كرتع'للزدو
رارا
إلقعار الاي

ى
دكباممددما ممّدرسةرترق

|

طبع ونثكر

لياس لليامرٌلوولرلات دثتوى (لوفَع افونالان رايبرياء
الريّاض  -المملحكة الْمَريّة العؤدية

رق س فال
5م

الطبعة الرايعة
 ١.ه

مه
بَالْمَنَارجم
إفتتاحية الطبعة الرابعة
الحمد لالهلذي أرسل رسوله بالهدى ودينالحق إلى العالمين بشيرا

ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مرا » ليخرجهم من لظلماتإ1ل
النور» واشهد ألاإلهإلااللهوحده لاشريك لهوأشهد ان محمداً رسول

للهصلىاللهعليهوعلىآلهوصحبه وسلم تسليماً كثيراً .وبعد
فلما كان من شأن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة

والارشاد  -وهي رائدة الدعوة في هذه البلاد  -ان تتول طبع واحياء

الكتب التي تشرح حقيقة الإسلام وتبين مبادئه حسب مفهوم هذا
الجيل و
»كذا ترجمة الكتب الإسلامية إلى لغات كثيرة متعددة لاجل
نشر الإسلام و.إلى جانب هذا اهتمت بالكتب التي ترد الشبهات التي

يثيرها الاعداء حول الإسلام » وأيضاً كشف اضاليل الفرق ومفترياتها

سواء كانت هذه الفرق ممن تدعى الاسلام  5أو كانت من الفرق التي لا

تمت للإسلام بصلة وهي كثيرة .

ولماكان كتاب « نحاضرات فيالنصرانية »

ني

ورحمهداتُه) من الكتتب الفريد :ة في بحاله حيث يكشف النصرانة و

الأدوار الى مرت بها في تدرج عقيدتها مانلوحدانية إلى التثليث ودور
ممامعها قِ محريف العقدةا
:لتصراتة ©» وذلك بأسلوي هادى ,رصين صم

فيه غرر الفرائد .

لأجل ذلك كله قررت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة
والارشاد طبع هذا الكتاب وتوزيعه على نفقتها على طلبة العلم لما رأت

الحاجة ماسة لهذا الكتاب ولعدم توفره في مكاتبنا امحلية  .وصلى الله على
محمد واله وسلم تسليماً كثيراً :

الناشر

هبهالحنارييم
افتتاحية الطبعة الثالنة
الحمد لله رب العالمين » الذي بعث رسله ليكونوا حجة على الناس
يوم لاتحزي نفس عن نفس شيئا » والصلاة والسلام على النبي الامي
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبي الرحمة الذي بعث على فترة من

الرسل » بعد أن ضلت الأفهام » وحرفت الحقائق وسيطرت الأُهام »
أما بعد فهذه محاضراتي في النصرانية أعيد طبعها » بعد أن أل

يىدي قراءتها الحصول عليها »
مذررعل
ابدة » اذ تع
عطل
لونافي
اثير
الك
حتى انها عندما قررت دراستها على طلبة معهد الدراسات الإسلامية لم
يجد الدارسون مايراجعون فيه » فلم يكن بد منانيعيد المعهد طبعها

ليعين الدارسين » ولينشر تلك الحقائق » منغير مجم علىمتدين ؛
ولا مضايقة لغير مسلم » لاك البحث الذي يتبع فيه الهاج العلمي

السلم » لايصح أن تضيق بهالصدور ء ولان تنازوليععنقهول » واذا
ات
ثنتغ فريه
كا

»حها البحث العلمي
ومسيتقعمال
يرأبها النقد المنطقي ال

القوم من غير عوج فيالقول  .ولا التواء في القصد .
لقد كتبنا تلك المحاضرات بروح المحقق الذي يجمع الحقائق »
ويعرضها » وقد تماسك بعضها ببعض » ليتكون من ذلك مجموعة علمية

مهدي ولا تضل » وما كنانجهدالتاريخ لنسيو » ولكنا خضعنا له» وهو
يضاعنات التي
للببخ
الذي كان يسيرزنا » وكنا فذيلك كالقاضي اللعاد
تكون بين يديه » وهيالتي تحكم في الحكم الذي نسجله » لا نغير

ولانبدل » ولاننحرف بها عنالنتائج التيتؤّدي اليها مقدماتها » فنسير
حيث يسير بناالدليل من غير انحراف ولا تحريف .

وما كانت البيانات التي بين أيدينا من مصادر إسلامية » أو من
اعداء المسيحية  .بكلانت مكنتاب المسيحيين أنفسهم التي سجلوها

في تاريخها » كتبها المتقدمون » ورددها المتأخرون » فهي شهادات من
أهلها استنطقناها » فنطقت » واستهديناها » فهدت » واسترشدنا بها
فارشدت » وما ضنت

.

واذا كااخنوامننا(') وعشرائنا منتململ منمحاضراتنا » أوتبرم

من عخالفتنالايمن به » فاناعلماللهماقصدنا بكلامنا احراجاًولا
ايلاماً » انماأمانة العلم هي التي جعلتنا لانقدم لتلاميذنا الذين نلقاهم

والذين لانلقاهم بالخطاب » بلنلقاهم بالكتاب »ءالامانعتقد أنهالحق
الناصع » وقد وجه الينا نقد منبعض امخلصين من اخواننا(" 2المسيحيين
في مقالات متتابعة نشرتها احدى

المحلات المسيحية » فما ضاقت

صدوننا » بل ذهبنا الىالناقد فيداره » وطلبنا اليهأن يطلعنا على كل

الأعداد التيتشتمل علىنقدلنا» لنصحح خطأ وقعنافيه» أولنبدل
حكماً ماأنصفنا فيه» عملاً بقولهتعالى ( ولاتجادلوا أهل الكتاب الا

بال
أتيحهي
سن إلا الذينظلموامنهم  ,وقولواأمنا بالذي أنزل الينا
وأنزل اليكم  .واغنا والمهكم واحد  .ونحن له مسلمون ») .

وإنا لنحسب أنه ليس من بين اخواننا( 2أقباط مصر من ظلموا »

فماكانلنا الاأن نتقبل النقدبقبول حسن »,ونتبعه فيكلما وجهالينا
مستطيبين ذلك » حتى ما كان منه مهجم علينا  .فان اتخلص يستمع »

ولوكان في كلام مخالفة هجوم  ,أو مجم بغير الحق .
وماوجدنا فيالنقد مايغير حكماً » ولقد أرسل الينا بعض أبنائنا
المسيحيين رسائل نقد قدرناها » فقرأناها » وكان كتابها يخرجون عن حد

()4(»7( »5( »١كذافيالأصل  .وكانالأول أن يقال اخوااننلاوفطين لأانهللارإابسطةبلين
ام
والكفر  .وبالله التوفيق  .أله مصحح

.

النقدأو الدفاع الىمالايحسن من قول » فما ضاقت صدونا » وحاولنا
أن ننتفعمنها» ولكناماوجدنا فيهاأيضاًمايبررلناتغيير حكم حكمنا

.به » والى هؤلاء وأولئك نعتذر .
ولا يصح أن يتبرم أحد من اواننا(؟ 2وأبنائنا من كلام نسوقه
لطلابنا» معتقدين أنهالحقالذي لاريب فيه» فلوكانأهلكلدين

تضيق صدورهم بالبحث والدرس » لكان حقاً علينا معشر المشتغلين
بالدراسات الإسلامية أن تذهب نفوسنا حسرات مما يكتبه بعض علماء

أوروبا عن الإسلام » يفترون على حقائقه ولا يدرسونه دراسة موضوعية »
بل يدرسونه دراسة ذاتية محرفين الكلم عن مواضعه » ومع ذلك ندرس

كلامهم » ونضع الصواب منه في موضعه » ونضع الباطل في مكان
سحيق ءتأخذهم الاىلمنطقول نانحرفمعهمعنقصدالسبي .ل

وأخيرانً|قول لاحواننا(' 2اننا نوُمن بالمسييح عليه السلام » ونؤمن

بمحمد عَيْلّهُ وسائر النبيين « قولوا امنا بالله » وما أنزل الينا » وما أنزل

الى إبراهم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط  .وما أوق موسى
وعيسى »,وما أوق النبيون منربهملانفرقبينأحدمنهم  .ونحنله
مسلمون ) .

من ذي القعدة سنة ١/8١ه
من مارس سنة 5591م .

()١

كذا في الأصل  -وكان الأولى أن يقال اخواننا في الوطن » لأنه لا رابطة بين الإسلام والكفر .أ.ه

به

سالمن الرحيم

افنتتاحية الطبعة الثانية
الحمدللهالذي خلق فقدر  ,وخلق آدم منطين » وعيسى بنمريم
من غير أب ليكون حجة على العالمين  .فيقبت أن الخلق بالازادة لا
بالعلية » فتبارك الله أحسن الخالقين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد

وسائر النبيين » المبعوثين رحمة للناس أجمعين .
أمابعد» فقد جاء فيصحيح البخاري عنالنبيعَيْيهِأنهقال :

ان
رهم
جلم
أاثة
ثل

 « :رجل من أهل الكتاب امنبنبيه  .وامن

محمد » والعبد المملوك اذا أدى حق الله وحق موالية » ورجل كانت

عنده أمةفأدبها فأحسن تأديها » وعلمها فأحسن تعليمها  ,ثمأعتقها
فتزوجها فله أجران ) .

وبقبس من هذا الروح السمح كتبنا كتاب محاضرات في النصرانية
»لجام اعتقادأ » ولانبطل عقيدة
هةا
مداي
اق الحق الح
قمع
اجوحبه
نر
بل نير السبيل ونضع المصباح أمام الجادة فيسلكها من يريد الرشاد

«
4

اللا

ين منزعا
ل فديه
ااس
ومن يرجو السداد  .ولكننا في عصر فهمالن
جنسياً» وم يفهموه حقاًاعتقادياً » ولاتهذيياًنفسياً » ولاخلاصاً
روحياً » فكان ذلك حاجزاً دون أن تصل المداية الى القلوب » وأن تشرق
النفوس بنور الحق .

وقد كان الناس في الماضي يوجد من بينهم من يقول «انا وجدنا اباءنا

على أمة وانا على آثارهم مقتدون» أما الآن فالناس جميعا غلقوا على
انفسهم باب النور باعتبارهم الدين جنسا » والاستمساك به من القومية

أو مايشاببها » فيكون العار على من خالف » وانكانوا يعلمون أن فيما

يعتقدون ما ليس بمفهوم .

وبسبب هذه النزعة الجنسية في التدين ظهر نقد لكتابي هذا من

بعضبني وطنيغير المسلمين » وكنت ( علمالله) مستريحاً لظهوره »
فجمعت النقد » وشكرت الناقد  ,وتغاضيت عنعبارات نالني با »

لأمما فملنتات الوقلم
لق»د أخذت أدرس ذلك النقد حرفاً حرفاً »
لأصحح به خطأ جرى فيالكتاب  ,أو سوءتفسيرفسرناه  ,أو تخرياً
بعيداً عنالمعنى خرجناه .

ولكني وجدت النقد خاليا من ذلك في جملته » بل هو مهاجمة

ي جن
ف»
لامقلصدكتاب » يثير اعتبار ال
دساً
ودين
عه

التعصب الشديد »

ويخاول توهين المكتوب  .حتىانه في سبيل ذلك يعتبر الكلام المقيد
بوصف متناقضاً » والمعلق على شرط متضارباً » لأ صدرالكلام غير
الوصف » ومقدم القضية الشرطية غير تاليها  .وان كان في النقد ما يفيد

أأنثهبت ان بعض اخواننا تألممنعبارات جاءت فيكتابنا » فغيرناها ان
لميكنفيالتغيير مايمس الجوهر  .ويفسد المعنى .

وقدكنابسبب التألم نحجم عن اعادةطبع الكتاب » معالألتاح من

الكثيرين وبعضهم من اخواننا  712المسيحيين » وأحجمنا عن ذلك نحو
»ا
كو
زرية
لببملناد الشرقية واولمص
اطل
ست سنوات  .ولكن اشتد ال

الطلب بأنه لا يليق أن تحول الاعتبارات النفسية دون ظهور ثمرات
الفكر » وان عند اخواننا("» من سعة الصدر مميااتسع لذلك ء

وخصوصاً أن الكتاب معروف في أمريكا وأوربا والهند  .فقد ترجم الى

الانجليزية » ولخصته بعض المحلات الأمريكية تلخيصاً كاملاً » وترجم الى
الفرنسية والاردية .

) (١6(5كناذا
لفأيصل و
,كان الأول أن يقال ا:خواننا افليوطن لأنه لارا
ابطلةإبي
سنلام والكفر. 
وبالله التوفيق  .أله مصحح

.

فاذا كانت هذه الأنم المسيحية تطوع بعض المسيحيين فيها بترجمته

تسجيلاً للاثار العلمية » وانخخالفوها  -فانهمننقصالحرية الفكرية في
مصر أن يضيق صدر بعض ابنائها حرجاً باعادة طبع كتاب سجله
المسيحيون فْ لغاتهم .

لهذا أقدمت على اعادة طبع الكتاب بعد طول الاحجام » راجياً من

8
رمن
جب
الموافق

الغخرم سنة  "8/5اه
هن مايو سنئة ١5419م

.

سل

هها لم ناليم

افتتاحية الطبعة الأؤلى

الحمد للهرب العالمين » وصلىالله علىسيدنا محمدالنبيالأمي »
الل »ه وحده لاشريك له»
إلا
وعلىآلهوصحبه وسلم » أشهد أن لاإله
عبدهووسه
وأشهد أن حمداً

ي
لهد
اد ع
أمابعد .فق

» ينعيسىبن

مم

نلنبين
ما

وة
عسم
لاتدبق
ايان
تدريس تاريخ الد

والارشاد

ااضلرانتصفريانية » هذه خلاصتما »
من كلية أصول الدين فالقيت مح

وتلكلبابها» ولقدعنيت ببيامهافيأدوارهاالختلفةمتبعاًفيبيانالمسيحية
الحاضرة سلسلة أسنادها المتصلة  .فكان أول السلسلة مجمع نيقية المنعقد
ا مبدأ السند وهذا منتهاه »
ذ»
هاضر
سنة 0و”5تن»تبي بعصرنا الح
فالسند اذن ينقطع ,بين المسيح عليه السلام » والمجمع الأول من المجامع
المقدسة » وان انقطاع السند في هذه الفترة الطويلة سببه الاضطهاد

الذي لحق النصارى فيها » حتى كانوا يستخفون ويتعبدون في السر  .فلا
يعلنون دينهم الذي ارتضوا » ويفرون به فراراً ان كشف أمرهم » وقد
»قد اعترف
ينطقون بكلمة الكفر يتقون بها حد السيف أوناالرعذاب و

بقطع السند محادلوهم واختاروا ذلك السبب علة لهذا القطع .
وإنا ازاء ذلك العجز أو عدم توافر أسباب العلم ابتدأنا بحثنافي دينهم

بكتبهم التي ألزمالمسيحيون بهابعدقرار المجامعبالالزام » ثمتتبعنا في
البحث سيرالمجامع » نسيرفيمسارها » ونتجه في اتجاهاتها » ولكنالا

نكتفي بدراسة قرارات المجمع من المجامع » بل ندرس البواعث التي بعثت

الى انعقاده ونفصل بعض التفصيل الخلااف الذي سبقه » والذي جاء
المجمع لحسمه  .ثم انتهى الىتشعيبه وتوسيع زاويته .

وان عنايتنا بتفصيل البواعث التي أدت الى انعقاد المجمع الأول و»بيان
قراراته » وكيف تلقى جمهور المسيحيين » وخاصة رجال الدين تلك

القرارات » فقد أزالت الستار عما أكنته غياهب التاريخ في الفترة التي
كانت بين المسيح  .وهذا المجمع » بل ان تلك العناية جعلتنا نخترق

حجب الظلام التاريخي لنصل الى ضوء نعشو اليه لنعرف حقيقة دعوة
المسيح في عصر الاستخفاء أو عصر الاضطهاد  .ولقد ساعدنا على
الاستضاءة بذلك الضوء موازنات تصدينا لها وازنا فيها بين المسيحية
الحاضرة وفلسفة الرومان واليونان في تلك الفترة » وما حاولنا أن نفرض ما
استنبطنا على القارىء أو نسبقه الى الاستنباط » بل ألقينا اليه

بالمقدمات » وتركنا له استخراج نتائجها » ليشاركنا فيما وصلنا اليه

باقتناعه » ولكيلا نملاًعقله» وهوخال » فينقص تقديره للدليل ويضعف
وزنه للبرهان .

ولقد كانت عنايتنا متجهة الى بيان العقيدة » فجلينا أدوارها » وبينا ما
قام حوشا من مناقشات وخلافات » وبينا كل فرقة ومنبعثها  ,والمجمع

الذي انبعثت من بعده  ,وما أحصينا فرقهم عدأ  .ولا فصلنا اراء كل

فرقةتفصيلا » عبنلينا بالفرق الوكبعرىني»نا بتفصيل العقيدة دون
سواها .

وعلم الله أني لبست رداء الباحث المنصف ونظرت بالنظر غير
المتحيز » وتخليت عن كل شيء سواه » لأصلالى الحقوصولالجتهد

الحر ء لا المقلد التابع المأسور بسابق فكره » والمأخوذ بسابق اعتقاده )

ولكني انتبيت  5ابتدأت ».مؤّمناً بالله الواحد الأحد » الذي ليس له والد

ولا ولد .

وافيلأهدي كتابي هذا الىكل مسيحي طالب للحقيقة يسير في

مسالكها لاأبغى به غلباًفيجدال » ولاسبقاًفينزال » ولكن أبغىبه
الحىالحر ١د ياأهلالكتاب تعالواالىكلمةسواءبينناويينكم أل ناعبد
إلااللهولانشرك به شيئاً »ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا مندون
الله) .
محمد

ابو زهرة

تمهيد
.-.

 -١عسير علىالمرء انيكتب في رأي يخالف رأيه» ويتحرى مع

هذه اخالفة أن يصور الرأي » كايجول بمخاطر صاحبه ١ وينبعث في
نفسه » فيبين دوافعه وغوايااتهذ»ا كان ذلك واضحاً في رأي مخالف
يرتأى » فكيف تكون الحال اذا كانتالخالفة فيعقيدة تعتنق » وتتغلغل

في أعماق النفس » وتستكن في أطوائها !! ان الطريق حينئذ يكون
أووعمثس»الكه أض
ليقذ»
لك

كان الطريق غيرمعبد أمام الباحث

الذي يريد أن يكتب في النصرانية »  5يعتقد النصارى » ويصورها أمام
القارىء »  5تجول بخاطرمعتنقيها » ويفرض من نفسه ناظراًغيرمتحيز »

يبينالعقيدة » ك|هي في نفس أصحابها » لاكاينبغي أن تكون  .أو كا
يعتقد هو ء لان الباحث خلع نفسه مما تعتنق وتؤمن به » ويجردها تجردا

تاماً ما قد صار منها بمنزلة الملكات » وخخالط الاحساس والمشاعر »

واستولى عبى كل مسالك الاراء اليها » وتصوير المسيحية ا يعتقد
أصحابها ليس فقط عسياً على الكاتب غير المسيحي » بل انهعسير
عاللىكتاب المسيحيين أنفسهم  .يستوي في ذلك المختصون بالدراسات

الدينية وغير امختصين » ولذلك يستعينون في تصويرها » وادنائها الى
العقول بضرب الأمئال » والتشبيبات الكثية » لتأنيس غريبها بالقريب
المألوف » والمشاهد امحسوس ولادخانها في العقل من إلباب الذي يألفه
وي
اعرف
سهت»
طما
اعوا

الى ذلك سبيلاً .

؟ -ولكن البحث العلمي يتقاضى الباحث الحر المنصف أن يدرس
المسيحية ان أراد أن يعلنها كميعتقد أهلها مجرداً من ننزع.اته السابقة على

الدراسة » غير جاعل لعقيدته سلطاناً على حكمه » حتى لا نسيو في

دراسته » ونتتحكم في اتجاهاته » لأنذلكقديدفعهلأ يتزيدعلىالقوم »
١

يريدون » وذلكلايجعل العقليدركالأمُور كاهيفيذاتها» بليدركها

كاانعكست في نفسه » ومرسمت على قلبه » وقديباعد ذلكالأمر في
ذاته .

ين
الع-
دحاو
ولذلك سن

تمنوافيق  -دراسة
لله
الله مبتهلين اليهأاني

المسيحية » محردين من أنفسنا ناظراً غير متحيز عليها » لنصورها ا
هي » وكايعتقد أهلها » ولنتمككن من أن نكتبها بروح الانصاف » ولقد
دهمسة عندهم
ماتقكتب
لبار
ال ع
نضطر في سبيل ذلك الانصاف أن ننق

وغير المقدسة من غير أن نتصرف بأي تصرف » حتى مايتعلق بالاعراب
وأساليب البيان » لكيلا يدفعنا التصرف فيالتعبير الىتغيير الفكرة » أو

تحريف القول عن مواضعه  .وسنجتهد ما استطعنا فيتصوير تفكيرهم
بضرب الأغال » ان لمنجد بدا منذلك .

وعلكنناميعتنا الشديدة بتفهم ماعند القوم » وتعرف غاياته ومراميه

لا نترك النقد العلمى النزيه » الذي يستمد قوانينه من بدائه العقول
وأحكام المنطق » وخصوصا ما يتعلق بكتبهم  .لأنه اذا كان الانصاف
قد طالبنا بالانتزيد على ما عندهم

٠ أو نخرفه عن مراده ومرماه ©»

فالانصاف أيضايطالبنابآلانهمل العقل  .والاخرجبحثناعنمعناه
العلمي التاريخي » وصار بحثا لاهوتيا صرفا » وذلك مالانريد » فلا يصح

أن يدفعنا حرصنا على انصافهم الىظلم العلم والحق والعقل .

المسيحية ”م جاء بها المسيح عليه السلام

ريان
قف
لحية
امسي
ال

:

* -قبل أن نخوض في المسيحية كاهيعند المسيحيين نتكلم في

المسيحية التيجاءبهاالمسيح عليه السلام » وانااذاتصدينا للمسيحية
التي جاء بها المسيح نجدالتاريخ لايسعفنا بها  ,اذ بعد العهد ,
جنو»ز أن
يحيي
ومسي
واضطربت روايات التاريم بالأحداث التي نزلت بال
تكون قد عملت يد انحووالاثبات عملها  .حتى اختلط الحابل بالنابل .

وصار منالعسير أن تميزالطيب منالخبيث » والحق منالباطل »
والصحيح منغير الصحيح  ,واننامعشر المسلمين لانعرف مصدراً

ان
رير
قم غ
لمسل
صحيحاً جديراً بالاعتاد والثقة مانال

الكريم و,الحديث

النبوي الشريف » فهما المصدران المعتمدان للمسلم في هذا » وما نكتب
هذا لنلزم بهالمسيحيين » ولاعلى أنههوالمعتبر عندهم » ولكن نكتبه »

لة
سنتم
سحثل» ول
لالب
اسق
ليت

.

يانلصقران الكريم على أن عقيدة المسيح هاليتوحيد الكامل ,

لتوحيدبكلشعب »ه الوحيدفي العباد»ة فلمايإدلاال ,لهوالبوحيدف
التكوين » فخالق السماء والأأض ممابينهما هوالله وحده لاشريك له
والتوحيد في الذات والصفات فليست ذاته بمركبة » وهي منزهة عن

مشابهة الحوادث سبحانه وتعالى  .فالقران الكريم يثبت أن عيسى ما دعا
إلا الى التوحيد الكامل » وهذا مايقوله الله تعالى عما يكون من عيسى
يومالقيامة منمحاوبة بينهوبينربه  « :واذ قالاللهياعيسى ابنمريم

ن الله » قالسبحانك ما
دينومن
نتاس اتخذوني وأمي اله
لنتلقل
أأ
يكون ليأن أقولماليس ليبحق ان كنت قلته فقدعلمته  ,تعلمما

فينفسي  .ولاأعلم مافينفسك  .انك أنت علام الغيوب  .ماقلت
١6

همإلاماأمرتنيبه ,أن اعبدوااللهربيوربكم  ,وكنت علييم شهيداً
ما دمت فيهم  ,فلما توفيتني كنت أنتالرقيب عليهم » وأنت على
كل شيء شهيد

.

فهذا نص يفيد بصيحه أن عيسبى ما دعا إلا الى التوحيد » فغير
التوحيد اذن دخل النصرانية منبعده » وماكان عيسبى إلارسولاً للهرب
العالمين .

ولقد نزلعلى السيد المسيح عليه السلام كتاب هو الانجيل » وهو
يى لشريعتها » ومؤيد للصحيح من أحكامها » وهو
مصدق للوتورماةح»

مبشربرسول يأنيمنبعده امهأحمد  ,وهومشتمل على هدى ونور
وهوعظةللمتقين » وأنهكانعلىأهلالانجيل أن يحكموا بماأنزلفيه»

ولذلك قالاللهتعالى ١ : وليحكم أهلالانجيل بماأنزل اللهفيه .ومن

يمحكم بماأنزل الله فأولتئك هم الفاسقون )
دعوة المسيح

:

 -5ولتقد كانت دعوة المسيح عليه السلام تقوم عألسىاس أنه لا

توسط بين الخالق والمخلوق  ,ولا توسط بين العابد والمعبود » فالاحبار

والرهبانلمتكنهمالوساطة بين اللهوالناس» بل كلمسيحي يتصل
بللهفي عبادته بنفسه » من غيرحاجةالىتوسط كاهن أو قسيس أو

ص
خليس
شا »و
غيرام

 -مهما تكن منزلته أو قداسته أوتقواه  -وسيطاً

بينالعبد والرب في عبادته » وتعرف أحكام شعه مماأنزل الله على عيسى

من كتاب » وما أثْرعنهمن وصايا » ومااقترنت بهبعثته من أقوال

ومواعظ .
ودعوة عيسى عليه السلام  6 -ورد في بعض الاثار » وما تضافرت

دة
اعلى
هوم
لنز-تق
اؤرحي
عليه أقوال الم
1

والأحذ مأنسباب الحياة بأقل

قسط يكفيلأ تقومعليهالحياة» وكانيحثعلى الابمانباليومالآخر ,
واعتبار الحياة الآخرة الغاية السامية لبنى الانسان في الدنيا » اذ الدنيا
ليست إلا طريقاً غايته الآخرة » وابتداء مبايته تلك الحياة الأبدية .

ولماذا كانت دعاية المسيح عليه السلام الى الزهادة في الدنيا » والابتعاد

عن أسباب النزاع والعكوف على الحياة الروحية ؟ الجواب عن ذلك أن

امود الذين جاء المسيح مبشرا بهذه الديانة بيهم كان يغلب عليهم
النزعات المادية » وكان منهم من يفهم أن الحياة الدنيا هي غاية بني
الانسان » بل ان التوراة التي بأيديهم اليوم خلت من ذكر اليوم الآخر »
ونعيمه أو جحيمه » ومنفرقهم منكانيعتقد أن عقاب اللهالذي أوعد
به العاصين ٠ وثوابه الذي وعد بهالمتقين » إنما زمانه في الدنيا لافي

الآخرة ؛ وقد قال رينان الفيلسوف الفرنسي في كتابه حياة المسيح :

( الفلسفة اليهودية كان من مقتضاها السلطة الفعلية في نفس هذا
العالم » فانه يؤخذ من أقوال شيوخهم أن الصاحين يعيشون في ذاكرة الله
والناس الى الأبد » وهم يقضون حياتهم قريبين من عين الله » ويكونون

معروفين عند الله » أما الأشرار فلا » هذا كان جزاء أواك » وعقاب

هؤلاء » ويزيد .الفريسيون على ذلك أن الصا حين ينشرون في هذه الأرض

يوم القيامة ليشتركوا في ملك المسيح الذي يأتي لينقذ الناس » ويصبحوا

ملوك العالم وقضاته » وهكذا يتنعمون بانتصارهم » وانخذال الأشرار
أعدائهم » وعلى ذلك تكون مملكتهم في هذا العالم نفسه ) أ.ه  .فجاء

المسيح عليه السلام مبشراً بالحياة الآخرة » وأمها الغاية السامية لهذا العالم

بين أولكفك الذين أنكروها » ومن لمينكرها بقوله منهم أنكرها بفعله ,
فكانوا في ذلك الانكار سواء .
مريم والمسيح في القران الكريم :

ه -واذا كانت شخصية المسيح هي اللب في المسيحية الحاضرة »
1١7/

وأساس الاعتقاد فيها» وجب أننبينها ماجاءت في القران »  5سنبينها

كا جاءت في المسيحية » ليستطيع القارىء أن يوازن بين الشخصيتين .

ويعرف أيبما أقرب الى التصور » والعقل يتقبلها بقبول حسن » ولنبدا

يذكر القرآن الكريم مربم أمعيسبى عليه السلام » فيقص خبر الحمل

وبوهلاادتها وتربيتها سفويرة ال عمفراينق»ول تعالت كلماته ١ : اذ

قالت امرأةعمرانرب انينذرت لكمافيبطنيمحرراً ف»تقبلمني
انك أنت السميع العلبم  ,فلماوضعتها قالت رب انيوضعتها أنثى ,

عت »وليس الذكركالأنثى  .وانيسميتهامريمو.اني
ولمضبما
والله أع

ان
ييتها
اذها
لبك
طمن
أعي
شوذر

افلرتجمقب,لها ربهابقبول حسن ,

وأنبتهانباتاًحسناً » وكفلها زكريا » كلما دخل عليها زكريا امخراب

وجد عندها رزقاً»قاليامربمالىلكهذا ء قالت هومنعندالله

إن الله يرزق من يشاء بغير حساب

) .

هذه هي الأحوال التي اكتنفت الحمل بالبتول مريم » وولادتها »
وتربيتها » ويلاحظ القارىء ان العبادة والنسك أظلاها » وهي جنين في

بطن أمهاالىأن بلغتمبلغ النساء » واصطفاها اللهلأمرجليل خطير »

فأمها وهيحامل بهانذرت أن يكون مافيبطنهامحرراًخالصاً لخدمة
بيت الله وسدانته » والقيام بشكونه » واستمرت مصممة على الوفاء
بنذرها » فلما وضعت » وكان نذرها على فرض الذكورة »  5ييدو من
اشارات النصوص القرانية » جددت العزم على الوفاء بالنذر » وقد
وجدت ما تسوغه النفس للتحليل من النذر » فكان ذلك الاصرار عبادة

أخرى » إذ وجدت في النفس داعيات التردد » والرجوع والتحلل من

الوفاء فكان كفها هذه الداعيات والقضاء عليها عبادة أخرى » ثم
انصصفت الفتاة الناشئة منذ طراوة الصبا الى النسك والعبادة » وقام على
14

تنشكتها وهدايتها وتعليمها نبي من أنبياء الله الصديقين الصالحين 

فكف
ولها
وز
جكري
هاه
»ا الى العبادة ال
وصح
تيحنةز.
يه القلب من كل
أدران الشر والاثم » وكان الله سبحانه وتعالى يدرعليها اخلاف الرزق من
حيث لاتقدرولاتحتسب » ومنغير جهدولاعنت » حتى أثارذلك
عجب نبي الله كافلها فكان « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد

عندها رزقاً» قاليامريمانىلكهذا  .قالتهومنعنداللهان الله
يرزق من يشاء بغير حساب ) .

 -5ولقد كانت تلك التنشئة الطاهرة التي تكونت في ظلها بريكة

من دنسالرذيلة  -لايجدالشيطان سبيلاً أو منفذاً ينفذ الىالنفس منها
تم
هيداً لجأملريل قد اصطفاها الله تعالىى لدهون العالمين » ولذاخاطبتها الملائكة وهي الأرواح الطاهرة باجتباء الله لا  « :إذ قالت

الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء

العالمين  .يامربم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين )  .ولقد

كان ذلك الاصطفاء هو اختياراللهلمالأنتكون أماًلمنيولد منغير
نطفة ادمية  .وكان ذلك لكي تكون آية اللهمشهورة » تحمل فيما حف

بها أمحنوال القرائن ال
تتقيطع ريب المرتاب » وأ
ألسن
فة ك
الك

» وتنير

السبيل أمام المؤمنين اذ أن ولادته منغيرأب من أمكانت حياتها كلها

للنسك والعبادة  .والعكوف علىالتقوى  .وتحت ظلنبيمن أنبياءالله

تعالىلمتزنبريبة قط  -يجعلالمؤمن يؤمن بايةاللهالكبرى فيهذا
الكون  .ولايجعل شيئاً يقف أماممريد المداية منتظننبالأُم أو ريبة
فيها» فحياتها كلها منقبل ومن بعدتنفي هذهالريبة » وتبعدها عن
موطن الشبهة .
الحمل بالمسيح وولادته :

 0-0حملت العذراء البتول مريم بالسيد الم
اسي
لح ع
سلي
لهام
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» وهو

وجللهق»د فوجعت به » اذ لم
لمر الذي اجتباها الولاهلخهت»ارها لأ
تكن بهعليمة  .فبيهاهىقد انتبذت من أهلهامكاناً شقياً» أرسلالله
اليياملكاًتمثللهابشراًسوياً٠ قالت افيأعوذبالرحمن مك ان كنت
تقياً  .قالانماأنارسولربك لأهب لكغلاماًزكيا .قالت أفىيكون

.وملسمسني بشر  .ولمأك بغيا  ً.قالكذلك قال ربك .
غلليام ي

هو علي هين  .ولنجعله اية للناس  .ورحمة مناوكان أمراًمقضياً .
فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً  .فاجاءها انخاض الى جذع النخلة

قالتياليتنيمتقبلهذاوكنت نسياًمنسياً»  .حملت السيدة مريم
البتول بعيسبى منغير أب » ثمولدته  .ولتبين الاثار النبويةمدة الحمل .
فلميرد فيالصحاح اثارتبين تلكالمدة » ولوكانت مذة الحمل غريبة

لذكرت » فليس لنا اذن إلا أن نفرض أن مدة الحمل كانت المدة الغالبة
الشائعة بين الناس  .وهي مدة تسعة أشهر هلالية .

وما ولدته وخرجت به على القوم كان ذلك مفاجأة لهم » سواء في
ذلك منيعرف نسكها وعبادتها » ومنلايعرف » لءانهافاجأتهم بأمر
غريب  .وهي المعروفة بينهم بأنها عذراء ليس لما بعل » فكانت المفاجأة
داعية الامهام » لأنه عند المفاجأة تذهب الرؤية » ولا يستطيع المرء أن
يقابل بين الماضبي والحاضر  .وخصوصاً أن دليل الاتهام قائم » وقرينته أمر
عادي لامجالللريب فيه عادة » لكن الله سبحانه وتعالى رحمها من هذه

لنه »
صم م
أتها
المفاجأة  .فجعل دليل البراءة من دليل الاتبام لينقض الا
ويأتي على قواعده ويفاجئهم بالبراءة وبرهانها الذي لا يأتيه الريب » ليعيد

الى ذاكرتهم ما عرفوه في نسكها وعبادتها » ولذلك نطق الغلام » وهو
ا»
رة
شادة
ألول
"قريب عهد با

اليه « قالوا كيف نكلم من كان فيالمهد

صبياً  .قالإنيعبداللهآتاني الكتاب  .وجعلني نبيا  ً.وجعلني مباركا

أينا كنت  .وأوضاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً  .وبراً بوالدتي .

ولم يجعلني جباراً شقياً  .والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم
ابعث حيا ) .

 نطق السيد المسيح فيالمهد  ,ليكون كلامه اعلاماًصريحاًببراءةأمهوأنهلميكن إلاعبد الل »ه ولدمنغيرأب  .ويروي ابنكثير ٠ : عن

ابنعباس ان عيسى ابنمريمأمسك عنالكلام بعدأن كلمهم طفلاً »
حتى بلغمايبلغالغلمان ثمأنطقهاللهبعدذلك بالحكمة والبيان » فأكثر

المبودفيه» ونيأمهمن القول  ,وكانوايسمونه ابنالبغية » وذلك قوله

ر عيلىم بيتاناًعظيماً»  ,ولمياذكلرآفثيار
تعالمى  « :وبكفرهم وقموهم
بي
لحنعن
اصحا
ال

عليه الصلاة والسلام حال عيسبى عليه السلام في

مرباه ونشأته » وكيف كان منه مايكون ارهاصاً بنبوته » فليس لناإلاأن
نقول انهقدتربىبماكانيترلى به أمثاله الذين ينشئون على التقى والمعرفة

فيبني اسرائيل » ويغلب على الظن أن يكون قد ظهر منه وهو غلام » ما
يدل على روحانيته » ومايدعو اليه بعد ذلك من حياة روحية » وسط قوم
غل»بت عليهم نزعاتهم  ,والاتجاه اليها .
وادة
سيطرت عليهم الم
الحكمة في كون المسيح ولد من غير أب :
 -لابد من أن نشير هناقبل أن ننتقل الىبعثته عليه السلام الى

السبب الذي من أجله ولدعيسى عليه السلام منغير أب  .فانه لابد
أن يكون ذلك لحكمة يعلمها اللهجلت قدرته » وقد أشار اليبا سبحانه

فيقوله تعالت كلماته  ( :ولنجعله آيةللناس ورحمة منا  .وكان أمراً

مقضياً ) .
وانا نتلمس تلك الآية الدالة في ولادة عيسبى عليه السلام من غير
أب » فنجد أنه يبدو أمام انظارنا أمران جليان  :احدهما  .ان ولادة
عيسى عليه السلام من غير أب تعلن قدرة الله سبحانه وتعالى » وأنه

"5

الفاعل امختار المريد » وأنه سبحانه لا يتقيد في تكوينه للأشياء بقانون

الأسباب والمسببات التي نرى العالم يسيرعليهافينظامه الذي أبدعه الله
و
ه»
ولقها
أهس»باب الجارية لاتقيد ارادة الللهأن»ه خا
فلذايلخلق
وا
مبدعها ومريدها » فان الأشياء لمتصدر عنالله جلت قدرته » 51يصدر

الشيء عنعلته » والمسبب عنسببه » منغيرأن يكونللعلة أرادةفي
معلوها » بلكانت بفعله سبحانه وبارادته التيلايقيدها شيء مهما

يكن شأنه » وخلق عيسى منغير أب هوبلا ريب اعلان هذهالارادة
الأزلية » بين قوم غلبت عليهم الأسباب المادية » وفي عصر ساده نوع

افةس»ها
سفلس
مأنال

ان خلق الكون كمانصمدنره الكأوالل»علة

عن معلولها » فكان عيسبى آيةاللهعلى انهسبحانه لايتقيد بالأسباب

الكونية » وأن العالم كله بارادته » ولم يكن سبحانه بمنزلة العلة من

المعلول ١ : تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» .
الأمر الثاني  :أن ولادة المسيح عليه السلام منغير أب اعلان لعالم
الروح بين قوم أنكروها » حتى لقد زعموا أن الانسان جسم لا روح

فيه» وأنهليسالاتلك الأعضاء والعناصر التي يتكون منها » فلقد قيل
عن اليهود انهم كانوا لا يعرفون الانسان إلا جسماً عضوياً » ولا يقرون أنه
جسم وروح » فقد قال رينان فيسبب الحقد الذي تغلغل في النفس
المبودية  ( :لكوان الشعب الإسرائيلي يعرف التعالم اليونانية التي كان
من مقتضاها اعتبار الانسان عنصرين مستقلين  :احدهما الروح »
اية
يف
حريح
لتست
اة لأامها
يذه
ل فحيه
اوح
والآخر الجسد » وانهتعذبت الر
الثانية» لسرى عنه شيء كثير منعذاب النفس  .واضطراب الفكر ,
بسبب ذله وخضوعه » مع ما كانيراه فينفسه منالامتياز الأدبي
والديني عانلشعوب التي كانت تذله ) .
يقرر رينان في هذا أن اليبود ما كانوا يقولون كاليونان أن الانسان
ف

ااء فيالتوراةالتيبأيديهم فيتفسير
جسم وروح » ولقديؤيدهذام ج
النفس بأتهاالدم » فقد جاء فيها  :ولا تأكلوا دم جسم ماء لأ نفس

كل جسد هي دمه )  .اذن لميكناليبود يعرفون الروح عبٍى أمهاشبيء

غيرالجسم » فلما جاء عيسى من غير أب » وكان ايجاده بروح من خلق
الله» م قالتعالى ١ : والتي أحصنت فرجها  .فنفخنا فيها من
روحنا  ,وجعلناها وابنها آية للعالمين »ك)ان

ذلك الايجاد الذي لم يكن

ان
لسا
الان
ن
الحتفخ فيجيب مرم  +فكا ا
من
ملك
فيهسوى
لعامل

أنكروها »ول يعرفوها » فكانهذا قارعة قرعت حسهم ليدركواالروح»
وكان ايةمعلمة لمنلميعرف الانسان إلاأنه جسم لا روح

فيه» وهذه

ايةاللهفيعيسى وأمه عليهما السلام .
بعثة عيسى عليه السلام ومعجزاته :

 -٠بعث عيسبى عليه السلام » ولم يرد في القران الكريم » ولا في
الآثار الصحاح بيان السن التي بعث عند بلوغها عليه السلام و.لكن
وردفيبعض الآثار أنه بعث في اسلنثلاثين » وهي السن التي تذكر
الأناجيل المعتبة عند النصارى أنهبعث على رأسها » ويصحلناأن

نفرض أنهبعث في هذه السن على هذا الأساس .
بعث عيسى عليه السلام يبشر بالروح » وهجر الملاذ التي استغرقت

النفوسفيتلكالأيام » واستولت عليبا» وييشربعالمالآخرة  ,ولقدأيده
اللهبمعجزات  .وانولادته نفسها معجزة  5 .جاءفيالملل والنحل
للشهرستاني » فد قال رحمهالله فيذلك  « :كانت له ايات ظاهرة »

نصف»س وجوده
وأبر
ارةح»يمثالء الموى وابراء الأكمة وال
وبينات زاه
وفطرته اية كاملة على صدقه  .وذلك حصوله من غير نطفة سابقة »
ونطقه من غير تعلم سابق ) .
وفنا

ومعجزاته التي ذكرها القران الكريم تتلخص في خمسة أمور » جاء
ذكر أربعةمنها فيسورة المائدة فيقوله تعالى ١ : اذ قالاللهياعيسى ابن
مر اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك » اذ أيدتك بروح القدس ,

تكلم الناس في المهد وكهلاً  .واذ علمتك الكتاب والحكمة ,

والتوراة والانجيل  ,واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني » فتنفخ
فيها » فتكون طيراًبإذني  ,وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني » واذ تخرج
الموق بإذني )  ..الى قوله تعالت كلماته  ( :اذ قال الحواريون يا عيسى

ابنمريمهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء  :قال اتقوا

اللهانكنتممؤمنين  .قالوانريدأن تأكلمنها» وتطمئن قلوبنا » ونعلم
أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين  .قال عيسى ابنمريم :

اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا »
وآية منك  .وارزقنا » وأنت خير الرازقين  ,قال الله افي منزها

عليكم  ,فمن يكفربعدمنكم » فانيأعذبهعذاباًلاأعذبه أحدأ من
العالمين ) .
ويستبين من هذه الايات الكريمة أربع معجزات

:

الأولى  :أنهيصورمن الطينكهيئة الطيرفينفخفيهافتكون طبرا
باذنالله » أي انالله سبحانه وتعالى خلق على يديه طيرأ من الطين »
فالخالق هواللهسبحانه وتعالى » ولكن جرى الخلقعلى يدعيسى 
وينفخ من روحه عليه السلام باذن الله تعالى .

الغانية  :احياؤه عليه السلام الموق باذن الله جلت قدرته » وامحبي في
الحقيقة هو الله العلي القدير » ولكن أجرى الاحياء على يد المسيح عليه
السلام » ليكون ذلك برهان نبوته » ودليل رسالته .

الغالثة  :ابراقه عليه السلام الأكمه والأبرص » وهما مرضان تعذر على
الطب قدبمه وحديثه العثور على دواء هما » والتمكن من أسباب الشفاء
>32

منبما » ولكن عيسى بقدرة اللهشفاهما » وبرىء المريضان برقيته »فكان

ذلك دليلاً قا
رئمساًاعل
لىته عليه السلام .

الرابعة ان
:زال المائدةمنالسماء بطلب الحواريين » لتطمئن قلونهم »
وليعلموا أن قل صدقهم .
وهناك خامسة ذكرت في سورة ال عمران » وهي أن
اباؤ
له ع
سلي
لهام

بأمورغائبةعن حسه » وليعاينها» فقدكانينبىء صحابته وتلاميذهبما

يأكلون ومايدخرونفيبيوتهم » وقد ذكراللهتعالىفي قولهتعاللىحاكياً

عنه « :وانبئكم بماتأكلون وماتدخرون فيبيوتكم  ,ان فيذلك لآية
لكم ان كنم مؤمنين (

الحكمة من كون معجزاته عليه السلام من ذلك النوع :
 ١هذه معجزات عيسى عليه السلام » وهنا يتساءل القارىء: لماذا كانت معجزاته عليه السلام من ذلك النوع ؟ يجيب عن ذلك ابن
كثير فيكتابه البدايةوالنهاية بقوله  « :كانت معجزة كل نبي فيزمانه

بمايناسب أهل ذلكالزمان فذكروا أن موسبى عليه السلام كانت معجزاته
يمنااسب أزهملانه وكانوا سحرة أذكياء » فبعث بايات بهرت الأنصار, 
وخضعت لاالرقاب » .ولما كان السحرةخبيرين بفنون السحر ويمناتبي

اليه و.عاينوا ماعاينوا منالأمر الباهر المائل الذيلايمكن صدوره إلا
عمن أيده الله » وأجرى الخارق على يديه تصديقاً له أسلموا سراعاً » وم

يتلعثموا  :وهكذا عيسى ابن مريم بعث في زمن الطبائعية الحكماء, 

فوسلبمعتجزاتل ي
استطيعوماول د
اوت الياوأ لحك ابراالءأكمه

ال
أذيسهووأ حا
الالًأمعنمى والأبرص وانجذوم ومن
مب
رهض مزمن» 

وكيف يتوصل أحدمنالخلق الىأن يقيمالميت من قبرو» وغيرهذامما

يعلم كل أحد أنهمعجزة دالةعلى صدق من قامت به » وعلى قدرةمن

أرسله » وهكذا محمد صلىاللهتعالى عليهوسلم وعليهم أجمعين بعث في
“”>

زمن الفصحاء البلغاء » فأنزل الله عليه القرآن العظم الذي لا يأتيه
الباطل منبينيديه ولا منخلفه » تنزيل من حكم حميد  .فلفظه
معجزة تحدى به الانسوالحن أن يأتوابمثلهأو بعشر سورمنمثله » أو
بسورة » وقطععليهم بأهملايقدرونلافي الحال » ولافي الاستقبال »
فلميفعلوا .ولنيفعلوا ,وماذلكالالأنهكلامالخالقعز وجل » والله

لايشببه شيء لا في ذاتهولافيصفاته ولافيأفعاله .
ما نراه حكمة صحيحة

:

 من هذا الكلام يستفاد أن معجزة المسيح كانت من نوعم
عوالعلى
ابراء المرضى الذين يتعذر شفاؤهم واحياء الموتى » لان القوم كان
بالطب الطبيعي وكانوا فلاسفة فيذلك » فجاءت المعجزة من جنس ما
| يعرفون » ليكون عجزهم حجة عليهم » وعلى غيرهم ممنهم دونهم في

الطب » ولكن رينان الفيلسوف المؤرخ الفرنسي يقرر أن اليبود ما كانوا

على علم بالطب الطبيعي فيقول  « :كانت صناعة الطب فيالمشرق في

ذلك الزمان كا هي اليوم » فان اليهود في فلسطين كانوا يجهلون هذه

الصناعة التي وضعها اليونان منذ خمسة قرون قبل ذلك التارح ؛» وكان

قد ظهر قبل ذلك بأربعة قرون ونصف كتاب لأبقراط أبي الطب

موضوعه العلة المقدسة يعني الستيريا » وفيه وصف هذه العلة » وذكر
دواءها ؛ إلا أن المبود في فلسطين كانوا يجهلون صدور هذا الكتاب »
وكان في اليبودية في ذلك الزمان كثيرون من ماحانين » وربما كان ذلك

ناشئاً من شدة الحماسة الدينية .
فاليبود الذين بعث المسيح بين ظهرانيهم لميكونوا على علم اذن

بالطب » أو الطب الطبيعي على رأي ذلك الفيلسوف المؤرخ .

وفي الحق ان الذي نراهتعليلاً مستقيماً لكون معجزات السيد المسيح
١

عليه السلام جاءت على ذلك النحو هو مناسبة ذلك النوع لأهل
زمانه
» لا لآم اطباء » فناسبهم أن تكون المعجرة ثم يتصل بالشفاء

والأدواء » بل لأن أهل زمانه كان قد سادهم انكار الروح في أقوال
بعضهم  ,وأفعال جميعهم » فجاءعليهالسلامبمعج ةزة هيفيذاتها أمر
خارق للعادة » مصدق
صادق

لا يق به الرسول وهي في الوقت ذاته اعلان

للروح »٠ وبرهان قاطع عل وجودها  .فهذا طين مصور عل

شكل طير » ثمينفخفيهفيكون حيا  ً,ماذاك إلالأنشيئاًغيرالجسم

ولس منجنسه فاضعليه » فكانت معه الحياة» وهذاميتقدأكله
لبل »ى وأخذت اشلاوه في التحلل ؛ وأوشكت أن تتصصييررمسماء أر

اداه ع  3ذاك إلا  7حا غير الجسم الذي غي وره البلحلت فيه
بذلك النداء » ففاضت

عليه بالحياة » وهكذا  .فكانت معجزة عيسبى

عليه السلام من جنس

دعايته » وتناسب أخص رسالته » وهو الدعوة

لى تربية الروح ٠ والايمان بالبعث والنشور  ,وأن هناك حياة أخرى يجاني
فايلهامحسن باحسانه  .والمسىء باساءته » ان خيراًفخير» وان شراً

فشر .وهل ترى أن معجزة احياء الموق تسمح لمنكر الآخرة بالاستمرار
 2ان
كاره أو تسمح لحاحد البعث والنشور أن يستمر ف جحوده .وقل

أسلفنا لك القول أن المبود كان يسود تفكيرهم عدم الاعتراف بوجود
الآخرة و
.عدم الايمان باليوم الآخر ا.ن لم يكن بالقول  .فبالعمل .
فكان احياء الموق صوتاً قوياً يحملهم على الايمان حملاً و.لكنهم كانوا
بايات الله يجحدون .

تلفي اليبود لدعوته :
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ه
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المعجزات وانها باهرة تخرس الألسنة ٠ وتقطع الطريق على منكري
"0

رسالته  .لو كان الدليل وحده هو الذي يبدي النفوس الضالة »
والقلوب الشاردة » ولكن القوم الذين بعث فيهم كانوا غلاظ الرقاب .

قساة القلوب فكانت مهمته شاقة » اذ حاول هدايتهم » لأنمنهم من
علم الديانة رسوماً وتقاليد يتجهون الى الأشكال «المظاهر منها  .د
با  .حتىلقد كانمنهم من يحجم عن عمل الخير في
تها
يىلب
غهاال
وتجا
الا
يومالسبت زاعماًأنهداخل في عمومالنبي عن العملفيه» فاذا جاء
المسيح داعياً الى أن ينظروا الى اصلاح القلب » بدل الأحذ بالمظاهر

والأشكال فانه لا شك يصدم هؤلاء فيما يألفون وفيما وجدوا عليه

سابقيهم .

والمبود قوم عكفوا على المادة » واستغرقتهم » واستولت على أهوائهم

ومشاعرهم حتى لقد كان نساكهم وسدنة المياكل عندهم » وقد فاتهم
العمل على كسب امال أمبنوابه الدنيوية  --يجمعون المال من نذور
المياكل  .والقرابين التي يتقرب بها الناس  .ويحرصون على ذلك أشد

الحرص »ءفكانوا يأخذون القرابين من أشد الناس حاجة وأفقرهم » فجاء

ولقد اتخذ بنو اسرائيل من تدينهم المزعوم بدين موسى والأنبياء من

بعده  .وزعمهم أن لهممنزلة دينيةلايساميهم فيهاأحد  -اتخذوامنهذا
اطية دينية؟ فزعموا أن هم المكانة السامية »
تنقيسرمى
رصسح أ
مااي

ولغيرهم المنزل الدون » ولو اعتنقوا الديانة المبودية » وامنوا برسالة
مومبى » فكانت هناك طائفة يقال لها السامرة » وكان الاسرائيليون يعاملون

أحادها  .كأنهم المنبوذون » فلما جاء عيسبى عليه السلام » وسوى بين
ببي البشر في دعايته أنكروا عليه ذلك وناصبوه العداوة .
ولقد كانوا يجمعلون لأحبارهم وعلماء الدين فيهم المنزلة السامية والمكانة
54

العالية دون الناس ف
.جاء المسيح وجعل الناس جميعاً سواء أمام ملكوت
الله .
7

مناوأة الييود له

 -4لكل هذا تقدم اليهود لمناوأة المسيح  .وقليل منهم من اعتنق

دينهوامنبه» وأخذوا يعملونعلىمنع الناسمنسماع دعايته » فلما

أعيتهم الحيلة » ورأوا أن الضعاف والفقراء يجيبون نداءه » ويلتفون حوله
مقتنعين بقوله  -أخذوا يكيدون له  .ويوسوسون للحكام بشأنه ,

ويحرضون الرومان عليه  .ولكن الرومان ما كانوا يلتفتون الى المسائل
الدينية » والخلافات المذهبية بين اليبود » بل تركوا هذه الأمُور لهم يسوونها
فيما بينهم  ,والهود يريدون أن يغروا الرومان بعيسبى كيفما كان الثمن ,

فبئوا حوله العيون يرصدونه  ,ويتسقطون قوله بشأن الحكومة والحكام ,

عساهم يجدون كلمة له يتعلقون بها وينقلون بها للحآم الروماني » فلم
يجدوا » لان المسيح ما كان يدعو إلا الى اصلاح الحانب النفسبي

الخلقي » ول يمكن قد اتجهالىاصلاح الحكومة بعد» ولاضاقت بهم

الحيلةكذبواعليه» وانتهىالأمر الى أن تمكنوامنحملالمحمالرومانيعلى
أن يصدر الأمر بالقبض عليه » والحكم عليه بالاعدام صلباً .

نهاية ال
امسليحدفنييا

:

اك وهنانجد القران الكريميقررأن اللهلميمكنهممنرقبته» بل

نأجايهالدلهم
ينهم  « :فماقتلوهوماصلبوه .ولكن شبهنهم»  ,وبعض

الآثار تقول ان الله القى شببه على يبوذا » ويبوذا هنا هو يبوذا
الأسخريوطي الذي تقول الأناجيل عنه انههو الذي دس عليه » ليرشد

القابضين اليه » اذ كاينعوارلفاونه » وقدكان أحد تلاميذه امختارين في
زعمهم .
"9

ولقد وافق هذا انجيل برنابا موافقة تامة  ,ففيه  « :ولما دنت الجنود مع
بوذا من امحل الذي كان فيه يسوع  -سمع يسوع دنو جم غفير )

فلذلك انسحب  لى البيت خائفاً » وكان الأحد عشر نياماً»فلما رأى
دىه
بعل
عطر
الله الخ

فنر(2ا1ءه
سدري
أمر جبريل وميخائيل وروفائيل وأ

ان

أارخذ.وا يسوع من
يأخذوا ياسولععمانلم فجاء الملائكة الوأظه
لهسفمياء
اضعو
النافذة المشفة على الجنوب  .فجعلوه وو

الثالثة في

صحبة الملائكة التيتسبحاللهالىالأبد . .ودخخل يبوذابعنفالى الغرفة
التيأصعدمنهايسوع ,٠ وكانالتلاميذ كلهمنياماً» فأتى اللهالعجيب
بأمر عجيب » فتغير يبوذا في النطق وفي الوجه » فصار شبيها بيسوع
حتى اننااعتقدنا أنهيسوع » أماهوفبعد أن استيقظ أخذ يفتش لينظر

أينكانالمعلم » لذلك تعجبنا » وأجبنا أنت ياسيدي معلمنا » أنسيتنا
الآن  ..الم ) .

والأناجيل المعتبرة عندالمسيحيين لمتختلف في شيء كاختلافهم في

قصة الصلب » فلكل رواية بشأنها .
المسيح بعد نجاته :

 -5لميصلب المسيح بنص القران » ولكن شبه على القوم » لقوله

تعالى ١ : وماقتلوه وما صلبوه  .ولكن شبهلهم ) وقوله تعالى :
وما قتلوه يقينا  .بلرفعه الله اليه » واذا كان المسيح عليه السلام م

يصلب » فما هي حاله بعد ذلك ؟ اختلف في هذا الشان مفسرو
القران » فجلهم على أن الله سبحانه وتعالى رفعه بجسمه وروحه اليه )
وأخذوا بظاهر قوله تعالى في مقابل القتل ؛ بل رفعهاللهاليه»ويبعض آثار

 .قدوردت في ذلك » وفريق آخرمنالمفسرين  .وهم الأقلعدداً ,
قالوا  :انهعاش حتى توفاهاللهتعالى  5يتوق أنبياءه » ورفع روحهاليه ؟]

ترفع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء  ,وأخذوا فيذلك بظاهر قوله
))(١

يريد اسرافيل  .وعزرائيل. 

تعالى  « :اني متوفيك ورافعك الي وم
اطهر
لكذمن
ين كف
وروجاا»عل
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ) ومن ظاهر قوله

تعالى  ( :فلماتوفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت علىكل شيء
شهيد ) ولكل من امختلفين وجهة هو موليها » ولانريد أن ندخل في

تفصيل حجج الفريقين وترجيح احداهما على الأخرى » فلذلك موضع
ليس هذا مقامه .

 -١7ويزعم بعض الناس أن المسيح عليه السلام قد هاجر الى
الند » وأنهعاش فيها » حتى استوق أجله ء ومات هناك » ولهقبر»
ولقد جاء فيتفسير المنار مانصه  « :وجد في بلدة سري نكرا مقبرة فيها

مقامعظم يقالأنه مقامنبي جاء بلادكشميرمنزهاءألف وتسعمائة

سنة» ويسمى يوز أسف ويقالأن امهالأصليعيسى  .وانهنبي من
بننيي اسرائيل » وانه ابن ملك » وانهذهالأقوال مايتناقله أهل تلك

الديار عن سلفهم » وتذكر في كتبهم » وان دعاة النصرانية الذين رأوا

ذلك الم
يكاسنل
عمهم إلاأن قالوا أن ذلك القبر لأحد تلاميذ المسيح أو
رسله ) هذاماجاءفيتفسيرالمنار » وقدذكر أن نقله عنغلام أحمد
القدياني اله
وندي
و
ه.

راو يشك في صدقه .

هذا » وان القران الكريم لميبين ماذا كان من عيسبى بين صلب

الشبيه ووفاة عيسى أو رفعهعلى الخلاف في ذلك » ولا الىأين ذهب »

ويس عندنا مصدر صحيح يعتمد عليه ») فلتركالمسألة» ونكتفي

باعتقادنا اعتقادا جازماً أن المسيح لم يصلب » ولكن شبهلهم .
موازنة بين المسيح في القرآن الكريم والمسيح في المسيحية الحاضسرة
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:

ذلكعيسى ابنمريمقول الحق الذيفيهيمترون  ,ماكان

للهأن يتخذ من ولد ؛ سبحانه  .اذاقضى أمراً فانمايقول له كن
5

فيكون ) وتلك ديانته كماجاء مها » ودعا اليبا » فما الذي عرض لها من

بعده » وماالذي ادخل عليها بعدأن رفع الىربه؟ ..أول ما أدخل على
هذه الديانة هومايتعلق بشخص المسيح عليه السلام » ولنسارع في
سييح بايجاز » ثمبعد ذلك نبينالادوار التاريخية التي
مف
لدهم
اتقا
بيان اع
مرت بتاريخ المسيحيين » محاولين ما استطعنا أن نبين مصادر هذه
الاعتقادات التي تتعلق بالمسيح  .ثم بقوانيهم الكنسية .

