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 :  قدمةالم

 الشننرك منن  فرةالنُّ على مفطورة   البشرية فإن   ؛هت  وفداح    الشرك  قبح    يف  العقالء    ف  يختل    ال

 تننهي  ق  وخال    هبوجود    البشرية  إقرار  ةكبديهي    تماًما  يره،لغ    تعالى  خصائصه   م    شيء  وإعطاء    باهلل

 افيهنن  اإلنسننان عمنن ي   وقنند ،(1)داللواسننت   نظر   إلى تحتاج ال  ضرورية    فطرية    قضايا  فهذه  أواًل،

 ،(2)"الصنندر  وثلنن   اليقنني   زيننادة    بننذل   المؤم     لينال  "  الفطرة؛  لهذه  منه  دةً مسان    هونظر    هعقل  

 واالسننتدالل  النظننر    إلننى  معننه  يحتنناج  مننا  لإلنسننان  ي عننر      قنند  أنننه  إال  األص ،  حيث  م   هذا

 
 
 .(3)النفس يف  الكام   الفطري  المعنى  هذا  إليقاظ  ؛العقلي

 أو  النصووار   عنوود  سوووا   السوووِة    العقول   يف  هي  د  ب    أمر    صاحبه  كرف    وقذارة  ركالش    بح  فق  

: ، قننال اهلل تعننالىاهلل  عننند  منن   الرس   جميع  به  جاءت  ما  وهو  المسلمين   عند  أو  اليهود  عند

د  } ق  ل  ث ن ا  و  ة    كنن      ف ي  ب ع  واًل   أ منن  سنن  وا  أ ن    ر  د  بنن  وا  اهلل    اع  بنن 
ت ن  اج  وت    و  او  : وقننال  [،36:  ]النحنن   {الطنن 

ه د  } ه   اهلل   شنن  ه   ال   أ ننن  و   إ ال   إ لنن  ة   هنن  ئ كنن  ال  م  ال  و و  أ ولنن  لنن     و  ع  ا ال  مننً
ائ  سنن     ق 

ق  ه   ال   ب ال  و   إ ال   إ لنن  يننز   هنن  ز  ع   ال 

ي   
ك  ي     إ ن   (18)  ال ح  ن د    الد     ع 

 
م    اهلل ال  س 

 [.19 ،18:  عمران ]آل  {اإل  

 عليننه عيسننى أن مننعوانتشاره  النصارى يف  الشرك  ظهوربداية    ع   بننق    ا البحثهذ  ويف

 الشرك.  ونبذ  بالتوحيد بعث  السالم

 : تمهيد

 سننبحانه اهلل توحيد إلى الدعوة هي عليه  السالم اهلل رس   دعوة  كانت  األزمان  مر    على

   وما م   به،  الشرك  ع   والنهي  وتعالى
 
 وتعننالى سننبحانه هللا  إفننراد  إلننى  قومننه  دعا  وقد  إال  نبي

د  }:  تعالى  قال  واألنداد،  والشركاء  الطواويت  م   ويره  عبادة  واجتناب  بالعبادة ق  ل  ث ن ا  و  ي  ب ع   فنن 

ة    ك     واًل   أ م  س  وا  أ ن    ر  ب د  ب وا اهلل   اع 
ت ن  اج  وت   و   بعننث السننالفة األمنن  فكنن  [،36: ]النح  {الط او 

 سننب  واجتننناب بالطاعننة وإفننراده  لننه  شننري   ال  وحننده  اهلل  عبننادة  إلننى   ينندعوه  منن   فيه   اهلل

 إلننى دعننا وم  إليه،  الدعوة  على  كله   األنبياء  اجتمع  األص   وهذا  ،(4)والمشركي   الشياطي 

ب  بالتوحينند  بكننذ    ومنن   األنبينناء  سننبي   إلى  دعا  التوحيد  قننال  كمننا  (5)أجمعنني   اهلل  رسنن   كننذ 

 

 (.570/ 4ينظر: بيان تلبيس اجلهمية )( 1)
 .(303 /3ينظر: درء تعارض العقل والنقل )(، و 60االنتصار ألهل احلديث )ص: ( 2)
 (.303/ 3ينظر: درء تعارض العقل والنقل ) (3)
 (.201/ 17جامع البيان )( 4)
 .(484/ 7( أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن )5)
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ب ت  }:  تعالى ذ  م    ك  ي    ن وح    ق و 
ل  س  ر  م   [.105:  ]الشعراء  {ال 

 اإلشننراك وعنندم وتعننالى سننبحانه  اهلل  بتوحيد  باألمر  جاء  السالم،  عليه  عيسى  جاء  وهبذا

: إياهننا اهلل أنزلننه التي النبوة منزلة فوق  برفعه  وال  ،تعالى  اهلل  دون  م   بعبادته  ق   يأمر  ول   به،

إ ذ  } ى ي ا  اهلل    ق ال    و  يس 
ي     اب     ع  ر  ت   أ أ ن ت   م  لنن  ا    ق  ون ي ل لننن  ذ    ات خنن 

 
ي أ منن  ي     و  هنن      إ ل 

  د ون   منن 
 
ال   اهلل  قنن 

ان     ب ح  ا  س  ون    م  ا أ ق ول   أ ن    ل ي  ي ك  ي س   م  ق   ل ي ل  ن ت   إ ن   ب ح  ت ه   ك  ل  د   ق  ق  ه   ف  تنن  م 
ل  لنن     ع  ا ت ع  ي منن  ي فنن  سنن   ن ف 

ال   ل      و  ا  أ ع  ي  م 
س      ف  ت    إ ننن      ن ف  م    أ ننن  ال  وب    عنن  ينن  غ  ا  (116)  ال  ت   منن  لنن  هنن     ق  ا إ ال   ل  ي منن  ت ننن  ر  ه   أ م   أ ن   بنن 

وا ب د  ب ي  اهلل    اع  ب ك      ر  ر  ن ت    و  ك  ي ه      و  ل  يًدا  ع  ه  ا  ش  ت    م  م  يه      د 
ا  ف  ل منن  ي ت ن ي  ف  ف  و  ت    تنن  ننن  ت    ك  يننب    أ ننن 

ق   الر 

ي ه     ل  أ ن ت    ع  ل ى  و  ء   ك     ع 
 
ي ه يد   ش  ب ه     إ ن   (117) ش  ذ  إ ن ه     ت ع  ب اد ك   ف 

إ ن   ع  ر   و 
ف  ه     ت غ  إ ن     ل  ت   ف   أ ننن 

يز   ز  ع  ي     ال 
ك   بالتوحينند  بنناألمر  بعننث  إنمننا  السننالم  عليننه  فعيسننى  [،118-116:  ]المائدة  {ال ح 

 لهنن ، أقولننه أن القننول م  به أمرتني الذي إال له  قلت ما": قال ولذل  ؛الشرك ع   والنهي

 يف كمننا  قبضننه  بعد  إال  الشرك  منه   يعرف  ول   ،(1)"وربك   ربي  اهلل  اعبدوا:  له   قلت  أن  وهو

 .اآلية  هذه

 فعبننادة النننامو ، يف وصننية أعظ   هو  هذا  أن  السالم  عليه  المسيح  شهد"  هنا  ترى  فكما

 وصننية   أعظنن   هننو  سننواه  مننا  كنن   منن   العبنند  إلننى  أحننب    اهلل  يكون  وأن  له،  شري   ال  وحده  اهلل

 وضنند أجمعنني ، علننيه  اهلل صننلوات ومحمنند والمسننيح كموسى  المرسلون  هبا  جاء  وكلمة  

 .(2)"تعالى اهلل  يغفره  ال  الذي  الشرك  هو  هذا

 :  األمم على  الشرك  طرو 

 طننرأ   بنن    السننالم،  عليننه  عيسننى  هنبينن    بننه  اهلل  عننثب    الذي  التوحيد  على  النصارى  يستمر    ل 

 ظهننور  بأسننباب  إبلننيس    إليه   ب  ود    ،األنبياء  أتباع    م    قبله   م    على  رأط    ما  عيسى  قوم  على

