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المقّدمة

الحم���د هلل رب الع�لمي���ن و�سلى اهلل عل���ى �سّيدن� محمد واآل���ه الط�هرين و�سحبه 

المنتجبين وبعد.

ف���ي زمن تعّددت فيه الملل والأدي�ن وتنّوع���ت م�س�ربه�. وفي لحظة ح�ّس��سة وربم� 

م�سيرية بعد عقود من الحروب وال�سراع�ت المريرة والقتل الذي لم يعرف الحدود 

بين اأبن�ء الجلدة الواحدة، وبعد تجربة الحروب الكونية والع�لمية المدّمرة وغطر�سة 

الأه���واء ال�ستعم�ري���ة الفت�ك���ة. وفي ع�س���ر اأ�سبح الع�ل���م برّمته اأ�سب���ه بقرية كونية 

تتالقى فيه ال�سعوب بي�سر و�سهولة ودون عن�ء وم�سقة رغم اختالفه� وتب�ينه� ال�سديد 

فيم� بينه� على م�ستوى الت�سريع والفكر والمعتقد. 

وفي زمن لم يعد فيه حدود للعلم وتال�ست الحواجز اأم�م المعرفة، بتن� نحن الب�سر 

اأح���وج م� نكون فيه اإلى معرفة الآخ���ر وفهمه كم� هو، هذا الآخر الذي هو �سريكن� في 

الإن�س�ني���ة من دون اأحك�م م�سبقة وتحليالت ع�سوائية مغّلفة ب�إط�ر الجهل والع�سبية، 

لم� لهذا الفهم ال�سحيح والمعرفة الواقعية من اآث�ر طيبة في تالقي العقول والنفو�س 

وم� يمكن اأن ينتج عن هذا التالقي من فوائد جمة واآث�ر طيبة.

 فنحن اأبن�ء اآدم لدين� الكثير من القوا�سم الم�ستركة فيم� بينن� على م�ستوى الفكر 

والمعتقد، كم�  نت�س�رك في الإن�س�نية والعبودية لإله واحد واإن اختلفت طرق وم�س�رب 
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ه���ذه العبودي���ة، اإل اأنه� في نه�ية المط�ف جميعه� تهدف اإل���ى تحقيق اأمر واحد وهو 

ال�سع�دة والراحة للنوع الإن�س�ني. 

من هن� برزت الح�جة الم��سة لعلم الأدي�ن لم� لهذا العلم من مدخل مهم للمعرفة 

ب�لآخر وفهم اأبع�د �سخ�سيته العق�ئدية والفكرية، التي قد يختلف فيه� مع غيره ب�أمور 

كثي���رة ولكن لو دّققن� النظ���ر وتفّح�سن� الواقع جيدًا لوجدن� اأنه ي�سترك معه في اأمور 

اأكثر... 

وه���ذا الكت�ب »درو����س في الأديان« بم�سمون���ه الجديد واإ�سلوبه ال���ذي تمّيز بلغته 

العلمي���ة ال�سهلة؛ التي تعتمد على الم�س�در الرئي�سة عند الأدي�ن ب�لغ�لب، هو مح�ولة 

في هذا الطريق، لكي ل يكون الدين ع�ئقً� اأم�م رقي ال�سعوب وتالقيه� فيم� بينه� من 

اأج���ل بن�ء حي�ة اإن�س�نية اأف�سل، حي�ة ملوؤه� ال�س���الم والمودة التي دع� اإليه� الإ�سالم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  {ڤ  ب�س���دة. 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
. عل���ى اأم���ل اأن يكون نقط���ة م�سيئة في درب 

(1(
{ ڈ ڈ  ڎ  ڎ 

التالقي والمعرفة ال�سحيحة بع�سن� ب�لبع�س من اأجل م�ستقبل اإن�س�ني اأرقى واأف�سل.

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 64.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس األّول

ي�سرح معنى الدين ب�سيغه المتعّددة.   1

يبّين راأي علم�ء الجتم�ع ب�لدين.   2

يذكر اأهمية وف�ئدة البحث في ت�ريخ الأدي�ن.   3

علم األديان

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:
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معنى الدين 

ب�لرجوع اإل���ى المع�جم اللغوية ك�لق�مو�س المحيط، ول�س����ن العرب اأو غيرهم� قد ل 

ي�ستطيع الب�حث اأن ير�سو على برٍّ حول معنى كلمة الدين، وقد يخيل اإليك اأن هذه الكلمة 

الواحدة ي�سح اأن ت�ستعمل فيم� �سئت من المع�ني المتب�عدة، وحتى المتن�ق�سة »فالدين 

، وهو الّذل، هو الإكراه، وه���و الإح�صان. هو العادة  ه���و المل���ك، وهو الخدمة، هو الع���زَّ

وهو العبادة. هو القهر وال�صلطان وهو التذلل والخ�صوع. هو الطاعة، وهو المع�صية. 

.
هو الإ�صالم والتوحيد، وهو ا�صم لكل ما يعتقد اأو لكل ما يتعبد اهلل ب��ه....«)1)

والواقع اأنن� اإذا نظرن� في ا�ستق�ق هذه الكلمة ووجوه ت�سريفه� نرى من وراء هذا 

الخت���الف الظ�هر تق�ربً� �سدي���دًا، بل �سلة ت�مة في جوهر المعن���ى، اإذ نجد اأّن هذه 

المع�ن���ي الكثيرة تعود في نه�ية الأمر اإلى ثالثة مع�ن تك�د تكون متالزمة، بل نجد اأن 

التف����وت الي�سير بين هذه المع�ني الثالث���ة مرّده في الحقيقة اإلى اأن الكلمة التي يراد 

�سرحه���� لي�س���ت كلمة واحدة، بل ثالث كلم�ت، اأو بعب�رة اأدق اأنه� تت�سّمن ثالثة اأفع�ل 

ب�لتن�وب. وبي�ن ذلك: 

)1)  راجع ل�س�ن العرب، معجم العين، الق�مو�س المحيط م�دة : دين.
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الصيغ المتعّددة للدين

اإّن كلمة »الدين« قد توؤخذ بعدة �سيغ:

ت�رًة من فعل متعدٍّ بنف�سه: دانه، يدينه.    1

وت�رًة اأخرى من فعل متعدٍّ ب�لالم: دان له.    2

وث�لثة من فعل متعدٍّ ب�لب�ء: دان به.   3

.
(1(

وب�ختالف ال�ستق�ق تختلف ال�سورة المعنوية التي تعطيه� ال�سيغة

 ال�صيغ���ة الأول���ى: وهي »دانه ديناً«؛ تعني ملكه وحكم���ه، و�س��سه، وقهره، ودّبره، 

وق�سى ف���ي �س�أنه، وج�زاه، وك�ف�أه. ف�لدين في هذا ال�ستعم�ل يدور على معنى الملك 

والت�سّرف بم� هو من �س�أن الملوك من ال�سي��سة والتدبير، والحكم والقهر، والمح��سبة 

والمج�زاة ومن ذلك »ملك يوم الدين« اأي يوم المح��سبة والجزاء، ومنه قول العرب: 

اهلل الدّي����ن: اأي الح�ك���م الق��سي... ومنه اأّن علّيً� دّي����ن هذه الأمة: اأي ح�كمه� ومنه 

اأي�سً�: الكّي�س من دان نف�سه: اأي من ح��سبه�.

وج�ء ف���ي المو�سوعة الفل�سفية العربية في م�دة »دي���ن« لفظة »دين« العربية ت�سم 

مع�ن���َي مختلف���ة، ولكنه� وثيقة الرتب�ط فيم���� بينه�، ف�للفظة م�ستق���ة من فعل »دان« 

واأ�سل���ه »دي���ن« ومعن�ه اأذّل، ا�ستعب���د، وح��سب، وتدل هذه الأفع����ل الثالثة على عمل 

تن�س����أ عنه عالقة بي���ن طرفين يتف�وت�ن ف���ي المنزلة، ي�سمو اأحدهم���� على الآخر في 

عالقة فعلية، حيث يملي الأعلى اإرادته على الأدنى، ويح��سبه على اأفع�له. فتن�س�أ عند 

« ع�طفة »طاعة« للط���رف ال�س�مي و«تعّبد« له، و�سعي اإلى خدمته م�سلمً�. ثم  م���ن »اأُِذلَّ

يتح���ول الموق���ف الخ�سوعي اإلى »عادة« و»�صاأن« �سواء ف���ي ا�ستله�م اإرادة الأمر اأم في 

اإتم����م م� ي�أمر به. وقد يرافق هذه »الع���ادة« اإم� �سعور »بالورع« تج�ه »ال�صلطان« واإم� 

)1)  اأنظ���ر عب���د اهلل دراز، الدين �س 28 وم� بعده�، ود. �سعود المولى بحوث في علم الجتم�ع الديني – معهد العلوم 

الجتم�عية – الج�معة اللبن�نية.



19

ع
مل
 
لا
دم
ي
نا

�سع���ور »بالقهر« مع ميل قوي اإلى المع�سية. ويرتب���ط هذان الموقف�ن المحتمالن مع 

.
فكرة مالزمة غ�لبً� »للمدين« عن يوم »الدين« وهو يوم«الجزاء« اأو »المكاف��اأة«)1)

ال�صيغ���ة الثاني���ة: وهـــي »دان ل���ه«؛ اأي اأط�عه، وخ�سع له. ف�لدي���ن هن� الخ�سوع 

والط�عة، ومنه قولهم: »دنت لفالن اأي اأطعته«.

ال�صيغ���ة الثالث���ة: وهي »دان بال�صيء«؛ اأي اتخذه دين���ً� ومذهبً� بمعنى اعتقده اأو 

اعت����ده اأو تخّل���ق به ومنه قولهم: »هذا دين���ي وديدني« اأو هذا »دين���ي ودين اآبائي« اأي 

ع�دتي.

الدين يساوق االعتقاد والخضوع

ب�لعودة اإلى ال�سيغة الأولى والث�نية لمعنى الدين من الوا�سح اأن م� تفيده ال�سيغة 

الث�ني���ة من معنى الخ�س���وع م�س�وق لم� تفيده ال�سيغة الأولى »دانه فدان له« اأي قهره 

على الط�عة فخ�سع واأط�ع. اإل اأن جهة الختي�ر اأبرز في ال�سيغة الث�نية دون الأولى.

اأم� ب�لن�سبة لل�سيغة الث�لثة، فهي ظ�هرة في اأن الدين هو المذهب والطريقة التي 

ي�سير عليه� نظريً� اأو عمليً�، ف�لمذهب العملي لكل امروؤ هو ع�دته و�سيرته، والمذهب 

النظري عنده هو عقيدته وراأيه الذي يعتنقه. 

ول يخف���ى اأن هذه ال�سيغة ال�ستعم�لية لكلمة »دي���ن« ت�بعة لل�س�بقتين، لأن الع�دة 

اأو العقي���دة التي يدان به�، له� من ال�سلط�ن على �س�حبه� م� يجعله ينق�د له�، ويلتزم 

اّتب�عه����. وزبدة الكالم اأن هذه المع�ني اللغوية لكلمة »الدي���ن« في العربية ت�سير اإلى 

عالقة بين طرفين يعظم اأحدهم� الآخر ويخ�سع له. 

)1)  راجع المو�سوعة الفل�سفية العربية ج 1، �س 440 معهد الإنم�ء العربي.
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ف�إذا و�سف به� الطرف الأول ك�نت خ�سوعً� وانقي�دًا. -

واإذا و�سف به� الطرف الث�ني ك�نت اأمرًا و�سلط�نً�، وحكمً� واإلزامً�. -

واإذا نظر به� اإل���ى الرب�ط الج�مع بين الطرفين ك�نت هي الد�ستور المنظم  -

لتلك العالقة اأو المظهر الذي يعبر عنه�.

بمعن���ى اآخ���ر يمكنن���� اأن نق���ول اإن الم����دة »دي���ن« تدور كله���� على معن���ى النقي�د 

والعتق�د:

ففي ال�ستعم�ل الأول: ت�ستبطن كلمة »دين« معنى الإلزام والنقي�د. -

وفي ال�ستعم�ل الث�ني ت�ستبطن كلمة »دين« معنى اللتزام والنقي�د.  -

وفي ال�ستعم�ل الث�لث ت�ستبطن كلمة »دين« معنى المبداأ الذي نلتزم النقي�د  -

له.

ووا�سح اأن معنى اللزوم ي�سكل قطب الرحى ومحوره� في الدللة اللغوية التي تدور 

عليه� كلمة »دين« ف�إذا ك�نت ب�لفتح ت�سّمنت اإلزامً� م�ليً�، واإذا ك�نت ب�لك�سر اقت�ست 

 .
(1(

اإلزامً� اأدبيً�

واأم� كلمة »دين« الم�ستعملة في ت�ريخ الأدي�ن فله� معني�ن ل غير:

المعنى الأول: وهو تلك الح�لة النف�سية التي نطلق عليه� ا�سم »التدّين«.

المعن���ى الثاني: وهو تلك الحقيقة الخ�رجية التي تمّثل جملة المب�دئ التي تدين 

به� اأمة من الأمم اعتق�دًا اأو عماًل، وهذا المعنى اأكثر واأغلب.

)1)  هك���ذا يت�س���ح اأن كلمة »دين«  اأ�سيل���ة في اللغة العربية ولي�س كم� يذهب اإليه بع����س الم�ست�سرقين من اأنه� دخيلة، 

واأنه� معربة عن اللغة العبرية اأو الف�ر�سية في كل ا�ستعم�لته�.
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الدين عند علماء االجتماع

تن����ول العديد من علم����ء الجتم�ع م�س�أل���ة الدين ب�لبحث. وقد زع���م بع�سهم اأّن 

الدي���ن هو التطّور الطبيعّي لل�سحر وم� �س�حبه من طقو�س، وزعموا اأّن الدين مح�ولة 

م���ن الإن�س�ن البدائّي لتطويع الطبيعة وت�سخيره� لخدمته، وتف�سيره� تف�سيرًا وهمّيً�. 

وك�ن اله���دف الأّول لالإن�س����ن هو اإغ���راء الطبيعة بم�س�عدته ف���ي م�س�كله التي يعجز 

ع���ن مواجهته�. ويزعم���ون اأّن ال�سحر بداأ مع الإن�س�ن ف���ي الع�سور الحجرّية القديمة 

ب�س���كل غير واع، ثّم تطّور اإلى ال�سكل الواعي، على اأ�س��س خلق رموز ونم�ذج للطبيعة، 

بحي���ث تتحّول الطقو�س اإلى اأ�سي�ء تحدث في الع�ل���م الواقعّي، وك�نت اأولى الخطوات 

نح���و ظه���ور )الطوطم(، وهو الرمز الذي يمن���ح الإن�س�ن الق���ّوة، وتدريجّيً� �س�ر لكّل 

ع�سيرة اأو قبيلة )طوطمه�( الخ��س، والذي تحّول تدريجّيً� اإلى اإله تعبده هذه القبيلة 

اأو الع�سي���رة...، واأقيم���ت له الطقو�س وقواعد العب�دة التي ه���ي في الحقيقة )بح�سب 

زعمه���م( �س���ورة اأخرى لل�سحر البدائّي، ولم يعر اأّي اأهمّي���ة للج�نب ال�سم�وّي، ل من 

خ���الل المعجزات ول من خالل الحجج والبراهين... بل زعموا اأّن فكرة الإله وجدت 

في المجتمع�ت الأولى ب�سكل عق�ئد انبثقت اإّم� من الأفراد اأو الجم�عة، وفي الح�لتين 

يكون من جعل الإن�س�ن.

ويرى بع����س علم�ء الجتم�ع اأن الدين في مراحله الأول���ى ي�سبه ال�سحر البتدائي 

اإل���ى حّد كبير، لأن ال�س�ح���ر والموؤمن ي�سعي����ن ب�أ�س�ليبهم� لت�سخي���ر الوجود، وتوفير 

الراح���ة والدع���ة. ف�ل�س�ح���ر والموؤمن يبغي����ن ال�ستج�بة لم� يمليه القل���ب وم� يحّقق 

اأم�نيهم�، فيرفع����ن اأيديهم� ب�لدع�ء وي�ستمّدان العون من القوى المن�سودة، مع ف�رق 

اأّن الأول يبح���ث ع���ن القوة التي ي�ستمّد منه� العون في الطبيعة، والث�ني يوؤمن اأّنه� في 

م� وراء الطبيعة.

ويّتف���ق علم�ء الجتم�ع مع اأتب�ع الدي�ن�ت عل���ى اأن الدين ك�س�ئر الظواهر الأخرى 
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يتك�مل، غير اأن اأ�سح�ب الدي�ن�ت يعتقدون اأن مراحل الدين تتك�مل كتك�مل المراحل 

الدرا�سي���ة، في حين يرى العلم����ء اأن الدين بداأ من ال�سحر وعب�دة الطبيعة وال�سرك، 

وخت���م ب�لتوحيد، وق���د لفَت انتب�ههم اإلى ذل���ك وجود اأنواع من الأدي����ن البدائية في 

نق�ط بعيدة  ن�ئية من الع�لم.

فائدة علم األديان

اإّن الداف���ع الأ�س��س���ي وراء درا�س���ة اأّي مو�س���وع وتحليل���ه ه���و ال�ستج�ب���ة لغريزة 

التحّري والبحث ع���ن الحقيقة، ف�أنت ترى العلم�ء يتعّمقون في درا�سة الظواهر، دون 

اأن يك���ون هدفه���م جْني الأرب����ح القت�س�دية اأو المن�فع الم�دية. نع���م اإن اأ�سفرت عن 

ر تع�ون الدول  نت�ئ���ج مطلوبة، حينه� ُت�ستثمر من�فعه� القت�س�دية. وبهذا الدافع ُيف�سَّ

وت�سجيعه���� لعلم�ئه� الذين يخو�سون غم�ر التحقي���ق ب�ندف�ع و�سوق دون اأن يعلموا اإن 

ك�نت اأبح�ثهم �ستثمر عن نت�ئج اأم ل.

يمكن اإبراز فوائد البحث في علم الأدي�ن �سمن النق�ط الت�لية:

اأوًل: اإّن الب�حث في ت�ريخ الأدي�ن ي�ستفيد من بحثه في �س�ئر العلوم الن�س�نية، نظرًا 

لل�س���الت الوثيقة التي تربط بينه����، وتت�أكد هذه ال�سلة في العل���وم المت�س�بهة. 

والدي���ن كظ�هرة ع��ست مع الن�س�ن من���ذ اأن ظهر على وجه الب�سيطة� وقد احتّل 

اأهمية خ��سة عند اأهل التحقيق بعد ات�س�ح ت�أثيره الب�لغ في حي�ة الب�سر، ودوره 

اله�م والوا�سح في نمّو ون�سوج العلم والفن.

ثانًيا: الف�ئدة الأخرى المترتبة على البحث في ت�ريخ الأدي�ن، هي تعزيز العالق�ت 

بي���ن المجتمع����ت المختلفة. من هن���� تعمد الدول الكب���رى- ك�لولي�ت المتحدة 

ف���ي هذا الع�س���ر- بغية اإح���ك�م �سيطرته� على ال���دول ال�سغيرة اإل���ى الت�س�ل 

ب�لمتخ�س�سي���ن في �سوؤون تلك الدول، لال�ستف����دة من خبرتهم بعق�ئد ال�سعوب 

ونظمهم الروحية.
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ثالًثا: اإّن البحث في ت�ريخ الأدي�ن يوّفر منفعة معنوية لأ�سح�ب الدي�ن�ت اأنف�سهم، 

وي�سف���ي عمق���ً� لعتق�داته���م الديني���ة، حيث يتيح له���م الفح����س والتنقيب عن 

الثغرات والنحراف�ت التي تعتري الأدي�ن الأخرى، بغية اإثب�ت �سحة م� اعتقدوه 

من دين.

رابًع���ا: اإن الخو����س في ت�ريخ الأدي����ن يف�سح المج�ل للوقوف عل���ى العق�ئد الدينية 

لل�سع���وب، الأمر الذي ُيي�ّسر �سبل هدايته���� اإلى ال�سراط ال�سوّي، واإطالعه� على 

م� يلّم بعق�ئده� من نق�ئ�س.

التديّن في العصر الحاضر

ك�ن ي���راود ثلة من المفّكرين منذ عقود قريبة حلم ا�سمحالل الأدي�ن. ولكّن هذا 

الحل���م ل���م يتحّقق على اأر�س الواق���ع قط، بل على العك�س فقد ظه���ر موج من الإقب�ل 

المتزاي���د لل�سعوب نحو المعنوي�ت والتدين في الع�لم المع��سر، وقد تجلى هذا الموج 

ف���ي اأنح����ء مختلفة في �سرق الع�لم وغربه، ففي الغ���رب ظهرت ميول نحو المعنوي�ت 

ب�س���كل ب�رز وملفت، وف���ي ال�سرق تبلورت اتج�ه����ت نحو اإحي�ء الأدي����ن المحلية كم� 

برزت بوادر التع�سب الذي يلعب دورًا ه�مً� في الحف�ظ على هوية الأدي�ن وال�سعوب. 

م���ن هن� نلم�س درج�ت م���ن التعّددية الدينية في اأنح�ء الع�ل���م حيث تتن�ف�س الأدي�ن 

فيم� بينه� لإظه�ر دعمه� للتع�ي�س ال�سلمي.
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املفاهيم الرئي�سة

ب�لرج���وع اإل���ى المع�جم اللغوية قد يخي���ل اأن كلمة الدي���ن ت�ستعمل في مع�ٍن  -

متب�عدة، وحتى متن�ق�سة.

ف���ي الواقع اإنن� اإذا نظرن� ف���ي ا�ستق�ق كلمة الدين ووجوه ت�سريفه� نرى من  -

وراء هذا الختالف الظ�هر تق�ربً� �سديدًا، اإذ نجد اأن هذه المع�ني الكثيرة 

تعود في نه�ية الأم���ر اإلى مع�ن تك�د تكون متالزمة، وهي النقي�د والخ�سوع 

والعتق�د.

الدين عند علم�ء الجتم�ع عب�رة عن مرحلة متك�ملة من ال�سحر، التج�أ اإليه  -

الن�س�ن من اأجل ت�أمين الح�ج�ت المعي�سية، لأن النظرة العلمية تتلّخ�س في 

اأن كل م� ينزل من ال�سم�ء يمكن تف�سيره وتو�سيحه.

يعتقد اأ�سح�ب الدي�ن�ت اأن مراحل الدين تتك�مل كتك�مل المراحل الدرا�سية،  -

في حين يرى الب�حثون اأن الدين بداأ من ال�سحر، وختم ب�لتوحيد.

للبح���ث في ت�ري���خ الأدي�ن فوائد جّم���ة، منه�: ال�ستج�بة لح���ّب البحث عن  -

الحقيق���ة، والنتف�ع به في �س�ئر العل���وم، وتعزيز العالق�ت بين المجتمع�ت، 

واإ�سف�ء عمق لالعتق�دات.

يمكن ت�سنيف الأدي�ن من زواي� مختلفة اإلى اأدي�ن محلية واأخرى غير محلية. -

م���ن المالح���ظ والملف���ت ج���دًا ف���ي ه���ذا الع�س���ر الإقب����ل الزائ���د عل���ى  -

���ب. التع�سّ اإل���ى ح���د  البع����س  والمعنوي����ت، حت���ى و�سل���ت عن���د   الدي���ن 
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اأ������س�����ئ�����ل�����ة

دة.   1 عّرف الدين، وتحّدث عن �سيغه المتعدِّ

اذكر مراحل الدين عند علم�ء الجتم�ع.   2

م� هي فوائد البحث في ت�ريخ الأدي�ن؟   3
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م���ط���ال���ع���ة

األرواحية
يرى الب�حثون في العلوم الإن�س�نية، اأّن الدين ظهر منذ ع�سر مبّكر في النزوع اإلى 

عب�دة الطبيعة، وقد �سوهدت اليوم نم�ذج من هذا النزوع عند جم�ع�ت بدائية تقطن 

في بق�ع بعيدة ون�ئية من الع�لم، وتجّلى في تعظيم القوى الطبيعية وا�ستمداد عط�ئه� 

واإح�س�نه����. وتوؤّدي الجم�ع�ت البدائي���ة في ع�سرن� الح��سر طقو�س���ً� دينية خ��سة، 

يرتدون خالله���� مالب�س عجيبة وغريبة، وي�سعون اأقنعة عل���ى الوجوه، وينتظمون في 

رق�س�ت معّينة، ملتم�سين في ذلك العون من القوى الطبيعية، فتراهم مثاًل يخ�طبون 

ال�سح�َب ب�إنزال المطر، والأنه�َر والجداول ب�إرواء الأرا�سي المجدبة بعيدًا عن طغي�ن 

 الفي�س�ن����ت، والأر�س ب�لخ�سوبة، والم���زارَع ب�لبركة في المح��سي���ل، واأمث�ل ذلك.

الأرواحي���ة )Animism( دي���ن قدي���م للعديد من الأق���وام الغ�برة، ومف����ده اأن لجميع 

مظ�ه���ر الطبيعة روحً� يجب عب�دته� وال�سجود له�. وق���د �س�دت بين الأقوام القديمة 

عب����دة الأر����س، وال�سم�ء والأجرام ال�سم�وي���ة، والن�ر، والرعد، والب���رق، وال�سح�ب، 

والبح����ر، والأنه�ر، والعوا�س���ف، والغ�ب�ت، والنب�ت����ت، والحيوان����ت ل �سيم� البقر، 

وثعب����ن الكوب���را، وكذلك عب�دة طوط���م القبيل���ة واأرواح الأجداد وال�سل���ف، والأرواح 

الخبيث���ة ك�ل�سيط�ن والجّن. وقد ذّم القراآن الكريم الن���زوع اإلى عب�دة الجّن واللجوء 

 .(1(
اإليه

وتعتق���د الأرواحي���ة اأن للطبيعة كم���� لالإن�س�ن �سعورًا، وم� الأ�سن����م اإّل رموز لقوى 

الطبيع���ة، فينبغي عب�دته� وتقديم القرابين له����، اعتق�دًا منه� ب�أن الطبيعة �ستر�سخ 

له�. وم� زالت اآث�ر هذا الدين لئحة في بع�س الأدي�ن الموجودة اليوم ك�لهندو�سية.

)1)    �سورة الأنع�م، الآية: 100، �سورة �سب�أ، الآية:41، �سورة الجن، الآية: 6.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الثاني

يتعّرف اإلى ن�س�أة الدي�نة الهندو�سية.   1

يبّين اأ�سول الدي�نة الهندو�سية.   2

يذكر اآلهة الهندو�س.   3

الديانات الهندية - 1 -
)الديانة الهندوسية(
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نشأة الديانة الهندوسية

زح���ف الآري���ون )الجن�س الأبي����س( قبل نح���و 3500 �سنة من اآ�سي���� الو�سطى الى 

اأط���راف نهر ال�سند )جنوب ب�ك�ست�ن الح�لية(، واتجهوا �سرقً� حتى و�سلوا الى بالٍد، 

ُاطلق عليه� فيم� بعد ا�سم »الهند«.

 وتزام���ن ه���ذا الزحف مع زح���ف اأفواج اأخرى م���ن الآريين �سوب اإي���ران واأوروّب�.

وعل���ى الرغم من اأنن� نجهل ب�لم���ّرة اللغة الأ�سلية لالأقوام الآري���ة، اإّل اأّن لغ�تهم بعد 

الهجرة هي لغ�ت الهند واأوروّب� التي بينه� قرابة اأ�سرية.

 )San   Skrita( اإن لغة الأقوام الآرية التي انحدرت الى الهند، هي ال�سن�سكريتية

الت���ي تربطه� قرابة مع اللغة الف�ر�سي���ة القديمة والبهلوي���ة والأوروبية. وهذه القرابة 

قّدم���ت خدم����ت جليلة لعلم الأل�سنة، ف�لح���رف )ه�( مثاًل في اللغ���ة الف�ر�سية يق�بل 

الح���رف )����س( ف���ي ال�سن�سكريتية، وعليه ف����إن كلمة الهن���د مثاًل تق�بل كلم���ة ال�سند 

.)Sindhu(

وك�ن���ت دي�نة الآريين في الهند هي البرهمي���ة )Brahmanism( ن�سبة اإلى برهم� 

)Brahma( اإله الهندو�س اأو اإلى برهمن )Brahman( الإله نف�سه اأو ك�هن الهندو�س.



30

ن
يا

د
لأ

� 
يف

 �
�

و
ر
د

ل���م ُيعرف للدي�نة البرهمية موؤ�س�س يمكن الرجوع اإليه. وهي تت�سّمن مجموعة من 

التق�ليد والع�دات الجتم�عية والثق�فية مقرونة بتهذيب النف�س وتروي�سه�. وقد تركت 

ب�سم����ت وا�سحة على ح�س�رة الهن���د، وعلى حي�ة �سّك�نه� الفردية والجتم�عية.  وم� 

قي���ل من اأنهم �ُسّموا براهمة لنت�س�بهم اإل���ى اإبراهيم Q، هو زعم خ�طئ، ف�إنهم 

المخ�سو�س���ون بنفي النبوات اأ�ساًل فكيف يقولون بنبوة اإبراهيم Q؟ وقيل �ُسّموا 

.
(1(

بذلك لنت�س�بهم اإلى رجل يق�ل له براهم هو الذي مّهد لهم مبداأ نفي النبّوات

اإن الدي�نة الهندو�سية )Hinduism( التي انطلقت في القرنين الث�من والت��سع قبل 

الميالد، هي �سكل مبّدل للدي�نة البرهمية.

سّكان الهند قبل زحف اآلريين

امت����ز �سك�ن الهند واإيران الأ�سليون، قبل هج���رة الآريين اإلى هذه البالد، بق�سر 

الق�م���ة وا�سمرار الب�سرة، وك�ن لهم دين وثق�فة وطقو�س خ��سة على م�ستوى ح�س�رة 

م���� بي���ن النهرين. وقد اندثروا في اإيران ب�سكل ك�م���ل اإّل اأّن جم�ع�ت منهم بقيت في 

 ،)Dravidians( الهن���د، واّتجه���ت �سوب جنوبه����، وُتعرف اليوم ب��س���م الدرافيدي���ة

وي�س���ّكل المنب���وذون )Untouchables( ط�ئف���ة كبي���رة منهم. و�س���وف ي�أتي الحديث 

عنهم.

Daro ( وقد ك�سفت عملي�ت الحفر والتنقيب التي اأجريت في مدينة موهنجودارو

Mohenjo( الواقعة على نهر ال�سند )ب�لب�ك�ست�ن( عن وجود اآث�ر عظيمة لح�س�رتهم، 

كم���� ك�سفت التنقيب�ت عن وج���ود عدد كبير من اآلهة الهندو�س قبل زحف الآريين الى 

الهند.

)1)    الملل والنحل، ال�سهر�ست�ني، ج2، �س251، دار المعرفة، بيروت، لبن�ن.
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الكتب المقّدسة

 )vedas( ُجمعت اأدعية ومعتقدات الهندو�س في مجموعة اأطلق عليه� ا�سم الفيدا

الت���ي تعني العلم ف���ي اللغة ال�سن�سكريتي���ة، وعرفت ب� )�سروت���ي( )Sruti( التي تعني 

الوحي والإله�م اأو العلوم المقّد�سة الموروثة.

خون اأّن ت�سنيف مجموعة الفيدا يعود اإلى م� بين 1400 ـ 1000 ق.  ويعتق���د الموؤرِّ

م. وعلى هذا الأ�س��س اأطلق الع�سر الفيدي على الفترة الممتّدة م� بين 1500 ـ 800 

ق. م.

الثقافة والتربية الفيدائية

بلغ���ت �سطوة رج�ل الدي���ن الهندو�س )البراهم���ة � Brahmand( اأوجه� في حدود 

الق���رن ال�س�د�س قبل الميالد. حيث �س�د نظ�م طبق���ي �س�رم، األقى بظالله على بالد 

وا�سعة ك�لهند منذ اأكثر من 2500 �سنة، وم� تزال اآث�ره ب�قية الى اليوم.

وق���د اأطل���ق الب�حث���ون عل���ى الطبق����ت الجتم�عية ا�س���م ك��س���ت )Caste(، وهو 

ا�سطالح برتغ�لي، معن�ه الأ�سل. وي�سنف المجتمع الهندو�سي اإلى اأربع طبق�ت:

البراهمة )Brahmanas(، وهم طبقة الكهنة ورج�ل الدين. -

الك�ستري� )Kshartrias(، وهم طبقة الملوك، والأمراء، والمق�تلين. -

في�سي� )Vaisyas(، وهم طبقة التج�ر والزّراع. -

ال�سودرا )Sadras( وهم اأ�سح�ب المهن ال�س�فلة والَخَدم. -

ويمن���ع �سرعً� وعرف���ً� مع��سرة اأف���راد كل طبقة من الطبق�ت المذك���ورة للطبق�ت 

الأخ���رى، ل �سيم� الطبقة الأخيرة، حيث ُيحظر الت�س�ل به�، بل النظر اإليه� من قبل 

اأفراد الطبق�ت العلي�، وُيعّد تج�وز ذلك من الذنوب الكبيرة التي ل ُتغتفر.

المنبوذي���ن  المذك���ورة، وه���ي طبق���ة  الأرب���ع  م���ن الطبق����ت  اأدن���ى  وثّم���ة طبق���ة 
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)Untouchables(، واأف���راد ه���ذه الطبقة هم �سك�ن الهند الأ�سلي���ون من غير الآريين. 

ويحظر على هوؤلء مخ�لطة اأفراد �س�ئر الطبق�ت اأو التردد اإلى اأم�كن �سكن�هم، اإّل اإذا 

اقت�ست ال�سرورة ذلك ك�لقي�م بجمع الُقم�مة مثاًل، واإذا اأرادوا ذلك، فعليهم اأن يرفعوا 

اأ�سواته���م معلني���ن عن طبقتهم، كي ل تقع اأنظ�ر الطبق����ت العلي� عليهم، وفي غير هذه 

ال�سورة يجب على من نظر اإليهم التطّهر ب�لغ�سل، كم� يتم البيع وال�سراء معهم من ُبعد 

ك�أن ي�سع النقود في مك�ن خ��س وين�دي ب�لمت�ع الذي يبغيه، ويتوارى عن الأنظ�ر.

كم���� يحظر عليهم ال�ستم�ع الى ت���الوة الكت�ب المقد�س، وم���ن ا�ستمع له� منهم، 

يج�زى ب�سّب الر�س��س المذاب في اأذنيه.

ومّم���� يثير العج���ب اأن المنبوذين اأِلفوا ه���ذه اُلمور، اإيم�نً� منه���م ب�أنه� حق، واأن 

التع��س���ة التي نزلت به���م لي�ست اإّل نت�ج الأعم�ل القبيحة الت���ي ارُتكبت في الم��سي، 

وحّلت بهم عن طريق التن��سخ.

ويحظى نه���ر الكنج )Ganga( المعط����ء، والذي يعني ال�سري���ع ويغطي م�س�ح�ت 

�س��سع���ة من الهن���د، بمرتبة ع�لية م���ن القدا�سة عن���د الهندو�س، ويعتب���ر الغ�سل فيه 

وخ�سو�سً� في مدينة بن�ر�س )Benares( عب�دة مهمة.

 ،)Asva Medha( وراجت في اأو�س�طهم القرابين كعب�دة، ل �سيم� قرابين الخيول

ومن ثّم اأقيمت هذه المرا�سم من اأجل تلبية الح�ج�ت.

ويعد اأهيم�س� )ahimsa(- الذي يعني الحتراز عن اأذى الحيوان�ت- اأ�ساًل مهمً�، 

اكت�س���ب اأهمّية بعد ت�أّثره بتع�ليم مه�ويرا. هذه التع�ليم تمنع تن�ول لحوم الحيوان�ت، 

وتعتب���ره عماًل غير اأخالقي، وقد تركت ه���ذه الم�س�ألة اأثرًا عجيبً� على اأ�سلوب معي�سة 

الهندو�س.

والهندو�س يحرقون اأج�س�د اأمواتهم، وينثرون رم�ده� في نهر الكنج، وتزامن هذا 

العم���ل في الم��سي مع ن���وم الزوجة في و�سط رك�م من الحط���ب، وحرقه� مع زوجه� 
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طلق عليه� 
ُ
الميت، ولأجل بعث الرغبة وال�سوق عند الزوجة لالإقدام على هذا الأمر، اأ

طلق هذا الم�سطلح ال�س�ن�سكريتي في اللغة العربية على المراأة 
ُ
لقب �ست���ي )Sati( � اأ

الت���ي تحظى بمق����م اجتم�عي رفيع � واإذا ل���م ت�ستطع الزوجة تحمل ه���ذه الت�سحية، 

ف�إنه� تحلق �سعر راأ�سه�، وتب�رح الوطن. ولم� احتّل الإنجليز بالد الهند ع�م 1829 م، 

منعوا حرق الزوجة حّية، فلم يتخّلف عن هذا المنع اإّل قليل.

أصول الديانة الهندوسية

اأ�س���ول الدي�نة الهندو�سية عب�رة عن العتق����د ب�لكتب القديمة والطقو�س الدينية 

للبراهم���ة واحترامه����، وعب�دة الآله���ة التي ظهرت ف���ي الأدوار القديم���ة، والعتق�د 

ب�لتن��س���خ، و رع�ي���ة مق���ررات الطبق����ت الجتم�عية ف���ي اأ�سلوب المعي�س���ة والزواج، 

 واحت���رام الموج���ودات الحّي���ة اأي�س���ً� ل �سيم���� البق���رة التي ه���ي من اأ�س���ول دينهم.

وتحت���ل البقرة عند الهندو�س مك�نة رفيعة ت�سل اإلى حد الت�أليه والتقدي�س حيث تق�م 

له� التم�ثيل في الدور والمع�بد وال�س�ح�ت الع�مة، وتتجول في ال�سوارع بك�مل حريته� 

وت����أكل الفواك���ه والخ�سر المتوفرة في الحواني���ت دون اأن يعتر�سه� اأحد، وُيحظر اأكل 

لحمه���� والنتف�ع بجلوده����، واإذا نفقت تق�م له� مرا�سم دف���ن خ��سة به�. وقد عمت 

تل���ك المقررات �س�ئر الدواب ب���دءًا من الح�سرات وانته�ًء ب�لفي���ل، وب�لطبع ف�إن تلك 

المق���ررات ل تجري في المن�طق التي ل ي�سكنه� الهندو�س واأم� النواحي التي تقطنه� 

اأقلي���ة هندو�سية ف����إن ال�سلط�ت المحلية تتخ���ذ تدابير من اأجل ذب���ح الأبق�ر وعر�س 

لحمه� بعيدًا عن الأنظ�ر. وهن�ك قليل من الهندو�س يتن�ولون لحم ال�س�ة، وقد يفر�س 

الحظر على تن�ول البي�س في بع�س المدن.

ُيذكر اأن تن�ول بول و�سرجين- اأي روث -  البقرة للتبرك والتطّهر اأمر متداول في 

الهن���د حتى اأ�سبح تن�ول خم�سة اأ�سي�ء منه� )pamca – gavya( وهي الحليب واللبن 

الرائب والدهن والبول وال�سرجين واجبً� لتطهير النف�س�ء اأو الم�س�فر من الهند، وفي 
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بع����س الأحي�ن ُتجلب البق���رة اإلى المك�ن الذي يراد تطهيره ول تف�رقه حتى ت�سع فيه 

بوله� وروثه�.

آلهة الفيدا

اآم���ن الهندو����س بعدد �سخم م���ن الآلهة ال�سم�وي���ة والأر�سية، وذك���روا له� اأ�سم�ء 

و�سف����ت عجيبة وغريبة، واأق�موا لكل منه� هي�كل عظيم���ة. وترتبط هذه الآلهة فيم� 

بينه� بروابط ن�سبية و�سببية.

وق���د نقلت كتبهم المقد�سة الكثير من التف��سيل عن ال�سف�ت الج�سمية والنف�سية 

له���ذا العدد من الآله���ة. ويعتبر العتق�د بتجّلي الآلهة على هيئ���ة ان�س�ن اأو حيوان في 

اأدوار مختلفة من المعتقدات التي ح�زت على اهتم�م وا�سع.

وقد �سّنفت الآلهة وفق الطبق�ت الجتم�عية ال�س�ئدة، ومن اأ�سهره�:

اأغني )Agni( اإله الن�ر.

ف�رون� )Varuna( اإله ال�سم�ء.

اإي�سف�را )Isvara( اإله القوة والقدرة.

رودرا )Rudra( اإله الخوف والفزع.

رام� )Rama( اإله العواطف.

كري�سن� )Krishna( اإله الم�ء ال�س�في.

ي�م� )Yama( اإله الموتى وح�كمهم، وهو يم�ثل )جم( عند الزراد�ستيين.

ا�سفي���ن )Asvin( وتعني الف�ر�س. وتطلق عل���ى ملكين اثنين من مالئكة الهندو�س 

الذين يعتقدون اأنهم� يمنح�ن ال�سحة وال�سع�دة والغنى.

