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 الخالصـــة :
 

المفهاوم قاا ارتا اط يلاوي  ليباار كبيا  ربا   ذهان ان مفهوم االلوهية مفهوماا  مللااا إ  ال ان اليايااة ان ها ا يتبادر الى اال

االزمنه لالعصور لاالحااثإ لقا طبعته اليضارات بإرتاادايها ليلوي  لنضا  ليتا الم ماك ة ا ا بااقياة قاقماة رلاى التعادياة 

اهمياة  ليتلور الى التف يا لالتفضيل ثم ليصبح اكث  نضجا  للضوحا  حيك دخلا  م حلاة التوحيااإ بال الواحاياة المللااةإ يبا ز

ينالر ه ا الموضوع مك أهمية الايك لرالقته الوثياة بالسياسة لالمجتمعإ خاصة  لانه ال يوجا دللة مك دلر العالما  يم نا  ماك 

يجاهاال دلر الااايك كليااا إ  هميتااه ال اييااة  كياجااة رلحيااة ال انااى لمنسااان رنهاااإ اذ لاام ي ااك هنااا  رلااى مااا  ياا ري  اليضااارا 

 ي راقيإ ال يجمع انساني منظم  ال لراةاه ال طغى رليه ش ل مك اش ار العبادا لااليمان بالاو  الغيبية.االنسانيةإ ينظيما  سياس

ك لك ةمك المهم مع ةة كيفية التمازج بيك االة ار لالتزالج لاالشتااقات اليضارية المهمة لالتي للات استي اد االة ار 

ى آخ إ اضاةة الى اهمية الايك لاالرتااد بوجود ا له مك ةي ي ويك لاالرتاادات لربورها مك حضارا الى اخ   لمك بلا ال

شخصية االنسان لبالتالي ي ثي ها ةي سلوكه االجتماري لالسياسي   لي ثي ط ةي بناء حضاريه لحوارها مع اليضارات 

 االخ  .

ا ةي طبع ش ل الاللة السياسي ك لك ة ن نشوء الاللة الاينية لما نت  رنه  اذ كان  رالقة االنسان باالله حلاة مباش 

لسلوكهاإ ةاا قام  ح بو دينية كبي ا ب سم ال ّب لب م طإ لييادت سلوكيات الالر يجاط الالر االخ   نتيجة له ط العالقة 

المعاااإ اضاةة ل لك كان  ة  ا اليلور ا لهي ةي االنسان اقصى درجات التل ف له ط العالقة لأث  ه ط الف  ا سياسيا إ  ظه  

الملك ا له ال ي يتي م بمصاق  الشعوب لحيايهمإ لتتلور حالة اليلور ا لهي لتتاام مك الملك الى الشعب بل الى االرضإ بل 

 انه ييل ةي االجيار المتعاقبة الى اي  ذلك مك ابعاد ه ا المفهوم المعاا.

ها باو  اللبيعة الى ة  ا التثنيةإ لاص اع ظل  ة  ا االلوهية يت الم ةي الايانات الوضعية ما بيك يعاد االلهة لاريباط

الخي  لالش إ للتا يب الف  ا الى اذهان العامة ةاا يبسل  ه ط االة ار الى مك يمثلها رلى االرض كاو  اللبيعة لالنار 

 لالص اع لاي ها.

وهيه لاليضارا االنسانيه اذ اي  ان ما يلف  االنتباط حاا إ هو ان هنا  يناسبا  ط ديا  م صودا إةي العالقه بيك ة  ا االل

كلما اقت ب  ة  ا االله مك التغ يا لالتوحياإ كلما كان  ه ط اليواض  يزداد رقيا  لييسن  رالقة السللة بالف دإ اذ يتج د ه ط 

رقيها الف  ا مك مناةعهاإ لانانيتهاإ ة ننا اذ نالحظ اليواض  المتلورا نسبيا  كيضارا بابل لمص  كان  يايك ةي ارقى م احل 

بالتف يا لالتفضيل لالواحاية لان كان  اي  مللاةإ لبالع س كلما كان  االلهة متعادا ليشوش مفهومها ما بيك االسالف 

 لقو  اللبيعة ل اليلور ةي الييوانات كلما زادت اليواض  يخلفا  لساق  رالقة االنسان بالسلط لياهورت.

ات السمالية لالتي نادت بالوحاانية المللاة ةي اليهودية لالمسييية استا  لالى حٍا ما مفهوم االلوهية بمجيء الايان

لاالسالمإ للتوثق ليياد طبيعة العالقة بيك االنسان لااللهةإ مع مالحظة يس ب ال ثي  مك االرتاادات لالثنية الى ه ط الايانات 

ا لرادايها االجتمارية الم يبلة ب ريخيا  السمالية مك قبل الشعوب التي ارتنا  ه ط الاينانات مع احتفاضها ببعض لثنيايه

 بالوثنية.

ةتس ب  اة ار اليلولية االلهية الى الايانة الهودية لاة ار االقانيم لالتعاد لالثالوث لالناسوت الى الايانة المسيييةإلي ليه 

ن ه ا الموضوع الخلي  رلى االشخاص لرباديهم لظهور االة ار الت في ية لالم اهب المتل ةة ةي الايانة االسالميةإ اي  ا

رظمته ال يعني ب ي حار مك االحوار اختفاء الغ ض االساسي مك لجود ه ط الايانات لهو الوحاانية المللاة ةما زار الخط 

االلوهي الصييح لاضيا  لضاه يا ةي االسالم لال ي ييسم الجاار ةي ه ا الموضوع يضمك ه ا البيث مبيثيك اساسييكإ 

لر ة  ا االلوهية ةي الايانات الوضعية ةاا ينالر ة  ا االلوهية ةي اليضارا البابلية لالمص ية لالفارسية ينالر المبيث اال

ةاا ينالر ة  ا االلوهيه ةي الايانات السمالية لالمسييية   لالهناية لالصينية لاليابانية لاليونانية لال لمانيةإ أما المبيث الثاني

 لوهية ةي الايانة اليهودية ةي بيث مسال سلفا .لاالسالمإ لذلك لتناللي ة  ا اال

يعتب  ة  ا االلوهية لارتااد االنسان بها مك اقام االة ار التي يناللها العال البش ي بالتف ي  لالتلوي  له ط الف  ا 

ضارا متغي ا لمتبالة بيسب الم ان لالزمان لالبيئة لالوضع االجتماري لالساسي مك بلا آلخ  لمك ديك آلخ  لمك ح

 خ  إ لان ي   البعض انها استا ت بمجيء الايانات السماليةإ ةي حيك ي   البعض االخ  انها ما زال  يستما اة ارا  

م ت ه ط الف  ا لرب  التاري  بم احل يلور هامةإ ي الح  ما بيك التعادية لمرباب لااللهة المتعادا لقا  لمعتااات إ
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 ى انته  الى الواحاية المللاة مع مجيء الايانات السمالية اليهودية لالمسييية لاالسالم.لالوثنويةإ الى التف يا لالتفضيل حت

بال ام مك لجود ه ط الف  ا لبش ل مختلف ةي اليواض  التاريخية اي  اننا نتلمس قبس مك الوحي االلهي ال ي لم 

لصييح بالتوحيا لالاروا لمله الواحا كما ينالع مك اب اهيم )ع( حتى ميما )ص( حيث كان  ه ط الف  ا يعود الى ش لها ا

 جاءت دروا ل لك ثم يعود لتل أ رليها المتغي ات السياسية لاالجتمارية ليسخ ها لتاريم السللة لييصيل المناةع إ

لما كان له ط الف  ا مك رالقة مباش ا باالنسان لادراكه لي ثي ها ةي سلوكه االجتماري لالسياسي ة ننا نالحظ ان هنا  

القة ط دية مهمةإ هي ان ه ط الف  ا يزداد يلورا  للضوحا ليات ب مك ش لها الصييح ةي الواحاية المللاة لالتف يا كلما ر

 ازدادت اليضارا رةعة لرقيا  لي ثي ا  ةي مييلها السياسي.

)اخنايون( حيث ةن اها لاضية بمعناها الواحاي ةي اليضارا البابلية لالمص يةإ ةي الج رظمتها ةي ياري  الف رون 

اقت ب  مك الواحاية المللاةإ بينما نجاها ينزع الى التف يا لالتفضيل كما ةي اليضارا الفارسية لةي الايانة المجوسية 

 لص ارها بيك الخي  لالش  حيث االرتااد الثنوي.

ا بيك السلو  االجتماري لنجاها سادرا ةي التعادية كما ةي اليضارا الهناية لال لمانية لاليونانيةإ لنجاها يت الم م

 لربادا االسالف لاالموات كما ةي الايانات الصينية ل اليابانية.

بال ام مك ان الايانات السمالية مجتمعة كان  قا حسم  الجار الااقم حور مفهوم االلوهية لمعناط لحادت العالقة بيك  

حاانية مللاة ةي الايانة االسالمية التي حادت ه ا المفهوم االنسان لااللهة اي  اننا نجا ه ا المفهوم اشاط لضوحا  لثبايا  لل

 لارلته معانيه الياياة لالواضية بش ل ال ي قى اليه الشك ال الغموض  طالقا .

ان لمفهوم ا لوهية لرالقة االنسان باالله لنظ يه له ا االله سواء كان م قيا  ةي الايانات الوضعية ال ميسوسا  لماركا  

لسمالية ي ثي  كبي  رلى السلو  االجتماري لالسياسي لإلنسان لرالقته بالسللةإ لي ثي  كبي  رلى السلو  ةي الايانات ا

السياسي للف د لالاللهإ مثال إ ان االنسان ال ي يجا نفسه مااسا  ل م انا  لليلور ا لهي هو لشعبه لارضه يؤسس ةي سلوكه 

نية لبالتالي دللتهإ ةهو ينظ  بتعالي لاي ية لبي ر الى االنسان اآلخ  لالاللة ام ا  آليها  مااسا  هو لمؤسسته السياسية لالاي

 االخ  إ لمك هنا يتياد طبيعة السلو  االنساني السياسي لاالجتماري يبعا  لنظ يه لمفهومه لعالقة االنسان باالله .

 

Abstract 
 

   The concept of divinity underwent different dramatic stages of change, transformation 

,development and considering the importance of religion and its solid relevance to politics and 

society especially  that there exists no nation in the whole world capable of ignoring the overall 

impact of religion for its subjective importance as a spiritual inevitable need for mankind, since 

there has never been, along the history of civilization, a refined political organization nor a 

systematic human assembly unless it was associated with or predominated by an image of 

worship and faith in supernatural powers. 

    Accordingly, this study deals with the concept of divinity . What draws our attention in 

observing the concept of divinity in different civilizations was that this concept approaches the 

notion of oneness and monotheism. As these civilizations advanced , the relationship between 

the authority and the individual improved ,for this relationship is deprived from its benefits; and 

on the other hand ,whenever the ideology of divinity was inclined to polytheism , it' true 

meaning was distracted between the ancestors and natural powers leading to deterioration of 

civilization and the decline of the relationship between man and authority. 

   The concept of divinity settled with the emergence of heavenly religions which called for 

absolute oneness of God in Judaism, Christianity and Islam for the consolidation and 

identification of this concept; furthermore , the relation between man and God was clarified with 

the notice of the penetration of many pagan beliefs into the heavenly religions by the nations 

which embraced these religions but at the same time they  maintained  some of their idolatrous  

ideologies and social habits that are historically connected with paganism ; thereby the doctrines 

of divine immanentism slipped into Jewry while the beliefs of hypostasis , polytheism, trinity 

and humanity infiltrated into Christianity ; in addition to the idolization  and worship of 

individuals ;also the surfacing of expiatory ideas and doctrines along with the extremist 

doctrines in the Islamic religion.   

     Nevertheless, the Islamic religion ,in general, is decisive in this matter considering the 

specific evident and comprehensive perspective it lays out towards absolute monotheism of the 

concept of divinity 
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 -المقدمة :
لى االذهان ان مفهوم االلوهية مفهوما  مللاا إ  ال ان الياياة ان ه ا المفهوم قا ارت اط يلوي  ليبار كبي  رب  قا يتبادر ا

االزمنه لالعصور لاالحااثإ لقا طبعته اليضارات بإرتاادايها ليلوي  لنض  ليت الم مك ة  ا بااقية قاقمة رلى التعادية 

ث  نضجا  للضوحا  حيك دخل  م حلة التوحياإ بل الواحاية المللاةإ يب ز اهمية ينالر ليتلور الى التف يا لالتفضيل ثم ليصبح اك

ه ا الموضوع مك أهمية الايك لرالقته الوثياة بالسياسة لالمجتمعإ خاصة  لانه ال يوجا دللة مك دلر العالم  يم ن  مك يجاهل 

رنهاإ اذ لم ي ك هنا  رلى ما  ي ري  اليضارا االنسانيةإ ينظيما  دلر الايك كليا إ  هميته ال ايية  كياجة رلحية ال انى لمنسان 

 سياسي راقيإ ال يجمع انساني منظم  ال لراةاه ال طغى رليه ش ل مك اش ار العبادا لااليمان بالاو  الغيبية.

ت استي اد االة ار ك لك ةمك المهم مع ةة كيفية التمازج بيك االة ار لالتزالج لاالشتااقات اليضارية المهمة لالتي للا

لاالرتاادات لربورها مك حضارا الى اخ   لمك بلا الى آخ إ اضاةة الى اهمية الايك لاالرتااد بوجود ا له مك ةي ي ويك 

 شخصية االنسان لبالتالي ي ثي ها ةي سلوكه االجتماري لالسياسي   لي ثي ط ةي بناء حضاريه لحوارها مع اليضارات االخ  .

لاللة الاينية لما نت  رنه  اذ كان  رالقة االنسان باالله حلاة مباش ا ةي طبع ش ل الاللة السياسي ك لك ة ن نشوء ا

لسلوكهاإ ةاا قام  ح بو دينية كبي ا ب سم ال ّب لب م طإ لييادت سلوكيات الالر يجاط الالر االخ   نتيجة له ط العالقة المعاااإ 

نسان اقصى درجات التل ف له ط العالقة لأث  ه ط الف  ا سياسيا إ  ظه  الملك ا له اضاةة ل لك كان  ة  ا اليلور ا لهي ةي اال

ال ي يتي م بمصاق  الشعوب لحيايهمإ لتتلور حالة اليلور ا لهي لتتاام مك الملك الى الشعب بل الى االرضإ بل انه ييل ةي 

 االجيار المتعاقبة الى اي  ذلك مك ابعاد ه ا المفهوم المعاا.

  ا االلوهية يت الم ةي الايانات الوضعية ما بيك يعاد االلهة لاريباطها باو  اللبيعة الى ة  ا التثنيةإ لاص اع ظل  ة

الخي  لالش إ للتا يب الف  ا الى اذهان العامة ةاا يبسل  ه ط االة ار الى مك يمثلها رلى االرض كاو  اللبيعة لالنار لالص اع 

 لاي ها.

ط حاا إ هو ان هنا  يناسبا  ط ديا  م صودا إةي العالقه بيك ة  ا االلوهيه لاليضارا االنسانيه اذ كلما اي  ان ما يلف  االنتبا

اقت ب  ة  ا االله مك التغ يا لالتوحياإ كلما كان  ه ط اليواض  يزداد رقيا  لييسن  رالقة السللة بالف دإ اذ يتج د ه ط الف  ا 

اليواض  المتلورا نسبيا  كيضارا بابل لمص  كان  يايك ةي ارقى م احل رقيها بالتف يا  مك مناةعهاإ لانانيتهاإ ة ننا اذ نالحظ

لالتفضيل لالواحاية لان كان  اي  مللاةإ لبالع س كلما كان  االلهة متعادا ليشوش مفهومها ما بيك االسالف لقو  اللبيعة ل 

 نسان بالسلط لياهورت.اليلور ةي الييوانات كلما زادت اليواض  يخلفا  لساق  رالقة اال

استا  لالى حٍا ما مفهوم االلوهية بمجيء الايانات السمالية لالتي نادت بالوحاانية المللاة ةي اليهودية لالمسييية لاالسالمإ 

ة مك للتوثق ليياد طبيعة العالقة بيك االنسان لااللهةإ مع مالحظة يس ب ال ثي  مك االرتاادات لالثنية الى ه ط الايانات السمالي

 قبل الشعوب التي ارتنا  ه ط الاينانات مع احتفاضها ببعض لثنيايها لرادايها االجتمارية الم يبلة ب ريخيا  بالوثنية.

ةتس ب  اة ار اليلولية االلهية الى الايانة الهودية لاة ار االقانيم لالتعاد لالثالوث لالناسوت الى الايانة المسيييةإلي ليه 

ور االة ار الت في ية لالم اهب المتل ةة ةي الايانة االسالميةإ اي  ان ه ا الموضوع الخلي  رلى االشخاص لرباديهم لظه

رظمته ال يعني ب ي حار مك االحوار اختفاء الغ ض االساسي مك لجود ه ط الايانات لهو الوحاانية المللاة ةما زار الخط 

اار ةي ه ا الموضوع يضمك ه ا البيث مبيثيك اساسييكإ ينالر االلوهي الصييح لاضيا  لضاه يا ةي االسالم لال ي ييسم الج

المبيث االلر ة  ا االلوهية ةي الايانات الوضعية ةاا ينالر ة  ا االلوهية ةي اليضارا البابلية لالمص ية لالفارسية لالهناية 

وهيه ةي الايانات السمالية لالمسييية لاالسالمإ ةاا ينالر ة  ا االل  لالصينية لاليابانية لاليونانية لال لمانيةإ أما المبيث الثاني

 لذلك لتناللي ة  ا االلوهية ةي الايانة اليهودية ةي بيث مسال سلفا .

 

  -المبحث األول :

 " األلوهيه في الديانات الوضعيه "

 أوالً : األلوهيه في الحضارة البابلية :
لاالس الاللة البابلية كان لها كهانات متعادا رلى حسب اليواض  

(1)
إ ل الايك ةيها خاضعا  للتاثي ات السياسية بالارجة 

االللى ل يمثل درجة راليه مك التعليمات لااللتزامات االخالقية ل له رنا الع اقييك الم ان االلر ةي حيايهم العامه لالخاصة
(4)

إ  

لهه ليفضلونها رلى االخ   اي انهم كانو يؤمنون يتميز الايانة البابلية بتعاد االلهة لل نهم ةي الوق  نفسه كانوا يف دلن بعض اال

بف  ا التف يا المباأ التوحيا لالتف يا هو يخصيص اله ال جملة آلهه بالتعظيم لالعبادا دلن ي   االلهه االخ   . اما التوحيا ةهو 

االرتااد باله لاحا لقصاط لحاط باللارة لالعبادا
(3)

الاو  المستماا مك السماء يمثلها  . لااللهه ةي بابل هي قو  اللبيعة لاهمها

االله )آنو( رلى رأس االلهه البابلية ليمثل اصل السللة ةي ال ون
(2)

ليمثل  . لالاو  المستماا مك الجو لالهواء ليمثلها االله )انليل(

الله )آن ي( اي سيا بالسللة .لالاو  المستماا مك االرض حيث شخص  بهيئة آلهه متعاد لدري با الاوا المنف ا لي يي بعا )آنو(

االرض للصف بالي مة لالاهاء لقوا الخلق معا  هي مك صفات الماء
(2)

. للالله )آنو( ابنه هي االلهه )رشتار(
(2)

إ ل) نليل(  

يتنالب السلله مع ابيه  لهو االخ  ابك هو اله الام  )سك(
(7)

. أما )ان ي( ثالث الثالوث ةهو خالق االنسان مك الليك لالماء لنف   

ةيه نسمة اليياا رناما استنجا به االله)م دلخ( ةي رملية خلق االنسان االلر ل )م دلخ( هو ابك )ان ي( ال )أيا( لرث رك ابيه 

 العلم لالسي  ليتلو )م دلخ( ال قى لالتعالي 

لآللهه لي كز ةيه كل صفات اآللهه لكلمته يخلق الخلق ليميوهم
(8)

ه )ننجار( . لهنا  االله الام  لهو )سك( لله زلج

لانتش ت رباديه ةي بالد الشام لالجزي ط )
9)
. لاالله الشمس )شمس( لسماط السوم يون )آليو( اي الضوء لالنور لدروط )بيار(  
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اي النيّ  لهو اله الضوء لالعار لاليق لالش اقع لاملى رلى حمورابي ش اقعه لالااضي االرظم لسيا ال هانه لالع اةه . اما 

لاحيانا  جاءت ابنة االله الام  )سيك ال سك( هي ذك  ةي الصبام ميارب لدموي لانثى ةي المساء ي رى اليب إ )رشتار( ابنة آنو 

هي ربة هلو  يسعى لل ط لاالاواء لمثلوها بالزه ط
(11)

. لامتات رباديها الى االا يق لسمي  )اة لدي ( رنا ال لمان لسمي  

لسماها االشوريون لالساميون )رشتار لرشتارلت لرشت لي ( )ةينوس( لسماها السوم يون )اينانا( ال )انني(
(11)

لهنا  الهه  

كثي ط ياور العااد : يصل ارباب بابل الى اربعة آالف رب إ لها انااد مك الشياطيك لالعفاري  لقا يخيلها البابليون ك نها   اخ  

مشيخة قبيله يتجمع كل سنه لم دلخ ام ها االخي 
(14)

ية االله لكان يااسه بش ل كبي  ليعي ان رليه اللاره . لآمك البابلي بخش 

حياا   –انا ال ي اخشى معبودايي العظيمه  -لالعبادط لياايم الا ابيك . ياور الملك البابلي اشور بعا ان رسم معابا اآللهه "امنيوني 

اما  طويله لس لر قلب "اييمتا 
(13)

 . 