يعتقد المسيحيون أن الله سبحانه وتعالى أوصى ادم بألا يأكل من

الشجرة » فأكل منها باغواء أبليس  .فاستحق هو وذريته العذاب » ولكن
لله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده جسد كلمته » وهي ابنه الأزلي .
تجسداً ظاهراً» ورضى بموتهعلىالصايب » وهوغيرمستحق لذلك »
لكي يكون ذلك فداء الخطيئة الأولى » ولميكن في استطاعة أحد أن يقوم
بذلك الفداء سوى ابن الله وابن الانسان معا » وكان ذلك الابن » وهذا

الفداء هو المسيح عيسى ولد مريم العذراء .
بش»ها بأن المسيح مخلص الدنيا يولد
أرسل الله اليبا ملاكه جبوريل
منها» وأن الروح القدس يحل فيها » فتلد الكلمة الأزلية » وتصير والدة
الاله » وقد ولد ببيت لحم  .اذ كان قد ذهب اليها يوسف النجار

خطيب مريم الذيلميتركها بعدأن حملت » لرؤياراهافيمنامهتمنعه من
ذلك  .لأك بيت لحم بلده» فذهب اليها ومعهمريمليقيد اسمهفي
الاحصاء العام الذي أاملرربوهمان .

ولدالمسيحفيخحانقدنزلفيهيوسف ومريم » ولفقرهمالميجدامأوى

.هما فيالخان سوى مكان الدواب  .ولقد قمطته وأضجعته في مذود

البقر .
وف لميليةلاده ظهر ملاك لجماعة املنرعاة كانوا يحرسون قطعائهم
فى

فيالحقولالمجاورة لبيت حم  .فروابغتةجمهوراًم انلملائكة مسبحين
بام
وسل
قائلين ( المحدللهفي الأعالليى » وعلى الأأض ال
»ك
تر
فسرة
ال»ناس الم

ملليهائكة » فرأواالطفل
هب,وا الى المككان الذي داهلم ع
وقطذعان
الرعاة ال

في المذود » وعادوا وهم يمجدون الله » ويسبحونه علىكل ماسمعواورأوا .

قكيال لهم .

وقد ختن المسيح لمامرت ثمانيةأياممن وقت ولادته » وممى يسوع ,

أي اخلصفىوهم © سجاه
امل ع
كد

السيب 2

ولقد حدث بعد ولادته بأيام أن وفد إلى أورشلم جماعة من حكماء

حوس وعقلما
ائهلمو.ا انه لاحلهمفيالسماء نجمعرفوامنمراهبماأوتوا
من علمهم وماعندهم منآثارونبوات أنهنجممولود جديد هوملك
المبودالمنبابهفعزمواعلى الرحيلاليه » ليسجدوا ل ,ه وحملوا معهم هدايا

من الذهب واللبان والمر » وكانوا في مسيرهم يسيرون والنجم الذي رأوه

بهديهم الى الطريق هم ومن معهم من خدم  .حتى جاءوا الى المدينة ,
وسألوا عن مكان الملك المولود » فلما علم هيرودس ملك اليهود بأمرهم
دعاهم اليه» واستطلع طلعهم  .وتعرف أمرهم فقصوا عليه قصصهم ,

وما ابتعثهم الى الضرب فيالأرض » وانجيء الى أورشلم » فسرى انلىفسه

الخوف على ملكه منهذاالوليد  ,ثم دعا اليهكهنةالمهود وكتبتهم »
وسأطهم أين يولد المسيح ف.قالوا  :في بيت لحم اليبودية حسب النبوءات

فقال للمجوس ا
.ذهبوا الى بيت لحم » ومتى وجدتم الصبي فأخبروني

لأسجدله قال ذلك  ,وأخفىفينفسه أأراً
لب
ميد »ه فذهبواوالنجم

يتقدمهم » ووجدوا الصبي يسوع وأمه» فسجدوا لهء وقدموا

هداياهم  .وني هذا الوقت ظهر ملاك الرب في الحلم ليوسف » وقال له

قموخذ الصبي وأمه » وأهرب الىمصر  .لأنهيرودس يطلب الصبي
ليقتله » ففعل  5أمر » وخرجت الأسرة المقدسة الى مصر وسافر المحوس
يفن

الى بلادهم منغير أن يعرجوا على هيرودس لأمهممبواعن||لعودة اليه
جميع
بقتل
فامر
» فاخمذه لغبظ واندقع
مي حلم
بوحي أو اله ف

يسوع لايدأن يكون أحده

»ا
رحلت الأسرة المقدسة الى مصر ونزلوا حيث يوجد الدير المحرق ك
يعتقدون » وبعد أن قاموا بضعة أشهر واعتزموا الرحيل ل,أن ملك الرب
ظهر ليوسف في الحلم  .وقال له  :قم وخذ الصبي وأمه وعد الى
اليبودية  .لان هيرودس الذي كان يطلب نفس الصبي قد مات » فقاموا

واتجهوا الىفلسطين » ومروا فيطريقهم بالمطرية » واستظلوا بشجرة هناك
تسمى شجرة العذراء  .وفي بعض الآثار أنه لا دخلت مريم وابنها
ويوسف أرض مصر » انكفات أصنامها وتحطمت » وكان ذلك اتماماً

اىبة
سكبحعل
لنبوة أشعياء القائلة » « هو ذا الرب را

وقادم الى مصر ,

فترتجف أوئان مصر من وجهه  .ويذوب قلب مصر داخلها )
أشعياء 851 -

١2.2

ولما عادوا الىفلسطين أقاموا افليناصرة ٠ ول بالغ يسوعالثلاثين من
عمره عمل في :نبرالأدن » عمده يوحنا المعمدان » ثمصام أربعين يوماً2
يلتبشير ظهرلهالشيطان يجربه  وقالله :أعطيك هذه
ولاشرع ف ا
الدنيا أن خررت وسجدت لي  :فأجابه يسوع وقال  :اذهب يا شيطان.

ثم تركه أبليس » .واذا ملائكة قد جاءت وصارت تخدمه » وبعد هذه
التجربة صار في طريق التبشير  .فلازمه حواريوه الاثنا عشر » واختار

معهمسبعين أرسلهممثنىمثنىالىقرىالبودوالجليلللتبشير  .ثمأقام
ثلاث سنوات يبشر » وياتي بالمعجزات المثبتة لالوهيته فيزعمهم » يشفي

المريض ويفتح أعين العميان » ويخرج الأرواح النجسة  ..وينهر الرياح اذا

ثارت » والبحر اذا اصطخب

بالاذى » وقذف بالزبد » فيبدان .
:؟

ولا رأى اليهود أن الأمر يكاد يفلت من أيدمهم تشاوروا 3
يصطادوه » وتامروا عليه » وشكوه ظلماً ؛ :إكذيواعلي ,هث أ
م

وأسلموه لل سلاطسحاونسيم ق
نبل اوما )ن فقضىعليه
باو
صلباً ٠: فصلب فيزعمهم ودفنٍ .وبعد أن مكث فيالقبر ثلاثة أياقمام

في الفصح  .ومكث أربعين يوماً أرتفع بعدها الى السماء أمام تلاميذه
الذين عينهم لنشر ديانته » اذ قاالذنههم
بوا الى الوعاكلمرز
»وا بالانجيل
للخليقة كلها » وعمدهم باسم الاب والابن وروح القدس )

م

سديح
ليةمبع
اسيح
الم
ما نزل بامسيحييم:

من اضطهاد

 8هذا هوالمسيح كاجاء فيكتبهم وتعابمهم  .ولانريد أن

نخوض في بيان خلافاتهم حوله » ولا بيان اختلافهم في تفسير هذه
العقيدة » ولا في تفصيل مجملها قبل أن نبين مانزل بالمسيحيين بعد
المسيح » ولكنا سارعنا الى بيان اعتقادهم الذي استقروا عليه في المسيح

ليوازن القارىء بين ما جاء في القران الكريم  .وما جاء في أناجيلهم

وتعالعهم .

ونعود بعد ذلك الىمايوجبه البحث العلمي » وهوتتبع العقيدة في
نموها» وفياستقامتها أو انحرافها بعد صاحبها » وتمهيداًلذلك نبينمانزل
بالمسيحيين بعده » لكى يستبين القارىء مقدار قوة السند بين الديانة

وصاحبها مع هذه الأحداث » وليعرف الفلسفة التي عاصرت المسيحية
ومقدار اتصالهما .
اتفقت المصادر شرقية وغربية  .دينية وغير دينية  :على أن المسيحيين

نزل بهم بعد المسيح بلايا وكوارث » جعلتهم يستخفون بديانتهم » ويفرون
مها أحياناً ويصمدون للمضطهدين مستشهدين أحياناً أخرى » وهم في

كلتا الحالين لاشوكة لهم » ولاقوة تحميهم » وتحمي ديانتهموكتبهم » وانه
في وسط هذه الاضطهادات يذكرون أنه دونت أناجيلهم الاربعة التي
يؤمنون بها » ودونت رسائلهم !! .

وأول اضطهاد نزل بالمسيحيين كان في عهد المسيح » وانتبى بالخائمة
لتي بيناها » ولقد نزلت من بعده الشدائد بالمسيحيين بمايتفق معهذا
الابتداء  .فلقد جاء قيصران بعد طيباروس الذي عاصر المسيح ك»انا
شديدين على تلاميذه » وقتلامنهم قتلاًذريعاً » وفي زمن ثانيبما دون متى
إن

أنجيله بالعبرية  .وترجمه يوحنا صاحب الانجيل الى اليونانية » على رواية

ابنالبطريق  5ستتبين » ولميكن الاضطهاد فيعهد هذين القيصرين
من الرومان فقط  .بكلان من اليبود أيضاً » وأذاهم أمكن ٠ وتنقيبهم
عن العقيدة أدخل  ,لأمهم من الشعب ومخالطوهم ومعاشروهم » فهم
بداخلهم أعرف .

وأشد ما نزل من أذى كان في عهد نيرون ( سنة  45م ) وتراجان
(سنة 5١٠١ م)وديسيون ( ١155 - 955 م) ودقلديانوس (سنة م

فنيرون هاج الشر علمهم ؛ وأنزل البلاء والعذاب بهم » واتهمهم بأعهم

الذين أحرقوا روما » فأخذهم بجريرتها  .وكانت السنوات الأربع الأخيرة

عذاباً أبماًلهم .فقدتفننهو أشياعه في هذا العذاب » حتىلقدكانوا
يضعون بعضهم في جلود الحيوانات ويطرحونهم للكلاب فتنهشهم ,
وصلبوا بعضهم » وألبسوا بعضهم ثياباًمطلية بالقار » وجعلوهم مشاعل
يستضاء بها » وكان هو نفسه يسير في ضوء تلك المشاعل الانسانية .

وفي عصر نيرون هذا دون انجيل مرقس سنة ١5 م على رواية » وكان

بمصر وقدكتبه عندبطرس وهوبرومةوكتب أيضاًلوقاإنجيلهفيعهد
ي ابتداء هذا الانجيل ينص على أنهيراسل بهتاوفيلس »
ف.
ويصر
هذا الق

ليؤّكد به صحة الكلام » وتاوفيلس هذا رجل من عظماء الروم
وأشرافهم » وفي عصر هذا القيصر أو بعده دون يوحنا إنجيله .

وفيعهدتراجان نزلت بهم الام» لأءهمقدجرت عادتهم بالصلاة في
الخفاء وهاربلاًامضنطهاد » وقد أمر ترااجلانابجمنتعاعات السرية »
فأنزل بهم الذل والعذاب لذلك » ,ولأمهم مسيحيون لا يدينون بدين
القيصر .

جاءفيكتاب تاريخ الحضارة « لقدكتببلين  -وكانوالياًفياسيا
مض

 الى الامبراطور تراجان كتاباً يدل على الطريقة التى كان بهاالمسيحيون» قا :ل ٠ جريتمع
مناتبعوباأنهنمصارىعلى الطريقة

الآتية وهو اني اسآهم اذا كانوا مسيحيين فإذا أقروا أعيد عليهم السؤال

ثانية وثالثاً مهدداً بال
فقتل
» أصروا أنفذت عقوبة الاعدام فيهم م»قتنعاً
ان
بآن غلطهم الشنيع  3وعنادهم الشديد

» يستحقان

هذه العقوبة » وقد

وجهت التبمة الى كثيرين بكتب لمتذيل باسماء أصحابها  .فانكروا أمهم

نصارى  .وكرروا الصلاة على الارباب الذين ذكرت أسماءهم أمامهم ,
شتموا ايح » ويقال أانلمنصعب اكراه النصارى الحقيقيين »

من اعترفوا بأمهم نصارى ٠ ولكنهم كانوا يثبتون بأن جريعتهم في أعهم
اجتمعوا في بعضالأيام قبل طلوعالشمسعلىعبادةالمسبحعلىأنه

رب » وعلى انشاد الأناشيد اكراماً له » وتعاهدوا بينهم لا علىارتكاب
جرم » بلعلى الا يسقوا » ولايقتلوا » ولايزنوا » وأنيوفوا بعهدهم ,

ورأيت من الضروري لمعرفة الحقيقة أن أعذب امرأتين ذكروا أعبما خادمتا
الكنيسة  .بيدأنيلمأقف على شيء سوى خرافة سخيفة مبالغ فيها)
وهذا الكتاب كاشف كل الكشف عما كان يحدث للنصارى في
عهد

ذلك

النفس

القيصر من

اضطهاد

وتعذيب ( وتنقيب عن

القلب وخبيئة
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ولم ينقطع الاضطهاد بعد موت تراجان » بل استمر » وان أخحذت

الرأفة بعض القياصرة » خلف من بعده خلف ينزلون عذاباً مراًيزيل أثر
'تقشعر من هوله الأببدان » ولنترك القلم لبطريرك الاسكندرية » يصف
بعض ماعاين من ديسيوس بعد أن ذاق بعض الرحمة منسابقه » فهو
يقول  « :لم نكد نتنفس الصعداء » حتى حلق بنا الخوف » .وخفنا
يكن

الخطر » عندما بدل ذلكالملك الذي كان أرق جانباً » وأقل شراًمن
غيو » وجاء مكانه ملك آخخر » ربمالايجلس على كرسي المملكة حتى
يوجه انظاره نحونا فيعمل على اضطهادنا  .وقد تحقق حدسنا » عندما

أصدر أمرا شديد الوطاة » فعم الخوف الجميع » وفر بعضهم » وقد ابعد

كل مسيحي من خدمة الدولة » مهما يكن ذكازه » وكل مسيحي يرشد
عنهيوق بهعلى عجل ويقدم الىهيكل الأثان » ويطلب منه تقديم

ذبيحة للصنم وعقاب من يرفض تقديم الذبيحة أن ياكولنذهبويحة .
بعد أن يجتهدوا في حمله بالترهيب  ...ومن ضعاف الايمان مأننكر
مسيحيته  .واقتدى به البعض  .ومنبم من تمسك باذيال الفرار » أو من

زج بهفيغيابات السجون .
وهكذا يقص ذلكالقسيس ما نزل بهمثماانعبى به الأمرالىفراره

هوء وقدكتب يعتذر( 12عن ذلكالىبعض من أبلوابلاءحستاً» وم
يلوذوا بالفرار

ولميكن البلاء مقصوراً علىمصر » بلكانيتتبع المسيحيين في
الدولة الرومانية حيئا ثقفوا » وأيها كانوا .

ولىبعدديسيوس منأوق اعلبلاء وأنزله بالمسيحيين » ولكن كان أشد
قلديانوس الذي جاء اليم » بعدهؤلاء وأبلغهم أذى وأنكاهم بطشاًد

أن خف العذاب ءعن:هم قليلاً» وقدرجوا فيهخيراً» وأملوامنهأن يكون
:ك مديرخاصتهمسيحى  ,ولكنهكانأشدمنغيوعلى
عا ل

المسيحيين » وخصوصاً المصريين » وذلك لأ المصريين رأواأمماًتحللت
من حكم الرومان  .وفكوا أغلاله » فاقتدوا بهم » ونزعوا الى السير في
اء
فهم
ج»
طريق اخحلرية والاستقلال » وساروا فيه » وعقدوا الامرة لواحد من
()1١

ةمالا ةيطبقلا  ,ءزجلا لالا ص
اذه باتكلا عرات
عجار يف

0
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دقلديانوس الى مصر  .وأنزل بها البلاء » وأزال استقلاها  ,وأعاد فتحها ,
وكانت كثرتها في ذلك الابان مسيحية » وقد أمر بهدم الكنائس » واحراق

الكتب » وأصدر أمرا بالقبض على الاساقفة والرعاة » وزجهم في غيابات

السجن » وقهر المسيحيين وحملهم على انكار دينهم » وقداستشهد في

هذا الوقت عدد كبير من الأقباط تجاونت عدتبم أربعين ومائة ألف ,

وعدهم بعض المؤرخين ثلاثمائة ألف » ولكارة ما استشهد من شهداء وما

نزل من بلاء كانت ولاية دقلديانوس حادثاً ذا خطر في شأن مصر

فجعلوه مبدأ تقومهم  ,وذلك في سنة  685ميلادية .

وقد استمر البلاء ينزل من قياصة الروم حتى جاء عهد قسطنطين »
يمنا وبركة على المسيحيين » لا على المسيحية  5سنبين .

أثر ال
ااضط
لهاد
دات
يف
اينة

:

 -٠هاذهلاهضيطهادات التى قارنت النمسي
شحية
أتفيها وفي
تكوينها وليدا وفي تدرجها » وفيعصر تدوينها وروايةكتبها» وهي مع

أسباب أخرى جعلت بعض العلماء يبحثون عن قيمة هذه الكتب ء
وجعلت

بعض علماء المسيحيين انفسهم يعتذرون عن بعض الاضطراب

افليأناجيل بأمها دو
عنتصفوير

اضطهاد المسيحية الأول » بل ان

مناظريهم يقررون با
انلتالضكطهادات

كانت سببا في فقد سندها

المتصل بصاحب الشريعة  .يقول الشيخ رحمة الله الكمندتيافي
به
اظهار الحق ١ : طلبنامراراًمنعلمائهم الفحول السند القمتصدلرفمواا
علية » واعتذر بعض القسيسين في محفلالمناظرة التي كانت بيني
.وبينهم » فقال  :ان سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على

المسيحيين الى مدة ثلاتمائة وثلاث عشرة سنة » وتفحصنا كتب الاسناد

هم ء فما رأينافيهاشيئاغير الظن » يقولون بالظن » ويتمسكونببعض

القرائن  .وقدقلت ان الظنفيهذا البابلايغني شيئاً» فماداموال
5

يأتوا بدليل شاف » وسندمتصلفمجردالومنعايكفبينراا.د الدليل في
ذمتهم لافي ذمتنا )  .وني الحق ان تلك الاضطهادات جعلت كل عمل

يقشوموتنوبهنفي
هم الدينية  -وخاصة ما كان متصلاً ببيان الشريعة
يقومون بهسرا لاجهرا » وفيخحفية منالعيون المتريصة  .والاعداء
المترقبين » والسرية يحدث فيظلمتها مايجعل العقل غيرمطمئن الىما

يحكي عمايحدث فيها» فيتظنن فيكلمايروى عنها» ولامانعمنأن
يدس على اجتاعاتها مالميجرفهه »ا وينقل عن اشخاصهم مالميقولوه,
ويتسامع الجمهور أمورا ما حدثت في تلك الاجتهاعات  .ولا قالما

حاضروها » فاذا جرى الشك والريب فيما دون مانلكمتسبيحية التي
فقدت سندها بسبب هذا الاضطهاد  ,والتيكتبت فيظلمة السرية ,
يكون قد وقع حيث وجدت دواعيه » وقامت شواهده .

الفلسفة الرومانية والمسيحية :
 -"١ولقد كان من المسيحيين من يفرون بدينهم » ومنهم من يظهر

الوثنية ويبطن المسيحية » ومنهم من دخل النصرانية وفي رأسه تعالم الوثنية
لمتخلعمنهولمتزايله  .وانزايلها بعقله المدرك فعقله الباطن مازال

مستقراً لهاومكمناً تكمن فيه ,وهؤلاء لا شك أثرتفكيرهم في المسيحية

التيلميكنهاقوة تحميباولاشكيمة تعقلالنفوسالىحظيزها .

وان التاريخيروي لن أانه في القرن الثاني» والثالث ٠ والرابعالميلادي قد

دخل الرومان والمصريون أفواجاً في المسيحية  .فمن حقالعلم أن نحكي
ماكان يسيطر علىهذهالأنم من أفكار  .وماكان يسود تفكيها من
منازع عقلية ودينية » ولا نعتمد في ذلك إلاعلىما أثبتهتاريخ العلم

والفلسفة  .وماأج
املع ع
ملي
ؤهرحون

.

حكي التاريخ أن مدينة الرومان لمتكن متناسقة تناسقاً اجتاعياً » فلم
١؟

يكن توزيع الغزوة فيها توزيعاً يتحقق معه العدل الاجتماعي » فبيها ترى ترفا

ورخاء لمن أفاءت عليهم الدولة بالفيء والغناتم والأسلاب من الفتوح
الرومانية » ترى ألوف الألوف من الناس قد حرموا ما يتبلغون به في

حياتهم » فاستولى عليهم الاحساس بالظلم » والسخط على الحياة ,
واتعلمل بها » والناس لا يشقون لالامهم وحرمانهم بمقدار ما يشقود
لسعادة غيرهم التي امتنعت عليهم » وكذلك كانت الام سواد الرومان »
ولولا ايمان بحياة مستقبلة » يستمتعون فيبا بما حرموا منه في هذه الحياة »

لضاقت الصدور بما يجلجل في القلوب  ,ولانفجرت في ثورة اجتاعية »

لكن توجهت هذه النفوس الى الايمان بعالم علوي  .واعترف الانسان

بعجزه التام عنمعرفة نفسه واسعادها  ,اذا اعتمد على تفكيو فقط ,

لذلك رجعوا الى الدين .

وفي هذا الوقت أراد الفلاسفة أن يحلوا فلسفتهم محل الأديان » اذ
أحذت القهاثيل والاوثان تفقد قوة تأثيرها » ولم يعد للها سلطان في تصريف

سلوك الانسان » وفقدت معابدها ما كان لا من روعة وقوة » فاعتور
النفس الرومانية حينكذ عاملان » كلاهما فية قوة وبأس ٠ فشعورهم

بالبأساء والآلام يجعلهم في حاجة الى عزاء من الدين » وسلوى باليوم

الاخر » وملاذ الى حياة روحية » والفلسفة  -بمالما من سلطان العقل -

ا وجدت الأئان تسقط قيمتها أرادت أن تحل محلها » حيئذ التحمت
الفلسفة بالشعور الديني »أو التقت الفلسفة والدين » ولم يكن التقاؤهما

عداوة وخصاماً » بل كان محبة وسلاماً » فكانت تلك الحال داعية
اتصال بينبما » لا داعية افتراق .

قال فندليند في ذلك ١ :ان الفلسفة استخدمت نظريات علوم

اليونان لتبذيب الآراء الدينية » وترتيهبا والتقدم بالشعور الديني اللجوج
فكر ةة فيالعامتقنعه  .فأوجدت نظماًدينية منقبيلماوراءالمادةتتفق

مع الأديان المتضادة اتفاقاً يختلف قلة وكثق )
هذه كلمة ذلك الفيلسوف نقلها عنه صاحب كتاب المبادىء
الفلسفية » فما هذه الأديان المتضادة التى ألفت بينها الفلسفة » وجعلت

من نغماتها امختلفة نغمة واحدة موّتلفة؟ .
ان التاريخ يقص علينا أن الأديان التي كانت في بلاد الرومان ثلاثة :
الوثنية الرومانية » واليبودية » والمسيحية الناشئة » فهل عملت الفلسفة

على ايجاد ديانة تجمع بين المسيحية والمبودية » وفيها وثنويةه؟ل المسيحية
التي تؤمن بالتوراة التي عند المبود على اختلاف هين » وتؤمن بالتثليث

وألوهية المسيح وتقديس الصليب » هي النظام الديني الجامع بين الأديان
الثلاثة !!! لنترك ذلك الآن  .وقد وضعنا أمام القارىء المصباح الذي

يرى به الطريق .

الأفلاطونية الحديثة وأثرها في النصرانية :
-

ولنتجاوز رومة الرومان ولنعبر البحر الأببيض ؛ ولنيمم شواطئه

الجنوبية » فهنالك تجد مدينة الاسكندرية ومدرستها » وفلسفتها التي

كانت تشع على العالم كله بنور العلم » وقد اوى اليها فلاسفة اليونان )
وتابعوا الفلسفة اليونانية » والتي نراها تتجه اتجاها واضحا الى النواحي
الدينية » والبحث في منشىء الكون

كان شيخ هذه المدرسة أمنيوس المتوق سئة  » 747اعتئق في صدر
حياته الديانة المسيحية  .ثم ارتد عنها الى وثنية اليونان الأقدمين  .وجاء

من بعده تلميذه أفلوطين المتوق سنة ١77 وقد تعلم في مدرسة
وف

الاسكندرية أولاً» ثم رحل الى فارس والهند  ,وهناك استقى ينابيع الصوفية
الهندية » واطلع على تعالم بوذا وديانته » وبراهمة الهند وديانتهم  .وعرف
اراء البوذيين في بوذا » والبراهمة في كرشنة  .وقد عاد بعد ذلك الى
الاسكندرية » وأخذ يلقي بارائه علىتلاميذه » وجلها يتجه الى تعرف ما

وراء الطبيعة » ومنشىء الكون .
ويلخص

اعتقاده في منشىء الكون فثيلاثة أمور :

( أوها ) أن الكون قد صدر عن منشىء ازلي دائم لا تدركه

الأمصار  .ولا تحده الأفكار » ولا تصل الى معرفة كنبه الأفهام .

ثا(نيها ) أن جميع الأرواح شعب لروح واحد وتتصل بالمدشىء الأول

بواسطة العقل .

حوت
توه
لذاهثة »
لعثله
يونه خااض
وبي
ت فكيتد
والم
ث(الثها ) أن الع
سلطانها » فالله منشىء الاشياء وهو مصدر كل شيء » واليه معاده لا

يتصف بوصف من أوصاف الحوادث  .فليس بجوهر ولا عرض » وليس
فكراً كفكرنا  ...ولا ارادة كارادتنا ولا وصف له  .إلا أنه واجب

الوجود » يتصف بكل كل يليق به» يفيض على كلالأشياء بنعمة
الوجود » ولا يحتاج هو الى موجود » وأول شيء صدر عن هذا المنشىء في
نظر أفلوطين هو العقل » صدر عنه كانه يتولد منه » ولهذا العقل قوة

الانتاج » ولكن ليس كمن تولدعنه » ومن العقلتنبثق الروح التيهي

وحدة الأرواح » وعن هذا الثالوث يصدر كل شيء ومنه يتولد كل ثيء .

 -١+هذه هي فلسفة المعاصرين لنشأة الديانة المسيحية عندما أريد

تحويلها » وترى أن فلسفة الرومان ترمي الى ايجاد ألفة بين الوثنية والمبودية
ومسيحية المسيح عليه السلام » ا ترى أن فلسفة الاسكندرية ترجع

العالم في تكوينه وتدبيو الى ثلاثة عناصر أو الى الوث مقدس  :المنشىء
5

الأول » والعقل الذي تولد منه كا يتولد الولد من أبيه » والروح الذي

يتصل بكل حي ومنه الحياة  .فاذا عبرا عن المنشىء الأول بالآب » وعن

العقل المتولد عنه بالابن » وعن الروح بروح القدس » م هو ثالوث
النصارى الذي أخذ ببعضه مجمع نيقية » وبكله المجامع التي جاءت

بعده » لما خرجنا فيالتسمية عن الصواب  .وما كانفيها أيتسا »

فذلك الثالوث في معناه هو ثالوث النصارى » واذا لميختلف المسمى »
فلماذا يختلف الاسم ؟ِ.

وهنا ياردلعلنىفس سأؤايله:ما أوستأقريب»ما كان اليبوع ؟

لةتهيى
ااضر
أأحذت الأفلاطونية الاحدليثنةصمرنانية » أمالنصرانية الح

أخذت عن الفلسفة ؟ أن الجواب عنهذايقتضي تعرف السابقمنبما»

فالسابق بلا ريب أستاذ اللاحق ..والزمن هو الذي يحكم ويفصل ,
وسنجدل فيما يليمن البحث أن مجمع نيقية هو الذي سار فيتقرير هذا
الثالوث » ووضع الأساس لمن بعده » أو بعبارة أدق قرر ألوهية الابن »
وأن جوهره هو جوهر الاب » وقد جاء في قراره ( ان الجامعة المقدسة »

اكئلل بوجود زمنلميكنابن الله موجوداً فيه»
قرم
والكنيسة الرسولية تح

وانهلميوجدقبل أن يولد » وانهوجدمنلاشيء » أو منيقول ان الابن
وجدمنمادة أو جوهر غير جوهر الآب  ,وكلمنيوّمن أنهخلق » أو
ملنليقتولغأينهيقاربل('©. ) 2
()1

اطلع زميلنا المرحوم الأستاذ الذكتور محمد يوسف مومى الأستاذ بكلية أدول الدين سابقاً على هذا
الاستنباط التاريخى فقال  :انه يوافق ما استنبطه بعض المستشقين » ثم ترحمء , .تفضل فارسل الينا
نص الترجمة وها هيذي » ننشرها مع بحشا شاكرين له رمه الله فضا تعاونه :

النثليثليسمنالمسيحية بلمنالفلسفة الاغريقية

 -١كانت المشكلة الفلسفية التي واجهت أولاًالافريق هي  « :ماه .أ كل شيء ؟ ©  :وباجتهاد
الفلسفة في الاجابة عن هذا السؤّال اجابة محدودة ومقنعة شيئا فشيئا كأن لنا تلك المذاهب الفلسفية

التي تتابعت في تاريخ الفلسفة الاغريقية  .هذه فلسفة بدأت طبيع” مع الفلاسفة الايونيييى » ثم
أحذت فكرة التوحيد في الظهور على أيدي سقراط  .وأفلاطون » وارسطو  .بحيث رأى هؤلاء أن
6

على اختلاف كبير جداً » ويكفي الدلالة علىهذا الاحتلاف ان الذين
حضروا امجمع نيف وأربعون بعد الألفين » وهمعلىاراءمختلفة » ولميجمع

على اختلاف كبير جداً » ويكفي للدلالة علىهذا الاحتلاف أن الذين

حضروا أنهتولدعنالمنشىء منغير زمن بينهما  5يقول الفلاسفة » وأنه
من جوهر أبيه» كايقولون لمتسد إلابعدذلكالمجمع » وسيآتي لذلك

فضل بيان إن شاءالله تعالى » وعلىذلك يكون تثليث المسيحية كحقيقة
ونطين لأن أفلوطين توفى سنة ١77 بعد الميلاد ]5
لع
أأخفراً
مقررة مت
المبدأ الذي صدر عنه العالم هو الله الواحد الذي لم يتغير » على غموض في تعيين هذه الصفات
وتحوها ممايصح ان يتصف بها .
المعارف بالمعلومات عن الله كانت

ولكن بمقدار تبين هذه

تكبر الصعوبة الأساسية التي

اصطدمت بها المذاهب التى سبقت سقراط :كيف تصدر الأشياء عن مبدثها ؟ كيف يمكن أن
يخرج الكثير  -أي العام  -من الواحد » بالمتغير من الذي لا يتغير و؟أنه كلما قرب المبدأ الأول م
الوحدة الحق بصيرورته

روحيا

1

» ومن عدم اللتغتيغر الحق بصيرورته كاملا

)» تتسع اهوة التي تفصله عن

فز الالعلالرحدوتز .قه
عم +ق © يصبعسراهمكي ي
لعا ويهوصيوأكو
؟ -اذا كاناللهواحداً وحدة مطلقة كيف يمكن أن يخلق الكثة امختلفة دون أن يقبل فيذاته
5للمهطلح ق يقتطبي عدم التغير ؛ كيف تفهم أنه فيوقت ما
كة بأي وجه من الوجوه ؟ واذا كان ا

الاةلعم؟لهنتاظهر
الحى
ملعمل
ةد ا
أوجد العام دون أن يلحقه تغير  .مع انه انتقل مهن حالع
عبقرية العقل الارى ! الواحد البريء من التغير ليامكن

أنيصدر عنهالعالم المتكثر المتغير مباشرة »

يجب اذن أن تتوسط بينهما وسائط أزلية متدرجة حسب نظام ميتافيزيقي .

 -كان أفلاطون أول من أدرك تلك المشكلة وأول من أدرك هذا الحل الذي وجب على العقل

الاغريقي فيما بعد  -بعد انضاجه طويلاً  -أن يجتمع نبائياً عليه  .أعني عقيدة ثلاثة أقانيم أو عقيدة
التغايث  -ص

6ل ١ -ل.

غ -هذا المذهب أو هذه العقيدة العي عثلها عقال أفلاطون  2وأن ادركها ادراكا فيه نو 7ع غعموض

ليس إلا عقيدة التثليث المشهورة » ومن السهل ادراك الغرض مما  :الاحتفاظ لله بالكمال المطلق

ا من التغير  .جعله يضع بينه وبين العالم وسيطين يعتبران دونه خارجين عنه  ,وعلى نحو ما

داخلين فيه  .أي تتضمبما ذاته  -صادرين عنه » دونه في الكمال  ,ويبعلانه ممكناً أن يصدر عن
الله العالم الكبير المتغير » أول هذين الوسيطين العقل  .وثانيهما الروح الآفية داص . 47 46 #7

 وهكذا كان التزاوج بين العقيدة اليهودية والفلسفة الاغريقية لم ينتج فلسفة فقط » بل أنتجمعها ديناً أيضاً أ.عني المسيحية التي تشربت كثيراً من الآراء والأقكار الفلسفية عن اليونان  .ذلك
أن اللاهوت المسيحي مقتبس من نفس المعين الذي كانت فيه الافلاطونية الحديثة ( يريد فلسفة
ا

علمت » والتثليث لميتكامل إلافي آخر القرن الرابع » والمتقدم أستاذ
ولقد قوى ذلك الظن عند بعض علماء أوربا »حتى شك بعضهم في

حياة المسيح وقالوا انه شخص خراني لميوجد » أراد بعض فلاسفة
الأفلاطونية الحديثة أن يفرضوه »٠ ليجعلوا من ارائهم ديانة يعتنقها
العامة » وتسود الكافة » وقدتملهمماأرادوا» ولكنا نحن المسلمين لانقر

ذلك كله » لمافيهمن انكار وجودالمسيح الذي نؤمن به » ونزل بخبره
نا نصدق لبه .
الوحي الامين وكان

أفلاطون التي كانت المعين الاصلي للفلسفة الافلاطونية الحديثة ) ولذاتجد بينهما ( أي اللاهوت

المسيحي والافلاطونية الحديئة ) مشاببات كبية  .وان أفترقا أحيانا في بعض التفاصيل » فانهما
يرتكزان على عقيدة التثليث » والثلاثة الاقنم واحدة فهما  -ص . 95

 -+أول هذه الأقانم هو مصدر كل كال  ,والذي يحوي في وحدته كل الكمالات » وهو الذي
دعاه المسيحيون الآب  .ولثاني أ الابن هو الكلمة  .والثالث هو دائما الروح القدس -
ص

”.4159- 95

وعلى أنه يجب أن يلاحظ ( وهذا بعض ما يفرق اللاهوت المسيحي عن الأفلاطونية الحديثة ) ان

الأقانم الثلاثة ليست في نظر هذا المذهب متساوية في الجوهر «الرتبة  .بيما هي متساوية عند
المسيحية  .فالابن الذي يتولد مانلآب ليامكن أن يكون أدنى مكنهال  .وإلا صار طمبنيعة

الكامل أن يصدر اضطراراً عنه غير الكامل  .وهذا حط من رتبته  .وكذلك الروح القدس مساو
للاب والابن  -ص

. 595

كل هذه النقول من كتاب ١ : مقدمة ( أو المدخل لدراسة ) الفلسفة الإسلامية » تأليف
المستشرق المعروف ليون جوتيه طبع باريس عام . 75191
7ع

مصادر المسيحية بعد عيسى

 -4الكتاب المقدس لدى النصارى يشمل التوراة والأناجيل ,
ورسائل الرسل » وتسمى التوراة ( أسفارها الموسوية وغييها ) كتب

العهد القديم » وتسمى الأناجيل  .ورسائل الرسل كتب العهد

الجديد » فمن العهد القديم يعرفون أخبار العالم في عصوره الأول ,
وأجياله القديمة » وشرائع اليبود الاجتاعية والدينية » وتاريخ نشاتهم ,
وحكوماتهم وحوادثهم » والنبوات السابقة منذ هبوط الانسان على هذه

الأَْض » والبشارات بالنبيين اللاحقين » وبالمسيح  .وفيبا يجدون أدعية
متوارثة تعين على أداء العبادات » والقيام بالطقوس الدينية كمزامير داود »
ولنترك الكلام في التوراة وأسفارها فلذلك موضعه من الدراسة للديانة
المبودية » بيد أنه يجب أن يلاحظ أن بعض الأسفار المعتبرة عند المبود

مرفوضة عند المسيحيين » لعدم اعتقادهم بصحة الوحي فيها .
الأدايل :

-

أماكتب العهد الجديد فهيالتي تعنينا فيهذا البحث »

ويهمنا أن نجل أمرها » ونعرف حقيقتها » وها الأناجيل .

والأناجيل المعتبرة عندهم أربعة  :إنجيل متى و»إنجيل مرقس وءإنجيل
لوقا » وإنجيل يوحنا .
ومكان الأناجيل في النصرانية مكان القطب «العماد » واذا كانت
شخصية المسيح وما أحاطوها بهمن أفكار هي شعار المسيحية » فان

'هذه الأناجيل هيالمشتملة علىأخبار تلك الشخصية » من وقت الحمل
الى وقت صلبه في اعتقادهم وقيامته من قب بعد ثلاث ليال » ثمرفعه

بعد أربعينليلة » وهي بهذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح في
54

زعومهامل»صلب والفداء » أي أنهاتشتمل على لبالمسيحية في
نظرهم بيعل المسيح ومعناها .

وهذه الأناجيل الأربعة هي التي تعترف بها الكنائس » وتقرها الفرق
المسيحية وتأخذ بها » ولككن التاريخ يروي لنا أنه كانت في العصور الغابرة
أناجيل أخرى » قدأخذت بهافرققديمة » وراجت عندها » ومتعتنق

كل فرقة ,إالناجيلها » فعند كل من أصحاب مرقيون » وأصحاب ديصان

إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل » ولأصحاب ماني إنجيل يخالف هذه
الريعة» وهوالصحيح فيزعمهم » وهناك إنجيليقاللهإنجيل السبعين .
ينسب الى تلامس » والنصارى ينكرونه » وهناك إنجيل اشتهر باسم

التذكرة » وانجيل سرن مهس » ولقدكغرت الأ
عناج
ظيليكغمةة

» وأجمع

على ذلك مؤرخو النصرانية » ثم أرادت الكنيسة في آخحر القرن الثاني

الميلادي » أو أوائل القرن الرابع أن تحافظ على الأناجيل الصادقة  -في

اعتقادها  -فاختارت هذه الأناجيل الأبعة من الأناجيل الرائجة ابان
ذلك .

ولقد يذكر بعض المؤرحين انه لمتوجد عبارة تشير الى وجود أناجيل
متى ومرقس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الثالث » وأول من ذكر هذه
الأناجيل الأربعة أرينيوس في سنة 9١٠7  .ثم جاء من بعده كليمنس

اسكندريانوس في سنة ١5 »,وأظهر أن هذه الأناجيل الأأبعة واجبة
التسليم » ولم تكتف الكنيسة باختيار هذه الأناجيل الأبعة » بل أرادت
الناس على قبوها لاعتقادها صحتها » ورفض غيها » وتم لما ما أرادت
فصارت هذه الأناجيل هي العتبية دون سواها .
ولقد كنا نود ونحن ندرس المسيحية وأدوارها ف التاريم أن نعرف هذه:

الأناجيلالتي أهملت  .وماكانت تشتمل عليه » مماكانسبياًفي
رفضها » وحملالناس عبل تركها» وخصوصاً أنهاكانت رائجة » ويأخذ
14

ضىاها » فان
ينحيين ويتدينون هذه الدمياقنةتعل
سم
مئف
لوا
ااط
به
الاطلاع عليبايمكننامنمعرفة اعتقاد الناسفيالمسيح » وكيف كان »

أصا
صو
وًلبي
ننك الذين قاوربوأا عدصررهك»وا زموانلهقو»ا تلاميذه ,
وتهلوامنمناهلهم  ,واذ ضنالتاريخ بحفظ نسخ منها » فقدكنانودأن
تطلعنا الكنيسة على ما اشتملت عليه مما يخالفها  ,وما كان من سبب

رفضها  ,وترينا حجة الرفض » لتكون دليلاًمنياًلهاعلىأنهابهذاأقامت
ديانة المسيح ولم تغيرها » ولكن ضن التاريخ علينا » فطوى تلك
الأناجيل » وضنتالكنيسة فطوت تلكالبيانات » فلمببق لناإل أان
نكتفيمنالدراسة بم باين ايدينا» لعلفيهغناء ان أنعمناالنظروأمعنا في

الاستنباط » وجعلنا لقضية العقلسلطاناً » ومن بدهياته برهاناً .

الأناجيلل يمملهاالمسيح وم تنزلعليه :
يح و©لم تنزل عليه هو
سلها
ميم
لل
ايعة
 -١وهذه الأناجيل الأ
بوحي أوحىاليه » ولكنها كتبت من بعده  -ا رأيت  -وتشتمل على
أخبار يحيى ( يوحنا المعمدان ) والمسيح  ,وماكان منه  .وما أحاط
عادته
وائب
ا كان يحدث منه من أمور خارقة
انئب وغر
بول
م»
جم

ااهل مبنشر
للعادة » ولا تحدث من سو

» وما كان يحدث له من

ا
أحداث  ,وما كان يجري بينه وبين الي
وبودم»

انل
قلقيه
كا
وم
أن ي

وخطب وأحاديث وأمثال ومواعظ » وفيهاقليل منالشرائع اتلتيعلق
بالزواج والطلاق  .ثم اخبار المؤامرة عليه » واتهامه والقبض عليه »
ومحاكمته » سواء أكانت تلك احاكمة أمام اليبود » أمأمام الرومان » ثم
فيهاالحكم عليه بالموت صلباً » وصلبهبالفعل فيمايعتقدون  ,وفيهاأيضاً
قيامتهمنقبره» ومكوثه أربعينيوماً» ثمرفعهالىالسماء  .وفيالجملة

هي تشتمل على أخبار المسيح وصلواته » وأقواله وعجائبه » منبدايته
الىنبايته فيهذا العالم » وهذا  6 -قلنا  -لب المسيحية ومعناها » لان

فيه النواةالأولى لألوهية الومسعيحقي
»دة الونصالرىنفتيهك»لم علىكل
إنخ
هيلذمن
ه

مم
وم
اكان
لته
سنيح

الأناجيل بكلمة تبين تاريخ تد
ووين
تهع»رف

بمؤلفه »

.

انيل متى :
 -7وقد كتبه متى » وهو أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر ,

انة
بم
جمسيح
ويسميبم المسيحيون رسلا » وقد كاانتقصبلاله بال
لنق»د كان جابيا
واري
ك العهد عش
ذونلفي
وا يسم
ان».
وضركائب
ال

انل الجليلبفلسطين  ,وكان المبود ينظرون
مم
عحوم
أرنا
للرومان فيكف

للجباية نظرازدراء » لأمهاتحمل صاحبها على الظلم » أو على الأقل
تحمله على العنف  ,والعمل فيها معين للدولة الرومانية المغتصبة التي تحكم

أيرهرلضاها » ولكن السيد المسيح اختاره تلثميلذاًامنيذه
البلاد بغ
كا جاء في إنجيله  .ففي الاصحاح التاسعمنه  ( :وفيما يسوع يجتاز من

هناك رأى انساناً جالساً عند مكان الحباية » واسمه متى » فقالله :
اتبعني » فقام وتبعه » وبينا هو متككىء في البيت اذا عشارون وخطاة

كثيرون قدجاءوا » واتكثوا معيسوع وتلاميذه .
فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه  :لماذا يأكل معلمكم مع العشارين
والخطاة ؟ فلما مع يسوع قال طم  :لايحتاج الاصحاء الىطبيب » بل
الممضى » فاذهبوا وتعلموا ماهو  ,اي أريدرحمةلاذبيحة  .لأني لمات

الة
ط»ب
خراً
لأدعو أبرا

الى التوبة )

ولا صعد المسيح الى ربهجال متى للتبشير بالمسيحية فيبلاد كثيرة .
ة
ستنفي
وما

١7 ببلاد الحبشة على أثرضرب مبرح أنزله بهأحد

أعوان ملك الحبشة  .وفيرواية أخرى أنهطعن برعم فيسنة  75بالحبشة

اه

بعد أن قضبى بهانحوثلاث وعشرين سنة داعياً للمسيحية مبشراً بها»
بوشة .
5ى مؤرخو الامسيلحيةح ه
رو
ييته
فموطن دعا

إنبيل متى كتب بالعبرية ولم يعرف إلا باليونانية وجهل المترجم :
 -4وقد اتفق جمهورهم على أنه كتب إنجيله بالعبرية أو
السريانية »  5اتفقوا على أن أقدم نسخة عرفت شائعة رائجة كانت

باليونانية » ولكن موضع الخلاف في تاريخ تدوينه » ومن الذي ترجمه الى
اليونانية » فمنالمتفق عليهعند أكنهم أن متى كتب إنجيله بالعبرانية »

وذلكلأنه كتبهلليبوديبشربالمسيحية بينهم » وليقرأه مؤمنوهم بها» قال
جيروم « :ان متى كتب الانجيل باللسان العبري في أرض يبودية
للمؤمنين من اليبود ) وقال غيره  « :ان متى كتب الإنجيل باللسان
العبري » وهو الذي انفرد باستعمال هذا في تحرير العهد الحديد ) .
وإذا انتقلنا الى تاريخ تدوين هذا الإنجيل وترجمته نرى ميدان الخللاف

فسيحا »,فنجد ابن البطريق يذكر انهدون في عهد قلوديوس قيصر
الرومان من غير أن يعين السنة التي كتب فيها .

ويذكر أن الذي ترجمه يوحنا » فيقول فيذلك « :قفليعوصدريوس
كتب متأوس ( متى ) إنجيله بالعبرانية فيبيت المقدس » .وفسره من
العبرانية الى اليونانية يوحنا صاحب الانجيل ) .

وهنا نجده لميعين السنة التي كتب فيها الإنجيل  .بل عين الملك

الذي كتب فيعهده  ,وهذا الملكلميكن هو الذي عاصر المسيح  .ولا
الذييليه .بلالذي عاصرالمسيح وصلب  -علىزعمهم  -فيعهده
لك أربعسنينوثلاثةأشهر » ثم
م٠
ويوس
طيباريوس » وولىمنبعده غاب
جاء من بعده قلوديوس وملك اربع عشة سنة » فيحتمل تدوين هذا

تمل أن
اد الومسييحح.
يةلمن
مابع
الإنجيل أن يكون فيآخر العشة الر
إن

يكون في أول أو آخر العشرة الخامسة أو أوائل السادسة  .فكلام ابن
البطريق يحتمل كل هذا » وقال جرجس زوين اللبناني فيما ترجمه عن
الفرنسية  « :ان متى كتب بشارته فيأورشليم فيسنة  97للمسيح على

ماذهب اليه القديس أيرنيموس » والسبب في ذلك على ما ذهب اليه
القديس أبيفانيوس أنه كتبه إما أجابة لليبود الذين امنوا بالمسيح » أو

أجابة لأمْر الرسل » ولم يكتب إنجيله باليونانية بل بالعبرانية على زعم
أوسيبيوس في تاريخه » وقد وافق أسيبيوس القديس ابرنيموس » اذ أن

بانتيوس قد ذهب ليكرز بالايمان المسيحي في الهند » فوجد إنجيلا لمتى
الرسول مكتوباً بالعيرانية » فجاء به الى الاسكندرية » وبقى محفوظا ٍ

مكتبة قيصرية الىأيامه » لكن هذه النسخة العبرانية قد فقدت  .وبعد

فقدها ظهرت ترجمتها في اليونانية » أ.ه .وفي هذا يعين الكاتب تاريخ
السنة الذي دونفيها الإنجيل » ولككنلايعينالمترجم  .بليذكر أنهغير
معروف » بينا نرى ابن البطريق يعين أنه يوحنا صاحب الإنجيل المسمى
باه .

ويقول بالنسبة لتاريخ التدوين صاحب كتاب ( مرشد الطالبين الى
الكتاب المقدس الثمين )  ( :ان متى بموجب اعتقاد جمهور المسيحيين

كتب انجيله قبل مرقس ولوقا ويوحنا » ومرقس ولوقا كتبا إنجيلهما قبل
خراب أورشليم  .ولكنلايمكن الجزمفيأيةسنةكتب كلمنهمبعد
صعود المخلص  .لانه ليس عندنا نص إلهي على ذلك ) .

وقال صاحب ذخيق الألباب ١ : ان القديس متى كتب إنجيله في
السنة ١4 للمسيح باللغة المتعارفة يومئذ فيفلسطين » وهيالعبرانية أو
السيروكلدانية  ..ثم ما عتم هذا الإنجيل أن ترجم الى اليونانية  .ثتمغلب

استعمال الترجمة على الأصل الذي لعبت به أيدي النساخ الايونيين
ون

ومسخته بحيث أضحى ذلك الأصل خاملاً » بلفقيداً » وذلك منذ
القرن الحادي عشر ) .

وقال الدكتور بوست في قاموس الكتاب المقدس » مخالفاً جمهور
المتقدمين في أنه كتب بالعبرانية أو السريانية  « :ان هناك من يقول أنه

كتب باليونانية » ثم يرجح أنه ألف باليونانية مخالفاً بذلك أجماع
مؤرخيهم  .ثميقول بالنسبة لتاريخ تدوينه ١ : ولابد أن يكون هذا الإنجيل

قد كتب قبل خراب أورشلم » ويظه البعض ١ أن الانجيل ا الي كتب
) والحق أن باب الاختلاف فيشأنالتاريخ
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لايمكن سده ء ولايمكن ترجيح رواية » ولاجعلتاريخ أولىمنتاريخ
واتب
بال
لاعذ»
لك يقول هورن  « :ألف الانجيل الأولسنة  1أو سنة /؟

أوسنة ١5 أو سنة  74أو سنة  84أو سنة ١5 أو سنة  75أو سنة
+

أو سنة  45من اليلاد )  .ونقول نحن  ( :يجوز غير ذلك »

والجمهور على انهكتب بغير اليونانية » ولكن لميعرف غييها » ول يعرف
جمهرة المؤرخين منيكونالمترجم » ونيأي عصر ترجم » وقدعلمت أن
ابن البطريق يذكر أن يوحنا هاولذي ترجمه الى اليونانية » ولكن لا نجد

أحداً من المؤرخين أيده » بل أن الكثيرين منهم يقولون ١ : انه لميعرف
المترجم ) .

رلخخ التدوين والمترجم :
أتثراجه
 -8لا شك أن جهل تاريخ التدوين » وجهل النسخة الأصلية
»ل المترجم وحاله من صلاح أو غين » وعلم
جةه
وعبري
التيكانت بال

بالدين واللغتين التيترجم عنها والتيترجم اليها » كل هذايودي الىفقد
يخ التدوين ,
اثرفي
تباح
لبفيحث الوعلمليق»ن تسا ال
اقات
حل
وتاريخ الترجمة وملابساتها » بعنعنه العلم من الاسترسال في التسامح ء

حتىلايرى أن السلسلة تكون كاملة اذا لميعرف الأصل الذي ترجم ,
6

فلقد وددنا أن نعرف ذلك الأصل » لنعرف أكانت الترجمة طبق
الأصل  ,أم فيها انحراف » ولنعرف أفهم المترجم مرامي العبارات
القول أو باشاراته » أم

اهم
ظ تف
هر
بعاني
وهاا»ء أكانت هذه الم
ساني
ومع
بلحن القول وتلويحاته » أم بروح المؤلف وغرضه » ومرماه الكلي من

الكلام  .ولكن عز علينا العلم بالاصل » ولقد كنا نتعزى عن ذلك لو

عرفناالمترجم » وأنهثبت ثقة أمينفيالنقل  .عالملايتزيد على
العلماء  .فقيهفيالمسيحية حجةفيها» عارفللغتين فاهملما » مجيد
فيالتعبير بهما » فعندئذ كنا نقول  :ثقة روى عن ثقةبترجمته » ونسد
الخلة بتلك الرواية » ونرأب الثلمة بتلك النظرة » ولكن قد أمتنع هذا
أيضا » فقال جمهرة علمائهم  :ان المترجم لميعرف » فبقيت الثلمة من

غييررأمباها .

انيل مرقس :
يقول المؤرحون أن أسمه يوحنا ويلقب بمرقس » ولميكن من
الحواريين الأثنى عشر الذين تتلمذوا للمسيح » واختصهم بالزلفى اليه »
وأصله مناليهود » وكانت أسرته بأورشلم فيوقت ظهور السيد المسيح ,

ومانئل الذين أجابوا دعوته » فاختاره منبين السبعين الذين نزل
وأهو
علهم روح القدس في اعتقادهم من بعدرفعه » وألهموا بالتبشير
بالمسيحية » أ؟طهموا مبادئها  .ويقول صاحب كتاب تاريخ الامة

القبطية  « :وقد أجمعت تقاليد الطوائف المسيحية على أن الرب يسوع
كانيترددعلىبيته» وأنهفيهذا البيت أكل الفصح معتلاميذه » وفي

احدى غرفه حل الروح القدس على التلاميذ »  .وجاء في سفر
الاعمال  ( :ان الرسل بعد صعود السيد المسيح كانوا يجتمعون فيبيته )

ولقد لازم مرقس خاله برنابا ١ وهو منالرسل ) وبولس الرسول في
رحلتهما الىانطاكية وتبشيهما بالمسيحية فيها » ثمتركهما بعد ذلك »

وعاد الى أورشلم  2ثم التقى مرة أخرى خاله ,واصطحبه الى قبرص  2ثم

افترقا » فذهب الى شمال أفريقية ودخل مصر في منتصف القرن الأول :

فأقام بها وأخذ يدعو الى المسيحية التى كانت أخبارها قد سبقته اليبا »
وقدوجد فيمصر أرضا خصبة لقبول دعوته » فدخل فيبا عددكبيرمن
المصريين » وكان يسافر من مصر أحياناً الى رومة وأحياناً الى شمال

أفريقية » ولكن مصر كانت المستقر الأمين له» فأستمر بهاالىأن أتتمر
به الوثنيون » فقتلوه بعد أن سجنوه .وعذبوه » وكان ذلك سنة  "715من

الميلاد » وقد جاء في كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار أن مرقس

كانينكر ألوهية ال
ومسأيحس ه
تواذه بطرس الحواري » وقد جاء فيذلك
الكتاب عنمرقس ١( :صنف إنجيله بطلب من أهالي رومية» وكانينكر
ألوهية المسيح . 1

اللغة التي كتب بها إنجيل مرقس وتاريخ تدوينه والإختلاف فيه وفي
الكاتب :

 -*١وقد كتب هذا الإنجيل باللغة اليونانية » ولم نر أحداً من
ق(اموس الكتاب المقدس ) أنه كتب الإنجيل باليونانية » وشرح فيه

بعض الكلمات اللاتينية  .وأخذ من ذلك أنه كتب في رومة » ويجىء
مثله في تاريخ ابن البطريق » ففيه  « :وفي عصر تارون قيصر كتب

بطرس رئيس احولاريين إنجيل مرقس عن مرقس فيمدينة روومينةس»به الى
مرقس ) .

ونوجه نظر القارىء الى ما قاله ابن البطريق من أن الذي كتب

الإنجيل هوبطرس عن مرقس » ونسبه اليه» فكان بطرس راوي مرقس »
مع أن الاول رئيس الحواريين  5 -يقول ابن البطريق  -والثاني من
جم الأبرار  .وإذا كان
رارافي
تلاميذه » كأ جاء في كتاب مروج التأخب
6

ذلكالإتجيل خلاصة علمه بالمسيحية  .فإذارواه عنهأستاذه » فقدروى

هذا عنمرقس ماألقاهعليهوعلمه ,وأن ذلكلغريب » ولقدذكرهذا
الأمر صاحب مرشد الطالبين :ز«ق
عدم

أن إنجيل مرقس كتب بتدبير

بطرس سنة >١1 لنفعالامالذين كان ينصرهم بخدمته ) و
.قد ذكر الامر
بلفظ الزعم ؛ كأنه لايصدقه  .وأنهلايراهمقبولاً ٠  5تراه غريباً ؛

ولكن هكذا يذكر الوروتاةجو
.ار هؤلاء الذين يقولن أو يزعمون أن إنجيل
مرقس كتب بتدبير من بطرس » 2آخرون يقولون ويقرون أن مرقس ما

كتب انجيله إلا بعد وفاة بطرس وبولس » .فقد قرر الكاتب القدم

أرينيوس ١ : ان مرقس كتب إنجيله بعد موت بطرس وبولس )
وف ال احن ذلاكلاعتلاف  ,وان
كا زنا فظياهرة»هوفي

معناه ولبه» اختلاف في شخص الحرر لهذا الا
فنجي
الب.ن

البطريق »

وهو منالمؤرخين المسيحيين الشرقيين يقرر ان الذي كتبه هو بطرس عن

مرقس » ونسبهاليه» وأرينيوس يقررأن الذي كتبه هومرقس منغير

تدبيربطرس » لأنهكتبهبعدموت »ه فمن الكاتب اذن ؟ ليسبين أيدينا
ما نرجح به احدى الروايتين على الأحرى ! .ولنتجاوز هذا الى تاريخ

كتابةذلك الإنجيل» فنجدهم أيضاًقداختلفوافي زمانتأليفه» وقد
قا
ذل ف
ليك هورن  « :ألف الانجيل الثاني سنة 5ه ومابعدها اسلىنة

 "5والأغلب أنهألف سنة ٠ أو سنة  » ) 7ويقول صاحب كتاب
مرشد الطالبين  :أنه كتب سنة ١5 .

إنغيل لوقا:
 -57يقولون ا
:ن لوقا ولد في انطاكية » ودرس الطب ء وجح ف
ارستهوم يكنمن
أصلمودي » ولقد
رافب
قواس
فيأسفانوأ
وعما
أله »

الاصحاح الرابع من رسالته الى كولوسي يقول  « :ويسلم عليكم لوقا
لاه

سعاملنته
رراب
الطبيب الحبيب ») » وني الاضحاح ال

الثانية الى أهل

تيموثاوس يقول ١ : لوقا وحده معي ) » وفي رسالته الى أهل فليمون

يقول :م(رقس وارسترخس وديماس ولوقا العاملون معي »).همذنا كله
يفهم أن لوقاهذاهو الأنطاكي » الطبيب » ومثلهذاجاء في تاريخ ابن

منتكولنوقطابيًمعانكثوة
ابطري ؛ق ويستنبطالقاسبراهسعيد
تسمو بانجيله » فيقول  :؛ وكانلوقاطبيباً» وهذهالمهنة لهاقيمتها

الخاصة لأنها تلقي على حياة لوقا نوراًساطعاً » فترينا أياه البجلالعلمي
»يل الديباجة » لأن الرومان
جم
لوب
اأسل
»يق ال
لقرق
العمل المدقق الامحق
م يسمحوا في وقتهم لأحد أن يتعاطى مهنة الطب » إلالمن جاز

امتحانات عدة على جانب عظم من الصعوبة واولادقلةخطورة » » ثم
يين١ : أن كونهطبيياًقدسردولادةالمسيحمنغيرأب سرداطبيعيا
هادئاً منغيرمحاولة التدليل علىجوازه » يوذ منه أن ذلك ليس ضد

العلم» وانكانفوقمتناول العالم» وليس ضد الطبيعة » وأنهفوقمجرى
الطبيعة »  .ويرجح  5 -قالكثيرون  -أنهولد بانطاكية » ولكن

الدكتور بوست يقرر أنه لم يكن أنطاكياً » ويبين أن الذين يقولون أنه
انطاكي وهموا ذلك أو ظنوهمن اشتباهه بلوكيوس » فيقول  :ظن بعضهم

اتشجتمبناهه بلوكيوس .
أنه( لوقا) مولودفيانطاكية إلا أن ذلك نا
وزعمبوستأنهكانرومانياًنش بإيطالي .ا ومهنةالطبالتي نسبالمها
ررمنون أنه
قيين
يسيح
ليست أيضا موضع اتفاق » لأ بين المؤرخين الم
كان مصوراً .