 أخننر  كمننا  الحينوالصوو    األنبيووا   تعظوويم  يف  الغلووو    األسباب  تل   أه     وم   بينه ؛  باهلل  الشرك

 سننببه، هو هذا أن   وجدنا البشرية  يف  للشرك  طروء    لأو    ع   بنانق    فإذا  ،(3)والسالم  الصالة  عليه

 حصنن و ،(4)قننرون  عشننرة    وتعننالى  سننبحانه  هلل  دي موح  ظل وا    السالم  عليه  آدمالنا   بعد    فإن

 ،وتمنناثيله  وصننوره  الصننالحي ب اهلل سننبحانه وتعننالى إلننى بالتقننرُّ  بذريعننة الشننرك فننيه 

 

 (238/ 11( جامع البيان )1)
 (.30/ 6( اجلواب الصحيح )2)
 .(3029( وابن ماجه )3057( أخرجه النسائي )3)
 .(596/ 2املستدرك على الصحيحني للحاكم )، (275/ 4جامع البيان )ينظر: ( 4)
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 إلننى الصننالحي  يف الغلننو هبنن  وأدى الصننالحي ؛ يف الغلننو بسننبب كانت  الكرى  فإشكاليته 

 كثيننر ابنن  يقننول وتعننالى، سننبحانه اهلل إلننى يقربننوه  أن يف أمنناًل  إلننيه  والتقننرب عبنناد  

 األصنننام  دتبنن  ع    لمننا  تعالى  اهلل  بعثه  إنما  السالم  عليه  فنوح  وبالجملة":  اهلل  رحمه  (هن774)

 رسننول  أول  فكننان  ،للعبنناد  رحمننة  اهلل  فبعثننه،  والكفننر  اللةالض    يف  النا   وشرع  والطواويت،

 يف انتشننر لمننا الفسنناد أن والمقصننود": الحننق موضننع يف وقننال ،(1)"األر  أهنن  إلننى بعننث

 إلننى ينندعو السالم عليه نوحا ورسوله عبده اهلل بعث  فيها  األصنام  ةبعباد  البالء  وع   األر 

 أهنن   إلننى  اهلل  بعثه  رسول  أول  فكان  سواه،  ما  عبادة  ع   وينهى  له،  شري   ال  وحده  اهلل  عبادة

 .(2)"األر 

 انحرفننت كلمننا وتعننالى سننبحانه اهلل توحيد إلى بالدعوة  بعده  م   الرس   تتابعت  وهكذا

 قننال لننه، شننري  ال وحننده اهلل عبننادة وهننو ،عليننه للسير  خلقوا  الذي  المسار  هذا  ع   البشرية

ا}:  تعالى م  ن ا  و  ل  س       أ ر 
ب ل      م       ق 

ول    م  س  ي  إ ال    ر  ي ه    ن وح  ه   ال   أ ن ه   إ ل  ون   أ ن ا إ ال   إ ل  د  بنن  : ]األنبينناء {ف اع 

 مننا  عبادة  وترك    شري   ال  وحده  اهلل  عبادة  إلى  دعاه   أنه  عليه  استنكروا  هود  قوم  فعاد    [،25

ئ ت ن ا}: فقالوا  واآللهة  الطواويت  م   سواه ب د   أ ج  ن ع 
ه   اهلل   ل  د  حنن  ر   و  ذ  ننن  ا و  ان   منن  د   كنن  بنن  ا ي ع  ننن  ا آب اؤ  أ ت ننن   ف 

ا ن ا  ب م  ن ت    إ ن    ت ع د       ك 
ي     م 

اد ق   اهلل  منن   بالعقنناب  تتوعنندنا  أجئتنننا":  أي  [،70:  ]األعننراف  {الصنن 

ا،  بالطاعننة  لننه  وندي   وحده،  اهلل  نعبد  كي  الدي ؛  م   عليه  نح   ما  على  عبننادة  وهنجننر  خالصننً

 .(3)"منها؟!  ونترأ  يعبدوهنا،  آباؤنا  كان  التي  واألصنام  اآللهة

 ربوبيننة  يثبتون  كانوا  فقد  إليه ،  اهلل  أرسله  الذي   إبراهي   قوم  مع  مختلًفا  الحال  يك   ول 

 ذلنن  م  وقصده  واألصنام، بالكواكب  شركه   كان  وإنما  الجملة،  يف  وتعالى  سبحانه  اهلل

 إلننى تقربننا الهياكنن  إلننى بننونيتقر   كننانوا" فهنن  وتعننالى، سننبحانه البنناري إلننى التقننرب هننو

 الهياكنن   بننأن  العتقنناده   تعننالى؛  البنناري  إلننى  تقربا  الروحانيات  إلى  ويتقربون  الروحانيات،

 األحينناء فهنن  أرواحنننا، إلننى أجسننادنا نسننبة الروحانيننات إلننى ونسننبتها الروحانيننات، أبنندان

 كمننا وتحريكننا وتصننريفا تنندبيرا أبننداهنا يف تتصننرف وهنني الروحانيننات، بحينناة الننناطقون

 .(4)"روحه  إلى  تقرب  فقد  شخص  إلى  تقرب  م   أن ش   وال  أبداننا،  يف نتصرف

 اهلل  بربوبيننة  ي ر  مقنن    كننانوا  فقنند  السننالم  عليننه  موسننى  إليه   أرس   الذي   إسرائي   بنو  اوأم  

 

 .(238/ 1البداية والنهاية )( 1)
 .(250/ 1( البداية والنهاية )2)
 .(520/ 12( جامع البيان )3)
 .(107/ 2( امللل والنحل )4)
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 ذه أنق    إن  وما  األص ،  يف  السالم  عليهما  وإسحاق    إبراهي   بيت  م   ه   إذ  وتعالى؛  سبحانه

 آلهننة لهنن     يجعنن   أن منن  موسننى طلبننوا حتى اهلل  دون  م   الربوبية  عىاد    الذي  فرعون  م   اهلل

 عنننه اهلل هنننى  الننذي  الشننرك    عنني   ذلنن   أن  منننه   جهنناًل   وتعننالى؛  سننبحانه  اهلل  إلى  هبا  يتقربون

ى  ي ا}:  فقالوا  منه،  وحذر وسنن  عنن      م  ا  اج  ننن  ا  ل  هننً ا  إ ل  منن  هنن      ك  ة   ل  هنن 
 ابنن  قننال [،138: ]األعننراف {آل 

 عبنناد   يف لهنن  شننبهةً  ذلنن  أثننار   افلهننذ   البقننر،  رو  صنن    علننى  اأصنننامً   يعبدون  وكانوا":  جري 

 الننربُّ   أنننه  فيننه  يعتقنندوا  لنن   اهلل  دون  م   عبدوه  الذي  العج   فإن  وأيًضا  .(1)"ذل   بعد  العج 

 ونيقننر   بمننا علننيه  المننولى احت  ولذل  اهلل؛ دون م  عبدوه وإنما  الرازق،  المال   الخالق

ذ  }:  تعالى  قال  حيث  به ات خ  م    و  ى  ق و  وس       م 
ه    م  د      ب ع 

ي ه     م 
ل  اًل  ح  ج 

ًدا ع  س  ه   ج  ار   ل  و  ا أ لنن     خ  و  ر   ينن 

ه      ال    أ ن ه   ل م  ال    ي ك  يه      و 
د  ب ياًل   ي ه  وه    س  ذ  ان وا  ات خ  ك  ي     و 

ال م   اإلمننام  يقننول  [،148:  ]األعننراف  {ظ 

 أهنن    بمثلننه يضنن ُّ  ال بمننا ضلوا أهن  عنه  -ذكره ج -  يخر":  اهلل  رحمه  (هن310)  الطري

 ال ذلنن ، رومنندب   واألر ، السننموات ملنن  لننه الننذي جاللننه جنن  الننرب أن وذلنن  العقنن ؛

ب ياًل }: وقوله خوار، له جسدا  يكون  أن  يجوز يه    سنن 
د  ال  ي هنن  ه    و  ل م  ا أ ن ه  ال  ي ك  و  : يقننول {أ ل    ي ر 