ف الوحاانيه إرظم  االله )آنو( ثم حل )م دلخ( ميله ل اتصب لظاقفه ةي بابل يايك بالوثنية ي خ  بمباأ التف يا للم يع 

زمك االشورييون لقا آمك البابليون بالاو  ةوق اللبيعه لان له ط الاو  رالقه باالنسان رليه ان يسعى مك خاللها إ كما طغ  

ء لالف   لال أي لالعاطفه لالزلاج لالعشق صفة التشبيه رلى االلهه ةاا ر ة  بصفات البش  ال لحيه لالماديه كالصور لاالرضا

لاالنجاب لا كل لالش ب لس نى المعابا كالبش  راا يمتعها بالخلود لاللاقات لالمعجزط
(12)

. كما ان ه ط االلهه لم ي ك خي ط  

لانما كان بعضها ش ي ا  مام  لبعضها متالب يارط خي  لاخ   ش  مثل )رشتار(
(12)

 . 

 

 الحضارة المصرية : االلوهيه في -ثانياً :
م كان المص يون اكث  االمم الاايمه يعباا  ليمس ا  بالايك ليعاليمه حتى ان الايك كان رامال  ةعاال  ةي كل نشاطايهم اليياييه لارماله

اليوميه
(12)

الجمله  .لال يع ف شعب بلغ ةي التاو  درجتهم ةيها ة ن صورهم بجملتها يمثل اناسا  يصلون امام ال ب إ لكتبهم رلى 

اسفار ربادط لينسك
(17)

. يتميز الايانه المص يه بم لرها بجميع اطوار االرتااد لبالن استثناء ةاا شار  ةي مص  اللواطم  

لشار  ةيها راياا االرلام لآمن  بالبعث لالثواب لالعااب بعا الموت إ لرم  ربادا المويى لاالسالف إ لظواه  اللبيعه 

مل هم الزريس لالييوانات المااسه لربالا
(18)

. اي  ان يعاد العبادات لااللهه ه ا يستثنى منه رها "اخنايون" ال ي ثار رلى  

التعاد لال ث ط لدرا لعبادا اله لاحا
(19)

. االلهه المص يه ي جع ةي اصلها لمجملها الى قو  اللبيعه حيث جسمو لشخصوا ه ط  

تشبيه أي انها كالبش  مك ناحية الصفات ال لحيه لالجسميه لل نها ارلى الاو  لربالها رلى هيئة آلهه لاهم ما يتصف به صفة ال

لاسمى مك االنسان لبيايها الاارط لمصي  ال ون لاللبيعه لاالنسان كما انها يتصف بالخلود بوجه رام
(41)

 -. ليم ك ياسيمها الى : 

اله الشمس )رع ال را( لهو )آيوم( ل )خف ع( -: القوى المستمده من الشمس -0
(21)

لهو رأس االلهه رناهم لهو الخالق الميسك  

العليم ال اقك من  الباء له ام أط لابك ر ياان
(22)

. لقبلهم كان مزدلج اللبيعه ةتولالا منه
(23)

إ لكان المص يون يتعبالن به ا  

الب إ االم إ االبك( ب سم يختلف التثليث ال ي يختلف اسماؤط لان اييات مسميايه ة ان اهل كل اقليم يسمي كال  مك االلهه الثالثه )ا

لابنهما ايمويس( ةي منفيس لةي أبيالس سمو التثليث )الزي يس إ آي يس إ لهورس( لةي ثيبه  –سيخ   –رك االخ  ةهي )ةتام 

)رمون إ موت إ شونس( لاخ  اهل كل اقليم ارباب االقاليم االخ   يشتاون مك كل رب يثليث رباب أخ   ه  ا يعاد االرباب 

ط الايكليشو
(42)

 . 

اله االرض :جيب" )ةتام( لهو االله الخالق حسب الهوت الخلياه الخاص لماينة )منفيس( اما  القوى ألمستمده من األرض : -0

)جيب( ةاا لرد ةي االداب الاينيه ان الغله ينمو رلى اضالره
(42)

الاايمه ةهو ربارط  . لللخصب ش ن اليستغ ب ةي ديانه مص  

لى االرض إ لاا ب ما يخيله المص يون رك اله الخصب هو ان العالم كله مك الماءطف  رليه بيضه رظيمه رك أم اط ينيني ر

خ ج منها رب الشمس لللا له الالدا  يولو شؤلن ال ون
(42)

 . 

اللهه ة ان ايخ  المص يون مك بعض الييوانات آلهه لهم اي  انها كان  ةي بااية االم  رمزا  ل القوى المستمده من الحيوان : -0

ل ل اله رمز خاص به إ ةي مز لالله )يوت( ب أس ال بش ل )ةتام( ب أس رجل لل ل ماينه اله لرمزط المااس اليااس ةي اي ها 

مك المان اي  ان ة  ا ياايس الييوانات ك مز س ت بيك العامه ةلم يعبا رلى انه رمز لاللهه بل انه االلهه نفسها لب لك صار 

لليس رمزا  لها رناهم ةي صف االلهه
(47)

 . 

ثم اريا  راياا المص ييك ةي يآليه الييوانات لرباديها ةآنتالوا مك اختصاص حيوان مك آحاد نوره بالعبادط بيلور االله  ةيه الى 

ربادا النوع كله 
(48)

 . 

ليس ادر رلى ذلك مك نفوذ رلم ان الف   الايني المص ي الاايم كان يؤمك بالتف يا ال باالله االرظم رام ايمانهم بآلهه متعادط ل

االله )أمون( ةي ارلام كان  ي ة ف ةوق البيار إ ةخلق كل شئ ةي ه ا ال ون بعا نفوذط ةي االرلام لنزط المص يون االله 

)أمون( رك الخل  للصفوط ب نه رالم ب ل شئ لهو ةي ااية ال مار اليشمله الزمان لاليييله الم ان لخلق السمالات لاالرض 

 -رلى م  الزمك–المص يون يعتاالن بانف اد اله ةي خلق ال ون ليبالا ان ال هنه قا لعبوا لاه احا إ يوحي ه ط الصفات ان للم يخ

دلر رقيسي ةي ضياع ة  ا التوحيا لثبتوا معتاا االلهه المتعادط ةي اذهان الناس
(49)

 . 

لتوحيا االلهي ال مهات للاروط الى التوحيا التي باأها كما ان ة  ا التف يا ل)االله االرظم( قا يلورت ةي مص  الى راياا ا

 قإم ارظم ملو  االس ط التاسعه رش  ال ي انش  حفياط1372الف رون "أمينوةيس" رام 

)امينوةيس ال ابع( )امنو حتب ال ابع لهو اخنايون( 
(31*)

إ رلى ربادا اله لاحا لجاه  بالوحاط الف رونيه االللى لناد  بالغاء  

متعادط لربادا )آيون لحاط..( أي الاو  ال امنه خلف ق ص الشمسااللهه ال
(31)

. يعتاا بعض ال تاب ان ربادا التوحيا لم يصل الى  

ماهي رليه مك ربادا آيون  ال بعا الم لر بالم حله التمهيايه مك ربادا منف لرع لايوم لآمون لان يف يا آمون ليوليه السلله 

ة )آيون( ال اقيهالعليا قا مها لالرتااد بوحااني
(34)

إ اي  ان البعض االخ  ياري ان االرتااد التوحياي كان قا يس ب مك قباقل  

)اله سوس الع بيه( التي ح م  مص  زهاء ق نيك قبل )رها اخنايون(* مباش ا  حيث كان اله سوس رلى ايصار بالمايانيك ال يك 
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هب البعض الى ان العب انييك الموجودلن ةي مص  كانوا ياينون بايانة كانوا يع ةون الايانه التوحيايه )كما جاء ةي التوراا( لذ

اخنايون )التي نش  رليها موسى ةي ما بعا( 
(33)

إ مما يؤكا ذلك  ن العااد يورد ماارنه بيك صلوات اخنايون )لالمزمور ال ابع بعا  

لمعاني بينهما ايفاقا  ال ينسب الى يوارد الخواط  المئه (**ةي مزامي  دالد كان قا لجاها هن ي ب ستا لآرث  ليجار حيث ايفا  ا

لللمصادةات
(32)

إ اي  انه مك المنلاي ان ي ون العاياط االخنايونيه كان  قا لجات لها يسلسال  زمنيا  لة  يا  اثم  رنها لذهنيه  

خارجي ال داخلي اسبغ رليها  م ت ب ل م احل االرتااد لتصل الى ه ا ال قي الايني لال مانع ان ي ون قا يعززت ب اةا يوحياي

الت جيح لاكا صيتها لجعلها منلايه لمابوله ذلك ان الايانه التوحيايه المص يه ال يخلو مك ي ثي  الهي إ ةاا هاج  )ادريس ع( 

الى مص  لاب اهيم الخليل )ع( ليوسف )ع( مما مها لظهور )موسى )ع(( اي ان ارض مص  لم يخلو يوما  مك ال ساله التوحيايه 

للم يغادرها قبسات الوحي االلهي اباا  
(32)

.الغى اخنايون جميع االرباب لاروانهم لدرا لعبادا )آيون( دلن سواط ةاا كان  الشمس  

رمزا  ميسوسا  لالله الواحا االحا المتف د بالخلق لاالرض لالسماء
(32)

إ لان هنا  قارط يسود العالم ليسي  امورط لان ه ط الاارط  

  ك يشخيصها لال ييايا هيئه لها لان اياديهامستت ط إ لاليم

                      

رام لهو راش  ة ارنة االس ط الثامنه  17ق.م هو امنيويب ال ابع ح م مص   1332ق.م   1384:  الفرعون اخناتون)*(

 رش إحالر يوحيا الهة مص .شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط .

: لهو احا المزامي  الااللدية ةي العها الاايم يتياث رك امور اليياا ل العبادا لالعالقة بيك ال جل  المئةالمزمور الرابع بعد  )**(

 .  1993إ 1لالم أا لللالع انظ  العها الاايم ةي ال تاب المااس إ جمعية ال تاب المااس ةي لبنان إ ط

ةتهب العالم كل شئ العاياط ذات االةضار لالمنك يمتا مك سماقها لمك خلف ق ص الشمس 
(37)

. كما ان ه ا االله الواحا رالميإ  

بله ةلم يعا اله مص  لحاها بل هو  له الانيا باس ها لك لك لم يعا الملك  لها  يعبا الن اخنايون لم ياِع االلوهيه مثلما كان الف ارنه ق

ذرط مك ه ط الخ اةات ةي صلب ه ط الايانه ةاا ح م  لمك بعاط يارون ب نهم آلههإ لةي ارااب نش  الايانه الجاياط مباش ا  لم يبق

اخنايون رلى الفنانيك ان ي سموا صورا آليون إ الن االله اليق ةي ارتاادط الصورط له ةهو الي   لال يلمس لهو موجود دلما ةي 

كل زمان لم ان
(38)

حاانية هللا لان يمثل با ص .ل يعتاا بعض ال تاب انه رلى ال ام مك ال قي الايني االخنايوني ةي ادراكه لو 

 -كا–)را أل رع( ال ي كان اله يعنى بالموت لضلوا يهابون ق ينة االنسان ال لم  –الشمس اال ان المص يون ضلوا يعبالن 

لضلوا يمجالن المويى ليولونهم ررايه ااية ةي المبالغه يصل الى درجة العبادط لب لك ي   بعض ال تابإ ان المص ييك لم 

( اي ان لحاانية اخنايون لم يصل الى التج يا المللق لالتوحيا الخاص ال ي هو طابع 39عبادط التعاديه لالوثنيه اباا  .)يغادرلا ال

 الايانات السماليه 

بل ظل  م يبله ب وكب الشمس 
(21)

إ كما انها كان  ر ضه للتباالت السياسيه لاالحااث إ اي  انها رلى العموم كان  آلهه خي ط  

سان بفعل الخي  ليثيب رليه لينهاط رك ةعل الش  ليعاقب رليه لهنا  يوم يياسب ةيه الميسك ليعاقب المسيءي م  االن
(21)

 . 

 

 األلوهيه في الحضارة الفارسية : -ثالثاً :

الهنايه  يعتب  الايانه الفارسيه مك أهم التواري  الاينيه ةي االمم االسيويه لذلك بسبب ي ابلها لاقتباسها لارلاقها للايانات

لاللورانيه لالبابليه لاليونانيه لمازار الى اليوم مليوظا  االيصار بيك ي ري  الف س لياري  اليهود لالمسيييك لربما حتى 

المسلميك 
(24)

. ليصنف الايانات الفارسيه لالم اهب المتف ره رنها رلى انها يي  م هب الثنويه ال االثنينيه لبالد ةارس هي بالد 

هةلسفة الثنوي
(23)

لالتي سنايي رلى ش حها إ ياور الشه ستاني ةي الملل لالنيل "ان ه ط الثنويه الزم سمات الم اهب المجوسيه 

النها يظه ةي كل م هب بال استثناء "
(22 )

 .لاكث  الم اهب ارتااال  إ م هب زرادش * ال ي قار بوجود اله لاحا ح يم .

                       

ق.م لاشه  كتبه )أة ( لهو مصار معتااط ك لك كتابه )االيستا ( لش حه ةيما بعا ةي كتاب اخ  هو  283  221: )*(زرادشت

    البادزناط إلش م رلماء الزرادشتيه كتب زرادش  ةي مالن اسموط)يازدط (

 

لش  لالفساد اال اث  خالق لمباع الش يك له لالنا له لالمثيل له لهو ةوق الخي  لالش  لالينسب اله اال الخي  لالصالم لما ا 

امتزاج النور بالظلمه إ لما النور لالظلمه االمباأن حادثان لضاان مخلوقان إ ةالنور صفه لالله الواحا الي يم إ لالظالم صفة 

ع المادط الفانيه إ لامتزاج النور بالظلمه خلق موجودات ه ا العالم لحصل ةي ي اكيبه المختلفه .. لحاث  الصور لااللوان لاالنوا

مك ه ا الت كي)
22)
  . 

ان   زرادش  ةي جايا ديانته بعنف لشاط الوثنيه المتمثله ةي يعاد االلهه لربادا االصنام لدرا الى االيمان باله لاحا 

"أهورامزدا"
(22)

أل "ألر مزد" 
(27)

لقا لصفه بارلع ما يع ةه الناس ةي زمانه مك صفات التنزيه "ةهو قايم إ ازلي إ مج د مك  

شواقب الماديه إ منزط رك كل ادران الناص إ لم يلا للك يموت لهو رلم االرلام إ يَ   لال ينظ  لال ياركه ريك أل جميع ال

بص  لهو موجود ةي كل م ان لل نه ال يُ   ةي اي م ان لهو يعلم الياض  لالمستابل ليعلم الغيب ليار  دخاقل النفوس لهو 

معيك لالمعيك له لراري الفا اء لاالانياء رلى حا سواء لهو مف ج الهموم لمانع قاي  رلى كل شيء لاليسمو رليه شئ قط لهو 

الض  رك الناس لان اقو  ليشع لن بضعفهم امامه إ لهو الاوط اي  المنظورط التي يتللع رليها الناس لتشا مك ازرهم لياوي مك 

نفوسهم
(28)

 .
 

سم المللق )أهورامزدا( هو ارت اف لاضح بالي مه االلهيه لاللهجه ان ة  ا االله ةي الزرادشتيه يش ل العنص  الم كزي إ لاال

المشادط ةي ال الم رلى ال لم اكث  منها رلى العنص  الجساي ك ساس للوجود )أهورامزدا( هو ال امل إ االزلي إ الاادر رلى كل 

ا لاجسامها مانيا  اياها ح ية االرادط شئ إ يبص  كل شئ لليس سو  طيبه إ خلق ال اقنات البش يه كلها لمنيها اليياا بارلاحه

 لنف  اليب ةي العالقه بيك االب لاالبك إ لالبش  يمل ون الي يه ةهم يستليعون يجالز حالد النظام االخالقي إ ذلك ايمانا  
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بالخلود لاليساب لالمشاركه ةي ممل ة السعادط التي يلي زلار الش  التام
(29)

لتي دلن  ةي . لاطلق زرادش  االسماءرلى االله ا 

)الزانااةستا( لهي ال تاب المااس ةي الايانه الزرادشتيه " الس  المسؤلرإ لاهب النعم إ ال امل إ الااس إ الش يف إ الي مه إ 

الي يم إ الخبي  إ الغني إ المغني إ السيا إ المنعم إ الليب إ الاهار إ ميق اليق إ البصي  الشاةي إ الخالق إ مزدا  إ العليم"
(21)

 . 

للما كان االله ةي الايانه الزرادشتيه قوط ايبيه )اي  ميسوسه( كما هو اليار ةي الايانات المنزله يعجز العال البش ي رك ادرا  

 حاياته لال ياو  رلى يصورط خيار انسان لج  زرادش إ حتى يتم ك الناس مك يصور ه ط الاوط الى ال مز ة مز الى )أهورامزدا( 

او  راور البش  رك ط يق التف ي  ةيها رلى يصور االله لهما : الشمس لالنار إ الشمس يمثل رلم ب مزيك ميسوسيك حتى ي

)أهورامزدا( ةهي مباأ الر لطهارط لصاةيه لكلها خي  ةاقض إ لالنار ةي االرض هي العنص  ال ي يمثل للناس يلك الاوط العليا 

نايه لناةعه . لال يم ك ان يتل ق اليها الفساد إ ليؤكا الزرادشتيون  إرنص  اللي ساذج إ ازلي إ لقوط مله ط إ مهل ه إ طاه ط إ

انهم ال يعبالن النار بل ياسالنها مك اجل طه ها ليعالن الوثنيه لالش   باالله الواحا اليق ج يمه كب   لما النار سو  رمز 

مااس 
(21 )

. 

ط يارى اه مك إ ياف امام اه مك الشاي المخ ب ه مز )أهورامزردا( قوط الهيه خي ط يارى )ه مز ال ه مس( لهنا  قوط ش ي 

البارئ اليليم لكل منهما له جنا لاليزاالن ةي ح ب داقمه لالعالم ساحة قتالهما  ن كليهما حاض  ةي كل م ان إ يسعى ه مز الى 

كل خي  ةي انسان  الخي  لاالخالق لاسعاد الناس ليلوف اهي مك لشياطينه حولهم الهال  الناس لسوء طالعهم لطاليهم .

لحيوان لنبات لضياء لالماء كلها ب أها ه مز لينبعث كل ض ر لض  مك اهي مك 
(24)

. اراد زرادش  ان يساط ش ن اهي مك 

لصفايه يماما  ليعلي مك ش ن ه مزليضفي رليه صفاا التنزيه لما زار اهي مك يهبط ةي م ايب الاارط لال فايه حتى راد 

لق سللانه لال مييص له مك الخ الن إ اي  ان اهي مك كان الزما  لبااء ال هانه الفارسيه ةي رهود كالمخلوق ال ي ينازع الخا

الميك لالهزاقم إ ارادلا ان يجعلوا الهزيمه ةي قوا اهي مك راوبةللناس رلى ش لرهم ثم يبش لنهم بغلبة االله الي يم بعا الهزيمة 

لتهاقة الناس
(23 )

زرادش : ربادا هللا لال ف  بالشيلان لاالم  بالعم لف لالنهي رك المن   ياور الشه ستاني " لكان ديك 

لاجتناب الخباقث ..."
 (22 )

ياور العااد ان زرادش  قا استخلص مك اخالط المجوسية راياا لسط بيك الوثنية لالعاياا االلهية  

اليايثة سواء ةي يصييح الف  ا االلهية ال ةي مساقل االخالق لالثواب لالعااب
(22)

. 

اما المانوية ةهي )الزرادشتية  المتنص ط( التي ياور بنبوا )ريسى رليه السالم(
 (22 )

إ ليؤكا رلى االصليك: النور لالضلمةإ لهما 

ازليان لقايمان لياور الشه ستاني ةي ) المنوية التي هي لمؤسسها ماني بك ةايك( *)انه احاث دينا  بيك المجوسية لالنص انية( 

الزرادشتية ةي اثبات االصليك اي  ان زرادش  لم يجعل رلم الش  )اهي مك( ناا  لش ي ا هلل ةاهلل رنا زرادش  لهو يتفق مع 

لاحا ح يم خالق مباع هو ال ي ة ج النور لالظالم لالجا العالم منهما لهو ص اع بيك الخي  لالش  لال با للخي  ةي االخي  مك 

 ا  لال خالص للص اع بينهما  ال بفناء العالم لقا كان زرادش  متفاقال  بع س ماني ةاا االنتصارإ اي  ان ماني جعل هلل ناا  لش ي

كان متشاقما  
(27)

. ليختلف المزدكية رك الزرادشتية لالمانوية ةي قولها ان النور يفعل بالاصا لاالختيار لالظلمة يفعل رلى الخلط 

اي  انهم ايفاوا ةي ال ونيك لاالصليك لابام مزد  )مؤسس المزدكيه(  لااليفاقإ ك لك الخالص انما ياع بااليفاق دلن االختيارإ

النساء لاالموار لجعل الناس ةيهم ش كة كاشت اكهم بالماء لالنار
(28)

إ ليختلف )الايصانيه (**رك المزدكيه باولها ان النور يفعل 

لمانوية باولها ان النور لالظلمة حيان قادران قصاا  لاختيارا  لالظالم يفعل بالش  طبعا  لاضل ارا  ليختلف الايصانية رك ا

حساسانإ اما الايصاينة ةياولون ان النور حي قادر حساس لالظالم مي  لراجزإ جمادإ اي  انهم يتفاون ةي اثبات االصليك نورا  

لظالما
(29)

 . 