رومانى ولد بإيطاليا » ومن

قائل أنه كان طبياً » ومن

قائل انه كان

مصوراً» وكلهميتفقونعلىانه منتلاميذبولس ورفقائه» ولم يكن مر
مه

تلاميذ المسيح » ولا منتلاميذ حوارييه  .ولبولس هذا شأن خطير في
نيةب 5
الم
سسيح
ين

.

منكتب لهم إنجيللوقا .ولغته  ,واختلافهم حوله :
ويختلفون أي
اضالًقفي
وم الذين كتب همأُولاًهذا الا
فنجي
الل.قس
إبراهيم سعيد يقول ١ : انهكتب لليونان » وإنجيل متى كتب لليهود »

وإتجيل مرقس يقول كتب للرومان .٠ ولنجيل يوحنا كتب للكنيسة
العامة )
إ.و
نانا
جنج
يدل

لوقا يبتدىء ببذه الجملة ١ : اذا كان كثيرون

قدأخذوا بتأليف قصةفيالأمور المتيقنة عندنا » ماسلمهااليناالذين
كانوامنذالبدءمعاينين » رأيت أيضاً» اذ قدتبعت كل شيء منالأول

بتدقيق أن أكتبعلىالتوالي اليك أيهاالعزيزثاوفيلس » لتعرف صحة

الكلام الذي علمت به »  .وثاوفيلس هذا يقول عنه ابن البطريق أنهمن

عظماء الروم» فيقولفيذلك ١ : وكتب لوقاإنجيلهالى رجل شريف من

علماء الروم يقال لهتاوفيلا  .وكتب اليه أيضاً الأركسيس الذي هو

أخبار التلاميذ » وهي الرسالة المسماة أعمال الرسل » وهناك من يقول

ان ثاوفيلس هذا كان مصرياً » لايونانياً»فهوقدكتب للمصريين لا

لليونانيين .
ويقول الدكتور بوست فتياريخه « :
كقد
تب

هذا الإن
خجيل
ر قب
الب

أورشلم وقبل الأعمال » ويرجح أنهكتبفيقيصرية فيفلسطين مدة

أسر بولس سنة 8ه  5. -منالميلاد غيرأن البعض يظنون أنهكتب
قبل ذلك »  .ومن هذايفهمأن بوست يرجح أنهألفهوبولسحي في

الأسر» ولكن يحققالعلامة زو أنهحرر انجيلهبعدأن حرر مرقس

انجيله » وذلك بعدموت بطرس » وبولس  .والواقاع أ
لنب
خالباف في

تاريخ تدوين هذا الانجيل أوسع من ذلك  ,فقد قال هورن  :ألف الإنجيل
الثالث سنة *ه أو سنة  5أو سنة . 45
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ولانترك هذا الانجيل من غير أن نقول ان الباحثين قد اختلفوا في

شخصية كاتبه وفي صناعته » وفي القوم الذين كتب طم  .ولي تاريخ
تأليفه » ولميتفقوا إلاعلى أنهليس من تلاميذ المسيح ولاتلاميذ
تلاميذه  .ولا على أنه كتب باليونانية .

إنجيل يوحنا :
م«م -لهذا الانجيل خطر وشأن أكثر من غيو فينظر الباحث »
لأنه الانجيل الذي تضمنت فقراته ذكراً صريحاً لألوهية المسيح  .فهذه
الألوهية يعتبر هو نص اثباتها وركن الاستدلال فيها  .ولذلك كان لابد من
العناية به» اذ كان التثليث هو شعار المسيحية » وهو موضع مخالفتها

لديانات التوحيد » وأساس التباين بين هذه الديانة وتلك الديانات .
ويقول جمهور النصارى :ان كاتب هذا الانجيل هو يوحنا الحواري ابن
زبدي الصياد الذي كان يحبه السيد المسبيح » حتى أنه استودعه والدته

وهو فوق الصليب » ا يعتقدون » وقد نفى في أيامالاضطهاد الأولى »:ثم

عادالى أفسس » ولبث يشرفيها» حتى توق شيخاً هرما .

هذه خلاصة ما جاء بكتاب مرشد الطالبين » ولكن بحجوار هؤلاء من
محققي المسيحيين من أنكر أن يكون كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا
الحواري » بل كتبه يوحنا اخر لايمتالى الاول بصلة روحية » وان ذلك

الانكار لم يكن من ثمرات هذه الأجيال » بل ابتدأ في القرن الثاني
الميلادي » فان العلماء بالمسيحية في القرن الثاني لميلادي أنكروا نسبة

هذا الإنجيل الى يوحنا الحواري » وكان بين ظهرانيهيم أرينيوس تلميذ

بوليكارب تلميذذ يوحناالحواري » ولميرد عليهم بأنهسمعمنأستاذه صحة
تلك النسبة » ولوكانت صحيحة لعلم بذلك حتماً تلميذه بوليكارب »

ولأعلم هذا تلميذه أرينيوس » «لأعلن هذا تلك النسبة عندما شاع
انكارها  .ولقد قال استادلين في العصور المتأخرة  ( :ان كافة إنجيل
9

يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الاسكندرية » ولقد كانت فرقة

الاوجي
لنقفرين الثانيتنكرهذا الانجيل وجميع ماأسند الى يووحنا
لق»د
جاء في دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تأليفها خمسمائة من
علماء النصارى ما نصه ١ : أماانجيل يوحنا فانهلامرية ولا شك كتتاب

مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض  .وهما
القديسان يوحنا ومتى » وقد ادعى هذا الكاتب الممرور في متن الكتاب

أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح » فأخذت الكنيسة هذه الجملة على
علاتها » وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواني » ووضعت اسمه على

الكتاب نصاً» معأن صاحبه غيريوحنايقينا »ً ولايخرج هذاالكتاب

عكنونه مثل بعض كاتلبتوراة التيلارابطة بينهاوبين من نسبت

| الي»ه وانلانرأفونشفق علىالذينييذلونمنتهىجهدهملريطوا » ولو
بأوهى رابطة » ذلك الرجل الفلسفي ا
لذي ألف هذا الاكتا
لبجفي
يل

ال
بثاانيلح-واري يوحنا الصياد الح
فليل
ن
إ»

أعمالهم تضيع عليهم سدى

لخبطهم على غير هدى ) .

هذا قول بعض الباحثئين من كتابهم  « :ومن البدهي أن يعد
المتعصبون ذلك القول خروجاً على وجه المسيحية » ولذلك قال أحد

هؤلاء المتعصبين  .وهو الدكتور بوست راهداؤًعللىاء  :وقد أنكر بعض

الكفار قانونية هذا الإنجيل » لكراهتهم تعليمه الروحي » ولاسيما تصريحه

الواضح بلاهوت المسيح  .غير أن الشهادة بصحته كافية » فان بطرس
يشير الى ايةمنه ( ” بط ١ ١ :ق5ال يو ١7 » ٠8١واغناطيوس

وبوليكرس يقتطفان من روحه وفحواه  .وكذلك الرسالة الى ديو كنيتس

وباسيلوس وجوستينس الشهيد وتانياس » وهذه الشواهد يرجع بنا زمانها

الى منتصف القرن الثاني » وبناء علىهذه الشهادات » وعلى نفس كتابه
الذي يوافق مانعلمه منسية يوحنا نحكم بأنهمنقلمه » وإلافكاتبه
11

ع

من المكروالغش على جانب عظم » وهذا الأمريعسر تصديقه » لآن

الذييقصدأن يفشالعاملياكونروحيا»ً ولياتصلالعىلموعمق

الأفكار والصلات الموجود فيه » واذا قابلناه بمؤلفات الآباء رأينابينهوبيتها
بوناًعظيماً»حتىنضطر للحكم بأنهلميكنمنهممنكانقادراًعلى
تأليف كذا ء بللميكن بينالتلاميذ منيقدر عليه إلايوحنا » ويوحنا
ذاته لا يستطيع تاليفه بدون امام من ربه ) .

واذا نظرنا الىهذا القول نظرة فاحصة كاشفة نقسمه قسمين » قسم
يعلن به الكاتب شدة 'يمانه وتعصبه لما يشتمل عليه هذا الكتاب

وتقديسه  .وهو القسم الذي ذكرهفيعجز قوله » وهو أنهلايستطيع
أحد من الاباء » بل لا يستطيعه أحد من الحواريين » بل لا يستطيعه
الكاتب نفسه إلابالهام منربه » ويلحق بهذا الحزء ما سبقه ممايماثئله »

فانمن الخطأ أن يعد ذلك برهنة واحتجاجاً » فانهليس فيه أيةمحاولة
ها .أماالقسم الثاني فهو ما يصح أن يعتبر محاولة للاستدلال وهوما

ذكر فيصدر قوله » فانه يقرر الاتفاق بين نص جاء فيه » ونص جاء في
رسالة بطرس الثانية  .فهو يقول  :ان الفقرة الرابعة عشرة من الاضحاح

الأولونصها معالفقرة التيقبلها ٠ :  ١-ولكني أحسبه حقاًما دمت
فيهذا المسكن أن أمبضكم بالتذكرة 4١ -  -عالماً أنخلع مسكني

قريب » ا أعلنربنا يسوع المسيح أيضاً» موافقةللفقرةالثامنة عشرة
حمينل
نين
إعشر
مانلاصحاح الحادي وال

يوحنا ونصها  « :الحق الحق

أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذلك » وتمشبي حيث
تشاء » ولكن متى شخت فانك تمد يدك  ,واخر يمنطقك » ويحملك
بحيث لا تشاء ) .

ونحن لا نجد موافقة بين الفقرتين لافي اللفظ ولا في المعنى » واستولى

عليناالعجب منادعاء الموافقة » ولاجامع بينهما » فظنا أن هناك خطأً
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فايملا ك
دتكبهتور بوست » وقلنا لعله يريد الرسالة الاألورلساالة
ال
فثان
ريةج »
عنا

الى الفقرة الرابعة عشرة من الاصحاح الأول منالرسالة

الأولى» فوجدنا نصها هيوما قبلها هكذا  « :لذلك منقطوا أحقاء

ذهدكي صاحين فألقوارجاءم بالقامعلىالنعمةالتييوت به اليكمعند
استعلان يسوعالمسيح كاولاد الطاعة  ولاتشاكلوا شهواتكم السابقة

جفهيالتكم )  .وهنانجدبعضاًمنالموافقة في اللفظ  .والموافقة في
ال
فمعن
رىج»حنا

أنه أراد هذه الرسالة » وسبق قلمه فدون الثانية بدل

الأول » وعلى ذلك نناقش الأقوسل عالى
سها » وأُساس الم
نناق
عشةرمفاه
منأنالمتأخر ان وافققوله منسبقه يكون قوله شهادة للسابق  ,ولا

يكون قول السابق شه
وادأةملهه.ما أسبق تدوينا رسالة بطرس أإمنجيل
يوحنا » وقد اتفق مؤرخو النصرانية علىأن بطرس قتله نيرون » ويقول في

ذلك ابن البطريق  « :وأخذ نارون قيصر لبطرس فصابه منكساً وقتله ,
لأ بطرسقالله  :ان أردت أن تصلبني فاصلبني منكساً لكلاأتشبه
بسيدي المسيح » فانه صلب قائماً .
» .وعاش بطرس بعد السيد

المسيحاثنتين وثلاثين سنة ,فكأن بطرس قتلبعدميلاد المسيح بنحو
>

لأن المسيح صلب في اعتقادهم  ,وله ثلاث وثلاثون سنة »

يضاف اليها اثنتان وثل
عاثو
ان س
شنة
ها

بعده بط
ورسم.
ن

المؤكد أن

انجيل يوحنا كتب بعد ذلك » فقد كتب سنة  58أو سنة  4/على ما

اعتمد الذكتور بوست  .فاذا وجدنا اتفاقاً بين ما كتب في هذا

الانخيل » وماجراءس فايلة بطرس يجب أن يكون كاتب هذا الانجيل

شاهداً لبطرس ء لاأن بطرس شاهد له » وشهادة انجيليوحنالاقيمة

ه »ا لأمهاشهادة انجيلفينظرمنأنكروهمجهولغيرمعروف يحتاج الى

دليل » فلا حجة فيهذاالأمْر » وعلى ذلك يكون الأمْر فيغيه من
الشهادات  .وسنبين عند مناقشة كتبهم كثيراً من أوجه النقدفيها .
و

تأريخ تدوين هذا الإنجيل وسبب تدوينه :
ييخ تدوين هذا الإنجيل اختلافاً
رف
ايون
تسيح
 -5ولقد اختلف الم
بيناً.فالدكتور بوست يرجح أنهكتب سنة  54أو سنة  8/4وقيلسنة
ارفييخ تدوين ذلك الإنجيل  :ألف الإنجيل الرابع
ترن
5ي»قول هو
و
سنة  85أو سنة  9-5أو سنة ١٠7أو سنة  46أو سنة  89من الميلاد )
اذنفليس هناك تاريخ محرر لتدوين هذا الإنجيل » كاأنهليس هناك بيان

قد خلص من الشك بحقيقة كاتبه » وقد علمت ما في ذلك .
ولقد قالوا انه كتب لغرض خاص  ,وهو أن بعض الناس قد سادت

عندهم فكرة أن المسيح ليسبإله» وأن كثيرين من فرق الشرق كانت

تاقرلرحتلقكيقة » فطلب الى يوحنا أن يكتب إنجيلاً يتضمن بيان هذه

» قاله جرجس زوين اللبناني فيما
قد
ونجيل
الألوهية » فكتب هذا الإ
ترجمه  ( :ان شيرينطوس وأبيسون وجماعتهما لاكانوايعلمون المسيحية

بأنالمسيح ليسإلا أنساناً » وأنهلميكنقبل أمهمريمفلذلك فيسنة
 5اجتمع عموم أساقفة اسيا وغيرهم عند يوحنا واتمسوا منهأن يكتب

ب
تأن
ك»و
يرون
للإممنالجميكيتبلهيون الآخ
نحا,دي بإانجي
يمسي
عونال
قيدفيمة
مخور
بنوع خصوصي لاهوت المسيح ) قال يوسف الدبس ال

تفسيو  ( :من تحفة الجبل ) ان يوحنا صئف إنحجيله في آخر حياته
قفة
سامن
ألب
بط

اال»سبب
كنائس اسيا وغويره

أنه كانت هناك

طوائف تنكر لاهوت المسيح » فطلبوا منه اثباته وذكر ما أهمله متى

يفليهم
جوقا
اول
ن»
أرقس
وم

» وقال صاحب مرشد الطالبين  :انهلا

يوجد اتفاق بين العلماء يضبط السنة التي فيبا كتب يوحنا إنجيله » فان

بعضهم يزعم أنهكتبهفيسنة  5قبل خراب أورشليم » واخرون ممن
عه
رذلك
يوجد فيبم بعض الأقدمين يرون بكتابته فيسنة »8/49و
جوبعد
في النفي » فالمقصد بكتابته أبقاء بعض مسامرات المسيح الضرورية ذات
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التروي ما لم يذكره باتي الانجليين » وافناء لبعض هرطقات مفسدة ,
أ
شهرها معلمون كذبة في شأن ناسوت المسيح وموته » وخاصة ترسيخ
النصارى الأوائل في الاعتقاد

بحقانية لا ت

وناسوت رهم وفاديهيم

وتخلصهم  .وقد قيل ان يوحنا لميؤلف انجيله إلا بعد صلاة عامة قلبية

مع التبعية لأجل أن يوحيه الروح القدس بذلك » .
ما يستنبط من سبب كتابته :

 -5من هذه النقول يستفاد أن كتاب النصارى يجمعون أو

يكادون على أن الانجيل المنسوب الى يو
لحنا
اك
ثتب
بات

ألوهية المسيح

التي اختلفوا فيشأنها » لعدم وجود نص في الاناجيل الثلاثة يعينها و.هنا
لا يسع القارىءلتلك النقول إلا أن يستنبط أمرين ( :أحدهما صرخ

وهو أن الاناجيل الغلاثة لأولىليسفيام ي
ادل علىألوهيةالمسيح » أو
هي كانت كذلك قبال تدوين الانجيل الراب
بعععلى الأقل » وهذه حقيقة

يجبت
سجيلها » وهيأن النصارى مكثت أناجيلهم نح قورن منالزمان

لايسسفبمحهقانصعلىألوهية ا(لموسيثحان»يهما) أن الأساقفة اعتنقوا ألوهية

ب ولحود الانجيل الذي يعدلليها » ويصرح بها» ولماأرادواأن

يحتجوا على خصومهم » ويدفعوا هرطقتهم في زعمهم لميجدوامناصاً من
أن
يلتمسوا دليلاًناطقاًينبت ذلك » فاتجهوا الىيوحنا » فكتب م

يقولوناتجيلهالذييشتمل على الحجة »وبرهان القضية  ,والبينةفياعلى

زعمهم » وه
ذا ينبىء عن أن الاعتقاد بألوهية المسيح سابق لوجود نص

في الكتب عليه » وإلا مااضطروا اضطراراً الى انيل جديد طلبوه

افتقدوه » فلمالميجدوا طلبوا من يوحنا أن يكتبه » ولكن الواقع أن

أرلسواهئيلةااللمرسسل التي كتبتفيقوهمقبلهذاالانجيل ي
»فينهابمىاء عن
يح » ويعلنها» أف
لمتكن فيهاحجةلاتجعلهمفي حاجةماسة

الىاتجيل جديد » وفيهاغناءمنالبيان يغنهيم عن سواه أم لعلتلك
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الرسائل المشتملة علىهذه الألوهية كتبت بعد هذا الانجيل ليؤيدوه بها»
وليغبت ما ألى به» ويرسخ في نفوس المسيحيين » ثم نسبت الى

السابقين .
هذا تنبيه حمل اضطرنا سياق البحث لبيانه قبل أوانه » وفي غير
مكانه » وله في البحث موضع

» يغني فيه الاجمال عن التفصيل .

هذه الأناجيل لمتنزل على عيسى عليه السلام :
+ع

هله هي الأناجيل التي ذكرناها كا كتب

النصارى

:٠ لا

يعتقد غيرهم » وسنلقي عليها نظرة علمية بعد الكلام فيبقيةالكتب »

ولكن يجدربناهناأن ننبهالىأن هذه الأناجيل ليست نازلة علىعيسى
عليه السلام فينظرهم » وليست منسوبة له » ولكنها منسوبة لبعض
تلاميذه » ومن ينتمي المهم » وهي تشتما

دبها»ئه
اتهب»توخط
واورا
ومح
ايل عيسى

على أخبار المسيح وقصصه

»

ونهايته في الدنيا كايعتقدون هم .

:

ولكن هل هناك إنجيلغييها يعد انجيل عيسى ؟ وهلفي كتابات
الباحئين من النصارى ما يدل على ثبوت هذا الانجيل » وان كنالانجده؟

نجدفي هذه الأناجيل عبارات تذكركلمة انجيلأو ,بشارة ( وهي ترجمة

فة أحياناً الى المسيح علىأنه ابن الله »
ا)
ضنية
ميونا
لكلمة إنجيل بال
وأحياناً الىالل »ه وأحياناً الىملكوت الله» فنرىمثلاًفيانجيلمتى في
الاصحاح الرابع منه ما نصه  « :وكان يسوع يطوف كل الحليل يعلم في

مجوامع
رز ببشارة الملكوت  .ويشفي كل مرض » وكل ضعف في
يهمك»
الشعب »و)ب»شارة الملكوت هي ترجمة كلمة اتجيل باليونانية » ونرى في

انجيل مرقس في الاصحاح الأول منه : وبعدماأسلم يوحنا جاء يسوع

الى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله » ويقول  :قدكملالزمان » واقترب
ك5

ملكوت افللتهوب»وا وباامنلواانجيل رو
»جاسءافلية بولس الى أهل رومية
في الاضحاح الأول منها ( :أ١ولاً اشكر المي يسوع المسيح من جهة

جميعكم » ان ايمانكم نادي به في كل العالم » فانالله الذي أعبد
|
موسيف جيلايندشاهدليكيفبلاانقطاعأذكر )م٠٠. ونجيء في
رسالته الأآلى اللىى أهل كورنثوس في اصحاحها التاسع  « :بصرت

اكلضلعفاء كضعيف لأيحالضعفاء » صرتللكلكلشيء لأخعلصعلى
حال قوما » وهذاأأنفاعله لأجل الانجيل » :لأكون شريكاً فيه» ففي

هذا كله نجدكلمة انجيل أو كلمة بشارة ( وهي ترجمة كلمة إنجيل

باليونانية ) مضافة الىملكوت الله» كمفيانجيل متى ومرقس  .وانجيل

الابن 5فيرسالة بولسالى أهل رومية » وكلمة الانجيل منغيراضافة م

في انجيل مرقس » ورسالة بولس الى أهل كورنثوس الأول؛ ولاشك أن

الاتجيل المذكور في كل هذا ليس واحداً من هذه الأناجيل لأما لا

تضاف إلا الى اصحابها باتفاق النصارى  ,ولأ المسيح قد وعظ بهذا

الإنجيل 5م جاءفيعبارة متى التي نقلناها ولم يكن واحد من هذه

الأناجيل قد وجد في عهده بالاتفاق »اول
ليس
مم
عنقول

أن يعظ بأقواله

تلاميذه » وهمبعدلايزالونفي دور التعلم» ولأهذاالاثجيلقد ذكر
فيهذه الأناجيل على أنهكان قانئمماافي عهدعيسى » ولأنهذكرمنغير

نسبة ؟] في انجيل مرقس ورسالة بولس الأول الى أهل كورنثوس » وليس

واحدمنهذهاليعة تنصرفاليهكلمةانجيلمنغير نسبته الى
صاحبه » ولأنه ذكر في رسالة بولس الى أهل رومية منسوباً الى المسيح

الابن »؛ ولينس واحد من هذه الأناجيل يستحق هذا الاسم ل
.هذا كله
نقول
 :ليسهذاالاثجيلواحدأمنهاكاتقضي بذلكطبيعةالسياق » وك
يق
ضبيبذلك العقل  ,واذاكانالأمركذلك »٠ فهل لناأن نفهم أن هناك

انجيلاأ
صيلاًنزلعلىععييسسىىوكرز بهعلى حد تعبيرهم ووعظ  .ويعتبر

الأصل هذه الديانة ؟.

ا

أقوال علماء النصرانية فيانجيلعيسى :
ولقد .يمهد لذلك الرأي » ويرشح له  -اننا وجدنا من مؤرخي
المسيحية الاحرار الذين لم يقيدهم في تحشر

١ العلم والحقائق التاريخية

من يصرحون بأنه كانت في القرن الأهل رسالة تعتبر أصلا هذه الأناجيل
فيما جاء به المسيح  .وخلاصة أحواله » وهذا ترجمة ما قاله نارين في
كتاب له  ( :قال أكهارن في كتابه  :انه انان في ابتداء الملة المسيحية في

بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال انها هي الانجيل

الأصلى  ,والغالب أن هذا الانجيل كان للمريدين الذين كانوا لميسمعوا
أقوال المسيح بآذائهم » ولم يروا أحواله بأعينهم  .وكان هذا الانجيل بمنزلة
القلب » وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب © .

اذن فهؤّلاء الأحرار يقررون أنه كان هناك انجيل يعد من المسيحية
بمنزلةالقلب » ولكنه غير موجود  .فهل لناأن نقول ان ذلك الانجيل هو

المشار اليهفيأقوالمتى » ومرقس » وبولس السابقة » وهو الذي نعزللى

عيسى  ,أهوانجيلهوانجيل الله؟ ليت » وهلينفع شيئاًليت » ليت هذا
الانخيل كان قائما » وحرصت الكنيسة على بقائه  .وقامت بحياطته »

ليكون فيصلاً بين امختلفين » وحكما بين الفرق والمفترقين » وليكون
قسطاس المجامع القديمة والحديثة التي حكمت حين الانشقاق » وليكون

مصدراً علمياًلمنيكتب في المسيحية الأولى  .ويتبعهافيمدارجها في
أحقاب الزمن » وملابسات التاريخ .

إنجيل برنابا :
79م -لقد كتبنا خلاصة ما بينه المسيحيون في أناجيلهم الأربعة ,

واستنبطنا من نصوصها ما يدل عولجىود انجيل أصيل » هي منه الفرع
من الأصل  .على أن في ذلك كلاماً قدطويناه الىموضعه من القول ,
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وقد أيدنا في استنباطنا باعلضأحرار المسيحيين » واستنبطوا قريباً مما
است
ونبط
قناب»ل أن نغادر الكلام في الأناجيل الى الكلام في الرسائل

يجدربناأن نتكلم فيانجيل جديد قد كشف عنه البحث العلمي » وقد
حمل منالامارات مايدلعلىأنهفينشآتهيمتد الىأبعدأعماق التاريخ
المسيحي  ,وأبعد أغواره » واهلويأشبنهاجيل القا
ائمة
لفي
مأنه
سقص
يةح
من ولادته الى اتهامه  .ويحكي محاوراته » ومناقشاته وخطبه » ولكن

الكنيسة لمتعترف بهوأنكرته » فليس معتباً عندالمسيحيين مصدراً
لل ب
ديونيلاًك»نه مت
مين
عداو
اء الأثم الأوربية » وقد اتجهو اليه بالبحث
والعناية » والاههام » ولميمنعهم من ذلك اناكلاركنيسة له  .ذلك الانجيل
ا
هنوجيل برن
وابا
ن
م»

الحقعلينا أن ند
ورسه
نع»رف

رأي المسيحيين

فيه» ريمايؤدي اليه النظر العلمي من غير أفتيات عليهم ولا مهجم ,

ومن غير أن نقحم أنفسنا فيما ليسلنامن املاء عقيدة على القومفي
ديهم

.

برنابا:

 --47جاء ذكر برنابا في رسالة أعمال الرسل التي ينسب تدوينها
الى لوقا  .فقد جاء ني الاصحاح الرابع من تلك الرسالة ٠ : ويوسف
الذي دعى من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ  .وهو لاوي قبرصِي

الجنس  .اذ كان له حقل باعه وأقى بالدراهم » ووضعها عند أرجل
الرسل ») » وجاء في الاصحاح التاسع عند الكلام عن ايمان شاول -

وهذا هو الذي اشتهر بعدئذ باسم بولس الرسول  -أن برنابا هو الذي

شهد لهبالايمان » وهو نص ما جاءفيه  ( :ولما جاءشاولالى أورشلم
حاول أن يلتصق بالتلاميذ  .وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه

تلميذ » فأخذه برنابا وأحضه الى الرسل  .وحدثهم كيف أبصر الرب في
الطريق » وأنهكلمه » وكيف جاهر فيدمشق باسم يسوع » ولقدذكر
3

ذلك السفر أيضاً انه كانت ترسله الكنيسة للوعظ والهداية » وفي
الاصحاح الحادي عشر  ( :فسمع الخبرعنهم فياذن الكنيسة التي في
أورشلم » فأرسلوا برنابا

يجتاز الى انطاكية » الذي لا أقى » ورأى

نعمة الله فرح ووعظ أن يثبتوا في الرب بعزم القلب  .لأنه كان رجلا

صاحا »ً ويمتلقاً املنروح القدس والايمان » فانضم الى الرب جمع غفير
ثم خرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول  .ولما وجده جاء به الى
انطاكية  » ) ...ويزعمون أن الروح القدس خاطبه واختصه بالخطاب

هووبولس ( شاول ) من بين الأنبياء والمعلمين » فقد جاء في الاضحاح

الثالث عشر من رسالة الأعمال  « :وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك

أنبياء ومعلمون  :برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر » ولوكبوس القيرواني .
ومنابن الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع » وشاول .
وبيها هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس  :افرزوا لي برنايا

وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه » فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما
الأْادي ثم أطلقوهما » فهذان  .اذ أرسلا من الروح القدس انحدرا الى
سلوكية » ومن هناك سافرا فايلبحر الى قبريص .ولما سارا في سلاميس
ناديا بكلمة الله في مجامع اليبود » وكان معهما يوحنا خادماً » وقد استمر
برنابا وبولس متصاحبين في التبشير بالديانة المسيحية في قبرص  .وحدثت

عأليىديهما المعجزات » حتى زعم الناس أنهما إهان  .وجاءفيهعن بيان
وقع الخبر عليهما  :فلما مع الرسولاك برنابا وبولس مزقا ثياهما » واندفعا
الى الجمع صارخين وقائلين ١ : أيها الرجال لماذا تفعلون هذا ؟ نحن بشر

تحت الام مثلكم  ,نبشرك أن ترجعوا من هذه الأباطيل الى الإله الحي
الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها » الذي في الاجيال الماضية
ترك جميع الأنم  .معأنهلميترك نفسه بلا شاهد ) .

ومن هذا كله يتبين أن رسالة الأعمال تشهد أن برنابا كان من
0

الرسل في اعتقادهم  .الذين أخلصوا للدعوة الى المسيحية » حتى باع

كل مايملك ؟ والقى بثمنه بين أيدي الرسل يتصفون بهفي سبيل نشر
الدعوة » وينفقونه في حاجات الجميع  :وأنه هو الذي شهد لبولس

بالايمان » وان الكنيسة أرسلتهما مبشرين بالمسيحية فقيبرص بعد أن

أرسلت برنابا وحده الى أنطاكية  .وأن برنابا كان رجلاً صاحا مًمتائهاً من

الروح » وأن الروح القدس خصه بعناية من بين الرسل والمعلمين ا
يعتقدوك

.

وينص بولس في رسالته الى أهل كوألوم
صبيحفايحها الرابع علىأن

مرقس صاحب الانجيل ابنأخت برنابا » فيقول ١ : يسلم عليكم

ارسترخص المأسور معي » ومرقس ابن اخحت برنابا الذي أخذتم لأجله ان
أي اليكم فاقبلوه )

ولقد كان مرقس هذا يصاحب خاله وبولس في سفرهما للدعاية
والوعظ  .ولقد افترقا بسبب ارادة برنابا أن يصحببهما ابن أخته في الطواف

في المدن التي سبقت اليا الدعاية » ومخالفة بولس لذلك  .ولذلك جاء

فيرسالة الأعمال فيأصحاحها الخامس عشر مانصه  « :ثمبعدأيام
قال بولس لبرنابا  :لنرجع ونعتقد اخواننا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة

الرب » كيف هم ؟ فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضاً يوحنا الذي

يدعى مرقس » وأمابولس فكان يستحسن أن الذيفارقهما منبمفيلية »

ولم يذهب معهما للعمل لايأخذانه معهما » فحصل بينبما مشاجرة ,

حتى فارق أحدهما الآخر » وبرنايا أخحذ مرقس وسافر في البحر الى
قيص  ,وأمابولس فاختار سيلا » وخرج مستودعاً من الأخوة الىنعمة

الله » .

ولقد أشرنا الى ال
بصلرةنباينبا ومرقس صاحب الاانج
ليلكعن
لدام

فيانجيل مرقس »,ونقلنا من كتب المسيحيين ما يدل على ان مرقس
ل

هذا » وهو حجة عندهم باتفاق  ,كانينكر ألوهية المسيح » هو واستاذه
بطرس » وقد نقلنا عن مروج الأخبار في تراجم الأبرار ما يدل على
ذلك .

هل برنابا من الحواريين الاثنى عشر :
 -8هذا هو برنابا » قديس مقنديمى المسيحيين باتفاقهم »
ورسول من رسلهم ٠ وركن من الأركان التي قامت عليها الدعاية

للمسيحية الأولى » وقد وجد انجيل باسمه يدل على أنهكان من الحواريين
الذين اختصهم المسيح بالزلفى اليه » والتقرب منه  .وملازمته في سرائه
وضرائه » ولكن كتب المسيحيين غير هذا الإنجيل لاتعده من هؤلاء
الحواريين وان كانت تعده مانلرسل الذين يبلغون مكانة الحواريين في هذا

الدين بعد المسيح  .ومهما يكن منشيء فيهذاالأمر » وهوكونه من
الحواريين أو ليس منهم  .فان برنابا حجة عند المسيحيين » وهو من

الللهمين في اعتقادهم  .فان صحت نسبة هذا الانجيل اليهكان ما

يشمله حجة عليهم » يدعوهم الى أن يوازنوا بينماجاءفيهوماجاءفي

غكيتهمبنهم » ويؤخحذ بماهوأقرب الى التصور والتصديق » وأصح
سندااء وأقرب بالمسيحية الاؤلى رحما .

فلندرس الآن أقدم نسخة عرفت في العصر الحديث .
سلخ»ة
ننجي
اتفق المؤرخون على أن أقدم نسخة عثروا عليها لهذا الا

رريو مسلكيا »
بتشا
مكتوبة باللغة الايطالية » عثرعليها كريمر أحد مس
9
١سنة
١لك7في
وذ
8ة
/ي سن
7ف
١تشار
المس

وقد انتقلت النسخة مع بقية مكتبة ذلك
الى البلاط الملكى بفيينا  .وكانت تلك النسخة

هي الأصل لكل نسخ هذاالانجيل فياللغاتالتيترجم اليا .

ولكن في أوائل القرن الثامن عشر ٠ أي في زمن مقارب لظهور
النسخة الايطالية وجدت نسخة أسبانية ترجمها المستشرق سايل الى اللغة
ع

الانجليزية » ولكن لميعلممنتلك النسخة وترجمتها الا شذرات أشار اليها
الاسبانية الى تلك اللغة مسلم نقلها من الايطالية الى الاسبانية .

ولقد رجح المحققون أن النسخة الايطالية هي الأصل للنسخة
الأسبانية » وذلك أمها قد قدمت بمقدمة تذكر أن الذي كشف النقاب

عن النسخة الايطالية التي كانت أصلاً للنسخة الأسبانية راهب لاتيني

اسمهفرامينو وأنه يقص قصصها  .فيقول  « :انهعثرعلى رسائل
لأيريانوس وفيها رسالة يندد فيها بما كتبه بولس الرسول  .ويسند تنديده
الى انجيل برنابا » فدفعه حب الاستطلاع الى البحث عن إنجيل برنابا .

وقد وصل الى مبتغاه لما صار أحد المقربين الى البابا سكتس الخامس .

فانهعثرعلى ذلك الانجيل فيمكتبة هذاالبابا » فأحفاه بين أردانه »
وطالعه » فأعتنق الإسلام » ويظهر أن تلك النسخة هي نفسه النسخة
التي عثر عليها سنة . 9071
ويقول في ذلك الدكتور سعادة مترجم الانجيل الى العربية ١ : اذا

تحريت التاريخ وجدت أن زمن البابا سكتس المذكور نحو مغيب القرن
السادس عشر  .وقد علمت ممامربكبيانه أن ناولعورق الذي سطر
فيه انماهو ورق ايطالي يمكن تعيين أصله من الاثار المائية التيفيه »

والتي يمكن اتخاذها دليلاً صادقاً على تاريخ النسخة الايطالية والتاريخ
الذي يحدسه العلماء من كل ما تقدم بيانه يتراوح بين منتصف

القرن

الخامسعشر » والسادس عشر » وعليهفمنالممكن أن تكون النسخة

الايطالية هيعينها التي اختلسها فرامينو منمكتبة البابا علىمامرت
الاشارة اليه ) .

١
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الكلام في صحة تسمية هذا الانجيل :
٠غ- أقدم نسخة معروفة اذن هي النسخة الايطالية التي علريها

في فجر القرن الثامن عشر  .ولكن وجودها يمتد الى منتصف القرن

الخامس عشر أو أول القرن السادس عشر » وقد وجدت في مجسويحي
خالص » فلا مظنة لأن تكون مدخولة عليهم .

فأولمنعقرعليهافيخزانة كتبهرئيس ديني خطير  .وكاشفها
راهب » وما تداولتها الأيدي انتقلت الى مستشار مسيحي من مستشاري

مبلركوسيا » ثمالت الىالبلاط الملكي بفيينا فلامظنة لأن تكون
مدخولة عليهم ؛ وهي منسوبة لقديس من القديسين هو برنابا وم يعرف
بهذاالأسم سواه » لهمثل مكانته الدينية  .ولقد كان وجود انجيللهأمرا

معروفاً بين العلماء بهذا الدين  .فهذا فرامينو يقول انه طلع على رسالة
لأريانوس يستنكر ما كتب بولس مستشهداً على استنكاره بانجيل برنابا .
ويذكر التاريخ أن هناك أناجيل كثية حرمت قراءتها الكنيسة  -م

أشرنا من قبل » ويقول الدكتور سعادة  « :يذكر التاريخ أمراًأصدره البابا
جلاسيوس الأول الذي جلس على الأريكة البابوية سئة  744ميلادية
يعدد فأيسهماء الكتب المنبى عن مطالعتها » وفي عدادها كتاب يسمى
انجيل برنابا » ويذهب بعض العلماء المدققين الى أن أمر البابا جلاسيوس

المنوه عنه انما هو برمته تزوير ) .

ولكن التاريخ أصح وأصدق من قول هؤّلاء العلماء » وان كانوا

محققين » فأقوال العلماء والمؤرخين تترى في ترم قراءة أناجيل كثية .

فاذا فعل ذلك البابا جلاسيوس فقد سار على سنة أسلافه » وجرى على
سنتهمنبعده أخلاف  ,واذا صح ذلكالأمر  -مايشهد التاريخ » وم
تنبىء عنه المقدمات والنتائج  .فان انجيل برنابا كان معروفا متداولا قبل

بعئة النبي عَيُهِ بأكثر من قرنين .
5

وزعم الدكتور سعادة بأنهلوكان معروفاًفيذلك الابان لعرفه النبي
عه واحتج به  ,أو أخذ منه -زعم باطل  -لأن النبيعَيُةِ كانأمياً
لايقرأولايكتب » ولميقم في البلادد التيسادتها المسيحية آماداً تمكنه

من المعرفة والاطلاع  .ولا مضبي قرنين من الزمان بعد التحريم يجعل
التحريم ينتج أثره» فيخفى ماكانذائعا » ويدفن ماكانمعلوما مشهورا
فمائتان من السئين تكفي لطمس الموجود » وتعفية اثار المفقود .

وان المسيحيين يجدون فيمااشتمل عليهذلكالانجيل أخباراًدقيقة عن
التوراة حتى لقد يقول الدكتور سعادة  « :انك اذا أعملت النظر في هذا

الانخيل وجدت لكاتبه الماماً عجيباً بأسفار العهد القديم لاتكاد تجدلما
مثيلاً بين طوائف النصارى إلا في أفراد قليلين من الاحصائيين الذين

جعلوا حياتهم وقفاًعلىالدين » كالمفسرين » حتى انهليندر أن يكون
ام كاتب انجيل برنابا ») .
بينهؤلاء أيضا مانللمهام بالتوراة ياقرلبممن
ا
ذفي
هسبة
ترجيح صدق الن

الاغيل :

 -١هذه بينات شاهدة  -وانلمتبلغ اليقين والجزم -بأن نسبة

هذا الانجيل الى برنابا نسبة يرجح أن تكون صحيحة » لأنه وجدت

نسخته الأولىفيجومسيحي خالص »,وكانمعروفاً قبلذلكبقرون أن
»هو يدل علىأن كاتبه على المام تام بالتوراة التي لا يعرفها
لبرنابا انجيلاً و
ها
رفمن
عدر
الرجل المسيحي غايلراختصاصي فيعلوم الدين » بيلين
عفوية
دلوا
لعم
اين
دنعاة الأولين الذ
من المختصين » وأن برنابا كاالن م

عملاً لايقلعن عمل بولس » كاتذكر رسالة أعمال الرسل » فلابد أن
اهلة أو انجيل .
سل
رون
تك

هذهبينات تشهد بأن الانجيل الذي كشف وعرف صحيح النسبة »
ليس للمسلمين يدفيه» وأنمنينحله للمسلمين كمن يحمل فييده
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شيئاً يظنفيحمله اتهاماًل .ه فيسند ملكيته الىغيونفياًللعهمة عن
نفسه  .فهل يقبل منهذلك النفي منغير حجةولادليل سوى أن فيه
اعهاماًله؟ وهل يقر القضاء ذلك النفى ؟ .

قد يقول قائل  :ان هذه البينات كلها مرجحة وليست يقينية » ونحن

نقول ان أكثرمسائل التاريخ ترجيح » وليست يقينية جازمة » فاذا كانت

نسبة انجيل برنابا اليه ظنية تقبل الاحتال فانا نأخذ بذلك الظن » لأنه
المأخذفيأكثر مسائل التاريخ » والاحمّال الذي لاينشأ عن دليل لا
يلت
بفتجال
ويه
ا»ر الاحهال الناشىء عن دليل » ووجود ذلك الانجيل بلغة

مسيحية وبين ظهراني المسيحيين » ونيمكاتبهم الخاصة دليلعلى أن
المسلمين ليست لهميدفيه» ولذلك رجح جمهور المحققين أنهليسلهم
يادنفشيائه

.

ولكن زعم بعضهم أن أصله عربي » وهو زعمليس له دليل » وعلى
مدعي ذلك الاصل أن يبرزه » ويبين تاريخ تدوينه » ومقدار نسبته .

ولكن الدكتور سعادة

يزعم أن أصله عربلي بدليل أنه وجد على

النسخة الايطالية تعليقات عربية » وأنهصرح في التبشير باسمالنبي » مع

أن المعهود في البشارات الرمز لا النص .
ونحن نرد الأول بأنوجود تعليقات عربية يدل فقطعلى أن بعض من

قرأهذهالنسخة يعرف العربية على ضعف فيها لأنهمستقم التعبير أحياناً
قليلة » وسقم العبارة في أحيان كثية  .ومن الغريب أن يتخذ من

التعليقات العربية دلالة على أصله الإسلامي  .ولا يتخذ من صلبه

لىه
صعل
ألاً
الايطالي دلي

المسيحي .

أماكونالتبشير بالنبيمُه صريحاًفيهوليسبتلميح فنحن لانسلم
بأنكلالتبشيرات فيالكتب الدينية تلميح  .نعمبعضها رمزوتلميح ,
كل

ولكنليسمعنى ذلكنفي الصري » وعلىفرض أن كلتبشيرتلميحلا

تصريح » فالنص الايطالي الذي بين أيديناترجمة لانص » وعسى أن

يكون المترجم فهمالمعنى » فلم يسعفه فيلغته التلميح » فنطق بالتصريح

كايفعلالمسيحيون فيكثيرمماترجموا منكتب أصلها عبري .
ومن المؤكد أن ذلك الانجيل لميكن معروفاً عند المسلمين في غابرهم

وحاضهم  ,لأ المناظرات بينهم وبين المسيحيين كانت قائمة في كل

العصور » ولم يعرف أن أحداً احتج على مناظره المسيحي بهذا الانجيل )
معأنهفيهالحجةالدامغة التيتفلج المسلمعلى المسيحي » فدعوى
وجود نسخة عربية كانت هي الأصل للنسخة الايطالية » فوق أعها لا

دليل عليها مطلقاً  ,ولو بطريق الوهم هي تناقض أخبار التارخ

الإسلامي مناقضة تاومةال,ا احتج المجادل عن الإسلام به .ا ففيهاأقوى
دليل » والتاريخلميحفظ ذلك » وهذي سجلاته ليستنبطوها ول
.يعرفوا
دخائلها » فلن يجدوا شيئاًيمكن دعواهم ويثبت قضيتهم .
قيمة انجيل برنابا من حيث ما اشتمل عليه :

؟ -4وانجيل برنابا هذا يمتاز بقوة التصوير » وحمو التفكير,
والحكمة الواسعة » والدقة البارعة » والعبارة المحكمة » والمعنى المنسجم ء
حتى انه لو لم يكن كتاب دين لكان في الادب والحكمة من الدرجة

الأولى » لسمو العبارة وبراعة التصوير .
ولاذا أنكره المسيحيون مع أن قوة النسبة فيهلاتقلعنقوة النسبة في

كتبهم الأأيعة كا ذكرنا » ان لم تكن أقوى ؟ الجواب عن ذلك أن
المسيحيين

رفضوه لأنه خالف

أناجيلهم ورسائلهم  2مسائل جوهرية 6

العقيدة .

يلسة
كاننيحم
لك
اجيل
ولقد كنا نظن أن ظهور ذلك الإن
اا

على

التفكير من

جديد

ف مصادر

الدين ( لتعرف أي الكتب أقرب نسباً

بالمسيحية الأول »٠ أذلك الانجيل بما خالف  ,أمالرسائل والأناجيل التي

توارثتها ؟ ولكنهم سارعوا الى الرفض والأنكار  ]5 .سبق أسلافهم الى
انكاره من قبل .

تخالفة ابييل برنابا لما عليه المسيحيون

والأمور التي خالف ذلك الانجيل فيها ما عليه المسيحيون الآن
تتلخص

في أربعة أمور :

أوش :
ا انه
مير السبابن ال ول يع

ل

ء وقذ
دكر
ذلك

في مقدمته فقال « :أيها الأعزاء ان الله العظم العجيب قد افتقدنا في
هذه

الأيام بنبيهة يسوع

المسيح برحمة عظيمة

للتعلم  43والايات

التى

اتخذها الشيطان ذريعة لتضليال كثيرين بدعوى التقوى » مبشرين بتعلم

شديد ال
دكف
ارع.ين

المسيح ابن الله » ورافضين الختان الذي أمربه الله

دائماً »٠:محوزين كل لحم نجس  2الذين ضل

ف عدادهم أيضاً بولس

الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأبى وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك

الحق الذي رأيته (

ويقول في اخر الفصل الثالث والتسعين  « :أجاب الكاهن ان
اليودية

والملك

قل

اريت

خورودس

بسببك

سيامسا

لاياتك

تعليمك الى م

فنرجوكدعن كر قلبنا ١أن ترضى

0
بأنك

بازالة ١
5

أنت

ّ ارت

لأكفريقًيقلولاكللهوآخرينوا
لنك ابناللهوقول

 :أ ايود ا
يلشقي
ل
اة

ق,2

للها
لان »ولول

جه

هذا عاد فقال ١ : اني أشهد أمام السماء » وأشهد كل ساكن على

الأض أنيبريء من كل ماقال الناس عني منأني أعظم من بشر »
لأني بشرمولود من امرأة » وعرضة الحكم الله  .أعيش كسائر البشر .
لةشقاء
علرض

العام )
0

ويقولفيالفصل السبعين ١ :أجابيسو

بغضب قائلً  :أذهب

.

ا

ع

وانصرف عني

0

تسبيء إلي ) .

اهم
بربه
إدم
(الاآمر الناني)  :ان الذبيح الذي تق

الخليل عليه السلام

للفداءهوإسماعيل » وليس باسحاق » كاهومذكورف ايلتوراة» وك
يعتقد المسيحيون

المسيح

في انجيل برنابا على لسان

 .هذا نص ما جاء

عليهالسلام  « :الحقأقوللكم أنكم اذاأمعنتمالنظر في كلام الملاك
جبريل تعلموا خحبث كتبنا وفقهائنا » أن الملاك قال

* ( باإبراهم ٠

سيعلمالعالمكلهكيف يحبكاللهولكنكيف يعلمالعالمحبتكلله
هو
يا
براضه
هجا إ
ل,
عي

حقاً يجب عليك أن تفعل يلأ

عبد الله مستعد ان يفعل كل مايريد اللهفكلماللهحينقذقائلاً :
ابنك

بكرك

وأصعد الحبل لتقدمه

ذبيحة

).

يكون

فكيف

ا:ن
(الأمر النثالث)  :هو "م يقول الدكتور سعادة « بك »)

اسحاق

مسيا أو

المسيحالمنتظر ليس هو يسوع » بل محمد  .وقدذكر محمدا باللفظ

)1102

كذا في الأصل -

وقد ذكر صاحب

كتاب « مقارنة الاديان » >

شلبي  :ان عمر إسماعيل أربعة عشر عاماً حين

374

ولدإسحاق

١ ص

 .فلراجع

ذا  5للدكتور احمد

 .أ.ه مصحح

3

.

ال
صر المتكرر فيفصول ضافية الذيول » وقالانه رسولالل »ه وانادم

لاماط
لرجدمننة رأى سطوراً كتبت فوق بابهابأحرف من نور ١ لاإله
إلااللهمحمد رسولالله» ولقدقالالمسيح كاجاء فيإنجيل برنابا:

 ١ان الآياتالتي يفعلهااللهعلىيدي تظهر اي أتكلم بم ياريد الل »ه

ولست أحسب نفسسي نظيرالذي تقولون عنه ,لأنيلست أهلاًلأن
أح
ل رباطات » أو سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه مسياً الذي

حلق قبل  .وسيآتيبعدي بكلامالحق .ولايكونلدينهنباي »ة وانك

لتجد في الفصلين الثالكث والاربعينن والرابع والاربعين كلاماً وافياًفيالتبشير

محمدملهلل اللاميذطلامنالمسيحعليهالسلامأن يصرحلهم
به .فصرح بما يعلن حقيقته » ويبين ما لهمن شأن ..

الث لرابع) :ان هذا الانجيل يبين أن المسيح عليه السلام لم
 2و
لكن شبه لهم  .فألقى لله شبهه على مهوذا الأسخريوطي 2

 0في ذلك برنايا  ( :الحق أقول أن صوت

يهوذا و
»وجههء

وشخصه

بلغت
من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه يسوع ,
ا

و

لمات
لي لي سا

العالم)

ثميبين أن يسوع طلب الى الله أن ينزل الى الارض بعد رفعه ليرى أمه

وتلاميذه  .فنزل ثلاثة أيام .
شم يقول :

 0وذبخ كثيرين تمن اعتقدوا انه مات

» وقام قائلاً :

) ا نحسبونني أنا والله كاذبون » لأن الله وهبني أن أعيش 2خ
»حتى قبيل
انقضاء العالم »٠ ك ق
ادقلت لكم  .الحقأقول
لكمالي
لم
أمت ء بل مبوذا

الخائن » احذروا
 ,لأ الشيطان سيحاول جهده أن يخدعكم  3ولكن
٠م

كوأنيوتاموهشاهووسدميعتموفهإايسكرلائيل » وفي العالم كله .لاكلألشياء التي
) .

* -4هذا هو انجيل برنابا » وما خالف فيه بقية الأناجيل من
مسائل جوه
ورية
في
» الحق انه خالف المسيحية القائمة فيخصائصها
التي امتانت بها فان تلك المسيحية امتازنت بالتثليث © وبنوة المسيح
وألوهيته» وكانهذاشعارها الذيبهاتعرف  ,وعلامتها التىبهاتتميز»

وقدخالف كل هذا ء واذا كانتمخلالفمتهسيحية القائمة فيذلك

الأمرالجوهري ثابتة -وهوينسب الىقديس منقديسيهم  -فقدكان

من الحق اذن أن يحدث ظهوره وكشفه بينظهراني المسيحيين وفي
مكاتب منلايتهمونبالكيد للمسيحية » ومنلايتهمون بأنبملا
يرجون لوهقااراً  -رجةفكرية عنيفة » اهتزت بسبهها المشاعر والمنازع ,

فال
اكني
لسة و
مالم
ستعصب
يونحمينين يرفضونه رفضاًباتاً»مادام قدأتى
بمالايعرفونه هم .ولايعنون أنفسهم بدراسته دراسة علمية » ينتبونفيها
الىنقضه جملة » أوقبولهجملة » أوقبول بعضه » ورفض بعضه الذي

يقبت بالدليل أن فيه مخالفة لتعالم المسيح الصحيحة الثابتة بسند أقوى

من سندهء ومتنها أقرب الى العقل والفكر منمتنه .

ولكن العلماء الذين دأبهم التقيب والبحث عكفوا على دراسته :

وموازنة نصوصه بالتوراة والأناجيل ورسائل رسلهم » بل القرآن الكريم ,

والحديث النبوي ال
وشرايفنت
»بت دراسة جلهم بأنه بعيدأن يكون قد
استقى منالقران الكريم » وماهو مشهور عند المسلمين .
وان أجل خدمة تسدى الى الأديان والانسانية » أن تعنى الكنيسة

بدراسته » ونقضه  ,وتأتي لنا بالبينات الدالة على هذا النتقض » وتوازن بين

ما جاء فيه وما جاء في رسائل بولس » ليعرف القارىء والباحث أيهما

أهدى سبيلاً » وأقرب الى الحق » وأوئق به اتصالاً .
ام

رسائل رسلهم
 -54انتهينا كفليامنا السابق الى ذكر الأناجيل وعرضها  .أ
لذلك موضعة

.

والآن ننتقل الى القسم الثالث من مصادر المسيحية » وهو رسائل
رسلهم » ويسمونها  -ما عدا رسالة أعمال الرسل  -الاسفار

التعليمية » يا يسمون الأناجيل ورسالة أعمال الرسل الاسفار
التاريخية » لأ الأناجيل تعنى بشرح حياة السيد المسيح وحكاية

أحواله » وبعض أقواله ومواعظه » أما الرسائل فانها تعنى بالناحية
التعليمية التي تبين بها الديانة .
عدد الرسائل وكاتبوها :

والرسائل اثنتان وعشرون رسالة  :الأولى » وتسمى أعمال الرسل »
وتنسب الى لوقا صاحب الانجيل » وأربععشرة كتبها بولس » وهي رسالة
اهل رومية وكورنثوس الاولى والثانية » وغلاطية » وأفسس  .وفيلبى »

وكولوسبي » وتسالونيكي الاولى والثانية » وتيموثاوس الاولى وتيموثاوس
الثانية »

وتيطس »

وفيلمون

والعبرانيين »

ورسالة

كتببا

يعقوبفا

)2

بوذا .
وهناك غير الاثنتين والعشرين رسالة أخرى يسموتها السفر النبوي »
وي

رؤيا يوحنا 4

وهذه

الرسالة

5

منحاها

ومنبجها

تخالف

الرسائل

السابقة » فبينا الرسائل السابقة وعظية وتعليمية في جملتها » وتتعرض

كثيراًلذكر بنوة المسيح » وتخليصه للعالم من خطيئته » تجد رسالة رقيا
يوحنا اللاهوت » تعنى ببيان ألوهية المسيح وسلطانه في السماء وعلمه
"م

بحال الكنيسة والقوامين على المسيحية من بعده » وهي تارة تصور الآله
فيعليائه كشيخ أشيب يشبهالمسيح متمنطقاً عند ثديبهبمنطقة من
ذهب » وعيناه كلهب نار » وفي يده سبعة كواكب » وسيف ماض ذو

حدين يخرج من فيه » ( راجع الاصحاح الاول من الرؤيا ) .
وتارة تصور

المس
يح خروفاً قائماً كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع

أعين » ( راجع الاضحاح الخامس

) .

وتبين أن الناس يعرضون أمام الاله والمسيح ١ ويخرون ساجدين  ,ثم

تصور الملائكة وأحوالهم وأعماهم » وهكذا . » ...

فهي رسالة تشرح سلطان المسيح فايلملكوت وتبين أحوال الملا

غ -وهذه الرسائل تشرح المسيحية الحاضة بأاكلثرأمنناجيل ,
وقد كتبت
جميعها باليونانية » كا يقول مؤرخوهم ( وللباحثين كلام كثير

ف شأن ارسائل »؛ وقوة سندها

نقداً علمياً :

0

)»2

 3حيث

الآن بعر
ضضهها
ا وذكرها )

الاستدلال

لهذا

محوطة يبالة

تقديسهم  2ومكلوءة بتقديرهم .
وقل
ذكرنا موجزاً لتاريخ يوحنا  3وعرفنا القارىء به ) وهو صاحب

الرؤيا » وثلاث رسائل » وبينا لوقا »وهو صاحب رسالة أعمال الرسل ,
فلنعرف

الان بكلمات

موجزة

القارىء ببطرس

صاحب

الرسالتين »

ويعقوب  .ويهوذا » ولكل رسالة  .وبولس وله أربع عشرة م ذكرنا .

فبطرس محنواري المسيح  ,وكان اسمه الأصلى معان » وكان صياد

امك وقدجال بعد المسيح للتبشير » فذهب الى أنطاكية وغييها  ,ثم
م

ذهب الى رومةسنة  55فقبض عليه وزج في السجن  .وحكم عليه
بالموت صلباً فيزمننيرون علىمانوهنا  .وقد طلب أن يصلبوه منكسا

وقد علمت أن صاحب مروج الأخبار في تراجم الأبرار يخبر أن
بطرس وتلميذه مرقص صاحب الانجيل الذي كان يعبر عنه بابنه كلاهما

كان ينكر ألوهية المسيح .

ترجمة يعقوب صاحب الرسالة :
»خو
وب بزنبدي الصياد أ
عةقهو
يسال
 -54ويعقوب صاحب الر
يوحنا » وكان حوارياً كأخيه  :ويقوا ن  :انه أول أسقف لكرسي أورشلم 2

ويقول صاحب كتاب تاريخ الامة القبطية  « :كان لشهرته بالطهارة

يعرف بيعقوب البار » وقد اغتاظ منه رؤساء اليبود » فحكموا عليه

بالموت في مجمعهم »,فمات رجماً سنة ١5 وكان قد كتب رسالته
سنة

١1 مم).

-

وأما يبوذا » وهو حواري » ويقولون انه يدعى لباوس » ولقب

تداوس وهذا هو الاسم الذي ذكر في انجيل متى » ولكن اتجيل برنابا

يقرر أن يبوذا غير يبوذا الأسخريوطي الذي شهد على المسيح وخانة »
وغير تداوس » ويقولون  :انه أحو يعقوب الصغير » وعلى هذا يكون
لزبدي الصياد ثلاثة من الحواريين » ولكن متى لما ذكر يعقوب ويوحنا

ذكر أمامهما أنهما ولدا زيدي الصياد  ,ولم يذكر أمام تداوس !! وعلى أية

حال فليبوذا هذا رسالة منسوبة اليه » وقد قالوا انه مات شهيدا ببلاد

العجم .
1م

ترتمة بولس :
-

بولس  :ولننتقل الآن الى الكلام في بولس والتعريف به » وان

لبولسهذا لشأناًفيالمسيحية » فهيتنسب اليهأكثرمماتتسب لأحد
سوآه ؛ فرسائله هيالتي شرحتها » وقد كان بنشاطه الجم » وتطوافه في

الأقالم مشقاًومغرباً»لا يستقر في مكانعلى نية الاقامة في »ه بل على
قصد فيالرحيل الىغيرو  -أشد دعاتها » وقد تأثر المسيحيون خطاه »

وتعرفوا أخباره وأقواله » ما دونه منها في رسائله » وما ألقاه في الجموع
وتناقلوه » وان لم يدونه هو » وتأثروا أعماله فاحتذوا حذوه » وسلكوا

مسلكه » واعتبروه القدوة الأولى » فلابد اذن من العناية بتاريخه لنتعردف
أكانت منزلته في المسيحية الأولى كمنزلته في المسيحية الحاضرة » حتى
يصلح أن يكون حلقة الاتصال بينهما » وناقل الأولى الى أهل الثانية »

ولنتبين أنه صادق النقل » حتىتكون الأولى والثانيةشيقاًواحداً» وليستا
وانا في حكاية بدايته ونبايته نعتمد على المصادر المسيحية وحدها »

كسنتنا فيماأسلفنا من القول » حتى لانتزيدعليهم » ولككي نعرض
الرجل  ]5هو عندهم .
فأيعسفمرال الرسل تفصيل حياة بولس » وقدأخذت أعماله من

ذلك السفر الشطر الأكبر  .وقدجاء فيهأن مولده كطانرفسيوس »
وترلى ف أورشلم  ,واسمه الأصلي شاول  .وهذا انلصفقرة الثالثة من
 --الثاي والعشرين حكاية عنه ( :أنا رجل يبودي ولدت في

طرسوس كيليكة » ولكن ربيت في هذه المدينة ) ( أورشلم ) .