 يكلمهنن  ال  العجنن   أن  يعبدونننه  حلننيه   منن   اتخننذوه  الننذي  العج   على  عكفوا  الذي   ير  أل 

 لننه  الننذي  رهبنن   صننفة  منن   ذلنن   ولننيس  طريق،  إلى  يرشده   وال:  يقول  !سبيال؟  يهديه   وال

 عنن  وينهنناه  الخيننر، سبي  إلى خلقه ويرشد ورسله، أنبياءه يكل  أنه صفته ب  ا،حق    العبادة

 وكننانوا  إلهننا،  العجنن   اتخننذوا:  أي  {وه  ذ  خنن  ات  }ثننناؤه    جنن   اهلل  يقننول  والردى.  المهال   سبي 

 األلوهننة  وإضننافته   العبادة،  له  م   وير  لعباد    ؛ألنفسه   ظالمي   معبودا  ارب    إياه  باتخاذه 

 .(2)"األلوهة  له  الذي  وير  إلى

 :  أصلي   ع   أكثره آدم  بني  يف  والشرك  ":  اهلل رحمه (هن728)  تيمية  اب   يقول  هذا ويف

 التنني  األسباب  أول  وهذا  هبا،  للترك  تماثيله   وتصوير  الصالحي ،  قبور  تعظي :  أولهما

 اآلدميون...  ابتدع هبا

 .(3)"للكواكب  طالس   لألصنام  يصنعون  فكانوا  الكواكب،  عبادة:  الثاين  والسبب

 : الغلو  بسبب النصار  على  الشرك  طرو 

 والننب علننى الشننرك منننه دخنن  الذي المدخ   نفس  م   النصارى  على  الشرك  دخ   لقد

 

 .(467/ 3( تفسري ابن كثري )1)
 (.وما بعدها 617/ 3آاثر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حييي املعلمي )، وينظر: (117/ 13( جامع البيان )2)
 .(285/ 1املنطقيني )( الرد على 3)
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 التنني  المعجننزات  لأو    يف  اختلفننوا  أهننن   ي الحننواري    أمننر  م   كان  فقد  ،الغلو    باب  وهو  األم ،

 الكلمننة،  دوتجسننُّ   أب    ويننر  م   الدنيا  إلى  ولوجه  وهو  ،وآخرها  السالم  عليه  لعيسى  حصلت

 كننان المسيح أن فرو  ،هاتي  م   واحدة  ك   يف  اوولو  حياته،  آخر  يف  السماء  إلى  صعوده  ث 

 أهننن  إال ،البشننر أحكننام كنن  عليننه تجننري وكانننت ،ويشننرب يأك  ظهرانيه  بي  يعيش  بشًرا

 بتجسنند قضننوا فننإهن  األول أمننا" السالم، عليه المسيح يف اإلله وحلول الكلمة دبتجس    قالوا

 إشننراق الجسنند علننى أشرق: قال م   فمنه   كالم،  دوالتجس    االتحاد  كيفية  يف  وله   الكلمة،

 منن  ومنه  ،الشمع يف النقش انطباع فيه   انطبع:  قال  م   ومنه   ،المشف    الجس   على  النور

 بالناسننوت، الالهننوت تنندرع: قننال منن  ومنننه  ،بالجسننماين الروحنناين ظهننور بننه ظهننر: قننال

 كمنناو  ،(1)"اللننب   والمنناء  المنناء  اللب   ممازجة  المسيح  جسد  الكلمة  مازجت:  قال  م   ومنه 

 سننبحانه اإللننه خصننائص منن  شننيئا المسننيح  علننى  أضننفوا  أن  إلننى  هبنن   وصنن   الغلو  فإن  نرى

 وخننالف منننه  طوينن  تفصنني  علننى اهلل ابنن  كونننهو جسننده يف اهلل حلننول كنندعوى ؛وتعننالى

 .(2)المعنى  هذاحقيقة   يف  أطول

 منن  بننه أتنناه  وبمننا السننالم عليه عيسى به أمره   بما  يلتزموا  ل   النصارى  أن  والحاص 

 ابنن  يقننول البنناحثي ، منن  كثير ذل  أثبت كما  وبالوثنيي   المشركة  باألم   تأثروا  ب   اهلل،  عند

بننوا  النصننارى":  اهلل  رحمننه  (هن728)  تيمية ا رك  دي  األنبينناء دينن  منن : ديننني  منن  دينننً  الموحنن 

 دينن  منن   ابتنندعوه  ممننا  وق س     األنبياء،  به  جاءت  مما  قس     دينه   يف  فصار  المشركي ،  ودي 

 أحنندثوا  بنن   اإلنجينن ،  وال  التننوراة  ال  يت بعننوا  ل   النصارى  وأفعاله ...  أقواله   يف  المشركي 

   هبا  ي بعث  ل   شريعة
 
 أربعنني   لننه  ووضننعوا  (،األمانة)  لقسطنطي   وضعوا  كما  األنبياء،  م   نبي

وهنا  كتاًبا،  لشننرع  مخننالف    كثيننر  شننيء  وفيها  األنبياء،  به  جاءت  ما  بعض  فيها  القواني ،  وي سمُّ

بنندوا الننذي  المشننركي  دينن  منن  كثيننر إلننى وصنناروا األنبينناء، بوا أخننرى آلهننة اهلل مننع ع   وكننذ 

 .(3)"اإلنجي   شريعة به  وي روا  ما  الرس   دي   وتغيير  الشرك  م   دينه  يف  فصار  ،رسله

 المسننلمات  منن   وونندا  ،هانفسنن    النصننرانية  علننى  واتربنن    ممنن   الباحثون  به  اعرتف  ما  وهذا

 ننندري ال: قائله  قال حتى وثنية؛ أصول م   نتتكو    النصرانية  أن  األديان  مقارنة  علماء  عند

 

 .(25/ 2( امللل والنحل )1)
 .(681/ 3إظهار احلق )ينظر: ( 2)
 .(وما بعدها 23/ 5( اجلواب الصحيح )3)
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مت  أم  الرومانية  رتتنص   ه   .(1)النصرانية! ترو 

 نقنند حقنن  يف كثيننري  علمنناء أسننماء الغننرب يف لمعننت": الشننرقاوي محمنند د. يقننول

 اإلسننالمية  والثقافننة  اإلسالمي  بالفكر  االحتكاك  نتيجة    المسيحية  والديانة  المقدسة  األسفار

 يف  وبنناحثوه  الغننرب  علمنناء  هتوجنن    ثنن   ثانيننة...  ناحيننة  منن   أخننرى  عوامنن   وبفعنن   ناحيننة،  م 

 ،والفارسننية  ،والكاراتيننه  ،البابليننة  ،الهنديننة:  القديمننة  الننديانات  دراسننة  إلننى  الحننديث  العصر

 والمكسنننيكية ،سنننكندنافيةواإل ،والرومانينننة ،واليونانينننة ،القديمنننة والمصنننرية ،والصنننينية

 الوثننائق وقننراءة والحفننائر التنقيبننات علننى المؤسسننة بحننوثه  نتننائ  وأذهلننته  .وويرهننا

 عليننه  عيسننى  ديانننة  إلننى  تسننربت  التي  العقائد  أن  -والمستندات  الوثائقب-  فأيقنوا  ،وتحليلها

 والهنديننة  والبابليننة  المصننرية  الشننرقية  الوثنيننات  م   وتفصيال  جملة  مأخوذة  ورسوله  السالم

 وموازنننا   وتحلننيال    بحوثه   مراتث  ونشروا  .والرومانية  ،اليونانية:  والغربية  والفارسية

 .(2)"العلمية  وموسوعا    كتبه  يف

 يف  األديننان  مقارنننة  علنن   قائمننة    قامننت  أن  بعنند  حص   االعرتافات  هذه  لمث   ظهور  وأول

 هننذا كننان وإن البنناحثي ، م  وويره مولر( )ماكس أمثال م  ي المهتم   م  جماعة  مع  باوأور

 ابنن   كلمننة  منن   رأينننا  كما  ضخًما  تراًثا  لنا  وتركوا  ،وإظهاره  بإبداعه  المسلمون  سبق  قد  العل 

