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كنيسة أورشليم األوىل ومالمح الصراع
بني احمللية واألممية

د .حيدر جاسم الرويعي
جامعة القادسية  -كلية الرتبية
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث

تناول ػػه ا ػػسة الدرا ػ ػ بالتحلي ػػت التميي ػػط ب ػػيد ول ػػهلحيد وت ػػداوليد ام ػػا النلػ ػ ا ي

والمسيحي واال بقي التاريخي للنل ا ي كعقيدة وتهبيق في كنيس المسيح االولى التي ع فػه
بلنيس أورشليم التي تطعمها يعقوب البار الموصوؼ إ جيليا بػ "أخو ال ب" والتػي شػمله كػت

الم ػ ونيد ب ػػال السػػيد المسػػيح وبش ػ يتو وغػػالبيتهم العىمػػى وػػد اليهػػود وص ػ اعها وػػت التو ػػو
العقائػػدا الجديػػد فػػي النىػ ة الػػى شػػخا المسػػيح وتعاليمػػو والتػػي تطعمهػػا بػػول

ال ػػوؿ والتػػي

تمثله بالتثليث وطبيعػ التهػورات اال تماعيػ والسيا ػي والدينيػ التػي ر حػه كيػ المسػيحي

وا حسار دور النل ا ي على اختالؼ تياراتها وتحولها الى اقلي تشته الػى ونػاطق بعيػدة ا وبػا
ود وضههديها على اختالؼ تو هاتهم.
*

*

*

ولد السيد المسيح في ق ي بيه لحم ود إعماؿ فلسهيد الجنوبي الواقع على

بعد 8كم عد بيػه المقػدس والتػي كا ػه تػدعى فػي ذلػق الوقػه ب أورشػليم

ايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ود ا تيب ػ ػ ػ ػ ػ ػػايت
The Idumaean

Antipater

() 2

47( Herodؽ.ـ 7ـ)

() 0

() 0

فػي أيػاـ ملػم

االدوو ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ا ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

على بالد اليهود أا قبػت العػاـ الثالػث ؽ.ـ فػي ذات اليتػ ة التػي صػدر

فيهػػا ا و ػ وػػد قبػػت قيل ػ رووػػا أوكتػػافيوس أوغسػػه

02( O. Augusteؽ.ـ07-ـ) للقيػػاـ

باإلمل ػػال الس ػػلا ي الع ػػاـ عن ػػدوا ك ػػاف كي يني ػػوس  Quiriniusماكم ػػا عل ػػى ػػوريا

() 7

لليتػ ػ ة

(00 -2ـ) وانػػاؾ إشػػارة إلػػى أف اإلملػػال علػػى بػػالد اليهػػود كػػاف فػػي (4 -2ـ) وثمػ إشػػارة
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إلملػػال اليهػود فػػي عهػػد ػت ين

أخػ

 Sterninusمػػاكم ػوريا فػػي ػػن (4 -8ؽ.ـ)

يضاؼ إلى ذلق الخهأ في التقدي ود أربت إلى ه نوات السا وقت فيو ال ااب ديو و يوس

 Deunoseusعندوا ماوؿ تحديػد ػن وػيالد المػػسيح فػي التقػويم الػسا أصػدرة فػي رووػا

ػػن 072ـ وت ػػم تعم ػػيم التق ػػويم و ػػد قب ػػت إوب اط ػػور الي جػ ػ ش ػػارلماف Charlemagne

(807-428ـ) وا ػػتم اػػسا الخهػػأ قائمػػا لحػػد أالف وعمووػػا إذا كػػاف اإلملػػال الػػسا قلػػدة
لوقا او إملال ت ين

التاريخ ال ووا ي(.)0

فيجب أف ي رخ ويالد المسيح إلى وا قبت  2ؽ.ـ حو  474مسب

ػػالت تسػػمي (المسػػيحي ) سػػب إلػػى يسػػوع المسػػيح Jesus The Christ
وا مو ا صلي عما وئيت  Emmanuelووعنااا "اهلل وعنا" والمسيح لقب وشتق ود العب ي
 Messiahوتعني المنقس الموعود واصلها في العب ي  Ha-mashiahوتعني الممسوم
تو بداد الطيه المقدس وقد ت مه الللم إلى اليو ا ي بليغ  Khristosأا المل س
بمس ػػحو بالم ػػال والطي ػػه( )2و ػ ػالت عن ػػد ا ػػووي وس  Christiبه ػػسا المعن ػػى وتػ ػ تبل كلمػ ػ
 Christesبشػػلت كبي ػ بالللم ػ اليو ا ي ػ  Chrestesالتػػي تشػػي لآله ػ الوثني ػ ( )4وونهػػا
اشتق اال م التاريخي  Christianityوأطلق عليو ا م المسيح ود قبت أتباعو ا وائػت وػد
اليهود السيد آ ونوا ب ػالتو

هػم بحسػب الديا ػ اليهوديػ كػا وا ينتىػ وف المنقػس وػد آؿ داود

واليهػػود بعاو ػ نػػوا بػػادئ ا و ػ بأ ػػو المخلػػا ووسػػحوة بالطيػػه إال أف فػػألهم خػػاب بعػػد أخػػس
ط يق اإلصالح في اليهودي داخليا وود ثم خار يا

() 8

وت التأكيد اف يسوع لم يهلق على يسو

اسا اللقب وهلقا بت كاف يسمي يسو بػ "ابد اال ساف"  -التي وردت في اال جيت او وا يع ؼ

بالعهػػد الجديػػد ( 80وػ ة)  -واػػسا التعبيػ الػػسا لػػم يلػػد فػػي البػػدل ػػو وػ ادؼ "لإل سػػاف"

ا تهػػى ليػػدؿ – بشػػلت وضػػم فػػي بػػولة يسػػوع وعلنػػا فػػي الميثولو يػػا المسػػيحي  -علػػى ابػػد

اهلل

() 9

وقػػد شػػغت اللغويػػوف والميس ػ وف فػػي البحػػث عػػد وعنػػى وو ػػوة اشػػتقاؽ كلم ػ المسػػيح

فع ػ هدواا كلم ػ ع بي ػ وذابػػوا إلػػى العديػػد وػػد التػػأويالت ػػورد ونهػػاإ إف اػػسا اال ػػم أطلػػق عليػػو
للػػدقو وقيػػت ػػو كػػاف ػػائحا فػػي ا رض ال يسػػتق وقيػػت أيضػػا ػػو كػػاف يمسػػح علػػى العليػػت

وا كمو وا ب ص فيب ئو بإذف اهلل و ػو وسػح بالب كػ وقيػت أيضػا ػو كػاف أوسػح ال ػت لػي

ل لو أخما كسلق يقوؿ البعض إ و ػمي وسػيحا ػو خػ ج وػد بهػد أوػو ومسػوما بالػداد
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وأع ػ ب ا ػػم المسػػيح فػػي الق ػ آف علػػى وسػػح (إال إف الهب ػ ا أكػػد علػػى إف أصػػت الللم ػ اػػو
()02

اال ػم اآخػ الػسا أطلػق

يا ي "وشيحا" وتم تع يبها) و الت في التوراة وشيحا(وسػياا)
علػػى اػػسة الديا ػ اػػو النل ػ ا ي  Nazareneالمػػأخوذة تسػػمي اتبػػاع يسػػوع الناص ػ ا فػػي

العب ي ػ  Netzarimواػػسة التسػػمي تحتمػػت اكث ػ وػػد رأا فهنػػاؾ وػػد ي ػ

با هػػا تعػػود إلػػى

ودينػ الناصػ ة فػػي فلسػػهيد إال أف ورود كلمػ  Nazarethفػػي إ جيلػػي وتػػى ولوقػػا ليسػػه

بالض ورة تعني ( Nazareneالناص ة) الف النلوص القديم تميط وا بيد  Nazareneو

 Nazariteالتي كا ه ا ما لجماع وتدين
المجتمت والتي غ للعبادة

()00

للوا في مياتهم أ لوب الخلوة واالبتعاد عد

واناؾ رأا اخ يشي الى اف النل ا ي وػأخوذة وػد الحمايػ الف

إ م الناص ة في العب ي تعني "ب ج الح ا " أو الحماي فحيد قاؿ اللتاب المقدس عد يسوع
المسيح أ و يدعى اص يا اا أف يسوع يبسل ممايتو على أتباعو و ذلق تحقيقا لقوؿ اللتاب
إليو يس ِع الباْر ِ
المقدس في العهد القديمإ "إ م ال ب ب ج ِعطة ِ
يتحلد"( )00ولهػسا دعػي
وفيو
ُّ
ه
ه
اتباعو بػ "أتباع الناص ا"( )02وعهيا على اسا المعنى ود و ه ى آخ فػاف النلػار ا ػم

يومي بدعوة الناس لنل ة عيسى إبد و يم بمعني ما تو لنل ة البش وورد ذك أتباع المسيح
ِِ
ػار
يد آ ََونػوا كو ػوا أَ َ
لَ
في الق آف بالنلار سب الى النل ة أا ل ة اتباعػو لػوإ ﴿يَػا أَيُّػ َهػا الػس َ
اللِػ ِػو َكمػػا قَػ َ ِ
ِ
لػػار
لػػا ِرا إِلَ ػى اللِػ ِػو قَػ َ
ْح َوا ِريُّػػو َف َ ْحػػد أَ َ
يد َوػ ْػد أَ َ
ػاؿ ال َ
يسػػى ابْػػد َو ػ ْ يَ َم لل َ
ْحػ َػوا ِريإ َ
َ
ػاؿ ع َ
ِ ِ ()07
وانػػاؾ وػػد يػ أف سػػبتو إلػػى الناصػ ة تح يػػل لللمػ "النػػا " واػػي التسػػمي التػػي
اللػػو﴾"
أطلقػػه علػػى اللػػابن المنػػدائييد أو المغتسػػل ول بمػػا يعػػود اػػسا االلتبػػاس إلػػى ومار ػ عػػادة
التغهػػي

فػػي المػػال  Emersionلتلػػبح فيمػػا بعػػد ػ ا وػػد ا ػ ار السػػبع فػػي المسػػيحي

 The Seven Sacramentsعلػػى الػ غم وػد االخػػتالؼ الػػسا تشػػي إليػػو تيسػػي ات
اللنيسػ وػد أف وعموديػ يومنػػا كا ػه للتوبػ واإلعػداد لمعموديػ المسػيح الغػاف ة للخهايػػا
واي وو ودة عند اليهود أيضا تمارس في عيد الغي اف وي

()00

بعض المستش قيد أف أصػت اػسة

الللم ػ ػ يعػ ػػود الػ ػػى الس ػ ػ يا ي اػػػو ل ػ ػ ايا  Nasarayaفػ ػػي مػ ػػيد ي ػ ػ

آخ ػ ػ وف أ هػ ػػا و ػ ػػد

 Nazarenesالتي أطلقها اليهود علػى أبنػال لػدتهم وػد أتبػاع يسػوع واػي قػد وردت بهػسا
الليظ في الق آف الل يم دالل على ي

المعنى

()02

أا سب لنلػ تهم يسػوع

ػو أر ػت إلػى

اليهود ماوال ر التو اإللهي أوال والمو ه إلى إصالح بني إ ائيت فىت يدعو ويمػارس شػعائ ة
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فػػي بيػػوت العبػػادة اليهودي ػ ومسػػب الع ػ ؼ السػػائد يعتقػػد اللثي ػ وف بػػأف المسػػيحي والنل ػ ا ي

شػػيل وامػػد واف النلػػار اػػم المسػػيحيوف وقػػد يلػػوف عػػدـ ورود كلمػ وسػػيحييد فػػي الق ػ آف

الل يم ببا لهسا االعتقاد للد ود المهم أف شي إلى و ود العديد ود االعتبارات التي توضح
اػػسا اللػػب

فهنػػاؾ اخػػتالؼ ػػوا ا فػػي بعػػض تعػػاليم وتيسػػي ات اله ػ فيد للتػػوراة واإل جيػػت

ولتأكيد ذلق نحاوؿ الته ؽ إلى أب ز االختالفات العقائدي بينهماإ

 -النل ا ي إ

يىه في كتابات البػامثيد والمختلػيد بالدرا ػات التاريخيػ مػوؿ المسػيح وديا تػو أف

االعتقاد بإلواي المسيح لم تلبح عقيدة وستق ة و ائدة بيد اتباع المسيح إال بعد ا قضال عهد
الحوارييد وعهد التالويس ا وائت أا بعد و ور ق ف علػى ا قػت وػد مادثػ اللػلب أوػا وػا قبػت

ذلػػق فقػػد كا ػػه وػػسااب النػػاس فػػي المسػػيح وتشػػعب

المسيح ليهدا خ افهم الضال

()08

()04

ومتػػى بػػيد بنػػي إ ػ ائيت الػػسيد ػػال

تنوعه تلق المسااب إلى ثالث أقساـإ

 -القسم ا وؿإ ويمثت ال افضيد ل التو السيد عدوة ام ا ود اال وركطوا هودام

فػػي وحاربتػػو وػػت أتباعػػو للقضػػال علػػى دعوتػػو وغالبيػ اػ الل وػػد ػػادة الهوائػػل اليهوديػ الػػسيد
عملػػوا علػػى ا ػػتعدال الدولػ ال ووا يػ للػػدعوة الجديػػدة فػػاتهموة بػػالخ وج عػػد قواعػػد الشػ يع

وملػػم عليػػو السػػنهدريد  )09(Sanhedrinباللػػلب والقتػػت
لإلصالح ود اال ح افات الديني واال تماعي

()00

()02

بعػػد أف تأكػػد لهػػم ا ػػو ػػال

فلاف يقسو عليهم باللالـ الل يح والمباش

"ي ػػا أوالد ا ف ػػاعي أ ػػى لل ػػم أف تقول ػػوا كالو ػػا طيب ػػا وا ػػتم خبث ػػال فم ػػد ف ػػيض القل ػػب ينه ػػق

اللساف"()00؛ وكاف يحسر أتباعو ونهمإ "امسروا خمي الي يسييد واللدوقييد"(.)02

 القسم الثا يإ وام ود اليهود الم ونيد بدعوة المسيح والسيد ىػ وا إليػو علػى ا ػوالسابق

()07

ووصيهم  Trimmبا هم اتبػاع المسػيح

ش بو في اللتب المقد
المسيح المب ه
وػػد اليهػػود الي يسػػييد( )00وع فػػه كنيسػػتهم بلنيس ػ أورشػػليم ووػػنهم الحواريػػوف الػػسيد دلػػه

كتاباتهم ور ائلهم على بش ي المسيح و بوتو الم يدة بػالمعجطات واػ الل آونػوا بأ ػو المخلهػا
لبني إ ائيت فأطلقوا عليو وسميات يهودي بهسا المعنى وثت "يشعى" أا وخلها و"اوشعنا"
ووعنااا خللنا يا ابد داود واي الللم التي كاف الشعب يقولها يػوـ دخػوؿ المسػيح أورشػليم
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و مي يوـ دخولو ورشليم واو يوـ ا مد بيوـ "الشعا يد" أا يوـ الخالص

()02

وقد كاف يقوؿ

لهػ الل عنػػدوا أر ػػلهم إلػػى المػػدف لػػدعوة النػػاس الػػى اإليمػػاف بػػو وب ػػالتوإ" الػػسا يسػػمت وػػنلم
يسمت وني والسا ي ذللم ي ذلني والسا ي ذلني ي ذؿ السا أر لني"

ووػػد يقبلنػػي يقبػػت الػػسا أر ػػلني"

()08

()04

و"ود يقبللم يقبلني

وفػػي ػػي أعمػػاؿ ال ػػت فق ػ ات كثي ػ ة تػػدؿ علػػى أف

الحوارييد ود بعد المسيح كا وا يتمسلوف بالمسيحي دينا لبني إ ائيت مل ا

()09

.

