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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مدخل إىل تاريخ املسيحية والعهد اجلديد

 التاعبامللقب بـ  أبو املنتصر شاهنيالعبد الفقري إىل اهلل 

من يهده , ن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناونعوذ باهلل تعاىل م, ونستعٌن بو ونستغفره, احلمد هلل ضلمده
وأشهد , ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لووأشهد أن , لّيًا مرشداً ومن يضلل فلن ذبد لو و , اهلل فال ُمِضل لو

فكشف اهلل بو , ونصح األمة, وأدى األمانة, بلَّغ الرسالة, وصفيو من خلقو وخليلو, أن زلمداً عبده ورسولو
وأشهد أن عيسى ابن مرمي عبد اهلل , وجاىد يف اهلل حق جهاده حىت آتاه اليقٌن, وزلى الظلمة, الغمة

 .وكلمتو ألقاىا إىل مرمي وروح منو, ولو ورس

 مث أما بعد ؛

َهاَدِة أَ  » َمَواِت َواأَلْرِض َعاِِلَ اْلَغْيِب َوالشَّ رَائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسرَاِفيَل فَاِطَر السَّ ََ رَبُْكُم بَ ٌْنَ اللَُّهمَّ َربَّ ِجب ْ ْن
َما اْختُِلَف ِفيِو ِمَن احلَْقّْ بِِإْذِنَك ِإنََّك تَ ْهِدى َمْن َتَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط لِ  وا ِفيِو ؼَلَْتِلُفوَن اْىِدِن ِعَباِدَك ِفيَما َكانُ 

 (.ٚٗٛٔ-صحيح مسلم) «ُمْسَتِقيٍم 
 

 ما المقصود من عبارة "تاريخ المسيحية" ؟
 

شُلالِّ !  ال ُأحبُّ أن أبدوا يف البداية غلب علينا أن نفهم ما معىن كلمة "تاريخ", وما معىن كلمة "مسيحية" !
ىكذا يجب أن يكون الباِحث ويف رأيي ال ُمتواضع ...  ولكنين ُأحبُّ أن آيت بادلعلومة من جذورىا !

ف ُمطَِّلع األكاديمّي ! ف , وىذا ىو الفارِق بيَنُو وبٌن أي شخص ُمثَ قَّ خص ال ُمثقَّ , ادلعلومة يعرفالشَّ
 ! مصدر المعلومة وأصلهاالباِحث األكادؽلّي يعرف 
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 و "الّتاريخ" أو "الّتأريخ" ؟ما ى
 

ْورِيخُ ) وَ ( التَّْأرِيخُ : )خ أ ر]: ُمختار الصِّحاحصلد يف   اآليت: لسان العربوصلد يف  [ٔ][.اْلَوْقتِ  تَ ْعرِيفُ ( الت َّ
 يؤرّْخ, ل  أرَّخَ / أرَّخَ ] :ُمعجم اللغة العربية الُمعاصرةوصلد أيضًا يف  [ٕ][.اْلَوْقتِ  تَ ْعرِيفُ : التَّْأريخُ : أ ر خ]

د: الرّْسالةَ  أرَّخ•  ُمؤرَّخ وادلفعول ُمؤرّْخ, فهو تَْأرؼلًا,  أرَّخ • ".رجب ُغرّة يف مؤرَّخة رسالتو كانَ" تارؼَلها حدَّ
 تاريخ كتب: للقوم أرَّخ•  ".األوىل العادلّية احلربَ  أّرخوا الذين كثر" وقتو وحدَّد تاريخو فصَّل: الحادثَ 
 [ٖ][.وحضارتهم وأحداثهم حياتهم

 
فإذا قمَ بتأريخ "حادث ما", مثل: , إذن, الّتاريخ عبارة عن ربديد أو تعريف أو توضيح أو تفصيل الوقَ

ل وقَ أو زمن وقوع األحداث يناير" ... ٕ٘ثورة " ح وأَُفصّْ  -وباختصار  -أي , فيجُب علىَّ أن أَُوضّْ
تاريخ آلن أن نفهم عبارة "نُريد ا. أشرح األحداث مع بيان وقَ حدوثها, ىذا ىو تأريخ احلدث

 ", إذاً علينا أوالً أن نفهم ...المسيحية
 

 ماذا تعني كلمة "المسيحية" ؟
 
َهج" أو "ُأْسُلوب حياة" أو "ِديانَة" اسٌم أُْطِلق على -ببساطة  -" المسيحية" كل من  "ُمعتَ َقد" أو "َمن ْ

أيًا كان ُمعتقده أو منهجو أو  لسالمعليهما الصالة وا عيسى ابن مريم" المسيحأنو من أتباع " ادََّعى
 (سأقوم الحقاً بشرح العقائد ال ُمختلفة للفرق ادلسيحية) أسلوب حياتو ... !

 
يانَة المسيحيةبعض ادلسيحيٌن ال ػُلبُّون عبارة " أو منهجًا ويقولون: إن ادلسيحية ليسَ دينًا بل  " !الدِّ

ولكن ما يهمنا اآلن ىو أن كلمة , ظرة فيما بعدسُنعلّْق على ىذا االختالف يف النَّ  ! طريقة حياة
 " أصبحَ مفهومة نوعاً ما !المسيحية"

 

                                                 
 .ٙٔص  -, ادلكتبة العصرية ببًنوت ُمختار الصِّحاحى (:  ٙٙٙد اهلل زلمد الرازي )ت زين الدين أبو عب ٔ
 .ٗص  -, دار صادر ببًنوت, اجلزء الثالث لسان العربى (:  ٔٔٚمجال الدين ابن منظور األنصاري )ت  ٕ
 .ٕٛص  -دار عاِل الكتب, اجلزء األول  ,ُمعجم اللغة العربية الُمعاصرةى ( دبساعدة فريق عمل:  ٕٗٗٔأمحد سلتار عبد احلميد )ت  ٖ



 [3مدخل إىل تاريخ ادلسيحية والعهد اجلديد ..... ]

www.alta3b.wordpress.com 

ُمطلقًا في  (خريستيانيسموس)تُنطق:  Χριστιανισμο ς" مسيحيةلم ُتذكر كلمة " ُمفاجأة:
 الكتاب ال ُمقدَّس بالكامل !

 
مجيع الكتابات ادلسيحية, سواء   .ادلسيحية ديانة باللغة اليونانية, دبعىن .. :معلومة على ىامش الموضوع

س "العهد اجلديد" وذلك ألن  ,أو مجيع كتابات آباء الكنيسة األوىل, كانَ باللغة اليونانية ,كتأّم ال ُمقدَّ
فإذا , كما ىو حال اللغة اإلصلليزية يف عصرنا احلايل ,اللغة اليونانية كانَ ىي اللغة العادلية ال ُمنتشرة حينئذ

كان يكتب باللغة اليونانية  ؛يكتب كتابات يستطيع أغلب الّناس حول العاِل قراءتوأراد شخٌص ما أن 
راسات ادلسيحية ..., Koine Greekالقدؽلة  صًا يف الدّْ ا أن تكون ُمتخصّْ غلب أن  فإذا أردَت حقِّ

أنصح  و  [ٗ]من ىذا الرابط تستطيع الحصول على فيديوىات تعليمية. تُتقن "قراءة" اللغة اليونانية القدؽلة
 [٘]الجديد للعهد القديمة اليونانية تعليم فيديوىاتكبداية ب  

 
سمسيحيةإذن, كلمة " ولكن مت استخدامها بواسطة آباء الكنيسة , " ِل ُتذكر أبدًا يف الكتاب ال ُمقدَّ

 -أي أن ىذه الكلمة  (Ignatius) إغناطيوس( و Polycarp) بوليكاربوسأمثال:  األوائل ...
 ِل تكن موجودة يف أيام ادلسيح عليو السالم ! -" المسيحية"

 
ينَ  ِإنَّ } " ىو دين اهلل احلق !اإلسالمصلد أن القرآن الكرمي يذكر صراحة أن " :ولكن عند المسلمين  الدِّ

رَ  يَ ْبَتغِ  َوَمن}, [ٜٔ:  عمران آل] {اإِلْساَلمُ  الّلوِ  ِعندَ   ِمنَ  اآلِخَرةِ  يف  َوُىوَ  ِمْنوُ  يُ ْقَبلَ  فَ َلن ِديناً  اإِلْساَلمِ  َغي ْ
َُ  اْليَ ْومَ }, [٘ٛ:  عمران آل] {اخْلَاِسرِينَ  َُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْل َُ  نِْعَمِت  َعَلْيُكمْ  َوأسَْبَْم  اإِلْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضي

 اللَّوُ  َشرَحَ  أََفَمن}, [ٕ٘ٔ : األنعام] {ِلإِلْساَلمِ  َصْدَرهُ  َيْشرَحْ  يَ ْهِديَوُ  َأن الّلوُ  يُرِدِ  َفَمن}, [ٖ:  ادلائدة] {ِديناً 
ن نُورٍ  َعَلى فَ ُهوَ  ِلإْلِْساَلمِ  َصْدَرهُ  تَ َرى شلَّنِ  َأْظَلمُ  َوَمنْ }, [ٕٕ:  الزمر] {رَّبّْوِ  مّْ  يُْدَعى َوُىوَ  اْلَكِذبَ  اللَّوِ  َعَلى اف ْ

ْساَلمِ  ِإىَل   [ٚ:  الصف] {اإْلِ
 
 

                                                 
 http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=252من موقع الدعوة اإلسالمية  طراب ٗ
 http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=253 :من موقع الدعوة اإلسالمية طراب ٘

 http://www.youtube.com/user/eld3wah?feature=mhee#p/c/AD05FE9E2D2C2452 :رابط من على موقع اليوتيوب
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حىت , وىو: ربديد موضوع نبحث عنو يف اإلسالم وادلسيحية " !ُمقارنة األديانما أفعلو اآلن ىو ما ُأمسّْيو "
وسيلة بيان أفضلية  فُمقارنة األديان بالنسبة لي .... نستطيع معرفة أي الفريقٌن أفضل من اآلخر

" أصاًل يف الكتاب المسيحيةفها ضلن من البداية ال صلد شيئاً امسو ", اإلسالم على جميع األديان األخرى
س !  .وا احلمد هلل على نعمة اإلسالم وكفى ّٔا نعمةفقول ال ُمقدَّ

 
ى ِل يأِت من أتباع  " يف العهد اجلديد ...مسيحيين" و "مسيحيمت ذكر كلمة " ولكننا صلد أن ىذا ال ُمسمَّ

بل ُأطِلق ىذا االسم ألول مرَّة على أتباع المسيح عليو السالم من ِقَبل  ادلسيح عليو السالم أنفسهم !
 !الشَّتيمة واالستهزاء والسُّخريةبمثابة السُّبَّة و  "مسيحيين" أو "مسيحيوكانَ عبارة ", غير المسيحيين

 
ورسالة  ٕٛ/  ٕٙيف: أعمال الرُُّسل , )تُنطق: خريستيانوس( Χξηζηηαλν ο" مسيحيمت ذكر كلمة "
يف:  )تُنطق: خريستيانووس( Χξηζηηαλνπ ο" مسيحيينومت ذكر كلمة ", ٙٔ/  ٗبطُرس األوىل 

 .ٕٙ/  ٔٔعمال الرُُّسل أ
 

 َأوَّالً  أَْنطَاِكَيةَ  يف  «َمِسيِحيِّينَ » التَّاَلِميذُ  َوُدِعيَ  ٕٙ/  ٔٔيف البداية, دعونا نقرأ أعمال الرُُّسل 
Act 11:26 ρξεκαηη ζαη ηε πξω ηνλ  λ ᾿Αληηνρεη   ηνπ ο καζεηα ο 
Χριστιανοσ ς. 

 
 لتالميذ األوىل للمرة أعطي مسيحيّ  اسم إن ٕٙ: ٔٔ أع ليقو ]: يقول بولس الفغايل يف ُمعجمو الرائع

 ادلسيحَ  يسوع, يف يروا أن رفضوا الذين اليهود من االسم ىذا يأت ِل. ٖٗ سنة حواىل انطاكية, يف يسوع
 عن زبتلف شيعة فيهم رأوا أهنم على فدّلوا ,االسم بهذا التالميذ سّموا األمم ىم بل(. ح ي ش م)

 [ٙ][.ادلسيح" كرستوس" باسم ترتبط جديدة دينّية رلموعة فيهم أوار . اليهودية اجلماعة
 
 

                                                 
 ."مسيحي" بولس الفغايل: احمليط اجلامع يف الكتاب ادلقدس والشرق القدمي, حرف ادليم, كلمة ٙ

http://www.albishara.org/dictionary.php?op=bGV0dGVyPU5EazFNdz09Jmt3b3JkPU1qUT0.&libro=e4a6222cdb5b3437
35400904f03d8e6a5 
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 يف مرات ثالث" مسيحيٌن" أو" مسيحي" كلمة ترد]: دائرة المعارف الكتابيةدعونا نقرأ أيضًا ما ورد يف 
 أعمال سفر من عشر احلادي األصحاح ففي (.ٙٔ: ٗ بطٔ ,ٕٛ: ٕٙ ,ٕٙ: ٔٔ أع)  اجلديد العهد

 المنتمين أي أوالً", أنطاكية يف مسيحيٌن التالميذ وُدعي: "نقرأ حيث للكلمة عمالاست أول صلد الرسل
 ِل كما ,أنفسهم المسيحيين عن أساساً  يصدر لم االسم ىذا أن وواضح ,المسيح أتباع أو للمسيح

 ادلؤمنٌن على يطلقونو كانوا بل اتباعو, ويضطهدون يكرىونو كانوا الذي ادلسيح أتباع عل اليهود يطلقو
 عندما أنطاكية سكان من الوثنيون سكها الكلمة أن فالبد ,(٘: ٕٗ أع" ) الناصريٌن شيعة" بالرب

 آمنوا الذين األمم من غالبيتها كانَ مجاعة آّمع زلل وحلَ اليهودي, آّمع عن الكنيسة انفصلَ
 [ٚ][.بالمسيح

 
 .«َمِسيِحّياً  َأِصًنَ  َأنْ  تُ ْقِنُعيِن  ِبَقِليلٍ : »لُِبوُلسَ  أَْغرِيَباسُ  فَ َقالَ  ٕٛ/  ٕٙاآلن, دعونا نقرأ أعمال الرُُّسل 

Act 26:28   δε  ᾿Αγξη ππαο πξν ο ην λ  α ινλ ἔθε·  λ  ιη γ  κε 
πεη ζεηο Χριστιανο ν γελε ζζαη 

ر دْ دبعىن أن قَ  " أن ما يقولو بولس لن غلعلو يتَِّضع ويصبح مسيحيًا !أغريباسُىنا صلد واضحًا من تعبًن "
 ادلسيحي قليل جداً وربتاج إىل رلهود أكرب حىت ذبعلين أصًن مسيحياً !

 
دُ  َبلْ  ؼَلَْجْل, َفالَ  َكَمِسيِحي   َكانَ  ِإنْ  َوَلِكنْ  ٙٔ/  ٗوأيضاً يف رسالة بطُرس األوىل   .اْلَقِبيلِ  َىَذا ِمنْ  اهللَ  ؽُلَجّْ

1Pe 4:16 ε  δε   ο Χριστιανο ς, κε  α ζρπλε ζζω, δνμαδε ηω δε  ην λ 
Θεν λ  λ η  κε ξεη ηνπ η  
 

 مرة أول مسيحيٌن ادلؤمنون دعي]: قاموس الكتاب الُمقدَّساآلن, لنقرأ ادلكتوب عن كلمة "مسيحي" يف 
 بط ٔ) شتيمة األول في كان اللقب ذلك أن ويرّجح. مٖٗ أو ٕٗ سنة ضلو( ٕٙ: ٔٔ أع) أنطاكية يف
 قال ودلا ,عاميين سفلة أناساً  كانوا المسيح تابعي أن.( مٗ٘ ضلو ولودادل) تاسيتس ادلؤرخ قال .(ٙٔ: ٗ

 برىانك حسن أن أراد أنو فالراجح ,(ٕٛ: ٕٙ أع(( )مسيحياً  أصًن أن تقنعين بقليل)) لبولس, أغريباس
 [ٛ][.االسم بهذا أعاب بأن أرضى غلعلين كان

                                                 
 http://www.arabic-christian.org/daerat_almaearef/encyc/24/160.htm : مسيحيون" -"مسيح  ادلعارف الكتابية, حرف ادليم, كلمةدائرة  ٚ
 قاموس الكتاب ادلقدس, حرف ادليم, كلمة "مسيحي". موجود على ىذا الرابط من موقع البشارة ادلسيحي: ٛ

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_141.html 
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ومعناىا أتباع ادلسيح عليو السالم , دلسيحيٌن" مت إطالقها على ادلسيحٌن من ِقَبل غًن امسيحيإذن, كلمة "
تابعي  حبسب تعبًن ادلؤرّْخ تاسيتس ... -وكانَ ُتستخدم كشتيمة ألن , بشكل عام, وال تعين طائفة بعينها

 ادلسيح كانوا أناساً سفلة عاميٌن !
 

 ِجَهاِدهِ  َحقَّ  اللَّوِ  يف  َوَجاِىُدوا} اهلل عز َّ وجل ىو الذي اختار لنا اسم ىذا االسم ! :ولكن عند المسلمين
ينِ  يف  َعَلْيُكمْ  َجَعلَ  َوَما اْجَتَباُكمْ  ُىوَ  لَّةَ  َحرَجٍ  ِمنْ  الدّْ  َوِفي قَ ْبلُ  ِمن اْلُمْسِلمينَ  َسمَّاُكمُ  ُىوَ  ِإبْ رَاِىيمَ  أَبِيُكمْ  مّْ

الغريب والعجيب أن ىذه , [ٛٚ:  احلج] {النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداء َوَتُكونُوا َعَلْيُكمْ  َشِهيداً  الرَُّسولُ  لَِيُكونَ  َىَذا
أُطِلَقَ أيضًا على أىم تالميذ ادلسيح , األوصاف السيّْئة الت مت إطالقها على أتباع ادلسيح عليو السالم

 عليو السالم, بطرس ويوحنا !
 