 .األئمة  م  وويره  اهلل رحمه (هن728)  تيمية

 )إرنسننت الننديانتي  هنناتي  يف الوثنية األصول ع   بالتنقيب  ونادى  صرخ  م   أوائ   وم 

 التاسننع القننرن يف النصننارى أوسننا  يف كبيننرةً  ضجةً  بحثه نتيجة   إبرازه حي  أثار الذي  رينان(

 التاريخيننة الدراسننات نأ": الضننجة  تل   وأثار  إليه  توص   الذي  بحثه  خالصة  وكان  ،(3)عشر

 ،(4)"الوثنيننة  أسننرار  منن   مقتبس    اإلنجي   يف  أص   له  ليس  ما  ك   أن  تثبت  وأصولها  للمسيحية

 يف  الدينيننة  باألسننرار  يعننرف  مننا  نإ  :قلنا  إذا  نبالغ  ال  ونح ":  قائال  ذل   على  (نايتون)  ويعلق

 .(5)"القديمة  الوثنية  األديان  م   ىمستوًح   المسيحية

 

ندريرره تيتررون ور،اترره، ترةررة:  ررريي ع مرري الرر ين، منشررورا  املعهررد أ( 43األصرروا الوينيررة للمسرريحية )ص: ينظررر: ( 1)
 الدويل للدراسا  اإلنسانية.

وما  22)ص: مد بن طاهر التنري البريويت حمل. حممد الشرتاوي لكتاب: العقائد الوينية يف الداينة النصرانية ( مقدمة د2)
 .بعدها(

 ندريه تيتون ور،اته، ترةة:  ريي ع مي ال ين.أ( 20ألصوا الوينية للمسيحية )ص: ينظر: ا( 3)
 . ريي ع مي ال ينتيتون ور،اته، ترةة: ندريه أ( 20األصوا الوينية للمسيحية )ص:  :نقال عن( 4)
 تيتون ور،اته، ترةة:  ريي ع مي ال ين.ندريه أ( 20( األصوا الوينية للمسيحية )ص: 5)
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 عننند  تكنن   لنن   المسننيحية  نأ":  العال   تاريخ  كتاب  صاحب  يصرح  أيضا  الصدد  هذا  ويف

 .(1)"للحياة  خالصة  وثنية نظرةً   تحته  يخفي  رقيق    ستار  وير  النا   أكثر

 هننذه  أكنند  كومننون(  )فرانننز  األديننان  تنناريخ  يف  صالمتخصنن    البلجيكي  العال   أل ف  وحي 

 مننزي  سننوى ليسننت المسننيحية الديانننة أن وهنني عنهننا، الحننديث بصنندد نحنن  التنني  الحقيقة

 واألديننان  العقائنند  شننتى  منن   قملف    ودي   القديمة،  الوثنية  األديان  م   والهيئة  الصورة  محس  

 تمننت لنن  الوثنيننة اآللهننة أن ليؤكنند الشننمس(؛ تحت جديد )ال: كتابه سمى  هنا  وم   الوثنية؛

 .(2)بعد  م   المسيحية  باس   دعب  ت    بقيت  هي  هي  وإنما  ،بعد

 يف األديننان مقارنننة علنن  تنندريس يف عامننا ثالثنني  منن  أكثننر أمضننى فقنند )نننايتون( أمننا

ة  بصننورة  نننادى  فقنند  ،العلنن   هننذا  رجننال  ألمننع  منن   وهو  ،فرنسا  جامعات  دراسننة  بأهميننة  فجنن 

 أن نسننتطيع  ال  اليننوم  األديننان  لتنناريخ  دراسننتنا  يف  ونحنن ":  الشرقية  والوضعية  الوثنية  األديان

 علينننا ويجننب نننايلزم   إنننه ب  متينة، وأواصر وثيقة صالت    م   والوثنية  المسيحية  بي   ما  رننك  

 وأصنن  واحنند نسننب لهمننا وصننار ،الوثنيننة منن  رتتحنند   هننذه المسننيحية أن كيننف نبنني  أن

  أمننر وهننذا مشننرتك،
 
  منطقنني

 
ا طبيعنني  نفهنن  أن نسننتطيع ال إننننا ...األديننان مننؤرخ لنندى جنند 

 رتطننو   يف  وافننر  قسنن     للوثنيننة  كننان  فقنند  الوثنيننة،  جننذورها  نعننرف  لنن   إذا  الفه   حق    حيتنايمس

 علننى اتننأثيرً  لليهوديننة أن صننح   إذا منظننور وال مباشننر ويننر سنن ق   وهننو ،المسننيحي النندي 

 هانفسنن    اليهوديننة  أن  ننبننه  أن  علينننا  فننإن  المسننيحية؛  للنظرة  اجوهري    اأساًس   وكانت  ،المسيحية

 يف اليهننود كننان عننندما لنفوذهمننا وخضننعت ،وبابنن  فننار  يف الوثنيننة بالتننأثيرات أصننيبت

 لقنند ،-موضننوعنا جننوهر  وهو-  المسيحية  أصاب  امباشرً   اخاص    اتأثيرً   هناك  أن  وير  ،المنفى

 عمننوم يف للوثنيننة كننان وكننذل  المسننيحية، علننى هيمنننة والفارسننية اليونانيننة للوثنيننة كننان

 عتيقننا اخمننرً  يصننبُّ   كم   وكان وهناك، هنا م  هشتات  أ    ل  م  ل    جديد،  دي     فتأل    هكذا  .الشرق

 .(3)"جديدة  رار  ج   يف

 ضننرورة  وهننو  أال  نفسننها؛  النصرانية  لفه   الضرورات  م   ضرورة  هنا  ديؤك    )نايتون(  إن

 هبننا  وامتزجننت  ،اعميقننً   تجننذًرا  فيننه  رتتجننذ  و  النصننرانية  ولجننت  ألهنننا  الوثنية؛  األديان  تعل 

 كمثنن  فمثلننه الحال لهذه مثاًل   نضرب  أن  أردنا  لو  إننا  أصولها،  فه   بدون  فه ت    تكاد  ال  حتى

 

 (.4/330اتريخ العامل، هاملتون )( 1)
 . ريي ع مي ال يناته، ترةة: تيتون ور،ندريه أ( 21األصوا الوينية للمسيحية )ص: ينظر: ( 2)
 . ريي ع مي ال ينتيتون ور،اته، ترةة: ندريه أ( 19( األصوا الوينية للمسيحية )ص: 3)
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 بننتعل   المحنند    يوصنني  كمننا  ،عليننه  عيتفننر    مننا  لفهنن     األصنن    تعلننُّ   ضرورة  ع    يتكل    الذي

 ومصننطلحات، وإطالقننات أحكننام منن  الحننديث كتننب يف ينندور مننا  لمعرفة  الحديث  أصول

 علنن     شننابت  التي  المنطقية  المصطلحات  ليفه   المنطق  تعل   األصولي  على  يجب  أنه  وكما

 الفرع.  فه   على  عي ي    األص   فه  إذ  األصول؛

ر وهذا أكثر  التمازج  هذا  لفه و  مننا إلننى نرجننع دعنننا النصننرانية الديانننة يف الننوثني التجننذُّ

م  الشننديد الننوثني االضننطهاد منن  قننرون ثالثننة": قننال حيننث ذكننره مننا فيننه دل  ينن   كتابننه بننه قنند 

 فعنن   ةرد    فيهننا  كانننت  قننرون  ثالثننة  ة!بخاصنن    الرومنناين  االضطهاد  م   قرون  ثالثة  للمسيحية!

ا  هنال   أن  أبًدا  تعني  تك   ل   لكنها  ،عنيفةً   ةقوي    المسيحية  بنني  المعننال  واضننح   اكبيننرً   تناقضننً

 مختلفننة  الحقيقة  فإن  اتناقًض   هنال   بأن  ديعتق    النا   م   اكثيرً   أن  م   الرو   وعلى  الطرفي !

