرجاع النرصانية عىل ما كانت عليه يف الزمن
األول ،أو عىل األقل إيقاف االنتشار العظيم للمذهب البولسـي وما تفرع عنه من مذهب

 - 1انظر :املرجـع نفسه ،ص.129
 - 2انظر :املرجـع نفسه ،ص ،130-129أمحد عبد الوهاب ،طائفة املوحدين من املسيحيني عرب
القرون ،ص.28-24
3

 -وسأفصل إن شاء اهلل يف هذه املسائل يف والرصاع الذين كان بني اآلريوسيني واملثلثني يف كتاب

آخر سيصدر قريبا ،وستناول فيه التوحيد والتثليث يف النرصانية من الناحية العقدية والتارخيية ،بإذن
اهلل تعاىل.
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تثليثي الذي أصبح الدين الرسمي لإلمرباطورية آنذاك ،واستمر هذا قرونا حتى تولدت
منه نرصانية اليوم التي ال متت إىل تعاليم املسيح عليه السالم بصلة.
تم تغليب اهلوى ،والعصبية املذهبية ،واإلرث القومي
وكام هو عادة امللوك الظلمةّ ،
والعقدي ،والعرف الوثني ،والفلسفة اليونانية ،واملصلحة السياسية ،عىل اإليامن
والعقل واحلكمة ،وبذلك ظهر الباطل حقا واحلق باطال ،فشاء اهلل تعاىل بحكمته البالغة
يكمل قسطنطني –وأشياعه من امللوك والقسيسني املثلثني -ما فعله بولس ،فأسهم
أن ّ
قسطنطني برتسيخ وترسيم مذهب بولس -الذي أصبح فيام بعد تثليثا ،-آخذا عىل عاتقه
كفال من إثم حتريف دين املسيح عليه السالم.
أما الدين اخلالص الذي بعث اهلل تعاىل به املسيح عليه السالم ،فلم يبق يف األزمنة
املتأخرة إال أثر منه يف بعض الطوائف املوحدة املتفرقة يف أنحاء العامل ،والتي هي يف
إخالصها لتوحيده سبحانه وتعاىل درجات ،وهذه ِ
الفرق مل حتظ بعدد األتباع الذي حظي
به مذهب املثلثني ،لكنها أقرب لإلسالم منها إليه ،لكون عدد منها يشابه دين املسلمني
يف اإليامن ببرشية املسيح عليه السالم وعبادة اهلل وحده.
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اخلامتة
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اخلامتة:
بعد دراسة موضوع حتريف النرصانية من رفع املسيح عليه السالم إىل جممع نيقية
325م ،توصلت إىل مجلة من النتائج:
 أن النرصانية هي الدين الذي يدّ عي منتموه أهنم أتباع املسيح عليه السالم. األوىل تسمية أتباع هذا الدين نصارى بدال عن مسيحيني ألن اهلل سبحانه وتعاىلسامهم بذلك.
 مصادر النرصانية هي :الكتاب املقدس ،الذي ينقسم إىل العهد القديم (التوراة)،و العهد اجلديد (اإلنجيل) .و املصدر الثاين هو املجامع الكنسية التي تعقد بمشاركة
القسيسني و األساقفة.
 أهم عقائد النرصانية هي: -1التثليث :وهو االعتقاد بإله مثلث األقانيم واحد يف اجلوهر-الذات
اإلهلية.-وكلمة ثالوث ال توجد يف الكتاب املقدس ،و أول من استعملها أسقف يسمى
ثيوفيلس يف بداية القرن الثاين للميالد.
 -2االعتقاد بإلوهية املسيح عليه السالم و مب ّنوتِه هلل تعاىل.
 -3جتسد املسيح يف صورة إنسان (كامل) فداء للبرشية من خطيئة أبيهم آدم
الذي أكل من الشجرة.
 ال توجد أدلة واضحة ورصحية من الكتاب املقدس -باستثناء رسائل بولس -عىلأصول عقائد النرصانية ،وهذا يدل عىل أهنا وليدة نصوص غري أصلية (حمرفة) ،كام أن
تفاسري علامء الالهوت والقدسني يف كثري من األحيان ال تتامشى مع ظواهر النصوص.