ك احاهما النور لاآلخ  الظالم لاثبتوا اصال  اما الم قيونية ةاا ايفا  مع كل العبادات الفارسية ةي اثبات االصليك الاايميك المتضادي

ثالثاُ لهو المعار الجامع لهو سبب المزاج ةان المتناة يك المتضاديك ال يمتزجان  ال بجامع لقالوا ان الجامع دلن النور ةي ال يبة 

لةوق الظلمة لحصل مك االجتماع لاالمتزاج ه ا العالم
(21)

 . 

                      

م ليعني اسمه بالفارسيه الف يا ال النادر لمعتااط مزي  مك  412ةاقق للا ةي الع اق رام  أللأسمه ةايك : اتك)*(ماني بن ف

 . 222إص 11الزرادشتيه لاليهوديه لالمسيييه لقا للا صابئيا".شب ة االنت ن  إالموسوره الف نسيه إالجزء 

ه الى نه  ةي ماينة لالديه لهي ي ريخيا" قبل المانويه ليختلف :نسبه الىمؤسسها ابي شاك  الايصاني لسمي نسب الديصانية)**(

 رنها ةي ال أي أذ ان أختالط النور بالظلمه راجع الى االختيار منه )أختيار النور( ليصليها .شب ة االنت ن  إشب ة لي يبيايا الي ط

-:البهائية
 (21)

م ك ان يصفه اما أةعارإ لال يم ك الوصور اليهإ ي   البهاقية ان الخالق هو جوه  لاحا ليس له اسماء ال صفات ي 

لهو الى حا ما يشبه الاوانيك اللبيعية اي  الشخصية التي ال رالقة لها بااليساق االخالقي
(24)

الخالق لاحا ليس له ش يك؛ الاوا  

اي ان الخالق لمخلوقايه مادا لالاارا لهو خلق ال ونإ ل ك ه ا ال ون ليس شيئا  آخ  سو  يجّل للخالقإ بل انه هو ذايه الخالق )

لاحاا ال ينفصل لال يتجزأ(إ ياور البهاء )اليق يا مخلوقايي ان م انا(
 (23)

إ لب لك يصبح الياياة الاينية نسبية لليس  مللاة ما 

ثم دام  المخلوقات لخالاها شيء لاحا الن كل شيء ييل ةيه الخالق ليلفه نفيه مك الاااسةإ ليصبح كل االمور مااسة لمك 

متسالية لنسبية إ ةيتجلى هللا ةي ب اهماإ لبوذا لزرادش إ لكونفوشيوسإ لاب اهيمإ لموسى لريسىإ لميما )ص( ثم الباب ال 

البهاءإ لداخل ه ا االطار اليلولي ي ون بهاء هللا هو ذايه الخالق
(22)

 . 

نفسه ال يعبا قوا خفيه ال يم ك الوصور اليها يشبه  له ا ام  يصعب ةهمه ةالخالق هو المخلوقإ ةاذا ربا المخلوق الخالق ةانه يعبا

قوانيك اللبيعةإ ليصلي البهاقيونإ )لقبلتهم الااس(
 (22)

 . 

  -ثمة يماثال  بنيويا  بيك البهاقية لاليهودية ةي جانبها اليلولي يم ك ايجازط ةي راا مؤش ات:

 لعاياييك لهو جوه  لاحا.   ال يوجا ادلة رلى لجود الخالق ال ايابه ةهو اله خفي ةي كال ا1

  يوحا الخالق لحلوله المستم  ةي مخلوقايهإ حيث ال يوج ثغ ا ال مساةة بيك الخالق لالمخلوق بل ثمة ايياد لحلوليه 4

للحاانيه
(22)

 . 
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بهاء هللا ةي    استم ارية الوحي االلهي ةي التاري  االنساني لاستم ارية اليلور االلهي ةي الياخامات ةي العاياا اليهودية لةي3

 العاياا البهاقية. 

   ان الخالق ي شف رك نفسه ياريجيا إ لمك خالر مخلوقايه. 2

  ال لم البش ية كالخالق ليس لها حالد لاضيةإ اذ ان ال لم بعا ان ينفصل رك الجسا ييل ةي شخص آخ  ليناس  االرلام 2

 سمة اساسية ةي مختلف االنساق اليلولية. 

ية كبي ا ةي كال العاياييك خاصة ةي الاباالطإ لي كز رلى الايمة العادية الدرا  ال ون مك خالر نسق هناسي   ييتل االرقام اهم2

حتمي
(27)

 . 

 االلوهية في الحضارة الهندية : -رابعاً :
ي جع الايانة الهناية الى ازمنة اقام مك العص  ال ي دلن  ةيه اسفارهم المع لةة )بال تب الفياية
(28)

ة يق المؤرخيك ان  (*إ ليعتاا

ل الايانة الهناية الاايمة ال يخلو مك قبس مناور اليها مك البابلية لالمص يه إ ةاا اشتلم  ه ط الايانة رلى انواع شتى مك االلههإ يمث

 قو  اللبيعة كالمل  المسمى )انارا( اله السياب لاقام معاني االله رناهم المعنى المعلى )ادليفا( لمنها يف ر  مصلليات

راياا
(29)

إ اضاةة الصور يويمية حيث اري زت رلى ياايس ارلام كثي ا يس ك الصخور لالييوان لاالشجار لمج ئ الماء 

 لالجبار 

لالنجوم كما كان  ذات اصور طبيعية حيث اري زت رلى ياايس الاو  اللبيعية المختلفة مك سماء لشمس لارض لنار لنور 

لريح لماء
(71)

 . 

مل  الب همية رلى ربادا لثنية لالسالف كما اشتمل  رلى ربادا قو  اللبيعة المؤث ا ةي ال ون مع الزمك اشت -(:ـ) البرهمية0

يمثل الناس ه ط االلهة ةي صورا اشخاص لراحوا يعبالنهم اضاةة الى ربادا الييوانات لياايسها لخاصة البا ا لاالةاري لاي ها 

يك االنسان لالييوان الن كل منهما رلحا  لاالرلام ينتال ما بيك الييوان لاالنسان كثي  حيث ان الب همي الهنالسي ال ي   ةارقا  ب

لله ا ةهي صنوف الهيه نسج  ةي شب ة لاحاا ال نهاية لها
(71)

. ةيجوز ان ي ون الييوان جاا  قايما  ال صاياا  راقاا  لليياا ةي 

مينةالت في  لالتلهي 
(74)

 مورلث مك ياايس جا الابيلةإ لي    اما ياايس الملك رناهم انما هو ياليا

                      

: هي المالنات المفاسه رنا الهنالس ليعني المع ةه لحا العلم لط ق الوصور الى هللا كما ييتوي كل مايتعلق  )*(الفيديه

.لر ديوران  إج  بالمي مات لالمعابا لاللباات االجتماريه ليعتب  طباة الب اهمه هي الياةظه له ا ال تاب المااس

إمع التلور اصبي  كتب الفياا يارس ةي كل مارسه ب هميه لاصبي  ييتوي رلى الصوييات لالنيو  472إمإسإص3

 لاالشتااق لهو اصل ال لمات لالفلك لاللاوس الاينيه لالغناء لالموسياى. شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط 

ان م اسيم التاايس للملك ال زال  م رية ةي الهناإ قااسته ال يايي مك جلوسه رلى الع ش العالمة اليوت سمث ةي كتابه المبادئ: )

لانما مك حفل مااس يمثل قصة الخلياة لكانه هو مك يستما مك ذلك التاايس قاريه رلى الخلق لمنح اليياا قصة الخلياة الهناية 

كان ال انثى ةهو االب لاالم لالحياء( يشبه المص ية ةاليياا خ ج  مك بيضة ذهبية لاالله االكب  ذك ا  
  (73)

     . 

ان للب همية ايجاهيكإ االلر يمثل للبعض الياياة بوجود اله لاحا ق يبا  مك االله الواحا ةي اكث  ديانات التوحيا ياور ماكس مولل : 

ب ك  لال بانثى ليتسمى بثالث اسماء  اي كان رص  ياليك )ال جفياا(* ةابل ه ا العص  كان الهنود مؤمنون باله لاحا ال ي هو ال

أل اقانيم
(72)

االله  -  سيفا السيوا:4  ب اهما: االله الخالق الموحا ال ي صورت رنه جميع االشياء لينسبون اليه الشمسإ 1إ 

الوجود لشخصيته   ةشنو: الواقي لالياةظ الوارظ للخلق ل3المخ ب المهلك الهادم المفني لينسبون اليه النار النها مهل ةإ مام اإ 

)ك شنا(. ثم رادلا  لى يوحياها ةي ب هماإ يتضح مك الام  مباأ التف يا )اإلله ا رظم( ال راياا التوحيا له ا الثالوث اقتبس ةيما 

بعا كماخالت: رلى الايانات ال تابية.
 (72)

. 

( ل نما هو قانون ياضي بتالزم اآلثار لالمؤث ات أما االيجاط الثانيإ ةالياياة ا باية رناط معنى ليس له قوام مك )ال ات الوارية

لياابل االرتااد بالاضاء لالاار رنا ا ديان ال تابية 
(72 )

إ لاصبيوا م هبيا مك الايانة الب همية الهنالسية يسمى الجينية أل الجانتية. 

خلاهم مك ةمه البراهمة  -1الناسإكما يلي: ليعتاا الب اهمة أن هنا  ياسيمات طباية للبش  مك خلق هللا أبايةإ حيث أن ب هما خلق 

لخلاهم مك ةخ ط يزررون  الويش -3: خلاهم اإلله مك ذراريه ييملون السالمإ الكاشتر -4لمنه المعلم لال اهك لالااضيإ 

هك خلاه مك رجليه لهم الزنوج المنبوذلن ا صليون يش لون طباة ربيا ليمتهنون الم الشودر -2ليتاج لن ليجمعون المارإ 

الياي ا لايجه االبيتهم لإلسالم 
(77 )

. لمك طباة ال اشت يا ي سس  الايانة الجينية التي ال يؤمك باللواقف لال با صنام لرباديها لال 

بالصالا لال الا ابيك لال بإله أسمى لأرلى.. لمك هنا أطلق رليهم أسم )المالحاا( مع م لر الزمك ربالا أصنام مؤسس م هبهم 

مهالي ا 
(78 )

. 

لم ي ك البوذيه ةي لاقع االم ديانه خالصة لأنما ةلسفة أجتمارية اايتها يخفيف اآلالم رك الناس لاسعادهم ل لغاء  -:البوذية -4

اللباات لياوية اإلرادا اإلنسانية بييث ال ياو  الل اق  رليهاإ ةلم يتجه  لى الاراسات التي يتصل بالجانب اإللهي لليس ةي يعاليم 

ك هللا أل رك ياايم الا ابيك بوذا شيء ر
(79 )

إ لجل ما مستخلص مك يعاليم بوذا ال ي كان الم كز ال قيسي له ا الم هب لال ي 

صور أيباره شخصيته بش ل ملابق يماما  لشخصية المسيح )ع(إ ةاا درى بوذا  لى  ن ار لجود آلهةإ لالخالص لك يتم باإلناماج 

 ايب الصفاء ال لحي )الني ةانا( بتلهي  نفسه لالاضاء رلى جميع ال ااقب لةناء ةي هللاإ لل ك بوصور الف د  لى أرلى م

ا ا اض الشخصيةإ لمك ي  ار المولا )يناس  ا رلام( لالتوقف رك ةعل الش 
(81 )

لجاء بوذا بوصايا رش  رك ا خالق 

لالفضيلة ال يختلف كثي ا  رك الوصايا العش  ةي التوراا 
(81 )

لالوصور  لى الني ةانا ال يتم  ال بثمان خلوات  . لالتخلص مك ا لم

أساسية هي االرتااد الصييح لالعزم الصييح لالاور الصييح لالعمل الصييح لالعيش الصييح لالجها الصييح لالف   الصييح 

لالت مل الصييح 
(84 )

ليؤمك البوذية بتناس  ا رلام 
(83 )

لاليب(( كث  ايباع  للعل مجمل ةلسفة بوذا ياوم رلى كلمتيك )) السالم
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بوذا لنسوا يعالميه بم لر الوق  التي كان  اجتمارية خاصة للم ي ك ديانة مستالة ة ل ما كان يعنيه هو سلو  اإلنسانإ أما 

ان اللاوس لالشعاق  ةلم يهتم بهاإ أخ  أيباع بوذا يؤلهونة لأخ  اليايث رك اإلله بوذا ياور أنه ابك هللا أل أنه هللا نفسه لبعا أن ك

بوذا ينهي رك ربادا ا صنام أقام له أيباره التماثيل ةي كل معبا لجعلوا منه  لها  يعبا له  ا صارت البوذية ديك لأصبح لها كهنة 

الماهايانا ليعتاا ب لوهية بوذا  -4الهينايانا لهي يعتب  بوذا المعلم العظيم لليس اإللهإ  -1لاناسم   لى طاقفتيك 
(82)

 . 

ها م هب اختط ارتاادا  يجمع بيك اإلسالم لالهنالسيةإ ليعتاا بوجود خالق لاحا ليي يم ربادا ا صنام لالمسالاا   السيخية: ةإن3

 بيك الناس لهللا الواحا الخالق اليي ال ي ال يموت ليس له ش ل ليمنع 

يمثل هللا ةي صورطإ اي  أنهم أباحوا الخم  لارتاالا بتناس  ا رلام 
(82)

ي الش ل يميزهم بيك الهنودإ للهم مميزات ة 
(82)

  

 

 األلوهية في الحضارتين الصينية واليابانية : -خامساً :
الصيك كالمنتظ  مك أمة ةي ضخامتها لكث ا شعوبها لي امي أط اةها قا أختب ت جميع أنواع العبادات مك أدناها  لى أرقاها 

الت الاينية كمص  لبابل لالهنا لةارس لبالد الع ب  نها لم للعلها رلى كث ا العبادات التي دان  بها ال ييسب مك أمة ال سا

يخ ج للعالم قيما  دينية يلااها منهاإ بل أنها أخ ت مك الخارج قايما لحايثا رااقا البوذية لالمجوسية لاإلسالم لالمسييية للم يعط 

مبه ا للغ ب ةي مجار الفلسفة ا جتمارية لالفك أمه رايايها مع استثناء اليابان التي أخ ت رنها ال ونفوشيوسية. لكان  حضاريها 

لالعمارا المميزا ليواري  رقي ا س  الياكمة لمصي ها لمع كل ذلك يمثيل ه ا التاري  لاليضارا المبه ا نسبيا شيئا  زهياا 

لى كث يها كا لجودها رناما يوضع ةي الميزان مع ياري  قارا اسيا الاايم اللويل لجماهي هاإ ذلك أن ال تل البش ية الصينية ر

بسيلا إ ةي جوه ط لنم  الفلسفة الصينية انلالقا مك ه ط البساطة ليش ب  ب لحها كثي ا  
(87)

إ الايك ةي الصيك يوشك أن ي ون  

ض با  مك أصور ا دب لأصور المعاملة ةي البي  لاليضارا لأشيع العبادات الاايمة بينهم ربادا ا سالف لا بلار لأرلام 

ماامة رلى جمله ا رلام ليمثلونها بعناص  اللبيعة ليتمشى ربادا العناص  اللبيعية مع ربادا ا سالف لأكب ها  له  ا سالف

السماء ))شان  يي(( ليليه  له الشمس
(88)

إ لقا ر ف الصينيون بالتايك لالعبادا لقا ر ةوا اإلله الواحا )شانغ   يي( لكانوا  

اقح ل يااد الني ان يعبالنه ليتا بون  ليه ب بح ال ب
(89)

إ لكث ت اآللهة مع الفوضى السياسية ة ث ت اآللهة لأن ضل )يشانغ   يي(  

اإلله ا رظم لأخ لا يعتب لن الملك لكيال  لإلله )شانغ   يي( هو أبك الشمس لألام ط ش اقع سمالية مااسة 
(91)

إ اي  أن  

ية للاللة لا س ا كونفوشيوس رمل رلى  رادا السالم لينظيم الشؤلن اإلنسان
(91)

إ يت ون شان    يي مك رنص يك يتولى بهما  

 يابي  أمور ال ون )يك( رنص  الس ون ل)يان ( رنص  الي كة ليفس  رنص  الس ون بال احة لالنعيم لرنص  

الي كة بالشااء لالع اب 
(94)

إ لهما ياابالن رنص ي الخي  لالش  لالنور لالظالم ةي ا ديان الثناقية 
 (93)

لكان هنا  )يواصل( ما  

بيك الناس لبيك أرلام يشانغ   يي ي راط اللاوس الزرارية لالمنزلية لالشعاق  الاينية 
(92)

إ لدرا الفيلسوف )شوهي( ةي الا ن  

  الثاني رش  رلى ا ار البوذية  لى ديك ال  له ةيه لال خلود لل لم للضع )لي( ميل )كارما( الهناية لهي قانون اللبيعة ا كب

لالاضاء لالاار 
(92)

إ أما ال ونفوشيوسية ةهي ليس  ديانة ةي نظ  ال ثي  مك المف  يك  نها مجمورة مك الي م لا قوار العظيمة  

يعنى بتص يف أمور الانيا 
(92)

إ يفوط بها كونفوشيوس لهو معلم جوار  
(97)

للم يؤث  رنه أل ةي يعاليمه أي نوع مك أنواع العبادا  

ديان المنزلة للم ي د له أيضا  ما يار رلى ض لرا  قامة أماكك مااسة خاصة بالعبادا المع لةة ةي ا 
(98)

اي  أنه رلى العموم  

 يعتاا بإله السماءإ )شانغ   يي( لةق  أنظمة ال يعت يها الخلل لالفساد لما السماء لالنجوم لالي كه ال ونية  ال نموذج للنظام العلوي

م ال ي لضعه اإلله له ا العال
(99)

إ ةاإلله يهب اليياا لمحياء ل رلاء راال  ليميز به السلو  أل الظواه  لليعمل م ارم ا خالق  

ليتجنب ال ذيلة ل لك ةإن يعاليم كونفوشيوس يمثل ةلسفة أخالقية أق ب منها ديك يعبااتإ أقيم ل ونفوشيوس المعابا لربا ك قاس 

الاايسيك بعا ممايه لما زار يعبا ليا اآلن 
(111)

إ أما الاالية ةإنها رب  مؤسسها )الليسي( ي   ا مور بع س كونفوشيوس  ذ ان  

)الل( ي   أن أللى لاجبات اإلنسان  قامة حياا ةاضلة هي  يمانه )باال( أل  يمانه باهلل لالتعامل مع كل  نسان لكل ظاه ط بليبة 

اللبيعة ا للى  ل حسان لالاالية دروط للميل  لى الس ون لالهالء لا ستسالم  لى
(111)

إ لبعا موت الل حّ ة  ديانته لربات  

حتى الييوانات يي  لواقها 
(114)

إ ثم انتش ت الايانة البوذية ةي الصيك بش ل لاسع لأخ  الشعب الصيني يع ف بالشعب ال ي  

يعتنق ثالث رااقا 
(113)

. 

ا سالف لا بلار لرناص  اللبيعة  أما اليابان ةااللوهيه ةيها مياكاا دينية لاضية مع الصيك ةاا ربال
(112)

إ لاستوردلا أيضا  

البوذية لالمسييية لاإلسالمإ لمزجوا ديانة الشمس بايانة ا سالف لر ةوا مباأ التف يا )اإلله ا رظم( لكان رنا الصينييك )شانغ   

يي( لرنا اليابانييك )أزاناجي   نومي ويو( 
(112)

ةهي ربة أنثى ايخ ت لعبادا السلف ا رلى حيث إ أما )) أميت اسوا   أموكامي(( 

لحالا ا سالف ةي أكب ها لأرالها ةي ه ط ال بة لهي ما يزار معبودا  لى اليوم 
(112)

إ لال يعتاا اليابانيون أن ه ط ال بة خلا  

ربابإ أما الخلق ةمنسوب ال ون أل خلا  اإلنسانإ  نهم يعتاالن أن رهاها سباته رهود ماياا ينازع ةيها رش ات ا لوف مك ا 

رناهم  لى  له الشمس )أناناجي   يومي ويو( لزلجته لأختهإ لربا أهل كيوشو  له ال يح لالمل  )سوسا   نو   ل( ةهبط اإلله 

 بهزيمتهمإ ةي الم يبة التالية لم يبة ال بة السلفةإ لمك زلجة  له الشمس )أزامامي   نومي ويو( جاء أبناء اليابان ا دميون مك

ساللة اآللهة ة لهم ةي النسب ا رلى آلهة 
(117)

. ليعنى الشنتو اليابانية ط يق اآللهة أل )ط يق ا رلام الخي ا( ل)شك( يعني 

ا رلام الخي ا ل)يال(  سم الايانة الاالية التي جاء بها )الل   يسي( ةي الصيكإ ةا رلام يش ل أساسا  للعاياا اليابانية 
(118)

إ ليعتاا 

أن الناس مصار اللهارا لالبا مك التلهي  ال لحي بالخضوع للعال  ضاةة  لى التلهي  الجساي لض لرا ال هاب لمماكك الشنتو 

المااسة لالمعابا لربادا اآللهة المتعادا ةيها 
(119)

إ لرام ارتاادهم بآلهة لاحاا رليا  ال أنهم ال يايمون لها لزنا  ةي يعباايهم  نها ال 

اليوميةإ أما اآللهة الثانوية ا خ   كالظواه  اللبيعية لاالمب اطور ةهم ملتصاون مع البش  لشؤلنهم لالبا مك يتاخل ةي شؤلنهم 

رباديهم لياايم الا ابيك لهم لالوةاء لهم  لى حا الموت بعا موت ا مب اطور لةاءا  لهإ لب لك ي ون العبادا اليابانية ذات لجهيك: 

سالف ثانيا  ا لر راياا الاللة لربادا ا 
(111)

إ لظل  ربادا االمب اطور لالوةاء له ال ي يعتب  ياينا  لر ةانا  حتى الي ب الثانية 
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لخسارا اليابان ةيها حيث يغي ت ه ط النظ ا لأصبي  ينظ  للياكم نظ ا دنيوية بيتةإ ليخلص  الايانة مك سللة الاللة الموجهة 

ؤمك بثالث معتااات معا  لالجميع ي دد ما جاء ةي العاياا اليابانية ))التف   لى لشؤلنهاإ ليوجا ةي اليابان كما ةي الصيك مك ي

لطنك ا رض يا صاياي لحالر أن يؤدي لاجبك نيوها حتى يموت((
(111)

.  

