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 شرح كتاب: حتريف أقوال يسوع, لـ بارت إيرمان

Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed The Bible And Why 

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

 الجزء األول - الدِّيانات الكِتابيَّة :السادسةالمُحاضرة 

 :ةي  تابِ اليهودية باعتبارىا ديانة كِ 

[The Judaism from which Christianity sprang was an unusual religion in the Roman world, 
although by no means unique. Like adherents of any of the other (hundreds of) religions in the 
Mediterranean area, Jews acknowledged the existence of a divine realm populated by 
superhuman beings (angels, archangels, principalities, powers); they subscribed to the worship 
of a deity through sacrifices of animals and other food products; they maintained that there was 
a special holy place where this divine being dwelt here on earth (the Temple in Jerusalem), and 
it was there that these sacrifices were to be made. They prayed to this God for communal and 
personal needs. They told stories about how this God had interacted with human beings in the 
past, and they anticipated his help for human beings in the present. In all these ways, Judaism 
was "familiar" to the worshipers of other gods in the empire.] Page 17, 18. 

على الرغم أهنا مل تكن منقطعة النظري. فمثل أتباع أٍي ديانة من )ادلئات(  اليهودية اليت ىي أساس ادلسيحية كانت ديانة غري مألوفة يف العامل الروماين,
طغمات  اء مالئكة,رؤس )مالئكة, كان اليهود يؤمنون بوجود شللكة إذلية تسكنها الكائنات العلوية من الديانات األخرى يف منطقة حوض ادلتوسط,

اليت ىي عبارة عن حيوانات وأطعمة أخرى؛ وكانوا يؤمنون بأن ىناك مكانًا مقدًسا  احيكما اتفقوا على عبادة إلو عرب تقدمي األض القوى(؛ ادلالئكة,
احي. وقد كانوا يصلُّون لو خصوصية حيث يسكن فيو ىذا الكائن اإلذلي ىنا على األرض )الذي ىو اذليكل يف أورشليم(, وىناك تسفك ىذه األض

روا عونو إىل ىذا اإللو طلبا لقضاء حوائج مجاعية وشخصية. وحكوا قصًصا عن الكيفية اليت هبا تعامل ىذا اإللو مع البشر يف الزمن ادلاضي, وانتظ
 خرى داخل اإلمرباطورية.للبشر يف الزمن احلاضر. يف كل  ىذه النواحي, مل تكن اليهودية "سلتلفة" يف أعني كل ادلؤمنني باآلذلة األ

 

 اإلسالم ىو األصل وليس الوثنية:

 ىو الذي يعبد أوثاناً ! من ىو الوثني ؟ 

 من دون اهلل عز وجل ىو ِتثال يُعبد ما ىو الوثن ؟ ! 
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 ىناك بعض الناس يقولون اآلتي:

o ... ما دام ىذا الفعل قام بو الوثنيني قبل ادلسيحية 

o ... وادلسيحيون يقومون بالفعل نفسو 

o :ادلسيحية حتتوي على شُلارسات وثنية ! إذن 

 :ىل ُكل شُلارسات وعقائد الوثنيني باطلة ؟! ولكن السؤال ُىنا ىو 

 :الوثنية يف عقائدىا الرئيسية ويف ُمعظم ِعباداهتا باطلة. بالتأكيد وال ريب 

 :ولكن المقياس ىو 

o  باطلة؛ أصبحت يف عقائدىا وعباداهتا الوثنية اإلسالم خالفتإذا. 

o حق؛ أصبحت يف عقائدىا وعباداهتا  الوثنية اإلسالم وافقتذا إ. 

 

 ما ىو اإلسالم الذي نقول عنو إنو األصل ؟

  ٚ٘ٔصـ -, رلمع ادللك فهد بادلدينة النبوية, اجلزء السابع مجموع الفتاوىىـ(: :  ٕٛٚتقي الدين أبو العباس أمحد بن ابن تيمية )ت .
ْساَلَم ُىَو اِِلْسِتْساَلمُ ]  [لِلَِّو بِِفْعِل ُكلِّ طَاَعٍة َوقـََعْت ُمَواِفَقًة ِلْْلَْمِر. اإْلِ

  حققو وخرج أحاديثو: عبد القادر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانىـ(:  ٕٛٚتقي الدين أبو العباس أمحد بن ابن تيمية )ت ,
َوَمن يـَْبَتِغ }: اىَل عَ تَـ  وُ ولُ قَ . وَ نيَ لِ سَ رْ مُ ـوال نيَ يِّ بِ ن النَّ مِ  ينَ رِ واآلخِ  نيَ لِ األوَّ  ينُ دِ  وَ ىُ  المِ سْ اإل ينُ دِ وَ ]. ٙٛصـ -األرناؤوط, مكتبة دار البيان بدمشق 