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 إن صفة وسرية املسيح عليه السالم يف غالب اإلنجيل ال ترفعه فوق منزلتهالبرشية ،حتى معجزاته عليه السالم كان يف كثري من األحيان ينسبها إىل ربه الذي يف
السامء.
 إن دعوة املسيح عليه السالم يف العهد اجلديد ،ال تنايف يف أصلها رسالة مجيعاألنبياء و حممد صىل اهلل عليه وسلم يف القرآن الكريم ،و املتمثلة يف الدعوة إىل توحيد
اهلل عز وجل.
 بالرغم من التحريف الذي حلق أسفار العهد اجلديد ،إال أهنا ال تزال حتتوي عىلعدد ال بأس به من النبوءات والبشارت بمبعث النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم،
وبعضها عىل لسان املسيح عليه السالم نفسه.
 هناية املسيح عليه السالم يف األناجيل األربع ال تؤكد ما يعتقده النصارى فيه منفكرة الفداء واخلالص ،وال جتزم بموته عليه السالم مصلوبا ،بل هنالك بعض
النصوص يف الكتاب املقدس تتطابق عموما مع ما أخرب اهلل تعاىل عليه يف القرآن الكريم.
 لقد ذكر اهلل تعاىل من أخبار املسيح عليه السالم يف القرآن الكريم ما فيه غنية عنوبني أنه جمرد رسول وأ ّمه
غريه ،فقد أنزله منزلته احل ّقة ،من دون غلو فيه وال جفاّ ،
صديقة عليهام السالم ،وإنّام جعله نبيا و أرسله إىل بني إرسائيل ليعبدوا اهلل سبحانه
وحده ،و آتاه من اآليات و املعجزات ليثبت نبوته.
 هنالك فرق كبري بني نرصانية التثليث ،ونرصانية املسيح عليه السالم التى آمن هباحواريوه ،والتي ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن الكريم.
 ّإن اإلنجيل األصيل الذي تركه املسيح عليه السالم مفقود ،وإنام هذه األسفار التي
اب
تشكل ما يسمى بالعهد اجلديد عبارة عن سري ذاتية – للمسيح عليه السالم – ألفها مك ّت ٌ
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غالبهم جمهولون ،أقرت الكنيسة أسفارهم يف جمامع ،و ا ّدعت أن بعضهم من احلواريني،
وأهنم كتبة ملهمني.
 لقد اختلفت األوساط العلمية و الكنسية يف األناجيل األربعة  -متى ،مرقس،لوقا ،يوحنا  ، -من حيث نسبتها إىل أصحاهبا ولغة وزمن كتابتها ،وهذا يفقدها التوثيق
العلمي و السندي ،فال تصلح أن يوثق أو يؤرخ هبا ،فضال أن يبني عليها أي دين من
األديان.
 الكتاب املقدس يشهد عىل نفسه بالتحريف ،بشهادة مبارشة بنصوص رصحية ،وبكثرة التناقض و األخطاء واالختالف املوجود فيه ،قال تعاىل    :
 (             النساء.)82

 أنواع التحريف متعددة ومتنوعة ،منها ما هو قصدي و هو األشنع ،و منها ما هوغري قصدي ،ومنها ما هو حريف ،ومنها ما هو معنوي.
 يعترب بولس أهم شخصية أ ّثرت عىل النرصانية بعد املسيح عليه السالم ،إذ يعتربأبرز مك ّتاب العهد اجلديد – حيث ينسب إليه أكثر من نصفه  ،-وهو الذي و ضع أهم
عقائدها املنحرفة ،برفعه للمسيح عليه السالم إىل مقام األلوهية ،وادعائه أنه ابن اهلل
تعاىل ،وأنه جاء خملصا للبرشية ،باإلضافة إىل ابتداعه ألهم رشائعها مثل :العشاء الرباين،
ونسخه حتريم األطعمة املحظورة كاخلنزير و اخلمر ،و نسخ اخلتان.
 بولس مل يناد رصاحة بالتثليث وإنام وضع بذرته ،وقد فرس القدّ يسون -الذينتأثروا بالفلسفة اإلغريقية -أقواله هبذه العقيدة التي تقيض أن اهلل ثالث ثالثة.
 إن ّجل العقائد و الرشائع التي أدخلها بولس مستنسخة – أتى هبا – من الوثنيات
اليونانية و الرشقية القديمة.