 

 :األلوهية في الحضارة اليونانية  -سادساً :
ةاا كان الالر ا لر منامجا  بالايانة ال  يتية لهي  م ت الايانة اليونانية ب دلار راا متالحاة ال ياخل ةي باب التلور لاالريااءإ

ديانة لثنية ةي كاةة رهودهاإ ةاا ربالا مظاه  اللبيعة مك حيوان لجماد لالليور لمزجوا ه ط العبادات بلالسم السي  لالشعوذا. 

)ال بة اليية( ربة المنزر اليارسة لاآللهة ا م لارتاالا ك لك باليياا ا خ   
(114)

. 

الثاني: ةمك خالر التلورات اللبيعية للايانة يصور اليونان أن كل رب هو قوا طبيعية لله أسمه الخاص بهإ للسعة خيالهم  الالر

يصورا ه ا اإلله كاقنا  حيا ةي أبهى المظاه  مك الصور البش ية لكانوا يتمثلون المعبود أل المعبودط رلى صورا رجل أل أم أا 

س ال هب لالثياب الفاخ ا للهم جسا ليج حوا ليمويواإ لأخ ت يظه  بوادر لجود اإلله ا رظم لسيم الللعة جميل المييا يلب

)زللس( ةي)  لياذا هومي لس(* لارلي المميزات ةي )ا لديسة(** 
(113)

إ للملهه ةي ه ا الالر الالد لرهط لأس   نهم 

لهم رلى صور اليونان لأش الهمإ لهنا  أرباب كبي ا له ط كا دمييك ة مهم ربة لأخويهم لألالدهم أرباب لهنا  أرباب ميليون 

ا رباب الصغي ا يسي  أمورها ليسوسها لهي السماء لالشمس لا رض لالبي  للها معابا خاصة ليمثل قو  اللبيعة ليصل  لى 

العش يك 
(112)

ال لحية لالمادية  إ كان  صفة التشبيه طااية رلى أرباب اليونان كآلهة بابل ةاا لصفوها ب ل صفات البش 

كالصورا لا رضاء لالف   لالعاطفة ةهي ياوم ب ل ما ياوم به البش  مك ةعاليات يومية 
(112)

. 

اي  أنها يختلف رك البش  ةي  نها خالاا لأرمالها خارقة 
(112)

 إ للم ي ك لليونان أي كتاب مااس أل ش اقع دينية 

                      

لكايب المليمتيك االلياذط لااللديسه راش ةي الا ن الثالث رش  قبل الميالد لخلا ح لب االا يق  شار  اا ياي:  )*(هوميروس

 .لال لمان .شي ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط

جزقا لي لي قصه لعودا احا  42هي مليمه شع يه لضعها هومي لس ةي الا ن الثامك قبل الميالد ليت ون مك : )**(االوديسه

  .شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط.االبلار 

ثابتة كانوا ييت مون للع ف لالعادات لأقوار الي ماء لالفالسفة 
(117)

إ للاا جعلوا اآللهة أشخاصا  
(118)

. 

 أما الالر الثالث: دخل  ا ة ار الجاياا اليونانية مع المبش يك لظه ت أشبه بال هبان ليميزت الفت ا بالغموض الايني لظه ت

)ا لرةية( نسبة  لى )ألرةيوس( لا لرةية هي ال هبنة 
(119)

إ لياور ))زيوس لاحا..  له ةي كل شيء لحيثما كان(( 
(141)

إ لأكب  

             المبش يك هو اكسينوةان لياور: هنا   له لاحا ال يشبه البش  ب جسادهم لال بعاولهمإ ليعيب رلى قومه يعاد أربابهم ةياور: 

با  ا سود أيٍا.. لصنعوا لهم أربابا  لها أحساسا  لصويا  لجساا ( )لو كان لل
(141)

إ  ن اإلله اليق أرةع مك ه ط التشبيهات لالتجسيمات 

لال ي ون رلى شيء مك ه ط الصفات البش ية بل هو الواحا ا حا المنزط رك الصور لاالش ار لهو ة   ميض ينظ  كله ليسمع 

ابي  ال ونكله ليف   كله ليعمل كله ةي ي
(144)

. 

اما الالر ال ابعإ ةهو اهم االدلار حيث يب ز الفالسفة لاة ارهم لمنها الفلسفة المادية لتيليل ظواه  ال ون لالتخلق االلهي 

لظه ت الفلسفة الاه ية التي ي د جميع حوادث ال ون الى الاه  ليما الوجود الى اي  حا مك الزمان ل الم ان .. اما الت ويك 

هو اجتماع العناص  المادية لاةت اقها يي  ي ثي  الي كة لالالران دلن ان ي ون لها سبب ال رلة ةارلهرناهم ة
(143)

. اما اةالطون 

ةلغ  رلى اة ارط ة  ا االله الواحا: ان العالم معلور بعلة ةارله لماب ا له ط العلة هي )زللس = هللا( لان المادا بياجة لمك 

ام حيث ان العالم آيه ةي الجمار لالنظام لال يم ك ان ي ون نتيجة رلل ايفاقية )مصادةة( بل هو صنع يي كها لب هان ذلك هو النظ

راقل كامل يوخى الخي  لرب كل شيء رك قصا ح مة
(142)

. 

ماك  هللا ليس خي  لحسب لانما هو الخي  ذايه لهو منزط رك الي كة النه باار ما ي اون الموجاود بعيااا راك الي كاة ي اون ساالما     

التغيي  لهو اكث  كماال إ لازليإ لأبايإ الن الزمك ليس  ال صورا متنالة مك صاور ال اقناات لال يم اك ان يانع س رلاى ها ط االلاه 

العظيم ةتيا لجودط ب ي حارإ لهللا منزط رك المادية لالجساية
(142)

. بااء هللا بااء أباي الالر له لال اخ  لال ييور ةيه لال يالاب لال 

الزيادا لالناصان لهو مياكاا لمبا الس ماي ال ي ال ابتااء له لال انتهااءيع ض له 
(142)

هللا رناا ارسالو هاو العلاه االللاى الفارلاة  

لي كة العاالم ثابتاة ايا  متي كاة لها ط العلاة السا ماية ال الر لهااا لال آخا  لهاي الجاوه  االلر ةاي ال اقناات جميعاا لهاي )هللا = 

ه ط العلة أرضاء ال أجزاء ل ال اةتا ت الى شيء ماك خارجهاا يساتوةيها لهاي مجا دط راك الماادا الن زللس( لال يجوز ان ي ون ل

المادا بياجة الى مك يي كها
(147)

 هللا رنا ارسلو ال الر له لال آخ . 

رك الغي  لهو اذا ال با له ان ي ون س ماا  لكال  منزها  رك الناص لالت كيب لالتعاد لمستغنيا  بوجودط رك كل موجودإ انه منزط 

احاث العالم ة نما يياثه ليباى جل جالله كما كان ال يياثه لما هو اةضل
(148)

إ ثم ظه ت ةلسفة) ةيلون(* ال ي لضع ش حا  الراء 

اةلوطيك** لر ف )باالةلوطينية اليايثة(*** لينظ  الى هللا ال يم ك ان ي ون العالم كثي  الظواه  قا الجا نفسه بنفسه بل البا 

خالق مباع له ا الخالق هو هللا لهو لاحا ازلي اباي قاقم بنفسه لهو ةوق المادط ةوق ال لم للما كان التشبه منالعا  بينه لبيك  مك

االشياء ةال يم ك لصفه  ال بصفات سلبيه ةهو ليس مادط لال يوصف ب نه متي   ال ساكك لال ياار انه موجود ةي زمان ال م ان 

صفة الن ه ط االضاةة يشبيه له بشيء مك مخلوقايه لييايا لهإ لهو ال نهاقي لكامل لال يفتا  الى شيء لال يم ك ان يضاف اليه 

للسنا نفهم طبيعته  ال انه يخلق كل شيء ليسمو رلى كل شيء لال يار  كنهه العاور
(149)

إ رك ه ا الوصف ياور د. نايم الجس : 

لو ةي التنزيه حتى ي اد يجعل هللا موجودا  بال ماهيه ةاالكتفاء بالصفات السلبية )ه ا ال الم رلى كل ما ةيه ينلوي رلى كثي  مك الغ
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اي  صييح النه لان كان ةيه ارت اف لايمان بصفات الوجود لالاام لالبااء لالمخالفه لليوادث لالايام بالنفس  ال انه ال يثبّ  هلل 

ى(صفات العلم لالاارا لاالرادط مع انها متوجبه راال  هلل يعال
(131)

 . 

                      

ب.م اشته  ب ونه صاحب التاليل ال مزي للتوراا لكان يعتاا ان التوراا هي مجموره مك ال موز اذا يم  21ق.م   21: )*(فيلون 

 ياليلها بش ل صييح يظه  معناها ال لحي .شب ة االنت ن  إموقع الاكتور يوسف زياان للت اث لالمخلوطات .

مإياث  باةالطون لحالر التوةيق بيك الفلسفه لالايك إلاشه   412:هو ةيلسوف صوةي زاها للا ةي لي وبوليس رام )**(أفلوطين 

 مؤلفايه التاسوريات .شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط .

االنسان  لكان اةلوطيك  :لهي ةلسفة اةلوطيك ليضمن  يلوي ط لمفهوم اةالطون للوجود لالعالم لمنزلة )***(االفالطونيه الحديثه

 قا دلنها ةي مؤلفات سمي  بالتاسوريات .شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط 

االله رنا) سبينوزا(* هو الجوه  االلحا لهو "الموجود الالمتناهي اي الجوه  المشتمل رلى صفات ال يتناهى كل لاحاط منها ينم 

رك جوه  ازلي اي  متناط" 
(131)

ال قي ةي التف ي  لالفلسفة  ال ان الايانة اليونانية باي  لثنية لمع كل ه ا 
(134)

حتى ظهور  

المسيييه
(133)

إ حيث انه صلة االله بالعالم ةي الفلسفة اليايثة لم يصبح هي رينها ةي الفلسفة الاايمة اذ ان االله رنا الااماء كان مباأ 

ان مك صنعه ال العالم نفسه ة له اةالطون لم ي ك  ال منظما  مهناسا  اما اله يعال اكث  منه مباأ لجودإ لان نظام العالم هو ال ي ك

النظ  ةي العصور الوسيلة لالعص  اليايث ةهو خالق منش  لكما يعب  رنه الاايس )يوماس ا كويني( قا صنع العالم مك الال 

ما كان ض لريا  النشاءط مك العامشيء لانزره مك العام المللقإ لان الفعل االلهي الااقم ض لري ليفظ العالم ك
(132)

. 

 :األلوهية في الحضارة الرومانية  -سابعاً :
كان  الايانة ال لمانية متشعبة كثي ا الخيوط لالج لر رلى خالف الايانات الش قية ةاا ي ث ت ةي جميع م احلها الت ريخية 

ى الخ اةةبالمعتااات الواةاط مك خارج رلما ةاا كان  بااقية متخلفة ي ي ز رل
(132)

إ ارتاا ال لمان ك رتااد اليونان ب ن كل ما 

 يياث ةي العالم هو مما قض  به ارادط خالق لل نهم لم يعتاالا باله لاحا ياب  العالم بل قالوا بتعاد االرباب يتعاد المظاه  المختلفة

ور لثالث يي س الثمار لل ل رب اسمه لجنسه التي يتجلى ةيها الام هم لنواهيهمإ ةهنا  رب ينب  الب لر لآخ  ييمي حالد اليا

لرمله لهو )المشت ي رب السماءإ لجانوس ذل ال أسيكإ لالم ي  رب الي بإ رلارد رب التجاراإ لةول ان رب النارإ لنبتون 

رب البي إ لسي س رب اليصادإ لاالرض لالام  لاي ها(
 (132)

اسة لكان   ال انه لم ي ك له ط االلهه معابا خاصة لال يماثيل ما 

ربادا ال لمان لها قاص ا رلى طاوس بيتيه يتولى الايام بها رب العاقلة لينيص  العبادا ةي ياايم الم كوالت لها رابة ةي ارضاقها 

لأمال  ةي رلفهاإ للم يصفوها بما ايصف به البش  مك حب لبغض لزلاج لانجاب كما ةعل اليونانإ لكل ما كانوا يعتاالنه يجاط 

 ال ب انه

                      

ةيلسوف هولناي راش ةي الا ن السابع رش  إمك مؤلفايه رساله ةي الالهوت لالسياسه لةلسفة  1277 1234:)*(سبينوزا 

 دي ارت إ رلم المع ةه إايياد ال لم باللبيعة ال امله .شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط .

س الخي  لالش  رلى ما يشاء لي يايسيل  رلى قوا مك قو  اللبيعة ليعمل للنا
(137)

ثم اخ ت الايانة اليونانية يتس ب الى رلما  

حيث ي ث  ال لمان بها لربالها لاقاموا لها المعابا "ةمك المستعم ا اليونانية ةي كوماي دخل  ربادا االله )أبولو( الى رلما لمع 

ار البش  باالرباب رك ط يق ال هنة الملهميك مما اد  الى زيادا ه ا االله اي  االيياءات السلبية التي اكات رلى ام انية ايص

العنص  الخ اةي ةي الايك ال لماني"
(138)

  االساطي  1لاصبح الايك ةي رلما ةي الا ن االلر ق.م مبنيا  رلى ثالث قوارا.  

  م اسيم الاللة الاينية 3  الفلسفة.  4المشتملة رلى قصص شع ية ج ابه خيالية. 
(139)

اور العااد: مك اهم االة ار رك االله كان  إ ي

ة  ا يوحيا )زيوس ال زللس( حيث ال لجود لغي  الواحا ةال يغيي  لال اضااد لانما حالة لاحاط لالواحا ةي رلما ليس خالاا  

لل ون بل هو حاياة ال ون لهو لاحا ال يتعاد اي  انه ليس الها  خالاا  منشئا  للعالم مك العام
(121)

ن هللا ))حب(( لرناص ط إ كما ا

اربعة النار لالت اب لالهواء لالماء لدري  ه ط المارسة ةي اليونان لرلما المارسة االيونية
(121)

إ بعا ه ا الالر لنتيجة 

لميصاالت العس  ية لالسياسية دخل  الايانات الش قية الى ساحة رلما حيث شار  ربادا االلهة الش قية )بعل( ل )سور( 

انتظم  اكث  ربادا االلهة )أيزيس( المص ية ل االلهة )ةينوس( ال )رشتار( البابليةإ سارا ه ا الاخور الش قي ةي السوم ييك ل

الايانة رلى ييويل الوثنية ال لمانية الى نظام يؤكا رلى قوارا سلوكية رالية لرلى حياا اخ   بعا الموت حتى انهم قاسوا المويى 

الى حا العبادا
(124)

. 

ى يضخم راد االلهة لالمااسات لانتشار الايانات مع رام يناساها لانسجامها ليعاد اللاوس لالش اقع ل اختالةها اد  ذلك ال

ليناة ها مما اد  الى اضل اب مفهوم )هللا( رنا ال لمان لتشيع االة ار الالدينيةإ التي انته  ةوضويتها بسمام االمب اطور 

لعلني لارالن المسييية دينا  رسميا  لها)قسلنليك(* للمبش يك المسييييك بالعمل ا
(123)

. 

الياياة انه قلما احب ال لماني اللئك االرباب ال ثي يك المجهوليك الصف  البارديك لالظاه  انه كان يخاف منهم ليخب  لجهه رناما 

 يتوسل اليهم لل نه ي هب الى ان االرباب قادرلنإ لان مك ي ضيهم يخامونهإ

                      

رلماني يع ف باسلنليك العظيم إكان  ةت ا ح مه م حلة ييور ةي ياري  المسيييه  إاذ ارلك  337  474: )*( قسطنطين االول

 الغاء العاوبه رك مك يعتنق المسيييه .شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط.
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ن لرط لق ابينه ليمنيه ال ب المناةعإ ةالعبادا رناط ربارا ليعتاا ال لماني ان الايك ربارا رك ماايضة المناةع ةياام الم ء لل ب 

رك الايام بما ي ضى رنه االرباب الستيصار الخي  لالمنفعة
(122)

. ال لماني ال يصلي  ال ليللب حاجة لليس لتزكية نفسه لمناجاا 

هإ ياور ةارلن الشار  الالييني ربهإ بل لللب المعونة لالسؤار ةهو يبيث قبل كل شيء رك ال ب ال ي يستليع ان ينيله رابت

"يلزمنا ان نع ف أي االرباب يتيس  له ان يعيننا ةي احوار مختلفة كما نع ف ايك يايم النجار لالخباز"
(122)

إ للم يتم ك النفس 

يابله  ال لمانية مك يابل التوحيا الخالص بل ضل  ممزلجة بالوثنية مما اد  الى نف ا الف د ال لماني مك ه ط الايانة لس رة

للمسييية 
(122)

. 

 

  -المبحث الثاني :

 " االلوهية في الديانات السماوية "

 

 أوالً : أاللوهية في المسيحية
كان اليهود ينتظ لن مل ا مسييا بالزي  المااس إ يسمى مسيح ال ب إ ةايح إظاة  إ ي جع الاللة اليهودية إ يامع ا رااء بالنار 

الماايل ييولوا لل جاء رلى قيام مسيح مك رالم ال لم لرلم الصاليون منهم  ن الخالص  لاليايا لرناما يئسوا مك مجئ ه ا

المنتظ  انما هو خالص النفوس لالضماق  بالتوبة لالتلهي  لكان أنبياقهم قا بش لا ب لك المسيح قبل رص  الميالد ببضعة ق لن 

ةي جو مك االنتظار للا المسيح ريسى ابك م يم 
(127 )

ي الثالثيك مك رم ط لكان لب درويه التبشي  بال لم لهج  إ بعث لهو ة

المادا الضالة إ لأياط هللا بمعجزات خارقه هامه
(128 )

إ لليارو الى هللا لهو ال اقك االزلي اي  الميالد لاليار  مك أرماله لأراديه 

ن   لمالم ن لأقواله االماسمح لنا أن ناركه لنؤمك به لال ي كّون الوجود بمج د ان اراد ة ان ما
(129)

إجاء ةي أنجيل متي ان 

المسيح قار )أنا أباكم لاحا ال ي ةي السمالات((
(121)

إ لك لك ةي م قص قور ريسى ))ال ب الهنا اله لاحا لليس آخ  سواط (( 
(121)

م ةوق رراية لرلم الناس ان مل وت هللا قاقم رلى ضماق هم موجود ةي كل حابة لكل م ان لذك  الناس ب ن هللا ال ي ي راه 

االب ال حيم للي ك هم بش يعة موسى ))ماجئ  الناض الناموس بل الكمله (( للم ي ت ب لغاء الش يعة لال ب سااط االجزاء بل انه 

 (124نال االيمان باهلل مك الي ف الى المعنى لقار رك نفسه ))انا ابك االنسان إانا نور العالم إانا المعلم السيا((.)

سم المسيح لل ك ايباره سموط به ا االسم )للم ي ك  نفسه ب 
123)
.الصى المسيح بالميبة )) انك ييب ال ب الهك مك كل جوارحك  

لة    لستيب ق يبك كما ييب نفسك  ةجماع الش يعة ليعاليم االنبياء داخله ةي هاييك الوصيتيك((
(122)

ان االناجيل الياليه  

لمايضمنته لم ي تب بعص ط بل بعا رص ط بجيليك 
(122)

. 