َر اإِلْساَلِم ِدينًا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنوُ  ى يسَ ى وعِ وسَ ومُ  اطُ بَ واألسْ  وبُ قُ يعْ وَ  يمُ اىِ رَ إبْـ وَ  وحٌ نُ . فَـ انٍ كَ مَ وَ  انٍ مَ زَ  لِّ  كُ يِف  امٌ [ عَ ٘ٛ]آل عمران :  {َغيـْ
 [.وُ لَ  يكَ رِ  شَ َِل  هُ دَ حْ وَ  اهللِ  ةُ ادَ بَ و عِ ي ىُ ذِ , الَّ المُ سْ اإل مْ هُ ينُـ دِ  همْ لُّ , كُ ونَ يّ وارِ واحلَ 

  حتقيق: أمحد شاكر, وزارة الشؤون اإلسالمية بالسعودية, شرح العقيدة الطحاويةىـ(:  ٕٜٚصدر الدين ابن أيب العز زلمد احلنفي )ت ,
ْساَلِم ُىَو َما َشَرَعُو اللَُّو ُسْبَحانَُو َوتـََعاىَل لِِعَباِدِه َعَلى أَْلِسَنِة ُرُسِلِو, َوُأُصوُل َىَذا الدِّ َفدِ ]. ٖٗ٘صـ -الطبعة األوىل  يِن َوفـُُروُعُو َمْوُروثٌَة َعِن يُن اإْلِ

 [الرُُّسِل.

  اإلسالم ىو: ]. ٛٙصـ -ة الرابعة , دار الثريا للنشر, الطبعشرح ثالثة األصولىـ(:  ٕٔٗٔزلمد بن صاحل بن زلمد العثيمني )ت
 ["اِلْسِتْسالُم هلِل بِالتـَّْوِحيِد, َواِلْنِقَياُد َلُو بِالطَّاَعِة, َواْلبَـرَاَءُة من الشرك وأىلو".

 .العقيدة واحدة من أول آدم إيل نبينا زلمد عليهما الصالة والسالم 

 يَن على يد نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم.ولكن الشرائع تطور عرب األزمنة والعصور إىل أن أكمل اهللُ الد 

  :َهاجاً }يقول اهلل عز وجل  [ٛٗ]ادلائدة :  {ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

 { :اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَِْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً يقول اهلل عز وجل} [ٖائدة : ]ادل 
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 اإلسالم عقيدة جميع األنبياء:

 إبراىيم   إسماعيلوابنو    اهللكانا ُمْسِلَمنْي, قال  { :َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِىيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْْسَاِعيُل َربَـَّنا تـََقبَّْل يف كتابو الكرمي
َنا إِنََّك أَنَت التـَّوَّاُب  ب  َنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ُذرِّي ِتَنا أُم ًة مُّْسِلَمًة ل كَ رَ ( ٕٚٔ)ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم  َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

نـَْيا َوإِنَُّو يِف اآلِخرَِة َلِمَن الصَّاحِلِنَي َوَمن يـَْرَغُب َعن مِّلَِّة ِإبـْرَاِىيَم ِإِلَّ َمن َسِفَو نـَْفَسُو وَ , وأيضاً: }]البقرة[ ({ٕٛٔ) الرَِّحيمُ  َناُه يِف الدُّ َلَقِد اْصطََفيـْ
 ]البقرة[ ({ٖٔٔ) ِإْذ قَاَل َلُو رَبُُّو َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمينَ ( ٖٓٔ)

  اهللوخيربنا   إبراىيمأن   يعقوبَوصَّى أبناءه باإلسالم, وكذلك   اهلل, فيقول يلإسرائالذي ىو { : َوَوصَّى هِبَا ِإبـْرَاِىيُم بَِنيِو
يَن  أَْم ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِو َما ( ٕٖٔ) َفاَل َتُموُتن  َإال  َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ َويـَْعُقوُب يَا َبِِنَّ ِإنَّ الّلَو اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

 ]البقرة[ ({ٖٖٔ) َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُمونَ وَن ِمن بـَْعِدي قَاُلواْ نـَْعُبُد ِإلَـَهَك َوإِلَـَو آبَاِئَك إِبـْرَاِىيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق إِلَـهاً َواِحداً تـَْعُبدُ 

  اهللنفي   إبراىيمعن   أبو األنبياء أنو كان يهوديًا أو نصرانياً, وأثبت  إبراىيمأن    ََما َكاَن ِنيَفًا ُمْسِلَمًا فقال: }كان ح
 [ٚٙ]آل عمران :  {َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  َوَلِكن َكاَن َحِنيفاً مُّْسِلماً ِإبـْرَاِىيُم يـَُهوِديّاً َوِلَ َنْصرَانِيّاً 

 الصدِّيق  يوسف{ : ِنـَُيا َواآلِخرَِة َربِّ َقْد آتـَْيَتِِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِِن ِمن تَْأِويِل اأَلَحاد يِث فَاِطَر السََّماَواِت َواأَلْرِض أَنَت َولِيِّي يف الدُّ
 [ٔٓٔ]يوسف :  {َوَأحْلِْقِِن بِالصَّاحِلِنيَ  تَ َوف ِني ُمْسِلماً 