 -القسػ ػػم الثالػ ػػثإ وػ ػػد اليهػ ػػود الػ ػػسيد تشػ ػػبعوا بأفلػ ػػار اليلسػ ػػي اليو ا ي ػ ػ ال ػ ػػيما

ا فالطو ي الحديث ونها وبخاص وا يتعلػق ونهػا باإللهيػات إذ تشػابله كػت وػد وعػالم التنبػول

عند اليهود وت عىات ا مبػار والخيػاؿ الشػ قي واليلسػي اإلغ يقيػ وػت بعػض لتىهػ صػورة
المسيح في العهد الجديد والواضح كت الوضوح أف تلور المسيح ور مو كاف الهدؼ الوميد

للمسيحي فػي عهػداا ا وؿ

بول

()22

واػ الل كػا وا وػد دعػاة عالميػ الديا ػ الجديػدة وفػي وقػدوتهم

ال وؿ وكاف ادؼ دعاتها التخييل ود ثقت الش يع التوراتي فلتبوا إلى ا خوة الػسيد

وػد ا وػم فػي أ هاكيػ و ػوري وكيليليػ إ "قػد رأ الػ وح القػدس و حػد أف ال ضػت علػيلم ثقػال
أكث غي اسة ا شيال الوا ب إ أف تمتنعوا عما ذبح لألصناـ وعد الدـ والمخنوؽ والط ا التي

إف ميى ػػتم أ يس ػػلم ونه ػػا فنعم ػػا تيعل ػػوف"

()20

وق ػػد تياعل ػػه ا ػػسة الم ػػسااب و ػػت بعض ػػها وو ػػت

وحيههػػا وكػػاف تيج ػ اػػسا التياعػػت الػػسا وصػػت إلػػى مػػد الل ػ اع بػػيد كنيس ػ ا وػػم العالمي ػ

وكنيسػ ػ أورش ػػليم الت ػػي أرادت الحي ػػاظ عل ػػى بع ػػض المالو ػػح اليهوديػ ػ ف ػػي اإليم ػػاف المس ػػيحي
الجديػػد أف تعمػػق ا ثػ الػػسا وار ػػو اليهػػود المتحػػوليد إلػػى المسػػيحي علػػى اللػػياغ ا خي ػ ة
لأل ا يت ال مي ووا قادت إليو وثت اػسة المػداخالت المقحمػ علػى ػي ة المسػيح وػد ربػل

عضػػوا للتػػاب العهػػد القػػديم بالعهػػد الجديػػد ووػػا ف ضػػو اػػسا الػ بل علػػى المسػػيحييد وػػد ت كػ

توراتي ػ ثقيل ػ كػػاف يسػػوع قػػد رفضػػها بلػػت وضػػوح وص ػ ام ت ك ػ عػػاد بع ػض الي ػ ؽ المسػػيحي
للتوكيد عليهػا فػي العلػور الحديثػ متػى صػار اإليمػاف بلػت وػا ورد فػي العهػد القػديم

يتجطأ ود اإليماف المسيحي(.)20
ي

ػطلا ال

البعض ض ورة التي يق بيد ويهووي النل ا ي والمسيحي فا ولى يقلد بها الديد

السػػماوا الػػسا أومػػي إلػػى عيسػػى واػػو ديػػد قػػائم علػػى التوميػػد واف المسػػيح بػػي وقػػد ورثػػه
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اللنيسػ ال ئيسػػي ا ولػػى كنيسػ أورشػػليم تعػػاليم المسػػيح وشػػلت ماعػ ال ػػت بعػػد المسػػيح

وسابا يهوديا أوينا على الممار ػات وو ا ػم المعبػد فىلػوا "إ ػ ائيلييد" أونػال للشػ يع ولتعػاليم

المسػػيح اليهػػودا الػػسا خػػا بنػػي إ ػ ائيت ب ػػالتو

()22

ويعػ ؼ الػػبعض النلػػار

المسػػيح الملتطوػػوف بشػ يع اليهػػود فػػي القػ ف ا وؿ المػػيالدا

أومي ػػيد وك ػػا وا ا ػػم المس ػػيه يد ف ػػي فلس ػػهيد ب ػػال ون ػػازع

()27

بػػأ هم أتبػػاع

ػػوال كػػا وا يهػػودا فػػي ا صػػت أو

وارتبه ػػه باللنيسػ ػ اليهوديػ ػ -

المسيحي كمػا يسػمي الػبعض كنيسػ أورشػليم النلػ ا ي أقػدـ آثػار ا دب المسػيحي وايمنػه

تعاليمه ػػا خ ػػالؿ القػ ػ ف ا وؿ ف ػػي ك ػػت و ػػد فلس ػػهيد والس ػػامت الس ػػورا وف ػػي ك ػػت و ػػد قبػ ػ ص

ورووا

()20

كما تىه إشارات إلى أف أوؿ تعاليم إ جيلي في أف يقيا كا ه يهودي – وسيحي

وقد ثبه و وداا في آ يا اللغ

وفي ابولػوس اليو ا يػ وػد خػالؿ ر ػائت بػول

()22

ال ػوؿ اذ

يلل خلووو اناؾ بقولوإ "عب ا يوف ود ذري إب اايم خدـ المسيح وام وت ذلق ليسػوا إال

وخادعيد ور ال كسابيد يتطيوف بطا المسيح"

()24

كما امتله أ ة المسيح ولا ػ عىمػى فػي

كنيس أورشليم النل ا ي إذ خلل يعقوب البػار الموصػوؼ ا جليػا ب ػ "أخػو الػ ب"( )28المسػيح

على كنيس أورشليم التي ضمه المسيحييد ا وائت واػم ميعػا يهػود متػى ق ابػ هايػ القػ ف
ا وؿ الميالدا كما ضمه إلى ا ب ا الل كت الم ونيد ببش ي المسيح وعالميػ دعوتػو وػد

ا ومي ػػيد وبق ػػي فهمه ػػا لتع ػػاليم يس ػػوع وتلو ػػا با ي ػػديولو يا التوراتيػ ػ

()29

فه ػػم يه ػػود بحس ػػب

قوويتهم أونوا بالمسيح بيا و ال مالو ماؿ بقي أ بيػال بنػي إ ػ ائيت الػسيد أكػدوا علػى ومػدة
السات أإللهي وال ي ونوف بالتجسد واليدال وال ببنوة اهلل للمسػيح وال التثليػث فػال تعػدد فػي

ذات اهلل وال أقا يم عمال بومي التوراة فهم ييس وف اإل جيت بالتوراة كػوف شػ يع وو ػى أزليػ

واػػي ا ػػاس واف اإل جيػػت تلميػػت للش ػ يع وتثبيػػه لهػػا إ"وػػا نػػه بهػػت بػػت كمػػت"

()72

ويقيموف أركاف الديا ػ بشػلت وماثػت لليهػود وا ػتم وا يقيمػوف عبػاداتهم فػي ا وػاكد التػي يقػيم
فيهػػا اليهػػود عبػػاداتهم متػػى ػػن 82ـ

()70

فهػػسة الهائي ػ الملتطو ػ بالتعػػاليم اليهودي ػ والم ون ػ

ب ال يسوع تم اعتباراا ود الهوائل اليهوديػ بنىػ السػلهات ال ووا يػ و تيجػ للقسػوة التػي
وبهه بها ا تش اتباعها في المناطق البعيدة والنائي ا وبا ود بهش ال وواف تطاونا وت ثورات

اليهود 42 -22ـ

()70

إال أف الم كد لػد البػامثيد أف طائيػ النلػار او المومػديد و ػدت

في أورشليم فقد كا ه اللتابات اليهودي بعا للمع ف واإلرشػاد الشخلػي فلغتهػا القويػ علػى
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العدد ()9

المجلد ()02

أيلوؿ ()0202

قدر بساطتها ت كه أث ا قويا على أتباع المسػيح ا وائػت وقػد تحػدث العديػد وػنهم عػد كيييػ
تحولهم الى اإليماف بالمسيح ود خالؿ كتابات العهد القديم

()72

بطعاو يعقػوب البػار والػسا

بدا ود خالؿ وا ورد عنو في ال وايات اإل جيلي وج د أخ لم ي ود بدعوة المسيح وعارضػا لػو

ولدعوتوإ "الف اخوتو أيضا لم يلو وا ي ونوف بو"

()77

متى ا و زعم أف يسوع إ ساف وجنوف ولم

يلد في يوـ ود ا ياـ تلميسا لو وماوال لعلمو وػد بعػدة

()70

إال أف اػسة المواصػيات المو ػودة

فػػي ا ا يػػت ا ربع ػ تتحػػوؿ بشػػلت ويػػا ف فػػي ػػي ا عمػػاؿ إذ أ ه ػ ة لوقػػا تلميػػسا لبػػول
وماوت علمو ود بعدة فهو زعيم التالويس ورئػي

طائيػ النلػار

الػسيد يقيمػوف أملػاـ التػوراة

واإل جيػػت رئػػي كنيسػ الختػػاف فػػي أورشػػليم ووػػد مولػػو تالويػػس المسػػيح وعػػاو يد لػػو ووعارضػػا

ليل بول

وتػػى و ػ ق

و الاوتو الجديد

()72

كما يشي ف اس السواح ود خالؿ وقار تو لأل ا يت اإلزائي –

لوقػػا – أف انػػاؾ بعػػض اإلضػػافات التػػي ا ي ػ د بهػػا إ جيػػت وتػػى كػػاف الهػػدؼ ونهػػا

ا تلػػارا للنيس ػ الختػػاف التػػي كػػاف به ػ س داعيتهػػا ال ئيسػػي بداي ػ االو ػ علػػى مسػػاب كنيس ػ
ا وػػم التػػي كػػاف بػػول

داعيتهػػا ال ئيسػػي والمػ ح أف اػػسة الجماعػ (أ ػػاقي الختػػاف) مالهػػا

ماؿ بقي الي ؽ والمسااب ا خ

فيها المته ؼ وفيها المعتدؿ كما نوضػح المقػا وعمووػا

فقػػد زالػػه كنيس ػ أ ػػاقي الختػػاف ػػن 020ـ وبػػال غم وػػد كو هػػا ه ػ ت فػػي أيػػاـ المسػػيحي

ا ول ػػى إال أ ه ػػا ل ػػم تل ػػبح وساػ ػػبا ل ػػو أتباع ػػو و و ي ػػدوة إال خ ػػالؿ مل ػػم اإلوب اط ػػور ت ا ػ ػػاف

004-00 ( Traianiusـ) و بقيػػه تعاليمهػػا مي ػ ق و ػػا عػػدة بػػيد ف ػ ؽ وػػد المسػػيحييد
متػػى الق ػ ف ال ابػػت المػػيالدا و ه ػ ت و ػ ة أخ ػ

وػػد خػػالؿ طائي ػ ع فػػه بالتقشػػل افلاراػػا

تماثػ ػػت الػ ػػى مػ ػػد كبي ػ ػ عقائػ ػػد النل ػ ػ ا ي المبل ػ ػ ة أطلػ ػػق عليهػ ػػا ا ػ ػػم ا بيو ي ػ ػ او االبيػ ػػو يم
()74

Ebionites
 Nazariteويش ػػي ال ػػبعض ال ػػى أف اليقػ ػ الموص ػػوفيد ب ػػو يع ػػود ال ػػى بدائيػ ػ افل ػػارام م ػػوؿ
المسيح إذ ا ل وا الاوتو وأزليتو ورفضوا كو و كلم اهلل اللوغوس  )78(Logosووأخوذة ود
واال ػ ػػم وش ػ ػػتق و ػ ػػد كلمػ ػ ػ أبي ػ ػػو يم العب يػ ػ ػ ووعناا ػ ػػا اليقيػ ػ ػ أو الن ػ ػػسي

قػػوؿ المسػػيح "طػػوبى للػػم أيهػػا المسػػاكيد فػػإف للػػم وللػػوت اهلل"
ا خ

()79

ا ي ػ دت عػػد الهوائػػل

بإقاوتها للتوراة و اإل جيت وعا وتقسم ا بيو ي إلى ثالث أقساـإػ
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 -0ا بيو ي الي يسي المته ف إ

أكث اا شيوعا وأشداا تمسلا بش يع وو ى وود أام وبادئ اسة الي ق اإليماف بنبوة

المسيح مالو ماؿ أ بيال بني إ ائيت وإ لار ألوايتػو ووالدتػو وػد أـ عػسرال بػت اػو ر ػت عػادا
سدي ربهه و يم بيو ل؛ تميط بب ة وعهي ال وح القدس الساوي السا

ولد عد ط يق عالق

ابل عليو عند تعميدة في طيولتو على اين مماو وت كو وقه الللب وام ود بب وشلل

الختػػاف وػػت بػػول إ "فقػػاـ بعػػض الم ػ ونيد الػػسيد كػػا وا وػػد قبػػت علػػى وػػساب الي يسػػييد وقػػالوا

بو ػوب أف يختػػتد غيػ اليهػود واف ويعملػػوا بشػ يع وو ػى واػ الل اػػم وػد المتمسػػليد م فيػػا
بالش يع المو وي "ال خالص للم إال إذا اختتنتم على ش يع وو ى"

()02

كما رفضوا االعت اؼ

با ا يػػت ا ربعػ المتعػػارؼ عليهػا با ػػتثنال سػػخ عب يػ إل جيػػت وتػػى خاليػ وػػد التح يػػل وال
تحتوا على إضافات بػول

بول

ال ػوؿ وأتباعػو خلوصػا البػاب ا وؿ والثػا ي لتأكيػد و هػ ىػ

المتعلق بإلواي المسيح والتي وطج فيها عقائد اليػدال السػائدة فػي المنهقػ المتو ػهي

كالعقيػػدة االوزي ي ػ المل ػ ي ( )00وغي اػػا باليلسػػي اليو ا ي ػ ال ػػيما فلسػػي الللم ػ واللو ػػوس

 Logosال واقي
لهم) بتأ ي

()00

ديا

وقاـ ا هالقا وػد مادثػ صػلب المسػيح الميت ضػ الحػدوث أصػال (شػبو

ديدة لسلق أ ل وا ر وليو بول

وشنوا ضدة ممل شعوال إل تماتتو في

الحيلول ػ دوف تهويػػد المسػػيحي أو امتوائهػػا فػػي إطػػار الش ػ يع المو ػػوي و ػػو تملػػق لألويػػيد

عنػػدوا ػػاد بتح ي ػ المسػػيحي وػػد اليهودي ػ بػػال غم وػػد أ ػػو وػػارس الش ػ يع وتعبػػد فػػي ايلػػت

أورشػػليم

()02

واػػسة المواصػػيات تنهبػػق بشػػلت أو بػػأخ علػػى ماع ػ وػػد اليهػػود المعارضػػيد

ليهودي اللهن ذات قوا يد صارو لها صي االشت اكي وكا ه اسة الجماع تعتقد بأ هػا تمثػت
العهد الجديد وقد أطلق عليهم ا م العيسوييد السا تم اشتقاقو ود كلم "اال نييد" اوتازت

بالنىاف والتهه والتعميد اذ يطعم البعض اف يومنا المعمداف كاف امد اف ادام والتعميد السا
تعمػػدة يسػػوع علػػى يػػدة لػػم يلػػد إال وػػد تقاليػػدام

()07

وذاػػب بعػػض البػػامثيد إلػػى أ هػػم يمثلػػوف

الجماع المسيحي ا ولى بحياتهم التقشيي وو اعاة طقػوس السػبه والتبتػت واالعتقػاد بيػوـ
القياو وخلود ال وح وااليماف بالقضال والقدر والمسػيح وقػد كػاف اال ضػماـ الػيهم ال يػتم اال
بعػػد فت ػ ة اختبػػار عنيػػل قػػد تمتػػد لسػػنوات وقػػد ف ػ ت اػػسة الجماع ػ بمعتقػػداتها وػػد الحلػػم

الملػػابي اللػػدوقي أوال والي يسػػي ثا يػػا
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ا مم

()02

المجلد ()02

أيلوؿ ()0202

العدد ()9

لسا أطلقه عليهم تسػمي " ماعػ قمػ اف"()04واف لػم يػتم اللشػل باللاوػت عػد وػا

وو ود في وخهوطاتهم الملتشي بعد الح ب العالمي الثا ي .