لوهية ك�لي )Kali( التي تعني اأ�سود، وهي قبيحة المنظر، 
ُ
ويعتقد الهندو�س اأي�سً� ب�أ

ويقّدمون اإليه� هداي� من عملي�ت ال�سلب والنهب.
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جدي���ر ب�لذكر اأّن الأ�سن����م تنحت ب�سكل جّذاب، حّتى ُعّد ال�سنم في ال�سعر كن�ية 

عن المحبوب الجميل.

اآللهة الثالثة

اآمن الآري���ون الهنود � ك�س�ئر الم�سركين � ب�إله الع�لم الحقيقي، واأطلقوا عليه ا�سم 

برهم���� )Brahman( ومعن����ه الق�ئ���م ب�لذات والأزل���ي والأبدي، ولم تك���ن لديهم في 

البداي���ة اأوث�ن ول مع�بد له����، بل ك�نوا يقيمون طقو�سهم في اله���واء الطلق، ويعبدون 

الآله���ة التي ك�ن���ت رمزًا للكواكب والنجوم في ال�سم�ء، ث���م اأقبلوا في الأدوار الالحقة 

على عب�دة عدد ل ح�سر له من الأ�سن�م والأوث�ن، واأق�موا له� هي�كل عظيمة ومختلفة، 

خرى مثل اإلهة الأر�س، واإلهة ثعب�ن الكوبرا، واإلهة الأم.
ُ
واأ�س�فوا اإلى اآلهتم اآلهًة اأ

اإّن الآلهة الثالثة للهندو�س )Hindu Trimutrti( عب�رة عن:

برهم� )Brahman(، رّب الخلق. -

�سيف���� )Siva(، رّب الفن�ء والدم�ر، وقد انت�سرت تم�ثيله ذات الأيدي الأربع  -

في ح�لة الرق�س، ويدل رق�س �سيف� على دوره اله�م في الدم�ر والفن�ء.

ف�سنو )Vishnu(، رّب الحفظ، والتجلي�ت الع�سر لهذا الإله على طول الت�ريخ  -

عب����رة عن: ال�سمك، ال�سلحف�ة، الخنزير الوح�سي، موجود على هيئة ن�سف 

اإن�س����ن ون�س���ف اأ�س���د، القزم، رام���� )Rama( وبي���ده طبر، رام����، كري�سن� 

.(1()Kalki( وكلكي ،)Buddha( بوذا ،)Krishna(

وق���د ت�سعّبت الهندو�سية اإل���ى فرق ل ح�سر له�، وهي تعي�س م���ع بع�سه� بع�سً� في 

�سل���ح و�سف�ء، ويوؤكد اأتب�ع تلك الفرق على زواي���� خ��سة من الدين، واأقبلت كل فرقة 

عل���ى عب�دة اإله من الآلهة الثالثة. وي�سّكل اأتب�ع �سيف� وف�سنو ن�سبة ع�لية منهم. تجدر 

)1)    وهو الموعود به في اآخر الزم�ن لإ�سالح الع�لم، يظهر على فر�س اأبي�س �س�هرًا �سيفه.
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 ،)Linga( �الإ�س�رة اإلى اأن عبدة �سيف� يعبدون عورته اأي�سً� ويطلقون عليه� ا�سم لينغ

وتنت�سر تم�ثيل لينغ� ومع�بده ب�سورة كبيرة اأي�سً�.

نظرية التناسخ وتصّور كارما

طبق���ً� لق�ن���ون ك�رم� )Karman( � ال���ذي يعني العمل � ف�إّن الإن�س����ن �سيرى نتيجة 

عمل���ه في اأدوار الرجوع اإل���ى الدني� مجددًا، فمن يعمل خيرًا، ف�إنه يحظى بعد رجوعه 

اإل���ى الدني���� بحي�ة طيب���ة �سعيدة، ومن يعمل �س���رًا، ف�إنه يحي� بعد رجوع���ه في تع��سة 

و�سق����ء، وقد يتجّلى بهيئة حيوان. وح�سب نظرية التن��س���خ، ف�إّن رجوع الإن�س�ن يمكن 

اأن يتزامن مع اإحدى ال�سور الأربع، التي �سنذكره� تب�عً�:

الر�سخ، ويعني حلول روح المتوّفى في الجم�دات. -

الف�سخ، ويعني حلول روح المتوّفى في النب�ت�ت. -

الم�سخ، ويعني حلول روح المتوّفى في الحيوان�ت. -

الن�سخ، ويعني حلول روح المتوّفى في الإن�س�ن )التن��سخ(. -

وتتجّل���ى �سم�س�را )Samsara( وتعن���ي التن��سخ في الأدي�ن والمذاهب )حتى عند 

بع����س الف���رق الإ�سالمية المنحرف���ة( ب�سور وعن�وي���ن مختلفة، ولكن ه���ذه العقيدة 

اكت�سب���ت اأهمية خ��س���ة في دين الهندو�س. ويعتقد الهندو����س اأن الإن�س�ن في معر�س 

دوام���ة التن��س���خ، ومك�بدة نت�ئج ال���ولدات المكررة في هذا الع�ل���م المليء ب�لم�سقة 

والمحن.

والمنق���ذ الوحيد لالن�س�ن من دوامة التن��سخ وال���ولدات المكررة في هذا الع�لم، 

ه���و اللحوق بنيرف�ن� )Nirvana( وتعني هذه الكلمة لغة الخمود والهدوء، وا�سطالحً� 

الفن�ء في اهلل. وقد ح�زت النيرف�ن� على اهتم�م وا�سع من قبل البوذيين.
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فلسفة وحدة الوجود

يعتقد حكم�ء وعلم�ء الهندو�س اأن هذه الأعداد اله�ئلة من الآلهة، اإنم� هي مظ�هر 

لإله واحد عظيم، واأن الموجودات ق�طبة ت�سكل اأجزاء هذا الإله العظيم. وهذا الع�لم 

 )Maya( �بجمي���ع م� فيه، لي�س في الواقع اإّل خي�ًل، ويطلق على هذا الخي�ل ا�سم م�ي

اأي الوه���م والخ���داع. وح�سب ت�سوراتهم ف�إن جميع هذه ال�س���ور الوهمية �سوف تفنى 

ويبقى برهم� حقيقة ث�بتة ل تزول.

اإّن قوانين الأخالق والت�سوف للدين الهندو�سي ك�نت � ومنذ قرون غ�برة � مو�سعً� 

لالهتم����م. وقد �سح���ر العرف����ن الهندو�سي الغرب ف���ي القرون الأخي���رة، كم� �سحر 

.
(1(

العرف�ن ال�سالمي الغرب واأث�ر اإلى ال�سالم انتب�هم

فلسفة اليوغا

يعتق���د الهندو�س اأن الو�سول اإلى الحقيقة اأو التح�د ب�لإله الق�در يتم عبر طريقة 

اليوغ���� )Yoga(، وتعن���ي و�س���ع القيود، وه���ي ري��سة �سعب���ة و�س�رم���ة، يجل�س فيه� 

المرت�����س جل�سة القرف�س����ء، وي�ستغرق في ال�سك���ون والت�أمل طوي���اًل. وثّمة اأ�س�ليب 

اأخ���رى متداولة مثل الوق���وف منكو�سً�، النحن�ء وتعليق اليدي���ن، الجلو�س على �سرير 

مور �سعبة للغ�ية، 
ُ
مملوء ب�لم�س�مير. هذه الأعم����ل قد ت�ستمر لعقود كثيرة، ترافقه� اأ

.
(2(

منه� و�سع الم�ء اأم�مه، والبق�ء في ح�لة الظم�أ

وعل���ى الرغ���م من اأن الهدف من ه���ذه الري��سة هو الو�سول اإل���ى الحقيقة، اإّل اأنه 

تظه���ر اأحي�نً� للق�ئم به� كرام�ت، ويعتقد اليوغي )Yogin( اأّن هذه اُلمور تحول دون 

و�سوله للكم�ل.

(1(   Mircca Eliade (ed( The Encylopedia of Religion vol.15. pp 460 – 1.
)2)    ج����ءت اآداب و�سرائ���ط اليوغ� في كت�ب بت�نج�ل���ي )Patanjali(، ونقله اإلى العربية الع�لم الإ�سالمي اأبو ريح�ن 

البيروني.
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املفاهيم الرئي�سة

تزام���ن زح���ف الآريين )الجن����س الأبي�س( قبل نح���و 3500 �سنة م���ن اآ�سي�  -

الو�سط���ى الى اأطراف نهر ال�سند )جنوب ب�ك�ست�ن الح�لية( مع زحف اأفواج 

اأخرى �سوب اإيران واأوروب�.

الهندو�سي���ة هي دين متط���ور ومجموعة من التق�ليد والأو�س����ع الجتم�عية  -

والثق�فية مقرونة بتهذيب النف�س وتروي�سه�. وك�ن يطلق على دين الهندو�س 

قديمً� ا�سم البرهمية ن�سبة اإلى براهم� اإله الهندو�س. 

وتتلّخ����س اأ�سوله� في العتق�د ب�لكتب والطقو�س الدينية للبراهمة، وعب�دة  -

الآله���ة، والعتق����د ب�لتن��س���خ ورع�ي���ة مق���ررات الطبق����ت الجتم�عية في 

المعي�سة والزواج واحترام الموجودات الحية.

اإّن الدي�ن���ة البرهمية لم ُيعرف له� موؤ�س�س يمكن الرجوع اإليه، وهي تت�سّمن  -

مجموعة من التق�ليد والع�دات الجتم�عية والثق�فية.

ُجمع���ت اأدعية ومعتق���دات الهندو�س ف���ي مجموعة اأطلق عليه���� ا�سم الفيدا  -

)vedas(

المنب���وذون هم �سك�ن الهند الأ�سليون م���ن غير الآريين. ويحظر على هوؤلء  -

مخ�لطة اأفراد �س�ئر الطبق�ت اأو التردد اإلى اأم�كن �سكن�هم

يحرق الهندو�س اأج�س�د اأمواتهم، وينثرون رم�ده� في نهر الكنج -

اآم���ن الآري���ون الهن���ود ب�إل���ه الع�ل���م الحقيق���ي، واأطلق���وا عليه ا�س���م برهم�  -

)Brahman( ومعن����ه الق�ئ���م ب�لذات والأزل���ي والأبدي. اأم���� الآلهة الثالثة 

الأ�س��سية للهندو�س )Hindu Trimutrti( فهم: برهم�-  �سيف�- ف�سنو.

يعتق���د الهندو����س اأن الإن�س����ن في معر�س دوام���ة التن��س���خ، ومك�بدة نت�ئج  -
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الولدات المكررة في هذا الع�لم المليء ب�لم�سقة والمحن.

يعتقد حكم����ء وعلم�ء الهندو�س اأن هذه الأعداد اله�ئلة من الآلهة، اإنم� هي  -

مظ�ه���ر لإله واحد عظي���م، واأن الموجودات ق�طبة ت�سكل اأج���زاء هذا الإله 

العظيم.

يعتق���د الهندو�س اأن الو�سول اإلى الحقيقة اأو التح����د ب�لإله الق�در يتم عبر  -

طريقة اليوغ� )Yoga(، وتعني و�سع القيود.

اأ������س�����ئ�����ل�����ة

كيف ك�ن �سك�ن الهند قبل زحف الآريين؟   1

تكّلم عن طبقة المنبوذين.   2

م� هي اأ�سول الدي�نة الهندو�سّية؟   3
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م���ط���ال���ع���ة

العقيدة الهندوسية
تتلّخ�س اأ�سول الإيم�ن الهندو�سي في اأربعة اأ�سي�ء:

األوهية الروح.   1

وحدة الموجودات.   2

وحدة الألوهية.   3

وحدة المذاهب والأدي�ن.   4

اإّن الدي���ن الهندو�س���ي دين منفت���ح على بقية الأدي����ن، لذا ف�إنه يتي�ّس���ر للهندو�س 

اأن يعتنق���وا اأدي�ن���ً� اأخ���رى اإ�س�ف���ة اإلى دينهم. وعل���ى الرغم من ذلك ف����إن التع�سب 

المقي���ت نج���ده �س�ئعً� عن���د الهندو����س. ويكفي اأن نذك���ر اأن غ�ندي وب�سب���ب اعتق�ده 

ب�س���رورة م�س�واة الهندو�س مع الم�سلمين، قد اأ�سمر له جم�عة من الهندو�س العداء، 

 الأم���ر الذي حدا ب�أح���د اأع�س�ء هذه الجم�عة اإلى اأن يطلق الن����ر عليه ويرديه قتياًل.

اإّن التع�سب القومي الهندو�سي و�سل اإلى ذروته في العقود الأخيرة، واأحد مظ�هر هذا 

التع�س���ب الأعمى المقي���ت، هو تخريب م�سجد ب�بري الذي راح���ت �سحّيته الع�سرات 

م���ن الم�سلمي���ن والهندو�س. وك�نت ذريعتهم ف���ي هذا العمل التخريب���ي هي اأن مك�ن 

م�سج���د ب�ب���ري ك�ن مهد الإله رام�، فه���م يّدعون اأّن ف�سنو )اأح���د الآلهة الثالثة( قد 

تجّل���ى ب�س���ورة �سنم رام����، واأنه تّم بن�ء معبد ل���ه في ذلك المك�ن ال���ذي تحول فيم� 

بع���د الى م�سجد. وبه���ذه الذريعة راحوا ين�سبون الأ�سن�م عل���ى اأطالل هذا الم�سجد 

ويعبدونه� ريثم� تحين الفر�سة المن��سبة لبن�ء معبدهم.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الثالث

الديانات الهندية - 2 -
)البوذية والسيخ(

يتعّرف اإلى �سيرة بوذا.   1

يبّين مب�دئ البوذية.   2

يذكر ن�س�أة دي�نة ال�سيخ واأهم مب�دئه�.   3
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الديانة البوذية

تعتب���ر الدي�نة البوذي���ة اإحدى فروع الدي�ن���ة الهندو�سية، اإّل اأنه���� تج�وزت حدود 

الهن���د، وزحف���ت نحو ال�س���رق الأق�س���ى، وا�ستط�عت اأن تج���ذب اأتب�ع���ً� كثيرين بم� 

ت�سّمنته من اأفك�ر معنوية وروحية، واأخيرًا ات�سع نط�قه� لت�سمل اأمريك� واأوروّب�.

سيرة بوذا

ب���وذا )Buddha( ويعن���ي المله���م، الم�س���َرق عليه، ه���و لقب غوت�م���� �س�كي�موني 

)Gautama Sakya   muni( موؤ�س����س الدي�نة البوذية ال�سالحية. وح�سب معتقدات 

البوذية، ف�إّن بوذا هو ابن ملك مدينة كبيال ف��ستو )Kapila Vastu( الواقعة في �سم�ل 

 ،)Siddhartha( ����الهن���د. ولد ع�م 563 ق.م. واأطل���ق عليه في البداية ا�سم �سيذارت

ويعني »اّلذي حّقق غايته«، وقد تنّب�أ المنّجمون ب�أنه حين ي�س�هد اآلم المر�سى وهرم 

ال�سيخوخ���ة و�سور الموت والفن�ء، ويلتقي ب�أحد المرت��سين، ف�إنه �سيعزف عن الدني� 

وُيقب���ل عل���ى الري��سة، وله���ذا ال�سبب ح�ول اأب���وه اإبع�ده عنه� من خ���الل توفير حي�ة 

رغيدة ونعمة مقيمة له، و�س�رع اأبوه فزّوجه، وهو في مطلع �سب�به ببنت عمه ي��سودهرا 

)Yasodhara(، ولم يطل الوقت حتى رزق ابنً� �سمي راهول )Rahula(، وفي �سن 29 
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م���ن عمره وبعد اأن �س�هد الأمور ال�س�لفة الذك���ر، ت�سلل لياًل من الق�سر والنعمة التي 

ك�ن فيه����، وانخرط في �سلك الرهب�ن، ب�ر�س�د من اآلرا )Alara(، وبعد �ست �سنوات 

م���ن الري��سة ال�س�ّقة وال�س�رمة في الغ�بة، خ�ب اأمله ف���ي الو�سول اإلى الحقيقة عن 

طريقه����، فتخّلى عنه�، واأخذ ب�لت�أمل والتفكر والمراقبة الروحية، وا�ستغرق هذا �ست 

خ���رى، ومن ثّم اأم�سى م� يقرب من �سبع���ة اأ�س�بيع في �سراع عنيف مع م�را 
ُ
�سن���وات اأ

)Mara( � اأي ال�سيط����ن � تحت �سجرة عرفت فيم� بع���د ب�سجرة اليقظة، وفي النه�ية 

ر�سد الحقيقة، وتنورت ب�سيرته، و�س�ر بوذا ع�سره.

وح�سب معتقدات البوذيين، فقد ظهر على م�سرح الت�ريخ في الع�سور الغ�برة عّدة 

ب���وذاوات، اأطلق على كل واحٍد منهم قبل ظهوره بوذي �ستف )Bodhi Sattva( وتعني 

من تي�ّسرت له المعرفة الك�ملة، اأو بوذا ب�لقوة.

وج�ب بوذا البالد لمدة 40 �سنة في �سبيل ن�سر دعوته، والتفت حوله مجموعة من 

 .)Ananda( ال�سب�ب عّلمهم مب�دئه ولّقنهم دعوته، وك�ن من اأبرزهم ابن عمه اآننده

واأخيرا التحق ب�لنيرف�ن� ع�م 483 ق.م. وهو في �سّن الثم�نين.

اإنَّ ق�س���ة حي����ة بوذا العجيبة امت�زت ب�لج�ذبية منذ اأزم����ن �سحيقة، ولهذا ف�إنه� 

ترجم���ت اإلى مختل���ف لغ�ت الع�لم، وقد ترجم���ت اإلى اللغة العربية م���ع اإ�س�ف�ت من 

.
(1(

الثق�فة ال�سري�نية، وا�ستهرت بين الم�سلمين ب��سم ق�سة بلوهر  ويوذا�سف

مبادئ البوذية

اإنَّ الف���ك�ر الإ�سالحية التي ن�دى به� بوذا، والتي تن�ه�س تطرف البراهمة وتلغي 

الخت���الف الطبقي � تع���ّد اأ�س��س المب�دىء الأخالقية الت���ي ت�سّمنته� مجموعة تعرف 

)1)    اأنظ���ر: اإكم����ل الدين لل�سيخ ال�سدوق:ج 2، �س577ـ  638؛ بح����ر الأنوار للعالمة المجل�سي:ج 75، �س383ـ  444، 

ووردت ترجمة الق�سة ب�للغة الف�ر�سية في ر�س�لة م�ستقلة، �سمن كت�ب »عين الحي�ة« للمجل�سي، كم� ترجمت اإلى 

اللغة العربية مع تغيير اأبط�له� من الآراوبوذي �ستف اإلى بلوهر ويوذا�سف.
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���الل الثالث. وتعتمد ه���ذه المب�دىء اإلى  ب��س���م تري بيت���ك� )Tri Pitaka( وتعني ال�سِّ

ح���ّد بعيد على اأ�س���ول الدي�نة الهندو�سية من الإعرا�س ع���ن الدني�، وتهذيب النف�س، 

والت�أّم���ل، والمراقب���ة، والحّث عل���ى التخّل�س من دوام���ة هذه الحي�ة الدني���� ال�س�قة، 

واللتح�ق ب�لنيرف�ن�، اإّل اأنه� تو�ّسعت في مف�هيمه�.

اإّن دي�ن���ة ب���وذا �س����دت في معظم اأرج����ء الهند ف���ي القرون الالحقة، ث���ّم اأخذت 

ب�لنت�س����ر في الدول المج�ورة. وظهر في القرن الث�م���ن والت��سع ع�لم�ن هندو�سي�ن 

ق�م���� ب�إ�سالح الدي�نة الهندو�سي���ة، الأمر الذي اأّدى اإلى اختف����ء الدي�نة البوذية من 

الهن���د �سيئً� ف�سيئً�، وحّلت محّله���� الدي�نة الهندو�سية، اإّل اأّن البوذية اأخذت ب�لنت�س�ر 

في ال�سرق الأق�سى وب�أ�سك�ل مختلفة.

فلسفة بوذا 

لّم� و�سل بوذا اإلى الحقيقة كم� ُيْدعى، انطلق اإلى مدينة بن�ر�س للعثور على الرهب�ن 

الخم�سة الذين اأعر�سوا عنه، وك�ن يعتقد اأنهم يبحثون مثله عن الحقيقة، الأمر الذي 

يتي���ح له تلقينهم مب�دئه، وم���� اأن وطئت قدم�ه اأر�س بن�ر�س حت���ى التقى بهم، ودارت 

بينهم مح�ورة بّين فيه� بوذا فل�سفته وروؤيته العق�ئدية والأخالقية، نذكر منه�:

الخير يجلب الخير وال�سر يجلب ال�سر، هذا هو الق�نون الأول للحي�ة.  -

الت�س���ّرع والدع�ء والقرب�ن للرّب ل تج���دي نفعً�. ف�لم�ء ينحدر نحو الأ�سفل  -

دائم���ً�، والن����ر ح�رة اأب���دًا، والثلج ب�رد دائم���ً�، فلو ت�سّرعتم بي���ن يدي اآلهة 

الهندو�س جميعه�، لم� اأّثر ذلك في تغير مجرى الم�ء نحو الأعلى، وفي جعل 

الن�ر ب�ردة والثل���ج ح�رًا. فقوانين هذه الظواهر ل تبطل، والت�سّرع والدع�ء 

اأم�م الآلهة ل يجدي�ن في اإبط�له�.

ل يعتق���د ب�لمرة اأن برهم� خلق �سيئً� كي يك���ون الع�لم من �سنعه. بل الع�لم  -

اأزلي م�ستمر، لي�س له مبداأ ول نه�ية.
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هن����ك ح���دان متن�ق�س�ن، يج���ب اأن يبتع���د عنهم� الذين تخّل���وا عن الحي�ة  -

الدني����، الأول: الن�سي�ق في الملذات، وهذا اأمر �س�فل وعقيم، والثاني: هو 

طريق التق�سف واإم�تة الج�سد، وهذا اأمر موؤلم وعقيم اأي�سً�.

ويخت�سر بوذا فل�سفته العق�ئدية والأخالقية المو�سلة اإلى طريق ال�سواب ب�لقول:

وج���دت بع���د تفكير طويل طريق���ً� و�سطً� يفتح العي���ون ويحّفز العق���ول، ويقود اإلى 

الراحة والمعرفة والإ�سراق والنيرف�ن�. اإنه طريق طويل ذو ثم�نية م�س�لك، وهي:

العتق�د ال�سحيح، ويعني العتق�د ب�أن ال�سدق يقود الن�س�ن نحو الفالح.   1

العزم ال�سحيح، ويعني التحّلي بطبيعة ه�دئة، تمنعه من اإلح�ق الأذى ب�لح�سرات    2

والحيوان�ت.

القول ال�سحيح، ب�لبتع�د عن الكذب والتفوه ب�لكالم البذيء.   3

العمل ال�سحيح، ب�لحتراز عن ال�سرقة وتلطيخ الأيدي بدم�ء الآخرين.   4

العي����س ال�سحيح، بتجّنب ارتك�ب الأفع�ل القبيحة، ك�أكل الرب�، والكت�س�ب بم�ل    5

ال�سرقة.

الجهد ال�سحيح، ب�ل�سعي اإلى الخير، والهرب من ال�سر.   6

 الفك���ر ال�سحيح، ويعن���ي غلبة الهدوء، وعدم اإف�س�ح المج����ل للفرح والحزن ب�أن   7

ي�أخذا طريقهم� اإلى الفكر.

الت�أّمل ال�سحيح، وهو ثمرة الخ�سوع للم�س�لك ال�سبعة، وعنده� �سين�ل الهدوء الواقعي.   8

وهن�ك قيود ت�سعة، تحّدث عنه� بوذا، وهي:

الجتن�ب عن اأذى الدواّب.   1

الجتن�ب عن ال�سرقة.   2

الجتن�ب عن الخي�نة.   3
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الجتن�ب عن الكذب.   4

الجتن�ب عن الم�سكرات.   5

الجتن�ب عن الغرور.   6

الجتن�ب عن التفّوه ب�لكالم البذيء.   7

الجتن�ب عن الجهل.   8

الجتن�ب عن العداء.   9

الفرق البوذية

انق�سمت الدي�نة البوذية اإلى ثالث فرق:

المه�ي�ن���� )Mahà-Yàna( وتعن���ي العجل���ة الكبي���رة. وتنت�س���ر ه���ذه الفرقة في    1

ال�سي���ن، حيث ا�سطبغت الدي�نة البوذية ب�سنن ومعتقدات كونفو�سيو�س وت�و�سيم 

ف���ي ال�سين، وال�سنتو ف���ي الي�ب�ن. ومن طقو�سه� التي ح����زت على �سهرة ع�لمية 

 ،)Chang( وتعني ب�ل�س�ن�سكريتية الت�أمل، وت�سّمى في ال�سين ج�نغ )الدهي�ن���ة(

.)Zen( وفي الي�ب�ن زين

الهين�ي�ن���� )Hina-Yana( وتعن���ي العجل���ة ال�سغي���رة، وتنت�سر ه���ذه الفرقة في    2

�سريالنك� )�سيالن �س�بقً�( ودول جنوب �سرق اآ�سي�. ويطلق اأتب�ع العجلة ال�سغيرة 

عل���ى دي�نتهم ا�سم ثيرف�ده )Theravada(، وتعن���ي دي�نة ال�سلف والعظم�ء، وقد 

دّونت كتبهم ب�للغة الب�لّية، وهي لغة هندية قديمة.

الفيجري�ن� )Vajra-Yana( وتعني عجلة الألم��س، وتنت�سر هذه الفرقة في التبت،    3

حي���ث اختلطت الدي�نة البوذية هن�ك ب�ل�سحر والكه�ن���ة والطوطم، واأوجدت له� 

موؤ�ّس�س����ت ديني���ة مقت���درة. ويطلق على الدي�ن���ة المذكورة اأي�سً� ا�س���م الالم�ئية 

.)Dalai Lama( »ويعرف زعيمه� الديني ب� »الدالي لما ،)Lamaism(



48

ن
يا

د
لأ

� 
يف

 �
�

و
ر
د

يذك���ر اأّنه حينم� يتوفى زعيم هذه الفرقة، يعك���ف الرهب�ن على البحث والتفتي�س 

ع���ن طفل يكون قد ولد متزامنً� مع وف�ة الدلي لم� ليحل محله، ثم يربى هذا الطفل 

ة الزع�مة الدينية. تربية خ��سة، وبعد اأن يطوي مراحل تعليمية مختلفة، يرتقي من�سَّ

وق���د ا�سُطّر الدلي لم� في هذا الع�سر اإل���ى مغ�درة التبت بعد زحف ال�سيوعيين 

اإليه� من ال�سين، وال�ستقرار في الهند، والمواظبة فيه� على العب�دة والإر�س�د. وعّين 

اأخيرا � وخالفً� لل�سنة الرائجة � طفاًل يخلفه في من�سبه، مم� اأث�ر حفيظة العديد من 

الرهب�ن والكهنة.

الكتب البوذية المقّدسة

ويع���ّد ثري بيتك� � وتعني ال�سالل الثالث � من اأقدم الكتب المقّد�سة عند البوذيين، 

وي�ستمل على ثالثة اأق�س�م:

قواعد الرهبنة.   1

منهج الفالح وال�سالح.   2

المف�هيم الفل�سفية والنف�سية.   3

ة كتب مقّد�سة تخت�س بفرق بوذية مختلفة. وثمَّ

ديانة السيخ

ت�سّعب���ت الدي�نة البرهمية اإلى فروع اأخرى، اأ�سهره���� دي�نة ال�سيخ )Sikh( وتعني 

التلميذ.

لق���د اأّدى التق�ء الإ�س���الم ب�لهندو�سية ف���ي الهند عبر ع�سور مختلف���ة اإلى اإيج�د 

مذاه���ب مزدوجة. وفي هذا الط�ر ق�م اأحد عرف�ء الم�سلمين الكب�ر، ويدعى »كبير« 

)1440 - 1518 م( ب�إ�سف�ء �سبغة التوحيد الإ�سالمي على بع�س العق�ئد الهندو�سية، 

والت���ف حوله جم���ع غفير من الموالين والتالميذ واأ�ّس�س اأح���د هوؤلء التالمذة ويدعى 
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ن�ن���ك )Nanak( دي�نة ال�سيخ، وهو اأّول غورو )guru( - وتعني المعلم - توّلى زع�مة 

الط�ئفة ال�سيخية، ثم اأعقبه خلف�ء ت�سعة. وازداد نفوذ هذه الط�ئفة �سيئً� ف�سيئً�، حتى 

.
(1(

اأ�سبحت كي�نً� �سي��سيً� ودينً� مقتدرًا

س الديانة السيخية( سيرة نانك )مؤسِّ

ه���و الغ���ورو ن�نك ولد ع����م 1469 م لأ�سرة تنتم���ي اإلى طبق���ة الك�ستري�، وتقطن 

اإح���دى قرى له���ور. تتلمذ عل���ى عرف�ء م�سلمي���ن وهندو�س، وزار ال���دول ال�سالمية، 

وق�س���د مكة للحج. وانتهى به المط����ف اإلى ت�أ�سي�س الدي�ن���ة ال�سيخية، وبنى تع�ليمه 

عل���ى اأ�س��س اأقوال وتع�ليم الأولي�ء وال�سوفيي���ن من الم�سلمين والهندو�س. توفي ع�م 

1539م. وق����م بعد الغورو ن�نك ت�سعة اأ�سخ��س تع�قبوا على تولي زع�مة الط�ئفة بين 

�سنة 1469م و�سنة 1708م، واأطلق على كل واحد منهم لقب الغورو.

 التعاليم

اأطلق ن�نك ا�سم )الحّق( على اهلل تع�لى، وك�ن يقول: اإنَّ اهلل مهم� اأطلق عليه من 

ا�سم فهو الحق الق�در المتع�ل فقط، واإّن ال�سع�دة والو�سول اإلى النيرف�ن� تكمن�ن في 

ال�ستغ���راق ف���ي ذكر الحق، واآم���ن ب�لم�ي� اأو الوجود الوهمي للع�ل���م، الذي ورد ذكره 

ف���ي الدي�نة الهندو�سية، كم� اآمن بدوامة التن��س���خ والك�رم� )ق�نون جزاء الأعم�ل(، 

واأب�ح لأتب�عه اأكل اللحوم، وحظر الوثنية والري��س�ت ال�س�قة و�سرب الخمر والتدخين 

واألغى الفوارق الطبقية وتعدد الزوج�ت.

ويرتب���ط ال�سيخ فيم���� بينهم بعالق�ت وثيق���ة، وين��سلون من اأج���ل النف�س�ل عن 

الهند، وت�أ�سي�س دولة م�ستقلة، ولهم تبليغ�ت مذهبية، وُكتب في هذا الم�سم�ر ترجمت 

اإلى مختلف اللغ�ت.

)1)    ت�أّثر المبراطور اأكبر، وهو اأعظم اأب�طرة المغول في الهند بهذه الدي�نة ع�م  1000 ه�، وابتكر دينً� جديدًا �سّم�ه 

الدين الأكبري، �سعى فيه اإلى تحقيق ال�سلح والوئ�م بين الطوائف والأدي�ن.
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اآلثار المذهبية

�سّيد الغورو اأرج�ن )خ�م�س زعم�ء الط�ئفة( معبدًا وهيكاًل �سخمً� مطليً� ب�لذهب 

 Granth - »ب�لهند، واأّلف كت�ب »غران���ت �صاحب )Amritsar( ف���ي مدينة اأمريت�س����ر

Sahib الذي يعّد من اأهّم الكتب المقد�سة عند ال�سيخ.

يخ التاريخ السياسي للسِّ

راج���ت بين ال�سيخ على عه���د الغورو غوبند �سنغ )ع��سر زعم����ء الط�ئفة( م�س�ألة 

البيعة في الق�س�ي� ال�سي��سية. واأخذت هذه الط�ئفة ت�سلك طريق العنف، بعد اأن ك�نت 

 ،)Khagsa( سلمية في البداية، ومنذ ذلك الوقت اأطلقت على نف�سه� ا�سم الخ�ل�سة�

اأي الع�ري���ة ع���ن التكل���ف، ورفعت �سع����رات خم�سة، تب���داأ كله� بحرف ال���ك�ف ب�للغة 

البنج�بية:

الكي�س�: )Kais( اإر�س�ل �سعر الراأ�س والّلحى.   1

الك�نك�: )Kangha( حي�زة الم�سط.   2

الك��س�: )Kachha( ارتداء �سروال ق�سير ل يتج�وز الركبة.   3

ك�را: )Kara( لب�س �سوار من الفولذ.   4

كَيْرب�ن: )Kirpan( حمل �سيف اأو خنجر من الفولذ.   5

وامتهن ال�سيخ حرفة التج�رة، وانت�سروا في ك�فة اأرج�ء الع�لم مزاولين حرفتهم.
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املفاهيم الرئي�سة

تعتب���ر الدي�نة البوذية اأحد فروع الدي�نة الهندو�سية، اإّل اأنه� تج�وزت حدود  -

الهن���د، وزحفت نحو ال�سرق الأق�س���ى، وا�ستط�عت اأن تجذب اأتب�عً� كثيرين 

بم���� ت�سّمنته من اأفك�ر عرف�نية �س�مية، واأخيرًا ات�سع نط�قه� لت�سمل اأمريك� 

واأوروّب�.

�س الدي�نة البوذية هو بوذا. ولد ع�م 563 ق.م وتوفي ع�م 483 ق.م. - موؤ�سِّ

اإّن المب����دىء التي ن����دى به� بوذا تعتم���د اإلى حد كبير عل���ى اأ�سول الدي�نة  -

الهندو�سي���ة م���ن الإعرا�س ع���ن الدني� وتهذي���ب النف�س والت�أم���ل والمراقبة 

والح���ث عل���ى التخل�س م���ن دوامة ه���ذه الحي�ة الدني���� ال�س�ق���ة واللتح�ق 

ب�لنيرف�ن�.

ُيع���ّد )ثري بيتك�( م���ن اأقدم الكت���ب المقد�سة عند البوذيي���ن وي�ستمل على  -

قواعد الرهبنة � منهج ال�سالح � المف�هيم النف�سية والفل�سفية.

ال�سيخي���ة: موؤ�س����س الدي�نة ال�سيخية ه���و ن�ن���ك )1469 ـ 1539 م( ولقب ب�  -

»الغورو نانك« واأعقبه ت�سع خلف�ء تولوا زع�مة الط�ئفة.

اأطل���ق ن�نك عل���ى اهلل تع�لى ا�س���م الح���ق، وراأى اأن ال�سع����دة والو�سول اإلى  -

النيرف�ن���� تكمن����ن في ال�ستغ���راق في ذكر الح���ق، واآمن ب�لم�ي���� والتن��سخ 

والك�رم�.

لق���د اأّدى التق����ء الإ�س���الم ب�لهندو�سية ف���ي الهند عبر ع�س���ور مختلفة اإلى  -

ايج�د مذاهب مزدوجة.
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اأ������س�����ئ�����ل�����ة

م� هي اأ�سول الدي�نة البوذية؟   1

اذكر اأهم الكتب المقّد�سة عند البوذيين.   2

م� هي الدي�نة ال�سيخية؟ ومن هو موؤ�س�سه�؟   3
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م���ط���ال���ع���ة

الديانة الجينية 
تب���دو الهندو�سية ك�سجرة قديم���ة ن�سرت اأغ�س�نه� على اأر����س وا�سعة. بع�س هذه 

الأغ�س����ن خ�لف البراهمة الذين ك�نوا في اأوج نفوذهم، واأبدى اعترا�سً� على القيود 

ال�سعب���ة المفرو�سة من قبلهم. ومن جملة تل���ك الأغ�س�ن الهندية، الط�ئفة الجينية 

 )Jaina( � وتعن���ي المنت�س���ر � الت���ي �ُسّيدت اأرك�نه� في الق���رن الخ�م�س قبل الميالد.

يعتق���د الجيني���ون اأّن مه�وي���را )Maha-Vira( � ويعن���ي البط���ل العظيم � ه���و موؤ�س�س 

الدي�ن���ة الجينية، وه���و الزعيم الرابع والع�س���رون، وقد �سبقه 23 زعيم���ً� ظهروا قبل 

اآلف ال�سنين.

اإّن م���ن اأغرب �سنن الجينيين حرمة ارتداء المالب����س، حيث يعتقدون اأّن مه�ويرا 

ك�ن في ح�لة مزاولة الري��سة ال�س�قة ونبذ المتع الدنيوية.

ولم���� راأى اأّن الحي�ء ي�سعره ب�لإث���م، خلع جميع ثي�به، وبقي ع�ريً� طيلة عمره. وقد 

ن�س���ب خ���الف بين اأتب�ع هذه الدي�نة في حدود �سنة 79 ق . م حول حدود هذا العراء، 

وانق�سموا اإلى ط�ئفتين:

الأولى ت�سّمى ديج�مب���را )Digambra( وتعني اأ�سح�ب الزّي ال�سم�وي، اأي الذين 

اتخذوا ال�سم�ء ك�س�ًء لهم )والمق�سود بهم العراة(.

والث�نية ت�سّمى �سفيت�مبرا )Svetambara( اأي اأ�سح�ب الزّي الأبي�س، وهم الذين 

ت�أثر بهم غ�ندي زعيم الهند الذي خلع ثي�به في �سب�به، واكتفى ب�لزّي الأبي�س.

وق���د تكه���ن وي���ل ديوران���ت ب�نتح����ر غ�ن���دي نتيج���ة ت�أّث���ره ب�لأف���ك�ر الجيني���ة 

)وذل���ك عن���د التط���رق اإل���ى الدي�ن���ة الجيني���ة ف���ي المجل���د الأّول م���ن كت�ب���ه ق�سة 

الح�س����رة(، وك�ن غ�ندي عل���ى قيد الحي����ة، اإّل اأنه خّر �سريع���ً� بر�س��س هندو�سي 
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متط���ّرف، ول���م تت���ح الفر�س���ة لإثب����ت �سح���ة اأو �سق���م تنّب���وؤ ه���ذا الم���وؤّرخ الكبير.
 

وتعتبر الذلة والهوان من الف�س�ئل في الدي�نة الجينية. وتعتقد ط�ئفة الديج�مبرا اأنه 

ل �سبي���ل اأم�م الن�س�ء اإل���ى الكم�ل، بل يجب عليهّن النتظ����ر، والتحول اإلى رج�ل في 

اأدوار التن��سخ الالحقة.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الرابع

الصين واليابان
)الديانة الكونفوشيوسية والشنتو(

يتحّدث عن �سيرة كونفو�سيو�س ون�س�أة الدي�نة الكونفو�سيو�سية.   1

يبّين التع�ليم والأ�سول الأخالقية لدى كونفو�سيو�س وال�سنتو.   2

يتحّدث عن المرحلة التي تلت وف�ة كونفو�سيو�س ودور طالبه    3

في ن�سر اأفك�ره.
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أوالً: الكونفوشيوسية

كونفو�سيو�س )Confucius(: حكيم �سيني، �سي��سي اأ�ّس�س مذهب الكونفو�سيو�سية 

الذي راج في بالد ال�سين، ثّم اأفل نجمه بعد مّدة وجيزة. وحّلت محله الدي�نة البوذية.

�صيرة كونفو�صيو�س

 )kung( سرة كونغ�
ُ
ف���ي حدود ع�م 551 ق. م. وفي ولية لو )Lu( ال�سينية، ولد لأ

الح�كم���ة في ت�سو )Tsow( طفل �ُسّمي كيو )Chiu(، وف���ي الث�لثة من عمره م�ت اأبوه 

وت���رك زوجت���ه �سحية لفقر مدقع، ومع ذل���ك ا�ستط�عت هذه الأرمل���ة اأن توّفر لبنه� 

الوحي���د تعليمً� طيبً�، اأث�ر اإعج�ب معّلمي���ه الذين اأثنوا على اهتم�مه ب�لدرا�سة وفهمه 

لالأ�سي�ء، وتكّهنوا له بم�ستقبل ب�هر.

ولم���� بلغ الت��سعة ع�سرة منح���ه الوزير الأعظم لتلك الولي���ة وظيفة اأمين مخ�زن 

الحبوب، وك�ن اإلى ج�نب وظيفته تلك يكّر�س جهوده لدرا�سة ال�سعر والمو�سيقى، فذاع 

�سيت���ه، وتوافد عليه العلم�ء طلبً� للعل���م والكم�ل واأطلق عليه الن��س ا�سم كونغ - فو - 

ت�سي اأي كونغ الفيل�سوف، ومن هن� غلب عليه ا�سم كونفو�سيو�س.
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ك�ن���ت حي�ة كونفو�سيو����س مليئة ب�لأحداث، حيث تقّلب في ع���ّدة من��سب حكومية 

اإلى ج�نب تربية التالميذ، وت�سّلم الوزارة وهو في الخم�سين من عمره ثّم ترقى و�س�ر 

وزي���رًا اأعظم، م� اأث�ر ح�س���د من�وئيه، الأمر الذي دع�ه اإلى اعتزال الحي�ة ال�سي��سية، 

والتنّحي عن ك�ّفة المن��سب الحكومية، والقت�س�ر على التدري�س.