ا  زرعننت  التنني  البيئة  لتالئ   زراعة  النصرانية  يف  زرعت  التي  العقائد  تل ل  تفسيرهذا  ف  .(1)"جد 

مت  النصرانية  بأن  األديان  مؤرخي  م   جملة  يشهد  حيث  فيها؛ ر  أن  بدل  ترو   الرومننانيي   تنص 

ر  هذاف  الوثنيي ،  .األولى قروهنا  يف  النصرانية حال  عليه  كان  ما  بسبب  هو  الوثني  التجذُّ

 النندي  دمنناء الجديد  الدي   إلى  انتق   روما  المسيحية  فتحت  لما":  (ديورانت  ول)  يقول

 األربنناب منن  يحصننى ال وعنندد العظمننى، األم وعبننادة األعظنن ، الحننر لقب:  القدي   الوثني

 تنندركها  ال  مكننان  كنن   يف  كائنننات  بوجننود  وتمتنناز  النفننو ،  يف  والطمأنينننة  الراحننة  تبننث  التي

 ولدها.  إلى األم دم  ينتق   كما  المسيحية  إلى  انتق   هذا ك   الحوا ،

ة  المحتضرة  اإلمراطورية  وأسلمت م   القويننة،  البابويننة  إلننى  اإلداريننة  والمهننارة  الفننتح  أز 

 الكنيسننة رومبشنن   وحنن    قوتننه، منن  المسننلول السننيف فقده ما سحرها  بقوة  الكلمة  وشحذت

 الدولة.  مح   

 يف  الحينناة  إلى  عاد  اليوناين  العق   أن  ذل   ها؛ت  ت  ثب    ب   الوثنية،  على  تقض  ل   المسيحية  إن

 إلننى الخفيننة اليونانيننة الطقننو  ونقلننت وطقوسننها، الكنيسننة الهننوت يف جدينندة، صننورة

 وأبديننة الحسنناب، ويننوم  المقد ،  الثالو   آراء  مصر  م   وجاءت  الرهيبة،  القدا   طقو 

 الطفنن ، األم عبننادة جنناءت مصننر ومنن  ذاك. أو هننذا يف اإلنسننان وخلننود والعقنناب، الثننواب

 معننال   وطمننس  والالأدريننة،  األفلوطينية  أوجد  الذي  االتصال  ذل   باهلل؛  الصويف  واالتصال

 .(2)"المسيحية  العقيدة

 

 . ريي ع مي ال ينتيتون ور،اته، ترةة: ندريه أ( 19( األصوا الوينية للمسيحية )ص: 1)
 (.11/418( تصة احلضاري )2)



9 
 

 النصرانية: على الدخيلة الوثنيات  من  نماذج

 علننى دخلننت  التنني  الشننركية  األصننول  المالحنن   يالحنن   حتننى  تأمنن    يركب  إلى  نحتاج  ال

 واشننتد   ،المسننيح طبيعننة يف اختلفننوا  أهننن  اننن  بي   أن  سننبق  فقنند  عقائنندها،  منن   كثيننر  يف  النصرانية

ا األولننى المسننيحية الطوائننف بنني  االخننتالف  حننول امتمحننورً  الخننالف جننوهر فكننان ،جنند 

 الرسنن  منننازل منن  أعلننى منزلننةً  لننه أن أم فقنن ، اهلل عننند منن  رسننول أهننو المسننيح شننخص

 االبنن  بمنزلننة  هننو  وهنن   السننالم؟!  عليننه  آدم  لدن  م   جمعاء  البشرية  عرفته   الذي   واألنبياء

ا اهلل  اب   أنه  أو  اهلل،  م     وإلهية؟!  بشرية  طبيعتان فله  مد  الق    صفة  له  حق 

 خلقننه  يوه  والدته  منذ  ظهرت  التي  األولى  المعجزة  إلى  االختالف  هذا  يف  السرُّ   ويعود

 المسننيحية هنني نحلتننه أن يننزع  وكنن    ،بينننه  والنننزاع الخننالف اشننتد   وهكننذا أب، ويننر منن 

 االخننتالف  ذلنن   أن  ويظهننر":  زهننرة  أبو  يقول  السالم،  عليه  المسيح  هبا  جاء  التي  الصحيحة

 منن  الننوثنيي  منن   مختلفة  طوائف  دخلت  أن  بعد  ظهرت  قد  المتنازعة  المتباينة  النح   وتل 

 االتحنناد تننام وير التكوي ، تام وير مزي    المسيحية يف ن  فتكو   والمصريي ،  واليونان  الرومان

 وجعلننه الجدينند، هديننن   يف تفكيننره يف رأثنن   ما األولى عقائده ع  عنده بقي قد وك   واالمتزاج،

 .(1)"يريد أو  ريشع    أن  وير  م   القدي   م   اعتنق  ما  مقتضى  على  يسير

 وويرهننا، القديمننة الهند أديان يف معروفة  ةوثني    ةشركي    عقيدة  المثال  سبي   على  فالتثليث  

 ال دينننه  يف األصننول أصنن  هو الذي التثليث    أن  النصراين  الدي   يف  الناظر  منه  بتعج  ي    ومما

 عنن    تتحنند    لنن   األناجينن ف  عنه!  والمنافحة  االستدالل  ع   فضاًل   األناجي   يف  ذكًرا  له  دنج  

 يف إال ذكننره األناجينن   يف  فلننيس  التقلينن ،  يف  المبالغننة  بنناب  منن   وليس  قلياًل،  إال  التثليث  هذا

 الننذي  بننولس  رسننائ   فهنني  التثليننث  عقينندة  على  فيها  نعثر  التي  النصوص  أكثر  أما  موضعي ،

 المسننار إلننى بننه نزلننت الننذي التوحينندي مسننارها عنن  النصننرانية تحريننف يف هدور   لننه كننان

 عنن   تتحنند   بننولس رسننائ  إصننحاحات منن   إصننحاحات  خمسننة  حننوالي  نجنند  ب   ،الوثني

 .(2)!صراحة  التثليث

 القننرن  حتننى  االنتظننار  علينن   يجننب  أنننه  النصننراين  التاريخ    عب  ت  تت  وأنت  أيضا  تتعجب  وال

 ثنننا إ يسالقنند   لسننان علننى التثليننث عقينندة عنن  صننراحةً  اإلعننالن ليننت    المننيالدي الرابننع

 

 .(122)ص:  ( حماضرا  يف النصرانية1)
 . ريي ع مي ال ينتيتون ور،اته، ترةة: ندريه أ( 43األصوا الوينية للمسيحية )ص: ينظر:  (2)
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 .(1)ن(و)اآلريس  دونالموح    فيها قمع  التي  نيقية  مجمع يف  السكندري

 يف ذكننًرا لننه نجنند ال ثنن  النندي  أصننول منن  أصنناًل  هننذا يكننون أن المريننب منن  ألننيس إذن

 عيسننى  إنجينن   علننى  تحتننوي  بأهنننا  التسننلي   فننر   على  هذا  عنده ؟!  التي  المقدسة  الكتب

 اعرتاهننا! مننا اعرتاهننا أيضننا الكتننب تلنن  أن   رفناع   لو فكيف ،اهلل عند م  عليه  به  نزل  الذي

 التثليث؟! كرةف    جاءت  أي   فم   كذل   األمر  كان  فإذا

 اعتنقننوه مننا يفهمننوا أن أرادوا ،فلسننفية آراء لهنن  فالسننفة   النندي  ذلنن  يف دخنن  وممنن 

 وتفكيرها.  هامنطق    مقتضى  وعلى  ضوئها،  على  اجديدً 

 شننغلوا ألهننن  الرومانية؛ االضطهادات  ة  مد    تظهر  ال  نةً كام    االختالفات  تل   كانت  ولقد

 وال بننندينه  ونيستسنننر   وكنننانوا والكنننوار ، المحننن  واسنننتقبال النننبالء ورد األذى بننندفع

 سننحائب  علننيه   ونزلننت  ناألمننا  رزقننوا  إذا  حتننى  يعلنوهنا،  وال  عقائده   ويخفون  يظهرونه،

 باسنن  قالتعلننُّ  يف إال فقنني مت   يكونننوا لنن  هنن  وإذا الكامنننة، الخالفننات ظهننرت االطمئنننان