ا ٖٔ/  ٗفنجد يف أعمال الرُُّسل   اْلِعْلمِ  َعِديَما ِإْنَسانَانِ  أَن َُّهَما َوَوَجُدوا َويُوَحنَّا بُْطُرسَ  رُلَاَىَرةَ  رََأْوا فَ َلمَّ
ُبوا َوَعامِّيَّانِ   .َيُسوعَ  َمعَ  َكانَا أَن َُّهَما فَ َعَرُفوُىَما. تَ َعجَّ

Act 4:13 Θεωξν ληεο δε  ηε λ ην   ε ηξνπ παξξεζη αλ θαη  
᾿Ιωα λλνπ, θαη  θαηαιαβν κελνη ὅηη ἄλζξωπνη   ρα μματοι  ε ζη θαη  
  ι ται,  ζαπ καδνλ,  πεγη λωζθν λ ηε α ηνπ ο ὅηη ζπ λ η  ᾿Ιεζν  
ἦζαλ 
 

توّي(  ρα μματοι  وللعلم, الرتمجة الصحيحة لكلمة  والت ترمجتها الفاندايك إىل:  )تُنطق: أجرامَّ
 ι ται  والرتمجة الصحيحة لكلمة , , أي: ال يستطيعان القراءة أو الكتابةأميّان, ىي: اْلِعْلمِ  َعِديَما

وجاءت من ىذه الكلمة , , ىي: أبْ َلو أو أمحقَعامِّيَّانِ والت ترمجتها الفاندايك إىل:  )تُنطق: إديوتاّي(
َفَلة ! ι ται  وادلقصود من كلمة , Idiotاليونانية الكلمة اإلصلليزية  ة الناس الغوغاء السَّ  أهنما من عامَّ

 سباماً ! تاسيتسكما وصف ادلؤرّْخ 
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إال عن طريق االطالع على , لن تستطع فهم النَّص الكتايب بشكل دقيق :لى ىامش الموضوعمعلومة ع
مجات قد تتَِّفق على صياغة خاطئة  النَّص ادلكتوب باللغة اليونانية ! صياغة ال  أو, للنَّصف أحياناً صلد أن الرتَّ

ح ادلعان العميقة الدقيقة للكلمات األصليَّة اليونانية ليسَ فقط من أجل دراسة  لذلك دراسة اللغة, ُتوضّْ
 .يف ادلقام األول من أجل احلصول على فهٍم صحيٍح للنُّصوص ولكنها, ادلخطوطات

 
عندما وجد الناس ىذه الصفات يف  ادلشكلة ىي إذا تأمَّلَ النَّص بشكل أكرب ستجد أن النَّص يقول ...

 يوحنا وبطرس, عرفوا ُمباشرة أهنم مسيحيون !
 

 وىي" مسيحية" كلمة جاءت" مسيحي" كلمة ومن " ومعناىا !مسيحيامًا أصل كلمة "اآلن فهمنا سب
 دراسة " تعين ربديداً تاريخ المسيحيةإذن, عبارة ", ُمعتقدات وأفكار وطريقة حياة ىؤالء المسيحيين

 .الزَّمن عبر المسيحيين وحياة وأفكار ُمعتقدات
 

تاريخ ولكن قبل أن نقوم بدراسة " عرب الزمن ؟ما ىي ُمعتقدات ادلسيحٌن األوائل ؟ وكيف تطورت 
 ما ىي المصادر التي نحصل من خاللها على معلومات بخصوص تاريخ المسيحية ؟ " ...المسيحية

 
 ما ىي مصادر تاريخ المسيحية ؟

 
 تعين" المسيحية تاريخ" عبارة إذا كانَ: قبل أن ُأجيب على ىذا السؤال غلب أن نطرح سؤااًل قبلو

 ما ىي الفترة الزَّمنيَّة التي نُريد دراستها ؟, الزَّمن عرب ادلسيحيٌن وحياة وأفكار ُمعتقدات دراسة: ربديداً 
 والت ربتوي على أىّم التَّفاصيل خبصوص ُمعتقدات وأفكار وحياة ادلسيحيٌن

 
بي وتنتهي ببعثة الن, تبدأ بحياة المسيح عليو السالم على األرض ىذه الفترة الزمنية ىي التي ...

حيث أن نبينا زلمد صلى اهلل عليو , السِّتَّة قرون األولى للمسيحية أي: محمد صلى اهلل عليو وسلم !
 ُوِلَد يف بداية النّْصف الثان من القرن السادس تقريباً  وسلم
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 ىذه السِّتَّة قرون األولى للمسيحية تحتوي على المراحل اآلتية
 (القرن األولعو )وتالميذه وأتبا المسيح عليو السالمحياة  .ٔ
 (القرن األولوتالميذه وأتباعو ) بولس رسول المسيحيةحياة  .ٕ
 (نهايات األول والقرنين الثاني والثالثم )ٕٖ٘قبل رلمع نقية  آباء الكنيسة األوائلحياة  .ٖ
 (القرن الرابع والخامس والسادسيف عصر آّامع ) واضعي اإليمان المسيحيحياة  .ٗ

 
والت منها نعرف التَّطوُّرات الرَّىيبة الت حدثَ , ة واألىّم يف تاريخ ادلسيحيةوىذه ىي ادلراحل األساسيَّ 

 تَ ْغُلواْ  الَ  اْلِكَتابِ  أَْىلَ  يَا} نلمس بأنفسنا قول اهلل عزَّ وجل يف كتابو الكرمي, لال ُمختلفة ةللعقائد ادلسيحي
 َمْرميََ  ِإىَل  أَْلَقاَىا وََكِلَمُتوُ  الّلوِ  َرُسولُ  َمْرميََ  اْبنُ  ِعيَسى اْلَمِسيحُ  اِإظلََّ  اْلَحقِّ  ِإالَّ  الّلوِ  َعَلى تَ ُقوُلواْ  َوالَ  ِديِنُكمْ  ِفي

ْنوُ  َوُروحٌ  َا لَُّكمْ  َخًْناً  انتَ ُهواْ  َثالَثَةٌ  تَ ُقوُلواْ  َوالَ  َوُرُسِلوِ  بِالّلوِ  َفآِمُنواْ  مّْ  لَّوُ  دٌ َولَ  لَوُ  َيُكونَ  َأن ُسْبَحانَوُ  َواِحدٌ  إِلَ وٌ  الّلوُ  ِإظلَّ
َماَوات يف  َما  ِفي تَ ْغُلواْ  الَ  اْلِكَتابِ  أَْىلَ  يَا ُقلْ }, [ٔٚٔ:  النساء] {وَِكيالً  بِالّلوِ  وََكَفى اأَلْرضِ  يف  َوَما السَّ

رَ  ِديِنُكمْ  ِبيلِ  َسَواء َعن َوَضلُّواْ  َكِثًناً  َوَأَضلُّواْ  قَ ْبلُ  ِمن َضلُّواْ  َقدْ  قَ ْومٍ  أَْىَواء تَ تَِّبُعواْ  َوالَ  اْلَحقِّ  َغي ْ :  ادلائدة] {السَّ
ٚٚ] 

 
عَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  - ٖ٘ٗٗ البخاري صحيحيف  وقول نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم  اهلل رضى - ُعَمرَ  مسَِ

َُ  اْلِمْنرَبِ  َعَلى يَ ُقولُ  - عنو ْع  النََّصاَرى تِ َأْطرَ  َكَما ُتْطُروِني الَ »  يَ ُقولُ  - وسلم عليو اهلل صلى - النَِّبَّ  مسَِ
َا ,َمْرَيمَ  اْبنَ   «. َوَرُسولُوُ  اللَّوِ  َعْبدُ  فَ ُقوُلوا َعْبُدُه, أَنَا فَِإظلَّ

 
ما ىو إال غلو وإطراء فاحش وكذب على , فما وصل إليو النَّصارى عرب التاريخ عن طريق تطوُّر عقائدىم

 بدراسة تاريخ المسيحية ! كيف نثبت ىذا ؟. اهلل عزَّ وجل
 

المصادر التي  ىي ما نعود إلى السُّؤال األول:, د أن قمنا بتحديد الفرتة الزَّمنيَّة الت نُريد دراستهااآلن, بع
 على معلومات بخصوص ىذه الفترة الزمنية ؟, سنحصل منها

 
العهد الجديد  والتي تتلخَّص في اآلتي:, لكل مرحلة من ادلراحل األربعة مصادرىا اخلاصة واإلجابة ...

 باء الكنيسة !وكتابات آ
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والت قبلتها , العهد اجلديد ىو اسٌم أُطِلَق على رلموعة من الكتابات ادلسيحية ما ىو العهد الجديد ؟
سة قانونيَّة ا ُكُتب ُمقدَّ ما معنى عبارة "ُكُتب ُمقدَّسة" بالنسبة , الكنيسة مع مرور الزََّمن على أهنَّ

" كتاب ُمقدَّسيف البداية, عبارة " اريخ ادلسيحي !معىن ىذه العبارة تطوَّر عرب التّ  للمسيحيين ؟
scripture  رائع عين ببساطةت َكان ين, يؤخذ منو األحكام والشَّ ل ولو عالقة بالدّْ مث , كتاب ػُلرتم ويُبجَّ

 تطوَّر ادلعىن إىل أن أصبحَ تعين: كتاب ُموحى بو من عند اهلل !
 

تعين: ُكُتب تُعترب بالنسبة للمسيحي ُدسُتورًا وِمعياراً  يين ؟ما معنى عبارة "ُكُتب قانونيَّة" بالنسبة للمسيح
ىذه العبارة أيضًا معناىا تطوَّر عرب , غلب على ادلسيحي أن يعيش حياتو حبسب ادلكتوب فيو, وِمقياساً 

أصبح يعين أن ىذا الكتاب موحى بو من عند  فالكتاب القانون بالنسبة للمسيحي اآلن, الّتاريخ ادلسيحي
ِل تكن ُىناك عقيدة راسخة عند ادلسيحي خبصوص  ولكن ىذا لم يكن الحال ُمنذ بداية المسيحية !اهلل 

 .وحي العهد اجلديد
 

 لماذا ؟
 ألن العهد الجديد ال يقول أنَّو ُموحى بو من اهلل ! أواًل:

 ألن عقيدة وحي العهد الجديد لم تظهر إال في القرن الثاني ! وثانياً:
 

 الَعْهد يف َلَدينا لَيسَ : اجلديد العهد إذلام]: وىو أحد اآلباء الكاثوليك جورج سابااألب انظر إىل ما يقولو 
يّاً  تُ رْبِز ُنُصوص اجَلِديد ثيئوفيلس عن  تادرس يعقوب ملطيوانظر إىل ما يقولو , [ٜ][.ُمْلَهمٌ  أنو َرمسِْ

 ٔٛٔ بٌن. ت, مٜٙٔ أسقفاً ) أنطاكية أسقف ثيئوفيلس]: , أحد آباء الكنيسة يف القرن الثاناألنطاكي
 الرُُّسل وأن, بو موحى ىو الجديد العهد أن أوضح من أول ىو ثيئوفيلس أن البعض ويرى(: م٘ٛٔ -

س إذلي كالم" ىي بولس ورسائل األناجيل وأن, ُملهمٌن كانوا  [ٓٔ][".ُمقدَّ
 

                                                 
 .ٖٙٔص  -, منشورات ادلكتبة البولسية على عتبة الكتاب المقدسجورج سابا:  ٜ

 .ٖٓص  -, كنيسة مار جرجس باإلسكندرية نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون األولىتادرس يعقوب ملطي:  ٓٔ
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م فتَُّشوا يف مجيع كتابات ألهنَّ  من أين علموا أن ثيئوفيلس األنطاكي ىو أول من قال بوحي العهد اجلديد ؟
وفتَُّشوا يف مجيع كتابات آباء ما قبل ثيئوفيلس األنطاكي , العهد اجلديد وِل غلدوا إعالنا بوحي ىذه الُكُتب

 .حىت وجدوا ىذا الكالم خبصوص وحي العهد اجلديد ألول مرَّة عند ثيئوفيلس فلم غلدوا أيضاً !
 

 ل وحي وقانونيَّة العهد اجلديداقرأ أكثر عن مشاك :على ىامش الموضوع
Bart Ehrman: Lost Scriptures 
Bruce Metzger: The Canon of the NT 
Caspar Gregory: Canon And Text Of The NT 
Alexander Souter: The Text and Canon of the NT 

 
صًا حقيقيًا يف دراسة حىت تصبح ُمتخ اآلن قد رأيَ وعلمَ أنك البد وأن تكون ُمتقنًا للغة اإلصلليزية صّْ

 العلوم ادلسيحية وال ُمختلفة !
 

 ىي العهد اجلديد وكتابات آباء الكنيسة إذن, عرفنا أن مصادر تاريخ ادلسيحية
 

 ماذا نجد في العهد الجديد بخصوص تاريخ المسيحية ؟
 

" ومت مجهولونؤلّْفٌن "أغلب ىؤالء ادل, كتاب دلؤلّْفٌن كثًنين من أزمنة سُلتلفة  ٕٚالعهد اجلديد عبارة عن 
أو قام شخٌص ما ال نعرفو بالكتابة باسم أحد األشخاص  إضافة أمساء مشهورة على ىذه الكتابات

 ادلسيحيٌن ادلعروفٌن !
 

 اقرأ أكثر عن مشاكل التَّزوير يف العهد اجلديد :على ىامش الموضوع
Bart Ehrman: Forged, Writing in the Name of God 

 
 العهد الجديد يُمثِّل لنا الكتابات المسيحية للقرن األول الميالدي الولكن على كل ح
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ة االستماع إىل ىذه ال ُمحاضرات :على ىامش الموضوع  ,[ٔٔ]مدخٌل إلى العهد الجديد :أنصح بشدَّ
 [ٕٔ]مدخٌل إلى المسيحية والعهد الجديد

 
 القسم الثاني:, األناجيل األربعة ى:القسم األول :نستطيع تقسيم أسفار العهد اجلديد إىل األقسام التالية

رؤيا يوحنا  القسم الخامس:, الرسائل اجلامعة القسم الرابع:, رسائل بولس القسم الثالث:, أعمال الرُُّسل
 .وإليكم نبذة سريعة عن كل قسم من ىذه األقسام اخلمسة. الالىويت

 
 األناجيل األربعة القسم األولى:

": أخبار اصطالحاً بل تعىن " ,تعين كتاب أُنزِل على ادلسيح عليو السالم " عند ادلسيحيٌن الإنجيلكلمة "
سواء كانَ عن أحداث قبل والدتو ولكن ذلا عالقة , أو أقوال أو أحداث ذلا عالقة بادلسيح عليو السالم

أو كانَ عن حياتو وتعاليمو , أو كانَ عن والدتو ىو شخصيًا وكيف نشأ وىو طفل صغًن, بوالدتو
أما خبصوص األناجيل األربعة , أنواع كثًنة من األناجيل -كما ذكرنا سابقًا   -فُهناك . وُمعجزاتووأعمالو 

فهي أناجيل قصصية روائية ربكي عن حياة ادلسيح عليو السالم وتعاليمو , الت صلدىا يف العهد اجلديد
 .وأعمالو

 األناجيل األربعة ىم:
 اإلنجيل بحسب متى .ٔ
 اإلنجيل بحسب مرقس .ٕ
 بحسب لوقا اإلنجيل .ٖ
 اإلنجيل بحسب يوحنا .ٗ

 
ولكنها أمساء مت إلصاقها ّٔذه , ىذه األمساء ليسَ أمساء األشخاص الذين كتبوا ىذه األناجيل بالفعل

للمعلومات  ىذه األناجيل األربعة ُتمثِّل مصدرنا األول واألساسي الكتابات يف القرن الثان ادليالدي !
 .وأتباعو يذهوتالم السالم عليو المسيح بخصوص حياة

 
                                                 

 http://alta3b.wordpress.com/blog/lect/intro-nt  ونت الشخصية:الرابط على مد ٔٔ
 http://eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=344  الرابط على موقع الدعوة اإلسالمية: ٕٔ
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 أعمال الرُُّسل القسم الثاني:
 يبدأ سرد األحداث الت وقعَ بعد رفع ادلسيح عليو السالم ُمباشرة, ىو كتاب تارؼلي يف غاية األعلية

والنصف اآلخر يتكلم عن بولس , النصف األول من الكتاب يتكلم عن أحوال تالميذ ادلسيح عليو السالم
للمعلومات بخصوص  ىذا الكتاب يُعتبر من المصادر الرئيسيَّة. تبشًنيَّةرسول ادلسيحية وعن رحالتو ال

وتُعطينا معلومات قيِّمة جدًا بخصوص كيفية نشر , تالميذ المسيح عليو السالم وحياة بولس أيضاً 
 .المسيحية في بدايتها

 
 رسائل بولس القسم الثالث:

أثناء رحالتو التبشًنية يف حوض البحر , بتأسيسها رلموعة الرسائل الت أرسلها بولس إىل الكنائس الت قام
وأيضًا ربتوي على معلومات كثًنة , ىذه الرسائل ربتوي على تعاليمو وأفكار وُمعتقادتو, األبيض ادلتوسط

للمعلومات بخصوص  ىذا الكتاب يُعتبر المصادر الرئيسي, جداً خبصوص ال ُمجتمعات ادلسيحية األوىل
 .وتالميذه المسيحية رسول بولس تعاليم وعقائد

 
 الرسائل الجامعة القسم الرابع:

ىذه الرسائل ربتوي على معلومات كثًنة جدًا خبصوص , رلموعة رسائل لبعض القادة ادلسيحيٌن األوائل
وربتوي أيضًا على معلومات كثًنة خبصوص العقائد ادلسيحية األوىل , ال ُمجتمعات ادلسيحية األوىل

للمعلومات بخصوص العقائد الُمجتمعات  تُعتبر من المصادر الرئيسيَّة ىذه الرسائل, ال ُمختلفة
 .المسيحية األولى

 
 رؤيا يوحنا الالىوتي القسم الخامس:

ػلكي لنا أحداث النهاية, والت , ىو كتاب نبوي, أي ػلتوي على نبوءات حبسب الفكر ادلسيحي
, ليس لو أعليَّة تارؼلية كبًنة عند العلماء ىذا الكتاب, ستحدث عند عودة ادلسيح عليو السالم مرة أخرى

 .ولكنو يُلقي الضوء على بعض االضطهادات الت عانتها آّتمعات ادلسيحية األوىل
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 عليو ادلسيح حياة, إذن, كتابات العهد الجديد تُغطِّي المرحلة األولى والثانية من تاريخ المسيحية
, (األول القرن) وأتباعو وتالميذه ادلسيحية رسول بولس حياة, (األول القرن) وأتباعو وتالميذه السالم

 .ال ُمجتمعات ادلسيحية األوىل وكيفية انتشار ادلسيحية يف حوض البحر األبيض
 

 هنايات) مٕٖ٘ نقية رلمع قبل األوائل الكنيسة آباء حياة ما ىي مصادر المرحلتين الثانية والثالثة ؟
 واخلامس الرابع القرن) آّامع عصر يف المسيحي اإليمان اضعيو  حياة, (والثالث الثان والقرنٌن األول

 كتابات آباء الكنيسة المصادر ىي: (والسادس
 

مة تارؼليًا حبسب حدث تارؼلي  من أين نحصل على كتابات آباء الكنيسة ؟ كتابات آباء الكنيسة ُمقسَّ
 مٕٖ٘رلمع نقية  -ىذا احلدث معروف باسم: آّمع ادلسكون األول , ضخم

 
حلضور اجتماع كبًن  ,تعين: مجع علماء ادلسيحية من كل أضلاء العاِل ماذا تعني عبارة "َمْجَمع َمسُكوني" ؟

م ٕٖ٘مجمع نقية  تستطيع أن تقول ببساطة:, جداً ل ُمناقشة أمر يف غاية األعليَّة ؼُلّص اإلؽلان ادلسيحي
فكما أن  بالنسبة لنا كمسلمين ! مثل ىجرة نبينا محمد صلى اهلل عليو وسلم بالنسبة للمسيحية