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 يمكن اعتبار بولس األب الروحي للنرصانية الثالوثية وما تفرع عنها من فرقحديثة رئيسية مثل :الكاثوليكية والربوتستنتية واألرثودكسية – والتي يدين هبا غالب
النصارى اليوم -نظرا لتأثرها ّ
بجل العقائد التي نادى هبا بولس.
 لقد نالت النرصانية حظا معتربا من األفكار الفلسفية. لقد عانى النصارى األوائل من اضطهاد شديد من اليهود ،ثم األباطرة الروماناملتعاقبني ،وقد ساهم هذا يف ضياع اإلنجيل األصيل بفقدان نسخه و محلته ُما أدى إىل
املسامهة يف حتريف النرصانية.
تنرص ،لكن تنرصه مل خيدم نرصانية
 يعترب اإلمرباطور قسطنطني أول إمرباطور ّاملسيح عليه السالم ،لكونه انترص إىل فرقة املثلثني ،و أظفر معتقدهم عىل حساب الفرق
املوحدة و أتباع آريوس ،وهو الذي أمر بعقد جممع نيقية  -سنة 325م – أهم جممع يف
تاريخ النرصانية ،والذي مر ّسم فيه مذهب بولس ،فقسطنطني هو من أعظم امللوك الذين
أسهموا يف حتريف دين املسيح عليه السالم بإكامل ما فعل بولس به.
من خالل هذا املوضوع أويص بام ييل:
 رضورة االهتامم بعلم مقارنة األديان باعتباره علام يساهم يف الدعوة إىل اهلل تعاىل،وذلك بالقيام برسائل وكتب علمية ودروس وحمارضات تغطي النقص احلاد وتسد
احلاجة امللحة يف هذا املجال.
 جيب عىل املسلمني وبخاصة الدعاة منهم و الباحثني و األئمة االهتامم بموضوعالنرصانية ،نظرا لكوهنا أكرب األديان العاملية ،وأخطرها عىل اإلسالم و املسلمني ،و عىل
بالدهم التي ظ ّلت ومازالت مرمى و هدفا حلمالت تنصريية من ّظمة حتتاج ملن يواجهها،
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و الشك ّ
أن هناك فراغا كبريا يف الساحة الوطنية ،يفتقر إىل من يسدّ ه ،وقد يرقى هذا إىل
حد الوجوب الكفائي.
 التأكيد عىل أمهية عقيدة الوالء و الرباء ،والتي انسلخ منها كثري من الناس ،قالتعاىل               :
(             الامئدة  ،)51وهذا ال يتعارض
مع دعوة اآلخرين إىل اإلسالم بالتي هي أحسن ،قال تعاىل       :
                 
(   النحل.)125

و قد تبني يل من خالل هذا البحث بعض املواضيع التي يمكن أن تدرس مثل:
 دور آباء الكنيسة يف حتريف النرصانية. أثر العامل السيايس عىل الفرق املوحدة النرصانية. دور هيود القدس يف حماربة النرصانية أو دور هيود روما يف حماربة دين املسيح عليهالسالم.
 الوضع الديني والسيايس للقدس أيام املسيح عليه السالم.أسأل اهلل سبحانه و تعاىل أن ينفع هبذا البحث إخواين املؤمنني ،وكل باحث عن
عز
احلق أراد أن هيتدي إىل سبيل اهلل عز وجل ،إنه ويل ذلك وقادر عليه ،وهو القائل ّ
وجل              :

(   األحزاب ،)56ال ّلهم صيل عىل حممد وعيسى وسائر النبيني ،و عىل آهلم
وصحبهم و من اقتدى هبداهم ،و احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،و الذي يقيض
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:  قال اهلل تعاىل،يوم القيامة بني املخلوقات

              

. أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن ال هلإ إال أنت، سبحانك ال ّلهم وبحمدك،)75(الزمر
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الفهارس
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فهرس املصادر واملراجع
.1القرآن الكريم.
.2الكتاب املقدس.
.3أمحد ديدات ،املسيح يف اإلسالم ،مكتبة ديدات1411 ،هـ1990-م.
.4أمحد بن شعيب "النسائي" ،ت303هـ ،السنن الكربى ،عبد املنعم شلبي ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،ط1421 ،1هـ2001-م.