ولقد جاء أانلهفمرنيسيين الذين يقولون ان هناك قيامة يشاركون فيها
ملك المسيح في الدنيا» فقدجاءفيالاصحاح الثالث والعشرين  « :ولما
َم

علم بولس أن قسما منهم صدوقيون » والآخرون فريسيون ) صرح في

المجمع ١ : أيها الرجال الاخوة » أنا فريسى ابن فريسى على رجاء قيامة

الأموات  .أنا أحاك )
ونجد كتاب المسيحية متفقين على أنهمناليبود » ولكن جاء في سفر

أعمال الرسل أيضا ما يدل على أنهروماني » ففي آخر الاصحاح الثاني
والعشرين منه ما نصه

 ( :فلما مذلوه للسياط قال

بولس لقائد الماكة

:يجوز لكم أن تجلدوا انساناًرومانياً غيرمقضى عليه » فاذسمع
الواقف أ
قائد المائةذهبالىالأمير وأخبوقائلاً :أنظرماأنت مزمع أتنفعل ,

لأن هذا الرجل روماني  .فجاء وقال له  :قل لي أنت روماني ؟ فقال
نعم  .فأجاب الأمير  :أماأنافبمبلغ كبير اقتنيت هذهالرعوية » فقال
بولس  :أماانفاقدولدتفيها  .وللوقت تنحى عنهالذينكانوامزمعين
أن يفحصوه » واختشى الأميرلماعلم أنهروماني » لأنه قيده » .

وهذان برلايب نصان متعارضان » لأعرلجحهما أنه يبودي » لأنه
ذكر أنه روماني عندما رأى أن جسمه سيكوى بالسياط  .فأعمل

الحيلة » عساه يجد مخرجاً » فادعى أنهروماني لينجو جلده » وقدتمله
ما أراد بتلك الحيلة التى احتالها في انتسابه » وأصر عليبا عندما روجع

فيها .
ولكن لو اتخذنا من قرائن الأحوال دليلاً على كذب ادعائه الرومانية »
وأنه قالها خلاصاً واحتيالاً لورد مثل ذلك عندما قال أنه يبودي » لأنه

كان يخاطب جمعاًيبودياً عمل للقبض عليه .
عفمرال أنه قال  :اقناهل انه فريسىليوقع
أي س
لف
ولقد صارح
الخلاف

بين

الصدوقيين

والفريسيين » فقد جاء

فيهعند ذ>كر اقراره بأنه

يًمقنهيمون والآخر فريسيون » ال .ح
دما
لمس أصنقس
وعل
بلا
فريسي .و
كم

فهو ما صرح بمذا التصريح إلاليوقع الفرقة بينهم » وينجو من كيدهم
نفر
بتد
مبير
هيقم

.

وقدتملهبعض ما أراد» فاختلفوا وجرى بينهمنزاع شديد كادلت
على ذلك الفقرات التي ذكرت من بعد في الاصحاح الثالك والعشرين

منسفر الأعمال » واذن فلانستطيع أن نستبين جنسه منهذا على
وجه تطمئن اليه النفس .

 -84ومهما يكن من أمر جنسه  ,فقد كان بولس هذا في صدر

حياته منأشد أعداء الومسأيحيبةل»غهم كي
وداأًلكهاف»هم امعاناًفي
أذىمعتنقيها » > يدلعلى ذلك ماجاء فيسفر الأعمال فيمواضع
كثيرة منه .
ففي الاصحاح الثأمن منه 0:

وحدث

 2ذلك اليوم اضطهاد عظم

عاللىكنيسة التيفيأورشلم » فتشتت الجميع فيكور اليهودية والسامرة
ما عدا الرسل  .وحمل رجال أتقياء استفانوس » وعملوا عليه مناحة

عظيمة » وأماشاول فكان يسطو على الكنيسة وهويدخلالبيوت ٠ ويجر
رجالا ونساء

4

ويسلمهم

الى السجن

وجاء  2أول الاصحاح

التناسع

)0

.

) أما شاول فكان

١ يزل ينفك

مهدا وق
تتللا ع
ئل
رلب
المىيذ الرب فتقدم الىرئيس الكهنة وط
انه
سم

الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجّد أناساً فيالطريق رجالاً أو نساء
يسوقهم موثقين الى اورشلم ) .

ويجبيء فيذلك السفر أيضاً اعترافه الصريج بذلك الماضي فيمواضع
متعددة أيضاً .

فم
انها
لما
اجا
صءف
حياح الثاني والعشرين مخاطباً اليبود :ك٠نت
غيورا لله »  5أنتمجميعكم اليوم » واضطهدت هذا الطريق » حتى
ام

الموت » مقيداً ومسلماً الى السجون رجالاً ونساءً »  5يشهد لي أيضاً
رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين اذا أخذت منهم رسائل للأخوة الى
دمشق » ذهبت لاتي بالذين هناك الى أورشلم مقيدين لكي يعاقبوا ) .
والكلنأسفعرمال يقول أن ذلك الرجل الذي كاد للمسيحية هذا
الكيد واذى أهلها ذلك الايذاء » قد انتقل منالجبت والطاغوت الى
درمات
المسيحية فجأة ممنقغي

تقدمت ذلك الانتقال » ولا تمهيدات

مهدت له

فيقول ني الاصحاح التاسع  ( :في ذهابه حدث أنه اقترب الى

دمشق » فبغتة أبرقحوله نورمن السماء » فسقط علىالأرض » ومع

صوتاً قائلاًله :شاول  .شاول  .لماذا تضطهدني ؟ فقال  :من أنتيا
سيدي ؟ فقال  :أنايسوع الذي أنت تضطهده » صعب عليك أن
ترفسمناخحس ء فقالوهومرتعدمتحير  :يا رب ماذاتريد.أن افعل؟
فقال له الرب  :قموادخل المدينة » فيقال لك ماذا ييننبغي أن تفعل ) .

اوللمفسييحية » وحاول أن يتصل بتلاميذ
دخل بولس أو شا
المسيح » ولكنهم أجوسوا منه خيفة » ولميصدقوا ايمانه» ولكن شهد له
برنابا الذي حدثناك عنه بالايمان » وما حدث

له في الطريق .

سنفر المذكور ١ : ولا جاء
فقد جاء فيالاصحاح التاسع أياضالً م
صهدغيقرين
مفون
شاول حاول أن يلتصق بالتلاميذ » وكان الجميع يخا

صفر
ب كي
أئهم
فأخذه برنابا » وأحضه الى الرسل » وحد

»

الرب » وأنه

كلمه » وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع )
لبةدعفياية
ومن ذلك الوقت صار بولس القوة الوفعااللةح»ركة الادائ

للمسيحية » كاتدلعلى ذلك عبارات سفر الأعمال » وقد اصطحب
في رحلاته برنابا » حتى اختلفا كا ذكرنا في الكلام على برنابا  -فلما
84

اختلفا افترقا» وهناك نجدحلقةمفقودة  .فلميبينلناسفر الأعمال على

منتلقى مبادىء المسيحية التيأخذيبشربها» والتي دونهافيرسائله
الأربععشرة  ,والتي يضيف اليها بعض الكتاب سفرالأعمال » وينسبه
اليه بدل نسبته الىلوقا ؟ لمتبينلنا الكتب المسيحية على من تلقى
أين»ه
عل؟هم يعتقدون أنهليسفيحاجة الى اللتلق
لحية
مبادىء الومسي
انتقل من مرتبة الكافر المناوىء الى مرتبة الرسل في المسيحية » وصار

ملهماً ينطق بالوحي في اعتقادهم  .فلم يكن فيحاجة الىالتعلم
والدراسة » لأ الوحي كفاه مؤونة الدرس وتعبه .
لقد أخذ بولس في التطواف في الأقالم ينشىء الكنائس » ويقوم
بالدعاية ويلقي الخطب » وينشىء الرسائل » حتى كانت رسائله هي
الرسائل التعليمية بما اشتملت عليه من مبادىء في الاعتقاد » وبعض
الشرائع العملية » وقد قالوا انه قتل في اضطهادات نيرون سنة  55أو
سنة  ”15/على الخلاف ني ذلك .
صفات

بولس :

 -5ان الذي يستخلص من أحوال وأقوال بولس التي دونت في

رسائله وأعماله التي ذكرها سفر أعمال الرسل » يتبين له أنه امتاز
ثلاث صفات جعلته في الذروة من الدعاة الى المبادىء والعقائد :

الصفة الأولى  :انه كان نشيطاً دائم الحركة ذا قوى لا تكل » وذا
نفس لا تمل .

الصفة الثانية  :انه كان ألمْعياً شديد الذكاء بارع الحيلة » قوي

الفكر » يدبر الأمور لما يريد بدهاء الألعي » وذكاء الأروعي » يسدد
السهام لغاياته وماريه فيصيبها .

46

الصفة الثالفة  :أنه كان شديد التأثير في نفوس الجماهير » قوي

السيطرة على اهوائهم » قديراًعلىانتزاع الثقةبهممن يتحدث اليه .
وببذه الصفات الممتازة » وبهذه القدرة البارعة استطاع ان يجعل نفسه

حور الدعاة للمسيحية » وقطبهم » وأن يفرض ما ارتاه على المسيحيين »

فيعتنقوه ديناً » ويتخذوا قوله حجة زاعمين أنه رسالة أرسل بها » وببذه
الصفات الباهرة استطاع أن يحمل صديقه برنابا على أن يصدقه في رؤيته

المسيح » واستطاع أن يحتل المنزلة الأولى بين التلاميذ » وقد كان

بلاؤهم » وكيد الشيطان هم  .وبهذه الصفات القوية استطاع ان يحملهم
على نسيان ماضيه » وانيندغموا في شخصه حتى يصير هو كل شيء »
وهم لا يستطيعون رد قوله في الحماهير » وحتى لقد صارت المسيحية

الحاضرة مطبوعة بطابعه » منسوبة اليه » ولقد يعجب الذين درسوا

الديانات وعرفوا أحوال رجاها  ,وأدوارهم  .فيقولون  :كيف ينتقل رجل
من كفر بديانة الىاعتقاد شديد بهاطفرة » منغيرسابقتمهيد » ولكن

ذلك العجب يزول ان كان الانتقال مقصوراً علىمجرد الانتقال من الكفر

الى الايمان » فان لذلك نظائر وأشباهاً»بل العجب كل العجب ان
ينتقل شخص من الكفر المطلق بدين الى الرسالة في الدين الذي كفر
به» وناوأه وعاداه » فان ذلك ليس لهنظير وليس له مشابه » ولميعهد

ذلك في أنبياء ورسل قط  .وهذه توراة اليبود وأسفار العهد القديم التي

يؤُمن بها المسيحيون كا رووها » وكا قالوها ليذكروا لنا رسولاً بععث من

غيرأن يكون في حياته الأولى استعداد لتلقي الوحي » وصفاء نفس يجعله
أهلاً للالهام ؟ ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالته » وانه اذا ل

يكن للرسالة ارهاصات قبل تلقيها » لايكون على الأقل قبلها ماينافيها
ويناقضها » ولكن بولس أبو العجب استطاع أن يتغلب على ذلك
العجب في عصه » وأن يفرض نفسه على المسيحيين منبعده » وأن
يحملهم على نسيان العقل عندما يدرسون أقواله واراءه وتعالعه .
54

بيد أن العقل يخترق بنوره الحجب

 2ويزيل بضوئه كل أسداف

الظلم » ولو قاوم في سبيل ذلك براعة بولس وذكاءه » ولذا وجد في
العصور المسيحية من كانوا يثيرون مناقشات قوية حول أقوال بولس
منكرين هامبطلين » ونسارع فنقولمقالة القس عبد الأحد  :دان
واسيسجلويعظمرجلا انه
عيسىأميتومات» وحبىفق »
ط وأن

اليه» فلا محلللحيرة اذا قلت انالمؤسس الحقيقى للمسيحية الحاضة
مذهب الفريسيين وتلميذ احد علماء الدهر عضو مجلس صانهدرين
المدعو عمائيل  ...الذي كان يجتهد في محو اسم عيسى واتباعه من

الام » والذي رأى عدوه الناصري في السماء لامعاً داخل الأنوار وقت
الظهر امام دمشق

» اهتدى واعى باسم بولس ؛ وهو الذي وضع أساس

العيسوية »  .والقسم الأعظم مأنعمال الرسل يبحث عن سياحات
بولس الطويلة وجهوده

ومتاعبه  (2فهل هو صادق

 2النقل عن

المسيح »

والاخبار عنه ؟ للاجابة عن هذا السؤال موضعها عند الكلام في الالمام
الذي نحلوه لرسلهم » ونقد الكتب نقداً علمياً .

كتب العهد القديم والأناجيل والرسائل كتبت بالهام في اعتقادهم :
١ه- الى هنا قدبينا الكتب » وذكرنا طرفاً منحياة منشئيها »
وأحوالهم ومقدار الاختلاف في نسبة الكتب الى أصحابها » وقبل أن
ننتقل الىنقد هذه الكتب نقداً علمياً فيمتنها واسنادها » نقول  :ان
بكتب
المسيحيين يقولون أن هذه ال
هبتام
للها
اك
ا»
نكت

أي بالوحي عن

طريقالالمحام » وامهالذلك لايأتيها الباطل منبينيديها ولامنخلفها .

فهي حق وصدق ء لأنه موحى بها» وسواء فيذلك كتب العهد
1

القديم » والعهد الجديد » سواء أكانت أناجيل أم رسائل تعليمية أم
رسالة النبوة .

ولذا يقول مؤّلفو موجز تاريخ الأمة القبطية في شأن الكتاب المقدس :
« الكتاب المقدس هو مجموع الاسفار التي كتبها رجال الله القديسيون

بالهام الروح القدس في أوقات مختلفة » ,وفيها أعلن الله
مشيئته ووصاياه » وما قطعه من المواعيد » وما فرضه من المثوبة » ومافيه

ارشاد للناس وخيرهم وخلاصهم وما أتمه من عمل الفداء » ومراجعة ما
كتبه شراحهم وعلماوهم نفهم ان الالحام عندهم » هو الام في المضمون

الرئيسي » ولذا يقول هورن  ١« :اذا قيل ان الكتب المقدسة أوحى بها من

عند الله لا يراد أن كل الألفاظ والعبارات من الام الله » بل يعلم من
اختلاف محاورات المصنفين واختلاف بيائهم أنهم قد جوز لمم أن
يكتبوا »على حسب طباعهم وعاداتهم وفهومهم واستعمل علم الالهام
على طريقة استعمال العلوم الرمية » ولا يتخيل أنهم كانوا يلهمون في كل
أمريبينونه » وفي كل حكم كانوا يحكمون به ) .
اذن  ١تكن كل ألكتب المقدسة ملهمة من حيث أسلوب البيان »
ومن حيث التصرف في التعبير » ومن حيث كل ما تشتمل عليه من

معان » بل موضع الالهام فقط المعاني الرئيسية أو الرسمية » وبقية الأفكار
والمعاني على حسب

الطبائع والافهام والعادات . 0

1١7

لام

عرضنا على القارىء كلام القوم في كتبهم ( وحاولنا أن نكون

حاكين ولمنعلق عليهاولمننقدها  ,ولمننبهالىوهنها » إلااذا كان ذلك
التنبيهقدسبقاليهعلماؤهم  ,والباحثون منهم » ووجهوا هم النقد اليه »
أو كان الأمرمن

موضع الضعف

الوضوح

بحيث

يجعل البحث

يكون المرور عليه من غير تنبيه الى

غير متسق » وبعيداً عن

الانسجام

الفكري .

والآن نريد نأنتقل مالننظرة الحاكية المتغاضية الى النظرة الفاحصة
الكاشفة » ولسنا نريد أن نحصى كل أوجه النقد التى وجهت

 .فان ذلك

يحتاج بيانه الى محلدات ضخام لكفرتها » وتعدد نواحيها » وكثرة دواعيها »
ولكنا نكتفي بايراد بعضها » ونترك الباقي للاطلاع عليه في مصادره

المسيحية وغير المسيحية .

مايجب أن يكون في الكتاب الديني من صفات ليكون حجة :

لأجل أن يكون الكتاب الديني حجة  -يجب الأحذ بهعلىأنه
شريعة الله ودينه » ومجموع أوامره ونواهيه » ومصدر الاعتقاد » وأساس
الملة  -يجب أن يتوافر فيهذا الكتاب أمور :

أحدها :أن يكون الرسول الذي نسب اليه قد علم صدقه بلا ريب

ولاشك » وأن يكون قد دعم ذلك الصدق بمعجزة » أي بأمر خارق
للعادة قد تحدى به المنكرين المكذبين » وأن يشتهر أمر ذلك التحدي

وهذا الأعجاز » ويتوارثه الناس خلفاً عن سلف ٠ ويتواتر بينهم تواترا لا

يكون للانسان محال لتكذييه .

ثانيها :ألايكون ذلكالكتاب متناقضاً مضطرباً يدمبعضه بعضاً »

فلا تتعارض تعليماته » ولا تتناقض أخباره » بل يكون كل جزء منه

ل

متمماً للآخر ومكملاً له ,لأنمايكون عناللهلايختلف  ,ولايفترق »

ولايتناقض ٠ بل ان العقلاء » وفيكتبهم » يتحرون ألايتناقض قوهم ,
ثالنها  :أن يدعى ذلك الرسول أنه أوحى اليه به » ويدعم ذلك
الادعاء بالبينات

الثابتة  4وهصى المعجزات

التى بعث

مب الرسول

 43ودعا

الى كتابه على أساسها  ,ويثبت ذلك الادعاء بالخبر المتواتر » أو ينبت
رابعها  :ان تكون نسبة الكتاب الى الرسول الذي نسب اليه ثابتة
بالطريق القطعي  3بأن يثيت نسبة الكتاب الى الرسول » بحيث يتلقاه

الأحلاف عن الأسلاف  ,جيلاً بعدجيلمنغيرأي مظنة للاتتحال .

وأساس ذلك التواتر أن يروى جمع يؤمن تواطوهم على الكذب عن
جمعيؤمن تواطؤهم على الكذب  .حتى تصل الى الرسول بحيث يسمع

كل فرد من الجمعالراوي عن الجمع الذي سبقه  .والذي سبقه

كذلك  .حتى يصل .لى الرسول الذي أسند اليه الكتاب » ونسب

الي »ه ونزلبهالوحي عليه .

تطبيق هذه الشروط على كتب النصارى :
*ه -ان الكتب في الدين هي أساسه » فان لمتكن مستوفية

الشروط الاساب
لقةالطميمكن
ئنان الى صحتها كاملاً » وتطرق اليها الريب
والظن من كل جانب » وبذلك يتهدم الدين مأنساسه » ويؤتٍ من

تاعده و ي
لكو شي مذكور
فل
ييا »ن بى يكي ط
نائفة
مأ
نساطير

الأولين اكتتببا طائفة من الناس » وأدعوها ديناً » ونسبوها الشخص

معترف به » لتروج عند العامة » وتدخل في أوهامهم  .ويعتمدون على
الزمان في تمكينها في نفوسهم وقلوهم .
4:

وهل الكتب المقدسة عند النصارى سواء أكانت من كتب العهد
القديم أم العهد الجديد مستوفية هذه الشروط » فتكون ملزمة للكافة ؟.
لايزعمالنصارى أن هذهالكتبكتبهاالمسيحنفسه » حتىننظرفي

قنسوبةتها اليه » ولكن يزعمون أن الذين كتبوها رسل من بعده مبعوثون
بها» يبشرون الناس بمافيبا» فنبحث » هل هؤلاء رسل حقاً وصدقاً قد
ثبتت رسالتهم بدليل لا مجال للريب فيه ؟.

لقد قلنا أن الطريق لذلك أن يدعوا هم هذه الرسالة ويثبتوها بمعجزة

يجرمها الله عأليىدءهم » ويتحدوا الناس ليدفعوهم الى الاذعان أو ليسجلوا
عليهم الكفر بعد أن يقوم الدليل عليهم .

اننانبحث فيمراجعهم فلانجدمرجعاً صحيحاً قررأن هؤلاء ادعوا
مثل هذه الرسالة » ودعوا الناس الى الايمان بها » ومعهم البرهان عليها »
والدليل القاءم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

نعمقدنجدفي رسالة أعمال الرسل ذكراًلأخبارتلاميذ المسيح »
وأن روح القدس تجلىعلمهم » وأنهمكانوا يأتون بأمور خارقة للعادة »
سكالة
لرتل
اتب
وسماهم كا

رسلا » ففففيبهاا يذكر أن عدد الأصحاب بعد

المسيح أحد عشر » وهم  :بطرس » ويعقوب ٠ ويوحنا » وأندراوس »
وفيلبس  .وتوما  ,وبرئولاس » ومتى ٠ ويعقوب بن حلفي » ومعان
الوغييوربو»ذا أخو يعقوب  .وأن بطرس وقف وألقى في وسط التلاميذ
 الذين بلغوا نحوعشرين ومائة  -خخطبة وأنهم أمتلئوا جميعاً بروحالقدن » وتكلموا بألسنة غير ألسنتهم .

ثميذكر أن بطرس شفى أعرج من عرجه » ومات من كذب عليه ,
بعد أن كشف كذبه واحتلاسه » هو وامراته .

ذكر سفر الاعمال هذا وذكر عجائب أل بها بولس في زعمه في اخر

ذلك السفر أيضاً .
ليبشروا باسمه  .وأنهم عادوا يقولون له  « :حتى الشياطين تخضع لنا

باسمك ء فقاللهم  :رأيت الشيطان ساقطاً مثلالبرق من السماء .

وهأنذا أعطيكم سلطاناً لتدوسوا الحيات والعقارب  .وكل قوة العدو ف,لا

يضرم شيء  ,ولكن لاتفرحوا ببذالأن الأرواحتخضع لكم  .بل افرحوا

بالحرى ان اسماءم كتبت في السموات ) .

مناقشة ادعاء الاهام في سفر الأعمال :

ه -4ونريد أن نناقش سفر أعمال الرسل وانجيل لوقا في هذا المقام

لنعرف منه من هم هوْلاء الرسل  ,لميذكر سفر الأعمال أسماء العشرين
والمائة الذين ملثوا من روح القدس  .نعم انه ذكر اسماء الحواريين الاحد

عشر » وليس منهم منينسب اليه كتب أو رسائل » سوى متى
وبطرس » ويوحنا ويعقوب ويبوذا .

وقدعلمت بعض مافينسبة انجيلمتى ويوحنا اليهما  .وأما بطرس

والباقون فلهم رسائل  ,ولم يكن معترفاً بصحتها هي ورسائل يوحنا الى
سنة  457حتى أن مجمع نيقيةلميعترف بصحة نسبتها الى أصحابها .

وقد كان سنة ه. 855
واذا كان سفر الأعمال لم يذكر أسماء العشرين ولمائة » ولم يذكر
»كيف تؤمن برسالة رسل لمتعرف اسماؤهم ؟
كذلك انجيل لوقا اسماء ف

نعم كانت تذكر بعد ذلك أسماء أشخاص » ويوصفون بأمهم رسل ,

ولكن لميذكر أهم من العشرين والمائة » أمليسوا منهم .وم,ن المؤكد أن
45

بو
السل
لمي
عكندفيد

فياجيل لوقا.

الذي ذكرفي الأعمال  ,ولافيالعدد الذي ذكر

اذنلامقنعفيماجاءفيسفرالأعمال  ,ولافيانجيللوقا ,لأنهلم

يذكر أسماء هؤلاء معينين بالاسم  .ثممنهو مؤلف سفرالأعمال ؟ قالوا

انه لو
قا صاحب الانجيل  .اذك فالمصدر هو لوقا في الاثنين » ولوقا قد بينا

أنهطبيب وقيل أنهمصور  ,أو هوطبيب مصور  .فهل هو كان من

تلاميذ المسيح أو كانمنتلاميذ تلاميذه ؟ لمينبت شيء من ذلك ,

وكل ماثبت من صلته برجال المسيحية أنهكان منأصحاب أوتلاميذ

با
وسا »ذ2ن فرو
هايت
ؤهلعانء

وعن المسيح ليست رواية من شاهد

وعاين » وعلىذلك يكون السندغيرمتصل بينلوقاوالمسيح  ,أوتلاميذ

المسيح .

ال
مرسس
علرغي
ورفين :
م

لمنعرف اذن حقيقة هؤْلاهالرسل » ومن همبسند صحيح »

فضلا عنأن يكون السندقطعياً» واذاكنال ن
اعرف منهم»؛فكيف
نؤمنهم بمعجزات ؟ ان المصدر الذي ذكرالمعجزات هو نفس المصدر

الذي ذكر الرسل منغير أن يبين منهم  .وهوراولميعاين وم

يشاهد  .وعلى ذلك يكون الكلام في الالهام » وأنهم رسل ملهمون لم
ينبت
بسند يصح الاعتاد عليه  .والاطمئنان اليه» وبناء عقيدة تشرق

وت
أغرب
سع
الى
سه

.

ولكنالانكادننتبيالىالنتيجة حتى نجد منمجادلي القوم ,

والمناظرين عنهم منيزعمون أن لوقا نفسه » صاحب سفر الأعمال ,

وصاحب الاتجيل كانمنالرسل الملهمين فهو لايحتاج الىسند » لأن

ك
الك
للام
ره م
ونح

القدس الذي مل
اأه
خكوامالانه ال
ورسل
لك
»ن
/ا0

أينمعجزته التيتثبت الهامه حتى نصدق كل ما جاء فيكتابيه » ويؤمن

مؤمن ( يحترمالايمان ) بكلمااشتملا عليه؟ لميردعندهم أي شيء
ام لوقا» وأنهكاالنعمنشرين والمائة الذين ألقىفمهم بطرس
يادللعهلى
خطبته » وامتلئوا بروح القدس فيزعمه » ولميكن من السبعين الذين
أرسلهم المسيح ( © ذكر في انجيله ) واخضعوا الأرواح ؛ وأخبيهم أن

أسماءهم كتبت في السماء .

صدق بأخباره عن
لقنا»
ين بيأثنبتوا الاملو
بلا
لكإ
اذل
طفي
مسنا
ول

الرسل وأعمالهم وعن الشامهم  ,وامتلائهم بالروح القدس  .واعجازهم .

لايوجد أمامنا أي دليل يثبتون بهالام لوقا فيما كتب  .حتى كنا
رعن
لمه
اكلا
سل
نصدقه في

يلى
ل تج
هم
عذين
ال

الروح القدس » وامتلئوا

خفاصهم  ,ولاشيكاًعنأسمائهم وأعماهم .
ب »ه وانكنالأانشعر
بل لقدوجدنا منكتاب القوم الباحثين منيصرح بن لوقالميكن
من الملهمين » وأن انجيلهلميكنالامياً » وبالأولى رسالتهلمتكنبالهام »
فقد قال من المحدثين  .واطسن في المجلد الرابع كمتنابه الامحام ما
ترجمته  « :ان عدم كون تحرير لوقاالهاميا يظهر مما كتب في ديباجة
انخيله ونصها :

وا بتأليف قصة في الأمور المستيقنة عندنا كا
خنذقد
أيرو
اذا كان كث
سلمها الينا الذين كانوامنذ البدء معاينين » وخداماً للكلمة » رأيت أنا
أيضاً اذقدتتبعت كل شبيءمن الأولبتدقيق ان أكتب علىالتواللي اليك
أيها العزيز ثاوفيلس » لتعرف صحة الكلام الذي علمت به ) .

وبمثل هذا القول من أن ما كتب لوقا ليس بالحامي قال العلماء

الأقدمون من المسيحيين » فيقول أرينوس  ( :ان الأشياء تعلمها بملنغها
الينا ) .

14

لوقا صاحب سفر الأعمال لميكن ملهماً :
 -55لم يكن اذن لوقاملهماً » لأنه لايوجد دليل ينبت الطامه »

أن مقدمةانجيلهكمقدمةرمالتتهدل علىأنه
لي
مكن ملهما »ً ولأن

الثقات من العلماء الأقدمين موحادثين يقررون أنه

يكن ملهماً فيما

كتب » بل كتب ما تعلم  ,ولقن  ,لاماأوحىاليه به وأهم .

واذا
كانت رسالة الأعمال هي المصدر المثبت امام الرسل وامتلائهم

بالروح ال
فقديسك»ون

ذلك الم
صصد
لر ق
ادحفق
يدته

للاعتّاد عليه :

مللهأمناهمً.يكونهذماتكصللهعاللىسفندربضينصلوحقةوالنتسلبامةيمذوااألسمنسديحء ولألوقاليمكن
الىلوق »ا وفيتلك

الصحة كلام سنثبته فيموضعه من بحثنا ان شاءالله .

يس عندن
ا اذن دليلنقلي عندهم ينبت رسالة من يسمونهم رسلاً,

وينبت معهمأنهمكتبوابالالفام »حتى يعتبركلامهم وحياًأوحى به ,

وجب تصدي
قه وقبوله » ولانجد من الكتب مايؤيدهذه الدعوى ويثبتها»

بل
ان راجعنا هذه الكتابات لا نجد أن كتابها يدعون لأنفسهم أنبم

رسل » ماعدا رسائل بولس  ,ولميكن من تلاميذ المسيح الأحدعدر
بالاجماع  .ولا من تلاميذه العشرين والمائة » ولا املنسبعين الذين
ذكرهم لوقا .

وقد رأينا برطرسسافليتيه يقدمهما بأنه رسول يسواعلمسيح  ,ولم

ي
ذكر لنفسه وصف الرسالة المطلقة عنالله  .ولانجد في عباراتهم مايدل
علىأ
نهمكتبواماكتبوا بالالمام » إلارسائل بولس »؛فهو الذي يذكر في

رسائله أنهيتكلمعنالله» وأحياناً يقولأنهيتكلممن نفسه .

واذن فلنا أن نقول أن اصحاب هذه الكتب وال
يرسا
دئلعلا
ون
لأنفسهم الرسالة والالحام إلا بولس الذي كباناتلصملتسهيحية علىما
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سفر الأعمال » وقد علمت قرة الاستدلال به » والاعتاد عليه في
دعوى الاهام ليست محل اجماع المسيحيين :

7ه -ونيالحق ان دعوىالهام الرسل فيكلماكتبوالمتكنبحل
انجلترا قالوا في مؤلف كتبوه( 22ان الذين قالوا ان كل قول مندرج في

 0المقدسة الحامى لا يقدرون أن يثبتوا دعراهمبسهولة » ثم قالوا :
ايه
الهامياً » قلنا المسائل » ا  2والأخبار بالحوادث الاتية الىه
أصل الملة المسيحية  -لا ينفك الالهام عنها و.أما الحالات الأحرى فكان
حفظ

الحواريين كافياً لبيانها ). 1

وترى منهذا أن بعض العلماء لايرون أن كلمافي كتب العهد
ولكن هناك من يقول  :انهيشلكفىأصلالاغامفي »؛ا فهذا عانم
مسيحي يقاللهريس يقول ناقلاًحاكياً بعض أقوالالمتقدمين ٠ : ان
تكلموا في كون الكتب المقدسة الهامية » وقالواانه يوجد في
الناس قد
أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم أغلاط » واختلافات » فمثلاً اذا
قوبلت الآيات 9١ »  ١٠من الاضحاح العاشر من متى » و ١١ من
الاصضحاح الثالث عشر ماننجيل مرقس اذا قوبلت هذه الآيات بالايات
اللست التيفيسفر الأعمال في اصحاحه الغالث والعشرين يظهر ذلك

الاحتلاف جلياً « .قيل أيضاً ان الحواريين ما كان يرى بعضهم بعضاً

كك
525
) 4اليسابي كلوبيديا برتنبيكا .

صاحب

وحي 5 .

يظهرهذا من مباحثهم في محفل أورشلم » ومن

الزام بولس لبطرس » وقيلأيضاًأن المسيحيين

القدماء ما كانوا يعتقدونهم

منزهين
عن الخطأ ؛ :لأمبم في بعض الأيْقات تعرضوا له ) .

ولقدقطع بعضالعلماء بآن بعض هذه الكتب ليس منالانهامفي
شيء فاجيل متى على قول القدماء من المسيحيين

٠ وقول جمهور

المتأخر نين الذين قالواانه كتب باللسان العبرافي م أسلفنا من القول » قد
قالواأن أصله فقد  .وترجمته ليست بالانهام .

ويقول استادلن وغيره أن انجيل يوحنا ليس بالام » وجميع رسائل
يوحنا ليست بالهام على رأي فرقة لوجين ٠ وكذلك الرسالة الثانية

لبطرس » ورسالة يبووذراس»الة يعقوب ٠ والرسالة الثانية والثالثة

ليوحنا » ورؤياه البوى  -كل ذلك عند الأكثرين ليس بالهام » وكان ش
كذلك الى سنة  5ميلادية ) .
دعوى الاهام باطلة ممن يدعيها :

-

ومهما يكن اختلافهم بالنسبة لكونها ملهمة كلها أو

ب
عضها ) وطريق الامهام » فادعاء الامحام على فرض اتفاقهم عليه ليبس له
منالبينات مايثبته » ولامن الأدلةما
يقيم ادعاءه »

ونحننطاليهم

بالدليل .
وكانيصحلناأن نقف موقف امانعمنعاًمجردا  ً.نطاليهمبالدليل

حتى يقيموه» ولكنتتميماًللبحثوتعريفاًللحقائق نثبت أن دعوى
الالحام با
أطلة
سامنسها

البينات قائمة ضد
ك
ذهال»

٠ء ليس لعدم أقامة الدليل عليها » بل لأن
لأا لو كانت بالهام من اليله
قك
و)لون

لكانت صادقة فيكلماأخبريت به » وم واجد الباطلمنفذاًينفذ منه
اليها » ولميكن عنمةمحلل
تكذيبها » ولكانت متفقة غيرمختلفة » ولمتكن

لحل

متضاربة بأي نوع من أنواعالتضارب
لأنها جميعاً صادرة عن

 4وذلك لوحدة من صدرت عنه

واحد  4وان اختلف

)

الناطقون مها  2ولكنا.وجدنا

بينها اختلافات من أوجه عدة » ووجدنا فيها أخباراً تناقض ما علم في

التاريخوكان مشهوراً فيه» ولنذكر بعض هذه الأمُور علىسبيل القثيل لا

التضارب بين كتب

العهد الجديد :

(أ) أيولمقااك منأوجه اختلاف الأناجيل في الأمر الواحد الذي
شل ا ل

ا

الاعجلافمنسة أوجهذكرها الشيخبحمة الل اندي في
لأناجيل يد

كتابه اظهار الحق فقال :
-1

ى أن يوسف بن يعقوب »ءوفي لوقا أنهابنهالي .
فيمت

لي

منمتى أن عيسبى من أولادسليمان بن داود علمهم السلام »
يعلم

 يعلم منمتى أن جميع اباءالمسيح من داودالىجلاء بابلسلاطينمشهورون » ومن لوقا أنهم ليسوا بسلاطين ولا مشهورين غير داود
وناثان .

 -4يعلم منمتى أن سلتائيل ؛بن بكينا » ومن لوقا ان سلتاثيل ابن
نيري .

و_ -يعلممنمتى أن اسم ابنزربايل أبيبود » ومنلوقاأن اسمهريسا :
والععجر٠ أنأسماء بني زيل مكتوبة ففييالباب الثالث من السفر

ريسا كل مهم :اغلط .

 1منداود الىالمسيح علههما السلام ستةوعشرون جيلاًعلىمابين
متى © وواحدوأربعون جيلاًعلىماذكرلوقا.
ه

ذه أوجه اختلاف ستةفينسب المسيح عليه السلام وهو نسب

يوسف النجار  .الذي كان رجل مريم ؟ تذكر الاناجيل »٠ وهذا

الاحت
لاف الذي يعترف به المسيحيون » ولا يجدون مناصاً من الاقرار به

يدل على أمرين :
احلثما  :أن أحد الانجلين دلميكن بالمام بيقين » اذا فرضنا أن

أحدهما صادق والآخر كاذب » فالكاذب لا شك لميكن بالهام  ,وإلا

كان الاله الذي أوحى به كاذباً » وذلك لا يليق بحسب بداهة العقل 

ولاكانالصحيح منهماغيرمتعينفالشكيردعلىالاثنين» حتىيثبت
الصحيح ؛ ويقوم الدليل على صدقه دون الآخر  ,ومع هذا الشك لا

يمكن الاعتقاد بأن ثمة الحاماً  .لأن الشك ان اعترى الأصل زال
الاعتقاد .

ثانههما  :أن انجيلمتىلميكنمعروفاًللوق ,ا أي أمنهتلدمياكرنساً

معروفاً لدىالعلماء في المسيحية  .معأن تدوي,ن لبيمتييق قدو

انجيلوقابأكثرمنعشرين سنةعلىماعليهجمهورهم  ولوكانلوقا
يعرفهلراجعه  .وماوقعفي الخطأ الذيوقعفيه .أو علىالأقل ما
خالفه» واذال يمكن معروفاًلدى علماء الومسحيحويةار»ييها ورسلها ,
فلاب .د أنهلميكن معروفاًقط ,أو بعبارةأصرح » ربمالميكن موجوداً
قط
لامناص منهذاإلاأن نقولان لوقاكانيعرفه .واطلععلى
حديث النسب فيه » وخالفهعل
ى بينة منه» لأنهلم يصدقه  .وعلى ذلك

لايكونلوقامعترفاً برسالة متى  .والايحاء اليه» وأن ماكتبهلايأتيه
١١

وخلاصة القول في ذلك أن تلك المخالفة تنج احدى اثنتين  :ما ألا

يكون انجيل متى معروفاًللرسول لوقا » وذلك يقتضي ألا يكون موجوداً .
واما أن يكون موجوداً يعرفه لوقا » ولكن لا يعترف به مصدراً صادق

الرواية  .واحدى القضيتين لازمة حتماً » ولكن لا يعترف المسيحيون

مناقشة الفريسيين تقدمت اليه امرأة » ابنتها مريضة بالجنون تطلب
مهنناك ؛ وانصرف الى نواحى صور صيداء  .واذا امرأة كنعانية خارجة
خوم صرحت اليهقائلة  :ارحمني ياسيدي يا ابنداود » أبنتي
من تلك الت

مجنونة جداً » فلم يجبها بكلمة » فتقدم تلاميذه وطلبوا اليهقائلين :
اصرفها  8لامها تصيح وراءنا  .ونجي ء هذه القصة

 5الاصحاح الثامن

صور وصيداء » ودخل بيتاًوهويريد الايعلمبهأحد » فلميقدر ان

يخنفيلأ امرأةكانبابنتهاروحنجس سمعت به » فأنت وخرت عند

قدوميكها»نت امرأةأميةوفيجنسيتها فينيقية سورية © .
ففيهذا النصيبين جنس الرأةبأنهافينيقيةسورية » وأنماأمية
لست منالمهود » وفيالأولى توصف بأنها كنعانية أي ليست فينيقية »

فأييما الأحرى بالقبول ؟ لاشك أنه لايمكن أن تكون الروايتاد صادقتين
مع أا » بل لابدأن تكون احداهما كاذبةوليستبالهاممنالله» لأناللهلا

يكذب » واذا كانت احداهما ليست صادقة بيقين » وكاذبة بيقين » وم
يدر أيتهما الكاذبة المفتراة » فالشك اذن ملازم الاثنتين لا ينفصل

عنبما » حتىنتبين الصدق من الكذب »ءولاسبيل الىذلك » ولايمكن
للا

أن نثبتلأنْهما الهاماًمعهذا الشك الملازم الذي لاسبيلالى ازالته .
(ج) وقد اختلف خبر القبض على المسيح محاكمته في متى عن
يوحنا » ففي متى جاءفيذلك بالاصحاح السادس والعشرين مانصه :
وفيماهويتكلم » واذايبوذا واحدمنالاثنى عشر قد جاء » ومعه جمع

كثير بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب » والذي
سوكوه
مه
أبله
أسلمه أعطاهم علامة قائلاً ١ : الذي أق

فللوقت تقدم

الى يسوع ؟ وقال السلام ياسيدي وقبله » فقال يسوع ياصاحب لاذا

جعت ؟ حيئئذ تقدموا » وألقوا الأيْادي على يسوع وأمسكوه » هذاما
جاءفيمتى » وجاءفييوحنا فيهذا المقاممانصه  « :فأخذ يبوذا الجند

وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل
ومصاببح وسلاح فخرج يسوع  ,وهوعالمبكلمايأني» وقاللهم:
من تطلبون ؟أجابوه  :يسوعالناصري » قال لهم :انيأناهو ء وكان

بوذا مسلمه أيضاً واقفاًمعهم» فلماقالهماني أناهورجعواال اىلوراء
وسقطوا على الأْض » فسأهم أيضاً من تطلبون ؟ فقالوا يسوع
الناصري  .أجاب يسوع قدقلت لكم  :أنيأناهوء فانكنم
:ن الذين أعطيتني
تطلبونني فدعوا هيؤلذاءهبون ليمم القول الذي قاله ا
لمأهلك أحدا ) .
ي
ذهو
لذا
ان يهو
وترى هنا اختلافاً بينا ً,بايلنروايتين » فمتى يقول  :ا

أعلمهمبالمسيحبالعلامةالتياتفق معهمعليها» وهيتقبيله» ويوحنا
يقول  :ان المسيح هو الذي قدم نفسه وكفى يبوذا مئونة التعريف » ولا
شك ان ذلك الاحتلاف البين في رواية حادثة واحدة يجعل احدى
الروايتين كاذبة والثانية صادقة » والكاذبة ليست بالهام » فاحداهما ليست

باغا »م وذ سبل المىعرفتهافيثبت الكف ايلروايتين٠
٠6.6

وحبسه  ,ثم محاكمته وصلبه في زعم النصارى  .ثمقيامته منقبره » يجد

الأاخختلابفافريها اختلافاً بيناً»ولوكان بعض هذا الاختلاف في
هما
تبتت
دما ث
اهم
هي در
شف
بدان
شهادة اثنين يشه

دعوى » ولا انتصر

بها حق .

هيا
بف
خصحة
ولتراجع الأناجيل فيهذا المقام لتعرف مقدار ال

,

ولتعرف مقدار ما في دعوى الالمهام لكاتبيها عند كتابتها من حق »

فلاشك أن ذلك الاختلاف الذي لا يمكن التوفيق بين متناقضه يودي

الىأن تلك الأناجيل يأنيبا الشك من كل جانب » يأتيبا منبين
يديها » ومن خلفها  فلا يمكن أن تكون الحاما من حكم حميد .
ق أينهفقد
و»
فلب
وان ذلك الاختلاف  .فيما أحاط بمسألة الص
الثقة بالأناجيل » هو أيضاًيجعل خبرالصلب عند القارىء الخالي الذهن
الذيلميكن في ذهنه قبلالقراءة ماينفيه أويثبته موضع الشك الذي
يرجح فيه الرد على القبول » والتكذيب على التصديق .
(د)

فت
لم »
تزعمه
خلى
ايح ع
وفي موت يبوذا الذي خان المس

روايةمتىعنرواية لوقافيسفر أعمال الرسل  .فمتى يقول  :انهخنق

نفسه ومات » كاجاءفي الاصحاح السابع والعشرين .

ولوقايقولفيسفرالأعمال  :انهخرعلى وجهه  ,وانشق بطنه »
فانسكبت احشاؤه كلها ومات .

ولاشك أن بين الروايتين اختلافاً » لأن الموت بالخنق غير الموت بشق
البطن » ولابد أن تكون احداهما على الأقل كاذبة  .ولكنها غيرمعلومة »
فيتطرق الشك الى الأخرى فيردان معاً » ولا يمكن أن تكونا بالهام أو لا
لعك الشك الايمان بآن كلتيهما بالهام .
ذن م
يمك
(ه) قد اشتمل بعض هذه الكتب على أخبار لو صحت لكانت
6.5

معلومة مشهورة

في التاريخ يعرفها الخاص والعام  2ولدونتها كتب التاريخ

على أنهاحوادث مفردة عجيبة في الدهر  .ولكن لميردلهاذكر في
تب .
كلك
لن ت
اام
التاريخ » ولميعرف الناس أمرها إل

هذامتى يقولعند صلب المسيح وقيامته  :فصرخ يسوع بصوت
عظم وأسلمٍالروح » واذا حجاب الميكل قد انشق الى اثنين من فوق الى
أسفل ١ والأرض ترلزلت » والصخور تشققت » والقبور تفتحت » وقام

كثير من أجساد القديسين الراقدين » وخرجوا من القبور بعد قيامته »
ودخلوا المدينة المقدسة » وظهروا لكثيرين  .وأما قائد المائة والذين معه

يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة » وماكان » خافوا جودقااًل»وا  :حقاً
كان هذا ابن الله ) .

وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدونها التاريمخ العام الذي لميشر الى

المسيح بكلمة » ولو صحت أيضاً لآمن الرومان واليبود » الصخور
تتشقق  ,ولْأْضِ تزلزل » والأموات ينشرون » ويسيرون على الأرض »
وبراهم الكثيرون » ويبقى بعد ذلك مساغ لانكار » ولكن لمترد أخبار
بايمان أحد من اليهبود على أثر تلك البينات الباهرات .

ولقد جزم العلامة المسبيحي نورتن بكذب هذه الحكاية » وقال في

تكذييها  « :هذه الحكاية كاذبة والغالب ان أمثال هذه الحكاية كانت

رائجة في اليبود بعد خراب أورشلم  .فألحعلداً كتب هذه الحكاية في
النسخة العبرانية » وأدخلها الكتاب في المتن » وهذا المتن في يد المترجم
فترجمها  5وجدها ) .

ونقول  :لعلكثيراًممافيالمتنأصلهفيالحاشية ثمنقلخطأفي

المتن » واذا كان الأمر كذلك » فكيف يكون هذا الكتاب وأشباهه
مصدراً لاعتقاد جازم » وايمان بدين » وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب
/ا١٠١

بحواشيه الدخيلة غيرالمعلومة منمتنه الأصيل » هوبالهام منالله العلي
القدير ؟! ولكن ني العام عقول تقبل ذلك .

:م يقيمون غواشي تمنع
اولنه
بايدلأناهمننصاف هذه العقول ان نق

نورها أنيكشف عن موضع الضعف فيها فهيلاتقبله علىنوروبينة »
8ه-

هذه بعض المتناقضات بين هذه الكتب بعضها مع بعض

وبعض مناقضتها للعقل والمدون في التاريخ » وانا نحيل القارىء في هذا
يخ رحمة الله المندي  :فقد أنىبأكثر من
شحق
لال
لار
المقام الىكتاباظه

مائةاختلاف بينهذه الكتب ؛ وجبهبهامناظريه » فلميحيرواجواباً»
ويسلتمطيعوا خطابا » ولسنا نريد أن ننقلها برمتها مفنلهيرجع القارىء
اليه » فسيجد الغريب .

التناقض بينهبا مبطل لادعاء الاغهام وبيان انكارهم لبعضها ثم
اعترافهم به :

واذا كانت هذه الكتب متناقضة متضاربة يلحق الكذب كلها في

جملتهاواجزائها عندمناقشتها فهي اذن ليستبالهام » ويكفي هذا بطلاناً
لمدعاهم  5الالحام .

واننسبةهذه الكتب الىمننسبت اليهمعلىمافيها» وعلىأنهافي
ذاتها ليست حجة » هي موضع شك كثير » فانه ليس لهم سند متصل
يصل هذه الكتب في أقدم العصور التي عرفت فيها  -بالكاتبين لها,
فهي لمتعرف معرفة كاملة قبل مجمع نيقية الذي كان فيسنة "5١ » وم

يجيء ذكرلهاقبل ذلك إلا علىلسان أرينيوس سنة ١٠٠7 وكليمنس
ةلس 5١5

.

ذلكجميعم يعترف
رنه»ا فان
ل انججم نعبقية م يعترفيكيم
55

د
وو
70

 ١-برسالة بولس الى العبرانيين. 

 -9ورسالة بطرس الثانية .
"ا  -4 .ورسالة يوحنا الثانية والثالثة .

وهر-سالة يعقوب .
 -5ورسالة يهوذا .
 -ورؤيا يوحنا التي تسمى « الكتاب النبوي ) ولم يحكم بصحة .

هذه الكتب إلافيمجمع لوديسيا سنة . 4157

يها
بتها
تسب
اين
لسنكد ف
انقطاع ال

:

فقبل سنة  457لميعترف بصحة هذهالرسائل السبع ١ وقبل سنة

كمن
تل

الكتب كلها معروفة أو مختصة بذلك التقديس .واخر

كتاب من هذه الكتب كتب فيالقرن الأول » فبين آخر كتبهم تدويناً

فويزمعمعهمرف»ته والاعتراف بهأكثرمنخمس وعشرين سنةومائتين

هب باللب
يدةذما
لهأممحنداث فيهذه الم
اعب
لراوي يرويها و»قد وق
ويضيع الرشد » وينسبى المرء معهكل شيء » وان الكتب نفسها لمتسلم
من الاضطهاد  .فقد أصدر أحد أباطرة الروم سنة ١٠7 أمرا بهدم

»احراق الكتب » وعدم اجتاع المسيحيين لأداء عباداتهم »
الكنائس و
فنفذ الولاةالأمر» فهدمواالكنائس ٠ وحرقوا الكتب  ,وأتواعلىكلما
بهدموتريقا»ونسبقالطىم
نيوعثبادةوكت ٠
المسيحينم ب
أنه أخفى كتاباً عذبوه عذاباً شديداً » حتى يعلنه فيحرق

ومنقبل ومنبعدأنزلوا البلاء بعلمائهم » فماتركواعالمامنهمبالديانة
إلا قتلوه » وكان الولاة يتفننون في طرق ابادة المسيحية من الوجود » أبادوا

العلماء حتىلايوجد منيرشد اليها » ويتوارث العلمبها .وأبادوا الكتب
حتى لا تحفظ تلك الديانة فايلصدور أو السطور .
ولاشك أن ذلك الاضطهاد الذي دام الى صدر القرن الرابع يجعل

الكتب التي رويتقبل ذلك موضع شك فينسبتها ال قىائليها» حتى

يقوم دليلعلى صحة تلكالنسبة » ولميقيمواأي دليل » لأن السند
منقطعبينهاوبينمنتنسب الههم » والحبلبينهموبينهاغيرمتصلبأوهى
رهىء
ا مع
قئن
اذيليطم
أنواع الاتصال » لان السند المتصل ال

لكتاب »

فيغلب على ظنه أنهصادق النسبة لمن نسب اليه » هو أن يروى ثقة عن

ثقةمثله» حتى يصلالسند الىمن لقىالمؤلف فيقول  :سمعتهمنه» أو
تلقيته عنه » أوقرأته عليه كاترى في أحاديث رسول الله مويل و.يكون
كل راو من تلك السلسلة المتصلة حلقاتها عدلاً ثقة » ضابطاً حافظاً :

واذا كان السند غير متصل بين ذيوع هذه الكتب واشتهارها » وبين
قائليها » فقد ذاعت بعد سنة  » 5155ومن نسبت اليهم كتابتها كانوا في

وسط واخر القرن الأول» فالعقل يتشكك فيهذه النسبة » ولايقبت مع
ديحجاةنة
لون
الشك كتاب يك

.

هذه كتبهم » اعتقدوا أنهاكتبت بالهام منكتابها » ولميقيموا أي
يهاه»ما يثبت أب
َك  2وباراستها ؛يتبين التناقضب
 3على دعوى

موازنة قس بين أحاديث الرسول َه وكتببم من حيث الرواية :

موازنة بين روايته » ورواية أحاديث رسول الله عله » فقال  « :ان الذي
يطالع ديباجة بشارة لوقا يستعيد الى ذاكرته ديباجة الأحاديث في
1١٠

الإسلام » غير أنه اذا تشاببت الديباجتان في بعض الأوجه » فان أوجه
الخلاف تفوق بكثير أوجه الشبه » فمن أوجه الشبه :
أ) أن بشارة لوقا والأحاديث كلاهما ترجمة حياة » وأقوال مؤسس لدين
واسع الانتشار

ب) ان الذين كتبوها أخذوها عن أقوال مسلمة اليهم .
الى هنا فقط تنتبي أوجه الشبه » أو تبتدىء زاوية الانفراج تتسع الى

أ ) فالأحاديث النبوية كتبها اناس أحذوها عن أناس آخرين » وهؤلاء
الاخرون أخذوها عن التابعين  +وهؤْلاء أحذوها عن الصحابة »
والتبرمتىتنقلبينالابدي الكثرةامترجبكثيرمنالتراب » ان لم
يتحول ترابا ؛ ولكن لوقا أخذها عن شهود عيان ممنرأوا المسيح 

وخدموا انجيله .

ن
ك»
لتها
انة » وما افة الأحبار إلا روا
وة ع
ربوي
ب) نقلت الأحاديث الن
سيرة المسيح سجلها مؤرخون محققون للأمور المتيقنة عندهم .

كانت مهمة كتبة سية نبيالإسلام جمع الأحاديث وتكديسها ,
لكييظفروابأكبرعددممكن » وكانتمهمةلوقاالقحيصالعلمي
إذ كان هو طبيباً عملياً  3علمياً دقيقاً .

بيان ما في كلامه من زيف

:

 -0١هذا نص ما كتبه ذلك القس في الموازنة بين أحاديث الرسول

نه وانجيللوقا» ونحننقرهفيأن أوجه الاعتلاف تنفرج زاويتها »حتى
.نشعت
لا يتلا المتشامبان بعدها » وا

الحق الخالص من كل مويه )

والصدق الخاللي من كل تزوير فقل انهلا تشابه بينهما » كخطين متوازيين

١

اىديث أامليعبلشيارة المنسوبة للوقا ؟
حعل
للاأف ي
ااحت
ولكن أذلك ال
هنانختلف مع القس  ,فهويزعمأن ذلكالانعتلاف يعليبشارةلوق ؛ا
ويفقد الثقة أحاديث الرسول » وهو لكي يؤيد هذا الزعم يأقِ بامحاسن

فيسميها مساوىء » ويعرض لما يوجب الفثقيةز.عمه دليل نقيضها »

وهو في هذا كمن يزعم قبح الشمس في نورها الرائع » وضوئها
الساطع » وقبح القمر في صفائه  .وانبلاجه فيظلمة الليل الهم » ثم
يستعين في تقبيح انحاسن الى التشبيبات والاخيلة والرموز » كشان
المموهين دائماً » عندما يحاولون طمس المعقول ورد المقبول  .ومعارضة ما
تنتجه بدائة العقول » والمنطق المستقهم .
يقول ان الأحاديث كتبها ناس عن ناس حتى يصلوا الى التابعين »

فالصحابة » وبشارة لوقا أخذها عن شهود عاينوا » ويرى أن رواية بشارة

لوقا هي المثلى » ورواية الأحاديث ليست المثلى  .ويستدل على ذلك بأن
»أي دليل
التبر متى تنقل بين الأيدي أمترج بالتراب أو تحول الى تراب ف
هذا ؟ ومن أي أبواب الأقيسة المنطقية » ومن أي أشكاها ؟ ان ذلك
ليسمنالمنطق فيشيء » ولايمتاليهبدسب » بللانستطيع أن نقول
ان ذلك قياس خطالبي » لان الاقيسة الخطابية » وان كانت ظنية لا

تناقض العقل » ولا تكذب على البدائة » ولكنا مع ذلك نناقش ذلك
الاستدلال .

ان أحاديث الرسول رويت بسند متصل  .وذلك عيبها في زعم هذا

الكاتب » وبشارة لوقالمترو بسند متصل » وذلك حسنها و»اذا قاللك

قائل  :اينماتنبتبهأنهروي عنشهودعاينوا » ومنهمهؤلاء الذين
عاينوا وأخبروه ؟ ولماذا لميتولوا هم التدوين » وهم أولى بذلك » وكلامهم

أحرى بالتصديق ؟ فلا جواب عنده بلاريب .

فأيتها العقول المستقيمة » أي الخبرين أحرى بالقبول » خبر من ذكر
؟١1١

ته
اينله »
دوع
ع٠
وتقوى
فىلعانن العدل المعروف بالصدق وال
أنه رو
مشهورة » وصدقه معروف  .أم خبرمنذكرلك أنهروي عمن عاينولم

يبينمنهو ء ولميخبرعنه؟ فلمنعرف أهوثقةمقبولالروايةأم هوغير

ثقة كيهوذا الأسخريوطي ؟ ان اقصى ما يقال هو أن لوقا نقل عن
بولس » لأنهكانرفيقاًلهفيبعض أسفاره » ولكنبولس نفسهلميكن
من تلاميذ المسيح الذين عاينوا وشاهدوا بل كان في صدر حياته حربا
هم البلاءأكؤّساً » والشرألواناً»فهو رياحوتاج الى
ابأقً »
ذوال
ايهم
عل
منيوثقه » ان ادعى أن لوقا روى عنه » وذلك مالميقله حضرة القس .

ولننتقل الى مناقشة تشبيه الذي ذكره دليلاً  :ان التبر اذا انتقل الى
أيد تستطيع صيانته وحياطته  -تحفظه من التراب » وتصونه من

الاحتلاط بهوتميطعنه كلمايخالط جوفهريهزد»اد بهذا الحفظ بريقاً
وصفاء  .ان أحاديث الرسول َيِه نقلها ثقات صانوها وحفظوها »

ولكن يظهر أن القس يأبى فيمناقشته إلاأن يخالف كل معقول » حتى

يكون كلكلامه متفقاًمعالباعث عليه والداعي اليه» فيزعم أن التبرقد

يتحول الى تراب اذا تناقلته الأبدي .
مهتلم أن
ل.
عغرب
فأيها الناس » ويأيها العرب والعجم » ويأيها ال

الذهب يتحول الى تراب » ولكن القس المرشد الرشيد يقول ذلك
فصدقوه وكذبوا العقل والحس والمشاهدة .
ثممن الذي روى لناتلك البشارة عنلوقا؟ ان السند يجب أن يكون

معروفاًحتىلوق .ا قبلأن نتعرفالنسبة بين لوقاوالمسيح » ان بشارةلوقا

كتبتكايزعمالنصارى في العشرةالسابعةبعدالمسبحمنغيرأن يعينوا
الزمن تعييناًدقيقاً ٠ ولكن لم يرد في التاريخ » ولا على ألسنة الرؤساء
رت الأناجيل الأربعة على
ذ١كثم
والقسيسين أي ذكرلهاالىسنة٠٠
لسان اثنينمن العلماء فقط من سنة ١٠٠ الى سنة  » 889ولمنعرف
0#

أهذه» لايلالمدنة 8الآنهي لني جاء ذكرهاعل لىلسان
وهي فترة طويلة .

ولكن معكلهذا ,يستحسن القس إبراهم سعيد تلك الحال » فقد

زينت له فرآها الأمر الحسن الجدير بالثقة  .ورأى غيها الأّمر القبيح
الجدير بالرد  .وهلنطالب ذا رمدأن يفتح عينيه فيضوء الشمس  .أو
نطالب من فقد حاسة الشم أن يدرك أريم الزهر » وعرف الطيب » أو
نطالب مأنيفت منه المشاعر أن يكون صادق الحس دقيق الشعور .

 -5ولتنتقل الى الفرق الثاني الذي ذكره معلياً لبشارته » ومنزلاً
بأحاديث نبيناعليه الصلاة والسلام يقول  :نقلت الأحاديث عطنريق

»ا سيرة المسيح فقد سجلها مؤرخون
رواة » وما آفة الأخبار إلا رواتها أم
محققون للأمور المتيقنة عندهم .