واأخي���رًا توفي ع����م 479 ق.م. وك�ن مجهوًل اإلى حّد كبير، لكّن���ه ا�ستهر بعد قي�م 

تالمذته واأتب�عه بن�سر اأفك�ره.

الآثار

و�س���ع كونفو�سيو�س في اأواخر عمره عّدة كتب، اأ�سبح���ت جزءًا من التراث الأدبي 

لل�سين، وهذه الكتب هي:

�سو ت�سنغ )كت�ب الت�ريخ(.   1

�سي ت�سنغ )كت�ب ال�سعر(.   2

لي جي )كت�ب ال�سع�ئر(.   3

اإي ت�سنغ )كت�ب التغّيرات(.   4

جون جيو )تدوين مذّكرات الربيع والخريف(.   5

والكت���ب الأربع���ة الأولى، هي مخت����رات من اأق���وال الحكم�ء الم��سي���ن، والكت�ب 

الخ�م�س اخت�ّس بنقل اأقواله.

التعاليم

اإّن تع�لي���م كونفو�سيو�س موؤلَّفة من الأ�سول الأخالقية وال�سي��سية، م�سفوعة ببع�س 

التع�لي���م الدينية. وك�ن يعتقد اأّن ال�سلف نهجوا ق�ع���دة لي )Li( في م�سيرة حي�تهم، 

ف�أ�سبغ���ت عليهم الخيرات والب���رك�ت. التي حرم منه� اأبن�ء ع�س���ره على اأثر مج�نبة 

هذه الق�عدة والعزوف عنه�.
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اإّن )لي( ح�سب معتق���دات كونفو�سيو�س له� مع�ن مختلفة، نظير الطه�رة، الأدب، 

الت�سريف�ت، والعب�دة. وك�ن يعتقد اأن الخير �سيعّم المجتمع الذي ينتهج هذه الق�عدة، 

ويرتقي به اإلى مجتمع مبدئي ف��سل.

الأ�صول الأخالقية

وقد طرح اأ�سوًل خم�سة، متى م� ا�ستق�مت ا�ستق�م م� �سواه�، وهي:

مب�دلة الحّب والحن�ن بين الأب والبن.   1

عطف الأخ الأكبر على الأخ الأ�سغر، وتوا�سع الأ�سغر لالأخ الأكبر.   2

اإن�س�ف الزوج في مع�ملة زوجته، واإط�عة الزوجة لزوجه�.   3

حّب الأقوي�ء لل�سعف�ء، واإط�عة ال�سعف�ء لالأقوي�ء.   4

تفّقد الحّك�م للرعّية، ووف�ء الرعّية للحك�م.   5

ومن تع�ليم كونفو�سيو�س عن المدينة الف��سلة وعالقة الح�كم ب�ل�سعب اأّن الح�كم 

اإذا اأط����ع القواني���ن المق���ّررة ونّفذه� بحذافيره�، ف����إّن جميع الن�����س على اختالف 

درج�ته���م ومن��سبه���م �سوف يقتدون ب���ه ويمتثل���ون القوانين اأي�سً�. كم���� تحّدث عن 

الإن�س�ن الك�مل و�سف�ته الخم�سة التي ا�ستعر�سه� على النحو الت�لي: عزة النف�س، علّو 

الهّمة، اإخال�س النّية، ال�سوق اإلى العمل، ال�سلوك الح�سن.

المنا�صك

عل���ى الرغم من اأّن كونفو�سيو�س ك�ن معلم اأخ���الق فح�سب ولم يّدع غير ذلك، اإّل 

اأّن الن�����س وج���دوا في تع�ليمه ال���روح المعنوية، وفي �سخ�سه المث���ل الأعلى لاللتزام 

الدين���ي. اإّن الدي���ن الذي ن�دى ب���ه ك�ن في غ�ية الب�س�طة وبعيدًا ع���ن م�س�ئل م� وراء 

الطبيعة. وق���د ان�سّبت جهوده على تروي�س نف�سه وفق العب����دات والمن��سك الرائجة 

ف���ي ع�سره. وك�ن يرّدد اأن ال�سل���ف ك�نوا �سعداء، لأنهم خّلفوا اأبن����ًء واأحف�دًا واظبوا 

على اإق�مة مرا�سم القرابين والعب�دة وعلى تخليد ذكراهم حتى بعد وف�تهم.



60

ن
يا

د
لأ

� 
يف

 �
�

و
ر
د

الأتباع والخ�صوم

ج����ب تالميذ كونفو�سيو�س - الذين بل���غ عددهم كم� يق�ل �سبعين تلميذًا - معظم 

اأرج�ء ال�سين، وات�سلوا ب�لحّك�م واأ�سح�ب النفوذ الأمر الذي اأّدى اإلى انت�س�ر تع�ليم 

ه���ذا الحكي���م، وا�ستمرار بق�ئه� في اأو�س�ط جيل واح���د اأو جيلين. ثم واجهت م�س�كل 

ح����ّدة اإثر �سعف النظ�م الإقط�عي الملكي، وظه���ور مذاهب فل�سفية من�ه�سة اأخذت 

ت�س���ن حمالته���� �سّد اأف���ك�ره وتع�ليمه. وفي ه���ذا الخ�سم ك�ن الن�س���ر حليَف تع�ليم 

كونفو�سيو����س اأحي�نً�، وحليَف خ�سومه اأحي�نً� اأخرى، اإل���ى اأن زحفت الدي�نة البوذية 

اإل���ى ال�سين، فط���وت ب�س�ط ه���ذا النق��س لح�س�به����، واأ�سبحت اأف���ك�ر كونفو�سيو�س 

ه�م�سية، اإّل اأّن �سهرة وعظمة �س�حبه� لم تت�س�ءل قّط.

الدين الر�صمي

مّج���د اأب�طرة ال�سين وفي ع�سور مختلفة ذكر كونفو�سيو�س، واعتبروه من اأع�ظم 

الحكم����ء، وراج نح���ر القرابين عند �سريحه منذ عهد تالمي���ذه ومريديه، اإّل اأن اأول 

اإمبراط���ور زار �سريح���ه ونح���ر قرب�نً� وقّدم هداي� ه���و ك�و ت�سو ع����م 195 ق. م. ثم 

اأ�سبحت هذه المرا�سم �سّنة التزم به� �س�ئر الأب�طرة الذين تع�قبوا على الحكم بعده.

ومنذ ع����م 1911 م اأخذ اأداء الحترام الر�سمي لروح كونفو�سيو�س يقّل ب�لتدريج، 

حت���ى ا�سطّرت حكومة ال�سي���ن � ولأجل اإحي�ء اأفك�ره � اإلى اعتب����ره مفّكرًا على غرار 

نيوتن وب��ستور اإلى اأن ق�مت الثورة ال�سيوعية في ال�سين ع�م 1949 م، ف�أخذت ت�سّن 

حمل���ة �سعواء على اأف���ك�ره، حيث عّده ال�سيوعيون من اأقط����ب المدافعين عن الطبقة 

الأر�ستقراطية اأم�م الطبقة الك�دحة من ع�مة الن��س.

ثانًيا: ديانة الشنتو )اليابانية(

ال�سنتو )Shinto(: وتعني طريق الآلهة ؛ وهي دي�نة الي�ب�ن الأثرية، التي تعتقد ب�أن 
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اإله���ة ال�سم�س التي تع���رف ب��سم اأم�تيرا�س���و )Amaterasu( ح�ر�سة لأر�س الأجداد، 

وتجّلى ن�سله� في الأ�سرة الح�كمة.

الخلفيات الجتماعية

زحف���ت دي�ن���ة المه�ي�ن���� البوذية اإل���ى الي�ب�ن ع����م 552 م، وت�س���ّرب العديد من 

مظ�هره���� اإلى دي�ن���ة ال�سنتو عقب احتك�كه� به�. وتعتبر عب����دة الآلهة والإمبراطور، 

 )Bushido( ونح���ر القرابين، وحّب الوطن من اآداب هذه الدي�نة، كم���� اأّن البو�سيدو

وتعن���ي طريق الفر�س����ن والمح�ربين قد ت���ّم ا�ستله�مه� من دي�ن���ة )ِزن(، وهي توؤّكد 

على ال���ولء والفتوة وال�سرف والت�سحية ب�لذات. وعلى ه���ذا الأ�س��س ف�إّن المح�ربين 

يحمل���ون معهم خن�ج���ر مخ�سو�سة، ويعمدون ف���ي ح�لة اندح�رهم ف���ي الحرب اإلى 

طعن اأنف�سهم به� وبقر بطونهم، ت�سحيًة من اأجل الوطن، وا�ست�سه�دًا في �سبيله. وقد 

لغيت عب�دة الإمبراطور ب�أمر منه ع�م 
ُ
جري���ت تعديالت عديدة على هذه الدي�ن���ة، واأ

ُ
اأ

1946 م. ول زال���ت ه���ذه الدي�نة ب�قي���ة في الي�ب�ن اإلى الي���وم، وُتم�ر�س طقو�سه� اإلى 

ج�نب الدي�نة البوذية.

 كتب ال�صنتو

عّدت في مراحل 
ُ
ثّم���ة كتب تخ�ّس دي�نة ال�سنتو، ت�سّم اآداب و�سنن الغ�برين، وقد اأ

زمني���ة مختلفة، حيث ُدّون بع�سه� ع����م 806 م، وا�ستملت على اأ�س�طير قديمة تهدف 

اإل���ى الدف�ع عن رهب�ن ال�سنتو، وُدّون بع�سه� الآخر في القرن الع��سر، و�سّمت فهر�سً� 

لعب�دات ومن��سك ور�سوم ال�سنتو، ل �سيم� اآداب عب�دة الإمبراطور.

)Rijibu( ريجوبو

حظي���ت الدي�نة البوذية منذ الق���رن الث�من الميالدي ب�نت�س����ر وا�سع في الي�ب�ن، 

واكت�سب���ت عط���ف الطبق�ت الح�كمة، فب���دا اأّن الح�جة ملحة ال���ى التوفيق بين دي�نة 
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�سنت���و القومية القديمة من جه���ة، ودي�نة بوذا الدخيلة الّط�رئ���ة من جهة اأخرى. في 

ه���ذه الأثن�ء اأعل���ن الرهب�ن البوذيون اأنهم اّطلعوا من خ���الل مك��سف�تهم على اأّن كل 

اإله���ة من اآلهة الي�ب�ن القديمة، هي ف���ي الواقع بوذي �ستف، ك�ن قد تجّلى هن�ك، واأن 

اأم�تيرا�س���و )وتعن���ي اإلهة ال�سم�س( هي ظهور �س�طع لبوذا ف���ي الي�ب�ن. وك�نت نتيجة 

هذا التوفيق، ظهور مذهب ريجوبو )ويعني ال�سنتو المرّكب( الذي ت�سّدوا للتبليغ له. 

وبهذه المح�ولت تّم اإحي�ء دي�نة ال�سنتو.

الدين الر�صمي

ق����م كب�ر رهب�ن ال�سنتو منذ الق���رن ال�س�بع ع�سر الميالدي ب�إحي����ء دي�نة ال�سنتو 

القديم���ة، ورف����س الت�أثير البوذي. وك�ن ع�م 1868 م ح�ف���اًل بطروء تحولت جديدة 

عل���ى الحي�ة الجتم�عية في الي�ب�ن التي فتح���ت اأبوابه� اأم�م حركة ال�سي�حة ل �سيم� 

م���ن اأمري���ك�، م� زاد ف���ي ن�س�ط ح���رك�ت التب�سي���ر الم�سيحية. ولم ي���دم ذلك طوياًل 

حت���ى اأعلن اإمبراطور الي�ب�ن ع���ن اعتب�ر دي�نة ال�سنتو هي الدي�ن���ة الر�سمية للبالد، 

واأم���ر ب�إزالة ك�ّفة مظ�هر الدي�ن���ة البوذية عن ال�سنتو، وُنّفذ الأمر في البداية ب�سغط 

ال�سلط����ت الح�كمة ب�سبب اإقب�ل الن��س المتزايد على الدي�نة البوذية. ثّم ج�ء د�ستور 

ع����م 1889 م ليمنح المواطنين الحري�ت الدينية المطلقة، اإّل اأن الدولة ك�نت تنح�ز 

اإلى ج�نب دي�نة ال�سنتو.

وا�ستم���ّر الدي���ن الر�سم���ي للدولة )ال�سنتو( حت���ى ع�م 1945 م، وه���و الع�م الذي 

رزحت فيه الي�ب�ن تحت نير الحتالل، بعد تعّر�سه� لق�سف نووي اأمريكي، وهزيمته� 

في الحرب. وبقيت تع�ليم ال�سنتو تنّمي الروح القومية لل�سب�ب بغية الت�سدي لمظ�هر 

النفوذ الغربي. وبعد ع�م 1945 م اأ�سبح اإجراء طقو�س ال�سنتو اأمرًا اختي�ريً�.
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املفاهيم الرئي�سة

- تن�س���ب الكونفو�سيو�سي���ة اإلى موؤ�ّس�سه� كونفو�سيو�س وه���و حكيم �سيني، ولد ع�م 

551 ق.م في ولية لو وتوّفي ع�م 479 ق.م، وك�ن مغمور الِذكر اإّل اأنه ا�ستهر بعد قي�م 

اأتب�عه بن�سر اأفك�ره.

و�س���ع كونفو�سيو�س في اأواخ���ر عمره عّدة كتب، اأ�سبحت ج���زءًا من التراث  -

الأدبي لل�سين.

من اأهّم اآث�ر كونفو�سيو�س �سو ت�سنغ � �سي ت�سنغ � لي جي � اي ت�سنغ � جون جيو.  -

وتت�ألف تع�ليمه م���ن الأ�سول الأخالقية وال�سي��سية م�سفوعة ببع�س التع�ليم 

الدينية.

اإّن الدي���ن الذي ن�دى ب���ه ك�ن في غ�ية الب�س�طة وبعي���دًا عن م�س�ئل م� وراء  -

الطبيع���ة، وقد ان�سّبت جهوده على تروي����س نف�سه وفق العب�دات والمن��سك 

الرائجة في ع�سره.

م���ن تع�لي���م كونفو�سيو����س اأن الح�كم اإذا اأط����ع القوانين المق���ّررة ونّفذه�  -

بحذافيره����، ف�إّن جميع الن�����س على اختالف درج�ته���م ومن��سبهم �سوف 

يقتدون به ويمتثلون القوانين اأي�سً�.

تح���ّدث كونفو�سيو�س عن الإن�س�ن الك�م���ل و�سف�ته الخم�سة التي ا�ستعر�سه�  -

على النحو الت�لي: عزة النف�س، علّو الهّمة، اإخال�س النّية، ال�سوق اإلى العمل، 

ال�سلوك الح�سن.

ج����ب تالميذ كونفو�سيو�س - الذين بلغ عدده���م كم� يق�ل �سبعين تلميذًا  -  -

معظ���م اأرج�ء ال�سين، وات�سلوا ب�لح���ّك�م واأ�سح�ب النفوذ الأمر الذي اأّدى 

اإلى انت�س�ر تع�ليم هذا الحكيم.
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ا�ستمّرت اأفك�ر كونفو�سيو�س جياًل واحًدا اأو جيلين، ثم واجهت م�س�كل ح�ّدة  -

اإثر �سعف النظ�م الإقط�عي الملكي، وظهور مذاهب فل�سفية من�ه�سة اأخذت 

ت�س���ن حمالته���� �سّد اأف���ك�ره وتع�ليمه. اإل���ى اأن زحفت الدي�ن���ة البوذية اإلى 

ال�سي���ن، فطوت ب�س�ط هذا النق��س لح�س�به�، واأ�سبحت اأفك�ر كونفو�سيو�س 

ه�م�سية، اإّل اأّن �سهرة وعظمة �س�حبه� لم تت�س�ءل قّط.

ال�سنت���و )Shinto(: وتعن���ي طريق الآلهة؛ وه���ي دي�نة الي�ب����ن الأثرية، التي  -

تعتقد ب�أن اإلهة ال�سم�س التي تعرف ب��سم اأم�تيرا�سو )Amaterasu( ح�ر�سة 

لأر�س الأجداد، وتجّلى ن�سله� في الأ�سرة الح�كمة.

ق����م كب�ر رهب�ن ال�سنت���و منذ القرن ال�س�ب���ع ع�سر المي���الدي ب�إحي�ء دي�نة  -

ال�سنت���و القديم���ة، ورف�س الت�أثي���ر البوذي. ولم يدم ذل���ك طوياًل حتى اأعلن 

اإمبراطور الي�ب�ن عن اعتب�ر دي�نة ال�سنتو هي الدي�نة الر�سمية للبالد.

اأ������س�����ئ�����ل�����ة

م� هي الدي�نة الكونفو�سيو�سية؟ ومن هو موؤ�ّس�سه�؟   1

�سول الدي�نة الكونفو�سيو�سية.   2
ُ
اذكر اأ

م� هو ح�ل الكونفو�سيو�سية في الع�سر الح�لي في ال�سين؟   3
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م���ط���ال���ع���ة

الطاوية
 )Lao - tse( اإلى الحكيم ال�سين���ي لو ت�سي )Taoism( ين�س���ب مذهب الط�وي���ة

)المتوّف���ى 517 ق. م.( . وق���د دار جدال و نق��س حول حقيق���ة هذه ال�سخ�سية، وهل 

ك�نت واقعً� ق�ئمً� اأم مجّرد اأ�سطورة.

وعلى اأي ح�ل، فيظهر من الق�س�س القديمة اأّنه ولد ع�م 604 ق. م، وتوّلى من�سب 

خ����زن في ب���الط المبراطور، اإّل اأّن���ه �سرع�ن م� اعتزل كل �س���يء، وتخّلى عن جميع 

اهتم�م�ته الجتم�عية والعلمية، وانزوى في داره، من�سرفً� اإلى ال�سمت والت�أمل واإلى 

ت�سفية روحه.

وق���د انت�ب الن��س �سوق اإل���ى معرفته، ف�ختلفوا اإليه لالطالع على اأفك�ره. وقيل اإّن 

كونفو�سيو�س ك�ن مّمن زاره، واأخيرًا قّرر مب�رحة موطنه، لم� اأ�س�به من كلل وملل من 

الزي�رات المتت�بع���ة، ف�س�دف عند بوابة المدينة اأحد الحّرا�س، فطلب منه اأن يعّلمه 

�سيئ���ً�، فدّون ل���ه لو ت�سي ر�س�لة، اأطلق عليه� ت�و تي ت�سنغ، اأي ر�س�لة الط�وية، وهي ل 

ت���زال موجودة، وتتمّيز ب��ستم�له� على كلم����ت ق�س�ر، يحمل بع�سه� معنًى مبهمً�، ثم 

�سّلمه� اإليه، وت�بع ال�سير في رحلته، ومنذ ذلك الحين انقطعت اأخب�ره. وقيل اإّنه توفي 

ع�م 517 ق. م.





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الخامس

إيران القديمة
)الديانة الزرادشتية(

يتعّرف اإلى �سيرة زراد�ست.   1

يذكر تع�ليم زراد�ست.   2

يتعّرف اإلى ظروف هجرة الزراد�ستيين من اإيران.   3
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مقّدمة

اأخ���ذ الآريون - بعد عّدة قرون من ا�ستقرارهم ف���ي اإيران - ب�ل�ستيط�ن تدريجيً� 

في المدن، الأمر الذي ترك ت�أثيره على روؤيتهم الكونية.

وف���ي تلك الع�س���ور، نه�س م�سلح ا�سم���ه زراد�ست، دع���ى الآريين الذي���ن �سئموا 

الخراف����ت، اإل���ى دين جدي���د، ونبذ دين مغ�ن. وزع���م اأنه مبعوث من قب���ل اإله الخير 

والن���ور، واأنه ا�ستمد ر�س�لته من اآهورا م�زدا )Ahura Mazda( مب��سرة لينقذ الع�لم 

من الظالم وال�سر، وي�سوقه اإلى الخير والنور.

ويطل���ق على الزراد�ستيي���ن اأ�سم�ء اأخرى مث���ل غبر، مجو�س، پ�ر����س. وتعني كلمة 

»غب���ر« في اللغ���ة ال�سري�نية الك�فر، وه���ذه الت�سمية اأطلقه� عليه���م الآخرون. كم� اأّن 

ا�سطالح )المجو�س( في اللغة العربية ا�سم جن�س جمعي، ومفرده مجو�سي.

 اإلى ج�نب اأتب����ع بقية الدي�ن�ت. 
(1(

وق���د ج�ءت كلمة المجو�س في الق���راآن الكريم

ويعتق���د اأغلب علم�ء الإ�سالم اأّن الزراد�ستيين هم اأهل كت�ب، ووردت في هذا ال�سدد 

اأخب�ر اأي�سً�. 

�ُسئ���ل اأبو عبد اهللQ عن المجو�س اأك�ن لهم نبي؟ فق�ل: »نعم اأما بلغك كتاب 

)1)  �سورة الحج، الآية:17.
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 ر�ص���ول اهللP اإل���ى اأه���ل مك���ة اأن اأ�صلم���وا واإل نابذتك���م بح���رب فكتب���وا اإل���ى ر�صول 

اهللP اأن خ���ذ مّن���ا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب اإليهم النبيP: اإّني 

ل�ص���ت اآخذ الجزي���ة اإل من اأهل الكتاب فكتبوا اإليه � يريدون بذلك تكذيبه �: زعمت 

اأّنك ل تاأخذ الجزية اإل من اأهل الكتاب ثّم اأخذت الجزية من مجو�س هجر، فكتب 

اإليه���م النب���يP: اإّن المجو����س كان لهم نبّي فقتلوه وكت���اب اأحرقوه، اأتاهم نبيهم 

.
بكتابهم في اثني ع�صر األف جلد ثور«)1)

وق���د طراأت تحّولت وتغيي���رات على دي�نة زراد�ست نحو ق���رن واحد قبل الميالد، 

و�ُسّميت بعد التعديل دي�نة مزدي�سن�، وتعني في اللغة مدح مزدا.

سيرة زرادشت

�س����ورت العلم����ء �سكوك حول الوج���ود الت�أريخي لنب���ي اإيران القديم���ة، واإن اتفق 

اأغلبه���م عل���ى ا�ستبع����د نفي وج���وده. اإّن كلم����ت م���ن قبي���ل: »زرد�ص���ت«، »زرت�صت«، 

»زرده�صت«، قد ا�ستق معظمه� من م�سطلح »زر ثو�صتر« )Zarathushtra( الذي ورد 

ذك���ره في »الغاثا« )وهو جزء من الكت�ب ال�سم����وي لزراد�ست(، والذي ي�س�وي طبقً� 

لأ�سح النظري�ت »زرد ا�صتر«، وتعني �س�حب الن�قة ال�سفراء.

اأم� ا�سم والده، فهو بورو�َس�سب )اأي �س�حب الجواد الهرم(، وا�سم والدته دغدوية، 

ويعني )ح�لبة البقرة(، من قبيلة �سبتي�م�، ويعني )الِعرق الأبي�س(.

والم�سه���ور اأن���ه من اأذربيج�ن في اإي���ران، واأنه ُبعث عند جب���ل ب�لقرب من بحيرة 

.
(2(

اأورومية

واختلفت وجه�ت النظر حول زم�ن زراد�ست، حتى قيل اإنه ظهر �سنة 6000 ق.م، 

ولكن وفقً� للنظرية الم�سهورة، ف�إنه ولد �سنة 660 ق.م، وُبعث �سنة 630 ق.م وهو في 

�سّن الثالثين.

)1)   الك�في: ج3، �س567، الحديث 4.
)2)    ذهبت الكتب الدينية للزراد�ستيين اإلى قد�سية مي�ه هذه البحيرة.
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وقي���ل اإن���ه ُقت���ل �سن���ة 583 ق.م وهو ف���ي �س���ّن 77  في بي���ت الن�ر ف���ي مدينة بلخ 

ب�أفغ�ن�ست�ن، اإثر مداهمة المدينة من قبل الغزاة.

وعل���ى الرغم من اأّن بعث���ة زراد�ست ورد ذكره� في �س�هن�م���ة الفردو�سي، اإّل اأنه� 

درج���ت ف���ي ق�سم الأ�س�طي���ر من الكت����ب المذكور، نظ���رًا اإلى ت�س����رب الآراء حول 
ُ
اأ

�سخ�سي���ة »ُغ�ْصتا�ص���ب« )الملك الذي دع�ه زراد�ست اإل���ى دينه الجديد(، حيث يعتقد 

البع�س اأنه هو في�ست��سب والد داريو�س الأخميني، في حين ثبت ت�ريخيً� اأنه ك�ن واليً�، 

ولم يكن ملكً�.

كتاب الزرادشتيين

ُي�سّم���ى الكت�ب ال�سم����وي للزراد�ستيي���ن »اأف�صت���ا«، ويعني الأ�س�����س واللبنة والمتن، 

وق���د كتب ب�للغ���ة الأف�ست�ئي���ة التي ك�نت �س�ئ���دة في اإي���ران القديمة، والت���ي تّتحد في 

اأ�سوله���� مع اّللغة الفهلوي���ة وال�س�ن�سكريتي���ة. ويعتقد العديد من المحققي���ن اأّن الخّط 

الأف�ست�ئي قد ظهر في العهد ال�س��س�ني )226 - 641 م(. وك�ن اأف�ست� في بداية الأمر 

نج���ز بعد ظهور الإ�سالم.
ُ
محفوظ���ً� في ال�سدور، ثم ُكتب ب�لخ���ّط المذكور. وقيل اإنه اأ

 

ومهم� يكن من اأمر، ف�إّن اأغلب الب�حثين متفقون على اأن اأ�سل اأف�ست� ك�ن �سخمً� للغ�ية، 

حت���ى قيل اإنه ن�سخ على 12000 جلد من جلود البقر، اأم���� الأف�ست� الموجود اليوم، فهو 

ي�سم 83000 كلمة، ويحتمل اأن اأ�سله ك�ن ي�سّم 345700 كلمة )اأي اأربعة اأ�سع�ف(.

تعاليم زرادشت

ثّم���ة اأ�س���ول ثالثة ن�دت به� دي�نة زراد�ست، هي: الق���ول الح�سن، والعمل الح�سن، 

والفكر الح�سن، ونحن نجد نظ�ئر هذه الأ�سول في الأدي�ن المختلفة ك�لإ�سالم، حيث 

.
ورد فيه »الإيمان قول بالل�صان، ومعرفة بالقلب، وعمل بالأركان«)1)

)1)    بح�ر الأنوار، ج66، �س68.
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وم���ن اأبرز مظ�هر دي�نة زراد�ست، احترام الن�ر ب�عتب�ره� مظهرًا من مظ�هر اإله 

الن���ور، والإبق�ء على �سعل���ة الن�ر م�سطرمة، واإق�مة مرا�س���م خ��سة حوله� في مع�بد 

ُتعرف ببيوت الن�ر. وحّثت الزراد�ستية اأي�سً� على العمران والزراعة والرعي وا�ستيط�ن 

الم���دن، واحت���رام الحيوان�ت ل �سيم� الكل���ب والبقرة. كم� يتمتع ح�س���ن المع�ملة مع 

الن��س بمك�نة مرموقة في هذه الدي�نة. وقد ارتبطت بع�س الع�دات والر�سوم الرائجة 

ف���ي اإيران بتع�ليم زراد�ست، وظهرت عند بع�س الزن�دقة في القرون الأولى لالإ�سالم 

نزع�ت زراد�ستية.

اآللهة

ُيعل���م م���ن خ���الل مط�لع���ة دي�نة زراد�س���ت، اأّنه ق����م ب�إ�س���الح ديني ف���ي اأو�س�ط 

الإيرانيين، بغية نبذ الخراف�ت التي األّمت ب�لدي�نة القديمة لالآريين. وك�ن في طليعة 

ذل���ك التبلي���غ ل� »اآهورا م���ازدا«، وتزيي���ف اآلهة قومه الت���ي ك�نت ُت�سّم���ى ديف� )ويعني 

ال�سيط�ن(، واإطالق ا�سم اآلهة »دروغ دو�صتان« عليه�.

يبلغ عمر الدورة الح�لية للع�لم - وفقً� لم� ورد في دي�نة زراد�ست - 12000 �سنة، 

حك���م فيه���� اإله الخي���ر طيلة 3000 �سنة، ظ���ّل خالله� اإله ال�سر متواري���ً� في الظالم، 

وعقب انته�ء الفترة المذكورة خرج اإله ال�سر من الظالم، وا�سطدم ب�إله الخير الذي 

ا�ستمهل���ه 9000 �سن���ة، وهو على يقين ب�أن الن�سر �سيك���ون حليفه في نه�ية المط�ف. 

واإّب����ن ه���ذه الفترة اأخ���ذ اأحدهم� يتحّدى الآخ���ر من خالل خلق الخي���ر وال�سر، وبعد 

3000 �سنة ُخلق زراد�ست، ومن ذلك الوقت بداأ ميزان القوى يميل ل�س�لح اإله الخير 

وجنوده، وا�ستمّر في �سيره ال�سعودي.

آخر الزمان

ورد ف���ي الألفي����ت الزراد�ستي���ة )Zoroastrean Millennialism( اأّنه ُينتظر ظهور 

ثالثة منقذين من ن�سل زراد�ست يملوؤون الدني� خيرًا وعدًل، وهم:
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هو�سيدر، 1000 �سنة بعد زراد�ست.   1

هو�سيدر م�ه، 2000 �سنة بعد زراد�ست.   2

�سو�سي�ن�س )اأو �سو�سي�نت(، 3000 �سنة بعد زراد�ست، وبظهوره ي�سل الع�لم اإلى    3

نه�يته.

خلود الروح

يعتقد الزراد�ستيون بخلود الروح، وبق�ئه� � عند مف�رقته� الج�سم � وبع�لم الآخرة، 

والجن���ة والعذاب. اإن جنة دي�ن���ة زراد�ست ت�سبه الجنة التي ج�ء و�سفه� في الإ�سالم، 

ولك���ّن اعتق�دهم بقد�سية الن�ر دفعهم اإلى الق���ول ب�أن م�أوى الع��سين مك�ن ب�رد جّدًا 

وقذر ومليء ب�أنواع الدواّب التي تنزل نقمته� بهم وتوؤذيهم.

مغادرة الزردشتيون إيران

 
(1(

لّم���� اأقب���ل الإيراني���ون على اعتن����ق الإ�سالم واأ�س���دوا خدم�ت كبرى له���ذا الدين

اأّدت  فيم���� بعد اإل���ى انت�س�ر الإ�سالم وقّوته ف���ي اإيران. وا�ستن�دًا اإل���ى حك�ية »�صنجان« 

الت���ي و�سعه� »بهرام بن كيقباد« �سنة 1600م، ف����إن زراد�ستيي اإيران - كم� ذكر بع�س 

الموؤّرخي���ن- قد تعّر�سوا لم�س�يق�ت طيلة 100 �سنة م� دع�هم اإلى الهجرة اإلى بومب�ي 

ب�لهند عبر البحر بن�ًء على تو�سي�ت المنجّمين. اإل اأن هذا الراأي لم يجد اأذنً� �س�غية 

خين الذين اعتقدوا ب�أن هذه الهجرة �سرعت قبل الإ�سالم ودامت بعده بقليل. لدى الموؤرِّ

ومهم� يكن من اأمر فقد غ�در الزراد�ستيون قبل األف ع�م بالد اإيران، وتوّجهوا اإلى 

بومب����ي. ويبلغ عددهم فيه� اليوم 150 األف ن�سمة، وُيعرفون ب�لف�ر�سيين، كم� يقطن 

نح���و 50 األف من الزراد�ستيي���ن في يزد وكرم�ن وطهران، وُعرف���وا ب�لثق�فة وبح�سن 

تع�ملهم مع الآخرين.

)ا(  يراجع مطهري: الإ�سالم واإيران.
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املفاهيم الرئي�سة

اأخ���ذ الآريون بعد عّدة قرون من ا�ستقرارهم في اإيران ب�ل�ستيط�ن تدريجيً�  -

في المدن، الأمر الذي ترك ت�أثيره على روؤيتهم الكونية.

زراد�س���ت م�سلح، دعى الآريي���ن الذين �سئموا الخراف����ت، اإلى دين جديد،  -

ونبذ دين مغ�ن. وزعم اأنه مبعوث من قبل اإله الخير والنور لينقذ الع�لم من 

الظالم.

ولد زراد�ست �سنة 660 ق.م وهو من اأذربيج�ن في ايران وقتل �سنة 583 ق.م  -

في معبد الن�ر في بلخ.

يطلق على الزراد�ستيين اأ�سم�ء اأخرى مثل غبر، مجو�س، پ�ر�س. وتعني كلمة  -

غب���ر في اللغ���ة ال�سري�نية الك�فر، وه���ذه الت�سمية اأطلقه���� عليهم الآخرون. 

كم���� اأّن ا�سطالح )المجو�س( في اللغة العربي���ة ا�سم جن�س جمعي، ومفرده 

مجو�سي.

ثّم���ة اأ�سول ثالثة ن�دت به� الزراد�ستية هي: القول الح�سن، والعمل الح�سن،  -

والفكر الح�س���ن، ومن اأبرز مظ�هره� احترام الن�ر والإبق�ء على �سعلة الن�ر 

م�سطرمة واإق�مة مرا�سم خ��سة حوله� في مع�بد ُتعرف بمع�بد الن�ر.

غ����در الزراد�ستيون قب���ل األف ع�م بالد اإيران، وتوّجه���وا اإلى بومب�ي، ويبلغ  -

عددهم فيه� اليوم 150 األف ن�سمة.
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اأ������س�����ئ�����ل�����ة

�سول الدي�نة الزراد�ستية؟   1
ُ
م� هي اأ

تكّلم عن عقيدة الزراد�ستية في خلود الروح.   2

متى ولم�ذا ه�جر الزراد�ستيون من اإيران؟   3
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م���ط���ال���ع���ة

مغان والمانوية
اإّن اأقدم دي�نة ل�سك�ن اإيران الأ�سليين غير الآريين هي دي�نة مغ�ن اّلتي ظهرت قبل 

زراد�س���ت وقبل حكم الم�د، وتعني كلم���ة مغ )مغو�س( في لغة اإيران القديمة الخ�دم. 

ويب���دو اأن المغ�ن هم اأول من قطن اإيران، ث���ّم تع�ي�سوا مع الآريين بعد زحفهم اإليه�، 

نظي���ر م� حدث للدرافيديين في الهند. اإن ا�سطالح المجو�س الذي ُيطلق في العربية 

على الزراد�ستيين م�ستّق من الكلمة المذكورة )مغو�س(.

ويعتق���د بع�س الب�حثي���ن اأّن الثنوية التي طراأت على دي�ن���ة زراد�ست )اأي الإيم�ن 

ب�إل���ه الخير واإله ال�سر( ق���د ت�سّربت اإليه� من دي�نة مغ�ن القديم���ة، لأن كت�ب الغ�ث�، 

وه���و اأقدم اأجزاء الأف�ست� والذي ات�سم بط�بع اإيراني، لم ُيعثر فيه على اأي اأثر للثنوية 

المذك���ورة، ولكن يظهر من الكتب الت�ريخية اأّن دي�نة مغ�ن القديمة ات�سمت ب�لثنوية، 

واآمنت ب�لبعث اأي�سً�.

وظه���رت الدي�ن���ة الم�نوي���ة في اإيران ف���ي الفترة الممت���دة بين ظه���ور الم�سيحية 

والإ�س���الم، وا�ستط�ع���ت في مدة وجي���زة اأن تنت�س���ر واأن تكت�سب اأن�س����رًا مخل�سين 

ومتحّم�سي���ن، وه���ي في الواق���ع مزيج من معتق���دات ال�س�بئة والبوذي���ة والزراد�ستية 

والم�سيحي���ة، وازدادت رقع���ة انت�س�ره� � ب�سب���ب اأ�سوله� العرف�ني���ة والإن�س�نية � لتبلغ 

�سواحل ال�سين �سرقً�، وتخوم اأوروب� غربً�.

وق���د ن��سب ح���ّك�م اإيران والروم العداء للم�نويين، وم�ر�س���وا بحّقهم عملي�ت قتل 

جم�عي���ة، حتى اأّن محكمة التفتي�س في اأوروب� ق�مت في القرن الث�لث ع�سر الميالدي 

بحمالت ن�سطة من اأجل الق�س�ء على م� تبّقى منهم.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

اليهودية  - 1 -
)نسب اليهود ورسلهم(

يبّين ن�سب اليهود.   1

يتعّرف اإل���ى �سخ�سية اإبراهي���م ومو�سى من خالل    2

التوراة.

يتعّرف اإلى الألواح والو�س�ي� الع�سر.   3
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م نسب اليهود

ينح���در اليهود من الِع���رق ال�س�ِمي الذي ينت�سب اإلي���ه الآ�سوريون والعرب. واإن لغة 

واآداب وثق�فة وع�دات ور�سوم هذه الأقوام متق�ربة بنحو دفع ب�لب�حثين اإلى العتق�د 

ب�أّنه���م ينحدرون اإلى اأ�سل واحد، ولذا ف�إّن البحث عن ثق�فة كل قوم ي�ستدعي البحث 

عن ثق�فة �س�ئر الأقوام ال�س�مية.

ول تتوّف���ر بين اأيدين���� معلوم�ت دقيقة عن الج���ذور الت�ريخي���ة للعبرانيين. ويرى 

بع����س الب�حثين اأّن كلمة »عبراني« اأطلقه� الكنع�نيون على النبّي اإبراهيم Q بعد 

، ثم اأ�سبحت من األق�به، و�سرى ذلك في اأعق�به؛ لأن العبراني 
(1(

دخوله اأر�س كنع����ن

من م�دة )ع - ب - ر( وتعني عبور النهر، ب�عتب�ر اأن النبّي اإبراهيم Q عبر نهر 

الفرات في طريقه اإلى اأر�س كنع�ن. ويرى بع�س اآخر من الب�حثين اأّن عبراني من�سوب 

، وهو ا�س���م جّد من اأجداده الأقدمين. ويقول اآخ���رون اإّن اإبراهيم ينحدر 
(2(

اإل���ى ع�بر

م���ن عرق اآري، انطالق���ً� من كون ا�سم اأبيه اأو عّم���ه »اآزر«، اإّل اأّن الب�حثين ي�ستبعدون 

ه���ذه النظرية، لعدم توّفر معلوم�ت عن المعنى اللغوي لكلمة »اآزر« في القراآن الكريم 

)1)    التكوين: 13 ـ 14.
)2)    ورد ا�سم ع�بر في �سفر التكوين: 24/10 و 16/11.
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والم�س����در الإ�سالمية. جدير ب�لذك���ر اأّن ا�سم والد النبّي اإبراهيم Q في التوراة 

هو »تاَرح«.

اأم���� كلم���ة اليهودي���ة فن�سبة اإلى الإل���ه )yhwa- ال���رب(، وهو ا�سم الإل���ه القومي 

لإ�سرائي���ل، اإله الآب�ء الأوائ���ل اإبراهيم وبنيه، الذي عقد مع���ه اإبراهيم اأوًل وبنوه من 

ن �سعب  بع���ده الميث����ق، ثم عرف بهذا ال�س���م اأحد الأ�سب����ط الثني ع�سر، الت���ي تكوٍّ

اإ�سرائي���ل، وه���م اأبن�ء يعق���وب من زوجته )ليئ���ة( والذين �سكن���وا المنطقة المحيطة 

ب�أور�سليم )القد�س( و�سميت فيم� بعد مملكة يهوذا ب��سمه.

Q إبراهيم

بل���غ اإبراهيم الخليل Q مك�نة �س�مية حتى ل���دى الم�سركين، الذين داأبوا على 

زي����رة وتقدي�س كل م� يمّت ب�سل���ة اإلى النبّي اإبراهيم في مّك���ة المكّرمة. وقد ذكرت 

.Q واأنهته اإلى اآدم ،Q التوراة ن�سب اإبراهيم

 ع�م 2000 ق.م. 
(1(

ور
ُ
وح�سب وجهة نظر اأهل الكت�ب، ف�إن اإبراهيم ولد في مدينة اأ

)اأي قبل اأكثر من 4000 ع�م(، وقد اأطلق عليه في البداية، ووفقً� لم� ج�ء في التوراة، 

ا�سم اأبرام )ويعني الأب ال�س�مي( ثم بّدله اهلل �سبح�نه اإلى ا�سم اإبراهيم )ويعني اأب� 

الأقوام( وهو في الت��سعة والت�سعين من عمره.