 -0ا بيو ي المعتدل إ

أتباع اسة الين أكث اعتداال في آرائهم وػد خػالؿ اإليمػاف بعيسػى علػى أ ػو المسػيح

الموعود ود ست داود بمعجطة إلهي ود أوو و يم العػسرال دوف االعتػ اؼ بألوايتػو فقػد كػا وا
يهودا تماوا فهم يقيموف صلواتهم في المواعيد المحددة لد اليهود ويتبعوف القوا يد واالملاـ

اليهودي

()08

وا الل على ا ر ح ام الجماع التي قاداا يعقوب البار والتػي بقيػه ق يبػ

ػدا

ود الهيلت والسيد أكدوا على أف كنيس أورشليم اي أـ اللنائ كلها وأقاوه الش يعتيد وعا
واعت ؼ بول

يسو بلدارتها على شبل اللنائ

التي أقاوها

()09

كما أكػد اػ الل علػى أاميػ

التقشل والمعمودي (باليو ا ي  Baptismaأا الغست بالمػال) بوصػيها طقسػا وػد الهقػوس
يلػ ػ س اعتن ػػاؽ الم ػػساب ماله ػػا م ػػاؿ اليػ ػ ؽ ا خػ ػ

المتعلقػ ػ بالمس ػػيح وتعاليم ػػو واػ ػ الل

المسيحيوف – اليهود أقاووا توراة وو ى واإل جيت بح فو الوامد اا اإل جيت المع وؼ بإ جيت
وتى العب ا ي الميقود والملتوب باللغ اآراوػي وبال م العب ا المقػدس واػو وعػ وؼ أيضػا ب ػ

(إ جيػػت النلػػار )
والمػػسااب ا خ ػ

()22

والم ػ ح أف اػػسة الجماع ػ (أ ػػاقي الختػػاف) مالهػػا مػػاؿ بقي ػ الي ػ ؽ

فيهػػا المته ػ ؼ وفيهػػا المعتػػدؿ والمعلػػوـ أف اليهػػود قػػد اوتػػازوا عػػد بقي ػ

أص ػػحاب ال ػػديا ات بالتعل ػػب وع ػػدـ ال ض ػػوخ مت ػػى لألواوػ ػ اإللهيػ ػ الت ػػي ػػال به ػػا أ بي ػػائهم
وتػ ػػاريخهم ولػ ػػيل با وثل ػ ػ والشػ ػػوااد

()20

وقػ ػػد ا ػ ػػتغت الحاخاوػ ػػات اػ ػػسة اللػ ػػي لملػ ػػالحهم

الشخلي ولمعارض كت وا ال يوافق ويولهم ورغباتهم فح كوا العاو ضػد بػول

اجػػوـ بػػول

فػػي اال ا يػػت كػػاف وو هػػا ضػػد ا ػ الل ولػػي

والمػ ح أف

علػػى كنيس ػ أورشػػليم وقػػد ااػػد

رد المس ػػيحي ال ػػى اص ػػولها اليهوديػ ػ ض ػػد وس ػػيحي
ا بي ػػو يم المعت ػػدلوف أوث ػػاؿ يعق ػػوب الب ػػار ه

اللينس ػػتي

اا ػػدت زعاوته ػػا المتمثلػ ػ بب ػػولا وبهػ ػ س ا ػػباغ الػ ػ وح اليو ا يػ ػ تع ػػاليم ودار ػػها

اليلسيي على دعو المسػيح

()20

و ا بيػو يم او اتبػاع كنيسػ ا ػاقي الختػاف اػم ا قػ ب إلػى

و ه النى الق آ ي الخاص بالنلار

السيد اعت فوا بيسوع اػو المسػيح ابػد العػسرال وػ يم وػد

ال وح القد س و بي ود أ بيػال بنػي إ ػ ائيت وػد دوف أف يسػندوا إلػى شخلػو أا إلواي ػ أو أف
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يجعلوا ود اهلل الوامػد ثالوثػا كمػا فعػت اآخػ وف وأف كتػابهم اػو (اإل جيػت) بػالمي د ال بػالجمت
وػػد خػػالؿ وخاطبتػػو إيػػاام بقولػػوإ ﴿ قػػت يػػا أ َْاػػت ال ِ
ْلتَػ ِ
َسػػت ْم َعلَػػى َشػ ْػيل َمتِػػى ت ِقيمػػوا التِ ػ ْػوَراةَ
ػاب ل ْ
َْ َ
()22
ِ
ِ
ِ ِ
ْح إق َوبِػ ػ ِػو
ػت َوَوػ ػػا أ ْػ ػ ِط َؿ إِلَػ ػ ْػيل ْم ِوػ ػ ْػد َربإلػ ػ ْػم ﴾
﴿ َووػ ػ ْػد قَ ػ ػ ْػوـ وو َ ػ ػػى أ ِو ػ ػ ا يَػ ْهػ ػػدو َف بِػ ػػال َ
َو ْاإل ْجيػ ػ َ
يَػ ْعػ ِػدلو َف﴾( )27و ال يعنػػي اػػسا اف الق ػ آف أامػػت المسػػيحييد ولػػم يػػسك ام وللػػد ذك ػ ام ػػال
ِ
بالليات ال باال ػمإ ﴿ يػا أ َْاػت ال ِ
ِ ِِ
ْلتَ ِ
ْحػ ِق إِ ِ َمػا
ػاب الَ تَػ ْغلػواْ فػي ديػنل ْم َوالَ تَػقولػواْ َعلَػى اللِػو إِالِ ال َ
َ َ
ِ ِ
ِ ِ
وح إو ْنػػو فَػ ِونواْ بِاللِػ ِػو َور ػػلِ ِو َوالَ
يسػػى ابْػػد َوػ ْ يَ َم َر ػػوؿ اللِػػو َوَكل َمتػػو أَلْ َق َ
ااػػا إِلَػػى َوػ ْ يَ َم َور ا
ال َْمسػػيح ع َ
تَػقولواْ ثَالثَ ا ا تػهواْ َخيػ ا لِلم إِ ِما اللِو إِلَوا و ِ
ام اد ْب َحا َو أَف يَلو َف لَو َولَ اد ﴾(.)20
َ
ْ
َ
ْ َ

 -2ا بيو ي الغنوصي )22( Gnosticismإ

ه ت اسة الين تيج للتعمق في تيسػي وتأويػت النػوعيد ا وؿ والثػا ي وػد ا بيو يػ

وود أام ا وور التي أكدت عليها اسة الهائي الميت إلػى التقشػل والطاػد والتػأوالت اللػوفي
وعدـ ا خػس بمػا ػال فػي العهػد القػديم باإل مػاؿ

هػا ال تعتػ ؼ إال بمػا أومػي فيػو إلػى النبػي

وو ى وفيما عدا ذلق اعتب تو ا ح افا عد العقيدة اللحيح كما أ ل ت التثليث

()24

وآونه

بنوع ود الثنائي الغاوض ود خالؿ تأث اا با فلار اليلسيي الش قي الباطني خلوصا الع فا ي

(الغنوصي ) التي اي وطيج ود العقائد اليار ي اآري وود العقائد الللدا ي السػاوي وػت غلبػ

العنل اليار ي فيها وب وز الهابت الوثني فمنػس أيػاـ المسػيحي ا ولػى اخػس المػساب ألع فػا ي

(الغنوصي) القائت بأف المادة شػ وإف ط يػق الخػالص اػو المع فػ ال وميػ يتسػ ب الػى الػديد
المسيحي علما اف لػسلق المػساب ػسورا فار ػي ثنائيػ ميػث كػاف يسػتهوا المسػيحي بعػض

الشػػيل فالمسػػيحي اػػي بػػدوراا ثنائي ػ أيضػػا هػػا تعتمػػد ال ػ وح والمػػادة وللػػد ثنائيتهػػا ليسػػه

كثنائي الش ؽ شدة وتطوتا ا و السا ا تهى بالمسيحي الى اعتبػار القػائليد بالمػساب الع فػا ي

ا اطق

()28

فقد ع ضه مادث القياو تالويس المسيح إلى صدو فل ي

ببه وشلل ع ضها

على العاو وإقناعهم بها بتلق اللورة التي تيوؽ قدرة اإلدراؾ البشػ ا أو اليلسػيي المعاصػ

فػػي أورشػػليم فػػاليهود تقبلػػوة كإ سػػاف لعملهػػم بالنػػاووس وتمسػػلهم بػػالمو ودات المحسو ػ

وللد مادث اال قالب فػي شخلػيتو وتحولػو إلػى كينو ػ إلهيػ كبػ
ذا قب ػػت ورغم ػػا ع ػػد وح ػػاوالت ا ا ي ػػت الثالثػ ػ (وت ػػى وػ ػ ق
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المجلد ()02

أيلوؿ ()0202

العدد ()9

وصػػياغتها ب ؤي ػ شخلػػي وديني ػ وحػػددة إال أ هػػا لػػم تلػػد قػػادرة علػػى إشػػباع رغبػػات الشػػعوب
اليل ي في تلديق اػسا الحػدث لػسلق عمػت بػول

متى ال يخ وا عد اللياف المسيحي – واف خ ج بول

ويومنػا علػى توضػيحهما فػي مػدود وعينػ
في بعض ا مياف

()29

فلا ه رؤيتهما

فػػي مػػدود علمهمػػا وإدراكهمػػا اليلسػػيي والثقػػافي كمػػا ػػيه ت علػػى كتاباتهمػػا ا وػػور الالاوتيػ
وتوضيح إ ابات وتعددة لتساؤالت كثي ة موؿ مقيق و وا المسيح وات قبلو بش ا أـ إلها

ولػػم تلػػد لػػديهما القػػدرة علػػى تعػػويض ا ا يػػت الثالثػ وربمػػا ي ػػت ذلػػق لخلييتهمػػا التعليميػ

عنػػد وقار تهػػا بخليي ػ الهبق ػ المثقي ػ فػػي بعػػض الواليػػات ال ووا ي ػ وال ػػيما فػػي آ ػػيا اللػػغ

وأ هاكيػ ػ واإل ػػلندري وروو ػػا فأ س ػػوا فل ػػار وعقائ ػػد ل ػػم يقله ػػا المس ػػيح ول ػػم يس ػػمعها ون ػػو

أمد

()42

فضال عد ذلق فػإ ف اإلرث الػديني والعقائػدا والحضػارا عنػد تلػق الشػعوب ووػد

ارتباطو بهم لم يلد في مسباف واضعي ا ا يػت ووػد انػا ت كػوا البػاب ويتومػا للػت وػد يجػد
فػػي يسػػو القػػدرة علػػى تيسػػي الحػػدث وتيسػػي كينو ػ المسػػيح وتحديػػد العقيػػدة والممار ػػات
الهقسػػي التػػي لػػم تػػدوف فػػي ا ا يػػت اػػسا البػػاب الميتػػوح ػػاام بإيجاب ػػي فػػي تهػػور العقيػػدة
الجديدة فخ ه الغنوصي في ول

لوكا غ يبا وختلها و ا غاوضا وقبوال شػعبيا وللنػو

يتميط بالتهور واالبتلار والتليل وت وؼ الم مل واو بسلق فل ديني عقائدا ديد ه

فػػي ولػ فػػألب

المسػػيحي ثوبػػا وحليػػا ولػ يا يتيػػق وػػت اإلرث الػػديني والعقائػػدا والحضػػارا

وال يما في و مل اإلعداد واال تشار للمسيحي كعقيدة ديدة في ول فلم يستهت المل يوف

تق بػػت فلػ ة صػػلب المسػػيح وقياوتػػو دوف أف يغليهػػا طػػابت يتيػػق وػػت إيمػػا هم القػػديم ال ا ػػخ

()40

ولعت أصحاب اسة الح ك على اختالؼ فػ قهم قػد تسػت وا بالنلػ ا ي ومػا عػت آبػال اللنيسػ

يقاوووف القائليد بها ثم عدوام ود اله اطقػ (الخػار يد عػد االعتقػاد اللػحيح) وعلػى الػ غم

وػد ذلػػق عػ ادت النلػ ا ي وأخػػست العديػػد وػػد العناصػ الع فا يػ متػػى توضػػح للعيػػاف والمىػ
العديد ود أقواؿ المسيح يسو الم وي في اإل ا يت باإلولاف تأويلها روطيا بما يق ب النلػ ا ي
وػػد الع فا يػ إال أف العناصػ الع فا يػ تبػ ز بأوضػػح صػػورة فػػي أقػػواؿ بػػول

وأتباعػػو واآخػػسيد

با ا يت ا ربع وال افضيد لعش ات ا ا يت ا و السا ا تنل ة عم ف وخ

()40

على اعتبػار

أف ا ا ي ػػت الم فوضػ ػ يمل ػػد أف تض ػػم و ػػد الحق ػػائق التاريخيػ ػ واليل يػ ػ أض ػػعاؼ و ػػا تتض ػػمنو

ا ا يت المقبول ود النامي الواقعي على ا قت وود امي أخ

كاف للع فا ي تأثي وهم في
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المسػػيحي فلقػػد طبعتهػػا بالهػػابت الهال ػػي ا وربػػي

()42

و علػػه فيهػػا ىاوػػا وعقػػدا لػػم يلػػد فػػي

طبيعتها ا ولى يوـ شأت في البين ا يوي الساوي أكد ذلق رو يػو غػارودا إذ قػاؿإ " تبػيد

اليوـ أف الو و ا صيت للمسيحي او ش قي فبدعو العمت على لب تلور للحياة بعيد غاي

الب عػػد عػػد النطعػ الهيلنيػ فػػي اليلػ اليو ػػا ي

ػ

العمػػت علػػى أف تػػدخت إلػػى الغػ ب وسػػيحي

أفسػػدتها علػػى اللػػعيديد اليل ػ ا والنى ػ ا تمػػاـ اإلفسػػاد ثنائي ػ اليو ػػاف و وثاليتػػو ثػػم غي ػ ت

تنىيمها بلورة سري بنى اإلوب اطوري ال ووا ي .)47( "...