.5أمحد شلبي ،املسيحية -مقارنة األديان،كلية دار العلوم جامعة القاهـرة ،القاهرة ،ط،1
1991م.
 .6أمحد عبد الوهاب ،املسيح يف مصادر العقائد املسيحية ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط،2
1408هـ – 1988م.
.7أمحد عبد الوهاب ،طائفة املوحدين من املسيحني عرب القرون ،مكبة وهبة ،القاهرة،
ط1400 ،1هـ 1980 -م.
.8أمحد بن عىل "ابن حجر" ،ت ،852الدرر الكامنة يف أعيان الامئة الثامنية ،درار اجلليل،
بريوت1414 ،هـ1993-م ،و اإلصابة يف متييز الصحابة ،درا الكتب العلمية ،بريوت.
.9إسكندر جديد ،حياة املسيح ،دار  ،call if hoppeشتوت غارت ،ألامنيا.
.10إسكندر جديد ،من هـو مؤسس املسيحية ،دار  ،call if hoppeشتوت غارت،
ألامنيا،ط1971 ،1م.
.11إسكندر جديد هل اإلنجيل واحد أم أربع؟ ،دار  ،call if hoppeشتوت غارت،
ألامنيا ،ط1975 ،1م.
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.12إسكندر جديد وعبد املسيح ،اذهـبوا إىل العامل أمجع ،دار  ،call if hoppeشتوت
غارت ،ألامنيا2010 ،م.
.13إسامعيل بن محاد "اجلوهري" ،تاج اللغة وصحاح العربية ،أمحد عبد الغفور عطاء،
دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1990 ،4م.
.14إسامعيل بن عمر "بن كثري" ،البداية و النهـاية ،عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،دار
هجر ،مرص-اجليزة ،-ط1417 ،1هـ1997-م.
.15إسامعيل بن عمر "بن كثري" ،تفسري القرآن العظيم ،ت774هـ ،سامي بن حممد
السالمة ،درا طيبة ،الرياض ،ط1420 ،2هـ1999-م،
.16أسيذورس ،اخلريدة النفسية يف تاريخ الكنيسة.
.17أفتيشيوس "ابن البطريق" ،ت328هـ ،التاريخ املجموع عىل التحقيق و التصديق،
مطبعة األباء اليسوعيني ،بريوت1905 ،م.
.18إيدغار ويند و كارل غوساف يونغ و اندريه نايتون ،ترمجة سمرية عزمي الزين،
األصول الوثنية للمسيحية ،املعهـد الدويل للدراسات اإلنسانية.
.19بربارا براون ،نظرة عن قرب يف املسحية ،ترمجة مناف حسني اليارسي ،نرش توحيد،
1415هـ1993 -م.
.20بسمة أمحد جستنيه ،حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ أسبابه و نتائجه،
دار القلم ،دمشق ،ط1420 ،1هـ – 2000م .
.21تادرس يعقوب مالطي ،نظرة شاملة لعلم الباترولوجي يف الستة قرون األوىل،
كنيسة مار جرجس باسبورتنج ،اإلسكندرية ،ط2008 ،1م.
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.22توماس ميتشال اليسوعي ،مدخل إىل العقيدة املسيحية ،دار املرشق بريوت ،ط،2
1995م.
.23مجال الدين رشقاوي ،يسوع النرصاين اجلني مسيح بولس ،مكتبة النافذة ،ط،1
2006م
.24جورج فورد سرية املسيح ،دار  ،call iF hoppeشتوت غارت ،ألامنيا ،ط،1
 1982م.
.25حبيب جرجس ،أرسار الكنيسة السبعة ،مجعية املحبة القضبية األرثوذكسية،
القاهـرة ،ط1934 ،1م.
.26حنا جرجس اخلرضي ،تاريخ الفكر املسيحي ،دار النرش دار الثقافة املسيحية،
القاهـرة ،ط1981 ،1م
.27رمحة اهلل بن خليل اهلندي ،ت1308هـ ،إظهار احلق ،حممد خليل امللكاوي،
الرئلسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،الرياض ،ط،1
1410هـ1989-م،
.28رمحة اهلل بن خليل اهلندي ،ت1308هـ ،خمترص إظهار احلق ،اختصار حممد خليل
امللكاوي ،مؤسسة املدرسة الصوتية ،مكة املكرمة.