وطبق���ً� للت���وراة، فقد عزم والد النب���ّي اإبراهيم وهو »تارح« عل���ى ال�سفر اإلى اأر�س 

كنع����ن )في غرب فل�سطي���ن(، وا�سطحب معه ول���ده النبّي اإبراهي���م Q، و�س�رة 

زوجة اإبراهيم، وحفيده لوطً� Q، وفي اأثن�ء الطريق عدل عن راأيه، وحّط الرح�ل 

في مدينة حّران الواقعة في جنوب تركي� الح�لية، والمت�خمة للحدود ال�سورية.

)1)    مدين���ة اأور؛ اإح���دى الم���دن الأثري���ة القديم���ة الواقعة على �سف�ف نه���ر الفرات عثر عليه� عق���ب عملي�ت الحفر 

والتنقيب التي اأجريت في العراق قبل زه�ء قرن.
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وقد ورد في التوراة اأّن النبّي اإبراهيم Q غ�در حّران ب�أمر اهلل تع�لى، وله من 

 Q العم���ر )75( �سنة، ق��سدًا اأر�س كنع�ن، وبمعّيته زوجته �س�رة وابن اأخيه لوط

وره���ط من اأهل ح���ّران، فلم� و�سله� ن�سب خي�مه على �سفح جب���ل يقع في �سرق بيت 

ايل، ثم نزل مدينة َحْبرون )الخليل(.

ومك���ث فيه���� اإلى اآخر عم���ره ول زالت مقب���رة اأ�سرت���ه موجودة اإل���ى الآن في تلك 

المدينة. اأم� لوط Q، فقد رحل اإلى مدينة �َسدوم، وق�م ب�لدعوة فيه� وفي المدن 

المج����ورة له�، فكّذبه الن��س وع�سْوه، ف�أنذرهم ع���ذاب اهلل فلم يكترثوا، فهلكوا عن 

.
(1(

بكرة اأبيهم، وقد ج�ء ذكر هذه الح�دثة في القراآن الكريم اأي�سً�

� اأّن اهلل �سبح�نه ك�ن قد وع���د اإبراهيم Q ب�لبركة في  وورد ف���ي الت���وراة اأي�سً

ن�سل���ه مرارًا، وقد ُرزق م���ن ج�ريته ه�جر ولدًا ا�سمه اإ�سم�عي���ل )ويعني ي�سمع اهلل(، 

وبعد م�سي 14 ع�مً� ُرزق من زوجته �س�رة ولدًا ا�سمه اإ�سح�ق )ويعني ي�سحك(.

وق���د اأوجزت التوراة ال���كالم في هذه الواقعة، واكتفت ب�لإ�س����رة اإلى اأن اإ�سم�عيل 

Q �سك���ن ف�ران، واأن اأمه اخت�رت له زوجة من م�سر، واأعر�ست عن الخو�س في 

تف��سيل حي�ته، حتى اأنه� لم تنب�س ببنت �سفة عن بن�ء الكعبة.

وطبقً� لم� ج�ء في الرواي�ت الإ�سالمية ف�إن العثور على الم�ء لأجل اإ�سم�عيل، اإّنم� 

ك�ن ف���ي مكة المكرمة، وُتعرف البئر اليوم ببئر زمزم، في حين تقول التوراة اإن ذلك 

ك�ن في مك�ن ُيدعى بئر �ِسَبع.

كذل���ك ذكرت في الت���وراة ق�سة ذبح ول���ده، وفيه� اأن النب���ّي اإبراهيم Q اأمر 

مرت بذبح �س�ة كقرب�ن 
ُ
ب����أن يذب���ح اإ�سح�ق Q دون اأن يبوح له بذلك، بل ق�ل له: اأ

ير�سله لي رّبي.

وال�سعراء، الآي�ت: 160 174، والقمر، الآي�ت: 160 174. )1)    اأنظر: �سورة الحجر، الآي�ت: 57   75، 
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يعقوب Q )إسرائيل(

وج�ء ف���ي التوراة اأي�سً� اأّن اإ�سح�ق Q ورث اإبراهيم Q واأنه ُرزق تواأمين، 

�سّمى اأحدهم� عي�سو )ويعني لغًة كثيف ال�سعر(، و�سّمى الآخر يعقوب )ويعني يتعقب( 

لأن ولدته اأعقبت ولدة �سقيقه التواأم.

ك�ن ليعق���وب Q اثن���� ع�سر ولدًا، وُلّقب ب�إ�سرائيل. ه���ذا ال�سم المرّكب ف�ّسره 

اأه���ل الكت�ب بمن ن�ل الظفر عل���ى اهلل، واأ�سل المعنى في العبرية هو من انت�سر على 

طلق عليه 
ُ
خ�سمه ال�سج�ع. وقد ورد في التوراة اأن يعقوب �س�رع اهلل �سبح�نه فغلبه، ف�أ

، ولكّن اأه���ل الكت�ب ذكروا منذ القدم، اأن المق�س���ود من اهلل في الق�سة 
(1(

اإ�سرائي���ل

.
(2(

المذكورة، هو اأحد مالئكته

Q موسى

نط�لع في الإ�سح�ح الث�ني من �سفر الخروج من التوراة:

»وم�ص���ى رج���ل م���ن اآل لوي)3)، فتزّوج بابن���ة لوي، فحملت الم���راأة وولدت ابناً، 

ولم���ا راأت اأن���ه جمي���ل، اأخفت���ه ثالثة اأ�صهر، ولما ل���م ت�صتطع اأن تخفي���ه بعد، اأخذت 

ل���ه �صّل���ة من الب���ردي وَطلَْتها بالُح�َص���ر والّزفت، وجعلت الولد فيه���ا وو�صعتها بين 

الق�ص���ب عل���ى حاف���ة النهر، ووقَفت اأخته من بعيد لتعلم م���ا يحدث له، فنزلت ابنة 

فرع���ون اإل���ى الني���ل لتغت�صل، وكان���ت و�صائفها يتم�ّصي���ن على �صاط���ىء النيل، فراأت 

ال�صل���ة بي���ن الق�ص���ب، فاأر�صل���ت خادمته���ا فاأخذته���ا وفتحته���ا، وراأت الولد ف���اإذا هو 

�صب���ي يبكي، فاأ�صفق���ت عليه، وقالت: هذا م���ن اأولد العبرانيين، فقالت اأخته لبنة 

فرعون: هل اأذهب واأدعو لك مر�صعاً من العبرانيات تر�صع لك الولد؟ فقالت لها 

)1)    راجع: �سفر التكوين: 24/32 ـ 32.
)2)    راجع �ِسْفر هو�سع: 3/12 ـ 4.

)3)    ا�سمه في الأخب�ر الإ�سالمية عمران، وفي التوراة عمرام بن قه�ت بن لوي بن يعقوب )�ِسفر الخروج: 6 / 14ـ  20(.
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ابنة فرعون: اذهبي، فذهبت الفتاة ودعت اأم الولد، فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي 

به���ذا الول���د فاأر�صعيه ل���ي، واأنا اأُعطي���ك اأُجرتك، فاأخ���ذت المراأة الول���د واأر�صعته، 

ولما كبر الولد، جاءت به ابنة فرعون فاأ�صبح لها ابناً، و�صّمته مو�صى، وقالت: لأني 

انت�صلته من الماء«.

ه���ذه الح�دثة ت�سبه اإلى حّد كبير م� ج�ء ف���ي �سورة الق�س�س من القراآن الكريم، 

وطبقً� للح�س�ب�ت الت�ريخية، ف�إنه� وقعت في حدود ع�م1250- 1300 ق.م.

بعثة موسى

نط�لع ف���ي الإ�سح�ح الث�لث من �ِسْفر الخروج اأنه تراءى لمو�سى على جبل حوريب 

ف���ي �سح���راء �سين�ء مالك الرب ف���ي لهيب ن�ر من و�سط ُعّليق���ة وتكّلم معه. وورد في 

الق���راآن الكري���م اأن اأول كالم هلل �سبح�نه مع مو�سى Q، ك�ن من �سجرة في وادي 

طوى:

ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٻ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ   ٹ  ٹ       ٿ  ٿ  ٿ 

.
(1(

ڄ     ڄ ڄ ڃ      ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ}

وطبق���ً� لم� ج����ء في التوراة، ف�إّن اهلل تع�لى وعد مو�سى اأن يفّك اأ�سر بني اإ�سرائيل 

من اأيدي الم�سريين، واأن يهبهم اأر�س كنع�ن المب�ركة، وانطالقً� من ذلك فقد تلّقى 

اأم���رًا ب�لذه����ب اإلى فرعون، ويطلب من���ه اأن يترك بني اإ�سرائي���ل و�س�أنهم، وتقّرر اأن 

يوؤازره ه�رون في هذه المهمة.

)1)   �سورة الق�س�س، الآيت�ن: 29 و30.
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معجزات موسى

ورد ف���ي الت���وراة اأن اهلل �سبح�ن���ه زّود مو�س���ى Q بمعجزة تبدي���ل ع�س�ه اإلى 

 ،Q ثعب�ن، وظهور نور �س�طع من يده، فجمع فرعون ال�سحرة لأجل من�زلة مو�سى

ف�بتل���ع الثعب����ن جميع اأدوات �سحره���م، ف�أدرك ال�سحرة اآن���ذاك اأن م� ج�ء به مو�سى 

Q لي�س من ال�سحر في �سيء. 

وورد ف���ي الق���راآن المجيد اأّنهم اآمن���وا بمو�سى Q غير هّي�بي���ن ول وجلين من 

فرع���ون. ثم اأنزل اهلل عقب هذه المعجزات �س���ورًا من العذاب على الم�سريين. وقد 

اأ�س�رت التوراة اإلى ع�سرة اأنواع من العذاب:

تبديل مي�ه الم�سريين اإلى دم.   1

ازدي�د عدد ال�سف�دع.   2

ازدي�د البراغيث.   3

ازدي�د الذب�ب.   4

موت دواب الم�سريين اإثر تف�سي الوب�ء.   5

ّمل.   6 اإ�س�بة الم�سريين ودواّبهم ب�لدُّ

اإ�س�بتهم ب�لَبَرد، وتلف المزارع والحيوان�ت.   7

ازدي�د الجراد.   8

حلول الظالم في م�س�كنهم لمّدة ثالثة اأي�م.   9

هالك المواليد الأبك�ر لأهل م�سر ق�طبة ودوابهم.   10

 والظ�هر اأّن المق�سود منه� هي 
(1(

و�سرد القراآن الكريم ت�سع معجزات للنبّي مو�سى

المعج���زات التي ج�ء به� لفرعون، واإل ف�سري���ح القراآن الكريم والتوراة اأن معجزاته 

ف�قت هذا العدد.

)1)    �سورة الإ�سراء، الآية: 101.
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العبور من البحر

بن�ًء على م� ورد في التوراة، ف�إّن فرعون قد ر�سخ في النه�ية لالأمر الواقع، ف�أر�سل 

اإل���ى مو�سى وه�رون لياًل، واأذن لهم ب�لخ���روج ببني اإ�سرائيل. فخرج بنو اإ�سرائيل اإلى 

جه���ة البح���ر الأحمر �سرقي م�سر ون�سبوا هن�ك خي�مه���م، اإّل اأّن فرعون �سرع�ن م� 

َن���ِدم، ف�أتبعه���م بجنوده، فلحق بهم  وق���د بلغوا �س�طىء البحر، فلم���� راأى قوم مو�سى 

فرع���ون وجن���وده من بعيد، رفع مو�سى يده اإلى البحر، ف�نفل���ق، فتج�وزه بنو اإ�سرائيل 

اإل���ى ال�س�طئ الث�ني، فلم���� تبعهم جنود فرعون في البح���ر، اأ�س�ر مو�سى Q بيده 

ب�أمر من اهلل �سبح�نه، َفغرقوا جميعً�. اأم� غرق فرعون نف�سه، فلم ُتف�سح عنه التوراة.

األلواح والوصايا العشر

 Q لّم���� مّرت ثالثة اأ�سهر على خروج بني اإ�سرائيل من م�سر، ُعهد اإلى مو�سى

اأن يتكل���م م���ع اهلل �سبح�نه في وادي ط���ور �سين�ء. وهن�ك تلّقى َلْوحي���ن ُنق�ست فيهم� 

. وتبرز من بينه� 
(1(

و�س�ي� اهلل �سبح�نه. وقد عّبر عنه� القراآن ب�سيغة الجمع، الألواح

ع�سر و�س�ي� مهمة للغ�ية وا�ستهرت ب��سم الو�س�ي� الع�سر، وهي:

الرّب اإلهك، فال يكن لك اآلهة اأخرى اأم�مي.   1

ل ت�سجد لالأوث�ن.   2

ل تنطق ب��سم الرّب ب�طاًل.   3

�سه.   4 اأذكر يوم ال�سبت ِلُتقدِّ

اأكرم اأب�ك واأّمك.   5

ل تقتل.   6

ل تزِن.   7

)1)    طور ب�ل�سري�نية تعني »الجبل«.
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ل ت�سرق.   8

ل ت�سهد على قريبك �سه�دة زور.   9

ل ت�ستِه اأموال قريبك وعر�سه.   10

وقد وردت تف�سيالت هذه الأحك�م في ال�سح�ح )21( من �سفر الخروج.

عبادة الِعجل

تق���ول التوراة اإنه لم� اأبط����أ مو�سى في عودته من طور �سين����ء، ق�سد بنو اإ�سرائيل 

ه����رون، وطلبوا من���ه اأن يقيم له���م اإله� يعبدونه، واأت���ْوا اإليه بم���� يملكونه من ذهب، 

ف�سنع منه عجاًل م�سبوكً�، ورّغبهم اإلى عب�دته.

اأطَل���َع اهلل �سبح�ن���ه مو�سى على ه���ذا الأمر، واأراد اإهالكه���م، اإّل اأنه �سرف عنهم 

.Q العذاب اإثر �سف�عة مو�سى

اأخ���ذ مو�سى الّلوحْين ورجع اإلى بن���ي اإ�سرائيل، فلّم� راأى اأعم�لهم القبيحة، �سرب 

ب�لّلْوحين الأر�س، وقّبح فعل اأخيه، واأحرق العجل واألقى برم�ده في الم�ء، و�سّربه بني 

اإ�سرائيل، ثّم اأمرهم ب�أن ي�سّلوا �سيوفهم واأن يقتل بع�سهم بع�سً� لّمدة ن�سف يوم.

���ة وفي موا�س���ع مختلف���ة منه، )وف���ق ال�سورة  الق���راآن الكري���م اأورد ه���ذه الق�سّ

المذك���ورة(، اإّل اأن���ه نّزه ال�س�ح���ة المقد�سة له����رون Q عن ارت���ك�ب هذا العمل 

، وعزا �سن���ع العجل اإلى �سخ����س ُيعرف ب�ل�س�مرّي )وه���و �سخ�س من بني 
(1(

القبي���ح

 ،
(2(

اإ�سرائيل يدعى �سمرون بن ي�س�كر بن يعقوب، و ُيطلق على ع�سيرته لقب ال�سمروني

وُتلفظ ال�سمروني في اللغة العربية ب�ل�س�مري(.

)1)   �سورة طه، الآية: 90.
)2)    التكوين: 13؛ الأعداد: 24.
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و�سّرح���ت التوراة ب����أن اهلل �سبح�نه اأمر مو�سى Q اأن ينح���َت لوحين اآخرين، 

.
(1(

لكي يكتب فيهم� و�س�ي�ه، وقد اأ�س�ر القراآن الكريم اإلى ذلك اأي�سً�

Qوفاة موسى

وعل���ى اأية ح�ل، فقد نظم مو�س���ى اأمور قومه، واأعّدهم لقت����ل الك�فرين، وعّلمهم 

اأح���ك�م اهلل، وب����رك فيهم، ث���م توّفي في مك�ن ُيع���رف ب� »مواآب« ب�لق���رب من البحر 

المّيت، بعد اأن بلغ م�ئة وع�سرين ع�مً�، واأق�م بنو اإ�سرائيل الحداد عليه لمّدة ثالثين 

يومً�. هذه الوق�ئع نقلت في اآخر �سفر التثنية، وبه� ُختمت التوراة:

»... فمات هناك مو�صى عبد الرب في اأر�س مواآب باأمر الرب ودفنه)2) في الوادي 

ف���ي اأر����س مواآب تجاه بي���ت فعور ولم يعرف اأحد قبره اإل���ى يومنا هذا وكان مو�صى 

اب���ن مئ���ة وع�صري���ن �صنة حين م���ات ولم يكّل ب�ص���ره ولم تذهب ن�صرت���ه  فبكى بنو 

يَّة مواآب ثالثين يوماً اإلى اأن انق�صت اأيام الحزن على  اإ�صرائي���ل على مو�صى ف���ي برِّ

مو�ص���ى  اأم���ا ي�صوع بن نون فمليء روح حكمة، لأن مو�ص���ى و�صع عليه يديه فاأطاعه 

بن���و اإ�صرائي���ل وعمل���وا كم���ا اأمر ال���رّب مو�صى  ول���م يقم من بع���د ف���ي اإ�صرائيل نبي 

كمو�ص���ى ال���ذي عرف���ه ال���رّب وجهاً لوجه  ف���ي جميع الآي���ات والخوارق الت���ي اأر�صله 

الرّب لي�صنعها في اأر�س م�صر بفرعون وجميع رجاله وكل اأر�صه  وفي كل يد قوية 

وكل مخافة عظيمة �صنعها مو�صى على عيون اإ�صرائيل كله«)3).

)1)   �سورة الأعراف، الآية: 154.
)2)    لم ُيعلم ا�سم الدافن وقيل هو الرب.

)3)    التثنية: 5/34 ـ 12.
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املفاهيم الرئي�سة

ينحدر اليهود من الِعرق ال�س�ِمي الذي ينت�سب اإليه الآ�سوريون والعرب. -

ل تتوّفر بين اأيدين� معلوم�ت دقيقة عن الجذور الت�ريخية للعبرانيين. -

كلم���ة اليهودية ن�سب���ة اإلى الإل���ه )yhwa- ال���رب(، وهو ا�سم الإل���ه القومي  -

لإ�سرائيل، اإله الآب�ء الأوائل اإبراهيم وبنيه.

طبقً� للتوراة، فقد عزم والد اإبراهيم وهو ت�رح على ال�سفر اإلى اأر�س كنع�ن  -

)في غ���رب فل�سطين(، وا�سطحب معه ول���ده اإبراهيم Q، و�س�رة زوجة 

اإبراهي���م، وحفي���ده لوطً� Q، وفي اأثن����ء الطريق عدل ع���ن راأيه، وحّط 

الرح����ل ف���ي مدينة ح���ّران الواقعة ف���ي جنوب تركي���� الح�لي���ة، والمت�خمة 

للحدود ال�سورية.

ج����ء في الت���وراة اأي�س���ً� اأّن اإ�سح����ق Q ورث اإبراهي���م Q واأنه ُرزق  -

تواأمي���ن، �سّم���ى اأحدهم� عي�س���و )ويعني لغ���ًة كثيف ال�سع���ر(، و�سّمى الآخر 

يعقوب.

ورد في التوراة اأن اهلل �سبح�نه زّود مو�سى Q بمعجزة تبديل ع�س�ه اإلى  -

ثعب����ن، وظهور نور �س�طع من يده، واأر�سله اإلى بن���ي اإ�سرائيل ليفك اأ�سرهم 

من اأيدي فرعون.

بن����ًء على م� ورد في التوراة: لّم� مّرت ثالثة اأ�سهر على خروج بني اإ�سرائيل  -

م���ن م�سر، ُعهد اإلى مو�س���ى Q اأن يتكلم مع اهلل �سبح�نه في وادي طور 

�سين�ء. وهن�ك تلّقى َلْوحين ُنق�ست فيهم� و�س�ي� اهلل �سبح�نه.

ر�سخ فرعون في النه�ية لالأمر الواقع، ف�أر�سل اإلى مو�سى وه�رون لياًل، واأذن  -

له���م ب�لخروج ببني اإ�سرائي���ل. اإّل اأّنه �سرع�ن م� َنِدم، ف�أتبعهم بجنوده حتى 
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بلغ���وا �س�طىء البحر، ف�نفلق، فتج����وزه بنو اإ�سرائيل اإل���ى ال�س�طئ الث�ني، 

فلم���� تبعهم جنود فرعون ف���ي البحر، اأ�س�ر مو�سى Q بيده ب�أمر من اهلل 

�سبح�نه، َفغرقوا جميعً�. 

بعد ح�دثة فرعون نظم مو�سى اأمور قومه، واأعّدهم لقت�ل الك�فرين، وعّلمهم  -

اأح���ك�م اهلل، وب�رك فيه���م، ثم توّفي في مك�ن ُيعرف ب� »م���واآب« ب�لقرب من 

البحر المّيت، بعد اأن بلغ م�ئة وع�سرين ع�مً�.

اأ������س�����ئ�����ل�����ة

تحّدث عن ن�سب اليهود.   1

تكّلم عن �سخ�سية مو�سى كم� وردت في التوراة.   2

م� هي الألواح والو�س�ي� الع�سر؟   3
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م���ط���ال���ع���ة

نقد التوراة
التوراة لفظ عبري، يعني الق�نون، اإذ احتوت على اأحك�م و قوانين كثيرة. وال�سريعة 

هي ال�سم الآخر للتوراة.

لقد مّيز الب�حثون اأربعة م�س�در اأو اأ�س�ليب تدوين رئي�سة للتوراة هي:

م�س���در الوهيمي )E( ويت�سّمن مق�ط���ع من التوراة ورد فيه���� ا�سم الوهيم )اأي    1

الله(.

م�سدر يْهَوهي )J( ويت�سّمن مق�طع من التوراة ورد فيه� ا�سم يهوه.   2

م�سدر ك�هني )P( ويت�سّمن مق�طع من التوراة تبحث في الكهنوت اليهودي.   3

م�سدر �سفر التثنية )D( وهو ر�س�لة م�ستقلة اأ�سيفت ك�سفر خ�م�س اإلى التوراة.   4

اإّن اأح���د اأقدم واأ�سهر النتق����دات اّلتي ُكتبت حول الت���وراة والكت�ب المقد�س، هي 

 Baruch [Benedict]( سبين���وزا� )للع�ل���م والفيل�س���وف الهولندي ب����روخ )بنديك���ت

Spinoza( حي���ث وردت في كت�به الم�سّمى »ر�صالة في الاله���وت وال�صيا�صة« )ب�للغة 

الالتينية(.

تعّر�س �سبينوزا في كت�به اإلى �سرورة البحث عن مدى اعتب�ر الكت�ب المقد�س من 

خالل التطرق اإلى �سواهده الت�ريخية والنقدية المطروحة، ودعم موقفه ب�أدلة كثيرة، 

وت�أ�س���ف لكون القدم�ء تركوا الخو�س في هذا الب����ب، واإذا كتبوا فيه �سيئً�، ف�إنه بقي 

ب له�  بعي���دًا ع���ن الأ�سواء، واأ�س�ف: اإنن� نعي�س في ظروف راج���ت فيه� م�س�ئل، تع�سّ

الن�����س، واأطلقوا عليه� ا�سم الدين دون اأن يحّكم���وا العقل فيه�. من هن� ف�إني عقدت 

الع���زم على الم�سّي في هذا ال�سبيل ب�سعور غ�م���ر ب�لي�أ�س، واأ�سرع � كخطوة اأولى � في 

ِفي الكت�ب المقد�س، ل �سيم� الأ�سف�ر الخم�سة للتوراة. البحث عن م�سِنّ



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبّين ت�ريخ بني اإ�سرائيل واأهم المف��سل فيه.   1

يتح���ّدث ع���ن ن�س����أة ال�سهيوني���ة وت�أ�سي����س الدولة    2

الإ�سرائيلية.

يذكر نبذة عن اأهم الفرق اليهودية.   3

اليهودية - 2 -
)تاريخ اليهود وفرقهم(

الدرس السابع
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تاريخ بني إسرائيل

َخَل���ف يو�س���ع بن نون Q مو�سى Q ف���ي قي�دة قومه ب�أم���ر اهلل �سبح�نه، وق�م 

بفت���ح ب���الد كنع�ن بعد عب���ور نهر الأردن الممتد م���ن �سم�ل فل�سطين اإل���ى جنوبه�، حيث 

ت  تعّر�س ال�سّك�ن الأ�سليون لتلك البالد- وفقً� لّدع�ء العهد القديم اإلى َقتِل ع�م، واخت�سّ

اأرا�سيهم ببني اإ�سرائيل. وقد نقل ال�سفر ال�س�د�س للعهد القديم )المعروف ب�سفر يو�سع( 

تف��سيل هذه الحروب. ثم ظهر بعد يو�سع Q رج�ل كب�ر عرفوا ب�لق�س�ة، حكموا بني 

اإ�سرائيل دون اأن يكون لهم عنوان النبوة اأو الملك، وج�ءت اأخب�رهم في �سفر الق�س�ة.

عصر الملوك

وك�ن اآخره���م �سموئيل الذي اأعقب ولدْين، لم تتوفر فيهم� موؤّهالت الحكم. لهذا 

طلب بنو اإ�سرائيل من �سموئيل اأن يخت�ر لهم ملكً�، لدفع حمالت من ج�ورهم.

وبع���د اإ�سرار �سديد، عّين لهم ملكً� �س�ب���ً� ب�أمر اهلل تع�لى وك�ن قد م�سحه ب�لزيت 

ف���ي حدود ع�م 1030 ق.م، ه���ذا الم�سح جعل منه م�سيحً� )م��سيح���ً�( وح�كمً� اإلهيً� 

.
(2(

، وفي القراآن الكريم ط�لوت
(1(

مفرو�س الط�عة، يدعى في العهد القديم �س�وؤول

)1)   �ِسْفر �سموئيل الأول: الإ�سح�ح 9.
)2)   �سورة البقرة، الآية: 247.
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وعقب ه���ذا النتخ�ب، اندلعت مع�رك ط�حنة بين بن���ي اإ�سرائيل والفل�سطينيين، 

اأ�سف���رت عن انت�س�ر بن���ي اإ�سرائيل، ومقتل ُجْلي�ت اأحد اأبط����ل خ�سومهم )الم�سّمى 

ج�لوت في القراآن الكريم( على يد داودQ، وهزيمة جي�سه.

ث���ّم َخَل���ف داوُد ط�ل���وَت )ف���ي ح���دود �سن���ة 1015 ق. م(، وك�ن من اأه���ل الدع�ء 

والمن�ج����ة ورجل حرب ف���ي اآن واحد، وك�ن يحظى ب�حترام خ�����س لدى اليهود ومن 

 وجعله� ع��سمة ملكه واأ�سم�ه� مدينة داود. ُيذكر 
(1(

اأهم اإنج�زاته فتح مدينة اأور�سليم

اأن اأور�سليم ك�نت قبلة اليهود.

ة اأبيه داود، وبلغت مملكته اأوج مجده�، و�سّيد  واأعقبه �سليم�ن الذي اعتلى من�سّ

معب���دًا كبي���رًا في مدينة اأور�سليم، ا�سته���ر ب��سم هيكل �سليم����ن )وتعني الهيكل في 

اللغ���ة العبرية البن����ء الع�لي( - وقد وقع هذا المعبد بي���د الم�سيحيين تدريجً� ومن 

ث���م بي���د الم�سلمين، وقد �سّيدوا م�سجدًا �سخمً� اأطلق علي���ه م�سجد عمر، وبنوا عليه 

قب���ة تدع���ى قبة ال�سخرة وت���ّم تذهيبه� فيم� بع���د، كم� تّم بن�ء م�سج���د اآخر �سغير 

اإل���ى ج�نب���ه م���ع قبة زرق�ء وال���ذي ك�ن معروًف���� �س�بًق���� ب�لم�سج���د الأق�سى-  هذا 

عي���د بن�وؤه، ثّم دّمره تيط�س الروم�ني 
ُ
ر ع�م 587 ق.م، واأ المعب���د هدمه نبوخذ ن�سّ

)Titus(، ع����م 70 م.

وق���د اعتقد اأهل الكت�ب، ا�ستن�دًا اإل���ى ن�سو�س مجعولة للعهد القديم، اأّن �سليم�ن 

Q اأقب���ل ف���ي اأواخر عم���ره على عب�دة الأوث����ن، واقتراف المع��س���ي اإثر و�سو�سة 

زوج�ته الم�سرك�ت.

)1)    الإ�سم الأ�سلي لهذه المدينة )Jerusalem(، وتعني مدينة ال�سالم، ويطلق الم�سلمون عليه� ا�سم القد�س اأو بيت 

المقد����س )وهي تع�دل »بي���ت هميقدا�س« العبرية وتعني دار المعبد(، وال�سم الآخر له���� هو »اإيلي� ك�بيتولي�« وقد 

بدله� الم�سلمون اإلى اإيلي�ء.
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تجزئة البالد

لّم���� توّف���ي �سليم�ن Q، ت�سّلم مق�لي���د الحكم بعده ابنه ِرُحبع����م، الذي اأف�سى 

الظل���م، م� حدا بطوائف من بن���ي اإ�سرائيل اإلى التمرد على اأوامره، وبقي تحت نفوذه 

�سبط����ن، هم� يهوذا وبني�مين في مملكة يه���وذا )ا�سم اأحد اأبن�ء يعقوب( التي ت�سكل 

م�س�ح���ة �سغيرة ن�سبيً�، ومنه� ا�ستق ا�سم اليه���ودي. اأّم� �س�ئر الأ�سب�ط الع�سرة، فقد 

اأ�ّس�س���وا في �سم�ل فل�سطين مملكة اإ�سرائيل الم�ستقلة بقي�دة َيُربع�م بن ن�ب�ط )وك�ن 

.)Qمن ولة �سليم�ن

وق���د اأّدت تجزئة الب���الد اإلى �سعف وانحط�ط بني اإ�سرائي���ل، وعكف ملوك يهوذا 

واإ�سرائيل على ارتك�ب المع��سي والذنوب، وترويج عب�دة الأوث�ن.

األسر البابلي

ومهم���� يكن من اأمر فقد تعّر�ست مملكة اإ�سرائيل لهجوم الآ�سوريين الذين حكموا 

�سم����ل العراق و�سوري� وك�نت ع��سمة ملكهم مدين���ة نينوى، واأ�سفر الهجوم عن وقوع 

ر ملك  اأع���داد كبي���رة منهم في الأ�سر. وبعد م�س���ي عقد من الزمن، ق����د نبوخذ ن�سّ

ب�ِبل الذي ج�ء ذكره في العهد القديم، ق�د هذا الملك هجومً� ك��سحً� على اأور�سليم، 

اأ�سف���ر عن مقتل �سك�ن مملك���ة يهوذا، واأ�سر جموع غفيرة منه���م، و�سوقهم اإلى ب�بل، 

التي مكثوا فيه� زمنً� طوياًل.

اإّن وق���وع �س���ك�ن اإ�سرائيل ويهوذا في الأ�سر، اأّدى اإل���ى ت�سّتتهم في ال�سرق الأو�سط 

وف���ي بلدان اأخ���رى. وك�ن لهذا الأ�سر اأهمي���ة خ��سة، ذلك اأن بع�س �س���ّك�ن اإ�سرائيل 

الذي���ن نجوا من اأ�س���ر الآ�سوريين، وقعوا في اأ�سر الب�بليين، وت���ّم اإجالوؤهم مع �سّك�ن 

يه���وذا اإل���ى ب�بل وُعرفت هذه الح�دثة ف���ي الت�ريخ ب�لأ�سر الب�بل���ي. وقد تطبع اليهود 

خالل مّدة الأ�سر ب�آداب واأخالق الم�سركين، وقّل َمن ع�نى منهم من هموم الُبعد عن 

الوطن وذّلة الأ�سر و�سعوبة اأداء ال�سع�ئر الدينية.
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إعادة بناء المعبد

حينم���� احتل قور�س الكبير اأح���د ملوك ال�ساللة الأخمينية مدينة ب�بل اأمر بتحرير 

ل البق�ء في ب�بل،  اليه���ود واأذن له���م ب�لعودة اإلى وطنهم، اإل اأن عددًا كبيرًا منهم ف�سّ

وق���د حظ���ي الأمر الذي اأ�س���دره قور�س في ح���دود ع����م )538 ق.م( بتقدير اليهود، 

واأك�سبه محبوبية في اأو�س�طهم.

وعلى اأية ح����ل، فقد ع�دت مجموعة منهم اإلى فل�سطين، وبداأت ب�إع�دة بن�ء مدينة 

القد����س، الأم���ر الذي اأث�ر مخ����وف جيرانهم الذي���ن ح�لوا دون ت�سكي���ل دولة مركزية 

لليهود على اأر�س فل�سطين، م� اأّدى اإلى ت�سكيل دويالت �سعيفة فيه�. وبعد م�سّي قرون 

من ال�سطراب وعدم ال�ستقرار تعر�ست مدينة القد�س للتدمير مرة اأخرى على اأيدي 

الروم�نيين، الأمر الذي اأ�سفر عن ت�ستت اليهود وت�سّردهم في الع�لم. ومنذ ذلك الحين 

اأم�سى اليهود حي�ة مليئة ب�لم�س�عب والذّلة والهوان في البلدان التي ا�ستوطنوه�.

وف���ي هذا الخ�سم تع���ّززت فكرة المنجي بي���ن اأو�س�ط بين اإ�سرائي���ل، حتى تمكن 

بنو اإ�سرائي���ل بوا�سطته� من التغلب على الي�أ�س والإحب�ط الذي انت�بهم وقد كتب لهم 

 الدوام والبق�ء.
(1(

انتظ�ر الم�سيح�

وق���د اأحجم اليه���ود المنتظرون منذ م� يربو عن 2000 ع����م عن اإحي�ء حكومتهم 

الديني���ة التي ذهب���ت اأدراج الري�ح، اعتق����دًا منهم اأنه� خالف �سن���ة النت�س�ر، نعم 

هن�ك من ادعى اأنه الم�سيح� المنتظر اإل اأّن النج�ح لم يح�لفه في نه�ية المط�ف.

و�َسَرت في المجتمع الديني روح جديدة بعد عودة اليهود من ب�بل، وانت�سرت المع�بد 

التي �ُسّميت فيم� بعد ب�لكن�ئ�س »synagogue«. هذه المع�بد �ُسّيدت  - ك�س�ئر المع�بد -  

وفق هند�سة معم�رية خ��سة، حيث احتوت على اأم�كن للقرابين، واأم�كن خ��سة اأخرى. 

)1)    لم���� ك�ن م�سطل���ح الم�سي���ح »Christ« يخت�س بعي�سى ابن مريم Q، لذا اأطلق عل���ى موعود اليهود »الم�سيح�« 

.»Messiah«
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نضال اليهود

اأّدى ا�ستق���رار اليهود في اأور�سليم واإع�دة بن�ئه���� اإلى ا�ستفح�ل الم�س�كل، واندلع 

المع�رك بين المك�بيين وملوك �سورية الم�سركين والتي اأ�سفرت عن غلبة اليهود. 

وك�ن بن���و اإ�سرائي���ل اآنذاك يرزحون غ�لبً� تحت اأم���ر الم�سركين. وقد تزامن ذلك 

، حيث يجتمعون 
(1(

العه���د مع ظهور وت�سكيل مجل�س م���ن اأحب�ر اليهود ب��سم �َسنِهدرين

فيه للبحث والتداول في ال�سوؤون الدينية، واإ�سدار الأحك�م والقوانين.

تدمير أورشليم وتشريد اليهود

ق�م تيط�س نجل امبراطور الروم�ن بح�س�ر اأور�سليم، ودّمره� ع�م )70م(، وقتل 

جمعً� غفيًرا من اأهله�، ولم ي�سلم من المدينة اإل جداره� الغربي الذي ظّل ق�ئمً� ولم 

طلق عليه ح�ئط المبك���ى »The Wailing Wall« ب�سبب اإق�مة اليهود العزاء 
ُ

، واأ ينق����سّ

اإلى ج�نبه حدادًا على م� جرى، واأطلق عليه الم�سلمون ح�ئط الُبراق.

وق���د ت�سّت���ت اليهود عقب ه���ذه الح�دثة في الب���الد المج�ورة في اأوروّب���� واأفريقي� 

ال�سم�لي���ة، واخت�رت مجموع���ة منهم المدينة المنورة )الت���ي ك�ن يطلق عليه� اآنذاك 

ا�س���م يثرب(، ف�رتحلوا اإليه���� وا�ستوطنوه�. وتعزو بع�س الم�س����در الإ�سالمية �سبب 

هذا الختي�ر اإلى اأّنهم ك�نوا ب�سدد انتظ�ر نبيِّ ُيبعث هن�ك.

ث���ّم ت�سّل���م الم�سلمون ف���ي عهد الخليف���ة الث�ني مف�تي���ح مدينة القد����س من اأيدي 

الم�سيحيي���ن بع���د مف�و�س�ت جرت بينهم. ق����ل الطبري في حوادث �سن���ة 15 ه�: اإن 

الم�سلمي���ن لم� فتحوا مدين���ة القد�س، �س�لحوا الن�س�رى على اأن ل ي�سكنوا اليهود في 

.
(2(

هذه المدينة

)1)    ا�ستقت كلمة �سنهدرين من ال�سطالح اليون�ني )�سندريون( الذي يعني المجمع.
)2)   انظر: ت�ريخ الطبري:ج3، �س105، موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوع�ن، بيروت - لبن�ن.
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اليهود وسائر األقوام

اإّن العن�سري���ة و�سي�دة روح ال�ستعالء، هم� خ�سلت�ن ل���م تنفك� عن اليهود، الأمر 

ال���ذي دفع ببقية ال�سعوب اإلى مع�داته���م وتحقيرهم، ولعله لل�سبب ذاته دّمرت مدينة 

القد����س. ُيذكر اأن وقوع بني اإ�سرائيل في الأ�سر الب�بلي ك�ن في حدود القرن ال�س�د�س 

قبل المي���الد. ولم� ح��سر جنود نبوخذ ن�سر مدينة اأور�سليم، اأخذ النبي اإرمي� يدعو 

الن�����س اإلى ال�ست�سالم لأنه اأف�سل من خ���راب المدينة، اإّل اأّن اليهود لم ي�سغوا اإليه، 

اإذ راأوا ف���ي موقفه تثبيطً� لعزائ���م المق�تلين، ف�ألقوا عليه القب�س واأودعوه ال�سجن ثم 

.
(1(

اأطلقوا �سراحه بعد �سقوط اأور�سليم وخرابه�

ك�ن اليه���ود ف���ي الب���الد الإ�سالمية ينعم���ون بحي�ة رغي���دة، حتى اأن ع���ددًا منهم 

رغم اليهود المقيم���ون في اأوروّب� عل���ى العي�س بذلة 
ُ
تقّل���د من��س���ب رفيعة، في حي���ن اأ

ف���ي اأحي�ء منعزل���ة ت�سّمى الغيتو )ghetto(. واتفق كثي���رًا اأن اأجبر هوؤلء على اعتن�ق 

الم�سيحي���ة ب�لقوة، فك�نوا ن�س�رى في الظ�هر ويهودًا ف���ي الب�طن، وقد ُعرفوا ب��سم 

ري���ن )Marranos(. كم� نعم يهود الأندل����س ب�لرخ�ء وال�ستقرار في  اليه���ود المتن�سّ

ظ���ّل الحكم الإ�سالم���ي. ولّم� �سقطت الأندل�س بيد الإفرنج ع�م 1492 م، ُطِرد اليهود 

منه���� اأي�سً�، فه�جروا اإلى البالد الإ�سالمية الواقع���ة في �سم�ل اإفريقي�، اإّل اأّن القليل 

منه���م ا�ستط�ع النج�ة م���ن مخ�لب قرا�سنة البحر واأطم�ع رب�بن���ة ال�سفن، والو�سول 

اإلى �س�حل الأم�ن والنج�ة.

ظهور الصهيونية

اإّن ال�سغ���وط المتوا�سل���ة التي تعّر�س له� يهود اأوروّب� م���ن قبل الم�سيحيين واأقوام 

اأخرى والنفي الم�ستمر لهم، جعلتهم يفّكرون ملّيً� في اإن�س�ء وطٍن قومّي لهم. ولم تكن 

هذه الفكرة وليدة ال�سدفة بل له� �س�بقة في الت�ريخ. 

)1)   �ِسْفر اإرمي�: 14/39.
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خرجت جم�عة كبيرة من يهود رو�سي�، 
ُ
ففي اأواخر القرن الت��سع ع�سر الميالدي، اأ

ف��ستوط���ن بع�سه� غرب اأوروّب�، وبع�سه� الآخر فل�سطين في مك�ن ب�لقرب من �س�حل 

البح���ر الأبي�س المتو�سط، اأطلق���وا عليه ا�سم �سهيون. وك�ن���ت فل�سطين اآنذاك ت�بعة 

للخالف���ة العثم�نية، وك�ن ا�سم �سهي���ون يطلق قديمً� على ه�سبة ب�لقرب من القد�س، 

حيث ك�نت في زمن اقتدار دولة بني اإ�سرائيل )ع�سر داود و�سليم�ن( مركزًا ع�سكريً�.