هذاماذكرهبنصهتقريباً» وهويبينأرجحية أخبار أناجيله عنسيرة

المسيح بأنها رواها التاريخ » أما عن السنة فرواية رواة » وآفة الأخبار
رواتها » ولا نريد مناقشة تلك الكلمة العامية التافهة ( افة الأحبار

رواتها » فانهالاتصلح مقدمة لدليل علمي » ولوأن طالباممنتلقواالعلم
عليناقالهالعركنا أذنه وأسررنا اليه أن رواة الأخبار الذين هم افاتها إنما هم
الكاذيون  .أما الصادقون العادلون » فليسوا آفاتها بل حملتها » وإلا ما

صحت شهادة » ولاقبل القضاء بينات » ولاثبتت حقوق » ولاأدين
متهم » ولا برىء بريء .
ثيقمول ان اناجيله سجلها مؤرخون محققون » فكيف نسميهم ؟ أرواة
رووا عن غيرهم ؟ ان كانوا كذلك  .فقد سجل على سيرته ما عده

قبيحاًعندغيره» وانكانوا ميؤرتخيعنرلفموه بطريق الرواية » بباللنقش
١15

نماته
طوفي
تارب»أ
سأحج
اى ال
عل

بطون الآثار » فأي أثر هذا وجدوا تلك

الأناجيل منقوشة عليه » ومدونة فيه» وأثبت التحقيق العلمي أنها ترجع
الىعصرالمسيح » وأنههو الذي ألقاها  ,أو أن تلاميذه دونوها عنه ؟ .
إن أخبار التاريختثبت بأحد أمرين » أمابالرواة يروون » أو بالآثار .

ينقبون فيها » ويتعرفونها منها » لم تثبت الأناجيل بواحد من الأمرين »
| فليست ثمة روايةلهاولارواة» وهمينزهونها عن ذلك » ولا اثار تنطق

بوهتاع»لن خبها فهي أذن يرفضها التاريخ  ,ولايمكن أن يسجلها
مؤرخون محققون قط  ,وانالتاريخ لايعرف ها ذكرا إلامنمجمع نيقية

أوبعده  .فهي مسندة الىثمانية عشر وثلاثمائة اجتمعوا فينيقية :
وليست محققة النسبة لغيرهم بل بعضها ليس محقق النسبة عندهم » وبين
رون
شمس
عخ
وسيح
هؤلاء وبين الم

سونثةلاتمائة ؟؟ وبعد هؤلاء المجتمعين

تناقلها الرواةعنهم » واناغضب ذلك حضرة القس » وان ذلكالمجمع
لنافيهكلام » سنقوله في موضعه .
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ولننتقل املىناقشة الفرق الثالث الذي ظنه رافعاً مؤرخيه الى

مرتبة الثقة » يقول  :كاكانت مهمة كتبة سيةالنبيعَُ الجمع »
ليظفروا بأكبر عدد من الأحاديث  .أمامهمةلوقا » فقد كانت التحقيق

والتقحيص » وهنانرى القس أخذيجدبعدالهزل » ويقولبعدالهذر ,
ولكنه اذ ابتدأ بجد قد كذب وأعظم الفرية علىأحاديث نبينا » وادعى

علىبشارة لوقاماليس فيها » فأيتحقيق علمي فيها » وأيتمحيص

اشتملت عليه ؟ انها لا تفترق عن غيرها من حيث اشتاهها على أمور
غربية » وأشياء عجيبة » لم يبين لنارأيهفيا» بل كان قاصاً ككل

لقصاص ء فا بوفعهاناه كام
نس +ا لأنسه اليمهوض شعلك
كبير » ولميتفق الكتاب على شخصه  5بينا » ولميتفقوا علىأنهكان
25

طبيباً » بلمنهم من قال انهكان مصوراً » وعلى ذلك تكون دعواه
١1١6

التمحيص في بشارة لوقالاتؤيدها ما دون فيها » ولاتؤيدها نسبتها الى
لوقا .

ولننتقلبعدذلكالىردافترائه» وكذبهعلىأحاديث النبيَي »
فان المطلع على أخبار رواتها العدول » وما كتب في صحاحهم يتبين له

أنبم ماكان همهم الجمع » بل كان همهم التنقيب والبحث » فانهم ما
كانوا يروون كل ما يتلقون » بل يختارون الصادق بما يتلقون » وان الذي

يرفضون كان أضعاف ما يقبلون وينقلون » لأنهم كانوا يتحرون الصدق
ليتميز الخبيث من الطيب » وان الصحابة كانوايتبمون من يكثر من

»ف يقول
كي
فاهد
الرواية خشية أن يخبر عن الرسول بغير مارأى وش

ذلك الرجل على غير علم » أو محرفاًالكلم عنمواضعه ١ : ان رواة
الأحاديث كان همهم الجمع )  .كلا انهم كانوا ينقدون ما يروون »
ينقدون السند ألا » فلا يقبلون إلا من الرواة الذين اشتهر صدقهم

وضبطهم وفهمهم لا يحملون ويروون »٠ وينقدون متن الحديث
تىاب
ك عل
لنه
ارضو
فيع

اتبلرسمننة واستفاضت باهلأخبار » وما
وما أش

علم منهذا الدينبالضرورة  :فانلميخالفها بعدأن روى بسند متصل
»د أن همس في
ناًري
مكون معندول كان مقبولاً » وإلاكان مرودود

حضاديث ورفض
اهلم لأبع
أذن حضة القس الرشيد بأأنسمبناب رد

نسبتها الىالرسول عليه الصلاة والسلام  -عدم موافقتها للعقل » فهل له
أن يطبق ذلك النقد على أناجيله ورسائله ؟ اناننصح لهأن يفعل » لان
نريد له المدى  .لاالضلال » والرشد لا الغي » وهي نية نحتسبها
عند الله .

نظرة في الوحي في الإسلام والوحي في المسيحية :
-4

نريد اننختممناقشتنا لذلك القسيس بمناقشة كلمة ذكرها :

وهي التفرقة بين الوحي في الإسلام والوحي في المسيحية  .فيقول عن
الملدل

الوحي في الإسلام  « :أن الوحي في الإسلام هو التجرد عن كل ثبيء
انساني » وتلاوة ما يسمونه اللوح المحفوظ ولكن الوحي في المسيحية يجمع

بين العنصر البشري والعنصر الإممي أي الملهمات الألهية تتجسد في لباس
لغوي بشري » لتكون مفهومة لدى الناس الذين تبلغ الهم » فالكلمة

المعلنةالمكتوبة فيالإنجيل هيرمزلكلمة الله» الوحي المعلن لناحقالله.
من أجل هذا يعتقد المسيحيون أن الوحي بالروح القدس لياحرم على
الموحى اليهم استخدام الوسائل البشرية الاجتهادية الممكنة لديهم ولا يرفع

عن الكاتب مسكولية الاجتهاد » والتحقيق والتدقيق » هذا بخلاف
الاعلانات امحتوى عليبا كتاب الوحى التى لا تتدخل فيبا مواهب
الكاتب الطبيعية ب»ل هي من الله أوولااخًراً » كالنبوات المتفرقة في كل
أجزاء الكتاب المقدس » وسفر الرؤيا » .

معنى الوحي :
هذه كلمته » ونريد قبلأن نتعرف من تلك الكلمة معنى الوحي في

ومحى به
كتبهم أن نسارع الى بيانوحياللهلنبيهعَييُهِقسمان :يقس

على أنهكلاماللهتعالت كلماته » ولهذا يكون المعنى والتعبير لله جلت
ام الذينك » ردحالامين .
يلقراث
قدرن »ه وذلككاف ا

صحيسافي مه
ليرف الشلام /يكن
 ١إذة كلهعي
وكان عليه أن يتحرى قبل أن يكتب » ولكنه لم يفعل .

حي
ولى
لل ا
انتق
ولن

بالكتب عندهم » وهذامانريد أن نتأخذ العلمبه

عنه » وعساه يبدينا الى ما نعرف به محض

1١1/

الحق المبين .

ات
م هي
ليست
كيل ل
هيوقول اكنلمات الانج

الروح القدس التي

ألهمها رسلهم » سواء في ذلك كل كتبهم » فالعبارة فيهاللكاتب »
وليست للروح القدس الذي يلهم رسلهم بما يكتبون فيما يزعمون » ثم
تنقسم كتبهم بعد ذلك الى قسمين  :قسم هو وحي لا تدخل فيه

المواهب الطبيعية بالتصرف فيه بأي نأونعموناع التصرف ء وهوما
يسمى بالنبوات عندهم  .والقسم الثاني تتصرف فيه مواهب الكاتب »

وفي هذا القسم لا يرفع عن الكاتب ما يوجبه عليه التحقيق والتدقيق
والاجتباد .

ونظرة فاحصة الى هذا القول ترينا أن الامام قد أحذ يضوّل أمره »

وتتواضع دعواه » خخصوصاً بالنسبة للأناجيل » لأنهاليست بكتب نبوة
كالرؤيا » ولميتخللها كلام الله» "ميفعل بولس في رسائله » اذ كان
يزعم أحياناً أنهيتكلم عنالله » وأحياناً يقول أنهيتكلم منعنده ,

فالأناجيل ليست فيها اذنتلك النبوات » وعلى ذلك يكون للمواهب
الطبيعية البشرية دخل فيكتابتها » ويتحملون تبعة الاجتهاد فيهاوالتدقيق
واتقحيص » ومنيتحمل تبعة عمل ينسب اليه  .وعلى ذلك قديتوارد
جأتعهلىادهم وتدقيقهم بتمحيصهم » فيكون من أخبارهم ما
اخط
ال
صادف التحقيق فيهالصواب » وماعرض له الخطأ » وكيف تكون بعد
ذلك بالهام أووحي ؟ وكيف تكون مقدسة لايأتيهاالباطل منبينيديها
ولا من خلفها ؟ واذن فد أتواعلى دعوى الالهام بالنقض فلا الهام في

الأناجيل اذن .

هذهكلمتنا فيكتبهمتحرينافيباأن نكتبهاك|كتبهاالمسيحيون »
ونوجه منالنقد ما وجهوا  ,وذلك لكي ننصف القوم .
ولقد ألقيناعليها نظرة فاحصة لنواتم بينأخبارها الختلفة » ونجمع بين
الأقوال المتضاربة » ونشير الى احكلمعقل المستقيم عليها » أهي صالحة
١14

لفبمنشر وأهل العلم » أم
ل بوهف الاألو
لأن تكون مصدر دين يتأدين

غير صالحة ؟.
ان كتاب كل دين هوو الأصلوالدعامةوالأساس » فاذا كانن غير
الاهنبارءوقدأصل »ه ول يعدشيا فًي الأديانمتكواً.
بى

ولننتقل بعد ذلك الى عقيدة المسيحيين » وبعض شرائعهم  5جاءت

باهات
للككتب التي علمت أمرها .
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تبيم
النصرانية ماهي عند النصارى وكفي
العقهيدة :

ه -جاء في كتاب سوسنة سليمان » لنوفل بن نعمة الله بن
جرجس النصراني أن « عقيدة النصارى التي لا تختلف بالنسبة لها
لاوإييهميان بإله
انيق
جهمع ال
مين
لب
اذي
الكنائس »وهي أصل الدستور ال
واحد آب واحد » ضابط الكل » خالق السماء والأأض  .كلمايرى وما

ولر
هقب
دلأب
لمنا
الود
وع الابن الوحيد المو
يحدس»
لوايبرىر»ب وا
مننور الل .ه إلهحق من إله حق  ,مولد غيرمخلوق » مساو للأب في
الجوهر » الذي بهكان كل ثبيء والذي من أجلنانحن البشر » ومن أجل

خخطايانا نزل منالسماء » وتجسدمنالروح القدس  ,ومنمريمالعذراء
تأنس » وصلب عناعلىعهد بيلاطس ٠ وتألموقبر» وقاماملنأموات في
اليوم الثالث على ما في الكتب  .وصعد الى السماء وجلس على يمين

اولرسبي»أقي بمجد » ليدين الأحياء والأمُوات » ولافناءلملكهوالايمان
لمانب
انبثق
بالروح القدس الرب المحبي الم

» الذي هومعالابن يسجد

له » ويمجد  .الناطق بالانبياء )
جووهر
هذا ه

العقيدة ولبها الذي لااختلاف فيه » وني هذا الكلام

أيهاميحتاج الىفضل بيان » وانامستعينون فيتوضيحه بماكتبوه هم ,
لانتزيد عليهم بقول  ,ولانفرض عليهم فهمنا » ولكي نكون صادقٍ
الحكاية لكل أقوالههم من غير أي تحريف ».والذي يستفاد منهذا أن
أساس العقيدة يقثوملعالىثة عناصر :

:ليث والايمان بثلاثة أقانم .
العنصر االألولتث
والعنصر الثافي  :صلب المسيح فداء عن الخليقة وقيامه من قبره )

والعنصر الثالث  :أنه يدين الأحياء والأموات .
ولنتكلم عن كل واحدة من هذه العناصر :

عقي دة التنليث :
 -5قال الدكتور بوست في تاريخ الكتاب المقدس  « :طبيعة الله

عبارة عن ثلاثة أقاننم متساوية  :الله الآب  ,والله لابن » والله الروح
القدس  .فالى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن » والى الابن الفداء » والى
ويفهم من هذا أن الأقانم الثلاثة عناصر متلازمة لذات الخالق .
التوراة والتناليث :

وقدفسرهذا المعنى القس بوطر في رسالة صغيرة » سماها الأصول
والفروع » واليك ماجاءفيها ( :بعدماخلقاللهالعالم» وتوج خايقته

بالانسان لبث حينا من الدهر لا يعلن له سوى ما يختص بوحدانيته » ”م

يتبين ذلك منالتوراة » على أنهلايزال المدقق يرى بين سطورها اشارات

أيةن»ك
لحدان
وراء الو

اذا قرأت فيها بامعان تجد هذه العبارات :

كلمة الله » أو حكمة الله » أو روح القدس » ولميعلم مننزلت

الهم التوراة ماتكنه هذه الكلمات منالمعاني » لأنهلميكن قد أنى

الوقت المعين الذي قصد الله فيهايضاحها على وجه الكمال والتفصيل »
ومع ذلك فمن يقرأ التوراةفيضوءالانجيل يقف علىالمعنى المراد » اذ
يجدها تشير الى أقانمفي اللاهوت  « .ثملماجاء المسيح الى العالم أرانا
وق
بتعالمه وأعماله المدونة فيالانجيل أن لهنسبة سرية أزلية الى التلهف»
الادراك » ونراه مسمى في أسفار اليبود  « :كلمة الله و)هي ذات العبارة
١7

المعلنةفي التوراة » ثملماصعد الى السماء أرسل روحاً » ليسكن بين

المؤمنين » وقدتبين أن لهذا الروح أيضاًنسبة أزليةالى افللاهئقة » م
للابن » ويسمى الروح القدس » .وهو ذات العبارة المعلنة في التوراة م

ذكرنا » وثماتقدمنعلمبجلاءأن المسمى بكلمةاللهوالمسمى بروحاللهفي

نصوص التوراة هماالمسيح  .والروح القدس الامذكلورا
اننفجييل » فما
نحتاليهالتوراةصرح به الانجيل كل التصريح  ,وانوحدة الجوهرلا
يناقضها تعددالأقانم » وكل من أنارللهذهنهوفتح قلبهفهمالكتاب
اللقدسلايقدرأن يفسرالكلمةبمجردأمرمنالله أو قول مفرد  ,ولا
يفسر الروح بالقوة التأثيرية ٠ بل لابد له أن يعلم أن في اللاهوت ثلاثة

انممتساوين في الكمالات الالية» ومتازينفيالاسموالعمل » والكلمة

والروح القدس اثنان منهم » ويدعى الأقنوم الأول الآب ويظهر من هذه

التسمية أنهمصدر كل الأشياء ومرجعها  .وأن نسبته للكلمة ليست

صورية بل شخصية حقيقية » ويمثل للأفهام محبته الفائقة » وحكمته

الرائعة » ويدعى الأقنوم الثاني الكلمة » لأنه يعلن مشيئته بعبارة وافية »

وأنه وسيط امخابرة بيناللهواولنايسد»عى أيضاً الابن» لأنهيمثلالعقل
نسبةالمحبة » والوحدة بينه وبين أبيه» وطاعته الكاملة لمشيكته » والقييز

بين نسبته هو الى أبيه » ونسبة كل الأشياء اليه » ويدعى الأقنوم الثالث

الروح القدس » الدلالة على النسبة بينه وبين الاب والابن » وعلى عمله

في تنوير أرواح البشر » وحثهم على طاعته )
الجن لا يعنى به الولادة البشرية :

وبناءعلىماتقدميظهر جلياًان عبارةالابنللاتاشير كافهم بعضهم

خطأ الىولادة بشرية » ولكنها تصف سرية فاأئققة ب
نيونم وآخر في

اللاهوت الواحد » واذا أراد الله أن يفهمنا تلك النسبةلمتكن عبارة

أن
اسب
لامن
بن للد
الال
لةحعل
بىة وال
ووحد
اةلفي
أالذ
مات
ا»
نة للمشورة
"١

الاهية  2وأما من حيث

ارلادةالبشرية فالله منزه عنها » لأجل هذه

الكلمةالالية أن في الاميثلتاثة ان؛عحسب نص الكلمة الأزلية »
ونجد كاتب هذا الكلدميحاول ثلاث محاولات :

أولاها  :اثبات أن التوراة وجد فيها أصل التثليث » لوحت به ولم

 ٠تصرح » وأشارت اليه » ولم توضح .
:ن في اللاهوت ثلاثة أقانم » وهي في شعببا متغايرة وان
وثانيها أ
كانت في جوهرها غير متغايرة .

:ن العلاقة بين الاب والابن ليست ولادة بشرية » بل هي
وثالثها أ
علاقة المحبة والاتحاد في الجوهر .

ولقد كان بيان ذلك المعنى أوضح من هذا البيان في قول القس
إبراهم سعيد في تفسير بشارة لوقا » فقد جاء فيه تفسير معنى كلمة ابن

العلى التي جاءت فيأنجيل لوقا مانصه  « :يليق أن نوضح بكلمات
اب(ن العلى » أو ابن الله » فلم يقصد بهاولادة
براد
موجزة المعنى الم
عن
اايقالعادة
لهوم يقصدبهم
ال »
ولد
لقيل
هإلا
دانية مناللو
طبيعية

رالصفرإل
حيثالكبو
من
افرقفةى امقام
للهوم يتصدبهت
عامة

الزمنية ولافيالجوهر » لكنه تعبير يكشف لنا عمق المحبة السرية التي بين

المسيح والله » وهي محبة متبادلة » وما المحبة التي بين الاب والابن

الطبيعيين سوى أثرمنآثارها » وشعاع ضغيل منبهاءأنوارها » ويرادبها
اظهار المسيح لنا أنه الشخص الوحيد الذي حاز رضا الله » وأطاع
وصاياه » فقبل الموت موت الصليب » لذلك يقول الله فيه « :هذا ابنى
*١7

الحبيب ال
سذيربه
رت »السهمعوا ) وقد تكررت هذه العبارة عدة مرات

مدة خدمة المسيح على الأْض لأنه تمم ارادة الله في الفداء » ويراد بها
اظهار التشابه والتماثل في الذات » وني الصفات وفيٍ الجوهر »  5يكون

بينالابوالابن الطبيعيين » فقيل عنالمسيح انهبهاءمجدالله» ورسم
جوهره » وقال هو عن نفسه  :من راني رأى الآب ء أناوالآاب واحدء

ويراد +ها دوام شخصية المسيح باعتباره الوارث لكل شيء الذي منهوبهله

كل الأشياء » وقد يراد بها معان كثيرة غير معدودة يقصر دون أدراكها
العقل ) .

الثالوث أشخاص متغايرة » وإن كان وجودها متلازماً :
 -7وني هذا التفسير » والتفسير الذي سبقه يبدو بجلاء أن

شخصية الابنغيرالاب » وكذلك روح القدس  .ولكن هل يدخل في
الأقنوم الثاني جسده وروحه ؟ جاء في كتاب خلاصة تاريخ المسيحية في

مصر ١ : كنيستنا المستقيمة الرأي التي تسلمت أيمائها من كيرلس
 :الحبشية ء «الأأمنية والسريانية

وديسقوروس  .ومعها الكنائس

والارُوذكسية تعتقد أن ذات الله واحدة مثلثة الأقانم » أقنوم الآب »
وأقنوم الابن » وأقنوم الروح القدس » وأن الأقنوم الثاني أي أقنوم الاين
تجسد من الروح القدس » ومن مريم العذراء » مصيراً هذا الجسد معه
واحداً وحدة ذاتية جوهرية منزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة »
بريئة من الانفصال » وببذا الاتحاد صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من
طبيعتين » ومشيكة واحدة ) .

وتعتقد الكنيسة اليونانية الأربُوذْكسية والكنيسة الكاثوليكية بأن للأقنوم
الوثان
ميشطبي
يعتكينئتين » ومن هذا نرى أن الكنائس كلها تعتقد

التثليث » وهذا هو موضع اتفاق  .ول
اكنلمو
خضع
لاف بينها هو

العنصر الالمي في المسيح  .أهو الجسد الذي تكون من الروح القدس
١5

ومشيئة واحدة أم أن أ

الثاني!له طبيعتان ومشيتان ِ.

 -4ومن هذا كله يفهم أن المسيحيين على اختلافهم يعتقدون أن
في اللاهوت ثلاثة يعبدون » وعباراتهم تفيد بمقتضاها انهممتغايرون وان

اتحدوا في الجوهر والقدم » والصفات » «التشابه بيهم كامل » ولكن

كتابهميحاولون أن يجعلوهم جميعاً أقانم لشيء واحد ٠ وبعبارة صريحة
بحاولون الجمع بين التثليث والوحدانية » ولكن عند هذه امحاولة تستغلق

فكرةالتثليث » وتصير بعيدة عن التصور  5 .هي في ذاتها مستحيلة
التصديق » وان كتاءبهمأنفسهم يعتقدون أنها بعيدة التصور عند هذه
مح
ااولة » لأن من أصعب الأشياء الجمع ببين الوحدانية والتثليث .

فنرى صاحب رسالة الأصول والفرو ع بعد بيان عقيدة التثليث »

يقول ١ : قد فهمناذلكعلىقدر طاقةعقولنا » ونرجو أن نفهمه فهماً

أكثر جلاء في المستقبل » حين ينكشف لنا الحجاب عن كل ما في
السموات وما في الأض »وأما في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه
كفاية » أي أن عقيدة التثليث لا يمكن أن تنكشف للنفس على وجهها
يلاء لهايوم القيامة » وذلك حق ء فانهم ليعالمون
أتجل
إل
شى ك
ااي
لومت
حقيقتها إلا يوم يتحاسبهم اللهعليها .

لماذا يحاولون الجمع بايلنوحدانية والتغليث :

ولاذا شغف النصارى بكر التوحيد بجوار التثليث » أو على الأقل

يجتبد بعضهم فيبيان أنهلامنافاة بينهما ؟ لعل الذي يدفعهم الىذلك
هو اعتبارهم التوراة كتابا مقدسا عندهم » وهي تصرح بالتوحيد 
وتدعواليه » وتحثعليه » وتنبىعن الشرك بكل شعبه  .وكل أحواله »
بلتدعو الىالبراءة منالمشركين أيناكانوا » وحيئا ثقفوا .
"١

فهميبتهدون أولاًفيأن يستنبطوا مننصوصها مايحملونه على

الاشارة الى التثليث ك
»عبارة « كلمة الله )أو عبارة « روح القدس ) .

وثانياً  :يحاولون أن يرجعوا التثليث الى الوحدانية » لتلتقي التوراة مع
الانجيل فيقربوا التوراة الهم بتحميل عباراتها ما لا تحتمل ٠ ويقربوا
عقائدهم من التوراة بتضمين ثالوثهم معنى التوحيد » وان كا
انيهو
ضا

لياحتمل ذلك » ولعل ذلك تتميم للفلسفة الرومانية التي كانت تحاول

الجمع بينمسيحية المسيح عليه السلام » ووثنية الوروتمانور»اة المهود بما
تحمل من وحدانية ظاهرة لاشيةفيها » إلاالتجسيد » أومايوهمه في
بعض عباراتها .

 4ولقد م 0اكتاب المسيحية في أثبات أن عقيدة التثليث
وألوهية المسيح قد وردت بها كتبهم المقدسة » ويسندونها الى آياتها » سواء

أكثنتمنكتبمهدالقد ؛م أم من كبالمهدالبدي»د فيقول
صاحب كتاب الاصول والفروع  :أ١ما الآيات الالحية التي تنبت
لاهوت المسيج فهي كثيرة جداء  6المقام نكتفي باقتباس شيء
يسير» فمن أقوالهتعالىبلسان أشعياء النبي ١ : هاالعذراءتحبل » وتلد
أبنا » وتدعو اسمهعمانوثيل ( أياللهمعنا) » وقوله١ : كأنهيولدلنا
ولد

ونعطىابنأ» وتكونالرياسةعلىكتفه :ويدعى اسمهعجيباً » مشي الا
قديرا » أباأبدياًرئيس السلام )  :أشعياً لا 415 :و.5 : 09
ك0عماده وتجليه على اخيلشهد

؟م واا

له لله من

السماء

بصوت

ه.

وي
يشهودحله
نا الرسول قائ
الالًب
:فديء كان الكلمة والكلمة كان
عندالل »ه وكانالكلمةالل .ه .كلشيءبهكان  .وبغيولميكنشيء
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والكلمة صار جسداً » وحلبيننا» ورأينامجدهمجدأً» كاللوحيد من
الاب مملوءا نعمة وحقا  .يوحنا ١  ١ :و” و .4
وقال المسيح نفسه  :أناوالآب واحد » يوحنا ١٠ 0 :و"ق»ال له
أحد تلاميذه  « :ربيوالمهي ) يوحنا ١٠7 857 :وقبل منه السجود  .وم

يونخهعلىدعوته الها» ولاسأله رئيس الكهنة » وقالله  :أستحلفك بالله
الحي أن تقول لنا  :هل أنتالمسيح ابنالله؟ أجابه المسيح على
الحلف  ( :أناهو ) قال متى  5” : ”5بمرقس 8١  75” :ء وحينا
»ذلك بيناكان
ركب بحر الجليل أظهر طبيعتى لاهوته وناسوته الكليتين و

نائماً هاجت الرياح » واضطربت الأمواج » فقام من النوم وأسكتها .
ورته
سظه
اأ
نومه
فصار هدوء عظم » متى  703 - 5+ : 6فبن

)

وبتسكينه الأمُواج والرياح أظهر لاهوته » .
ويقول صاحب ذلك الكتاب في أقنوم روح القدس ١ : ومن حيث

أقنومية الروح القدس فظاهر من كلمة الله » لأن أشعياء يقول :
( ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه » فتحول لم عدواً» وهوحاربهم )»
أشعياء " ١١٠ : .

وا روح الله القدس » ومن المعلوم أنه ان
تلسحز:نلا
ويقول الرسول بو
كانللروح قوة» أو صفة » أو شيءمنالأشياء غيرالعاقلةلايمكن أن
يحرن » أو يفرح أبداً  :فلابد أن يكون أقنوماً .
ثم نفر.في سفر الأعمال أن الروح قال للرسول ١ : أفرزوا الى برنابا
وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه ) .
ال
ملثفي
أترس
وهكذا يس

هذا الاستدلال الى أن يقول  « :وقيل عن

أعمال الله أنها أعمال الروح هو الذي خلق العالم » ويجدد النفوس »

والمولودمنامولود منالله» ويحيى أجسادنا الميتة» وهوعلىكل شنيء
قدير ) .
١

وفضلاً عما ذكر نجد في الكتاب أن الحقوق والصفات الآلهية تنسب
على سواء الى كل من الاب والابن والروح القدس .
ولكل منهم تقدم العبادة وهم متساوون ومتحدون » ”ا نرى في
دستورية المعمودية  ( :عمدوا باسم الاب والابن وروح القدس ) » متى

 ١١»١5 :ةكربلا«و ةيلوسرلا ةمعنانبر عوسي حيسملا » ةبحمو ةكربو
الروح ال
جقدمسيمع
عكم
ثاب

) .

هذه هي استدلالاهم من كتبهم لاثبات عقيدة التثليث »

والابراء علدا » وأثبات سندها منتلك الكتب » قد أطلنافينقلها
عنهم  واقتطعناها منعباراتهم بنصها  ,ولمنتصرف فيها أي نوع من
أنواع التصرف في البيان خشية التزيد عليهم » وخشية أن يودي التصرف

فيالتعبير الىالتغييرفيالفكرة » وترى أنهملميعتمدوا فيأثباتتلك
العقيدة علىأي دليلعقلي » بلكل اعتادهم علىماعندهم مننقل
يحملونه من أثقال المعاني ما تنوء به العبارات  .ولا تحتمله أبعد
الواشا
أرات
نه
»م اذا حاولوا أن يرابطو
لاتقضثيةليث بالعقل حاولوا جهد
الطاقة أن يجعلواالعقل يستسيغها فيتصوره » ويحسون أن العقللايكاد
يستسيغ ذلك التصور » وقدنقلنالكمنعبارتهم مايفيد ذلك » فأرجع

اليه .
واذا كانت حاولاتيم تصوبر اقضيةف ا
دجهدنهم » وكشي ما

يطيقون » فكيف يستطيعون أن يجعلوا منبدائة العقل ما يحملة على
تص
دعما
ون والاقتناع بمايقولون » لذلك لميحاولوا يأتنجهوا الى
يديق

العقل لاثبات قضيتهم من بدهياته » فان ذلك ليس في قدرة أحد »ءاذ
ليس فيقدرة أحدمنالبشر جمعالنقيضين فيقرن » «التوفيق بين
ال
واضقداضدي»تهم والبدهيات العقلية نقيضان لياجتمعان .
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ونرى أن اعقادهم علىالنقللايغنيمن الحقشيئاً» لأن شروط

الانتاج فياستدلالهم غيرمستوفاة » اذ ترى أانلتعلبكارات التي عثروا
علمهافيكتبهملاتفيدعلىوجه القطعمايريدون » بل قد تفيدبأبعد
أنواعالاحتالات » أو باحتال قر
ويبم»ن

الم
قعلو
ومافي
عد

الاستدلال أن

الاحتال اذا دخل الاستدلال أبطله » وكل أدلتهم ينفذ الاحتال اليها من
كل جانب  .هذا وان الاستدلال بكت
يبهم
صيف
ديدقمن
ها

وهي ذاتها

يعروها النقدالعلمي فيسندها  ,وفيمتنهامنكلناحية » فهيفيذاتها
فيحاجة الى دفاع طويللاثباتها » وقدبيناذلك كله فيموضعه من
بحثنا .
صلب المسيح فداء عن الخليقة :

١ا- ولنترك الآن الحديث في عقيدة التثليث » ولكن يجب قبل
تركهامؤقناًأننشيرال أىن التثليثل ي
مرد دفعة واحدةعلىالمسيحية ,
بل تودعليهاشيئافًشيثا»ً الأىن أعلننبائياً
عن غداليتهمفي ماية
القن
الرابع ا
لميلادي » وسنبين ذلك كله فضل بيان في تاريخ المجامع

المسيحية » وأسباب أنعقادها » وقراراتها » ومداها في موضعه من هذا

اولبلحثنت»كلم الاآلنعفينصر الث
عاني
نم
انصر العقيدة المسيحية ,

وهي صلب المسيح فداء عن الخليقة » وقدأشرنا اليهااجمالاًمنقبل .
يقولون في هذا  :ان اللهمن صفاته المحبة» حتى لقدجاء فيالكتب

اللقدسة
عندهم ١ : اللهمحبة» ومحبةاللهظهرت في تدبيرهطريق الخلاص
للعالم » لان
١العالممن عهد سقوط ادم في الخطيئة » وهبوطه هووبنيهالى

الدنيا» مبتعد عنالله بسبب تلك الخطيئة » ولكناللهمن فرطمحبته

ونفيعضمته رأى أن يقربه اليهبعدهذا الابتعاد ف»أرسل هذه الغاية ابنه

الوحيد الى العالم ؛» ليخلص العالم »و»قد جااء
نفجييل لوقا  « :وان ابن

الانسان قدجاءلكي يطلب »,ويخلص ماقدهلك  ,فبمحبته ورحمته
اخدل

قدصنعطريقاًللخلاص » لهذاكانالمسيحهوالذييكفرعنخطايا
لعالى» وبين عدله ورخت 2
العام» ٠وه رو الوسيعةلذي وق ينعبةا ت

ما اقترف أبوهم » ولكن باقتران العدلبالرحمة  ولتوصيط الىالوحيد
وقبوله للتكفير عن خطايا الخلق قرب الناس من الرب بعد الابتعاد ؛ وقل

كان التكفير الذي قام به المسيح هوالصلبء لهذا صلب » ورضى الله
بله
صلكلقب
قبره » ويقولون أنهكان قد انبا بذ

.

جاء ف انجيل متى في الفقرة التي بعد بيان الصلب  ( :اجتمع

رؤساء الكهنة والفريسيون الى بيلاطس قائلين  :ياسيد » قدتذكرنا أن

ذلكالمضل قال وهوحي  :انيبعدثلاثةأيامأقوم» فمربضبطالقير
الى اليوم الثالث » لكلا يأتي تلاميذه ليلاً » ويسرقوه » ويقولوا للشعب انه

قام من الأموات فتكون الضلالة الأخية أشر من الأولى ف»قال لهم

بيلاطس  :عندم حراس » أذهبوا » واضبطوه  5تعلمون » فمضوا
وضبطوا القبربين أن ظهوره كان بينتلاميذه .
ذاكرت أناجيلهم » ولكنها
وقد قام من القبر بعد ثلاثة أيام ك
اختلفت في تفصيل القيام » ف فممةتى ذكر أنهظهرفي الجليل » ولوقا ذكر

ألظهه فري الهوديةليلمما
أ طه فر أويشلي ويا ذكر
لهابمينيذه
تور
ومرقس بين أن ظه

.

وقد ذكر القس إبراهم سعيد توفيقاً بين هذا الاختلاف فقال :
( اجمع البشيرون الأربعة على تقدير هذه الحقيقة  .ليس المسيح في

القبر» لأنهقامماقال» لكن كلا منهم كتب عن القيامة وظهور
المسيحللتلاميذ من وجهة نظره الخاصة » متى كتب عن ظهور المسيح

فيالجليل » لأنه كتب عن المسيح الملك ».ولوقا كتب عن ظهوره في
ل

أورشلم » لأنهكتبعنالمسيح مخلص جميع الأمممبتدثاًمن أورشلم »
ويوحنا كتب عن ظهورهفياليبوديةوالجليل لأنهكتبعنالمسيح ابن
الله الا
ابدي
ل ص
دخر
هر
؛ ومرقس كتب عن ظهور المسيح للتلاميذ في
فترات منقطعة » ليشدد عزائمهم للقيام بالخدمة التي تنتظرهم » لأنه

كتب عن المسيح الذي جاء ليخدم البشرية » ويرفعها الى مستوى

الكمال  .كل هذا لكي يوقع البشيرون الأبعة نعمة مشعبة متنوعة

العناصر لأنشودة القيامة امجيدة » فلئن تنوعت روايتهم » إلا أنها لا
تتناقض ) .

وهذا أشبه بالتعلات التي لا تناقش  .ولا تقوى أمام النظر المنطقي
المستقيم » ولكنهاتقب
لفيالخطابيات » فهيكالزهرة ترىوتشم » ولكن
 ١تعر »
ك وذلكأن هذا التوفيق يقومعلى قضيتين

:

احداهما  :أن كلاثبيل
كتبلغرضمعينل ي
اضملفي عمومهما
كتب لهالانجيل الآخر .

وثانهما  :أن كلا ذكرالمكان الذييتفق معغرضه » واذنفلا

اخ
اتلا
لفخفبير

.

وهذا الكلام فيهنظرفيمقدمته ونتيجته » وذلك لأنهلوكانمتى

كتب يخبرعنالمسيح املك ,ولوقاعن المسيح امخلص » وهكذالكان

اكنلجيل مغايرا للأناجيل الأحرى تمام الممغبايراةين
»اً تلمهام المباينة 

لأنه يكتبفيموضوع بخالفمايكتب في اهلآخر» وانكانالشخص

واحدا » كأن يكتب كتاب عن شخص بارز في السياسة والقانون .
فكاتب يكتب عنه سياسياً » وآخر يكتب قانونياًفالموضوع يختلف ,

وان كانالشخص متحداً ,ولكنالا
نج فدي الأناجيلف م
ىجبوعها ذلك

التغاير» وعلىفرض تسليم تلك القضية لانستطيع أن نسلم القضية
ضفن

انخلص » وهكذا  .فلماذا اخعتصت هذه بالملك وتلك بالخلاص ؟ ان
ذلك التخصيص تحكم لا يعتمد على منطق » وعلى فرض صحة
المقدمتين » فانالنتيجة لاتنبني عليهما » لأن النتيجة اختللاف ذكر

اال»فشأحهدود يقول  :انهراهفي
الأْكنة فيحادثة معينة والشهادة به
الجليل » واخر يشهد بوجوده
يشهد بوجوده

بين التلاميذ في فترات متقطعة ١ وثالث

أورشليم » واذااختلف الشهود في مكان حادثة معينة
في

كان اختلافهم سبباً للظنة في الشهادة واتهام الشهود فيبا » ولكن قيل أن

المسيح ظهر في الأمكنة التي ذكرت » بيدأن كلا ذكرمارأى » وم

يكن رآهفيهاجميعاًكانالكلام مستقيماً » ولكن يكون معناه أن كل
انجيللميذكرحال المسيحكاملة » ويحتمل أن يكون الجميعلميذكروها
كاملة على هذا الأساس » ور نوا قد نسوا حظا مماذكروا به .

المسيسح يدين ويحاسب :

لا الميمكثالمسيح بعدقيامتههذه التي يعتقدها المسيحيون إلا

أربعين يوماً» ثمارتفعبعدهاال اىلسماء وجلس بجوارالربفي زعمهم »

وسيأتيليدين الناسيوم القيامة» يحاسب كل انسانعلىمافعلوقال:

ان خياً فخياً» وان شراًفشراً  .وله بهذا الملك الأبدي » فلافناء

لملكه » فهم يقولون  :ان اللهقدأقا يموماًسيدينفيهسكانهذهالأض
بيسوع المسيح ؛ء لأنالآب في زعمهم لايدينأحداً» بل قدأعطى
ذلك للابن » فأعطاه سلطان أن يدين الانسان » لأنه ابن الانسان
أيضاً» لابدأن يظهرالناس جميعاًأمامكرسيالمسيح » لينال كل واحد
جزاء ماكان قد صنع » خياً أو شرا » هذه عقيدتهم .
فقد جاء في انجيل يوحنا  « :الحقأقوللكم » انه تأنيساعة » وهي

الآن » حينيسمع الأموات صوت ابنالل »ه والسامعون يحيون » لأنهم
ضن

أن الآبلهحياةني ذاته » كذلك أعطىالابنأن تكونلهحياةفي
ذاته » وأعطاءه سلطاناً أن يدين أيضاً » لأنه ابن الانسان » لا تعجبوا
منهذافانهتأني ساعة فيهايسمعجميعالذينفيالقبور صوته» فيخرج

الذين فعلو الصالحات الى قيامة الحياة » والذين عملوا السيئات الى قيامة

العف

غير

جز
من
يخي ٠  5ليع أن ء ميت

عادلة لأنيلا أطلب مشيئتي » بلمشيئة الاب الذي أرسلني . 0

الاضحاح الخامس .

وج
راءسافيلة بولس الثانية الى أهل كورنثوس  « :لاد اجنمنياعاً
نظهرأمامكرسيالمسيح »لينالكلواحدمناما
كانبالجسد » بحسب

ما صنع » خير كان أمشرا » ( راجع الاصحاح الخامس منهذهالرسالة) .
وج
راء
سافي
لة بولس الى أهل تسالوفيكي ١ : ان الذين يضايقونكم

يجازيهم ضيقاً» وايآعالذين تنضايقون  -راحةمعنا» عنداستعلان الرب
يسوع معملائكة قوته » في نارهيب معطياً نقمتهللذينلايعرفون الله

ويتعجب منه في جميع الموؤمنين ) .

فهذه النصوص جميعها تبين بجلاء أن الذي سيحاسب الناس ,
وتجازههمبمافعلوا» الخيربمثلهوالشر كذلك  .انماهوالمسيح فينظرهم .

مقام الصليب في المسيحية

:

 -7ليارتفع تقديس الصليب الى مرتبة العقائد السابقة » لأَن
تلك العقائد أساس المسيحية  .أماالصليب فليس لهذلك الحظ  .وان
ينين

كان شعارهم » وموضع تقديس الأكثرين  .ولذا كان حمله علامة على
اتباع المسيح .

جاءفيانجيللوقا « :وقالللجميع ان أرادأحد أنيأتيورانيفليدكر
نفسه » ويحمل صليبه كل يومويتبعي ) .

شمع»ار بانكار اولنافسقت»فاء أثر
وحمل الصليب  يقول كتاابه
دي»هم
اصهم
واءفمخل
لس»ير ور
واناكار
المسيح في هذا ال

.

يشرح بشارةلوقاللقس إبراهم سعيد : ان آثارقدميالمعلم
جاءف

تعين طريق خطوات التلاميذ لأنه وان كان المسيح قد صلب عنا فقال في

صلبه  ( :قد أكمل »)لكنا قد أصبحنا بحكم صلبه عناتحت التزام
شعي لأن نكون شركاء المسيح اللمتألم» ان شركتنا الشرعية املعمسيح

المصلوب ينبغي أن ترافقها وتدعمها شركة اختيارية فعلية معه » ان صلب

المسيحمعناه ماتعنا ولكن صليب كل مؤمن معناه  « :موت النفس
عن .الأنانية وحب الذات ) وخلاصة هذه الذات هي النفس الأمارة
يتنيبغي أن تخضيها» وستأسها
بالسوء » هي تلك الارادة المتمردة ال

م أايدأناءب ما يد أن بتا
ديس
س فقو"لكولاحل
طامةال »
رب » انه منأوجب واجبات كلمسيحي أن يحملصليبهمختاراأطائعا
أن التعبيريحمل صليبه مستعار منالعادة التيقضت بهاالأنظمة

الرومانية علىامحكومعليه بالصلب أن يحمله كليوم» وهذه العبارة أنفرد
لوقابذكرها » فهو صليب يتجدد كليوم » كاتجددت الآمالوالالام في
الحياة اليومية العملية » فلابد اذن لحمل الصليب من خطوة تسبقه ,
ونل
يمعن
قى أ
وخطوة تعقبه» أمالخطوةالسابقةلهفهيأنكارالنفس » ب

تلميذ المسيحلنفسه الأمارةبالسوء » لا» لأنحمل الصليب هوحمل
»أن
العار مضافاً الى ألم الممت » وهذا عمل يستلزم انكار النفس ل

الرومان لمينفروا من الصليب فقط » بل فزعوا من ظله  .كذلك كان
1

شعور الهود بأن حمل الصليب هوحملاللعنة » لأنهمكتوب في
ناموسهم  « :ملعون كل من علق خشبة »  .والخطوة اللاحقة لحمل
ا
لصليب بل الخطوات هي اقتفاء اثار المسيح كقوله  ( :ويتبعني ) » اذن

ليسحمل صليبناغايةلكنهوسيلةلهذه الغاية» وهي اتباعالمسيح حيث
« يمضي ) ا.ها.

فحمل الصليب اذن عندهم ليس غاية » وليس مقصوداً لذاته »

ولكنهمقصودلغايةأخرى أسمىعندهم » وهياقتفاء خطوات المسيح في

انكار ال
وذا
اتل»
رضا

بال
زفدا
عءمفي
هم

واتباع تعالهه .

عبادتهيم :

4

عند النصارى عبادتان ه:ما الصلاة » والصوم » أما الصوم

فائهم يقولون أن شرعه عليهم اختياري لا أجباري » وميقاته قد تتخالف

فايلهفرق ف,لنتركه الى الكلام في الفرق والكنائس ان كان للقول متسع »
ولنتكلم الان في صلاتهم .

والصلاة دهمتكم
ننأن

الدين » وهي في زعمهم تقرهم الى

ولقد جاء في كتاب الأصول والفروع  « :ان الدين قلب مقتنع

بوجود الله الخالق والحافظ والفادي  .فتكون الصلاة ترجمان ذلك

باقلداقسلتبه  ,يعبربهاعمايخالجهمنالأشواق والعواطف » فبالنظر لاقتناعه
تكون الصلاة كلمات التعظمم والتسبيح له » وبالنسبة لاقتناعه

بجهوده واحسانه تكون الصلاة عبارات الشكر والحمد » وبالنسبة لوقوعنا
في الخطيئة ت
»كون الصلاة كلمات التذلل والتواضع والاستغفار 2
وبالنسبة للاحتياج اليه تعالى تكون الصلاة طلباً ودعاء » .

6

والصلاة عندهم لها شرطان أساسيان لا توجد بدونهما » هما منها بمنزلة
الدعامة :

:ن تقدم باسم المسيح » فقد جاء في الاصحاح
الشرط الأول أ

السادس عشر من انجيل يوحنا  « :الحقأقوللكم أن كلماطلبتممن
الآب بأسمييعطيكم » الىالآن لمتطلبوا شيئاًباسمي » اطلبواتأخذوا
ليكون فرحكم كملا .

ويعللون ذلك بأن الانسان بسبب خطاياه أبعد عن رضا الله » ولكن
بدمالمسيح زالهذا البعد » وأصبح قريباًالي .ه
فقد جاء في رسالة بولس الى أهل أفسس في الاصحاح الثاني منها :

؛ لكن الآن فيالمسيحيسوعأنمالذينكنمقبلابًعيدينصرثمقريمين
ونقض حائط
بدم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا .
السياج المتوسط ) .

ويقول صاحب كتاب الأصول والفروع  « :للصلاة باسم المسيح
مى » فتكون صلاتنا
سماً
ملدائ
ليمث
ااسم
ىدق منذل »ك وي ل ال
من أ
سمالمسيح تمثئلوحدتهمعنا » بحيث تكون طلباتنا طلباته» وصلاحنا
جه

اجلن
ها فن أ
بحياتاحيات )ه وبالجملةكأن ي

.

الشرط الثاني  :أن يسبق الصلاة الايمان الكامل بماعندهم » فقد

جاء فيالاصحاح الحادي عشر من انجيل مرقس ما نصه ١ : لذلك أقول

لكم كلماتطلبونه حيناتصلون فامنوا أن تنالوه » فيكون لكم »©.

اب ألبتة »
ر غتير
ممان
«ليكن الطلب باي
وجاء في رسالة يعقوب  :و
أن المرتاب يشبهموجاًمنالبحر تخبطه الري وتدفعه » فلايظن ذلك
الانسان أنه ينال شيعا من الرب ) .

اضن

وليست للصلاة عندهم عبارات خاصة معلومة يجب أن يتلوها » بل
عندة
اع
قرج
راات التي يختارونها بشرط ألا تخ
الو
عأبنيت
لهم
اكل
تر
الصلاة التيعلمهم أياها المسيح لكي يصلوا علىمنوالها » وهي المسماة
الاصحاح الحادي عشر
ر
صتدفي
بالصلاة الربانية » وهي التي جاء
من انجيل يوحنا » ففيه عنالمسيح  ( :واذكان يصلٍ في موضع لافوع
قال واحد منتلاميذه  :يارب علمنا أن نصلي »كا علميوحنا أيضاً

تلاميذه » فقال لهم  :متى صليتم » فقولوا أباناالذي في السموات

ليتقدس اسمك » ليأتملكوتك  ,لتكن مشيئتك مافيالسماء كذلك
علىالأْض » خبزناكفافنااعطناكليوم » وأغفرلناخطايانا » لأننانحن
أيضاً نغفرلكل من يذنب الينا  .ولا تدخلنا في تجربة » ولكن نجنامن

الشر  .ولديهم أمثلة كثيرة للصلوات يختارون منها مايسهل عليهم :

ملةاعلذىج للأدعية والصلوات سفرالمزامير
نشتم
وأشهر الأسفار الم

ويقول صاحب كتاب الأصولوالفروع : انهخزانةذهبيةلصلوات
داود النبي وغيره منالأنبياء صلوابهفاي أحواهم الخاصة » مسوقين من
الروح القدس » وكثيراًمايعرض علينا ذاتأحوالهم » فنقتبس من أقوالهم
ما يطابق حالنا واحتياجنا للاستعانة على التعبير عما بنا من ملمات

الأمور » مااذا كنافيحال الحزنوالأبى على خطايانا نقتبس في صلاتنا
مزنمار ١ --ه  -لأنه يشتمل على أشدالعبارات تأثيراً بصدد التوبة
والاعتراف » والاستغفار من الله » وما اذا كنافي حال الشعور برحمة الله

علينا » ونعمته نقتبس من .مزمار 7١٠١ -  -للتعبير عن شكر قلوبنا »
بى
نمةت»
النع
وشعورها بالمنة وا

بتصرف .

وليس علمهم عدد معين من الصلوات كليوم »  6أنه ليسلها
مواقيت معلومة » بل كل ذلك قد وكل الىنشاط المصلين » ورغبتهم في

العبادة ولكن لأ المهود كانوا يعبدون الله في هياكلهم في صباح كليوم
مضنا

ومسائه استنبطوا أنه تلزم الصلاة مرتين » احداهما فيالصباح » والأخرى
فايلمساء .

ويقولون في حكمة ذلك في الصباح  « :نطلب بركة الرب علينا

سحابة اليوم » وان يبدينا الى عمل ما فيه رضازه » وان يحفظنا من
السوء  .وفي المساء نشكره على احسانه علينا كا اننانعترف بمافرط منا

افلييوم املنزلات  .ونطلب منه المغفرة ودوام نعمتهعليناوفوق ذلك
لانفتاًنكر فضله ونشعر بجميله دائماً» .
صيكلناة
لذاللم
وا

عدد محدود عفنداهملم»ستحسن الاكثار »

لارصملناة يجعل اللهيمل .
ميهم أن الااكث
عف
زهود
ويخالفون الي

جاءفيانجيللوقافيصدر الاصحاح الثامن عشر مانصه  « :قال

لهممثلاًفيأنهينبغي أن يصلل كل حين  .ولايملقائلاً :كانفيمدينة
قاض لايخالف اللهولايهاب انساناً » وكانفيتلك المدينة أرملة » وكانت
تأتيقائلةأنصفني من خصمي وكانلايشاء الىزمان » ولكن بعدذلك
قال في نفسه  :وان كنتلاأخخافاللهولأاهاب انساناً .فانيلأجلأن

.ال الرب اممعوا
هذه الأزملة تزعجني أنصفها لثلاتأي دائماًفتقمعني وق
ما يقول قاضبي الظلم » أفلاينصف الله مختاريه الصارخين اليه نباراً وليلاً
وهومتمهل عليهم » أقوللكم انهينصفهم )

يقول القس إبراهم سعيدفيشرحالجمل في انجيللوقا ( :ينبغي أن
يصلى كل حين بلايمل ) منهناترى ان صلاةالمثابرة واللجاجة ليست

املأنمُور الممكنة فقط » ولكنها من الأمُور الواجبة » فهي فرض عين لا
فرض كفاية » وهذا عن خلاف ما علم به التلمود » محظور على الانسان

أن يصلي أكثر من ثلاث مرات فيالنبار » لأناللهيمل الصلاة كل
ساعة » ولقدأوصى المسيح بالصلاة منغيرملللعلمه أن صلاة الروح
١8

تعب على الجسد » سيما اذا تأخرت الاجابة » فالروح نشيط والجسد
ضعيف

) .

وجاء في آخر رسالة بولس الى أهل تسالونيكي  « :صلوا بلا
انقطاع ) .
وبين معزى

ذلك

صاحب

رسالة الأصول والفروع فيقول

ا معنى

هنذاسأتنحضر في أذهاننا روح الصلاة على الدوام » وكلما خطرعلى

البال ذكر الله ومحبته نرفع قلوبنا اليه » سواء أكان بالقول أو بالتوجيبات
القلبية بدون كلام » والله يعلم مافي القلوب ) .
من شعائر المسيحية :

ه -للمسيحية شعائر يجب القيام بها» لايصح التخلي عنها »

ويقولون فيها أنها فرائض مقدسة وضعها المسيح » وهي أعمال حسية
تشير الى بركات روحية غير منظورة عندهم » ومن هذه الشعائر الواجب
اعتقادها والعمل بها التعميد والعشاء الرباني .
التعميد والعشاء الرباني :

وقدجاءفي انجيلمتىعنالتعميد  « :تقدم يسوع وكلمهم قائلاً
ايء وعلى افلأأْضذه»بوا وتلمذوا جميع الأنم
مف
سطان
للسل
اىك
دفع ال
وعمدوهم باسم الاب والابن ورذح القدس » وعلموهم جميع ماأوصيكم
به ) .

وجاء بالنسبة للعشاء الرباني في رسالة بولس لأهل كورنثوس مانصه:
( ان الرب يسوع فيالليلة التيأسلم فيهانفسه أخذ خبزأ » وشكر »

فكسر وقال  :خحذواوكلوا » هذا هوجسدي المكسور لأجلكم » اصنعوا
هذا لذكرى ) .
١

كذلك ذكر الكأس أيضاًبعدماتعشواقائلاً٠ : هذه الكأس هي
العهد الجديد بدمي » اصنعوا هذا كلما شربتم لذكرى » فانكم كلما

أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الكأس تخبرون بموت الرب الى أن يجيء » .

بهذه النصوص ثبت التعميد » والعشاء الربانفي » والتعميد يقول فيه
صاحب كتاب الأصول والفروع  « :فريضة مقدسة يشار فيهاالغسل
بالماء باسم الاب «الابن والروح القدس الى تطهير النفس من أدران
الخطيئة بدم يسوع المسيح » وهي ختم عهد النعمة  5كان الختان في
الشريعة الموسوية » والمعمودية تدل على اعترافهم العلني بايمانهم وطاعتهم

للاب والابن والروح القدس كالههم ومعبودهم الوحيد ٠ ولا يجوز أن

يعمدوا إلا اذا اعترفوا بايمانهم جهارا أمام كنيسة الله » ويقول في العشاء

لرباني « :وهوفريضةربمها المسيحفيالليلةالتيأسلمفيهاالجسد »

يستعملفىهذهالفريضةقليلم ا
نلخيزوالخمر  فبأخذ كلمن

المؤمنين لقمةاملنخبر » وقليلاً من الخمر على المثال الذي سمه المسيح
تذكاراً لموته » فالخبز يشير الى جسده المكسور » .والخمر الى دمه
المسفوك ف
»المؤمنون الذين يشتركون فهيذا العشاء يقبلون المسيح بالايمان

كالخبز الذي نزل من السماء وكلمنيأكلمنهلايجوع ول
»كنهم لا
يقبلونه طعاماً جسدياً بل طعاماً روحياً لحياة روحية لأجل الفو في النعمة

والايمان » ويقول أيضاً  « :ويشير العشاء الرباني الى بجي ء المسيح الثاني )ع

كا يشير الى موته فيكون تذكاراً للماضي والمستقبل )
من تنظيم الأسرة :
/5ا-

افي الأناجيل ورسائل من يعتقدون أن:اهلمرسل في المسيحية

ذكر للزواج والطلاق » ففيها بيان لبعض شريعة الأسرة مختصرة » وخلاصة

ماجاء فيكتبهمالمعتبرة أن الزواج قدسن للانسان وشرع له » بل ان
الزواج شرعه الله للانسان وهو في جنة عدن  .فخلق لادم من ضلعه
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حواء  ,لأنه مافيسفر التكوين  « :ليس جيداً ان يكون ادم وحده ء
فاصنع لهمعيناً نظيرو » .

على أن المسيح في انجيل متى قد أجاز العزوبة في حال عدم القدرة
التناسلية

 (2وذلك بدهي

.

وجاء في رسالة بولس لأهل كورنثوس أنه تجوز العزوبة اذا استطاع

الرجل أو المرأة أن يضبط نفسه » ويتوق الزنى  .فقد جاء في الاصحاح

السابع من هذه الرسالة  ( :ولكني أقول لغير المتزوجين » وللأرامل  :أنه
حسن لمم اذالبثواكاأنا» ولكن اذا لميضبطوا أنفسهم فيتزوجوا » لان
التروج أصلح من الخرق © .

دنة وانلم
حر م
اأكث
ووج
وشريعة الزواج عندهم للاتلحرلجل أن يتز

يوجد نص في ذلكولا يطلق » وقدفهموا تحريم الطلاق من انجيل متى )
ففي الاصحاح التاسع عشر منه ١ : قاللهتلاميذه  :ان كان هكذا أمر

الرجل معالمرأة فلايوافق أن يتزوج ؟ فقال  :ليس الجميع يقبلون هذا
الكلام  .بل الذي أعطى لمم » ولا يفترق الزوجان إلا بالموت » وبعد

موت أحدهما يحل للحي أن يتزوج غيره » ).
على الانسان ما دام حيا  .فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة

بالناموس بالرجل الحي » ولكن ان مات الرجل » فقد تحررت من ناموس
الرجل » فاذا ما دام الرجل تدعى زانية ان صارت

لرجل آخر وقبل موت

أحدههما لا يحللمما الطلاق ) .
اليه الفريسيون ليجربوه قائلين  :هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل

سبب ؟ فأجاب وقال لهم  :أماقرأتمأن الذي خلق منالبدء خلقهما
١:١

ذكراًوأنتى؟ وقال  :من أجلهذا يترك الرجل أباهووأميهل»تصق
بامرأته » ويكون الاثنان جسداً واحداً » اذ ليس بعداثنين » بل جسد
واحد  .فالذي جمعهاللهلايفرقه انسان  .قالوا  :فلماذا أوصى موسى أن

يعطى كتاب طلاق » فنطلق ؟ قال لهم  :ان موسبى من أجل قساوة
قلوبكم اذن لكم أن تطلقوانساءم » ولكنمنالبدءلميكن هذاء وأقول

ذ»ي
لزني
اى ي
وبأخر
لكم ان منطلق امرأته إلا بسبب الزنى » وتزوج
توج نس يرف١ .
الافتراق .

الحال الأول  :حال زنى أحد الزوجين » فاللآاخر أن يطلب التفريق »
ويجاب في هذه الحال ان ثبت الزفى
الثاني  :اذا كان أحد الزوجين غير مسيحي فيصبح التفريق عند

تباجرهما وعدم وجود الألفة بينهما » ولذا جاء في رسالة بولس الى أهل
كورنثوس ومرأة التيه راجل غيمرؤمن» وه يورتضي أن يسكن معها
فلا تتركه ل
»أ الرجل غير المومن مقدس في الرأة » والمرأة اغليمرؤّمنة
مقدسة في الرجل » وإلا فأولاد؟ نجسون » وأما الآن فهم مقدسون »

ولكن ان فارق غير المؤمن فليفارق © .
ولقد أمرت المسيحية في وصايا رسلهم بن يحب الرجال نساءهم »
فقدجاءفي احدى رسائل بولس  « :أيها الرجال أحبوا نساءم ك] أحب
المسيحأيضاًالكنيسة » وأسلمنفسهلأجلها» وفهاأيضاً:ازا
أل أمن

الأفراد فليحب كل واحد امرأته »هكذا كنفسه » وأماالمرأةفلتتحب

رجلها .
"١

شرائع التوراة والمسيحية :
منزلة شرائع التوراة في المسيحية :

وعتربراة وأسفار النبيين
تت
 ولقد كان المفهوم من أن الامسيلحيةالسابقين كتباً مقدسة تسميها كتب العهد القديم  .أن تأخذ بكل
الشرائع التينصت علبهاالتوراةإلاماخالفهالمسيح بنصقدأثرعنه»

رين سنة من
وناعثنشتين
ويظهر أن المسيحيين استمروا علىذلك نحواًم
بعد المسيح » وهم في هذا كانوا يسيرون علىالمنهاج الذي سنه » والطريق
الذيبينه  .ولكن التلاميذ اجتمعوا بعدمضي اثنتين وعشرين سنة من

تركهلهم» وخطب يعقوب فيهم » مقترحاً عليهمأن يحصرواالحرمعلى
الأثمفيأربعة» وهي  :الزنى » وأكل الخنوق والدم » وماذبح لاذوئان ,

وكان ذلك لانهم وجدوا ان الختان يشق على بعض من يدعونهم الى

النصرانية » فيفرون منها بسببه .
اح الخامس عشر منسفر الأعمال بعد
حفي
صاء
اذالنصاماج
وه
نيه
أف
شفصل
وختاانجت»اعهم لأجل ال
بيان خلاف التلاميذ بشأن ال

حينئذ رأى الرسل «المشايخ أن يختاروا رجلين منهم ٠ فيرسلوهما الى
انطاكية مع بولس وبرنابا » وهثما يهوذا الملقب برسابا » وسيلا » رجلين

متقدمين في الأخوة » وكتبوا بأيديهم هكذا  :الرسل «المشايخ بدون
يية وسورية وكيليكية » اذ
كم ف
الأث
طمنا
أيننهم
سلاماً الى الأحوة الذ
قد سمعنا أن أناساً خارجين معندنا أزعجوم بأقوال مقلبين أنفسكم ,

رولهمم
منح
أذين
وقائلين أن تختنواوتحفظوا الناموس » متنال

 .وقد صرنا

بنفس واحدة أن نختار رجلين » ونرسلهما اليكم مع

حبيبنا برنابا »

بينياسوع المسيح» فقد
يولس» رجلين قد بذلأانفسهمالأجلاسم

أرسلنايهوذاوسيلا» وثمايخرانكم بنفس الأمور شفاهاً  لأنهقد رأى
االرلوحقدس »,ونحن  -ألا نضع عليكم ثقلاًأكثر » غيرهذه الأشياء
١57

الواجبة أن تمتنعوا عماذبحللأصنام  .وعن الدم» وامخنوق  ,والزنى التي
أن حفظم أنفسكم منها » فنعما تفعلون  .كونوا معافين ) .