 -المسيحي إ

البػػد وػػد التأكيػػد عل ػى أف اغلػػب المػ ونيد والشػػعب بلػػورة عاوػ كػػا وا ينىػ وف إلػػى

المس ػػيح بوص ػػيو إ س ػػا ا

()40

إال أف القػ ػ ف ا وؿ الم ػػيالدا ش ػػهد بػ ػ وز قس ػػم وه ػػم و ػػد أتب ػػاع

المسػػيح وػػنهم وػػد اللػػيوة وا وائػػت قػػد مػػددوا أ يسػػهم وػػد ا ػ ة ا كبػ وػػد اللنيسػ وػػد
الػػسيد تميػػطوا بالمع فػ الحقيقيػ لإليمػػاف "ا ػػتم أ ِ
عهيػػت ْم اف تع فػػوا ا ػ ار وللػػوت السػػمال وأوػػا
ام فما أعهػوا"( )42لػي ببسػاط اإليمػاف بالمسػيح ور ػالتو بػت ب ػ "شػهادة خاصػ " أو بتج بػ
ال ؤيػػا اإللهيػ وباالعتقػػاد ال ا ػػخ الػػسا يو ػػو المع فػ المهلقػ للحقػػائق ا صػػلي للو ػػود الػػسا

يملػػد للمخلوقػػات البشػ ي الحلػػوؿ عليػػو واػػسة المع فػ تنبػػت وػػد تج بػ رؤيػػا إلهيػ وثػػت رؤيػ
بول

ال وؿ فابتعدت بالتابعيد لها بعيدا عد أق ا هم الم ونيد بنبوة المسيح وبش يتو

فقد كاف التنوع في الخهاب التبشي ا بيد تالويس المسيح وموارييو
اإل ح افػػات العقائدي ػ فخهػػاب بػػول

()48

()44

لسا

ببا ود أ ػباب شػول

التبشػػي ا (ذو المنحػػى اليلسػػيي المتميػػط بحلػػم شػػأتو

وثقافتػػو) بػػيد ا وػػم غي ػ اليهودي ػ ؛ يختلػػل عػػد خهػػاب أق ا ػػو ووػػد ػػبقو وػػد ال ػػت النلػػار

ا ورشليمػػيوف (يعقػػوب وبه ػ س ويومنػػا) وػػد المبشػ يد بتعػػاليم المسػػيح بػػيد اليػ ػػهود " ف الػػسا
عت به س ر وال لليهود

عمدال اللنيس "...

()49

علني إ ا ر وال لغي اليهود  ...يعقوب وبه س ويومنا واػم بملا ػ

فهو ي

بأف "اناؾ ملم تللم عنها بيد الناضجيد في ال وح واي

غي ملم اسا العالم  ...بت اي ملمػ اهلل السػ ي الخييػ "..

()82

وقػد ا ػتهاع بتيسػي اتو أف

يغض النى عد مياة يسوع الواقع وعد أقوالو التي لم يسمعها ونو وباش ة وا تهاع بػسلق أف
يقل على قدـ المساواة وت ال ت ا وليد السيد لم يلو وا يجارو و في آرائو الميتافيطيقيػ
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المجلد ()02

العدد ()9

فإيما و القائم على ال ؤي الممنوم لو مل ا مدد وستوييد ود ا

أيلوؿ ()0202

ارإ ا

ار الداخلي التي

تمنح لطوالل المسيح المق بي د والتي تتعلق ب ػ "أ ػ ار وللػوت السػمال" والتعػاليم الخار يػ التػي

تمنح للجمهور

()80

وفق اسا المنهق ا هلقه الدعوة المسيحي القائم على اإليماف بالمسػيح

ﺇله ػػا و اإل جي ػػت و ػػد دوف الت ػػوراة كتاب ػػا و ػػد أورش ػػليم إل ػػى أ هاكيػ ػ وو ػػد أ هاكيػ ػ إل ػػى روو ػػا

وا ػتق ت انػاؾ ب ئا ػ البابػا خلييػ بهػ س ال ػوؿ  Saint Peter the Apostleإلػى

يوونا اسا( )82واسا المساب السا اد ليلبح دينا عالميا او وساب بول ال ػوؿ Saint
( Paul the Apostleشاوؿ بالعب ي ) اله و ي اليهودا الي يسي( )87السا كاف وواطنا
رووا يا (وضههدا إلتباع عيسى بت أ و تػطعم االضػههاد ا وؿ فػي أورشػليم) عػالي الثقافػ وا ػت

اإل طالع على اللتب العب ي المقد

ووتقنا للغات عديدة ونها اليو ا يػ والػسا بػدأ يلػ ز

()80

بتعاليمػػو فػػي دوشػػق ثػػم ػػاف إلػػى بػػالد الع ػ ب وونػػاطق وختلي ػ وػػد بػػالد الشػػاـ وا اضػػوؿ

واليو ػػاف وأ ػ

اللنػػائ

وماتو و جاح وهم بول

فػػي ا وػاكد التػػي زاراػػا وأ ػػتم بم ا ػػلتها إلرشػػاداا بالوصػػايا متػػى

يعود إلى أ باب عديدةإ أامها أف ويهووو للمسيحي كاف على در

عالي ود السكال والشمولي وما وف وادة رومي أكب ود تلق التي قدوها ال ت ا ورشليميوف

بنىػ تهم العنل ػ ي اإل ػ ائيلي الضػػيق كػػسلق اخالصػػو للمب ػادئ التػػي ػػاد بهػػا وصػػب ة وطاقتػػو
العجيب على العمت المستم والحلم والدراي التي علتو يبسؿ قلار

لمبادئ المسيحي يتماشى وت واقت السله في الدول ال ووا ي
الػػسا يل ػ ز بػػو يختلػػل عػػد بػػاقي ا ا يػػت ا خ ػ

()82

هدة في عت تأويلو

فهو يشي إلى أف اإل جيت

التػػي بش ػ بهػػا أتبػػاع وتالويػػس المسػػيح فػػي

مياتػػوإ " فػػأعلموا أيهػػا اإلخػػوة إف البشػػارة التػػي بش ػ تلم بهػػا غي ػ صػػادرة عػػد البش ػ  .فأ ػػا وػػا
تلقيتها وال أخػستها عػد إ سػاف بػت عػد ومػي وػد يسػوع المسػيح" كمػا يػسك مادثػ " خهيػو "
إلى السمال الثالث والتي مت فيهػا كالوػا ال قػدرة لبشػ علػى النهػق بػو وال يجػوز لػو أف يػسك ة

لتنلشل أواوو أشيال لم تنلشل لغي ة ود البشػ

()84

واػسة المسػيحي تضػمنه تعػاليم الاوتيػ

وعقػػدة ال تيهػػم ببسػػاط أدت بالتػػالي إلػػى ا ػػتنباط تػػأويالت وختلي ػ أثػػارت الجػػدؿ بػػيد أتبػػاع

المسيح متى في زود بول

يسو كما أشار به سإ "وامسبوا صب ربنا ف ص لخالصلم كما

كتب إليلم بسلق أخو ا الحبيب بول

على قدر وا ونحو اهلل ود الحلم كما اي الحاؿ في

ميػػت ر ػػائلو التػػي تللػػم فيهػػا علػػى اػػسة المسػػائت فػػوردت فيهػػا أوػػور غاوض ػ يح فهػػا الجهػػاؿ
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وضعيال النيوس كما ييعلػوف فػي ػائ اللتػب المقد ػ لهػالؾ يو ػهم"

()88

لقػد فػتح بػول

رب أو اػو وػد
ال وؿ ويػدا ا وا ػعا وػد الجػدؿ فػي ووضػوع المسػيحإ اػت اػو إ سػاف أو اػو ه
ب ...وأ نل أخ كثي ة(.)89
ب وال أو او ونيلت عد ال ه
ب وات او وال ه
خلق ال ه
فلي

كاف الل اع المبلػ فػي المسػيحي ا ولػى صػ اع يعقػوب ضػد بػول

وبا تلػار بػول

وستغ با ود أف اللتابات وفق تعاليمػو اػي التػي تسػود وعلػى لسػاف لوقػا الػسا يتجااػت

اآيػػات ا كث ػ يهودي ػ فػػي إ جيػػت و ػ ق

ويب ػ ز كلمػػات المسػػيح ضػػد كي ػ اليهػػود وعالقاتػػو

الحسن بالساو ييد السيد كاف يل اهم اليهود

()92

وأب ز هور لهسة اإلختالفات كاف فػي وسػأل

الختػػاف وقػػد أطلػػق علػػى اتبػػاع المسػػيح الملتػػطويد بتعػػاليم الش ػ يع المو ػػوي تسػػمي أ ػػاقي
الختاف ال هم كا وا وختو يد كػو هم إ ػ ائيلييد بػت ف اللنيسػ التػي تطعمواػا كا ػه تعتبػ

يسها ماع ديني إ ائيلي أصولي تعتط بتشػدداا فػي إتبػاع شػ يع وو ػى وفػي عػت الختػاف

ولطوا لجميت السكور وػد ػائ ا وػم الػسيد يختػاروف وػسابهم وانػاؾ العديػد وػد اإلشػارات كمػا
اش ا ابقا إلى إف زعيم اسة الي ق او يعقوب بد يو ل اخػو عيسػى

السا أتخسة وجمت أورشليم بإر اؿ بول

()90

التػي تمثلػه بػالق ار

وب ابا ويهػوذا و ػيال إلػى غيػ اليهػود للتبشػي دوف

الت كيط على وسأل الختاف فخاطبهم يعقوب البارإ "...أر أف ال ثقت على الػسيد يهتػدوف إلػى
اهلل وػػد غي ػ اليهػػود بػػت لتػػب إلػػيهم أف يمتنعػػوا عػػد ذبػػائح ا صػػناـ النجس ػ والط ػػا والحيػػواف
المخنوؽ والدـ .فلش يع وو ى ود قديم الطوػاف وعلمػوف فػي كػت ودينػ يق ؤو هػا فػي كػت ػبه

في المجاوت"

()90

وبعودة بول

إلى أورشليم اتهمو الي يسيوف بالخ وج عد الش يع المو وي

ودعوتو اليهود المقيميد بيد ائ الشػعوب ا خػ

باالرتػداد عػد التعػاليم وخاصػ وسػأل عػدـ

االختتاف فلا ه و ه ى ة بهسا الخلػوصإ "إف عملػه بالشػ يع كػاف لختا ػق فائػدة وللػد

إذا خاليػػه الشػ يع صػ ت فػػي عػػداد غيػ المختػػو يد .وإذا كػػاف غيػ المختػػو يد ي اعػػوف أملػػاـ
الش يع أفما يعتب ام اهلل في عداد المختو يد وود عمت بالش يع واو غي وختػوف بالجسػد

أفػػال يحلػػم عليػػق أ ػػه اليهػػودا الػػسا يخػػالل الشػ يع ولػػو كتابهػػا والختػػاف فمػػا اليهػػودا اػػو

اليهودا في الىاا وال الختاف او وا ه في الجسد وإ ما اليهودا او اليهودا في الباطد

والختاف او ختاف القلب بال وح ال بح وؼ الش يع  .اسا او اإل ساف السا يناؿ المديح ود اهلل

ال ود البش "

()92

فالعهد الجديد وختوـ بالختاف ال وطا المتمثت بدـ المسيح السا اؿ واو
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وسم على اللليب وقد تع ض بول

اله ػ فيد ونحػ اػى خهي ػ ا وراح بػػول

العدد ()9

المجلد ()02

أيلوؿ ()0202

بسػبب ذلػق للضػ ب والسػجد وأخػست الموا هػ بػيد

يهػػا مهم فػػي ر ػػائلو ويحػػسر أتباعػػو وػػنهمإ "امت ػػوا وػػد

اللالب امت وا ود عماؿ السول امت ػوا وػد أولنػق الػسيد يػػشواوف الجسػد"

اللسابيد"

()90

"السيد يحػاولوف تغييػ بشػارة المسػيح"

بعض التساؤالت موؿ دق اسا ال أا

()92

()97

"ا خػوة

إال أف القػ الة الدقيقػ لإل جيػت تثيػ

ف يعقوب او السا أشار على بول

بعدـ اإلثقاؿ على

ا وم غي اليهودي كما ورد ابقا (اسا إف صحه ال واي اإل جيلي !!) ا و ا خ إف بػول

عن ػػد عودت ػػو إل ػػى أورش ػػليم و ػػد ػػي تو التبش ػػي ي زار يعق ػػوب وبحض ػػور ب ػػاقي الش ػػيوخ وزعم ػػال

ػسر فػػي الهيلػػت مسػػب
اللنيس ػ أشػػي عليػػو بو ػػوب التهه ػ وػػت بعػػض ال ػػاؿ الػػسيد علػػيهم ػ ْ
ش ػ يع وو ػػى ليبػػيد له ػ الل المتعلػػبيد تمسػػلو بالش ػ يع وأف وػػا قيػػت عنػػو خػػالؼ ذلػػق غي ػ

صحيح واو وا قاـ بو فعال

()94

اسا يىه امتػ اـ بػول

واوتثالػو واوػ كنيسػ أورشػليم لػسلق

وػػد غي ػ المعقػػوؿ أف يلػػل ر االتهػػا بهػػسة ا وصػػاؼ والنعػػوت وقػػد أطػػاعهم وػػد قبػػت وأوتثػػت
ب " كمػػا اػػو ووصػػوؼ إ جيليػػا وقػػد اشػػار الػػبعض اف بػػول
واو ػ ام وبيػػنهم " أخػػو ال ػ ا

البداي لم يها م المسيحييد ال هم اتباع المسيح بت فعت ذلق ال هم كا وا يهود السول

وونػػس

()98

.

ل قد كاف لل ؤيػا دور وهػم فػي ا تقػاؿ اػسة اليلػ ة الػى بهػ س ووػد ثػم تشػ يعها المقػا

وقد ب ر به س اسا التحػوؿ الػى عػدـ االلتػطاـ بمح وػات لػه عليهػا الشػ يع الػى رؤيػا شػبيه

ب ؤيا بولا اذ صعد به س الى أورشليم وخاصمو أات الختاف واتهموة بمخالي الش يع بتناولو
الهعاـ وت ا ومييد غيػ المختػو يد فػ و لهػم بهػ س إ" ف أيػه فػي الغيبوبػ رؤيػا  ...و ػمعه

رب لم آكت قل جسػا او
صوتا يقوؿ ليإ يا به س قم اذبح وكت .فقاؿ به سإ "ماش لي يا ه
د سا فعاد اليو اللوت وا طه ة اهلل ال تعتب ة ا ه جسا"( )99لقد مػدث تحػوؿ وهػم فػي فهػم
بهػ س لتعػػاليم المسػػيح فبعػػد اف كػػاف وػػد الثػػابتيد بإلحػػاح علػػى اف تلػػوف تلػػق التعػػاليم خاللػ
لليهود تغي اسا الموقل بعد اعتناؽ بول

للمسيحي فا تهاع االخي اف يقنت بهػ س والنػاس

االخ يد بالسماح للشعوب غي اليهودي بالدخوؿ في اسة الجماع

()022

وقد اشار الػبعض الػى

اف به س او المس وؿ عد تحقيق اوؿ تحوؿ ما م في المسيحي فأو د موذ ا كليػا ديػدا
لهػا قػػت فيػػو المسػيحي – اليهوديػ الػػى وسػػيحي اللينسػتي ذات وضػػاويد عالميػ

()020

وبعاوػ

فػػإف ا ػ الل (الػػوثنييد) الػػسيد ػػمحه لهػػم وثنيػػتهم وخلػػو عقائػػدام وػػد ثقاف ػ توميدي ػ واضػػح
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المعالم أونػوا باإل جيػت واتخػسوة د ػتورا فػي الحيػاة دوف االاتمػاـ بتعػاليم التػوراة

ف المسػيح

ػػال ليلمػػت الشػ يع باإل جيػػتإ" ال تىنػػوا إ ػػي نػػه بهػػت الش ػ يع وتعػػاليم ا بيػػالإ وػػا نػػه
بهػػت بػػت كمػػت"