 موسى { : ِْإن ُكنُتم مُّْسِلِمينَ َوقَاَل ُموَسى يَا قـَْوِم ِإن ُكنُتْم آَمنُتم بِالّلِو فـََعَلْيِو تـَوَكَُّلوا}  : يونس[ٛٗ] 

  عيسىتالميذ { : َُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَنَصارِي ِإىَل الّلِو قَاَل احلََْوارِيُّوَن ضَلُْن أَنَصاُر الّلِو آم َواْشَهْد بِأَن ا نَّا بِالّلِو فـََلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنـْ
]ادلائدة :  {َواْشَهْد بِأَن  َنا ُمْسِلُمونَ احلََْوارِيِّنَي أَْن آِمُنوْا يب َوِبَرُسويل قَاُلَوْا آَمنَّا َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإىَل , وقال أيضاً: }[ٕ٘]آل عمران :  {ُمْسِلُمونَ 

ٔٔٔ] 

  اهللأخربنا  { :َنا َومَ بشكل رُلمل عن أن األنبياء والرُُّسل كلهم كانوا مسلمني وضلن مثلهم فقال ا أُنزَِل ِإىَل ُقوُلوْا آَمنَّا بِالّلِو َوَما أُنزَِل إِلَيـْ
ُهْم َوضَلُْن َلُو ِإبـْرَاِىيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَ النَِّبيُّوَن مِ  ن رَّهبِِّْم َِل نـَُفرُِّق بـَنْيَ َأَحٍد مِّنـْ

َنا َوَما أُنزَِل َعَلى إِبـْرَاِىيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب َواأَلْسَباِط َومَ ُقْل آَمنَّ وقال أيضاً: } [ٖٙٔ]البقرة :  {ُمْسِلُمونَ  ا ا بِالّلِو َوَما أُنزَِل َعَليـْ
ُهْم   [ٗٛان : ]آل عمر  {َوَنْحُن َلُو ُمْسِلُمونَ أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمن رَّهبِِّْم َِل نـَُفرُِّق بـَنْيَ َأَحٍد مِّنـْ

  محمداً ويف النهاية, صلد أن   اهللقد أمره   :َا أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد َربَّ َىِذِه اْلبَـْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُو ُكلُّ َشْيٍء }بأن يكون من ادلسلمني ِإَّنَّ
ُقْل إِنَِِّن َىَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم ِدينًا ِقَيماً : } مإبراىي, وأن يكون مثل أبينا [ٜٔ]النمل :  {َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 

ِلَك أُِمْرُت َِل َشرِيَك َلُو َوِبذَ  (ٕٙٔ)ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوزَلَْياَي َوشَلَاِت لِّلِو َربِّ اْلَعاَلِمنَي  (ٔٙٔ)مِّلََّة ِإبـْرَاِىيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي 
 ]األنعام[ ({ٖٙٔ) َوأَنَْا َأو ُل اْلُمْسِلِمينَ 

 

 خمسة للشيطان وواحد للرحمن: -األديان ستة 

 { نَـُهْم يـَْومَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّابِِئنَي َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اللََّو يَـ اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  ْفِصُل بـَيـْ
 [ٚٔ]احلج :  {َشِهيدٌ 
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  من ادلؤمنني, ومن سواىم من اليهود  ىذه األديان المختلفةخيرب تعاىل عن أىل ]يف تفسري ىذه اآلية:  اهللرمحو  ابن كثيرقال اإلمام احلافظ
نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ اهلل معو؛ فإنو تعاىل } والصابئني )...( والنصارى واجملوس, والذين أشركوا فعبدوا غري {, وحيكم بينهم بالعدل, يـَْفِصُل بـَيـْ

 [ٔ][فيدخل من آمن بو اجلنة, ومن كفر بو النار, فإنو تعاىل شهيد على أفعاذلم, حفيظ ألقواذلم, عليم بسرائرىم, وما ُتِكن ضمائرىم.

  قتادةعن  اهللرمحو  الطبرينقل اإلمام  [واألديان ستة: مخسة للشيطان, وواحد للرمحن.] تفسري ىذه اآلية: أنو قال يف[ٕ] 

  إِل اإلسالم فهو دين اهلل احلق وأىلو ىم  ,وأىلها خاسرون ,كل األديان ىي من وحي الشيطان]: اهللحفظو  أبو بكر الجزائريقال الشيخ
 [ٖ][الفائزون, أىلو ىم القائمون عليو عقيدة وعبادة وحكماً وقضاء.