ان رلم المسييية ةي ادرا  ة  ا هللا هي رلم متناساه يشف رك جوه  لاحا اليشبهه ادرا  لف  ا هللا ةي أي ربادط بعا ةت ا اي  

يهودي ة يسي(* رلماني مك طباات اليهود العليا لم يَ  ريسى لال سمعه يبش  الناس إ لعب دلرا قصي ا مك ةت ا المسيح إ جاء )

انا  به المسييية بعا ان الش   ان ياخل رالم النسيان اسمه شاؤلر اي  اسمه الى بولص إهو ةي الياياة مؤسس المسييية حيث 

ل ثي  مك يعاليم اليهود ليج ب له أيباره مك اليهود لاخ  ي يع ان ريسى كان ذل درايه ب مور السياسة لاالبت ار إ ادخل رلى ديانته ا

منا  لمخلص لسيا لرلى يايه الخالص لالنجاا 
(122)

إ كل ماجاء ةي التوراا رك لحاانية هللا قا يغي  رنا النصار  لي ون  

لحاانية رلى ارتبار ايياد االقانيم الثالثة ةي الجوه  
(127)

بولص مك اليونانية الوثنيه  إ لهي مستعارط مك قبل 
(128)

إ لاا كان  

بولص هو المؤسس الياياي للايانه المسييية 
(129)

 .
 

يصور المسييية االله : هللا له ثالثة أقانيم إ االب إ االبك لال لم الااس كلها لاحا 
(121)

  . 

لاحا لحيك ياور االب اليار رلى انها منفصلة رك  طبيعة هللا يعني ثالثة اقانيم متسالية ةي الجوه  إ لان ال لمة لاآلب لهما لجود

 االبك ال ال لم الااس إ النه الانفصار لال ي كيب ةي ال ات االلهيه ل نها

                                                                               

:)*( اليهود الفريسيون
 

ليعني ة ز اليهودي رك ال اة  لالنجس لهم جماره يهوديه  الف يس بالعب يه يعني الف ز إال االنفصار

 متشادط باللاوس لالش يعه  .شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط.

يتجلى باالبوا ةي مع ض اآلنعام لبالبنوا ةي مع ض التلاي لالابور 
(124)

 

الله هو ةي جوه ط الواحا مثلث ال ثالوث أي ثالثة ان المسييية اليؤمك بثالثة آلهة بل ب له لاحا لبلبيعة الهية لاحاا ه ا ا 

اشخاص ال أقانيم 
(123)

إ متميزلن متساللن ةي آن لاحا معا إله ط اللبيعة يخص بجملتها لرلى السواء ثالثة اشخاص هم االب  

لهو هللا حاا إاالبك لهو هللا حاا إ لال لم الااس لهو هللا حاا 
(122)

االقانيم كالصفه لالموصوف  إ ليعتاا البعض ب ن الجوه  اي  

لبه ا أثبتوا التثليث 
(122)

إ لاةضل مك ش م ه ا الثالوث المتناسق هو احما شلبي ةي كتابه المسييية رك قور االب بولص الياس  

السيوري : ))هللا ميبه 
(122)

يض لاليم ك اال ان ي ون ميبة إلي ون سعياا ةالميبه هي مصار سعادا هللا لمك طبع الميبة ان يف 

لينتش  رلى شخص آخ  ةيضان الماء لانتشار النور إ ةهي اذن يفت ض شخصيك رلى االقل يتيابان إليفت ض مع ذلك لحاا يامه 

ً    لالمعنى الله اي  سعيا لاال انتف  رنه االلوهيه   كان رليه ان يهب ذايه شخصا آخ  يجا ةيه سعاديه  بينهما إ لي ون سعياا 

الي صورط ناطاه له إ لله ا للََا هللا االبك من  االزر نتيجة ليبه اباط للهبه ذايه للجا ةيه سعاديه لمنتهى رابايه إلي ون بالت

ً  للاحاا   ً  يجعل هللا ثالوثا  لمنتهى رابايه إ لثم ا ه ط الميبه المتبادلة بيك االب لاالبك كان  ال لم الااس . هو اليب اذا 

 )).  ً معا 
(127)

ري : ))اليصح ان ي ون ه ا ال اقك ال ي حبس هللا اآلب ميبته رليه اال االبك للو كان ياور االب بولص الياس اليسو 

ً  إ لرا ذلك ناصا  ةي هللا إ لهللا  ً  ل ان هللا بياجه الى مك دلنه كماال   ً  ً ً  ال مالكا  اي  االبك إ للو كان خلياه ميالدا إ بش ا 

ً  رلى هللا لالياله ه ط ان ي يبس ميبته رلى ذايه ةيجا ةيها سعاديه له ا ياور بولص ال سور : ))ان منزط رك الناص إ ةتيتم اذا 
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االبك هو صورا هللا الغي  المنظور لب   كل خلق (( 
(128)

ً  ياقها  ةي الفضاء منعزال  ةي السماء إ لل نه اس ط إ   )) ليس هللا اذا  كاقنا 

له  ا يم ننا ان ناور ان كنه هللا يف ض ه ا التثليث ((  مؤلفه مك أقانيم ثالث يسودها ألميبه ليفيض منها رلى ال ون ب اءيه
(129)

 

 اي  ان الا اءط ةي االناجيل المسيييه لارمار ال سل ياودنا الى مايلي :

ً  رلى االرض إة ن اباكم لاحا لهو ال ي ةي السمالات ((  - 1 االله لاحا إ لليس ش يك ةي الوهيته : متي )) لاليارّوا ل م أبا 
(171)

  

م قص )) لاجابه يسوع : ان الر الوصايا كلها : اسمع يااس اقيل ان ال ب الهنا لاحا ((  ك لك
(171 )

. ك لك يوحنا )) قار لها يسوع 

: اليلمسيني الني لم اصعا الى ابي إ بل امضي الى اخويي لقولي لهم : اني صارا الى ابي لابي م إ لالهي لاله م (( 
(174 )

. 

لليس اكث  مك رسور  ان ريسى )ع( رسور ربه - 4
(173)

 . 

  ارسل ريسى )ع( رسوال  لنبيا  الى بني اس اقيل خاصة  3
(172)

إ  مما يعني ان ريسى )ع( كان نبيا  مك انبياء هللا بعث بالوحي  

 لال ساله مثل موسى )ع( ليييى ليونس إ للم ي ت بايانه مستاله خاصه بل بتعاليم كل ال سل التي جاءلا بها . ان االيمان

المسييي به ا الثالوث خلق لهم مش لة يلك هي ميالله التوةيق بيك الوحاانيه التي هي سمه االديان السماليه إ لالتي قال  بها 

التوراا بص احه لبيك الاور بعبادا الثالوث إ لحيك  ذ جا جاهم لقالو كالما  يوةاون به بيك الوحاانيه لالتثليث لبعا ان ثب  

لف البالد التي يواجالا بها باأت م حله ثانيه هي البيث رك اة اد ه ا الثالوث الاور بالتثليث ةي مخت
(172)

. ليم ك ان نوضح  

 اركان ه ا الثالوث بما يلي :

: االب هو هللا حاا  إ لاالب يعال ذايه ازليا  ةتتمثل ))صوريه(( = ذايه ال امله ةي شخص االبك المسالي يماما  لالب ةي  االب  

يز رنه . رلى انه لالبك ) صورا االب ال امله ( دلن اية اسبايه ةي الوجود الن االب لم ي ك اباا  بالن صوريه ال اييه الجوه  لالمم

التي هي االبك . لاالب هو هللا لشخصه اي  شخص االبك لاي  شخص ال لم الااس 
(172)

. لاالب له رةعة الش ن مك حيث انه  

م نا  رلى ه ا النيو يهاي االبك النه هو المخلص الى هاف م سوم الهيا  خالق العالم لالبش  جارال  الت ري  م
(177)

. لالى االب هللا  

ينتمي الخلق بواسلة االبك 
(178)

. لياور الاس لليم يايون : ))اذا اردنا ان نفهم طبيعة هللا ةي المسيييه إ هو االب لييمل ه ا اللاب  

كل معاني العلف لالمودط لالينان (( 
(179)

  

ةهنا  ن اط : هللا ال ي راش معه يسوع صله لثياه الينفصم ر اها إ صلة االبك باالب لكل ث لات الوالء لالتعبا التي خلفها العها 

الاايم كلهااختزن  ةي ة   يسوع المسيح رونا  لنا رلى ةهم حاياة مك االله ال ي يفوق قااسته كل يصورات االنسان إ ريناط اطه  

هو خالق البش  لالمسيل  رلى العالم لياور الاس بولص سباط : )) ان الباري يعالى جوه  لاحا إ موصوف مك ان ي يا الش  ل

بصفات ال مار لله ثالث صفات ذاييه كشف المسيح رنها الاناع لهي االب لاالبك لال لم الااس ليشي  بالجوه  ال ي يسميه 

الباري ذا العال المج د الى االب 
(181)

 .              

ياور الاس بوط * : االقنوم االلر االب يظه  مك يسميته انه مصار كل االشياء لم جعها لان نسبته  لل لمه ليس  صوريه بل 

شخصيه حايايه ليمثل االةهام ميبته الااقمه لح مته ال اقعه 
(181)

 . 

 نيسه االنجيليه(** رلى ي جمتها  لى مايعنيه باي ان ن ك  ان االب بالما كلمه يونانيه يعني )) الخالق ال الفاط  (( لقا درج ) ال

ي كلمة )) االب (( لربما اثبتها بالما كما هي ةي الت جمات الع بيه كل ذلك ليا  ب لسنتهم ليي يفا  لل لمه رك معناها الياياي ال ي يعن

الخالق الى معنى آخ  مغاي  له يماما  لهو الوالا يياياا  لما ةي نفوسهم 
(184)

 . 

هو هللا حاا  لالتعبي  ) ابك هللا ( يعني هللا ذايه بشخص اي  شخص االب )) قار ان هللا ابوط ةسال   نفسه باهلل ((  االبن : 
(183)

ة لمة  

هللا ال صورا هللا ال ح مة هللا ال قارا هللا ال قوا هللا يعني هللا ذايه بشخص   يسوع
(182)

. ان المسيح هو االبك االله حسب ارتااد  

ه ا االله م ون مك جسا يسمى الناسوت   لمك رلم يسمى الالهوت إ ليسوع المسيح هو هللا متجساا  إ لله طبيعه النصار  ل

 لاحاط إ انه انسان حاا  لاله 

                                                                               

المسييي  ه لصاحب رسالة االصور لالف لع كما يعا مك اهم ش ام التثليثأهم ش ام العاياط النص اني لهو مك )*(القس بوطر :

 .شب ة االنت ن  .موسورة لي يبيايا الي ط .

ليستما اسمها مك االنجيل ليعتما اسلوب التبشي  لجاء لجودها حيك يم االرت اف  1821ياسس  رام :   )**(الكنيسه االنجيليه

ا الى جوار االرثوذكسيه لال اثولي يه إ لحمل  ه ط ال نيسه ة   االصالم الايني المسييي باللاقفه االنجيليه كلاقفه قاقمه ب ايه

 خالر الا ن التاسع رش  .شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط .

حاا إ  ةهو انسان حيث يجمع كل الصفات االنسانيه ماراا الخليئه إ كان انسان مزياا  ماركا  ل سالته لمف  ا  
(182)

. 

وع هو هللا حاا  )) قار ان هللا ابوط ةسال  نفسه باهلل (( للو لم ي ك المسيح هو هللا لما سمح نفسه بوضع سللته بمنزلة سلله هللا يس

ةيوضح ماقاله هللا لي مل ش يعته التي ارلاها ةي العها الاايم 
(182)

. لكما كان االب يايم المويى لييييهم ة  لك االبك يييي مك 

يشاء 
(187)

ياور لليم بايون : )) ليسوع االبك يعلك االب الةي ال لمات ينلق بها ةاط بل ةي حيايه لشخصه لبينه لبيك االب إ  

رالقه س يه متينه االلاص  لم يستلع يالمي ط ان يتاصوا الى م نونايه )) انا ةي االب لاالب ةّي إ لمك رآني ةاا رآ  االب (( 
(188)

ي يفسي  بشارا لوقا كلمات )) ابك العلّي ال ابك هللا (( : ام ياصا بها لالدط طبيعيه ذاييه مك . لياور )الاس اب اهيم سعيا(* ة 

لمؤمنيك هللا إ ل ال لايل للا هللا إ للم ياصا بها ماياار رادا  رك المؤمنيك جميعا  انهم ابناء هللا إ النه نسبة المسيح هلل هي اي  نسبة ا

ةي الماام مك حيث ال ب  لالصغ  لالالزمنيه لالجوه  إ لل نه يعبي  ي شف لنا رمق الميبه رامه الى هللا للم ياصا بها يف قة 

الس يه التي بيك المسيح لهللا لهي ميبه متبادله إ لماالميبه التي بيك االب لاالبك اللبيعيه سو  اث  مك آثارها لشعاع ضئيل مك 

هللا ةيه )) ه ا ابني اليبيب إ ال ي به س رت إ له اسمعوا (( لقا  بهاء انوارها لهو الوحيا ال ي قبل الصلب لالموت إ لياور

ي  رت ه ط العبادط راا م ات ماا خامة المسيح رلى االرض النه يمم ارادا هللا ةي الفااء لي اد بها اظهار التشابه لالتماثل ةي 
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ا رآ  االب إ انا لاالب لاحا (( لي اد بها دلام ال ات لةي الصفات لالجوه  . لهو بهاء هللا  لقار االبك رك نفسه )) مك رآني ةا

شخصية المسيح ب رتبارط الوارث ل ل شيء
 (189)

  . 

لياور العااد ةي موضوع بنوا المسيح : جاءت يعابي  بنوا المسيح إ ربوبية المسيح ةي كتب البولص ال سور لةس ها مفس  

إ ان المسيح هو مظه  هللا الخالا يجسم بالناسوت إ لان ظهورط ةي  المسييية االلر الرجنيك ياور : ان البنوط كنايه رك الا بى

الانيا حادث طبيعي مك اليوادث التي يتجلى بها االله ةي خلاه للل تب ةي رأيه يفسي ان االلر صوةي للخاصه لاآلخ  ح ةي 

لساق  الناس لبش  بخالص   خلق هللا جميعا حتى الشياطيك 
(191. ) 

 ان معا  المعلك رنه ةي االنجيل المااس لقا بش ت به التوراا مك قبل إ لدليلان المسيح االله لاالنس

                                                                               

ا إللا ةي حلب إلمك مؤلفايه كتاب المش لع إلهو مجموره مك المياض ات الغايه منه 1922 1887: القس أبراهيم سعيد)*(

 التا يب بيك المسيييك لالمسلميك .شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط

  

الوهيته هو العجاقب التي كان يضعها ةي االرض لهي كثي ا 
(191)

 . 

للالجابه رك اسئلة مهمه إ لماذا انزر هللا  بنه الى االرض إ ال لماذا ينزر االله ليتجسا ك نسان :سبب ظهور االله ةي ناسويه هو 

ليجعل هللا مك نفسه ةي المسيح ضيية الفااء الب يئه شفيعة لالنسان امامه مصليا  مك هللا بيك هللا لالبش  ه ا االبك االلهي بيمله 

الجسا يجعلنا اخويه لبالنتيجة ) ابناء هللا ( 
(194)

. لاراد ان يجعل كنيسته مؤسسه سماليه رلى االرض لان يجعل دمه ماحيا   

للخالص إ ةالمسيح كان من  االزر لالمسيح مولود مك االب قبل كل الاهور لالعالم جاد بالمسيح الن المسيح يعها الخليئه الراادنا 

خالص العالم لةااءط لدينونته لذلك قبل باء الخلق 
(193)

. )) ان سبب ظهور هللا ةي الجسا هو ليجاد اليياا االبايه لقا ينازر هللا  

 ةل ي يؤله االنسان إ ة لمة هللا اخ  ةي التاري  جساا  ليمالك كل جسا رلى ما  الت ري  لابك هللا صار لايخ  له جساا  ة ذا ماي نسك هللا

انسانا  ةي الزمك ليجعل مك كل انسان رلى ما  الزمك ابنا  هلل ((
(192)

لذلك بسبب خليئة االنسان التي جعل  ه ا االنسان اي  قادر  

ا للم ي ك ب م انه ان ي يفع الى هللا لل لك شاء هللا ان ينيار بنفسه الى االنسان ليعيا الش كه ان ينهض بنفسه مك الهوط التي ساط ةيه

بيك االنسان لبينه بالتجسا إ اخ  هللا طبيعتها البش يه لضمها الى الهويه لتس ي ةيها اليياا االلهيه ةتجادها ليشادها لك نها يعيا 

ه ةي االنسان. الم يض الج يح بفعل الخليئة ليعيا اليه الاوا التي خارت لالجمار ال ي ي وينها مك جايا .. لبالتجسا  بث هللا حياي

يشوط لذبلإ خلق هللا االنسان لي ون ش ي ا  له ةي حيايه االلهية لل نه ساط النه اراد ان يجعل نفسه الها  بالن هللا كان يتوق الى 

لخالق ةهو مليئ باليياا لالوجود لبالنه العام لالموت الت له ل نه ظل الل يق الن ش ط الت له ايياد باهلل   ا
(192 )

. 

ي الياياة ان ريسى لم يّاع انه ابك هللا مك الناحية اليسيه الجسمانيه لال مك الناحية الف  ية ل العاليه لانما مك الناحيه العامة الت

ه لالياجة  ليهإ كما ان االناجيل احتوت رلى نصوص يضع كل الناس مك هللا بمنزلة االبناء مك ا ب ةي التعلق به لاالرتماد رلي

كثي ا يا  بالوحاانية الى هللا ليفيا بوضوم ان المسيح بش  لرسور)
192 )

))ه ا يسوع النبي ال ي مك  112: 41انجيل متي  -:

 ناص ا الجليل((..

 ))قا خ ج ةينا نبي رظيم((. 7:12انجيل لوقا 

 ان يهلك نبي خارج ال رشليم يا الرشليم يا قايلة االنبياء لراجمة الم سليك..(( ياور ريسى ))اليم ك 33:  13انجيل لوقا 

 ))ان ه ا هو بالياياة النبي اآليي الى العالم(( 21:  7ل  12:  2انجيل يوحنا 

 رك ريسى ))انا انسان قا كلم م باليق ال ي سمعه مك هللا(( 21:  8انجيل يوحنا 

ح اله السماء لاالرض ب نه ألهةك لأبوط االرظم لاالله الواحا لان المسيح يعتما رليه ةي كل ي   هن يك رك المسيح ))للصف المسي

شيءإ لان خضوره له يامإ لياخل ريسى نفيه ضمك الناس معلنا  انه مك طبيعة البش  التي يختلف رك طبيعة هللا 
(197 )

بل ان السيا 

ل )ب نابا( المسيح )ع( حارب لط د مك قار ب لوهيته ةاا جاء ةي انجي
(198 )

))لقار العب انييك ان يسوع هو هللا جاء لينا هم .. لقار 

ة يق ان يسوع هو هللا لقا جاء الى العالم لقار ة يق آخ  كالإ بل هو ابك هللاإ لقار آخ لن كال النه ليس هلل شبه بش ي ل لك ال يلا 

 الهنا..  بل انه يسوع الناص ي نبي هللاإ لاقت ب الجمهور لص خوا م حبا  بك

 ةاار انص ةوا رني ايها المجانيك ان م ظللتم ظالال  رظيما  ايها االس اقيليون الن م درويموني اله م لانا انسان .. اشها امام السماء

اني ب يء مك كل ماقلتم الني انسان مولود مك ام أا ةانية بش ية لر ضة لي م هللا ..(( 
(199 )

لالم هب ال ي يعتاا ربودية المسيح 

هو اسبق مك الم هب اآلخ  الااقل ب لوهيته ليعود الى رها المسيح كما جاء ةي انجيل ب ناباإ كما ان المسيح كان يعّ ف نفسه داقما  

رلى انه ابك االنسان  
(411)

لقا لرد لصف المسيح انه ابك االنسان ةي اكث  مك ثمانيك موضعا  ةي اناجيل ال ناقس النص انية   
(411 )

م ةي كل مناسبة انه رسور هللا بعثه لهااية الناسإ ةهو رسور هللا لليس الها  ال ابك هللا لكان )ع( يص 
(414 )

إ لكان )ع( 

ينالع الى هللا بالعبادا لالصالا 
(413  )

ليتض ع اليه بالاراء 
(412  )

كما ان   )ع( رلى بل س مخاطبته اياط بخلاب ال بوبية رناما 

لك ه ا( ةل دط المسيح لرنفه قاقال  : ))اذهب رني يا شيلان ان  معث ا لي النك ال يهتم بما هلل قار للمسيح )حاشا  يا رب ال ي ون 

لل ك بما للناس((
 (412 )

إ هنا  مك ارالم المسييييك مك ذهب الى صييح االرتااد ب نه )ع( ربا هلل لرسوله اللهم كان ب نابا 

اليواري 
(412 )

اكية لال اهب بوزبيوس لالاسيس االس ناراني آريوس ال ي قار ك لك لوقيان السوري مؤسس المارسة االنل

بوحاانية هللا يعالى لب ن االبك ال يم ك ان ي ون مساليا  لمب ةي الجوه  لالااسية لاالزلية لقار ان المسيح ربا مخلوق لانه كلمة 

هللا يعالى 
(417 )

نبياء الساباون بما ةيهم موسى لريسى )ع( إ ان الاور ب لوهية المسيح يناقض ص احة التوحيا ال ي جاء به اال

المتعبا بش يعته كما انه لم يؤث  رك احا منهم التبشي  ب لوهية المسيح ال ب ونه ابك هللاإ يعالىإ ك لك لم ينسب ريسى )ع( الى نفسه 

االلوهية ال كونه احا االقانيم االلهية قط كما لم يصح نسبة ذلك الى الوحي االلهي
(418)

ا المسيح مك ر راء ال اية معجزا إ لان لالد

اخ   مك معجزايه ال يستنت  منها الوهية إ اي  ان مؤيم ات ال نيسة العاياا التي راات قلع  ب لوهية المسيح لب ونه احا اركان 

التثليث لكفّ  كل مك ياور بع س ذلك 
(419 )

.
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ق ازليا  رك االب لاالبك لالمميز رنهما رلى انه ))العالقة(( : ال لم الااس هو هللا حاا  لهو اليب اي  الميالد المنبثالروح القدس

 لاليب ا لمتبادر بينهما بالن اية اسباية ال 

اةضلية  ن اآلب لاالبك لم ي ونا اباا  بالن ه ط العالقة ل الميبة التي هي رلم الااسإ ه ط العاياا س  يفوق العالإ للب ه ط مك 

لمك ياري ةهمها ةهو حتى ال يؤمك بها ازلية هللا نؤمك بها دلن ان نفهمها 
(411 )

. اذا كان هللا )ة دا ( منغلاا  رلى ذايه ةال يم نه ان 

ي ون ال سعادا لال سعياا  لال موضع سعادينا لال حياا لال حتى خالاا إ ةاهلل لاحا لل ك ليس لحياا  انه ثالوثإ النه ميبة ال لم 

بك لةي الوق  نفسه ذايه مساٍل لهما يماما إ لرلم هللا هو هللا ذايه الااس هو هللا له شخصية مميزا رك ا ب لاال
(411 )

. 