فيهذاالخطاب يتبين أن المشايخوالتلاميذ يحللون للناس كلماحرمه

الناموس »أي التوراة وكتب النبيين السابقين  ,ولا يجعلون محرماً عليهم إلا

أربعة أوماولرا»متناع عنهاهوالأمْرالواجب فقط » وبذلك حللهم كل
شيء حرمته التوراة »حل لهم الخمر والخنزير » وكل ما كانت التوراة

وشرائع النبيين قد حرمته » وباي شأيء
عطى هؤْ
الاء
لالق
تدرة
حعل
لىيل

وقدذكر صاحب سفر الأتحمال عنلسان بطرس ء أنهقالفيافتتاح
ذلك الاجماع الذي أصدر ذلك القرار مناصه ١ : أيها الرجال الأخوة
أت ت
معلمون أنه
منذأياقمديمةاخختارالل ب
هيننا
أن ب
هفمييسمع الأنمكلمة
الانجيل ويوؤمنون

.

والله العارف

للقلوب

شهد

هم معطياً هم روح

القدس  .كم
لناأيضاً» وم بميزبينناوبينهمبشيء

ء اذ طهربالايمان

قلووهم » فالآنلماذا تجربوناللهبوضع نيرعلىعنقالتلاميذ لميستطع

اباؤنا ولا نحن أن نحمله ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن
نخلص » » أولقك أيضاً ) .

فمن هذا النص يستفاد أن الذي سوغ هؤلاء أن ينصيفوا جهراً عما

كانواعليه » وعما تركهم المسيح عليه » هو أنهمينزل علمهم الروح
المسيحية » وقد بينا حقيقة ذلك في موضعه من كلامنا عن الكتب .

تحليل لحم الخنزير معتحريمهفيالتوراة :
ولقد أحلوا فيما أحلوا من محرمات التوراة لحم الختزير وكان المعروف
1١5+

أنه حرام في النصرانية التي تأخذ بكتب العهد القديم » وعلى رأسها
التوراة .

ويروي ابن البطريق في هذا المقام أن الي
اهود
للم
نا د
صخل
رواافي
نية
بسبب اضطهاد قسطنطين طم بعد تنصره تشكك النصارى فيايمانهم »

فأشار بطريرك القسطنطينية على قسطنطين أن يختبرهم بحملهم على أكل

لحم الخنزير وقال له  « :ان الخنزير في التوراة حرام » والمبود يلأاكلونه »

فتأمر أن تذبح الخنازير » وتطبخ لحومها ويطعمون منها هذه الطائفة »

فمن لم ياكل علمت أنه مقبمعلى اليهودية » عندئذ اقمسنطنطين
بتحريم الخنزير » اذ نصت على التحريم التوراة المقدسة في نظر التصارى »2

كاهي مقدسة فينظراليبود » وقال  « :ان الخنزير فيالتوراة محرمفكيف

يجوزلناأن نأكل لحمه » ونطعمه للناس » ولكن البطريرك مازالبهحتنى

حملهعلىالاعتقاد بأنهحلال  .فقدقالله  « :ان سيدنا المسيح قد

أبطل ساائلرتما
وفرياة » وجاء بتوراة جاديلدة
اه
نيجيل » وقال في

انجيله المقدس ان كل مايدخل الفمليس ينجس الانسان » انماينبجس
الانسان كل ما يخرجه من فيه ) يعنى السفه والكفر » وغير ذلك مما

يجري براه  .ويقص قصة عن بولس رسوهم بانبطرس رأى رؤيا تفيد
التحليل » وبذلك يحللون الختزير .

ه؛١ 

ابجامع المسبيحية

تاريخها  -وأسبابها  -وقراراتها
قد شرحنا فيما أسلفنا من القول العقائد المسيحية » ماهيفي
كتبهم ولمنتجه الى الان لدراستها دراسة نقدية لاننا نجدهم يجتهدون في

تصويرها ويشعرون بعظم المشقة فيذلك » حتى اذا يعسواقالواأنهافوق
العقل » وأن العقللايستطيع تصويراً كاملاً» وأمهاستنجلي يومالقيامة »

ولذلك نجد منالظلم لأنفسنا أن نناقشها  .لأن العقل لايستسيغها

نفهما فقكيشفها ؟ وهم يلقنون الصبية بأن يجتتهدصواوفريها
نترا
باع
وتصديقها » لا في البرهنة لا واثباتها » ولذلك نترك الان مناقشتها

حل
طاامن
فشوه
نلح»يل القارىء الكربم على ما كتب الذين ناق
ولعق
با

نءخ»ص
ولما
الع

بالاشارة كتاب اظهار اللحلقشيخ رحمة الله الهندي »

وكتاب الفارق فيما بايلنمخلوق والخالق »والقول الصحيح لابن تيمه »
بللاللهثراهم» فانهؤلاءل يمتركوامقالاًلقائل.

ويبمنا الآن في بحثنا التاريخي أن نبين الأدوار التي معرلتيها هذه
العقيدة » فانهمنالمقرر فيتاريخ المسيحية بالبداهة أن التثليث بالشكل

الذييعتقده جماهير المسيحيين » أو الكثرة الغالبةفيهم » لميعلنللناس
دفعة واحدة » بألزفميان متفاوته مختلفة » وكان باعلان المجامع التي

كانت تعقد منالأساقفة » وفيهايقررالمجمع رأياًمعيناً» ولايبمنامما
كانت تقرره تلكالمجامع إلامايتعلق بالعقيدة وانكناسنعرض أحيانالما

يجيء فيثنايا قراراتها من بعض النظم .
كيف وجدت

فكرة ججمعالمجامع :

والمجامع في المسيحية هي كا يقول علماقهم جماعات

شورية في

المسيحية » قد رسم رسلهم نظامها فحيياتهم  .حيث عقدوا المجمع
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بأورشليم بعدترك البمسايحثنهمتين وعشرين سنة » وقرر ذلك المجمع )
كاعلمت قربا » عدمالقسكبمسألةالختان» بلزاد فقررعدمالفسك
بشرائع التوراة » وماولي
سهاامئنر أسفار العهد القديم المقدس عندهم
فيمايتعلقبالتحريم  ,إلاتحريم الزنى» وأكلاللخنوق » وأكل الدموأكل
ذبائح الأثان » فقدقالوا ان التلاميذ والمشايخ بهذا المجمع الذي بينه سفر

الأعمال فيأصحاحه الخامس عشر قد سنوا للمسيحيين سنة جمع
امجامع » لدراسة ما يتعلق بالعقيدة والشريعة .
اجامع العامة وامجامع الخاصة

:

وامجامع عندهم قسمان  :مجامع عامة أو على حد تعبيرهم مجامع
مسكونية » أي تجمع رجال الكنائس المسيحية في أكنلحاء المعمورة »

والمجامع المكانية وهي التي تعقدها كنائس مذهب أو أمة في دوائرها
الخاصة من أساقفتها وقساوستها » إما لاقرار عقيدة » أو لرفض عقائد

أخرى .
ويقسم المجامع صاحب كتاب سوسنة سليمان الى ثلاثة أقسام
فيقول  ( :وهذه المجامع تنقسم بالنظر الى عدد أربامها ودرجاتهم وشوكتهم
الثى
لاثأةقسام
وه :
ي مجامع
حام.ةويقال
هم
اسكونية» وجامع
ملي؛ة

أي خاصة بطائفة دون غيرها » ومجامع اقليمية » أي خاصة باقلم
مخصوص ,.لكن مقاصد كلامنا لاتحتاج إلاالىذكرالمجامع التيتعتبر

عامة » سواء صادق عليها الجميع أو أنكرها بعضهم على بعض » لمافي
هذا كلام صاحب

ذلك الكتاب المسيحي » واذا كان هولايعنى في

تاريخ ديانته إلابامجامع العامة » فنحن كذلك لا نعنى إلابها »

أحصى المجامع العامة من القرون الأول للمسيحية الى سنة 958١
١ 7/

فكانت عدتها عشرين جمعاً » وقد ذكرها جميعاً بالاجمال » وذكر

قراراتها بالاشارة وسنحذو حذوه في بعضها  .وسنترك الاجمال الى بعض

التففصيل في بعضها الآخر » وخصوصاً في المجامع التي كانت في القرون
الأولى للمسيحية » لأنها هي التي حددت للأخلاق حدود العقيدة

المسيحية فينظرمقريها» وهيالتي شعتالمسوح «التقاليد الكنسية
القائمة فيالكنائس » أو بعضها الكثير الىالآن » وهي التي فلحت
الأأض لتبذر بذور هذه المسيحية التي سادت أفكار المسيحيين في
الأجيال من بعد .

ونبدأ بأعظم هذه المجامع  .وأبعدها أثراً» وأكبرها شأناً » وأوها وجوداً

١8

مجمع نيقية سنة ه؟"
سبب انعقاده العام الاختلاف بينهم في شخص المسيح :

 -8اشتد الاختلاف بين الطوائف المسيحية الأولى » وتباعدت
مسافات الخلف تباعداً شديداً » لايمكن أن يكون معهوفاق » وكان
الاختلاف يدور حول شخص المسيح  ,أهو رسول منعنداللهفقط »

منغيرأن تكونلهمنزلةأكثرممنلهشرفالسفارة بيناللهوخلقه » أم
لهباللهصلةخاصة أكبر من رسول » فهومناللهبمنزلةالابن» لأنه
خلق منغيرأب » ولكن ذلكلايمنعأنهمخلوقلله» لأنههوكلمته »
ومنقائل انهابنالله » لهصفة القدم » .م لله تلك الصفة ء وهكذا
تباينت نحلهم » واختلفت  .وكل يزعم ان نحلته هي المسيحية الصحيحة
التي جاءبها المسيح عليه السلام » ودعا اليهاتلاميذه من بعده » ويظهر

وحتل
أن ذلك الا
ت
ظازعة
تافل»ك النحل المتباينة المتضاربة المتن
رقد
ه»و

بعد أن دخلت طوائف مختلفة منالوثنيين منالرومان » واليونان »
والمصريين  .فتكون في المسيحية مزيح غير تام التكوين » غيرتام الاتحاد

والامتزاج » وكلقدبقىعندهعنعقائده الأولىماأثرفيتفكيرهفيدينه
الجديد » وجعله يسيرعلىمقتضى ماأعتنق من القديم منغيرأن يشعر

يوريد
أ

.

ومن دخل في ذلك الدين فلاسفة لهمآراء فلسفية أرادواأن يفهموا ما

أعتنقوه جديدا على ضرئها » وعلىمقتضى منطقها وتفكيرها .
ولقد كانت تلك الاختلافات كامنة لتاظهر مدة الاضطهادات

الرومانية » لأنهم شغلوا بدفع الأذى » ورد البلاء واستقبال انحن
والكوارث » وكانوا يستسرون بدينهم ولا يظهرونه » ويخفون عقائدهم ,

ولا يعلنونها » حتى اذا رزقوا الامان » ونزلت عليهم سحائب الاظمئنان
1.

ظهرت الخلافات الكامنة » واذا هملميكونوا متفقين إلافي التعلق باسم

المسيح » والاستمساك بالانتساب اليه » منغير أن يتفقوا على شيء في
حقيقته » ولذا لما منحهم قسطنطين

ويةج»د
وصران
الن

عطفه »٠واعتزم الدخول

في

هذا الاحتلاف الشديد » أمربعقد مجمع نيقية .

الاخبللاف الخاص الذي انعقد المجمع بعده :

-,.هذا هو السبب فيعقد مجمع نيقية بشكل عام » لكن لهسبباً
خاصاً يتعلقبنوع منهذه الخلافات » وهومايسمونه فيتاريخهم بدعة
يرة
عمص
دجلافي
أريوس » كان هذا الر

قوي الدعاية » جريئا فيها »

واسع الحيلة » بالغ الأدب » .قد أخذ على نفسه مقاومة كنيسة

الاسكندرية فيما تبثهبين المسيحيين مألنوهية المسيح وتدعو اليه » فقام
هومحارباًذلك » مقراً بوحدانية المعبود » منكراً ماجاءفي الأناجيل مما
يوهم تلكالألوهية .

تنه
ليا
قالافيب
مدق
وق

ابنالبطريق  « :كانيقول ان الآب وحده الله

ولميكن بدعا في القول بهذه الفكرة بين المسيحيين » بل انهاكانت
معروفة مذكورة مشهورة من قبله » كايقول المسيحيون أنفسهم .

ولقدجاءفيكتاب تاريخ الأمةالقبطية مانصه  « :الذنب ليس على
أريوسبلعلىفئات أخرى سبقته فيايجادهذه البدع » فأخذ هوعنها .
ولكن تأثيرتلك الفغات لميكن شديداً كاكان تأثيرأريوس الذي جعل

الكثيرين ينكرون سرالألوهية » حتى انتشر هذا التعلم وعم ) .

أنتشار رأي أيوس وطرق محاريعه :
ولقد كان لرأي أريوس في أعتبار المسيح مخلوقاً لله مشايعون كثيرون »
فقد كانت الكنيسة فيأسيوط على هذا الرأي » وعلى رأسها ميليتوس »

وكان أنصاره في الاسكندرية نفسها كثيرون من حيث العدد » أقوياء من
حيث امجاهرة بما يعتقدون  5 .كان هذا الرأي مشايعون في فلسطين
ومقدونية » والقسطنطينية .

قدأرابهطريرك الامكندية

ا

0

اخجة عيأو »وك
عنال
دل وه من
قي
الكل

البطريرك بطرس الذي أمر بنفيه  5 ( :السيد المسيح لعن

0هذا

فاحذروه » ف فاينيرأيتالبح ف ل مشقوقلوب  2فقلت له يا
معكم ).

ولميبد النفي واعلان الرؤى والأحلام في القضاء على رأي أريوس وجمع

الناس حول قوة الكنيسة » حتى اذا ولى أمر الكنيسة البطريرك اسكندر
أخذ يعالج المسألة بنوع من الحيلة والصبر ف»كتب الى أريوس وزعماء

هذا الرأي يدعوهم الى رأي كنيسة الاسكندرية » ولكن محاولته لمتجد
أيضاً » فعقد مجمعاً في كنيسته بالاسكندرية وحكم على دس بالحرمان
لها فلم يخضع لهذا ولم يخنع » وغادر .الاسكندرية افللىسطين

وقد كان مذهب عدم ألوهية المسيح ذائعاً منتشراً » وكان أسقف
مقد
مونية
ذ عل
هىب أريوس أيضاً» ويعظ على أساسه  ,وفي الحق أننا نجد
١٠6١

أن أسقف مقدونية وأسقف فلسطين » وكنيسة أسيوط » كل أوائك على
رأي أريوس » وكنيسة الاسكندرية وحدها هي التي تحاربه » فالخللاف
»نية وبين بطريرك
ولسمطيقندو
أنربيينوس » ومعه أسيوط وف
محصور اذ

ع

الاسكندرية .

 -١وقد تدخل قسطنطين أمبراطور الرومان في الأمر » فأرسل

كتاباً الى أريوس والاسكندر يدعوهما الى الوفاق » ثم جمع بينهما ,
ولكنهما لميتفقا » فجمع مجمع نيقية سنة 0٠١7 .

ويقول ابن البطريق المسيحي فويصف الجتمعين وعددهم مانصه :
« بعث الملك قسطنطين الى جميع البلدان » فجمع البطاركة الاساقفة »

فاجتمع في مدينة نيقية ثمانيةوأربعون وألفان منالاساقفة » وكانوامختلفين

ن
كهمامن
في الآراء والأديان » فمن

ن
دانومن
يقول أن المسيح وأمه المه

ينيةسم»ون المريميين » ومنهم من كان يقول أن المسيح
وربرا
الل »ه وهم الب

من الاب بمنزلة شعلة نارانفصلت من شعلة نار » فلم تنقص الأولى
بأنفصال الثانية منها » وهي مقالة سابليوس وشيعته » ومنهم من كان
يقول  :لمتحبلبهمريم تسعة أشهر » وانمامرفيبطنها  6يمرالماءفي

الميزاب » لأن الكلمة دخلت في أذنها » وخرجت من حيث يخرج الولد
من ساعتها » وهي مقالة البيان وأشياعه ) .

ومنهم مكنان يقول إن المسيح انسان خلق مانللاهوت كواحد منا

في جوهره » وان ابتداء الابن من مريم » انه اصطفى ليكون مخلصاً
للجوهر الانسبي صحبته النعمة الالحية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة »
ولذلك سمى ابن الله ويقولون  :الله جوهر قديم واحد » وأقنوم واحد »

ويسمونه بثلاثة اسماء » ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس » وهي مقالة
!ه١6

بولس الشمشاطي بطريرك أنطاكية وأشياعه » وهم البوليقانيون .
مزل  :صالح » وطالح » وعدل
لت
ومنهم من كان يقول انهم ثلاثة الهة

بينبما » وهي مقالة مرقيون اللعين وأصحابه » وزعموا أن مرقيون رئيس
الحواريين » وأنكروا بطرس » ومنهم من كان يقول بالوهية المسيح وهي
مقالة بولس الرسول ومقالة الثلاثمائة وعُانية أعشسرقفا ) أ.ه .المراد منه.

:

رين
اظمن
نطين
تطن
ل قس
اقف
مو

اجتمع انكالختلفون »ومعقسطنطين مقالكلفرقةمنمنامما»

فمأعم»رهم أن يتناظروالينظرالدين
فعجب أشد العجب ممارأى وس
الصحيح معمن » وأخلىداراًللمناظرة » ولكنه -جحأعماالرأي
تذا الرأي
بولس » وعقد مجلساً خاصا للأساقفة الذين لو ه
عدتهم ثمانية عشر وثلامائة .

انجيازه لرأي مؤي المسيح مع أنهمليسوا الكثرة :
ويقول فذيلك ابن البطريق  « :وضع الملك للثلاتمائة والهانية عشر

أسقفاً

مجلساً خاصاً عظيماً » وجلس في وسطهم وأخذ خاتمه ,

وسيفه » وقضيبه  .فدفعه اليهم وقال لهم  :قد سلطتكم اليوم على

مملكتي » لتصنعوا ماينبغي لكم أن تصنعوا ممافيهقوامالدين » وصلاح
المؤمنين  .فباركه الملك » وقلدوه سيفه » وقالوا له :أظهر دين النصرانية »

وذب عنه » ووضعوا لهأربعينكتاباًفيهاالسنن والشرائع » منهامايصلح

للملك أن يعلمه ويعمل به » ومنهامايصلح للأساقفة أن يعملوا به) .
العقيدة التي فرضها المجمع :
يففيي
قترات
لقفة
اأسا
و نءضع هذا الجمع المحدودودمم١نال
دة
عققرراراا
١6

ووااللششررائاعئع »

ليقيدوا بها المسيحيين ٠ ويلهامنا إلابيان العقيدة التي قررها المجمع
وف
ارض
لهام ع
سليىحيين

.

وقدذكرها صاحب كتاب تاريخالأمة القبطية » فقالعنهامانصه :
( ان الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولية تحرم ك
قلائل بوجود زمن لم

يكن ابناللهموجوداًفي ,هوأنهلميوجدقبلأن يولد» وأنهوجدمنلا
شيء  .أومنيقولانالابن وجدمنمادة أو جوهر غيراللهالآب »

وكلمنيوّمن أنهخلق  .أو منيقول أنهقابلللتغيير » ويعتريه ظل
دوران ) .

قراراته تؤيد برهبة السلظان :
ل-

اذن قرر امجمع ألوهيةالمسيح » وأنه من جوهرالله » وأنهقديم

بقدمه » وأنهلايعترية تغييرولاتحول » وفرضت تلكالعقيدة على
المسيحيين قاطبة مؤيدة بسلطان قسطنطين » لاعنة كل منيقول غير
ذولكال»ذين فرضوا هذا القول ١7 أسقفاً » ويخالفهم فيذلك نحو

سبعمائة وألف أسقف  .وانلميكونوا متفقين فيمابينهمعلى نحلة

واحدة » فهل ذلكالمجمع لميخلمننقد ؟ ان بابالنقد فيهمتسع .
النقد الموجه الى المجمع :

 -١وأول ما يلاحظه الناقد أن الذين دعوا اليه » وجابوا الأمصار
ووصلااللي
ىقية بدعوةم ق
نسطنطين  ,ويتفاهمالبطارقةفيمب
ايهمبلغا

عانية واربعين وألفين منالأساقفة » ولكنا نجد العدد ينزل الى تمانية عشر

وثلاثمائة أسقف » فماهيآراءالوبالقينما؟ذا أهملت كلهذا الاهمال ؟
أكانواجميعاًمختلفينفي النحلوالآراء» حتىأن نحلةلميصلعددهاالى
»ء فلما تعذر الأحذ بالكثرة المطلقة التي يزيد عددها على

النصف » ,ولو واحداً  .اتجهوا الى الأحذ بالكثرة النسبية » وهو اعتناق
١6

الرأي الذي يأخذ به أكبر عدد في الأصوات وان لميصل النصف أو
يقاربه ؟ ان المروى غيرذلك » لأ ابنالبطريق يقول  :ان قسطنطين هو
الذي اختار أن يعقد أولئك الأساقفة الذين يبلغون ١ مجلساً خاصاً

بهم» وحضر هوالمجلس » وأعطاهم شارةالملكوالسلطان لأنهم أفلجوا

»لأ الرواة يقولون إن
اعخلوىائهم فيزعمابن البطريق المسيحي التثليثي و

أريوسلمااجتمع بهموألقى بدعوته ونحلته الهم انضم الى ارائه أكثر من
سبعمائة أسقف » وذلك العدد هوأكبر عدد نالته نحلة منتلك النحل
الختلفة » فلو كانت النصرة بالكثة النسبية » لكان الواجب اذن أن

يكون الغلب لأريوس الذي احتج بما تحت أيديهم من أناجيل » فلما
عارضوه بنصوص أخرى تدل على ألوهية المسيح قرر تحريفها .
الرغبة والرهبة من السلطان هما دخل في القرارات :
ن
يفي
وخل
كاد
تنهم
ويظهر أانلعسصالطان ورهبة الملك كا

رأي

الذين رأوا ألوهية المسيح  .فلقد يروى أن أولك ال 8١7 لم يكونوا

مجمعين عاللىقول بألوهية المسيح » ولكن تحت سلطان الاغراء بالسلطة
الذي قام به قسطنطين بدفعه اليهم شارة ملكه ليتحكموا في المملكة

أجمعوا  .فقد دفعهم حب السلطان الى أن يوافقوا هوى قسطنطين الذي

ظهر فيعقده بجلساً خاصاًبهمدون الباقين » لاعتقاده إمكان اغرائهم .

فأمضى أولنك ذلك القرار تحت سلطان الترهيب أو الترغيب ٠ أو هما

معاً » وبذلك قرروا ألوهية المسيح » وقسروا الناس عليه بقوة السيف »
ورهبة الحكام .

المجمع فرض لنفسه سلطاناً كهنوتياً على الناس :
(ب) ان المجمع فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقى على الناس

أوامر الدين وعليهم أن يطيعوا راغبين أو كارهين » وقرر أن تعالم الدين لا
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يتلقونها منكتب المسيحية رأساً» بللابدمنتلقيهامن أفواهأوليك
العلماء ورجال الكهنوت  .وأن أقوالهم في ذاتها حجة » سواء أخخالفت
النصوص أم وا
وفقستو»
اء أكانت الصواب » أم جافت ال
وحقا»ن

ذلككانلهمابعدهفيالمسيحية  .وهومخالف كلالخالفة لماجاءفي
تعاليمالمسيح المنصوص عليها » حتى كتبهم التي يقرأونها ويعترفون بها,
فقد جاءفيالاصحاح العشرين من انجيلمتىمانصه ١ : رؤساء الأنم
سردضهم » وامظماءيتسلطونعليهم» فلايكنفيكمهذ »
ا ولكن

لعلماء تسلطوا على اخواتهم السيحين ل أ
اعطاهمقسطنطين خاقه

وسيفه وقضيبه » وبذلك خالفوا المسيح عليه السلام ليطيعوا قسطنطين
أمره بتحريق مايخالفه :

(ج) ان المجمع أمربتحريق الكتب التي تخالف روأتيهتب»عها فيكل
مكان » وحثالناسعلىتحريمقراءتها» فهوبهذابمنعأن يصلالى
الناس علم بأي أمر من الأمور التي تخالف رأيه » وهو بهذا يحاول
التحكم في القلوب »والسيطرةة على النفوس بحملها على قراءة ماوافق

ريههونعها
منعبات جا م أ
نن تقرأ غو»هويسد
علامنافة
انور

هتداء الىمايخالفه » ولعلالمجمع مخطىء في ذلك التحريم  .واثمفي

 7التحريق  .بل انالمجامع العامة منبعدقدخطأته » فأعادت الى

حظيةانديستكس حارمه»ا وأخرجتم ا
نلبلى
كباحرقه»اقدحرم
من العهد القديم ؛ ,ولميعترف بهافاعترفت بهاامجامع المسيحية من

بعده » وحرم من كتب النصارى المعتبرة الآن  :رسالة بولس الى

العبرانيين » والرسالة الثانية لبطرس » والرسالة الثانية والثالثة ليوح:
ورسالة يع
وقو
ربسا
»لة

يب
ووذماش»
اهدات يو
وحنا
لك
»ن

لجامعمن

بع
ودأ
أقرت
جهام»عت عليها .
اذنلميك
نالمجمع مصيباً منكل الوجوه » وان أخطأً فيمعرفة

ك١

الصحيح من الكتب » فَأرازه الأخرى أكثر عرضة للخطأ وأكثر استهدافاً

للنقد » لعل أشدها صلة بالباطل » وأقربها بهرحماً» وأدناه اليههوما
يتعلق بالعقيدة .

قسطنطين يتدخل ذلك التدخل وهولميتنصر :

(د) بقى أمرنشير اليه اشارة خفيفة » وهو مقام قسطنطين في

المسيحية عند انعقاد ذلكالمجمع » أكان مسيحياً عالاًبالمسيحية في
ذلكالابان » حتى ساغ لهأن يحكم لبعض المجتمعين » وانلميكونوا
الكثزةعلى أي اعتبار كانت الكنة  .أكغة مطلقة أم كثة نسبية ؟.

يقول المؤرخ أبوسيبوس الذي تقدس كلامه الكنيسة » وتسميه
سلطان المؤرحين  « :أن قسطنطين عمد حين كان أسير الفراش » وأن
الذي عمده هو ذلكالمؤرخ نفسه » وقد كانلهصديقاً » .

والتعميد اعلان دخول المسيحية » اذن فقسطنطين ماكان مسيحياً
فيابانانعقاد ذلكالمجمع » وماكان من حقه أن يحكم بفلج هؤلاء ,
ويسوغ لناأن نقول انهكانلهفيهذا أرب خاص » وهوتقرييها من
وثنيته» أوعلى الأقل عندما رجح رأي فريق علىفريق كان يرجح ما هو

أقربالىوثنيته » وأدنى الىمايعرفهمنعقيدة » فلمتكن الحجة القوية

فيجانب ترجيحه علىهذا الاعتبار » أوكانمتهمافيترجيحه بناءعلى
الاعتبار الوأوسلو»اء أكان هذا أمذاك » فهو قدرجح ماهو أقرب الى
الوثنية لوثنيته .

تلقي المسيحيين لقرارات ابجمع :

 -+ولكن هل أمات ذلك الرأي الوحدانية التي كان يجاهر بها

أريوس » وهلقضنى ذلكالمجمع القضاء المبرمعليها؟ انهلوفرض أبعد
/اه١ 

الفروض عن الحق » وكانت كنة المجمع العام على غير رأي أربوس ما

انتتصروا عليهولاقضواعلىمايدعو اليهلأ الآراء لاتنتصر بكغرة العدد

بل بقوة الدليل وقوة تصور العقيدة  .وقوة الاقتناع بها » وسهولة دخوها

لى العقل» واستساغته لما .ولذلك لم يقضالمجمع على فكرة

الوحدانية  .بل ربماكانت المحاولة للقضاء عليهاسبباًفيشدة الاستمساك

بهاء والمبالغة فيالمحافظة عليها ثمايرادبها .

ولذلك أخذ البطارقة اللذاينعلعتننوااقها يعملون الحيلة للاحتفاظ بها

وحياطتها » واتخذوا الخديعة سبيلاًلذلك  .فتقربوا قمسنطنطين وأظهروا

له الاقلاع عماكانواعليه.ليعودوا الى ما كان لهم من مناصب .

ويستطيعوا مناصرة فكرتهم  .ولينالوا ثقةقسطنطين  .ومنطريق هذهالثقة

ينفذون الىنفسه  .ويقنعونه هوبالتوحيد  .ليستطيع أن يخدمه بسلطانه

وقوته  .كا خدم ألوهية المسيح » أو على الأقل ليقف موقف الحياد ويترك
الاراء تسير في مجراها الطبيعي  .ولنقص عليك محاولة من محاولات

الموحدين .

مجمع صور يرفض بالاجماع قرارمجمع نيقية :
يذكر ابن البطريق أن أوسابيوس أسقف مقدونية كان موحداً من
مناصري أريوس في المجمع العام قبل أن تبعده عنه كثرته و.لعن من أجل
هذا وأراد أن يتقرب من قسطنطين ١ فأظهر أنهوافقعلى قرار المّانية

عشروالثلائمائة فأزالعنه اللعنة قسطنطين  .وجعله بطريرك القسطنطينية

فماأن ولىهذهالولاية حتى صار يعمل للوحدانية في الخفاء  .فلما

اجتمع امجمع الاقليمي في صور حضره هو وبطريرك الاسكندرية الذي
كان يمثل فكرة ألوهية المسيح ويدعو اليها » وينفرد من بين البطاركة في
لمبالغة فيالدعوة اليها» والحث عليها » ولعن كل من يقاومها .
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وأنتبز أوسابيوس فرصة ذلك الاجتاع وأثار مقالة أريوس © ورأيه في
المسيح وانكار ألوهيته  .وكان في ذلك المجمع كثيرون من الموحدين
المستمسكين به » اذلم يحتاطوا بابعادهم »  6فعلوا في امجمع العام

بنيقية  .واشتد النقاش بين رئيس كنيسة الاسكندرية » وبين المجتمعين »

ولم يكتفوا بالنقاش القولي بل أمتدت الأيدي الى بطريرك الاسكندرية

وعمدت الى رأسه لاخراج الوثنية منها » فضربوه حتى أدموه » وكادوا أن

يقتلوه » ولم يخلصه من أيديهم إلا ابن أحت الملك الذي كان حاضرا
ذلك الاجتاع » ولكن لما بلغ ذلك قسطنطين كرمه .
ما يستبط من هذا:

وما سقنا ذلك القصص لرضانا تعأنييد الرأي بالعصا وجمع اليد »
ولكن سقناه ليتبين منه القارىء مقدار حماسة الموحدين من أهل المسيحية

الأو لعقيدة التوحيد » وأمهم في تلك الحماسة لا يأببون لشيء » ولا
همهم أغضاب ذوي السلطان أو ارضاؤهم » وسقناه لتعلم أن الموحدين
كايظهر منرواية الكتب المسيحية » وكايستنبط كانوا الكئزة الغالبةفي

المسيحيين » ففي مجمع نيقية كانواالكثة » وفيمجمع صور الخاص كانوا
الجميع ما عدا رئيس كنيسة الاسكندرية » واذا كانوا الكثرة في المؤتمرات

خاصة وعامة » فلا بد أن يكونوا الكثزة في جمهور المسيحيين .

واذن تكون فكرة ألوهية المسيح هي العارضة والأصل هو التوحيد م
يستنبط

القارىء من المصادر المسيحية

نفسها

 .وسقناه لتعلم أن

قسطنطين كان يشجع دائماً المخالفين للتوحيد » وانكانلايظهر
السخط على غيرهم أحياناً  .وسقناه لتعلم أنمجمع صور كان يخالف
كل اللخالفة مجمع الثانية عشر والثلاثمائة  .وأخيراً سقناه لتعلم أن موطن
الدعاية لالوهية المسيح كانت كنيسة الاسكندرية وحدها » فهي التي

حاربت أريوس » وهي التي لعنته مرتين » ورئيسها هو الذي خالف في
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صور » ونال عقاب المخالفة جزاء وفاقاً .
فهل لناأن نقول أن التثليث الذي اشتملت عليهفلسفة الاسكندرية

كان يعلنعلى ألسنة بطاركتها » وأمهمكا
انوا
ليمث
فلون
لتل
سكفة

بارائهم

كرسن لهم
مسي ا
ةلس عه السلا
؟ان ذلهكو مقا
للمسيح » فليستعن به
التىأليه
نشط الموحدين

:

 -ولم ين الموحدون عن اعلان الاستمساك بعقيدتهم » وتخطئة

لفنأعن أرلوهية المسيح  .ومعهم في ذلك الكثة العظمى من

المسيحيين »  5يدل على ذلك ما سننقله من تاريخ ابن البطريق » فلقد

حا أن يبذبا قسطتطيناب قنسطتطينالر
ىهمبعأن
د ما أ
تبه؛
فاجتمعوا به  .وحسنوا رأي الموحدين له وبينوالهأنهصمممالمسيحية »

وأن الأساقفة الذين ناقضوه خالفوا وجه الحق  .وِلميكونوا احذين بتعالم

السيد المسيح التييبشر به باين الأنام» ولكنهلميعملعلىنصرتهم » ول
يعداون
عهمايفيتهم » مع أن أكثر المسيحيين في ذلك العصر كانوا
موحدين .

يقول ابن البطريق « :في ذلك العصر غلبت مقالة أريوس على
القسطنطينية » وأنطاكية وبابل » والاسكندرية »  .وأسيوط قد علمت أن
كنيستها كانت موحدة .

ويقول في بيان حال الاسكندرية ومصر بعد الاجمال السابق « فأما

أهل مصر والاسكندرية فكان أكثهم أريوسيين » فغلبوا على كنائس
مصر والاسكندرية وأخذوها » ووثبوا على أثناسيوس بطريرك الاسكندرية

ليقتلوه » فهرب منهم وأختفى

.
لحل

وقد كان على كثير من الكنائس رؤساء موحدوك

يستمسكون

بالتوحيد ويحثون على الاستمساك به » وكلما ولى أسقف غير موحد ثاروا
به » وثموابقتله » وهذا ابنالبطريق يقص علينا أن بطريقبيتالمقدس لم
يكن موحدا فيثورعليه الموحدون و»بموك بقتلهفيبرب منهم ف»يقول في
أسقف بيت المقدس ليقتلوه »٠فهرب منهم 30
بيت

المقدس  2وكان أريوسياً . (2

يرواأراقليوس أسقفا على
:

وهكذا نجد مغالبة قوية بين التوحيد وألوهية المسيح » الألى تغالب
بالكثرة وقوة الايمان  ,وسعة الحيلة » والثانية بقوة السلطان » وبقايا الوثنية

والذين كانوا متاثرين بها » ووجدوا مواءمة بينها وبين ما يألفون » فابتغوها

لقربها مما الفوا وعرفوا  .وأمكنته التقاليد من نفوسهم  .ولكن قوة

السلطان طمست نور المذهب الأول  .اذ أنها احتاطت فجعلت كل

الأساقفة ثمن لميكونوا موحدين  .واحتاطت أشد الاحتياط في ذلك ع

وأحذ أولفك يسيطرون على قلوب العامة بالرؤى والأحلام والهامات

ي
زعمونها » حتى اختفى المدهب الحق في لجة التاريخ  .وِلميبد على

السطح إلا ألوهية المسيح .

1١65١

؟ -المجمع القسطنطيني الأول سنة "١/
سبسلس

انعقادهة

:

م -/تقررفيمجمعنيقيةأن المسيح أله وان اهبن الابوأنهجوهر

قديم من جوهر الآب » وِلم يتعرض للروح القدس أهو إله أمروح
مخلوق  .وليس باإله  .وم يكنمجمعنيقية قدأصدر قراراًفيهذاالأم ءر

لذلك ظهرت أفكار بين المسيحيين لا تعترف لهبألوهيته » ويظهر ان
الاسكندرية التي كانت مهداً للأفلاطونية الحديثة التي تقول بالتثليث »

وان المسيطر على العالم ثلاث قوى مرّرة فيه » قوة المكون الأول » والعقل

يد أن تفرض ذلك فرضاًوا(لاابنلن)فس العامة ( الروح القدس ) تر

على المسيحيين  .كا كانت العامل القوي في اعلان ألوهية المسيح .
عددالمجمع والطعن في كونه عاماً :

أخذ يجاهر رجل اسمه مقدونيوس بأن الروح القدس ليس بإله و»لكنه
مخلوق مصنوع » وشاعت مقالته بينالناس » ولميجدوافيهانكراًولاأمراً
يلقاره العقل أو تأباه المسيحية  .فاجتمع الى الملك ذوو الوأمزررمانئه
ذلعامة قد فسدوا ٠و فهمما زالوا متأثرينبوحدانية
وقواده » وبلغوهأ ا
قديم ٠ بلهومخلوق مصنوع  .وحرضوهعلى أن يجمعجمعاًمن
الأساقفة يثبتون عقيدة

امجمع النيقوي ويدحضون

قول مقدنيوس .

فاجتمع في القسطنطينية خمسون ومائة أسقف وكان المقدم فيها بطريرك
الاسكندرية ؛ ويظهر أن ذلك العدد  7يكن ناا لكل الكنائس  .ولكل
الأقالم 4ولذلك كان اعتباره يجمعاً عاماً من

الأقوال .
ندل

الأمُور التي ثارت حوها

البندكيتيون ان المجمع الذي لميكن أربابه إلامائة وخمسين أسقفا لاينظم

في سلك المجامع المسكونية إلا بعد أن تقره جميع الكنائس )

بطريرك الاسكندرية هو الذي يقرر ألوهية روح القدس :
اجتمع هذا المجمع في القسطنطينية » وتذاكر المجتمعون فيمن هو أولى

بالرياسة فقر رأءهمعلى أن تكون الرياسة لأسقف الق
وسطن
بطيني
ذةل»ك

نحى عنها رئيس كنيسة الاسكندرية » وكان لذلك أثره في نفوس تابعي
تلك الكنيسة  5جاء في كتاب تاريخ الأمة القبطية  .ولكن مع أبعاد

مامثلل ك
انسيسكةندرية عن مكان الر
وياس
مةو»ضع الزعامة الذي كان

فمني يقيكان
ها
ولندم
فا
ي
لدائشة» قير لرأيالذي

رفح لل وليس وو ال شيعا ري  .فاذا قلنا ان وح ا
مخلوق
» فقد قلناأن حياته مخلوقة واذاقلنا انحياته مخلوقة » فقد زعمنا
انه غير حي » وا
ذازعمنا انهغير حي فقد كفرنا به .ومن كفر به وجب
عليه اللعن . 010

قرار لمجم يوافق رأي بطريرك الاسكندرية :
واتفقوا على لعن مقدونيوس  .فلعنوه هو وأشياعه » ولعنوا البطاركة

الذين يكونون بعده  .ويقولون بمقالته » اذن كان للاسكندرية فضل

الصدارة في القول  .والقيادة في الرأي العام  .وأن لمتككن للها الرياسة .
نظرة فاحصة

:

ونريد أن نستطر
د استطرادة صغيرة عاجلة ٠ وهي أن ننظر في تلك

السلسلة الفكرية التي ساقها في شكل دليل شرطى كثرت مقدماته .
يلد

» نظرة سريعة فاحصة الى الأساس الذي قامت عليه
ان
وياته
وكثرت تال

السلسلة تريناأنهجعل روح القدسهيروحالله» وهذالايسلمهله

ا
استطعهر
نم عليد
مخالفه .ل ي
أي
هل ,

أو مركون ٠ا هي ليست روحال
هيا منخلقه
أن يلقدي و

المتعلقة بذاته » وليس عنده من دليل على ما قال » ولكن هكذا ساق

السلسلة » وهكذا أقتنع سامعوه  .وبذلك تم له الثالوث الذي يتشابه
تماماً مع فلسفة الاسكندرية » وقد أعلنها بطريرك الاسكندرية » وزادوا
بذلك على مجمع نيقية هذا الأقنوم الثالث .
ويقول ابن البطريق في بيان قرارهم  « :زادوا في الامانة التي وضعها

الثلاائة والثانية عشر أسقفا الذين اجتمعوا في نيقية الايمان بروح

له » ييمجد وثبتوا أن الآب والابن وروح القدس ثلاثة أقانم » وثلاثة

وجوه » وثلاث خواص » وحدية فيتثليث » وتثليث في وحدية » كيان

واحد فيثلاثة أقانم  .إلهواحد  .جوهر واحد  .طبيعة واحدة ) .

اذن تقرر التثليث » وتمت أقانيمه » ولكن ما زال للمؤتمرات العامة
موجاامع العامة موضع » فان طبيعة المسيح الانسانية والالحية » كيف
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انعقاده :

 -78أول خلاف بينهم بعد تقرير الثالوث أن بطريرك القسطنطينية
اليه  .وطبيعة الانسان وقل ولدت من مريم » فمريم أمالانسان ؛ وليست

أم الاله .
البطريق  0وان هذا الانسان الذييقول انه ال .
ا بانحبة متحد مع
الاب  .ويقال أنه اللهوابن اللهليس بالحقيقة » ولكن بالموهبة ) .

ويظهرمنهذاأن المسيح الذيظهربين الناسلميكن الابحالمن

الأحوال » ولكنه مب
وارك
هبم
باه الالهيمن
ات

وتقديس .

ولذا جاءفيتاريخالأمة القبطية عننحلته مانصه :
النسطوريون ينكرون ألوهية المسيح :
؛ أماهرطقةنسطورهذهفلمتكنكغيهانشأت عناختلاففي

عقائد وضعها الآباء والأحبار ٠ بل هي جرهرية تختص بأعظم
موضوعات

الايمان والأركان في الدينالمسيحي  .ذلك أن نسطور ذهب

الىأن ربنايسوع المسيحلميكنالا فيحد ذاته» بلهو انسانمملوء

املنبركة والنعمة » أو هوملهممنالله» فلميرتكب خخطيئة » وماأى

أمراً ادا » .

علىهذا التخريج يكون نسطور لايعتقد بألوهية المسيح  .وانكان
يعتقد أنهفوق الناس » وليس مثلهم » ولقد جهر بهذا الرأي » ونادى
لحل

به» وهو رئيس لكنيسة القسطنطينية » وها مكانتها » ولكن خالفه غيره

من الأساقفة » فكان أسقف رما يعلنه برأيه امخالف له » مع ماعند
نسطور ما راه من بينات » وأدلة .
ولقد بلغت مقالة نسطور

بطريرك الاسكندرية

» وجرت

المراسلاات

بأينسقف الاسكندرية وأساقفة انطاكية ورومة وبيت الفمقادستف»قوا

على عقد مجمع أفسس للنظر في هذاالرأي » واعلان صاحبه بالتبرؤ
منه » ولعنهأن أصر على رأيه» ودعوه ليسمع حكمهم فيرأيه  .ويظهر

مصر على رأيه » فلم يجد كبير فائدة في حضور المجمع » فلم يحضر لا

هوولا بطريرك أنطاكية .
وانعقد المجمع وعدده نحومائتين من الأساقفة » وقرروامانصه كاجاء
تفايريخ ابن البطريق :

( ان مريم العذراء والدة الله » وأن المسيح إله وحاقنسان معروف
بطبيعتين » متوحد في الأقنوم » ولقد لعنوا نسطور .

قرار المجمع والاحتجاج عليه :
فلما بلغذلك القرار يوحنا بطريرك أنطاكية غضب » واحتج على
أىي الذي
لونرعل
اشرقي
تلف المجتمعون على رأيين » وأصر الم
اعخ»
الفمجم

الهنا وربنا يسوع المسيح الذي مأعبيه في الطبيعة » ومع الناس في
الناسوت والطبيعة  .وأقروابطبيعتين » ووجه واحد وأقنوم واحد ) خالفهم
بطريرك الاسكندرية أولا » ولكن يقول ابن البطريق انه وافق بعد ذلك
وكتب اليهم  ( :ان أمانتي التي في صحيفتكم ) .

كوا

مذهبه بذلك النفي » ولقد وجد أرضا صالحة لها في الشرق » فلقد
نبضت النسطورية في نصيبين » ويقول ابن البطريق  « :تكاثرت

النسطورية في المشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة » .

1١1/

4م-جمع خليكدونية سنة ١084
كنيسة الاسكندرية تعلن أن المسيح إله قد اتحد فيه اللاهوت
والناسوت وصارا طبيعة واحدة .

7م -ولم يحسم ذلك المجمع الخلاف في مسألة اجتاع العنصر
»لم يقض على نحلة نسطورس
الانساني والعنصر الألهي فايلمسيح ف

قضاء مبرماً »وان كان قد نفاه واذاه » بل نحت نحلته بعد ذلك في

المشرق » وذاعت في البلاد التي ذكرها ابن البطريق » ولم يتم الخلاف في
ذلك عند نسطور وأتباعه » بل ان كنيسة الاسكندرية قد خرجت هي

الأخرى برأي جديد عرضته على املد من الأساقفة وجمعوا له جمعاً قرروه
فيه » وذلك الرأي أن للمسيح طبيعة واحدة اجتمع فيبا اللاهوت

بالناسوت » وانعقد لأجل هذا مجمع أفسس الثاني الذي تسميه الكنيسة
الكاثوليكية مجمع اللصوص » وفي هذا المجمع أعلن ذلك الرأي

فلما عرضه بطريرك القسطنطينية وأعلن انسحابه منالمجلس » وعدم

»ث خارج المجلس
حد
وانه
هم رئيس المجلس باعلان حرم
ممهر»
احأترا
صخب شديد » وضجة كاد أن يقتلفيها رئيس كنيسة القسطنطينية »

وقد اشتد الاحتلاف بعد ذلك حول هذا المجمع » أهو صحيح محترم

السلطان » أم هومجمع غيرعاملاتلتزم بارائهالكنائس كلها ؟ واشتد
ريات الحرمان األتصيدرها » أهي محترمة واجبة التنفيذ »
اف
رلاف
قاخت
ال

مي باطلة» لأنهاصادرةعنغيرسلطة؟ حتى جاءت ملكة على
أه
الرومان تخالف ذلك الرأي » وتميل لغيره  .ذ فلتنفيذ رأيها في هذا الخلاف

الشديد حولمجمع أفسس الثاني وقرارات -ه أمرت » هيوزوجها » بعقد
مؤمّرعام » فاجتمع فيمدينة خليكدونية عشرون وخمسمائة أسقف »
وكان الاجتاع تحت اشراف زوج الملكة » واجتمع في شهر أكتوبر
سنة ١55

.
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طلب انسحاب بطريرك الاسكندرية ورفض الطلب :

وتقول مؤلفة تاريخ كتاب الأمّة القبطية ١ : وكان أول اقتراح طلبه
مندوبو

رومية

انسحاب

ديسقورس

بطريرك

الاسكندرية

من

ابجلس

.

فسأل الرئيس عن الباعث لهذا الانسحاب وعن الأسباب التى تلجىء
المجمع الى اخراج هذا البطريرك من قاعته ؟ فكان اعتراض هؤلاء أن
بالكرسي الرسولي بابا القسطنطينية  ..فلم يصادق مندوب الحكومة على

هذا الرأي السقم » وقرر المجمع بقاء ديسقورس  .ولكن على غير كرسي
الرياسة » ك! كان في المجمع السابق لأنها أصبحت في يد رجال

الامبراطورة » وقد حدث ضجيج وصخب ممنازعات في أثناء الاجتاع مما
جعل مندوبي الحكومة يصيحون فيهم قائلين بلسان احدهم ١ : انه لا

يجدر بالأساقفة وأئمة الدين أن يأتوا مثل هذه الأعمال الشائنة من
صياح » وصراخ » وسب » وقذف » وضرب ولكم  .بليجب عليهم أن

يكونوا قدوة للشعب في الهدوء وتسيير الأمُور علىحور الحكمة والسداد »
ولذلك نرجوم أن تستعملوا البرهان بدل المهاترة » والدليل عوضاً عن
القول الهراء » وأميلوا اذانكم الى سماع ما سيتلى عليكم ) .
الشغب في ابجمع :

أن قرر » أن المسيح فيهطبيعتان لاطبيعة واحدة » وأن الألوهية طبيعة
وحدها » والناسوت طبيعة وحده » التقتا ف المسيح .

قرار المجمع أن المسيح له طبيعتان :
ولدت انا » ربنا يسوع المسيح الذي هومع أبيهفي الطبيعة الالهية »
56

ومع الناس في الطبيعة الانسانية » وشهدوا أن المسيح له طبيعتان » وأقنوم

واحد » ووجه واحد » ولعنوا نسطورس » ولعنوا ديسقورس » ومن يقول
بمقالته » ونفوه ولعنوا ماجمع الثاني الذي كان بافسس وقد نفى ديسقورس
الى فلسطين ) .
الانشقاق

ومداه:

 -8هنا نرى انشقاقاً بين المسيحية اللمثلثة » واختلافاً يكون بعيد
المدى في الأجيال المقبلة » وهو أساس اختلاف الكنائس الى يومنا
الحاضر فهذا المجمع يرى أن المسيح له طبيعتان احداهما انسابية يشارك

فيها الناس والأحرى لاهوتية و»أقنوم الابن مكون من الطبيعتين » وهو
بذلك يخالف النسطوريين  .لآنهم يقولون  :أن أقنوم الابن لميكن من

العنصرين » بل من العنصر الانساني وحده » ويخالف قرار أفسس الثاني
الذي يقول أن المسيح طبيعة واحدة تجسد فيها العنصر اللاهوني من

الروح القدس » ومن مريم العذراء مصيراً هذا الجسد معه واحداً وحدة
وبهذا الاتحاد صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من طبيعتين » ومشيئة
واحدة » وقد بدت اثار ذلك المجمع سريعة واضحة .
فان المصريين عندما بلغهم مانزل برئيس كنيستهم غضبوا » وأجمعوا
أمرهم على عدم الاعتراف بقرارات ذلك المجمع .

عدم اعتراف المصريين بقرار امجمع :
وتقول مؤّلفة كتاب تاريخ الأمة القبطية ١ : ولما طرق مسامع المصريين
مالحق ببطريركهم من الحرمان والعزل هاجوا وغضبوا » واتفقوا على عدم
الاعتراف بقرار المجمع الذي أصدر هذا الحكم  ,وأعلنوا رضاهم ببقاء

بطريركهم رئيسا عليبم » ولو أنه محروم مشجوب » وأن ايمانه ومعتقده هو
1

عين ايمائهم ومعتقدهم  .ولوخالفه فيهما جميع أباطرة القسطنطينية »
وبطاركة رومية » ولقد أعتبر المصريون أن الحكم الذي صدر ضد

بطريركهم ماس بحريتهم الوطنية » مجحف بحقوقهم السياسية » ولو أنه
حكم ديني صرف ).

ولقد أشتد النزاع بسبب هذا بين المصريين والرومان فثار المصريون

وغضبوا عندما رأوابطريركاًيعينعلىغيرمذهبهم ٠ وعلىغيررغبتهم »

واستمروا على غضبهم » فصاروا ينتقضون الحينبعد الحين » كلما لااحت
لهم الفرصة » ود
بيسق
مورس
نعله

اعمتقا
ندهففايه

.

النفي من أن يدعو المسيحيين الى

ويقول ابنالبطريق  « :لا نفى سار الىفلسطين »٠وبيت المقدس

فافسد دين كل من بفلسطين وبيت المقدس  .حتى قالوا بمقالته ) .

المصربون يرفضون تعيين بطريرك على غير مذهبهم :
 -8ولقد كان الاختلاف يشتد كلما عين الرومان بطريكاً » فان
المصريين يرفضونه محتجين بأنهعلىغيرمذهبهم ومنغيرجماعتهم »
ويجب أن يكون بطريركهم بعد هذا الاختلاف من المذهب الذي أرتضوه
ديناً؛ وباختيارهم » فكان بعض الأباطرة يأخذهم بالعنف »,وأولفك هم

الأكثرون » وبعضهم يأخذهم بحسن السياسة ولطف الكياسة » فيترك

لهم الحرية في اختيار بطريركهم » والاطمئنان الى مذهبهم » وكانت الايام

والسنون هكذا تسير أحياناً على نبج من الموادة والرفق ٠ وأحياناً كثرة
على شطط وعنف .
يعقوب البرادعي ونسبة المذهب المصري اليه :

وفي هذه الأثناء يتغلغل في ربوع الدولة الرومانية الدعاة الى المذهب
و١

المصري والدعاة الى المذهب الروماني أو مذهب رومية مقر الأباطرة أو
المذهب الملكي  5سماه العرب من بعد .

ولقد ظهر للمذهب المصري داعية قوي الشكيمة قوي العارضة »

بليغ الأثر » اسمه يعقوب البرادعي » قد أخذ يجول في وسط القرن
السادس الميلادي في البلاد الرومانية الى مصر » يدعو الناس الى اعتناق
مذهب الكنيسة المصرية » ويبث ذلك المذهب في نفوسهم  .ويدخله في

قلوهم » وسلك في سبيل ذلكالخاطرة والجرأة » لايأبهلقوة مهما
تكن » ولا لذي خطر مهما يكن شأنه .
وتقول صاحبة كتاب تاريخ الأمة القبطية ١ : قيل أنه رسم 5م
أسقفاً » وأالوفلاًكمهننة والقسوس » ومن ذلك الحين أطلقت كلمة
يعقوبيين على جميع الذين يذهبون الى أن للمسيح طبيعة واحدة اشتقاقاً
من اسم يعقوب البرادعي زعم هذا الحزب .
ولكن من الخلط الكبير » والخبط الذي يدل على الجهل اطلاق لفظ

يعقوبيين على الكنيسة القبطية المصرية » لأن مذهبها نشأ قبله » وهو
تبعه » اذ لعالاقة لما بيعقوب » .أما اذا سميت الكنيسة الرومانية

بالكنيسة الملكية فأنت مصيب غير مخطىء » لأنهذا الاسم صار علما

للكنيسة المذكورة من بعد الفتح الإسلامي » وهو اسم عربي الأصل
مشتق من كلمة ملك »٠ومعناها الذين ينحازون الى الملك » أو
الأمبراطور الروماني مذهباً وسياسة ) .

انفصال الكنيسة المصرية نبائياً :
 -ولقد كان قرار مجمع خليكدونية هو السبب في انقسام

الكنائس » أو بعبارة أدق هو السبب في انفصال الكنيسة المصرية عن
الكنيسة الغربية » ولقد لخص صاحب كتاب تاريخ المسيجية في مصر
يفن

عقيدة الكنيسة المصرية فقال  ( :كنيستنا المستقيمة الرأي التي تسلمت

ايمانبا من كيرلس » وديسقورس ومعها الكنائس الحبشية والأمنية »

والسريانية الاريُوذكسية تعتقد بأن الله ذات واحدة مثلثة الأقانم » أقنوم

الآب » أقنوم الابن » وأقنوم الروح القدس ء وأن الأقوم الثاني أي أقنوم
الابن تجسد من الروح القدس  ,ومن مريم العذراء  .فصير هذا الجسد

معه

واحدا وحدة

ذاتية جوهرية

منزهة عن

الاحتلاط

» والامتزاج

والاستحالة » بريقة من الانفصال » وبهذا الاتحاد صار الابن المتجسد
طبيعة واحدة من طبيعتين » ومشيئة واحدة ) .

هذه هي قرارات تلك الكنيسة » وهي تخالف ما تقرر في مجمع
خليكدونية ما علمنا .

اججامع الباقهية

لمجامع السابقة تقرر المسيحية الحاضرة :
 -١عنينا ببيان المجامع الأزيعة السابقة ببعض التفصيل » ولم نضن
اب  .لأنها المجامع التي قاررلتعبقهايدة
نبعض
طهاب
ا في
لرطاس
اىالق
عل
المسيحية الحاضرة .
فأوها قرر ألوهية المسيح » وثانيها قرر ألوهية الروح القدس » وثالثها

قررأن المسيح اج
اتملعافنيهسان والاله » لا الانسان فقط » وأن مريم
ولدت الاثنين و»رابعها قررأن المسيح ذو طبيعتين منفصلتين ؛» لاطبيعة

واحدة متحدة ١ وانمجامع الثلاثة الأوْلى اتفقوا على أنها مجامع عامة تلزم
بأحكامها امسيحيين أجمعين  ,أمالمجمعالرابع فهوليسمجمعاً عاماًفي

نظر المصريين » والكنائس التيتنبجنبجكنيستهم .
والمجامع الآتية بعد ذلك ليس فيها مجمعقد أجمع عليه المسيحيون
قاطبةبأنهمجمع عام مسكوني ا يعبرون » فكل هذهالمجامع ل تممثلفيها
الكنيسة المصرية بعد انشقاقها على كنيسة رومة » أو انشقاق كنيسة

روما عليها .

وانانشير الىهذهالمجامع اشارة » ولانعرج عليها بتفصيل لذلك »
ولانقراراتها كانت في فروع جزئية لاتتصل بلب التثليث إلافي بعض
ة و
يصميي ؛
ف ص
الع ١يقارسير اليس الأوف »ر زا شلال

القسطنطينى الثاني .
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المجمع القسطنطيني الثاني وسبب انعقاده :
ويذكر ابن البطريق أن ذلك المجمع انعقد بسبب أن بعض الأساقفة
أعتنق فكرة تناسخ الأرواح » وسار فيها الى أقصى مداها  .حتى لقد قال

أنهليسهناك قيامة » وبسبب أن بعض الأساقفة قدزعموا أن شخص
المسيح لميكن حقيقة » بلكان خيالاً » فاجتمع لذلك هذاالمجمع ,
وكانت عدة الحاضرين فيه أربعين ومائة » فقرروا حرمان هؤلاء الأساقفة »

ولعنهم وطردهم من زمرة المسيحيين » ولم يكتفوا في اجتاعهم بإصدار
قرارهم في هذه الامور » بل ثبتوا قرارات امجامع السابقة » ومنها قرار مجمع
وا انكار
كيند»
خليكدونية » وبذلك ثبتوا عقيدة كون المسيح ذواطبايعت

الطبيعة الواحدة التي اعتنقتها كنيسة مصر  .ومنوالاها من المسيحيين .

5

-

وقد ظهر رجل أسعه يوحنا ماروكث في القرن

السابع الميلادي

سنة  717كان يقول ان المسيح ذو طبيعتين » ولكنه ذو مشيئة واحدة
ترقفي
هذهالمقالةلم
لالتقاءالطبيعتين في أقنومواحد  ,ولكنيظهر أن

نظرالبطارقة لفذلأكوع»زوا الى الامبراطور أن يجمع جمعاً عاماً في
زعمهم  .ليقربأن المسيح ذو طبيعتين » وذو مشيئتين » بعد أن استوثقوا

سرم»ه يوغاقوس على رأيهم » بمكاتبات تبادلوها معه .
ااطو
ومبر
من أن الا
فقد جاء فيأحد كتبه  ( :نحننقر » ونؤمن بطبيعتين » ومشيكتين »
وفعلين لسيدنا المسيح » وأقنوم واحد » ونلعن من خالف هذا ) .