 أَنَّ َرُسوَل اهللِ  يِّ َعْن ِعَياِض ْبِن مِحَاٍر اْلُمَجاِشعِ ]: مسلم صحيح   أَْن أَُعلَِّمُكْم َما َجِهْلُتْم شلَّا  َأَِل ِإنَّ َرِّبِّ أََمَرين »ُخْطَبِتِو  قَاَل َذاَت يـَْوٍم يِف
ُهْم َعْن ِديِنِهمْ  يُت ِعَبادِ َخَلقْ  يَوِإنِّ َىَذا ُكلُّ َماٍل ضَلَْلُتُو َعْبًدا َحاَلٌل  ييـَْومِ  َعلََّمِِن  ُهُم الش َياِطيُن فَاْجَتالَت ْ َوَحرََّمْت  ُحنَ َفاَء ُكل ُهْم َوِإن  ُهْم أَتَ ت ْ

ِض َفَمَقتَ ُهْم َعَربَ ُهْم َوَعَجَمُهْم ِإال  بَ َقايَا ِمْن َوِإن  الل َو َنظََر ِإَلى َأْىِل اأَلرْ َما ملَْ أُْنزِْل بِِو ُسْلطَانًا  َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت ذَلُْم َوأََمَرتْـُهْم َأْن ُيْشرُِكوا يب 
 [ٗ][«.َأْىِل اْلِكَتابِ 

  يَن ِلَقبُـوِل احْلَـقِّ َوَمـائِِلنَي ِإلَْيـِو َعـِن اْلَباِطـِل  {َوِإينِّ َخَلْقـُت ِعبَـاِدي ُحنَـَفـاءَ }]: اهللرمحو  أبو الحسن الهرويقال الشيخ  {ُكلَُّهـمْ }َأْي: ُمْسـَتِعدِّ
يُعُهْم ِلَقْوِلِو أَ  َهـا َوِىَي التـَّْوِحيُد اْلُمْطَلُق, َوَما ِبِو يـَتَـَعلَُّق ِلَقْوِلِو تـََعاىَل: } «ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرةِ » :ْي: مجَِ ِفْطَرَة اللَِّو الَّيِت َفَطَر النَّـاَس َعَليـْ

ُلوا سَلُْلوقَاتِِو بِاْليَـُهوِديَـِّة َوالنَّْصـرَانِيَِّة َواْلَمُجوِسـيَِّة َوضَلِْوَىـا: } [ َأْي: َِل ٖٓ{ ]الروم: َِل تـَْبِديَل خِلَْلِق اللَّوِ  يُن اْلَقـيِّمُ تـَُبدِّ [ َأِي ٖٙ{ ]التوبـة: َذلِـَك الـدِّ
َىـَذا ِصـرَاِطي ُمْسـَتِقيًما فَـاتَِّبُعوُه َوَِل تـَتَِّبُعـوا السُّـُبَل فـَتَـَفـرََّق ِبُكـْم َعـْن َوَأنَّ اْلُمْسَتِقيِم, َفاَل تـَْعِدُلوا َعِن اجْلَادَِّة ِإىَل الطَّرِيِق الزَّائَِغِة, َكَما قَاَل تـََعـاىَل: }

َوَعَلــى اللَّــِو َقْصــُد اىَل: }قـَْولُــُو تـََعــ[ َأْي: َعــْن َطرِيِقــِو احلَِْقيِقــيِّ اْلَواِصــِل ِإلَْيــِو, اْلَمْقُبــوِل َلَديْــِو ِلَمــْن أَرَاَد اْلِمنَّــَة َعَلْيــِو, َوِمْنــُو ٖ٘ٔ{ ]األنعــام: َســِبيِلوِ 
َها َجائٌِر َوَلْو َشاَء ذَلََداُكْم َأمْجَِعنيَ  َ َسـَبَب َضـاَلَلِة اخْلَلَـِق َوَغـَوايَِتِهْم َعـِن احْلَـقِّ ِبَقْولِـِو: ٜ{ ]النحل: السَِّبيِل َوِمنـْ َأْي: ِعبَـاِدي  {َوِإنَـُّهـمْ }[ , ُُثَّ بـَنيَّ

ـــَياطِ }احْلُنَـَفــاُء  ُهُم الشَّ ُهْم َمـــائِِلنَي  {فَاْجتَـــالَتـُْهمْ }, َأْي َجــاُءوُىْم بِاْلَوْسَوَســـِة {نيُ أَتـَـــتـْ ُهْم َوَســاقـَتـْ ِمـــِن اْجَتالَـــُو َأْي َســـاَقُو  {َعـــْن ِديــِنِهمْ }َأْي: َصـــَرفـَتـْ
ــَياِطنُي َعلَــى َجــَوَِلهِنِْم َوَذَىـَب بِــِو, َوِقيــَل: اِِلْفِتَعــاُل هِبـَـا لِْلَحْمــِل َعلَـى اْلِفْعــِل, َكاْخَتطَــَب َزيْــٌد ُعَمــَر َأْي مَحَلَــ ُهُم الشَّ ُو َعلَـى اخْلُْطبَــِة, فَــاْلَمْعَم: مَحَلَــتـْ

 [٘][.َوَمَياَلهِنِْم َعْن ِديِنِهمْ 

  ِو َوَجاُلوا َمَعُهْم يف اْلَباِطِل َكَذا َأْي اْسَتَخفُّوُىْم َفَذَىُبوا هِبِْم َوأَزَاُلوُىْم َعمَّا َكانُوا َعَليْ ]{: فَاْجَتالَتـُْهمْ يف شرح كلمة } اهللرمحو  النوويوقال اإلمام
 [ٙ][َفسََّرُه اذْلََرِويُّ َوآَخُروَن.