أيضًا بالنسبة , ونقول: فرتة ما قبل اذلجرة, وفرتة ما بعد اذلجرة, "اذلجرة" عالمة شُليَّزة يف تارؼلنا اإلسالمي
م الّتاريخ ادلسيحي إىل فرتتٌن, م عالمة شُليَّزة يف الّتاريخ ادلسيحيٕٖ٘رلمع نقية , للمسيحٌن الفترة , ويُقسَّ

 .م وما بعدىإٖ٘مجمع نقية  الفترة الثانية:, مٕٖ٘مجمع نقية قبل  األولى:
 

 :طبقاً ذلذا التقسيم مت مجع كتابات آباء الكنيسة يف موسوعتٌن
 رُللَّدات( ٓٔ) مٕٖ٘موسوعة آباء ما قبل مجمع نقية  األولى:

The Ante-Nicene Fathers - ANF 
 د(رُللَّ  ٕٛ)م وما بعدىا ٕٖ٘موسوعة آباء نقية  الثانية:

The Nicene and Post-Nicene Fathers - NPNF 
السلسلة  ,رُللَّد( ٗٔ) First Seriesالسلسلة األولى  :ىذه الموسوعة ُمقسَّمة إلى سلسلتين

 [ٖٔ]تجدون الموسوعتين على ىذا الرابط رُللَّد( ٗٔ) Second Seriesالثانية 
                                                 

 http://www.ccel.org/fathers.htmlموسوعة الكتابات ادلسيحية:  ٖٔ
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تة قرون  نستطيع أن نرى صورة, من خالل العهد اجلديد وكتابات اآلباء واضحة جداً لتاريخ ادلسيحية يف السّْ
 .واآلن, بعد أن علمنا ادلصادر الت سنستقي منها معلوماتنا خبصوص تاريخ ادلسيحية. األوىل

 
 كيف نثق في المعلومات التي نجدىا في ىذه المصادر ؟   :ىناك سؤال في غاية األىمية

 
 ما مدى مصداقية ىذه المصادر ؟

 
ً وُمتشعّْب ! لومات الت صلدىا يف ىذه ادلصادر ؟كيف نثق يف ادلع ولكن أسأل اهلل  ىذا ادلوضوع كبًن جدا

, حىت يستطيع كل ُمبتدئ يف آّال أن يستوعب ادلوضوع جيداً , عزَّ وجل أن أقوم بتبسيطو إىل أقصى درجة
 ما ىي طبيعة ىذه المصادر ؟ غلب يف البداية أن نفهم

 
عبارة عن روايات منقولة  ىل ىذه ادلصادر مسموعة مثاًل ؟ " اآليت:رطبيعة المصادأقصد من عبارة "

ا عبارة عن وثائق مكتوبة ؟ شفهيِّة ؟ ألن   لماذا يُهّمني معرفة "طبيعة" مصادر تاريخ المسيحية ؟ أم أهنَّ
اس ذلا تفاصيلها اخلاصة بوسائل إنشائها وحفظها ونقلها بٌن الن, كل "نوع" من أنواع ادلصادر ال ُمختلفة

ىل ظلَّت محفوظة أم أصابها , شلا سيؤثر حتمًا على مصداقية ما سنجده يف ىذه ادلظاىر, عرب الزمن
 الفساد والتَّحريف ؟!

 
فلُنِجب على السؤال: ما ىي طبيعة ىذه , إذن, بعد أن علمنا أعلية معرفة "طبيعة" مصادر تاريخ الكنيسة

ى ب  ة !جميع مصادر تاريخ الكنيسة وثائق مكتوب ادلصادر ؟ األحاديث  ال يوجد عند ادلسيحيٌن ما ُيسمَّ
ال يوجد عند ادلسيحيٌن تواتُر شفهي لنصٍّ ما أو  أو الرّْوايات الشفهيَّة ادلنقولة عن طريق سلسلة من الرُّواة !

 .كل التُّراث المسيحي عبارة عن وثائق مكتوبة, رواية
 

ولكن  يف نوع ادلصادر يف حد ذاهتا ال يوجد أي عيب, على اإلطالق ىل ُىناك عيب في ذلك ؟
 كيفية ُمعاملة الوثائق المكتوبة في العالم القديم ! ال ُمشكلة تكُمن في ...
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أي: اخلاصة بوسائل كتابة حفظ , إذا كانَ التَّفاصيل ال ُمحيطة ّٔذه الوثائق ادلكتوبة كلها مجيلة: دبعىن
ولكن إن كانَ التَّفاصيل ال ُمحيطة , على اإلطالقفلن يكون ُىناك أي إشكال , ونقل ىذه الوثائق ادلكتوبة
اسأل اهلل عز وجل , فهذا سُيؤثّْر بالّتأكيد على مصداقية ما صلده يف ىذه الوثائق, ّٔذه الوثائق ادلكتوبة سيّْئة

 أن يكون كالمي مفُهوماً !
 

 لوثائق المكتوبة ؟كيف نعرف التَّفاصيل الُمحيطة بهذه ا :اآلن نأتي إلى السؤال الجوىري والرَّئيسي
 عن طريق النَّقد الّتاريخي لهذه الوثائق ! اإلجابة: كيف نعرف مدى مصداقية ىذه الوثائق المكتوبة ؟

سالنَّقدعندما يُطبَّق ىذا النوع من "  يخرج لنا العلم المعروف ب  "النَّقد الِكتابي" !, " على الكتاب ال ُمقدَّ
 

والت , " عبارة عن رلموعة من الُعُلوم وادلنهجّياتالنَّقد الّتاريخي" ؟ماذا تعني عبارة "النَّقد الّتاريخي" 
خبصوص كل التَّفاصيل اخلاصة , ّٔدف الوصول إىل أدَّق ادلعلومات, نستطيع تطبيقها على أي وثيقة مكتوبة

 ّٔذه الوثيقة !
 

ُوىناك معلومات كثًنة جداً , وضرُبيط بوثائق العاِل القدمي الكثًن من الُغمُ  وإليكم المزيد من التَّوِضيح ...
 ىذه ادلعلومات منها ما ىو حق ومنها ما ىو باطل !, وُمتخلفة خاصة ّٔذه الوثائق

 
استخراج  أي:, معرفة المعلومات الّتاريخية الصحيحة الخاصة بهذه الوثيقة :ُمهمَّة النَّقد الّتاريخي

رةودبا أ المعلومات الصحيحة الحقيقية من بين رُكام الباطل ! ال  ,ن الكتابات والوثائق ادلسيحية ال ُمبكّْ
" على ىذه النَّقد الّتاريخينستطيع تطبيق ", زبتلف يف طبيعتها عن أي وثائق أخرى ُكِتبَ يف العاِل القدمي

ى عند ادلسيحيٌن ب  ", الوثائق  " !النَّقد الِكتابيفيما ُيسمَّ
 

 :أنصح بقراءة الُكُتب اآلتية :على ىامش الموضوع
 , طبعة دار ادلشرق ببًنوتمدخٌل إلى النَّقد الِكتابيّ  ض يُوسف داود:ريا

 Bart D. Ehrmanوىذه آّموعة الرائعة ل  بارت إيرمان 
The New Testament, A Historical Introduction To The Early 
Christian Writings 
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Jesus, Apocalyptic prophet of the new millennium 
Jesus Interrupted, Revealing the Hidden Contradictions in the 
Bible and Why We Don’t Know About Them 

 
" ليس ُىُجومًا على الكتاب النَّقد الِكتابي" ىل يُعتبر "النَّقد الِكتابي" ُىُجومًا على الكتاب ال ُمقدَّس ؟

س على اإلطالق خبصوص الكتاب , مات الصحيحة الدقيقةبل ىو الطريق الوحيد للوصول إىل ادلعلو , ال ُمقدَّ
رة بشكل عام س ربديداً أو الكتابات ادلسيحية ال ُمبكّْ  ال ُمقدَّ

 
" كعلوم النَّقد الِكتابيادلعلومات الت ضلصل عليها بعد تطبيق " ولكن ال ُمشكلة تكُمن في اآلتي ...

" النَّقد الِكتابيحيث أن " ادلسيحي ! " الت يعرفهااإليمانيَّةغالبًا ما زبتلف عن ادلعلومات ", ومنهجّيات
" فهي تلك الت تُعلّْمها الكنيسة للمسيحي اإليمانيَّةأما ادلعلومات ", ؼُلرِج لنا ادلعلومات التارؼليَّة الصَّحيحة

" ُمباشرة دبُحاربة الكنيسةتقوم ", " ؼُلالف ما تُنادي بوالنَّقد الِكتابي" أن "الكنيسةفعندما ذبد ", البسيط
 " حفاظاً على إؽلاهنا !قد الِكتابيالنَّ "

 
بعض ُمدرِّْسي الكتاب والوّعاظ يف بالد الغرب ]: "النَّقد الكتابيخبصوص " األنبا شنودة الثالثاقرأ كالم 

س: يُراِجعون ألفاظو, كما لو كانوا ُعلماء يف اللغة, وينتقدون ما  غلعلون أنفسهم قّواِمٌن على الكتاب ال ُمقدَّ
ون ما يشاءون ! كما لو كان الكتاب خاضعًا لعقوذلم ! وليسَ عقوذلم ىي الت ينبغي أن يشاءون, وػلذف

ونحن ال نقبل منهم ىذا الوضع وال زبضع للكتاب .. كما أهنم جعلوا بعض أجزائو أقل أعلية من غًنىا ! 
ره إطالقاً. . أما أن ينتقل بعض من أفكارىم إىل داخل كنيستنا, فأمر عجيب ما كنا ننتظنُوافقهم عليو

م ذلم من فكر دون فحص .. وسنضطر إلى ُمواجهتو , حىت ال ينتقل إىل البسطاء الذين قد يقبلون ما يُقدَّ
!][ٔٗ] 

 
 
 

                                                 
 .٘ص  -إلكلًنيكيَّة بالقاىرة , الكليَّة االنَّقد الِكتابياألنبا شنودة الثالث:  ٗٔ
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رت قول اهلل عزَّ وجل عن فرعون عليو لعنة اهلل ُتْل ُموَسى }: بعد قراءة ىذه الفقرة, تذكَّ َوقَاَل ِفْرَعْوُن َذُروِن أَق ْ
َل ِديَنُكْم َوْلَيدُْع َربَُّو ِإنّْ  فرعون عليو لعنة , [ٕٙ{ ]غافر : َأْو َأن يُْظِهَر ِفي اأْلَْرِض اْلَفَسادَ  َأَخاُف َأن يُ َبدّْ

النَّقد كذلك األنبا شنودة يُريد ُمواجهة ", اهلل يتَِّهم موسى عليو السالم بأن قد يُظهر يف األرض الفساد
ة, " ادلبين على ادلنهجيّات العلميةالِكتابي  : ادلسيحي البسيط قد يقبل ىذا الكالم بغًن فحص !حُبجَّ

 
فيجب عليك أن تتقبَّل ىذه , " مبنيَّة على الفحص وادلنهجيَّة العلميةالنَّقد الِكتابينتائج ", يا أنبا شنودة

" النَّقد الّتاريخيواتفقنا أن تطبيق ", "النَّقد الِكتابيواآلن بعد أن فهمنا عبارة " ," وال تُقاومهاالحقائق"
س امسو "  "النَّقد الِكتابيعلى الكتاب ال ُمقدَّ

 Biblical Criticism"النَّقد الكتابي"  سننظر عن قرب إلى ...
 

 يُقسَّم "النَّقد الِكتابي" إلي قسَمين
 Lower Criticismالنَّقد األدنى  القسم األول:

 Textual Criticismالنَّقد النَّصِّي  وُيطلق عليو أيضاً:
 خلاص بتحديد نّص الِكتاب بدقَّةوىو القسم ا

 
 Higher Criticismالنَّقد األعلى  القسم ثاني:

من الذي كتب أو ألَّف ىذا  مثل:, وىو القسم اخلاص بتحديد كل التَّفاصيل الت تدور حول نّص الكتاب
 لكتاب ؟دلاذا قام بتأليف ىذا ا أين قام بتأليف ىذا الكتاب ؟ مىت قام بتأليف ىذا الكتاب ؟ الكتاب ؟

 ما معىن النَّص الذي قام بكتابتو يف ىذا الكتاب ؟ دلن قام بتأليف ىذا الكتاب ؟
 

مث يقومون بدراسة كل التَّفاصيل الت تدور , " يقومون بتحديد نّص الكتاب أوالً النَّقد الِكتابيإذن, ُعلماء "
قد حصلنا على معلومات دقيقة  نكون, بعد أن ؽلر الكتاب أو الوثيقة ّٔاتٌن ادلرحلتٌن, حول نّص الكتاب

 حول مدى مصداقيَّة الكتاب !
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تاريخ وعرفنا ادلصادر الت سنأخذ منها معلوماتنا خبصوص ", "تاريخ المسيحيةبعد أن فهمنا معىن عبارة "
 تاريخ" يُطبَّق على مصادر "النَّقد الّتاريخيوعرفنا أن ", "النَّقد الّتاريخيوفهمنا معىن عبارة ", "المسيحية
 ."المسيحية

 
" ؼُلرج النَّقد التّاريخي" ما ىو تأثير "النَّقد الّتاريخي" على "تاريخ المسيحية" ؟ اآلن نُريد أن نعرف ...

شلا يُتيح لنا فُرصة الوصول إىل نتائج , "تاريخ المسيحيةاخلاصة دبصادر " لنا مجيع ادلعلومات والتَّفاصيل
 " على ضوء معلومات حقيقية !ةتاريخ المسيحيبعد دراسة مصادر " واقعيَّة

 
وبالتحديد إؽلان , إذا كنَ تبحث يف موضوع إؽلان تالميذ ادلسيح عليو السالم وبادلثال يتَِّضح ادلقال ...

ىل , ستقوم بالبحث عن أقوال بطرس ادلذكورة يف األناجيل, بطرس رئيس التالميذ بادلسيح عليو السالم
ستجد ىذه األقوال ادلنسوبة لبطرس والت ؼُلاطب ّٔا  اهلل أم ال ؟آمن بادلسيح عليو السالم على أنو ابن 

 ادلسيح عليو السالم !
 

ََ ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّو احلَْيّْ » ٙٔ/  ٙٔمتى   «أَْن
ََ اْلَمِسيُح!» ٜٕ/ ٛمرقس   «أَْن

 «َمِسيُح اهللِ » ٕٓ/  ٜلوقا 
ََ اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّو احلَْيّْ » ٜٙ/  ٙيوحنا   «أَْن

 
غلب أن ظُلرّْر كل إصليل من ىذه األناجيل , حىت نستطيع أن طلرج بنتيجة حقيقية خبصوص إؽلان بطرس

وال َمعيِن بتحديد , يجب تطبيق "النَّقد األدنى" أو "النَّقد النَّصِّي" أوالً: " !النَّقد الّتاريخياألربعة على "
 .النُُّصوص يف أقدم وأصّح شكل تارؼلي لو

 
 

مجة , ىذه النُُّصوص األربعة الت قُمنا بقراءهتا مأخوذة من ترمجة عربية بمعنى ... ما ىو مصدر نّص ىذ الرتَّ
د من النَّص الذي نقوم بقراءتو قبل أن  العربية ؟ ىل حدث ربريف للنُُّصوص أم ال ؟ غلب علينا الّتأكُّ

 نستخلص منو معلومة !
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بل إن النَّص كان يقول: , رأناه يف أقدم ادلخطوطاتسنجد أن النَّص اخلاص بإصليل يوحنا ِل يكن كما ق
وس اهلل» ٜٙ/  ٙيوحنا  ََ ُقدُّ ََ اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّو احلَْيّْ » ومت ربريف النَّص إىل « !أَْن إذن, بعد سبرير  « !أَْن

دم وأصح وصلنا إىل أن النُُّصوص األربعة كانوا ىكذا يف أق, "النَّقد النَّصِّيالنُُّصوص األربعة على "
 :ادلخطوطات

 
ََ ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّو احلَْيّْ » ٙٔ/  ٙٔمتى   «أَْن

ََ اْلَمِسيُح!» ٜٕ/ ٛمرقس   «أَْن
 «َمِسيُح اهللِ » ٕٓ/  ٜلوقا 

وس اهلل» ٜٙ/  ٙيوحنا  ََ ُقدُّ  «أَْن
 

أدق وثيقة تارؼلية  حىت نعرف أي إصليل من ىذه األناجيل األربعة ىو, يجب تطبيق "النَّقد األعلى" ثانياً:
 ُىناك ثالثة أقوال سُلتلفة منسوبة لبطرس رئيس التالميذ ! بمعنى ... !

 
 «اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّو احلَْيّْ » .ٔ
 «َمِسيُح اهللِ »أو « اْلَمِسيحُ » .ٕ
وس اهلل» .ٖ  «ُقدُّ

 
ما , حىت ال أُطيل ولكن سأذباوز ىذا االختالف البسيط, "َمِسيُح اهللِ " و "اْلَمِسيحُ ُرغم أن ُىناك فرق بٌن "

عة وتفصيليَّة, ودبجموع األدلة الذي قالو بطرس بالفعل ؟! صلد أن بطرس ِل يقل على  بعد دراسة ُموسَّ
وس اهلل»ويف الغالب ِل يقل أيضاً: , «اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّو احلَْيّْ »اإلطالق:  « اْلَمِسيحُ »ولكنو إما قال: , «ُقدُّ

 .«َمِسيُح اهللِ »أو 
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إن شهادة بطرس يف إصليل مىت تدل ]: خبصوص ىذه ال ُمشكلة رياض يوسف داودم ال ُمهندس اقرأ كال
ألهنم ِل يكونوا  وىذا ما يُناقض صورة االثني عشر في األناجيلعلى أنو كان قد فهم آنذاك سّر يسوع, 

ل اعرتاف بطرس ُمفسَّ  ر قبل القيامة. فُيمكن القول ببساطة إنَّ مىت سجَّ رًا يف ضوء يعرفون ىذا السّْ
 [٘ٔ][القيامة.

 
ن ما قيل حقيقةً , ىذا الكالم يعين ببساطة شديدة جداً  ن , أن ىناك بعض األناجيل ال ُتدوّْ ولكنها ُتدوّْ

" حىت ضلصل على النَّقد الّتاريخيلذلك نقوم بتطبيق ", األقوال يف ضوء اإلؽلان وليس من واقع الّتاريخ
" على مصادر النَّقد الّتاريخيفائدة تطبيق " فهمنا بعد ىذا ادلثال لعلنا الّتاريخ والواقع وليس اإلؽلان !