 لمننا ولننذا حقيقتننه؛ يف شننيء   علننى فقننوايت   أن ويننر منن  إليننه، باالنتساب  واالستمساك  المسيح

 أمننر  الشننديد  االخننتالف  هننذا  ووجنند  النصننرانية  يف  النندخول    واعتزم  هعطف    قسطنطي   ه ح  من 

   .(2)نيقية  مجمع  بعقد

 شننركية  عقينندة  أنننه  علننى  األدلننة  وإقامننة  التثليننث  فكننرة  وثنية  يف  أكثر    قالتعمُّ   أردنا  ما  وإذا

 وويرهننا،  القديمننة  الهننند  أديننان  يف  معروفة  التثليث  ففكرة    عناء،  كثير  إلى  نحتاج  ال  فإننا  ةوثني  

  المقنند   الثننالو  بفكننرة اآللهننة منن  الهائلننة الكثننرة مننع  هامشكلت    حل ت  الديانات  م   كثيرف

 والتوحينند دالتعنند   فكننرة  بنني   عيجمنن    التثليننث  فإن  دون؛موح    بأهن   للقول  نه م    أولى  كخطوة

 الكهنننة فكننر وص  الميالد قب  التاسع القرن وحوالي": شلبي أحمد د.  يقول  يزعمون،  كما

 إلننه يف اآللهننة  جمعوا  فقد  إليه،  تص   أو  التوحيد  م   تقرب  التي  النتيجة  هذه  إبراز  إلى  الهنود

 إليننه، ويننرده يهلكننه ثنن  يحفظه الذي وهو ذاته، م  العال  أخرج الذي هو إنه :وقالوا  واحد،

 حنناف ،  حيننث  منن   فشنننو  وهننو  د،موجنن    هننو  حيث  م   برهما  فهو  أسماء،  ثالثة  عليه  وأطلقوا

 .(3)"مهل   هو  حيث  م   سيفا  وهو

)الخننالق(،   أوزرد:  يلنني  مننا  علننى  بالتثليننث  يقولون  فه   الميثراوية،  الديانة  نجد  وكذل 

 

 . (122)ص:  أليب زهري حماضرا  يف النصرانية، (554/ 2هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى )ينظر: ( 1)
 .(122)ص:  أليب زهري ( حماضرا  يف النصرانية2)
 .(46اهلند الكربى: اهلندوسية واجلينية والبوذية )صأداين  (3)
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 .(1))المخلص(  ميثرا)المهل (،    أهردمان

 إننننا بنن  الهندية،  األديان  وير  األخرى  األديان  م   جملة  يف  الثالو   اإلله  هذا  مث   ونجد

: الهننند ففي ،العال   حول  القديمة  الوثنية  واألديان  البلدان  مختلف  يف  التثليث  آلهة  على  نعثر

 ،شننمش ،)سنني : باب  ويف ميرتا( ،أناهيتا  ،مزاده  )أهورا:  إيران  ويف  ريامان(،أ  ،فارونا  ،)ميرتا

 ،جونننون ،)جننوبيرت: الرومننان وعننند ،ديننونيزو ( ،هيننرا ،)زيننو : اليونننان ويف ،عشننتار(

 وهننذا  .القديمننة  الوثنيننة  الشننعوب  عننند  المثلثننة  اآللهننة  منن   اجنند    طويلة  الئحة  وهي  .مينيرفا(

 هننذا  يف  قررنننا  كمننا  الوثنيننة  أصننوله  لننه  وإنمننا  ،عنندم  منن   يولنند  لنن   المسننيحي  التثليث  أن  يعني

 .(2)البحث

 ذكننر  منن   شننرقية  مصننادر  عنن   المننأخوذة  الدينيننة  األبحا   كافة  تخلو  ال":  برتشرد  يقول

 إال نسننتطيع ال أننننا القول وخالصة": نايتون يقول، و(3)"الثالثي  التولد  أو  التثليث  أنواع  أحد

 كننان قنند العبننارة هذه نإ :القول م   لنا  بد  ال  كما  ،(اهلل  )اب   لعبارة  الوثني  باألص   نعرتف  أن

 يف بعضننه  دخنن  بنن  ،المسننيحية الديانننة يف الوثنيي   م   الكثير  استقطاب  على  كبير  تأثير  لها

 .(4)"بسببها  الجديد  الدي 

 منن  وويرها  التوراة  تدب ر  م  ":  قال  حي   اهلل  رحمه  (هن728)  تيمية  اب   كلمة  أصدق  وما

 كلهنن ،  األنبينناء  دينن   يننناقض  دينننه   أن  لننه  تبنني    النصارى  م   -السالم  عليه -  األنبياء  كالم

 .(5)"األنبياء  م   أحد    به  ي بع ث  ل   والشرك  واالتحاد  التثليث  م   عليه  ه   ما  وأن

 الصلب والفدا :

 والفننداء  الصننلبننتقنن  للحننديث عنن  عقينندة    الوثنيننة  التثليث  عقيدة  ع   الحديث  وبعد

 بننه جنناء مما  أنه  أم  واألوثان  الشرك  أه   ع   أخذ ا  ه   ،النصرانية  أصول  م   أيًضا  هي  يالت

 السالم؟!  عليه  المسيح

 

 (.42(، حماضرا  يف النصرانية، أبو زهري )ص: 720-693ص: ( ينظر: معامل يف اتريخ اإلنسانية، ويل  )1)
، رسرالة ماجسرتري بقسرم (44-39: )ص،وزيرة احلترييري  ،عررض ونقرد ..قيدي التثليرث جررورها وتطويرهراعينظر:   (2)

 رريي تيترون ور،اتره، ترةرة: ندريه أ( 45األصوا الوينية للمسيحية )ص:  ،ره1422أم القرى عام    العقيدي جبامعة
 .ع مي ال ين

مد بن طاهر التنري البريويت حمل ،: العقائد الوينية يف الداينة النصرانيةنقال عن(،  285خرا،ا  املصريني الوينية )ص:    (3)
 .(55)ص: 

 . ريي ع مي ال ينتيتون ور،اته، ترةة: ندريه أ( 40( األصوا الوينية للمسيحية )ص: 4)
 .(462/ 4( اجلواب الصحيح )5)
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 منتشننرة  وثنيننة  عقيدةً   كانت  الخالص  أج   م   الصلب  فكرة  أن  بساطة  وبك   الجوابو

 السننحر يف الصننليب يسننتخدمون كننانوا  حيننث  وثني،  أصلها  الصليب  وعبادة  المسيحية،  قب 

 هبننا بعجنن  أ   حنني  النندي  إلننى وأدخلوهننا تلقفوهننا أن القساوسننة لبثننت ومننا المسننيحية، قبنن 

 .(1)نوالوثني  األباطرة

 الهننندو   إلننه  (كرشنننا)  أن  نعننرف  أن  األمننرهننذا    تبي   أن  يمك   التي  األمثلة  أقرب  وم 

 د. يقننول المسننألة، يف المسيحية تعتقد كما تماًما للبشرية خالًصا صلًبا مات أنه فيه  يعتقدون

 عقينندة يكننرر إنمننا فإنننه للخطيئننة فننداء المسننيح صننلب عننىاد   عننندما وبننولس": السقار  منقذ

 صننلب أحنندا  اإلنجيليننون نسنن  وقنند طوينن ،  بننزم   المسيح  قب   الوثنيات  تناقلتها  قديمة،

 حتننى  القديمننة،  الوثنيننة  األمنن   عنن   ورد  مننا  صننورة  وعلننى  بننولس،  قرره  ما  نحو  على  المسيح

 أوضننحها  ولعنن   الوثنيننة،  األمنن   عقائنند  منن   منحولةً   قصة  األناجي   يف  الصلب  قصة  أضحت

 قينن   مننا  بي   مقارنة  وويره  فندالي  المؤرخ  نق   بع ...  باب   إله  أسطورة  المسيح  بقصة  اشبهً 

 .(2)"المسيحية  يف  المسيح  ع   قي   وما  المسيحية قب   بع   ع 

 إن":  بقننوله   يصننرحون  الصنندد  هننذا  يف  النصننارى  نجد  أن  المستغرب  م   ليس  وحينئذ