()020

وللػػد إكمػػاؿ الش ػ يع اػػو سػػخ لهػػا وتلػػديقا للتػػوراة فػػي ووضػػوع

الوصايا فقل الف ش يع وو ى كا ه الم بػي الهػادا للمسػيح متػى يػتم إعػدادة لنشػ ال ػال
وبمجينو فال داعي لو ود الم بي " فلما ال اإليماف تح ر ا ود م ا

الم دب"

()022

وبهػسا

أصبح العهد الجديد يعب عد الم ونيد بعيسىإ " حد يهود بالوالدة ال ود ا وم الخاطنيد كمػا
يقاؿ لهم وللننا ع ؼ إف اهلل ال يب ر اإل ساف و يعمت بأملاـ الش يع بت و ي ود بيسػوع

المس ػػيح"

()027

و ف الوع ػػد بالنس ػػت المب ػػارؾ تخه ػػى الشػ ػ يع بمج ػػيل المس ػػيح فل ػػار وع ػػدا

للعػػالميد اػػسا الوعػػد كػػاف قبػػت الش ػ يع فلمػػا تحقػػق سػػخها لػػسلق فػػإف مل ػ المسػػيحي فػػي

ش يع وو ى يجعلها دينا قوويا والمسيحي ديد عالمي ال يتقيد بشػ يع قوويػ "فليػل بوعػد اهلل

إلب ػ ػ اايم ولنسػ ػػلو اػ ػػو ال يقػ ػػوؿ ( سػ ػػالو) بلػ ػػيغ الجمػ ػػت بػ ػ ػت (لنسػ ػػلو) بلػ ػػيغ المي ػ ػ د أا

المسيح"( " )020السا أود إب اايم باهلل فبػ رة اهلل يما ػو .إذا فأاػت ا يمػاف اػم أبنػال إبػ اايم
الحقيقيػػوف ورأ اللتػػاب بسػػابق علمػػو إف اهلل ػػيب ر غيػ اليهػػود با يمػػاف فبشػ ﺇبػ اايم قػػائال
لوإ(فيق يبارؾ اهلل ميت ا وم)"(.)022

اف اوؿ وػػد أ ػػتعمت ولػػهلح اليهوديػ باليو ا يػ  Ioudaismosالػػداؿ علػػى أف

الديا اليهودي شيل وختلل عد المسيحي او ال وؿ بول

 Paulأوا ولهلح المسيحي

باليو ا يػ  Christianismosالػداؿ علػى إف الديا ػ المسػيحي وختليػ عػد اليهوديػ فػأوؿ
هورة كاف في كتابات إغناطيوس  Ignasiusأ قل إ هاكيػ المتػوفى مػوالي 002ـ والػسا

يعد ود اآبال ال ػوليوف

()024

يشػي و رخػو اللنيسػ إلػى أف ا ػم المسػيحييد أطلػق علػى أتبػاع

عيسػػى وػػد قبػػت أعػػدائهم فػػي أ هاكيػ بعػػد قيػػاـ تالويػػس المسػػيح بالتبشػػي فيهػػا وباشػ ة بعػػد وقتػػت
القدي

إ تييا وس ن 20ـ

()028

ويشي البعض الى اف وصل المسيحييد كاف يهلق ود قبت

المضههديد السيد يتللموف اليو ا ي لغ ض اليلااػ والتنػدر علػى اتبػاع الديا ػ الجديػدة علػى

اعتبار اف اللهن ور اؿ الديد غالبا وػا يلو ػوف عنوا ػا آلهػ وثنيػ

تع يل المسيحي وع هداا وجموع التعاليم التي وضعها بول

()029

وقػد تهػ ؼ الػبعض فػي

والتي بنيه على التثليث الهندا

ثم سبه إلى المسيح السا عت إلها( )002كو ها تختلل عد النل ا ي ويقػوؿ أ .ف .ويلسػوف
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المجلد ()02

العدد ()9

 A. N. Wilsonبهػسا الخلػوص اف المسػيحي ابتلػار بولسػي

()000

أيلوؿ ()0202
و ف عقيػدة التثليػث

لم تلد اي الليغ النهائي للديا التي ال بها المسيح متى ا تق اراا وثباتها في هاي الق ف

ال ابػػت المػػيالدا

()000

فالعقيػػدة ا ا ػػي والتػػي لػػها "أووػػد بػػاهلل ال ػ ب العلػػي القػػدرة خػػالق

ا رض والسمال وأوود بسيد ا يسوع المسيح السا ولد ود و يم العػسرال بقػدرة الػ وح القػدس
والػػسا عػػسب بػػأو ولػػق ال ووػػاف بػػو يه

بػػيالط

وصػػلب فمػػات ودفػػد  "...اػػي عقيػػدة

توميدي أوا كلم "ابد اهلل" فقد الت وتأخ ة في أام كتب العقائد المت م إلى ا لما ي عد

ط يػػق وجموع ػ وػػد العلمػػال ا لمػػاف ويشػػي شػػارؿ ينيبي ػ إلػػى اػػسة النقه ػ بػػأف أا ػػا وػػد
لػػوص ا ا يػػت ال يسػػمح لنػػا بػػإطالؽ تعبي ػ "ابػػد اهلل" علػػى المسػػيح فتلػػق لغ ػ لػػم يبػػدأ فػػي

ا ػػتخداوها ػػو المسػػيحييد الػػسيد تػػأث وا بالثقاف ػ اليو ا ي ػ إ هػػا اللغ ػ التػػي ا ػػتخدوها و لػػل

اإل جيت ال ابت – ويقلد بو إ جيت يومنػا( -)002والمالمػظ أف المسػيح لػم يػسك فػي كالوػو عػد
عقيدة ديدة أال واػي التثليػث والثػالوث اػسا اػو ووضػوع وحػدث واػو ت مػ لللمػ ث يػاس

اليو ا ي وأوؿ ود ا تعمت اسا الليػظ اػو تيوفيلػوس أ ػقل أ هاكيػ حػو ػن 042ـ

()007

أوػا

وأوؿ وػ ػػد ادخػ ػػت تعبي ػ ػ التثليػ ػػث "ت ينتػ ػػاس" بالالتيني ػ ػ اػ ػػو ت توليػ ػػاف -020( Tertullian

 002ـ) فهسا ال ت السا شأ فيلسوفا وقا و يا وثنيا أوؿ ود كتب وػد ر ػاؿ الػديد بالالتينيػ

دفاعا عد فل ة التثليث و ه الوصل بدق في وقالتو عػد المعموديػ علػى ػبيت المثػاؿ عنػد

مديثو عد السمل التي وثله روػط المسػيح فػي اللنيسػ ا ولػى إذ أف ا ػمها باليو ا يػ يتلػوف

و ػ ػػد خمسػ ػ ػ أمػ ػ ػ ؼ تمث ػ ػػت كلم ػ ػػات العب ػ ػػارة التاليػ ػ ػ إ "يس ػ ػػوع المس ػ ػػيح اب ػ ػػد اهلل المخل ػ ػػا"
.)000( Σωτηρ Υιος Θεοσ Χριστος Ιησοσς

ود الم كد أف المسيحي المتداول لم تقض على الديا ات الوثني القديم بت اوتلتها

ب ػػداخلها فل ػػاف ال ب ػػد للتبش ػػي بالمس ػػيح اف تتل ػػب

بتع ػػاليم الهيلينيػ ػ فل ػػم يل ػػد ف ػػي و ػػت

المسػػيحي ذاتهػػا اف تشػػق ط يقهػػا فػػي العػػالم الهيلينػػي لػػو لػػم تتخػػس لنيسػػها ثيابػػا ايليني ػ

وبػول

اػػو الػسا أ ػ

()002

تحػه قيادتػػو لللنيسػ فػي أورشػػليم وعػايي للسػػلوؾ ومػدت فػػي ىاوهػػا

وعايي شاول للمسيحييد واليهود واالومييد فا تهه المسيحي الى ا هار ال وباالة فعالػ بحيػاة
السيد المسيح اف لم يلد ك ااي الاوتي حواػا

ػال ذلػق وػد تلػ يح بػول إ" اذا حػد وػد

االف ال ع ػ ؼ امػػدا مسػػب الجسػػد .واف كنػػا قػػد ع فنػػا المسػػيح مسػػب الجسػػد للػػد االف ال
094
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ع فػػو بعػػد"

()004

وبهػػسا تلػػوف ال ؤيػ للمسػػيح علػػى ا ػػو "واعػػظ بسػػيل" وبػػول

السا اخت ع المسػيحي للػد االدلػ تػدعم الموقػل القائػت بػأف بػول

اػػو "العبقػ ا"

علػم وا ػتخدـ واعتمػد

على عناص ود فهمو لقلا وتعلق بيسوع المسيح وذلق لمساعدتو ايجاد المثاؿ النموذ ي

للتهبيػػق فػػي المجتمعػػات

()008

وعلػػى العمػػوـ فالمسػػيحييد اػػم وػػد أتخػػس عيسػػى آله ػا؛ ولعػػت

السبب ا ب ز فضال عد المعجػطات التػي تحققػه علػى يػدة كإميػال المػوتى وشػيال الم ضػى؛ إف
ابق أو كتاب ونطؿ فقد كاف هد السيد المسيح التبشػي ا

ا الل لم تلد لديهم خليي ديني

ا وؿ في المناطق الوثني ال اليهودي فهناؾ ذك لجموع المحتشديد الوافديد إلى بحي ة طب ي

لمشاادة المسيح ود الجليت والقدس وإيدوـ وش ؽ ا ردف و ػوار صػور صػيدا واػسة المنػاطق

كا ػػه تغل ػػب عليه ػػا الديا ػ ػ الوثنيػ ػ

()009

واػ ػ الل ا تقل ػػوا و ػػد الوثنيػ ػ إل ػػى اإليم ػػاف بالمس ػػيح

فتعاص ت أغلب الديا ات الس ي وت المسػيحي فػي شػللها ا وؿ وا ػتم االمتلػاؾ بػيد اػسة

الػػديا ات ربعػ قػ وف علػػى ا قػػت ومػػا أد إلػػى تسػ ب بعػػض أفلػػار اػػسة الػػديا ات وطقو ػػها
الغاوضػ ػ إل ػػى المس ػػيحي

()002

الت ػػي أ هػ ػ ت ا ػػتعدادا قوي ػػا ال ػػتيعاب أا ػػم وقوو ػػات التػ ػ اث

ال ووا ي -اليو ا ي لتتقو بو في ووا ه غ يماتها ود خالؿ ا ضماـ خب وػد الميلػ يد أوثػاؿ
و ػػتيد  Justinوت توليػػاف  Tertullienوأريجػػيد  Origeneإلػػى صػػيوفها والػػسيد

اتخسوا ود اليلسي اليو ا ي واليلام ال ووا ي قوالب يلبوف فيها العقائػد والميػاايم إل هاراػا

بإطار فلسيي وبالغي وتيد

()000

وقد أ ػهمه عواوػت عػدة علػى ا قهػاع المسػيحي عػد اصػولها

اليهوديػ ونهػػا ابتعاداػػا عػػد اصػػولها العب يػ وتعػػاليم العهػػد القػػديم واالتهاوػػات المتبادلػ بينهمػػا

وا قهػػاع ا ػػباب الحػػوار التأكيػػد علػػى دور اليهػػود التػػأو ا تاريخيػػا كػػو هم قتل ػ االلػػو وبالتػػالي
تحول ػػه اليهوديػ ػ ال ػػى ديا ػ ػ وض ػػههدة بع ػػد اف أض ػػحه المس ػػيحي دين ػػا ر ػػميا لإلوب اطوريػ ػ

()000
االو ْؿ وا ػػاقي وني ػ ديد أو
ال ووا ي ػ
ورغػػم الجهػػود اللبي ػ ة التػػي بػػسلها آبػػال اللنيس ػ َ
وجتمعػػيد لمقاوو ػ ال وا ػػب الوثني ػ فػػي العبػػادات المسػػيحي إال إف قػػوة العػػادات والتقاليػػد

ف ضه عليهم ال ضوخ والقبوؿ ببعض التسليمات والتخليات و تلييل بعض اسة العبادات بما

يالئػػم الديا ػ المسػػيحي

()002

فقػػد كػػاف العػػالم المجػػاور لمهػػد المسػػيحي وس ػ ما للعديػػد وػػد

المسااب والهقوس الوثني وكا ه اناؾ المعابد المل

وا قت بيد ال وواف وويث ا عند الي س وادو ػي
098
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ومػػورس فػػي ول ػ وبعػػت وعشػػت وت عنػػد البػػابلييد والق طػػا ييد  ..وكا ػػه االمتيػػاالت فػػي

المنا بات وتشابه إلى مد كبي اف لم تلد وتهابق

()007

وا وثل على ذلق عديدة وونها على

ػػبيت المثػػاؿ ال للحل ػ وػػا المىػػو وػػد تػػأثي ات عميق ػ لأل ػػاطي وال وػػوز الشػػع ي اليلسػػيي

المل ي في الديا المسػيحي وطقو ػها متػى إف المسػيحييد ا وائػت كػا وا أميا ػا يلػلوف أوػاـ
السا يلوراا واي ت ضت طيلهػا مػورس وكػا وا يػ وف فيهػا صػورة أخػ

تمثاؿ إيطي

القديمػ النبيلػ أ ػهورة المػ أة الخالقػ للػت شػػيل والتػي تلػػبح أخػ ا وػ أـ اإللػػو

لأل ػهورة

()000

ولػػم

تيله العقائد المسيحي يسها ود تغلغت يوذ اآرال الملػ ي القديمػ عػد الحيػاة اآخػ ة فيهػا

فنجػػد اآرال المل ػ ي القديم ػ عػػد العػػالم السػػيلي وأبوابػػو الجهنمي ػ وتجػػار اللهيػػب قػػد قاوػػه

بدوراا في تلوي

تحيػػي ذك ػ

هنم الحاوي في الديا المسػيحي

والدة إلههػػا فتو ػػب إميػػال ذك ػ

()002

كمػا إف بعػض اػسة العبػادات كا ػه

وػػيالد المسػػيح وقػػد ملػػت بعػػض الت ػ دد فػػي

تحديد تاريخػو فاختػاروا فػي البدايػ  2ينػاي -كػا وف الثػا ي (يوافػق فػي ولػ عيػد والدة إلػو أبػد
عسرال أيضا) ثم وا لبػث اػسا التػاريخ فػي القػ ف ال ابػت المػيالدا أف أصػبح تاريخػا لعيػد الىهػور

(العماد)

ف ال وواف ف ضوا على كاف المسيحييد يوـ  00ديسمب  -كا وف ا وؿ تاريخػا لعيػد

المػػيالد علػػى اعتبػػار أف اػػسا اليػػوـ يوافػػق فػػي ى ػ ام ونػػس الق ػ ف ا وؿ قبػػت المػػيالد ا قػػالب
الشم

الشتوا وتجدر اإلشارة إلى أف اسا التاريخ او عيد ويالد اإللو ويث ا والواقت أف ويالد

المسيح لم يعلد إال ن 022ـ

()004

وتتأكد اال تعارة لبعض والوح الديا ات السػ ي القديمػ

وػػد خػػالؿ بعػػض الممار ػػات كػػالتههي بالمػػال والو ب ػ المقد ػ (دـ و سػػد ا ضػػحي ) التػػي
تحولػػه إلػػى الق بػػاف المقػػدس وفػ ض اإليمػػاف الشػػعبي اإلبقػػال علػػى ا وػػاكد المقد ػ بمػػا فيهػػا

الين ػػابيت والبق ػػت الجػ ػ دال ف ػػي الغابػ ػ كم ػػا فػ ػ ض المالئلػ ػ والتم ػػائم وتو ػػيت عب ػػادة الش ػػهدال
وذخػػائ ام اػػسا باإلضػػاف إلػػى ا ػػتعماؿ الينػػاف المسػػيحي للعديػػد وػػد ال وػػوز وا شػػلاؿ وط ػ ؽ

التلوي الخاص بالديا ات الس ي (.)008

ومػا تقػدـ فػاف التوميػد كػاف عقيػدة أولػػى وأ ا ػي عنػد أتبػاع السػيد المسػيح ا وائػػت

واف المدة التي أعقبػه ابتعػاد المسػيح ومتػى ونتلػل القػ ف الثػا ي للمػيالد شػهدت وحػاوالت

وستم ة ود قبت الم ونيد بها وام با غلبي ود اليهود ليػ ض تعاليمػو ا ا ػي المسػتندة علػى
اإلرث التػػوراتي والش ػ يع اليهودي ػ االصػػلي وع ػ ؼ ا ػ الل بالنلػػار

لموا ه ػ اليل ػ الجديػػد
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القػػائم علػػى ال ػ ؤ والتأويػػت والػػسا كػػاف يسػػي بقػػوة بػػيد الػػوثنييد وػػدعووا بتخليػػات وتلييػػات
وحدثػ داعبػػه التو ػػو الميثولػػو ي لألوميػػيد فلا ػػه العالميػ قهػ التحػػوؿ فػػي اػػسة الديا ػ

وتحوؿ التوميد حو التثليث لتىه المسيحي ثوبا ديدا لدعوة يسوع تخلله ود وحدداتها
ا تماعيػػا و يا ػػيا وا يلػػله اللنيسػ النلػ ا ي عػػد اللنيسػ اللبػ

المتحػ رة وػػد ارتباطاتهػػا

اليهودي واضمحت و وداا في الغ ب فىه ت اثاراا في الش ؽ ا د ى ود خالؿ االبيو ي التي
تالشػػى و وداػػا بالتػػدريج بعػػد ا ػػدواج الم ػ ونيد بهػػا فػػي اإل ػػالـ الػػسا ممػػت أ ػ

الػػديا تيد

اال يتي السك .