وف���ي تلك الحقبة نه�س يه���ود اأوروّب� ورو�سي� متج�هلين �سّنة النتظ�ر من اأجل نيل 

العزة وال�ستقالل، وق�م �سحفي نم�س�وي يدعى »ثيودور هرتزل« بت�أ�سي�س ال�سهيونية، 

وب���ذل جهودًا جم���ة في هذا ال�سبي���ل، اإل اأنه ا�سط���دم بط�ئفتين م���ن اليهود: ط�ئفة 

اعتقدت اأن ال�سهيونية تخ�لف عقيدة الم�سيح�، واأخرى لم ترت�س الف�سل العن�سري 

واعتب���رت التع�ي�س ال�سلمي مع �س�ئر الأقوام هو الحل الأمثل. ولكن ال�سه�ينة تمكنوا 

م���ن اإقن�ع بني جلدتهم ب�سرورة اإن�س�ء وط���ن قومي لهم. وتبع ذلك هجرة اليهود اإلى 

فل�سطي���ن. وقد حذر المفكرون الم�سلمون من مغب���ة هذه الهجرة، واعتبروه� موؤامرة 

)1). وحينم� 
خطي���رة ت�ستهدف الإ�سالم وحذروا الم�سلمي���ن من التع�ون مع المه�جرين

وق���ف الم�سلمون عل���ى عمق الف�جع���ة ك�نت ال�سبل ق���د اأو�سدت اأم�مه���م، ولت حين 

من��س.

تأسيس إسرائيل

لقد تن��س���ى ال�سه�ينة �سي�فة الم�سلمين الفل�سطينيين لهم، ف�غت�سبوا اأرا�سيهم 

ب�أ�س�لي���ب ب�سع���ة، ع�م 1948م. واأن�س����أوا عليه� دولة اإ�سرائي���ل العن�سرية، ولم يم�ِس 

�سوى عقد من الزمن حتى ق�م الكي�ن ال�سهيوني في حرب الأي�م ال�ستة ع�م 1967م 

ب�حت���الل اأرا�س���ي البلدان المج����ورة و�سّمه� اإلى كي�ن���ه الغ��سب، بم���� فيه� ال�سطر 

)1)   وردت نم�ذج من هذه التحذيرات في تف�سير المن�ر، ذيل الآية 45 من �سورة الن�س�ء.



100

ن
يا

د
لأ

� 
يف

 �
�

و
ر
د

. ويطلق على الهجرة اإلى 
(1(

ال�سرق���ي من بيت المقد�س الذي ي�سم الم�سجد الأق�س���ى

اإ�سرائي���ل ب�لعبري���ة »عليا« اأي علو. واليوم ف�إن عدد يه���ود الع�لم يبلغ 14 مليون ن�سمة 

يقطن 20 ب�لم�ئة منهم في اإ�سرائيل و80 ب�لم�ئة منهم في دول اأخرى.

وقد ح�ّس���َد ال�ستكب�ر الع�لمي بقي�دة اأمريك� وانجلترا ق���واه لدعم ال�سه�ينة على 

ك�فة الأ�سعدة، الأمر الذي اأّدى اإلى ا�ستغالل ال�سه�ينة لهذا الدعم � اإلى ج�نب �سعف 

ق�دة الدول الإ�سالمية � في تعزيز وجودهم، وفر�س اأو�س�ع مزرية على الم�سلمين، م� 

نزال ن�سهد م�س�عف�ته� الخطيرة.

وق���د ن�ه�ست جم�عة م���ن اليهود كجم�عة »نيطوري كارت���ا« فكرة اإن�س�ء اإ�سرائيل 

واعتبرته���� مخ�لفة لتع�ليم اليهود، ولم تكت���ف بذلك بل ق�مت بطبع عمالته� الورقية 

للحيلولة دون التع�مل الورقي لإ�سرائيل الغ��سبة والمجرمة، كم� خرجت في مظ�هرات 

ح��سدة في اأمريك� منددة ب�إ�سرائيل، وا�سفه اإي�ه� بو�سمة ع�ر على جبين اليهودية.

الفرق اليهودية

ظهرت الفرق اليهودية المعروفة بعد الرجوع من ب�بل. واأم� الفرق اليهودية الأكثر 

قدمً�، فال تتوفر معلوم�ت ك�فية عنه�. من هذه الفرق:

1 - الفرّي�صيون:

ظهرت فرقة الفري�سيين اأي المنعزلين والمن�سقين نحو قرنين قبل ميالد الم�سيح 

Q. وي���دل هذا اللقب على انفرادهم وتمّيزهم. وهم ي�سّكلون الآن غ�لبية اليهود. 

ويرجع اأ�سل هذه الفرقة اإلى فرقة ح�سيديم )اأي الزاهدين(.

)1)    حّذرت التوراة اليهود من الطمع ب�أموال القريب )الخروج: 17/20/ والتثنية: 21/5(، وورد فيه� اأي�سً�: »ملعون 

من ينقل حدود قريبه« [التثنية: 17/27].
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وقد برز الفري�سيون من اأو�س����ط ح�سيديم، وك�نت اتج�ه�تهم الفكرية تختلف كل 

الخت���الف عن فرق���ة ال�سدوقيين، حيث نزهت اهلل �سبح�نه ع���ن الج�سم وال�سف�ت 

الج�سم�ني���ة، واخت�رت ح���الًّ و�سطً� ف���ي الإرادة الإن�س�نية، واعتق���دت ب�لبعث والعدل 

الإله���ي واأول���ت اأهمية لل�س���الة و�س�ئر العب����دات، وك�ن له� نفوذ وا�س���ع في المجتمع 

اليهودي.

2- ال�صدوقيون:

، وا�ستمّر 
(1(Qوه���م اأتب�ع �س�دوق بن اخيطوب ال���ذي ُعّين ك�هنً� من قبل داود

. وقد اأثنى �سفر حزقي�ل على كهنة بني �س�دوق 
(2(Q في من�سبه على عهد �سليم�ن

.
(3(

ومجدهم ومدح اأم�نتهم

يذك���ر اأّن ال�سدوقيين اهتموا ب�لقرب�ن بدل ال�س���الة. واإن العديد من كهنة هيكل 

�سليم����ن وح�خ�م�ت �َسْنِهْدرين برزوا من هذه الفرق���ة، وك�نوا على �سلة طيبة بحّك�م 

ال���روم. كم� اأنهم ح�فظوا عل���ى ال�سنن القديمة، وخ�لفوا الفري�سيين في اإع�دة النظر 

فيه� وتف�سيره� ب�لراأي وفي ع�داتهم وطقو�سهم اأي�سً�.

وم����ل ال�سدوقي���ون اإل���ى العتق����د بج�سم�ني���ة اهلل �سبح�ن���ه، وق�ل���وا اإّن الهداي� 

والقرابي���ن التي ته���دى اإلى اهلل �سبح�ن���ه، هي اأ�سب���ه ب�لهداي� التي تق���ّدم للحك�م اأو 

المل���ك، كم� اأنه���م اأنكروا البعث والحي����ة الآخرة والح�س�ب والجنة والن����ر، وراأوا اأّن 

الإن�س�ن يج�زى على اأعم�له في الدني�، ف�لعمل ال�س�لح ُينتج الخير والبركة ل�س�حبه، 

ب ل�س�حبه المت�عب والأزم�ت، واآمنوا في مج�ل الإرادة الإن�س�نية  والعمل ال�سيئ ي�سبِّ

بحرية الختي�ر المطلقة. 

)1)    �سفر �سموئيل الث�ني: 17/8 و24/15.
)2)    �سفر الملوك الأول: 34/2.

)3)    حزقي�ل: 15/44.
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 ،Q وه���ذه الفرقة ل���م تقل عن فرق���ة الفري�سيين ف���ي مبلغ عداوته���� للم�سيح

والكيد له، وقد تكّرر اأ�سمه� في الأن�جيل الأربعة، ولم يبق له� اأثر بعد تدمير اأور�سليم 

ع�م 70 م.

3 - ال�ّصامرّيون:

ا�سُت���ّق ا�سم ال�س�مريين من مدينة ال�س�مرة التي اأ�سحت ع��سمة لمملكة اإ�سرائيل 

بع���د تق�سيم اأر�س فل�سطي���ن. وقد ظهرت هذه الفرقة بعد الع���ودة من الأ�سر الب�بلي. 

ويعتقد بع�س الب�حثين اأنه� ل تنحدر من ا�سل اإ�سرائيلي مح�س، بل ربم� تكون مزيجً� 

من اأ�سل اإ�سرائيلي واآ�سوري.

وهذه الفرق���ة �سغيرة للغ�ية، اآمن���ت فقط ب�لأ�سف�ر الخم�سة م���ن التوراة واأنكرت 

)34( �سفرًا من العهد القديم.

ولهذه الفرقة اهتم�م وا�سع ب�لأحك�م الدينية، ولهم طقو�س خ��سة يم�ر�سونه�.

4- الإ�ِصينيون:

يحتم���ل اأن يك���ون معنى كلمة اإ�سني ال�س�ف���ي، لأنهم ك�نوا ب�س���دد �سف�ء نفو�سهم، 

وقيل في وجه ت�سميتهم بهذا ال�سم احتم�لت اأخرى.

ظه���رت هذه الفرقة قبل حدود قرنين من الميالد، وانقر�ست بعد تدمير اأور�سليم 

)�س�أنه� في ذلك �س�أن ال�سدوقيين وبع�س الفرق الأخرى(، ولم يبق منه� �سوى ال�سم. 

وقد اكت�سفت ع�م 1947م في اإحدى مغ�رات فل�سطين على �س�حل البحر الميت بع�س 

اآث�ره���� المكتوبة مرفقة بن�سخ من العهد القديم، الأم���ر الذي اأزاح النق�ب عن بع�س 

اعتق�داتهم المبهمة.

ومن اأهّم م� تتمّيز به هذه الفرقة هي اأنه� تحّرم الملكية الفردية والزواج، وتوجب 

التبت���ل والبع���د عن الن�س����ء، والغت�س�ل ع���ّدة مرات ف���ي اليوم، ويق�ل ك�ن���ت قبلتهم 
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ال�سم�س، ل هيكل �سليم�ن، وقد اأخذوا ذلك فيم� يظهر عن دي�نة ميترا.

ُيذكر اأّن عدد اأتب�ع هذه الفرقة ك�ن يبلغ في حدود القرن الأول الميالدي م� يقرب 

م���ن 4000 �سخ�س، وهو رقم كبير ن�سبيً� ب�لقي�����س اإلى ال�سروط ال�سعبة المو�سوعة 

لالنتم����ء اإليه�. ويعتقد بع�س الموؤرخي���ن اأّن اأفك�ر هذه الفرقة �سّكلت البن�ء الرئي�سي 

للم�سيحية الح��سرة، ويحتمل اأّن اأتب�عه� قد اعتنقوا الم�سيحية برّمتهم.

5 - القّراوؤون:

ا�ست���ق ا�سم القّرائين من كلمة )قراأ( في العربية والعبرية، وهي اإ�س�رة اإلى قراءة 

الكت���ب ال�سم�وي���ة. ظهرت هذه الفرقة بع���د بزوغ الإ�سالم، واأنك���رت التلمود )التوراة 

ال�سفوي���ة(، والتزم���ت بحرفية التوراة وظ�هره����، م� اأّدى اإلى تف�ق���م الخالف بينه� 

 وبي���ن فرقة الفري�سيين التي جنح���ت اإلى و�سع التف��سير بغية فه���م ن�سو�س التوراة.

وق���د اأ�ّس�س هذه الفرقة ع�لم يهودي ا�سمه َعن�ن ب���ن داود، ع��س في ع�سر المن�سور 

الدوانيقي ببغداد، و�س�حَب اأب���� حنيفة، وتعّلم منه ا�سطالح�ت الفقه الإ�سالمي. ثّم 

ق�م بن�سر اأفك�ره� ف���ي اإيران �سخ�س ُيدعى بني�مين النه�وندي، واأجرى فيه� �سل�سلة 

من التغييرات، وبّدل ا�سمه� من العن�نيين اإلى القرائين )وفي العبرية َقرائيم معن�ه� 

القّراوؤون(.

وك�ن اأكث���ر القّرائين في القرون الم��سية يقيمون ف���ي ربوع الع�لم الإ�سالمي، اأم� 

اليوم فيقطن اأغلبهم في اإ�سرائيل ورو�سي� واأوكراني�، ودول اأخرى. يذكر اأن ا�سم �سبه 

جزيرة كريمه )Crimea( )القرم( في اأوكراني� م�ستق من ا�سم هذه الفرقة. وهن�ك 

فرق اأخرى مثل الأ�سكن�ز وال�سف�رديم والغيوريين...
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املفاهيم الرئي�سة

َخَل���ف يو�سع بن نون Q مو�سى Q في قي�دة قومه ب�أمر اهلل �سبح�نه،  -

ثم ظهر بعد يو�سع Q رج�ل كب�ر عرفوا ب�لق�س�ة، حكموا بني اإ�سرائيل.

اندلعت مع�رك ط�حنة بين بني اإ�سرائيل والفل�سطينيين، اأ�سفرت عن انت�س�ر  -

بن���ي اإ�سرائيل، ومقتل ُجْلي����ت اأحد اأبط�ل خ�سومه���م )الم�سّمى ج�لوت في 

القراآن الكريم( على يد داود Q، وهزيمة جي�سه.

تعّر�س���ت مملكة اإ�سرائي���ل لهجوم الآ�سوريي���ن الذين حكموا �سم����ل العراق  -

و�سوري� وك�نت ع��سمة ملكهم مدينة نينوى، واأ�سفر الهجوم عن وقوع اأعداد 

كبيرة منهم في الأ�سر.

بع���د م�سّي قرون م���ن ال�سطراب وعدم ال�ستق���رار تعر�ست مدينة القد�س  -

للتدمي���ر مرة اأخرى عل���ى اأيدي الروم�نيي���ن، الأمر الذي اأ�سف���ر عن ت�ستت 

اليهود وت�سّردهم في الع�لم.

اغت�سب اليهود اأرا�سي الفل�سطينيين ب�أ�س�ليب ب�سعة، ع�م 1948م. واأن�س�أوا  -

عليه� دولة اإ�سرائيل العن�سرية.

ظه���رت الفرق اليهودية المعروفة بعد الرجوع من ب�بل، واأم� الفرق اليهودية  -

الأكثر قدمً�، فال تتوفر معلوم�ت ك�فية عنه�.

هن����ك عدد من الفرق اليهودية، منه�: ال�سدوقيون، الفري�سيون، القراوؤون،  -

ال�س�مريون، ال�سينيون...
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اأ������س�����ئ�����ل�����ة

اأذك���ر المف��سل الأ�س��سية من ت�ري���خ بني ا�سرائيل وتحّدث عن ظهور ال�سهيونية    1

ب�لتف�سيل.

تكّلم عن فرقة الفرّي�سيين.   2

تحّدث عن ال�سهيونية وت�أ�سي�س دولة اإ�سرائيل ب�سكل مخت�سر.   3
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م���ط���ال���ع���ة

أعياد اليهود
لليهود اأعي�د، هي ك�لت�لي:

عيد ال�سبت: تجتمع فيه الأ�سر في المن�زل، وتتن�ول وجبة خ��سة، ويتقّدم كبيرهم    1

بك�أ�س فيه خمر، فيب�ركه� بعد قراءة دع�ء، ثم يتع�قب على �سربه اأفراد الأ�سرة. 

.
(2(

 واحدة من الو�س�ي� الع�سر
(1(

وتعّد عطلة ال�سبت

عيد ابتداء ال�سهر: ويطلق عليه ب�لعبرية رو�س حوِد�س، ويعني ابتداء ال�سهر.   2

ال�سن���ة ال�س�بع���ة اأو �سنة النفك�ك: وفقً� لم���� ج�ء في التوراة، يج���ب الإعف�ء من    3

ال�سرائب والديون في كل �سبع �سنين مرة واحدة، والإقدام على اأعم�ل الخير.

 �سن���ة اليوبيل: يق�م هذا العيد م���رة واحدة في كل خم�سين ع�مً�، حيث ينجز فيه    4

.
(3(

الكثير من الأعم�ل الخيرية والأخالقية

عي���د الِف�سح: وتعني في اللغ���ة العفو، لأّن اهلل تع�لى عف� عن قتل المواليد الأبك�ر    5

لبن���ي اإ�سرائيل حين عّم فرعون ورهطه البالء، وهو اأه���ّم اأعي�د اليهود. ويمّجده 

الن�س�رى اأي�سً� لتالزمه مع دفن عي�سى Q على حّد زعمهم.

عي���د الأ�س�بيع: يق�م هذا العي���د بمن��سبة مرور �سبعة اأ�س�بي���ع على عيد الف�سح،    6

وال�ستعداد للح�س�د. وال�سم العبري له هو �س�ووعوت، وتعني الأ�س�بيع.

�ن�، ويقع ف���ي اأواخر اأيلول    7 عي���د راأ�س ال�سنة اليهودية: وي�سّم���ى عندهم رو�س ه�سَّ

)العت���دال الخريفي(. وينفخ في هذا اليوم ب�لأب���واق اإيذانً� ب��ستعدادهم للتوبة 

)1)   � يطلق على ال�سبت ب�للغة العبرية �سب�ت، ومعن�ه� العطلة وال�ستراحة.
)2)    انظر �سفر الخروج : 20 / 8 ـ 11 .

)3)    الالويين / ال�سح�ح 25 .
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خالل ع�سرة اأي�م.

 ي���وم كيبور: ويعني يوم الغفران. يقع هذا العيد المهم في اليوم الع��سر من �سهر    8

ِت�س���ري، ويطلق���ون عليه ا�سم »عا�صور« اأي ع��سوراء، حي���ث ي�سوم فيه اليهود من 

غ���روب اليوم ال�س�ب���ق حتى ليل هذا الي���وم تكفيرًا للذن���وب، فيمتنعون عن تن�ول 

الطع����م وال�س���راب، وعن ال�ستحم�م والعم���ل، ويح�سرون ف���ي الكن�ئ�س لل�سالة 

وال�ستغف�ر، ويرتدي فيه اليهود الأ�سوليون لب��سً� خ��سً�، ويجتنبون لب�س الأحذية 

الم�سنوعة من الجلد.

عي���د الظلل: يبداأ في الث�ني والع�سرين من �سهر ِت�ْسري، ويبني فيه اليهود اأكواخً�    9

�سغيرة لتذكرهم ب�لأكواخ التي ك�ن يعي�س فيه� اليهود في فترة التيه. ويطلق عليه 

ب�لعبرية �ِسّكوت ويعني الظلل.

عي���د الن���ور اأو م� يعّب���ر عن���ه ب�لعبرية حنوكة: وه���و ذك���رى انت�س�رهم على    10

اليون�نيي���ن ع�م 168 ق.م، وتطهيرهم هيكل �سليم�ن من الرذائل والأعداء. ويقع 

هذا العيد بعد اأ�سبوع واحد من عيد الظلل.

عيد القرعة اأو م� يعّبر عنه ب�لعبرية بوريم: يقع في �سهر م�ر�س، وهو احتف�ء    11

بذكرى اإنق�ذ اليهود من موؤامرة ه�م�ن وزير الملك خ�س�ي�ر�س� لإب�دتهم. وقد ج�ء 

تف�سي���ل هذه الح�دثة في �سفر اأ�ستير من العه���د القديم. ووجه ت�سميته ب�لقرعة 

يعود اإلى اأن ه�م�ن ت�سبث ب�لقرعة لتعيين يوم اإبالغ خطته للملك.





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

الدرس الثامن

اليهودية - 3 -
)عقائد اليهود، أحكامهم وكتبهم(

يبّين اأهم عق�ئد اليهود.   1

يبّين بع�س اأحك�م اليهود.   2

يتعّرف اإلى اأهم كتبهم.   3
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عقائد اليهود

1- الأ�صول الثالثة ع�صر:

اأ�سفى الع�لم الديني اليهودي الطبيب الفيل�سوف مو�سى بن ميمون )1135ـ  1204 

م(. على اليهودية ثوبً� جديدًا، حين ق�م ب�إعداد ثالثة ع�سر اأ�ساًل، هي ك�لت�لي:

وجود اهلل.   1

توحيده.   2

تجّرده عن الم�دة.   3

تجّرده عن الزم�ن.   4

حكمته.   5

عدالته.   6

التقّرب اإليه ب�لعب�دات.   7

و هذه جميعه� تتعلق ب�هلل �سبح�نه، اأم� �س�ئر الأمور، فهي:

العتق�د ب�لنبوة.   8
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اأف�سلية مو�سى Q على �س�ئر الأنبي�ء.   9

الإيم�ن ب�أّن التوراة كت�ب �سم�وي.    10

عدم جواز ن�سخ الأحك�م.    11

ظهور الم�سيح� الموعود.    12

القي�مة وخلود النف�س الإن�س�نية.    13

2 - التوحيد في الديانة اليهودية:

قيم���ت دع�ئ���م اليهودية من���ذ البداية على التوحي���د، ونه�س جمي���ع اأنبي�ئهم من 
ُ
اأ

مو�سى Q حتى اآخرهم لمك�فحة ال�سرك.

 �سبح�نه في الدي�نة اليهودية هو )يه���وه( ويعني الموجود. 
ّ

اإّن ال�س���م الخ�����س هلل

وق���د حظي هذا ال�سم بقد�سي���ة ب�لغة لدى اليهود، واإّن تلّفظ���ه حتى من خالل قراءة 

الت���وراة ُيعّد حرام���ً�. وعلى اإثر هذا التحريم ف�إّن اأحدًا ل يعلم على وجه الدّقة التلّفظ 

الحقيقي لهذه الكلمة، ولهذا ف�إنه� ُتكتب في بع�س الكتب العلمية للغرب بدون حرك�ت 

)YHWH( عماًل ب�لحتي�ط العلمي. ويعتقد بع�س الب�حثين اأن التلّفظ الحقيقي لهذه 

الكلمة هو )َيْهَوْه(.

ومن الأ�سم�ء الأخرى هلل )اإْهيِه اأ�ِسْر اإْهِيه( وقد ورد هذا ال�سم في �ِسْفر الخروج: 

ّحف اإلى اآِهّيً� �َسراِهّيً� ب�سبب قلة اّطالع بع�س الّن�ّس�خ.  14/3 اإّل اأّنه �سُ

3- النبوة في اليهودية:

يوؤم���ن اليهود ب�لنبوة، ولهم فيه� اأبح����ث كالمية وا�سعة، اإّل اأنهم ف�ّسروه� بتف�سير 

خ�����س، ه���و التنّبوؤ، وزعم���وا اأّن اأنبي�ء كب����رًا ك�إ�سعي�، اإرمي�، حزقي����ل، وهو�سع ك�نوا 

اأنبي�ء، اأي متنّبئين ب�لم�ستقبل.

وق���د ذكر العهد القدي���م العديد من الأنبي�ء مث���ل اإ�سعي� واإرمي���� وع�مو�س، واأورد 
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خط�ب�ته���م التي حذروا فيه� بن���ي اإ�سرائيل من مغّبة اأعم�له���م القبيحة، وتنّب�أوا لهم 

فيه� ب�لذّلة والهوان والأ�سر. وقد ا�ستمل )17( �سفرًا من الأ�سف�ر المذكورة في نه�ية 

العهد القديم � والتي ُتعرف ب�لأ�سف�ر النبوية � على هذه التنّبوؤات.

4- المعاد في اليهودية:

ل���م يرد المع�د في التوراة بل لم ي���رد في العهد القديم اأ�ساًل. ول بّد من القول اإّن 

تعبي���ر الآخرة ال���وارد في �ِسْفر التثنية 16:8 ومرائي اأرمي���� 18:4 ج�ء بمعنى الع�قبة 

 ف�إن الكفر والإيم�ن لهم���� ت�أثير مب��سر في جلب 
(1(

الدنيوي���ة. ومن وجه���ة نظر التوراة

النعم الدنيوية اأو �سلبه�. هذا من ن�حية ومن ن�حية اأخرى ف�إن التلمود م�سحون بذكر 

القي�م���ة. وق���د اأنكرت فرق���ة ال�سدوقيين الب�ئ���دة القي�مة خالف���� للفري�سيين الذين 

اعتقدوا به�، وك�نوا يعتقدون بوجود الجنة وجهنم.

اإّن اأحد معتقدات اليهود الرئي�سة الذي يرى الب�حثون اأنه مقتب�س من الزراد�ستية، 

هو فكرة البعث اأو الرجعة، حيث ذهب الإيرانيون القدم�ء اإلى اأّن »اأهورا مازدا« �سوف 

ينت�سر في النه�ية على »اأنغرومئنيو« ويق�سي عليه، ومن ثم ينبعث الموتى. واكت�ست 

ه���ذه الفكرة ط�بعً� معنويً�، واأ�سبحت نت�ج���ً� اأ�سياًل لإله�م�ت اليهود، وبذلك ابتعدت 

عن اأ�سله� ال�سكلي الج�مد الذي ك�نت عليه في دي�نة اإيران القديمة.

وذكر الب�حثون اأن العتق�د بخلود الروح ك�ن رائجً� عند بني اإ�سرائيل منذ القدم، 

واأ�سي���ر اإلي���ه في عّدة موا�س���ع من الكت�ب المقّد����س، ولكن هذا العتق����د ارتبط بعد 

الع���ودة من ب�بل ارتب�طً� وثيقً� بفك���رة خلود الم�سيح الموعود وظه���وره التي تر�سحت 

عنه���� فكرة البعث. وهذه الفكرة تع�ر�س �سريح القراآن الكريم الذي تحدث عن بعثة 

مو�سى Q في اأوائل �سورة طه، والتي نفهم منه� بو�سوح اأن البعث ج�ء على ل�س�ن 

مو�سى Q في اأول خط�ب له.

)1)   الالويين: الإ�سح�ح 26، والتثية: الإ�سح�ح 28.
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5 - انتظار ظهور الم�صيح:

اإّن فك���رة انتظ�ر »الم�صيح« فكرة يهودي���ة مح�سة، ف�إّن الأقوام الغ�برة لم� اأ�سيبوا 

بخيب���ة اأمل مريرة، ويئ�سوا من الم�ستقبل، بع���د الع�سر الذهبي الذي مروا به، راحوا 

يت�سدقون ب�لم��سي الذي وجدوا فيه كم�ل ال�سع�دة الجتم�عية والوطنية. 

واليه���ود اآمنوا ب�أن الع�لم قد ُخلق على اأكمل وجه، واأن الإن�س�ن الأول ُخلق مب��سرة 

عل���ى يد اهلل �سبح�نه، الأمر ال���ذي ي�ستدعي اأن يكون ك�ماًل و�سعيدًا. وعلى الرغم من 

ذل���ك، ف�إنهم ل ُيمّنون اأنف�سه���م ب�ل�سع�دة والف�سيلة اللتين �س�دت� الع�سر الذهبي، بل 

ه���م يتطّلعون اإل���ى م�ستقبل جديد. وقد ا�ستهرت بين اليهود عب����رة الكت�ب المقد�س: 

.
»فتكون حالتك الأولى و�صيعة، وتكون حالتك الأخيرة مزدهرة«)1)

وك�ن اليه���ود بعد التدمير الأول لمدينة القد����س ينتظرون ق�ئدًا اإلهيً� ف�تحً�، يعيد 

لهم عظمة و�سوكة �سعب اهلل في عهد داود و�سليم�ن، واأطلقوا على المخل�س المنتظر 

ا�س���م »الم�صيح« ويعني »المم�صوح«، وهو لقب ملوك بن���ي اإ�سرائيل، لأّن الأنبي�ء طبقً� 

لأ�سط���ورة قديمة، ك�نوا يم�سحون روؤو�س الملوك بزيت البركة اأم�م المالأ، الأمر الذي 

ُيك�سبه���م نوع���ً� من القدا�س���ة. ثم �س�ر هذا اللق���ب )الم�سيح( ف���ي الع�سور الالحقة 

للمنقذ المنتظر.

 يخت����س بعي�سى Q، ف�إن ذلك دع� 
(2(

)Christ( »ولم���� ك�ن م�سطلح »الم�صيح

علم����ء اليهود اإل���ى الإ�س�رة اإلى موعود اليه���ود بم�سطلح »الم�صيح���ا« وهو م�ستق من 

.)Messiah( الكلمة العبرية »ما�صيحا«، نظرًا اإلى اأّن تلفظه� ب�للغة الالتينية هو

لق���د اأفعمت قل���وب بني اإ�سرائي���ل بحب الم�سي���ح الموعود، في حي���ن ك�ن الحك�م 

الظلمة يترّب�سون به الدوائر. ونط�لع في ال�سح�ح الث�ني من اإنجيل َمتَّى اأن هيرود�س 

)1)    اأيوب: 7/8.
)2)    ورد الم�سطلح اليون�ني Christos بمعنى المم�سوح ب�لزيت وهو يع�دل »الم�سيح« مع تغيير طفيف.
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الكبي���ر ملك فل�سطين، ه���ّم بقتل عي�سى Q عقب ولدت���ه، اإّل اأّن هذا الخطر ُرفع 

عنه، بعد اأن ُحمل اإلى م�سر ب�أمر اهلل �سبح�نه.

وق���د اأ�سفى اليهود م�س�ئل اأخرى على عقي���دة الم�سيح�، ك�إخراج الأر�س خيراته� 

ف���ي عهد الم�سيح����، والتكّهن بوقوع حوادث في ذلك العهد ل اأثر له� ول عين حتى في 

الع�سر الذهبي لداود و�سليم�ن، نظير جري�ن ال�سح�ب والري�ح وال�سم�س والأر�س بم� 

ي�سته���ي بنو اإ�سرائيل. وقد دونت هذه التنبوؤات في كتب كثيرة، وظهرت من وراء ذلك 

اأدبي����ت المك��سف���ة )Apocalyptic Literature(، وم� كت����ب داني�ل من العهد القديم 

ال���ذي �سن���ف ع�م 165ق.م. اإل نم���وذج على ذلك. وقد عزا جمع م���ن الب�حثين هذه 

العقي���دة اإلى الدي�ن���ة الزراد�ستية ثم �سرت اإل���ى اليهودية من خ���الل العتق�د بقي�م 

الم��سيح.

أحكام اليهود

اإن لليه���ود اأحك�م���ً� كثيرة ومعقدة للغ�ية، ل ي�سع ذكره���� في هذا المخت�سر. هذه 

الأحك�م تتعّلق ب�أمور النج��سة والطه�رة والأكل الحالل والحرام واأمور اأخرى.

وقد وردت اأحك�م اللحم الحالل والحرام في �ِسْفر الالويين 11 والتثنية 14، ومن 

جملته���� حلي���ة لحم ال���دواب ذوات الحوافر والمجت���رة، وعلى هذا ف����أكل لحم البعير 

والأرن���ب ح���رام لأنه� لي�ست م���ن ذوات الحوافر، ولحم الخنزير ح���رام لأنه لي�س من 

الحيوان����ت المجترة، وهكذا الح�ل في الطيور والحيوان����ت البحرية ف�إن له� اأحك�مً� 

متنوعة. وي�سع اليهود قيودًا كثيرة على حلية لحوم الحيوان�ت وطريقة ذبحه� وكيفية 

طب���خ لحومه� واأكله����، وال�سروط ال���الزم توفره� في الذابح، وي�سم���ى اللحم الحالل 

الم�أكول »كا�صر«.

كم���� يحرم تن�ول اللحم مع اللبن. وتقوم مجموع����ت الأمر ب�لمعروف والنهي عن 

المنك���ر اأحي�ن���ً� بتفّقد المط�ع���م في اإ�سرائيل لئ���اّل تقّدم لزب�ئنه� اللح���م الحرام اأو 
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اللح���م مع اللبن، وتوجب عل���ى اأتب�عه� غ�سل الأيدي وفقً� للدي�نة اليهودية حين تن�ول 

الخبز واأنواع اأخرى من الأطعمة.

ويعتب���ر غ�سل الأيدي اإلى المف�سل بع���د النهو�س من النوم و�سوءًا للعب�دة، كم� اأن 

�سّد الذراع والجبهة الوارد في بع�س اأ�سف�ر التوراة واجب حين اأداء �سالة ال�سبح. 

وهم يقيمون ال�سالة ثالث مرات في اليوم: �سالة ال�سبح، �سالة الع�سر، و�سالة 

م  المغ���رب. وتق�م ال�سالة عند ح�س���ور م� ل يقل عن 10 اأ�سخ��س في الكني�سة، وُيقدَّ

اأكبره���م �سّنً� واأعرفهم ب�لعبرية، فيق���راأ مق�طع من التوراة اأو اأدعي���ًة ب�لعبرية، وقد 

يركعون في بع�س الموارد.

يذك���ر اأن قبلة اليهود هي هيكل �سليم����ن )الم�سجد الأق�سى(، وانفرد ال�س�مريون 

منهم ف�تخذوا من جبل ِجرزيم )القريب من ن�بل�س( قبلًة لهم. 

و�س���وم اليهود م���وزع على اأ�سهر ال�سنة، واأهم �سوم لهم ه���و �سوم يوم كيبور حيث 

يبتدئ فيه ال�سوم من غروب اليوم ال�س�بق لمدة يوم ك�مل، ويحترزون فيه عن تن�ول 

الأكل وال�س���رب والغ�سل، م� خال غ�سل الأ�س�ب���ع والتجميل وا�ستعم�ل العطور والجم�ع 

ولب����س اأحذي���ة الجلد، ويب����درون اإلى العب����دة وال�ستغف�ر في الكني�س���ة، و�سوم اليوم 

الت��سع من ال�سهر العبري )اآب( تخليدًا لذكرى تدمير اأور�سليم ع�م 587 ق.م، حيث 

يم�ر�س���ون في���ه طقو�سً� كطقو�س يوم كيب���ور، و�سوم يوم الثني���ن والخمي�س حيث يتم 

ب�لكف عن الأكل وال�سرب منذ طلوع الفجر وحتى غروب ال�سم�س.

وك�ن معب���د اأور�سليم ق�ئمً� حتى ع�م 70م، يحج اإليه الذكور من اليهود �سيرًا على 

الأق���دام ث���الث مرات في ال�سنة وهي: عي���د الف�سح، وعيد الأ�س�بي���ع، وعيد �سوكوت. 

وب�لطب���ع ف�إن ثمة زي����رات اأخرى اإلى اأور�سليم غير م� ذكر. ي�س����ر اإلى اأن الخت�ن في 

 .
(1(Q اليهودية فري�سة موؤكدة وعهد اهلل اإلى اإبراهيم

)1)   �ِسْفر التكوين: 9/17   14.
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ويطل���ق ا�س���م الالويين عل���ى من انتمى اإل���ى مو�سى وه����رون Q، وهم بمنزلة 

 
، والح�خ����م )الحكيم( هو ع�لم اليه���ود والك�هن

(1(
ال�س����دات في الع�لم الإ�سالم���ي

كذلك، ويجب اأن يكون من ن�سل ه�رون Q اأو من الالويين.

كتب اليهود

 :)tenakh 1 - العهد القديم )تَنخ

يطلق اليهود على كت�بهم ال�سم�وي ا�سم »تَنخ« وهو نف�س العهد القديم الذي اأطلقه 

الن�س����رى على الكت�ب المقّد�س لليه���ود في مق�بل عهدهم الجديد. ويوؤمن الن�س�رى 

ب�لعهدين على حد �سواء من خالل تقديم الن��سخ على المن�سوخ. ف�إذا ورد في التوراة 

حرمة لحم الخنزير، وحذرت اليهود من تن�وله، فقد ورد في العهد الجديد حلية ك�فة 

اأن���واع اللحوم، وب�لطبع ف�إّن الم�سيحيين ك�ليه���ود ينكرون الن�سخ ويعتقدون اأن �سريعة 

العهد القديم ك�نت مقدمة لترك ال�سريعة في العهد الجديد.

وقد ُكتب العهد القديم ب�للغة العبرية وقليل منه ب�للغة الكلدانية، وهم� نظير اللغة 

العربية من اللغ�ت ال�س�مية. ويبتدئ العهد القديم بكت�ب التوراة.

والتن���خ اأو العهد القديم � ح�سب الترجمة الم�سيحية � 39 �ِسْفرًا، وتنق�سم موا�سيعه 

اإلى ثالثة اأق�س�م رئي�سة، هي:

الق�سم الت�ريخي للعهد القديم. -

الحكمة، الأن��سيد وال�سعر. -

تنّبوؤات الأنبي�ء. -

)1)   ال�سيد في الإ�سالم هو من ينتمي عن طريق الأب اإلى ه��سم جد ر�سول اهلل P، وهكذا الح�ل عند الالويين فهم 

ينتمون اإلى مو�سى بن عمران بن قه�ت بن لوي.
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اأ- الق�صم التاريخي لتنخ )العهد القديم(:

ي�ستمل الق�سم الت�ريخي للعهد القديم على 17 �ِسْفرًا، ويطلق على الأ�سف�ر الخم�سة 

الأولى »التوراة« اأو »بنتاتوك« »Pentateuch« وتعني الأ�سف�ر الخم�سة. 

تب���داأ التوراة ب�ِسْف���ر التكوين الذي يت�سّمن خلق الع�لم، ق�س���ة اآدم وحواء واأكلهم� 

من �سجرة المعرفة واإخراجهم� من جنة عدن، اأخب�ر اأولد اآدم، وطوف�ن نوح، واأخب�ر 

اإبراهيم، واإ�سم�عيل، واإ�سح�ق، ويعقوب، ويو�سف عليهم ال�سالم. اأم� الأ�سف�ر الأربعة 

الالحق���ة، ف�إنه���� تتن�ول �سيرة مو�س���ىQ. وح�سب عقيدة اليه���ود والن�س�رى ف�إن 

موؤّل���ف الأ�سف����ر الخم�سة هو مو�سىQ، ويعقب الأ�سف����ر الخم�سة اثن� ع�سر �سفرًا 

ت�ستمل على ت�ريخ بني اإ�سرائيل منذ عهد يو�سعQ فم� بعده.

ب- الحكمة، الأَنا�صيد وال�صعر:

ي�ستمل هذا الق�سم على خم�سة اأ�سف�ر، وهي:

�سفر اأيوب )تعّر�س اإلى ابتالء اأيوب Q، و�سبره و�سخطه، على حّد تعبير هذا    1

ال�سفر(.

�سفر المزامير ويعني زبور داود )وهو مجموعة تت�ألف من 150 مزمورًا(.   2

�سفر اأمث�ل النبي �سليم�ن Q )وهو مجموعة ن�س�ئح(.   3

�سفر الج�معة )وهو من ال�سعر، فيه ت�س�وؤم وت�سكيك حول الدني�(.   4

�سفر ن�سيد الأن��سيد )وهو مجموعة اأ�سع�ر غزلية(.    5

ج. تنّبوؤات الأَنبياء:

وي�ستم���ل هذا الق�سم على تحذي���رات وتهديدات تحوم حول ع�قب���ة بني اإ�سرائيل. 

ول ب���ّد للق����رئ  من اأن يحيط علمً� بت�ريخ تلك الع�سور لك���ي يقف على مغزى تنّبوؤات 

الأنبي�ء، وي�سّم هذا الق�سم )17( �سفرًا.
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ْلمود: 2 - التَّ

ا�ستّق���ت كلمة التلمود التي تعني التعليم من الفع���ل الثالثي العبري »لَمد« )ويعني 

عّل���م(، وهي ذات عالق���ة بلفظ تلميذ وم�ستق�ت���ه الذي هو رب�عي ف���ي اللغة العربية. 

والتلمود كت�ب �سخم جمعت فيه اأح�ديث اليهود واأحك�مهم.

طلق عليه� �سوِفري���م )وتعني الُكّت�ب(، 
ُ
وقد ظه���رت اأب�ن ال�سبي الب�بلي جم�ع���ة اأ

وه���م الذين اأول���وا اأهتم�مً� بكت�ب���ة التوراة والأح���ك�م الدينية. وم���ن اأبرزهم الك�تب 

»عزرا«)ُعَزي���ْر( ال���ذي ع��س في الق���رن الخ�م�س قبل الميالد، ولعل���ه اأبرز �سخ�سية 

ظه���رت في اأو�س�ط اليه���ود بعد مو�سى Q، حي���ث عقد العزم عل���ى اإثراء �سريعة 

مو�س���ى Q من خالل ا�ستخراج ن�سو�س من كت����ب العهد القديم، تفي بمتطلب�ت 

المجتمع اليهودي، وك�نت خطوته تلك بداية لل�سّنة ال�سفوية.

ث���ّم راج بعد ع���زرا اأ�سلوٌب ف���ي تف�سير وت�أوي���ل الن�سو�س الديني���ة ُي�سّمى مدرا�س 

)ومعن�ه البح���ث والتتّبع(، لأن العلم�ء تتّبعوا على �سوئه المع�ني الك�منة في التوراة، 

بغية و�سع الحلول لك�فة الم�س�ئل والم�ستجدات.