 المننؤرخ يقننول كمننا "المسننيحية يف  الوثنيننة  أدخلوا  الوثنيي   األباطرة  م   تاله  وم   قسطنطي 

 .(3)ميلر  أرنولد

 التنقيننب بعنند العشننري  القننرن يف الغننرب علمنناء  توصنن  ": الشننرقاوي محمنند د. يقننول

 والكلمننة،  )التثليننث،  األساسننية  عقائدها  تاستمد    قد  النصرانية    أن  إلى  والموازنة  والفحص

 منن   وقيامتننه  وصننلبه،  االبنن   اإللننه  ومننوت  والناسننوت،  الالهننوت  أو  حنناد،االت    أو  والتجسد،

 علننى  السننابقة  القديمة  الوثنية  الديانات  م   لخ(إ  والخالص...  والكفارة،  والفداء  األموات،

 بالوثنيننات  هتوتشننب    ،إليننه  اهلل  أوحاهننا  التنني  عيسنن   ديانننة  عنن   تتخل    قد  وبذل   المسيحية،

 .(4)"أخيرا  المسيحيون  الغرب  علماء  أعلنه  ما  هذا  ...وتابعتها

 منن  ؛سننلطان منن  هبا اهلل  أنزل  ما  والمحدثات  البدع  م   جملة    إلى  الغلو  هذا  ه جر    وقد

 

 (.109داين ،ريا )ص:  ؟هل العرراء مرمي حّية( ينظر: 1)
 .(97)ص:  ( هل العهد اجلديد كالم هللا؟2)
 (.152-149: )ص ( خمتصر اتريخ الكنيسة3)
وما  25)ص: مد بن طاهر التنري البريويت حمل( مقدمة د. حممد الشرتاوي لكتاب: العقائد الوينية يف الداينة النصرانية 4)

 .بعدها(
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 عليننه لعيسننى عبنناد   فم "  ،السالم  عليهما  مري   أمه  وعبادة  ،وعبادته  المسيح  إلى  التقرب

ه  السننالم  وتعظننيمه  منننه، جننزء أنننه لننزعمه  ؛تعننالى هلل تكننون عبننادة كنن    يف إينناه إشننراك 

ل ب الننذي للصننليب لمشنناهبتها الصننليب ولصننورة لصننورته  ومنن  زعمننوا. فيمننا عليننه صنن 

ه  تعظيمه   .(1)"هبا  واالستغاثة  صور ا  تعظي     ألم 

 الصننالحي   أو  األنبياء  م   الموتى  بدعاء  أ مر  منه   أحًدا  أن  األنبياء  تاريخ  يف  يحص   ول 

 يف الغلننو هننذا كننان بنن  هبننا، واالستشننفاع تمنناثيله  دعنناء عنن  فضنناًل  هبنن ، واالستشننفاع

 .(2)أسلفنا  كما  البشرية يف  الشرك  أسباب  أه   م  هو  الصالحي 

 مختصننرة  كلمننة  يف  االنحرافننات  هننذه  جملننة  اهلل  رحمننه  (هننن728)  تيمية  اب   لخص  وقد

 رب بأنننه القننول وال باألقنناني ، والقننول التثليننث لكنن  ي سنن     لنن  المسننيح فننإن": فيهننا قننال

 وال  الختننان،  تننرك  وال  المحرمننات،  منن   وويننره  الخنزيننر  اسننتحالل  لكنن   سنن     وال  العالمي ،

ا  ورهباهن   أحباره   اتخاذ  وال  المشرق،  إلى  الصالة  واتخنناذ الشننرك وال اهلل، دون  منن   أربابننً

 وسننؤاله   وويننره   والصننالحي   األنبينناء  منن   والغننائبي   المننوتى  ودعنناء  والصننليب  التماثي 

 لكنن  يسننن ها ولنن  أحنندثتموها، التنني المنكننرات منن  ذلنن  وويننر الرهبانيننة، وال الحننوائ ،

 المسيح.  رس   م   تسلمتموها  التي  السنة  هي  عليه  أنت   ما  وال  المسيح،

 كصننومك  الحننواريي ، بعنند مبتدعننة محدثننة أمننور السننن  منن  عليننه أنننت  مننا عامننة بنن 

 لنن   هننذا  فننإن  والسننبت،  والجمعننة  الخمننيس  يننوم  عيننًدا  واتخاذك   الربيع،  زم   يوًما  خمسي 

 منن   ذلنن   وويننر  والغطننا ،  المننيالد  عينند  وكننذل   الحننواريي ،  منن   أحنند  وال  المسننيح  يسنه

 أعيادك .

: تقولننون فننأنت  قسننطنطي ،  أم  القندقانيننة  الحرانيننة  هيالنننة  ابتدعتننه  إنما  الصليب  عيد  ب 

 المسننيح بعنند وذلنن  عيننًدا، ظهننوره لوقننت وصنننعت الصننليب أظهننرت التنني هنني إهنننا

 سنة.  ثالثمائة  م   بأكثر  المسيح  بعد  قسطنطي  المل   زم  يف  طويلة  بمدة  والحواريي 

 وأظهننرت  موضننع، ويننر يف األنبينناء لنصننوص المخالفننة  األمانة  أحدثت   الزمان  ذل   ويف

 وويننر الصننليب تعظنني   الزمننان  ذلنن   يف  وابتنندعت   يأكلننه،  لنن   منن   وعقوبة  الخنزير  استحالل

 فيهننا وشننريعة، سنننة جعلتموهننا التنني عننندك   التنني  القننواني   كتب  وكذل   بدعك ،  م   ذل 

 المسننيح  عنن   ال  ينقلونننه  ال  بعننده   م   ابتدعه  فيها  مما  وكثير  والحواريي ،  األنبياء  ع   شيء

 

 .(648/ 3( آاثر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حييي املعلمي اليماين )1)
 .(74/ 5اجلواب الصحيح )ينظر: ( 2)
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 ؟!المسننيح عليهننا كننان التنني  والشننريعة  السنننة  علننى  أنك   تدعون  فكيف  الحواريي ،  ع   وال

 .(1)"بي   كذب أنه  والتواتر  باالضطرار  يعل   مما  وهذا

: لنصار ا الكرِم القرآن  نهي  عن الغلو 

ا  عنناماًل   السالم  عليه  المسيح  يف  الغلو  كان  لنا  تبي   كما  ومنن   النصننارى،  ضننالل  يف  رئيسننً

 اهلل قننال الكتنناب، أهنن  فيننه وقننع الننذي الغلننو هننذا  منن   وينننذر  ويحننذر  يؤكنند  القرآن  نجد  هنا

ل وا  ال    ال ك ت اب    أ ه      ي ا}:  تعالى ك     ف ي  ت غ 
ال   د ين  ول وا و  ل ى ت ق    ع 

 
ق   إ ال   اهلل ا ال ح  يح   إ ن م 

س  م  ى ال  يسنن 
 ع 

ي      اب     ر  ول    م  س     ر 
 
ت ه    اهلل م 

ل  ك  ا  و  اه  ق  ي      إ ل ى  أ ل  ر  وح    م  ر  ن ه    و 
آم ن وا  م     ف 

 
اهلل ل ه   بنن  سنن  ر  ال   و  وا و  ولنن  ة   ت ق  ثنن   ث ال 

وا ي ًرا  ان ت ه  ا  ل ك      خ  ه   اهلل    إ ن م  د   إ ل  احنن  ان ه   و  ب ح  ون   أ ن   سنن  ه   ي كنن  د   لنن  لنن  ه   و  ا لنن  ي منن  ات   فنن  او  م  ا السنن  منن  ي و   فنن 

ى  األ  ر     ف  ك     و 
 
اهلل ياًل   بنن  كنن  ت ن ك ف    لنن      (171)  و  يح    ي سنن 

سنن  م  ون    أ ن    ال  ًدا  ي كنن  بنن  ه    ع  ال    ل لنن  ة    و  ئ كنن  ال  م   ال 

ون   بنن  ر  ق  م  منن     ال  ت ن ك ف   و  ه   عنن     ي سنن  تنن  ب اد 
ب ر   ع  ت ك  ي سنن  ه     و  ر  شنن  ي ح  ه   ف س  ينن  ا إ ل  يعننً

م   ،171: ]النسنناء {ج 

172]. 