  َها بَِأْمٍر طَارٍِئ ِمْن ِجَهِة الشَّْيطَاِن, َوَلْو َكانَ ]: اهللرمحو  ابن القيموقال شيخ اإلسالم اُر ِمنـُْهْم اْلُكفَّ  فََأْخبَـَر أَنَّ تـَْغِيرَي احْلَِنيِفيَِّة الَّيِت ُخِلُقوا َعَليـْ
ُهْم َعْن َذِلَك, كَ  ُهُم الرُُّسُل فَاقْـَتَطَعتـْ ؟ { َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَـَفاَء ُكلَُّهمْ }ْيَف َوَقْد قَاَل: َمْفُطورِيَن َعَلى اْلُكْفِر َلَقاَل: َخَلْقُت ِعَباِدي ُمْشرِِكنَي, فَأَتـَتـْ

 [ٚ][.فـََهَذا اْلَقْوُل َأَصحُّ اأْلَقْـَواِل, َواللَُّو أَْعَلمُ 

  َأْي: ِمَن اْليَـُهوِد َوالنََّصاَرى تـَبَـرَّأُوا َعِن الشِّْرِك, َكَذا قَالَـُو بـَْعُضـُهْم,  {ِإِلَّ بـََقايَا ِمْن أَْىِل اْلِكَتابِ }]: اهللرمحو  أبو الحسن الهرويقال الشيخ و
 [ٛ][.ابـََعَتُو ِإىَل َأْن آَمُنوا بَِنِبيـَِّنا َواأْلَْظَهُر َأنَّ اْلُمرَاَد هِبِْم مَجَاَعٌة ِمْن قـَْوِم ِعيَسى بـَُقوا ُمتَ 

                                                 
 .ٕٓٗصـ -, دار طيبة بالرياض, اجلزء اخلامس تفسير القرآن العظيمىـ(:  ٗٚٚأبو الفداء عماد الدين إْساعيل ابن كثري )ت  ٔ
 .٘ٛ٘, ٗٛ٘صـ -, مؤسسة الرسالة ببريوت, اجلزء الثامن عشر جامع البيان عن تأويل آي القرآنىـ(:  ٖٓٔجعفر زلمد بن جرير الطربي )ت أبو  ٕ
 .ٔٙٗصـ -, مكتبة العلوم واحلكم بادلدينة ادلنورة, اجلزء الثالث أيسر التفاسير لكالم العلي الكبيرجابر بن أبو بكر اجلزائري:  ٖ
4

 (, كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأىلها, باب الصفات اليت يعرف هبا يف الدنيا أىل اجلنة وأىل النار.ٖٙٛٚ)صحيح مسلم  
5

 .ٖٖٚٙصـ. -, دار الفكر ببريوت, اجلزء الثامن مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحىـ(:  ٗٔٓٔأبو احلسن نور الدين علي بن زلمد اذلروي )ت  
6

 .ٜٚٔصـ -, دار إحياء الرتاث العريب ببريوت, اجلزء السابع عشر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجىـ(:  ٙٚٙف النووي )ت أبو زكريا زُليي الدين بن شر  
7

 .ٓٚٓٔصـ -, رمادي للنشر بالدمام, اجلزء الثاين أحكام أىل الذمةىـ(:  ٔ٘ٚمشس الدين زلمد ابن القيم اجلوزية )ت  
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[In some ways, though, Judaism was distinctive. All other religions in the empire were 
polytheistic—acknowledging and worshiping many gods of all sorts and functions: great gods 
of the state, lesser gods of various locales, gods who oversaw different aspects of human birth, 
life, and death. Judaism, on the other hand, was monotheistic; Jews insisted on worshiping 
only the one God of their ancestors, the God who, they maintained, had created this world, 
controlled this world, and alone provided what was needed for his people.] Page 18. 

 اإلمرباطورية كانت ديانات شركية على الرغم من ذلك, كانت متميزة عن غريىا. فكل الديانات األخرى داخل ,لكن اليهودية يف بعض النواحي
األقل شأنًا يف , واآلذلة اخلاصة بالبلد العظيمة مثل آذلة :ألنواع ومبختلف الوظائف وتعبدىااـ أي تعرتف بالعديد من اآلذلة من كل )ألوىيات ُمتعددة(
؛ )ألوىية واحدة( , وموت اإلنسان. ومن ناحية أخرى, كانت اليهودية ديانة توحيديةةحيا ,ادلختلفة دليالد نواحيآذلة تراقب الو , األماكن ادلختلفة

و, وىو وحُده  , وحكمىذا العامل , كان قد خلقحسب زعمهم ,حد الذي عبده أجدادىم فحسب, اإللو الذيو الوافاليهود أصروا على عبادة اإلل
 .شعِبوعون كان يف 

 

 اآللهة الكثيرة:

 [ٜٔ]ادلؤمنون :  {ُسْبَحاَن اللَِّو َعمَّا َيِصُفونَ ى بَ ْعٍض َوَلَعاَل بَ ْعُضُهْم َعلَ  َما اَّتَََّذ اللَُّو ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن إَِلٍو ِإذاً لََّذَىَب ُكلُّ إَِلٍو مبَا َخَلقَ }