مبجمع القسطنطينية الثالث :

كانمنعملهلعنوطردكلمنيقوبلالمشيئةالواحدد .ة كالعن وحرم
وكفرمن قال بالطبيعة الواحدة » وكانمؤلفاً من نحوتسعةوثانين ومائني
١/6

أسقف  .وبعد أن قرروا لعن وطرد من يخالفهم كشأنهم دائماً .

قالوا  « :اننا نوُمن بأن الواحد من الثالوث الابن الوحيد الذي هو
الكلمة الأزلية الداتم المستوى مع الآب الاله في أقنوم واحد  .ووجه
واحد » يعرف تماماً بناسوته » تماماً بلاهوته في الجوهر الذي هو ربنا
يسوع المسيح بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيئتين فيأقنومواحد » وشهدوا

كاالشمهدجمع الخلقيدوني أن الاله الابن فياخر الأزمان ااتخلذعمذنراء

السيدة مريم القديسة جسدا انسانيا بنفس ناطقة عاقلة » وذلك برحمة

اللهمحبالبشر » وِلميلحقه في ذلك اختلاط ولافساد » ولافرقةولا
فصل » ولكن هو واحد يعمل.ما يشبه الانسان أن يعمله فيطبيعته »

ومايشبه الاله أن يعمله في طبيعته » الذي هوالابن الوحيد » الكلمة
الأزلية اللتجسدة التي صارت الحقه لحماً مايقول الانجيل المقدس من غير

أن تنتقلمنمجدها الأزلي وليست بمتغيرة » ولكنها بفعلين » ومشيئتين
وطبيعتين الهوانسان » وبهما يكمل قول الحق  .وكل واحدة منالطبيعتين
تعمل مع شركة صاحبتها » فتعملان بمشيئتين غير متضادتين ) .

هذا بعض قرار ذلكالمجمع كاجاءفيتاريخ ابنالبطريق » وقدأطلنا
فيالنقل » ليكون كلام القوممبيناًلفكرهم ؟ يريدون » فنقلناه خشية أن
نحرف كلامهم عن معناه  ,أو نحيد بهعنمرماه .
ولقد كان من اثار هذا القرار أن خرج من جماعة كنيسة روما
والقسطنطينية طائفة المارونيين ؛ كا خرج من قبل الاقباط وكنيستهم »

ومعهم الاحباش والارمن والسريان .
مجمع تحريم اتخاذ الصور :

جمع غير عام باقرار الجميع انعقد بأمر قسطنطين
 -وقد جماءالخامس سنة  4557وفيه جمهور من الاساقفة » وفدوا اليه من جهات
ك١

مختلفة وقد قرر تحربم اتخاذ الصور ( 2والقاثيل في العبادة » وحرم طلب

الشفاعة من العذراء  ,ولأجل هذا انعقد المجمع السابع بأمر الملكة ايربني

بمدينة نيقية » ويسمى المجمع النيقاوي الثاني سنة  07وكان أعضائزه
أسقفاً وأصدروا القرار بتقديس صور المسيح والقديسين » لا

بعبادتها » وجاء فيهذاالقرار  « :انانحكم بأنتوضع الصور ليس في

الكنائس «الأبّنية المقدسة » والملابس الكهنوتية فقط » بل في البيوت »
وعلى الجدران في الطرقات » لأننا ان أطلنا مشاهدة ربنا يسوع المسيح
ووالدته القديسة والرسل » وسائر القديسين في صورهم شعرنا بالميل

الشديد الى التفكير فيهم » والتكريم لهم  .فيجب أن تؤْدي التحية

والاكرام لهذه الصورة » لا العبادة التى لتلايق الا بالطبيعة الالمية »  .هذا
هوالمجمع السابعقدوافقعليهعددكبيرمنالكنائس فاعتبته عاماً»
وخالفته أخرى » فلم تعتبره كذلك .
انفصال الكنيسة الشرقية عن الغربية وسببه :

 -4ولننتقل بعد ذلك الى المجمع الثامن » وهو أساس انفصال
الكنائس الشقية التي ترأسها كنيسة القسطنطينية عن الكنائس الغربية

التي ترأسها كنيسة روما .
وقد علمت أن المجامع الماضية التي انفصلت بسببها فرق مسيحية
1620

6ن فكرة تحريم اتخاذ
يقرر الأستاذ المرحوم أمين الخولي في رسالته « صلة الإسلام باصلاح المسيحية أ
الصور والقاثيل في أماكن العبادة الإسلامية وان أشد من ظهر بمعاداتها ليون الثالث مكسر الأصنام
الذي أقلق الكنيسة واتخذ العنف سبيلاً لتنفيذ رأيه لهصلةوثيقة بالمسلمين وينقل عن صاحب
كتاب الطرق النيقية قوله  « :ان ليون فعل ذلك لأسباب سياسية اذ رغب في التقرب الى المسلمين

بذلك  .أو فعل ذلك تقليداًالحركةمنهذا النوعقامبهافيذلك العصرالمسلمون فيديارهم ) »
ويقول الأستاذ أمين الخولي ١ : والحركة الإسلامية التي سمعت خبرها في تحطم القاثيل هي التي قام بها
الخليفة الاموي يزيد بن عبد الملك سنة *١٠١ه -

٠م

(وكانت حركة ليون المسيحية سنة

)أذ كتب يزيد الى حنظلة ابن صفوان » واي مصر أن يكسر الأصنام والقاثيل » فكسرت
كلها » وحيت منديار مصر وغيهافي أيامه) .
يذل

كان أساس الخلاف فيها طبيعة المسيح » ولم يتعرض أحد للروح
القدس » ومن اي شيء انبثق ؛ ححتى آثار بطريرك القسطنطينية كيف

آب
انلمن
كان انبثاقه » فحكم بأن انبغاق الوح القدس كا

وحده »

فعارضه في ذلك بطريرك رومة قائلاً  ( :ان انبثاق الروح القدس كان من .
الابوالابنمعاً» ولميكنمن أحدهما » وكل فريقعاضد رأيهبجمع قد
جمعه » وكلاهما قدأعتبر هوومشايعوه مجمعه عاماملزما للآخر » ومجمع

الآخر خاصا غميلرزم » واكلللعآنخر وطرده » وأعتبره محروما مطرودا
من حظية المسيحية » كشأنهم عند كل اختلاف .

اعلن بطريرك القسطنطينية .رأيه » وهو أن الروح القدس أنبئق من
الاب فقط  .وفوق ذلك قد تولى هذا البطريرك كرسيه من غير ارادة
رئيس الكنيسة بروما » وبعد أن دس لسلفه ما أبعده عن كرسيه .
فاجتمع ف القسطنطينية جمع بعل عرزال البطريرك الذي ناوأ روما سنة

8

» وأصدر قراراًيتضمن البت في ثلاثة أمور :

ثانها  :أن كل من يريد المحاكمة في أمريتعلق بالمسيحية وعقائدها
الثها  :أن جميع المسيحيين خاضعون لكل المراسم التييقومبها
وتلك القرارات كانت مع قرار آخر يعتبر عندهم سنة متبعة  .وهو

لعن ذلك البطريرك المعزول واسمه فوسيوس » وحرمانه هو واتباعه .
نصبه
استطاع فوسيوس هذا أن يعود املى

» فلما عاد اليه كان أول ما

صنعه أن عقدمجمعاًآخر في القسطنطينية سنة » 9708ويسمى هذا
المجمع الشرقي اليوناني »  |5يسمى الأول الغرلي اللاتيني » وقد قرر فيه
م/ا ١

رفض كل ما قرره ابجمع الل » وقرر أن أنبثاق الروح القدس من الاب
فقطاع؛ وقدصاركل مجمع يعتبرعاماًعندمشايعيه  .كايعتبرون الآخر
خاصاً » بل باطلاً غيرملزم » وكل يكفر الآخر أو يفسقه « وكل حزب
بما لديم فرحوت غ) .

؟-

كان هذان المجمعان هما السبب في انقسام الكنيسة الى شقية

يونانية » وغربية لاتينية » ورئيس هذه الكنيسة الغربية هو البابا » وهو
مستقل

بسياستها

وله السلطان

عل كل الطوائف

المنقادة

الى تعالعها

.

الكنيسة الغربية أم الكنائس :
وتسمى الكنيسة البطرسية لكون مشايعيها يعتقدون أن مؤسسها

الاول هو بطرس الرسول في زعمهم » ويزعمون أنه كبير الحواريين
ورئيسهم » ويقولون أنه رأس هذه الكنيسة » والبابوات خلفاؤه من
بعده  .وتسمى الغربية لكون سلطانها في بلاد الغرب » ويقول صاحب
كتاب سوسنة سليمان  ( :وهي تدعى أنهاأمالكنائس » ومعلمتبن وربما

حق لهاذلك  .لجهة التفاسير التيتبنى عليها أصول التعالم التقليدية »
ونظامات المجامع » وترتيبها » وهي أيضا التيتأمربها .وتمتدشوكتها على
الخصوص في بلاد ايطاليا » وبلجيكا » وفرنسا » وأسبانيا » والبرتغال )
وشعوبها منتشرة في أقطار الارض .
وأما الكنيسة اليونانية » ويقال لها أيضاً كنيسة الروم الأأثوذكسية أو
الكنيسة الشرقية » فاكثر مشايعيها فيالشرق وسلطانه فيه » وهي تشترك

مع الكنيسة الكاثوليكية فيكثير منالتقاليد المسيحية » ولكنها تخالفها

أفنيبثاق الروح القدس  .فتقول أنهمن الآب فقط  5 .بينا » ولا
تعترف إلا بامجامع السابقة على المجمع الذي أوجد الانفصال  ,م لا
تعترف لبابا رومة بالسيادة أو الرياسة .
ك١

ولكن مرور الزمن » وماأحيط بهمنتقديس بينمشايعيه » وعند
الملوك » ولكثرة معتنقى مذهبه » تتساهل الكنيسة الشرقية فتعترف له

شا»يعون
وقساطنلطيمنية
بالتقدم لابالسلطان » ويليه في الرتبةبطريرك ال
ر
جيرزمن
نما في بلاد روسيا واليونان والصرب » وكث

هؤلار .

البحر الابيض وغير

امجامع اللاحقة كلها غير مسكرنية إلافينظر الكنيسة الغربية :
 -5قد انفصلت الكنيسة الشرقية عن الغربية ماعلمت » والمجامع
الاتية كلها مجامع غير عامة في نظر الكنيسة الشرقية » لان الاساقفة

انع
بهام
تفي
أعوة
الذين كانوايجيبون الد

»ك
ذطل
ل فق
وبية
الكنيسة الغر

لا

تعتبر تلك المجامع عامة إلافينظر الغربية .

مفجامع التاسع انعقد في رومة سنة 87١١ » وأعظم قراراته شأناً

الحكم بأنتعيين الأساقفة » ليس من شأن الحكام » بلمنعمل البابا
وحذده

.

محاولة تقريب بين الكنيستين

:

والمجمع العاشر انعقد في رومة أيضاً سنة 95*١١ وكان اعضافه

 ٠عضو ء وقد حاول هذاالمجمع ازالة الفرقةبين الكنيستين » فلم
ذري
ل عش
اادي
وامجمع الح

انعقد في رومة سنة 971١١ كان لوضع

نظام التاديب الكنسبى »٠ وفيه تقرر انتخاب البابوات بثلثى عدد
الكرادلة .

وكان في هذا العصر قد شاع القول باستحالة الخبز والخمر في العشاء

الرباني الى جسد المسيح ودمه » ولكن لميقرر ذلك المبدأ .
ليلا

حتىجاءامجمعالثانيعشرسنة8١١١ وتفيقهرر ذلكالمبدأنهائياً
تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء .
وتتوالى بعد ذلك المجامع الكاثوليكية لأغراض عامة أو أقليمية » وفي
بعضها تتجدد محاولة توحيد الكنيستين المتصلتين » وفي بعضها يتقرر
وأهم هذه المجامع وأعظمها أثرا » وأقواها عملا المجمع التاسع عشر
الذي انعقد في تريدنتو والذي دام انعقاده من سنة 745١ الى سنة

 . ١57وفيه الرد على البروتستانتية
 ١8وقد أثبتوا فيه العصمة للبابا .

وقد قال في ذلك صاحب سوسنة سليمان  « :وقدنشأ فيذلك
انقسام في الطوائف الكاثوليكية ببلاد أوربا والشرق » والذين خالفوا هذه
العقيدة من أهالي أوربا سأمنوافسهم الكاثوليكيين القدماء و»نهاية ذلكلم
تزل مجهولة ). 4

١4١

الفرق المسيحية

 -79مانلبيان الذي ساقنلاهم فجيامع » وما انعقدت بسببه من
خلافات يظهر لناأن المسيحية قد أق عليبا حين من الزمن كان التوحيد

هو السائد بينمعتنقيها » والغالب على كل نحلةسواه مننحلها  .وانك

قااظوهرماً فكرة
مدم
لترى ذلك واضحاً فيما بيناهمن أن أريوس عن

ألوهية المسيح » ومنازعاً كنيسة الاسكندرية في ذلك المبدأ الذي كانت

تابئلهفنيفوس وهو ألوهية المسيح وتنادي بهعلىرؤوس الأشهاد » بينا
كان أتباعه فيمصر وفلسطين والقسطنطينية » ( وهذهمواطن المسيحية

في ذلك الابان ) أكثر عدداً وأقوى مكانة » فكثير منهم أساقفة ورؤساء
كنائس » وكل ذلك مع أن قسطنطين الامبراطور الحآم بأمره الذي لا
معقب الحكمه كان يشايع فكرة ألوهية المسيح ويناصرها » ويحميها
ويؤيدها » كابيناعند الكلام فيمجمع نيقية اذ خمىالقائلين أن المسيح
فيهألوهية بحمايته » ووضعهم تحت ظله  .وأمدهم بالجاه والسلطان .
واذا كانقد أنىحين كان فيه التوحيد هو السائد ».ويصح لناأن
ناقسلممعصسوريحية

الى قسمين :

عصر التوحيد  :ونجعل نهايته الزمن الذي انعقد فيهمجمع نيقية » أو
ما ولى ذلك الزمن بقليل  اذ غالب التوحيد فكرة ألوهية المسيح ردحا

غير قصير من الزمن بعد مجمع نيقية .

والعصرالثاني  :عصرتأليه المسيح » وذلك العصر يبتدىء بعدمجمع
نيقية » وبعد ان استطاع أباطرة الرومان أن يطمسوا نور التوحيد في وسط

تهم
دوحد
المسيحيين » ويمنعوا الم
عينا م
اشر
ين ن

اما

.

واذن فمن الحقعلينا أن نراعى هذا التقسمم عند الكلام في الفرق
القديمة عند المسيحية » فنقسم تلك الفرق الى قسمين :

فرق ظهرت في عصر التوحيد » وربما كان وجود بعضها قبل مجمع
لهديث
ثلع
تصاً
لرها
اية أ
نيق

.

وفرق ظهرت في عصر تاليه المسيح وعصر التثليث .

ونقصد بالفرق القديمة الفرق التي ظهرت قبل عصرالنبضة في أوربا
لادي » ونقصد بالفرق الحديثة الفرق التي
أايلقبقلرن الاثاللثم عيشر
ظهرت

بعد عصر النبضة

» وهي التي ظهرت في عهد الاصلاح

الديني »

وما والاه .
الفرق التي ظهرت في عصر التوحيد :

 -4والفرق التي ظهرت في عهد التوحيد كثيرة » وبعضها كان
مستمسكاً بالتوحيد » ومعه الكثة الغالبة من المسيحيين  6استنبطنا من

السياق التاريخي وكايستفاد منثنايا التاريخ » وبعضها كان قد انحرف عن
التوحيد » حتى كان وجوده تمهيداً للتثليث أو سيراً ببعض الخطوات في

وأظهر الموحدين أربوس وأتباعه » وقد كانوا كثيرين » فقد شرحنا أنه

قد كان يأخذ بمذهبه بطريرك القسطنطينية وغيره من البطارقة » وكان رأيه

فرقة أريوس :
يقول ابن حزم في بيان فرقة أريوس ١« : والنصارى فرق ع منهم
أصحاب أريوس  3وكان قسيسا بالاسكندرية » ومن قوله التوحيد امجرد 2

وأنعيسبىعليه السلام عبد مخلوق » وأنه كلمةاللهتعالى التيبهاخلق
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السماوات والأض »؛ وكان في زقمسنطنطين الأول باني القسطنطينية »
وأولمنتنصر منملوكالروم » وكانعلى مذهب أريوس »©.
وهذا الكلام يحتاج جزؤه الأخير الى نظ
يرز
»فه
عوم أقسنطنطين
كانعلى مذهب أريوس » وقدبيناعند الكلام فيمجمعنيقية » أنههو
الذي تدخل بنفوذه وسلطانه » فعزل أنصار لاهوت المسيح » وأعتبر
امجمع مكوناًمنهم دون سواهم  5وقد كان المجتمعون أول الأمْرأكثر من

ألفين » فرفض رأي الكثرة » وعقد مجمعاً مؤّلفاً من تمانية عشر

وثلاتمائة » بيهايذكر الثقات منالمؤرخين أنهقدصرح بنصرة أريوس من
انئة .
مر م
الم
بينعأكث
سجتمع
مه الى
ض»
ومهم
نعم ان الأْيوسيين قدحاولوا بعدذلك جذبه الى رأ

مذهبهم ليستفيدوا منه قوة وسلطاناً » فمال الهم أخيراً » أو اظهر

اميل» وانكانلميعملعلىنصرةمذهبهم » ولميعقدمجمعاًليقرر

سلبة لغيرهم » وأقصى ماعمله أنهردانحرومين الى
لكنافع
ا»
بهم
رأ
حظية المسيحية » وأعاد المنفيين من منفاهم » ومكنهم منالاستمتاع
بنعمة الحرية  .ولعل ذلك كان كياسة منه وسياسة  .اذ راهم كثرة

»أظهر الميل اليم حتى
شماهئيعة الرائجة ف
لاهه
اأقو
»
المسيحيين الغالبة و

لاينقضوا عليه .
أصحاب بولس الشمشاطي

:

 -4ومن الموحدين الذين ظهروا أصحاب بولس الشمشاطي »
ويقول فيه ابن حزم  « :كان بطريركا بانطاكية » وكان قوله التوحيد المجرد
الصحيح وأن عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام؛
خلقه الله فيبطن مريم من غير ذكر » وأنه انسان لاالهيةفيه  .وكان
يقول  :لأادري ما الكلمة » ولا روح القدس .
48م

ومن هذا يتبين أن مذهب بولس هذا كان توحيداً خالصاً » وأن

عيسى ليسإلارسولاًمنرب العالمين » وأنهكاناذا عارلضلبهحث في
كلمة الله» وروح القدس أمسك عن ذلك » ولميخض فيه » وتوقف
واعتصم بذلك .
ويظهر من هذا أن هاتين الكلمتين كانتا المثار الذي يثير منه أنصار

ألوهية المسيح الشببات حول التوحيد ٠ ليلقوا الريب في نفوس معتنقيه »
فاذا استولى الريب عليهم ألقوا أمانيهم » ووجدوا من الحيرة والاضطراب
ما يتخذونه ذريعة الى ما يريدوك .
ويقول ابن البطريق في بيان مذهب بولس هذا ١ : ان المسيح انسان

خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره » وأن ابتداء الابن من مريم »

وأنهاصطفى ليكون مخلصاً للجوهر الانسبي » صحبته النعمة الالهية ,
وحلت فيه بامحبة والمشيئة » ولذلك سمي ابن الله » ويقولون ان الله جوهر
واحد » وأقنوم واحد » ويسمونه بثلاثة أسماء » ولا يوُمنون بالكلمة » ولا

بروح القدس » وهي مقالة بولس الشمشاطي بطريرك أنطاكية » وهم
البوليقانيون ) .
هذا ماقاله ابن البطريق في معتقد بولس الشمشاطي » وهو لا يختلف

في جوهره عن كلام ابن حزم الأندلسي فيه » وان اختلفت العبارات »
فالاصطفاء لتخليص الجوهر الانسي هو ما عبر عنه ابن حزم بالرسالة »
والنعمة الالمية التي حلت فيه هي الوحي واختياره ليكون رسول الله الى

الناس يهديهم » والنبوة التي جاءت في عبارة ابن البطريق حكاية لقول
بولس هذاكنايةعنالحبة » ولعلبولسلميجرهاعلىلسانه » أولمتجيء
فيبيانه» ولككنابن البطريق المسيحي المثلث تكلم عنالموحدين بمنطقه

وتعبيره» وانكانالمرادغيرموافقللمثلثين .
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دخول الوثية على التوحيد :
-

وكان بجوار الموحدين الذين كانت أقوالهم السائدة المنتشرة في

ربوع المسيحيين » وجدت اراكءثيرين من دخلوا افليمسيحيين وفههم

بقايا الوثنية » ولا تزال رؤوسهم مملوءة بما درسوه » تفهموا|لمسيحية على
ضوء ماعرفوهأول .اً واهتضموا المسيحيةمتمثلةفي نفوسهمبمااستكن
فيتلكالنفوس من اراء ومعتقدات سابقة » وانذلك ليشبه من بعض
الوجوه تلك النحل الختلفة التي ظهرت في المسلمين في ابان الفرقة التي
تلت مقتل الخليفةالثالثوالرابع  .وما أدخل من آراء ونخل في عصر يزيد

ومن وليه .
ولكن الإسلام بنور القرآن الكريم وحفظه » وهدى النبي عَيْيْنهِ » وما
استحفظه عليه المسلمون من كتاب وسنة » وماكلاًالله بههذا الدين

المتين  -قدنفى عنه الدخل وذهب الزبد جفاء » وبقى الدين » ا بعث

نبيهعليهالصلاة والسلام صافياً منغيررفقولاتكدر
أمافي المسيحية فلأن الكتب قد عراها مابيناه فيالكلام عليها :

واختلط فيها الغث والسمين والطيب بالخبيث » وضلت العقول » فلم

تستطع أن تميز بين الصحيح وغير الصحيح » وذهب الكوكب الساري

الذي يضبيء وسط الدجنة الحالكة » وهو كتاب مبين لا يأتيه الباطل ,
ولا يتطرق اليه الريب » يكون فيصل التفرقة بين المسيحية الحقة »

والأساطير الباطلة التي أفسدتها .

أتباع مرققيون :
دخلت تلك الأؤهام على المسيحيين الموحدين وبرزت بينهم »  6تبرز

رووس الشياطين وسط أرض قد كسيت بالسندس الأخحضر من الزرع
وجاءت على نحل مختلفة  .وأهواء متباينة » ونزعات متضاربة » وبأسماء
كما

0

أن هناك الحمة ثلاثة  :صالح » وطالح » وعدل

حوس  2لأنهم هم
» وهم أتباعمرقيوك ) 2ولعل هذه النحلة من اثار ا

 3يقولون باله الخير وإله الشر .
ولقد قال ابن البطريق في هذه النحلة وأصحابها  « :وزعموا أن مرقيون
هو رئيس الحواريين » وأنكروا بطرس »)فالمنتحلون لهذه النحلة يزعمون أن
مرقيون داعيتها والمنادي بها حواري من حواربي عيسى عليه السلام » بل
كبير الحواريين وشيخهم » بالمقدم فيهم ورئيسهم .
البربراِية :

»ل
لع
ومنهم فارقلةبترسمبىرانية كانت تقول ان المسيح وأمه الوهان

هؤلاء همالذين ذكرهماللهتعالتكلماته فيقولهتعالمىمبيناًمايكون
بينهسبحانه وتعالى وعيسى عليه السلام منقوليوم القيامه » قال تعالت
كلماته ١ : وأذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني
وأمي انين من دونالله» قال سبحانك مايكون ليأن أقولماليس
ليبحقإن كنت قلته فقدعلمته  ,تعلم مافينفسي ولا أعلم مافي

نفسك انك أنت علام الغيوب  .ماقلت هم إلاما أمرتني بهأن
أعبدوااللهرنيوريكم » وكنت عليهم شهيداً مادمتفبهم » فلما

توفيتيكدتأنت الرقيبعليهموأنتعلىكلشيء شهيد  انتعاذبهم
فانهمعبادك وأن تغفرنهمفانك أنت العزيز الحكم ( ولعل فريقا منهم

كان موجوداً عند نزول القران الكريم .
محلاخر:

ويقول ابن البطريق في بيان بعض فرق كانت موجودة قبل مجمع
انفصلت من شعلة نار » فلم تنقص الاولى بانفصال الثانية » وهي مقالة
/اما

بابليدوس وشيعته » ومنهم من كان يقول  :لمتحبل بهمريم تسعة أشهر »

وانمامرفيبطنها » أ يمرالماء في الميزاب لأن الكلمة دخلت في أذنها ,

وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعته وهي مقالة اليان وأشياعه .
ضايلاعتوحيد بسبب تحريف الكتب :

 -١هذه هي بعض المقالات والأهواء والنحل التى جاءت في
عصر التوحيد ونقت صفاءه » وكانت نكتاً سوداء في وسط المسيحية

الحق النضرة ولقد كان من الممكن أن تزول تلك الأمور العارضة » ويبقى

الأصل سليماً نقياً» لميتأشبه شيءمنالمفاسد » ولكن شرط ذلك أن

يك
اب محفوظ لا يعتريه الشك من أي جانب » ولياتطرق اليه
كونتمة

الظن والاحتال » ليكون ميزاناً للحق والباطل » وليكون مقياساً تقاس به
الآراء » وليكون مرجعاً يرجع اليه امختلفون .
ولكن الاضطهادات التي نزلت بالمسيحيين » ومصادرة الكتب
وتحريفها بامر الرومان ( والايدي العابثة المهفسدة

» كل هذا جعل مصادر

المسيحية يعتريها الشك والريب » ومن وراء ذلك نفذت الأهواء والأساطير
الىالقلوب » وأحذت تنال من المسيحية وصميمها من غير أن يعقب

معقب

بنص قاطع معتمد » وكتاب ثابت السند .

فكل نحلة تدعى لاتجدردألهامننص » وهي تروج لدى العامة

لا بقوة الدليل أو النص ٠ بل بقوة الداعي ومقدار لحنه بالحجة الباطلة
والصحيحة

( ومقدار

نشاطه

وبيانه وسعة حيلته ودهائه » ودربته

عل

مهارة الدعاة وقوتهم البيانية متجهة الى هذه الناحية » يزيدوك  2تقديس

المسيح فيزيدون كلامهم قبولاً لدى العامة » ثم انتقلوا من التقديس
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المعقول الى الغلو المرذول » فغالوا حتى عدده الها .
وهكذا أخحذت العقيدة تفسد ».وكان العامة بين حبلين قويين » وكل

حبل فييدعصبة منأُولِي القوة » فحبلالتوحيد » ومعه العقل » ومعه
الأصل ومعه السيادة للتوحيد » وحبل آخر قد أنخذ يجتذب العامة اليه
بقوة » وعمل على أخذهم بعاملين  :عامل الاستبواء جاء من الناحية

التييحبونها » وأرضى شهوتهم فيها » وهي ناحية تقديس المسيح عليه
السلام » وأخذ يلقي تعامه في النفوس » وقد وضعها في ذلك اللون
الشهي ٠ وذلك الطعم المستساغ .

العامل الثاني  :عامل السلطان والجاه بتقريب من يقول مقالة تأليه
المسيح وادنائه من ذوي السلطان » وتمكينه من الرقاب » وتغريب من لا

يقول هذه المقالة » واضطهاده .وأبعاده عن حظية المسيحية » ولعته

وطرده وتصويره للناس بصورة من لا يقدس المسيح » ولا يرجو له وقارا

واجلالاً .

كان العامة بين هذين العاملين مع فقد الكتب المسيحية القاطعة في
الاستدلال والتي توقف المغالين عند حد الاعتدال  .وقد كانت كفة
التوحيد هيالراجحة » حتى بعد مجمع نيقية » ولكن جاءوا بعدذلك »

وأخفتوا صوت المنادين بالتوحيد وحيل بينهم وبين ما يدعون اليه  .وم
يمكنوهم من أن تصل دعوتمهم الى العامة فصار العامة بعد ذلك لا

يسمعون إلا جانبا واحدا » وخاضعين لعامل واحد » وهو الخروج عن

نطاق التوحيد  .فتم للحكام والقسيسين ما أرادوا واختفى دين المسيح

عليه السلام  .وقام دين البطارقة والقسيسين .
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الفرق القديمة فى عهد التثليث
1

بعدمجمع نيقية أبعد التوحيد سمياًعنالديانة المسيحية » وان

كان أتباعه أكثر عدداً » وأعز نفراً » ولم تستطع الحكومة الرومانية أن
تقضي على التوحيد بذلك المجمع » ولكنها أخذت تبعد الموحدين عن
مكان الرياسة في الكنائس ؛ ولا تجعل صوتهم يصل الى الشعب بالنفي
واللتةشريد » وكل ذرائع الأذى والاضطهاد » حتى حيل بين العامة وبين

ماع صوت التوحيد » وفعلالزمن فعله » وتغلبت الظلمة علىالنور ,

وأخفى ظلام الليل نور النهار الساطع  .وعندئذ كانت الفرق التي تظهر
بع
أد ذ
للك
وفي
هظل
ية

المسيح .فيالجملة ان استثنينا مقدنيوس وفرقته .

فرقة مقدونيوس :
وأول فرقة ظهرت في ذلك العصر فرقة مقدونيوس هذا  .فقد أنكرت
أن يكون راح القدس الا و»قاومت ما ترمي اليه الكنيسة العامة من
فرض تلك

الألوهية 4
 .ودعوة

ويتابعون  5ذلك

اناسامم2 43

73اعتناقها  (2ولعل

أريوس وسائر الموحدين  34كانت الغاية لي (

فهاله أن يبدأ الأساقفة بتأليه المسيح ويثنون بتآليه الروح القدس » فجاهر
بانكارالثاني » لأنه لميعدفي قوس الصبر منزع .
يقول ابن البطريق  « :وفي عشر سنين من ملكه ( قسطنطين ابن
قسطنطين الثاني ) صير مقدونيوس بطريركا على القسطنطينية » وكان

يقول  :ان روح القدس مخلوقة » وأقام عشر سنين ومات ) .

ولكنمقالتهلمتمتبموته» بلكانلهأشياعوأتباع خصوصاً منبين
سلطان لهم .

ينية سنئة١85 » وقدذكرنابعضاً
طمع
طقدنمج
سنع
قكا
لذل
احل
لأ
من قراراته » وكان المقرر «المناظر و«المجادل في هذا المقام بطريرك
الاسكندرية مهد الأفلاطونية الحديثة » م نوهنا انفاً » ويسمى المقدونيون

الأبولنياريين فقد جاء في كتاب سوسنة سليمان في بيان المجمع
القسطنطيني ١ : المجمع القسطنطيني المنعقد سنة "١8 بامر ثيودوس

الملكث ضد الولنياريين » وهم المقدونيون المنكرون للاهوت الروح
القدس ) .

ويعتقد الكنسيون أن إنكار ألوهية الروح القدس وليد من مذهب
الموحدين » فيقول صاحب تاريخ الكنيسة » وقد انبعث من جوف هذه

الأرطقة ( رأي أريوس ) أرطقة أخرى لم تكن أقل مناقضة للثالوث

الأقدس فكانت تنكر ألوهية الروح القدس » وكان منشئها مقدونيوس »
وهو نصف أربوسي قد اختلس كرسي القسطنطينية واحتجب مدة سنين
عديدة تحت رداء المذهمب الأزيوسي و؛لم تكن له شهرة خصوصية في ببوة
.هذا زعم له نصيب مانلواقع »
الأسجاسي التي أحدثها الابيوسيون ) و

لأن الذين ينكرون ألوهية المسيح ٠ ويعتقدون التوحيد الصحيح لا يقرون

بالوهية الروح القدس .
ولكن يجب أن يلاحظ أنه في الوقت الذي أنكر فيه مقدونيوس لم
تكن عقيدة التثليث قد أعلنت فيمجمع عام » وقديكون موضع حديث

البطاركة وتعالم بعضهم كون الروح القدس إلا » فتصدى مقدونيوس

لانكار ذلك » وتلقى الناس كلامه بالقبول  .ولذا لمينعقد المجمع للرد

عليه إلا بعد أن مات بعدة سنين .
اللسطوريون :

 -١٠.«+هذه النحلة تنسب الى نسطور » وقد كان بطريرك
5١

القسطنطينية ومكث في هذا المنصب أربع سنين وشهرين » وقد رأى أن

مر العذراء لمتلد الها ب»ل ولدت فقط الانسان » وهو بذلك يرى أن
الأقنوم الثاني » وهو الابن لميتجسد وتلده مري
غمي
5ي
ه
ررى

املنمثلثين »

بل كان يرى أن مريم ولدت الانسان فقط  .ثم اتحد ذلك الانسان بعد

لادته بالأقنوم الثاني » وليس ذلك الاتحاد بالمزج وجعلهما شيعاً واحداً »
أو ذلك الاتحاد ليس اتحاداً حقيقياً »بل اتحاداً مجازياً  .لأ الاله منحه
انحبة » ووهبه النعمة » فصار بمنزلة الابن » وهذا التخريم لا شك يودي
الىأن المسيح الذي خاطيهم وكلمهم » وحوك وعوقب فيزعمهم 1,

يكن فيهعنصر المي قط  .فلم يكن إذاً ولاابن الاله .

وقدنقلنافيمامضىعند الكلامعلىاىلمجمع الثالث أن صاحبة كتاب
تاريخالأمةالقبطيةتقررأن كلامنسطورمعناه» أو يازمهمنهحتماً؛

انكار ألوهية المسيح .
ولا قال نسطور ذلك القول كاتبه كيرلس بطريرك الاسكندرية ع

ويوحنا بطريرك أنطاكية في ذلك الابان » ليعدل عن رأيه » فلم يصغ

اهما » ولميجب طلبهما » فانعقد مجمع أفسس سنة ١94 » وقررلعنه

وطرده » واثبات أن مريم العذراء قد ولدت الانسان والاله .
وقد بيناذلك القرار ببعض التفصيل عند الكلام على ذلك المجمع .

رنام في
ننصيهوتف»ى فصارالمىص و
لقد عدذلكنسطورع م
أخمم الى أن مات .
ويقول ابن البطريق  « :كانت مقالة نسطور قد اندثرت » فأحياها من
بعده بزمان برصوما مطران نصيبين في عهد قباذ بن فيروز ملك فارس

»

وثبتها في الشرق » وخاصة أهل فارس » ولذلك تكائرت النسطورية في

الشرق » ١ في العراق والموصل والجزيرة »  .ولا يزال الى الآن في الأماكن
دحل

التي يذكرها ابن البطريق نسطوريون ينتحلون هذه النحلة ويأخذون بهذا
المذهب .

ويقول صاحب سوسنة سليمان  « :ان النسطوريين في هذا العصر
يسمون الكلدان يسكنون خاصة فيما بين النبرين » والبلاد المجاورة لهما »

وهمتعالم كثيرةمختصة بهم  .غير أنهميمتازن عنباقيالمذاهب
باعتقادهم ان نسطوريوس حرمه مجمع أفسس ظلماً أ.ضف الى ذلك

اعتقادهم بأنه
ل يمكن فيالمسيحطبيعتانبل أقنومانأيضا »ً وكانيحسب
هذا المعتقد في الزمن القديم ضلالاً مبيناً  2وأمافي هذا الزمان فيحسبه

العلماء » حتى الكاثوليك الرومانيون » غلطاً لفظياً لا معنوياً لأ هؤّلام

الكلدانيين يعتقدون أن في المسيح اقنومين ” .ا ان فيه طبيعتين » ويقولون
أيضاً بأن هذين الأقنومين » وهاتين الطبيعتين قد التصقتا حتى صار
منهما رؤية واحدة ) .

وهذا الكلام يدل على أمرين أ:حدههما ان الكنيسة الرومانية التي
كانت تشدد في القرون الخالية في طرد كل من يخالف معتقدها » وتعده

كافرًل يالج الايمانقلبقهد تساهلت في هذهالأحصر » فوسعت صدرها

للمخالفين لها .وتأولت لهم » لتدخلهم في حظيتها بعد سابق الحرمان

والطرد واللعن والتكفير .

ثانهما أ:ن الدسطوريين قد اتمحرفبوااعدنىء نسطور ء لأ نسطور
قكرارت صاحبة كتاب تاريخ الأمة القبطية » وهاقرر ابن البطريق لا.يرى
أن الأقنوم الثاني مازج المسيح قط .بل هو يرى أن بنوة المسيح بالموهبة
وامحبةلابالحقيقة » واستنبطنا كااستنبطغيرناأنهيرىأن المسيح خال
من

العنصر الالمي خلوا تاما

فقط  2بينما

ومو

يصرح

بن مريم ولدت

غيره يعرر أنها ولدت الاله والانسان

يل

الانسان

 2وهذا اختلااف

جوهري في الحقيقة والمعنى لا في الشكل واللفظ  ,واذا كان التسطوريون
في هذا الزمان قد قالوا بامتزاج اللاهوت في الناسوت  5يقول غيرهم »

والنسطوريون يقيمون  5ذكرنا في بلادهم بلاد العراق والموصل »

ومنهم طائفة تقبمفيالند » وأخرى تقم فيبلاد العجم » وهم جميعا
بتقاليد وطقوس دينية ممايلتزم بهعند غيرهم من الكنسيين »وليس
يلتزمون

وذلك منذ سنة ١8٠6م وهذا | جاء في كتاب سوسنة سليماك .
اليعقوييوت :

 -4هم أتباع يعقوب البراذعي » وهم الذين يقولون بأن المسيح
ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر الاله بعنصر الانسان وتكون من
الاتحاد طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت » ونسبة ذلك

المذهب الى يعقوب البراذعي لأنه من أنشط الدعاة اليه » لا لأنه مبتدعه

وبسبب ذلك الاعلان انعقد مجمع خليكدونية » وقرر أن المسيح ذو
طبيعتين لا طبيعة واحدة » وبسبب ذلك القرار انفصلت الكنيسة

المصرية عن الكنيسة الرومانية  .أما يعقوب فقد وجد في القرن السادس

الميلادي » ويقرر صاحب سوسنة سليمان ني اطلاق اسم اليعقوبيين على

صحاب هذا الرأي « يطلق عليهم اسم يعقوبيين نسبة الى يعقوب
البراذعي الذي أعاد هذه الشيعة » ورتبها في القرن السادس للتاريخ
المسيحي » بعد أن كادت تتلاشي ) .

وقد فصلنا الكلام في هذه النحلة والأدوار التي مرت عليها عند الكلام
آحل

في مجمع أسس الثاني الذي تسميه الكنيسة الكاثوليكية مجمع
اللصوص

.

ا ممل .
رر
ذكرناه» حتىلانقعفي التكرا
نعيدما
وني مجمعخليكدونية فلا

والذين يقولون إن المسيح ذو طبيعة واحدة » ينقسمون إلىآسيو يبن

وأفريقيين » ولكل قسم رياسة ديئيةخاصة به .

فرئيس الآسيويين هبوطريك السريان » ومن هؤلاء الآسيويين من

اعترفوا برياسة الكنيسة الكاثوليكية » فقبلهم وان استمروا على رأيهم

ورئيس الأفريقيين هو بطريرك القبط المقيمبالقاهرة  ,و يتبعهفي
هذه الرياسة سكان الخبشة المسيحيون » فهم خاضعون لبطريرك الكنيسة

القبطية » وهويعين لهم اسقفا يسوسهم .
ومن الذين يعتقدون أن المسيح طذبويعة واحدة  يتوحدثون مع
الكنيسة القبطية في ذلك الاعتقاد » ولكن هم تقاليد دينيةوطقوس »
وهم بسطاركة يرأسونهم  ,ولايندمجونفيالكنيسة القبطية » ولاكنيسة

السريان بآسيا  الأ رمن .

الماروِية:
6

أذياه سنة
بحنرا ه
هم أتباع يوحنا مارون » وقداشتهر يو

/ا”5ء ,ودعا إليهوشايعه بعض القسيسين فيه» ومعهم بعض من مسيحي

كنن»ه اذروادة أو مشيئة واحدة »
لعتي
وطبي
أسياء وهوأن المسيح ذو
ومن أجل ههذه النحلة الجديدة أجتمع المجمع العامالسادس بمدينة
الفسطنطينية سنة ١٠85 من بعد الميلاد » وقرر حرمان مارون » ولعنه

وتكفيره وكل من يذهب مذهبه » و ينتحل نحلته » وقدأشرنا إلىذلك
المجمع » ونقلنا لكقراره في المذهب  ,فلا نعيد نقله .

ويظهرأن المنتحلين هذا الرأى لم يكونوا ذوي شوكة وقوة حتى
يكونوا منحاة من الأذى والاضطهاد  ,فقد نزلت بهم اضطهادات شديدة
56

لميكنلهممنيدفعهاعنهمإلالفرار»فلميجدوالهممأمنايعتصمون به
إلا بعض البلاد فيجبل لبنان  ,فاعتصموا بها» وقداستمروا على
اعتصامهم وبعدهم ء حتى أدنتهم إليها الكنيسة الرومانية وقر بتهم
منهاء وأعلمت الحيلة والسياسة  ,حتى أعلنو|االطاعة للكنيسة

الكاثوليكية والاتحاد معها على أن يبقوا علىرأيهم » ولقد كان اتحادها مع

الكنيسة الرومانية سنة 18١١ باعلدميلاد  ,وما زالت هذه الطائفة متوطنة

بجبل لبنان ء وها بطريرك خاص  .وأن كباناتلترقرياسة لبطريك
روما .
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الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية

أساس انقسام الكنيسة الى شرقية وغربية
5  ٠كان فيماذكرنا أعظم الانقسامات القدمة شأنا  ,وأبعدها
أثراء ان استثنينا الكنيسة القبطية » انقسام الكنيسة الى يونانية وتليائية
وما يتبع ذلك من الانقسام من انشقاق في المسيحية كلها  ,وماتفرع عن

دلفهرقة
الافوللر مونع وفرق » وانناكتفي بهذا القدر ماناللقول
قف اي

التي ما زال منها بقايا الى أيامنا الخاضرة » ونختم القول فيها بانقسام
الكنيسة الى يونانية شرقية ولاتينية غر بية » وقد نوهناالى الانقسام عند

الكلام في المجامع » وأشرنا الى أسبابه بالاجمال .
وقد تبين من هذا أن أساس الخلاف بين كنيسة القسطنطينية التي

الت اليها رياسة الكنيسة الشرقية اليونانية قاطبة» وكنيسة رومة التي
آلت اليها رياسة الكنيسة الغربية اللاتينية أمران :

احدهما  يتعلق بالاعتقاد  وهوأن كنيسة القسطنطينية ومن

وا
الاه
عاتمن
قبع
ددوا

أن الروح القدس من الآب وحده ء لامن الآب

والاابن » وكنيسة روما ومن والاها قد اعتقدوا ان الروح القدس منيثق

من الاب والابن معاء وعقد كل فريق مجمعا شايع اعتقاده وتابعهفيما
اقتنع به» وكان المجمع المشايع لرومة سنة  » 955والمشايع للاخرى بعده

بسعشنروات سنة ./9/1

ثانيهما  لايتعلقبالاعتقاد  ولكنيتعلقبالرياسة الكهنوتية ,
أهيلكنيسة القسطنطينية أملكنيسة رومة؟ لقدقررالمجمع الذيشايع
رومة أن تكون لرومة  ,فرئيس كنيستها هوالحبرالأعظم  ,والرئيس
الروحي للمجمع » وقرر المجمع الذي شايع القسطنطينية رفض تلك
الرياسة وعدم الاعتراف بها » و يعتبرون رئيس القسطنطينية رئيسا عاما

للكنائس .

ولقد تبع هذا الاختلاف في هاتين المسألتين الرئيسيتين خلاف في
مسائل أخرى أوجدها تتابع السنين واستمرار الشقاق » فقد كثرت أوجه

الاختلاف في مسائل فرعية منها :
اءنى بدل الخبز ,فانذلك أقرته
بعشا
لفريال
اطير
١ستعمال الف
ا
الكنيسة الغربية» ولم تعترف به الكنيسة الشرقية .

؟ أكل الدم والمخنوق » فان الكنيسة الغربيةأباحته ومهخوالف

لجمع الرسل فيأورشليم الذي انمعقفدابعردقة المسيح بنحو اثنتين
وعشرين سنة .
لديك
وعن
ثاح
اومب
»فه
لرك
انزي
أكل الرهبان دهن الخ

دون

الكنيسة الشرقية .

افبيعهم وحلق الكهنة لحاهم .
أخوصاتم
4ل لأبسساقفة ال
ا
غيرهذه بين الروم واللاتين لم يصرح بهاهؤلاء البطاركة  ,وربما كان
ذلك لكونها ما كانت تحددت وقتئذ كقاعدة دينية في كنيسة رومة »

» 9ثم
1نة
1عقد4فيس
كالمطهر الذيلميثبت الافيمجمعفلورنسا المن
أوجب قبوله على الكنائس الغربيةالمجمعالتريدنتينى فيالقرن السادس
أما الفرق بينه وبين عقالات جهنم التييقررها الروم » فهوأن
المطهر

نار مطهرة يتخلص منها الخاطيء بعد أن يقاص فيها بمقدار جرم

ذنوبه .
أما عقالات الجحيم » وهي نظير حبس يقيم فيهالخطاة الىيوم
الدينو نة الذي بينهالون القصاص الأ بدي فجيهنم » والصلوات التي

يقدمونها لأجل الموتى » يعتقدون انها تلطف نوعا أحوال هذا الحجبس
عتليلهمطيفا وقتيا فقط .
154

وكذلك منع الشعب منالاشتراك فيالكأس اذا لمتثبتهكنيسة

رومية الافيمجمع كمستانس سنة »8١41١ .
تقادم الزمن بوسع الخللاف *

7

خنلهاااف
لأم
ازملننعلقىطة التي اباتد
 -كان كلما تقادم ال

اتسعت فرجاته » وكبرت زاويةالانفراج » وكلتا الكنيستين ذات بأس
وقوة 38وكانت قِ القديم لمادولة نتحميها » اذ كانت دولة الرومان

ين
لدةتمن
واح
للدكل و
اقلا
كيةا»ن است
فر ب
منقسمة الى شرقية وغ
وانفصاها عن الأخرى مما أكد الفرقة وقوى الانقسام .

ولقد كان يأتي الفينة بعد الأخرى صوت يدعوالى الوحدة والالتئام
بدل الاستمرار على الفرقة والانقسام  ,فتعقد لأجل هذا مجامع » ,وترسل

.لكن ما ان يتلاقى المتخاصمان  ,حتى تعاد أسباب النزاع
الوفود و
ها
أىيعن
راخر
جذعاء اذ كل واحدة ترغب فيأن تنزل ال

؛ فتلاحى كل

واحدة عما تعتقد » فيشتد الجدل » ويحمى وطيس القول » فيفترقان » وقد
زادت القطيعة قوة واحتداما .
محاولة ازالة الخلاف :
حاول أحد بطارقة روما فمينتصف القرن الحادي عشر أن يجمع
سا للمصلحة» فرضها
اكون
سء ت
أادي
ولم الشمل » وعرض مب
الشتات» ي

بطريرك القسطنطينية » وأصدر الأول قرارا بحرمان الثانى » فأصدر هذا
قرارا بحرمان الوفد الذي عرض عليه الشروط .
وهكذا ازدادت الفرقة بسبب ذلك التلاقي » وأغرى الله بينهم
العداوة والبغضاء

الى يوم القيامة  0ويظهر أن السيب قِ ذلك ما تعتقده

كل واحدة منها أن الأخرى خارحة على الدين  «2ورغبة

بهايكنماا .
تجتذب الأخرى الي
1

كل واحدة في أن

انتقاد مسيحى للكنيسة الغربية :

ويقول في ذلك صاحب سوسنة سليمان  « :ان الكنيسة الرومانية
وشقيعية
راقطهي
هاطل
تدعى أانلكملذاهب المسيحية على وجه ال
خارجة منها  ,ومنفصلة عن شركتها  .وهذه الدعوى تصح لأيةكنيسة

أمكنها أن تثبت لذاتها الأقدمية فيالثبات على المعتقدات الصحيحة
الأصلية  .أما كنيسة رومة » فليس لهافيهذه الدعوى الا الاستيلاء على
لةتصنقدولقيدات .
اان
أم

غيرأن سلامة الذوق تقتضى بأنه كلما قلتالتقاليد فيكنيسة من

الكنائس دل على أقدميتها بالنسبة التيتزيدعليهافيماهومن هذا

القبيل  ,لأن التقاليد علىمايستبين منيحريات رومةقابلة للزيادة»
والزيادة أحداث »,والاحداث في الدين لاريبفيأنهبودعاةلا»بداع
ا
هىذمن
ونر

ان صاحب هذا الكتاب ينتقد الكنيسة الغربيةبكثرة

ما أحدثته من تقاليد » فان كل محدثة بدعة » وكل بدعة هرطقة كما
مذهبها  ,والا كان كلمانقوله مقدسا لابدعةفيه .

 - 4وقد بينا البلاد التيتتبعالكنيسة الغربية» وكانت فيما

مفى كل أوروبا تقريبا » و بعض طوائف في آسيا .

بطارقة الكنيسة الشرقية :
فشرأقيكةث»رها في الشرق كما
أما البلاد التي تتبع الكنيسة ال
أسلفنا من القول » ولهابطاركة .

يهمفوون الىلقبه وصف
يوكضبير
أوهم بطريرك القسطنطينية » وه
أنه البطريق المسكونى » و يقول صاحب سوسنة سليمان  « :انهليس الا
لل

لقبا تشريفيا فقط» فليس لهتسلط على غيره من البطارقة أو الأساقفة
المستقلة بوجه قانوني أصلا » .

ويليه في الرتبة والمكانة الدينية بطريرك الاسكندرية للأروام
الأرثوذكس

بطريرك أورشليم ؛ ثم المجمع
ثم بطريرك أنطاكية » ثم

الروسي » ثمعدةمجامع لأسقفيات مستقلة أخرى كأسقفية أثين »ا

هها
غيةي قربرص
وسقف
وأ

.

وشوكة تلك الكنيسة تمتد فيبلاد روسيا واليونان والعرب وكثير من

وم .
رحر
اائلر ب
جز
وقد ظهرت فيروسياالتيكانتتسودهاهذهالكنيسة شيعوفرق

دلةا»د
عنح
تئتي
ووما
ةبدلدغها نح
كشيرةع

أصحاب هذه الفرق الجديدة

مجتمعة لا يزيد عن خحمسة عشر مليونا .
فمنهم فرقة لاترىتعميد الأطفال  ,ومنهم شيعة تحسنللنصراني ان
يقتل نفسهفي حبالمسيح  ,ومنهمشيعة يحرقون أنفسهم لتعمدهم النارء

فيتطهروا بها ؛ ومنهم شيعة تلتزم الختان باعتباره كان المسيحية الأولى ,
وف التوراة التي تعتبر النصرانية محددة لماع وهكذا تختلف النحل وتتباين

» وكل واحدة تعتقد أن رأيها هومحض الحقالمبين .

الاسلام يظلل الكنائس الشرقية بالحرية الدينية
8ذ4ك-رنا ان العلاقة بينالكنيستين على أشدمايكون الخلااف
» كل تعد الأخرى قد خرجت عن نطاق الدين » وقد كانت الحال من
قبل كذلك بين كنيسة القبط بمصر والكنائس الأورو بية» ونزلبمصر
ذمهم الاالفتح الاسلامي  ,فمن وقت حكم المسلمين
نءق»ول
أشد اليبلا
لوصارلشام الى الآن اشعلرمصريون بحريتهم الدينية ايلتسيتلممتعوا بها

منقبل  ,حتى أهداها اليهم الاسلام السمح الكريم .

ولا اختلفت الكنيسة الغربيةمعالكنيسة الشرقية كانمنالمنتظر أن
الل

تنزل احداهما بالأخرى أشد البلاء  ,ولكن ذلك ليمتم أول الأمر
لانقسام الدولة الرومانية الى شرقية وغر بية» واعتصام كل واحدة منهما
بدولة » لذلك لمتتمكن واحدة منهما من رقبةالأخرى  ,فلمتقبض على
ناصيتها .
ولكن لا أخذت الدولة الشرقية في الانحلال » وخلفها المسلمون على
بعض أملاكها  ,وأخذوا يقصونها من أطرافها » أخذت ترجح احدى

الكفتين على الأخرى فقويت الغربية » وصارت لها السيادة » واعتروف

بطريرك القسطنطينية لهبالتقدم عليهفي الجلسة  ,وإنلميعترف بأنها
علىحق فيمايختلفان في ,ه ومااختلفافيهمنقبل» والبلاد التياقتطعها
المسلموك كانت تنعم بالحرية الدينية كشأن المسلمين فيمعاملتهم لغيرهم .

رنشعللىيم
وبيو
ولا جاءت الحروب الصليبية » استولى الأصلي
نين
ئين
طيةمآمن
مشرق
التابعة كنيستها للكنيسة ال

يلزاعجهم اضطهاد ,

ولا يرفق صفاءهم ضغط ء ثم ثنى »أولئك الصليبيون اتباع الكنيسة

الغر بية » فاستولوا على دولة الرومات الشرقية نفسها » فانزلوا باخوانهم من
البلاء ما لم يكونوا يعرفون .

ولنترك الكلمة للمسيحي صاحب سوسنة سليمان » فهويقول :
«رحرك البابا أتوسنت الثالث قوادالصليبيين لنزع المملكة الشرقية منيد

ال
فنتت»حوا القسطنطينية سنة 4١٠٠ » وداموا متسلطين عليها الى
فيو
انا
سنة 591١م فاستعملوا ما أمكنهم املنبربرية في الأرااضليتي
امتلكوها من بلاد سورية وفلسطين ؛» ليخضعوا بطارقةأورشليم »وجميع

الأكليرس اليونانى بواسطة الحبس واقفال الكنائس الى أن أحوجوهم أن
يفضلوا مودة العرب حكام البلاد الأصليين على موادتهم ويختاروا تسلط

شعب يرضى بجزيه على أن يتسلط عليهم ملك روحي طمعه وطمع
قصاده لا يشبعان © .

حينئذ أحس أولئك المسيحيون بنعمة الاسلام عليهم » ونعمة
ها الخسف
كية
ورب
مةلالغ
ونيس
حكم المسلمين لهم  ,فقد سامتهم الك
وهاولان» ونقبوا عن قلوبهم ,بوحثوا عما تكنه الصدور ,ولكن نعمة
الاسلام كانت تلاحقهم » فلمينقض زمن طو يل  ,حتى جاءهم الاسلام
في القسطنيطينية وأعطاهم الأمن والدعة والقرار والاطمئنان ,حتى لقد

تح ,ولا
امد
لانف مح
اسلط
قالوا كما حكى صاحب السوسنة «:عماعة ال
تاج البايا المثلث» .
وهكذا كان الاسلام رحيما تسع رحمته المخالفين .

الفرقة الحديثة « البروتستانت » )(١
أوالاصلاح الديني

حال الكنيسة قبل الاصلاح:

شدة الكنيسة عاللىناس والعلماء :
ه -اشتد ضغط الكنيسة الكاثوليكية على المسيحيين» و بالغت
لدوى ولم تسلك فيذلك سبيل
ااولزتغ ح
فيفرض ارائها عليهم مبالغة تج
الموعظة الحسنة ,والدعوة الصالحة ,والارشاد القويم » ومخاطبة الأ رواح
سللكت
تنتأبنعها  ,وهي حرة مريدة مختارة» ب
والنفوسء وتمكينها م

سبيل العنف وركبت متن الشدة ,فجعلت كلرأيفي العلومالكونية
يخالف رأيها كفراء ولا تدعو معتنقية الى هاداية» وترشده الى الرشاد»

كما يليق برجال الدين معمنيرونه ضالاء بلتكفرلأوهى الأسباب»
وتحرق أتوعذب من تراه كافرا بلا رفق ولا هوادة .
فهذا المجمع الثاني عشر من مجامع الكنيسة وهوالمجمع المسمى
ئرصال الحراطقة ,يوعنون
تقر
س ي
ا6١
بالللاتيرانى ,الرابع المنعقد سنة 5١

بذلك كل من يرى رأيا مخالفا للكنيسة ,وكلاون رأيا في الكون أطبوائع
الأشياء ,ولم تكتف الكنيسة بقتل من يجهرون بآراء تخالف آراءهاء بل

أخذت تنقب على القلوب وتستكنه خبايا النفوس» وتكشف عن سرائر
الناس بما أسماه التاريخ محاكم التفتيش» التي دنست تاريخ الأديان ما
ارتكبت مآنثام ,وما أزهقت من أرواح  ,وما سفكت من دماءء وما
يناء
حم
أبت
عذ

.

( )١سمي الذين اعتنقوا مابلداأصلاح الكنسي وخرجوا على الكنيسة الكاثوليكية بروتستانت» لأنهم

لاا ينسم
جىليزية برتست ,فسمى الذين أمضوا
عندما أريد تنفيذ قرارالحرمان عليهم أعلنوا ابحتاجاج
القراربروتستانت ,أي المحتجين.

الكنيسة إلى أخذ الناس برفق » وحاثا رجال الدين على الأخذ بهديه كان
عقابه الحرمان والقتل .

حدثت في أوائل القرن الخامس عشر أن أحس أساقفة فرنسا بوجوب
اصلاح حال البابوات ؛ فانعقد لذلك مجمع مؤلف من ١

أسقفا و

 ٠من رجال الدين » ولكن هذا المجمع انتبي في قراراته بالأمر

باحراق يوحنا هوس مصلح كنيسة بوهيميا ورفيقه جيروم .
ولقد حرق وعذب في هذا السبيل علماء استشهدوا في سبيل العلم

بسبب مظالم تلك ١ لكنيسة

» وضيق صدر القوامين عليها .

ومايذكر في هذا أن أحدالعلماء واسمه ابيلارد كان لهرأي فيتكفير
المسيح عن خطيئة ادم خالف به رأي الكنيسة فقال  :ليست حياة
المسيح وصلبه وما لاقى في ذلك من تعذيب سبيلا لارضاء اللهوانزل
عفوه عن خطيئة الانسان » فعفوااللهأيسر من ذلك وأقرب » وانما لاقى

المسيح مالاق اعلانالمايكنه قلبه من حب الله» وعسى أينثير في
الناس عاطفة الشكر وعرفان الفجمييلعي»دهم إلى طاعة الوللهك.نه ما
أن قال ذلك القول حتى انعقد مجلس محاكمته » فكان نصيب كتبه

التحريق » ونصيبه السجن الداتم » حتى وافته منيته .
لييهس
وجاليليو يرى رأيافيالكون فيسجن لذلك الرأي » معأن رأ
من أمور الدين فيشيء .

فسلرطضانها علىالملوك :
 0١بالغت الكنيسة في شدتها »  5رأيت » ولم ينجح حتى الملوك
من طغيانها » فقد كان انقسام الدولة الرومانية الغربية إلى ممالك مختلفة »

واعتبار كل مملكة وحدة سياسية لا تتصل بالاحرى إلا اتصال محبة
"6

وسلام » أو حرب وخخصام  كان ذلك سببا في أن صارالبابا لا
سلطان لأحد منولاة الأمْرعليه » وقدتقرر هذا من بعد كا صار تعيين

البابوات باختيارالمجامع  ,لا بتعيين ملك أو أميرء مهما تكن قوته

وسطوته » وصار البابوات بعدتعييهم غير خاضعين بأي نوع من أنواع

الخضوع لأي ملك منالملوك » وعلى النقيض من ذلك لهم هم

السلطان الذيلا يرد على كل مسيحي » مهما تكن مكانته » يستوي

فيذلكالأميروالخفير .والراعيوالرعية» فليسلأي ملك سلطانعلى

البابا» والبابالهسلطان على كل ملك ؛» لأنه مسيحي  .وله السلطان

الكامل علىكلالمسيحيين » ولأنالباباخليفة لبطرس الرسول وبطرس

الرسول أقامه المسيح رئيسا علىالحواريين من بعده » فالبابا علىهذا

الأساس خليفة للمسيح ينطق باسمه  ,ويتكلم بخلافته » وينفذ بسلطانه »
ومن خرج عن طاعته فقد حرج عن طاعة المسيح » وحارب دينه .
قرارات الحرمان تناك الملوك :

وببذا المنطق فرضوا أوامرهم على الملوك » كا فرضوها على سائر
الناس » ولذا لمينج بعض الملوك من قرارات امجامع بحرمانهم » وطردهم

( المجمع الثالث عشر انعقد فيليون من أعمال فرنسا سنة ه١١4 بأمر
البابا اينوسنت الرابع لأجل عزل فردريك ملك فرنسا وحر
ومان
ههذ»ا
امجمع تسلم كنيسة فرنسا حتى الان بصحته أو بسلطانه مطلقا » .