 من األجل الوصول إىل نتائج حقيقية واقعية ! "تاريخ المسيحية"
 

ُىناك  ما ىي أىّم نتائج "النَّقد الّتاريخي" الُمؤثِّرة على "تاريخ المسيحية" ؟ اآلن نُريد أن نعرف ...
ولكنين سأذكر أىّم  ,ال أستطيع ذكرىا كلها لضيق الوقَ مسيحي العادي !الكثًن من النَّتائج الّصاِدمة لل

ادلصدر الرَّئيسي لتعاليم ادلسيح عليو  تُعتربحيث أن األناجيل األربعة , النَّتائج خبصوص األناجيل األربعة
 .السالم

 
 "األناجيل األربعة" و "النَّقد الّتاريخي"

 
 ن ..." يُعطينا معلومات عالنَّقد الّتاريخي"

 ُمؤلِّفي األناجيل األربعة .ٔ
 زمن كتابة األناجيل األربعة .ٕ
 مصادر معلومات كتبة األناجيل األربعة .ٖ
 دقَّة المعلومات الموجودة في األناجيل األربعة .ٗ

 

                                                 
 .ٚص  -, دار ادلشرق ببًنوت مدخٌل إلى النَّقد الِكتابيّ رياض يوسف داود:  ٘ٔ
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 -الجزء الثاني  -أمثلة لبعض التُّعقيدات  :أنصح باالستماع ذلذه ال ُمحاضرات :على ىامش الموضوع
, [ٚٔ]متى ومرقس ولوقا -المشكلة اإلزائية , [ٙٔ]الُمحاضرة األولى -ا اإلنجيل المنسوب إلى يوحن
 [ٜٔ]الِفَرق المسيحية والُمشكلة اإلزائية, [ٛٔ]تكوين األناجيل ومصداقيتها

 
 ُمؤلِّفي األناجيل األربعة

 
" يقول اإليمان المسيحيف  ", " خبصوص ىذه النُّقطةاإليمان المسيحي" يتعارض مع "النَّقد الّتاريخي"

النَّقد ", شهود َعيان لألحداث دوَّنوىا كما شاىدوىا, ن كتبة األناجيل من تالميذ ادلسيح عليو السالمإ
سالنَّقد الّتاريخي" وىو تطبيق "الِكتابي ؼُلربنا أننا ال نستطيع أن نعرف من ُىم  , " على الكتاب ال ُمقدَّ

ولكننا نستطيع أن نعرف بعض , ة لنافهؤالء الكتبة رلهولون سبامًا كأشخاص بالنّْسبَ , كتبة األناجيل
 .ادلعلومات عنهم

 
نعلم أن كتبة األناجيل ِل يكونوا من اجليل األول من  نعلم أن كتبة األناجيل األربعة ِل يكونوا شهود عيان !

 نعلم أن كتبة األناجيل ِل يكونوا يهوداً أو كتبوا باللغة العربية ! ادلسيحٌن !
 

 زمن كتابة األناجيل األربعة
 

وأن إصليَلّي مىت ولوقا ُكِتبا تقريبًا عام , مٓٚ - ٘ٙأن إصليل ُمرقس ُكِتَب تقريبًا عام  " ؼُلربناالنَّقد الِكتابي"
وؼُلربنا أيضًا أن ادلسيح عليو السالم رُِفَع إىل , مٜ٘ - ٜٓوأن إصليل يوحنا ُكِتَب تقريبًا عام , م٘ٛ - ٓٛ

 ىذه ادلعلومات يف النُّقطة التالية !سوف نستفيد من , م تقريباً ٖٖالسماء عام 
 
 
 

                                                 
 http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=6050  رابط من موقع الدعوة اإلسالمية: ٙٔ
 http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=5200  رابط من موقع الدعوة اإلسالمية: ٚٔ
 http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=5904  رابط من موقع الدعوة اإلسالمية: ٛٔ
 http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=5994  رابط من موقع الدعوة اإلسالمية: ٜٔ
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 مصادر معلومات كتبة األناجيل األربعة
 

دبعىن: ال نستطيع  أننا ال نستطيع ربديد مصادر معلومات كتبة األناجيل األربعة !, " ؼُلربناالنَّقد الِكتابي"
 .اجيل األربعةىو مصدر معلومات أحد كتبة األن, أن نقول إن الكتاب الُفالن أو ادلصدر الُفالن

أو عبارة عن كتابات , أن مصادر كتبة األناجيل إما عبارة عن روايات منقولة شفهياً  " ؼُلربناالنَّقد الِكتابي"
رة ال نعرف ما ىي ربديداً  ولكن أغلب , احتوت على معلومات خاصة حبياة ادلسيح عليو السالم, ُمبكّْ

حون أن مصادر كتبة األناجيل كانَ ر   وايات شفهيَّةالعلماء يُرجّْ
 

وأنو ِل تكن , "َتْدِوين الَحَدث" و "ُوُقوع الَحَدث" " ؼُلربنا أن ُىناك مسافة الزمنيَّة بٌنالنَّقد الِكتابي"
وبالتّايل مت تغيًن القصص أو الروايات أثناء , ُىناك أي قواعد أو ضوابط أثناء نقل الروايات نقاًل شفهياً 

وىذا ىو سبب وجود اختالفات وتناقضات بٌن , ات والثقافات ال ُمختلفةبٌن اللغات واللهج, انتقاذلا زمنياً 
 ألننا ال نعرف مصادر ىذه األناجيل, وكانَ الروايات تتغًن عرب الزَّمن !, األناجيل األربعة

 
 دقَّة المعلومات الموجودة في األناجيل األربعة

 
فكتبة األناجيل ِل , %ٓٓٔثائق تارؼلية دقيقة بنسبة أن األناجيل األربعة ال تُعترب و  " ؼُلربناالنَّقد الِكتابي"

َتدوين " و "ُوُقوع الَحَدثوُىناك مسافة زمنية بٌن ", يكونوا شهود َعيان, وال نعرف مصادر أخبارىم
لذلك صلد بٌن األناجيل , وِل تكن ُىناك أي قواعد أو ضوابط لنقل الروايات نقاًل شفهياً , "الَحَدث

 ة جداً تُعّد بادلئات !تناقضات واختالفات كثًن 
 

نون األحداث بنظرة إؽلانيَّةأن   " ؼُلربنا أيضاً النَّقد الِكتابيو " فيقومون بتغيًن , كتبة األناجيل كانوا أحياناً يُدوّْ
ولكن مع كل ىذا فإن األناجيل أو العهد , األحداث واألقوال لتتوافق مع إؽلاهنم ال ُمرتبط ّٔذه الوقائع

 .توي على معلومات تارؼلية رائعة جداً خبصوص ادلسيحية وعقائدىاػل, اجلديد بشكل عام
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 المسيحية في عهد المسيح عليو السالم
 

ادلقصود ىو العقيدة الت اذا اعتنقتها وعملَ حبسبها  ما المقصود ب  "المسيحية" في العبارة الّساِبقة ؟
ت وتطوَّرت عرب -" المسيحية" -ىذه العقيدة  ,دخلَ اجلنَّة فعلى مّر األزمنة والُعُصور ادَّعى  ,الزَّمن تغًنَّ

وال شّك وال , ىي طريقكم إىل اجلنَّة واحلياة األبديَّة " الت نقوم بشرحها لكمالمسيحيةأن ىذه " ادلسيحيون
" الت أراد ادلسيح عليو السالم المسيحيةأو شكل " َريب أن العقيدة الت نادى ّٔا ادلسيح عليو السالم

والت ينبغي أن يكون عليها كل من أردًا فعاًل أن  ,ىي العقيدة الصحيحة السليمة وا عليهاأتباعو أن يكون
 ات َّبَ ُعوكَ َوَجاِعُل الَِّذيَن } ليدخل حقيقًة ربَ قول اهلل عزَّ وجل يف كتابو الكرمي يكون من أتباع ادلسيح !

 [٘٘ { ]آل عمران :فَ ْوَق الَِّذيَن َكَفُرواْ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ 
 

 أركان "المسيحية" في عهد المسيح عليو السالم
 

 شهادة أن ال إلو إال اهلل "اآلب" .ٔ
 شهادة أن المسيح عيسى ابن مريم رسول اهلل "اآلب" .ٕ
 العمل بشريعة موسى عليو السالم وتطبيق الوصايا .ٖ

 
ادلسيحية يف  ستجد أهنا ىي نفسها أركان, إذا نظرت إىل أركان اإلسالم اخلمسة :على ىامش الموضوع

ستشهد أن زلمداً , ولكن بداًل من شهادة أن ادلسيح عيسى ابن مرمي رسول اهلل ,عهد ادلسيح عليو السالم
وبداًل من العمل بشريعة موسى عليو , ألنو ىو رسول اهلل يف ذلك الزَّمان, صلى اهلل عليو وسلَّم رسول اهلل

فإن الصالة والزكاة والصوم  ,م وتطبيق وصاياهستجد العمل بشريعة زلمد صلى اهلل عليو وسل, السالم
 كلها أحكام الشريعة وتطبيق الوصايا اإلذلية !, واحلج

 
يب على سؤاٍل يف غاية أريد أن ُأج, " السابق ذكرىاالمسيحيةاآلن, وقبل أن نأيت باألدلة على أركان "

 ب  "اآلب" ؟لماذا يُدعى "اهلل" عزَّ وجل  ما معنى عبارة "اهلل اآلب" ؟: األعليَّة
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ولكن ادلسيح عليو السالم كان يتكلم إما العربية أو , قُلنا سابقًا إن العهد اجلديد كتاب باللغة اليونانية
يف معان الكلمات الت نطق ّٔا ادلسيح عليو  ال شك وال ريب أنو حدث تغيًن, اآلرامية أو االثنٌن معاً 

ومت تدوينها يف األناجيل األربعة , بطريقة رلهولة إىل اللغة اليونانيةوالت مت ترمجتها , السالم باآلرامية أو العربية
 .ادلوجودة يف العهد اجلديد

 
ىذا االسم ال ُيرتجم كعادة , لفظ اجلاللة "اهلل" اسم علم على ذات اهلل تبارك وتعاىل على سبيل المثال:

ولكن االسم ال , لغات واللهجات ال ُمختلفةقد يتغًنَّ النُّطق قلياًل عندم انتقال االسم بٌن ال, أمساء األعالم
 .ُيرتجم معناه من لُغة إىل لُغة أخرى

 
ليصبح  فال نقوم برتمجة معىن االسم إىل اللغة اإلصلليزية, إذا كان ُىناك أحد ادلسيحيٌن امسو سعيد ميالد

Happy Birthday ! صلليزيةبل نقوم بكتابة نُطق االسم العريب باحلروف ال ُمقابلة يف اللغة اإل. 
 

ولكننا صلد يف اللغة اليونانية تعبًن , " غًن موجود يف اللغة اليونانيةاهلللفظ اجلاللة " ُخالصة ادلوضوع ...
 " ؟غالباً ماذا تعين بكلمة ", " ما تدل على اإللو خالق السموات واألرضغالباً والت ", Θεο ς  " ال إلو"

 بل أُطِلق على الشيطان والعياذ باهلل !, بالطبع ال م مثالً ؟ىل أُطلق ىذا التعبًن على ادلسيح عليو السال
 

َقْد أَْعَمى أَْذَىاَن َغًْنِ اْلُمْؤِمِنٌَن, لَِئالَّ ُتِضيَء  ِإَلُو َىَذا الدَّْىرِ  الَِّذيَن ِفيِهمْ  ٗ/  ٗفي رسالة كورينثوس الثانية 
يِل رَلِْد اْلَمِسيِح, الَِّذي ُىَو صُ   ورَُة اهللِ ذَلُْم ِإنَارَُة ِإصلِْ

 λ νἷο   θεο ς το  α  νος τοσ τοσ  ηπ θιωζε ηα  λνε καηα η λ 
 πη ζηωλ ε ο ην  κε  α γα ζαη α ην ο ην λ θωηηζκν λ ην  ε αγγειη νπ 
η ο δν μεο ην  Χξηζην , ὅο  ζηη ε θω λ ην  Θεν  

 
مجة العربية تقول " وإذا حبثنا يف , بأداة التَّعريف θεο ς  لنَّص اليونان يقول رغم أن ا "إلوصلد أن الرتَّ

وال أريد أن أُطيل يف ىذا النَّص ولكن أُريد  التَّفاسًن ادلسيحية سنجد تصرػلاً بأن ىذا النَّص عن الشيطان !
 ولكن ُتستخدم كلمة, " غًن موجود يف العهد اجلديد اليوناناهلللفظ اجلاللة ": فقط توصيل فكرة وىي

 ." عن اإللو خالق السموات واألرضغالباً " للتعبًن "ال إلو"
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ؤال ... ل السُّ لماذا يُدعى "ال إلو" خالق السموات واألرض ب   بعد أن فهمنا ىذه ادلعلومة علينا أن نُعدّْ
لو جذور يف الّتاريخ اليهودي, ض " خالق السموات واألر ال إلو" على "اآلب" وصفإطالق  "اآلب" ؟

عون أهنم أبناء اهللحيث أن الي وىكذا, وكالعادة, اتَّبع النَّصارى ُخطُوات اليهود وقالوا عن أنفسهم , هود يدَّ
 .الكالم نفسو

 
َِ }: وىكذا ؼُلربنا اهلل عزَّ وجل يف كتابو الكرمي ّٔذا الكالم فيقول يف كتابو الكرمي اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى َوقَاَل

ُب َمن  اُؤهُ َنْحُن أَبْ َناء الّلِو َوَأِحبَّ  ُبُكم ِبُذنُوِبُكم َبْل أَنُتم َبَشٌر شلَّّْْن َخَلَق يَ ْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َويُ َعذّْ ُقْل فَِلَم يُ َعذّْ
نَ ُهَما َوإِلَْيِو اْلَمِصًنُ  َماَواِت َواأَلْرِض َوَما بَ ي ْ  [ٛٔ{ ]ادلائدة : َيَشاُء َولِّلِو ُمْلُك السَّ

 
" خالق ال إلول  " ف" وصاآلبكلمة ", لضوء على ىذه النُّقطة مرة أخرىقبل أن أشرح ادلزيد أُريد إلقاء ا

َُ » ٖٗ/  ٘نجد في إنجيل يوحنا  السموات واألرض وليس امسًا لو ! َوَلْسُتْم  بِاْسِم أَِبيأَنَا َقْد أَتَ ْي
ن َ  ٙ – ٔ/  ٚٔونجد في إنجيل يوحنا , «تَ ْقبَ ُلوَنيِن  َماِء َوقَاَل: َتَكلََّم َيُسوُع ََِّٔذا َوَرَفَع َعي ْ أَي َُّها »ْيِو ضَلَْو السَّ

اَعُة )...(  اآلبُ  َِ السَّ  «لِلنَّاِس الَِّذيَن أَْعطَْيَتيِن ِمَن اْلَعاِلَِ  أَنَا َأْظَهْرُت اْسَمكَ َقْد أََت
 

ؤال مرَّة أخرى بعد , " خالق السموات واألرضال إلو" وصف ل  "اآلبإذن, كلمة " نُريد أن نسأل السُّ
 اإلجابة في نقطتين لماذا يُوصف "ال إلو" خالق السموات واألرض بأنَّو "اآلب" ؟ ... التَّعديل

 
كان اليهود ػُلبُّون أن ينظروا إىل عالقتهم بينهم وبٌن اهلل , طبيعة العالقة بين األب وابنو النُّقطة األولى:

ال , لكن دبعىن طبيعة التَّعاُمل بينهماو , ", وىذا ليس بادلعىن النَّسبابنو" و "أبكأهنا العالقة بٌن " عزَّ وجل
, " فيجب على العبد أن يُطيععبده" يأمر "السَّيِّدفإن ", "وعبده" و "السَّيِّديُريدون العالقة أن تكون مثل "

بالسَّيِّدال ألنَّو ػُلُب "  ." ولكن ألنو إن ِل يُِطع فسُيعذَّ
 

" وليسَ نتيجة المحبَّةىذه الطّاعة جاءت نتيجة "ولكن , " أيضًا واالبن يُطيعابنو" فهو يأمر "األبأما "
َُ بشرحو اآلن , {أَبْ َناء الّلِو َوَأِحبَّاُؤهُ وىذا معىن قول اليهود ادلنقول يف القرآن الكرمي: }, "الخوف" ما قم

 .ولكن ال أُريد أن أُطيل أكثر يف ىذه النُّقطة, موجود بكثرة يف العهد القدمي والعهد اجلديد أيضاً 
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, عندما نقوم دبُراجعة القواميس وادلعاجم الكتابيَّة, لغوياً  πατη ρمعنى كلمة "اآلب"  طة الثانية:النُّق
 مثل: والت تتناول معان الكلمات اليونانية

Thayer’s Greek Definitions 
Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries 

 
أو معىن رلازي , literally تأخذ إما معىن حريف, اليونانية παηε ξ" أبصلد أن كلمة "

figuratively or metaphorically ," أبومن ادلعان آّازية لكلمة "παηε ξ , ألنَّو ُمنشئ
originator  أو خالقcreator  ! كل شيء 

 
لكل من كان , a title of honorلقبًا شرفيِّا , παηε ξ" أبوأيضًا يف بعض األحيان تكون كلمة "

 .trainingأو التَّوجيو والتَّدريب , knowledgeمصدراً للمعرفة 
 

األدلة الكتابيَّة على أركان "المسيحية" في عهد : " علينا أن نعرضاآلبواآلن بعد أن شرحنا معىن "
 .المسيح عليو السالم

 
 شهادة أن ال إلو إال اهلل "اآلب" .ٔ
 شهادة أن المسيح عيسى ابن مريم رسول اهلل "اآلب" .ٕ
 لسالم وتطبيق الوصاياالعمل بشريعة موسى عليو ا .ٖ

 
َو  اإِلَلَو اْلَحِقيِقيَّ َوْحَدكَ )أي: اهلل اآلب(  َأْن يَ ْعرُِفوَك أَْنتَ َوَىِذِه ِىَي احْلََياُة األََبِديَُّة:  ٖ/  ٚٔيوحنا 

 .َيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتوُ 
 

" المسيحيةن من أركان "تستطيع أن تأخذ منو أول ركني, ىذا أوضح نص في العهد الجديد بالكامل
 .في عهد المسيح عليو السالم
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فَ َلُو َحَياٌة أََبِديٌَّة َوالَ  يُ ْؤِمُن بِالَِّذي َأْرَسَلِنيَو  َمْن َيْسَمُع كاَلِميَاحلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ  ٕٗ/  ٘يوحنا 
 ىَل احْلََياِة.يَْأيت ِإىَل َديْ ُنونٍَة َبْل َقِد انْ تَ َقَل ِمَن اْلَمْوِت إِ 

 
 وبالطبع كالم المسيح عليو السالم ليس من نفسو

 
ُىَو أَْعطَاِن َوِصيًَّة: َماَذا  اآلَب الَِّذي َأْرَسَلِنيَلِكنَّ  ألَنِّي َلْم أََتَكلَّْم ِمْن نَ ْفِسي ٓ٘ - ٜٗ/  ٕٔيوحنا 

َفَكَما قَاَل ِلي اآلُب َىَكَذا َي َحَياٌة أَبَِديٌَّة. َفَما أََتَكلَُّم أَنَا بِِو أَُقوُل َودبَاَذا أََتَكلَُّم. َوأَنَا أَْعَلُم َأنَّ َوِصيََّتُو ىِ 
 .أََتَكلَّمُ 

 
دخول الحياة األبدية عن طريق العمل بشريعة موسى  إليكم المزيد من النُُّصوص التي تدل على أن

 وتطبيق الوصايا
 

« َماَذا َأْعَمُل أَلِرَث اْلَحَياَة األََبِديََّة؟يَا ُمَعلُّْم »بُُو قَاِئاًل: َوِإَذا نَاُموِسيّّ قَاَم غُلَرّْ  ٕ٘) ٕٛ-ٕ٘/  ٓٔلوقا 
بُّ الرَّبَّ ِإذَلََك ِمْن ُكلّْ قَ ْلِبَك »َفَأَجاَب:  ٕٚ« ؟َكْيَف تَ ْقَرأُ . النَّاُموسِ  ِفيَما ُىَو َمْكُتوٌب »فَ َقاَل َلُو:  ٕٙ ربُِ

بِالصََّواِب َأَجْبَت. »فَ َقاَل َلُو:  ٕٛ«. َك َوِمْن ُكلّْ ِفْكرَِك َوَقرِيَبَك ِمْثَل نَ ْفِسكَ َوِمْن ُكلّْ نَ ْفِسَك َوِمْن ُكلّْ ُقْدَرتِ 
َعْل َىَذا فَ َتْحَيا  «.(ِاف ْ

 
أَي َُّها اْلُمَعلُّْم »َوِفيَما ُىَو َخارٌِج ِإىَل الطَّرِيِق رََكَض َواِحٌد َوَجثَا لَُو َوَسأَلَُو:  ٚٔ) ٜٔ-ٚٔ/  ٓٔمرقس 

الِ  ِلَماَذا َتْدُعوِن َصاحِلاً؟ لَْيَس َأَحٌد َصاحِلاً »فَ َقاَل لَُو َيُسوُع:  ٛٔ« ؟َماَذا َأْعَمُل أَلِرَث اْلَحَياَة األََبِديَّةَ ُح الصَّ
ِر. اَل َتْسِلْب. : اَل تَ ْزِن. اَل تَ ْقُتْل. اَل َتْسرِْق. اَل َتْشَهْد بِالزُّو أَْنَت تَ ْعِرُف اْلَوَصايَا ٜٔإالَّ َواِحٌد َوُىَو اللَُّو. 