اهلوامش والتعليقات:

_____________________
( )0للمطيػػد عػػد ودينػ أورشػػليم ا ىػ إ تووػػاس ـ .بػػوليد " تشػػييد المدينػ المقد ػ إ ال وايػػات
التوراتي موؿ تأ ي

أورشليم " ضمد كتاب القػدس أورشػليم العلػور القديمػ بػيد التػوراة

والتػػاريخ تح ي ػ تووػػاس ؿ .تووبسػػوف

ػػلمى الخض ػ ال الجيو ػػي ت م ػ ف ػ اس السػػواح

ط( 0بي وت 0222ـ) صا.042 -070

( )0ايػ ود ا تبػػايت أو ايػ ودوس كلمػ يو ا يػ وعنااػػا ابػ ايػ ا (زو ػ المشػػت ا) تشػػي بعػػض
ال واي ػػات إل ػػى أف ايػ ػ ود زع ػػم بأ ػػو ينتم ػػي إل ػػى أ ػ ػ ة و ػػد اليه ػػود الب ػػابلييد ليس ػػت غػ ػ اب

"الجماعات االثني في أورشػليم" الملػدر السػابق 022 -020؛ كػاف واليػا للجليػت فػي
عهد والدة ا تبايت السا تهود

ػباب يا ػي تتعلػق بم كػطة السيا ػي فػي بػالط اي كػا وس

الثػػا ي  Hercaniusدخػػت اي ػ ود فػػي ص ػ اع وػػت الهشػػمو ييد إلػػى ا ػػب أخيػػو فلػػايت
الػػسا تسػػلم إدارة القػػدس بعػػد وفػػاة والػػدة لجػػأ إلػػى ال ووػػاف الػػسيد أعػػا وة ليقضػػي علػػى

ا تيلػػا وس  Anticaniusأخػ ولػػوؾ الهشػػمو ييد 24ؽ.ـ كػػاف ويتػػاح جامػػو وتوطيػػد
ملمػو اػػو وواطنيتػػو ال ووا يػ التػػي ورثهػػا عػد أبيػػو وصػػداق القيلػ اوغسػػه

ودعمػػو غيػ

المحػػدود فػػأطلق لػػو العنػػاف لتوطيػػد الحلػػم ال ووػػا ي فحلػػم اي ػ ود وملل ػ كا ػػه تتو ػػت
با تم ار متى غدت اكب وملل في وريا وفلسهيد الجنوبيػ كػاف اليهػود يل او ػو هػم

كا وا يعتب و و أ نبيا رغما عد وساعدتو لهم أثنال المجاع التي أصابتهم ن 00ؽ.ـ كما
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ا و أعهى اليهود وعبدا اوقا في أورشليم ود خالؿ تو يت وإعادة بنال وتطييد ايلت زربابت

القديم إال ا و غي المياايم التي يقوـ عليها الهيلت الجديد ومولػو وػد وعبػد ولػ س لإللػو
اليهودا إلى ص ح ديني توفيقي؛ وصل بالسكال وقوة اإلرادة والقسوة والتضحي بلت عطيػط
و ػػد ا ػػت الوص ػػوؿ اداف ػػو وي ػػسك بأ ػػو قت ػػت زو ت ػػو و يمن ػػا واثن ػػيد و ػػد أوالدة ا ػػلندر
واريسهوبولي

بوشاي أخيهم ا تيبايت بحج تػأو ام عليػو وقتلػو اػو أيضػا عنػدوا أيقػد بأ ػو

لو " وفي أخ

ن ود ني ملمو ولد المسػيح وأوػ ايػ ود بقتػت كػت طيػت يولػد فػي بيػه

قد تأو وت الي يسييد ضدة وقاؿ" يحلو للم ل اف يلوف خنطي ا لهي ودس على أف يلوف ابنا

لحم وعلػى العمػوـ كػاف ايػ ود أاػم الملػوؾ التػابعيد إلوب اطوريػ أوغسػه

قيلػ وو تلػطا

للحلم ال ووا ي في المنهق الش قي وقد أصيب بجنوف العىم وما علو يقيم في قيلػ ي
ملب

باؽ رفت فػي و ػهها وسػل مج يػ ضػخم (ت وػط للعىمػ الملليػ ) ػ

تبنيهػا بعػد

ذلق ود قبت ا باط ة ال وواف لتخليػدام وإ ػباغ القدا ػ علػيهم بعػد وفػاتهم ووػد الناميػ

ال وطي فقد علو اسا دا وغسه

يسو للمطيد ا ىػ إ ػوف ػت ينج " الملػق ايػ ود

وأورشليمإ الين ودين وش قي " الملدر السابق ص ص.022 -000
( )2االدوويػػوف إا(الحم ػ )إ اػػم ػػلاف ونهق ػ

نػػوب و نػػوب ش ػ قي البح ػ الميػػه القػػدوال

( نوب ش قي ا ردف و نوب وادا الحسا) لنواا ونس هاي اإللل الثا ي ؽ.ـ وينسػبوف

إلػػى (أدوـ) واػػو عيسػػى بػػد إ ػػحاؽ بػػد إب ػ اايم وتػػاريخهم السيا ػػي والحضػػارا غػػاوض
بسػػبب قلػ ػ اآثػػار والمل ػػادر الموثوقػ ػ واغلػػب و ػػا يػػسك ع ػػنهم و ػػأخوذ وػػد العه ػػد الق ػػديم
واإلشػػارات الػػواردة فػػي النلػػوص ا شػػوري الللدا يػ ولػػم يعثػ علػػى ولتشػػيات أث يػ كافيػ

عػػنهم أاػػم وػػد هم باصػ و (بلػػي ة) عاصػػمتهم الشػ قي و ػػلت أو ػػالت (البتػ ال) عاصػػمتهم
الجنوبي أوا لغتهم فهي ق يب ود اللهجات الع بي والعمو يػ والم ابيػ رضػخوا لالشػوريوف

السيد ا تخدووام إلخماد الثػورات المناوئػ لهػم فػي بعػض ونػاطق فلسػهيد وعنػدوا قضػى
بوخػس لػ (020 -220ؽ.ـ) علػػى أورشػػليم 082ؽ.ـ وومللػ يهػػوذا قهػػد االدوويػػوف

أ طال ود أراضيها ثم خضعوا لأل باط مولهم الحاكم الهشػمو ي (الملابي) وف اي كا وس
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(عمػػاف
إلػى اليهوديػ بػػالقوة للمطيػػد ا ىػ إ مسػػيد فهػػد ممػػاد وو ػػوع اآثػػار التاريخيػ
ا

0222ـ) ص ص00-02؛ غ اب الملدر السابق ص.020
( )7إ جيت لوقا .0 – 0

( )0انػػاؾ العديػػد وػػد التػػواريخ التػػي تشػػي إلػػى شػػأة ودينػ رووػػا إال أف أكث اػػا تػػداوال اػػي ػػن
 402ؽ.ـ للمطيد ا ى إ
Simon Goodenogh, Citizen of Rome, (Hamlyn, 1977).

( )2فلسياف شالي وو ط تاريخ ا دياف ت م مافظ الجمالي دار طالس للدرا ات والت م
والنش ط( 0دوشق 0990ـ) ص.000
(7) James Scott Trimm, Reclaiming Yeshua for Judaism,
Worldwide Nazarene Assembly of Elohim, (Hurst, 2010), p. 80.

( )8يد عمار عاشور اليهود في عل المسيح عليو السالـ دار القلم (دوشػق 0990ـ)
ص.90
( )9و يا الياد تاريخ المعتقدات واالفلار الديني ت م عبد الهادا عباس ج 0ط 0دار
دوشق (دوشق 0984ـ) ص.240
( )02للمطيػػد ا ى ػ إ وحمػػد بػػد ي ػ الهب ػ ا

ػػاوت البيػػاف فػػي تيسػػي الق ػ آف دار المع ف ػ

ط( 7بي ػ ػ ػ وت 0982ـ) ص098؛ ابػ ػ ػػد ونىػ ػ ػػور لسػ ػ ػػاف الع ػ ػ ػ ب ج( 8القااػ ػ ػ ػ ة
0222ـ)  .ص ص048 -044؛ إ ػػماعيت بػػد عمػ ابػػد كثيػ تيسػػي القػ آف العىػػيم
وج( 0بي وت 0982ـ) ص ص.002 -002

(11 ) Irving M. Zeiltin, Jesus and The Judaism of His Time, Politi
Press, 1988, p.125.

( )00ي االوثاؿ  02إ .08
(13) Fuad I. Khuri, "The Alawis of Syria: Religious Ideology and
Organization", in: Richard T. Antoun and Donald Quataert

220

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد ()02

العدد ()9

أيلوؿ ()0202

(ed.), Syria Society, Culture, and Polity, Suny Series in Middle
Eastern Studies, State University of New York, (Albany, 1991),
p.50.

( )07الق آف الل يم
( )00للمطيد عد

ورة اللل اآي إ .07
أ ار اللنيس

المعمودي را ت اليلت ا وؿ ود كتابإ مبيب

السبع ط 7ولتب المحب (القاا ة د .ت) ص ص.70-00
( )02الو مسػيد كػا م " التبشػػي فػي العػ اؽ و ػائلو أادافػو " ر ػال وا سػتي وقدوػ إلػى
كلي الش يع  -اوع بغداد 0980ـ ص .00
& (17) A. N. Wilson, Paul The Mind of the Apostle, W. W. Norton
Company, (London,1997), p.p.6-7.

( )08ا جيت وتي  02إ .0 7 2 0
( )09ود الليظ اليو ا ي او المجل

االعلى او الهينػ الحاكمػ لليهػود لػو ػلهاف كاوػت علػى

الشنوف الديني والى مد وا المد ي وللمطيد را تإ
Charles Guignebert, The Jewish World in the Time of Jesus, K. Paul
Trench Trubner & Co. Ltd, (London, 1939), p.p54-56.

( )02ا جيت يومنا  08إ .02
( )00للمطيػػد را ػػتإ صػػاب طعيم ػ التػػاريخ اليهػػودا العػػاـ ج 0ط 2دار الجيػػت (بي ػ وت
0990ـ) ص ص.209-204
( )00ا جيت وتى  00إ .27
( )02ا جيت وتى  02إ .2 0
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( )07للمطيد عد المسيح او المسيا في االدبيات اليهوديػ را ػتإ بلػ وحمػد ابػ اايم قلػا
بنػ ػػي ا ػ ػ ائيت فػ ػػي الق ػ ػ اف والتػ ػػوراة والتلمػ ػػود ط 0ال اي ػ ػ للنش ػ ػ واالعػ ػػالـ (القػ ػػاا ة

0222ـ) ص ص.029-020
(25)Trimm, op. cit., 81.

( )02للمطيد را تإ عاشور الملدر السابق ص ص.92-90
( )04ا جيت لوقا 02إ .02
( )08ا جيت وتي 02إ .72
( )09ا جيت لوقا 0إ 22 -20؛ ا جيت يومنا 0إ .00
( )22وحمػػد عػػطت طههػػاوا فػػي وقار ػ االديػػاف النل ػ ا ي واال ػػالـ (القػػاا ة 0982ـ)
ص.70
( )20أعماؿ ال ت .00
( )20ف اس السواح الو و االخ للمسيح ووقل يسوع ود اليهود واليهودي والو العهد القديم
ووقدو فػي المسػيحي الغنوصػي ونشػورات دار عػالل الػديد ط( 0دوشػق 0227ـ)

ص.00
( )22للمطيد را تإ
Rabbi Harvey Falk, Jesus the Pharisee, A New look at the
Jewishness of Jesus, (New York, 1985), p. 158.
(34) Adolf Harnack, History of Dogma, Vol. 1, Grand Rapids,
Christian Classics Eathereal Library, p. 177.
(35) Fenton John Anthony Hort, Notes introductory to the study of
Lectures,

of

Course

A

Recognitions,

Clementine

the

Macmillan and Co. Limeted, (London, 1901), p.90.
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بوكاا التوراة واإل جيت والق اف والعلم ت م مسد خالد الملتػب اإل ػالوي

ط( 2بي وت 0992ـ) ص ص.40-40
( )24ال ال القدي

بول

الثا ي إلى أات كور ثوس 00إ .02-00

( )28ال ال القدي

بول

الى غالطي 0إ .09

( )29السواح الملدر السابق ص.09
( )72إ جيت وتى  0إ .04
( )70أعماؿ ال ت  2إ 0؛ 04-00؛
Trimm, op. cit., p81.

( )70للمطيػػد عػػد اػػسة الثػػورات را ػػتإ ا دريػػو لػػووي تػػاريخ الشػػعب العب ػ ا ط 0عويػػدات
للهبت والنش (بي وت 0999ـ) ص ص.024-027
( )72للمطي د را تإ إب اارد أر ولد المسيحيوف ا وائت تقديم اال با ا هو يوس و ق

ولتبػ

المنار (القاا ة 0222ـ) ص ص.77-72
( )77إ جيت يومنا 4إ .0
( )70للمطيد را تإ
Arthur Cushman McGiffert, A History of Christianity in the A
Apostolic age, Charles Scribners sons, (New York, 1914), 549.