وانتخ���ب لأ�سف�ر التلم���ود ا�سم الم�سن� )Mishnah( بمعنى المثّن���ى اأو المكّرر، اأي 

اأنه� تكرار وت�سجيل لل�سريعة في مق�بل الِمقرا، وتعني القراءة اأو المقروء. وُيطلق على 

التلمود الم�سن� لأنه تكرار للتوراة، وعلى التوراة الِمقرا.

وق���د ُدّون���ت اأ�سف�ر الم�سن���� ب�للغة العبري���ة الع�مّية، وهي لغ���ة التخ�طب لدى بني 

ّلف���ت به� اأ�سف�ر 
ُ
اإ�سرائي���ل، وهي تختل���ف اختالفً� غير ي�سير ع���ن اللغة العبرية التي اأ

العهد القديم.

وعل���ى اأية ح����ل، ف�لتلمود ينق�س���م اإلى �ستة اأق�س����م، تت�سم���ن 63 ر�س�لة في 523 

ف�ساًل، وهذه الأق�س�م هي ك�لت�لي:

كت����ب زراعيم )اأي الب���ذور، ويت�سّمن القوانين الخ��س���ة ب�لأر�س والزراعة( 11    1

ر�س�لة.
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كت�ب ُموَعد )اأي العيد اأو المو�سم، ويت�سّمن الأحك�م الدينية والفرائ�س الخ��سة    2

ب�ل�سبت والأعي�د والأي�م المقد�سة( 12 ر�س�لة.

كت����ب ن��سيم )اأي الن�س�ء، ويت�سّمن الأحك�م والنظم الخ��سة ب�لزواج والطالق(    3

7 ر�س�ئل.

كت�ب نزيقين )اأي الأبرار، ويت�سّمن جزًء كبيرًا من ال�سرائع المدنية والجن�ئية(    4

10 ر�س�ئل.

كت�ب قدا�سيم )اأي المقّد�س�ت، ويحتوي على ال�سرائع الخ��سة ب�لقرابين وخدمة    5

الهيكل( 11 ر�س�لة.

كت����ب طه�روت )اأي الطه�رة، ويت�سّمن الأح���ك�م الخ��سة بم� هو ط�هر ونج�س،    6

وم� هو حالل وحرام من الم�أكولت والم�سروب�ت وغيره�( 12 ر�س�لة.

واأطل���ق على �سروح الِم�سن� ا�سم »الِغم���ارا« )Gemara( اأي ال�سرح والتعليق، وُزعم 

اأنه���� ا�ست���دراك لأح�ديث الرب�بن���ة الم��سي���ن، وبه� يكتم���ل كت�ب الم�سن����. وتتن�ول 

»الِغم���ارا« كل مقطع من ن�سو�س الِم�سن� على حدة، وت�سبعه �سرحً� وتف�سيرًا وتحلياًل، 

مع ا�ستعرا�س ال�سواهد.

وثّم���ة نوع����ن للغم�را: اأحدهم����، الِغم����را الفل�سطيني���ة التي دّونه� علم����ء اليهود 

ف���ي فل�سطي���ن، والث�ني الِغم�را الب�بلي���ة التي دّونه� علم�ء اليهود ف���ي ب�بل، وهي اأكثر 

تف�سياًل من الِغم�را الفل�سطينية.

وقد ق�ّس���م التلمود تبعً� للغم�را اإل���ى ق�سمين اأي�سً�: التلم���ود الفل�سطيني، والتلمود 

 )Halakhah( الب�بل���ي. ويت�أل���ف التلمود من عن�سري���ن اأ�س��سيين: اأحدهم� ه�لغ����ه

وتعن���ي الطري���ق والم�سلك وهي عب�رة ع���ن تع�ليم ديني���ة للحي�ة ال�س�لح���ة، والآخر 

الهغ����دا )Haggadah( اأي الحدي���ث، وه���و عب�رة ع���ن اأح�ديث الرب�بن���ة الت�ريخية 

والُخلقية والدينية التي ت�ستهدف بن�ء �سخ�سية الموؤمن عبر الأمث�ل والعبر والق�س�س 
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الم�ستق�ة من ت�ريخ اليهود و�سير حكم�ئهم وعظم�ئهم، ومن خالل و�سف اأنواع الثواب 

والعق�ب في هذا الع�لم والع�لم الآخر.

وق���د تكّفل التلمود ب�عتب�ره دائرة مع�رف غزي���رة المحتوى ب�لحف�ظ على الدي�نة 

اليهودي���ة، واأ�سح���ى م�سدرًا ه�ّمً� م���ن م�س�در الت�سري���ع اليهودي. ولكون���ه يت�سّمن 

الطع���ن على عي�سى Q فقد رف�سه الم�سيحيون، واأعلن زعم�ء الكن�ئ�س في القرن 

ال�س�د�س الميالدي عن مخ�لفتهم له، بيد اأن ذلك لم يخّلف م�سكلة كبيرة طيلة قرون 

متم�دي���ة، اإ�س�ف���ة اإلى اأن الأو�س�ط العلمية اليهودي���ة حر�ست على عدم اإث�رة حفيظة 

الن�س����رى، اإل���ى اأن ق�م يهودي اعتن���ق الم�سيحية بتحري�س الب�ب���� ع�م 1239م على 

ح���رق كت�ب التلمود، ومنذ ذل���ك الوقت اأ�سبح حرقه اأمرًا رائجً�، حيث ُت�سّير العرب�ت 

المحمل���ة بُن�َسخ ه�ئلة من التلمود اإلى مي�دين المدين���ة، ويتّم احراقه� اأم�م المالأ، اأو 

النتف�ع من جلوده� في �سن�عة الأحذية.

3 -  قبال:

ظه���ر العرف����ن اأو الت�سّوف ف���ي الأدي�ن كرّد فع���ل على ال�سريع���ة والتعّقل )الفقه 

والفل�سف���ة(، ول يتي�ّس���ر اإثب�ته اأو نفيه، لأنه ن�بع من الذوق، ول���ه ارتب�ط وثيق ب�لفن، 

وهو ك�لن�ر اله�دئة يجذب كل �سيء نحوه ويتقدم اإلى اأم�م. 

وت���رك العرف�ن اليهودي )ال���ذي ي�سّمى قب�ل اأي المقب���ول( ب�سم�ت وا�سحة على 

لفت في هذا الم�سم�ر، كت�ب 
ُ
الحي�ة المعنوية لبني اإ�سرائيل. ومن اأ�سهر الكتب التي اأ

زوَهر )اأي زاهر(، وقد دار جدل ونق��س طويل حول موؤلف الكت�ب المذكور.

وُيبحث في علم قب�ل ع���ن العر�س الإلهي، وال�سم الأعظم، وحوادث اآخر الزم�ن، 

وظه���ور الم�سيح� الموع���ود، والرجعة، والقي�مة، ويلعب علم الح���روف دورًا كبيرًا في 

هذا الفن.
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املفاهيم الرئي�سة

قيمت دع�ئم اليهودية منذ البداية على التوحيد، ونه�س جميع اأنبي�ئهم من  -
ُ
اأ

مو�سى Q حتى اآخرهم لمك�فحة ال�سرك.

اإّن ال�سم الخ��س هلل �سبح�نه في الدي�نة اليهودية هو )يهوه( ويعني الموجود. -

يوؤم���ن اليهود ب�لنبوة، ولهم فيه���� اأبح�ث كالمية وا�سع���ة، اإّل اأنهم ف�ّسروه�  -

بتف�سير خ��س، ه���و التنّبوؤ، وزعموا اأّن اأنبي�ء كب�رًا ك�إ�سعي�، اإرمي�، حزقي�ل، 

وهو�سع ك�نوا اأنبي�ء، اأي متنّبئين ب�لم�ستقبل.

لم يرد المع�د في التوراة بل لم يرد في العهد القديم اأ�ساًل. -

لليه����ود اأحك�مً� كثيرة ومعقدة للغ�ية، ل ي�سع ذكره� في هذا المخت�سر، هذه  -

الأحك�م تتعلق ب�أمور النج��سة والطه�رة والأكل الحالل والحرام واأمور اأخرى.

اإن اأح���د معتق���دات اليه���ود الرئي�سية الذي ي���رى الب�حثون اأن���ه مقتب�س من  -

الزراد�ستية، هو فكرة البعث اأو الرجعة.

يطلق اليهود على كت�بهم ال�سم�وي ا�سم »تَنخ« وهو العهد القديم نف�سه. -

ي�ستم���ل الق�سم الت�ريخي للعهد القديم عل���ى 17 �ِسْفرًا، ويطلق على الأ�سف�ر  -

الخم�سة الأولى »التوراة« اأو »بنتاتوك« وتعني الأ�سف�ر الخم�سة.

التلمود كت�ب �سخم جمعت فيه اأح�ديث اليهود واأحك�مهم. -

لك���ون التلمود يت�سّمن الطع���ن على عي�سى Q فقد رف�س���ه الم�سيحيون،  -

واأعلن زعم�ء الكن�ئ�س في القرن ال�س�د�س الميالدي عن مخ�لفتهم له.

ت���رك العرف�ن اليهودي )ال���ذي ي�سّمى قب�ل اأي المقب���ول( ب�سم�ت وا�سحة  -

لفت في هذا 
ُ
عل���ى الحي����ة المعنوية لبني اإ�سرائيل. ومن اأ�سهر الكت���ب التي اأ

الم�سم�ر، كت�ب زوَهر.
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اأ������س�����ئ�����ل�����ة

اأذكر العق�ئد الأ�س��سية الثالثة لدى اليهود وتكّلم عن واحدة ب�لتف�سيل.   1

اأذكر عددًا من اأحك�م الدي�نة اليهودية.   2

تكّلم عن العهد القديم والفرق بينه وبين التلمود.   3
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م���ط���ال���ع���ة

الحياة العائلية عند اليهود
تب���داأ الحي�ة الزوجية ب�لخطبة، التي تق�م تحت قبة مخ�سو�سة )Huppa(. وعلى 

الخ�طب ومخطوبته �سي�م اليوم ال�س�بق لإعالن الخطبة، التي تعقد بمح�سر �س�هدين 

اثني���ن يعين�ن خ�سي�سً� لهذا الأمر، ومن غير اأق�رب الزوجين. وعلى الزوج اأن يقدم 

عهدًا مدونً� Ketubbah، يت�سمن �سم�ن�ت تكفل حق الزوجية م�ستقباًل. والق�سد من 

ال���زواج ه���و التك�ثر والتن��سل وطلب العف���ة وبن�ء ع�س الزوجية. فق���د ج�ء في )�سفر 

التكوين: 1/ 18(: »خلق اهلل الإن�صان على �صورته، على �صورة اهلل خلقه. ذكراً واأنثى 

خلقهم، وباركهم اهلل وقال لهم: اأثمروا واكثروا وامالأوا الأر�س واأخ�صعوها..« 

 ،»Nidda« �ول يجوز للزوجين الِجم�ع خالل فترة الحي�س التي ت�سمى الزوجة فيه

و�سبع���ة اأّي�م من بعده�، وك���ذا اثني ع�سر يومً� من كل �سهر تع���رف بفترة النف�س�ل: 

 .»Onah« �اأم� فترة وجوب الت�س�ل الجن�سي بين الزوج وزوجته فتعرف ب »Michitzah«

وعلى الزوجة الغت�س�ل في بركة مخ�سو�سة ُجمَع م�وؤه� من المطر )Mikveh(، ومثل 

هذا الغ�سل يلزم المخطوبة قبل الدخول به�.

ورغ���م اأن تعدد الزوج�ت ك�ن ع����دًة �س�ئعًة وم�ألوفة بحكم الت���وراة والتلمود، فقد 

انعق���د راأُي علم�ء اليهود في المجمع الديني )Synod( الذي دع� اإلى عقده جير�سوم 

حوال���ي نه�ية الألف الأول من الميالد على تحريم���ه، واأن ل يقع طالق من غير ر�سى 

.
(1(

الزوجة وقبوله�، ولكنه ظل م�ألوفً�، عند اليهود ال�س�كنين في الأو�س�ط الإ�سالمية

 ،Synod 1)    في غي�ب ال�سلطة الدينية المركزية الممّثلة لل�سرعية والإجم�ع، بداأت الدعوة اإلى عقد المج�مع الدينية(
مث���ل المجم���ع الآنف الذكر الذي دع���� اإليه جير�سوم )960 - 1041م(، والذي حرم في���ه تعدد الزوج�ت، ووجوب 

توفر ر�سى الزوجين لوقوع الطالق، ثم عقد مجمع في ميتز 1223م، ومجمع يهود اإ�سب�ني� 1354م ومجمع القد�س 

1552م والمجمع الذي دع� اإليه ن�بليون ع�م 1806م. وفي ع�م 1903م، عقد مجمع كبير ح�سره خم�سون من كب�ر 
رب�ئ���ي اليهود بمدينة كراك�و، وتحت زع�م���ة رئي�س رب�ئي ال�سكندرية اإلي�هو حزان، وانتهى هذا المجمع اإلى نفي 

تهم���ة م�سِّ دم����ء المخ�لفين عن اليهود، ورف�س النزع�ت العدمية التي انته���ى اإليه� بع�س اليهود. ]اأنظر: دائرة 

المع�رف اليهودية، م�دة: اليهودية، �س 604 – 605.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتحّدث ع���ن �سيرة عي�س���ىQ ون�س�أته والع�سر    1

الذي ع��س فيه.

يتحّدث عن نه�سة عي�سىQ ونه�ية دعوته كم�    2

وردت في الأن�جيل.

يبّين مواقف عي�سى الثورية وال�سي��سية.   3

الدرس التاسع

المسيحية - 1 -
)Qسيرة عيسى(
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Qعصر ظهور عيسى

ول���د الم�سي���ح عي�س���ى Q في اإحدى نق����ط الع�ل���م التي ك�ن���ت خ��سعة لنفوذ 

الروم�ن، فل�سطين، وهي اآخر الأرا�سي التي وقعت تحت �سيطرتهم. وفي هذا الع�سر 

رزح اليه���ود تح���ت �سلطة الروم����ن الذين م�ر�س���وا �سّدهم �سغوطً� كبي���رة، اأ�سفرت 

ع���ن ن�سوب ا�سطراب�ت وحرك�ت تمّرد في �سف���وف اليهود في فل�سطين، تّم اإخم�ده�  

وقمعه� بكّل ق�سوة.

Q سيرة عيسى

ولد عي�سى Q وفق� لإنجيلْي مّتى ولوق� في بيت لحم )على بعد 8 كم من اأور�سليم(، 

وهي المدينة نف�سه� التي ُولد فيه� داود Q قبل حدود 1000 ع�م من الميالد. وتعتبر 

�سن���ة ولدة الم�سي���ح بداية الت�ريخ الميالدي. ولكن ي�سع���ب تحديد �سنة ولدته على وجه 

الدقة، ويحتمل اأن تكون قبل اأربع اإلى ثم�ن �سنوات من مبداأ الت�ريخ الميالدي.

ة ولدته في بداي���ة اإنجيليْ مّتى ولوق�، اإّل اأّنه���� لم ترد في اإنجيلي  وق���د وردت ق�سّ

مرق����س ويوحّن����، كم� ل���م يرد فيه���� ذكر لبيت لح���م، واإّنم���� اأ�س�را فقط اإل���ى مدينة 

.
(1(

الن��سرة

)1)    مرق�س: 9/1، يوحن�: 45/1 ـ 46 و42/7.
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طل���ق عليه بعد ولدت���ه ا�سم ي�سوع، واأبدل���ه اليون�نيون والروم�ني���ون اإلى ي�سو�س 
ُ
واأ

)Iesus، Iesous(، وُع���رف في العربية ب��سم عي�سى. ولم ترد في الأن�جيل اأّية اإ�س�رة 

اإلى حي�ة الطفولة واأوان ال�سب�ب لعي�سى. ولّم� بلغ من العمر حدود ثالثين �سنة، ق�سد 

يوحّن���� المعمدان )يحيى بن زكري� L( للتعميد، م���� يوؤيد احتم�ل معرفته بفرقة 

الإ�سينيين من قبل. 

وقد ورد في الأن�جيل ذكُر اإخوٍة لعي�سى Q واأخوات. ووفقً� لعقيدة الم�سيحيين 

الك�ثوليك والأرثذوك�س ف�إّن مريمO ظّلت عذراء اإلى اآخر عمره�، فمن الم�ستحيل 

اأن يك���ون لعي�سى Q اإخ���وة ب�لمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وله���ذا عمدوا اإلى ت�أويل 

كالم الإنجي���ل في هذا ال�س���دد. اأّم� الم�سيحيون البروت�ست�ن���ت، فيميلون اإلى المعنى 

الظ�هر لهذه الكلم�ت من خالل القول اإّن عي�سى Q ولد من مريم العذراء، ولكن 

مري���مO وزوجه� يو�س���ف النج�ر م�ر�س� حي�تهم� الزوجي���ة ب�سورة طبيعية عقب 

ولدته Q، واأنجب� اأطف�ًل.

يوحنا المعمدان

ظه���ر قب���ل بعثة عي�سى Q بقلي���ل، نبي �س�ب هو يحيى ب���ن زكري� L، وقد 

ذاع اأم���ره ف���ي بن���ي اإ�سرائي���ل، وك�ن يعظ الن�����س بقوله: »توب���وا، قد اقت���رب ملكوت 

.
ال�صموات«)1)

وُي���راد بملكوت ال�سموات لدى بني اإ�سرائيل: مملك���ة ال�سم�ء، وهي هدفهم النبيل. 

وله���ذا ال�سب���ب - وطبق���ً� لت�سريح الأن�جي���ل في م���وارد مختلفة - ف�إّن دع���وة يوحن� 

المعم���دان ق���د اأحرزت نج�حً� ب�ه���رًا، وتركت اأثرًا عميقً� في نفو����س الن��س، حتى اأن 

جم�ع�ت كثيرة من مختلف �سرائح المجتمع ك�نت تق�سده، وتتوب على يديه، وك�ن هو 

يعّمدهم )اأي يغ�ّسلهم في نهر الأردن لتطهيرهم من الخط�ي� والذنوب(. وك�ن يحيى 

)1)    مّتى: 2/3، مرق�س: 4/1، لوق�: 3/3.
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Q جريئ���ً� في الحق، يقول م� يعتق���د دون خوف اأو وجل من �سطوة ح�كم وطغي�ن 

ملك. وقد نّدد بخط�ي� هيرود�س ملك اليهود الظ�لم وح�كم ولية الجليل، الأمر الذي 

.
(1(

لم ُيطقه ذلك الملك، ف�أمر بقطع راأ�سه في ال�سجن

Q التآمر على عيسى

ورد ف���ي  الأن�جي���ل اأن عي�س���ى Q قد �سرع ف���ي التب�سير وهو ف���ي الثالثين من 

، وق�م تعليمه الأ�س��سي على اأمرين:
(2(

عمره

1 � توبوا، اأي توبوا عن الخطيئة وتوبوا اإلى اهلل.

2 � اقبلوا ولية اهلل على حي�تكم )اأي ملكوت اهلل(.

ولم� �سمع عي�سى الم�سيح Q بنب�أ اعتق�ل يحيى Q ب�رح مدينته الن��سرة، 

وتوّجه اإلى مدينة كفرن�حوم الواقعة على �س�حل بحيرة الجليل.

»وكان [عي�صى] ي�صير في الجليل كله، يعّلم في مجامعهم ويعلن ب�صارة الملكوت، 

وي�صف���ي ال�صع���ب م���ن كل مر����س وعلة، ف�ص���اع ذكره ف���ي �صورية كلها، فاأت���وه بجميع 

المر�ص���ى الم�صابين بمختلف العلل والأوجاع م���ن المم�صو�صين والذين ي�صرعون 

ف���ي راأ����س الهالل والمقعدي���ن ف�صفاهم، فتبعت���ه جموع كثيرة م���ن الجليل والمدن 

.
الع�صر واأور�صليم واليهودية وعبر الأردن«)3)

اإّن عي�سى Q كنظيره يحيى Q ب�ّسر بقرب ملكوت ال�سم�ء دون اأن يخلق له 

ذلك مت�عب مع الن��س. ووا�سل عي�سى Q مهّمة يحيى Q وبداأ دعوته مب�ّسرًا 

بقرب ملكوت ال�سم�ء، وت�سّدى لالإر�س�د والوعظ في الكن�ئ�س اليهودية، وتبّنى زع�مة 

الأتب����ع والموؤمني���ن. وق���د اأثنى عي�سى Q عل���ى يحيى Q غير م���ّرة، واقتدى 

)1)    مّتى: 1/14 ـ 12، مرق�س: 14/6 ـ 29، لوق�: 7/9 ـ 9.
)2)    لوق�: 23/3.

)3)    مّتى: 23/4 ـ 25، مرق�س: 14/1 ـ 15، لوق�: 14/4 ـ 15.
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(1(

ب�سيرته الح�سنة في نق��س�ته و�سج�لته مع خ�سومه

�سع���ر زعم�ء اليهود حينه���� اأّن تعليم�ت ي�سوع تهددهم، بع���د اأن اأدركوا اأنه ل يلّبي 

طموح�تهم في ظهور الم�سيح الف�تح، واأنه م��ٍس في اإدانة خطيئ�تهم و�سوء اأخالقهم، 

فعمدوا اإلى الت�آمر عليه.

Q نهاية مسيرة عيسى

اأ�س����رت الأن�جيل اإلى �سيرة الم�سيح Q، و اأوردت مقتطف�ت من كالمه، اإّل اأّن 

اهتم�مه� ان�سّب ب�لدرجة الأ�س��سية على تب�سيره Q. وقد ج�ءت اأخب�ر قتله �سلبً� 

ف���ي نه�ي���ة الأن�جيل الأربعة، وخال�سة م� ج�ء فيه� اأن���ه ك�ن زاهدًا، م��سي العزم في 

اإ�س���الح مجتمعه الُممّزق الب�لي، وقد �سع���ى كل ال�سعي في تنفيذ برامجه الإ�سالحية 

على نط�ق وا�سع، اإّل اأّن النج�ح لم يح�لفه كثيرًا. ولّم� م�سى Q، وت�أ�س�ّست الكني�سة 

والمجتم���ع الم�سيحي المتمّثل في عدد من تالميذه وحوارّييه، اأخذ هذا الدين ينه�س 

�سيئ���ً� ف�سيئً�. ويعتقد الموؤرخ���ون اأّن خطة بول�س الذي اعتن���ق الم�سيحية بعد الم�سيح 

Q ف���ي التب�سير ك�ن له���� اأكبر الأثر في ه���ذا ال�س����أن، اإّل اأّن الجم�عة الم�سيحية 

تن�سب هذا الدور اإلى روح القد�س.

و�سعر اأحب�ر اليهود ب�أّن تع�ليم عي�سى تهّددهم، فت�آمروا عليه ليقتلوه، وخ�نه يهوذا 

�سلم اإلى ال�سلط�ت الروم�نية بتهمة الت�آمر عليه� لإط�حة 
ُ
الإ�سخريوطي اأحد الر�سل، ف�أ

حكمه���� ال�ستعم�ري. وفي اآخر ليل���ة من حي�ته تن�ول الع�س�ء م���ع ر�سله، وبعد الع�س�ء 

الأخي���ر األقت ال�سلط���ة الروم�نية القب�س على عي�سى Q، وحك���م عليه ب�لإعدام. 

لب وم�ت على ال�سليب وُقبر. وتعلِّمن� الأن�جيل اأّن عي�سى �سُ

وطبق���ً� لم� ورد في الأن�جيل ف�إّن عي�سى Q ق���د ُقتل على �سليب وُدفن ثم ُبعث 

من الأموات بعد اأي�م ثالثة، وظهر اأربعين ليلة لتالمذته ثم عرج به اإلى ال�سم�ء. وكل 

)1)    مّتى: 23/21 ـ 27، مرق�س: 27/11 ـ 33، لوق�: 1/20 ـ 8.
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هذه الحوادث ح�سب ال�سيرة الم�سيحية قد اتفقت ع�م 33 م.

غ�ب عي�سى Q عن الن��س، ولكن جم�عة من اأتب�عه ظّلت ملتزمة بعودته زعمً� 

منه���� اأنه م����ت ودفن في التراب ولكنه ُبع���ث من قبره في اليوم الث�ل���ث وُعرج به اإلى 

ال�سم�ء و�سيعود اإلى الأر�س ليحكمه�.

وق�ل���وا اأي�س���ً�: اإن عي�سى Q قتل فداًء للذنوب الت���ي يرتكبه� الن��س وادعوا اأن 

اأنبي����ء العه���د القديم قد تنبوؤوا بمحن���ه وم�س�ئبه وقتله على ال�سلي���ب. ي�س�ر اإلى اأن 

فرغت من محتواه� الحقيقي ب�سبب غي�ب اأي م�سح للُملك م� دع� 
ُ
مفردة الم�سيح قد اأ

الر�س���ل اإلى القول اإنه مم�س���وح من قبل اهلل تع�لى )اأعم�ل الر�س���ل 4:27(. ول يعتبر 

الم�سيحيون عي�سى الم�سيح Q �سهيدًا، بل اأنه وقع �سحية لذنوب الب�سر وي�سرون 

على ذلك اأثن�ء التب�سير، حتى اعتبر الت�ريخ هذه الفكرة دع�مة للم�سيحية.

ً عيسى Q ثائرا

ك�ن عي�سى Q كم� ُي�ست�سّف من مط�لعة الأن�جيل من ال�سخ�سي�ت الثورية التي 

�سعت ج�ه���دة اإلى اإنق�ذ الم�ست�سعفين من مخ�لب الظ�لمي���ن. اإّل اأّنه ينبغي التذكير 

ب����أن الم�سيحيي���ن ك�نوا وم� زال���وا ي���رّددوَن اأّن مهّمة الم�سي���ح Q اقت�سرت على 

الهداية اإلى ملكوت ال�سم�ء، واأّن �سلبه ج�ء تكفيرًا عن خط�ي� الب�سر. وهذه النظرة ل 

تن�سجم مع الأن�جيل، بْيد اأنه� تتفق وكلم�ت بول�س.

ون�ستعر�س الآن نم�ذج من مواقفه الثورية وال�سي��سية:

1 - اختراق تنظيمات العدو:

اأو�سى عي�سى Q اأتب�ع���ه وتالميذه مرارًا ب�لإف�س�ح عن هويتهم اأم�م الن��س، 

اإّل اأن���ه اأذن لأح���د تالمذت���ه ب�لم�س�ركة في جل�س����ت المجمع اليه���ودي )�سنهدرين( 

م�ستخفيً�، فك�ن يرفع التق�ري���ر لعي�سى Q ليطلعه على موؤامرات المجمع وخي�نة 



132

ن
يا

د
لأ

� 
يف

 �
�

و
ر
د

يه���وذا الإ�سخريوطي. وقد ظل الدور الذي لعبه التلمي���ذ المذكور - والذي تطّلب منه 

الإنك�ر ال�سوري لعي�سى Q- طّي الكتم�ن.

2 - التعميد في الدم:

ا�ستعمل الم�سي���ح Q م�سطلح التعميد المقد�س لبي�ن مبلغ �سوقه لل�سه�دة في 

�سبي���ل اهلل )التعمي���د في الدم(. وقد ج����ء التعميد بمعنى ال�سه����دة اأي�سً� في اإنجيل 

مرق����س: 10 / 38- 39، كم���� ورد في الأن�جيل التعميد في الم����ء، والتعميد في الن�ر 

.
(1(

وروح القد�س

3 - �صليب ال�صهادة:

يقّد����س الم�سيحيون ال�سليب كرمز ل�سلب الم�سيح ال���ذي ج�ء تكفيرًا عن خط�ي� 

الب�سر. وقد ورد عن الم�سيح قوله: »اإن اأراد اأحد اأن ياأتي ورائي فلينكر نف�صه ويحمل 

�صليب���ه ويتبعن���ي«. وهذا الكالم يدل بو�سوح على اأّن تقدي�س ال�سليب يرجع اإلى عهد 

حي����ة الم�سيح Q ل اأنه رم���ز ل�سلبه. ومعنى حمل ال�سليب هو ال�سته�نة ب�لحي�ة 

واإنك�ر الذات وال�ستعداد للت�سحية في �سبيل اهلل.

4 - ال�صيف بدل ال�صالم:

ك�ن المترفون من اليهود يحملون ت�سّورًا خ�طئً� عن الم�سيح الموعود، الأمر الذي 

جعل الم�سيح يعلن عن اأهداف ر�س�لته بغية ت�سحيح م�س�ر اأفك�رهم وت�سوراتهم: »ل 

تظّنوا اأّني جئت لأحمل ال�صالم اإلى الأر�س، ما جئت لأحمل �صالماً بل �صيفاً )35( 

جئ���ت لأُف���ّرق بين الم���رء واأبيه، والبنت واأّمها، والَكّنة وحماته���ا )36( فيكون اأعداء 

 .
الإن�صان اأهل بيته«)2)

)1)    مّتى: 11/2، مرق�س: 8/1، لوق�: 16/3.
)2)  مّتى: 34/10 ـ 36.
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اأم� م� ورد عن عي�سى Q من اأّنه ق�ل :»من لطمك على خّدك الأيمن فاعر�س 

، وفهم منه البع�س اأنه دعوة اإل���ى الت�سليم والخ�سوع اأم�م الظلم، فهو ل 
ل���ه الأخ���ر«)1)

يب���دو ت�سّورًا �سحيحً�، ل �سيم���� اإذا نظرن� اإليه ب�عتب�ره موعظ���ة اأخالقية توؤّكد على 

�س���رورة العفو والت�س�مح في الأمور ال�سخ�سية. وهذا الق���ول نظير م� ورد في العديد 

م���ن الكتب والت�سريع�ت ال�سم�وية ول �سيم� القراآن الكريم والأح�ديث الإ�سالمية، من 

الت�أكي���د عل���ى ال�سبر والعفو عن المذنبين وال�سالم عليه���م وكظم الغيظ عن الأفع�ل 

.
(2(

القبيحة

5 - الدعوة اإلى الكفاح الم�صّلح:

حينم� علم الم�سيح Q اأّن اإلق�ء القب�س عليه ب�ت اأمرًا و�سيكً�، وعلم اأي�سً� اأنه 

�سيع�م���ل مع�ملة مجرم، �سعى اإلى الدع���وة للكف�ح الم�سلح، اإّل اأّن دعوته هذه لم تجد 

اآذانً� �س�غية، ولم يكترث اأ�سح�به لخطورة م� يدعو اإليه من حمل ال�سالح، فق�ل لهم: 

»... م���ن ل���م يك���ن عنده �صيف فليب���ع رداءه وي�صتره )37( فاإّني اأق���ول لكم: يجب اأن 

تت���م ف���ّي هذه الآية واأُح�صى مع المجرمين، فاإن اأمري ينتهي، فقالوا: يا رّب، ههنا 

.
�صيفان، فقال لهم: كفى«)3)

م���ن هن�، وب�سبب الت�سّور الخ�طئ الذي ك�ن يحمله اأ�سح�ب عي�سى Q عن 

الم�سي���ح الموع���ود، ف�إّنهم لم يدركوا عم���ق الخطر الذي يتهّدده، ول���م ُيب�لوا كثيرًا 

ب�أمره الأكيد ب�سراء ال�سيوف، ثّم م� لبثوا اأن وقفوا على اأهّمية ال�سالح بعد اأن ب�غت
 

، بيد اأّن عدم اأخذهم 
ّ
 الم�سي���ح Q جمٌع غفير وهم يحملون ال�سي���وف والع�سي

هبة الالزمة للدف�ع، ح�ل دون ال�ستف�دة من ال�سالح في تلك الظروف الحرجة، 
ُ
الأ

)1) متى:39/5.
)2) راج���ع على �سبيل المث����ل: �سورة النحل، الآيت����ن: 126-128. �سورة الموؤمنون،الآية: 96. �س���ورة الفرق�ن، الآي�ت: 

لت، الآيت�ن: 36-34. 63-72. �سورة ف�سّ
)3)  لوق�: 36/22 ـ 38.
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)1): »واإذا واحد 
م���� حدا ب�لم�سيح Q اإلى من��س���دة اأ�سح�به بعدم مواجهة العدو

م���ن الذي���ن مع ي�صوع قد مّد يده اإلى �صيف���ه، فا�صتله و�صرب خادم عظيم الكهنة، 

فقطع اأذنه )52( فقال له ي�صوع: اإغمد �صيفك، فكل من ياأخذ بال�صيف، بال�صيف 

.
يهلك«)2)

6 - تحقير الملك:

و�سف عي�سى الم�سي���ح Q هيرود�س ملك ولية الجليل ب�لثعلب، دون اأي خوف 

اأو وج���ل من ظلم���ه وق�سوته وهو الذي قتل يحيى Q. وبه���ذا النحو تع�مل الم�سيح 

Q م���ع مل���ك ولية الجليل. اأم� بول�س الذي ج�ء بعده فق���د اأو�سى ب�إط�عة الملوك 

والح���ك�م: » ليخ�ص���ع كل امرىء لل�صلط���ات التي باأيديها الأمر، ف���ال �صلطة اإّل من 

.
عند اهلل«)3)

7 - مخا�صمة تّجار الدين:

عّن���ف عي�سى Q زعم�ء اليهود الدينيي���ن المرائين المتك�لبين على الدني�، م� 

اأث�ر �سخطهم، فراحوا يت�آمرون للق�س�ء عليه.

واأخي���رًا، دخ���ل عي�سى Q في اأواخ���ر اأي�مه مدين���ة القد�س، ممتطي���� حم�رًا 

م�ستقب���اًل بحف�وة م���ن قبل منتظري ملكوت ال�سموات الذي���ن راحوا يهتفون: »تبارك 

الآت����ي، المل����ك با�ص����م ال����رب«. ثم دخل الهيكل ب���كل اأّبهة واإجالل وط���رد ال�سي�رفة. 

وامتط���ى حم����رًا ك�ن اأخ���ذه ع�رية، وبعد دخول���ه الهيكل »قل����ب ط����اولت ال�صيارفة 

.
ومقاعد باعة الحمام«)4)

)1)    وه���و نظي���ر م� ح�سل لنبي الإ�سالمP خ���الل محنة الم�سلمين في مّكة المكرمة، حيث منع اأ�سح�به من اأي عمل 

م�سلح ب�سبب عدم توفر مقّوم�ت الدف�ع.

)2)    مّتى: 51/26 ـ 52، مرق�س: 47/14، لوق�: 50/22 ـ 51، يوحن�: 10/18 ـ 11.
)3)    ر�س�لة بول�س اإلى اأهل روم�:1/13.

)4)    مّتى: 21، مرق�س: 11، لوق�: 19، ويوحن�: 12.
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واأراد الم�سيح بعد هذا اأن يبلَو المجتمع الإ�سرائيلي، فلّم� راأى مخ�لفة الفّري�سيين 

العلنية لمواقفه الإ�سالحية، اأيقن اأّن ال�سرائط لم تتوّفر بعد لإجراء تغييرات جذرية، 

الأم���ر الذي دع�ه اإلى مخ�طبة مدينة القد�س بع���د عت�ب �سديد له� بقوله: »اأور�صليم، 

اأور�صلي���م ي���ا قاتلة الأنبياء وراجمة المر�صلي���ن اإليها، كم مّرة اأردت اأن اأجمع اأبناءك 

كم���ا تجمع الدجاج���ة فراخها تحت جناحيها، فلم تري���دوا )38( هوذا بيتكم يترك 

لك���م قف���راً )39( فاإّن���ي اأقول لك���م ل ترونني بعد الي���وم حتى تقولوا: تب���ارك الآتي 

.
با�صم الرّب«)1)

)1)    مّتى: 37/23 ـ 39، لوق�: 34/13 ـ 35.
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املفاهيم الرئي�سة

ولد عي�سىQ � وفق� لإنجيلْي مّتى ولوق� � في بيت لحم )على بعد 8 كم من  -

اأور�سليم(، وهي التي ُولد فيه� داود Q قبل حدود 1000 ع�م من الميالد.

طلق عليه بعد ولدته ا�سم ي�سوع، واأبدله اليون�نيون والروم�نيون اإلى ي�سو�س  -
ُ
واأ

)Iesus، Iesous(، وُع���رف في العربية ب��سم عي�س���ى. ولم ترد في الأن�جيل 

اأّية اإ�س�رة اإلى حي�ة الطفولة واأوان ال�سب�ب لعي�سى.

وتدعي الأن�جيل اأن عي�سى Q قد �سرع في التب�سير وهو في الثالثين من  -

عمره، وق�م تعليمه الأ�س��سي على اأمرين:

توبوا، اأي توبوا عن الخطيئة وتوبوا اإلى اهلل.   1

اقبلوا ولية اهلل على حي�تكم )اأي ملكوت اهلل(.   2

اأ�س�رت الأن�جي���ل ب�لدرجة الأ�س��سية اإلى تب�سير الم�سيح Q. وقد ج�ءت  -

اأخب�ر قتله �سلبً� في نه�ية الأن�جيل الأربعة.

نم�ذج من مواقفه الثورية وال�سي��سية: -

اختراق تنظيم�ت العدو.   1

التعميد في الدم.   2

�سليب ال�سه�دة.   3

ال�سيف بدل ال�سالم.   4

الدعوة اإلى الكف�ح الم�سّلح.   5

تحقير الملك.   6

مخ��سمة تّج�ر الدين.   7
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اأ������س�����ئ�����ل�����ة

تحّدث عن �سيرة عي�سىQ وفًق� لم� ورد في الأن�جيل.   1

2   .Qكيف �سورت الأن�جيل نه�ية حي�ة عي�سى

تحّدث عن موقفين من مواقف عي�سىQ الثورية وال�سي��سية.   3
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م���ط���ال���ع���ة

من انجيل متى
ه مخطوبة ليو�سف، وجدت  اأم� ميالد ي�سوع الم�سيح، فهكذا ك�ن. لّم� ك�نت مريم اأمُّ

قب���ل اأن يت�س�كن���� ح�ماًل من روح القد�س )19( وك�ن يو�س���ف زوجه� ب�ّرا، فلم يرد اأن 

ي�سه���ر اأمره����، فعزم على اأن يطّلقه� �سّرا )20( وم� ن���وى ذلك حتى تراءى له مالك 

ال���ّرّب في الحل���م وق�ل له: »ي� يو�سف ب���ن داود، ل تخف اأن ت�أت���ي ب�مراأتك مريم اإلى 

ه ي�سوع، لأّنه هو  ن فيه� هو من روح القد�س )21( و�ستلد ابنً� ف�سِمّ بيت���ك، ف�إّن الذي كوِّ

ال���ذي يخّل�س �سعبه من خط�ي�هم )22( وك�ن ه���ذا كله ليتّم م� ق�ل الّرّب على ل�س�ن 

النبّي: )23( »ه� اإّن العذراء تحمل فتلد ابن� ي�سّمونه عّم�نوئيل« اأي »اهلل معن�« )24( 

فلّم���� ق����م يو�سف من النوم، فعل كم� اأمره مالك ال���ّرّب ف�أتى ب�مراأته اإلى بيته )25( 

.
(1(

على اأّنه لم يعرفه� حتى ولدت ابنً� ف�سّم�ه ي�سوع 

)1)   مّتى : 1 / -18 25 .



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتحّدث عن ر�سل عي�سى والحواريين الثني ع�سر.   1

يتع���ّرف اإلى العه���د القديم والجدي���د ويبّين الفرق    2

بينهم�.

يعّدد الأن�جيل المعتمدة لدى الم�سيحيين.   3

المسيحية - 2 -
)الرّسل واألناجيل(

الدرس العاشر
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الرسل اإلثنا عشر

اخت����ر عي�س���ى الم�سيح Q ف���ي بداية الدع���وة اأتب�ع���ً� ي�ستعي���ن بهم على 

ن�سره����. وقد ُعرف هوؤلء الأتب�ع بتالميذ عي�سى Q، واخت�ر منهم 12 تلميذًا 

، واأطلق عليهم القراآن الكريم ا�سم الحواريين. اأم� اأ�سم�ء ر�سل
(1(

 �سّم�ه���م الر�سل

 فهي ك�لت�لي:
(2(

عي�سى Q الثني ع�سر الذين ورد ذكرهم في الأن�جيل

�سمعون بن يون� )بطر�س(.   1

اندراو�س )�سقيق بطر�س(.   2

يعقوب بن زبدي.   3

يوحّن� )�سقيق يعقوب(.   4

فيليب�س.   5

برتلم�و�س.   6

توم��س.   7

)1)    لوق�: 13/6.
)2)    مّتى: 2/10 ـ 4، مرق�س: 16/3 ـ 19، لوق�: 14/6 ـ 16، اأعم�ل الر�سل: 13/1.
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مّتى الع�س�ر.   8

يعقوب بن حلفي.   9

تّداو�س )يهوذا، �سقيق يعقوب(.   10

�سمعون الغيور.   11

يهوذا الإ�سخريوطي.   12

�صمعون: ُيعدُّ �سمعون من كب�ر الر�سل، وقد اأطلق عليه عي�سى Q ا�سم بطر�س 

)اأي ال�سخ���رة(، لأنه ي�س���ّكل الحجر الأ�س��س للكني�س���ة اأو المجتمع الم�سيحي. ق�سد 

بطر�س - بعد غي�ب عي�سى Q - مدينة روم� ع��سمة اإيط�لي�، ومكث فيه� حتى ُقتل 

على يد نيرون، وقد ح�ز �سريحه الواقع على تّل الف�تيك�ن في روم� اهتم�مً� ملحوظً�، 

واأ�سب���ح من���ذ القدم ق�عدة للك�ثولي���ك. وُتعّد كني�سة القدي�س بطر����س وملحق�ته� من 

ق�سور وحدائق من اأروع الآث�ر الفنّية في الع�لم.