يظه  ال لم الااس ش ي ا ةي ارسار االبك ))ا ب ارسلني هو لرلحه(( لهنا دليل رلى ازلية ال لم كا ب لاالبك لليس مك 

ازلي  ال هللا اذن ةال لم هو هللا 
(414 )

)) ان لل لم الااس يعود التلهي  -ال تاب المااس:. ياور الاكتور يوسف بوس  ةي قاموس 

اي  انها يتااسم االرمار االلهية مع االقنوميك اآلخ يك سويا  ((
(413 )

. 

 

ياور الاس بوط :) لما صعا المسيح الى السماء ارسل رلحا  لي ك بيك المؤمنيك لقا يبيك ان به ا ال لم ايضا  ازلية الى هللا ةاقاة 

لم الااس لهي معلنة ةي التوراا )كلمة هللا( اي ان كلمة هللا لرلم هللا ةي نصوص التوراا هو المسيح لال لم كما االبك يسمى ال 

الااس. لان لحاا الجوه  اليناقضها يعاد االقاليم(. لي مل )بوط (:) ان ال لم الااس يار رلى النسبة بينه لبيك ا ب لا بك 

ى طارته(لرلى رمله ةي ينوي  ارلام البش  لحثهم رل
(412 )

. 

لاا اق ) مؤيم  نياية(* ب لوهية المسيح اضاةه الى ا ب للم يتخ  بش ن ال لم الااس اي ق ار بل نص ذلك االجتماع رلى ي   

الي ية للناس ةي االختالف رلى ال لم الااسإ له  ا اخ  ه ا المفهوم مك كونه ال لم الااس ال ي حل رلى الع راء لا  البشارا 

ل رلى المسيح ةي العماد لرلى ال سل بعا صعود المسيح الى السماء لال ي حل رلى ال سل ةي نظ  المسلميك جب يل لهو ال ي ح

)ع( 
(412 )

م ةي ه ا المجمع 381. ظل االرتااد بعام الوهية ال لم الااس لكونه مخلوقا  مصنوع حتى راا مجمع  الاسلنلينية رام 

رلم هللاإ لليس رلم هللا شيئا  اي  حيايه ة ذا قلنا ان رلم الااس مخلوق ةاا قلنا ان ارلك ))ليس رلم الااس رنانا بمعنى اي  

رلم هللا مخلوقإ لان حيايه مخلوقةإ لقا زرمنا ب لك انه اي  حيإ لب لك ةاا كف نا به لمك كف  به لجب رليه اللعك(( لب لك 

 اكتمل الثالوث

االلهي.  
(412 )

 

** لال ناقس حور يفسي  الماصود مك كلمات االب لاالبك لال لم الااس لاي ها مك هنا  اختالف ميتام بيك )المجامع(

االلصاف االلهية التي لردت ةي االناجيل اي  انهم ايفاوا رلى )الوحاانية( لل نهم اختلفوا ةياقانيم الثالوثإ هل االبك مساٍل لالبإ 

 لهل هو ذل طبيعة لاحاا ال ذي طبيعتيك الهية لانسانية لهل هو

                                                                               

:لهو احا المجامع المس ونيه السبعه لةق ال نيستيك ال لمانيه لالبيزنليه إ سمي مجمع نيايه نسبه الى الماينه التي  مجمع نيقيه)*(

إيناقش المجمع الخالةات بيك ال ناقس حور االمور الالهوييه لاهم  318م راد أساقفته  342راا ةيها باحا ق   ي كيا .ياسس ةي 

 مانت  رنه هو يش ل رالقة ال نيسه بالسلله بعا ان كان  كيان ديني خالص .شب ة االنت ن  إموسورة لي يبياياإ الموسوره الي ط .

 نت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط .مجموره مك ال ناقس المشيخيه ةي منلاه جغ اةيه ميادط .شب ة اال: (المجمع الكنسي**)

    

اله أل  نسان مفضل رلى ساق  البش  لهل يصور ال لم الااس مك االب لحاط ام مك االب لاالبك معا إ هل المسيح هو ال لمة ال 

هو االبك ةاط ال ان ال لمة لاالبك مت ادةان ال ان ال لمة هي االب لاالله
(417)

االقانيم لالوهية إ لبسبب مك ه ا الخالف رك طبيعة 

المسيح لطبيعته لمشيئته انفصل  ال ناقس م هبيا  لاداريا بيك ش قية لا بيةإ كاثولي ية ل ارثوذكسيةإلب ليستانتيه ايفا  حور 

اساسيات الايانه لاختلف  ةي يفاصيلها إ قبلية مارلنية الى اي ها مك اللواقف ال ثي ا التي يصعب ةعال  حص ها لمعتااايها ةاا 

السياسة بالغ االث  ةي انبثاق ه ط ال ناقس لينوع معتااايها يبعا  للظ ف السياسي لالتاريخي لال ابة الشخصية للملو   لعب 

لاالم اء لاالباط ا لال هان لالسعي المتبادر الرضاء احاهما اآلخ إ اي  ان هنا  خلوطا  ر يضة يم ك ياصيها: ياور حبيب 

بلية )ساباا ( مك كتابه )خالصة االصور االيمانية( ةي معتااات ال نيسة الابلية االرثوذكسية ما ج جس رميا ال لية االكلي ي ية. الا

نصه )ان هللا يعالى رلم بسيطإ اي  ميالد ازليإ ابايإ اي  متغي إ قادر رلى كل شيءإ لموجود ةي كل م انإ اي  منظور 

ح مته لرحمته( لياور ج جس ةي ييور هللا الى انسان ةي خالق كل موجود إ هو يعالى قالس ةي ذايه لصفايه رظيم ةي جاط ل

بلك الع راء )ال يوجا  ال اله لاحاإ لهو االله الياياي الساميإ انه ةي الالهوت االقاس ثالثة اقانيمإ االبإ االبكإ ال لم الااس 

رلحه له ا ما ياروط س  التثليث لهم لان كانوا ثالث معان  ال انهم اله لاحا لجوه  لاحا اذ ال انفصار بيك هللا لكلمته ل

لالتوحيا(
 (418)

إ اما ال اثوليك ةانهم ال ياولون التجسا بل ياولون بالتعاد اي بثالثة آلهه كل اله مستال بنفسه رك اآلخ إ لاختلفوا مع 

طبيعة انسانية كاملةإ االرثوذكس ةي شان االله الثاني يسوع المسيح اذ ياور االرثوذكس ان يسوع المسيح ةيه طبيعة الهية كاملة ل

لمشيئة الهية كاملة لمشيئة انسانية كاملة لمع المسيح الهان آخ انإ لان صفات هللا االب لاالبك لال لم الااس )هللا رلم ميض 

س ماي كلي ال مار خالق السماء لاالرضإ سيا لرب ال لإ ال قسم له لال يم ك ان ياع يي  اليواسإ ليس له نهايةإ لهو حاقز 

ال ماالت موجود ةي كل م ان(  رلى كل
(419)

. 

ليتفق الب ليستان  مع ال اثوليك ةي أنبثاق ال لم الااس مك االب لاالبك إكما يواةاونهم ةي ان للمسيح طبيعتيك ) ألهيه لبش يه ( 

لمشيئتيك )سماليه لارضيه ( 
(441)

لى ان العالقه مع إكما ي   ان المسيح كامل ةي الهويه لكامل ةي ناسويه .ي كز الب ليستان  ر

)آمك  31:1ال ب هي لحاها المخلصه ل لك ةهم ي كزلن رلى مس لة االيمان لي   ما سواها رمال بما جاء ةي ارمار ال سل 

بال ب يسوع ةتخلص ....(إلي لن ان مج د ايمان االنسان يخلص ةي نفس ليظة ايمانه لين  لن دلر ال نيسه ةي موضوع 

القه مباش ط مع هللا .الخالص ال ي يعتب لنه مج د ر
(441)
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ي   احما شلبي لكثي  مك ال تاب اي طإ ان صورا االله ةي المسييية التي يعتب  المسيح نوايها اكث  منه مؤسسها ال ي هو ةي 

الواقع بولس   شاؤلر   ال ي كون المسييية رلى حساب ريسى )ع( 
(444)

 إ 

ه مؤسسها الثانيإ انه ةي الواقع مؤسس المسييية ال نسية)ان بولص قا اي  النص انية لارجة امسى ان w.Redياور
(443)

إ ة  ا 

االله ةيها صورا م ونة مك خليط يوناني ةلسفي اخ  مك ةلسفة ابياور لاةالطون حور ايصار اإلله با رض
(442)

إ ياور ليون جوييه 

مسييي ماتبس مك المعيك ال ي صب  ةيه )ان المسييية يش ب  كثي ا  مك اآلراء لاالة ار الفلسفية اليونانية ةالالهوت ال

االةالطونية
(442)

إ للثنية اا ياية لش قية بل رامة ةي جميع الثااةات الاايمة متمثلة بثالوث االلهه ابتااءا  مك الب همية ةي )ب هماإ 

لاالجواء ك لك  ةشنوإ لسيفا( لربادا االبلارإ حتى شخصية بوذا التي لها شبه كبي  بشخصية المسيح المصااة حسب ال ابةإ

الثالوث البابلي الوثني اله السماء لاله االرضإ لاله البي إ لالمجمورة الثانية اله الام  لاله الشمس لاله العاالة لالتش يع
(442)

إ 

نااء لب لك يعود المسييية بف  ا االله الى ماقبل اليهودية لالتوحياية االخنايونية لالبابلية التي كان  يمس ال قي الوحااني لال

الاينيإ ال ي استغ ق ق لنا  ليصل الى الوحاانيه اليهودية )رال راليها( ليت د  بها لثنية ةلسفية مبهمة ل جار الايك المسييييك 

انفسهم
(447)

. 

الَِّ يَك قَالُوْا  ِنَّ هللّاَ ثَالُِث ثاَلَثٍَة َلَما ِمْك  ِلَ ٍه  اِلَّ  ِلَ هك  بسم هللا ال حمك ال حيم "لَّاَْا َكفََ  الَِّ يَك قَآلُوْا  ِنَّ هللّاَ هَُو اْلَمِسيُح اْبُك َمْ يََم" " لَّاَْا َكفَ َ 

ا يَاُولُوَن لَيََمسَّكَّ الَِّ يَك َكفَُ لْا ِمْنهُْم َرَ ابك أَلِيمك" صاق هللا العلي ال عظيمَلاِحاك َل ِن لَّْم يَنتَهُوْا َرمَّ
(448)

. 

 

 األلوهيه في اإلسالم -ثانياً :
قليل مك الع ب بالايانات الموجودا رلى الضارها ال ثي ا التي ينار ةيها التوحيا لالتنزيه حيث كانوا يعبالن االسالف ةي  دان

صور االصنام ال اليجارا المااسة اي  انهم كانوا يع ةون هللا لياولون انهم يعبالن االصنام ليتا بوا بها الى هللا
(449)

إ نش  االسالم 

ة ةي الا ن السابع مك الفت ا المسييية بيك جمارات يمارس ربادات ميليةةي البالد الع بي
(431)

إ لكان رليه )االسالم( ان يصيح 

الضارا  كثي ا لاة ارا  اكث  رك ال ات االلهية لكان رليه ان يج دها مك اخالط شتى مك باايا العبادات االللى لزيادات المتنازريك 

كان  رسالة المسييية انها الر ديك اقام العبادا رلى الضمي  االنسانيإ ة سالة االسالم التي ال رلى ياليل الايانات ال تابية ةاذا 

التباس ةيها يعتب  الر ديك يمم الف  ا االلهية لصييها مما ر ض لها ةي اطوار الايانات الغاب ا
(431)

 . 

لال يوجا ةي الا آن رك هللا لصفايه اي ما لرد ةي التوراا لةي االنجيل
(434)

إ ذلك يستخلصه الساا منها بال ام مما ارت اها مك 

)التي يف لالتشويه( لذلك لاضح مك قور هللا لل سور )ص(
(433)

ُسِل ِمك قَْبلَِك"  "َما يُاَاُر لََك  اِلَّ َما قَْا قِيَل لِل ُّ
(432)

إ لقوله يعالى 

 َلاِحاك  اِلَّ الَِّ يَك ظَلَُموا ِمْنهُْم َلقُولُوا آَمنَّا بِالَِّ ي أُنِزَر  ِلَْينَا َلأُنِزَر  ِلَْيُ ْم َل ِلَهُنَا َل ِلَهُُ مْ  "َلاَل يَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِ تَاِب  اِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسكُ 

َلنَْيُك لَهُ ُمْسلُِموَن"
(432)

ا ردد . لهو ذايه ما جاء ةي سف  التثنية )اسمع يا اس اقيل ال ب الهنا رب لاحا( لةي انجيل م قص رنام

 يسوع المسيح )ع( نفس ما جاء ةي سف  التثنية. 

الف  ا االلهية ةي االسالم )ة  ا يامة( ال يتغلب ةيها جانب رلى جانب
(432)

إ لهللا ةي االسالم اله الخلياة كلها ل هو خالق السماء 

لاالرض لال اله سواط ال بجانبه مم ك
(437)

لش   لالمشابهة لال يجعل هلل مثيال  إ ه ط الف  ا التامة ال يسمح بعارض مك روارض ا

ةي اليس لال ةي الضمي  بل هي المثل االرلى لليس مثله شيء. هللا لحاط لال ش يك له للم ي ك له ش كاء ةي الملك )يعالى رما 

يش كون( لالمسلمون ياولون ما كان لنا ان نش   باهلل شيئا  للك نش   ب بنا احاا  
(438)

لال ياار احا ان  إ لهللا ةي االسالم ال ي  

ي اط ةهو )ال ياركه االبصار( لةي الا آن ال  يم حيث قار موسى ل به "اني انظ  اليك"إ لقار يعالى "لك ي اني" ذلك ان هيبة هللا 

اكب  مك ان ييتملها موسى
(439)

ا يََجلَّى رَ   بُّهُ لِْلَجبَِل َجَعلَهُ َدّكا  َلَخ َّ موَسى "انظُْ   ِلَى اْلَجبَِل ةَإِِن اْستَاَ َّ َمَ انَهُ ةََسْوَف يََ انِي ةَلَمَّ

َصِعاا "
(421)

 . 

ِميُع البَِصيُ " لهللا ليس كمثله شيء لاوله يعالى "لَْيَس َكِمْثلِِه َشْيءك َلهَُو السَّ
(421)

إ لال يياط م ان لال زمان لاوله يعالى "َلهَُو هللّاُ ةِي 

ُكمْ  َماَلاِت َلةِي ا َْرِض يَْعلَُم ِس َّ َلَجهَ ُكْم َليَْعلَُم َما يَْ ِسبُوَن" السَّ
(424)

ياور االمام رلي )ع( ةي نه  البالاة يصف ربوبية هللا )اليما  

هلل ال ي بلك خفيات االمور لدل  رليه ارالم الظهورإ لامتنع رك ريك البصي إ ةال ريك مك لم ي ط ين  طإ لال قلب مك اثبته 

لق ب ةي الانو ةال شيء اق ب منهإ ةال استعالؤط باراط رك شيء مك خلاه لال ق به يبص ط سبق ةي العلو ةال شيء ارلى منهإ 

سالاهم ةي الم ان بهإ لم يللع العاور رلى ييايا صفته للم ييجبها رك لاجب مع ةتهإ ةهو ال ي يشها له ارالم الوجود رلى اق ار 

بي ا .(قلب ذي الجيودإ يعالى هللا ياور المشبهون به لالجاحالن له رلوا  ك
(423)

رةض االسالم الوثنية ةي اي لضع مك الضاع  

التمثيل ال ال مز ال التا يب لهللا هو المثل االرلى مك صفات ال مار جمعاءإ لله االسالم اليسنىإ ةال يغلب ةيه صفات الاوا 

ن اي ط )هل مك خالق اي  لالاارا رلى صفات ال حمة لالميبةإ لال صفات ال حمة لالميبة رلى الاوا لالاارا لهو الخالق دل

هللا( ةليس االله ةي االسالم مصور النظام لكفى لال مصار الي كة االللى لكفى لل ك هللا خالق كل شيء )لخلق كل شيء ةاارط 

لانه يباأ الخلق ليعياط لهو ب ل خلق رظيم(
 (422)

. ليوجا هللا ةي م كز الااق ا مك االسالم ةي نظ ا يوحياية ص ةةإ لالصيغة ةي 

جملة ))ال اله  ال هللا(( ي شف لنا ان هللا هو رلم ة دي لهي ح ب رلى يعاد اآللهة لينصب االله ساميا  ةي ماام ةوق الوجود 

االنساني لربارا )بسم هللا ال حمك ال حيم( يار رلى ان صفايه الجوه ية هي ال حمة لالاوا لالي مة ةهو موجود ب ايه ازلي ماثل 

لجالر لالعزاإ لااية الا آن االساسية هي هااية الناس الى ان يعوا رالقتهم باهلل ةما مك احا يستليع ةي ال لإ سخّيإ لرظيم ا

الف ار مك لجه هللا
(422 )

. ذايه سبيانه ال يانو منها التغيي   لالتبارإ الصاةة ثابتة لهي ليس  لغي طإ هو الر لآخ  ازال  لاباا  لهو 

لسبق باٍق ال يزلر لكل لجود سواط ةعلى اصل الزلار مبناطإ ال ياركه العاور لال ييوم رليه السابق بوجودط ل ل موجود لهو به ا ا

االلهام
(422)

. هللا ةي االسالم رالم ب ل شيء رليم لهو رالم الغيب لالشهادا لليس كما ياور ارسلو )انه رالم ب ايه دلن ان يعال 

 ي. لهو ب ل خلق رليم "لما كنا رك الخلق ااةليك" "لسع كل شيء اي ها( النه دلن ذلك لهو ييسب هللا ةي حالد راله البش

رلما" "لهو رليم ب ات الصالر"
(427)

. هللا يعالى ةي الا آنإ اله لاحا موجود ةي كل الوجود متصف ب ل ال مار متصف ب ل كمار 
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الح لصادق لاميك للةي منزط رك كل ناص لمك صفايه ايضا  انه كامل لرالم لقادر لرظيم لقوي لجبار لقالس لبار لص

لميسك لهو خالق ال ون لالبش  لاله الخليفة لمال ها لالمتسلط رليها لهو حي باٍق بعِط ليمنع ليبار  ليلعك لييفظ االنسان 

لييميه لهو الااضي العار لهو ح م قاقم بنفسه لهللا حي لهللا يسمعإ رحيم إ افورإ لصفايه ه ط ثابتة لهو قايم لماي  لهللا بصي  

ل هيبة لرهبةذ
(428)

. 

لياور االمام الشه ستاني ةي كتابه الملل لالنيل )ارلم أن جمارة كبي ا مك السلف كانو يثبتون هلل يعالى صفات ازلية مك العلم 

لالاارا لالعزا لالعظمة لاالرادا لالمشيئة لالاور لال الم لال ضا لالسخط لاليياا لاالرادا لالسمع لالبص إ ال الم لالجالر 

الك ام لالجود لاالنعام لالعزا لالعظمة(لا
(429)

 . 

لقار االمام الصابوني )اصياب اليايث يشهالن هلل بالوحاانية لالسمع لالبص  لالعلم لالاارا لالعزالالعظمه لاالرادا لالمشيئة 

لالاور لال الم لال ضا لالسخط لاليياا لالياظة لالف م لالضيك(
(421)

. 