ذ مَ  نث:ؤ ادل عإذلة وإِلىة, مج نثآذِلة, مؤ  اجلمعإلو ]مفرد[: ]: عجم اللغة العربية المعاصرةمُ  ؟ ما ىو اإللو وًدا حبّق أو بغري حّق, بُ عْ آذِلة: كّل ما اَّتُّ
 [ٜ][يف األساطري القددية. بعض األقوام دَ نْ عِ  اهللِ  ريِ غَ ل لِ مَ عْ تَـ سْ ويُ 

 

 (Pyramid of Gods) : ىرم اإللهياتبالنسبة للوثنيين

 Supreme Deityاإللو األعظم  .ٔ

 Great Godsاآلذلة العظيمة  .ٕ

 Local Deitiesاآلذلة احمَللِّيَّة  .ٖ

 Personal Deitiesآذلة شخصية  .ٗ

 Daimoniaكائنات روحانية  .٘

 Demi-Godsأنصاف اآلذلة  .ٙ
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 .ٖٖٛٙصـ. -, دار الفكر ببريوت, اجلزء الثامن مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحىـ(:  ٗٔٓٔروي )ت أبو احلسن نور الدين علي بن زلمد اذل 
9

 .ٖٔٔصـ -, عامل الكتب, الطبعة األوىل, اجلزء األول معجم اللغة العربية المعاصرةىـ( مبساعدة فريق عمل: ٕٗٗٔأمحد سلتار عبد احلميد عمر )ادلتوىف:  
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Bart D. Ehrman: The Historical Jesus, Part I 

Lecture Two, One Remarkable Life, The Teaching Company - Page 6. 

[Even though pagan religions were highly diversified, we can say the following about all of 
them: they were polytheistic and used sacrifices to placate the gods; they had no particular 
creed or system of ethics that had to be believed as a matter of religion; and they were not 
scriptural religions, nor were they exclusive as to which god or gods one could or should 
worship.] 

يانات الوثنية   الترجمة: وكانوا يستخدمون  ,ُمَعدِّدي اإلذلِيَّات: أهنم كانوا مجيعاً  همنا أن نقول ما يلي عننُ كِ ة للغاية , ديُ عَ وِّ نَـ تَـ كانت مُ رغم أن الدِّ
 , وِل كانواأديان ِكتابيَّة ين, ومل تكندِّ على سبيل الأخالقي ُمَعنيَّ جيب اِللتزام بو  ة أو نظامنَ يـَّ عَ عقيدة مُ , مل يكن لديهم ِلسرتضاء اآلذلة األضاحي

 اليت يستطيع أو جيب على اإلنسان أن يعبدىا. ذلةاآللو أو حيصرون أو حُيَدِّدون اإل
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[For the most part, pagans did not see their gods as jealous or in competition with one another. 
They understood the realm of the gods as a kind of pyramid of power and authority with 
some kind of supreme deity at the top and the great gods below him followed by local deities, 
then family and personal deities. Below them were other kinds of local deities, who still were 
unbelievably powerful from the human perspective, followed by family and personal deities 
and then lesser beings (daimonia). Finally, were demi-gods, that is, humans who were half 
mortal and half divine.] 

فهموا عامل اآلذلة كنوع من ىرم السلطة  لقد مع بعضها البعض. ُمنافسة مل يكن الوثنيون يرون آذلتهم غيورة أو يف كرب,بالنسبة للجزء األ الترجمة:
هم أنواع أخرى من اآلذلة من أسفلالعائلة والشخصية.  اآلذلة , ُثةيَّ تليها اآلذلة احمللِّ  العظيمةيف أعلى وأسفل منو اآلذلة األلوىية الُعظمى  منبنوع والنفوذ 

 اإلذليات: الكائنات الرَّوِحيَّةومن ُث أقل اآلذلة العائلية والشخصية  , تليها معقولة بالنسبة للبشرأصحاب ُقوى غري , والذين ما زالوااحمللية
(daimonia ًأخريا .)وىم الذين كانوا نصف بشر ونص إلو., أنصاف اآلذلة , كانت 

 

 يسوع المسيح في ميزان اآللهة الوثنية:

 لو كامل وإنسان كامل يف الوقت نفسو.من ادلعروف أن ادلسيح عليو السالم عند ادلسيحيني إ 

 .ولعلهم قالوا "إلو كامل" و "إنسان كامل" للهروب من نصف إلو ونصف إنسان 

 :ولكن دعونا ننظر إلى ىذه النصوص 

َىَذا َكاَن َيْسَمُع بُوُلَس يـََتَكلَُّم َفَشَخَص  ٜدَيِْش َقطُّ. وََكاَن جَيِْلُس يف ِلْسرتََة َرُجٌل َعاِجُز الرِّْجَلنْيِ ُمْقَعٌد ِمْن بَْطِن أُمِِّو وملَْ  ٛ) ٛٔ-ٛ/ٗٔأعمال الرسل 
ُس َرفـَُعوا فَاجلُُْموُع َلمَّا رَأَْوا َما فـََعَل بُولُ  ٔٔفـََوَثَب َوَصاَر دَيِْشي. «. ُقْم َعَلى رِْجَلْيَك ُمْنَتِصباً »قَاَل ِبَصْوٍت َعِظيٍم:  ِٓٔإلَْيِو َوِإْذ رََأى أَنَّ َلُو ِإديَاناً لُِيْشَفى 