.29رؤف شلبي ،أضواء عىل املسيحية ،املكتبة العرصية ،بريوت1975 ،م.
.30ريتشارد توماس ،برنابا مسيحي مثايل ،دار  ،call if hoppeشتوت غارت ،ألامنيا،
ط.1
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 .31سعد رسم  ،الفرق و املذاهب املسيحية منذ ظهور اإلسالم حتى اليوم ،األوائل
للنرش والتوزيع ،دمشق ،ط2005 ،2م.
.32سعود بن عبد العزيز اخللف ،دراسات يف األديان اليهودية و النرصانية ،مكتبة
أصول السلف ،الرياض ط1418 ،1هـ – 1997م.
.33سفينسيسكانا ،ترمجة حسان ميخائيل إسحاق ،املسيحيون األوائل و اإلمرباطورية
الرومانية ،خفايا القرون ،دار النرش عالء الدين ،دمشق ،ط2007 ،2م.
.34سلطان بن عبد احلميد ،املجامع النرصانية و دورهـا يف حتريف املسيحية ،األمانة،
القاهـرة ،ط1410 ،1هـ1990-م.
.35شارل جنيبري ،املسيحية نشاهتـا و تطورهـا ،ترمجة عبد احلليم حممود املكتبة العرصية،
بريوت.
.36شهـاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل احلمـوي الرومي البغدادي ،معجم
البلدان ،دار صادر ،بريوت1397 ،هـ – 1977م.
.37صالح العجاموي ،نرصانية عيسى عليه السالم ومسيحية بولس ،لواء احلمد للنرش
والتوزيع واإلعالن ،ط1409 ،1هـ1989-م.
.38صموئيل حبيب و آخرون ،دائرة املعارف الكتابية ،درا الثقافة ،القاهرة ،ط،2
1998م.
.39عادل فرج عبد املسيح ،موسوعة آباء الكنيسة ،دار الثقافة ،القاهرة ،ط.2006 ،2
.40عبد احلق "بن عطية" األندليس ،ت ،541املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،
دار بن حزم.
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.41عبد الرزاق أالرو ،مصادر النرصانية ،دار التوحيد للنرش ،الرياض ،ط1428 ،1هـ_
2007م.
".42عبد الرزاق" بن مهام الصنعاين ،ت211هـ ،تفسري القرآن ،مصطفى مسلم حممد،
مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1410 ،1هـ1989-م.
.43عبد املسيح ،ماذا تفتكر عن املسيح؟ دار  ،call if hoppeشتوت غارت ،ألامنيا
،ط1972 ،1م.
.44عبد املسيح و إسكندر جديد ،املسيح قام حقا قام ،دار  ،call if hoppeشتوت
غارت ،ألامنيا ،ط1972 ،1م.
.45عبد الودود شلبي ،التزوير املقدس ،دار الرشوق ،بريوت ،ط1405 ،1هـ –
1985م.
.46عرفات عبد احلميد فتاح ،النرصانية نشأهتـا التارخيية و أصول عقائدهـا ،دار عامر،
عمـان – األردن  ،-ط1420 ،1هـ 2000-م.
.47عيل بن أمحد "الواحدي" ،ت468هـ ،الوسيط يف تفسري القرآن املجيد ،عبد الرمحن
عويس وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1410 ،1هـ1993-م.
.49عىل بن أمحد "ابن حزم" ،ت ،456الفصل يف اململ و األهواء والنحل ،حممد
ابراهيم نرص و عبد الرمحن عمرية ،دار اجليل ،ط1416 ،2هـ1996 -م.
.50فهيم عزيز ،املدخل إىل العهد اجلديد ،دار الثقافة املسيحية ،القاهرة1980 ،م.
.51كريس األنطوين ،تعليق ميخائيل مكيس إسكندر ،عرص املجامع ،مكتبة املحبة،
ط2002 ،1م.
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.52كريلس سليم بسرت وحنا الفاخوري وجوسيف العبيس البوليس ،تاريخ الفكر
املسيحي عند آباء الكنيسة ،املشورات املكتبية البوليسية ،بريوت ،ط2001 ،1م.
.53لوك أمحد عبد الوهـاب  ،اختالفات يف تراجم الكتاب املقدس  ،مكتبة وهـبة،
القاهرة.
 .54متى املسكني ،املسيح حياته و أعامله ،دير القديس أنباء مقار ،القاهرة ،ط،1
1998م.