، واأكم���ل اإنجيله وف���ق عقيدة 
(1(

يوحن���ا: اأ�سب���ح يوحّن���� ر�س���وًل في �س���ّن الطفول���ة

الم�سيحيين في نه�ية القرن الأول وهو في �سّن ال�سيخوخة.

مت���ى: قد كتب مّت���ى الر�سول اأحد الأن�جيل، كم� ن�سب بع�س ر�س�ئل العهد الجديد 

اإلى بطر�س ويوحّن� وبقّية الر�سل.

وا من ح���ول عي�سى Q، حينم�  وق���د اأف����دت الأن�جيل ب�أّن جميع الر�س���ل انف�سّ

لق���ي القب�س عليه، وك�ن يهوذا الإ�سخريوطي قد خ����ن الم�سيح من قبل، واأر�سد اإليه 
ُ
اأ

الفّري�سيين والروم�ن، و�سّهل لهم �سلبه، وتق��سى منهم على ذلك اأجرًا.

ولّم���� م�س���ى عي�سى Q، وبغي���ة اإكم�ل عدد الر�س���ل الثني ع�سر، ت���ّم انتخ�ب 

.
(2(

)متي��س( بدًل عن يهوذا الإ�سخريوطي

)1)    مّتى: 18/16 ـ 19، يوحن�: 21/ 15 ـ 19.
)2)    اأعم�ل الر�سل: 15/1 ـ 26.
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بول����س: عل���ى الرغم من اأّن عي�سى Q عّين بطر�س خلفً� له، اإّل اأّن ر�سوًل اآخر 

هو بول�س ح�ز على مك�نة اأف�سل حتى ُعّد الموؤ�س�س الحقيقي للم�سيحية.

وك�ن بول�س الروم�ني الجن�سية من اليهود المتطّرفين الذين ا�سطهدوا الم�سيحيين 

بق�س���وة، ثّم اّدعى اأنه بينم� ك�ن ي�سير في طريقه من مدينة القد�س اإلى دم�سق لإلق�ء 

القب�س على بع�س الم�سيحيين، اآن�س في الطريق نور عي�سى Q، ف�عتنق الم�سيحية 

.
(1(Q ب�أمره

ث���م اأخذ بعد هذا التح���ّول المف�جىء، ف���ي التب�سير ب�لم�سيحي���ة، فتحّمل في هذا 

ال�سبي���ل األوانً� م���ن المحن، وط�ف مدنً� عديدة، ون�س���ر الم�سيحية اإلى �سواحل البحر 

الأبي�س المتو�سط، ووّجه ر�س�ئل اإلى حديثي العهد ب�لم�سيحية، ُنقل بع�سه� في العهد 

الجديد.

وقد اأث����رت الأفك�ر الجديدة التي طرحه� بول�س �سراع���ً� عنيفً� بينه وبين بطر�س 

و�س�ئر الر�سل، وانعك�س ج�نب من هذا ال�سراع في �ِسفر اأعم�ل الر�سل، وفي ر�س�ئله. 

كم���� اأ�س�ر بول�س عند تعداد ف�س�ئله وتذليل���ه للعقب�ت التي واجهته في التب�سير، اأ�س�ر 

اإلى الإخوة الكّذابين، ويريد بهذا ال�سطالح الر�سل الذين خ�لفوا اأفك�ره.

وق���د ج�ء �سرح �سيرة بول�س واأفك�ره ف���ي �سفر اأعم�ل الر�سل وفي ر�س�ئله، وتعّر�س 

 واآخره، ف���ي حين ن�س���ب بع����س الأح�ديث 
(2(

لنتق����د �سدي���د ف���ي اأول اإنجي���ل برن�ب����

 �سالل الم�سيحيين اإلى بول�س )المتوّفى حدود 64 اأو 67 م(. وقد �سردت 
(3(

الإ�سالمية

اأ�سف����ر الر�س���ل وكتبه الموج���ودة �سيرته الذاتي���ة واأفك�ره، ووّجه اإنجي���ل برن�ب� �سه�م 

النق���د والطعن �سوبه، كم���� يعزو بع�س الأح�ديث الإ�سالمية اإ�س���الل الن�س�رى اإليه. 

توفي بول�س كم� يق�ل  في روم� في حدود الأعوام 64 ـ 67، ويذهب الم�سيحيون اإلى اأّن 

)1)    اأعم�ل الر�سل: 1/9 ـ 31.
)2)    ينكر الم�سيحيون اإنجيل برن�ب�.

)3)    راجع بح�ر الأنوار، ج8،�س311.
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ع���ددًا من الر�سل مثل بطر�س وبول�س قد ا�ست�سهدا. هذا ولم تتعّر�س الكتب الت�ريخية 

الم�ستقلة لر�سل عي�سى Q ب�سيء.

الكتاب المقّدس: العهد القديم والجديد

يت�أّل���ف الكت�ب المقّد�س من ق�سمين: العهد القديم، والعهد الجديد. ويرجع �سبب 

هذه الت�سمية –ح�سب الت�سور الم�سيحي- اإلى اأن اهلل اأخذ من الإن�س�ن ميث�قين:

الأول: الميث�ق القديم: ويعود اإلى الأنبي�ء قبل عي�سى الم�سيح Q، وقد بّين فيه 

�سبل النج����ة من خالل الوعد والوعيد والق�نون وال�سريعة. ويعتبر العهد القديم 

ف���ي الحقيق���ة الكت�ب ال�سم����وي لليهود، ويحظ���ى ب�حت���رام الم�سيحيين، الذين 

جعل���وه في بداية كت�بهم المقّد�س. ويعتبر لديهم عهد اهلل الذي اأخذه من الب�سر 

عن طريق الوحي اللفظي.

الثان����ي: الميث�ق الجديد: الذي بداأ بظهور الم�سيح Q، وبّين فيه اأّن النج�ة تكمن 

ف���ي المحّب���ة. ويعتبر لدى الم�سيحيي���ن عهد اهلل الذي اأخذه م���ن الب�سر عن طريق 

الم�سي���ح ل عن طريق الوحي كم� في العهد القديم. وهن� يقول الم�سيحيون: حينم� 

ت���م اإبالغ هذا العهد قبل ع�سرين قرنً� تجلى اهلل ب�سورة الب�سر وحل في اإن�س�ن هو 

عي�س���ى Q. وعل���ى هذا الأ�س�����س ف�لتعبير الرائج بين الن�س����رى هو اأن الكلمة 

�س�رت ج�سم���ً�. وقد ا�سُتّق تعبير الكلمة في الالهوت الم�سيحي من هذا الم�سطلح 

الفل�سفي القديم.

وح�سب عقي���دة الم�سيحيين ف�إّن الهدف من تج�ّس���م اهلل للب�سر لم يكن الحديث 

ع���ن ال�سريع���ة والبحث في الحالل والحرام بل الهدف هو اأن اهلل بعد التج�سم يكون 

قرب�نً� لذنوب الب�سر. وقد اأ�سبحت هذه الم�س�ألة محور الم�سيحية كم� دّل على ذلك 

الت�ريخ.

وق���د ُدّون العهد الجدي���د ب�للغة اليون�ني���ة، وت�سّدرته اأربعة اأن�جي���ل، وتعني كلمة 
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»الإنجيل« اليون�نية: الب�سرى، اأي الب�سرى بقرب ملكوت ال�سموات اأو ب�لميث�ق الجديد. 

وُيع���ّد العهد الجديد الذي يخلو من اأ�سف����ر اأبوكريف� مو�سع اتف�ق جميع الم�سيحيين، 

ثم اأخذت هذه الأ�سف�ر تحظى ب�لقبول تدريجيً� خالل القرون الثالثة الأولى.

والف���رق بين العهد القديم والجديد ه���و اأّن العهد القديم يت�سّمن اأحك�مً� و�سرايع 

واأم���رًا ونهي���ً�، اأي يقول افعل ول تفعل، وهذا ج�ئز وذاك غير ج�ئز، هذا اللحم حالل 

وذاك حرام واأمث�ل ذلك، واأم� العهد الجديد فلم تطرح فيه هذه الم�س�ئل بل طرحت 

م�س�أل���ة العتق�د ب�أّن اهلل ظهر للب�سر بلب��س اإن�س����ن محبة بهم، وبعد تحّمله ل�سنوف 

من العذاب والم�س�ئب قتل �سلبً� من اأجل غفران ذنوب الب�سر.

وي�س���رُّ الم�سيحيون على ع���دم ا�ستعم�ل تعبير »ال�صهيد« و »ال�صه���ادة« ويقولون اإن 

الم�سيح اأ�سبح قرب�نً� وفدى نف�سه لذنوب الب�سر. وقد اقت�سر هذا التعبير على العديد 

.Q من الحواريين مثل بطر�س وبول�س دون اأن ي�سمل عي�سى الم�سيح

أقسام الكتاب المقّدس

لق���د ُترجم الكت�ب المقّد�س اإلى لغ�ت كثيرة من قبل منّظم�ت عديدة اأن�سئت لهذا 

�ّس�ست في لندن 
ُ
الغر����س في جميع اأنح�ء الع�لم، منه� جمعية الكت���ب المقّد�سة التي اأ

ع����م 1804 م، واأن�س�أت له���� فروعً� في اأكثر الدول. ويبلغ مجموع اأ�سف�ر العهد القديم 

والعهد الجديد 66 �ِسفرًا، منه� 39 �ِسفرا تعود للعهد القديم )�سبق الحديث عنه� في 

اليهودية(، و27 �سفرًا تخ�ّس العهد الجديد، الذي يمكن تق�سيمه مو�سوعيً� اإلى اأربعة 

اأق�س�م:

الأن�جيل.   1

اأعم�ل الر�سل.   2

ر�س�ئل الر�سل.   3

الروؤي� والمك��سفة   4
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1 - الأَناجيل:

اأقدمت نخبة كبيرة من تالميذ وحوارّيي عي�سىQ على تدوين �سيرته ودعوته، 

طل���ق على مدّون�تهم فيم� بعد ا�سم الأن�جيل. وقد ن�لت اأربعة منه� اعترافً� ر�سميً�، 
ُ
واأ

. والأن�جيل المعتمدة، هي:
(1(

وُهجرت بقية الأن�جيل

انجيل متى.   1

اإنجيل مرق�س.    2

انجيل لوق�.   3

انجيل يوحن�.   4

ُيذكر اأن م�سّنفي الإنجيلْين الأول والرابع ك�ن� من حوارّيي عي�سىQ، وم�سّنفي 

الإنجيلْي���ن الث�ني والث�لث ك�ن� من حوارّيي حوارّييه Q، وهم اأ�سبه ب�لت�بعين عند 

الم�سلمي���ن. ويغل���ب على الأن�جيل الثالث���ة الأولى ط�بع الن�سج�م فيم���� بينه� وت�سّمى 

ب�لن�جيل الإزائية.

2 - اأعمال الر�صل:

دّون���ت في الق���رن الأول كتب كثيرة عن �سيرة ر�سل الم�سي���حQ، اإّل اأنه لم ُيَقّر 

اإّل واح���د منه�، ُعرف ب�سف���ر اأعم�ل الر�سل الذي دّونه لوق� موؤلِّف ث�لث الأن�جيل حول 

�سيرة الر�سل ول �سيم� بول�س. 

)1)    ل����م يعت����رف الم�سيحي����ون ب�إنجيل برن�ب�، الذي ح�����ز على اهتم�م الم�سلمين، و في����ه ب�س�رات عديدة بظهور 

الر�س����ول الخ�ت����م P � واعتبروه اإنجياًل مجعوًل. قد ورد ا�سم اإنجي����ل برن�ب� في الفهر�ست الذي ن�سره الب�ب� 

جال�سيو�س الأول قبل بعثة النبي محمدP، ولكن الم�سيحيين يزعمون اأّن الإنجيل المذكور قد ُفقد ول �سلة 

ل����ه ب�إنجي����ل برن�ب� الح�لي. ويوجد لدى الم�سيحيي����ن اأي�سً� �سيء مكتوب حظ����ي ب�حترامهم، ُيعرف بر�س�لة 

برن�ب�. ولكن تجدر الإ�س�رة اإلى اأّن الر�س�لة المذكورة هي غير اإنجيل برن�ب�.
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3 - ر�صائل الر�صل:

اكت�سب���ت الر�س�ئل التي وّجهه� بع�س ر�سل الم�سيح اإلى المجتمع�ت والأفراد اأهمية 

ب�لغ���ة، ثّم اأخذت �سيئً� ف�سيئً� طريقه� اإلى العه���د الجديد الذي �سّم 21 ر�س�لة، منه� 

13 ر�س�ل���ة لبول����س وفيه� الإ�س�رة اإل���ى مواعظه ونق��س�ته و�سج�لت���ه، ور�س�لة واحدة 

لمجهول، ور�س�لة اأخرى ليعقوب الذي ك�ن كثير النتق�د لبول�س، وُن�سبت بقية الر�س�ئل 

اإلى بطر�س ويوحن� ويهوذا.

4 - الروؤيا والمكا�صفة:

راجت قب���ل ظهور الم�سيحQ كتب مك��سف�ت عديدة في اأو�س�ط اليهود، واأبرز 

نم���وذج له� هو �سفر داني�ل في العهد القديم. وق���د دّون الم�سيحيون اأ�سف�رًا في �سكل 

روؤي���� اأو ك�س���ف اإلى ج�ن���ب �سي�غة �سف���ر الروؤي� في العه���د القديم بنح���و ين�سجم مع 

اأهدافهم.

وا�ست�أث���رت روؤي���� يوحّن� التي ج�ءت في اآخر العهد الجدي���د ب�هتم�م وا�سع، وجرى 

 Qالتقلي���د الم�سيح���ي على العتق����د ب�أّن يوحّن���� الذي هو اأ�سغ���ر حواريي عي�سى

ل و�سرح روؤي�ه وختمه� ب�نت�س�ر الم�سيحية على قوى ال�سّر. وي�ستمل هذا  �سّنً�، قد ف�سّ

الق�سم على �سفر واحد، هو روؤي� يوحّن� الالهوتي.
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املفاهيم الرئي�سة

اخت����ر عي�س���ى الم�سيح Q ف���ي بداية الدع���وة اأتب�عً� ي�ستعي���ن بهم على  -

ن�سره����، وقد ُعرف ه���وؤلء الأتب�ع بتالميذ عي�س���ىQ، واخت�ر منهم 12 

تلميذًا �سّم�هم الر�سل)1)، واأطلق عليهم القراآن الكريم ا�سم الحواريين.

يعد �سمعون من كب�ر الر�سل، وقد اأطلق عليه عي�سىQ ا�سم بطر�س )اأي  -

ال�سخرة(، لأنه ي�سّكل الحجر الأ�س��س للكني�سة اأو المجتمع الم�سيحي.

وا من ح���ول عي�سىQ، حينم�  - اأف����دت الأن�جيل ب�أّن جمي���ع الر�سل انف�سّ

لق���ي القب�س عليه، وك�ن يهوذا الإ�سخريوطي قد خ�نه من قبل، واأر�سد اإليه 
ُ
اأ

الفّري�سيين والروم�ن، و�سّهل لهم �سلبه، وتق��سى منهم على ذلك اأجرًا.

ك�ن بول����س الروم�ن���ي الجن�سي���ة م���ن اليه���ود المتطّرفي���ن الذي���ن ا�سطهدوا  -

 ،Q الم�سيحيين بق�سوة، ثّم اّدعى اأنه اآن�س في طريقه اإلى دم�سق نور عي�سى

.(2(Q ف�عتنق الم�سيحية ب�أمره

يت�أّلف الكت�ب المقّد�س من ق�سمين: العهد القديم، والعهد الجديد. -

القدي���م،  ويعود اإلى الأنبي����ء قبل عي�سى الم�سيحQ، وق���د بّين فيه �سبل  -

النج�ة من خالل الوعد والوعيد والق�نون وال�سريعة،

العه���د الجديد، الذي بداأ بظهور الم�سي���حQ، وبّين فيه اأن النج�ة تكمن  -

في المحّبة.

)1)    لوق�: 13/6.
)2)    اأعم�ل الر�سل: 1/9 ـ 31.
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يمكن تق�سيم العهد الجديد مو�سوعيً� اإلى اأربعة اأق�س�م: -

الأن�جيل.   1

اأعم�ل الر�سل.   2

ر�س�ئل الر�سل.   3

الروؤي� والمك��سفة.   4

اأ������س�����ئ�����ل�����ة

تكّلم عن بول�س الر�سول.   1

ينق�سم الكت�ب المقّد�س لدى الم�سيحيين اإلى ق�سمين، م� هم�؟ تحّدث عنهم�.   2

م� هي الأن�جيل الأربعة المعتمدة لدى الم�سيحيين؟ اأذكره� وتحّدث عنه�.   3
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م���ط���ال���ع���ة

اهلل وقيصر
قيل اإنه ج�ء في الأن�جيل »اأوكلوا عمل قي�صر لقي�صر وعمل اهلل هلل«. ولكن ينبغي 

اأن ُيعل���م )اأوًل( اأن العب�رة المذكورة في الأن�جيل هي على النحو الت�لي »اأّدوا لقي�صر 

م���ا لقي�ص���ر، وهلل ما هلل «، )ث�نيً�( اأن الكالم المذكور ف�قد الدللة، لأن الم�سيح ق�له 

في ح�ل التقية:

���دوه واأر�صل���وا جوا�صي����س يظه���رون اأنهم من اأهل ال���ورع، لياأخذوه  »)20( فتر�صّ

بكلمة في�صلموه اإلى ق�صاء الحاكم و�صلطته )21( ف�صاألوه: يا معّلم نحن نعلم اأنك 

عل���ى �ص���واب في كالمك وتعليمك ل ُتحابي اأح���داً، بل تعلِّم �صبيل اهلل بالحق )22( 

اأيحّل لنا اأن ندفع الجزية اإلى قي�صر اأم ل؟ )23( ففطن لمكرهم فقال لهم )24( 

اأرون���ي ديناراً! لمن ال�ص���ورة التي عليه والكتابة؟ فقالوا: لقي�صر )25( فقال لهم: 

 .
اأّدوا اإذاً لقي�صر ما لقي�صر، وهلل ما هلل«)1)

وبّي���ن عي�س���ى Q الخطوط العري�س���ة لر�س�لته لم� وعظ من عل���ى �سفح جبل، 

وق�ل كم� في اإنجيل متى:

»)17( ل تظن���وا اأّن���ي جئ���ت لأبط���ل ال�صريع���ة اأو الأنبي���اء، م���ا جئ���ُت لأبط���ل ب���ل 

لأُكم���ل )18( الح���ق اأقول لكم: لن يزول ح���رف اأو نقطة من ال�صريعة حتى يتم كل 

�ص���يء اأو ت���زول ال�صم���اء والأر�س )19( فم���ن خالف و�صّية من اأ�صغ���ر تلك الو�صايا 

وعّل���م النا����س اأن يفعلوا مثله ُعّد ال�صغير في ملكوت ال�صموات واأما الذي يعمل بها 

ويعلِّمه���ا ف���ذاك ُيع���ّد كبيراً في ملك���وت ال�صم���وات.... )38( �صمعتم اأن���ه قيل العين 

بالعين وال�صّن بال�صّن )39( اأما اأنا فاأقول لكم: ل تقاوموا ال�صّرير، بل من َلَطمك 

)1)     لوق�: 21-20/20.
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 .
على خّدك الأيمن فاعر�س له الخر«)1)

وق���د ت�سّور بع�سه���م اأّن معنى العب����رة الآنفة الذكر هو الت�سلي���م والخ�سوع اأم�م 

الظل���م، ولكن ه���ذا الت�سّور � كم� يبدو � بعيد عن ال�سح���ة، ول �سيم� اإذا نظرن� اإليه� 

ب�عتب�ره� موعظة اأخالقية توؤّكد على �سرورة العفو والت�س�مح في الأمور ال�سخ�سية، 

وهي نظير م� ج�ء في القراآن الكريم والأح�ديث الإ�سالمية و�سيرة الأنبي�ء والأولي�ء 

م���ن الت�أكيد عل���ى ال�سبر والعف���و عن المذنبي���ن وال�سالم عليهم وكظ���م الغيظ عن 

اأفع�لهم القبيحة.

)1)  مّتى: 39-17/5.





أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبّين كيفية ت�أ�سي�س الكني�سة.   1

يذكر كيفية انت�س�ر الم�سيحية.   2

يتحّدث عن الكن�ئ�س الم�سيحية الأ�س��سية.   3

المسيحية - 3 -
)تأسيس الكنيسة والفرق(

الدرس الحادي عشر
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تأسيس الكنيسة

عرف���ت الجم�عة الأولى الت���ي ورد ذكره� ف���ي اأ�سف�ر العهد الجديد ب����� »الكني�صة 

الر�صولي���ة«، اأي كني�س���ة الر�سل واأجي�ل الم�سيحيين الأوائ���ل. وتمتّد هذه الحقبة على 

وج���ه التقدير بين �سنة 30 و�سنة 100. وقد و�سف �سفر اأعم�ل الر�سل حي�ة الجم�عة 

الم�سيحية الأولى على الوجه الت�لي:

»كانوا يواظبون على تعليم الر�صل والم�صاركة وك�صر الخبز)43( وا�صتولى الخوف 

على جميع النفو�س لما كان يجري عن اأيدي الر�صل من الأعاجيب والآيات)44( وكان 

جمي���ع الذي���ن اآمنوا جماعة واح���دة، يجعلون كل �صيء م�صت���ركاً  بينهم)45( يبيعون 

اأمالكه���م واأمواله���م، ويتقا�صم���ون الثمن على ق���در احتياج كل منه���م)46( يالزمون 

الهي���كل كل ي���وم بقلب واحد، ويك�صرون الخبز في البيوت، ويتناولون الطعام بابتهاج 

.
و�صالمة قلب )47( ي�صبحون اهلل وينالون حظوة عند ال�صعب كله«)1)

ولكن هذه )الحظوة( تحّولت مع الأي�م اإلى عداوة من جهة اليهود اأوًل ثم من قبل 

المبراطورية الروم�نية.

)1)   اأعم�ل الر�سل:47-42/2.
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ث���م بع���د بعد هذه المرحل���ة انطلقت في اأور�سلي���م وبقي�دة يعق���وب الر�سول )اأحد 

الحواريي���ن الثني ع�سر( جم�عة م�سيحية من اأ�سل يهودي، فكثر عدده� في المدينة 

ثّم في نواحي فل�سطين، كم� انطلق مر�سلون من اأمث�ل بول�س وبرن�ب�، فحملوا الب�س�رة 

اإل���ى غير اليهود. ولقد ق�مت في اأعق�ب ذلك اأولى الأزم�ت التي واجهت الكني�سة، اإذ 

ط���رح هذا ال�سوؤال: هل ينبغ���ي للوثنيين المهتدين اأن ي�سبح���وا اأوًل يهودًا، ويخ�سعوا 

لل�سريعة اليهودية قبل اأن ي�سمح لهم ب�عتن�ق الم�سيحية؟

ك�ن موق���ف بول����س - وقد تبّن�ه اأي�س���ً� بطر�س ويعق���وب -؛ اأن اهلل اأق�م عي�سى من 

الأم���وات، ف�أف�س���ح المج�ل اأم����م زمن جديد للخال����س، وعليه فلم َيُع���د الم�سيحيون 

م�سطّرين اإلى اتب�ع ال�سريعة اليهودية.

ث���ّم اأخ���ذ المهتدون م���ن الوثنية ي���زدادون عددًا بف�س���ل تب�سير الر�س���ل في �س�ئر 

اأنح�ء المبراطورية الروم�ني���ة، فغلب في الكني�سة الم�سيحية العن�سر الآتي من غير 

اليهودي���ة، وتكّون���ت جم�ع�ت �سغيرة م���ن الموؤمنين، توّزعت في م���دن الإمبراطورية 

م���ن �سورية الى م�سر، ف�لأن��سول، ف�ليون�ن، ف�إيط�لي�. وي�سير التقليد اإلى اأّن بطر�س 

اعتبر رئي�سً� لجم�عة الر�سل في اأور�س�ليم اأوًل ثم في اأنط�كية، واأخيرًا في روم� حيث 

اأعدم في اأي�م نيرون.

أسباب انتشار المسيحية

ثّم���ة ع�مالن رئي�سي�ن يوؤّثران في نمو وانت�س����ر اأي دين: اأحدهم�: تحّمل ال�سغوط 

والم�س�عب في �سبيله، والث�ني: التبليغ، ف�لدين اإذا اأهمل يموت.

وق���د تعّر�س الم�سيحيون طيل���ة 300 �سنة من ظهور الم�سيحية اإل���ى األوان من المحن 

وال�سطه�د، وقّدموا �سح�ي� كثيرة في هذا ال�سبيل، اإل اإّن ازدي�د عددهم في الإمبراطورية 

الروم�ني���ة اأّدى اإل���ى العتراف بهذا الدي���ن ر�سميً� في الن�سف الول م���ن القرن الرابع، 

وعلى اإثر الع�مل الث�ني، اأي التبليغ والتب�سير، اأخذ ينت�سر في اأرج�ء وا�سعة من الع�لم.
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اإّن بع����س الأدي�ن مثل اليهودية تفتقر اإلى التبلي���غ، اإيم�نً� منه� ب�أّن كثرة الأتب�ع ل 

يع���ّزز كي�نه�، بينم� اأولت اأدي�ن اأخرى ك�لإ�س���الم والم�سيحية اهتم�مً� كبيرًا ب�لتبليغ، 

ف�لوف���ود والهيئ�ت التب�سيري���ة الم�سيحية بعثت قديمً� اإلى معظ���م اأرج�ء الع�لم لن�سر 

الدي���ن الم�سيحي. وفي القرون الأخي���رة وعلى اإثر ازده�ر الح�س����رة الغربية وظهور 

ال�ستعم�ر والغزو الثق�في اأخذت الم�سيحية تنت�سر في ال�سرق اأي�سً�.

ظهور الجدل الكالمي

انت�سرت الم�سيحية في اأرج�ء المبراطورية الروم�نية، واأخذ المفّكرون ي�ستعملون 

الم�سطلح����ت الفل�سفية والمف�هيم ال�س�ئدة ف���ي اأّي�مهم للتعبير عن العالقة الق�ئمة 

بين اهلل وعي�سى، وبهذه الطريقة تبلور علم الالهوت الم�سيحي.

 .Q بع�س الم�سيحيين الأوائل ت�أّثروا ب�لأفك�ر الغنو�سية، ف�أنكروا اإن�س�نية عي�سى

. واإلى ج�نب 
ّ

وك�ن الغنو�سي���ون يعدون ع�سيىQ مالكً� حمل مع���ه معرفة �سرية هلل

ه���وؤلء، ق�م الظ�هريون فق�لوا اإّن عي�س���ى ظهر فقط بمظهر الب�سر، ولم يكن له ج�سم 

ب�سري، ولم يمت على ال�سليب. اأم� الكن�ئ�س الم�سيحية، فقد �سجبت في القرن الث�ني 

.Q تع�ليم الغنو�سيين والظ�هريين، واأكدت على حقيقة الإن�س�نية في عي�سى

المسيحية في روما

لم���� ا�ستق�مت الكن�ئ�س، نه�س الأ�س�قف���ة ب�أعب�ء كل كني�سة من الكن�ئ�س المحّلية، 

يع�ونهم ف���ي ذلك الق�ّسي�سون، واهتم ال�سم�م�سة ب�س���وؤون العجزة والب�ئ�سين، وقّدموا 

األوان���ً� من اأعم�ل البّر والإح�س�ن. وظهر في المجتم���ع الم�سيحي ب�لإ�س�فة اإلى هوؤلء 

اأف���راد ذوو مواه���ب خ��سة م���ن مب�سرين ودع����ة ومعلمي���ن، ق�موا بخدم���ة الكني�سة 

وتر�سيخه� اأي�سً�، وك�ن البع�س منهم يدعي اأنه يتحّدث ب�إله�م من روح اهلل...

اأم���� موقف ال�سلط�ت الروم�نية من الكني�س���ة، فك�ن مت�س�محً� في بع�س الأحي�ن، 
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ولك���ن غ�لبً� م���� لج�أ ال���ولة اإلى ا�سطه����د الأتب�ع وقت���ل الكثيرين منه���م، بم� فيهم 

بطر�س وبول�س. ومع مرور الزمن بداأت بع�س المراكز كروم� واأور�سليم والإ�سكندرية 

واأنط�كي���ة تكت�سب اأهمي���ة خ��سة وقدرة متمّي���زة. وك�ن لهذه الم���دن الأربع بط�ركة 

يرعون �سوؤونه�. كم� اأن�سئت في من�طقهم مق�طع�ت عرفت ب��سم »الأبر�صيات« يتولى 

اأموره� الأ�س�قفة.

ولم���� بنى ق�سطنطي���ن ع��سمته الجدي���دة الق�سطنطينية )اإ�سطنب���ول( في القرن 

الرابع، اأ�سبحت هذه المدينة من المراكز اله�ّمة التي يرعى كني�سته� اأحد البط�ركة.

وق���د تح���ّول الم�سيحي���ون في اأي����م ق�سطنطي���ن )المتوّفى 337 م( م���ن مجموعة 

ت�سطهده� �سلط�ت المبراطورية الروم�نية اإلى كي�ن ذي �س�أن عبر العتراف الر�سمي 

ب�لكني�سة، الأمر الذي اأ�سفر عن تحّولت كبيرة في حي�ته�، ففي ظل المبراطوريتين 

البيزنطي���ة والروم�ني���ة اأ�سب���ح اأغل���ب الن�����س ب��ستثن�ء اليه���ود م�سيحيي���ن. ولم� تّم 

الن�سق�ق بين الكن�ئ�س ال�سرقية والغربية، ف�إن كاًل من الج�نبين اتخذ اأ�سلوبً� م�ستقاًل 

في المرا�سم العب�دية والفل�سفية والالهوتية.

ولّم���� ظهر الإ�سالم في �سبه الجزي���رة العربية في اأوائل الق���رن ال�س�بع الميالدي 

وراح ال���ولة الم�سلمون يديرون �سوؤون المن�طق التي �سبق اأن ك�نت م�سيحية في م�سر 

وب���الد ال�س����م وم� بين النهرين و�سم����ل اإفريقي�، ا�سطّر الم�سيحي���ون اإلى اأن ي�أخذوا 

بعي���ن العتب�ر الإ�سالم دين���ً� والم�سلمين رف�قً� في الإيم�ن والمواطنة ل بل حّك�مً� في 

بع�س الأحي�ن.

وف���ي الق���رن الح����دي ع�سر وحت���ى الث�لث ع�س���ر �سّنت ال���دول الأوروبّي���ة الحروب 

ال�سليبي���ة، فك�ن من اآث�ره� الع���داء والتوّج�س الذي ا�ستمّر اإلى اليوم ل بين الم�سلمين 

والم�سيحيين فح�سب، بل بين م�سيحيي غرب اأوروّب� وم�سيحيي الدي�ر البيزنطية اأي�سً�.

وك�ن لأعم����ل التدمي���ر والتنكي���ل والتقتيل التي م�ر�سه���� ال�سليبيون في هجومهم 
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عل���ى القد����س 1099م والق�سطنطيني���ة 1024م اأ�س���واأ الأثر �سواء عن���د الم�سلمين اأو 

الم�سيحيين ال�سرقيين.

البابوات

م���� اإن اعتنق ق�سطنطين قي�سر الروم الم�سيحية في مطلع القرن الرابع الميالدي، 

حت���ى اأخذ نف���وذ الكني�سة يت�س�عد ب�لتدريج، وب���داأ تدّخله� في ال�سي��س���ة ي�أخذ منحًى 

�سعوديً�. وفي ع����م 800 م، تّوج الب�ب� زعيم الم�سيحيين �س�رلم�ن ملك فرن�س�، فك�نت 

هذه الخطوة بداية لت�أ�سي�س المبراطورية الروم�نية المقّد�سة. ومنذ ذلك الحين اأ�سبح 

تدّخل رج�ل الدين الم�سيحي في ال�سي��سة اأمرًا علنيً�. اأعقبه اندلع الحروب ال�سليبية 

واإن�س�ء مح�كم التفتي�س، وا�ستمر ذلك التدّخل اإلى ع�م 1806 م، حيث اأعلن فيه ر�سميً� 

عن اإنه�ء تدّخل الكني�سة في ال�سوؤون ال�سي��سية.

وق���د لّقب زعم�ء الدين بلقب الأب خالفً� لو�سي���ة الم�سيح Q، كم� راج بينهم 

من��سب واألق�ب اأخرى، نظير الأ�سقف، والقدي�س، وك�ن يطلق على اأ�سقف مدينة روم� 

ب�ب��س، والتي تعني »الأب« ب�ليون�نية، والب�ب� »pape« ب�لفرن�سية. 

وق���د توّلى اأكثر م���ن 260 ب�ب� زع�مة الم�سيحية الك�ثوليكي���ة. المن�سب الب�بوي ل 

يتحّدد بزمن معّين، ف�إذا توفي الب�ب� يقوم كب�ر الأ�س�قفة )الكردين�لت( بعقد جل�س�ت 

ف���ي الف�تيك�ن لنتخ�ب ب�ب جديد، ويتب�دلون النظر فيم� بينهم، ف�إن اكتمل الن�س�ب 

لنتخ����ب الب�ب� يحرقون اأوراق الت�سويت مع التب���ن في مداخن خ��سة حتى يت�س�عد 

دخ����ن اأبي�س اإيذانً� ب�نتخ�ب ب�ب� جديد، ثم يعقب ذلك ظهور اأحد الكردين�لت اأم�م 

الم���الأ في �سرفة، ويق���راأ هذه الجملة ب�للغ���ة الالتيني���ة »Habemus Papam« وتعني 

لدين���� ب�ب�، ثم يقوم بتعريف الب�ب� الجديد، عندئذ يخ���رج الب�ب� المنتخب اإلى المالأ 

ويق���وم بتحيته���م، واإن لم يكتمل الن�س�ب الالزم ف�إّنه���م يحرقون اأوراق الت�سويت مع 

العل���ف في مدخنة خ��س���ة ليت�س�عد دخ����ن ر�س��سي كتعبير عن ع���دم التوافق على 
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ب�ب���� معين حتى الآن. وك�ن الب�بوات منذ األف ع�م يغّيرون اأ�سم�ءهم عندم� يت�سّدون 

طلق ا�سم يوحن� على 23 من الب�بوات وبول�س على 6 منهم على 
ُ
لمن�س���ب الب�ب�، فقد اأ

�سبيل المث�ل.

سائر األنظمة المسيحية

انق�سم���ت الأمبراطورية الروم�نية من���ذ ع�م 395م اإلى غربي���ة وع��سمته� روم�، 

و�سرقية وع��سمته� الق�سطنطينية، التي �سقطت اأم�م �سرب�ت الخليفة العثم�ني محمد 

الف�ت���ح ع�م 1453م. وك�ن���ت الأمبراطوري���ة ال�سرقية خ�سمً� عني���دًا لالمبراطورية 

الغربية الت���ي يتزعمه� الب�ب�. ه���ذه المخ��سمة انتهت بظهور الكني�س���ة الأرثوذك�سية 

ع����م 1054م. ويدور محور النزاع م���ع الكني�سة الك�ثوليكية ح���ول م�س�ألة الزع�مة اإذ 

ل���م ين�سع الأرثوذك�س لزع�مة اأ�سقف روم���� كزع�مة موحدة للم�سيحيين، بل اعتقدوا 

بتعدد الزع�م�ت.

واأم� الكني�سة النجليزية ف�إنه� ان�سقت عن الكني�سة الك�ثوليكية ع�م 1535م برغبة 

م���ن الملك هن���ري الث�من وبع�س ال��أ�س�قفة، واأ�سبح المل���ك يتمتع ب�أعلى �سلطة دينية 

ودنيوية. وك�ن هنري الث�م���ن موؤ�س�س الكني�سة النكليك�نية ملكً� واأ�سقفً� اأعظَم، ولكن 

خلف����ءه فو�س���وا اأمر الزع�مة الدينية اإل���ى اأ�سقف اآخر انطالقً� م���ن �سلطة الأ�س�قفة 

الدينية العلي�.

الفرق المسيحية

دة، ك�ن بع�سه� قديمً�  ظه���رت في الم�سيحية ك�س�ئ���ر الأدي�ن فرق ومذاهب متع���دِّ

رًا ن�سبيً�. وكثر اأتب�ع بع�س منه� وقّل اأتب�ع بع�س اآخر. وبع�سه� الآخر مت�أخِّ

ويطلق الم�سيحيون على الفرقة ا�سم الكني�سة، وثّمة ثالث فرق اأو كن�ئ�س كبرى في 

الم�سيحي���ة اإلى ج�نب فرق �سغيرة، والخت���الف بين بع�سه� ك�لك�ثوليك والرثوذك�س 
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جزئ���ي للغ�ية، وبين بع�سه� الآخر، ك�لك�ثولي���ك والبروت�ست�نت كبير. وفيم� يلي ن�سير 

اإلى الفرق اأو الكن�ئ�س الثالث الكبرى في الم�سيحية:

1. الكني�صة الكاثوليكية:

وه���ي قديم���ة للغ�ية، يع���ود ت�ريخه���� اإلى ع�س���ر الحواريين اأي نح���و 2000 �سنة. 

وللك�ثولي���ك رئي�س روحي واحد هو الب�ب���� )pape( اأي الأب. وظهرت لهم منذ تب�سير 

ر�س���ل عي�سى Q خم�س كن�ئ�س كب���رى اأقيمت في كل من: اأور�سلي���م والإ�سكندرية 

واأنط�كية والق�سطنطينية وروم�.

وقد ت���ّم ت�أ�سي�س كني�سة روم� على يد بطر�س، وتزّعمه���� بول�س لبرهة من الزم�ن. 

وق���د اعتب���رت كني�سة روم� نف�سه� اأف�س���ل من �س�ئر الكن�ئ�س. وب�لفع���ل اأ�سبح تفّوقه� 

اأم���رًا وا�سحً�. وللكني�سة الك�ثوليكية اأ�سق���ف اأعظم هو الب�ب�، يق�سي في الخ�سوم�ت 

والمرافع�ت التي تجري بين الكن�ئ�س، وي�سّلم اإلى راأيه وفتواه. وك�ن يطلق على اأ�س�قفة 

الكن�ئ����س الخم�س الآنفة الذكر- وقبل انتق�ل كر�سي المبراطورية اإلى بيزنطة- ا�سم 

بطري���رك. اإّل اأّن اأ�سقف روم� لم يرت�س هذا اللقب، واكتفى بعنوان الب�ب� ك�متي�ز له. 

ي�س�ر اإلى اأّن معنى الك�ثوليكية )Catholic( في اللغة اليون�نية: الج�مع.

2. الكني�صة الأرثوذك�صية:

ظهرت هذه الفرقة قبل األف �سنة، وهي ل تختلف في عق�ئده� عن فرقة الك�ثوليك، 

غي���ر اأنه� ل تعترف ب�سلطة روحية واحدة، ب���ل تذهب اإلى اأّن اأ�سقف روم� )الب�ب�( هو 

ك�س�ئر الزعم�ء الروحيين.

وت�س���ّم الكن�ئ����س الأرثوذك�سي���ة البطريركي�ت الأرب���ع القديم���ة: الق�سطنطينية، 

والإ�سكندري���ة، واأنط�كي���ة، واأور�سلي���م اإل���ى ج�نب البطريركي����ت الحديث���ة: رو�سي�، 

الأرثوذك�سي���ة  الكن�ئ����س  ع���ن  وبلغ�ري����، وجيورجي����، ف�س���اًل  و�سربي����، وروم�ني����، 
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 ف���ي قبر����س واليون����ن، والجمهوريتي���ن الت�سيكي���ة وال�سلوف�كي���ة، وبولوني���� واألب�ني�.