 يف الحنند   يجنناوزوا ال وأن ،الغلننو منن  بالحننذر هنننا النصننارى يننأمر وتعننالى سننبحانه  فاهلل

 منزلتننه؛ منن  إياه اهلل وأنزله نفسه ع   قاله  ما  وير  عيسى  يف  يقولوا  وال  ،فيه  يفرطوا  وال  ،دينه 

 الغننالون أيهننا- المسننيح منناف الحق؛ غيرب اهلل  على   همن  قول  اهلل  اب   إنه  :عيسى  يف  قوله   فإن

 منن   ويرهننا  دون  مننري ،  ابنن   عيسى  ولكنه  تزعمون،  كما  اهلل  باب   -الكتاب  أه   م   دينه   يف

 أنننه وأكنند ،اإللهيننة صننفات منن   فيننه  يزعمونننه  مننا  عنننه  نفننى  ثنن   ذل .  وير  له  نسب  ال  الخلق،

 ال وأنننه وربوبيتننه،  اهلل  بوحدانية  قوايصد    أن  الكتاب  أه   أمر  ث   ،بالحق  اهلل  أرسله  اهلل  رسول

 الغلننو عنن  النهنني أن شنن  الو ،(2)ثالثننة  ثالننث  :عنننه  يقولوا  أن  ع   وهناه   وتوعده   ،له  ولد

 .أيضا  المسلمي   يشم 

 كقننوله  النصارى عقائد م  جملة  المائدة  سورة  يف  وتعالى  سبحانه  المولى  عر   وقد

د  }:  تعالى  بقوله  عليه   وأنكرها  ثالثة  ثالث  هو  أو  المسيح  هو  اهلل  بأن ق  ر   ل  ف  ي    ك 
ذ  ال وا النن   إ ن   قنن 

و    اهلل   يح    ه 
س  م  ي      اب      ال  ر  ق ال    م  يح    و 

س  م  ائ ي     ب ن ي  ي ا  ال  ر  وا  إ س  ب د  ب ي  اهلل    اع  ب ك      ر  ر  ك    منن      إ ن ه    و  ر   ي شنن 

 
 
د    ب اهلل ق  م    ف  ر  ي ه   اهلل    ح  ل  ة   ع  ننن  اه   ال ج  أ و  منن  ار   و  ا الننن  منن  ي    و 

ال م      ل لظنن 
ار   منن  د   (72) أ ن صنن  قنن  ر   ل  فنن  ي    ك 

ذ   النن 

ال وا ال ث    اهلل    إ ن    ق  ة    ث  ث  ا  ث ال  م       و 
ه    م  ه    إ ال    إ ل  د    إ لنن  احنن  إ ن   و  وا لنن     و  ن ت هنن  ا ي  منن  ون   ع  ولنن  سنن     ي ق  ي م  ي    ل 

ذ   النن 

وا ر  ف  ن ه      ك 
اب    م  ذ  ي     ع 

 [.73 ،72:  ]المائدة  {أ ل 

 

 .(438/ 3( اجلواب الصحيح )1)
 .(وما بعدها 415/ 9جامع البيان ) ينظر:( 2)
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 اختننر   فلمننا: ذكننره تعننالى اهلل يقننول": اهلل رحمننه (هننن310) الطننري اإلمننام قننال

 عبينندي،  منن   مننثله   وعبنند  خلقنني،  منن   لخلننق  وقننالوا  بنني،  أشننركوا  به  ابتليته   بما  وابتليته 

 ويننأمره   توحينندي،  إلننى  ينندعوه   البشننر،  منن   مولننود  وأصننله،  نسبه  معروف  نحوه   وبشر

 ،إلههنن   هننو:  شننيئا  بنني  يشننركوا  أن  عنن   وينهنناه   ورهب ،  ربه  بأين  له   ويقر  وطاعتي،  بعباديت

: لهنن  قننال أنننه مننع مولننودا... وال  والنندا  يكننون  أن  هلل  ينبغنني  وال  بننه،  وكفننرا  بنناهلل  منننه   جهال

 ومننالكك ، مننالكي ،موجننود ك  يخضع وله شيء، ك  يذل له للذي  والتذل   العبادة  اجعلوا

 .(1)"وإياك   خلقني  الذي  وسيدك ،  وسيدي

 ومجنناوز   ه ولننو   بسننبب كانننت وتناقضننا   اختالفننا    أن  وتعننالى  سننبحانه  بي    ث 

 نسننبة منن  وتعننالى سننبحانه اهلل إلننى  واألوبة  بالتوبة  فأمره   ،لألهواء  اتباعه   وبسبب  ه حد  

ال  }: تعننالى قننال  الرحي ،  الغفور  وهو  إليه  السوء ون   أ فنن  ى ي ت وبنن    إ لنن 
 
ون ه   اهلل ر 

ف  ت غ  ي سنن  اهلل   و  ور   و  فنن   و 

ي   
ح  ا  (74)  ر  يح    م 

س  م  ي      اب      ال  ر  ول    إ ال    منن  سنن  د    ر  ت    قنن  لنن       خ 
ه    منن  ب لنن  سنن      ق  ه    الرُّ أ مننُّ ة    و  يق  د  ا  صنن  اننن   ك 

ن   ال  ام    ي أ ك  ي ف    ان ظ ر    الط ع  ه     ن ب ي     ك  ي ات   ل  ون   أ ن ى ان ظ ر   ث     اآل  ف ك  ون   ق     (75) ي ؤ  د  بنن      أ ت ع 
 د ون   منن 

 
 
ا  اهلل ل      ال    م  ا  ل ك      ي م  ر  ال    ض  ًعا و  اهلل   ن ف  و   و  يع   ه 

م  ي    الس 
ل  ع  اب   أ ه     ي ا ق     (76) ال  وا ال   ال ك تنن  لنن   ت غ 

ك      ف ي
ي ر    د ين  ق    و  ال    ال ح  وا  و  اء    ت ت ب ع  و  م    أ ه  لُّوا  ق د    ق و       ض 

ب      م  لُّوا  ق  أ ض  ث يًرا  و  لُّوا  ك  ض  اء    عنن      و  و   سنن 

ب ي     بالتوبننة  وأمننره   الغلننو  عنن   وتعننالى  سننبحانه  المننولى  فنهنناه   [،77-74:  ]المائدة  {الس 

 منه.

 معبودهووا اهلل ِكووون بوو ن إال كمووال  وال سووعادة وال نجوواة لهووا لووي  فووالنف : الخاتمووة

  وحوود   اهلل  بعبووادة  األموور  اإللهيووة  الكتووب  يف  كثوور  ولهووذا  منووه   إليهووا  أحووب  ال  الذي  ومحبوبها

 هووو حيووث وموون وبغيتهووا   مرادهووا  ومنتهى  معبودها  هو  حيث  من  اهلل  إلى  محتاجة  فالنفوس"

 ِكووون  بحيووث  وحوود    اهلل  إال  ِعبوود  ولم  وخالقه   شي   كل  رب  باهلل  آمن  فمن  وخالقها.  ربها

 سوا   ما كل من عند  وأعظم سوا    ما  كل  من  عند   وأخشى  سوا    ما  كل  من  إليه  أحب    اهلل

 الحووب  يف  المخلوقووات  بعوو   وبووين  اهلل  بووين  سووو   موون  بوول  سوووا    مووا  كوول  من  عند   وأرجى

 اهلل  ِرجووو مووا مثوول وِرجووو  اهلل  ِخشووى مووا مثوول وِخشووا  اهلل  ِحووب مووا مثوول ِحبووه بحيووث

 .(2)"اهلل ِغفر  ال  الذي  الشرك  شركم فهو ِدعو   ما  مثل وِدعو 

 وسل .  وصحبه  وآله  ،محمد  نبينا  على اهلل  وصلى

 

 .(وما بعدها 480/ 10( جامع البيان )1)
 وما بعدها(. 33/ 6( اجلواب الصحيح )2)