 لاالنسان مك خالر رالقة بيك الخالق لالمخلوق إ ال ب لالم بوبإ لرالقة هللا مع رسوله ميما ينظ  االسالم للعالقة بيك هللا

)ص( رب  لحي مباش  ليعتب  ه ا الوحي كامال  لنهاقيا إ لانتهى ب نتهاء حياا ال سور )ص( بارتبارط خايما لمنبياء
(421 )

. لهللا ةي 

مواربه ان ي ون هللا يجسا ةي احا سواء قبل االسالم ال بعاطإ لي ةض ان ي ون  االسالم ال يظه  كانه يجسا لي ةض االسالم بال

المسيح الها  يجسا لي  ر ةي الا آن ادانته لعاياا التجسياإ لان المسيح نبي رسور ليس اكث 
(424 )

إ لاوله يعالى يصف لحاانيته 

 يك ةي الملكإ لخلق كل شيء ةاارط يااي ا إ لايخ ل مك لربوبيته "ال ي له ملك السمالات لاالرض للم يتخ  للاا  للم ي ك له ش

دلنه اله ال يخلاون شيئا  لهم يخلاون لال يمل ون النفسهم ض ا  لال نفعا لال يمل ون مويا  لال حيايا" لال نشورا" 
(423 )

              الف قان 

(4 – 2.) 

ع لالمعلولية ال بالزمان النه لم يباع ةي زمان سابقإ لال يجوز ليصف ابك سينا هللا ب نه يتاام رلى العالم بال ات لالش ف لاللب

ي خ  العالم رك هللا بالزمان حتى ال ي ون هنا  م جع للش لع ةي الخلق بعا االمتناع رنه لحتى ال يياث يغيي  ةي االرادا االلهية. 
(422 )

. 

لوصل بيك هللا لاالنسان ال ي يف د هللا بالعبادا لالوحاانية ليجمع هللا مع االنسان رالقة حميمة مك خالر الصالا التي يعتب  حلاة ا

التامة الظاه ا لالباطنةإ لي   ابك ييمية لال ثي  مك العلماء اي ط ان الوحاانية لاة اد العبادا هو سبب ارسار ال سل لانزار 

ال تب السمالية 
(422 )

ي مك ال مار ةي اش ف صفايه ةاهلل هو المثل إ ان ال ات االلهية ةي االسالم هي ااية ما يتصورط العال البش 

االرلىإ لهو الواحا الصما ال ي ال يييط به الزمان لالم ان لهو مييط بالزمان لالم ان لهو االلر لاآلخ  لالظاه  لالباطك 

هالك  ال  لسع ك سيه السمالات لاالرض  ال انه ب ل شيء مييط لهللا هو اليي ال ي ال يموت لهو ال ي يييي ليمي  لكل شيء

لجههإ لقا لخص جل جالله ال سالة الميماية ب لمة لاحاا هي اليق الن هللا هو اليقإ "انا ارسلنا  باليق بشي ا  لن ي ا " "ةتعالى 

الملك اليق" 
(422 )

إ لقا لرد اسم هللا ةي الا آن رلما  رلى ال ات االلهية المااسة ثم لردت اسماء ييمل صفات هللا يعالى منها 

ال حيمإ الملك الاالس السالمإ المؤمكإ المهيمكإ العزيزإ الجبارإ المت ب إ الخالقإ الباريإ المصور ال حمك
(427)

. 

ان ة  ا االله ةي االسالم هي الف  ا المتممة  ة ار كثي ا موزرة ةي ه ط العااقا الاينية لةي الم اهب الفلسفية التي يالر رليها 

ل ات االلهية ليضمن  يصيييا  للضماق  ليصيييا  للعاور ةي يا ي  ما ينبغي ل مار هللالله ا بلغ  المثل االرلى ةي صفات ا
(428) 

ياور االمام رلي )ع( ةي نه  البالاة "اليما هلل ال ي لم يسبق له حاُر حاال إ ةي ون الال  قبل ان ي ون آخ ا إ لي ون ظاه ا  قبل ان 

زيز اي ط ذليلإ لكل قوي اي ط ضعيفإ لكل مالٍك اي ط مملو إ لكل رالم ي ون باطنا إ كل مسمى بالوحاا اي ط قليلإ لكل ر

اي ط متعلمإ لكل قادٍر اي ط ياار ليعجزإ لكل سميع اي ط يصم رك لليِف االصوات ليصمه كبي ها لي هب رنه مابَُعَا منهاإ 

 ط ظاه ... لال ش يٍك م اثٍ  لال لكل بصي  اي ط يعمى رك خفي االلوان للليف االجسامإ لكل ظاه  اي ط باطك لكل باطك اي

ضٍا مناةٍ  لل ك خالقق م بوبون لرباد داخ لن لم ييلل ةي االشياء ةياار هو ةيها كاقكإ للم ين  رنها ةياار هو منها باقكإ لم يؤدط 

خلق ما أبتاأ..." 
(429 )

يؤدي حاه المجتهالنإ لياور )ع( )اليما هلل ال ي ال يبلغ ماحه الااقلونإ لال ييصى نعماقه العادلنإ لال 

ال ي ال ياركه بعا الهممإ لال يناله اوص الالفإ ال ي ليس لصفته حاا  ميالد لال نع  موجود لال لق  معالد لال اجل ميالدإ 

 ةمك لصف هللا ةاا ق نهإ لمك ق نه ةاا ثناطإ لمك ثناط ةاا جزأطإ لمك جزأط ةاا جهلهإ لمك جهله ةاا اشار اليهإ لمك اشار اليه ةاا

حاطإ لمك حاط ةاا راطإ لمك قار ةيم ةاا ضمنهإ لمك قار رالم ةاا اخلي رنهإ كاقك ال رك حاثإ موجود الرك رام مع كل 

شيء...(
(421 )

. الخالق العظيم الواحاإ اللليفإ ال يم ك االحاطة ب ايه لكنه صفايه لال حاياة اةعالهإ لمع ذلك هو داخل كل 

ها ال خ لج رزلة ةسبيان مك ال يتناهى جالله لال يار  جمالهإ لال يعلم اةعاله. مخلوقايه ال دخور صفة لال خارج رن
(421)

 

لاستخام  كلمة )الواحا( ةي الا آن ال  يم االبا  باليص  لالت كيا: )انما هو اله لاحا(.
 (424)

)ة له م اله لاحا( 
(423)

إ )لما مك اله  

 ال هللا الواحا الاهار(
(422)

اثنيكإ انما هو اله لاحا(.  إ )لال يتخ لا  لهيك 
(422)

إ له ا هو مورد دروا االنبياء جميعا  )ع( النهم  

يارون الى المعبود الواحاإ للم يستعمل لفظ ))لاحا(( ةي الا آن ال  يم  ال مضاةا  اليه رز لجل.
(422)

. 

 

 ـ تم بحمده تعالى ـ
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 -االستنتاجات :

 
ن بها مك اقام االة ار التي يناللها العال البش ي بالتف ي  لالتلوي  له ط الف  ا متغي ا يعتب  ة  ا االلوهية لارتااد االنسا -1

لمتبالة بيسب الم ان لالزمان لالبيئة لالوضع االجتماري لالساسي مك بلا آلخ  لمك ديك آلخ  لمك حضارا  خ  إ 

االخ  انها ما زال  يستما اة ارا  لان ي   البعض انها استا ت بمجيء الايانات السماليةإ ةي حيك ي   البعض 

 لمعتااات إ

م ت ه ط الف  ا لرب  التاري  بم احل يلور هامةإ ي الح  ما بيك التعادية لمرباب لااللهة المتعادا لالوثنويةإ الى  -4

 التف يا لالتفضيل حتى انته  الى الواحاية المللاة مع مجيء الايانات السمالية اليهودية لالمسييية لاالسالم.

بال ام مك لجود ه ط الف  ا لبش ل مختلف ةي اليواض  التاريخية اي  اننا نتلمس قبس مك الوحي االلهي ال ي لم ينالع  -3

مك اب اهيم )ع( حتى ميما )ص( حيث كان  ه ط الف  ا يعود الى ش لها الصييح بالتوحيا لالاروا لمله الواحا كما 

 السياسية لاالجتمارية ليسخ ها لتاريم السللة لييصيل المناةع إ جاءت دروا ل لك ثم يعود لتل أ رليها المتغي ات

لما كان له ط الف  ا مك رالقة مباش ا باالنسان لادراكه لي ثي ها ةي سلوكه االجتماري لالسياسي ة ننا نالحظ ان هنا   -2

حاية المللاة لالتف يا رالقة ط دية مهمةإ هي ان ه ط الف  ا يزداد يلورا  للضوحا ليات ب مك ش لها الصييح ةي الوا

 كلما ازدادت اليضارا رةعة لرقيا  لي ثي ا  ةي مييلها السياسي.

ةن اها لاضية بمعناها الواحاي ةي اليضارا البابلية لالمص يةإ ةي الج رظمتها ةي ياري  الف رون )اخنايون( حيث   

ا ةي اليضارا الفارسية لةي الايانة المجوسية اقت ب  مك الواحاية المللاةإ بينما نجاها ينزع الى التف يا لالتفضيل كم

 لص ارها بيك الخي  لالش  حيث االرتااد الثنوي.

لنجاها سادرا ةي التعادية كما ةي اليضارا الهناية لال لمانية لاليونانيةإ لنجاها يت الم ما بيك السلو  االجتماري   

 ية.لربادا االسالف لاالموات كما ةي الايانات الصينية ل اليابان

بال ام مك ان الايانات السمالية مجتمعة كان  قا حسم  الجار الااقم حور مفهوم االلوهية لمعناط لحادت العالقة بيك  – 2

االنسان لااللهة اي  اننا نجا ه ا المفهوم اشاط لضوحا  لثبايا  للحاانية مللاة ةي الايانة االسالمية التي حادت ه ا 

 لالواضية بش ل ال ي قى اليه الشك ال الغموض  طالقا . المفهوم لارلته معانيه الياياة

ان لمفهوم ا لوهية لرالقة االنسان باالله لنظ يه له ا االله سواء كان م قيا  ةي الايانات الوضعية ال ميسوسا  لماركا   - 2

لي ثي  كبي  رلى السلو   ةي الايانات السمالية ي ثي  كبي  رلى السلو  االجتماري لالسياسي لإلنسان لرالقته بالسللةإ

السياسي للف د لالاللهإ مثال إ ان االنسان ال ي يجا نفسه مااسا  ل م انا  لليلور ا لهي هو لشعبه لارضه يؤسس ةي 

سلوكه ام ا  آليها  مااسا  هو لمؤسسته السياسية لالاينية لبالتالي دللتهإ ةهو ينظ  بتعالي لاي ية لبي ر الى االنسان 

ة االخ  إ لمك هنا يتياد طبيعة السلو  االنساني السياسي لاالجتماري يبعا  لنظ يه لمفهومه لعالقة اآلخ  لالالل

 االنسان باالله .

 

 -الهوامش :
 . 112ص  إ  1921إ دار المعارف إ الااه ط إ  4رباس ميمود العااد إ هللا إ كتاب ةي نش ا العاياط االلهيه إط ( :1)

 . 443إ ص 1922 الجزء االلر إ بغااد إ اري  اليضارات الاايمة إطه باق  إ ماامة ةي ي ( :4)

رشاي رليان إ سعالن السامو  إ االديان دراسه ي ريخية ماارنة إ الاسم االلر إ الايانات الاايمه إ ملبعة لزارا التعليم  ( :3)

 . 22إ ص1972العالي إبغااد 

 .22 إ ص إ س إ رشاي رليان م 112ص  العااد م إ س إ  إ112 س إ ص طه باق  م إ  ( :2)

 .27( :المصارنفسه ص 2)

 .22ص   1922إ بي لت إ  1قصة الايانات دار الوطك الع بي إ ط لسليمان مظه  إ 427 ص  إ م إ س إ  العااد إ ( :2)

 . 22لسليمان مظه  إ  م إ س إ ص  428( : العااد إ إ م إ س إ ص 7)

إ ك لك سليمان مظه  إ  412عااد إ اب اهيم ابو االنبياء إ دار ال شاد إ بي لت إ ص إ ال 112 إ 429( : العااد إ م إ س إ ص 8)

 . 28إ  27إ ك لك رشاي رليان إ م إ س إ ص  22إ  22مإ س إ ص 

 . 412ص  إ العااد إ ابو النبياء إ م إ س إ 421س إ ص  ( : طه باق  إ م إ 9)

 . 29إ م إ س إ ص إ رشاي رليان  22ص  م إ س إ   ( : سليمان مظه  إ11)

 . 29إ ك لك رشاي رليان إ م إ س إ ص  424س إ ص  ( : طه باق  إ م إ 11)

 . 119( : العااد إ هللا إ م إ س إ ص14)

 . 71( : رشاي رليان إ  م إ س إ ص 13)

 . 73( : المصار نفسهإ ص 12)

 .72( : المصار نفسهإ ص 12)
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. ك لك انظ  رشاي  112إ  87إ ص  1922يمه إ الجزء الثاني إ بغااد إ ( : طه باق  إ ماامه ةي ياري  اليضارات الاا12)

 . 23رليان  إ م إ س إ ص 

 .12إص   1918( : شارر سنيوبوسإياري  اليضارات ي جمة ميما ك د رلي ؛ ملبعة الااه ط 17)

 . 22( : العااد . هللا إ م إ س إ ص 18)

 . 22( : رشاي رليان إ إ م إ س إ ص 19)

 . 22إ رشاي رليان إ  م إ س إ ص  88باق  إ الماامه إ س إ ص ( : طه 41)

 . 22( : المصار نفسهإ ص 41)

 . 12( : شارر سنيوبوس إ إ م إ س إ ص 44)

 . 22( : العااد إ هللا إ م إ س إ ص 43)

 . 12( : شارر سنيوبوس  إ م إ س إ ص 24)

 . 22( : رشاي رليان إ إ م إ س إ ص 42)

 . 22إ م إ س إ ص  ( : العااد إ هللا26)

 . 22إ لك لك رشاي رليان إ م إ س إ ص  11( : سليمان مظه  إ  م إ س إ ص 27)

 .12إ 12إ لك لك شارر سنيوبوسإ  م إ س إ ص  22( : رشاي رليان إم إ س إ ص 28)

 . 22( : رشاي رليان إم إ س إ ص 29)

إ ك لك احما سوسه إ مفصل الع ب لاليهود ةي الت ري   22ص إ العااد إ هللا إ م إ س إ  22( : رشاي رليان إ  م إ س إ ص 30)

 . 394إ  382إ ص  1981إ دار ال شيا إبغااد إ 2إ ط

 .27( : رشاي رليان إ م إ س إ ص 31)

 . 22إ ك لك رشاي رليان إ  م إ س إ ص  22( : العااد إ هللا إ م إ س إ ص 32)

 . 387إ  382( : أحما سوسه إ المفصل إ م إ س إ ص 33)

 . 74إ  71( : العااد إ هللا  إ م إ س إ ص 32)

إ  24إ  21إ ك لك رشاي العليان إ إ م إ س إ ص  131إ  149إ  141إ  71إ  19( : العااد إ ابو االنبياء إ م إ س إ ص 32)

23  

 . 71إ  22( : العااد إ هللا  إ م إ س إ ص 32)

هن ي ب ستيا إ يلور الف   لالايك ةي مص  الاايمه إ ي جمه إ ك لك جيمس  42إ  41( : سليمان مظه  إ  م إ س إ ص 37)

إ ك لك  27. رشاي رليان إ  م إ س إ ص  218إ  1921زكي سوس إ دار ال  نك للنش  لاللبع لالتوزيع إ الااه ط إ 

 . 1981إ  392إ  393إ  394احما سوسه إ المفصل إ م إ س إ ص 

 . 398إ 397إ  392( : المصار نفسه إ  م إ س إ ص 38)

 . 17إ  12( : شارر سنيو بوس إ م إ س إ ص 39)

 . 21( : رشاي رليان إ  م إ س إ ص 21)

 . 21( : المصار نفسهإ إ ص 21)

 . 91( : العااد إ هللا  إ م إ س إ ص 24)

 . 121( : رشاي رليان إ م إ س إ ص 23)

 . 29إ ص  1928 ( : الشه ستاني إ الملل لالنيل إ الجزء الثاني دار العلم إ بي لت إ22)

 . 121( : رشاي رليان إ م إ س إ ص 22)

 . 142( : رشاي رليان إ م إ س إ ص 22)

 . 24( : شارر سنيوبوس إ  م إ س إ ص 27)

 . 142إرشاي رليان إ م إ س إ ص  114إ البان لياجي ي إ  م إ س إ ص  311( : سليمان مظه  إ م إ س إ ص 28)

 . 113إ  114 ( : البان لياجي ي إ  م إ س إ ص29)

 . 142إ رشاي رليان إ مإ س إ ص  92إ  92( : العااد إ هللا  إ م إ س إ ص 21)

إ ميما جاب  ربا العار الييني إ دراسه اسالميه ةي  92س إ ص  إ العااد إ هللا إ م إ 314 ص إ س إ م ( :سليمان مظه  إ 21)

إ رشاي رليان  21إ الشه ستاني إ إ م إ س إ ص  127إ ص  1971العااقا لاالديان إ الهيئه المص يه العامه إ الااه ط إ 

 . 142إ ص  إ س إ  م

 . 22إ  23إ  24( : شارر سنيوبوس  إ م إ س إ ص 24)

(23) :
 

 132إ 142إ رشاي رليانإ مإ سإ صإ 92العااد إ هللا مإ سإ صإ 

(22) :
 

 .23إ 24الشه ستانيإ مإ سإ صإ 

(22) :
 

 92إ 92العاادإ هللا مإ سإ ص 

(22) :
 

 132رشاي رليانإ إ مإ سإ ص 

(27) :
 

 .138   132المصارنفسهإ ص

(28) :
 

 . 139ك لك رشاي رليانإ مإ سإ ص  22الشه ستانيإ مإ سإ ص 

 . 121إ ص 22المصار نفسه إص  (29)

 . 121إ ص  22إ  22المصار نفسهإ ص  (21)
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 1822( يلاب )بهاء هللا( يعود الى مؤسسها االلر 1894   1817رايااإ درا اليها مي زا حسيك رلي نوري ) -: البهاقية: (21)

رلى يا مي زا رلي ميما الشي ازيإ نش  ةي لسط باطني متصوف لارلك انه الباب )الل يق الى هللا(إ لكان  ةي باايتها ش ال  

 هللا سبيانه اللهم لانما البهاء متل ةا  مك اش ار العاياا ةي الف قة االسماريليةإ ةهي ياري االسالمإ ارلك مي زا انه رسور هللا ةال

لهو هللاإ لال ميما هو نبيهمإ لال الا آن كتابهمإ لال ال عبة قبلتهمإلقا ياصانا ذك  البهاقيه ضمك العبادات الفارسيه المتاادها 

قات الم هبيه للايك الم اني مك جهه اضاةه الى ان الف س مبتاريها لالر مك ارتناها مع مع ةتنا المسباه ب نها ينارج ضمك االشتاا

االسالمي لالغ ض االخ  ل ك ها هنا هو للاالله لالتاكيا للتغ يه المستم ط للعبادات الوثنيه الوضعيه لأث ها ةي أني اف االرتاادات 

 لق إ إ دار الش 1الالحاه للايانات السماليه . للمزيا انظ  ربا الوهاب الميس يإ اليا الخفيه إ دراسه ةي الي كات اليهوديه إ ط

 لما بعاها.  132إ ص  1998الااه ط  إ 

: كما هو اليار ةي مفهوم االله رنا سبينوزا للمزيا انظ  سبينوزاإرساله ةي اللالهوت لالسياسه إي جمة حسك حاي إدار  (24)

 . 22إ ص  1921اللليعه إبي لت إ

 . 137   132: ربا الوهاب المسي يإ اليا الخفيةإ مإ سإ ص  (23)

ه البهاقيون نااهم للمسلميك حور ان ميما )ص( هو خايم النبوا لي كالن رلى استم ار الوحي االلهي كل الف رام : يوج (22)

 132.المصار نفسه ص إ

إ ملبعة  4ك لك انظ  ربا ال زاق اليسني البابية لالبهاقيةإط 139   138: ربا الوهاب المسي يإ اليا الخفيةإ ص  (22)

 لما بعاها.  43إ ص  1974االرشادإ بغاادإ 

: رلى خالف التصور االسالمي للخالق ال ي ي   ان هللا ق يب مك ربادط لل نه ليس كمثله شيءإ لهو اق ب الينا مك حبل  (22)

 الورياإ ل نه يج ي ةي ر لقنا لال ياركه االبصار. 