( )72ع .ـ .ماؿ الديد الش قاوا يسوع النل ا ي الجني ..وسيح بول

دفاع عد المسيح

ابػػد و ػ يم (عليػػو السػػالـ) وػػد واقػػت ا صػػوؿ اليو ا ي ػ ولتب ػ النافػػسة ط( 0القػػاا ة

0222ـ) ص.000
( )74را تإ
Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, (London,
1897), vol. 2, p. 338.
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( )78ود اكث الملهلحات غموضا في اليلسي والديد لتعدد ودلوالتها ووعا يها فػاللوغوس
عندة او المولود ا وؿ لإللو واو النموذج ا وؿ السا يخلق العالم على صػورتو ووثالػو

والسا ود دو و لم يلد بو ت اهلل أف يخلق شينا فهو يحتوا ذلق العالم الػسا ال يػدرؾ
إال عد ط يق العقت .ويلل فيلوف اللوغوس بلت صػيات الحػق والخيػ وبأ ػو لػي

كاهلل كما أ و لػي

فا يػا كالمخلوقػات

بػػدل للػػد اػػسا البػػدل لػػي

أزليػا

ػو وػد اميػ اػو ابػد اهلل وتبعػا لهػسا ػيلوف لػو

بػػالمعنى الطوػػا ي وإ مػػا فػػي الم تب ػ فػػي الو ػػود فحسػػب .إف

اللوغوس او وحت (وستودع) اللور والنماذج العليا التي على أ ا ها تنشأ ا شيال فهو
وا ه اهلل في الخلق وقد تأث فيلوف بميهووو عد اللوغوس بهي اقليه
اقت ب الميهوـ ود تيسي اي اقليه

وفي المسػيحي

وال واقييد لتلبح بمعنى "الللم " في وهلت ا جيت

يومنػػاإ "فػػي البػػدل كػػاف الللم ػ  "...يومنػػا  0إ 2-0؛ وبغي ػ ة لػػم يلػػد شػػيل ومػػا كػػاف
فػػاللوغوس اػػو الللمػ الخالقػ واللػػورة التػػي عليهػػا يتجلػػى اهلل إ ػػو يسػػوع المسػػيح .وقػػد

و ػ ػ ػػد آبػ ػ ػػال اللنيس ػ ػ ػ ا وائػ ػ ػػت أوثػ ػ ػػاؿ كليمنػ ػ ػػه  Clementالسػ ػ ػػلندرا وأوريجػ ػ ػػيد

 Origenفي فلػ ة اللوغػوس و ػيل للتوفيػق بػيد اليلسػي اليو ا يػ والعقيػدة المسػيحي

بػأف ادعػوا أف اللوغػوس اػو ولػدر كلتيهمػػا والينبػوع الوميػد للػت مقيقػ للمطيػد را ػػتإ

منا

الخض ا تاريخ اليلػ المسػيحي وػج 0يسػوع المسػيح عبػ اال يػاؿ دار

الثقاف (القاا ة 0980ـ) ص ص.292-290
( )79ا جيت لوقا  2إ02؛ ا جيت وتى  0إ .2
( )02أعماؿ ال ت  00إ .2 -0
( )00كػػاف انػػاؾ العديػػد وػػد المػػسااب اليلسػػيي وخاصػ فػػي اإل ػػلندري كالييثاغوريػ المتػػأخ ة
وا فالطو ي ػ ػ المهػػػودة وا فالطو ي ػ ػ المتػػػأخ ة المع وف ػ ػ بالمػ ػػساب اال ػ ػػلندرا ي علػ ػػى

الحل ػ كػػت اػػسة المػػسااب و ػػوااا ومػػا شػػأ فػػي اإل ػػلندري غلػػب عليهػػا االصػػهباغ
بالديد ووضت العقائد الديني الش قي في تعابي ود اليلػسي اليو ا ػي قدر اإلولػاف عمػ

فػ ػ وخ تاريػ ػػخ اليلػ ػ الع ب ػػي ال ػػى أي ػػاـ اب ػػد خل ػػدوف ( بػ ػػي وت 0922ـ) ص 000؛
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ولال ػػتطادة ا ى ػ إ ػػورج ػػارتوف تػػاريخ العلػػم – العلػػم القػػديم فػػي العل ػ الػػسابي
لليو اف ت م إب اايم بيووي ودكور وآخ وف (القاا ة 0942ـ).
( .)00اليلسي ال واقي The Stoaإ وساب ود المسااب اليلسيي المتناقض أ سو زينوف
220-042( Zenon of Citionؽ.ـ ) المولود في كيتيوف القب صي

مي بهسا

اال ػػم سػػب الػػى رواؽ ايلػػت أثينػػا الػػسا اتخػػسة زينػػوف ولا ػػا لتعلػػيم اليلسػػي أكػػد اػػسا

الم ػػساب عل ػػى الحلمػ ػ والعق ػػت ال ػػسا ين ػػتج اليض ػػيل والمس ػػاواة والماديػ ػ و ينقس ػػم
المساب الى ثالث أقساـإ المنهق ويقولوف فيو اف كت المع ف تدخت الى العقت ود خالؿ

الحواس  -الييطيال والقضي ا ا ي في الييطيال ال واقي اي ا ػو "وػاود شػيل غيػ وػادا

لػػو و ػػود " -ا خػػالؽ وتقػػوـ التعػػاليم ا خالقي ػ ال واقي ػ علػػى وبػػدأيد ا وؿ اف اللػػوف
وحلػػوـ بقػػا وف وهلػػق ال يسػػمح بػػأا ا ػػتثنال الثػػا ي اف الهبيع ػ الجوا ي ػ لإل سػػاف اػػي

العقػت وكالامػػا يتلخلػػاف فػي الشػػعار ال واقػػي الشػػهي " عػش وفػػق الهبيعػ " اف اليلػ ة

ا اس التي ال بها ال واقيوف اي فل ة المواطن العالميػ التػي ا ػتمدواا وػد ولػدريدإ

ا وؿ – اللػػوف وامػػد ينهلػػق وػػد اهلل واػػو وػػنىم بقػػا وف وامػػد ويشػػلت سػػقا وامػػدا

الث ػػا ي -وهم ػػا يختل ػػل الن ػػاس ف ػػي ا و ػػور غيػ ػ الجوا يػ ػ ف ػػأ هم يش ػػت كوف ف ػػي طبيع ػػتهم
الجوا يػ وفػػي عقلهػػم ووػػد ثػػم فػػاف النػػاس ميعػػا علػػى صػػعيد وامػػد إذ أ هػػم وخلوقػػات

عقلي وبالتالي يجب اف يلو وا دول وامدة وب غم أو و القلور عند ال واقيػوف (اإلفػ اط
في الل ام الساتي ضيق ا فق الته ؼ )...إال أ هم تميطوا بغي تهم على أدال الوا ب
وامتقارام السا ال يهدأ للت الغايات الد يا و دارتهم تقوـ فيما يقولو شبػنجل عنهم ود

أ هم" في عل الدوار تما لوا عد ط يق اليل ة الخلقي " وولت

تي

تاريخ اليلسي

اليو ا ي ت م وجااد عبػد المػنعم ط ( 0بيػ وت 0220ـ) ص ص002 -002؛
ولال ػتطادة ا ىػ إ عثماف أويد اليلػسي ال واقي ( القاا ة 0909ـ).
( )02أعم ػػاؿ ال ػػت 00إ 02؛ وللمطي ػػد ع ػػد ا ػػسة الي قػ ػ ا ىػػ إ ش ػػارؿ ينيبيػػ المس ػػيحي
شأتها وتهوراا ت م عبد الحليم وحمود (بي وت د.ت) ص ص.002
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( )07ا جيػػت لوقػػا  2إ 22-0؛ وتػػي  2إ 04-02؛ وػ ق

 0إ 00-9؛ يومنػػا  0إ -08

.27
( )00للمطي ػػد ع ػػد وعتق ػػداتهم را ػػتإ عب ػػد المجي ػػد ام ػػو اليػ ػ ؽ والم ػػسااب اليهوديػ ػ ون ػػس
البدايات ط 0دار االوائت (دوشق  )0227ص ص.40-22
( )02اممػػد عثمػػاف وخهوطػػات البح ػ الميػػه ولتب ػ الش ػ وؽ (د.ـ د .ت) ص ص-02
.00
( )04للمطيػػد عنهػػا را ػػتإ ا دريػػو دوبػػوف ػػوو و وػػارؾ فيلو ينلػػو (تحقيػػق واش ػ اؼ) التػػوراة
كتابات وابيد العهديد وخهوطات قم اف – البحػ الميػه ج 0اللتػب اال ػيني ت مػ

وتقػػديم وو ػػى ديػػب الخػػورا دار الهليع ػ الجديػػدة ط( 0دوشػػق 0998ـ)؛ ا دريػػو
دوب ػػوف ػػوو و و ػػارؾ فيلو ينل ػػو (تحقي ػػق واشػ ػ اؼ) الت ػػوراة كتاب ػػات و ػػابيد العه ػػديد

وخهوطػػات قم ػ اف – البح ػ الميػػه ج 0التػػوراة المنحػػوؿ ت م ػ وتقػػديم وو ػػى ديػػب
الخورا دار الهليع الجديدة ط( 0دوشق 0998ـ).

(58) Encyclopedia Britannica Vol. 17, p. 470.

( )09فيليب ر 2ديييط " ود صهيوف الى صػهيوفإ أورشػليم فػي وخهوطػات البحػ الميػه "
ضمد كتاب القدس أورشليم العلور القديم بيد التوراة والتاريخ ص.072
(60)Trimm, op. cit., p.82.

( )20للمطيػػد عػػد اػػسا الموضػػوع ا ىػ إ عػػارؼ العػػارؼ الميػػلت فػػي تاريػػخ القػػدس ج0

ط( 0الق ػػدس 0920ـ) ؛ وايل ػػت ب ي ػػور " قػ ػ الة أخالقيػ ػ لللت ػػاب المق ػػدس " ص

ص.42-72
( )20للمطيد را تإ
Rodulf Bultman, Theology of the New Testament, vol. 1, Charles
Scribner sons, (New York, 1951), p. 54.
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المجلد ()02

( )22الق آف الل يم

ورة المائدة اآي إ .28

( )27الق آف الل يم

ورة ا ع اؼ اآي إ .009

( )20الق اف الل يم

ورة النسال اآي إ .040

العدد ()9

أيلوؿ ()0202

( )22وػػد الملػػهلح اليو ػػا ي  Gnosisبمعنػػى الع فػػاف أا وع فػ ا ػ ار اإللهيػ عػػد ط يػػق
السوؽ والقلػب العػد ط يػق العقػت والحلمػ واػي كػديد تشػلت عقيػدة باطنيػ قيا ػا الػى

العقائػػد الىاا ي ػ للػػت ديػػد وكيلسػػي تمخضػػه عػػد خ افػػات وملايػػات أ ػػهوري تتسػػت
لجميػػت صػػور المعتقػػدات الديني ػ التػػي تسػػلد العقػػت الش ػ قي واػػي ش ػ قي المنشػػأ تعػػود
سوراا لسوو وعقيدتها التموزيػ الغنوصػي النطعػ إال أ هػا هػ ت فػي ونػاخ أراوػي بيعػت

تيارات اليلسػي اإلغ يقيػ الوافػدة الػى الشػ ؽ اآراوػي والملػ ا ذو العقائػد النطاعػ حػو
عبادات ا

ار والغموض تج عد ذلق هور تيار خليل بيد اليلسي والمعتقد اآراوي

بشلت خاص والدليت او اف ا م و ػ

اسا التيار ( يموف السػاو ) اػو ا ػم االبػد فػي

الثالوث الالاوتي اآراوي المتأخ والمتلوف ود (مدد عت

يموف) ولعػت ابػ ز وىػاا

الغنوص ػػي اآراويػ ػ ق ػػد تجل ػػه ف ػػي العقي ػػدة المندائيػ ػ وعتق ػػد ص ػػابن البه ػػائح ف ػػي ن ػػوب

الع اؽ(ومللػ ػ ويسػ ػػاف) مي ػػث كػ ػػاف المن ػػاخ اآراوػ ػػي اإلغ يق ػػي الهيلنسػ ػػتي ػ ػػائدا ( ف
و سػػي اػػسة المملل ػ اػػم وػػد بقايػػا الجػػيش السػػلوقي الػػسا ا حػػدر الػػى نػػوب الع ػ اؽ

وا تق وا اناؾ وابيد الق يد الثا ي قبت الميالد والثا ي الميالدا) إذ ه ت إشارات في
اآثار اآراوي تشي الى و ود بيه أو إوارة أراويػ تسػمى (بيػه يػدع) أا بيػه اهلل يعػ ؼ

أو بيػػه المع ف ػ ومػػا ولػػد ا هباعػػا لػػد البػػامثيد بػػأف اآراويػػيد أعػػادوا صػػياغ عقائػػدام

القدي م وفق وع ديد ود الع فاف أطلق عليو ا م (وندع) أو (وندا) واو اال م اآراوػي
للػ(غنوص) إذ اف كالاما يعني (الع فاف) أو المع ف السوقي التي تػدعي وع فػ صػيات اهلل
وأ ارة أوا لغ اسة الديا فهي اللغ المندائي التي وازاؿ اللهن يستخدوو ها الى يوونا

اسا في طق و هم واي لغ كتابهم المقدس (اللنطا) لقد ا تعشه اسة العقيدة في الق وف
ا ولى للميالد و مي أصحابها بالمغتسل واناؾ إشارات الى اف والػد (النبػي) وػا ي كػاف
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وػػنهم واف وػػا ي يسػػو قػػد شػػب علػػى العقي ػػدة المندائي ػ ثػػم قػػاـ بػػدوجها وػػت العقي ػػدتيد

المسيحي والطرادشتي به يق غنوصي أدت الى هور الما ويػ التػي كػاف لهػا شػأف خهيػ

ف ػػي ونافسػ ػ المس ػػيحي ا ص ػػولي ون ػػس القػ ػ ف الثال ػػث الم ػػيالدا وتش ػػت ؾ المندائيػ ػ و ػػت
الغنوصػػي فػػي العديػػد وػػد المشػػت كات ونهػػاإ عػػالمي النػػور (آله ػ علوي ػ ) والىػػالـ (آله ػ

ػيلي ) – ى يػ اليػػيض اإللهػي – قػػو النػػور العشػ ة – عقائػد ا ػ ار...للمطيػػد ا ىػ إ

خطعت الما دا المعتقدات اآراوي ط( 0عماف 0222ـ) ص ص.079 -072

( )24التثليثإ اي الديا التػي أوػ بإ شػائها بهليمػوس ا وؿ (080-202ؽ.ـ) ليومػد فيهػا
إله اإلغ يق والمل ييد خوفػا وػد التنػاف بػيد الهػ فيد والػسا يعػوؽ موامػا االقتلػادا

وأ تق رأا اللجن اإلغ يقي -المل ي التي أ سها ود ر اؿ الديد لهسا الغ ض على أف
يلػػوف وحػػور الديا ػ ثالوثػػا يتػػألل وػػد ػػي ابي

وايػػطي

واال هبػػاع السػػائد

واػػاربوك ات

عنهػػا اليػػوـ أ هػػا قػػدوه لإلغ يػػق فػػي صػػورة إغ يقي ػ وللمل ػ ييد فػػي صػػورة ول ػ ي وقػػد

مىيه اسة الديا بعدد كبيػ وػد ا تبػاع للنهػا فشػله فػي تحقيػق الهػدؼ المنشػود وػد
إقاوتهػػا وا تشػ ت فػػي مػػوض البحػ المتو ػػل عبػػادة اػػسا الثػػالوث فػػي صػػورتو اإلغ يقيػ