َنا»َصْوتـَُهْم بُِلَغِة لِيَكُأونِيََّة قَائِِلنَي:  َم يِف « َىْرَمسَ »َوبُوُلَس « زَْفسَ »َفَكانُوا يَْدُعوَن بـَْرنَابَا  ٕٔ«. ِإن  اآلِلَهَة َتَشب  ُهوا بِالن اِس َونَ َزُلوا ِإلَي ْ ِإْذ َكاَن ُىَو اْلُمتَـَقدِّ
اَم اْلَمِديَنِة بِِثريَاٍن َوَأَكالِيَل ِعْنَد األَبـَْواِب َمَع اجلُُْموِع  سَ فَأََتى َكاِىُن زَفْ  ٖٔاْلَكاَلِم.  َع الرَُّسوَِلِن بـَْرنَابَا  ٗٔ. وََكاَن يُرِيُد َأْن يَْذَبحَ الَِّذي َكاَن ُقدَّ فـََلمَّا ْسَِ

نـَُبشِّرُُكْم أَْن تـَْرِجُعوا ِمْن  َنْحُن أَْيضًا َبَشٌر َتْحَت آاَلٍم ِمثْ ُلُكمْ َها الرَِّجاُل ِلَماَذا تـَْفَعُلوَن َىَذا؟ أَيُـّ » َ٘ٔوبُوُلُس َمزَّقَا ثَِيابـَُهَما َواْنَدفـََعا ِإىَل اجلَْْمِع َصارَِخنْيِ: 
يَع اأْلَُمِم َيْسُلُكوَن يف طُرُِقِهْم الَِّذي يِف األَ  ِٙٔإىَل اإِلَلِو احلَْيِّ الَِّذي َخَلَق السََّماَء َواأَلْرَض َواْلَبْحَر وَُكلَّ َما ِفيَها  األَبَاِطيلِ َىِذِه   -ْجَياِل اْلَماِضَيِة تـََرَك مجَِ
ُرْك نـَْفَسُو ِباَل َشاِىٍد  ٚٔ َوبَِقْوذلَِِما َىَذا َكفَّا  ٛٔ«. َوُىَو يـَْفَعُل َخرْيًا يـُْعِطيَنا ِمَن السََّماِء أَْمطَارًا َوأَْزِمَنًة ُمْثِمَرًة َودَيُْْل قـُُلوبـََنا طََعامًا َوُسُروراً  -َمَع أَنَُّو ملَْ يـَتـْ

 (اجلُُْموَع بِاجلَْْهِد َعْن َأْن يَْذحَبُوا ذَلَُما.
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 بالنسبة للمسيحيين: الثالوث

 .اآلب ىو أصل األقانيم 

 .اآلب ولد اِلبن 

 .الروح القدس انبثق من اآلب 

 .ادلسيحيون يُريدون أن يقوموا مبُساواة الروح القدس واِلبن باآلب 

  المقدس يقول غير ذلك:الكتاب 

  {ِإِلَّ لِلَِّذيَن أُِعدَّ ذَلُْم ِمْن َأيب  فَ َلْيَس ِلي َأْن ُأْعِطَيوُ َوأَمَّا اجْلُُلوُس َعْن دَيِيِِن َوَعْن َيَسارِي } ٖٕ/ٕٓمت ى 

  الَـّـِذي  بَ  ْل َمِش  يَ َة اآلبِ وَنيِت َعاِدلَــٌة أَلينِّ َِل َأْطلُــُب َمِشــيَئيِت َأْن أَفْـَعــَل ِمــْن نـَْفِســي َشــْيئاً. َكَمــا َأْْسَــُع أَِديــُن َوَديـْنُــ اَل َأقْ  ِدرُ أَنَــا } ٖٓ/٘يوحن  ا
 {أَْرَسَلِِن 

  {َأْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ َأيب الَِّذي أَْعطَاين ِإيَّاَىا ُىَو } ٜٕ/ٓٔيوحنا 

  {أَلن  أَِبي َأْعَظُم ِمنِّيىَل اآلِب َلْو ُكْنُتْم حتُِبُّوَنِِن َلُكْنُتْم تـَْفَرُحوَن أَلينِّ قـُْلُت أَْمِضي إِ } ٕٛ/ٗٔيوحنا 

 ٔ {اهللُ اْلُكل  ِفي اْلُكلِّ لِلَِّذي َأْخَضَع َلُو اْلُكلَّ َكْي َيُكوَن  ااِلْبُن نَ ْفُسُو أَْيضاً َسَيْخَضعُ َوَمََت ُأْخِضَع َلُو اْلُكلُّ َفِحيَنِئٍذ } ٕٛ/٘ٔكورنثوس 