لمينج اذن القملو
ركامن
رات

الحرمان وال
وطرد
ا»
ن

لذلك أثره في

نفوسشعوبهم » كاأنهيحفزالملوكعلىالعملمنجانبهمعلىحماية
أنفسهم » وهم في ذلك لا يتمنعون عن أن يثيروا الق
رالة
جف
ايل

الكهنوت  .ويكبروا صوغائ
يره
رموج
»وا عنهم مقاي
دحاط م
سنتهم
5

,
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هذه هي

|لكن95يسة

في معاملتها للناس »

وقسوة » لا ارشاد وهداية واصلاح » وهي تضرب

عنف

وزحر

كل من يعترض

طريقها » لاتفرق بين سائس ومسوس » وحام وحكوم » وراع ورعية .
وقد احتكمت لهذا بذوي السلطان » فكان لا بدمن مغالبة بينهما .

ولميكن الأمرمقصورا على الاذي البدنيتنزلهبمنيخالفها » ولوفيماليبس
بينهوبين الدين نسب » ولا يتصل به بسبب  .بل تجاوز ذلك إلىارهاق

المسيحيين باتاوات مالية يفرضونها » وضرائب كببرة يأخذونها » وعلى

ذلك صار المسيحيون قاطبة يكنون تحت نير ثقيل » سواء في ذلك من

خالف ومن واففاقل»خالف بالعذاب برأ بهجسمه ء والموافق بالمال
يبثهقعلوتفرض عليه ضرائب لأُسباب غميعرقولة وغيرمقبولةأحيانا وما

ونال الفقراء ومحادودين التي حصلوا عليها بالكد واللغوب .
مم
أمع
يج
يتوزعه رجال الدين بينهم » وينفقونه اسرافا وبدارا في سبيل تحقيق

رغباتهم » وبذلك كانوا يجمعون المالمن غير حله » وينفقونه فيغير حله

أيضا » وبذلك انغمسوا فيشر مافيهذه الدنيا » وتركوا لب الدين .
تب
كفهم
لة ب
انيس
استبداد الك
١١

المقدسة :

ولقد احتجزت الكنيسة لنفسها الحق في فهم الكتب

تقول فيهذا التفسير » أوفيأي رأى تبديه » أوأمرتعلنه » وعلى الناس
باول  .وافق العقل أو خالفه » وعلى المسيحي إذ لم
لاققوه
القو
أبنيت
0

الباباخليف ,؛لسلسلةالخلافةالت بييناها .

ولقد كانت تعلن أمورا ماجاءبها الكتاب المقدس عندهم » وس
تعرض له المسيحيون الآلوان » لا المجامع الاولى » وهي امور غريبة جد
ندل

الغرابة » بعيدة عنالقبول فيأحكام العقل جدالبعد » وتلزم المسيحيين
بها» وتفرضها عليهم فرضا » ومن قال كلمة فيها فالويل له » ينزلونه به

في الدنيا ولا ينتظرون حساب الديان في الآخرة .

ونذكر القارىء على سبيل المثال مسألتين كان لما أثر في الفكر
المسيحي » وبسببهما هما وغيرثما تقدم المصلحون في جرأة » داعين إلى

اصلاح الكنيسة بالحسنى أو بغير الحسنى  .هاتان المسألتان هما مسألة
الاستحالة » ومسألة الغفران .
مسألتا الاستحالة والغفران :

4

 -أما مسألة الاستحالة فالأساس فيهاماعلمت في شرح

الشعائر النصرانية » من أن المسيحيين يأكلون يوم ال
وفصيحشخربزباون
خم
ورايس»مون ذلك العشاء الر
وبان
ليق»د

زعمت الكنيسة أن ذلك

الخبز يستحيل إلىجسد المسيح » وذلك الخمر يستحيل إلى دم المسيح
الم
أسفو
ككل» ف
همنما

وقد استحالا هذه الامجحالةققد دا المسيح

في جسده بلحمه ودمه » وذلك أمرغريب في العقل ؛ ,ل ي
استطيعأن

يستسيغه أحد بيسر وسهولة » بل لا يستطيع أن يستسيغه قط .

كيفيتحولاخيلزخم»ا كيفبصيحنمشخ معيمنعروف©
وكيف تتحول الخمر دماوتصير دم شخص معين معروف ؟ ذ
.لك
غريب » بل مستحيل التصور والقبول في العقل » ولكن الكنيسة فرضت
على الناس قبوله ومنعتهم منمناقشته » والا عرضوا للطرد والحرمان »

وهلورد
هذاالأم فري الكتبالمقدسة » حتىيجب الأخذ به منغير

تفسير أو تأويل » انهأمر استقلت به الكنيسة وأعلنته وأبدته فيأحد

مجامعها » غير معتمدة في ذلك على نص صريح من الكتب المقدسة

ولقد خالفت في بعض شأنه الكنيسة الكاثوليكية غيرها من
54

وان
كل
يباني
فكناائلسك»نيسة الشرقية ترى أن العشاء الر
ال

بالفطير »

أجد
يفكنركمرنون هذه
بيناتراهالكنيسة اللاتينية » وو
رنار ال
حم
الاستحالة » ويعتقدون أنهاغير ممكنة في العقل ولا سائغة في الفكر .
 - 6أما المسألة الثانية فهي مسألة امتلاك الكنيسة حق
الغفران للمسبيء فيالدنيا » فقدقررته الكنيسة حقالنفسها فيالمجمع
ضرا
يعش
أاني
الث

.

وقدجاءفيكتاب تاريخ الكنيسة فيبيانقرارالمجمعفيهذا
الشأن ١ : انبىالمجمع تعليمه فيمايتعلق بأمرالغقران فقال  « :ان
يسوع المسيح ما كان قدقلد الكنيسة سلطان منح الغفرانات » وقد

استعملت الكنيسة هذا السلطان الذي نالته من العلامنذالايام الاؤلى »
قدأعلمالمجمع المقدس  .وأمر بن تحفظ للكنيسة هذهالعملية الخلاصية
للشعب المسيحي » المثبتة بسلطان المجامع ) .

ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون أن الغفرات غميفريدة» أو
ينكرون على الكنيسة سلطان منحهاء غيرأنهقدرغبفي أن يستعمل هذا
السلطان باعتدال واحتراز حسب العادة المحفوظة قدماء موثابتة في
الكنيسة ,للامسالتهذيب الكنسي تراخبفرط التساهل .
افراط الكنيسة فياستعمال حق الغفران . :
هذا قرار الملجمع ,وفيه تمكين للكنيسة من سلطان قوي جبار .وهو

سلطان مسح الذنوب» وغفرانها ممهقمادياكنرهاء ومهماتكنقد
دنست النفس» وأركست القلب  .ولكنه قأدوصى الكنيسة بالاعتدال
والاحتراس» حتى لا يؤدي الافراط في منح الغفران الى ترك التهذيب
خذت
الديني ,وهجر تعاليم الكنيسة » والعبث بهدى الدين» فأهل
ها المجمع » وراعت حق الرعاية ماأوصاها بهمنعدم
اما
طم
عيسة
أكن
ال
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الافراط في الاعطاء والمنح؟ لقد أتى حين من الدهر منبعدأن أعطى
رجال الدين أنفسهم ذلك الحق ,أن أفرطوا في اعطائه افراطا شديدا
وأنشأوا له صكوكا تباع وتشترى» فباعوها كأنها عرض من أعراض
وذل العصاة فيسبيلها المال ,وماكان عليهم
متعتةعمتنها ,ب
الدنياء وم
من حرج في أن يرتكبوا ما شاءوا من الموبقات ,وينالواما تهوى الأنفس
من معاص ء مادام ذلكيفتدى بمالقل أو جل » وهذا نص صك الغفران
الذي يباعبيع السلعة :

صورة من اصلكغفرات :

؛يحلك باستحقاقات الامه
«ربنا يسوع المسيح يرحمك يا فلان ,و

الكلية القداسة» وأنا بالسلطان الرسولي المعطى لي أحلك من جميع
القصاصات ,والأحكام والطائلات الكنسية التي استوجبتها ,وأيضا من

جميع الافراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها مهما كانت عظيمة
ةء
عنلكل
وفظيعة ,وم

وظة لآبيناالأقدس الباباء
فنت
منحكا
وا

والكرسي الرسولي» وأمحوا جميع أقذار المذنب وكل علامات الملامة التي
ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصة» وأرفع القصاصات التي كنت

تلتزم مكابدتها في المطهر وأردك حديثا الى الشركة في أسرار الكنيسة
وأقرنك في شركة القديسين» وأردك ثانية الى الطهارة والبر اللذين كانا لك

عند معموديتك؛ حتى انه في ساعة الموت يغلق أمامك الباب الذي يدخل
وفتح الباب الذي يؤدي الى
منه الخنطاة الى محل العذاب والعقاب» ي
فردوس الفرح» وان لمتمت سنين مستطيلة فهذه النعمةتبقىغيرمتغيرة»
حتى تأتى ساعتك الأخيرة باسم الآب والابن والروح القدس».

هذه صورة من صور صك الغفران تذكر أنهاتاملحوآثام » وتغفرذنوب
العاصى ما تقدم منها وما تاخر ,تغسله من ذنوبه الماضية حتى يصير

طاهراء ثم لايصير قابلالأنتؤثرفيهالذنوب مهما يرتكب من خطايا »
لح

ومهما ينغم فيالمعاصي» كأن ذلك الصك جواز المرور الىالنعيم

صهع
ويرد
ونل
لولا
ائق»
ولاق حامله عا
يقيمع,
الم

حزناأروس .
خا

هذا ما يدل عليه الصك» هذا ماكانت تحاول الكنيسة أن تلقيه في
روع الناس تمكينا لسلطانهاء ورغبة في نقودهم التي يبذلونها للكنيسة في

سبيل الحصول على ذلك الصك الذي يكون سالرأمان؛ وطريق الوصول

الغىاية .

لبمعنودت
اذنو
ران بمسألة الاعتراف بال
غفصك
اكنليسة
لاقبدتدأت ال

والتوبة ت»ثوملى القسيس مسح هذه الذنوب والشخص لميودع الدنيا ث.م

انتقلت من ذلك إلى أن جعلت لنفسها الحقفي الغفران » والشخص قوي
يستقبل الحياة » ولايودعها ويقبل علىمنعها » ولايدبر عنها » وغالت

فجعلت لنفسها غفرانماتقدم وماتأخرمن الذنوب ثماغرقت فيالمغالات

.م انهم ينفقون ما
فاتخذها رجال الدين باأباًبموناب الكسب للكنيسة ث

يجمعون منمال فيما يحلهالدينوالأحلاق »يوحمارقمدانه و»بذلك طم
السيل » حتى جاوز الحزام الطبيين .
سلوك رجال الدين الشخصي :

5

وهل كان رجال الدين في سلوكهم الشخصي ,وفي

استمساكهم بعروةالأخلاق» وهدى الدين يستحقون أن يبذل اسقٍِ

طاعتهم ما يبذلون ويروضوا أنفسهم على الخضوع لارائهم » وقبوها بقبول
حسن» متهمين العقول ان حاولت التمرد والعصيان؛ لأن حال رجال

الدين بعيدةعن الظنة منزهة عن الريبة؛ قدسموابأنفسهم » حتىساموا

في العلو القديسين والشهداء والصالحين» وجعلوا أنفسهم عنوان العفة»
لعنفس عن الشر ,وافتدوا الفضيلة بأنفسهم أعروضوا أنفسهم
وابخ

للفداء كما كانوا يرون أن المسيح قدفعل منقبل ؟ لقد كانت حال

رجال الدين تحوطها الريب من كل جانب» وتأخذهم الأنظار المتعقبةمن
51١١

كل
ن نا
وحية
ام
حني الحياة ,حرموا علىأنفسهم الزواج اسذادت
الرهبانية؛ .وسيطرت عل نفوسهم » فجعلوا زواجهم حراما .لينصرفوا
لخدمة كنيسة الرب ,و يقوموا علىسدانتهاء و يرعوها حقرعايتها ,
أت ع
اتو
ولكن ما ان
ملي
لرد
وهم
ال,

وكثرت أمامهم أسباب النعيم,

حتى فكهوا فيهامترفين وانغمسوا فيالملاذيستطيبون أطيبها  ,و يطلبون
أشدهاء ونا مكنوا لأنفسهم من السلطان» اندفع بعضهم فيطلبها
اندفاعاء ومنهم من اس
سته
بتريفليها

استهتارا» وخرجت حال بعض

أولئك المنغمسين في الخطايا من السر الىالجهر ,وم
انال
لتست
ترفالى
حش»
ومن الخفية الىالاعلان ,واتصل بعضهم بالنساء اتصال سفاح ؛ بعدأن

حرموا علىأنفسهم النكاح © ولمتتمنع النساء المتصلات بهممن أن يعلن
ذلك مفاخرات به ,وجاء من ذلك الاتصال الآثم أولاد لاآباء لهم,

ولكن لهم حظوة ,لأن بعض رجال الدين يعرفون آباءهم  ,كما يعرفون
أبناءهم » فيمكنون لهمبسلطانهم الديني سلطانا دنيويا .

ض
عها
بص ب
هاةية العابثة الفاسفة ميزة اخت
الحي
لك ا
لتل
انت
ولقد كا
رجال الطبقة العالية الدينية أنفسهم ,أما التحوت من رجال الدين ففي

فقرمدقع ,وني حياة أهقيرب الى الدين المسيحي منحياةكبرائهم ,
وذوي السلطان فيهم وفيالشعب .
ابتداء الاصلاح :

00

هذا سالطلاكننيسة ؛ وتلك حال رجاهاء يتدخلون فيكل

شيء ,ينقبوك عن القلوب ,وقد سترها علام الغيوب» يورهقون من
يتهمونهم باقسى أنواع العذاب» يوفرضون سلطانهم على الراعي والرعية»
حتى يتململ من تحكمهم الملوك والأمراء ,وذوو الفكر من الشعوب»

ويجبون الأتاوات يوفرضون الضرائب حتى كأنهم الجباة العشارون ,لا
يعطون انفسهم حق مسح الخطايا بعد اعتراف
رحال الدين المهذبوك» و
51

امه في الدنياء وأول أيامه في الآخرة» ثم يغالون»
المذنب فأيآيخر
فيمنحون أنفسهم حق غفران الذنوب السابقة واللاحقة للقوي الصحيح,

ويكتبون

نيذلك صكوكا يبيعونها بثمنقليلأو كثير»ثميقضون أو

بعضهمحياةكلهالهو وحيوهنم اظلنراسون.

صير
عوب
بأور
ولقد بلغ السيل الزبى في العصر المشهورفيالتاريخ ال
النهضة؛» وفيه نهضت الارادة الانسانية» والعقل الانساني يفرضون

وجودهماء وفيه استطاع الأربييون أينروا نوراللهفيالاسلام ,والتدين

الحقيقي فيما يدعوا اليه اهذا الدين» اذا اتصل الشرق بالغرب فيما قبس

الغرب من دراسات تلقاها عألسىاتذة من المسلمين بشكل خاص» ومن

الشرقيين بشكل عام وفيهعلمأن لاسلطان لأحد من رجال الدين على
القلب» وان لا وساطة بين الله والعبد» وأث الله قريب ثيمندعوه» ويجيب

دعوة الداعى اذا دعاه.
دعوة بعض رجال الدين الى الاصلاح :

حينئذ أخذت الأنظار المتربصة تحصى على رجال الدين ما يفعلون»
ووجد من بينهم من استنكروا حالهم وأخذوا يدعون زملاءهم الى

اصلاح حاهم» ليردوهم الىحكم دينهم قبلأن يفوت الوقت» وقبلأن

ينفض الناس » وقبل أن يحملهم العامة على الاصلاح .
ولقد جاهر بذلك جيروم وهوس » ولكن كناصنيبهماأن اعدما

تحريقا بالنيران» وكان ذلك بقرار منمجمع كونستانس الذي انعقد من
سنة 5١45١ الى سنة »814١ ولقد قرر ذلك قتل هذين العالمين حرقا

بالنار ,لأنهما دعوا الكنيسة الى عدم الأخذ ممايسمى سالراعتراف »
مبينين أن الكنيسة ليسلهاسلطان في حوالاثمأوتقريره ,وانماالتوبة

مع رحمة الله هي التيتاملحآوثام ,وتطهر النفسمن الخطاياء ولقدتقدم
الى المجمع يوحنا هوس ليدافع آعرنائه» وهذا ما قاله كاتب متعصب

للكاثوليك فيذلك الدفاع :
ار

«لدى دخوله أخذ يعلن غواياته قبل انتظاره حكم المجمع على

تعليمه ,فقر الرأي على القاءالقبض عليه» وفوضالمجمع الىبعض
أعضائه أن يفحصوا مؤلفاته وألحواعليهأن يقلععنهاء ولكنهم لم
ينل»
أولا
لتضم
ضكثي
يستفيدوا شيئا ..ووجدوا فيمؤلفاته فص
ارة ت

وقد

خولوه الحرية ليوضح أقوالهفيكلمنهاء وحرضوه على التضوع لحكم
المجمع » وعرضوا عليه صورة الرجوع عنضلاله فأبى أن يمضيهاء و بقي

مصرا علىغيه» ولميشأالمجمع أن يتوصل معه الىالمضايقة الأخيرة» بل
حاول مرارا أن يرده عنعناده فحكموا أولاعلىكتبه بالتحريق رجاء أن
يخيفوه بذلك ,لكنه لبث مصرا علىعناده ,فحينئذ حطوه عن الدرجات
المقدسة حطا احتفالياء وأسلموه لحكومته فحكمت عليه بالحرق حيا
بمقتضى نواميس المملكة ثم نال جيروم تلميذه وقرينه فيالعناد هذا

العقاب نفسه .
أما المجمع فلم يطلب قطهذا العقاب بلتركللقضاء المدني أن
يعمل بموجب شرائع المملكة التيكانت تعطي الملك حقافيأن يعاقب

منيفسدون النظام المدنيبينهمبتعاليم سيئةتقلق راحة الجمهور».
ياقمواله الكتاب المدافعون عن الكنيسة  ,ومهما يكنقولهم في
هذ
براءتها من دم أولئك الذين حاولوا من رجال الدين اصلاحها .فمما لا

شك فيه أنهالمتصغإل أىقوالهم ,بلعاقبتهمعليهابالحرمان» فسلبتهم
المنصب الديني » ثم عاونت بذلك على قتلهم أفظع قتلة » ان لم تكن
هي الفاعلة .

جال الدين :
ابتداء اللاصلاح من غرير

 -4كانت ارهاصات الاصلاح تابدلووقت بعد الآخرء يوظهر
به رجال استعدوا للفداء زمنا بعد زمن ,وكانت البلاد التى تظهر فيها

آراء الاصلاح فيشمال أوروبا وانجلتراء وفرنساء لأنفرنسا قدذاق
51

بعض ملوكها أذى الحرمان من الكنيسة ,وأحس الفرنسيون بشدتهاء

وانجاترا رأتمن سلطان البابا عليها تدخلا فيشئونهاء ولأن أممشمال

أوروبا قد اقترنت حضارتها بالدين فكانت شديدة الغيرة عليه» قوية

الرغبة فيفهمه على وجهه ,جاعلين قبلتهم الكنيسة ورجاهاء فعثروا مما

أوتوا من رغبة دينية وعقل فاحص علىعبيوهم » فأرادوا أن يصلحوها من
غيران يهدموهاء لذلك ظهرت حركات الاصلاح ووجدت اذانا مصغية

في تلك البقاعء ولم ينبثق فاجلرقرك السادس عشر حتى انبثقت معه

أصوات قوية جريئة تدعوا الى اصلاح الكنيسة» وتنقد حاها وتندد
بأعمالماء وتنشر عيوب القوامين عليهاء وعساهم يصلحون أمرهم ,

ويعودون الى اداب الدين وتهذيبه .
الدعوة الهادئة :

وقد ظهرفي فجر القرن السادس في أزمان متقاربة أصوات رجال
.صلحين» ومن أشدها ظهورا صوت أرزم» وقد ظهربالاً راضي
م
المنخفضة » وعاش من سنة 854١ الى سنة 576١  .وقد أخذ يدعوا الناس

الى قراءة الكتاب المقدس عندهمء والى تهذيب عقوهم » وتنمية

مداركهم» ليستطيعوا فهمه ,والانتفاع بهء وأدرك مراميه وغاياته» وأخذ

وظهر أنهليومجه دعوته الى الشعب» بل
يدعوا الى اصلاح الكنيسة» ي
وجهها الى الحكام المستنيرين» وإلى رجال الكنيسة أنفسهم  ,فقدكان

البابا ليو العاشر صديقه ,وكان ممن يقدرون آراءه ,يوعجبون بتفكيره

ويوافقون بالأولل على وجهة نظره» وقد سارفيطريق ذلك الاصلاح
السلمى محتهدا الاجتهاد كله في أن يحافظ على مركزالبابا وقداسته,

حريصا على ألا ينال أحد منهماء وألا يخلط دعاة الاصلاح بين اصلاح
الكنيسة ومراكز رجالها؛ وما يستحقون من اجلال وتقديس» فهويرى أن
الاصلاح واجب على أن تقوم به الكنيسة في داخلها ,يأعواونها الحكام

على اصلاح نفسهاء ولذلك عندما رأى ثورة لوثرالعنيفة» وما أدت اليه من
كانلم

مس سلطان الكنيسة ونقص ما لما من قداسة» نآبرذاءه ولم يعاونه .
وظهر كذلك قِهذا الايان تومس مور من ١ 8715 الى نوات اده وقد

ظهر بانجلتراء ودعا الى اصلاح الكنيسة أيضا بالطريق السلمي» ولذلك

دعا بنفسه الى وجوب احترام سيادة الباباء وأن يكون له السلطان الديني
النقد العنيف :

84

ولكن دعوات أولئك السلمية لمتفدفائدتهاء ولمتنتج

ثمراتهاء وان شئت فقل ان تحول الأفكار وانتقال الفكرة االلىشعوب »

واصطدام

الكنيسة بالمفكرين و بعض الأمراء جعلنقد الكنيسة عنيفاء

وجعل خطوات الدعاة أسرعممايريدأولئك السلميون.

وأشد منظهر
منأولئك تأثيرا وأقواهم نفوذا :مارتن لوثرء وزونجل »

لولر:

أما مارتن لوثر» فقدولد سنة784١ من أبوين فقيرين» ولكن أباه

أجهد نفسه.ء وأراد أن يصل بهالى أقصى دارلجاثتقافة» ومكن له
ليكون قانونيا» فأرسله الى الجامعة  ,ولكنه عجز عن اتمام دراسته القانونية »
سة اللاهوت ,وانصرف اليهاء لأنه أحس بنزعة دينية
الى
رع
دكف
وع
قوية تدفعه الى الانقطاع لذلك ,وقد كان شديد التورع  مبالغا تفقيدير
سيئاته ,.قد سيطرت على مشاعره نفسه اللوامة» حتى لقد قالبنفسه انه
يم» وكان هذا الاحساس
حرب
رةال
لحم
اابر
انب الجحيم ال
ذو م
عينج
لن
الديني الدقيق ,وذلك النزوع اللاهوتي موضع رعاية رجال الكنيسة»

حتى لقد أوصوا بهخيرا أولىالأمرمن رجال الدنياء فعينمدرسا
للفلسفة  ,وظل عاكفا على هذه الدراسة التي كان يشك فيصلاحيتهاء اذ
لللم

كان يدرس فلسفة أرسطوء وماكانفينظره الامنعبدة الأوثان» ويجب

أينلاحظ أن دراسة الفلسفة فيذلك العصر كانت تحت ظل الدين» وي

خدمتهء ويقوم بهارجال الدين أنفسهم ,ولذلكلمتكندراسته
الفلسفية مبعدة لهعن دراسته الدينية» بل كانت تتميما لها.

ولقد دفعته نزعته الدينية الخالصة ,واجلاله للكئيسة ورجاها الىأن
اهت روما
كعلي
رحل
بكي ت
يحج الىروماء ليتيمن بلقاء رجال الدين» ول

موطن المسيحية ومقر الكنيسة المقدسة؛ ولكنه ما ان وطئت قدماه أرض

روما حتى رأى ما صدم حسه ,وأزعج نفسه ,لقدتوقعأن يرى النسك
والعبادة والزهادة ,فوجد مدينة لاهية عابثة» ووجد رجال الدين قد
دنست بعضهم المفاسد ,وأحاطت بهم الريب» وظنت بهم الظنون» وجد
جرأة على الخطاياء واستهانة بأحكام الدين .ووجد الذين تخيلهم قديسين

لفي
ة,
يسوا
ذنغم
لءرقدا
ارض
سكةي ارللعهلى الأ
تائ
صا حين» وأنهم مل
ورتعوا في حماها زاعمين أن سحائب الرضوان قندزلت عليهم» وغفر هم

سابق ذنوبهم ولاحقهاء وأن بيدهم مفاتيح الملكوت في السماوات

والأرض واسرلتوبة» وابواب الغفران» يغفرون لمن شاعوا ما تقدم من
تبهأ وخمار.
ذن
مفسة,
االن
وذو
لي»
للدين
اس ا
رأى لوثر كل هذا وهوامرهف الح

طيراىأينا
خذي
ال

سنبهليال
الانسان أكبرمن أن بمحوهاهو ,وأ

لغفرانها الاأن تسعها رحمة الل .ه

لذلك شده من هول ما رأى ,وتحيربينماتخيله فيرجال الدين من
زهادة ,والواقع المستقر الذي صدمه صلمة عنيفة » ولكنه لميلبث الا

قليلا حتى انتقل من احيلرة الى الاستنكار ,لذلك عاد الى ألمانيا حانقا
مستنكرا بعد أن ذهب راضيا مقدسا .

ولقد أخذ يعلن من ذلك الابان أن التبرك بالمقدسات» والحج اليها
وض

وتكرار الصلاة لايجدي العاصي» ويلغانيه عنتوبةنصوح  وقدم مطهرء
ورجاء رحمة الرحيم» وأن أحدا من | لخلق مهما تكن قدسيته لاملك

لأحدغفراناء ولايستطيع أن يستر ذنباقدارتكب .
-

كان لوثربعدعودته مأخوذا بهذه الافكار ,قد استولت على

نفسه ,وسوغ لهكلهذا أنهقدعراثقتهبرجال الدين ضعفء وان لم
يعتزم الثورة عليهم أوعلىآرائهم  ,ولكن الحوادث كانت تدفعه الى أن

يعلن استنكار آراءرجال الدين» والجهر بذلك» وذلك لأن البابا ولأيراد

أن يعيدبناء كنيسة بطرسفي روماء وذلك يحتاج الىمقدارمن امالغير

يسيرء فقررأن يجمعه منصكوك الغفران ببيعهاء فذهب الراهب تنزل الى
ألمانياء ومعهتلك الصكوك التينقلنال ن
كموذجامنهافيماأسلفنامن

القول» وأخذ يعلن منأمرهاء و يبالغفي قدسيها وسرها .

عندئذ ثارلوثرالذي لايعرف أن
اشي
لئا ي
ذست
نرب

الا الندم علىما

كان ,والاقلاع عنه فيما يكون ,ورجاء رحمة الديان» والذي رأى في

رجال الدين ما رأى» ثارلوثرعلىتلك الصكوك وكتب في بطلانها
احتجاجا علقه على باب الكنيسة .
ولقد كان لذلك أثارلهعفيامة والخاصة ,ولميكنمنا ملعقول أن
تقابل الكنيسة ذلك بالصمت أو الاغضاءء فقّد أرسلت اليه تدعوه الى
الحضور لمحا كمته أماممحكمة التفتيش التي كانت تدبيراتخذته المجامع
ذريعة للقضاءمعحلاىلفيها .

ثورة لاولثعكلنىيسة :
وهنا نجد بعضالأمراء يتدخل » فيوصيه بأل ي
اجيب طلبها»ء فلم ير
البايا بدا من أن يصدر قرارا بحرمانه ويعده

زائغاع وهنا تأخذ الحمية

لوثر» يوشتد ني دعوته» ويجاهر بالاستهانة باألمحررمان ,حتى انه ليحرق
م"51١

في وسط وتنبرج » والجموع حاشدة» حرمان البابا وقرارزيغه» ولم يبق الا
أتنفذالسلطةالمدنية قرارالحرمان ,فتحرمه من الحقوق القانونية

والمدنية» أثرا لقرار الحرمان الديني» فاجتمع مجمع ورمزسنة ١؟٠١

خقنطعهئه فيماارتأى  .فلميجب الى
لحاكمته  ,ولكنه طالبالباباببأني

ما طلب ,فانفض المجمع من غنيتريجة في هذاء ولكن الامبراطور أعلن

حرمانه من ح
اقوق المدنية الا أن أسمكيرسونية حماه .
لثحركم الأحداث السياسية)
ومن هذا الوقت أخذت تخضع دعوة لو

فتجد سلما من الدولة ,اذا كان الامبراطور مشغولا بحرب » ولا يريد اثارة
فتنة  .وتحد حربا اذا خلا الامبراطور لهم ,وكنليتا الحالتين تزداد الدعوة
حدة و يزداد أتباعها عدداء يوشتد ساعدهم موالاة أمراء أعزاء في النفرة .
وفي سنة 6

حاول الامبراطور أن ينفذ قرار الحرمان الصادر سنة

جون على ذلك؛ ومن ذلك الحين سموا
توثر
حل
 0١ولكن أنيصار
البروتستنت أي المحتجين» ثم جرت الأمور سلما فحر بامتداوين» حتى

اذا مات لوثر ,وكان الامبراطور قدخلص من كل الحروب التى تشغله

أنزل بالبروتستنت أقسى العذاب وأشده بلاء»ثم يعقب ذلكصلح بين
الفريقين .

ش

لوثرلم يرداهلدمكنيسة :
من الغلاة الذينيرمون االلىهكدنميسة»
ركن
ثم ي
لو ل
0
ولا الى محاربة سلطانهاء بوصف كونها مرشدة وواعظة ومبينة للناس
ر كياند اصلاح حال الكنيسة ورجاطاء وحملهم
ينه
شئون دينهم ,ولك
على الجادة وأعطاءهم من الحق ما أعطته الكتب المقدسة ,ووصايا

رسلهم ,والمأثورعنهم وهولم ينظرالىالبابا على أنه خليفة المسيح لا
يخطىءء ولا يأتى الباطل الىقوله» بلنظر اليهعلىأنهكبيرالمرشدين
الواعظ.
.
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ونا أرادلهمالصلاح  وكان يائسا من أن يقوموا همبذلك  دعا
الأمراء الىأنيتدخلوا  ,وقررأن همعليهم سلطاناء وأن لهمالحقفي
عزل رجل الدين اذا لميقمبمايأمرهبهالدين» ووجد أن جزاء منفساد
رجال الدين يرجع الى عدم الزواج .
ورأى أن المنع منه لم يكن في |لمسيحية فيعصورها الأولى» فقرر

حقهم في الزواج» وتزوج هفعولا مع أنه منن رجالالدين» وكان زواجه
مرنأهبة .

ووجد أن الكئيسة تحتفظ لنفسها بحقفهم الانجيل» وذلك من
أسباب غلوها وفقدها الرقيب» فجعل لكل مسيحي مثقف الحقفي

فهمه  ,واشتغل بترجمته الى الألمانية ليقرأه كل ألماني .
وأنكر أن المسيح يحلفيبدنمن يأكل العشاء الربانى  .فقدأنكر
استحالة الخبز الىعظام المسيح المكسورة  .وأنكر استحالة الخمر الىدم
المسيح» وحلوهما في جسم الآ كل .واكتفى بكون العشاء الرباني
تذكيرا م ق
اام
با
هلمسيحمنفداء للخليقةفي زعمهم ,وأن يعتقدالمسيحي
أن المسيح معهبجسده عند تناول هذا العشاء.

هذا كله مع انكاره حق الكنيسة في الغفران» ذلك الحق الذي كان
عود الثقاب الذي أشعل ثورة لوثر» وكانت منهاتلك النيران التيلم
تاستلطكعنيسة لهااطفاء.

زونجلي واعماله :
5

وني الوقت الذي كان يغالب فيه لاوثلركنيسة وأنصارها

من ذوي السلطان » كانفيسويسرة صوت قوي آخرينادي بمايقاب
لدىو ب
ما نا
ل-مفق
ثهر ذلك » ذلك هو زونجلي (585١1 )85١
ا١1
تده
حال الكنيسة ودعا الى مثل ما دعا اليه لوثر ف مسائل الدين» وقد
50

ابتدأت ثورته بالثورة على صكوك الغفران ا ابتدأً لوثر » وقد مات أثناء
صراع وقع بين أنصاره » والمعتنقين لبادئه  .وأنصاره الكاثوليك .

وآراؤه في الجملة تتقارب مآنراء لوثر ,ولقد كان يرى أن العشاء

الرباني مناولة تذكارية لموت المسيح وفدائه لخطيئة الخليقة في زعمهم,
وأن المسيح يحضر ذلك العشاء بروحه فقط ,و يفسرماجاء خاصا بالعشاء
الرباني في انجيل متى بمعناه المجازي ,وهذا نص ما جاء في ذلك

الانجيل في اصحاحه السادس والعشرين  :وفيما يأكلون أخذ يسوع الخبز
وبارك» وكسرء وأعطى التلاميذ ,وقال« :خذواء كلوا هذا هو
جسدي» وأخذ الكأس وشكرء وأعطاهم قائلا :ا«شر بوا منها كلكمء

لأن هذا هودمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة
الخطايا » .

ْ

ودعوة زونجلٍ هذه ,وان كانت تتلاقى فميبادثها في الجملة مع
مباديء لوثر كانت منفصلة منها ,فلمتتوحد الدعوتان» بل كانت

كلتاهما تعمل فيمحيط اقليمهاء بيد أن حركة لوثركانت أوسع دائرة
وأسرع انتشاراء لسعة الاقليم الذي نشأت فيه» ولرعاية بعض الأمراء لهاء
بل لاعتناقهم مبادئهاء ولأن الأحوال السياسية في ألمانيا كانت تسمح

لثلهذه الدعوة بالذيوع والانتشار
كلفن وأثره في الاصلاح :

*؟ ١ في الوقت الذي كان فيه هذان الرجلان يعملان ويجاهدان
كل بطريقته» فلوثر بطريقته السلمية التي خالطها العنف» وزنجلٍ بطريقة
الصراع واملنازلة» حتى ماتفيه.
(50
5فن
في هذا الوقت كان رجل آخر ظهرفيفرنسا و1هو١كل

4

قد ولد بفرنساء ونشأ بهاء وتثقف ثقافة قانونية ,ولكنه مال بعد
"5١

تخرجه في القانون الى الدراسات الدينية ,وقد كانت حركة لوثر قدذاعت
وشاعت في ربوع أورباء وماان أعلن كلفن آراءه حتى اضطر الى الفرار

بعقيدته الىجنيف فيسويسراء وهناك ألف وكتبء ,وأخذ يعمل على
نشر مباديء المذهب البروتستنتي» يونظمها بعد موت لوثر ,فتنظيمها

على الشكل الأخير يرجع الىكلفن أكثرممايرجع الى أيرآجخلرء وان
كان باذر البذرة سواه» بل ان بذور ذلك المذهب قد كانت أقدمتاريخيا

منلوثرنفسه ,وقدنوهناالىبعض هذا الكلام فيالمجامع .

ويرى كلفن أن الكنيسة يجب أن تحكم نفسها بنفسهاء وعلى
الحاكم المدني مساعدتها ومعاونتها وحمايتهاء وذلك ليكون السلطان
الديني غيرخاضع لحكم الحكام ,وهويرى أن المسيح لايحضر لابشخصه
ولا بروحه في العشاء ابلارنى» و يعتبر تناول العناصرالمادية رمزا للامان.

ويقول كما يقررصاحب كتاب الأصول والفروع في العشاء ابلارني :

يشير العشاء الرباني أيضا الىبحيء المسيح » كمايشيرالىموته» فيكون
تذكارا للماضي والمستقبل » فالعبرة فيالعشاء الرباني للذكرى» لاحضور
المسيح ماديا أوروحيا».

انشاع كنائس للمصلين :

4

كانت جهود هؤلاء القادة وأتباعهم ؛ وعيوب الكنيسة »

وسوء حالما وحال القوامين عليهاء وشدة ضغطهم سببا في ذيوع الآراء التي

تخالف رأي الكنيسة» وقد ابتدأت الحركة بطلب اصلاح الكنيسة على أن

يقوم بالاصلاح رجال الكنيسة أنفسهم ولكنهم أنغضوا رءوسهم  ,وأصروا
واستكبروا استكباراء ورفضوا كل دعوة للاصلاح» وقابلوا أصحابها
بقرارات الحرمان أحيانا كثيرة والاهمال أحيانا قليلة  .فلما استيأس
مريدو الاصلاح من أن يقوم الكنسيون باصلاح حاهم » وأن يرعوا الديانة
51

حق رعايتها اتجهوا الى الحكام طالبين أن يتدخلوا لاصلاح الكنيسة ,كما
هةاء
وكنيس
حلىال
لنة ع
صلهيم
يحقا
لام
طدى الحك
أر»عفق
حاول لوث

ولكن الحكام تقاعسواء ومنهم من لم يحاول اصلاح الكنيسة» بل حاول

ولايا وشدائد
القضاء على طلاب اصلاحهاء وأنزل بهم اضطهادات ب

ومذابح ,كما حدث لبروتستنت فرنساء وكان ذلك اتماعصبا للكنيسة»

واما مجاملة ,واما كراهية للمصلحين ,لمأننهم مكنانت لآهرماء
اصلاح نظم الحكم بجوار آرائهم في اصلاح الكنيسة ,وقد كان الحكم

استبداديا مطلقاء بلانظاميقيد الحاكم ,و يلزم المحكوم .

اب
طاليئس
فلم

سة
يجال
نمنر
كسوا
لويئ
اام
الاصلاح منالحك

اتججهوا الىأن يجعلوا لأرائهم جماعة  ,ووحدة دينية منفصلة عن الكنيسة
وآراؤها غخيارضعة للكنيسة » ورافضة كلما لها سملنطانء وأنشأوا لهم

كنائس ليست معترفة لكنيسة روما بأي سلطان؛ وسلطة رجال الدين
فيها محدودة ,ولرجال الدين من الحقوق ما قرروا من مباديء ,وسميت

امب
تلحك
كالا
لخضع
الات
كنائسهم كنائس انجيلية()١ أيأنها
ادمه رجل الدين أمام رجل الشعب» وجميعهم مسئول
كقي
أسءحوي
بمقد
ال
مه
كافة
اعل
ل تج
أمام ذلك الكتاب» وليس لرئيس الكنيسة خل
مساو يالأحكام الكتاب المقدس في الرتبة والاعتبار.

مقدساء

لجندا
ولئهروو ي
وقد انتشر المذهب الجديد فأليمانيا والداامرك وا

وانجلترا وأمريكا الشمالية وسويسراء وان لم تكصلرها على المذهب.

( )١وتسمى الكنائس الأخرى التى تجعل لرئيس الكنيسة سلطانا يعتبر فيهخليفة المسيح الكنائس
التقليدية» وهي كنيسة الكاثوليك» والكنيسة الآ رثوذوكسية اليونانية والكنيسة الأ رثوذوكسية المرقسية»
وهى كنيسة القبط وغيرذلك .
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أهم مباديء الاصلاح :

6

والآن نلخص المباديء التي أتى بها ذلك المذهب الجديد»

نكتفي بذكر أصوها التي ترجع اليهانغيرهامن الفروع » وأعظم تلك
الأصول شأنا :

(أ) جعل الخنضوع التام الواجب على المسيحي لنصوص الكتاب
المقدس وحدها()١ وجعله الحكم وحده الذي لاترد حكومته  ,ولاترفض
أوامره» وقياس كل أوامر الكنيسة القديمة وقرارات المجامع على ما نص
عليه في ذلك الكتاب فما وافقه قبل» على أن الكتاب قد ورد به» وما

خالفه رفضء ولكوان قصددر عن أكبر رجال الكنيسة شأنا في الماضي
األوحاضر.
ولذلك يقول صاحب كتاب سوسنة سليماتفيذلك« :انهمجميعا

متفقون في المعتقدات على محردمافي الكتاب المقدس فق
يطم»خفلضاعون
لشيء منالتقاليد التيلايوجدلهافيهرسم أصلاء ولا الىأقوال أحدمن
الآباء أو المجامع الا اذا كان موافقا لنصوصه لفظا ومعنى» أما تفسير
الآيات الغامضة والتي لميوضحها الوحي الالهي ,فلا بمارون أحدا فيها

الااذاكان التفسيريناني ماكان معناه واضحا فيغيرهامنتعاليم
الكتاب» .
( )١الكنيسة الكاثوليكية » والكنيسة الشرقية وغيرهما من الكنائس التقليدية لا يعتبرون الكتاب المقدس
وحده هو المصدر للدين المسيحي » بل يعتبرون معه الرسائل غايلرمسطورة في ذلك الكتاب وتعاليم المسيح
التي نقلت إلى البابوات خلفا عن سلف مصدرا أيضاً » ويسمون ذلك المصادر التقليدية .
ويقول في ذلك صاحب كتاب تاريخ الكنيسة الذي ترجمه يوسف البستاني في ذكر قرارات ابجمع الترنديتي

« ان امجمع الترنديتي المقدس الملتكم بتدبير الروح القدس والمصدر فيه صفات الكرسبي الرسولي ا أن
حقائق الايمان ورسوم الاب متضمنة في الصحف المكتوبة وفي التقليدات المكتوبة ؛ وهي المنقولة عن فم

ايلسآبواعءبالوأاثُسطة الرسل » أو المنزلةعلى الرسل أنفسهم بالروح القدس  .وقد اتصلت الينا تسليما اقتفاء بأثر
وذكسيين قد قبل جميع أسفار العهدين القديم والجديدء ثالمتقليدات أيضاً المتعلقة بالايمان والآداب

بما أنها بارزة من فم يسوع المسيح » أمل
و مقلقننةة من الروح القدس » ومحفوظة في الكنيسة بالخلافة المتواصلة
ويعتنقها بنفس الاكرام والاحترام الذي تعتنق به الكتب المقدسة ) .
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فهم لا يعترفوك سلطات لغيرالكتاب وقد كان تحكيم الكتاب وحده

لماكورتدفايب.
سببافيجعل رجلالدينغيرمطاوعالاافي
وقد كان جعل سلطان الكتاب شاملا لرجل الدين  ,ولرجل الشعب

سببا فيأن حقالتفسير والفهملممقيصعدورا على رجال الدين» فأزيل
وين كتابه  .إذ اقامه رجال الدين
ذلك الحجاب الذي أقيمبين المسيحي ب

ليحتجزوا حقتفسير الكتاب لأنفسهم » و بذلك يكون الدين ماتنطق به
أفواههم وليس لأحد أن يعقب علىقوهم  ,لأنباالبتفسيرقد أقفل دون
غيرهم فيلساتطيعون ازالة رتاجه» وألاغفلتاحقه ,فألغى المذهب الجديد
ذلك الحجاب وفتح باب التفسير لكلمثقف ذي فهمء واذا كانثمة

نص لم يفهم توقفوا عنفهمه ,فان أبدى رجلالدين رأيافيفهمهقبلوه
الااذا خالف نصا ظاهرا لامحالللتأو يلفيه .
عادلمرياسة في الدين :

(ب) ليس لكنائسهم منيترأس عليها رياسة عامة» بللكل كنيسة
رياسة خاصة بهاء والرياسة الكنسية التيتستمد الخلافة منأحد
الحواريين أومن المسيح نفسهلاوجودلماعندهم » بل ان الكنيسة فيكل

مكان ليس ا الا سلطان الوعظ والارشاد» والقيام عتلأىدية الفروض
يةاون الدينلمنلايستطيع معرفته منتلقاء نفسه»
بيني
والتكاليف الد
ولم يكنعندهمن الثقافة مايمكنه منذلك .
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فاتسيوسة

ومسحها سواء أكانت تلك هي المسحة الأخيرة عند الاحتضارء أمكانت

قبل ذلك ,فكل ذلك ليس لا فيه سلطان ,لأنه منعمل الديان .وقد
علمت أن صكوك الغفران وحق الكنيسة فيه كانت الثقاب الذي
اندلعت منه الثورة على الكنيسة» وتبعها تقصي عيوبها وتتبع نقائصها .
وقد ذكرنا ببعض التفصيل ما كانت تفعله الكنيسة» و بيناأنهاغالت

فيما زعمته لنفسها فيذلك من حق ,والأساس في رفض الكنيسة في
هذا :كل نفس لا ما كسبت وعليها مااكتسبت.

وكما أذنلك الأساس أدى الىسلب الكنيسة مازعمته لنفسها من
حق الغفران أدى الى أآمخرر» وهومنعالصلاة لأجل الموتى » واعتبار أن
ذلك لا يفيدهم لأنه ليسللانسان الاماسعى» وأن سعيه سيحاسب

عليه ان خيرا فخير ,وان شرا فشرء وأدى أيضا الىأن طلب شفاعة
القديسين لاقيمةله,لأنهلايغيرعمل الشخص من صالح الىطالح .
وني الجملة انهم اعتبروا غفران الذنوب يرجع اعلىمل الشخص وعفو
الالهء وتوبة العاصى وندمه على مافات ولومه نفسه على ماكان وكل قول

يجعل غفران الذنب أساسهغذيرلك رفضوه» ولم يلتفتوا اليه .
عدم الصلاة بلغة غير مفهومة :

( د ) ولقد كان ذلكالمبدأ الذي يجعل الانسان يدين بعمله وحده»
ومبدأ أن لا سلطان للكنيسة على القلب والعبادة ,كان هذان المبدان سببا
مرة للمتعبد ,لأن
وغي
هلغة
فة ب
مصلا
فيأن رفض أولئك المسيحيون ال

الصلاة دعاء من العابد للمعبود وانصراف القلب اليه ,والقيام بالخضوع

الكامل لهء والنطق ممايدل على الخضوع والالتجاء الى المعبودء فوجب أن
تكون بألفاظ يفهمها العابد ليردد معانيها يوقصد مراميهاء وقدكانت

صلاة القسيس بلغة لايفهمها المصلون مقبولة لدى الكاثوليك  .لأن
أساس ذلك أن عبادة القسيس عبادة منهمتحت سلطانه .
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رأيهمفيالعشاء الرباني :
(ه ) انتهى البروتستنت بالنسبة للعشاء الرياني الىأنهتذكار
بفداء المسيح للخطيئة التي ارتكبها آدمء وتحملت الخليفة من بعد وزرهاء

وتذكار لمجيئه ليدين الناس ,فهوتذكار للماضي والمستقبل كما جاء في

بعض الرسائل» وهم ينكرون أن يتحول الخبز الىجسد المسيح» والخمر
الى دمه .

والكنيسة قد أصرت على ذلك اصرارا .وهذاقرارها في المجمع
الترنديتى في ذلك الشأن» فهى تقول بلسان اعضائه « :قد اعتقدت

كنيسة اللهدائما بأنه بعد التقديس يوجد جسد ربنا الحقيقي وده
الحقيقي مع نفسه ولاهوته تحت أعراض الخبزوالخمرء وأن كلا من

الشكلين يحتوي ما يحتوي كلاهماء لأنيسوع المسيح هوبكماله تحت
اء هذا الشكل » كما أنههوكلهأيضا تحت
زغر
جأص
أحت
شكل الخبز ,وت

شكل الخمر وجميع أجزائه» وقد اعتقدت الكنيسة أيضاً اعتقاداً ثابتاً بأنه
رناء
بتقديس الخبز والخمر يستحيل كامل جوهر الخبز الى جوهر جسد ب
وكامل جوهرالخمرالى جوهر دمه تعالى» وهذا التغيير قددعى بكل

صواب» فيلتزم اذا جميع المؤمنين بأن يعدوا هذا السر المقدس العبادة
المستوجبة للاله الحقيقي » لاننا نعتقد بانه يوجد فيهالله نفسه الذي عبدته

ىه»
لمر
عكةاعنأ
تلائ
الم

حينما أتىعلى العالم» وهونفسه الذي سجدت

لهالمجوس خارين على أقدامه ,وله نفسه سجدت الرسل في الجليل » .

هذه عقيدة الكنيسة في العشاء الرباني» لميستسغها لووأثشرياعه)
وخلفاؤه من بعده ,وانتهى أمرهم الى أن رفضوا ذلك التحول الذي تفرضه
ايدلامععنروف الألوف  ,و بعد أن
الكنيسة ,وتلتزم به,وان كان بع
رفضوا ذلك ققررارهم الأخير على اعتبار العشاء ابلارني تذكارا بالفداء

وتذكارا للمجيء وفي ذولاكسعظتةبصار.
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انكار الرهبنة ':

( و ) انكر أولغك المصلحون لزوم الرهبنة التي يأخذ رجال الدين

أنفسهم بيهعاتبورونها شريعة لازمة» يفقدرجلالادلينكصهفنتهوتية

أن تخى عنهاء ولقد رأواماأدى اليه ذلك الحظر من كبت للجسد
الانسانى» وتعذيب له من غير ضرورة» ولا نص من الكتب قدمها
ار
فتجمن
نلكب
اك ا
وجديدها يفيد ذلك» بللقد رأوا ماأدى اليه ذل
تنها بالحرام بعد
قم
شلذة
غريزة الانسان في رجل الدين فانطلق يكرع ال

أن حرم على نفسه الحلال» وطفق يغترف من ورد معتكر بلآثام» مرنق
بالمفاسد ,وترك املنهل العذب الذيحللته الشرائع » و يتفق معناموس
اللاجتماع الانساني .
عدم انخاذ الصور والتمائيل :

() منع البروتستنت اتخاذ الصور والتمائيل في الكنائس والسجود
ز
لهاء معتقدين أن ذلكقد نهىعنهفي التوراة» فقد جاءفيسفرالتثنية :
«لا تصنع لكتثالا منحوتاء ولاصورة ماممافي السماء منفوق» ومافي

فنلء وما في الماء من تحت الأرضء لا تسجد طن ولا
سم
أأرض
الأ
تعبدهن لأنى أنا الرب الهك غأيوفرتقد ذنوب الآباء في ١لأ بناء في الجيل

الثالث والرابعمن مبغضي » وأصنع احسانا الى ألوف من محبى » وحافظى
وصاياى » .

ولا شك أن مانهت عنه التوراة ياجلبأخذ بهمادام الجميع يؤمنون
بالتوراة» وكتب العهد الجديد وما دام لميرد عن المسيح أوعن الرسل ما

اة .
لمتاجواءرفي
اطل
يب
ولقد أثبت الأستاذ أمين الخولي بالسند التاريخي أن ذلك التحريم قد
لرام
امسن نو
لوك
اصلح
قبسه النصارى الم
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المسيحيون لميسيروا فيمنطقهم الىأقصى مداه:
 -5هذه أعظم المسائل التي خالف بها المصلحون في المسيحية
ماعليهالكنيسة» وهيلا شك خلع لسلطان الكنيسة على النفوس وقضاء
على سلطان المجامع ,واذا كان للحوادث منطق تسيرعليه» فهللناأن
دكث»
اتل
وطق
لطحمن
اتنب
نس

وما كان عساه يكشف عنه لوسار في

طريقه الىأقصى مداه؟ لقد علمت فيسياقنا التاريخي الذي بيناه عن
أدوار المسيحية أن ذلك السياق يعلن في عباراته وفي فحواها أن تلك الديانة

كانت ديانة توحيد ,حتى جاءت المجامع ,فقررت ألوهية غايلرله»
وطردت من حظيرة المسيحية المستمسكين بعروة التوحيد الذين رفضوا
دعوى ألوهية المسيح » وناصرتهم الشعوب المسيحية في الابان.

فاذا كان المصلحون قد قرروا أن يأخذوا مذهبهم الديني من الكتب
الصحيحة وقرروا أينرفضوا سلطان المجامع والكنيسة معاء فان المنطق

الذي يسيرون عليه كان يوجب عليهم أن يرفضوا أقوال المجامع القديمة»

ومنها ألوهية المسيح  ,وألوهية الروح القدس .

فلقد قررالمجمع النيقي ألوهية المسيح»وقررالمجمعالقسطنطيني
ألوهية الروح القدس .
وقد كنا نود يأدنرسوا قرارات هذه المجامع ,يونظروا الى سندها
وقوته فان لم يروا السند قويا رفضوا ذلك القرار ,ولكنهم لم يسيروا في
منطقهم الى أقصى مداه فرفضوا آراء الكنيسة في أمور ,أعظمها شأنا ما

بيناه» ولم يتجهوا الى لب العقيدة» وهولم يتجاوز أنهقمراجرمع فيدرسوه

من جديد على ضوء مافتحوه لأنفسهم من نموبرصرء وهو أن يكون لكل
ريه,
فابسحيق ف
تكت
شخص له قدرة على فهم ال

واستخراج اولاأمر

والنواهي منه من غيرأن يتخذوا الأحبار والقسيسين وسائط في فهمه
ويحكموا بذلك في ضمائرهم واعتقاداتهم .
احرف

عقول مسيحية تنكرألوهية المسيح :

سرتنت فطيريقهم الى
رنوأنتيسي
لسنبا م
ادي
 -70ولكنا وق
أقصى مداه وجدنا العقول المسيحية قتدنبهت ,والدراسة العلمية

والفلسفية قدسارت وانولراسلام قدانبلج» فوجدنا علماء كثيرين قد
صرحوا فيقوةبأنالمسيحلميكنالارسولاء وأنهلميكن أكثرمنبشرء
قد قبسوا ذلك من الأناجيل نفسهاء فهذا رينان قدجهر بذلك فيقوة
وجرأة؛ ولم بمنعه حرمان الكنيسة له من الاصرار على رأيه والذود عنه»

وهذا تولستوي ينكرعلى المسيحيين ألوهية المسيح » وتنتهي نتائج بحثه الى
أن بولس لم يفهم تعاليم المسبيح» بلطمسهاء والكنيسة زادت تعاليم

المسيح بالنسبة للاعتقاد غموضا واخفاء .
ولنترك الآن الكلمة لذلك الفيلسوف ,فهويقول « :انهينبغي لفهم

تعليم يسوع المسيح الحقيقي» كما كانيفهمه هوأن نبحث فيتلك
التفاسير والشروح الطويلة التي شوهت وجه التعليم المسيحي» حتى
أخفته عنالأبصارتحت طبقة كثيفة من الظلام» و يرجع بحثنا الىأيام

بولس الذيلميفهمتعليمالمسيح ,بلحلهعلىمحملآخرءثممزجه
بكشر منتقاليد الفريّسيين» وتعاليم العهد القديم» و بولس كما لايخفى
كان رسولا للأمم ,أروسول الجدال والمنازعات الدينية» وكان بميل الى

المظاهر الخارجية الدينية ,كالختان وغيره فأدخل أمياله هذهعلى الدين
المسيحي فأفسده ,ومن عهده ظهرالتلمود المعروف بتعاليم الكنائس»
وأما تعليم المسيح الأصليٍ الحقيقي ,فخسر صفته الالهية الكمالية» بل

أصبح احدى حلقات سلسلة الوحي التي أوها منذ ابتداء العالم» وآخرها
في عصرنا الحالي» والمستمسكة بها جميع الكنائس» وأن أولئك الشراح
والمفسرين يدعوك يسوع الما دون أن يقيموا على ذلك الححة؛» ويستندون

في دعواهم على أقوال وردت في خمسة أسفار :موسى » والزبورء وأعمال
الم

الرسل» ورسائلهم ,وتأليف آباءالكنيسة  ,معأن تلك الأقوال لاتدل
يح اهلوله .
لعملىسأن
االة
أقل دل

هواذن ينكر ألوهية المسيح و ينكر ألوهيةروح القدسء يوعتقد بأن
الله واحدأحد فرد صمد» و ينكر أن تكون كتب النصارى كتبت باطام ,

ويعلن في جرأة أنها حرفت وعراها التغييروالتبديل» فيقول في صراحة
المستمسك بالعروة الويّقَى « :ان المسيحيين واليهود والمسلمين يعتقدون
جميعهم بالوحى الالهي» فالمسلمون يعتقدون بنبوة موسى وعيسى ولكنهم
نة
اتشو
اتب
يعتقدون كما أعتقد بأنه دخل التحريف وال
ليهدعل
يى ك
النصرانية ,وهم يعتقدون بأن محمدا خاتم الأنبياء» وأنه قد أوضح في
قرانه تعاليم موسبى وعيسى الحقيقية» كما قالاها دون زيادة ولا نقص »

وأن كل مسلم أمامه القران يقرؤه» يوتمسك بهو يسيربموجب أحكامه

ولا يعترف بغيره من الكتب مهما اشتهر واضعوها بالتقوى والصلاح »
يوسمي المسلمون ديانتهم بالمحمدية ,لأن محمدا وضعها بخلاف الكنيسة
المسيحية التى تاسيلرآن بموجب تأليف الآباء الذين يدعون بأن ما كتبوه

هومن الروح القدس ,فكان البأاحلرىمسيحيين أن يسمواكنيستهم
تلى
بالروحية القدسية أو
سم
منيها بالمسيحية » .

ضض

ظه-رقداذن
6

مسيحيوك يدعون الى التوحيد» وانك لترى

ورنالوتيها والأقوال التي نشروها » ولكن
بريق الاسلام يلمع بين الدسطو
ط
قرددتهم المسيحية الحاضرة منحظيرتهم كمافعلت المجامع منقبل»
ولقد كان الأمرلا يسترعى النظرلوكان مقصورا على العلماء .بالنك

لترى المسيحيين الذين تجادهمأتخوالطهم أتخواطبهم بالمودة ان
ستثنيت رجال الدين منهم  يصرحون في بهرة المجالس وفي جهر من غير

اسرار بأنهم لا يستطيعون ان يتصوروا المسيح الا رجلا عظيما رسولا من
هةية
وصل
أيسلذا
لول
الله
بدا
عن

له .
سمن
رل م
أرسو
الاصلة ال

فهل لنا أن نعتقد أن شيوع هذاعلىألسنة أولئك المثقفين يؤدي الى
اصلاح كامل للعقيدة؛ يكون شاملا للأصل» ولا يكون مقتصرا على

الفرع كما فعل الاصلاح السابق واقتصر عليه؟ .
ان الاجدر لهذا ان يتجه أولئك المثقفون الى دراسة دينهم  ,وأن يتجه
الذين يحاولون ارشادهم الى بيان الأدوا ال
رتاريخية التي مرت بدينهم ,
والى ما أحدثته المجامعمن أحداث» وكل حدث في الدين هبودعة فيه
فان دراسة تلك الأدوار تريهم الحقائق عارية» وتكشفها هم غميسرتورة

برسوم وطقوس كنسية أكوغنيسرية ,وقد حاولنا فيأثناءبحثناأن نبين

أن ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس فكرتان عرضتا على العقل
المسيحي» ولم تكونا في المسيحية الأولى» وذكرنا السند التاريخي في ذلك

وانه لمسيحي خالص» وانه بهذه المحاولة نريد أن ندعو الذينيهمهم رد
العالم المسيحى الى التوحيد الى العناية بدراسة تاريخ المسيحية واعلانه

لأهلها » ونريد أن ندعوالذين يريدون ناشلراسلام بين ربوع المسيحيين

إلى اعلان ذلك التاريخ ع انه امن دخلوا في التوحيد » دخلوا في الاسلام
أبس بيد
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