 «.(َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمَّكَ 
 

َم َوقَاَل َلُو:  ٙٔ) ٜٔ-ٙٔ/  ٜٔمتى  اِلُح َأيَّ َصاَلٍح أَْعَمُل »َوِإَذا َواِحٌد تَ َقدَّ لَِتُكوَن ِلَي أَي َُّها اْلُمَعلُّْم الصَّ
ِإْن ْيَس َأَحٌد َصاحِلًا ِإالَّ َواِحٌد َوُىَو اللَُّو. َوَلِكْن ِلَماَذا َتْدُعوِن َصاحِلاً؟ لَ »فَ َقاَل َلُو:  ٚٔ« ؟اْلَحَياُة األََبِديَّةُ 

اَل تَ ْقُتْل. اَل تَ ْزِن. »فَ َقاَل َيُسوُع: « أَيََّة اْلَوَصايَا؟»َقاَل َلُو:  ٛٔ«. َأَرْدَت َأْن َتْدُخَل اْلَحَياَة فَاْحَفِظ اْلَوَصايَا
 «.(أَبَاَك َوأُمََّك َوَأِحبَّ َقرِيَبَك َكنَ ْفِسكَ  َأْكرِمْ  ٜٔالَ َتْسرِْق. الَ َتْشَهْد بِالزُّوِر. 
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اِلُح َماَذا أَْعَمُل »َوَسأََلُو َرئِيٌس:  ٛٔ) ٕٓ-ٛٔ/  ٛٔلوقا   ٜٔ« أَلِرَث اْلَحَياَة األََبِديََّة؟أَي َُّها اْلُمَعلُّْم الصَّ
: الَ أَْنَت تَ ْعِرُف اْلَوَصايَا ًٕٓا ِإالَّ َواِحٌد َوُىَو اهللُ. ِلَماَذا َتْدُعوِن َصاحِلاً؟ لَْيَس َأَحٌد َصاحلِ »فَ َقاَل َلُو َيُسوُع: 

 «.(تَ ْزِن. الَ تَ ْقُتْل. الَ َتْسرِْق. الَ َتْشَهْد بِالزُّوِر. َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمَّكَ 
 

ا رََأى  ٕٛ) ٖٗ-ٕٛ/  ٕٔمرقس  َعُهْم يَ َتَحاَوُروَن فَ َلمَّ أَنَُّو َأَجابَ ُهْم َحَسناً َفَجاَء َواِحٌد ِمَن اْلَكَتَبِة َومسَِ
ِىَي: امْسَْع يَا ِإْسرَائِيُل.  اْلَوَصايَا َأوََّل ُكلِّ ِإنَّ »َفَأَجابَُو َيُسوُع:  ٜٕ« ؟َأوَُّل اْلُكلِّ أَيَُّة َوِصيٍَّة ِىَي »َسأََلُو: 

بُّ الرَّبَّ ِإذَلََك ِمْن ُكلّْ قَ ْلِبكَ  ٖٓ. َواِحدٌ  َرب  الرَّبُّ ِإَلُهَنا  َوِمْن ُكلّْ نَ ْفِسَك َوِمْن ُكلّْ ِفْكرَِك َوِمْن ُكلّْ  َوربُِ
بُّ َقرِيَبَك َكنَ ْفِسَك.  ٖٔ. َىِذِه ِىَي اْلَوِصيَُّة اأُلوَلىُقْدَرِتَك.   َأْعَظمَ لَْيَس َوِصيٌَّة ُأْخَرى َوثَانَِيٌة ِمثْ ُلَها ِىَي: ربُِ

ً يَ »فَ َقاَل َلُو اْلَكاِتُب:  ٕٖ«. ِمْن َىاتَ ْينِ   َٖٖولَْيَس آَخُر ِسَواُه.  َواِحدٌ بِاْلَحقِّ قُ ْلَت ألَنَُّو اللَُّو ا ُمَعلُّْم. َجيّْدا
يِب َكالن َّْفِس ِىَي أَْفَضُل ِمْن َوزَلَبَُّتُو ِمْن ُكلّْ اْلَقْلِب َوِمْن ُكلّْ اْلَفْهِم َوِمْن ُكلّْ الن َّْفِس َوِمْن ُكلّْ اْلُقْدَرِة َوزَلَبَُّة اْلَقرِ 

يِع اْلمُ  بَاِئحِ مجَِ ا َرآُه َيُسوُع أَنَُّو  ٖٗ«. ْحَرقَاِت َوالذَّ َعْن َمَلُكوِت  بَِعيداً َلْسَت »َقاَل َلُو:  َأَجاَب ِبَعْقلٍ فَ َلمَّ
 وِلَْ غَلُْسْر َأَحٌد بَ ْعَد َذِلَك َأْن َيْسأََلُو!(«. اللَّوِ 

 
ُعوا أَنَّ  ٖٗ)  ٓٗ-ٖٗ/  ٕٕمتى  ا مسَِ ا اْلَفرّْيِسيُّوَن فَ َلمَّ وِقيٌَّْن اْجَتَمُعوا َمعًا أَمَّ َوَسأََلُو َواِحٌد  ُٖ٘و أَْبَكَم الصَّدُّ

ُهْم َوُىَو نَاُموِسيّّ لُِيَجرّْبَُو:  فَ َقاَل َلُو َيُسوُع:  ٖٚ« يف النَّاُموِس؟ يَا ُمَعلُِّم أَيَُّة َوِصيٍَّة ِىَي اْلُعْظَمى» ِٖٙمن ْ
َىِذِه ِىَي اْلَوِصيَُّة اأُلوَلى  َٖٛوِمْن ُكلّْ نَ ْفِسَك َوِمْن ُكلّْ ِفْكرَِك.  ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِّ قَ ْلِبكَ »

بُّ َقرِيَبَك َكنَ ْفِسَك.  ٜٖ. َواْلُعْظَمى ِبَهاتَ ْيِن اْلَوِصيَّتَ ْيِن يَ تَ َعلَُّق النَّاُموُس ُكلُُّو  َٓٗوالثَّانَِيُة ِمثْ ُلَها: ربُِ
 «.(َواألَْنِبَياءُ 

 
 ولس رسول المسيحيةالمسيحية في عهد ب

 
والت عرب الزَّمن ظلَ وأصبحَ ادلسيحية كما , أفكار بولس وُمعتقادتو كانَ دبثابة البذرة لألسف الشديد

ولكن أفكار بولس وُمعتقادتو  , ادلسيحية كما نعرفها اليوم ِل تكن موجودة يف عهد بولس نعرفها اليوم !
ليصلوا إىل ادلسيحية كما نعرفها , بعد وأكملوا البناءوالت جاء ادلسيحيون فيما , كانَ ىي حجر األساس

 اليوم !
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د وال بألوىية ادلسيح عليو السالم, بولس ِل يكن يؤمن بالتثليث ولكن مع ذلك قام , وِل يكن يؤمن بالتَّجسُّ
 .بولس باإلضافة والتَّبديل يف دين ادلسيح عليو السالم

 
 ان الرائع جداً أنصح بقراءة كتاب بارت إيرم :على ىامش الموضوع

Bart D. Ehrman: The New Testament, A Historical Introduction  
To The Early Christian Writings 

ة االستماع إىل ال ُمحاضرات اآلتية: نشر  -بولس  -اجلزء األول  -ادلسيحية ديانة كتابية  وأنصح بشدَّ
ادلسيحية ديانة  , مشاكل سببَ رسائل -اجلزء الثالث  -ادلسيحية ديانة كتابية , ادلسيحية والعقائد الرئيسية

 -بولس , أول من كتب يف العهد اجلديد -بولس , [ٕٓ]رسائل بولس ادلفقودة -اجلزء الرابع  -كتابية 
 [ٕٔ]اجلزء الثان -األفكار الت بشر ّٔا  -بولس , اجلزء األول -األفكار الت بشر ّٔا 

 
سفر أعمال الرُُّسل, ورسائل بولس يف العهد  وُمعتقدات بولس ىيقلنا سابقًا أن مصادر معرفتنا ألفكار 

" ؼُلربنا أن النَّقد الِكتابيولكن ", رسالة يف العهد اجلديد ٗٔ" ينسب لبولس اإليمان المسيحي". اجلديد
.. 
 

 رسائل كتبها بولس فعالً  ُٚىناك 
Undisputed Pauline Epistles (almost certainly authentic) 

  إىل أىل رومية رسالتوRomans 
  ٔرسالتو األوىل إىل أىل كورينثوس Corinthians 
  ٕرسالتو الثانية إىل أىل كورينثوس Corinthians 
  رسالتو إىل أىل غالطيةGalatians 
  رسالتو إىل أىل فيلبPhilippians 
  ٔرسالتو األوىل إىل أىل تسالونيكيThessalonians 
  رسالتو إىل فيليمونPhilemon 

 
                                                 

 http://alta3b.wordpress.com/books/explain/misquoting احملاضرات السابقة على الرابط التايل: ٕٓ
 http://alta3b.wordpress.com/blog/lect/intro-nt احملاضرات السابقة على الرابط التايل: ٕٔ
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 رسائل ُيحتمل أن يكون بولس ىو كاتبها, وُيحتمل أن تكون ُمزوَّرة ٖوُىناك 
Deutero-Pauline Epistles (possibly pseudonymous) 

  الرسالة إىل أىل أفسسEphesians 
  الرسالة إىل أىل كولوسيColossians 
  ٕالرسالة الثانية إىل أىل تسالونيكي Thessalonians 

 
 غالباً مزورة ولم يكتبها بولس !رسائل  ٖوُىناك 

Pastoral Epistles (probably pseudonymous) 
  ٔالرسالة األوىل إىل تيموثاوس Timothy 
  ٕالرسالة الثانية إىل تيموثاوس Timothy 
  الرسالة إىل تيتوسTitus 

 
 أركان "المسيحية" في عهد بولس

 
 شهادة أن ال إلو إال اهلل اآلب .ٔ
 سى ابن مريم رسول اهلل اآلبشهادة أن المسيح عي .ٕ
 اإليمان بموت وقيامة المسيح عليو السالم ! .ٖ

 
 الفرق بين "مسيحية" المسيح عليو السالم و"مسيحية" بولس

 
د أنو أضاف على أول ركنٌن من أركان  إال, على الرَّغم من أن بولس ِل يؤمن بالتَّثليث أو بالتَّجسُّ

بولس  . إلؽلان دبوت وقيامة ادلسيح عليو السالم من األمواتا: " يف عهد ادلسيح عليو السالمالمسيحية"
ومن أجل أن يدخل الربّ مرة أخرى إىل , كان يعتقد أن آدم عليو السالم ىو سبب دخول اخلطيَّة إىل العاِل

مات ألجلننا, لُنصبح  -يف عقيدة بولس  -فادلسيح عليو السالم , العاِل وُنصبح أبرارًا أمام اهلل عزَّ وجل
 اراً مرة أخرى !أبر 
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َ زَلَبََّتُو لََنا ألَنَُّو  ٛ/  ٘نجد في رسالتو إلى أىل رومية  َوَنْحُن بَ ْعُد ُخطَاٌة َماَت اْلَمِسيُح َوَلِكنَّ اهلَل بَ ٌنَّ
 .أَلْجِلَنا

 
د بل القضية كلها: إنسان )آدم عليو , ولكن بولس ِل يكن يعتقد بأن ادلسيح عليو السالم ىو اهلل ال ُمتجسّْ

 لسالم( ُمقابل إنسان )ادلسيح عليو السالم( !ا
 

الذي بل ضلن أيضا نفتخر باهلل, والفضل لربنا يسوع ادلسيح  ٜٔ – ٔٔ/  ٘نجد في رسالتو إلى رومية 
, وباخلطيئة دخل ادلوت. وسرى بإنسان واحدواخلطيئة دخلَ يف العاِل  ٕٔ. بو نلنا اآلن ىذه المصالحة

فاخلطيئة كانَ يف العاِل قبل شريعة موسى, ولكن حيث ال  ٖٔلهم خطئوا. ادلوت إىل مجيع البشر ألهنم ك
غًن أن ادلوت ساد البشر من أيام آدم إىل أيام موسى, حىت الذين ما  ٗٔشريعة ال حساب للخطيئة. 

فإذا كان ولكن ىبة اهلل غًن خطيئة آدم.  ٘ٔخطئوا مثل خطيئة آدم. وكان آدم صورة دلن سيجيء بعده. 
بنعمة , فباألوىل أن تفيض عليهم نعمة اهلل والعطية ادلوىوبة البشر بخطيئة إنسان واحد الموت ساد

وىناك فرق يف النتيجة بٌن ىبة اهلل وبٌن خطيئة إنسان واحد.  ٙٔ. إنسان واحد ىو يسوع المسيح
إىل الرب.  فخطيئة إنسان واحد قادت البشر إىل اذلالك, وأما ىبة اهلل بعد كثًن من اخلطايا, فقادت البشر

فإذا كان ادلوت خبطيئة إنسان واحد ساد البشر بسبب ذلك اإلنسان الواحد, فباألوىل أن تسود احلياة  ٚٔ
 خطيئة إنسان واحدفكما أن  ٛٔبواحد ىو يسوع ادلسيح أولئك الذين ينالون فيض النعمة وىبة الرب. 

وكما أنو  ٜٔمجيعا فينالون احلياة. يربر البشر  بر إنسان واحدقادت البشر مجيعا إىل اذلالك, فكذلك 
يصًن البشر أبرارا. )الرتمجة العربيَّة  بطاعة إنسان واحدصار البشر خاطئٌن, فكذلك  بمعصية إنسان واحد

 ال ُمشرتكة(
 

, أال وىي أنو يقول إن دخول احلياة األبدية ليس ذلا أي عالقة باألعمال, ُىناك سُلالفة أخرى كبًنة لبولس
ؤال الذي تكرر أكثر من مرة:  ؟ سابقاً نُُّصوص الت ذكرهنا ىل تتذكرون ال ألرث الحياة  أعملماذا السُّ

 األبديَّة ؟
 

ل دين , كان ادلسيح عليو السالم دائمًا يأمر بالعمل حسب الوصايا وناموس موسى أما بولس فإنو بدَّ
 وقال إن اهلل ُيربر البشر بدون العمل بالشريعة !, ادلسيح عليو السالم
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كيف يُبرر اهلل البشر من دون ولكن اآلن ظهر  ٕٙ – ٕٔ/  ٖجد في رسالتو إلى أىل رومية ن
: وال فرق بٌن البشر. يُبررىم باإليمان بيسوع المسيحفهو  ٕٕ, كما تشهد لو الشريعة واألنبياء. الشريعة

 ع الذي افتداىمولكن اهلل بررىم مجانا بنعمتو بالمسيح يسو  ٕٗفهم كلهم خطئوا وحرموا رلد اهلل.  ٖٕ
. واهلل فعل ذلك ليظهر بره. فإذا كان تغاضى بصربه جعلو اهلل كفارة في دمو لكل من يؤمن بووالذي  ٕ٘

. )الرتمجة العربيَّة ويبرر من يؤمن بيسوعفهو يف الزمن احلاضر يظهر بره ليكون بارا  ٕٙعن اخلطايا ادلاضية, 
 ال ُمشرتكة(

 
ىل طلب  نو مات من أجلك ك  كّفارة ليجعلك بارِّا مرة أخرى !أ سيح ىوطبعًا اإلؽلان ادلطلوب بيسوع ادل

 ادلسيح عليو السالم ىذا اإلؽلان ؟ بالطبع ال
 

ما ىو السَّبب الرئيسي النحراف بولس عن دين  اآلن ُأريد أن أطرح سؤااًل في غاية األىميَّة ...
ر أو : دبعىن و السالم !ترك تعاليم المسيح علي اإلجابة ببساطة:, المسيح عليو السالم بولس كان يُبشّْ

ال صلد بولس يقتبس أقواالً , ِل يكن ينشر تعاليم ادلسيح عليو السالم نفسو, يدعوا الّناس لتعاليمو اخلاصة
 .صلده فقط يشرح أفكاره وُمعتقادتو اخلاصَّة, للمسيح عليو السالم إال نادراً 

 
 ٕٔو  ٘ٔ/  ٗٔنجد في يوحنا 

 .ُكْنُتْم ُتِحبُّونَِني فَاْحَفظُوا َوَصايَايَ   ِإنْ  ٘ٔ/  ٗٔيوحنا 
بُُّو َأيب َوأَنَا ُأِحبُُّو َوأُْظِهُر  اَلَِّذي ِعْنَدُه َوَصايَاَي َوَيْحَفظَُها فَ ُهَو الَِّذي ُيِحبُِّني ٕٔ/  ٗٔيوحنا  بُّيِن ػلُِ َوالَِّذي ػلُِ

 َلُو َذايت.
 