.55جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،مكتبة الرشوق الدولية ،القاهرة ،ط،4
1425هـ2004-م.
 .56جمموعة احلياة الكنسية ،مدخل إىل تاريخ الكنيسة ،مكتبة أسقفية الشباب ،ط،1
2001م.
.57حممد أبو الغيط الفرت ،بولس و املسيحية ،دار الطباعة املحمدية ،ط1400 ،1هـ –
1980م.
.58حممد "أبوزهـرة" ،حمارضات يف النرصانية ،دار الفكر العريب ،القاهـرة ،ط،3
1381هـ1966-م.
.59حممد بن أيب بكر "ابن قيم اجلوزية" ،ت751هـ ،إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان،
حممد عزير شمس ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة ،ط1432 ،1هـ.
.60حممد بن أمحد "الذهبي" ،ت748هـ ،بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط1417 ،1هـ1996-م ،حممد بن سعد بن منيع الزهري ،ت230هـ ،كتاب الطبقات
الكبري ،عىل .61حممد عمر ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط1421 ،1هـ2001-م.
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.62حممد بن أمحد "القرطبي" ،ت671هـ ،اجلامع ألحكام القرآن ،عبد اهلل بن عبد
املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1و 1427هـ2006-م.
.63حممد بن إسامعيل "البخاري" ،ت256هـ ،صحيح البخاري ،أبو صهيب الكرمي،
بيت األفكار الدولية ،الرياض1419 ،هـ1998-م.
.64حممد البار ،دراسة معارصة يف العهد اجلديد والعقائد النرصانية ،دار القلم ،دمشق.
.65حممد بن جرير "الطربي" ،ت310هـ ،جامع البيان عن تأويل آى القرآن ،عبد اهلل
بن عبد املحسن الرتكي ،هجر ،القهرة ،ط1422 ،1هـ2001 ،م.
.66حممد بن صفي الدين احلنيفي ،ت638هـ ،أدلة الوحدانية يف الرد عىل النرصانية.
.67حممد عبد الرمحن عوض ،االختالف و التفاق بني إنجيل برناباو األناجيل األربعة،
دار البشري ،القاهرة.
.68حممد بن عبد الكريم "الشهرستاين" ،ت547هـ ،امللل و النحل ،أمحد فهـمي حممد،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1413 ،2هـ1992-م.
.69حممد بن عىل "الداودي" ،ت945هـ ،عىل حممد عمر ،مكتبة و هبة ،القاهرة ،ط،2
1415هـ1994-م.
.70حممد بن عمر "الرازي" ،ت604هـ ،دار الفكر ،بريوت ،ط1401 ،1هـ1981-م
.71حممد بن يعقوب "الفريوزآبادي" ،ت817هـ ،القاموس املحيط ،مكتب الرتاث يف
مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1419 ،6هـ1998-م.
.72حممد وصفي ،املسيح عليه السالم بني احلقائق واألوهام ،دار الفضيلة ،طنطا-
مرص1992 ،-م.
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.73حممود بن عمر "الزخمرشي" ،ت538هـ ،الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون
األقاويل يف وجوه التأويل ،عىل حممد معوض و آخرون ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط،1
1418هـ1998-م.
".74مسلم" بن احلجاج  ،ت261هـ ،صحيح مسلم ،أبو صهيب الكرمي ،بيت األفكار
الدولية ،الرياض1419 ،هـ1998-م.
.75مكرم "بن منظور" ،ت711هـ ،لسان العرب ،عامر أمحد حيدر ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،ط1424 ،1هـ2003-م.
.76منى القمص ،تاريخ الكنيسة القبطية ،مطبعة اليقضة ،مرص ،ط1924 ،1م.
.77موريس بوكاي ،القران الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم ،مكتبة مدبويل ،القاهـرة،
ط2004 ،2م .
.78ميخائيل مينا ،علم الالهوت ،مكتبة املحبة ،مرص ،ط1948 ،4م.
.79نبيل نيقوال جورج بوخاروف ،املسيحية دين اهلل الذي أنزله عىل املسيح أم هي ديانة
بولس ،ط2007 ،2م.
.80نخبة من األساتذة و الالهوتيني ،قاموس الكتاب املقدس ،درا مكتبة العائلة،
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