  {َِل يف َىَذا اْلَعاملَِ َوَِل يف اآلِت  َمْن قَاَل َعَلى الرُّوِح اْلُقُدِس فَ َلْن يُ ْغَفَر َلوُ اإِلْنَساِن يـُْغَفُر َلُو َوأَمَّا َوَمْن قَاَل َكِلَمًة َعَلى اْبِن } ٕٖ/ٕٔمتى 

 

 [ٓٔ]ة:انوي  ضوع والثّ عقيدة الخُ 

  اهللىذه النصوص وغريىا الكثري فهمها النصارى األوائل كما نفهم قول  { َعَلٰى بـَْعضٍ َوَلَعاَل بـَْعُضُهْم} ! 

 وعلى سبيل ادلثال ِل احلصر, سأقوم بعرض قول صريح ألحد أىم قديسي الكنيسة 

  م٘ٙٔم( وتوىف حوايل ٓٓٔعاش يف بداية القرن الثاين ادليالدي )حوايل 

  ُالشهيد" من أجل شهادتو حَت ادلوت مع ستة رفاق يف روما ُيستين أو يوستينوس عى القديسدي" 

 ا للدفاع عن اإلديان ادلسيحي.وقد كرَّس حياتو كله[ٔٔ] 

 

 

 

                                                 
 http://eld3wah.net/html/m03az/ilah-kamil.htm ىل المسيح إلو كامل بحسب أقوال اآلباء ؟ُمعاذ ِعليان بُعنوان:  راجع مقالة األستاذ ٓٔ
 .ٕٚ, ٕٙصـ -, كنيسة مار جرجس باسبورتنج اإلسكندرية نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون األولىتادرس يعقوب ملطي:  ٔٔ
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 من أجل أىمية كالم يوستينوس سأنقل لكم النص اإلنجليزي والترجمة العربية أيضًا:

[Our teacher of these things is Jesus Christ, who also was born for this purpose, and was 
crucified under Pontius Pilate, procurator of Judaea, in the times of Tiberius Caesar; and that 
we reasonably worship Him, having learned that He is the Son of the true God Himself, and 
holding Him in the second place, and the prophetic Spirit in the third, we will prove. 
For they proclaim our madness to consist in this, that we give to a crucified man a place 
second to the unchangeable and eternal God, the Creator of all; for they do not discern 
the mystery that is herein, to which, as we make it plain to you, we pray you to give heed.][12] 

طـي, نلكم أيضاً أننا نعبد حبق ذلك الذي علمنا ىذه األشياء وُولد ليعلمنا إياىـا, يسـوع ادلسـيح الـذي ُصـِلب يف عهـد بـيالطس الب نيِّ بَـ وسنُ ] الترجمة:
علـى حـد  -. يـا للجنـون وفي الثالثة الروح النب وي, ونضعو في المنزلة الثانيةوايل اليهودية, يف عهد القيصر طيباريوس, الذي نرى فيو ابن اهلل احلق 

, األزيل, خالق كل األشياء, رجاًل مصلوباً ! ىذا سر ِل تفهمونو. سنشرحو لكم, فتفضلوا أن تُنزِلوا في المنزلة الثانية بعد اهلل الثابت -ا يُقال لنا م
 [ٖٔ][اتبعونا.

 

 الفرق بين التوحيد والوثنية والمسيحية

 :ألوىية واحدة, كائن إذلي واحد. الت وحيد (uni-personal) 

  واحدة ألوىية(Monotheism) 

o ( التثليث يتم تصنيفو ضم العقائد الـMonotheism) 

o :كائنات إذلية. ٖ ألوىية واحد,  التثليث 

  ألوىيات ُمختلفة(Polytheism) 

(, μια οσσια" )جوىر واحد(, و"τρεις σποστασεις" )(ثالثة أقانيم )أشخصاً ومن ىنا مت قبول صيغة "] :اإليمان بالثالوثيف كتاب 
-uniىذه الصيغة تُعربِّ عن الفهم األرثوذكسي الصحيح للثالوث القدوس, إذ أهنا من ناحية تتجنب فكرة أن اهلل أقنوم واحد ) وصارت

personal كما أهنا من الناحية األخرى تتجنب فكرة تقسيم اهلل إىل ,)( ثالثة آلهةtritheistic).][ٔٗ] 

 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات

                                                 
12 Roberts, A., Donaldson, J., & Coxe, A. C. (1997). The Ante-Nicene Fathers, Vol. I: Translations of the writings of the Fathers 
down to A.D. 325. The apostolic fathers with Justin Martyr and Irenaeus - The First Apology of Justin - Chap. XIII - Christians 
Serve God Rationally. - Page 166. 
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 .ٕ٘٘, ٕٗ٘صـ -, الفكر الالىوِت الكتايب للكنيسة اجلامعة يف القرون األوىل, مكتبة باناريون اإليمان بالثالوثتوماس ف. تورانس:  