َويُ ْؤِمُن بِالَِّذي أَْرَسَليِن فَ َلُو َحَياٌة  َمْن َيْسَمُع كاَلِميُل َلُكْم: ِإنَّ َاحلَْقَّ احلَْقَّ أَُقو  ٕٗ/  ٘نجد في يوحنا و 

 أََبِديٌَّة َوالَ يَْأيت ِإىَل َديْ ُنونٍَة َبْل َقِد انْ تَ َقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإىَل احْلََياِة.
 

, و ونؤمن بالذي أرسلوأال وىو أن نسمع كالم, ادلسيح عليو السالم وضع شرطًا لدخول احلياة األبدية
لذلك اضلرف عن الطريق الصحيح , ولكن بولس ترك كالم ادلسيح عليو السالم واخرتع ىو كالمًا جديداً 

ل دين ادلسيح ! د, وأكرّْرىا مرة أخرى -مع ذلك كلّْو  وبدَّ  .ِل يؤمن بولس ال بالتثليث وال بالتَّجسُّ
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أَْيَن االْفِتَخاُر؟ َقِد انْ تَ َفى! بَِأيّْ نَاُموٍس؟ أَبَِناُموِس فَ  ٕٚ) ٖٔ - ٕٚ/  ٖنجد في رسالتو إلى أىل رومية 
. َنْحِسُب َأنَّ اإِلْنَساَن يَ َتبَ رَُّر بِاإِليَماِن ِبُدوِن َأْعَماِل النَّاُموسِ ِإذاً  ٕٛ. َبْل بَِناُموِس اإِليَمانِ اأَلْعَماِل؟ َكالَّ! 

ُىَو الَِّذي َسيُبَ رُّْر اخْلَِتاَن  اهلَل َواِحدٌ أَلنَّ  َٖٓمِم أَْيضاً؟ بَ َلى ِلألَُمِم أَْيضاً؟ أَِم اهلُل لِْليَ ُهوِد فَ َقْط؟ أَلَْيَس ِلألُ  ٜٕ
َُ النَّاُموَس.( ٖٔبِاإِلؽلَاِن َواْلُغْرَلَة بِاإِلؽلَاِن.   أَفَ نُْبِطُل النَّاُموَس بِاإِلؽلَاِن؟ َحاَشا! َبْل نُ ثَبّْ

 
 ثة !بولس يقولها صراحة: اهلل واحد وليس ثال

 
َفِمْن ِجَهِة َأْكِل َما ُذِبَح ِلأَلْوثَاِن نَ ْعَلُم َأْن  ٗ) ٙ – ٗ/  ٛنجد في رسالتو األولى إلى أىل كورينثوس 

ى آذِلًَة ِسَواٌء َكاَن يف ال ٘. َوَأْن لَْيَس ِإَلٌو آَخُر ِإالَّ َواِحداً لَْيَس َوَثٌن يف اْلَعاِلَِ  َماِء أَْو ألَنَُّو َوِإْن ُوِجَد َما ُيَسمَّ سَّ
اآلُب الَِّذي ِمْنُو َجِميُع اأَلْشَياِء : لََنا ِإَلٌو َواِحدٌ َلِكْن  َٙعَلى اأَلْرِض َكَما يُوَجُد آذِلٌَة َكِثًنُوَن َوأَْربَاٌب َكِثًنُوَن. 

يُع اأَلْشَياِء َوضَلُْن بِِو.َوَنْحُن َلوُ   (. َوَربّّ َواِحٌد: َيُسوُع اْلَمِسيُح الَِّذي ِبِو مجَِ
 

اآلُب الَِّذي مث يقوم بتوضيح من ىو ذلك الواحد: , َوَأْن لَْيَس ِإَلٌو آَخُر ِإالَّ َواِحداً ىذه العبارة خطًنة جداً: 
 َوَرب  َواِحٌد: َيُسوُع اْلَمِسيُح ؟ ولكن ما معنى عبارة:, ِمْنُو َجِميُع اأَلْشَياِء َوَنْحُن َلوُ 

 
 Κπ ξηνο"َرّب" ىي: الكلمة اليونانية الت مت ترمجتها إىل 

يُع اأَلْشَياِء َوضَلُْن َلُو. َو  يُع  َرب  َلِكْن لََنا إَِلٌو َواِحٌد: اآلُب الَِّذي ِمْنُو مجَِ َواِحٌد: َيُسوُع اْلَمِسيُح الَِّذي ِبِو مجَِ
 اأَلْشَياِء َوضَلُْن بِِو.

 ιι᾿  κ λ εἷο Θεν ο   παηε ξ,  μ νὗ ηα  πα ληα θαη   κε ο ε ο α ην λ, 
θαη  εἷο Κσ ριος ᾿Ιεζν ο Χξηζην ο, δη᾿ νὗ ηα  πα ληα θαη   κε ο δη᾿ 
α ην  

 
 ٖٔ/  ٖٔىي ذاتها المذكورة ُىنا في يوحنا  أليسَ ىذه الكلمة اليونانية

 κε ο θωλε ηε  κε   Δηδα ζθαινο θαη    Κσ ριος, θαη  θαι ο ιε γεηε· 
ε κη  γα ξ 

 لمة ذاهتا ... ىل مت ترمجتها إىل رب ؟ ... النعم, ىي الك
 َوَحَسناً تَ ُقوُلوَن أَلنّْ أَنَا َكَذِلَك. َسيِّداً أَنْ ُتْم َتْدُعوَنيِن ُمَعلّْماً َو  ٖٔ/  ٖٔيوحنا 
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إذا , ُترتجم حسب أىواء ادلسيحيٌن يف سياق الكالم, )تُنطق: كوريوس( Κσ ριοςباختصار ... كلمة 
" Κσ ριοςترجم كلمة , ياق يُعطي للمسيح عليو السالم رفعة يف الّشأنوجد ادلسيحي أن السّْ  , إىل "َربَّ

ياق عادي, ترجم كلمة   إىل "سيّْد" Κσ ριοςوإذا وجد أن السّْ
 

ل بولس دين ادلسيح عليو السالم, ىكذا, وحىت ال أُطيل فقال إن دخول احلياة األبدية ليسَ باألعمال , بدَّ
ىذه كانَ , ؽلان ىو بأن ادلسيح عليو السالم مات ألجلك وقام من بٌن األمواتوىذا اإل, وإظلا باإلؽلان

ي إىل ادلسيحية كما نعرفها اليوم  .بداية الطريق ال مؤدّْ
 

 مٕٖ٘المسيحية في عهد آباء ما قبل نقية 
 

, السالم" عليو اإلنسانفبدأت بعبادة ادلسيح ", ىذه ىي ادلرحلة الزمنية الت ظَلََ فيها عقائد ادلسيحية
 وانتهَ بعصر آّامع الت ساَوت بٌن اهلل عزَّ وجل وادلسيح عليو السالم !

 
ويف عهد بولس اقرتبَ من الوثنية مع احلفاظ على , ادلسيحية يف عهد ادلسيح عليو السالم كانَ توحيداً 

ويف رلمع نقية , يةم زاد الغُُلّو وأصبحَ أقرب إىل الوثنٕٖ٘ويف عهد آباء ما قبل نقية  عبادة إلٍو واحد !
مَُّذْبَذِبٌَن بَ ٌْنَ َذِلَك اَل ِإىَل َى ُؤالء َواَل ِإىَل } م أصبحَ ادلسيحية عقيدة واضحة بٌن التَّوحيد والوثنيَّة !ٕٖ٘

َد َلُو َسِبيالً   [ٖٗٔ{ ]النساء : َى ُؤالء َوَمن ُيْضِلِل الّلُو فَ َلن ذبَِ
 

غلب أن نُلقي الضوء على بعض األفكار , مٕٖنقية حىت نستطيع فهم ادلسيحية يف عهد آباء ما قبل 
 اآلب ىو اإللو الحقيقي الوحيد الفكرة األولى:. الرئيسية الت جاءت يف العهد اجلديد

وموجودة يف مجيع أضلاء الكتاب , وموجودة أيضًا يف رسائل بولس, ىذه الفكرة موجودة يف األناجيل األربعة
س بشكل عام وال , تة راسخة يف كتابات القرن األول, خصوصًا األناجيل األربعةفهذه فكرة ثاب, ال ُمقدَّ

 .داعي لتكرار النُُّصوص مرة أخرى
 

ح صراحة أن اهلل اآلب ىو إلو ادلسيح عليو السالم ! باإلضافة إلى ذلك  العهد اجلديد يُوضّْ
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ْصَعْد بَ ْعُد ِإىَل َأيب. َوَلِكِن اْذَىِب ِإىَل اَل تَ ْلِمِسييِن أَلنّْ ِلَْ أَ »قَاَل ذَلَا َيُسوُع: } ٚٔ/  ٕٓفنجد في يوحنا 
 {«.َوِإَلِهي َوِإَلِهُكمْ ِإْخَويت َوُقويل ذَلُْم: ِإنّْ َأْصَعُد ِإىَل َأيب َوأَبِيُكْم 

 
ِإىَل َخارٍِج, , َواَل يَ ُعوُد ؼَلْرُُج َىْيَكِل ِإَلِهيَمْن يَ ْغِلُب َفَسَأْجَعُلُو َعُمودًا يف } ٕٔ/  ٖونجد في سفر الرؤيا 

ي ِمَن السََّماِء ِمْن ِعْنِد ِإَلِهيأُوُرَشِليَم اجلَِْديَدِة النَّازَِلِة  َواْسَم َمِديَنِة ِإَلِهي, اْسَم ِإَلِهيَوَأْكُتُب َعَلْيِو  , َوامسِْ
 {اجلَِْديَد.

 
, أَبُو اْلَمْجِد, اْلَمِسيحِ ِإَلُو رَب َِّنا َيُسوَع َكْي يُ ْعِطَيُكْم } ٚٔ/  ٔوحتى في رسائل بولس نجد في أفسس 

 {ُروَح احلِْْكَمِة َواإِلْعاَلِن يف َمْعرِفَِتوِ 
 

وأنو , أن اآلب ىو اإللو احلقيقي الوحيد إذن, ال يوجد أدىن شك من خالل كتابات القرن األول ادليالدي
, يو السالموُىناك أيضًا نصوص تقول صراحة بأن ادلسيح عل, على وجو اخلصوص إلو ادلسيح عليو السالم

 .ىو عبٌد لإللو خالق السموات واألرض
 

 فنجد في سفر أعمال الرُُّسل, حسب ترجمة اآلباء اليسوعيين
 

الذي أسلمتموه  عبده يسوعإن إلو إبراىيم وإسحق ويعقوب, إلو آبائنا, قد رلد } ٖٔ/  ٖأعمال الرُُّسل 
فمن أجلكم أوال } ٕٙ/  ٖعمال الرُُّسل أ, {أنتم وأنكرسبوه أمام بيالطس, وكان قد عزم على زبلية سبيلو

ربالف حقا } ٕٚ/  ٗأعمال الرُُّسل , {وأرسلو ليبارككم, فيتوب كل منكم عن سيئاتو. أقام اهلل عبده
الذي  عبدك القدوس يسوعيف ىذه ادلدينة ىًنودس وبنطيوس بيالطس والوثنيون وشعوب إسرائيل على 

عبدك ليجري الشفاء واآليات واألعاجيب باسم  باسطا يدك} ٖٓ/  ٗأعمال الرُُّسل , {مسحتو
 {.القدوس يسوع
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قيل عنها يف , والت مت ترمجتها حبسب اآلباء اليسوعيٌن إىل: عبد, πα οوفقط للعلم, فإن الكلمة اليونانية 
 قاموس سرتونج

Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries 
 أهنا كلمة تعين على وجو اخلصوص عبد أو خادم

specifically a slave or servant 
 ىكذا نكون انتهينا من توضيح الفكرة األوىل

 
 اآلب ىو األعظم من الكل الفكرة الثانية:

 
فهو أعظم من مجيع سللوقاتو وعباده, ىو صاحب كل سلطان وكل , دبا أن اآلب ىو اإللو احلقيقي الوحيد

وىو القاىر فوق عباده, والكل يعمل , وقاتووىو عاِل الغيب والشاىدة, والذي يفيض بعلمو على سلل, قوة
وىو على وجو , فهو بذلك كلو األعظم من الكل, وىو الكل يف الكل إرادتو ومشيئتو سبحانو وتعاىل !

 اخلصوص أعظم من ادلسيح عليو السالم !
 

تطيع ال أس, ُىناك مئات النُُّصوص يف طول العهد اجلديد وعرضو تقول ّٔذه ادلعان :على ىامش الموضوع
مدخٌل إلى المسيحية والعهد  اآلتية: ُمحاضراتال ولكن أنصح دبُراجعة  ,حصرىا اآلن لضيق الوقَ

 وأنصح أيضًا دبُراجعة مقالة األستاذ / ُمعاذ عليان, [ٕٕ], خصوصًا زُلاضرات ُخالصة إصليل يوحناالجديد
 [ٖٕ]ىل المسيح إلو كامل بحسب أقوال اآلباء ؟بُعنوان: 

, عقيدة ألوىية ادلسيح عند ادلسيحيٌن وعالقتو بالتثليث والتجسد اجعة ال ُمحاضرات اآلتية:أنصح أيضًا دبُر و 
عقائد النصارى واآليات , الصمدية ضد البنوَّة والتثليث -اجلزء الثالث  -عقائد النصارى واآليات القرآنية 

د -اجلزء الرابع  -القرآنية  اجلزء اخلامس  -واآليات القرآنية عقائد النصارى , ألوىية ادلسيح وعقيدة التجسُّ
, الثالوث وثالث ثالثة -اجلزء السادس  -عقائد النصارى واآليات القرآنية , التثليث من القرآن الكرمي -

 [ٕٗ]مدخل إلى ُمقارنة األديان -العلم والمعرفة من سلسلة: 
 

                                                 
 http://eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=344  ضرات على موقع الدعوة اإلسالمية:رابط احملا ٕٕ
 http://eld3wah.net/html/m03az/ilah-kamil.htm رابط احملاضرات على موقع الدعوة اإلسالمية: ٖٕ
 http://alta3b.wordpress.com/blog/lect/moqarana رابط احملاضرات على مدونت الشخصية: ٕٗ
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 تخالص ادلعان الّسابق ذكرىاوالت نستطيع من خالذلا اس, من أجل اإلفادة, سأقوم بوضع أشهر النُُّصوص
 

 {َأْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ ِإيَّاَىا ُىَو  َأْعطَاِنيَأيب الَِّذي } ٜٕ/  ٓٔيوحنا 
َُ أَْمِضي ِإىَل اآلِب أَلنَّ } ٕٛ/  ٗٔيوحنا  بُّوَنيِن َلُكْنُتْم تَ ْفَرُحوَن أَلنّْ قُ ْل  {أَِبي َأْعَظُم ِمنِّيَلْو ُكْنُتْم ربُِ

ااِلْبُن نَ ْفُسُو أَْيضًا َسَيْخَضُع لِلَِّذي َأْخَضَع لَُو َوَمىَت ُأْخِضَع َلُو اْلُكلُّ َفِحيَنِئٍذ } ٕٛ/  ٘ٔكورنثوس ٔ
َعَل ِمْن نَ ْفِسي َشْيئاً } ٖٓ/  ٘يوحنا , {اْلُكلَّ َكْي َيُكوَن اهلُل اْلُكلَّ ِفي اْلُكلِّ  . َكَما أَنَا اَل َأْقِدُر َأْن َأف ْ

 {ألَنِّي الَ َأْطُلُب َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِنيوَنِت َعاِدَلٌة َأمْسَُع أَِديُن َوَديْ نُ 
ا َصاَر  َٓٗوَخرََج َوَمَضى َكاْلَعاَدِة ِإىَل َجَبِل الزَّيْ ُتوِن َوتَِبَعُو أَْيضاً َتاَلِميُذُه.  ٜٖ} ٗٗ - ٜٖ/  ٕٕلوقا  َوَلمَّ

ُهْم ضَلَْو َرْمَيِة َحَجٍر َوَجثَا َعَلى  ٔٗ«. وا ِلَكْي اَل َتْدُخُلوا يف ذَبْرِبَةٍ َصلُّ »ِإىَل اْلَمَكاِن قَاَل ذَلُْم:  َوانْ َفَصَل َعن ْ
َوَلِكْن لَِتُكْن اَل ِإرَاَدِتي َبْل . يَا أَبَ َتاُه ِإْن ِشْئَت َأْن ُتِجيَز َعنِّي َىِذِه اْلَكْأسَ »قَاِئالً:  ٕٗرُْكَبتَ ْيِو َوَصلَّى 

َوِإْذ َكاَن ِفي ِجَهاٍد َكاَن ُيَصلِّي بَِأَشدِّ َلَجاَجٍة  ٗٗ. َوَظَهَر َلُو َماَلٌك ِمَن السََّماِء يُ َقوِّيوِ  ٖٗ«. ِإرَاَدُتكَ 
 {.َوَصاَر َعَرقُُو َكَقَطَراِت َدٍم نَازَِلٍة َعَلى اأَلْرضِ 

ا اجْلُُلوُس َعْن ؽَلِييِن َوَعْن َيَسارِي } ٖٕ/  ٕٓمتَّى   {ْن ُأْعِطَيُو ِإالَّ لِلَِّذيَن ُأِعدَّ َلُهْم ِمْن أَِبيفَ َلْيَس ِلي أَ َوأَمَّ
 ىكذا نكون انتهينا من توضيح الفكرة الثانية

 
 البد من "المسيح" عليو السالم لدخول الحياة األبدية الفكرة الثالثة:

 
سيح عليو صلد أن اإلؽلان ادلطلوب خبصوص ادل, من خالل كلمات ادلسيح عليو السالم يف األناجيل األربعة

بولس ِل يُوضّْح , فولكن ال ُمشكلة جاءت من رسائل بولس, ىو نؤمن بأنو رسول من عند اهلل, السالم
و أصّر بأن نؤمن بأن اهلل عزَّ وجل أقام إال أنَّ , ربديدًا ما ىو اإلؽلان ادلطلوب خبصوص ادلسيح عليو السالم

بولس  .ليو السالم ىو الوسيط بٌن اهلل والناس" عاإلنسانوأن ادلسيح ", ادلسيح عليو السالم من األموات
ح ِمرارًا وتكرارًا أننا لن نكون بارّْين أمام اهلل مرة أخرى إال بادلسيح عليو السالم, الذي بدمو نلنا , وضَّ

 ىذا الفهم تطوَّر حىت وصَّل ادلسيحيٌن إىل عبادة ادلسيح عليو السالم !, ال ُمصاحلة مع اهلل عزَّ وجل
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ادلسلم لن يدخل اجلنَّة إال عن طريق زلمد  نفس الشيء حدث مع الصُّوفيِّين ! اختصار:ب كيف ىذا ؟
غلب , أفضال النب زلمد صلى اهلل عليو وسلم عليك عظيمة جداً ال تُعد وال رُبصى, صلى اهلل عليو وسلم

طراء إىل تقدمي عبادات فوصل ّٔم الغُُلّو واإل, أن تُعلي النب زلمد صلى اهلل عليو وسلم ترفع قدره وتُعظّْمو
الت وتضرعات  .لنبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم, وىذه أمور ال تنبغي إال هلل عزَّ وجل, وتوسُّ

 
 ىذا ما حدث تماماً مع المسيحين

 
وإظلا استمر اإلطراء والغلو إىل أن اعترب ادلسيحيون  باإلضافة إىل أن األمر ِل يصل إىل ىذا احلّد فحسب !