 .  121   132فيةإ مإ سإ ص : للمزيا حور البهاقية لالعاياا اليهوديةإ انظ إ ربا الوهاب المسي يإ اليا الخ (27)

 .  27: العاادإ هللاإ مإ سإ ص  (28)

 . 22:المصار نفسه صإ (29)

 . 91: رشاي رليانإ إ مإ سإ ص   (71)

 .  72إ  72إ العاادإ هللا مإ سإ ص  94إ  91: المصار نفسه إ ص  (71)

 .  72إ 72المصار نفسهإ إص  (74)

 . 82   72: المصار نفسه إ ص  (73)

 . 94إ رشاي رليان مإ سإ ص 82   72العاادإ هللاإ مإ سإ ص  : (72)

ك لك الشي  ميما أبو  22إ سليمان مظه إ مإ سإ ص 941إ رشاي رليانإ مإ س إ صإ 82-72: العاادإ هللاإ مإ سإ ص  (72)

 إ بال رام.47زه اإ ماارنات ا ديانإ دار الف   الع بيإ الااه اإ ص 

 82-72: العاادإ هللا مإ سإ ص  (72)

 . 2-2شب ة االنت  ن  ؛موقع الب اوثي إالف ق الضاله إالب هميةإ ص  (77)

 . 92: رشاي رليانإ مإ سإ ص  (78)

 . 111( : رشاي رليان مإ سإ ص 79)

 .99ك لك المصار نفسه مإ سإ ص  122( : ميما أبو زه اإ مإ سإ ص 81)

 . 111-99( : المصار نفسه مإ سإ ص 81)

 . 123إ مإ سإ ص 2اإ إ ج( : ميما أبو زه 84)

 . 111لما بعاهاإ ك لك ر شاي رليان إ مإ ص  24( : البان ليا جي يإ مإ سإ ص 83)

 111إ 111( : المصار نفسه إ مإ سإ ص 82)

 . 8-1( : شب ة االنت ن  موقع الب اوثي الف ق الضاله إ السيخية إ ص 82)

 . 112إ رشاي رليانإ مإ سإ ص 128( : للمزيا رك السيخية أنظ  سليمان مظه إ مإس ص 82)

 . 11إ 9إ ليا جي يإ إ مإ سإ ص 82( : العاادإ هللاإ مإ سإ ص 87)

 . 91-82( : العاادإ هللاإ مإ سإ ص 88)

 117( : رشاي رليانإ إ مإ سإ ص 89)

 117( المصار نفسهإ ص 91)

إك لك رشاي رليانإ إ مإ سإ  128-122إ ص 1923إ الااه اإ  1( : أحما الشنتاليإ الي ماء الثالثةإ الملبعة الع بيةإط91)

 . 117ص 

 .  91-82( : العااد: هللاإ مإ سإ ص 94)

 .91( : المصار نفسهإ ص 93)

 . 11( : ليا جي ي إ مإ سإ ص 92)

 . 91-82( : العاادإ هللاإ مإ سإ ص 92)

 . 111( : أحما الشنتالي إ مإ سإ ص 92)

 118إ رشاي رليانإ إ مإ سإ ص 142شنتاليإ إ مإ سإ ص إ أحما ال181( : سليمان مظه  إ مإ سإ ص 97)

 .119( :المصار نفسه ص98)

 118( : رشاي رليانإ مإ سإ ص 99)
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 111-119إ رشاي رليانإ مإ سإ ص 133( : أحما الشنتاليإ إ مإ سإ ص 111)

 111إ رشاي رليانإ مإ سإ ص 448-419( : سليمان مظه  إ مإ سإ ص 111)

 112 ( : المصار نفسه إ ص114)

 . 424( : ربادا يشانغ   يي لال ونفوشيوسية لالبوذيةإ أنظ  سليمان مظه إ إ مإ سإ ص 113)

 . 88( : العااد: هللاإ مإ سإ ص 112)

 . 119( : رشاي رليانإ  مإ سإ ص 112)

 . 91-88( : العاادإ هللا إ مإ سإ ص 112)

 . 117إ رشاي رليانإ مإ سإ ص 422( : سليمان مظه  إ مإ سإ ص 117)

 . 118( : المصار نفسهإ ص 118)

 . 88إ العااد إ هللا مإ سإ ص 422( : سليمان مظه إ مإ سإ ص 119)

 88إ العاادإ هللا إ مإ سإ ص 422( : سليمان مظه  إ مإ سإ ص 111)

 . 119إ رشاي رليانإ مإسإ ص 474( :سليمان مظه  إ مإ سإ ص 111)

إ رشاي 119إ ك لك العاادإ هللا مإ سإ ص 11-9إ ص 1971الجامعةإ بغاادإ إ ملبعة  1( : سامي سعيا إ اإلله زللسإ ط114)

 .114إ ك لك ميما أبو زه ا إ مإ سإ ص 72رليانإ مإ سإ ص 

 . 72( : رشاي رليانإ مإ سإ ص 113)

 . 29-28( : شارر سنيو بوس إ مإ سإ ص 112)

 . 13( : ميما أل زه ا إ مإ سإ ص 112)

 . 13إ ميما أبو زه اإ مإ سإ ص 119إ العاادإ هللاإ مإ سإ ص 72( : رشاي رليانإ مإ سإ ص 112)

 . 72( : رشاي رليانإ مإ سإ ص 117)

إ لكالة الملبوراتإ ال وي  لدار 2( : ربا ال حمك باليإ ربيع الف   اليونانيإ خالصة الف   ا لربيإ سلسلة الينابيعإ ط118)

 . 82إ ص  1979الالم   بي لت 

 . 27لرةية انظ إ رشاي رليانإ  مإ سإ ص ( : للمزيا رك ا 119)

 . 88-87إ ك لك ربا ال حمك باليإ  مإ سإ ص 84( : ليا جي يإ مإ سإ ص 141)

 71( : إ شارر سنيو بوس إ مإ سإ ص 141)

ك لك انعام الجنايإ دراسات ةي  31   49إ ص 1971إ ملبعة االرشادإ بغاادإ 1( : جعف  آر ياسيكإ ةالسفة يونانيونإ ط144)

 18إ ص1972إ دار اللليعة إ بي لتإ 1الفلسفة اليونانية الع بيةإ ط 

 .19( :المصار نفسهإ ص143)

ك لك انعام الجنايإ مإسإ  21إ 39إ ص 1929إ ملابع الم تب االسالميإ بي لتإ  3( : نايم الجس إ قصة االيمانإ ط142)

 إ   77ك لك رشاي رليانإ مإ سإ صإ 22ص

 127   141إ العاادإ هللا مإ سإ ص 32صإ ( : ميما االبإ مإ سإ 142)

 127إ 141( : العااد: هللا إ مإ سإ ص 142)

 33إك لك إ انعام الجنايإ مإ سإ ص 87إ ك لك لر ديوران إ مإ سإ ص 77( : رشاي رليانإ مإ سإ ص 147)

 127   141( : العاادإ هللا مإ سإ ص 148)

 .78( : رشاي رليانإ مإ سإ ص149)

 79فسه إص ( : المصار ن131)

 24إ 21( : نايم الجس إ مإ سإ ص 131)

 .122( : ميما االبإ مإ سإ ص 134)

 .79( : رشاي رليانإ مإ سإ ص133)

 .28( : ميما االب مإ سإ ص 132)

 .81( : رشاي رليان مإ سإ ص132)

 .142   142( : شارر سنيو بوسإ مإ سإ ص 132)

 .81إ رشاي رليانإ مإ سإ ص  177إ مإ سإ ص إ سامي االحما112( : ميما ابو زه اإ مإ سإ ص137)

 .81إ رشاي رليانإ مإ سإ ص 178( : سامي االحماإ مإ سإ ص 138)

 .84(المصار نفسه ص139)

 141( : العاادإ هللا مإ سإ ص 121)

 .92( : ربا ال حمك باليإ مإ سإ ص 121)

 .84إ  81إ رشاي رليان إ مإ سإ ص 183( : سامي االحماإ مإ سإ ص 142)

 .84( : المصار نفسهإ ص 143)

 .142إ  142( : شارر سنيوبوسإ مإ سإ ص 144)

 147( : المصار نفسهإ ص 145)

 . 83( : رشاي رليانإ مإ سإ ص 146)

 .  127: العااد إهللا إم إ س إ ص ( 127)
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 .  39إ ص  1978إ الااه ا  إ 4( : احما شلبي إ ماارنة االديان إ المسييية إط128)

 .  7إبال ملبعة لالم ان إص  1922ل ياشي إرسالتي الى اليهود إ( : سالم ا129)

 .  8إ  43( : متي   121)

 . 31   31:  13( : م قص  121)

 14 -41( متي 124)  : 

 .  412إص  1918( : المسيو شارر سنيوبوس إ ي ري  اليضارط إي جمه ميما ك درلي إملبعة الااه ط إ123 ) 

 .  412( : المصار نفسه  إ ص  154)

 .   127( : العااد إ هللا إ م إ س إ ص 155)

 .  127  127( : المصار نفسه إ ص 156)

 .   82( : احما شلبي  إ م إ س إص 157)

 .   79إ  78( : احما الساا إ  م إ س إ ص 158)

 .   82إ  82( : احما شلبي إ م إ س إ ص 159)

 .       82( : المصار نفسه إ ص  160)

ك لك انظ  رةيق مجيا ربا هللا إ المسيح ةي ال تب السمالية الثالثه إ  141رليان لسعالن السامو  مإس إ ص ( : رشاي 161)

 .   23إ ص  1993رسالة ماجستي  اي  منشورط ماامه الى مجلس كلية العلوم االسالميه إجامعة بغااد إ 

 .    173إ   174( : العااد إ هللا إ م إ س إ ص 162)

 .  29إ ص  1982سعادا إ شهود يهوط لاالس ار إ الملبعة البوليسيه إ لبنان إ  ( : انلوان163)

 .   27إ ك لك رةيق مجيا ربا هللا  إ م إ س إ ص   29( : المصار نفسه إ ص 164)

 .  442إ  444( : الشه ستاني إ مإسإ ص 165)

 .   147( : احما شلبي إ م إ س إ ص  166)

 . 12: 2إ  1( : يوحنا 167)

ناال  رك احما شلبي  إ  77إ  72إ لك لك انظ  االب بولص الياس اليسوري ةي كتابه يسوع المسيح ص  12:  1( : كولوس 128)

 .   148م إ س إ ص 

 .  148( : احما شلبي إ م إ سإ ص 129)

 ((    . 9:  43( : متي  )) 170)

 .   31   49/  44( : م قص  172)

 .  17:  41( : يوحنا   173)

 إ )سن يي رلى ش م الموضوع مفصال  (  . 22إ  23ك لك رةيق مجيا إ م إ س إ ص  491: احما شلبي إ   م إ س إص  (174)

 .    22إ  22إ  23( : رةيق مجيا  إ م إ س إ ص 175)

 . 149( : احما شلبي إ م إ س إ ص 172)

 .  21إ  21إ  29( : انلوان سعادط إ   م إ س إ ص 177)

إ دار الالم إ بي لت  4جي ي إ الم اهب ال ب   ةي الت ري  مك كونفوشيوس الى يونبي ي جمه ذلقان ق قوط إط( : البان ليا 178)

 . 124إ ص  1979إ 

 . 132ناال  رك احما شلبي إ م إ س إص  12( : يوسف بوس  إ قاموس ال تاب المااس إ ص 179)

 .  132   132: احما شلبي  إ م إ س إ ص  ( 181)

 . 138نفسهإ ص  (:المصار 181)
 إ     413اليميا خلف  إ م إ س إ ص  ربا لليا:  (184)

 .   47:  11( : متي  183)

 .  21   21( : انلوان سعادط  إ م إ س إ ص  182)

 .   29( :  احما الساا إ م إ س إ ص 182)

 . 22( : انلوان سعادط  إ م إ س إ ص  182)

 . 22( : المصار نفسه  إ ص  187)

 . 132حما شلبي  إ م إ س إ ص ( : ا188)

 .  132( : المصار نفسه إ ص 189)

 .  173   174( : العااد  إ م إ س إ ص  191)

 .  3( : سالم ال ياشي  إ رسالتي إ م إ س إ ص  194)

 .  9   2( : سالم ال ياشي  إ م إ س إ ص  193)

 .  9( : المصار نفسه  إ ص 192)

 .99( : انلوان سعاداإ مإ سإ ص192)

(192 )
 128: احما شلبي إ مإسإ ص 

 129( : احما شلبيإ م إس إ ص197)
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لانجيل )ب نابا(: هو احا االناجيل ال ي استبعايه  ال نيسة النه ال ياور ب لوهية المسيح بل انه  21( : احما السااإ مإ سإ ص 198)

 (( مك انجيل ب نابا93إ  94إ  91رسور الى بني اس اقيلإ الفا ات ))

 41:  8انجيل متي ( : 199)

  194( : لليا ربا اليميا إ م . س إ ص 411)

 194( : المصارنفسهإ ص 411)

(414: )
لوقا  

 .41:11إمتي  2:12

 ( . 14:  2إ  2:12( : انظ  انجيل )لوقا 413)

 . 47: 14( : انجيل يوحنا: 412)

 . 43   44:  12( : انجيل متي 412)

رش إ لم يعّاط ال نيسة ك لك لانما رالط ضمك ال سل السبعيك ال يك بش لا باروا المسيح ( : هو احا حواريي المسيح االثني 412)

)ع( ل ةي التاليا ال نسي ي نابا قايس كنسي كان يهودي قب صي ثم اهتا  الى ارتناق المسييية لك س حيايه للتبشي . لليا ربا 

 . 192اليميا إ م إ سإ ص 

 . 192( : المصار نفسهإ ص 417)

ذهب ال ثي  مك العلماء النصار  الى ان ار الوهية المسيح منهم ارنس  رينان لاالديب يولستوي لي   ان بولص لم يفهم  ( :418)

ان ق اءيه لل تاب المااس لم يوصله الى  1941يعاليم المسيح لان ال نيسة زاديها اموض لخفاء لالاكتور راشار ال ي ارلك رام 

 . 81نسان كامل ب ل ما ييتمل ه ا اللفظ مك المعانيإ رةيق مجياإ  م إ س إ ص االرتااد ب ن المسيح اله بل انه ا

إ ك لك انظ  27إ ك لك رةيق مجياإ مإ سإ ص 122للمزيا حور مؤيم ات ال نيسة انظ إ احما شلبيإ  مإ سإ ص  :( 419)

 .199لليا ربا اليمياإ مإ سإ ص 

 . 21 – 21: انلوان سعاداإ مإ سإ ص  (411)

 . 21مصار نفسه إ ص ( : ال411)

 . 22: المصار نفسه إ ص  (414)

 .  132: احما شلبيإ مإ سإ ص  (413)

 . 137( : المصار نفسه إ ص 412)

 ..  124: المصار نفسه إ ص  (412)

 . 422... ك لك لليا ربا المجياإ مإ سإ ص 124( : المصار نفسه إ ص 412)

 173   174: العاادإ هللا مإ سإ ص  (418)

 2ناال  رك احما السااإ مإسإ ص 9: حبيب ج جسإ االصور االيمانية ةي معتااات ال نيسة الابليةإ ص  (419)

  شب ة االنت ن  إموسورة لي يبيايا الي ط إالب ليستانتيه( : 441)

 143إصإ1984البابا المعظم االنبا شنودط الثالث إالالهوت الماارن إ الجزء االلر إبي لت إ( : 441)

 . 82ا شلبيإ مإسإ : احم (444)

 شب ة االنت  ن  إموقع الب اوثي إالف ق الضالهإالنصار  : (443)

 . 82: احما شلبيإ مإسإ ص  (442)

  132: المصار نفسهإ ص  (442)

  131إ  131: المصار نفسه  (442)

 132: المصار نفسه إص  (447)

 (37اية ) –( سورا الماقاا 448)

 .  128: العاادإ هللاإ مإسإ ص (449)

 .  131: ليا جي يإ مإسإ ص (431)

 .  122   128: العاادإ هللاإ مإسإ ص (431)

 : اذا اخ نا بنظ  االرتبار لحاانية المصار االلهي لل تب السمالية قبل ان يعت يها التي يف .  (434)

 .  84: السااإ مإسإ ص (433)

 ( . 23: ةصل  ) (432)

 ( .22(: العن بوت )432)

 . 122   128إ هللاإ مإسإ ص : العااد (432)

 . 182: مهنا يوسف حاادإ مإسإ ص  (437)

 .  122   128: العاادإ هللا مإسإ ص  (438)

 .  82: السااإ مإسإ ص  (439)

 ( . 123: االر اف ) (421)

 ( . 11: الشور  ) (421)

 ( .3: االنعام ) (424)

 . 98ام الشي  ميما رباطإ دار ال تب العلميةإ بغااد بال رام ص : االمام رلي بك ابي طالبإ نه  البالاةإ ش م االم (423)

 . 122   128: العاادإ هللاإ مإسإ ص  (422)
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 131: لياجي يإ مإ سإ ص  (245)

 114: ميما رباط إ مإ س إ ص  (422)

 122   128: العاادإ هللاإ مإ سإ ص  (427)

 82: احما السااإ مإ سإ ص  (428)

 112س إ ص: الشه ستانيإم إ (429)

 88: ابي رثمان الصابونيإ راياا السلفإ ناال  رك احما السااإم إ سإ ص (421)

131: لياجي يإ مإ سإ ص  (251)
 

 131: المصار نفسهإ ص  (424)

 (2 – 4: الف قان ) (423)

 .18إ ص1971: ميما جالر ش فإ هللا لالعالم لاالنسان ةي الف   اإلسالميإ دار المعارفإ مص إ  (422)

 . 19 – 18: المصار نفسه إ ص  (422)

 . 122 – 128: العااد إ هللا مإ سإ ص  (422)

 . 89: السااإ مإ سإ ص  (427)

 122: العااد: هللا مإ سإ ص  (428)

 113إ 114: ميما رباا م إسإ ص  (429)

 12 – 12: المصار نفسه إم إس إ ص  (421)

(421)
 

إ الجزء الثالثإ ملبعة الايواني إ بغااد إ  4مك ةي يفسي  الا آنإ ط: ربا االرلى الموسوي السبزلاريإ مواهب ال ح

 432  ص  1991

 ...  24:سورا اب اهيم إاآليه  (424)

 ..  118:سورا االنبياء  اآليه  (423)

 . 22: سورا  صإاآليه  (422)

 . 21: سورا النيلإ اآليه (422) 

إ الجزء الثاني إ ملبعة الايوانيإ بغااد  3ةي يفسي  الا آن إ ط : ربا االرلى الموسوي السبزلاريإ مواهب ال حمك (422)

 .29 – 28إ ص1989

 

 -المصادر المعتمدة :
 : الا آن ال  يم . (1)

 العها الاايم . (4)

 . 1978إ الااه ا  إ 4ا حما شلبي إ ماارنة االديان إ المسييية إط (3)

 . 1923إ الااه اإ 1أحما الشنتاليإ الي ماء الثالثةإ الملبعة الع بيةإط  (2)

  1981إ دار ال شيا إ بغااد إ  2احما سوسة إ مفصل الع ب لاليهود ةي الت ري  إ ط  (2)

 االمام رلي بك ابي طالبإ نه  البالاةإ ش م االمام الشي  ميما رباطإ دار ال تب العلميةإ الجزء االلرإ بغااد بال رام .  (2)

 نان .انلوان سعادا إ شهود يهوط لاالس ار إ الملبعة البوليسيه إ لب  (7)

إ دار الالم إ بي لت إ  4البان ليا جي ي إ الم اهب ال ب   ةي الت ري  مك كونفوشيوس الى يونبي ي جمه ذلقان ق قوط إط  (8)

1979 . 

 . 1981ج جسإ االصور االيمانية ةي معتااات ال نيسة الابليةإ بي لت إ  (9)

وس إ دار ال  نك للنش  لاللبع لالتوزيع إ جيمس هن ي ب ستيا إ يلور الف   لالايك ةي مص  الاايمه إ ي جمه زكي س  (11)

 . 1921الااه ط إ 

رشاي رليان لسعالن السامو  إ االديان إ دراسه ي ريخية ماارنه إ الاسم االلر إ ملبعة لزارا التعليم العالي بغااد إ  (11)

1972 . 

 إبال ملبعة لالم ان . 1922سالم ال ياشي إرسالتي الى اليهود إ (14)

 . 1971ملبعة الجامعة إ بغااد  1إطسامي سعيا إ اإلله زللس  (13)

سعالن السامو  إ االديان دراسه ي ريخية ماارنة إ الاسم االلر إ الايانات     الاايمه إ ملبعة لزارا التعليم العالي   (12)

 . 1972إبغااد 

 شب ة االنت ن  إ موقع الب اوثيإ الف ق الضالةإ النصار  . (12)

 . 1921لبابي اليلبي إ دمشق إ إ ملبعة ا  4الشه ستاني إ الملل لالنيل إ ج  (12)

 الشي  ميما أبو زه اإ ماارنات ا ديانإ دار الف   الع بيإ الااه ا .  (17)

 . 1922 الجزء االلر إ بغااد إ طه باق  إ ماامة ةي ياري  اليضارات الاايمة إ  (18)

 رباس ميمود العااد إ اب اهيم ابو االنبياء إ دار ال شاد اليايثهإ بي لت . (19)

 .1921إ دار المعارف إ الااه ط إ  4اد إ هللا إ كتاب ةي نش ا العاياط االلهيه إطرباس ميمود العا (41)
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إ ملبعة الايوانيإ بغااد إ  4ربا االرلى الموسوي السبزلاريإ مواهب ال حمك ةي يفسي  الا آنإ الجزء الثالثإط  (41)

1991 . 

نابيعإ اللبعة الخامسةإ لكالة الملبوراتإ ربا ال حمك باليإ ربيع الف   اليونانيإ خالصة الف   ا لربيإ سلسلة الي  (44)

 . 1979دار الالم   بي لت 

 . 1998إ دار الش لق إ الااه ط  إ  1ربا الوهاب الميس يإ اليا الخفيه إ دراسه ةي الي كات اليهوديه إط  (43)

 العها الاايم . (42)

 .1971يه العامه إ الااه ط إ  ميما جاب  ربا العار الييني إ دراسه اسالميه ةي العااقا لاالديان إ الهيئه المص   (42)

 . 1971ميما جالر ش فإ هللا لالعالم لاالنسان ةي الف   اإلسالميإ دار المعارفإ مص إ   (42)

 . 1918المسيو شارر سنيوبوس إ ي ري  اليضارط إي جمه ميما ك درلي إملبعة الااه ط إ (47)

 . 1989مهنا يوسف حاادإ ال ؤية اليهودية إدار السالسل إال وي  إ  (48)

 بوس  إ قاموس ال تاب المااس . يوسف  (49)
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