وين�س���وي الم�سيحيون الأرمن ف���ي عداد الأرثوذك�س في العق�ئ���د. وك�نت اأرميني� اأول 

ر ملكه� »تريدات  دولة ف���ي الت�ريخ تعتنق الم�سيحية دينً� ر�سميً� له�، وذل���ك لم� تن�سّ

الثان���ي« �سن���ة 301 م، عل���ى ي���د القّدي����س غريغوريو����س المن���ّور. ولم ُتقب���ل الكني�سة 

، لذا فهي لي�س���ت متح���دة ب�لكن�ئ����س الك�ثوليكية اأو 
(1(

الأرمني���ة بمجم���ع خلقيدوني���ة

 الأرثوذك�سية. والزعيم الروحي لتلك الكني�سة هو ك�ثوليكو�س )ج�ثليق( اإْت�سِميَدزين.

ويختلف الأرثوذك�س عن الك�ثوليك في بع�س الم�س�ئل الكالمية، فهم يعتقدون مثاًل اأّن 

روح القد�س �س�در عن الأب فقط، في حين يعتقد الك�ثوليك والبروت�ست�نت اأنه �س�در 

ع���ن الأب والبن معً�. وينكر الأرثوذك�س وج���ود الَمْطَهر، وهو مك�ن تطهر الأنف�س فيه 

بعد الموت. وي�س�ر اإلى اأن معنى اأرثوذك�س )Orthodox( في اللغة اليون�نية: الم�ستقيم 

الراأي.

3. الكني�صة البروت�صتانتية:

منذ حوالي 500 �سنة وحّتى اليوم، برزت في الم�سيحية فرق بروت�ست�نتية ل ح�سر 

له�. والكني�سة البروت�ست�نتية ل تعترف بزع�مة روحية ومركزية، ول تقيم وزنً� للرهبنة، 

وترف����س عق�ئد الفرق الأخرى. وتوؤم���ن بم�سيحية معّراة منه�، كم� اأنه� ح�فظت على 

 )Protestant( عق�ئ���د غير عقالني���ة ك�لتثليث والفداء. ي�س����ر اإلى اأن البروت�ست�ن���ت

ا�سطالح فرن�سي م�ستّق من الالتينية، معن�ه: المحتج.

   (1(
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املفاهيم الرئي�سة

ثّم���ة ع�م���الن رئي�سي�ن يوؤّثران ف���ي نمو وانت�س����ر اأي دي���ن: اأحدهم�: تحّمل  -

ال�سغوط والم�س�عب في �سبيله، والث�ني: التبليغ، ف�لدين اإذا اأهمل يموت

تعّر�س الم�سيحيون طيلة 300 �سنة من ظهور الم�سيحية اإلى األوان من المحن  -

وال�سطه����د، وقّدموا �سح�ي� كثيرة في هذا ال�سبي���ل، اإّل اإّن ازدي�د عددهم 

في الإمبراطورية الروم�نية اأّدى اإلى العتراف بهذا الدين ر�سميً�.

انت�س���رت الم�سيحية ف���ي اأرج����ء المبراطورية الروم�نية، واأخ���ذ المفّكرون  -

ي�ستعمل���ون الم�سطلح�ت الفل�سفية والمف�هيم ال�س�ئدة ف���ي اأّي�مهم للتعبير 

.Qعن العالقة الق�ئمة بين اهلل وعي�سى

ك�ن موق���ف ال�سلط�ت الروم�نية من الكني�س���ة، مت�س�محً� في بع�س الأحي�ن،  -

ولك���ن غ�لبً� م���� لج�أ الولة اإلى ا�سطه����د الأتب�ع وقت���ل الكثيرين منهم، بم� 

فيهم بطر�س وبول�س.

انق�سم���ت الأمبراطوري���ة الروم�نية منذ ع����م 395م اإلى غربي���ة وع��سمته�  -

روم�، و�سرقية وع��سمته� الق�سطنطينية

الكن�ئ����س الثالث الكبرى ف���ي الم�سيحية ه���ي: الك�ثوليكي���ة، الأرثوذك�سية،  -

البروت�ست�نتية.

الكني�س���ة الك�ثوليكية: هي قديمة للغ�ية، يعود ت�ريخه� الى ع�سر الحواريين  -

)اي نحو 2000 �سنة(.

الكني�سة الأرثوذك�سية: ظه���رت هذه الفرقة قبل األف �سنة، وهي ل تختلف  -

ف���ي عق�ئده� ع���ن فرقة الك�ثولي���ك، غير اأنه���� ل تعت���رف ب�سلطة روحية 

واحدة.



164

ن
يا

د
لأ

� 
يف

 �
�

و
ر
د

الكني�س���ة البروت�ست�نتي���ة: ل تعترف بزع�مة روحية ومركزي���ة، ول تقيم وزنً�  -

للرهبنة، وترف�س عق�ئد الفرق الأخرى.

اأ������س�����ئ�����ل�����ة

م� هي اأ�سب�ب انت�س�ر الم�سيحية؟   1

تحّدث عن و�سع الم�سيحية في روم�.   2

هن�ك ثالث كن�ئ�س لدى الم�سيحيين، عدّده� وتحّدث عن واحدة منه�.   3



165

ا
اد
اد

اد
 
ح
 
ة
 
ّ

م

م���ط���ال���ع���ة

النزاع على منصب البابا والحد من صالحياته
ف���ي ع�م 1309 م، انتقل الكر�س���ي الب�بوي من روم� ب�إيط�لي���� اإلى مدينة افينيون 

بفرن�س���� اإثر ال�سغوط الت���ي م�ر�سه� المبراط���ور فيليب الرابع. وا�ستم���ّر هذاالو�سع 

حت���ى ع�م 1377م، اأي م� يقرب م���ن �سبعين ع�مً�. واأطلق على ه���ذه الحقبة الجالء 

 الب�بلي للب�ب�وات، ت�سبيهً� له� بجالء اليهود الى ب�بل في القرن ال�س�د�س قبل الميالد.

اأفيني���ون  ب�ب����وات  ذل���ك  ع�ر����س  روم����،  اإل���ى  الب�ب���وي  الكر�س���ي  اأعي���د  ولم���� 

لالن�سق����ق  بداي���ة  الأم���ر  ه���ذا  ف���ك�ن  مدينته���م،  ف���ي  اإبق�ئ���ه  عل���ى  واأ�س���ّروا 

1417م. ع����م  اأي حت���ى  �سن���ة،  اأربعي���ن  ودام  1377م،  ع����م  ب���رز  ال���ذي   الكبي���ر 

وف���ي مطلع الق���رن الخ�م�س ع�سر ا�ستد الن���زاع على الكر�سي الب�ب���وي بين ثالثة من 

الب�ب����وات، وهم: غريغوري�س الث�ني ع�سر ب�ب� روم����، ومع�ر�سه بنديكت�س الث�لث ب�ب� 

اأفيني���ون، وج����ن الث�لث والع�سرون مر�ّس���ح المبراطور. وبهذا واجه���ت الكني�سة وفي 

وق���ت واحد نزاعً� بين الب�ب�وات المذكورين الذين اّدعى كل واحد منهم اأّن الحّق اإلى 

ج�نبه. ولأجل بحث هذه الم�س�ألة وم�س�ئل اأخرى تّم ت�سكيل مجمع كون�ست�ن�س )1414 

ـ 1418 م( ال���ذي تقّرر فيه عزل الب�ب����وات الثالثة، وتعيين الب�ب� مرتين�س الخ�م�س، 

َع حّد لالن�سق�ق المذكور. وبهذا الإجراء ُو�سِ

وفي القرن ال�س�د�س ع�سر الميالدي بحث نيكول م�كي� فيلي )1469ـ  1500م( في 

كت�به »الأمير« المع�يير الالزم توّفره� في الح�كم المقتدر، واأو�سى اأ�سح�ب النفوذ 

ب�سرورة طم�س القيم الأخالقية في �سبيل الو�سول اإلى الحكم، تطبيقً� لمبداأ: »الغاية 

تبّرر الو�صيلة«.
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وف���ي الق���رن ال�س�بع ع�س���ر، كتب توم��س ه�ب���ز يقول: ل يجب الح���د من �سالحية 

الح�ك���م وقدرت���ه، لأنه� ن�س�أت من عق���د اجتم�عي، وبن�ًء على ذلك ف����إّن من واجب�ت 

الحكومة توفي���ر الأمن الجتم�عي وال�ستج�بة لمط�ل���ب ال�سعب. واأّكد جون لك على 

هذا المو�سوع بقوله: اإذا تن�سلت حكومة م� من الوعود التي قطعته� على نف�سه� قب�ل 

ال�سعب فال بد من تنحيته� عن الحكم.

وفي اأواخر القرن الث�من ع�سر، وبعد �سنوات من الهدوء، اآل النفوذ ال�سي��سي للب�ب� 

اإل���ى ال�سعف، حيث عمد ملوك فرن�س� وايط�لي� وبموافق���ة الراأي الع�م اإلى ال�ستيالء 

ب�لق���وة عل���ى ق�سور واأم���الك الب�ب���� وم�س�درته�، وبذل���ك قّو�سوا النف���وذ ال�سي��سي 

للكر�سي الب�بوي، واأط�حوا به.

اإّن اخ�س����ع الب�ب����وات لهذا الو�سع لم يك���ن ب�لأمر الهّين، ولهذا اأع����دت اإيط�لي� 

طبقً� لق�نون ال�سم�ن�ت ال�س�در في 18 اأكتوبر عددًا من ق�سور الب�ب�، ومنحته قدرة 

�سي��سي���ة محدودة، اإّل اأن الب�ب� لم يوافق عل���ى الق�نون المذكور، الأمر الذي اأّدى اإلى 

قط���ع العالق�ت الدبلوم��سي���ة بين الف�تيك�ن واإيط�لي�، وا�ستم���رت القطيعة 60 ع�مً�. 

واأخي���رًا وبع���د مح�دث�ت طويل���ة ا�ستغرقت 3 �سن���وات، تّم عقد مع�ه���دة لتران )11 

�سب����ط 1929 م(، اّلتي حّل���ت فيه� م�س�ألة روم�، وفي ع����م 1984 م، تّم التوقيع على 

مع�هدة جديدة بين الطرفين كبديلة عن مع�هدة لتران.



أهداف الدرس

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يبّين معنى الالهوت الم�سيحي.   1

يتحّدث عن الأ�سرار ال�سبعة.   2

ي�س���رح معن���ى التعمي���د والدرج����ت المقّد�سة لدى    3

الم�سيحيين.

الدرس الثاني عشر

المسيحية - 4 -
)العقائد(
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الالهوت

يق�س���د الم�سيحي���ون بعل���م الاله���وت )اأو الاله���وت اخت�س����رًا(، �س�ئ���ر مظ�هر 

اجته�داته���م الفكري���ة لفه���م اإيم�نه���م. ويوؤّكد الالهوتي���ون الأرثوذك�س عل���ى اأنهم ل 

يعرف���ون عن اهلل عّز وجّل اإّل م� اأوح�ه لهم ه���و نف�سه. وعليه فعلم الالهوت على وجه 

الدقة هو علم الوحي. وهو ي�سمل لدى الم�سيحيين مج�ًل من الدرا�س�ت الدينية اأو�سع 

من مج�ل الكالم في التج�ه الإ�سالمي.

اإّن الم�سيحي���ة تح����ول اأن تن�أى بنف�سه� عن و�سمة ال�سرك، واإذا م� وجدت عب�رات 

ل تلي���ق ب�لذات الإلهية المقّد�سة في م�س�درهم الديني���ة القديمة ك�لتوراة والإنجيل، 

ف�إّنهم يح�ولون تبريره� اأو �سرف الألف�ظ عن مع�نيه� الظ�هرة.

ومن جملة الأمور التي تدخل في حدود البحث عن الإِلهي�ت المو�سوع�ت الت�لية:

الدرا�س�ت المرتبطة بتعليم الكت�ب المقّد�س. -

الجته�دات لفهم مجموع الحق�ئق في �سوء التع�ليم الم�سيحية. -

التطّورات الت�ريخية في �سيغ التعبير عن الإيم�ن الم�سيحي على مر الع�سور. -

�سي�نة م� نعرفه عن اهلل بوا�سطة العقل وحّد العقل. -
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تبي�ن معنى القدا�سة الم�سيحية وطرق الو�سول اليه�. -

مب�دىء الأخالقي�ت، وتطبيق التع�ليم الم�سيحية عمليً� في حي�ة الم�سيحيين. -

والم�سيحي���ة تح�ول اأن تن����أى بنف�سه� عن و�سمة ال�س���رك، واإذا م� وجدت عب�رات 

ل تلي���ق ب�لذات الإلهية المقّد�سة في م�س�درهم الديني���ة القديمة ك�لتوراة والإنجيل، 

ف�إّنهم يح�ولون تبريره� اأو �سرف الألف�ظ عن مع�نيه� الظ�هرة.

خلفيات العقائد المسيحية

لحظ المفّكرون الغربيون في القرون الأخيرة اأّن ثّمة ت�س�بهً� عجيبً� بين الم�سيحية 

والأدي����ن الهندي���ة، وراأوا اأّن كثي���رًا م���ن عق�ئ���د الم�سيحية ك�لتثليت والف���داء وق�سة 

ال�سل���ب هي بعينه� موج���ودة في الأدي�ن الوثنية دون اأن يك���ون له� جذور ت�ريخية في 

عق�ئد بني اإ�سرائيل.

ومّم���� زاد في حيرتهم وده�ستهم اأنهم عث���روا على جمل في الإنجيل ت�سبه الى حد 

كبي���ر جماًل في كت���ب الهندو�س والبوذيين، كم���� اأّن بع�س الألق�ب الت���ي اأطلقت على 

الم�سي���ح مث���ل حمل اهلل، واب���ن اهلل، والف�دي وغيره� ك�نت تطلق عل���ى غيره في تلك 

الأديان.

وعلى �سوء ذلك اأّكدوا ه���ذه الحقيقة، وهي اأّن العق�ئد وال�سطالح�ت الم�سيحية 

ف���ي هذا الب�ب قد اقتب�ست من اأدي�ن اأخرى، ب�عتب�ر اأّن جذوره� الت�ريخية اأقدم من 

الم�سيحية بمراحل.

 Q وق���د راجت العقيدة الم�سيحية ف���ي اأو�س�ط الوثنيين حينم���� ن�دت بعي�سى

ك�إل���ه منقذ. وهذه العقي���دة توائم تم�مً� م���� �سبقه� من اأدي�ن خرافي���ة ل �سيم� دي�نة 

ميت���را، فكم� يحتفل ف���ي 25 ك�نون الأول )النق���الب ال�ستوي( بذك���رى مولد ميترا، 

ف����إن الم�سيحيين يحتفلون فيه بذكرى مول���د الم�سيح Q، وحتى يوم ال�سبت الذي 

ه���و �س�بع الأي�م لدى اليه���ود والذي حظي في �سريعة مو�سى )الت���وراة( بتقدي�س اهلل 
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�سبح�نه، قد تّم ا�ستبداله بيوم الأحد نتيجة الت�أّثر ب�لأفك�ر الميترائية التي تذهب اإلى 

اعتب����ر اليوم الأول )الأحد( ي���وم ال�سم�س الف�تح. وفي زمن انت�س�ر الم�سيحية لم يبق 

�سق���ع في حو����س البحر المتو�سط اإّل وراج فيه التفكير ب�لأم العذراء وابنه� الذي قتل 

تكفي���رًا عن خط�ي���� الب�سر، واقتب�س ب�أ�سلوب م�هر من اأ�سط���ورة اإلهة الأر�س العذراء 

ونجله� ف�كهة الأر�س الذي يخرج اإلى الدني� لكي يموت ثم يتحول في التراب اإلى بذر 

للف�كهة الق�دمة، وتبداأ عنده� دورة جديدة.

وف���ي الم�سيحية طقو�س غلب عليه� الط�بع الم�سيحي على الرغم من اقتب��سه� من 

اأدي����ن قديمة، ك�لع�س�ء الرّب�ن���ي المقتب�س من دي�نة ميترا ثّم دمج ب�لع�س�ء الم�سيحي 

الفل�سطيني. 

واإّن ثّم���ة ع�م���اًل رئي�سً� رّجح كف���ة العتق�د ب�لم�سيح الف�دي عن���د الم�سيحية على 

�س�ئ���ر الأدي����ن التي توؤمن ب�لفداء، وه���و بول�س، ذلك القدي����س اليهودي الذي ظهرت 

براعته في تقريب بع�س هذه الأفك�ر اإلى الم�سيحية. وهو اأول من احت�سن فكرة توثيق 

ال�سل���ة بين ا�سرائيل ومعبد اأثين�، ومعبد اأور�سليم بمذبح ميترا، ويهوه اإله الإ�سينيين 

.(1(
ب�لإله المجهول لتل اأورب�غو�س

تج���در الإ�س����رة اإلى اأّنه ف���ي ع����م 1947 اكت�سفت طوامير في �سح����ري فل�سطين 

وف���ي مغ�رات �س�حل البحر المّي���ت، اأّدت اإلى ن�سوء حركة فكرية حول الم�سيحية، فقد 

ا�ستمل���ت تل���ك الطوامير على مق�طع م���ن الكت�ب المقّد�س والتف��سي���ر والأدعية يعود 

ت�ريخه���� اإل���ى م� قبل 2000 �سن���ة، اأي اإلى ع�سر الم�سي���ح Q تقريبً�. وقد ذهب 

العلم�ء بعد مط�لعة تلك الطوامير اإلى اأّنه� تتعّلق بفرقة الأ�سينيين، التي مّرت الإ�س�رة 

اإليه���� في مبحث اليهودية، والذين غلبت عليه���م حي�ة الت�سّحر، وراجت بينهم اأفك�ر 

عرف�نية، وا�ستبّد بهم ال�سوق لروؤية م�سيح بني اإ�سرائيل، وقد اأودعوا كتبهم في جرار، 

(1(  Davies, A.poweII, The Meaning of the Dead Sea: New york, New American Library, 
1956, pp. 8991 . Scorlls
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واأخفوه� في مغ�رات ب�لقرب من البحر المّيت ثم ُجهل م�سيره� وانقطعت اأخب�ره�.

اإّن ك�س���ف هذه الطوامير انعك�س ب�سكل عجيب على المح�فل العلمية في الع�لم ول 

�سيم���� بع���د اأن اأثبتت التج�رب اأنه� �سحيحة ومعتبرة ولي�س���ت مزيفة كم� ت�سّور ذلك 

بع�سهم في بداية الأمر. حتى ق�ل بع�س العلم�ء: اإّن الطوامير المكت�سفة �ستغّير روؤيتن� 

 .
(1(

العلمية تج�ه الم�سيح Q وبداية الم�سيحية

ألوهية المسيح في األناجيل

 اأطل���ق )اب���ن اهلل( ف���ي الإنجي���ل، ونط�ل���ع ف���ي ه���ذا ال�س���دد م���� ج����ء ف���ي حق

. وتكّرر ا�ستعم�ل هذا 
 �سليم����ن Q: »لأن���ي اإياه اخترت لي اإبناً واأنا اأكون له اأباً«)2)

 ال�سطالح في الأن�جيل الأربعة، و�س�ئر اأ�سف�ر العهد الجديد، ك�لن�س الت�لي المنقول عن

:Q عي�سى 

»اأم���ا اأن���ا فاأق���ول لك���م: اأحب���وا اأعداءك���م و�صّل���وا م���ن اأج���ل م�صطهديك���م )45( 

لت�صي���روا بن���ي اأبيكم الذي في ال�صماوات، لأنه يطلع �صم�صه على الأ�صرار والأخيار، 

.
وينزل المطر على الأبرار والفّجار«)3)

ويق���ول يوحّن����، م�سّنف الإنجي���ل الرابع عن حواري���ي عي�سى Q: »اأم���ا الذين 

.
قبلوه، وهم الذين يوؤمنون با�صمه، فقد مّكنهم اأن ي�صيروا اأبناء اهلل«)4)

ووفقً� لعقيدة الم�سيحيين ف�إّن الأن�جي���ل )الإزائية( التي ي�سوده� ط�بع الن�سج�م 

دوّنت قبل اإنجيل يوحّن� بعدة عقود، وُدّون اإنجيل يوحن� حدود ع�م 100م، اأي بعد 30 

�سنة من وف�ة بول�س.

(1(  Davies, A.poweII, The Meaning of the Dead Sea: New york, New American Library, 
1956, pp. 8991 . Scorlls

)2)    �ِسْفر الأخب�ر الأول: 6/28.
)3)    مّتى: 44/5 ـ 45.

)4)    يوحّن�: 12/1.
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ويت�س���ح من خالل مق�ي�س���ة اإجم�لية بين محتوى الأن�جيل الثالث���ة الأولى واإنجيل 

يوحّن����، اأّن الأن�جيل المذكورة لم تغ�ِل كثيرًا ف���ي عي�سى Q خالفً� لإنجيل يوحّن� 

الذي �سحن ب�لغلو، ك�لقول ب�ألوهيته Q، فقد ج�ء فيه: »اإّن �صبب مخالفة اليهود 

 .
لعي�صى Q يعود اإلى اأّنه Q جعل من نف�صه اإلهاً«)1)

ي�س����ر اإلى اأن الكالم المثبت لل�سيد الم�سي���ح Q في الأن�جيل الأربعة، يت�سّمن 

ولم���رات عدي���دة تعبير)اإلهي( عند ذكره Q هلل عز وج���ل، مث�ل ذلك م� ج�ء في 

. وهذا م�سهود في �سالته 
اإنجيل يوحن�:»اإني �صاعد اإلى اأبي واأبيكم، واإلهي واإلهكم«)2)

 اأن اآخر �سرخة 
(4(

 ومرق�س
(3(

وعب�دت���ه وت�سّرعه اإلى اهلل اأي�سً�. ونط�لع في اإنجيل متى

لعي�سى ك�نت :»اإلهي لماذا تركتني«.

الثالوث

ل���م ترد كلمة »ثال���وث« في الكت�ب المقّد����س قّط، واأول ا�ستعم����ل معروف له� في 

ت�ري���خ الم�سيحي���ة ك�ن على ل�س�ن ث�وفيل�س الأنط�كي ع����م 180. بيد اأن اأ�س�س مفهوم 

الث�ل���وث تلم�س ف���ي العهد الجديد، وق���د اأف�سحت عنه���� عب�رة اإعط�ء ح���ق التعميد 

ال���وارد في اإنجيل متى:»عّمدوه���م با�صم الأب، والبن، الروح القد�س«. اأو بم� ورد من 

. وبكل 
اأن عي�س���ى ك�ن يعّل���م تالميذه اأن ي�سّل���وا ق�ئلين:»اأبانا الذي في ال�صم���اوات«)5)

الأحوال لي�س ثمة ن�س �سريح ووا�سح على التثليث في كت�ب العهد الجديد، وعب�رات 

مثل »الأب والبن وروح القد�س« ل تعطي هذا المدلول.

)1)    اأنظر يوحّن�: 31/10 ـ 38.
)2)    يوحّن�: 17/20.

)3)    متى: 26/27.
)4)    مرق�س:34/15.

)5)    متى:9/6.
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وقد ركن بع�س الموؤّلفين والمف�ّسرين الم�سيحيين - العرب منهم ب�لخ�سو�س- ولأجل 

و�سف حقيقة التثلي���ث والعالقة الق�ئمة بين اهلل وعي�سى، اإلى مفهومي الحلول والتح�د 

 Qالمذكوري���ن في كت�ب�ت ال�سوفيين، واأّنه ب�سبب هذه العالقة الخ��سة ُدعي عي�سى

اب���ن اهلل، واأّنه لي����س المق�سود من ذلك بت�ت���ً� اأنه ولد ولدة ج�سدي���ة لأن فهمً� من هذا 

القبي���ل ترف�س���ه الم�سيحية اأي�سً�. وغ�لبً� م� يطلق العه���د الجديد ا�سم روح القد�س على 

اهلل ولي����س على الملك جبرائي���ل، واأنه –الروح القد�س- يحي� في قل���وب الب�سر والع�لم 

ويعمل فيه�، واأن عي�سى Q حملت به اأمه بقوة روح القد�س، وكم� تظهر الأن�جيل روح 

القد�س ح�ًل في عي�سىQ في �سورة حم�مة �س�عة تعميده في نهر الأردن.

بكل الأح���وال يّدعي الم�سيحيون اأّن طبيعة الث�لوثية ه���ي �سّر من الأ�سرار ل يمكن 

تبيينه بعب����رات ب�سرية، مع اأن الكّت�ب والمت�سوفي���ن والمتكلمين الم�سيحيين ح�ولوا 

ال�ستع�ن���ة بمعطي�ت العهد الجديد لإدراك بع�س م� يمّت اإلى طبيعة العالقة بين اهلل 

تع�ل���ى وعي�سىQ، اإل اأّنهم اعترفوا اأّن جهودهم مهم� عظمت �ستبقى ق��سرة عن 

فهم حقيقة هذه العالقة.

تثبيت التثليث في مجمع نيقيا

اإّن فق���دان الن�س الدال على التثليث، واإجم�ل العب�رات المتعلِّقة ب�ألوهية عي�سى 

Q، دع���� الم�سيحيين اإلى تو�سيع لقب »اب���ن اهلل«، ونقله من معن�ه الرمزي اإلى 

معن����ه الحقيقي. وظّلت م�س�ألة األوهية عي�سى Q خ���الل القرون الثالثة الولى 

م���ن ظهور الم�سيحية، ظّل���ت مو�سع اختالف وجدل اإلى اأن نه����س في اأوائل القرن 

الراب���ع الأ�سقف اآريو�س، فوقف بوجه العتق����د ب�ألوهية عي�سى Q، ثّم ازدادت 

المواجهة حدة، م� دع� ق�سطنطين )وهو اأول امبراطور م�سيحي( اإلى عقد اجتم�ع 

�سقٍف، ن�ق�سوا خالله 
ُ
ف���ي مدينة نيقية ب�آ�سي� ال�سغرى ع�م 325 م، ح�س���ره 300 اأ

 Q ر�س�ئل تمّت اإلى اليم�ن وال�سلوك، وتّمت فيه الم�س�دقة على األوهية عي�سى
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ب�أغلبي���ة �س�حق���ة، والإع���الن عن �سج���ب راأي اآريو����س، واإ�سدار الق�ن���ون النيق�وي 

المعروف. 

الفداء

يعتق���د الم�سيحيون اأّن عواقب الخطيئة ل تبقى خ�رج طبيعة الإن�س�ن، كم� ورد في 

. وفي اأغلبية 
رة اإلى اهلل تقول: »اإغ�صلن���ي من اإثم���ي«)1) زب���ور داود النب���ي اأدعية متك���رِّ

الدي�ن����ت يرمز غ�سل الج�سد اإلى العتراف بو�سمة الخطيئة وعدواه�، والح�جة اإلى 

قوة اهلل المطهرة ونعمته. 

 وكم� اأن جميع الن��س ي�س�ركون في الخلل المو�سوعي الن�تج عن الخطيئة، فممثل 

واح���د للب�سرية يمكنه اأن يكّفر عن هذا الخط����أ. والم�سيحيون يوؤمنون ب�أن ي�سوع حقق 

التكفير عن ذلك الخلل مرة واحدة لجميع الأزم�ت، واأنه ب��ست�سالمه الك�مل وط�عته 

الت�مة هدم الح�جز الذي رفعته الخطيئة بين اهلل الالمتن�هي في ال�سالح والإن�س�ن 

المتمّرد. وعمل الهدم والتكفير هذا ل اأحد ي�ستطيع القي�م به �سوى واحد هو نف�سه بال 

خطيئة ومتحد ك�مل التح�د ب�لحكمة الإلهية.

يقول الم�سيحيون في بع�س الأحي�ن اإّن موت ي�سوع هو ذبيحة، ويرون في موت ي�سوع 

اإق�م���ة للعه���د الجديد بين اهلل والب�سرية جمع�ء، ل بينه تع�ل���ى وبين ال�سعب اليهودي 

وحده. ففي اأثن�ء الع�س�ء الأخير، ق�ل ي�سوع: »خذوا وا�صربوا، هذا هو دمي، دم العهد 

الجدي���د، ال���ذي يه���راق عنكم وع���ن الجميع لمغف���رة الخطايا«. والحي����ة الجديدة 

الن�تج���ة ع���ن ذلك هي حي�ة لم يعد فيه���� مج�ل لتكون الخطيئ���ة المو�سوعية ع�ئقً�، 

ف�لجن�س الب�سري ب�أجمعه ت�س�لح بوا�سطة ممثله، مع اهلل عز وجل.

)1)   المزامير: 2/51.
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األسرار السبعة

يوؤم���ن الم�سيحيون ب�أّن الم�سيح الق�ئم من الأموات يحي� في مجتمعه ومعه، واأنه م� 

زال ينج���ز الأعم�ل التي ك�ن ينجزه� مّدة حي�ته في بالد فل�سطين من تعليم، و�سالة، 

وخدم�ت، و�سف�ء المر�سى، واإطع�م الجي�ع، وم�س�محة الخط�ة، وتكّبد الآلم والموت. 

واأن تل���ك الأعم�ل غي���ر المنظورة التي ق�م به� الم�سيح ت�سبح منظورة في الحي�ة التي 

تحي�ه� الكني�سة ب�لأ�سرار، اأو بعب�رة اأخرى؛ عندم� ي�سترك الم�سيحي في اأحد الأ�سرار 

ف�إّنه يوؤمن اإذ ذاك ب�أنه يلتقي الم�سيح الذي ق�م من الموت ومنحه نعمة اهلل المخّل�س.

ه���ذا، ويتفق جميع الم�سيحيين تقريب���ً� على اأن ال�سّرْي���ن الأ�س��سيين هم� التعميد 

والع�س����ء الرّب�ن���ي، وثّمة خم�س���ة اأ�سرار اأخ���رى يعتقد به���� الم�سيحي���ون الأرثوذك�س 

والك�ثوليك، فيكون مجموع الأ�سرار �سبعة.

والأ�سرار ال�سبعة هي: التعميد- التثبيت- الزواج الم�سيحي- الدرج�ت المقّد�سة- 

الم�س�لحة- م�سحة المر�سى- الع�س�ء الرّب�ني. 

اأم���� البروت�ست�ن���ت ف�إّنهم يختلفون ف���ي عدد الأ�سرار التي يعتق���دون به� ب�ختالف 

طوائفهم، على الرغم من اأن ال�سواد الأعظم منهم يقبل ال�ّسرْين الأ�س��سيين التعميد 

والع�س����ء الرب�ني. وثمة كن�ئ����س بروت�ست�نتية قليلة ل اأ�سرار عنده���� مثل »الكويكرز« 

و»جي�س الخال�س«.

وفيم� يلي �سوف نتكّلم عن ثالثة من هذه الأ�سرار ال�سبعة، وهي: التعميد، الدرج�ت 

المقّد�سة والع�س�ء الرّب�ني:

1- التعميد:

اأول الأ�س���رار واأ�س��سه� الذي ل بّد من���ه، هو �سّر التعميد. انه الدخول في الجم�عة 

الم�سيحية، وبه ي�أخذ الفرد على ع�تقه ر�س�لة الكني�سة عبر الأجي�ل، األ وهي ال�سه�دة 
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لأعم����ل اهلل الخال�سية في عي�سى. ويوؤمن الم�سيحي ب�أّن التعميد هو الو�سيلة التي به� 

يمنح���ه اهلل �س�ئر المف�عيل الن�تجة عن حي�ة عي�سى وموته. والم�سيحي. وهو ل يعّمد 

اإّل مّرة واحدة، وذلك حينم� يدخل في الجم�عة الم�سيحية.

اأم���� كيفي���ة التعمي���د، فهي ترتبط دائم���ً� بنوع م���ن الغط�س في الم����ء، ففي بع�س 

الكن�ئ����س يتم �سكب الم�ء على راأ�س من يطلب التعمي���د، وفي بع�سه� يغّط�س المتعمد 

ف���ي حو����س من الم�ء ثم يخرج منه. ويتم التعميد في عدد م���ن الكن�ئ�س ب�للجوء اإلى 

المي����ه في و�سط الطبيعة، اأي اإلى الأنه�ر اأو البحي���رات، ويقراأ الق�سي�س عند التعميد 

هذه العب�رة المقتب�سة من اإنجيل مّتى: »اإني اأعمدك با�صم الأب والبن وروح القد�س«. 

وتعّمد بع�س الكن�ئ�س البروت�ست�نتية ب��سم ي�سوع فقط.

2 - الدرجات المقّد�صة:

بهذا ال�سر يكّر�س المرء حي�ته لخدمة الجم�عة الم�سيحية، ومن خالله� جميع بني 

الب�سر، وهن�ك ثالث درج�ت اأ�س��سية:

الأول���ى: المط���ران، يمّثل الم�سيح في منطقة معين���ة تدعى البر�سّية، فينوب عنه 

معلمً�، واإم�مً� لمرا�سم العب�دة، وخ�دمً�.

الثاني���ة: الك�ه���ن اأو الق�سي�س، يع�ون المطران في مه�ّم���ه الثالث المذكورة على 

�سعيد جم�عة واحدة.

الثالث���ة: ال�سّم�����س، يب�ّس���ر بكلم���ة اهلل، وي�س�عد الفق���راء والم�سني���ن والمر�سى 

والمحت�سرين.

 ،
(1(

اأم���� �س�ئ���ر اللق����ب الكني�سية، مث���ل الب�ب����، والبطري���رك، ورئي����س الأ�س�قفة

والكردين�ل، والأر�سمندريت، والمون�سنيور، و�سواه�، فهي ت�سير اإلى وظ�ئف معينة في 

الجم�عة، ول مدلول له� على �سعيد الأ�سرار.

)1)    جمع اأ�سقف، وهي كلمة يون�نية الأ�سل، معن�ه� الن�ظر.
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3 - الع�صاء الرّباني )الإفخار�صتّيا(:

وه���و ع�س�ء الم�سي���ح الأخير مع تالميذه في الليلة التي �سبقت موته. في اأثن�ء ذلك 

 عل���ى اأنهم� ج�س���ده ودمه. ويوؤمن 
(1(

الع�س����ء اأعط���ى الم�سيح تالمي���ذه الخبز والخمر

الم�سيحي���ون اأنهم حين ي�ستركون في هذا الع�س�ء، يكون الم�سيح موجودًا معهم وجودًا 

ج�سدي���ً�، ويوؤمنون اأي�س���ً� اأنه كم� اأبرم العهد بين اهلل وال�سع���ب اليهودي بدم الذب�ئح 

على جبل �سين�ء، فكذلك يبرم العهد الجديد بين اهلل والب�سر بدم عي�سى الم�سيح.

وفي اأثن�ء مب�ركة الخبز والخمر يتلو المترئ�س كلم�ت الم�سيح في الع�س�ء الأخير. 

وف���ي الكن�ئ�س الأرثوذك�سية والك�ثوليكي���ة ل يتراأ�س الحتف�ل اإّل الأ�سقف اأو من ينوب 

عن���ه، اأي الك�هن، ب�لإ�س�فة اإلى بع�س القراءات وتراتيل و�سلوات للتو�سل وال�سكران، 

وعظ���ة قوامه���� �سرح مق�طع من الكت����ب المقّد�س، وتطبيقه� على حي����ة الم�سيحيين 

اليومية، وتب�دل ال�سالم.

ي�سعر الكثي���ر من البروت�ست�نت ب�أّن الع�س�ء الرّب�ن���ي ب�لغ الخطورة، بحيث ينبغي 

التهّي���وؤ ل���ه على اأتم وجه، ف���ال يحتفل به اإّل ف���ي بع�س المن��سب�ت. وبن����ًء على ذلك 

يقي���م الكثي���رون منهم ع�س�ء الرب اأرب���ع مّرات في ال�سنة اأو م���ّرة واحدة في ال�سهر، 

اأم� الأرثوذك�س فيحتفلون به في اأّي�م الأحد والأعي�د، اأم� الك�ثوليك فيحتفلون به كل 

يوم.

)1)    من وجهة نظر الم�سيحية.
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املفاهيم الرئي�سة

رون الغربيون في الق���رون الأخيرة اأّن ثّم���ة ت�س�بهً� عجيبً� بين  - لح���ظ المفكِّ

الم�سيحي���ة والأدي�ن الهندي���ة، وراأوا اأّن كثيرًا من عق�ئد الم�سيحية ك�لتثليت 

والفداء وق�سة ال�سلب هي بعينه� موجودة في الأدي�ن الوثنية.

وفق���ً� لعقي���دة الم�سيحيين ف����إن الأن�جي���ل )الإزائي���ة( الت���ي ي�سوده� ط�بع  -

الن�سج�م دّونت قبل اإنجيل يوحّن� بعدة عقود، ودّون اإنجيل يوحن� حدود ع�م 

100م اأي بعد 30 �سنة من وف�ة بول�س.

ل���م ترد كلمة »ثالوث« في الكت�ب المقّد�س ق���ّط، واأول ا�ستعم�ل معروف له�  -

في ت�ريخ الم�سيحية ك�ن على ل�س�ن ث�وفيل�س الأنط�كي ع�م 180م.

يعتق���د الم�سيحيون اأّن عواقب الخطيئة ل تبقى خ�رج طبيعة الإن�س�ن،  وكم�  -

اأن جميع الن��س ي�س�ركون في الخلل المو�سوعي الن�تج عن الخطيئة، فممثل 

واحد للب�سرية يمكنه اأن يكّفر عن هذا الخط�أ.

ي���رى الم�سيحي���ون في موت ي�س���وع، اإق�مة للعهد الجديد بي���ن اهلل والب�سرية  -

جمع�ء، ل بينه تع�لى وبين ال�سعب اليهودي وحده. 

يوؤم���ن الم�سيحيون ب�أّن الم�سيح الق�ئ���م من الأموات يحي� في مجتمعه ومعه،  -

واأنه م� زال ينجز الأعم�ل التي ك�ن ينجزه� مّدة حي�ته.

هن�ك ثالث درج�ت اأ�س��سية لخدمة الب�سر: -

الأولى: المطران.

الثانية: الك�هن اأو الق�سي�س. 

الثالثة: ال�سّم��س.
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يتف���ق جمي���ع الم�سيحيين تقريب���ً� عل���ى اأن ال�سّرْين الأ�س��سيي���ن للدخول في  -

الجم�ع���ة هم�: التعمي���د والع�س�ء الرّب�ني، وثّمة خم�س���ة اأ�سرار اأخرى يعتقد 

به� الم�سيحيون الأرثوذك�س والك�ثوليك، فيكون مجموع الأ�سرار �سبعة.

اأ������س�����ئ�����ل�����ة

م� معنى الالهوت؟ وم� هي اأهم مو�سوع�ته؟   1

م� هي الأ�سرار ال�سبعة؟ وتحّدث عن واحده منه�.   2

م� هو الفداء؟ وم� هو موقعه في العقيدة الم�سيحية؟   3
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م���ط���ال���ع���ة

مارتن لوثر
ف���ي وقت ك�ن الكثيرون في الكني�س���ة يدعون اإلى الإ�سالح تفّجرت ق�سّية )�سكوك 

الغف���ران( وراحت تدّق اإ�سفين النق�س�م في كني�سة اأوروّب� الغربية. ذلك اأّن عددًا من 

الوّع����ظ المتحّم�سين اأخذوا يجوبون الأقط����ر الأوروبّية مّدعين اأّن كل موؤمن ي�ستطيع 

النج����ة من عق�ب الخطيئة فيح�ل تبّرع���ه للكني�سة بقدر من الم�ل. فهّب م�رتن لوثر 

)المتوّف���ى 1546م( ون�س���ر ع����م 1517 م، لئح���ة اأدرج فيه� 95 فق���رة، خ�لف فيه� 

الك�ثوليكية. واإليك ن�س بع�س هذه الفقرات:

الخال�س يتّم ب�لإيم�ن وحده. -

الكت�ب المقّد�س هو المرجع الوحيد لالإيم�ن الم�سيحي. -

ل يجب العتق�د ب�أّن الع�س�ء الرّب�ني قرب�ن. -

بطالن الرهب�نية والنذر لأجله�. -

اإيالء العلم�نيين دورًا اأهم في طقو�س العب�دة و�سوؤون الرع�ية. -

ا�ستقالل الكني�سة المحّلية عن روم�. -

رف�س بع�س مم�ر�س�ت الك�ثوليك ك�لحج وال�سوم والعتراف ب�لخط�ي�. -

مع�ر�سة التج�وزات كبيع �سكوك الغفران، وال�سيمونية. -

وك�ن لوث���ر يبتغي اإ�س���الح الكني�سة بح�سب تع�ليم الكت����ب المقد�س الأ�سلية )لذا 

�سّمي���ت حركته ب�لإ�س���الح الإنجيلي(، وكذلك العودة اإلى اإيم����ن الجم�عة الم�سيحية 

الأولى. وقد حّث لوثر الأمراء الألم�ن على نبذ �سلطة الب�ب� وفر�س اإ�سالحه الإنجيلي. 

وف���ي الع�سر الح��سر تنت�سر الكن�ئ�س الإنجيلية الإ�سالحية في بالد اأوروّب� ال�سم�لية 

)األم�ني�، النرويج، ال�سويد، الدانم�رك، وفنالندا(.