أصبح , وعند وصولنا لعصر آّامع إذلًا مع اهلل عزَّ وجل يُعبد مع اهلل جنبًا إىل جنب ! لسالمادلسيح عليو ا
 ادلسيح عليو السالم ُمساوياً هلل عزَّ وجل !

 
 مٕٖ٘أركان المسيحية في عهد آباء ما قبل نقية 

 
يف  لبسيطة !ولكن حدث بضع اإلضافات ا, نستطيع أن نقول إهنا نفس أركان ادلسيحي يف عهد بولس

مث عند وصولنا للقرن , كانَ الفكرتان األوىل والثانية راسختٌن يف أذىان ادلسيحيٌن بداية ىذا العهد
 أن اإللو اآلب أعظم منو ! ةولكن مع ُمراعا, أصبح يُقال على ادلسيح عليو السالم أنو إلو أو اإللو, الثالث

 فأصبح ُىناك إذلٌن جنباً إىل جنب !
 

كانَ ُمنتشرة جداً يف  " الذي ؽلوت عن اإلنسانال ُمخلِّص" و "الفاديأن عقيدة " أيضاً  يجب أن نُوضِّح
 وبالطبع ىذه ىي العقيدة الت نادى ّٔا بولس ليالً وهناراً !, األوساط الوثنية ال ُمحيطة للُمجتمعات ادلسيحية

 !قطة يف دعوة الوثنيٌن للمسيحيةفكانَ ُتستغّل ىذه النُّ 
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زاد الغُُلّو يف ادلسيح , مع دخول الوثنيٌن للمسيحية وانتشار عقائد بولس: اختصار كاآليتإذن, ادلوضوع ب
" اإلنسانمع اإلقرار بأن اهلل اآلب أعظم من ىذا ", " يُعبد مع اهلل عزَّ وجلاإلنسانعليو السالم فأصبح "

وأصبح يُعبد مع اهلل , ف اهلل أو اإللومث زاد الغُُلّو إىل أن أُطِلَق على ادلسيح عليو السالم وص, وأرفع منو شأناً 
واآلن لنقرأ بعض  مع اإلقرار بأن اهلل اآلب أعظم وأرفع شأنًا من اهلل االبن !, عزَّ وجل جنبًا إىل جنب

ح جبالء النّْقاط ادلذكورة سابقاً , االقتباسات من كتابات اآلباء  .والت ُتوضّْ
 

البد أن تعرف دلن تقرأ وإىل أي قرن , آباء الكنيسةقبل أن تقرأ أي اقتباس ألحد  :على ىامش الموضوع
, نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون األولى لذلك أنصح باقتناء الكتاب اآليت:, يعود !

ص  َتة قرون , تادرس يعقوب َمَلِطيللقمُّ والذي يعطي معلومات رائعة جدًا عن مجيع آباء الكنيسة يف السّْ
مة الك, األوىل  .تاب ربتوي على تلخيص مجيل لعقائد الفرق ادلسيحية ال ُمختلفةوُمقدّْ

 
 المسيحية والوثنية النُّقطة األولى:

 
, أحد آباء النّْصف األول من القرن يوستينوس الشَّهيدكالم , من أخطر ما قيل خبصوص ىذه النُّقطة

 :الثان
[And when we say also that the Word, who is the first-birth of 
God, was produced without sexual union, and that He, Jesus 
Christ, our Teacher, was crucified and died, and rose again, and 
ascended into heaven, we propound nothing different from 
what you believe regarding those whom you esteem sons of 
Jupiter.][25] 

وعندما نقول أيضًا أن الكلمة, والذي ىو ِبكُر اهلِل, ُأْحِدَث من غًن عالقة جنسيَّة, وأنو, يسوع ] رجمة:الت
ال نُقدِّم شيئًا ُمختلفًا عّما تؤمن بو  ادلسيح, ُمعلّمنا, ُصِلب ومات, وقام مرَّة أخرى, وصعد إىل السماء,

 خل الوثنيون يف دين الُكفر أفواجاً !وىكذا, د [.بخصوص أولئك الذين تُقدِّرىم: أبناء جوبيتير
 

                                                 
25The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers, Volume 1, Justin Martyr, The First Apology of Justin, Chap. 
XXI, Analogies to the History of Christ 
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 اآلب أعظم من المسيح عليو السالم النُّقطة الثانية:
 عبادة المسيح عليو السالم مع اآلب النُّقطة الثالثة:

 
فلنقرأ فقرة أخرى من كتاب يوستينوس  ىذه ىي ادلرحلة الت أدَّت إىل مساواة ادلسيح عليو السالم باهلل !

فاع  هيد, الدّْ  :األولالشَّ
[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.][26] 

 
ذلك الذي علمنا ىذه األشياء وُولد ليعلمنا إياىا, يسوع  أننا نعبد بحقوسنُبَ ٌنّْ لكم أيضًا ] الترجمة:

يالطس البنطي, وايل اليهودية, يف عهد القيصر طيباريوس, الذي نرى فيو ابن ادلسيح الذي ُصِلب يف عهد ب
أن  -على حد ما يُقال لنا  -. يا للجنون وفي الثالثة الروح النبوي, ونضعو في المنزلة الثانيةاهلل احلق 

ا سر ال تفهمونو. ىذ رجاًل مصلوبًا !, تُنزِلوا في المنزلة الثانية بعد اهلل الثابت األزلّي خالق كل األشياء
 [ٕٚ][سنشرحو لكم, فتفضلوا اتبعونا.

 
 

                                                 
26 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers, Vol. I, Justin Martyr, The First Apology of Justin, Chap. XIII, 
Christians Serve God Rationally 

 .ٕٕص  -, كنيسة مار جرجس باسبورتنج اإلسكندرية القمص تادرس يعقوب ملطي, إعداد: الدفاع عن المسيحيةيوستينوس الشهيد:  ٕٚ



 [41مدخل إىل تاريخ ادلسيحية والعهد اجلديد ..... ]

www.alta3b.wordpress.com 

ولكن مع اإلقرار بأنو يف ادلنزلة الثانية بعد اهلل , ىنا صلد أن يوستينوس ُيصرّْح بعبادتو للمسيح عليو السالم
 / ٕأعمال الرُُّسل " كما قال بطرس حبسب رجلومع اإلقرار أيضاً بأنو " الثّابَِ األزيّل خالق كل األشياء !

َواَل: } ٕٕ  َيُسوُع النَّاِصِريُّ رَُجٌل َقْد تَ بَ ْرَىَن َلُكْم ِمْن ِقَبِل اهللِ أَي َُّها الرَّْجاُل اإِلْسرَائِيِليُّوَن امْسَُعوا َىِذِه األَق ْ
يوستينوس ىذا كالم , {ِبُقوَّاٍت َوَعَجاِئَب َوآيَاٍت َصنَ َعَها اهلُل بَِيِدِه يف َوَسِطُكْم َكَما أَنْ ُتْم أَْيضًا تَ ْعَلُموَن.

ولكن عندما نأيت إىل النَّص األول من القرن الثالث, أي , , أحد آباء النّْصف األول من القرن الثانالشَّهيد
 سنجد أن ُىناك إضافة أخرى وتطوَّر جديد يف ادلسيحية !, أوريجانوسإىل 

 
[For we who say that the visible world is under the 
government to Him who created all things, do thereby declare 
that the Son is not mightier than the Father, but inferior to 
Him. And this belief we ground on the saying of Jesus 
Himself, “The Father who sent Me is greater than I.” And 
none of us is so insane as to affirm that the Son of man is Lord over 
God. But when we regard the Saviour as God the Word, and 
Wisdom, and Righteousness, and Truth, we certainly do say that 
He has dominion over all things which have been subjected to 
Him in this capacity, but not that His dominion extends over the 
God and Father who is Ruler over all.][28] 

ذلك الذي خلق ( قهرأو  سيطرة)أو  تحت ُحكمإن العالم المرئي كان فنحن الذين نقول ] الترجمة:
. ولكن أدنى منو)أي: اآلب(, نُعلن أيضًا ّٔذا أن االبن ليس أقوى )أو أعظم( من اآلب,  جميع األشياء

: "إن اآلب الذي أرسلين ىو أعظم ميّن". وليس مّنا من ىو دة مبنيَّة على قول يسوع نفسووىذه العقي
د أن ابن اإلنسان ىو رٌب على اهلل )أي: أعظم منو(. ولكن عندما  نعتبر ال ُمخلِّص ك  "اهلل رلنون لُيؤكّْ

والتي ع األشياء نقول بالّتأكيد أن لو السِّيادة على جمي, واحلكمة, واالستقامة, واحلق, الكلمة"
ت لتسود على اهلل واآلب احلاكم على الكّل.بهذه القابليَّة ُأخِضَعت لو  [, ولكن ال نقول أن سيادتو امتدَّ

                                                 
28 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers, Volume 4, Fathers of the Third Century: Origen Against Celsus, 
Book VIII, Chap. XV 
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أُنظر , كالمو واضح وصريح جداً, ال ػلتاج إىل شرح أو تفسًن ىذه الفقرة تستحق أن تُقرأ أكثر من مرَّة !
أي: ادلسيح , عقيدة التَّدنّْ  -أورغلانوس يقول إن ىذه العقيدة  ا !إىل عدد النّْقاط الت قام بتوضيحها وبياهن

 عقيدة كتابيَّة مبنيَّة على أقوال ادلسيح عليو السالم نفسو !, عليو السالم أدىن قدراً من اهلل اآلب
 

ولكنو أطلق على ادلسيح , الحظ أيضًا أن أورغلانوس يقول ضمنيِّا أن سيادتو أُعطيَ لو وليسَ من ذاتو
 :واآلن, لننتقل إىل فقرة أخرى من كتاب أورغلانوس, "اهلل الكلمةعليو السالم لقب "

 
[We therefore charge the Jews with not acknowledging Him to be 
God, to whom testimony was borne in many passages by the 
prophets, to the effect that He was a mighty power, and a God 
next to the God and Father of all things.][29] 

 
وذلذا ضلن نُدين اليهود الذين ال يعرتفون بو كإلو, والذي شهدت لو العديد من الفقرات يف  ] الترجمة:

 [.وإلٌو بجانب اإللو واآلب لجميع األشياءكتابات األنبياء, إىل درجة أنو قوٌَّة عظيمة, 
 

ب عندما صلد ُمساواة , غلانوس يف القرن الثالث ادليالديبعد ىذا الكالم القوي من أور  ال غلب أن نتعجَّ
 فهذه ىي اخلطوة ادلنطقيَّة التالية يف ُسلَّم الوصول إىل ادلسيحيَّة !, ادلسيح عليو السالم باهلل عزَّ وجل

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 The Early Church Fathers: Ante-Nicene Fathers, Volume 4, Fathers of the Third Century: Origen Against Celsus, 
Book II, Chap. IX 
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 المسيحية في عصر المجامع
 (وما بعدىا ٕٖ٘آباء مجمع نقية )

 
مرحلة ربرير  و ُوُصوذلا إىل العقيدة الت نعرفها يف أيّامنا احلالية !, ةىذه ىي مرحلة ُنُضوج ادلسيحي

مرحلة رفع ادلسيح عليو السالم إىل  مرحلة شرح العقائد و َوْضع قوانٌن اإلؽلان !, ال ُمصطلحات الاّلىوتيَّة
ثالثة جنبًا إىل مرحلة إضافة إلو ثالث جبانب اآلب واالبن ليصبحوا , مرتبة ُمساوية خلالق السموات واألرض

ل  مرحلة وصول ِصراعات الطَّوائف ادلسيحية إىل أعلى درجة ! جنب ! إىل درجة آّاِمع ادلسكونيَّة, وتدخُّ
 عصر المجامع ! ىذه المرحلة ىي:. اإلمرباطور الرُّمان حلّل النّْزاعات

 
 أنصح بقراءة الُكُتب اآلتية: :على ىامش الموضوع

 :ص كًنلس األنطون  ., مكتبة احملبَّةعصر المجامع الُقمُّ
  :مكتبة احملبةتاريخ الكنيسةيوسابيوس القيصري ,. 
  :مكتبة اإلخوةُمختصر تاريخ الكنيسةأندرو ميلر ,. 
  :دار الثقافةتاريخ الفكر المسيحيالدكتور القس حنا جرجس اخلضري ,. 

ة تحتوي على معلومات ُمفيدة للرد مراجع مسيحي للمزيد من ادلراجع ادلسيحية ال ُمفيدة انظر الرابط اآليت:
 [ٖٓ]على المسيحيين

 
دة ص كًنلس األنطون ُشُروطًا زُلدَّ . ٔ] غلب توافرىا يف آّمع حىت نستطيع اعتباره مسكونيِّا !, يضع الُقمُّ

. أن ػلضرىا غالبيَّة ٖ . أن تنعقد بدعوة من اإلمرباطور ادلسيحي.ٕ أن تنعقد بسبب بدعة أو انشقاق.
تُقرِّر شيئًا جديدًا لم يكن ُمقرَّرًا من . ٗ لتتمثل فيها ادلسكونة. -شرقًا وغربًا  -كنيسة أساقفة ال

 [ٖٔ][.قبل
 
 
 

                                                 
 http://alta3b.wordpress.com/2011/06/19/books  ط احملاضرات على مدونت الشخصية:راب ٖٓ
ص كًنلس األنطون:  ٖٔ  .ٕٗص  -, مكتبة احملبَّة عصر المجامعالُقمُّ
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رط األخًن مرة أخرى ! ىل نستطيع أن نقول إذاً , تُقرِّر شيئًا جديدًا لم يكن ُمقرَّرًا من قبل أُنظر إىل الشَّ
لذلك , سالم من نفس جوىر اهلل اآلبالمسيح عليو ال بنتيجة: مٕٖ٘إنو عندما خرجَ رلمع نقية 

ً ِل يُكن , فهو ُمساٍو لو يف العظمة والقدرة والقوة والسلطان والعلم ... إخل ىل كان ىذا القرار شيئًا جديدا
 ُمقرَّراً من قبل ؟!

 
 غلب علينا أن ُنسلّْط قليالً من الضوء على ..., قبل أن ندخل إىل مثل ىذه االستنتاجات ادلهولة

 
 صطلحات الُمِهمَّة في شرح العقائد المسيحيَّةبعد المُ 

 
د ِل يكونا , التثليث ِل يكن موجودًا يف عهد ادلسيح عليو السالم ألوىية ادلسيح عليو السالم والتَّجسُّ

ولكن , ٖ/  ٚٔكانَ األلوىية احلقيقية زلصورة فقط يف اآلب, حبسب يوحنا , موجودان أيضًا من البداية
وجب , وأصبح ُىناك أكثر من َمعبود ػلمل ألوىية حقيقيَّة ويستحّق الِعبادة, ادلسيحية عندما تطوَّرت العقائد

ىذه األلفاظ استخدمها آباء عصر آّامع وقاموا , على ادلسيحيٌن شرح ىذه ادلعان باستخدام ألفاظ خاصة
 ىذه ال ُمصطلحات ىي: ,بتوضيح معانيها يف كتاباهتم

 
ماذا , إنسانيَّة إن ادلسيح عليو السالم لو طبيعة إذليَّة وطبيعة يحيون يقولونادلس: ( طَِبيَعةυσσιςُفوِسيس )

فات الت يتصف ّٔا كائن ماطبيعةكلمة " " يف العبارة الّساِبقة ؟طبيعةتعين كلمة " فإذا  , " تعين رلموعة الصّْ
راب, ُكّنا نتكلم عن إنسان علم زلدود يسبقو واإلنسان صاحب , فإن اإلنسان ػلتاج إىل الطَّعام والشَّ

ى ", واإلنسان ليس أزليِّا, فإنَّو ؽلوت يف النّْهاية ,جهل فات ُتسمَّ  ."الطَّبيعة اإلنسانيَّةمجيع ىذه الصّْ
 

, فإن اهلل عزَّ وجل ىو الصََّمد الذي ال ػلتاج لشيء وكل شيء ربتاج إليو, وإذا ُكّنا نتكلم عن اهلل عزَّ وجل
حيّّ قيُّوم ال تأخذه ِسَنة وال نوم, لو ما يف السموات , الكمال ال ُمطلقوىو ُسبحانو وتعاىل صاحب العلم و 

ى ", وما يف األرض فات وغًنىا ُتسمَّ  ."الطَِّبيعة اإللهيَّةمجيع ىذه الصّْ
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" كمال و الطَّبيعة اإللهيَّةف  ", "الطَّبيعة اإلنسانيَّة" تتناقض سبامًا مع "الطَّبيعة اإللهيَّةفإن " :وكما نرى
و , " جهلالطَّبيعة اإلنسانيَّة" علم ُمطلق و "الطَّبيعة اإللهيَّةو ", " فقر وحاجة وَعَوزبيعة اإلنسانيَّةالطَّ "
 ,إىل آخر ىذه ال ُمقارنة الت ال تنتهي, " عجز وضعفالطَّبيعة اإلنسانيَّة" ُقدرة ُمطلقة و "الطَّبيعة اإللهيَّة"

 عاً !لذلك يستحيل عقالً أن ذبتمع ىذه النَّواقض م
 

" ذلا خصائص مادَّةىذا الصلصال ك  " ,فلنفرض أن عندي سبثال من صلصال: ( َجوَىرοσσιαُأوِسيا )
لصال ,وصفات َُ بصناعة أي شيء من ىذا الصّْ فإن ىذا الشيء سيكتسب مجيع خصائص  ,إذا ُقم

لصال  وىذا ىو الجوىر ! ,وصفات ىذا الصّْ
 

. وىذه األلفاظ ُتستخدم يف وصف اهلل عزَّ وجل عند ادلسيحٌن, ةالبد أن نفهم أن ىذه األلفاظ كلها يونانيَّ 
بل ُىناك ادلئات عند الوثنيٌن وُىناك ثالثة  عند الوثنيٌن وعند ادلسيحيٌن أيضًا ال يوجد معبود واحد فقط !

 عند ادلسيحيٌن !
 

" أو مادَّةفاأللوىيَّة أصبحَ " ,يُعبد ألنَّو إلو ! أو بكلمات أخرى يُعبد أللوىيَّتو لماذا يُعبد ىذا المعبود ؟!
وبسببها تكون لو مجيع خصائص  وبسببها يكون بالفعل إذلًا ُمستحقًا للعبادة !, " ىذا الكائنَجوَىر"

 وصفات األلوىيَّة ! أي: الطَّبيعة اإلذليَّة !
 