وص ػػامب ذل ػػق عب ػػادة ال ػػو أو أخػ ػ و ػػد اإللهػ ػ الملػ ػ ي وث ػػت أ ػػوبي

أو أو ػػوف أو بػ ػ

المو وع المل ي الملدر السابق ص ص.000-007
( )28رو ال ػػد ػ ػت ووب ج ت ػػاريخ اليلػ ػ ا ورب ػػي الح ػػديث 0944-0220ـ ت مػ ػ امم ػػد

الشيبا ي ط( 2القاا ة 0997ـ) ص07؛ ينيبي الملدر السػابق ص ص-002

.002
( )29ا ػػ .ج .ويلػػط وعػػالم تػػاريخ اإل سػػا ي ت م ػ عبػػد العطيػػط توفيػػق اويػػد و ا ع ػ وحمػػد
وأووف جا و عبد الحميد يو

وج( 2القاا ة 0902ـ) ص.022

(70) Floyd H. Ross and Tynette Hills, Great Religions by which
Men Live, (New York, 1966), p.139.
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المجلد ()02

( )40للمطيػد عػػد تػػأثي اليلسػػي الملػ ي فػػي المسػيحي

العدد ()9

أيلوؿ ()0202

ا ىػ إ مسػػيد اممػػد الشػػيخ ووحمػػد

عبد اليتاح السػيد الملػ يوف وال ووػاف رؤيػ مضػاري (ولػ 0227ـ) ص ص-000

.080
( )40الملدر السابق ص ص.072 -070
( )42الحض ػػارة الهيلينيػ ػ  Hellenic Civilizationت ػػت ال ػػى القػ ػ ف الس ػػابت ؽ.ـ
وتشػ ػػمت علػػ ػ ب ػ ػ يللي ( )722-772وا ػ ػػو اكم ػ ػػت صػ ػػورة له ػ ػػا وتمتػ ػػد ال ػ ػػى علػػ ػ

اال ػػلندر(202-222ؽ.ـ) وا ػػي وىهػ ػ لحي ػػاة اإلغ ي ػػق وأ ػػلوب وعيش ػػتهم وف ػػنهم

وفلسػػيتهم وقػػد غػػست علووهػػا وفلسػػيتها الق ػ وف الو ػػهى والتػػاريخ الحػػديث واػػي واف
كا ػػه أيو ي ػ النشػػأة فهػػي قػػد تػػأث ت بالعديػػد وػػد التيػػارات الش ػ قي فػػي اللغ ػ والشػػع

والتػػاريخ والعقائػػد الدينيػ والعلػػوـ وفػػد العمػػارة والسيا ػ الشػػيخ الملػػدر السػػابق ص
ص.290-292
( )47رو يػػو غ ػػارودا وػػد ا ػػت مػػوار ب ػػيد الحضػػارات ت مػ ػ و ش ػ ذوق ػػاف ق ق ػػوط ط0
(بي وت 0992ـ) ص.22
( )40إ جيت لوقا 07إ .09
( )42ا جيت وتي 02إ 00؛ ا جيت و ق

7إ .00

( )44للمطيد را تإ
Stephan A. Holler, The Gnostic Jung, p.11.

( )48الحواريػػوف واػػم اثنػػا عش ػ ر ػػال وػػد العاو ػ أر ػػلهم السػػيد المسػػيح ليبش ػ وا بػػيد النػػاس
بالديد الجديد مسب تعليماتو وقد رافقوة في ملو وت مالو للسنوات الثالث التي بقه

صلبو وشهدوا وعجطاتو وميىوا تعاليمو وبعد صعودة للسمال ا تش وا في ا رض ليبش وا

بػػيد ا وػػم وانػػاؾ إشػػارات الػػى اف الػػبعض وػػنهم ا تشػػهد فػػي ػػبيت ش ػ المسػػيحي

وأ ػمال اػ الل أالثنػػي عشػ إ ػػمعاف الػػسا لقبػػو يسػػوع ببهػ س وأخػػوة ا ػػدراوس ويعقػػوب
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وأخوة يومنا ابنا زبدا السيد لقبهما ب(بوا

أا ابنػي ال عػد) وفيلػب

وب تولمػاوس

وتووا ووتى ابي الض ائب ويعقوب بد مليي وتداوس و ػمعاف الػوطني الغيػور ويهػوذا

اال خ يوطي السا خاف يسوع وتأو عليو و لمو عدائو اليهود وال وواف ليلػلبوة -08
22ـ ا ى إ إ جيت و ق
( )49ال ال الى كنائ

 2إ 09 – 02؛ إ جيت لوقا  2إ .02 -00

غالطي  0إ .02 -4

( )82ال ال االولى الى كور ثوس  0إ .4-2
( )80وؿ واي ي ػػت ديورا ػػه قلػ ػ الحض ػػارة إ قيلػ ػ والمس ػػيح أو الحضػ ػارة ال ووا يػ ػ ت مػ ػ
وحمد بدراف ج 2وج( 2بي وت 0998ـ) ص 020؛ وللمطيد ا ى إ
J. A. Zisler, Pauline Christianity, (New York, 1983), P.P. 19-24.

( )80ويشيت بيجنه صحل المسيح كشل الس االعىم في التػاريخ ت مػ وحمػد الواكػد
ط 0دار االوائت (دوشق 0228ـ) ص.020
( )82ا ػػتنادا ال ػػى ق ػػوؿ المس ػػيح وخاطب ػػا بهػ ػ سإ " أ ػػه ص ػػخ وعل ػػى ا ػػسا الل ػػخ

ػػأبني

كنيستي وقوات الموت لد تقو عليها "...إ جيت وتى  02إ .08
( )87الي يسػػييد ف ق ػ يهودي ػ ع فػػه بالتعلػػب للش ػ يع والتمسػػق الح فػػي بتيسػػي النػػاووس
وتهبيقو للمطيد ا ى إ امو الملدر السابق ص ص.22 -07
( )80اللػ ازة إ تقػػديم النلػػح واإلرشػػاد علػػى مػػوع المػ ونيد بالمسػػيحي ولػػهيى خالػػدا و
عم ف وخ التبشي واال تعمار في البالد الع بي ط ( 0بي وت 0942ـ) ص.20
( )82الحسد بد طالؿ المسيحي في العالم الع بي (عماف 0990ـ) ص ص.08 -04
( )84ر ػػال القديػ ػ

بػػول

إلػػى كنػػائ

غالط ػػي  0إ  00؛ ر ػػال القديػ ػ

كنيػس كور ػثوس  00إ .02 -0
( )88ر ال القدي

به س ال وؿ الثا ي  00إ .02 -00

( )89ويلط الملدر السابق ص.027
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المجلد ()02

أيلوؿ ()0202

العدد ()9

( )92للمطيد اسا الل اع ورؤي البامثيد مولو ا ى إ لوقا تيمػوثي و سػوف المسػيح الحقيقػي
المسػػعى الخػػاطف للعثػػور علػػى السػػيد المسػػيح التػػاريخي ومقيقػ اال ا يػػت ت مػ وحمػػد

الواكد ط 0دار االوائت (دوشق  )0228ص ص.078-074
( )90طالؿ المسيحي في العالم الع بي ص 02؛
Zeiltin, Op.Cit.P.P.24.

( )90أعماؿ ال ت  00إ .2 -0
( )92ر ال القدي

بول

الى كنيس روو  0إ .09 - 00

( )97ر ال القدي

بول

الى كنيس فيلبي  2إ .0

( )90ر ال القدي

بول

الثا ي الى كنيس كور ثوس .02 00

( )92ر ال القدي

بول

غالطي  0إ .4

الى كنائ

( )94أعماؿ ال ت 00إ .00
(98) Ziesler, op. cit., p. 24.
( )99اعماؿ ال ت  02إ .02-02
(100) Ross and Hills, op. cit, p.137.
(101) Hans Kung, Judaism, between yesterday and Tomorrow,
Cross Road, (New York, 1991), p.363

( )020إ جيت وتى  0إ .04
( )022ر ال القدي

بول

الى كنائ

غالطي  2إ .02

( )027ر ال القدي

بول

الى كنائ

غالطي  0إ .04 -00

( )020ر ال القدي

بول

الى كنائ

غالطي  2إ .04 -00

( )022ر ال القدي

بول

الى كنائ

غالطي  2إ .8 -2
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( )024واػػم أبػػال اللنيس ػ واللتػػاب المسػػيحيوف الػػسيد عاص ػ وا ال ػػت أو تالويػػسام والػػسيد
شهوا في ع ض وبػادئ الػديد المسػيحي وتيسػي اا ابتػدال وػد القػ ف ا وؿ متػى القػ ف

الثػػاود للمػػيالد وا ولػػوف وػػد اػ الل اػػم الػػسيد تسػػلموا قيػػادة المسػػيحي وباشػ ة ال ػػت
فسموا باآبال ال وليوف ولهم ولا كبي ة وتقدي

في المسػيحي لمػا ينسػب إلػيهم وػد

ال فعػ ػ ال وميػ ػ والقد ػػي الشخل ػػي وكتاب ػػات اػ ػ الل تش ػػلت وجموعػ ػ و ػػد التع ػػاليم

والش ػ ػ ائت المسػ ػػماة اللتابػ ػػات ا بوي ػ ػ باليو ا ي ػ ػ  Patrologiaللمطيػ ػػد عػ ػػد اػ ػػسا
الموضوع ا ى إ
;Encyclopedia Britannica Vol. 4, P460

أ .س .يينسيسلايا المسيحيوف ا وائت و اإلوب اطوري ال ووا ي خيايا الق وف ت م

مس ػػاف ويخائي ػػت ا ػػحق إشػ ػ اؼ زوي ػػا ويخ ػػائيلينلو ط( 0دوشػ ػػق 0224ـ) ص
ص.072 -009
( )028إب اػػارد ب ػػارد المسػػيحيوف االوائػػت تقػػديم ا بػػا أ هو يػػوس وػ ق

ت مػ انػػال عطيػػط

مبيب ط 0ولتب المنار (القاا ة 0222ـ) ص.02
(109) Trimm, op. cit, p. 81.

( )002ابػ اايم علػػي النملػ التنلػػي ويهووػػو اادافػػو وو ػػائلو و ػػبت ووا هتػػو دار اللػػحوة
للنش والتوزيت (القاا ة 0992ـ) ص.08
(111)A. N. Wilson, Jesus A Life, W. W. Norton, (London, 1992),
p.p.6-9.
(112) The New Catholic Encyclopaedia, (London, 1967), vol. 14,
p.299.

( )002للمطيد را تإ شارؿ ينيبي الملدر السابق ص ص.00-00
( )007مبيػب ػعيد أديػػاف العػالم دار التػأليل والنشػ لللنيسػ ا ػقيي (القػػاا ة د.ت)
ص082؛
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العدد ()9

المجلد ()02

أيلوؿ ()0202

Ross and Hills, op. cit, p.139.

( )000للمطي ػػد را ػػت وقالت ػػو ف ػػي إ ػػورج مبي ػػب بب ػػاوا المعموديػ ػ ف ػػي الوام ػػدة الجاوعػ ػ
ال ػولي درا ػ للعقيػدة والهقػ

فػي القػ وف الخمسػ ا ولػػى اللتػػاب االوؿ (د .ـ

0224ـ) ص ص.000-002
( )002ار ول ػػد ت ػػوينبي الحض ػػارة الهيلينيػ ػ ولتبػ ػ اال جل ػػو – ولػ ػ ي (الق ػػاا ة 0922ـ)
ص.070
( )004ر ال القدي

بول

الثا ي الى كنائ كور ثوس  0إ .02

( )008و سوف الملدر السابق ص ص.082-082
( )009فلتػػور ػػحاب العػ ب وتػػاريخ المسػػأل المسػػيحي دار الومػػدة (بيػ وت 0982ـ)
ص.02

( )002تىه بيد الحيد وا خ بػدوافت عػدة دعػوات قائمػ علػى أ ػاس تقػديم خدوػ لػديد أو
فلسي أو قووي أو وجتمت ينتمي إليػو الػداعي إلطػالؽ تسػميات أو هػي عػد ا ػتخداـ

تسميات أخ

كمحاول البعض ط ح أو فػ ض با صػح فلػار ووسػميات وػد ونهلػق

دين ػػي ال ييتقػ ػ للدقػ ػ و ػػثال دع ػػوة ال ػػبعض إل ػػى ع ػػدـ ت ػػداوؿ ول ػػهلح (المس ػػيحي –
المسػػيحييد) للدالل ػ علػػى أتبػػاع عيسػػى(ع) بحج ػ عػػدـ ورود اػػسة الللم ػ فػػي الق ػ آف

الل يم وا تخداـ ولهلح (النلار  -النل ا ي ) بدال عنو لورودة فػي القػ آف اللػ يم

دوف اال تبػػاة إلػػى أف كػػت وػػد الملػػهلحيد ال يهلػػق طافػػا وإ مػػا للػػت ونهمػػا ش ػ وطا
وصيات وختلي ينبغي أف تتوف إلطالؽ اسة المسميات.

( )000للمطيػػد عػػد تػػأثي الػػديا ات السػ ي فػػي المسػػيحي ا ىػ إ مسػػيد الشػػيخ درا ػػات فػػي

تػػاريخ الحضػػارات القديم ػ (ال ووػػاف) ج( 0اإل ػػلندري 0227ـ) ص ص-090

 222وعد اإللو ويث ا ص ص.042-022
( )000للمطيد عد اسا الموضوع را تإ
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Kung, op. cit., p.p.149-153.

( )002ا دريو ايتوف وآخ وف ا صوؿ الوثني للمسيحي ت م

مي ة عطوي الطيد ونشورات

المعهد الدولي للدرا ات اإل سا ي ص.02
( )007را تإ
Edward Carpenter, Pagan and Christian Creeds: Their Origin and
Meaning, p.11.

( )000للمطيد را تإ اللسندر ك افتشوؾ الوثني والمسيحي و مل الل اع الحا م وايقاؼ
االولمبيػػادات فػػي العل ػ القػػديم عػػاـ  292ت م ػ كب ػ و لحػػدو دار الحلػػاد (د.ـ

0992ـ).
( )002للمطيػػد ا ىػ إ ػػاوي أليػػافي الحضػػارة اإل سػػا ي بػػيد الشػ ؽ والغػ ب فػػي عشػ ة قػ وف
027ؽ.ـ – 402ـ (القاا ة 0920ـ) ص ص.79-78
( )004ايتوف وآخ وف الملدر السابق ص.00
( )008أ دريو ايمار و ا يد أبوايػيو تاريخ الحضارات العاـ رووا وإوب اطورتيها أش اؼ ووري

ك وزي ػػو ت مػ ػ ف ي ػػد ـ .داغػ ػ و فػ ػ اد ج .أب ػػو ريح ػػاف و ػػج( 0بيػ ػ وت 0222ـ)

ص.222

202

)0202( أيلوؿ

)9( العدد

)02( المجلد
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Abstract
This study analyzes the distinction between two terms
traders, namely Nazarene and Christianity, and historical
precedence for Christian doctrine and application in the Church of
Christ the first known church in Jerusalem, led by James the Just
described evangelical b "brother of the Lord," which included all
believers in message of Jesus Christ and his humanity and the vast
majority of Jews, and its struggle with orthodoxy new outlook to the
person of Christ and his teachings, which led by the Apostle Paul,
which was Trinitarian, and the nature of social, religious and
political developments outweighed Christianity and reverse the role
of Christianity at different currents, and its transformation into a
minority dispersion to remote areas to escape the oppressors of
different orientations.
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