{ ]ادلائدة : َوَما ِمْن ِإلَ ٍو ِإالَّ ِإلَ ٌو َواِحدٌ ٍة لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ الّلَو ثَاِلُث َثالَثَ } تأمَّل قول اهلل عز وجل
قال اهلل عزَّ وجل ىذا الكالم , " األلوىية إال واحدجوىر" األلوىية أو من "جنسأي ال يوجد من ", [ٖٚ

م يقولون أن ُىناك ثالثة من ", ال ُمحَكم البَ ٌنّْ من أجل ادلسيحيٌن ذلك , " األلوىيةجوىر" أو "جنسفإهنَّ
 ون الثالثة جنباً إىل جنب !يعبد

 
َُ بتحديد كائن  ,"الجوىر" تأيت من "الطَّبيعةإذن, ": ( أُقْ ُنومσποστασιςُىوبُوْستاِسيس ) فإذا ُقم

د يُدعى " ," ماجوىر" و "طبيعةما لو " دة بعينهاأُقُنومفإن ىذا الكائن ال ُمحدَّ  .", أي: ذات زُلدَّ
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, ضلن نرتبط أواًل ببعض للبشريةضلن الذين ننتسب ] :ر آّامعاقرأ كالم كًنلس اإلسكندري, أحد آباء عص
فكل منا ويف نفس الوقَ مرتبطون ومتحدون بطريقة أخرى,  طبيعتنا الواحدةارتباطًا وثيقاً, وذلك برباط 

, فالواحد بطرس واآلخر يوحنا, وواحد توما واآلخر مىت, وقد صرنا أعضاًء يف جسد لو أقنومو الخاص
 [ٕٖ][على نفس اجلسد, وسلتومٌن يف الوحدة بالروح القدس. ادلسيح, نتغذى

 
" فإن يوحنا" أو "بطرسولكن عندما أقول ", " فهذا تصنيف عام يُ ربّْ عن الطَّبيعةبشريَّةإذن, عندما نقول "

 ."الطَّبيعة البشريَّة" سواء كان بطرس أو يوحنا من "األُقُنومىذا ", " بعينوأُقُنومأقوم بتحديد "
 

رحتأمَّل  ضلن نُعرّْف اإلنسان بأنو حّي وناطق وفان, وىذا ىو ادلفهوم ادلناسب لو, ] :أيضًا ادلزيد من الشَّ
. وىذا التعريف ينطبق على كل األفراد فردًا فرداً, وىنا غلد توما ونحن نقول إن ىذا يُعبِّر عن جوىره

 نحدد بعد ماىية وىكذا نحدد الجوىر الومرقس وبطرس وبولس مكاهنم الصحيح حسب اعتقادي, 
فحينما نقول "إنسان" بشكل عام فهو ليس بطرس وال . األشخاص الذين نتكلَّم عنهم بشكل دقيق

, وىذا ال يُقلّْل من  فنحن نخرج من حدود ما نسميو بالجوىر الواحد, وحينما نقول توما وبطرس بولس
ىو لكل إنسان دليل على  الجوىر. إذن, فقد أظهرناه موجودًا بأقنومو الخاصكل منهم "كإنسان", 

, دون أن ننسى أنو ُيشًن أيضًا إىل شركة اجلوىر أما األقنوم فهو يُطلق على كل واحد في ذاتو, النوع
 أعتقد أن ىذا الكالم ال ػلتاج إىل شرح ! [ٖٖ][ولكن دون أن طللط بٌن العام واخلاص.

 
ن ىؤالء الثالثة: اآلب واالبن والرُّوح دلاذا يعبد ادلسيحيو : ( َجوَىر واِحدομοοσσιοςُىوُموُأوِسيوس )

", فكل من كان َجوَىر األلوىيَّةوىو " ,"َجوَىر واحد" أي من "ُىوُموُأوِسيوسألن ىؤالء الثالثة " ,الُقُدس
 " استحّق أن يُعَبد !َجوَىر األلوىيَّةمن "

 
 
 
 

                                                 
 .ٛ٘, ٚ٘ص  -, طبعة ثانية ُمنقحة ٕٚٔة , اجلزء األول, احلوار األول, ادلركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية, نصوص آبائيحوار حول الثالوثكًنلس اإلسكندري:   ٕٖ
 .ٓٙ, ٜ٘ص  -, طبعة ثانية ُمنقحة ٕٚٔ, اجلزء األول, احلوار األول, ادلركز األرثوذكسي للدراسات اآلبائية, نصوص آبائية حوار حول الثالوثكًنلس اإلسكندري:   ٖٖ
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, يقيِّة بَكيفيَّة غًن معلومة" والدًة حقاالبنُوِلد منو ", " ىو األصل أو ادلصدراآلبادلسيحيون يقولون إن "
 " !طبيعتو وجوىره اإللهيّ " أو َوِرث منو "أبيو" من "االبنأخذ " ,"اآلب" من "االبنولكن بسبب والدة "

من إلٍو حٍق )للداللة على اجلنس أو اجلوىر( أال وىو  " إلٌو حٌق )للداللة على اجلنس أو اجلوىر(االبنف  "
" لفظ اآلبوكما كان يُطلق على " " العبادة !اآلببادة كما يستحق "" العاالبنذلذا يستحّق ", "اآلب"

 " )اهلل االبن( !اهلل" أيضاً لفظ اجلاللة "االبنأصبح يُطلق على " " )اهلل اآلب( !اهللاجلاللة "
 

" اآلبوبسبب أنو ُمنبثق من ", "اآلب" ُمنبثق أو خارج من "الرُّوح الُقُدسوادلسيحيون يقولون أيضًا إن "
" ادلأخوذ من َجوَىر األلوىيَّة" من "الرُّوح الُقُدسوبسبب أن ", "طبيعتو وجوىره اإللهيّ منو " أخذ

هما "الرُّوح الُقُدساستحّق ", "اآلب" وكما كان يُطلق على  " !االبن" و "اآلب" العبادة كما يستحقَّ
" )اهلل اهلل" أيضًا لفظ اجلاللة "الرُّوح الُقُدسأصبح يُطلق على " " )اهلل اآلب( !اهلل" لفظ اجلاللة "اآلب"

 الرُّوح الُقُدس( !
 

َجوَىر " أال وىو "َجوَىر واحد" أي من "ُىوُموُأوِسيوس" لذلك أصبح ىناك ثالثة يُعبدون بسبب أهنم
لََّقْد  } لذلك قال اهلل عز وجل يف كتابو الكرمي:, "اهللويُطلق على ىؤالء الثالثة لفظ اجلاللة " " !األلوىيَّة

" أي واحد اهللأي: إن ", [ٖٚ{ ]ادلائدة : َوَما ِمْن إِلَ ٍو ِإالَّ إِلَ ٌو َواِحدٌ  ِإنَّ الّلَو ثَاِلُث َثالَثَةٍ الَِّذيَن قَاُلوْا  َكَفرَ 
 ."اهللفهؤالء الثالثة يُعبدون ويُطلق عليهم لفظ اجلاللة ", من ىؤالء الثالثة

 
ىل ىؤالء الثالثة: اآلب واالبن والرُّوح : خارِِجيّ ( الُحلَّة أو الَمْظَهر الπροσωπονبُروسُّوبُون )

كيف  دبعىن: أال نستطيع التَّفريق بينهم ؟ بالطبع نستطيع ! ُنسخة واحدة من بعضها البعض ؟ ,الُقُدس
" ليس ُنسخة طبق األصل من أُقُنوم االبنف  " ,"أُقُنوم" اخلاص بكل "بُروسُّوبُوننستطيع: عن طريق ال  "

" أُقُنومولكن لكل " ,"أُقُنوم اآلب" ليس ُنسخة طبق األصل من "أُقُنوم الرُّوح الُقُدسو " ,"أُقُنوم اآلب"
 من ىذه األقانيم الثالثة ُحلَّتو أو مظهره اخلاص !

 
من  دلاذا يُعبد ادلسيح عليو السالم الذي عاش على األرض ؟: ( تجسَّدσαρκωθένταسارُْكوثِيْنتا )

" ليس ظهوراً أو التَّجسُّد" ! "التَّجسُّدجاءت عن طريق " سيح" عليو السالم ؟أين جاءت عقيدة "ألوىيَّة ادل
اٌد " ,ذبليِّا ا ىو اربّْ  كيف ىذا ؟! ,"اإلنسانيَّة" بال  "األلوىيَّةوإظلَّ
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إذن, أصبح , "أُقُنوم اآلب" ُمنبث من "أُقُنوم الرُّوح الُقُدسو ", "أُقُنوم اآلب" مولود من "أُقُنوم االبن"
فجميعهم أقانيم  " البتَّة !الطَّبيعة اإلنسانيَّةىذه األقانيم الثالثة ليس فيهم من " ا ثالثة أقانيم إذليَّة !لدين

 " !َجوَىر األلوىيَّة" خالصة, ليس فيهم إال "إلهيَّة"
 

ماء وأصبح إنسانًا وعاش بٌن الّناس على األرض !, أُقُنوم واحد من ىذه األقانيم الثالثة ىذا  نزل من السَّ
 - االبن - " اكتسب ىذا األُقُنوم اإلذليّ التَّجسُّدعن طريق ", " )اهلل االبن(أُقُنوم االبناألُقُنوم ىو "

اد "اجَلوَىر اإلذلّي" )اهلل االبن( "الطَّبيعة اإلنسانيَّةخصائص وصفات " " الَجوَىر اإلنسانيّ ب  " عن طريق اربّْ
د !فأصبح ل )جسد ادلسيح عليو السالم ادلخلوق( ! ده اكتسب  دينا اهلل )االبن( ال ُمتجسّْ والذي بسبب ذبسُّ

 باإلضافة إىل ألوىيَّتو الت جاءت من والدتو من اآلب !, خصائص وصفات اإلنسان
 

ماء وأصبح }ِإنَّ الّلوَ }: ّٔذه العقيدة, ادلسيحيون يقولون صراحة ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن { )االبن( نزل من السَّ
 واهلل عز وجل يقول في كتابو الكريم:, الذي عاش على األرض واكل وشرب ... إخل الم{ عليو السَمْرَيمَ 

لماذا تُعتبر ىذه العقيدة  [ٖٚو  ٕٚ{ ]ادلائدة : َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ الّلَو ُىَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيمَ }
اد بٌن " ُكفر ؟!  .ُمستحيل سباماً " اإلنسانيَّة" و "األلوىيَّةألن االربّْ

 
اد بٌن " :( تأنَّسἐνανθρωπήσανταإناْنثُروبِيساْنتا ) " حبسب اإلنسانيَّة" و "األلوىيَّةبعد االربّْ

ى عند , " أصبح إنساناً اإلنسانيَّة" و "األلوىيَّةىذا الكيان ال ُمكوَّن من ", العقيدة ادلسيحية وىذا ما ُيسمَّ
د ب  "سَّدتجفبعد أن ", "التّأنُّسادلسيحيٌن ب  " ", أي: تأنَّس", "َجوَىر اإلنسانيَّة" اهلل )االبن(, أي: اربَّ

, "طبيعتو اإللهيَّةمع البقاء على مجيع صفات وخصائص ", أصبح إنسانًا مثلنا سبامًا يف اذليئة والشكل
 ىو ادلسيح ابن مرمي عليو السالم !, "الّتانُّس" و "التَّجسُّدبعد ", فأصبح اهلل )االبن(

 
 غلب علينا أن ُنسلّْط قليالً من الضوء على ..., مٕٖ٘, وقبل أن نأيت إىل ما حدث يف رلمع نقية واآلن
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 عقائد الفَِّرق المسيحيَّة ال ُمختلفة
 

ىذه الفرق ادلسيحية كانَ زبتلف الختالف , ُمنذ فجر ادلسيحية وُىناك فرق مسيحية كثًنة جدًا وسُلتلفة
 :رق كانَ تؤمن بأنُىناك ف :بمعنى, ُمعتقدىا يف ادلسيح عليو السالم

 
 ادلسيح عليو السالم إنسان فقط )اإلبيونِّيون( .ٔ
 أو أن ادلسيح عليو السالم إنسان وإلو يف الوقَ نفسو )أتباع أثناسيوس الرسويل( .ٕ
ويسِتيَّة( .ٖ  أو أن ادلسيح عليو السالم إلو أو روح فقط )بعض الغُُنوِصّيٌن والدُّ

 
اإللو ال ُمستحق للعبادة, ىل ىو واحد أم أكثر ...  رق ادلسيحي خبصوصوكانَ ُىناك اختالفات بٌن الف

 :فُهناك فرق كانَ تؤمن ب , إخل
 

 إلو واحد فقط وىو إلو العهد القدمي ونفي األلوىية عن أي كائن آخر )اإلبيونِّيون( .ٔ
ويسِتيَّة( .ٕ  إلو للخًن وإلو للشر ُيصارِعان وػُلارِبان بعضهما البعض )ماركيون, الدُّ
 كبًن عظيم وكائنات إذلية كثًنة جداً ال تُ َعد وال رُبصى )فرق ُغُنوِصيَّة(  إلو .ٖ

 
غلب علينا أن ُنسلّْط قلياًل من الضوء , واآلن, بعد أن شرحنا القليل عن العقائد ادلسيحية الرئيسيَّة ال ُمختلفة

 على ...
 

 مٕٖ٘الظُُّروف التي أدَّت إلى مجمع نقية 
 

ً بٌن طرفٌنكانَ ُىناك صراعات ضخمة جد آريوس كان من أصل : آريوس وأتباعو الطََّرف األول: ... ا
تنحصر , درس الكثًن من العلوم وادلعارف مث التحق دبدرسة اإلسكندرية الالىوتية, مٕٓٚليّب, ُوِلَد عام 

" ليسا من اآلب" و "االبنوكان يقول بأن ", تعاليمو يف إنكار ألوىيَّة ادلسيح عليو السالم وادعائو أنو سللوق
 بل االبن سللوق واآلب ىو اخلالق !, "َجوىر واحد"
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مات والده  م من أبوين وثنيٌَّن !ٕٚٛأثناسيوس اإلسكندري, ُوِلد عام : أثناسيوس وأتباعو الطََّرف الثاني:
و الوثنيَّة برتبيتو ! س " لياالبنوقال إن ", أثناسيوس عاَرض تعاليم آريوس وىو ما زال صغًناً, فقامتو أمُّ

 ."َجوَىر واحد" من "االبن" و "اآلبوقال إن " ,"اآلبسللوقاً, بل ىو مولود من "
 

كان األمر يبدوا وكأن العاِل كلو ضّد أثناسيوس وكان ىو , من الواضح جدًا أن أتباع آريوس كانوا األغلبية
حينئذ أمر , رمة وفتنةحىت كاد األمر يصل إىل فوضى عا, ىذان الطَّرفان كانا يتصارعان دائماً  ضّد العاِل !

بإقامة رلمع عادلي لفض ىذه النّْزاعات وتوحيد صفوف , "ُقسطنطيناإلمرباطور الرُّومان الوثين "
 .اإلمرباطوريَّة

 
يانة الرَّسميَّة لإلمبراطوريَّة الرُّمانيَّة  الدِّ

 
مجمع ِل تصل إىل فاجللسة األوىل لل م ػُليطها بعض الُغُموض !ٕٖ٘األحداث الت َجَرت يف رلمع نقية 

نؤمن بإلو واحد, ] يف هناية آّمع مت وضع اجلزء األول من قانون اإلؽلان ادلسيحي الذي يقول: نتيجة ما !
اهلل اآلب, ضابط الكل, خالق السماء واألرض, ما يرى و ما ال يرى. نؤمن برب واحد يسوع ادلسيح, ابن 

, مولود غًن سللوق, إلٌو حق من إلٍو حقمن نور, , نور المولود من اآلب قبل كل الدىوراهلل الوحيد, 
, الذى بو كان كل شيء. ىذا الذي من أجلنا ضلن البشر, ومن أجل واحد مع لآلب في الجوىر

د من الروح القدس ومن مرمي العذراء. تأنَّس وُصِلب عّنا على عهد بيالطس  خالصنا, نزل من السماء وذبسَّ
األموات يف اليوم الثالث كما يف الكتب, وصعد إىل السموات, وجلس عن البنطي. تأِل وُقربَ وقام من بٌن 

 [ؽلٌن أبيو, وأيضاً يأيت يف رلده ليدين األحياء واألموات, الذي ليس دللكو انقضاء.
 

ص كًنلس األنطون: أسقف, ودلا امتنع أريوس  ٖٓٓولقد وقَّع على قانون اإلؽلان ىذا أكثر من ] يقول الُقمُّ
 [ٖٗ][تَّوقيع حرمهم آّمع. كما قرر نفي آريوس وحرق كتبو.وأنصاره عن ال

 
وىكذا  وبداية اضطهاد ال ُمخالفٌن لعقيدة أثناسيوس ! الحظ عدم ذكر أعداد ال ُمخالفٌن ذلذا القانون !

 انتشرت عقيدة أثناسيوس بعد أن كان ىو ضّد العاِل !

                                                 
ص كًنلس األنطون:  ٖٗ  .ٛٓٔص  -, مكتبة احملبَّة عصر المجامعالُقمُّ
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 بعثة النَّبي محمد صلى اهلل عليو وسلم
 

ساد الكفُر العاِل بأسره, وِل يبَق على اإلؽلان الصحيح , م وآّامع ادلسكونيَّة األخرىٕٖ٘بعد رلمع نقية 
يانة الرمسيَّة لإلمرباطوريَّة الرُّومانيَّة كان ػُلارب, إال القليل ودخل الوثنيون يف دين , فكل من كان ؼُلالف الدّْ

ِإنَّ اللََّو َنظََر ِإىَل أَْىِل اأَلْرِض  »: ٖٙٛٚوكما جاء يف احلديث ادلذكور يف صحيح مسلم , الكفر أفواجاً 
كة باحلق  « ِإالَّ بَ َقايَا ِمْن َأْىِل اْلِكَتابِ َفَمَقتَ ُهْم َعَربَ ُهْم َوَعَجَمُهْم  بقايا من الفرق ادلسيحية الت كانَ ُمتمسّْ

 الذي معها !
 

جاء نورًا إىل العاِل, يهدي بو , المفجاء نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم إىل العاِل الذي ساده الكفر والظَّ 
يَا أَْىَل اْلِكَتاِب َقْد } قال اهلل عزَّ وجل في كتابو الكريم: اهلُل أولئك الذين كانوا جالسٌن يف الظُّلمة !

ُ َلُكْم َكِثًنًا شلَّّْا ُكنُتْم زُبُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويَ ْعُفو َعن َكِثًٍن  وَِكتَاٌب  َجاءُكم مَِّن الّلِو نُورٌ  َقدْ َجاءُكْم َرُسولَُنا يُ بَ ٌنّْ
ِبٌٌن   يَ ْهِدي بِِو الّلُو َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَُو ُسُبَل السَّاَلِم َوُيْخرُِجُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر بِِإْذنِوِ  (٘ٔ)مُّ

 ({ ]سورة ادلائدة[ٙٔ)َويَ ْهِديِهْم ِإىَل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم 
 

 هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلاتاحلمد 


